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« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  نتم � 

: هدنسیون

یعیمس دیشمج 

: یپاچ رشان 

ءایبنالا متاخ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  96نتم � 

باتک 96تاصخشم 

لوا 97دلج 

: فّلؤم 97همّدقم 

97هراشا

یعرش مکح  هب  تبسن  فّلکم  98ماسقا 

نآ ماکحا  عطق و  لوا : 104دصقم 

104هراشا

( یعوضوم عطق  یقیرط و  عطق  نیب  قرف  )111

یعوضوم عطق  یقیرط و  عطق  116تیصاخ 

( عطق ثحبم  تاهیبنت  )124

[ درادن يزاین  دنتسه  شعوطقم  ماکحا  هدننکتابثا  هک  ياهلدا  زا  رتشیب  هب  شعطق  هب  لمع  رد  عطاق   ] لّوا 124هیبنت 

124هراشا

يّرجت تمرح  هب  نیلئاق  ّهلدا  رد  خیش  129هشقانم 

يّرجت اب  نایصع  توافت  رب  134يدییأت 

( لوصف بحاص  مالک  هب  خیش  داقتنا  )140

140هراشا

خیش 146قیقحت 

رابخا هتسد  ود  نایم  150عمج 

( کیره ققحت  طرش  يّرجت و  ماسقا  )150

دعاوق رد  لّوا  دیهش  154نایب 

]؟ هن ای  تسا  تّجح  هّیلقع  تامّدقم  زا  لصاح  عطق  ایآ  : ] 156مود
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156هراشا

( عطق تّیجح  مدع  رد  اهیرابخا  نایب  )156

( ۀّیندم دئاوف  رد  يدابآرتسا  ثدحم  مالک  )159

159هراشا

يدابآرتسا راتفگ  162همادا 

( عطق مزج و  نوماریپ  خیش  نایب  )166

( ینارحب ثدحم  نایب  )166

167هراشا

( ینارحب ثّدحم  راتفگ  هب  خیش  تالاکشا  )171

خیش طسوت  اهیرابخا  رظن  174هیجوت 

174هراشا

( دش رکذ  هک  یهیجوت  زا  خیش  خساپ  )176

[ روکذم رابخا  نوماریپ  خیش  رظن  ]183

183هراشا

( فاصنا كاردتسا و  )183

( ءاطغلا فشاک  نایب  هب  خیش  تاداقتنا  عاّطق و  عطق  رد  مالک   ) موس 188هیبنت 

188هراشا

ءاطغلا فشاک  هب  خیش  189داقتنا 

لوصف بحاص  190هیجوت 

190هراشا

لوصف بحاص  هب  خیش  190دقن 

( یلامجا ملع  رد  نخس   ) مراهچ 197هیبنت 

197هراشا

( لاثتما ماقم  هب  تبسن  یلامجا  ملع  تیافک  رد  مالک  مود ] ماقم  ) ]198
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198هراشا

( نآ عفد  يوعد و  )198

( تادابع رد  طایتحا  زاوج  مدع  )198

198هراشا

( تسین رارکت  رب  فّقوتم  هک  یطایتحا  رد  نخس  )199

یلیصفت ّنظ  نوماریپ  204ثحب 

یلیصفت ّنظ  هب  لمع  رارکت و  رب  فقوتم  هک  یطایتحا  نایم  رما  204نارود 

204هراشا

205كاردتسا

( یلامجا ملع  هب  لمع  صاخ و  ّنظ  هب  لمع  نایم  رما  نارود  )211

211هراشا

( نآ عفد  مّهوت و  کی  )211

( عفد مهو و  )212

تسا یلیصفت  ملع  نوچمه  فیلکت  تابثا  رد  یلامجا  ملع  تیافک  لوا  220ماقم 

220هراشا

( یلامجا ملع  روص  رد  خیش  نخس  )220

همّدقم ود  221نایب 

( فالخ مهوم  دراوم  )225

( رگید دروم  )226

( داهشتسا )226

( رگید دروم  )227

227هراشا

( روکذم دراوم  زا  خساپ  )231

( لامجالاب مولعم  مکح  اب  تفلاخم  رد  خیش  نایب  )233
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( لامجالاب مولعم  مکح  اب  تفلاخم  رد  خیش  نخس  )237

هّیمازتلا تفلاخم  240مکح 

240هراشا

( هیعوضوم ههبش  رد  یمازتلا  تفلاخم  زاوج  لیلد  )240

( هیمکح ههبش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  زاوج  رب  لیلد  )242

242هراشا

( خیش قیقحت  )243

( دننادیمن زیاج  ار  هّیمازتلا  تفلاخم  هک  یناسک  رظن  دییأت  )251

251هراشا

255كاردتسا

( فاصنا )255

( هّیلمع تفلاخم  مکح  )260

260هراشا

( لاکشا )260

260هراشا

( باوج )260

261لاکشا

( فّلکم صخش  رابتعا  هب  مکح  هابتشا  رد  نخس  )269

( صخش ود  نایم  دّدرم  عوضوم  مکح  رد  نخس  )270

( عوضوم هابتشا  هلئسم  عورف  زا  یخرب  )270

، مارحلا دجسم  هب  تسوا  ندومن  لخاد  ار و  رگید  درف  تسا  هبتشم  بنج  درف  ود  زا  یکی  ندیشک ، شود  هب  عورف ، نیا  هلمج  270زا 

ود نیا  هب  زامن  ود  ای  زامن  کی  رد  تسا  یمّوس  درف  ءادتقا  اجنیا ، رد  هلئسم  عورف  هلمج  زا  و  مود ) عرف  )273

273هراشا

( خیش راتخم  )274

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


( كاردتسا )274

( نآ ماکحا  یثنخ و  رد  مالک  )277

277هراشا

[74] خیش 279كاردتسا 

زامن رد  یثنخ  رتس  مکح  280اما 

( یثنخ زامن  رد  تافخا  رهج و  مکح  )280

( یثنخ اب  ریغ  هلماعم  مکح  )284

مود 291دلج 

291هراشا

نآ ماکحا  نظ و  نییبت  رد  مّود  291دصقم 

291هراشا

ّنظ هب  دّبعت  ناکما  لّوا  292ماقم 

292هراشا

دحاو ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رب  روهشم  295لالدتسا 

روهشم لالدتسا  رد  خیش  295هشقانم 

: دحاو ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رد  خیش  296نایب 

: هبق نبا  لّوا  لیلد  هب  خیش  296خساپ 

هبق نبا  مّود  لیلد  زا  296خساپ 

؟ تسیچ هبق  نبا  لالدتسا  زا  خیش  301خساپ 

هبق نبا  لالدتسا  هب  خیش  خساپ  302همادا 

302هراشا

306كاردتسا

[ یّنظ ربخ  هب  لمع  موزل  بوجو و  ]307

310لاکشا
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روکذم لاکشا  هب  خیش  310خساپ 

نآ ینابم  هّینظ و  تاراما  314تّیجح 

315هراشا

لّوا مسق  317اّما 

: مّود مسق  319اّما 

319هراشا

لّوا 319هجو 

( یّنظ هراما  هب  دّبعت  يارب   ) مود 322هجو 

مّود هجو  322مکح 

لّوا هجو  مود و  هجو  نایم  322توافت 

موس 325هجو 

هراما قبطرب  لمع  باجیا  زا  325دارم 

325هراشا

327لاکشا

روکذم لاکشا  هب  خیش  329خساپ 

يرهاظ مکح  ءاقب  لهج و  رارمتسا  334مکح 

يرهاظ مکح  رارمتسا  مدع  334مکح 

ءاضق بوجو  مدع  بوجو و  335رد 

يرهاظ ماکحا  رد  نآ  مدع  ءازجا و  رد  نارگید  خیش و  336رظن 

336هراشا

340هجیتن

340كاردتسا

نخس 342هصالخ 

نخس 343لصاح 
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لاکشا رگید  هرقف  زا  خیش  344خساپ 

؟ تسیچ قوف  نتم  رد  خیش  نخس  344هجو 

لاکشا رگید  345زارف 

روکذم لاکشا  هب  خیش  345خساپ 

347راهظتسا

نخس 347لصاح 

347كاردتسا

هبق نبا  اب  عازن  رد  ثحب  348هصالخ 

دحاو ربخ  هب  دبعت  رد  تنس  لها  زا  یخرب  349رظن 

یعرش ماکحا  رد  ّنظ  هب  دّبعت  عوقو  رد  مود  352ماقم 

352هراشا

باتک زا  353لیلد 

353هراشا

لیلد 353نایب 

تنس زا  353لیلد 

عامجا زا  353لیلد 

لقع زا  353لیلد 

354هراشا

356كاردتسا

نخس 356لصاح 

نآ ياضتقم  هب  دّبعت  نودب  ّنظ  هب  لمع  358درجم 

روکذم هجو  رب  خیش  364لاکشا 

موس 366هجو 

روکذم هجو  رب  خیش  366لاکشا 
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مراهچ 368هجو 

مراهچ هجو  رد  خیش  مّود  368لاکشا 

روکذم لصا  زا  خیش  ریرقت  372لصاح 

جراخ رد  نآ  قّقحت  ّنظ و  هب  لمع  ءاحنا  372هجیتن :

372هراشا

375كاردتسا

: 378هیبنت

379هیبنت

ّنظ هب  لمع  تمرح  رب  رگید  382لالدتسا 

هربتعم 386نونظ 

386هراشا

لّوا 386مسق 

مّود 387مسق 

لّوا مسق  393مکح 

؟ دراد تراظن  يرما  هچ  هب  فالخ  ود  زا  395کیره 

لّوا فالخ  رد  396نخس 

( اهیرابخا لّوا  هجو  زا  لالدتسا  هب  خساپ  )399

399هراشا

قوف يانعم  دییأت  رد  401یتیاور 

مّود يانعم  403بّرقم 

403هراشا

( قوف راتفگ  رب  دیؤم  )403

( رگید دّیؤم  )403

مالک 405هصالخ 
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روکذم ياعدم  رب  دهاش  405ود 

اهیرابخا تایاور  اب  ضراعم  رابخا  406لقن 

اهیرابخا طسوت  لوقنم  تیاور  اب  ضراعم  رابخا  407لقن 

407هراشا

هفیرش هیآ  روهظ  مدع  412هجو 

413هجیتن

رهاوظ هب  لمع  عنم  رد  اهیرابخا  مود  418لیلد 

روکذم لالدتسا  رب  هدراو  418تالاکشا 

لاکشا کی  418حرط 

روکذم لاکشا  زا  421خساپ 

نآرق رهاوظ  هب  لمع  زا  عنم  رد  اهیرابخا  424لیلد 

هیفاو حرش  رد  ردص  دیس  نخس  لصح  425ام 

تاحلطصم رد  هباشتت  مود : 425همدقم 

ردص دیس  هلاقم  428همادا 

428هراشا

428لاکشا

428لاکشا

429باوج

ردص دیس  بلاطم  هب  خیش  431تالاکشا 

431هراشا

لاکشا 431هجو 

432يوعد

432هرصبت

435تاهیبنت
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435هراشا

لوا 435هیبنت 

یقارن بانج  هب  خیش  436خساپ 

تسا هدش  هبتشم  ّصن  لامجا  تهج  هب  شایعرش  مکح  هک  یئیش  دروم  رد  مود  441هلئسم 

هیف نحن  ام  رد  تئارب  لصا  يارجا  رد  نییلوصا  رب  ینارحب  ثدحم  441لاکشا 

رهاوظ تیجح  هلئسم  رد  یمق  يازریم  زا  لیصفت  نیمود  لوق و  441نیموس 

( هر  ) یمق يازریم  هلاقم  زا  443هیجوت 

هیجوت 448هصالخ 

نآ عفد  اعدا و  449کی 

دومن ازریم  بانج  لیصفت  رب  هک  یهیجوت  زا  خیش  451خساپ 

نآ ریغ  ماهفالاب و  نیدوصقم  نایم  توافت  مدع  رب  452عامجا 

نآ خساپ  ازریم و  بانج  زا  یگدنیامن  هب  اعدا  454کی 

مالک 455لصاح 

مالک 456لصاح 

یمق يازریم  بانج  لیصفت  لاطبا  رد  مود : 456لیلد 

( هر  ) یمق ققحم  لیصفت  لاطبا  رد  موس  458لیلد 

یمق ققحم  رگید  مالک  رد  خیش  رگید  459لاکشا 

لاکشا هجو  460حیضوت 

ملاعم بحاص  461هلاقم 

ظافلا تلالد  رد  تیجح  كالم  موس  465لیصفت 

465هراشا

مهوت 465کی 

مهوت 465عفد 

مالک 465هجیتن 
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كاردتسا رهاوظ  تیجح  طانم  رد  مراهچ  468لیصفت 

یسابلک موحرم  هب  خیش  468خساپ 

مجنپ 469لیصفت 

هیشاح بحاص  مالک  نوماریپ  خیش  بانج  470رظن 

مشش 472لیصفت 

روکذم لیصفت  فعض  473هجو 

تاراما زا  مود  475مسق 

ثحب يورغص  تمسق  ای  روهظ  لصا  رد  475ثحب 

روهشم 475لوق 

قلطم 475نظ 

صاخ 475نظ 

ءاملع عامجا  هب  صاخ  نظ  باب  زا  تغل  لها  لوق  تیجح  رب  478لالدتسا 

يراوزبس لضاف  زا  478یمالک 

يراوزبس لضاف  مالک  هب  خیش  479لاکشا 

اعدم رب  479دهاش 

مالک 485لمجم 

485كاردتسا

خیش رظن  زا  يوغل  لوق  487تیجح 

بلاطم 488تسرهف 

موس 495دلج 

ّنظ رد  مود  495دصقم 

ّنظ هب  دّبعت  عوقو  رد  مود : 495ماقم 

لوقنم 495عامجا 

495هراشا
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یلّوا لصا  زا  نآ  جورخ  هجو  لوقنم و  496عامجا 

دحاو ربخ  رب  لوقنم  عامجا  زا  ثحب  میدقت  زا  496دارم 

لئاسملا 496حیرشت 

؟ تسیچ ثحب  نیا  عوضوم  * 496

؟ دیسیونب ار  عامجا  ماسقا  * 496

؟ درک دیاب  هچ  لوقنم  عامجا  رتشیب  تخانش  يارب  * 496

؟ تسا یعامجا  هنوگچ  لّصحم  عامجا  * 496

؟ تسا یعامجا  هنوگچ  لوقنم  عامجا  * 497

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  لوقنم  عامجا  * 497

؟ تسیچ رتاوتم  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  زا  دارم  * 497

؟ تسیچ دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  زا  دارم  * 497

؟ ارچ تسا و  ثحب  دروم  لوقنم  عامجا  مسق  ود  زا  کی  مادک  * 497

؟ تسا مزال  ثحب  ياجنیا  ات  یتاکن  هچ  رکذ  * 497

؟ ّنظ باب  زا  ای  تسا  دّبعت  باب  زا  لوقنم  عامجا  تّیجح  * 497

؟ تسیچ تّیجح  نیا  ندوب  يدبعت  رب  ناشلیلد  لوقنم  عامجا  تّیجح  هب  نیلئاق  * 497

؟ تسیچ لصالا )...  نع  ۀجراخلا  نونظلا  ۀلمج  نم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 498

؟ تسیچ صوصخلاب )...  ربخلا  رابتعاب  لوقی  نّمم  ریثک  دنع   ) ترابع زا  دارم  * 498

؟ تسیچ هتلدا )...  هلمشیف ، هدارفا ، نم  ّهنا  یلا  ارظن   ) ترابع زا  دارم  * 498

؟ تسیچ هتّیجح ) ربخلا و  ۀّیجح  نیب  ۀمزالملل  ضرعتلا  وه   ) ترابع زا  دارم  * 498

؟ تسیچ دنسلا ) یلع  حیحصلا  ربخک  مهدنع  وهف   ) ترابع زا  دارم  * 498

؟ تسیچ یکحی )...  عامجالا  یعّدم  ّنال   ) ترابع زا  دارم  * 498

؟ تسیچ ماسقالا )...  نم  ربخلا  لخدی  ام  عامجالا  لخدی  و   ) ترابع زا  دارم  * 498

؟ دیسیونب ار  عامجا  ماسقا  * 498

؟ تسیچ ماکحالا )...  نم  هقحلی  ام  هقحلی   ) ترابع زا  دارم  * 499
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؟ تسین راکنا  لباق  تسا و  تّجح  عامجا  لصا  ارچ  * 499

؟ تسیچ ع )  ) ماما زا  همحل ، لکؤی  ام ال  لاوبا  نم  کبوث  لسغا   ) ثیدح سپ  * 499

؟ تسا تّجح  دیدرت  نودب  یعامجا  هچ  امش  رظن  هب  * 499

؟ دینکیم در  اهنآ  زا  ار  لوقنم  عامجا  دیریذپیم و  نیفلاخم  نیلقان  زا  ار  دحاو  ربخ  ارچ  * 499

؟ تسا تّیجح  دقاف  هعیش  رظن  زا  عامجا  نیمادک  * 499

دحاو ربخ  لوقنم و  عامجا  نایم  همزالم  نوماریپ  خیش  500رظن 

500هراشا

[ دحاو ربخ  تّیجح  يارب  نیمّدقتم  هلدا  زا  دافتسم   ] لّوا 500رما 

500هراشا

لئاسملا 501حیرشت 

؟ تسیچ رظنلا )...  یف  يوقی  يذلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 501

؟ دنکیم هماقا  قوف  ياعّدم  رب  یلیلد  هچ  خیش  بانج  * 501

؟ تسیچ ربخ )...  ۀّیجح  یلع  اهوماقا  یتلا  ۀّصاخلا  ّۀلدالا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 501

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  ّسح ) نع   ) ترابع زا  دارم  * 501

؟ دراد دوجو  مه  یّسح  ریغ  رابخا  رگم  * 501

؟ تسیچ قافتالا ) وه  ّۀلدالا  کلت  نم  ةدمعلا  ّنال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 501

؟ دوشیمن لوقنم  عامجا  لماش  هدش  لصاح  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  باحصا  قافتا  زا  هک  یعامجا  ارچ  * 501

؟ تسیچ ۀحلطصملا )...  ۀیاوّرلل  ّالا  اهلومش  مدع   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 502

؟ تسیچ بوجو )...  یف  طانملا  ّنا  یعّدی  نا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  * 502

؟ تسیچ خلا )...  مامالا ...  ظافلا  ۀیاکح  کلذ  یف  ربتعی  و ال   ) ترابع نآ  زا  دارم  سپ  * 502

؟ تسیچ ربخ  ناونع  هب  تارابع  تّیجح  هفسلف  سپ  * 502

؟ تسیچ روکذم  هیجوت  ای  لالدتسا و  نوماریپ  خیش  رظن  * 503

؟ تسیچ تابثا  تروص  رد  روکذم  طانم  مزاول  اهدساف و  یلات  * 503

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 503
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لوقنم عامجا  تّیجح  رب  تایآ  تلالد  503مدع 

هفیرش هیآ  زا  راهظتسا  504لصاح 

لئاسملا 504حیرشت 

؟ تسیچ أبّنلا )...  ۀیآ  یه  اهیف ...  ةدمعلاف   ) ترابع زا  دارم  * 504

؟ دینک ریرقت  ار  هفیرش  هیآ  هب  نیلدتسم  لالدتسا  تیفیک  * 504

؟ دهدیم روکذم  لالدتسا  زا  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 505

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 505

؟ تسا اطخ  لامتحا  رطاخ  هب  قساف  ربخ  لداع و  ربخ  نایم  روکذم  توافت  لیصفت و  ایآ  * 505

؟ تسا تلفغ  لامتحا  رطاخ  هب  روکذم  لیصفت  توافت و  ایآ  * 505

؟ تسا هنیرق  لامتحا  رطاخ  هب  روکذم  توافت  ایآ  * 505

؟ تسا رطاخ  هچ  هب  ود  نیا  قرف  سپ  * 505

؟ دراد دوجو  فالخ  لامتحا  دنچ  دسریم  ام  تسد  هب  یلداع  درف  لوق  زا  هک  يدحاو  ربخ  رد  رگم  * 505

؟ دنکیمن یفن  ار  رگید  تالامتحا  هفیرش  هیآ  ارچ  * 506

؟ یسدح ای  دنوشیم  يراج  یسح  ياهربخ  دروم  رد  روکذم  لوصا  * 506

؟ رهاظ فالخ  هدارا  لامتحا  هیحان  زا  ای  تسا  تلفغ  لامتحا  هیحان  زا  ای  تسا ؟ اطخ  لامتحا  هیحان  زا  ایآ  تمادن  لامتحا  نیا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  مامتها . لباق  ییالقع و  لامتحا  مهنآ  دراد  دوجو  تمادن  لامتحا  هکنیا  تّلع  هب  تسا  مزال  نّیبت  صّحفت و  قساف  ربخ  رد  هکنیا : زا  تسا  ترابع  نآ  هدروآ و  یلیلعت  هفیرش  هیآ  لیذ  * 

؟ تسیچ لیلعت  لیصفت و  نیا  لصاح  * 506

؟ تسیچ أبن  هفیرش  هیآ  رد  ییاهن  دارم  یلصا و  دوصقم  تشذگ  هک  یبلاطم  روکذم و  هنیرق  ود  هب  هّجوت  اب  * 506

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  دهاش  * 506

؟ نک لمع  وا  سدح  هب  سپ  تسا  عقاو  اب  قباطم  شسدح  قسف ، زا  شبانتجا  تلادع و  تفص  كالم  هب  لداع  رد  یلو  تسین  عقاو  اب  قباطم  هک  ارچ  نکن  انتعا  شسدح  هب  دراد  دوجو  وا  رد  هک  یقسف  طانم  هب  قساف  رد  تفگ : دومن و  يراج  سدح  دروم  رد  ار  قوف  ریرقت  ناوتیمن  ارچ  * 

؟ تسیچ ۀیسدحلا )...  ةداهّشلا  لوبق  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  مدع  نّیبت  هنم  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 507

روکذم لاکشا  زا  خیش  508خساپ 

لئاسملا 508حیرشت 

؟ تسیچ لکشتسم  نیا  لاکشا  لصاح  * 508

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لابق  رد  خیش  خساپ  * 509
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؟ تسیچ هابتشالا )...  ءاطخلا و  هیلع  رثکی  نّمم  ربخملا  ناک  ول  معن ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 509

؟ دوشیمن يراج  یلداع  ره  ربخ  رد  روکذم  لوصا  ای  لصا  ارچ  * 509

؟ تسیچ دوشیم  تیعبت  هدافتسا و  هدش  دای  لوصا  زا  یّسح  ياهربخ  زا  مود  مسق  رد  هکنیا  رب  امش  هاوگ  * 509

؟ تسیچ عامجالا )...  نم  کلذ  توبث  لهاجلا  مّهوتی  امّبر  ناک  نا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 510

؟ تسیچ اذه )...  رابتعا  ّناب  دهشی  فنصملا  ّنا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 510

خیش رظن  رب  510يدیؤم 

راتفگ 511لصاح 

لئاسملا 511حیرشت 

؟ تسیچ دحا )...  ّلدتسی  مل  ّهنا  انرکذ  ام  دّیؤی  و   ) ترابع زا  دارم  * 511

؟ تسیچ لاقم  نیا  دّیؤم  * 511

؟ تسیچ أبن  هیآ  هب  کّسمت  مدع  نیا  رد  بلطم  رس  * 511

؟ تسیچ اهلاثما )...  ۀیآلا و  ۀلالد  مدع  نم  انرکذ  ام  ّنا  رهاظلا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 511

؟ دیریگیم قوف  بلاطم  زا  ياهجیتن  هچ  * 512

؟ تسیچ روکذم  قافتا  عامجا و  هجو  * 512

؟ تسیچ سحلا )...  یلا  دنتسی  مل  اذا  ةداهشلا ...  رابتعا  مدع  نم  ضایّرلا  یف  امک   ) ترابع زا  دارم  * 512

؟ تسا ییانبم  هچ  رب  قوف  مالک  * 512

؟ تسا هنوگچ  روکذم  خساپ  ریرقت  * 512

؟ تسیچ رظن )...  نع  ولخی  امب ال  ضایّرلا  یف  هلّلع  نا  و   ) ترابع رد  رظن  هجو  * 512

؟ دشابیم هچ  نشور  هداس و  روط  هب  ضایر  بحاص  نایب  لصاح  * 512

؟ تسیچ ضایر  بحاص  بلاطم  نوماریپ  خیش  رظن  * 513

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  مالک  لصاح  * 513

؟ دراد دوجو  یهوجو  هچ  أبن  هیآ  تلالد  رادقم  هب  عجار  * 513

513لاکشا

خیش 514خساپ 
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لئاسملا 514حیرشت 

؟ تسیچ ۀّیلباق )...  مدع  انرکذ  اّمم  دارملا  سیل   ) ترابع زا  دارم  * 514

؟ تسیچ ّالا )...  ّلدت  ةروکذملا ال  ۀیآلا  ّنا  دارملا  لب   ) ترابع زا  دارم  * 514

؟ تسیچ قوف  نتم  رد  ّلدت ) ال   ) ترابع زا  دارم  * 514

؟ تسا مادک  بلطم  لصاح  * 515

؟ دینک نایب  اقوطنم  ار  ّلدت )...  ةروکذملا ال  ۀیآلا  ّنا  دارملا  لب   ) ترابع زا  دارم  * 515

؟ تسیچ قوف  ترابع  موهفم  * 515

؟ دیهد حیضوت  ارصتخم  ار  قساف  لداع و  ربخ  لوبق  مدع  لوبق و  رد  بلطم  ّرس  * 515

؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) حالطصا زا  دارم  * 516

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  ناتدارم  * 516

عامجا رد  املع  مالک  لقن  مّود : 516رما 

516هراشا

لئاسملا 517حیرشت 

؟ دش هچ  تشذگ  هک  یثحابم  رد  مود  هلحرم  لصاح  * 517

؟ تسیچ مّود  رما  ناونع  رب  خیش  هزیگنا  * 517

؟ تسیچ هل ) لصالا  وه  هل و  لصالا  مه  نیذلا   ) ترابع زا  دارم  * 517

؟ تسانعم هچ  هب  هعیش )  ) هّصاخ حالطصا  رد  عامجا  * 517

؟ تسیچ رصع ) یف  ءاملعلا  قافّتا  وه   ) ترابع زا  دارم  * 517

؟ تسیچ قوف  ياعّدا  رب  دهاش  * 517

؟ تسیچ ثحب  مّود  تمسق  ناونع  هب  دحاو ) رصع   ) ترابع زا  دارم  * 518

؟ املع زا  ضعب  ای  تسا  املع  مامت  يأر  ّلک )  ) رایعم * 518

؟ تسیچ اعدم  نیا  رب  دهاش  * 518

نآ تّیجح  عامجا و  رد  املع  تارابع  519لقن 

لئاسملا 520حیرشت 
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؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  هتیمست )...  ۀّجح  هنوک  نم  مزلی  نکل ال  و   ) ترابع زا  دارم  * 520

؟ تسیچ مولعملا )...  جورخ  حدقی  ّهنا ال  نم  مهنیب ، رهتشا  ام  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 520

؟ تسیچ قوف  ترابع  زا  نییلوصا  روهشم  دارم  * 520

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لاؤس و  هب  خیش  خساپ  * 520

؟ تسیچ مامالا )...  قّقحملا  ضرف  نم  ملع  امک   ) ترابع زا  دارم  * 521

؟ تسیچ اعامجا )...  هتیمست  مهوی  ۀعامج  تاملک  رهاظ  معن :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 521

عامجا ظفل  قالطا  رد  حماست  521نایب 

لئاسملا 522حیرشت 

؟ تسیچ عامجالا )...  قالطا  یف  اوحماست  دق  مهّنا  لاقی : نا  نکمی   ) ترابع زا  دارم  * 522

؟ تسا رارقرب  ندوب  تّجح  ندوب و  عامجا  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  * 522

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  خیش  نخس  لصاح  * 522

؟ تسیچ املع  زا  یخرب  قافتا  رب  عامجا  ظفل  قالطا  رد  حماست  هجو  * 522

رگید یقالطا  زا  عامجا  حالطصا  523یفن 

لئاسملا 523حیرشت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  لوقنم  عامجا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 523

؟ تسیچ یلوخد  عامجا  زا  دارم  * 523

؟ تّجح عامجا و  زا  یکی  ای  تّجح و  مه  دشاب ، عامجا  مه  تسا  نکمم  عامجا ، عاونا  زا  کی  مادک  * 523

؟ دراد تّیّجح  هن  تسا و  حلطصم  عامجا  هن  لوقنم  عامجا  یتروص  هچ  رد  * 524

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  ثیحب )...  مامالا  ادع  نم  قافّتا  اّما  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 524

؟ تسیچ قافتاب )...  هنع  فوشکملا  مامالا  لوق  مّظنی  نا  ّالا   ) ترابع زا  ناشیا  دارم  سپ  * 524

؟ دشابیمن حلطصم  عامجا  مامالا ، ادع  نم  قافتا  ارچ  * 524

قوف ریرقت  رد  عامجا  ظفل  قالطا  رد  رگید  524هحماسم 

هحماسم ود  525لصاح 

لئاسملا 525حیرشت 
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؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  خیش  دارم  * 525

؟ تسیچ عامجا  ظفل  هب  لیلد ) ینعی :  ) املع قافتا  زا  ریبعت  هجو  سپ  هدشن ، تاعارم  ظاحل  نیا  هکنآ  لاح  و  عامجا ، ظفل  ربارب  رد  ار  عومجم  نداد  رارق  ماما و  يأر  اب  اهنآ  مامضنا  نیقفتم و  لاوقا  ظاحل  رب  تسا  فقوتم  عامجا  ظفل  قالطا  مینادیم  هکنیا  دوجو  اب  * 

؟ تسیچ اج  نیدب  ات  بلطم  لصاح  * 525

؟ دوب هچ  املع  یخرب  قافتا  رب  عامجا  ظفل  قالطا  رد  لّوا  هحماسم  * 525

؟ تسا هنوگچ  روبزم  قالطا  رد  هحماسم  نیمود  لصاح  * 525

؟ تسیچ ثحب  هجیتن  روکذم  هحماسم  ود  نتفرگ  رظن  رد  اب  * 526

؟ تسا یقیقح  قوف  فیرعت  رد  عامجا  قالطا  ایآ  * 526

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  دهاش  * 526

؟ دراد دوجو  هحماسم  ماما  يأر  اب  نیعمجم  لاوقا  مامضنا  رد  ارچ  دیئامرفب  احیضوت  * 526

؟ درادن دوجو  اجنیا  رد  عامجا  اب  یلوخد  عامجا  رد  حماست  نایم  یتوافت  ایآ  * 526

؟ دینک نشور  هصالخ  روط  هب  ار  روکذم  هحماسم  ود  * 526

؟ تسیچ حماست  ود  نیا  هفسلف  * 526

مامالا ادع  نم  قافتا  رد  یحالطصا  عامجا  هدارا  مدع  رب  هاوگ  527ود 

هحماسم ود  زا  کیره  رب  انب  عامجا  قالطا  رب  داریا  527مدع 

ملاعم بحاص  528مالک 

روکذم مالک  رب  لاکشا  ماقم  رد  خیش  528خساپ 

لئاسملا 528حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) نیقیرفلا ...  تافیرعت  یلع  عالّطالا  و   ) ترابع زا  دارم  * 528

؟ تسیچ روکذم  هاوگ  ود  دوجو  زا  هلصاح  هجیتن  * 529

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  بلطم  لصاح  * 529

؟ تسیچ اهیف ) ریخالل  ات  یلوالا ...  ۀهجلا  نم  ۀحماسملا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 529

؟ تسیچ ۀنیرق )...  نود  نم   ) دیق زا  دارم  سپ  * 529

؟ تسیچ لکلا )...  دنع  ۀّجح  حلطصملا  عامجالا  لقن  ناک  ول  معن ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 529

؟) ناگدنونش  ) مهیلا لوقنم  هب  تبسن  ای  تسا  عامجا  یعّدم  لقان و  دوخ  هب  تبسن  حلطصم  ریغ  عامجا  ندروآ  رد  هنیرق  موزل  * 529
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؟ ریخ ای  تسا  هنیرق  بصن  لقان  هفیظو  ایآ  قوف  يانبم  هب  هّجوت  اب  لاح  * 530

؟ تسیچ ملاعملا )...  بحاص  مالک  یف  ام  کلذ  نم  رهظی  و   ) ترابع زا  دارم  * 530

؟ تسا هدومرف  هچ  نآ  هب  عجار  اهقف  رظن  عامجا و  تّیّجح  اب  هطبار  رد  ملاعم »  » بحاص * 530

؟ تسا دراو  ملاعم  بحاص  مالک  نیا  رب  یلاکشا  هچ  خیش  رظن  هب  * 530

؟ تسیچ ملاعملا  بحاص  لّوا  لاکشا  زا  خیش  خساپ  * 530

؟ تسیچ ملاعم  بحاص  مود  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 531

اهقف بتک  رد  هلوقنم  تاعامجا  531ماسقا 

عامجا ظافلا  532مکح 

لئاسملا 532حیرشت 

؟ تسیچ عامجالا )...  لقنی  دق  قافّتالل  یکاحلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 532

؟ يوغل ای  تسا  یفرع  مامالا ) ادع  نم  قافتا   ) رد روهظ  زا  دارم  * 533

؟ حلطصم ریغ  ای  دناحلطصم  یتاعامجا  نینچ  * 533

؟ دنتسین حلطصم  عامجا  یتاعامجا ، نینچ  ارچ  * 533

؟ تسیچ مامالا )...  ادع  نم  یلا  عامجالا  فاضا  ناف   ) تارابع زا  دارم  * 533

؟ تسیچ لوقنملا )...  ببّسلا  ّنا  ضرف  ول  معن :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 533

؟ هچ ینعی  هلباقم  هنیرق  * 533

یلبق مسق  ود  زا  ریخا  عامجا  تّیفعضا  534هجو 

لئاسملا 535حیرشت 

؟ تسیچ فالخلا )...  مدع  لقن  رکذ  اّمم  فعضا  و   ) ترابع زا  دارم  * 535

؟ تسیچ تاریبعت  نیا  زا  کیره  رد  تّیفعضا  هجو  * 535

؟ تسا يریبعت  هچ  ریخا  ریبعت  لوق و  زا  رتفیعض  * 535

؟ تسیچ هجو )...  یلع  هفاضا  وا  عامجالا  قلطا  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 535

؟ دراد دوجو  ماقم  نیا  رد  موصعم  لوق  هب  لقان  یبایتسد  يارب  ییاههار  هچ  عومجم  رد  * 536

؟ تسیچ یکاحلا )...  ملع  دنتسم  ّنا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  * 536
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؟ تسیچ عمس )...  اذا  امک  سحلا : اهدحا   ) ترابع زا  دارم  * 536

؟ تسیچ ۀّلقلا )...  ۀیاغ  یف  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 536

؟ تسا نکمم  تبیغ  نامز  رد  روکذم  ضرف  ایآ  * 536

؟ تسا هدومن  ییاعدا  نینچ  نونکات  یلوخد  عامجا  نایعدم  زا  یسک  ایآ  * 536

؟ تسیچ ةّدعلا )...  یف  خیشلا  حّرص  اذل  و   ) ترابع زا  دارم  * 537

؟ تسیچ ةّدعلا )...  یف  خیشلا  هرکذ  ام  یلع  فطللا  ةدعاق  یناثلا :  ) ترابع زا  دارم  * 537

؟ تسا هنوگچ  نیملکتم  ناسل  زا  فطل  هدعاق  ریرقت  * 537

؟ تسیچ حیحص )...  ریغ  هیلا  دانتسالا  ّنا  یفخی  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 537

؟ تسیچ ةدعاقلا )...  هذه  یلا  ةدنتسم  اهّلک  خیشلا  تاعامجا  ّنا  ضورفملا  و   ) ترابع زا  دارم  * 537

؟ تسیچ یسوط ) خیش  يانبم   ) فطل هدعاق  نوماریپ  مظعا  خیش  بانج  رظن  * 537

خیش دّیس و  نایم  ع )  ) ماما يأر  زارحا  قیرط  رد  كارتشا  538ياعدا 

دیس اب  ناشیا  كارتشا  مدع  رب  یسوط  خیش  تارابع  538لقن 

هّدع باتک  رد  خیش  زا  رگید  539مالک 

لئاسملا 539حیرشت 

؟ تسیچ دّیسلل )...  هتکراشم  يوعدف   ) ترابع زا  دارم  * 539

؟ تسیچ خلا ) ام ...  مکح  یف  ةّدعلا »  » یف لاق   ) نتم زا  دارم  * 539

؟ میوشیم فقاو  يرما  هچ  هب  یسوط  خیش  طسوت  هلوقنم  دهاوش  هعومجم  زا  * 540

هّدع رد  یسوط  خیش  مالک  زا  رگید  540يدهاش 

دناهدرک یشم  فطل  هدعاق  ساسارب  هک  ییاهقف  تخانش  رد  541رایعم 

حاضیا رد  نیدلا  رخف  ترابع  541لقن 

فطل هدعاق  هب  رخف  داقتعا  رب  رگید  542يدهاش 

لئاسملا 542حیرشت 

؟ تسیچ هجولا )...  اذه  یلا  دانتسالا  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 542

؟ تسیچ هجو  نیا  رد  راهظتسا  هجو  * 542
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؟ دراد دوجو  فطل  هدعاق  هب  نیلئاق  تخانش  يارب  يرایعم  هچ  دیئامرفب  رتعماج  ینایب  هب  * 542

؟ تسیچ دهتجملا )...  ةداع  نم  ّنا   ) ترابع زا  نیققحملا  رخف  دارم  * 542

؟ تسا بترتم  روکذم  رما  رب  يدیاوف  هچ  رخف  بانج  رظن  هب  * 542

؟ تسیچ فلاخملا ) رصع  ضارقنال  فالخلاب  رابتعالا  مدع  نم   ) ترابع موهفم  * 543

يرکذ رد  لوا  دیهش  543راتفگ 

تیم يارب  لوق  مدع  رب  یناث  ققحم  544لالدتسا 

ماقم نیا  رد  داماد  ققحم  زا  مالک  544لقن 

فطل هدعاق  تابثا  رد  هدیعب  تاهیجوت  هب  لوا  دیهش  544داهشتسا 

لئاسملا 544حیرشت 

؟ تسیچ يرکذ  رد  لّوا  دیهش  نایب  لصاح  * 544

؟ تسیچ فطل  هدعاق  رب  لمعلا )...  نع  عنملا  ءاملعلا  رهاظ   ) ترابع رد  قابطنا  هجو  * 544

؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  داماد  ققحم  نایب  بابللا  ّبل  * 545

؟ تسا هنوگچ  ندوب  دنتسم  نیا  هب  ققحم  بانج  لالدتسا  * 545

؟ تسیچ يرکذ  رد  فطل  هدعاق  نوماریپ  لّوا  دیهش  بانج  راتفگ  لصاح  * 545

عامجا یعّدم  يارب  ماما  يأر  فشک  رد  مّوس  546هار 

لئاسملا 546حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  سدح  هقیرط  زا  دارم  * 546

؟ دنشاب سدح  لوصح  أشنم  تسا  نکمم  يروما  هچ  * 546

؟ تسیچ خساپ  تسا ؟ مادک  ربخ  نیا  لوبق  یعرش  رثا  لاح  دشاب  یعرش  رثا  ياراد  دیاب  لداع  ربخ  دوش  لاؤس  اجنیا  رد  رگا  * 547

لوقنم عامجا  هب  لمع  رد  فقوتلا  548بوجو 

لئاسملا 549حیرشت 

؟ تسیچ دنتسم )...  ّنا  تفرع  اذا   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 549

؟ تسیچ لوالا )...  نا  کل  رهظ  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 549

؟ تسا شزرا  ياراد  يداع  یعطق  سدح  خیش  رظن  هب  ارچ  * 549
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؟ درادن شزرا  هیرورض  ریغ  هیسح  يدابم  رب  ینتبم  یقافتا  یعطق  سدح  ارچ  * 549

؟ درادن شزرا  هیسدح  يدابم  رب  ینتبم  یقافتا  یعطق  سدح  ارچ  * 550

؟ دریگیم ياهجیتن  هچ  روکذم  نتم  رد  بلاطم  میظنت  زا  خیش  بانج  * 550

؟ تسیچ نمضتملا )...  عامجالاب  ربخملا  ربخ  دنتسم   ) ترابع زا  دارم  * 550

؟ تسین دحاو  ربخ  مکح  رد  لوقنم  عامجا  ایآ  * 550

؟ دناهدروآ هناگادج  روط  هب  هلدا و  دادع  رد  ار  لوقنم  عامجا  ارچ  سپ  * 550

؟ تسیچ سدحلا ) نم  ریخالا  مسقلا  یلا   ) ترابع زا  دارم  * 550

؟ تسیچ یناثلا )...  هجولا  یلا  دنتسملا  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 550

؟ تسیچ سدحلا ) نم  لوالا  مسقلا  یلا   ) ترابع زا  دارم  * 550

يراصنا خیش  بانج  رب  551لاکشا 

لئاسملا 551حیرشت 

؟ دش هچ  یلبق  نتم  رد  خیش  نایب  لصاح  * 551

؟ تسیچ قوف  بلطم  هب  لکشتسم  لاکشا  ریرقت  لاؤس و  لصاح  * 551

551هراشا

؟ تسا هنوگچ  لکشتسم  رظن  هب  فشکنم  هیحان  زا  عامجا  تیجح  ریرقت  * 551

؟ تسا هنوگچ  لکشتسم  رظن  هب  ببس  لقن  فشاک و  هیحان  زا  عامجا  تیجح  ریرقت  * 552

؟ دیوگیم هچ  تسا ، مادک  شایعرش  رثا  ربخ  نیا  لوبق  دشاب ، یعرش  رثا  ياراد  دیاب  لداع  ربخ  هک  دوش  هتفگ  لکشتسم  هب  رگا  * 552

؟ تسیچ لکشتسم  بلطم  لصاح  * 552

هیفاو حرش  رد  یمظاک  ققحم  لاکشا  553مالک و 

لئاسملا 553حیرشت 

؟ تسیچ یمظاک  موحرم  تارابع  لقن  زا  لکشتسم  ای  لئاس و  دارم  * 553

؟ تسیچ لوقنم  عامجا  تیجح  نوماریپ  یمظاک  موحرم  رظن  * 553

؟ تسیچ دوخ  هلاقم  هب  یمظاک  موحرم  لاکشا  لصاح  * 553

؟ دهدیم شدوخ  هب  قوف  ضارتعا  زا  یخساپ  هچ  یمظاک  بانج  * 553
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شدوخ هب  یمظاک  ققحم  لاکشا  554نیمود 

لئاسملا 555حیرشت 

؟ تسیچ شدوخ  هب  یمظاک  ققحم  بناج  زا  مود  لاکشا  لصاح  * 555

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  زا  یمظاک  موحرم  خساپ  نیلوا  * 555

؟ تسیچ لوا  خساپ  يارخا  ترابع  * 555

؟ تسیچ مود  لاکشا  هب  یمظاک  ققحم  خساپ  نیمود  * 556

مود خساپ  رب  رگید  556يداریا 

قوف داریا  زا  یمظاک  556خساپ 

لئاسملا 557حیرشت 

؟ تسیچ ۀمزلتسم )...  راثآلا  تناک  اذا  راثآلا  یلا  عوجرلا  یفکی   ) ترابع زا  دارم  * 557

؟ تسیچ دهتجملا )...  هضهنتسی  ام  فالخب  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 557

؟ تسیچ لّوالا )...  هجولا  وه  لوالا  لاؤسلا  نع  باوجلا  یف  قیقحّتلا  ّنا   ) زا دارم  سپ  * 557

؟ تسیچ موس  لاکشا  لصاح  * 557

؟ تسیچ شدوخ  بناج  زا  قوف  ضارتعا  هب  یمظاک  ققحم  خساپ  * 558

؟ دش هچ  اجنیا  هب  ات  خیش  رب  لاکشا  لاؤس و  لصاح  * 558

لاکشا زا  خیش  558خساپ 

لئاسملا 559حیرشت 

؟ تسیچ لکشتسم  ضارتعا  زا  خیش  خساپ  لصاح  * 559

عامجا ياعدا  560ياهلمحم 

لئاسملا 561حیرشت 

؟ تسیچ نیفورعملا )...  قافتا  نم  کلذ  دیفتسی  و   ) ترابع زا  دارم  * 561

؟ تسیچ الضف )...  هرصع  لها  قافتا  ّنال   ) ترابع زا  دارم  * 561

؟ تسیچ قوف  خساپ  ود  لصاح  * 561

؟ تسیچ سدحلا )...  باب  نم  ناک  ربخملل  هلوصح  ضرف  ول  و   ) ترابع زا  دارم  * 561
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؟ تسیچ دشاب  هینظ  هراما  دناوتیم  روکذم  سدح  هکنیا  زا  دارم  * 561

؟ تسیچ لکلا )...  قافتا  ملع  اذا  ام  کلذب  قحلا   ) ترابع زا  دارم  * 561

؟ تسیچ نم )...  ةدّلقملا  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 562

؟ تسیچ خلا ) یعّدملا ...  فیصوت  یف  ّناف   ) ترابع زا  دارم  * 562

؟ تسیچ اجنیا  رد  ققحم  موحرم  بلاطم  زا  امش  تشادرب  * 562

؟ تسیچ ناک ) فیک   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 562

؟ تسا هدوب  هچ  ثحبم  نیا  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 562

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  خساپ  * 562

؟ دوب هچ  خیش  طسوت  لوا  هیجوت  لصاح  * 563

؟ دوب هچ  خیش  طسوت  مود  هیجوت  لصاح  * 563

موس 563هیجوت 

لئاسملا 564حیرشت 

؟ تسیچ لیلدلا ) مدع  دنع  لصالاب  لمعلا  یلع   ) ترابع رد  لصا  زا  دارم  * 564

؟ تسیچ یلع )...  مهقافتا   ) ترابع رد  هّیلقع  ای  هّیلقن  ۀیلوصا  هلئسم  زا  دارم  * 564

؟ دینزب لاثم  خلا ) لکلا ...  قافتا  دیفتسی  نا   ) ترابع نییبت  رد  * 564

؟ تسیچ خلا ) رهاظلا ...  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 565

؟ تسیچ طابنتسا )...  یلع  ّینبم  کلذ  ّلک   ) ترابع زا  دارم  * 565

لئاسملا 567حیرشت 

؟ تسیچ هنومن  کی  لقن  ناونع  هب  یضترم  دیس  هدومرف  لصاح  * 567

؟ تسیچ خلا ) ۀبسنلا ...  نا  کلذ  نم  رهظف   ) ترابع زا  دارم  * 567

؟ تسیچ فالخلا )...  یف  خیشلا  نع  ام  کلذ : نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 567

؟ تسیچ قوف  رظن  رب  یسوط  خیش  لیلد  * 567

؟ تسیچ ۀقرفلا  عامجا  رب  یسوط  خیش  لیلد  * 567

؟ تسیچ اجنیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  * 568
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لئاسملا 568حیرشت 

؟ تسیچ همجرت  ناونع  رد  موس  هیجوت  لمحم و  زا  دارم  * 568

؟ تشاد حیرصت  قوف  هیجوت  لمحم و  هب  دروم  نیمادک  * 568

؟ تسیچ دحاو ) سلجم  یف  اثلث  ۀقّلطملا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 568

؟ تسیچ کلذ ) یلع  ۀلالّدلا  لاقف   ) ترابع رد  کلذ  هیلا  راشم  * 569

؟ تسیچ دیفم  مالک  رد  بلطم  لصاح  * 569

؟ تسیچ سلجم  کی  رد  قالط  کی  عوقو  لیلد  * 569

؟ تسیچ ۀلالّدلا ) هجو  نّیب  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 569

؟ تسیچ هفیرش  هیآ  رد  تلالد  هجو  * 569

؟ تسیچ ّدر ) وهف  اذه  انرما  یلع  نکی  مل  ام  ّلک   ) ترابع زا  دارم  * 569

؟ تسیچ خلا ) نوکت ...  ةّرملا ال  ّنا  اّنّیب  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 569

؟ دوشیم دیکأت  نآرق  رد  موس  قالط  موزل  رابتعا و  رب  ارچ  سپ  درادن ، قالط  ود  موزل  رب  تلالد  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا  هفیرش  هیآ  رگم  * 570

؟ تسیچ ثالثلا ) قالط  لاطبا  ۀنسلا  بجواف   ) ترابع زا  دارم  * 570

؟ تسیچ دیفم  خیش  زا  هنومن  نیا  عمج  بلطم و  لصاح  * 570

موس لمحم  دراوم  زا  رگید  571يدروم 

لئاسملا 571حیرشت 

؟ تسیچ کلذ ): نم  و   ) ترابع رد  کلذ  هیلا  راشم  * 571

؟ دیآیم تسد  هب  تئاوفلا ) ءاضق  یف  ۀقیاضملا  یلع   ) ترابع زا  یبلطم  هچ  * 571

؟ تسیچ عّسوم  زا  دارم  * 571

؟ تسیچ قیضم  زا  دارم  * 572

؟ تسا یناسک  هچ  هیوباب ) ینبا   ) ترابع زا  دارم  * 572

؟ تسیچ ترابع  رد  ۀظفح )  ) حالطصا زا  دارم  * 572

؟ تسیچ تیّرخ )  ) هملک يانعم  * 572

؟ تسیچ هنومن  نیا  رکذ  رد  بلطم  لصاح  * 572
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؟ تسیچ عامجا  نیا  رب  سیردا  نبا  لیلد  * 572

سدح رب  سیردا  نبا  عامجا  ءانتبا  تابثا  رد  هناگهس  573هوجو 

لئاسملا 574حیرشت 

؟ تسیچ سدح  رب  سیردا  نبا  عامجا  ءانتبا  تابثا  رد  لّوا  هجو  لصاح  * 574

؟ تسا یفاک  یعامجا  نینچ  هب  عطق  ياعدا  رد  روکذم  هجو  ایآ  * 574

؟ تساجک رد  لوا  هجو  رد  سیردا  نبا  هابتشا  * 574

؟ داد تبسن  اهنآ  نیلقان  هب  ار  ناشنومضم  هب  ياوتف  هداد و  رارق  اهنآ  هب  لمع  رب  لیلد  ار  رکذ  سفن  ناوتیم  یتروص  هچ  رد  * 574

؟ تسیچ مود  هجو  رد  بلطم  لصاح  * 574

؟ داد تبسن  نیرکاذ  هب  ار  هقیاضم  رابخا  هب  يوتف  ناوتیم  موس  هجو  رد  یتروص  هچ  رد  * 574

؟ دروآ عقاو  هب  عطق  سیردا  نبا  لثم  يارب  دناوتیمن  یعامجا  نینچ  ارچ  موس  هجو  رد  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 574

؟ تسیچ قوف  خساپ  لصاح  * 575

؟ دوشیم در  هنوگچ  سیردا  نبا  لوا  همدقم  قوف ، خساپ  هب  هجوت  اب  * 575

؟ تسیچ عامجا  هنوگنیا  رد  سیردا  نبا  رب  يراصنا  خیش  لاکشا  نیلوا  * 575

؟ تسیچ عامجا  ياعدا  نیا  ندوب  یسدح  رد  تهج  نیلوا  * 575

؟ تسیچ سیردا  نبا  طسوت  عامجا  ياعدا  ندوب  یسدح  رد  تهج  نیمود  * 576

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دنیامن . لمع  رابخا  نیا  هب  دیاب  سپ : يربک  دننکیم . لمع  هقث  ربخ  هب  زین  ءاهقف  يرغص ب - دنتسه . هقث  رابخا  رابخا ، نیا  دناقوثو و  دروم  رابخا  نیا  نایوار  فلا - دیوگب : سیردا  نبا  رگا  * 

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  يراصنا  خیش  لاکشا  نیمود  * 576

؟ دهدیم یخساپ  هچ  خیش  درادن . دوجو  یلاکشا  سپ  هدومن  دامتعا  هدوب  روآنیقی  هک  املع  ياوتف  هوالع  هب  دحاو  ربخ  هب  هکلب  دشاب  شیانبم  اب  ضراعت  رد  ات  تسا  هدرکن  دامتعا  اهنت  دحاو  ربخ  هب  سیردا  نبا  دیاش  دوش  هتفگ  رگا  * 

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  خیش  لاکشا  نیموس  * 576

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  خیش  لاکشا  نیمراهچ  * 577

داهتجا سدح و  زا  یشان  عامجا  تیجح  مدع  رب  رگید  577يدهاش 

خیش 577راهظتسا 

لئاسملا 578حیرشت 

؟ تسیچ ام )...  دامتعالا  زاوج  مدع  یف  الاح  حضوا  و   ) ترابع زا  دارم  * 578
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؟ تسیچ اعدا  نیا  در  رد  ققحم  يانبم  * 578

؟ تسیچ سیردا  نبا  ياعدا  نوماریپ  خیش  رظن  * 578

؟ تسیچ ۀجوّزلا )...  یلع  قّلعم  مکحلا  ّنا  الّیختم   ) ترابع زا  دارم  * 578

؟ تسیچ ۀلولیعلا )...  ثیح  نم  مکحلا  نوکل  نّطفتی  مل  و   ) زا دارم  * 578

؟ تسیچ الا )...  یلع  هلثم  یف  دامتعالا  زوجی  فیکف   ) ترابع زا  دارم  * 578

؟ تسیچ عامجا  زا  هنومن  نیا  رکذ  رد  بلطم  لصاح  * 578

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  اجنیا  رد  خیش  خساپ  لصاح  * 579

؟ تسا رارقرب  ندوب  هقفنلا  بجاو  ندوب و  لایع  نایم  یتبسن  هچ  * 579

؟ تسیچ سیردا  نبا  عامجا  ياعدا  نیا  هب  عجار  ققحم  رظن  * 579

قّقحم یّلح و  مالک  نایم  خیش  580هسیاقم 

هدشاعدا تاعامجا  رد  581لیوأت 

یسلجم ثدحم  581هلاقم 

لئاسملا 581حیرشت 

؟ دوب هچ  شیاعدم  رد  سیردا  نبا  دنتسم  * 581

؟ تسیچ عامجا  اب  هطبار  رد  ققحم  نایب  * 581

؟ تسیچ هدارفا ) ضعبل  لماش  قلطم  ظفل  یلع   ) ترابع زا  دارم  * 582

؟ تسیچ خلا ) تاعامجالا ...  نم  اریثک  لّوا  ّهنا   ) ترابع زا  دارم  * 582

؟ دراد دوجو  یئاوتف  یئاور و  عامجا  نایم  یتبسن  هچ  * 582

؟ دوب هچ  اجنیا  رد  یسلجم  موحرم  نایب  لصاح  * 582

[41] خیش 583قیقحت 

لئاسملا 583حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) قیقحتلا ...  و   ) ترابع زا  دارم  * 583

؟ تسیچ خلا ) ۀعامجب ...  ّنظلا  نسح  نم  اّما   ) ترابع زا  دارم  * 584

؟ دشابیمن تاعامجا  هنوگنیا  رد  هنیرق  بصن  هب  يزاین  سیلدت  زا  يریگولج  يارب  ایآ  * 584
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؟ تسیچ خلا ) لجال ...  سیل  عامجالا  يوعد  ّنال   ) ترابع زا  دارم  * 584

؟ تسیچ ۀهج )...  نم  سیلدتلا  بجوی  دق  معن   ) ترابع زا  دارم  * 584

؟ تسیچ خلا ) ینداب ...  عفدنی  هّنکل  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 584

؟ تسیچ عافدنا  نیا  هجیتن  لصاح و  * 584

مالک 585لصاح 

لئاسملا 585حیرشت 

؟ تسیچ لصاحلا )...  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 585

؟ تسیچ هریثک  نئارق  زا  دارم  * 585

؟ تسیچ ۀفلاختملا )...  تاعامجالا  لّزنی  اذه  یلع  و   ) ترابع زا  دارم  * 585

هروکذم تاعامجا  نوماریپ  يراوزبس  ققحم  586نایب 

ثحب 587لصاح 

لئاسملا 588حیرشت 

؟ تسیچ ناهجولا )...  مدقت   ) ترابع زا  دارم  * 588

؟ تسیچ ضرف  نیا  رد  لقانلا )...  دارا  اذا  اصوصخ   ) ترابع رد  اصوصخ  هملک  هب  ریبعت  هجو  * 588

؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  عامجا  ثحب  يادتبا  زا  مالک  لصاح  * 588

؟ تسیچ مدع )...  ملع  اذا  مث   ) ترابع رد  مث )  ) زا دارم  * 589

خیش طسوت  يراوزبس  مالک  590فیعضت 

591لاثم

یجراخ لاثم  کی  اب  بلطم  592حیضوت 

لئاسملا 593حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  ءیش ) انه  یقبی  معن   ) ترابع زا  مالک  لصاح  * 593

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  خیش  دارم  * 593

؟ درک دیاب  هچ  دراد  رذعت  یقیقح  عامجا  هب  یبایتسد  خیش ، رظن  هب  رگا  سپ  * 594

؟ تسیچ روکذم  نوناق  لصاح  * 594
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؟ دروآیمن ماما  يأر  هب  یعطق  سدح  ام  يارب  تسین و  ماما  لوق  مزلتسم  ییاهنت  هب  نیفورعملا  قافتا  هک  دش  هتفگ  البق  نکل  و  * 594

؟ تسیچ نئارق  تاراما و  زا  دارم  * 594

؟ ینظ ای  تسا  ینادجو  هلصاح  نیقی  نیا  * 595

؟ تسیچ روکذم  بلاطم  زا  بلطم  لصاح  * 595

؟ تسیچ بلاطم  مهف  تهج  خیش  ریظنت  * 595

لئاسملا 597حیرشت 

؟ تسیچ انرکذ )...  ام  ّنا  ّمث   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 597

؟ تسیچ لصحی )...  مل  ول  ّهنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 597

عامجا هدیاف  رد  يرتست  هّللا  دسا  خیش  598رظن 

598هراشا

لئاسملا 598حیرشت 

؟ تسیچ نتم  رد  همکح )...  یف  ام  وا   ) ترابع زا  دارم  * 598

؟ تسیچ هب )...  ّدتعملا  لیلدلا  قلطم  وا   ) ترابع زا  دارم  * 598

لوا رابتعا  هب  لوقنم  عامجا  ندوب  تجح  لوا : 599ماقم 

599هراشا

لئاسملا 600حیرشت 

؟ تسیچ لّوالا )...  رابتعالاب  هتّیجح   ) ترابع رد  لوا  رابتعا  زا  دارم  * 600

؟ تسیچ توبثلا و )...  یتهج  نم  ۀّینبم  یه  و   ) ترابع رد  تابثا  تهج  توبث و  تهج  زا  دارم  * 600

؟ تسیچ ببّسلا )...  یلع  ظفللا  ۀلالد   ) ترابع رد  ببسلا )  ) و ظفل )  ) هملک ود  زا  دارم  * 600

؟ تسیچ خلا ) ارهاظ ...  ۀقّقحم  یه  و   ) ترابع زا  يرتست  دارم  * 600

؟ تسیچ خلا ) لاحلا ...  هبتشی  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 600

؟ تسا هنوگچ  لقان  طسوت  لالدتسا  ماقم  رد  عامجا  لقن  تیفیک  * 600

؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  لکلا ) قافتا   ) فشاک ببس  رب  عامجا  ظفل  نتشادن  تلالد  ندوب و  لاحلا  هبتشم  هجو  * 601

؟ تسیچ يذلا )...  فشکلا  یلع  سیل  هریغ  انبم  هانبم و  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 601
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؟ تسیچ هنایفوص  فشک  * 601

؟ تسیچ خلا ) رمالا ...  هجولا  یلع  و ال   ) ترابع رد  ریخالا  هجو  زا  دارم  * 601

؟ تسیچ لماک  روط  هب  ریخا  هجو  هب  عجار  يرتست  لوق  * 601

؟ تسیچ نارمالا )...  یفتنا  اذاف   ) ترابع رد  نارما  زا  دارم  * 601

؟ تسیچ ةرّرقملا )...  بابسالا  ریاس  نّیعت   ) ترابع رد  بابسالا  رئاس  زا  دارم  * 602

؟ تسیچ مهنم )...  ۀعامج  حّرص  و   ) ترابع زا  دارم  * 602

؟ تسیچ اّیعامجا ) نوکت  نأ  تداک  ۀلأسملا  هذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 602

؟ تسیچ نئارقلا )...  تظحول  اذا  و   ) ترابع رد  ۀلقنلا )  ) و ۀلأسملا ) و  ( ) ترابع  ) هملک هس  زا  دارم  * 602

نآ تیجح  هجو  هدش و  رکذ  لوا  همدقم  رد  هک  یببس  لقن  ندوب  تجح  مود : 602ماقم 

602هراشا

لئاسملا 603حیرشت 

؟ دراد ار  لکلا  قافتا  رد  عامجا  لقن  ینامز  هچ  * 603

؟ تسا هبتشم  رما  هتشادن و  ار  لکلا  قافتا  رد  روهظ  عامجا  لقن  ینامز  هچ  * 603

؟ دینک نایب  ار  لالدتسا  ماقم  رد  عامجا  لقن  تیفیک  * 603

لئاسملا 604حیرشت 

؟ تسیچ موصعملا )...  لوق  ادع  ام  ۀیاور  و   ) ترابع زا  دارم  * 604

؟ تسیچ هتبوجا )...  اهنم  فرعت  یتلا  ۀلئسألاک   ) ترابع زا  دارم  * 604

؟ تسیچ رابخالا ) لوبق  یلع  فلخلا ...  فلسلا و  ۀقیرط  ترج  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 605

؟ تسیچ دحاو  ربخ  تیجح  لیلد  يرتست  رظن  زا  * 605

؟ تسیچ هلصا )...  نم  دساف  مهولا  اذه  ّنا  عم   ) ترابع زا  دارم  * 605

؟ تسیچ مهو  نیا  داسف  هجو  * 605

هجیتن ای  موس و  606همدقم 

606هراشا

لئاسملا 607حیرشت 
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؟ تسا لبق  تامدقم  هجیتن  تقیقح  رد  ای  تسا و  موس  همدقم  ۀثلاثلا )  ) زا دارم  ایآ  * 607

؟ تسیچ لّصحملاک )...  هتّیّجح  دعب  لوقنملا  ببّسلا  ّنا  ههجو  و   ) ترابع رد  لصحملاک )  ) زا دارم  * 607

؟ دراد هیف  نحن  ام  هب  یطبر  هچ  روکذم  بلطم  * 607

؟ دوشیم هچ  قوف  بلاطم  لصاح  * 607

؟ تسیچ هلصا ) ۀّینظ  رابتعاب   ) ترابع زا  دارم  * 607

؟ تسیچ ذئنیح )..  یغبنیف   ) ترابع رد  ذئنیح )  ) حالطصا زا  دارم  * 607

؟ تسیچ خلا ) یتلا ...  ةدّدجتملا  رومالا  نم  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 608

؟ تسیچ ضعب )...  نود  ضعبب  هتفرعم  صاصتخا  ردنی  اّمم  و ال   ) زا دارم  * 608

؟ تسیچ قلطم )...  لوقب  لدعلا  ۀقثلا  ربخ  هتّیّجح  یلع   ) زا دارم  * 608

؟ تسیچ نظلا )...  ۀیافک  یضتقا  ام  و   ) زا دارم  * 608

؟ تسیچ ۀحماسملا )...  یلع  ینب  اذل  و   ) زا دارم  * 608

؟ تسیچ خلا ) مل ...  امب  یّتش  هوجو  نم   ) زا دارم  * 608

؟ تسیچ ۀقلعتم )...  ۀهج  نم   ) ترابع زا  دارم  * 609

؟ تسیچ خلا ) عامجالا ...  يوعد  عوقو  اضیا  یعاری  و   ) ترابع زا  دارم  * 609

؟ تسیچ لوا  عامجا  رد  روکذم  تیولوا  تلع  * 609

؟ تسیچ ببّسلا )...  رابتعا  یلع  ءانب   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 609

؟ تسیچ هّبن ) دق  ّهنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 609

؟ تسیچ يرتست  بلاطم  لصاح  * 609

؟ تسا هدرک  هچ  روکذم  ماقم  ود  نییبت  يارب  يرتست  بانج  * 610

؟ دوشیم عورش  هنوگچ  یتوبث  ثحب  ای  لوا  همدقم  * 610

؟ دهدیم لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  يرتست  بانج  * 610

؟ دهدیم خساپ  هچ  يوتف  عبتت و  ساسارب  هن  دشاب و  عامجا  یعدم  دوخ  داهتجا  سدح و  رب  ینتبم  هلوقنم  تاعامجا  نیا  دیاش  هک  دوش  لاکشا  رگا  * 

؟ دنکیمن توافت  هیجراخ  نئارق  ظاحل  هب  بلطم  يرتست  رظن  زا  ایآ  * 611

؟ دوشیم عورش  هنوگچ  یتابثا  ثحب  ای  مود  همدقم  * 611
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؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  يرتست  خساپ  * 611

؟ تسیچ قوف  هیواز  زا  عامجا  ندوب  ربتعم  رب  يرتست  لیلد  نیلوا  * 611

؟ میراد تیاور  عون  دنچ  دییامرفب  ۀمّدقم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 611

؟ تسا یتیاور  هنوگچ  هحلطصم  تیاور  * 611

؟ تسا یتیاور  هنوگچ  هحلطصم  ریغ  تیاور  * 611

؟ دشاب روکذم  عامجا  رب  لیلد  دناوتیم  هنوگچ  ناملسم  تما  هرمتسم  هریس  قوف ، یتامدقم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 612

؟ دراد دوجو  هریس  زا  هروکذم  دراوم  اب  ّلکلا ) قافتا  عامجا و  لقن  ینعی :  ) هیف نحن  ام  نایم  یطابترا  هچ  * 612

؟ تسیچ يرتست  رظن  زا  روکذم  بلاطم  لصاح  * 612

؟ دراد یشزرا  روما  نیا  رد  هقث  دحاو  ربخ  ایآ  * 613

؟ تسیچ هروکذم  هیواز  زا  لوقنم  عامجا  ندوب  ربتعم  رب  يرتست  لیلد  نیمود  * 613

؟ تسیچ ببس  لقن  ظاحل  هب  لوقنم  عامجا  رابتعا  رب  يرتست  لیلد  نیموس  * 613

؟ دراد روکذم  یلک  نوناق  اب  یطابترا  هچ  لوقنم ) عامجا  رابتعا   ) هیف نحن  ام  * 613

؟ دهدیم یخساپ  هچ  يرتست  بانج  و  رمالا ؟ اذه  ۀفرعم  نع  انل  ینغ  ال  دنیوگیم : لیلد  هچ  هب  * 614

؟ تسیچ قوف  بلطم  لصاح  * 614

؟ دهدیم یخساپ  هچ  يرتست  تسیچ و  ابلاغ ) نظلا  ریغ  رومالا  هذه  یلا  قیرط  ال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 614

[47 [؟ تسیچ روکذم  بلطم  لصاح  هجیتن و  * 614

؟ تسیچ یقطنم  لکش  رد  مود  لوا و  همدقم  لصاح  * 615

؟ دیوگیم هچ  يرتست  قوف  هجیتن  نایب  رد  * 615

؟ درادن دوجو  قیرط  ود  نیا  نایم  رد  یتوافت  هنوگچیه  ایآ  * 615

؟ دناهنوگچ تامدقم  قوف ) لالدتسا   ) هیف نحن  ام  رد  * 615

؟ دنامادک رظن  دروم  هیجراخ  نئارق  * 616

؟ تسا هنوگچ  روکذم  رما  رد  ءاملع  تالاوحا  * 616

؟ تسا هنوگچ  ماقم  نیا  رد  هدش  لقن  اهنآ  رد  عامجا  هک  یبتک  تیعضو  * 616

؟ تسیچ هصالخ  روط  هب  کلذ ) عم  ظحلیل  مث   ) ترابع زا  يرتست  دارم  * 616
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؟ دنک افتکا  لوقنم  لامجا  هب  درادن  قح  دهتجم  ارچ  * 616

؟ دنک هچ  دیاب  دنک  افتکا  لوقنم  عامجا  هب  اهنت  دیابن  رگا  سپ  * 617

؟ درادن دوجو  دنوش  عقاو  ظاحل  دروم  دیاب  هک  لوقنم  عامجا  زا  جراخ  روما  نآ  رد  یتوافت  ایآ  * 617

؟ تسیچ تاراما  نیا  هظحالم  هجیتن  لصاح و  * 617

؟ تسیچ عامجا  لقن  هدیاف  سپ  دومن  دامتعا  دیابن  اهنت  لوقنم  عامجا  هب  رگا  * 617

عانقلا فشک  رد  يرتست  مالک  618همادا 

لئاسملا 619حیرشت 

؟ تسیچ عوجرلا )...  نع  رکذ  امب  عبتتملا  ینغتسی  امبر   ) ترابع زا  دارم  * 619

؟ تسیچ خلا ) هیلع ...  ۀیزم  مدع  هراهظتسال   ) زا دارم  * 619

؟ تسیچ هعسو و )...  غرفتسی  نا  هیلعف   ) ترابع زا  دارم  * 619

؟ تسیچ یلا و )...  لقانلا  لوصو  هنظم  وه  لقنلا  یلا  عوجرلل  یضتقملاف   ) ترابع زا  دارم  * 619

؟ تسیچ خلا ) رکذ ...  ام  عیمج  ظحول  اذاف   ) زا دارم  * 620

عانقلا فشک  رد  يرتست  ققحم  مالک  620نایاپ 

لئاسملا 621حیرشت 

؟ تسیچ الامجا )...  لاوقالا  لقنل  نمضتملا   ) ترابع زا  دارم  * 621

؟ تسیچ لوقنملا )...  دجو  اذا  امیف  مکحلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 621

؟ تسیچ ریخا  نتم  رد  يرتست  ققحم  ثحب  هصالخ  لصاح و  * 621

يرتست ققحم  هب  خیش  622داقتنا 

لئاسملا 623حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ریبخ ...  کّنکل  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 623

؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 623

؟ تسیچ روکذم  ضراعم  رابخا  هب  هورگ  نیا  ندرکن  لمع  للع  * 624

؟ تسیچ روکذم  لئالد  رکذ  زا  یلک  تشادرب  * 624

لاقم 624لامجا 
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لئاسملا 625حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) فاصنالاف ...   ) ترابع رد  يراصنا  خیش  بلطم  لصاح  * 625

؟ دنتسه ناسکی  همه  تاراما  نیا  خیش  رظن  هب  ایآ  * 625

لئاسملا 626حیرشت 

؟ تسیچ روکذم ) نتم  رخآ  ات  رهظ ...  کلذ  نم  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 626

؟ دوشیم ناشیا  نخس  زا  یتشادرب  نینچ  ارچ  * 626

لوقنم رتاوتم  ربخ  رد  627نخس 

لئاسملا 628حیرشت 

؟ تسیچ انرکذ )...  ام  عیمج  نم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 628

؟ تسیچ خلا ) لوقنملا ...  رتاوتملا  یف  مالکلا  رهظی   ) زا دارم  سپ  * 628

؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  ثحب  دروم  * 628

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  نوماریپ  خیش  رظن  * 628

؟ تسیچ ربخ  نتفریذپ  يانعم  * 629

؟ دوشیم لصاح  وا  يارب  ینادجو  نیقی  دریذپب  ار  ربخ  نیا  یسکره  ایآ  * 629

؟ دراد دوجو  لقان  رظن  زا  رتاوت  لقن  عامجا و  لقن  نایم  یتوافت  هچ  * 629

رتاوت لقن  لوبق  629يانعم 

لئاسملا 630حیرشت 

؟ تسیچ ملعیل )...  نکل   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 630

؟ تسا ینادجو  رتاوتم  ربخ  باب  اب  هطبار  رد  رثا  عون  دنچ  * 630

؟ تسا هنوگچ  راثآ  نیا  هب  تبسن  رتاوت  لقن  تیجح  * 630

؟ دنتسه هچ  رتاوتم  ربخ  رب  بترتم  راثآ  * 630

لئاسملا 632حیرشت 

؟ تسیچ ملعی )...  انه  نم  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 632

؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  هدش  حرطم  یعرش  یهقف و  لاثم  * 632
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؟ دوشیم هداد  روکذم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  * 632

؟ تسیچ قوف  ياهتروص  رد  بلطم  لصاح  * 633

؟ دنکیم در  ار  قوف  تارظن  زا  کیمادک  خیش  بانج  * 633

هیئاوتف 633ترهش 

633هراشا

ّصاخ ّنظ  باب  زا  نآ  تّیجح  634ترهش و 

لئاسملا 634حیرشت 

؟ تسیچ شخب  نیا  رد  ثحب  ناونع  * 634

؟ تسیچ ترهش  يوغل  يانعم  * 634

؟ دنشاب يروهشم  نآ  ضیقن  فرط  ود  ياهلأسم  مکح  رد  تسا  نکمم  ایآ  ترهش  يوغل  يانعم  هب  هجوت  اب  * 634

؟ تسا یتامیسقت  هچ  ياراد  یلک  روط  هب  ترهش  * 634

؟ تسا مسق  دنچ  ياراد  ترهش  لوا  میسقت  * 634

؟ تسیچ یئاور  ترهش  زا  دارم  * 634

؟ تسیچ یلمع  ترهش  زا  دارم  * 634

؟ تسیچ یئاوتف  ترهش  زا  دارم  * 635

؟ تسا ثحب  دروم  اجنیا  رد  ترهش  ثحابم  زا  کی  مادک  * 635

؟ دراد دوجو  عامجا  یئاوتف و  ترهش  نایم  یتوافت  هچ  * 635

؟ تسا یئاوتف  ترهش  اجنیا  رد  ثحب  ناونع  هک  دیدرک  حرطم  ارچ  * 635

؟)...  ۀلمجلا یف  ۀّیجحلا  ثیح  نم   ) هدومرف خیش  ارچ  * 635

؟ تسا یماسقا  هچ  ياراد  ترهش  میسقت  نیمود  * 635

؟ تسیچ هلصحم  ترهش  زا  دارم  * 635

؟ تسیچ هلوقنم  ترهش  زا  دارم  * 635

؟ تسا ثحب  دروم  اجنیا  رد  لوقنم  هلصحم و  ترهش  زا  کی  مادک  * 635

؟ تسا مسق  دنچ  رب  نامگ  دیئامرفب  تسا  روآنامگ  ام  يارب  روهشم  يوتف  کش  الب  * 636
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؟ قلطم نظ  ای  تسا و  صاخ  نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  رد  مالک  * 636

؟ تسیچ دادسنالا ) لیلد  یلع  ءانب  ۀنظملا  ةدافا  ثیح  نم  اهتیّجحب  لوقلاف  ّالا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 636

صاخ نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  مهوت  636أشنم 

لئاسملا 637حیرشت 

؟ هن ای  دراد  تیجح  صاخ  نظ  باب  زا  هیئاوتف  ترهش  ایآ  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  * 637

؟ تسیچ هیئاوتف  ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  لالدتسا  نیلوا  لصاح  * 637

؟ تسیچ دهدیم  لالدتسا  نیا  زا  خیش  هک  یباوج  لصاح  * 637

؟ تسیچ دیهشلا )...  نم  هریظن  عقو   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 637

؟ تسیچ خیش  رظن  زا  لالدتسا  نیا  رب  هدراو  تالاکشا  فعض و  هوجو  * 638

؟ تسیچ سایق  زا  ضرغ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 638

؟ تسا مسق  دنچ  رب  سایق  * 638

؟ تسیچ تاواسم  سایق  زا  دارم  * 638

؟ تسا یسایق  هنوگچ  تیولوا  سایق  * 638

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  تیولوا  سایق  * 638

؟ تسیچ دراد  هیعطق  تیولوا  هک  یسایق  زا  دارم  * 638

؟ تسیچ دراد  هینظ  تیولوا  هک  یسایق  زا  دارم  * 639

؟ تسا تیولوا  عون  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  طوبرم  هیف  نحن  ام  دیئامرفب  لاح  * 639

؟ تسیچ نآ  تیولوا  طانم و  نیا  نوماریپ  خیش  رظن  * 639

؟ تسا رتفیعض  هیئاوتف  ترهش  زا  هینظ  تیولوا  ارچ  * 639

؟ تسیچ لاکشا  نیا  رد  خیش  بلطم  لصاح  * 639

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  رب  خیش  لاکشا  نیمود  * 639

؟ دشاب دحاو  ربخ  تیجح  طانم  نظ  هدافا  هک  درادن  لوبق  خیش  ارچ  * 640

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  رب  خیش  لاکشا  نیموس  * 640

؟ تسیچ قوف  بلطم  يارخا  ترابع  * 640
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؟ تسیچ صاخ  نظ  باب  زا  هیئاوتف  ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  لیلد  نیمود  * 640

هیئاوتف ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  رگید  641لیالد 

لالدتسا 642هجو 

عامجا ظفل  زا  ترهش  هدارا  رب  642يدیؤم 

لئاسملا 642حیرشت 

؟ تسیچ هرارز  هعوفرم  رد  دهاش  لحم  * 642

؟ تسیچ خلا ) لوصوملاب ...  دارملا  ّنا  یلع  ءانب   ) ترابع زا  دارم  * 642

؟ تسیچ هلظنح  نبا  هلوبقم  رد  دهاش  لحم  * 643

؟ تسا هنوگچ  روبزم  هلوبقم  هب  لالدتسا  تیفیک  * 643

تیاور ود  نیا  هب  لوا  هورگ  لالدتسا  هب  خیش  644تالاکشا 

هعوفرم تیاور  زا  لالدتسا  هب  644لاکشا 

مالک 645لصاح 

لئاسملا 645حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) نیتیاوّرلاب ...  لالدتسالا  یف  نکل  و   ) ترابع زا  دارم  * 645

؟ تسیچ هرارز  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیلوا  * 645

؟ تسیچ هرارز  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیمود  * 645

؟ تسیچ روکذم  تیاور  قالطا  تیمومع و  مدع  رب  لاثم  دهاش  نیلوا  * 646

؟ تسیچ هعوفرم  رد  یتیمومع  نینچ  مدع  رب  خیش  لاثم  دهاش  نیمود  * 646

؟ تسیچ لوا  هورگ  طسوت  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیموس  * 646

؟ تسیچ لوا  هورگ  طسوت  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیمراهچ  * 646

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 647

هلظنح نبا  هلوبقم  هب  لالدتسا  رب  647لاکشا 

لئاسملا 648حیرشت 

؟ لوصوم ای  تسا و  فیرعت  هیف ) بیر  هیلع ال  عمجملا   ) ترابع رد  لا )  ) دیئامرفب ۀمدقم  * 648
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؟ تسا قوف  لامتحا  ود  زا  کی  مادک  ساسا  رب  کیره  هلوبقم  هعوفرم و  هب  لالدتسا  * 648

؟ دنکیم دراو  هلوبقم  رب  لالدتسا  رب  یلاکشا  هچ  خیش  دشاب  لوصوم  يانعم  هب  هلوبقم  رد  لا )  ) رگا * 648

؟ تسیچ هلوبقم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیلوا  * 648

؟ تسیچ لالدتسا  نیا  رب  خیش  لاکشا  نیمود  * 648

؟ تسیچ هلوبقم  زا  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  نیموس  * 648

؟ تسیچ هلوبقم  زا  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  نیمراهچ  * 649

؟ تسیچ ربمایپ  ثیلثت  هب  ماما  داهشتسا  روما و  میسقت  زا  دارم  * 649

؟ دراد انعم  ثیلثت  نیا  مه  زاب  دشاب  حلطصم  ترهش  دارم  رگا  * 649

؟ تسیچ یلکثلا )...  کحضی  امم  و   ) ترابع زا  دارم  * 649

؟ تسیچ روکذم  هیجوت  نوماریپ  خیش  رظن  * 650

؟) خلا داهشتسالل ...  ینعم  الف  الا  و  : ) دومرف خیش  ارچ  * 650

؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  رّبدتف )  ) ترابع زا  دارم  * 650

بلاطم 650تسرهف 

مراهچ 655دلج 

دحاو ربخ  ثحبم  لوا : 655ماقم 

655هراشا

( دحاو ربخ  تّیجح  )656

656هراشا

( هیبنت )656

لئاسملا 657حیرشت 

( مالعا رظن  )662

662هراشا

لئاسملا 664حیرشت 

( ّصاخ ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  لالدتسا  )666
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666هراشا

: باتکلا 666اّما 

: ۀّنسلا 666اّما 

666هراشا

لئاسملا 668حیرشت 

( هعنام رابخا  زا  موس  هفئاط  هب  لالدتسا  هجو  )670

670هراشا

( هیبنت )670

( داهشتسا )670

لئاسملا 671حیرشت 

: عامجا 673اما 

( دحاو ربخ  هب  لمع  نیرکنم  هلدا  هب  خیش  خساپ  )673

673هراشا

لئاسملا 673حیرشت 

[ ضارتعا لاکشا و  ]677

677هراشا

لئاسملا 678حیرشت 

( ّماع اب  ّصاخ  تفلاخم  مدع  رد  خیش  داهشتسا  )680

680هراشا

لئاسملا 681حیرشت 

( ققحم یسوط و  خیش  مالک  فیعضت  )682

682هراشا

لئاسملا 682حیرشت 

( خیش لوا  باوج  هب  لاکشا  )686
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686هراشا

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )686

لئاسملا 686حیرشت 

( ضرع رابخا  مود  هفئاط  زا  خساپ  )689

689هراشا

لئاسملا 689حیرشت 

( یسربط دیس و  ياعدا  دروم  عامجا  زا  خیش  خساپ  )690

690هراشا

لئاسملا 690حیرشت 

دحاو ربخ  تّیجح  ّهلدا  مود  691ماقم 

691هراشا

( دحاو ربخ  هب  لمع  نیزّوجم  ّهلدا  )691

691هراشا

: نآرق 691اّما 

691هراشا

[ أبن هیآ  ]692

692هراشا

( لالدتسا ریرقت  )692

692هراشا

تسا هدومن  قساف  ربخم  هب  قّلعم  ار  ربخ  زا  صّحفت  قیقحت و  بوجو  لاعتم ، يادخ  هکنیا  لوا : 692قیرط 

: دراد دوجو  قساف )  ) يو ربخ  رد  تفص  ود  قساف ، ربخ  رد  صّحفت  هب  هدومرف  رما  هک  ناحبس  يادخ  مود : 692قیرط 

692هراشا

لئاسملا 693حیرشت 

( روکذم لالدتسا  ود  هب  خیش  داقتنا  )697
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: هکنیا لوا  لاکشا  عافد ) لباق  ریغ  لاکشا  ود  )701

( أبن هیآ  رب  باوج  لباق  تالاکشا  )718

( لداع ریغ  یّنظ  ربخ  تّیجح  رد  هیآ  قوطنم  هب  لالدتسا  )753

753هراشا

( نآ هجیتن  نیبت و  يانعم  رد  میمعت  )753

753هراشا

( تّیوغل موزل  عفد  نّیبت و  هب  رما  هیجوت  )754

لئاسملا 754حیرشت 

( كاردتسا )756

( رفن هفیرش  هیآ  - 2)760

760هراشا

( لوا هجو  )760

( مود هجو  )760

لئاسملا 761حیرشت 

761هراشا

( روکذم لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  )764

764هراشا

( شدوخ لاکشا  زا  خیش  خساپ  )764

لئاسملا 765حیرشت 

( هّقفت بوجو  رد  هیآ  روهظ  تابثا  تهج  ثیداحا  هب  داهشتسا  )766

767هراشا

( داهشتسا دروم  تایاور  همادا  )768

( رفن هیآ  هب  لالدتسا  رب  خیش  تالاکشا  )769

769هراشا
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: هکنیا لوا  770هجو 

: هکنیا مود  770هجو 

770هراشا

( لّوا مّود و  داریا  نایم  قرف  )770

لئاسملا 771حیرشت 

( لاکشا هوجو  زا  مّوس  هجو  )774

774هراشا

( بلطم حیضوت  )775

( ییاهب خیش  موحرم  هلاقم  )778

778هراشا

( كاردتسا )778

لئاسملا 778حیرشت 

( نامتک هیآ  هب  کّسمت  )780

780هراشا

( لالدتسا بیرقت  )780

لئاسملا 781حیرشت 

781هراشا

( نامتک هیآ  هب  لالدتسا  رب  لاکشا  )782

782هراشا

( روکذم لاکشا  رب  داهشتسا  )782

لئاسملا 782حیرشت 

( دحاو ربخ  تّیجح  رد  لاؤس  هیآ  هب  لالدتسا  )784

784هراشا

لئاسملا 784حیرشت 
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( لاؤس هیآ  هب  لوصف  بحاص  لالدتسا  هب  خیش  تاداریا  )786

786هراشا

( لّوا لاکشا  )786

لئاسملا 786حیرشت 

( مود لاکشا  )788

( مّوس لاکشا  )788

788هراشا

( مّهوت کی  عفد  )789

لئاسملا 789حیرشت 

( دحاو ربخ  تیّجح  تابثا  رد  نذا  هیآ  هب  لالدتسا  )791

791هراشا

( لالدتسا بیرقت  )791

لئاسملا 791حیرشت 

791هراشا

( نذا هیآ  هب  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  )793

793هراشا

( مّود لاکشا  دیؤم  )793

( هیبنت )800

800هراشا

( هجیتن )800

لئاسملا 800حیرشت 

بلاطم 801تسرهف 

مجنپ 805دلج 

805هراشا
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([ نظ رد  مود  دصقم   ) زا هربتعم  نونظ  ماسقا  زا  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  همادا  ]806

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  يارب  رابخا  هب  کّسمت  [ ) مود لیلد  ]806

806هراشا

لئاسملا 808حیرشت 

( دحاو ربخ  تیّجح  رد  رابخا  زا  مود  هفئاط  هب  کّسمت  )812

812هراشا

( لئاسملا 813حیرشت 

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  رد  رابخا  زا  مّوس  هفئاط  هب  لالدتسا  )814

815هراشا

لئاسملا 815حیرشت 

لئاسملا 818حیرشت 

( خیش رظن  تایاور و  حرط  همادا  )820

لئاسملا 821حیرشت 

( تایاور زا  مراهچ  هفئاط  هب  کّسمت  )823

لئاسملا 825حیرشت 

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  رد  عامجا  هب  کّسمت  [ ) موس لیلد  ]827

: تسا یفلتخم  هوجو  زا  دحاو ) ربخ  تّیجح  رب   ) عامجا ریرقت  اّما  828و 

[ دحاو ربخ  تیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  لوا  هجو  ]828

828هراشا

لئاسملا 828حیرشت 

828هراشا

[38 [] دحاو ربخ  تیجح  رب  عامجا  دوجو  رد  یسوط  خیش  لوا  لالدتسا  ]830

830هراشا

لئاسملا 831حیرشت 
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( رگید یلاکشا  حرط  یسوط و  خیش  مالک  همادا  )832

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  رد  یسوط  خیش  لالدتسا  نیمّوس  نیمّود و  )842

842هراشا

لئاسملا 842حیرشت 

( ملاعم بحاص  هلاقم  )845

( يدابآرتسا ثّدحم  هلاقم  )847

( هعیش ناگرزب  هماّلع و  هب  تناها  ملاعم و  بحاص  دییات  رد  نویرابخا  زا  یکی  رظن  )847

( هنیرق زا  درجم  رابخا  هب  یسوط  خیش  لمع  هب  عجار  يراصنا  خیش  رظن  )850

( یلماع نیدلا  باهش   ) ردص دیس  مالک  ریخا  زارف  زا  خیش  داقتنا  )851

( نآ یتسرد  رب  ّهلاد  نئارق  اب  نارگید  و  یسوط ]  ] خیش عامجا  یهارمه  )868

868هراشا

لئاسملا 869حیرشت 

( دنراد تلالد  هماّلع  خیش و  عامجا  قدص  تّحص و  رب  هک  ینئارق  )871

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مّود  هجو  )877

877هراشا

لئاسملا 877حیرشت 

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  موس  هجو  )878

878هراشا

لئاسملا 880حیرشت 

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مراهچ  هجو  )882

882هراشا

( دحاو ربخ  هب  لمع  رب  ءالقع  ءانب  هجو  )882

882هراشا

لئاسملا 883حیرشت 
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( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مجنپ  هجو  )886

886هراشا

( مجنپ هجو  رد  خیش  هشقانم  )886

لئاسملا 886حیرشت 

( دحاو ربخ  تیّجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مشش  هجو  )888

( ریرقت هوجو  زا  مشش  هجو  هب  خیش  لّوا  لاکشا  )888

( ریرقت هوجو  زا  مشش  هجو  هب  خیش  مّود  لاکشا  )888

[( تسا هجو  دنچ  رب  هک  دشابیم  لقع   ] دحاو ربخ  تّیجح  رب  مراهچ  لیلد  )890

890هراشا

. لامجالاب ای  قلطم و  روط  هب  تسا  ّنظ  تّیجح  هدننکتابثا  رگید  یخرب  دراد و  دحاو  ربخ  تّیجح  تابثا  هب  صاصتخا  هوجو  نیا  زا  890یخرب 

890هراشا

[ دشابیم یتاهج  زا  نآ  ریرقت  سپ  دراد  دحاو  ربخ  تیجح  تابثا  هب  صاصتخا  هک  یهوجو  نآ  لوا و  شخب  اما  ]890

( دحاو ربخ  تیّجح  رب  یلقع  لیلد  ریرقت  هوجو  زا  لّوا  هجو  )890

890هراشا

( لقع لیلد  ریرقت  نیتسخن  زا  يراصنا  خیش  خساپ  )895

895هراشا

لئاسملا 895حیرشت 

( یلقع لیلد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  مّود  خساپ  )897

( یلقع لیلد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  موس  خساپ  )897

898هراشا

لئاسملا 898حیرشت 

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  یلقع  لیلد  زا  مّود  ریرقت  )901

( دحاو ربخ  تیّجح  رب  یلقع  لیلد  زا  موس  ریرقت  )901

لئاسملا 904حیرشت 
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904هراشا

( يراصنا خیش  نابز  زا  دحاو  ربخ  تّیجح  ّهلدا  عمج  لصاح  )907

( نآرب هدش  مئاق  ّهلدا  ّنظ و  قلطم  تیّجح  [ ) مود شخب  اما  ]908

908هراشا

( یتامّدقم تاکن  )908

( قلطملا نّظلا  ّصاخلا و  ّنظلا  )912

( دادسنا لیلد  تامّدقم  )913

بلاطم 917تسرهف 

مشش 924دلج 

924هراشا

[ نآ ماکحا  کش و  رد  موس  دصقم  ]925

925هراشا

( نآ تاّقحلم  کش و  رد  نخس  )925

لئاسملا 926حیرشت 

( لوصا رب  ّهلدا  میدقت  هجو  )931

( قالطا رد  هحماسم  )931

( روکذم حماست  زا  خیش  هیجوت  )931

لئاسملا 931حیرشت 

لئاسملا 935حیرشت 

( لوصا ّهلدا و  نایم  تبسن  رد  خیش  قیقحت  )939

( ثحب زا  دارم  )939

: ریامض عجرم  لئاسملا  940حیرشت 

( هیلمع لوصا  یلقع  رصح  )943

( رگیدکی اب  لوصا  دراوم  لخادت  )943
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لئاسملا 943حیرشت 

( هّیعوضوم هّیمکح و  ههبش  )946

لئاسملا 947حیرشت 

( هّیمیرحت ههبش  )951

لئاسملا 951حیرشت 

( لیلد دوبن  رد  هحابا  تئارب و  رب  لالدتسا  )952

لئاسملا 953حیرشت 

( هدومن عمج  روکذم  رما  ود  نایم  هک  یسک  رب  ضقانت  لاکشا  )959

( هفیرش هیآ  هب  لالدتسا  رد  خیش  هشقانم  )960

لئاسملا 960حیرشت 

لئاسملا 968حیرشت 

لئاسملا 972حیرشت 

( عفر ثیدح  هب  لالدتسا  رد  خیش  هشقانم  )975

لئاسملا 975حیرشت 

( كاردتسا ماقم  رد  خیش  نخس  )979

لئاسملا 980حیرشت 

( خیش طسوت  لاکشا  لیهست  )983

( لاکشا خساپ  )984

لئاسملا 984حیرشت 

( راثآ عیمج  نتفرگ  ریدقت  رد  یّلح  همالع  هلاقم  )986

روکذم يأر  زا  خیش  986هیجوت 

هیجوت نیا  فعض  987مالعا 

لئاسملا 987حیرشت 

( هیعرش هلوعجم  راثآ  زا  دارم  )993
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( لاکشا )993

( خیش خساپ  )993

: ریامض عجرم  لئاسملا  994حیرشت 

( مالک لصاح  )999

( ریظنت )999

( خیش بناج  زا  قوف  لالدتسا  ّدر  )999

( خیش طسوت  مّهوت  عفد  )1000

لئاسملا 1000حیرشت 

: مّهوت نیا  زا  خیش  1004خساپ 

( ثیدح رد  خیش  یسررب  )1005

1006هریط

1006هسوسو

لئاسملا 1008حیرشت 

: 1008هتکن

رابخا نیا  هلمج  زا  1011و 

خیش 1011هشقانم 

رابخا نیا  هلمج  زا  1011و 

خیش 1011هشقانم 

رابخا نیا  هلمج  زا  1011و 

لئاسملا 1012حیرشت 

رابخا هلمج  زا  1014و 

خیش 1014هشقانم 

رابخا هلمج  زا  1015و 

خیش 1015هشقانم 
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رابخا هلمج  زا  1015و 

خیش 1015رظن 

لئاسملا 1015حیرشت 

قوف لالدتسا  هب  خیش  1018لاکشا 

لئاسملا 1019حیرشت 

لالدتسا 1025هلابند 

: ریامض عجرم  لئاسملا  1026حیرشت 

1026هراشا

هیفاو حراش  هلاقم  نوماریپ  خیش  رظن  - 11029

خیش رظن  زا  ثیدح  يانعم  - 21029

1029هراشا

( هنم  ) ریمض عجرم  رد  1029مادختسا 

ثیدح زا  هیفاو  حراش  يانعم  هب  خیش  لاکشا  - 31030

لئاسملا 1030حیرشت 

یقارن موحرم  راصتنا  - 11036

یقارن لضاف  مالک  رد  داسف  هجو  - 21036

لئاسملا 1037حیرشت 

هّیمیرحت تاهبش  رد  تئارب  تابثا  تهج  عامجا  هب  1042لالدتسا 

1042هراشا

، هقف رد  ءاملع  ءارآ  يوتف و  نداد  رارق  هظحالم  دروم  اب  - 11042

1042هراشا

: تسا هّللا  همحر  ینیلک  مالسالا  ۀقث  موحرم  ناشیا  هلمج  1043زا 

لئاسملا 1043حیرشت 

: دیامرفیم هک  تسا  قودص  موحرم  تئارب  هب  نیلئاق  هلمج  زا  1045و 
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: 1045هتکن

؟ تسیچ هرهز  نبا  یضترم و  دیس  نایب  رد  بلطم  1045لصاح 

مهّرس سّدق  یسوط  خیش  يأر )  ) اّما 1046و 

: هّللا همحر  یسوط  خیش  زا  نیرخأتم  1046يأر 

یّلح قّقحم  هب  طایتحا  هب  لوق  نداد  1046تبسن 

، تسا همّلسم ) و   ) هقّقحم ترهش  هلوقنم و  تاعامجا  مود : -[ 2]1047

1047هراشا

نیلقان طسوت  عامجا  1047لقن 

هّللا همحر  یّلح  قّقحم  بناج  زا  عامجا  1048ياعّدا 

: ترهش 1048اّما 

: تسا مالّسلا  هیلع  موصعم  ياضر  زا  فشاک  هک  ياهریس  یلمع و  عامجا  - 31048

: هدش لقن  ناشیا  زا  هچنآ  رب  انب  قّقحم  موحرم  1048مالک 

لئاسملا 1049حیرشت 

هّللا همحر  قّقحم  هدومرف  نوماریپ  خیش  1051رظن 

لئاسملا 1051حیرشت 

تئارب تابثا  رد  نییلوصا  مراهچ  1053لیلد 

لئاسملا 1053حیرشت 

تئارب رب  یلقع  لیلد  نایب  رد  هرهز  نبا  دیس  1057نایب 

1058مّهوت

مالک 1058لصاح 

( هیبنت )1058

لئاسملا 1058حیرشت 

دنرادن تئارب  رب  تلالد  هک  یهوجو  هب  1063لالدتسا 

تسین هروکذم  تابحصتسم  یعرش  همزال  لعف  رد  عراش  صیخرت  1063نذا و 
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لئاسملا 1064حیرشت 

لئاسملا 1070حیرشت 

لّوا هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  1073لالدتسا 

خیش 1073خساپ 

لئاسملا 1074حیرشت 

: رگید ترابع  1075هب 

( لّوا هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  رابخا  هب  کّسمت  )1078

نییرابخا رظن  زا  طایتحا  بوجو  رب  ّهلاد  رابخا  یخرب  1078لقن 

لئاسملا 1079حیرشت 

لئاسملا 1083حیرشت 

: 1084هتکن

( طایتحا بوجو  رب  ّهلاد  رابخا  زا  خیش  خساپ  )1084

لئاسملا 1085حیرشت 

رابخا نیا  زا  خیش  باوج  1087لصاح 

لئاسملا 1089حیرشت 

1093لاکشا

روکذم لاکشا  زا  خیش  1093خساپ 

طایتحا رابخا  زا  خیش  رگید  1093خساپ 

لئاسملا 1094حیرشت 

طایتحا بوجو  فّقوت و  رابخا  زا  رگید  1097ياهخساپ 

خیش 1097خساپ 

خیش 1098خساپ 

روکذم خساپ  هب  خیش  1098لاکشا 

لئاسملا 1099حیرشت 
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قوف باوج  هب  خیش  1103داریا 

لئاسملا 1103حیرشت 

( فّقوت رب  ّهلاد  رابخا  زا  موس  هفئاط  )1106

لئاسملا 1108حیرشت 

فّقوت رب  ّهلاد  رابخا  موس  هتسد  زا  خیش  1110خساپ 

هقثوم زا  خیش  خساپ  اما  - 21110

لئاسملا 1111حیرشت 

تیاور يانعم  رد  رگید  1114یلامتحا 

لئاسملا 1115حیرشت 

یلاما رد  یناث  دیفم  تیاور  زا  خیش  1117خساپ 

فیرش ثیدح  يانعم  رد  خیش  1117لمأت 

لئاسملا 1117حیرشت 

1120هرصبت

لئاسملا 1121حیرشت 

( ثیلثت رابخا  )1122

هلظنح نب  رمع  هلوبقم  - 11122

ثحب دروم  هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  هلوبقم  1123تلالد 

تیاور رد  مالک  1123لصاح 

لئاسملا 1123حیرشت 

ثیلثت رابخا  زا  خیش  1126خساپ 

لئاسملا 1126حیرشت 

ثیلثت رابخا  ندوب  يداشرا  رب  1128تادّیؤم 

لئاسملا 1130حیرشت 

طایتحا تابثا  رد  یلقع  لیلد  هب  اهیرابخا  1133کّسمت 
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1133هراشا

1133لاکشا

1133باوج

1134كاردتسا

لئاسملا 1134حیرشت 

یلقع لیلد  رد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  1139خساپ 

1139هراشا

لئاسملا 1139حیرشت 

یلقع لیلد  ریرقت  زا  مّود  1144هجو 

یلقع ریرقت  مّود  هجو  زا  خیش  1144خساپ 

لئاسملا 1145حیرشت 

بلاطم 1148تسرهف 

متفه 1154دلج 

1154هراشا

[ هقباس تلاح  هظحالم  نودب  تسا  یعقاو  مکح  رد  کش  مکح  نآ  ثلاث و  دصقم  همادا  ]1154

[ لوا ماقم  همادا  ]1154

[ تسا فیلکت  سفن  رد  کش  نآ  لوا و  عضوم  همادا  ]1154

[ دوش ریاد  بوجو  ریغ  تمرح و  نیب  رما  هک  یتروص  رد  لوا : بلطم  همادا  ]1154

[ دشابن نآ  رد  یصن  هک  اجنآ  لوا : هلئسم  همادا  ]1154

( تاهیبنت )1155

1155هراشا

.[ تسا هدش  تیاکح  نآ ، ریغ  هدوب و  هب  التبم  هک  يرما  نایم  نآ  ءارجا  تئارب و  لصا  رابتعا  رد  توافت  یلح  ققحم  زا  : ] لوا 1155هیبنت 

تسا هحابا  تسا  مکحلا  هبتشم  هک  یلعف  رد  يرهاظ  مکح  هک  تسا  نیا  نیشیپ  هلدا  ياضتقم  مّود : 1168هیبنت 

. درادن دوجو  طایتحا ، ندوب ) نسحتسم  و   ) ناحجر رد  یلاکشا  عرش  لقع و  رظن  زا  هکنیا  موس : 1168هیبنت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هداد  تبسن  نییرابخا  هب  تسا  صن  نادقف  ههبش  أشنم  هک  هیمیرحت  هّیمکح  تاهبش  هلئسم  رد  یناهبهب  بانج  هک  تسا  هناگراهچ  بهاذم  رد  مراهچ : هیبنت 

تسا ۀحابالا ) ۀلاصا   ) نآرب مکاح  یعوضوم  لصا  دوبن  تروص  رد  مکحلا  هبتشم  رد  هحابالا  ۀلاصا  نایرج  مجنپ  1182هیبنت 

تسین هدیاف  زا  یلاخ  شنایب )  ) هک تسا  هدش  تیاکح  ماقم  نیا  رد  یمالک  اهیرابخا  یخرب  زا  مشش : 1188هیبنت 

(. صن ندوب  لمجم  رطاخ  هب  بوجو ، ریغ  تمرح و  نایم  تسا  رئاد  رما  هک  اجنآ  : ) مود 1189هلئسم 

1189هراشا

( لئاسملا حیرشت  )1190

صن ود  ضراعت  تهج  زا  هیمکح  ههبش  موس : 1193هلئسم 

1193هراشا

تسا نیصن  ضراعت  نآ  أشنم  هک  ياهیمکح  ههبش  هب  عجار  خیش  1193رظن 

1193هراشا

روبزم ثیدح  نوماریپ  خیش  بانج  1194رظن 

( لئاسملا حیرشت  )1194

: دناهدرک ناونع  نیربخ ) ضراعت  رد   ) حیجارت لداعت و  باب  رد  نییلوصا  تارضح  - 11196

1196هراشا

روکذم هلئسم  ود  رب  خیش  1196تالاکشا 

( لئاسملا حیرشت  )1197

( هیعوضوم هّیمیرحت  ههبش   ) مراهچ 1202هلأسم 

1202هراشا

هماّلع لالدتسا  نوماریپ  خیش  1202رظن 

( لئاسملا حیرشت  )1203

( هّیعوضوم ههبش   ) اجنیا رد  نایبالب  باقع  حبق  نایرج  مدع  نامگ  مّهوت و  مّهوت  1206کی 

1206هراشا

خیش طسوت  روبزم  مّهوت  1206عفد 

هّیمکح ههبش  رد  روبزم  مّهوت  1207نایرج 
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روکذم مّهوت  1207أشنم 

( لئاسملا حیرشت  )1207

( لئاسملا حیرشت  )1212

( لئاسملا حیرشت  )1217

[ تاهیبنت ]1221

لوا 1221هیبنت 

اهیرابخا هب  یلماع  رح  خیش  داریا  مود : 1229هیبنت 

تسا یگدنز  ماظن  رد  لالتخا  بجوم  مات  طایتحا  موس : 1247هیبنت 

مراهچ 1253هیبنت 

تمرح ریغ  بوجو و  نایم  لقع  مکح  نارود  رد  مّود : 1255بلطم 

1255هراشا

تسا هدش  هبتشم  ام ) رب   ) ربتعم ّصن  دوبن  لیلد  هب  نآ  یّلک  یعرش  مکح  هک  تسا  يرما  رد  لوا : 1255هلئسم 

1255هراشا

( لئاسملا حیرشت  )1256

طایتحا بوجو  رد  يارب  ثّدحم  لوق  هیبوجو و  1259ههبش 

1259هراشا

( لئاسملا حیرشت  )1260

هّیبوجو ههبش  رد  طایتحا  بوجو  يدابآرتسا و  1263ثّدحم 

[ تاهیبنت ]1273

لّوا 1273هیبنت 

نآرب باوث  بترت  طایتحا و  ناحجر  مّود : 1277هیبنت 

يرییخت بوجو  کش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  مدع  مّوس  1303هیبنت 

تسا هدش  هبتشم  ّصن  لامجا  تهج  هب  شایعرش  مکح  هک  یئیش  دروم  رد  مود  1318هلئسم 

1318هراشا
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هیف نحن  ام  رد  تئارب  لصا  يارجا  رد  نییلوصا  رب  ینارحب  ثدحم  1318لاکشا 

1318هراشا

ینارحب ثّدحم  هب  مظعا  خیش  1318خساپ 

( لئاسملا حیرشت  )1319

تسا هبتشم  نیّصن  ضراعت  لیلد  هب  شایعرش  مکح  هک  يرما  رد  موس  1322هلئسم 

1322هراشا

نیّصن ضراعت  رد  رییخت  رب  نییلوصا  تارضح  خیش و  1322لیلد 

1322هراشا

يریمح هب  جع )  ) ماما 1323خساپ 

مکح عوضوم  رد  هابتشا  لیلد  هب  بوجو  مدع  بوجو و  نایم  هدش  رئاد  رما  مراهچ  1330هلأسم 

1330هراشا

مّهوت نیا  رب  هیّدر  زا  خیش  1330حیضوت 

( لئاسملا حیرشت  )1332

تئاوف ءاضق  هلئسم  رد  روهشم  1335لوق 

1335هراشا

تئاوف ءاضق  نوماریپ  ةرکذت  رد  هماّلع  1335رظن 

قوف ياعّدم  رب  خیش  1336دهاوش 

( لئاسملا حیرشت  )1336

هیف نحن  ام  رد  يراوزبس  بانج  رظن  ّدر  روهشم و  زا  مولعلا  1338رحب 

مولعلا رحب  رظن  هجو  رد  خیش  بانج  1339مالک 

نظ ای  ملع و  زرم  ات  تئاوف  ءاضق  بوجو  هب  يوتف  يارب  روهشم  لیلد  1341نیمّود 

1341هراشا

روبزم بلطم  رئاظن  هابشا و  لاثم و  1341دهاش 

( لئاسملا حیرشت  )1341
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روهشم ياعّدا  زا  خیش  1350خساپ 

فعض نیا  رب  مظعا  خیش  لئالد  اّما  1350و 

[ دوش ریاد  تمرح  بوجو و  نیب  رما  هک  ییاج  رد  موس : بلطم  ]1354

[ تمرح بوجو و  زا  یکی  رب  لیلد  هماقا  زا  سپ  ود  نآ  زا  یکی  نییعت  تهج  لیلد  نادقف  رطاخب  تمرح  بوجو و  نایم  رما  نارود  مکح  رد   ] لّوا هلأسم 

1354هراشا

ثحب زا  لّوا  1354هلحرم 

ثحب زا  مود  1355هلحرم 

هلئسم نیا  رد  هفلتخم  هوجو  1355لاوقا و 

( لئاسملا حیرشت  )1355

هلئسم رد  عازن  لحم  1360نایب 

نیروذحملا نیب  نارود  رد  هّیرهاظ  هحابا  رد  هیلقع  هّیعرش و  1360ّهلدا 

1360هراشا

دیدومن عوجر  هحابا  هب  روطچ  یلامجا  ملع  دوجو  اب  هکنیا  هب  خساپ  رد  لّوا  1361هجو 

دوشیم هچ  ادخ  مکح  هب  مازتلا  سپ  هکنیا  هب  خساپ  رد  مّود : 1361هجو 

( لئاسملا حیرشت  )1362

نیربخ ضراعت  باب  اب  هیف  نحن  ام  سایق  تحص  1369مدع 

1369هراشا

1369كاردتسا

صوصن ضراعت  باب  اب  ّصن  نادقف  باب  نایم  توافت  رب  خیش  1370دهاش 

: هداس نابز  هب  بلطم  هصالخ  1374لصاح و 

1374هراشا

( لئاسملا حیرشت  )1375

نیروذحم نیب  نارود  رد  فقوت  لوبق  هحابا و  هب  لوق  زا  خیش  بانج  1379لودع 

ّصن لامجا  تهجب  تمرح  بوجو و  نایم  تسا  رئاد  رما  یتقو  مّود  1403هلأسم 
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)؟ تسیچ مکح   ) نیّصن ضراعت  رطاخ  هب  تمرح  بوجو و  نایم  دوش  رئاد  رما  رگا  موس  1403هلئسم 

1404هراشا

روکذم نایب  هب  خیش  1404لاکشا 

( لئاسملا حیرشت  )1404

عوضوم هابتشا  تهج  هب  نیروذحملا  نیب  نارود  مراهچ  1410هلأسم 

روهشم هلثما  هب  خیش  لاکشا  1410داریا و 

( لئاسملا حیرشت  )1411

متشه 1417دلج 

1417هراشا

طایتحا لصا  -[ 3]1417

1417هراشا

رگید ماکحا  زا  بوجو  ریغ  تمرح و  نایم  رما  نارود  رد  لّوا : 1417بلطم 

هّیعوضوم ههبش  لّوا : 1417هلأسم 

لئاسملا 1418حیرشت 

1418هراشا

هروصحم ههبش  رد  لّوا  1420ماقم 

1420هراشا

تسین زیاج  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  لوا ] ماقم  ]1420

لئاسملا 1421حیرشت 

لئاسملا 1429حیرشت 

لئاسملا 1432حیرشت 

لئاسملا 1435حیرشت 

لئاسملا 1440حیرشت 

لئاسملا 1445حیرشت 
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لئاسملا 1451حیرشت 

دّدرم ناونع  دحاو و  ناونع  نایم  توافت  1452مدع 

لئاسملا 1453حیرشت 

وگتفگ شور  هب  بلاطملا  1456صیخلت 

؟ تسا بجاو  تاهبش  مامت  زا  بانتجا  ایآ  مود : ماقم  1467اما 

لئاسملا 1468حیرشت 

ود نآ  نایم  رییخت  نیهبتشم و  زا  کیره  رد  ّلحلا  ۀلاصا  نایرج  1473مّهوت 

قوف لاکشا  هب  مظعا  خیش  1473خساپ 

رییخت هن  تسا و  طقاست  نیلصا  ضراعت  رد  1473مکح 

لئاسملا 1474حیرشت 

لئاسملا 1477حیرشت 

لئاسملا 1481حیرشت 

خیش طسوت  تارضح  مّوس  لیلد  هجو و  1483ریرقت 

لئاسملا 1484حیرشت 

مظعا خیش  طسوت  یمق  يازریم  نخس  دقن  1486یسررب و 

لئاسملا 1487حیرشت 

هروصحم ههبش  باکترا  رب  دنراد  تلالد  هک  1489یتایاور 

لئاسملا 1490حیرشت 

: دنافنص هس  رب  یّلک  روطب  تسین ، مولعم  شتمرح  هک  یئیش  ندوب  لالح  رد  هدش  دراو  1494رابخا 

دنراد ۀمرحلا  لوهجم  ءیش  تّیلح  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 11494

دنراد ههبش  فرط  ود  باکترا  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 21494

لئاسملا 1495حیرشت 

دنراد هملظ  زا  لام  ذخا  زاوج  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 31497

لئاسملا 1498حیرشت 
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لئاسملا 1501حیرشت 

. تسا یعطق  يرما  هروصحم  ههبش  فارطا  زا  1504بانتجا 

لئاسملا 1505حیرشت 

لئاسملا 1506حیرشت 

لئاسملا 1509صیخلت 

هدحاو ریغ  ای  دحاو و  تقیقح  تحت  رد  نیهبتشم  جاردنا  توافت  مدع  لوا ]: هیبنت  ]1519

1519هراشا

لئاسملا 1520حیرشت 

لئاسملا 1524حیرشت 

لئاسملا 1530حیرشت 

لّوا هیبنت  1533صیخلت 

]؟ تسیچ هبتشم  ود  ره  زا  بانتجا  بوجو  ینعم   ] مّود 1535هیبنت 

لئاسملا 1536حیرشت 

1536هراشا

تسین عرش  لقع و  نایم  یقرف  طایتحا  بوجو  هب  مکح  ندوب  يداشرا  1538رد 

لئاسملا 1539حیرشت 

لئاسملا 1543حیرشت 

مّود هیبنت  1547صیخلت 

یضرف ره  رد  تسا  فیلکت  زّجنت  تروص  رد  نیهبتشم  زا  بانتجا  بوجو  موس ]: هیبنت  ]1550

لئاسملا 1551حیرشت 

1551هراشا

تسا هدش  يایهنم  هعقاو  هب  التبم  هک  یسک  هب  یهاون  1554صاصتخا 

لئاسملا 1555حیرشت 

موس هیبنت  رد  ام  بلاطم  هطساو  هب  تشذگ  هچنآ  رد  كرادم  بحاص  تانایب  1559عفد 
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لئاسملا 1560حیرشت 

التبا تروص  هب  نآ  نسح  فیلکت و  تّحص  كالم  دییقت  1563مدع 

لئاسملا 1564حیرشت 

موس هیبنت  1570صیخلت 

هّیعرش راثآ  ریاس  بوجو  مدع  نیهبتشم و  زا  بانتجا  بوجو  رد  مراهچ : 1576هیبنت 

1576هراشا

؟ تسا سجن  نیهبتشملا  دحا  اب  یقالم  1576ایآ 

لئاسملا 1577حیرشت 

یقالم سّجنت  هب  مکح  مدع  يوقا ] ]1584

رّدقم لاکشا  کی  هب  1585خساپ 

لئاسملا 1585حیرشت 

[ هروصحم ههبش  ]1590

دوشیم هعجارم  رگید  لوصا  هب  نیدحّتم  نیلصا  ضراعت  1591رد 

لئاسملا 1592حیرشت 

لئاسملا 1603صیخلت 

رارطضا لاح  رد  تالمتحم  زا  یخرب  باکترا  زاوج  مجنپ : 1609هیبنت 

لئاسملا 1610حیرشت 

لئاسملا 1614حیرشت 

1614هراشا

ریبک یلامجا  ملع  اب  هطبار  رد  نویدادسنا  هب  خیش  1617ضارتعا 

لئاسملا 1618حیرشت 

لئاسملا 1624صیخلت 

یجیردت دوجوم  فارطا  دوجوم و  فارطا  نایم  توافت  مدع  مشش : 1628هیبنت 

لئاسملا 1629حیرشت 
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1629هراشا

هّیجیردت تاهبش  رد  هّیعطق  تفلاخم  1633زاوج 

لئاسملا 1633حیرشت 

لئاسملا 1639صیخلت 

هروصحم ههبش  رد  یلامجا  ملع  أشنم  متفه : 1641هیبنت 

لئاسملا 1642حیرشت 

لئاسملا 1646حیرشت 

تمرح ای  دشاب و  تّیلح  هب  موکحم  هچ  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  متشه : 1649هیبنت 

لئاسملا 1650حیرشت 

تسا نیهبتشم  مکح  نیهبتشم ، زا  یکی  هب  هبتشم  ءیش )  ) مکح مهن  1654هیبنت 

لئاسملا 1654حیرشت 

هروصحم ریغ  ههبش  رد  مّود : 1656ماقم 

لئاسملا 1658حیرشت 

لئاسملا 1665حیرشت 

لئاسملا 1670حیرشت 

لئاسملا 1676حیرشت 

لئاسملا 1678حیرشت 

لئاسملا 1679صیخلت 

1679هراشا

لّوا هیبنت  هروصحم ] ریغ  ههبش  تاهیبنت  ]1686

لئاسملا 1687حیرشت 

ههبش ندوب  روصحم  ریغ  روصحم و  هطباض  مود : 1691هیبنت 

لئاسملا 1693حیرشت 

لئاسملا 1697حیرشت 
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لئاسملا 1700حیرشت 

لئاسملا 1703حیرشت 

نآ تمرح  هب  ملع  تروص  رد  مارح  رد  کش  ماسقا  رد  مراهچ : 1705هیبنت 

لئاسملا 1705حیرشت 

هروصحم ریغ  ههبش  تاهیبنت  لئاسملا : 1710صیخلت 

بلاطم 1714تسرهف 

مهن 1720دلج 

1720هراشا

بلاطم 1721تسرهف 

( تسا مارح  ریغ  اب  بجاو  هابتشا  رد   ) مّود 1730بلطم 

1730هراشا

[ نینیابتم نایم  نارود  و  هیبوجو ، ههبش  هک  تسا  یئاج  رد  لّوا : مسق  اّما  ]1730

1730هراشا

:[ ّصن مدع  لیلد  هب  نآ  ریغ  هب  بجاو  هابتشا   ] لّوا 1734هلئسم 

1734هراشا

(: هّیعطق تفلاخم  تمرح  ینعی   ) لّوا هلأسم  1735اّما 

(: هّیعطق تقفاوم  ینعی   ) مّود هلأسم  اّما  1735و 

1735هراشا

( ّصن نادقف  ههبش  رد  طایتحا  زا  یلیصفت  لهج  ندوبن  عنام  )1735

1735هراشا

لئاسملا 1735حیرشت 

)؟ تسین طایتحا  زا  عنام  لقع  ارچ  )1738

( لاکشا کی  یسررب  ریرقت و  )1738

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )1739
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( هلئسم نیا  رد  طایتحا  بوجو  رب  رابخا  یخرب  تلالد  )1739

لئاسملا 1739حیرشت 

( دننادیم یفاک  ار  هیلامتحا  تقفاوم  هک  یناسک  ّهلدا  )1743

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )1743

لئاسملا 1744حیرشت 

( تئارب ّهلدا  هب  ّصن  نادقف  هّیبوجو  ههبش  رد  کّسمت  زاوج  مدع  )1746

لئاسملا 1747حیرشت 

( هلئسم نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رد  هّللا  همحر  قّقحم  مالک  )1751

لئاسملا 1752حیرشت 

( دوشیم هدافتسا  طایتحا  بوجو  مدع  زین  يراسناوخ  قّقحم  تاملک  رهاظ  زا  )1756

1756هراشا

لئاسملا 1757حیرشت 

( یمق قّقحم  مالک  رد  هشقانم  )1759

1759هراشا

لئاسملا 1760حیرشت 

( نآ دقن  یمق و  ققحم  بلطم  نیرخآ  یسررب  )1765

1765هراشا

لئاسملا 1765حیرشت 

:( لاکشا )1768

:( لّوا هجو  لاکشا  )1769

1769هراشا

لئاسملا 1769حیرشت 

: مّهوت کی  1774عفد 

:( نآ لیلد  قوف و  مهوت  عفد  )1775
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1775هراشا

لئاسملا 1776حیرشت 

: هکنیا بلطم  1780لصاح 

1780هراشا

لئاسملا 1780حیرشت 

:( لاکشا )1784

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )1784

1784هراشا

لئاسملا 1785حیرشت 

( ّصن لامجا  لیلد  هب  بجاو  ریغ  هب  بجاو  هابتشا  : ) مود 1791هلئسم 

1791هراشا

لئاسملا 1791حیرشت 

لئاسملا 1794حیرشت 

موس 1798هلأسم 

1798هراشا

لئاسملا 1798حیرشت 

مراهچ 1800هلأسم 

1800هراشا

( هّیعوضوم ههبش  رد  طایتحا  بوجو  )1800

( تسا هلئسم  نیا  رد  طایتحا  فلاخم  هر )  ) یمق ققحم  )1800

( یمق بانج  يأر  هب  خیش  خساپ  )1800

( دش هتفگ  هچنآ  رب  يدّیؤم  )1801

لئاسملا 1801حیرشت 

: روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  1804و 
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1804لّوألا

1804هراشا

( دهدیم خر  طورش  زا  یطرش  رد  هک  یماگنه  هیعوضوم  ههبش  فیلکت  )1804

( لوهجم طرش  طوقس  ياعّدا  رب  یّلح  لیلد  ود  )1805

( تارضح هلدا  رد  خیش  هشقانم  )1805

[66] لئاسملا 1806حیرشت 

بلاطملا 1809صیخلت 

: 1810هتکن

( نآ لاثما  هلبق و  ندش  هبتشم  ماگنه  رد  هدّدعتم  ياهزامن  رد  تّین  یگنوگچ  رد   ) مود 1810هیبنت 

1810هراشا

لئاسملا 1811حیرشت 

« بلاطملا صیخلت  »1813

: 1814هتکن

( یعرش هن  تسا و  یلقع  تالمتحم  زا  کیره  بوجو  هکنیا  رد   ) موس 1815هیبنت 

1815هراشا

لئاسملا 1815حیرشت 

مراهچ 1817هیبنت 

1817هراشا

لئاسملا 1817حیرشت 

مجنپ 1818هیبنت 

1818هراشا

لئاسملا 1819حیرشت 

مشش 1822هیبنت 

1822هراشا
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لئاسملا 1823حیرشت 

( دشاب بوانتم  بترتم و  لمع  ود  هبتشم  بجاو  هک  نیا  رد  : ) متفه 1825هیبنت 

1825هراشا

لئاسملا 1827حیرشت 

بلاطملا 1832صیخلت 

: 1833هصالخ

( رثکا لقا و  نایم  بجاو  رد  هدش  رئاد  رما  هک  تسا  یئاج  رد  : ) ثحب زا  مّود  1834ماقم 

1834هراشا

.( تسا یجراخ  ءزج  رد  کش  نامه  هک  لّوا  مسق  هناگراهچ  هلئسم  [ ) لّوا مسق  ]1841

:[ هلئسم راهچ  نآ  زا  هلئسم  نیلوا  ]1841

1841هراشا

( تسا تئارب  لصا  ءارجا  هلئسم  نیا  رد  روهشم  )1842

( تسا تئارب  ءارجا  هلئسم  نیا  رد  زین  خیش  راتخم  )1842

( تّیئزج رد  کش  رد  تئارب  يارجا  رب  یلقع  لیلد  )1842

لئاسملا 1842حیرشت 

: 1847لاکشا

: 1847خساپ

( تسا حبق  دشاب  كوکشم  ءزج  هب  ملع  لیصحت  زا  زجاع  هک  یتروص  رد  دبع  هذخاؤم  )1848

لئاسملا 1848حیرشت 

( لاکشا )1851

( خساپ )1851

لئاسملا حیرشت  % 1852

: 1858اههتکن

: 1861لاکشا
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: 1861خساپ

لئاسملا 1862حیرشت 

( تسا رثؤم  ریغ  طایتحا  بوجو  رد  رثکا  لقا و  رد  یلامجا  ملع  )1865

لئاسملا 1866حیرشت 

رثکا بوجو  مدع  تلاصا  باحصتسا  هب  کّسمت  1868ناکما 

( لصا نیا  رد  خیش  هشقانم  )1868

لئاسملا 1869حیرشت 

لئاسملا 1872حیرشت 

: لّوا لیلد  سپ  كوکشم ) ءزج  رد  طایتحالا  بوجوب  نیلئاق  هلدا  هب  خیش  خساپ  )1874

. لاغتشا هدعاق  ینعی  مود  لیلد  اّما  1874و 

لئاسملا 1875حیرشت 

لئاسملا 1878حیرشت 

: 1879هتکن

( رثکا لقا و  باب  رد  تئارب  رب  رابخا  هب  لالدتسا  )1881

لئاسملا 1882حیرشت 

: 1886اههتکن

( دنتسه مدقتم  یلقع  لیلد  رب  مکاح  تئارب  هلدا  )1888

( كوکشم ءزج  رد  تئارب  ّهلدا  رب  طایتحا  هلدا  تموکح  رد  لوصف  بحاص  نخس  )1888

لئاسملا 1889حیرشت 

( لوصف بحاص  تانایب  رد  مظعا  خیش  ۀشقانم  )1892

لئاسملا 1893حیرشت 

( لاغتشا باحصتسا  رب  تئارب  ّهلدا  تموکح  )1895

( یعضو مکح  یفن  رب  تئارب  رابخا  هب  لوصف  بحاص  لالدتسا  )1896

( هّللا همحر  لوصف  بحاص  نخس  همادا  )1896
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لئاسملا 1896حیرشت 

( لوصف بحاص  مالک  رد  خیش  هشقانم  )1900

لئاسملا 1902حیرشت 

( لوصا نیا  رد  خیش  ۀشقانم  كوکشم و  ءزج  رد  تئارب  تابثا  رد  اهنآ  هب  کّسمت  رگید و  یلوصا  )1907

( بکرم عارتخا  ماگنه  تّیئزج  رد  کش  )1909

لئاسملا 1910حیرشت 

( رثکا ّلقا و  هعبرا  لئاسم  زا  مّود : هلأسم  )1916

1916هراشا

( یعرش یفرع و  يانعم  رد  لامجا  )1916

هلئسم نیا  رد  تئارب  نایرج  خیش و  بانج  1916رظن 

لئاسملا 1917حیرشت 

( هلئسم نیا  رد  نآ  نایرج  لیخت  لاغتشا و  هدعاق  )1921

( قوف لّیخت  عفد  )1921

لئاسملا 1922حیرشت 

( لاکشا )1925

:( خیش خساپ  )1925

( مّهوت کی  )1925

( مّهوت عفد  )1925

( لوق ود  نایم  هرمث  نایب  و  هر )  ) یناهبهب )1925

( دارم موهفم  هب  هن  ظفل و  قادصم  هب  فیلکت  قّلعت  )1926

لئاسملا 1926حیرشت 

( مظعا خیش  قیقحت  )1930

لئاسملا 1932حیرشت 

( كوکشم ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  مجنپ  لیلد  )1935
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( روبزم مهوت  عفد  )1936

( بلطم لصاح  )1937

: 1938هتکن

لئاسملا 1939حیرشت 

بلاطملا 1943صیخلت 

: مّوس 1945هلأسم 

1945هراشا

لئاسملا 1946حیرشت 

: 1949لاکشا

: لاکشا 1949خساپ 

( هیلقن هّیلقع و  لوصا  ریاس  قالطالا و  ۀلاصا  نایم  توافت  )1950

لئاسملا 1950حیرشت 

:( هلئسم نیا  رد  هنافصنم  مکح  )1953

( تّلع )1953

لئاسملا 1954حیرشت 

بلاطملا 1954صیخلت 

( مراهچ هلئسم  )1959

1959هراشا

( ضرغ لّصحم  رد  کش  رد  طایتحا  موزل  )1959

( هلئسم نیا  رد  تئارب  هلدا  نایرج  مدع  )1960

( همّدقتم لئاسم  اب  هلئسم  نیا  نایم  توافت  )1960

لئاسملا 1960حیرشت 

: 1965اههتکن

: مود مسق  اّما  1968و 
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1968هراشا

:( توافت نیا  هجو  )1969

1969هراشا

لئاسملا 1970حیرشت 

1970هراشا

بلاطملا 1973صیخلت 

:( مسق ود  نیا  نایم  نتشاذگ  قرف  زا  خیش  هشقانم  )1975

1975هراشا

لئاسملا 1976حیرشت 

: 1980اههتکن

( نییعتلا رییختلا و  نیب  رمالا  نارود  )1983

( تسا يراوشد  تیاهن  رد  هلئسم  نیا  رد  تئارب  يارجا  )1984

1984هراشا

( خیش مالک  شالت و  نیرخآ  )1984

لئاسملا 1984حیرشت 

( تّیعنام رد  ّکش  )1989

( تّیعطاق رد  ّکش  )1989

( تسا یسفن  یفیلکت  مکح  رد  کش  زا  یشان  تّیطرش  ای  تیئزج  رد  کش  )1989

1990هراشا

لئاسملا 1990حیرشت 

( تسا طرش  ای  ءزج  هب  قلعتم  هک  يروما  هب  نداد  یهاگآ  )1992

: لّوا 1992هیبنت 

1992هراشا

لئاسملا 1993حیرشت 
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: 1994هتکن

( وهس يور  زا  تسا  ءزج  كرت  رد  لوا : هلئسم  )1995

1995هراشا

لئاسملا 1995حیرشت 

:( لاکشا )1997

:( لاکشا خساپ  )1998

لئاسملا 1999حیرشت 

( تسین ءازجا  هلئسم  لیبق  زا  هلئسم  نیا  )2002

( نآ عفد  مّهوت و  کی  )2003

( نآ عفد  رگید و  یمّهوت  )2003

( درادن دوجو  یسان  زامن  زا  تّیئزج  یفن  رب  یلیلد  چیه  خیش  رظن  هب  )2003

لئاسملا 2004حیرشت 

( نآ رد  خیش  هشقانم  هلئسم و  نیا  رد  تحص  باحصتسا  هب  کّسمت  )2010

( عفر ثیدح  هطساو  هب  هلئسم  نیا  رد  يوناث  لصا  مهوت  )2010

:( قوف مهوت  هب  خیش  خساپ  )2010

:( اعّدا کی  )2010

( قوف ياعّدا  عفد  )2011

لئاسملا 2011حیرشت 

بلاطملا 2014صیخلت 

لئاسملا 2018حیرشت 

2019اههتکن

: مّود 2021هتکن 

( دمع يور  زا  تسا  ءزج  ندرک  دایز  رد  مود  هلئسم  )2024

2024هراشا
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لئاسملا 2025حیرشت 

:( لّوا مسق  رد  تدابع  ندوب  لطاب  )2028

:( رگید مسق  ود  رد  لمع  ندوبن  لطاب  رب  لیلد  جنپ  رکذ  )2028

( تحص باحصتسا  هطساو  هب  لمع  تحص  رب  لالدتسا  )2028

( تحص باحصتسا  رد  خیش  بانج  هشقانم  )2028

تسا یعطق  عنام  هک  یضرف  يور  2029لاثم 

( هقباس ءازجا  تحص  باحصتسا  هب  زاین  مدع  )2029

لئاسملا 2030حیرشت 

( لاکشا )2033

( خساپ )2033

( تسا تیعطاق  رد  کش  هک  یتقو  باحصتسا  تحص  )2033

( تّیعطاق تّیعنام و  رد  کش  نایم  قرف  )2034

:( تحص باحصتسا  ّدر  رد  لوصف  بحاص  مالک  )2034

لئاسملا 2034حیرشت 

( لوصف بحاص  بلطم  رد  خیش  هشقانم  )2038

( ۀیعطاقلا یف  کشلا  دنع  هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  رد  لاکشا  )2038

( يرساترس هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  زا  لاکشا  عفد  )2039

لئاسملا 2039حیرشت 

( مکلامعا اولطبت  هطساو ال  هب  يدمع  تدایز  زا  سپ  لمع  تحص  رب  لالدتسا  )2041

( قوف لالدتسا  رد  خیش  هشقانم  )2041

(: لمع لاطبا  تمرح  یناعم  )2041

:( لوا يانعم  )2041

:( مّود يانعم  )2042

:( موس يانعم  )2042
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( لّوا يانعم  تّیرهظا  )2043

( لوا يانعم  رب  هیآ  تلالد  رب  هاوگ  ندروآ  )2043

لئاسملا 2044حیرشت 

( يدمع تدایز  زا  سپ  لمع  تحص  رد  مراهچ  لیلد  فعض  )2051

( مراهچ لیلد  زا  لمع ، تحص  تابثا  رد  مجنپ  لیلد  ندوب  رتفیعض  )2051

( لمع مامتا  لمع و  تمرح  باحصتسا  ود  زا  ضایر  بحاص  خساپ  )2052

( روکذم خساپ  رد  خیش  هشقانم  )2052

لئاسملا 2053حیرشت 

( تادابع زا  یخرب  رد  يدمع  يدایز  ندوب  لطبم  رب  صاخ  لیلد  )2057

لئاسملا 2057حیرشت 

بلاطملا 2058صیخلت 

:( تسا ءزج  يوهس  ندرک  دایز  اب  هطبار  رد   ) لّوا هیبنت  زا  موس  2067هلأسم 

2067هراشا

( وهس يور  زا  ءزج  کی  تدایز  مکح  )2067

)؟ دراد دوجو  قوف  هیلوا  هدعاق  فالخرب  ياهّیوناث  هدعاق  ایآ  )2068

لئاسملا 2069حیرشت 

:( لوصا رب  مکاح  دعاوق  ياضتقم  )2072

)؟ درک دیاب  هچ  عامتجا  هدام  رد  ود  نیا  ضراعت  دوجو  اب  )2073

لئاسملا 2073حیرشت 

بلاطملا 2079صیخلت 

: اههزات 2079اههتکن و 

)؟ هن ای  دوشیم  طقاس  طورشم  ای  لک و  هب  فیلکت  دش  رذعتم  طرش  ای  ءزج  رگا  ایآ  : ) هک نیا  رد  مود : 2083هیبنت 

2083هراشا

( نآ لیلد  طوقس و  هب  لوق  - ) 12084
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:( ام مراهچ  ضرف  خیش و  مّود  ضرف  نایب  )2084

( ام مجنپ  ضرف  خیش و  موس  ضرف  نایب  )2084

( ام مشش  ضرف  خیش و  مراهچ  ضرف  نایب  )2084

لئاسملا 2085حیرشت 

:( نآ لیلد  یقابلا و  طوقس  مدع  هب  لوق  )2093

:( تیاور هس  اب  لوق  نیا  رب  لالدتسا  )2094

.( تسین تسرد  ثیدح  نیا  روهظ  رد  لوصف  بحاص  هشقانم  )2094

لئاسملا 2095حیرشت 

( مّود تیاور  تلالد  رد  لاکشا  )2102

( لاکشا عفر  )2102

لئاسملا 2103حیرشت 

:( موس تیاور  تلالد  رد  لاکشا  )2107

( لّوا لاکشا  )2107

( مود لاکشا  )2107

:( موس لاکشا  )2107

:( مراهچ لاکشا  )2108

( اعّدم تابثا  رد  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  ندوب  مات  )2109

لئاسملا 2109حیرشت 

( دش هتفگ  ءازجا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  طورش  رد  هدعاق  )2114

( یجراخ لیلد  )2114

:( هدعاق نیا  نایرج  اب  هطبار  رد  هنافصنم  مکح  )2114

لئاسملا 2115حیرشت 

( ضایر بحاص  رظن  هب  خیش  لاکشا  )2117

( نآ خساپ  يوعد و  کی  حرط  )2118
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لئاسملا 2118حیرشت 

( نآ طرش  رّذعت  ببس  هب  طورشم  طوقس  مدع  رب  یلعالا  دبع  تیاور  هب  لالدتسا  )2120

( هفیرش هیآ  زا  روکذم  مکح  طابنتسا  تیفیک  )2121

لئاسملا 2121حیرشت 

: 2122ناعرف

( تّیطرش تّیئزج و  ثحب  اب  هطبار  رد  عرف  ود  )2123

لئاسملا 2123حیرشت 

بلاطملا 2125صیخلت 

:( موس هیبنت  )2129

2129هراشا

لئاسملا 2130حیرشت 

(: مراهچ هیبنت  )2132

2132هراشا

( ثحب ّلحم  نییبت  رد  لاثم  رکذ  )2132

( نآرب لیلد  هلئسم و  رد  رییخت  )2132

لئاسملا 2133حیرشت 

( نآرب لیلد  طایتحا و  بوجو  )2138

( هلئسم نیا  رد  خیش  قیقحت  )2139

لئاسملا 2139حیرشت 

( نیروذحملا نیب  نارود  هب و  فّلکم  رد  ّکش  ینعی  مارح ، اب  بجاو  هابتشا  رد   ) موس 2142بلطم 

2142هراشا

( هیف نحن  ام  رد  هلئسم  مکح  اّما  2142(و 

لئاسملا 2142حیرشت 

بلاطملا 2144صیخلت 
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: 2144هتکن

مهد 2156دلج 

2156هراشا

تسا طایتحا  لصا  تئارب و  لصا  هب  لمع  رد  هچنآ  رد  2157همتاخ :

2157هراشا

تسا دیلقت  داهتجا و  هار  ود  هدننکكرت  هک  یسک  تدابع  نالطب  رب  روهشم  2158يأر 

لئاسملا 2158حیرشت 

دشاب طایتحا  رب  شیانب  هک  یتروص  رد  نیقیرط  كرات  2162مکح 

2162هراشا

: لّوا تروص  رد  مظعا  خیش  2162يأر 

لئاسملا 2163حیرشت 

: خیش لیلد  2168نیمجنپ 

2168هراشا

روبزم مکح  رب  خیش  دیؤم  2169نیلوا 

روبزم مکح  رب  خیش  دیؤم  2169نیمّود 

روبزم هلئسم  رد  خیش  2170لیصفت 

لئاسملا 2170حیرشت 

خیش اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  2174رکذ 

ینیمخ ماما  ترضح  تارظن  هطقن  خیش و  ءارآ  2178لصاح 

: تسا ربتعم  تئارب  هب  لمع  رد  2181هچنآ 

لئاسملا 2181حیرشت 

صحف بوجو  2183ّهلدا 

2183هراشا

یعطق لّصحم  2184عامجا 
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دنراد ملع  لیصحت  بوجو  رب  تلالد  هک  2184ياّهلدا 

دنراد لاّهج  هذخاؤم  رب  تلالد  هک  2184ياّهلدا 

لقع 2185لیلد 

یلامجا 2185ملع 

2185هراشا

لیلد نیا  لصا  اب  هطبار  رد  خیش  2186رظن 

لئاسملا 2186حیرشت 

بلطم 2191لصاح 

روبزم هیبشت  2192ّرس 

عقاو اب  شتفلاخم  لیلد  هب  رّصقم  لهاج  2193باقع 

2193هراشا

عقاو اب  تفلاخم  تروص  رد  رصقم  لهاج  باقع  رب  لالدتسا  لوا ] هجو  ]2193

تسا باقع  ّقحتسم  رّصقم  لهاج  هکنیا  رب  مّود  2194هجو 

رّصقم لهاج  باقع  رب  مّوس  2194هجو 

2194هراشا

قوف لیلد  رد  خیش  بانج  2194هشقانم 

مّلعت كرت  رطاخ  هب  لهاج  درف  باقع  رب  كرادم  بحاص  2195يأر 

كرادم بحاص  مالک  2195هیجوت 

عقاو اب  تفلاخم  رطاخ  هب  رّصقم  لهاج  باقع  هب  لوق  رد  روهشم  2195دارم 

لئاسملا 2196حیرشت 

لمعلا نیح  عقاو  هب  شلهج  ماگنه  هب  لهاج  هب  یهن  هّجوت  رب  روهشم  تارابع  یخرب  2203روهظ 

عوضوم هب  لهاج  مکح و  هب  لهاج  نایم  2204توافت 

رّصقم یسان  هژیوهب  مکح  یسان  زامن  تحص  هب  مکح  رد  2204لاکشا 

تسا لّوا  لامتحا  ای  هجو و  نامه  روهشم  دارم  هکنیا  رب  2204يدیؤم 
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مّلعت ندوب  یسفن  بجاو  هب  یخرب  2205ياجتلا 

ناشیا ناوریپ  كرادم و  بحاص  2205يأر 

لئاسملا 2205حیرشت 

بوجو نیا  ندوب  يریغ  رب  ملع  لیصحت  بوجو  هلدا  2210روهظ 

تسبنب زا  مّوس  هجو  ندرک  جراخ  رد  خیش  ّلح  2210هار 

؟ دساف ای  تسا  حیحص  لهاج  زا  هرداص  لمع  2210ایآ 

لئاسملا 2211حیرشت 

رّصقم لهاج  تالماعم  تحص  مدع  ای  تّحص و  رد  روهشم  2215كالم 

هّللا همحر  یقارن  لضاف  رظنراهظا  خیش و  بلاطم  رد  ءاملع  فالتخا  2215مدع 

لئاسملا 2216حیرشت 

تسا هدومن  رکذ  یقارن  موحرم  هک  یلیصفت  2220لصاح 

یقارن موحرم  لیصفت  ثحب و  2222همادا 

لئاسملا 2223حیرشت 

یقارن موحرم  بلاطم  رد  يراصنا  خیش  2227هشقانم 

يراصنا خیش  راتفگ  هصالخ  2229لصاح و 

دیلقت داهتجا و  رد  2229یثحب 

لهاج هلماعم  رد  داسف  2229مهوت 

روبزم مهوت  زا  خیش  2229خساپ 

لئاسملا 2230حیرشت 

دهدیم ماجنا  ةءاربلا  قبط  یلع  رّصقم  لهاج  هک  یتدابع  2233مکح 

رّدقم لاکشا  کی  هب  خیش  2233خساپ 

؟ هن ای  تسا  بّرقم  لمع  هکنیا  رد  کش  دوجو  اب  تبرق  دصق  قّقحت  2234مدع 

عقاو اب  يدابع  لمع  تقباطم  2235هدنهدناشن 

مّهوت کی  هب  2235خساپ 
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لئاسملا 2235حیرشت 

[ لوا بلطم  ]2241

لئاسملا 2241حیرشت 

لئاسملا 2245حیرشت 

مود 2247بلطم 

2247هراشا

تافخا رهج و  رد  و  مامتا ، رصق و  رد  لهاج  2248تیروذعم 

اّمعم کی  داجیا  حرط و  ای  قوف و  بلطم  رب  هدراو  2248لاکشا 

خیش يداهنشیپ  ياهلحهار  قیرط  زا  روبزم  لاکشا  2248عفد 

هناگهس قرط  زا  کیره  2249حیضوت 

تلق 2249نا 

مراهچ هجو  نیا  رد  2250هشقانم 

مّود لح  2250هار 

روبزم هجو  رد  2251هشقانم 

مّوس 2251هجو 

روبزم هجو  رد  خیش  2251هشقانم 

لئاسملا 2252حیرشت 

رصقم لهاج  ماکحا  همتاخ  رد  بلطم  نیرخآ  2261نیموس و 

2261هراشا

هّیمیرحت هّیعوضوم  ههبش  رد  صحف  بوجو  2261مدع 

؟ هن ای  تسا  بجاو  هّیبوجو ، هّیعوضوم  ههبش  رد  صحف  2261ایآ 

هیعوضوم ههبش  دراوم  یخرب  رد  صحف  رب  ءالقع  2262ءانب 

لاحلا لوهجم  ربخ  رد  صحف  بوجو  رد  ملاعم  بحاص  2262مالک 

ءالقع ءانب  هب  2262داهشتسا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاعم بحاص  رظن  رب  يدییأت  نیناوق  رد  یمق  قّقحم  2263مالک 

هلئسم نیا  عورف  رد  اهقف  تاملک  2264فالتخا 

یمق قّقحم  ملاعم و  بحاص  بلاطم  رد  خیش  2265هشقانم 

روبزم هلئسم  رد  خیش  بانج  2266يأر 

نآ نوماریپ  خیش  رظنراهظا  یمق و  ققحم  هشقانم  هب  2267عوجر 

لئاسملا 2267حیرشت 

تسا سأی  نامه  صحف ، 2276ّدح 

لئاسملا 2277حیرشت 

لضاف بانج  مالک  رد  هشقانم  بلطم و  نیا  رب  خیش  2283حیضوت 

لئاسملا 2284حیرشت 

لوا تروص  2289ماکحا 

مود تروص  2289ماکحا 

تسا نیمکحلا  دحا  یفن  اهنت  لصا  لامعا  زا  دارم  2290یهاگ 

لصا يارجا  مدع  طوقس و  نیلصا و  2290ضراعت 

لئاسملا 2291حیرشت 

تشذگ هک  یلاثم  ود  نایم  یمق  قّقحم  نتشاذگ  2294قرف 

ینوت بانج  موس  لاثم  رد  تاقالم  رب  نآ  مّدقت  مدع  2294تیّرک و 

لئاسملا 2295حیرشت 

تاقالم تیرک و  هلئسم  رد  لوصف  بحاص  2298لیصفت 

لوصف بحاص  هدومرف  رد  خیش  بانج  2299هشقانم 

لئاسملا 2300حیرشت 

ینوت بانج  رظن  هب  تئارب  لصا  يارجا  طرش  2302نیمود 

لضاف بانج  مود  طرش  رد  خیش  2303هشقانم 

لئاسملا 2303حیرشت 
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« خیش اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  هصالخ  لصاح و   » بلاطملا 2307صیخلت 

[115 [] رارض ررض و ال  ةدعاق ال  ]2335

2335هراشا

لئاسملا 2336حیرشت 

لئاسملا 2342حیرشت 

: مراهچ 2344ثحبم 

2344هراشا

مّود هیرظن  2344نایب 

ضراعت تموکح و  2345هطباض 

لئاسملا 2346حیرشت 

دراد دوجو  يررض  مکح  رد  هک  یتحلصم  هطساو  هب  ررض  ناربج  2351مّهوت :

روبزم مهوت  2352داسف 

یقارن بانج  طسوت  رگید  یتهج  زا  روبزم  مهوت  2352عفد 

عفد نیا  دوخ  2352داسف 

لئاسملا 2352حیرشت 

یلالد يدنس و  ظاحل  هب  ررض  تیمامت ال  رد  مجنپ : 2355ثحبم 

2355هراشا

روکذم نهو  زا  2356خساپ 

ناشتحت زا  دارفا  رثکا  جورخ  دوجو  اب  تامومع  زا  يرایسب  هب  کّسمت  2357هجو 

لئاسملا 2357حیرشت 

مشش 2360ثحبم 

2360هراشا

ریغ ررض  اب  کلام  ررض  2361ضراعت 

لئاسملا 2361حیرشت 
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متفه 2365بلطم 

2365هراشا

لئاسملا 2366حیرشت 

روکذم ياوتف  رب  ماکحالا  ۀیافک  بحاص  يراوزبس  قّقحم  2369هشقانم 

ضایر بحاص  زا  تعباتم  هب  يراوزبس  ققحم  لاکشا  هب  2369ضارتعا 

فّرصت ماسقا  رد  ضرتعم  2370لیصفت 

قوف ضورف  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  2370رظن 

لئاسملا 2371حیرشت 

کلام ود  ررض  ضراعت  رد  متشه : 2374ثحبم 

2375هراشا

لئاسملا 2375حیرشت 

« خیش بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  ررض  اب ال  هطبار  رد  هچنآ   » بلاطملا 2377صیخلت 

بلاطم 2388تسرهف 

مهدزای 2397دلج 

بلاطم 2397تسرهف 

: 2403همدقم

[ کش دروم  رد  موس  دصقم  همادا  ]2407

[ باحصتسا دروم  رد  : ] مّود 2407ماقم 

( یحالطصا يوغل و  ظاحل  هب  باحصتسا  فیرعت  رد  )2407

2407هراشا

( نآ رد  هشقانم  نیناوق و  بحاص  فیرعت  )2407

2407هراشا

( نآ زا  لاکشا  عفد  تهج  یمق  موحرم  فیرعت  زا  خیش  موحرم  هیجوت  )2408

2408هراشا
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( روکذم هیجوت  تیمامت  مدع  )2408

2408هراشا

لئاسملا 2408حیرشت 

( باحصتسا زا  رصتخم  حرش  رد  يدضع  فیرعت  )2412

( باحصتسا زا  هیفاو  بحاص  ینوت  بانج  فیرعت  )2413

2413هراشا

لئاسملا 2413حیرشت 

: دنام یقاب  رما  دنچ  نایب  رد  2417نخس 

[ هّینظ هراما  ای  تسا و  یلمع  لصا  کی  باحصتسا  : ] هکنیا لّوا  2417رما 

2417هراشا

( تسا هّیلمع  لوصا  زا  باحصتسا  )2417

لئاسملا 2418حیرشت 

]؟ تاّلقتسم ریغ  زا  ای  تسا  هّیلقع  تالقتسم  زا  باحصتسا  تّیجح  یلقع  مکح  ایآ  هکنیا : رد  مود  رما  ]2421

لئاسملا 2421حیرشت 

)؟ یهقف ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ  : ) هکنیا رد  مّوس  2422رما 

2423هراشا

لئاسملا 2423حیرشت 

( تسین هیعرف  لئاسم  زا  باحصتسا  خیش  رظن  هب  )2429

2429هراشا

( لاکشا )2429

2429هراشا

( خساپ )2430

لئاسملا 2430حیرشت 

:( تسا ماقم  نیا  اب  طبترم  هچنآ  رد  مولعلا  رحب  دیس  نخس  )2433
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2433هراشا

( مولعلا رحب  تادافا  رد  خیش  هشقانم  )2434

( هّیعوضوم تاهبش  رد  هیراج  تاباحصتسا  مکح  )2434

2434هراشا

لئاسملا 2434حیرشت 

( دشاب هّیدبعت  هدعاق  کی  هکنیا  رب  انب  باحصتسا  طانم  : ) مراهچ 2437هیبنت 

2437هراشا

( تسین كالم  باحصتسا  يارجا  رد  یصخش  ّنظ  )2438

2438هراشا

( تسا یصخش  ّنظ  كالم  هکنیا  رد  هر )  ) یئاهب خیش  نخس  )2438

2438هراشا

( یئاهب خیش  رظن  اب  هطبار  رد  سورد  حراش  يراسناوخ  قّقحم  نایب  )2438

( يرکذ رد  دیهش  مالک  زا  باحصتسا  يارجا  رد  یصخش  ّنظ  راهظتسا  )2439

لئاسملا 2439حیرشت 

( ءاقب رد  ّکش  ثودح و  هب  نیقی  تسا ؛ زیچ  ود  هب  باحصتسا  ماوق  هکنیا  رد  : ) مجنپ 2443رما 

2443هراشا

لئاسملا 2444حیرشت 

تسا باحصتسا  میسقت  رد  مشش  2447رما 

2448هراشا

( بحصتسم رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  )2448

2448هراشا

[ دشابیم یمدع  رما  کی  مه  یهاگ  يدوجو و  رما  کی  یهاگ  بحصتسم  لوا : هجو  ]2448

2448هراشا

لئاسملا 2448حیرشت 
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( عازن لحم  زا  تاّیمدع  جورخ  رد  ءاملعلا  فیرش  مالک  )2450

( نآ رد  خیش  هشقانم  تایدوجو و  هب  باحصتسا  صاصتخا  رب  تارضح  لالدتسا  )2451

[ تسا یعرش  مکح  زا  ریغ  یهاگ  یعرش و  مکح  کی  یهاگ  بحصتسم  : ] مّود 2476هجو 

2476هراشا

( اهیرابخا طسوت  لّوا  قالطا  رب  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  يارجا  راکنا  )2477

لئاسملا 2477حیرشت 

[ تسین هتسیاش  ندرمشرب ، سکاعتم  لوق  ود  ار  هیجراخ  روما  هّیعرش و  ماکحا  نایم  لیصفت  هب  لوق  ]2481

[ تسا یعرش  یعضو  مکح  کی  یهاگ  یفیلکت و  مکح  کی  یهاگ  بحصتسم  مّوس : هجو  ]2484

2484هراشا

( نآ يادعام  یفیلکت و  مکح  نیب  هیفاو  بحاص  لیصفت  )2484

( رّدقم لاکشا  کی  هب  خساپ  )2485

لئاسملا 2485حیرشت 

( بحصتسم لیلد  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیمود  )2488

[ عامجا ریغ  ای  تسا و  عامجا  ای  بحصتسم  هدننکتابثا  لیلد  لوا : هجو  ]2488

( یعرش لیلد  اب  ای  دوشیم و  تباث  یلقع  لیلد  اب  ای  بحصتسم  :[ ) مود هجو  ]2489

2489هراشا

لئاسملا 2489حیرشت 

[ تسین مکح  دادعتسا  رطاخب  ّکش  ای  عفار  دوجو  رد  ّکش  ندوب  تهج  زا  ّکش  نیب  یقرف  ]2493

( لاکشا )2497

( هعبات هّیعرش  ماکحا  هّیلقع و  ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  )2501

( هن یهاگ  دراد و  رارمتسا  رب  تلالد  یهاگ  بحصتسم  لیلد  :[ ) موس هجو  ]2505

2505هراشا

لئاسملا 2506حیرشت 

( بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  )2510
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[ دریگیم تأشن  یعرش  مکح  ندش  هبتشم  زا  یهاگ  یجراخ و  رما  کی  ندش  هبتشم  زا  یهاگ  ناسنا  ّکش  لوا : هجو  ]2510

2510هراشا

( دنافالتخا عازن و  لحم  ههبش  مسق  ود  ره  )2510

لئاسملا 2512حیرشت 

بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  مّود  2516میسقت 

2517هراشا

لئاسملا 2517حیرشت 

بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  تامیسقت  زا  میسقت  نیرخآ  مّوس و  2520میسقت 

2520هراشا

لئاسملا 2521حیرشت 

( باحصتسا تّیجح  رد  لاوقا  )2525

2525هراشا

تسا مهن  لوق  نامه  باحصتسا ؛) تّیجح  رد  لوق   ) نیرتيوق 2527و 

2527هراشا

لئاسملا 2528حیرشت 

2528هراشا

بلاطملا 2533صیخلت 

( مهن لوق  تحص  رب  لالدتسا  )2555

2555هراشا

: بلاطم نیا  رد  عامجا  رب  تسا  ءاملع  زا  یتعامج  تاملک  روهظ  - 12555

تسا ءارقتسا  لیلد  نیمود  - 22555

2555هراشا

: 2556همدقم

لئاسملا 2558حیرشت 
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: تسا هضیفتسم  رابخا  مّوس : لیلد  اّما  و  - 32561

تسا هرارز  هرمضم  هحیحص  رابخا  نیا  هلمج  زا  - 12561

( عفار رد  ّکش  رد  باحصتسا  تّیجح  رد  هرارز  هیناث  هحیحص  هب  لالدتسا  )2582

( عفار رد  ّکش  رد  باحصتسا  تّیجح  رد  هرارز  هثلاث  هحیحص  هب  لالدتسا  )2604

راّمع نب  قاحسا  هقّثوم  هب  لالدتسا  - 42614

( باحصتسا تّیجح  رب  رگید  تیاور  کی  لاصخ و  تیاور  هب  لالدتسا  )2619

( یناشاک دّمحم  نب  یلع  هبتاکم  )2632

( صاخ دراوم  رد  باحصتسا  تابثا  هّصاخ و  رابخا  )2635

( رما دنچ  رب  تاهیبنت  )2691

2691هراشا

یلک باحصتسا  ماسقا  لّوا : 2691هیبنت 

2691هراشا

: لّوا مسق  یّلک  باحصتسا  2691اّما 

: مّود مسق  یّلک  باحصتسا  اّما  2692و 

2692هراشا

( مّهوت ای  لاکشا و  کی  حرط  )2692

لئاسملا 2693حیرشت 

لئاسملا حیرشت  مسق ] نیا  رد  باحصتسا  يارجا  زاوج  مدع  یمق  ققحم  رظن  ]2703

( مّوس مسق  یّلک  باحصتسا  )2706

2706هراشا

لئاسملا 2707حیرشت 

( تسام راتفگ  زا  یخرب  رب  يدییأت  ینوت  لضاف  مالک  )2715

2715هراشا

( دومرف هدافا  ینوت  بانج  هچنآ  رد  يراصنا  خیش  تاشقانم  )2715
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؟ هن ای  دوشیم  يراج  هینامز  روما  نامز و  رد  باحصتسا  ایآ  هکنیا  رد  مّود : 2730هیبنت 

2730هراشا

لئاسملا 2730حیرشت 

: دراد دوجو  ثحب  زا  لصف  هس  اجنیا  رد  هک : تسا  نیا  هلئسم : رد  2735قیقحت 

دوشیمن يراج  نامز  دوخ  رد  باحصتسا  لاکشا ، نودب  نامز ؛ دوخ  رد  باحصتسا ) نایرج   ) اّما و  - 12735

2735هراشا

لئاسملا 2736حیرشت 

هّراق ریغ  هّیجیردت  روما  رد  باحصتسا  - 22744

2744هراشا

( نآ خساپ  كرتشم و  ردق  باحصتسا  رد  لاکشا  )2745

لئاسملا 2745حیرشت 

. تسا هدش  راذگاو  فرع  هب  دنوش ، هدرمش  زیچ  کی  ءازجا  عومجم  دوشیم  بجوم  هک  یطبار  2748تخانش 

2748هراشا

لئاسملا 2748حیرشت 

نامز هب  هدیقم  روما  باحصتسا  - 32753

2753هراشا

( نیباحصتسا هضراعم  رد  یقارن  لضاف  نخس  )2753

لئاسملا 2754حیرشت 

هدومن رکذ  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  ود  ضراعت  رد  ار  هچنآ  یقارن : بانج  2758سپس 

2758هراشا

لئاسملا 2759حیرشت 

( دومرف یقارن  لضاف  هچنآ  رد  خیش  هشقانم  )2762

( هیلقع ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  : ) مّوس 2789هیبنت 

2790هراشا
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لوا 2790تروص 

مود 2790تروص 

مّوس 2790تروص 

مراهچ 2790تروص 

( لاکشا )2791

2791هراشا

( دوشیمن يراج  زین  یلقع  مکح  هب  دنتسم  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  )2791

لئاسملا 2791حیرشت 

لئاسملا 2799حیرشت 

)؟ دوشیم يراج  لقع  مکح  عوضوم  رد  باحصتسا  ایآ  )2800

2801هراشا

لئاسملا 2801حیرشت 

:( دوشیم نشور  خیش  راتفگ  زا  هچنآ  )2804

2804هراشا

تسا تباث  نایسن  لاح  رد  هک  یفیلکت  مدع  باحصتسا  هب  ناشکسمت  رد  یخرب  هابتشا  - 12804

قباس لاغتشا  باحصتسا  هقباس و  تئارب  باحصتسا  هب  کّسمت  داسف  دوشیم : نشور  زین  و  - 22805

لئاسملا 2807حیرشت 

زکرم 2833هرابرد 
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« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  نتم � 

باتک تاصخشم 

مجرتم دیشمج ، یعیمس ، هسانشرس : 
حرش  . هدیزگرب  . لوصالادئارف يدادرارق :  ناونع 

. یعیمس خساپ / » شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  نتم �  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
-1382 ءایبنالامتاخ ، ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

 . ج يرهاظ :  تاصخشم 
لایر  42000 979-964-93839-6-4 ؛ :  مراهچ پاـچ  ج.1 ، لاـیر :  40000 964-93839-6-4 ؛  ج.1 : لاــیر :  15000 کــباش : 

-964-978 مراهچ : پاـچ  ج.2 ، لاـیر :  48000 979-964-938-395-7 ؛  موس : پاـچ  ج.2 �  لاـیر :  40000 مـجنپ ؛ ) پاـچ  (ج.1،
؛ ) مراهچ پاـچ  ج.3 ،  ) لاـیر  38000 موـس ؛ ) پاـچ  ج.3 ،  ) لاـیر  35000 964-93839-8-0 ؛  ج.3 : لاـیر :  16000 8378-43-6 ؛ 

پاچ (ج.4، لایر 36000 موـس 979-964-93839-9-5 ؛ :  پاـچ  ج.4 �  لاـیر :  32000 964-93839-9-9 ؛  ج.4 : لاـیر :  16000
: مود پاچ  ج.6 ، لایر :  30000 موـس ؛ ) پاـچ  ج.5 ،   ) لایر  28000 964-93839-4-8 ؛  مود : پاـچ  ج.5 ، لایر :  15500 مراـهچ ؛ )
مود 8378-964-979- پاچ  ، 7 ج . لایر :  48000 7 ؛ ) ج .  ) لایر  32000 موس ؛ ) پاـچ  ج.6 �   ) لایر  48000 964-83780-5-3 ؛ 
-964-978 ج.9 : لایر :  50000 مود ؛ ) پاچ  ج.8 �  ) لایر  60000 978-9648378-21-4 ؛  لوا : پاچ  ج.8 � لایر :  38000 12-1 ؛ : 
11 ج . لایر :  90000 978-964-837-807-8 ؛  لوا : پاچ   � 10 ج . لایر :  50000 مود ؛ )  پاچ  ج.9 ،  لایر (   95000 8378-24-5 ؛ 
0-45-8378-964-978 لوا : پاچ  ج.12 ،  لایر :  70000 مود ؛ ) پاچ  (ج.11 ، لایر  95000 978-964-837-811-5 ؛  لوا : پاچ   �

. تسا يراصنا »...  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و   ، همجرت مراهچ «  دلج  ناونع  تشاددای : 
(. 1387 مراهچ : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 

(. 1388 مجنپ : پاچ  ج.1( تشاددای : 
(. 1387 راهب موس :  پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

(. 1388 مراهچ : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 
(. زییاپ 1382 لوا : پاچ   ) ج.3 تشاددای : 

(. 1390 مراهچ : پاچ  ج.3( تشاددای : 
(. 1387 موس : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1382 لوا : پاچ   ) 4 و 5 ج . تشاددای : 
(. 1387 موس : پاچ   ) 4 ج . تشاددای : 

(. 1390  : مراهچ پاچ  ج.4( تشاددای : 
 (. زییاپ 1384 مود :  پاچ  ج.5 (  تشاددای : 

(. 1387 موس : پاچ   ) ج.5 تشاددای : 
(. راهب 1385 مود : پاچ  ج.6 (  تشاددای : 

(. 1387 موس :  پاچ  ج.6 (  تشاددای : 
(. 1390 مراهچ :  پاچ   ) 6 ج . تشاددای : 
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(. زییاپ 1384 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 
(. راهب 1387 مود : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. 1388 موس : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ  ج.9 (  تشاددای : 

 (. 1389 مود :  پاچ  ج.9 (  تشاددای : 
(. ناتسمز 1385 لوا : پاچ   ) ج.8 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) ج.8 تشاددای : 
(. زییاپ 1387 لوا :  پاچ  ج.10( تشاددای : 

(. 1387 لوا :  پاچ  ج.11( تشاددای : 
(. 1389 مود :  پاچ  ج.11( تشاددای : 

 (. 1389 لوا :  پاچ  ج.12 (  تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

ج.7. هئاربـلا -. ج.6 . نظلاباـتک -. ج.5 . نظلاباـتک -. ج.4  یناثلادـصقملا -. نظلاباـتک :  ج.3 . عـطقلا -. باـتک  . 1 ج . تاجردــنم : 
تئارب � لوصا  هب  لمع  طیارـش  رد  ج.10. باصحتسا -. ج.9 . طایتحا -. ج.8 . رییختلاهلاصا -. هئاربلا -  هاهیبنت  کشلایف  ثلاثلادـصقملا 

.- طایتحا رییخت � 
ریسفت دقن و  لوصالا --  دئارف  1281ق . .  - 1214 نیما ، دمحم  نب  یضترم  يراصنا ، عوضوم : 

اهخساپ اهشسرپ و  لوصالا -- دئارف  1281ق .   - 1214 نیما ، دمحم  نب  یضترم  يراصنا ، عوضوم : 
اهخساپ اهشسرپ و  نرق 13ق --. هعیش --  هقف  لوصا  عوضوم : 

حرش هدیزگرب .  لوصالا .  دئارف  1281ق .   - 1214 نیما ، دمحم  نب  یضترم  يراصنا ، هدوزفا :  هسانش 
8ف404225 1382 فلا /BP159 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/312 ییوید :  يدنب  هدر 
م16656-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

: فّلؤم همّدقم 

هراشا

یلاعتملا تاعونـصملا ، ماکحا  هملع  هتردق و  یلع  و  تانکمملا ، راقتفا  هدوجو  بوجو  یلع  ّلد  يذلا  هّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
یلع ارکش  هرکـشن  و  تاومـسلا ، ضرالا و  راطقا  ألمی  ادمح  هدمحن  تاصقاّنلا ، ۀبـسانم  نع  هسدق  لالجب  هّزنملا  تاّینامـسجلا  ۀهباشم  نع 
. تالامکلا رئاس  هتعیرش  هتقیرطب و  لّمکملا  تانّیبلا ، تایآلا و  بحاص  ص )  ) ادّمحم هّیبن  یلع  هنیعتسن  تارتاوتملا و  تارهاظتملا  همعن 

. تانآلا بقاعتک  مهیلع ، بقاعتت  ةالص  تالزلا ، نم  مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  هّللا  بهذا  نیذلا  تالالضلا ، هبّشلا و  نم  نیداهلا  هلآ  یلع  و 
راگزور غباون  زا  یلوصا و  یهقف و  ناشخرد  ياههرهچ  زا  یکی  هک  دـننادیم  تهاقف  لوصا  ناروآنف  تلیـضف و  ناـبحاص  شناد و  لـها 

ناملاع و هار  ارف  يوق  ینکفارون  ناسب  هک  لوصا  ملع  میظع  ياهباتک  زا  یکی  هیلع و  یلاعت  هللا  ناوضر  يراـصنا  یـضترم  خیـش  ترـضح 
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هیحان زا  هک  تسا  ناشیا  لئاسر ) هب  روهشم   ) لوصالا دئارف  باتک  دنکیم  یئامنهار  ماکحا  سونایقا  رعق  هب  ار  نانآ  هتفرگ و  رارق  ناققحم 
دوخ ياج  رد  کیره  هک  هدش  هتـشاگن  نآرب  یـسراف  یبرع و  نابز  هب  یحورـش  یـشاوح و  ناگرزب  رگید  بناج  زا  ای  ناشیا و  نادرگاش 

عیرـست تهج  جع )  ) نامز ماما  هّیفخ  فاطلا  لاعتم و  يادخ  يرای  هب  بناجنیا  نکل  دشابیم ؛ يدـیدرت  لباق  ریغ  ياهـشزرا  ایازم و  ياراد 
زا سپ  اذل  و  مدیزگرب ، ار  خساپ  شسرپ و  شور  ارذگ ، نامز  زا  هنیهب  هدافتسا  بلاطم و  قمع  هب  یبایتسد  بلاطم و  مهف  رد 

8 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تمه اهنآ  خـساپ  هب  نتم  ياوتحم  ساسارب  هتخادرپ و  تارابع  نیع  زا  تـالاؤس  حرط  هب  تسا  کـیدزن  رایـسب  نتم  لـصا  هب  هک  ياهمجرت 

راک يادتبا  رد  هتکن  دنچ  رکذ  اذل  دریگ و  رارق  مرتحم  نایهاگشناد  ناهوژپشناد و  لضاف ، بالط  هدافتسا  دروم  هک  مراودیما  متـشامگ و 
. تسا يرورض  مزال و 

. دشابیمن اّزجم  روطب  اهنآ  نییعت  هب  يزاین  اذل  هدیدرگ و  صخشم  همجرت  رد  نتم ، رد  ریامض  عجرم  - 1
. ماهداد حیضوت  تاحالطصا  تاغل و  اب  هطبار  رد  ار  یبلاطم  تاکن و  نتم ، تالاؤس  هب  نتخادرپ  زا  لبق  دراوم  یخرب  رد  - 2

بسانم لاثم  هدرک و  هدافتـسا  ناگرزب  تایرظن  زا  هداد و  حیـضوت  ترابع  ود  رد  یلـصا  ضرغ  هب  یبایتسد  تهج  ار  اهخـساپ  یخرب  - 3
. ماهدروآ ار  ثحب 

. ماهدرک يراددوخ  حرش  رد  اهنآ  رارکت  زا  تسا  هدمآ  نتم  ياهیقرواپ  رد  تایرظن  بلاطم و  سردآ  هک  اجنآ  زا  - 4
دنهد رارق  هعلاطم  دروم  نتم ، اب  قیبطت  رد  مدق  هب  مدق  ار  نآ  هب  طوبرم  خساپ  لاؤس و  ره  هک  دننک  هّجوت  زیزع  بالط  نارگشهوژپ و  - 5

نآ حالـصا  رد  ات  هداد  رکذـت  بناجنیا  هب  دومن  دروخرب  يداریا  لاکـشا و  هب  سکره  نایـسنلا ،) وهّـسلا و  ّلحم  ناسنالا   ) هک اـجنآ  زا  - 6
. دوش مادقا 

نیا میظنت  رـشن و  عبط و  رد  هک  ءایبنالا  متاخ  تاراـشتنا  مرتحم  ریدـم  یتعیرـش  باـنج  صلخم  ردارب  زا  هک  منادیم  دوخ  هفیظو  ناـیاپ  رد 
ياملع تمظع  تّزع و  ناشیا و  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  هدومن و  ار  رکـشت  ینادردـق و  لامک  تسا ، هدـش  تمحز  جـنر و  لّمحتم  باتک 

. نیرهاطلا هلا  دمحم و  ّقحب  مراد . تلئسم  ار  مالسا 
***

9 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلا نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هّللا  ۀنعل  و  نیرهاطلا ، هلآ  دّمحم و  یلع  مالّسلا  ةالـصلا و  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

. نیّدلا موی 
. ّنظلا وأ  عطقلا  وأ  هیف  ّکشلا  هل  لصحی  نأ  اّمإف  ّیعرش ، مکح  یلا  تفتلا  اذا  فّلکملا  ّنأ  ملعاف  [ 1] دعب اما 

. ۀیلمعلا لوصالاب  یّمست  و  لمعلا ، ماقم  یف  كاشلل  ۀتباثلا  ۀّیعرشلا  دعاوقلا  یه  هیف  عجرملاف  ّکشلا  هل  لصح  ناف 
نوکی نأ  اّمإ  یناثلا  و  باحـصتسالا ، يرجم  لوالاف  ،: ] مأ ال ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  هیف  ظحالی  نأ  اـّما  ّکـشلا  نـال  ۀـعبرالا ، یف  ةرـصحنم  یه  و 

، طایتحالا ةدعاق  يرجم  لّوالاف  [ 2 [] مأ ال هیف  طایتحالا  نکمی  نأ  اما  یناثلا  ةءاربلا و  ۀـلاصأ  يرجم  لّوالاف  مأ ال ، فیلکتلا  یف  هیف  کـشلا 
. رییختلا ةدعاق  يرجم  یناثلا  و 

. هّلحم یلا  لوکوم  دحاو  ّلک  یف  مالکلا  مامت  و  اهیف ، فالخلا  عقو  دق  و  ۀعبرالا ، لوصالا  يراجم  یف  راتخملا  وه  انرکذ  ام  و 
. ّکشلا دنع  عجرملا  یه  یتلا  ةروکذملا  ۀّیلمعلا  لوصالا  یف  ثلاثلا  و  ّنظلا ، یف  یناثلا  و  عطقلا ، یف  لوالا  ۀثالث : دصاقم  یف  عقی  مالکلاف 

: یف مالکلا  اما 
: همجرت

یعرش مکح  هب  تبسن  فّلکم  ماسقا 
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ای دوشیم  لصاح  کش  یعرـش ) مکح   ) نآ هب  تبـسن  وا  يارب  هک  تسا  نیا  ای  دنک  هجوت  یعرف  یعرـش  مکح  هب  فلکم  هک  یتقو  نادـب 
. نظ ای  عطق و 

تسا و تباث  كاش  يارب  لمع  ماقم  رد  هک  تسا  ياهیلک  هیعرش  دعاوق  کش ، ماگنه  عوجر  لحم  هک  دوش  لصاح  کش  وا  يارب  هچنانچ 
. دنوشیم هدیمان  هیلمع  لوصا 

. هن ای  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  یلبق  تلاح  ای  کش  ماگنه  رد  اریز  دنامسق . راهچ  رد  رصحنم  هیعرش  دعاوق  نیا 
فیلکت رد  کش  لیبق  زا  نآ  رد  کش  ای  مود ؛ ضرف  باحصتسا و  لصا  يارجم  لوا  ضرف 

10 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نکمم اـی  تسا و  نکمم  نآ  رد  طاـیتحا  اـی  زین  مود  تروص  تسا و  ةءاربـلا  ۀـلاصا  يارجم  فیلکت ) رد  کـش   ) لوا تروص  هن  اـی  تسا 

. تسا رییخت  هدعاق  يارجم  هنرگو  تسا  طایتحا  هدعاق  يارجم  دوب  نکمم  نآ  رد  طایتحا  رگا  تسین 
عقاو فالتخا  نییلوصا  نایم  لوصا  نیا  يراجم  دراوم و  رد  هکنآ  لاح  و  هناگراهچ . لوصا  يراجم  رد  تسام  رظن  يأر و  میتفگ  هچنآ  و 

. تسا هدش  راذگاو  شدوخ  لحم  هب  لوصا  نیا  زا  کیره  هرابرد  لماک  ثحب  هک  هدش 
. دوشیم نایب  دصقم  هس  رد  ام  بلاطم  سپ 

. دوش عوجر  اهنآ  هب  دیاب  کش  ماگنه  دش  هتفگ  هک  ياهیلمع  لوصا  حیضوت  رد  موس  دصقم  نظ ، رد  مود  دصقم  عطق ، رد  لوا : دصقم 
؟ تسا عون  دنچ  رب  فلکم  لئاسملا * حیرشت 

: تسا عون  راهچ  رب  ج :
. یلعف فلکم  - 4 ینأش ؛ فلکم  - 3 دهتجم ؛ ریغ  فلکم  - 2 دهتجم ؛ فلکم  - 1

؟ تسا یسک  هچ  دهتجم  فلکم  زا  دارم  * 
. دروآ تسد  هب  ار  زاین  دروم  ماکحا  یهقف  عبانم  طابنتسا و  قرط  زا  هدافتسا  اب  دوخ  هک  تسا  یسک  ج :

؟ تسا یسک  هچ  دهتجم  ریغ  فلکم  زا  دارم  * 
. دراد ماکحا  یسانشراک  هب  عوجر  دنمزاین  هدوبن و  ماکحا  طابنتسا  رب  رداق  هک  یسک  ج :

؟ ارچ و  دشابیم ؟ روکذم  فلکم  ود  زا  کیمادک  خیش  ترابع  رد  فلکم  زا  دارم  * 
. تسا دهتجم  فیلاکت  فیاظو و  نوماریپ  الّوا : یلوصا : ثحب  اریز  دهتجم ، فلکم  ج :

. دیآیمن دیدپ  دهتجم  ریغ  يارب  کش  ّنظ و  عطق و  ایناث :
؟ تسا یسک  هچ  ینأش  فلکم  زا  دارم  * 

درادن ار  تافتلا  تلاح  نکل  دراد و  ار  باطخ  تینأش  هک  یئاناوت  لقاع و  غلاب ، صخش  ج :
؟ دوشیم یلعف  یتروص  هچ  رد  ینأش  فلکم  * 

. دوش باطخ  هّجوتم  جراخ و  تلفغ  تلاح  زا  هک  یتروص  رد  ج :
؟ تسا یسک  هچ  یلعف  فلکم  زا  دارم  * 

لفاغ هن  تسا  هّجوتم  تفتلم و  هک  یئاناوت  لقاع و  غلاب  درف  ج :
11 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ یلعف و  ای  تسا  ینأش  فلکم  ماقم ، نیا  رد  دهتجم  فلکم  زا  خیش  دارم  * 
: هکاریز تسا  ینأش  فّلکم  ج :
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« تفتلا اذا  : » دومرف خیش  هکنآ  لاح  دراد و  ار  هّجوت  تافتلا و  تلاح  یلعف  فّلکم 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  تافتلا  * 

یلیصفت یلامجا 2 - - 1 تسا : مسق  ود  رب  ج :
؟ تسیچ یلامجا  تافتلا  زا  دارم  * 

ار نآ  الیـصفت  نکل  دشابیم و  ماکحا  زا  یمکح  ياراد  مالـسا  رد  شهّجوت  دروم  عوضوم  نالف  هکنیا  هب  تسا  دهتجم  یلامجا  ملع  دارم 
. دنادیمن

؟ تسیچ یلیصفت  تافتلا  زا  دارم  * 
نیا هک  تسا  عوضوم  نـالف  مکح  رما  نـالف  هک  دـباییمرد  ماـکحا  كرادـم  عباـنم و  ناـیم  رد  صحف  زا  دـعب  دـهتجم  هک : تسا  نیا  ج :

کش ای  ّنظ و  تروصب  ای  تسا  عطق  تروصب  ای  تفایرد 
؟ ارچ تسا و  یلیصفت  یلامجا و  تافتلا  زا  کیمادک  نتم  رد  تافتلا  زا  خیش  دارم  * 

: هکاریز دشابیم  یلامجا  تافتلا  دارم  ج :
صحفلا لبق  یلامجا و  تافتلا  رد  نکل  تسین و  قّقحتم  رّوصتم و  نآ  رد  تلاح  کی  زا  شیب  صحفلا  دـعب  دـشاب ، یلیـصفت  تاـفتلا  رگا 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  رّوصتم  فلکم  يارب  تلاح  هس 
. كاش ای  ناظ و  ای  دوشیم  عطاق  ای  ماکحا  عبانم  رد  شاکنک  زا  سپ 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  نظ  * 
ربتعم ریغ  نظ  ربتعم 2 - نظ  تسا 1 - مسق  ود  رب  الامجا  ج :
؟ دراد دوجو  کش  ربتعم و  ریغ  نظ  نایم  یتوافت  هچ  * 

روهشملا دنع  تسا  کش  مکح  رد  ربتعم  ریغ  نظ  - 1 ج :
. دنشابیم عوجر  لحم  زین  ربتعم  ریغ  نظلا  دنع  دنتسه ، نیفلکم  عوجر  لحم  کشلا  دنع  هک  ییاهلمعلاروتسد  ینعی :

دننادیم ربتعم  ریغ  نظ  نیفرطلا و  يواستم  کش  زا  معا  ار  کش  یضعب  - 2
. دنزاسیم قحلم  کش  هب  مکح  رظن  زا  ار  ربتعم  ریغ  نظ  دنریگیم و  رظن  رد  شدوخ  لقتسم  يانعم  رد  ار  کش  مه  یضعب  - 3

؟ تسا هدروآ  ترابع  ود  هیلمع  لوصا  يراجم  نایب  يارب  خیش  بانج  ارچ  * 
تسا لاکشا  ياراد  خیش  بانج  لوا  ترابع  اریز  ج :

؟ دوب هچ  هناگراهچ  لوصا  رصح  رد  خیش  لوا  نایب  ای  ترابع  * 
12 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

جراخ لاح  ود  زا  کـش  نیا  مینکیم  کـش  هیعرـش  ماـکحا  تاـعوضوم  زا  یعوضوم  اـی  ماـکحا  زا  یمکح  رد  هک  یماـگنه  دومرف ، ج :
. تسین

. دنکیم رداص  ار  یلمعلاروتسد  هقباس  تلاح  نآ  هب  هجوت  اب  عراش  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  هقباس  تلاح  کش  نیا  رد  ای  - 1
. دشاب هتشادن  هقباس  تلاح  هاوخ  دوشن و  ظاحل  دشاب و  هتشاد  هقباس  تلاح  هاوخ  تسین ، عراش  رظن  دروم  هقباس  تلاح  ای  - 2

: اّما
. دشابن نکمم  طایتحا  هچ  دشاب و  نکمم  طایتحا  هچ  تسا  باحصتسالا  ۀلاصا  يارجم  کش ، زا  لوا  عون 

. تسین نکمم  طایتحا  هکنیا  ای  تسا  نکمم  نآ  رد  طایتحا  ای  زین  کش  زا  مود  عون  و 
: لاح
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هب فلکم  رد  هچ  دشاب و  فیلکت  لصا  رد  کش  هچ  تسا  رییختلا  ۀلاصا  يارجم  تسین  نکمم  طایتحا  نآ  رد  هک  یکش 
: هکنیا هلمج  زا  تسا  مسق  ود  رب  دوخ  تسا  نکمم  طایتحا  نآ  رد  هک  یکش  و 

تسا كوکشم  فّلکم  يارب  مازلا  لصا  ینعی : تسا ، فیلکت  لصا  رد  کش  ای 
نیا ایآ  هک  دشابیم  كوکشم  ام  يارب  فیلکت  نیا  ّقلعتم  نکل  میراد و  یلامجا  ملع  فیلکت  لصا  هب  ینعی : تسا ، هب  فّلکم  رد  کش  ای 

؟ ءیش نآ  ای  تسا  ءیش 
: لاح

تسا ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  لحم  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  هک  اجنآ 
. تسا تئارب  لصا  يارجم  تسا  هب  فّلکم  رد  کش  هک  اجنآ  و 

؟ تسیچ قوف  نایب  لاکشا  * 
فیلکت لصا  رد  کش  هچ  دومن  کسمت  رییخت  هب  دـیاب  دـشابن  نکمم  طایتحا  هک  يدروم  رد  خیـش  بانج  هدومرف  هب  انب  هک  تسا  نیا  ج :

. هب فلکم  رد  هچ  دشاب و 
. رییخت هن  دنشابیم و  تئارب  لصا  ياج  یلو  تسین  نکمم  اهنآ  رد  طایتحا  هک  دراد  دوجو  ياهدیدع  دراوم  هکنآ  لاح  و 

؟ دینزب لاثم  ار  يدراوم  قوف  لاکشا  نییبت  رد  * 
ۀحابالا ۀمرحلا و  بوجولا و  نیب  رما  نارود  - 1

لاح تسا و  تئارب  هب  مکح  فّنـصم  رظن  تروص  نیا  رد  هک  حابم  ای  مارح و  ای  تسا  بجاو  ءیـش  نـالف  هکنیا  نیب  تسا  ریاد  رما  ینعی :
تلاح نوچ  دشابیم ، رییخت  ترابع  ياضتقم  هکنآ 

13 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دشابیمن نکمم  مه  طایتحا  هدشن و  ظاحل  هقباس 

. ۀهارکلا بابحتسالا و  ۀمرحلا و  بوجولا و  نیب  رما  نارود  لثم  - 2
لاح تسا و  رییخت  هب  کسمت  ياج  خیـش  هدومرف  هب  هک  بحتـسم  ای  مارح و  ای  دـشاب  بجاو  ءیـش  نالف  هکنیا  نایم  دـشاب  ریاد  رما  ینعی :

. تسا تئارب  لصا  نایرج  لحم  نییلوصا  رظن  زا  هکنآ 
: ۀمرحلا بوجولا و  نیب  رما  نارود  - 3

فّقوت و ای  تسا و  تئارب  نایرج  ای  دراوم  نیا  رد  خیـش  رظن  يأر و  هک  دـشاب  مارح  ای  بجاو  ءیـش  نالف  هکنیا  نیب  دـشاب  ریاد  رما  ینعی :
. تسا رییخت  نایرج  اجنیا  رد  ترابع  همزال  هکنآ  لاح 

؟ تسیچ خیش  لوا  ترابع  هب  لاکشا  نیمود  * 
نکمم طایتحا  هک  اجنآ  دنتـسه و  طایتحالا  نکمم  دراوم  قیداـصم  زا  ود  ره  طاـیتحا  تئارب و  هک  دوشیم  تشادرب  خیـش  تراـبع  زا  ج :

. دشابیمن تسرد  نایب  نیا  دش و  رییخت  هب  لئاق  دیاب  هب  فّلکم  رد  هچ  دشاب و  فیلکت  رد  کش  هچ  دشابن 
؟ تسا مادک  قح  مالک  امش  رظن  هب  * 

: هک مییوگب  دیاب  هب  فلکم  رد  ای  تسا  فیلکت  رد  ای  کش  هک  اجنآ  زا  ج :
. دشابن هچ  دشاب  نکمم  طایتحا  هچ   ) اقلطم تسا  تئارب  لصا  يارجم  دوب  فیلکت  رد  ام  کش  رگا 

. تسا رییخت  يارجم  هنرگو  طایتحا  دشاب ، نکمم  طایتحا  هچنانچ  دشاب  هب  فلکم  رد  ام  کش  رگا  و 
. دیآیم ود  نآ  لباقم  رد  تئارب  هب و  فّلکم  رد  کش  دارفا  زا  رییخت  طایتحا و  سپ 

. دشابیمن تسرد  اهنآ ، لباقم  رد  ار  رییخت  داد و  رارق  كرتشم  مسقم  کی  رد  ار  طایتحا  تئارب و  هک  خیش  نایب  نیا  هجیتن  رد 
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؟ تسیچ ما ال ) ۀقباسلا  ۀلاحلا  هیف  ظحالی  نا  اّما  کشلا  ّنال   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
دبای ییاهر  رصح ) رب  ریرقت  ینعی :  ) یلبق لاکشا  نآ  زا  هک : تسنیا  ج :

: هک تسنیا  بلطم  لصاح  و 
هن ای  دوشیم  ظاحل  نآرب  هقباس  مکح  هقباس و  تلاح  ای  کش  ماگنه  رد 

. تسا باحصتسا  يارجم  دش  هظحالم  کش  ماگنه  رد  هقباس  تلاح  رگا 
: لثملا یف 

هدومن رابتعا  ار  ءوضو  ثودـح  تشگرب و  نآ  زا  لبق  نامز  هب  رگا  دـنکیم ، کـش  شئوضو  ءاـقب  رد  رهظ  تقو  لوخد  ماـگنه  یـصخش 
هک تسنیا  شاهفیظو 

14 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنیوگ باحصتسا  ار  تکرح  نیا  تسا ، یقاب  ءوضو  دیوگب 

: لاح هب . فّلکم  رد  ای  تسا  فیلکت  رد  ای  کش  نیا  دشن ، هظحالم  کش  ماگنه  رد  هقباس  تلاح  رگا  و 
. تسا تئارب  لصا  يارجم  تسا و  نکمم  طایتحا  دوب ، فیلکت  رد  کش  رگا  * 

: لثملا یف 
. تسا رودقم  لهس و  نآ  كرت  هک  حابم  ای  تسا  مارح  راگیس  لامعتسا  ایآ  هک  دراد  کش  فّلکم 

؟ هن ای  تسا  نکمم  نآ  رد  طایتحا  ای  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  دوب  هب  فّلکم  رد  کش  رگا  و  * 
تسا طایتحا  هدعاق  يارجم  دشاب  نکمم  هب  فّلکم  رد  کش  رد  طایتحا  رگا 

: لثملا یف 
ار ود  ره  هک ، تسنآ  طایتحا  اجنیا ؛ رد  سکعلاـب  اـی  بحتـسم  هعمج  تسا و  بجاو  رهظ  زاـمن  هعمج  زور  رد  هک  دراد  کـش  یفّلکم  - 1

. دناوخب
. دناوخب ار  ود  ره  هک ، تسنیا  هب  طایتحا  اجنیا ، رد  مامت . ای  تسا  رصق  زامن  ندناوخ  شاهفیظو  هک  دراد  کش  فّلکم  - 2

. تسا رییخت  لصا  يارجم  تشادن  ناکما  هب  فّلکم  رد  کش  رد  طایتحا  رگا  و 
. مارح ای  تسا  بجاو  ایآ  تدابع ، نالف  دنادن ، فّلکم  لثملا : یف 

. دشابیم نیروذحملا  نیب  نارود  باب  زا  هکلب  تسین ، نکمم  طایتحا  اجنیا ، رد 
؟ هدش هناگهس  روما  رد  روصحم  تفتلم ، فلکم  تلاح  ّنظلا ) وا  عطقلا  وا  هیف  کشلا  هل  لصحی  نا  اّماف   ) ترابع رد  ارچ  * 

نودـب داقتعا  نیا  ای  تسا ، لصاح  وا  رد  مکح  هب  داقتعا  رگا  تسین ، هک  ای  تسا  لصاح  وا  رد  مکح  هب  داـقتعا  اـی  هّجوت ، ماـگنه  اریز  ج :
ّناظ وا  هک  تسا ، فالخ  لاـمتحا  اـب  نورقم  نکل  تسا و  لـصاح  وا  رد  مکح  هب  داـقتعا  رگا  تسا و  عطاـق  وا  هک  تسا  فـالخ  لاـمتحا 

. تسا
؟ تسیچ ۀّیعرشلا ) دعاوقلا  یه  هیف  عجرملاف   ) ترابع رد  هیعرش  دعاوق  زا  خیش  دارم  * 

زا تسا  معا  ینعی  تسا  حرطم  هطوبرم  دـعاوق  لوـصا و  همه  کـش  تلاـح  رد  یئوجهراـچ  ماـکحا و  يارب  عوـجر  ّلـحم  هک : تسنیا  ج :
. لوصا رد  هفراعتم  تالامعتسا 

. دنالخاد نآ  رد  زین  یلقع  طایتحا  رییخت و  تئارب ، لیبق  زا  هیلمع ، لوصا  هکنیا : بلطم  لصاح 
؟ تسیچ ۀیلمعلا )...  لوصالاب  یّمست  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا هدومرفن  نییبت  ار  نآ  خیش  هک  تسا  هیلمع  لوصا  هیمست  هجو  نایب  ج :
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15 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ هیلمع  لوصا  هب  دعاوق  نیا  هیمست  هجو  * 

. هن ای  دنناسرب  عقاو  هب  ار  فّلکم  هچ  دننکیم  نایب  لمع  ماقم  رد  ار  كاش  هفیظو  افرص  دعاوق ، نیا  هک : تسنیا  ج :
؟ دراد مان  هچ  دناسریم  عقاو  هب  ار  وا  لهاج ، هفیظو  نایب  اب  هک  یلیلد  سپ  * 

. دراد مان  يداهتجا  لیلد  هراما و  ج :
؟ تسیچ هیعوضوم  لوصا  زا  دارم  * 

 ... ۀحصلا و ۀلاصا  لثم : دوشیم  هتفرگ  راکب  یجراخ  تاعوضوم  زارحا  تهج  هک  دشابیم  یلوصا  دارم  ج :
؟ دومن نایب  هنوگچ  ار  دعب  ترابع  رصح ) رب  رفن   ) لاکشا نآ  زا  رارف  يارب  مظعا  خیش  بانج  دییامرفب  لاح  * 

: هک تسا  هدومرف  ج :
هن ای  دوشیم  ظاحل  کش  ماگنه  رد  هقباس  تلاح  ای 

تسا باحصتسا  يارجم  دش  ظاحل  کش  ماگنه  رد  هقباس  تلاح  رگا 
لـصا يارجم  دوب  فیلکت  رد  دـش  رگا  هب  فلکم  رد  ای  تسا و  فیلکت  رد  ای  کش  نیا  دـشن  هظحالم  کش  ماگنه  رد  هقباس  تلاـح  رگا 

تسا تئارب 
: لاح

هن ای  تسا  نکمم  نآ  رد  طایتحا  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  دوب  هب  فلکم  رد  کش  رگا  و 
. تسا طایتحا  هدعاق  يارجم  دشاب  نکمم  هب  فلکم  رد  کش  رد  طایتحا  رگا 

. تسا رییخت  لصا  يارجم  تشادن  ناکما  هب  فلکم  رد  کش  رد  طایتحا  رگا  و 
16 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لوقنف عطقلا  یف  لوالا ) دصقملا  )
اتابثا و عراشلا  لعجل  ۀلباق  هتّیقیرط  سیل  و  عقاولا ، یلا  قیرط  هسفنب  ّهنال  ادوجوم ، ماد  ام  هیلع  لمعلا  عطقلا و  ۀـعباتم  بوجو  یف  لاکـشا  ال 

. ایفن
ّجتحی هب  يذـّلا  طسولا  نع  ةرابع  ۀّـجحلا  ّنال  اعرـش ، ةربتعملا  تارامالا  یلع  ۀّـجحلا  قالطاک  سیل  هیلع  ۀّـجحلا  قالطا  ّنا  ملعی  انه  نم  و 

، ۀّجح یتفملا  يوتف  وا  ۀّجح ، ّنظلا  انلوقف : ملاعلا - ثودـح  تابثال  ّریغتلاک  هل - هتوبثب  عطقلل  ۀطـساو  ریـصی  و  رغـصالل ، ربکالا  توبث  یلع 
و هنع . بانتجالا  بجی  ۀـّیرمخلا  نونظم  ّلک  و  ۀـّیرمخلا ، نونظم  اذـه  لاقیف : اهتاقّلعتم ، ماکحا  تابثال  اـطاسوأ  رومـالا  هذـه  نوک  هب  داری 

. مارح وهف  کلذک  ناک  ام  ّلک  و  امّرحم ، هنوک  یلع  ۀنّیبلا  تماق  وا  همیرحتب  یتفملا  یتفأ  ام  لعفلا  اذه  انلوق : کلذک 
. هتمّدقم بجی  وا  هّدض  مرحی  بجاو  ّلک  و  بجاو ، اذه  لاقیف : ءیش  بوجوب  عطق  اذا  ّهنال  عطقلا ، فالخب  اذه  و 

مولعم اذـه  ّنا  لاقی : و ال  هنع ، بانتجالا  بجی  رمخ  ّلـک  و  رمخ ، اذـه  لاـقیف : ءیـش  ۀـّیرمخب  عطق  اذاـف  تاـعوضوملاب ، ملعلا  کلذـک  و 
. رمخ ّهنا  ملع  امل  ال  رمخلا ، تبثت  اّمنا  رمخلا  ماکحا  ّنال  اذک ، همکح  ۀّیرمخلا  مولعم  ّلک  و  ۀّیرمخلا ،

. عطقلا سفن  یلع  قلطی  الف  بولطملاب ، عطقلا  بجوی  ام  ۀجحلا  ّنال  لوقعم ، ریغ  ۀجح  عطقلا  نوک  ّنا  لصاحلا  و 
یف اذوخأـم  عطقلا  نوکی  نأ  زوجیف  رخآ  مکح  یلا  ۀبـسنلاب  اـّمأ  و  هب - عوـطقملا  رمـالا  وـه  و  عـطقلا - قـّلعتم  مکح  یلا  ۀبـسنلاب  هّلک  اذـه 

قلطی مل  نا  مکحلا و  کلذ  توبثل  اطسو  نوکی  ملعلاف  ذئنیح  و  اذک ، همکح  امولعم - هنوک  فصوب  مولعملا - ءیـشلا  ّنا  لاقیف : هعوضوم ،
یلع ۀمرحلا  عراشلا  ّبتر  اذا  امک  رخآ ) مکحل  ال  اعرش ، هقّلعتم  ماکحا  توبثل  اطسو  ناک  ام  ّۀلدالا  باب  یف  ۀّجحلاب  دارملا  ذا   ) ۀّجحلا هیلع 

. ّیعقاولا بجاولا  بوجولا ال  مولعم  یلع  القع  ۀعاطالا  بوجو  ّبترتک  و  رمخلا ، سفن  یلع  ارمخ ال  اهنوک  مولعملا  رمخلا 
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. مکحلا عوضوم  یف  اذوخأم  نوکی  دق  مکحلل و  اقیرط  نوکی  دق  عطقلاف  ۀلمجلاب ، و 
: همجرت

نآ ماکحا  عطق و  لوا : دصقم 

هراشا

هب قیرط  دوخيدوخهب  عطق  هک  اریز  درادـن ، دوجو  یفالتخا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هک  ینامز  ات  نآ  يانبم  رب  لمع  عطق و  زا  يوریپ  موزل  رد 
دننام عطق  رب  تجح  قالطا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و  دـشابیمن . عراش  لعج  لـباق  یفن  تاـبثا و  ثیح  زا  شندوب  قیرط  و  تسا ، عقاو 

قالطا
17 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: زا تسا  ترابع  تجح  اریز  دشابیمن ، یعرش  هربتعم  تاراما  رب  تجح 
: لثم دوشیم  عقاو  ربکا  توبث  هب  عطق  هطساو  هکنیا  رب  فاضم  رغصا ، يارب  ربکا  توبث  رب  دوشیم  لالدتـسا  نآ  هطـساوهب  هک  یطـسو  دح 

. ملاع ثودح )  ) تابثا هب  تبسن  رییغت ) )
دوخ تاقّلعتم  ماکحا  تابثا  يارب  طسو  دح  روما  نیا  هک  دوشیم  هدارا  تسا ، تجح  یتفم ، ياوتف  ای  هنیب  ای  نظ  هک : ام  نخس  نیا  زا  سپ 

: هک دوشیم  هتفگ  هجیتن  رد  دنتسه ،
. مارح وهف  کلذک  ناک  ام  ّلک  هنع و  بانتجالا  بجی  ۀّیرمخلا  نونظم  ّلک  ۀّیرمخلا و  نونظم  اذه 

: هک دوشیم  هتفگ  دوشیم  لصاح  عطق  يزیچ  بوجو  هب  هک  یماگنه  اریز  تسا ، نآ  فالخرب  عطق  رد  رما  نیا  و 
« هتمدقم بحی  ای  هدض  مرحی  بجاو  لک  و  بجاو : اذه  »

: دوشیم هتفگ  يزیچ  ندوب  رمخ  هب  دوش  لصاح  عطق  رگا  اذل  تاعوضوم و  سفن  هب  عطق  ملع و  تسا  نینچمه  و 
رمخ ماکحا  اریز  اذـک » همکح  مولعم  لـک  هیرمخلا و  مولعم  اذـه  نا   » هک دوشیمن  هتفگ  و  هنع » باـنتجالا  بحی  رمخ  لـک  رمخ و  اذـه  »

. مولعم رمخ  يارب  هن  دناهدش  تباث  رمخ  سفن  يارب 
: هکنآ مالک  لصاح 

سفن رب  تجح  قالطا  اذل  دوشیم ، بولطم  هب  عطق  لوصح  تلع  هک  تسا  یلیلد  تجح  هک  اریز  تسین  لوقعم  یقیرط  عطق  ندوب  تجح 
. دشابیمن تسرد  عطق 

هب عوطقم  رما  هک  تسا  عطق  قلعتم  هب  تبسن  دریگیمن ) رارق  نآ  يارب  طسو  دح  هدشن و  ذخا  مکح  عوضوم  رد  عطق   ) هک بلطم  نیا  مامت 
. تسا

هب مولعم  ءیـش  هک : دوشیم  هتفگ  سپ  دوش  ذـخا  شعوضوم  رد  عطق  هک  تسا  زیاج  دـشابن ) نآ  قلعتم  هک   ) يرگید مکح  هب  تبـسن  اـما 
. دشابیم مکح  نآ  توبث  يارب  طسو  دح  عطق  هک  تسنیا  تروص  نیا  رد  تسا و  نینچ  شمکح  ندوب  مولعم  فصو 

توبث يارب  طسو  هک ، تسنآ  هلدا  باب  رد  تجح  زا  دوصقم  دارم و  هکنآ  هچ   ) دوشیمن تجح  قـالطا  عطق  رب  زین ) ضرف  نیا  رد   ) رگا و 
( رگید مکح  هن  دوش  عقاو  شدوخ  قلعتم  ماکحا 

، هکنیا دننام  رمخ و  سفن  رب  هن  تسا  رمخ  هک  تهج  نآ  زا  هدومن  بترتم  مولعم  رمخ  رب  ار  تمرح  هب  مکح  سدـقم  عراش  هک  روطنامه 
. یعقاو بجاو  رب  هن  هدومن  لعج  بوجولا  مولعم  رب  ار  تعاطا  بوجو 

: هکنیا مالک  هصالخ 
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. دوشیم ذخا  مکح  نآ  عوضوم  رد  یهاگ  قیرط و  مکح ، يارب  یهاگ  عطق 
18 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دراد دوجو  نآ  ماکحا  ماسقا و  عطق و  نوماریپ  ییاهشخب  هچ  دصقم  نیا  رد  یلک  روطهب  لئاسملا * حیرشت 
. قیقد هیبنت  راهچ  مهم ، بلطم  جنپ  ج :

؟ نآ عوضوم  هب  ای  دنریگیم  قلعت  یعرش  مکح  هب  کش  نظ و  عطق ، میهافم  زا  کیره  دییامرفب  ۀمدقم  * 
. یعرش مکح  عوضوم  هب  یهاگ  دنریگیم و  قلعت  یعرش  مکح  دوخ  هب  میقتسم  روطهب  یهاگ  ج :
؟ نآ عوضوم  ای  تسا  یعرش  مکح  هب  هناگهس  تاحالطصا  زا  کیره  قلعت  ثحب ، نیا  زا  دارم  * 

. تسا یعرش  مکح  هب  تاحالطصا  نیا  زا  کیره  قلعت  ثحب  زا  دارم  ج :
؟ دینزب لاثم  یعرش  مکح  هب  قوف  تاحالطصا  قلعت  نییبت  رد  * 

. مینک ادیپ  تمرح  ای  بوجو و  رد  کش  ای  بوجو و  هب  نظ  ای  بوجو  هب  عطق  ام  هکنیا  لثم  ج :
؟ دینزب لاثم  یعرش  مکح  عوضوم  هب  روکذم  تاحالطصا  زا  کیره  قلعت  نییبت  رد  * 

. میوشیم نآ  تیرمخ  هب  نونظم  هکنیا  ای  تسا و  رمخ  عیام  نالف  هک  مینکیم  ادیپ  عطق  ام  الثم  ج :
؟ تسا بجاو  مکح  کی  زا  ندومن  يوریپ  ینامز  هچ  رد  * 

. دوش لصاح  عطق  مکح  نآ  تاعوضوم  زا  یعوضوم  ای  مکح و  نآ  هب  هک  ینامز  ج :
؟ تسا یگشیمه  عطق  لوصح  زا  دعب  مکح  کی  زا  يوریپ  ایآ  * 
الف الا  تسا و  بجاو  نآ  زا  يوریپ  تسا  یقاب  عطق  هکیمادام  ج :

؟ تسا یسک  هچ  مکح  زا  تعباتم  بوجو  هب  مکاح  * 
. تسا لقع  تعباتم ، بوجو  هب  مکاح  روبزم ، دروم  لثم  دشاب  هیلقع  تالقتسم  زا  دروم  رگا  ج :

؟ تسا یساسا  هچ  رب  تعباتم  بوجو  هب  لقع  مکح  * 
. دهدیم ناشن  فلکم  هب  همامت  هب  ار  عقاو  نوچ  تسا  عقاو  هب  قیرط  عطق  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  ج :

؟ دشابیم هچ  همامت  هب  عقاو  هدهاشم  زا  ناتدارم  * 
هناعطاق اذـل  دـنامیمن و  یقاب  وا  يارب  ياهرظتنم  تلاح  دـنکیم و  كرد  ار  زارتحالا  مزال  ةدـسفم  ای  همزلم و  تحلـصم  فلکم ، ینعی  ج :

. دیامنیم زارتحا  ای  لاثتما و  هب  مکح 
؟ تسا عراش  لعج  هب  لوعجم  عقاو  يوسهب  عطق  تیقیرط  ایآ  * 

. دشابیمن یسک  لوعجم  تسا و  یتاذ  عقاو  يوسهب  شتیقیرط  ریخ ، ج :
؟ تسا عراش  لعج  هب  لوعجم  يروما  هچ  تیقیرط  سپ  * 

( ملعلا ۀلزنم  هلّزن   ) تسا دومرف  اهنآ  دروم  رد  اریز  هربتعم ، نونظ  ج :
19 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ملع تاذ  مزاول  زا  ای  تسا  ملع  تاذ  نیع  تیقیرط  ایآ  * 
فاشکنالا هل  تبث  تاذ  ملعلا  ج :

؟ تسا كاکفنا  لباق  ملع  زا  تیقیرط  ایآ  * 
. دشاب هتشادن  تیقیرط  نکل  دیایب  عطق  هک  تسین  هنالقاع  نوچ  ریخ ، ج :

؟ تسانعم هچ  هب  اتابثا ) ایفن و  لعجلا  دی  هلانت  ال  : ) دنیوگیم هک  عطق  دروم  رد  نییلوصا  ترابع  نیا  * 
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ایفن هچ  اتابثا و  هچ  تسا  هاتوک  عطق  ناماد  زا  رابتعا  لعج و  تسد  ینعی  ج :
؟ دومن لعج  عطق  يارب  ار  تیقیرط  ناوتیمن  ارچ  * 

. تسا لاحم  مهنآ  تسا و  لصاح  لیصحت  عطق  هب  تیقیرط  نداد  تسا و  تیقیرط  دوخ  عطق  الصا  تسا ، عطق  یتاذ  نوچ  ج :
؟ دومن بلس  عطق  زا  ار  تیقیرط  ناوتیمن  ارچ  * 

. دناتالاحم زا  ود  ره  نیا  ایناث و  دشابیم  هسفن  نع  ءیشلا  بلس  مزلتسم  الوا و  تسا  ضقانت  مزلتسم  عطق  زا  تیقیرط  بلس  نوچ  ج :
؟ تسیچ تالاؤس  هب  خساپ  رد  قوف  بلاطم  لصاح  * 

« ادوجوم ماد  ام  عطقلا  ۀعباتم  بوجو  یف  لاکشا  ال   » هک تسا  نیا  ج :
؟ نآ زا  معا  ای  تسا  عقاو  اب  قباطم  عطق  نوماریپ  نییلوصا  ثحب  * 

. دشابن هچ  دشاب  عقاو  اب  قباطم  عطق  نیا  هچ  تسا  عطقلا  قلطم  نوماریپ  ج :
؟ تسیچ نییلوصا  فلتخم  تالامعتسا  رد  تجح  هملک  يانعم  * 

: يانعم هب 
تعباتم بوجو  - 1

عقاولا یلا  قیرط  - 2
اطخ ماگنه  ندوب  روذعم  - 3

ۀباصالا دنع  عقاولل  ندوب  زجنم  - 4
ریغلا یلع  جتحی  هب  ام  - 5

یقطنم سایق  - 6
سایق رد  طسو  دح  - 7

. دسریمن عطق  هجرد  هب  دنکیم و  تباث  ار  شقلعتم  هک  يزیچ  ره  - 8
؟ دوشیم قالطا  هربتعم  هینظ  تاراما  رب  کیمادک  عطق و  رب  قوف  یناعم  زا  کیمادک  * 

. دوشیم قالطا  هربتعم  هینظ  تاراما  رب  مه  عطق و  رب  مه  لوا  يانعم  جنپ  ج :
؟ تسا یلوصا  حالطصا  رد  تجح  يانعم  قوف  یناعم  زا  کیمادک  * 

20 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يارب ربکا  نآ  هطساو  هب  اریز  لالدتـسا ، رد  طسو  دح  ینعی  تسا  یلوصا  حالطـصا  رد  تجح  يانعم  متفه ، يانعم  مظعا  خیـش  رظن  زا  ج :

. دوشیم تباث  رغصا 
؟ تسا یلوصا  حالطصا  رد  تجح  يانعم  قوف  یناعم  زا  کیمادک  امش  رظن  هب  * 

. دنشاب یلوصا  حالطصا  رد  تجح  يانعم  دنناوتیم  ود  ره  دنرادن  يوهام  توافت  متشه  متفه و  يانعم  هک  تهج  نآ  زا  ج :
؟ تسیچ تجح  يانعم  رد  خیش  رظن  بابللا  بل  * 

. مینکیم تابثا  یعوضوم  يارب  نآ  هطساو  هب  یمکح  هک ، یطسو  دح  زا  تسا  ترابع  یلوصا  حالطصا  رد  تجح  هک  تسا  نیا  ج :
؟ تسیچ هجیتن  هب  عطق  زا  دارم  * 

. دشابیم عطق  نیا  رد  هطساو  طسو  دح  تسا و  عوضوملل  مکحلا  توبث  نامه  هجیتن ، هب  عطق  زا  دارم  ج :
؟ ارچ ددرگیمن و  قالطا  هربتعم  هینظ  تاراما  رب  طسو  دح  يانعم  هب  تجح  ایآ  * 

. ناشتاعوضوم يارب  ماکحا  تابثا  رد  دنوشیم  هطساو  زین  هینظ  تاراما  اریز  ددرگیم  قالطا  ارچ  ج :
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؟ تسا هدروآ  یلاثم  هچ  ناشتاعوضوم  يارب  ماکحا  تابثا  رد  هینظ  تاراما  تطاسو  نییبت  رد  مظعا  خیش  * 
: دیوگیم لثملا  یف  ج :

يرغص تسا ) روآنظ  نآ  تیرمخ  رب  هنیب  نوچ   ) ۀیرمخلا نونظم  اذه 
يربک مارح  ۀیرمخلا  نونظم  ّلک  و 

هجیتن مارح  اذهف 
؟ تسیچ قوف  سایق  رد  نظ )  ) شقن * 

. نونظم رمخ  زا  بانتجا  بوجو  تابثا  يارب  تسا  هطساو  ج :
؟ دوشیم لصاح  قوف  سایق  زا  ياهجیتن  هچ  * 

. تسا زیاج  نظ  رب  تجح  قالطا  هکنیا  ج :
؟ تسا هدروآ  یلاثم  هچ  ماکحا  باب  رد  تاراما ، تطاسو  رد  خیش  بانج  * 

. دهدیم لکش  ار  ریز  سایق  تسا  رمخ  عیام  نالف  هک  دومن  ادیپ  نظ  دی  بحاص  ربتعم  نظ  قیرط  زا  فلکم  رگا  لوا : لاثم 
يرغص همیرحت  یلع  یتفملا  یتفأ  اّمم  شوگرخ ) تشوگ  ندروخ   ) لعفلا اذه 

يربک مارح  وهف  همیرحتب  یتفملا  یتفأ  ام  ّلک  و 
هجیتن هنع  بانتجالا  بجیف  مارح  اذهف 

21 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دیریگیم نآ  زا  ياهجیتن  هچ  تسیچ و  قوف  لالدتسا  رد  طسو  دح  * 
. دنکیم تابثا  ار  شوگرخ  تشوگ  لوانت  تمرح  هک  یتفم : ياوتف  ج :

. تسا یقیقح  قالطا  يوتف  رب  تجح  قالطا  هجیتن : رد 
. دهدیم ناماسورس  ریز  لکش  هب  یسایق  دومن  ادیپ  يرما  تمرح  رب  ینظ  لیلد  هنیب و  فلکم  رگا  مود : لاثم 

يرغص امرحم  هنوک  یلع  ۀنّیبلا  تماق  اّمم  لعفلا  اذه  هک 
يربک مارح  وهف  کلذک  نوکی  لعف  ّلک  و 

هجیتن هنع  بانتجالا  بجیف  مارح  اذهف 
؟ تسا ترابع  مادک  قوف  لالدتسا  رد  طسو  دح  * 

ینظ لیلد  هنیب و  نیا  رب  تجح  قالطا  سپ  دشاب  ییاذک  لعف  هک  شقّلعتم  هب  تبـسن  میرحت  مکح  تابثا  يارب  تسا  هطـساو  اریز  هنیب : ج :
. تسا تسرد 

؟ دشابیم هچ  هنال ) عطقلا  فالخب  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 
طـسو دـح  ناشتاعوضوم ، تساجن  ای  تمرح  تابثا  يارب  یتفم ) ياوتف  تاعوضوم و  رد  هنیب  لیبق  زا   ) هینظ هراـما  خیـش  ياـهلاثم  رد  ج :

. دندش عقاو  رغصا  يارب  ربکا  تابثا  رد  هطساو  تاراما  نیا  ینعی  دندش  عقاو 
. مینکیم راوس  نآ  يور  ار  مکح  هدروآ و  ار  عقاو  دوخ  عطق  باب  رد  هکلب  دوشیمن ، قالطا  عطق  رب  انعم  نیا  هب  تجح  هکنآ ، لاح  و 

؟ دینکیم اعدا  ار  قوف  بلطم  ارچ  * 
مییوگب دیابن  مینکیم  لصاح  عطق  یعوضوم  بوجو  هب  هک  یماگنه  اریز  ج :

بوجولا مولعم  اذه 
هتمّدقم بجی  بوجولا  مولعم  ّلک 
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هتمّدقم بجی  اذهف 
هکنیا ای 

بوجولا مولعم  اذه 
هّدض مرحی  بوجولا  مولعم  ّلک  و 

هّدض مرحی  اذهف 
: هک مییوگب  دیاب  هکلب 

بجاو اذه  - 1
( دشابیم بجاو  بجاو  همدقم  هکنیا  رب  ینبم   ) هتمّدقم بجی  بجاو  ّلک  و 

هتمدقم بجی  اذهف 
بجاو اذه  - 2

( دشابیم شّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیش  هب  رما  هکنیا  رب  ینبم   ) هّدض مرحی  بجاو  ّلک  و 
هّدض مرحی  اذهف 

22 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ مییوگب دیاب  هچ  میدومن  لصاح  نیقی  عطق و  عیام ) کی  ندوب  رمخ  الثم :  ) یعوضوم سفن  هب  تاعوضوم  باب  رد  رگا  * 

مییوگب دیاب  ج :
رمخ اذه  - 3

مارح رمخ  ّلک  و 
مارح اذهف 

مییوگب دیابن  و 
ۀّیرمخلا مولعم  اذه 

مارح ۀّیرمخلا  مولعم  ّلک  و 
هبانتجا بجی  مارح و  اذهف 

. دوش هدرب  عطق  زا  یمان  هکنیا  نودب  دناهتفرگ  رارق  طسو  دح  رمخ ) بجاو و  ینعی :  ) عطق قلعتم  ياهسایق 1 و 2 و 3  رد  هتکن :
؟ تسیچ بلطم : لصاح  * 

هداد و رارق  طسو  دـح  ار  قلعتم  تفرگ ، قلعت  يرما  هب  هک  یماگنه  تاـعوضوم ) رد  هچ  ماـکحا و  رد  هچ   ) یقیرط عطق  هک ؛ تسا  نیا  ج :
. میهدیم لیکشت  روبزم  ياهلکش  هب  ار  سایق 

زا یمکح ، ای  عوضوم  هب  اهنآ  نتفرگ  قلعت  زا  دعب  هک  هنّیب ) تداهش  ای  یتفم و  ياوتف  ای  ربتعم  ّنظ  لثم :  ) یلیزنت یلعج و  تاراما  فالخهب 
. دش هظحالم  الاب  ياهلکش  رد  هک  روطنامه  میهدیم . رارق  طسو  دح  ار  اهنآ  ددرگیم و  هدافتسا  سایق  لیکشت  رد  اهنآ  دوخ 

؟ ار ۀیرمخلا  مولعم  هن  داد  رارق  طسو  دح  ار  رمخ  سفن  سایق 3 )  ) مود لاثم  رد  ارچ  * 
يارب هن  تسا  هدش  تباث  رمخ  سفن  يارب  تیلام و ...  مدع  تساجن و  لیبق  زا  ماکحا  ریاس  بانتجا و  بوجو  هب  مکح  هکنآ ، تهج  هب  ج :

. هیرمخلا مولعم 
. دروایب عوضوم  ءزج  ار  عطق  طسو ، دح  رد  هک  درادن  یهجو  اذل  و 

؟ تسیچ نتم  رد  رمخ ) ّهنا  ملع  امل  رمخلل ال  تیبثت   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
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دوشیم عقاو  تابثا  رد  هطساو  نظ  نکل  دوشیمن و  عقاو  رغصا  يارب  ربکا  تابثا  هطساو  عطق  هک : تسنیا  ج :
. دیآیمن شیپ  هنظم  تطاسو  رد  اهدساف  یلات  نیا  هکنآ ، لاح  دراد و  دساف  یلات  ود  دریگب  رارق  تابثا  هطساو  دهاوخب  عطق  رگا  اریز 

؟ تسیچ دوشیم  لصاح  عطق  تطاسو  ماگنه  هک  يدساف  یلات  نیلوا  * 
. تسا یلاحم  لطاب و  رما  مهنآ  هک  تسا  رود  داجیا  ج :

لعج اهنآ  یعقاو  دوجو  هظحالم  هب  دنشابیم و  تباث  رمخ ) تاذ  الثم   ) هیعقاو نیوانع  يارب  تمرح )  ) الثم هیعرش  ماکحا  هکنوچ  حیضوت :
؛ مکح زّجنت  رد  زج  دشاب  هتشاد  تلاخد  عوضوم  يارب  مکح  توبث  لصا  رد  فلکم  لهج  ای  عطق و  هکنیا  نودب  دناهدش 

. تسا یلطاب  رما  نیا  دش و  دهاوخ  رود  مزلتسم  دشاب  هتشاد  تیلخدم  اهنآ  لعج  رد  ملع  رگا 
23 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هکنیا هجیتن 
رطاخ هب  دنـشابیم ، لطاب  ساـیق  ياربک  ناونع  هب  مرحی ) ۀـّیرمخلا  عوطقم  ّلـک   ) و هتمدـقم ) بجی  بوجولا  عوطقم  لـک  و   ) تاراـبع رگا 

: هک تسنیا 
بجاو همدقم  ای  هدرک و  مارح  ار  یعقاو  رمخ  هکلب  هدرکن ، بجاو  ای  میرحت و  ار  بوجولا  مولعم  همدقم  هّیرمخلا و  عوطقم  سدـقم  عراش 

. تسا هدومن  بجاو  ار  یعقاو 
؟ تسا تسرد  درادن  ار  قوف  دساف  یلات  دوش  عقاو  رغصا  يارب  ربکا  تابثا  رد  هطساو  نظ  رگا  هک  خیش  رظن  نیا  ایآ  * 

: هک دوش  هتفگ  سایق  ياربک  رد  هدش و  هطساو  نظ  هک  مه  يدروم  رد  اریز  ریخ ، ج :
. ار هیرمخلا  نونظم  هن  تسا  هدرک  مارح  ار  یعقاو  رمخ  سدقم  عراش  هک  ارچ  تسا  یلطاب  نخس  مه  نیا  مارح ، هیرمخلا  نونظم  لک  و 

؟ تسیچ لوقعم ) ریغ  ۀّجح  عطقلا  نوک  ّنا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. تسا رغصا  يارب  ربکا  تابثا  رد  عطق  تطاسو  زا  دساف  یلات  نیمود  نایب  ج :

زا دوب  ترابع  تجح  ناشیا  رظن  زا  اریز  دـشابیمن  لوقعم  عطق  رب  تجح  قالطا  دومن ، تجح  زا  خیـش  هک  ییانعم  نآ  يانبم  رب  حیـضوت :
: هک دومرف  ار  لاثم  نیا  بلطم  نییبت  رد  میدرکیم و  ادیپ  بولطم  هب  عطق  نآ  هطساو  هب  هک  یطسو  دح  نآ 

ریغتم ملاعلا 
ثداح ریغتم  لک 

ثداح ملاعلاف 
قالطا عطق  دوخ  رب  ار  تجح  هک  دوشیم  هنوگچ  اذـل  مینکیم و  ادـیپ  نیقی  عطق و  ملاع  ثودـح  هب  هک  تسا  ّریغت )  ) هطـساوهب اـم  لاـح ،

. دومن
. دسریم زّجنت  هلحرم  هب  مکح  نآ  تباث ، مکح  نآ  هب  عطق  قلعت  زا  دعب  هک ، تسا  نیا  تسا  هجوت  لباق  هچنآ 

؟ دشابیم نآ  بیترت  سایق و  لیکشت  هب  يزاین  عطق  لوصح  زا  دعب  اساسا  رگم  * 
. تسا لصاح  لیصحت  مزلتسم  هک  ارچ  دشابیمن  یلوقعم  رما  نآ  بیترت  هدوبن و  يزاین  ریخ ، ج :

؟ تسا لصاح  لیصحت  مزلتسم  عطق  لوصح  زا  دعب  سایق  بیترت  ارچ  * 
. تسا هدش  لصاح  البق  عطق  هکنآ  لاح  تسا و  عطق  هب  یبایتسد  روظنم  هب  سایق  بیترت  اریز  ج :

؟ تسانعم هچ  هب  لوصا  لها  حالطصا  رد  هراما  * 
24 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(، نیلدـع تداهـش  (، ) رارقا (، ) دـی  ) لثم دوشیم  هماقا  اهنآ  نداد  ناشن  يارب  تاعوضوم و  رد  هک  تسا  یلیلد  نییلوصا  حالطـصا  رد  ج :
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(. هربتعم نونظ  (، ) نیملسملا قوس  )
؟ تسیچ رد  عطق )  ) و تجح )  ) زراب توافت  امش  رظن  هب  * 

دهدیم ناشن  ینعی  تاعوضوم  نآ  يارب  ماکحا  نیا  توبث  زا  فشاک  عطق  تسا و  تاعوضوم  يارب  ماـکحا  توبث  رد  هطـساو  تجح  ج :
. تسا عوضوم  نالف  هب  طوبرم  یعقاو  مکح  نالف  هک 

نآ يارب  دـسافم  حـلاصم و  نیا  ياـضتقا  هب  دنتـسه و  ۀـیرمألا  سفن  دـسافم  حـلاصم و  عباـت  هک  ياهـیعقاو  ماـکحا  توـبث  رد  عـطق  هـتکن :
. درادن یشقن  چیه  دنشابیم ، تباث  تاعوضوم 

؟ تسیچ نتم  رد  مکحلل ) اقیرط  نوکی  دق  عطقلاف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. دـشاب هتفرگ  قلعت  عقاو  سفن  هب  لیلد  ناسل  رد  اـی )...  تمرح و  اـی  بوجو   ) مکح هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  یقیرط  عطق  دارم  ج :

یتیعوضوم تیـصوصخ و  هنوگچـیه  عقاو و  يوسهب  تسا  یهار  کـی  افرـص  عطق  ینعی  ۀـتیملا و ...  مکیلع  تمّرح  اـی  رمخلا  مرحی  لـثم 
. درادن

؟ دشابیم هچ  نتم  رد  مکحلا ) عوضوم  یف  اذوخأم  نوکی  دق  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: رگید ترابع  هب  عوضوملا  ءزج  ای  عوضوملا  مامت  ناونع  هب  لیلد  ناسل  رد  تسا  عطق  هظحالم  دارم  ج :

، دراد تلاخد  عرش  مکح  عوضوم  رد  کش ، نظ و  تفص  ود  لباقم  رد  تسا  سفن  تافص  زا  یتفـص  هک  تهج  نآ  زا  عطق  تفـص  دوخ 
. تسا عطق  تلاح  رادم  ریاد  عرش  مکح  ینعی 
؟ تسیچ عطق  ندوب  عوضوملا  ءزج  زا  دارم  * 

: هلمج زا  دراد  تلاخد  رما  ود  مکح ، تفلاخم  تمرح  تعاطا و  بوجو  رد  هک  تسا  نیا  ج :
عقاو هب  عطق  ّقلعت  عطق 2 - قّقحت  - 1

تـسا ناسنا  سفن  رد  یبولطم  تلاح  حجار و  تفـص  هکنیا  ناونع  هب  ار  عطق  یهتنم  ۀـیلوبلا  مولعم  نع  بانتجالا  بجی  دـیوگب : لثملا  یف 
. دننکیم رابتعا 

؟ تسیچ عطق  ندوب  عوضوملا  مامت  زا  دارم  * 
هن ای  دشاب  عقاو  قباطم  عطق  قلعتم  هکنیا ، زا  معا  دشابیم  عطق  ققحت  هب  اهنت  مکح ، تفلاخم  تمرح  لاثتما و  بوجو  هک  تسا  نیا  ج :

. تسا عقاو  هب  ندناسر  ببس  هکنیا  رابتعا  هب  نکل  تسا  نداد  رارق  مکح  عوضوم  افرص  ار  عطق  دوخ  رگید ، ترابع  هب 
25 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بابـسأ هب و  عوطقملا  عطاقلا و  ثیح  نم  هتاّیـصوصخ  نیب  هیف  قّرفی  اقیرط ال  هنم  ناک  ام  مث  ّیعوضوملا 1 - ّیقیرطلا و  عطقلا  نیب  قرفلا 
مزلتسم ّهنال  هب ، لمعلا  نع  یهنی  نأ  عراّشلل  زوجی  و ال  هقّلعتم ، ماکحأ  هیلع  ّبترتیف  هقّلعتم ، یلا  اقیرط  هنوک  ضورفملا  ذا  هنامزأ ، عطقلا و 

. ضقانتلل
هنأ ضورفملا  ّنال  هنع ، بانتجالا  بوجو  مدع  وا  هتساجن  مدعب  مکحی  نأ  عراشلل  زوجی  الف  ناک ، ببـس  ّيا  نم  الوب ، عئام  نوک  عطق  اذاف 

مکحف هنع .» باـنتجالا  بجی  اذـهف  هنع ، باـنتجالا  بجی  لوب  ّلـک  و  لوب ، اذـه  : » هلوق ینعأ  يربـک ، يرغـص و  هل  لـصحی  عطقلا  درجمب 
نم لب  لوبلا ، سفن  ماکحأ  نم  بانتجالا ) بوجو  ۀـساجنلا و  نوک   ) مدـع ضرف  اذا  ّالا  هل ، ضقاـنم  هنع  باـنتجالا  بجی  ـال  ّهناـب  عراّـشلا 
یف اذوخأم  نوکیف  اقیرط ] هنوک  نع  ذئنیح  ملعلا  جرخف  ، ] امهریغ وا  صخّـشلا  وا  ببّـسلا  ثیح  نم  صاخ  هجو  یلع  هتّیلوب  ملع  ام  ماکحأ 
یف ملعلا  ذـخا  يذـلا  تباّثلا  مکحلا  کلذ  لیلد  صاخ  هجو  یلع  وا  اقلطم  هرابتعا  یف  عبّتی  ّهنأ  همکح  اعوضوم )  ) هنم ناک  ام  و  عوضوملا .

. هعوضوم
: همجرت
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( یعوضوم عطق  یقیرط و  عطق  نیب  قرف  )

ققحت  ) نامزا عطق و  لوصح  بابسا  ای  عوطقم  ای  عطاق  تهج  زا  شتایصوصخ  نیب  مکح ) هب  ندیسر  رد   ) تسا قیرط  هک  یعطق  سپس  - 1
دوشیم ّبترتم  نآرب  ّقلعتم  ماکحا  هجیتن ، رد  دشابیم  شقّلعتم  هب  ندیسر  هار  یعطق  نینچ  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دشابیمن  یقرف  عطق )

عراش دوخ  مالک  رد  ضقانت  مزلتـسم  یهن  نینچ  هک  ارچ  دیامرفب  یهن  نآ  هب  لمع  زا  سدقم  عراش  یتروص ) نینچ  رد  هک   ) تسین زیاج  و 
. تسا

نآ تساجن  مدع  هب  مکح  هک  تسین  زیاج  عراش  يارب  دشاب ) هک  یببـس  ره  زا   ) تسا لوب  عیام  کی  هک  دومن  ادـیپ  عطق  فلکم  یتقو  سپ 
وا يارب  سایق  يربک  يرغـص و  عطق ، هب  یبایتسد  درجم  هب  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دـیامن . لوب )  ) نآ زا  بانتجا  بوجو  مدـع  ای  لوب ) )

: دیوگیم دوشیم و  لصاح 
( لوب نآ  زا   ) بانتجا هکنیا  هب  عراش  مکح  اذل  و  درک ) بانتجا  دیاب  زین  لوب  نیا  زا  سپ  تسا ، بانتجالا  بجاو  یلوب  ره  تسا ، لوب  نیا  )

. تسا ضقانتم  سایق  هجیتن  اب  تسین  بجاو 
نآ  ) هک دنشاب  عطق ) ینعی :  ) ۀیلوبلا مولعم  ماکحا  زا  هکلب  هدوبن ، لوب  دوخ  ماکحا  زا  بانتجا ، بوجو  ندوب و  سجن  هک ، دوش  ضرف  رگم 
رد عطق  ضرف ، نیا  رد  هک  دشاب  هدش  لصاح  نامز ) عوطقم و  عطاق ، لثم   ) ود نیا  ریغ  ای  صخش  ای  ببس  ثیح  زا  یصخشم  زرط  هب  عطق )

ندوب ربتعم  ثیح  زا  دوشیم  لاثتما  هک  تسا  نیا  یعوضوم ) عطق   ) نآ مکح  هدش و  ذخا  مکح  عوضوم 
26 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یتباث مکح  نآ  لیلد  یـصاخ  تروص  رد  ای  عطق ) نامز  ببـس و  عوطقم و  عطاق و  تهج  زا   ) تیـصوصخ ظاحل  نودب  یعوضوم ) مکح  )
. هدش ذخا  نآ  عوضوم  رد  ملع )  ) عطق هک 

. فاشکنالل ۀّیصوصخ  ریغ  نم  فّلکملل  هفاشکنا  ینعمب  اقلطم  هب  ملعلا  طرشب  ءیشل  مکحلا  توبث  یلع  ّلدی  دقف  - 2
وا ۀـّیبولطملاب  عطقلا  ۀـّیلخدم  ّناف  اضوغبم ، هنوکب  عطقی  ام  حـبق  و  هالومل ، ابولطم  هنوکب  دـبعلا  عطق  ام  نایتإ  نسحب  لـقعلا  مکح  یف  اـمک 

. هدارفأ ضعبب  ّصتخی  لقعلا ال  دنع  احیبق  وا  انسح  لعفلا  ةروریص  یف  ۀّیضوغبملا 
امهدراوم ناضرعت  امنا  نیتیعقاولا  ۀساجنلا  ۀمرحلا و  ّنأ  یلع  ءانب  قلطم ، لوقب  هتـساجن  وا  رمخ  ّهنأ  ملع  ام  ۀـمرحب  عرّـشلا  مکح  یف  امک  و 

[. 3] ضعب لوق  وه  امک  رمالا ، سفن  یف  ال  ملعلا ، طرشب 
راکـشآ ینعی  عوضوم ) نآ  هب  تبـسن   ) ملع ققحت  طرـش  هب  یعوضوم  يارب  مکح  توبث  رب  دراد  تلالد  لـیلد )  ) یهاـگ سپ  - 2 همجرت :

. ندش راکشآ  نیا  رد  یتیصوصخ  تلاخد  نودب  فلکم  يارب  عوضوم  ندش 
ادیپ عطق  هک  ار ) يرما   ) شباکترا حبق  تسا و  الوم  بولطم  رما )  ) نآ هک  هدومن  ادیپ  عطق  دـبع  هک  يرما  لاثتما  نسح  هب  لقع  مکح  لثم :
حیبق ای  نسح  لقع  رظن  زا  ار  لعف  هکنیا  رد  تیـضوغبم  ای  تیبولطم  رد  عطق  تلاخد  هکنآ  هچ  تسا  الوم  هورکم  ضوغبم و  رما  نآ  هدومن 

. درادن عطق )  ) نآ دارفا  زا  یخرب  هب  صاصتخا  دنک 
رب یعقاو  تساـجن  تمرح و  هکنیا ، رب  ینبم  یطرـش  دـیق و  ره  نودـب  شتـساجن  موـلعم و  رمخ  تمرح  هب  عراـش  مکح  رد  هک  روطناـمه 

هچنانچ ملع ) تلاـخد  نودـب  یعقاو  تاـعوضوم  رب  ینعی   ) رمـالا سفن  رب  هن  دـنوش  ضراـع  ملع ) هب  طورـشم   ) دوخ تاـعوضوم  دراوم و 
. دناهتسناد لیخد  ار  ملع  املع  یضعب 

ضعب هیلا  بهذ  ام  لثم  ّصاخ ، صخـش  وا  ّصاخ  ببـس  نم  هب  عطقلا  لوصح  طرـشب  ءیـشل  هتوبث  یلع  مکحلا  کلذ  لیلد  ّلدی  دق  و  - 3
عنم نم  ضعب  هیلا  بهذ  ام  و  [، 4] ءیجیس امک  ۀنسلا ، باتکلا و  نم  لصاحلا  ریغلا  ملعلاب  تاّیعرّـشلا  یف  لمعلا  زاوج  مدع  نم  نیّیرابخالا 

[. 5] یلاعت هّللا  قوقح  یف  هملعب  یضاقلا  لمع 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ببـس زا  ءیـش )  ) نآ هب  عطق  لوصح  طرـش  هب  یعوضوم  يارب  مکح )  ) نآ توبث  رب  دراد  تلالد  مکح ) نآ  لیلد   ) یهاـگ و  - 3 همجرت :

نا یتأیس  امک  هدشن ، لصاح  تنس  باتک و  زا  هک  یملع  هب  تایعرـش  رد  لمع  زاوج  مدع  هب  نییرابخا  لوق  لثم  ینیعم  صخـش  ای  صاخ 
. هّللا ءاش 

. دنک لمع  دوخ  ملع  هب  دناوتیمن  هّللا  قوقح  رد  یضاق  هک  دناهدومرف  اهقف  زا  یضعب  هچنآ  لثم  و 
ملع اذا  ّیعرشلا  مکحلا  یف  ریغلا  یلا  عوجرلا  بوجوب  دّلقملا  یلع  عراشلا  مکحک  ةریثک ، عطاقلا  ریغ  مکح  یلا  ۀبـسنلاب  کلذ  ۀلثمأ  و  - 4
لمع یف  هب  ذـخالا  عطاقلا  یلع  بجو  نا  هذـه و  نم  لصاحلا  عطقلا  ّناف  رفجلا ، لمّرلا و  لـثم  نم  ـال  ةدوهعملا . ۀـّیداهتجالا  قرّطلا  نم  هب 

، ۀفراعتملا ۀـّیداهتجالا  قرّطلا  نم  ّیمامالا  ریغ  وا  قسافلا  دـهتجملل  لصاحلا  ملعلا  کلذـک  کلذ و  یف  هدـیلقت  ریغلل  زوجی  ّهنا ال  ّالا  هسفن ،
ریغ یلا  سدـحلا ، نم  ّسحلا ال  نم  هل  مولعملا  لدـعلا  ربخ  لوبق  بوجوب  مکاحلا  یلع  عراشلا  مکحک  و  اـهب ؛ لـعملا  ریغلل  زوجی  ـال  ّهناـف 

. کلذ
. تسا رایسب  عطاق  ریغ  مکح )  ) هب تبسن  یعوضوم )  ) عطق ياهلاثم  و  - 4 همجرت :

لقع و تنـس ، باتک ، هار  زا  ینعی   ) فراعتم يداـهتجا  قرط  زا  هک  یـسک  هب  شعوجر  بوجو  رد  دـلقم  صخـش  رب  عراـش  مکح  دـننام :
تجح عطاق  دوخ  قح  رد  هچرگا  روما  نیا  رذـگهر  زا  لصاح  ملع  هک  ارچ  رفج ، لمر و  قیرط  زا  هن  تسا  هتفای  ملع  مکح  نادـب  عاـمجا )
دیلقت وا  زا  ماکحا ) ای  مکح   ) نآ رد  هک  تسین  زیاج  نارگید  يارب  نکل  دنک و  ذخا  ار  عطق  نآ  هک  تسا  بجاو  شیدرف  لمع  رد  تسا و 

. دننک
مکح  ) نآ هب  درادن  قح  يرگید  هک  دوشیم  لصاح  فراعتم  داهتجا  قیرط  زا  یعیش  ریغ  ای  قساف  دهتجم  يارب  هک  یملع  تسا  روطنیمه 

هب ار  نآ  سح  هار  زا  هک  دیامن  لمع  یتروص  رد  لداع  ربخ  هب  هک  یضاق  مکاح و  رب  عراش  ندومن  مکح  لثم  دنک و  لمع  قساف ) دهتجم 
. هلثما دراوم و  نیا  ریغ  نامگ و  سدح و  هار  زا  هن  هدروآ  تسد 

؟ تسیچ نتم  رد  هتایصوصخ )  ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 
عطق قیداصم  دارفا و  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  عطاقلا ) ثیح  نم   ) ترابع زا  دارم  * 
دنکیمن یقرف  یماع  ای  دشاب  دهتجم  عطاق  هک  تسا  نیا  ج :

28 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ترابع  رد  هب ) عوطقم   ) ترابع زا  دارم  * 

دـشاب یعرـش  مکح  هک  ای  رمخ  لوب و  لثم  دـشاب  یجراخ  عوضوم  هک  دـنکیمن  یقرف  دوشیم  لصاح  عطق  نادـب  هچنآ  هک  تسا  نیا  ج :
. برش تمرح  تراهط و  بوجو  لثم 

؟ تسیچ نتم  رد  عطقلا ) بابسا   ) ترابع زا  دارم  * 
. دشابیم تجح  دوش  لصاح  هک  یببس  ره  زا  هکلب  دوش ، لصاح  یصاخ  ببس  زا  هک  تسین  طرش  عطق  رابتعا  رد  ینعی  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  هنامزا )  ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا تجح  دوش  لصاح  مادکره  رارطضا  تقو  رد  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  اذل  دشابیمن و  یصاخ  نامز  هب  طونم  عطق  رابتعا  ینعی  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  ۀساجنلا و )...  نوک  مدع  ضرف  اذا  الا   ) ترابع زا  دارم  * 
یقیرط دوشیم  لـصاح  هک  مه  یعطق  اـت  دـشابن  لوب  دوخ  ماـکحا  زا  باـنتجا  بوـجو  تساـجن و  هک : مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  نیا  ج :

هب یعوضوم  عطق  مکح  لاح  تسا . یعوضوم  لصاح  عطق  اجنیا  رد  دشاب ، ۀیلوبلا  مولعم  ماکحا  زا  بانتجا  بوجو  تساجن و  هکلب  دشابن 
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. تسا یقیرط  عطق  مکح  فالخ 
تجح هدوب و  ربتعم  دمآ  تسد  هب  یببـس  ره  زا  ینامز و  ره  رد  یـصخش و  ره  رد  یهار و  ره  زا  یعوضوم  عطق  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی 

لثم ایآ  هدرک  هظحالم  هنوگچ  ار  عطق  دید  درک و  هظحالم  هدومن  ذـخا  نآ  عوضوم  رد  ار  مکح  هب  عطق  هک  ار  یلیلد  نآ  دـیاب  ریخ  دـشاب 
. هتفرگ رارق  هجوت  دروم  تایصوصخ  هکنیا  ای  هداد  رابتعا  نآ  هب  یتیصوصخ  ظاحل  نودب  قلطم و  روط  هب  یقیرط  عطق 

؟ تیعوضوم ای  تسا  تیقیرط  عطق ، رد  هیلوا  هدعاق  * 
. تسا تیقیرط  ج :

؟ مینکیم لمع  هنوگچ  کش  ماگنه  تسا  تیقیرط  عطق  رد  هیلوا  هدعاق  رگا  * 
. مییامنیم تیقیرط  هب  مکح  ینعی  مینکیم  لمع  هدعاق  ساسارب  ج :

؟ تسیچ خیش  رظن  زا  یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نایم  یساسا  توافت  نیلوا  * 
( ددرگیم تباـث  عطق ) دوخ  ّقلعتم   ) یعقاو ناونع  يارب  یعرـش  مکح  هک  اـجنآ  ینعی  ، ) عوـضوم يارب  مکحلا  تاـبثا  رد  یقیرط  عـطق  ج :

. دوشیم عقاو  طسو  هک  یعوضوم  عطق  فالخ  هب  تسا ، قیرط  فرص  دوشیمن و  عقاو  طسو 
؟ دوشیمن عقاو  طسو  عطق  يدروم  چیه  رد  ایآ  * 

، تسا لیخد  عوضوم  رد  عطق  تفص  ددرگیم و  تباث  تسا  هب  عوطقم  هک  تهج  نآ  زا  هب  عوطقم  يارب  یعرش  مکح  هک  يدراوم  رد  ج :
. دوشیم عقاو  طسو  عطق  تفص 

29 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاثم ود  رد  الثم :

هیرمخلا مولعم  اذه  - 1
( اعرش  ) مارح ۀیرمخلا  مولعم  لک  و 

هبانتجا بجی  مارح و  اذهف 
بوجولا مولعم  اذه  - 2

( القع  ) هتعاط بجی  بوجولا  مولعم  ّلک  و 
هتعاط بجی  اذهف 

هدـیدرگن بترتم  یعقاو ) بوجو  یعقاو و  رمخ  ینعی   ) یعقاو ناونع  رب  مکح  تسا  هیلقع  ماکحا  زا  يرگید  هیعرـش و  ماـکحا  زا  یکی  هک 
عقاو طسو  ملع )  ) عطق اجنیا  رد  سپ  تسا . هدـش  بترتم  بوجولا ) مولعم  عوطقم و  رمخ  ینعی   ) هب عوطقم  رمـالا  رب  ود  ره  رد  هکلب  تسا ،

. تسا هدش 
قـالطا تجح  نآ  هب  یلوصا  حالطـصا  رد  ارچ  دوشیم  عقاو  طـسو  عوضوم  يارب  مکح  تاـبثا  رد  یعوـضوم  عـطق  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  * 

؟ دوشیمن
. تسا توبث  لصا  رد  هطساو  یعوضوم  عطق  هکنآ  لاح  تابثا و  رد  هطساو  زا  تسترابع  تجح  اریز  ج :

( قطنم ( ؟ تسیچ توبث  رد  هطساو  تابثا و  رد  هطساو  زا  دارم  * 
. زور توبث  يارب  دیشروخ  ندمآرب  لثم : مکح  یعقاو  ّتلع  زا : تسترابع  توبث  رد  هطساو  ج :

. تسا هدمآرب  دیشروخ  نونکا  مییوگیم : اذل 
. تسا زور  دیآرب  دیشروخ  هک  هاگره 

. تسا زور  نونکا  سپ 
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. مییامن مکحم  راوتسا و  ار  بولطم  نآ  هطساوهب  هک  ینخس  زا : تسترابع  تابثا  رد  هطساو 
. تسا لّوحتم  ناهج  مییوگیم : اذل 

. تسا ثداح  یلّوحتم  ره 
. تسا ثداح  ناهج  سپ 

؟ تسیچ یعوضوم  عطق  یقیرط و  عطق  نایم  یساسا  قرف  نیمود  * 
نامز ای  عطق  لوصح  ببـس  اـی  هب  عوطقم  اـی  عطاـق  تهج  زا  دوش  هظحـالم  عقاو  هب  ندیـسر  هار  قیرط و  ناونع  هب  عطق  هک ، يدروم  رد  ج :

: هک انعم  نیدب  تسین  یتوافت  عطق  نآ  دارفا  نایم  شقّقحت ،
تسا تجح  شدوخ  قح  رد  دشاب  یسکره  زا  عطق  عطاقلا ،) ثیح  نم  قرف  ال   ) رد - 1

روابدوز هداس و  يدرف  هچ  دشاب  یلومعم  فراعتم و  ناسنا  هچ  ینعی :
. دوشیم لصاح  عطق  وا  يارب  یهار  ره  زا  هک  یسک  ای  نز و  ای  دشاب  درم  يو  هکنآ  هچ 

. تسا عابتالا  بجاو  دمآ  عطق  رگا 
30 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا عابتالا  بجاو  عطاق  يارب  عطق  هب ،) عوطقملا  ثیح  نم  قرف  ال   ) رد و  - 2
. دشاب یعرش  مکح  دوخ  ای  دشاب  مکح  عوضوم  هچ  هب : عوطقم  ینعی 

یعزج یعرش  مکح  ای  دشاب  یعرش  یلک  مکح  هچ 
یعرف یعرش  مکح  ای  دشاب  یلصا  یعرش  مکح  هچ 

. تسا عابتالا  بجاو  تجح و  شعطاق  يارب  دریگب  قلعت  عطق  کیره  هب 
. تسا مزال  شعطق  زا  لاثتما  دیامن ، لصاح  عطق  هک  یهار  ره  زا  فلکم  عطقلا ،) بابسا  نیب  قرف  ال   ) رد و  - 3

رفج لمر و  هار  زا  ای  دوش  لصاح  هفراعتم  قیرط  زا  هچ  عطق : ینعی 
. دوش لصاح  تایاور  تایآ و  لثم  هیعرش ، بابسا  قیرط  زا  هچ 

. ددرگ لصاح  هیلقع  تامدقم  بابسا و  هار  زا  هچ 
. تسا عابتالا  مزال 

. تسا مزال  عطاق  يارب  نآ  لاثتما  عطق  ندمآ  اب  عطقلا ،) نامزالا  نیب  قرف  ال   ) رد و  - 4
رارطضا لاح  رد  ای  دوش  لصاح  رایتخا  لاح  رد  هچ  عطق : ینعی 

. دادسنا نامز  رد  هچ  دوش  لصاح  ملع  باب  حاتفنا  نامز  رد  هچ 
. تسا عابتالا  مزال 

؟ تسیچ روکذم  دراوم  مامت  رد  عطق  تیجح  میمعت  رب  امش  لیلد  * 
اب ای ...  هب و  عوطقم  ای  عطاق  تایصوصخ  تلاخد  نودب  نآ  نداد  ناشن  عقاو و  هب  ندیـسر  يارب  تسا  یقیرط  عطق  یتقو  هک ؛ تسا  نیا  ج :

. دوشیم بترتم  عقاو  ماکحا  اذل  درادن ، دوجو  وا  يارب  ياهرظتنم  تلاح  رگید  دنیبیم و  همامت  هب  ار  عقاو  فلکم  عطق  لوصح 
؟ هدن رارق  عقاو  يوسهب  قیرط  ار  تدوخ  عطق  دیوگب  عطاق  هب  دناوتیمن  عراش ) یّتح   ) یسک ارچ  * 

. تسا ضقانت  مزلتسم  نوچ  ج :
؟ دیهد حیضوت  عراش  یهن  هیحان  زا  ار  قوف  ضقانت  موزل  * 

دعب هک  دـشاب  زیاج  رگا  لاح  تسا  مزال  فیلکت  لاثتما  هک  دوشیم  عطاق  فّلکم  هجوتم  عراـش  مکح  عقاو ) هب   ) عطق لوصح  زا  سپ  نوچ 
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نایم عمج  نآ ) مدع  لاثتما و  موزل   ) مکح ود  نیا  رودص  هک  دیآیم  مزال  نک ، يراددوخ  عطق  هب  لمع  زا  هک  دـیامرفب  لاثتما  هب  مکح  زا 
. تسا لاحم  يرما  هک  تسا  عراش  سفن  رد  هدارا  مدع  هدارا و  دوجو  ضقانت  نیا  همزال  دشاب و  نیضقانتم 

؟ دینزب یلاثم  یقیرط  عطق  رد  قوف  ضقانت  نییبت  رد  * 
هک یهار  ره  زا  لاح   ) تسا رمخ  عیام  نیا  هک  دنکیم ، لصاح  عطق  فلکم  لثملا : یف  ج :

31 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک دریذپیم  تروص  ریز  لکش  هب  وا  نهذ  رد  سایق  تامدقم  دوخيدوخهب  دمآ  هک  عطق  دشاب )

يرغص رمخ  عئاملا  اذه 
يربک هنع  بانتجالا  بجی  رمخلا  ّلک  و 

هجیتن هنع  بانتجالا  بجی  عئاملا  اذهف 
. تسین بانتجالا  بجاو  مارح و  عیام  نیا  ریخ  دیوگب  دناوتیمن  هتسناد  زارتحالا  مزال  مارح و  ار  رمخ  دوخ  هک  یعراش  اذل  و 

؟ دینزب یلاثم  یعوضوم  عطق  رد  روکذم  ضقانت  نییبت  رد  * 
قرط رد  یتیـصوصخ  چیه  اجنیا  رد  مارحلا ) کل  وهف  ءیـش  ۀّیرمخب  تعطق  اذا   ) هدومرف سدقم  عراش  هک ، مینک  ضرف  رگا  لثملا : یف  ج :

. دراد تیعوضوم  عطقلا  قلطم  سپ  هدومنن ، رکذ  عطق  لوصح 
؟ درادن تلاخد  عوضوم  رد  عطق  هک  دیتفگن  امش  رگم  * 

رد ار  یـصاخ  عطق  دـناوتیم  عراش  دوشیم و  راب  هیعقاو  نیواـنع  يور  مکح  هتـشادن و  یتلاـخد  عوضوم  رد  عطق  هیماـما  ياـنبم  رب  هلب  ج :
. دیامن ذخا  شباطخ  عوضوم 

. دومن يوریپ  لیلد  زا  دیاب  الا  دراد و  دوجو  مکح  نیا  يدش  عطاق  صاخ  ببس  ای  هار و  نیا  زا  رگا  دیوگب : لثملا  یف 
. دشابیم هرعاشا  يانبم  رب  روکذم  لاثم  هتکن :

؟ تسیچ نتم  رد  ةریثک ) عطاقلا  ریغ  مکح  یلا  ۀبسنلاب  کلذ  ۀلثما   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. تسا عطاق  ریغ  هب  تبسن  تسا  یعوضوم  عطق  ياهلاثم  شدارم  ج :

: لثم
هار زا  ینعی   ) فراعتم داهتجا  قرط  زا  شملع  هک  یـسک  هب  شعوجر  هّیعرف و  هّیلـصا و  هّیعرـش  ماـکحا  رد  دـلقم  صخـش  رب  عراـش  مکح 

. دشاب هدش  لصاح  عامجا ) لقع و  تنس ، باتک و 
: ینعی تسا ، ربتعم  یصاخ  عطق  هیعرش  ماکحا  باب  رد  هک  دندقتعم  نییرابخا  رگید : ترابع  هب 

لقع مکح  زا  لصاح  ام  عطق  رگا  نکل  دراد ، شزرا  دوش  لصاح  یمکح  هب  عطق  تنس و )...  باتک و  لثم :  ) هیعرش بابـسا  قیرط  زا  رگا 
عطق نیا  دـنچره  دـنک  يوریپ  ماکحا  هنوگنیا  رد  وا  زا  دـناوتیمن  دـّلقم  تسا و  شزرا  دـقاف  دـشاب ) هبیجع  يایاضق  رفج و  لمر ، ینعی : )

فراعتم ياههار  زا  قساف  دـهتجم  يارب  هک  یعطق  لثم  ای  و  تسا . مزال  شدوخ  يارب  یعطق  نینچ  زا  تعباـتم  دراد و  شزرا  دـهتجم  يارب 
، ای و  تسا . مزال  دهتجم  دوخ  رب  عطق  نیا  زا  تعباتم  دنچره  دنک  دیلقت  يو  زا  هک  درادن  قح  دـلقم  یتروص  نینچ  رد  هک  دوشیم  لصاح 

قیرط زا  هن  دـشاب  هدرک  كرد  ار  نآ  سح  قیرط  زا  هک  نک  لـمع  لداـع  درف  ربخ  هب  یتروص  رد  دـیوگیم : هک  یـضاق ، رب  عراـش  مکح 
. سدح

32 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: حیضوت

هدهاشم و يور  زا  دیاب  دهاش  ملع  یهتنم  دیامن  لمع  دوهـش  عطق  ملع و  هب  دیاب  هکلب  دنک ، لمع  شدوخ  ملع  هب  دناوتیمن  یـضاق  یهاگ 
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تواضق سدح  نع  ول  دهاش و  بناج  زا  یعطق  هنوگره  هب  درادن  قح  یـضاق  نیاربانب  سدـح  يور  زا  هن  دـشاب  یـسح  روضح  هنوگره  ای 
. دنک

33 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هماقم ۀّیلمعلا  لوصالا  ضعب  ۀّیعرـشلا و  تارامالا  مایق  عقاولا  یلا  قیرط  وه  يذـلا  عطقلا  ّصاوخ  نم  مث  - 1 -[ 2  ] هتّیجح عطقلا و  ّصاوخ 

: مکحلا کلذ  لیلدل  عبات  ّهناف  ۀّیعوضوملا ، هجو  یلع  مکحلا  یف  ذوخاملا  فالخب  لمعلا ،)  ) یف
. هماقم لوصالا  ضعب  تارامالا و  تماق  عوضوملل  ۀّیقیرطلا  هجو  یلع  هرابتعا  جراخ  لیلد  نم  وا  هنم  رهظ  ناف 

ّنا انـضرف  اذا  امک  هریغ ، هماقم  مقی  مل  صخـشلاب  ۀـمئاق " ۀّـصاخ  ۀفـص  اـهنوک  ثیح  نم  عوضوملا  یف  عطقلا  ۀفـص  راـبتعا  هنم  رهظ  نا  و 
دحأب ّنظلاک  هریغ - ّناف  ۀـّیعابرلا ، نم  نییلوألا  ۀـّیثالثلا و  ۀـّیئانثلا و  تاـعکرلا  ددـع  ظـفح  یف  هجولا  اذـه  یلع  عطقلا  ۀفـص  ربتعا  عراّـشلا 

. رثکالا مدع  ۀلاصأ  ةالصلا و  یف  ّنظلا  قلطم  ۀّیّجح  ّۀلدا  ریغ  ّیجراخ  ّصاخ  لیلدب  ّالا  هماقم  موقی  دئازلا ال  مدع  ۀلاصا  وا  نیفرطلا 
امهب هسفن  لمع »  » یف دـهاشلا  لیوعت  زاـج  نأ  و  [ 6] لوق یلع  دیلا  وأ  ۀنّیبلا  یلا  ادانتـسا  ةداهـشلا » ءادأ   » زاوج مدـع  بابلا  اذـه  نم  و  -[ 2]

ام ّلک  ّنأ  جراخلا  نم  تبثی  نأ  ّالا  ةداهـشلا ،» ءادأ   » ماقم فالخب  ۀـّیقیرطلا  هجو  یلع  لمعلا »  » ماـقم یف  هب  دوهـشملاب  ملعلا  ّنـال  اـعامجا ،
[7 .] دیلا یلا  دانتسالا  زاوج  یف  ةدراولا  صفح  ۀیاور  نم  رهظی  امک  ةداهشلا ، یف  هیلا  دانتسالا  زوجی  ۀّیعرشلا  قرطلا  نم  هب  لمعلا  زوجی 
ةایحلا یف  ّکشلا  دنع  قّدصتلا  بجی  ّهناف ال  هدـلو » ةایحب  انّقیتم  ماد  ام  مهردـب  موی  ّلک  قّدـصتی   » نأ ذـحأ  رذـن  ول  ّهنأ  رهظی  انرکذ  اّمم  و 

. باحصتسالا بوجولا  یف  یفکی  ّهناف  ةایحلا ، سفنب  رذنلا  ّقلع  ول  ام  فالخب  ةایحلا ، باحصتسا  لجال 
، اضیأ ّنّظلا  یف  راج  ۀیعوضوملا - ۀهج  یلع  يرخا  ۀّیقیرطلا و  هجو  یلع  ةرات  اذوخأم  عطقلا  نوک  نم  انرکذ - يّذلا  اذه  ّنا  مث  -[ 3 *** ]

ّبترت یف  اطـسو  هنوک  ینعمب  عراشلا ، لعجب  قیرط  ربتعملا  ّنظلا  و  هسفنب ، قیرط  ملعلا  ّنا  ثیح  ۀّیقیرطلا - ۀـّیفیک  یف  ملعلا  قراف  نا  هناف و 
ذخؤی دـق  و  ۀّیعرـشلا ، قرطلا  رئاس  هماقم  موقی  هقّلعتم  یلا  الوعجم  اقیرط  ذـخؤی  دـق  اضیأ  ّهنا  ـالا  اـقباس - هیلا  انرـشأ  اـمک  هقّلعتم ، ماـکحأ 

. لّوالا هیف  بلاغلا  ّنکل  هماقم ، ةربتعملا  قرطلا  نم  هریغ  مایقب  مکحلا  ّمث  کلذ  لیلد  ۀظحالم  نم  ّدب  الف  مکحل ، اعوضوم 
34 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

یعوضوم عطق  یقیرط و  عطق  تیصاخ 

( عطق  ) نآ ياـج  هب  هیلمع  لوصا  زا  یخرب  هیعرـش و  تاراـما  ینیـشناج  عقاو  هب  ندیـسر  يوسهب  تسا  هار  هک  یعطق  صاوـخ  هلمج  زا  - 1
لعج ار  مکح  نآ  هک  تسا  یلیلد  عباـت  عطق  زا  مسق  نیا  هکاریز  تسا  هدـش  ذـخا  عوضوم  ناوـنع  هب  مکح  رد  هک  یعطق  فـالخهب  تسا .

. تسا هدومن 
. دنوشیم نآ  نیشناج  هیلمع  لوصا  یضعب  تاراما و  تسا  هدش  ظاحل  تیقیرط  وحن  هب  عوضوم  رد  عطق  رابتعا  هک  دوش  مولعم  رگا  اذل 
هچنآ  ) صخـش هب  مئاق  تسا و  صاخ  یتفـص  هک ، تهج  نآ  زا  عوضوم  رد  عطق  تفـص  هک  دیآ  تسد  هب  هیجراخ  هنیرق  ای  لیلد  زا  رگا  و 

. دوشیمن نیشناج  شدوخ  زا  ریغ  يزیچ  تسا ) یناسفن  تالامک  زا 
( زامن  ) تاعکر ددـع  ظفح  بوجو  عوضوم  رد  یفـصو )  ) هجو نیمه  رب  ار  عطق  تفـص  سدـقم  عراش  هک  مینک  ضرف  رگا  هک  روطنامه 

مدـع ۀـلاصا  ای  لامتحا و  فرط  ود  زا  یکی  هب  ّنظ  تسا ، هدومن  رابتعا  یتعکر  راهچ  ياهزامن  زا  مود  لوا و  تعکر  ود  برغم و  حـبص و 
هلدا زا  ریغ  يرگید  یجراخ  صاـخ  لـیلد  ببـس  هب  رگم  دوشیمن  عطق  ماـقم  مئاـق  تاـعکر ) دادـعت  يداـیز  رد  کـش  تروص  رد   ) دـیاز
عطق ياـجهب  ار  روبزم  یلـصا  اـی  نظ  ثحب ، دروم  صوصخ  رد  ناوتیم  هک  رثکـالا ، مدـع  ۀـلاصا  ّتیجح  اـی  زاـمن  رد  ّنظ  قـلطم  ّتیجح 

. داد رارق  تّجح 
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دامتعا هچرگا  اهقف  یخرب  لوق  رب  انب  دشاب  دـی )  ) ای هنّیب  هب  دـهاش  دانتـسا  هکیلاحرد  نداد  تداهـش  زاوج  مدـع  تسا  لیبق  نیمه  زا  و  - 2
وحن هب  نآ ، هب  صخـش  لمع  ماـقم  رد  تداهـش  دروم  هب  ملع  اریز  اـهقف ، عاـمجا  هب  تسا  زیاـج  تداهـش  نآ  هب  شدوخ  لـمع  رد  دـهاش ،
قرط هب  لمع  ماقم  رد  هک  دوش  تباث  هناگادج  یلیلد  کمک  هب  جراخ و  زا  رگم  تداهـش ، ءادا  ماقم  فالخهب  تسا  هدـش  رابتعا  تیقیرط 
رارق تداهـش  ءادا  كالم  دومن و  دانتـسا  اهنآ  هب  هک  تسا  زیاج  مه  تداهـش  ماقم  رد  انیع  درک ، دامتعا  ناوتیم  هک  ياهیعرـش  تاراـما  و 

. دوشیم هدافتسا  هدش ، هدراو  دی  هب  دانتسا  زاوج  رد  هک  صفح  تیاور  زا  انعم  نیا  هچنانچ  داد ،
هقدـص مهرد  کی  هنازور  دراد  نیقی  شدـنزرف  تایح  هب  هک  مادام  هک  دـنک  رذـن  نینچ  یـصخش  رگا  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 

هب نیقی  هقدـص ، بوجو  عوضوم  اریز   ) تاـیح باحـصتسا  رطاـخ  هب  تسین  بجاو  شدـنزرف  تاـیح  رد  کـش  ماـگنه  هقدـص  نیا  دـهد ،
ةویح سفن  هب  ار  رذن  هک  یتروص  فالخهب  دوشیمن  نآ  ماقم  مئاق  باحـصتسا  اذـل  و  دـشابیم ) ضحم  یعوضوم  وحن  هب  مهنآ  تایح ،
تایح رب  کش  تروص  رد  ضرف  نیا  رد  هک  مهدیم ) هقدص  مهرد  کی  يزور  دشاب  هدنز  مدنزرف  هکیمادام  دیوگب : ینعی ،  ) دننک قلعم 

رطاخ هب   ) باحصتسا ياضتقم  هب  شدنزرف 
35 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا بجاو  وا  رب  هقدص  نداد  راچان  تسا ) ندوب  هدنز  هب  موکحم  شدنزرف  هکنیا 
مه ّنظ  هرابرد  انیع  ّتیعوضوم ، زرط  هب  رگید  راب  دوشیم و  ذـخا  تیقیرط  وحن  هب  رابکی  عطق  هک  میتفگ  اج  نیدـب  اـت  هچنآ  سپـس ، - 3

لعج هب  دنتـسم  شتّیقیرط  ربـتعم  ّنظ  تسا و  یتاذ  ملع  ّتیقیرط  اریز  دراد ، قرف  ملع  اـب  ّتیقیرط  تیفیک  رد  نظ )  ) هچرگا تـسا  يراـج 
. تسا عراش 

. میدومن هراشا  نآ  هب  زین  اقباس  هک  نانچ  دراد  لعج  هب  زاین  شقّلعتم  ماکحا  ّبترت  تهج  ندش  عقاو  طسو  رد  ّنظ  هک  انعم  نیدب 
رگید مکح  يارب  عوضوم  ای  شقّلعتم  يارب  تیقیرط  وحن  هب  عوضوم  هاوخ  هدـش  هداد  رارق  قیرط  شقّلعتم  هب  تبـسن  یهاـگ  مه  نظ  نکل 

. تسا تجح  هک  دوشیم  هتفگ  هجیتن  رد  دنریگیم  رارق  نآ  ياج  هب  هیعرش  هلدا  قرط و  ریاس  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب 
نآرب تّجح  قـالطا  تروص  نیا  رد  هک  رگید  مکح  اـی  شقّلعتم  يارب  ّتیقیرط  وـحن  هب  هن  اـما  دوـشیم  هداد  رارق  عوـضوم  ّنظ  یهاـگ  و 

. دوشیمن نآ  نیشناج  هّیعرش  هلدا  قیرط و  ریاس  دوشیمن و 
يروما ینیـشناج  هب  ندومن )  ) مکح سپـس  و  تسا ) هداد  رارق  لیلد  ار  نظ  تروص  هچ  هب  هک  (، ) نظ  ) نآ لـیلد  هظحـالم  زا  ریزگاـن  سپ 

(. دناهداد رارق  ّتیقیرط  طانم  هب  ار  نآ  ینعی   ) تسا لّوا  هجو  ّنظ  رد  بلاغ  نکل  نظ ،)  ) نآ ياجهب  هربتعم ) هلدا  تاراما و  زا   ) نظ زا  ریغ 
؟ دشابیم هچ  یعوضوم  عطق  زا  یقیرط  عطق  زایتما  نیموس  لئاسملا * حیرشت 

: هک دشابیم  نیا  ج :
یعوضوم عطق  رد  یبلطم  نینچ  هکنآ ، لاح  دننیشنیم و  تسا  یقیرط  عطق  ياجهب  ربتعم  یلمع  لصا  هقث و  دحاو  ربخ  لثم  هربتعم  تاراما 

. درادن دوجو 
؟ دنوش عقاو  یقیرط  عطق  زا  ماقم  مئاق  دنناوتیم  ربتعم  یلمع  لصا  ای  هربتعم و  تاراما  ارچ  * 

دشاب هدش  تباث  یعرـش  رظن  زا  نآ  رابتعا  هک  يرگید  زیچ  تسا  عقاو  يوسهب  هار  افرـص  درادن و  یتیـصوصخ  عطق  تفـص  دوخ  نوچ  ج :
. دوش عطق  نیشناج  دناوتیم 

؟ درادن دوجو  یتوافت  دوشیم  عقاو  نآ  ماقم  مئاق  هچنآ  عطق و  نایم  ایآ  * 
. دشاب هتشاد  دناوتیم  مه  وا  نیشناج  تشاد  عطق  هک  یماکحا  راثآ و  ریخ ، ج :

؟ دینزب لاثم  عطق  هب  یبایتسد  مدع  ماگنه  تاراما  ینیشناج  نییبت  رد  * 
بوجو رب  تسا ) تجح  هک   ) هقث دـحاو  ربـخ  نکل  دـشن و  لـصاح  عطق  تبیغ  رـصع  رد  هعمج  زاـمن  بوجو  مدـع  اـی  بوجو  هب  رگا  ج :
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. تسا عابتالا  مزال  دیدرگ ، هماقا  هعمج 
36 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دینزب لاثم  عطق  زا  هربتعم  هیلمع  لوصا  یماقم  مئاق  نییبت  رد  * 
باحـصتسا لـصا  هچناـنچ  میتفاـین ، تسد  زین  ياهقث  ربـخ  هب  میدومنن  ادـیپ  تبیغ  ناـمز  رد  هعمج  بوجو  هب  عطق  اـم  هک  یتروـص  رد  ج :
باحـصتسا مییامن . ادـیپ  هعمج  بوجو  ءاقب  رد  کش  تبیغ ، نامز  رد  ام  و  جـع ؛)  ) ماما روضح  نامز  رد  هعمج  بوجو  رب  دـیامن  تلـالد 

. دروآیم يرهاظ  رما  باحصتسا  نوچ  دیآیم  مزال  لاثتما  سپ  ار ، بوجو  ءاقب  مینکیم 
؟ دنوش یعوضوم  عطق  نیشناج  دناوتیمن  ربتعم  یلمع  لصا  هربتعم و  تاراما  ارچ  * 

امدـع ادوجو و  مکح  دراد و  تیعوضوم  کش )...  نظ و   ) فلکم هیناسفن  تالاح  ریاس  ربارب  رد  عطق  تلاـح  یعوضوم ، عطق  رد  اریز  ج :
. دوش عطق  نیشناج  دناوتیمن  يرگید  زیچ  تسا ، عطق  رادم  ریاد 

ای دشاب  نظ  هچ  دوشیم ، هتشادرب  مه  مکح  عطق ، نتفر  نیب  زا  درجم  هب  دراد و  دوجو  مه  مکح  تسا  دوجوم  عطق  هک  ینامز  ات  هجیتن : رد 
. دشابیمن مزال  لاثتما  یتروص  نینچ  رد  هک  هن  ای  دشاب  یلمع  لصا  هچ  هن ،

؟ تسیچ یقیرط  عطق  یگژیو  * 
و درادـن ، فّلکم  هب  تبـسن  نآ  عیرـشت  رد  یتلاخد  دوشیم و  لمح  یعقاو  عوضوم  کی  تاذ  رب  یقیرط  عطق  رد  مکح  هک ، تسا  نیا  ج :

. دهدیم ناشن  ار  عقاو  تسا و  قیرط  هک  تسا  نیا  هب  اهنت  شرابتعا 
دهد ناشن  ار  عقاو  دناوتب  ینعی  دشاب  روکذم  تیـصوصخ  ياراد  هک  هربتعم  هّیلمع  لوصا  زا  یلقع  یعرـش و  لصا  هربتعم و  هراما  ره  اذل  و 
عطق اب  یقرف  تهج  نیا  زا  دنک و  هدافا  تسا  ّبترتم  عطق  رب  هک  ار  ياهدـیاف  هتفرگ و  رارق  عطق  ياجهب  دـناوتیم  باحـصتسا ) هنیب و  لثم : )

. درادن
؟ دینزب لاثم  یقیرط  عطق  ياجهب  هیلمع  لوصا  تاراما و  ینیشناج  نییبت  رد  * 

رب دش  مئاق  تسا  تّجح  اعرـش  هک  هقث  دـحاو  ربخ  نکل  میدرکن  ادـیپ  عطق  تبیغ  رـصع  رد  هعمج  بوجو  هب  تبـسن  ام  رگا  لثملا : یف  ج :
. تسا نایتالا  مزال  هعمج ، بوجو 

بانتجا نآ  زا  دیاب  دومن  ادیپ  عطق  تسوا  ربارب  رد  هک  یعیام  ندوب  رمخ  هب  فّلکم  و  مارح ) رمخلا   ) هک تسا  هدـمآ  لیلد  رد  رگا  الثم : ای 
. دنک

نکل دشن و  هماقا  مه  هنیب  رگا  ای  دنک  بانتجا  دـیاب  زاب  دـش  هماقا  شندوب  رمخ  رب  ياهنّیب  یلو  درکن  ادـیپ  عطق  نآ  ندوب  رمخ  هب  رگا  لاح 
هب فظوم  ار  وا  رمخ ، ءاـقب  باحـصتسا  دراد ، کـش  شندوب  رمخ  رد  نونکا  هدوـب و  رمخ  فرظ  نـالف  رد  اـقباس  هک  تسنادیم  فـّلکم 

. دنکیم عیام  نآ  زا  بانتجا 
؟ تسیچ رد  هربتعم  تاراما  اب  یقیرط  عطق  یساسا  توافت  * 

37 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یلعج  هیلمع  لوصا  تاراما و  رد  یلو  یتاذ  یقیرط  عطق  ّتیجح  رابتعا و  هک ؛ تسا  نیا  رد  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  عوضوملل ) ۀّیقیرطلا  هجو  یلع  هرابتعا   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا یعوضوم  عطق  ءاحنا  زا  یضعب  هب  هراشا  ج :

؟ تسا مسق  دنچ  رب  یعوضوم  عطق  * 
یفصو یقیرط 2 - تسا 1 - مسق  ود  رب  ج :

؟ تسیچ یقیرط  یعوضوم  عطق  زا  دارم  * 
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. درادن يرگید  ّتیصوصخ  الا  دراد و  تیقیرط  افرص  تسا  هدش  ذخا  یعرش  لیلد  عوضوم  رد  هک  یعطق  نآ  هک  تسا  نیا  ج :
؟ دراد تیقیرط  تسا ، ذوخأم  لیلد  ناسل  رد  هک  یعطق  هک  دیمهف  ناوتیم  هنوگچ  * 

: هار ود  زا  ج :
نیا لابند  هب  هنع و  بانتجالا  بحی  ءیـش  ۀّیرمخب  تعطق  اذا  دیامرفب : لثملا  یف  هک  لیلد  ناسل  رد  عراش  دوخ  حیرـصت  هار  زا  یکی  فلا )

( قیرط درجم  عطقلا  اذه  : ) هک دیامن  حیرصت  نایب 
رب هدش  مئاق  یجراخ  لیلد  کی  ناونع  هب  عامجا  نکل  مارح  عوطقملا  رمخلا  دیوگیم : لیلد  لثملا  یف  هک  یجراخ ، لیلد  هار  زا  یکی  ب :

[8 .] دراد ّتیقیرط  عطق  هکنیا 

ص37 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ یفصو  یعوضوم  عطق  زا  دارم 

ظاحل صخـش  هب  مئاق  باطخ  عوضوم  رد  ۀّیناسفّنلا  تافـص  نم  ۀفـص  ّهنا  امب  تسا و  عطق  سفن  افرـص  مکح  عوضوم  هک  تسا  یعطق  ج :
. تسا هدش 

؟ دوب یعوضوم  عطق  زا  مسق  مادک  ناتدارم  دنوشیمن  یعوضوم  عطق  ماقم  مئاق  هّیلمع  لوصا  تاراما و  دیتفگ  امش  هکنیا  * 
. دریذپیم ماقم  مئاق  یقیرط  یعوضوم  عطق  ّالا  یفصو و  یعوضوم  عطق  ج :

؟ دریذپیم ماقم  مئاق  یقیرط  یعوضوم  عطق  لیلد  هچ  هب  * 
. دریذپیم نیشناج  اذل  دراد  ّتیقیرط  عقاو  رد  نکل  تسا  یعوضوم  رهاظ  رد  نوچ  ج :

؟ دنریگیم رارق  نیشناج  لوصا  تاراما و  عطق ، هناگجنپ  ماسقا  زا  کیمادک  رد  یلک  روطهب  * 
رارق عطق  ياـجهب  لوصا  تاراـما و  یتفـص  وحن  هب  عوضوم  ءزج  عطق  یتفـص و  وحن  هب  عوـضوم  ماـمت  عـطق  ینعی : نآ  تروـص  ود  رد  ج :

. دنریگیمن
زا معا  دـنریگیم  رارق  نیـشناج  لوصا  تاراـما و  ّتیقیرط ، كـالم  هب  یعوضوم  عـطق  ضحم و  یقیرط  عـطق  ینعی  نآ  تروـص  ود  رد  و 

. عوضوم مامت  ای  دشاب  عوضوم  ءزج  هکنیا 
؟ دشابیم هچ  ّصاخ ).....  لیلدب  ّالا  هماقم  موقی  ال   ) ترابع زا  دارم  * 

38 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ماـمت اـی  دـشاب و  عوـضوملا  ءزج  هچ   ) ضحم یعوـضوم  عـطق  نیـشناج  دـنهاوخب  هیلمع  لوـصا  اـی  تاراـما  رگا  هـک  تـسا  نـیا  دارم  ج :

. دوش هماقا  تاراما  نیا  مایق  زاوج  رب  یصاخ  لیلد  دیاب  دنوشب  عوضوملا )
؟ تسا وحن  هچ  هب  یجراخ  لیلد  شقن  هیجوت  * 

هب هدعاق  نیا  دوشیم و  مکاح  ای  دراو  تسا  هداد  رارق  عوضوم  ار  عطق  هک  یعرـش  لیلد  هب  تبـسن  هدـش ، هماقا  یجراخ  ّصاخ و  لیلد  ج :
. تسا نییلوصا  قافتا  دروم  هلئسم  يربک  ناونع 

؟ تسیچ رس  رب  یعوضوم  عطق  رد  نییلوصا  عازن  سپ  * 
. دناهدرک ظاحل  یقیرط  یخرب  دناهتسناد و  ضحم  یعوضوم  نآ  رد  ار  عطق  نییلوصا  یضعب  ینعی  تسا  دراوم  تایرغص و  رد  عازن  ج :
؟ تسا دروم  مادک  خیش  زا  لقن  هب  تسا  فالتخا  تارضح  نیب  شندوب  یقیرط  ای  ملع  ندوب  یعوضوم  رد  هک  یتایرغص  دراوم و  زا  * 

. تسا یتعکر  راهچ  ياهزامن  مود  لوا و  ياهتعکر  برغم و  حبص ، زامن  تاعکر  ددع  رد  عطق  رابتعا  ج :
: حیضوت
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زامن تاعکر  رد  یسک  رگا  اذل  تسا ، هدش  رابتعا  ضحم  یعوضوم  دروم ، نیا  رد  تاعکر  ظفح  هب  عطق  هک  تسا  دقتعم  خیـش  بانج  - 1
. تسا لطاب  شزامن  دیامن  کش  برغم  ای  حبص 

ای دشاب و  زامن  حّحـصم  دناوتیمن  رثکالا  مدـع  ۀـلاصا  ای  کش  فرط  ود  زا  فرط  کی  هب  نامگ  ّنظ و  هدـعاق  لیبق  زا  يدـعاوق  هجیتن  رد 
. تسا نیمه  ناشرظن  زین  یتعکر  راهچ  ياهزامن  مود  لوا و  تعکر  ود  صوصخ  رد  هکنانچ  دوش . عقاو  عطق  ماقم  مئاق 

روکذم دروم  خیش  هکنیا  رب  تسا  یهاوگ  نیا  اذل  دنادیمن و  ربتعم  ار  يرگید  تفص  عطق  زا  ریغ  هلئسم  نیا  رد  خیش  هکنیا : مالک  لصاح 
عطق ياجهب  تاراما  زا  عطق  ریغ  نداد  رارق  اذل  تسا و  هدیدرگ  عقاو  مکح  دروم  ضحم  یعوضوم  وحن  هب  عطق  هک  دـنادیم  يدراوم  زا  ار 

هجیتـن رد  تسا  هداد  رارق  ضحم  یعوضوم  ار  عطق  هک  یلیلد  رب  دوش  مکاـح  اـی  دراو و  صاـخ  لـیلد  نآ  هک  دراد  یّـصاخ  لـیلد  هب  زاـین 
. دشابیمن یفاک  انعم  نیا  يارب  تسا  هداد  رارق  تجح  ار  نظ  قلطم  هک  یلیلد  درجم 

نآ هدومن و  رابتعا  ار  نیقی  فصو  اهنت  باب  نیا  رد  هدراو  هلدا  نوچ  تسا  ربتعم  نیقی  تفـص  تاعکر ، ظفح  رد  هک ، دـندقتعم  یخرب  - 2
تسا هداد  رارق  لاثتما  طانم  ار 

: لاح
ماقم مئاق  دناوتیمن  اذل  درادن  دوجو  هّیلمع  لوصا  تاراما و  ریاس  رد  نیقی  تفص  هک  اجنآ  زا 

39 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن ییاج  اجنیا  رد  دیاز  مدع  لصا  ای  فرط  ود  زا  یکی  هب  نامگ  سپ  دوش  عقاو  نیقی 

نیا رد  نیقی  سپ  دشابیم  یتّیـصوصخ  هنوگره  دقاف  نیقی  فصو  تسا و  نآ  ّتیقیرط  تهج  عطق  رابتعا  زا  دارم  هک  دـندقتعم  یخرب  - 3
. دنوش نیقی  نیشناج  دنناوتیم  رثکالا  مدع  ۀلاصا  ای  فرط  ود  زا  یکی  هب  ّنظ  هجیتن  رد  دشابیم  بوشم  یعوضوم  نیقی  لیبق  زا  دروم 

؟ تسا يأر  مادک  قوف  ءارآ  دراوم و  رد  بلاغ  رظن  * 
تعکر ود  ای  برغم  ای  حبص  زامن  رد  یسک  رگا  دنیوگیم  اذل  دنتسه و  نیقی  ياجهب  رثکالا  مدع  ۀلاصا  نظ و  ینیشناج  هب  داقتعا  اعون  ج :

ّنظ رگا  ینعی  دـشابیم . لطاب  شزامن  دـیامنن  ادـیپ  لیم  فرط  کی  هب  شنامگ  نظ و  دـیامن و  کش  یتعکر  راهچ  ياـهزامن  مود  لوا و 
. دراد قوف  هلئسم  رد  ینیشناج  بلاغ  هیرظن  رب  تلالد  نیا  تسا و  حیحص  شزامن  دنک  ادیپ  لیم  یفرط  هب  كاش 

دروم مادـک  دـنراد  فـالتخا  نییلوصا  تارـضح  نآ  ندوب  یقیرط  اـی  ملع  ندوب  یعوضوم  رد  هک  یتایرغـص  دراوم و  زا  دروـم  نیمود  * 
؟ تسا

. دشاب هنیب )  ) ای دی )  ) هب دنتسم  هک  تسا  یتداهش  زاوج  مدع  ج :
هار زا  هک  ار  یعطق  اهنت  هدومن و  فرـصت  نآ  رد  اذل  هدومن و  رابتعا  ظاحل و  یعوضوم  وحن  هب  ار  هب  دوهـشم  هب  عطق  سّدـقم  عراش  ینعی :
دوش لصاح  هنیب ) راهظا   ) ای دی )  ) هظحالم هار  زا  نآ  هب  عطق  هک  ار  يدروم  هجیتن ، رد  تسا  هداد  رارق  طانم  دوش  لصاح  دهاش  يارب  سح 

. تسا هدادن  رارق  تداهش  ءادا  زوجم 
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

وذ ود ، نآ  زا  یکی  نکل  دنکیم  ار  نآ  ّتیکلام  ياعّدا  کیره  هتشاد و  عازن  مه  اب  ینوکـسم  هناخ  کی  رـس  رب  رکب  دیز و  لثملا : یف  ج :
. دشابیم دیلا 

تاراما هب  ناشتداهـش  لمع  رد  دنناوتیم  تسا  رفن  ود  نآ  زا  کیمادک  کلم  هناخ  هک  دـنهدب  تداهـش  دـنهاوخب  لداع  رفن  ود  رگا  لاح 
عطق ياجهب  هراما  اجنیا  رد  سپ  دـنیامن  يراـج  کـلم  نآرب  ار  ّتیکلم  راـثآ  تسا و  ّتیکلم  هراـما  دـی )  ) دـنیوگب دـنیامن و  تعاـنق  هّینظ 

هنرگو دـنهد  تداهـش  هک  اعرـش  تسا  زیاـج  دـنراد  نـیقی  مـلع و  رگا  اذـل  دراد و  تیعوـضوم  مـلع  تداهـش ، ماـقم  رد  نـکل  دنیـشنیم 
. صاخ لیلد  هب  زج  دشابیمن  لوبق  ناشتداهش 
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زا ام  هک  دراد  ّتیقیرط  باطخ  نالف  رد  هذوخأم ، عطق  هک  تسا  هدـش  تباث  ام  يارب  صاخ  لیلد  هب  دراوم  یـضعب  رد  دـش  رکذ  هچنانچ  * 
ّتیعبت لیلد  زا  مه  زاب  دراد  تیعوضوم  باطخ  نالف  رد  هذوخأـم  عطق  هک  تسا  هدـش  تباـث  مه  دراوم  یخرب  رد  مینکیم و  يوریپ  لـیلد 

هجو رب  ای  تسا  هدـش  ذـخا  ّتیقیرط  هجو  رب  هک  مینادیمن  ام  تسا و  هدـش  ذـخا  یباطخ  عوضوم  رد  یعطق  هک  يدراوم  رد  لاح  مینکیم 
؟ دشابیم هچ  هدعاق  ياضتقم  ّتیفصو 

40 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دراوم رد  اذـل  دوبیم و  ثبع  نآ  ندروآ  اـّلا  تسا و  لـیخد  مکح  رد  دراد و  ّتیعوضوم  عطق  ینعی : تسا  ّتیفـصو  هدـعاق  ياـضتقم  ج :

. میریگیم کمک  هدعاق  نیا  زا  هکوکشم 
؟ تسیچ ندوب  یعوضوم  ندوب و  یقیرط  رد  ثحب  تارمث  * 
. دوشیم راکشآ  رذن  باب  رد  ثحب  نیا  تارمث  زا  یکی  ج :

وا تایح  هب  نیقی  زورید  ات  لاح  مهدـب  هقدـص  مهرد  کی  زور  ره  تسا  تایح  دـیق  رد  مدـنزرف  هک  ینامز  ات  منکیم  رذـن  نم  لـثملا  یف 
مه زاب  هک  ار  مدـنزرف  تایح  منکیم  باحـصتسا  اجنیا  رد  مراد ، وا  تایح  هب  کـش  زورما  نکل  بجاو ، نم  رب  هقدـص  تخادرپ  متـشاد و 

. تسا بجاو  نم  رب  هقدص 
نیقی زورید  ات  لاح  تسا ، بجاو  نم  رب  هقدص  مهرد  کی  هنازور  مراد ) نیقی  مدنزرف  تایح  هب  هکیمادام   ) منکیم رذـن  تقو  کی  نکل 

نیا بلطم  خساپ  تسا ، یفاک  هنیب  ای  باحـصتسا  ایآ  منکب  دیاب  هچ  مراد  وا  تایح  هب  کش  زورما  اما  مدادیم  هقدص  متـشاد و  شتایح  هب 
. تسین راک  رد  مه  یمکح  نیقی  دوبن  اب  اذل  مراد ) هب .....  نیقی  هکیمادام   ) مدوب هدومن  دیق  اریز  ریخ ، هک  تسا 

؟ تسیچ نتم  رد  اضیا )...  ّنّظلا  یف  راج   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
دش میسقت  یفصو  یقیرط و  هب  یعوضوم  عطق  یعوضوم و  یقیرط و  هب  عطق  هک  روطنامه  هک : تسا  نیا  ج :

. دوشیم میسقت  یفصو  یقیرط و  هب  یعوضوم  نظ  یعوضوم و  یقیرط و  هب  مه  نظ  روطنیمه 
؟ تسا ینظ  هنوگچ  یقیرط  نظ  * 

. درادن یتّیصوصخ  هنوگچیه  هدوب و  عقاو  يوسهب  یهار  اهنت  ج :
؟ تسا ینظ  هنوگچ  یعوضوم  نظ  * 

. تسا هّنظم  رادم  ریاد  دوبن  دوب و  ثیح  زا  مکح  تسا و  تیصوصخ  ياراد  نظ  تفص  ج :
؟ تسا ینظ  هنوگچ  یقیرط  یعوضوم  نظ  * 

هار زا  ای  عراـش و  حیرـصت  هار  زا  ناوتیم  ار  اـنعم  نیا  هدـش و  ذـخا  عقاو  يوسهب  هار  ناونع  هب  افرـص  باـطخ  عوضوم  رد  ذوخأـم  نظ  ج :
. دروآ تسد  هب  عامجا 

؟ تسا ینظ  هنوگچ  یفصو  یعوضوم  نظ  * 
دشاب نظ  رگا  ینعی  تسا  نآ  رادم  ریاد  یعرش  مکح  دراد و  تیصوصخ  تسا  هیناسفن  تافص  زا  یتفص  هک  تهج  نآ  زا  نظ  تفـص  ج :

. دشابن یمکح  هنرگو  تسه  مکح 
؟ تسیچ خیش  نتم  رد  اعوضوم )....  ناک  ءاوس   ) ترابع زا  دارم  * 

زا دناهداد  رارق  قیرط  نونظم ) رما  ینعی   ) شقّلعتم هب  تبسن  هک  ار  یّنظ  نآ  هک : تسا  نیا  ج :
41 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیمن جراخ  لاح  ود 
بجیف ۀـلبق  ّهنا  بناـج  یلا  تننظ  اذا  : ) هک دـیایب  نینچ  لـیلد  رد  هکنیا : لـثم  دـناهداد ، رارق  شقّلعتم  مکح  عوـضوم  ار  ّنظ  هـکنیا ، اـی  - 1
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( اهیلا ةالصلا 
مکح هک  يوس  نآ  هب  زامن  بوجو  يارب  عوضوم  ار  هلبق  هب  نظ  سپـس  هدـش و  هداد  رارق  قیرط  هلبق  هب  تبـسن  ّنظ  ادـتبا  لاـثم  نیا  رد  هک 

. هدومن ذخا  ۀیقیرطلا  هجو  یلع  عوضوم  وحن  هب  تسا  قلعتم 
. تسا هدش  راب  هنونظم  هلبق  هب  زامن  بوجو  رگید : ترابع  هب 

: هک دوش  دراو  لیلد  کی  رد  هکنیا  لثم  دنیامن ، ذخا  يرگید ) عوضوم  کی  ینعی :  ) شقلعتم ریغ  مکح  عوضوم  ار  ّنظ  هکنیا : ای  و  - 2
( قّدصّتلاب کیلعف  لالهلا  توبثب  تننظ  اذا  )

لاله توبث  يارب  قیرط  ّنظ  ادتبا  لاثم  نیا  رد  هک  یهدب ، هقدص  هک  تسا  بجاو  وت  رب  يدومن  ادـیپ  نامگ  هام  لوا  توبث  هب  هک  یماگنه 
. دناهدومن ظاحل  ۀیقیرطلا ) هجو  یلع  عوضوم  وحن  هب  قّدصت  بوجو  ینعی :  ) لاله ریغ  مکح  يارب  عوضوم  ار  نآ  سپس  هتفرگ و  رارق 

؟ تسیچ روکذم  ضرف  ود  رد  بلطم  لصاح  * 
هیلمع لوصا  هربتعم و  تاراما  نظ ) نادقف  ینعی   ) شنادقف تروص  رد  تسا  هدوب  قیرط  ّنظ  روکذـم  ضرف  ود  رد  نوچ  هک : تسا  نیا  ج :

. دنوشب نآ  ماقم  مئاق  دنناوتیم 
؟ دریذپیم تروص  وحن  هچ  هب  روکذم  ضرف  ود  رد  ینیشناج  نیا  * 

نالف هک  دنداد  ربخ  وا  هب  لداع  درف  ود  نکل  دنک  ادـیپ  فارطا  زا  کیچـیه  ندوب  هلبق  هب  ّنظ  تسناوتن  فلکم  رگا  لوا : لاثم  ضرف و  رد 
. دناوخب زامن  فرط  نامه  هب  هک  تسا  مزال  تسا  هلبق  تهج  فرط 

نداد هقدص  امتح  دنداد ، ربخ  يرما  نینچ  هب  لداع  درف  ود  هکنیا  ای  تسا  هام  لوا  ادرف  هک  دش  لصاح  عایـش  رگا  مود : لاثم  ضرف و  رد  و 
. دشابیم تّجح  ینظ ، نینچ  اذل  دوشیم و  بجاو  یفّلکم  نینچ  رب 

؟ دوشیم ّتیجح  قالطا  قوف ، ياهلاثم  رد  روکذم  نظ  هب  ارچ  * 
. تسا هدش  عقاو  طسو  ّدح  شقّلعتم  ماکحا  هب  تبسن  ۀّیقیرطلا  هجو  یلع  یعوضوم  ّنظ  اریز  ج :

؟ دشابیم هچ  خیش  نتم  رد  ذئنیح ) ۀّجحلا  هیلع  قلطی  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 
فلکم لـثملا : یف  دریگب . رارق  طـسو  دـح  تسا  نکمم  هدـش ) ظاـحل  ضحم  یعوـضوم  ّنظ  هک   ) ضرف نیا  رد  ّنظ ، هک : تـسا  نـیا  ج :

: دیوگب
42 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀّیرمخلا نونظم  اذه 
سجن ۀیرمخلا  نونظم  ّلک  و 

سجن اذهف 
؟ دوشیم ّتیجح  قالطا  ّنظ ، رب  قوف  سایق  رد  ایآ  * 

دشابیم نآ  ّقلعتم  هک  لوب  سفن  ای  ۀیلوبلا  نونظم  مکح  تابثا  يارب  هدش  عقاو  طسو  قوف ، لاثم  رد  نظ  هکاریز  ریخ ، ج :
: هکنآ لاح  و 

هن تسا  لوـب  سفن  ّنظ  قـّلعتم  هک  تسا  یهیدـب  نآ و  ریغ  هن  شقّلعتم  ماـکحا  تاـبثا  يارب  دوـش  عـقاو  طـسو  هکنآ  زا  تستراـبع  تّجح 
. ۀیلوبلا نونظم 

؟ دشابیم هچ  خیش  نتم  رد  ۀّیعرشلا ) قرّطلا  رئاس  هماقم  موقی  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 
. دشابیم ضحم  یعوضوم  ّنظ  ياجهب  تاراما  مایق  مدع  دارم  ج :

؟ دنوشیمن عقاو  ضحم  یعوضوم  نظ  ماقم  مئاق  تاراما  ارچ  * 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراد تلاخد  مکح  لاوز  رد  شمدع  مکح و  ّبترت  رد  شلوصح  نظ ، زا  مسق  نیا  هکنوچ ، ج :
؟ تسیچ رد  ود  نآ  یساسا  توافت  سپ  دناعقاو  يوسهب  قیرط  ود  ره  عطق  نظ و  * 

. تسا عراش  لعج  هب  لوعجم  ّنظ  تیقیرط  دشابیم و  هتاذب  عطق  تیقیرط  ج :
؟ تسیچ رد  نظ  يارب  تیلوعجم  یگژیو  * 

دهد رارق  تجح  دنوشیم  لصاح  هک  یهار  ره  زا  ار  نونظ  همه  هک  تسوا  هدهعرب  هدوب و  عراش  تسد  رد  رما  مامز  هک  تسا  نیا  رد  ج :
. ار یّصاخ  ّنظ  هکنیا  ای 

؟ دشابیم هچ  یقیرط  نظ  یعوضوم و  نظ  نایم  یساسا  ياهتوافت  * 
: هک توافت  نیا  اب  دوشیم ، عقاو  طسو  یعوضوم  ای  دشاب  یقیرط  نظ  فلا :

رد هطـساو  یقیرط  یعوضوم  ّنظ  هکنآ  لاـح  تسا و  توبث  رد  هطـساو  نوـچ  دوـشیمن . قـالطا  تّجح  هملک  یفـصو  یعوـضوم  نظ  هب 
. دشابیم تجح  هدش و  عقاو  تابثا 

. درادن نیشناج  یفصو  یعوضوم  نظ  هکنآ  لاح  دنوشیم و  ّنظ  ماقم  مئاق  هّیلمع  لوصا  تاراما و  یقیرط  ّنظ  رد  ب :
. میشاب لیلد  عبات  دیاب  تسا  عراش  تسد  رد  یعوضوم ) هچ  دشاب  یقیرط  هچ   ) نظ رما  مامز  هک  اجنآ  زا  هتکن :

؟ تسیچ نظ  دروم  رد  خیش  ییاهن  رظن  * 
. دراد تیقیرط  دوشیم  ذخا  لیلد  ناسل  رد  نظ  هک  يدراوم  بلاغ  رد  دیامرفیم  ج :

43 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمعلا یف  جاتحی  عطاـقلا ال  ّنأ  تفرع  دـق  ّهنا  - 1 فداصی ] مل  ما  عقاولا  فداـص  ءاوس  ۀـجح  عطقلا  لـه   ] لوـالا روما  یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 

ارمخ و ءیـش  نوکب  عطق  اذاف  ۀجیتنلاب . عطقیف  اهب  عطق  يرغـصلل  يربک  کلذ  لعجیف  هعوطقم ، ماکحال  ۀتبثملا  ّۀلدالا  نم  دـیزأ  یلا  هعطقب 
. ءیشلا کلذ  ۀمرحب  عطقیف  ۀمرحلا  یه  اهسفن  یف  رمخلا  مکح  نوک  یلع  لیلدلا  ماق 

ۀّجح ّهنأ  وا  هتفلاخم ، یلع  بقاعیف  هللا  ملع  یف  عقاولل  افلاخم  ناک  نا  عراشلا و  نم  هیلع  ۀّـجح  وه  لـه  اذـه  هعطق  ّنأ  یف  مـالکلا  ّنکل  - 2
ام برـش  یلع  بقاعی  ّهنأ  ال  الهاج ، اهبرـش  نم  لباقم  یف  هیلع ، بقوع  املاع  ّیعقاولا  رمخلا  برـش  ول  ّهنأ  ینعمب  عقاولا ،؟ فداص  اذا  هیلع 

. عقاولا یف  ارمخ  نکی  مل  نا  ارمخ و  هنوکب  عطق 
رّخأ اذا  تقولا  قیـض  ّناظ  ّنأ  یلع  عامجالا  ۀـعامج  يوعد  نم  رهظی ، امک  لوالا ، یلع  قاـّفتالا  تاـماقملا  ضعب  یف  مهتاـملک  رهاـظ  - 3

. قیضلاب عطقلا  لمشیف  ناحجرلا ، يدرف  یندأ  نایبل  قیضلا  ّنظب  مهریبعت  ّناف  تقولا ، ءاقب  فشکنا  نا  یصع و  ةالصلا 
نا و  ّنظلا ، ّرمتسا  نا  رّخأ  ول  یصع  تقولا  قیض  ّنظ  ول  : » ةرکذتلا یف  لب  نایصعلا ، یف  فقوتلا  ّیئاهبلا  انخیش  ۀیاهنلا و  نع  یکح  معن  - 4

[10 .] حیتافملا یف  انخیاشم  دّیس  مدعلا  برقتسا  و  یهتنا ، [، 9 «] نایصعلا مدع  هجولاف  هفالخ  فشکنا 
فاشکنا دـعب  ول  هیف و  ةالـصلا  مامتا  بجی  ۀیـصعم  هعوطقم  وا  رطخلا  نونظملا  قیرطلا  كولـس  ّنأ  یف  ارهاظ  مهنیب  فالخ  ـال  اذـک  و  - 5

. يرجتلا حبقب  لقعلا  مکح  قاقحتسالا و  یلع  ءالقعلا  ءانب  هدّیؤی  و  لّمأتف . هیف ، ررضلا  مدع 
عئام نوکب  رخآلا  عطق  ارمخ و  نّیعم  عئام  نوکب  امهدحا  عطق  نأب  نیعطاق  نیـصخش  انـضرف  اذا  ّانأب  کلذ : یلع  لقعلا  ۀلالد  ررقی  دـق  و  - 6

نم هّقحتـسی  وا  امهدحأ ، هّقحتـسی  وا ال  باقعلا ، اّقحتـسی  نأ  اّماف  رخآلا ، ۀـفلاخم  عقاولل و  امهدـحأ  ۀـفداصم  قفتاف  امهابرـشف ، ارمخ  رخآ 
نع جراخ  وه  امب  باقعلا  قاقحتـسا  ۀـطانال  مزلتـسم  ثلاثلا  و  عبارلا ، یناثلا و  یلا  لیبس  ـال  سکعلا . وا  رخـآلا ، نود  عقاولا  هعطق  فداـص 

. لّوالا نّیعتف  لدعلا ، هیضتقی  امل  فانم  وه  و  رایتخالا ،
44 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
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( عطق ثحبم  تاهیبنت  )

[ درادن يزاین  دنتسه  شعوطقم  ماکحا  هدننکتابثا  هک  ياهلدا  زا  رتشیب  هب  شعطق  هب  لمع  رد  عطاق   ] لّوا هیبنت 

هراشا

روبزم لیلد  هجیتن : رد  درادن  يزاین  دنتسه  شعوطقم  ماکحا  هدننکتابثا  هک  ياهلدا  زا  رتشیب  هب  شعطق  هب  لمع  رد  عطاق  هک ، یتسناد  - 1
. دنکیم ادیپ  عطق  هجیتن  هب  دهدیم و  رارق  شعوطقم ) ینعی :  ) هدومن ادیپ  عطق  نادب  هک  یئارغص  يارب  يربک  ار 

عیام نآ  ندوب  مارح  هب  سپ  تسا  تمرح  اتاذ  رمخ  مکح  هک  دـیامن  تلالد  مه  لیلد  دـیامن و  ادـیپ  عطق  یعیام  ندوب  رمخ  هب  یتقو  ـالثم :
. دنکیم لصاح  عطق 

رد دـشاب و  عقاو  اب  فلاخم  دـنچره  هن ؟ ای  تسا  تّجح  يو  ّقح  رد  عراش  بناج  زا  عطاق  عطق  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  العف  نکل ، - 2
؟ دشاب عقاو  اب  قفاوم  هک  تسا  تّجح  وا  رب  عطق  نیا  یتروص  رد  هک  نیا  ای  دوشیم ؟ هذخاؤم  عطق )  ) نآ اب  تفلاخم  تروص 

زا هک  یـسک  لباقم  رد  دوشیم ؟ باقع  ایآ  دراد  نآ  ندوب  بارـش  هب  ملع  هکیلاحرد  دـیماشآ  ار  یعقاو  رمخ  عطاـق ) فّلکم   ) رگا ینعی :
هچرگا هتـشاد ، عطق  شندوب  رمخ  هب  هک  يزیچ  ندیـشون  برـش و  رطاخ  هب  عطاق )  ) دوشیم هذخاؤم  هکنیا  ای  دشونیم ؟ ار  نآ  لهج  يور 

. دشابن رمخ  عقاو  رد 
(. دـشابن عقاو  قباـطم  دـنچره  عطق  تفلاـخم  رب  باـقع  ینعی :  ) تسا لّوا  مکح  رب  رظن  قاـفتا  دراوـم  یـضعب  رد  اـملع  تاـملک  رهاـظ  - 3

دـشاب هتـشاد  نامگ  تقو  ندوب  گنت  هب  یـسک  رگا  هکنیا ، رب  املع  زا  یعمج  عاـمجا  ياـعدا  زا  ددرگیم  رهاـظ  رما ) نیا   ) هک روطناـمه 
. تسا یقاب  تقو  هک  دوش  مولعم  دنچره  هدرک  تیصعم  دزادنیب  ریخأت  هب  ار  شزامن  کلذعم 

هب عطق  لماش  یلوالاب  باقع ،)  ) سپ تسا  نظ ) ینعی   ) ناـحجر زا  فیعـض  درف  ناـیب  تهج  هب  قیـض  ّنظ  هب  روهـشم )  ) ناـشیا ریبعت  اـما  و 
. دوشیم قیض 

رگا هک : تسا  هدومرف  رکذت  رد  یلح  همالع   ) هکلب تسا ، هدش  تیاکح  تیـصعم  قّقحت  رد  فّقوت  یئاهب ؛ خیـش  و  هماّلع )  ) هیاهن زا  هلب  - 4
فالخ فشک  و   ) هتفای همادا  شنامگ  رگا  هتبلا  تسا  هدرک  هانگ  دزادـنا  ریخات  هب  ار  شزامن  دـشاب و  هتـشاد  ناـمگ  تقو  یگنت  هب  یـسک 

. تسا هدرکن  هانگ  دوش ، فشک  تقو ) قیض   ) نآ فالخ  رگا  و  دوشن )
. تسا هتسناد  برقا  ار  نایصع  ققحت  مدع  لوصالا  حیتافم  باتک  رد  دهاجم  دیس 

نآ رد  زامن  مامتا  تسین  یفالخ  تسا  تیـصعم  رطخلا  عوطقم  ای  رطخلا  نونظم  هار  ندومیپ  هکنیا  رد  روهـشم  نایم  رهاـظ  بسح  هب  و  - 5
. دشاب رفس  نآ  رد  ررض  دوبن  فاشکنا  زا  دعب  دنچره  تسا  مزال  رطخلا ) عوطقم  ای  رفس  )

45 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیم دییأت  يّرجت  حبق  هب  لقع  مکح  القع و  هریس  ءانب و  ار  باقع  قاقحتسا  و  روهشم ) لوق   ) يأر نیا  و 

عطق ینّیعم  عیام  ندوب  بارـش  هب  یکی  هک  مینک  ضرف  ار  عطاق  درف  ود  رگا  هک  دوشیم  ریرقت  هنوگنیا  يّرجت  رب  لقع  تلالد  یهاگ  و  - 6
يرگید عقاو و  اـب  قباـطم  عطق  ود  زا  یکی  سپـس  دـنماشآیم ، ار  عیاـم  ود  نآ  ود  ره  يرگید و  نّیعم  عیاـم  ندوب  رمخ  هب  يرگید  دراد و 

. سکعلاب ای  دمآرد  عقاو  اب  فلاخم 
تسا لعاف  رایتخا  زا  جراخ  هک  دشاب  يرما  هب  طونم  باقع  قاقحتسا  هک  تسا  نیا  مزلتسم  موس  لامتحا  حیحـصان ، مراهچ  مود و  لامتحا 

. دوشیم نّیعم  لوا  لامتحا  سپ  دشابیم ، یفانم  دراد  ءاضتقا  لدع  هک  يدعاوق  اب  نیا  و 
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؟ تسیچ نتم  رد  ۀلدالا )...  نم  دیزا  یلا  جاتحی ...  ال   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 
ریز لکـش  هب  یـسایق  نآ  هب  تبـسن  شفیلکت  عوـطقم و  يارب  مکح  تهج  عیاـم  نـالف  تیلوـب  هب  عـطق  زا  سپ  فـلکم  هک ، تسا  نـیا  ج :

: هک دهدیم  تروص 
يرغص تسا  لوب  نیا 

يربک تسا  سجن  یلوب  ره 
هجیتن تسا  سجن  عیام  نیا  سپ 

رما هب  زاـین  هدـمآ  تسد  هب  نآ  زا  لوب  تساـجن  هب  مکح  هک  لـیلد  زا  ریغ  عوطقم  تساـجن  هب  مکح  رد  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ  لاـح 
ار سجن ) لوب  ّلک   ) روکذم لیلد  اذـل  تسا و  هدیـسر  ام  هب  عراش  زا  یلک ) يربک   ) لیلد نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  دـشابیمن ، يرگید 

. دسریم هجیتن  هب  يرغص و  ار  عیام ) تیلوب   ) شدوخ عوطقم  يربک و 
: لثملا یف  ای 

لکـش ار  ریز  ساـیق  هدیـسر  لـیلد  کـی  زا  هدافتـسا  اـب  شعوطقم  مکح  هب  یباـیتسد  يارب  عیاـم  کـی  ّتیرمخ  هب  عطق  زا  سپ  فـّلکم 
: دهدیم

يرغص تسا . رمخ  عیام  نیا 
يربک تسا . مارح  يرمخ  ره 

هجیتن تسا . مارح  عیام  نیا  سپ 
؟ میراد عراش  بناج  زا  هدیسر  لیلد  هب  زاین  اهنت  مکح ، هب  ندیسر  يارب  مه  ّنظ  باب  رد  ایآ  * 

هّحص زین  فّلکم  ّنظ  يور  دیاب  تسا  عراش  بناج  زا  یلک  ياربک  هکنیا  رب  هوالع  ریخ ، ج :
46 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوش لصاح  هجیتن  ات  دنادب ، تجح  هدومن  لیصحت  هنّیب  هار  زا  فّلکم  هک  ار  ینظ  ینعی : دراذگب 
؟ تسیچ نتم  رد  هعطق )...  ّنا  یف  مالکلا  نکل   ) ترابع زا  دارم  * 

( دشابن ای  دشاب  عقاو  قباطم  هچ   ) اقلطم تسا  تّجح  وا  ّقح  رد  عراش  بناج  زا  عطاق  عطق  ایآ  هک : تسا  نیا  ج :
: عطاق عطق  رگید : ترابع  هب 

تسا عقاو  اب  قباطم  یهاگ  - 1
نیا دراد و  هذخاؤم  نآ  اب  تفلاخم  هدوب و  تجح  یعطق  نینچ  تسا ، بوجو  مه  عقاو  رد  هدرک و  ادـیپ  بوجو  هب  عطق  فّلکم  لثملا : یف 

. تسا تیصعم  نامه 
. تسا بکرم  لهج  تقیقح  رد  عقاو و  اب  فلاخم  یهاگ  و  - 2

. تسا بوجو  یعقاو  مکح  هکیلاحرد  هدومن  ادیپ  تمرح  هب  نیقی  لثملا : یف 
عقاو فلاخم  عطق  اب  تفلاخم  دراد ، هذخاؤم  هدوب و  عقاو  فلاخم  عطق ، اب  ندومن  تفلاخم  هک  روطنامه  ایآ  هک : تسا  نیا  رد  نخس  لاح 

؟ دراد هذخاؤم  هدوب و  بکرم ) لهج  )
، تیرمخ هب  عطق  دوجو  اب  کلذعم  دـشاب ، بکرم ) لهج   ) عقاو فلاخم  شعطق  نیا  دوب و  عیام  کـی  ّتیرمخ  هب  عطاـق  یـسک  رگا  ینعی :

. دوشیم هذخاؤم  ایآ  دش  رهاظ  نآ  فالخ  سپس  دیشون و  ار  عیام  نآ 
لهج يور  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  هجیتن  رد  هک  تسا ؟ روآباـقع  تسا  عقاو  قباـطم  هک  یعطق  تفلاـخم  افرـص  هکنیا ، اـی 

. درادن باقع  هدوبن  بارش  هک  دش  مولعم  دعب  دیشون و  ار  نآ  شندوب  بارش  هب  عطق  اب  هکنیا  ای  دیشون  ار  یبارش 
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؟ دشابن عقاو  اب  قباطم  ول  تسا و  تجح  اقلطم  عطق  هکنیا  ای  دراد  هذخاؤم  نآ  تفلاخم  دش  عقاو  اب  فداصم  عطق  رگا  ایآ  رگید  ترابع  هب 
؟ تسیچ قوف  بلطم  ثحب و  رگید  ریبعت  * 

موـلعم سپـس  دوـشیم و  بکترم  ار  نآ  کـلذعم  دراد  يزیچ  تمرح  هب  عـطق  هک  یـسک  ینعی : تسا . يّرجت  ثحب ، نیا  رگید  ریبـعت  ج :
. دوبن مارح  هک  دوشیم 

؟ تسیچ نتم  رد  لّوالا ) یلع  قافتالا  مهتاملک ...  رهاظ   ) ترابع زا  دارم  * 
ناشیاعّدـم تابثا  يارب  دـننادیم و  باقع  ّقحتـسم  ار  عطق  اب  فلاـخم  مارح و  ار  عطق  تفلاـخم  هک  تسا  مّدـقتم  ءاـهقف  روهـشم  يأر  ج :

. دناهدومن عامجا  هب  کسمت 
. دننادیم تبوقع  بجوم  نایصع  نوچمه  ار  يّرجت  هک  روهشم  لوق  تابثا  رد  تسا  لوا  لیلد  نایب  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ قوف  ياعدم  رب  روهشم  لوا  لیلد  * 
47 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( تسا يّرجت  قیداـصم  زا  هک   ) رما نـالف  هک  دـناهداد  يوـتف  اـهقف  ماـمت  هک  مینکیم  هدـهاشم  هقف  رد  یـسررب  صحف و  اـب  دـنیوگیم  ج :
. مینکیم فشک  دراوم  نیا  زا  اذل  تسا و  تبوقع  بجوم 

؟ دشابیم هچ  نتم  رد  تقولا ).....  قیض  ّناظ  ّنا  یلع   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تروص  نیدب  تسا  نایصع  هجو  نایب  ج :

اب فلاـخم  تسا و  هدوـمن  تفلاـخم  نآ  اـب  كرت و  ار  بجاو  هفیظو  نیا  وا  هکنآ  لاـح  دـنک و  لـمع  شنظ  هب  دراد  هـفیظو  ّناـظ  صخش 
. تسا یصاع  بجاو ،

: لثملا یف 
گنت تقو  عقاو  رد  هک  دوش  مولعم  ادـعب  نکل  دزادـنیب و  ریخأت  هب  ار  شزامن  کلذعم  هدـش  گنت  زامن  تقو  هک  درک  ناـمگ  یفلکم  رگا 
یـسک نینچ  هک  دـنالئاق  اـهقف  زا  یعمج  هلئـسم  نیا  رد  تسا ، هتـشاد  تـقو  بورغ  هـب  زاـمن  درف  نیدـنچ  هزادـنا  هـب  هـکلب  تـسا ، هدوـبن 

. تسا راکتیصعم 
؟ دشابیم هچ  نتم  رد  نایبل )...  قیّضلا  نظب  مهریبعت   ) ترابع زا  دارم  * 

. دشابیم دوجوم  ای  ردقم و  لاکشا  کی  هب  خساپ  ج :
؟ دینک نایب  ار  روکذم  لاکشا  * 

. درادن عطق  هلئسم  هب  یطبر  تسا و  هدوب  ّنظ  اب  تفلاخم  صوصخ  رد  بلطم  ردص  رد  روکذم  عامجا  دیوگیم : لکشتسم  ج :
. دشابیمن ّنظ  لاح  هب  دیفم  عامجا  نیا  هب  کسمت  اذل 

؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
درف نیا  اـب  تفلاـخم  دـنیوگب : هدرک  یفرعم  ار  ناـحجر  فیعـض  درف  هک  تسا  روـظنم  نیا  هب  ّنظ  هـب  اـملع  روهـشم  ریبـعت  دـیامرفیم : ج :

. دوشیم لماش  یلوا  قیرط  هب  ار  قیض ) هب   ) عطق فلاخم  باقع  نیا  سپ  تسا ، باقع  قاقحتسا  بجوم  فیعض ) )
؟ تسا یعامجا  هلئسم  نیا  خیش  رظن  هب  ایآ  * 

تسا دقتعم  همالع  موحرم  تسا و  فقوت  هب  لئاق  هلئسم  نیا  رد  ییاهب  خیش  اریز  تسین ، یعامجا  هلئـسم  نیا  خیـش  بانج  رظن  هب  ریخ ، ج :
: هک

فشک تروص  رد  یصاع و  دشن ، مه  فالخ  فشک  سپـس  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  شزامن  تشاد و  تقو  قیـض  هب  ّنظ  رگا  يدرف  نینچ 
. دشابیم یصاع  ریغ  فالخ ،
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: هدومرف دهاجم  دیس  موحرم  و 
. درادن باقع  دوش  فالخ  فشک  سپس  دزادنیب و  ریخأت  هب  ار  زامن  تقو  قیض  هب  نظ  اب  رگا  فّلکم 

؟ تسیچ ۀیصعم ) رطخلا ...  نونظملا  قیرطلا  كولس  ّنا  یف  فالخ ...  ال   ) ترابع زا  دارم  * 
48 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تروص  نیدب  تسا  روهشم  لوا  لیلد  نییبت  رد  لاثم  کی  نایب  ج :
هب ای  تسا و  كانرطخ  هتـشادن و  ّتینما  هار  نیا  هک  دراد  نامگ  یفلکم  نینچ  رگا  دناوخب  مامت  ار  شزامن  دیاب  تیـصعم  رفـس  رد  فلکم 
زا دعب  دنچره  دناوخب  مامت  ار  شزامن  هک  تسا  بجاو  وا  رب  اذل  هدرک و  تیصعم  دیامن  رفس  هب  مادقا  دشاب و  هتـشاد  نیقی  نآ  تینما  مدع 

. تسا هدوبن  راک  رد  يرطخ  هک  دوش  مولعم  رفس  هب  مادقا  هار و  ندومیپ 
. تسا بقاعم  هدرک و  يّرجت  دومن  لمع  شداقتعا  عطق و  فالخرب  دوب و  عطاق  هکنیمه  نیاربانب :

؟ تسیچ لاثم  ود  نیا  نایاپ  رد  لمأتف )  ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
ام ثحب  زا  اذـل  دراد و  تیعوضوم  ررـض ، هب  عطق  ای  ّنظ  روهـشم ، لاثم  نیا  رد  تسا و  یقیرط  عطق  رد  اـم  ثحب  هکنیا  هب  دراد  هراـشا  ج :

. تسا هناگیب 
؟ دشابیم هچ  نتم  رد  ءالقعلا )....  ءانب  هدّیؤی   ) ترابع زا  دارم  * 

: دنیوگیم هک  تسا  روهشم  مود  لیلد  نایب  دارم  ج :
. دننادیم تّمذم  قحتسم  ار  يّرجتم  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  اهنآ  هریس  مینکیم ، هعجارم  ملاع  ءالقع  هب  هک  یماگنه 

؟ دشابیم هچ  نتم  رد  يرجتلا )...  حبقب  لقعلا  مکح  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دشابیم و  روهشم  ياعدم  رب  موس  لیلد  نییبت  ج :

الوم و ربارب  رد  تراسج  ینعی  يرجت  اریز  دـنکیم ؛ يرجت  یتشز  حـبق و  هب  مکح  ام  لـقع  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  دوخ  لـقع  هب  یتقو 
. تسا دنسپان  مومذم و  القع  يرما  نینچ  دوخ و  تمعنیلو  یهاون  نیمارف و  تمرح  نتفرگ  هدیدان 

؟ دراد دوجو  ءالقع  يانب  لقعلا و  مکح  نیب  یتوافت  هچ  * 
هب يراک  تسا و  تواضق  رد  یـضاق  فّلکم  لقع  اهنت  لقع ، مکح  رد  هکنآ  لاح  دراد و  دوجو  ءالقع  همه  رظن  قافتا  ءالقع  ءاـنب  رد  ج :

. دریگیم همشچرس  لقع  نیمه  زا  زین  ءالقع  يانب  دنچره  درادن  ءالقع  يانب 
؟ تسیچ نتم  رد  يرجتلا ) حبق  یلع  لقعلا  ۀلالد  رّرقی  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. یلالدتسا لقع  مکح  زا  تسترابع  نآ  تسا و  روهشم  مراهچ  لیلد  نایب  دارم  ج :
هب ملع  اب  کلذعم  تسا ، رمخ  تسوا  دزن  هک  یعیام  نالف  هک  دننک  ادیپ  عطق  مادـکره  رمع  دـیز و  صخـش  ود  رگا  لثملا  یف  دـنیوگیم :

اجنیا رد  لاح  تسا ، هدوب  بآ  هدیماشآ  رمع  هک  ار  هچنآ  بارـش و  هدیـشون  دیز  هک  یعیام  اقافتا  دندیـشون ، ار  نآ  عیام )  ) نآ ندوب  رمخ 
: تسا روصتم  تلاح  راهچ 

49 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بقاعم و رمع  ای  و  تسین 4 - بقاعم  رمع  یلو  هدش  باقع  دـیز  ای  دنوشیمن 3 - باقع  کیچیه  ای  - 2 دناباقع . قحتـسم  ود  ره  ای  - 1

. تسا باقع  نودب  دیز 
. تسا بقاعم  ءاملع  قافتا  هب  نآ  هب  عطق  اب  هانگ  بکترم  اریز  تسا ، فلاخم  یعطق  عامجا  اب  نوچ  تسا ، لطاب  مّود  ضرف  لاح :

حیجرت مزلتـسم  رما  نیا  دوـش و  باـقع  نآ  كراـت  رارف و  یعقاو  مارح  بکترم  هک ، تـسا  نـیا  مزلتـسم  اریز  تـسا ، لـطاب  مراـهچ  ضرف 
. دشابیم حجار  رب  حوجرم 
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باقع قاقحتـسا  كالم  اریز  تسا . لوبق  لباق  ریغ  هک  تسا  ملاع  أدبم  يارب  نآ  تابثا  ملظ و  دـییات  مزلتـسم  اریز  تسا ، لطاب  موس  ضرف 
نینچ زین  رمع  هکنیا  امک  تسا ، هدوب  شرایتخا  رد  عیام  ندـیماشآ  اهنت  هک  ارچ  تسا  جراخ  لـعاف  راـیتخا  زا  هک  دـشابیم  يرما  هب  طونم 

. تسا هتشاد  ار  يرایتخا 
نیا رطاخ  هب  دناوتیم  اهنت  توافت  نیا  تفگ : دیاب  رمع ، هن  مینادب و  بقاعم  ار  دیز  اهنت  هدش و  لئاق  توافت  رفن  ود  نیا  نایم  رگا  نیاربانب :

. تسا هدماینرد  عقاو  اب  قباطم  رمع  لعف  هدوب و  یعقاو  مارح  اب  قباطم  دیز  لعف  هک  دشاب 
دـساف یلات  اب  موس  ضرف  اذـل  دـشاب و  باقع  مدـع  باقع و  رادـم  ریاد  دـناوتیمن  تسین و  يراـیتخا  رما  تیقباـطم ، سفن  هکنآ ، لاـح  و 

. تسا لوبق  لباق  ریغ  سپ ، تسوربور 
: هجیتن رد 

. تسا يّرجتم  هک  تسا  بقاعم  رمع  مه  هدرک ؛ نایصع  هک  تسا  بقاعم  دیز  مه  ینعی  لوا  ضرف  دنامیم  یقاب 
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. ّلکلا یف  ۀشدخلا  نکمی  و 
دعاوق نم  فرعتس  ۀیاهنلا و  نم  تفرع  امک  دحاو ، ریغ  ۀفلاخم  عم  اصوصخ  ۀیلقع ، ۀلأسملا  و  لصاح ، ریغ  هنم  لّصحملاف  عامجالا ، اما  - 1

. ماقملا یف  ۀجح  سیل  هنم  لوقنملا  و  هّرس ، سّدق  دیهشلا ،
سفن یلع  ال  هیف ، ةواقشلا  ۀفـص  دوجو  نع  فشکی  لعفلا  اذه  نأ  ثیح  نم  صخـشلا  ۀّمذم  یلع  وه  اّمناف  مّلـس  ولف  ءالقعلا ، ءانب  اما  و  - 2

. فشاکلا ال  فشکنملا ، یلع  ۀمذملا  ّناف  هلتقل ، هدّیس  لتق  یلع  ردق  ول  ثیحب  ّهنأ  هلاح  نم  مهل  فشکنا  نمک  هلعف ،
ال دّرمّتلا ، نایـصعلا و  یلع  امزاع  ائیرج  هنوکل  لعافلا  ثبخ  نع  هب  يّرجت  ام  فشکل  ّهناـف  يّرجتلا ، حـبق  نع  باوجلا  رهظی  اـنه  نم  و  - 3

. یلوملل اضوغبم  لعفلا  نوک  نع 
، اضوغبم هنوکب  فّلکملا  داقتعا  ّقلعت  ثیح  نم  یلوملل  اضوغبم  اعقاو ، هنع  ّیهنملا  ریغلا  لعفلا - اذـه  نوک  یف  مالکلا  ّنأ  لـصاحلا : و  - 4

یف رکنم  ریغ  اذه  ّناف  هیلع ، امزاع  ۀیصعملا و  نایغطلا و  ماقم  یف  ائیرج  هنوک  هدّیـس و  عم  دبعلا  ةریرـس  ءوس  نع  ئبنی  لعفلا  اذه  ّنأ  یف  ال 
بجوی لعفلا ال  هنع  فشک  ام  یلع  ۀـّمذملا  قاقحتـسا  ّنال  اّیعرـش ، امرحم  لعفلا  نوک  یف  يدـجی  نکل ال  و  ءیجیـس ، امک  ماـقملا ، اذـه 

ال لـعفلاب ، ّقلعت  اذا  اعرـش  باـقعلا  قاقحتـسا  مزـالی  اـّمنا  ّمذـلا  قاقحتـساب  یلقعلا  مکحلا  ّنأ  مولعملا  نم  و  لـعفلا . سفن  یلع  هقاقحتـسا 
. لعافلاب

. فداصی مل  نم  نود  ارایتخا ، یصع  ّهنال  عقاولا ، هعطق  فداص  نم  قاقحتساب  مزتلنف  یلقعلا  لیلدلا  نم  رکذ  ام  اما  و  - 5
یلا ةرخألاب  عجری  امب ال  باقعلا  ّناف  عونمم ، رایتخالا ،» نع  جراخ  وه  امب  طانی  نأ  نسحی  مدـعلا ال  قاقحتـسالاب و  تواـفتلا  ّنا  : » کـلوق

. مولعم ریغ  هحبق  رایتخالا  یلا  عجری  رمال ال  باقعلا  مدع  ّنأ  ّالا  حیبق ، رایتخالا 
نم رزو  لثم  هل  ناک  ۀئّیـس  ۀّنـس  ّنس  نم  و  اهب ، لمع  نم  رجأ  لثم  هل  ناک  ۀنـسح  ۀّنـس  ّنس  نم  : » ّنأ یف  ةدراولا  رابخالا  هب  دهـشی  امک  - 6

«. اهب لمع 
نوک تایاورلا  یضتقم  ّناف  رخآلا ، ۀّنس  امب  لماعلا  ۀّلق  امهادحاب و  لماعلا  ةرثک  قّفتا  ۀئّیس و  وا  ۀنسح  ۀّنس  اّنس  نیصخش  ّنا  انـضرف  اذاف  - 7

. مظعا هباقع  وا  لّوالا  باوث 
. رتاوتلا ّدحب  باقعلا  باوثلا و  فرط  یف  کلذ  لاثما  یف  رابخالا  ادحاو و  ارجا  ئطخملل  نیرجا و  بیصملل  ّنا  رهتشا  دق  و 

قاقحتـسا یف  یلوملا ال  عم  هتریرـس  ثبخ  لعافلا و  ةواقـش  ثیح  نم  ۀـّمذملا  قاقحتـسا  یف  امهیواستب  مکحی  امنا  لـقعلا  ّنا  رهاـظلاف  - 8
. ۀیصعم هنوکب  عوطقملا  لعفلا  یلع  ۀّمذملا 
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: همجرت

يّرجت تمرح  هب  نیلئاق  هّلدا  رد  خیش  هشقانم 

تسا نکمم  روهشم )  ) هلدا مامت  رد  هشدخ 
رد ءاملع  زا  يرایـسب  تفلاخم  اب  اصوصخم  تسا  یلقع  هلئـسم  نیا  هتـشذگ  نآ  زا  تسین ، تسد  رد  هکنآ  زا  لّصحم  سپ  عامجا ، اما  - 1

. دش دهاوخ  هتسناد  دعاوق  باتک  رد  لّوا  دیهش  هدومرف  زا  يدوز  هب  دیدش و  هّجوتم  هیاهن  رد  همالع  مالک  زا  هچنانچ  نآ 
. تسین تّجح  ماقم  نیا  رد  زین  نآ  زا  لوقنم  عامجا  و 

دوجو زا  فشاک  وا ) زا  رداص   ) لعف نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  يّرجتم )  ) شنزرـس رب  ءاـنب )  ) نآ دوجو  ضرف  هب  ءـالقعلا ، ءاـنب  اـما  و  - 2
هدیدرگ فشک  شلاوحا  زا  ءالقعلا  دـنع  هک  یـسک  لثم  يرجتم )  ) وا زا  عقاو  لعف  سفن  رب  هن  دـشابیم  يرجتم )  ) يو رد  تواقـش  تفص 

هن هدش  فشک  ءالقع  يارب  هک  تسا  يّرجتم  تواقش  تفـص  رب  تّمذم  نیا  تشک و  دهاوخ  ار  وا  دبای  تسد  شیالوم  نتـشک  رب  رگا  هک 
: فشاکلا ال  فشکنملا ، یلع  ۀّمذملا  ّنا  : ) اجنیا زا  تسا و  هدش  رداص  يرجتم  زا  هک  یلعف  نآرب 

هک  ) تسا هّجوـتم  یلعاـف  تواقـش  هـب  يرجت  حـبق  اریز  دوـشیم ، راکـشآ  زین  نآ  تـمرح  يّرجت و  ندوـب  حـیبق  زا  باوـج  اـجنیا  زا  و  - 3
( لعاف زا   ) هرداص لعف  سفن  هکنیا ، هن  تسا  یـشکرس  نایـصع و  رب  مزاع  يرج و  لعاف ، هک  نوچ  دوشیم ) فشک  هرداص  لعف  هطـساوهب 

. دشاب یلوم  ضوغبم 
داقتعا ّقلعتم  هک  تهج  نآ  زا  اهنت  هدوبن و  یهنم  عقاو  رد  هک  تسا  يّرجتم ) زا  هرداـص   ) لـعف نیا  رد  اـم  نخـس  هکنیا : مـالک  لـصاح  - 4
تبسن دبع  ّیقش  ودب  نطاب  زا  تسا  هنع  یهنم  لعاف ،)  ) فّلکم داقتعا  هب  هک  رداص  لعف  نیا  هکنیا  رد  هن  تسا ، یلوم  ضوغبم  تسا  لعاف 

؛ دهدیم ربخ  وا  نایغط  رب  میمصت  هانگ و  یشکرس و  ماقم  رد  ندوب  يرج  شیالوم ، هب 
ثعاب يرجتم ) یلعاف  حـبق   ) نیا نکل  دـمآ ، دـهاوخ  يدوزب  هچنانچ  تسین . راـکنا  دروم  يرجت  ثحبم  رد  راـبخا ) ءاـبنا و   ) نیا هکنآ  هچ 
تسا نآ  فشاک  لعاف ، زا  هرداص  لعف  هک  ینورد ) تواقش   ) یلعاف حبق  رب  شنزرس  قاقحتسا  اریز  دشابیمن ، هرداص  لعف  یعرش  میرحت 
مزالت باقع  قاقحتسا  اب  ینامز  تّمذم  قاقحتـسا  هب  لقع  مکح  هک  تسا  یهیدب  و  دوشیمن . لعاف  لعف  دوخ  رب  تّمذم  قاقحتـسا  ثعاب 

. لعاف هب  هن  دریگب  قلعت  لعف  هب  هک  دراد 
رایتخا يور  زا  وا  هکاریز  تسا  عقاو  اب  قباطم  شعطق  هک  میوشیم  یـسک  باقع  قاقحتـسا  هب  مزتلم  ام  دش ، رکذ  هک  یلقع  لیلد  اما  و  - 5

. هدوبن عقاو  اب  فداصم  شعطق  هک  یسک  هن  هدرک  نایصع 
هک درادن  ینسح  باقع ، قاقحتسا  مدع  قاقحتسا و  هب  توافت   ) هک امش  نخس  نیا  اما  - 6
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هب مه  هریخا  هلحرم  رد  یتح  هک  یلعف  هطـساو  هب  ندومن  باقع  اریز  تسا . عونمم  تسا ) جراخ  فّلکم  راـیتخا  زا  هک  يرما  هب  دوش  طونم 

. تسا مولعمان  شحبق  دوشیمن و  یهتنم  رایتخا  هب  هک  یلعف  رب  باقعلا  مدع  رگم  تسا  حیبق  دوشیمن  یهتنم  رایتخا 
نم رجا  لثم  هل  ناک  ۀنسح  ۀنس  نس  نم   ) هکنیا رد  هدراو  تایاور  رابخا و  يرایتخا ) رما  یلع  باقعلا  نوک   ) نیا هب  تسا  هاوگ  هچنانچ  - 7

تسا یسک  شاداپ  لثم  وا  شاداپ  دراذگ  یئوکین  تنس  هک  یسک  همجرت : اهب ؛) لمع  نم  رزو  لثم  هل  ناک  ۀئیس  ۀنـس  نس  نم  و  اهب ، لمع 
دوشیم نآ  بکترم  هک  تسا  یسک  لابو  رزو و  لثم  وا  لابو  رزو و  دراذگ  یتشز  تنس  هک  یسک  دیامن و  لمع  نآ  هب  هک 

دندرک و يراذـگهیاپ  ار  یتشز  لمع  ود  ره  هکنیا  ای  دـندومن  سیـسأت  ار  ياهدیدنـسپ  تنـس  صخـش  ود  هک  مینک  ضرف  رگا  نیاربانب  - 8
تسا رتشیب  یلّوا  باقع  ای  باوث  هک  تسا  نیا  تایاور  ياضتقم  دنـشاب ، مک  يرگید  حرط  هب  نیلماع  رایـسب و  یکی  حرط  هب  نیلماع  اقافتا 
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. یمود درف  زا 
. دشابیم رجا  کی  یطخم  يارب  رجا و  ود  بیصم  يارب  هک  تسا  نیا  روهشم  یلو  - 9

( تسا ّبترتم  نآرب  باقع  باوث و  ناشریخا  ءزج  ندوب  يرایتخا  طانم  هب  هک  یلامعا  لاعفا و   ) روما نیا  لاثما  رد  هدراو  تاـیاور  راـبخا و 
. تسا رتاوت  دح  هب  لاعفا  رب  باقع  باوث و  فرط  ود  رد  روما  نیا  هابتشا  و 

لباقم رد  تسا  لعاف  حبق  تواقش و  ثیح  زا  تمذم  قاقحتسا  رد  صخـش  ود  نیا  يواست  هب  لقع  مکح  هک : تسا  نینچ  رهاظ  سپ  - 10
. لعف ندوب  تیصعم  هب  عطق  ملع و  تهج  زا  هن  یلوم ،

؟ دشابیم هچ  نتم  رد  لصاح ) ریغ  هنم  لّصحملاف   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 
عامجا لصحم 2 - عامجا  هلمج 1 - زا  تسا  یماسقا  ياراد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هنم )  ) دـیق زا  هک  تسا  روهـشم  لوا  لیلد  رب  هشدـخ  ج :

. لوقنم
؟ تسا یعامجا  هنوگچ  لصحم  عامجا  * 

. دشاب هدومن  لیصحت  ار  نآ  لماک ، صحف  هطساوهب  اصخش  دوخ  دهتجم  فلکم  هک ، تسا  یعامجا  ج :
؟ دنادیم لصاح  ریغ  ار  لّصحم  عامجا  خیش  ارچ  * 

هک مه  اهنآ  ینعی  درادـن  دوجو  یعاـمجا  نینچ  هکنآ  لاـح  دـشاب و  لّـصحم  قّقحم و  هک  دـننادیم  عطق  دـیفم  یناـمز  ار  عاـمجا  اریز  ج :
. دناهدرکن لیصحت  ار  یشزرا  ياراد  عامجا  دناهتفر  عامجا  لیصحت  لابندب 

53 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ نتم  رد  ۀیلقع ) ۀلأسملا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

ثحب دروم  هلئسم  رد  تسا  عامجا  تیجح  مدع  هب  هراشا  ج :
هکنیا رابتعا  هب  عامجا  هکنآ  لاح  دراد و  ناهرب  هب  زاین  تسا و  ضحم  یلقع  هلئـسم  کی  هن  ای  دراد  باقع  يرجت  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  ینعی 

هب ناوتیمن  ثحب  دروم  هلئـسم  نوچمه  هیلقع  لـئاسم  رد  اذـل  تسا و  تجح  یعرـش  یهقف و  لـئاسم  رد  تسا  موـصعم  لوـق  زا  فشاـک 
. دومن کسمت  عامجا 

؟ دومن کسمت  عامجا  هب  ناوتیمن  ضحم  هیلقع  لئاسم  رد  ارچ  * 
هب دسر  هچ  دشابیمن  موصعم  رظن  يأر و  زا  فشاک  دشاب ، مه  لّصحم  قّقحم و  رگا  یتح  یلقع  رما  رب  اهقف  ءارآ  قافتا  عامجا و  اریز  ج :

، یلعف هن  دراد  یلعاف  حـبق  اهنت  تسین و  روآباـقع  يّرجت  هک  تسا  دـقتعم  خیـش  هکناـنچ ، تسا  فـالتخا  دروم  همه  نیا  هک  هلئـسم  نیا 
. تسا تبوقع  بجوم  يّرجت  هک  دندقتعم  روهشم 

. دنتسه يّرجت  تمرح  مدع  هب  لئاق  اهقف ، زا  يریثک  و 
؟ تسیچ نتم  رد  ۀّجحب ) سیل  هنم  لوقنملاف   ) ترابع زا  دارم  * 

دقاف یعرـش  يدّبعت  لئاسم  رد  یتح  هک  لوقنم  عامجا  یلوا  قیرط  هب  درادن  ّتیجح  هیف  نحن  ام  رد  لّصحم  عامجا  یتقو  هک : تسا  نیا  ج :
. دشابیمن تّجح  تسا ، ّتیجح 

؟ تسیچ لوقنم  عامجا  زا  ضرغ  * 
. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  یلداع  درف  هکلب  هدرکن ، لیصحت  ار  نآ  دهتجم  فّلکم  دوخ  هک ، تسا  یعامجا  ضرغ  ج :

؟ تسا مسق  دنچ  رب  تمذم  دییامرفب  ۀمدقم  * 
یلعاف تمذم  یلعف 2 - تمذم  تسا 1 - مسق  ود  رب  ج :

؟ تسیچ یلعاف  یلعف و  تمذم  زا  دارم  * 
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. تسا دنسپان  تشز و  لمع  کی  صخش  لمع  ینعی : یلعف  تمذم  ج :
هکنیا ای  دنزن و  رـس  وا  زا  یتشز  راک  جراخ  رد  دـنچره  تسا  دـیلپ  راکفا  تشز و  تاین  ياراد  یقـش و  فّلکم ، درف  ینعی : یلعاف  تمذـم 

. دشابن مادقا  رب  رداق 
؟ تسیچ یلعاف  یلعف و  تمذم  يارخا  ترابع  * 

یلعاف حبق  یلعف و  حبق  ج :
نالف دوشیم  هتفگ  هک  تسا  لعاف  تفـص  یهاگ  و  تسا ، حـیبق  لعف  نالف  دوشیم  هتفگ  تسا و  لـعف  تفـص  حـبق ، ناونع  یهاـگ  ینعی :

. تسا حیبق  صخش 
؟ تسا رارقرب  یلعاف  یلعف و  حبق  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  * 

54 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قلطم صوصخ  مومع و  ج :

حیبق لعاف  زا  حـیبق  راک  هک  ارچ  دـشابیمن  یلعف  حـبق  شاهمزال  یلعاف  حـبق  نکل  تسا و  یلعاف  حـبق  شاهمزال  یلعف  حـبق  هک  اـنعم  نیدـب 
یـضعب زا  دـنزیم و  رـس  یـضعب  زا  هکلب  دـنزیم ، رـس  وا  زا  حـیبق  لعف  تسه  یحیبق  لـعاف  اـجره  هک  تسین  نینچ  نکل  دوشیم ، رداـص 

. دنزیمنرس
؟ تسا حبق  مادک  رادم  ریاد  سدقم  عرش  رد  باقع  * 

یلعف حبق  ج :
؟ دشابیم هچ  ءالقعلا ) ءانب  اما  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: دیامرفیم دوخ  هچنانچ  يرجتم . تبوقع  رب  تسا  روهشم  مّوس  لیلد  ّدر  ج :
یحیبق لمع  هرداص  لمع  نوچ  تسین  لعف  رودـص  رب  حـیبقت  نیا  نکل  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  يّرجتم  تّمذـم  رب  ياهریـس  نینچ  هک  انمّلس 

وا سپ  دـهد  ماـجنا  دراد  عطق  نآ  حـبق  یتشز و  هب  هک  ار  یتـشز  لـمع  دراد  میمـصت  نکل  دـشاب و  هدزن  رـس  وا  زا  یلمع  اـسبهچ  تسین و 
. دننکیم حیبقت  شنزرس و  ار  يّرجتم  القع  اذل  تسا و  تواقش  تفص  ياراد  اریز  تسا  دیلپ  اصخش 

. یلعف حبق  هن  تسا  یلعاف  حبق  رابتعا  هب  ءالقع  تمذم  اذل ،
؟ دشابیم هچ  نتم  رد  مهل )....  فشکنا  نمک   ) ترابع زا  دارم  * 

. شتبوقع مدع  يرجتم و  حبق  رد  تسا  لاثم  کی  داریا  ج :
ّقحتـسم شکرـس و  دـشاب ، هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  لعف  زونه  ول  دریگب و  دوخ  يالوم  لتق  رب  میمـصت  ياهدـنب  رگا  ءالقع  رظن  زا  دـیوگیم :

. تسا تّمذم 
: هجیتن رد  تسا ؛ یلعف  تّمذم  رادم  ریاد  باقع  یلعف و  هن  تسا  یلعاف  تّمذم  يّرجت  باب  رد  تّمذم  نیاربانب :

. دیزجاع دنک  تابثا  ار  لعف  تمرح  هک  یلیلد  ندروآ  زا  امش  درادن و  باقع  يّرجتم 
؟ تسیچ عقاولا ) هعطق  فداص  نم  قاقحتساب  مزتلنف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

دیآرد عقاو  اب  قباطم  شعطق  یعطاق  رگا  هکنیا : هب  میوشیم  مزتلم  ام  دیامرفیم : اذل  يّرجتم . تبوقع  رب  تسا  روهشم  مراهچ  لیلد  ّدر  ج :
شعطق هک  يدرف  نکل  تسا و  تازاـجم  تبوقع و  ّقحتـسم  نایـصاع  رگید  نوچمه  تسا  هدـش  هاـنگ  بکترم  هدارا  ملع و  يور  زا  نوچ 

. تسا هدشن  هانگ  نایصع و  بکترم  نوچ  تسین  تازاجم  قحتسم  هدماینرد  عقاو  اب  قباطم 
؟ دشابیم هچ  هطوبرم  نتم  رد  عونمم ) کلوق ....   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

یعیام ندوب  بارش  هب  عطق  اب  فلکم  درف  ود  هک  روکذم  ضرف  رد  هک : تسا  نیا  لکشتسم  لاکشا  لصاح  و  تسا . لاکـشا  کی  نایب  ج :
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رفن ود  نیا  لعف  دمآرد ، راک  زا  بآ  دیشون  رمع  ار  هچنآ  رمخ و  دیـشون  دیز  هک  ار  یعیام  اقافتا  دندیـشون و  ار  نآ  دوب  ناشرایتخا  رد  هک 
مه اب  رایتخا  تهج  زا 

55 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا يواسم 

لعف هکنیا  الا  دنرادن  یتوافت  مه  اب  یلعف  حبق  ای  نسح و  رظن  زا  اذل  دندیشون و  ار  هب  عوطقم  عیام  هدارا  رایتخا و  ملع ، يور  زا  ود  ره  اریز 
. تسا هدوبن  کیچیه  رایتخا  رد  هلئسم  نیا  نکل  عقاو و  اب  فلاخم  رمع  لعف  دمآرد و  عقاو  اب  قباطم  دیز 

. دناباذع قحتسم  اذل  دناهدش و  حیبق  لعف  بکترم  ود  ره  هجیتن : رد 
: لاح

: ینعی  ) دـیاهداد رارق  يرما  زین  ار  توافت  نیا  كالم  هتـشاذگ و  توافت  ود  نیا  نیب  بقاعم ، ریغ  ار  رمع  دـینادب و  بقاعم  ار  دـیز  اهنت  رگا 
. تسا نوریب  تلادع  زا  هتشادن و  ینسح  لمع  نیا  تسا و  جراخ  ود  نیا  رایتخا  زا  هک  تفداصم ) مدع  تفداصم و 

؟ دشابیم هچ  ةرخآلاب )...  عجری  امب ال  باقعلا  ّناف   ) ترابع زا  خیش  ضرغ  * 
: هکنیا هب  تسا  لکشتسم  لالدتسا  لاکشا و  زا  باوج  ج :

باقع و تسا ، لاکـشا  حرط و  لباق  هچنآ  و  درادن . ییاج  لاکـشا ، رد  نآ  حرط  اذل  درادن و  یحبق  يرایتخا  ریغ  رما  رب  باقع  مدـع  الوا :
. تسا يرایتخا  ریغ  رما  رب  باذع 

: ینعی  ) يو لمع  هک  ارچ  تسین  هشقانم  لباق  رمع  دیز و  صخش  ود  زا  کیره  باقع  ایناث :
ّبترتم عقاو ) اب  لعف  تقباطم  ینعی :  ) يراـیتخا ریغ  رما  رب  دـیز  باـقع  سپ  تسا  هتفرگ  تروص  راـیتخا  ملع و  يور  زا  بارـش ) ندیـشون 

. دشابیمن نینچ  رمع  رد  هکنآ  لاح  تسا و  ّبترتم  رایتخا ،) ملع و  يور  زا  لمع  هدارا  ینعی :  ) يرایتخا رما  رب  هکلب  دشابیمن ،
: بلطم لصاح  درادن . دوجو  وا  هذخاؤم  رب  یهجو  سپ  دشن  یعقاو  مّرحم  رد  عوقو  بجوم  يو  لمع  نیرخآ  ینعی :

. درادن یحبق  دشاب  يرایتخا  ریغ  رما  هب  طونم  باقعلا  مدع  یلو  تسا  حیبق  دشاب  يرایتخا  ریغ  رما  هب  طونم  باقع  رگا 
؟ دشابیم هچ  ةدراولا )...  رابخالا  هب  دهشی  امک   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

نـسح هب  ملع  اب  فلکم  هک  تسا  لمع  ریخا  ءزج  نآ  هدش و  عقاو  يرایتخا  رما  رب  باقع  باوث و  هکنیا : رب  ینبم  تسا  يدـهاوش  رکذ  ج :
. دراد تلاخد  باقع  ای  باوث  ترثک  ّتلق و  رد  هک  تسا  يرایتخا  رما  نیا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  شحبق  ای 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  تیبثت  رد  خیش  لوا  هاوگ  دهاش و  * 
( اهب لمع  نم  رجا  لثم  هل  ناک  ۀنسح  ۀنس  نس  نم   ) تیاور ج :

. دننکیم دجسم  نتخاس  هب  مادقا  القتسم  باوث  ندرب  تین  هب  ادخ  ناگدنب  تدابع  تعامج و  زامن  يرازگرب  يارب  رفن  ود  لثملا : یف 
56 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ياریذـپ هک  يدجـسم  نآ  اجنیا  رد  دـنوشیم  رـضاح  رتمک  يرگید ، رد  رتشیب و  هدـننکتدابع  رازگزامن و  دجـسم  ود  زا  یکی  رد  لاـح ،
یقافتا يرما  هکلب  دشابیمن ، سّسؤم  رایتخا  رد  ّتیعمج  ّتلق  ترثک و  هکیلاحرد  تسا  رتشیب  زین  شسّسؤم  باوث  تسا  يرتشیب  ّتیعمج 

. تسا ّرثؤم  باوث  ناصقن  تدایز و  رد  يرایتخا  ریغ  رما  نیمه  نکل ، دشابیم . سسؤم  رایتخا  زا  نوریب  و 
؟ تسیچ باذع  ای  باوث  ناصقن  تدایز و  رد  يرایتخا  ریغ  رما  ریثأت  يرایتخا و  رما  رب  باقع  باوث و  ّبترت  رب  خیش  مود  هاوگ  * 

يانب تخاس و  هب  مادقا  القتسم  رمع  دیز و  زا  کیره  رگا  الثم  اهب ) لمع  نم  رزو  لثم  هل  ناک  ۀئیس  ۀنس  نس  نم   ) تیاور زا  تسترابع  ج :
لمع يرگید  رد  دنوش و  رـضاح  هانگ  ماجنا  تهج  يرتشیب  ّتیعمج  زکرم  ود  نیا  زا  یکی  رد  قافتا  بسحرب  و  دندومن ، داسف  زکرم  کی 

باـقع رتنیگنـس و  مرج  ياراد  تسا  يرتـشیب  تیاـنج  مرج و  هاـگیاپ  شیاـنب  هک  یـسّسؤم  نآ  تـسا  یهیدـب  دریذـپن ، تروـص  یهاـنگ 
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. تسا يرتدایز 
، سّسؤم باقع  ّتلق  ترثک و  رد  نکل  تسا و  نیسّسؤم  رایتخا  زا  جراخ  رگید ، زکرم  زا  لابقتسا  مدع  داسف و  زکرم  کی  زا  لابقتسا  لاح 

. دشابیم ّرثؤم 
؟ دشابیم هچ  ادحاو ) ارجا  ئطخملل  نیرجا و  بیصملل  ّنا  رهتشا  دق   ) ترابع زا  دارم  * 

تلق ترثک و  رد  يراـیتخا  ریغ  رما  دـنچره  تسا  يراـیتخا  رما  رب  ّبترتـم  باوث ، باـقع و  هکنیا  رب  تسا  يرگید  داهـشتسا  هب  دانتـسا  ج :
هک یتمحز  جـنر و  لباقم  رد  یکی  تسا  رجا  ود  ياراد  دـشاب  عقاو  اب  قباطم  شداهتجا  هداد و  يوتف  هک  يدـهتجم  ینعی  تسا  رثؤم  باوث 

ياراد هدرک  اطخ  هدوبن و  عقاو  اب  قباطم  شداهتجا  هداد و  يوتف  هک  يدـهتجم  نکل  عقاو . هب  ندیـسر  تباـب  یکی  تسا و  هدرب  ءاـتفا  يارب 
: هک دوشیم  هدهاشم  اذل  تسا و  هدیشک  ءاتفا  رد  هک  یتمحز  جنر و  رطاخ  هب  مهنآ  تسا  رجا  کی 

نیا رد  هکنیا  نودـب  دراد  ریثأـت  باوث  ّتلق  ترثک و  رد  کـلذعم  تسا  راـیتخا  زا  نوریب  هچرگا  عقاو  هب  تباـصا  مدـع  عقاو و  هب  تباـصا 
. دشاب هدش  یتلادعیب  مکح 

؟ دشابیم هچ  نم )....  امهیواستب  مکحی  اّمنا  لقعلا  ّنا  رهاظلاف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: هک انعم  نیدب  تسا  ثحب  هجیتن  نایب  ج :

. دوش باقعلا  مدع  بجوم  ام  ثحب  دروم  هلئسم  رد  عقاو ، اب  ۀفداصملا  مدع  هک  درادن  يداعبتسا  چیه 
تّمذم لصا  رد  هن ، يرگید  دمآرد و  عقاو  اب  قباطم  یکی  دناهدومن و  تفلاخم  دوخ  عطق  اب  هک  ار  یـصخش  ود  نیا  ءالقع ، لقع  نیاربانب :

. دنشابیمن يواسم  هاگچیه  یلعف  تّمذم  رد  نکل  دننادیم و  يواسم  یلعاف  خیبوت  و 
57 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

کلذ ّنا  لاقی : نأ  ّالا  فداصی ، مل  نم  نیب  عقاولا و  هعطق  فداص  نم  نیب  ّمذلا  ۀبترم  یف  قرفلا  انـسفنأ  نم  دجن  ّانأ  کلذ  دّیؤی  اّمبر  و  - 1
عقاولا هداقتعا  فداص  نم  یلا  ۀبـسنلاب  ءالقعلا  نم  ّمّذلا  دّـکأت  یلوملا و  نم  باقعلا  ةدایز  ّنا  ثیح  نم  ۀـّیئالقعلا  تاضوغبملا  یف  وه  اّمنا 

. لمأتف یلاعت . میکحلا  ّقح  یف  لیحتسملا  یّفشتلا  لجال 
. اذه

: هلعفب باقعلا  قاقحتسا  حّجرف  اعقاو ، مّرحم  ریغ  ءیش  میرحتب  عطقلا  ةروص  یف  لیضفتلا  نیرصاعملا  ضعب  نم  رهظی  دق  و  - 2
یلا ارظن  دراوملا  ضعب  یف  وأ  اقلطم  هیلع  باقعلا  قاقحتـسا  مدـع  دـعبی  هناـف ال  ۀـبرقلا ، دـصقب  طورـشم  ریغ  بجاو  میرحت  دـقتعی  نأ  اـّلا 

. تارابتعالا هوجولاب و  فلتخی  لب  اّیتاذ ، سیل  اندنع  يّرّجتلا  حبق  ّناف  ۀّیرهاظلا ؛ ۀهجلل  ۀیعقاولا  ۀهجلا  ۀضراعم 
لعفلا اذه  یلع  ّمّذلا  ّقحتسی  ّهناف ال  هلتقی ، ملف  يّرجت  رفاکلا و  کلذ  ّهنأ  بسحف  لتقلا ، بجاو  رفاکب  ملاع  عرو  نمؤم  هیلع  هبتشا  نمف  - 3

. لعف ول  اروذعم  ناک  نا  و  عقاولا ، هل  فشکنا  نم  دنع  القع 
. هلتقی مل  يّرجتف و  ّیصو  وأ  ّیبن  لتق  بوجوب  مزج  ول  ام  کلذ  نم  رهظأ  و  - 4

علّطا اذا  یلوملا  ّنأ  هلتقی ، مل  يّرجتف و  ّودعلا  کلذ  همعز  هنبا و  دبعلا  فداصف  هل  ّودع  لتقب  هدبع  رمأ  اذا  میکحلا  یلوملا  ّنأ  يرت  أ ال  - 5
. لعف ول  اروذعم  ناک  نا  هب و  یضری  لب  يّرجتلا  اذه  یلع  هّمذی  هلاح ال  یلع 

. لعفی مل  يّرجتف و  هنبا  نییعت  یلا  قیرطلا  يّدأف  هّودع  ۀفرعم  یلا  عطقلا  ریغ  اقیرط  هل  بصن  ول  اذک  و  - 6
نم هیف  امل  بوصنملا ، قیرطلاب  لمعلاب  لقعلا  همزلی  اذل  و  عقاولا ، فداصی  مل  نا  هیدجی  يّرجتملا ال  دنع  قّقحتی  ثیح  لامتحالا  اذه  و  - 7

. اهمدع هیف  نونظملا  ّناف  هب ، لمعلا  كرت  ول  ام  فالخب  باقعلا ، نم  ۀمالسلاب  عطقلا 
فلتخی و  اهتابودـنم ، یف  هنم  ّدـشأ  اهیف  وه  و  اهتاحابم ، یف  هنم  ّدـشأ  ۀـّیعقاولا  تاهورکملا  یف  مارحلا  یلع  يّرجتلا  ّنأ  رهظی  انه  نم  و  - 8

. تاهورکملاک ةّدش  افعض و  اهفالتخاب 
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[12 .] هماقم عفر  همالک  یهتنا  [. 11] يرجتلا تاهج  هتاهج و  نم  يوقالا  وه  ام  ۀّیعقاولا  تابجاولا  یف  یعاری  نأ  نکمی  و  - 9
: همجرت

يّرجت اب  نایصع  توافت  رب  يدییأت 

توافت هک  ام ، ینادجو  تفایرد  ار  نایصع ) يرجت و  نیب  توافت   ) نآ دنکیم  دییأت  اسبهچ  - 1
58 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دوش هتفگ  هکنآ  رگم  تسین ، عقاو  قباطم  شلعف  هک  یسک  اب  تسا  عقاو  قفاوم  شعطق  هک  تسا  یسک  نیب  ّمذ  هبترم  رد 
تّمذـم و دایدزا  رطاخ  هب  هیعرـش ) تاضوغبم  رد  هن   ) تسا هّیئالقع  تاـهورکم  رد  اـهنت  نایـصع ) يّرجت و  نیب   ) هک زیاـمت  تواـفت و  نیا 
رطاخ و یفـشت  يارب  تسا  عقاو  اب  قباـطم  شعطق  هک  یـسک  هب  تبـسن  تسـالقع  یفرع و  يـالوم  بناـج  زا  یـصاع  دـبع  ندومن  باذـع 

. دوب ام  رظن  يّرجت ) تمرح  مدع   ) نیا تسا  لاحم  میکح  يادخ  قح  رد  هک  یمشخ  ندناشنورف 
هدـید لیـصفت  هب  لوـق  تسین ، مارح  عـقاو ) رد   ) هک یعوـضوم  تمرح  هب  فـلکم )  ) عـطق تروـص  رد  نیرـصاعم ، زا  یخرب  یهاـگ  و  - 2

. دناهداد حیجرت  شلعف  هب  تبسن  ار  يّرجتم  باقع  تمذم و  قاقحتسا  هجیتن  رد  دوشیم ،
باـکترا رب  باـقع  قاقحتـسا  مدـع  ضرف ، نیا  رد  هکنآ  هچ  تسین ، تبرق  تین  هب  طورـشم  هک  دوش  دـقتعم  یبجاو  تمرح  هب  هکنیا  رگم 

هب مزتلم  دراوم  یخرب  رد  هکنیا  ای  دشابن ) نینچ  ای  هدوب  حـجار  عقاو  تحلـصم  رب  لعف  هدـسفم  هکنیا : زا  معا   ) دـشابیمن دـیعب  یلعف  نینچ 
بـسح هب  هکلب  دـشابیمن  یتاذ  يّرجت  حـبق  ام  رظن  زا  اریز  یعقاو  يرهاـظ و  تهج  ضراـعت  تلع  هب  مهنآ  میوش  باـقع  قاقحتـسا  مدـع 

دشابیم فلتخم  نوچ  تارابتعا و 
نکل تسا ، مدلا  رودهم  رفاک  وا  هک  دنک  نامگ  ینعی : دوش ، هبتشم  وا  رب  یلتقلا  بجاو  رفاک  اب  یملاع  راگزیهرپ  نمؤم  هک ، یسک  لثم  - 3

؛ دشکن ار  وا  هدرک  يرجت 
ماجنا تروص  رد  دـنچره  تسین ، باذـع  قحتـسم  دنتـسه  علطم  عقاو  زا  هک  یناسک  شیپ  يرجت )  ) لعف نیا  رطاخ  هب  یـصخش  نینچ  سپ 

. دوبیم روذعم  نتشک ) )
هدرک يرجت  نکل  دنک  ادیپ  یسک  لتق  بوجو  هب  عطق  صخش  هک  تسا  ییاج  نآ  رفاک ) هب  نمؤم  هابتشا  لاثم   ) نآ زا  رتنشور  لاثم  و  - 4

. دشکن ار  وا 
نمشد وا  هک  دنک  نامگ  الوم و  رسپ  هب  دبع  نآ  دنک  دروخرب  سپ  شنمـشد ، نتـشک  هب  دنک  رما  شاهدنب  هب  میکح  يالوم  هک  اجنآ  و  - 5

دنکیمن تمذـم  يرجت  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  دوش  علطم  وا  راک  زا  یلوم  رگا  اجنیا  رد  دـناسرن ؛ شلتق  هب  هدرک  يرجت  یلو  دـشابیم  شیاقآ 
. دناسرب لتق  هب  ار  وا  رگا  تسا  روذعم  هچرگا  دوشیم ، یضار  شراک  زا  هکلب 

ات دش  هدیشک  هار  نیا  دومن و  بصن  ینظ ) هراما   ) عطق زا  ریغ  یهار  شنمشد  تخانش  هب  تبـسن  شاهدنب  يارب  یلوم )  ) رگا نینچمه  و  - 6
. دوشیم دونشخ  شدبع  لعف  زا  الوم  دشکن ، ار  وا  هدرک و  يرجت  دبع  سپ  شیالوم  رسپ 

دبع هب  یعفن  دـشابن  عقاو  اـب  فداـصم  رگا  دـباییم ، ققحت  يرجتم  دزن  هک  اـجنآ  زا  ودـع ) هب  نظ  تروـص  رد  فـالخ   ) لاـمتحا نیا  - 7
وا دنکیم  فظوم  اذل  و  تسین ،) تفلاخم  زوجم   ) دناسریمن

59 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قیرط هب  لـمع  هکنیا  فـالخهب  تسا ، قـیرط  هب  لـمع  رد  باـقع  زا  تمالـس  هب  عـطق  اریز  دـنک ، بوـصنم  قـیرط  هب  لـمع  هک  شلقع  ار 

. تسا باقع  زا  تمالس  مدع  لمع ، كرت  رد  نامگ  سپ  دنک ، كرت  ار  هدشنیعم 
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یعقاو تاحابم  رد  يّرجت  زا  یعقاو  تاـهورکم  رد  مارح  لـعف  رب  يّرجت  هک ، دوشیم  نشور  يّرجت ) رد  حـبق  ندوبن  یتاذ   ) اـجنیا زا  و  - 8
فعض تدش و  رد  ناشبتارم  فالتخا  هب  تاّبحتـسم  رد  يّرجت  هچنانچ  تسا ، تابحتـسم  زا  رتدیدش  تاحابم  رد  يّرجت  و  تسا ، رتدیدش 

. تسا نینچ  نیا  تاهورکم  رد  هک  روطنامه  هدش  فلتخم 
. دوش تیاعر  دوب  يوقا  مادکره  يّرجت  عقاو و  یعقاو  تابجاو  رد  تسا  نکمم  - 9

؟ تسیچ کلذ  هیلا  راشم  دّیؤی و  لعاف  انسفنا )...  نم  دجن  ّانا  کلذ  دیؤی   ) ترابع رد  لئاسملا * حیرشت 
. دشابیم کلذ  هیلا  راشم  نایصع  يرجت و  نایم  قرف  دیؤی و  لعاف  نم ) دجن  انا   ) درفم هب  لّوؤم  ج :

؟ تسیچ نم )...  دجن  انا  کلذ  دیؤی   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. دشابیمن یکی  یصاع  يّرجتم و  رد  حیبقت  تّمذم و  هبترم  هک ، تسا  نیا  ج :

: ینعی
باذـع و هدومن ، تفلاخم  شدوخ  عطق  اب  اهنت  هکنآ  تسا و  يرتدـیدش  باذـع  باقع و  دروم  دـشاب  یعقاو  ضوغبم  قباـطم  شلعف  هکنآ 
اب هدمآرد  عقو  اب  فداصم  شعطق  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  هک  میمهفیم  دوخ  نادجو  هب  هعجارم  اب  اریز  تسوا ، هجوتم  رتفیفخ  یباقع 

. تسا هدماینرد  عقاو  قباطم  شعطق  هک  یسک 
هکنآ و  تسا ، یلعف  حـبق  رادـم  ریاد  باقع  و  یلعف ، حـبق  مه  دراد  یلعاف  حـبق  مه  هدـمآرد ، عقاو  اب  قباطم  شلعف  هکنآ  رگید : ترابع  هب 

. تسا یلعاف  حبق  ياراد  اهنت  هدماینرد ، عقاو  اب  قباطم  شلعف 
هن فداصم  ریغ  یلو  دراد  رفیک  فداصم  هک ، تسا  نآ  دیؤم  نادجو  مکح  سپ 

؟ دشابیم هچ  کلذ )...  ّنا  لاقی  نا  الا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  رظن  کی  نایب  ج :

اب هیعرش  تاضوغبم  تارکنم و  نایم  تسا  قرف  هک  ارچ  دشابیمن  هّیعرش  تاضوغبم  رد  یصاع ، يّرجتم و  نایم  تّمذم  هبترم  رد  قرف  نیا 
. هیئالقع تاضوغبم 

تالاح ضورع  ّلحم  دنوادخ  و  ضوغبم ، عراشلا  دنع  ود  ره  يّرجتم  یصاع و  لعف  ینعی :
60 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا یخرب  یفرع و  يالوم  نیا  هکلب  دـنناسکی ، فداصم  ریغ  فداصم و  دوشیمن و  عقاو  یّفـشت  رورـس و  بضغ ، لثم : تاـنکمم ، یناـسفن 
. دننکیم تّمذم  رتشیب  مشخ  ندناشنورف  رطاخ و  یّفشت  رطاخ  هب  ار  یلّوا  هتشاذگ  قرف  يرجتم  یصاع و  دبع  نایم  هک  دنتسه  ءالقع 

؟ دشابیم هچ  بلطم  نیا  نایاپ  رد  لمأتف )  ) ترابع زا  خیش  دوصقم  * 
يراج میکح  يادخ  قح  رد  مییوگب  ات  دشابیمن  یفـشت  يّرجتم  یـصاع و  نایم  تّمذم  هبترم  رد  توافت  اشنم  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  ج :

ار شدـنزرف  نوچ  دـشکیم ، ار  وا  یفـشت  رطاخ  هب  دـبع  نیا  يالوم  هک  تسا  تسرد  هلب  تسا ، ضوغبم  سفن  باکترا ، هکلب  دـشابیمن ،
هک تسا  نیا  قح  اذـل  دـننکیم و  شنزرـس  تّمذـم و  رتشیب  ار  فداصم  کلذعم  دـناهناگیب  لوتقم  زا  هک  ءـالقع  ریاـس  نکل  تسا  هتـشک 

. دوش تّمذم  رتشیب  فداصم  ریغ  زا  فداصم 
؟ دشابیم هچ  خلا ) عطقلا  ةروص  یف  لیصفتلا  رهظی ...  دق   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

. دشابیم تسا ، لوصف  بحاص  هب  فورعم  هک  یفجن  نسح  دمحم  خیش  موحرم  يأر  نایب  ج :
؟ دینک یسررب  ار  يرجت  باب  رد  دوجوم  تاهج  لوصف  بحاص  يأر  نایب  زا  لبق  * 

تسا تهج  ود  ياراد  يرجت  باب  ج :
یعقاو تهج  يرهاظ ب : تهج  فلا :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا تهارک  یعقاو ، ناونع  نکل  تسا  يّرجت  دوخ  يرهاظ ، ناونع  یهاگ  - 1
: لثملا یف 

هک دوش  مولعم  دـعب  دـیرب ، راـک  هب  هدوـمن و  يرجت  کـلذعم  تسا  مارح  ناـضمر  رد  شوـخ  يوـب  مامـشتسا  هکنیا  هب  دـیدش  عطاـق  اـمش 
. ار هدسفم  لقا  تهارک )  ) یعقاو ناونع  دراد و  ار  هدسفم  رثکا  يرجت  ناونع  اجنیا  رد  تسا  هورکم  نآ  لامعتسا  مامشتسا و 

. تسا هحابا  یعقاو  ناونع  نکل  تسا ، يرجت  يرهاظ  ناونع  یهاگ  و  - 2
: لثملا یف 

. تسا هدوب  بآ  هکلب  هدوبن ، رمخ  هک  دوشیم  مولعم  دعب  دیماشآیم  کلذعم  رمخ ،» عئاملا  اذه   » هک ینکیم  نیقی  امش 
يّرجت سپ  حـبق ، هن  دراد و  نسح  هن  لمع ، یعقاو  ناونع  یلو  تساراد  ار  تمذـم  حـبق و  تیاـهن  هدـسفم و  رثکا  يّرجت  ناونع  اـجنیا ، رد 

. تمرح ّدشا  هن  نکل  تسا  مارح  هدوب و  تبوقع  بجوم 
. تسا بابحتسا  یعقاو  ناونع  نکل  يّرجت ، يرهاظ  ناونع  یهاگ  و  - 3

: لثملا یف 
دیشکیمن ار  وا  کلذعم  لتقلا ، بجاو  تسا و  یبرح  رفاک  صخش  نالف  هک  ینکیم  نیقی  امش 

61 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا حجار  وا  ناج  ظفح  تسا و  یّمذ  رفاک  دوشیم  مولعم  نآ  زا  دعب 

. تسا تحلصم  دجاو  دصرد  داتفه  یعقاو  ناونع  هدسفم و  ياراد  مومذم و  دصرددص  يّرجت  ناونع  اجنیا ، رد 
تهارک رثکا  دح  هکلب  هدوبن ، مارح  يّرجت  دروم  نیا  رد  هجیتن : رد  دوش  تبوقع  تمرح و  بجوم  دناوتیمن  هدسفم  دصرد  یـس  نآ  اذل ،

. دراد ار 
. تسا بوجو  لمع  نطاب  نکل  يّرجت ، يرهاظ  ناونع  یهاگ  و  - 4

: لثملا یف 
دوشیم مولعم  دعب  دیشکیمن ، ار  وا  هدومن  يرجت  کلذعم  تسا  لتقلا  بجاو  يرطف و  ّدترم  صخش ، نالف  هک  ینکیم  لصاح  عطق  امش 

نـسح دـصرددص  لتق ) كرت   ) لمع یعقاو  ناونع  حـیبق و  دـصرددص  يّرجت  زین  اـجنیا  رد  مارح ، شلتق  تسا و  ملاـع  نمؤم و  يدرف  هک 
. تسا

. دنوشیم طقاس  ود  ره  هدرک  ضراعت  يرجت  حبق  اب  یعقاو  ناونع  نسح  اذل 
. حبق هن  دراد و  نسح  هن  ینعی  تسا  حابم  يرجت  يدروم ، نینچ  رد  هجیتن  رد 

. تسا مهم  رایسب  یبوجو  یعقاو  ناونع  نکل  يّرجت ، لمع  يرهاظ  ناونع  یهاگ  و  - 5
: لثملا یف 

دوشیم مولعم  سپس  دشکیمن  ار  وا  هدومن  يّرجت  نکل  تسا  لتقلا  بجاو  مدلا و  رودهم  صخش  نالف  هک  دنکیم  لصاح  عطق  یصخش 
نـسح ربارب  ود  لمع ) كرت   ) یعقاو ناونع  نکل  تسا  مومذـم  حـیبق و  دـصرددص  يّرجت  اجنیا ، رد  تسا  نیتسار  ءاـیلوا  زا  یکی  يو  هک 

. دراد
يّرجت زین  يدراوم  نینچ  رد  تسا  یقاب  نسح  تحلـصم و  ربارب  کی  دیایب  شیپ  یعقاو  ناونع  نسح  يّرجت و  حبق  نایم  یـضراعت  رگا  اذل 

. تسا نسح  ياراد 
؟ تسیچ لوصف  بحاص  يأر  قوف  يدنبمیسقت  تامدقم و  هب  هجوت  اب  * 

. تسا دوخ  هب  صوصخم  مکح  ياراد  یتروص  ره  هتشاد و  يددعتم  روص  يرجت  هک  تسا  نیا  ج :
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  حبق  نسح و  ظاحل  زا  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  دییامرفب  ۀمدقم  * 
: هلمج زا  تسا  مسق  هس  رب  ج :

تسا یتاذ  ناشحبق  نسح و  ام  يرایتخا  لاعفا  زا  یخرب  - 1
، حبق ای  نسح  هب  مکح  يارب  تسا  هّمات  ّتلع  عوضوملا و  مامت  لعف  ینعی 

مادام سپ  تسا ، یتشز  حبق و  نیع  رگید  ترابع  هب  یتاذ و  شحبق  هک  ملظ  تسا و  نسح  نیع  هکلب  تسا  یتاذ  شنـسح  هک  لدـع  لثم :
هب مکح  دشاب ، قداص  ملظ  ای  لدع و  ناونع  هک 

62 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد دوجو  زین  حبق  ای  نسح و 

ریقحت میرکت و  بذک ، قدص و  لثم : دشابن . راک  رد  یعنام  هک  ینامز  ات  نکل  دـناحبق ، ای  نسح و  ناهاوخ  دوخيدوخهب  لاعفا  یخرب  - 2
 ... و

. دراد دوجو  حبق  نسح و  لیدبت  ناکما  عنام  دوجو  تروص  رد  هتکن :
يرابتعا هب  نکل  حـبق  هن  دراد و  نسح  هن  هعبط  یّلخ و  ول  لعف  دوخ  ینعی : تسا ، رابتعالاب  ناشحبق  نسح و  لاعفا ، نیواـنع و  زا  یخرب  - 3

. دنکیم ادیپ  حبق  يرابتعا  هب  نسح و 
. تسا نسح  دشاب  تیبرت  يارب  رگا  حیبق و  دشاب  یفشت  يارب  رگا  میتی  كدوک  ندز  لثملا : یف 

؟ تسیچ يرجت  حبق  نسح و  رد  لوصف  بحاص  يأر  * 
: دیامرفیم ثحب  نیا  نوماریپ  لوصف  باتک  رد  لهاج  تیروذعم  مدع  لصف  رد  ج :

قاقحتـسا نم  لمع  ّلک  راثآ  لب  راثآلا  ّبترتل  اشنم  وه  يذـّلا  راـتخملا  لـمعلا  یف  اـمهیواست  بجوی  ـال  راـیتخالا  یف  نیلماـعلا  يواـست  «و 
. لاحلاب ملاعلا  راتخملا  نع  هرودص  دنع  هیلع  ّبترتت  باقعلا  مّذلا و  باّوثلا و  حدملا و 

: الیصفت انه  ّنا  رظّنلا  یف  يّوقتی  يّذلاف  اهسفن  یف  اهنم  هّولخ  عم  لمعلا  یلع  اهّبترت  دقتعی  یّتلا  راثآلا  اما  و 
لب هیلع ، قیرطلاب  لمعلا  باوث  ّبترت  یف  لاکـشا  الف  نیربتعملا  دیلقتلا  داهتجالاک و  اعرـش  هرابتعا  تبث  قیرطب  ناک  نا  داقتعالا و  ّنا  وه  و 
نا ننّسلا و  ّۀلدا  یف  حماسّتلا  رابخا  نم  دافتسی  امک  هب  یتؤیف  هباوث  یف  ءاجرب  هب  یتا  لماعلا  ّنال  هیلع ، حیحّـصلا  لمعلا  باوث  ّبترت  رهاّظلا 

. دیعب ریغ  یلاعت  هلضف  یلا  رظنلاب  ناک  نا  مولعم و  ریغ  تامّرحملا  ریغ  یف  هیلع  رجالا  ّبترتف  ربتعم  ریغ  قیرطب  ناک 
وا ناثوالا  ةدابع  بوجو  ّینثولا  دقتعا  ول  امک  رئابکلا  نم  ناک  اذا  امّیس  رجالا ال  قاقحتسا  مدعب  عطقلا  یغبنیف  تامّرحملا  یلا  ۀبسنلاب  اّما  و 

. اعطق هلمعب  باوثلا  ّقحتسی  ّهناف ال  هخیاشم  ۀعاطا  بوجو  فلاخملا 
. بدنلا وا  بوجولا  دقتعا  اذا  اذه 

میرحت دقتعی  نا  ّالا  هلعفب  يّرّجتلا  لوصح  یلا  ارظن  ربتعم  ریغ  قیرطب  ناک  نا  هلعفب و  ۀـبوقعلا  قاقحتـسا  دـعبی  الف  میرّحتلا  دـقتعا  اذا  اما  و 
.« طورشم ریغ  بجاو 

؟ دشابیم هچ  ۀبرقلا ) دصقب  طورشم  ریغ  بجاو  میرحت  دقتعی  نا  الا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. تسا ناشیا  هب  طوبرم  نتم  رد  لوصف  بحاص  لوق  هب  هراشا  ج :

؟ تسا هدوب  هچ  ترابع  نیا  زا  لوصف  بحاص  دارم  * 
تین نودب  ینعی  دشابیمن  طرش  تبرق  دصق  اهنآ  ققحت  رد  هک  تسا  یلصوت  تابجاو  دارم  ج :

63 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
سابل زا  تساجن  هلازا  لثم  دنوشیم  ققحم  زین  ایر  دصق  اب  یتح  و 
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؟ تسیچ رد  تابجاو  هنوگنیا  رد  لیصفت  هب  مازتلا  هجو  * 
نکل دشاب و  اهنآ  تمرح  هب  دقتعم  یفلکم  رگا  راچان  هب  دشابیم  ناشققحت  طرش  تبرق  دصق  يدبعت  تابجاو  رد  نوچ  هک ، تسا  نیا  ج :

. تسین نکمم  يو  زا  تبرق  دصق  هکنیا  رابتعا  هب  مهنآ  دهد  ناشماجنا  يّرجت  يور  زا 
زا ار  نآ  میناوتب  هجیتن  رد  دـنک و  دوبان  ار  يّرجت  هدـسفم  دوش و  لیـصحت  هیعقاو  تحلـصم  ات  تسا  هدرواـین  اـجهب  ار  یعقاو  بجاو  اـعطق 

. میهد رارق  ثحب  دروم  قیداصم 
؟ دشابیم هچ  ضعب )....  یف  وا  اقلطم  هیلع  باقعلا  قاقحتسا  مدع  دعبی  هناف ال   ) ترابع زا  دارم  * 

ج:
؟ دشابیم هچ  قوف  نتم  رد  اقلطم  زا  دارم  * 

. دراوملا ضعب  یف  لباقم  رد  تسا  دراوم  مامت  ضرغ  ج :
؟ دشابیم هچ  ۀیعقاولا )...  ۀهجلا  ۀضراعم  یلا  ارظن   ) ترابع زا  دارم  * 

. يرجت دراوم  زا  یخرب  هب  تبسن  باقع  قاقحتسا  مدع  يارب  تسا  تلع  نایب  ج :
؟ دشابیم هچ  ایتاذ )...  سیل  اندنع  يّرجتلا  ناف   ) ترابع زا  لوصف  بحاص  دارم  * 

: هک انعم  نیدب  هیرهاظ  تهج  اب  هیعقاو  تهج  نایم  هنزاوم  هظحالم  يارب  تسا  تلع  نایب  ج :
زا باذع  طوقـس  ای  باقع  ّبترت  ثیح  زا  اذل  دشاب ، حبق  يارب  هّمات  تلع  عوضوملا و  مامت  دـناوتیمن  هتـشادن و  یحبق  هسفنب  يّرجت  لمع 

نیا تسوا ، باقع  زا  عنام  هک  دریذـپ  تروص  ياهدیدنـسپ  لعف  لـعاف ، يّرجت  رد  اـسبهچ  ینعی  تفرگ . رظن  رد  ار  دراوم  دـیاب  نآ ، لـعاف 
. دنکیم قرف  هوجو  رابتعا  هب  هدوبن و  یتاذ  يّرجت  حبق  هک  میتسه  یعّدم  ام  هک  تسا  تهجنآزا 

رگا لاح  نیا  رد  تسا ) یقتم  لضاف و  يدرف  هکنآ  لاح  و   ) تسا لتقلا  بجاو  يرفاک  صخش  نالف  هک  دیامنیم  نیقی  یفّلکم  لثملا : یف 
ياهدیدنسپ ناونع  نمؤم  نتـشکن  هک ، ارچ  دننکیمن  حیبقت  تّمذم و  ار  وا  دناربخاب  عقاو  زا  هک  یناسک  دشکن ، ار  وا  هدرک  عرـش  تفلاخم 

. تسا يّرجت  حبق  ریثأت  زا  عنام  هک  تسا 
؟ دشابیم هچ  کلذ )....  نم  رهظا  و   ) ترابع زا  لوصف  بحاص  دوصقم  * 

. شنارکفمه لوصف و  بحاص  بناج  زا  يّرجت  ندوبن  یتاذ  رد  تسا  ياهلثما  رکذ  ج :
؟ دشابیم هچ  بصن )....  ول  اذک   ) ترابع زا  لوصف  بحاص  دارم  * 

. تسا رّوصتم  زین  نآ  كرت  هّینظ و  هراما  هب  ندوب  فّلکم  تروص  رد  هکلب  درادن ، قّقحت  عطق  ضرف  رد  اهنت  يّرجت  هک  تسا  نیا  دارم  ج :
؟ تسیچ باقعلا ) نم  ۀمالّسلاب  عطقلا  نم  هیف  امل   ) ترابع رد  باقع  زا  تمالس  هب  عطق  هجو  * 

64 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ینعی لاح ، ياضتقا  تسا و  قیرط  هب  لمع  ج :

نینچ زا  ار  وا  دـناوتیمن  یلوم  اذـل  تسا و  ءازجا  لوصح  ياضتقم  القع  تسا  یلوم  نامرف  زا  لاثتما  هزیگنا  هب  نوچ  دـبع  زا  لـمع  ماـجنا 
. دیامن یهن  یلمع 

؟ تسیچ لوصف  بحاص  ترابع  رد  انه )...  نم  و   ) ترابع دارم 
. دشابیم رابتعا  هب  شتّمذم  بتارم  رد  توافت  يّرجت و  رد  حبق  ندوبن  یتاذ  هب  هراشا  ج :

؟ دشابیم هچ  اهتاحابم ) یف  هنم  ّدشا  مارحلا ...  یلع  يّرجتلا  نا   ) ترابع زا  لوصف  بحاص  دارم  * 
تـسا رتدیدش  رتشیب و  شتّمذـم  دوش . بکترم  هدومن و  يّرجت  کلذعم  هتـسناد و  مارح  ار  یعقاو  هورکم  لعاف  هچنانچ  هک ، تسا  نیا  ج :

. دوش بکترم  هدرک و  يّرجت  هتسناد  مارح  ار  یعقاو  حابم  هکنیا  زا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشابیم هچ  ةدش ) افعض و  اهفالتخاب  فلتخی   ) ترابع زا  دارم  * 
دکؤم و تابودـنم  یخرب  هکنآ  هچ  دـشابیم  فعـض  تّدـش و  تهج  زا  خـیبوت  تّمذـم و  بتارم  زین  تابودـنم  رد  هک ، دـشابیم  نیا  ج :

. تسا دکؤم  ریغ  تابودنم  رد  يّرجت  زا  رتدیدش  دکؤم  تابودنم  رد  يّرجت  اذل  دنادکؤم و  ریغ  یخرب 
؟ تسیچ لوصف  بحاص  رظن  زا  قوف  بلطم  لصاح  * 

هک یـسک  زا  تسا  رتدیدش  رتشیب و  شیّرجت  دوش  بکترم  هدرک  يّرجت  هتـسناد و  مارح  ار  یعقاو  بحتـسم  یفّلکم  رگا  هک  تسا  نیا  ج :
. دوش بکترم  دنادب و  مارح  ار  يدکؤم  بحتسم 

يّرجت هتـسناد ، مارح  ار  یفیعـض  هورکم  یفلکم  رگا  اذـل  تسا و  توافتم  فلتخم  بتارم  بسح  هب  تاـهورکم  رد  يّرجت  هک  روطناـمه 
. دوش بکترم  هدومن و  يّرجت  تسناد ، مارح  ار  یظّلغم  هورکم  هک  تسا  یسک  زا  رتکبس  شیّرجت  دوش ، بکترم  هدرک و 

؟ تسیچ یعاری )....  نا  نکمی  و   ) ترابع زا  لوصف  بحاص  دارم  * 
. تسا دراوم  یخرب  هب  تبسن  ای  قلطم  روطهب  یعقاو  تابجاو  رد  يّرجت  زا  باقع  قاقحتسا  یفن  دارم  ج :

65 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هیلع دری  لوقأ ،

ضورع عنتمیف  ملظلا ، نم  مسق  وه  لب  ملظلاک ، اتاذ  حیبق  یلوملا  یلع  يّرجتلا  ّنال  ایتاذ ، يّرجتلا  حبق  نوک  مدع  نم  هرکذ  ام  عنم  الوأ : - 1
. ۀّحبقم ۀهج  هل  ضرعی  نأ  عنتمی  ّهناف  هناحبس ، هّلل  دایقنالا  هلباقم  یف  و  هل ؛ ۀنّسحملا  ۀفصلا 

هل ضرعی  اّمم ال  سیل  و  ۀهجلا ، کلت  هل  ضرعی  مل  ام  هحبق  یلع  قاب  هّنکل  ۀنّسحم ، ۀهج  هل  ضرعی  نأ  یف  عانتما  ّهنأ ال  مّلس  ول  ایناث : و  - 2
. هنمض یف  قّقحتی  ام  ۀظحالمب  ّالا  حبق  نسح و ال  هسفن  یف 

یّتلا ال لاعفالا  لیبق  نم  سیل  و   ) بذکلاک هل  ایـضتقم  هنوک  یف  ّکش  الف  ملّظلاک  حبقلل  ۀّمات  ۀّلع  هنوک  مدع  انمّلـس  ول  يرخا : ةرابعب  و  - 3
بذکلاک هحبق ، اهب  كرادتی  ۀهج  مامـضنا  یلع  هحبق  عافترا  فّقوتیف  ذـئنیح  اهحبق و  اهنـسح و ال  اهـسفنأ  یف  اهتظحالمب  لقعلا  كردـی 

یّتلا رومـالا  نم  سیل  هلعفک  هرکذ - يذـّلا  لاـثملا  یف  نمؤم ، هنأ  فصوب  نمؤملا - لـتق  كرت  ّنأ  مولعملا  نم  و  ّیبـن ؛ ءاـجنال  نّمـضتملا 
قّقحت يّذلا  لعفلا  اذه  نکی  مل  اذاف  اروذعم - ناک  هلتق  ول  ّهنأب  همالک  یف  فرتعا  اذل  و  نمؤم - لتق  هنوکب  لهجلل  حـبق ، وأ  نسحب  فصّتت 
ضرف ول  نسحلا  یـضتقی  ام  ءاضتقا  یف  ّرثؤی  امک ال  حـبقلا ، یـضتقی  ام  ءاضتقا  یف  ّرثؤی  مل  حـبق  وأ  نسحب  فصّتی  اّمم  هنمـض  یف  يّرجتلا 

. نمؤم لتق  عقاولا  یف  هنوکب  هنسح  ۀمحازم  مدع  دایقنالا و  ثیح  نم  هحدم  یف  لاکشا  ّهناف ال  هرفک ، ادقتعم  انمؤم  لتقف  رفاک  لتقب  هرمأ 
ّرثؤی نأ  عنتمی  هّنکل ال  ناونعلا ، لوهجم  هنوکل  حـبق  نسحب و ال  هسفن  یف  فصّتی  مل  نا  يّرجتلا و  هب  قّقحتی  يذـّلا  لعفلا  ّنأ   » يوعد و  - 4
رظن ّلحم  وه  و  ّمذلا ، حدملا و  قاقحتـسا  یف  ةردقلا  نع  ۀجراخلا  رومالا  ۀّیلخدم  مدعب  لوقن  نأ  ّالا  هعفری - نأب  حبقلا  یـضتقی  ام  حـبق  یف 

نم مّدـقت  ام  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرفلا  یلا  افاضم  ۀـعوفدم - يّرجتلا » حـبق  یف  قباسلا  ّیلقعلا  لیلدـلا  عنم  ءانتبا  نکمی  هیلع  و  عنم - لـب 
. روکذملا لاثملا  یف  يّرجتلا  حبقب  ّلقتسم  لقعلا  ّنأب  لّمأتملا - یلع  یفخی  امک ال  یلقعلا ، لیلدلا 

حبقب لقعلا  مکحی  اذـل  و  هحبق ، عفری  ال  حـبق ، نسحب و ال  فصتی  لتقلا ال  كرت  ّنأب  فارتعالا  عم  هنمـض ، یف  نمؤملا  لتق  كرت  دّرجم  و 
. کلذب لعافلا  لهج  اذا  ۀحلصملا  یلا  امهفرصی  ام  امهیلا  ّمضنا  اذا  میتیلا  برض  بذکلا و 

[. 13 «] امهباقع لخادت  ۀّیعقاولا  ۀیصعملا  فداص  اذا  يّرجتلا  ّنأ  : » هتاملک ضعب  یف  لئاقلا  اذه  رکذ  ّهنا  ّمث  - 5
ةدـحو هب  دـیرا  نا  لخادـتلل  هجو  باقعلا ال  قاقحتـسا  یف  القتـسم  اناونع  يّرجتلا  نوک  عم  ذا  مالکلا ، اذـهل  لّـصحم  ینعم  ملعی  مل  و  - 6
باقع یلع  دئاز  باقع  هب  دیرا  نا  و  نیمثإ ؛ لخادلا  یلع  امثإ و  یـضارلا  یلع  ّنا  ۀیاورلا  یف  ءیجیـس  و  حّجرم . الب  حـیجرت  ّهناف  باقعلا ،

. امهدحا هیف  ناک  ام  یلع  هباقع  دیزی  حبقلا  نم  ناناونع  هیف  عمتجا  لعف  ّلک  ّنال  الخادت ، سیل  اذهف  يّرجتلا ، ضحم 
66 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: همجرت

( لوصف بحاص  مالک  هب  خیش  داقتنا  )

هراشا

. تسا دراو  ناشیا  رب  داریا  ود  دیامرفیم : لوصف  بحاص  هب  خساپ  رد  خیش 
هچ  ) تسا متس  زا  یعون  دوخ  هکلب  ملظ ؛ دننام  تسا  حیبق  اتاذ  یلوم  رب  يّرجت  اریز  تسین ، یتاذ  يّرجت  حبق  هک  نخـس ، نیا  عنم  در و  - 1

( یلعاف حبق  رد  هچ  یلعف و  حبق  رد 
تفص و ضورع  هک  دراد  رارق  ناحبس  يادخ  دایقنا  يرجت )  ) نآ لباقم  رد  هک  ارچ  تسا ، عنتمم  يّرجت  رب  هدننکوکین  یتفص  ضورع  اذل 

. تسا لاحم  وا  رب  هدننکحیبق  تهج 
، هدـشن ضراع  يرجت )  ) نآرب تهج  نیا  هک  ینامز  ات  نکل  دـشابیمن ، لاحم  يّرجت  رب  ۀنّـسحم  تهج  ضورع  میریذـپب ، هک  ضرف  هب  - 2
هک یتهج  هظحالم  هب  رگم  هدوبن  حـبق  اـی  نسح و  ياراد  هسفن  یف  اـتاذ و  هک  دـشابیمن  يروما  زا  و  هدوب ، یقاـب  شحبق  تفـص  رب  يّرجت 

. دباییم ققحت  نآ  نمض  رد  يّرجت 
: رگید ترابع  هب  و  - 3

هک تسین  یلاعفا  لیبق  زا  تسا و  نآ  يارب  یـضتقم  هک  تسین  يدـیدرت  سپ  دـشابن  حـبق  يارب  هّمات  ّتلع  ملظ  لـثم  يّرجت  هک  ضرف  هب  - 
. دنک كرد  ار  شحبق  ای  نسح و  دناوتن  نآرب ، هضراع  تاهج  لاعفا و  نآ  دوخ  هظحالم  اب  لقع 

( تسا حبق  یضتقم  يّرجت  هک  میتفریذپ  یتقو   ) تروص نیا  رد 
ادـیپ نسح  نآ  ياـجهب  و   ) دوشیم ناربج  نآ  هطـساوهب  يّرجت  حـبق  هک  یتهج  مامـضنا  هب  تسا  فقوتم  يرجت )  ) نآ زا  حـبق  عفر  سپ  - 

. تسا ربمایپ  تاجن  نمضتم  هک  یغورد  دننام  دوشیم )
نـسح هب  فصتم  هک  تسین  يروما  زا  لوصف  بحاص  مالک  رد  تسا ، نمؤم  هک  تهج  نآ  زا  نمؤم  لتق  كرت  لاـثم )  ) هک تسا  نشور  و 

زین لتق  ماجنا  هچنانچ  . ) درادـن یحبق  نسح و  هدوب  لهج  لاح  رد  كرات  هکنیا  رابتعا  هب  هسفن  یف  نمؤم  لتق  كرت  اریز  دـنوشیم  حـبق  ای 
(. تسا روطنیمه  لاح  نیا  رد 

. تسا روذعم  هتشاد  لهج  نوچ  دشکب  مه  ار  نمؤم  درف  دبع  رگا  هک  هدومن  فارتعا  شمالک  رد  لوصف ) بحاص  ، ) اذل و 
زا حبق  ءاضتقا  رد  دوبن  دنوشیم  حبق  نسح و  هب  فصتم  هک  يروما  هلمج  زا  دـباییم  ققحت  نآ  نمـض  رد  يّرجت  هک  یلعف  نیا  یتقو  سپ 

. دشابیمن رثؤم  دایقنا  هیحان  زا  نسح  ءاضتقا  رد  لعف  نیا  هک  روطنامه  درادن  رثا  يّرجت  هیحان 
زا سپ  تشک ، تسا  رفاک  هکنیا  داقتعا  هب  ار  ینمؤم  دـبع  سپ  يرفاک  لـتق  هب  ار ) دـبع   ) ار وا  یلوم )  ) دـنک رما  هک  دوش  ضرف  رگا  اذـل  و 

درادن و لاکشا  شحدم  تسه ) وا  رد  هک   ) يدایقنا تهج 
67 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. هدش رداص  يو  زا  لهج  يور  زا  لتق  نوچ   ) دوشیمن نسح  تفص  هب  شفاصتا  زا  عنام  تسا  نمؤم  لتق  عقاو  رد  لعف  نیا  هکنیا ، فرص 
حبق نسح و  هب  اتاذ  لعف ) نآ   ) هچرگا دوشیم  ققحم  يّرجت  نآ  هطـساوهب  هک  یلعف  نآ ) عفد  مهوت و  کـی   ) هک بلطم  نیا  ياـعدا  و  - 4

هک درادن  یعانتما  نکل  تسا ) نمؤم  لتق  كرت  شکرت  ناونع  دـنادیمن  يّرجتم   ) تسا ناونعلا  لوهجم  هکنیا  رطاخ  هب  دوشیمن ، فصتم 
حدم قاقحتـسا  رد  تردق  زا  جراخ  روما  تلاخد  مدع  هب  لئاق  هکنیا  رگم  دنک  عفر  ار ) حبق   ) نآ ات  هتـشاذگ  رثا  يّرجت  حبق  رد  لعف ) نآ  )

رد ار  يراوزبس ) ققحم  نایب   ) قباس یلقع  لیلد  نآ  هک  تسا  نکمم  عنم ، نیارباـنب  تسا و  عونمم  هکلب  رظن  لـحم  مهنآ  هک  میوش ، مذ  و 
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. دشابیمن تسرد  دوشیم و  عفد  مییامن ) عنم  يّرجت  حبق 
صخـش رب  هچنانچ  يراوزبس ) ققحم  موحرم  اب  عازن   ) تشذگ هچنآ  اب  لوصف ) بحاص  اب  عازن   ) هیف نحن  ام  نیب  تسا  قرف  هکنیا  رب  هوالع 
فارتعا اب  يّرجت  نمض  رد  نمؤم  لتق  كرت  ققحت  فرص  تسا و  لقتسم  روکذم  لاثم  رد  يّرجت  حیبقت  رد  لقع  هک  تسین  یفخم  رکفتم 

و هدش ) بکترم  لهاج  صخش   ) هک یغورد  یتشز  هب  لقع  اذل  دنکیمن و  عفر  ار  يّرجت  حبق  حبق ، هن  دراد و  نسح  هن  كرت  نیا  هکنیا  هب 
قوس هک  ار  هچنآ  برض  غورد و  هب  هدننکمضنم  رگا  هتبلا  دنکیم  مکح  تسا ) ربخیب  نآ  زا  براض  هتشاد و  تحلـصم   ) هک یمیتی  ندز 

. تسا لهاج  تحلصم  نآ  هب  لعاف  هکاریز  تحلصم ، يوسهب  ار ) برض  غورد و   ) ار ود  نآ  دهدیم 
؟ تسیچ لوصف  بحاص  هب  خیش  داریا  نیلوا  لئاسملا * حیرشت 

تسین یتاذ  يّرجت  حبق  دومرف : هک  لوصف  بحاص  نخس  نیا  هلاحتسا  تیعونمم و  ج :
؟ تسیچ یلوملا )....  یلع  يّرجتلا  ّنال   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

هک اجنآ  زا  ینعی  تسا  یتاذ  تسا  بجاو  شتعاطا  هک  ییالوم  رب  يّرجت  حبق  هک : انعم  نیدـب  تسا  لوصف  بحاص  لاکـشا  تلع  نایب  ج :
تسا تّمذم  یضتقم  اتاذ  سپ  تسا  حبق  تفص  يارب  همات  تلع  عوضوملا و  مامت  يّرجت  لوصح 

: رگید ترابع  هب 
هک تسا  لاحم  و  نسح ، دـنک  قدـص  دایقنا  ناونع  یلمع  رب  هک  ینامز  ات  تسا و  نسح  نیع  ۀـعاطإلا  بجاو  يالوم  ناـمرف  رب  داـیقنا  - 1

. دوش حبق  هب  فصتم 
هب فصتم  هک  تسا  لاـحم  و  حـبق ، دـنک  قدـص  يّرجت  ناونع  یلمع  رب  هک  یناـمز  اـت  تسا و  حـیبق  هشیمه  یلوم  ناـمرف  رد  يّرجت  و  - 2

. دوش نسح  تفص 
68 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لقع  نادجو و  هب  هعجارم  هب  طورشم  بلطم  نیا  كرد  و 
؟ دشابیم هچ  لعفلا )...  سفنل  ناک  ءاوس   ) ترابع زا  خیش  ضرغ  سپ  * 

، تسین راکنا  لباق  حبق  ای  نسح  لصا  هک ، تسا  نیا  ج :
. دراد یلعاف  نسح  دایقنا  یلعاف و  حبق  يّرجت  هک  میلئاق  ام  دراد و  یلعف  نسح  دایقنا  یلعف و  حبق  يّرجت  هک  تسا  لئاق  روهشم  هچرگا 

؟ تسیچ هل )...  ۀنّسحملا  ۀفصلا  ضورع  عنتمیف   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسنیا  ج :

يّرجت هک  دوش  ضراع  نآرب  یتفـص  ای  یتهج  هک ، تسا  لاحم  مینادب  حـیبقت  يارب  هّمات  تلع  ار  نآ  ام  هدوب و  یتاذ  يّرجت  رد  حـبق  یتقو 
. دیآیم شیپ  رگید  تیهام  تاذ و  هب  تیهام  تاذ و  بالقنا  اریز  ددرگ  نسح  تهج  نآ  هطساوهب 

. تسا لاحم  تسا ، یتاذ  شحبق  هک  يّرجت  ندیدرگ  نسح  سپ ،
؟ دشابیم هچ  دایقنالا )...  ۀلباقم   ) ترابع زا  دارم  * 

. دشابیم دایقنا  يّرجت و  لباقت  ج :
. تسا یتاذ  نآ  نسح  تسا و  نسح  يارب  همات  تلع  زین  دایقنا  تسا ، یتاذ  شحبق  حیبقت و  يارب  هّمات  ّتلع  يّرجت  هک  روطنامه  ینعی :

؟ دشابیم هچ  یف )....  عانتما  ّهنا ال  مّلس  ول   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: دیامرفیم هک  انعم  نیدب  تسا  لوصف  بحاص  نخس  رب  لاکشا  نیمود  نایب  ج :

ار حبق  ناونع  هک  دوش  ضراع  يّرجت  رد  یتهج  تفـص و  تسا  نکمم  تساهنآ و  یتاذ  يّرجت  حبق  دایقنا و  نسح  میریذـپب ، هک  ضرف  هب 
ییاضتقا لقا  ّدح  ام  رظن  هب  هکنآ  لاح  و  تسا ، يرابتعا  يّرجت  حبق  دایقنا و  نسح  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  اّما  دنک  لیدبت  نسح  هب 
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. تسا
؟ تسین يرابتعا  يّرجت  دایقنا و  رد  حبق  نسح و  ارچ  * 

هوجو زا  يادـج  رگا  ینعی  دومن  مکح  يّرجت  حـبق  داـیقنا و  نسح  هب  ناوتیمن  راـبتعا  هوجو  زا  رظن  عـطق  اـب  دـشاب ، يراـبتعا  رگا  اریز  ج :
يّرجت میسرپب  لقع  زا  رگا  دایقنا  يّرجت و  باب  رد  هکنآ  لاح  درادن و  یخساپ  حیبق  ای  تسا  نسح  لعف  نیا  هک  میـسرپب  لقع  زا  تارابتعا 

. دنکیم نیسحت  ار  دایقنا  حیبقت و  ار  يّرجت  هلصافالب  هن  ای  تسا  بوخ  وا  نامرف  ربارب  رد  دایقنا  یلوم و  ربارب  رد 
؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 

، تسا تاملـسم  زا  نآ  ندوب  ییاضتقا  هک  میریذپب  دیاب  میراشفن  ياپ  يّرجت  رد  حـبق  دایقنا و  رد  نسح  ندوب  یتاذ  رب  رگا  هک : تسنیا  ج :
يّرجت دایقنا و  حبق  نسح و  دیتفگ  هک  امش  لوق  اذل 

69 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا لطاب  ّدر و  تسا  رابتعالاب 

؟ تشاد حبق  نسح و  ندوب  يرابتعا  رب  هیکت  لوصف  بحاص  امش  رظن  هب  ایآ  * 
يرابتعا ییاضتقا و  زا  تسا  معا  يرابتعا  ریبعت  ندوب و  يرابتعا  هن  تسا  ندوب  ییاضتقا  رب  يأر  دیآیمرب  لوصف  بحاص  نتم  زا  هچنآ  ج :

. داد رارق  یتاذ  لباقم  رد  ار  يرابتعا  ناوتیم  هک  ارچ 
؟ دشابیم هچ  ۀهجلا ) کلت  هل  ضرعی  مل  ام  قاب ....  هّنکل   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: دیامرفیم اذل  و  تسا ، يّرجت  رب  تهج  ضورع  هب  خیش  خساپ  ج :
دح دشابن  یتاذ  شحبق  رگا  سپ  تسا  یقاب  دوخ  حبق  هب  القع  يّرجت  مه  زاب  هدشن  ضراع  يّرجت  رب  هدـشدای  تفـص  ای  تهج  هکیمادام 

. تسا ییاضتقا  لقا 
؟ تسیچ ّالا )....  حبق  نسح و ال  هسفن  یف  هل  ضرعی  اّمم ال  سیل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: هک تسنیا  ج :
هتشاد ياهضراع  تهج  هب  زاین  تفص  ود  نیا  زا  کیره  هب  فاّصتا  يارب  هتشادن و  یتاذ  حبق  نسح و  هک  دشابیمن  یلاعفا  هلمج  زا  يّرجت 

. دوش فصتم  حبق  ای  نسح و  تفص  ود  زا  یکی  هب  تفص  ای  تهج  نآ  ضورع  هطساوهب  هک  دشاب 
؟ تسیچ حبقلل )...  ۀّمات  ۀّلع  هنوک  مدع  انمّلس  ول   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

عنام هعنمی  مل  ام  هرثا  ّرثا  یضتقملا  اریز : دشاب  نآ  یضتقم  دیاب  سپ  مینادن ، حبق  تفص  يارب  هّمات  ّتلع  ار  يّرجت  ام  رگا  هک : تسنیا  ج :
ریثأت هدـماین  عنام  ات  هک  تسا  نیا  یـضتقم  نوناق  نکل ؛ میریذـپیم و  ار  يّرجت  حـبق  دایقنا و  نسح  ندوب  ییاـضتقا  دـیوگب : یـسک  رگا  * 

: تفگ ناوتیم  ایآ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسین  حبق  یضتقم  يّرجت  رگید  عنام  ندمآ  اب  یلو  تسه 
عقاو اب  قباطم  يّرجت  هک  يدراوم  رد  و  تسا ؟ حـبق  یـضتقم  يّرجت  تسا ، دوقفم  مه  عنام  هدوبن ، عقاو  اب  فداـصم  يّرجت  هک  يدراوم  رد 

؟ دنکیم حوجرم  حابم و  ار  نآ  هکلب  دوشیم ، يّرجت  حبق  زا  عنام  اهنت  هن  هدومن  هضراعم  بجاو  نسح  يّرجت و  حبق  هدوب 
. دوشیمن يّرجت  حبق  زا  عنام  عقاو  اب  تفداصم  ریخ ، ج :

؟ تسیچ قوف  خساپ  یعدم و  رب  ناتلیلد  * 
زا عنام  تسا و  حدـم  ّقحتـسم  لعاف  دـشاب  هدارا  ملع و  اب  هارمه  نمؤم ) لتق  كرت  لثم :  ) یعقاو بجاو  هب  لعاف  ناـیتا  رگا  هک : تسنیا  ج :

هارمه شیّرجت  هکنیا  هب  هدوب  لهاج  لعاف  رگا  نکل  دوشیم  تشکن ) تسا و  لتقلا  بجاو  صخش  نیا  درکیم  لایخ  هک   ) يّرجت نآ  حبق 
ار وا  تلاهج  يور  زا  رگا  هک  ارچ  حبق ، هن  دراد  نسح  هن  یکرت  نینچ  تسا ، نمؤم  لتق  كرت  اب 

70 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیدرک لوبق  امش  ار  نیا  دوبن و  تّمذم  حیبقت و  ّقحتسم  مه  زاب  تشکیم 
: رگید ترابع  هب 

نمؤم هکنآ  لاح  و   ) تسا لتقلا  بجاو  صخش  نالف  هکنیا  هب  ملع  اب  درک و  دایقنا  ار  شیالوم  نامرف  تلاهج  يور  زا  رگا  هک  دیتفگ  امش 
. دوشیمن تّمذم  تسا و  روذعم  تشک ، ار  وا  تسا )

. دهدیم ماجنا  ار  یبجاو  لعف  دنکیم و  كرت  ار  نمؤم  لتق  هکنیا  رب  تسا  لهاج  لعاف  ینعی : تسا ، لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  لاح :
؟ تسیچ روکذم  لیلد  هجیتن  لصاح و  * 

: ینعی تسا  حیبقت  یضتقم  يّرجت  هک : تسنیا  ج :
درادن ینسح  تسا  هدوب  لهج  يور  زا  نوچ  یعقاو  بوجو  اب  لتق  كرت  تفداصم  - 1

. درادن دوجو  دریگب  ار  يّرجت  حبق  يولج  هک  مه  یعنام  اذل ، - 2
. دراذگیم تسا ) حبق  هک   ) ار دوخ  رثا  يرجت )  ) یضتقم سپ  دوقفم  مه  عنام  دوجوم  یضتقم  هجیتن : رد 

: هکنیا امک 
. دریگب ار  دایقنا  نسح  يولج  ات  درادن  تّمذم  هدوب  تلاهج  يور  زا  نوچ  یعقاو ، مارح  اب  تفداصم  تسا و  نسح  یضتقم  دایقنا  - 1

. تسا دوقفم  مه  عنام  دوجوم ، یضتقم  اذل  و  - 2
. دراذگیم تسا ) نسح  هک   ) ار دوخ  رثا  دایقنا  یضتقم  هجیتن : رد 

؟ دینک نایب  القتسم  ار  یضتقم  هّمات و  ّتلع  یساسا  توافت  * 
داجیا مزیه  رد  ینامز  هک  شتآ  لثم : دوشیم . یثنخ  شرثا  عنام  دوجو  اب  ریثأت و  بجوم  لباق ، ّلحم  رد  عنام  مدع  تروص  رد  یضتقم  ج :

هّمات ّتلع  نکل  دریگیمن . شتآ  دـش  دوجوم  مزیه ) رد  تبوطر   ) عنام رگا  اذـل  دـشابن  دوجوم  نتفرگ  شتآ  زا  عناـم  هک  دـنکیم  قارتحا 
. تسا رثؤم  بجوم و  عنام  دوجو  ضرف  نودب  اهنت 

؟ دوشیم لصاح  ياهجیتن  هچ  قوف  توافت  زا  * 
. عنام ضرف  نودب  نکل  تسا  یضتقم  نامه  هّمات  ّتلع  هکنیا ، ج :

؟ تسیچ هسفن )...  یف  هل  ضرعی  اّمم ال  سیل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. دشاب هتشادن  یحبق  نسح و  دوشن ، ضراع  نآرب  یتفص  ای  تهج  ات  هک  تسین  یلاعفا  هلمج  زا  يّرجت  هک : تسنیا  ج :

[14 [؟ دشابیم هچ  هل ) ایضتقم  هنوک  یف  کش  الف   ) ترابع زا  دارم  * 

ص70 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
حبق یضتقم  دیاب  دیدرت  الب  مینادن  حبق  يارب  هّمات  ّتلع  ار  يّرجت  ام  رگا  هک  دشابیم  نیا 

71 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
(. عنام هعنمی  مل  ام  هرثا  ّرثا  یضتقملا   ) هک ارچ  دشاب 

؟ تسیچ نتم  رد  ۀعوفدم ) ات ......  لعفلا ....  ّنا  يوعد   ) ترابع زا  خیش  دوصقم  * 
: تسا لیذ  حرش  هب  لاکشا  مّهوت و  کی  حرط  ج :

كرت اب  هارمه  شیّرجت  هتـسنادیمن  هک   ) يّرجتم لهج  لـیلد  هب  یعقاو  بوجو  اـب  يّرجت  تفداـصم  هک  میریذـپب  يّرجت  ثحب  رد  رگا  - 1
. دنکیمن ادیپ  حبق  نسح و  هب  فاّصتا  تسا ) نمؤم  لتق 

. هوقلاب دنچره  دراد  هیعقاو  تحلصم  یعقاو  بجاو  تسا و  یعقاو  بجاو  کی  نمؤم ) لتق  كرت   ) نکل
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. دریگب ار  نآ  حبق  يولج  هدوب و  يّرجت  حبق  رد  رثؤم  تفداصم  نیا  هک  دراد  لاکشا  هچ  لاح :
هن دوشیم و  نسح  هب  فصتم  هن  هدوب  تلاهج  يور  زا  نوچ  یعقاو  مارح  اب  دایقنا )  ) تفداصم هک ، مینک  لوبق  داـیقنا  باـب  رد  رگا  اـی  - 2

. حبق
. دراد دوجو  یعنام  القع  ایآ  دریگب  ار  دایقنا  نسح  يولج  هدوب و  نسح  رد  رثؤم  تفداصم  نیا  هک  دراد  لاکشا  هچ 

؟ تسیچ عنم ) لب  رظن  ّلحم  وه  ات و  لوقی  نا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک دینک  لاکشا  ام  هب  امش  رگا  دیوگیم  هک  تسا  لکشتسم  نخس  همادا  ج :

اذـل تسا و  هدوـب  داـقنم  يّرجتم و  راـیتخا  زا  جراـخ  یفداـصت و  يرما  یعقاو ، مارح  اـب  داـیقنا  یعقاو و  بوـجو  اـب  يّرجت )  ) تفداـصم - 
. دشاب مذ  حدم و  قاقحتسا  رد  رثؤم  ناوتیمن 

: هک دیدومرفن  روهشم  مراهچ  لیلد  هب  خساپ  رد  امش  رگم  هک : مییوگیم 
. دیدروآ مه  يدهاوش  درادن و  یعنام  القع  دشاب و  باقعلا  مدع  رد  رثؤم  دناوتیم  رایتخا ) زا  جراخ  رما  ینعی   ) ۀفداصملا مدع 

. دریگب ار  يّرجت  حبق  يولج  هک  دراد  یلاکشا  هچ  نکل  درادن  نسح  هچرگا  زین  رما  نیا  هک : مییوگیم  ام  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هجو  * 

یـصاع يّرجتم و  نایم  یتوافت  هک  دوب  نیا  نآ  لصاح  خیـش و  باـنج  زا  لـقن  هب  دوب  يراوزبس  ققحم  هدومرف  روکذـم ، لاکـشا  هجو  ج :
. دوشیم حبق  هب  فصّتم  ود  ره  هتفرگ و  رارق  تّمذم  دروم  ود  ره  دش  فداصم  یعقاو  حیبق  ناونع  اب  ود  ره  لعف  هک  ینامز  اریز  تسین 

؟ تسیچ لکشتسم  مالک  رد  یلقعلا )....  لیلدلا  عنم  ءانتبا  نکمی  هیلع  و   ) ترابع زا  دارم  * 
بانج ریرقت   ) قباس یلقع  لیلد  ناوتیم  ّمذ ) حدم و  قاقحتـسا  رد  رایتخا  زا  جراخ  روما  تلاخد  مدع  ینعی  : ) عنم نیاربانب  هک : تسنیا  ج :

: هک داد  باوج  هنوگنیا  ار  يراوزبس )
دناوتیمن داقنم  يّرجتم و  رایتخا  زا  جراخ  لاعفا  هک  دوب  نیا  رب  يراوزبس  ققحم  ریرقت  ساسا 

72 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنناسکی مه  اب  لعف  رد  يّرجتم  یصاع و  اذل  دنریگب و  رارق  مذ  حدم و  نایم  توافت  رد  كالم  طانم و 

: میئوگیم ام  نکل 
شلعف هکنیا  هظحالم  هب  يّرجتم  هک : میوش  مزتلم  ام  دـشاب و  يّرجتم  یـصاع و  نایم  قرف  رد  طانم  يراـیتخا  ریغ  رما  هک  دراد  لاکـشا  هچ 

. دشاب بقاعم  حیبق ، اب  شلعف  قباطت  رابتعا  هب  یصاع  هتشادن و  باقع  یعقاو  نسح  ناونع  اب  هدش  فداصم 
؟ دشابیم هچ  نیب )....  هیف و  نحن  ام  نیب  قرفلا  یلا  افاضم  ۀعوفدم   ) ترابع زا  دارم  * 

ققحم اب  عازن  ینعی :  ) هتـشذگ ثحب  اب  لوصف ) بحاص  اب  عازن  ینعی :  ) اجنیا رد  ثحب  ماقم  نییبت  مّهوتم و  هب  تسا  خیـش  بانج  خـساپ  ج :
(. يراوزبس

؟ دهدیم قوف  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  خیش  * 
: دیامرفیم ج :

. میداد روهشم  مراهچ  لیلد  زا  هک  یخساپ  هیف و  نحن  ام  نایم  تسا  قرف  الوا :
و  ) عفر باب  زا  اجنیا  رد  امش  هکنآ  لاح  دوش و  عقاو  اب  فداصم  رگم  تسین  روآباقع  يّرجت  هک : میتفگیم  عفد  باب  زا  اجنآ  رد  ام  اریز 

، تسا حبق  عفر  بجوم  یعقاو  بوجو  اب  يّرجت  تفداصم  هک  دیئوگیم  عفد ) هن 
. دوشیم عفر  عقاو  اب  تفداصم  اب  نکل  تسا  روآحبق  وه  وه  امب  يّرجت  هک  دیراد  لوبق  ینعی :

زا تسا  رتناسآ  عفد  هک  ارچ  دشاب ، مه  عفر  رد  رثؤم  هک ، تسین  نیا  رب  لیلد  دشاب  عفد  رد  رثؤم  دـناوتب  يرایتخا  ریغ  رما  کی  رگا  اذـل ، و 
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. عفر
يور زا  هک  ارچ  دربیمن ، نیب  زا  ار  شحبق  یعقاو  بوجو  اب  تفداصم  فرـص  هدرک و  یلوم  رب  يّرجت  حـبق  هب  مکح  القتـسم  لـقع  اـیناث :

: ینعی تسا  هدوب  لهج  يور  زا  هکلب  هدوبن ، هدارا  ملع و 
نیا تسا و  حـیبق  نمؤـم  لـتق  كرت  تسا و  حـیبق  یلوـم  رب  يّرجت  هک  دـباییم  اـعطق  دـنک  هعجارم  دوـخ  نادـجو  لـقع و  هـب  یـسک  رگا 

 ........ هکنیا هژیوهب  تسین  یفاک  روکذم  لعف  زا  حبق  عفر  رد  یعقاو  تحلصم  اب  لعف  قفاوت  فرص  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  دهاش و  نیرتيوق 
؟ تسا ریثأت  دقاف  كرت  نیا  ارچ  دییامرفب  رتنشور  نایب  هب  * 

رد هکنآ  لاح  و  ناکما ، درجم  هن  دنـشاب ، هدوب  حـبق  ای  نسح و  تفـص  ود  زا  یکی  يارب  یـضتقم  هک  تسا  یلاعفا  هب  ّقلعتم  ریثأـت  اریز  ج :
يور زا  هک  یکرت  اذل  درادـن و  یحبق  نسح و  اتاذ  تسا و  تحب  تیهام  فرـص و  ناکما  كرت  نیا  هک  تسا  فرتعم  دوخ  یعّدـم  اجنیا :

. دنک یثنخ  ار  يّرجت  رد  حبق  ياضتقا  دناوتیمن  هداد  خر  تلاهج 
دوشب مه  وا  بیدأت  هیام  اقافتا  برض  نیا  دنچره  تسا  دب  یّفشت  يارب  میتی  ندز  لثملا  یف 

73 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدیدرگ  ثداح  افداصت  هک  ارچ  دشابیمن . مه  براض  لعف  لولعم  درادن و  لعاف  هب  یطبر  یقاّفتا  بیدأت  نیا  نکل 

؟ تسا مادک  بلطم  لصاح  * 
دوجو دوـش  يّرجت  زا  حـبق  نیا  عـفار  هک  يزیچ  و  ییاـضتقا ، حـبق  اـی  یلعاـف و  یلعف و  زا  معا  دراد  یتاذ  حـبق  اـی  يّرجت  هک  تسا  نیا  ج :

. تسین یتسرد  نخس  لوصف  بحاص  نخس  سپ ؛ درادن .
؟ دشابیم هچ  لئاقلا )...  اذه  رکذ  ّهنا  مث   ) ترابع زا  دارم  * 

: دیامرفیم هک  هدش  دای  بلاطم  نایب  زا  سپ  تسا  لوصف  بحاص  زا  يرگید  مالک  لقن  ج :
. دنیامنیم لخادت  مه  اب  يّرجت  نایصع و  باقع ، دوش  فداصم  یعقاو  تیصعم  اب  يّرجت  هک : یئاج  رد 

باقع يّرجت و  باقع  اجنیا  رد  دـشاب  هدوب  مارح  لـمع  مه ، عقاو  رد  دوش و  مارح  بکترم  کـلذعم  تمرح  هب  عطق  اـب  فّلکم  رگا  ینعی :
. دننکیم لخادت  عقاو 

؟ تسیچ ذا )...  مالکلا  اذهل  لّصحم  ینعم  ملعی  مل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
ياهدحیلع لقتـسم و  ناونع  ار  يّرجت  رگا  اریز  دوشیمن . هدافتـسا  لوصف  بحاص  نخـس  نیا  زا  یتسرد  موهفم  انعم و  هک ، تسا  نیا  ج :

باقع اب  يّرجت  باقع  لخادـت  يارب  ییاـج  رگید  تسا ، دـقتعم  اـنعم  نیمه  هب  زین  لوصف  بحاـص  دوخ  هچناـنچ  مینادـب ، قاقحتـسا  يارب 
. دشابیمن نایصع 

زین ار  يّرجتم  صخـش  يّرجت ، ضحم  باقع  رب  هوالع  هکنیا  ای  دـناباقع  کی  ياراد  يّرجت  باقع و  ناونع  ود  ره  ایآ  رگید : تراـبع  هب 
. دننکیم يرگید  باقع  کی 

: تسا نایصع  يّرجت و  ناونع  ود  ره  يارب  دحاو  باقع  دوصقم ، رگا 
ای تسا  نایصع  هب  طوبرم  باقع  الاب  ضرف  رد  سپ ؛ دیتسه . لئاق  باقع  القتسم  نایـصع  نوچمه  زین ، يّرجت  ناونع  يارب  دوخ  امـش  الوا :

. تسا حّجرمالب  حیجرت  دیهدب  تبسن  هک  کیره  هب  يّرجت ؟
یلع مثا و  یـضاّرلا  یلع   ) هک نومـضم  نیا  اب  تسا  یتیاور  یعّدـم  نیا  رب  دـهاش  دـشابیمن و  تسرد  تایاور  قطنم  اب  لخادـت  نیا  ایناث :
کی دومرفن  بکترم  دروم  رد  دوشیم ، هظحالم  هچنانچ  هانگ . ود  نآ  بکترم  دراد و  باقع  کی  هانگ  هب  یـضار  ینعی : نامثا ) لخاّدـلا 
هدعاق کی  هکلب  دشابیمن ، لخادـت  نیا  تسا ؛ ّتیفیک  دایدزا  ناتدوصقم  رگا  و  باکترا ) هانگ   ) و تیاضر ) هانگ  ، ) لخادـت باب  زا  هانگ 
نآرب ّبترتم  باذع  ارهق  دشاب  حـبق  ناونع  ود  هب  نونعم  رگا  دراد و  باقع  کی  دـشاب  حـبق  زا  ناونع  کی  یلعف  رد  هاگره  هک  تسا  یلک 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا باقع  ود  ياراد  هدش و  رتدایز 
74 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دراد باقع  ود  دنک  برش  سجن  مه  تسا و  یبصغ  مه  هک  ار  یعیام  فّلکم  رگا  لثملا : یف 
. دشابیمن لخادت  يارب  یهجو  هکنیا  هجیتن 

؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  خیش  هدیقع  دوصقم و  لصاح  * 
: میزادرپیم نآ  یسررب  هب  هک  تسا  هدش  هدیناجنگ  يدعب  نتم  رد  ج :

75 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ءوس هنطاب و  ثبخ  فاشکنا  ۀهج  نم  ّمّذلا  هقاقحتـسا  یف  لاکـشا  يّرجتملا ال  ّنأ  هدراوم و  نیب  يّرّجتلا  حـبق  یف  قرف  ّهنأ ال  قیقحتلا  و  - 1

. کلذب هتریرس 
. همالک نم  یتأی  امیف  هّرس ، سّدق  دیهشلا ، هب  فرتعا  امک  لاکشا ، هیفف  هنمض ، یف  يّرجتملا  لعفلا  ثیح  نم  ّمذلل  هقاقحتسا  اما  و  - 2

رخا رابخأ  نم  رهظی  ناک  نا  و  هنع ، وفعلا  ةریثکلا  رابخالا  یف  هب  حّرـصملاف  ۀیـصعملا ، یلا  دصقلاب  ۀیـصعملا  یلع  يّرجتلا  ناک  ول  معن  - 3
: اضیأ دصقلا  یلع  باقعلا 

: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هلوق  لثم 
«، هلمع نم  ّرش  رفاکلا  ۀّین  [ » 1]

[15 «.] مهتاّین یلع  ساّنلا  رشحی  اّمنا  [ » مالسلا هیلع   ] هلوق و  [ 2]
نم هیلع  ناک  ام  یلع  تابّثلا  یلع  نیتفئاطلا  نم  ّلک  مزعب  ۀـّنجلا  یف  ۀـّنجلا  لهأ  دولخ  راّنلا و  یف  راّنلا  لهأ  دولخ  لـیلعت  نم  درو  اـم  و  [ 3]

[16] ایندلا یف  اودّلخ  ول  ۀعاطلا  ۀیصعملا و 
ّهنال  » لاق لوتقملا ؟ لاب  امف  لتاقلا ، اذه  هّللا  لوسر  ای  لیق : راّنلا » یف  لوتقملا  لتاقلاف و  امهفیسب  ناملـسملا  یقتلا  اذا   » ّهنأ نم  درو  ام  و  [ 4]

[17 «.] هبحاص لتق  دارأ 
[19] نمؤم ۀیاعسل  یشاملا  و  [ 18] رمخلا سراغک  مارحلا ، ّبترت  دصقب  تامّدقملا  ضعب  لعف  یلع  باقعلا  یف  درو  ام  و  [ 5]

(. ع  ) نینمؤملا ریمأ  نع  ام  لثم  هلعفک ، لعفب  اضرلا  ّنأ  یلع  ّلد  ام  يوحف  و  [ 6]
[20 «.] لوخدلا مثا  اضرلا و  مثا  نامثا : لخادلا  یلع  و  مهعم ، هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا  »

[21 «.] لعفی مل  نا  همزل و  دقف  لعفب  یضر  نم   » ّنأ نم  درو  ام  و  [ 7]
نیلتاقلا نع  مهرّخأت  عم  نیبطاـخملا  یلا  لـتقلا  ۀبـسن  ّنأ  نم  [ 22 «] َنِیقِداـص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف   » یلاـعت هلوق  ریـسفت  یف  درو  اـم  و  [ 8]

. مهلعفب مهاضرل  ریثکب ،
ُۀَِبقاْعلا َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  : » یلاعت هلوق  هدّیؤی  و 

76 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[24 «] ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » یلاعت هلوق  و  [. 23 «] َنیِقَّتُْمِلل

: همجرت

خیش قیقحت 

ههبش ياج  چیه  هک  يّرجتم  صخش  اما  هن .) ای  دشاب  یعقاو  بجاو  اب  فداصم  هچ   ) تسین یقرف  يّرجت  دراوم  نایم  هک : تسنیا  قیقحت  - 1
. دشابیم شناهن  يدب  نطاب و  ثیح  زا  يّرجت ) ّتیفشاک   ) رطاخ هب  تسین  شتّمذم  قاقحتسا  رد 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا دیهـش  هچنانچ  تسا  لاکـشا  دروم  دوشیم  قّقحم  نآ  نمـض  رد  يّرجت  هک  یلعف  تهج  زا  تّمذم  رب  يّرجتم )  ) ندوب ّقحتـسم  اما  - 2
. تسا هدومن  فارتعا  رما  نیا  هب  دش  دهاوخ  لقن  هللاءاشنا  هک  یمالک  رد  هّرس  سّدق 

هک دیآیمرب  يرگید  رابخا  زا  دنچره  تسا ، هدش  دصق )  ) نآ زا  وفع  هب  حیرـصت  يرایـسب  رابخا  رد  دشاب  هانگ  دصق  رب  يّرجت  رگا  هلب  - 3
: لثم دراد . باقع  زین  هانگ  دصق 

: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هدومرف  نیا  - 1
. تسا رتدب  شلمع  زا  رفاک  تین 

: هک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هدومرف  نیا  ای  - 2
. تسا ناشمزع  ّتین و  رب  مدرم  رشن  رشح و 

تعاط نایصع و  رب  هفیاط  ود  نیا  زا  کیره  هدارا  مزع و  ار  تشهب  لها  یگنادواج  مّنهج و  رد  مّنهج  لها  دولخ  ّتلع  هک : يرابخا  ای  - 3
. تسا هتسناد  ایند  رد  ناشدولخ  تروص  رد 

. دنامنهج رد  لوتقم  لتاق و  دنتخیوآرد  مه  اب  ریشمش  هلیسوهب  ناملسم  هورگ  ود  رگا  هک : نومضم  نیا  هب  يرابخا  ای  - 4
. ارچ لوتقم  سپ  تسا  لتاق  نیا  هللا : لوسر  ای  دش  هتفگ 

: دومرف ص )  ) ربمایپ
. دوب شقیفر  نتشک  ددص  رد  زین  وا  اریز 

هدـننکتشک لثم  تسا ، مارح  هب  ندیـسر  تین  دـصق و  هب  مارح  تامّدـقم  زا  یـضعب  ماجنا  رب  تازاـجم  باـقع و  رد  هک : يراـبخا  اـی  - 5
. یسک دزن  نمؤم  صخش  ییوگدب  يارب  دنکیم  قیرط  عطق  هک  یسک  ای  بارش  هب  ندیسر  يارب  روگنا  تخرد 

لعف نآ  ماجنا  لثم  یلعف  هب  نداد  اضر  هکنیا : رب  دنکیم  تلالد  هک  يرابخا  ياوحف  ای  - 6
77 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دندومرف هک  نانمؤم  ریما  زا  فیرش  ثیدح  نیا  لثم  تسا ،
، تسا هانگ  ود  هدـنوش  لخاد  رب  تسا  هدـش  لخاد  لعف  نآ  رد  ناشیا  اب  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـشاب  ياهفیاـط  لـعف  هب  یـضار  هک  یـسک 

. باکترا دورو و  رطاخ  هب  یهانگ  و  مارح ) لمع  هب   ) تیاضر رطاخ  هب  یهانگ 
. دشاب هدشن  نآ )  ) بکترم هچرگ  تسوا  هارمه  لمع  نآ  سپ  تسا  یضار  يرگید  لمعهب  هک  یسک  هک : نومضم  نیا  هب  يربخ  ای  و  - 7

: دیامرفیم َنِیقِداص ) ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف   ) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  یتیاور  و  - 8
ار تبـسن  نیا  تلع  دـهدیم و  تبـسن  ناشیا  هب  ار  لتق  لاعتم  دـنوادخ  روطچ  سپ  دـناهدوب ، رخأتم  نیلتاق  زا  هیآ  نیا  هب  نیبطاخم  هکنیا  اب 

. دنکیم یفرعم  اهنآ  ندش  هتشک  هب  ناشیا  رفاو  تیاضر  يدونشخ و 
: دیامرفیم هک  تسا  ياهفیرش  هیآ  دراد ، انعم  نیا  رب  تلالد  هک  یتایآ  هلمج  زا  و  - 9

(. دناهتشادن نیمز  رد  داسف  یشکرس و  هدارا  هک  میداد  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  ناهج  )
؟ تسیچ يّرجت  دراوم  نوماریپ  خیش  رظن  يأر و  لئاسملا * حیرشت 

نیدب یلعاف  یلعف و  تّمذم  ظاحل  زا  نکل  هن ، ای  دـیآرد  یعقاو  بجاو  اب  فداصم  هچ  دـشابیمن  یقرف  يّرجت  دراوم  نایم  هک : تسنیا  ج :
: هک تسا  وحن 

. تسوا دیلپ  تین  تشز و  نطاب  هدننکراکشآ  يّرجت  هک  ارچ  دراد  دوجو  یلعاف  حیبقت  تّمذم و  يّرجت  دراوم  مامت  رد  فلا :
رد هچ  دوش و  فداصم  یعقاو  بوجو  اب  يّرجت  هک  يدراوم  رد  هچ  درادـن . دوجو  باقع  یلعف و  تّمذـم  يّرجت  دراوم  ماـمت  رد  یلو  ب :

. دوشن فداصم  یبوجو  نینچ  اب  هک  يدراوم 
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؟ دراد تروص  کی  اهنت  يّرجت  رد  ّتین  دصق و  ایآ  * 
: اریز ریخ ، ج :

. دوش فالخ  فشک  نآ  زا  دعب  دهد و  ماجنا  تسا  مارحلا  عوطقم  هک  ار  یلعف  هک : تسنیا  هب  هانگ  رب  يّرجت  یهاگ  - 1
، دهد ماجنا  ار  یعقاو  مارح  هک  تسا  هدرک  هدارا  تسا و  مّمـصم  ینعی : تسا  تیـصعم  هانگ و  تین  دصق و  هب  هانگ  رب  يّرجت  یهاگ  و  - 2

. تسا هدشن  رداص  وا  زا  یمارح  یلو  هدرک  ّتین  اهنت  نکل  دیوگب ، غورد  الثم 
؟ تسیچ رس  رب  يّرجت  رد  هدارا  دصق و  ود  نیا  رد  ثحب  * 

78 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هن ای  تسا  تبوقع  بجوم  هدوب و  مارح  تیصعم  دوخ  دننام  تیصعم  هدارا  دصق و  ایآ  هک : تسنیا  رس  رب  ج :

؟ دوشیم هداد  روکذم  لاؤس  رب  یخساپ  هچ  * 
. تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  تایاور  تایآ و  زا  هتسد  ود  ج :

یباقع يّرجتم  هدـش و  تبوقع  نآ  وفع  هب  مکح  نکل  تسا ، تبوقع  بجوم  زین  تیـصعم  ّتین  دـیوگیم : تحارـص  اب  هک  یتایاور  فلا :
. درادن

. دراد باقع  مه  تیصعم  ّتین  ینعی  دراد ، باقع  توبث  رب  تلالد  اهنآ  رهاظ  هک  یتایاور  تایآ و  ب :
؟ دناهدومن يّرجت  رد  تبوقع  وفع  هب  مکح  تحارص  هب  رابخا  مادک  * 

: لاق ع )  ) قداصلا نع  - 1 ج :
. هتّیرذ یف  مدآل  لعج  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا 

. ۀنسح هل  تبتک  اهلمعی  مل  ۀنسحب و  ّمه  نم  - 1
. ارشع اهب  هل  تبتک  اهلمع  ۀنسحب و  ّمه  نم  و  - 2
ۀئّیس هیلع  بتکت  مل  اهلمعی  مل  ۀئّیسب و  ّمه  نم  و  - 3
[25 .] ۀئّیس هیلع  تبتک  اهلمع  اهب و  ّمه  نم  و  - 4

؟ تسا يّرجت  رد  تبوقع  وفع  رب  دهاش  زارف  مادک  * 
ثیدح موس  زارف  ج :

: لاق ع )  ) قداصلا نع  - 2
. تانسح رشع  هل  تبتک  اهلمع  وه  نا  ۀنسح و  هل  بتکتف  اهب  لمعی  ۀنسحلاب و ال  ّمهیل  نمؤملا  ّنا 

[26 .] هیلع بتکت  الف  اهلمعی  الف  اهلمعی  نا  ۀئّیّسلاب  ّمهیل  نمؤملا  ّنا  و 
؟ دراد يّرجت  رد  تبوقع  وفع  رب  تلالد  فیرش  ثیدح  زارف  مادک  * 

ثیدح زارف  نیرخآ  ج :
: لاق ع )  ) رفعج نبا  یسوم  نع  - 3

؟ ۀنسحلا وا  هلعفی  نا  دبعلا  دارا  اذا  بنّذلاب  ناملعی  له  نیکلملا ، نع  هتلأس 
؟ ءاوس ّبیّطلا  حبر  فینکلا و  حبر  لاقف :

: دبعلا ّنا  لاق : ال ، تلق :
79 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هقیر هملق و  هناسل  ناک  اهلعف  اذاف  ۀنـسحلاب . ّمه  دق  ّهناف  مق  لامّـشلا  بحاصل  نیمیلا  بحاص  لاقف  حیّرلا  ّبیط  هسفن  جرخ  ۀنـسحلاب  ّمه  اذا 
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: نیمیلا بحاصل  لامّشلا  بحاص  لوقیف  حیرلا  نتنم  هسفن  جرخ  ۀئّیّسلاب  ّمه  اذا  هل و  اهتبناف  هدادم 
[27 .] هیلع اهتبنا  هدادم و  هقیر  هملق و  هناسل  ناک  اهلعف  وه  اذاف  ۀئّیّسلاب  ّمه  دق  ّهناف  فق ،

؟ دراد يّرجت  رد  باقع  توبث  رب  تلالد  رابخا  مادک  رهاظ  * 
. دش هدروآ  همجرت  باتک و  نتم  رد  هک  يرابخا  ج :

؟ دننادیم تابث  نیا  بجوم  ار  يزیچ  هچ  دنراد  يّرجت  رد  باقع  توبث  رب  تلالد  هک  يرابخا  * 
. دننادیم باقع  توبث  بجوم  ار  دصق  تیاضر و  ّتین و  سفن  رابخا  نیا  مامت  رد  ج :

؟ دینزب یلاثم  نآ  مدع  يّرجت و  تبوقع  رد  ضراعتم  لیالد  هتسد  ود  نیا  ضراعت  نییبت  رد  * 
: لاق مشاه  یبا  نع  ج :

؟ راّنلا ۀّنجلا و  یف  دولخلا  نع  ع )  ) هللا دبع  ابا  تلأس 
ّنال ۀـّنجلا ، یف  ۀـّنجلا  لها  دـّلخ  اّمنا  ادـبا و  هّللا  اوصعی  نا  اهیف  اودـّلخ  ول  اینّدـلا  یف  تناک  مهتاّین  ّنال  راّنلا ، یف  راّنلا  لها  دـّلخ  امنا  لاـق :

[28 .] ءالؤه ءالؤه و  دّلخی  تاّینلاف  اوقب  ام  ادبا  هّلل  اوعیطی  نا  اوقب  ول  اینّدلا  یف  تناک  مهتاّین 
: فیرش ثیدح  همجرت 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  مّنهج  رد  شتآ  لها  دولخ  هفسلف  - 1
شتآ رد  هشیمه  يارب  ءوس  دصق  ّتین و  نیمه  هطساوهب  دننک و  تیصعم  ار  ادخ  دننامب  ایند  رد  هشیمه  يارب  رگا  هک  دنتشاد  میمـصت  اهنآ 

. تخوس دنهاوخ 
: هکنیا زا  تسترابع  تشهب  رد  تشهب  لها  دولخ  هفسلف  و  - 2

مّعنتم رادروخرب و  هشیمه  بوخ  ّتین  نیمه  هطـساوهب  دـننک و  ادـخ  تعاطا  دـننامب  اـیند  رد  هشیمه  يارب  رگا  هک ، دنتـشاد  میمـصت  اـهنآ 
دوب دنهاوخ 

باقعلا مدع  رب  تلالد  لیالد  زا  هتسد  کی  لاح ، دراد  باوث  مه  تدابع  تعاطا و  دصق  دراد ، باقع  تیـصعم  هانگ و  دصق  هکنیا : هجیتن 
. دنراد ۀیصعملا  دصقلا  یلع  باقع  رب  تلالد  لیالد  زا  هتسد  کی  دنراد  ۀیصعملا  دصقلا  یلع 

80 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لعفلا ال نع  زجع  یّتح  هدصق  یلع  یقب  نم  یلع  ةریخالا  رابخالا  لمح  هسفنب و  هدـصق  نع  عدـترا  نم  یلع  لّوالا  رابخالا  لمح  نکمی  و 

ۀمرح هل  دهـشی  امک  تامّدقملا ، ضعبب  دـصقلا  دـعب  لغتـشا  نم  یلع  ۀـیناثلا  دـصقلا و  دّرجمب  یفتکا  نم  یلع  یلوالا  لمحی  وأ  هرایتخاب ،
. ۀّیظفللا ۀلالدلل  ال  طانملا ، حیقنتل  هّلعل  و  مارحلا ، یلع  هسفن  ۀناعال  نیطاسالا  ضعب  همّمع  ثیح  مّرحملا ، یلع  ۀناعالا 

لاغتشالا عم  دصقلا  یناثلا : و  ۀیصعملا ، یلا  دصقلا  دّرجم  اهدحأ : اهتّلق ؛ وأ  ۀیصعملاب  ةالابملا  مدع  اهعمجی  ماسقأ  یلع  يّرجتلا  ّنأ  ملعا  ّمث 
و هب ، ۀیـصعملا  قّقحتل  ءاجر  ۀیـصعم ، هنوک  لمتحی  امب  سّبلتلا  عبارلا : و  ۀیـصعم ، هنوک  دقتعی  امب  سّبّلتلا  عم  دـصقلا  ثلاثلا : و  هتامّدـقمب ،

. ۀیصعم نوکی  نأ  فوخ  ۀیصعم و  نوکی  نأ ال  ءاجر  هب  سّبلتلا  سداسلا  و  مارحلا ، ۀفداصمب  ةالابملا  مدعل  هب  سّبلتلا  سماخلا :
وا ۀـّیبوجولا  ةروـصحملا  ۀهبـشلا  یف  اـمک  اّیعرـش ، وا  اـّیلقع  ارذـع  لـهجلا  نوـک  مدـع  ةریخـالا  ۀـثالثلا  یف  يّرجتلا  قدـص  یف  طرتـشی  و 

. اهباحصتسا ةءاربلا و  ۀلاصأ  دراوم  یف  امک  ّیعقاولا ، مکحلل  ۀفلاخملا  لامتحا  ققحت  نا  ۀیصعملا و  لامتحا  ققحتی  مل  ّالا  و  ۀّیمیرحتلا ،
قّقحت یف  مالکلا  امنا  و  هتریرـس ، ءوس  هتأرج و  هتاذ و  ثبخ  ثیح  نم  ۀـّمذملل  لعافلا  قاقحتـسا  یف  ۀـکرتشم  اهّلک  ۀتّـسلا  ماـسقالا  ّنا  ّمث 

. ماسقالا نم  ّلک  یف  لمأتلاب  کیلع  و  يّرجتلا . هنمض  یف  قّقحتملا  لعفلاب  نایصعلا 
: همجرت
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رابخا هتسد  ود  نایم  عمج 

، تسا هدش  فرصنم  شنایصع  دصق  تین و  زا  شدوخ  رایتخا  اب  هک  یسک  رب  لوا  هورگ  رابخا  لمح 
، رایتخا يور  زا  هن  دوش و  ناوتان  مارح )  ) لعف زا  ارابجا  هکنیا  ات  هدـنام  یقاـب  شدوخ  دـصق  هب  ناـنچمه  هک  یـسک  رب  مود  هتـسد  راـبخا  و 

. تسا نکمم 
دصق زا  دعب  هک  یسک  رب  مود  هتسد  رابخا  هدشن و  لعف  بکترم  هدومن و  افتکا  دصق  فرص  هب  اهنت  هک  یسک  رب  لّوا  هتـسد  رابخا  هکنیا : ای 

. دوش لمح  تسا ، تامدقم  یخرب  هب  لوغشم  تیصعم 
هناعا لماش  ات  هداد  میمعت  ار  نآ  ملع  نیطاـسا  زا  یخرب  هکنآ  هچ  تسا ، عمجلا  هجو )  ) نیا رب  هاوگ  مارح  لـعف  رب  هناـعا  تمرح  هکناـنچ ،

. دشاب طانم  حیقنت  تهج  زا  هدوبن و  هیظفل  تلالد  باب  زا  ناشیا  رظن  دیاش  دوش و  لماش  زین  مارح  لعف  رب  ار  شدوخ  سفن 
81 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( کیره ققحت  طرش  يّرجت و  ماسقا  )

: هکنیا سپس 
. تسا نایصع ) رد  تالابم   ) نآ ّتلق  ای  تیصعم  هب  تالابم  مدع  ماسقا )  ) نآ نایم  عماج  هک  تسا  یماسقا  ياراد  يّرجت 

. تیصعم تین  دصق و  فرص  - 1
. نآ تامدقم  هب  نتخادرپ  اب  نایصع  دصق  - 2

. دراد نآ  هانگ  هب  عطق  هک  یلعف  هب  ندش  بکترم  اب  تیصعم  دصق  - 3
. تیصعم قّقحت  هب  دیما  اب  تسا  هانگ  الامتحا  هک  يرما  هب  نتخادرپ  - 4

. مارح ماجنا  زا  یکابیب  رطاخ  هب  تسا  هانگ  الامتحا  هک  يرما  هب  باکترا  - 5
. دشاب تیصعم  هک  دسرتیم  دشابن و  هانگ  هک  دراد  دیما  هک  يرما  هب  نتخادرپ  - 6

ای هیبوجو  هروصحم  ههبـش  رد  هچنانچ  دشابن ، یلقع  یعرـش و  رذـع  لعاف  لهج  هک  تسا  نیا  ریخا  هرقف  هس  رد  يّرجت  ندوب  قداص  طرش 
دباییمن قّقحت  تیـصعم  لامتحا  دـشاب ) رذـع  اعرـش  ای  القع  شلهج  رگا   ) هنرگو تسین .) روذـعم  لهاج  ینعی   ) تسا نینچ  نیا  هیمیرحت 

. تسا روذعم  امتح  لماع  باحصتسا ، تئارب و  لصا  هب  لمع  رد  هک  روطنامه  دشاب ، هدومن  تفلاخم  عقاو  اب  المتحم  دنچره 
مه اـب  هتـشاد  لـعاف  نطاـب  تاذ و  يدـب  رب  تلـالد  هکنیا  رد  هدوـب و  تّمذـم  ّقحتـسم  لـعاف  هـکنیا  رد  يّرجت  هناگـشش  ماـسقا  ماـمت  سپ 

(. دنیامنیم تابثا  ار  یلعاف  حبق  و   ) دناكرتشم
تروص شنمض  رد  يّرجت  هک  یلعف  هطساوهب  نایصع  قّقحت  رب  تلالد  ماسقا  نیا  یلعاف ، حبق  رب  هوالع  ایآ  هک  تسا : نیا  رد  نخـس  نکل ،

. ینک لّمأت  يّرجت  ماسقا  زا  کیره  رد  هک  تسا  مزال  اذل  هن . ای  دراد  هتفرگ 
؟ دشابیم هچ  ۀیظفللا )...  ۀلالّدلاب  طانملا ال  حیقنتل  هّلعل  و   ) ترابع زا  دوصقم  لئاسملا * حیرشت 

هن تسا و  روظنم  ینیفرط  تناعا  مثـالا )...  یلع  اونواـعت  ـال   ) هفیرـش تراـبع  رد  اونواـعت )  ) هملک زا  دـیوگب  یـسک  رگا  هک : دـشابیم  نیا 
. مارح تامّدقم  ماجنا  رد  هانگ  رب  سفن  تناعا 

سفنلا ۀناعا  لماش  طانم  حیقنت  اب  نکل  دوشیمن ، مثالا  یلع  سفنلا  ۀـناعا  لماش  یقباطم  یظفل  تلالد  هب  هلب  هک  دـهدیم  خـساپ  اجنیا  رد 
. دوشیم زین 
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؟ تسیچ قوف  ترابع  رد  طانم  حیقنت  زا  دوصقم  * 
82 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نامه هک   ) طانم نیا  رد  لاح  دراد  دوجو  مثا  رب  تناعا  رد  هک  ياهدسفم  زا  تسترابع  مثالا  یلع  ریغلا  ۀـناعا  تمرح  طانم  هک : تسنیا  ج :
. دشابیمن ریغلا  یلع  سفنلا  ۀناعا  مثالا و  یلع  ریغلا  ۀناعا  نایم  یقرف  تسا ) هدسفم 

؟ تسیچ يّرجت  ماسقا  نایم  عماج  كرتشم و  هجو  * 
. نایصع رد  تالابم  ّتلق  ای  تیصعم و  هب  تالابم  مدع  ج :

؟ تسیچ عماج  ردق  ناونع  هب  قوف  ترابع  زا  دارم  * 
زیچان مارح ، لعف  نآ  زا  شزیهرپ  هکنیا  ای  تسا  كابیب  دـنکیم و  شالت  مارح  اب  نآ  ندـش  فداصم  رد  الـصا  ای  لـعاف ، هک : تسنیا  ج :

. دشابیمن يو  رد  تابجاو  ماجنا  تامّرحم و  كرت  يارب  ياهزیگنا  اذل  و  تسا ،
؟ تسیچ هیبوجو  هروصحم  ههبش  * 

هدـش هبتـشم  يروصحم  دودـعم و  دارفا  نایم  نآ  ّقلعتم  نکل  دـشاب ، هدیـسر  سدـقم  عرـش  هیحان  زا  یبوجو  مکح  کـی  هک  تسا  نیا  ج :
: لثم تسا ،

كاـش لـهج  هک  رهظ  زاـمن  اـی  تسا و  هعمج  زاـمن  نآ  قلعتم  هک  تسین  مولعم  نکل  هدـش ، دراو  لاوز  زا  دـعب  هعمج  زور  رد  هک  یبوجو 
. دشاب زامن  ود  ره  كرت  يارب  یعرش  ای  یلقع و  رذع  دناوتیمن 

. دروآ اجهب  ار  زامن  ود  ره  دیاب  فلکم  سپ  دننکیم . طایتحا  بوجو  هب  مکح  ود  ره  عرش  لقع و  بوجوب ، یلامجا  ملع  لیلد  هب  هکلب 
؟ تسا ياههبش  هنوگچ  هیمیرحت  هروصحم  ههبش  * 

دودـعم و دارفا  ناـیم  رد  مکح  نیا  قـّلعتم  نکل  هدـش  رداـص  سّدـقم  عراـش  هیحاـن  زا  يزیچ  تـمرح  هـب  مـکح  هـک : تـسا  هنوـگنیا  ج :
. هدیدرگ هبتشم  يروصحم 

دوـجوم فرظ  ود  زا  یکی  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  فـّلکم  مه  یفرط  زا  هدـیدرگ  رداـص  عرـش  هیحاـن  زا  رمخ  تمرح  هب  مکح  لـثملا : یف 
. دنادیمن تسا  بارش  یکی  مادک  نکل  تسا  بآ  يرگید  بارش و 

. تسا بجاو  ود  ره  زا  بانتجا  عرش  لقع و  مکح  هب  هکلب  هدوبن ، روآرذع  اعرش  القع و  فّلکم  لهج  زین  اجنیا  رد 
؟ دوشیم دروخرب  هنوگچ  تیصعم  تین  رد  باقعلا  مدع  باقع و  نوماریپ  هضراعتم  هلدا  اب  * 

. دوشیم لمع  حرّطلا ، نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا  ینعی  نیضراعتم ، نوناق  قبط  ج :
؟ دهدیم ماجنا  هنوگچ  ثحب  هب  طوبرم  تایاور  هتسد  ود  دروم  رد  ار  عمجلا  هجو  نیا  خیش  بانج  * 

: هلمج زا  دیامنیم  رکذ  تیاور  هتسد  ود  نیا  اب  هطبار  رد  عمجلا  هجو  ای  هیجوت و  هنوگود  ناشیا  ج :
83 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يور زا  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  هدش ، وفع  اهنآ  رد  يّرجتم  دننادیمن و  تبوقع  بجوم  ار  تیصعم  دصق  هک  رابخا  زا  هتسد  نآ  فلا :
بقاعم ار  يّرجتم  هتسناد و  باقع  بجوم  ار  تیصعم  دصق  هک  رابخا  زا  هتسد  نآ  و  دناهدش ب : فرـصنم  ناشدیلپ  ّتین  زا  رایتخا  هدارا و 

لمع ماجنا  هب  نکل  دننکیم  مهارف  ار  راک  تامّدقم  یتح  هتـشاد  رارـصا  دوخ  دیلپ  ّتین  دـصق و  رب  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دـننادیم ،
. دنوشیمن ّقفوم  مارح ) )

. دنشابیم بقاعم  بّذعم و  هک  دنتسه  مود  هتسد  هیجوت ، نیا  رد  هتکن :
تیـصعم دـصق  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  تسا ، هدـش  وفع  باـقع  دـننادیمن و  باـقع  بجوـم  ار  تیـصعم  دـصق  هک  يراـبخا  فـلا :

. لمع دراو  هن  دناهدش و  تامّدقم  دراو  هن  نکل  دناهتشاد ،
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نیمه اب  هتـشاد و  تیـصعم  دصق  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  بّذعم ، ار  يّرجتم  دننادیم و  باقع  بجوم  ار  هانگ  ّتین  هک  يرابخا  و  ب :
. دناهتفاین تسد  لمع  دوخ  هب  نکل  دناهدش  مه  راک  تامّدقم  دراو  دصق 
. دوشیمن وفع  ناشباقع  دنابقاعم و  هک  دنتسه  مود  هتسد  نیا  نیاربانب :

؟ دراد ناحجر  قوف  تاهیجوت  زا  کیمادک  خیش  رظن  زا  * 
. دراد ناحجر  مود  عمجلا  هجو  ای  هیجوت و  ج :

؟ تسیچ مود ) هیجوت   ) عمجلا هجو  حیجرت  رب  خیش  دهاش  * 
: تسا هدومرف  میرک  نآرق  زا  ياهفیرش  هیآ  ج :

( ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  )
؟ تسا هنوگچ  مود  هیجوت  ای  عمجلا  هجو  تابثا  رد  هفیرش  هیآ  هب  خیش  لالدتسا  تیفیک  * 

: هک تسا  تروص  نیدب  ج :
( يرغص . ) تسا مارح  هانگ  رد  ندناسر  يرای  - 1

( يربک  ) تسا هفیرش  نیا  لومشم  دوشیم  بکترم  ار  مارح  تامّدقم  هک  یسک  - 2
(. مثالا یلع  هسفن  ناعا   ) هک

( هجیتن . ) تسا بقاعم  هدش و  مارح  بکترم  مارح  تامّدقم  رد  هدنناسريرای  سپ 
. تسا هدشن  بکترم  ار  مارح  تامدقم  زا  ياهمدقم  چیه  هک  یسک  فالخ  هب 

؟ تسانعم هچ  هب  مسق و  دنچ  رب  يّرجت  * 
. دراد ار  دوخ  هب  طوبرم  يانعم  مسق  ره  مسق و  شش  رب  ج :

؟ دیهد حیضوت  ارصتخم  ار  يّرجت  فلتخم  ماسقا  * 
جراخ رد  نآ  تامدـقم  ای  مارح و  ماجنا  رد  یمادـقا  نکل  دراد  هاـنگ  دـصق  هدارا و  افرـص  يّرجتم  هک  تسا  نیا  هب  يّرجت  یهاـگ  - 1 ج :

. تسین بقاعم  يّرجتم  تروص  نیا  رد  هک  دنکیمن .
84 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسنیا  هب  يّرجت  یهاگ  - 2
تـسا بقاعم  يّرجتم  اجنیا  رد  دباییمن ، تسد  مارح  دوخ  هب  نکل  دوشیم ، هانگ  تامّدقم  دراو  دصق  نیمه  اب  دراد و  هانگ  دصق  يّرجتم 

( خیش رظن  زا  )
: هک تسنیا  هب  يّرجت  یهاگ  - 3

هک دوشیم  مولعم  ادعب  نکل  دهدیم ، ماجنا  تسا  مارح  یلوم  دزن  دنادیم  هک  ار  یلمع  هدارا  دـصق و  نیمه  اب  دراد و  هانگ  دـصق  يّرجتم 
. لاکشا هیف  دیامرفیم : خیش  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدوبن  مارح  لمع  نیا 

: هک تسنیا  هب  يّرجت  یهاگ  - 4
. دهدیم ماجنا  ار  ههبتشم  رما  ود  زا  یکی  مارح  هب  ندیسر  يارب  نکل  يزیچ ، تمرح  هب  دراد  یلامجا  ملع  يّرجتم 

: هک تسنیا  هب  يّرجت  یهاگ  - 5
یکاب دهدیم و  ماجنا  ار  هبتـشم  رما  ود  زا  یکی  فرط ؛ ود  زا  کیره  هب  تبـسن  دـصق ، نودـب  نکل  دراد ، تمرح  هب  یلامجا  ملع  يّرجتم 

. مارح ای  لالح  هاوخ  مروخیم  ار  اذغ  نیا  نم  دیوگیم  الثم  هن  ای  دتفیب  یعقاو  مارح  رد  هک  درادن 
: هک تسنیا  هب  يّرجت  یهاگ  - 6
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. دشابن یعقاو  مارح  هکنآ  دیما  هب  دهدیم  ماجنا  ار  هبتشم  رما  ود  زا  یکی  نکل  دراد ، یلامجا  ملع 
؟ تسا یتالابممک  هناگشش  ماسقا  زا  کیمادک  أشنم  * 

. يّرجت زا  مشش  مسق  ج :
؟ تسا لهاج  لعاف  يّرجت  زا  مسق  مادک  رد  * 

مسق 4 و 5 و 6. ج :
؟ هن ای  تسا  روآرذع  قوف  ماسقا  رد  يّرجتم  تلاهج  ایآ  * 

. تسا نینچ  فیلکت  رد  کش  هّیودب و  تاهبش  رد  هک  روطنامه  دنکیم  باقع  عفر  تسا و  روآرذع  یهاگ  ج :
؟ تسیچ يّرجت  قّقحت  طرش  لهج ، يروآرذع  هب  هجوت  اب  * 

. دشاب یلامجا  ملع  هب  نورقم  هکلب  هدوبن ، روآرذع  لهج  هک : تسنیا  ج :
؟ دنکیمن قدص  تیصعم  دوش  بکترم  ار  یعقاو  مارح  فّلکم  ول  فیلکت و  رد  ّکش  هّیودب و  تاهبش  رد  ارچ  * 

. تسا روآرذع  فّلکم  يارب  تئارب  لصا  نوچ  ج :
85 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ۀّمذملل )...  لعافلا  قاقحتسا  یف  ۀکرتشم  اهّلک   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. دراد دوجو  یلعاف  تّمذم  يّرجت  هناگشش  ماسقا  رد  هک  تسا  نیا  ج :

؟ تسیچ لعفلاب )....  نایصعلا  قّقحت  یف  مالکلا  امنا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسنیا  ج :

هک هن . ای  دراد  دریگیم  تروص  شنمـض  رد  يّرجت  هک  یلعف  هطـساوهب  نایـصع  قّقحت  رب  تلـالد  ماـسقا  نیا  یلعاـف ، حـبق  رب  هوـالع  اـیآ 
. دنزیم رود  یلامجا  ملع  باب  ینابم  يور  هک  مه  ياهتروص 4 و 5 و 6  میدرک و  یسررب  ار  لوا  هناگهس  ياهتروص 

86 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دعاوقلا یف  هّللا  همحر  دیهشلا  لاق 

ۀیـصعم هاری  امب  سّبلت  ۀیـصعملا و  يون  ول  و  هنع . وفعلا  رابخالا  یف  تبث  اّمم  وه  و  اهب . سّبلتی  مل  ام  امذ  اـباقع و ال  ۀیـصعملا  ۀـّین  ّرثؤی  ـال  »
یلع اهتلالد  نم  و  اهب ، ذخاؤم  ریغ  یه  ةدّرجم و  ۀـّینک  تراص  ۀیـصعملا  فداصت  مل  اّمل  اّهنأ  نم  رظن ، ۀـّینلا  هذـه  ریثأت  یفف  اهفالخ ، رهظف 

. یصاعملا یلع  هتأرج  ۀمرحلا و  كاهتنا 
. حراوجلا لعف  مامضناب  لب  ۀّینلا ، دّرجمل  سیل  هّلعل  و  امارح . لعف  رکسملا  برشب  اهّبشت  ءاملا  برش  ول  ّهنأ  باحصالا  ضعب  رکذ  دق  و 

: روص یف  رظنلا  ّلحم  رّوصتی  و 
تنابف ضئاح  اّهنأ  ّنظب  هتجوز  ئطو  ول  ام  اهنم : و  هتمأ . وا  هتجوز  اّهنأ  نابف  اهباصأف ، ۀـّیبنجأ  اهّنظف  هریغ ، لزنم  یف  ةأرما  دـجو  ول  ام  اـهنم :

. ةرهاط
. هکلم هنأ  نیبتف  هلکأف ، ریغ  دیب  ماعط  یلع  مجه  ول  اهنم : و 

. هکلم ترهظف  ناودعلا ، دصقب  ریغلل  اهّنظب  ةاش  حبذ  ول  اهنم : و 
. ةرودهم تنابف  ۀموصعم ، اهنأ  نظب  اسفن  لتق  اذا  ام  اهنم : و 

اطسوتم اباقع  بتی  مل  ام  ةرخآلا  یف  بقاعی  و  یصاعملاب ، ةالابملا  مدع  یلع  هتلالدل  کلذ ، یطاعتملا  قسفب  مکحن  : » ۀماعلا ضعب  لاق  دق  و 
. یهتنا بیغلا ،» یلع  صرخت  مّکحت و  امهالک  و  ةریبکلا .» ةریغصلا و  نیب 

: همجرت
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دعاوق رد  لّوا  دیهش  نایب 

: تسا هدومرف  دعاوق  باتک  رد  لوا  دیهش 
تـسا هدش  وفع  نآ  زا  رابخا  رد  دشابیمن و  رثؤم  تّمذـم  توبث  باقع و  رد  هدـشن  تیـصعم  بکترم  فّلکم )  ) هکیمادام تیـصعم  تین 

نیا ریثأت  رد  سپ  دش  رهاظ  شفالخ  نآ  زا  سپ  دـنادیم ، هانگ  ار  نآ  دوخ  هک  دـش  يرما  بکترم  سپـس  دومن و  تیـصعم  ّتین  رگا  یلو 
دراد هشیدنا  لّمات و  ياج  ّتین 

: هک انعم  نیدب 
تشادن باقع  هذخاؤم و  مهنآ  هک  تسا  ّتین  دّرجم  دننام  شمکح  سپ  تسا  هدیدرگن  فداصم  تیصعم  اب  هکنیا  ثیح  زا  - 1

. تسا بقاعم  سپ  دراد  یصاعم  رب  تراسج  تمرح و  کته  رب  تلالد  شلعف  هک ، تهج  نیا  زا  اما  - 2
: دناهدومرف ءاملع  زا  یخرب 

و تسا ، هدش  مارح  لعف  بکترم  دشونب  رکسم  هب  هّبشت  يور  زا  ار  یحابم  عیام  یسک  رگا 
87 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب ّتین  هب  حراوج  ءاضعا و  لعف  ندش  همیمض  لیلد  هب  هکلب  دشابن ، ّتین  فرص  هب  مکح  نیا  دیاش 
: هلمج زا  تسا  روصتم  هدشدای  دروم  رد  یفلتخم  ياهتروص  و 

دوش مولعم  نآ  زا  سپ  دنک  ادـیپ  سامت  يو  اب  تسا  هّیبنجا  هکنیا  نامگ  هب  دـبایب و  يرگید )  ) شدوخ ریغ  هناخ  رد  ار  ینز  يدرم  رگا  - 1
. تسا هدوب  شدوخ  زینک  ای  رسمه و  هک 

. تسا هدوب  رهاط  هک  ددرگ  مولعم  سپس  دوش و  رتسبمه  تسا  ضئاح  هک  نامگ  نیا  هب  شرسمه  اب  یسک  رگا  و  - 2
. تسوا کلم  یکاروخ  نآ  هک  دوش  مولعم  دعب  دروخب  ار  نآ  دریگب و  هدرب ، هلمح  تسا  يرگید  تسد  رد  هک  یماعط  رب  یسک  رگا  و  - 3

مولعم نآ  زا  سپ  دربب ، رـس  ار  نآ  ریغ  لام  هب  زواجت  يّدـعت و  دـصق  هب  تسا  يرگید  لام  هکنیا  ناـمگ  هب  ار  يدنفـسوگ  یـسک  رگا  - 4
. تسا هدوب  شدوخ  لام  دوش 

. تسا هدوب  مدلا  رودهم  هک  دوش  مولعم  سپس  دشکب ، ار  وا  تسا  موصعم  سکنالف  هکنیا  نامگ  هب  یسک  رگا  - 5
: دناهتفگ هماع  ءاملع  زا  یخرب 

فداصم زا  هتـشادن و  یکاب  یـصاعم  زا  هک  دراد  تلالد  شلعف  اریز  دوش . لاـعفا  لـیبق  نیا  بکترم  هک  مینکیم  یـسک  قسف  هب  مکح  اـم 
. درک دنهاوخ  هریغص  هریبک و  تیصعم  رب  باقع  نیب  یباقع  ار  وا  ترخآ  رد  درادن و  یبانتجا  مارح  اب  ندش 

ندز و نیمخت  يور  زا  ود  ره  هریبک ) هریغـص و  نایم  طسوتم  باقع   ) و بکترم )»  » یطاعتم قسف  هب  مکح   ) هتکن ود  نیا  دـیامرفیم : سپس 
. هیلع هللا  ۀمحر  دیهش  موحرم  مالک  لقن  هدش  مامت  دشابیم . بیغ  زا  نداد  ربخ 

؟ تسیچ تیصعم  ّتین  نوماریپ  دعاوق  رد  لوا  دیهش  رظن  لئاسملا * حیرشت 
: هک تسنیا  ج :

، تسا هدش  وفع  نآ  زا  رابخا  رد  تمایق و  رد  تسا  روآباقع  هن  ایند و  رد  تسا  تّمذم  بجوم  هن  تیصعم  باکترا  نودب  تیصعم  ّتین 
ایآ هکنیا  رد  دش ، فالخ  فشک  سپس  تیصعم و  تسا و  مارح  درکیم  نامگ  هک  دش  دراو  یلمع  رد  تیصعم  ّتین  اب  یـسک  رگا  نکل :

. دراد دوجو  لامتحا  ود  هن  ای  روآباقع  تسا و  رثؤم  یتّین  نینچ 
88 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. درادن هذخاؤم  تسا و  لمع  باکترا  نودب  فرص و  ّتین  مکح  رد  یلمع  نینچ  اب  تیصعم  ّتین  دشن  عقاو  اب  فداصم  لمع  رگا  - 1
. تسا باقع  بجوم  سپ  تسا  هانگ  رد  تراسج  تمرح و  کته  رب  تلالد  لمع  رد  عورش  ضحم  هب  یتّین  نینچ  - 2

: دیامرفیم سپس 
. دشابیم بقاعم  تسا و  هدش  مارح  لعف  ماجنا  بکترم  دشونب  رمخلا  براش  هب  دوخ  هیبشت  اب  ار  بآ  لثم  یحابم  عیام  يدرف  هچنانچ 

. دروآ رد  ار  رمخ  براش  يادا  زین  شتاکرح  حراوج و  ءاضعا و  اب  هکلب  تسین ، اهنت  ّتین  دوصقم  هتبلا 
: رگید ترابع  هب 

رارکت هب  مزال  تسا و  هدـمآ  همجرت  رد  هک  دزادرپیم  يّرجت  دراوم  زا  هنومن  دـنچ  رکذ  هب  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  شتاکرح  اـب  هارمه  شتّین 
. دشابیمن

؟ دش حرطم  يّرجت  باب  رد  یتارظن  هچ  هصالخ  روطهب  * 
رظن هس  ج :

. اقلطم تسنادیم  باقع  بجوم  ار  يّرجت  هک  روهشم  لوق  - 1
. دیدرگ ددرم  نایاپ  رد  نکل  اقلطم و  تسنادیمن  تبوقع  بجوم  ار  يّرجت  هک  خیش  لوق  - 2

. دیدرگ لئاق  لیصفت  دراد  عقاو  اب  تفداصم  مدع  هک  يدراوم  عقاو و  اب  قباطم  يّرجت  هک  يدراوم  نایم  هک  لوصف  بحاص  لوق  - 3
؟ تسا حصا  روکذم  لاوقا  زا  کیمادک  امش  رظن  هب  * 

. تسا رتهنالقاع  لیصفت  هب  لوق  ج :
؟ تسا يروما  هچ  بیغلا ) یلع  صّرخت  مّکحت و  امهالک  و   ) ترابع رد  امه )  ) ریمض زا  دارم  * 

دشابیم هریبک ) هریغص و  نیب  طسوتم  باقع   ) و یطاعتملا ) قسف  هب  مکحلا   ) ترابع ود  ج :
؟ تسیچ نتم  رد  صّرخت )  ) و مّکحت )  ) حالطصا ود  زا  دارم  * 

هنّیب لیلد و  نودب  ياعّدا  تسا و  ندرک  لیمحت  نتفگ و  روز  مّکحت ، زا  دارم  - 1 ج :
نتفگ غورد  يانعم  هب  یهاگ  تسا و  ندز  نیمخت  ندومن و  یسدح  مکح  صّرخت  زا  دارم  - 2

؟ تسا رطاخ  هچ  هب  یطاعتم ) قسفب  مکح   ) هب تبسن  مکحت  تهج  * 
: هک تسنیا  رطاخ  هب  ج :

. دشابیمن سرتسد  رد  لقا  دح  ای  درادن و  دوجو  یطاعتم  لعف  ندوب  هریبک  هانگ  رب  یلیلد 
؟ تسیچ طسوتم ) باقع   ) هب تبسن  مکحت  تهج  * 

89 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسنیا  ج :

دشابیم هجو  نودب  باقع  طسوت  هب  مکح  سپ  تسا  باقع  هذخاؤم و  بجوم  دشابیم و  مارح  ناونع  يّرجت  رگا 
. درادن انعم  قاقحتسا  باقع و  لصا  دوشیمن ، باقع  هذخاؤم و  بجوم  هدوبن و  مارح  ناونع  يّرجت  رگا  و 

؟ تسا دراو  لّوا  دیهش  هدومرف  هب  یلاکشا  هچ  امش  رظن  هب  * 
؟ ارچ دـشابیمن  يّرجت  باب  زا  هدرمـشرب  يّرجت  باب  زا  روکذـم  دراوم  رد  لّوا  دیهـش  بانج  هک  ار  یتفلاخم  تسا : دراو  لاکـشا  نیا  ج :

. دشاب قّقحتم  یلقع  رما  اهنت  هدوبن و  یعرش  يرهاظ  رما  هک  دوشیم  قّقحم  يدروم  رد  يّرجت  اریز 
: هکنآ لاح  و 

. تسا يرهاظ  رما  اب  تفلاخم  لیبق  زا  اهنآ  اب  لعاف  تفلاخم  تسا و  راک  رد  یعرش  يرهاظ  رما  مود ) دروم  رد  زجب  ، ) هروکذم هلثما  رد 
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؟ تسا مادک  بلطم  لصاح  تسا و  يرما  هچ  یضتقم  ۀّیضیحلا ) نونظم  هجوز  یطو  ینعی :  ) مود دروم  رد  لصا  * 
. تسا نآ  حّحصم  هکلب  هدوب  قفاوم  يو  لعف  اب  یعرش  يرهاظ  رما  هجیتن : رد  دشابن ، ضئاح  نز  هک : تسنیا  یضتقم  ج :

؟ تسا یعرش  يرهاظ  مکح  اب  تفلاخم  لیبق  زا  زین  دروم  نیا  رد  تفلاخم  تروص  هچ  رد  * 
دعب نکل  دنک و  تبارق  کلذعم  ار  ندوب  ضیح  هب  ّنظ  ءاقب  دنک  باحصتسا  هدوب و  ضیح  نز  هقباس  تلاح  هک  دنک  ضرف  رهوش  رگا  ج :

يرهاظ مکح  اب  تفلاخم  لیبق  زا  تفلاخم  هروکذم  دراوم  ریاس  لثم  زین  ضرف  نیا  رد  تسا . هدوب  كاپ  هکلب  هدوبن  ضیح  هک  دوش  مولعم 
. دشابیم یعرش 

90 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: یناثلا

. ملعلا بابسأ  نیب  اضحم  افشاک  هیف  ملعلا  نوکی  امیف  قرف  ّهنأ ال  تفرع  دق  ّکنا  ۀجح ] ۀیلقعلا  تامدقملا  نم  لصاحلا  عطقلا  له  ]
ةرثکل ۀّیرورـضلا ، ریغلا  ۀّیعطقلا  ۀّیلقعلا  تامدقملا  نم  لصاحلا  عطقلا  یلع  دامتعالا  مدع  نیّیرابخالا  انباحـصأ  نم  دحاو  ریغ  یلا  بسنی  و 

. اهنم ءیش  یلا  نوکرلا  نکمی  الف  اهیف ، طلغلا  هابتشالا و  عوقو 
مدـعب مکحلا  نکمأ  ول  و  فشکلا ، ثیح  نم  ملعلا  رابتعا  ماقم  یف  کـلذ  لـقعی  ـالف  عطقلا ، لوصح  دـعب  نوکرلا  زاوج  مدـع  اودارأ  ناـف 

. لعّنلاب لعّنلا  قباط  ۀّیعرشلا  تامدقملا  نم  لصاحلا  عطقلا  یف  هلثم  يرجل  هرابتعا 
کلذ و مّلـس  ولف  اهیف ، هابتـشالا  طلغلا و  عوقو  ةرثکل  ۀّیعرـشلا  بلاـطملا  لیـصحتل  ۀـّیلقعلا  بلاـطملا  یف  ضوخلا  زاوج  مدـع  اودارأ  نا  و 

عطقلا لّصح  اهیف و  ضاخ  ولف  ذئنیح  و  هجو . هلف  ۀّیعرشلا ، ّۀلدالا  نم  بلاطملا  مهف  یف  أطخلا  نم  لصحی  ام  ةرثکل  ۀضراعملا ، نع  ضمغا 
یف عقی  اّمم  دـیزأ  أطخلا  ةرثک  توبث  یف  نأشلا  ّنأ  ّالا  لیـصحتلا ، تامّدـقم  یف  هریـصقتل  کلذ ، یف  رذـعی  مل  ّیعقاولا  مکحلا  قفاوی  امب ال 

. ۀیعرشلا ّۀلدالا  نم  بلاطملا  مهف 
: همجرت

]؟ هن ای  تسا  تّجح  هّیلقع  تامّدقم  زا  لصاح  عطق  ایآ  : ] مود

هراشا

، دوش لصاح  قیرط  ره  زا   ) درادـن دوجو  دوشیم ، هظحالم  ضحم  فشاک  ناونعب  هک  یملع  لوصح  بابـسا  رد  یقرف  چـیه  هک ، دـیتسناد 
(. تسا تّجح 

( عطق تّیجح  مدع  رد  اهیرابخا  نایب  )

: هب لئاق  ناشیا  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  ام  يرابخا  ياملع  زا  یخرب  هب 
اذـل و  نآ ، رد  طلغ  هابتـشا و  ترثک  لـیلد  هب  دوشیم ؛ لـصاح  يرورـض  ریغ  هّیعطق  هّیلقع  تامّدـقم  زا  هک  دنتـسه  یعطق  رب  داـمتعا  مدـع 

. تسج دانتسا  نوکر و  یعطق  نینچ  هب  ناوتیمن 
نآ زا  ملع  ماقم  اب  هطبار  رد  داقتعا  هدارا و  نیا  سپ  دـناهدرک  هدارا  نآ  لوصح  زا  سپ  ار  یعطق  نینچ  هب  دانتـسا  دامتعا و  مدـع  رگا  سپ 

لـصاح هّیلقع  تامّدـقم  زا  هک   ) یعطق نینچ  راـبتعا  مدـع  هب  یمکح  نینچ  هـک  ضرف  هـب  و  تـسین ، هنـالقاع  تـسا  تیفـشاک  هـک  تـهج 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا يراج  دوشیم  لصاح  هّیعرش  تامدقم  زا  هک  یعطق  رد  ناکما  نیمه  لثم  انیع  سپ  دشاب  نکمم  دوشیم )
رد ناوارف  تاهابتـشا  اهطلغ و  عوقو  رطاخ  هب  هّیعرـش ) لئاسم  ندروآ  تسد  هب  تهج   ) هّیلقع بلاطم  رد  هشیدنا  لّمأت و  ندوبن  زیاج  رگا  و 

نینچ رگا  ضرف  هب  سپ  دناهدرک ، هدارا  ار  نآ 
91 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

سپ دوش ، یـشوپمشچ  يریگرد  هضراعم و  زا  زین  هّیعرـش  ّهلدا  زا  بلاطم  مهف  رد  هابتـشا  اطخ و  ترثک  لیلد  هب  دـشاب و  تسرد  يراـتفگ 
. دراد دوجو  یهجو  نویرابخا )  ) اهنآ مالک  يارب 

: اذلف
تامدقم رد  ریـصقت  لیلد  هب  درک  ادیپ  عطق  تسین  عقاو  اب  قباطم  هک  یمکح  هب  دومن و  لّمأت  هّیلقع  تامّدـقم  بلاطم و  نآ  رد  یـسک  رگا 

: هک تسنیا  هلئسم  نأش  نکل  دشابیمن ، روذعم  مکح  لیصحت 
. دشاب هّیعرش  ّهلدا  رد  تاهابتشا  زا  رتشیب  هّیلقع  بلاطم  رد  ءاطخ  تسین  مولعم 

؟ دینک صخشم  ار  هیعرش  ماکحا  هب  یبایتسد  ياههار  ۀمدقم  لئاسملا * حیرشت 
. لّصحم عامجا  صوصنم ، رتاوتم  ربخ  نآرق ، ّصن  لثم : یعطق  یلقن  لیلد  - 1

. هلوقنم تاعامجا  ای  هیئاوتف و  ترهش  هقث ، دحاو  ربخ  نآرق ، رهاوظ  لثم : نونظم  یلقن  لیلد  - 2
ۀلاصا ۀّیلحلا و  ۀلاصا  ةراهطلا ، ۀـلاصا  رییختلا ، ۀـلاصا  طایتحالا ، ۀـلاصا  باحـصتسالا ، ۀـلاصا  ةءاربلا ، ۀـلاصا  لثم : ةربتعم  هّیلمع  لوصا  - 3

 .... ۀیکذتلا مدع 
. هلسرم حلاصم  ناسحتسا ، سایق ، لثم : یّنظ  یلقع  لیلد  - 4

. دشاب هدشن  عدر  عرش  بناج  زا  هک  ياهّیئالقع  هیعطق  ءانب  - 5

. بهذم نید و  تاّیرورض  لثم : یهیدب  یعطق  لقع  مکح  - 6
 .... يرجت ملظ و  حبق  دایقنا و  لدع و  نسح  لثم : يرطف  یعطق  لقع  مکح  - 7
. يربک يرغص و  ندیچ  قیرط  زا  یلالدتسا ، يرظن و  یعطق  لقع  مکح  - 8

؟ دنشابیم خیش  ثحب  فرط  یناسک  هچ  و  دشابیم ؟ قوف  دراوم  زا  کیمادک  نوماریپ  ماقم  نیا  رد  یسررب  ثحب و  * 
. دنتسه نیّیرابخا  نیّیلوصا و  خیش ، بانج  ثحب  ياهفرط  متشه و  قیرط  ج :

؟ تسیچ عطق  هرابرد  نیّیرابخا  رظن  * 
: هک تروص  نیا  هب  دنشابیم  عطق  فلتخم  قرط  نایم  لیصفت  هب  لئاق  ج :

. تسا عاّبتالا  مزال  دنمشزرا و  دیآیمتسدهب  تایاور  تایآ و  قیرط  زا  هک  یعطق  - 1
. دشابیم دامتعا  لباق  هدوب  تجح  دوش  لصاح  یلالدتسا  لقع  مکح  هار  زا  هک  یعطق  - 2

. تسا شزرا  رابتعا و  دقاف  دریگب  ّقلعت  هّیعرش  ماکحا  زا  یمکح  رب  دوش و  لصاح  یلالدتسا  يرظن و  هّیلقع  تامّدقم  هار  زا  هک  یعطق  - 3
92 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ یلالدتسا  يرظن و  هّیلقع  تامّدقم  زا  لصاح  عطق  رابتعا  مدع  رب  نیّیرابخا  لیلد  * 
: هک تسنیا  ج :

( يرغص . ) دنتسه اطخلا  ریثک  یلقع  ياهلالدتسا  يرظن و  یلقع  تامّدقم  - 1
( يربک . ) تسا شزرا  دقاف  ءالقعلا  دنع  دشاب  اطخلا  ریثک  هک  يزیچ  ره  - 2

( هجیتن . ) دناشزرا دقاف  یلالدتسا  یلقع  تامدقم  سپ 
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؟ تسیچ نویرابخا  لالدتسا  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
: هک دیامرفیم  ج :

: اریز تسا ، لوقعمان  یمالک  تسا  رابتعا  دقاف  هّیلقع  تامّدقم  زا  لصاح  عطق  هک ، دشاب  نیا  لالدتسا  نیا  زا  امش  دارم  رگا 
نآ رد  دـناوتیمن  يربـتعم  لـعاج و  چـیه  هدوب و  تّجح  دوش  لـصاح  یقیرط  ره  زا  یعطق  نینچ  تسا و  یقیرط  عـطق  رد  اـم  ثحب  ـالوا :

. تشذگ هکنانچ  تسا ، ضقانت  مزلتسم  نوچ  ایفن  هن  تسا  لصاح  لیصحت  نوچ  اتابثا  هن  دنک  تلاخد 
اریز تساـطخلا ، ریثک  دوشیم  لـصاح  تنـس  باـتک و  هار  زا  هک  مه  یعطق  تساـطخلا ، ریثک  يرظن  مکح  هار  زا  لـصاح  عطق  رگا  اـیناث :

. دشاب اطخ  شعطق  دوش و  عطاق  یتیاور  ای  هیآ  قیرط  زا  ماکحا  زا  یمکح  هب  اسبهچ  هدوبن و  موصعم  دهتجم 
تامّدـقم زا  لصاح  عطق  دـیاب  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا  شزرا  دـقاف  ندوب  اطخلا  ریثک  لـیلد  هب  هّیلقع  تامّدـقم  زا  لـصاح  عطق  رگا  اذـل  و 

. دنشابیمن مزتلم  هلئسم  نیا  هب  نویرابخا  زا  کیچیه  هکنآ  لاح  دشاب و  شزرا  رابتعا و  دقاف  زین  هّیعرش 
. هن ای  دیایب  عطق  هچ  مینک ، تکرح  هار  نیا  زا  دیابن  سپ  تسین  روآنانیمطا  هّیلقع  تامّدقم  زا  لصاح  عطق  هک ، تسا  نیا  امش  دارم  رگا  و 

: هک میهدیم  خساپ  امش  هب 
. دنتسه اطخلا  لیلق  هک  مییوگیم  ام  دنتسه  ءاطخلا  ریثک  هّیرظن  هّیلقع  تامّدقم  دینکیم  اعدا  هک  امش  فالخرب  الوا :

: تفگ میهاوخ  باوج  رد  میریذپب  هّیرظن  هّیلقع  تامّدقم  رد  ار  اطخ  ترثک  هک  ضرف  هب  ایناث :
و فلتخم ، نیدهتجم  مهف  تفگ : دیهاوخ  اعطق  تسا ؟ تسرد  دـصرددص  ماکحا  طابنتـسا  رد  نیدـهتجم  مهف  هّیعرـش  تامّدـقم  رد  رگم 

. دیوشیم وربور  یضقن  باوج  کی  اب  و  تسا ، رایسب  اهنآ  طابنتسا  رد  اطخ 
؟ تسیچ هجو ) هلف  کلذ ...  مّلس  ولف   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 

: هک تسنیا  ج :
93 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رظنفرص دوخ  یـضقن  خساپ  زا  درادن و  اطخ  ترثک  یعرـش  قیرط  زا  لصاح  عطق  دنتـسه و  اطخلا  ریثک  هّیلقع  تامّدقم  هک  میریذپب  رگا 
دوشیم و هدـسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلـصم  تیوقت  بجوم  ناوارف  ءاطخلا  ریثک  قیرط  هکاریز ، تسا ، لوبق  لباق  یتهج  زا  امـش  نخـس  مینک ،
ام هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نکل  دوب ، میهاوخن  روذعم  میدرک  اطخ  میتفر و  هچنانچ  تفر ، هار  نیا  زا  دیابن  سپ  دنکیم  حیبقت  ار  نآ  لقع 

. میرادن لوبق  يرظن  لقع  مکح  رد  ار  اطخ  ترثک 
؟ تسیچ نتم  رد  نوکر )  ) هملک يانعم  * 

ندومن دامتعا  ندرک و  لیم  ج :
؟ تسیچ نتم  رد  ۀّیرورضلا ) ریغلا   ) دیق زا  دارم  * 

: هک تسنیا  ج :
. دنراد دامتعا  يرورض  عطق  رب  همه  اریز  دیامن ، جراخ  ثحب  زا  ار  يرورض  عطق 

؟ تسیچ هیرورض  ریغ  هّیعطق  هّیلقع  تامّدقم  زا  اهیرابخا  دارم  * 
ج:

 ... يریس و یگنسرگ ، یباریس ، یگنشت ، لثم : تاّینادجو ) ای   ) هّینطاب تادهاشم  - 1
 ... نیّدض و عامتجا  ای  نیضیقن و  عامتجا  هلاحتسا  لثم : تاّیلّوا ، - 2
. شدوخ ءزج  زا  ّلک  ندوب  رتگرزب  هب  ملع  لثم : تاسوسحم ، - 3

. بذک حبق  قدص و  نسح  لثم : تاروهشم  - 4
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؟ دننادیم انتعا  لباق  ریغ  ار  قوف  تایرورض  زا  لصاح  عطق  اهیرابخا  ارچ  * 
دنریگیم رارق  طلغ  هابتشا و  دروم  رایسب  تامّدقم  خنس  نیا  هک ، دنلئاق  اریز  ج :

ار یلقن  تامّدقم  یلقع و  تامّدقم  زا  ملع  لوصح  نایم  ندرک  کیکفت  ملعلا )...  رابتعا  ماقم  یف  کلذ  لقعی  الف   ) ترابع رد  خیش  ارچ  * 
؟ دنادیمن لّقعت  رّوصت و  لباق  ضرف  نیا  رد 

: هکاریز ج :
. دنکیم لصاح  ار  دارم  دوصقم و  دوش  لصاح  هک  یقیرط  ره  زا  ملع  هک : تسنیا  شیانعم  تسا  ربتعم  ندوب  فشاک  ثیح  زا  ملع  رگا 

94 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ۀیندملا هدئاوف  یف  يدابارتسالا  ثّدحملا  نع  یکحی  مالک  یلع  اذه  ترکذ  ام  دعب  ترثع  دق  و 

. مالّسلا مهیلع  نیقداصلا  نع  عامّسلاب  ۀّینیدلا  تاّیرورّضلا  ریغ  یف  لیلدلا  راصحنا  یلع  هب  ّلدتسا  ام  دادع  یف  لاق :
: نامسق ۀّیرظّنلا  مولعلا  ّنا  یه  یلاعت و  هللا  قیفوتب  اهل  تنّطفت  ۀفیرش  ۀقیقد  ۀمّدقم  یلع  ینبم  عساّتلا  لیلدلا  لاق :

. قطنملا باوبا  رثکا  باسحلا و  ۀسدنهلا و  ملع  مسقلا  اذه  نم  ناسحالا و  نم  ۀبیرق  یه  ةّدام  یلا  یهتنی  مسق 
. راکفالا جئاتن  یف  ءاطخلا  ءاملعلا و  نیب  فالخلا  هیف  عقی  مسقلا ال  اذه  و 

ۀفرعم ّنال  ءاملعلا  نم  عقی  ةروّصلا ال  ۀهج  نم  ءاطخلا  ةّداملا و  ۀـهج  نم  وا  ةروصلا  ۀـهج  نم  اّما  رکفلا  یف  ءاطخلا  ّنا  کلذ  یف  ببّـسلا  و 
. ساسحالا یلا  اهیف  ّداوملا  برقل  مولعلا  هذه  یف  رّوصتی  ةّداملا ال  ۀهج  نم  ءاطخلا  ۀمیقتسملا و  ناهذالا  دنع  ۀحضاولا  رومالا  نم  ةروصلا 

لئاسملا هقفلا و  لوصا  ملع  مالکلا و  ملع  ۀّیعیبطلا و  ۀّیهلالا و  ۀمکحلا  مسقلا  اذـه  نم  ساسحالا و  نع  ةدـیعب  یه  ةّدام  یلا  یهتنی  مسق  و 
ۀّیهلالا ۀمکحلا  یف  ۀفـسالفلا  نیب  تارجاشملا  تافالتخالا و  عقو  ّمث  نم  قطنملا و  بتک  یف  ةروکذملا  دعاوقلا  ضعب  ۀّیهقفلا و  ۀّیرظنلا و 

. کلذ ریغ  مالکلا و  ملع  هقفلا و  لئاسم  هقفلا و  لوصا  یف  مالسالا  ءاملع  نیب  ۀّیعیبطلا و  و 
قطنملا نم  دافتسی  ام  یصقأ  ذا  ةّداملا ، ۀهج  نم  ةروصلا ال  ۀهج  نم  ءاطخلا  نم  ۀمصاع  یه  امنا  ۀّیقطنملا  دعاوقلا  ّنا  کلذ  یف  ببّـسلا  و 

ّيا یف  ۀلخاد  ۀصوصخم  ةّدام  ّلک  ّنا  ملعی  اهب  ةدـعاق  قطنملا  یف  تسیل  ماسقا و  یلا  ّیلک  هجو  یلع  ّداوملا  میـسقت  ۀـسیقالا  ّداوم  باب  یف 
. کلذب لفکی  ةدعاق  عضو  عانتما  مولعملا  نم  و  ماسقالا ، نم  مسق 

: همجرت

( ۀّیندم دئاوف  رد  يدابآرتسا  ثدحم  مالک  )

هراشا

رد دوشیم و  تیاکح  يدابآرتسا  ثّدحم  زا  هّیندملا  دئاوف  باتک  رد  هک  مدش  هاگآ  یمالک  هب  مدومن  رکذ  ار  قوف  بلطم  هکنیا  زا  دعب  و 
: تسا هتفگ  نینچ  مالّسلا  امهیلع  نیقداص  تارضح  زا  ندینش  هب  ینید  تایرورض  ریغ  رد  لیلد  راصحنا  رب  تالالدتسا  فیدر 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  مدرک و  مهف  ار  نآ  قح  ترضح  دییأت  اب  هک  تسا  فیرش  قیقد و  همدقم  کی  رب  ینتبم  مهن  لیلد 
: تسا مسق  ود  رب  یباستکا  يرظن و  مولع 

. قطنم ياهباب  رتشیب  باسح و  هسدنه و  ملع  نوچمه  هدش  یهتنم  سح  هب  بیرق  ياهّدام  هب  هک  یمسق  - 1
. دهدیمن خر  اههشیدنا  جیاتن  رد  ياطخ  فالتخا و  املع  نیب  مولع  زا  مسق  نیا  رد  و 

زا ءاطخ  هدام و  تهج  زا  ای  تسا  تروص  تهج  زا  ای  رکف  رد  ءاطخ  فالتخا و  مدع  نیا  ّتلع  و 
95 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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زا اطخ  تسا و  میقتـسم  فاص و  ياـهنهذ  دزن  نشور  روما  زا  تروص  هب  یهاـگآ  تخانـش و  اریز  دنزیمنرـس ، اـملع  زا  تروص  تهج 
. دوشیمن رّوصت  نهذ  هب  ناشّداوم  یکیدزن  لیلد  هب  مولع  لیبق  نیا  رد  هّدام  تهج 

لئاسم هقف و  لوصا  مالک و  ملع  یعیبط و  یهلا و  تمکح  تسا  مسق  نیا  زا  هک  تسا  هدـش  یهتنم  سح  زا  دـیعب  ياهّدام  هب  یمـسق  و  - 2
مالسا ياملع  نایم  یعیبط و  یهلا و  تمکح  رد  هفـسالف  نایم  تهج  نیا  زا  قطنم و  ياهباتک  رد  روکذم  دعاوق  زا  یخرب  یهقف و  يرظن 

. تسا هداد  خر  تافالتخا  تارجاشم و  مالک  ملع  یهقف و  لئاسم  هقف و  لوصا  رد 
تیاـهن اریز  يداـم ، تهج  زا  هن  هدوب  يروـص  تهج  زا  هابتـشا  اـطخ و  عناـم  افرـص  یقطنم  دـعاوق  هک  تسا  نآ  تاـفالتخا ) نیا   ) ّتلع و 
هلیسوهب هک  ياهدعاق  قطنم  رد  نکل  یلک و  روطهب  تسا  تاسایق  داوم  میـسقت  دوشیم  تاسایق  داوم  باب  رد  قطنم  ملع  زا  هک  ياهدافتـسا 

، درادن دوجو  تسا  لخاد  ماسقا  زا  کیمادک  رد  هّدام  مادک  دوش  هتسناد  نآ 
. دومن عضو  لعج و  ياهطباض  هدعاق و  رما  نیا  يارب  ناوتیمن  هک  تسا  یهیدب  و 

؟ تسا یملع  هنوگچ  هسدنه  ملع  لئاسملا * حیرشت 
. دوشیم تبحص  اهنآ  لاوحا  ماسجا و  ریداقم  لاکشا و  تاحاسم  نییعت  زا  نآ  رد  هک  تسا  یملع  ج :

؟ دشابیم ّسح  هب  بیرق  اهنآ  لئاسم  هدام  هک  دنتسه  ینونف  هلمج  زا  باسح  هسدنه و  ارچ  * 
( لصفنم مک  ، ) باسح ملع  عوضوم  و  تسا ، حطس  طخ و  یمیلعت و  مسج  ینعی  تاذلا ) راق  لصّتم  مک  ، ) هسدنه ملع  عوضوم  هکاریز  ج :
ود نیا  رد  عقاو  تالالدتـسا  رد  تسا  رتکیدزن  سح  هب  هک  دوشیم  يرما  هب  یهتنم  ملع  ود  نیا  لئاسم  نوچ  اذل  دـشابیم و  ددـع  ینعی 

. تسا لقا  دح  رد  ای  درادن و  دوجو  هابتشا  اطخ و  نف 
؟ تسیچ ةروصلا )...  ۀهج  نم  اما   ) ترابع رد  تروص  حالطصا  زا  دارم  * 

. دوشیم لصاح  ربکا  رغصا و  هب  طسو  دح  تبسن  هیحان  زا  يربک  يرغص و  يارب  هک  تسا  یتئیه  ای  یقطنم و  راتخاس  نامه  ج :
؟ تسیچ نتم  رد  هّدام )  ) حالطصا زا  دارم  * 

. دشابیم هوق  هلحرم  رد  نآ  هطساوهب  رهوج  هک  تسا  يزیچ  ج :
؟ تسیچ روکذم  هلاقم  رد  يدابآرتسا  ثّدحم  یعّدم  * 

: هک تسا  هدومن  اعدا  ناشیا  ج :
96 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هار اهنت  اذل  دوب و  میهاوخن  روذـعم  تمایق  رد  میداتفا  عقاو  فالخ  رد  میدرک و  دامتعا  یلقع  تالالدتـسا  هب  نید  تایرورـض  ریغ  رد  رگا 
. تسا نانآ  زا  ندینش  نیموصعم و  هب  کسمت  روما  نیا  رد  تاجن 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  يدابآرتسا  لیلد  * 
حرـش هب  ار  همدقم  نیا  هک  تسا  هدروآ  هقیقد  ياهمدقم  دوخ  مهف  لیلد  يارب  هلمج  زا  هدروآ  دّدـعتم  لیالد  دوخ  ياعّدـم  تابثا  يارب  ج :

. مینکیم نییبت  لیذ 
: دنامسق ود  رب  اهشناد  هک  دیوگیم 

 .... هریغ تارتاوتم و  تادهاشم ، تایبرجت ، لثم  یهیدب  يرورض و  ياهشناد  - 1
تسا مسق  هس  رب  دوخ  عون  رد  هک  یلالدتسا  ای  يرظن  ياهشناد  - 2

 ... یمیلقا تیصوصخ  ییاوه و  بآ و  تیعضو  یـسررب  هک  ایفارغج  ملع  لثم  تسا  تاسوسحم  زا  ناشیدابم  داوم و  هک  ییاهشناد  فلا :
. دنکیم ثحب  ماسجا  یکیزیف  صاوخ  صوصخم و  نزو  نوماریپ  هک  کیزیف  ملع  ای  دراد  هدهع  هب  ار 

، تسین تاسوسحم  زا  اهنآ  داوم  رگید  ترابع  هب  تسا  سح  هب  بیرق  اهنآ  تایربک ) تایرغـص و  اـی   ) يداـبم ّداوم و  هک  ییاـهشناد  ب :
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ملع دـنکیم و  ثحب  ددـع  نوماریپ  هک  باسح  ملع  لثم  دناهیـسح . روما  زا  ایوگ  هک  يوحن  هب  دنتـسه  نشور  هحـضاو و  تاّیلقع  زا  نکل 
. دیامنیم تبحص  لصّتم  ّمک  هرابرد  هک  هسدنه 

هّیلالدتـسا هّیرظن و  هّیلقع  روـما  زا  هکلب  سح ، هب  بیرق  هن  تسا  یّـسح  هن  ناـشتایربک  تایرغـص و  ینعی  اـهنآ ، ّداوـم  هـک  ییاـهشناد  ج :
: لثم دنتسه 

. دشابیم هیدوجو  قیاقح  دوجو و  شعوضوم  هک  یهلا  تمکح  ملع  - 1
. دنکیم صحف  ثحب و  نآ  ضراوع  یعیبط و  مسج  نوماریپ  هک  یعیبط  تمکح  ملع  - 2

. دیوگیم نخس  داعم  أدبم و  زا  هک  مالک  ملع  - 3
 ... نآ و ضراوع  ّتیجح و  هلئسم  نوماریپ  هک  هقف  لوصا  - 4

. تسا لالدتسا  هب  دنمزاین  يرظن و  شلئاسم  قلطم  تیرثکا  هک  هقف  ملع  - 5
؟ تسیچ روکذم  نیوانع  اهشناد و  رکذ  زا  يدابآرتسا  ياقآ  دارم  * 

: هک تسنیا  شدوصقم  ج :
دوجو تاهابتـشا  نیا  عفر  يارب  مه  ياهطباض  تسا و  رایـسب  نادنمـشناد  نایم  رد  تاهابتـشا  عوقو  رظن و  فـالتخا  اـهشناد  هنوگنیا  رد 

. دومن دامتعا  مولع  زا  هنوگنیا  هب  ناوتیمن  اذل  درادن و 
؟ اهنآ ّداوم  هب  ای  تسا  تالالدتسا  تروص  هب  طوبرم  رظن ، دروم  هابتشا  اطخ و  * 

97 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد قطنم  رد  تسا  نانچ  ای  نینچ  ناشعضو  تالالدتـسا  داوم  هکنیا  رب  ینبم  یّلک  هطباض  کی  هک  ارچ  تسا ، لالدتـسا  هّدام  هب  طوبرم  ج :

. تسین تسد 
؟ دنیآیمن باسح  هب  تالالدتسا  تاسایق و  داوم  زا  هطلاغم  رعش و  لدج ، هباطخ ، ناهرب ، قطنم ، رد  رگم  * 

هب نآ  صیخشت  هکلب  دشابیم ، ياهطلاغم  هدام  مادک  هدوب و  یناهرب  لالدتـسا  نالف  رد  هدام  مادک  هک  دناهدرکن  صّخـشم  نکل  ارچ و  ج :
. تسا رایسب  صیخشت  نیا  رد  هابتشا  هک  دهد  صیخشت  ار  نآ  دشیدنیب و  تسرد  ات  هدش  هلاوح  ناسنا  دوخ  تقد 

؟ تسیچ دنانسح ، هب  بیرق  باسح  هسدنه و  هلمج  زا  اهشناد  زا  یضعب  هکنیا  ّرس  * 
تایهیدب هب  هطساو  اب  ای  هطـساو  نودب  یناهرب  يایاضق  تسا و  یناهرب  يایاضق  زا  اعون  باسح  هسدنه و  يایاضق  لئاسم و  هک  تسنیا  ج :

دنتـسه یلقع  هچرگا  ایاضق  نیا  دنوشیم و  یهتنم  تایبرجت  تارتاوتم و  تایـسدح ، تایرطف ، تادهاشم ، تایلوا ، ینعی  یقطنم  هناگـشش 
. دنشابیم هیّسح  روما  لثم  حوضو  تهادب و  رد  نکل 
؟ درادن هار  هابتشا  یناهرب  يایاضق  مولع و  رد  ارچ  * 

ود نیا  زا  کیچـیه  رد  هابتـشا  اطخ و  سایق و  هّدام  ظاحل  زا  ای  دـشاب  سایق  تروص  ظاحل  زا  دـیاب  ای  نیهارب  هنوگنیا  رد  هابتـشا  اریز  ج :
دنک تیاعر  هناگراهچ  لاکشا  زومر  يربک و  يرغص و  رد  طسو  دح  رظن  زا  ار  هیضق  تروص  لکش و  لدتـسم  رگا  اریز  درادن . هار  دروم 

. دسریمن هابتشا  هب 
هسدنه یساسا  یلصا و  لئاسم  رد  نیاربانب  درادن  انعم  هابتـشا  هدهاشم ، دروم  دناسح و  هب  بیرق  داوم  هنوگنیا  نوچ  سایق  هدام  رظن  زا  و 

. درادن دوجو  رظن  فالتخا  باسح  و 
98 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: کلذ دعب  لاق  و  هرکذ ، امل  ادییات  هوجولا  ضعبب  رهظتسا  ّمث 
یف عرـشلا  لهأ  نیب  ۀعقاولا  تافالتخالا  ةرثک  نم  هدهاشن  ام  کلذ  یلع  دهاّشلا  و  تایعرـشلا . تاّیلقعلا و  نیب  کلذ  یف  قرف  ال  تلق : ناف 
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. ۀّیهقفلا عورفلا  یف  نیدلا و  لوصا 
. ۀّیعطقلا وأ  ۀیّنّظلا  ۀّیلقنلا  ۀمّدقملاب  ۀلطاب  ۀّیلقع  ۀمّدقم  ّمض  نم  کلذ  أشن  اّمنا  تلق :

ّنأ یف  ۀـهادبلا  اوعّدا  نیّیئاّـشملا  ّنأ  رکفلا - ةّداـم  یف  أـطخلا  نع  مصعی  نوناـق  قطنملا  یف  سیل  ّهنأ  نم  هاـنرکذ - اـمل  تاحّـضوملا  نم  و 
اوعّدا نیّیقارـشالا  و  یلویهلا - تابثا  اونب  ۀمّدقملا  هذه  یلع  و  نیرخآ - نیـصخشل  ثادـحا  هصخـشل و  مادـعا  نیزوک  یلا  زوک  ءام  قیرفت 

. لاّصتالا وه  هتافص و  نم  ۀفص  تمدعنا  اّمنا  لّوالا و  صخّشلل  امادعا  سیل  ّهنأ  یف  ۀهادبلا 
: لاق مث 

مهریغب انکّسمت  نا  و  أطخلا ، نم  انمصع  دقف  مالّسلا  مهیلع  مهمالکب  انکّسمت  نا  لوقنف : ۀفیرـشلا  ۀقیقدلا  ۀمّدقملا  نم  هاندّهم  ام  تفرع  اذا 
. همالک یهتنا  [. 29] هنع مصعن  مل 

. لوقعلا هیلع  قفاوتی  مل  اذا  ساسحالا  نم  ۀبیرق  هیدابم  نوکت  ام  تاسوسحملا و  ریغ  یف  لقعلا  تاکاردا  ۀّیّجح  مدع  همالک  نم  دافتسملا  و 
یکح ام  یلع  بیذهتلا ، حرـش  لئاوأ  یف  هّرـس  سّدق  ّيرئازجلا  ثّدحملا  دّیـسلا  مهنم  هنع ، رّخأت  نّمم  دحاو  ریغ  هرکذ  ام  نسحتـسا  دـق  و 

: هلوطب مّدقتملا  ثّدحملا  مالک  رکذ  دعب  لاق  هنع .
یف ۀـلأسم  یف  مکح  هل  یقبی  لهف  غورفلا . لوصالا و  یف  مکحلا  نع  لقعلا  تلزع  دـق  تلق : ناف  هیلا . بهذ  اـم  یـضتقی  ماـقملا  قیقحت  «و 

؟ لئاسملا
و هدحو . لقنلا  یلع  همکح  مّدـق  همکحب  مکح  لقّنلا و  هقفاو  ناف  تاّیرظنلا  اّمأ  و  اهیف . مکاحلا  وه  و  هدـحو ، هل  یهف  تاّیهیدـبلا  اّمأ  تلق :

لئاسم هیلع  ینتبی  لصأ  اذه  و  لاق : لقعلا . هب  مکح  ام  یلا  تافتلالا  مدع  لقنلا و  حیجرت  یف  اندـنع  ّکش  الف  ّیلقنلا ، وه و  ضراعت  ول  اّمأ 
[30 «.] ۀعرفتملا لئاسملا  نم  ۀلمج  رکذ  ّمث  ةریثک .

: همجرت

يدابآرتسا راتفگ  همادا 

: دیوگیم نآ  زا  دعب  هدش و  کّسمتم  هوجو  زا  یضعب  هب  هدومن  رکذ  هک  یبلاطم  دییأت  ناونع  هب  سپس 
مولع نایم  ندوب  دامتعا  لباق  اطخ و  هابتشا و  عوقو  تهج  زا  یقرف  چیه  هک : ینک  لاکشا  رگا 

99 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدـهاشم نید  عورف  نید و  لوصا  رد  ءاهقف  نیعرـشتم و  نایم  هک  تسا  يرایـسب  تافالتخا  یعدـم  نیا  رب  دـهاش  تسین و  هّیعرـش  هّیلقع و 

. مینکیم
: میوگیم

میتفگ ام  هچنآ  رد  و  دریگیم . همـشچرس  مکح ) طابنتـسا  رد   ) هّیعطق ای  هّینظ  هّیلقن  همّدقم  هب  لطاب  یلقع  همّدقم  مامـضنا  زا  تافالتخا  نیا 
. درادن دوجو  دنک  ظفح  رکفت  هدام  رد  اطخ  زا  ار  ناسنا  هک  ینوناق  قطنم  رد  هک  تسا  نشور 

لوا و درف  يدوباـن  لـماع  دـنزیرب ، هزوک  ود  رد  هک  یماـگنه  ار  هزوـک  کـی  بآ  هکنیا  رد  دـناهدرک  تهادـب  ياـعّدا  نییئاـشم  هکنآ  هچ 
کی بآ  نتخیر   ) هکنیا رد  قارـشا  يامکح  و  دناهداهن . انب  همدقم  نیا  رب  ار  هدام  یلویه و  تابثا  تسا و  دـیدج  درف  ود  داجیا  ثادـحا و 

هدش مدعنم  لاّصتا ) تفص  ینعی  ، ) نآ تافص  زا  یتفص  هکلب  دشابیمن و  رگید  درف  ود  ثادحا  لّوا و  صخش  مادعا  هزوک ) ود  رد  هزوک 
: دومرف سپس  تسا . میدق  درف  نامه  هنرگو 

: مییوگیم یتسناد ، ار  فیرش  قیقد و  همّدقم  نیا  هکنآ  زا  سپ 
ریغ مالک  هب  بولطم  هب  ندیـسر  رد  رگا  و  میوشیم ، نوصم  شزغل  زا  بولطم ) هب  ندیـسر  رد   ) مییوجب کّـسمت  نیموصعم  مـالک  هب  رگا 
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. يدابآرتسا موحرم  مالک  دش  مامت  دنام . میهاوخن  ظوفحم  شزغل ) اطخ و   ) نآ زا  میتسج  کّسمت  نیموصعم 
يدابم هک  يدراوم  ریغ  رد  تاسوسحم و  ریغ  رد  تسا  هّیلقع  تاکاردا  ّتیّجح  مدع  دوشیم  هدافتسا  يدابآرتسا  ثدحم  مالک  زا  هچنآ  و 

هک ار  هچنآ  دنشابن ) تایرورض  زا  ینعی   ) دنشاب هتشادن  قفاوت  مه  اب  نآرب  لوقع  همه  هکنیا  هب  طورشم  تسا  سح  هب  بیرق  ناشتامّدقم  و 
قبط  ) بیذـهت حرـش  لیاوا  رد  يریازج  دیـس  موحرم  هلمج  زا  دناهدرمـش ، وکین  وا  زا  رخأتم  نییرابخا  زا  رگید  یخرب  هتفگ ، ثدـحم )  ) وا

: دیوگیم شلیصفت  لوط و  همه  اب  يدابآرتسا  ثدحم  مالک  لقن  زا  دعب  هدش ) تیاکح  ناشیا  زا  هچنآ 
: لاکشا

: ییوگب رگا  سپ  تسا . دقتعم  نادب  يدابآرتسا  هک  تسا  يرظن  يأر و  یضتقم  ماقم  نیا  رد  قیقحت 
. دنامیم یقاب  لئاسم  زا  ياهلئسم  رد  لقع  مکح  يارب  ییاج  ایآ  سپ  دیدرک  لزعنم  عورف  لوصا و  رد  ندومن  مکح  زا  ار  لقع  امش 

: تفگ مهاوخ  خساپ 
. تسا تایهیدب  رد  لقتسم  مکاح  لقع )  ) وا و  هتشاد ، لقع  هب  قلعت  افرص  یهیدب  لئاسم  تایهیدب و  اما 

100 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: يرظن لئاسم  تایرظن و  اما  و 

. لقن رب  لقع  مکح  دوشیم  مدقم  ضراعت ) ماگنه  ، ) لقع مکح  لثم  درک  مکح  تشاد و  قفاوت  لقع )  ) وا اب  لقن  رگا 
مدـع روبزم و  لقن  نتـشاد  مدـقم  رد  يدـیدرت  ام  دزن  سپ  دـشاب  لقع  قفاوم  يرگید  لقن  هکنیا  نودـب  دومن  ضراعت  لقن  اـب  لـقع  رگا  و 

. دشابیمن لقع  مکح  هب  هّجوت 
هدومن لقن  ار  لصا  نیا  رب  ینتبم  لئاسم  زا  یخرب  نآ  زا  سپ  و  تسا . ینتبم  نآرب  يرایـسب  لئاسم  هک  تسا  یمّلـسم  هدـعاق  لصا و  نیا  و 

. تسا
؟ تسیچ نتم  رد  هرکذ ) امل  ادییأت  هوجولا  ضعب  رهظتسا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 

. دوش هعجارم  هدربمان  باتک  هب  دیاب  هک  یلقن  یلقع و  هجو  ود  طسوت  دشابیم  شبلاطم  دییأت  ج :
؟ دینزب یلاثم  يدابآرتسا  طسوت  یلقن  هجو  نییبت  رد  * 

: هک نومضم  نیدب  دراد  دوجو  ياهرتاوتم  تایاور  یلقن  تهج  زا  ج :
ءایبنألا و امهقرفف  امهنیب  نوقرفی  ءایبنالا  ثعب  مث  سانلا ، یلا  امهجرخا  مث  امهثغمف ، لطابلا  نم  اثغـض  قحلا و  نم  اثغـض  ذـخا  یلاعت  هللا  نا 
ةدـح و یلع  قحلا  ناک  ول  صتخی و  نم  هللا و  لضفی  نم  سانلا  ملعیل  ءایـصوالا  لبق  ءایبنألا  لعج  کلذ و  اوقرفیل  ءایبنالا  ثعبف  ءایـصوالا 

نم ۀمئالا  ءایبنالا و  یلا  امهقیرفت  لعج  امهطلخ و  هللا  نکل  یـصو و  یبن و ال  یلا  سانلا  جاتحا  ام  هنأشب  مئاق  امهنم  لک  ةدـح  یلع  لطابلا 
. ةدابع

؟ تسیچ مصعی )...  نوناق  قطنملا  یف  سیل  ّهنا   ) ترابع زا  يدابآرتسا  دارم  * 
ینوناق نینچ  رگا  اریز  درادب ، ظوفحم  رکف  هّدام  رد  شزغل  هابتـشا و  زا  ار  ناسنا  دـناوتب  هک  درادـن  دوجو  ینوناق  قطنم  رد  هک : تسنیا  ج :

دوجو رظن  فالتخا  همه  نیا  ای  هداتفا و  هابتـشا  هب  دیابیمن  دنتـسه  یقطنم  يایاضق  رب  ّطلـسم  ای  راذگهیاپ و  دوخ  هک  امکح  تشاد  دوجو 
. دنوش رگید  زیچ  یعّدم  نویقارشا  دننک و  تهادب  ياعدا  هلئسم  کی  رد  نّویئاشم  هک  دشاب ، هتشاد 

؟ تسیچ تخانش  لیصحت  رد  قارشا  ءاشم و  يامکح  ءارآ  رظن و  فالتخا  * 
فشک و ياعدا  دننادیم و  قیاقح  تخانـش  هار  هلیـسو و  نیرتهدـمع  ناونع  هب  ار  یناهرب  ياهلالدتـسا  یلقع و  سایق  ءاشم ، يامکح  ج :

. انعمیب ار  دوهش 
هدومن هیلحت  هیلخت و  ار  لد  دیاب  هک  دندقتعم  هتـسناد ، سفن  بیذهت  هیکزت و  ار  قیاقح  تخانـش  هار  اهنت  ای  نیرتهدمع و  قارـشا  يامکح 
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نآ رد  یهلا  راونا  ات  هداد  لقیص  افص و  الج و  ار  نآ 
101 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین نکمم  لالدتسا  ناهرب و  اب  ءایشا  قیاقح  رب  عالطا  هک  دندقتعم  و  دیامن ، قارشا 
؟ تسیچ مدع  الویه و  صوصخ  زا  مسج  بیکرت  رد  قارشا  ءاشم و  هورگ  ود  فالتخا  * 

تیلباق دادعتـسا و  نامه  زا  تسترابع  هّدام  هک  هیعون  تروص  هّدام و  مان  هب  رهوج  ود  زا  تسا  بّکرم  یمـسج  ره  دـنیوگیم : نیئاشم  ج :
. شاهیعون تروص  نامه  هب  ءیش  نآ  نتفای  تیلعف  زا  تسترابع  هّیعون  تروص  هّیعون و  ياهتروص  شریذپ  رد  ءیش  کی 

؟ دینزب یلاثم  هیعون  تروص  هلیسوهب  هّدام  یبایّتیلعف  نییبت  رد  * 
: لثملا یف 

ترارح رثا  رد  دراد  دوجو  نآ  رد  ندـش  راخب  هّوق ، نکل  تسا و  هّیئاـم  هّیعون  تروص  ياراد  تسا  دوجوم  جراـخ  رد  نونکا  هک  یبآ  - 1
تسا هّیئام  تروص  دادعتسا  ياراد  دوخ  يراخب  تروص  نیمه  داد و  يراخب  تروص  هب  ار  دوخ  ياج  هّیئام  تروص 

تروص هب  ار  دوخ  ياج  هفطن  تروص  دوخ  یلماکت  يرهوج و  تکرح  رد  تساراد  ار  ناسنا  هّیعون  تروص  دادعتسا  هک  ياهفطن  ای  و  - 2
دراد ار  هفطن  تروص  هّوق  دادعتسا و  ناسنا  نیمه  هرابود  دهدیم و  ناسنا  هّیعون 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هیلوا  میسقت  رد  مسج  * 
یمیلعت یعیبط و  تسا : مسق  ود  رب  ج :

تسا و عافترا  ضرع و  لوط و  هناگهس  داعبا  ياراد  هک  تسا  یلـصّتم  مک  یمیلعت  مسج  هثـالث و  داـعبا  لـباق  تسا  يرهوج  یعیبط  مسج 
. تسا ضورعم  رب  ضراع  تبسن  یعیبط ، مسج  هب  یمیلعت  مسج  تبسن  اذل 

؟ تسیچ یعیبط  مسج  نوماریپ  امکح  رظن  * 
ّتیلباق یهانتم  ریغ  ءازجا  هب  میـسقت  يارب  نکل  هدـشن  بیکرت  یلعف  ءازجا  زا  هک  تسا  يدـحاو  لصّتم  رهوج  یعیبط  مسج  دـنیوگیم : ج :

. دراد
؟ تسیچ نشور  روطهب  یعیبط  مسج  نوماریپ  نویئاشم  رظن  * 

. دنکیم لولح  تروص  ینعی  رگید  رهوج  رد  هک  دننادیم  یلصّتم  رهوج  ار  مسج  ج :
؟ تسیچ یلوا ) هدام   ) الویه تابثا  رب  نویئاشم  لیلد  * 

: هک تسنیا  ج :
رهوج ود  مودعم و  شقباس  لاصتا  دـنزیرب ، رگید  هزوک  ود  رد  ار  نآ  هک  هزوک  رد  بآ  لثم  دوش  ضراع  لاصفنا  لصتم ، رهوج  رب  یتقو 

، دیدج هّیعون  تروص  ود  مودعم و  دحاو ، هّیئام  تروص  نآ  ینعی : یثادحا  تفرگ و  تروص  یمادعا  اذـل  دوشیم و  ثداح  رگید  لصتم 
. دیدرگ ثداح 

( لوا لصتم  رهوج   ) مودعم بآ  کی  نآ  اب  دش ، ثداح  هک  یبآ  ود  نیا  نایم  تسا  مزال  اذل 
102 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دیدج بآ  ود  مودعم و  یلبق  بآ  نآ  هک  دیآیم  مزال  ّالا  دشاب و  یقاب  هنیعب  لاح  ود  ره  رد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یکرتشم  رما  طابترا و 
بآ نامه  بآ  ود  نیا  شیادیپ  اشنم  هکلب  تسا ، نالطبلا  یهیدب  نیا  هک  دنـشاب ، هدش  داجیا  مودـعم  نآ  هب  طابترا  نودـب  مدـع و  متک  زا 

یهیدـب يرما  نیا  هدوب و  هّدام  ای  یلویه  شماـن  بآ ، ود  نیا  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  هک  یکرتشم  رما  تیلباـق و  نآ  لاـح  دـشابیم . دـحاو 
. تسا

؟ تسیچ نیئاشم  زا  قوف  لالدتسا  نوماریپ  نّویقارشا  يأر  * 
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تـسا نآ  يارب  لاصفنا ) فصو   ) دـیدج یتفـص  داجیا  و  لاصتا ) فصو   ) مسج تافـص  زا  یتفـص  مالعا  روکذـم  قیرفت  هک : تسنیا  ج :
نکل تسا ، یجراخ  بآ  نامه  یجراخ  بآ  نیا  هکلب  يدـیدج ، ثادـحا  هن  هتفرگ و  تروص  لوا  بآ  هب  تبـسن  یمادـعا  هن  هکنیا  ینعی 

. دننادیم دودرم  ار  نییئاشم  لالدتسا  اذل  هیلاصفنا و  تئیه  ياراد  نونکا  هدوب و  هّیلاّصتا  تروص  تئیه و  ياراد  البق 
؟ دشابیم یبلطم  هچ  لابند  هب  قوف  لئاسم  حرط  اب  يدابآرتسا  موحرم  * 

تّجح دروم  ود  رد  ار  یلقع  تاـکاردا  ناـشیا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  يداـبآرتسا  ثّدـحم  مـالک  زا  هچنآ  دـیامرفیم : خیـش  ج :
: دنادیمن

. دنشاب هتشادن  قفاوت  نآرب  ءالقع  هکنیا  هب  طورشم  دشابن ، ّسح  هب  بیرق  نآ  تامّدقم  يدابم و  هک  يدراوم  یکی  فلا :
. تسا سوسحم  ریغ  روما  هّیلقع و  تاکاردا  مه  یکی  ب :
[31 [؟ تسیچ اجنیا  رد  نآرب  ءالقع  قفاوت  مدع  زا  دارم  * 

ص102 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنشابن تایرورض  زا  هک  تسا  نیا 

: هک دوش  لاکشا  يدابآرتسا  موحرم  هب  هچنانچ  * 
داهتجا رد  لیلد  نیمه  هب  دیاب  سپ  تسا  شزرا  دـقاف  تسه  رظن  فالتخا  مولع  نیا  رد  هکنیا  لیلد  هب  یلالدتـسا  مولع  رد  لقع  مکح  رگا 

، دنتـسه اطخلا  ریثک  یلقع  تالالدتـسا  هک  روطنامه  يدابآرتسا ، بانج  رگید : ترابع  هب  دشاب  شزرا  دـقاف  مه  یلقن  مولع  زا  طابنتـسا  و 
؟ دراد یخساپ  هچ  دنتسه ، فالتخا  دروم  زین  نید  لوصا  ملع  هقف و  يرظن  لئاسم 

. يرظن ای  دنتسه  یهیدب  ای  لئاسم  هک : دهدیم  خساپ  يدابآرتسا  ثدحم  ج :
. دنراد ّقلعت  لقع  هب  افرص  یهیدب  لئاسم  هدوب و  لقع  یهیدب  روما  رد  لقتسم  مکاح  فلا :

: يرظن لئاسم  رد  اما  ب :
رب ار  لقع  مکح  لقن ، اب  یلقع  مکح  نیا  نایم  ضراعت  ماگنه  دوب  لـقع  مکح  لـثم  لـقن  مکح  ینعی  تشاد  قفاوت  لـقع  اـب  لـقن  رگا  - 1

. میرادیم مّدقم  لقن  مکح 
ماگنه دشاب  لقع  قفاوم  يرگید  لقن  هکنیا  نودب  دومن  ضراعت  لقن  اب  لقع  رگا  و  - 2

103 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیمن عقاو  تافتلا  دروم  لقع  مکح  دشابیم و  مدقم  لقع  رب  ضراعم  لقن  کشالب  لقن ، مکح  لقع و  مکح  نایم  ضراعت 

هراشا لئاسم  نآ  زا  هلئسم  راهچ  هب  دئاوفلا  رحب  باتک  رد  ینایتشآ  موحرم  هک  دشابیم  ینتبم  نآرب  يرایسب  لئاسم  هک  تسا  یلـصا  نیا  و 
: هلمج زا  تسا  هدومرف 

: هک تسا  طابحا  هلئسم  - 1
. دنراد تلالد  نآرب  یتایاور  دنچره  دناهدرک  هماقا  نآ  یفن  رب  هّیلقع  لیالد  املع  زا  يرایسب 

: هک تسا  ءاسنا  هلئسم  - 2
ار نآ  ءاملع  باحـصا و  نکل  هدش ، دراو  نآرب  تلالد  رد  هضیفتـسم  رابخا  هچرگا  تخادـنا و  یـشومارف  هب  زامن  رد  ار  شربمایپ  دـنوادخ 

. دناهدومن هیکت  هّیلقع  تاراما  رب  هدرک و  راکنا 
: هک تسا  هدارا  هلئسم  - 3

هدوب و تاذ  رب  دیاز  هدارا  هک  تسا  هدمآ  هضیفتسم  رابخا  رد  نکل  تاذ ، اب  هدارا  ّتینیع  رب  دنراد  تلالد  هّیلقع  ّهلدا  هک  دندقتعم  نیملکتم 
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. تسا لاعفا  تافص  زا 
عورف لوصا و  همه  اریز  تسا ، لاعتم  ّقح  هب  تفرعم  بجاو ، نیلّوا  هکنیا  هب  دنالئاق  رثکا  هک : بجاو ) نیلوا  نیقی   ) تسا نییعت  هلئـسم  - 4

. تسا لصا  نیا  رب  ینتبم  رگید 
104 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فیک ءیـشب  عطقلا  هجو  یلع  لقعلا  مکح  ضرف  اذا  يرعـش  تیلف  کلذ . یلع  عّرف  اـم  ظـحالأ  یتح  بیذـهتلا  حرـش  ینرـضحی  ـال  لوقأ :
لقعلا مکح  زوجی  فیک  ّیلقنلا  لیلدـلا  نم  عطقلا  لوصح  ضرف  ول  اذـک  و  هفـالخ . یلع  ّیلقنلا  لیلّدـلا  نم  ّنّظلا  وا  عطقلا  لوصح  زوـجی 

؟ عطقلا هجو  یلع  هفالخب 
ماقملا و اذـه  یف  مّدـقتملا  دیّـسلل  امالک  لـقن  ثیح  قئادـحلا ، تامّدـقم  یف  ّینارحبلا  ثّدـحملا  ۀـلمجلا  یف  کـلذ  یلع  اـمهقفاو  نّمم  و 

. هل عرّشلا  ۀقباطم  عرّشلل و  هتقباطمب  مکح  حیحصلا و  ّيرطفلا  لقعلا  ۀّیّجحب  حّرص  ّهنأ  ّالا  هنسحتسا ،
، مالّـسلا هیلع  موصعملا  نع  عامـسلا  ّالا  اهیلا  لیبس  و ال  اهریغ ، تادابع و  نم  ۀـّیهقفلا  ماـکحالا  نم  ءیـش  یف  لـقعلل  لخدـم  ـال  : » لاـق مث 

«. اهیلع عالّطالا  نع  روکذملا  لقعلا  روصقل 
لثم ۀهادبلا ، رهاظ  اّیهیدب  کلذـب  ّقلعتملا  ّیلقعلا  لیلّدـلا  ناک  نا  لوقنف : فیقوتلا ، یلع  فقوتی  ام  یلا  ۀبـسنلاب  مالکلا  یقبی  معن  : » لاق مث 

. کلذکف ّیلقن  ّیلقع و ال  لیلد  هضراعی  مل  ناف  ّالا  و  هب . لمعلا  ۀّحص  یف  بیر  الف  نینثالا ، فصن  دحاولا 
. لاکشاف ّالا  و  ّیلقنلا ، لیلدلاب  دّیأتملل  حیجرتلا  ناک  ّیلقنب  امهدحأ  دّیأت  ناف  رخآ : ّیلقع  لیلد  هضراع  نا  و 

ّالا و  تاّیلقنلا - یف  ضراعت  ۀـقیقحلا  یف  اذـه  ّنأ  ّالا  ّیلقعلل - حـیجرتلا  ناک  ّیلقن  لیلدـب  ّیلقعلا  کلذ  دـّیأت  ناف  ّیلقن : لیلد  هضراـع  نا  و 
. قلطم لوقب  ّیلقعلا  یلا  ۀبسنلاب  اذه  رثکالل ، افالخ  هرکذ و  مّدقتملا  ثّدحملا  دّیسلل  اقاف  و  ّیلقنلل ، حیجّرتلاف 

یف هدوجو  ّذش  نا  ماّلعلا و  کلملا  جـجح  نم  ۀّـجح  وه  يذـّلا  ماهوالا  بئاوش  نع  یلاخلا  ّيرطفلا  وه  و  ّصخالا - ینعملا  هب  دـیرا  ول  اّمأ 
. یهتنا [ 32 .] لاکشا هیلع  ّیلقنلا  حیجرت  یفف  مانالا -

: همجرت

( عطق مزج و  نوماریپ  خیش  نایب  )

: میوگیم
مدیمهفیم شاک  يا  سپ  منک . هظحالم  هتخاس  عّرفتم  لصا )  ) نآرب يریازج ) ثدحم   ) هک ار  هچنآ  ات  تسین  رضاح  نم  دزن  بیذهت  حرش 

هنوگچ یلقن  لیلد  زا  لقع  مکح  نآ  فالخرب  نظ  ای  عطق و  لوصح  دوشیم  ضرف  یئیـش  رب  مزج  عطق و  وحن  هب  لقع  مکح  هک  یماـگنه 
. تسا نکمم  زیاج و 

؟ دشاب نآ  فالخرب  عطق  روطهب  لقع  مکح  هک  تسا  زیاج  هنوگچ  دوش  لصاح  عطق  یلقن  لیلد  زا  رگا  هک  روطنامه 
105 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تـسا هدومن  تقفاوـم  یلقع ) لـیلد  ّتیجح  مدـع   ) نآرب ـالامجا  يریازج ) ثدـحم  يداـبآرتسا و   ) رفن ود  نیا  اـب  هک  یناـسک  هلمج  زا  و 
، تسا قئادح  باتک  تامدقم  رد  ینارحب  ثّدحم 

( ینارحب ثدحم  نایب  )
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هراشا

حیرـصت حیحـص  يرطف  لقع  ّتیجح  هب  هک  نیا  رگم  هدرمـش ، وکین  ار  نآ  هدومن و  لقن  ماقم  نیا  رد  ار  يریازج  دیـس  مالک  يو  هک  اجنآ 
. تسا هدومن  يرطف  لقع  اب  عرش  تقباطم  عرش و  اب  يرطف  لقع  تقباطم  هب  مکح  هدرک و 

: تسا هتفگ  سپس 
رگم تسین  هّیهقف ) ماکحا   ) اهنآ هب  یهار  و  هتـشادن ، یتلاخد  يرطف  ریغ  لقع  تالماعم ) تادابع و  زا  ّمعا   ) یهقف ماـکحا  زا  کیچـیه  رد 

. تسا ناوتان  رصاق و  یعرش  ماکحا  یهقف و  لئاسم  رب  عالطا  زا  قلطم  لقع  هک  ارچ  مالسلا ، هیلع  موصعم  زا  ندینش 
: تسا هدومرف  نآ  زا  سپ 

: مییوگیم نآ  حرش  رد  هک  تسین  یعرش  لالدتسا  فیقوت و  رب  فّقوتم  هک  يرظن  روما  هب  تبسن  مالک  دنامیم  یقاب  هلب ،
، دـشاب نینثالا ) فصن  دـحاولا   ) نوچمه تهادـب  روهظ  رد  هدوب و  یهیدـب  هتفرگ  ّقلعت  فقوتی ) ـال  اـم   ) نآ هب  هک  یعطق  یلقع  لـیلد  رگا 

( دشابن یهیدب  هچنانچ   ) ّالا و  تسا . زیاج  تسرد و  نآ  هب  لمع  کش  نودب 
تسا تسرد  نآ  هب  لمع  یلبق  ضرف  لثم  سپ  درکن  ضراعت  یعطق  یلقع  لیلد  اب  یلقن  یلقع و  لیلد  رگا  - 1

: دومن ضراعت  یعطق  یلقع  لیلد  اب  يرگید  یلقع  لیلد  رگا  و  - 2
مدـقم ار  یلقن  لیلد  هب  دـیؤم  ضراعت  ماـقم  رد  هدوب و  نآ  اـب  حـیجرت  دوش  دـییأت  یلقن  لـیلد  هلیـسوهب  نیـضراعتم  زا  یکی  هکیتروصرد 

. تسا لمأت  لاکشا و  ياج  دنشاب  هتشادن  یلقن  هلدا  زا  یحجرم  دیؤم و  کیچیه  هک  یضرف  رد  نکل  دننکیم ،
یلقن یلقع و  نیب  ضراعت  عقاو  رد  یهتنم  تسا ، یلقن  هب  دـیؤم  یلقع  لیلد  اب  حـیجرت  دـشاب  یلقن  لیلد  یلقع ، لـیلد  اـب  ضراـعم  رگا  اـما 
یلقن دـیؤم  روبزم  یلقع  لیلد  رگا  تشاد و  مدـقم  يرگید  رب  دـیاب  ار  یلقن  ود  زا  یکی  هدومن و  ضراعت  مه  اب  یلقن  لیلد  ود  هکلب  هدوبن ،

روص  ) نیا دنافلاخم و  مکح  نیا  اب  رثکا  دنچره  دومن  مدقم  حجرم  نودب  یلقع  رب  ار  یلقن  دیاب  يریازج  دیس  رظن  اب  قباطم  دشاب  هتشادن 
تالایخ زا  هک  يرطف  یلقع  ینعی  صخا  يانعم  هب  یلقع  لیلد  اما  دوب . قلطم  یلقع  لیلد  هب  تبسن  دیدرگ ) نایب  ناشماکحا  هک  یقوقـش  و 

دوخ هدوب و  رود  هب  هدساف 
106 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لیبق نیا  هکیتروصرد  کلذعم  نکل  دوشیم ، تفای  تردن  هب  مدرم  رد  یلقع  نینچ  دـنچره  دـشابیم  ناهرب  تجح و  دـنوادخ  هیحان  زا 
. تسا لمأت  لاکشا و  نآرب  یلقن  نداد  حیجرت  رد  دنک  ضراعت  یلقن  اب  یلقع  لیلد  زا 

؟ تسیچ کلذ ) یلع  عّرف  ام  ظحالأ  یتح   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 
همدقم رد  باتوبآ  اب  ار  يدابآرتسا  ثدحم  نانخس  هتشون و  یسوط  خیش  بیذهت  رب  یحرش  هک  تسا  يریازج  ثدحم  نانخـس  دارم  ج :

: هک تسا  هتفگ  و  تسا . هدومن  لقن  نآ 
دیاهدرک و لزعنم  ار  لقع  تامیسقت  نیا  اب  امش  هک  دنک  ضارتعا  نییرابخا  ام  هب  یسک  رگا  هدومرف : سپس  مراد  لوبق  ار  مالک  نیا  زین  نم 

؟ دراد بارعا  زا  یّلحم  هچ  لقع  سپ  دیدشن . لئاق  نآ  يارب  یشزرا 
لقع هب  طوبرم  هقف  ملع  هلمج  زا  یهیدـب  روما  لثملا  یف  میتسه . لئاق  شزرا  شتاکاردا  هزوح  رد  لقع  يارب  ام  ریخ ، هک : میهدیم  خـساپ 

: دراد تروص  ود  يرظن  لئاسم  رد  نکل  تسا . لقع  نآ  رد  قالطالا  یلع  مکاح  هدوب و 
شزرا ياراد  لقع  مکح  دـشاب  هدـشن  رداص  لقع  مکح  نآ  فالخرب  یلیلد  عراش  بناج  زا  دـنک و  یبلطم  هب  مکح  لقع  هک  اجکره  - 1

مکح نآ ، فلاخم  یلقن  لیلد  کی  نآ و  قفاوم  دّیؤم و  یلقن  لیلد  کی  مه  عرـش  بناج  زا  هک  دراد  یمکح  لقع  هک  اجکره  ای  و  تسا ،
. میوشیم لئاق  ناحجر  قفاوم  یلقن  لیلد  نآ  يارب  هدوب و  شزرا  ياراد  لقع 

هک مه  يرگید  لیلد  حـبق و  هب  لقن  هدرک و  نسح  هب  مکح  لقع  ای  تمرح  هب  مکح  لقن  هدرک و  بوجو  هب  مکح  لقع  هک  اجنآ  نکل  - 2
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یلقع لیلد  رب  ار  یلقن  لیلد  دروم  نیا  رد  ام  دوش ، عقاو  ضراعت  لقن  لقع و  مکح  نایم  هچنانچ  تسین  تسد  رد  دـشاب  لقع  مکح  دـیؤم 
. میرادیم مّدقم 

: هدومرف سپس 
. دشابیم ینتبم  نآرب  ياهریثک  لئاسم  هک  تسا  یمّلسم  هدعاق  لصا و  نیا 

؟ دهدیم يریازج  دّیس  موحرم  نانخس  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 
هرابود لقع )  ) دوخ هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـش ، یمکح  رودـص  هب  مزاج  عطاق و  لقع ؛ هک  یتقو  متـسنادیم  شاـک  يا  دـیامرفیم : ج :

. دنک رداص  عوطقم  مکح  نآ  فالخرب  یمکح  مزاج  عطاق و  روطهب 
: دیامرفیم خیش  رگید  ترابع  هب 

107 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یـسررب ار  تاعورف  نآ  کیهبکی  ات  مرادن  رایتخا  رد  ار  بیذهت  باتک  هنافـسأتم  ةریثک ، لئاسم  هیلع  ینتبی  لصا  اذه  دیتفگ : امـش  هکنیا 

. مهد خساپ  هدرک ،
رما کی  نیا  میرادیم ، مّدـقم  ار  یلقن  لـیلد  اـم  یلقن ، لـیلد  اـب  يرظن  لـقع  مکح  ضراـعت  رد  دـیدومرف : هکنیا  دـیامرفیم : خیـش  سپس 
نیا امـش  نخـس  لصاح  اذـل  و  یّنظ ، ای  تسا  یعطق  اـی  مه  یلقن  لـیلد  و  تسا ، یعطق  لـقع  مکح  رد  اـم  نخـس  هک  ارچ  تسا ، نکمماـن 

: هک دوشیم 
ار یعرـش  لیلد  زا  هلـصاح  ّنظ  عطق و  نآ  ام  دومن  ضراعت  یعرـش  لیلد  زا  هلـصاح  ّنظ  ای  عطق و  اـب  هیلقع  تامدـقم  زا  هلـصاح  عطق  رگا 

. دیآیمنرب میلس  لقع  زا  تسا و  نییفانتم  هب  مکح  امش  نخس  هجیتن  لصاح و  و  تسا ، تالاحم  زا  خیش )  ) ام رظن  هب  میرادیم ، مّدقم 
؟ تساجک رد  يریازج  دیس  هدمع  لاکشا  امش  رظن  هب  * 

هکنآ لاـح  دوشیم و  رداـص  دـحاو  عبنم  زا  دـحاو و  نآ  رد  هک  یعطق  ود  هب  مهنآ  تسا ، لـئاق  ضراـعت  عطق  ود  ناـیم  هک  اـجنیا  رد  ج :
. دراد یطورش  ضراعت 

؟ دننکیمن ضراعت  رگیدکی  اب  عطق  ود  ارچ  امش  رظن  هب  * 
زا نآ . تمرح  هب  عطق  مه  دشاب  هتـشاد  هلئـسم  کی  بوجو  هب  عطق  مه  دحاو  نآ  رد  فلکم  ینعی  تسا . نییفانتم  هب  عطق  مزلتـسم  اریز  ج :

. دوش یسررب  دیاب  هک  دراد  یطورش  ضراعت  یفرط 
؟ تسا لوقعم  اجک  رد  ضراعت  * 

. دنتسین یلعف  ّنظ  دیفم  ضراعم  هب  ءالتبا  رثا  رد  لعفلاب  ول  دنشاب و  نظ  دیفم  دنراد ، ّتینأش  هک  ياهّیّنظ  هراما  ود  نایم  ج :
؟ تسیچ يریازج  دیس  هب  خیش  خساپ  هصالخ  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 

هب عطق  يانعم  اریز  دوش  لصاح  فـالخ  هب  عطق  یلقن  لـیلد  زا  تسین  نکمم  دـنک  داـجیا  عطق  اـم  رد  یلقع  لـیلد  هچناـنچ  هک : تسنیا  ج :
هچ ات  تسین  عمج  لباق  فرط  نیا  هب  عطق  اب  مه  رگید  فرط  لامتحا  یتح  تسا و  رفـص  فالخ  لاـمتحا  هک  تسا  نیا  لـقع  هار  زا  يرما 

. تسا نییفانتم  هب  عطق  مزلتسم  امش  نخس  ینعی  فرط  نآ  هب  عطق  اب  رگید  فرط  هب  نظ  هب  دسر 
نایم ضراعت  اذل  دوش و  رداص  نآ  فالخ  رب  یعطق  یلقع  لیلد  زا  ادعب  تسین  نکمم  دوش  لصاح  یعطق  یلقن  لیلد  زا  رگا  هک  روطنامه 

. تسا لاحم  تسا ، یلقن  یکی  یلقع و  یکی  هک  لیلد  ود 
؟ تسیچ خیش  نتم  رد  ۀلمجلا )...  یف   ) ترابع زا  دارم  * 

ۀیّجحلا بولـسم  ار  هّیلقع  ماـکحا  قلطم  روط  هب  هکنیا  هن  تسا  قفاوم  رفن  ود  نیا  اـب  هلئـسم  نیا  رد  ـالامجا  ینارحب  موحرم  هک : تسنیا  ج :
. تسا هتسناد  تّجح  ار  يرطف  لقع  هدش و  لئاق  لیصفت  نآ  رد  ریخ ، دنادب ،

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


108 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هدومرف  هچ  لقع  نوماریپ  ةرضانلا » قئادحلا   » باتک همدقم  رد  ینارحب  ثّدحم  * 

: تسا هبعش  ود  ياراد  لقع  تسا  هدومرف  ج :
صخالا ینعملاب  يرطف  لقع  فلا :

. معالا ینعملاب  يرطف  لقع  ب :
؟ تسیچ صخالا  ینعملاب  يرطف  لقع  زا  ینارحب  ثدحم  دارم  * 

نامه ینعی  تسا . هدـنام  نوصم  تالایخ ، ماهوا و  تاهبـش ، ماد  رد  نداتفا  زا  هدـنام و  یقاب  دوخ  يدادادـخ  تقلخ  هب  هک  تسا  یلقع  ج :
. دشابیم رشب  دارفا  رب  یهلا  ینطاب  تّجح  هک  صلاخ  بان و  لقع 

؟ تسیچ معالا  ینعملاب  يرطف  لقع  زا  ینارحب  دارم  * 
يرادـقم نآ ، هرهچ  هدـش و  عقاو  ماـهوا  اـهییارگلایخ و  تاهبـش ، ءاـقلا  اهـسوه ، اـهاوه و  ریثأـت  تحت  هک  تسا ، مدرم  رثـکا  لوقع  ج :

. تسا هدش  فشکنم 
؟ دشابیم لقع  مسق  ود  نیا  زا  کیمادک  هب  طوبرم  لوصا ، رد  همزالم  نوناق  * 

. صخالا ینعملاب  يرطف  لقع  هب  طوبرم  ج :
؟ تسیچ لقع  يدنبمیسقت  نیا  زا  ینارحب  ثّدحم  دوصقم  * 

: معالا ینعملاب  يرطف  لقع  هک : تسنیا  ج :
؟ ارچ دومن . لیصحت  تنـس  باتک و  زا  ار  هّیعرـش  ماکحا  دیاب  هتـشادن و  یتلاخد  یهلا ) مارح  لالح و  ینعی :  ) هّیعرـش هّیهقف  ماکحا  رد  - 1

يارب یتیلخدم  سپ  دنـشابیم ، عراش  نابز  هک  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  ندینـش  رب  دنافّقوتم  ینعی : دنتـسه ، یفیقوت  هّللا  ماکحا  هکاریز 
. يرظن لقع  هچ  یهیدب و  لقع  هچ  درادن  دوجو  لقع 

عاـنتما هب  مکح  رگا  ینعی : تسا ، شزرا  ياراد  شمکح  تـالماعم  تاداـقتعا و  لـثم  دنتـسین ، یفیقوت  هک  هّیعرـش  ریغ  ماـکحا  رد  اـّما  - 2
. تسا دنمشزرا  شمکح  دومن ، ای ...  نیّدض و  ای  نیضیقن و  عامتجا 

؟ تسیچ سکعلاب  ای  یلقع  رب  یلقن  لیلد  مّدقت  رد  ینارحب  رظن  * 
: هک تسنیا  ج :

یلقع مکح  نیا  دوبن ، نآ  قافو  ای  فـالخ و  رب  يرگید  یلقع  اـی  یلقن و  یلیلد  دومن و  مکح  يزیچ  رب  یلالدتـسا )  ) يرظن لـقع  رگا  - 1
. تسا شزرا  ياراد 

یلقع مکح  نیا  زاب  دـشاب ، لقع  مکح  قباـطم  لـقن  لـقع و  زا  يرگید  لـیلد  نکل  دـنک ، رداـص  یمکح  يزیچ  رب  يرظن  لـقع  رگا  و  - 2
، تسا شزرا  ياراد 

تروص ود  ضراعم  نیا  دش ، ضراعم  هب  يالتبم  دومن و  رداص  یمکح  يرظن  لقع  رگا  و  - 3
109 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دراد
، تسا یلقن  لیلد  کی  ضراعم  هک  تسا  نیا  ای  و  تسا ، یلقع  لیلد  کی  ضراعم  هک  تسا  نیا  ای 

: هکنیا هلمج  زا  دراد  تروص  ود  دوخ  دشاب ، لقع  مکح  ضراعم  رگا 
هداد حیجرت  دراد ، دیؤم  هک  یلقع  مکح  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دنراد  یعرـش  لیلد  زا  يدیؤم  یلقع  لیلد  ود  زا  یکی  هک : تسنیا  ای  - 1

: لثملا یف  دوشیم .
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. تسا ریغتم  هّدام  ناهج  دیوگیم : لیلد  کی 
. تسا ثداح  يّریغتم  ره 

. تسا ثداح  هّدام  ناهج  سپ 
تسا میدق  قلاخ  قولخم  ناهج  دیوگیم : لیلد  کی  و 

. تسا میدق  مه  میدق  قولخم 
تسا میدق  قولخم  ناهج  سپ 

. میهدیم حیجرت  ار  لوا  یلقع  لیلد  ام  اذل  دنراد ، ناهج  ثودح  رب  تلالد  يرایسب  تایاور  لاح 
. دنرادن یعرش  لیلد  زا  يدّیؤم  ضراعم ، یلقع  لیلد  مکح و  ود  زا  کیچیه  هک : تسنیا  ای  - 2

: لثملا یف 
زا تسا . طیـسب  دیوگیم  تسا و  بیکرت  نیا  رکنم  رگید  یلقع  لیلد  تسا . تروص  الویه و  زا  بّکرم  مسج  دیوگیم : یلقع  لیلد  کی 

؟ درک دیاب  هچ  لاح  درادن . دوجو  هرابنیارد  یتیاور  هیآ و  هنوگچیه  مه  یفرط 
؟ تشاد مدقم  ار  مکح  ود  زا  یکی  رایتخا  يور  زا  ناوتیم  ایآ 

. تسا تروص  ود  ياراد  دوخ  دشاب  یلقع  لیلد  مکح و  کی  لقع  مکح  نیا  اب  ضراعم  لیلد  رگا  هک : تسنیا  خساپ 
تسا قفاوم  ود  نآ  زا  یکی  اب  لقع  مکح  نکل  و  دنرگیدکی ، ضراعم  هک  دراد  دوجو  یلقن  لیلد  ود  یهاگ  - 1

: اجنیا رد 
هکلب دـشابیمن ، لقن  لـقع و  ناـیم  ضراـعت  نیا  تقیقح  رد  اـّما  دوشیم ، يرگید  رب  لـیلد  ود  نیا  زا  یکی  ناـحجر  بجوم  لـقع  مکح 

. دشابیم ود  نآ  زا  یکی  دّیؤم  لقع  دشابیم و  لقن  ود  نایم  ضراعت 
: لثملا یف 

110 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. وا تینامسج  مدع  رب  تلالد  یتایاور  و  دنراد ، دنوادخ  ندوب  ینامسج  رب  تلالد  یتایاور 

. تسا تینامسج  مدع  دّیؤم  یلقع  لیلد  و 
: اجنیا رد 

. مینیزگیمرب دناهدش  عقاو  لقع  دّیؤم  هک  ار  مود  هتسد  تایاور 
. دنرگیدکی اب  ضراعت  رد  هک  یلقن ، لیلد  کی  میراد و  یلقع  لیلد  کی  یهاگ  - 2

: لثملا یف 
هدش رکنم  ار  ینامسج  داعم  مودعم  هداعا  هب  داقتعا  لیلد  هب  دارفا  یخرب  لقع  نکل  و  دنتسه ، ینامـسج  داعم  هدننکتابثا  تایاور  تایآ و 

. تسا یناحور  داعم  دنیوگیم : و 
: لاح نیا  رد 

میرادیم مّدقم  یلقع  لیلد  رب  هداد و  حیجرت  ار  یلقن  لیلد  نییرابخا )  ) ام
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  صخالا  ینعملاب  يرطف  لقع  نوماریپ  ینارحب  ثّدحم  رظن  * 

: هک تسنیا  ج :
تسا ربتعم  يرطف  لقع  دشاب  هتشادن  دوجو  نآ  اب  ضراعت  رد  یلقن  لیلد  رگا 

. تسا لکشم  يراک  يرگید  رب  کیره  مّدقت  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  اب  ضراعت  رد  یلقن  لیلد  رگا  و 
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111 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّنا عم  نینثالا ) فصن  دـحاولا   ) لیبق نم  ۀـهادبلا  یف  وه  اـم  یلع  امّدـقم  ۀـّیرظّنلا  ماـکحالا  یف  ّیلقنلا  لیلّدـلا  لـعج  فیک  يردا  ـال  و  - 1

. کلذ یلع  ۀهادبلا  یف  دزی  مل  بهذملا  نیّدلا و  تایرورض 
حیجرتلا یلع  لیلد  ّيأ  و  نیّیعطقلا !؟ یف  حـیجرتلا  رّوصتی  فیک  لقنلا ، لقعلا و  ضراـعت  دـنع  حـیجرتلا  یف  هرکذ  اّـمم  [ 33] بجعلا و  - 2

؟ روکذملا
ّيرطفلا ّیلقعلا  میدقت  یف  امهطقاست و  یف  لاکـشا  ّهنأ ال  عم  حـیجرت !! نود  نم  نیّیلقعلا  ضراعت  یف  لاکـشتسالا  کلذ : نم  بجعأ  و  - 3

نم هنود  اّـمم  وأ  ّيرطفلا  لـقعلا  اذـه  نم  لـصحی  نأ  اـّما  عناـصلا  دوجوب  ملعلا  ّنأ  عـم  ّیلقنلا ، لیلدـلا  یلع  ماـهوالا  بئاوـش  نع  یلاـخلا 
. ۀهادبلا یلا  ۀیهتنملا  تاّیرظنلا  لب  ۀّیهیدبلا ، تاّیلقعلا 

: ّهنأ رظّنلا - لهأ  رثکال  اقافو  رظنلا - هیضتقی  يّذلا  و  - 4
. هحرط نکمی  مل  نا  هلیوأت  نم  ّدب  الف  ۀضراعملا  هرهاظ  ام  دجو  نا  و  ّیلقن ؛ لیلد  هضراعی  نأ  زوجی  الف  ّیلقع  لیلد  نم  عطقلا  لصح  امّلک 

عطقلا لصحی  نأ  زوجی  الف  انامز - ملاعلا  ثودح  یلع  عئارشلا  عیمج  عامجا  نم  لصاحلا  عطقلا  لثم  ّیلقن - لیلد  نم  عطقلا  لصح  امّلک  و 
اذه نکل  ۀهیدبلا ، ۀلباقم  یف  ۀهبش  تناک  ناهرب  ةروص  هنم  لصح  ول  و  ّرثؤملا . نع  رثالا  فّلخت  ۀلاحتسا  لثم  ّیلقع ، لیلد  نم  هفالخ  یلع 
نم امهدراوم  یف  ّدب  الف  ماهوالا ؛ بئاوش  نع  یلاخلا  ّيرطفلا  لقعلا  یف  و ال  نینثالا » فصن  دحاولا   » لیبق نم  ّیهیدـبلا  لقعلا  یف  ّیتأتی  ال 

لقعلا مداصی  ءیش  اهیف  سیل  ةروصحم  ۀطوبـضم  تاّیلقنلا  یف  ۀّیرظنلا  ۀّیعطقلا  ّۀلدالا  ّنال  هفالخ ، یلع  لقنلا  نم  عطقلا  لوصح  مدع  مازتلا 
. ّيرطفلا وأ  ّیهیدبلا 

: همجرت

( ینارحب ثّدحم  راتفگ  هب  خیش  تالاکشا  )

رارق مدقم  نینثالا ) فصن  دحاولا   ) نوچمه تسا  یهیدب  هچنآ  رب  يرظن  ماکحا  رد  ار  یلقن  لیلد  هنوگچ  ینارحب  موحرم  هک  منادیمن  - 1
؟ دنشابیمن نیا  زا  شیب  تهادب  رد  بهذم  نید و  تایرورض  هکنیا  اب  هداد 

ضراعت رد  حـیجرت  اریز  هدومرف ، رکذ  یلقن  اب  یلقع  لیلد  ضراعت  ماگنه  حـیجرت  ماـقم  رد  ینارحب )  ) ناـشیا هچنآ  زا  منکیم  بّجعت  - 2
. دراد تلالد  روکذم  حیجرت  رب  لیلد  نیمادک  و  دوشیم ؟ روصت  هنوگچ  یعطق  لیلد  ود  نایم 

تسا یلقع  لیلد  ود  ضراعت  رد  ناشیا  لمأت  هب  مکح  لاکشا و  لبق ، بلطم  زا  رتبیجع  - 3
112 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لیلد رب  ماهوا  بئاوش  زا  یلاخ  يرطف  لقع  میدـقت  رد  و  دـشابیمن ، ود  نیا  طقاست  رد  يدـیدرت  هکنیا  اب  يرگید  رب  یکی  ناـحجر  نودـب 
. تسا نآ  اب  ضراعم  یلقن 

هک يرظن  لقع  لیالد  زا  انایحا  ای  یهیدـب  یلقع  لیلد  زا  ای  دوشیم  لـصاح  يرطف  یلقع  لـیلد  نیمه  زا  اـی  عناـص  دوجو  هب  ملع  هکنیا  اـب 
. دوشیم یهیدب  لقع  هب  یهتنم 

: هک تسا  نیا  تسا  نادنمشیدنا  رثکا  قافو  دروم  دنکیم و  اضتقا  هشیدنا  رکف و  هک  ار  هچنآ  - 4
تفای یلیلد  دـنچره  دـنک  هضراعم  نآ  اب  یلقن  یلیلد  هک  تسین  زیاج  سپ  دوش  لصاح  عطق  يزیچ  هب  تبـسن  یلقع  لیلد  زا  هاـگره  فلا :

. دشابن نکمم  شحرط  رگا  میتسه  نآ  لیوات  زا  ریزگان  تسا و  هضراعم  شرهاظ  هک  دوش 
هک ملاع ، ینامز  ثودـح  رب  یهلا  نایدا  مامت  عامجا  زا  لصاح  عطق  لثم  دوش ، لـصاح  عطق  يزیچ  هب  تبـسن  یلقن  لـیلد  زا  هاـگره  و  ب :

(. رثؤم زا  رثا  فلخت  هلاحتسا   ) یلقع لیلد  لثم  دوش  لصاح  نآ  فالخرب  یلقع  لیلد  زا  یعطق  تسین  نکمم 
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. تسین شیب  ياههبش  یلقن  لیلد  زا  لصاح  عطق  لباقم  رد  هک  تسا  ناهرب  تروص  عقاو  رد  دوش  لصاح  عطق  یلقع  یلیلد  زا  مه  رگا  و 
يراج ماهوا  بئاوش  زا  یلاـخ  يرطف  لـقع  اـی  نینثـالا ) فصن  دـحاولا   ) لـیبق زا  یهیدـب  لـقع  رد  زگره  دـش ) رکذ  هک  یـضراعت   ) نیا و 

ای یهیدـب  لقع  اـب  هک  تسین  یلیلد  اـهنآ  نیب  رد  دناصّخـشم و  روصحم و  طوبـضم ، تاـّیلقن ، رد  هّیرظن  هّیعطق  ّهلدا  هکنآ  هچ  دـشابیمن ،
. دنک ضراعت  مداصت و  يرطف 

؟ تسیچ ینارحب  ثدحم  هب  خیش  لاکشا  داقتنا و  نیلّوا  لئاسملا * حیرشت 
تاّیرورـض رد  ایآ  یلالدتـسا ) ای  یهیدب و  لقع  هچ   ) درادن یتّیلخدم  هقف  ماکحا  رد  لقع  دیتفگ : هک  امـش  دـسرپیم  ینارحب  ياقآ  زا  ج :

نیا و  میراد ؟ موصعم  زا  ندینش  هب  يزاین  مه  برحلا  راد  مئانغ  ریغ  رد  سمخ  بوجو  لثم  بهذم ، تاّیرورـض  ای  زامن  بوجو  لثم  نید 
. تسا یفاک  تهادب  ترورض و  نامه  هکنیا ، ای  دنراد  یلقن  یلیلد  هب  کّسمت  هب  يزاین  هدوب و  فیقوت  هب  فّقوتم  دراوم 

. دنتسین فیقوت  رب  فقوتم  روما  نیا  تسا و  یفاک  تهادب  ترورض و  نامه  تفگ : دهاوخ  ینارحب  ثدحم  اعطق 
ترورـض و تسا ، ملاع  يالقع  لوبق  دروم  هک  ملظ  حـبق  ناسحا و  نسح  لثم  یهیدـب  لقع  ماـکحا  رگم  هک : دـنکیم  لاکـشا  خیـش  اذـل 

هک بهذم ، نید و  تاّیرورض  زا  تسا  رتمک  ناشتهادب 
113 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دشابن یفاک  اهنآ  رد  نکل  یفاک ، اجنیا  رد  ترورض 
؟ دش هتشاد  مّدقم  یهیدب ، یلقع  لیلد  رب  یلقن  لیلد  ینارحب  ثدحم  مالک  رد  ایآ  * 

: دومرف هلاقم  ردص  رد  ناشیا  خیش  ياعدا  نیا  فالخرب  ریخ ، ج :
. تسا زیاج  نآ  هب  لمع  کشالب  دشاب  نینثالا ) فصن  دحاولا   ) لثم تهادب  روهظ و  رد  هک  یعطق  یلقع  لیلد  رگا 

؟ تسیچ ناشیا  مالک  رد  یلقن  یلیلد  مدقت  یلقن و  یلقع و  لیلد  نایم  ضراعت  هلئسم  سپ  * 
. تسا یهیدب  یلقع  ریغ  رد  یلقن  یلقع و  لیلد  نایم  ضراعت  ناشیا  دارم  ج :

؟ تسیچ قوف  بلطم  رب  امش  لیلد  * 
: تسا تروص  ود  هب  هلئسم  یهیدب  یلقع  لیلد  ریغ  رد  یلو  دومرف ! ثحب  همادا  رد  هک : تسنیا  ج :

. دشاب هتشادن  ضراعت  نآ  اب  یلقن  یلقع و  لیلد  هکنیا  فلا :
. خلا دشاب و  هتشاد  ضراعم  هکنیا  ب :

. تسین دراو  ینارحب  ثّدحم  هب  خیش  داقتنا  نیا  هجیتن : رد 
؟ تسیچ ینارحب  ثدحم  هب  خیش  لاکشا  داقتنا و  نیمود  * 

: دیتفگ هک  امش  هک  تسنیا  ج :
. میرادیم مّدقم  ار  لقن  ام  دومن  ضراعت  یلقن  لیلد  زا  لصاح  عطق  اب  یلقع  لیلد  زا  لصاح  عطق  رگا 

داد و حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  تسا  نکمم  هنوگچ  دندروآ  عطق  ود  ره  لیلد  ود  هک  میدومن  ضرف  یتقو  مییوگیم : امـش  باوج  رد  ام 
مّدقم شحّجرم  رب  حـجار ، لیلد  هجیتن  رد  دـناسرب و  هبترم  نآ  هب  ار  حّـجرم  حّـجرم ، ات  درادـن  دوجو  يرگید  تلاح  عطق  قوف  هکنآ  لاح 

. دوش
عرـش قیرط  زا  ینعی : دوشیم ، رفـص  فلاخم  فرط  لامتحا  دش  لصاح  يرما  هب  عطق  لقع  هار  زا  رگا  هکاریز  تسا ، تالاحم  زا  نیا  نکل 

. فالخ رب  ّنظ  هب  دسر  هچ  ات  دوشیمن  هداد  نآ  فالخ  لامتحا  زین 
؟ تسا دراو  ینارحب  ثدحم  رب  خیش  مود  لاکشا  نیا  ایآ  * 

زا یکی  دندومن  ضراعت  مه  اب  ینأش  لیلد  ود  رگا  هک  میراد  ّهلدا  ضراعت  باب  رد  اریز  ریخ ، دـشاب  دارم  ینأش  لیلد  ود  هکیتروصرد  ج :
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. دنامب یقاب  ّتینأش  هبترم  رد  يرگید  هدیسر و  تیلعف  هلحرم  هب  یحّجرم  هلیسوهب  دناوتیم  ود  نآ 
، بوجو ّهلدا  هب  هّجوت  اب  اذل  دراد و  یلاکـشا  هچ  يرگید  رب  نآ  مّدقت  دیـسر  ّتیلعف  هلحرم  هب  لیلد  ود  زا  یکی  حجرم  هلیـسوهب  رگا  لاح :

تسا ریذپهیجوت  ناحجر  نیا  ضراعت  هرابرد  حیجرت 
114 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هداد  خساپ  دوخ  هک  هدومن  تشادرب  خیش  بانج  هک  دشاب  ینامه  دارم  رگا  و 
؟ تسیچ ینارحب  ثدحم  رب  خیش  داریا  لاکشا و  نیموس  * 

رد دنشاب  هتـشادن  یحّجرم  ود  نآ  زا  کیچیه  دننک و  ضراعت  مه  اب  يرظن  یلقع  مکح  ود  رگا  دیتفگ  هک  امـش  دیوگیم : يرابخا  هب  ج :
: هک مییوگیم  امش  خساپ  رد  تسا ، لاکشا  يرگید  رب  یکی  نتشاد  مّدقت 

باب نشور  الماک  نیناوق  زا  نیا  و  اطقاست » اضراعت  اذا   » بوخ دـننک ، ضراعت  مه  اب  یعطق  یلقع  مکح  ود  میریذـپب  هک  مه  ضرف  هب  الوا :
. تسا ضراعت 

. دوش لصاح  نآ  فالخ  هب  عطق  یلقع ، لیلد  هار  زا  تسا  لاحم  دش ، لصاح  يزیچ  هب  عطق  یلقع ، لیلد  کی  زا  رگا  ایناث :
؟ تسیچ ینارحب  ثدحم  رب  خیش  داریا  لاکشا و  نیمراهچ  * 

رد دـننک  ضراعت  یلقن  لیلد  کی  اب  ملاس  يرطف  لقع  رگا  دومن  ناونع  هک  تسا  ینارحب  ثدـحم  یناـیاپ  هلمج  هب  خیـش  مراـهچ  داریا  ج :
یلقن لیلد  لیلد  دیاب  هکلب  تسین ، لاکشا  دیدرت و  ياج  اهنت  هن  هک  دهدیم  خساپ  خیش  اذل  تسا . لاکـشا  لمأت و  ياج  یلقن  لیلد  میدقت 

لـصاح ملاس  يرطف  لقع  نیمه  اب  ءایبنا ....  تخانـش  لثم  نید  فراعم  رگید  عناص و  تابثا  اریز  دوش . ذـخا  صلاـخ  يرطف  لـیلد  حرط و 
یّلک و هدـعاق  مکح و  کی  نیا  تسا و  دورطم  دـنک ، ضراعت  ماهوا  بئاوش  زا  یلاـخ  يرطف  لـقع  اـب  هک  یلقن  لـیلد  ره  ینعی : دوشیم ،

. تسا بّجعت  ّلحم  ینارحب  بانج  نخس  نیاربانب  دوشیم . ارجا  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  یمّلسم 
115 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هوعمـست مل  ام  ءیـشب  اولوقت  نأ  مکیلع  مارح   » مالـسلا هیلع  مهلوق  لثم   ) رابخالا نم  دافتـسی  ام  یلا  کـلذ  یف  ءـالؤه  رظن  ّلـعل  تلق : ناـف 
[34 «] اّنم

هلامعأ نوکیف  هّللاّیلو  ۀـیالو  فرعی  مل  هلام و  عیمجب  قّدـصت  هرهد و  ّجـح  هراـهن و  ماـص  هلیل و  ماـق  ـالجر  ّنأ  ول  : » مالـسلا هیلع  مهلوق  و 
[35 «] باوث هّللا  یلع  هل  ناک  ام  هیلاویف ، هتلالدب 

لاـثتما وه  اـنیلع  بجاولا  ّنأ  نم  [ 37 (] کـلذ ریغ  یلا  [ 36 «] اذـک اذـک و  وهف  قداـص  نم  عامـس  ریغب  هّللا  ناد  نم  : » مالـسلا هیلع  مهلوق  و 
لیبق نم  نوکی  لـب  هلاـثتما ، بجی  مل  هغیلبت  یف  ۀطـساو  ۀّـجحلا  نکی  مل  مکح  ّلـکف  مالـسلا ، هیلع  هججح  اـهغّلب  یتـّلا  یلاـعت  هللا  ماـکحأ 

ۀّجحلا ۀطـساو  ریغب  فشکنملا  مکحلاف  ذـئنیح  و  ام ؛ هغیلبتب  هئاـیلوأ  رمأ  مدـع  هنع  هتوکـس  ینعم  ّناـف  [، 38 (] هنع هّللا  تکس  اّمع  اوتکـسا  )
عطقلا عم  لاملا  عیمجب  قّدصّتلا  یلع  باّوثلا  یفنب  مالسلا  هیلع  مامالا  حیرصت  هب  دهشی  امک  عقاولل ، اقباطم  ناک  نا  عراّشلا و  رظن  یف  یغلم 

. هللا دنع  اّیضرم  ابوبحم و  هنوکب 
ۀجح ّهنأ  و  [، 39] لقعلا ۀـّیّجح  یلع  رتاوتملا  لقّنلا  نم  درو  اـم  میلـسلا  ّيرطفلا  ّیلقعلا  یلع  ّیلقنلا  لیلّدـلا  میدـقت  یف  لاکـشتسالا  هجو  و 

، ججحلا نم  ۀـجح  اضیأ  میلّـسلا  لقعلا  نوک  هنم  دافتـسی  امم  اهوحن  و  [، 41] ناـنجلا هب  بستکی  نمحرلا و  هب  دـبعی  اّـمم  ّهنأ  و  [، 40] ۀنطاب
[. 42] جراخ نم  لقع  عرشلا  ّنأ  امک  لخاد ، نم  عرش  وه  يّذلا  ینطابلا  لوسرلا  هغّلب  مکح  هب  فشکتسملا  مکحلاف 

هب ّلقتـسی  ام  مکح  یف  هل  مالک  ۀلمج  یف  ۀـیفاولا - حرـش  یف  هّللا  همحر  ردـصلا  دیـسلا  هرکذ  ام  ءالؤه : لبق  نم  انرکذ  ام  یلا  ریـشی  اّمم  و 
: هظفل ام  لقعلا -

لوق لـقن  ۀـهج  نم  اـمهریغ  وأ  هتمرح  وأ  هبوجوب  عـطقلا  وأ  ّنّظلا  لـصح  اذا  بجی ، ـال  وأ  هکرت  وأ  ءیـش  لـعف  بجی  ّهنأ  وـه  موـلعملا  ّنا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀجاحلا عضوم  یهتنا  [، 43] ناک قیرط  ّيأ  نم  امهلوصح  عم  بجی ، وأ ال  هکرت  وأ  هلعف  بجی  ّهنأ  ال  هریرقت ، وأ  مالسلا  هیلع  موصعملا 
116 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

خیش طسوت  اهیرابخا  رظن  هیجوت 

هراشا

نخـس نیا  لثم  دوشیم ، هدافتـسا  رابخا  زا  هک  تسا  يروما  رطاخ  هب  لـقع  رب  لـقن  حـیجرت  رد  اـهیرابخا  رظن  دـیاش  ییوگب : رگا  سپ  - 1
یفّلکم رگا  ( ؛ هک مالّسلا  هیلع  موصعم  نخس  نیا  و  دییوگب ). دیاهدینـشن  ام  زا  هک  ار  يزیچ  تسا  مارح  امـش  رب  ، ) هک مالّـسلا  هیلع  موصعم 

ات دسانـشن  ار  هللا  ّیلو  تیالو  نکل  دشخبب ، ار  شاییاراد  مامت  دراذگب و  جـح  هلاسهمه  دریگب و  هزور  اهزور  دـیزیخرب و  تدابع  هب  اهبش 
.( دشابیمن وا  يارب  ادخ  دزن  یشاداپ  رجا و  دهد ، رارق  دوخ  یلاو  ار  یلو )  ) وا دشاب و  یلو )  ) وا ییامنهار  هب  شلامعا 

: هک ع )  ) موصعم نخس  نیا  و 
ماکحا لاثتما  نایتا و  اهنت  هکنیا  هلمج  زا  تایاور  نیا  هریغ  و  و ...  وا ...  سپ  دوش  کیدزن  ادـخ  هب  یموصعم  زا  ندینـش  ریغ  هب  هک  یـسک 

شتعاطا دشابن  هطـساو  نآ  غیلبت  رد  ادخ  تّجح  هک  یمکح  ره  نیاربانب : دـناهدرک . غیلبت  ار  اهنآ  نیموصعم  ترـضح  هک  تسا  مزال  یهلا 
رد شئایلوا  هب  ندرکن  رما  نآ ؛ زا  دـنوادخ  توکـس  يانعم  هکنآ  هچ  دـشابیم  هنع ) هللا  تکـس  امع  اوتکـسا   ) لیبق زا  هکلب  تسین ، بجاو 

. تسا نآ  غیلبت 
. دشاب عقاو  اب  قباطم  هچرگا  تسا  رابتعایب  عراش  رظن  رد  دوش  نایب  مالّسلا  هیلع  موصعم  تطاسو  نودب  هک  یمکح  نیاربانب :

تـسادخ دزن  دنـسپ  دروم  بوبحم و  لـمع ) نیا   ) هکنیا هب  عطق  اـب  لاـم  ماـمت  نداد  هقدـص  رب  باوث  یفن  هب  ماـما  حیرـصت  هک  روطناـمه 
. دهدیم عراشلا  دنع  يرابتعایب  نیا  رب  تداهش 

تّجح لقع  هکنیا  لقع و  تیّجح  رب  تسا  هرتاوتم  راـبخا  ملاـس ، يرطف  یلقع  رب  یلقن  لـیلد  میدـقت  رد  نییراـبخا )  ) لاکـشا هجو  اـما  - 2
، هک دوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  هک  تاریبعت  نیا  لاثما  و  دوشیم ، لیصحت  نادب  تشهب  و  تدابع ، نآ  هلیسوهب  نامحر  يادخ  و  تسا ، نطاب 

. یلاعت قح  ياهتّجح  زا  تسا  یتّجح  زین  ملاس  لقع 
مکح هک  روطناـمه  هدوـمن ، غـیلبت  ار  نآ  یلخاد  عرـش  ینعی : ینطاـب  لوـسر  هـک  تـسا  یمکح  لـقع  هلیـسوهب  هدـشفشک ، مـکح  سپ 

. دشابیم نآ  غیلبت  رد  هطساو  یجراخ  لقع  هک  تسا  یمکح  عرش  هطساوهب  فشکتسم 
رد ردـص  دیـس  موحرم  زا  تسا  یترابع  میدروآ ، ناشتالاقم  هیجوت  رد  نییرابخا  فرط  زا  ام  هچنآ  هب  دراد  هراشا  هک  یتاملک  هلمج  زا  - 3
ای بجاو  نآ  كرت  ای  یلعف  ماجنا  ینامز  تسا  مولعم  هکنیا  رب  ینبم  هیلقع  تالقتـسم  مکح  ناونع  تحت " شتراـبع  نمـض  رد  هیفاو  حرش 

ای لعف و  ای  موصعم  راتفگ  قیرط  زا  ود و  نیا  ریغ  ای  تمرح و  ای  دوجو  هب  عطق  ای  نظ  هک  تسا  بجاو  ریغ 
117 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب لاثتمالا  بجاو  دش  لصاح  قیرط  ره  زا  هکنیا  هن  دشاب . هدش  لصاح  وا  ریرقت 
ردص دیس  مالک  زا  تجاح  لحم  دش  مامت 

؟ تسا هنوگچ  یلبق  ثحابم  هب  تبسن  اهیرابخا  نانخس  هیجوت  رد  اجنیا  رد  خیش  ثحب  تهج  لئاسملا * حیرشت 
تامّدـقم زا  لصاح  عطق  تسا ، شزرا  دـقاف  هّیلقع  تامّدـقم  زا  لصاح  عطق  دـنتفگیم ؛ هک  نییرابخا  هب  خـساپ  رد  یلبق  ياهثحب  رد  ج :

هب هاگن  اهیرابخا  نخس  هیجوت  تهج  اجنیا  رد  نکل  درکیم ، در  هّیلقع  تالالدتـسا  رد  ار  اطخ  ترثک  تسنادیم و  شزرا  ياراد  ار  هّیلقع 
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: دیامرفیم هدومن  ضوع  ار  ثحب 
راهظا نینچ  یلقن  عبانم  تایاور و  يرـس  کی  هب  هّجوت  اب  هکلب  هدوبن ، اطخ  ترثک  یلالدتـسا ، لقع  تیّجح  مدـع  رد  اـهیرابخا  دارم  دـیاش 

: لیبق زا  دناهدرک . يرظن 
اّنم اوعمست  مل  ام  ءیشب  اولوقت  نا  مکیلع  مارح  - 

 ... هرهد ّجح  هراهن و  ماص  هلیل و  ماق  الجر  ّنا  ول  - 
 .... وهف ع )  ) قداص نم  ءامس  ریغب  هّللا  ناد  نم  - 

؟ تسیچ اهیرابخا  نانخس  هیجوت  رد  نآ  لاثما  قوف و  تایاور  زا  خیش  هیجوت  * 
: دناهتسد ود  رب  ظوفحم  حول  رد  یعقاو  هّللا  ماکحا  هک : تسنیا  ج :

. دنشابیم عاّبتالا  بجاو  هدیسر و  ناگدنب  هب  یهلا  ججح  طسوت  هک  یماکحا  - 1
امع اوتکسا   ) رد دنالخاد  هکلب  دنشابیمن ، عاّبتالا  بجاو  هدیـسرن و  ام  تسد  هب  موصعم  نارومام  یهلا و  ججح  قیرط  زا  هک  یماکحا  - 2

(. هنع هللا  تکس 
: سپ دیشاب . تکاس  نآ  هب  تبسن  مه  امش  هدرک  توکس  نآ  دروم  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ینعی :

رد لثملا ، یف  دـشاب . لـقع  مکح  هار  زا  ول  و  یمکح ، ره  هن  تسا  عاـبتالا  بجاو  هدـمآ  تسد  هب  تّجح  قیرط  زا  هک  یّقح  یمکح و  ره 
: دیوگیم هک  باوث ) هللا  یلع  هل  ناک  ام  ات  هلیل ....  ماق  الجر  نا   ) ثیدح

اب تشاد ، دـهاوخن  یباوث  دـنک  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شلاوما  مامت  شدوخ ، لقع  مکح  هب  اهنت  ادـخ و  ّیلو  ییاـمنهار  نودـب  یـسک  رگا 
ّیلو تلالد  هب  هن  هدوب و  لقع  نامرف  ساـسا  رب  نوچ  نکل  و  تسا ، راـگدرورپ  تیاـضر  دروم  بولطم و  يراـک  شـشخب  هقدـص و  هکنیا 

. تسا شزرا  دقاف  ادخ ،
. تشذگ هک  یلبق  لالدتسا  نآ  هن  دشاب و  تایاور  هنوگنیا  لقع  مکح  ّتیّجح  مدع  تابثا  رد  اهیرابخا  عبنم  هناوتشپ و  دیاش  اذل 

118 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا لوبق  لباق  اهیرابخا  نانخس  زا  خیش  هیجوت  ریرقت و  نیا  ایآ  * 

لقع ماهوا و  زا  ملاس  يرطف  لقع  نایم  هتشاد و  قالطا  رابخا  نیا  تفگ  دیاب  دشاب  رابخا  نیا  نویرابخا  لیلد  كردم و  رگا  اریز  ریخ ، ج :
. درامشیم دودرم  شزرا و  دقاف  ار  لقع  مکح  قلطم  هکلب  هدشن ، لئاق  یتوافت  يرظن  یهیدب و  لقع  ای  قلطم و  يرطف 

زا یتّـجح  ار  صلاـخ  يرطف  لـقع  مکح  مهلاـثما ، ینارحب و  ثّدـحم  ارچ  سپ  هتـسناد  دودرم  ار  یلقع  ماـکحا  قـلطم ، راـبخا  نـیا  رگا  * 
؟ دناهتسناد ادخ  ياهتّجح 

زا دـناهدش . ءانثتـسا  نیا  ّتلع  هک  دراد  دوجو  هرتاوتم  تایاور  زا  يرگید  هتـسد  هروکذـم  تایاور  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  ج :
: هلمج

نانجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دبع  ام  لقعلا  - 1
. لوقعلاف ۀنطابلا  اّما  ۀّمئالا و  لسرلا و  ءایبنالاف و  ةرهاظلا  اّما  ۀنطاب  ۀّجح  ةرهاظ و  ۀّجح  نیتّجح : ساّنلا  یلع  هّلل  ّنا  - 2

؟ دنراد یخساپ  هچ  اهیرابخا  دناضراعتم  تیاور  هتسد  ود  نیا  هک  دوش  لاکشا  رگا  * 
( حرطلا نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   ) ینعی نیضراعتم  نوناق  ساسارب  نکل  دنراد ، لوبق  ار  ضراعت  ج :

لقع مکح  رگم  دـشابیمن  تّجح  قلطم  روط  هب  لقع  مکح  هک : تسنیا  ضراعتم ، رهاظ  بسح  هب  ثیداحا  نیا  عمجلا  هجو  اهنآ  رظن  زا  و 
. يرطف

؟ تسیچ نییرابخا  زا  قوف  يأر  نوماریپ  خیش  رظن  * 
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تایاور نیا  هّیلقع  ماکحا  ّدر  رد  اهیرابخا  دنتـسم  دیاش  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیفاو  حرـش  رد  ردـص  دّیـس  تارابع  زا  دـیامرفیم : ج :
؟: ارچ دشاب .

، نظ ای  عطق  تمرح ) ای  بوجو و  لیبق : زا   ) ماکحا زا  یمکح  هب  موصعم  ریرقت  لعف و  لوق و  هار  زا  رگا  هک  دومرف  شاهلاقم  رد  ناشیا  اریز 
. تسا بجاو  مکح  نآ  زا  تعاطا  میدومن ، لصاح 

. درادن ّتیّجح  دش  ادیپ  يزیچ  تمرح  ای  بوجو و  هب  نظ  ای  عطق  یعطق ، لقع  مکح  ول  رگید و  قرط  زا  رگا  نکل 
؟ دهدیم اهیرابخا  ردص و  دیس  يأر  نیا  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 

. تسا هدمآ  دعب  نتم  رد  خساپ  ج :
119 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یـضری یلاعت ال  هللا  ّنأ  فرع  ام  دعب  لقعلا  و  فیک ! هناحبـس ، هللا  مکح  ۀعاطا  بوجو  یف  ۀّجحلا  غیلبت  طّسوت  ۀّیلخدم  عنمن  الّوأ : تلق  - 1
. غّلبم طّسوت  یلا  کلذ  جتحی  مل  هللا  ۀعاطا  بوجوب  ملع  ینالفلا و  ءیّشلا  كرتب 

ۀّیعرّـشلا ماکحالاب  دادبتـسالا  زاوج  مدـع  روکذـملا  ربخلا  لاـثمأ  نم  دوصقملا  ّناـف  ۀـعونمم ، راـبخالا » نم  کـلذ  ةدافتـسا   » يوعد و  - 2
یف لب  هّللا  جـجح  ۀـعجارم  ریغ  نم  تاناسحتـسالا ، ۀـسیقالاب و  لمعلا  نم  نامّزلا  کلذ  یف  افراعتم  ناک  ام  یلع  ۀـّینّظلا ، ۀـصقاّنلا  لوقعلاـب 

فرعن لب ال  ةردّنلا ، ۀیاغ  یف  امهنیب  عمجلا  نکمی  هجو ال  یلع  یلقّنلا  لیلّدـلل  فلاخملا  مکحلل  ّیعطقلا  لقعلا  كارداف  ّالا  و  ع )  ) مهلباقم
. ضراعملا مدع  عم  ول  لقعلا و  ۀموکح  یفنی  اهرهاظ  ّنأ  عم  ةریثکلا ، رابخالا  هذه  یف  هب  مامتهالا  یغبنی  الف  هدوجو ،

[44 «] لوقعلاب باصی  هّللا ال  نید  ّنأ  نم   ) درو ام  لمحی  انرکذ  ام  یلع  و  - 3
ّيرطفلا لقعلاب  رابتعالا  مدع  یلع  ّلدت  هرهاظ  یلع  یقبا  ولف  هللا ، ّیلو  ۀـلالدب  هب  لمعلا  نوک  مدـع  عم  قّدـصّتلا  یلع  باّوثلا  یفن  اما  و  - 4
قّدصّتلا لثم  ۀلوبقملا ، ریغلا  تاقّدصّتلا  یلع  هلمح  نم  ّدب  الف  ماّلعلا . کلملا  ججح  نم  ۀّـجح  ّهنأب  هفارتعا  عم  ماهوالا ، بئاوش  نع  یلاخلا 

ءارقف یلع  انقّدصت  یف  امک  فلاخملا . یلع  فلاخملا  قّدصت  یف  بلاغلا  وه  امک  دـسافلا ، نیّدـلا  کلذـب  مهنّیدـت  لجال  نیفلاخملا ، یلع 
ّیلول ۀفرعملا  مدع  لجأ  نم  قّدصّتلا ، باوث  طبح  دارملا  ّنأ  یلع  وا  هئادعال ؛ مهضغب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمال  مهتّبحم  لجال  ۀعیّشلا ،

. کلذ ریغ  یلع  وا  یلاعت  هّللا 
ردص دق  اهب  ءالتبالا  مومعل  ۀّینالفلا  ۀعقاولا  مکح  ّنأب  الامجا  انملع  اذا  اّنکل  ۀـعاطالا ، بوجو  یف  ۀّـجحلا  غیلبت  ۀـّیلخدم  انمّلـس  ایناث ، و  - 5

ۀّنجلا یلا  مکبّرقی  ءیش  نم  ام  سانلا ! رشاعم  : » عادولا ۀّجح  ۀبطخ  یف  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق ، نم  درو  ام  یلا  افاضم  ۀّجحلا - نم  انیقی 
کلذ انکردأ  ّمث  [ 45 «] هنع مکتیهن  دـق  ّالا و  ۀـّنجلا  نع  مکدـعابی  راّنلا و  یلا  مکبّرقی  ءیـش  نم  ام  و  هب ، مکترمأ  ّالا  راّنلا  نع  مکدـعابی  و 

، هیلع هللا  تاولـص  ۀجحلا ، نع  رداص  انلوقعب  هانفـشکتسا  ام  ّنأب  کلذ  نم  مزجن  ۀّیلقع ، ۀـمدقم  ۀطـساوب  اّما  ّلقتـسملا و  لقعلاب  اّما  مکحلا 
. ۀّجحلا ۀطساوب  ۀعاطالا  نوکیف 

یف هنایب  ۀّجحلا و  غیلبت  ۀّیلخدم  یلع  ّلدت  میلع ، هللا  تاولـص  ۀـمئالا ، یلا  عوجّرلا  بوجو  ۀـلدأ  ۀـمّدقتملا و  رابخالا  ّنأ  یعدـی : نأ  الا  - 6
يدجی الف  ذئنیح  ۀعاطالا و  بجاو  ریغ  وهف  ۀطـساولاب ، ول  مالـسلا و  میلع  مهنع  عامّـسلا  قیرط  نم  ملعی  مل  مکح  ّلک  ّنأ  و  مکحلا ، قیرط 

. مالسلا هیلع  ۀّجحلا  نع  ردص  امل  كردملا  مکحلا  ۀقباطم 
120 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( دش رکذ  هک  یهیجوت  زا  خیش  خساپ  )

: میوگیم - 1
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لاـثتمالا بجاو  دوش  لـصاح  نآ  ریغ  زا  مکح  رگا  هک  يوحن  هب  ار  ناحبـس  دـنوادخ  مکح  زا  تعاـطا  بوـجو  رد  ار  تّجح  غـیلبت  ـالوا :
. میریذپیمن دشابن ،

هک تسناد  تسین و  یضار  ءیش  نالف  كرت  هب  یلاعت  يادخ  تسناد  هکنآ  زا  دعب  لقع  هکیلاحرد  تسا ؟ لوبق  لباق  قوف  بلطم  هنوگچ 
. تسا یفاک  یلقع  تفرعم  رادقم  نیمه  ینعی : درادن . غّلبم  طّسوت  هب  يزاین  رگید  تسا ، بجاو  قح  ترضح  تعاطا 

روکذـم ربخ  نیا  لاثما  زا  دوصقم  اریز  تسین ، لوبق  لباق  دوشیم ، هدافتـسا  هدراو  رابخا  زا  تّجح ، تلاخد  تطاسو و  هک  اـعدا  نیا  و  - 2
موسرم رابخا  نیا  رودص  نامز  رد  هک  يروطهب  تسا ، صقان  فیعـض و  لوقع  هطـساو  هب  هّیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  رد  دادبتـسا  زاوج  مدع 

مکح فشک  لابند  هب  قولخم  قلاخ و  ناـیم  طـئاسو  ّقح و  رب  ياـهتّجح  هب  هعجارم  نودـب  ناسحتـسا و  ساـیق و  هب  لـمع  طـسوت  هدوب ،
. دنتشاد رارق  نیموصعم  تارضح  لباقم  رد  هکلب  دندوب ،

اب شتفلاخم  رد  یلقع  كاردا  هک  تسین  هنوگنیا  سپ  دشابن ، یعرـش  ماکحا  هب  دادبتـسا  زاوج  مدع  روکذم  رابخا  زا  دوصقم  رگا  هنرگو 
، تسا یمک  تردـن و  تیاهن  رد  دوش  عقاو  نینچ  مه  رگا  دـشابن ، ریذـپناکما  ود  نآ  نایم  عمج  هک  دـشاب  ياهنوگهب  یلقن  لـیلد  لولدـم 

. میاهدیدن يزیچ  نینچ  ام  هکلب 
ضراعم دوجو  مدـع  اب  ول  ار و  لقع  تموکح  رابخا  نیا  رهاظ  هکنیا  اب  تسین ، هتـسیاش  هریثک  رابخا  نیا  رد  نآرب  یمامتها  نینچ  نیاربانب :

. دنکیم یفن  مه ،
(. لوقعلاب باصی  هللا ال  نید  نا  نم   ) لیبق زا  یتایاور  میدومن  رابخا  زا  ام  هک  ییانعم  رب  و  - 3

دراد انعم  نیا  رب  تلالد  میراذگب  یقاب  شرهاظ  هب  ار  تیاور  نآ  رگا  هّللاّیلو ، ییامنهار  نودب  نادب  لمع  قّدـصت و  رب  باوث  یفن  اما  - 4
تسا یتّجح  لقع  نیا  هک  تسا  فرتعم  دوخ  يرابخا  ياقآ  هکنیا  اب  دومن ، انتعا  دیابن  زین  ماهوا  بئاوش  زا  میلـس  يرطف  لقع  هب  اساسا  هک 

. ماّلع کلم  ّقح و  ياهتّجح  زا 
نیدت و رطاخ  هب  فالخ ، لها  رب  قّدـصت  لثم  لوبقم ، ریغ  تاقدـصت  زا  باوث  یفن  رب  قدـصت ) رب  باوث  یفن   ) نآ لمح  زا  میریزگان  سپ 

ءارقف رب  ام  تاقّدـصت  هک  يروطنامه  تسا . هزیگنا  نیا  اب  رگیدـکی  رب  نیفلاـخم  تاقّدـصت  اـبلاغ  هچناـنچ  دـساف ، نید  نآ  هب  ناـشداقتعا 
ار اهنآ  هتسج و  يّربت  شنانمـشد  زا  هتـشاد و  ّتبحم  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  سّدقم  ماقم  هب  تبـسن  ناشیا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هعیش ،

؛ دنراد ضوغبم 
121 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یناعم نآ  زا  ریغ  اـی  تسا  هّللاّیلو  هب  تبـسن  هدـنهدهقدص )  ) تفرعم مدـع  رطاـخ  هب  تسا ، قدـصت  باوث  طـبح  نآ ، زا  دوصقم  هکنیا  اـی 
. رگید

. دراد ّتیلخدم  تعاطا  بوجو  رد  مالّسلا  هیلع  تّجح  غیلبت  هک  ضرف  هب  ایناث ، - 5
رب هوالع  هدـش ، رداـص  مالّـسلا  هیلع  تّجح  زا  عطق  روطهب  شندوب  يولبلا  ماـع  راـبتعا  هب  هعقاو  نـالف  مکح  هک  مینادـب  ـالامجا  یتقو  نکل 

تشهب هب  ار  امش  هک  يزیچ  تسین  مدرم  يا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هدش  نایب  عادولا  ۀّجح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نابز  زا  هک  يربخ 
، دیامن رود  تشهب  زا  کیدزن و  منهج  هب  ار  امـش  هک  يزیچ  تسین  و  مدومن ، رما  نآ  هب  ار  امـش  هکنآ  رگم  دـنک ، رود  منهج  زا  کیدزن و 

. مدومن یهن  نآ  زا  ار  امش  هکنآ  رگم 
یلامجا ملع  مامضنا  ینعی   ) نآ زا  مییامن  كرد  هّیلقع  هّیملع  تامدقم  هطساوهب  ای  لقتسم و  لقع  هطـساوهب  ای  ار  روبزم  هعقاو  مکح  سپس 

هب هدـش  فاشکتـسا  مکح  هک  مینکیم  ادـیپ  نیقی  مزج و  ینعی : هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رداـص  تیاور  اـب  هعقاو  مکح  رودـص  هب 
. دشابیم تّجح  هطساوهب  مکح  نآ  تعاطا  سپ  تسا . هدش  رداص  مالّسلا  هیلع  تّجح  زا  ناملقع 

هار اهنت  وا  نایب  تّجح و  غیلبت  هک  دنراد  تلالد  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  عوجر  بوجو  هلدا  هروکذم و  رابخا  هک  دوش  اعّدا  رگم  - 6
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فرص نیاربانب : تسین . بجاو  شتعاطا  سپ  هطـساواب ، دنچره  دشابن  ناشیا  زا  ندینـش  قیرط  زا  هک  یمکح  ره  تسا و  مکح  هب  ندیـسر 
دوخ زا  عامـس  قیرط  زا  مکح  نیا  اریز ، درادـن . ياهدـیاف  ع )  ) تّجح زا  رداص  مکح  اب  ام  لوقع  هلیـسوهب  هدـش  كرد  مکح  ندوب  قباطم 

. تسا هدشن  لصاح  موصعم 
؟ دهدیم ردص  دیس  نانخس  رب  قوف  هیجوت  زا  یخساپ  هچ  خیش  بانج  لئاسملا * حیرشت 

مزال و تّجح  غیلبت  بوجو ، نیا  رد  هک  میرادـن  لوبق  ام  تسا و  هّیلقع  تالقتـسم  زا  میکح  يادـخ  زا  تعاطا  بوجو  الوا  دـیامرفیم  ج :
اب و  تسا . یمتح  مزال  هب  عطق  دـش ، عطاق  مه  همزالم  هب  نآ  زا  دـعب  دومن  ادـیپ  موزلم  هب  عطق  لقع ، رگا  هک  میدـقتعم  هکلب  دـشاب ، لـیخد 

. تسا بجاو  یمتح و  تعباتم  عطق  لوصح 
: لثملا یف 

نآ رد  و  تسا . لقع  بوجو ، نیا  هب  مکاح  نکل  تسا ، بجاو  دراوم  یخرب  رد  بوبحم و  عراش  بناج  زا  هلوعجم  ماکحا  زا  تعاطا  رگا 
تّجح تطاسو  رگید : ترابع  هب  موصعم ، قیرط  ریغ  زا  ای  دشاب  هدیـسر  فّلکم  هب  مالـسلا  هیلع  تّجح  قیرط  زا  مکح  هک  دـنکیمن  یقرف 

هّیعقاو و ماکحا  لعج  رد  تّجح  تطاسو  نیقّقحم  زا  یخرب  رظن  هب  هک  روطنامه  دشابیمن . لیخد  تعاطا  بوجو  رد 
122 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ تسین . لیخد  زین  نآ  ءاشنا 
. دشاب دوجوم  تیاکح  زا  لبق  دیاب  هنع  یکحم  اذل  تسا و  مکح  نّیبم  یکاح و  ع )  ) تّجح اریز 

؟ تسیچ نتم  رد  فرع )....  ام  دعب  لقعلا  فیک و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
هب عقاو  یتقو  اذل  تسا ، نیفّلکم  هب  مکح  ندناسر  تّجح  تطاسو  زا  ضرغ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  روکذـم ، رابخا  زا  هک : تسنیا  ج :

یفرط زا  دشابیمن و  نآ  كرت  هب  یـضار  قح  ترـضح  تسا و  یلوم  بولطم  عقاو  نآ  هک  تسناد  دش و  نشور  فّلکم  يارب  یلقع  لیلد 
تعاـطا بوجو  موزل و  رد  تّجح  تطاـسو  تلاـخد و  هب  يزاـین  رگید  تسا ، بجاو  مه  یلوم  تعاـطا  هک  دـیدرگ  زرحم  وا  يارب  ـالقع 

: رگید ترابع  هب  دشابیمن .
هب تّجح  تطاـسو  نودـب  فّلکم  رگا  تسا ، یعقاو  ماـکحا  ندـناسر  جـجح  راـک  تسا و  یعقاو  مکح  هب  ندیـسر  غیلبت ، زا  ضرغ  یتقو 
ره زا  وـل  دـیامن و  لـمع  یعقاو  مکح  هب  تسا  مزـال  وا  رب  تسناد  بجاو  ـالقع  زین  ار  یلوـم  زا  تعاـطا  درک و  ادـیپ  تـسد  یعقاو  مـکح 

. دشاب هدرک  لصاح  ار  عقاو  هک  یقیرط 
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نیبت  يارب  * 

: لثملا یف  ج :
عفد تردق  هکنیا  رب  هوالع  دوش ، علطم  نمشد  مزع  زا  یلوم  نیا  دبع  مه  یفرط  زا  دنک ، تکرح  يو  لاوما  تراغ  يارب  یلوم  نمشد  رگا 
دوخ میمصت  مه  نمشد  دنک و  كرت  ار  یلوم  میرح  زا  عافد  هدومنن ، عفد  عدر و  هب  رما  ار  يو  یلوم  هکنیا  رذع  هب  نکل  دراد و  ار  نمشد 

. دننادیم هذخاؤم  ّقحتسم  تّمذم و  ار  دبع  نیا  ءالقع  مامت  دیامن ، یلمع  ار 
روذعم و وا ، هتـساوخ  بولطم و  كرت  رد  یلوم ، رب  يرما  ّتیبولطم  تیاضر و  زارحا  زا  سپ  دبع  هک ، تسا  تهج  نیا  زا  مکح  نیا  لاح 

. دشاب هدشن  رما  نادب  دشاب و  هدینشن  یلوم  دوخ  زا  احیرص  ار  نآ  دنچره  دشابیمن . زاجم 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  لقع  مکح  * 

: تسا مسق  ود  رب  ج :
یعطق لقع  مکح  - 1

( ناسحتسا سایق و  لثم   ) ینظ لقع  مکح  - 2
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؟ تسا هدش  دراو  قوف  ماکحا  زا  کیمادک  در  رد  مّوس ) لّوا و   ) روکذم تایاور  خیش  رظن  هب  * 
یّنظ لقع  مکح  ندیبوک  در و  ماقم  رد  ج :

؟ دیراد یلیلد  هچ  روکذم  خساپ  هیجوت  رد  * 
ج:

123 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
اب تفلاخم  ببـس  دـشاب و  ضراعتم  یعرـش  مکح  اب  هک  ار  يدروم  میـشاب ، هتـشاد  يرما  هب  یعطق  لقع  مکح  هک ، يدراوم  مامت  رد  ـالوا :

یّنظ لقع  مکح  ینعی  ناسحتسا  سایق و  هب  لمع  نامه  هدوب  ءالتبا  دروم  هچنآ  هکلب  تسا ، قادصم  نودب  ینعی : میرادن . غارـس  دوش  عقاو 
. درادن یعطق  لقع  مکح  هب  یطبر  هدوب و 

مدع هضراعم و  تروص  نایم  یتوافت  دـیاب  سپ  دـننک ، در  قلطم  روطهب  ار  لقع  مکح  و  دنـشاب ، یقاب  ناشقالطا  رب  تایاور  نیا  رگا  ایناث :
مکح دنتفگ : يریازج  دیـس  ینارحب و  ثّدحم  بانج  هکنآ  لاح  دنادب و  شزرا  دقاف  تروصرهرد  ار  یلقع  ماکحا  دوشن و  لئاق  هضراعم 

. هّینظ هّیلقع  ماکحا  رب  مینک  لمح  ار  تایاور  نومضم  دیاب  هجیتن  رد  تسا . تّجح  دشاب ، هتشادن  ضراعم  رگا  لقع 
؟ تسیچ نتم  رد  ّیعطقلا )....  ّیلقعلا  كاردالاف  ّالا  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: هک تسنیا  ج :
لوبق دروم  دشاب ، یلقع  كاردا  هئطخت  ماقم  رد  اهنت  و  دشابن ، یعرش  ماکحا  هب  دادبتـسا  زاوج  مدع  روکذم  رابخا  زا  يرابخا  دوصقم  رگا 

رد دوش  عقاو  يزیچ  نینچ  مه  رگا  دـشابن  عمج  لباق  یلقن  لیلد  لولدـم  اب  شتفلاخم  رد  هک  تسین  هنوگنیا  یلقع  كاردا  اریز  تسین ، ام 
. میاهدیدن يزیچ  نینچ  ام  هک  اجنآ  ات  تسا ، تردن  تیاهن 

؟ تسیچ نتم  رد  هب )....  مامتهالا  یغبنی  الف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
تجح هک ، يدراوم  هب  ماکحا  لاـثتما  صاـصتخا  نآ و  مکح  هب  ندرکن  اـنتعا  لـقع و  ّتیّجح  مدـع  رب  راـبخا  نیا  تلـالد  هک : تسنیا  ج :

؟ ارچ دشابیم . نوهوم  فیعض و  تسا ، نآ  غیلبت  رد  هطساو 
تردـن و تیاهن  رد  دوش  ادـیپ  مه  رگا  دـشابن  عمج  لباق  یهجو  هب  یلقن  لـیلد  اـب  هک  تفاـی  ناوتیم  ار  یلقع  مکح  كاردا و  رتمک  اریز 

. تسا یمک 
ناـیب رد  تّجح  ع )  ) ماـما مییوگب  هک  تسین  تسرد  اذـلف  تسا . حـیبق  حیحـص و  ریغ  مودـعملا ، رداـن  درف  رب  هریثک  راـبخا  نیا  لـمح  سپ 

نایم عمج  هک  يروطهب  تسا . هدومن  رفاو  یعـس  دـیدش و  مامتها  هتـشاد ، فالتخا  هیلقن  ّهلدا  لولدـم  اب  هک  یلقع  تاـکاردا  ندوبن  تّجح 
هب هّیعرـش  ماکحا  هب  دادبتـسا  هک  تایاور  نیا  رودـص  رـصع  رد  عیاش  درف  رب  ار  رابخا  نیا  ناوتیم  نآ  فالخرب  هکلب  دـشابن ، نکمم  اهنآ 

. دومن لمح  تسا ، فیعض  هصقان  لوقع 
؟ تسا راگزاس  اهیرابخا  قاذم  اب  رابخا  نیا  رهاظ  هب  کّسمت  ایآ  * 

، تسا رابتعایب  یلک  روطهب  شتاکاردا  هدوبن و  تجح  قلطم  روطهب  لقع  هک  تسا  نیا  دنکیم  اضتقا  رابخا  نیا  رهاظ  هچنآ  اریز  ریخ ، ج :
. دنتسین مزتلم  نآ  هب  اهیرابخا  دوخ  هک  تسا  ینتشادرب  نیا  و  ماهوا ، بئاوش  زا  یلاخ  يرطف  لقع  یتح 

124 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دومن لمح  تفگ  خیش  هک  ییانعم  نامه  هب  هدرک و  دی  عفر  رابخا  نیا  رهاظ  زا  دیاب  هکنیا : هجیتن 

؟ تسیچ نیفلاخملا )...  یلع  قّدصتلا  لثم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
نادـب تیاور  نیا  رد  اـهیرابخا  هک  ار  هچنآ  و  دـشابیمن ، لوـقعم  مّود  تیاور  هب  تبـسن  یلبق  هیجوـت  هک : تسا  بلطم  نـیا  هـب  هراـشا  ج :

رب تنـس  لها  قّدصت  لثم  دوشیم . لمح  لوبقم  ریغ  تاقّدصت  رب  تایاور  نیا  رد  قّدصت  هک  دنکیم  عفد  هنوگ  نیدب  دناهدومن  داهـشتسا 
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؟ ارچ ناشنابهذممه ،
تاقدص هک  روطنامه  دنراد ، ضغب  همئا  نانمؤم و  ریما  هب  تبـسن  هدوب و  ینـس  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ناشناشیکمه  رب  اهنآ  قّدـصت  اریز 

. تسا تیب  لها  نانمؤم و  ریما  هب  ناشتبحم  رطاخ  هب  هعیش  ءارقف  هب  ام 
. دنکیم حیبقت  ار  نآ  هکلب  دیامنیمن ، نسح  هب  مکح  دوشیم  رداص  فالخ  لها  زا  هک  یتاقّدصت  نینچ  هب  تبسن  لقع  کشالب ، لاح :

؟ دیراد روکذم  بلطم  رب  یهاوگ  ایآ  * 
رگا هک  تسا  نیا  ءاملع  رایخا  ياوتف  رگید : ترابع  هب  دـنهد  ماجنا  دـیاب  ندـش  هعیـش  زا  سپ  فالخ  لها  هک  تسا  یتاکز  هداعا  هلب ، ج :
رگم دیامن  اضق  ار  تادابع  تاعاط و  تسین  مزال  هدومن ، ار  وا  لامعا  ناربج  يو  رد  هلصاح  نامیا  دییارگ ، هعیش  هب  هتفای  تریصب  فلاخم 

. تسا هداد  شبهذم  لها  هب  هک  یتاکز  صوصخ 
؟ تسیچ هداعا  نیا  تلع  * 

. دراد دساف  یلات  و  تسا . هداد  رارق  شدوخ  لحم  زا  ریغ  یلحم  رد  ار  تاکز  هک  تسا  نیا  ج :
؟ دراد مزال  هداعا  ایآ  دوش  هعیش  دعب  دنک و  قدصت  هعیش  هب  فالخ  لها  رگا  * 

هکلب درادن ، مزال  هداعا  اهنت  هن  دشاب  هعیـش  دارفا  جایتحا  زاین و  مه  قدصت  نیا  هزیگنا  دـنک ، قدـصت  هعیـش  ءارقف  هب  فلاخم  رگا  ریخ ، ج :
روجأم و ناشزاین  رقف و  رطاخ  هب  يراـصن  دوهی و  زا  ّمعا  باـتک  لـها  قّدـصت  رد  اـم  هکيروطناـمه  تسا  ّبترتم  نآرب  مه  باوث  رجا و 

. میتسه باثم 
؟ تسیچ باوث )....  طبح  دارملا  ّنا  یلع  وا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

هطـساوهب تسا  یلبق  ناهانگ  ندش  وحم  ریفکت ، هک  روطنامه  هرّخأتم . تیـصعم  هطـساوهب  تسا  یلبق  لامعا  نتفر  ردـه  طبح و  دارم ، ج :
. هرخأتم تعاط 

؟ تسا ینظ  لقع  مکح  ّدر  ماقم  رد  هلیل )....  ماق  الجر  نا  ول   ) مود تیاور  هک  تفگ  ناوتیمن  ایآ  * 
: دیوگیم تیاور  رهاظ  کلذعم  دشابیم ، القع  بولطم  عراش و  تیاضر  دروم  عقاو و  اب  قباطم  يرما  قّدصت ، ناسحا و  هکاریز  ریخ ، ج :

دشاب موصعم  تلالد  نودب  رگا  یلقع  یعطق  مکح  نیا 
125 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیا رگا  ینعی ؛ دومن . کّسمت  ناوتیمن  تیاور  نیا  رهاظ  هب  لاحنیعرد  نکل  دریذـپیمن ، ار  یلبق  هیجوت  نآ  نیاربانب : تسا . شزرا  دـقاف 
مکح ای  دشاب و  لقع  یعطق  مکح  دنچره  تسا ، شزرا  دقاف  لقعلا  مکح  هک ، تسا  نیا  شیانعم  دـنامب ، یقاب  شیقالطا  رهاظ  هب  ثیدـح 

يریازج يدابآرتسا و  نایاقآ  هکنآ  لاح  و  دشاب ، ملاس  يرطف  لقع  مکح  هکنیا  ای  دشاب و  ضراعمالب  لقعلا  مکح  ای  دشاب و  یهیدـب  لقع 
. دنتشاد حیرـصت  ضراعم  نودب  لقعلا  مکح  تیّجح  رب  ینارحب  يریازج و  نایاقآ  و  دنتـشاد . حیرـصت  تایهیدب  رد  لقع  مکح  تیّجح  رب 

. تسا هدنام  یقاب  شرهاظ  هب  تیاور  نیا  هک  مینک  لوبق  میناوتیمن  اهیرابخا  هن  ام و  هن  هکنیا  بلطم : لصاح 
؟ درک دیاب  هچ  دیریذپب  هقالطا  هب  ار  تیاور  دیناوتیمن  هک  لاح  * 

. مینک لمح  رهاظ  فالخرب  هدومن و  هیجوت  يوحن  هب  ار  نآ  دیاب  ج :
؟ تسیچ تیاور  نیا  هیجوت  ماقم  رد  خیش  رظن  * 

هب ندیـسر  لامعا و  یلوبق  طرـش  هک ، تسا  بلاطم  نیا  نایب  ماقم  رد  درادن و  یعطق  لقع  تیّجح  هب  یطبر  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا  ج :
. مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  هب  یبلق  داقتعا  اب  هارمه  لمع  ماجنا  زا  تسترابع  باوث ،
؟ دشابیم لقع  مکح  ماما و  مکح  نایم  یتوافت  لامعا ، یلوبق  طرش  نیا  رد  ایآ  * 

ای مینک و  لمع  ام  دشاب و  هدومرف  ماما  هاوخ  تسا ، باوث  ياراد  شلامعا  دـهد  ماجنا  تیالو  هب  داقتعا  اب  ار  شلامعا  فلکم  رگا  ریخ ، ج :
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. دشاب عقاو  قباطم  مه  لقع  مکح  هدومن و  مکح  لقع 
؟ تسا هدومرف  هچ  دوخ  یعّدم  قوف و  تیاور  هیجوت  رد  خیش  بانج  * 

. دزادرپیم هدش  دای  هیجوت  هب  هجو  هس  ره  هک  تسا  هدومن  رکذ  هجو  هس  ج :
؟ دش هتفگ  طوبرم  حالطصا  حرش  رد  هچرگا  تسیچ ؟ روبزم  تیاور  زا  خیش  هیجوت  نیلّوا  * 

نینچ تروـص  نیا  رد  هک  ینـس  ءارقف  هـب  اهبهذمینـس  قدـصت  لـثم  دـشاب  لوـبقم  ریغ  ياهقدـصت  قّدـصت ، زا  دارم  هـک  تـسا  نـیا  ج :
. تسین همئا  تیالو  اب  هارمه  اریز  دشابیمن . لوبق  دروم  ییاهقدصت 

؟ تسا مادک  تیاور  نیا  زا  خیش  هیجوت  نیمود  * 
هداد لمع  لـماع  هب  باوث  نیا  یلو  تسا  باوث  ياراد  هللایلو  تفرعم  نودـب  لـمع  هک ، دـشاب  نیا  تیاور  دوصقم  دارم و  هک : تسنیا  ج :

. ددرگیم طبح  هک  ارچ  دوشیمن 
؟ تسیچ روکذم  تیاور  زا  خیش  هیجوت  نیموس  * 

، دسریم لمعلا  بحاص  هب  باوث  دراد و  باوث  ادخ  تّجح  هب  داقتعا  تفرعم و  نودب  قّدصت  هک ، تسا  نیا  دارم  مییوگب : هک : تسنیا  ج :
ببس هکلب  دربب  تشهب  هب  ار  فّلکم  هک  یباوث  هن  نکل 

126 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم شباذع  فیفخت 

؟ دیسیونب ار  روکذم  تاهیجوت  هجیتن  * 
لامعا تحـص  طرـش  هکلب  لامعا ، یلوبق  طرـش  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  تبحم  تیالو و  هک ، دراد  نیا  رب  تلالد  روبزم  تیاور  ج :

لطاب تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  تبـسن  تبحم  تیالو و  نتـشاد  نودب  لمع  هک  دناهدومرف  ءارآ  قافتا  هب  هّیماما  ءاملع  هچنانچ  تسا .
. درادن یعطق  لقع  تیّجح  هب  یطبر  تیاور  نیا  نیاربانب : تسا .

؟ تسیچ روکذم  هیجوت  زا  خیش  خساپ  نیمود  * 
تّجح نآ  غّلبم  هک  یمکح  ره  تسا و  ۀعاطإلا  بجاو  تسا ، تجح  نآ  غّلبم  هک  یمکح  ره  هک  میریذـپب  ام  هک  ضرف  هب  هک : تسنیا  ج :

زا هک  تسا  یمکح  نامه  زین  لوقع  هطـساوهب  هدشكاردا  مکح  هک  مینکیم  تابثا  همّدقم  ود  اب  ام  نکل ، تسین . ۀعاطإلا  بجاو  دـشابن ،
تسا هدش  رداص  مالسلا  هیلع  تّجح 

ۀّجحلا عراشلا و  نع  همکح  ردص  دق  ّالا و  سانلا  هب  یلتبی  اّمم  ۀعقاو  نم  ام  فلا :
. تناما رد  تنایخ  تناما و  ّدر  لیبق  زا  تاهورکم  تاّبحتسم و  تامّرحم ، تابجاو ، مامت  لثم 

تنایخ یعقاو  مکح  ای  تسا و  بوجو  تناما ، در  یعقاو  مکح  هک  دومن  لصاح  عطق  همزالم  نوناق  مامضنا  هب  ای  القتـسم  ام  لقع  رگا  ب :
. تسا عقاو  يوسهب  قیرط  لقع  هکنیا  ضرف  اب  تسا و  تمرح  تناما ، رد 

ای بوجو  هرداـص  مکح  نآ  هک ، نیا  هب  تسا  عطاـق  لـقع  هدـش و  رداـص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  هعقاو  نیا  مکح  هک : دوشیم  نیا  هجیتن 
. تسا تّجح  هطساوهب  مکح  تعاطا  يدروم  نینچ  رد  اذل ، تسا . تمرح 

. تسا غیلبت  رد  هطساو  تجح  هک  میدومن  تباث  مه  ام  دیتساوخیم و  غیلبت  رد  ار  تّجح  تطاسو  امش  هک : تسا  نیا  بلطم  لصاح 
؟ تسیچ قوف  سایق  رد  یلک  ياربک  رب  امش  لیلد  * 

عراش هریس  فلا - ج :
هطوبرم تایاور  ب -

رودص هب  ام  یلامجا  ملع  عراش و  هریس  اما  - 
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، هتخادرپ اهنآ  نایب  هب  هدیزرو و  مامتها  همه  نیا  تسا  مدرم  ءالتبا  دروم  رتمک  هک  یلئاسم  لئاسم و  نیرتیئزج  هب  تّجح  هک  یتقو 
ینادرگرـس تریح و  رد  مدرم  ات  تسا ، هدومن  نایب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  ار  يولبلا  ّماع  رتیلک و  رتگرزب ، لئاسم  یلوا  قیرط  هب 

ام تسد  هب  موصعملا ) نع  ردص  ام   ) هچرگا دنشابن .
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. دشاب هدیسرن 
: تیاور اما  - 

سانلا رشاعم  دومرف : عادولا  ۀّجح  رد  ص )  ) ربمایپ
هب مکترما  الا  رانلا  نع  مل  دعابی  ۀنجلا و  یلا  مکبرقی  ءیش  نم  ام 

هنع مکتیهن  الا  ۀنجلا  نع  مکدعابی  رانلا و  یلا  مکبرقی  ءیش  نم  ام  و 
؟ تسا هدش  نایب  تایئزج  مامت  ایآ  رگید  فرط  زا  ص )  ) ربمایپ هاتوک  رمع  یفرط و  زا  روبزم  فیرش  ثیدح  هب  هّجوت  اب  * 

اهنآ دـنیامرفب و  نایب  اهنآ  ات  هدـش ، هلاوح  راهطا  همئا  هب  هدـشن ، نایب  ربمایپ  طسوت  هک  یئزج  ماکحا  زا  هچنآ  نیلقث  ثیدـح  یهاوگ  هب  ج :
. دنزادرپیم هتخادرپ و  یلئاسم  نایب  هب  شالت  مامت  اب  زین 

: لاکشا
اب ای  دشاب  موصعم  دوخ  زا  عامس  موصعم ، زا  هرداص  ماکحا  هب  ندیـسر  قیرط  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تایاور  روکذم و  تیاور  هس  زا 

. درادن ياهدیاف  لقع  قیرط  زا  هرداص  مکح  هب  ندیسر  اذل  هطساویب و  ای  هطساو و 
موصعم زا  هک  یماکحا  تسا و  لاثتمالا  بجاو  هطـساولا  عم  ول  تسا و  هارمه  موصعم  زا  ندینـش  اب  هک  موصعم  زا  هرداص  ماکحا  نیاربانب ،

دناشزرا دقاف  هدیسر  ام  هب  لقع  قیرط  زا  نکل  هدش ، رداص 
؟ دهدیم روکذم  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 

. تسا هدمآ  يدعب  نتم  رد  خساپ  ج :
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ةدـئاف کلذـل ال  و  ّیعطقلا . لقعلا  عم  یّنظلا  لقّنلا  ضراعت  باب  نم  اضیأ  وهف  اهروهظ  میلـست  عم  و  رابخالا . ۀـلالد  مدـع  تفرع  دـق  نکل 
اذه ماد  ام  کلذب  لمعلا  كرت  لقعی  الف  هتفلاخمب ، هرکذ  ّلج  هللا  ءاضر  مدعب  عطق  مکحب و  لقعلا  عطق  ام  دعب  ذا  ۀلأسملا ، هذه  یف  ۀّـمهم 

. حورطم وا  لوؤمف  کلذ  فالخ  یلع  لد  ام  ّلکف  ایقاب ، عطقلا 
یف عوقولل  بجوم  ماکحالا  سفن  كاردا  یلا  اهنم  لقتنیل  ماـکحالا  تاـطانم  كارداـب  قلعتی  اـمیف  لـقعلا  یلا  نوکرلا  ّنأ  فاـصنالا  معن ،

هّللا ال نید  ّنا   » نومضمب ةدراولا  ةریثکلا  [ 46] رابخالا هیلع  ّلدی  امک  كردملا ؛ دـنع  کلذ  لمتحی  مل  نا  و  رمالا ، سفن  یف  اریثک  ءاطخلا 
[47 «] سانلا لوقع  نم  هّللا  نید  نع  دعبأ  ءیش  ّهنا ال   » و لوقعلاب » باصی 

: لاق مالسلا ، هیلع  قداصلا  نع  بلغت  نب  نابأ  ۀیاور  هّلک  کلذ  نم  حضوأ  و 
: مالـسلا هیلع  لاـق  نیعبـصا ؟ عطق  تلق : لاـق : لـبالا .» نم  رـشع  : » لاـق ۀـیّدلا ؟ نم  اـهیف  مک  ةأرملا ، عباـصأ  نم  اعبـصا  عطق  لـجر  هل : تلق 

ّنا انلقف : قارعلاب ، نحن  اذه و  انغلبی  ناک  نورشع ! هیلع  نوکیف  اعبرأ  عطقی  و  نوثالث ، هیلع  نوکیف  اثالث  عطقی  هّللا ! ناحبس  تلق : نورـشع » »
غلب اذاف  ۀیّدلا ، ثلث  یلا  لجّرلا  لقاعت  ةأرملا  ّنا  مالـسلا ، هیلع  هّللا  لوسر  مکح  اذه  نابأ ! ای  الهم   » مالـسلا هیلع  لاق  ناطیـش . هب  ءاج  يذـّلا 

[48 «] نیّدلا قحم  تسیق  اذا  ۀّنّسلا  و  سایقلاب ، ینتذخأ  ّکنا  نابأ ! ای  فصنلا ، یلا  عجر  ثّلثلا 
اّمم هبّجعت  یلع  وأ  هفالخب ، هلقع  لالقتـسا  درجمب  قارعلا  یف  اهعمـس  یّتلا  ۀّینّظلا  ۀیاوّرلا  ّدر  یلع  نابأ  خـیبوت  یف  ةرهاظ  تناک  نا  یه و  و 

، ماکحالا طابنتسا  یف  لقعلا  ۀعجارم  یلع  خیبّوتلا  یلا  ّلکلا  عجرم  ّنأ  ّالا  سایقلا ، یـضتقمل  هتفلاخم  ۀهج  نم  مالـسلا  هیلع  مامالا  هب  مکح 
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. عقاولا ۀفلاخم  یلا  ۀیضفملا  تامّدقملا  یلع  خیبوت  وهف 
یف اهب  ۀناعتـسالا  ۀـّیلقعلا و  بلاـطملا  یف  ۀـّینیّدلا  ماـکحالا  فاشکتـسال  ضوخلا  زاوج  مدـع  یلا  ۀـلأسملا - لوأ  یف  اـنه و  انرـشأ - دـق  و 

ماکحالا نم  هیلا  لصی  امب  قوثولا  لوصح  مدـع  بجوی  اهب  نهّذـلا  سنا  ّنـال  مللا ، قیرط  یلع  هیلا  هنم  لاـقتنالا  مکحلا و  طاـنم  لیـصحت 
. مکحلاب اهنم  هل  ّنّظلا  لوصح  مدعل  ۀّینظلا ، ۀّیلقنلا  تارامالا  حرطل  أشنم  ریصی  دقف  ۀّیفیقّوتلا ،

باذعلا مئاّدلا و  كالهلل  ضیرعت  ّهناف  نیّدـلا ، لوصاب  قلعتی  ام  كاردال  ۀـّیرظنلا  ۀـّیلقعلا  بلاطملا  یف  ضوخلا  كرت  کلذ  نم  بجوأ  و 
نع مالـسلا  هـیلع  مهباحـصأ  ضعب  یهن  دـنع  و  [، 49] ردـقلا ءاضقلا و  ۀـلأسم  یف  ضوخلا  نع  یهّنلا  دـنع  کـلذ  یلا  ریـشا  دـق  و  دـلاخلا .

ّنأ رابخالا  کلت  ضعب  نم  رهاظلا  ّنکل  [50 ؛] ۀّیمالکلا لئاسملا  یف  ۀلداجملا 
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نهو کلذ  بجوی  نیفلاخملا و  دـنع  امحفم  ریـصیف  ۀـلداجملا ، یف  ّیهنملا  صخّـشلا  ةراهمب  نانیمطالا  مدـع  ریخـالا  نع  یهّنلا  یف  هجولا 
. فالخلا لهأ  رظن  یف  ۀّقحلا  بلاطملا 

: همجرت

[ روکذم رابخا  نوماریپ  خیش  رظن  ]

هراشا

یعطق لقع  اب  شـضراعت  تسین و  رتشیب  يروهظ  کی  دشاب  نینچ  ناشلولدم  هک  ضرف  هب  و  دـیتسناد . ار  رابخا  نیا  تلالد  مدـع  قیقحت  هب 
. تسا یعطق  لقع  اب  ینظ  لقن  ضراعت  باب  زا 

. درادن ینادنچ  هدیاف  هلئسم  نیا  رد  ماربا  ضقن و  صحف و  ثحب و  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  تسا و  حرطلا  بجاو  هک 
هنـالقاع نآ  كرت  رگید  مکح  نآ  اـب  تفلاـخم  زا  یلاـعت  قـح  تیاـضر  مدـع  هب  عـطق  یمکح و  هب  لـقع  نیقی  عـطق و  زا  دـعب  هکنیا  هـچ 

. تسا یقاب  روبزم  عطق  نآ  هک  ینامز  ات  دشابیمن ،
. ددرگ لیوأت  ای  دوش  حرط  دیاب  ای  دوش  مئاق  نآ  فالخرب  هک  یلیلد  ره  هجیتن  رد 

( فاصنا كاردتسا و  )

ماکحا دوخ  كاردا  هب  تاطانم  نآ  زا  ات  تسا  ماـکحا  تاـکالم  كاردا  هب  طوبرم  هچنآ  رد  لـقع  هب  داـمتعا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  یلب ،
ار ءاطخ ) رد  نداتفا   ) اـنعم نیا  لاـمتحا  كردـم ، دـنچره  تسا  هابتـشا  رد  نداـتفا  بجوم  رمـالا ) سفن  عقاو و  رد   ) اـسبهچ دـنوش  لـقتنم 

. دنادیمن
هک نومضم  نیا  هب  دراد  تلالد  اطخ  رد  عوقو  رب  ياهریثک  رابخا  هکنانچ 

دیسر نآ  هب  درک و  كرد  ناوتیمن  لوقع  اب  ار  دنوادخ  نید  - 
. دشابیمن رترود  مدرم  لوقع  هب  تبسن  قح  نید  زا  يزیچچیه  - 

: دیوگیم هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  تیاور  رابخا  نیا  زا  رتنشور  و 
؟ تسا رادقم  هچ  نآ  هید  هدرک ، عطق  ار  ینز  تشگنا  هک  تسا  يدرم  مدرک  ضرع  ماما  هب  - 

رتش سأر  هد  دندومرف : ماما 
هدرک عطق  تشگنا  ود  مدرک : ضرع 
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رتش سأر  تسیب  دندومرف :
؟ هدیرب تشگنا  هس  مدرک : ضرع 

رتش سأر  یس  دندومرف :
؟ دومن عطق  تشگنا  راهچ  مدرک : ضرع 

رتش سأر  تسیب  دندومرف :
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میدوب قارع  رد  ام  تسوا ، رب  رتش  تسیب  دربیم  تشگنا  راهچ  تسوا ، رب  رتش  یس  دربیم  تشگنا  هس  هللا ، ناحبس  متفگ : بجعت  يور  زا 
. تسا ناطیش  ربخ  نیا  هدنروآ  میتفگ  دیسر ، ام  هب  ربخ  نیا  هک 

زا سپ  تسا و  يواسم  درم  اب  هید  ثلث  ات  نز  هک  دـناهدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یمکح  نیا  شاب ، تکاس  ناـبا  يا  دومرف : ماـما 
. ددرگیمرب درم  هید  فصن  هب  وا  هید  رادقم ، نیا  هب  ندیسر 

دوشیم دوبان  دوش ، عقاو  سایق  دروم  یتقو  تعیرش  هکنآ  لاح  يدش و  لّسوتم  سایق  هب  وت  نابا ! يا 
هک شلقع  هب  داـمتعا  درجم  هب  دوـب و  هدینـش  قارع  رد  وا  هک  ياهّینظ  تیاور  ّدر  رطاـخ  هب  ناـبا ، خـیبوت  رد  روـهظ  هچرگ  تیاور  نیا  و  - 

ياضتقم اـب  شتفلاـخم  تهج  هب  هدینـش  ماـما  زا  هک  یمکح  زا  شبّجعت  رطاـخ  هب  اـنایحا  اـی  دراد و  هدومن ، مکح  تیاور )  ) نآ فـالخرب 
، سایق

هب ندومن  کسمت  رب  خیبوت  خیبوت ، نآ  سپ  ماکحا  طابنتسا  رد  شلقع  هب  هعجارم  رد  تسا  نابا  خیبوت  هب  هوجو  نیا  مامت  تشگرب  نکل  - 
. دناشکیم عقاو  اب  تفلاخم  هب  ار  صخش  هک  تسا  یتامدقم 

زا تناعتسا  یلقع و  بلاطم  رد  ینید  ماکحا  فاشکتسا  تهج  ضوخ  زاوج  مدع  هب  میدومن  هراشا  هلئـسم  لّوا  رد  ثحب و  نیمه  رد  اذل  - 
. یمل یلیلد  وحن  هب  یعرش  مکح  هب  تاطانم  نآ  زا  لاقتنا  ماکحا و  طانم  لیصحت  رد  هّیلقع  تامّدقم 

عوجر یحو  لها  تاّرضم  هب  دیاب  هک  یلئاسم  یفیقوت و  ماکحا  زا  هچنآ  هب  صخش  نانیمطا  مدع  ببس  یلقع  بلاطم  اب  نهذ  سنا  هکاریز 
. دوشیم دنک ،

لـصاح شیارب  ّنظ  نآ  ریغ ، زا  یلقع  ّهلدا  هب  ندرک  ادـیپ  سنا  زا  سپ  اریز  دوش ، یّنظ  یلقن  تاراما  ّدر  حرط و  اشنم  اسبهچ  تلاـح  نیا  و 
. دوشیمن

كاردا تهج  يرظن  یلقع  بلاطم  رد  دشابیم  ضوخ  كرت  ماکحا ) طابنتـسا  رد  یلقع  تامدـقم  رد  ضوخ  كرت   ) نآ زا  رتبجاو  و  - 
ضرعم رد  ار  صخـش  روـما ، نیا  رد  هصقاـن  لوـقع  هب  هعجارم  هّیلقع و  بلاـطم  رد  ضوـخ  اریز  تسا . نید  لوـصا  هب  قـّلعتم  هـک  يروـما 

. دهدیم رارق  یمیاد  باذع  یگشیمه و  تکاله 
یـضعب یهن  رد  ردـق و  اضق و  هلئـسم  رد  رکفت  نتفرورف و  زا  یهن  رد  ۀـیلقعلا ) بلاطملا  یف  ضوخلا  كرت   ) نآ هب  تسا  هدـش  هراـشا  و  - 

ندوب ضوغبم  رطاخ  هب  هن  روبزم  هلداجم  زا  یهن  رد  هجو  هک  دوشیم  رهاظ  رابخا  یخرب  زا  نکل  یمالک ، لئاسم  رد  هلداجم  زا  ناشباحصا 
نیا شتهج  هکلب  دومن  داهشتسا  نآ  هب  ناوتب  ات  تسا  یلقع  تامدقم  قیرط  زا  لئاسم  لیبق  نیا  رد  ضوخ 
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بلاطم ندرک  هولج  تسـس  ثعاب  رما  نیا  هدشیم و  محفم  لدج  مالک  نف  رد  شتراهم  هب  نانیمطا  مدع  لیلد  هب  یهنم  صخـش  هک  تسا 

. تسا هدشیم  فالخ  لها  رظن  رد  قح 
؟ دشابیم هچ  دمآ ، نیشیپ  نتم  رد  هک  یلاکشا  هب  خیش  خساپ  لئاسملا * حیرشت 

: دیامرفیم ج :
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دهاوخ لاکشا  اهیرابخا  امش  دوخ  هب  دشاب  هطساو  عامـس  دیاب  یمکح  ره  رد  هکنیا  رب  ینبم  میوش  تایاور  نیا  رهاظ  هب  مزتلم  ام  رگا  الوا :
. دینکیم هدنسب  لقع  مکح  هب  دینادیمن و  مزال  ار  عامس  تطاسو  يدراوم  رد  مه  امش  هک  دش 

فالخرب ار  تایاور  نیا  دـیاب  اذـل  ضراعمالب و  لـقع  مکح  یهیدـب و  لـقع  مکح  يرطف ، لـقع  مکح  بهذـم ، نید و  تایرورـض  لـثم 
. دومن لمح  ناشرهاظ 

ضراعت قیداصم  زا  تایاور  نیا  دوخ  دـشاب . مزال  موصعم  زا  عامـس  امتح  دنـشاب و  هدـنامیقاب  ناشرهاظ  هب  تایاور  نیا  هک  ضرف  هب  ایناث :
مزال تّجح  زا  عامـس  دیوگیم : لقن  یلو  تسین  مزال  تّجح  زا  عامـس  دـیوگیم : یعطق  لقع  اریز  تسا . یلقن  لیلد  اب  یعطق  لقع  مکح 

هن نآ و  فالخ  هب  عطق  هن  یعرـش ، قیرط  زا  رگید  روما  زا  يرما  هب  میدـش  عطاق  لقع ، مکح  قیرط  زا  اـجکره  هک  میتفگ  ـالبق  اـم  تسا و 
. تسا شزرا  دقاف  درواین  هّنظم  ای  عطق و  رگا  مه  یعرش  لیلد  دوشیمن و  لصاح  فالخ  هب  نظ 

رگا مینکیم و  حرط  ار  نآ  دـشاب  تیّجح  طیارـش  مامت  دـقاف  رگا  دریگب ، رارق  لقع  زا  لـصاح  عطق  لاـبق  رد  هک  یلقن  لـیلد  ره  نیارباـنب :
شلمح رهاظ  فالخرب  هدز و  نآ  رهاظ  هیجوت  هب  تسد  دانـسالا ، رتاوتم  ياهربخ  رهاوظ  ای  نآرق  رهاوظ  لثم  دشاب ، تیّجح  طیارـش  عماج 

. مینکیم
. دیدنبیمن یفرط  تایاور  نیا  زا  اهیرابخا  امش  هجیتن : رد 

؟ دراد دوجو  لقع  تیّجح  اب  هطبار  رد  یتایرظن  هچ  یلک  روطهب  * 
ساـیق و لـثم :  ) یّنظ لـقع  مکح  هچ  یعطق و  لـقع  مکح  هچ  اـقلطم ، دـنالقع  مکح  تیجح  هب  لـئاق  تنـس ، لـها  نادنمـشناد  رثـکا  - 1

. تسا یطارفا  ياهیرظن  نیا  هک  ناسحتسا )،
نیا ینظ ، لقع  مکح  ای  یعطق و  لقع  مکح  هچ  اـقلطم ، دـناشزرا  دـقاف  هّیلقع  تامّدـقم  لـقع و  مکح  هک : دـندقتعم  اـهیرابخا ؛ رثکا  - 2

. دیدرک نایب  البق  تسا و  یطیرفت  ياهیرظن 
هدوب و روآنظ  رثکا  دـح  سایق  نوچ  دـننادیمن ، تجح  ار  ناسحتـسا و )...  ساـیق و   ) نوچمه یّنظ  لـقع  مکح  هعیـش ، ياـملع  رثکا  - 3

يدراوم رد  شزرا و  ياراد  يدراوم  رد  یعطق  لقع  مکح  نکل  درادـن ، هّیتاذ  تیّجح  نامگ ، نوچ  دـنکیم . ّدر  ار  نآ  مه  هرتاوتم  راـبخا 
. هن مه 

132 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تساجک رد  ثحب  هاگیاج  لقع  مکح  تیّجح  اب  هطبار  رد  هعیش  رظن  هب  هّجوت  اب  * 

. تخادرپ یسررب  ثحب و  هب  دیاب  ماقم  ود  رد  ج :
لقع ییاراک  دراوم  فلا :

. درادن يرابتعا  لقع  مکح  هدومن و  تکرح  لقع  قیرط  زا  دیابن  هک  يدراوم  ب :
؟ تسا تّجح  يدراوم  هچ  رد  لقع  مکح  * 

. تسا تجح  لیذ  دراوم  رد  ج :
: هک نیا  لثم  دنکیم  كاردا  لقع  دوخ  ار  سایق  ياربک  يرغص و  هک  هّیلقع ، تاّلقتسم  باب  رد  - 1

( يرغص . ) تسوکین لقع  مکح  هب  تلادع 
( يربک . ) تسوکین مه  اعرش  یلقع  همزالم  هب  تسوکین  القع  هک  یلعف  ره 

( هجیتن . ) تسوکین اعرش  تلادع  سپ 
شزرا یعطق  لقع  مکح  ۀـلمجلا  یف  تسا  هیلقع  همزالم  سایق  ياربک  عراش و  زا  ار  سایق  يرغـص  هک  هیلقع ، تالقتـسم  ریغ  باـب  رد  - 2

. دراد
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حـلاصم و كالم  هب  هک  تسا  یماکحا  تاطانم  یّمل  كاردا  هب  رداق  عراـش  هیحاـن  زا  مکح  ناـیب  زا  سپ  اـی  امیقتـسم  لـقع  هک  اـجنآ  - 3
 ... تقرس و انز ، تبیغ ، صاصق ، لثم  دناهدش  لعج  هّیعامتجا  هّیعون و  دسافم 

لدـع تاذ ، اب  تافـص  ّتینیع  داعم ، تابثا  عناص ، تابثا  لثم  درک . كرد  ار  اهنآ  تقیقح  لالدتـسا  اـب  ناوتیم  هک  يدراوم  ماـمت  رد  - 4
 ... هصاخ و توبن  نایب  همئا ، ءایبنا و  تثعب  ترورض  یهلا ،

؟ دومن هیکت  نآ  هب  دیابن  هتشادن و  ار  مزال  ییاراک  لقع  يدراوم  هچ  رد  * 
: لیذ دراوم  رد  ج :

هام کی  هزور  زورهنابـش ، رد  زامن  تاـعکر  دادـعت  لـثم  دنتـسه . یفیقوت  هدوب و  جراـخ  لـقع  سرتسد  زا  هک  ياهّیعرـش  ماـکحا  رثکا  - 1
 ... ناضمر و

. هیعرش ماکحا  بلاغ  هفسلف  تاطانم  تاکالم و  رد  - 2
دنکیمن ثبع  راک  میکح  يادخ  هک  میمهفیم  مینادیم و  هچرگا  مینک  كرد  ار  هیعقاو  دسافم  حـلاصم و  نآ  لیـصفت  هب  میناوتیمن  اریز 

. دناحلاصم دسافم و  ياراد  هیعرش  تابحتسم  تامرحم و  تابجاو ، مامت  و 
. منادیمن دیوگیم  تسا  مارح  لاوش  هام  لوا  هزور  بجاو و  ناضمر  رخآ  هزور  ارچ  هک  دوش  لاؤس  یفوسلیف  ره  زا  رگا  لثملا : یف 

رد هک  بلغت  نب  نابا  نایرج  ای  لوقعلاب و  باصی  هّللا ال  نید  ّنا  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  اذل ، و 
133 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دتفایم بجعت  هب  ع )  ) قداص ماما  بناج  زا  مکح  نایب  ماگنه  هداتفا و  سایق  ماد 
. دنازوسیم ار  هشیدنا  رپولاب  قح  یبوبر  تاّیلجت  هک  یهلا ، تاذ  رد  لقعت  هشیدنا و  لثم  يداقتعا . قیقد  قیمع و  لئاسم  - 3

؟ دراد قالطا  لوقعلاب ) باصی  هللا ال  نید  نا   ) فیرش ثیدح  ایآ  * 
مدـع اذـل  تساهنآ و  رب  مکاـح  القتـسم  لـقع  هک  ياهّیئزج  هرداـن و  دراوم  هن  تسا ، نآ  مهم  ياـهشخب  تعیرـش و  مظعم  هکلب  ریخ ، ج :

. تسا تعیرش  لئاسم  مظعم  هب  طوبرم  ایناث : تسا  فیعض  صقان و  لوقع  طسوت  الوا : عقاو  هب  تباصا 
کـسمت بلغت  نبا  نابا  تیاور  هب  یلقع  لیلد  هب  ماکحا  تاکالم  طابنتـسا  زاوج  مدـع  ینعی  شدوخ  ياعّدـم  تابثا  يارب  خیـش  باـنج  * 

؟ تسین دراو  کسمت  نیا  هب  يداریا  ایآ  دومن 
. تسا هدش  دراو  تیاور  نیا  هب  خیش  بانج  کّسمت  هب  داریا  ود  ج :

؟ تسیچ بلغت  نب  نابا  تیاور  هب  خیش  کسمت  هب  هدراو  داریا  نیلوا  * 
درک هک  یلطاب  سایق  ببـس  هب  شلقع  هک  نیا  دّرجم  هب  يو  هکنیا  تهج  هب  دراد  نابا  خـیبوت  رب  تلـالد  تیاور  نیا  رهاـظ  هک : تسنیا  ج :

شفارطا و رد  لـمأت  نودـب  ار  یّنظ  تیاور  دومن و  تشگنا  راـهچ  عـطق  رد  رتـش  سأر  تسیب  هب  مکح  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مکح  فـالخرب 
تبثم ینعی  درادـن ، هیف  نحن  ام  اب  یطابترا  نکل  تسا . حیحـص  اجب و  يدروم  نینچ  رد  ماـما  خـیبوت  نیا  و  دومن ، در  نآ  مکح  زا  صحفت 
رطاخ هب  خیبوت  دیوگب  تساوخیم  هکنآ  لاح  دـشابیمن و  دومن ، عوجر  لقع  هب  ناوتیمن  ماکحا  تاکالم  طابنتـسا  يارب  هک  یعدـم  نیا 

. تسا هدوب  لقع  قیرط  زا  تاکالم  طابنتسا 
؟ تسیچ شیاعدم  تابثا  رد  بلغت  نب  نابا  تیاور  هب  خیش  کسمت  هب  داریا  نیمّود  * 

طانم و طابنتـسا  هب  یطابترا  چـیه  اذـل  دـشابیم و  هّماع  شور  هک  تسا  ناسحتـسا  ساـیق و  هب  لـمع  ّدر  تهج  رد  تیاور  هک : تسنیا  ج :
. درادن لقع  قیرط  زا  مکح  كالم 

عطق زا  لاؤس  زا  دعب  اذل  دومن  بجعت  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زا  نابا  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ  زا  شتـشادرب  خیـش  بانج  هکنآ  لاح  و 
هدهع هب  رتش  یـس  دنک  عطق  ار  تشگنا  هس  هللا ! ناحبـس  دـیوگیم  بجعت  يور  زا  رتش  تسیب  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  خـساپ  تشگنا و  راهچ 
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!!! تسا مزال  وا  رب  رتش  تسیب  دربب  ار  تشگنا  راهچ  یلو  تسوا 
دیامرفب و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  یمکح  هک  دنامهفیم  وا  هب  هدومن و  خیبوت  ار  وا  شبجعت  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  ماما  اذل  و 

. درادن بّجعت  يارب  یّلحم  الصا  دوشیمن و  بجعت  ثعاب  مینکن  كرد  دوخ  صقان  لقع  هب  ام 
؟ تسیچ هروکذم  تاداریا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

134 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد نابا  هک ، تسا  نیا  هب  داریا  ود  ره  تشگرب  نکل  هدـمآ ، مّود  لّوا و  داریا  رد  هک  تسا  نامه  نابا  تیاور  رهاـظ  هچرگا  دـیامرفیم : ج :

لیـصحت دوخ  لقع  قیرط  زا  هک  یکالم  نآ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  هک  اـجنآ  زا  دوب و  هدرک  عوجر  دوخ  لـقع  هب  مکح  طابنتـسا 
. درکیم بجعت  دینش  ماما  زا  هکنیا  زا  سپ  ای  تسنادیم  دودرم  قارع  رد  ندینش  دّرجم  هب  ار  روبزم  تیاور  هدیدن  راگزاس  دوب  هدومن 

رد دـناشکب و  عقاو  فالخ  هب  ار  وت  هک  يوشیم  دراو  یتامّدـقم  قیرط  زا  ارچ  دـندومرف  يو  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  رطاـخ  نیمه  هب 
ددرگیمرب و ام  ياعدـم  هب  دـش  رکذ  داریا  ود  رد  هچنآ  اذـل ، و  دزادـنا . هابتـشا  هب  ار  وت  هک  یبای  تسد  یطانم  هب  یعقاو  مکح  هب  ندیـسر 

. دنکیم تیبثت  ار  ام  ياعدا  دروم  يانعم  نامه 
؟ تسیچ نتم  رد  حرطل )....  اشنم  ریصی  دقف   ) ترابع زا  دارم  * 

لئاسم رد  ضوخ  زاوج  مدـع  ّتلع  نیا  هدـش و  هّیلقن  هلدا  تاراما و  حرط  لماع  هّیلقع ، لئاسم  تامّدـقم و  اب  نهذ  سنا  هک : تسا  نیا  ج :
. تسا هیلقع 

؟ تسیچ لوؤمف )  ) حالطصا زا  دارم  * 
. دومن حرط  ناوتیمن  شدنس  رابتعا  هطساوهب  ار  فالخرب  ّلاد  لیلد  هک  تسا  یئاجنآ  دارم  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  حورطم )  ) حالطصا زا  دارم  * 
تسا رابتعا  دقاف  شدنس  روکذم  لیلد  هک  تسا  یئاجنآ  دارم  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  لقاعت )  ) هملک زا  دارم  * 
تسا يواست  يانعم  ج :

؟ تسیچ نتم  رد  قحم )  ) هملک زا  دارم  * 
تسا ندش  وحم  ندش و  كاپ  ج :

؟ تسیچ هیضفم )  ) هملک يانعم  * 
تسا هدنناشک  ج :

؟ تسیچ محفم )  ) هملک يانعم  * 
تسا باوج  زا  هدنامرد  ج :

135 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دعب هرس ، سدق  ءاطغلا ، فشاک  هب  حّرص  ام  کلذ  یف  لصالا  ّلعل  و  هب 1 - رابتعا  عاطقلا ال  عطق  ّنا  نیرصاعملا  ۀنسلأ  یف  رهتشا  دق  ثلاثلا 

: لاق هّکشب . رابتعا  کشلا ال  ریثک  ّناب  مکحلا 
. یهتنا هّقح » یف  امهرابتعا  وغلیف  هّنظ  یف  وا  هعطق  یف  ةداعلا  نع  جرخ  نم  اذک  «و 

بابـسالا نم  لصاحلا  ّنّظلاب  ۀّصتخم  هیف  ربتعی  ماقم  یف  ّنظلا  رابتعا  ّۀلدا  ّنالف  هّنظ ، یف  ةداعلا  نع  جرخ  نم  ّنظ  رابتعا  مدـع  اّما  لوقا : - 2
لـصاحلاف صخـشلا ، اذه  دنع  دجو  يذلا  وّحنلا  یلع  مهدنع  بابـسالا  کلت  تدجو  ول  سانلا  فراعتمل  اهنم  نّظلا  لوصح  فراعتی  یتلا 

. مکحلا یف  ّکشلا  يواسی  اهریغ  نم 
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هتداهـش لوبقک  اهل ، اعوضوم  عطقلا  نوکی  یّتلا  ماکحالا  یف  هرابتعا  مدع  هرابتعا  مدعب  دـیرا  ناف  ةداعلا : نع  هعطق  جرخ  نم  عطق  اّما  و  - 3
ریثک قایـس  یف  هرکذ  نم  مالک  رهاظ  نکل  اعطق ، اذـه  لمـشت  تاماقملا ال  هذـه  یف  ملعلا  رابتعا  ۀـّلدا  ّنـال  قح ، وهف  کـلذ  وحن  هاوتف و  و 

. مسقلا اذه  ریغ  ةدارا  ّکّشلا 
: عقاولا یلا  ۀّیقیرطلا  ۀّیفشاکلا و  ثیح  نم  اهیف  عطقلا  ربتعی  تاماقم  یف  هرابتعا  مدع  دیرا  نا  و  - 4

عطاقلا یف  مکحی  فیک  هّقح و  یف  يرجت  ملاعلا ال  ریغ  ّكاّـشلا و  ماـکحا  ّنا  یف  ّکـش  ـالف  كاّـشلاک ، هعطق  نیح  ّهنا  کلذـب  دـیرا  ناـف 
. کلذ وحن  و  اعبرا ، یّلص  ّهنا  یلع  ءانبلاب  اثالث  یّلص  ّهناب  عطاقلا  و  ملعلا ، مدع  دنع  بوجولا  مدع  یلع  ّلد  ام  یلا  عوجرلاب  فیلکتلاب 

هناحبـس ال هّللا  ّنا  : » هل لاقی  ناـب  ول  هسفنب و  عدـتریل  هضرم  یلع  ههیبنت  وا  ّکـشلا  یلا  هلیزنت  هعطق و  نع  هعدر  بوجو  کلذـب  دـیرا  نا  و 
و ال داشرالا ، باب  یف  لخدـی  هّنکل  ّقح . وهف  دـحا ، لک  نم  هنم و  عقاولا  دـیری  هّللا  ّناب  هعطقل  هنّطفت ، مدـع  ضرف  ول  عقاولا ،» کـنم  دـیری 
سوفنلا و ظـفحب  ۀـقّلعتملا  ۀـّیجراخلا  تاـعوضوملا  ۀّیعرـشلا و  ماـکحالا  نم  هیف  هئاـطخب  عطقی  اـمب  عـطق  نم  ّلـکب  لـب  عاـطقلاب ، ّصتخی 

. ۀلمجلا یف  لاومالا  لب  ضارعالا ،
ینب ول  و  هریغ . یف  هیلع  لیلد  امک ال  عاطقلا ، یف  عدّرلا  بوجو  یلع  لیلد  الف  هناحبـس ، هللا  قوقحب  ّقلعتی  اّمم  کلذ  ادـع  اـم  یف  اـّما  و  - 5

مل يواتفلا ، صوصّنلا و  ضعب  رهاظ  وه  امک  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  باـب  نم  هناحبـس  هللا  قوقح  یف  کـلذ  بوجو  یلع 
. هریغ عاّطقلا و  نیب  اضیا  قّرفی 

هفیلکت ناک  نا  فّلکملا  ّنال  ۀلمجلا ، یف  ّقح  اضیا  وهف  هعطق ، قبط  یلع  هب  یتا  ام  يزجی  عقاولا ال  فاشکنا  دعب  ّهنا  کلذب  دـیرا  نا  و  - 6
ناـک نا  هریغ و  عاّـطقلا و  ءاوس  عقاولا ، نع  يزجی  ـال  عقاولل  فلاـخملا  هب  ّیتأـملاف  داـقتعالل ، ۀـّیلخدم  نود  نم  عقاولا  دّرجم  لـمعلا  نیح 

بجیف عاطقلا ، عطق  ال  فراعتملا ، عطقلا  ۀیافک  اذه  ۀّیـضق  ّناف  ۀلبق ، اهنوک  دقتعی  ام  یلا  ةالّـصلاب  عراّشلا  رما  یف  امک  هیف ، لخدم  داقتعالل 
. هریغ یلع  بجت  مل  نا  ةداعالا و  هیلع 

ۀطورشم هعطق  ۀّیجح  نوکی  نا  لمتحا  وا  عاّطقلا  ملع  اذا  امب  هدییقت  دعب  عاّطقلا  عطق  رابتعا  مدعب  مکحلا  هّجو  نیرـصاعملا  ضعب  ّنا  ّمث  - 7
عنملا لمتحا  اذا  ّهنا  ّالا  عنملا ، مدعب  عطقی  دق  اضیا  لقعلا  ناک  نا  هنع و  عراّشلا  عنم  مدـع  عطقلا  ۀـّیّجح  یف  طرتشی  ّهناب  اعاّطق - هنوک  مدـعب 

. عنملا تبثی  مل  ام  ارهاظ  عطقلا  ۀّیّجحب  مکحی 
136 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هل اراثآ  راثآلا  نوک  ضرف  عم  هیلع  ءیشلا  کلذ  راثآ  بیترت  مدع  ءیشب و  عطقلا  رّوصت  مدع  کلذ  داسف  یف  یفکی  ّهناب  ریبخ  تنا  و  - 8
هیلا يّدؤی  وا  کلقع  لبق  نم  هب  عطقت  ام  یلع  يرماوا  ۀـفرعم  یف  دـمتعت  ال  : » هدـبعل یلوملا  لاق  اذا  امب  کلذـل  لّثم  رـصاعملا  ّنا  بجعلا  و 

. انه یلا  ۀلأسملا  لّوا  نم  قبس  اّمم  رهظی  هداسف  و  ۀلسارملا .» ۀهفاشملا و  قیرطب  یّنم  کیلا  لصی  ام  یلع  رصتقا  لب  کسدح ،
: همجرت

( ءاطغلا فشاک  نایب  هب  خیش  تاداقتنا  عاّطق و  عطق  رد  مالک   ) موس هیبنت 

هراشا

. تسین يرابتعا  عاّطق  عطق  هب  هک  هدش  روهشم  نیرصاعم  هنسلا  رد 
رد کش  رابتعا  مدع  هب  مکح  زا  دعب  هّللا  همحر  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک  تسا  يزیچ  عاّطق ) عطق  رابتعا  مدـع   ) نآ رد  لصا  دـیاش  و  - 1

: تسا هتفگ  هدومن و  حیرصت  نادب  کشلا  ریثک 
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ربتعم ریغ  یغلم و  يو  قح  رد  ّنظ  عطق و  رابتعا  سپ  دوش  جراخ  مدرم  تداع  فراـعتم و  ّدـح  زا  شّنظ  اـی  عطق  رد  هک  یـسک  نینچمه  و 
ءاطغلا فشاک  مالک  دش  مامت  تسا .

ءاطغلا فشاک  هب  خیش  داقتنا 

هک تسا  ربتعم  ییاج  رد  نظ  رابتعا  ّهلدا  هک : تسنیا  هدـش  جراخ  فراعتم  ّدـح  زا  شّنظ  رد  هک  یـسک  ّنظ  رابتعا  مدـع  اّما  میوگیم : - 2
. تسا فراعتم  مدرم  يارب  بابسا  نآ  زا  نظ  لوصح  هک  تسا  یبابسا  زا  لصاح  هک  دراد  یّنظ  هب  صاصتخا 

. تسا کش  دننام  مکح  رظن  زا  دوش  لصاح  بابسا  نیا  ریغ  زا  هک  یّنظ  هجیتن : رد 
. دوش جراخ  مدرم  فراعت  دح  زا  هدوبن و  فراعتم  هک  یسک  عطق  اما  - 3

، تسا هظحالم  دروم  اهنآ  عوضوم  ناونعب  عطق  هک  تسا  یماکحا  رد  نآ  رابتعا  مدع  شعطق ، ندوبن  ربتعم  زا  دارم  رگا 
عطق رابتعا  مدع   ) نآ سپ  دناتّجح ،) فراعتم  قرط  زا  لصاح  عطق  هب  دانتسا  تروص  رد  هک   ) یتفم ياوتف  دهاش و  تداهـش  لوبق  دننام ،

. تسا ّقح  عاّطق )
ار عاّطق  ءاطغلا ) فشاک   ) هک یناسک  مالک  رهاظ  نکل  دوشیمن  عطق  زا  وحن  نیا  لماش  تاـماقم  لـیبق  نیا  رد  عطق  ملع و  راـبتعا  ّهلدا  اریز 

تسا هدوبن  یعوضوم ) عطق   ) عطق زا  مسق  نیا  ناشدارم  هک  دهدیم  ناشن  دناهداد  رارق  کّشلا  ریثک  قایس  رد 
ّتیفشاک و تهج  زا  دراوم  نآ  رد  عطق  هک  تسا  يدراوم  رد  عاّطق  عطق  رابتعا  مدع  عاّطق ،) عطق  رابتعا  مدع   ) نآ زا  ناشیا  دارم  رگا  و  - 4

ود ياراد  تسا  هدش  ظاحل  عقاو  يارب  ّتیقیرط 
137 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا تروص 
ماکحا دیدرت  نودب  سپ  تسا ، كاش  لثم  عطق  ماگنه  رد  عطاق  هکنیا  هب  عاّطق ) عطق  رابتعا  مدـع   ) نآ زا  دـشاب  هدـش  هدارا  رگا  سپ  فلا :

. تسین يراج  يو  قح  رد  ملاع  ریغ  كاش و 
( فیلکت زا  تئارب  نوچمه   ) بوجو مدـع  ّهلدا  هب  هک  دوـمن  مکح  دراد ، بوـجو  لـثم : یفیلکت  هب  نیقی  هک  یـسک  رب  ناوـتیم  هنوـگچ  و 
. دروم ود  نیا  لاثما  و  تسا . هدناوخ  تعکر  راهچ  وا  هک  درک  لیمحت  تسا  هدناوخ  زامن  تعکر  هس  دراد  عطق  هک  یسک  رب  ای  دنک  عوجر 

هاگآ لقاال  ای  نداد و  رارق  کش  هلزنم  لزان  ار  شنیقی  و  شعطق ، زا  تسوا  ندـنادرگرب  بوجو  عاّطق  عطق  رابتعا  مدـع  زا  دارم  رگا  و  ب :
وت زا  ار  عقاو  ناحبـس  دـنوادخ  دوش : هتفگ  وا  هب  هکنیا  هب  وـل  دوـش و  عدـترم  شعطق  زا  دوـخ  دـیاش  اـت  دراد  هک  یـضرم  رب  تسوا  ندرک 

. تسا هتساوخ  ار  عقاو  نارگید  زا  وا و  زا  یلاعت  دنوادخ  هک  دشابن  انعم  نیا  هجوتم  وا  هکنیا  طرش  هب  تسا ، هتساوخن 
یعرش و ماکحا  رد  شهابتشا  هب  هک  ار  یـسکره  هکلب  درادن  عاّطق  هب  یـصاصتخا  تسا و  لخاد  داشرا  باب  رد  نکل  تسا  ّقح  مکح  نیا 
زا داشرا  باـب  نم  ار  وا  دـیاب  هدـش و ) لـماش  ار  لاوما  ـالامجا  هکلب   ) دراد و عطق  ضارعا  سوفن و  ظـفح  هب  ّقلعتم  یجراـخ  تاـعوضوم 

. دنادرگرب شهابتشا 
عاّطق رد  داشرا  موزل  عدر و  بوجو  رب  یلیلد  دراد ، ّقلعت  هللا  قوقح  هب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  هک  روکذـم  دروم  راهچ  ریغ  رد  اما  و  - 5

. درادن دوجو  عدر  بوجو  رب  یلیلد  زین  عاطق  ریغ  رد  هک  يروطنامه  درادن  دوجو 
يوتف صوصن و  زا  یضعب  رهاظ  زا  هچنانچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  زا  هناحبـس  هّللا  قوقح  رد  عدر  بوجو  رب  دوش  هدرازگ  انب 

. تسین عاّطق  ریغ  عاّطق و  نایم  یقرف  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو   ) ضرف نیا  رد  و  تسا ، راکشآ 
عقاو فالخرب  هک  دـش  مولعم  دومن و  لمع  شعطق  قبطرب  هکنیا  زا  دـعب  عاّطق  هک  دـشاب  نیا  عاّـطق  رد  عطق  راـبتعا  مدـع  زا  دارم  رگا  و  - 6
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( مکح لیـصافت  زا  رظن  عطق  اب  ینعی :  ) ۀـلمجلا یف  ءازجا ) مدـع   ) نخـس نیا  دـنک ، هداعا  ار  نآ  دـیاب  هدوبن و  يزجم  شلمع  هدومن ، لـمع 
تسا ّقح  تسرد و 

داد و ماجنا  فّلکم  هک  ار  هچنآ  ریزگان  دشاب ، هتشادن  یتلاخد  نآ  رد  داقتعا  هدوب و  لمع  فرص  رگا  لمع  تقو  رد  فّلکم  فیلکت  اریز :
. تسا يواسم  وا  ریغ  عاّطق و  رد  مکح  نیا  دنکیمن و  عقاو  زا  تیافک  تسا ، عقاو  فلاخم 

يزیچ هب  ندناوخ  زامن  هب  سدـقم  عراش  رما  لثم : دـشابن  فیلکت  دروم  عقاو  فرـص  دـشاب و  لمع )  ) نآ رد  یتّیلخدـم  داقتعا  يارب  رگا  و 
. دراد دوجو  داقتعا  شندوب  هلبق  هب  هک  یفرط ) )

138 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
وا رب  هداعا  هجیتن  رد  و  هدوبن ) فراعتم  قبطرب  شعطق  هک   ) عاّطق عطق  هن  دشابیم  فیلکت  هب  فراعتم  عطق  تیافک  اجنیا  رد  مکح  ياضتقم 

. تسا مزال 

لوصف بحاص  هیجوت 

هراشا

ای هتـسناد و  عاّطق  رگا  هک  یتروص  هب  شدییقت  زا  هعجار  عاّطق  عطق  رابتعا  مدع  هب  مکح  لوصف ) بحاص   ) نیرـصاعم زا  یخرب  سپـس ، - 7
: هک تسا  هدومن  هیجوت  هنوگنیا  دشابن  عاّطق  هکنیا  هب  تسا  طورشم  شعطق  ندوب  تّجح  هک  دهد  لامتحا 

. دنیبن نآ  رد  یعنم  هدوب و  عطاق  نآ  هب  لقع  دنچره  دشاب  هدرکن  عنم  نآ  زا  سّدقم  عراش  هک  تسا  طرش  عطق  ندوب  تّجح  رد 
. رهاظلا یلع  دوشیم  عطق  ّتیجح  هب  مکح  هدیسرن  تابثا  هب  عنم  توبث  هکیمادام  ات  دهدب  عنم  لامتحا  يدروم  رد  هک  یماگنه  رگم 

لوصف بحاص  هب  خیش  دقن 

ار نآ  راثآ  یلو  دوش  عطاق  يزیچ  هب  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  ندوب  رّوصت  لباق  ریغ  هیجوت )  ) نآ داسف  رد  یهاگآ  دوخ  وت  هدـنناوخ  يا  - 8
تسا هدرک  هک  یهیجوت  اعّدم و  تیبثت  تهج  لوصف  بحاص  هک  تسا  بّجعت  یسب  ياج  دهدن و  بیترت  تسا  نآ  راثآ  هکنیا  هب  ضرف  اب 

: دیوگب شاهدنب  هب  ییاقآ  رگا  هکنیا : هب  تسا  هدز  یلاثم 
هچنآ ارصحنم  هکلب  نکن ، دانتـسا  دامتعا و  دنکیم ، ییامنهار  نآ  هب  وت  سدح  ای  لقع  هچنآ  رب  نم  تاروتـسد  رماوا و  زا  نتفای  عالطا  رد 

تسا نم  روتسد  نامرف و  يدومن  تفایرد  همان  قیرط  زا  ای  دیسر  تشوگ  هب  ههفاشم  روطهب  نم  هیحان  زا 
. تسا نشور  حضاو و  رایسب  اجنیا  هب  ات  هلئسم  لوا  زا  بلاطم  ظاحل  زا  سپ  لاثم  نیا  داسف  هک 

؟ تسا یسک  هچ  عاّطق  زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 
. دنکیم ادیپ  نیقی  عطق و  يرما  هب  یببس  ره  ای  یهار  ره  زا  هفراعتم  قرط  فالخرب  هک  تسا  يروابدوز  صخش  ج :

؟ تسا یناسک  هچ  ماّهو  كاّکش و  نانظ و  زا  دارم  * 
دنوش جراخ  تداع  فراعتم و  دح  زا  مهو  کش و  ّنظ و  لیصحت  رد  هک  یناسک  ج :

؟ دنامسق دنچ  رب  لئاسم  نوماریپ  ّنظ  ای  عطق  هب  یبایتسد  رد  اهناسنا  یّلک  روطهب 
: مسق هس  رب  ج :

139 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنیامنیم لصاح  ّنظ  ای  عطق و  يرما  هب  هفراعتم ، قیرط  زا  اهنت  هک  مدرم  ءالقع  - 1
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هب ّنظ  نارق  رهاوظ  هقث و  ربخ  هار  زا  ندرک و  لصاح  مکح  هب  عطق  هّیعطق ، نئارق  ای  لّـصحم و  عاـمجا  هربتعم ، تنـس  باـتک ، هار  زا  ینعی :
. دننکیم ادیپ  مکح 

؟ تسانعم هچ  هب  نظ  عطق و  لیصحت  رد  داتعم  ریغ  فراعتم و  ریغ  هار  * 
: هک تسانعم  نیدب  ج :

دوش ادیپ  ّنظ  تالمجم  قساف و  لوق  هار  زا  ای  دوش  لصاح  عطق  رهاوظ  ای  هقث  ربخ  هار  زا 
[51 .] دننکیم کیکشت  يزیچ  ره  رد  هک  یناروابرید  ساوسو و  لها  - 2

ص139 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ادـیپ ّنظ  اـی  عطق و  اـمتح )  ) يرما هب  تبـسن  هفراـعتم  قرط  زا  هن  دوـشیم و  لـصاح  اـهنآ  يارب  هّنظم  اـی  عـطق  هفراـعتم  ریغ  قرط  زا  هن  ین :

دننکیم
تشذگ نآ  حرش  افنآ  هک  عاّطق  لها  - 3

؟ تسیچ ثحبم  نیا  یلصا  هلئسم  * 
: رگید ترابع  هب  هن ؟ ای  تسا  عاّبتالا  بجاو  تّجح و  ورهنایم  دارفا  عطق  دننام  عطقلا ، ریثک  عاّطق و  عطق  ایآ  هک : تسنیا  ج :

داتعم هار  زا  هک  ییاهعطق  اهنت  ای  دوش و  لصاح  فراعتم  ریغ  قیرط  زا  رگا  یّتح  تسا ؟ تّجح  اقلطم  عاّـطق  عطق  اـیآ  هک : تسنیا  رد  ثحب 
؟ دناتجح دوش  لصاح  فراعتم  و 

؟ تسیچ ءاطغلا  فشاک  رظن  زا  عاّطق  عطق  رابتعا  مدع  هجو  * 
ياهاطخ بکترم  عقاو  هب  یبایتسد  رد  هک ، تسنیا  مزلتـسم  دنکیم  ادـیپ  عطق  يدنـسپان  ببـس  ره  زا  یـسک  نینچ  یتقو  هک : تسنیا  ج :

دوش ناوارف 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ءاطغلا  فشاک  ریظنت  * 

. تسین یفاک  نآ  نداد  ناشن  عقاو و  هب  ندیسر  رد  تلادع  فرص  هکنآ  هچ  تسا  طبض  هّوق  هب  لداع  ربخ  ّتیجح  ندوب  طورشم  ج :
؟ تسیچ ءاطغلا  فشاک  رظن  نیا  يانبم  * 

انتعا دوخ  کش  هب  دـیابن  کّشلا  ریثک  ناسنا  دـیوگیم : ءاـطغلا  فشک  رد  هکنیا  هچ  تسا ، کـشلا  ریثک  هب  نّظلا  عطقلا و  ریثک  ساـیق  ج :
. دشابیمن يرابتعا  شنظ  هب  زین  ّنظلا  ریثک  دیامن و  انتعا  دوخ  عطق  هب  دیابن  عطقلا  ریثک  هک : تسا  هدومرف  دعب  دنک 

؟ تسیچ هکشب ) رابتعا  کشلا ال  ریثک   ) دومرف هک  ءاطغلا  فشاک  ترابع  نیا  نوماریپ  خیش  بانج  رظن  * 
؟ هک ارچ  دیوگیم : نخس  ّنظ  نوماریپ  ناشیا  بلطم  هب  هدرک  روبع  نآ  زا  اریز  دریذپیم ، ار  ءاطغلا  فشاک  مالک  نیا  ج :

ۀحتافلاب نیتعکر  عکرا  ای  رثکالا  یلع  نباف  تککش  اذا  لیبق : زا  ياّهلدا  الوا :
140 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ار کشلا  ریثک  کش  یلومعم و  ياهناسنا  کش  ینعی : دنراد . فارـصنا  فراعتم  درف  هب  دنکیم ، راب  کش  ناونع  يور  رب  ار  یماکحا  هک 
. دننک انتعا  دوخ  کش  هب  دیابن  اذل  و  دریگیمن . ربرد 

اهنآ رد  کش  رابتعا  مدع  رب  دراد  تلالد  ّکشلا » ریثکل  کش  ال  : » ّصاخ لیلد  ایناث :
؟ دوب هچ  ّنظ  عطق و  نوماریپ  ءاطغلا  فشاک  رظن  * 

تسا رابتعا  شزرا و  دقاف  نظ  ای  عطق و  نیا  دش  جراخ  مدرم  تداع  فراعتم و  ّدح  زا  شنظ  ای  عطق  رد  یسک  رگا  هک ؛ دوب  نیا  ج :
؟ تسیچ ءاطغلا  فشاک  زا  قوف  بلطم  نوماریپ  خیش  بانج  رظن  * 
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دوش جراخ  مدرم  تداـع  فرع و  ّدـح  زا  شّنظ  رد  هک  یـسک  اـی  نظلا و  ریثک  ّنظ  هب  يراـبتعا  هکنیا  ّنظ و  دروم  رد  ار  ناـشیا  مـالک  ج :
. دراد لوبق  تسین ، يرابتعا 

زا هک  یّنظ  هب  دراد  فارـصنا  تسا ، هدرک  تبث  هّنظم  يارب  ار  یمکح  دراوم  یخرب  رد  هک  ۀنونظملا ) ۀلبقلا  یلا  ّلص   ) نوچمه ياّهلدا  اریز 
فراعتم دـح  زا  شّنظ  رد  هک  یـسک  نانظ و  ّنظ  لماش  ّهلدا  نیا  اذـل  دوش و  لصاح  ریباحم  بیاقم و  دوهـش و  نوچمه ، ياهفراـعتم  قرط 

. دوشیمن دوش  جراخ 
؟ تسیچ دنک  انتعا  دوخ  عطق  هب  دیابن  زین  عطقلا  ریثک  دومرف : هک  ءاطغلا  فشاک  ترابع  نیا  نوماریپ  خیش  رظن  * 

: هک تسنیا  ج :
تداهـش و لوبق  لـثم : دوشیم  هظحـالم  عوضوم  ناونع  هب  عطق  هک  تسا  یماـکحا  رد  نآ  راـبتعا  مدـع  شعطق ، ندوبن  ربتعم  زا  دارم  رگا 

فـشاک بناج  هب  قح  تسا ، تّجح  دشاب ، فراعتم  قرط  زا  لصاح  عطق  هب  دنتـسم  هچنانچ  یتفم  ياوتف  دـهاش و  تداهـش  هک  يوتف و ... 
. تسا ءاطغلا 

: رگید ترابع  هب 
زا لصاح  عطق  دوش و  لصاح  هفراـعتم  قرط  زا  دـیاب  یعطق  نینچ  دراد و  ّتیعوضوم  عطق  هک  تسا  يدراوم  رد  ءاـطغلا  فشاـک  دارم  رگا 

. دراد لوبق  زین  خیش  دشاب  شزرا  دقاف  رگید  قرط 
: اریز

لقع و تنس و  باتک و  هلمج ، زا  فراعتم  قرط  زا  لصاح  عطق  صوصخ  هب  دنراد  فارصنا  دناهدومن  ذخا  عوضوم  رد  ار  عطق  هک  ياّهلدا 
. دنوشیمن رگید  ياهعطق  لماش  اذل  عامجا و 

. تسین ثحب  دروم  یعوضوم  عطق  نکل  تسا ، مزال  دلقم  رب  رثا  بیترت  دش  لصاح  عطق  دهتجم  يارب  رگا  دیوگیم : لیلد  لثملا : یف 
؟ تسیچ اعطق ) اذه  لمشی  ال   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

. ار عاّطق  عطق  عوضوم ، ناونع  هب  تسا  ملع  لومش  مدع  هجو  ج :
141 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ناونع هب  ار  ملع  هک  تاـماقم  نیا  رد  اذـل  دراد و  فرـصت  تلاـخد و  یعوـضوم  عـطق  رد  عراـش  دـش  رکذ  ـالاب  بلاـطم  رد  هکناـنچ  اریز 
. تسا هدادن  رارق  رظن  دروم  ار  فراعتم  ریغ  قرط  زا  لصاح  ياهعطق  تسا ، هدومن  رابتعا  عوضوم 

؟ تسیچ کشلا )..  ریثک  قایس  یف  هرکذ  نم  مالک  رهاظ  نکل   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: هک تسنیا  ج :

ندیـسر هار  قیرط و  ناونع  هب  هک  تسا  یعطق  عطق  زا  دارم  هک  دوشیم  نشور  کشلا  ریثک  قایـس  رد  نآ  ندروآ  عاّـطق و  رد  عطق  رکذ  زا 
یعوضوم عطق  هن  دشابیم  عقاو  هب 

؟ دیامرفیم هچ  ءاطغلا  فشاک  مالک  نیا  هب  شتاداقتنا  هلابند  رد  خیش  بانج  * 
ّتیقیرط ّتیفـشاک و  عضاوم  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  عطق  هک  دشاب  يدراوم  رد  عاّطق  عطق  رابتعا  مدـع  زا  ناشیا  دارم  رگا  دـیامرفیم : ج :

تسا رّوصتم  لامتحا  ود  اجنیا  رد  هک  تسیچ  هب ) رابتعا  ال   ) ترابع زا  ءاطغلا  فشاک  دوصقم  هک  دید  دیاب  عقاو ، يوسهب  دراد 
؟ تسا مادک  رّوصتم  لامتحا  نیلوا  * 

مکح هب  عطق  هک  یلاحنیعرد  رگید : ترابع  هب  دوش  ضرف  كاش  لـثم : تسا  عطاـق  هکیلاـحرد  عطاـق  هک  دـشاب  نیا  دارم  هک  تسنیا  ج :
. دنک ارجا  ار  لهاج  ماکحا  هدروآ و  باسح  هب  كاش  لهاج و  لثم  ار  دوخ  دراد 

؟ دوشیم يراج  عطاق  فّلکم  قح  رد  لهاج  كاش و  ماکحا  ایآ  * 
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شابن و عطاق  هک  تفگ  دـش  عطاق  هک  یـسک  هب  ناوتیمن  دـشابیمن و  يراج  یـسک  نینچ  قح  رد  لـهاج  كاـش و  ماـکحا  اریز  ریخ ، ج :
. نک هدافتسا  تئارب  لصا  زا  یملاع  نآ  هب  هک  یلاحنیعرد  مکح  هب  لهاج  نوچمه 

راهچ رب  ار  انب  مه  وت  دراذـگیم  راهچ  رب  ار  انب  هک  یکاـش  فّلکم  دـننام  مییوگب  تسا  تعکر  هس  رب  عطاـق  هک  یـسک  هب  دوشیم  هنوگچ 
. تسا لوقعمان  تکرح  کی  نیا  راذگب 

شدوخ هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دهدیمن  مه  فالخ  لامتحا  یتح  تسا ، عطاق  یصخش  هکیمادام  دوش  لصاح  هک  یهار  ره  زا  عطق  هکاریز 
دنک ضرف  لهاج  كاش و  ار 

؟ تسا مادک  تسا  رّوصتم  هک  یلامتحا  نیمود  * 
ار وا  دنتـسه ، وا  لاح  هب  رظان  هک  ینارگید  رب  هکلب  میرادن ، عاّطق  هب  يراک  ام  هک  دشاب  نیا  عاّطق  عطق  رابتعا  مدـع  زا  دارم  هک : تسنیا  ج :
اب يدـش و  عطاق  هعمج  بوجو  هب  اـجک  زا  وت  دنـسرپب  وا  زا  لـثملا : یف  دـنهد  رارق  کـش  هلزنم  هب  ار  شنیقی  دـننک و  فرـصنم  شعطق  زا 

. دنناشکب کش  هبترم  هب  عطق  هبترم  زا  ار  وا  دوخ  تالاؤس 
ددرگرب شضرم  زا  دوخ  دیاش  ات  یتسه  ضیرم  وت  مییوگب  وا  هب  هکنیا : ای 

142 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا و  شابم . عطق  هار  زا  نآ ، لیصحت  لابند  هب  اذل  هتساوخن و  ار  عقاو  یتسه  ضیرم  هک  وت  لاثما  وت و  زا  ناحبس  دنوادخ  مییوگب : يو  هب  ای 

ار عقاو  نارگید  زا  وا و  زا  دـنوادخ  هک  دـنادن  دـشاب و  لفاغ  وا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هدـب و  ماجنا  ار  لـعف  يدـش  عطاـق  هک  یهار  ره 
. تسا هتساوخ 

؟ تسیچ ریوصت  لامتحا و  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
تسا و لخاد  لهاج  داشرا  باب  رد  هکاریز  درادن  عطق  ّتیجح  هب  یطبر  دـیامرفیم : نکل  دـنادیم ، قح  تسرد و  ار  مکح  نیا  خیـش  ج :

درادن عاّطق  هب  یصاصتخا 
، ّقلعتم یجراخ  تاعوضوم  ای  یعرـش و  ماکحا  رد  یـسکره  هکلب  تسین ، لئاق  یتوافت  عاّطق  ریغ  عاّطق و  نایم  لهاج  داشرا  ّهلدا  یفرط  زا 

. دوش هدنادرگرب  شیاطخ  هابتشا و  زا  دیاب  داشرا  باب  زا  دوش  راتفرگ  لاوما  ضارعا و  سوفن و  ظفح  هب 
؟ تسا یکی  تاعوضوم  ماکحا و  رد  اطخ  هب  داشرا  امش  رظن  هب  ایآ  * 

ریخ ج :
تاعوضوم باب  رد  اما  تخومآ  وا  هب  دـیاب  دـنادیمن  ار  یعرـش  مکح  هک  یـسک  ینعی : تسا  بجاو  هّیعرـش  ماکحا  باـب  رد  داـشرا  اریز 

: هک تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  ماکحا 
. تسا مزال  لهاج  داشرا  مه  زاب  لاوما  رد  هچ  ضارعا و  رد  هچ  سوفن و  رد  هچ  تسا  سانلا  قح  هب  طوبرم  هچنآ 

درادن مزال  داشرا  تسا  هللا  قوقح  هب  طوبرم  هچنآ  و 
هچنانچ هن  ای  تسه  لوب  عیام  نالف  هک  دـنادیمن  نکل  تسا ، مارح  مه  یـسجن  ره  تسا و  سجن  لوب  هک  دـنادیم  یـسک  رگا  لـثملا : یف 

. تسین مزال  رکذت  داشرا و  يراد  نآ  ّتیلوب  هب  نیقی  امش  تفرگ و  عیام  نآ  ندروخ  هب  میمصت 
دشابیمن عاّطق  ریغ  عاّطق و  نایم  یتوافت  دش  هتفگ  هک  يدراوم  مامت  رد  هتکن :

هب طوبرم  لئاسم  رد  ار  عنم  عدر و  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّهلدا  سپ  دـشابیمن  مزال  هللا  قوقح  هب  لـهاج  فّلکم  داـشرا  رگا  * 
؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  دننادیم  بجاو  ار  هللا  قح 

: مییوگیم ج :
تسا ملاع  فّلکم  هب  صتخم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّهلدا  الوا :
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ود ره  يواسم  روط  هب  و  دراذگیمن ، یتوافت  فراعتم  فّلکم  و  تساطخ ، شعطق  هک  یعاّطق  عطق  نایم  ّهلدا  نآ  زین  لومـش  ضرفرب  ایناث :
. دوشیم لماش  ار 

؟ تسیچ خیش  دوصقم  لصاح  بابللا و  بل  * 
وا هک  تسین  هنالقاع  اذل  و  درادن . یهجوت  عطق  نآ  فالخ  هب  رگید  دشاب  عطاق  یعوضوم  ای  یمکح و  هب  هکیلاحرد  عطاق  هک : تسنیا  ج :

دومن فلکم  شعطق  فالخ  هب  ار 
143 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فّلکم نآ  زا  بانتجا  مدـع  هب  ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  لاح  دـنکیم . بانتجا  نآ  زا  امتح  تشاد  عطق  یعیاـم  ندوب  لوب  هب  رگا  لـثملا : یف 
؟ امن عوجر  تساجن  مدع  باحصتسا  ای  تئارب و  هب  تفگ  وا  هب  ای  دومن و 

؟ تسیچ ۀّیعرشلا )...  ماکحالا  نم  هیف  هئاطخب  عطقی  امب  عطق  نم  ّلکب  لب   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
ار لهاج  هک  تسبجاو  عوضوم  هب  ملاع  رب  ینعی : تسا . تباـث  دروم  راـهچ  رد  اـهنت  هابتـشا ، زا  عدر  موزل  داـشرا و  بوجو  هک : تسنیا  ج :

. دیامن عدترم  شدصق  زا  ار  وا  هدومن و  داشرا 
كوخ تشوگ  هک  دـنادن  لثملا : یف  دـشاب  شهابتـشا  اطخ و  ّتلع  لـهج  نیمه  تسا و  لـهاج  یعرـش  مکح  هب  فلکم  هک  ییاـجنآ  - 1

. دروخب لالح  تشوگ  ياج  هب  ار  نآ  لهج  يور  زا  تسا و  مارح 
دشاب هدرک  هابتشا  سفن ، ظفح  هب  ّقلعتم  یجراخ  عوضوم  رد  فّلکم  هک  ییاجنآ  - 2

تسا هتفرگ  وا  لتق  هب  میمصت  هجیتن  رد  دشاب و  هدرک  هابتشا  مدلا  رودهم  سفن  اب  ار  یمرتحم  سفن  لثملا : یف 
ار ياهّیبنجا  نز  لثملا : یف  تسا  هدومن  هابتـشا  سومان  وربآ و  ینعی : ضرع  ظـفح  هب  قلعتم  یجراـخ  عوضوم  رد  فّلکم  هک  ییاـجنآ  - 3

دراد يو  اب  یکیدزن  دصق  هدرک و  ضرف  شیوخ  رسمه  ياجهب 
لام ار  لاملا  تیب  زا  يرایسب  لاوما  لثملا : یف  تسا  هدومن  هابتشا  يرفاو ، لام  ظفح  هب  ّقلعتم  یجراخ  عوضوم  رد  فّلکم  هک  ییاجنآ  - 4

تسا نآ  جرخ  فرص و  ددص  رد  هتسناد و  شیوخ 
: هتکن

. تسین تسرد  کیچیه  قیقحت  اذل  هدوبن و  تفلاخم  هب  یضار  قوف  دراوم  زا  کیچیه  رد  سّدقم  عراش 
؟ تسیچ ۀلمجلا )...  یف  لاومالا  لب   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

. تسا بجاو  مزال و  شیرادهگن  تظافح و  هک  يوحن  هب  تسا  هّجوت  دروم  شترثک  ای  ندوب  گنسنارگ  هک  تسا  یلاوما  ج :
: هجیتن رد 

. دشابیمن مزال  زین  نآ  رد  داشرا  دشابیمن  بجاو  نآ  ظفح  اعرش  هدوبن و  انتعا  دروم  هک  یشزرایب  لیلق و  لاوما 
داشرا بوجو  ریزگان  دوبن  مزال  رما  نیا  هک  یتقو  تسا و  تنایـص  بوجو  ظفح و  موزل  روظنم  هب  هابتـشا  زا  عدر  داشرا و  بوجو  هک  ارچ 

دشابیم یفتنم  زین 
144 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیامرفیم هچ  اطخ  زا  عدر  موزل  داشرا و  بوجو  دروم  رد  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هب  دوخ  تاداقتنا  هلابند  رد  خیش  * 
: دیامرفیم ج :

يروطنامه درادـن . دوجو  عاّطق  رد  داـشرا  موزل  عدر و  بوجو  رب  یلیلد  تسا ، هللا  قوقح  هب  ّقلعتم  روکذـم ) دروم  راـهچ   ) هچنآ ریغ  رد 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  زا  زین  هللا  قوقح  رد  داـشرا  هک  دـشاب  نیارباـنب  رگا  درادـن و  دوـجو  زین  وا  ریغ  رد  نآ  بوـجو  رب  یلیلد  هک 

، تسا نینچ  يواتف  صوصن و  زا  یخرب  رهاظ  هچنانچ  تسا  بجاو  رکنم 
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: تفگ دیاب 
: هک دیامرفیم  سپس  دنکیمن  یقرف  رگید  دراوم  اب  عاّطق )  ) دروم نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو 

: هک دشاب  نیا  عاّطق  عطق  رابتعا  مدع  زا  ءاطغلا  فشاک  دارم  رگا 
، دومن نایتا  هرابود  ار  نآ  دیاب  دشابیمن و  يزجم  هداد ، ماجنا  شعطق  ساسا  رب  عاّطق  هک  ار  یلمع  عقاو ، فالخ  فشک  زا  دعب 

: هک میهدیم  خساپ 
: لمع تقو  رد  فّلکم  فیلکت  هک  ارچ  تسا  قح  ۀلمجلا  یف  زین  مالک  نیا 

دیابن تسا  هدمآرد  عقاو  فالخ  و  هدومن ، نایتا  فّلکم  هک  ار  یلمع  راچان  هب  درادن ، نآ  رد  یتلاخد  چیه  داقتعا  هدوب و  عقاو  فرـص  رگا 
دشاب عقاو  زا  يزجم 

یفرط هب  زامن  ندناوخ  هب  عراش  رما  لثم : دشابن  فیلکت  دروم  عقاو  فرـص  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  زین  داقتعا  لمع  تقو  رد  رگا  و 
: فّلکم هک ، تسنیا  اجنیا  رد  مکح  ياضتقم  هک  تسه  شندوب  هلبق  هب  داقتعا  هک 

هداعا هدوبن  عقاو  اب  قباطم  لمع  هک  دوش  مولعم  دعب  هداد و  ماجنا  یعطق  نینچ  ساسارب  ار  لمع  هدرک و  ادـیپ  فیلکت  هب  فراعتم  عطق  رگا 
. دنکیم عقاو  زا  تیافک  هدش  ماجنا  لعف  هکلب  دیآیمن ، مزال 

. دنکیمن تیافک  عقاو  زا  شلعف  تسا و  مزال  يو  رب  هداعا  تسین  فراعتم  يانبم  رب  شعطق  نوچ  عطق  رد  نکل 
؟ تسیچ ۀلمجلا ) یف  ّقح  اضیا  وهف   ) ترابع رد  ۀلمجلا  یف  حالطصا  زا  دارم  * 

. تسا تسرد  قح و  نخس  تروص  نیا  رد  مکح  لیصافت ، زا  رظن  عطق  اب  هک : تسنیا  ج :
؟ تسیچ عاّطق  عطق  باب  رد  لوصف  بحاص  رظن  * 

ای هتسناد  عاّطق  هک  یتروص  نآ  هب  هدومن  دّیقم  ار  عاّطق  عطق  رابتعا  مدع  هکنیا  زا  سپس  ج :
145 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسا  هدومن  هیجوت  لیذ  وحن  هب  دشابن  عاطق  هکنیا  هب  تسا  طورشم  شعطق  ندوب  تّجح  هک  دهدیم  لامتحا 
دنیبن نآ  زا  یعنم  هدوب و  عطاق  نآ  هب  لقع  هک  دنچره  تسا ، طرش  سدقم  عراش  عنم  مدع  عطق ، ندوب  تّجح  رد 

نآ ّتیجح  هب  مکح  ارهاظ  دـیاب  هدیـسرن  تابثا  هب  عنم  نآ  هک  ینامز  اـت  دـش  هداد  عنم  لاـمتحا  يدروم  رد  رگا  هک  تسنیا  مکح  نکل ، و 
. درک

ناشیا راتخم  تسا و  تروص  دـنچ  نآ  هلمتحم  روص  هدـش  لیـصفت  هب  لـئاق  عاـطق  عطق  رد  لوصف  بحاـص  هک  قوف  بلطم  هب  هجوت  اـب  * 
؟ دشابیم تروص  نیمادک 

هلمج زا  تسا  هدومن  ریوصت  ار  تروص  هس  ج :
عاّـطق عطق  تروص  نیا  رد  عاّـطق ، عطق  ّتیجح  مدـع  هب  مه  تسا و  هاـگآ  شندوب  عاّـطق  هب  مه  شدوـخ  هدوـب و  عاّـطق  فـّلکم  هکنیا  - 1

. درادن يرابتعا 
هن ای  تسا  تّجح  عراش  رظن  زا  عاطق  عطق  ایآ  هک  دنادیمن  نکل  دراد و  زین  شندوب  عاّطق  هب  ملع  هدوب و  عاطق  عقاو  رد  فلکم  هکنیا  - 2
عطق ّتیجح  مدـع  زا  عالطا  ضحم  هب  نکل  دراد  شزرا  عاطق  عطق  هدیـسرن  یعنم  عدر و  عراـش  بناـج  زا  هک ، یناـمز  اـت  تروص  نیا  رد 

. درادن يرابتعا  شعطق  لیلد  طسوت  عاّطق 
عطق هک  دـبایرد  عرـش  ءاضما  همزالم  هار  زا  سپـس  لقع و  مکح  هار  زا  تسا و  عاّطق  هک  دـنادیم  تسا و  عاّطق  عقاو  رد  فلکم  هکنیا  - 3

تسا شزرا  ياراد  ربتعم و  یعاّطق  عطق  نینچ  تسا . تّجح  عاطق 
؟ تسیچ مود  لوا و  تروص  ود  رد  عاطق  عطق  رابتعا  مدع  رب  لوصف  بحاص  لیلد  دییامرفب  نشور  روطهب  * 
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دریذپن تروص  یعدر  عنم و  سّدقم  عراش  بناج  زا  هک  تسا  ربتعم  ینامز  ات  یلقع  مکح  نیا  تسا و  یلقع  عطق ، ّتیجح  هک : تسنیا  ج :
. دوشیم شزرا  دقاف  عدر ، عنم و  دورو  زا  دعب  ّالا  و 

؟ تسا هدش  کّسمتم  یلاثم  هچ  هب  هدومن  هک  یهیجوت  اعّدم و  تیبثت  رد  لوصف  بحاص  * 
: دیوگب شاهدنب  هب  ییالوم  رگا  دیوگیم : ج :

ههفاشم روطهب  نم  هیحان  زا  هچنآ  ارـصحنم  هکلب  نکم ، دامتعا  دوشب  یهتنم  نآ  هبوت  سدـح  ای  لقع  هچنآ  رب  نم  رما  وا  هب  نتفای  عالطا  رد 
. دشابیم نامه  نامرف  روتسد و  یتشاد ، تفایرد  همان  قیرط  زا  ای  دیسر  تشوگ  هب 

؟ تسیچ عاّطق  عطق  رابتعا  رد  لوصف  بحاص  هیجوت  نوماریپ  خیش  بانج  رظن  * 
: دیامرفیم ج :

146 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دنک ادـیپ  عطق  يزیچ  هب  ناسنا  هک  تسا  رّوصت  لباق  ریغ  الـصا  هک  تسا  یفاک  ردـقنیمه  هیجوت  نیا  داسف  رد  هک  یهاـگآ  هدـنناوخ  يوت 

لاـثم نآ  شیاعدـم  تاـبثا  تهج  رد  هک  تسا  بّجعت  یـسب  ياـج  دـهدن و  رثا  بیترت  تسا  نآ  راـثآ  هک  تهج  نآ  زا  نآ  راـثآ  هب  نکل 
. تسا هدروآ  ار  ییاذک 

؟ تسیچ خیش  خساپ  يارخا  ترابع  * 
. میتسه لیلد  عبات  ام  یعوضوم  عطق  رد  هک  نوچ  تسا ، شریذپ  لباق  یعوضوم  عطق  رد  لوصف  بحاص  مالک  هک ، تسنیا  ج :

ار عقاو  نکل  دوش و  لصاح  عطق  هک  تسا  لاحم  هتـشاد و  تقیرط  اتاذ  یقیرط  عطق  اریز  تسا ، لوبق  لـباق  ریغ  یقیرط  عطق  باـب  رد  نکل 
. دهدن ناشن 

. مهاوخیمن وت  زا  ار  عقاو  هن  دیوگب  دناوتب  عراش  دوش و  فشکنم  عقاو  یقیرط  عطق  قیرط  زا  هک  تسین  نکمم  یفرط  زا 
: هجیتن رد 

اتابثا هن  ایفن و  هن  تسین  رابتعا  لعج و  تلاخد  ياج  دراوم  هنوگنیا 
؟ دش هچ  عاطق  عطق  رد  ثحب  لصاح  * 

تسا تّجح  اقلطم  عاّطق  عطق  خیش  رظن  زا  ج :
تسین تّجح  اقلطم  عاّطق  عطق  ءاطغلا  فشاک  رظن  زا 

تسا تّجح  تروص  کی  رد  اهنت  عاّطق  عطق  لوصف  بحاص  رظن  زا 
147 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: عبارلا
ما ال؟ رابتعالا  یف  لیصفتلاب  مولعملاک  وه  له  الامجا  مولعملا  ّنا 

یلع زّجنتلا  یف  لیصفتلاب  مولعملاک  وه  له  لامجالاب  مولعملا  مکحلا  ّنا  و  هب ، فیلکتلا  تابثا  ثیح  نم  هرابتعا  یف  ةرات  عقی  هیف  مالکلا  و 
هلاثتما یف  یفتکی  لهف  ربتعملا  ّیلاـمجالا  وا  ّیلیـصفتلا  ملعلاـب  فیلکتلا  تبث  اـم  دـعب  ّهنأ  یف  يرخا  و  اـسأر ؟ لوهجملاـک  وه  ما  فّلکملا 

عم دیز  امهدحا  نیصخش  مارکا  زوجی  الف  ّیلیصفتلا ؟ ملعلا  رّذعت  عم  ّالا  هب  یفتکی  ما ال  ّیلیـصفتلا  ملعلا  رـسّیت  عم  ول  ۀّیلامجالا و  ۀقفاوملاب 
. رهاط بوث  یف  ةالصلا  ناکما  عم  نیهبتشم  نیبوث  یف  نیتالصلا  لعف  و ال  لیصفّتلاب ، دیز  هفرعم  نم  نّکمتلا 

بوجو ۀـیناثلا  و  ۀـّیعطقلا ، ۀـفلاخملا  ۀـمرح  یلوالا  ناتبترم : هل  ّیلاـمجالا  ملعلا  راـبتعا  ّنـال  نیتهج ، عقی  یلوـالا  ۀـهجلا  نم  هیف  مـالکلا  و 
ماقملا یف  دوصقملاف  هب ، فّلکملا  یف  ّکشلا  دنع  لاغتـشالا  ةءاربلا و  هلئـسم  یه  ۀیناثلا  ۀـبترملا  یف  مّلکتلل  لّفکتملا  و  ۀـّیعطقلا . ۀـقفاوملا 

. یلوالا ۀبترملا  یف  مّلکتلا  لّوالا 
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لاثتمالا یف  ّیلامجالا  ملعلا  ۀیافک  وه  یناثلا و  ماقملا  یف : مالکلا  مّدقنل  و 
: همجرت

( یلامجا ملع  رد  نخس   ) مراهچ هیبنت 

هراشا

: ثحبم نیا  رد  مالک  هن و  ای  تسا  یلیصفت  مولعم  دننام  رابتعا  رد  ایآ  یلامجا  مولعم  هک : تسنیا  رد  نخس 
رب یلیصفت  مولعم  نوچمه  یلامجا  مولعم  ایآ  هکنیا  یلامجا و  ملع  ببـس  هب  فیلکت  تابثا  تهج  زا  تسا  یلامجا  مولعم  رابتعا  رد  یهاگ 
نآ تعاطا  رد  ایآ  ربتعم  یلامجا  ملع  ببس  هب  فیلکت  توبث  زا  دعب  هک ، تسنیا  رد  یهاگ  تسا و  لوهجم  شمکح  ای  هدوب  زّجنم  فلکم 
ملع هک  تسا  زیاج  ینامز  رد  یلامجا  لاثتما  افرـص  اـی  درک  هدنـسب  یلاـمجا  تعاـطا  تقفاوم و  هب  یلیـصفت  ملع  ندوب  نکمم  اـب  ناوتیم 

بوجو دیز و  یلیصفت  تخانـش  رب  رداق  فلکم  تسا و  دیز  ود  نآ  زا  یکی  هک  یـصخش  ود  مارکا  نیاربانب : دشاب  هتـشاد  رذعت  یلیـصفت 
. تسین زیاج  تسوا  هب  مارکا 

هب فیلکت  تابثا   ) لوا تهج  زا  نخس  لاحرههب  هبتـشم  سابل  ود  رد  زامن  ود  تسین  زیاج  كاپ  هماج  رد  زامن  ندنارذگ  ناکما  اب  هچنانچ 
هیعطق تفلاخم  تمرح  لوا : هبترم  تسا 1 - هبترم  ود  ياراد  یلامجا  ملع  رابتعا  هک  اریز  دوشیم  عقاو  ماقم  هبترم و  ود  رد  یلاـمجا ) ملع 

. هیعطق تقفاوم  بوجو  مود : هبترم  - 2
148 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دشابیم هب  فلکم  رد  کش  هب  تبسن  لاغتشا  تئارب و  هلئسم  هیعطق ) تقفاوم  بوجو   ) مود هبترم  هرابرد  نخس  ثحب و  يدصتم  سپ 
تسا هیعطق ) تفلاخم  تمرح   ) لوا هبترم  زا  نخس  لوا  ماقم  رد  دوصقم  سپ 

مدـقم تسا  یلاـمجا  ملع  هب  فـیلکت  توـبث  هک  لوا  ماـقم  رب  ار  لاـثتما  ماـقم  رد  یلاـمجا  ملع  تیاـفک  ینعی  مود  ماـقم  رد  تبحـص  اذـل 
. مینکیم

149 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نایتاب ّیلامجالا  ملعلاب  لاـثتمالا - یف  راـصتقالا - زاوج  ةدـعاقلا  یـضتقم  لوقنف : لاـثتمالا  یف  ّیلاـمجالا  ملعلا  هیاـفک  وه  یناـثلا و  ماـقملا 

رهاّظلاف ۀعاطالا  دصق  یلا  جاتحی  ام  یف  اّما  و  حوضولا ، ۀیاغ  یفف  ۀعاطإلا  دـصق  یلا  هیف  فیلکتلا  طوقـس  جاتحی  ام ال  یف  اّما  هب ، فّلکملا 
. هب رومام  الا  امهدحا  نوکب  عطقی  نیئیشب  نایتالا  دصق  اذا  ۀعاطالا  قّقحت  اضیا 

ۀعاطالا قّقحت  دعب  اهل  دهاش  ذا ال  ۀعونمم ، هنایتاب » هدـعب  ملعلا  یفکی  و ال  هب ، نایتالا  نیح  ربتعم  ابّرقم  هب  ّیتأملا  نوکب  ملعلا  ّنا   » يوعد و 
. ّیلیصفتلا ملعلا  لیصحت  كرت  طایتحالاب و  لمعلا  تادابعلا  ءادأب  ّیلیصفّتلا  ملعلا  لیصحت  نم  نّکمت  نمل  زوجیف  اضیا ، کلذ  ریغب 

رهاظ لب  ةدابعلا ، رارکت  یلع  فّقوت  اذا  طایتحالاب  ءافتکالا  زاوج  مدـع  یلع  قاـّفتالا  توبث  [ 52] ضعب نع  ّیکحملا  وه  امک  رهاّـظلا  ّنکل 
ناک نا  و  [ 53] ّیلیـصفتلا ملعلا  نم  نّکمتلا  مدع  عم  یّتح  طایتحالل  رارکتلا  زاوج  مدع  نیبوثلا  یف  ةالـصلا  ۀلأسم  یف  ّیّلحلا  نع  ّیکحملا 

. اعونمم میمعتلا  نم  هرکذ  ام 
امهدحا عوقوب  عطقی  نیءوضو  أّضوتی  نا  رهاط  بوث  یف  وا  ۀلبقلا  ۀهجب  وا  قلطملا  ءاملاب  ملعلا  لیـصحت  نم  نّکمت  نمل  زوجی  الف  ذئنیح  و 

. امهدحا ةراهطب  عطقی  نیبوث  یف  وا  ۀلبقلا  امهدحا  نوکب  عطقی  نیتهج  یلا  یّلصی  وا  قلطملا  ءاملاب 
ۀلاسملل ۀّیـصوصخ  ذا ال  ّلکلا ، یف  لـّمأتم  هّلعل  و  [ 54 .] ةریخالا ۀلأسملا  یف  زاوجلا  حـیجرت  لب  لّمأتلا  كرادـملا  بحاص  نم  رهاّظلا  ّنکل 
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ةریخالا
یلع قاّفتالا  توبث  مدـع  رهاّظلاف  ءزج - نوکی  نا  لمتحی  ام  عیمج  عم  ةالـصلاب  یتا  اذا  امک  رارکتلا - یلع  طاـیتحالا  فّقوتی  مل  اذا  اـّما  و 

لهاجلا ۀـلأسم  یف  ّیـضرلا - دّیـسلا  مالک  رهاظ  لب  کلذ ، یلا  روهـشملا  باهذ  دـعبی  نکل ال  ّیلیـصفتلا ؛ نیقیلا  لیـصحت  بوجو  عنملا و 
[55] اهماکحا ملعی  نم ال  ةالص  نالطب  یلع  عامجالا  توبث  هل  یضترملا  دّیسلا  هیخا  ریرقت  رهاظ  و  رصقلا - بوجوب 

. ّیلامجالا یلع  ّیلیصفتلا  ملعلا  میدقت  یف  هّلک  اذه 
150 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( لاثتما ماقم  هب  تبسن  یلامجا  ملع  تیافک  رد  مالک  مود ] ماقم  ) ]

هراشا

زاین فیلکت  طوقس  یلّـصوت ) تابجاو   ) هک يروما  رد  نکل  هب ، فّلکم  ماجنا  لاثتما و  ماقم  رد  تسا  یلامجا  ملع  هب  افتکا  هدعاق  ياضتقم 
، تسا دیدرت  نودب  نشور و  رایسب  هلئسم  دشاب  هتشادن  تبرق  دصق  هب 

لعف ود  ماجنا  هک  یتروص  رد  ددرگیمن ، طقاس  ّتین  ققحت  نودب  فیلکت  دراد و  زاین  تبرق  دـصق  هب  يدابع ) تابجاو   ) هک يروما  رد  اما 
تسا یفاک  یلامجا  لاثتما  تعاطا و  ارهاظ  تسا ، فیلکت ) ّقلعتم   ) هب رومام  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوش  دصق 

( نآ عفد  يوعد و  )

تیاـفک هب  روماـم  ماـجنا  زا  دـعب  ملع  لوصح  و  تسا ، مزـال  ربتعم و  لـمع  نیح  رد  شلمع  ندوب  بّرقم  هب  فّلکم )  ) ملع هک  اـعّدا  نیا  و 
. تسا یعونمم  نخس  دنکیمن 

. درادن دوجو  روکذم  ياعدا  رب  يدهاش  لاثتما ، لوصح  و  شلمع ) ندوب  بّرقم  هب  ملع   ) وحن نیا  ریغ  هب  تعاطا  قّقحت  زا  سپ  اریز 
لمع یلامجا  ملع  هب  ینعی :  ) هدومن طاـیتحا  هک  تسا  زیاـج  تسا  نّکمتم  تداـبع  ءادا  هب  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  زا  هک  یـسک  يارب  سپ 

. دیامن كرت  ار  یلیصفت  ملع  لیصحت  و  دنک )

( تادابع رد  طایتحا  زاوج  مدع  )

هراشا

رب فقوتم  طایتحا  هک  يدروم  رد  طایتحا ، ندوبن  زیاج  رب  ءاهقف  نایم  تسا  قافتا  توبث  هدـش  تیاکح  یخرب  زا  هچنآ  ساسارب  ارهاظ  اـما 
دشاب تدابع  رارکت 

لیصحت زا  هکیتروصرد  یتح  هک  دوشیم  نشور  هدش  تیاکح  نیهبتشم  نیبوث  رد  زامن  هلئـسم  نوماریپ  یّلح  موحرم  زا  هچنآ  رب  انب  هکلب 
نکل . ) تسا عونمم  تسه  ناشیا  مالک  رد  هک  یمیمعت  دنچره  تسین  زیاج  طایتحا  رطاخ  هب  زامن  رارکت  دـشابن  نّکمتم  مه  یلیـصفت  ملع 

( تسا تدابع  رد  رارکت  زاوج  مدع  رب  لیلد  لقن  نیا  تیاکح 
: طایتحا زاوج  مدع  تروص  رد  سپ 

وـضو ود  هک  تسین  زیاج  تسا  نّکمتم  كاپ  هماج  رد  زامن  ندـناوخ  ای  هلبق ، فرطب  اـی  قلطم ، بآ  هب  ملع  لیـصحت  زا  هک  یـصخش  يارب 
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زا یکی  هک  دنک  لصاح  عطق  ات  دناوخب  زامن  فرط  ود  هب  هکنیا  ای  هدوب ، قلطم  بآ  اب  وضو  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنک  لصاح  نیقی  ات  دریگب 
(. هماج  ) ود نآ  زا  یکی  تراهط  هب  دنک  لصاح  عطق  ات  دناوخب  زامن  هماج  ود  رد  ای  تسا ، هدوب  هلبق  فرط  ود 

151 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مامت رد  ناشیا  دـیاش  و  تسا . ریخا  هلئـسم  رد  تدابع  رارکت  طایتحا و  زاوج  هکلب  ناشیا ، لّمأت  رگنایب  كرادـم  بحاص  مـالک  رهاـظ  اـما 

، دنشاب هتشاد  لمأت  رهاط ) بوث  هابتشا  هلبق و  هابتشا  فاضم ، هب  قلطم  بآ  هابتشا   ) لئاسم
( دنتسه يداو  کی  زا  هلئسم  هس  ره  نوچ   ) درادن یتّیصوصخ  ریخا  هلئسم  اریز 

( تسین رارکت  رب  فّقوتم  هک  یطایتحا  رد  نخس  )

ءزج تسا  نکمم  هچنآ  مامت  اب  شتالمتحم و  مامت  اب  ار  زامن  هک  یماگنه  لثم  دـشابن ، نآ  رارکت  رب  فّقوتم  تدابع ) رد   ) طایتحا رگا  اـما 
. دننک نایتا  دشاب 

. تسین نایم  رد  یلیصفت  نیقی  لیصحت  بوجو  طایتحا و  زا  عنم  رب  ضرف ) نیا  رد   ) یلامجا قاّفتا و  رهاّظلا  یلع 
بوجو هب  لهاج  هلئسم  رد  هر )  ) یضر دیس  مالک  رهاظ  هکلب  تسین ، دیعب  مه  یلیصفت  نیقی  لیـصحت  بوجو  عنم و  هب  روهـشم  داقتعا  اّما 

. دنادیمن ار  نآ  ماکحا  هک  یسک  زامن  نالطب  رب  تسا  ءاملع )  ) عامجا توبث  هر )  ) یضترم دیس  شردارب  ریرقت  رهاظ  رصق و 
: دیامرفیم خیش  سپس 

دوب نآرب  شمیدقت  بوجو  مدع  یلامجا و  ملع  رب  یلیصفت  ملع  میدقت  اب  طابترا  رد  ماکحا ) بلاطم و   ) نیا مامت 
؟ تسا یملع  هنوگچ  یلامجا  ملع  لئاسملا * حیرشت 

. نآ نیا  نایم  هتسبرس  لمجم و  تروصب  عقاو  زا  فلکم  یهاگآ  زا : تسترابع  ج :
نآ زا  کیمادک  دنادیمن  اصخـشم  نکل  رهظ ، ای  تسا  بجاو  هعمج  ای  تبیغ  رـصع  رد  عقاو و  رد  هک ، دـنادیم  لامجا  روطهب  لثملا : یف 

. دشابیم بجاو  ود 
؟ تسا یملع  هنوگچ  یلیصفت  ملع  * 

فّلکم يارب  عقاو  ماهبا  نودب  دصرددص و  فاشکنا  زا : تسترابع  ج :
تسا بجاو  هعمج  زامن  انّیعم  تبیغ ، رصع  رد  هک  دنادیم  لثملا : یف 

؟ تسیچ کش  * 
. درادن عقاو  يوسهب  یهار  الیصفت  الامجا و  هک  يوحن  هب  فّلکم  يارب  عقاو  دصرددص  ندوب  روتسم  ج :

هن ای  تسا  بجاو  هعمج  تبیغ ، رصع  رد  ایآ  هک  دراد  کش  لثملا : یف 
152 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  نخس  عوضوم  * 
یلامجا ملع  ج :

؟ تسیچ یلامجا  ملع  ثحبم  رد  مالکلا  امنا  * 
؟ هن ای  تسا  تّجح  یلیصفت  ملع  لثم  مه  یلامجا  ملع  ایآ  هک : تسنیا  ج :

؟ تسیچ تسا  تّجح  یلیصفت  ملع  دوشیم  هتفگ  هکنیا  زا  دارم  * 
روآباقع نآ  اب  تفلاخم  زّجنم و  وا  ّقح  رد  اعطق  دش ، لیـصفتلاب  مولعم  فّلکم  يارب  سّدقم  عرـش  ماکحا  زا  یمکح  رگا  هک : تسنیا  ج :

. تسا
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؟ تسا تّجح  اقلطم  یلیصفت  ملع  ایآ  * 
تسا تّجح  دوش  لصاح  یسکره  يارب  یهار و  ره  زا  روهشملا ، دنع  اریز  ریخ ، ج :

. تسا تّجح  دوش  لصاح  هّیعرش  تامّدقم  هار  زا  رگا  اهنت  نویرابخا  رظن  هب  نکل 
تامّلـسم و زا  یلیـصفت  ملع  ّتیجح  ۀـلمجلا  یف  نکل  و  عاّطق ، درف  هن  تسا  تّجح  فراعتم  مدآ  یلیـصفت  ملع  ءاـطغلا ، فشاـک  رظن  زا  و 

دشابیم یلقع  یعرش و  تّجح  نیرتیلاع  هکلب 
مدـعلاک و شدوجو  هکنیا  ای  دـنکیم  زّجنم  اـم  قح  رد  ار  یعقاو  مکح  تسا و  فیلکت  تبثم  یلیـصفت  ملع  لـثم  مه  یلاـمجا  ملع  اـیآ  * 

؟ میتسه هّیلمع  لصا  زا  هدافتسا  هب  فّظوم  ام  هدوب و  ریثأتالب 
. تسا فیلکت  تبثم  یلیصفت و  ملع  هب  قحلم  روهشملا  دنع  - 1 ج :

. دننادیم قلطم  لوهجم  دننام  ار  نآ  هتسنادن و  فیلکت  تبثم  ار  یلامجا  ملع  مه  یخرب  - 2
تسا بجاو  زین  نآ  اب  هیعطق  تقفاوم  هکنیا  ای  تسا  مارح  نآ  اب  هّیعطق  تفلاخم  اهنت  ایآ  دشاب  فیلکت  تبثم  یلامجا  ملع  هک  ضرف  هب  * 

. تسا بجاو  زین  نآ  اب  هیعطق  تقفاوم  هیعطق ، تفلاخم  تمرح  رب  هوالع  روهشملا : دنع  ج :
تسیچ راصتقالا )...  زاوج  هدعاقلا  یضتقم   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا نکمم  یلیصفت  لاثتما  نیرمالا ، دحا  تمرح  ای  بوجو و  هب  یلامجا  ملع  دراوم  رد  یهاگ  هک : تسنیا  ج :
نامه دنک و  ادـیپ  تسد  یلیـصفت  ملع  هب  ثحبلا  صحفلا و  دـعب  دـناوتیم  نکل  دراد  یلامجا  ملع  رـضاح  لاح  رد  فلکم  هچرگا  ینعی :

. دنک لاثتما  ار  یعقاو  مارح  ای  بجاو 
ار یعقاو  ملاع  دسرپیم و  ّلحم  مدرم  زا  اذـل  رمع ، ای  تسا  ملاع  دـیز  هک  تسا  دّدرم  دـبع  نکل  املاع ، مرکا  تسا  هتفگ  یلوم  لثملا : یف 

. دنکیم مارکا  هدرک ، ییاسانش 
زا دناوتیم  یلو  قرشم  ای  تسا و  لامـش  تهج  رد  ای  هلبق  هک  دراد  یلامجا  ملع  فّلکم  نکل  ۀلبقلا : یلا  ّلص  هدمآ : باطخ  لثملا : یف  ای 

. دهد ماجنا  یلیصفت  لاثتما  هلبق  نییعت  زا  سپ  دسرپب و  زامن  لها 
153 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا نکمم  يدروم  ره  رد  یلیصفت  لاثتما  ایآ  * 
. تسا نکمم  یلامجا  لاثتما  اهنت  دراوم  یخرب  رد  ریخ ، ج :

عقاو لاثتما  یلیـصفت و  ملع  يارب  یهار  چـیه  نکل  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  انییعت  تبیغ  نامز  رد  هک  میراد  یلامجا  ملع  لـثملا : یف 
. میرادن نّیعم  وه  امب 

: بلطم لصاح  * 
. دومن افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  ناوتیم  کش  نودب  درادن ، دوجو  یلیصفت  لاثتما  يارب  یهار  هک  يدراوم  رد 

؟ تسا هدروآ  الامجا ) مولعملا  نا   ) ترابع یلامجا ، ملع  ياجهب  خیش  بانج  ارچ  * 
: زا تسترابع  ملع  هکنآ  هچ  ملع ، هن  تسا  مولعم  رما  يارب  تفص  لیصفت  لامجا و  اریز  ج :

. درادن دوجو  یماهبا  لامجا و  چیه  نآ  رد  هک  نیقی  فاشکنا و 
؟ دنربیم راکب  یلیصفتلا ) یلامجالا و  ملعلا   ) ترابع تاریبعت ، رد  ارچ  سپ 

، تسا فوصوم  ّقلعتم  لاح  هب  فصو  باب  زا  لیصفتلا ، لامجالا و  فصو  نوچ  ج :
؟ تسیچ فّلکملا )...  یلع  زّجنتلا  یف   ) ترابع زا  خیش  بانج  دارم  * 

؟ هن ای  تسا  یفاک  فّلکم ، رب  نآ  زّجنت  فیلکت و  تابثا  رد  یلامجا  ملع  ایآ  هک : تسنیا  ج :
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؟ تسیچ فیلکتلا )...  طوقس  جاتحی  امیف ال   ) ترابع رد  ام )  ) زا دارم  * 
، تسین هتسباو  تبرق  دصق  هب  ناشقّقحت  هک  تسا  یتابجاو  ج :

ندب زا  تساجن  هلازا  لثم : دنباییم . قّقحت  جراخ  رد  زین ، ایر  دصق  اب  هکلب 
؟ تسیچ روما  نیا  رد  لاثتما  قّقحت  ّتلع  خیش و  هدومرف  هجو  * 

: هک تسنیا  ج :
. تسا جراخ  رد  نآ  قّقحت  لعف و  لوصح  اهنت  یلّصوت  تابجاو  رد  دوصقم 

؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  دراوم  هنوگنیا  رد  بولطم  * 
. دوشیم لصاح  دراوم  هنوگنیا  رد  بولطم  یلامجا ، لاثتما  طایتحا و  اب  هک  تسا  یهیدب  ج :

: ینعی
نآ تراهط  هب  بآ ، ود  ره  اب  وشتـسش  زا  سپ  دـیوشب ، تسا  قلطم  يرگید  فاضم و  یکی  هک  بآ  ود  اـب  ار  یـسّجنتم  هماـج  فّلکم  رگا 

. دنکیم لصاح  نیقی 
؟ تسیچ هعاطالا )...  دصق  یلا  جاتحی  امیف   ) ترابع رد  ام )  ) زا دارم  * 

 ... جح و هزور ، زامن ، لثم : تسا . تبرق  دصق  ّتین و  رب  فّقوتم  ناشقّقحت  هک  تسا  یتابجاو  ج :
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  يدّبعت  تابجاو  رد  یلامجا  ملع  هب  افتکا  زاوج  لاثتما و  قّقحت  هجو  * 

: هک تسنیا  ج :
154 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیم تبرق  دصق  تعاطا و  ّتین  اب  بجاو  لیصحت  سّدقم  عراش  بولطم 
. دومن افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  ناوتیم  درادن ، دوجو  یلیصفت  لاثتما  يارب  یهار  هک  يدراوم  دش  هتفگ  * 

؟ هن ای  دنکیم  تیافک  یلامجا  لاثتما  یلیصفت ، لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  هک  تسنیا  لاؤس  لاح 
. تسا نکمم  تروص  راهچ  رد  یلیصفت  لاثتما  الوا : ج :

دراد دوجو  ثحب  زا  هلحرم  ود  تروص  راهچ  نیا  زا  کیره  رد  ایناث :
؟ تسیچ یعرش )  ) لیلد ياضتقم  - 2 تسیچ ؟ القع ) لقع و  مکح   ) هدعاق ياضتقم  - 1

؟ تسیچ تروص  نیا  رد  لیلد  هدعاق و  ياضتقم  و  تسا ؟ هنوگچ  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  و  یلیصفت ، لاثتما  رد  نّکمت ، لّوا  تروص  * 
تسا لمع  رارکت  مزلتسم  طایتحا  تسا و  یلّصوت  لمع  ج :

: لاح رکب  هب  ناموت  ای 50  مراکهدب  دیز  ياقآ  هب  ناموت  ای 10  هک  منادیم  الامجا  لثملا : یف 
. دیز هب  ناموت  مه 100  مهدب و  رکب  هب  ناموت  مه 50  هک : تسنیا  هب  طایتحا 

؟ ارچ تسین ، یلیصفت  لاثتما  هب  يزاین  تسا و  یلامجا  لاثتما  تیافک  لقع ،) مکح   ) هدعاق ياضتقم  اجنیا ، رد 
. تسا هداد  ماجنا  ار  لعفلا  تاذ  فلکم  تسا و  بولطم  لعفلا  تاذ  تاّیلّصوت  رد  تسا و  یلّصوت  روما  زا  نید  يادا  اریز ،

. دنکیم تیافک  یلامجا  لاثتما  اعطق  سپ  میرادن . هدعاق  ياضتقم  لقع و  مکح  نیا  فالخرب  یلیلد  هنوگچیه  مه  یعرش  رظن  زا 
؟ تسا هنوگچ  یلیصفت  لاثتما  رد  نّکمت  زا  مود  تروص  * 

. دشابیمن لمع  رارکت  مزلتسم  طایتحا  هدوب و  یلّصوت  لمع  ج :
: لثملا یف 

. ناموت ای 50  مراکهدب  دیز  هب  ناموت  ایآ 100  هک  منادیمن 
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. تسین رارکت  هب  زاین  مزادرپب و  تسا  ناموت  هک 100  ار  رثکا  هک : تسنیا  هب  طایتحا  لاح :
؟ تسیچ تروص  نیا  رد  هدعاق  ياضتقم  * 

. دشابیمن نآ  فالخرب  یلیلد  مه  یعرش  رظن  زا  دنکیم و  تیافک  یلامجا  لاثتما  هک : تسنیا 
؟ هن ای  تسا  زیاج  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  و  تسا ؟ هنوگچ  یلیصفت  لاثتما  رد  نّکمت  زا  موس  تروص  * 

رد هعمج  ای  رهظ  بوجو  هب  میراد  یلامجا  ملع  لثملا : یف  دـشابیم . رارکت  مزلتـسم  زین  طایتحا  و  تسا ، يدـّبعت  لمع  تروص  نیا  رد  ج :
. تبیغ رصع 

. دشابیم يدّبعت  رما  زامن  هچرگا  ار ، هعمج  مه  میناوخب و  ار  رهظ  مه  هک ، تسنیا  هب  طایتحا  لاح :
155 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ تروص  نیا  رد  هدعاق  ياضتقم  * 
تسا و یعقاو  بجاو  ماجنا  تیاغ ، ضرغ و  هک  ارچ  دنکیم . تیافک  یلامجا  لاثتما  هک : تسنیا  لقع ) مکح  ینعی :  ) هدـعاق ياضتقم  ج :

. دشابیمن یلیصفت  لاثتما  لیصحت  هب  يزاین  اذل  و  دوشیم . لصاح  طایتحا  اب  ضرغ  نیا 
؟ تسیچ نآ  ياجهب  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  رد  دعاق  ياضتقم  تسا و  هنوگچ  یلیصفت  لاثتما  رد  نّکمت  زا  مراهچ  تروص  * 

. دشابیمن رارکت  مزلتسم  مه  طایتحا  و  هدوب ، يدبعت  لمع  زین  تروص  نیا  رد  ج :
. دشابیمن نآ  ءزج  هروس  هک  یئزج  هن  زامن  ای  تسا  بجاو  ام  رب  یئزجهد  زامن  هک ، مینادیم  الامجا  لثملا : یف 

: لاح
. تسا رثکا  ماجنا  هدعاق ، ياضتقم 

؟ هن ای  تسا  زیاج  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  مراهچ ، تروص  رد  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  * 
. تسا زیاج  یفاک و  هلب  لقع ، مکح  هدعاق و  ياضتقم  هب  ج :

. تسام شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ  اریز :
. میرادن لقع  مکح  فالخرب  یعرش  لیلد  مه  یفرط  زا 

؟ تسا یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  هناگراهچ ، روص  رد  هدعاق  ياضتقم  ارچ  امش  رظن  هب  * 
ياهدنب هک  ییاج  رد  تسا  نشور  لاح  درادـن . نآ  رد  یفّرـصت  سّدـقم  عراش  هدوب و  القع  هدـهع  هب  لاثتما  ققحت  تعاطا و  رما  اریز ، ج :

، دیامن نایتا  يراب  ترضح  هب  تبرق  ّتیبولطم و  ءاجر  دصق  هب  ار  ود  ره  و  ددرگ ، لعف  ود  ماجنا  هب  دّدرم 
. دیآیم باسحب  لّثمتم  عیطم و  يو  دشاب ، یعرش  بجاو  لمع  ود  نآ  زا  یکی  هکیتروصرد 

امتح میناوـخب ، زاـمن  فرط  راـهچ  هب  رگا  نکل  دوـمن ، نّیعم  ار  نآ  صحف  اـب  ناوـتیم  هچرگا  تسا ، هبتـشم  هـلبق  هـک ، يدروـم  رد  اذـل  و 
. دشابیمن تسد  رد  بولطم  قّقحت  مدع  رب  زین  یلیلد  چیه  و  دوشیم . لصاح  لاثتما  میاهدروآ و  اجب  ار  یعقاو  بولطم 

؟ تسیچ یّلحلا )...  نم  ّیکحملا  رهاّظلا  لب   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
طایتحا تهج  هب  زامن  زا  رارکت  یکی  تسا : هدومرف  نیهبتشم ، نیبوث  رد  زامن  هلئـسم  رد  هک ، تسا  یّلح  سیردا  نبا  موحرم  يأر  دارم  ج :

. دنشابن نّکمتم  یلیصفت  ملع  لیصحت  زا  هک  یضرف  رد  یّتح  تسین . زیاج 
؟ دراد یهوجو  هچ  هب  تشگزاب  سیردا  نبا  موحرم  يأر  * 

: هلمج زا  هدمع . هجو  ود  هب  ج :
156 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا یعقاو  هب  رومأم  کیمادک  دناوخب ؟ زامن  راب  ود  دهاوخب  رگا  هکنآ  لاح  و  تسا . بجاو  زامن  کی  رازگزامن  صخش  رب  هکنیا : - 1
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. دوشیمن یّشمتم  وا  زا  هجو ) دصق  ای   ) بوجو ّتین  هجیتن : رد 
ود رد  دهاوخب  رگا  هکنآ  لاح  دشاب و  هتشاد  شـسابل  تراهط  هب  ملع  عورـش ، تقو  رد  هک ، تسا  بجاو  رازگزامن  صخـش  رب  هکنیا : - 2

. دراد کش  زامن  ود  زا  کیره  رد  عورش  ماگنه  دناوخب ، زامن  ود  هماج 
: هکنیا بلطم  لصاح  * 

. یلیصفت ملع  زا  نّکمت  مدع  اب  یتح  دشابیمن ، طورشم  طایتحا  هک  دوشیم  هدافتسا  هجو  ود  نیا  رهاظ  زا  دیوگیم : سیردا  نبا  موحرم 
؟ تسیچ اعونمم ) میمعّتلا  نم  هرکذ  ام   ) ترابع رد  میمعت  زا  دارم  * 

. تسا یلیصفتلا ) ملعلا  نم  نّکمتلا  مدع  عم  یّتح   ) ترابع ج :
؟ تسیچ میمعت  نیا  عنم  هجو  * 

یّتح اهقف  زا  کیچیه  هکیتروصرد  دشابن . عورشم  يدروم  چیه  رد  طایتحا  هک : تسنیا  مزلتـسم  دشاب  تسرد  میمعت  رگا  هک : تسنیا  ج :
. دنتسین مزتلم  نآ  هب  ناشیا  دوخ 

؟ دراد هراشا  یبلطم  هچ  هب  كرادملا )...  بحاص  نم  رهاّظلا  نکل   ) ترابع * 
تسا هداد  دشابیم  سابل  تراهط  هب  عطق  طارتشا  هب  لئاق  هک  یسک  لیلد  هب  كرادم  بحاص  هک  یخساپ  هب  ج :

رد هن  تسا  طرـش  نآرب  نتـشاد  تردق  اب  سابل ، تراهط  هب  عطق  هک  ارچ  میرادـن ، لوبق  ار  سابل  تراهط  هب  عطق  طرـش  هک : دـیامرفیم  و 
هابتشا تروص 

؟ دراد یبلطم  هچ  هب  هراشا  ةریخالا ) ۀلأسملل  ۀّیصوصخ  ذا ال   ) ترابع * 
. هلئسم هس  ره  رد  كرادم  بحاص  لّمأت  ّتلع  نایب  هب  دراد  هراشا  ج :

؟ تسیچ رارکّتلا ) یلع  طایتحالا  فّقوتی  مل   ) ترابع زا  دارم  * 
. دنهد ماجنا  ار  رثکا  هک ؛ تسنیا  هب  مه  طایتحا  و  تسین ، رارکت  مزلتسم  طایتحا  یلّصوت و  لمع  هک ، تسا  مّود  تروص  نامه  دارم  ج :

. تسا رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود  هک : يدراوم  مامت  لثم :
؟ هن ای  تسا  هدوب  زامن  ءازجا  زا  تئارق  زا  لبق  هذاعتسا  ایآ  هک  دراد  کش  فّلکم  لثملا : یف 

؟ تسیچ هّللا )...  همحر  یضّرلا  دّیسلا  مالک  رهاظ  لب   ) ترابع زا  دارم  * 
طایتحا هدوب و  يدّبعت  لمع  هک  مراهچ ، تروص  رد  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  مدع  رب  تسا  یـضترم  دّیـس  یـضر و  دّیـس  عامجا  ياعدا  ج :

. تسا رثکا  نایتا  هب  طایتحا  و  تسین . رارکت  مزلتسم  مه 
157 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنکیم تیافک  یلامجا  لاثتما  هکلب  هیئاوتف ، ترهش  هن  دراد و  ّتیجح  لوقنم  عامجا  هن  خیش  رظن  هب  نکل 
دعب بلطم  دوب و  نآ  مّدـقت  بوـجو  مدـع  یلاـمجا و  ملع  رب  یلیـصفت  ملع  میدـقت  اـب  هطبار  رد  دـش  هتفگ  هک  یماـکحا  بلاـطم و  هتکن :

. تسا یلیصفت  ّنظ  نوماریپ 
158 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

)؟ ما ال ّیلامجالا  ملعلا  یلع  مّدقیف  ربتعملا ، ّیلیصفتلا  ّنظلا  ّیلیصفتلا  ملعلاب  قحلی  له  (و 
ۀّیجح تابث  نیرّخأتملا ال  نیب  فورعملا  دادـسنالا » لیلد   » ۀـهج نم  ّالا  هرابتعا  تبثی  مل  اّمم  ناـک  نا  روکذـملا  ّنظلا  ّنا  لاـقی : نا  قیقحتلا 

. رارکتلا یلع  فقوتی  مل  اذا  طایتحالاب  ذخالا  هلیصحت و  كرت  زاوج  یف  لاکشا  الف  قلطملا ، ّنظلا 
ذخالا دیلقتلا و  داهتجالا و  یقیرط  كرات  ةدابع  ۀّحـص  مدـع  یلا  بهذـی  مث  قلطملا ، ّنّظلا  باب  نم  تارامالاب  لمعی  [ 56] نّمم بجعلا  و 

. رخآ ّلحم  طاتحملا  ةدابع  ۀّحص  تابثا  ۀهبشلا و  هذه  لاطبال  هجولا و  دصق  رابتعا  ۀهج  نم  ۀهبّشلا  ّلعل  و  طایتحالاب .
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: ناهجو زاوجلا  مدع  وا  هب  فّلکملا  نییعتب  ّنّظلا  لیصحت  كرت  هب و  ذخالا  زاوج  یفف  رارکتلا ، یلع  طایتحالا  فّقوت  ول  اّما  و 
لیلد هیلع  ّلدی  ملف  طایتحالا  یلع  همیدقت  اّما  هیلع ، طایتحالا  میدقت  بوجو  مدع  هزاوج و  ّالا  تبثی  مل  قلطملا  ّنظلاب  لمعلا  ّنا  نم 

: همجرت

یلیصفت ّنظ  نوماریپ  ثحب 

)؟ هن ای  دوش  هتشاد  مّدقم  یلامجا  ملع  رب  هجیتن  رد  ات  تسا  ربتعم  یلیصفت  ملع  دننام  یلیصفت  ّنظ  ایآ  )
: دوش هتفگ  هک  تسنآ  یضتقم  قیقحت ،

تباث تسا ، فورعم  نیرخأتم  نایم  قلطم  ّنظ  ّتیجح  تابثا  رد  هک  دادسنا  لیلد  هار  زا  زج  شرابتعا  هک  دشاب  ینونظ  زا  یلیصفت  ّنظ  رگا 
. دشابن رارکت  یضتقم  طایتحا  هکنیا  هب  طورشم  دشابیمن ، طایتحا  هب  کّسمت  نآ و  لیصحت  كرت  رد  یلاکشا  دوشن ،

ود هدننکاهر  تدابع ، تّحص  مدع  هب  لئاق  سپـس  و  دنکیم . لمع  قلطم  ّنظ  باب  زا  تاراما  هب  هک ، یـسک  زا  تسا  بّجعت  یـسب  ياج  و 
هجو دصق  رابتعا  تهج  زا  طاتحم ) لمع  تّحـص  رد   ) ناشیا ههبـش  هک  دـیاش  و  دوشیم . طایتحا  هب  هدـننکلمع  و  دـیلقت ، داهتجا و  قیرط 

. تسا يرگید  ّلحم  طاتحم ، صخش  تدابع  تّحص  تابثا  ههبش و  نیا  لاطبا  يارب  و  دشاب .
ود شزاوج ، مدع  ای  هب  فلکم  نییعت  هب  یلیـصفت  ّنظ  لیـصحت  كرت  نآ و  هب  ذخا  زاوج  رد  سپ  دشاب ، رارکت  رب  فّقوتم  طایتحا  رگا  اما 

. دراد دوجو  لامتحا 
159 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دشاب زیاج  رارکت  طایتحا و  هکنیا : لوا : لامتحا 
یلیلد نکل  دوشیم ، تباث  نآرب  طایتحا  میدقت  بوجو  مدع  قلطم و  ّنظ  هب  لمع  زاوج  اهنت  دادسنا ، لیلد  تامّدقم  ّتیمامت  زا  سپ   ) اریز

. تسا عورشم  طایتحا  هب  لمع  هجیتن : رد  دنکیمن  تلالد  طایتحا  رب  نآ  میدقت  قلطم و  ّنظ  هب  لمع  بوجو  رب 
160 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فالخ قلطملا  نظلا  وه  ناک  ول  یعرـشلا و  مکحلا  یلا  قیرطلا  توبث  عم  ۀـّیمکحلا  ۀهبّـشلا  یف  اطایتحا  ةدابعلا  رارکت  نا  رهاـظلا  نا  نم  و 
رابتعا هزاوج و  مدـع  لامتحا  رارکتلاب  طایتحالا  زاوج  مدـع  یف  یفکیف  ّیعامجا ، نظلاب  لمعلا  زاوج  نا  عم  ءاملعلا  نیب  ةّرمتـسملا . ةریـسلا 

. لاثتمالا یف  یلیصفتلا  داقتعالا 
رظنلا عطق  عمف  الامجا  ول  ۀـعاطالا و  ققحتب  ملعلا  لیـصحت  نیب  اّنظ و  ناک  ول  ّیلیـصفتلا و  داقتعالا  لیـصحت  نیب  رئاد  رمالا  ّنا  لـصاحلا : و 

یف کشلا  لوالا و  زاوجب  ملعلا  دعب  نکل  ءالقعلا  لقعلا و  مکحب  ۀعاطالا ، ماقم  یف  لوالا  یلع  امّدـقم  یناثلا  نوکی  یجراخلا  لیلدـلا  نع 
مل نا  کلذ و  كرت  طوحالاف  هجولا ، ۀّین  رابتعا  مهقالطا  کلذ و  نع  [ 57] باحصالا نم  ۀعامج  عنم  ۀهج  نم  تایعرشلا  یف  یناثلا  زاوج 

هزاوج هب  لئاقلا  تبثی  مل  يذلا  قلطملا  نظلا  ال  ّصاخلا ، ّنظلا  وا  هجولاب  ملعلا  عم  ّالا  همّلـسن  الف  هرابتعاب  انلق  ول  هجولا  ۀّین  ّنال  ابجاو ، نکی 
. طایتحالا یلع  همیدقت  لقعی  فیکف  هزاوج ، مدعب  طایتحالا ال  بوجو  مدعب  الا 

: همجرت

یلیصفت ّنظ  هب  لمع  رارکت و  رب  فقوتم  هک  یطایتحا  نایم  رما  نارود 

هراشا

. دشاب نّیعتم  يدادسنا  ّنظ  هب  لمع  هدوبن و  عورشم  طایتحا  هکنیا : مود  لامتحا 
: لیلد
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؛ دشابیم املع  نایم  هیراج  هریـس  فالخ  دـیلقت ) ای  داهتجا  قیرط  كرت  و   ) طایتحا ناونع  هب  تدابع  رارکت  هیمکح  تاهبـش  رد  ارهاظ  اریز 
زاوج هکنآ  لاح  و   ) تسا زیاج  اعامجا  ّنظ  هب  لمع  هک  یتروص  رد  دشاب . قلطم  ّنظ  یعرش ، مکح  هب  ندیسر  يارب  هراما  قیرط و  دنچره 

نآ هب  لاثتما  ماقم  رد  یلیـصفت  داقتعا  مدـع  شزاوج و  مدـع  لامتحا  نامه  طایتحا ، هب  لمع  زاوج  مدـع  رد  سپ  تسا ،) یفالتخا  طایتحا 
. دنکیم تیافک 

: هکنیا بلطم  لصاح 
ول مییاـمن و  ادـیپ  لاـثتما  لوصح  تعاـطا و  قّقحت  هب  ملع  هکنیا ، نیب  و  دـشاب ،) نظ  هچرگا   ) یلیـصفت داـقتعا  لـصحت  نیب  تسا  ریاد  رما 

. الامجا
. دشابیم مّدقم  یلوا  رب  لاثتما  تعاطا و  ماقم  رد  لقع ، مکح  هب  یمّود  یجراخ ، لیلد  دوجو  زا  رظن  عطق  اب  سپ 

كاردتسا

رد هتسناد و  ربتعم  ار  هجو  ّتین  باحصا ، زا  یخرب  هکنیا  رطاخ  هب  تاّیعرش ، رد  مّود  ّتیعورشم  رد  کش  لّوا و  زاوج  هب  ملع  زا  دعب  نکل 
رما نیا  و   ) دناهدومن عنم  طایتحا  هب  لمع  زا  هجیتن 

161 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب لـمع  كرت  طوحا  سپ  درادـن ،) دوجو  یعنم  نینچ  ّنظ  هب  لـمع  هب  تبـسن  هک  یلاـح  رد  ددرگیم  طاـیتحا  زاوـج  رد  کـش  بجوـم 

. دشابن بجاو  اجنیا  رد  طایتحا  كرت  دنچره  تسا ، طایتحا 
زا لقاال  ای  میـشاب  هتـشاد  عطق  نآ  هب  ای  انّیعتم  هک  هدش  مزتلم  نآ  هب  ییاج  رد  نکل  میوشب ، شموزل  هب  لئاق  دنچره  هجو ، ّتین  هکنیا : لیلد 

. زاوج مدع  هب  هن  طایتحا  بوجو  مدع  هب  رگم  هدرکن  تباث  ار  شزاوج  نآ ، هب  لئاق  هک  قلطم  ّنظ  هن  میشاب  هدرک  شزارحا  صاخ  ّنظ  هار 
؟ دشاب مارح  طایتحا  هب  لمع  هدش و  لمع  نآ  هب  امازلا  هدوب و  مدقم  طایتحا  رب  نظ  هب  لمع  هک ، درک  رّوصت  دوشیم  هنوگچ  سپ 

؟ دوشیم لصاح  هنوگچ  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  دییامرفب  همّدقم : لئاسملا * حیرشت 
ج:

کی هب  لّصحم و ...  عامجا  ای  رتاوتم  ربخ  هب  هعجارم  اب  ناوتیم  لثملا : یف  دوشیم . لـصاح  یلیـصفت  ملع  زا  نّکمت  هطـساوهب  یهاـگ  - 1
. دومن لصاح  نیقی  فرط 

. دشابیم فرط  کی  هب  یلیصفت  ّنظ  زا  نّکمت  هطساوهب  یهاگ  و  - 2
؟ تسانعم هچ  هب  نیلوصا  حالطصا  رد  ّنظ  * 

قلطم ّنظ  صاخ ب : ّنظ  فلا : دوشیم  قالطا  انعم  ود  رب  ج :
؟ تسیچ ّصاخ  ّنظ  زا  دارم  * 

لها لوق  ای  لوقنم و  عامجا  ای  دحاو  ربخ  هب  دنتـسم  ّنظ  لثم : دشاب  هدـش  هماقا  شرابتعا  رب  یـصاخ  ربتعم  لیلد  هک  تسا  یّنظ  ره  دارم  ج :
. تغل

؟ تسا ینظ  هنوگچ  قلطم  ّنظ  * 
. تسا ملع  باب  دادسنا  شتّیجح ، رب  لیلد  اهنت  و  درادن . دوجو  شرابتعا  رب  یصاخ  ربتعم  لیلد  چیه  هک  تسا  ینظ  ج :

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  قلطم  ّنظ  هب  لمع  ایآ  * 
، ریخ ج :

ملع زا  نّکمت  ام  هک  ینامز  ات  دـشابیم ، ملع  رّذـعت  نامز  رد  اهنت  نآ  ّتیجح  تسا و  ملع  باب  دادـسنا  قلطم ، ّنظ  ّتیجح  رب  لـیلد  نوچ 
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. دشابیمن زیاج  یّنظ  نینچ  هب  لمع  میراد ،
؟ تسیچ قلطم  ّنظ  ّتیجح  هب  عجار  نویدادسنا  رظن  * 

. دنتسه هربتعم  نونظ  قلطم  ّتیجح  رادفرط  ج :
 ...( سایق لثم : هلطاب  نونظ  يانثتسا  هب   ) دوش لصاح  هک  یهار  ره  زا  یّنظ  ره  ینعی :

162 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دننکیم تباث  دادسنا  لیلد  اب  ار  اعّدم  نیا  و  تسا . تّجح 

؟ تسیچ قلطم  ّنظ  ّتیّجح  هب  عجار  املع  روهشم  رظن  * 
: دنیوگیم هک  ارچ  دنتسین . قلطم  ّنظ  ّتیجح  هب  لئاق  ج :

دناوتیم باتک  رهاوظ  هقث و  رابخا  تسا و  حوتفم  اـم  يور  هب  صاـخ  ّنظ  یملع و  باـب  نکل  تسا و  هتـسب  اـم  يور  رب  ملع  باـب  هچرگا 
. میرادن ّنظ  قلطم  ّتیّجح  هب  يزاین  اذل  و  دنک ، لح  ار  ام  تالکشم  مظعم 

. مینکیم هعجارم  هّیلمع  لصا  هب  مینک ، ادیپ  ار  نآ  مکح  ّصاخ  ّنظ  یملع و  باب  قیرط  زا  میناوتن  هک ، دشاب  مه  يردان  دروم  هچنانچ  و 
؟ تسیچ دادسنا  لیلد  * 

: هلمج زا  تسا . همّدقم  جنپ  زا  بکرم  ج :
. دراد یلامجا  ملع  یلعف ، فیلاکت  توبث  هب  فّلکم ، هکنیا  - 1

، تسا هتسب  ام  يور  رب  فیلاکت  زا  يرایسب  هب  تبسن  یملع  ملع و  باب  - 2
. دشابیمن زیاج  نیفّلکم  رب  فیلاکت  لاثتما  مدع  - 3

. تسین بجاو  جرح ، رسع و  هب  شندش  زّجنم  رطاخ  هب  طایتحا  ملع ، مدع  لهج و  دراوم  رد  - 4
. تسا حیبق  زین  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  - 5

، ّنظ قلطم  ّتیجح  هب  دنکیم  مکح  لقع  ای  هجیتن : رد 
. هداد رارق  تّجح  ار  ّنظ  قلطم  ملع ، رّذعت  نامز  رد  سّدقم  عراش  هک  دوشیم  فشک  ای 

؟ تسیچ هلیصحت ) كرت  زاوج  یف  لاکشا  الف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. تسا يدادسنا ) ای   ) قلطم ّنظ  لیصحت  كرت  رد  لاکشا  مدع  ج :

؟ تسیچ لاکشا  مدع  هجو  * 
طایتحا بوجو  مدع  هلمج : زا  تساهنآ . تیمامت  هناگجنپ و  تامّدقم  رب  فقوتم  يدادسنا  ّنظ  ّتیجح  هک : تسنیا  ج :

. دشابن زیاج  هکنیا  هن  تسین . بجاو  طایتحا  هک  دوشیم  تابثا  تامّدقم ، ّتیمامت  ضرف  هب  هجیتن : رد 
؟ تسا یسک  هچ  خیش  ترابع  رد  يدادسنا  ّنظ  باب  زا  تاراما  هب  لماع  زا  دوصقم  * 

. دشاب هدوب  نیناوق  بحاص  موحرم  ارهاظ  ج :
؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  خیش  دارم  * 

همزال و  دنادیم . زیاج  دادسنا  باب  زا  ار  یّنظ  تاراما  هب  لمع  یّمق ، قّقحم  هک : تسنیا  ج :
163 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لاثتما یمق ، بانج  نکل  تسا  لاثتما  هب  نیقی  لوصح  بجوم  طایتحا  هب  لمع  اریز  ارچ ؟ تسا . طاـیتحا  هب  لـمع  نتـسناد  زیاـج  يأر  نیا 
. دنادیمن زیاج  ار  طایتحا  هب  لمع  یلو  هتسناد  يزجم  ار  دادسنا ) ّنظ   ) ینظ
؟ تسیچ هجولا ) دصق  رابتعا  ۀهج  نم  ۀهبشلا  ّلعل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
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. دیآیم رظن  هب  یمق  ققحم  هدومرف  يارب  دیاش  هک  تسا  یهجو  اهنت  نایب  ج :
؟ تسیچ خلا ) رارکتلا  یلع  طایتحالا  فّقوت  اذا  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

میدروآ ار  ود  ره  نتم  همجرت و  رد  هک  تسا . رارکت  رب  فقوتم  طایتحا  هک  تسا  يدراوم  رد  لامتحا  ود  نایب  ج :
؟ دشابیم هچ  قلطملا )...  ّنّظلاب  لمعلا  ّنا  نم   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا حیضوت  تسا . طایتحا  هب  لمع  زاوج  ینعی : لوا  لامتحا  لیلد  نایب  ج :
. تسا یکی  يدادسنا  ّنظ  هب  لمع  طایتحا و  هب  لمع  زاوج 

. دنکیم تابثا  ار  طایتحا  بوجو  مدع  قلطم و  ّنظ  زاوج  اهنت  دراد ، قلطم  ّنظ  ّتیجح  رب  تلالد  هک  دادسنا  لیلد  اریز 
: نیاربانب

. درادیمن مّدقم  يرگید  رب  ار  کیچیه  دشابیم و  طایتحا  قلطم و  ّنظ  زا  کیره  هب  لمع  زاوج  دادسنا ، لیلد  دافم 
؟ تسیچ ةدابعلا )...  رارکت  ّنا  رهاظلا  ّنا  نم   ) ترابع زا  دارم  * 

تسا طایتحا  زاوج  مدع  قلطم و  ّنظ  هب  لمع  نّیعت  ینعی : مّود  لامتحا  رب  هک  تسا  یلیلد  ود  نایب  ج :
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  نآرب  قلطم  ّنظ  میدقت  طایتحا و  زاوج  مدع  رب  لیلد  نیلوا  * 

ءاهقف یگشیمه  هریس  فالخ  طایتحا ، هب  ندرک  لمع  یعرـش ، مکح  هب  ندیـسر  يارب  قیرط  توبث  اب  هّیمکح ، تاهبـش  رد  هک : تسنیا  ج :
. تسا

. دنکیم تیافک  طایتحا  ّتیطورشم  مدع  رد  هریس ، نیا  سفن  اذل  و 
؟ تسیچ نآرب ، يدادسنا  ّنظ  میدقت  طایتحا و  زاوج  مدع  رب  لیلد  نیمّود  * 

: هک تسنیا  باوج :
. دوشیم لصاح  فیلکت  زا  ضرغ  امتح  ّنظ ، هب  لمع  اب  هدش ، هماقا  ّنظ  رب  نیدهتجم  املع و  تارضح  باّون و  قاّفتا  عامجا و  نوچ 

. دشاب ضرغ  لّصحم  هک  تسین  مولعم  تسا ، املع  فالتخا  دروم  نوچ  نآ  زاوج  طایتحا و  نکل  و 
164 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دراد هیعوضوم  ههبش  اب  یتوافت  هچ  تسیچ و  هّیمکح  ههبش  زا  دارم  دییامرفب  رصتخم  روطهب  * 
تاعوضوم روما و  هابتـشا  زا  یـشان  کش ، هک  هّیعوضوم  ههبـش  لابق  رد  دـشابیم . سّدـقم  عراش  نآ  اشنم  هک  تسا  کـش  زا  يدروم  ج :

. تسا یجراخ 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ههبش  زا  مسق  نیا  هب  مالک  ندومن  دّیقم  ّرس  * 

عورـشم طایتحا  دـشاب ، بجاو  ربتعم و  هجو  ّتین  رگا  هک : يوحن  هب  دـشابیم . نآ  مدـع  هجو و  ّتین  رابتعا  رد  ثحب  العف ، هک : تسنیا  ج :
. تسا زیاج  طایتحا  دشابن ، ربتعم  هجو  ّتین  رگا  و  دشابیمن .

. هدرک دّیقم  نآ  هب  ار  مالک  خیش  بانج  تسا ، عراش  ههبش  کش و  نیا  اشنم  نوچ  اذل  و 
: دیهد خساپ  ریز  تالاؤس  هب  تشذگ  شخب  نیا  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاح 

؟ دومن افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  ناوتیم  قلطم ، ّنظ  يانبم  رب  یّنظ  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  * 
. دومن ثحب  نآ  يور  یعرش  لیلد  هدعاق و  ياضتقم  هب  دیاب  تروصرهرد  هک  تسا  تروص  راهچ  ياراد  هلئسم  ج :

؟ تسا هنوگچ  هلئسم  لوا  تروص  * 
. دشابیمن رارکت  مزلتسم  زین  طایتحا  هدوب و  یلّصوت  لمع  ج :

ار رثکا  دـیاب  طایتحا  مکح  هب  ناموت ، رازه  ای  ناموت  دـص  دـینادیمن  نکل  دـیراکهدب ، دـیز  ياقآ  هب  هک  دـیراد  یلاـمجا  ملع  لـثملا : یف 
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. دیزادرپب
؟ دنک ادیپ  ّنظ  فرط  کی  هب  راکبلط  فرط  زا  لاؤس  ای  هنّیب  هار  زا  دناوتیمن  قوف  هلئسم  رد  ایآ  * 

. دنک ادیپ  تسد  یلیصفت  یّنظ  لاثتما  هب  دناوتیم  ارچ  ج :
؟ دشابیم هچ  اجنیا  رد  رارکت  زا  دارم  * 

. تسا طایتحا  هوحن  نایب  ج :
؟ دنک افتکا  طایتحا  یلامجا و  لاثتما  هب  دناوتیم  یّنظ  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  لاح  * 

: باوج
. دناوتیم هلب ، هک : تسنیا  یلقع ) لیلد   ) هدعاق ياضتقم  - 1

. درادن تلاخد  نآ  رد  یتّیصوصخ  چیه  و  تسا ، لمعلا  تاذ  ماجنا  ضرغ  تاّیلّصوت ، رد  اریز 
. طقاس فیلکت  دوشیم و  لصاح  ضرغ  دسریم و  یعقاو  بجاو  هب  زین  طایتحا  اب  اذل  و 

. تسا عنامالب  یلامجا  لاثتما  مه  عراش  رظن  زا  - 2
؟ تسا هنوگچ  روکذم  هلئسم  مود  تروص  * 

. تسا رارکت  مزلتسم  زین  طایتحا  یلّصوت و  لمع  تروص : نیا  رد  ج :
انیعم نکل  و  دـیراکهدب ، ناموت  رازه  ای  ناموت و  دـص  ای  رمع  دـیز و  صخـش  ود  زا  کـیره  هب  هک  دـیراد  یلاـمجا  ملع  امـش  لـثملا : یف 

. تسا رمع  ای  دیز و  هب  طوبرم  غلبم  مادک  دینادیمن 
165 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  طایتحا  * 
. دیهدب رمع  هب  ناموت  رازه  دیز و  هب  ناموت  دص  ینعی : دیهد . ماجنا  لمع  ود  هک : تسنیا  هب  مود  تروص  رد  طایتحا  ج :

؟ دراد یلیصفت  ّنظ  لیصحت  زا  نّکمت  مود  تروص  رد  ایآ  * 
دراد هلب  ج :

؟ دنک افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  دناوتیم  یلیصفت  لاثتما  رب  تردق  اب  ایآ  * 
. دشابیم زیاج  یلامجا  لاثتما  سپ  تسا . عنامالب  زین  یعرش  رظن  زا  دیامنیم . لمع  لّوا  تروص  نامه  هب  هلب . هدعاق ، ياضتقم  هب  ج :

؟ تسا هنوگچ  هلئسم  موس  تروص  * 
. تسین رارکت  مزلتسم  طایتحا  هدوب و  يدّبعت  لمع  ج :

( هروس نودب   ) یئزجهن ای  تسا  بجاو  نم  رب  یئزجهد  زامن  ای  هک  مراد  یلامجا  ملع  لثملا : یف 
. تسا یئزجهد  زامن  ینعی : رثکا ، نایتا  زین  اجنیا  رد  طایتحا 

؟ هن ای  دراد  یلیصفت  ّنظ  لیصحت  زا  نّکمت  زین  تروص  نیا  رد  ایآ  * 
. دومن ادیپ  یلیصفت  ّنظ  فرط  کی  هب  هعجارم و  عبانم  هب  ناوتیم  هلب ، ج :

؟ مینک افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  میناوتیم  یّنظ ، یلیصفت  لاثتما  رب  تردق  اب  ایآ  * 
هلب هک : تسنیا  هدعاق  ياضتقم  ج :

. میرادن یلیصفت  ّنظ  لیصحت  هب  يزاین  اذل  و  دوشیم . لصاح  رثکا  نایتا  اب  ضرغ  نیا  و  دشابیم ، یلوم  رما  لاثتما  ضرغ  اریز ،
؟ تسیچ موس  تروص  رد  یعرش ، لیلد  ياضتقم  * 

هجو دصق  دادسنا 2 - لیلد  - 1 دراد : دوجو  عنام  ود  یعرش  رظن  زا  ج :
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؟ دیوگیم هچ  موس  تروص  رد  یلامجا  یلاثتما  هب  افتکا  رد  دادسنا  لیلد  * 
. دومن ّدر  ار  حوجرم  فرط  تفرگ و  ار  حجار  فرط  دیاب  تسا ، نکمم  یلیصفت  ّنظ  لیصحت  هک  يدراوم  رد  دیوگیم : ج :

؟ دوش طایتحا  زا  عنام  اجنیا  رد  دناوتیم  دادسنا  لیلد  اعقاو  ایآ  * 
زیاـج ار  حـجار  هب  ذـخا  ّنظ و  هـب  اـفتکا  و  دراد ، جرح  رـسع و  هـک  ارچ  تـسین . بـجاو  طاـیتحا  دـیوگیم : لـیلد  نـیا  هـکاریز  ریخ ، ج :

؟ دراد طایتحا  زاوج  اب  یتافانم  هچ  نیا  لاح  درامشیم .
: هلب

لاثتما يولج  بجاو ، ّنظ  هب  ذخا  تسا و  مارح  ندرک  طایتحا  تفگیم : دادسنا  لیلد  رگا 
166 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین نینچ  نکل  و  تفرگیم . ار  یلامجا 
؟ دناهدرک حرطم  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  زا  عنام  نیمّود  ناونعب  ار  هجو  دصق  ارچ  * 

. نآ ءازجا  کتکت  ای  تدابع و  ّلک  هچ  دراد . مزال  بدن ) ای  بوجو  دصق   ) هجو دصق  تدابع ، هک : دنالئاق  اریز  ج :
دـصق هب  اـت  تسا  مهد  ءزج  هجولا ) دـصق   ) مینادیمن هک  ارچ  دوشیم . توف  هجولا  دـصق  مینک ، هدنـسب  یلاـمجا  یلاـثتما  هب  اـم  رگا  اذـل ،

میهد ماجنا  بابحتسا  دصق  هب  هک  ات  تسا  بحتسم  هکنیا  ای  میهد ، ماجنا  بوجو 
. دومن طایتحا  دیابن  اذل ، و 

؟ تسا مزال  تادابع  رد  هجو  دصق  امش  رظن  هب  ایآ  * 
. تسین تسد  رد  نآ  موزل  رب  یعرش  لیلد  چیه  اریز  ریخ ، ج :

؟ تسیچ رظن  دروم  هلئسم  تروص ، نیمراهچ  * 
. تسا رارکت  مزلتسم  زین  طایتحا  يدّبعت ، لمع  هک : تسنیا  ج :

، هک تسنیا  هب  طایتحا  تسا . بجاو  کی  مادـک  مینادیمن  انّیعم  نکل  و  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  هک ، میراد  یلامجا  ملع  لـثملا : یف 
. میراد زین  فرط  کی  هب  ّنظ  لیصحت  زا  نّکمت  هکیلاحرد  ار ، هعمج  مه  میناوخب ، ار  رهظ  مه 

؟ هن ای  تسا  زیاج  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  ینظ ، یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  * 
. میتفگ موس  تروص  رد  هک  نایب  نامه  هب  تسین  راک  رد  یعنام  هلب ، هدعاق ، ياضتقم  هب  ج 1 -

. تسا هدش  رکذ  طایتحا  زا  دایز  عناوم  یعرش  رظن  زا  اریز  ریخ ، یعرش  لیلد  ياضتقم  هب  - 2
؟ دنامادک مراهچ  تروص  رد  طایتحا  زا  روکذم  عناوم  * 

: هک دوشیم  لاکشا  ج :
؟ میوریمن نظ  غارس  هب  ارچ  ّنظ  لیصحت  زا  نّکمت  اب  - 1

. دوشیم لصاح  تسا  نامرف  لاثتما  هک  یلوم  رما  زا  ضرغ  رثکا  نایتا  اب  اریز  ج :
؟ دینکیم هچ  ار  تبرق  دصق  - 2

درادن دوجو  نآ  رابتعا  رب  مه  یلیلد  هدوبن و  مزال  هجولا  دصق  ج :
. دنتفریمن یلامجا  لاثتما  طایتحا و  غارس  هب  ربتعم ، یلیصفت  ّنظ  زا  نّکمت  اب  هک : تسنیا  خیرات  لوط  رد  املع  هّرمتسم  هریس  - 3

. تسا شزرا  ياراد  دوش  یهتنم  موصعم  نامز  هب  رگا  هریس  ج :
نیعتلا و نایم  نارود  باب  رد  لخاد  هلئـسم  اذـل  و  تسا . هیففلتخم  طاـیتحا  هب  لـمع  نکل  و  تسا ، یعاـمجا  یلیـصفت ، ّنظ  هب  لـمع  - 4

نییعت بناج  باب ، نیا  رد  لقع  مکح  و  تسا ، رییختلا 
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167 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یطایتحایب  دوخ  طایتحا ، يوسهب  نتفر  ینظ ) دنچره  ، ) یلیصفت لاثتما  زا  نّکمت  اب  اذل  و  نّقیتم . ردق  باب  زا  تسا 

؟ تسیچ مراهچ  تروص  نوماریپ  خیش  رظن  * 
ارچ تسا  رتلماک  مه  یلیـصفت  ّنظ  زا  هکلب  تسا ، یفاک  یلامجا  لاثتما  اهنت  هن  زین  تروص  نیا  رد  ءـالقع  لـقع و  رظن  زا  هک : تسنیا  ج :

. درادن اطخ  لامتحا  هک 
. دسریمن طایتحا  هب  تبون  اذل  دنوشیم و  عنام  مراهچ  موس و  عنام  یعرش  رظن  زا  نکل ، و 

؟ تسین رارکت  مزلتسم  اهاجک  رد  تسا و  رارکت  مزلتسم  طایتحا  ییاهاج  هچ  رد  * 
: باوج

. تسا رارکت  مزلتسم  طایتحا  دشاب ، نینیابتم  نیب  نارود  اجکره 
هعمج رهظ و  لثم :

. تسین رارکت  مزلتسم  طایتحا  دشاب ، رثکا  لقا و  نیب  نارود  اجکره  و 
یئزجهن یئزجهد و  لثم :

؟ تسیچ نآرب  يدادسنا  ّنظ  میدقت  طایتحا و  زاوج  مدع  رب  لیلد  نیمود  * 
لصاح فیلکت  زا  ضرغ  انیقی  ّنظ  هب  لمع  اب  هدش ، هماقا  ّنظ  رب  نیدهتجم  املع و  تارـضح  باّون و  قاّفتا  عامجا و  نوچ  هک : تسنیا  ج :

. دوشیم
. دشاب ضرغ  لّصحم  دناوتب  هک  تسین  مولعم  دشابیم ، ءاملع  فالتخا  دروم  نآ  زاوج  طایتحا و  نوچ  نکل ،

؟ دراد دوجو  هیعوضوم  ههبش  هیمکح و  ههبش  نایم  یتوافت  هچ  * 
. تسا یجراخ  تاعوضوم  روما و  هّیعوضوم  رد  یلو  تسا  سّدقم  عراش  هیمکح  رد  ّکش  اشنم  ج :

؟ تسیچ هیمکح  ههبش  هب  اجنیا  رد  مالک  ندومن  دیقم  ّرس  * 
: هک يروطهب  دشابیم . نآ  مدع  هجو و  ّتین  رابتعا  رد  ثحب  اجنیا  رد  العف  هک : تسنیا  ج :

عراش ههبـش  کش و  نیا  اشنم  نوچ  اذل ، تسا و  زیاج  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسین . عورـشم  طایتحا  دشاب ، بجاو  ربتعم و  هجو  ّتین  رگا 
. هدومن دّیقم  نآ  هب  ار  مالک  خیش  بانج  تسا ، سدقم 

؟ درک افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  ناوتیم  قلطم ، ّنظ  يانبم  رب  یّنظ  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  * 
مینک ثحب  لیلد  هدعاق و  ياضتقم  هب  دیاب  تروصرهرد  هک  تسا  تروص  راهچ  ياراد  هلئسم  ج :

168 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دـصق رابتعا  یلع  ّینبم  رارکتلا  یلع  فّقوتی  مل  اذا  طایتحالا  یلع  همیدـقت  ّنا  رهاّظلاف  صوصخلاـب  هراـبتعا  تبث  اّـمم  ّنظلا  ناـک  ول  اـّما  و 
لوقلا حّجرتی  انه  نم  و  طایتحالاب . ذخالا  ّنظلا و  لیصحت  كرت  زاوج  يوقالاف  هجولا  ۀّین  رابتعا  مدع  هماقم  یف  انحّجر  دق  ثیح  و  هجولا ؛

. ۀعامج نم  عنملاب  لوقلا  دوجو  ۀهج  نم  طایتحالا  فالخ  ّهنا  ّالا  دیلقتلا ، كرت  طایتحالاب و  ذخا  اذا  دّلقملا  ةدابع  ۀّحصب 
عقاولا لیـصحت  ّنا  نم  مّدـقت  امل  ّصاخلا  ّنظلاـب  ذـخالا  یلع  هتّیولوا  لـب  رارکتلا  زاوج  اـضیا  رهاّـظلاف  رارکتلا  یلع  طاـیتحالا  فّقوت  نا  و 

، الیصفت ناک  ول  هب و  یّنظلا  داقتعالا  لیصحت  نم  یلوا  الامجا  ول  ملعلا و  قیرطب 
. لاثتمالا ماقم  یف  اهب  لمعلا  نّیعت  عقاولا ال  نع  اهتیافک  یلع  ّتلد  امنا  ۀّصاخلا  نونّظلا  ۀلدا  و 

ام یلا  افاضم  کلذ . فالخ  یف  طایتحالا  لعج  نیرّخاتملا -) نیب  روهـشملا  لـب  [ 58] ۀعامج لوق  وه  امک  - ) هجولا ۀّین  رابتعا  ۀهبـش  ّنا  ّالا 
. ةّرمتسملا ةریّسلل  رارکتلا  ۀفلاخم  نم  تفرع 
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: همجرت

( یلامجا ملع  هب  لمع  صاخ و  ّنظ  هب  لمع  نایم  رما  نارود  )

هراشا

، یلامجا ملع  هب  لمع  طایتحا و  رب  نآ  میدقت  ارهاظ  دشاب ، هدش  تباث  يربتعم  لیلد  هب  شتّیجح  هک  دـشاب  ینونظ  زا  یلیـصفت  نظ  رگا  اما 
ّتین رابتعا  مدع  شدوخ  ياج  رد  ام  هک  اجنآ  زا  و  تسا . هجو  دصق  موزل  رابتعا و  رب  ینبم  دشابن ، رارکت  رب  فّقوتم  طایتحا  هکیتروصرد 
لوق هک ، تساجنیمه  زا  و  تسا . زیاج  طایتحا  هب  لمع  عورـشم و  شکرت  ّنظ ، لیـصحت  هک : تسنیا  يوقا  سپ  میاهداد ، حـیجرت  ار  هجو 

عنم نآ  زا  ءاهقف  زا  یخرب  نوچ  یهتنم  تسا . حیحـص  درادرب ، دیلقت  زا  تسد  دنک و  طایتحا  هب  لمع  هک  ینامز  دـّلقم ، تدابع  تّحـص  هب 
. تسا طایتحا  فالخرب  طایتحا ، هب  دّلقم  لمع  لوق  نیا  رابتعا  هب  دناهدومن ،

، تسا لمع  رارکت  رب  فّقوتم  هک  دشاب  یطایتحا  و  دراد ) لمع  رارکت  رب  فقوت  هک  یطایتحا  صاخ و  ّنظ  هب  لمع  نایم  رما  نارود   ) رگا و 
یلوا دشاب  لامجا  وحن  هب  هچرگ  یملع ، قیرط  زا  عقاو  لیـصحت  هک  ارچ  تسا ، یلوا  صاخ  ّنظ  هب  ذخا  زا  هکلب ، تسا . زیاج  رارکت  ارهاظ 

. دشاب یلیصفت  نظ  ّنظ ، هک  دنچره  تسا ، یّنظ  داقتعا  لیصحت  زا 
هب ذـخا  بوجو  لمع و  راصحنا  نیعت و  رب  هن  دراد  تلالد  اهنآ  هب  لمع  ندوب  يزجم  عقاو و  زا  اهنآ  تیاـفک  رب  اـهنت  هّصاـخ  نونظ  ّهلدا  و 

. رصح وحن  هب  لاثتما  ماقم  رد  ّنظ 
رد رّخأتم  روهـشم و  ءاهقف  یخرب  فرط  زا  هجو  ّتین  رابتعا  ههبـش  هکنیا  زج  تسا ) زیاج  زین  طایتحا  هب  لمع  ّهلدا ، نیا  دوجو  ضرف  اب   ) اذل

. دراد تفلاخم  عرش  لها  املع و  نایم  يراج  هریس  اب  لمع  رارکت  هک : نآرب  هوالع  دراد . دوجو  اجنیا 
169 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دّبعتلا وه  یعادلا  ّنا  یف  قّفتا - هجو  ّياب  هلوصح  ال  هب ، روماملاب  دّبعتلا  وه  رمالا  یعاد  نوکب  عطقلا  دعب  ّکش - اذا  ّهنا  لاقی : نا  ناکما  عم 
سیل اذه  و  یناثلاب . ّالا  یعادلا  ضرغلا  طوقـس  مدع  لصالاف  هریغ ، نع  اّزیمتم  هصوصخب  دّبعتلا  وا  دیزا ، وا  نیرما  نمـض  یف  ول  هداجیاب و 

. یفخی امک ال  هقالطاب ، [ 59] عفری یّتح  ةدابعلا  کلت  لیلد  یف  ادییقت 
داهتجالا وا  دـیلقّتلا  نم  ربتعملا - هّنظب  الّوا  عقاولا  لیـصحتب  رارکتلا  ةدارا  دراوم  عیمج  یف  طایتحالا  كرت  زوجی  لب ال  یغبنی  ـالف  ذـئنیح  و 

. طایتحالا ۀهج  نم  ۀبرقلا  دصقب  رخآلا  لمتحملاب  نایتالا  ّمث  هجولا ، ۀّین  عم  بجاولا  نایتا  و  ۀقلطملا - وا  ۀّصاخلا  نونظلا  لامعاب 
عوفدم بوجولا » ۀّینب  هیف  ّلخا  دق  نوکیف  ۀبرقلا ، دـصقب  هب  یتا  ام  بجاولا  نوک  لامتحا  ۀـهج  نم  طایتحالا  فلاخی  دـق  اذـه  ّنا   » مّهوت و 

دعب فّلکملا  یلع  ارهاظ  هبوجو  مدعل  اعطق ، ادساف  ناک  بوجولا  ۀّینب  هب  یتا  ول  ذا  هنم ، ّدبال  اّمم  طایتحالل  ۀفلاخملا  نم  رادـقملا  اذـه  ّناب 
نم یّتح  اعامجا ، طایتحالا  باب  نم  هب  یتؤی  ام  یف  طـقاس  هجولا  ۀـّین  ّنا  تلق : تئـش  نا  و  ربتعملا . هّنظ  یف  هیلع  بجو  اـمب  ناـیتالا  ضرف 

ادـحا ّنظا  و ال  اوغل ، هنوک  و  طایتحالا ، ۀّیعورـشم  مدـع  طایتحالا  ماقم  یف  هجولا  ۀـّین  رابتعاب  مهلوق  مزال  ّنال  هجولا ، ۀـّین  رابتعاب  نیلئاـقلا 
[60 .] کلذب مزتلی 

: همجرت

( نآ عفد  مّهوت و  کی  )

: هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتشذگ  اهنیا  زا 
یعاد و هکنیا ، رد  دـنک  کش  یقیرط ) ره  زا  نآ  داجیا  هن  تسا  هب  رومام  هب  دـّبعت  نامه  رما ، رب  ثعاـب  هکنیا ، هب  عطق  زا  دـعب   ) یـسک رگا 
هب فّلکم  دـنادیمن  هک  رتشیب ، ای  لمع ) رد  رارکت  طاـیتحا و   ) رما ود  نمـض  رد  ول  تسا و  هدوب  نآ  داـجیا  هب  دـّبعت  شلعف ، ماـجنا  ثعاـب 
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دشابیم شدوخ  ریغ  زا  ّزیمتم  لعف و  نآ  صوصخ  هب  دّبعت  ضرغ  هکنآ  ای  دشابیم ؟ رما  ود  نآ  زا  کیمادک  یعقاو 
، ریغ زا  ّزیمتم  یـصوصخ و  روطهب  ار  لعف  هکنآ  رگم  تسا . رما  رب  یعاد  طوقـس  مدع  ياضتقم  لاغتـشا ،) هدـعاق   ) لصا يدروم  نینچ  رد 

. دنک نایتا 
: نیاربانب تدابع . نآ  لـیلد  قـالطا  ببـس  هب  دـییقت  نآ  دوش  عفر  اـت  تسین  تداـبع  نآ  بوجو  لـیلد  رد  دـییقت  قوف ، نخـس  ياـنعم  هتبلا 

داهتجا دیلقت و  زا  لصاح  ربتعم  ّنظ  هلیسوب  عقاو ، لیـصحت  رد  طایتحا  تدابع ، رارکت  دراوم  زا  کیچیه  رد  هک  تسین  زیاج  هکلب  هتـسیاش 
لامعا و 

170 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوش كرت  قلطم ، ای  صاخ  نونظ 

( عفد مهو و  )

طایتحا هلیسونیدب  و  تسا . هقلطم  تبرق  دصق  هب  طایتحا  باب  زا  رگید ، لمتحم  ماجنا  سپس  و  تسا ، هجو  دصق  اب  عقاو )  ) بجاو ماجنا  و 
نیا زا  تسا  طایتحا  فـالخ  طاـیتحا ) زا  ناـیب  هوحن   ) نیا هکنیا  رد  مّهوت  و  تسا . هداد  ماـجنا  ار  یعقاو  بجاو  و  هدومن ، تاـعارم  ار  ماـت 
هدـش دراو  لالخا  بوجو )  ) هجو دـصق  هب  هجیتن  رد  هدوب و  یعقاو  بجاو  نامه  هداد  ماجنا  تبرق  دـصق  هب  هچنآ  دراد  لاـمتحا  هک  تهج 

. تسا عفدنم  دشاب ،
: اریز

شلعف انیقی  دهد ، ماجنا  بوجو  دصق  هب  ار  روکذم  لمتحم  رگا  هک  ارچ  تسا . يرهق  طایتحا ، زا  فّلخت  تفلاخم و  لامتحا  زا  رادـقم  نیا 
. دهد ماجنا  بوجو  ّتین  هب  ار  نآ  دناوتب  هکنیا  ات  هدوبن  بجاو  فّلکم  رب  رهاظ  بسح  هب  روبزم  لعف  اریز ، دوشیم . دساف 

. هداد ماجنا  هدومن و  زارحا  ربتعم  ّنظ  اب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  مه  ضرف  تسا و  هدوبن  شاهدهع  رد  رتشیب  بجاو  کی  هکاریز ،
. دهد ماجنا  ار  رگید  لعف  بوجو ، دصق  هب  درادن  قح  نآ ، ماجنا  زا  سپ  اذل 

؟ تسیچ رارکتلا ) یلع  فقوتی  مل  اذا  طایتحالا  یلع  همیدقت  نا  رهاظلاف   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 
هئارا دراد ، لـمع  رد  رارکت  هب  زاـین  طاـیتحا  هب  لـمع  هک  يدروـم  رد  طاـیتحا ، رب  صاـخ  ّنظ  میدـقت  هب  نیلئاـق  هک  یلیلد  هک : تسنیا  ج :

. تسا هجو  ّتین  رابتعا  دناهدرک ،
: دیامرفیم سپس 

: دنیوگیم هک  دنراد  مه  يرگید  لیلد  هکلب  تسین ، هجو  ّتین  موزل  اهنت  ناشیا  لیلد 
مدـع رد  نآ  رد  کش  دوجو  فـالتخا و  نیا  سفن  و  تسا ، هیففلتخم  طاـیتحا  هب  لـمع  نکل  تسا ، زیاـج  اـعامجا  صاـخ  ّنظ  هب  لـمع 

، دنکیم تیافک  شزاوج 
[61 [؟ تسیچ قوف  لوق  نوماریپ  خیش  رظن  * 

ص170 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا زیاج  طایتحا  هب  لمع  عورشم و  نظ  لیصحت  كرت  هک : تسنیا  يوقا  دیوگیم  اذل  و  دنادیمن . ربتعم  ار  هجو  تین 

عنم نآ  زا  ءاهقف  زا  یخرب  نوچ  یهتنم  تسا  تسرد  شلمع  دنک ، لمع  طایتحا  هب  هتـشادرب و  تسد  شدوخ  دیلقت  زا  دّلقم  رگا  هجیتن : رد 
، طایتحا هب  دّلقم  لمع  لوق ، نیا  رابتعا  هب  دناهدومن 

171 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسا طایتحا  فالخ 
؟ تسیچ ذخالا ).....  یلع  هتّیولوا  ات  رارکتلا ....  یلع  طایتحالا  فقوت  نا  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: هک تسنیا  ج :
رهظ و ناـیم  هعمج  زور  رد  بجاو  زاـمن  نارود  لـثم : تسا  لـمع  رارکت  رب  فقوتم  هک  یطاـیتحا  ّنظ و  هب  لـمع  ناـیم  دوب  ریاد  دارم  رگا 

. تسا یلوا  مه  صاخ  ّنظ  هب  ذخا  زا  هکلب  تسا ، زیاج  رارکت  اهنت  هن  رهاظلا  یلع  هعمج ،
؟ تسیچ قوف  ياعدم  رب  خیش  لیلد  * 

: هک تسنیا  ج :
ّنظ ّنظ ، هک  دـنچره  تسا ؛ رتهب  بتارم  هب  ینظ  داـقتعا  لیـصحت  زا  دـشاب  مه  لاـمجا  وحن  هب  دـنچره  یملع  قیرط  زا  عقاو  هب  یباـیتسد 

. دشاب یلیصفت 
؟ هن ای  مینک  افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  میناوتیم  صاخ  ّنظ  لیصحت  هار  زا  یّنظ  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  اب  ایآ  دش  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  * 

. مییامن یسررب  دیاب  یعرش  لیلد  لیلد و  ياضتقم  هب  هجوت  اب  ار  کیره  هک  تسا  لامتحا  راهچ  ياراد  هلئسم  یلک  روطهب  اجنیا  رد  ج :
: هکنیا لوا  لامتحا  فلا :

ناموت رازه  ود  ای  مراکهدب  ناموت  رازه  ای  هک  مراد  یلامجا  ملع  لثملا : یف  تسین . رارکت  مزلتسم  طایتحا  یلصوت و  لمع 
قیرط زا  مراد  تردـق  هکیلاحرد  لمع  ود  ماجنا  هن  تسا  رثکا  ماجنا  هب  مه  طایتحا  ایناث : تسا  یلّـصوت  بجاو  نید  يادا  الوا : اـجنیا ، رد 

. منک ادیپ  فرط  کی  هب  صاخ )  ) ّنظ هنّیب ،
؟ هن ای  مینک  افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  میناوتیم  قوف  تروص  رد  یلیصفت  لاثتما  نآ  لابند  هب  ّصاخ و  ّنظ  زا  نّکمت  هب  هجوت  اب  ایآ  * 

. تسه مه  بولطم  هکلب  درادن  دوجو  طایتحا  زا  یعنام  مه  اعرش  هلب ، هک : تسنیا  هدعاق  ياضتقم  ج :
: هکنیا مود  لامتحا  ب :

دیاب هچ  راـنید  ای 10  مراکهدـب و  مهرد  ای 10  هک  منادیم  لامجا  روطهب  ـالثم : تسا . رارکت  مزلتـسم  مه  طاـیتحا  هدوب و  یلّـصوت  لـمع 
؟ منکب

میامن تخادرپ  ار  رانید  مهرد و 10  مهد و 10  ماجنا  لمع  ود  هک : تسنیا  طایتحا 
زین فرط  کی  هب  صاخ  ّنظ  لیـصحت  رب  رداق  هکیلاحرد  تسا  لمع  رارکت  هب  مه  طایتحا  تسا ، یلـصوت  بجاو  نید  يادا  زین  اـجنیا  رد 

. مشابیم
172 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا یفاک  مه  یلامجا  لاثتما  هب  افتکا  ایآ  یلیصفت  لاثتما  زا  نکمت  هب  هجوت  اب  * 
. دشابیمن یلیصفت  لاثتما  هب  يزاین  درادن و  یعنام  طایتحا  هک : تسنیا  یعرش  لیلد  و  القع ) لقع و  لیلد   ) هدعاق ياضتقم  ج :

: هکنیا موس  لامتحا 
. تسین رارکت  مزلتسم  مه  طایتحا  تسا و  يدّبعت  لمع 

لمع کی  موص  اجنیا ، رد  هیقرشم . هرمح  باهذ  ات  ای  تسا  بجاو  نم  رب  سمش  صرق  شـشوپ  ات  ای  موص  هک : منادیم  الامجا  لثملا : یف 
عباـنم و قیرط  زا  مناوتیم  هکیلاـحرد  منک ، يراددوخ  هرمح  باـهذ  اـت  ینعی : دوش ، ماـجنا  رثکا  هک : تسنیا  هب  طاـیتحا  تسا و  يدـّبعت 

. تسا هیقرشم  هرمح  باهذ  ات  موص  بوجو  الثم  هکنیا ؛ رب  ینبم  مروآ  تسد  هب  یّنظ  یلیصفت  لاثتما  ياهقث  دحاو  ربخ  هب  یبایتسد 
؟ هن ای  مینک  افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  میناوتیم  ینظ  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  هب  هجوت  اب  لاح  * 

ضرغ زین  رثکا  ماجنا  طایتحا و  اب  هک  ارچ  تسین  مزال  مه  صاخ  نظ  لیـصحت  تسا و  عنامالب  طایتحا  هلب ، دیوگیم : هدـعاق  ياضتقم  ج :
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دوشیم لاثتما  یلوم  رما  هدش و  لصاح 
: هلمج زا  تسا  حرطم  لیذ  حرش  هب  یعناوم  تالاکشا و  یعرش  رظن  زا  نکل 

نتفر نیب  زا  ات  صرق  ندـش  ناهنپ  زا  ایآ  هک ، مینادیمن  مینک  افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  هچنانچ  دراد و  مزال  هجو  دـصق  تدابع  هکنیا : فلا :
. دومن افتکا  طایتحا  هب  ناوتیمن  اذل  و  هن ؟ ای  مینک  بوجو  دصق  ات  تسا  بجاو  كاسما  هرمح 

فالتخا دروم  یلامجا  لاثتما  طایتحا و  هار  ندومیپ  نکل  میتسه ، روذعم  مه  هللا  دـنع  تسرد و  اعامجا  یّنظ  یلیـصفت  لاثتما  هب  ذـخا  ب :
ردـق هب  ذـخا  نییعت ، بناج  هب  ذـخا  هکنیا  باب  زا   ) ار نییعت  لـقع  رییخت ، نییعت و  ناـیم  رما  نارود  رد  هن و  اـی  تسه  يزجم  اـیآ  هک  تسا 

دومن افتکا  طایتحا  هب  دیابن  اذل  درادیم و  مدقم  تسا ) نّقیتم 
؟ تسیچ روبزم  تالاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

. دنادیم یفاک  زیاج و  ار  یلیصفت  لاثتما  هتسنادن و  ربتعم  ار  هجو  دصق  ج :
: هکنیا مراهچ  لامتحا  د :

. رارکت مزلتسم  طایتحا  تسا و  يدبعت  لمع 
، تسا هناگراهچ  ياهتهج  زا  یکی  رد  هلبق  هک  مینادیم  لثملا : یف 

قیرط زا  میناوتیم  هکنآ  لاح  میناوخب و  زامن  کی  تهج  راـهچ  زا  کـیره  هب  ینعی : دوش . رارکت  لـمع  هک : تسنیا  هب  طاـیتحا  اـجنیا  رد 
. تسا تهج  نالف  رد  هلبق  هک  مینک  ادیپ  یلیصفت  ّنظ  نینمؤم )...  رباقم  دجاسم و  بارحم  لثم :  ) هربتعم تراما 

173 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  دومن  افتکا  یلیصفت  لاثتما  طایتحا و  هب  ناوتیم  ایآ  مراهچ ، لامتحا  رد  یلیصفت  نظ  زا  نّکمت  هب  هجوت  اب  * 

تسا رتلماک  طایتحا  قیرط  هکلب  تسین  یلیصفت  ّنظ  لیصحت  هب  يزاین  اهنت  هن  درادن و  یعنام  طایتحا  هلب ، هک : تسنیا  هدعاق  ياضتقم  ج :
طایتحا قیرط  فالخ  هب  دراد  دوجو  عقاو  هب  ندیسرن  اطخ و  لامتحا  صاخ  ّنظ  هب  لمع  رد  نوچ  صاخ ، نظ  هب  لمع  زا 

. تسین طایتحا  ياج  صاخ  ّنظ  زا  نّکمت  اب  هکنیا : رب  ینبم  دراد  دوجو  يدّدعتم  عناوم  اریز  ریخ ، هک : تسنیا  یعرش  لیلد  ياضتقم  و 
؟ دنامادک مراهچ  لامتحا  رد  طایتحا  هب  لمع  ذخا و  عناوم  * 

: تدابع هک ، تسنیا  ج :
. دراد مزال  زیمت  دصق  هجو و  دصق  تبرق ، دصق  - 3 - 2 - 1

. طایتحا هب  هن  دینک  لمع  ّصاخ  ّنظ  هب  دیاب  دیوگیم : صاخ  نظ  ّهلدا  - 4
. دننکیمن افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  ّصاخ  ّنظ  زا  نّکمت  اب  هک ؛ تسنیا  اهقف  ّرمتسم  هریس  - 5

. تفرگ ار  نییعت  بناج  دیاب  رییختلا  نییعتلا و  نایم  رما  نارود  رد  - 6
. مینکیم يراج  ار  تئارب  لصا  بوجو ، لصا  رد  کش  ینعی : هن ، ای  تسا  بجاو  لمع  نالف  میراد  کش  هک  اجنآ  - 7

لصا ایآ  هک  رما ، باب  هب  دوشیم  طوبرم  يدبعت ، ای  تسا  یلّصوت  بجاو  ایآ  هک  میراد  کش  یلو  میراد ، نیقی  بوجو  لصا  هب  هک  اجنآ 
؟ هّیلصوت تابجاو  ای  تسا  هیدبعت  تابجاو  رد 

؛ هک میراد  کش  ینعی  میراد  کش  ّتین  تیفیک  رد  یلو  مینادیم  مه  ار  ندوب  يدبعت  مینادیم ، ار  بوجو  هک  اجنآ  و 
نیا اب  رما ، لاثتما  هب  دّبعت  هکنیا  ای  تسا  یفاک  نیرمالا  دـحا  هب  تبرق  دـصق  هکلب  دـشابن ) ّزیمتم  ول  و   ) تسا رما  لاثتما  هب  دـّبعت  ضرغ ، ایآ 

؟ تسا یلوم  بولطم  دشاب ، ریغ  زا  زاتمم  هک  ّتیصوصخ 
؟ تسیچ روکذم  عناوم  هب  خیش  خساپ  * 

. درادن دوجو  نآ  موزل  رابتعا و  رب  یلیلد  نوچ  دشابیمن  مزال  هجو  دصق  - 1
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. یلاعت هّللا  یلا  اهبحاصب  وا  اهب  بّرقتأ  هکنیا : هب  مینکیم  ّتین  ار  تبرق  دصق  - 2
. تسین تسد  رد  نآ  موزل  رب  یلیلد  اریز  تسا ؛ رابتعا  دقاف  مه  زیمت  دصق  - 3

. لاثتما ماقم  رد  ار  اهنآ  هب  لمع  بوجو  هن  دنراد  نونظ  تیافک  رب  تلالد  اهنت  مه  نونظ  ّهلدا  - 4
ياضما دروم  ای  دـشاب  هدرک  لـمع  نآ  هب  موصعم  دوخ  دوش و  یهتنم  موصعم  ناـمز  هب  هک  دراد  شزرا  يریـس  مه ، ياهریـس  دروم  رد  - 5

رب تلالد  رثکا  دح  هریس  هکنیا ، نمض  دشاب ؛ موصعم 
174 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناسریمن ار  نآ  موزل  نکل  دراد  نظ  هب  ذخا  ّتیعورشم 
. دنکیم نییعت  مّدقت  هب  مکح  لقع  مه  رییخت  نییعت و  نایم  نارود  رد  - 6

: هک مییوگیم  مه  متفه  لاکشا  دروم  رد  - 7
. میراد لاثتما  هب  نیقی  میهد  ماجنا  اصخشم  ار  يدبعت  بجاو  دشاب و  زیمت  رگا 
؟ هن ای  تسا  هدش  لصاح  یلوم  ضرغ  ایآ  هک  مینکیم  کش  دشابن ، زیمت  رگا 

لیـصحت هکلب  تسین ؛ یفاک  یلامجا  لاثتما  طایتحا و  سپ  دوشیم . يراج  مدعلا  ۀلاصا  مینک ، ادیپ  ضرغ  لّصحم  رد  کش  هک  اجکره  و 
. تسا مزال  ّنظ 

؟ تسیچ اهتیافک )....  یلع  ّتلد  ات  نونظلا .....  ّهلدا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: لیذ حرش  هب  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  زا  خساپ  ج :

زا ریغ  لاثتما  ماقم  رد  هک ؛ تسنیا  اهنآ  دافم  دشابیم و  اهنآ  هب  لمع  نّیعت  ماقم  رد  هتشاد و  ّصاخ  ّنظ  رابتعا  رب  تلالد  هک  ياّهلدا  یتقو 
یطایتحا ّصاخ و  ّنظ  هب  لمع  نیب   ) نارود تروص  رد  هک ، میریذـپب  ام  ارچ  دومن ، تعاطا  دـیابن  رگید  وحن  هب  صاـخ ) ّنظ   ) نآ هب  ذـخا 

؟ تسا یلوا  صاخ  ّنظ  هب  لمع  زا  لمع  رارکت  طایتحا و  دراد ) رارکت  رب  فّقوت  هک 
؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  خساپ  لصاح  * 

: هک تسنیا  ج :
هدافتـسا اهنآ  زا  ار  صاخ  ّنظ  هب  لمع  راصحنا  ناوتیمن  درادن و  تلالد  نونظ  هب  لمع  بوجو  رب  تایآ ، عامجا و  لثم  هّصاخ  نونظ  ّهلدا 

دومن
. دنشاب هدرک  طایتحا  هب  لمع  زا  زاوج  بلس  هکنیا ، هن  دشابیم  اهنآ  هب  لمع  زاوج  صاخ و  ّنظ  رابتعا  اهنت  ّهلدا . نآ  تلالد  تیاهن  هکلب 

؟ تسیچ ّکش )...  اذا  ّهنا  لاقی  نا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: هک تسنیا  ج :

هب دنک  دّیقم  يدیق ، ای  طرـش  هب  ار  لعف  ای  هب  فّلکم  هک  تسا  يدّیقم  هنوگره  دـقاف  هک  تشاد  دوجو  قلطم  ظفل  کی  مکح  لیلد  رد  رگا 
دنکیمن تلالد  هب  فلکم  داجیا  زا  رتشیب  هب  لیلد  ظفل  هک  ارچ  تسا  يزجم  يوحن  ره  هب  لمع  ماجنا  لقع  مکح 

هتـشادن دوجو  دشاب  هدرک  يدیق  هب  دّیقم  ار  هبقر  قتع  هک  یظفل  هدراو  ّهلدا  نایم  رد  و  هبقر ) قتعا   ) هک دشاب  هدمآ  لیلد  رد  رگا  لثملا : یف 
رفاک ای  دشاب  نمؤم  دبع  هکنیا : هچ  تسا  یفاک  قاتعا  داجیا  فرص  هک  دنکیم  مکح  لقع  دشاب 

: رما زا  یلوم  هزیگنا  هک  میدیمهف  رگا  و 
بلط سفن  زا  ار  دبعت  يانعم  هکنیا ، زا  معا  ، ) نآ داجیا  فرص  هن  تسا و  هب  رومأم  هب  دّبعت  - 1

175 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا دصق  هزیگنا و  هک  دیامن  کش  فلکم  هچنانچ  يدروم  نینچ  رد  میشاب ، هدروآ  تسد  هب  رگید  یجراخ  لیلد  زا  ای  میشاب و  هدرک  زارحا 
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رارکت ار  لمع  نآ ، ماجنا  تهج  هب  اطایتحا  هکنیا  هچ  دهد و  ماجنا  ار  تدابع  دیامن و  لمع  ّنظ  هب  هچ  تسا ، تدابع  هب  دّبعت  فرـص  رما ،
( دهد ماجنا  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  لعف  ود  یعقاو  هب  فّلکم  زارحا  يارب  دیامن و 

دشابیم شدوخ  ریغ  زا  اّزیمتم  لعف و  نآ  صوصخب  دّبعت  ضرغ ، هکنیا  ای  - 2
قّقحت ّصاخ و  لعف  ندروآ  اریز  دریگب ؛ تروص  صاخ  لعف  نمـض  رد  دـّبعت  ینعی : مّود  وحن  هب  افرـص  لاثتما ، هک ، تسنآ  یـضتقم  لصا 

دشابیم يزجم  تسرد و  لامتحا  ود  رب  انب  نآ ، هطساوهب 
تسا ود  نآ  زا  کیمادک  یعقاو  هب  فّلکم  دنادیمن  هک  يرما  ود  ندروآ  نمض  رد  لعف  هب  دّبعت  فالخ  هب 

: هتکن
؛ دننکیم ریبعت  ضرغ  لّصحم  رد  کش  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  کش  زا 

. دوشیم یلوم  ضرغ  لوصح  بجوم  مّود ، وحن  هب  لعف  ماجنا  ینعی :
ماجنا هک : تسنیا  لقع  مکح  اجنیا ، رد  اذل  دشاب و  یلوم  دوصقم  ندش  قّقحم  ببس  لّصحم و  لمع  رارکت  هک  تسین  مولعم  هکنآ  لاح  و 

. دشابیم نّیعتم  مّود  وحن  هب  لعف 
؟ تسیچ ادییقت )....  سیل  اذه  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: تسا هداد  لیذ  حرش  هب  رّدقم  لاؤس  کی  زا  هک  تسا  یخساپ  هب  هراشا  ج :
لـصا دوجولا و  فرـص  هک  تسین  نیا  یـضتقم  دشابیم  يدّیقم  هنوگره  دـقاف  هدومن و  بجاو  ار  تدابع  نالف  هک  یلیلد  ظفل  قالطا  ایآ 

ار نآ  قالطالا  ۀـلاصا  اب  میناوتیمن  ایآ  مینک  کش  مه  یطرـش  موزل  يدـیق و  تلاـخد  رد  رگا  یتح  تسا  یلوم  بولطم  هب  رومأـم  قّقحت 
؟ مینک تابثا  ار  هب  رومأم  دوجولا  فرص  هدرک و  عفد 

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  خساپ  بابللا  بل  * 
: دیامرفیم هک : تسنیا  ج :

درف نمـض  رد  شداجیا  نایم  و  درف ) ود  نمـض  رد  دـنچره  ، ) تدابع دوجولا  فرـص  ندوب  بولطم  نایم  رما  نارود  رد  میتفگ  اـم  هک  رگا 
ار رظن  دروم  تدابع  هک  تسا  یلیلد  رد  دـییقت  باب  زا  هن  دریذـپ ، ماـجنا  صاـخ ) درف  نمـض   ) مود وحن  هب  لاـثتما  هک  تسا  مزـال  صاـخ ،

لـصا هب  دروم  نیا  رد  هکلب  دینک ؛ عفد  قالطالا  ۀلاصا  اب  ار  نآ  موزل  رابتعا و  امـش  دییقت ، دوجو  رد  کش  ضرف  هب  ات  تسا ؛ هدرک  بجاو 
. مییوجیم کّسمت  تسا  لاغتشا  هدعاق  هک  یلمع 

؟ تسیچ حضاو  روطهب  خیش  بلطم  لصاح  * 
176 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هدش هتفگ  ظافلا  شخب  رد  هک : تسنیا  ج :
. مینکیم فشک  ار  قالطا  دییقتلا  مدع  زا  اذل  دشابیم و  نکمم  ود  ره  دییقت  قالطا و  بجاو ، هیلوا  تامیسقت  رد 

. تسا لاحم  مه  قالطا  سپ  تسا ، لسلست  رود و  مزلتسم  هک  ارچ  تسا ؛ لاحم  دییقت  بجاو ، هیوناث  تامیسقت  رد  نکل 
، دنالخاد هیوناث  تامیسقت  رد  زیمتلا و ...  دصق  هجولا و  دصق  لیبق : زا  شتابعش  مامت  اب  تبرق  دصق  لاح ،

؛ تسا رما  ّقلعتم  هک  یلمع  نیا  مییوگیم : رما  ّقلعت  زا  سپ  ینعی :
. تسین ای  تسا  مزال  نآ  رد  تبرق  دصق  ای 

. ّتین نودب  ای  دوشیم  ماجنا  بوجو  ّتین  هب  ای 
. تسین ای  تسا  هب  رومأم  ریغ  زا  زییمت  اب  مأوت  ای 

. دراد لامها  هکلب  دـییقت ، هن  دراد و  قالطا  هن  یلوم  باطخ  سپ  تسا ؛ لاحم  مه  قالطا  سپ  تسا  لاـحم  دـییقت  هّیوناـث  تامیـسقت  رد  و 
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تـسا طایتحا  ضرغ  لّصحم  رد  کش ، رد  یلمع  لصا  و  دسریم . هیلمع  لوصا  هب  تبون  اذل  تسا و  یلاخ  هّیظفل  لوصا  زا  ام  تسد  سپ 
. تسا هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  هکنیا ، باب  زا 

. یلامجا هن  تسا و  یلیصفت  لاثتما  هب  نآ  دوش و  لصاح  یلوم  ضرغ  لوصح  هب  عطق  هک  مینک  يراک  دیاب  نیاربانب ،
؟ تسیچ میراد  مه  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمت  تسا و  رارکت  مزلتسم  طایتحا  هک ، يدراوم  رد  خیش  بانج  رظن  * 

راهچ زا  کیره  هب  هتفر و  صاخ )  ) قلطم ّنظ  غارس  هب  ءادتبا  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  دشابیم و  لماک  مات و  طایتحا  هقیرط  هار  نیرتهب  ج :
ماجنا هربتعم  لیخدـلا و  ۀـلمتحم  تایـصوصخ  مامت  اب  ار  فرط  نامه  میدومن ، ادـیپ  نظ  زامن و ...  رد  رـصع  رهظ و  زا  کیره  ای  تهج و 

. میهد
رگید فرط  طایتحا  يور  زا  سپس  میهد و  ماجنا  زیمت  دصق  هجو و  دصق  تبرق و  دصق  اب  ار  رهظ  میدومن  ادیپ  رهظ  هب  ّنظ  رگا  لثملا : یف 

. میسرب هیعقاو  تحلصم  هب  ات  دشاب  مود  فرط  نیمه  یعقاو  بجاو  هدوب و  اطخ  ام  ّنظ  دیاش  هکنیا ، باب  زا  مهنآ  میهد  ماجنا  ار 
؟ تسیچ عوفدم )..  ات  مهوت ....  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  لاکشا  کی  نایب  - 1
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  لاکشا  هب  التبم  تهج  کی  زا  زین  خیش )  ) امش هویش  نیا 
ماجنا امش  دبلطیم و  هجو  دصق  تدابع  هکیلاحرد  دشاب  فرط  نیمه  بجاو  عقاو  رد  دیاش 

177 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دیاهدادن

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  لاکشا  عفد  - 2
؟ ارچ يرهق ، تسا  يرما  طایتحا ، زا  فّلخت  تفلاخم و  لامتحا  زا  رادقم  نیا 

: اریز
ّتین هب  ار  نآ  ناوـتیمن  تسین و  یلعف  هفیظو  رگید  فرط  بوـجو ، تـّین  اـب  نآ  ماـجنا  هـفیظو و  ناوـنع  هـب  لوا  فرط  صیخـشت  زا  سپ 

. دراد مزال  زارحا  بوجولا ، ّتین  هکنآ  لاح  داد و  ماجنا  بوجو 
. دشابیمن عمج  لباق  هجولا  دصق  اب  طایتحا  رگید : ترابع  هب 

فرـص هکلب  تسین ، زرحم  بوـجو  هک  تسا  يدروـم  رد  طاـیتحا  و  تسا ، زرحم  بوـجو  هک  تـسا  يدروـم  رد  هجوـلا  دـصق  هکنوـچ :
. تسا بوجو  لامتحا 

: لثم دشاب  نکمم  هک  تسا  ربتعم  مزال و  يدروم  رد  دشاب ، ربتعم  هجو  دصق  هک  ضرف  هب  اذل ،
. یلیصفت ّنظ  ای  ملع  دراوم 

لطاب هجو  دـصق  ای  مییوگب : دـیاب  سپ  دنتـسین . عمج  لباق  هک  ارچ  دـشابیمن  ربتعم  هجو  دـصق  اعطق  طایتحا ، یلامجا و  ملع  دراوم  رد  اما 
تـسا یفانم  نییعت  اب  هک  لامجا  زا  طایتحا ، هکنآ  هچ  تسا ، طایتحا  تیعورـشم  مدـع  هجو ، دـصق  رابتعا  همزال ، اریز  طایتحا ، اـی  تسا و 

. تسا نیضقانتم  نایم  عمج  لثم  طایتحا ، تیعورشم  اب  هجو  ّتین  رابتعا  دناهدومرف : نیققحم  زا  یخرب  هکنانچ  اذل  تسین و  ادج 
؟ تسیچ مراکملا )...  یبا  دیسلا  دع   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: تسا هدومرف  نینچ  نآرب  شتلالد  مدع  بوجو و  رب  رما  تلالد  هلئسم  رد  هک  هینغ ، باتک  رد  تسا  هرهز  نبا  مالک  نایب  دارم  ج :
یجراخ لیلد  کمک  هب  هنیرق و  بصن  زا  بدن  بوجو و  زا  کیره  صوصخ  هکلب  باجتسا ؛ رب  هن  دراد و  تلالد  بوجو  رب  هن  رما  قلطم 

. دوشیم هدیمهف 
: دیامرفیم سپس 
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: دنیوگیم بوجو  هب  نیلئاق  هکنیا 
شاهدیاف لمح  نیا  هکنوچ  دوش ، لمح  باجیا  رب  هک  تسا  بجاو  دشاب  هتـشاد  ار  بدـن  باجیا و  زا  کیره  لامتحا  رما ، هک ، ییاج  رد 

. درادن بدن  هب  نیلئاق  لیلد  رب  یناحجر  چیه  لالدتسا  نیا  هکاریز  تسا  یلطاب  مالک  دراد ، يرتشیب  بسانت  طایتحا  اب  نید  رد  معا و 
: نیاربانب

دوریم نآ  رد  بدن  باجیا و  لامتحا  ینعی : تسا  نیفرطلا  لمتحم  هک  دوش  دراو  يرما  رگا 
178 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دناهتفگ هک  یناسک  مـالک  اذـل ، تسا و  هنوئم  ّلـقا  هک  ارچ  تسا  نّقیتم  ردـق  بدـن ، هک  ارچ  مینک ، لـمح  بدـن  رب  ار  نآ  هک  تسا  مزـال 
: هلمج زا  دوشیم  یحیبق  لاعفا  هب  زّجنم  هکنوچ  دشابیم  طایتحا  دض  هکلب  تسین  تسرد  تسا ، طوحا  بوجو  رب  لمح 

لعف بوجو  هب  داقتعا 
بوجو دصق  هب  نآ  ماجنا  رب  مزع 

شکرت حبق  هب  داقتعا 
. تسا حیبق  قوف  روما  زا  کیره  هک  تسا  یهیدب  و 

؟ تسیچ هرهز  نبا  مالک  يارخا  ترابع  * 
طوحا بوجولا  هک : تسنیا  ّهلدا  نآ  زا  یکی  هک  دنراد  ياّهلدا  دراد  بوجو  رب  تلالد  رما  دنلئاق ، هک  نانآ  دیوگیم : ج :

میهدن ماجنا  رگا  اما  درادن  یعنام  میهد  ماجنا  ار  لعف  هدرک  لمح  بوجو  رب  رگا  بابحتسا ، بوجو و  نایم  تسا  ریاد  رما  هک  اجنآ  ینعی :
رمالا تسا و  بجاو  ماجنا  مییوگیم : طایتحا  باب  زا  سپ  تسا  مزال  باقع  عفد  دـشاب و  یبوجو  رما  دـیاش  هک  ارچ  دراد  باقع  لاـمتحا 

. بوجولل
نآ لابندب  دیاب  طایتحا  باب  زا  دـیدرک  بوجو  رب  لمح  ار  رما  رگا  هکاریز  تسا ، طایتحا  فالخ  رد  طایتحا  اجنیا ، رد  دـیامرفیم : سپس 

. دیوش بوجو  هب  مزتلم 
وا بابحتـسالا  لاـمتحال  هکنآ ، لاـح  تسا و  مارح  نآ  كرت  اـی  دراد و  باوث  نآ  لـعف  اـی  دراد  باـقع  شکرت  هک ، دـیوش  مزتـلم  ینعی :

. دش مزتلم  روما  نیا  هب  ناوتیمن  ۀحابالا 
؟ تسیچ هرهز  نبا  دیس  مالک  نوماریپ  خیش  رظن  * 

دومن راذگاو  دادسنا  لیلد  تامدقم  هب  ار  دیس  مالک  زا  ثحب  صحف و  الوا : ج :
مزال مهنآ  هک  تسا  هّیلمع  تفلاخم  هدمع  هکلب ، درادن  يررـض  هّیمازتلا  تفلاخم  تسین و  مهم  مازتلا  نید  عورف  رد  هک : دـیامرفیم  ایناث :

. دیآیمن
؟ تسیچ هرهز  نبا  مالک  نوماریپ  امش  رظن  * 

تسا جراخ  ثحب  ّلحم  زا  ناشیا  مالک  ج :
نآرب ار  بوجو  راثآ  هدـش و  بوجو  هب  دـقتعم  هک  تسین  مزال  بدـن ، باجیا و  رب  لمح  نایم  رما  نارود  رد  دـیوگیم : اتحارـص  هک  ارچ 

. دوشیم هداد  هب  رومأم  رد  مه ، بابحتسا  بدن و  لامتحا  هکنآ ، لاح  و  مییامن ؛ ّبترتم 
؟ هن ای  تسه  طایتحا  هب  لئاق  ناشیا  ایآ  * 

تـسا هدـش  عقاو  عنم  دروم  دیـس  مـالک  نیا  رد  هچنآ  نکل  و  تسا ، طاـیتحا  هب  نیلئاـق  زا  دوخ  هکلب  تسین  طاـیتحا  رکنم  ناـشیا  هتبلا ، ج :
: هک تسنیا 

179 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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طایتحا ّتیعورـشم  دهاوخب  ناشیا  هکنیا  هن  تسین  طایتحا  شمان  رما ؛ زا  بدـن  هدارا  لامتحا  اب  بوجو  رب  رما  لمح  ینعی : ندومن  طایتحا 
. دوش رکنم  ار 

دیهد ناشن  نشور  تراچ  کی  تروصب  ار  هلئسم  فلتخم  روص  لصاح و  * 
: یلامجا لاثتما  دروم  رد 

اجنیا رد  طایتحا  تسا - یلصوت  لمع  یهاگ 
تسین رارکت  مزلتسم  ای  تسا - رارکت  مزلتسم  ای 

اجنیا رد  طایتحا  تسا - يدبعت  لمع  یهاگ 
تسین رارکت  مزلتسم  ای  تسا - رارکت  مزلتسم  ای 

. میتسین یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمتم  ای  میتسه  یلیصفت  لاثتما  زا  نّکمتم  ای  قوف - هناگراهچ  روص  زا  کیره  رد 
. تسا جراخ  ثحب  زا  متسین  نکمتم  هک  يدراوم  لاح 

: هیقب تروص  راهچ  زا  کیره  رد  اّما 
. دراد دوجو  یلیصفت  ملع  زا  نّکمت  یهاگ 

. دراد دوجو  قلطم  ّنظ  زا  نّکمت  یهاگ 
. دراد دوجو  صاخ  ّنظ  زا  نّکمت  یهاگ 

: تروص عومجم 12  زا 
. تسا صاخ  ّنظ  لام  تروص  راهچ 
. تسا قلطم  نظ  لام  تروص  راهچ 

. تسا یلیصفت  ملع  لام  تروص  راهچ 
یعرش لیلد  ياضتقم  هدعاق - ياضتقم  دوب ؛ ثحب  ماقم  ود  رد  تروص  راهچ  زا  مادکره  رد  و 

: لاح
. دوبن مه  یلکشم  دوبن  یلّصوت  لمع  هک  تروص  ود  رد  - 1

. دوبن یلکشم  مه  زاب  رارکت ، مزلتسم  طایتحا  یلو  دوبن  يدبعت  لمع  هک  مه  موس  تروص  رد  - 2
هار اذـل  مینک و  افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  هک  دـشن  دـمآ و  شیپ  یعناوم  دـش و  رارکت  مزلتـسم  طایتحا  هک  دوب  مراـهچ  لاـمتحا  رد  اـهنت  - 3

میدومن یط  ار  طایتحا 
180 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بوجو ینعمب  هرابتعا  یف  مالکلا  ّنا  تفرع  دقف  یلیـصفتلاک 1 - هرابتعا  فیلکتلا و  زّجنت  یف  ّیلامجالا  ملعلا  ۀیافک  وه  لوالا و  ماقملا  اما 
. طایتحالا ةءاربلا و  ۀلأسم  یلا  عجار  ۀّیلامتحالا  ۀقفاوملا  ۀیافک  مدع  ۀّیعطقلا و  ۀقفاوملا 

: لوقنف ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  ۀمرح  هبتارم  ّلقا  يذلا  ۀلمجلا  یف  هرابتعا  نایب  انه  دوصقملا  و  - 2
ّنا انککـش  ول  امک  الیـصفت ، مکحلا  سفن  نّیبت  عم  مکحلا  ّقلعتم  ۀـهج  نم  اّما  يراطلا ، لامجالا  ّنال  ةریثک ، اروص  ّیلامجالا  ملعلل  ّنا  - 3
اّما و  كاذب ؛ وا  نیهتـشملا  نم  ّیجراخلا  عوضوملا  اذهب  ّقلعتی  ۀـمرحلا  مکح  و  ۀـعمجلا ، وا  رهظلاب  ّقلعتی  ۀـعمجلا  موی  یف  بوجولا  مکح 
اّما و  ۀمرحلا ؛ وا  بوجولا  هب  ّقلعتی  ّیئزجلا  وا  یّلکلا  مولعملا  عوضوملا  اذه  ّنا  یف  ّکش  ول  امک  هعوضوم ، نّیبت  عم  مکحلا  سفن  ۀهج  نم 

. نیعوضوملا نیذه  دحاب  ّقلعت  میرحتلا  بوجولا و  نم  امکح  ّنا  ملعن  نا  لثم  اعیمج ، ّقلعتملا  مکحلا و  ۀهج  نم 
ۀهج نم  اّما  و  ۀـعمجلا ، رهظلا و  لاثم  یف  امک  عراشلا  نم  رداصلا  باطخلا  یف  هابتـشالا  ۀـهج  نم  اّما  ۀـثالثلا ، نم  ّلک  یف  هابتـشالا  مث  - 4
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. یناثلا لاثملا  یف  امک  باطخلا  کلذ  ّقلعتم  قیداصم  هابتشا 
انوکی نا  اّما  فّلکملا  یف  ۀهبـشلا  افرط  و  فّلکملا . یف  اّما  ةروصحملا و  ۀهبّـشلا  یف  امک  هب  فّلکملا  یف  اّما  مسقلا  اذه  یف  هابتـشالا  و  - 5

. كرتشملا بوثلا  یف  ینملا  يدجاو  یف  امک  نیبطاخم  یف  نیلامتحا  انوکی  نا  اّما  و  یثنخلا ، یف  امک  دحاو  بطاخم  یف  نیلامتحا 
: همجرت

تسا یلیصفت  ملع  نوچمه  فیلکت  تابثا  رد  یلامجا  ملع  تیافک  لوا  ماقم 

هراشا

، یلامتحا تقفاوم  ندرکن  تیافک  و  فلکم ) بناج  زا   ) هیعطق تقفاوم  بوجو  ياـنعم  هب  یلاـمجا  ملع  راـبتعا  رد  نخـس  هک  دـیتسناد  - 1
. طایتحا تئارب و  هلئسم  هب  تسا  طوبرم 

تسا هیعطق  تفلاخم  تمرح  نآ  هبترم  ّلقا  هک  تسا  نآ  یلامجا  رابتعا  نایب  اجنیا  رد  ثحب  زا  دوصقم  و  - 2

( یلامجا ملع  روص  رد  خیش  نخس  )

: دراد يرایسب  روص  هدش  ضراع  هابتشا  لامجا و  اریز  تسا ، يرایسب  روص  یلامجا  ملع  يارب  - 3
181 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زور رد  بوجو  مکح  هک  مینک  کـش  اـم  رگا  هک  روطناـمه  مکح ، سفن  یلیـصفت  ندوب  مولعم  اـب  تسا  مکح  ّقلعتم  تهج  زا  اـی  فـلا :
ّقلعت هبتـشم  عوـضوم  ود  زا  یجراـخ  عوـضوم  نیا  هب  تمرح  هکنیا ، رد  کـش  دـننام  هعمج و  هـب  اـی  دریگیم  قـّلعت  رهظ  زاـمن  هـب  هـعمج 

یکی نآ  هب  ای  دریگیم 
، یئزج ای  یلک  مولعم  عوضوم  نیا  هکنیا  رد  کش  دننام  دشابیم  مکح )  ) نآ ّقلعتم  عوضوم و  ندوب  مولعم  اب  مکح  سفن  تهج  زا  ای  ب :

؟ تمرح ای  تسا  بوجو  شمکح 
یجراخ عوضوم  ود  زا  یکی  هب  تمرح  ای  بوجو و  زا  یکی  هک  ینادب  الامجا  هکنیا ، لثم  دـشابیم  ود  ره  ّقلعتم ، مکح و  تهج  زا  ای  ج :

. تسا هتفرگ  قلعت 
( عوضوم مکح و  عوضوم ، مکح ،  ) رما هس  نیا  زا  کیره  رد  هابتشا  - 4

هعمج رهظ و  لاثم : لثم  هدش  رداص  سدقم  عراش  زا  هک  تسا  ییاطخ  رد  هابتشا  تهج  زا  یشان  ای 
. یطسولا ةالص  دننامه : هدمآ  دیدپ  باطخ  ّقلعتم  قیداصم  هابتشا  تهج  زا  ای 

. تسا فّلکم  رد  ای  هروصحم و  ههبش  لثم : تسا . هب  فّلکم  رد  ای  عوضوم ) رد  هابتشا   ) مسق نیا  رد  هابتشا  و  - 5
: فّلکم رد  ههبش  فرط  ود  و 

دجاو هلئـسم  رد  هچنآ  لثم  بطاخم ؛ ود  رد  تسا  لامتحا  ود  ای  دـشابیم و  یثنخ  رد  هچنآ  لثم  دـحاو ؛ بطاخم  رد  تسا  لاـمتحا  ود  اـی 
. دشابیم ود  نآ  نیب  كرتشم  هماج  هب  تبسن  ینملا )

182 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نیرمال ضّرعتلا  نم  ماسقالا  مکح  نایبل  ضّرعتلا  لبق  دب  و ال 

باب نم  نوکی  دـق  ۀـّیقیرطلا و  فشکلا و  ضحم  باـب  نم  نوکی  دـق  هراـبتعا  ّنا  ملعلا  راـبتعا  ۀـلأسم  لّوا  یف  تفرع  دـق  کـّنا  امهدـحا :
. عراشلا لعجب  ۀّیعوضوملا 
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. اعوضوم هلعج  یلع  ّلد  ام  ۀلالدل  عبات  یناثلا  یف  همدع  ّیلامجالا و  ملعلا  رابتعا  ذا  لّوالا ، یف  انه  مالکلا  و 
الیـصفت ملع  اّـمع  اـّلا  باـنتجالا  بوجوب  مکحی  مل  عراّـشلا  ّنا  انـضرف  ول  اـمک  عوضوملا ، یف  ـالخاد  ّیلیـصفتلا  ملعلا  نوک  یلع  ّلد  ناـف 

. ۀساّجنلاب ّیلامجالا  ملعلا  رابتعا  مدع  یف  لاکشا  الف  هتساجن ،
رابتعا نم  مّدـقت  امل  هتفلاخم ، تمرح  هعاّبتا و  بجو  دروم  یف  یعرـشلا  مکحلاب  یلیـصفتلا  ملعلا  ّیلامجالا  ملعلا  نم  دـّلوت  اذا  ّهنا  یناـثلا :

ثدحلا نیب  دّدرم  دحاوب  وا  ثدحلاب  هتالص  نالطبب  الیصفت  ملع  نم  نیب  قرف  الف  ّصاخ ؛ اشنم  نم  هلوصحب  دییقت  ریغ  نم  ّیلیصفتلا  ملعلا 
یلع ءانب  هماما -(  ةالص  طئارش  نم  طرش  دقف  هسفن و  ةالص  طئارـش  نم  طرـش  دقف  نیب  وا  لطبم ، لعف  نکر و  كرت  نیب  وا  رابدتـسالا ، و 

. کلذ ریغ  یلا  مومأملا )- ملع  یف  مامالا  طئارش  دوجو  رابتعا 
: کلذ فالخ  مهوت  دراوم  عرشلا  یف  عقو  دق  ّهنا  ّالا  ۀّیلیصفتلا ، مولعلا  نم  هریغ  نیب  ّیلیصفتلا و  ملعلا  اذه  نیب  قرف  الف  ۀلمجلاب ، و 

: همجرت

همّدقم ود  نایب 

. میزادرپب رگید  رما  ود  هب  روکذم  ماسقا  مکح  نایب  زا  لبق  میراچان 
یهاگ و  - 2 تسا . عقاو  زا  تیفشاک  ضحم  ّتیقیرط و  فرص  باب  زا  یهاگ  - 1 نآ ، ّتیجح  هک  دیتسناد  ملع  رابتعا  هلأسم  ءادتبا  رد  - 1
مدـع ای  ندوب  ربتعم  هک  ارچ  تسا ، یقیرط  عطق  رد  ام  ثحب  العف  تسا . عراـش  بناـج  زا  ندـش  عقاو  یمکح  ّقلعتم  ّتیعوضوم و  باـب  زا 

. تسا هداد  رارق  عوضوم  ار  نآ  هک  تسا  یلیلد  عبات  یعوضوم  عطق  رد  یلامجا  ملع  رابتعا 
بانتجا بوجو  هب  مکح  عراش  هک ، مییامن  ضرف  رگا  هچنانچ  تسا  یلیصفت  ملع  افرـص  مکح  عوضوم  هک  دنک  تلالد  لیلد  نآ  رگا  سپ 

اذل دشابیمن و  ربتعم  تساجن  هب  یلامجا  ملع  دـیدرت  نودـب  سپ  دـشاب ؛ مولعم  یلیـصفت  ملع  اب  شتـساجن  هچنآ  رگم  هدومرفن  تساجن  زا 
. تسین ثحب  دروم  اجنیا  رد  یعوضوم  عطق 

مارح شتفلاخم  بجاو و  یلیصفت  ملع  نآ  تعباتم  دوش ، ادیپ  یلیصفت  ملع  يدروم ، رد  یعرـش  مکح  هب  تبـسن  یلامجا  ملع  زا  یتقو  - 2
: دش هتفگ  یلیصفت  ملع  نوماریپ  البق  هک  ارچ  تسا ،

؛ اذل تسا ، ربتعم  هدش  لصاح  یّصاخ  اشنم  هچ  زا  هک  دشاب  دّیقم  هکنیا  نودب 
، لطبم نیا  هک  دنکیمن  یقرف  هدرک  ادیپ  شزامن  نالطب  هب  یلیصفت  ملع  هک  یسک  يارب 

183 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لیـصفت روطهب  لطبم  هکنیا  نیب  و  تسا ، زامن  لطبم  دشاب  مادکره  هک  دشاب ؛ ندومن  هلبق  هب  تشپ  ثدح و  نایم  دّدرم  ای  ثدح  صوصخ 

دّدرم الامجا  ای  هدوب  ثدح  رودص  لیصفت  روطهب  لطبم  هکنیا  نیب  و  دشاب ، لطبم  باکترا  نکر و  كرت  نایم  دّدرم  الامجا  ای  هدوب  ثدح 
زامن طیارـش  دوجو  هب  ملع  مومأم  زامن  تحـص  رد  هکنآ  طرـش  هب  هتبلا  دشاب ، شماما  زامن  ای  شدوخ  زامن  طیارـش  زا  یطرـش  نادقف  نایم 

. دشاب ربتعم  ماما 
هدش عقاو  يدراوم  سدقم  عرش  رد  هکنآ  رگم  درادن ، دوجو  یقرف  چیه  رگید  یلیصفت  ملع  یلیصفت و  ملع  نیا  نایم  هکنیا ؛ مالک  هصالخ 

. دوش مّهوت  میتفگ  هچنآ  فالخ  اهنآ  زا  هک 
؟ تسا ياهطبار  هچ  رد  یلامجا  ملع  باب  رد  مود  لوا و  ثحب  دییامرفب  موس  ثحب  مامتا  زا  سپ  لئاسملا * حیرشت 

؟ دـشابیم کش  لهج و  نوچمه  ای  دـنکیم  زّجنم  فّلکم  رب  ار  عقاو  یلیـصفت  ملع  دـننام  زین  یلامجا  ملع  ایآ  هک  تسا  هطبار  نیا  رد  ج :
: دراد دوجو  ثحب  زا  ماقم  ود  هطبار  نیا  رد  هک 

؟ تسا يرما  هچ  نوماریپ  ثحب  لوا  ماقم  * 
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؟ هن ای  تسا  زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  ایآ  هک ، تسنیا  ج :
؟ تسیچ هرابرد  ثحب  مّود  ماقم  * 

تیافک زین  هّیلامتحا  تقفاوم  هکنیا  اـی  تسا  بجاو  یلاـمجا  ملع  اـب  هیعطق  تقفاوم  اـیآ  هیعطق ، تفلاـخم  تمرح  ضرف  هب  هک ، تسنیا  ج :
( دوشیم یسررب  باتک  موس  دصقم  رد  هک  ( ؟ دنکیم

؟ تسا یسررب  دروم  اجنیا  رد  ثحب  ماقم  ود  زا  کیمادک  * 
؟ هن ای  تسا  مارح  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  ایآ  هک  لوا ، ماقم  ج :

؟ دینک نییبت  ار  ثحب  لّوا  ماقم  هاگیاج  لاثم  کی  رکذ  اب  * 
: لثملا یف  ج :

؟ هن ای  تسا  زیاج  رما  ود  ره  كرت  ایآ  نیرمالا ، دحا  بوجو  هب  میراد  یلامجا  ملع 
هن ای  تسا  زیاج  رما  ود  ره  باکترا  ایآ  نیرمالا ، دحا  تمرح  هب  میراد  یلامجا  ملع  ای 

؟ تسیچ روکذم  ههبش  ود  خساپ  * 
. دوشیم ثحب  هناگادج  تروص  ره  ماکحا  نوماریپ  روص  نیا  نایب  زا  سپ  هک  تسا  یفلتخم  روص  ياراد  هلئسم  نیا  ج :

؟ تسا عون  دنچ  رب  ههبش  یلک  روطهب  * 
. تسا یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  ههبش ، یهاگ  و  تسا 2 - هّیودب  تاهبش  زا  ههبش  یهاگ  - 1 مسق : ود  رب  ج :

184 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا ثحب  دروم  اجنیا  رد  ههبش  ود  نیا  زا  کیمادک  * 

. یلامجا ملع  هب  هنورقم  ههبش  ج :
؟ تسا مسق  دنچ  رب  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  * 

: هلمج زا  تسا  تمسق  هس  رب  ج :
. تسا هبتشم  ام  رب  رما  مکح  ّقلعتم  هب  تبسن  نکل  میراد و  یهاگآ  ملع و  مکح  هب  یهاگ  - 1
. تسا هبتشم  ام  رب  رما  مکح ، عون  هب  تبسن  یلو  میهاگآ  مکح  ّقلعتم  عوضوم و  هب  یهاگ  - 2

. تسا لمجم  هبتشم و  ام  رب  رما  مکح ، عوضوم  هب  تبسن  مه  مکح و  عون  هب  تبسن  مه  یهاگ  - 3
؟ دینزب لاثم  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  زا  لوا  مسق  نییبت  رد  * 

؛ تسا بجاو  القع  نامرف  نیا  ماجنا  و  ّلص )  ) هدومرف یلوم  هک  مراد  نیقی  لوا : لاثم 
: ینعی هعمج ، هب  اـی  دریگیم  ّقلعت  رهظ  هب  بوجو  نیا  هک  منادیمن  ینعی : ۀـعمجلا ، ّلـص  اـی  رهظلا  ّلـص  تسا  هدوـمرف  هک  منادیمن  نکل 

. تسا مکح  رد  ههبش 
: مود لاثم 

عوضوم رد  ههبش  ینعی : یکی  نآ  ای  هتفرگ  ّقلعت  عیام  نیا  هب  تمرح  هک  منادیمن  نکل  تسا ، برش  تمرح  یعرـش ، مکح  هک  مراد  نیقی 
. تسا

؟ دینزب لاثم  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  زا  مود  مسق  نییبت  رد  * 
تسا رفاک  ّتیم  نفد  یّلک : عوضوم  هک  مراد  نیقی  لوا : لاثم 
( نفدت ای ال  نفدا   ) تسا هدومرف  عراش  هک  منادیمن  نکل 

( هیمکح ههبش   ) تسا هبتشم  نم  رب  تسا  تمرح  ای  بوجو  هک  مکحلا  عون  ینعی :
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وا یطو  ات  هدروخ  نز  نیا  یطو  هب  مسق  ایآ  هک  دـنادیمن  نکل  و  تسا ؛ هاگآ  هّیجراخ ) نیا   ) فیلکت یئزج  عوضوم  هب  فّلکم  مود : لاثم 
. تسا عوضوم ) رد  ههبش  : ) ینعی دشاب . مارح  وا  رب  نز  نیا  ات  هدروخ  وا  اب  یطو  كرت  رب  مسق  ای  دشاب ، بجاو 

؟ دینزب لاثم  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  زا  موس  مسق  نییبت  رد  * 
: لوا لاثم 

، تسا هدومن  زاب  یعوضوم  رب  ار  یمکح  هدش و  رداص  یلوم  زا  یباطخ  هک  مراد  نیقی 
؟ لعفت ای ال  هدوب  لعفا  باطخ ، نیا  هک  مینادیمن  نکل 

دنع اعد  هب  ای  هتفرگ و  ّقلعت  رفاک  ّتیم  نفد  هب  باطخ  نیا  هک  منادیمن  مه  زاب  لعفت ، ای ال  هدوب و  لعفا  هک  منک  ادـیپ  ملع  مه  رگا  هزات  و 
. تسا مکح  رد  ههبش  ینعی  لالهلا ؟ ۀیؤر 

: مود لاثم 
185 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دشاب مارح  حبذ  ات  هدوب  نآ  كرت  رب  ای  دشاب و  بجاو  ات  هدوب  حبذ  لعف  رب  مسق  ایآ  هک  منادیمن  نکل  ماهدروخ ، یمسق  هک  مراد  نیقی 
یکی نآ  ای  هتفرگ  ّقلعت  دنفسوگ  نیا  هب  منادیمن  فرط ، کی  نتسناد  ضرف  هب  و 

: هجیتن
. هّیعوضوم یهاگ  تسا و  هّیمکح  یهاگ  یلامجا ، ملع  هب  هنورقم  تاهبش  زا  کیره  رد  ههبش 

ههبـش نیا  دوـخ  دـییامرفب  لاـح  درادـن  یلوـم  هب  یطبر  هک  تسا  هیجراـخ  تاـعوضوم  هیعوـضوم ، تاهبـش  رد  ههبـش  اـشنم  دـش  هتفگ  * 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  هیعوضوم 

تسا مسق  ود  رب  ج :
؟ عیام نآ  ای  تسا  مارح  عیام  نیا  برش  منادیمن  هکنیا : لثم  دشابیم  لمع  هب و  فّلکم  هیحان  رد  هابتشا  یهاگ  - 1

. تسا لماع  فّلکم و  هیحان  رد  هابتشا  یهاگ  و  - 2
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  تسا  فّلکم  هیحان  رد  ههبش  هک  اجنآ  * 

تسا مسق  ود  رب  ج :
تسا و نادرم  فیلاکت  هب  فّلکم  هک  دنادیمن  نکل  تسا ، رفن  کی  هک  یثنخ  لثم : تسا  دحاو  فّلکم  صخش و  ههبش  نیفرط  یهاگ  - 1

؟ نانز فیلاکت  هب  فّلکم  ای 
ینم كرتشم ، راولـش )  ) سابل نآ  رد  ود  ره  دناكرتشم و  سابل  کی  ياراد  هک  دنـشابیم  فّلکم  صخـش  ود  ههبـش  نیفرط  یهاگ  و  - 2

. دناهدید
. هدش بنج  شقیفر  ای  دوخ و  ای  هک  دنراد  یلامجا  ملع  رفن  ود  نیا  زا  مادکره  لاح 

داد دنهاوخ  همّدقم  ود  رکذ  زا  دعب  ار  روکذم  ماسقا  زا  کیره  مکح  خساپ و  هتکن :
؟ تسا دراو  یلامجا  ملع  ریوصت  رد  خیش  مالک  رب  یتاداریا  هچ  * 

زا دنترابع  یلامجا  ملع  روص  ریوصت  رد  خیش  مالک  صیاقن  بویع و  ج :
رظن هب  یفاو  دـشاب  نشور  حـضاو و  مادـکره  هک  يروـطهب  هیعوـضوم ) هـیمکح و  ینعی :  ) ههبـش زا  مـسق  ود  ره  ناـیب  رد  ناـشیا  نـتم  - 1

. دیآیمن
. تسا هدومن  لخادت  يرگید  رد  ههبش  ود  زا  کیره  ماسقا  - 2

. تسا هدشن  راکشآ  نییبت و  یتسرد  هب  مسق ، ود  زا  کیره  هلثما  - 3
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. میدروآ ار  نآ  تامیسقت  هک  هدمآرب  میسقت  ماقم  رد  نآ  زا  دعب  هکلب  تسا  هدماین  نتم  ترابع  رد  لماک  یفاو و  روطهب  ماسقا  - 4
؟ تسیچ هداد  رکذت  ماسقا  نیا  ماکحا  نایب  زا  لبق  عازن  ّلحم  ندش  رتنشور  يارب  خیش  هک  ياهتکن  نیلوا  * 

186 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
عطق رد  اریز  تسا ، جراـخ  اـم  ثحب  لـحم  زا  یعوضوم  عـطق  یعوـضوم و  اـی  تسا و  یقیرط  اـی  عـطق  هک  میاهتفگ  ارارک  دـیامرفیم : ج :

. میتسه سّدقم  عراش  باطخ  عبات  ام  یعوضوم ،
: ینعی

عطق مییوگیم : مه  ام  بوخ  اذک ) اذک و  ءیـش  ۀیرمخب  تعطق  اذا   ) تسا هدومرف  هدومن و  ذـخا  عوضوم  رد  ار  یلیـصفت  عطق  عراش ، رگا 
. تسا نآ  رادم  ریاد  مکح  دشابیم و  كالم  یلیصفت 

الف ّالا  تسه و  مکح  دشاب ، یلیصفت  عطق ، رگا  ینعی :
: نیاربانب

تسا رابتعا  دقاف  هدوبن و  روآبوجو  مینک  ادیپ  تیرمخ  هب  یلامجا  ملع  ام  رگا 
عبات ام  مه  زاب  اذـک ) اذـک و  وهف  الامجا  ول  ءیـش و  تمرح  هب  تعطق  اذا   ) دومرف هدومن و  ذـخا  عوضوم  رد  ار  یلامجا  عطق  عراـش ، رگا  و 

. میتسه یعرش  لیلد 
. تسا یقیرط  عطق  رد  مالکلا  امنا  نکل  میتسه . عبات  زاب  داد  رارق  عوضوم  یلامجا  یلیصفت و  زا  معا  ار  ملعلا  قلطم  سّدقم ، عراش  رگا  و 

؟ هن ای  دراد  ّتیجح  مه ، یقیرط  یلامجا  عطق  ایآ  هک : تسنیا  رد  نخس  نکل  عابتالا  بجاو  تسا و  تّجح  یلیصفت  یقیرط  عطق  لاح 
؟ تسیچ خیش  طسوت  باب  نیا  رد  هدشرکذ  هتکن  نیمود  * 

: دیامرفیم ج :
هدییاز یلامجا  ملع  زا  مه  یهاگ  دشاب ، نارق و ....  ّصن  رتاوتم و  ربخ  هار  زا  هتفای  ّدلوت  دناوتیم  يرما  کی  هب  یلیصفت  ملع  هک  روطنامه 

. دوشیم
. تسا یلامجا  ملع  کی  یلیصفت  ملع  اشنم  ینعی :

زاـمن ءاـنثا  رد  اـی  هک  منادیم  ـالامجا  هک : تسنیا  نآ  اـشنم  نکل  تسا ، هدـش  لـطاب  مرهظ  زاـمن  هکنیا ، هب  مراد  یلیـصفت  ملع  لـثملا : یف 
. تسا لطاب  زامن  دشاب ، مادکره  هک  ماهدرک ، هلبق  هب  تشپ  ای  ماهدش و  ثدحم 

اجب ار  زامن  ناکرا  زا  ینکر  ای  هک  منادیم  الامجا  هک ، تسنیا  نآ  اشنم  نکل  تسا  لطاب  مزامن  هکنیا  هب  مراد  یلیـصفت  ملع  لـثملا : یف  اـی 
. ماهداد ماجنا  ار  زامن  تالطبم  زا  یلطبم  ای  ماهدرواین و 

یلیـصفت و ملع  نیا  اشنم  تسا و  هدش  لطاب  شزامن  هکنیا  هب  دراد  دـصرددص  عطق  یلیـصفت و  ملع  تعامج  زامن  رد  مومأم  لثملا : یف  ای 
دقاف تعامج  ماما  ای  هتشاد و  نت  رب  یبصغ  سابل  ای  هدوب  بنج  الثم : تسا  هدوب  طرش  دقاف  وا  دوخ  ای  هک  دنادیم  الامجا  هک : تسنیا  عطق 

. دراد دوجو  انبم  ود  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . هدوب  همزال  طیارش 
187 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنادب طیارش  دجاو  ار  تعامج  ماما  مومأم  هکنیا ؛ هب  تسا  طورشم  مومأم  زامن  تحص  هکنیا : یکی 
. دنادب طیارش  دجاو  ار  شدوخ  تعامج  ماما  هکنیا ؛ هب  تسا  طورشم  مومأم  زامن  تحص  هکنیا : انبم  رگید 

. مود يانبم  رب  هن  دشابیم و  لّوا  يانبم  رب  قوف  لاثم  هتکن :
؟ هن ای  تسا  تّجح  هّیلیصفت  مولع  ریاس  لثم  مه ، یلامجا  ملع  زا  ّدلوتم  یلیصفت  ملع  ایآ  تشذگ  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب  * 

. تسا مزال  شتعباتم  القع  دیآ  تسد  هب  هک  یهار  ره  زا  تسا و  تّجح  اقلطم  یلیصفت  ملع  هلب ، هک ؛ تسنیا  هتشذگ  ثحابم  ياضتقم  ج :
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دراد تلالد  دراد و  تافانم  یلامجا  ملع  زا  ّدلوتم  یلیصفت  ملع  اب  رهاظلا  یلع  هک  میروخیمرب  يدراوم  هب  سدقم  عرش  هب  هعجارم  اب  نکل 
. تسا شزرا  دقاف  یلامجا  ملع  زا  ّدلوتم  یلیصفت  ملع  هکنیا  رب 

؟ تسا هدش  رکذتم  یلامجا  ملع  زا  ّدلوتم  یلیصفت  ملع  ّتیجح  مدع  اب  هطبار  رد  ار  يدراوم  هچ  خیش  * 
. دمآ دهاوخ  يدعب  نتم  رد  هک  تسا  هدز  لاثم  ار  دروم  تشه  ج :

188 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلا عجری  نـالوقلا و  حرطی  ّهنا  نم  لـیلد » امهدـحا  عم  نکی  مل  نیلوـق و  یلع  ۀـّمالا  تفلتخا  اذا  اـم   » یف [ 62] ضعب هب  مکح  ام  اـهنم : - 1
مالک رهاظ  لب  نیلوقلا ، نیب  هدوجو  مولعملا  ّیعقاولا  مکحلل  لصالا  یـضتقم  ۀـفلاخمب  انملع  ول  اـم  لمـشی  هقـالطا  ّناـف  لـصالا ، یـضتقم 

. ۀعقاولا یف  ّیعقاولا  هللا  مکحل  هتفلاخم  الیصفت  مولعملا  ّیعقاولا  رییختلا  وه  رییختلاب  لئاقلا  [ 63] هّللا همحر  خیشلا 
ّیلیـصفتلا ملعلا  یلا  يّدؤی  دق  ّهناف  اجیردت ، وا  ۀـعفد  ةروصحملا  ۀهبّـشلا  یف  نیهبتـشملا  الک  باکترا  زاوجب  [ 64] ضعب مکح  اـهنم : و  - 2

، ۀتیم اهنمث  ضعب  نوکل  ۀیراجلا  مامت  یف  عیبلا  نالطب  الیـصفت  ملعن  ّاناف  ۀـیراج ، ۀـتیملاب  نیهبتـشملاب  يرتشا  ول  امک  ۀـساجنلا ، وا  ۀـمرحلاب 
. ةروصلا هذه  جارخا  همالک  نم  رهظی  مل  باکترالا  زاوجب  لئاقلا  ّنا  عم  اهئطو ، ۀمرحب  الیصفت  ملعنف 

نالطبب الیـصفت  ملعی  موماملا  ّنا  عم  رخآلاب ، امهنیب  كرتشملا  بوثلا  یف  ینملا  يدـجاو  دـحا  مامتئا  ۀّحـصب  [ 65] ضعب مکح  اـهنم : و  - 3
. هماما ثدح  وا  هثدح  ۀهج  نم  هتالص 

ءارـش زاوج  کلذ  مزال  ّناف  رخآلا ، بذـک  امهدـحا و  قدـص  ملعی  ثیحب  نالجر  اهاعادـت  یتلا  نیعلا  فیـصنتب  مکاحلا  مکح  اهنم : و  - 4
. یعقاولا هکلام  نم  هیلا  لاملا  مامت  لاقتنا  مدع  الیصفت  ملعی  ّهنا  عم  امهنم ، ّلک  نم  نیفصنلل  ثلاث 

: همجرت

( فالخ مهوم  دراوم  )

: دناهدومرف ءاهقف  زا  یخرب  هک ، تسنیا  فالخ  مهوم  دراوم  هلمج  زا  - 1
هب ّدر و  لوق  ود  ره  دنتشادن  یلیلد  مه  کیچیه  دنتـشاد و  فالتخا  لوق  ود  رب  هعمج ) ای  رهظ  بوجو   ) ياهلئـسم کی  رد  تما  ءاملع  رگا 
هک دوشیم  يدروم  لماش  یتح  لصا ) ياضتقم  هب  عوجر  نـالوق و  در  ینعی :  ) مـالک نیا  قـالطا  هک  ارچ  دوشیم  عوجر  لـصا  ياـضتقم 

. میشاب هتشاد  لوق ، ود  زا  یکی  رد  دوجوم  یعقاو  مکح  اب  لصا  ياضتقم  تفلاخم  هب  یلیصفت  ملع 
یعقاو هللا  مکح  اب  هک  تسا  رییخت  نامه  اجنیا ) رد   ) یعقاو مکح  هک  دـیآیمرب  تسا  رییخت  هب  لئاق  هک  یـسوط  خیـش  مالک  رهاظ  زا  هکلب 

. تسا فلاخم 
ار ود  ره  هچ  هروـصحم ، ههبـش  رد  ههبـش  فرط  ود  ره  هب  لـمع  زاوـج  رب  تسا  ءاـهقف  یخرب  مکح  فـالخ ، مهوـم  دراوـم  هلمج  زا  و  - 2

: ینعی  ) لمع نیا  هکاریز  اجیردت ، هچ  دهد  ماجنا  هرابکی 
189 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم تساجن  زا  بانتجا  مدع  مارح و  باکترا  هب  یلیصفت  ملع  هب  ّرجنم  هاگ  ود ) ره  باکترا  )
ادیپ زینک  مامت  رد  عیب  نالطب  هب  ملع  الیـصفت  ام  ندـیرخ ) زا   ) سپ درخب ، يزینک  یّکذـم ) یکی  هتیم  یکی   ) هبتـشم هتیم  ود  اب  رگا  هچنانچ 
زاوج هب  لئاق  هکیلاحرد  مینکیم . ادـیپ  زینک  یطو  تمرح  هب  یلیـصفت  ملع  ام  هجیتن  رد  تسا ؛ هتیم  نآ  ياـهب  زا  يرادـقم  اریز  مینکیم ،

. دشاب هدرک  جراخ  ار  تروص  ضرف و  نیا  هک  تسا  هدشن  رهاظ  شمالک  زا  نیهبتشم ، باکترا 
ینم رثا  ناشنیب  كرتشم  ساـبل  رد  هک  يرفن  ود  زا  یکی  ءادـتقا  تّحـص  هب  تسا  ءاـهقف  یخرب  مکح  فـالخ ، مهوم  دراوم  هلمج  زا  و  - 3

. شماما ای  تسا  بنج  ثدحم و  شدوخ  ای  اریز  شزامن  داسف  نالطب و  هب  دراد  یلیصفت  ملع  مومأم ، هکنیا  اب  يرگید ؛ هب  تسا ، هتفای 
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ّتیکلام ياعّدا  کیره  دنتـشاد و  عازن  مه  اب  شرف  لثم ؛ ینیع  رد  رفن  ود  رگا  دـناهدومرف : هک : تسنیا  فالخ  مهوم  دراوم  هلمج  زا  و  - 4
هنافصنم روطهب  نیع  تسین  زاتمم  صخـشم و  بذاک  زا  قداص  یلو  تسا  مولعم  يرگید  بذک  یکی و  قدص  هک  يروطهب  تشاد  ار  نآ 

. دوشیم نآ  زا  یمین  کلام  کیره  میسقت و  ود  نآ  نایم 
190 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دحا فلتف  نامهرد ، رخآل  مهرد و  دحال  ناک  ول  ام   » یف مهمکح  اهنم : و  - 5
ول امک  ۀّیلیصفت ، ۀفلاخم  یلا  کلذ  ءاضفا  قفّتی  دق  ّهناف  [ 66] افصن رخآلل  افـصن و  ادحاو و  نینثالا  بحاصل  ّناب  ّیعدولا » دنع  نم  مهاردلا 

. هیلا ّیعقاولا  هکلام  نم  هلاقتنا  دعب  الیصفت  ملعی  ّهناف  ثلاث ، امهنیب  كرتشملا  مهردلا  ذخا 
عامتجا یلا  کلذ  يّدؤی  دـق  ّهناف  لّوالا : یلا  اهعفد  دـعب  نیعلا  ۀـمیق  یناثلل  مرغی  ّهناف  رخآل ، اهب  ّرقا  ّمث  صخـشل  نیعب  ّرقا  ول  اـم  اـهنم : و  - 6

. عقاولا یف  ّرقملا  لام  هنمثم  ضعب  نوکل  هیلا ، نمثلا  مامت  لاقتنا  مدع  ملعیف  دحاو ، نمثب  امهعیبی  دحاو و  دنع  ۀمیقلا  نیعلا و 
: همجرت

( رگید دروم  )

و  ) هدوب مهرد  ود  ياراد  يرگید  مهرد و  کی  کلام  یـصخش  رگا  هک  اجنآ  رد  تسا  ءاـهقف  مکح  فـالخ ، مهوم  دراوم  هلمج  زا  و  - 5
نیا هک  مینادیمن  ام  دش و  فلت  رادتناما  صخش  دزن  مهرد  هس  زا  یکی  سپس  و  دنتـشاذگ ) تناما  هب  یـصخش  دزن  ار  دوخ  لام  کیره 

ود کلام  يارب  مهرد  مین  کی و  هدـنامیقاب  مهرد  ود  زا  هک  مهرد ، ود  کلام  هب  طوبرم  ای  تسا  مهردـکی  کلام  هب  طوبرم  مهرد  کـی 
. تسا مهرد  کی  بحاص  يارب  مهرد  مین  مهرد و 

( داهشتسا )

درخب و ار  كرتشم  مهرد  کی  نیا  یمّوس  صخـش  رگا  هکنانچ  ددرگ . عقاو  تفلاخم  هب  یلیـصفت ، ملع  هب  ّرجنم  مکح ، نیا  اـسبهچ  سپ 
. تسا هدشن  لقتنم  وا  هب  یعقاو  کلام  زا  هک  دنک  ادیپ  یلیصفت  ملع  ندیرخ  زا  سپ 

: هک تسنآ  فالخ  مهوم  دراوم  هلمج  زا  و  - 6
تمیق یلّوا و  هب  ار  لام  دیاب  ّرقم  تسا ، يرگید  لام  هک  دنک  رارقا  سپـس  تسا و  صخـش  نالف  لام  عاتم  نالف  هک  دـنک  رارقا  یـسک  رگا 

. دهدب یمود  هب  ار  نآ 
یلیـصفت ملع  دشورفب ، نمث  کی  هب  ار  ود  ره  ّرقم  رگا  دوشب و  يدحاو  صخـش  دزن  رد  تمیق  عاتم و  عامتجا  هب  ّرجنم  مکح  نیا  اسبهچ  و 

تسا هدوب  ّرقم  لام  عقاو  رد  نمث  زا  ضعب  هک  ارچ  دنکیم ، ادیپ  دوخ  هب  تمیق  مامت  لاقتنا  مدع  هب 
191 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

عیبـملا نوک  یف  اـفلتخا  ول  اـمک  فلاـختلاب ، هیف  یـضقی  هجو  یلع  هنمثم  وا  هنمث  نییعت  یف  عزاـنتملا  دـقعلا  خاـسفناب  مکحلا  اـمهنم : و  - 7
وا دـبعلل  انمث  عئابلا ، کلم  هتروریـصب  ّیلیـصفتلا  ملعلل  فلاخم  فلاّحتلا  دـعب  يرتشملا  یلا  نمّثلا  ّدر  ّناف  ۀـیراج ؛ وا  ادـبع  نّیعملا  نمثلاب 

. ۀیراجلا
یف اهلوخدب  ّیلیـصفتلا  ملعلل  فلاخم  ۀیراجلا  ّدرب  مکحلا  ّناف  مهرد ؛ ۀئام  وأ  ریناند  ةرـشع  ۀنّیعملا  ۀیراجلا  نمث  نوک  یف  افلتخا  ول  اذـک  و 

. يرتشملا کلم 
یلا ۀـیراجلا  ّدرت  نافلاحتی و  امّهناب  اهاّیا  ینتبهو  رخـآلا : لاـق  و  ۀـئامب ، ۀـیراجلا  کـتعب  امهدـحا : لاـق  ول  ّهناـب  مهـضعب  مکح  اـهنم : و  - 8

. عّبتتملا اهیلع  فقی  یّتلا  دراوملا  نم  کلذ  ریغ  یلا  رخآلا  یلا  اهبحاص  کلم  نم  اهلاقتناب  الیصفت  ملعن  ّانا  عم  امهبحاص ،
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: همجرت

( رگید دروم  )

هراشا

عازن و يرتشم  عیاب و  نایم  نآ ، نمثم  نمث و  نییعت  رد  هک  يدقع  ندش  خـسفنم  رب  تسا  ءاهقف  مکح  فالخ ، مهوم  دراوم  هلمج  زا  و  - 7
. دشاب دقع ) نیفرط  ندروخ  مسق   ) فلاحت شمکح  هک  یهجو  رب  هدش ؛ عقاو  فالتخا 

دعب هدنـشورف  هب  عیبم  يرتشم و  هب  تمیق )  ) نمث ّدر  زینک ، ای  تسا  دبع  نمثم  هکنیا  رد  دـننک  فالتخا  يرتشم ) عیاب و   ) رگا هک  روطنامه 
هچ زینک ؛ ای  دـبع  لباقم  رد  نمث  ناونع  هب  تسا  هدـش  عیاب  کلم ) نآ  ، ) هکنیا هب  تسا ؛ یلیـصفت  ملع  فلاخم  ندروخ ) مسق   ) فلاـحت زا 

؟ دشاب هچ  هک  تسا  نمثم  رد  عازن  نخس و  اهنت  هدش و  لقتنم  عیاب  هب  نمث  هک  دنراد  لوبق  ود  ره  هکنآ 
غلبم رد  نکل  دناقفتم و  تسا  زینک  نمثم  هکنیا  رد  لثملا : یف   ) دـننک فالتخا  نمث  رد  و  هتـشاد ) قافتا  نمثم  رد   ) رفن ود  رگا  نینچمه  و 

( دنراد فالتخا  تسا  رانید  ای 20  هک 5  نمث 
ره هکنآ  هچ   ) يرتشم کلم  رد  نمثم )  ) نآ لوخد  هب  تسا  یلیصفت  ملع  فلاخم  عیاب ، هب  ۀیراج ) ینعی :  ) نمثم ّدر  هب  مکح  زین ، اجنیا  رد 

. تسا نمث  رد  فالتخا  دناقفتم و  يرتشم  کلم  هب  زینک  لاقتنا  رد  ود 
: هکنیا هب  تساهقف  زا  یخرب  مکح  فالخ ، مهوم  دراوم  هلمج  زا  و  - 8

هبه نم  هـب  ار  نآ  اـهنت  دـیوگب  يرگید  مـهرد و  هـب 100  ماهـتخورف  وـت  هـب  ار  زینک  دـیوگب : يرگید  هـب  نیعزاـنتم )  ) ود نآ  زا  یکی  رگا 
. ددرگیمرب شبحاص  هب  زینک  دنروخیم و  مسق  ود  ره  ياهدرک ،

کلم زا  زینک  لاقتنا  ود  ره  هک  ارچ   ) دراد تافانم  يرگید  هب  شبحاـص  کـلم  زا  زینک  لاـقتنا  هب  یلیـصفت  ملع  اـب  مکح  نیا  هکیلاـحرد ،
: هک تسنیا  رد  ناشفالتخا  اهنت  دنراد و  لوبق  ار  کلام 

؟) هبه ای  هدش  لقتنم  عیب  ناونعب 
192 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ لّوا  مهوم  رد  لصالا ) یضتقم  یلا  عجری  نالوقلا و  حرطی   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 
تسا لوا  لاثم  رد  داهشتسا  لحم  ج :

هورگ ود  زا  کیچیه  دنتسه و  رهظ  بوجو  هب  لئاق  یهورگ  هعمج و  بوجو  هب  لئاق  تبیغ  رصع  رد  املع  زا  یهورگ  هک  اجنآ  لثملا : یف 
ار لوق  ود  ره  دناهتفگ : یتعامج  نکل  و  دنالوق ، ود  زا  یکی  هب . ریخم  ینعی : رییخت ، هب  رداق  اهقف  روهشم  دناهدرکن ، هماقا  يربتعم  لیلد  زین 

نایم نارود  لثم : دـشاب  قفاوم  هیرظن  ود  زا  یکی  اب  یلمع  لصا  ياضتقم  هاوخ  مییامنیم -؛ هعجارم  هّیلمع  لوصا  هب  مینکیم و  حرط  ّدر و 
. دنارثکا بوجو  هب  لئاق  رگید  فصن  لقا و  بوجو  هب  لئاق  تما  فصن  هک  رثکا  ّلقا و 

: مییوگب رگا  اجنیا ؛ رد 
مزال یلیـصفت  ملع  اب  هّیلمع  تفلاخم  نکل  و  دـیآیم ، مزال  هیمازتلا  تفلاخم  اهنت  رثکا ، بوجو  هن  تسا و  ّلقا  بوجو  هن  یعقاو  هللا  مکح 

. دیآیمن
تسا قفاوم  رگید  هّدع  لوق  اب  هک  تسا  تئارب  لصا  ای  تسا و  قفاوم  هورگ  کی  لوق  اب  هک  تسا  طایتحالا  ۀلاصا  ای  یلمع ، لصا  هک  ارچ 

. یعطق هن  تسا و  یلامتحا  یلیصفت  ملع  اب  تفلاخم  لاحرههب  و 
فـصن دنتـسه و  هعمج  بوجو  هب  لئاق  تما  فصن  هک  نینیابتم ، نیب  نارود  دننامه  دـشاب  فلاخم  هیرظن  ود  ره  اب  لصا  ياضتقم  هاوخ  - 

. تسین یثلاث  لوق  هک  میراد  نیقی  ام  دنشابیم و  رهظ  بوجو  هب  لئاق  رگید 
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: اجنیا رد 
ملع اب  فلاخم  رظن  نیا  تسا و  هدـش  تفلاخم  یعقاو  مکح  اب  اعطق  مییامن  كرت  ار  هیرظن  ود  ره  هدرک و  يراـج  ار  ةءاربلا  ۀـلاصا  اـم  رگا 

. تسا یلیصفت 
. دشابیم رییخت  یعقاو  مکح  دراوم  نیا  رد  تسا : هدومرف  یسوط  خیش  اذل ، و 

؟ دراد دوجو  یعقاو  رییخت  يرهاظ و  رییخت  نایم  یتوافت  هچ  دییامرفب  ۀمدقم  * 
مینکیم باختنا  ار  ضراعتم  لیلد  ود  زا  یکی  رهاظلا  یلع  عقاو ، هب  ام  یسرتسد  مدع  لیلد  هب  هک  تسا  يدراوم  رد  يرهاظ ، رییخت  - 1 ج :

. تسا هدش  تقفاوم  فرط  کی  اب  نوچ  دیآیمن  شیپ  مه  یلیصفت  ملع  اب  تفلاخم  و 
هکنوچ تسا ؛ یلیـصفت  ملع  اب  هیعطق  تفلاـخم  نیا  هک  تسا ، یعقاو  هللا  مکح  رییخت  دوخ  الـصا  هک  تسا  يدراوم  رد  یعقاو ، رییخت  - 2

تسا و مّود  هورگ  اب  ماما  ای  تسین ، رییخت  هب  لئاق  سپ  دنادیم ، بجاو  ار  هعمج  انّیعم  تسا و  لّوا  هورگ  اب  ماما  ای  هک  مینادیم  الامجا  ام ،
انّیعم

193 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین رییخت  هب  لئاق  مه  زاب  سپ  دنادیم ، بجاو  ار  رهظ 

. یلیصفت ملع  اب  تفلاخم  تسا و  موس  لوق  ندروآ  دیدپ  یعقاو  رییخت  هب  لوق  هک  میراد  یلیصفت  نیقی  ام  دشاب ، هک  مادکره  اذل  و 
؟ تسا یلیصفت  ملع  اب  تفلاخم  مزلتسم  رییخت  هب  مکح  رد  مه  یسوط  خیش  ياوتف  ایآ  سپ  * 

. يرهاظ هن  تسا و  یعقاو  رییخت  نامه  ناشیا  دارم  هکنوچ  هلب ، ج :
رد ام  نوچ  دـشابیمن ؛ تسرد  فرط  کی  رب  قافتا  يدـعب ، نامز  رد  ینعی : فالتخالا ، دـعب  عامجالا  زوجی  ال  دومرف : دوخ  مالک  رد  اریز 

. تسین ریذپرییغت  هّللا  مکح  هدرک و  رایتخا  ار  رییخت  یلبق  نامز 
؟ تسیچ اتعفد ) ةروصحملا  ۀهبشلا  یف   ) ترابع رد  اتعفد )  ) حالطصا زا  دارم  * 

. دماشایب طولخم  روطهب  هتخیر و  فرظ  کی  رد  ار  بارش  بآ و  فرظ  ود  یفّلکم ، هک ؛ تسنیا  ج :
؟ تسیچ روکذم  ترابع  رد  اجیردت )  ) حالطصا زا  دارم  * 

. دماشایب ار  يرگید  سپس  فرظ و  ود  نآ  زا  یکی  لوا  هک : تسنیا  ج :
؟ تسیچ ۀمرحلاب )...  یلیصفتلا  ملعلا  یلا  يّدؤی  دق   ) ترابع زا  دارم  * 

. یلیصفت ملع  هب  انتعا  مدع  هروصحم و  تاهبش  رد  تسا  ههبش  فرط  ود  باکترا  زاوج  هب  طوبرم  ج :
: حیضوت

فرط ود  ماجنا  باکترا و  ءاهقف  یخرب  نیرمالا ، دـحا  تساجن  ای  تمرح و  هب  میراد  یلامجا  ملع  هک  هروصحم  تاهبـش  دراوم  رد  یهاگ 
باکترا هب  یلیصفت  ملع  هب  رجنم  ههبـش ، فرط  ود  هب  باکترا  يدراوم  رد  هکنآلاح ، و  دناهتـسناد ؛ زیاج  اجیردت  هچ  ۀعفد و  هچ  ار  ههبش 

دوشیمن انتعا  یلیصفت  ملع  نینچ  هب  کلذعم  دوشیم ، تساجن  زا  بانتجا  مدع  مارح و 
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

: لثملا یف 
يرادـیرخ ار  يزینک  ناویح  ود  نیا  اب  رگا  لاـح  تسا  هتیم  يرگید  هدـش و  هیکذـت  ود  نآ  زا  یکی  مینادیم  ـالامجا  هک  میراد  ناویح  ود 

: هکنیا هچ  ینعی :  ) یجیردت ای  یعفد و  تروصب  هچ  میدومن 
سپـس يرادـیرخ و  ود  نیا  زا  یکی  اب  ار  زینک  فصن  لوا  هکنیا  ای  میتخادرپ و  زینک  نآ  تمیق  ربارب  رد  هدرک و  همیمـض  ار  یکذـم  هتیم و 

( میدومن يرادیرخ  رگید  ناویح  اب  ار  رگید  فصن 
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: اجنیا رد 
هک داد  رارق  ضوع  ار  يزیچ  دیاب  هلماعم  رد  اریز  تسا ، لطاب  ام  هلماعم  هک ، مینادیم  الیصفت 

194 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میراد ناویح  ود  نآ  زا  یکی  ندوب  هتیم  هب  نیقی  ام  درادن و  ّتیلام  هتیم  هکیلاحرد ، دشاب  هتشاد  ّتیلام 

هک مینکیم  ادیپ  یلیصفت  ملع  هلماعم ، نالطب  اهـضوع و  زا  یکی  ّتیلام  مدع  هب  نیقی  یلامجا و  لمع  نیا  زا  دعب  تسا . لطاب  هلماعم  اذل  و 
. تسا مارح  مه  زینک  نآ  اب  ترشابم 

. تسا هدشن  ییانتعا  یلامجا  ملع  زا  هدمآ  تسد  هب  یلیصفت  ملع  نیا  هب  ییانتعا  اجنیا  رد  نکل  و 
؟ تسیچ ّینملا )..  يدجاو  دحا  مامتئا  ۀّحصب   ) ترابع زا  دارم  * 

زامن نالطب  هب  یلیصفت  ملع  دوجو  اب  يرگید  هب  تسا  رفن  ود  زا  یکی  يادتقا  ج :
: حیضوت

ملع رفن  ود  نیا  زا  کـیره  اـجنیا  رد  تسا  هدـش  هدـید  ینم  راولـش  نآ  رد  لاـح  دـنراد ، یکرتـشم  راولـش  هک  دـینک  ضرف  ار  فـلکم  ود 
هب دناوتیم  رفن  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  هب  دـناهداد  اوتف  اهقف  یخرب  دوجو  نیا  اب  وا ، تسود  ای  تسا و  هدـش  بنج  دوخ  ای  هک  دراد  یلامجا 
ملع نیا  هب  کلذعم  شدوخ ، ای  ماما و  تبانج  هطـساوهب  ای  لاح  تسا ؛ لطاب  شزامن  هک  دراد  نیقی  مومأم  هک  نیا  اـب  دـنک ؛ ادـتقا  يرگید 

تسا هدش  ّدلوتم  یلامجا  ملع  زا  نوچ  هدشن  انتعا  یلیصفت 
هب موکحم  اهنآ  زا  کیره  ةراهطلا  ۀلاصا  لصا  ساسارب  تسا  کیمادک  زا  ینم  تسین  مولعم  هک  روکذم  دراوم  رد  تفگ  ناوتیمن  ایآ  * 

؟ تسا حیحص  ناشتدابع  دنرادن و  لسغ  هب  زاین  هدوب ، تراهط 
. یلامجا ملع  لیلد  هب  ریخ ، ج :

؟ تسیچ خیش  نتم  رد  افصن )...  ادحاو و  نینثالا  بحاصل  ّناب   ) ترابع زا  دارم  * 
. نآ هب  تبسن  یلیصفت  ملع  هب  هّجوت  مدع  تسا و  مجنپ  لاثم  رد  هک  تسا  یمکح  هب  طوبرم  ج :

: حیضوت
نیا زا  یکی  دناهدرپس ، تناما  هب  يراد ) تناما   ) عدو دزن  مهرد  کی  يرگید  مهرد و  ود  اهنآ  زا  یکی  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  صخـش  ود 
هدوب مهرد  ود  کلام  نآ  زا  ای  مهرد  کـی  نآ  هک  میراد  نیقی  اـم  لاـح  دـیدرگ ، فلت  عدو ، بناـج  زا  طـیرفت  طارفا و  نودـب  مهرد  هس 

؛ مهرد کی  کلام  نآ  زا  ای  تسا و 
کی کـلام  هب  ار  مهرد  فصن  مهرد و  ود  بحاـص  هب  ار  هدـنامیقاب  مهرد  ود  نآ  زا  فـصن  مهرد و  کـی  هک ، تسنیا  مکح  کـلذعم 

. دنهدب مهرد 
تسین وا  کلم  تسا  هدیـسر  مهرد  ود  کلام  هب  هک  فصن  نآ  ای  هک  مینادیم  الامجا  هک  ارچ  تسا ، یلامجا  ملع  اب  هّیلمع  تفلاخم  نیا ،

تسا هدیسر  مهرد  کی  کلام  هب  هک  یفصن  ای  و 
195 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین وا  لام 
؟ تساجک مکح  نیا  رد  داهشتسا  لحم  * 

هک تساجنیا  ج :
تفایرد رفن  ود  نآ  زا  عیبم  نمث  ناونع  هب  ای  هبه و  ناونع  هب  اـی  ار  كرتشم  مهرد  کـی  نیا  دـمآ و  یمّوس  درف  مکاـح ، مکح  زا  دـعب  رگا 

. تسا هدشن  لقتنم  وا  هب  یلصا  کلام  زا  كرتشم  مهرد  نیا  هک  دراد  نیقی  الیصفت  موس  درف  نیا  درک ،
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. تسا هدش  زیوجت  نآ  اب  تفلاخم  هدشن و  انتعا  یلیصفت  ملع  نیا  هب  کلذعم 
؟ تسیچ یمکح  نینچ  رودص  هجو  * 

: هلمج زا  تسا  رما  ود  ج :
( امهنم رانید  عاضف  ارانید  رخآ  هعدوتسا  نیرانید و  لجر  هعدوتسا  لجر  یف   ) مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  تیاور  فلا :

؟ ارچ یمکح . نینچ  رب  يرابتعا  دعاوق  ياضتقا  ب :
نآ هک  دراد  لوبق  مهرد  کی  بحاص  و  تسین ؛ فـالتخا  عازن و  دروم  الـصا  راـنید  کـی  تسا  یعدولا  دـنع  هک  یمهرد  هس  نآ  زا  اریز 

. دشابیم نآ  تیکلام  یعّدم  ود  نآ  زا  مادکره  هک  تسا  مهرد  کی  رد  فالتخا  عازن و  سپ  تسا . مهرد  ود  بحاص  کلم  مهرد  کی 
: لاح

ار نآ  دـیاب  عقاو  زارحا  هب  مکاح  هک  دـنکیم  مکح  لقع  درادـن ، یحیجرت  رانید  کی  نآ  هب  تبـسن  ود  نآ  زا  کیچـیه  هکنیا  هب  هجوت  اب 
دنک فینصت  رفن  ود  نیب 

؟ تسیچ ۀمایقلا )...  نیعلا و  عامتجالا  یلا  کلذ  يّدؤی  دق   ) ترابع زا  دارم  * 
. یلوا هب  نیع  ياطعا  یمود و  هب  تمارغ  هب  مکح  ینعی : لاثم . رد  تسا  داهشتسا  لحم  هب  هراشا  ج :

: حیضوت
لام هک  دنک  رارقا  نآ  زا  دعب  تسا  دیز  لام  نیشام  نیا  الثم : هکنیا ، هب  هدومن  رارقا  هاگداد  رد  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یلقاع  فّلکم  ناسنا 

. تسا رکب 
غورد ّرقم  رارقا  ود  زا  یکی  هک  دراد  نیقی  یـضاق  هکنیا  ای  یهدب ؛ رکب  هب  ار  نآ  تمیق  دیز و  هب  ار  نیـشام  دیاب  هک : تسنیا  یـضاق  مکح 

. تسا
دشابیم شدوخ  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  نآ ، هب  لمع  مکح و  نیا 

زا یکی  هک  دراد  یلیـصفت  ملع  نونکا  رادیرخ  دنکیم  يرادـیرخ  رکب  زا  ار  نآ  نمث  دـیز و  زا  ار  نیـشام  نیا  دـیآیم و  یموس  درف  سپ 
، تسا هدشن  لقتنم  وا  هب  یلصا  کلام  کلم  زا  لام ، ود  نیا 

196 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نمث ّلک  هک  دراد  یلیـصفت  ملع  مه  اجنیا  رد  دریگیم و  ار  نآ  نمث  دشورفیم و  یمراهچ  درف  هب  ار  نمث  نیع و  نیا  عومجم  نآ ، زا  دعب 

. دنکیمن انتعا  یلیصفت  ملع  نیا  هب  کلذعم  تسا  هدشن ؛ لقتنم  وا  هب 
؟ دشاب دناوتیم  هچ  روکذم  مکح  رودص  تلع  هجو و  * 

. دش عنام  لیاح و  عاتم ، یمّود و  هل  رقم  نایم  شلّوا ، رارقا  اب  ّرقم  هک : دشاب  نیا  دیاش  ج :
ار وا  رب  هدراو  تراسخ  هک  تسا  مزـال  ّرقم  رب  سپ  تسا . ّرقم  رارقا  هب  دنتـسم  شلاـم  فـالتا  دـشاب ، کـلام  عقاو  رد  یمّود  هل  ّرقم  رگا  و 

. دهدب وا  هب  ار  شعاتم  تمیق  ای  لثم  دنک و  ناربج 
؟ تسیچ عقاولا )...  یف  ّرقملا  لام  هنمثم  ضعب   ) هدومرف هکنیا  تهج  * 

: هک تسنیا  ج :
. دشابیمن تسرد  وا  زا  عاتم  تمیق  ای  لثم  نتفرگ  سپ  هدوب  حیحص  ّرقم  لّوا  رارقا  رگا 

یمود ّرقم  هب  هتفرگ و  سپ  ار  نآ  دـیاب  تسا و  هدوب  دروـمیب  دـناهداد  یلوا  هب  هک  یعاـتم  لاـم و  سپ  هدوـب  تسرد  شمّود  رارقا  رگا ، و 
. دنهدب وا  هب  هتفرگ و  ّرقم  زا  ار  لثم  ای  تمیق  هکنآ  هن  دنهدب 

؟ تسیچ فلاّحتلاب )...  هیف  یضقی  هجو  یلع   ) ترابع زا  دارم  * 
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رد دنراد  فالتخا  عازن و  دناهتخاس  عقاو  هک  يدقع  نمثم  نمث و  نییعت  رد  هک  نیفرط  ندروخ  مسق  زا  سپ  تسا  دقع  لالحنا  خسف و  ج :
متشه لاثم 

: حیضوت
ماهتخورف وت  هب  غلبم  نالف  هب  ار  نآ  دیوگیم : کلام  ياهدرک و  هبه  نم  هب  ار  زینک  دیوگیم : یکی  دنراد ، فالتخا  يزینک  رس  رب  رفن  ود 

، هکنیا هب  میراد  یلیـصفت  نیقی  هکیلاحرد ، یلـصا  کلام  هب  تسا  زینک )  ) هیراج ّدر  نیفرط ، ندروخ  مسق  زا  دـعب  اجنیا ، رد  مکاح  مکح 
. دوشیمن هّجوت  یلیصفت  ملع  نیا  هب  نکل  تسا ، هدش  لقتنم  وا  کلم  زا  هیراج 

؟ دینک نییبت  ار  قوف  یلیصفت  ملع  * 
تفلاخم زینک  ای  دـبع  لباقم  رد  نمث  ناونع  هب  تسا  هدـش  عیاب  هیراج )  ) کلم نآ  هب  یلیـصفت  ملع  اـب  مسق  زا  دـعب  يرتشم  هب  نمث  در  ج :

؟ ارچ دراد 
. دشابیم نمثم  رد  اهنت  عازن  تسا و  هدش  لقتنم  عیاب  هب  نمث  هک  دنراد  لوبق  ود  ره  هکنوچ 

197 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ولخلا عنم  لیبس  یلع  روما  دحا  مازتلا  فالخلا و  ماهبا  دراوم 

: ولخلا عنم  لیبس  یلع  روما  دحا  مازتلا  نم  دراوملا  هذه  یف  ّدب  الف 
، الوب صوصخلاب  هنوک  ملع  اّمع  بانتجالا  بجاولا  لاقی : ناب  مکحلل . اعوضوم  ۀهبـشلا  فارطا  نم  ّلک  یف  ّیلیـصفتلا  ملعلا  نوک  اهدـحا :

یف نارّهطتم  مامالا  مومأملاف و  ّصاخ ، فّلکم  نم  الیـصفت  هرودص  مولعملا  ثدحلا  ةالـصلل  عناملا  اذک  و  عقاولا . یف  نارهاط  ناهبتـشملاف 
. عقاولا

، هسفن دنع  ۀحیحص  رهاظلا  بسحب  هتالـص  تناک  نم  ّنا  لاقی : ناب  رخآلا ، ّقح  یف  اعقاو  ذفان  دحا  ّلک  ّقح  یف  ّيرهاظلا  مکحلا  ّنا  یناثلا :
یف هبذک  ملعی  مل  اذا  هفصن  هیلا  لصو  نّمم  رادلا ، ذخا  هل  ّلح  نم  اذک  و  مامتئالا ، هل  زوجیف  ۀّیعقاولا  ۀّحـصلا  راثآ  اهیلع  ّبترتی  نا  رخآللف 

تبثیف رخآلا  فصنلا  يرتشا  اذا  کلذک  و  عقاولا . یف  فصّنلا  اذه  کلمی  ّهناف  نئارقلا ، نم  داقتعا  وا  رارقا  وا  ۀـنّیب  یلا  دنتـسا  ناب  يوعّدـلا 
. فلاّحتلا یتلأسم  یف  حلصلا و  ۀلأسم  یف  مهردلا  فصن  هیلا  لصو  نّمم  ذخالا  اذک  و  عقاولا . یف  نیفصنلل  هکلم 

: همجرت

( روکذم دراوم  زا  خساپ  )

عنم قیرط  هب  اهباوج  نیا  زا  یکی  هب  ناوتیم  رکذلا  قباس  تالاکـشا  زا  کیره  يارب  هک  هدـش  هداد  ییاهخـساپ  هدـشرکذ  دراوم  زا  سپ 
. دش مزتلم  ولخ 

تـسا يزیچ  زا  بانتجا  بجاو ، دوش : هتفگ  هکنیا  هب  تسا . مکح  عوضوم  ههبـش ، فارطا  زا  کیره  رد  یلیـصفت  ملع  هکنیا : لوا ، خـساپ 
. دنارهاط ود  ره  عقاو  رد  لوب ) ریغ  يرگید  لوب و  یکی   ) ناهبتشم هجیتن  رد  تسا ، لوب  دوش  هتسناد  لیصفت  روطهب  صوصخلاب و  هک 

مومأم ماما و  هجیتن : رد  تسا ، نّیعم  صّخـشم ، صاخ و  فلکم  زا  شجورخ  رودص و  هک  تسا  یثدـح  زامن ، تحـص  زا  عنام  نینچمه  و 
. دنارهاط عقاو  رد  ود  ره 

: هکنیا مود  خساپ 
زا رهاظ و  بسح  هب  هک  یـسک  دوش : هتفگ  هچنانچ  تسا ، ذفان  يرگید  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  نیفلکم ) زا   ) کیره قح  رد  يرهاظ  مکح 

ادتقا وا  هب  هدومن و  بترتم  رهاظ ) بسح  هب   ) تحـص نآرب  هّیعقاو ، تحـص  راثآ  دـناوتیم  يرگید  دـشابیم ، تسرد  شزامن  شدوخ  رظن 
. دنک
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هب طورـشم  دوشیم ؛ نآ  کلام  عقاو  رد  و  تسا ، حاـبم  لـالح و  وا  يارب  نآ  بحاـصت  هناـخ و  نتفرگ  هک  یـسک  يارب  تسا  نینچنیا  و 
هب ینیارق  قیرط  زا  ای  هدرک و  دانتـسا  فرط  رارقا  ای  هنّیب  هب  شتیکلام ، ياعّدا  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دـشابن ، مولعم  زرحم و  شغورد  هکنیا ،

. دشابیم فصن  نآ  کلام  عقاو ، رد  یسک  نینچ  لاحرههب  هک  دشاب ، هدرک  ادیپ  داقتعا  نآ 
198 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دوشیم فصن  ود  ره  کلام  عقاو  رد  دنک  يرادیرخ  زین  ار  رگید  فصن  رگا  اذل ، و 
تیکلام راثآ  دشابیم و  نآ  کلام  عقاو  رد  دوشیم  هداد  يو  هب  مهرد  فصن  هک  یسک  فلاحت  هلئسم  رد  حلص و  هلئـسم  رد  نینچمه ، و 

. دوشیم بترتم  نآرب  یعقاو 
199 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، الیصفت ۀمولعملا  ۀفلاخملا  مزلتسی  اّمم  عنملا  ۀفلاخملاب و  ّیلیـصفتلا  ملعلا  یلا  ضفی  مل  اذا  امب  ةروکذملا  ماکحالا  دییقتب  مزتلی  نا  ثلاثلا :
وا نمثلا  نم  هیعّدـی  اّمع  اّیرهق  اّیعرـش  اّـصاقت  هنوک  یلع  فلاـحتلا  یتلأـسم  یف  عیبملا  ذـخأ  لـمح  نیلوق و  یلع  ۀـّمالا  فـالتخا  ۀـلأسمک 

. ۀّیرهق ۀحلاصم  مهرّدلا  فصن  ذخا  نوک  هنیح و  نم  وا  هلصا  نم  فلاّحتلاب  عیبلا  خاسفنا 
اّمم هتفلاخم  ۀمرح  ّیعقاولا و  مکحلاب  ّیلیصفتلا  ملعلا  رابتعا  ّناف  ةروکذملا ، رومالا  دحاب  دروم  ّلک  نع  لاکشالا  عفد  یف  لّمأتلاب  کیلع  و 

. هوحن وا  عامجاب  صیصختلا  لبقی  ال 
دیقم زین  و  دوشن ، تفلاخم  هب  یلیـصفت  ملع  هب  ّرجنم  هکنیا  هب  تسا  دّیقم  روکذم  ماکحا  هکنیا ؛ هب  دوش  مزتلم  فّلکم  موس : خساپ  همجرت :

. تسا یلیصفت  تفلاخم  مزلتسم  هچنآ  زا  عنم  هب  تسا 
رد  ) مهرد فصن  ذـخا  فلاحت و  ماگنه  رد  عیب  لصا  زا  فلاحت  هلئـسم  ود  رد  عیبم  ذـخا  لـمح  لوق و  ود  رب  تّما  فـالتخا  هلئـسم  لـثم :

. دشابیم يرابجا  يرهق و  یعدو ) هلئسم 
بسانت دروم  نآ  اب  هک  هدشرکذ  ياهباوج  زا  یکی  اب  ار  مادکره  هدرک و  لّمأت  روکذم  دراوم  زا  کیره  زا  لاکشا  عفد  رد  هک  تسا  وت  رب 

. ییامن عفر  دراد ،
صیصخت ناوتیمن  نآ  ریظن  ای  عامجا  هطساو  هب  هک  تسا  يروما  زا  نآ  تفلاخم  تمرح  یعقاو و  مکح  هب  یلیـصفت  ملع  ندوب  ربتعم  اریز 

. داد
. داد خساپ  ینکمم  وحن  ره  هب  دیاب  ار  صیصختلا  لمتحم  دراوم  اذل ،

200 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لوقنف ّیلامجالا ، ملعلا  ۀفلاخم  مکح  یلا  دعنلف  اذه  تفرع  اذا 

: نیهجو یلع  رّوصتی  لامجالاب  مولعملا  مکحلا  ۀفلاخم 
داحتا عم  هب  اهیطو  بجو  نم  فلحلاب و  اهیطو  مرح  نم  نیب  ةدّدرملا  ةأرملا  یطو  ۀـحاباب  مازتلالاک  مازتلـالا ، ثیح  نم  هتفلاـخم  امهدـحا :

ربتعی اّیدّبعت  نّیعملا  امهدحا  نوک  مدع  عم  میرحتلا  بوجولا و  نیب  هرما  دّدرم  یّلک  عوضوم  ۀحاباب  مازتلالاک  و  ۀمرحلا ، بوجولا و  ینامز 
، ۀمرحلل قفاوملا  كرتلا  وا  بوجولل  قفاوملا  لعفلا  نم  ولخی  ّهنال ال  لمعلا ، ثیح  نم  تسیل  نیلاثملا  یف  ۀفلاخملا  ّناف  لاثتمالا ؛ دـصق  هیف 

. لعفلا ۀحابإب  مازتلالا  ثیح  نم  الا  ۀفلاخملاب  عطق  الف 
انه ۀفلاخملا  ّناف  امهدحا ، ۀمرحب  ملعی  نیلعف  باکترا  و  امهدحا ، بوجوب  ملعی  نیذـللا  نیرمالا  كرتک  لمعلا ، ثیح  نم  هتفلاخم  یناثلا :

. لمعلا ثیح  نم 
: لوقن کلذ  دعب  و 

: همجرت
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( لامجالاب مولعم  مکح  اب  تفلاخم  رد  خیش  نایب  )

هب لامجالاب  مولعم  مکح  تفلاخم  مییوگیم : یلامجا و  ملع  تفلاخم  مکح  نایب  هب  میدرگیمزاـب  یتسناد ، ار  روکذـم  بلاـطم  هک  لاـح 
: دوشیم ریوصت  هجو  ود 

: یمازتلا تفلاخم  - 1
شیطو هکنیا  ای  هدروخ  هک  یمـسق  هطـساو  هب  تسا  مارح  وا  اب  سامت  هکنیا  نیب  تسا  دّدرم  هک  ینز  اب  ساـمت  ندوب  حاـبم  هب  مازتلا  لـثم :

نیب تسا  دّدرم  شرما  هک  یّلک  عوـضوم  هحاـبا  هب  ندـش  مزتـلم  لـثم : و  تمرح ، بوـجو و  ناـمز  ندوـب  یکی  هب  طورـشم  تسا . بـجاو 
دشابن تسا ) مزال  نآ  رد  تبرق  دصق  هک   ) يدّبعت مکح ، ود  نیا  زا  کیچیه  هکنیا  هب  طورشم  میرحت ، بوجو و 

مکح ود  هب  مازتلا  مدـع  لاح  رد   ) فّلکم هک  ارچ  تسا ؛ مازتلا  بسح  هب  افرـص  تسین و  لمع  ثیح  زا  روکذـم  لاثم  ود  رد  تفلاخم  اریز 
دشابیمن یلاخ  تسا  تمرح  قباطم  هک  كرت  زا  ای  هدوب  قفاوم  بوجو  اب  هک  یلعف  زا  دّدرم )

هب هک  تسا  مازتلا  تهج  زا  افرـص  شتفلاخم  دـش ، هتفگ  هک  يروطنامه  هدرکن و  ادـیپ  هّیلمع  تفلاخم  هب  عطق  مازتلا ، مدـع  هیحان  زا  اذـل ،
. تسا هدش  مزتلم  نآ  هحابا 

: یلمع تفلاخم  - 2
لاح تسا  ملاع  ود  نآ  زا  یکی  تمرح  هب  هک  یلمع  ود  ماـجنا  اـی  دراد ، ملع  ود  نآ  زا  یکی  بوجو  هب  فّلکم  هک  یلمع  ود  كرت  لـثم :

. تسا یلمع  تهج  زا  لاثم  ود  نیا  رد  تفلاخم 
201 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تفگ ناوتیم  هّیعرش  رهاوظ  نیا  هب  هجوت  اب  دییامرفب  لاح  لئاسملا * حیرشت 
)؟ یلامجالا ملعلا  نم  ّدلوتملا  ّیلیصفتلا  ملعلا  ّالا  ۀّجح  یلیصفت  ملع  ّلک  )

زا عابتالا ،-) بجاو  تسا و  تّجح  دوش  لصاح  هک  یهار  ره  زا  یلیـصفت  ملع  تفگیم : هک  - ) یلقع ملـسم  نوناق  نآ  هطـساوهب  هکنیا  ای 
؟ دشاب هتشادن  یتافانم  هدعاق  نیا  اب  ات  مینک  هیجوت  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هدرک و  دی  عفر  هّیعرش  رهاوظ  نیا 

یـشوپمشچ لباق  دز ، صیـصخت  تاـیآ  تاـیاور و  رهاوظ  عاـمجا و  اـب  ار  نآ  ناوتیمن  دراد و  ّتیلک  یعطق  یلقع  مکح  هک  اـجنآ  زا  ج :
دشابیمن

. دومن فرصت  لخد و  املع  يواتف  فالخ و  مهوم  ياهلاثم  رهاوظ  رد  دیاب  هجیتن : رد 
؟ تسیچ ولخلا  عنم  لیبس  یلع  روما  دحا  مازتلا  نم  دراوملا  هذه  یف  ّدب  الف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

هب اهلحهار و  نیا  داد و  خـساپ  ار  روکذـم  ياهلاثم  ناوتیم  هک  تسا  یعّدـم  دـهدیم و  هئارا  لح  هار  هس  ناشیا  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  ج :
. تسا ّولخلا  ۀعنام  هلصفنم  هیضق  تروص  هب  اهباوج  رگید : ترابع 

؟ تسیچ تسا  ّولخلا  ۀعنام  هلصفنم  هیضق  تروصب  ناشیا  ياهباوج  هکنیا  زا  دارم  * 
انعم نیدـب  تسین ، عمجلا  هعنام  زین  اهنآ  زا  کیچـیه  هچرگا  تسین  تاهیجوت  نیا  زا  یلاخ  روکذـم  ياهلاثم  زا  مادـکچیه  هک : تسنیا  ج :
موس باوج  طقف  یخرب  رد  تسا و  يراـس  مود  باوج  اـهنت  اـهلاثم  زا  یخرب  رد  تسا و  يراـج  لّوا  باوج  اـهنت  اـهلاثم  زا  یخرب  رد  هک :

. تسا شریذپ  لباق 
: نیاربانب دومن  هیجوت  باوج  کی  ای  هس و  ای  ود و  هب  ار  اهلاثم  زا  یخرب  دراد  ناکما  هکلب 

. عمجلا ۀعنام  هن  تسا  ولخلا  ۀعنام 
؟ تسیچ ۀهبشلا )...  فارطا  نم  لک  یف  یلیصفتلا  ملعلا  نوک   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
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. تسا یقیرط  ملع ، ثحب  عوضوم  الوا : هک : تسنیا  ناشدوصقم  لصاح  تسا و  لوا  خساپ  هئارا  ج :
. ملعلا قلطم  هن  تسا ، لیخد  مکح  عوضوم  رد  یلیصفت  ملع  صوصخ  ایناث :

. دشابیمن ّبترتم  باکترا  زاوج  مدع  بانتجا و  هب  مکح  دشابن  یلیصفت  مولعم  عوضوم ؛ هک ، يدروم  رد  سپ 
نیا هب  تبون  رگید  اذـل  تسین و  مکح  دـشابن  ای  دـشاب  یلامجا  ملع  هچ  هنرگو  تسه ؛ مه  مکح  دوب  عوضوم  هب  یلیـصفت  ملع  رگا  ینعی :

. تسا هدش  دلوتم  هچ  زا  تسا  یلیصفت  ملع  يانبم  رب  هک  یمکح  هک  دسریمن 
؟ تسا يراج  فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  کیمادک  رد  قوف  خساپ  * 

202 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
موس مود و  لاثم  رد  ج :

؟ دراد دوجو  مود  لاثم  رد  لوا  خساپ  نایرج  رب  یلیلد  هنیرق و  هچ  * 
هدـمآ ربخ  رد  اریز  دـشابیم  نآرب  یلیلد  هنیرق و  زین  ءایـشا  ّتیلح  رابخا  رد  هکنیا ؛ يرگید  تسا ، نآ  هب  اـهقف  زا  یخرب  حیرـصت  یکی  ج :

: تسا
« هعدتف هنیعب  مارح  ّهنا  فرعت  یّتح  لالح ، کل  وهف  مارح ، لالح و  هیف  ءیش  ّلک  »

. دشاب مارح  صخشم و  الیصفت  هینیع و  هب  هک  یعوضوم  رب  تسا  ّبترتم  تمرح  هب  مکح  هک  دینکیم  هظحالم 
. دشابیمن مزال  نآ  زا  بانتجا  تسا و  لالح  مارح ، هب  هبتشم  سپ ،

: لاح
ّبترتم بانتجا  بوجو  هب  مکح  هک : تسنیا  رطاخ  هب  دـناهداد ؛ ار  ههبـش  فرط  ود  ره  هب  لمع  هزاـجا  هب  مود : لاـثم  رد  ءاـهقف  یخرب  رگا 

. ندوب هتیم  ای  ندوب  سجن  ای  ّتیلوب  هب  یلیصفت  ملع  رب  تسا 
: هجیتن رد 

: هک مینکیم  ادیپ  نیقی  ام  دش و  دهاوخن  رداص  تساجن  هب  مکح  اعطق  یلامجا ، ملع  نتشاد  اب 
. درادن دوجو  لیلد  نیا  اب  یتفلاخم  سپ  دنتسه ، كاپ  عقاو  رد  میتشاد ، ههبتشم  عیام  ود  رگا 

؟ تسیچ مولعملا )...  ثدحلا  ةالّصلل ، عناملا  اذک  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسنیا  دوصقم  لصاح  و  موس ، لاثم  رد  لوا  خساپ  نایرج  هب  تسا  هراشا  ج :

نّیعم ریغ  ثدح  دوجو  هن  ثدح ، هب  یلیصفت  ملع  رب  تسا  عّرفتم  زامن  نالطب 
شزامن تسا ، ثدحم  ماما  هک  دنادیم  الیـصفت  رگا  ای  و  تسا . لطاب  شزامن  دراد  دوخ  ندوب  ثدحم  هب  یلیـصفت  ملع  مومأم  رگا  ینعی :

. دوشیم لطاب 
. تسا زیاج  ادتقا  دناكاپ و  عقاو  رد  ود  ره  هتشادن و  يرثا  دشاب ، هتشاد  یلامجا  ملع  فّلکم  رگا  نکل ،

؟ تسیچ فالخ  مهوم  ياهلاثم  هب  خیش  مود  خساپ  * 
هب ار  صخش  نیا  قح  رد  يرهاظ  مکح  نآ  دیاب  نارگید  دوش ، یمکح  هب  موکحم  رهاظلا  یلع  یفّلکم  رگا  مالسا ، رظن  زا  هک ، تسنیا  ج :

. دنیامن بترتم  يرهاظ  مکح  نیا  رب  ار  یعقاو  مکح  راثآ  مامت  و  دنروآ ؛ رامش  هب  ناشدوخ  قح  رد  یعقاو  مکح  هلزنم 
؛ میتسنادیم بترتم  نآرب  ار  یعقاو  مکح  راثآ  تسا و  زامن  تحص  تراهط و  هب  موکحم  وا  هک  مینادیم 

هدرک بترتم  وا  رب  ار  راثآ  مامت  ام  هدش ، مکح  نیا  هب  موکحم  يو  ارهاظ  ادبعت و  هک  مه  الاح 
203 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مینکیم ادتقا  وا  هب 
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. دسریمن یلیصفت  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هب  تبون  مه  زاب  سپ 
؟ تسا يراس  يراج و  فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  کیمادک  رد  روکذم  خساپ  * 

متشه ات  موس  لاثم  زا  ج :
؟ تسا هنوگچ  موس  لاثم  رد  مود  خساپ  نایب  * 

یلع هدرک و  يراـج  تئارب  لـصا  هجیتن  رد  دراد  کـش  شدوخ  ندوبن  اـی  ندوب  بنج  رد  تعاـمج  ماـما  یتقو  هک ، تسا  هنوگ  نیدـب  ج :
باسح یعقاو  مکح  شدوخ  يارب  ار  ماما  قح  رد  يرهاظ  مکح  نیمه  دـیاب  مومأم  دوشیم ، زاـمن  دراو  دـنادیم و  كاـپ  ار  دوخ  رهاـظلا 

دنک
: دیوگب و 

هب مناوتیم  دنادیم ، كاپ  ار  دوخ  رهاظ  رد  هک  مه  نونکا  مدوب ، وا  هب  يادتقا  رب  رداق  نم  دوب و  رهطتم  عقاو  رد  ماما  رگا  هکيروطنامه ،
. منک ادتقا  وا 

. تسین یلکشم  تعامج  ماما  هیحان  زا  نیاربانب :
؟ تسا مکاح  زین  مومأم  رب  طیارش  نیمه  ایآ  تسین  یلکشم  تعامج  ماما  هیحان  زا  هک  لاح  * 

، هلب ج :
دلوتم یلیصفت  ملع  هب  تبون  رگید  اذل  دیامنیم و  ادتقا  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  دراد ، فیلکت  رد  کش  دوخ  هب  تبـسن  زین  مومأم  رگا 

. دسریمن یلامجا  ملع  زا 
؟ تسا هنوگچ  دوب  فالخ  مهوم  هک  مراهچ  لاثم  رد  خیش  مود  خساپ  نایب  * 

زاجم یمّوس  صخش  هاگنآ  دوشیم ؛ فصن  کلم  رهاظلا  یلع  یعّدم  ود  زا  کیره  فینـصت  هب  عرـش  مکاح  مکح  زا  دعب  هک : تسنیا  ج :
. دنادب هیعقاو  ّتیکلم  هلزنم  هب  ار  هیرهاظ  ّتیکلم  نیا  هک  تسا 

: هکنیا هلمج  زا  دیامن  راب  هیرهاظ  تیکلم  نیا  رب  ار  هّیعقاو  ّتیکلم  راثآ  مامت  ینعی :
لام نیا  رد  فّرـصت  هاگنآ  دوش ، لقتنم  وا  هب  عقاو  رد  لام  مامت  نآ  لاـبند  هب  هدرک و  يرادـیرخ  کـلام  ود  زا  ار  فصن  ود  ره  دـناوتیم 

. تسا لاکشاالب  و  هدوبن ، مارح 
. تسا يراج  متشه  متفه و  مشش و  مجنپ و  ياهلاثم  رد  دش  هتفگ  مراهچ  موس و  ياهلاثم  رد  هک  یبیترت  نیمه  هب  مّود  خساپ  هتکن :

[67 [؟ تسیچ فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  خیش  خساپ  نیموس  * 

ص203 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، هکنیا هب  تسا  دـّیقم  هکلب  تسین  دودـحمان  قلطم و  روکذـم ، يواتف  ماکحا و  هکنیا ، هب  میوشیم  مزتلم  اـم  دراوم  زا  یخرب  رد  هک  تسنیا 

. مینکیم عنم  دشاب  یلیصفت  ملع  اب  تفلاخم  مزلتسم  هک  يدروم  ره  زا  دوشن و  تفلاخم  هب  یلیصفت  ملع  هب  ّرجنم 
204 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: رگید ترابع  هب 
، تسا يدروم  هب  طوبرم  درادـن ، یعنام  ههبـش  فارطا  باکترا  تسا و  زیاج  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  دـناهتفگ : تارـضح  زا  یخرب  هکنیا 

. دشابن یلیصفت  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  مزلتسم  ههبش ، فرط  ود  ماجنا 
. تسین زیاج  ههبش  فرط  ود  ماجنا  یلیصفت ، ملع  اب  تفلاخم  هب  هلئسم ، ندش  رجنم  اب  هک  دنراد  لوبق  زین  اجنیا  ینعی :

؟ تسا يراس  يراج و  فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  کیمادک  رد  مّوس  خساپ  * 
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لصا هک : تسا  يدراوم  هب  طوبرم  مینکیم ، هعجارم  هّیلمع  لوصا  هب  هتـشاذگ و  رانک  ار  لوق  ود  ره  دناهتفگ : یخرب  هکنیا  مییوگیم ، ج :
اب فلاخم  لوق و  ود  ره  فلاخم  یلمع  لصا  هک  اـجنآ  نکل  رثکا ، لـقا و  دروم  لـثم ، دـشاب ؛ قفاوم  لوق  ود  زا  یکی  اـب  هجیتن ، رد  یلمع ،

. میرادن ار  یلمع  لصا  هب  عوجر  ّقح  تسا ، مکح  هب  یلیصفت  ملع 
؟ تسا هنوگچ  مود  لاثم  رد  مّوس  خساپ  نایرج  * 

ههبش فارطا  هب  لمع  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  تسا ، عنامالب  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  دناهتفگ : یخرب  هکنیا  مییوگیم : زین  اجنآ  ج :
. دوشن عقاو  اب  هّیعطق  تفلاخم  هب  ّرجنم 

ملع اب  تفلاخم  مزلتـسم  رگا  نکل  دـشاب ، هتـشادن  تفلاخم  هب  نیقی  مادـکچیه  رد  لمعلا  نیح  دـماشایب و  اجیردـت  ار  عیام  ود  هکنیا : لـثم 
. دشابیمن زیاج  نآ ، کی  رد  ود  ره  باکترا  لثم : دوش ، یلیصفت 

نادب الیذ  هک  دراد  دوجو  هطوبرم  نتم  نایاپ  رد  زین  رگید  خساپ  هس  دومرف ، هئارا  القتـسم  خیـش  بانج  هک  روکذم  خساپ  هس  زا  زجب  هتکن :
. میزادرپیم

؟ دشابیم هچ  اّمع )؟ ایرهق  ایعرش  اّصاقت  هنوک  یلع  فلاّحتلا  یتلئسم  یف  عیبملا  ذخا  لمح  و   ) ترابع زا  دارم  * 
باوج نیمجنپ  نیمراهچ و  ناونع  هب  فلاحت  صاقت و  ینعی : رگید  باوج  ود  هب  تسا  هراشا  ج :

؟ دینک نییبت  ار  فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  خیش  خساپ  نیمراهچ  * 
مالسا رد  تسا  نوناق  کی  يرهق  صاقت  هک ، تسنیا  ج :

هب هنایفخم  دناوتیم  دـیز  دـنزیم ، زابرـس  یهدـب  تخادرپ  زا  رمع  نکل  تسا و  راکبلط  ار  ینیع  ای  یغلبم  رمع  زا  دـیز  صخـش  رگا  اذـلف 
. دنک هدافتسا  نآ  زا  صاقت  ناونع  هب  درادرب و  ار  رمع  لاوما  زا  دوخ  بلط  رادقم 

؟ تسا يراس  يراج و  فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  کیمادک  رد  مراهچ  خساپ  * 
205 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا صاقت  نوناق  ساسارب  دروم  ود  نیا  اریز  متشه ، متفه و  لاثم  رد  ج :
وهف یهدیم  ار  دـبع  رگا  ماهتخادرپ ، وت  هب  دـبع  دـیرخ  تباب  ار  مهرد  هاـجنپ  نیا  دـیوگیم : عیاـب  هب  رادـیرخ  متفه ؛ لاـثم  رد  لـثملا : یف 

. متشه لاثم  رد  اذکه  منکیم و  صاقت  مراد  وت  زا  هک  یبلط  تباب  ار  مهرد  هاجنپ  نیا  هنرگو  بولطملا 
؟ تسیچ فالخ  مهوم  ياهلاثم  زا  خیش  خساپ  نیمجنپ  * 

: هک تسنیا  ج :
کلم هب  دـیاب  یـسکره  خاسفنا  زا  سپ  هک  تسا  یهیدـب  و  تسا ، فلاحت  هلماعم  خاسفنا  لماوع  زا  یکی  اـهقف  زا  یعمج  ياوتف  ساـسارب 

؛ دیامن هعجارم  دوخ  یلبق 
دروم ات  درادن  دوجو  عیاب  هب  نمثم  يرتشم و  زا  نمث  لاقتنا  هب  یلیـصفت  ملع  رگید  اذل  ددرگیمرب و  عیاب  هب  نمثم  يرتشم و  هب  نمث  ینعی :

. دریگ رارق  تفلاخم 
دوشیم رهاظ  تائامن  رد  عازن  هرمث  هک  فلاحت  نیح  زا  ای  دوش  عوقو  لصا  زا  عیب  خاسفنا  بجوم  فلاحت  هچ  لاح ،

؟ تسا يراج  هناگتشه  ياهلاثم  زا  کیمادک  رد  روکذم  خساپ  * 
متشه متفه و  لاثم  رد  ج :

؟ تسیچ ۀّیرهق ) ۀحلاصم  مهردلا  فصن  ذخا  نوک   ) ترابع زا  * 
عازن عفر  يارب  يرگید  هار  نوچ  تسا ، هیرهق  هحلاصم  باب  زا  لاثم  نیمجنپ  نیمراهچ و  هک  ارچ  تسا  خیـش  خـساپ  نیمـشش  هب  هراشا  ج :

نیا زا  کیچیه  رد  اذل  تسا و  یعرـش  یهار  هحلاصم  یفرط  زا  دباوخب ، عازن  هک  ات  دنکیم  فیـصنت  هب  مکح  مکاح ، اذل  درادـن و  دوجو 
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. دنتسه يرایعم  ياراد  کیره  دیآیمن و  شیپ  یلیصفت  ملع  اب  تفلاخم  دراوم ،

( لامجالاب مولعم  مکح  اب  تفلاخم  رد  خیش  نخس  )

؟ تسا مسق  دنچ  رب  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  یلک  روطهب  دییامرفب : ۀمّدقم  * 
هّیعطق تفلاخم  هّیلامتحا 2 - تفلاخم  تسا 1 - مسق  ود  رب  ج :

؟ دینزب لاثم  هیلامتحا  تفلاخم  نییبت  رد  * 
هعمج ای  رهظ  ای  ینعی : نیرمالا ، دحا  بوجو  هب  میراد  یلامجا  ملع  الثم : ج :

: لاح
. میاهتفگ كرت  ام  هک  دشاب  یفرط  نامه  یعقاو  بجاو  هک  دراد  لامتحا  مینک ، رت  ار  ود  نآ  زا  یکی  رگا 

عقاو نامه  میاهدرک  كرت  ام  هک  ار  یفرط  نآ  دراد  لامتحا  هک  ود  نآ  زا  یکی  باکترا  نیرمالا و  دـحا  تمرح  هب  یلاـمجا  ملع  لـثم : اـی 
. دشاب

206 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یعطق هن  تسا  یلامتحا  تفلاخم  نیاربانب :

؟ دینزب لاثم  هیعطق  تفلاخم  نیبت  رد  * 
: لثملا یف  ج :

( هعمج ای  رهظ  : ) نیرمالا دحا  بوجو  هب  میراد  یلامجا  ملع 
. تسا هدش  تفلاخم  دشاب ، یعقاو  مکح  ود  نآ  زا  مادکره  مینکیم  نیقی  مینک  كرت  ار  ود  ره  رگا  لاح :

: نیرمالا دحا  تمرح  هب  میراد  یلامجا  ملع  ای 
. تسا هدش  تفلاخم  دشاب  هک  فرط  ود  زا  کیره  یعقاو  مکح  هک  مینکیم  ادیپ  عطق  میهد ، ماجنا  ار  فرط  ود  ره  رگا  لاح :

؟ هیعطق تفلاخم  ای  یلامجا  ملع  اب  تسا  هیلامتحا  تفلاخم  هب  عجار  اجنیا  رد  ام  ثحب  * 
. تسا یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هب  عجار  ام  ثحب  العف  ج :

؟ تسا عون  دنچ  رب  دوخ  هیعطق  تفلاخم  * 
تسا عون  هس  رب  ج :

هّیمازتلا هیعطق  تفلاخم  - 1
هّیلمع هّیعطق  تفلاخم  - 2

هّیلمع هیمازتلا و  هیعطق  تفلاخم  - 3
؟ تسا رّوصتم  هجو  دنچ  رب  لامجالاب  مولعم  مکح  اب  تفلاخم  خیش  رظن  هب  * 

یلمع تفلاخم  یمازتلا و  تفلاخم  هجو : ود  رب  ج :
؟ تسیچ مازتلالا )...  ثیح  نم  هتفلاخم   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  هیمازتلا  هیعطق  تفلاخم  ج :

: ینعی دوش  لصاح  تفلاخم  نآ  هب  مازتلا  رظن  زا  افرص  لامجالاب ، مولعم  یعقاو  یعرش  مکح  اب 
ای میوش و  مزتلم  نآ  فالخ  مکح  هب  هکلب  میـشاب ؛ هتـشادن  نآ  هب  یبلق  داقتعا  هدـشن و  مزتلم  ار  لامجالاب  مولعم  یعقاو  یعرـش  مکح  اهنت 

. دیاین شیپ  ياهّیعطق  تفلاخم  هنوگچیه  لمع  ماقم  رد  نکل  میشاب ، یمازتلا  رد ال 
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؟ دریذپیم تروص  يدراوم  هچ  رد  هیمازتلا  تفلاخم  * 
هیمکح تاهبش  رد  یهاگ  تسا و  هیعوضوم  تاهبش  رد  یهاگ  ج :

؟ دینزب لاثم  هیعوضوم  تاهبش  رد  هیمازتلا  هیعطق  تفلاخم  نییبت  رد  * 
: هکنیا لثم  ج :

207 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مـسق ای  و  تسا . هدـش  بجاو  وا  اب  ترـشابم  سپ  دـنک ، شزیمآ  شرـسمه  اـب  هک  هدروخ  مسق  اـی  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  فّلکم ، صخش 

. تسا هدش  مارح  وا  اب  تعماجم  هجیتن  رد  وا ، اب  شزیمآ  كرت  رب  هدروخ 
سپ تسا  شزیمآ  كرت  رب  مسق  مدع  لصا ، ای  تسین و  بجاو  شزیمآ  اذل  تسا و  شزیمآ  رب  مسق  مدـع  لصا ، دـیوگیم : اجنیا  رد  لاح 

. دنیوگ هّیمازتلا  تفلاخم  ار  نیا  دوشیم . مزتلم  هحابا  هب  هجیتن  رد  تسین ، مارح 
: اما

. هدومن تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  سپ  دنکیم  تعماجم  ای  لمع  ماقم  رد 
. تسا هدرک  تقفاوم  تمرح  لامتحا  اب  سپ  دنکیم  تعماجم  كرت  ای 

. دشابیمن راک  رد  هیلمع  هّیعطق  تفلاخم  هجیتن : رد 
؟ تسیچ ۀمرحلا و )...  بوجولا و  ینامز  داحتا  عم   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

تسا نآ  هب  طورشم  الاب  لاثم  هک  تسا  یطرش  نایب  ج :
دراد لامتحا  هک  ارچ  دشاب  بجاو  شرـسمه  اب  شزیمآ  سامت و  هعمج  زور  لثم  ینیعم  نامز  رد  دـهدیم  لامتحا  فّلکم  هکنیا : حیـضوت 

هدروخ نآ  كرت  رب  مسق  دـیاش  هکنآ  هچ  دـشاب ، مارح  وا  اب  تعماجم  هک  دـهدیم  لامتحا  هک  روطنامه  دـشاب  هدروخ  نآ  ماجنا  رب  مسق 
. دشاب

؟ تسیچ دشاب  دحتم  دیاب  لامتحا  ود  نیا  نامز  دومرف  خیش  بانج  هکنیا  ّرس  * 
. دوش هیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  تفلاخم  دشاب ، يرگید  نامز  زا  ّلقتسم  مادکره  نامز  رگا  هک : تسنیا  ج :

دوجو هیعطق  هّیلمع  تفلاخم  ناکما  دـشاب  رگید  بش  هعمج  تمرح ، لامتحا  نامز  دـشاب و  بشما  بوجو  لاـمتحا  ناـمز  رگا  لـثملا : یف 
تفلاخم دـشاب  هک  فرط  ره  رد  یعقاو  مکح  هک  دـنکیم  لصاح  عطق  سپ ، دـنک  شزیمآ  ار  بش  هعمج  كرت و  ار  بشما  هکنیا  هب  دراد 

. تسا هدش 
. تسا جراخ  تسا  هّیمازتلا  تفلاخم  فرص  هک  ام  ثحب  ّلحم  زا  هیلمع  تفلاخم  هتکن :

؟ تسیچ یّلک )...  عوضوم  ۀحاباب  مازتلالاک  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: هیمکح تاهبش  رد  هیمازتلا  هّیعطق  تفلاخم  نایب  هب  تسا  هراشا  ج :

مزتلم نآ  هحابا  هب  دنک و  كرت  ار  لامتحا  ود  ره  لاح  دشاب  مارح  ای  هدوب  بجاو  تئارق  زا  لبق  هذاعتـسا  هک ، دـهدیم  لامتحا  هکنیا : لثم 
. دوش

بوجولا و مدـع  لصالا  هک : میوگیم  کلذعم  بجاو  ای  تسا  مارح  رفاـک  ّتیم  نفد  اـی  مالـسا  رد  هک  مراد  یلاـمجا  ملع  لـثملا : یف  اـی 
. موشیم هحابا  هب  مزتلم  ۀمرحلا و  مدع  لصالا 

لاثم ود  نیا  دوب  هّیعوضوم  تاهبش  رد  یمازتلا  تفلاخم  يارب  لّوا  لاثم  هک  روطنامه  هتکن :
208 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اب هک  مهدیم  ماجنا  ای  لمع ؛ ماقم  رد  اریز  تسین . راـک  رد  ياهّیلمع  تفلاـخم  سپ  تسا ، هیمکح  تاهبـش  رد  یمازتلا  تفلاـخم  يارب  زین 
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. تسا قفاوم  تمرح  لامتحا  اب  هک  منکیم  كرت  ار  نآ  ای  تسا و  گنهامه  بوجو  لامتحا 
؟ تسیچ ایدّبعت )...  نّیعملا  امهدحا  نوک  عم   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 

: روکذم لاثم  رد  تسا  دیق  کی  نایب  ج :
رما نارود  رد  اریز  دشابن ، يدبعت  لامتحا  ود  زا  کیچـیه  هک  تسا  ینامز  رد  هیمکح ) ههبـش   ) الاب لاثم  رد  یمازتلا  تفلاخم  زاوج  ینعی :

جراخ مالک  لحم  زا  دوشیم و  هیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  ود  ره  یمازتلا  تفلاخم  دنشاب  يدبعت  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تمرح  بوجو و  نایم 
. تسا

؟ تسیچ نیرمالا )....  كرتل  لمعلا  ثیح  نم  هتفلاخم   ) ترابع زا  دارم  * 
انیعم ود  نآ  زا  یکی  یهاگ  و  دنشابیم 3 - یلّصوت  ود  ره  یهاگ  و  تسا 2 - يدـبعت  تمرح  بوجو و  لامتحا  زا  کیره  یهاگ  - 1 ج :
نکل تسا . هیمازتلا  تفلاخم  يارب  مراهچ ، مود و  ضرف  رد  قوف  لاثم  لاح : تسا  يدبعت  اّریخم  ود  نآ  زا  یکی  یهاگ  و  تسا 4 - يدبعت 

. دراد دوجو  هّیلمع  هّیعطق  تفلاخم  ناکما  3 و 1 )  ) رگید ضرف  ود  رد 
: لاح

رد نکل  دـش ؛ دـهاوخ  حابم  میدرک ، یفن  ار  تمرح  بوجو و  لصا  هدروآ  باسح  هب  یلّـصوت  ار  تمرح ) بوجو و  لاـمتحا   ) ود ره  رگا 
. دیآیمن مزال  هّیلمع  تفلاخم  تسا و  هدش  تقفاوم  فرط  ود  زا  یکی  اب  امتح  لمع 

تمرح بوجو و  مدع  لصا  یتقو  اریز ، دیآیم  مزال  مه  هیلمع  تفلاخم  مینک ، ضرف  يدّبعت  ار  تمرح ) بوجو و  لامتحا   ) ود ره  رگا  و 
. تسا هیمازتلا  تفلاخم  مییامن  يراج  ار 

: نکل
. تسا شزرا  دقاف  هدوبن  تبرق  دصق  اب  نوچ  میهد  ماجنا  المع  ار  نآ  رگا 

. دوب دهاوخ  هیلمع  تفلاخم  مه  زاب  هدوب  تبرق  دصق  نودب  زین  شکرت  نوچ  مینک  كرت  المع  ار  نآ  رگا  و 
: بوجو بناج  لثم  الثم  دشاب  يدّبعت  انیعم  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و 

ار مارح  ای  اریز  دـیآیم ؛ شیپ  هیلمع  تفلاخم  میهد  ماجنا  رگا  یلو  دـیآیم ، شیپ  هیمازتلا  تفلاخم  مینک ، يراج  لصا  رگا  زین  اـجنیا  رد 
. تسا نکمم  هیلمع  تفلاخم  مه  زاب  سپ  میاهداد . ماجنا  تبرق  دصق  نودب  ار  یبجاو  ای  میاهدش و  بکترم 

؛ یلمع هن  تسا و  یمازتلا  تفلاخم  مه  زاب  دنشاب  یلّصوت  يرگید  يدبعت و  نّیعتلا  یلع  ود ال  نآ  زا  یکی  رگا  و 
209 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیآیمن مزال  هیعطق  تفلاخم  سپ  تسا  هدش  ماجنا  هدوب و  یلّصوت  بوجو  بناج  دیاش  مهد  ماجنا  رگا  اریز 
. دیآیمن مزال  هّیعطق  تفلاخم  سپ  دوب  یلّصوت  كرت  بناج  دیاش  منک  كرت  ار  نآ  رگا  و 

: سپ
. تسا تاّیلصوت  رد  نیروذحملا  نیب  نارود  دروم ، نآ  المع و  هن  دوش و  تفلاخم  امازتلا  اهنت  هک  مینک  ظاحل  ضرف و  ار  یتروص  دیاب 

؟ تسیچ امهدحا ) بوجوب  ملعی   ) ترابع زا  دارم  * 
تسا و هدوب  مارح  دیز  هب  هبه  ای  تسا و  هدوب  مارح  شرـسمه  اب  شزیمآ  یطو و  ای  هک  دهدیم  لامتحا  فّلکم  لثملا : یف  هک : تسنیا  ج :

. دیامن كرت  ار  لعف  ود  ره 
؟ تسیچ امهدحا )...  همرحب  ملعی  نیلعف  باکترا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دوش بکترم  ار  ود  ره  نکل  دشاب و  مارح  شرسمه  اب  سامت  ای  دیز و  هب  ناسحا  هک : دهدیم  لامتحا  فلکم  هک : تسنیا  ج :
؟ دریذپیم تروص  اهنت  يدروم  هچ  رد  هّیلمع  هّیعطق  تفلاخم  * 
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. منکیم تفلاخم  لمع  ماقم  رد  نکل  متسه ، نآ  هب  مزتلم  مراد و  لوبق  ار  لامجالاب  مولعم  یعقاو  مکح  نم  هک  اجنآ  ج :
ار عیام  ود  ره  هدرک و  تفلاخم  کلذعم  مشابیم  مه  تمرح  هب  دـنبیاپ  تسا و  مارح  عیاـم  ود  زا  یکی  هک  مراد  یلاـمجا  ملع  لـثملا : یف 

. مشکیم رس 
. تسا هدش  عقاو  اهنت ، هیلمع  هیعطق  تفلاخم  يدروم  نینچ  رد 

؟ دریذپیم تروص  مه  اب  هیلمع  هّیمازتلا و  تفلاخم  يدراوم  هچ  رد  * 
. مینک هیعطق  تفلاخم  یلامجالا  ملعلاب  مولعم  یعقاو  مکح  اب  لمع  ماقم  رد  مه  مازتلا و  ماقم  رد  مه  هک ، ییاجنآ  ج :

: لثملا یف 
هعمج ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع 

میهد و ماجنا  ار  رهظ  هن  لمع  ماقم  رد  هاگنآ  میوش ، مزتلم  هحابا  هب  هجیتن  رد  ۀعمجلا و  رهظلا و  بوجو  مدع  لصالا  هک : مییوگب  اجنیا  رد 
. ار هعمج  هن 

 ... نیرمالا دحا  تمرح  هب  یلامجا  ملع  بناج  رد  اذکه  و 
؟ تسا هیعطق  ياهتفلاخم  زا  مسق  مادک  رد  ام  ثحب  العف  * 

. مه اب  هیلمع  هیمازتلا و  هیعطق  تفلاخم  هیمازتلا و  هیعطق  تفلاخم  ینعی : موس ، لوا و  مسق  رد  ج :
210 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

عوضومل نیمکح  نیب  دیدرتلا  هابتـشالا و  ناک  ءاوس  اعم - ۀـّیمکحلا  ۀـّیعوضوملا و  ۀهبـشلا  یف  اهزاوج  رهاظلاف  ۀـّیلمعلا  ریغلا  ۀـفلاخملا  اما 
-: لوبلا ءاملا و  نیب  دّدرم  عئامب  ۀلفغ  أّضوت  نمل  ثدحلا  ءاقب  ندبلا و  ةراهطک  نیعوضومل  نیمکح  نیب  وا  نیمّدقتملا  نیلاثملاک  دحاو 

مدع هذه و  ءطوب  فلحلا  ّقلعت  مدع  لصالا  لاقیف : نیفیلکتلا ، عوضوم  نم  هارجم  جرخی  امنا  اهیف  لصالا  ّنألف  ۀّیعوضوملا  ۀهبـشلا  یف  اما 
عوضوم نم  جورخلا  لجال  ۀـحابالاب  مکحیف  بوجولا ، میرّحتلا و  یمکح  عوضوم  نع  کلذـب  ةأرملا  جرختف  اـهئطو ، كرتب  فلحلا  ّقلعت 

. دّدرملا عئاملاب  ءوضولا  یف  ثدحلا  ءاقب  ندبلا و  ةراهطب  مکحلا  یف  مالکلا  اذک  و  امهحرط . لجال  ال  ۀمرحلا ، بوجولا و 
: همجرت

هّیمازتلا تفلاخم  مکح 

هراشا

دـشاب يدـحاو  عوضوم  رب  مکح  ود  نیب  دـیدرت  هابتـشا و  هاوخ  تسا ، زیاج  ود  ره  هّیمکح  هّیعوضوم و  تاهبـش  رد  هیلمع  تفلاخم  ارهاظ 
ای هدوب  بجاو  هکنیا  نیب  یّلک  عوضوم  دّدرت  يرگید  مارح و  ای  هدوب  بجاو  وا  اب  سامت  هکنیا  نایم  نز  دّدرت  یکی   ) مدـقتم لاـثم  ود  ریظن 

يور زا  هک  یـسک  هب  تبـسن  ثدح  ءاقب  ندب و  تراهط  نیب  رما  نارود  لثم ؛ دناعوضوم  ود  ياراد  هک  یمکح  ود  نایم  ای  و  دـشاب ) مارح 
: دشاب هتفرگ  وضو  تسا  دّدرم  لوب  بآ و  نیب  هک  یعیام  اب  تلفغ 

( هیعوضوم ههبش  رد  یمازتلا  تفلاخم  زاوج  لیلد  )

ود عوضوم  زا  ار  دوخ  يارجم  ههبـش  نیا  رد  يراـج  هّیلمع  لـصا  هک ، تسا  ببـس  نیدـب  هیعوضوم  ههبـش  رد  هّیمازتلا  تفلاـخم  زاوج  اـما 
. دنکیم جراخ  لمتحم  فیلکت 

: دوشیم هتفگ  لوا  لاثم  رد  سپ 
، تسا هتفرگن  ّقلعت  وا  اب  سامت  كرت  نز و  نیا  اب  شزیمآ  هب  مسق  هک  تسنیا  لصا 
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عوـضوم زا  جورخ  لـیلد  هب  سپ  دوـشیم . جراـخ  تمرح  بوـجو و  مکح  ود  عوـضوم  زا  لـصا  ود  نـیا  ءارجا  هطـساوهب  نز ، هجیتـن  رد 
. ءادتبا تمرح ) بوجو و   ) مکح ود  ّدر  حرط و  رطاخ  هب  هن  دوشیم  شاهحابا  هب  مکح  تمرح ، بوجو و 

(. بآ لوب و  نیب   ) دّدرم عیام  اب  نتفرگ  وضو  رد  ثدح  ءاقب  ندب و  تراهط  هب  مکح  رد  نخس  تسا  نینچنیا  و 
211 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ۀیمکحلا ) ۀّیعوضوملا و  ۀهبشلا  یف  اهزاوج  رهاظلاف  ۀیلمعلا  ریغلا  ۀفلاخملا  اما   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 
اهنت هّیمازتلا  تقفاوم  تفلاخم و  ندوبن  مهم  هب  تسا  هراشا  ج :

. تسا لمع  همّدقم  و  لالقتسا ، دقاف  مازتلا  هنرگو  تسا ؛ لمع  تسا ، مهم  هّیلمع  هّیعرف  هیعرش  ماکحا  رد  هچنآ  اریز 
: مازتلا نیا  هک  دنکیمن  یقرف  اذل  و 

هب هبتشم ، مکح  ود  ره  هک  دنکیمن  یقرف  زین  و  رفاک ، نفد  لثم : دشاب  هیمکح  ای  ههبتشم و  نز  لاثم  لثم : دشاب  هیعوضوم  ههبـش  هب  تبـسن 
سفن ثدح  ندب و  تراهط  هب  هک  یصخش  لثم : دنشاب  هتشاد  ّقلعت  عوضوم  ود  هب  ای  قوف و  لاثم  ود  لثم  دنشاب  هتشاد  ّقلعت  عوضوم  کی 

: دهدیم لامتحا  ود  تروص  نیا  رد  هک  دزاسب  وضو  بآ ، لوب و  نایم  تسا  دّدرم  هک  یعیام  اب  سپس  دراد و  نیقی 
. ددرگیم عفر  ینطاب  ثدح  مه  دوشیم  كاپ  ندب  مه  هجیتن ، رد  دشاب و  بآ  عیام  نیا  دیاش  - 1

. ددرگیم سجن  مه  ندب  هکلب  دوشن  لیاز  ثدح  اهنت  هن  هجیتن ، رد  هک  دشاب  لوب  عیام  نیا  دیاش  و  - 2
. هدمآ تراهط  هتشگ و  عفترم  ینطاب  ثدح  ای  هدمآ و  ثبخ  هتفر و  نیب  زا  ندب  تراهط  ای  هک : دراد  یلامجا  ملع  سپ 

. دنادیمن کیمادک  نکل  تسا  هدش  عفترم  اعطق  ثدح  تراهط و  زا  یکی  هکنیا : هصالخ 
؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  عوضوم  ود  میراد و  مکح  ود  هجیتن  رد  سفن  مکح  ثدح  تسا و  ندب  هب  طوبرم  تراهط  قوف  لاثم  رد  * 

، میتسه ثدحم  نآلا  هکنیا  هب  میوشیم  مزتلم  مینکیم و  باحصتسا  ار  سفن  ثدح  ءاقب  ندب و  تراهط  ءاقب  اجنیا  رد  ج :
ماجنا يراک  اـم  اریز  دـیآیمن  شیپ  هیلمع  تفلاـخم  هکیلاـحرد  یلاـمجا  ملع  اـب  هیمازتلا  تفلاـخم  دوشیم  باحـصتسا  نیا  رهاـظ  لاـح 

میناوخب زامن  هتخاس  وضو  هرابود  دیاب  میاهداد و 
. تسا زیاج  دراوم  نیا  مامت  رد  هیمازتلا  تفلاخم  سپ :

؟ دوریم نیب  زا  مه  ثدح  تراهط ، ءاقب  باحصتسا  زا  سپ  ایآ  * 
. تسا یقاب  سفن  ثدح  نکل  تسا و  كاپ  ندب  ریخ ، ج :

. تسا سفن  رابتعا  هب  ثدح  ءاقب  ندب و  هب  تبسن  تسا  ثبخ  زا  تراهط  ءاقب  باحصتسا  اریز 
212 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ریبـعت یعوضوم  لـصا  هب  یتروص  هچ  رد  یمکح و  لـصا  هب  یتروـص  هچ  رد  ههبـش  دراوـم  رد  يراـج  هیلمع  لـصا  دـییامرفب : ۀـمدقم  * 
؟ دوشیم

نایرج تسا  مکح  دوخ  رد  ههبش  هک  اجنآ  یعوضوم و  لصا  ار  ههبش  رد  هدنوشيراج  لصا  تسا ، مکح  عوضوم  رد  ههبـش  هک  اجنآ  ج :
. دنیوگ یمکح  لصا  ار  لصا 

؟ دراد دوجو  عوضوم  رد  ههبش  مکح و  رد  ههبش  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  * 
قلطم صوصخ  مومع و  ج :

عوضوم رد  ههبش  هکنیا  نودب  تسا  مکح  رد  ههبش  یهاگ  نکل  دشابیم و  زین  مکح  رد  ههبـش  دشاب  عوضوم  رد  ههبـش  هک  اجکره  ینعی :
. دشاب

؟ تسا مّدقم  يرگید  رب  مکح  رد  لصا  عوضوم و  رد  لصا  زا  کیمادک  * 
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. مکح رد  لصا  رب  تسا  مّدقم  عوضوم  رد  لصا  ج :
؟ تسیچ نتم  رد  ۀّیعوضوملا )...  ۀهبشلا  یف  اما   ) ترابع زا  دارم  * 

. هیعوضوم ههبش  رد  یمازتلا  تفلاخم  زاوج  لیلد  هب  تسا  هراشا  ج :
؟ تسا عنامالب  هیعوضوم  تاهبش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  ارچ  * 

. دنتسه یعوضوم  لصا  دنوشیم  يراج  تاهبش  هنوگنیا  رد  هک  ياهیلمع  لوصا  اریز 
زا یتقو  اذل  دوریم و  نوریب  یعقاو  مکح  یّلک  عوضوم  ناونع  تحت  زا  لوصا  نیا  يارجم  هجیتن  رد  دنوشیم و  يراج  عوضوم  رد  ینعی :
اذل تسا و  عوضوم  عبات  مکح  هک  ارچ  دوشیمن . تباث  لصا  نیا  يارجم  يارب  مه  عوضوم  نآ  ماکحا  رگید  دش  جراخ  یّلک  عوضوم  نآ 

. دوشیم حالصا  مه  مکح  دش  حالصا  هک  عوضوم 
؟ دینزب لاثم  قوف  لیلد  نییبت  رد  * 

( اهیطو یلع  ۀفولحملا  ةأرملا  : ) زا تسترابع  بوجو )  ) یعقاو مکح  عوضوم  ههبتشم  نز  لاثم  رد  لثملا : یف  ج :
( ةأرملا هذه  یطوب  فلحلا  ّقلعت  مدع  لصالا  : ) دیوگیم اجنیا  رد  یلمع  لصا  لاح 

و درادـن . عوـضوم  هک  ارچ  دوـشیم  یفتنم  مه  تمرح  مکح  نآ  لابندـب  ددرگیم و  جراـخ  یّلک  ناوـنع  نآ  تحت  زا  نز  نیا  هجیتـن : رد 
سجنلل یقالملا  ناونع   ) زا تستراـبع  ندـب  ندـش  سجن  یعقاو  عوضوم  هک  ثدـح  ءاـقب  ندـب و  تراـهط  لاـثم  رد  مکح  تسا  نینچمه 

رد ةاقالملا ) مدـع  لصالا  : ) دـیوگیم لصا  هن ؟ ای  دـشاب  هدـش  سجن  ات  تسا  هدرک  سجن  اب  تاقالم  ندـب ، هک  میراد  کش  اـم  و  سجن )
. دیآیم تراهط  ءاقب  باحصتسا  عفترم و  تساجن  هب  مکح  هجیتن 

213 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، مکحلا سفنل  ۀـیفانم  تناک  لب  ّیعقاولا - مکحلا  عوضوم  نع  اهارجم  جرخی  مل  نا  اهیف و  ۀـیراجلا  لوصالا  ّنألف  ۀـّیمکحلا  ۀهبـشلا  اـّما  و 

نع ۀـجرخم  ـال  ـالامجا ، مولعملا  یعقاولا  مکحلا  سفنل  ۀـیفانم  هذـه  یف  لوصـالا  ّناـف  ۀـمرحلا ؛ وا  بوجولاـب  ملعلا  عـم  ۀـحابالا  ۀـلاصاک 
نم مزلی  ّهنا ال  ضورفملا  و  ۀـفلاخملا ، ۀـمرح  ۀـقفاوملا و  بوجو  اـّلا  رثا  هیلع  ّبترتی  ـال  ـالامجا  مولعملا  ّیعقاولا  مکحلا  ّنا  اـّلا  هعوضوم -

مازتلالا ّنال  تباث ، ریغ  لمعلا  نع  رظنلا  عطق  عم  ّیعقاولا  مکحلاب  مازتلـالا  بوجو  و  ۀیـصعملا ؛ قّقحتیل  هل  ۀـّیلمع  ۀـفلاخم  لوصـالا  لاـمعا 
ضرف ول  و  تاذـلا ؛ ثیح  نم  داقتعالا  مازتلالا و  اهیف  بلطی  ۀـیداقتعالا  لوصالاک  تسیل  و  لـمعلل ، ۀـمّدقم  بجی  اـّمنا  ۀـّیعرفلا  ماـکحالاب 

، ّیعقاولا مکحلا  ءافتناب  اهیراجم  یف  مکحت  لوصالا  ّنال  عفنی ، مل  ّیعقاولا  هللا  مکحب  مازتلـالا  بوجو  یلع  ـالقن - وا  ـالقع  لیلدـلا - توبث 
. اذه هللا . مکحب  ذخالا  بوجو  ینعا  مکحلا ، کلذ  عوضوم  نع  اهیراجمل  ۀجرخم  ۀّیعوضوملا  ۀهبشلا  یف  لوصالاک  یهف 

: همجرت

( هیمکح ههبش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  زاوج  رب  لیلد  )

هراشا

عوضوم زا  ار  دوخ  يارجم  هچرگا  ههبـش  نیا  رد  يراج  هیلمع  لوصا  هک  تسا  تلع  نیدـب  هّیمکح  ههبـش  رد  هیمازتلا  تفلاـخم  زاوج  اـما 
تمرح ای  بوجو  اب  ۀحابالا  ۀلاصا  ءارجا )  ) یفانت لثم ؛ دنتسه ، یفانم  یعقاو  مکح  سفن  اب  لوصا  نیا  هکلب  دننکیمن ، جراخ  یعقاو  مکح 

زا ار  دروم  هکنآ  هن  دنتـسه  یفانم  لاـمجالاب  مولعم  یعقاو  مکح  دوخ  اـب  ههبـش ) زا   ) مسق نیا  رد  يراـج  لوصا  اـساسا  هک  اریز  لـمتحم ،
تفلاـخم تمرح  و  تعاـطا )  ) تقفاوـم بوـجو  زجب  لاـمجالاب  موـلعم  یعقاو  مکح  لاـحنیعرد  نکل  دـننک ، جراـخ  مکح  نیا  عوـضوم 

مزال مکح  اب  یلمع  تفلاـخم  ههبـش ، نیا  رد  لـصا  يارجا  لاـمعا و  زا  هک ؛ تسنیا  ضرف  دـشابیمن و  بترتم  نآرب  يرگید  رثا  تمرح ) )
. تسا عورشم  زیاج و  لصا  ءارجا  هطساوهب  زین  هیمکح  ههبش  رد  هّیمازتلا  تفلاخم  مرجال  ددرگ  قّقحم  تیصعم  ات  دیآیمن 
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همدقم هک  تسا  ببـس  نیدب  یعرف  ماکحا  هب  مازتلا  بوجو  اریز  هدشن ، تباث  لمع  ماقم  زا  رظن  عطق  اب  یعقاو  مکح  هب  مازتلا  بوجو  اما  و 
لیلد رگا  ضرف  هب  و  دشاب ، نآ  هب  داقتعا  اتاذ  مازتلا و  افرص  اهنآ  رد  بولطم  هک  تسین  يداقتعا  لوصا  لثم  و  تسا ، لمع  لوصح )  ) يارب

دنمدوس عفان و  هیمکح ) ههبـش  رد  هیمازتلا  تقفاوم  بوجو  يارب   ) زاب دشاب ، هتـشاد  یعقاو  هّللا  مکح  هب  مازتلا  بوجو  رب  مه  یلقن  ای  یلقع 
؛ تسین

214 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( لوصا ءارجا   ) سپ دـشاب ) بجاو  نآ  هب  مازتلا  ات   ) درادـن دوجو  یعقاو  مکح  الـصا  شیراجم  رد  هک  دـنکیم  مکح  يراج )  ) لوصا اریز 

دننادرگیم جراخ  یعقاو ) هللا  مکح  هب  ذخا  بوجو  ینعی ،  ) مکح عوضوم  زا  ار  دوخ  يراجم  هیعوضوم ، ههبش  رد  لوصا  نایرج )  ) لثم
. دوش عقاو  مازتلا  بوجو  عوضوم  ات  درادن  دوجو  یمکح  عقاو  رد  هک : تسنآ  لصا  نایب : نیا  هب 

( هّیمکح هّیعوضوم و  ههبش  رد  هّیمازتلا  تقفاوم  بوجو  مدع  رب  لیلد   ) نیا
215 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اهنوکل لوصـالا ، رجت  مل  لـمعلا ، نع  رظنلا  عطق  عم  مازتلـالا  هّللا و  مکحب  ذـخالا  بوجو  ینعا  فیلکتلا ، اذـه  تبث  ول  ّهنا  قیقحتلا  ّنکل  و 
، ءیجیس امک  ۀیعوضوملا ، ۀهبـشلا  یف  یتح  زئاج  ریغ  وه  و  هللا ، مکحب  مازتلالا  بوجو  ینعا  ّیلیـصفتلا ، باطخلل  ۀیملعلا  ۀفلاخملل  ۀبجوم 

. ۀّیلمعلا ریغلا  ۀفلاخملا  نع  جرخیف 
امولعم ناک  ول  ّیعقاولا و  مکحلا  حرط  ّنا  هب - ءاج  ام  یلع  عراشلا  هب  ءاج  اـمب  مازتلـالا  بوجو  یلع  لیلدـلا  ماـیق  مدـع  ضرف  عم  ّقحلاـف -

. اهب باقعلا  قاقحتسا  اهحبق و  یلع  لقعلا  ّلد  ۀیصعم  اهنوک  ثیح  نم  ّالا  امّرحم  سیل  الیصفت 
کلذ یف  ذخا  ول  معن  ءیش ، هیلع  نکی  مل  بوجولا ، یعادل  هلعف ال  ّهنا  ّالا  فّلکملا  هب  مزتلی  ملف  ءیـشلا  بوجوب  الیـصفت  ملعلا  ضرف  اذاف 

ریغب ۀلأسملا  ردص  یف  میرحتلا  بوجولا و  اندّیق  اذل  و  هب . رومأملا  كرتل  ۀیـصعم  ۀّیلمع و  ۀفلاخم  بوجولل  هب ال  نایتالاف  ۀـبرقلا  ۀـّین  لعفلا 
. اّیدّبعت نّیعملا  امهدحا  نوک  ملع  ام 

: همجرت

( خیش قیقحت  )

لمع ماقم  زا  رظن  عطق  اب  هیمکح ) تاهبـش  رد   ) نآ هب  مازتلا  هللا و  مکح  هب  ذـخا  بوجو  ینعی : فیلکت  نیا  رگا  هک ، تسنآ  قیقحت  یلو  - 
. دنوشیمن يراج  روکذم  لوصا  دشاب ، هتشاد  دوجو 

رد یتح  رما  نیا  و  دوشیم ؛ لاعتم ، مکح هللا  هب  مازتلا  بوجو  ینعی : یلیـصفت ، باـطخ  اـب  هیلمع  تفلاـخم  ثعاـب  لوصا ) نآ  ءارجا   ) اریز
. دوشیم جراخ  هیمازتلا  تفلاخم  زا  هجیتن : رد  تسین . زیاج  دمآ ، دهاوخ  الیصفت  نآ  حرش  هک  هیعوضوم  تاهبش 

هچرگا یعقاو ، مکح  هب  مازتلا  كرت  تسا  هدروآ  سّدـقم  عراش  هچنآ  هب  مازتلا  بوجو  رب  لیلد  هماقا  مدـع  ضرف  اـب  هک ، تسنیا  قح  سپ 
. دنک تلالد  شلعاف  قاقحتسا  نآ و  حبق  رب  لقع  هدش ، تیصعم  ققحت  ببس  هک  اجنآ  رگم  تسین ، مارح  دشاب ، مولعم  مه  الیصفت 

ماجنا ار  نآ  بوجو  هزیگنا  یعاد و  نودـب  نکل  ددرگن ، مزتلم  نآ  هب  فّلکم  دوش و  لصاح  الیـصفت  ءیـش  بوجو  هب  ملع  رگا  هجیتن : رد 
. تسین وا  رب  یباقع )  ) يزیچ دهد ،

نآ فلکم  دشاب و  هدش  ذخا  تبرق  ّتین  هدـش ) تفلاخم  بکترم  تهج  نیا  زا  فّلکم  هدـش و  در  نآ  هب  مازتلا  هک  یلعف   ) نآ رد  رگا  هلب ،
. تسا هانگ  هیلمع و  تفلاخم  یماجنا ) نینچ  ، ) دهد ماجنا  مازتلا  بوجو و  ّتین  نودب  ار 

. دشابن يدّبعت  ثحب  دروم  لعف  هکنیا ، هب  میدومن  دیقم  هلئسم  ردص  رد  ار  میرحت  بوجو و  اذل  و 
: هکنیا مالک  لصاح 
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تسین بجاو  مزال و  مه  یلیصفت  ملع  اب  یتح  تدابع ، ریغ  رد  هیمازتلا  تقفاوم 
216 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ملع نیذـللا  نیمکحلا  یفن  یف  لصالا  ءارجا  انـضرف  نیمکحلا و  نیب  دّدرم  مکحب  الامجا  ملع  اذاف  ّیلیـصفتلا ، ملعلا  لاـح  اذـه  ناـک  اذاـف 
نایرج مدع  انـضرف  ول  کلذـک  لب و  حـبق ، ۀیـصعم و ال  الف  لمعلا ، یف  امهتفلاخم  مدـع  اضیا  ضورفملا  و  عراشلا ، مکح  امهدـحا  نوکب 

. ّیلیصفتلا ملعلا  یف  کلذ  توبث  نم  تفرع  امل  لصالا ،
. همدع مازتلالاب و  ةربع  و ال  لمعلا ، یف  یه  اّمنا  ۀّیعرفلا  ماکحالا  ۀفلاخم  و  ۀفلاخم ، تسیل  مازتلالا  ثیح  نم  ۀفلاخملا  ّنا  مالکلا  صّخلمف 

نیب و ال ریغ  نم  فیلکت  وهف  اـعقاو  نّیعملا  امهدـحاب  ناـک  ناـف  مازتلـالا : بجو  ول  ّهنا  وه  و  رـصخا : هجوب  زاوجلا  لـیلد  رّرقی  نا  نکمی  و 
. رخآ باطخ  نم  هلّدب  الف  لمجملا ، ّیعقاولا  باطخلا  کلذب  تبثی  نا  نکمی  اذهف ال  رییختلا  هجو  یلع  امهدحاب  ناک  نا  و  دحا ، همزتلی 

دوش و لصاح  ملع  الامجا  يدّدرم  مکح  هب  هک  ینامز  دـشاب ، نینچ  یلیـصفت  ملع  لاـح  هیمازتلا )، تفلاـخم  زاوج  رد   ) یتقو سپ  همجرت :
حرط زا   ) اعطق سپ  دیآیمن  مزال  هّیلمع  تفلاخم  تسا ، عراش  مکح  اعطق  اهنآ  زا  یکی  هک  یمکح  ود  یفن  رد  لصا  ءارجا  زا  مینک  ضرف 

. دیآیمن مزال  یحیبق  لعف  تیصعم و  اهنآ ) هب  ندشن  مزتلم  نیمکح و 
نآ زاوج  تروص ، ود  نیا  رد  یمازتلا  تفلاخم  زاوج  رد  مه  ام  لیلد  و  مینک . ضرف  ار  لصا  ناـیرج  مدـع  هک  ییاـجره  تسا  نینچنیا  و 

. یلیصفت ملع  اب  تسا 
: هکنیا مالک  لصاح 

نآ مدـع  مازتلا و  هب  يراـبتعا  تسا و  هّیلمع  تفلاـخم  هب  افرـص  یعرف  ماـکحا  تفلاـخم  و  تسین . تفلاـخم  تقیقح  رد  یمازتلا  تفلاـخم 
. دشابیمن

( هیمازتلا تفلاخم  زاوج  رد  رگید  ریرقت  )
( یعقاو مکح  هب   ) مازتلا رگا  هکنیا : زا  تستراـبع  نآ  دومن و  ناـیب  يرترـصتخم  قیرط  هب  ار  هیمازتـلا  تفلاـخم  زاوج  لـیلد  تسا  نکمم  و 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دشاب  بجاو 
مزتـلم نآ  هب  يدـحا  هک  تّجح  زا  یلاـخ  لـیلد و  نودـب  تسا  یفیلکت  نیا  سپ  دـشاب ، اـنّیعم  لـمتحم  ود  زا  یکی  هب  مازتـلا  نـیا  رگا  - 1

. دوشیمن
یفن هک  تسین  نکمم  هکاریز  دـشابیمن ؛ یحیحـص  هجو  دـشاب ، ّریخم  وحن  هب  نّیعم و  روطهب  لـمتحم  ود  زا  یکی  هب  مازتـلا  نیا  رگا  و  - 2

جاتحم رگید  باطخ  هب  یفیلکت  نینچ  تابثا  يارب  ریزگان  دنک  تابثا  ار  مکح  نیا  هدـش ) ههبـش  مکح  ود  نایم  هک   ) لمجم یعقاو  باطخ 
. میتسه

. تسا دراو  یباطخ  نینچ  دوجوهب  لاکشا  ود  سپ 
217 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وا لعفلا  عاقیا  ینعا  هنومـضم ، لوصح  اّیلّـصوت  هنوک  ضورفملا  باطخلا  اذـه  نم  ضرغلا  ّنـال  لوقعم ، ریغ  هیلع ، لـیلد  ـال  ّهنا  عم  وه ، و 
باطخلل یعّدـملا  ّنا  لاقی : نا  ّالا  لاحم . وه  و  لصاحلل ، ابلط  باطخلا  نوکیف  يرییختلا ، باـطخلا  نود  نم  لـصاح  وه  و  ارییخت ، كرتلا 
رـصحنیف لصاح ، وه  يذلا  نیباطخلا  دـحا  نومـضم  لوصح  دّرجم  ال  نیمکحلا ، دـحاب  دـّبعتلا  هنم  دـصقی  ناب  هتوبث  یعّدـی  امنا  ّيرییختلا 

. اذه مهفاف ، لیلدلا ، مدعب  ذئنیح  هعفد 
اهدـحاب مازتلالا  ال  هیلع ، وه  ام  یلع  ّیعقاولا  مکحلاب  مازتلا  ّالا  تبثی  الف  هلآ ، هیلع و  هّللا  ّلص  ّیبنلا ، هب  ءاج  امب  مازتلالا  بوجو  لیلد  اـّما  و 

. اذه مهفاف ، ّکشلا  دنع  ارییخت 
( ییاطخ نینچ   ) تسین و دراد ) نیلمتحملا  دـحا  نیب  رییخت  رب  تلـالد  هک  یباـطخ  نآ  توبث )  ) رب یلیلد  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  و  همجرت :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ تسین رّوصت  لباق  لوقعم و 
نومضم  ) هک تسنیا  تسا ، لمتحم  ود  زا  یکی  قبطرب  تسا و  یلّصوت  شنومضم  لوصح  ضرف  بسح  هب  هک  باطخ  نیا  زا  دوصقم  اریز 

( تسا لصاح  رما  نیا  ییاطخ ، نینچ  ءاشنا  هب  زاین  نودب  هکنآ  لاح  و   ) دشاب يرییخت  كرت  ای  لعف  هب  مایق  ینعی : نآ )
: هک دوش  هتفگ  رگم 

زا یکی  نومضم  فرص  هن  باطخ ، نیا  اب  تسا  لمتحم  مکح  ود  زا  یکی  هب  مازتلا  دّبعت و  توبث  شیاعدا  تسا و  يرییخت  باطخ  یعّدم 
( دوش لصاح  لیصحت  مزلتسم  شئاشنا  هجیتن  رد  و   ) تسا لصاح  هک  ار  ود  نآ 

. تسا لیلد  مدع  هب  رصحنم  يوعد  ماگنه  اعدا  نیا  عفد  سپ 
؟ تسیچ ۀیراجلا )...  لوصالا  ّنالف  ۀیمکحلا  ۀهبشلا  اما  و   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 

. دشابیم یعدم  نیا  رب  لیلد  هماقا  هیمکح و  تاهبش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  لاکشا  مدع  هب  هراشا  ج :
؟ تسا لاکشا  نودب  زیاج و  رفاک و ....  نفد  لیبق  زا  هیمکح  تاهبش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  ارچ  * 

هب يراـک  اریز  دـننکیمن ، جراـخ  یعقاو  مکح  عوـضوم  زا  ار  دوـخ  يارجم  هـچرگا  هـّیمکح  تاهبـش  رد  يراـج  هـیلمع  لوـصا  اریز ، ج :
، دنتسه یفانم  یعقاو  مکح  سفن  اب  امیقتسم  دنرادن و  عوضوم 

رد یلو  دراد ، تافانم  تمرح  بوجو و  اب  امیقتسم  هک  رفاک  نفد  رد  ۀحابالا  ۀلاصا  ءارجا  لثم :
218 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؛ دنوشیم يراج  عنام  نودب  لاح  نیع 
؛ دیآیمن شیپ  ياهیعطق  تفلاخم  المع  هک  تسنیا  ضرف  تسا و  مهم  یبلق  مازتلا  یجراخ و  لمع  هیعرف ؛ ماکحا  رد  اریز 

هدومن تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  سپ  دنکیم  رفاک  نفد  ای  فلکم - هک  ارچ 
. تسا هدرک  تقفاوم  تمرح  لامتحا  اب  سپ  دنکیمن  رفاک  نفد  ای 

دمآ دهاوخ  هک  دشابیم  ثحب  لباق  امازتلا  اما  درادن  تفلاخم  هب  عطق  لاح  ره  رد  و 
؟ تسیچ یعقاولا )...  مکحلا  عوضوم  نع  اهیرجم  جرخی  مل  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

، هیعوضوم ههبـش  رد  يراـج  هیلمع  لـصا  لـثم  اـت  دریگیمن ؛ ّقلعت  هبتـشم  عوـضوم  هب  مکح  هیمکح ، ههبـش  رد  هکنیا ، هب  تسا  هراـشا  ج :
. دیامن جراخ  مکح  ّقلعت  زا  ار  عوضوم 

. دنکیم ادیپ  یفانت  نآ  یعقاو  توبث  اب  مکح ، رد  لصا  ءارجا  تسا و  لصا  دروم  مکح  هجیتن  رد  تسا . هبتشم  مکح ، سفن  هکلب ،
؟ تسیچ هیلع )...  ّبترتی  الامجا ال  مولعملا  یعقاولا  مکحلا  ّنا  ّالا   ) زا دارم  * 

نآ یتاذ  بوجو  لمع و  تحص  رد  مازتلا ، رابتعا  یفن  هب  تسا  هراشا  ج :
: ینعی

لیلد هنوگچـیه  نکل  دـشیم  لامجالاب  مولعم  مکح  ّدر  حرط و  مزلتـسم  مازتلا  بسح  هب  هیمکح ، ههبـش  رد  هیلمع  لـصا  هب  عوجر  هچرگا 
. دشابیمن تسد  رد  هیمازتلا  تفلاخم  تمرح  رب  یلقن  یلقع و 
؟ تسیچ ۀیداقتعالا )...  لوصالاک  تسیل  و   ) ترابع زا  دارم  * 

بجاو مزال و  لاحّيایلع  ناشتاعارم  هکنیا ، ات  دنـشابیمن  تاّذلاب  بولطم  لوصاب  مازتلا  نوچمه  عورفلاب  مازتلا  هکنیا ، هب  تسا  هراشا  ج :
. دیآ رامش  هب 

؟ تسا یسفن  بجاو  يداقتعا  روما  رد  مازتلا  ارچ  * 
تسا بلقلا  دقع  نید  لوصا  رد  یلصا  ضرغ  اریز  ج :
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؟ تسیچ هب  عجار  مازتلا  ثحبم  رد  مالکلا  امنا  * 
 ... تبیغ و انز و  ابر ، تمرح  جح و ...  موص ، زامن ، بوجو  لیبق  زا  تسا ، نید  عورف  هب  جار  ج :

؟ هن ای  تسا  یسفن  بجاو  ایآ  موزل  بوجو و  ضرفرب  و  هن ؟ ای  تسا  مزال  بجاو و  اجنیا  رد  مازتلا  ایآ  هک 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دنوادخ  ماکحا  هب  مازتلا  هک ، دییامرفب  همدقم  * 

: هکنیا هلمج  زا  تسا  تمسق  هس  رب  ج :
تاداقتعا هب  افرص  اهنآ  قّقحت  هک  يداقتعا  لوصا  لثم : تسا  نامیالا  طرش  هک  یمازتلا  - 1

219 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قیقحت و زا  لبق  یمازتلا  نینچ  یهتنم  دوش  مزتلم  هدروآ  ربماـیپ  هچنآ  هب  دـنک و  قیدـصت  ار  ربماـیپ  دـیاب  یناـسنا  ره  لـثملا : یف  تسا  یبلق 

. دشابیم یلیصفت  ّنظ  ای  ملع  لیصحت  قیقحت و  زا  دعب  یلامجا و  صّحفت 
، دوشن مزتلم  رگا  فّلکم  ینعی : تسین  بولطم  اتاذ  دوخ  تایدـّبعت و  رد  یلمع  یلعف و  لاثتما  تعاطا و  يارب  تسا  همّدـقم  هک  یمازتلا  - 2

. تسین نکمم  یبلق  مازتلا  نودب  مه  تبرق  دصق  دشابیم و  مزال  تبرق  دصق  هیدبعت  ماکحا  رد  هک  ارچ  دهد  ماجنا  ار  لمع  دناوتیمن 
رد مازتـلا  بوجو  يارب  یهجو  سپ  تسا  لـصاح  مه  مازتـلا  نودـب  زین  نآ  تسا و  لـعفلا  تاذ  ماـجنا  ضرغ  نوچ  تاّیلّـصوت  رد  نکل  و 

. تسین تادابع  هنوگنیا 
تسا یسفن  بجاو  هک  یمازتلا  - 3

لـصا مه ، نید  عورف  رد  نینچمه  دراد  باقع  نآ  اب  تفلاخم  تسا و  یـسفن  بوجو  هب  بجاو  تاداقتعا  رد  داقتعا ، هک ، ناـنچمه  ینعی :
مه تاّیلـصوت  رد  ایآ  هک  تسا  مازتلا  زا  مسق  نیمه  رد  مالکلا  اـمنا  لاـح  تسا . بجاو  هّدـح  یلع  روطهب  مهنآ  هب  مازتلا  بجاو و  لـمع 

؟ تسین یسفن  بجاو  ای  تسا  یسفن  بجاو  تایدّبعت  نوچمه 
؟ تسیچ نید  عورف  رد  مازتلا  نوماریپ  خیش  رظن  * 

تسا هّیعرف  ماکحا  رد  مازتلا  یسفن  بوجو  رکنم  خیش  بانج  ج :
؟ تسیچ نتم  رد  القع )...  لیلدلا  توبث  ضرف  ول  و   ) ترابع زا  دارم  * 

ّهلدا نیا  يدنمدوس  مدع  دناهدرک و  هئارا  مازتلا  بوجو  نارادفرط  هک  ياّهلدا  هب  تسا  هراشا  ج :
؟ تسا هدش  کّسمت  یلیالد  هچ  هب  مازتلا  بوجو  تابثا  يارب  * 

هراشا اهنآ  هب  الیذ  هک  دـناهدومن  هماقا  لقن  لـقع و  زا  یناوارف  لـیالد  یـسفن  بوجو  وحن  هب  ادـخ  ماـکحا  هب  مازتلا  بوجو  نارادـفرط  ج :
. مینکیم

. دشابیمن یلیصفت  ملع  هب  يزاین  مازتلا  بوجو  رد  سپ  مازتلا ؛ بوجو  يارب  تسا  هّمات  ّتلع  مکح ، يرمالا  سفن  توبث  - 1
هب مازتلا  نوچ  تسا و  هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سدـقم  دوجو  هچنآ  هب  تسا  مازتلا  ناعذا و  موزل  هب  مکاح  قافتا ، عامجا و  - 2

دش مزتلم  دیاب  مکح  ود  زا  یکی  هب  مرجال  تسین  نکمم  یلامجا  ملع  ضرف  رد  نّیعم  مکح  صوصخ 
: هک تروص  نیدب  دومن  هدافتسا  رابخا  نیا  نومضم  زا  ناوتیم  ار  مازتلا  بوجو  هک  نیضراعتم  نیربخ  رد  هّیجالع  رابخا  - 3

. تسا بجاو  ود  نآ  زا  یکی  هب  مازتلا  رییخت و  درادن  دوجو  حّجرم  کیچیه  رد  هک  ضراعتم  ربخ  ود  رد 
220 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تسا مزال  مازتلا  یلوا  قیرط  هب  تسین  جراخ  ههبش  نیفرط  زا  عقاو  هک  هیف  نحن  ام  رد  لاح 
؟ تسیچ هیعرف  ماکحا  رد  مازتلا  بوجو  رد  قوف  ّهلدا  هب  امش  خساپ  * 

رد یلوا  قـیرط  هب  تسا و  لاـمجالاب  موـلعم  هک  هیف  نحن  اـم  رد  نکل  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  مه  ياّهلدا  نینچ  هک  ضرفرب  هک ؛ تـسنیا  ج :
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. تسا بجاو  یلیصفت  ملع  دراوم  رد  اهنت  مازتلا  هک : مییوگب  دیاب  دشابیمن و  دنمدوس  هیمکح  تاهبش 
؟ تسین بجاو  هیمکح  تاهبش  رد  مازتلا  ارچ  * 

ار ناشدوخ  يارجم  هک  هّیعوضوم  تاهبش  رد  دنتسه  هیلمع  لوصا  لثم  مازتلا  بوجو  هب  تبـسن  هیمکح  تاهبـش  رد  هیلمع  لوصا  اریز  ج :
. دوب دهاوخن  مه  مکح  دوبن  عوضوم  یتقو  اذل  دناهدومن و  جراخ  یعقاو  مکح  عوضوم  تحت  زا 

؟ دینک نییبت  ار  نآ  تسیچ ؟ قوف  لیلد  زا  امش  دارم  * 
: هک تسنیا  ج :

بوجو و رد  میراد  کش  ام  و  تسا ) بوجو  زارحا  مه  مازتلا  بوجو  عوضوم  هک   ) بوجولاب مازتلالا  بجی  دیوگیم : مازتلا  بوجو  ّهلدا 
تـسا یعقاو  تمرح  هب  مازتلا  بوجو  عوضوم ، هکنیا  ای  دوشیم و  یفتنم  مازتلا  هب  مکح  هجیتن ؛ رد  بوجولا ، مدع  لصالا  مییوگیم : اذـل 

هدـش یفتنم  شعوضوم  نوچ  دوشیم  یفتنم  مازتلا  هجیتن  رد  تمرحلا ؛ مدـع  لصالا  مییوگیم  اذـل  میراد و  تمرح  رد  کـش  اـم  نکل  و 
. تسا

. یلیصفت ملع  دراوم  هب  تسا  رصحنم  زین  نآ  تسا و  یعقاو  مکح  زارحا  رب  عرف  مازتلا  بوجو  سپ :
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  قلطم  روطهب  هّیعرف  ماکحا  رد  مازتلا  یسفن  بوجو  هب  لوق  نوماریپ  قیقحت  لصاح  * 

: هک تسنیا  ج :
تاهبـش نوچمه  هدوب و  زیاـج  یمازتـلا  تفلاـخم  دـشابن  تسد  رد  يربـتعم  لـیلد  اـهنآ  هب  ذـخا  یعقاو و  ماـکحا  هب  مازتـلا  هب  تبـسن  رگا 

دراو اهنآ  هب  مازتلا  بوجو  موزل و  یعقاو و  هللا  ماکحا  هب  ذـخا  بوجو  رب  يربتعم  لیلد  رگا  تسا و  يراـج  زین  اـجنیا  رد  لـصا  هیعوضوم 
: هک تفگ  ناوتیمن  رگید  دشاب  هدش 

زا ار  ارجم  یعوضوم  ههبـش  رد  يراج  لصا  نوچمه  دـنکیم و  جراخ  مازتلا  بوجو  تحت  زا  ار  دروم  یعوضوم ، ههبـش  رد  يراج  لـصا 
؟ ارچ دیامنیم . جارخا  مکح  عوضوم 

؟ ارچ دوشیم . یلمع  تفلاخم  بجوم  ضرف  نیا  اب  یمکح  ههبش  رد  لصا  يارجا  اریز 
لئاسم ماکحا و  هب  مازتلا  موزل  لثم  روکذم  لیلد  ضرف  اب  یعرف  ماکحا  رد  مازتلا  بوجو  اریز 

221 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم يداقتعا 
: رگید ترابع  هب 

اتاذ هکلب  دشابیمن ، بولطم  لمع  فرص  ماکحا ، نیا  رد  هک  دوشیم  فشک  یعقاو ، هللا  ماکحا  هب  مازتلا  موزل  رب  ربتعم  لیلد  دورو  زا  دعب 
. تسا عراش  بولطم  مه  داقتعا  مازتلا و 

: نیاربانب
. تسا عونمم  زین  اجنیا  رد  تسا  عونمم  لصا  ءارجا  يداقتعا  ماکحا  لئاسم و  رد  هک  يروطنامه 

؟ تسیچ قوف  بلطم  يارخا  ترابع  * 
: مییوگب هک : تسنیا  ج :

مینادـب یـسفن  بوجو  کی  ار  مازتلا  بوجو  ام  رگا  لاح  دـنوشن  هّیلمع  هّیعطق  تفلاخم  بجوم  هک  دـنوشیم  يراج  یتقو  ات  هیلمع  لوصا 
اب هیلمع  تفلاخم  زا  رـس  یلامجا ، باطخ  اب  یمازتلا  تفلاخم  زا  هتـشذگ  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  تسین  هیلمع  لوصا  نایرج  ياـج  رگید 

. یلامجا ملع  زا  دلوتم  یلیصفت  باطخ  اب  مهنآ  دروآیمرد  یلیصفت  باطخ 
ادـیپ یلیـصفت  ملع  عماج ، ردـق  هب  نکل  تمرح و  اـی  تسا و  بوجو  اـی  رفاـک  نفد  هلئـسم  رد  یعقاو  مکح  هک  مینادیم  ـالامجا  اـم  ینعی :
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مازتلالا بجی  دـیوگیم : مازتلا  ّهلدا  انعم ، نیا  زارحا  اب  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  یمازلا  مکح  کی  هک  مینکیم  لـصاح  عطق  ینعی : مینکیم ،
، هیلع وه  ام  یلع  عقاولاب 

دیدرگ ّدلوتم  یلامجا  باطخ  نآ  زا  یلیصفت  باطخ  نیا  اما 
رد هچ  تسا  مارح  نآ  تفلاخم  بجاو و  نآ  تعباـتم  دوش ، لـصاح  هک  یهار  ره  زا  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  یلیـصفت  باـطخ  مه  یفرط  زا 

هیعوضوم تاهبش  رد  هچ  هیمکح و  تاهبش 
. دیآیم شیپ  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  هکلب  تسین  راک  رد  هیمازتلا  تفلاخم  فرص  نیاربانب :

؟ تسا ناسکی  فیلکت  ّقلعتم  هب  تبسن  تقفاوم  تفلاخم و  ایآ  * 
اب تقفاوم  دـشاب  یحراوج  لعف  فیلکت  ّقلعتم  رگا  ینعی : تسا ، فیلکت  نامه  اـب  بساـنتم  یفیلکت  ره  تفلاـخم  تقفاوم و  اریز  ریخ ، ج :

تسا جراخ  رد  لمعلا  كرت  نآ  تفلاخم  تسا و  جراخ  رد  لمع  ماجنا  نآ 
. تسا مازتلا  كرت  نآ  اب  تفلاخم  یبلق و  مازتلا  نآ  اب  تقفاوم  دشاب ، یحناوج  لعف  فیلکت  قلعتم  رگا  و 

؟ تسیچ مازتلالا )...  بوجو  یلع  لیلدلا  مدع  ضرف  عم  قحلاف   ) ترابع زا  دارم  * 
مازتلا تسا و  تیصعم  تعاطا و  هیعرف ، هّیعرش  ماکحا  رد  یلصا  ضرغ  هک : تسنیا  ج :

222 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
درادن یتیعوضوم 

. میتسه لیلد  عبات  مازتلا  بوجو  مدع  بوجو و  رد  اذل  و 
: لاح

میتشادـن مازتلا  بوجو  رب  یلیلد  رگا  بولطملا و  وهف  تسا ، بجاو  القتـسم  مازتلا  زین  هیعرـش  ماـکحا  رد  هکنیا  رب  ینبم  میتشاد  یلیلد  رگا 
زا العف  هک  تایدـبعت  رد  زج  ، ) تسا لاکـشاالب  اـمازتلا  مکحلا  كرت  دوب و  دـهاوخن  بجاو  یبلق  مازتلا  مه  یلیـصفت  ملع  دراوم  رد  رگید 

. دشابیمن بجاو  مازتلا  یلوا  قیرط  هب  اجنیا  رد  هک  یلامجا  ملع  دراوم  هب  دسر  هچ  ات  دناجراخ ) ثحب  ّلحم 
؟ دراد دوجو  ینبم  دنچ  یلامجا  ملع  باب  رد  * 

دراد دوجو  ینبم  ود  ج :
تسا يراج  زین  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هیلمع  لوصا  هکنیا  - 1

دنراد هیودب  تاهبش  هب  صاصتخا  هیلمع  لوصا  هکنیا  - 2
؟ تسا بجاو  مازتلا  قوف ، يانبم  ود  زا  کیمادک  رب  انب  * 

ج:
مازتلا بوجو  فالخرب  یلیالد  هکلب  میرادـن  مازتلا  بوجو  رب  یلیلد  اهنت  هن  هک  ارچ  تسا ؛ نشور  مازتلا  بوجو  مدـع  هک  لوا  يانبم  رب  انب 

دنشاب هیلمع  لوصا  نامه  هک  تسا  هدش  هماقا 
. تسین مارح  نآ  تفلاخم  نیاربانب :

ملع دراوم  رد  هک  روطنامه  دـشابیمن  بجاو  سپ  میرادـن  یلیلد  ام  دـهاوخیم و  لیلد  مازتلا  بوجو  مییوگیم : زین  مود  يانبم  رب  اـنب  و 
. دوب نینچ  یلیصفت 

: هک تسنیا  لوا  لیلد  رد  مالک  لصاح 
. دیآیمن مزال  مهنآ  هک  تسا  هیلمع  تفلاخم  تسا  مهم  هچنآ  هدوبن و  ّرضم  هیمازتلا  تفلاخم 

؟ تسیچ زاوجلا )....  لیلد  ررقی  نا  نکمی  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
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. یلاصتا ییانثتسا  سایق  کی  لکش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  زاوج  رب  تسا  ناشیا  مود  لیلد  نایب  ج :
؟ تسیچ هیمازتلا  تفلاخم  زاوج  رب  لیلد  نیمود  زا  خیش  بانج  دوصقم  لصاح  * 

دوب دهاوخن  جراخ  لاح  هس  زا  دشاب  بجاو  یعقاو  مکح  هب  مازتلا  رگا  هک : تسنیا  ج :
عوضوم رد  لثملا : یف  تسا  نیدـض  عامتجا  مزلتـسم  هک  میوش  مزتلم  تمرح ) بوجو و  ینعی :  ) یلامجا ملع  فرط  ود  ره  هب  دـیاب  اـی  - 1

. تمرح مه  دشاب و  بوجو  مه  هللا  مکح  رفاک ، نفد 
میوش مزتلم  نّیعم  روطهب  تمرح ) ای  بوجو و  ای   ) یلامجا ملع  فرط  ود  زا  یکی  هب  دیاب  ای  - 2

223 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تمرح بناج  رد  اذکه  میوشیم و  مزتلم  بوجو  هب  نم  تسا و  بوجو  انیعم  یعقاو  مکح  هک : مییوگب  و 

مزلتـسم مه  تسا ، نایبالب  فیلکت  مزلتـسم  مه  زین ، لامتحا  نیا  هک  موش ، مزتلم  نییعتلا  یلع  یعقاو  مکح  هب  هک ، تسا  بجاو  نم  رب  سپ 
. قاطی امب ال  فیلکت 

. میوش مزتلم  رییختلا  یلع  فرط  کی  هب  دیاب  ای  و  - 3
انیلع بجی  : ) مییوگب زین  هیف  نحن  ام  رد  میوشیم ، مزتلم  رییختلا  یلع  رومالا  دـحا  ای  نیرمالا  دـحا  هب  هرافک  لاصخ  رد  هک  نانچمه  ینعی :

( ّریخملا امهدحاب  مازتلالا 
باـطخ دوخ  زا  هن  میرادـن ، لـیلد  هکیلاـحرد  دراد  مزـال  لـیلد  فرط ، ود  زا  یکی  هب  مازتلا  هکنوچ ، دراد . دـساف  یلاـت  زین  لاـمتحا  نیا 

. یجراخ لیلد  زا  هن  لمجم و 
؟ یجراخ لیلد  زا  هن  میراد و  مازتلا  رب  لیلد  لمجم  باطخ  زا  هن  هک  دییوگیم  ارچ  * 

هدافتـسا رییخت  نیا  زا  و  لعفن . ای ال . لعفا و  هدومرف  یلوم  مینادیمن  هک : تسنیا  رطاخ  هب  میرادن ، لیلد  لمجم  باطخ  زا  میتفگ  هکنیا  ج :
. لعفت ای ال  دشابیم و  لعفا  انّیعم  ای  یعقاو  باطخ  هکلب  رییخت ، هن  تسا و  نییعت  باطخ  نیا  ناسل  هکاریز  دوشیمن ؛

: هک تسا  رطاخ  نیا  هب  مینک  هدافتسا  ار  رییخت  میناوتیمن  یجراخ  لیلد  زا  میتفگ : هکنیا  و 
تـسا يدبعت  ای  هدب و  ماجنا  ار  لمتحم  مکح  ود  نیا  زا  یکی  دیوگب : یلوم  هک  يوحن  هب  دوب  دـهاوخ  یلّـصوت  ای  یجراخ  باطخ  لیلد و 

تسا يرایتخا  مکح  ود  زا  یکی  هب  مازتلا  دیوگب : یلوم  هک  يوحن  هب 
: یلّصوت باطخ  اما  و 

. دوشیمن تفای  عبانم  رد  یباطخ  نینچ  دوجو  رب  یلیلد  چیه  الّوا :
هن ای  دشاب  یعرش  باطخ  هچ  میشابیم  ریخم  كرت  لعف و  نایم  ام  القع  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  هک  ارچ  تسا ، لوقعمان  ایناث :

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا  ثبع  وغل و  نوچ  میرادن و  یباطخ  نینچ  هب  يزاین  اذل  و 
؟ تسیچ قوف  بلطم  رد  خیش  نایب  * 

لـصاح بلط  دریگیم و  ّقلعت  یلابقتـسا  رما  هب  بلط  هکیلاحرد  لاحم ) وه  لصاحلل و  اـبلط  باـطخلا  نوکیف   ) دـیامرفیم هک  تسنیا  ج :
. دشابیم تالاحم  زا  لصاح  لیصحت  دننام 

؟ میوش مزتلم  نادب  ات  میرادن  مه  يدبعت  باطخ  ایآ  * 
میوش مزتلم  نادب  ات  میرادن  مه  يدبعت  باطخ  ج :

؟ تسیچ مازتلا  یلامتحا  هناگهس و  ماسقا  زا  قوف  ریوصت  لصاح  * 
224 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لاح تسا  لطاب  مه  مازتلا  بوجو  ینعی : هلثم ، موزلملاف  لطاب  ۀثالثلا  هماسقاب  مزاللا  هک : تسنیا  ج :
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. دوب دهاوخن  مارح  زین  نآ  اب  تفلاخم  دوبن ، بجاو  مازتلا  یتقو 
؟ تسیچ یبنلا )....  هب  ءاج  امب  مازتلالا  بوجو  لیلد  اما  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 

تسا نآ  هب  خساپ  لاکشا و  کی  حرط  ج :
؟ تسیچ لاکشا  ياوتحم  * 

ام  ) هب دیاب  ربمایپ  قیدصت  زا  دعب  هک : نیا  رب  دنراد  تلالد  عامجا ) لقع و  تنـس و  باتک و   ) هعبرا ّهلدا  هک  دوش  هتفگ  رگا  هک : تسنیا  ج :
؟ تسین عبانم  رد  مازتلا  بوجو  رب  یلیلد  دییوگیم : هنوگچ  امش  لاح  میوش ، مزتلم  ءاج ) ام  یلع  یبنلا  هب  ءاج 

؟ دشابیم هچ  قوف  لاکشا  هب  خساپ  * 
دشاب یسفن  مازتلا  هب  طوبرم  هک  ضرف  هب  و  تشذگ . شطرـش  هک  دشابیم  مازتلا  هب  طوبرم  نکل  دراد و  دوجو  ّهلدا  تسا ، تسرد  هلب  ج :

. دشابیم اعقاو  هیلع  وه  ام  یلع  یعقاو  مکح  هب  مازتلا  ّهلدا ، ناسل  هک  مینادب  دیاب 
. یشاب دقتعم  الامجا  دیاب  يراد  عقاو  هب  ملع  الامجا  رگا  یشاب و  مزتلم  الیصفت  دیاب  بوخ  ینادیم  ار  عقاو  الیصفت  رگا  ینعی :

ریخملا امهدحا  هب  هن  دنراد و  تلالد  نّیعملا  امهدحاب  مازتلا  رب  هن  ّهلدا  نیا  نکل  و 
. دشابیمن بجاو  مازتلا  هتسبن و  یفرط  ّهلدا  نیا  زا  سپ :

؟ تسیچ ترابع  نایاپ  رد  مهفاف )  ) حالطصا زا  خیش  دارم  * 
رد هک  هنوگنآ  ماکحا  هب  مازتلا  هک ، دـشاب  نیا  یلع )....  یبنلا  هب  ءاج  ام   ) هب مازتلا  بوجو  ّهلدا  يانعم  رگا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دـیاش  ج :

: تسا لاکشا  ود  مزلتسم  هلئسم  نیا  و  دوشیم ؛ بجاو  مازتلا  یلیصفت  ملع  دروم  رد  سپ  تسا ، مزال  دنتسه  عقاو 
. دنراد یفانت  مه  اب  مالک  ود  نیا  تسین و  تسد  رد  مازتلا  بوجو  رب  یلیلد  مکح ، هب  یلیصفت  ملع  دوجو  اب  هک  دش  هتفگ  البق  - 1

یکی هب  مازتلا  دیاب  یلامجا ، ملع  لوصح  ضرف  اب  بوخ  دـشابیم  مزال  تسا  مولعم  هک  یمکح  هب  مازتلا  یلیـصفت ، ملع  ضرف  اب  یتقو  - 2
تسا و مازتلا  بلاط  عراش  هک  دومن  فشک  ناوتیم  یلیـصفت  ملع  لوصح  ضرف  رد  بوجو  زا  اریز  دشاب ؛ بجاو  رییخت  وحن  هب  ود  نآ  زا 

. دشابیم مزال  شتاعارم  يرییخت  مازتلا  دوش ، لصاح  یلامجا  ملع  هک  یتروص  رد  روسعملاب ) طقسی  روسیملا ال   ) باب زا 
. درادن قباطت  دش  هتفگ  نونکات  هچنآ  اب  مالک ، نیا  هتکن :

225 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هنوک مدـع  ملع  مکح  یلا  عوجّرلا  نع  عنملاب  لوقلا  قالطا  بکرملا  عامجالا  ۀلئـسم  یف  باحـصالا  نم  ۀـعامج  نم  رهاـظلا  ّنکل  و  اذـه :

[68] مالّسلا هیلع  مامالا  لوقل  احرط  هیف  لصفلا  نوک  ملع  ام  یف  مدع  اونب  هیلع  عقاولا و  یف  مالّسلا  هیلع  مامالا  مکح 
لمعلا زاوجب  عقاولل » امهدحا  ۀفلاخمب  ملعی  نیمکح  نالصالا  یـضتقا  اذا  ام   » یف ۀلأسملا  کلت  یف  نیرـصاعملا  نم  دحاو  ریغ  حّرـص  معن ،

[69 .] امهیلکب
[70 .] تاعوضوملا یف  نییفانتملا  نیلصالاب  لمعلا  یلع  مهضعب  هساق  و 

ةأرملا میرحت  مدـع  یلع  ءانبلا  ّناف  فیلکتلا ، ۀـّلدا  یلع  ۀـمکاح  تاعوضوملا  یف  لوصـالا  ّنا  نم  مّدـقت  اـمل  هّلحم ، ریغ  یف  ساـیقلا  ّنکل 
كرت یلع  فلح  نم  ءطو  میرحتب  مکحلا  عوضوم  نع  ۀـجراخ  یهف  اهئطو ، كرتب  فلحلا  ّقلعت  مدـع  یلع  لصالا - مکحب  ءانبلا - لجال 

نم ءطو  بوجوب  مکحلا  عوضوم  نع  ۀجراخ  یهف  اهئطو ، یلع  فلحلا  مدع  یلع  ءانبلا  لجال  اهئطو  بوجو  مدـعب  مکحلا  اذـک  اهئطو و 
[71 .] اهئطو یلع  فلح 

یّتح ال هعوضوم  نع  هارجمل  اجرخم  سیل  لامجالاب و  مولعملا  مکحلا  سفنل  ضراعم  اهیف  لصالا  ّناف  ۀـّیمکحلا ، ۀهبـشلا  فالخب  اذـه  و 
. عراّشلا لعج  هیفانی 

: همجرت
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( دننادیمن زیاج  ار  هّیمازتلا  تفلاخم  هک  یناسک  رظن  دییأت  )

هراشا

هیلع موصعم  مکح  هک  یمکح  هب  عوجر  زا  تسا  قـلطم  عـنم  دوـشیم  رهاـظلا  بکرم  عاـمجا  هلئـسم  رد  ءاـملع  باحـصا و  زا  هچنآ  یلو 
ماما شیامرف  حرط  ثعاب  لصف  هب  لوق  هکنیا ، هب  طورـشم  دوشیم ، بترتم  مکح  نیا  رب  عامجا  قرخ  لصف و  زاوج  مدع  تسین و  مالّـسلا 

. دوشب مالّسلا  هیلع 
عقاو اب  ود  نآ  زا  یکی  انیقی  هدوب و  یمکح  لصا  ود  زا  کیره  ياضتقم  هچنآ  رد  بکرم ، عامجا  هلئسم  رد  ام  نارصعمه  زا  يرایسب  یلب :

رد نییفاـنتم  نیلـصا  هب  لـمع  هب  ار  لـصا  ود  نیا  هب  لـمع  رگید  یهورگ  دـناهدومن و  ود  ره  هب  لـمع  زاوـج  هـب  حیرـصت  تـسا ، فلاـخم 
. دناهدومن سایق  تاعوضوم 

رب ندراذـگ  انب  هکنوچ  دـنامکاح ، فیلکت  ّهلدا  رب  تاعوضوم  رد  يراج  لوصا  دـش : هتفگ  البق  هکنانچ  اریز  تساجیب : سایق  نیا  یلو 
مکح عوضوم  زا  يو  سپ  هتفرگن  ّقلعت  يو  اب  سامت  كرت  هب  مسق  هکنیا  رب  لصا  مکح  هب  ندراذگ  انب  رطاخ  هب  نز  اب  سامت  ندوبن  مارح 

يارجم جورخ  بجوم  تسا ، جراخ  هدش  هدروخ  وا  اب  یکیدزن  كرت  رب  مسق  هک  ینز  اب  سامت  میرحت  هب 
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؛ تسا هیمکح  ههبش  فالخ  هب  نیا  دوشیم و  یعقاو  مکح  عوضوم  زا  لصا 
مکح عوضوم  زا  ار  شیارجم  ههبـش  نیا  رد  يراـج  لـصا  تسا و  لاـمجالاب  مولعم  مکح  سفن  اـب  فلاـخم  هیمکح  ههبـش  رد  لـصا  اریز 

دشابن یفانم  نآ  اب  ات  هدرکن  جراخ 
؟ تسیچ بکرملا )...  عامجالا  هلئسم  یف   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 

. ثلاث لوق  زاوج  مدع  هب  بکرم  عامجا  رد  تسا  باحصا  زا  یخرب  رظن  يأر و  هب  هراشا  ج :
؟ تسا عون  دنچ  رب  عامجا  * 

بکرم عامجا  طیسب 2 - عامجا  تسا 1 - عون  ود  رب  ج :
؟ تسا یعامجا  هنوگچ  طیسب  عامجا  * 

سّجنتم سجن ، اب  تاقالم  درجم  هب  لیلق  بآ  هکنیا  رب  عامجا  لثم : هیعرـش ، ماـکحا  زا  یمکح  رب  تما  ماـمت  رظن  قاـفتا  زا  تستراـبع  ج :
. دوشیم

؟ تسیچ بکرم  عامجا  زا  دوصقم  * 
دنـشاب قفّتم  هورگ  ود  ره  تسا و  بجاو  رهظ  دنیوگب : رگید  یهورگ  تسا و  بجاو  هعمج  الثم  دنیوگب ، تما  زا  یهورگ  هک : تسنآ  ج :

. درادن دوجو  هحابا  لیبق  زا  یثلاث  مکح  هک 
: دشاب فالتخا  تئارق  زا  لبق  هذاعتسا  مکح  رد  رگا  لثملا : یف 

هذاعتـسا بابحتـسا  مدع  رب  عامجا  هک : تفگ  ناوتیم  دوش  لمأت  رگا  لاح  دننادب ، مارح  ار  نآ  رگید  یهورگ  بحتـسم و  ار  نآ  یهورگ 
. تسا لوق  ود  نآ  سکع  موهفم  دوخ  بابحتسا  مدع  رب  عامجا  نیا  هک  تئارق ، زا  لبق  تسا 

؟ تسیچ عنملاب )...  لوقلا  قالطا   ) ترابع زا  دارم  * 
. دوشیم داجیا  روبزم  لوق  ود  زا  بکرم  عامجا  مان  هب  هک  یموس  مکح  هب  عوجر  زا  قلطم  عنم  هب  دراد  هراشا  ج :

؟ تسیچ قوف  ترابع  ندروآ  زا  خیش  دارم  * 
هک یماکحا  اب  تفلاخم  هک  دوشیم  طابنتـسا  قالطا  نیا  رهاظ  زا  اریز  هیمازتلا ؛ تفلاخم  زاوج  مدع  رب  دـشاب  يدـییأت  رهم  هک : تسنیا  ج :
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. یلمع هچ  دشاب و  یمازتلا  تفلاخم  نیا  هچ  دشابیمن ، زیاج  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن 
. اهنت هّیلمع  تفلاخم  هب  مینک  دّیقم  ار  روکذم  قالطا  میناوتب  ام  هک  درادن  دوجو  ياهنیرق  لیلد و  مه  یفرط  زا 

. درادن دوجو  يدیدرت  قوف  قالطا  توبث  رد  نیاربانب :
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؟ تسا تفلاخم  مزلتسم  نآ  هب  عوجر  موس و  لوق  ثادحا  رگم  * 
: هلب ج :

. تسا ماما  مکح  اب  هیلمع  تفلاخم  مزلتسم  یهاگ 
. تساهنت هیمازتلا  تفلاخم  مزلتسم  یهاگ  و 

زا یکی  اب  ماما  تسا و  مارح  دنیوگیم : رگید  فصن  تسا و  بجاو  رفاک  نفد  دنیوگیم : تما  فصن  هک  نیروذـحملا : نیب  نارود  لثم :
تسا هورگ  ود  نیا 

مزتلم هحابا  هب  هدرک و  يراج  ار  هیلمع  لصا  ام  رگا : اذـل  دـشابیمن  حاـبم  رفاـک  ّتیم  نفد  هک : دـنالوقلاقفتم  هورگ  ود  ره  هکنآ  لاـح  و 
. دشابیمن راک  رد  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  لمع ، رد  نکل  و  دیآیم ؛ شیپ  ماما  مکح  اب  هیمازتلا  تفلاخم  میوش ،

؟ دشابیم هچ  لصفلا )...  زاوج  مدع  اونب  هیلع  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. دنتسه لوق  ود  رب  تما  هک  یتقو  رد  لصاف  ثلاث و  لوق  ثادحا  زاوج  مدع  هب  تسا  هراشا  ج :

دیدـپ ار  یلـصاف  موس و  لوق  هدوـمن و  در  ار  لوـق  ود  ره  ناوـتیم  اـیآ  دنتـسناد ، بجاو  ار  نآ  یخرب  مارح و  ار  هعمج  یخرب  لـثملا : یف 
: هدومرف زاوج  مدع  هب  لئاق  اذل  زاوج و  مدع  هب  لئاق  ای  هدش و  بابحتسا  هب  لئاق  ای  الثم : دروآ ؟

عنم زین  ار  موس  لوق  ثادـحا  بوـخ  میدوـمن  عـنم  تسا  نآ  فلاـخم  ماـما  مکح  هک ، یمکح  هب  عوـجر  زا  بکرم  عاـمجا  هلئـسم  رد  رگا 
. مینکیم

دیاب زین  ار  لصف  هب  مازتلا  لوق و  ود  ره  حرط  بوخ  میتسناد ، زیاج  ار  تسا  نآ  فلاـخم  ماـما  مکح  هک  یمکح  هب  عوجر  اـجنآ  رد  رگا  و 
. مینادب زیاج 

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  قوف  بلطم  * 
دراد دوجو  هلئسم  ود  ثرا  باب  رد  لثملا : یف  ج :

: هک تسنیا  لاؤس  لاح  دناهدنام ، یقاب  شردام  ردپ و  رسمه و  وا  زا  تسا و  هدرم  ینز  هکنیا  - 1
؟ هدنامیقاب  1 ای 3 / تسا  هکرت  لصا   1 هتّیم 3 / نیا  ردام  مهس  ایآ 

لصا  1 ّتیم 3 / نیا  ردام  مهـس  ایآ  هک : تسنیا  لاؤس  لاح  دـناهدنام ، یقاب  شرداـم  ردـپ و  رـسمه و  وا  زا  تسا و  هدرم  يدرم  هکنیا  - 2
؟ هّیقب  1 ای 3 / تسا  هکرت 

تسا هکرت  لصا   1 ردام 3 / مهس  هلئسم  ود  ره  رد  دناهتفگ : ءاملع )  ) تما زا  یعمج  باوج :
. دناهتشاذگن هلئسم  ود  نایم  یقرف  ینعی :

نکل هجوز ، ای  جوز  مهـس  زا  دعب  هدنامیقاب   1 نکل 3 / تسا   1 هلئـسم 3 / ود  ره  رد  ردام ، مهـس  هک  تسا  تسرد  دناهتفگ : رگید  یعمج 
. دناهدادن لیصفت  مه  اهنیا 

: لاح
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هب لوق   ) دوشیم نیا  سکعلاب ، ای  هدنامیقاب و   1 مود 3 / هلئسم  رد  لصا و   1 لوا 3 / هلئسم  رد  ردام  مهس  هک : داد  يوتف  دمآ و  یـسک  رگا 
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. تسین زیاج  سپ  تسا  ماما  لوق  فلاخم  نیا  و  لصف )
؟ تسیچ خلا ) دحاو  ریغ  حّرص  معن   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

هب دـناهدرک  حیرـصت  بکرم  عامجا  هلئـسم  نامه  رد  باحـصا ، زا  يرگید  عمج  لصفلا ، زاوج  مدـع  هب  نیلئاـق  لـباقم  رد  هک : تسنیا  ج :
: هکنیا

دیآیم شیپ  هیمازتلا  تفلاخم  اهنت  هکنوچ  مینک  لمع  لصا  ود  نآ  هب  میناوتیم  ام  دنشاب  عقاو  اب  تفلاخم  مزلتسم  لصا ، ود  رگا 
: دناهتفگ هدومن و  سایق  تاعوضوم  رد  هیلمع  لوصا  هب  ار  ماکحا  رد  هیلمع  لوصا  باحصا ، نیمه  زا  یخرب  و 

لوصا هب  هک  میرداق  زین  هیمکح  تاهبش  رد  مینک ، عوجر  هیلمع  لوصا  هب  میناوتیم  هبتشم  نز  لثم : هّیعوضوم  تاهبش  رد  هک  يروطنامه 
. مینک هعجارم  هیلمع 

؟ تسیچ قوف  بلطم  رد  لصا  ود  زا  دارم  * 
. دنراد تافانم  مازلا  یعقاو  مکح  اب  هکنآ  تمرح  مدع  رفاک و  ّتیم  نفد  بوجو  مدع  لصا  لثم : لثملا : یف  ج :

؟ تسیچ هّلحم )...  ریغ  یف  سایقلا  ّنکل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. درادن یعنام  دوشن  هّیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  هکیمادام  لصا  ود  ءارجا  هکنیا  رب  ینبم  قوف  بلاطم  لصا  ندوب  تسرد  هب  تسا  هراشا  ج :

؟ ارچ دنادیم . قرافلا  عم  یسایق  ار  اهنآ  سایق  نکل ، و 
: هکاریز

عوضوم دیاب  سپ  دنکیم . تباث  عوضوم  يارب  ار  مکح  لیلد  هکنوچ  دنراد ، مّدـقت  ماکحالا  ۀـلدا  رب  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هیلمع  لوصا 
. دنک راب  نآرب  ار  مکح  لیلد  ات  دشاب  زرحم 

: میتشاد کش  عوضوم  رد  هک  یتقو  لاح 
. دوشیمن عوضوم  نودب  مکح  نوچ  دسریمن  مکح  هب  تبون  سپ  میرادیمرب  ار  عوضوم  لصا 

: لثملا یف 
یطو رب  مسق  ایآ  هک  میراد  کش  ام  هکنآ ، لاح  دشابیم و  اهیطو ) یلع  ۀـفولحملا  ةأرملا   ) ناونع نامه  ترـشابم  بوجو  تهج  عوضوم ،

. هتفرگن ّقلعت  ای  دشاب  بجاو  وا  شزیمآ  یطو و  هکنیا  ات  تسا  هتفرگ  ّقلعت  هیجراخ ) نز   ) نیا
؛ دسریمن مکح  هب  تبون  اذل  مینکیم و  يراج  مدعلا  ۀلاصا  اجنیا ، رد 
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: هکنآ لاح  دشابیم و  اهیطو ) كرت  یلع  ۀفولحملا  ةأرملا   ) ناونع نامه  شزیمآ  تمرح  عوضوم  و 

؟ هن ای  هتفرگ  ّقلعت  هیجراخ  نز  نیا  یطو  كرت  رب  مسق  هک  میراد  کش  ام 
. دسریمن تمرح  مکح  هب  تبون  هجیتن  رد  دریگیمن . ّقلعت  كرت  نیا  هب  مسق  اذل  مینکیم و  يراج  مدعلا  ۀلاصا  زین  اجنیا  رد 

. دراد مّدقت  ماکحالا  ّهلدا  رب  یعوضوم  لصا  هشیمه ، سپ 
: هکنیا بلطم  لصاح 

تسا هیعوضوم  ههبش  رد  نآ  فالخ  هب  هیمکح  تاهبش  رد  هلئسم 
. تسا مکحلا  سفن  رد  لامجا  رفاک و  نفد  نآ  تسا و  صّخشم  زرحم و  الماک  عوضوم  هیمکح ، تاهبش  رد  ینعی :

ياراد ای  عوضوم  نیا  هک  دیوگیم : یلامجا  ملع  مه  یفرط  زا  دـنکیم ، ضراعت  یعقاو  مکح  دوخ  اب  دوشیم  يراج  هک  یلـصا  هجیتن  رد 
تمرح هن  تسا و  بوجو  هب  موکحم  هن  عوضوم  نیا  دیوگیم : یلمع  لصا  مه  یفرط  زا  تمرح ، ای  تسا و  بوجو  مکح 

. دشابیم قرافلا  عم  امش  سایق  سپ  دیآیم  شیپ  ضراعت  اذل ، و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


230 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
وه هل  اهتـضراعم  و  ّیلیـصفتلا - ملعلا  عم  یّتح  یعقاولا  مکحلا  سفنل  لوصالا  ةافانم  نم  مزاللا  ذا  دجم ، ریغ  قرفلا  نم  رادقملا  اذـه  ّنکل 

ۀمرح یلع  ّالا  ّالدـی  مل  لقنلا  لقعلا و  ّنال  کلذ - زاوج  ضرف  اذاف  مازتلالا ، ثیح  نم  ّیعقاولا  مکحلا  حرطل  ابجوم  لوصـالاب  لـمعلا  نوک 
. عقاولا یف  ۀیفانتملا  لوصالا  ءارجا  نع  اعنام  مازتلالا  ثیح  نم  حرطلا  سیلف  ۀّیلمعلا - ۀفلاخملا 

ذا لمعلا ، ثیح  نم  هحرط  یلع  عامجالا » هلئـسم  یف  مالّـسلا  هیلع  مامالا  لوق  حرط  زاوج  مدع   » یف ءاملعلا  تاملک  قالطا  لمح  دعبی  و ال 
رهاظ ّناف  لیلد » امهدحا  عم  نکی  مل  نیلوق و  یلع  ۀّمالا  تفلتخا  اذا  ام   » یف مهتاملک  عجارف  ۀّـجحلا ، لوق  حرط  نم  فورعملا  مّلـسملا  وه 

رییختلا ّنال  ّیعقاولا ، مکحلل  احرط  امهیلک  یف  ّنا  بیر  و ال  لصالا ؛ یلا  عوجرلا  امهحرط و  [ 72] ّیعقاولا رییختلاب  مکحلا  ۀمحر هللا  خیشلا 
ثلاث مکح  لصالاک  ّیعقاولا 

رثایب هیمکح ) تاهبـش  رد  هیلمع  لوصا  نایرج  زا  يریگولج  رد   ) هیعوضوم هیمکح و  ههبـش  ناـیم  تواـفت  زا  رادـقم  نیا  نکل  و  همجرت :
مکح ّدر  مکح ، هب  یلیصفت  ملع  نتشاد  اب  یتح  یعقاو  مکح  دوخ  اب  هیمکح ) ههبـش  رد   ) لوصا يارجا  یفانت  ضراعت و  همزال  اریز  تسا ،
هیلمع تفلاخم  تمرح  رب  لقن  لـقع و  هک  ارچ  دـشاب ، زیاـج  مازتلا  ثیح  زا  مکح  حرط  رگا  سپ  مازتلا . تهج  زا  افرـص  یلو  تسا  یعقاو 

رد یعقاو  مکح  اب  فلاخم  یفانتم و  لوصا  ءارجا  زا  یعنام  لمع ) ماقم  رد  هن   ) مازتلا تهج  هب  یعقاو  مکح  ّدر  حرط و  سپ  دنراد ، تلالد 
دشابیمن ههبش  نیا 

رد نآ  ّدر  حرط و  رب  بکرم  عامجا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  ّدر  حرط و  زاوج  مدع  رد  ار  املع  تاملک  قالطا  میناوتب  هک  تسین  دیعب  هتبلا 
، لمع ماقم  رد  تسا  ماما  لوق  حرط  نیمه  ندوب ) مارح  ، ) فورعم مّلسم و  ردق  اریز  هچ  مینک . لمح  زین  لمع  ماقم 

. دینک عوجر  دشابن ) یلیلد  کیچیه  اب  هک  لوق  ود  رب  تما  فالتخا   ) هلئسم رد  ناشیا  ياههتفگ  هب  بلطم ) نیا  دییأت  يارب   ) سپ
ّدر حرط و  تسا ، لوقنم  رگید  یخرب  زا  هک  يرهاظ  تسا و  یعقاو  رییخت  هب  مکح  دـیآیمرب  یـسوط  خیـش  ياههتفگ  رهاـظ  زا  هچنآ  سپ 

، تسا یعقاو  مکح  ّدر  حرط و  رگید ، ضعب  خیـش و  لوق  همزال  کشالب  هیلمع و  لصا  اب  هعجارم  اب  تما ) فـالتخا  رد   ) تسا لوق  ود  ره 
فلاخم لوق  ود  ره  اب  هک  تسا  یثلاث  مکح  زین  نآ  ینعی : دناهدومرف . نارگید  هک  تسا  یلصا  نوچمه  هدومرف  خیش  هک  یعقاو  رییخت  اریز 

. تسا مازتلا  بسح  هب  موصعم  لوق  حرط  مزلتسم  هدوب و 
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؟ تسیچ رادقملا )...  اذه  نکل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 
لوصا زا  هدافتـسا  زا  عنام  دناوتیمن  هیلمع  لصا  نایرج  تهج  زا  هیعوضوم  هیمکح و  تاهبـش  نایم  توافت  زا  رادـقم  نیا  هک : تسنیا  ج :

. دوش هیمکح  تاهبش  رد  هیلمع 
. تسا لاکشا  دقاف  زین  نآ  هک  دوشیم  هیمازتلا  تفلاخم  مزلتسم  رثکا  دح  نیلصا  ءارجا  هک ، تسنیا  رد  ثحب  ضرف  اریز 

تاهبـش رد  هچ  دوشیم  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  دـشابن  هیلمع  تفلاـخم  مزلتـسم  هکیماداـم  هیلمع  لوصا  هک  فرح  نیا  نیارباـنب :
. تسا یتسرد  فرح  هیعوضوم ، تاهبش  رد  هچ  هیمکح و 

؟ تسیچ ءاملعلا ) تاملک  قالطا  لمح  دعبی  و ال   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
هیلمع تفلاخم  هکنیا  زا  معا  دنتـسنادن ؛ زیاج  بکرم  عامجا  هلئـسم  رد  ار  ماما  لوق  ّدر  هک  ءاـملع  زا  یـضعب  قلطم  لوق  هب  دراد  هراـشا  ج :

. هیمازتلا تفلاخم  فرص  ای  دیایب  شیپ 
: دیامرفیم

: هکاریز ارچ ؟ دیآیم . مزال  هیلمع  تفلاخم  هک  دشاب  يدراوم  ناشدوصقم  هکلب  دشابن  اهنآ  دارم  مالک  قالطا  هک  درادن  يدعب  چیه 
نیمه هفلتخم  ياهباب  رد  تارـضح  نیا  تاـملک  رد  نّقیتم  ردـق  مه  تسین و  تسرد  ماـما ) لوق   ) یلمع ّدر  هک  تسنیا  نهذ  هب  رداـبتم  مه 
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. تسا هیلمع  تفلاخم 
؟ دیروایب یلاثم  هنومن و  تارضح ) تاملک  رد  قالطا  مدع   ) قوف بلطم  نییبت  رد  * 

: تارضح نیا  لثملا : یف  ج :
نوچ دشابیمن  هتسیاش  بکرم  عامجا  قرخ  دناهتفگ  دنرادن ، تسد  رد  يربتعم  لیلد  مه  کیچیه  هک  لوق  ود  رب  تما  فالتخا  هلئسم  رد 

. تسا ماما  لوق  ّدر  مزلتسم 
: لاحنیعرد یلو 

. تسا هدومرفن  ار  نآ  ماما  هک  تسا  یثلاث  مکح  دوخ  یعقاو ، رییخت  هکیلاحرد  تسا  هدش  یعقاو  رییخت  هب  لئاق  یسوط  خیش  لثم : یضعب 
عوجر لوق و  ود  ره  ّدر  هب  لئاق  زین ، یخرب  تسا . هداد  ییاوتف  نینچ  تسا  هّیمازتلا  تفلاخم  مزلتـسم  اهنت  رییخت  هکنیا ، لـیلد  هب  خیـش  نکل 
هچرگا دشابن  یلیصفت  ملع  اب  هیعطق  هیلمع  تفلاخم  مزلتـسم  لصا ، هب  عوجر  هک  تسا  يدراوم  نّقیتم  ردق  هتبلا  هک  دناهدش  هیلمع  لصا  هب 

. تسا یمتح  هیمازتلا  تفلاخم 
. دنراد لوبق  ار  یمازتلا  حرط  هنرگو  تسا  یلمع  حرط  زین ، تارضح  دارم  هک  دوشیم  صّخشم  اذل ،

232 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاق رییختلاب و  لئاق  نیب  اوفلتخا  نا  ۀحابالا و  یلا  عوجرلا  مدع  یلع  قافتالا  میرحتلا  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  ۀـلأسم  یف  مهرهاظ  معن 

. ۀمرحلاب ذخالا  نییعتب 
اجیردت و ۀفلاخملا  اّما  و  ۀعقاو ، یف  ۀـعفد و  ۀـفلاخملا  یه  ماقملا  یف  مزلت  یتلا ال  ۀـیلمعلا  ۀـفلاخملا  ّنال  ةّوق ، نع  ولخی  ّهنا ال  فاصنالا : و 

نیتعقاو یف  ۀفلاخملا  ۀمرحب  مکحی  کلذـک  دـمع ، دـصق و  نع  ۀـعفد  ۀـفلاخملا  حـبقب  مکحی  امک  لقعلا  و  ۀـتبلا . ۀـمزال  یهف  نیتعقاو  یف 
همدع یف  ذا  كرتلا ، وا  لعفلاب  مازتلالا  لقعلا  مکحب  بجیف  ذئنیح  ۀعقاو و  ّلک  دنع  ّيرهاظ  مکحب  دـییقت  ریغ  نم  اهیلا  دـصق  نع  اجیردـت 

:. دصق نع  انیقی  عراشلل  ضوغبم  وه  امل  باکترا 
: همجرت

كاردتسا

نیب رظن  نیا  زا  هچرگا  هحابا و  هب  هعجارم  زا  عنم  رب  تسا  رظن  قافتا  تمرح ، بوجو و  نیب  رما  نارود  هلئـسم  رد  ءاـملع  راـتفگ  رهاـظ  هلب ،
. تسه رظن  فالتخا  تمرح  ذخا  صوصخ  هب  لئاق  ریخأت و  هب  لئاق 

( فاصنا )

نایم رما  نارود   ) ماقم نیا  رد  هک  ياهیلمع  تفلاخم  اریز  دـشابیمن ، تّوق  زا  یلاخ  هحابا ) هب  عوجر  مدـع  مکح   ) نآ هک : تسنیا  فاصنا 
ار بوجو  بناج  هن  رابکی  يارب  فّلکم  رگا  هک  ، ) تسا هثداح  کی  هب  تبسن  یعفد  تفلاخم  رد  هکلب  دیآیمن ، مزال  تمرح ) بوجو و 

ملع دصق و  يور  زا  شاهّیلمع  تفلاخم  درک ، مادقا  نآ  كرت  ای  لعف  ماجنا  هب  دش و  هحابا  هب  مزتلم  هکلب  دومن  ذخا  ار  تمرح  هن  تفرگ و 
.( هتفرگن تروص 

. دیآیم مزال  ملع ) يور  زا  هیلمع  تفلاخم   ) نآ سپ  دش ، عقاو  هثداح  ود  رد  یجیردت و  تفلاخم ، رگا  اما 
نمـض رد  هک  ياهّیلمع  تفلاخم  تمرح  هب  نینچمه  دنادیم ، تشز  ملع  دصق و  يور  زا  اتعفد  ار  هیلمع  تفلاخم  هک  يروطنامه  لقع  و 

. دیامنیم مکح  دیآیم  مزال  جیردت  وحن  هب  هعقاو  ود 
يرهاظ مکح  هب  دّیقم  دنتـسم و  فلکم )  ) وا كرت  ای  لعف  ياهعقاو  ره  رد  هک ، تسنیا  هب  طورـشم  مود  تروص  رد  تمرح  هب  مکح  هتبلا ،
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. دشابن
(، درادن دوجو  يرهاظ  مکح  عیاقو  زا  مادکچیه  رد  تسا و  ددعتم  هعقاو  هک  دراوم  نیا  رد  : ) نیاربانب

ضوغبم هک  ار  یلمع  فلکم  دـیآیم  مزـال  اـسبهچ  مازتلا  مدـع  رد  اریز  تسا ، بجاو  فّلکم ) رب   ) كرت اـی  لـعف  هب  مازتلا  لـقع  مکح  هب 
. دوش بکترم  دمع  دصق و  يور  زا  تسا  عراش  ینیقی 

233 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زوجی اّرمتـسم  ارییخت  نیدهتجم  لوق  نیب  دّلقملل  عراشلا  رییخت  یف  امک  ۀعقاو . ّلک  دـنع  عراشلا  نم  نذالا  عم  يدـجی  امنا  ۀـعقاولا  دّدـعت  و 
کلذ باـکترا  یلع  باـقعلا  ـالقع  ّقحتـسی  عراّـشلل  ضوغبم  وه  اـم  یلع  مداـقلاف  همدـع  عم  اـّما  و  رخـآلا . یلا  امهدـحا  نع  عوجرلا  هعم 

. تقّفتا ول  عقاولا  ۀفلاخم  یلع  هباقع  حبق  نیلامتحالا  دحأب  مزتلا  ول  اّما  ضوغبملا .
اهیف دّدعتت  مل  یتلا  ةدحاولا  ۀهبـشلا  یف  يرجی  مالکلا ال  اذه  نکل  ضراعتلا ، دنع  رییختلا  رابخا  يوحف  نم  اضیأ  مکحلا  ةدافتـسا  نکمی  و 

، ّيرهاظ لیلدب  دّبعتلا  مدـع  عم  اجیردـت  ول  ۀـیلمعلا و  ۀـفلاخملا  یه  هقیقحلا  یف  عناملاف  اجیردـت . ۀـیلمعلا  ۀـفلاخملا  لصحت  یّتح  ۀـعقاولا 
. مهفاف

تـضتقا اذا  رهاظلا  ۀـلحرم  یف  همدـعب  مزتلی  وا  هب  مزتلی  ناب ال  مازتلـالا ، ثیح  نم  ـالامجا  مولعملا  مکحلل  ۀـّیعطقلا  ۀـفلاخملا  یف  هّلک  اذـه 
. کلذ لوصالا 

عراش مکح  هب  دنتسم  كرت ، لعف و  ات   ) تسا عفان  عراش  بناج  زا  ياهزاجا  اب  ياهثداح  هعقاو و  ره  رد  هثداح  ترثک  ددعت و  هتبلا ؛ همجرت :
ياوتف هب  يزور  تسا  زیاج  هکيروطهب  رمتـسم  وحن  هب  دـهتجم  ود  ياوتف  هب  ندومن  لمع  نایم  دـّلقم  رییخت  هب  عراـش  هزاـجا  لـثم  دـشاب ؛)

. دنک عوجر  يرگید  ياوتف  هب  يزور  یکی و 
عراش بضغ  دروم  هک ) یلعف   ) هدـننکداجیا فّلکم  سپ  دوبن ) عراش  نذا  هب  دنتـسم  كرت  لـعف و  رگا  ینعی :  ) نآ مدـع  تروص  رد  اـما  و 
عراش رب  دیآرد ، عقاو  فلاخم  هک  ضرف  هب  دنک و  لمع  نآ  هب  هدش و  مزتلم  یکی  هب  رگا  هکیلاحرد  تسا . تازاجم  ّقحتسم  القع  تسا ،

. دیامن باقع  عقاو  تفلاخم  رب  ار  وا  هک  تسا  حیبق 
، دناهدومن رییخت  هب  مکح  ربخ  ود  نایم  ضراعت  ماگنه  رد  هک  يرابخا  ياوحف  زا  ار  هّیمازتلا ) تفلاخم  زاوج  مدع  هب   ) مکح تسا  نکمم  و 

؛ دومن هدافتسا 
یجیردت هّیلمع  تفلاخم  هجیتن  رد  ات  تسا  هدوبن  دّدعتم  نآ  رد  هثداح  هدمآ و  شیپ  رابکی  هک  ياههبـش  رد  نخـس  نیا  هک  دینادب )  ) نکل

. دشابیمن يراج  دیآ ، مزال 
هب دنتـسم  تفلاخم  هکنیا  طرـش  هب  دـشاب ، جـیردت  وحن  هب  هچرگا  تسا ؛ هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  لوصح  تفلاـخم ،) زا   ) یقیقح عناـم  سپ 

. نک لمأت  ادج  سپ  دشابن  يرهاظ  لیلد 
یلع ای  هدـشن و  مزتلم  مکح  هب  ای  فّلکم  ینعی  دوب  مازتلا  تهج  زا  یلامجا  مولعم  مکح  اب  هّیعطق  تفلاخم  هب  طوبرم  دـش  رکذ  هک  یبلاطم 

. تسا هدش  مزتلم  نآ  مدع  هب  لوصا  ياضتقم  هب  رهاظلا 
234 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هحابالا )...  یلا  عوجرلا  مدع  یلع  قافتالا  ات  مهرهاظ ...  معن   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 
دارم هک ، دنتفگ  هدومن و  لمح  هّیلمع  تفلاخم  رب  ار  املع  یخرب  تاملک  قالطا  بکرم  عامجا  هلئسم  رد  دنچره  هکنیا ، هب  تسا  هراشا  ج :

یمازتلا دـنچره  تفلاخم  قلطم  هن  تسا و  روظنم  هّیلمع  تفلاخم  اهنت  تسین  زیاج  ماما  لوق  اب  تفلاخم  ای  ماـما و  لوق  حرط  هکنیا  زا  اـهنآ 
هب یلامجا  ملع  ام  هک  نیروذـحملا ، نیب  نارود  مان  هب  دراد  دوجو  يرگید  هلئـسم  نکل  دـندروآ ، لامتحا  نیا  رب  مه  هاوگ  لیلد و  دـشاب و 

: هلئسم نیا  رد  و  میراد . تمرح  ای  بوجو و 
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. میوش لئاق  هحابا  هب  هک  میرادن  قح  ام  هک ، تسنیا  رب  املع  عامجا 
. تسا لطاب  حجرمالب  حیجرت  هک  ارچ  میتسه ، ّریخم  بوجو  ای  تمرح  بناج  هب  ذخا  رد  ام  هک : دناهتفگ  مه  یخرب 

. تسا تعفنم  بلج  زا  یلوا  هدسفملا  عفد  هک  ارچ  میوش  مزتلم  نادب  هدرک و  باختنا  ار  میرحت  بناج  انّیعم  دیاب  دناهتفگ : یخرب  و 
مکح اب  هّیمازتلا  تفلاخم  ببـس  اهنت  هحابا  هب  لوق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  هحابا ؛ هب  عوجر  مدـع  رب  دـنراد  رظن  قافتا  هورگ  ود  ره  نکل 

. دناهتسنادن زیاج  اهنیا  بوخ  یلو  دوشیم  یعقاو 
. دشاب هیلمع  تفلاخم  ناشدارم  دیاش  مینک  رارسا  ام  هک  تسین  هیجوت  لباق  اهنآ  بلطم  اذل  و 

؟ تسیچ تمرح  صوصخ  هب  ذخا  نیلئاق  لیلد  رد  تعفنم  بلج  زا  تسا  یلوا  هدسفملا  عفد  زا  دارم  * 
. دیآیمن شیپ  تسا  مارح  هک  ياهیعطق  تفلاخم  رگید  تمرح ، بناج  هب  لمع  تروص  رد  هک  دشاب  نیا  دیاش  ج :

کی رد  رگا  هک  رییخت ، هب  ندـش  لئاق  فالخ  هب  میرادـن ، هیلمع  تفلاخم  قّقحت  هب  نیقی  رگید  تمرح ، بناـج  هب  ذـخا  تروص  رد  ینعی :
. دیآیم مزال  هیلمع  تفلاخم  اعطق  مازتلا ، ود  عومجم  زا  دوش ، مزتلم  بوجو  هب  رگید  هعقاو  رد  تمرح و  هب  فلکم  هعقاو ،

؟ دشابیم هچ  اولخی )...  هنا ال  فاصنالا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
: دیامرفیم اذل  دوب و  هدومرف  البق  هچنآ  زا  تسا  ناشیا  تشگزاب  عوجر و  رگنایب  ج :

. دشابیمن تسرد  نیشیپ  ياههتفگ  رد  مازتلا  بوجو  مدع  هب  ام  لوق  هک ؛ تسنیا  فاصنا 
صوصخ هب  رگید  یخرب  لثم  ای  هدـش و  لئاق  رییخت  هب  ای  هک ؛ تسا  مزال  تسین و  یتسرد  مالک  هحاـبا  هب  عوجر  لوق و  ود  ره  حرط  ینعی :

. مییامن لمع  تمرح 
؟ تسیچ خلا ) اجیردت ...  ۀفلاخملا  اما  ات و  ۀعفد ....  ۀفلاخملا  یه   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: دیامرفیم اذل  هیمازتلا و  تفلاخم  باب  رد  خیش  بانج  يأر  رظن و  نیرخآ  هب  دراد  هراشا  ج :
. دتفایم قافتا  راب  کی  اهنت  هثداح  یهاگ  - 1

235 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یطو كرت  رب  هکنیا ، ای  دـشاب  بجاو  یطو  هکنیا  ات  هدروخ  یطو  ماجنا  رب  مسق  عیبر  هام  لوا  بش  رد  ایآ  هک  دـنادیمن  فّلکم  لثملا : یف 

. دشاب مارح  ات  هدروخ  مسق 
دیآیمن شیپ  هیلمع  تفلاخم  زین  هدحاو  هعقاو  رد  دشابیمن و  رتشیب  هثداح  لمع و  کی  نیا  لاح :

. تسا تمرح  فلاخم  هک  دنکیم  كرت  ای  تسا و  بوجو  قفاوم  هک  دهدیم  ماجنا  ای  اریز :
. تسا لاکشاالب  مهنآ  هک  دیآیم  ققحت  هیمازتلا  تفلاخم  اهنت  دوش ، مزتلم  هحابا  هب  رگا  هلب :

دیآیم شیپ  دّدعتم ، ثداوح  یهاگ  و  - 2
: زین تروص  نیا  رد  هک  دیامن  دروخرب  هثداح  عون  کی  اب  رتشیب  ای  راب و  اههد  شیگدنز  لوط  رد  فّلکم  دوخ  هک  تسا  نکمم  ینعی :

. تسا نکمم  راب  کی  رد  هیلمع  تفلاخم  یهاگ  - 1
. هعمج ای  تسا و  بجاو  رهظ  ای  هتفه  ره  زا  هعمج  زور  رد  دنادیم  الامجا  هکنیا : لثم 

؛ اجنیا رد  هک 
زیاج دـیدرت  نودـب  تفلاخم  زا  مسق  نیا  هک  هّیعفد  هیعطق  هّیلمع  تفلاـخم  دوشیم  دـنک  كرت  ار  ود  ره  هدرک و  يراـج  هّیلمع  لـصا  رگا 

. تسین
. دنشابن یلامجا  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  مزلتسم  هک  دنوشیم  يراج  ینامز  ات  هیلمع  لوصا  میتفگ : یفرط  زا 

. تسا ریذپناکما  فلتخم  عیاقو  ددعتم و  تاعفد  رد  یلو  تسین  نکمم  هثداح  کی  هعفد و  کی  رد  هّیلمع  تفلاخم  یهاگ  و  - 2
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مارح ای  تسا و  بجاو  رفاک  نفد  ای  هک  دراد  یلامجا  ملع  فلکم  تمرح ) بوجو و   ) نیروذحملا نیب  نارود  رد  لثملا : یف 
؛ اجنیا رد 

. دهدن ماجنا  ای  دهد و  ماجنا  دناوتیم  دوش ، مزتلم  هحابا  هب  هدرک و  يراج  ار  هیلمع  لصا  رگا 
: هک تسا  نکمم  هاگنآ 

هیلمع هّیعطق  تفلاخم  اجنیا  دنکن ، نفد  ار  وا  دنک و  دروخرب  يرفاک  ّتیم  اب  زورما 
نوچ هدرک  تیـصعم  هک  دـنکیم  نیقی  هک  تساـجنیا  رد  درک ، نفد  ار  وا  دوـمن و  دروـخرب  يرگید  رفاـک  ّتیم  اـب  ادرف  رگا  نکل  تسین ،

ارچ تسا . هدومن  یلوم  اب  تفلاخم 
هدرک كرت  هک  زورید  سپ  تسا ، بجاو  اـی  تسا و  هدرک  هـیلمع  تفلاـخم  هدرک  نـفد  هـک  زورما  سپ  تـسا ، مارح  اـی  رفاـک  نـفد  اریز ،

. هدرک تفلاخم 
236 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ همدع ) عم  ات  ۀعقاولا ...  دّدعت  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
یعرـش زّوجم  هّیجیردت  هیلمع  تفلاخم  یهاگ  - 1 هکنیا : هلمج  زا  تسا ، هنوگود  زین  هیجیردـت  هیلمع  تفلاـخم  هکنیا ، هب  تسا  هراـشا  ج :

هعقاو ره  رد  یعرش  رییخت  دراوم  لثم : دراد 
؟ دیآیم شیپ  هیلمع  تفلاخم  مسق  مادک  رد  تسا و  مسق  دنچ  رب  رییخت  * 

. دیآیم شیپ  هیلمع  تفلاخم  يرارمتسا  مسق  نیا  رد  هک  يرارمتسا ، ییادتبا 2 - - 1 تسا ، مسق  ود  رب  ج :
؟ هچ ینعی  ییادتبا  رییخت  * 

لوا راب  رد  هک  هبرطـضم  ياهنز  لثم : دـشابیمن  ریخم  يدـعب  عیاقو  ثداوح و  رد  نکل  دـشابیم ، ریخم  هیلوا  هثداـح  رد  فلکم  ینعی : ج :
. ةرشع ۀثالث و  هب  ای  هعبس و  هعبس  تیاور  هب  ای  دننک و  لمع  هّتس  هتس  تیاور  هب  دناریخم 

. دننک لمع  یلبق  بختنم  نامه  هب  دیاب  يدعب  عیاقو  يدعب و  ياههام  رد  دندومن ، باختنا  ار  تیاور  هس  نیا  زا  یکی  هکیتقو ، نکل 
؟ تسانعم هچ  هب  يرارمتسا  رییخت  * 

دشابیم ّریخم  دنکیم  دروخرب  هک  ياهعقاو  ره  هب  فّلکم  هک  تسانعم  نیدب  ج :
يدهتجم ياقآ  نالف  زا  زورما  فّلکم  لاح  هتـشاذگ ؛ دازآ  ار  دّلقم  سّدقم  عراش  هک  يواسم ، دهتجم  ود  نایم  دیلقت  رد  دّلقم  رایتخا  لثم :

فّلکم لاح  تسا ، رهظ  بوجو  هب  لئاق  هک  دنکیم  دـیلقت  ییاقآ  نالف  زا  دـعب  هتفه  رد  تسا و  هعمج  بوجو  هب  لئاق  هک  دـنکیم  دـیلقت 
. تسا لاکشاالب  دراد ، یعرش  زّوجم  نوچ  نکل ، هتفه  نیا  ای  هدش  تفلاخم  هتشذگ  هتفه  ای  هک  دنکیم  نیقی 

. درادن یعرش  زوجم  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  یهاگ  و  - 2
يدـمع و یتفلاخم  مهنآ  دوشیم ، هیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  اجیردـت  دوش ، مزتلم  هحاـبا  هب  فلکم  رگا  هک  نیروذـحملا ، نیب  نارود  لـثم :

. یعرش زّوجم  نودب  هناهاگآ و 
هک دنکیمن  یتوافت  یجیردت ، ای  دـشاب و  یعفد  هچ  مارح  تسا و  حـیبق  یلوم  تیـصعم  يرادـن ، يزوجم  هکیمادام  دـیوگیم : لقع  اذـل 

. تسین هتسیاش  دشاب  هک  مادکره  هریثک ، ثداوح  رد  ای  دهد و  ماجنا  هدحاو  هعقاو  رد  ار  یلوم  ضوغبم  دبع ،
: هکنیا بلطم  لصاح 

هکنیا باب  زا  نکل  درادـن ، یلاکـشا  هیلمع  تفلاخم  زا  رظن  عطق  اب  هیمازتلا  هتفلاخم  یه  امب  هیمازتلا  تفلاخم  هک ؛ تسا  لئاق  خیـش  مه  زاـب 
. دیآیم شیپ  لکشم  هّیجیردت  هیلمع  تفلاخم  هب  دوشیم  ّرجنم 

؟ دشابیم هچ  مکحلا ) هدافتسا  نکمی  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
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237 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رابخا نومضم  زا  هک ، انعم  نیا  هب  تسا  زیاج  یعفد  تفلاخم  هکنیا ، رب  ینبم  هدومن  لالدتسا  رییخت  رابخا  هب  ترابع  نیا  رد  هک : تسنیا  ج :

[73 .] دشابیم عفترم  دیآیم  مزال  رییخت  هب  ذخا  هیحان  زا  هک  ياهعقاو  رد  یلامتحا  تفلاخم  رب  باقع  هک ، دوشیم  هدافتسا  روکذم 

ص237 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع 

، تسا دنسپان  حبق و  دشاب ، جیردت  هب  هعقاو و  درد و  ول  هیلمع و  تفلاخم  هک  تسا  مکاح  لقع  دومرف : هکنآ  زا  سپ  خیش ، بانج 
، دشابیمن شلابند  هب  يروظحم  هدوبن و  لاکشا  دروم  دشاب  يرهاظ  لیلد  هب  دنتسم  تفلاخم ، هکیتروصرد  دومرف : زین  و 

: دیامرفیم اجنیا  رد 
نیلامتحالا دـحا  هب  دـیاب  هکلب  میوش و  مزلتـسم  هحابا  هب  دـیابن  تمرح  بوجو و  ناـیم  نارود  رد   ) هک ار  نخـس  نیا  اـم  هک ، تسا  نکمم 

: هک مییوگب  هدرک و  هدافتسا  نیضراعتم  رد  رییخت  رابخا  نومضم  اوتحم و  زا  میوش ) مزتلم 
ملع باب  رد   ) نیلامتحا ضراعت  رد  سپ ، میوش  مزتلم  یکی  هب  دیاب  مینک و  ّدر  ار  ود  ره  هک  میشاب  هتـشادن  قح  ام  ربخ  ود  ضراعت  رد  رگا 

. میوش مزتلم  لصف  لوق  ای  موس و  لوق  هب  مزتلم  هدومن و  ّدر  ار  لوق  ود  ره  هک  تشاد  میهاوخن  قح  یلوا  قیرط  هب  یلامجا )
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  تیولوا  نیا  هجو  * 

. دشاب يرگید  زیچ  هللا  مکح  دنشاب و  عقاو  فالخ  غورد و  ود  ره  اسبهچ  ضراعتم ، ربخ  ود  هک : تسنیا  ج :
مینک ّدر  ار  ود  ره  میناوتیمن  ام  کلذعم :

ثلاـث مکح  لاـبند  هب  مینک و  حرط  ار  ود  ره  میناوتیمن  اـعطق  سپ  تسا ، عقاو  اـب  قفاوم  ود  نآ  زا  یکی  اـنیقی  نیلاـمتحا  ضراـعت  رد  اـما 
. یعرش زوجم  اب  رگم  میورب 

؟ تسیچ لماتف )...   ) حالطصا زا  خیش  دارم  * 
يرهاظ مکح  هحابا  میدـش ، مزتلم  هحابا  هب  میتسناد و  يراج  ار  نیلـصا  ام  رگا  زین  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هکنیا ؛ هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  ج :

. دوب یعرش  زّوجم  يرارمتسا  رییخت  هک  هنوگ  نامه  دراد ، یعرش  زّوجم  تسا و 
نیلصا ءارجا  هک  دمآ  دهاوخ  دوخ  ياج  رد  نکل  تسا ، عراش  هزاجا  اب  هک  ارچ  دشاب ، هتـشاد  لاکـشا  هّیلمع  تفلاخم  نیا  دیابن  هجیتن : رد 

. دشابیمن زیاج  دوش  هیلمع  تفلاخم  مزلتسم  رگا  یلامجا  ملع  فارطا  رد 
238 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیئانإلا باکتراک  ۀـّیعوضوملا ، ۀهبـشلا  یف  تناک  ءاوس  اهزاوج ، مدـع  رهاّظلاف  ّیلیـصفت ، باـطخل  تناـک  ناـف  ۀـّیلمعلا ، ۀـفلاخملا  اـّما  و 
کلذل ۀیصعم  کلذ  ّنأل  مکحلا ، هابتشا  دراوم  یف  مامتالا  رـصقلا و  كرتک  وا  سّجنلا ،» نع  بنتجا  : » عراشلا لوقل  فلاخملا  نیهبتـشملا 

و امامتا . وا  ارـصق  الثم ، رـصعلا ، رهظلا و  ةالـص  بوجو  و  نیءانإلا ، نیب  دوجوملا  سجنلا  نع  بانتجالا  بوجو  ضورفملا  ّنال  باـطخلا .
. ۀیصعم امهمارکا  كرت  ّناف  نیصخش ، نیب  هبتشا  و  ادیز ،» مرکا  : » لاق ول  اذک 

ءانب امهباکترا ، یف  سیلف  عراشلا  مکحب  سّجنلا  عوضوم  نع  امهانجرخا  نیءانإلا و  نم  ّلک  یف  ةراـهطلا  ۀـلاصا  اـنیرجا  اذا  تلق : ناـف  - 1
«. سجنلا نع  بنتجا  : » عراشلا لوقل  ۀفلاخم  امهنم ، ّلک  ةراهط  یلع 

لـصا الف  امهنیب  دوجوملا  سجنلا  ءانالا  اّما  و  وه . ثیح  نم  هباکترا  زاوج  بجوی  امنا  صوصخلاب  امهنم  لک  یف  ةراهطلا  ۀـلاصا  تلق : - 2
، امهبانتجا نم  اّما  ّدب  الف  انیقی ؛ سجن  ّهنال  هتراهط ، یلع  ّلدی 

مکح ّنا  عم  اذه ، هّلحم . یف  روکذملا  فالتخالا  یلع  ۀـّیعطقلا ، ۀـفلاخملا  نع  ارارف  امهدـحا  بنتجی  نا  اّما  ۀـّیعطقلا و  ۀـقفاوملل  الیـصحت 
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ۀلاصا عجرمف  عوضوملا ، کلذ  مکح  عفر  ّالا  هل  ینعم  ۀـیداهتجالا ال  ۀـّلدالاب  تباثلا  فیلکتلا  عوضوم  نع  لصالا  يرجم  جورخب  عراـشلا 
. لماتف سجنلا » نع  بنتجا   » هلوقل فلاخملا  بانتجالا  بوجو  مدع  یلا  ةراهطلا 

: همجرت

( هّیلمع تفلاخم  مکح  )

هراشا

: هّیلمع تفلاخم  اما 
لوانت لثم : دـشاب  هیعوضوم  ههبـش  رد  هاوخ  تسین ، زیاج  رهاظلا  یلع  دریگب ، تروص  یلیـصفت  باطخ  هب  تبـسن  تفلاخم )  ) رگا سپ  - 1
فرط ود  ره  كرت  لثم : دشاب  هّیمکح  ههبش  هاوخ  تسا و  سجنلا ) نع  بنتجا  : ) ینعی عراش  هدومرف  اب  تفلاخم  هک  هبتـشم ، فرظ  ود  ره 

بوجو ضرف  اریز  باـطخ ، نآ  هب  تبـسن  تسا  تیـصعم  تفلاـخم  نیا  هک  ارچ  ود ؛ نآ  ناـیم  مکح  ندوب  هبتـشم  روـم  رد  ماـمتا  رـصق و 
و  ) تسا بجاو  رصع  رهظ و  زامن  اعطق  مامتا  رصق و  رد  مکح  هابتـشا  رد  ای  تسا و  دوجوم  فرظ  ود  نیب  رد  هک  یـسجن  زا  تسا  بانتجا 
ادـیز و مرکا  دـیوگب : یلوم )  ) رگا نینچمه  تسا و  مارح  داجیا  مزلتـسم  فرط  ود  ره  باـکترا  بجاو و  كرت  مزلتـسم  ود  ره  كرت  اذـل 

. تسا هدرک  تیصعم  امتح  درکن ، مارکا  ار  کیچیه  دبع  دیدرگ و  هبتشم  رفن  ود  نایم  قیبطت  ماقم  رد  دیز 

( لاکشا )

هراشا

هک  ) عراش دوخ  مکح  هب  ار  ود  نآ  هلیسونیدب  مینک و  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  القتسم  هبتشم ، فرظ  ود  زا  کیره  هب  تبسن  یئوگب  رگا  - 1
جراخ سجن  عوضوم  زا  هتسناد ) ربتعم  ار  روبزم  لصا 

239 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نع بنتجا   ) دوـمرف هک  عراـش  لوـق  نیا  اـب  یتفلاـخم  فرظ ، ود  نآ  زا  کـیره  تراـهط  رب  اـنب  فرظ ، ود  ياوـتحم  لواـنت  رد  سپ  مـینک 

. دیآ مزال  هیلمع  تفلاخم  ات  دشابیمن  سجنلا )

( باوج )

شدوخ اهنت  هک  تهج  نآ  هب  دوشیم  فرظ )  ) نآ باکترا  بجوم  فرظ ، ود  زا  کیره  صوصخ  هب  تبسن  هراهطلا  ۀلاصا  میوگیم : - 2
دنک نآ  تراـهط  رب  تلـالد  هک  یلـصا  میراد  فرظ  ود  نیب  شدوجو  هب  نیقی  هک  یـسجن  فرظ  هب  تبـسن  اـما  هدـش  تراـهط  هب  موکحم 

( تسین لصا  هب  کسمت  ياج  و   ) تسا سجن  فرظ  نآ  انیقی  هکاریز  درادن  دوجو 
انب رگا  و  دیامن ؛ بانتجا  یکی  زا  هیعطق  تفلاخم  زا  رارف  يارب  و  دنک ، بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  هیعطق  تقفاوم  لیـصحت  يارب  ای  ریزگان  سپ 

درادن ییانعم  مینک  جراخ  هدش  تباث  هیداهتجا  هلدا  اب  هک  فیلکت  عوضوم  زا  ار  نآ  يارجم  عراش  مکح  هب  دوش و  يراج  لصا  هک  دـشاب 
عراش مکح  اب  نیا  تسین و  بجاو  سجن  زا  بانتجا  هک  دوشیم  نیا  هراـهطلا  ۀـلاصا  عجرم  اذـل  عضوم و  نآ  مکح  زا  ندرک  دـی  عفر  زج 

. دراد تفلاخم  سجنلا ) نع  بنتجا   ) دومرف هک 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  عوضوم  دیسر ، نایاپ  هب  یلامجا  ملع  اب  هیمازتلا  تفلاخم  ثحبم  هکنیا  هب  هجوت  اب  لئاسملا * حیرشت 

یلامجا ملع  اب  تسا  هیلمع  تفلاخم  اجنیا  رد  ثحب  عوضوم  ج :
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؟ هن ای  تسا  زیاج  یلامجا  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  ایآ  * 
: هکنیا هلمج  زا  تسا  تروص  ود  ياراد  هلئسم  ج :

. دشابیم دّدرم  لمجم و  باطخ  یهاگ  و  دراد ، دوجو  یلیصفت  باطخ  کی  یلامجا  ملع  دروم  رد  یهاگ 
؟ تسا زیاج  یلیصفت  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  ایآ  * 

. هیمکح تاهبش  رد  هچ  هیعوضوم و  تاهبش  رد  هچ  دشابیمن  زیاج  قلطم  روطهب  ياهیلمع  تفلاخم  نینچ  خیش  رظن  هب  ج :
؟ تسا هدروآ  ییاهلاثم  هچ  یلیصفت  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  نییبت  رد  خیش  بانج  * 

تسا هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبش  رد  لوا : لاثم 
يراج هراهطلا  ۀـلاصا  فرظ ، ود  ره  رد  ام  رگا  لاح  رگید ، فرظ  نآ  ای  تسا و  سجن  فرظ  نیا  ای  هکنیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  ام  ینعی ؛

. دشابیمن زیاج  نیا  میاهدرک و  تفلاخم  سجنلا ) نع  بنتجا   ) یلیصفت باطخ  اب  میشونب ، ار  فرظ  ود  ره  ياوتحم  هدرک و 
240 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا هیمیرحت  هّیعوضوم  ههبش  رد  لاثم  نیا  ارچ  * 
مارح سجن  ّلک  هکنوچ ، ج :

تسا هیبوجو  هّیعوضوم  ههبش  رد  مود : لاثم 
اجنیا رد  رگا  لاح  مینک ، مارکا  ار  دیز  دیاب  یلوم  نامرف  قبط  صخش و  نآ  ای  تسا و  دیز  صخش  نیا  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  ینعی :

نیا میاهدش و  تیـصعم  بکترم  هدومن و  تفلاخم  ادیز ) مرکا   ) یلیـصفت باطخ  اب  مینکن  مارکا  ار  کیچیه  مینک و  يراج  مدـعلا  ۀـلاصا 
. تسین زیاج 

: هیمکح ههبش  رد  موس : لاثم 
هتـشگزاب نطو  نامه  هب  سپـس  هدومن و  هتوتیب  اجنآ  رد  ار  بش  کی  هدرک و  ترفاسم  یخـسرف  راهچ  هب  دوخ  نطو  زا  هک  یـصخش  لثم :

. تسا
، مامت زامن  ای  تسا  بجاو  وا  رب  رصق  زامن  ای  هکنیا  هب  دراد  یلامجا  ملع  وا  لاح 

رهظلا ّلص   ) یلیصفت باطخ  اب  دنک  كرت  ار  ود  ره  مامتالا و  رـصقلا و  بوجو  مدع  لصالا  دیوگب : هدرک و  يراج  لصا  وا  رگا  اجنیا  رد 
. دشابیمن زیاج  نیا  تسا و  هدرک  تفلاخم  رصعلا ) و 

؟ تسین زیاج  یلیصفت  باطخ  اب  هیلمع  تفلاخم  ارچ  * 
. تسا باقع  بجوم  حیبق و  القع  یلوم  تیصعم  دشابیم و  یلوم  تیصعم  نآ  اب  تفلاخم  نوچ  ج :

لاکشا

؟ دیوگیم هچ  روکذم  مکح  اب  هطبار  رد  لکشتسم  * 
بکترم ار  نآ  سجن ، ناونع  قدـص  عوضوم و  ظفح  اـب  فّلکم  هک  دـیآیم  مزـال  یناـمز  ثحب  دروم  رد  هیلمع  تفلاـخم  دـیوگیم : ج :

. دوش
دنشابیمن هدشدای  ناونع  دجاو  ههبتشم  فرظ  ود  زا  کیچیه  هک  دوش  تباث  هدیسر ، سدقم  عراش  هیحان  زا  هک  یلیلد  هطـساوهب  رگا  نکل 

؟ ارچ دوشیم . عفترم  دوخهبدوخ  بانتجا  بوجو  هب  مکح  هک ، تسا  نشور  دوشیمن  قبطنم  اهنآ  هب  سجن  عوضوم  الصا  و 
روطهب مهنآ  فرظ  ود  زا  کیره  رد  راهطلا ، ۀـلاصا  نایرج  زا  سپ  هک  دـشابیم ، سجن ) ، ) شعوضوم باـنتجا ، بوجو  هب  مکح  هکاریز 

. دنامیمن یقاب  بانتجا  بوجو  يارب  یّلحم  رگید  سجن ، عوضوم  زا  ناشندرک  جراخ  اهنآ و  تراهط  تابثا  هناگادج و  لقتسم و 
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؟ تسیچ قوف  لاکشا  يارخا  ترابع  * 
: دیوگیم لکشتم  هک : تسنیا  ج :

مکح دوخ  اب  امیقتـسم  اجنآ  رد  هیلمع  لوصا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دوب  عونمم  هیمکح  تاهبـش  رد  یلیـصفت  باطخ  اب  هیلمع  تفلاخم  رگا 
هّیعطق هّیلمع  تفلاخم  مزلتسم  اذل  دنتشاد و  یفانت 

241 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب زجنم  هک  تسا  یماداـم  دـنوش ، يراـج  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  هک  ضرف  هب  هیلمع  لوصا  هک ، ارچ  زیاـج ، ریغ  دوب و  یلوم  باـطخ  اـب 

. تسا لوبق  لباق  ریغ  هیعوضوم  تاهبش  رد  بلطم  نیا  نکل  دنوشن . هیلمع  تفلاخم 
: اریز

عوضوم تحت  زا  لصا  يارجم  هک  دوشیم  ببـس  دوشیم و  يراج  عوضوم  رد  هکلب  درادـن  یمحازت  یفانت و  مکح  دوخ  اـب  یلمع  لـصا 
؛ عوضوم عافتنا  هب  هبلاس  باب  زا  مهنآ  دوشن  هدایپ  عوضوم  نیا  رد  یعقاو  مکح  هجیتن  رد  دور و  نوریب  یلیصفت  باطخ 

. دیایب مزال  هّیلمع  تفلاخم  دنچره  میریگب ، هدیدان  ار  یلامجا  ملع  هدرک و  يراج  ار  هیلمع  لوصا  هک  درادن  یعنام  اذل  و 
تسا و باـنتجا  بوـجو  مکح  سپ ، سجنلا  نع  بـنتجا  دـیوگیم : یلیـصفت  باـطخ  سجن ، هـب  هبتـشم  فرظ  ود  دروـم  رد  لـثملا : یف 

. سجن عوضوم ،
؟ ریخ ای  دشاب  هتشاد  بانتجا  بوجو  ات  تسا  سجن  هک  میراد  کش  فرظ  نیا  هب  تبسن  ام  لاح 

باـطخ هجیتـن  رد  دوریم ، نوریب  ندوب  سجن  عوضوم  زا  اذـل  رگید و  فرظ  هب  تبـسن  اذـکه  مینکیم و  يراـج  مدـعلا  ۀـلاصا  اـجنیا  رد 
. دوشیمن هدایپ  سجنلا ، نع  بنتجا 

. درادن یلاکشا  یلیصفت  باطخ  اب  ول  هیلمع و  تفلاخم  هیعوضوم  تاهبش  رد  سپ ،
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

. دهدیم لاکشا  نیا  زا  خساپ  ود  خیش  ج :
لباق يرگید  زا  رظن  عطق  اب  لقتسم و  روط  هب  فرظ ) ود  زا  کیره   ) ههبش فرط  ود  زا  کیره  رد  هدوب و  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  هچرگا  - 1

ود نیا  نایم  هک  ار  یـسجن  فرظ  نآ  یلو  دـشابیم ، وه  وه  ثیح  نم  شدوخ و  رابتعا  هب  فرط  نامه  باکترا  زاوج  رب  دـشابیم و  ارجا 
. تسا یلامجا  ملع  لاثتما  بلطم ، نیا  ياضتقم  سپ  دیرادیمرب ، یلصا  هچ  اب  هنوگچ و  دوشیم  لصا  يارجا  زا  عنام  دراد و  دوجو 

: رگید ترابع  هب 
. تسین نایرج  لباق  یلامجا  ملع  هب  هجوت  اب  یلو  دوشیم  يراج  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  هراهطلا  ۀلاصا  یلمع  لصا 

رد هک  یفالتخا  هب  هجوت  اب  اذـل ، دـناجراخ و  هیلمع  لوصا  يراجم  زا  اعوضوم  یلیـصفت ، هچ  یلامجا و  هچ  ملع ، دراوم  رگید : تراـبع  هب 
؛ دراد دوجو  یلامجا  ملع  لاثتما  هوحن 

فرط کی  زا  لقاال  ای  دوش و  لصاح  هیعطق  تقفاوم  ات  مینک  بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  ای 
242 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیاین شیپ  هّیعطق  تفلاخم  ات  مینک  بانتجا 
؟ دینک نایب  رتنشور  قوف  بلطم  رد  ار  خیش  ضرغ  دیناوتیم  ایآ  * 

( رذق ّهنا  فرعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک   ) زا تسترابع  راهطلا ، ۀلاصا  ندش  يراج  لیلد  نوچ  هلب ، ج :
تراذـق هب  ملع  هک  هراهطلا  ۀـلاصا  تیاغ  نوچ  دوشیمن  يراج  قوف  لـصا  رگید  یلیـصفت ) هچ  یلاـمجا و  هچ   ) ملع ندـمآ  اـب  هجیتن : رد 

. تسا هدش  لصاح  تسا 
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: هکنیا رب  ینبم  هدش  رداص  عراش  زا  يزّجنم  باطخ  هک  میراد  عطق  ام  مه  یفرط  زا  - 2
ۀلاصا ام  رگا  سپ  تسا . یمتح  نآ  زا  بانتجا  بوجو  هجیتن  رد  دراد ؛ دوجو  سجن  کی  اجنیا  رد  هک  مینادیم  ینعی : سجنلا  نع  بنتجا 
بجاو بانتجا  اجنیا  رد  هک : تسنیا  شیانعم  مینک  جراخ  سجنلا  نع  بنتجا  عوضوم  تحت  زا  ار  نآ  يارجم  هدرک و  يراـج  ار  هراـهطلا 

. تسا ضقانت  نیا  دشابیمن و 
تاهبـش هب  دراد  صاصتخا  دوشیمن و  يراج  یلامجا  ملع  فرط  ود  رد  هیلمع  لوصا  هکنیا  رب  دوشیم  هیلقع  هنیرق  ضقاـنت ، موزل  اذـل ، و 

. هّیودب
؟ تسیچ قوف  خساپ  ود  رد  بلطم  لصاح  * 

: هک تسنیا  ج :
الـصا مییوگیم : مود  باوج  رد  اما  تسا  عنام  دوجو  هب  التبم  نکل  دراد  دوجو  لصا  ءارجا  يارب  یـضتقم  هک  میریذـپیم  لوا  باوج  رد 

. دریگب ار  شریثأت  يولج  نآ  ریثأت  زا  عنام  هکنیا  ات  درادن  دوجو  روکذم  لصا  ءارجا  يارب  یضتقم 
؟ تسیچ لّمأتف ):  ) حالطصا زا  خیش  دارم  * 

: هکنیا هب  دراد  هراشا  دیاش  ج :
دوجو یفانت  ضقانت و  تسا  هراـهطلا  ۀـلاصا  ياـضتقم  هک  هنع ) بنتجت  ـال   ) تسا و يداـهتجا  لـیلد  داـفم  هک  سجنلا ) نع  بنتجا   ) ناـیم

. درادن
. دشابیم عقاو  هبترم  رد  دوشیم  تباث  نآ  اب  هک  یمکح  تسا و  عقاو  هب  رظان  يداهتجا  لیلد  هک  ارچ 

: نکل
رهاظ هبترم  رد  نآ  ياضتقم  يدؤم و  اذـل  دـیامنیم و  لعج  يرهاظ  مکح  افرـص  لیلد ، هن  تسا و  لـصا  هک  تهج  نآ  زا  هراـهطلا  ۀـلاصا 

. تسا
درادن یضقانت  رهاظ  رد  بانتجا  بوجو  مدع  اب  عقاو  رد  بانتجا  بوجو  هجیتن : رد 

؛ هکنوچ
243 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هبترم  رد  داحتا  ءیش ، ود  نایم  ضقانت  ققحت  طیارش  زا  یکی 
؟ تسیچ نتم  رد  وه ) وه  ثیح  نم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

عنام دوجو  زا  رظن  عطق  اب  تسا  شدوخ  هک  تهجنآزا  تسا  فرظ  ود  زا  یکی  ینعی : ههبش  فرط  کی  ج :
؟ تسیچ اجنیا  رد  عنام  دوجو  زا  ناتدارم  * 

رد لصا  زا  عناـم  فرط ، ود  زا  کـیره  رد  لـصا  ءارجا  هک  ارچ  رگید ، فرظ  اـی  رگید و  فرط  رد  تسا  هراـهطلا  ۀـلاصا  لـصا  ءارجا  ج :
. تسا سجن  اعطق  فرط  ود  زا  یکی  نوچ  تسا ، رگید  فرط 

244 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ءاعدلا بوجوب  انملع  وا  ةأرملا ، هذه  ۀمرحب  وا  عئاملا  اذه  ۀساجنب  انملع  اذا  امک  نیباطخ  نیب  دّدرم  باطخل  ۀـفلاخم  ۀـفلاخملا  تناک  نا  و 

: هوجو ذئنیح  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  یفف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  رکذ  دنع  ةالصلا  بوجوب  وا  ناضمر  لاله  ۀیؤر  دنع 
اذک و  هباکترا ، مرحی  یتح  ۀّیعرـشلا  تاباطخلا  نم  باطخ  یف  هنع  یهنلا  عقی  مل  ۀّیبنجألا  رمخلا و  نیب  دّدرملا  ّنال  اقلطم ، زاوجلا  اهدـحا :

. اهتفلاخم ۀّیلیصفتلا و  تاباطخلا  ۀقفاوم  نع  ةرابع  ۀیصعملا  ۀعاطالا و  ّناف  ةالصلا ؛ ءاعدلا و  نیب  دّدرملا 
. اهب لهاجلا  ّالا  اهیف  رذعی  و ال  اهیلع ، ّمذلل  ۀّقحتسم  القع  ۀحیبق  عراشلا  ۀفلاخم  ّنال  اقلطم ، زاوجلا  مدع  یناثلا :
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ۀّیعوضوملا تاهبشلا  یف  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ّنال  ۀیناثلا ، نود  یلوالا  یف  زوجیف  مکحلا  یف  ۀهبشلا  عوضوملا و  یف  ۀهبشلا  نیب  قرفلا  ثلاثلا :
. بّکرملا عامجالا  لئاسم  یف  مهتاملک  نم  رهظی  امک  ۀّیمکحلا  تاهبشلا  فالخب  ءاصحالا ، ّدح  قوف 

تاهبـشلا یف  لوصالا  فالخب  فیلکتلا ، ۀـّلدا  تاعوضوم  نع  اهیراجم  جرخت  تاعوضوملا  یف  لوصـالا  ّنا  نم  مّدـقت  اـم  هجولا : ّناـک  و 
. الامجا مولعملا  ّیعقاولا  مکحلا  سفنل  ۀیفانم  اّهناف  ۀّیمکحلا ،

یف عوضوملا  یف  لـصالا  نوکیف  کـلذ ، یلع  ّبترتـملا  مکحلا  عفر  یلا  ّیعوـضوملا  جارخـالا  عـجرم  ّنا  و  کـلذ ، فعـض  تفرع  دـق  و 
. مهفاف هل ، ضراعم  هیلع ال  مکاح  ّهنا  ّالا  ّیعقاولا  لیلدلا  سفنل  ایفانم  ۀقیقحلا 

نیا تساجن  هب  ملع  هکنیا  هب  رظن  دـشاب  یلامجا ) باطخ  یلامجا و  ملع  ینعی :  ) باـطخ ود  ناـیم  دّدرم  باـطخ ، تفلاـخم  رگا  و  همجرت :
بوجو هب  ای  میـشاب  هتـشاد  ناضمر  لاله  ندـید  تقو  رد  اعد  بوجو  هب  ملع  هکنیا ، دـننام  میـشاب و  هتـشاد  نز  نیا  ندوب  مارح  ای  عیام و 

هدش هتفگ  یهوجو  یباطخ  نینچ  هّیعطق  تفلاخم  رد  سپ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مان  ندرب  ماگنه  تاولص 
ات هدـماین  تسا  هّیبنجا  نز  رمخ و  نایم  دّدرم  هک  یباـطخ  زا  یهن  اریز ، اـقلطم ، تسا  زیاـج  یباـطخ ) نینچ  تفلاـخم  : ) هکنیا لوا  هجو  - 1

شتفلاخم دـشاب و  باوث  بجوم  شتقفاوم  ات   ) تاولـص ءاعد و  نایم  تسا  دّدرم  هک  یباـطخ  رد  تسا  نینچنیا  و  دـشاب . مارح  شباـکترا 
. اهنآ تفلاخم  یلیصفت و  تاباطخ  تقفاوم  زا : تسترابع  تیصعم  تعاطا و  هک  ارچ  باقع ) ببس 

ّقحتـسم نآ  بکترم  تسا و  حـیبق  القع  عراش  اـب  تفلاـخم  اریز  دـشابیمن ؛ زیاـج  اـقلطم  یباـطخ ) نینچ   ) تفلاـخم هکنیا ، مود  هجو  - 2
. ماکحا نآ  هب  لهاج  رگم  تسین  روذعم  یسک  عراش  تابولطم  ماکحا و  اب  تفلاخم  رد  سپ  تسا . تّمذم 

ههبش رد  تفلاخم  سپ  تسه  توافت  یمکح  یعوضوم و  ههبش  نایم  هکنیا ؛ موس  هجو  - 3
245 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یمکح تاهبـش  فالخ  هب  تسا . شرامـش  قوف  یعوضوم  تاهبـش  رد  هّیعطق  تفلاخم  اریز  تسا ، زیاج  ریغ  یمکح  رد  زیاـج و  عوضوم 
. دیآیمرب بکرم  عامجا  رد  نییلوصا  تاملک  زا  هکنانچ 

زا ار  دوخ  يراجم  ههبـش ، نیا  رد  يراج  لوصا  ینعی  دش  هتفگ  البق  هک  تسا  نامه  یعوضوم  تاهبـش  رد  تفلاخم  زاوج  هجو  ایوگ  و  - 
اب تاهبـش  زا  هنوگنیا  رد  يراج  لوصا  هک  ارچ  یمکح ، تاهبـش  رد  لوصا  فالخ  هب  دـننکیم  جراخ  یعقاو  فیلاـکت  ّهلدا  تاـعوضوم 

. دراد یفانت  لامجالاب  مولعم  یعقاو  مکح  سفن 
عفر عوضوم  رب  ّبترتم  مکح  اب  هک  تسنیا  هب  یعوضوم  تاهبـش  رد  یعوضوم  جارخا  عجرم  هک  یتسناد  ار  نایب  نیا  فعـض  ـالبق  هتبلا ، - 

مکاح یهتنم  دراد  یفانت  یعقاو  فیلکت  مکح و  سفن  اب  یمکح  تاهبـش  لثم  یعوضوم  تاهبـش  رد  يراج  لصا  عقاو  رد  سپ  ددرگیم 
. مهفب سپ  شضراعم ، هن  تسا و  نآرب 

246 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. رخآ ۀمرح  ءیش و  بوجوک  هفالتخا  نیب  نیئیشلا و  دحا  بوجوک  عونلاب  ادحاو  نیعوضوم  یف  هبتشملا  مکحلا  نوک  نیب  قرفلا  عبارلا :

ول امک  افرع ، ۀیـصعم  ضعبلا  كرتف  ّلکلا ، لعفب  دـحاو  باطخ  مکح  یف  اهرـساب  ۀّیعرـشلا  تابجاولا  یف  تاباطخلا  ّنا  کلذ  یف  هجولا  و 
. هدنع نّیعم  ریغ  دحاو  وا  انّیعم  امهنم  دحاو  كرت  نیب  نایصعلا  یف  قرف  الف  اعیمج » امهلعفا   » ۀلزنمب ّهناف  اذک ، اذک و  لعفا  یلوملا : لاق 
ةءاربلا یضتقی  ّیعقاولا  مکحلاب  ملعلا  دّرجم  ّنا  یلع  ّینبم  رخآ  مالک  نیلمتحملا  نم  دحاو  ّلکب  نایتالاب  ۀّیعطقلا  ۀقفاوملا  بوجو  یف  معن ،

مل نا  و  مهدنع - ۀیـصعم  ّدعی  ءالقعلا و  دـنع  ۀـمومذم  اهـسفنب  یه  یّتلا  ۀـّیعطقلا - ۀـفلاخملا  نع  ارذـح  امهدـحاب  یفتکی  وا  هنع ، ۀـّینیقیلا 
. لمجم باطخل  ّینیقیلا  لاثتمالا  اومزتلی 

. ثلاثلا مث  لّوالا ، مث  یناّثلا ، هجولا  وه  هوجولا  هذه  نم  يوقالا  و 
. هب فّلکملا  لعفلا  ثیح  نم  مکحلا  هابتشا  یف  هّلک  اذه 
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: هکنیا هدشدای  هوجو  زا  مراهچ  هجو  همجرت :
فالتخا نیب  ءیـش و  ود  زا  یکی  بوجو  لثم  دـشاب ، دـندحتم  مه  اب  عون  رظن  زا  هک  عوضوم  ود  رد  هبتـشم ، مکح  هکنیا  ناـیم  تسا  قرف 
تفلاخم مود  ضرف  رد  یلو  تسا  زیاـج  ریغ  تفلاـخم  لوا  تروص  رد  هک  رگید ، عوضوم  تمرح  یعوضوم و  کـی  بوجو  لـثم : مکح 

. تسا عورشم  نآ 
: هک تسنیا  لیصفت  نیا  هجو  و 

. تسا هتفرگ  ّقلعت  ّلک  لعف  هب  هک  تسا  يدحاو  باطخ  مکح  رد  هیعرش  تابجاو  مامت  رد  تاباطخ 
: دیوگب شدبع ) هب   ) یلوم رگا  هکنانچ  تسا ، تیصعم  افرع  تاباطخ  نآ  زا  یخرب  كرت  اذل  و 

. تسا روآ ) ياجهب  ار  ود  ره   ) الثم ینعی : اعیمج ) امهلعفا   ) هلزنم هب  باطخ  نیا  ریگب  هزور  ناوخب و  زامن 
ماجنا صخـشم  ریغ  روطهب  ار  ود  نآ  زا  یکی  اـی  دـنک  كرت  تسا  صخـشم  هک  ار  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  نیب  نایـصع  قّقحت  رد  نیارباـنب :

. دشابیمن قرف  دهد ،
، هکنیا رب  ینبم  تسا  يرگید  هلئـسم  ود ) نآ  زا  یکی  ندرکن  كرت  و   ) لامتحا فرط  ود  ره  ماـجنا  هب  هیعطق  تقفاوم  ندوب  بجاو  رد  هلب :

یکی ماجنا  هب  ای  دهد ) ماجنا  ار  تالمتحم  مامت  دیاب  هجیتن  رد  و   ) دشابیم نآ  زا  ینیقی  تئارب  یـضتقم  ایآ  یعقاو  مکح  هب  ملع  درجم  ایآ 
افتکا دوـشیم ، هدرمـش  تیـصعم  تسا و  تمذـم  دروـم  ـالقع  دزن  دوـخيدوخهب  هک  ياهیعطق  تفلاـخم  زا  زیهرپ  رطاـخ  هـب  فرط  ود  زا 

؟ دوشیم
247 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هوجو نیا  زا  مّود  هجو  ام  رظن  زا  و  بجاو . تالمتحم  مامت  ماجنا  تسا و  مزال  لـمجم ، باـطخ  هّیعطق  تقفاوم  هک ، دنتـسین  مزتلم  هچرگا 
هب مکح  هابتـشا  اب  طابترا  رد  دـش  رکذ  هک  یماـکحا  نیا  ماـمت  دـناتوق  ياراد  موس  هجو  سپـس  لوا و  هجو  سپـس  تسا و  رتيوق  هعبرا 

. دوب هب  فلکم  لعف  رابتعا 
؟ تسیچ خلا ) ۀفلاخملا ...  تناک  نا  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 

ملع اب  تفلاخم  هب  دراد  هراشا  دـمآ و  هیلمع  تفلاخم  ثحب  ءادـتبا  رد  هک  ّیلیـصفت ) باطخل  تناک  ناـف   ) هب تسا  فوطعم  هلمج  نیا  ج :
. نیباطخلا نیب  تسا  دّدرم  هک  یباطخ  اب  تفلاخم  ینعی : یلامجا ، باطخ  یلامجا و 

؟ تسیچ ةأرملا )...  هذه  ۀمرحب  وأ  عئاملا  اذه  هتساجنب  انملع  اذا  امک   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
هب هّیعوضوم ، ههبـش  رد  یلامجا ) باطخ  یلامجا و  ملع   ) باطخ ود  نایم  تسا  ددرم  هک  یباـطخ  اـب  تفلاـخم  يارب  تسا  یلاـثم  رکذ  ج :

. تسا تساجن  يرگید  تمرح و  یکی  اریز  دنافلاخم ، مه  اب  سنج  رظن  زا  باطخ  ود  هک  يوحن 
: هکنیا حیضوت 

. تسا هّیبنجا  هکنوچ ، تسا  بجاو  نز  نآ  زا  بانتجا  ای  تسا و  سجن  هکنوچ  تسا  بجاو  عیام  نیا  زا  زیهرپ  ای  هک  مینادیم  الامجا 
؟ ةأرملا نع  بنتجا  ای  سجنلا  نع  بنتجا  ایآ  هک  تسا  دّدرم  نکل  میراد و  بنتجا  باطخ  سپ ،

؟ تسیچ خلا ) ءاعدلا ...  بوجوب  انملع  وا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
، دـناسنجمه باطخ  ود  ره  هکیلاحرد  تسا  هیمکح  ههبـش  رد  باطخ  ود  نایم  باطخ  دـیدرت  هک  اجنآ  يارب  تسا  لاـثم  کـی  رکذ  ج :

. دناعون کی  زا  لمجم ، باطخ  ود  هیمکح و  ههبش  رگید : ترابع  هب  دنابوجو ، ود  ره  هک  ارچ 
: هکنیا حیضوت 

نکل دراد و  دوجو  لعفا )  ) باطخ سپ  شلآ ، ربمایپ و  رب  تاولـص  ای  تسا و  بجاو  لـاله  ندـید  تقو  رد  اـعد  اـی  هک : مینادیم  ـالامجا 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  رب  تاولص  ای  تسا  بجاو  ۀیؤرلا  دنع  اعد  ایآ  هک ، تسا  دّدرم 
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؟ تسیچ ۀیعطقلا )...  ۀفلاخملا  یفف   ) ترابع رد  ذئنیح )  ) و ۀیعطقلا ) ۀفلاخملا   ) هملک ود  زا  دارم  * 
هک تسا  ینامز  ذئنیح ، زا  دارم  تسا و  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  هیعطق ، تفلاخم  زا  دارم  ج :

248 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشاب باطخ  ود  نایم  باطخ 

؟ هن ای  تسا  زیاج  لمجم  باطخ  اب  هیلمع  تفلاخم  ایآ  دییامرفب  لاح  * 
. دومن یسررب  هدحیلع  دیاب  ار  کیره  هک  هدش  زاربا  هیرظن  راهچ  هطبار  نیا  رد  ج :
؟ تسیچ لمجم  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  اب  هطبار  رد  هیرظن  نیلّوا  * 

، هیمکح تاهبـش  رد  هچ  هیعوضوم و  تاهبـش  رد  هچ  اقلطم ، تسا  زیاج  لمجم  باطخ  یلامجا و  ملع  اـب  هیلمع  تفلاـخم  هک ؛ تسنیا  ج :
دشاب یمیرحت  يرگید  یبوجو و  یکی  هکنیا  ای  دنشاب  خنس  کی  زا  باطخ  ود  ره  هچ 

؟ دنراد ناشیاعدم  رب  یلیلد  هچ  قوف  هیرظن  هب  نیلئاق  * 
. دریگب ّقلعت  زیچ  ود  نایم  دّدرم  یعازتنا  رما  هب  یهن  درادن  ناکما  هک ، لیلد  نیا  ج :

: دنیوگیم هکنیا : بلطم  نایب 
 ... اعد و صوصخ  ای  مرحمان و  نز  صوصخ  ای  رمخ  صوصخ  هک  باطخ  یعقاو  ّقلعتم  الوا :

. تسا دّدرم  هتشادن و  صّخشت  نّیعت و  دشاب 
. دشابیم دّدرم  هیبنجا  سجن و  هولص و  رمخ و  نایم  هک  تسا  یئامش  تسا ، صخشم  ام  يارب  میراد و  ملع  نادب  ام  هک  مه  ار  هچنآ  ایناث :

بنتجا : ) تسا هدومرفن  ینعی : تسا . هتفرگن  ّقلعت  نیرمالا  نیب  دّدرم  دـحاو  هب  باطخ ، یتیاور ، هیآ و  چـیه  رد  هک ؛ تسنیا  رب  ضرف  اثلاث :
. تسین باطخ  ّقلعتم  تسه ، صخشم  نیعتم و  هچنآ  هکلب  سجنلا و ...  ۀّیبنجالا و  ةأرملا  نیب  دّدرملا  نع 

؟ تسا زیاج  تفلاخم  هجیتن : رد  میرادن . يزّجنم  باطخ  ام  سپ 
. دنک تعاطا  ار  نآ  دناوتب  ات  دنادیمن  ار  باطخ  عون  ضرف  نیا  رد  فلکم  هک  ارچ 

؟ تسیچ قوف  هیرظن  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
. دـننکیمن افتکا  یلامجا  باطخ  هب  تسا و  هیلیـصفت  تاباطخ  صوصخ  نایـصع  تعاطا و  هک ، تسنیا  هیرظن  نیا  ياـنبم  هک  اـجنآ  زا  ج :

یلامجا باطخ  یلیـصفت و  باطخ  نایم  زین  لقع  تسا و  لقتـسم  لقع  نایـصع ، تعاـطا و  باـب  رد  مکاـح  اـم ، رظن  هب  دـیامرفیم : خـیش 
. دوشیمن لئاق  یتوافت 

تمرح دـییوگیم ، امـش  هکنیا  رگید ، فرط  زا  اـقلطم . تسا  حـیبق  تـصخر  هزاـجا و  نودـب  یلوـم  تیـصعم  هـک ، دـنکیم  مـکح  هـکلب 
. تسا لیلد  نودب  تسا  هیلیصفت  تاباطخ  صوصخم  تفلاخم ،

؟ تسیچ لمجم  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  اب  هطبار  رد  هیرظن  نیمود  * 
زا سپ  هک  تسا  دنمدوس  يدروم  رد  لصا  ءارجا  دنادیم و  حیبق  ار  تفلاخم  لقع  هک ، تسنیا  ج :

249 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يرگید دوجو  اب  مزالم  لامتحا  ود  زا  کیره  یفن  هک  هیف  نحن  ام  لـثم : هن  دـشابن . ناـیم  رد  يرگید  فیلکت  صاـخ ، فیلکت  ندـش  یفن 

. تسا
؟ تسیچ مود  هیرظن  يارخا  ةرابع  * 

کی نمـض  رد  هکنیا  هچ  دنادیم  حیبق  ار  یلوم  تیـصعم  لقع ، هک  ارچ  دشابیمن ، زیاج  لمجم  باطخ  اب  هّیلمع  تفلاخم  هک ، تسنیا  ج :
. لمع هد  ای  دشاب و  لمع 
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روذعم دوش  بکترم  ار  فرط  ود  ره  رگا  سپ  دراد ، دوجو  یلوم  تیـصعم  فرط  ود  زا  یکی  رد  هک  دنادیم  الامجا  فلکم  زین  یفرط  زا 
. دوب دهاوخن 

: دنیوگیم رگید  نایب  هب 
ملع دراوم  لـماش  باـطخ  نیا  یعقاولا و  مارحلا  نع  بنتجا  هدومرف : عراـش  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  هتفر  رمـالا  سفن  عقاو و  يور  تاـباطخ 

. دوشیم همه  يودب  کش  دراوم  یلامجا و  ملع  دراوم  یلیصفت و 
؟ تسیچ لمجم  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  اب  هطبار  رد  موس  هیرظن  ای  هجو  * 

یلامجا و ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  هک ، انعم  نیدـب  دـناهدش  لئاق  قرف  هیمکح  اب  هیعوضوم  تاهبـش  ناـیم  نییلوصا  زا  یخرب  هک ، تسنیا  ج :
هلئسم رد  تارضح  تاملک  هب  هعجارم  اب  هکنانچ  دننادیمن ، زیاج  هیمکح  تاهبـش  رد  یلو  زیاج  هیعوضوم  تاهبـش  رد  ار  لمجم  باطخ 

. دناهدرکن زیوجت  ار  هیمکح  تاهبش  اب  تفلاخم  هک  میباییم  بکرم  عامجا 
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  ناشلیلد  * 

: دنیوگیم هک  تسنیا  ج :
رد مهرد ، فیصنت  هب  مکاح  مکح  لثم : دندوجوم  هقف  رد  هک  دراد  دوجو  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  زا  يرایسب  دراوم  هیعوضوم ، تاهبـش  رد 

. دش هدروآ  یلامجا  ملع  ثحبم  يادتبا  رد  هک  رارقا و ...  هلئسم  ای  یعدو و  هلئسم 
مدع هب  حیرصت  يرایـسب  دراوم  رد  هکلب  میتفاین  دنـشاب  هدرک  یتفلاخم  نینچ  زاوج  هب  مکح  اهقف  هک  ار  يدروم  هیمکح ، تاهبـش  رد  نکل 

. رگید دراوم  لصفلاب و  لوقلا  مدع  بکرم و  عامجا  لثم : دناهدومن ، یتفلاخم  نینچ  زاوج 
. دشابیمن زیاج  ماکحا  رد  یلو  تسا  زیاج  تاعوضوم  رد  هّیلمع  هّیعطق  تفلاخم  سپ 

؟ تسیچ خلا ) مّدقت ...  ام  هجولا  ناک   ) ترابع زا  درم  سپ  * 
دـشابیم انبم  نامه  رب  هیرظن  نیا  دیاش  تسا  هدومرف  خیـش  هک  انعم  نیدـب  دومرف : نایب  خیـش  البق  هک  تسا  موس  هیرظن  يانبم  هب  هراشا  ج ؛

: هکنیا زا  دوب  ترابع  نآ  میدومن و  نایب  البق  ام  هک 
تحت زا  ار  اهنآ  لحم  ارجم و  هدش و  يراج  عوضوم  رد  هیلمع  لوصا  هیعوضوم ، تاهبش  رد 

250 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؛ تسا زیاج  نآ  تفلاخم  هجیتن  رد  دوشیمن و  زّجنم  اهنآ ، رد  یعقاو  مکح  اذل  و  دننکیم ، جراخ  یعقاو  باطخ  عوضوم 

 ... دراد و یفانت  مکح  دوخ  اب  امیقتسم  اهنآ  رد  یلمع  لصا  هک  هیمکح  تاهبش  فالخ  هب 
؟ دریذپیم روکذم  يانبم  رب  ار  موس  هیرظن  خیش  بانج  ایآ  * 

: دومرف دومن و  لاطبا  یلیصفت  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  تفلاخم  ثحب  رد  ار  انبم  نیا  خیش  هکاریز  ریخ ، ج :
دناجراخ هیلمع  لوصا  يراجم  زا  اعوضوم  یلیصفت  ای  یلامجا و  ملع  دراوم  الوا :

. دناجراخ یمکح  رظن  زا  لومش ، ضرف  هب  ایناث :
؟ تسا یتسرد  نخس  تسا  ناوارف  هیعوضوم  تاهبش  دراوم  رد  لمجم  باطخ  اب  هیعطق  تفلاخم  هک  موس  هیرظن  هب  نیلئاق  هتفگ  نیا  ایآ  * 
هب دـندودحم  يواتف  نیا  هک ، دوب  نیا  اهباوج  نآ  زا  یکی  هک  دـنداد  باوج  دـندوب  هدروآ  اجنیا  هک  ار  يدراوم  اقباس  خیـش  اریز  ریخ ، ج :

. دشابیمن زیاج  هنرگو  دیاین  شیپ  ياهیعطق  هیلمع  تفلاخم  هکنیا 
؟ تسیچ خلا ) هیلع ...  مکاح  هنا  الا   ) ترابع زا  دارم  * 

. دنامکاح فیلاکت  هلدا  هب  تبسن  یعوضوم  تاهبش  رد  يراج  لصا  هکنیا ، هب  تسا  هراشا  ج :
: هک انعم  نیا  هب 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


هب فیلکت  مکح و  ّقلعت  زا  لصا  هلیـسو  هب  ار  عوضوم  یتقو  اذـل  و  هن ، ای  دراد  ققحت  عوضوم  نـالف  هک ، تسنیا  زا  یـشان  مکح  رد  کـش 
. دنامیمن یقاب  فیلکت  دوجو  رد  کش  يارب  یّلحم  میدومن ، جراخ  نآ 

. دنباییمن ققحت  لصا  يارجم  دروم و  رد  فیلکت  ّهلدا  نیاربانب :
؟ تسیچ خیش  خساپ  رد  بلطم  لصاح  * 

. دراذگیمن قرف  یلوم  تیصعم  زاوج  مدع  رد  هیمکح  هیعوضوم و  تاهبش  نایم  لقع  هک : تسنیا  ج :
؟ تسیچ بلطم  نایاپ  رد  مهفا )  ) حالطصا زا  خیش  دارم  سپ  * 

یلامجا ملع  هب  نورقم  کش  يودـب و  کش  لیبق  زا  هیعوضوم ، تاهبـش  هک  تسا  ییاج  رد  قوف  ناـیب  هک ، تسا  نیا  هب  هراـشا  دـیاش  ج :
. درم هب  تبسن  ینز  ندوب  هیبنجا  ای  جراخ  رد  عیام  کی  ندوب  رمخ  رد  کش  لثم : دنشابن 

فارطا و رد  يراج  لوصا  هک  ارچ  دـشابیمن ، يراج  یعوضوم  لصا  تسا ، هروصحم  مه  ههبـش  دراد و  دوجو  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  اما 
بجوم رما  نیا  دناضراعتم و  مه  اب  تالمتحم 

251 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم اهنآ  طقاست 

؟ تسیچ لمجم  باطخ  یلامجا و  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  رد  هیرظن  نیمراهچ  ای  مراهچ  هجو  * 
یکی ینعی : دنـشاب  خنـس  ود  زا  هکنیا  ای  امیرحت و  ای  ابوجو و  هچ  دنـشاب  خنـس  کی  زا  لمجم  باطخ  ود  هکنیا  نایم  یخرب  هک  تسنیا  ج :

. دناهدش لئاق  توافت  یمیرحت  يرگید  یبوجو و 
: دناهتفگ اذل  و 

رد هچ  هیمکح و  تاهبش  رد  هچ  دنشاب ) یمیرحت  ود  ره  هکنیا  ای  یبوجو و  ود  ره  ینعی :  ) دنشاب خنـس  کی  زا  لمجم ، باطخ  ود  ره  رگا 
. دشابیمن زیاج  اهنآ  اب  هیعطق  تفلاخم  هیعوضوم ، تاهبش 

. ثحب نیمه  يادتبا  رد  مود  لوا و  لاثم  لثم :
. درادن یلاکشا  هیعطق  تفلاخم  دنشاب  خنس  ود  زا  باطخ  ود  رگا  و 

نآ حـبذ  ای  تسا و  مارح  نز  نیا  اب  شزیمآ  ای  هک  مینادیم  الامجا  الثم : دناخنـس ، ود  زا  نیب  اطخ  هیعوضوم و  ههبـش  هک  اجنآ  لـثملا : یف 
. تسا بجاو  دنفسوگ 

. شزیمآ ترشابم و  ای  تسا  حبذ  ایآ  هک  تسا  ددرم  مه  باطخ  قلعتم  لعفت ، لعفا و ال  نیب  تسا  دّدرم  باطخ  سپ 
؟ تسیچ قوف  هیرظن  رب  مراهچ  هورگ  لیلد  * 

: هک تسنیا  ج :
. تسین زیاج  نآ  اب  تفلاخم  اذل  تسا و  باطخ  کی  هلزنم  هب  باطخ  ود  دناخنس ، کی  زا  مکح  ود  ره  هک  اجنآ 

: هکنیا بلطم  نایب 
. تامّرحم رد  اذکه  و  تسا ، هدومن  دراو  یباطخ  کیره  يارب  دراد و  يرایسب  تابجاو  سّدقم  عراش  دنیوگیم :

موقرم نآ  يالاب  رد  تابجاو  مامت  تبث  نمض  هدرک و  هدامآ  تابجاو  يارب  یتسیل  دنوادخ  هک : تسنیا  هلزنم  هب  ناوارف  تاباطخ  نیا  لاح :
نآ ردـص  رد  نآ  رد  تامّرحم  مامت  تبث  نمـض  هدومن و  هدامآ  تامّرحم  يارب  يراموط  نینچمه  و  دـیهد ، ماـجنا  ار  ریز  تاـبجاو  هتـشاد 

. هدن ماجنا  ار  لیذ  روما  تسا  هدومرف 
. دوشیم عازتنا  یلیصفت  باطخ  کی  اهنآ  عومجم  زا  هک  دندحاو  باطخ  مکح  رد  نکل  دنددعتم و  هچرگا  تاباطخ  ینعی :

دحا هکنیا  ای  و  دنک ؛ كرت  ای  دوش و  بکترم  ار  یلیصفت  ملع  هب  ینّیعم  مولعم  ءیـش  فلکم ، هک  دنکیمن  یقرف  دراوم  هنوگنیا  رد  اذل  و 
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. دنک كرت  ای  ماجنا و  ار  نیرمالا 
252 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لاح ره  رد 
. تسین زیاج  نیا  تسا و  هدرک  تفلاخم  یعازتنا  یلیصفت  باطخ  اب 

ام هجیتـن ؛ رد  هک  لـعفت ، ـال  اـی  هتفگ  لـعفا  هک  مینادـن  اـم  ینعی : دـناعون ، ود  زا  هدوـبن و  خنـس  کـی  زا  مکح  ود  ره  هک  يدراوـم  رد  اـما 
: هک مینادیمن 

(. تامرحملا لعفت  ال   ) یعازتنا یلیصفت  باطخ  لخاد  رد  ای  تسا و  تابجاولا ) لعفا   ) یعازتنا یلیصفت  باطخ  رد  لخاد  دروم  ایآ 
. تسا زیاج  یباطخ  نینچ  اب  تفلاخم  اذل  و 

؟ تسیچ مراهچ  هیرظن  هب  خیش  خساپ  * 
: هک تسنیا  ج :

باطخ کی  ناوتیم  زین  خنـسلا  فلتخم  رد  ایناث : خنـسلا  فلتخم  رد  هچ  خنـسلا و  دـحتم  رد  هچ  دـنرادن  یـشزرا  یعازتنا  تاباطخ  ـالوا :
. درک اعدا  ار  یعازتنا ، یلیصفت 

؟ تسا رتيوق  لاوقا  رگید  زا  ای  قح و  هناگراهچ  لاوقا  زا  کیمادک  خیش  رظن  هب  * 
اـساسا مراهچ  هجو  موس و  هجو  سپـس  لوا و  هجو  نآ  زا  سپ  دـشابیم و  يوقا  هعبرا  هوجو  ماـمت  زا  مّود  هجو  اـم  رظن  زا  دـیامرفیم : ج :

. تسا هجویب 
؟ دنادیم رگید  هجو  ود  زا  یلوا  مود  هجو  زا  سپ  ار  لوا  هجو  خیش  ارچ  * 

. دوب دهاوخن  یقرف  تاعوضوم  ماکحا و  نایم  دشاب  زیاج  یلوم  تیصعم  رگا  لقعلا  دنع  هکاریز  ج :
( هب فّلکم  رد  هابتشا  هب  طوبرم  ثحابم  نایاپ  )

253 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دّدرم ّیعقاو  عوضومل  تباثلا  مکحلا  یف  ةرات  عقی  ّهنا  تفرع  دـقف  مکحلا ، کلذـب  فّلکملا  صخـشلا  ثیح  نم  ههابتـشا  یف  مالکلا  اـّما  و 

نیب هدّدرت  ۀـهج  نم  صخـشل  تباثلا  مکحلا  یف  عقی  دـق  و  ّینملا ، يدـجاو  نیب  دّدرملا  بنجلاب  ۀـقّلعتملا  ۀـبانجلا  ماکحاک  نیـصخش ، نیب 
. یثنالا رکذلا و  نیب  دّدرملا  یثنخلا  مکحک  نیعوضوم ،

: لوالا یف  مالکلا  اما 
فّلکملاب باطخلا  ّقلعتب  ۀیصعملا  ۀعاطالا و  یف  ةربعلا  ذا  ائیـش ، امهدحا  یلع  بجوی  نیـصخش ال  نیب  فیلکتلا  دّدرت  دّرجم  ّنا  هلّـصحمف :

كاش امهنم  اّلک  ّناف  بنج ، ّلک  یلع  لسغلا  بجی  ّهنا  عراشلا  نم  درو  نا  و  لسغلاب ، فّلکم  ریغ  نیـصخش  نیب  دّدرملا  بنجلاـف  ّصاـخلا ،
امهدحال قفتا  ول  معن  هیلا . هّجوملا  ریغلا  باطخلا  اذه  دّرجمب  ابنج  نوکی  نیـصخشلا  نم  دحاو  باقع  حبقیف  هیلا ، باطخلا  اذـه  هّجوت  یف 

. هماسقاب همکح  مّدقت  يذلا  فیلکتلا  ّقلعتم  هابتشا  یف  لخد  هیلا  باطخلا  هّجوتب  ملع  ثلاثلا  وا 
. فیلکتلاب یلامجالا  ملعلا  یف  مّدقت  ام  یلع  اهقابطنا  حضّتیل  ۀلأسملا ، عورف  ضعب  یلا  ةراشالاب  سأب  و ال 

: همجرت

( فّلکم صخش  رابتعا  هب  مکح  هابتشا  رد  نخس  )

هب دراد  ّقلعت  هک  تبانج  ماکحا  لثم : تسا  صخـش  ود  نایم  دّدرم  یعقاو  عوضوم  يارب  تباـث  مکح  رد  یهاـگ ، مـالک  هک  دـیتسناد  ـالبق 
زا یصخش  کی  يارب  تسا  یتباث  مکح  رد  نخس  یهاگ  تسا و  نآ  قادصم  یکی  اعطق  هک  یفلکم  ود  نیب  تسا  ددرم  هک  یبنج  صخش 
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. تسا هبتشم  ددرم و  ثنؤم  ای  رکذم  نایم  هک  یثنخ  مکح  لثم : عوضوم  ود  نیب  تسا  دّدرم  هک  تهج  نآ 

( صخش ود  نایم  دّدرم  عوضوم  مکح  رد  نخس  )

رب فیلکت  نآ  توبث  بجوم  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  فیلکت  نآ  ّقلعت  لاـمتحا  رفن و  ود  ناـیم  فیلکت  ددرت  فرـص  هکنیا ، بلطم  لـصاح 
سپ نّیعم ، صخـشم و  فّلکم  هب  تسا  باـطخ  نتفرگ  ّقلعت  هب  تیـصعم ، تعاـطا و  رد  كـالم  اریز  دوـشیمن ، رفن  ود  نآ  زا  کیچـیه 
لـسغ یبنج  ره  رب  هک  هدـمآ  باطخ  عراـش  بناـج  زا  هچرگا  تسین ، لـسغ  هب  فلکم  رمع و  دـیز و  ناـیم  تسا  ددرم  هک  یبنج  صخش 

نیا فرـص  هب  رفن  ود  نیا  زا  یکی  باقع  سپ  دنتـسه ، كاش  ناشدوخ  هب  باـطخ  نیا  هجوت  رد  رفن ، ود  نیا  زا  کـیره  اـما  تسا  بجاو 
. تسا حیبق  باطخ ،

ّقلعتم هابتـشا  رد  لخاد  هلئـسم  دـیدرگ ، لصاح  وا  هب  باطخ  هجوت  هب  ملع  یموس ، صخـش  يارب  ای  رفن  ود  نیا  زا  یکی  يارب  هچناـنچ  هلب ،
تشذگ شماسقا  اب  نآ  مکح  هک  دوشیم  فیلکت 

: دوش نشور  میتفگ  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  رد  البق  هچنآ  رب  شقابطنا  ات  درادن ، یلاکشا  اجنیا  رد  نآ  عورف  زا  یخرب  هب  هراشا  سپ 
254 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ۀیّدعتملا ریغلا  ۀساّجنلا  لاخدا  وا  بنجلا  لاخدا  میرحت  یلع  ءانب  هریغل ، وا  فاوطلل  دجسملا  یف  هلاخدا  رخآلا و  امهدحا  لمح  اهنمف :
وا لوخدلا  ۀهج  نم  هنوک  نیب  دّدرت  نا  الیـصفت و  ۀمولعملا  ۀفلاخملا  یف  لخد  ةدـحاو ، ۀـکرحب  ناققحتم  لاخدالا  لوخدـلا و  ّنا  انلق  ناف 

. لاخدالا
ردـقلا وـه  و  دـحاو ، مّرحم  ناوـنع  یلا  نیعجار  لاـخدالا  لوخدـلا و  اـنلعج  ناـف  نهذـلا : یف  اـمک  جراـخلا  یف  نیریاـغتم  اـمهانلعج  نا  و 

. سجنلاب نیهبتشملا  باکترا  ریظن  ّیلیصفتلا ، باطخلل  ۀمولعملا  ۀفلاخملا  نم  ناک  ریغلا ، لاخدا  سفنلا و  لاخدا  نیب  كرتشملا 
ۀهج نم  اذـک  و  ۀـمّدقتملا ، هوجولا  هیف  تفرع  يذـلا  لامجالاب  مولعملا  باطخلل  ۀـفلاخملا  یف  لخد  القتـسم  اناونع  امهنم  اّلک  اـنلعج  نا  و 
دحا رودصب  الامجا  ملع  ّهنا  ثیح  اهمدع  ضرف  وا  هیلع  لاخدالا  لوخدلا و  ۀـمرح  نع  رظنلا  عطق  عم  لماحلا  هراجیتسا  لومحملا و  لوخد 

یف نکی  مل  اذاف  ریجالا ، مکحل  عبات  راجیتسالا  ّناب  لاقی  ّالا  دجـسملا  یف  لوخدـلل  بنج  راـجیتسا  وا  اـبنج  دجـسملا  لوخد  اـّما  نیمّرحملا 
. هل ریغلا  راجیتسا  ّحص  دجسملا  یف  لوخدلا  هل  حیبا  ۀبانجلاب و  اموکحم  هفیلکت 

: همجرت

( عوضوم هابتشا  هلئسم  عورف  زا  یخرب  )

، مارحلا دجسم  هب  تسوا  ندومن  لخاد  ار و  رگید  درف  تسا  هبتشم  بنج  درف  ود  زا  یکی  ندیشک ، شود  هب  عورف ، نیا  هلمج  زا 

. تسا مارح  دجسم  رد  يرسم  ریغ  تساجن  ای  بنج  ندرک  دراو  هکنیا ، رب  ینبم  فاوط ، ریغ  ای  فاوط  تهج 
زا ثحب  لـحم  دـنباییم ، قّقحت  دجـسم  رد  مدـق  نیلوا  تکرح  کـی  هب  ود  ره  دجـسم ) رد   ) لاـخدا لوخد و  هک  میوـش  لـئاق  رگا  لاـح 

و لاخدا . لوخد و  نایم  دـشاب  دّدرم  تسا ) تمرح  عوضوم  هک   ) تفلاخم نیا  هچرگا  دوشیم ، یلیـصفت  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  قیداـصم 
اب نهذ  رد  ناشموهفم  هکيروطنامه  میهد ، رارق  يرگید  اب  ریاغتم  ّلقتـسم و  ناونع  جراـخ ، رد  ار  لاـخدا ) لوخد و   ) ود زا  کـیره  رگا 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  تسا  ریاغتم  مه 
لعف تسا  ریغ  لاخدا  سفن و  لاخدا  نایم  كرتشم  ردـق  ناـمه  هک  میهد  رارق  يدـحاو  مارح  ناونع  کـی  رد  ار  لاـخدا  لوخد و  رگا  - 1

مه لماح  اریز  ، ) هبتـشم فرظ  ود  ره  ياوتحم  ندومن  لوانت  لثم : تسا ، یلیـصفت  باطخ  اب  مولعم  تفلاـخم  قداـصم  زا  لـماح ، فرط ) )
( تسا هدومن  دجسم  رد  دراو  ار  بنج  هدش و  بکترم  ار  دجسم  رد  لوخد 
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باطخ اب  تفلاخم  قیداصم  زا  لماح  لعف  كرتشم ) ردـق  نودـب   ) میهد رارق  ياهناگادـج  ناونع  ار  لاخدا  لوخد و  زا  کـیره  رگا  و  - 2
ار نآ  دروم  رد  هناگراهچ  هوجو  هک  دوشیم  لامجالاب  مولعم 

255 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
وا قح  رد  لاخدا  لوخد و  تمرح  زا  رظن  عطق  اب  ار  لماح  شندومن  ریجا  دجـسم و  هب  لومحم  لوخد  تهج  زا  تسا  نینچمه  یتخاـنش و 

تـسنیا نآ  و  دوخ ) هب  تبـسن   ) دراد مارح  ود  زا  یکی  رودص  هب  یلامجا  ملع  لومحم  هک  تهج  نآ  زا  تمرح  مدـع  ضرف  هب  ای  لماح ) )
. تسا هدومن  ریجا  شدوخ  لمح  تهج  ار  یبنج  ای  هدش و  لخاد  دجسم  هب  تبانج  تلاح  اب  ای  هک ،

. تسا هدش  تیصعم  بکترم  مارح و  شلمع  تشذگ ، هک  یمود  هجو  قبط  اذل  و 
حابم دجـسم  هب  شلوخد  هدوبن و  تبانج  هب  موکحم  دوخ  فیلکت  رد  يو  رگا  اذل  تسا و  ریجا  مکح  عبات  راجیتسا  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم 

. دنک ریجا  دیآرد  دجسم  هب  هکنیا  يارب  ار  وا  دناوتیم  يرگید  درف  مرجال  دشاب ، زیاج  و 
؟ تسیچ فلکملا )...  صخشلا  ثیح  نم  ههابتشا  یف  مالکلا  اما   ) ترابع زا  دارم  لئاسملا * حیرشت 

: دومرف یلامجا  ملع  ثحب  لیاوا  رد  اریز ، فّلکم ، صخش  تهج  زا  ثحبم  نیا  رد  مکح  هابتشا  نایب  هب  تسا  هراشا  ج :
. تسا فّلکم  صخش  لماع و  رد  لامجا  یهاگ  دشابیم و  هب ) فّلکم  ینعی :  ) لمع رد  هابتشا  لامجا و  یهاگ 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  فّلکم  هابتشا  لامجا و  ثحب  * 
تسا مسق  ود  رب  ج :

. كرتشملا بّوثلا  یف  ینملا  يدجاو  لثم : دنتسه  فلکم  ناسنا  ود  ههبش ، فارطا  یهاگ  - 1
. نانز باطخ  هب  بطاخم  ای  تسا  نادرم  باطخ  هب  بطاخم  دنادیمن  هک  یثنخ ، لثم : تسا  فّلکم  درف  کی  ههبش  فرط  ود  یهاگ  - 2

؟ تسا ثحب  زا  مسق  مادک  نیصخش )...  نیب  فیلکتلا  دّدرت  دّرجم  نا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  بابللا  بل  ثحب و  زا  لوا  مسق  ج :

باب رد  نازیم  كـالم و  هکاریز  دـشابیمن ؛ بجاو  ناـیتا  لاـثتما و  مادـکچیه  رب  دوش ، هبتـشم  ددرم و  رفن  دـنچ  اـی  ود  ناـیم  فیلکت  رگا 
ملـسم هک  هچنآ  تسین و  نینچ  اجنیا  رد  هکنآ ، لاح  دـشاب و  باطخ  هب  بطاخم  ینیعم  صاـخ و  صخـش  هک ، تسنیا  نایـصع  تعاـطا و 

. تسین باطخ  ّقلعتم  تسا  مّلسم  ام  يارب  هچنآ  سپ  فّلکم ، ود  زا  یکی  نایم  تسا  دّدرم  هیف  نحن  ام  رد  بنج  هک ، تسنیا  تسا ،
: هکنیا بلطم  لصاح 

؛ تسا بجاو  بنج  رب  لسغ  دیوگیم : باطخ 
256 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀلاصا شدوخ  هفیظو  هب  تبـسن  اذل ، هن  ای  دشاب  بجاو  وا  رب  لسغ  ات  تسه  بنج  ایآ  هک  دراد  کش  فرط  ود  زا  کیره  هیف  نحن  ام  رد  و 
، درادن یطابترا  یکی  نیا  هب  تسین و  نیا  ءالتبا  دروم  وا  هک  ارچ  درادن  رگید  فرط  هب  يراک  هدرک و  يراج  ةءاربلا 

اذل و 
تسا رثؤم  یلامجا  ملع  نآ  دشاب  نایم  رد  فلکم  کی  ياپ  یلامجا  ملع  رد  اجکره 

. تسا شزرا  دقاف  یلامجا  ملع  دشاب ، نایم  رد  رفن  ود  ياپ  اجکره  و 
؟ تسیچ امهدحال )...  قفتا  ول  معن ،  ) ترابع زا  دارم  * 

هک يرفن  ود  زا  یکی  هک  ییاجنآ  لثم : تسوا ، هجوتم  یباـطخ  هکنیا ، هب  دومن  ادـیپ  یلیـصفت  ملع  فلکم  ود  زا  یکی  رگا  هک : تسنیا  ج :
هدومن و ادیپ  شزامن  نالطب  هب  عطق  مومأم  اجنیا  رد  هک  دنک ، ادتقا  يرگید  هب  دناهدرک ، هدهاشم  ینم  نآ  رد  هدوب و  كرتشم  هماج  ياراد 

. دوشیم هّجوتم  وا  هب  امتح  ةالصلا ) دعا   ) باطخ
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، دنک ادتقا  هبتشم  فّلکم  ود  ره  هب  زامن  کی  رد  موس  صخش  نیا  هک ، يدروم  لثم  هدومن  ادیپ  باطخ  هجوت  هب  ملع  هک  یموس  صخش  ای 
هّیقب تسا ، هدروخ  مه  هب  راذعا  زا  يرذع  هطساوهب  ماما  زامن  زامن ، لوط  رد  نوچ  هدرک و  ادتقا  ود  نآ  زا  یکی  هب  لوا  هک ، تروص  نیدب 

نآ نوماریپ  ثحب  هک  هب ، فّلکم  اـی  فیلکتلا و  ّقلعتم  هابتـشا  باـب  رد  دوشیم  لـخاد  يدراوـم  نینچ  هک  دـنک  ادـتقا  يرگید  هب  ار  زاـمن 
. تشذگ

؟ تسیچ عورفلا )...  ضعب  یلا  ةراشإلاب  سأب  ال   ) ترابع زا  دارم  * 
یلامجا ملع  نیزاوم  اب  نآ  قیبطت  یهقف و  عرف  دنچ  حرط  هب  تسا  هراشا  ج :

؟ تسیچ قوف  هلئسم  رد  یهقف  عرف  نیلوا  * 
ریجا ار  يرگید  درف  ود  نآ  زا  یکی  هچناـنچ  دـناهدید ، ینم  نآ  رد  دنتـسه و  كرتـشم  هماـج  ياراد  هک  فـلکم  ود  یتـقو  هک  تسنیا  ج :

هب عجار  ثحب  کی  دیآیم ، شیپ  ثحب  ود  رگید ، روما  ای  فاوط  رما  يارب  هچ  دنک ، مارحلا  دجـسم  دراو  هدیـشک  شود  هب  ار  وا  ات  دیامن 
ایآ هک ، تسا  نیا  اجنیا  رد  اـم  ثحب  اذـل  دـیآیم و  شیپ  ناونع  ددـعت  تقیقح  رد  هک  لومحم ، لـمح  هب  عجار  ثحب  کـی  لـماح و  درف 

؟ هن ای  دوشیم  نونعم  دّدعت  بجوم  ناونع  دّدعت 
؟ تسا مارح  دجسم  رد  هیرهاظ  تساجن  لاخدا  ای  دجسم  رد  یعقاو  بنج  لاخدا  ایآ  دییامرفب  همّدقم  * 

تسا مارح  هلب  هک ، تسنیا  رب  اجنیا  رد  ثحب  يانب  ج :
؟ ریخ ای  دوشیم  نونعم  دّدعت  بجوم  ناونع  ددعت  ایآ  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

و دشابیم ؛ لماح  دوخ  هب  طوبرم  هک  میراد  دجسم  رد  لوخد  ناونع  کی  ام  هکاریز ، ریخ ؛ ج :
257 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لماح  لمح  هب  طوبرم  هک  میراد  دجسم  هب  لاخدا  ناونع  کی 
دوجوم تکرح  کی  لمع و  کی  هب  جراخ  رد  لاخدا ، لوخد و  ناونع  و  دوشیمن ، نونعم  ددـعت  بجوم  ناونع  ددـعت  مییوگب : رگا  لاح 

لخاد يدروم  نینچ  اذل  و  لاخدا ؛ مه  تسا و  لوخد  مه  لمع ، نیا  هک  تسانعم  نیدب  تسا ، دجـسم  رد  دورو  لمح و  نامه  هک  دنتـسه 
ارچ یلیصفت . ملع  اب  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  باب  رد  دوشیم 

. تسا مارح  لمع  نیا  هک  میراد  نیقی  هکاریز 
؟ تسیچ یلیصفت  ملع  نیا  اشنم  * 

رب قیفر  لاخدا  ای  تسا و  بنج  وا  دوخ  نوچ  تسا  مارح  وا  رب  لوخد  ای  هکنیا ، هب  یلامجا  ملع  زا : تستراـبع  یلیـصفت  ملع  نیا  اـشنم  ج :
عقاولا یلا  قیرط  هسفنب  ملع  اریز  تسین  زیاج  یلیصفت  ملع  اب  تفلاخم  هک  دش  هتفگ  البق  تسا و  بنج  وا  دوخ  زاب  هکنوچ  تسا ، مارح  وا 

. تسا
؟ تسیچ هطوبرم  نتم  رد  نهذلا )..  یف  امک   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

رد دجـسملا  یلا  لاخدا  دجـسملا و  یف  لوخد  ناونع  هکيروطنامه  ینعی : دوشب ، نونعم  دّدـعت  بجوم  ناونع  ددـعت  رگا  هک : تسنیا  ج :
: هلمج زا  دوشیم ، مسق  ود  زین  تروص  نیا  یلقع ، تقد  کی  اب  دنراد ، توافتم  ءازابام  ود  مه  جراخ  رد  دنراد ، توافتم  يانعم  ود  نهذ 

: هک تسنیا  ای  - 1
تـسترابع كرتشم  ردق  نآ  تسا و  ود  نآ  نایم  كرتشم  ردـق  نامه  هک  ددرگیمزاب  ناونع  کی  هب  لاخدا  ای  لوخد و  ناونع  زا  کیره 

شیپ یلیصفت  باطخ  اب  هیعطق  تفلاخم  تروص  نیا  رد  هک  ریغ ، لاخدا  ای  دشاب  سفن  لاخدا  هکنیا  زا  معا  مارح ، بنجلا  لاخدا  هکنیا : زا 
دجـسم رد  لخاد  ار  بنج  وا  هکیلاحرد  تسا ) دجـسملا  یف  بنجلا  لخدـت  ال   ) یلیـصفت باطخ  هک  دـنادیم  الیـصفت  هک  ارچ  دـیآیم ؛

. هدرک
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مه لیصفت  باطخ  اب  تفلاخم  تسا و  هدومن  تفلاخم  سجنلا ) نع  بنتجا   ) یلیصفت باطخ  اب  هک  سجن  هب  هبتشم  عیام  ود  ندروخ  لثم :
. تسین زیاج 

: هک تسنیا  ای  - 2
. درادن دوجو  اهنآ  نایم  یعماج  ردق  هدوب و  لقتسم  لاخدا  لوخد و  ناونع  ود  زا  کیره 

باطخ هب  تسا  بطاخم  ای  هک  دنادیم  الامجا  هکنوچ  ارچ ، دـیآیم ، شیپ  یلامجا  باطخ  اب  هیعطق  هیلمع  تفلاخم  تروص ، نیا  رد  هک 
( دجسملا یف  بنجلا  لخدت  ال   ) باطخ هب  ای  و  ابنج ) دجسملا  لخدت  (ال 

. دوب مود  لوق  همه  زا  یلوا  هک  دوب  تروص  راهچ  ياراد  یلامجا  باطخ  اب  تفلاخم  ماکحا  و 
؟ تسیچ لماحلا )...  هراجیتسا  لومحملا و  لوخد  ۀهج  نم  اذک  و   ) ترابع زا  دارم  * 

258 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک انعم  نیدب  هیف ، نحن  ام  رد  تسا  لومحم  مکح  هب  طوبرم  ج :

تفلاخم لمجم  باطخ  اب  تسا و  هدـش  رداص  وا  زا  مارح  ود  زا  یکی  هک  دراد  یلامجا  ملع  هدرک ، ریجا  ار  لماح  هک  مه  لومحم  صخش 
هک ياهناگراهچ  لاوقا  اذکه  تسا و  دجسملا  یف  لوخدلل  بنجلا  راجیتسا  تمرح  ای  ابنج و  تسا  دجـسم  رد  لوخد  تمرح  ای  هک  هدومن 

. تشذگ
: دوش هتفگ  هکنیا  رگم 

كاپ ار  دوخ  ریجا  رگا  تسا و  مارح  يرگید  رب  وا  راجیتسا  درامـشیم  بنج  ار  شدوخ  ریجا  رگا  ینعی : تسا ، ریجا  مکح  عباـت  راـجیتسا 
. تسا نکمم  يرگید  يارب  وا  راجیتسا  دنادیم ، حابم  دوخ  يارب  ار  دجسم  رد  دورو  دنادیم و 

لطاب هنرگو  دشابیم  تسرد  راجیتسا  انبم ، نیا  رب  اذل  يرگید و  قح  رد  تسا  ذفان  اعقاو  یفّلکم ، ره  قح  رد  يرهاظ  مکح  هکنیا  هصالخ 
. تسا

259 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نیتالص وا  ةالص  یف  امهب  ریغلا  ءادتقا  اهنم : و 

و ةالـصلا ، نالطبب  ّیلیـصفتلا  ملعلل  ابجوم  ةدحاو  ةالـص  یف  امهب  ءادتقالا  ناک  ۀّیعقاولا  ۀبانجلا  ماکحا  نم  ءادتقالا  زاوج  مدـع  ّناب  انلق  ناف 
. نیءانالا دحا  باکتراک  ةدحاو  ةالص  یف  امهدحاب  ءادتقالا  و  نیءانالا ، باکترا  لیبق  نم  نیتالص  یف  امهب  ءادتقالا 

نارهاط امّهنال  نیتالـص ، نع  الـضف  ةالـص  یف  ءادتقالا  ّحص  هسفن  مکح  یف  صخّـشلا  ۀبانج  مدـع  ءادـتقالا  زاوج  یف  یفکی  ّهنا  انلق : نا  و 
. ءادتقالا مکح  یلا  ۀبسنلاب 

ّنال امهدحا ، راجیتسا  نع  الـضف  دجـسملا  سنکل  امهراجیتسا  یف  لاکـشا  ال  معن ، ّیملع . ّیعقاو ال  عنام  ثدحلا  ّنال  لّوالا ، وه  يوقالا  و 
. امهل هتحابا  ضورفملا  و  ۀّیعقاولا ، ةراهطلل  امهل ال  لوخدلا  ۀحابال  ۀعبات  راجیتسالا  ۀّحص 

ۀقّلعتملا ماـکحالا  نیب  ّیعقاولا و  ثدـحلا  ثیح  نم  بنجلاـب  ۀـقّلعتملا  ماـکحالا  نیب  اّزیمم  کـیلع ، دری  اـم  عـیمج  اـنرکذ  اـم  یلع  سق  و 
. هب فصّتملا  صخشلل  ّيرهاظ  عنام  ّهنا  ثیح  نم  بنجلاب 

: همجرت

ود نیا  هب  زامن  ود  ای  زامن  کی  رد  تسا  یمّوس  درف  ءادتقا  اجنیا ، رد  هلئسم  عورف  هلمج  زا  و  مود ) عرف  )

هراشا

كاپ ماما  رهاظ  بسح  هب  ول  و   ) تسا یعقاو  تبانج  ماکحا  زا  بنج ، هب  ءادتقا  زاوج  مدع  هکنیا  هب  میوش  لئاق  رگا  سپ  ینملا ) يدـجاو  )
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. تسا زامن  نالطب  هب  یلیصفت  ملع  بجوم  زامن ، کی  رد  رفن  ود  ره  هب  ءادتقا  دشاب ،)
رد ود  نآ  زا  یکی  هب  ءادتقا  تسا و  فرظ  ود  زا  لوانت  لیبق  زا  يرگید ) هب  ار  رـصع  یکی ، هب  ار  رهظ   ) زامن ود  رد  رفن ، ود  نآ  هب  ءادتقا  و 

. تسا هبتشم  فرظ  ود  زا  یکی  باکترا  لثم  شمکح  زامن  کی 
ءادتقا میراد  ملع  شتبانج  هب  ارهاظ  هک  یبنج  هب  ینعی : تسا ، يرهاظ  تبانج  ماکحا  زا  بنج ، هب  ءادـتقا  زاوج  مدـع  هک  میوش  لئاق  رگا  و 

ود ره  هب  دـناوتیم  مّوس  صخـش  سپ  دومن . ءادـتقا  ناوتیم  تسا  تراـهط  هب  موکحم  دوخ  مکح  رد  هک  یـصخش  هب  نکل  تسا ، عونمم 
. دناتراهط هب  موکحم  اهنیا  يود  ره  اریز  زامن  ود  رد  دسر  هچ  دنک  ءادتقا 

( خیش راتخم  )

هن تسا  یعقاو  عنام  ثدـح  اریز  تسا ؛ دـشابیم ) یعقاو  تبانج  ماـکحا  زا  ءادـتقا  زاوج  مدـع  تفگ : هک   ) لوا لوق  ناـمه  رتيوق  لوق  و 
( دنرادن یتلاخد  اهنآ  یعضو  راثآ  تایعقاو و  رد  لهج  ملع و  هکنوچ   ) یملع
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( كاردتسا )

تحـص اریز  ود ؛ نآ  زا  یکی  ندرک  ریجا  هب  دـسر  هچ  دـشابیمن ، دجـسم  ندرک  بوراج  تهج  رفن  ود  نآ  ندرک  ریجا  رد  یلاکـشا  هلب ،
. تسا دجسم  هب  ود  نآ  دورو  ندوب  حابم  ضرف ، هکاریز  یعقاو ؛ ثدح  ای  تراهط و  رطاخ  هب  هن  تسا  ود  نیا  لوخد  هحابا  عبات  راجیتسا 

بنج هب  ّقلعت  هک  یماکحا  ینعی  دیآیم . شیپ  وت  يارب  ینملا ) يدجاو   ) اب طابترا  رد  هک  ار  یلئاسم  مامت  میتفگ ، ام  هچنآ  هب  نک  سایق  و 
. دشابیم زامن  رد  ءادتقا  لیبق  زا  تسا ، یعقاو  ثدح  تبانج  هکنیا  رابتعا  هب  دراد 

تهج ندومن  ریجا  لثم : تسا . عنام  رهاظ  بسح  هب  تسا ، يرهاظ  ثدح  تبانج  هکنیا  رابتعا  هب  هدومن  ادیپ  بنج  هب  ّقلعت  هک  یماکحا  و 
. دجسم تفاظن 

؟ تسا حرطم  یثحب  هچ  تادابع  طیارش  باب  رد  دییامرفب  همدقم  لئاسملا * حیرشت 
: هک تسا  حرطم  ثحب  نیا  ج :

رما نیا  هب  فلکم  هچ  دراد  ّتیطرش  تراهط ) لثم   ) رما نالف  یعقاو  دوجو  ینعی  دنشابیم ، یعقاو  طرش  تدابع  تّحـص  طیارـش  زا  یخرب 
. دشابن ای  دشاب  ملاع 

طرـش مه ، تحـص  طیارـش  زا  یخرب  تسا و  تسرد  شیداـبع  لـمع  دراد  ار  تراـهط ) لـثملا : یف   ) طرـش نیا  عقاو  رد  فلکم  رگا  سپ 
طرـش یتسه ، ناکم  هحابا  هب  لـهاج  یـسان و  رگا  یلو  دوشیم  طرـش  نیا  ناـکم ، هحاـبا  هب  يراد  هّجوت  ملع و  رگا  ینعی  دنتـسه ؛ یملع 

. تسین
؟ تسا يراج  زین  عناوم  رد  تادابع ، طیارش  رد  قوف  يدنبمیسقت  ایآ  * 

: هلب ج :
یملع عنام  عناوم ، زا  یخرب  و  تسا . عنام  ءیـش  یعقاو  دوجو  ینعی : تراهط ) لابق  رد  ثدـح  لثم : . ) دنتـسه یعقاو  عناـم  عناوم ، زا  یخرب 

ناکم ّتیبصغ  لثم : دنتسه .
؟ داد صیخشت  یملع  زا  ار  یعقاو  طورش  ناوتیم  هنوگچ  * 

یلوم باطخ  هطساوهب  ج :
؟ تسیچ خلا ) امهب ...  ریغلا  ءادتقا   ) ترابع زا  خیش  دارم  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب  * 
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ادـتقا كرتشملا  بوثلا  یف  ینملا  دـجاو  ناسنا  ود  هب  یموس  صخـش  رگا  هک : اـنعم  نیا  هب  تسا  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  مّود  عرف  ناـیب  ج :
زامن وا  ياجهب  يرگید  دور و  رانک  دوش و  ثدحم  زامن  ءانثا  رد  يو  یلو  ادتقا  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  زامن  کی  رد  هک  وحن  نیدـب  دـیامن 

زا یکی  هب  ار  رهظ  زامن  هکنیا  ای  دروآ ، اجب  یمّود  تماما  هب  ار  رگید  فصن  یلّوا و  اب  ار  زامن  فصن  هک  دهد  همادا  ار 
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. دنک ادتقا  ناشرگید  یکی  هب  ار  رصع  زامن  رفن و  ود  نآ 
: لاح

رد هک  تسا  رّوصتم  تروص  هس  اجنیا  رد  مینادـب  هیعقاو  تبانج  راثآ  زا  ار ، ءادـتقا  زاوج  مدـع  ینعی : مینادـب ، یعقاو  عناـم  ار  تباـنج  رگا 
. درک میهاوخ  صخشم  تالاؤس  بلاغ 

؟ تسا تروص  مادک  هب  طوبرم  یلیصفتلا ) ملعلل  هولص ...  یف  امهب  ءادتقالا  ناک   ) ترابع زا  دارم  * 
؛ هک انعم  نیدب  تسا ، لّوا  تروص  هب  طوبرم  ج :

یلامجا ملع  کی  یلیـصفت ، ملع  نیا  اشنم  و  زامن ، نـالطب  هک  دـنکیم  لـصاح  یلیـصفت  ملع  تسا ، هدرک  ادـتقا  ود  ره  هب  زاـمن  کـی  رد 
. تسا

. دنکیمن تفلاخم  تمرح  رد  یتوافت  یقیرط ، یلیصفت  ملع  دوجو  اب  نکل  و 
؟ تسا هناگهس  تالامتحا  تروص و  مادک  هب  طوبرم  نیتالص )...  یف  امهب  ءادتقالا  و   ) ترابع * 

: هک انعم  نیدب  تسا  مود  لامتحا  تروص و  هب  طوبرم  ج :
تفلاـخم تروـص ، نیا  رد  تسا ، هدرک  ءادـتقا  يرگید  هب  ار  رـصع  یکی و  هب  ار  رهظ  لـثملا : یف  هدرک ، ادـتقا  رفن  ود  نآ  هب  زاـمن  ود  رد 

. هدومن یلیصفت  باطخ  اب  هّیعطق 
؟ تسیچ تروص  نیا  رد  یلیصفت  باطخ  * 

. دشابیم زامن  لطبم  مارح و  بنج  هب  ءادتقا  دیوگیم : هک : تسنیا  ج :
؟ تسا لامتحا  مادک  هب  طوبرم  ةدحاو )..  ةالص  یف  امهدحاب  ءادتقالا  و   ) ترابع * 

: هک انعم  نیدب  تسا . رّوصتم  تروص  نیمّوس  هب  طوبرم  ج :
کـش هک  دـشابیم ، سجنلاب  نیهبتـشملا  دـحا  باکترا  لیبق  زا  تروص  نیا  هک  تسا ، هدـناوخ  رفن  ود  نآ  زا  یکی  اب  ار  زاـمن  کـی  اـهنت 

. تسا هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  دیوگیم : لاغتشالا  ۀلاصا  اجنیا  رد  زامن . تحص  رد  دنکیم 
: لاح

. تسا زیاج  ءادتقا  مینادن  هچنانچ  تسین و  زیاج  ءادتقا  میرامشب  یملع  عنام  ار  تبانج  رگا 
؟ تسیچ نارهاط )....  امهنال  ءادتقالا ....  زاوج  یف  یفکی  انلق  نا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسنیا  ج :
زا کیره  هک  ارچ  درادن ، دوجو  ادتقا  زا  یعنام  رگید  اجنیا ، رد  مینادب ، ذفان  يرگید  ّقح  رد  اعقاو  ار ، یسکره  قح  رد  يرهاظ  مکح  رگا 
ام هاگنآ  دـنیامنیم و  دوخ  تراهط  هب  مکح  رهاـظ  رد  دـننکیم و  يراـج  ۀـبانجلا  مدـع  ۀـلاصا  ینعی : دنـسریم ، دوخ  باـسح  هب  رفن  ود 

. نامدوخ قح  رد  مینادب ، یعقاو  مکح  هلزنم  هب  کیره  قح  رد  ار  يرهاظ  مکح  نیا  میتسه ، فظوم 
زامن ود  رد  دسر  هچ  ات  تسا  زیاج  زامن  کی  رد  ود  ره  هب  ءادتقا  هجیتن ؛ رد 
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؟ تسیچ قوف  ياهتروص  هب  عجار  خیش  رظن  * 
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و دشابیمن . زیاج  زامن  ود  ای  زامن  کی  رد  ادتقا  اذل  تسا و  ندرک  ءادـتقا  زا  یعقاو  عنام  ربکا ، ثدـح  کی  ناونعب  تبانج  هک ، تسنیا  ج :
بنج اعقاو  روکذـم  لاثم  رد  تسا و  زامن  نالطب  بجوم  بنج  هب  ادـتقا  دـیوگیم : لیلد  هک : تسنیا  تسا  یعقاو  عنام  تباـنج  هکنیا ، ّرس 

. دراد دوجو 
؟ تسیچ عبات )...  راجیتسا  یف  لاکشا  ال  معن ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک انعم  نیدب  تسا  موس  عرف  نایب  ج :
؟ ریخ ای  دجسم  تفاظن  يارب  دنک  ریجا  ار  رفن  ود  نیا  زا  کیره  دناوتیم  موس  صخش  ایآ 

؟ تسا يرما  هچ  رب  ینتبم  قوف  هلئسم  * 
: هک تسنیا  رب  ینتبم  ج :

؟ هن ای  تسا  ذفان  يرگید  ّقح  رد  اعقاو  یسکره ، قح  رد  يرهاظ  مکح  ایآ 
رد  ) كاش هک  دـندید  دندیـسر ، دوخ  باسح  هب  ود  نآ  زا  کیره  هک  ارچ  تسا  زیاـج  رفن  ود  ره  راـجیتسا  سپ  تسا ، ذـفان  مییوگب : رگا 

موس صخـش  اجنیا ، رد  دندومن ، حابم  دوخ  يارب  ار  دجـسم  هب  دورو  رهاظلا  یلع  دـندومن و  يراج  هراهطلا  ۀـلاصا  اذـل  دنتـسه و  تبانج )
. دروآ باسح  هب  یعقاو  مکح  هلزنم  هب  ار  يرهاظ  مکح  نیا  دیاب 

باـطخ یلاـمجا و  ملع  اـب  هیعطق  تفلاـخم  هب  ّرجنم  نوـچ  دـشابیمن ، زیاـج  ود  ره  ندرک  ریجا  اـجنیا  رد  تسین ، ذـفان  هـک  میتـفگ  رگا  و 
. تسین زیاج  نیا  دوشیم و  یلامجا  ای  یلیصفت و 

؟ تسیچ تشذگ  هک  یبلاطم  رد  قح  لوق  * 
. دشابیم یعقاو  عنام  ثدح  دوخ  یعقاو و  طرش  ربکا ، رغصا و  ثدح  زا  تراهط  تعامج ، رد  ادتقا  لثم : تادابع  رد  هک : تسنآ  قح  ج :

، یسکره قح  رد  يرهاظ  مکح  مه ، یفرط  زا  یعقاو . هن  تسا  یملع  عنام  ثدح  دجسم ، تفاظن  لثم  تاّیلصوت  ینعی : تالماعم ، رد  نکل 
. يرگید قح  رد  اعقاو  تسا  ذفان 

؟ تسیچ کیلع )....  دری  ام  عیمج  انرکذ ....  ام  یلع  سق  و   ) ترابع زا  دارم  * 
تسا و روظنم  یعقاو  تبانج  ییاهاج  هچ  رد  هک  دینک  لح  ار  بنج  هب  طوبرم  ماکحا  مامت  هطباض ، نیا  اب  دـیناوتیم  امـش  هک : تسنیا  ج :

. دشابیم رثؤم  یملع  تبانج  اهاجک  رد 
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فیلاکتلا یلا  ۀبـسنلاب  اهمکح  و  امهلوهجم - وا  ۀّیثونالا  ۀـّیروکذلا و  مولعم  نم  اهریغ - عم  اهتلماعم  یف  ةرات  عقیف  یثنخلا  یف  مالکلا  اما  و 
. اهعم ریغلا  ۀلماعم  یف  ةرات  و  نیقیرفلا ، نم  ّلکب  ۀّصتخملا 

. هب فّلکملاب  ّقلعتملا  هابتشالا  یف  انرکذ  ام  یلا  عجری  ّلکلا  مکح  و 
امهنع بنتجتف  نیتفئاطلا ، يدـحا  یلا  اهرظن  ۀـمرحب  ّیلامجالا  ملعلل  اقلطم ، اهریغ  نع  اـهزارتحا  ةدـعاقلا  یـضتقمف  ریغلا  عم  اـهتلماعم  اـّما 

. ۀمّدقم
یف هلوخد  یف  ّكاش  یثنخلا  و  سکعلاب ، ثانالا و  نع  ّضغلاب  نوبطاخم  روکذـلا  ّنال  ّیلامجالا ، باطخلا  باب  نم  کلذ  ّنا  مّهوتی  دـق  و 

. نیباطخلا دحا 
مّدـقت امک  باطخلا - لامجاب  ةربع  ّیلیـصفتلا ال  ملعلا  عم  و  نیتفئاطلا ، يدـحا  نع  ّضغلاب  هفیلکتب  الیـصفت  ملع  ّهنال  لّوالا ، وه  قیقحتلا  و 

یلا ناسنا  ّلک  رظن  میرحت  وه  و  دحاو ، باطخ  یلا  نیباطخلا  عاجرا  نکمی  ّهنا  عم  ّینملا - يدـجاول  دجـسملا  یف  لاخدالا  لوخدـلا و  یف 
. هحاکن مرحی  نم  ادع  ۀّیثونالا  ۀّیروکذلا و  یف  هلثامی  غلاب ال  ّلک 

: همجرت
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( نآ ماکحا  یثنخ و  رد  مالک  )

هراشا

وا مکح  هکنیا  و  تسا ، لوهجم  وا  دوخ  لثم  هن  ای  و  تسا ، مولعم  ناشندوب  ثنؤم  رکذم و  ای  هک  تسا  دوخ  ریغ  اب  یثنخ  هلماعم  رد  یهاگ 
. تساهنآ هب  طوبرم  یعرش  مکح  وا و  اب  ریغ  هلماعم  رد  یهاگ  و  تسیچ ؟ درم  نز و  زا  کیره  یصاصتخا  فیلاکت  هب  تبسن 

. میتفگ هب  فّلکم  هب  ّقلعتم  مکح  هابتشا  رد  هک  ددرگیمرب  يزیچ  نیمه  هب  تالامتحا  روص و  مامت  مکح  و 
رطاخ هب  رگید ، ياهاثنخ  نانز و  نادرم ، زا  معا  تسا  دوخ  ریغ  زا  یثنخ  بانتجا  هدـعاق ، ياضتقم  سپ  نارگید ؛) اـب  یثنخ  هلماـعم   ) اـما و 

. دنکیم بانتجا  هورگ  ود  ره  زا  هیملع  همّدقم  باب  زا  یثنخ  سپ  نانز . هفیاط  ود  زا  یکی  هب  شهاگن  ندوب  مارح  هب  شیلامجا  ملع 
، دنتسه سکعلاب  نانز و  زا  مشچ  ندیـشوپ  هب  بطاخم  نادرم  اریز  تسا ، یلامجا  باطخ  باب  زا  یثنخ  مکح  هک  دوشیم  مّهوت  یهاگ  و 

قباطم روهـشم )  ) لوا لوق  اما  تسا و  یلامجا  وا  قح  رد  باطخ  سپ  تسا . هفیاط  ود  نیا  زا  کیمادـک  مکح  رد  هک  دراد  کش  یثنخ  و 
لمجم یلیصفت  ملع  نیا  دوجو  اب  و  دراد ، یلیـصفت  ملع  نادرم  ای  نانز  هب  ندرکن  رظن  ندیـشوپ و  مشچ  زا  شفیلکت  هب  اریز  تسا ، قیقحت 

؛ تسا رثا  دقاف  باطخ  ندوب 
. تشذگ ینملا ) يدجاو   ) هب تبسن  دجسم  هب  لاخدا  لوخد و  رد  نآ  حرش  هچنانچ 

، مولعم یباطخ  عازتنا  و  باطخ ، کی  هب  ار  نادرم ) نانز و  هب   ) باطخ ود  عاجرا  نیا ، دوجو  اب 
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، تسین وا  لثم  تیثونا  تیروکذ و  رد  هک  یغلاب  ره  هب  یغلاب  ناسنا  ره  هاگن  ندوب  مارح  زا  تسترابع  صّخشم  باطخ  نآ  و  تسا . نکمم 
. دشاب وا  مرحم  هک  یسک  هب  رگم 

؟ هچ ینعی  یثنخ  دییامرفب  همدقم  لئاسملا * حیرشت 
. تسا تلآ  عون  ود  ره  دقاف  هکنیا  ای  یگنانز و  تلآ  مه  دراد  یگنادرم  تلآ  مه  هک ، یسک  ینعی  ج :

؟ هورگ ود  نآ  رانک  رد  تسا  یموس  تعیبط  ای  تسا  نادرم  نانز و  هورگ  ود  زا  یکی  رد  لخاد  یثنخ  درف  ایآ  * 
تسا یمّوس  تعیبط  یثنخ  دناهتفگ : یخرب  ج :

دانتـسا يار  نیا  رد  و  تسین . راـک  رد  یموس  تعیبط  و  ناـنز ، نادرم و  هورگ  ود  زا  یکی  هب  دـنکیم  تشگزاـب  یثنخ  هک  دـنالئاق  یخرب 
. َروُکُّذلا ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  هفیرش : هیآ  هب  دناهدرک 

؟ تسا ینبم  مادک  رب  اجنیا  رد  یثنخ  نوماریپ  ثحب  * 
يراج وا  رب  اهنز  مکح  تسا و  نز  ای  تسوا و  هدهع  هب  اهدرم  فیاظو  تسا و  درم  ای  هکلب  تسین ، هثلاث  تعیبط  یثنخ  هک ، انبم  نیا  رب  ج :

. تسا
؟ تسا مسق  دنچ  رب  یثنخ  * 

لکشم یثنخ  لکشم 2 - ریغ  ياثنخ  - 1 تسا : مسق  ود  رب  ج :
؟ تسیچ لکشم  ریغ  ياثنخ  زا  دارم  * 

ای هدش و  ضئاح  رگا  لثملا : یف  دناسریم . ار  وا  ندوب  نز  ای  ندوب  درم  هک  دشابیم  یتاصخـشم  میالع و  ياراد  صخـش  هک ، تسنیا  ج :
. دراد وا  ندوب  درم  رب  تلالد  دنک  راردا  تیلوجر  تلآ  يارجم  زا  رگا  دراد و  وا  ندوب  نز  رب  تلالد  دنک  لوب  یگنانز  يارجم  زا 

؟ تسیچ لکشم  ياثنخ  زا  دارم  * 
دوشیم ضیح  هن  درادن ، یصیخشت  لباق  طیارش  صاخ و  میالع  تیثونا و  تلآ  مه  دشاب و  هتـشاد  ّتیلوجر  تلآ  مه  درف  هک ، تسنیا  ج :
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. دنکیم لوب  هیوسلاب  تلآ  ود  ره  زا  هکلب  دوش  زرحم  وا  ندوب  درم  ات  دنکیم  راردا  تیلوجر  يارجم  زا  هن  تسا  نز  هک  میمهفب  ات 
. دنکیم جراخ  نآ  زا  ار  ثبخ  هک  تسا  یخاروس  ياراد  اهنت  هکلب  تیثونا  تلآ  هن  دراد و  ّتیلوجر  تلآ  هن  درف ، هکنیا  ای  و 

؟ تسا لکشم  یثنخ  عون  ود  نیا  زا  کیمادک  مکح  * 
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رد مالکلا  امنا  سپ  دنکیم . لمع  هورگ  نامه  فیاظو  هب  شندوب  درم  ای  نز  صیخشت  اب  لکـشم  ریغ  ياثنخ  رد  اریز  لکـشم ، ياثنخ  ج :
. تسا لکشم  ياثنخ 

؟ تسا حرطم  یثحابم  هچ  لکشم  ياثنخ  هب  تبسن  * 
: تسا حرطم  ثحب  هس  ج :

 ... هزور و زامن ، لثم : دشابیم ، اهنز  اهدرم و  نایم  كرتشم  فیاظو  هب  عجار  ثحب  کی 
يارب تسا  هکرتشم  فیلاکت  هب  عجار  مه  ثحب  کی  نادرم  ای  نانز و  زا  کیره  یـصاصتخا  فیلاکت  فیاـظو و  هب  طوبرم  ثحب  کـی  و 

. دشابیم یثنخ  هّصتخم  فیلاکت  نوماریپ  اجنیا  رد  نخس  یثنخ و 
؟ تسا حرطم  یثنخ  اب  هطبار  رد  یثحابم  هچ  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

دریذپیم تروص  ماقم  ود  رد  یثنخ  نوماریپ  ثحب  ج :
. یثنخ اب  نارگید  راتفر  یکی  رگید و  ياهاثنخ  نادرم و  نانز ، اب  یثنخ  راتفر  یکی ،

؟ تسیچ یلا )...  عجری  لکلا  مکح  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
. ددرگیمزاب لمع  هب و  فّلکم  هابتـشا  باب  هب  یثنخ ، باب  رد  فّلکملا  لامجا  رد  ام  ثحب  دـشاب ، هک  ماقم  ود  زا  کـیره  هک ؛ تسنیا  ج :

ارچ
یلامجا ملع  سپ  اهنز ، هب  هّصتخم  تاباطخ  هب  ای  اهدرم و  هب  هّصتخم  تاباطخ  هب  تسا  بطاخم  اـی  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  یثنخ  هکنوچ ،

. هب فّلکم  رد  کش  دراد و 
؟ تسیچ نادرم  نانز و  ینعی  شدوخ  ریغ  هب  ندرک  هاگن  ثیح  زا  یثنخ  هفیظو  * 

هب مه  دـنک  رظن  نادرم  هب  مه  دـناوتیم  تسا و  دازآ  یثنخ  اذـل  رثایب ؛ تسا و  اسأر  لـهجلاک  یثنخ  یلاـمجا  ملع  هک  دـنالئاق  یخرب  - 1
، نانز

تسا لطاب  قوف  يأر  تسین ، زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هک  اجنآ  زا  هتکن :
ملع اب  هیعطق  تفلاخم  هک  ارچ  دـنکن  بانتجا  رگید  هورگ  زا  بانتجا و  هورگ  کی  زا  دـناوتیم  راـیتخا  يور  زا  وا  هک ، دـنالئاق  یخرب  - 2

ود ره  زا  تسین  مه  مزال  یلو  دنک  هاگن  نادرم  نانز و  هورگ  ود  ره  هب  درادـن  قح  سپ  تسین ، بجاو  هیعطق  تقفاوم  نکل  مارح ، یلامجا 
. دنک بانتجا  هورگ 

. دنک بانتجا  نادرم ) نانز و   ) هورگ ود  ره  زا  دیاب  یثنخ  هک  دنالئاق  یخرب  - 3
. تسا بجاو  مه  هیعطق  تقفاوم  هکلب  تسا  مارح  هیعطق  تفلاخم  اهنت  هن 

؟ تسا تسرد  لوق  مادک  خیش  رظن  هب  * 
؟ ارچ تسا ، تسرد  موس  رظن  لوق و  نیمه  یلامجا  ملع  نوناق  ساسارب  خیش ، رظن  هب  ج :

. دوشیم لصاح  طایتحا  هلیسو  هب  مه  نیا  ینیقیلا و  غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا  هک : تسنیا  یلامجا  ملع  نوناق  هکنوچ 
266 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنک  لصاح  نیقی  ات  دیامن  بانتجا  ههبش  فرط  ود  ره  زا  هّیملع  همدقم  باب  زا  یثنخ ، هک  دیاب  سپ 
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؟ دنک بانتجا  ههبش  فرط  کی  زا  دوخ  رایتخا  هب  دناوتیم  وا  تسین و  مزال  طایتحا  هکنیا ، هب  دنالئاق  یثنخ  هاگن  رد  یخرب  ارچ  * 
مزال طایتحا  اهنت  هن  اجنآ  رد  رظن  کی  قبط  تسا و  یلامجا  باطخ  یلاـمجا و  ملع  باـب  زا  زین  هلئـسم  نیا  هک  دـناهدرک  ناـمگ  نوچ  ج :

. تسا زیاج  مه  تفلاخم  هکلب  تسین 
: دنیوگیم

یبنلا اهیا  ای  هکنیا  هب  دـنابطاخم  زین  اهنز  مهجورف ، اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  یبنلا  اهیا  ای  هکنیا  هب  دـنابطاخم  اهدرم 
نکل اهدرم ، اـی  اـهنز و  باـطخ  هب  تسا  بطاـخم  اـی  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  یثنخ  یفرط  زا  ّنهراـصبا و ...  نم  نضـضغی  تاـنمؤملل  لـق 
فرط کی  زا  ارایتخا  تسین و  مزال  طایتحا  يدروم  نینچ  رد  و  باـطخ ، مه  تسا و  یلاـمجا  ملع  مه  سپ  دـنادیمن  ار  باـطخ  الیـصفت 

. دنکیم بانتجا 
؟ تسیچ قوف  يأر  هب  خیش  خساپ  * 

: هک تسنیا  ج :
. تسین زیاج  یلوم  تفلاخم  هک  ارچ  تسا ، طایتحا  هب  فّظوم  مه  زاب  باطخ ، مه  دشاب  یلامجا  ملع  مه  هک  ضرف  هب  الّوا :

. ءاسن زا  ّضغ  ای  لاجر و  زا  ّضغ  تسا  بجاو  وا  رب  ای  هک  دراد  عطق  هک  ارچ  دراد  دوجو  یلیصفت  ملع  اجنیا ، رد  ایناث :
: هک تسنیا  هب  یلامجا  ملع  زین ، وا  یلیـصفت  ملع  اشنم  تسا . تایـصوصخ  دنادیمن  یثنخ  هچنآ  تسا . یلیـصفت  بجاو  ّضغ ، لصا  سپ ،

ملع نیا  هک  یقیرط  ره  زا  لاح  تسا ؛ مارح  یلیـصفت  ملع  اب  تفلاخم  هک  میدـش  رکذـتم  ارارک  ام  تسا و  باطخ  ود  زا  یکی  هب  بطاخم 
دوش لصاح 

: زا تسترابع  دحاو  باطخ  نآ  دنادرگرب و  باطخ  کی  هب  ار  باطخ  ود  ره  ناوتیم  هکنیا  رب  هوالع  هدوبن  لمجم  باطخ  اثلاث :
( هحاکن مرحی  نم  ادع  ۀیثونألا  ۀیروکّذلا و  یف  هلثامی  غلاب ال  ناسنا  لک  یلا  غلاب  ناسنا  لک  رظن  مرحی  )

طایتحا اب  مهنآ  هک  تسا  مزال  یلیـصفت  باـطخ  لاـثتما  دـیدرت  نودـب  میدومن و  عازتنا  باـطخ  ود  نآ  زا  ار  یلیـصفت  باـطخ  نیا  اـم  هک 
. تسا بجاو  طایتحا  سپ  تسا  نکمم  ندرک 

267 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀهبـشلا نم  یلوا  هیف  رـسعلا  لب  هیف ، طایتحالا  بجی  الف  ۀـمیظع  ۀّقـشم  مراحملا  يدـع  ام  یلا  رظنلا  نع  ّفکلا  ّنا  لاـقی : نا  نکمی  نکل  و 

. مهفاف ۀیعطقلا ، ۀقفاوملا  بوجو  یف  ال  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  ۀمرح  یف  دحاو  باطخ  یلا  نیباطخلا  عوجر  ّنا  لاقی : وا  ةروصحملا ؛ ریغلا 
، هیلع ءاسنلا  تاّصتخم  وا  ۀـمامعلا  ۀـقطنملاک و  لاجرلا  تاّصتخم  نم  دـحاو  ۀـمرحب  ـالامجا  ملعی  ّهنا  ثیح  یثنخلا ، ساـبل  مکح  اذـکه  و 

. امهنع بنتجیف 
. هندب عیمج  رتسی  ریرحلا و  بنتجیف  ةالصلا ، یف  هتراتس  مکح  اّما  و 

: همجرت

[74] خیش كاردتسا 

[75 :] دوش هتفگ  تسا  نکمم  یلو 
، تسین بجاو  جرح ) عفر  ياضتقم  هب   ) رما نیا  رد  طایتحا  هجیتن  رد  تسا ، یگرزب  جنر  تقشم و  مراحم  ریغ  هب  ندومن  رظن  زا  يراددوخ 

؛ هروصحم ریغ  ههبش  رد  جرح  رسع و  زا  تسا  رتدیدش  اجنیا  رد  جرح  رسع و  هکلب 
: دوش هتفگ  ای 

رد هن  و  دـنادیم ) مارح  ار  تفلاخم  نیا  اهنت  ینعی : ، ) تسا هیعطق  تفلاخم  تمرح  رد  شرثا )  ) دـحاو باـطخ  هب  باـطخ  ود  نداد  عوجر 
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.( نک هجوت  میداد  رکذت  دحاو  باطخ  هب  نیباطخ  عاجرا  رد  هک  یلاکشا  هب  ینعی : . ) مهفب سپ  هیعطق ، تقفاوم  بوجو 
مارح وا  رب  همامع  دـنبرمک و  لیبق ؛ زا  نادرم  تاصتخم  ای  هک  دراد ، یلاـمجا  ملع  وا  هک  تهجنآزا  یثنخ ؛ ساـبل  مکح  تسا  نینچنیا  و 

. دنک بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  رطاخ  نیدب  ود ، نیا  ریغ  لاخلخ و  رداچ ، هلمج ، زا  نانز  یصاصتخا  ياهسابل  ای  تسا 

زامن رد  یثنخ  رتس  مکح  اما 

بوجو ياـضتقم  هک  ارچ  دـناشوپب ، ار  شندـب  ماـمت  دـنک و  باـنتجا  مشیربا ) ینعی   ) ریرح زا  هک  تسنیا  زاـمن  رد  یثنخ  يارب  رتـس  مکح 
. تسا نینچ  هّیعطق  تقفاوم 
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اهل ۀـمیزع  ّهنا  انلق  نا  و  امهب . یثنخلا  رهج  ةأرملل  ۀـصخر  حبـصلا  نیءاشعلا و  یف  تافخالا  نوکب  انلق : ناف  تافخالا : رهجلا و  مکح  اما  و 

. اهّقح یف  ةالصلا  رارکت  بوجو  مدع  یلع  عامجالا  ماق  نا  رییختلاف ،
. روذعم تافخالا  رهجلا و  یف  لهاجلا  ّنا  نم  درو : ام  ۀهج  نم  اقلطم ، رییختلاب  لاقی  دق  و 

نم لهاجلا  رییخت  نم  اذـه  نیا  و  عقاولا ، فلاخ  ول  ةداعالا  موزل  یلا  ۀبـسنلاب  لهاجلا  ۀـیروذعم  یلع  ّلد  اـّمنا  ّصنلا  ّنا  یلا  اـفاضم  هیف - و 
یف لهجلا  نم  رهاظلا  ّنا  ملاعلا :- وا  ملعلا  یلا  عوجرلا  هیلع  بجی  ذا  هتالص ، تلطب  اددرتم  تفخا  وا  رهج  ول  لهاجلا  لب  امهنیب ، رمالا  لّوا 

. لهجلا اذه  ریغ  رابخالا 
مزلتـسملا ثالثلاب  ءافتکالا  یف  ّصنلا  دورو  دعب  وه  اّمناف  ۀیئانث ، ۀـّیعابر و  ۀـیثالث و  یف  سمخلا  نع  ۀّیـسنملا  ۀـضیرفلا  یـضاق  رییخت  اّما  و 

. اقلطم عوضوملاب  لهاجلا  رییخت  یلع  هیف  ۀلالد  الف  هیلا ، ۀبسنلاب  تافخالا  رهجلا و  ءاغلال 
: همجرت

( یثنخ زامن  رد  تافخا  رهج و  مکح  )

: ندناوخ هتسهآ  ندناوخ و  دنلب  مکح  اما 
دنلب ار  زاـمن  ود  نیا  یثـنخ  زاوـج ، تصخر و  باـب  زا  مهنآ  میوـش  اـشع  برغم و  حبـص و  رد  ناـنز  زاـمن  ندـناوخ  هتـسهآ  هب  لـئاق  رگا 

( دشابیم رهج  یضتقم  طایتحا  يدراوم ، نینچ  رد  هک  رهج ، بوجو  تافخا و  زاوج  نایم  تسا  ریاد  رما  نوچ  . ) دناوخیم
بوـجو اـب  رهج  بوـجو  ناـیم  رما  نارود  ضرف  نیا  رد  اریز  نز ،)  ) وا يارب  تسا  بجاو  ندـناوخ ) هتـسهآ   ) نآ هـک  میوـش  لـئاق  رگا  و 

( تسا نیروذحم  نیب  رما  نارود  قیداصم  زا  تسا و  تافخا 
یثنخ مکح  دوشیم : هتفگ  یهاگ  و  دـشاب . هدـش  هماقا  يو  قح  رد  زاـمن  رارکت  بوجو  مدـع  رب  عاـمجا  رگا  هتبلا ، تسا ، رییخت  شمکح 

رهج رد  لهاج  هک ، هدش  دراو  نومضم  نیا  هب  يربخ  اریز  مارح ؛ هچ  دشاب  زیاج  نز  يارب  تافخا  هچ  تسا ، رییخت  روکذم ) ياهزامن  رد  )
. تسا روذعم  تافخا  و 

هچ مکح  نیا  دراد و  عقاو  اب  تفلاخم  ضرف  رد  هداعا ، موزل  هب  تبـسن  لـهاج  ندوب  روذـعم  رب  تلـالد  روکذـم  تیاور  هک ، نآرب  هوـالع 
لهاج هکلب  دومن ، هدافتـسا  زامن  رد  عورـش  زا  لبق  رما و  يادـتبا  زا  تافخا  رهج و  نایم  ار  لـهاج  رییخت  نآ ، زا  ناوتب  هکنیا  هب  دراد  طـبر 

مزال لهاج )  ) وا رب  اریز  تسا ، لطاب  شزامن  تسا ، دّدرم  نآ  مکح  رد  هکیلاحرد  دـنک  تافخا  رهج  ياجهب  رهج و  تافخا  ياـجهب  رگا 
. دیامن عوجر  ملاع  ملع و  هب  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا 

هب لهج  ینعی   ) دراد دوجو  یثنخ  رد  هک  تسا  یلهج  زا  ریغ  روکذم ) تیاور  رد   ) لهج ارهاظ  و 
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بوجو تسین و  بجاو  رتشیب  زامن  هس  یـسک  نینچ  رب  هدومرف  تیاور  نوچ  اجنیا  رد  یثنخ ) لـهج  لـثم  عوضوم  هب  لـهج  هن  تسا  مکح 
هب لهاج  هکنیا  رب  درادـن  تلالد  هلئـسم  نیا  نکل  دـشاب ، یغلم  تافخا  رهج و  فصو  یتعکر  راهچ  زاـمن  هب  هک  تسنیا  مزلتـسم  زاـمن  هس 

[76 .] دشاب تافخا  رهج و  نایم  ریخم  دوب ، مه  یثنخ  لهج  لثم ، شلهج  رگا  یتح  دراوم ، مامت  رد  عوضوم 
؟ تسیچ اجنیا  رد  خلا ) لاقی ....  نا  نکمی  نکل  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  لئاسملا * حیرشت 

اثلاث ایناث و  رد  شدوخ  باوج  ود  ره  هب  تسا  خیش  لاکشا  نایب  ج :
؟ تسیچ شدوخ  رظن  هب  خیش  مود  خساپ  لاکشا  * 

هک تسنیا  ج :
طایتحا هیف  نحن  ام  رد  هکیلاحرد  دوب  دهاوخن  نسح  ّالا  دشابن و  جرح  رسع و  مزلتـسم  هک  تسا  مزال  ینامز  ات  شبوجو  ضرف  هب  طایتحا 

؛ تسا جرح  رسع و  مزلتسم  یثنخ  رب 
. دشوپب مشچ  شمراحم  زجب  نانز  نادرم و  مامت  زا  دهاوخب  رگا 

: لثم روصحم ، ریغ  تاهبـش  باـب  رد  جرح  رـسع و  زا  تسا  رتدـیدش  بتارم  هب  اـجنیا  رد  جرح  رـسع و  هکلب  تسین ، بجاو  طاـیتحا  سپ 
. دشابیمن بجاو  طایتحا  زین  هروصحم ) ههبش   ) اجنآ رد  لاحنیعرد  و  تیبلا . ساسا  مامت  زا  بانتجا 

. دشابیمن بجاو  طایتحا  یلوا  قیرط  هب  تسا  رتدیدش  جرح  رسع و  هک  یثنخ  رد  سپ 
؟ تسا دراو  ناشیا  موس  خساپ  هب  یلاکشا  هچ  خیش  رظن  هب  * 

تمرح رب  تلالد  دراد  هک  یتردق  رثکا  دح  تسا و  فیعض  یعازتنا و  باطخ  نیا  زاب  دشاب  هتشاد  دوجو  یلیصفت  باطخ  هک  ضرف  هب  ج :
درادن یتلالد  هیعطق  تقفاوم  بوجو  رب  نکل  تسا ، هیعطق  تفلاخم 

؟ تسیچ طوبرم  ترابع  نایاپ  رد  مهفاف )  ) حالطصا زا  دارم  سپ  * 
زا درادن ، یلیصفت  باطخ  هب  يزاین  دوشیم و  هدیمهف  زین  لمجم  باطخ  دوخ  زا  هیعطق  تفلاخم  تمرح  هک ، تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش  ج :

. دشابیم طایتحا  هیعطق و  تقفاوم  بوجو  تابثا  يارب  یلیصفت  باطخ  یفرط 
؟ دراد یمکح  هچ  یثنخ  سابل  * 

: لثم تسا  مارح  اهنز  رب  هک  دنراد  یتاصتخم  سابل  رظن  زا  اهدرم  دیامرفیم : ۀمدقم  ج :
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. الط مشیربا و  لثم : تسا  مارح  اهدرم  رب  هک  دنراد  ییاهیگژیو  سابل  ثیح  زا  زین  اهنز  همامع  دنبرمک و 
، یلامجا ملع  نوناق  مه  زاب  نانز ، تاصتخم  ای  تسا و  مارح  وا  رب  نادرم  تاصتخم  اـی  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  یثنخ  هکنیا  دوجو  اـب  لاـح 

. دراد اضتقا  یملع  همدقم  باب  زا  ار  ود  ره  زا  بانتجا  بوجو  طایتحا و 
؟ تسیچ زامن  رد  تافخا  رهج و  هب  تبسن  فّلکم  مکح  * 

: هک تسنیا  ج :
رد ءاشع  برغم و  حبـص ، ياهزامن  رد  نکل  یثنخ ، ای  نز و  هچ  دـشاب  درم  هچ  تسا  بجاو  تافخا  رـصع ، رهظ و  زاـمن  رد  یفّلکم  ره  رب 

. تسا بجاو  تافخا  دونشیم  ار  وا  يادص  مرحمان  هکیتروصرد  نانز  رب  و  رهج ، فّلکم  نادرم  صوصخ 
نیب تسا  ّریخم  ای  رهج  ای  تسا  بجاو  تافخا  ایآ  هک  تسا  فـالتخا  دونـشن  ار  اـهنآ  يادـص  مرحماـن  هکیتروصرد  ناـنز  دروم  رد  یلو 

؟ تافخا رهج و 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  یثنخ  هفیظو  هرخالاب  * 

درم ای  هک  دراد  یلامجا  ملع  هکنوچ  دناوخب ، ارهج  دیاب  زین  یثنخ  دناوخب  هتـسهآ  دـناوتب  ینعی : دـشاب  تصخر  نز  يارب  تافخا  رگا  ج :
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. تافخا رهج و  نایم  تسا  ریخم  سپ  تسا ، نز  ای  دشابیم و  نّیعتم  وا  رب  رهج  سپ  تسا 
، تسا رییخت  نییعت و  نایم  رما  نارود  باب  زا  يدروم  نینچ  اذل  و 

: هجیتن رد 
. تسا ینیقی  لاثتما  مزلتسم  هک  ارچ  ریگب ، ار  نییعت  بناج  دیوگیم : لقع 

: لاح
ار نّقیتم  ردـق  اذـل  تسا و  رهج  هیـضق  فرط  کی  مه  زاب  هدوب  رییخت  عقاو  رد  هچناـنچ  تسا و  هدـش  لاـثتما  سپ  هدوب  نییعت  عقاو  رد  رگا 

. مینکیم ذخا 
هک یلامجا  ملع  نوناـق  ياـضتقم  تسا و  راـک  رد  یلاـمجا  ملع  نوناـق  ياـضتقم  اـجنیا  رد  تسا ، بجاو  تمیزع و  نز  رب  تاـفخا  رگا  و 

. دیامن رارکت  ار  زامن  دنک و  طایتحا  یثنخ  دیاب ؛ هک  تسنیا  ینیقیلا ، غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا  زا : تسترابع 
رد طایتحا  هدوبن و  مزال  رارکت  هکنیا  رب  دوش  هماقا  عامجا  هکنیا  رگم  اتافخا ، رابکی  دناوخب و  ارهج  رابکی  هیملع ، همدقم  باب  زا  ینعی :

دشابیمن بجاو  دروم  نیا 
؟ تسیچ یثنخ  مکح  رارکت ) موزل  مدع  رب  عامجا  هماقا   ) روبزم ضرف  رد  * 

مه لامتحا  ود  ره  دشاب و  بجاو  تافخا  دراد  لامتحا  دشاب و  بجاو  رهج  دراد  لامتحا  ج :
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. تافخا رهج و  نایم  تسا  ریخم  یثنخ  سپ  تسا  لاحم  هک  مه  حجرمالب  حیجرت  دنايواسم ،
؟ تسیچ خلا ) اقلطم ...  رییختلاب  لاقی  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 

هچ دـشاب و  تصخر  اهنز  هب  تبـسن  تافخا  هچ  ینعی : اقلطم  تاـفخالا  رهجلا و  نیب  یثنخ  رییخت  هب  تسا  ءاـملع  یخرب  لوق  هب  هراـشا  ج :
. تسا ریخم  یثنخ  تمیزع ،

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  تارضح  لیلد  * 
. دوشیمن هذخاؤم  دمآ  شیپ  تفلاخم  رگا  سپ  تسا ؛ روذعم  لهاج  ناسنا  تافخا ، رهج و  باب  رد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یتایاور  ج :

: لاح
. تسا روذعم  لهاجلا  ینعی : یّلک  ياربک  نآ  رد  لخاد  سپ  تسا  لهاج  هک  مه  یثنخ 

: سپ
هب يو  نوچ  دوب ، مارح  نز  يارب  رهج  دوب و  نز  عقاو  رد  دناوخ و  دنلب  ای  دوب  درم  عقاو  رد  دناوخ و  هتسهآ  ار  حبـص  زامن  الثم : یثنخ  رگا 

تافخا رهج و  نایم  يو  تفگ : ناوتیم  سپ  دشابیم ، روذعم  اذل  هدش و  ّهلدا  نیا  لومشم  سپ  تسا ، لهاج  دوخ  ندوب  نز  ای  ندوب  درم 
. تسا ّریخم 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هیلوا  میسقت  رد  لهاج  دییامرفب ؛ ۀمدقم  * 
كاش ای  طیسب  لهاج  لفاغ 2 - مدآ  ای  بکرم  رهج  هب  لهاج  تسا 1 - مسق  ود  رب  ج :

؟ تسا یسک  هچ  بکرم  لهج  هب  لهاج  * 
زاـمن ار  یناـمز  تدـم  اذـل  و  دراد ، دوـجو  زاـمن  رد  تاـفخا  رهج و  ماـن  هب  ياهلئـسم  مالـسا  رد  هک  تسا  لـفاغ  یّلک  هب  تسا  یـسک  ج :

. دوشیم هلئسم  نیا  هجوتم  دعب  دناوخیم و 
؟ تسا یسک  هچ  كاش  ای  طیسب  لهاج  زا  دارم  * 

؟ تسیچ شاهفیظو  ایآ  هک  تسا  دّدرم  یهتنم  دراد  هجوت  هلئسم  هب  رما  يادتبا  زا  هک  تسا  یسک  ج :
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؟ تسا لهاج  زا  مسق  مادک  هب  طوبرم  روذعم ، لهاجلا  دیوگیم : هک  روکذم  تیاور  لاح  * 
. تسا لفاغ  صخش  ینعی  بّکرم  لهاج  هب  طوبرم  ج :

ای ملع و  لیصحت  لابندب  دراد  هفیظو  هک  اریز  دشابیمن ، روذعم  كاش  ناسنا  یلو  دشابیم  روذعم  دتفیب  عقاو  فالخ  رد  رگا  لفاغ  ناسنا 
. دیامن لهج  عفر  دوخ  زا  دهتجم  ياوتف  هب  عوجر  اب  تسا  دلقم  رگا  داهتجا و  قیرط  زا  تسا  دهتجم  رگا  هتبلا ، دورب  مکح  هب  ربتعم  ّنظ 
یثنخ ندوب  روذـعم  رب  یلیلد  دـشاب ، روذـعم  تایاور  نیا  مکح  هب  بکرم  لهج  هب  لهاج  رگا  اذـل  تسا و  كاش  یثنخ  هیف  نحن  اـم  رد  و 

. دنکیمن ّدر  ار  ام  مالک  روکذم  تیاور  سپ  دوشیمن  كاش 
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؟ تسیچ یضاقلا )...  رییخت  اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 
، دراد دوجو  یثنخ  رد  هک  تسا  یلهج  زا  ریغ  روکذم  تیاور  رد  لهج  ارهاظ  هکنیا ، رب  ینبم  تسا  لهج  هلئسم  رد  لاکشا  نیمود  نایب  ج :

. یثنخ لهج  دننام  عوضوم . هب  لهج  هن  تسا  مکح  هب  لهج  تیاور ، رد  لهج  زا  دارم  ینعی 
: ینعی

تسا و هدش  تافخا  رهج و  نایم  رییخت  هب  مکح  کلذعم  تسا و  عوضوم  رد  ههبش  هک  میراد  غارـس  ار  يدروم  ام  هک : دیوگب  یـسک  رگا 
هفیظو تایاور  مکح  هب  ءاهقف  لاحنیعرد  دنادیمن ، ار  نآ  انّیعم  یلو  هدیدرگ  توف  شزامن  جنپ  زا  زامن  کی  هک  یـسک  زا  تسترابع  نآ 

: دناهدرک صخشم  لیذ  حرش  هب  ار  وا 
دناوخب و دنلب  دـیاب  هک  برغم  ياضق  ناونعب  یتعکر  هس  زامن  کی  دـناوخب ، دـنلب  ار  نآ  دـیاب  هک  حبـص  ياضق  ناونع  هب  یتعکر  ود  کی 

. تسا عوضوم  رد  ههبش  هکنیا  اب  تسا  ّریخم  نآ  تافخا  رهج و  رد  هک  ءاشع  رصع و  رهظ ، نایم  تسا  دّدرم  هک  یتعکر  راهچ  کی 
رد سپ  دـشاب ، مزال  رهج  ات  تسا  ءاشع  ای  دـشاب  بجاو  تافخا  اـت  تسا  رـصع  رهظ و  عقاو  رد  تعکر  راـهچ  نیا  اـیآ  تسین  مولعم  نوچ 

. تسا ریخم  مه  عوضوم  هب  لهاج  هیعوضوم و  تاهبش 
؟ تسیچ قوف  بلطم  هب  خیش  خساپ  * 

: دیامرفیم ج :
ایآ هک  دنادیمن  الیـصفت  یلو  هدش  اضق  وا  هّیموی  ياهزامن  زا  یکی  دـنادیم  الامجا  لهاج  رگا  هک  میراد  یتایاور  اضق  زامن  صوصخ  رد 

[77 .] تافخا هن  تسا و  بجاو  رهج  هن  صخش  نیا  هب  تبسن  هک  تسنیا  مکح  نیا  همزال  هن ، ای  دنک  افتکا  زامن  هس  هب  دناوتیم 

ص272 ج1 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همه رد  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  نکل  و  تافخا ؛ مه  دشاب و  رهج  مه  درادن  ناکما  هک  یتعکر  راهچ  زامن  کی  رد  هک  ارچ  تسا ، ّریخم  هک 

. دشابن مزال  طایتحا  دشاب و  ریخم  عوضوم  هب  لهاج 
273 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀحابالا لصالا  و  عوضوملا ، یف  ۀهبش  اهنوکل  اهیلا ، ةأرملا  لجرلا و  نم  ّلک  رظن  زاوجب  [ 78] لاقی دقف  اهعم ، ریغلا  ۀلماعم  اّما  و 
. یثنخلا نع  ّضغلا  بوجو  یلع  ّلدی  [ 79 ،] ۀیآلا یف  نیروکذملا  لاجرلا  وا  ّنهئاسن  نع  الا  تانمؤملا ، یلع  ّضغلا  بوجو  مومع  ّنا  هیف : و 

لّماتف [ 81 ،] کلذ یلع  قافتالا  هطبـس  یعّدا  لب  [ 80 ،] امهیلا اهرظن  میرحتک  اهیلا ، نیتفئاطلا  رظن  میرحتب  دـصاقملا  عماـج  یف  مکح  اذـل  و 
. اّدج

مدـع ۀـلاصال  ةأرما ، جـیوزت  هل  زوجی  ـالف  اـعطق ، هریغ  نیب  هنیب و  مرحیف  حـکانتلا ، اـّما  و  حاـکنلا . ریغ  یف  وه  اـّمنا  اـنرکذ  اـم  عـیمج  ّنا  ّمث 
، لجرب جّوزتلا  و ال  نیمیلا - کلم  ۀـجوزلا و  نع  ّالا  جرفلا  ظفح  بوجو  حاـکنلا و  ۀـهج  نم  ۀـّیروکذلا  رثا  ّبترت  مدـع  ینعمب  هتّیروکذ -
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. مهفاف [ 83 ،] ۀجوز وا  اجوز  لکـشملا  یثنخلا  ثراولا  ضرف  ۀلأسم  خیـشلا  رکذ  نکل  [ 82] دیهشلا هب  حّرـص  امک  ةأرما ؛ هنوک  مدع  ۀلاصال 
. ملعلا رابتعا  یف  مالکلا  مامت  اذه 

: همجرت

( یثنخ اب  ریغ  هلماعم  مکح  )

ههبش قیداصم  زا  دروم  اریز  دناهدش  یثنخ )  ) وا هب  نز  درم و  زا  کیره  هاگن  زاوج  هب  لئاق  یهاگ  یثنخ ، اب  نارگید  هلماعم  مکح  رد  اما  و 
. تسا زاوج  هحابا و  نآ  رد  لصا  هدوب و  یعوضوم 

هک ینادرم  ای  هنمؤم  نانز  هب  رظن  اهنت  هدومن و  بجاو  تانمؤم  رب  ار  یشوپمشچ  هک  هفیرش  هیآ  اریز  دراد ، دوجو  یلاکـشا  مالک )  ) نیا رد 
. دراد یثنخ  رظن  ّضغ  بوجو  رب  تلالد  هدومن  انثتسا  تسا  روکذم  هیآ  رد 

هاگن میرحت  هب  مکح  هک  ناـنچمه  هدومن  یثنخ  هب  درم  نز و  هاـگن  ندوب  مارح  هب  مکح  دـصاقملا  عماـج  باـتک  رد  یکرک  موحرم  اذـل  و 
مامت اما  نک ، لمأت  ادـج  سپ  تسا  هدومن  مکح  نیا  رب  عامجا  ياعدا  داماد  ریم  موحرم  ناـشیا ، طبـس  هکلب  تسا ، هدومن  ود  نآ  هب  یثنخ 

: حاکن مکح  اّما  دوب و  حاکن  ریغ  ماکحا  اب  هطبار  رد  میتفگ  هک  یماکحا 
( یثنخ حکانت  مکح  رد  نخس  )

تیروکذ مدـع  یـضتقم  لصا  اریز  دـنک  جاودزا  ینز  اب  هک  تسین  زیاـج  وا  يارب  سپ  تسا ، مارح  اـعطق  شریغ  و  یثنخ )  ) وا نیب  حـکانت 
زینک رسمه و  زا  رگم  نارگید  زا  جرف  ظفح  بوجو  رسمه و  رایتخا  تهج  زا  تیروکذ  ندشن  زارحا  ینعی  تسوا ،

274 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یسوط خیش  نکل  هدومن  حیرصت  نآ  هب  لوا  دیهش  هکنانچ  دشابن  نز  هک  تسنآ  یـضتقم  لصا  اریز  دنک  رهوش  يدرم  هب  دناوتیمن  زین  و 
رایتخا هک  دوشیم  مولعم  ضرف  نیا  زا  سپ  هدومن ، يریگهزادنا  حرط و  رهوش  هچ  دشاب و  رسمه  هچ  ار  لکشم  ياثنخ  ندوب  ثراو  هلئسم 

، یلامجا ملع  رابتعا  رد  مالک  مامت  دوب  نیا  تسا و  زیاج  نیریاس  لثم  يو  ّقح  رد  ندومن  رهوش  ای  رسمه 
؟ تسا يرما  هچ  اب  هطبار  رد  یثنخ  نوماریپ  ثحب  زا  مود  ماقم  لئاسملا * حیرشت 

دشابیم یثنخ  اب  نارگید  راتفر  نوماریپ  ج :
؟ تسیچ اهیلا ) لک ...  رظن  زاوجب  لاقی :  ) ترابع زا  دارم  * 

: هک انعم  نیدب  یثنخ  درف  هب  درم  نز و  زا  کیره  رظن  زاوج  رب  تسا  ءاهقف  زا  یخرب  رظن  يار و  نایب  ج :
باـسح هب  دراد  هفیظو  ود  نآ  زا  کـیره  دـیآ  ناـیم  هب  سک  ود  ياـپ  یلاـمجا  ملع  باـب  رد  یتـقو  هکنیا  باـب  زا  درم ، نز و  زا  کـیره 

. دنک یگدیسر  شدوخ 
هاگنآ

دـشابن بجاو  ات  تسین  اهنز  سنج  زا  ای  دـشاب  بجاو  نم  رب  رظن  ضغ  ات  تساهنز  سنج  زا  یثنخ  ایآ  هک  مراد  کـش  نم  دـیوگیم : درم 
اهنز رد  هلئسم  تسا  نینچمه  و  مینکیم . يراج  ار  ۀحابالا  ۀلاصا  سپ  هن ؟ ای  تسا  زیاج  هاگن  ایآ  هک  منکیم  کش  هجیتن  رد 

؟ تسیچ ضغلا )...  بوجو  مومع  نا  هیف  و   ) ترابع زا  دارم  * 
ياج اـجنیا  دـیامرفیم : هک  تسنیا  دوصقم  لـصاح  تسا و  رون  هروس  رد  هفیرـش 31  هیآ  هب  هجوت  اب  روکذـم  يار  نوماریپ  خیـش  رظن  ج :

؟ ارچ تسین . هحابالا  ۀلاصا 
مرحم و ياـهدرم  زا  هچ  اـهنز و  زا  هچ  دنـشوپب  مشچ  غلاـب  ياـهناسنا  همه  زا  دـیاب  هنمؤـم  ياـهنز  هکنیا ، رب  ینبم  میراد  یموـمع  اریز 1 -

؛ یثانخ زا  هچ  مرحمان و 
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. تسا هدیدرگ  جراخ  ءانثتسا و  ماع  نیا  تحت  زا  مرحم  ياهدرم  اهنز و  هک 
؟ هن ای  تسا  هدش  جراخ  ماع  نیا  تحت  زا  مه  یثنخ  ایآ  هک  میراد  کش  ام  لاح 

تسا بجاو  یثنخ  زا  رظن  ضغ  مییوگیم : هجیتن  رد  هدرک و  کسمت  مومعلا  ۀلاصا  هب  اجنیا  رد 
ای مرحم و  ياهنز  هچ  رگید و  ياـهدرم  هچ  تسا  بجاو  نمؤم  ياـهدرم  رب  ناـگمه  زا  رظن  ضغ  هکنیا ، رب  ینبم  میراد  مه  یمومع  و  - 2

. یثانخ هچ  مرحمان و 
، دناهدش جراخ  مومع  نیا  زا  مرحم  ياهنز  لثامم و  ياهدرم  هک 
275 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  هدش  جراخ  مومع  نآ  تحت  زا  ایآ  هک  میراد  کش  یثنخ  هب  تبسن  ام  نکل  و 
. تسا بجاو  نادرم  رب  یثنخ  زا  رظن  ضغ  مییوگیم : هدرک  کسمت  مومعلا  ۀلاصا  هب  اجنیا  رد 

؟ تسیچ لّمأتف )  ) حالطصا زا  خیش  دارم  سپ  * 
درفا یّلک  تحت  زا  یثـنخ  اـیآ  هک  تسین  موـلعم  تسا و  كوکـشم  قادـصم  رظن  زا  هفیرـش  هیآ  رد  صّـصخم  هک ، تسنیا  لـمأت  هـجو  ج :

ناوتیم هجیتن  رد  تسین . تسرد  مومعلا  ۀلاصا  هب  کسمت  صاخ  لیلد  هّیقادـصم  تاهبـش  رد  اذـل  و  تسا . دارفا  رد  لخاد  ای  تسا  جراخ 
. دومن کسمت  هیآ  مومع  هب  ناوتیمن  یثنخ  هب  هاگن  زاوج  مدع  هب  مکح  يارب  تفگ :

؟ تسا هنوگچ  قوف  بلطم  نایب  * 
: هک تسا  هنوگ  نیدب  ج :

روهظ صاخلا  ادع  ام  رد  صّصخم  ماع ، صیـصخت  زا  دعب  نکل  دوشیم ، مه  یثانخ  لماش  دراد و  مومع  رد  روهظ  ماع  صیـصخت ، زا  لبق 
. دنکیم ادیپ 

: هجیتن رد 
. دوشیم لمع  صّصخم  لیلد  هب  دناصاخ  رد  لخاد  هک  يدراوم  هب  تبسن 

. دوشیم لمع  ماع  هب  دناماع  رد  لخاد  هک  يدراوم  هب  تبسن  و 
. دننکن هاگن  یثنخ  هب  هدرک و  طایتحا  تسا  مزال  سپ  صاخ ، رب  هن  دوشیم و  کّسمت  ماع  هب  هن  كوکشم  درف  هب  تبسن  و 

؟ تسا حرطم  یثحابم  هچ  یثنخ  حکانت  رما  اب  هطبار  رد  * 
: هکنیا هلمج  زا  تسا ، حرطم  ثحب  ود  ج :

؟ هن ای  دنک  رایتخا  نز  دناوتیم  یثنخ  ایآ  - 1
؟ هن ای  دنک  رایتخا  رهوش  دناوتیم  یثنخ  ایآ  - 2

؟ تسیچ لوا  لاؤس  هب  خیش  خساپ  * 
دنک رایتخا  نز  هک  درادن  قح  یثنخ  هک : تسنیا  ج :

؟ دنک رایتخا  نز  دناوتیمن  یثنخ  هک  تسا  یعدم  خیش  ارچ  * 
: لیلد ود  هب  ج :

؟ هن ای  دنک  رایتخا  نز  دناوتب  هکنیا  ات  تسا  رکذم  ایآ  هک  دراد  کش  یثنخ  - 1
. دنکیم ارجا  تیروکذ  مدع  لصا  اذل ،

نیا هب  کسمت  ياج  اذـل  دـننکیم و  طقاست  ضراعت  نیا  رثا  رد  تیثونا و  مدـع  لصا  اب  تسا  ضراعم  لـصا  نیا  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسین  لصا 
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276 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک دهدیم  خساپ  خیش  ج :

: زا تسا  ترابع  تیجوز  هقلع  داجیا  حاکن و  هغیص  ریثأت  طرش  هک  تسنیا  لصا  نیا  زا  ام  دارم 
دشابیمن زرحم  طرش  نیا  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  تیروکذ و  زارحا 

هقلع مدع  دنکیم  باحـصتسا  سپ  هن ؟ ای  دروآیم  ّتیجوز  هقلع  دراذـگیم و  ریثأت  تلبق  ای  تحکنا و  نیا  ایآ  هک  دـنکیم  کش  اذـل  و 
دشابیمن زیاج  وا  يارب  جاودزا  سپ  ار ، تیجوز 

: هک تسنیا  مود  لیلد  - 2
تروع هک  تسا  بجاو  نیفلکم  مامت  رب  ْمُُهناْمیَأ * ْتَکَلَم  ام  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  اَّلِإ  َنوُِظفاح  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  هفیرـش ...  هیآ  ساسارب 

. دوخ زینک  نز و  زا  رگم  دنناشوپب  اهنز  مامت  زا  ار  دوخ 
باحـصتسا هن ، ای  دـشاب  بجاو  وا  زا  جرف  ظفح  ات  تسا  هدـش  وا  رـسمه  دـقع  نیا  اب  نز  نیا  ایآ  هک  دـشاب  هتـشاد  کش  یثنخ  رگا  لاـح :

. ار جرف  ظفح  بوجو  ءاقب  دنکیم 
؟ تسا یمکح  مادک  یعوضوم و  مود  لوا و  لیلد  رد  لصا  ود  زا  کیمادک  * 

. دشابیم یمکح  یمود  لصا  یعوضوم و  یلوا  لصا  ج :
؟ دنک رایتخا  رهوش  دناوتیم  یثنخ  خیش  رظن  هب  ایآ  * 

. دشابیم وا  ندوب  نز  مدع  لصا ، هکاریز ، ریخ ، ج :
؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا  تیروکذ  مدع  لصا  اب  ضراعم  تیثونا  مدع  لصا  نیا  هک  دوش  لاکشا  رگا  * 

: هک تسنیا  لصا  نیا  زا  ام  دارم  هک : میهدیم  خساپ  ج :
. دشابیمن زرحم  اجنیا  رد  هک  تسا  تیثونا  زارحا  جاودزا  طرش 

وا يارب  ندرک  رهوش  سپ  دنکیم ، يراج  تیجوز  مدع  باحـصتسا  ریثأت و  مدع  لصا  سپ  دـنکیم ، کش  لصا  نیا  ریثأت  رد  یثنخ  اذـل 
. تسین زیاج 

؟ دشابیم هچ  هیف  نحن  ام  اب  نآ  هطبار  ثرا و  باب  رد  یسوط  خیش  هیضرف  * 
دـشاب لکـشم  ياـثنخ  ّتیم  ثراو  رگا  هک : تسا  هدرک  حرطم  ار  یتـالاؤس  هدوـمن و  ناوـنع  ار  ياهیـضرف  ثرا  باـب  رد  هـک : تـسنیا  ج :

؟ تسا رادقم  هچ  شثرا  تسا  هجوز  هکیلاحرد  ای  دربیم و  ثرا  ردقچ  تسا  رهوش  هکیلاحرد 
دنک جاودزا  دناوتیم  مه  یثنخ  سپ  هک  دیمهف  ناوتیم  هتکن  نیا  زا  اذل 

؟) تسیچ مهفا   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
. دشابیمن عوقو  رب  لیلد  تسا و  هیضرف  فرص  خیش  نخس  هک  دشاب  نیا  دیاش  ج :

عطقلا باتک  حرش  نایاپ 
هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 

277 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رشان 5 همّدقم 

ّفلؤم 7 همّدقم 
یعرش 9 مکح  هب  تبسن  فّلکم  ماسقا 

نآ 16 ماکحا  عطق و  لوا : دصقم 
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یعوضوم 25 عطق  یقیرط و  عطق  نیب  قرف 
یعوضوم 34 عطق  یقیرط و  عطق  تیصاخ 

عطق 44 ثحبم  تاهیبنت 
يّرجت 51 تمرح  هب  نیلئاق  ّهلدا  رد  خیش  هشقانم 

يّرجت 57 اب  نایصع  توافت  رب  يدییأت 
لوصف 66 بحاص  مالک  هب  خیش  داقتنا 

خیش 76 قیقحت 
رابخا 80 هتسد  ود  نایم  عمج 

کیره 81 ققحت  طرش  يّرجت و  ماسقا 
278 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دعاوق 86 رد  لّوا  دیهش  نایب 
90 هن ؟ ای  تسا  تّجح  هّیلقع  تامّدقم  زا  لصاح  عطق  ایآ  مود :

عطق 90 ّتیجح  مدع  رد  اهیرابخا  نایب 
ۀّیندم 94 دئاوف  رد  يدابآرتسا  ثدحم  مالک 

يدابآرتسا 98 راتفگ  همادا 
عطق 104 مزج و  نوماریپ  خیش  نایب 

ینارحب 105 ثدحم  نایب 
ینارحب 111 ثّدحم  راتفگ  هب  خیش  تالاکشا 

خیش 116 طسوت  اهیرابخا  رظن  هیجوت 
دش 120 رکذ  هک  یهیجوت  زا  خیش  خساپ 

روکذم 129 رابخا  نوماریپ  خیش  رظن 
فاصنا 129 كاردتسا و 

ءاطغلا 136 فشاک  نایب  هب  خیش  تاداقتنا  عاّطق و  عطق  رد  مالک  موس : هیبنت 
یلامجا 147 ملع  رد  نخس  مراهچ : هیبنت 

لاثتما 150 ماقم  هب  تبسن  یلامجا  ملع  تیافک  رد  مالک 
یلیصفت 158 ّنظ  نوماریپ  ثحب 

یلیصفت 160 ّنظ  هب  لمع  رارکت و  رب  فقوتم  هک  یطایتحا  نایم  رما  نارود 
یلامجا 168 ملع  هب  لمع  صاخ و  ّنظ  هب  لمع  نایم  رما  نارود 

نآ 169 عفد  مّهوت و  کی 
تسا 180 یلیصفت  ملع  نوچمه  فیلکت  تابثا  رد  یلامجا  ملع  تیافک  لوا : ماقم 

یلامجا 180 ملع  روص  رد  خیش  نخس 
همّدقم 182 ود  نایب 

فالخ 188 مهوم  دراوم 
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روکذم 197 دراوم  زا  خساپ 
لامجالاب 200 مولعم  مکح  اب  تفلاخم  رد  خیش  نایب 

279 ص : ج1 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هّیمازتلا 210 تفلاخم  مکح 

هیعوضوم 210 ههبش  رد  یمازتلا  تفلاخم  زاوج  لیلد 
هیمکح 213 ههبش  رد  هیمازتلا  تفلاخم  زاوج  رب  لیلد 

خیش 215 قیقحت 
دننادیمن 225 زیاج  ار  هّیمازتلا  تفلاخم  هک  یناسک  رظن  دییأت 

كاردتسا 232
هّیلمع 238 تفلاخم  مکح 

فّلکم 253 صخش  رابتعا  هب  مکح  هابتشا  رد  نخس 
عوضوم 254 هابتشا  هلئسم  عورف  زا  یخرب 

مود 259 عرف 
نآ 263 ماکحا  یثنخ و  رد  مالک 

خیش 267 كاردتسا 
یثنخ 268 زامن  رد  تافخا  رهج و  مکح 

یثنخ 273 اب  ریغ  هلماعم  مکح 
***

[84]

________________________________________

. انیدیأب یتلا  خسنلا  يدحا  نم  اهانتبثأ  انه  یلا  (- 1 [ ) 1]
و مأ ال ، ۀقباسلا  ۀلاحلا  هیف  ظحالی  نأ  اما  کشلا  نال  اذـکه «: خـسنلا  ضعب  یف  ةرابعلا  نکل  و  خـسنلا ، يدـحا  نم  وه  هانتبثأ  ام  (- 2 [ ) 2]

يرجم لوـالاف  هـب ؛ فـلکملا  یف  وأ  فـیلکتلا  یف  کـشلا  نوـکی  نأ  اـماف  لوـالا  یلع  و  ـال ؛ مأ  طاــیتحالا  نـکمی  نأ  اــماف  یناــثلا  یلع 
نیترابعلاب یتا  خسنلا  ضعب  یف  و  طایتحالا » ةدعاق  يرجم  عبارلا  و  ةءاربلا ، ۀـلاصأ  يرجم  ثلاثلا  و  رییختلا ، يرجم  یناثلا  و  باحـصتسالا ،

. اعم
ص 136. ج 1 ، قئادحلا ، عجار  ینارحبلا ، ثّدحملاک  (- 1 [ ) 3]

. یناثلا هیبنتلا  یف  (- 2 [ ) 4]
ص 237. راصتنالا ، یف  امک  دینجلا  نبا  هیلا  بهذ  (- 3 [ ) 5]

ص 281. عفانلا : ةرابع  نم  رهظی  هلعل  و  عفانلا ، یف  ققحملا  یلا  کلذ  بسن  (- 1 [ ) 6]
يوعدلا ح 2. ماکحأ  مکحلا و  ۀیفیک  باوبأ  نم  ج 18 ص 215 ب 25  لئاسولا : (- 2 [ ) 7]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 8]
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ص 86. ءاهقفلا ج 1 ، هرکذت  (- 1 [ ) 9]
ص 307. حیتافملا ، (- 2 [ ) 10]

و ودـعلا ح 1 ، داهج  باوبأ  نم  ب 5  ص 16  ج 11  لـئاسولا : و  داهجلا ح 1 ، هوجو  باـب  ص 9  ج 5  یفاکلا : یف  ام  لـثم  (- 1 [ ) 11]
ج 71 ص 258 ح 5 و 6. راحبلا :

دیلقتلا ص 431. داهتجالا و  ۀّیورغلا : لوصفلا  (- 2 [ ) 12]

دیلقتلا ص 431. داهتجالا و  ۀّیورغلا : لوصفلا  (- 1 [ ) 13]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 14]

تادابعلا ح 5. ۀمدقم  باوبأ  نم  ج 1 ص 34 ب 5  لئاسولا : (- 1 [ ) 15]

تادابعلا ح 4. ۀمدقم  باوبأ  نم  ج 1 ص 36 ب 6  لئاسولا : (- 2 [ ) 16]
. ودعلا داهج  باوبأ  نم  ج 11 ص 113 ب 67  لئاسولا : (- 3 [ ) 17]

هب ح 4 و 5. بستکی  ام  باوبأ  نم  ج 12 ص 165 ب 55  لئاسولا : (- 4 [ ) 18]
یهنلا ح 7. رمالا و  باوبأ  نم  ج 11 ص 410 ب 5  لئاسولا : (- 5 [ ) 19]

مقر 154. مکحلا  راصق  ۀغالبلا : جهن  (- 6 [ ) 20]
ج 11 ص 409 و 410 ب 5 لئاسولا : عجارف  انومـضم ، هنم  برقی  ام  لئاسولا  یف  ناک  نا  ظافلالا و  هذهب  ۀیاور  یلع  رثعن  مل  (- 7 [ ) 21]

یهنلا ح 2 و 5. رمالا و  باوبأ  نم 
.183 نارمع : لآ  (- 8 [ ) 22]

.83 صصقلا : (- 1 [ ) 23]
.19 رونلا : (- 2 [ ) 24]

لوقعلا ج 11 ص 287. تارم  (- 1 [ ) 25]

لوقعلا ج 11 ص 291. تارم  (- 2 [ ) 26]

لوقعلا ج 11 ص 292. تارم  (- 1 [ ) 27]
ص 522. عئارشلا ، للع  (- 2 [ ) 28]

.131 ص 129 - ۀیندملا : دئاوفلا  (- 1 [ ) 29]
ص 47 س 23. ظوفحم ) ماکحالا ( بیذهت  حرش  یف  مارملا  ۀیاغ  (- 2 [ ) 30]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 31]
.133 ص 132 - ج 1 ، ةرضانلا : قئادحلا  (- 1 [ ) 32]

امدقم ۀیرظنلا  ماکحالا  یف  یلقنلا  لیلدلا  لعج  فیک  يردأ  و ال  ةرابعلا : هذـه  تدرو  بجعلا » و  هلوق « دـعب  خـسنلا  ضعب  یف  (- 1 [ ) 33]
. کلذ یلع  ۀهادبلا  یف  دزی  مل  بهذملا  نیدلا و  تایرورض  نأ  عم  نینثالا ،» فصن  دحاولا  لیبق « نم  ۀهادبلا  یف  وه  ام  یلع 

 ....«. مکیلع رش  هنا  اما  ردصملا « یف  یضاقلا ح 25 و  تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 47 ب 7  لئاسولا : (- 1 [ ) 34]
باوبالا ح 11. کلت  نم  یضاقلا ح 13 و ص 44 ب 7  تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 25 ب 6  لئاسولا : (- 2 [ ) 35]

یضاقلا ح 37. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 51 ب 7  لئاسولا : (- 3 [ ) 36]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 41 ب 7  لئاسولا : (- 4 [ ) 37]

ج 3 ص 166 ح 61. یلائللا : یلاوع  (- 5 [ ) 38]
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ج 1 ص 25 ح 22. یفاکلا : (- 6 [ ) 39]
سفنلا ح 6. داهج  باوبأ  نم  ج 11 ص 162 ب 8  لئاسولا : (- 7 [ ) 40]

ح 3. سفنلا ، داهج  باوبأ  نم  ج 11 ص 160 ب 8  لئاسولا : (- 8 [ ) 41]
ص 51. یناهفصالا : بغارلل  نیتأشنلا  لیصفت  (- 9 [ ) 42]

. همکحب لقتسی  ام  لوالا  و  هلوق : لیذ  س 11  ص 82 ، طوطخم :» ۀقرفتملا «) لئاسملا  نایب  ماقم  یف  ۀیفاولا ( حرش  (- 10 [ ) 43]
ص 57. ج 1 ، یفاکلا ، (- 1 [ ) 44]

ص 27. ج 6 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 278 ، نساحملا ، (- 2 [ ) 45]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  بابلا 6  ج 18 ص 20  لئاسولا : (- 1 [ ) 46]

لوقع نم  دعبأ  ءیـش  سیل  مالـسلا : هیلع  هلوق  لثم  نآرقلا  ریـسفت  یف  اهریظن  یلع  انرثع  نا  ۀظفللا و  هذهب  ۀـیاور  یلع  رثعن  مل  (- 2 [ ) 47]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 13  ج 18 ص 150 ح 73 و 74  لئاسولا : عجار  نآرقلا ، ریسفت  نم  لاجرلا 
ج 5 ص 84 ب 3. راحبلا : ( 4 ءاضعالا ح 1 (. تاید  باوبأ  نم  ج 19 ص 268 ب 44  لئاسولا : (- 3 [ ) 48]

ج 5 ص 84 ب 3. راحبلا : (- 4 [ ) 49]
ج 2 ص 124 ب 17. راحبلا : و  یهنلا ، رمالا و  باوبأ  نم  ج 11 ص 452 ب 23  لئاسولا : (- 5 [ ) 50]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 51]
ثّدـحملا یلا  کلذ  هبـسن  لصالاب - لمعلا  یف  ربتعی  اـم  یف  همتاـخ  هلوق : دـنع  هءاربلا - ثحب  رخآ  یف  فّنـصملا  نم  یتأیـس  (- 1 [ ) 52]

ج 5 ص 406. ةرضانلا : قئادحلا  عجار  هفالخ  یلع  قئادحلا  یف  ام  و  ینارحبلا ،
ج 1 ص 185 رئارسلا : (- 2 [ ) 53]

.358 ج 2 ص 357 - كرادملا : (- 3 [ ) 54]
باوجلا یف  هل  يدـهلا  ملع  ریرقت  یـسرلا و  فیرـشلا  نم  عقو  لاؤسلا  سفن  و  ص 259 س 18 ، يرکذلا : یف  دیهـشلا  هاکح  (- 4 [ ) 55]

.384 ص 383 - ۀیناثلا :) ۀعومجملا  ۀیناثلا ( ۀّیسرلا  لئاسملا  ظحال 
. دعب ام  نیناوقلا ج 2 ص 140 س 22 و  یف  یمقلا  ققحملا  وه  (- 1 [ ) 56]

دصاقملا ج 2 ص 218 عماج  یف  یناثلا  ققحملا  ریرحتلا ج 1 ص 9 س 15 و  یف  ۀمالعلاک  (- 1 [ ) 57]
ۀقباسلا ۀحفصلا  یف  مّدقت  (- 1 [ ) 58]

عفدی خسنلا  ضعب  یف  (- 1 [ ) 59]
یف ۀینغلا  یف  همالک  رهاظ  یف  مراکملا  یبا  دیسلا  دع  شماهلا ( یف  انجردا  کلذل  ةربتعملا و  خسنلا  یف  دجوت  مل  ةرابع  كانه  (- 2 [ ) 60]

(. طوحا ّهناب  بوجولل  رمالا  نوک  یلع  لالدتسالا  ّدر 
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 61]

ص 250 س 16 لوصالا : هدع  ظحال  باحصالل  ابهذم  ةّدعلا  یف  یسوطلا  خیشلا  هاکح  (- 1 [ ) 62]
ص 246 س 15 لوصالا : هدع  (- 2 [ ) 63]

ج 2 ص 38 س 20 نیناوقلا : یف  یمقلا  نم  رهظی  (- 3 [ ) 64]
: ضایرلا دیس  هاوق  كرادملا ج 1 ص 270 و  یف  دنسلا  دیسلا  و  ةرکذتلا ج 1 ص 23 س 24 ، یف  ۀمالعلاک  (- 4 [ ) 65]

ج 1 ص 291
هرهاوج ج 26 ص 225 یف  رهاوجلا  بحاص  و  ص 121 ، ، 2 عئارشلا : یف  قّقحملاک  (- 1 [ ) 66]
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1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 67]
بکرملا عامجالا  هلئسم  ص 256  لوصفلا : یف  یناهفصالاک  (- 1 [ ) 68]

قباسلا ردصملا  (- 2 [ ) 69]
قباسلا ردصملا  (- 3 [ ) 70]

یف ص 75 هجیرخت  مّدقت  (- 4 [ ) 71]
نیناوقلا ج 2 ص 39 س 3. یف  ققحملا  نم  رهظی  اضیأ  وه  و  ةّدعلا ص 250 س 16 . یف  باحصالا  ضعب  نع  خیشلا  هلقن  (- 1 [ ) 72]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 73]
ص 363 س 11. لوصفلا : یف  یناهفصالا  نم  رهظی  (- 1 [ ) 74]

تاولصلا ءاضق  باوبا  نم  بابلا 11  ج 5 ص 364  ۀعیشلا : لئاسو  (- 2 [ ) 75]
ج 12 ص 42 دصاقملا : عماج  یف  امک  ۀّماعلا  ضعب  لئاقلا  (- 1 [ ) 76]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 77]
دصقملا ج 12 ص 42 عماج  یف  امک  هماعلا  ضعب  لئاقلا  (- 1 [ ) 78]

30 - 31 رونلا : (- 2 [ ) 79]
ج 12 ص 42 دصاقملا : عماج  (- 3 [ ) 80]

ج 1 ص 98 دئارفلا : حاضیا  یف  هطبض  ام  یلع  دامادلا  قّقحملا  وه  (- 4 [ ) 81]
ج 2 ص 380 ۀّیعرشلا : سوردلا  (- 5 [ ) 82]

ج 4 ص 117 طوسبملا : (- 6 [ ) 83]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 84]

مود دلج 

هراشا

: یناثلا دصقملا 
نظلا یف 

: نیماقم یف  عقی  هیف  مالکلا  و 
القع هب  دبعتلا  ناکما  یف  امهدحأ 
اعرش وا  القع  هعوقو  یف  یناثلا  و 

نآ ماکحا  نظ و  نییبت  رد  ّمود  دصقم 

هراشا

: دوشیم عقاو  ماقم  ود  رد  ّنظ  هرابرد  نخس  و 
یلقع رظن  زا  نآ  هب  دامتعا  دّبعت و  ناکما  رد  - 1

عرش لقع و  رظن  زا  ّنظ  هب  دبعت  عوقو  تابثا  رد  - 2
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6 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ّنظلاب دّبعتلا  ناکما  لّوألا  ماقملا 
قلطمل عنملا  مومع  دحاولا ، ربخلاب  لمعلا  ۀلاحتـسا  یف  ۀبق ، نبا  نع  ّیکحملا  لیلدلا  نم  رهظی  و  هناکما . وه  فورعملا  ّنأ  ملعاف  لّوالا ، اّما 

هب دّبعتلا  زاجل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  رابخالا  یف  دحاولا  ربخب  دّبعتلا  زاج  ول  ّهنأ  لّوالا : : » نیهجوب هبهذـم  یلع  ّلدتـسا  ّهناف  ّنظلا ،
. اعامجا لطاب  یلاتلا  و  یلاعت ، هّللا  نع  رابخالا  یف 

«. سکعلاب امارح و  هتّیّلحب  ربخأ  ام  نوکی  نأ  نمؤی  ذا ال  لالحلا ، میرحت  مارحلا و  لیلحتل  بجوم  هب  لمعلا  ّنأ  یناثلا :
. ّنظلا دفی  مل  نا  ۀّیملعلا و  ریغلا  ةرامألا  قلطم  یف  لب  ّنظلا ، قلطم  یف  راج  يرت - امک  هجولا - اذه  و 

: همجرت

ّنظ هب  دّبعت  ناکما  لّوا  ماقم 

هراشا

. تسا ّنظ  هب  دبعت  دامتعا و  ندوب  نکمم  نییلوصا ) نایم   ) روهشم فورعم و  نادب ، سپ 
رادیدپ ّنظ  قلطم  هب  تبسن  لمع  هلاحتسا  عنم و  ّتیمومع  هدش ، تیاکح  دحاو  ربخ  هب  لمع  ندوب  لاحم  رد  هبق ، نبا  زا  هک  یلیلد  زا  نکل 

. درادن دحاو  ربخ  هب  یصاصتخا  دوشیم و 
. تسا هدومن  لالدتسا  هجو  ود  هب  هلاحتسا ) ّتیلک  عنم و  مومع   ) شیاعّدم تابثا  يارب  وا 

ترـضح زا  رابخا  رد  دحاو  ربخ  هب  دبعت  دشاب ، زیاج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رابخا  رد  دحاو  ربخ  هب  دامتعا  دـّبعت و  رگا  لّوا : لیلد 
. تسا لطاب  یلات  املع  عامجا  هب  هکنآ  لاح  و  دوب . دهاوخ  زیاج  زین  یلاعتقح 

ربخ شندوب  لالح  هب  يو  ار  هچنآ  ندوب  مارح  زا  اریز  تسا ، لالح  ندش  مارح  مارح و  ندش  لالح  ثعاب  دـحاو  ربخ  هب  لمع  مود : لیلد 
. سکعلاب تسین و  ناما  رد  هداد 

(. دشاب هتشاد  دحاو  ربخ  هب  صاصتخا  هکنیا  هن   ) تسا يراج  یملع  ریغ  هراما  قلطم  رد  دینکیم  هظحالم  هکنانچ  مّود ) لیلد   ) هجو نیا  و 
7 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسا يرما  هچ  نوماریپ  ثحب  مّود  دصقم  رد  * 

. هّینظ تاراما  ّنظ و  ياهلمعلاروتسد  دعاوق و  نوماریپ 
؟ دوشیم ثحب  یتاماقم  هچ  رد  ماکحا  هب  ّنظ  اب  هطبار  رد  * 

. ّنظ هب  دّبعت  عوقو  - 2 ّنظ ، هب  دّبعت  ناکما  - 1 هلمج : زا  ماقم  ود  رد 
؟ تسیچ ّنظ  هب  دّبعت  ناکما  ماقم  رد  ثحب  زا  دارم  * 

؟ هن ای  تسا  نکمم  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  ایآ  هک : تسا  نیا 
؟ هن ای  دشابیم  تّجح  ام  ّقح  رد  هّینظ  تاراما  ایآ  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ اجنیا  رد  دّبعت  زا  دارم  * 
. دنوادخ هب  دریگیم ، ماجنا  هراما  ساسا  رب  هک  یلمع  دانتسا 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  ناکما  زا  دارم  * 
. دوشن ای  دوشب  بترتم  يدساف  یلات  ّنظ ، هب  لمع  دّبعت و  رب  هک : تسا  نیا 

؟ تسانعم دنچ  هب  نف  بابرا  رظن  زا  ناکما  * 
. یتوبث ناکما  - 2 یعوقو ، ناکما  - 1 انعم : ود  هب 

؟ تسیچ عوقو  ماقم  زا  دارم  * 
ءیـش ینعی  هن ؟ ای  تسا  هدش  عقاو  مه  جراخ  رد  ّنظ  هب  دّبعت  ایآ  یلقع ، هلاحتـسا  مدع  ّنظ و  هب  دـّبعت  ناکما  ضرف  زا  سپ  هک : تسا  نیا 

؟ هن ای  تسا  هتفای  ققحت  جراخ  رد  مکح  دروم 
. دنوشیم عقاو  لمع  هاگهیکت  جراخ  رد  هتشاد و  ّتیجح  القع  ای  اعرش  تاراما ، یخرب  هک  درک  اعدا  ناوتیم  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ ناکما  زا  مسق  نیا  رگید  مان  * 
. یقیدصت فشک  ای  تابثا  ملاع 

؟ تسیچ یتوبث  ناکما  زا  دارم  * 
هن و  دـباییم ، ققحت  جراخ  رد  ایآ  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هن  نکل ، تسا و  يواسم  مهاب  ءیـش  کـی  دوجو  مدـع  اـی  دوجو  هک : تسا  نیا 

. تسا لاحم  جراخ  رد  نآ  ققحت  هک  درک  اعدا  ناوتیم 
؟ دننکیم ثحب  عوضوم  یتوبث  ناکما  لصا  زا  ءادتبا  لالدتسا  لها  ارچ  * 

. دنرادن صحف  فرص  ثحب و  يارب  ییاج  یلقع  تالاحم  اریز 
. درادن انعم  نآ  عوقو  ملاع  تابثا و  نوماریپ  ثحب  دوشن ، صخشم  اتوبث  يزیچ  قّقحت  ات  یفرط  زا 

8 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دشاب هتشاد  ینیفلاخم  هنوگچ  تسا  نکمم  دنکیم  ثحب  ماقم  ود  رد  عوضوم ، کی  نوماریپ  هک  ّیلدتسم  * 

: هلمج زا  دشاب  هتشاد  تسا  نکمم  تفلاخم  هنوگود 
. دنرادن لوبق  ار  ءیش  یتاذ  ناکما  توبث و  لصا  هک ، یناسک  - 1

. دنرادن لوبق  جراخ  رد  ار  نآ  عوقو  نکل  دنراد ، لوبق  ار  ءیش  یتاذ  ناکما  توبث و  لصا  هک ، یناسک  - 2
؟ تسیچ هناکما ) وه  فورعملا  ّنا  ملعاف   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا هدومن  ثحب  ماقم  ود  رد  ّنظ  ندوب  تجح  رد  نیلدتسم ، روهشم  نوچمه  هک  تسا  خیش  رظن  هب  هراشا 
دیامن تباث  هک  تسا  نیا  لابند  هب  اذـل  تسا و  جراخ  ثحب  هریاد  زا  یلقع  تالاحم  هک  ارچ  دـنکیم . ثحب  نآ  یتوبث  ناکما  زا  ادـتبا  - 1

. دشاب هتشاد  دوجو  جراخ  رد  ثحب  عوضوم  تسا  نکمم  هک 
. دزادرپیم تابثا  عوقو و  ملاع  ینعی : مود  ماقم  هب  عوضوم ، توبث  زا  دعب  - 2

؟ دنتسه یناسک  هچ  خیش  ربارب  رد  لّوا  ماقم  نیفلاخم  * 
. یئاّبج هّماع ، نایم  زا  هبق و  نبا  هیماما ، ءاملع  نایم  زا 

؟ دنتسه یناسک  هچ  خیش  لالدتسا  ربارب  رد  مّود  نیفلاخم  * 
. یضترم دیس  سیردا و  نبا  هرهز ، نبا  یسربط ، بانج 

؟ دراد دوجو  یتایرظن  هچ  ّنظ  هب  دّبعت  هلاحتسا  ناکما و  هلحرم  رد  قوف  لئاسم  هب  هجوت  اب  * 
. هیماما نیمّلکتم  اهقف و  روهشم  رظن  - 2 هبق ، نبا  بانج  رظن  - 1 دراد : دوجو  هیرظن  ود 

؟ تسیچ ّنظ  هب  دّبعت  هلاحتسا  ناکما و  اب  هطبار  رد  هبق  نبا  بانج  رظن  * 
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. دنکیمن اهنآ  ربارب  رد  دّبعت  هب  مزلم  ار  ام  عراش ، اذل  دراد و  دساف  یلات  هّینظ  تاراما  هب  دّبعت  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ دحاولا ) ربخلاب  لمعلا  ۀلاحتسا  یف  یلحملا ...  لیلدلا  نم  رهظی  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

تاـبثا رد  شمود  لـیلد  رد  هچرگا  تسا  هتفگ  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  ّتیعونمم  اـب  هطبار  رد  ار  قوف  نخـس  هبق  نبا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا 
. دوشیم لماش  ار  لوقنم ....  عامجا  ربخ و  زا  معا  هّینظ  تاراما  قلطم  هدوب و  ماع  شیاعّدم 

؟ تسیچ نیهجوب ) هبهذم  یلع  ّلدتسا   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا هدومن  لالدتسا  اهنآ  هب  هلاحتسا ) ّتیلک  عنم و  مومع  ینعی :  ) شیاعّدم تابثا  رد  هبق  نبا  هک  یهجو  ود  هب  تسا  هراشا 

9 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ هبق  نبا  لّوا  لیلد  رد  بلطم  لصاح  * 

مزال دشابن ، یعنام  القع  دامتعا  نیا  رد  دـشاب و  نکمم  زیاج و  يوبن  ترـضح  زا  نید ) عورف   ) رابخا رد  دـّبعت  دامتعا و  رگا  هک : تسا  نیا 
. دشاب زیاج  زین  ربخ  هب  دامتعا  نید ) لوصا   ) دنوادخ زا  رابخا  رد  دیآیم 

. هلثم موزلملاف  لطاب  مزاللا  هکنآ : لاح  و 
هک یـصخش  هچنانچ  میریذپب . قیقحت  نودـب  ام  هدومرف و  نانچونینچ  ع )  ) قداص ماما  ای  و  ص )  ) ربمایپ دـنک ، لقن  یـسک  رگا  لثملا : یف 

ءاملع عامجا  هب  بلطم  نیا  هکیلاحرد  میریذـپب  دـیاب  ماهدروآ  ربخ  ادـخ  بناج  زا  مربماـیپ و  نم  هک  دـنک  اـعّدا  تسا  قثوم  رهاـظلا  یلع 
. تسا لطاب 

؟ تسیچ مزال  لاطبا  رب  ناتلیلد  * 
تفریذپ و ار  یـسک  تّوبن  ناوتیمن  اعّدا  فرـص  اب  اذل  دشابیم و  نید  لوصا  رد  دـحاو  ربخ  هب  دـّبعت  رد  زاوج  مدـع  عیارـش  همه  عامجا 

. تسا هزجعم  دنمزاین 
. دومن دامتعا  دحاو  ربخ  هب  ناوتیمن  مه  نید  عورف  رد  هکنیا : ینعی  تسا  نآ  لثم  مه  موزلم  سپ 

؟ تسا هنوگچ  قوف  موزلم  مزال و  نایم  همزالم  * 
( عورف لوصا و   ) ود ره  رد  طانم  ینعی  دنشابیم ، ّتیجح  ناکرا  طیارـش و  ياراد  رهاظلا  یلع  هقث و  دحاو  ربخ  ود  ره  هک : تسا  هنوگنیا 

. دشابیم یکی 
؟ تسا هنوگچ  هبق  نبا  مود  لیلد  زا  بلطم  لصاح  * 

ای تسا  عقاو  اب  قباطم  ای  دحاو  ربخ  دافم  اریز  ددرگ ، لالح  ندش  مارح  مارح و  ندش  لالح  بجوم  دحاو  ربخ  ود  ره  هک : تسا  هنوگنیا 
لها هبّوصم و  مالک  هب  دـشابن  عقاو  اـب  قباـطم  دـحاو  ربخ  داـفم  هک  یتروص  رد  نکل  تسین  یثحب  لّوا  تروص  رد  تسین ، عقاو  اـب  قباـطم 

. دشابیمن لوبق  لباق  هیماما  رظن  زا  هک  میسریم  فالخ 
: رگید ترابع  هب 

دراوم زا  يرایـسب  رد  هچرگا  ینعی : دنـشابیمن  عقاو  اب  قباطم  هشیمه  هّینظ  تاراـما  تسا و  هّینظ  تاراـما  هلمج  زا  دـحاو  ربخ  هک  اـجنآ  زا 
تسا دراوم  نیمه  رد  دننکیم و  تیاده  عقاو  فالخ  هب  ار  فّلکم  مه  یهاگ  نکل  دنناسریم و  یعقاو  مکح  هب  ار  فّلکم  و  دنابیـصم ،

. دیآیم شیپ  هدسفم  ءاقلا  هک 
: لثملا یف 

عقاو رد  عوضوم  نآ  مکح  سکعلاب  ای  دـنکب و  نآ  تمرح  رب  تلالد  دـحاو  ربخ  دـشاب و  هدوب  ّتیلح  عقاو  رد  یعوضوم  کـی  مکح  رگا 
ّتیلح تمرح و  زا  دیاب  سپ  مینادب  تجح  ار  ربخ  نآ  ام  رگا  درک . دـیاب  هچ  دـنکب  نآ  ّتیلح  رب  تلالد  دـحاو  ربخ  دـشاب و  هدوب  تمرح 

ار ربخ  دافم  اهنت  میشکب و  تسد  يرمالا  سفن  یعقاو و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 294 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا لطاب  هیماما  رظن  زا  هک  تسا  فالخ  لها  مالک  هبّوصم و  رظن  نامه  نیا  هک  میهد  رارق  مکح 

؟ دوشیم لصاح  قوف  بلطم  زا  ياهجیتن  هچ  * 
هب هکلب  یّنظ  ربخ  چیه  هب  هک  دیآیم  مزال  دراد ، رارق  هدسفم ) رد  ءاقلا   ) يروذـحم نینچ  ضرعم  رد  دـحاو  ربخ  ندوب  تّجح  هک  اجنآ  زا 

. دشاب یعقاو  مکح  هدننکنایب  هچرگا  مینکن . دامتعا  یملع  ریغ  هراما  چیه 
؟ تسیچ لالحلا ) میرحت  مارحلا و  لیلحتل  بجوم  هب  لمعلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

ترابع هب  لالح و  میرحت  مارح و  لیلحت  مینک ، لمع  اهنآ  قبطرب  ام  دـشاب و  تّجح  يرگید  هراما  ره  اـی  دـحاو و  ربخ  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسا لطاب  دیآ  مزال  تحلصم  تیوفت  ای  هدسفم و  رد  ءاقلا  رگید :

؟ تسا لطاب  قوف  مزال  ارچ  * 
. تسا نآ  لثم  مه  موزلم  نیاربانب  دوشیمن ، رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  قوف  مزال  نوچ 

. دشابیمن تسرد  هراما  هب  دّبعت  نیاربانب 
11 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. لاحم هب  دّبعتلا  نم  مزلی  ّهناب ال  عطقن  ّاناب  ناکمالا : یلع  روهشملا  ّلدتسا  و 

هملع ۀـّحبقملا و  ۀنّـسحملا و  تاهجلا  عیمجب  لـقعلا  ۀـطاحإ  یلع  فوقوم  عقاولا  یف  لاـحملا  موزل  مدـعب  عطقلا  ذا  رظن ، ریرقتلا  اذـه  یف  و 
. هیف نحن  امیف  لصاح  ریغ  وه  و  اهئافتناب ،

. ناکمالاب مکحلا  یف  ءالقعلا  هکلسی  قیرط  اذه  و  ۀلاحتسالا ، بجوی  ام  لّمأتلا  دعب  انلوقع  یف  دجن  ّانا ال  اذکه : رّرقی  نأ  یلوألاف 
، یلاعت هّللا  نع  رابخالا  یلع  اسایق  زاوجلا  مدع  ّنأ  عم  عانتمالا ، یلع  ال  عوقولا ، مدـع  یلع  ماق  اّمنا  عامجالا  ّنأ  لّوألا : هلیلد  نع  باوجلا  و 

تبث اّمم  هیف ، نحن  ام  لثم  ال  دحاولا ، ربخب  لمعلا  یلع  اعورف  الوصا و  ۀعیرّـشلا  سیـسأت  ینب  اذا  امیف  وه  اّمنا  ۀمزالملا ، ۀّحـص  میلـست  دعب 
. ّقحلل نیملاّظلا  ءافخا  ضراوعلا و  نم  ۀلمجلا  یف  اهئافتخا  ضرغ  نکل  ۀّیعطقلا ، ّۀلدألاب  هعورف  عیمج  نیّدلا و  لصأ 

نوکی دق  ّهنأل  اضیأ ، عطقلا  لب  دیلا ، ۀنّیبلا و  يوتفلاک و  ملعلل ، ةدیفملا  ریغلا  ةریثکلا  رومالاب  ضقنلاب  ةرات  هنع  بیجأ  [ 1 :] یناثلا هلیلد  اّمأ  و 
الف ارهاظ  ّیعقاولا  لالحلا  میرحت  دیرا  نا  و  هموزل ، مّلـسن  الف  هسکع  وا  ّيرهاظلا  لالحلا  میرحت  دیرا  نا  ّهنأب  ّلحلاب  يرخا  و  ابّکرم . الهج 

. هعانتما مّلسن 
: همجرت

دحاو ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رب  روهشم  لالدتسا 

. دیآیمن مزال  یلاحم  دحاو ، ربخ  هب  دّبعت  زا  هک  میراد  نیقی  ام  هک : دناهدرک  لالدتسا  هنوگنیا  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رب  روهشم 

روهشم لالدتسا  رد  خیش  هشقانم 

مامت هب  لقع  نتـشاد  هطاحا  رب  تسا  بترتم  فوقوم و  عقاو  رد  لاحم ، ندـماین  مزال  هب  عطق  اریز  تسا ، یلاکـشا  لـیلد  ناـیب  هوحن  نیا  رد 
. دشابیمن لصاح  ام  لقع  يارب  ياهطاحا ) نینچ   ) هکنآ لاح  و  تاهج ،)  ) نآ ندوب  یفتنم  هب  لقع  یهاگآ  حّبقم و  نّسحم و  تاهج 

12 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: دحاو ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رد  خیش  نایب 

ثعاب هک  يزیچ  نآ ، رد  هشیدـنا  ناملقع و  هب  هعجارم  زا  سپ  اـم  هک : دوش  ناـیب  روطنیا  دـحاو ، ربخ  هب  دـّبعت  ناـکما  هک ، تسا  هتـسیاش 
. دناهدومیپ ار  نآ  ءالقع  هک  تسا  یقیرط  دّبعت ) یتوبث  ناکما  هب  مکح  رد   ) قیرط نیا  و  میباییمن ، دشاب  دحاو  ربخ  هب  دامتعا  هلاحتسا 

: هبق نبا  لّوا  لیلد  هب  خیش  خساپ 

زا یلاعت . هناحبـس و  قح  ترـضح  زا  رابخا  عانتما  رب  هن  تسا ) جراخ  رد  نآ  نتـشادن  ققحت  و   ) عوقو مدـع  رب  ءاملع  عامجا  هک : تسا  نیا 
همزالم یتسرد  ضرف  هب  و  تسین . زیاج  هدوب و  قرافلا  عم  نید ) لوصا  رد  ربخ  هب  دـّبعت  اب  نید  عورف  رد  ربخ  هب  دـّبعت   ) سایق هتـشذگ  نیا 

هک ام  ثحب  دروم  لثم  رد  هن  دوش ، انب  دـحاو  ربخ  هب  دـّبعت  ساـسارب  تعیرـش  عورف  لوصا و  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  ساـیق  نیا  زین ،
ندومن ناهنپ  يدعب و  ضراوع  هطساو  هب  هیعطق ، ّهلدا  نیا  ندنام  یفخم  زا  دارم  نکل  هدش ، تباث  یعطق  ّهلدا  اب  نآ  عورف  مامت  نید و  لصا 

. مینکیم لمع  اهنآ  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  تسا  طیارش  عماج  هک  یلداع  ربخ  هلیسو  هب  ، ) اذل تسا . ّقح  هب  نیملاظ 

هبق نبا  مّود  لیلد  زا  خساپ 

ملع دیفم  هکنآ  لاح  تسا و  زیاج  رونا  عرش  رد  يرایسب  روما  هب  دّبعت  هکنیا : هب  تسا  هدش  هداد  یـضقن  خساپ  هبق  نبا  مّود  لیلد  زا  یهاگ 
یهاگ عطق ، هکاریز  دوشیم ، عقاو  هبق ) نبا   ) مّود لاکشا  لومشم  زین  عطق  هکلب  دی ، ندوب  هراما  هنّیب ، تداهش  هیقف ، ياوتف  لثم : دنشابیمن ،

(. عقاو اب  قباطم  هن   ) دشابیم بکرم  لهج 
: هک انعم  نیا  هب  تسا ، یّلح  خساپ  هبق  نبا  مّود  لیلد  زا  یهاگ  و 

مارح لالح و  تسا ، مارح  لالح و  مادک  ناتدارم  دوشیم ، لالح  میرحت  ای  مارح  لیلحت  مزلتسم  هّینظ  هراما  هب  لمع  دییوگیم : هک  امـش  )
)؟ يرهاظ مارح  لالح و  ای  یعقاو ؟

. دیآ مزال  يروذحم  نینچ  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  زا  هک  میرادن  لوبق  دشاب ، دارم  يرهاظ  مارح  ندش  لالح  يرهاظ و  لالح  ندش  مارح  رگا 
. تسا یعنتمم  رما  زین  نآ  هک  میریذپیمن  دشاب  دارم  هراما ) مایق  اب   ) یعقاو مارح  ندش  لالح  یعقاو و  لالح  ندش  مارح  رگا  و 

13 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هنوگچ  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  یتوبث  ناکما  رب  روهشم  لالدتسا  * 
مینک لمع  دوخ  عطق  هب  میناوتیم  هک  اجنآ  زا  دـیآیمن و  مزال  یلاحم  چـیه  دـحاو  ربخ  هب  دـّبعت  زا  هکنیا  هب  میراد  عطق  اـم  هک : تسا  نیا 

. دّبعت ناکما  هب  مینکیم  مکح  سپ 
؟ تسیچ دحاو  ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رد  روهشم  لالدتسا  رب  خیش  هشقانم  لاکشا و  * 

ییاعدا نینچ  دناوتیم  یـسک  اریز  تسا  یگرزب  یلیخ  ياعّدا  درادـن  ياهدـسفم  عقاو  رد  ّنظ  هب  دـّبعت  هکنیا  هب  عطق  ياعدا  هک : تسا  نیا 
: هک دنکب 

. دشاب طیحم  لعف  تاحبقم  تانسحم و  مامت  هب  شلقع  الّوا :
. دباین نآ  ماجنا  رد  دنوشیم  لعف  ندوب  حیبق  ثعاب  هک  یتاهج  زا  کیچیه  هک  دشاب  عطاق  ایناث :

: یهاگآ هطاحا و  نینچ  نکل  و 
هداس و رایـسب  دراوم  یهاگ  هک  اجنآ  ات  تسا  روصحم  دودحم و  ام  كاردا  لقع و  ملع و  هک  ارچ  تسا  جراخ  ام  كرد  هدودحم  زا  الوا :
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یعقاو حبق  نسح و  تاهج  مامت  رب  ار  دوخ  لقع  میناوتیم  هنوگچ  اذـل  دوشیم و  لفاغ  دوخ  یلبق  تامولعم  زا  هدرک و  شومارف  ار  نشور 
. تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  دراد و  ياهطاحا  نینچ  هک  تسا  بیغلا  ملاع  اهنت  سپ  مینکب ، ار  ییاعّدا  نینچ  هتسناد ، ّطلسم  طیحم و  ءایشا 
یئاعدا نینچ  ات  تسا  تایرورض  زا  ّنظ  هب  دّبعت  هلئسم  هن  نکل  میشاب و  هتـشاد  كاردا  تایرورـض  رد  میناوتیم  ام  هک  تسا  تسرد  ایناث :

. درک ییاعّدا  نینچ  عطاق  سرض  هب  ناوتیمن  اذل  میتسه و  بیغلا  ملاع  ام  هن  دشاب و  حیحص 
؟ تسیچ اذکه ) رّرقی  نا  یلوالاف ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. مییامن ریرقت  هبق  نبا  هویش  هن  القع و  هویش  هب  کّسمت  اب  ار  دحاو  ربخ  هب  دامتعا  دّبعت و  یتوبث  ناکما  رب  لیلد  هک : تسا  نیا 
؟ تسا هنوگچ  هّینظ  تاراما  دحاو و  ربخ  هب  دّبعت  ناکما  زا  خیش  ریرقت  * 

مکح اعیرـس  دنزیمن و  تواضق  هب  تسد  هلـصافالب  يزیچ  ندرک  رّوصت  ای  ندینـش و  ضحم  هب  یقطنم  لقاع و  ناسنا  کی  هک : تسا  نیا 
. دهدیمن هلاحتسا  ناکما و  هب 

. دریگیم رظن  رد  ار  هدساف  یلاوت  هلاحتسا و  تهج  هدرک و  هعلاطم  روصت  ای  عومسم و  نآ  فارطا  رد  هکلب 
تحلـصم تسین ، ای  تسه  ضقانت  مزلتـسم  تسین ، ای  تسه  رود  مزلتـسم  بلطم  نیا  ایآ  هک  تسد  نیا  زا  یلامتحا ، رّدقم و  تالاؤس  هب  و 

ای دراد  دوجو  نآ  رد  يزارتحالا  مزال  هدسفم  هن ، ای  تسه  نآ  رد  همزلم 
14 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ار ربخ )  ) ءیش نآ  هب  دّبعت  هلاحتـسا  ای  حبق  بجوم  هک  یتهج  ام  لقع  هک  یماگنه  و  اذکه .....  هن و  ای  دراد  یهلا  تمکح  اب  تفلاخم  هن ،
نیمه هکاجنآزا  اذل  و  دهدیم ، لامتحا  ار  نآ  هب  دّبعت  زاوج  درادـن  ار  هلاحتـسا  حـبق و  تاهج  زا  کیچـیه  هک  دـش  نئمطم  درکن و  ادـیپ 

. دهدیم يوتف  ربخ )  ) ءیش نآ  ناکما  هب  تسا  یفاک  بلطم  یتوبث  ناکما  رد  یلقع  زیوجت  زا  رادقم 
: دیوگیم رگید  ترابع  هب 

زا ءایـشا  ناکما  هب  مکح  رد  ءالقع  هک  تسا  یقیرط  نامه  نیا  و  تسا . نکمم  رما  نآ  دوشن  هماقا  نآ  فـالخرب  عطاـق  ناـهرب  هکیماداـم 
: هک تسا  هتفگ  مه  انیس  نبا  سیئرلا  خیش  هکنانچ  دناهدرک ، هدافتسا  نآ 

«. ناکمالا ۀعقب  یف  هرذف  لیلد  هعانتما  یلع  مقی  مل  کعمس و  ام  ّلک  »
: دناهدومرف القع  رگید  ترابع  هب  ای 

« ناهربلا حضاو  هنع  كردی  مل  ام  ناکمالا  ۀعقب  یف  هرذف  کعمس  ام  ّلک  »
.« دوش هماقا  شاهلاحتسا  عنم و  رب  یعطاق  لیلد  حضاو و  ناهرب  هکیمادام  ات  امن  شناکما  هب  مکح  دینش  وت  شوگ  ار  هچره  »

؟ تسیچ خیش  ریرقت  لصاح  * 
العف اذل  میتفاین ، نآ  هب  دّبعت  يارب  يدساف  یلات  نونکات  ام  تسا و  نینچ  تسا  هّینظ  تاراما  هب  دـّبعت  هلئـسم  هک  هیف ، نحن  ام  هک : تسا  نیا 

. دوش هماقا  نآ  فالخرب  یلیلد  ادعب  هکنیا  رگم  مینکیم ، نآ  ناکما  هب  مکح 
. دومن میهاوخ  صخشم  ار  نامدوخ  یلمع  هفیظو  هدومن و  تباث  ادعب )  ) مه ار  عوقو  دش ، تباث  نآ  ناکما  هک  لاح  اذل  و 

؟ تسیچ هبق  نبا  لّوا  لیلد  زا  باوج  رد  خیش  دارم  * 
: دیوگب هبق  نبا  هب  هک : تسا  نیا 

. دیاهدومن سایق  يوبن  ترضح  زا  رابخا  هب  ار  یلاعت  يادخ  زا  رابخا  امش  الّوا :
. میرادن لوبق  ار  یهقف  سایق  ام  هکنآ  لاح  دیاهدرک و  هسیاقم  نید  لوصا  رد  ربخ  هب  دّبعت  اب  نید  عورف  رد  ار  ربخ  هب  دّبعت  ینعی :

ّلحم و رد  هکیلاحرد  دیتفرگ ، هجیتن  ار  یبن  زا  رابخا  هب  دّبعت  هلاحتـسا  یلاعتقح ، زا  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  هلاحتـسا  رب  ءاملع  عامجا  زا  ایناث :
. دیاهدرک هابتشا  عامجا  دقعم 
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؟ تسیچ عانتمالا )..  یلع  عوقولا ال  مدع  یلع  ماق  اّمنا  عامجالا  ّنا   ) ترابع زا  خیش  زا  دارم  سپ  * 
: هکاریز تسا  هدومن  هابتشا  قافتا ، عامجا و  ّلحم  رد  هبق  نبا  بانج  هک : تسا  نیا 

15 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مکح کی  ناوتیمن  يدّبعت  لیلد  کی  اب  اذل  و  یعرش ، يدّبعت  لیلد  کی  عامجا  تسا و  یلقع  هلئسم  کی  هلاحتسا ، ناکما و  هلئـسم  الّوا :

. دومن تابثا  ار  یلقع 
. ناکما ماقم  هن  تسا  عوقو  ماقم  هب  طوبرم  عامجا  ایناث :

مدع رب  دوخ  امـش  هکلب  دنک ، تباث  ار  امـش  ياعّدـم  ات  دـشابیمن  یلاعتقح  زا  رابخا  رد  دـحاو  ربخ  هب  لمع  هلاحتـسا  عامجا ، ّقلعتم  اثلاث :
. دیراد رظنقافتا  نآ  عوقو 

؟ تسیچ ناکما  ماقم  هن  تسا  عوقو  ماقم  هب  طوبرم  عامجا  هکنیا ، زا  امش  دارم  * 
. تسین نکمم  شتّیجح  الصا  دیوگب : هکنیا  هن  تسین ، تجح  نید  لوصا  رد  دحاو  ربخ  دیوگیم : عامجا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ رابخالا )..  یلع  اسایق  زاوجلا  مدع  نا  عم   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: دیامرفیم هکنانچ  هبق ، نبا  ربارب  رد  تسا  خیش  طسوت  سایق  لها  هئطخت 

نید لوصا  رد  یلاعتقح  زا  رابخا  باب  رد  هک  ارچ  تسا  قرافلا  عم  سایق  کی  یلاعتقح  زا  رابخا  هب  ص )  ) ربماـیپ زا  راـبخا  ساـیق  اـساسا 
. تسا ناوارف  بذک  یعاود  یناسفن و  ياههزیگنا 

: هک اریز 
هتـشگ و مرتحم  نانآ  نایم  رد  دـیامن  دـقتعم  دوخ  هب  هداد و  بیرف  ار  اهنآ  دـنک و  لالـضا  اوغا و  ار  مدرم  دـناوتب ، هچنانچ  وگغورد  ربخم 

. دروآیم تسد  هب  بذاک  یماقم 
هتفرگ راـک  هب  دوش  لـصاح  تسا  نکمم  قیرط  نیا  زا  هک  هلـصاح  داـسف  يریگـشیپ  رد  هیلقن  هیلقع و  ّهلدا  ماـمت  هک  تسا  هتـسیاش  اذـل ، و 

. ریغال دندامتعا و  لباق  یملع  یعطق و  لئالد  اهنت  هک  دننک  تلالد  لئالد  همه  دنوش و 
: هکنآ لاح  و 

. تسین هجوت  لباق  دشاب  مه  رگا  ای  درادن  دوجو  ای  هیناسفن  یعاود  نیا  نید ) عورف  رد   ) یبن زا  رابخا  رد 
: هجیتن رد 

. دشابن اور  زیاج و  مه  عورف  رد  هک  دوشیمن  نیا  رب  لیلد  دشابن  اور  نید  لوصا  رد  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  دامتعا و  رگا 
؟ تسیچ ۀعیرشلا )....  سیسأت  ینب  اذا  امیف  وه  اّمنا  ۀمزالملا  ۀّحص  میلست  دعب   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسا  نیا  هب  هراشا 
. درادن دوجو  ماقم  ود  نیا  نایم  یمزالت  الّوا :

هب لئاق  هک  ییاهنآ  ام و  هک  تسرد  یتروص  رد  سایق  نیا  ود ، نیا  نایم  همزالم  ضرف  هب  ایناث :
16 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. میئامن تابثا  نآ  اب  ار  نید ) عورف  نید و  لوصا   ) بتکم ياههیاپ  مامت  میهاوخب  دنتسه  دحاو  ربخ  ّتیجح 
دانتـسا يرگید  لیلد  هب  هیعطق  ّهلدا  زا  ریغ  هب  نید  لوصا  تابثا  رد  هدـش و  تباـث  هعطاـق  ّهلدا  نیهارب و  اـب  نید  لوصا  تسین و  نینچ  نکل 

. تسا هتشگ  تباث  عامجا ) لقع و  تنس ، باتک ،  ) هعبرا عبانم  زا  ینیقی  یعطق و  لیالد  اب  زین  نید  عورف  زا  هدمع  تمسق  انمض  تسا . هدشن 
تعیرش هب  نیملاظ  نیضرغم و  ضرغ  ای  اههطساو و  ترثک  رطاخ  هب  یهقف  فلتخم  لئاسم  عورف و  رد  ّهلدا  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  یهتنم ،

. تسا هدنام  ناهنپ  ام  رظن  زا  هکنیا  ای  هدیسرن و  ام  تسد  هب  هقح  وه  امک 
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دّبعت دروم  ار  نآ  هدرک و  کّسمت  هقث  ربخ  هب  یّـصاخ  طیارـش  اب  یلمع ، ماکحا  یهقف و  لئاسم  هب  یبایتسد  تهج  املع  تارـضح  اذـل  و 
. دناهداد رارق 

ام رد  هبق  نبا  نخـس  سپ  دورب  نیب  زا  یبارطـضا  ینارگن و  هنوگره  ات  هتـسناد  تّجح  طرـش  نیدـنچ  اب  ار  دـحاو  ربخ  ام  رگید : ترابع  هب 
. درادن ییاج  هیف  نحن 

؟ تسیچ ةرات )...  هنع  بیجا  دقف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. هبق نبا  مّود  لیلد  زا  تسا  لوصف  بحاص  بانج  یّلح  یضقن و  خساپ  ود  هب  هراشا 

؟ دنکیم ضقن  ار  هبق  نبا  مّود  لیلد  يروما  هچ  اب  لوصف  بحاص  * 
: لیذ روما  اب 

هبق نبا  نایب  لومـشم  سپ  دـننکیم  اطخ  يدراوم  رد  هّینظ  روما  تسا و  هّینظ  روما  زا  يوتف  کشالب  هک  ارچ  یماع . ّقح  رد  هیقف  ياوتف  - 1
. دشاب تجح  دّلقم  ّقح  رد  دیابن  هدش و 

تجح دّلقم  قح  رد  مّلـسم  روطهب  دهتجم  ياوتف  هکنآ : لاح  تسا و  يراج  زین  يوتف  رد  انیع  دومن  رکذ  دحاو  ربخ  رد  هک  یلاکـشا  ینعی :
. تسا فرتعم  انعم  نیدب  دوخ  ناشیا  تسا و 

لصا لثم : هیملع  لوصا  قالطا ، ای  مومع  هب  دنتسم  ّنظ  لثم : یظفل  نونظ  نیملسملا ، قوس  هدعاق  نیدهاش ، تداهـش  هنّیب ، دی و  هدعاق  - 2
. دندراو هبق ) نبا   ) امش نایب  رد  هدوب و  هّینظ  روما  زا  هک  تئارب ،

. دنتسه تجح  کلذعم  اّما 
نبا  ) امش نایب  لومـشم  تسا و  بکرم  لهج  عقاو ، رد  دشابیمن و  عقاو  اب  قباطم  هدرک  اطخ  مه  عطق  دراوم  یخرب  رد  نونظ ، زا  رتالاب  - 3

. دوشیم هبق )
لالح میرحت  مارح و  لیلحت  مزلتسم  نآ  هب  لمع  دشابن و  لوقعم  نآ  هب  دّبعت  هدوبن و  تجح  زین  عطق  هک : تسا  نیا  امش  مالک  همزال  سپ :

هب تسا و  تّجح  عطق  هک : دییوگیم  دوخ  امش  هکیلاحرد  دوش .
17 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. عاّبتالا بجاو  لقع  مکح 
هب دّبعت  هلئسم  رد  ار  خساپ  نامه  ام  دهدب ، هک  یخـساپ  ره  دیهدیم . خساپ  هنوگچ  ار  روکذم  دراوم  هک  میـسرپیم  هبق  نبا  بانج  زا  لاح 

. میهدیم دحاو  ربخ 
. دنکیم در  ربخ  دروم  رد  ار  نآ  هک  دراد  يرایسب  ضقن  دراوم  هبق  نبا  بانج  ياعّدا  هکنیا : هجیتن 

؟ دینک نایب  راصتخا  هب  ار  هدشدای  روما  رد  ضقن  هجو  * 
. تسا يراج  روکذم  روما  رد  انیع  دیدرگ و  رکذ  دحاو  ربخ  رد  لوصف  بحاص  بانج  زا  هک  تسا  یلاکشا  نامه  صقن  هجو 

. دراد دوجو  زین  روکذم  دراوم  رد  دحاو ، ربخ  هب  لاکشا  طانم  رایعم و  ود  ناونع  هب  عقاو  اب  تفلاخم  لامتحا  ندوب و  یملع  ریغ  ینعی :
هکنآ لاح  دشاب و  زین  هدشدای  روما  هب  دامتعا  زاوج  مدع  بجوم  دیاب  تسا  دحاو  ربخ  هب  دامتعا  زاوج  مدع  بجوم  داریا  نیا  هچنانچ  اذـل 

. تسا مئاق  روما  نیا  ّتیجح  رب  عامجا 
؟ تسیچ يرهاظ  یعقاو و  ماکحا  زا  دارم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. هن ای  میشاب  هتشاد  نآ  يوس  هب  یقیرط  رهاظ  رد  ام  هکنیا  هچ  تسا . تباث  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هک  تسا  نآ  یعقاو  مکح  زا  دارم 
. دشاب لوصا  زا  یلصا  ای  تاراما  زا  ياهراما  ياّدؤم  هک : تسا  نآ  يرهاظ  مکح  زا  دارم  و 

؟ تسیچ هبق  نبا  مّود  لیلد  هب  لوصف  بحاص  یّلح  خساپ  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب  * 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا مارح  لالح و  مادـک  ناتدارم  تسا ، لالح  میرحت  مارح و  لیلحت  مزلتـسم  هّینظ  هراـما  هب  لـمع  دـییوگیم ، هک  امـش  هک : تسا  نیا 
؟ يرهاظ ای  یعقاو  مارح  لالح و 

: تسا لیذ  لامتحا  ود  نیا  زا  یکی  لالح  میرحت  ای  مارح  لیلحت  زا  دارم  هک  ارچ 
. دوشیم مارح  يرهاظ  لالح  لالح و  يرهاظ  مارح  یّنظ ، هراما  هب  لمع  هطساو  هب  میئوگب : هکنیا  - 1

. دوشیم مارح  یعقاو  لالح  لالح و  یعقاو  مارح  هّیملع ، ریغ  تاراما  دحاو و  ربخ  هب  دّبعت  زا  میئوگب : هکنیا  ای  و  - 2
هراما هب  دـّبعت  نایم  هک  ارچ  تسا . یلوقعمان  نخـس  هدومن ، لالح  ار  يرهاظ  مارح  ای  هدرک و  مارح  ار  يرهاظ  لـالح  دـییوگب : رگا  لاـح :

. درادن دوجو  یمزالت  چیه  دوش  لالح  يرهاظ  مارح  هکنیا  یملع و  ریغ 
لالح ای  يرهاظ  مارح  هکلب  دوش  مارح  ات  تسین  رهاظ  رد  یلالح  ای  دوش و  لالح  ات  تسین  رهاظ  رد  یمارح  هراما ، مایق  زا  رظنعطق  اـب  اریز 

لاحم سپ  تسا  هدش  مئاق  نآرب  هراما  هک  تسا  يزیچ  نامه  يرهاظ 
18 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیآیمن مزال 
هکنیا ات  تمرح  هن  تسا  ّتیلح  نامه  يرهاظ  مکح  دوش  لصاح  ّنظ  زیچ  کی  ّتیلح  هب  دـحاو  ربخ  قیرط  زا  هک  یتقو  رگید : تراـبع  هب 

. دوش ّتیلح  هب  لیدبت  تمرح  ربخ ، نآ  هب  لمع  زا 
دیتفگ امـش  هک  یمزالت  ضرف  ود  زا  کیچیه  رد  یعقاو ، هکنیا  ای  مینادب  يرهاظ  ار  دـحاو  ربخ  زا  دافتـسم  میرحت  لیلحت و  هچ  هجیتن : رد 

. دیآیمن مزال 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  زین  رما  نیا  دوشیم  لالح  هراما  مایق  اب  یعقاو  مارح  هکنیا  ای  هتشگ و  مارح  یعقاو  لالح  دیئوگب : رگا  و 

. دوش لالح  یعقاو  مارح  ای  مارح و  یعقاو  لالح  هک  دیآیم  مزال  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  زا  هک : تسا  نیا  دارم  ای  - 1
. دنوشیم لالح  مارح و  رهاظ  رد  یعقاو ، مارح  لالح و  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  زا  هک : تسا  نیا  دارم  ای  - 2

یمزالت هنوگچیه  سکعلاب  ای  یعقاو  مارح  ندـش  لالح  دـحاو و  ربخ  هب  لمع  نایم  هک : مییوگیم  دـشاب  لّوا  تروص  ناتدارم  رگا  لاح :
دیآ مزال  رگید ، یملع  ریغ  تاراما  ای  دحاو و  ربخ  هب  لمع  زا  هک  دنچره  هک : مییوگیم  دـشاب  مّود  تروص  ناتدارم  رگا  درادـن و  دوجو 

عونمم ار  نونظ  هلمج  زا  تاراما  رگید  ای  دـحاو و  ربخ  هب  لمع  ناوتیمن  نکل  دـنوش ، لـالح  مارح و  رهاـظ  رد  یعقاو  مارح  لـالح و  هک 
؟ ارچ درک .

ریغ تاراما  ریاس  ای  دحاو  ربخ  هب  لمع  هدعاق  راک  لیهـست  روظنم  هب  رگا  اذـلف  دـشابیم  اهنآ  عیرـشت  رد  نسح  عبات  ماکحا ، توبث  هکاریز 
ار یتاراما  نینچ  هب  لمع  سدـقم  عراش  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـیامن  ادـیپ  نسح  یعطق ، لـیلد  لیـصحت  رد  فّلکت  مدـع  نینچمه  یملع و 

ناکما دوجو  اب  دهاش و ....  تداهـش  دـی و  بحاص  نخـس  باحـصتسا ، لثم : یعرـش  یّنظ  تاراما  رب  دامتعا  هک  روطنامه  دـیامن  زیوجت 
. دشابیم ناگدنب  روما  رد  لیهست  تهج  هب  نیا  و  تسا . هدش  مالعا  عورشم  زیاج و  نآ ، زا  ملع  لیصحت  هعقاو و  زا  صحف 

. دشابیم هراما  ياّدؤم  يرهاظ و  مکح  هب  لمع  ام  هفیظو  میشاب  هتشادن  یعقاو  مکح  هب  یسرتسد  ام  رگا  هکنیا : مالک  هصالخ 
. دوب میهاوخ  روذعم  ام  دیآرد  عقاو  اب  فلاخم  هچنانچ  بولطملا و  وهف  دوب  عقاو  قباطم  هراما  ياّدؤم  رگا  لاح :

؟ تسیچ هبق  نبا  مود  لیلد  زا  لوصف  بحاص  خساپ  نوماریپ  خیش  بانج  رظن  * 
خساپ نیا  نمـض  رد  هک  دهدیم  یخـساپ  هدومن و  داجیا  ار  یقوقـش  دوخ  اذل  دریذپیمن و  قلطم  لماک و  روطهب  ار  خساپ  ود  زا  کیچیه 

. دوشیم نشور  لوصف  بحاص  خساپ  تالکشم  فعض و  طاقن 
19 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
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: لاقی نأ  یلوالا  و 
ضرف عم  ذا  هعانتما . نع  الـضف  هب  لمعلا  نع  عنملا  لقعی  الف  عقاولاب ، ملعلا  باب  اهیف  دسنا  یتلا  ۀلأسملا  یف  ربخلاب  دّبعّتلا  عانتما  دارأ  نا  ّهنا 
. نیناجملا مئاهبلاک و  مکح ، اهیف  هل  نوکی  نأ ال  اّما  و  ۀعقاولا ، کلت  یف  مکح  فّلکملل  نوکی  نأ  اّما  عقاولاب ، ملعلا  عم  نّکمتلا  مدع 

. دحاولا ربخلا  اهنم  یتلا  ۀّینظلا  تارامألا  لوصألا و  نم  ملعلا  دیفی  ام ال  یلا  هعاجرا  نع  صانم  الف  لّوالا ، یلعف 
. امهنم ّلدتسملا  ّرف  دق  و  ّیعقاولا ، بجاولا  كرت  ّیعقاولا و  مارحلا  لعف  صیخرت  مزلی  یناثلا  یلع  و 

. هکرت وا  هلعف  بلطب  ملع  ام  مارحلا  بجاولا و  ّنأل  میرحت ، بوجو و ال  ملعلا ال  نم  نّکمتلا  مدع  عم  ّنأ  مزتلا  ناف 
ّهنأ رهاظلا  لب  ضرفلا ، اذـه  یف  عانتمالا  ةدارا  ّلدتـسملاب  ّنظن  الف  ناک  فیک  و  هسکع . وا  مارح  لـیلحت  ربخلاـب  دـّبعتلا  نم  مزلی  ـالف  اـنلق :

. ملعلا باب  حاتفنا  اوعّدا  نیّذلا  هعابتأ  دّیسلا و  نم  قبسأ  هنأل  حاتفنالا ، یعّدی 
نم دـعبأ  ءیـش  هل  سیل  و  یتفتـسملا . یلع  ملعلا  باب  دادـسنا  ضورفملا  ّنأل  يوتفلا ، لثمب  هیلع  صقنلل  لاجم  ـال  ّهنأ  رهظ  اـنرکذ : اّـمم  و 

يوتفب لمعلا  زاوج  مدـع  یلع  رثکألاف  ّيداهتجالا  ّنظلا  نم  نّکمت  ول  ّهنأ  یّتح  یتفملا ؛ لوقب  لـمعلا  نم  مارحلا  لـیلحت  لـالحلا و  میرحت 
. عطاقلا یلع  ّدسنم  لامتحالا  اذه  باب  ّناف  ابّکرم ، الهج  عقاولا  یف  هنوک  لامتحا  عم  عطقلاب  هضقن  کلذک  و  ریغلا .

: همجرت

؟ تسیچ هبق  نبا  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 

: دوش هتفگ  هک ، تسا  نیا  رتهب  خساپ 
لوقعم دـحاو  ربخ  هب  لمع  زا  عنم  سپ  تسا ، دودـسم  نآ  هب  ملع  باب  هک  تسا  ياهلئـسم  رد  دـحاو  ربخ  هب  دـّبعت  عانتما  هبق  نبا  دارم  رگا 

رد یمکح  فّلکم  يارب  هک  تسا  نیا  ای  عقاوهب ، ملع  لیـصحت  زا  یئاناوت  مدع  ضرف  اب  اریز  نآ ، ندوب  عنتمم  لاحم و  هب  دـسر  هچ  تسین 
فلکم يارب  یمکح  هعقاو  نآ  رد  هکنیا  ای  دراد و  دوجو  تسا  هتسب  نآ  رد  ملع  باب  هک  ياهثداح  هعقاو و  اب  هطبار 

20 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنافیلکت نودب  هک  ناگناوید  مئاهب و  لثم : درادن  دوجو 

دحاو ربخ  یکی  اهنآ  هلمج  زا  هک  یّنظ  تاراـما  لوصا و  لـثم : یملع  ریغ  لـیلد  هب  فلکم )  ) وا عاـجرا  زج  تسین  ياهراـچ  لّوا  ضرف  رد 
. تسا

بجاو كرت  یعقاو و  مارح  ماجنا  رد  فّلکم  ندومن  زاجم  صّخرم و  دشاب ،) یمکح  هعقاو  نالف  رد  فّلکم  يارب  هک   ) مّود ضرف  رب  انب  و 
. درکیم رارف  روذحم )  ) ود نیا  زا  هبق ) نبا   ) لدتسم هکنآ  لاح  و  دیآیم . مزال  یعقاو 

نآ مارح  بجاو و  هکنآ  هچ  یمیرحت ، هن  تسا و  راک  رد  یبوجو  هن  ملع ، زا  یئاـناوت  مدـع  تروص  رد  هک  دوش  مزتلم  هبق ) نبا   ) رگا سپ 
. دشاب شکرت  بلط  هب  ای  شماجنا و  بلط  هب  ملع  هک ، تسا 

. دیآیمن مزال  لالح  میرحت  ای  مارح  لیلحت  تسا ) ءیش  تمرح  ای  بوجو  شنومضم  هک  يدحاو   ) ربخ هب  دّبعت  زا  مییوگیم :
تسا نیا  رهاظ  هکلب  دشاب ، ملع  باب  دادسنا  ضرف  دحاو ، ربخ  هب  دّبعت  عانتما  زا  شدارم  هبق ) نبا   ) لدتسم هک  مینکیمن  نامگ  ریدقترههب 

هتسیزیم دناهدوب ، ملع  باب  حاتفنا  یعّدم  هک  شناوریپ  یضترم و  دیس  زا  لبق  يو  هک  ارچ  تسا ، ملع  باب  حاتفنا  یعّدم  هبق ) نبا   ) وا هک 
. هدوب ملع  باب  حاتفنا  موصعم و  نامز  هب  رتکیدزن  تسا و 

رب ندومن  ضقن  رد  لوصف  بحاص  يارب  ییاج  هک ، دوشیم  نشور  تسین ) دادسنا  ضرفرب  دّبعت  عانتما  هبق ، نبا  دارم  هک  : ) میتفگ هچنآ  زا 
. درادن دوجو  يوتف  هب  ضقن  لثم  مهنآ  هبق ، نبا 

هب تبـسن  یتفم  ياوتف  هب  لمع  زا  يو  قح  رد  یهار  چیه  تسا و  یتفتـسم  یماع و  رب  ملع  باب  ندوب  دودـسم  يوتف ، دروم  رد  ضرف  اریز 
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. دشابیمن رترود  مارح  لیلحت  میرحت و 
. دنک لمع  يرگید  ياوتف  هب  هک  تسین  زیاج  يو  رب  رثکا ، لوق  هب  دشاب  يداهتجا  ّنظ  لیصحت  رب  اناوت  یتفتسم  رگا  یتح 

هک ارچ  دـشابیمن ، حیحـص  تسا  بکرم  لهج  عقاو  رد  الامتحا  هک  یعطق  هطـساو  هب  هبق  نبا  مالک  ضقن  هتـشذگ ، بلاـطم  زا  نینچمه  و 
. تسا یفنم  دودسم و  عطاق  ّقح  رد  عقاو  اب  عطق  تفلاخم  لامتحا 

21 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: نیهجو یلع  رّوصتی  ذئنیح  ربخلاب  دّبعتلا  ّنا  لوقنف : ربخلاب ، لمعلا  دروم  یف  هنم  نّکمتلا  ملعلا و  باب  حاتفنا  عم  عانتمالا  دارأ  نا  و 
، عقاولا نع  فشکلا  يوس  ۀحلـصم  هیف  ظحالی  مل  ثیحب  هنع ، اّیّنظ  افـشاک  عقاولا و  یلا  اقیرط  هنوک  دّرجمل  هب ، لمعلا  بجی  نأ  امهدـحأ :

ۀحلـصم یلا  جاتحی  هریغ ال  وا  ّيربخلا  ّنظلاب  لمعلاب  رمألا  ّناف  عقاولا ، ۀباصاب  ضرغلا  ّقلعت  ملعلا و  باب  دادـسنا  دـنع  کلذ  قفّتی  دـق  امک 
. عقاولا نع  اّینظ  افشاک  هنوک  يوس 

ۀفلاخم دنع  توفت  یتلا  ۀّیعقاولا  ۀحلصملا  یلع  ۀحجار  ۀحلصم  ةرامألا  کلت  مایق  ببـسب  هیف  ثدحی  ّهنأ  لجأل  هب ، لمعلا  بجی  نأ  یناثلا :
ریدقت یلع  اهلعف  یف  ةدـسفملا  یلع  ۀـحجار  ۀحلـصم  اهبوجوب  لداعلا  رابخا  ببـسب  ۀـعمجلا  ةالـص  یف  ثدـحی  نأک  عقاولل ، ةرامألا  کلت 

. اعقاو اهتمرح 
: همجرت

هبق نبا  لالدتسا  هب  خیش  خساپ  همادا 

هراشا

هجو ود  هب  دـحاو  ربخ  هب  دـّبعت  مییوگیم : دـشاب  نآ  زا  نکمت  ملع و  باب  حاتفنا  نامز  رد  دـحاو  ربخ  هب  لمع  زا  عنم  هبق ، نبا  دارم  رگا  و 
: دوشیم رّوصت 

، تسا عـقاو )  ) نآ زا  یّنظ  فشاـک  عـقاو و  هب  قـیرط  یّنظ ، ربـخ  هک ، تسا  بجاو  تهج  نآ  زا  یّنظ ) ربـخ   ) نآ هب  لـمع  هکنآ  لّوا : هجو 
نآ یهاـگ  هچناـنچ  هدـشن ، هظحـالم  يرگید  تحلـصم  عـقاو ، زا  فـشک  تحلـصم  زا  ریغ  ربـخ ) هب  لـمع  بوـجو   ) نآ رد  هک  يروـطهب 

، هکاریز دتفایم ، قافتا  هتفرگ ، ّقلعت  عقاوهب  ندیسر  هب  ضرغ ، هک  یمکح  هب  تبسن  ملع  باب  دادسنا  نامز  رد  عقاو ) زا  فشک  تحلـصم  )
دراد عقاو  زا  تیفـشاک  هک  یتحلـصم  زا  ریغ  یتحلـصم  هب  رگید ، ینظ ) تاراـما  زا   ) نآ ریغ  اـی  یّنظ  ربـخ  هب  ندومن  لـمع  هب  یلوـم )  ) رما

. دشابیمن جاتحم 
، تاراما نآ  مایق  ّتلع  هب  تسا  عقاوهب  لمع  نآ  رد  یتحلـصم  داجیا  رطاخ  هب  هّیّنظ ) هراما  ای   ) دـحاو ربخ  هب  لمع  بوجو  هکنآ  مّود : هجو 

بوجو رد  هکنیا  لثم  دـشاب ، هتـشاد  يرترب  حـیجرت و  تسا ) فلاخم  نآ  اـب  ربخ  هک  یتروص  ینعی :  ) رمـالا سفن  عقاو و  تحلـصم  رب  هک 
رد شندوب  مارح  ضرفرب  شاهدسفم  رب  هک  دیآ  دیدپ  یتحلـصم  بوجو ) نآرب   ) لداع صخـش  ربخ  تلالد  ببـس  هب  هعمج  زامن  ندناوخ 

. دشاب حجار  عقاو 
22 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ دراد دوجو  انبم  دنچ  هیعرش  ماکحا  هب  تبسن  ملع  باب  حاتفنا  دادسنا و  اب  هطبار  رد  دییامرفب  ۀمدقم  * 
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: انبم هس 
هّیعرف هّیعرش  ماکحا  مظعم  هب  تبسن  هک  دندوب  دقتعم  هک  ناشیا ، ناوریپ  یضترم و  دیس  لثم : تسا  یقیقح  نویحاتفنا  يانبم  انبم ، کی  - 1

. دشابیمن دحاو  ربخ  نونظ و  هب  عوجر  هب  يزاین  تسا و  حوتفم  ام  يور  هب  ملعلا  باب 
: هک دندوب  دقتعم  هک  شناوریپ  یمق و  يازریم  لثم : تسا  یقیقح  نویدادسنا  يانبم  انبم ، کی  - 2

ّتیجح هب  لئاق  هجیتن  رد  مینک . عوجر  قلطم  ّنظ  هب  میراچان  اذل  تسا و  هتسب  ام  يور  رب  یملعلا  ملعلا و  باب  هقف ، ماکحا  مظعم  هب  تبـسن 
. دنتسه قلطم  ّنظ 

هب هّیعرـش  ماکحا  مظعم  هب  تبـسن  ملعلا  باب  دـندقتعم ، هک  رّخأتم  نییلوصا  روهـشم  لثم : تسا  یمکح  نویحاتفنا  يانبم  مه  انبم  کی  - 3
یملع قیرط  زا  ار  هّیعرف  ماکحا  مظعم  میناوتیم  اذـل  تسا و  حوتفم  ام  يور  هب  صاخ ) ّنظ  ینعی :  ) ّیملعلا باب  نکل  تسا ، هتـسب  ام  يور 

. میرادن قلطم  ّنظ  ّتیجح  زا  ثحب  هب  يزاین  سپ  میئامن ، لیصحت 
؟ دراد دوجو  انبم  دنچ  هّیّنظ  تاراما  ّتیجح  اب  هطبار  رد  * 

: دراد دوجو  انبم  ود 
عطق لیـصحت  ام  هفیظو  ملع  باب  حاتفنا  ضرف  رد  نکل  دـنراد و  ّتیجح  ملع  باب  دادـسنا  ضرف  هب  هّیّنظ  تاراـما  هک  دـندقتعم  یخرب  - 1

. ملع هب  عوجر  تسا و 
( دادسنا ضرف  رد  هچ  حاتفنا و  ضرف  رد  هچ   ) اقلطم دنراد  ّتیجح  هّیّنظ  تاراما  هک : دندقتعم  املع  روهشم  - 2

؟ ّتیببس باب  زا  ای  دننادیم  ّتیقیرط  باب  زا  ار  تاراما  نیا  ّتیجح  دنتسه  هّیّنظ  تاراما  قلطم  ّتیجح  هب  لئاق  هک  ییاملع  * 
، دیآیمن دیدپ  یتحلـصم  هراما  دوخ  ياّدؤم  رد  هک : انعم  نیا  هب  تسا  ّتیفـشاک  ّتیقیرط و  باب  زا  تاراما ، ّتیجح  دنیوگیم  یخرب  - 1

دننکیم یلعف  زّجنم و  ام  قح  رد  ار  عقاو  ۀفداصملا  دـنع  دـناعقاو و  يوس  هب  قیرط  افرـص  تاراما  تسا و  عقاو  نآ  زا  تحلـصم  مامت  هکلب 
. دنوشیم یلوم  لباقم  رد  هدنب  رذع  بجوم  ۀفلاخملا  دنع  هکنانچ 

قبطرب هک ، دوشیم  ببـس  ماکحا  زا  یمکح  رب  هراما  مایق  هک : انعم  نیا  هب  تسا ، ّتیببـس  باب  زا  تاراـما  ّتیجح  دـنیوگیم : یخرب  و  - 2
ياج هثداح  تحلـصم  نیا  عقاو  اب  هراما  تفلاخم  تروص  رد  نآ و  زا  رتشیب  ای  عقاو  تحلـصم  هزادنا  هب  دیآ  دیدپ  یتحلـصم  هراما  ياّدؤم 

هب يزاین  دنکیم و  رپ  ار  هتئاف  تحلصم  نآ 
23 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیمن هداعا 
؟ تسا حلطصم  انعم  کی  هب  نییلوصا  نایم  رد  ّتیببس  ایآ  * 

: هلمج زا  تسا  فلتخم  ياهدرکراک  یناعم و  ياراد  زین  ّتیببس  ریخ 
. يراصنا خیش  هیکولس  تحلصم  - 3 یلزتعم ، ّتیببس  - 2 يرعشا ، ّتیببس  - 1

؟ تسیچ لاقی »....  نا  یلوالا  و   » ترابع زا  دارم  * 
. تسا هبق  نبا  مّود  لیلد  هب  يرتهب  خساپ  هیهت  خیش و  طسوت  لوصف  بحاص  موحرم  خساپ  هب  لاکشا  داریا و 

؟ دوب هچ  هبق  نبا  هب  لوصف  بحاص  خساپ  لصاح  * 
لیلحت زا  دارم  رگا  دیآیمن و  مزال  دـحاو  ربخ  هب  لمع  زا  يرما  نینچ  دـشاب ، يرهاظ  مارح  لیلحت  مارح ، لیلحت  زا  دارم  رگا  هک : دوب  نیا 

. دشابیمن عنتمم  رما  نیا  اّما  دیآیم  شیپ  دحاو  ربخ  هب  لمع  زا  مارح  لیلحت  دنچره  دشاب ، یعقاو  مارح  لیلحت  مارح ،
. دنکیم ار  یعقاو  حیبق  باکترا  حبق و  ناربج  هک  تسا  یتحلصم  ياراد  دحاو  ربخ  لثم  مه  یّنظ  هراما  هب  لمع  هک  ارچ 

؟ تسا دراو  قوف  خساپ  رب  یلاکشا  هچ  خیش  رظن  هب  * 
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: هک دوش  یلاکشا  ناشیا  هب  تسا  نکمم 
: دشابیمن جراخ  لاح  ود  زا  سکعلاب  ای  رهاظ و  رد  مارح  لیلحت 

. دوشیم ناربج  كرادت و  يرهاظ  تحلصم  هلیسو  هب  یعقاو ، هدسفم  باکترا  ای  یعقاو و  هدشتوف  تحلصم  هکنیا  - 1
. دوشن یعقاو  هدسفم  باکترا  ای  هدش  توف  تحلصم  ناربج  بجوم  دحاو  ربخ  هب  لمع  هکنیا  - 2

فّلکم دئاع  یتحلصم  دحاو ، ربخ  هب  لمع  زا  رگا  ینعی : تسا  لاحم  يرما  نیضیقن  عامتجا  دیآ و  مزال  نیـضیقن  عامتجا  لّوا : تروص  رد 
رد ود  نیا  عامتجا  هک  هدسفم  ياراد  مه  دشاب ، تحلـصم  ياراد  مه  دحاو  ءیـش  هک  دیآیم  مزال  دیامن  ناربج  ار  عقاو  هدـسفم  هک  دوشب 

. تسا لاحم  دحاو  ءیش 
نیا ضرغ  ضقن  نیا  هجو  اّما  دوشیمن و  حـیبق  بکترم  سّدـقم  عراش  تسا و  یحیبق  رما  هک  دـیآ  مزال  ضرغ  ضقن  مّود : تروص  رد  و 
رما سّدقم  عراش  زا  تسا و  حیبق  القع  هلئسم  نیا  دوش و  عقاو  تیوفت  بجوم  نآ  كولس  هک  دشاب  هدومن  یقیرط  هب  رما  عراش ، هک : تسا 

. دوشیمن رداص  حیبق 
؟ تسیچ هبق  نبا  لالدتسا  هب  خیش  خساپ  تشذگ  اجنیا  رد  هک  یتامّدقم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسا  نیا 
24 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لالح میرحت  ای  مارح  لیلحت  مزلتسم  نوچ  تسین  زیاج  دحاو  ربخ  هب  لمع  ملع ، باب  دادسنا  ضرف  هب  ، » هک تسا  نیا  هبق  نبا  دارم  رگا  - 1
هس زا  بلطم  اریز  ارچ ، تسا  بجاو  هکلب  تسین  عونمم  اهنت  هن  دحاو  ربخ  هب  لمع  ملع ، باب  دادسنا  ضرف  رد  مییوگیم : وا  هب  دوشیم ،»

: دشابیمن جراخ  لاح 
. دبلطیم لاثتما  هتشاد و  ّتیلعف  زین  نیفلکم  ّقح  رد  هک  دراد  دوجو  عقاو  رد  یمکح  دادسنا  ضرف  رد  هک  تسا  نیا  ای  - 1

. درادن ّتیلعف  نیفّلکم  ّقح  رد  نکل  دراد و  دوجو  عقاو  رد  یمکح  دادسنا  ضرف  رد  هک  تسا  نیا  ای  - 2
ملع زا  نکمت  ضرف  هب  دـیقم  هیعقاو ، ماـکحا  هب  یباـیتسد  درادـن و  دوـجو  عـقاو  رد  یمکح  الـصا  دادـسنا  ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  اـی  - 3

. دشابیم
: لاح

تاراما ریاس  ای  دحاو و  ربخ  هب  لمع  اهنت  هن  دشاب ، یلعف  نیفلکم  ّقح  رد  دشاب و  هتـشاد  دوجو  عقاو  رد  یمکح  دادـسنا  ضرف  رد  رگا  - 1
؟ ارچ دراد . ترورض  بوجو و  هکلب  تسین  عونمم  هّیّنظ 

یعقاو و مکح  هب  یبایتسد  يارب  لاح  دراد . ّتیلعف  ام  ّقح  رد  یعقاو  مکح  رگید  فرط  زا  تسا  هتـسب  ملع  باب  فرط  کـی  زا  هکاریز ،
؟ دراد دوجو  تاراما  ریاس  دحاو و  ربخ  زا  ریغ  يرگید  هار  ایآ  نآ  لاثتما 

. میئامن لمع  دامتعا و  نآ  هب  دیاب  هرورضلاب  سپ  ریخ ، امّلسم 
يزیچ رد  دیوشیم و  راتفرگ  دـساف  یلات  هب  درادـن ، ّتیلعف  نیفلکم  ّقح  رد  یلو  دراد  دوجو  عقاو  رد  یمکح  دادـسنا  ضرف  رد  رگا  و  - 2

؟ ارچ دیدرکیم ؛ رارف  نآ  زا  هک  دیوشیم  راتفرگ 
قح رد  یعقاو  مکح  هکنیا  لیلد  هب  ضرف  نیا  رد  هکنآ  لاح  دوشیم و  مارح و ....  لیلحت  بجوم  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  هک : دـیدومرف  اریز 

كرت ار  یبجاو  یهاگ  رگید : ترابع  هب  هن . یهاگ  میوشیم و  بکترم  یهاگ  ینعی : میدازآ : تقفاوم  تفلاخم و  رد  ام  درادـن  ّتیلعف  اـم 
. میوشیم بکترم  ار  یمارح  هکنیا  ای  هدرک و 

اب نوچ  تسا ، لطاب  یئانبم  نیا  دشاب ، ملع  زا  نکمت  هب  طونم  یعقاو  مکح  لیصحت  هتشادن و  دوجو  یمکح  الصا  دادسنا  نامز  رد  رگا  و 
لیلحت مزلتـسم  دحاو  ربخ  هب  لمع  رگید  امـش  يانبم  تحـص  ضرف  هب  رگید  فرط  زا  درادـن . دوجو  عقاو  رد  یمکح  ملع ، زا  نکمت  دـیق 
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تفلاخم ات  درادن  دوجو  یلالح  ای  دوش  تفلاخم  ات  درادن  دوجو  عقاو  رد  یمارح  دادسنا ، ضرف  رد  اریز  دـشابیمن . لالح  میرحت  ای  مارح 
. دوش

هبق نبا  دارم  تسا  دیعب  هک  دنچره  تسا  لطاب  هبق  نبا  لالدتـسا  قوف  هناگهس  ياهتروص  زا  کیره  رد  ملع  دادـسنا  ضرف  هب  هکنیا : هجیتن 
. تسا هدوب  یحاتفنا  ناشیا  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هکلب  دشاب ، دادسنا  ضرف 

، دنشاب یحاتفنا  شعابتا  دّیس و  هک  ییاج  رد  دراد و  مدقت  شعابتا  یضترم و  دّیس  رب  انامز  ناشیا  اریز 
25 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. میراذگب حاتفنا  ضرف  يور  ار  ثحب  دیاب  اذل  دشاب و  یحاتفنا  دیاب  یلوالاب  تسا  رتکیدزن  نیموصعم  نامز  هب  ناشیا  زا  هک  هبق  نبا 
؟ دشابیم هچ  رهظ »...  انرکذ  اّمم  و   » ترابع زا  خیش  دارم  * 

، هبق نبا  رب  تسا  لوصف  بحاص  ياهضقن  زا  ياهراپ  ّدر 
یعّدم زین  وا  هک  دیاب  دوجوم  دـهاوش  هب  هجوت  اب  هکلب  دـشاب ، دادـسنا  ضرفرب  عانتما  هبق  نبا  دارم  هک  تسا  دـیعب  دومرف : نایاپ  رد  هک  ارچ 

. دشاب ملع  باب  حاتفنا 
. دنادیمن زیاج  ار  ّنظ  زا  ّتیعبت  رطاخ  نیدب  دنادیم  لالح  میرحت  مارح و  لیلحت  بجوم  ار  ّنظ  هب  لمع  هبق  نبا  هک  دش  هتفگ  لثملا : یف 

يو قح  رد  املع  قاـفتا  هب  یلو  دـشابیمن ، روآملع  دـّلقم  قح  رد  زین  هیقف  ياوتف  هک : دـندومرف  ناـشیا  هب  ضقن  ماـقم  رد  لوصف  بحاـص 
. تسا فرتعم  انعم  نیا  هب  زین  هبق  نبا  دوخ  هک  اجنآ  ات  دنک  لمع  اوتف  نادب  دیاب  تسا و  تجح 

حاتفنا نیمه  رابتعا  هب  تسا و  ملع  باب  حاتفنا  هب  لئاق  هبق  نبا  هک  ارچ  دشابیمن ، دراو  هبق  نبا  هب  ضقن  نیا  دیامرفیم : خیـش  بانج  اذل  و 
، دـشابیمن ّنظ  هب  لمع  يارب  یهجو  یملع  قرط  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هک  ارچ  تسا  هدومن  عونمم  اـی  و  میرحت ، ار  ّنظ  هب  لـمع  هک  تسا 

. دراد لابند  هب  زین  ار  روکذم  روذحم  هکنیا  هژیوهب 
نینچ ياراد  زین  هیقف  ياوتف  هب  یتفتـسم  ای  دّلقم  لمع  مییوگب : ناشیا  رظن  هئطخت  ماقم  رد  هک  درادن  اج  رگید  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب  لاح :

. تسا يروذحم 
؟ تسیچ هئطخت  لاکشا و  نیا  ندوبن  دراو  هجو  * 

زا رتهدیدنسپ  رتهب و  یهار  اوتف و  هب  لمع  زج  تسین  ياهراچ  تسا و  هتـسب  دّلقم  یتفتـسم و  رب  ملعلا  باب  روکذم  ضرف  رد  هک : تسا  نیا 
. دیامن لمع  شدوخ  لقع  ای  ناسحتسا و  سایق ، هب  دناوتیمن  الثم : تسا  هتسب  اهنآ  يور  هب  قرط  مامت  هک  ارچ  دنرادن ، هیقف  لوق  هب  لمع 
رد اهنت  هکلب  دـشابیمن ، دراوم  لیبق  نیا  هب  رظاـن  ناـشیا  مـالک  دراد و  لوبق  دروم  نیا  رد  ار  ّنظ  هب  لـمع  زین  هبق  نبا  موحرم  هکنیا : هجیتن 

. تسا هدومن  ّدر  هئطخت و  ار  ّنظ  هب  لمع  ملع ، باب  حاتفنا  نامز 
؟ تسیچ يداهتجالا )....  ّنظلا  نم  نّکمت  ول  ّهنا  یّتح   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

رگید دنک  داهتجا  طابنتسا و  قیرط  نیا  زا  ار  ماکحا  دناوتب  دشاب و  رداق  يداهتجا  ّنظ  لیصحت  رب  یتفتسم  دّلقم و  دوخ  رگا  هک : تسا  نیا 
نخس ناوتیمن  سپ  تسا . رتنئمطم  رتهب و  یهار  هک  ارچ  تسا ، روآنامگ  دنچره  دنک ، لمع  دوخ  داهتجا  هب  دیاب  درادن و  ار  دیلقت  قح 

. دومن ضقن  اوتف  هب  ار  هبق  نبا 
26 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ لامتحا )....  عم  عطقلاب  هضقن  کلذک  و   ) ترابع زا  دارم  * 
لاـمتحا هک  ارچ  دـشابیمن ، تسرد  تسا  بکرم  لـهج  عـقاو  رد  ـالامتحا  هک  یعطق  هطـساو  هب  یّتـح  هبق  نبا  مـالک  ضقن  هک : تسا  نیا 

. دشابیم یفتنم  دودسم و  عطاق ، قح  رد  عقاو  اب  عطق  تفلاخم 
؟ تسیچ عطق  هطساو  هب  ضقن  نیا  فعض  تهج  * 
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دح لامتحا  نیا  ات  دهدیمن  فالخ  لامتحا  تسا ، عطاق  هکیمادام  دشاب  بکرم  لهج  لیبق  زا  شعطق  دـنچره  عطاق  ناسنا  هک : تسا  نیا 
ارچ ینک ، لمع  نآ  هب  دیابن  دشابیمن و  تّجح  وت  عطق  هک  تفگ  عطاق  هب  دوشیمن  اذـل  دـنک و  فقوتم  شعطق  قبطرب  مادـقا  زا  ار  وا  لقا 

. دوش لالح  میرحت  ای  مارح و  لیلحت  هب  ّرجنم  تسا  نکمم  هک 
. دنتسه تّجح  تاعوضوم  رد  هک  دی و ....  هنّیب و  باب  هب  رگم  دومن . ضقن  ار  هبق  نبا  نخس  ناوتیمن  مه  عطق  باب  هب  نیاربانب :

زین هنّیب  هب  لمع  دـنچره  ملع ، زا  نکمت  دوجو  اب  یتح  تسا  قلطم  هنّیب  ّتیجح  هک  ارچ  دومن  ضقن  ار  هبق  نبا  نخـس  ناوتیم  هنّیب  اب  ینعی :
. دوشیم عقاو  فالخ  یهاگ 

؟ تسیچ ۀحلصم ) هیف ....  ثدحی  ّهنا  لجال  هب  لمعلا  بحی  نا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
عونمم دـحاو  ربخ  هب  لـمع  تیقیرط  باـب  زا  تاراـما  ّتیجح  ملع و  باـب  حاـتفنا  ضرف  هب  هک  دـشاب  نیا  هبق  نبا  دارم  رگا  هک : تسا  نیا 

هـس ياراد  عقاو  اب  تقباطم  ثیح  زا  هراما  ای  ربخ  هک  مییوگب  دـیاب  خـساپ  رد  دوشیم ، لـالح  میرحت  مارح و  لـیلحت  مزلتـسم  نوچ  تسا ،
. تسا تروص 

دحاو ربخ  نکل  تسا  عقاو  اب  قباطم  ملع 100 % لثملا : یف  تسا  رتمک  ملع  هب  تبسن  عقاو  اب  شتقباطم  ای  ملع : باب  حاتفنا  ضرف  رد  ینعی :
اب شتقباطم  هکنیا  ای  دـناهبترمه . ود  ره  تسا و  عقاو  اب  ملع  تقباطم  يواسم  عقاو  اب  شتقباطم  ای  دـشاب . عقاو  اب  قباطم  هّیّنظ 70 % هراما  و 

. تسا عقاو  اب  ملع  تقباطم  زا  رتشیب  عقاو 
دحاو ربخ  هب  لمع  هب  تبون  رگید  حاتفنا  تلاح  رد  ملع  زا  نکمت  اب  هک  ارچ  تسا  ّتیجح  دقاف  لّوا  تروص  هک  دـییوگب  دـیناوتیم  لاح :

. دشابیم تحلصم  تیوفت  ای  هدسفم و  رد  ءاقلا  مزلتسم  نوچ  دسریمن 
هراما هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسین و  تجح  ملع  رگم  دراد ، دوجو  هراما  هب  لـمع  داـمتعا و  زا  یعناـم  هچ  موس  مود و  تروص  رد  نکل ، و 

. نآ زا  رتشیب  ای  تسا و  ملع  يواسم  ای  عقاو  اب  شقباطت  رد 
. تسا هزیاج  هراما  هب  لمع  ینعی : مینک ، لمع  نآ  هب  میناوتن  ارچ  دشابن و  تجح  هراما  ارچ  سپ 

27 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

میرحت نم  ّلدتـسملا  هرکذ  امل  ملعلا  باـب  حاـتفنا  ضرف  عم  اـحیبق  هسفن  یف  ناـک  نا  وهف و  لّوـالا  هجولا  یلع  ربخلاـب  لـمعلا  باـجیا  اـّما 
فّلکملا اهلمعتـسی  یّتلا  ۀـّیعطقلا  ۀـّلدالا  نم  عراّشلا  رظن  یف  عقاولل  ۀـقباطم  بلغا  ربخلا  نوکی  نا  عنتمی  نکل ال  مارحلا ، لـیلحت  لـالحلا و 

. عقاولا یلا  لاصیالا  ثیح  نم  هرظن  یف  نییواستم  انوکی  وا  نیّیعقاولا  لالحلا  مارحلا و  یلا  لوصولل 
الهج ناک  ول  داقتعالا  باب  دادسنا  دارملا  سیل  ذا  عقاولا ، یلا  لوصولا  نع  زجعلا  ملعلا و  باب  دادسنا  ضرف  یلا  عوجر  اذه  ّنا  لاقی  نا  ّالا 

. اقباس مّدقت  امک  ابّکرم 
. عقاولا نع  نّکمّتلا  ضرف  عم  حبقلاب  فارتعالا  یلوالاف 

: همجرت
زا عقاو ، اب  شتقباطم  عراش  رظنرد  ربخ  هکنیا ، زا  رظنعطق  اب   ) هسفن یف  هچرگا  لّوا  لیلد  هجو و  رب  انب  یّنظ  ربخ  هب  لمع  موزل  بوجو و  اّما 

لالح و ندش  مارح  مزلتـسم  دومرف  هبق  نبا  هکنانچ  اریز  تسا ، حیبق  ملع  باب  حاتفنا  نامز  رد  تسا ) عقاو  اب  يواسم  ای  رتشیب  یعطق ، لیلد 
ار نآ  فّلکم  هک  دشاب  یعطق  ّهلدا  ره  زا  رتشیب  عقاو  اب  شتقباطم  عراش  رظن  زا  یّنظ  ربخ  هک  تسین  دـیعب  نکل  و  تسا ، مارح  ندـش  لالح 

. دنشاب يواسم  عراش  رظن  زا  عقاو  هب  یبایتسد  تهج  زا  لقاال  هکنیا  ای  دریگیم ، راک  هب  یعقاو  لالح  مارح و  هب  ندیسر  يارب 

كاردتسا
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: دوش هتفگ  هکنآ  رگم 
دارم اریز  عقاوهب ، ندیـسر  زا  یناوتان  ملع و  باب  دادـسنا  ضرف  هب  مهنآ  تسا ، عجار  ندوب  يواسم  ای  عقاوهب و  ندـناسر  رد  ّتیبلاـغ  نیا 
عقاو هب  یبایتسد  مدع  ملع ، باب  دادسنا  زا  دارم  هکلب  دشاب ، بکرم  لهج  داقتعا  دنچره  تسین ، داقتعا  باب  دادسنا  ملع ) باب  دادـسنا  زا  )

. دمآ هتفگ  البق  هچنانچ  تسا ،
: عقاو هب  یبایتسد  زا  نکمت  ملع و  باب  حاتفنا  ضرف  اب  سپ :

. تسا لمع  ماقم  رد  یّنظ  ربخ  هب  دّبعت  حبق  هب  فارتعا  تسا ، رتهتسیاش  هچنآ 
28 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ لّوالا ).....  هجولا  یلع  ربخلاب  لمعلا  باجیا  اّما   ) ترابع زا  دارم  * 

لوق هب  هک  ارچ  تسا ، حـیبق  هسفن  یف  اتاذ و  ملع ، باب  حاتفنا  نامز  رد  یّنظ ، ربخ  هب  لـمع  بوجو  لّوا ، هجو  رب  اـنب  هچرگا  هک : تسا  نیا 
لیلد ره  زا  یّنظ  ربخ  سّدـقم ، عراش  رظن  رد  نوچ  هک : مییوگب  تسا  نکمم  نکل  دوشیم ، مارح  لـیلحت  لـالح و  میرحت  مزلتـسم  هبق  نبا 

هب فظوم  ار  فّلکم  هک  درادن  ياهلاحتـسا  چیه  تسا ، يواسم  نآ  اب  قباطت  ثیح  زا  لقاال  ای  تسا  رتشیب  عقاو  اب  شتقباطم  یملع  یعطق و 
. دیامن کّسمت  نآ  هب  یعقاو  لالح  ای  لالح و  ای  مارح و  هب  یبایتسد  يارب  زین  فلکم  دیامن و  نآ  هب  لمع  دّبعت و 

؟ تسیچ اذه )....  ّنا  لاقی  نا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
ملع و باـب  دادـسنا  ضرف  هب  عقاو ) اـب  شتقباـطم  اـی  هیعطق  ّهلدا  اـب  ربخ  ندوب  يواـسم  ینعی :  ) روبزم ضرف  تفگ : ناوتیم  هک : تسا  نیا 

؟ ارچ درادن . يراگزاس  ملع  باب  حاتفنا  ینعی  ام ، ضورفم  اب  هلئسم  نیا  و  ددرگیمرب ، عقاوهب  یبایتسد  زا  فّلکم  یناوتان 
مدـع ملع ، باب  دادـسنا  زا  دارم  هکلب  دـشابیمن ، دـشاب ) مه  بکرم  لهج  دـنچره   ) داـقتعا باـب  دادـسنا  ملع ، باـب  دادـسنا  زا  دارم  اریز 

. تسا عقاوهب  یبایتسد 
؟ تسیچ فارتعالا )....  یلوالاف   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا حیبق  لّوا  هجو  رب  انب  یّنظ  ربخ  هب  لمع  بوجو  تسا و  هبق  نبا  اب  قح  ریخا  ضرف  نیا  رد 

29 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

. یفخی امک ال  الصأ ، هیف  حبق  الف  یناثلا  هجولا  یلع  ربخلاب  لمعلا  بوجو  اّمأ  و 
[2 :] ةّدعلا یف  خیشلل  اعبت  ماقملا - اذه  یف  ۀیاهنلا  یف  لاق 

قدصب نّیناظ  اننوک  و  ۀصوصخم ، ۀفص  یلع  نحن  هانلعف و  اذا  ۀحلصم  نوکی  نأ  عنتمی  و ال  ۀحلـصم ، هنوکل  بجی  اّمنا  ّیعرـشلا  لعفلا  ّنا 
. ۀجاحلا عضوم  یهتنا  [ 3 .] ۀحلصم اهدنع  لعفلا  نوک  زوجی  یّتلا  انلاوحأ  ۀلمج  یف  تلخدف  انتافص ، نم  ۀفص  يوارلا 

: همجرت

[ یّنظ ربخ  هب  لمع  موزل  بوجو و  ]

. درادن دوجو  یحبق  چیه  یّنظ ، ربخ  هب  لمع  موزل  بوجو و  رد  اما  و 
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: تسا هدومرف  تبسانم  نیمه  هب  لوصالا  ةدع  رد  یسوط  خیش  زا  تیعبت  هب  هیاهن ، باتک  رد  زین  یّلح  همالع  هکنانچ ،
ماـجنا ار  نآ  هک  یماـگنه  لـعف ، هک  درادـن  یعاـنتما  تسا و  نیفّلکم ) قح  رد   ) شندوب تحلـصم  رطاـخ  هب  یعرـش  لـعف  موزل  بوجو و 

زا یتفـص  میراد ، ناـمگ  يوار  قدـص  هب  هکنیا  و  میتسه ، یّـصاخ  تفـص  ياراد  اـم  هکنآ  لاـح  اـم و  قح  رد  دـشاب  یتحلـصم  میهدیم ،
. دشاب ام  تافص 

نخـس زا  زاین  لحم  دـش  مامت  تسا . تحلـصم  تلاح  نآ  دزن  لعف  ماجنا  هک  دوشیم  لخاد  اـم  تـالاوحا  زا  هتـسد  نآ  رد  هجیتن : رد  سپ 
. ۀیاهن باتک  رد  یّلح  همالع 

30 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هنوگچ  ماکحا  لعج  عیرشت و  يارب  یضتقم  تاهج  دییامرفب  ۀمدقم  * 
. يرابتعا یهاگ  تسا و  یتاذ  یهاگ 

؟ تسیچ یتاذ  تاهج  زا  دارم  * 
. دراد دوجو  ماکحا  تاقّلعتم  سفن  رد  هک  تسا  يدسافم  حلاصم و  نامه 

. دوشیم لصاح  تناما  در  زامن و  نایتا  رد  هک  یتحلصم  ای  دوشیم و  داجیا  رمخ  برش  ای  رامق و  رد  هک  ياهدسفم  لثم :
؟ تسیچ ماکحا  لعج  رد  يرابتعا  تاهج  زا  دارم  * 

. درادن یساسم  طابترا و  هب ، فّلکم  اب  الصا  اسبهچ  دنشابیم و  قرافم  ماکحا  تاقّلعتم  هب  تبسن  هک  تسا  يروما  نآ 
. يو رد  ّنظ  فصو  هلمج  زا  فلکم ، فاصوا  لثم :

ياراد ملع  دننام  زین  ّنظ  ایآ  دـییامرفب  لاح  مولعم و  هب  ّقلعت  ملاع 2 - هب  ّقلعت  - 1 تسا : ّقلعت  ود  ياراد  فّلکم  فصو  ناوـنع  هب  ملع  * 
؟ تسا هفاضا  ّقلعت و  ود 

: تسا هفاضا  ّقلعت و  ود  ياراد  هلب :
(. هب فّلکم   ) نونظم رما  هب  شاهفاضا  ّقلعت و  ب : فّلکم )  ) ناظ صخش  هب  ّنظ  ّقلعت  فلا :

؟ تسا فاصوا  زا  قوف  ّقلعت  ود  زا  کیمادک  * 
: ینعی نونظم  رما  هب  شقّلعت  هفاضا و  نکل  دیآیم  باسح  هب  فاصوا  زا  ّناظ  صخش  هب  ّنظ  ّقلعت 

. دوشیم بوسحم  فشک  قرط  زا  هب  فّلکم 
؟ تسیچ یناثلا )....  هجولا  یلع  ربخلاب  لمعلا  بوجولا  اما  و   ) ترابع زا  دارم  روکذم  تامدقم  هب  هجوت  اب  * 

هب لمع  دامتعا و  ّتیببـس  باب  زا  تاراما  ّتیجح  ملع و  باـب  حاـتفنا  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  امـش  دارم  رگا  هبق ! نبا  باـنج  هک : تسا  نیا 
. درادن دوجو  یحبق  نینچ  هک : مییوگیم  امش  هب  تسا . حیبق  دحاو  ربخ 

: هک تسا  نیا  طیارش  نیا  رد  امش  لاکشا  هکاریز ، ارچ ؟
. تسا حیبق  نیا  دوشیم و  تحلصم  تیوفت 

رد و  ربخ )  ) هراما هب  لمع  زین  ّتیببس  ضرف  اب  یلو  تسا ، حیبق  كرادت  ناربج و  نودب  تحلـصم  تیوفت  هک  میهدیم  خساپ  امـش  هب  نکل 
. تشاد دهاوخن  دوجو  یحبق  اذل  دریگیم و  ار  هیعقاو  هتئاف  تحلصم  ياج  هثداح ، تحلصم  هجیتن 

دنک و هّینظ  هراما  ربخ و  زا  دّبعت  هب  فظوم  ار  فّلکم  هک  درادن  دوجو  یعانتما  ّتیعونمم و  چیه  سپ 
31 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دریگ راکب  ار  نآ  یعقاو  مارح  ای  لالح و  هب  یبایتسد  تهج  مه  فّلکم 
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: رگید ترابع  هب 
لمع رد  تفگ  ناوتیم  ایآ  میراد  نامگ  ّنظ و  شیوار  ییوگتسار  هب  ام  تسا و  ماکحا  زا  یمکح  لماش  هک  هدیسر  ام  هب  يربخ  هکیتقو 

. درادن دوجو  ینسح  ربخ  نیا  هب 
: نیاربانب

دوجو رما  نیا  رد  یحبق  چیه  مینک  یط  ار  روبزم  یّنظ  قیرط  هک  دیامن  رما  میتسه ، ملع  لیـصحت  رب  نّکمتم  ام  هکنیا  اب  سّدـقم  عراش  رگا 
؟ ارچ درادن .

تسد زا  عقاو و  توف  رب  هک  دوشیم  ثداح  یتحلصم  روکذم  قیرط  ياّدؤم  رد  يوار ، قدص  هب  ّنظ  لوصح  زا  دعب  ضرف ، بسح  هب  اریز 
. دشابیم حجار  نآ  نتفر 

: رطاخ نیا  هب 
دحاو و ربخ  هب  لمع  سپ  دشابیمن . مه  فّلکم  زا  تحلـصم  تیوفت  مزلتـسم  کلذعم  اّما  دـیاین ) رد  عقاو  اب  قباطم  دـنچره   ) ّنظ هب  لمع 

. درادن یحبق  هراما 
؟ تسیچ بجی )....  امنا  ّیعرشلا  لعفلا  ّنا  ۀیاهنلا ....  یف  لاق   ) ترابع زا  دارم  * 

همحر یّلح  همالع  لوصالا ) ملعلا  یلا  لوصولا  ۀیاهن   ) باتک زا  ینظ ) ربخ  هب  دبعت  ینعی :  ) قوف ياعّدـم  تابثا  رد  هک  تسا  يدـهاش  هئارا 
. تسا هدروآ  هّللا 

انز رمخ و  برش  لیبق  زا  یلاعفا  دنوشیم و  بجاو  حلاصم  ساسارب  موصو و .....  ةالـص  لیبق  زا  هیعرـش  لاعفا  ام  داقتعا  هب  دیامرفیم : هک 
. دندرگیم مارح  دسافم  ساسارب 

. ددرگیم بترتم  لاعفا  رب  هک  تسا  يدسافم  حلاصم و  ناشرادم ، رئاد  تمرح ، بوجو و  ماکحا  ینعی :
هب یلمع  کی  تسا  نکمم  مه  روطنیمه  دشاب ، هدسفم  ای  تحلـصم  ياراد  عقاو  بسح  هب  اتاذ و  یلعف  تسا  نکمم  هک  روطنامه  اذل : و 

. دوش تحلصم  ياراد  فّلکم  درف  تافص  زا  یتفص  ظاحل 
رهج دشاب ، ّتیلوجر  تفص  ياراد  فّلکم  رگا  ای  دوشیم  بجاو  ام  رب  هتسکش  زامن  میشاب  رفـس ) تفـص  ياراد   ) رفاسم ام  رگا  لثملا : یف 

رابتعا هب  فّلکم  هک  دراد  یلاکشا  هچ  تسه  هک  دشاب  هّنظم  تفص  نیفّلکم  یناسفن  تافص  زا  یکی  رگا  دوشیم و  بجاو  وا  رب  تئارق  هب 
ام هک  دوش  داجیا  یتحلصم  نآ  هب  لمع  رثا  رد  هک  دیامن  لصاح  یّنظ  هعمج  بوجو  هک  يوار  قیرط  زا  يوار ) قدص  هب  ّنظ   ) تفـص نیا 

. تسا ّتیببس  هب  لوق  نامه  نیا  مینک . نایتا  ار  هعمج  تحلصم  نآ  ظاحل  هب 
. تسا هتفریذپ  ار  ّتیببس  هب  لوق  یسوط  خیش  بانج  زا  ّتیعبت  هب  مه  همالع  بانج  سپ :

32 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ةدسفملا یلع  ۀحجار  ۀحلـصم  اهبوجوب  ربخا  یّتلا  ۀعمجلا  ةالـص  یف  ّنأ  اذه  یلع  ضورفملا  ّنأل  بیوصتلا ، بجوی  اّمنا  اذه  ّنا  تلق : ناف 
ضورعل ةدسفملا ، ّلحمـضی  رابخالا  دعب  و  اهبوجوب ، لداعلا  رابخا  مدع  طرـشب  حجارلا  ضراعملا  نع  ۀمیلـس  ۀّیعقاولا  ةدسفملاف  ۀـّیعقاولا ،

. ۀحجارلا ۀحلصملا 
- ۀحجارلا ۀحلـصملا  ۀضراعم  نع  اهّولخ  هل  ةدـسفملا  باجیا  یف  طرـشلا  ّنأل  هبجوت - ةدـسفم  ریغب  تبث  میرحت  فصولا  اذـه  عم  تبث  ولف 

ۀعقاولا هذه  یف  لعفلاب  دوجوملاف  اعقاو ، ضوغبم  لعفلاب و  مارح  ّهنأ  ال  رابخالا ، ول ال  مارح  ّهنأ  ینعمب  ذئنیح  ّیعقاولا  مارحلا  قالطا  نوکیف 
ضرف ول  و  اهیلع ، ۀحجارلا  ۀحلـصملاب  ۀضراعملا  ةدسفملا  هیف  ام  یلع  مارحلا  قالطا  ّحصی  الف  بوجولا ؛ ۀّیبوبحملا و  ّالا  سیل  عراشلا  دـنع 

. ۀحجارلا ۀحلصملا  نم  ّببسملا  مکحلل  ریاغم  ّیعرش  مکح  توبث  بجوی  الف  هتّحص 
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و [، 4] بیوصتلا ۀـلأسم  یف  ۀـیاهنلا  یف  ۀـماّلعلا  هب  فرتعا  امک  اضیأ ، هنالطب  رهاـظلا  ّنأ  اـّلا  ینعملا ، اذـه  یف  رـصحنی  مل  نا  بیوصتلا و  و 
[. 5] مکحلا ۀّیعطق  یفانت  قیرطلا ال  ۀّیّنظ  ّنأب  ۀماّلعلا  لوق  نع  هقفلا - فیرعت  یف  ملاعملا - بحاص  هب  باجأ 

، ۀبق نبا  نع  هب  باوجلا  ناک  ابیوصت - کلذ  نوک  مدع  نم  ءیجیـس - اّمع  انـضمغأ  هنالطب و  یلع  اعمجم  ابیوصت  اذه  نوک  مّلـس  ول  تلق 
غارفلا دعب  همالک  لاقی : نا  ّالا  ّهدر ؛ یف  یفکی  رادقملا  اذـه  و  هریغ ، وأ  عامجال  اعقاو  نکی  مل  نا  لیحتـسم و  ریغ  نکمم  رمأ  ّهنأ  ۀـهج  نم 

. ّیعقاولا مارحلا  لیلحت  نم  هلالدتسا  رهاظ  وه  امک  بیوصتلا ، نالطب  نع 
: همجرت

لاکشا

ضرف اب  اریز  تسا ، بیوصت  هب  لوق  مزلتـسم  هدش ) هماقا  نآرب  هک  يدحاو  ربخ  هطـساو  هب  شناحجر  تحلـصم و  ثودح  ینعی :  ) انبم نیا 
، هدش هداد  ربخ  شاهّیعقاو  هدسفم  رب  شاهحجار  تحلـصم  زا  شبوجو  هطـساو  هب  هک  ياهعمج  زامن  رد  تحلـصم ).....  ثودـح   ) انبم نیا 
زا ربخ  لداع ، درف  هک ، نیا  طرـش  هب  اّما  هدوب  ملاس  نآ ) زا   ) حجار ضراعم  عنام و  زا  هعمج ) ندناوخ  هدسفم   ) شاهّیعقاو هدـسفم  نیا  سپ 

نتفرگ رارق  لیلدب  لداع ) درف   ) يو رابخا  زا  دعب  هک  ارچ  دهدن . نآ  بوجو 
33 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم لحمضم  هدسفم  نآ  هدسفم ، نآ  ياجب  رتالاو  تحلصم  کی 
میرحت نآ  بجوم  هک  هدرک  ادیپ  ققحت  ياهدسفم  نودب  تمرح  دیدرگ ، تباث  تحلـصم  فصو  ندـمآ  دـیدپ  اب  یعقاو  تمرح  رگا  سپ 

نآ ندوب  یلاخ  لعف ، رد  میرحت  هدسفم  ندرک  باجیا  رد  طرـش  لداع ) رابخا  هطـساو  هب  تحلـصم  ثودح  هب  مازتلا  ساسارب   ) اریز هدش ،
زامن رب  الثم :  ) یعقاو مارح  قالطا  سپ ؛ هداد ،) ربخ  نآ  زا  لداـع  هک  یبوجو  ینعی   ) نآ زا  رتـالاو  تحلـصم  اـب  هضراـعم  زا  تسا  هدـسفم 

، دـشاب ضوغبم  اـعقاو  هکنیا  یلعف و  مارح  هن  و  تسا ) ینأـش  مارح  ینعی :  ) دوشن هماـقا  شبوجو  رب  لداـع  ربخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  هعمج )
هک یلعف  رب  مارح  ناوـنع  قـالطا  سپ  تـسین ، بوـجو  ّتیبوـبحم و  زج  يزیچ  دراد  دوـجو  لـعفلاب  عراـش  دزن  هـعقاو  نـیا  رد  هـچنآ  سپ 

یعرـش مکح  توبث  بجوم  مه ، قالطا  نیا  تحـص  ضرف  هب  دـشابیمن و  تسرد  تسا ، نآ  زا  رتالاو  تحلـصم  اب  ضراـعم  شاهدـسفم 
. تسا بیوصت  نامه  نیا  و  دشابیمن ، هدمآ  دیدپ  حجار  تحلصم  هیحان  زا  هک  یمکح  اب  ریاغم 

هک روطنامه  تسا . لطاب  اجنیا  رد  رگید  یناعم  نوچمه  روکذـم ، يانعم  ارهاظ  یلو  دـشابیمن ، اـنعم  نیا  رد  رـصحنم  بیوصت  هچرگا  و 
مالک هب  هقف  فیرعت  رد  ملاعم  بحاص  نینچمه  تسا و  هدومن  فارتعا  نآ  نالطب  هب  بیوصت  هلئـسم  رد  هیاهن  باـتک  رد  زین  یّلح  همـالع 

. تسا هتفگ  خساپ  درادن ) یتافانم  نآ  زا  دافتسم  مکح  ندوب  یعطق  اب  قیرط  ندوب  یّنظ  هدومرف : هک   ) همالع

روکذم لاکشا  هب  خیش  خساپ 

يدوز هب  هچنآ  زا  ام  هدش و  شنالطب  رب  عامجا  هک  دشاب  یبیوصت  لداع ) ربخ  هطـساو  هب  تحلـصم  ثودـح  نیا   ) هک ضرف  هب  میئوگیم :
 ...( تحلـصم ثودح  مود - هجو   ) نآ هب  ریرقت  خـساپ و  نیا  یلو  مینک ، یـشوپمشچ  ضامغا و  تفگ ، میهاوخ  نآ ) ندوبن  بیوصت  رد  )

. دشابیمن همّلسم ) رابخا  لثم   ) يرگید لامتحا  ای  عامجا  لیلد  هب  نآ  هک  ارچ  تسا . هبق  نبا  لالدتسا 
: دوش هتفگ  هکنیا  رگم  تسا . یفاک  هبق  نبا  ّدر  رد  نآ ) نتشاد  یتوبث  ناکما  ّنظ و  هب  دّبعت  ندوب  لوقعم  ینعی :  ) رادقم نیا  و 

نالطب نامه  یعقاو  مارح  ندش  لالح  زا  ناشیا  لالدتسا  رهاظ  هکنانچ  تسا ، بیوصت  نالطب  زا  غارف  زا  سپ  وا ، لالدتسا  هبق و  نبا  مالک 
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. تسا بیوصت 
34 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ دنمانیم هئطخم  ار  هعیش  ياملع  روهمج  ارچ  * 

ملسم و نینچمه  ملاع ، لهاج و  زا  معا  تسا  تباث  ناگمه  قح  رد  هک  دراد  یماکحا  ظوفحم  حول  رد  دنوادخ  هک : تسا  لئاق  هعیش  اریز 
. دناعقاولایلا قیرط  زین  تاراما  میتسه و  فّلکم  عقاو  نامه  هب  ام  و  رفاک ،

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  عقاو  هب  یبایتسد  رد  دهدیم ، ياوتف  هک  يدهتجم  لاح :
. دشابیم زّجنم  یلعف و  شنیدّلقم  وا و  ّقح  رد  عقاو  اذل  تسا و  بیصم  سپ  تسا  عقاو  اب  قباطم  وا  ياوتف  ای  - 1

. دنروذعم شنیدّلقم  دوخ و  نکل  تسا و  یطخم  سپ  دیآیمرد  عقاو  اب  فلاخم  وا  ياوتف  ای  و  - 2
«. ادحاو ارجا  ئطخملل  نیرجا و  بیصملل  ّنا  : » سپ
؟ دنناوخیم هبّوصم  ار  هماع  ياملع  روهمج  ارچ  * 

«. بیصم دهتجم  ّلک  : » دنیوگیم ینعی  دندهتجم  بیوصت  هب  لئاق  هّماع  اریز 
؟ دناهورگ دنچ  رب  بیوصت  لها  * 

. يرعشا بیوصت  - 2 یلزتعم ، بیوصت  - 1 هورگ : ود  رب 
؟ دراد دوجو  يرعشا  بیوصت  یلزتعم و  بیوصت  نایم  یتوافت  هچ  * 

رد ماـکحا  نیا  نکل  دـنايواسم  لـهاج  ملاـع و  قح  رد  هک  دراد  یماـکحا  عقاو  رد  دـنوادخ  هک  دـنالئاق  هعیـش  نوچمه  لازتعا  لـها  - 1
. دنسریمن تیلعف  هجرد  هب  زگره  هدنام و  یقاب  تینأش  هلحرم 

. دشابیم هراما  ياّدؤم  نامه  دسریم  تیلعف  هب  نیفلکم  قح  رد  هک  یمکح  نآ  اهنیا ، رظن  هب 
اجنیا رد  دشاب ، هدش  مئاق  هعمج  بوجو  رب  مه  هراما  دشاب  هعمج  بوجو  یعقاو  مکح  الثم : دشاب ، عقاو  اب  قباطم  هراما  ياّدؤم  رگا  یهتنم :

ثداح و هراما ، نیا  طسوت  نآ  زا  رتشیب  اـی  عقاو  تحلـصم  هزادـنا  هب  یتحلـصم  هدـش و  لـعج  اـم  قح  رد  یعقاو  مکح  اـب  لـثامم  یمکح 
. دوشیم ام  بیصن 

نآ بوجو  رب  هراما  نکل  دراد و  همزلم  هدـسفم  هک  دـشاب  هعمج  تمرح  یعقاو ، مکح  الثم : دـیآرد  عقاو  اـب  فلاـخم  هراـما  ياّدؤم  رگا  و 
. نآ زا  رتشیب  ای  تسا  عقاو  هدسفم  هزادنا  هب  هک  دوشیم  ثداح  یتحلصم  هراما  ياّدؤم  قبطرب  اجنیا  رد  دنک ، تلالد 

. دوشیم هدسفم  نآ  ّتیلعف  زا  عنام  هتفرگ و  رارق  ضراعت  رد  هدسفم  نآ  اب  تحلصم  نیا  هجیتن : رد 
. دوشیم هّیعقاو  هدسفم  نآ  يدوبان  لالحمضا و  ببس  بجوم و  فلاخم  هراما  مایق  ینعی :

ار نآ  ياج  تفر و  ظوفحم  حول  زا  یلبق  یعقاو  مکح  ینعی : دوشیم  مکح  رییغت  ببس  هجیتن : رد 
35 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تفرگ هعمج  بوجو 
. دوشیم تبث  یلعف  هفیظو  ناونع  هب  ظوفحم  حول  رد  لاثتمالا و  مزال  هراما  يادؤم  ینعی :

رادم رئاد  عراش  يوس  زا  مکح  لعج  هکلب  درادن  دوجو  عقاو  رد  یمکح  چیه  دهتجم ، داهتجا  زا  شیپ  الـصا  هک ، دـندقتعم  اهيرعـشا  - 2
. تسا دهتجم  ياوتف 

. دوشیم تمرح  هّللا  مکح  تفرگ  ّقلعت  تمرح  هب  رگا  دوشیم و  بوجو  هّللا  مکح  تفرگ  ّقلعت  بوجو  هب  دهتجم  يأر  رگا  ینعی :
. دوشیم ضوع  زین  هّللا  مکح  دش ، ضوع  دهتجم  يأر  رگا  و 
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. تسا دهتجم  يأر  یعرش  مکح  يارب  عوضوملا  مامت  ینعی : تسا ، نیدهتجم  يارآ  عبات  یعقاو  هّللا  ماکحا  هجیتن : رد 
. دوشیم ضوع  زین  مکح  دش  ضوع  هک  دهتجم  يأر  عوضوم ، لّدبت  باب  زا  اذل ؛ و 

؟ دشابیم هچ  اجنیا  رد  العف  ام  ثحب  دروم  دییامرفب  روکذم  تامدقم  زا  دعب  * 
. یلزتعم بیوصت 

؟ تسیچ بیوصتلا ) بجوی  اّمنا  اذه  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا بیوصت  بجوم  لداع  رابخا  هطساو  هب  لعف  رد  تحلصم  ثودح  هک : تسا  نیا 

: دیوگیم خیش  رگید : ترابع  هب 
. دنکیم ناربج  هتفرگ و  ار  هتئاف  تحلصم  ياج  هثداح  تحلصم  هفلاخملا  دنع  هک  ارچ  درادن  یحبق  ّتیببس  يانبم  رب  دحاو  ربخ  هب  دّبعت 

: دیوگیم لکشتسم 
ّتیببس هب  لوق  اریز  تسا  لاکـشا  هب  التبم  انبم  لصا  نکل  دیدومن  لطاب  هداد و  خساپ  ار  هبق  نبا  نخـس  ّتیببـس )  ) نخـس نیا  يانبم  رب  هلب ،

. تسا لطاب  عامجالاب  یلزتعم  هچ  يرعشا و  هچ  مه  بیوصت  هب  لوق  تسا . بیوصت  مزلتسم 
؟ تسیچ خلا ) ۀعمجلا ....  ةالص  یف  ّنا  اذه  یلع  ضورفملا  ّنأل   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. دنکیم نایب  ار  دحاو  ربخ  هطساو  هب  شناحجر  لعف و  رد  هثداح  تحلصم  ندوب  بیوصت  هجو 
: هک دیوگیم  لکشتسم  حیضوت :

هدسفم رب  هعمج ، ماجنا  زا  هثداح  تحلصم  ربخ ، نیا  هطـساو  هب  دوش و  هماقا  شبوجو  رب  دحاو  ربخ  دشاب و  مارح  عقاو  رد  رگا  هعمج  زامن 
هدوب و ضراعمالب  دهدن ) ربخ  نآ  بوجو  هب  لداع  هکنیا  طرـش  هب   ) هعمج ندناوخ  هدـسفم  هک : تفگ  ناوتیم  سپ  دـبای  ناحجر  یعقاو 

. درادن دوجو  دشاب  حجار  نآرب  هک  یعنام 
36 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نآ زا  هک  دریگیم  رارق  یتحلـصم  نآ  ياج  هب  نوچ  ارچ ؟ دوشیم ، دوبان  هتفر و  نیب  زا  نآ  هدسفم  دـهدب  ربخ  لداع  هک  یتروص  رد  اریز 
. تسا رتالاو  حجار و 

؟ تسیچ طرشلا )...  ّنأل  تبث ....  میرحت  فصولا  اذه  عم  تبث  ولف   ) ترابع زا  لکشتسم  دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  لاکشا  همادا 

تسا نیا  شیانعم  دشاب  تباث  مه  زاب  هعمج  رد  یبوجو ) فصو   ) تحلصم فصو  ندمآ  دیدپ  لداع و  رابخا  زا  سپ  یعقاو ، تمرح  رگا 
: هک

؟ ارچ دراد . قّقحت  هدوب  میرحت )  ) نآ بجوم  هک  ياهدسفم  نودب  تمرح  نآ 
شدوخ رب  حجار  یتحلـصم  اب  ضراعت  زا  هک  دـنک  داجیا  باجیا و  لعف  رد  ار  تمرح  دـناوتیم  یتروص  رد  هدـسفم  ریرقت ، نیا  قبط  اریز 

. دشاب یلاخ 
: تفگ دیاب  هجیتن  رد 

هکنیا یلعف و  مارح  هن  تسا و  ینأش  مارح  ینعی : دوشن  مئاق  شبوجو  رب  لداع  ربخ  هک : تسانعم  نیا  هب  هعمج  زامن  رب  یعقاو  مارح  قـالطا 
. دشاب ضوغبم  عقاو  رد 

: تفگ دیاب  رگید : ترابع  هب 
: رگید ترابع  هب  دشابیمن  ظوحلم  نآ  رد  يرگید  ناونع  تسه و  بوجو  ّتیبوبحم و  افرص  هعمج  زامن  ندناوخ  رد 

. دشابیمن حیحص  ناونع  نیا  قالطا  دناوخ و  مارح  دوشیمن  ار  دشابیم  نآ  زا  حجار  تحلصم  اب  ضراعم  شاهدسفم  هک  یلعف 
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دشابیمن هدمآ  دیدپ  نآرب  حجار  تحلصم  هیحان  زا  هک  یمکح  اب  ریاغم  یعرش  مکح  توبث  بجوم  رما  نیا  تمرح ، تحـص  ضرف  هب  و 
. تسا بیوصت  نیع  نیا  و 

؟ تسیچ ّالا )...  ینعملا  اذه  یف  رصحنی  مل  نا  بیوصتلا و  و   ) ترابع زا  لکشتسم  دارم  سپ  * 
: دیوگیم هک  تسا  نیا 

لطاب رگید  یناعم  لثم  اجنیا  رد  روکذم  يانعم  رهاظلا  یلع  یلو  دراد  زین  يرگید  یناعم  دشابیمن و  انعم  نیا  رد  رصحنم  بیوصت  هچرگا 
رد زین  ملاعم  بحاص  هدومن و  فارتعا  نآ  هب  بیوصت  هلئـسم  رد  هیاـهن ، باـتک  رد  یّلح  همـالع  موحرم  هک  روطناـمه  تسا . تسرداـن  و 
رد هدومن و  دـقن  درادـن ) یتافانم  نآ  زا  دافتـسم  مکح  ندوب  یعطق  اب  قیرط  ندوب  یّنظ  هکنیا : رب  ینبم   ) ار همالع  مـالک  هقف  فیرعت  ثحب 

: دیامرفیم نآ  هب  داقتنا 
. تسا بیوصت  مزلتسم  مالک  نیا 

37 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هنع  غورفم  هیماما  ياملع  رظن  زا  نآ  داسف  تسا و  هلطاب  روما  زا  بیوصت  هک : دیآیمرب  قوف  ترابع  زا  هکنیا : هجیتن 
؟ مینک لوبق  ینظ  قرط  دحاو و  ربخ  ندوب  تّجح  رد  ار  امش  ریرقت  هنوگچ  دراد  رظن  يأر و  نیا  هک  یتیعقوم  نینچ  اب  لاح 

؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
: هک تسا  نیا 

میهاوخ يدوز  هب  تسا و  يرعـشا  بیوصت  تسا  لطاب  هک  یبیوصت  نآ  تسین ، لطاب  دشاب  مه  رگا  دشابیمن  بیوصت  روکذم  ریرقت  الّوا :
. تسین لطاب  هک  هیکولس ) تحلصم   ) دراد دوجو  بیوصت  زا  یعون  هک  تفگ 

هک تسا  يدارفا  هلمج  زا  ناشیا  تسا و  هبق  نبا  ربارب  رد  ام  لالدتسا  دشاب ، یلطاب  يانبم  انبم  نیا  مینادب و  بیوصت  ار  نآ  هک  انمّلـس  ایناث :
. دنادیم نکممان  لاحم و  ار  یّنظ  هراما  ره  هکلب  ربخ و  هب  دّبعت 

رد اـم  شـالت  اذـل  و  ار ، نآ  یجراـخ  قّقحت  یعوـقو و  ناـکما  هب  دـسر  هچ  تسا ، رکنم  ار  ّنظ  هب  دـّبعت  یتوـبث  ناـکما  رگید : تراـبع  هب 
. دشاب بیوصت  مزلتسم  دنچره  مییامن ، حیحصت  ار  ثحب  دروم  هلئسم  روصت  ملاع  یتوبث و  ناکما  افرص  هک  دوب  نیا  تشذگ  هک  یلالدتسا 

نکل دش ) مزتلم  نآ  هب  ناوتیمن  درادـن و  عوقو  يرگید  لیلد  ره  ای  عامجا  هطـساو  هب  ینعی :  ) تسین نکمم  اتابثا  هچرگا  بیوصت  هکاریز :
. تسین نکممان  لاحم و  القع 

: نیاربانب
. میاهدومن لطاب  ار  وا  لالدتسا  میاهداد و  ار  هبق  نبا  خساپ  مینک ، نایب  لیلد  اب  قباطم  ار  نظ  هب  دّبعت  رّوصت  میناوتب  یتقو 

: دیوگب یسک  هکنیا  ّالا  درادن  یحبق  هّینظ  تاراما  رگید  ای  ربخ و  هب  دّبعت  ّتیببس  يانبم  رب  سپ 
لطاب انبم  نیا  نوچ  دیوگیم  نکل  تسا ، نکمم  دّبعت  ّتیببس  يانبم  رب  هک  دراد  لوبق  ناشیا  هک  ارچ  تسین  ّتیببس  يانبم  رب  هبق  نبا  ثحب 

. منکیم ثحب  تیقیرط  يانبم  رب  نم  تسا 
؟ درادن ثحب  انبم  نیا  رب  هبق  نبا  هک  درب  یپ  ناوتیم  اجک  زا  * 

يانبم اب  بلطم  نیا  هک  تسا ، حـیبق  نیا  تسا و  لالح  میرحت  مارح و  لیلحت  مزلتـسم  دـحاو  ربخ  هب  لمع  تفگ : هک  ناـشیا  مود  لـیلد  زا 
. درادن یحبق  ّتیببس  يانبم  رب  هنرگو  تسا  راگزاس  ّتیقیرط 

؟ دینک نایب  ار  بلطم  لصاح  * 
باب حاتفنا  ضرف  اب  نکل  لطاب ، ملع ، باب  دادسنا  ضرف  اب  هبق  نبا  نخس  هکنیا : بلطم  لصاح 

38 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسا تسرد  ملع 
؟ تسیچ قوف  بلطم  هجیتن  * 

: هک تسا  نیا 
هیکولس تحلـصم  هک  درک  میهاوخ  یـسررب  هدنیآ  رد  اذل  دننادیم و  تّجح  ملع  باب  دادسنا  ضرف  رد  اهنت  ار  هّینظ  تاراما  خیـش ، بانج 

. دهدیم ياهجیتن  هچ  ناشیا 
؟ تسیچ هنالطب )....  یلع  اعمجم  ابیوصت  اذه  ناک  مّلس  ول   ) ترابع رد  اعمجم  شقن  * 

هدرک هدافتسا  دناوتیمن  یسک  اذل  تسا و  یحیضوت  دیق  هکلب  درادن ، یلوصا  موهفم  اجنیا  رد  تفـص  نیا  نکل  تسا  ابیوصت  يارب  تفص 
. تسا هدشن  شیانعم  نالف  لاطبا  رب  عامجا  هدوبن و  لطاب  شرگید  یناعم  رد  بیوصت  دیوگب  و 

؟ تسیچ ءیجیس )...  اّمع  رظنلا  انضمغا  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. دناتوافتم مهاب  دیآیم و  هتفگ  ادعب  هچنآ  اب  هدش  هتفگ  اجنیا  رد  هچنآ  هب  تبسن  تسا  داقتنا  کی  زا  خساپ 

: حیضوت
رد هچنآ  و  تسا . بیوصت  مدـع  دوشیم  لـقن  دـیآیم و  هتفگ  هدـنیآ  رد  هچنآ  نکل  تسا و  بیوصت  هدروآ  اـجنیا  رد  خیـش  هک  ار  هچنآ 

. دناهدرک ضرف  هراما  هب  لمع  هب  رما  رد  ار  تحلصم  هک  تسا  ییاجنآ  دوشیم ، شبیوصت  مدع  هب  مکح  هدنیآ 
. دشابیمن ادج  بیوصت  زا  هلئسم  نیا  هک  تسا  نشور  هدیدرگ و  ضرف  هعمج  لعف  سفن  رد  تحلصم  اجنیا ، رد  نکل 

: رگید ترابع  هب 
. دیآیمن مزال  اجنیا  رد  ثحب  دروم  هلئسم  بیوصت  مدع  هدنیآ ، رد  ثحب  عوضوم  بیوصت  مدع  زا 

؟ تسیچ همالک )....  ّنا  لاقی : نا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  * 
: دیوگب خیش  هب  يدقتنم  دیاش  هک : تسا  نیا 

بانج هک  درادـن  یهجو  اذـل  تسا و  یلوقعم  ریغ  رما  بیوصت  نـالطب  زا  تغارف  زا  سپ  نظ  هب  دـّبعت  هک ، تسا  نیا  اـنیعتم  هبق  نبا  مـالک 
. دیامن لقن  لامتحا  تروص  هب  ار  نآ  خیش 

39 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

( ّيرهاظلا ّیعقاولا و  مکحلا  نیب  عمجلا  یف  )
کلذ ّنا  مالکلا : ّلـحم  نع  اـجراخ  ناـک  نا  مارملا و  اذـه  حیـضوت  یف  لوقنف  ۀـّیملعلا ، ریغلا  تاراـمألاب  دـّبعتلا  یلا  مـالکلا  ّرجنا  ثیح  و 

: نیهجو یلع  رّوصتی 
اذه كولـس  یف  ۀحلـصم  الف  عقاولا ، یلا  لاصیإلا  ّالا  اهب  دّبعتلا  یف  ظحالی  الف  عقاولا ، نع  فشکلا  دّرجم  باب  نم  کلذ  نوکی  نأ  لّوألا :

ّالا کلذ  یف  ظحالم  ریغ  قیرطلا ، نع  بارعألا  لاؤسب  دادغب  قیرط  یف  هّریحت  دـنع  هدـبع  یلوملا  رمأ  ول  امک  عقاولا . ۀحلـصم  ءارو  قیرطلا 
. داشرالل ّالا  سیل  مسقلا  اذه  یف  لمعلاب  رمألا  و  ابلاغ . وا  امئاد  عقاولا  یلا  الصوم  بارعألا  لوق  نوک 

یتلا قیرطلا  اذه  كولس  ۀحلصم  كاردا  ضرغلاف  عقاولا . فلاخ  نا  لمعلا و  ۀحلصم  یف  ةرامألا  كولس  ۀّیلخدمل  کلذ  نوکی  نأ  یناثلا :
. اهنم حجرأ  وا  عقاولا  ۀحلصمل  ۀیواسم  یه 

: همجرت

نآ ینابم  هّینظ و  تاراما  تّیجح 
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هراشا

هب دّبعت  مییوگیم : نآ  حیـضوت  رد  نکل  تسا  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  هچرگا  دش ، یملع  ریغ  تاراما  هب  دـّبعت  هب  ّرجنم  تبحـص ، نوچ  و 
: دوشیم ریوصت  هجو  ود  رب  یملع  ریغ  هراما  ره  ای  دحاو و  ربخ 

چیه یملع ) ریغ  هراما   ) نآ هب  دّبعت  رد  سپ  تسا ، عقاو  زا  فشاک  افرـص  هک  دـشاب  باب  نیا  زا  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع  هکنآ ، لوا : هجو 
قیرط نیا  ندومیپ  رد  عقاو ، هب  ندیـسر  تحلـصم  زج  یتحلـصم  چـیه  سپ  دوشیمن . هظحالم  عقاو  هب  ندـناسر )  ) لاصیا ناونع  زج  يرما 

. درادن دوجو 
یتحلصم چیه  دادغب ، هداج  رد  ینادرگرس  ریحت و  ماگنه  نانیـشنهیداب  زا  ندرک  لاؤس  هب  دهد  روتـسد  ار  شاهدنب  ییالوم ، رگا  لثملا : یف 

ای یمئاد و  تحلـصم  نیا  هکنیا  زا  معا  دشاب ، عقاو  هب  دـبع )  ) هدـنناسر بارعا ، خـساپ  هکنیا  زج  هدـشن  رابتعا  هظحالم و  ندیـسرپ  نیا  رد 
. يولوم هن  تسا و  يداشرا  مسق ، نیا  رد  هراما  هب  لمع  هب  رما  و  دشاب ، بلغا 

( هراما م   ) شنومـضم هک  دـنچره  تسا  لمع  رد  تحلـصم  ندـش  ادـیپ  رد  شتیلخدـم  رطاخ  هب  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع  هکنآ  مّود : هجو 
. تسا عقاو  اب  فلاخم 

عقاو تحلـصم  اـب  هتـشاد و  دوـجو  نآ  ندوـمیپ  رد  هک  تسا  یتحلـصم  ندرک  كرد  اـهنت  یلمع  ریغ  هراـما  ّنظ و  هب  لـمع  زا  دارم  اذـل  و 
. تسا نآ  زا  رترب  ای  يواسم و 

40 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  رد  هبق  نبا  اب  امش  ثحب  نونکات  دیئامرفب  هصالخ  روطهب  * 
. میدومن ثحب  ناشیا  اب  هفلتخم  ینابم  تاهج و  یمامت  رد  هک  دوب  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  عانتما  ناکما و  اب  هطبار  رد 

؟ تسا دحاو  ربخ  هب  رصحنم  روکذم  ثحب  ایآ  * 
دحاو ربخ  نآ  لمکا  زراب و  قادـصم  یهتنم  تسا ، يراـج  هّینظ  تاراـما  ماـمت  رد  ینعی  تسا ، دـحاو  ربخ  زا  رتهدرتسگ  ثحب  هنماد  ریخ ،

. دومن یسررب  حرط و  رتعیسو  ینادیم  رد  ار  تاراما  ّتیجح  دیاب  اذل  و  تسا .
؟ دراد دوجو  ثحب  زا  هلحرم  دنچ  لقا  دح  یعوضوم  ره  رد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. عوقو عوقو و ال  هلحرم  - 2 عانتما ، ناکما و  هلحرم  - 1 هلحرم : ود 
[6 [؟ تسا هنوگنیا  ثحب  لحارم  زین  تاراما  هب  دّبعت  هلئسم  رد  ایآ  * 

ص40 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ درادن دوجو  یلوصا  یفسلف و  نایم  ثحب  رد  یتوافت  چیه  ایآ  * 
ثحب عانتما  ناکما و  زا  یلوصا ، نکل  دزادرپیم  نآ  عوقو  مدع  ای  عوقو  هب  سپـس  دـنکیم و  ثحب  عانتما  ناکما و  زا  ادـتبا  یفـسلف  ارچ ،

. دشابیمن اشگهار  وا  يارب  طابنتسا  ماقم  رد  ناکما  هک  ارچ  دنکیمن ،
. دیوگیم نخس  عوقو  مدع  عوقو و  زا  یلوصا 

هب ار  یعرش  مکح  قیرط  نآ  زا  ناوتیم  هدومن و  تّجح  ار  نآ  عراش  هدش و  عقاو  هراما  هب  دّبعت  اجک  رد  هک : دیوگب  دهاوخیم  لثملا : یف 
. دروآ تسد 
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؟ درادن عوقو  عوقو و ال  ثحب  اب  ياهطبار  عانتما  ناکما و  زا  ثحب  ایآ  * 
. دشابیم یلوصا  ثحب  هّیقیدصت  يدابم  زا  عانتما  ناکما و  زا  ثحب  ارچ ،

تسین و تجح  يرگید  نآ  ای  تسا  تّجح  هراما  نیا  هک ، دوش  تبحص  هتفر ، تاراما  غارس  هب  سپس  دوش و  تباث  ناکما  دیاب  ادتبا  ینعی :
مولع لامعتسا  ناکما و  زا  ثحب  یلصا  ياج  نکل ، دنامیمن . ندوبن  ای  ندوب  تّجح  زا  ثحب  يارب  ییاج  رگید  دوشن  تباث  ناکما  رگا  اذل 

. هقف لوصا  لثم : يرابتعا  مولع  هن  دشابیم  مالک  هفسلف و  هلمج  زا  هیلقع 
؟ دینکیم ود  ره  عوقو  عوقو و ال  عانتما و  یتوبث و  ناکما  زا  ثحب  اجنیا  رد  امش  ارچ  سپ  * 

افوتـسم یثحب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یهتنم  دوشیم ، ثحب  رگید  ملع  رد  ملع  کـی  ثحاـبم  هیقیدـصت  يداـبم  دـش ، رکذ  هچناـنچ  هلب ،
دوشیم و ثحب  نآ  زا  زین  اجنیا  رد  دشاب ، هتفرگن  تروص  نآ  نوماریپ 

41 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا لیبق  نیا  زا  زین  هیف  نحن  ام 

؟ ملع باب  حاتفنا  ای  تسا  ملع  باب  دادسنا  ساسا  رب  روکذم  نتم  رد  خیش  بانج  ثحب  تشذگ  هک  یتامدقم  هب  هجوت  اب  * 
دروم هک  تسا  يرما  نیا  تسین و  هراما  هب  لمع  زج  ياهراچ  ملع  باب  دادـسنا  ضرف  رد  هک  ارچ  دـشابیمن . ملع  باـب  دادـسنا  ساـسا  رب 

. تسا قافتا 
: هک تسا  نیا  لاؤس  تسا و  ملع  باب  حاتفنا  ضرف  رد  مالکلا  امنا 

؟ هن ای  تفرن  ملع  لیصحت  غارس  درک و  لمع  هّینظ  تاراما  هب  ناوتیم  ملع  باب  حاتفنا  ملع و  لیصحت  زا  نّکمت  ضرف  اب  ایآ  * 
: دراد دوجو  یساسا  يانبم  ود  حاتفنا  ضرف  اب  تاراما  ّتیجح  باب  رد 

. ّتیببس يانبم  ّتیقیرط ب : يانبم  فلا :
؟ تسیچ ّتیقیرط  يانبم  * 

. تسا فشک  ّتیقیرط و  باب  زا  افرص  تسا ، شزرا  ياراد  هدیدرگ و  تّجح  عراش  بناج  زا  هراما  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسا عقاو  نآ  زا  تحلصم  مامت  هکلب  درادن  دوجو  عقاو  تحلصم  ءارو  یتحلصم  چیه  هراما  يادؤم  رد  ینعی :

دوشیم زّجنم  ام  رب  عقاو  نامه  دـیآرد ، عقاو  قباطم  هراما  رگا  ینعی : عقاو ، هب  یبایتسد  رد  تسا  یهار  قیرط و  اهنت  هراما  رگید : ترابع  هب 
. دشابیم رّذعم  دیآرد  فلاخم  هچنانچ  و 

: لثملا یف 
هار هنایم  ای  فارطا و  نانکاس  بارعا و  زا  يدرک  مگ  اجنآ  هب  نتفر  رد  ار  هار  هچنانچ  ورب و  دادـغب  رهـش  هب  دـیوگیم : شدـبع  هب  ییالوم 

. سرپب
دادغب هب  ندیسر  یلصا  دوصقم  دارم و  تسا و  دادغب  هار  نتفای  ضرغ  هکلب  درادن  یتّیعوضوم  یبارعا  زا  شسرپ  نیا  هک  تسناد  دیاب  لاح 

. تسا
. عقاو هب  داشرا  ینعی : تسا ، يداشرا  يرما  هراما ، هب  ندرک  لمع  هب  عراش  رما  انبم  نیا  قبط 

. درادن دوجو  یتحلصم  هراما  هب  لمع  رد  ّالا  عقاو و  هب  ندیسر  يارب  تسا  هراما  زا  فّلکم  تعباتم  يرما ، نینچ  زا  ضرغ  رگید : ترابع  هب 
؟ تسا مادک  ّتیعوضوم  ای  تیببس  يانبم  * 

دوش ثداح  یتحلصم  هراما  ياّدؤم  رد  هک  دوشیم  ببس  ماکحا  زا  یمکح  رب  هراما  مایق  هک : تسا  نآ 
42 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هکنآ زا  رتشیب  ای  عقاو  تحلصم  هزادنا  هب 
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. دنکیم ناربج  دریگیم و  ار  هتئاف  تحلصم  نآ  ياج  هثداح  تحلصم  نیا  تفلاخم  ماگنه 
: رگید ترابع  هب 

رد هک  ارچ  میئاـمن  كرد  ار  هیکولـس  تحلـصم  هک ، تسا  نیا  یملع  ریغ  هراـما  هب  لـمع  زا  ضرغ  ّتیببـس ، ياـنبم  رب  ینعی : هجو  نیا  رد 
راداو كولـس  هب  ار  شاهدنب  یلوم  هک  هدـش  بجوم  حـلاصم  نآ  دوجو  هک  دـشاب  یحلاصم  تسا  نکمم  روکذـم  هراما  هب  لمع  كولس و 

. دناسریمن عقاو  هب  ار  شاهدنب  نآ ، ندومیپ  دنادب  دنچره  دنک ،
حـجرا و يرمالا  سفن  یعقاو و  تحلـصم  زا  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع  هیحان  زا  هدـش  ثداح  تحلـصم  هک  تسا  هداتفا  قاـفتا  رایـسب  اریز 

. دشابیم يواسم  نآ  اب  لقاال 
؟ تسیچ داشرالل )....  ّالا  سیل   ) ترابع زا  دارم  * 

هکلب دـشابیمن و  يولوم  رما  نیا  نکل  تسا ، هدومن  رما  روکذـم  قیرط  هب  لـمع  رد  ار  شاهدـنب  رهاـظلا  یلع  یلوـم  هچرگا  هک : تسا  نیا 
. دراد يداشرا  هبنج 

. درادن باقع  شتفلاخم  دیامن ، رما  نآ  تفلاخم  هدنب  رگا  اذل  و 
43 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: رومأ نم  ولخی  هیف ال  هجولاف  لّوألا  مسقلا  اّمأ 

. فّلکملا کلذب  ملعی  مل  نا  عقاولل و  تارامألا  هذه  ۀقفاوم  ماودب  املاع  بیغلاب  ملاعلا  عراشلا  نوک  اهدحأ :
. ۀقباطملا بلاغ  عراشلا  رظن  یف  اهنوک  یناثلا :

. ابّکرم الهج  عراشلا  رظن  یف  اهرثکأ  نوکل  عقاولاب ، فّلکملل  ۀلصاحلا  مولعلا  نم  ۀقباطم  بلغأ  هرظن  یف  اهنوک  ثلاثلا :
رّذعت عم  ّالا  ّحصی  یناثلا ال  و  عطقلل . ةدیفملا  بابسألا  نم  فّلکملا  نّکمت  عم  ول  ةرامألا و  كولـسب  رمالا  نابجوی  ثلاثلا  لّوألا و  هجولا  و 

. حیبق ءیشب  هکرادت  نود  نم  ردانلا  یف  ول  فّلکملا و  یلع  عقاولا  تیوفت  ّنأل  ملعلا ، باب 
: همجرت

لّوا مسق  اّما 

. دشابیمن لیذ  هناگهس  روما  زا  یلاخ  نآ  رد  هجو  دشاب ) عقاو  هب  ندیسر  باب  زا  افرص  هراما  هب  لمع  هک  اجنآ  ینعی : )
تعباتم هب  رما  ار  هدنب  اذل  تسا و  هاگآ  ملاع و  زین  عقاو  اب  یملع  ریغ  تاراما  تقفاوم  ماود  هب  تسا ، بیغ  هب  هاگآ  ملاع و  هک  یعراش  - 1

. تسا عالطایب  نآ  زا  فّلکم  هچرگا  هدومن ، نآ 
. دناعقاو قباطم  ابلاغ  عراش  رظن  رد  یملع  ریغ  تاراما  - 2

رتشیب اریز  تسا ، رثـکا  بلغا و  عقاو ، اـب  تقباـطم  رد  دوشیم ، لـصاح  فّلکم  يارب  هک  یمولع  زا  یملع  ریغ  تاراـما  عراـش ، رظن  رد  - 3
. تسا بکرم  لهج  عراش  رظن  زا  فّلکم  رد  هلصاح  مولع 

. دشاب نّکمتم  روآعطق  بابسا  زا  فّلکم  دنچره  تسا ، یملع  ریغ  هراما  قیرط )  ) زا كولس  هب  دبع  هب  یلوم  رما  ّتلع  موس  لّوا و  هجو  و 
تحلـصم ندرک  تیوفت  اریز  نآ ، دادسنا  ملع و  باب  رذعت  تروص  رد  زج  تسین ، تسرد  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع  مّود ، هجو  ساسارب  و 

. تسا دنسپان  حیبق و  نآ ، ناربج  كرادت و  نودب  دشاب ، يردان  دراوم  رد  دنچره  فّلکم ، هب  تبسن  یلوم ) طسوت   ) یعقاو
44 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ روما )....  نم  ولخی  هیف ال  هجولاف   ) ترابع زا  دارم  * 

. هن ای  دوش  تّجح  ام  قح  رد  هراما  هک  دراد  ناکما  ملع  باب  حاتفنا  ضرف  اب  تیقیرط و  يانبم  رب  ایآ  ینعی : تسا ، لّوا  مسق  نایب 
. تسا هجو  هس  ياراد  دشاب  عقاو  زا  فشک  درجم  باب  زا  هراما  هب  لمع  رگا  دیامرفیم : اذل 

؟ تسیچ بیغلاب )....  ملاعلا  عراشلا  نوک   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا زا  تسترابع  هجو  نیا  لصاح  تسا و  لّوا  هجو  نایب 

قرط هکنیا  زا  معا  دنکیم ، تباصا  عقاو  هب  هشیمه  یملع  ریغ  قیرط  كولـس  هک  دـنادیم  تسا  هاگآ  دوهـش  بیغ و  هب  هک  سّدـقم  عراش 
. هن ای  دشاب  عقاو  اب  قباطم  هشیمه  مه  یملع 

؟ دراد یلاکشا  هچ  هّینظ  تاراما  هب  دّبعت  ضرف  نیاربانب :
؟ تسیچ ۀقباطملا )....  بلاغ  عراشلا  رظن  یف  اهنوک   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  مّود  هجو  نایب 
ملع ۀـقباطملا و  بلاغ  تاراما  ینعی : دـناعقاو  اب  قباطم  هدوب و  بیـصم  هشیمه  هّیملع  هیعطق و  ّهلدا  نکل  دـناقباطم  عقاو  اب  ابلاغ  یّنظ  قرط 

. تسا هقباطملا  بلغا  ای  هقباطملا  مئاد 
؟ تسیچ مولعلا )....  نم  ۀقباطم  بلغا  هرظن  یف  اهنوک   ) ترابع زا  دارم  * 

هدوب و بلغا  عقاو  هب  ندیـسر  رظن  زا  یملع ، قرط  هب  تبـسن  یّنظ  تاراما  هکنیا : زا  تسا  ترابع  هجو  نیا  لصاح  تسا و  موس  هجو  ناـیب 
. تسا ملع  زا  رتالاب  ناششزرا 

. دنابکرم لهج  لیبق  زا  یملع  قرط  مولع و  بلاغ  بسح  هب  اعون و  هک : تسا  نیا  تیبلغا  نیا  هجو 
دوشیم لصاح  ام  يارب  هک  ياهینظ  تاراما  یلو  بکرم ، لهج  % 10 بیصم ، دنوشیم 90 % لصاح  ام  يارب  هک  یمولع  رگید : ترابع  هب 

. فلاخم عقاو و 5 % اب  قباطم  % 95
. مینک لمع  تاراما  هب  میناوتیم  ام  دشابیمن و  ملع  لیصحت  هب  يزاین  زین  ضرف  نیا  رد  نیاربانب :

. دومن لمع  هینظ  تاراما  هب  ناوتیم  یلوا  قیرط  هب  دومن  لمع  ملع  هب  ناوتب  رگا  سپ 
؟ تسیچ نابجوی )....  ثلاثلا  لّوالا و  هجولا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

فالخ هب  دـشاب ، بجاو  نظ  هب  لمع  نظ ، ای  ملع  هب  ندومن  لمع  نایم  رما  نارود  رد  هک  دـنکیم  باجیا  مّوس  لّوا و  هجو  هک : تسا  نیا 
. ملع هب  دّبعت 

؟ تسیچ حصی )....  یناثلا ال  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
؟ مینک لمع  هراما  هب  میناوتیمن  روکذم  ضرف  هس  زا  کیمادک  رد  ّتیقیرط  يانبم  رب  ایآ  هک : تسا  نیا 

45 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رگم  ) مینک لمع  نادـب  هتفر و  هراما  غارـس  هب  میناوتیمن  میتسین و  روذـعم  ملع  زا  نّکمت  اب  هک  تسا  مّود  ضرف  رد  اهنت  تیقیرط  يانبم  رب 

.( دشاب دودسم  فلکم  يور  هب  عقاو  هب  لوصوم  یملع  قرط  مامت 
؟ تسیچ حاتفنا  ضرف  رد  هراما  هب  لمع  زاوج  مدع  ّرس  * 

، ناربج نودب  مهنآ  دوشیم  هدسفم  رد  ءاقلا  ای  تحلصم و  تیوفت  مزلتسم  الثم 30 )%  ) دراوم زا  يرایسب  رد  هراما  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
. تسا حیبق  یملع  قیرط  ندوب  اب  مهنآ  تحلصم  تیوفت  و 

: میئوگیم اذل  و 
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اذـل تسا و  بیغ  هب  ملاع  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  تسا . هدومرف  تّجح  ام  قح  رد  ار  تاراـما  ملع ، باـب  حاـتفنا  ضرفرب  یتح  هک  یعراـش 
نالف هک  دنک  لایخ  دنادن و  ار  نیا  فّلکم  دنچره  دناملع  اب  يواسم  ای  هقباطملا و  بلغا  ای  دنتـسه و  هقباطملا  مئاد  ای  تاراما  هک  دنادیم 

. تسین عقاو  فلاخم  هراما 
. دوشیمن دراو  یلاکشا  عراش  دّبعت  نیا  رب  سپ 

؟ دسریمن رظن  هب  تسا  هقباطملا  مئاد  هک  یملع  زا  ناششزرا  دنتسه و  هقباطملا  بلاغ  هک  یتاراما  هب  لمع  يارب  یهجو  ایآ  * 
لیهست هیعون  تحلصم  دوجو  رطاخ  هب  نیا  و  ملع ، باب  حاتفنا  ضرف  رد  ول  تسا و  لاکشا  الب  تاراما  هب  لمع  زین  يدروم  نینچ  رد  ارچ ،

. دراد مّدقت  هّیصخش  حلاصم  رب  هک  تسا 
رفظم موـحرم  رظن  نیا  و  دـشابیمن . بترتـم  یلاکـشا  هلئـسم  روـص  همه  رد  تـّیقیرط  ضرفرب  تاراـما  تـّیجح  هراـما و  هـب  دـّبعت  رب  سپ 

. دشابیم
؟ دنتسه یلحارم  هچ  ياراد  نییلوصا  رظن  زا  هیعرش  ماکحا  * 

. تسا هدسفم  تحلصم و  هلحرم  نامه  هک  تینأش ، ءاضتقا و  هلحرم  - 1
. تسا مکح  لعج  عضو و  نامه  هک  ءاشنا ، هلحرم  - 2

. تسا نیفلکم  هب  غالبا  ثعب و  نامه  هک  تایلعف ، هلحرم  - 3
. تسا فلکم  لاثتما  هلحرم  نامه  هک  زّجنت ، هلحرم  - 4

؟ تسا هدش  هراشا  قوف  لحارم  زا  کیمادک  هب  خیش  نتم  رد  * 
. مّوس لّوا و 

46 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: هوجو یلع  وهف  یناثلا ، مسقلا  اّمأ  و 
اهمدـع ةرامألا و  هذـه  دوجو  نع  رظنلا  عطق  عم  لهاجلا  ّقح  یف  نوکی  ثیحب ال  ةرامألا ، کلتل  اعبات  اـقلطم - مکحلا - نوکی  نأ  اهدـحأ :

ال نیملاعلا . مکح  یلع  هدـنع  ةرامأ  مایق  نع  رظنلا  عطق  عم  لـهاجلا  و  اـهب ، نیملاـعلاب  عقاولا  یف  ۀّـصتخم  ۀـّیعقاولا  ماـکحألا  نوکیف  مکح ،
مکحلا دوجوب  رتاوت  دق  و  ۀـئطخملا . نم  باوّصلا  لهأ  دـنع  لطاب  بیوصت  اذـه  و  هیلا . يّدؤت  ةرامألا  ّنأ  هّللا  ملعی  امب  موکحم  وا  هل  مکح 

. راثآلا رابخالا و  لهاجلا  ملاعلا و  نیب  كرتشملا 
: همجرت

: مّود مسق  اّما 

هراشا

. تسا یهوجو  رب  هیکولس ) تحلصم  كرد  باب  زا  هراما  هب  لمع  ینعی : )

لّوا هجو 

: هکنیا
مدـع یملع و  ریغ  هراما  نیا  دوجو  زا  رظن  عطق  اب  عقاو  هب  لهاج  قح  رد  هک  يروطهب  دـشاب ، یملع  ریغ  هراما  نآ  عباـت  قلطم  روطهب  مکح 
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. دشابن یمکح  الصا  نآ ،
. دراد صاصتخا  هیعقاو ) ماکحا   ) نآ هب  نیملاع  هب  عقاو  رد  ریرقت ) نیا  قبط  ، ) هیعقاو ماکحا  هجیتن : رد 

( دراد یفیلکت  رگا   ) ای و  تسا ) فیلکتالب   ) درادـن یمکح  دـنراد ، نیملاـع  هک  یمکح  رب  وا ، دزن  هراـما  ماـیق  زا  رظنعطق  اـب  لـهاج  اـّما  و 
. ددرگیم یهتنم  نآ  هب  هراما  دنادیم ، یلاعت  يادخ  هک  تسا  یمکح 

لطاب بیوصت  نامه  دنتـسه ، هئطخم  هک  باوص  لها  رظن  زا  نیملاع ) هب  تاّیعقاو  صاصتخا  لـهاج و  قح  رد  مکح  ندوبن   ) هجو نیا  هتبلا 
. تسا كرتشم  نیلهاج  نیملاع و  نایم  مکح  هک  تسا  هدمآ  رتاوتم  رابخا  رد  هک  ارچ  تسا ،

47 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لئاسملا حیرشت 

؟ دراد هرهچ  دنچ  ّتیببس  خیش  رظن  زا  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
: هلمج زا  هرهچ ، هس 

. هیکولس تحلصم  یلزتعم 3 - ّتیببس  يرعشا 2 - ّتیببس  - 1
؟ دراد دوجو  یعقاو  ماکحا  هب  تبسن  لهاج  ملاع و  دارفا  نایم  یتوافت  هچ  اهيرعشا  رظن  زا  روکذم  بلطم  هب  هّجوتاب  * 

ظوفحم حول  عـقاو و  رد  لـهاج  دارفا  نکل  دراد و  ملاـع  دارفا  هب  صاـصتخا  شبتارم  ماـمت  اـب  دـنوادخ  یعقاو  مکح  هک  دـنالئاق  هرعاـشا 
. دنتسین یمکح  هب  موکحم 

؟ دشابیمن یمکح  هب  موکحم  ياهلحرم  هچ  رد  لهاج  اهیرعشا  رظن  هب  * 
رد هن  تیلعف و  هلحرم  رد  هن  تینأش  هلحرم  رد  هن  ءاضتقا  هلحرم  رد  هن  دـشابیمن  مکح  نآ  هب  موکحم  لهاج  کی  لحارم  زا  کیچـیه  رد 

. زّجنت هلحرم 
؟ تسیچ عبات  لهاج  درف  مکح  اهنآ  رظن  زا  سپ  * 

. تسا هراما  عبات 
. تسا بانتجا  تمرح و  وا  هفیظو  دش  هماقا  تمرح  رب  هراما  رگا  و  تسا . بوجو  لهاج  هفیظو  دش  مئاق  بوجو  رب  هراما  رگا 

. دنک لمع  نادب  دیاب  لهاج  فّلکم  هدش و  داجیا  همزلم  تحلصم  مکح  نآ  رد  یمکح  رب  هراما  مایق  اب  اذل : و 
؟ تسیچ هیماما )  ) ام رظن  زا  قوف  يانبم  لاکشا  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا كرتشم  لهاج  ملاع و  نایم  هکلب  هتشادن  صاصتخا  ملاع  دارفا  هب  اهنت  هیعقاو  ماکحا 

. تسا عقاو  هب  ّنظ  ای  ملع  لیصحت  لهاج  ملاع و  زا  معا  ناگمه  هفیظو  ام  رظن  هب  هتکن :
؟ تسا لطاب  روکذم ) يانبم   ) هرعاشا رظن  لیلد  هچ  هب  * 

. عامجالاب درادن  نیملاع  هب  یصاصتخا  یعقاو  ماکحا  - 1
. دراد دوجو  هرتاوتم  هرابخا  لهاج  ملاع و  نایم  ماکحا  كارتشا  رد  - 2

؟ دنامسق دنچ  رب  هیعرف  هیعرش  ماکحا  * 
: هلمج زا  دنامسق ، هس  رب 

. ملظ حبق  لدع و  نسح  لثم : تسا  عرش  قفاوم  نآ  هب  مکح  رد  زین  ءالقع  لقع  هک  ياهّیعرف  ماکحا  - 1
 ... ةاکز و هزور ، زامن ، بوجو  لثم : دنشابیم  مزاج  عطاق و  لیلد  هب  دنتسم  هک  ياهّیعرش  هّیعرف  ماکحا  - 2

48 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. دنتسه لوصا  رهاوظ و  هب  دنتسم  هک  ياهّیرهاظ  هیعرش  ماکحا  - 3
؟ تسا لطاب  بیوصت  قوف  هّیعرف  ماکحا  زا  کیمادک  رد  * 

تسا بیوصت  نالطب  هئطخت و  تحص  رب  ءاملع  عامجا  مّود  لّوا و  مسق  رد 
. تسا بیوصت  تحص  رب  عامجا  موس  مسق  رد  نکل 

؟ تسیچ مّوس  مسق  رد  بیوصت  تحص  رب  عامجا  ّتلع  * 
. دنکیم توافت  دارفا  تاراهظتسا  تاطابنتسا و  فالتخا  اب  يرهاظ  مکح  هک : تسا  نیا 

؟ دراد قالطا  موس  مسق  رد  بیوصت  تحص  ایآ  * 
. دوشیم لطاب  بیوصت  هدوب و  هئطخت  اب  قح  ّالا  تسا و  مزاج  عطاق و  لیلد  دوبن  هب  طورشم  موس  مسق  رد  بیوصت  تحص  هب  مکح  ریخ ،

؟ تساجک رد  عازن  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
. دشاب هتشادن  دوجو  اهنآ  رب  مزاج  عطاق و  لیلد  هک ، تسا  ياهیعرش  هّیعرف  ماکحا  رد  عازن 

؟ تسیچ قوف  دروم  رد  ینس  هعیش و  ياملع  رظن  * 
: هک تسا  نیا  هماع  ياملع  زا  یخرب  هعیش و  ياملع  رظن 

دنروذعم نکل  تساطخ و  رگید  ءارآ  تسا و  نآ  هب  بیـصم  رفن  کی  اهنت  هک  دشابیم  ینّیعم  مکح  ياراد  ياهعقاو  ره  رد  یلاعت  يادـخ 
. دنشابیمن بقاعم  و 

: هک دندقتعم  ّتنس  لها  ياملع  بلاغ  نکل  و 
ياهعقاو ره  رد  دـنوادخ  هک  تسین  هنوـگنیا  تسا و  باـصم  شیأر  زین  يدـهتجم  ره  تـسا و  دـهتجم  رظن  يأر و  عباـت  دـنوادخ  مـکح 

. دشاب هتشاد  یمکح 
؟ دندحتم قفتم و  ناشلوق  رد  قوف  رظن  هب  نیلئاق  ایآ  * 

: دناهتسد ود  رب  دوخ  اهنیا  ریخ ،
. تسا هدومرفن  لعج  ياهراما  لیلد و  ینّیعم  مکح  ره  يارب  دنوادخ  هک ، دنلئاق  یخرب 

. دناهورگ ود  رب  دوخ  هتسد  نیا  هک  تسا  مزال  لیلد  دنوادخ  مکح  يارب  هک  دناهتفگ  یخرب 
؟ دراد دوجو  ریخا  هورگ  ود  نایم  یتوافت  هچ  * 

دشابیم و یناهنپ  افخ و  تیاهن  رد  روکذم  لیلد  هک  ارچ  دنتسین  مکح  لیلد  نیا  هب  تباصا  هب  فّلکم  نیدهتجم  هک ، دندقتعم  هورگ  کی 
«. ادحاو ارجا  ئطخملل  نارجا و  بیصملل  ّنا  : » دنیوگیم اذل 

رگا هلدا  ّناظم  رد  ریـس  صحف و  زا  سپ  نکل  تسا ، مکح  لیلد  هب  یبایتسد  هب  فّلکم  دهتجم  رما  يادتبا  رد  هک ، دندقتعم  زین  هورگ  کی 
، دشابیمن روظنم  لیلد  نآ  عقاو  رد  هک  دش  رقتسم  يرما  رد  وا  نظ 

49 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بکترم دهتجم  لیلد  نیمه  هب  هتـشگ و  طقاس  لّوا  فیلکت  اذل  دوشیم و  شنونظم  نامه  هب  رومأم  وا  دـنکیم و  رییغت  عقاو  رد  وا  فیلکت 

. دوشیمن هانگ 
؟ تسیچ هیماما  ءاملع  رظن  زا  بیوصت  نالطب  ّهلدا  * 

. هرتاوتم رابخا  ج : عامجا ، ب : رود ، فلا :
؟ تسا لطاب  بیوصت  ارچ  * 

. دننادیم ود  نآرب  فقوتم  رخأتم و  ار  نظ  ملع و  ّقلعتم  هبوصم  اریز 
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. دنشابیم ود  نیا  رب  فقوتم  ینعی : دنتسه  نونظم  مولعم و  مزلتسم  سفن و  لعف  هلوقم  زا  ّنظ  ملع و  حیضوت :
نظ ملع و  رب  دوجو  ثیح  زا  نونظم  مولعم و  سپ  تفرگ . دـهاوخن  ّقلعت  اهنآ  هب  ملع  دـشابن  دوجوم  نونظم  مولعم و  اـت  رگید : تراـبع  هب 

. دنتسه مدقتم  سفن  رد  هلصاح 
. تسا لطاب  مه  رود  دیآیم و  شیپ  رود  مینادب  ملع  زا  رخأتم  هجیتن  رد  فقوتم و  دنیوگیم ) هبوصم  هک  روطنآ   ) ار ّقلعتم  رگا  لاح :

؟ تسیچ بیوصت  هب  عجار  هعیش  ياملع  عامجا  * 
. دننادیم هئطخت  ار  حیحص  بهذم  لطاب و  ار  بیوصت  هعیش  ياملع  مامت 

: هک دنلئاق  اذل  و 
. دوشیم هداد  يو  هب  رجا  کی  شتمحز  رطاخ  هب  ّالا  تسا و  رجا  ود  ياراد  دوب  قفوم  بیصم و  عقاو ، هب  یبایتسد  رد  دهتجم  رگا 

50 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ةرامألا مایق  ول ال  لهاجلا  ملاعلا و  هیف  كرتشی  امکح  ۀـعقاو  ّلک  یف  یلاعت  ّهنأ  ینعمب  ةرامألا ، اذـهل  اعبات  ّیلعفلا  مکحلا  نوکی  نأ  یناـثلا :
ۀحلـصم یلع  ابلاغ  ةرامألا  هذـه  كولـس  ۀحلـصم  نوکل  مکحلا ، کلذ  ۀـّیلعف  نع  اعنام  ۀـفلاخملا  ةرامألا  ماـیق  نوکی  ثیحب  هفـالخ ، یلع 

. هفالخ یلع  ّنظلا  ول ال  مکحلا  کلذل  یضتقملا  دوجو  ینعمب  هّقح  یف  ّینأش  و  هفالخب ، ّناظلا  ریغ  ّقح  یف  ّیلعف  ّیعقاولا  مکحلاف  عقاولا ؛
لاقی الف  مکحل ، أشنم  ریـصت  يرخا ال  ۀفـصب  ۀـمحازملا  ۀفّـصلا  ّنأل  هفالخب ، ّناظلل  ّیعقاولا  مکحلا  توبث  مدـع  یف  لّوـألاک  اـضیأ  اذـه  و 

. اعقاو حیبق  ّهنا  عفانلا : بذکلل 
مکح همکح  ۀقباطملا  ةرامألاب  لماعلا  ّنأ  هفالخب - ّناظلل  ّیعقاولا  مکحلا  توبث  مدع  یف  امهکارتشا  دعب  لّوألا - هجولا  نیب  هنیب و  قرفلا  و 

. فالخلاب ّنظلا  وه  و  عناملا ، نع  اعنام  هّنظ  ناک  معن ، مکح . هّنظ  ببسب  هّقح  یف  ثدحی  مل  ملاعلا و 
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: همجرت

( یّنظ هراما  هب  دّبعت  يارب   ) مود هجو 

یمکح ياهعقاو  ره  رد  ناحبـس  يادـخ  هک ، انعم  نیا  هب  دـشاب ، هراما  عباـت  نآ ) ققحت  مکح و  دوجولا  فرـص  ینعی :  ) یلعف مکح  هکنیا ،
عنام یفلاخم  هراما  نینچ  مایق  هک  يوحن  هب  دوشن  هماقا  مکح  نآ  فالخرب  ياهراما  رگا  هتبلا  دـناكرتشم ، نآ  رد  لهاج  ملاـع و  هک  دراد 

رد یعقاو  مکح  سپ  تسا ؛ عقاو  تحلصم  رب  حجار  بلاغ و  روکذم  هراما  هب  لمع  كولس و  تحلـصم  اریز  دشاب ، یعقاو  مکح  تیلعف  زا 
. دراد یعقاو ) مکح   ) فـالخ هب  ّنظ  هک  یـسک  قح  رد  تسا  ینأـش  و  تسا ، یلعف  درادـن  عقاو ) فـالخ   ) شفـالخ هب  ّنظ  هک  یـسک  قح 

مکح فـالخرب  ّنظ  مدـع  تروـص  رد  و  دراد ) دوـجو  یعقاو  مکح  قـقحت  يارب  یـضتقم  دـشابن  یعقاو  مکح  فـالخرب  ّنظ  رگا  : ) ینعی
. درادن دوجو  نآ  ندوب  یلعف  يارب  یضتقم  یعقاو 

مّود هجو  مکح 

: ینعی  ) محازم ضراعم و  تفص  اریز  تسا  لّوا  هجو  لثم  دراد  فالخ  هب  ّنظ  هک  یـسک  قح  رد  یعقاو  مکح  توبث  مدع  رد  زین  هجو  نیا 
غورد هب  عقاو  رد  سپ  ددرگیمن ، زّجنم ) یلعف  مکح  ینعی :  ) مکح يارب  أشنم  هراما ) ياّدؤم  ینعی :  ) رگید تفـص  اـب  یعقاو ) ینأـش  مکح 

. دوشیمن هتفگ  حیبق  عفان 

لّوا هجو  مود و  هجو  نایم  توافت 
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عقاو اب  قباطم  هک  هراما  هب  هدـننکلمع  یعقاو ) مکح   ) فالخ هب  ّناظ  صخـش  هب  تبـسن  یعقاو  مکح  ندوبن  تباث  رد  ناـشکارتشا  زا  دـعب 
. ددرگیمن ثادحا  ببس  هراما  مایق  زا  سپ  وا  ّنظ  فرص  تسا و  عقاو  هب  ملاع  مکح  نامه  شمکح  دنکیم ، لمع 

. لوا هجو  فالخ  هب  دوشیم  عقاو  فالخرب  ّنظ  لوصح  زا  عنام  وا  رد  لصاح  ّنظ  هلب :
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لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ یلعفلا )....  مکحلا  نوکی  نا   ) ترابع رد  یلعف  حالطصا  زا  دارم  * 

. دشابیم نآ  قّقحت  مکح و  دوجولا  فرص  نامه 
. دوشیم بترتم  نآرب  باوث  باقع و  قاقحتسا  هک  یقیلعت  نودب  زّجنم و  مکح  زا : تسا  ترابع  یلعف  مکح  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ ینأش  مکح  زا  دارم  * 
. دشابن راک  رد  ءاضتقا  زا  یعنام  هکنیا  طرشهب  دشابیم  عقاو  رد  مکح  دوجو  يارب  یضتقم  ققحت 

. دوشیم بترتم  نآرب  باقع  باوث و  تسا و  عنام  مدع  هب  ّقلعم  هک ، یمکح  زا : تسا  ترابع  ینأش  مکح  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ مکح  کی  تینأش  ّتیلعف و  رد  كالم  طانم و  * 

. دنیوگ ینأش  ار  مکح  نآ  مکح ، نآ  هب  لهج  تروص  رد  یلعف و  ار  مولعم  مکح  تشاد  ملع  یمکح  هب  فّلکم  رگا  ینعی : لهج . ملع و 
؟ تسیچ ةرامالا )....  هذهل  اعبات   ) ترابع زا  دارم  * 

. دنادیم هراما  مایق  مدع  ای  هراما و  مایق  ار  مکح  ندوب  ینأش  ندوب و  یلعف  طانم  ترابع  نیا  رد  هک : تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب 

. تسا ینأش  ياهراما  نینچ  مایق  تروص  رد  نکل  تسا و  یلعف  ددرگن  هماقا  شفالخرب  ياهراما  هک  یتروص  رد  یعقاو  مکح 
؟ تسیچ مود  هجو  نیا  رد  دوصقم  لصاح  * 

. دناكرتشم مهاب  یئاشنا  ینأش و  مکح  رد  یلو  ادج  مه  زا  یلعف  مکح  رد  لهاج  ملاع و  هک  تسا  نیا 
ای تقفاوم  رب  ياهراما  هکنیا  زا  شیپ  ینعی : دـناكرتشم ، لهاج  ملاع و  نایم  ءاضتقا  ّتینأـش و  هلحرم  رد  هّیعقاو  ماـکحا  رگید : تراـبع  هب 

. دناكرتشم ینأش  مکح  نآ  رد  لهاج  ملاع و  زا  معا  فّلکم  دارفا  همه  دوش ، هماقا  عقاو  تفلاخم 
. تسا ناسکی  نیفلکم  همه  يارب  دسافم  حلاصم و  رگید : ترابع  هب 

؟ دناكرتشم مکح  نامه  رد  ود  ره  مه  زاب  دروآ  تسد  هب  مکح )  ) نآ قفاوم  ای  فالخرب  ياهراما  مکح  هب  لهاج  رگا  * 
هراـما رگا  مکح : هب  لـهاج  ّقح  رد  اـّما  دوشیم ، لاـثتمالا  مزـال  دـسریم و  ّتیلعف  هجرد  هب  یعقاو  مکح  ناـمه  مکح ، هب  ملاـع  ّقـح  رد 

نایم هدیسر و  ّتیلعف  هجرد  هب  عقاو  نامه  زاب  دمآرد  عقاو  اب  قفاوم  هلصاح 
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. تسا كرتشم  ناشنایم  رد  یلعف  مکح  مه  دناكرتشم  یئاشنا  مکح  رد  مه  هکنیا  هب  افاضم  دشابیمن  یقرف  لهاج  ملاع و 
تینأش و هلحرم  رد  یعقاو  مکح  نآ  تروص ، نیا  رد  دش  عقاو  فالخ  هب  ّنظ  بجوم  دـمآرد و  عقاو  فالخ  هدـمآ  تسد  هب  هراما  رگا  و 

. دوشیم هداد  وا  هب  رتشیب  ای  عقاو  تحلصم  هزادنا  هب  اجنیا  رد  هک  دوب  دهاوخ  هراما  ياّدؤم  فّلکم  یلصا  هفیظو  هدنامیقاب و  ءاضتقا 
؟ دراد قرف  ملاع  لهاج و  یلعف  مکح  مود  ضرف  رد  ارچ  دیهد  حیضوت  * 

. دوشیم بوسحم  یلعف  وا  ّقح  رد  هراما  ياّدؤم  دیامن و  لمع  هراما  ياّدؤم  هب  دیاب  لهاج  نکل  تسا  عقاو  نامه  یلعف  مکح  هکنوچ :
؟ دشابیم هراما  نآ  نومضم  هب  فّظوم  تسا  یعقاو  مکح  اب  فلاخم  يو  دزن  هدش  مئاق  هراما  هک  یلهاج  ارچ  * 
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. دراد ناحجر  عقاو  تحلصم  رب  هراما  هب  لمع  كولس و  تحلصم  دشابیم ، نآ  عورف  زا  مّود  هجو  هک  مود )  ) مسق نیا  رد  اریز 
؟ تسیچ هلزتعم  بناج  زا  رکذلا  قوف  بلاطم  هجیتن  لصاح و  * 

نینچ هک  یفّلکم  يارب  مود )  ) هجو نیا  رد  هکنیا : زا  تسا  ترابع  توافت  نآ  و  دـیآیم : تسد  هب  مود  هجو  لّوا و  هجو  نایم  هک  یتواـفت 
. دنکیم ادیپ  ّتیلعف  ینأش  مکح  نامه  هکلب  ددرگیمن  لعج  ياهزات  مکح  تسوا  دزن  ياهراما 

دـشیم یهتنم  هک  یمکح  ره  هب  هراما  دوبیم و  هراما  عبات  لوعجم ، مکح  نآ ، اب  فلاخم  هچ  عقاو و  اب  قفاوم  هچ  هراما  لّوا  هجو  رد  نکل 
. دوب دهاوخ  ثداح  نآ  لعج  دوب و  لهاج  يارب  یلعف  مکح  مکح ، نامه 

؟ دراد دوجو  قوف  يانبم  رب  یلاکشا  هچ  * 
. تسا لطاب  هدوب و  بیوصت  مزلتسم  زین  قوف  يانبم 

؟ تسا بیوصت  مزلتسم  قوف  يانبم  ارچ  * 
هب لـمع  وا  هفیظو  هکلب  هتـشادن  دوجو  عقاو  رد  یمکح  دـشابیم  فـالخ  هب  ّناـظ  هک  یفلکم  قـح  رد  هک : تسا  نیا  بلطم  تقیقح  اریز 

؟ ارچ تسا  هراما  ياّدؤم 
. تسا هیعقاو  هدسفم  عبات  ای  تسا و  تحلصم  عبات  ای  یعقاو  مکح  نوچ 

ار یعقاو  مکح  يولج  هک  ارچ  دوشیم  داجیا  هدـسفم  المع  دوش  مئاق  نآ  فالخرب  هراما  دـشاب و  هیعقاو  تحلـصم  عبات  مکح  یتقو  لاح :
. دریگیم

. دریگیم ار  هدسفم  نآ  ولج  دیآیم و  تحلصم  العف  دوش ، هماقا  نآ  بوجو  رب  هراما  دشاب و  هیعقاو  هدسفم  عبات  مکح  هک  یماگنه  و 
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. تسا هتفرگ  ار  نآ  ولج  عنام  نکل  دراد  یضتقم  هجیتن : رد 
؟ دشابیم هچ  روکذم  ثحب  رد  هلزتعم  هرعاشا و  يانبم  قارتفا  كارتشا و  هجو  * 

: هک تسا  نیا  ناشکارتشا  هجو  - 1
مکح هب  لـهاج  قح  رد  هچنآ  تسا و  عـقاو  ناـمه  دـباییم  ّتیلعف  یعقاو  مکح  هب  نیملاـع  قـح  رد  هچنآ  هک ، دـنراد  لوـبق  هورگ  ود  ره 

. تسا هراما  ياّدؤم  هب  لمع  دباییم  ّتیلعف 
: هک تسا  نیا  ناشقارتفا  هجو  - 2

اب هدش و  ادیپ  تحلصم  هراما  مایق  اب  هکلب  العف ، هن  انأش و  هن  درادن  دوجو  لهاج  قح  رد  یمکح  هراما  ياّدؤم  ءاروام  هک : دندقتعم  هرعاشا 
. دوشیم ثداح  یعرش  مکح  تحلصم  ثودح 

: هک دیوگیم  هلزتعم  نکل 
. تسا كرتشم  لهاج  ملاع و  قح  رد  یهلا  ماکحا  تینأش ، ءاضتقا و  هلحرم  رد  هراما  لولدم  ءاروام 

مکح هکنیا ، ای  دوب و  هعمج  تمرح  زین  هراما  لولدـم  هعمج و  تمرح  یعقاو  مکح  لثملا : یف  دوب  یعقاو  مکح  اـب  قفاوم  هراـما  رگا  نکل :
. دنکیم ادیپ  همزلم  هدسفم  ای  تحلصم  دسریم و  تیلعف  هجرد  هب  یعقاو  مکح  نامه  دوب ، هعمج  بوجو  ود  ره  هراما  لولدم  یعقاو و 

هلحرم رد  یعقاو  مکح  سکعلاب ) ای  و   ) لعف بوجو  هراما  یلو  تمرح ، یعقاو  مکح  لثملا : یف  دوب  یعقاو  مکح  اب  فلاـخم  هراـما  رگا  و 
. دوشیم لعج  فّلکم  قح  رد  یلعف  یعقاو  مکح  ناونع  هب  هراما  لولدم  هدنامیقاب و  اضتقا 

لعج يو  قح  رد  یعقاو  مکح  اب  لثامم  یمکح  دـیآرد  عقاو  اب  قباطم  هدـش  هماقا  لهاج  دزن  هک  ياهراما  رگا  زین  هرعاـشا  ياـنبم  رب  هتکن :
. دوش یلعف  عقاو  نآ  دوخ  هکنیا  هن  دوشیم ،

. العف هن  اناضتقا و  هن  دشابیمن  یعقاو  لهاج ، قح  رد  ریخ ،
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: نتم

یلع لمعلا  ّنأ  ّالا  ۀحلصم ، هیف  ثدحت  همکح و ال  ةرامألا  تنّمـضت  يّذلا  لعفلا  یف  ریثأت  ۀعقاولا  یلع  ۀمئاقلا  ةرامألل  نوکی  نأ ال  ثلاثلا :
هبجوأف ۀحلـصم  یلع  لمتـشی  اعقاو  هیلع  ۀّبترتملا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  بیترت  عقاولا و  وه  ّهنأ  یلع  ملعلا  ماقم  یف  هب  مازتلالا  ةرامألا و  کلت  قبط 

[. 7] عراشلا
یلع امازلا  ةرامألا  نمـضتت  دـق ال  ذا  اهقبط ، یلع  لمع  داجیا  بوجو  ال  اهیلع ، لـمعلا  قیبطت  بوجو  ةراـمألا  یلع  لـمعلا  باـجیا  ینعم  و 

ینعمب ۀحابالا  وأ  بابحتسالا  هجو  یلع  هعقوی  نأ  لعفلا  دارأ  اذا  بجو  هتحابا  وأ  ارییخت  هبوجو  وأ  ءیش  بابحتسا  تنّمـضت  اذاف  فّلکملا .
. امهب عطق  امک  امهریغ  دصق  ۀمرح 

ّالا و  [- 8] هب ملعلا  نم  نّکمتلا  عم  هب  لمعلاب  رمألا  ناک  ول  عقاولا - ۀحلصم  نم  توفی  ام  اهب  كرادتی  اّمم  نوکت  نأ  ّدب  ۀحلصملا ال  کلت  و 
. ۀبق نبا  مالک  یف  تفرع  امک  حیبق ، وه  و  عقاولا ، ۀحلصمل  اتیوفت  ناک 
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: همجرت

موس هجو 

رد یتحلصم  چیه  دشابیمن و  تسا  نآ  مکح  نّمضتم  هراما  هک ، یلعف  نآ  رد  يریثأت  چیه  یئاذک  هعقاو  رب  مئاق  هراما  يارب  هک : تسا  نیا 
ار عقاو  راثآ  نتـسناد و  عقاو  ار  شیاّدؤم  ینعی : لمع ؛ ماقم  رد  نآ  هب  مازتلا  و  هراـما )  ) نآ قبطرب  لـمع  فرـص  رگم  دـنکیمن ، داـجیا  نآ 

. تسا هدومن  بجاو  وا  رب  ار  ةرامألا ) قبط  یلع  لمع   ) نآ سّدقم  عراش  هک  دوشیم  تحلصم  رب  لمتشم  دوخ  نتخاس ، بترتم  نآرب 

هراما قبطرب  لمع  باجیا  زا  دارم 

هراشا

بوجو و يانعم  هب  هن  هراما و  نومضم  لولدم و  اب  تسا  لمع  نداد  قیبطت  موزل  بوجو و  نآ ، زا  دارم  هراما و  قبطرب  لمع  باجیا  يانعم 
. دشابیمن ینیعت ) بوجو   ) یمازلا مکح  نّمضتم  هراما  یهاگ  اریز ، هراما ، قبطرب  لمع  داجیا  ثادحا و  ندوب  یمتح 

ار لعف  ماجنا  رگا  هک  تسا  بجاو  فلکم  رب  تشاد  لمع  نآ  هحاـبا  اـی  يرییخت و  بوجو  اـی  یلمع  بابحتـسا  رب  تلـالد  هراـما  رگا  سپ 
هحابا بابحتـسا و  زا  ریغ  يرگید  ّتین  دـصق و  ندوب  مارح  يانعم  هب  نیا  دـهد و  ماجنا  هحاـبا  هجو  رب  اـی  بابحتـسا و  تین  هب  دومن ، هدارا 

ود نیا  هب  نظ  تروص  رد  هک   ) تسا نیمه  شمکح  دـشاب  هحابا ) بابحتـسا و  ینعی :  ) ود نیا  هب  عطاـق  فّلکم  رگا  هک  روطناـمه  تسا ،
(. دش هتفگ 

زا هدـش  توف  تحلـصم  نآ  هک ، دـشاب  يروما  هلمج  زا  ملع ، لیـصحت  زا  نکمت  ضرف  هب  هراما ) قبطرب  لـمع  قیبطت  رد   ) تحلـصم نآ  و 
، تسا يدنـسپان  رما  نیا  ناربج و  نودـب  هدوب  یعقاو  تحلـصم  تیوفت  نآ  هب  لـمع  هنرگو  دوش  ناربـج  كرادـت و  نآ  هلیـسو  هب  فّلکم 

. يدیمهف ار  نیا  هبق  نبا  مالک  رد  هچنانچ 
57 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ يذلا )....  لعفلا  یف  ریثأت  ۀمئاقلا ....  ةرامالل  نوکی  نا ال   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا هیکولس  تحلصم  نامه  هک  مود  مسق  زا  موس  هجو  نایب 
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؟ تسیچ هصالخ  روطهب  هجو  نیا  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

: رگید ترابع  هب  دیدج  مکح  لعج  ببس  هن  دوشیم و  تسا  لمتشم  نآرب  هک  یلعف  مکح  زیجنت  بجوم  هن  هراما  مایق 
نآرب ار  عقاو  راثآ  نتـسناد و  عقاو  ار  نآ  يادؤم  نآ و  قبطرب  لمع  فرـص  اهنت  هکلب  درادـن  مکح  زیجنت  اـی  لـعج  رد  یـشقن  چـیه  هراـما 

. تسا سّدقم  عراش  هیحان  زا  نآ  ندش  بجاو  لیلد  نیمه  دراد و  تحلصم  نتخاس ، بترتم 
؟ دیسیونب ناور  حضاو و  روطهب  روکذم  هجو  رد  ار  خیش  رظن  * 

: هک تسا  دقتعم  وا 
دوشیمن ثداح  ای  درادن و  دوجو  عقاو  تحلصم  يارو  یتحلصم  اهنآ  ياّدؤم  رد  دنـشابیم و  عقاو  يوس  هب  قیرط  افرـص  هیّنظ  تاراما  - 1

هتفای ّتیلعف  عقاو ، نامه  دوب  عقاو  اب  قباطم  هراما  رگا  نکل  دبای ، ّتیلعف  فّلکم  قح  رد  هراما  يادؤم  نیمه  عقاو  اب  تفلاخم  تروص  رد  ات 
. دوشیم زّجنم 

، ملع زا  نکمت  اب  عراش  اذـل  دراد و  دوجو  تحلـصم  هراما  نآرب  قیبطت  هراـما و  قبطرب  كولـس  دوخ  رد  دـش  مئاـق  يرما  رب  هراـما  رگا  - 2
. تسا هدومن  بجاو  ام  رب  ار  هراما  هب  لمع 

اب ّالا  و  دریگب . ار  عقاو  ياج  دناوتب  ات  دشاب  نآ  زا  شیب  ای  عقاو و  تحلـصم  هزادنا  هب  دیاب  كولـس  تحلـصم  هک  تسا  دـقتعم  خیـش  هتکن :
. دیآیم مزال  هتفگ  هبق  نبا  هک  ار  يدساف  یلات  نامه  هک  ارچ  دومن  کّسمت  نآ  هب  هتفر  تاراما  غارس  هب  ناوتیمن  ملع  زا  نکمت 

؟ تسیچ اهیلع )...  لمعلا  قیبطت  بوجو  لمعلا ....  باجیا   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا بلطم  ود  نایب 

. هراما قبطرب  لمع  باجیا  يانعم  فلا :
. یعقاو هتئاف  تحلصم  كرادت  رب  هراما  هب  لمع  تحلصم  لامتشا  موزل  ب :

؟ تسیچ خیش  رظن  زا  هراما  قبطرب  لمع  باجیا  يانعم  زا  دارم  * 
. تسا يراج  زین  مکح  هب  عطق  دراوم  رد  بلطم  نیا  هک  لمع ، موزل  هن  دشابیم  دانتسا  موزل 

58 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: حیضوت

. دشابیم انعم  ود  لمتحم  رهاظلا  یلع  دشاب  هراما  قبطرب  لمع  تسا  بجاو  هدش : هتفگ  هکنیا 
. دریذپب تروص  تسه ) هک  هنوگره   ) هراما دافم  لولدم و  قبطرب  لمع  هک  تسا  بجاو  مزال و  هکنیا ، لّوا : لامتحا 

نایتا بوجو  دصق  هب  ار  نآ  زامن ، ماجنا  تروص  رد  هک  تسا  مزال  فلکم  رب  دـنکب ، هام  لّوا  زامن  بوجو  رب  تلالد  هراما  رگا  لثملا : یف 
. دنک

. دناوخب بابحتسا  دصق  هب  ار  نآ  زامن ، ماجنا  تروص  رد  هک  تسا  مزال  فلکم  رب  دنکب ، هام  لّوا  زامن  بابحتسا  رب  تلالد  هراما  رگا 
دناوخب ار  زامن  نآ  هک  تساوخ  رگا  نکل  درادـن و  یمازلا  هنوگچـیه  هدوبن و  روبجم  هام  لّوا  زاـمن  ندـناوخ  رد  فّلکم  رگید : تراـبع  هب 

. بابحتسا دصق  هب  ای  ناوخب  بوجو  دصق  هب  ار  نآ  دیوگیم  هراما  دنیبب  دیاب 
زامن نآ  نایتا  رد  فّلکم  ینعی : دـشاب  مزال  بجاو و  فّلکم  رب  هراما  اب  نآ  قیبطت  جراـخ و  رد  زاـمن )  ) لـمع ماـجنا  هکنیا ، مّود : لاـمتحا 

. دیامن نایتا  ار  نآ  دیاب  هتشادن و  رایتخا 
. بابحتسا دصق  هب  نکل  دناوخب  ار  هام  لّوا  زامن  هک  تسا  بجاو  مزال و  فّلکم  رب  رگید : ترابع  هب 

. مّود هن  دشابیم و  لّوا  يانعم  هراما  قبطرب  لمع  باجیا  زا  خیش  دارم  لاح 
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؟ تسا لّوا  يانعم  هراما  قبطرب  لمع  باجیا  زا  خیش  دارم  ارچ  * 
ریغ دـصق  دـنکیم و  تلالد  يرییخت  بوجو  ای  هحابا و  ای  تمارک و  ای  بابحتـسا  لیبق  زا  یمازلا  ریغ  یمکح  رب  یهاگ  هراما  لولدـم  اریز 

. تسا تعدب  عیرشت و  هراما و  دافم  فالخرب  هحابا  بابحتسا و 
. درادن انعم  تعباتم  بوجو  ای ...  بابحتسا و  رب  هراما  تلالد  رد  اذل  و 

. مازتلا ماقم  رد  هراما  رب  تسا  یلمع  قیبطت  بوجو  تعباتم ، بوجو  زا  دارم  سپ :
ای مهدیم و  ماجنا  تسا  بحتـسم  هتفگ  هراما  نوچ  لثملا : یف  دشاب  هراما  دانتـسا  هب  دیاب  یهد  ماجنا  ار  روکذـم  زامن  یتساوخ  رگا  ینعی :

. دشاب بجاو  ام  رب  نآ  هب  لمع  تسا  حابم  تفگ  هراما  رگا  هکنیا  هن  مهدیم . ماجنا  تسا  حابم  هتفگ  هراما  نوچ 
. لمع موزل  هن  دشابیم  دارم  دانتسا  موزل  هجیتن : رد 

59 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

قباّسلا هجولا  نیب  اهاّدؤم و  یلع  عقاولا  ماکحأ  بیترت  ةرامألاب و  لمعلا  یف  ۀحلـصملا  یلا  هعجرم  يّذلا  هجولا  اذه  نیب  قرفلا  ام  تلق : ناف 
بجاولا نوک  عم  ۀعمجلا  ةالـص  بوجو  یلع  ةرامألا  مایق  انـضرف  اذا  الثم  فّلکملا ؟ یلع  اهاّدؤم  لعجل  اببـس  ةرامألا  مایق  نوک  یلا  عجارلا 

صخـشلا اذه  ّقح  یف  رهّظلا  ةالـصف  رهظلا ، ةالـص  كرتب  توفی  ام  اهب  كرادـتی  ۀحلـصم  ۀـعمجلا  لعف  یف  ناک  ناف  رهظلا : وه  عقاولا  یف 
یف نکی  مل  نا  و  ۀعمجلا ؛ ةالصب  ّقلعتم  ارهاظ  اعقاو و  دحاو  بوجو  انهف  ّیعقاولا ، اهبوجو  یضتقت  ۀفـص  الف  ۀمزلملا ، ۀحلـصملا  نع  ۀیلاخ 

. ملعلاب هکاردا  نم  نّکمتلا  عم  بجاولل  اتّوفم  هنوکل  احیبق ، ةرامألا  کلتب  لمعلاب  رمألا  ناک  ۀفص  ۀعمجلا  لعف 
هجولا یلا  ثلاثلا  هجولا  عجریف  ۀـعمجلا . ةالـص  بوجو  یلع  ةرامألا  هدـنع  ماق  نم  ریغب  ّیعقاولا  مکحلا  صاصتخا  یف  ناکرتشم  ناهجولاف 

وه و  ۀـعمجلا ، ةالـص  بوجوب  لاـثملا  یف  مکحلا  راـصحنا  و  ریغ ، ـال  ّیعقاولا  مکحلا  وه  اـهاّدؤم  لـعجل  اببـس  ةراـمألا  نوک  وه  و  یناـثلا ،
. لطابلا بیوصتلا 

: همجرت

لاکشا

نآ ياّدؤم  رب  عقاو  ماکحا  نداد  بیترت  هراما و  هب  لمع  رد  تحلـصم  دوجو  هب  شتـشگرب  هک  موس ) هجو   ) هجو نیا  ناـیم  تسا  یقرف  هچ 
. دوب فّلکم  رب  فیلکت  ناونع  هب  هراما )  ) نآ ياّدؤم  لعج  ببس  هراما  مایق  هک  دوب  نیا  هب  شتشگرب  هک  مود  هجو  نایم  تسا و  هراما ) )

رد رگا  تروـص : نیا  رد  تسا . بجاو  رهظ  عـقاو  رد  هک  یتروـص  رد  مینک  ضرف  هـعمج  زاـمن  بوـجو  رب  ار  هراـما  ماـیق  رگا  لـثملا : یف 
زامن سپ  دوشیم ، ناربج  هدش  توف  رهظ  زامن  كرت  ببس  هب  هچنآره  تحلـصم ، نآ  هطـساو  هب  هک  دشاب  یتحلـصم  هعمج  زامن  ندناوخ 

رد سپ  درادن . دوجو  دنکب  ار  رهظ  یعقاو  بوجو  ياضتقا  هک  یتفص  هجیتن : رد  تسا . همزلم  تحلصم  زا  یلاخ  یـسک  نینچ  قح  رد  رهظ 
هعمج زاـمن  ندـناوخ  رد  رگا  و  دراد . ّقلعت  هعمج  زاـمن  هب  رهاـظ  بسح  هب  هک  تسا  دـحاو  بوجو  کـی  عقاو  رد  روکذـم ) دروم   ) اـجنیا
هراـما هب  لـمع  هب  رما  نیا  اریز  تسا ؛ دنـسپان  دراد ) نآ  بوجو  رب  تلـالد  هک   ) هراـما نآ  ندومن  لـمع  هب  عراـش  رما  سپ  دـشابن  یتـفص 

ریغ هب  یعقاو  مکح  نداد  صاصتخا  رد  هجو  ود  ره  سپ  یملع . قیرط  هطـساو  هب  نآ  كاردا  زا  نّکمت  دوجو  اب  تسا  بجاو  هدـنربنیبزا 
دوشیم ببس  هراما  هک  ددرگیمزاب  مود  هجو  هب  زین  موس  هجو  سپ  دناكرتشم ، هدش  هماقا  وا  دزن  هعمج  زامن  بوجو  رب  هراما  هک  یـسک 

. دهد رارق  یعقاو  مکح  ار  شیاّدؤم  اهنت  هک 
. تسا لطاب  بیوصت  نامه  هعمج ، زامن  بوجو  هب  روکذم  لاثم  رد  مکح  راصحنا  و 

60 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لصاح  * 

هجو نیا  سپ  تسا  یلزتعم ) بیوصت  ای  ّتیببس  ینعی :  ) مّود هجو  نامه  هب  شتشگزاب  خیش ) هیکولـس  تحلـصم   ) موس هجو  هک : تسا  نیا 
. تسا لطاب  قباس  هجو  لثم  زین 

؟ درادن دوجو  روکذم  هجو  ود  نایم  یتوافت  ایآ  * 
تواـفت تسین  نینچنیا  مّوس  هجو  رد  هکنآ  لاـح  هدـیدرگ و  لـعج  فیلکت  ناوـنع  هب  مّود  هجو  رد  هراـما  ياّدؤـم  هک  تهج  نیا  زا  ارچ ،

. دومن جراخ  نآ  زا  ار  مّوس  هجو  هدرک و  لخاد  بیوصت  ناونع  رد  ار  مّود  هجو  ناوتیمن  توافت  رادقم  نیا  اب  نکل  دراد ، دوجو 
؟ دینک نییبت  ار  روکذم  لاکشا  لصاح  * 

: هک دیلئاق  هلزتعم  لثم  امش  خیش ، بانج  هک : تسا  نیا  بلطم  نایب 
. دناكرتشم ماکحا  نآ  رد  لهاج  ملاع و  هک  دراد  دوجو  عقاو  رد  یماکحا  الوا :

. تسا یعقاو  مکح  نامه  دسریم  ّتیلعف  هجرد  هب  عقاو  هب  ملاع  قح  رد  هچنآ  ایناث :
هک هرعاشا  فالخرب  تسا  یعقاو  مکح  نامه  زاب  دسریم ، ّتیلعف  هب  هدـش  هماقا  وا  دزن  عقاو  اب  قفاوم  هراما  هک  یلهاج  قح  رد  هچنآ  اثلاث :

. دندوب لثامم  مکح  لعج  رادفرط 
. تسا هراما  ياّدؤم  هب  لمع  تسا ، عقاو  فلاخم  وا  دزن  هدش  مئاق  هراما  هک  یفّلکم  هفیظو  اعبار :

هراما هب  دّبعت  هنرگو  دوشب  فّلکم  بیصن  نآ  زا  شیب  ای  عقاو  تحلـصم  هزادنا  هب  یتحلـصم  دیاب  عقاو ، اب  هراما  تفلاخم  دراوم  رد  اسماخ :
. تسا حیبق  ملعلا  نع  نّکمتلا  عم 

. دوشیم ثداح  هعمج ) زامن  ینعی   ) هراما ياّدؤم  رد  تحلصم  دیوگیم : یلزتعم  یهتنم 
. دوشیم ثداح  تحلصم  هراما  هب  لمع  لداع و  قیدصت  رد  دییوگیم : امش 

. دوشیم داجیا  تحلصم  هعمج  ةالص  لعف  رد  ینعی :
هتـشگ و لحمـضم  رهظ ) بوجو   ) یعقاو مکح  لوق ، ود  ره  رب  انب  دـشاب  هتـشاد  ناحجر  هیعقاو  تحلـصم  رب  ثداح  تحلـصم  یتقو  لاـح 

. دوشیم تباث  فّلکم  ّقح  رد  یلعف  یعقاو  مکح  ناونع  هب  هعمج  بوجو 
ثلاث هجورب  بیوصت ) موزل   ) دوب یناث  هجورب  هک  یلاکشا  نامه  اذل  تسا و  هعمج  بوجو  رد  رصحنم  لوق  ود  ره  رب  انب  یلعف  مکح  سپ :

. تسا دراو  مه 
؟ دینزب لاکشا  نتم  لاثم  رب  هوالع  يرگید  لاثم  روکذم  لاکشا  نییبت  رد  * 

نکل تسا ، بجاو  رهظ  زامن  عقاو  رد  تقو ، لوخد  لاوز و  زا  سپ  هعمج  زور  مینک  ضرف  رگا  لثملا : یف 
61 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: مییوگیم مّود  هجو  ساسا  رب  دشاب ، هدش  هماقا  هعمج  بوجو  رب  ياهراما 
. میئامنیم در  ار  نآ  بیوصت  ناونع  هب  سپس  تسا ، هعمج  بوجو  دسریم  تیلعف  هجرد  هب  لهاج  ّقح  رد  هک  یمکح 

: مییوگب دیاب  موس  هجو  ساسا  رب  لاح :
. دهد بیترت  نآرب  ار  یعقاو  بوجو  راثآ  دناوخب و  ار  هعمج  زامن  تسا  بجاو  لهاج  رب 

. تسا فّلکم  لامعا  نامه  هب  زین  لاح  دادیم  ماجنا  دیاب  ار  یلامعا  تشادیم  هعمج  یعقاو  بوجو  هب  عطق  رگا  ینعی :
. دشابیمن جراخ  لاح  ود  زا  هعمج  زامن  اجنیا : رد 

. هن ای  دنکیم  ار  رهظ  تحلصم  تیوفت  ناربج  هک  دوشیم  ثداح  یتحلصم  نآ  رد  هراما  مایق  زا  سپ  ای 
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طقاس و عقاو  رد  نآ  بوجو  رطاخ  نیدب  دشابن ، یتحلـصم  ياراد  رهظ  زامن  هک  دیآیم  مزال  دـنکب ، ار  رهظ  تحلـصم  تیوفت  ناربج  رگا 
. تسا مّود  هجو  رد  ریرقت  نامه  نیع  نیا  تسا و  هعمج  بوجو  مهنآ  دنامیم ، یقاب  بوجو  کی  اهنت 

؟ ارچ دشاب ، حیبق  وغل و  هراما  هب  لمع  هب  رما  هک  دیآیم  مزال  دنکن  رهظ  تحلصم  تیوفت  ناربج  هدش  ثداح  تحلصم  رگا  و 
ضرف نیا  اب  هتبلا   ) دنیامن یّنظ  قیرط  هب  ندرک  لمع  هب  فّظوم  ار  فّلکم  هچنانچ  عقاو  هب  ندیسر  یملع و  قیرط  زا  كولـس  ضرف  اب  اریز 

. دشابیم حیبق  زین  فّلکم  رب  فیلکت  رما و  نیا  دوشیم ) یعقاو  تحلصم  نتفر  تسد  زا  تلع  هدیسرن و  عقاو  هب  روبزم  قیرط  هک 
ضرف نامه  ریزگان  دراد ، یفانت  هراما ) ياّدؤم  اب  لمع  قیبطت  رد  تحلصم  دوجو  ینعی :  ) موس هجو  لصا  اب  ای  مود  ضرف  هک  اجنآ  زا  نکل 

. تسا بیوصت  مزلتسم  مود  هجو  لثم  زین  موس  هجو  هجیتن  رد  هتفای و  نّیعت  لّوا 
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: نتم
ّنأ یلا  یناثلا  هجولا  عجرم  وه  يذـلا  هّقح  یف  ةرامألا  لولدـم  لعج  عجرم  ّنأل  لطاب ، وهف  یناثلا  هجولا  یلا  ثلاثلا  هجولا  عوجر  اـّمأ  تلق :

ةرامألا ۀفلاخم  فشکنا  اذاف  ّیعقاولا ، بجاولا  لعف  دقف  اهاّلـص  اذاف  ۀعمجلا ، ةالـص  بوجوب  ملاعلاک  اعقاو ، هیلع  ۀبجاو  یه  ۀـعمجلا  ةالص 
لّوأ یف  رفسلا  ۀیافکب  انلق  اذا  ارـضاح ، رـصقلا  ةالـص  دعب  رفاسملا  راص  اذا  امک  رخآ ، عوضوم  یلا  اعقاو  مکحلا  عوضوم  بلقنا  دقف  عقاولل 

. اعقاو رصقلا  ۀّحصل  تقولا 
ریدـقت یلع  ۀحلـصم  لعفلا  یف  ثدـحی  نأ  نم  اـهاّدؤم  یلع  عقاولا  ماـکحأ  یف  ۀـصخرلا  ةراـمألا  قبط  یلع  لـمعلاب  رمـألا  بوجو  ینعم  و 
ماکحأ بیترت  بجو  اعقاو ، ۀـعمجلا  ةالـص  بوجو  یلا  ّتدأ  اذاف  نیتمّدـقتملا . ۀـیاهّنلا  ةّدـعلا و  یترابع  رهاظ  همهوی  امک  عقاولا ، ۀـفلاخم 

اذاف اهریخأت . زاج  بوجولا و  دـصقب  اهیف  لوخدـلا  زاج  تقولا  لّوأ  یف  ناک  ناف  ّیعقاولا . اـهبوجو  یلع  لـمعلا  قیبطت  ّیعقاولا و  بوجولا 
ۀـصخر العف و  هیلع  رهظلا  بوجو  مدـعل  رهظلا ، یه  عقاولا  یف  اهنوک  ضورفملا  ۀـضیرفلا  تقو  یف  تمرح  نا  ۀـلفانلا و  لعف  هل  زاج  اهلعف 

. اهریغب لاغتشالا  اهریخأت و  مرح  اهتقو  رخآ  یف  ناک  نا  و  اهکرت ، یف 
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: همجرت

روکذم لاکشا  هب  خیش  خساپ 

هک یلهاج  فلکم  قح  رد  فیلکت ) ناونع  هب   ) هراما لولدم  لعج  عجرم  هک  ارچ  تسا ، یلطاب  نخـس  مود  هجو  هب  موس  هجو  تشگزاب  اّما 
(. تسا نینچ  شمکح  هک   ) هعمج زامن  بوجو  هب  ملاع  لثم  تسا  بجاو  وا  رب  عقاو  رد  هعمج  زامن  هک  تسا  نیا  تسا  مود  هجو  عجرم 
مکح عوضوم  عقاو ، اب  هراما  تفلاخم  فشک  زا  سپ  اذـل  تسا و  هداد  ماجنا  ار  یعقاو  بجاو  تقیقح  رد  دـناوخب  ار  هعمج  زامن  رگا  سپ 

ندـناوخ زا  دـعب  رفاسم  هک  روطنامه  دـنکیم ) ریغت  نآ  عبت  هب  زین  مکح  هجیتن  رد   ) دوشیم ملاـع )  ) يرگید عوضوم  هب  بلقنم  لـهاج ) )
هک يزامن  ، ) میـشاب لئاق  رـصق  زامن  ندوب  تسرد  يارب  تقو  لوا  رد  رفـس  ندوب  یفاک  هب  رگا  هتبلا  دوشیم ، لیدـبت  رـضاح  هب  رـصق  زامن 

(. تسین مزال  شاهداعا  يزجم و  هدناوخ 
نودـب هراما  ياّدؤم  رب  تسا  عقاو  ماکحا  نداد  بیترت  موس ) هجو  عجرم  نایب  رد   ) نآرب لمع  قیبطت  هراما و  قبطرب  لمع  بوجو  ياـنعم  و 
هکنانچ دریگ .) رارق  هب  فلکم  و   ) دـنک داجیا  لعف  سفن  رد  یتحلـصم  نیرتکچوک  عقاو ، اـب  هراـما  تفلاـخم  ضرف  هب  هراـما  ماـیق  هکنیا 

نآرب لوصالا ، ةّدع  ۀیاهن و  باتک  رد  یـسوط  خیـش  یّلح و  همالع  موحرم  مالک  رهاظ  هراما ) مایق  طسوت  لمع  سفن  رد  تحلـصم  داجیا  )
. دنکیم تلالد 

لمع نتخاس  قبطنم  هعمج و  رب  یعقاو  بوجو  ماکحا  بیترت  دومن ، هعمج  زامن  یعقاو  بوجو  رب  تلالد  هراما  رگا  هجو ) نیا  قباطم   ) سپ
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. تسا بجاو  نآ  اب 
. تسا زیاج  زین  تقو  ءادتبا  زا  شریخأت  هچنانچ  تسا ، زیاج  بوجو  دصق  هب  هعمج  زامن  ندناوخ  دشاب ، تقو  لّوا  رد  هراما  مایق  رگا  اذل  و 

رهظ زامن  ضرف  بسحهب  هک  هضیرف  تقو  زا  لبق  هلفان  ندـناوخ  هچرگا  هلفاـن ، ندـناوخ  وا  يارب  تسا  زیاـج  داد  ماـجنا  ار  هعمج  رگا  سپ 
رخآ رد  هعمج  بوجو  رب  هراما  مایق  رگا  و  تسا ، رهظ  كرت  رد  وا  هزاجا  فّلکم و  رب  رهظ  زامن  بوجو  مدـع  لـیلد  هب  دـشاب ، مارح  تسا 

قیبطت يانعم  تسا و  یعقاو  بجاو  ياضتقم  رما  نیا  هک  ارچ   ) تسا مارح  رگید  راک  هب  ندـش  لوغـشم  هعمج و  ریخأـت  دـشاب ، هعمج  تقو 
(. تسا نیمه  عقاو  اب  هراما  يادؤم  لمع و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اعقاو ) مکحلا  عوضوم  بلقنا   ) ترابع رد  مکح  عوضوم و  زا  دارم  * 
. تسا هعمج  بوجو  مکح )  ) زا لهاج و  روبذم  لاثم  رد  عوضوم )  ) زا دارم 

؟ تسیچ رفسلا )....  ۀیافکب  انلق  اذا   ) ترابع زا  دارم  * 
رد هدش  حرطم  هلئسم  اب  ّالا  دوشیم و  هلئسم  نیمه  لیبق  زا  زین  هیف  نحن  ام  مینادب  تقو  لّوا  رد  رفس  ار  زامن  رصق  زّوجم  رگا  هک : تسا  نیا 

. درادن یطابترا  اجنیا 
؟ دوشیم عورش  ترابع  مادک  اب  مّوس  هجو  نایب  * 

. دوشیم عورش  خلا »....  لمعلا  بوجو  ینعم  و   » ترابع اب 
؟ تسیچ ۀیاهنلا ) ةدعلا و  یترابع  همهوی  امک   ) ترابع زا  دارم  * 

بلطم نیا  زا  ریغ  نکل  دـنکیم  تحلـصم  داجیا  لمع  سفن  رد  هراـما  ماـیق  هک ، دوشیم  هدافتـسا  تراـبع  ود  نآ  رهاـظ  زا  هک : تسا  نیا 
دبعت هب  عراش  نامرف  هک  دـشاب  نیا  ناشیا  دارم  دـیاش  مییوگب : هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  ترابع  ود  نیا  رد  يرگید  لامتحا 

. دوشیم لصاح  فّلکم  رد  هک  تسا  یئوکین  تفص  نآ  زا  لصاح  ّنظ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هراما  هب  لمع  و 
هک یفصو  ای  دشاب  هب  رومأم  یتاذ  حبق  نسح و  هکنیا  زا  معا  دنشابیم  یلقع  حبق  نسح و  عبات  یعرـش  یهن  رما و  هّیلدع  هدیقع  هب  هک  ارچ 

. هتفای ققحت  فّلکم  رد 
؟ تسیچ ۀضیرفلا )....  تقو  یف  تمرح  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

هضیرف ندناوخ  زا  لبق  نآ  تمرح  هضیرف ، تقو  رد  هلفان  تمرح  زا  دارم  تسا ، عجار  هلفان  هب  تمرح )  ) رد رتتسم  ریمـض  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. دشابیم لاکشا  الب  املع  قافتا  هب  هلفان  ندناوخ  هضیرف  ءادا  زا  دعب  اریز  تسا .

؟ تسیچ ۀلفانلا ) لعف  هل  زاج   ) ترابع ّتلع  * 
. تسا العف » هیلع  رهظلا  بوجو  مدعل   » ترابع

؟ تسیچ اهتقو )...  رخآ  یف  ناک  نا  و ....  تقولا ....  لّوا  یف  ناک  ناف   ) ترابع ود  زا  دارم  * 
. تسا عجار  هراما  مایق  هب  لعف  ود  ره  رد  رتتسم  ریمض  الوا :

. تسا عجار  هعمج  هب  اهتقو )  ) رد اه )  ) ریمض ایناث :
. نآ هب  فوطعم  هب  تسا  هیطرش  لّوا  هلمج  نوچمه  مود  هلمج  اثلاث :

؟ تسیچ مّوس  مّود و  هجو  نایم  توافت  قرف و  لصاح  * 
زا دعب  یعقاو  مکح  هجیتن : رد  تسا  تحلصم  ياراد  لمع  سفن  مّود ، هجو  ساسا  رب  هک : تسا  نیا 

65 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم نآ  يادؤم  هراما  مایق 
. تسا هراما  هب  دّبعت  قیرط و  كولس  رد  طقف  تحلصم  هکلب  درادن  یتحلصم  نیرتمک  هراما  يادؤم  لمع و  مّوس ، هجو  ساسا  رب  نکل 

؟ تسیچ مّوس  هجو  ياضتقا  هصالخ  روطهب  * 
هب دشابیم  نآ  مزاول  راثآ و  ّبترت  مه  عقاو  ضرف  يانعم  دومن و  ضرف  عقاو  ار  هراما  ياّدؤم  دیاب  مّوس  هجو  ساسا  رب  نوچ  هک : تسا  نیا 

رخآ یف  ناک  نا  و  تقولا ....  لوا  یف  ناک  ناف   » ترابع ود  رد  هک  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  هعمج  بوجو  رب  هراما  تلـالد  زا  دـعب  راـچان 
. تسا هدمآ  اهتقو ».... 

؟ تسیچ تقولا )....  لوا  یف  ناک  ناف   ) ترابع زا  دارم  * 
. رهظ لاوز  لّوا  ینعی : تسا  هعمج )  ) تقو لّوا  رد  هراما  مایق 

سپ دـناوخب و  ار  هعمج  زاـمن  تقو  لّوا  رد  تسناوتیم  دوبیم و  هعمج  فّلکم  فیلکت  عقاو  رد  رگا  هک : روطناـمه  تروص : نیا  رد  هک 
هدـش و دراو  هعمج  زامن  هب  تقو  لّوا  رد  هداد و  بیترت  هراما  ياّدؤم  رب  ار  رثا  نامه  دـناوتیم  زین  هراـما  ماـیق  زا  سپ  دـناوخب  هلفاـن  نآ  زا 

. دشاب بجاو  زامن  رهظ ، زامن  ضرف  بسحهب  مارح و  نآ  ماجنا  زا  لبق  هضیرف و  تقو  رد  هلفان  ندناوخ  هچرگا  دناوخب ، هلفان  نآ  زا  سپ 
. دیامنیم كرادت  ار  هضیرف  تقو  رد  هلفان  هدسفم  هراما  هب  لمع  تحلصم  هکاریز 

؟ تسیچ اهتقو ) رخآ  یف  ناک  نا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
دـشاب هعمج  ندـناوخ  هعمج  زور  رد  فّلکم  فیلکت  رگا  تروص : نیا  رد  هک  دـسرب  لـهاج  تسد  هب  تقو  رخآ  رد  هراـما  هک : تسا  نیا 

تقو ندش  یضقنم  لیلد  هب  راک  نیا  اریز  دوش . لوغشم  رگید  راک  هب  دیامن و  فرصنم  هعمج  ندناوخ  زا  تقو  رخآ  رد  ار  دوخ  دناوتیمن 
. تسا مارح  زامن  ندش  اضق  و 

. دهد بیترت  هراما  ياّدؤم  رب  انیع  ار  رثا  نیمه  دیاب  لهاج  لاح ،
؟ تسیچ لطاب )...  یلا .....  ثلاثلا  هجولا  عوجر  اما   ) ترابع زا  دارم  * 

. ددرگیمرب مود  هجو  هب  مه  موس  هجو  تسین و  یقرف  موس  هجو  مود و  هجو  نایم  تفگ  هک  تسا  لکشتسم  رظن  نیا  لاطبا 
؟ تسا لطاب  قوف  مالک  ارچ  خیش  رظن  زا  * 

. دنکیمن تشگزاب  مود  هجو  هب  مه  موس  هجو  دنکیم و  قرف  موس  هجو  ياضتقم  اب  مود  هجو  ياضتقم  اریز 
؟ تسیچ مّود  هجو  ياضتقم  * 

ناونع هب  نآ  ياّدؤم  رد  هدش ) ثداح  تحلصم   ) هراما مایق  زا  سپ  هک : تسا  نیا  هلزتعم  يانبم  رب 
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. دوشیم لعج  فلکم  ّقح  رد  یلعف  یعقاو  مکح 
هب نآ  بالقنا  و  رفس )  ) ناونع نیا  لاوز  زا  سپ  نکل  تسا ، رصق  وا  یعقاو  مکح  دنکیم  قدص  رفاسم  رب  رفـس  ناونع  هک  ینامز  ات  ینعی :

بوجو هب  رـصق  بوجو  لیدـبت  هک  روطنامه  نیاربانب : دوشیم . لعج  وا  قح  رد  مامت  زامن )  ) بوجو هدـش و  بلقنم  زین  شمکح  رـضح 
نالطب رب  لیلد  دـیدج  مکح  هب  تسا  هراما  ياّدؤم  هک  یمکح  بالقنا  لیدـبت و  روطنیمه  دـشابیمن  لّوا  مکح  نالطب  زا  فشاک  مامتا ،

. درادن یلّوا  مکح 
بوجو نامه  دـیدرگن ،) فالخ  فشک  هک  ینامز  ات   ) لهاج یلعف  یعقاو و  مکح  دـیامن  تلالد  هعمج  بوجو  رب  هراما  هکیمادام  هجیتن :

. تسا هعمج 
هک دوشیم  ببـس  عوضوم  لیدـبت  نیا  هتـشگ  لیدـبت  ملع  هب  لـهج  عوضوم  هک  اـجنآ  زا  رهظ  بوجو  رب  ملع  عقاو و  فشک  زا  سپ  نکل 

. دوش لعج  عقاو  مکح  ناونع  هب  فّلکم  قح  رد  رهظ  زامن  دعب  هب  نیا  زا  ینعی  دنک ، ادیپ  لّدبت  زین  مکح 
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؟ تسیچ موس  هجو  ياضتقم  * 
: هک تسا  نیا  ناشیا  عابتا  خیش و  يانبم  رب 

نآ رد  یتحلصم  هکنیا : نودب  دیامن  بترتم  نآرب  ار  یعقاو  مکح  راثآ  هدومن و  لمع  هراما  ياّدؤم  لولدم و  هب  هک  دراد  هزاجا  اهنت  لهاج 
. دیآ باسح  هب  فّلکم  عقاو  بسحهب  دیآ و  دیدپ 

هدرک یط  ار  روبزم  قیرط  هک  دراد  هفیظو  فّلکم  هتفرگ ، رظن  رد  هراما  هب  لمع  قیرط و  كولـس  رد  ار  تحلـصم  عراش  هک  اجنآ  زا  هکلب ،
. دراگنا عقاو  ار  نآ  ياّدؤم  و 

: رگید ترابع  هب 
هدشن و یعقاو  بجاو  هعمج  زامن  ینعی : تسا  یقاب  دوخ  ياج  هب  رهظ ) زامن   ) یعقاو بوجو  زین  هفلاخم  هراما  مایق  زا  سپ  خیـش ، يانبم  رب 

. تسا یعقاو  مکح  هلزنم  هب  ای  يرهاظ  مکح  کی  اهنت 
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

نامه تسا  بجاو  هعمج  دـیوگیم : هراما  هک  مه  نونکا  يدرکیم  هک  يراک  ره  تسا ، یعقاو  بجاو  هعمج  هک  یتشاد  نیقی  لـثملا : یف 
. هدب ماجنا  ار  اهراک 

يور زا  رگید  لمع  هب  لاغتـشا  لمع و  نتخادـنا  ریخأت  هب  هجیتن  رد  دوب  رهظ  تقو  رخآ  زین  نامز  یتشاد و  نیقی  رهظ  بوجو  هب  رگا  ـالثم :
. دشیم تیصعم  بجوم  هدوب و  مارح  دمع 

. تسا روطنامه  هلئسم  زاب  هدیسر ، امش  تسد  هب  هراما  هک  مه  نونکا 
هب میهد  رارق  عقاو  هلزنم  هب  ار  نآ  مینیبب و  عقاو  لثم  ار  هراما  ياّدؤم  هکنیا : بلطم  دارم  لصاح و 

67 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نامه  یعقاو  مکح  هکنیا  دیما 

. دوشن فالخ  فشک  هک  تسا  یقاب  ینامز  ات  ینعی : دشابیم . یمادام  يرهاظ  مکح  مکح ، نیا  هتکن :
؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  یمادام  يرهاظ  مکح  نیا  رد  * 

: تروص هس 
زا تعباتم  نیا  تحلصم  تقو ، زا  جراخ  رد  هچ  تقو و  رد  هچ  دوشن  فالخ  فشک  زگره  نکل  دنک و  تعباتم  هراما  زا  فّلکم  هکنیا  - 1

. دش دهاوخ  دنمهرهب  نآ  زا  تمایق  يادرف  هک  دوب  دهاوخ  نآ  زا  رتشیب  ای  عقاو و  هزادنا  هب  ای  هراما 
. دوش فالخ  فشک  تقو  زا  جورخ  زا  لبق  لمع و  زا  دعب  نکل  دیامن  يوریپ  هراما  زا  فّلکم  هکنیا  - 2

: تسا دوجوم  رظن  ود  اجنیا  رد 
هراما هب  لمع  تعباتم و  نیا  دـیوگیم : خیـش  تسین . مزال  هداـعا  هدوب و  يزجم  هراـما  هب  لـمع  تعباـتم و  ناـمه  هک ، تسا  لـئاق  یلزتعم 

رب هدوب و  صّخرم  ام  هک : انعم  نیا  هب  مهنآ  هدوب  يرهاظ  مکح  کی  هراما  لولدـم  هک ، ارچ  تسا . بجاو  لمع  هداعا  دـشابیمن و  يزجم 
فـشک یمادام  یلعف  يرهاظ  مکح  نیا  زا  میباین و  تسد  عقاو  هب  ام  هک  دراد  شزرا  یناـمز  اـت  مکح  نیا  میوشیمن و  باـقع  عقاو  كرت 

: هک تسا  نآ  رما  نیا  لیلد  و  دوشن . فالخ 
فّلکم دش ، فالخ  فشک  یتقو  اذـل  و  میهدیم . ماجنا  ار  نآ  دـشاب  نامه  عقاو  هکنآ  دـیما  هب  ام  هکلب  درادـن ، یتیعوضوم  هراما  لولدـم 

. تسا بجاو  هداعا  سپ  تسا ، هدشن  وا  بیصن  عقاو  تحلصم  هدیسرن و  عقاو  هب  هک  دمهفیم 
هزادنا هب  كولس  تلـصم  هک  ارچ  درادن . ياهدیاف  نیا  زا  شیب  تسا و  تقو  لّوا  تلیـضف  تحلـصم  ناربج  هراما  قبطرب  كولـس  هدیاف  هلب 

. رتشیب هن  تسا  كولس 
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. دوش فالخ  فشک  تقو  زا  دعب  نکل  دوشن  فالخ  فشک  تسا  یقاب  تقو  ات  لمع  زا  دعب  دنک و  يوریپ  هراما  زا  فّلکم  هکنیا  - 3
: لثملا یف 

. هعمج هن  تسا و  هدوب  بجاو  رهظ  هک  دوش  مولعم  باتفآ  بورغ  زا  دعب 
. دهدب ام  هب  ار  تقو  تحلصم  دیاب  سپ  میدوب  ملع  لیصحت  رب  رداق  هکنیا  اب  هدومن  هراما  تعباتم  هب  رما  ار  ام  عراش  هکنوچ  ضرف ، نیا  رد 
. دیامن ناربج  ار  رهظ  كرت  یعقاو  هدسفم  ياج  دوش و  اطعا  ام  هب  دشاب  هتشاد  تحلصم  رادقم  ره  ینامز  فرظ  نیا  رد  لمع  ماجنا  ینعی :

68 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  تسا  بجاو  اضق  روکذم  ضرف  رد  فالخ  فشک  زا  دعب  ایآ  * 

: ینعی تسا ، توافتم  هفلتخم  ینابم  ساسا  رب  خساپ 
. دشاب طقاس  فّلکم  هدهع  زا  ات  هدیدرگن  لاثتما  لّوا  رما  هک  ارچ  تسا ، مزال  اضق  اعطق  دشاب ، لّوا  رما  نامه  هب  ادا و  عبات  اضق  رگا 

. تسا تروص  ود  ياراد  دوخ  ضقا » : » لثم دشاب  دیدج  رما  هب  هکلب  دشابن  لوا  رما  ادا و  عبات  اضق  رگا  و 
؟ دنمادک مود )  ) ریخا ضرف  رد  رّوصتم  ياهتروص  * 

ياراد بجاو و  لـمع  کـی  هک  تسا  قداـص  يدروم  رد  توـف  اریز  تسین . بجاو  اـضق  هیف  نحن  اـم  رد  دـشاب  توـف  اـضق  عوـضوم  رگا 
. دوش جراخ  فّلکم  تسد  زا  ناربج  نودب  هک  دشاب  ياهمزلم  تحلصم 

. دشابیمن نینچ  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  دهد و  ماجنا  دیاب  تروص  نیا  رد 
: هجیتن رد  دنکیمن  قدص  توف  سپ  هدش ، رپ  عقاو  تحلـصم  ياج  نکل  هدشن ) ماجنا  رهظ  ینعی :  ) هدـش كرت  دـنچره  یعقاو  بجاو  اریز 

. تسین بجاو  اضق 
دمهفیم فّلکم  فالخ  فشک  زا  دـعب  اریز  دـنکیم ، قدـص  هیف  نحن  ام  رد  عقاو ) ندادـن  ماجنا  ینعی :  ) دـشاب كرت  اضق  عوضوم  رگا  و 

. دناشنیم وا  هدهعرب  ار  لعف  نایتا  ضقا »  » رما سپ  هدادن  ماجنا  ار  عقاو  نوچ 
69 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
یف هلعف  ام  نوکی  ّيرهاـظلا ، مکحلا  نوک  بجو  اـهتقو - رخآ  یلا  رهظلا  كرت  یف  صیخرتلا  ینعأ  ّيرهاـظلا - مکحلا  اذـه  ّرمتـسا  نا  ّمث 
الئل رهظلا ، ۀحلـصم  نم  هلجال  تاف  ام  اـهب  كرادـتی  ۀحلـصم  یلع  المتـشم  فّلکملا ، یلع  عقاولا  توفل  مزلتـسملا  عقاوملا  وه  تقولا  لّوا 

. هب ملعلا  لیصحتب  هنایتا  نم  نّکمتلا  عم  فّلکملا  یلع  ّیعقاولا  بجاولا  تیوفت  مزلی 
قبط یلع  لمعلا  بجو  اعقاو و  ۀعمجلا  ةالص  بوجو  قبط  یلع  لمعلا  بوجو  لطب  لبقتـسملا ، یف  رهظلا  بوجوب  ملع  لب  ّرمتـسی  مل  نا  و 

ةراما تماد  ام  هقبط  یلع  لمع  اّمنا  و  ّيرمالا ، سفنلا  بوجولا  ثودـح  مدـع  ضورفملا  ّنال  رمألا ، لّوا  نم  رمـالا  سفن  یف  هبوجو  مدـع 
. ۀمئاق بوجولا 

رهظلاب نایتالا  بوجو  ینعا  مولعملا ، اذهل  يربک  وه  ام  بیترت  ذئنیح  بجو  ۀعمجلا ، بوجو  مدـع  رهظلا و  بوجو  فاشکناب  تدـقف  اذاف 
. توفلا نامز  یف  ققحتملا  ّيرهاظلا  مکحلاب  ۀکرادتم  هتاوف  ةدسفم  ّنا  مّدقت  دقف  اهنم . تاف  ام  ّالا  ۀعمجلا  ةالص  بوجو  راثآ  ضقن  و 
ءزجلا یف  رهظلا  كرت  صیخرت  هنم  مزاّللا  ةراـمألا  يّدؤمب  لـمعلاب  عراـشلا  مکح  ّنا  مّدـقت  دـقف  رهظلا  تقو  جورخ  دـعب  ملعلا  انـضرف  ولف 

. رهظلا كرت  ةدسفم  اهب  كرادتی  ۀحلصمل  نوکی  نا  ّدب  ریخألا ال 
70 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
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يرهاظ مکح  ءاقب  لهج و  رارمتسا  مکح 

تـسا بجاو  دـشن ، فرطرب  وا  لهج  تشاد و  همادا  نآ ) تقو  نایاپ  ات  رهظ  زامن  كرت  رد  لهاج  ندوب  صّخرم   ) يرهاـظ مکح  نیا  رگا 
هطـساو هب  هک  تسا  یتحلـصم  رب  لمتـشم  هک  دشاب  یعقاو  فیلکت  نامه  هداد ، ماجنا  تقو  لّوا  رد  هک  ییاهزیچ  هب  يرهاظ  مکح  نیا  هک 

نآ هب  دـبعت  هراـما و  كولـس  هب  رما  اـت  دوش  ناربج  كرادـت و  دـش ، توف  يرهاـظ  مکح  رارمتـسا  رطاـخ  هب  رهظ  تحلـصم  زا  هچنآ  نآ ،
. دوشن یملع  قیرط  زا  عقاو  لیصحت  زا  نّکمت  ضرف  رد  فّلکم ، رب  یعقاو  بجاو  تیوفت  بجوم 

يرهاظ مکح  رارمتسا  مدع  مکح 

ملاع رهظ  زامن  بوجو  هب  رهظ ) زامن  الثم :  ) بجاو تقو  نتشذگ  زا  لبق  هکلب  تفاین ، رارمتسا  بجاو ) نامز  نایاپ  ات   ) فّلکم لهج  رگا  و 
لمع بوجو  مدـع  قبطرب  ندرک  لمع  دوشیم و  لطاب  دراد  تلالد  هعمج  زامن  بوجو  رب  هک  ياهراـما  قبط  لـمع  بوجو  هب  مکح  دـش ،

هک ینامز  ات  اهنت  تسا و  هراـما  طـسوت  يرمـالا  سفن  یعقاو و  بوجو  ندـشن  ثداـح  ضرف  اریز  دوشیم ، بجاو  رمـالا  سفن  عقاو و  رد 
. دنک لمع  هراما  نآ  قبطرب  دیاب  تسا  یقاب  بوجو  هراما 

رب لمتـشم  سایق  ياربک  هک  يروما  نداد  بیترت  دش ، طقاس  هراما  هعمج  بوجو  مدع  رهظ و  یعقاو  بوجو  فاشکنا  هطـساو  هب  رگا  سپ 
يرپـس ناـشنامز  هدـش و  توف  هک  يراـثآ  رگم  هعمج ، زاـمن  بوجو  راـثآ  صقن  رهظ و  ماـجنا  بوجو  ینعی : تسا  بجاو  مولعم  يارغص 
ناربج كرادت و  تسا  يرهاظ  مکح  رد  هک  یتحلصم  هلیسو  هب  هدش  توف  روما  هدسفم  هک  دش  هتفگ  نکل  دنتـسین و  ضقن  لباق  هتـشگ و 

. دوشیم
71 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ خلا )....  ینعا ....  يرهاظلا  مکحلا  اذه  رارمتسا  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  خیش  هدومرف  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
( دوشن عفترم  شلهج  دنامب و  یقاب  نآ  تقو  ياهتنا  ات  رهظ  زامن  كرت  رد  لهاج  ندوب  صخرم  ینعی :  ) يرهاظ مکح  فّلکم و  لهج  رگا 
دشاب و عقاو  هب  ملع  لیـصحت  زا  نّکمتم  فّلکم ، هک  دشاب  یتروص  رد  ثحب  دروم  ضرف  رگا  دـبای و  همادا  یعقاو  بجاو  تقو  ياضقنا  ات 
ناربج و يارب  ّتیحالـص  هک  دشاب  یتحلـصم  لمتـشم  مّوس ، هجو  ساسا  رب  هراما  ياّدؤم  هک  دیآیم  مزال  دشاب ، حوتفم  يور  هب  ملع  باب 

. دشاب هتشاد  ار  یعقاو  هتوفم  تحلصم  كرادت 
؟ تسیچ رهظلا )...  بوجوب  ملع  لب  رمتسی ، مل  نا  و   ) ترابع زا  خیش  هدومرف  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
: الثم دومن  ادیپ  عقاو  هب  ملع  یعقاو  بجاو  تقو  نتفای  نایاپ  زا  لبق  هکلب  تفاین  همادا  یعقاو  بجاو  نامز  ياضقنا  ات  فّلکم  لهج  هچنانچ 

مدـع راـثآ  ماـمت  هک  تسا  مزـال  وا  رب  هعمج ، هن  تسا  هدوب  رهظ  ناـمه  یعقاو  بجاو  هک  دوشب  هجوتم  رهظ  زاـمن  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ 
. دشابن بیترت  لباق  هدیدرگ و  توف  هک  يراثآ  زجب  دهد ، بیترت  هرابود  هدومن  لمع  هراما  هب  هک  یئادتبا  زا  ار  رهظ  موزل  هعمج و  بوجو 

تحلـصم هلیـسو  هب  ار  ءادا  هتفر  تسد  زا  تحلـصم  دـیاب  هدـش  هاگآ  نآ  یعقاو  بوجو  هب  رهظ  زامن  تقو  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  رگا  اذـل :
. دیاین مزال  ناربج  ریغ  هب  تحلصم  تیوفت  روذحم  هکنیا : رطاخ  هب  ارچ ؟ دیامن ، ناربج  هراما  هب  دّبعت  رد  دوجوم 

؟ تسیچ مولعملا )...  اذهل  يربک  وه  ام   ) ترابع زا  دارم  * 
. دوشیم لیکشت  رهظ  بوجو  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یسایق 
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: ینعی
يرغص بجاو  رهظ ) زامن   ) اذه

يربک هکرت  مرحی  مزال و  هب  نایتإلا  بجاو  ّلک  و 
هجیتن هکرت  مرحی  هب و  نایتالا  بجی  رهظلاف 

72 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

بجاولا ّنأل  هیف ، نحن  ام  یف  بجی  مل  ۀحلـصم - هیف  ّنا  ثیح  نم  بجاولا  تاوف  یلع  فّقوتملا  توفلا - قدص  عرف  ءاضقلا  ّنا  انلق : نا  ّمث 
. توفلا كرتلا  اذه  یلع  قدصی  الف  ۀکرادتم ، هتحلصم  ّنأ  ّالا  كرت  نا  و 

. اعقاو هیلع  اهبوجو  عم  رهظلا  ةالص  كرتب  ملعلا  ضرفل  انه ، بجو  بجاولا  كرت  دّرجم  یلع  عّرفتم  ّهنا  انلق : نا  و 
یلع رمـألا  لیهـست  تناـک  ول  ملعلا و  نم  هنّکمت  عـم  لـهاجلا  ۀـّیروذعم  یف  ۀحلـصملا  یه  ماـقملا  یف  هب  مزتـلی  اـم  ۀـیاغ  ّنا  لاـقی : نأ  اـّلا 

. مهفاف توفلا . قدص  کلذ  یفانی  و ال  نیفّلکملا ،
نیب هنیب و  قرفلا  لکـشیف  هل  هئاضتقاب  لوقلا  یلع  اّمأ  و  حـضاو ، ءازجالل  ّيرهاظلا  رمألا  ءاضتقا  مدـع  نم  هاـنرتخا  اـم  یلع  هّلک  اذـه  ّنا  ّمث 

. بیوصتلاب لوقلا 
بیوصتلا و ۀلأسم  عورف  نم  : » هّرـس سّدق  لاق  ءازجالا ، مدعل  ۀئطختلاب  لوقلا  مازلتـسا  دعاوقلا : دیهمت  یف  یناثلا - دیهـشلا  انخیـش - رهاظ  و 

[. 10] رظن ّلحم  تاعوضوملاب  کلذل  هلیثمت  ناک  نا  و  [« 9] همدع ۀلبقلا و  ّنظب  ةالصلل  ةداعالا  موزل  ۀئطختلا 
: همجرت

ءاضق بوجو  مدع  بوجو و  رد 

: هک میوش  لئاق  رگا  سپس 
هک تسا  یتحلـصم  بجاو  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  بجاو  توـف  رب  ءاـضق  موزل  فـقوت و  تسا و  توـف  قدـص  رب  عّرفتم  بجاو  ءاـضق 

، تسین بجاو  ءاضق  هدـش ) عفترم  بجاو  تقو  ءاـضقنا  زا  سپ  شلهج  فّلکم  هک  يدروم   ) تساـم ثحب  دروم  هچنآ  رد  هتـشگ ، تیوفت 
هضیرف هک  ارچ 

73 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یکرت نینچ  رب  سپ  دوشیم ، ناربج  كرادت و  نآ  هب  دّبعت  هراما و  كولس  تحلـصم  هطـساو  هب  نکل  هدش و  توف  كرت و  هچرگا  یعقاو 

. دشاب بجاو  شئاضق  ات  تسین  قداص  توف 
: هکنیا هب  میوش  لئاق  رگا  و 

ءاـضق هیف ) نحن  اـم   ) رد سپ  فّلکم  رب  نآ  بوـجو  رهظ و  زاـمن  كرت  هب  ملع  ضرف  هب  تسا  بجاو  كرت  درجم  رب  عّرفتم  بجاو  ءاـضق 
. تسا بجاو 

: دوش هتفگ  هکنیا  رگم 
تسا یتحلصم  نآ  دش  مزتلم  هیکولـس ) تحلـصم  هطـساو  هب  یعقاو  هتئاف  تحلـصم  ناربج  ینعی :  ) ماقم نیا  رد  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن 

لیهست تحلصم  ول  تحلصم و  تیاعر  تهج  هب  ار  وا  یملع ، قیرط  هب  یبایتسد  زا  وا  نّکمت  ضرف  هب  لهاج  تقـشم  رذعت و  نامز  رد  هک 
هب تبسن  شندوب  رباج  تحلـصم و  لوصح   ) نآ و  تسا . هداد  رارق  هعـسوت  رد  تسا ) رتناسآ  هک   ) ینظ قیرط  هب  لمع  قیرط  رد  دشاب  رما 

بجاو ضرف  ود  ره  رد  اضق  اذـل  و  دنتـسه ) یکی  انعم  رظن  زا  توف  اب  كرت  ینعی :  ) درادـن یفاـنت  توف  قدـص  اـب  یعقاو ) هتئاـف  تحلـصم 
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. تسا
لامعا هب  افتکا  مدـع  و  هراما ) فـالخ  فشک  زا  سپ  راـثآ  ضقن  موزل  عقاو و  رب  هراـما  ياّدؤم  قیبطت  دّرجم  ینعی  : ) بلطم نیا  ماـمت  سپ 

: میاهتفگ هک  تسا  ءازجا  ثحبم  رد  ام  رایتخا  هب  هدش  ماجنا 
یلاکـشا تسا و  نشور  یـسب  نیا  تسا و  بجاو  اهنآ  ياضق  لامعا و  هداعا  تسین و  ءازجا  یـضتقم  فالخ  فشک  اب  يرهاظ  رما  لاـثتما 

. تسین دراو  نآرب 
هب لوق  ینعی :  ) لوق نیا  نایم  توافت  سپ  دناهتـشادن ، مزال  ار  هداعا  ءاضق و  هک  يرهاظ  رما  زا  تعاطا  رد  ءازجا  هب  نیلئاق  يأر  رب  انب  اـّما  و 

. دسریمن رظنهب  یقرف  لکشم و  رایسب  بیوصت  يأر  و  ءازجالل ) يرهاظ  رما  ءاضتقا 

يرهاظ ماکحا  رد  نآ  مدع  ءازجا و  رد  نارگید  خیش و  رظن 

هراشا

ثحبم رد  هیماما  اهقف  يأر  ینعی :  ) هئطخت هب  لوق  همزال  هک : تسا  نیا  دعاوقلا  دیهمت  باتک  رد  یناث  دیهش  موحرم  ام  خیـش  مالک  رهاظ  و 
. تسا ءازجا  مدع  ءازجا )

فـشک ادعب  هدـش و  هدـناوخ  تهج  نالف  رد  هلبق  نظ  هب  هک  تسا  يزامن  يارب  هداعا  موزل  هئطخت ، بیوصت و  هلئـسم  عورف  زا  دـیامرفیم :
بیوصت نایم  قرف  رد  ام  خیـش  لیثمت  رد  هچرگا  هبّوصم . يأر  رب  انب  تسا و  هداعا  ءاضق و  موزل  مدع  هئطخم و  يأر  رب  انب  دیدرگ ، فالخ 

. تاعوضوم رد  هن  دروآیم و  لاثم  ماکحا  رد  دیاب  ناشیا  دراد و  دوجو  رظنفالتخا  هئطخت  و 
74 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ توفلا ).....  قدص  عرف  ّنا  ءاضقلا  انلق  نا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 

نآ هدش  توف  تحلـصم  هدش و  كرت  هضیرف  هک  تسا  بجاو  يدروم  رد  اضق  هک : میئوگب  هتـسناد و  توف  ار  عوضوم  رگا  هک : تسا  نیا 
. دشابیمن مزال  اضق  هیف  نحن  ام  رد  دشاب  هدشن  ناربج  زین 

؟ تسین مزال  قوف  بلطم  رد  اضق  ارچ  * 
ناربج هراما  هب  لمع  هیکولـس  تحلـصم  هلیـسو  هب  نآ  تحلـصم  نکل  تسا ، هدـش  كرت  جراخ  رد  بجاو  ضرف ) بسح  هب   ) هچرگا اریز 

. دشاب یفتنم  دیاب  زین  اضق  بوجو  هب  مکح  سپ  دشابیم  یفتنم  ءاضق  عوضوم  اذل  تسا و  هدش 
؟ تسا یفتنم  زین  اضق  بوجو  هب  مکح  اضق ، عوضوم  يافتنا  اب  قوف  بلطم  رد  ارچ  * 

لئاز یفتنم و  اترورـض  زین  لولعم  تلع ، ءافتنا  مادـعنا و  زا  سپ  اذـل  تسا و  تلع  رب  لولعم  طابترا  خنـس  زا  عوضوم  هب  مکح  طابترا  اریز 
. دوشیم

؟ تسیچ عّرفتم )...  ّهنا  انلق  نا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
هجیتـن رد  تسا  مولعم  یعوضوم  نینچ  ققحت  اریز  میوش ، مزتـلم  ءاـضق  بوجو  هب  دـیاب  مییاـمن  ضرف  كرت  ار  عوضوم  رگا  هک  تسا  نیا 

. ددرگیم دوجوم  ققحتم و  اترورض  زین  لولعم  هک  تسا  تلع  ثودح  ققحت و  زا  سپ  نیاربانب : دشاب . بترتم  نآرب  دیاب  زین  مکح 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  دروم  نتم  زا  هصالخ  روطهب  خیش  بانج  دارم  * 

تحلـصم ندـش  توف  تقو و  ءاضقنا  زا  سپ  یعقاو  فیلکت  زارحا  عقاو و  زا  هراما  فّلخت  رب  لهاج  عالطا  ملع و  ضرف  رد  هک : تسا  نیا 
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؟ هن ای  تسا  مزال  هدش  توف  بجاو  ءاضق  ایآ  هک : تسا  نیا  رد  نخس  تقو ، رد  بجاو  ءادا 
؟ درک دیاب  هچ  یعقاو  مکح  هب  یبایتسد  قوف و  لاؤس  هب  خساپ  يارب  * 

. مینک صّخشم  ار  نآ  حیقنت و  ار  اضق  عوضوم  دیاب 
؟ درک دیاب  هچ  اضق  عوضوم  صیخشت  حیقنت و  يارب  * 

: دشابیمن جراخ  لاح  ود  زا  روبزم  عوضوم  هک : تفگ  دیاب 
. تسا توف  اضق  عوضوم  هک : تسا  نیا  ای 

هدـیمان اضق  كرادـت  ناربج و  نیا  هک  دـنک  ناربج  تقو  جراخ  رد  ار  نآ  هک  تسا  مزال  وا  رب  دوش ، توف  فّلکم  زا  هک  یبجاو  ره  ینعی :
. دوشیم

. دشاب كرت  اضق  عوضوم  هک : تسا  نیا  ای 
75 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دراد دوجو  قوف  عوضوم  ود  نایم  یتوافت  هچ  * 
: هک دوشیم  هدافتسا  هنوگنیا  خیش  هدومرف  زا 

. دشاب هدرکن  ناربج  زین  ار  نآ  هتفر و  فّلکم  تسد  زا  زین  نآ  رد  تحلصم  بجاو ، كرت  رب  هوالع  هک  دوشیم  قالطا  ییاج  رد  توف  - 1
ناربج نآ  هدش  توف  تحلـصم  هکنیا ، زا  معا  دشاب  هدرکن  ادـیپ  دوجو  جراخ  رد  هب  فّلکم  اهنت  هک  دوشیم  قالطا  يدروم  رد  كرت  - 2

. هن ای  دشاب  هدش 
. دشابیم نآ  زا  ّصخا  توف  قلطم و  ّمعا  كرت  هک : وحن  نیا  هب  دشابیم  رارقرب  قلطم  صوصخ  مومع و  تبسن  كرت  توف و  نایم  سپ :

؟ دشابیمن مزال  کیمادک  رد  مزال و  اضق  روبزم  ضرف  ود  زا  کیمادک  رد  * 
: دش هداد  حیضوت  تارابع  حرش  رد  هچنانچ 

. دشابیمن مزال  اضق  دشاب و ....  توف  اضق  عوضوم  هک  لّوا : ضرف  رد 
. تسا بجاو  اضق  دشابیم ....  كرت  اضق  عوضوم  هک  مّود : ضرف  رد  و 

؟ تسیچ خلا )...  لاقی ...  نا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. كرت ای  دشاب  توف  ءاضق  عوضوم  هکنیا  زا  معا  دشابیم  قلطم  روطهب  اضق  بوجو  حیحصت 

دنچره دیامرفیم : میمرت  كاردتسا و  ماقم  رد  هدومن و  عوجر  كرت ) توف و  ینعی :  ) عوضوم ود  نایم  زایتما  زا  سپ  خیش  هکنیا : حیـضوت 
. دشابیم مزال  اضق  ثحب ) دروم   ) هیف نحن  ام  رد  نکل  دشاب  توف  ءاضق  بوجو  هب  مکح  رد  عوضوم 

قیرط لیـصحت  رد  تقـشم  لمحت  مدـع  فّلکم و  رب  رما  لیهـست  تحلـصم  ول  و   ) هراما هب  لمع  هیکولـس  تحلـصم  هطـساو  هب  بجاو  اریز 
. دشابیمن توف  قدص  مدع  ّتلع  رما  نیا  اّما  هدش ) ناربج  دشاب ، یملع 

تـسا مزال  اضق  كرت  قدـص  دروم  رد  هکيروطنامه  سپ  درادـن  یتوافت  انعم  ملاع  رد  هدوب و  نیفدارتم  توف  اب  كرت  رگید : ترابع  هب 
. میشاب اضق  بوجو  هب  مزتلم  دیاب  زین  توف  قدص  رد 

: هکنیا هجیتن 
. توف قدص  رد  هچ  كرت ، قدص  رد  هچ  اقلطم ، دنک  اضق  ار  هتفر  تسد  زا  بجاو  هک : تسا  مزال  فّلکم  رب  هیف  نحن  ام  رد 

؟ تسیچ رما ) لیهست  تحلصم   ) زا دارم  * 
تسا راوشد  مدرم  عون  يارب  ملع  لیصحت  نوچ  ینعی : دشابیم  تاراما  ياطخ  هب  عراش  هّجوت  اب  ملع و  زا  نکمت  اب  تاراما  ّتیجح  هفـسلف 

. تسا هدومن  افتکا  هراما  هب  هتشادرب و  همه  شود  زا  ار  نآ  عراش 
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76 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ لاقی )....  نا  الا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

نکمت اب  هیّنظ  تاراما  ّتیجح  هفسلف  هک  میریذپیمن  ینعی  میرادن ، لوبق  ار  هیکولس  تحلصم  ام  دیوگب : یسک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا 
. دشاب هدش  تعباتم  بجاو  زا  هجیتن  رد  دراد و  دوجو  یتحلصم  هراما  قبطرب  كولس  رد  هکنیا  زا  دشاب  ترابع  ملع  زا 

. تسا رّذعم  زین  لیهست  تحلصم  تسا و  لیهست  تحلصم  تاراما ....  ّتیجح  هفسلف  هکلب :
تحلـصم هب  هک  دباییم  فّلکم  نوچ  دش ، فالخ  فشک  رگا  نکل  دوب  میهاوخ  روذعم  تمایق  رد  ام  دـیدرگن  فالخ  فشک  رگا  ینعی :

. تسا بجاو  هداعا  سپ  دشابیم  صخا  نوچ  دنکیم و  قدص  توف  سپ  هدیسرن ، عقاو 
؟ دشابیم هچ  اجنیا  رد  مهفاف )  ) حالطصا زا  دارم  * 

. تسا هیکولس  تحلصم  هب  لئاق  هتسنادن و  یفاک  ار  لیهست  تحلصم  خیش  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش 
؟ درادن یفانت  توف  قدص  اب  لیهست  تحلصم  سفن  ایآ  امش  رظنهب  * 

ناونع ققحت  ببـس  ار  عقاو  زا  هراما  فلخت  هک  دـیاب  امازلا  تسا  لیهـست  تحلـصم  ياراد  هراـما  هب  رما  هک  میریذـپب  رگا  ینعی : دراد ، ارچ 
. دزاسیمن اجکی  رد  توف  قدص  اب  لیهست  تحلصم  هک  ارچ  مینادن . توف 
. میوش هیکولس  تحلصم  نامه  هب  لئاق  هدوبن و  لیهست  هب  لئاق  هکنیا  رگم 

لیهـست هظحالم  هب  سّدـقم  عراش  رگا  هکنیا ، هب  تسا  لئاق  زین  خیـش  هک  تفگ  ناوتیمن  مهفاف ) لاقی ....  نا  ّالا   ) ترابع ود  هب  هجوت  اب  * 
توف و  تسا ؟ هیعقاو  تحلصم  رباج  رما  لیهـست  تحلـصم  نامه  دیناسرن ، عقاو  هب  ار  يو  هراما  دومن و  هراما  هب  لمع  هب  رما  ار  فلکم  رما 

؟ دباییمن ققحت 
انعم فّلکم  لاح  تیاعر  لیهست و  هب  ندش  لئاق  رگید  اضق  بوجو  توف و  قدص  اب  هکاریز : دشابیم . نیمه  دارم  هک  تفگ  ناوتیم  ارچ 

؟ ارچ تسا . هدش  لمح  وا  رب  فعاضم  یتّقشم  هکلب  درادن ،
زا رتناسآ  رتهب و  درکیم  لمع  نادب  دومنیم و  لیصحت  ار  عقاو  دشیم و  تمحز  یمک  رادقم  لمحتم  رما  يادتبا  زا  فّلکم  رگا  هکاریز 

لمحتم دـیامن و  اـضق  ار  نآ  هراـبود  لـهج  عفر  زا  سپ  دـنک و  ناـیتا  ار  يرهاـظ  هب  فّلکم  لـمع و  هراـما  هب  رما  ودـب  رد  هک  دوبیم  نیا 
. دوش فعاضم 

؟ تسیچ هانرتخا )...  ام  یلع  هّلک ....  اذه  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 
هک يرما   ) يرهاظ رما  هک  دوب  نیاربانب  امامت  دـش ، رکذ  هلزتعم  لوق  اـب  خیـش  لوق  ناـیم  هک  یتارمث  تشذـگ و  هک  یبلاـطم  هک : تسا  نیا 
زا سپ  هداعا  مدع  يرهاظ و  رما  يازجا  هب  لئاق  رگا  نکل  تسا . مزال  هداعا  فالخ  فشک  زا  سپ  هدوبن و  يزجم  تسا ) هراما  زا  هدـمآرب 

. دشابیمن هلزتعم  لوق  خیش و  لوق  نایم  یتوافت  رگید  میدش  فالخ  فشک 
77 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ۀئطختلاب ) لوقلا  مازلتسا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: دیامرفیم هک  تسا  دعاوقلا  دیهمت  باتک  رد  یناث  دیهش  لوق  هب  هراشا 

: هک تسا  نیا  هئطخت  بیوصت و  هلئسم  عورف  زا  یکی 
يرگید بناج  رد  هلبق  هک  دـش  هّجوتم  ماـمتا  زا  دـعب  دـناوخ و  تهج  نآ  رد  تسا  هلبق  تهج  نـالف  هکنیا  نظ  هب  ار  شزاـمن  یفّلکم  رگا 

. تسا مزال  اضق  هئطخت  هب  لوق  رب  انب  تسا ، هدوب 
؟ تسیچ خیش  هدومرف  نوماریپ  خیش  رظن  * 

هدـش هدز  لاثم  سپ  تاعوضوم ، رد  هن  دروآ و  لاثم  ماکحا  رد  دـیاب  ار  هرمث  نیا  روهظ  هئطخم و  هبّوصم و  لوق  ناـیم  هرمث  هک : تسا  نیا 
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. تسا شودخم  ناشیا  طسوت 
ياملع همه  تاعوضوم  رب  هراما  رد  نکل  دـنابیوصت  هب  لئاق  هّماع  هئطخت و  هب  لئاق  هعیـش  هک  تسا  ماکحا  رب  هراما  رد  اـم  ثحب  هک  ارچ 

. دنتسه هئطخم  ناملسم 
؟ دنتسه هئطخم  همه  تاعوضوم  رب  هراما  رد  مالسا  ياملع  ارچ  * 

. دوشیمن لخ  دشاب ، رمخ  عیام  نآ  رگا  دوشیمن و  رمخ  نیلدع  تداهش  اب  دشاب  بآ  عقاو  رد  یعیام  کی  رگا  اریز 
؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

تفلاخم زارحا  زا  سپ  دیامرفیم : زین  اجنیا  رد  دنادیمن  ءازجا  یـضتقم  ار  يرهاظ  رماوا  لاثتما  ءازجا  ثحب  رد  خیـش  نوچ  هک : تسا  نیا 
اددجم هدش  فشک  عقاو  اب  قباطم  ار  لمع  دیاب  دشابیمن و  يزجم  هراما ) قبطرب  هدش  ماجنا  لمع  ینعی :  ) يرهاظ رما  لاثتما  عقاو ، اب  هراما 

. دروآ اجب 
. تسین دراو  یلاکشا  ام  يأر  رب  تسا و  راکشآ  بیوصت  هب  نیلئاق  ام و  لوق  نایم  توافت  دیوگیم : اذل  و 

تسا هدش  دراو  لاکشا  نیا  دوشیمن ، هدهاشم  هبّوصم  اهنآ و  نایم  یقرف  هدوب و  ازجا  هب  لئاق  هک  هیماما  ياهقف  زا  هتـسد  نآ  يأر  رب  نکل :
: هک

هبّوصم امش و  يأر  نایم  یقرف  هچ  سپ  دیتسه  کلسم  نیمه  هب  لئاق  المع  هک  مه  امـش  دننادیم . يزجم  ار  يرهاظ  رماوا  هب  لمع  هبّوصم 
یفاک تواـفت  زا  رادـقم  نیا  هک  دناهتـشاذگ . یعقاو  رما  لاـثتما  ار  نآ  اـهنآ  يرهاـظ و  رما  لاـثتما  ار  نآ  ماـن  امـش  هکنیا  زج  دراد . دوجو 

. دشابیمن
؟ دنراد فالتخا  یعرش  يرهاظ  رما  رد  نیلوصا  رگم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 

[11 .] دننادیمن ءازجا  ببس  ار  نآ  زا  رتشیب  يزجم و  ار  نآ  لاثتما  یخرب  هلب ،

ص77 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ يرهاظ  رماوا  لاثتما  ءازجا  هب  نیلئاق  لیلد  نیل 

هیحان زا  رگا  سپ  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  عبات  عراش  بناج  زا  هرداص  ماکحا  تسا و  عراش  يرهاظ  رماوا  هب  مکاـح  نوچ  هک : تسا  نیا 
. دشاب ءیش  نالف  هب  لمع  بوجو  رب  لمتشم  هک  دش  رداص  يرما  عراش 

78 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ینعی  ) یباحصتسا رما  هب  ندناوخ  زامن  لثم : یلمع  لصا  ای  دشاب  هراما  ياضتقم  هب  رما  نیا  هاوخ 

. تسا نینچ  حیحص  زامن  رد  هک  روطنامه  دشاب  یتحلصم  زامن  نیا  رد  دیاب  امتح  تراهط ) باحصتسا 
يرهاظ فیلکت  رد  نآ  زا  رتشیب  ای  عقاو  تحلـصم  نامه  لداعم  هک ، میتفگ  میدرک و  لوبق  يرهاظ  رما  هب  لمع  رد  ار  تحلـصم  یتقو  اذل ،

نآ كاردا  تحلـصم و  هب  لـین  تقیقح  رد  عقاو  ماـجنا  زا  دارم  هک  ارچ  دوش  طـقاس  عقاو  نآ ، ماـجنا  هطـساو  هب  تسا  مزـال  دراد ، دوـجو 
. دیآیم تسد  هب  رهاظ  ندروآ  اب  دوصقم  نیا  دشابیم و 

؟ تسیچ روکذم  بلطم  هجیتن  لصاح و  * 
رما دراد ، يرهاظ  رما  هک  یـسک  نکل  دـشابن  شرایتخا  رد  يرهاظ  رما  هک  یـسک  هب  تسا  دـّیقم  عقاو ، ماجنا  ناـیتا و  هب  رما  هک : تسا  نیا 

. دوشیم لصاح  یعقاو  يرهاظ و  هب  رومأم  زا  کیره  هب  تحلصم  كاردا  هک ، اریز  تسا ، يرییخت  هکلب  دشابیمن ، ینییعت  روبزم 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  ءازجا  هب  لیلد  نیمود  * 

. تسا تئارب  لصا 
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يرهاظ لیلد  فّلخت  هب  دوش و  فشکنم  مولعم و  شیارب  عقاو  هچنانچ  هب ، رومأم  ماجنا  يرهاظ و  رما  هب  ندومن  لمع  زا  سپ  فّلکم  ینعی :
؟ هن ای  تسا  بجاو  هداد  ماجنا  لصا  ای  هراما  ساسا  رب  هک  یلمع  اضق  ای  هداعا  ایآ  هک  دنکیم  کش  دوش ، علطم  عقاو  زا 

. تسا تئارب  لصا  يارجم  ریزگان  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  خنس  زا  کش  نیا  نوچ  و 
؟ تسیچ هراما  هب  لمع  رد  ءازجا  هب  لیلد  نیموس  * 

. تسا باحصتسا 
رما ياـطخ  هب  ملع ، زا  سپ  نکل  دـشابیمن ، اـضق  اـی  هداـعا  هب  فّظوم  اـطخ  فشک  زا  لـبق  يرهاـظ و  رما  هب  لـمع  زا  دـعب  فّلکم  ینعی :

. هن ای  تسه  اضق  ای  هداعا  هب  رومأم  فظوم و  ایآ  هک  دنکیم  کش  يرهاظ 
. تسوا قح  رد  هداعا  بوجو  مدع  هب  مکح  یضتقم  ناک  ام  باحصتسا  اجنیا : رد 

؟ ارچ تسا ؟ لوبق  لباق  خیش  رظن  زا  ءازجا  هب  يأر  ایآ  * 
. فیعضت لباق  اهنآ  ّهلدا  تسا و  دحتم  بیوصت  هب  لوق  اب  المع  يأر  نیا  اریز  ریخ ،

79 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

نع طقـسی  هعم  بجاولا و  كرت  ةدسفم  هب  كرادتی  ۀحلـصم  یلع  المتـشم  ۀعمجلا  لعف  نوک  بوجو  نم  هرکذ  ام  ّنا  کلذ  نم  ملعف  - 1
. هتقو ءازجا  ضعب  یف  رهظلا  كرت  ّالا  مزلتسی  دق ال  ۀعمجلا  لعف  ّنأل  عونمم ، بوجولا 

. اهلعف دعب  عّوطتلا  یف  لوخدلا  بوجولا و  دصق  یلع  اهیف  لوخّدلا  یف  نذإلا  هانعم  ةرامالا  یلع  لمعلاف  - 2
. هب كرادتی  ۀحلصم  یلع  هلامتشا  ۀلفاّنلا  لعف  زاوجب  مکحلا  یف  بجی  معن ، - 3

کلت یف  عّوطتلا  زاوج  ناک  ّالا  ارهاظ و  اهکرت  یف  نوذأملا  ۀـّیعقاولا  ۀـضیرفلا  هلیلد  لمتـشا  ول  ۀـضیرفلا  تقو  یف  عّوطتلا  لعف  ةدـسفم  - 4
. ایرهاظ ایعقاو ال  امکح  لاحلا 

مکح اعقاو  هبوجو  یلع  بترتی  دق  ذا  اضیا ، عونممف  بوجولا » طقسی  يرهاّظلا  مکحلا  ۀحلصمب  ةدسفملا  كرادت  عم  ّهنا   » کلوق اّما  و  - 5
. اعقاو هبوجوب  تقولا  جورخ  دعب  ملع  اذا  هئاضق  بوجول  رخآ  لعف  ۀحلصمب  هکرت  ةدسفم  كرادت  نا  یعرش و 

80 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

هجیتن

هعمج زامن  ماجنا  بوجو  رب  ینبم  دومن  رکذ  لکشتسم  هک  هچنآ  هک  موس ) مود و  هجو  نایم  توافت   ) نآ زا  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  سپ  - 1
( تسا بجاو  عقاو  رد  هک   ) رهظ زامن  كرت  هدسفم  هک  یتحلصم  رب  تسا  لمتـشم  هک  یلاح  رد  نآ ) بوجو  رب  هراما  تلالد  تروص  رد  )

تسردان نخس  تسا ، بیوصت  ریرقت  نیا  همزال  ددرگیم و  طقاس  رهظ  بوجو  كرادت  نیا  اب  دوشیم و  ناربج  كرادت و  نآ  هطـساو  هب 
. دشابیم شتقو  ءازجا  زا  یضعب  هب  تبسن  رهظ  كرت  مزلتسم  یهاگ  هعمج  زامن  ماجنا  اریز  تسا ، عنم  لباق  و 

. هعمج زامن  ماجنا  زا  سپ  هلفان  زامن  ندناوخ  بوجو و  ّتین  دصق و  هب  تسا  هعمج  زامن  هب  دورو  هزاجا  هراما  هب  لمع  يانعم  اذل  - 2

كاردتسا
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نآ هطـساو  هب  هضیرف  تقو  رد  عّوـطت  هدـسفم  هک  یتحلـصم  هب  مکح )  ) نآ لامتـشا  تسا  بجاو  هلفاـن  ماـجنا  زاوـج  هب  مکح  رد  هلب : - 3
. دوش ناربج  تحلصم  لامتشا 

شکرت رد  هک  هیعقاو  هضیرف  لـماش  هضیرف  تقو  رد  هلفاـن  تمرح  لـیلد  هک ، تسا  یتروـص  رد  هضیرف  تقو  رد  هلفاـن  ماـجنا  هدـسفم  - 4
نآ زا  روبزم  لیلد  فارـصنا  تروص  رد  هنرگو  دوشب  داد  ماجنا  ار  نآ  ناوتیم  يرهاظ  لیلد  مکح  هب  رهاـظلا  یلع  هدـش و  رداـص  هزاـجا 

یعقاو هضیرف  تقو  هب  تبـسن  هلفان  زاوج  رد  هکنیا  هب  ندـش  لـئاق  و  دوشن ) هیعقاو  هضیرف  لـماش  هلفاـن  لـعف  زاوج  مدـع  لـیلد  رگا  ینعی : )
(. هیعقاو هضیرف  تقو  ینعی :  ) لاح نآ  رد  هلفان  ماجنا  زاوج  دشابیمن ، ياهدسفم 

. يرهاظ هن  تسا و  یعقاو  مکح 
دوشیم طقاس  یعقاو  بوجو  يرهاظ ، مکح  تحلـصم  هلیـسو  هب  عقاو  كرت  هدسفم  ندش  كرادـت  اب  دـیتفگ : هک  امـش  لاکـشا  اّما  و  - 5

تحلـصم هلیـسو  هب  شکرت  هدـسفم  هچرگا  دوشیم  بترتم  یعرـش  مکح  رهظ  یعقاو  بوجو  سفن  رب  اسبهچ  اریز  تسین ، یتسرد  نخس 
. ددرگیم علطم  هراما  ءاطخ  هب  شتقو  ءاضقنا  زا  سپ  فّلکم  هک  یماگنه  نآ  ءاضق  بوجو  دننام  دوش  ناربج  رگید  لعف 

81 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نم ).....  هرکذ  ام  ّنا  کلذ  نم  ملعف   ) ترابع دارم  سپ  * 
. دهدیم خساپ  هدرک ، در  نادب  ار  لکشتسم  فرح  هتفرگ و  موس  هجو  مود و  هجو  نایم  توافت  زا  خیش  بانج  هک  تسا  ياهجیتن 

؟ تفگ هچ  لکشتسم  * 
هعمج لـعف  رد  دـیاب  دـشاب ، بجاو  رهظ  عقاو  رد  دـنک و  بوـجو  رب  تلـالد  هراـما  رگا  امـش  ياـنبم  رب  هچ  هلزتـعم و  ياـنبم  رب  هچ  تفگ :

رهظ طوقس  شاهمزال  بلطم  نیا  دنک و  ناربج  ار  رهظ  كرت  هدسفم  هک  نآ ، زا  شیب  ای  عقاو  تحلصم  هزادنا  هب  دشاب  ياهمزلم  تحلـصم 
. تسا بیوصت  ریرقت  نیا  همزال  تسا و  بوجو  زا 

؟ دهدیم روکذم  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  خیش  * 
. تسا عونمم  مالک  نیا  دیامرفیم :

فّلکم هک ، تسا  ینامز  رد  مه  نیا  دـشابیم و  شتقو  ءازجا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  رهظ  كرت  مزلتـسم  یهاگ  اهنت  هعمج  زاـمن  ماـجنا  اریز 
. دبای یهاگآ  هراما  فّلخت  هب  رهظ  تقو  مامتا  زا  لبق  لهاج 

زامن هک  تسا  بجاو  فّلکم  رب  هکلب  تسا  یعقاو  بوجو  زا  رهظ  طوقـس  بجوم  هعمج  رد  هرباج  تحلـصم  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  اذل :
. دیامن هداعا  تقو  رد  ار 

تسا و دراو  لکـشتسم  نیا  لاکـشا  دـننادیم ، یعقاو  مکح  ار  هراما  لولدـم  هک  هلزتعم  يأر  رب  انب  هک : دـیامرفیم  خیـش  رگید  ترابع  هب 
هزادنا هب  كولس  تحلصم  ام  يانبم  رب  هک  ارچ  تسین ، دراو  لاکشا  نیا  مینادیم  يرهاظ  مکح  ار  هراما  لولدم  هک  ام  دوخ  يانبم  رب  نکل 

ناربج ار  هتئاف  تحلـصم  مامت  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ییاوقا  تحلـصم  کی  هک  تسین  مزال  هراـما  قبطرب  كولـس  رد  سپ  تسا  كولس 
. دیامن

؟ دنزیم یلاثم  هچ  دوخ  خساپ  نییبت  رد  خیش  * 
. تسا بجاو  رهظ  عقاو  رد  هک  تسا  هدز  ار  رصع  رهظ و  لاثم 

؟ دمآیم شیپ  یتالکشم  هچ  میتشادن  هعمج  بوجو  رب  رهاظ  رد  ياهراما  رگا  روکذم  لاثم  رد  * 
. دوبیم تعدب  اریز  میهد  ماجنا  بوجو  ّتین  هب  ار  هعمج  میتسناوتیمن  - 1

. میاهدادن ماجنا  شتلیضف  تقو  رد  ار  رهظ  اریز  میدشیم ، مورحم  رهظ  زامن  تلیضف  زا  - 2
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. مارح لعف  ماجنا  هضیرف و  تقو  رد  هلفان  ندناوخ  - 3
؟ دوشیمن یعقاو  بجاو  طوقس  ببس  روکذم  هدساف  یلاوت  عفر  ایآ  * 

: هک تسا  نیا  ضرف  تسا و  كولس  هزادنا  هب  كولس  تحلصم  نوچ  میهد  ماجنا  ار  نآ  دیاب  ریخ ،
. تسا یمادام  يرهاظ  مکح  هراما  لولدم 

82 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا مارح  هضیرف  تقو  رد  هلفان  ندناوخ  نآ  زا  تعباتم  هراما و  دوجو  تروص  رد  ایآ  * 

. ریخ
؟ تسیچ ۀضیرفلا )....  تقو  یف  عوطتلا  لعف  ةدسفم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

؟ يرهاظ هضیرف  تقو  رد  ای  تسا  مارح  یعقاو  بجاو  تقو  رد  هلفان  ندناوخ  اب  ایآ  هک  تسا  نیا 
: دراد دوجو  انبم  ود  هکنیا  حیضوت 

رد هلفان  لعف  هدسفم  ولج  هک  دشاب  یتحلصم  هیف ) نحن  ام  رد   ) هلفان ندناوخ  رد  دیاب  دشاب  مارح  یعقاو  بجاو  تقو  رد  هلفان  ندناوخ  رگا 
. دریگب ار  هضیرف  تقو 

هک تسا  نیا  رب  ضرف  اجنیا  رد  اریز  تسین ، هروکذـم  تحلـصم  نآ  هب  يزاین  دـشاب  مارح  يرهاـظ  هضیرف  تقو  رد  هلفاـن  ندـناوخ  رگا  و 
هک دشابیم  یعقاو  مکح  کی  هلفان  لعف  تسا و  هداد  ماجنا  نآ  زا  سپ  هکلب  هدادـن  ماجنا  يرهاظ  هضیرف  ینامز  فرظ  رد  ار  هلفان  فّلکم 

. درادن هضیرف 
؟ تسیچ عونممف )....  كرادت »...  عم  ّهنا   » کلوق اّما  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: تفگ هک  لکشتسم  لاکشا  زا  يرگید  شخب  هب  خساپ 
يانبم رب  رگم  تسا . لوبق  لباق  ریغ  دوشیم ، طقاس  یعقاو  بوجو  يرهاظ  مکح  تحلـصم  هلیـسوهب  عقاو ، كرت  هدسفم  ندش  كرادـت  اب 

هب يرهاظ  مکح  کی  ار  نآ  میرگنیمن و  عقاو  مشچ  هب  لولدـم  هب  هک  ام  يانبم  رب  اریز  دـننادیم  یعقاو  مکح  ار  هراما  لولدـم  هک  هلزتعم 
هب میفظوم  ام  تسا و  بجاو  رهظ  عقاو  رد  مه  نونکا  هکلب  درادـن ، دوجو  یعقاو  بجاو  لالحمـضا  يارب  یهجو  رگید  میروآیم  باسح 

. مینیبیم هراما  رد  ار  عقاو  هب  ندیسر  هار  یهتنم  میسرب ، عقاو 
83 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
دیز ةایحک  ّیجراخلا ، عوضوملا  یلع  ۀمئاقلا  ةرامألاب  لمعلاب  رمألا  لاح  ّیعرش  مکح  یلع  ۀمئاقلا  ةرامألاب  لمعلاب  رمألا  لاحف  ۀلمجلاب ، و 
هیلع ّبترتیف  هماکحأ  لعج  بجوی  اّمنا  عوضوملا و  سفن  لـعج  بجوی  ـال  تاـعوضوملا  یف  اـهب  لـمعلاب  رمـألا  ّنأ  اـمکف  ورمع ؛ توم  و 
مدع ماکحأ  عیمج  لبقتـسملا  یف  هیلع  ّبترت  عوضوملا  کلذ  مدعب  ملعلا  لصح  ةرامألا و  تدـقف  اذاف  هیلع  ۀـمئاق  ةرامألا  تماد  ام  مکحلا 

. مکحلا یلع  ۀمئاقلا  ةرامألا  یلع  لمعلاب  رمألا ، لّوأ  نم  عوضوملا  کلذ 
اعقاو مکحلا  نیب  ةرامألا و  مایق  دنع  اعقاو  هقّقحتب  مکحلا  اّیعقاو و  امکح  ةرامألا  لولدـم  لعج  نیب  حـضاولا  قرفلا  توبث  مالکلا  لصاح  و 
هیلع تماق  يذـّلا  ّیجراخلا  عوضوملا  قبط  یلع  لمعلا  قیبطتب  اعقاو  مکحلاک  ةراـمألاب ، هیلع  لولدـملا  ّیعقاولا  مکحلا  یلع  لـمعلا  قیبطتب 

. ةرامألا
: همجرت

نخس هصالخ 
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تاعوضوم رب  هدـش  مئاق  هراما  هب  لمع  هب  رما  لاح  نامه  هدـش  هماقا  یعرـش  ماـکحا  رد  هک  هراـما  هب  لـمع  هب  رما  تیعقوم  لاـح و  هکنآ :
سفن داجیا  ثادـحا و  ببـس  تاعوضوم  رد  تاراما  هب  لمع  هب  رما  هکيروطنامه  اذـل  رمع ، گرم  دـیز و  یگدـنز  لثم : تسا  یجراخ 

مکح تسا ، مئاق  نآ  هب  لمع  رد  هراما  هک  ینامز  ات  اذـلف  دـنوشیم ، عوضوم  ماکحا  لـعج  بجوم  افرـص  دوشیمن و  جراـخ  رد  عوضوم 
رد ار  عوضوم  نادـقف  ماکحا  ماـمت  دوش  لـصاح  نآ  ندوبن  عوضوم  هب  ملع  دوش و  دوقفم  هراـما  رگا  سپ  دوشیم ، بترتم  عوضوم  نآرب 

. دومن راب  رما  لّوا  زا  دیاب  هدنیآ 
: نیاربانب تسا . نینچنیا  مکح  انیع  زین  ماکحا  رد  همئاق  تاراما  هب  ندومن  لمع  هب  رما  سپ 

. داد بیترت  لمع ، ءادتبا  زا  ار  یعقاو  مکح  مدع  راثآ  مامت  دیاب  دش  فشک  هراما  ءاطخ  یتقو 

نخس لصاح 

مکح نیب  عقاو و  رد  شنتـسناد  قّقحم  یعقاو و  مکح  ناونع  هب  هراما  ياّدؤم  لولدـم و  نداد  رارق  نایم  تسا  راکـشآ  تواـفت  کـی  توبث 
قبطرب لمع  قیبطت  هب  مکح  ریظن  اجنیا  رد  قیبطت  هب  مکح  هکنآ  هچ  دراد ، تلـالد  نآرب  هراـما  هک  یعقاو ، مکح  رب  لـمع  قیبطت  هب  ندومن 

. دراد تلالد  نآرب  هراما  هک  تسا  یجراخ  عوضوم 
84 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ ۀمئاقلا )....  ةرامالاب  لمعلاب  رمالا  لاحف  ۀلمجلاب  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: لیذ حرش  هب  هیبشت  کی  اب  تسا  مالک  هصالخ  نییبت و 
( رمع تایح  دـیز و  توم  لثم :  ) هیجراخ تاعوضوم  رد  هراما  دـننامه  تمرح ) بوجو و  لثم :  ) هیعرـش ماکحا  رد  هراما  خیـش : داـقتعا  هب 

. تسا
رد هراما )  ) نآ مایق  اب  هکنیا  هن  هن ، ای  تسا  لصاح  ای  جراخ  رد  نآ  لولدم  ینعی : دراد ، تیقیرط  هراما  هک  دنلئاق  ینس  هعیـش و  هکنآ ، لاح 

. دوش ثادحا  داجیا و  عوضوم  سفن  تاعوضوم ،
ای هک : تسا  ربخ  زا  لبق  هکلب ، دوش  لصاح  ربخ  اب  هارمه  توم  هک  تسین  نینچنیا  دنداد ، دیز  گرم  زا  ربخ  لداع  رفن  ود  رگا  لثملا : یف 

. تسین ای  تسه  توم  جراخ  عقاو و  رد 
ریغ اب  هجوز  جاودزا  هچ  دشاب و  هثرو  طسوت  لاوما  میسقت  هچ  دوش . تباث  توم  ماکحا  راثآ و  هک  دوشیم  ببـس  اهنت  هراما  مایق  نیاربانب :

 ..... و
لاوما و میـسقت  زا   ) هبترتم راثآ  نآ  همه  فالخ  فشک  زا  دـعب  ّالا  دوشن و  فالخ  فشک  هک  تسا  يراج  ینامز  اـت  مه  راـثآ  بیترت  نیا 

. تسا هدوب  لطاب  ریغ ) اب  هجوز  جیوزت 
: دیامرفیم خیش  بلطم  نیا  زا  سپ 

. تسا یعقاو  مکح  هلزنم ) لزان  هراما  لولدم  هک   ) تاعوضوم رد  تساهنآ  عضو  دننامه  ماکحا  رد  تاراما  عضو  ام  رظنهب 
. ءاضق يور  زا  هچ  ءادا و  يور  زا  هچ  تسا  بجاو  هداعا  ماکحا ) رد  هراما   ) فالخ فشک  زا  سپ  اذل  و 

؟ تسیچ قرفلا )....  توبث  مالکلا  لصاح  و   ) ترابع رد  خیش  دارم  * 
ماـیق نکل  دـهدیم . رارق  یعقاو  مکح  ناـمه  ار  دوخ  ياّدؤم  ینعی : تسا  عقاو  رد  مکح  ثدـحم  مّود ، هجو  رد  هراـما  ماـیق  هک : تسا  نیا 
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. دنکیم تابثا  ار  عوضوم  مکح  اهنت  دشابیمن و  عقاو  رد  مکح  ثدحم  تسا و  تاعوضوم  رب  مئاق  مّوس ، هجو  رد  هراما 
مدـع ماکحا  ریزگاـن  دـشاب  عوضوم  نودـب  دـناوتیمن  مکح  هکنیا  باـب  زا  أـطخ ، فشک  هراـما و  نادـقف  زا  سپ  هک ، تسا  نشور  لاـح :

. دوشیم بترتم  نآرب  عوضوم 
: مه هیف  نحن  ام  رد  اذل 

نآ مکح  الـصا  هدوب و  هابتـشا  دومن  یعقاو  مکح  بوجو  رب  تلالد  هراما  هک  یئادـتبا  زا  هک : دوشیم  مولعم  هراما  ياـطخ  فشک  زا  سپ 
. تسا فشکنم  نامه  مکح  هکلب  تسا ، هدوبن 

85 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

لطابلا بیوصت  یلا  ةرامألا  يدؤم  قبط  یلع  لمعلا  یف  ۀتئافلا  ۀحلصملاب  ّیعقاولا ، مکحلا  ۀفلاخم  ةدسفم  كرادت  عجرم  ّنأ   » کلوق اّمأ  و 
«. ةدسفملا اهتوف  یف  نوکت  یتلا  ۀمزلملا  ۀحلصملا  نع  ذئنیح  ّیعقاولا  مکحلا  ّولخ  یلا  ارظن 

دّبعتلا هیلا و  اقیرط  لعج  امب  لمعلا  باجیا  مهدنع  لقعی  الف  عقاولا ، یف  هّللا  مکح  نوعنمی  ۀـبّوصملا  فیک و  ابیوصت . اذـه  نوک  عنم  هیفف :
. ۀبّوصملا یلع  ّدرلا  هوجو  نم  اذه  لثم  ّدع  قیقحتلا  لب  رهاظلا ، یف  راثآ  بیترتب 

: همجرت

لاکشا رگید  هرقف  زا  خیش  خساپ 

: دیتفگ هکنیا  اّما  و 
رطاخ هب  تسا  لطاب  بیوصت  نامه  هب  هراما  ياّدؤم  قبطرب  لـمع  رد  تحلـصم  هلیـسو  هب  یعقاو ، مکح  تفلاـخم  هدـسفم  ناربج  تشگرب 

: هک تسا  نیا  شخساپ  تسا . هدسفم  شتوف  هک  تسیاهمزلم  تحلصم  زا  كرادت ) ماگنه   ) یعقاو مکح  ندوب  یلاخ 
هک یلاح  رد  میوش  نخـس  نیا  هب  مزتلم  هنوگچ  تسا . عنم  لـباق  تسین و  تسرد  روبزم  كرادـت  عجرم  ندوب  بیوصت  وت ، نخـس  نیا  رد 

ندیـسر عقاو و  هب  قیرط  باب  زا  هراما  ياّدؤم  هب  لمع  باجیا  ناشیا  رظن  زا  اذـل  دـننکیم و  عنم  عقاو  رد  هّللا  مکح  دوجو  زا  بیوصت  لها 
زا ار  عقاولا )....  یلا  اقیرط  لعج  اـمب  لـمعلا  باـجیا   ) نیا لـثم  قیقحت  هکلب  تسین . لوقعم  رهاـظ ، رد  عقاو  راـثآ  بیترت  هب  دـّبعت  نآ و  هب 

. اهنآ قیدصت  هن  درامشیم  هبوصم  رب  ّدر  هوجو 

؟ تسیچ قوف  نتم  رد  خیش  نخس  هجو 

: هک تسا  نیا 
مزتـلم عقاو  رد  مکح  توبث  هب  دـیاب  مینادـب  تسرد  تسا ، نآ  زا  عقاو  هب  قـیرط  هک  تهج  نآ  زا  ار  هراـما  قـبطرب  لـمع  ماـجنا  هب  رما  رگا 

. دناعقاو رد  مکح  دوجو  رکنم  هبّوصم  هک  یلاح  رد  میهد ، رارق  مکح  نآ  هب  ندیسر  هار  ار  هراما )  ) نآ میناوتب  ات  میوش 
86 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ناک عقاولا  یف  یقب  ولف  ةراـمألا ، قبط  یلع  لـمعلا  ۀحلـصمب  ۀـکرادتم  هتفلاـخم  ةدـسفم  ناـک  اذا  ّیعقاولا  مکحلا  نم  ّنأ  : » هرکذ اـم  اـّمأ  و 

مل ناف  همیرحت ، یلع  ةرامأ  تماق  ابجاو و  عقاولا  یف  ءیشلا  انضرف  اذا  يرخأ : ةرابعب  و  عقاولا . یف  مکحلا  ءافتنا  تبث  ّالا  و  ۀفص ، الب  امکح 
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مکحلا ءافتنا  تبث  یفتنا  نا  و  نیّداضتملا ، نیمکحلا  عامتجا  مزل  بوجولا  یقب  ناف  مّرح  نا  و  ةرامألاب ، لمعلا  بجی  مل  لعفلا  کلذ  مّرحی 
«. ّیعقاولا

ّنظلا و وا  ملعلا  هب  ّقلعتی  ةرامألا و  هنع  یکحی  يذـلا  دابعلاب  ّقلعتملا  نّیعتملا  مکحلا  وه  هؤاقب  مزلی  يذـلا  ّیعقاولا  مکحلاـب  دارملا  ّنا  هیفف :
هب املاع  ناک  اذا  هیف  رذعی  ّهنأ ال  ّیعقاولا  همکح  هنوک  یف  یفکی  ّهنأ  ّالا  هفالخ . یلع  ةرامأ  هدـنع  تماق  نم  ّقح  یف  العف  هلاثتما  مزلی  مل  نا 

. هفالخ یلع  ةربتعم  ةرامأ  دنع  تماق  نمک  اعرش ، وا  رصاقلا ، لهاجلا  یف  امک  القع ، هکرت  یف  ۀصخرلا  و  ارصقم ، الهاج  وا 
: همجرت

لاکشا رگید  زارف 

، دوش كرادت  هراما  قبطرب  لمع  تحلـصم  هطـساو  هب  شتفلاخم  هدـسفم  رگا  یعقاو  مکح  هکنیا : رب  ینبم  تفگ  لکـشتسم  ار  هچنآ  اما  و 
ترابع هب  تسا . یلاخ  مکح  زا  عقاو  دشابن  یقاب  مکح  رگا  دشاب و  تفـص  نودب  مکح  هک  دیآیم  مزال  دـشاب ) یقاب  مکح  عقاو  رد  رگا  )

: رگید
جراخ لاـح  ود  زا  هلئـسم  هدـش ، هماـقا  لـعف  نآ  میرحت  رب  هراـما  تسا و  بجاو  عقاو  رد  یلعف ) اـی  عوضوم و   ) یئیـش هک  مینک  ضرف  رگا 

. دشابیمن جراخ  ضرف  ود  زا  زاب  دش  مارح  رگا  تسین و  بجاو  هراما  هب  لمع  دشن  مارح  هراما ) مایق  زا  سپ   ) روبزم لعف  رگا  تسین 
. دشابیم مکح  زا  عقاو  ّولخ  و  بیوصت ) تبثم   ) دوش یفتنم  لعف  نآ  بوجو  رگا 

روکذم لاکشا  هب  خیش  خساپ 

. هتفرگ ّقلعت  دابع  هب  هک  تسا  ینّیعتم  مکح  نامه  تسا  مزال  نآ  ءاقب  هک  یعقاو  مکح  زا  دارم 
العف نّیعتم  مکح  نآ  لاثتما  تعاطا و  هچرگا  دریگیم ، ّقلعت  نآ  هب  ّنظ  ای  ملع  دننکیم و  تیاکح  نآ  زا  تاراما  هک  ینّیعتم  مکح  نامه 
یفاک مکح  نآ  ندوب  يرمالا  سفن  یعقاو و  رد  هکنیا ، زج  دشابیمن  مزال  هدش  مئاق  نّیعتم ) مکح   ) نآ فالخرب  هراما  هک  یـسک  قح  رد 
یلقع نآ  كرت  هزاجا  هچنانچ  رّـصقم ، لهاج  هچ  دـشاب و  مکح  نآ  هب  ملاـع  هچ  دـشابیمن ، روذـعم  یعقاو ) مکح   ) نآ فلکم  هک  تسا 
تسد رد  یعقاو  مکح  فالخرب  هربتعم  هراما  هک  یلهاج  فّلکم  لثم : تسا  یعرش  ای  و  تسا ، نینچ  رصاق  لهاج  رد  هک  روطنامه  تسا ،

. تسا روبزم  مکح  یعقاو  دوجو  ياههناشن  زا  هک  دراد 
87 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ اذا )....  یعقاولا  مکحلا  ّنا  نم  رکذ  ام  اّما  و   ) نتم رد  خیش  دارم  * 

. تسا نآ  هب  خساپ  لکشتسم و  لاکشا  زا  يرگید  هرقف  هب  هراشا 
؟ تسیچ خیش  زا  لقن  هب  روبزم  لاکشا  لصاح  * 

: فلا دیآیم : شیپ  لاکشا  ود  دوشب  ناربج  هراما  قبطرب  لمع  هیکولس  تحلصم  هطـساو  هب  یعقاو  مکح  كرت  هدسفم  رگا  هک : تسا  نیا 
. دشاب نآ  رد  ياهدسفم  ای  تحلصم و  هکنیا  نودب  عقاو  رد  مکح  ءاقب 

. عقاو ملاع  رد  مکح  ءافتنا  ب :
تلالد هراما و  مایق  زا  دعب  اجنیا : رد  لاح  تسا . هدش  هماقا  هعمج  بوجو  رب  هراما  هک  یلاح  رد  تسا  بجاو  عقاو  رد  رهظ  زامن  لثملا : یف 
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شدوخ بوجو  هب  رهظ  زامن  ای  دـیآیم : شیپ  تروص  ود  رهظ  كرت  هدـسفم  ناربج  هراما و  قبطرب  فّلکم  لـمع  هعمج و  بوجو  رب  نآ 
بیوصت مود  ضرف  رد  دشاب و  هتـشادن  یتحلـصم  بوجو  دـیآیم  مزال  لوا  ضرف  رد  درادـن . دوجو  یبوجو  عقاو  رد  الـصا  ای  تسا  یقاب 

. دوشیم تابثا 
؟ تسیچ روکذم  ضرف  يارخا  ةرابع  * 

بوجو رب  هراما  مایق  رثا  رد  ای  تسین . جراخ  لاح  ود  زا  هلئـسم  روکذم  ضرف  رد  رهظ  میرحت  بوجو و  رب  هراما  مایق  زا  دعب  هک : تسا  نیا 
تباث رهظ ) تمرح  ینعی :  ) نآ لولدم  اریز  دـشابیمن  بجاو  هراما  هب  لمع  تروص  نیا  رد  هک  دوشیمن  مارح  رهظ  رهظ ، میرحت  هعمج و 

. دوشیمن
یعقاو بوجو  رگا  دـشابیمن : جراخ  لاح  ود  زا  ضرف  نیا  رد  هلئـسم  هک  دوشیم . مارح  رهظ  رهظ ، میرحت  رب  هراما  ماـیق  زا  سپ  هکنیا  اـی 

رد تسا  نیدض  عامتجا  نیا  هک  مارح ، مه  دـشاب  بجاو  مه  دـحاو  نآ  رد  رهظ  زامن  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب  یقاب  دوخ  لاح  هب  رهظ 
. تسا لطاب  هک  دحاو ، عوضوم 

بوجو رب  هراما  مایق  زا  سپ  دوش . تابثا  بیوصت  یفتنم و  یعقاو  مکح  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دشابن  یقاب  شبوجو  هب  رهظ  بوجو  رگا  و 
ظوفحم نآ  یعقاو  بوجو  نکل  ددرگیم و  مارح  رهاظ  بسح  هب  رهظ  زاـمن  دوشیم و  بجاو  هعمج  هک  میتفگ  اـم  رهظ  تمرح  هعمج و 

. دنامیم
لاکـشا نیا  هب  خساپ  رد  خیـش  تسا . دحاو  عوضوم  رد  داضتم  مکح  ود  عامتجا  مزلتـسم  ضرف  نیا  هک  دـندرک  لاکـشا  اهنآ  هکیلاحرد :

نحن ام  رد  اذلف  دنشابیم  توافتم  مه  اب  رظن  نیا  زا  هکلب  دشاب  لاحم  ناشعامتجا  ات  دنتـسین  یکی  هبتر  رظن  زا  مکح  ود  نیا  هک : دیوگیم 
: هک مییوگیم  هیف 

. دیآیمن شیپ  عامتجا  روذحم  تسا و  بجاو  عقاو  هبترم  رابتعا  هب  مارح و  رهاظ  هبترم  رابتعا  هب  رهظ  زامن 
88 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  عقاو  زا  خیش  دارم  * 
ار یناربمایپ  تسا و  هدومن  لعج  ار  یماکحا  ای  مکح  شدوخ  ناگدنب  يارب  ظوفحم  حول  ملاع  ای  رمالا و  سفن  رد  دنوادخ  هک : تسا  نیا 

تـسا هداد  رارق  ار  یقرط  تاراما و  ماکحا ، نیا  ندرک  ادیپ  یبایتسد و  تهج  زین  مدرم  يارب  دـنناسرب و  اهنآ  هب  ار  ماکحا  نیا  ات  هدـیزگرب 
. دنشابیم یعقاو  مکح  نامه  غالبا  ماقم  رد  هک 

؟ دننکیم ادیپ  عطق  نادب  اهنآ  هدوب و  فوشکم  مدرم  همه  يارب  عقاو  نیا  ایآ  * 
. عالطایب نآ  زا  یخرب  دنتسه و  عطاق  نآ  هب  تبسن  مدرم  یخرب  ریخ ،

؟ تسا هنوگچ  عقاو  هب  تبسن  هورگ  ود  نیا  زا  کیره  هفیظو  سپ  * 
تسا یلعف  اهنآ  قح  رد  روکذم  مکح  هک  ارچ  دننک ، لمع  نآ  هب  هک  دنافّلکم  دنراد  عالطا  ملع و  یعقاو  مکح  هب  هک  اهنآ  خیـش : رظنهب 

هچ دـننادب ، عقاو  نامه  ار  هراما  ياّدؤم  دـننک و  لمع  دـهدیم  ناشن  اهنآ  هب  هراما  هچنآ  هب  دـیاب  دـنرادن ، عطق  یعقاو  مکح  هب  هک  اـهنآ  و 
. دیامن فّلخت  عقاو  زا  ای  دناسرب  عقاو  هب  ار  اهنآ  هراما  هکنیا 

؟ تسا تسرد  ناشلاثتما  تعاطا و  دشاب  هدوب  عقاو  فلاخم  هراما  هک  یتروص  رد  دنیامن  لمع  هراما  هب  نیفّلکم  رگا  * 
یلک روطهب  عقاو  هک  تسین  مه  هنوـگنیا  نکل  تسین و  بوـلطم  ناـشیا  زا  عـقاو  تعاـطا  تسین و  یلعف  ناـشقح  رد  یعقاو  مکح  هچرگا 

؟ دشاب هتفر  تسد  زا  لئاز و 
؟ تسیچ قوف  خساپ  زا  ناتدارم  * 

. ددرگیمن یفتنم  لئاز و  یعقاو  مکح  دوجو  لصا  نکل  هدش و  لئاز  مکح ، زیجنت  ّتیلعف و  هک : تسا  نیا 
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؟ دیآیمن شیپ  دحاو  عوضوم  رد  تمرح  بوجو و  عامتجا  روذحم  نامه  ایآ  * 
رهاظ بسح  هب  رهظ  زامن  دـشاب ، هدرک  مایق  هعمج  بوجو  رب  هراما  دـشاب و  بوجو  رهظ ) زامن  رد  لـثملا  یف   ) یعقاو مکح  رگا  اریز  ریخ ،

. دیآیمن شیپ  رهاظ  رد  تمرح  اب  عقاو  رد  بوجو  عامتجا  زا  یلاکشا  درادن  رارق  هبترم  کی  رد  مکح  ود  نیا  نوچ  تسا و  هدش  مارح 
؟ دشاب ملسم  شدوجو  لصا  یعقاو  مکح  هک  اجک  زا  دراد و  دوجو  لصا  رب  یلیلد  هچ  خیش  رظنهب  * 

عقاو دنناوتیم  يدارفا  اهنت  دشابیم و  بقاعم  عقاو  تیوفت  رب  هدوبن و  روذعم  دشاب  رّـصقم  عقاو  كرت  رد  هک  یفلکم  میتفگ : هک  لیلد  نیا 
هراما نکل  هدومن و  لمع  هراما  هب  هک  یلهاج  لثم : دـنراد  یعرـش  رذـع  ای  رـصاق و  لهاج  لـثم : دـنراد  یلقع  رذـع  اـی  هک  دـننک  كرت  ار 

. دوبیمن يرثا  نینچ  ياراد  دوبن  ملسم  یعقاو  مکح  دوجو  لصا  رگا  لاح  تسا ، هدمآرد  عقاو  فالخرب  يو  دزن  هدش  هماقا  هربتعم 
89 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. ثلاثلا مسقلا  نم  اّهناف  ۀّیجراخلا ، تاعوضوملا  یلع  ةرامألا  لاح  رهظی  انرکذ  اّمم  و 

، اهفالخ یلع  ةرامألا  مایق  مدعب  نیفّلکملا و ال  ملعب  ةدّیقملا  ریغلا  ۀّیعقاولا  تاباطخلا  تالولدـم  یه  ّیعقاولا  مکحلاب  دارملا  ّنأ  لصاحلا : و 
تسیل هذه  معن  عقاولا . وه  اهاّدؤم  نوک  یلع  ءانبلا  بوجوب  عراشلا  مکح  ةرامأ  مایق  وا  اهب  ملعلا  دنع  اهیلع  ّبترتت  ۀّیعرش  ۀّیلقع و  راثآ  اهل 

. اهدوجو دّرجمب  ۀّیلعف  اماکحأ 
و هقالطا ، یلع  عونمم  ۀّیملعلا - ریغلا  ةرامألا  قلطمب  وا  دحاولا  ربخب  دّبعتلا  ۀلاحتـسا  نم  ۀـبق - نبا  هرکذ  ام  ّنأ  هانرکذ  ام  عیمج  نم  صّخلتف 

. کلذ لیصفت  مّدقت  امک  هوجولا ، ضعب  یلع  دّبعتلا  درو  اذا  ّحصی ، اّمنا 
: همجرت

راهظتسا

لمع و قیبطت  موزل  ینعی :  ) موس هجو  لیبق  زا  یجراخ  تاعوضوم  رب  مئاق  هراـما  هک : دوشیم  نشور  میدومن  رکذ  نونکاـت  هک  یبلاـطم  زا 
. تسا عقاو ) ثادحا  نودب  نآرب  عقاو  راثآ  بیترت 

نخس لصاح 

تالولدم نآ  فالخرب  هراما  مایق  زا  دعب  نیفّلکم  لهج  ای  ملع و  هب  دّیقم  ریغ  یعقاو  تاباطخ  تالولدم  نامه  یعقاو  مکح  زا  دارم  هکنیا :
. دشابیم

هدومرف عراش  هک  ياهراما  مایق  اـی  تالولدـم  نآ  هب  ملع  ماـگنه  هک  دنتـسه  ياهیعرـش  هلیقع و  راـثآ  ياراد  ماـکحا  اـی  تالولدـم و  نیا  و 
. دنوشیم بترتم  اهنآ ، رب  تسا  عقاو  هراما  نآ  ياّدؤم 

كاردتسا

. دنیآیمن باسح  هب  هبترم  نیا  رد  دنراد  هک  یعقاو  دوجو  درجم  هب  دنتسین و  یلعف  ماکحا  تالولدم ،) ای  ماکحا   ) نیا هلب ،
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هبق نبا  اب  عازن  رد  ثحب  هصالخ 

، تسا لاحم  یملع  ریغ  هراما  قلطم  ای  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  هکنیا  رب  ینبم  هدومرف ، هبق  نبا  ار  هچنآ  هک : تسا  نیا  میتفگ  هک  یبلاطم  هصالخ 
. تسین لوبق  لباق  هقالطا  هب 

: ینعی تسا  تسرد  تالامتحا  هوجو و  زا  یخرب  رد  دراوم  هظحالم  هب  ناشیا  نخس  هکلب 
. دوشن كرادت  هدش  تیوفت  تحلصم  دنک و  لمع  هدومن  فّلخت  عقاو  زا  هک  ياهراما  هب  فّلکم  هک  ملع  باب  حاتفنا  ضرف 

90 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ةرامالا )....  لاح  رهظی  انرکذ  اّمم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. دنتسه مّوس  هجو  لیبق  زا  ناشمامت  دنوشیم ، هماقا  جراخ  رد  تاعوضوم  دوجو  بوجو و  رب  هک  یتاراما  نآ  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ ریظنت  نیا  زا  خیش  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

. دنوشیمن جراخ  رد  عوضوم  داجیا  ثادحا و  بجوم  جراخ  رد  عوضوم  دوجو  رب  تاراما  نیا  مایق 
؟ تسیچ تاراما  نیا  رثا  هدیاف و  سپ  * 

: هک تسا  نیا  اهنت  تاراما  نیا  هدیاف  رثا و 
زا ار  اهنآ  دوجو  مدـع  راثآ  دـیدرگ ، فـالخ  فشک  نآ  زا  سپ  رگا  درک و  بترتم  تاـعوضوم  نآ  يادؤم  رب  ار  یجراـخ  دوجو  رثا  رگا 

. دومن بترتم  عوضوم  رب  اهنآ  مایق  يادتبا  رما و  ودب 
؟ دیربب مان  دنوشیم  مئاق  یجراخ  تاعوضوم  دوجو  توبث و  رب  هک  یتاراما  زا  هنومن  دنچ  * 

رابخا يدزد ، رب  ای  ءاشحف و  لمع  رب  دوهـش  تداهـش  تیکلم ، رب  دـی  مایق  لاله ، توبث  رب  عایـش  لوصح  تشوگ ، ّتیلح  رب  قوس  تلـالد 
 .... دوهش و هب  تبسن  لودع  لیدعت  نیمّوقم ،

؟ تسیچ وه )...  یعقاولا  مکحلاب  دارملا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
، دنـشاب نیفلکم  لهج  ای  ملع  هب  دّیقم  هکنیا  نودـب  هک  یتاباطخ  تسا ، یلّوا  یعقاو و  باطخ  لولدـم  یعقاو ، مکح  زا  دارم  هک : تسا  نیا 

. دناهدش ءاقلا 
؟ دراذگیم رثا  اهنآ  قالطا  رب  هدش  هماقا  هراما  تفلاخم  ای  قافو  ایآ  * 

. دنشابیم قلطم  ماکحا  نیا  ریخ 
؟ دینزب لاثم  ار  روکذم  ماکحا  زا  هنومن  دنچ  * 

 .... ای مایصلا و  مکیلع  بتک  ةاکزلا ، اوتآ  ای  ةالصلا  اومیقأ  ای  عیبلا  هللا  ّلحا 
؟ دوشیم باقع  بجوم  ناشکرت  ناشندوب و  یلعف  بجوم  قوف  ماکحا  یعقاو  دوجو  فرص  ایآ  * 

( دنوشیم بترتم  روکذم  راثآ  ماکحا  نآ  هب  ملع  لوصح  اب  دنتسه و  یعرـش  یلقع و  راثآ  ياراد  دنچره   ) ماکحا نیا  یعقاو  دوجو  ریخ ،
. دوشیمن باقع  بجوم  ناشکرت  دّرجم  اذل  دوشیمن و  اهنآ  ندوب  یلعف  بجوم 

؟ دوشیمن اهنآ  ندوب  یلعف  بجوم  ماکحا  یعقاو  دوجو  فرص  ارچ  * 
لعج هبترم  رد  مه  دیاش  ای  ءاشنا و  هلحرم  رد  اهنآ  رب  فّلکم  عالطا  ملع و  زا  شیپ  ماکحا  نیا  اریز 

91 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. دوشیمن باقع  ای  باوث و  ثعاب  لحارم  نیا  رد  اهنآ  تفلاخم  ای  تقفاوم  اذل  دنشاب و  هدوب 
؟ تسیچ انرکذ )....  ام  عیمج  نم  صّخلت  و   ) ترابع زا  دارم  * 

هوجو راـبتعا  دراوم و  هظحـالم  اـب  هکلب  دـشابیمن  لوبق  لـباق  قلطم  وحن  هب  هبق  نبا  رظن  هکنیا : رب  ینبم  تسا  ثحب  نیا  هعوـمجم  لـصاح 
. تسا لیصفت  ياراد 

؟ دوب هچ  هبق  نبا  مالک  لصاح  * 
. تسا لیحتسم  هینظ  تاراما  قلطم  ای  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  هک : دوب  نیا 

؟ تسیچ خیش  رظن  دروم  لیصفت  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

قح عقاو ، كرادت  نودب  هضحم  تیقیرط  يانبم  رب  ملع  باب  حاتفنا  ضرف  رد  نکل  تسا . لطاب  امـش  يأر  ملع  باب  دادـسنا  ضرف  رد  - 1
. تسا دساف  یلات  ياراد  تروص  نیا  رد  دّبعت  دشابیم و  امش  اب 

: رگید ترابع  هب 
هراما هب  دیامن و  نظ  هب  دّبعت  عراش  رما  هب  رگا  دشاب  یملع  قرط  رب  رداق  عقاو  هب  یبایتسد  تهج  فلکم  دـشاب و  ملع  حاتفنا  رـصع  هچنانچ 

رد حـیبق  هک  اجنآ  زا  تسا و  حـیبق  یلاح  نینچ  رد  دـّبعت  هک  ارچ  دـشابیم ، امـش  اب  قح  دـیامن  لمع  هدومن  فّلخت  عقاو  زا  هک  یملع  ریغ 
. دومن ناعذا  يدبعت  نینچ  هلاحتسا  هب  ناوتیم  سپ  تسا  لاحم  عرش 

هس رب  دوخ  ّتیببس  تشذگ  هک  هچنانچ  نکل  دشابیمن  لاحم  هتـشادن و  يدساف  یلات  ّتیببـس ، يانبم  رب  ملع و  باب  دادسنا  ضرف  رد  نکل 
. دوب عنامالب  شدوخ ) رظنهب   ) خیش هیکولس  تحلصم  اهنت  هک  دوب  عون 

92 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

لوق لباقم  یف  هنم » هکرت  حبق  ینعمب  یلاعت ، هّللا  یلع  ةرامألا  قلطمب  وأ  دحاولا  ربخب  دـّبعتلا  باجیا  [ » 12] ضعب یلا  بسنی  اّمبر  ّهنا  ّمث  - 1
. ۀبق نبا 

. نسحف فیلکتلا  ءاقبب  ملعلا  نم  نّکمتلا  مدع  دنع  هب  لمعلاب  لقعلا  مکح  ءاضما  بوجو  هب  دارأ  ناف  - 2
نکی مل  اذا  هیلع  بجی  اّمنا  ملعلا  باب  دادـسنا  دـعب  قیرطلا  لعج  ذا  عونممف ، دادـسنالا  لاـح  یف  لوصحلاـب  لـعجلا  بوجو  دارأ  نا  و  - 3

. ۀّیصوصخ هرظن  یف  نونظلا  ضعبل  نوکی  نأ  ّالا  ّنظلا ؛ وه  ّیلقع و  قیرط  كانه 
: حاتفنالا ةروص  مکح  دارأ  نا  و  - 4

. اعطق هعم  ملعلا  لیصحت  زاوجل  طلغ ، وهف  ّینیعلا  دّبعتلا  بوجو  هب  دارأ  ناف  - 5
عقاولا ۀحلـصم  اهب  كرادتی  ةرامألا  یف  ۀحلـصم  دوجوب  لقعلا  ملعی  ذا ال  لقعلا ، هکردی  اّمم ال  وهف  ارییخت  هب  دـّبعتلا  بوجو  دارأ  نا  و  - 6

. ةرامألاب لمعلاب  توفت  یّتلا 
رظن یف  ّحـصأ  وأ  عـقاولا  یلا  اـهریغ  نم  برقأ  یه  ةراـمأ  بصنب  هباـجیا  لـقعلا  یف  مزلی  جرح  ملعلا  لیـصحت  یف  نوـکی  نأ  اـّلا  ّمهّللا  - 7

. دادسنالا ةروصک  ّنظلا ، لمعلل  هؤاضما  یفکیف  ّالا  و  عقاولا ، نع  ۀّیلدبلا  ماقم  یف  هریغ  نم  عراشلا 
: یف مالکلا  عقیف  هکرت  یف  هیف و ال  حبقلا  مدع  ملعلا و  ریغب  عراشلا  دّبعت  ۀلاحتسا  مدع  نّیبت  اذا  ّمث  - 8

: همجرت

دحاو ربخ  هب  دبعت  رد  تنس  لها  زا  یخرب  رظن 
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نـسحلا وبا  ینعی :  ) ماع ياملع  زا  یخرب  هب  یملع ، ریغ  هراما  قلطم  هب  دّبعت  ای  دحاو  ربخ  هب  هبق  نبا  رظن  لباقم  رد  لمع  دـّبعت و  باجیا  - 1
. دریگیم رارق  یسررب  دروم  هک  دشاب  ریز  دروم  هس  زا  یکی  الامتحا  قوف  مالک  زا  دارم  هدش و  هداد  تبسن  هب  حیرش ،) نبا  يرصب و 
دادـسنا نامز  رد  عراش  طسوت  دـحاو  ربخ  هب  لمع  رد  تسا  لقع  مکح  دـییأت  ءاضما و  بوجو  باـجیا ، زا  لـئاق ) نیا   ) دارم رگا  سپ  - 2

. تسین راک  رد  يرتهب  هار  هک  ارچ  تسوکین ، نسح و  نآ  سپ  ملع ،
93 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لعج اریز  تسا . یلطاب  نخس  دشاب ، یلقع  دادسنا  نامز  رد  یملع  ریغ  هراما  هب  دّبعت  سیسأت  لعج و  بوجو  باجیا ، زا  وا  دارم  رگا  و  - 3
ّنظ نامه  یلقع  قیرط  نآ  درادن و  دوجو  یلقع  یقیرط  رگید  اجنآ  رد  هک  ارچ  تسا ، بجاو  سّدـقم  عراش  رب  ملع  دادـسنا  زا  سپ  قیرط 

تجح ار  اهنآ  هک  دشاب  یتیـصوصخ  شزرا و  عراش  رظن  رد  هقث و )...  دحاو  ربخ  زا  هلـصاح  ّنظ  لثم :  ) نونظ زا  یـضعب  يارب  رگم  تسا .
. تسا هدومن 

ود ضرف  نیا  تسا ، ملع  لیصحت  زا  فلکم  نّکمت  ملع و  باب  حاتفنا  نامز  رد  تاراما  هب  دّبعت  بوجو  دّبعت ، باجیا  زا  وا  دارم  رگا  و  - 4
: تسا لیذ  رما  ود  زا  یکی  هتشاد و  تروص 

ملع لیصحت  ناکما  لیلدهب  تسا  یطلغ  نخس  عراش ، هیحان  زا  ام  قح  رد  تسا  هراما  هب  دّبعت  ینیع  بوجو  باجیا ، زا  شدارم  رگا  - 1 - 5
. درادن انعم  نّیعتم  روطهب  ّنظ  هب  لمع  رگید  هک  ملع  باب  حاتفنا  تروص  رد 

ار نآ  لقع  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  دـشاب ، یملع  قیرط  هب  لمع  هراما و  هب  دـّبعت  نیب  يرییخت  بوجو  باـجیا ، زا  شدارم  رگا  و  - 2 - 6
هتفر تسد  زا  تحلصم  نآ ، هطساو  هب  هک  دنیبیمن  یتحلصم  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع  رد  لقع  ملع ، حاتفنا  دوجو  اب  اریز  دنکیمن . كرد 

. دوش ناربج  هدش  توف  هراما  هب  لمع  رثا  رد  هک  یعقاو 
زا ملع  زا  سپ  هک  ياهراما  بصن  هلیسو  هب  ملع  لیصحت  بوجو  یفن  عفر و  هجیتن  رد  هک  دشاب  یتقـشم  جرح و  ملع  لیـصحت  رد  رگم  - 7

بوجو ینعی : دـیآیم ، مزال  القع  تسا ، رتحیحـص  عقاو  زا  تیلدـب  ماقم  رد  عراش  رظن  زا  اـی  رتکـیدزن و  عقاو  هب  تبـسن  رگید  ياـههار 
. دنادیم عوفرم  ار  ملع  لیصحت 

لمع رد  سدقم  عراش  دییأت  ءاضما و  سپ  دندوب ) مه  ضرع  رد  دوبن و  يزایتما  رظن  نیا  زا  یملع  ریغ  قرط  ریاس  ّنظ و  نایم  رگا   ) هنرگو
. دادسنا نامز  لثم : تسا ، یفاک  نآ  زا  لدب  عقاو و  ياج  هب  نآ  ياّدؤم  نداد  رارق  ّنظ و  قلطم  هب 

روطنامه درادن ، یحبق  هدوبن و  ياهلاحتـسا  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع  ملع و  ریغ  هب  عراش  دـّبعت  رد  هک  دـش  مولعم  هکنیا ، زا  سپ  لاح  - 8
. دریذپیم تروص  مود  ماقم  رد  ثحب  دشابیمن ، يروذحم  زین  نآ  هب  دّبعت  كرت  رد  ملع  باب  حاتفنا  نامز  رد  هک 

94 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ دراد دوجو  هیّنظ  تاراما  هب  دّبعت  یلقع  ترورض  ای  عانتما و  ناکما ، اب  هطبار  رد  یتایرظن  هچ  یلک  روطهب  * 
: دراد دوجو  هیرظن  هس  یلک  روطهب 

(. هبق نبا  زا   ) دراد دساف  یلات  هک  ارچ  تسا ؛ لاحم  القع  نظلا  قلطم  ای  دحاو و  ربخ  هب  دبعت  هکنیا : - 1
(. نییلوصا روهشم  زا   ) تسا نکمم  القع  یعوقو  ناکما  هب  هیّنظ  تاراما  هب  دبعت  هکنیا : - 2

كرت دیامن و  رما  هیّنظ  تاراما  هب  دبعت  هب  ار  شناگدنب  هک  تسا  بجاو  مکح  يادخ  رب  دراد و  ترورـض  هیّنظ  تاراما  هب  دبعت  هکنیا : - 3
. دراد دساف  یلات  هک  ارچ  تسا ، حیبق  دبعت  نیا 

؟ تسیچ دبعتلا )....  باجیا  ضعب  یلا  بستنی  امبر   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. تسا هدومن  هماقا  هیّنظ ) تاراما  هب  دبعت  ترورض  ینعی :  ) شیاعّدم رب  يرعشا  نسحلا  وبا  هک  تسا  یلیلدهب  هراشا 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  دروم  هلئسم  رد  يرعشا  رظن  * 
: هک تسا  نیا 

و دورب . ام  تسد  زا  هّیعقاو  ماکحا  زا  یخرب  هک : تسا  نیا  مزلتـسم  دـشابن ، تّجح  ام  ّقح  رد  هیّنظ  تاراـما  میئاـمن و  اـفتکا  ملع  هب  اـم  رگا 
. هلثم موزلملا  لطاب و  مزاللا 

؟ تسیچ يرعشا  رظنهب  خیش  خساپ  * 
: دسرپیم يرعشا  زا  اذل  دنکیم و  ّدر  روص  یخرب  رد  دریذپیم و  روص  زا  یخرب  رد  ار  وا  نخس  فلتخم ، روص  ریوصت  زا  سپ 

؟ حاتفنا ضرف  هب  ای  و  دیئوگیم ؟ ملع  باب  دادسنا  ضرف  هب  ایآ  تسا  بجاو  تاراما  هب  دبعت  دییوگیم : هک  امش 
: هک میئوگیم  امش  هب  دیتسه ، هراما  هب  دبعت  ترورض  هب  لئاق  ملع  باب  دادسنا  ضرف  هب  رگا  - 1

هدوب و لطاب  مود  لامتحا  میدازآ ، ام  درادن و  دوجو  یفیلکت  ای  دوش و  نایتا  لاثتما و  دـیاب  تسا و  یقاب  هیهلا  فیلاکت  ای  دادـسنا  نامز  رد 
. میتسه فّلکم  ام  مه  تسا و  یقاب  هیهلا  فیلاکت  مه  ینعی : دباییم  نّیعت  لوا  ضرف  سپ  دناهدشن ، مزتلم  نادب  اهقف  زا  يدحا 

. تسا هیّنظ  هراما  هب  لمع  ام  هفیظو  فیلکت ، ءاقبا  هب  ملع  زا  نّکمت  مدع  دادسنا و  ضرف  رد  هک : دنکیم  مکح  القتسم  لقع  اذل  و 
دبعتم هراما  هب  ار  ام  دادسنا  نامز  رد  هک  تسا  مزال  عراش  رب  دییوگیم  هک  امش  يرعشا ، بانج  لاح 

95 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هکنیا هلمج  زا  تسا  تروص  ود  ياراد  امش  نخس  نکل  تسا ، رما  نیا  هب  لقتسم  لقع  هک  دنچره  دزاس 

تـسا نیا  ناتدارم  رگا  دیامن . دییأت  ءاضما و  ار  لقع  یلالقتـسا  مکح  نیا  هک  تسا  مزال  عراش  رب  ینعی : دشاب ، ییاضما  عراش  باجیا  - 1
. درادن دوجو  هار  نیا  زا  يرتهب  هار  نوچ  تسامش  اب  قح 

: میئوگیم دنک  بجاو  ام  رب  ار  دـبعت  عراش  وه  امب  عراش  دـنکیم  مکح  لقع  هکنیا  زا  رظنعطق  اب  ینعی : دـشاب  یـسیسأت  عراش  باجیا  - 2
؟ ارچ تسا . لطاب  امش  نخس  نیا 

. تسا لاحم  يرما  نیا  تسا و  لصاح  لیصحت  هکلب  دشابیمن  یعرش  یعاد  لعج و  هب  يزاین  یلقع  هزیگنا  یعاد و  دوجو  اب  اریز 
یتواـفت نونظ  ناـیم  یلقع  رظن  زا  هک : تسا  نیا  ضرف  نآ  دـشابیم و  لوقعم  یعرـش  باـجیا  لـقع ، مکح  دوجو  اـب  ضرف  کـی  رد  هلب ،

. دشابن
: لثم دنتسه  يرتشیب  شزرا  ياراد  نونظ  زا  یخرب  دشابیم و  قرف  نونظ  نایم  عراش  رظن  زا  نکل 

. تسا هدومن  تّجح  ار  اهنآ  صوصخ  اذل  و  هقث و ....  دحاو  ربخ  زا  لصاح  نظ 
ود ياراد  زین  ضرف  نیا  دـیتسه  تاراما  هب  دـبعت  بوجو  هب  لـئاق  ملع  لیـصحت  زا  فّلکم  نّکمت  ملع و  باـب  حاـتفنا  ناـمز  رد  رگا  و  - 2

: تسا تروص 
. تسا راوشد  تخس و  ملع  لیصحت  ای  و  تسا ب : ناسآ  تحار و  ملع  لیصحت  ای  فلا :

: لاح
لاؤس نیا  زاب  دـیامن . دـّبعتم  هیّنظ  تاراما  هب  ار  ام  تسا  بجاو  عراش  رب  هک  دـیتسه  لئاق  ملع  لیـصحت  یناسآ  ملع و  حاتفنا  ضرف  هب  رگا 

: هک دیآیم  شیپ 
. يرییخت بوجو  ای  تسا  ینیع  بوجو  بوجو ، نیا  زا  ناتدارم  ایآ 

: ینعی
هب هن  دینک  لمع  هراما  هب  اهنت  دیوگب : دنک و  ینیع  بجاو  ام  ّقح  رد  ار  تاراما  هب  دبعت  هک  تسا  مزال  عراش  رب  هک : تسا  نیا  ناتدارم  ایآ 

لمع ناوتیم  زین  ملع  هب  یلوا  قیرط  هب  بوخ  دـشاب  نکمم  هراما  هب  لمع  رگا  هک  ارچ  تسا ، یکحـضم  نخـس  هک : میهدیم  خـساپ  ملع .
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. درک
دهد رارق  يرییخت  وحن  هب  فّلکم  هب  تبـسن  ار  ملع  لیـصحت  ای  هراما و  هب  لمع  هک  تسا  بجاو  عراش  رب  هک : تسا  نیا  ناتدارم  هکنیا  اـی 

: هک ارچ  تسین  لوقعم  زین  نیا  میهدیم  خساپ  هک 
. دمهفیمن ار  يرییخت  بوجو  ام  لقع 

هزادـنا هب  دراد  دوجو  هراـما  رد  یتحلـصم  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  ملع و  هک  دـیامن  مکح  يرییخت  بوـجو  هب  دـناوتیم  یناـمز  لـقع  اریز 
مکح لقع  تروص  نیا  رد  دوش و  تاف  ام  ناربج  إطخلا  دنع  ات  عقاو  تحلصم 

96 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابیمن لوقعم  لقع  يارب  یعطق  ملع و  نینچ  نکل  و  دیامن . يرییخت  بوجو  هب 

دیامن هّینظ  تاراـما  هب  دـّبعتم  ار  اـم  تسا  بجاو  عراـش  رب  هک  دـیتسه  نیا  هب  لـئاق  نآ  لیـصحت  یتخـس  یلو  ملع  حاـتفنا  ضرف  هب  رگا  و 
: تسا تروص  ود  ياراد  دوخ  زین  نیا  میئوگیم :

رب انب   ) لیهست تحلصم  رب  انب  عراش  دیاب  هک  دییوگیم  تسرد  امش  اجنیا  رد  دنرگید و  یخرب  زا  رتدنمـشزرا  تاراما  زا  یخرب  هکنیا : - 1
. دیامن بجاو  ام  رب  ار  هراما  زا  يوریپ  ام ) لوق  رب  انب   ) كولس تحلصم  ای  و  روهشم ) لوق 

دروم دشاب  ییاضما  عراش  مکح  رگا  زین : ضرف  نیا  رد  مییوگیم : دنـشابن  یتّیزم  ياراد  عراش  رظن  زا  هّینظ  تاراما  زا  کیچیه  هکنیا : - 2
. دادسنا ضرف  لثم  تسردان  دشاب  یسیسأت  رگا  نکل  تسا ، لوبق 

. هلمجلاب هن  تسا  لوبق  لباق  ۀلمجلا  یف  يرعشا  نخس  سپ :
97 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀّیعرشلا ماکحألا  یف  ّنظلاب  دّبعتلا  عوقو  یف  یناثلا  ماقملا  - 2
98 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
یف هب  دـّبعتلا  عوقو  یف  یناثلا  ماقملا  یف  مالکلا  عقیف  هکرت ، یف  هیف و ال  حـبقلا  مدـع  ملعلا و  ریغب  عراشلا  دـّبعت  ۀلاحتـسا  مدـع  نّیبت  اذا  ّمث 

. ۀلمجلا یف  وا  اقلطم  ۀّیعرشلا  ماکحألا 
یف وا  اقلطم  ملعلا  ریغب  دّبعتلا  عوقو  یلع  لیلدلا  مدـع  دـنع  لّوعملا  هیلع  نوکی  يذـلا  لصألا  سیـسأت  نم  ّدـب  کلذ ال  یف  ضوخلا  لبق  و 

: لوقنف ۀلمجلا 
. ۀعبرألا ّۀلدألاب  مّرحم  هب ، دّبعتلا  یلع  لیلد  ّلدی  مل  يذلا  ّنظلاب ، دّبعتلا 

: همجرت

یعرش ماکحا  رد  ّنظ  هب  دّبعت  عوقو  رد  مود  ماقم 

هراشا

هب عراش  دـّبعت  رد  تسین و  راک  رد  ياهلاحتـسا  عانتما و  یملع ) ریغ  هراما  هب  لمع  و   ) ملع ریغ  هب  عراش  دـّبعت  رد  دـش  مولعم  هکنیا  زا  دـعب 
عوقو ینعی : مّود  ماقم  رد  ثحب  درادن ، دوجو  یحبق  چیه  دادسنا ) نامز  هن  ملع  باب  حاتفنا  نامز  رد   ) دّبعت نآ  كرت  ای  یملع و  ریغ  هراما 
ثحب دروم  یطرـش  دیق و  هب  دییقت  نودـب  قلطم و  روطهب  هراما  هب  لمع  دـّبعت و  هکنآ  زا  معا  دوشیم  عقاو  هیعرـش  ماکحا  رد  ّنظ  هب  دـّبعت 
تهج زا  ای  نآ و  هبترم  رظن  زا  هچ  دوش و  عقاو  ثحب  دروم  شلوصح  ببـس  ثیح  زا  هچ  رگید : ترابع  هب  لاـمجا و  وحن  هب  اـی  دریگ  رارق 
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. شقّلعتم
ریغ هراما  هب  دّبعت  عوقو  رب  لیلد  مدع  دراوم  رد  هک  یلـصا  کی  سیـسأت  زا  میریزگان  دّبعت ) عوقو  ینعی :  ) ثحب نیا  هب  دورو  زا  شیپ  نکل 

. لامجا وحن  هب  ای  دوش  عقاو  ثحب  دروم  قلطم  روطهب  هراما ، هب  لمع  هچ  دشاب ، ام  هاگهیکت  یملع 
، باتک ینعی :  ) هعبرا هلدا  هب  تبـسن  دنکیمن ، تلالد  نآ  هب  دّبعت  رب  یلیلد  هک  یملع  ریغ  هراما  ّنظ و  هب  لمع  دّبعت و  مییوگیم : هجیتن  رد 

. تسا مارح  عامجا ) لقع و  تنس ،
99 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
یلا مکحلا  دانـسا  نم  هّللا  نم  نذاـب  سیل  اـم  ّنأ  یلع  ّلد  [، 13] َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ْلـُق  یلاـعت : هلوق  باـتکلا  نم  یفکی  و 

نم و  14 ؛] «] ملعی وه ال  ّقحلاب و  یضق  لجر  و  : » رانلا لهأ  نم  ةاضقلا  دادع  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  ۀّنـسلا  نم  و  ءارتفا ؛ وهف  عراشلا 
حیبقت لقعلا  نم  و  [15 ؛] ءاملعلا نع  الـضف  مولعلا  دنع  اّیهیدب  زاوجلا  مدع  نوک  نم  هلئاسر ، ضعب  یف  ّیناهبهبلا ، دیرفلا  هاعّدا  ام  عامجالا 

. ریصقتلا عم  لهج  نع  ناک  یلوملا  نع  هدوروب  ملعی  امب  هالوم  لبق  نم  فّلکتی  نم  ءالقعلا 
: همجرت

باتک زا  لیلد 

هراشا

. َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  دیامرفیم : هک  تسا  یفاک  هفیرش  هیآ  نیمه  ادخ  باتک  زا  و 

لیلد نایب 

نیا سپ  دوشیم ، هداد  دانـسا  سّدقم  عراش  هب  هکیلاحرد  دشابن ، دنوادخ  هزاجا  نذا و  هب  هچنآره  هکنیا ، رب  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  نیا 
. تسا ناتهب  ءارتفا و  دانسا 

تنس زا  لیلد 

تواـضق و قح  هب  هک  تسا  يدرم  دـندومرف : شتآ  لـها  زا  تاـضق  هرمز  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدوـمرف  نیا  تنـس  زا  و 
. دنادیمن ار  قح  هکنآ  لاح  هدرک و  مکح  رودص 

عامجا زا  لیلد 

: هکنیا رب  ینبم  تسا ، هدومن  ار  نآ  ياعدا  دوخ  ياههلاقم  زا  یخرب  رد  یناهبهب  دیحو  موحرم  هک  تسا  يزیچ  لیلد ، ناونع  هب  عامجا  زا  و 
. نادنمشناد املع و  هب  دسر  هچ  ات  تسا  یهیدب  ماوع  رظن  زا  ّنظ  هب  لمع  زاوج  مدع 

لقع زا  لیلد 
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هراشا

نآ هک  يروتسد  نامرف و  ماجنا  رد  ار  دوخ  هک ؛ یسک  هب  تبسن  تسا  ملاع  ءالقع  تمذم  حیبقت و  نظ ) هب  لمع  تمرح  رب   ) یلقع یلیلد  و 
. دشاب رصقم  لهج و  يور  زا  دنچره  درادن ، یلوم  بناج  زا  نآ  رودص  هب  ملع  هکنآلاح  دنادیم و  فّلکم  هتسناد  شیالوم  هب  دنتسم  ار 

100 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ّنظ  ثحابم  رد  ثحب  زا  مهم  ماقم  ود  * 
. تابثا ماقم  ای  ّنظ  هب  دّبعت  عوقو  ماقم  - 2 توبث . ماقم  ای  ّنظ  هب  دّبعت  ناکما  ماقم  - 1

؟ دش حرطم  ّنظ  هب  دّبعت  ناکما  اب  هطبار  رد  یتارظن  هچ  دییامرفب  هصالخ  روطهب  * 
. ّنظ هب  دّبعت  ناکما  - 3 ّنظ ، هب  دّبعت  ترورض  - 2 ّنظ ، هب  دّبعت  حانتما  - 1

؟ دسریم ّنظ  هب  دّبعت  یجراخ  عوقو  زا  ثحب  هب  تبون  قوف  تایرظن  زا  کیمادک  رد  * 
: اریز ّنظ ، هب  دّبعت  ناکما  هیرظن  رد 

. دنامیمن یقاب  عوقو  زا  ثحب  يارب  ییاج  رگید  تسا  ّنظ  هب  دّبعت  عانتما  زا  ثحب  هک  اجنآ  - 1
. درادن ثحب  هب  يزاین  مه  زاب  هدش  مه  عقاو  امتح  تسا و  ّنظ  هب  دّبعت  ترورض  زا  ثحب  هک  اجنآ  و  - 2
: رگید ترابع  هب  هن ؟ ای  تسا  هدش  عقاو  يدّبعت  نینچمه  جراخ  رد  ّنظ ، هب  دّبعت  ناکما  رب  هوالع  ایآ  * 

؟ هن ای  تسا  هدرک  تّجح  ام  ّقح  رد  ار  هّینظ  تاراما  سّدقم  عراش  ایآ 
: دراد دوجو  هیرظن  هس  هطبار  نیا  رد 

نادـب يزاین  نوچ  تسا ، هدـشن  عقاو  جراخ  رد  هک  دـندقتعم  نکل  دنتـسه و  ناکما  هب  لئاق  هچرگا  یـضترم ) دیـس   ) نویحاـتفنا یخرب  - 1
. دشابیمن

هک یهار  ره  زا  یّنظ  ره  هب  میفظوم  اـم  اذـل  تسا و  تّجح  اـم  قـح  رد  ّنظلا  قـلطم  هک : دـنالئاق  یمق ) يازریم   ) نویدادـسنا زا  یخرب  - 2
. میراد اهنآ  نالطب  رب  یعطق  لیلد  هک  نونظ  زا  هتسد  نآ  زج  مییامن  لمع  دوشیم  لصاح 

. دناتجح ام  قح  رد  هصاخ ) ای  هربتعم   ) نونظ زا  یخرب  عرش  مکح  هب  هک : دنالئاق  نییلوصا  روهشم  - 3
؟ تسیچ ۀلمجلا ) یف  وا  اقلطم  هب ....  دبعتلا  عوقو  یف  یناثلا  ماقملا   ) ترابع زا  دارم  * 

؟ هن ای  دراد  دوجو  ۀلمجلا  یف  ای  قالطالا و  یلع  نونظ  ّتیجح  رب  یلیلد  اعرش  القع و  ایآ  هک : تسا  نیا 
ای دـنک و  تلالد  دوش  لصاح  یهار  ره  زا  هک  ینظ  ره  ّتیجح  رب  هک  دروآ  تسد  هب  یلقن  ای  یلقع و  یلیلد  ناوتیم  ایآ  رگید : ترابع  هب 

. دنک تلالد  هقث و ....  ربخ  زا  هلصاح  نظ  لثم : نونظ  زا  یخرب  ّتیجح  رب 
؟ تسیچ لصالا ).....  سیسأت  نم  ّدب  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 

. دومن کّسمت  لصا  نآ  هب  ناوتب  درادن  دوجو  ياهراما  صاخ  ّتیجح  رب  لیلد  هک  یعضاوم  ای  دراوم و  رد  ات  تسا  لصا  کی  سیسأت 
؟ تسیچ لدی )....  مل  يذلا  نظلاب  دبعتلا  لوقنف :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

ّهلدا اریز  تسا  یملع  ریغ  هراما  ّنظ و  هب  لمع  تمرح  یلّوا ، لصا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  لصا  نایب 
101 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین تسد  رد  نآ  دّبعت  رب  یلیلد  و  دنراد . قافتا  نآ  تمرح  رب  هعبرا 
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؟ مینکیم هدافتسا  روکذم  لصا  زا  دیدرت  کش و  دراوم  رد  هنوگچ  خیش  رظنهب  * 
: میوریم ّهلدا  لابند  هب  یتقو 

. یسایق ّنظ  لثم : مینکیم  ادیپ  نآ  ّتیجح  مدع  هب  نیقی  هک  میروخیمرب  نونظ  زا  یخرب  هب  - 1
: لثم هتخاس  دّبعتم  نادب  ار  ام  عراش  هک  مینکیم  لصاح  نیقی  هک  میسریم  نونظ  زا  یخرب  هب  و  - 2

. هقث ربخ 
: لثم مینکیم  کش  هن  ای  دنتسه  تّجح  هکنیا  هب  تبسن  هک  مینکیم  دروخرب  نونظ  زا  یخرب  هب  و  - 3

. مینکیم هدافتسا  لصا  نآ  زا  هک  تساجنیا  رد  هیئاوتف ، ترهش  لوقنم و  عامجا 
: هکنیا ای  دـناهدش و  لطاب  لیلد  اب  هک  ینونظ  ّالا  تسا  نظ  هب  لمع  زاوج  ّنظ ، باـب  رد  یلّوا  لـصا  اـیآ  هک  دوش  لاؤس  یلک  روطهب  رگا  * 

؟ دوشیم هداد  یخساپ  هچ  دناهدش  تّجح  لیلد  اب  هچنآ  ّالا  تسا  ّنظ  هب  لمع  تمرح  یلّوا  لصا 
(. لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  لصالا  : ) دنیوگیم خیش ) دوخ  هلمج  زا   ) روهشم

؟ تسا یعیرشت  تمرح  کی  ای  تسا و  یتاذ  تمرح  کی  قوف  لصا  رد  ّنظ  هب  لمع  تمرح  * 
. تسا یعیرشت  تمرح  کی  روهشم  رظن  زا 

؟ تسانعم هچ  هب  عیرشت  * 
. نیدلا یف  نیدلا  نم  هنوک  ملعی  مل  ام  لاخدا  ب ) نیّدلا . یف  نیّدلا  نم  سیل  ام  لاخدا  فلا ) تسانعم : ود  ياراد  عیرشت 

؟ تسا قوف  يانعم  ود  زا  مسق  مادک  زا  روکذم  لصا  رد  یعیرشت  تمرح  * 
. تسا مود  يانعم )  ) مسق زا 

؟ تسیچ تسا  مّود  يانعم  هب  ایناث  تسا و  یعیرشت  الّوا  روکذم  لصا  رد  تمرح  هکنیا  رب  تارضح  لیلد  * 
. لقع مکح  عامجا و  تایاور ، نآرق ، تایآ 

؟ تسا هدومن  افتکا  نآرق  زا  ياهیآ  هچ  هب  روکذم  لصا  رد  تمرح  تابثا  رد  خیش  * 
. َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  هفیرش : هیآ  هب 

؟ تسا هنوگچ  قوف  هفیرش  هیآ  هب  خیش  لالدتسا  تیفیک  * 
: تسا هدومن  میسقت  مسق  ود  هب  ار  روما  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دنیوگیم :
. تامّرحم تابجاو ، لثم : تسا  هداد  اهنآ  ماجنا  هب  هزاجا  دوخ  هک  يروما  - 1

. تسا مارح  دشابیم و  وا  هب  يارتفا  ادخ  هب  روما  نیا  دانسا  هدادن و  هزاجا  دوخ  وا  هک  يروما  - 2
102 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب نآ  دانـسا  نآ و  هب  لمع  اذل  هدوب و  عوضوم  نیمه  قیداصم  زا  میرادن  نآ  رابتعا  رب  لیلد  هک  یملع  ریغ  هراما  هب  دّبعت  هک  اجنآ  زا  لاح :
. تسا مارح  نیا  تسادخ و  هب  نتسب  غورد  ارتفا و  ادخ ،

؟ تسیچ ۀّنسلا )....  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
ةاضقلا : » تسا هدومرف  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  نآ  نظ و  هب  لمع  تمرح  تاـبثا  رد  ثیدـح  کـی  هب  تسا  خیـش  کـسمت 

 ...«. راّنلا یف  وهف  ملعی  وه ال  ّقحلاب و  یضق  لجر  و  ۀّنجلا ....  یف  دحاو  راّنلا و  یف  ۀثالث  ۀعبرا ،
؟ تسا فیرش  ثیدح  زا  هرقف  مادک  داهشتسا  ّلحم  * 

لها دـشابن ، ملع  يور  زا  شمکح  رگا  اـّما  دـیامن  مکح  مه  قح  هب  هچرگا  یـضاق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  ثیدـح  نآ  لّوا  هرقف 
. تسا شتآ 
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دهاوخ شتآ  رد  لخاد  دـنادیمن  هدرکن و  تّجح  ار  نآ  ادـخ  هکیلاحرد  دوشیم  دـّبعتم  ياهراما  قبطرب  هک  یـسک  یلوا  قیرط  هب  لاـح :
. دشاب عقاو  هب  بیصم  هراما  دنچره  دوب 

. دیسیونب لماک  روطهب  ار  روبزم  ثیدح  * 
انثّدح لاق : يدابآدعّـسلا  نیـسحلا  نب  یلع  انثّدح  لاق : هنع - هّللا  یـضر  لکوتملا - نب  یـسوم  نب  دّمحم  انثّدح  دیامرفیم : قودـص  خـیش 

وه ّقحلاب و  یضق  ضاق  ۀعبرا : ةاضقلا  لاق : مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  یلا  هعفر  ریمع  یبا  نب  دمحم  نع  هیبأ  نع  یقربلا  هّللا  دبع  نب  دمحا 
یف وهف  لطاب  ّهنا  ملعی  وه  لطابلاب و  یضق  ضاق  راّنلا و  یف  وهف  لطاب  ّهنا  ملعی  وه ال  لطابلاب و  یـضق  ضاق  راّنلا و  یف  وهف  ّقح  ّهنا  ملعی  ال 

. ۀّنجلا یف  وهف  ّقح  ّهنا  ملعی  وه  ّقحلاب و  یضق  ضاق  راّنلا و 
؟ تسیچ دیرفلا )....  هاعّدا  ام  عامجالا ، نم  و   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم ناشیا  تسا . یناهبهب  دیحو  موحرم  بناج  زا  نظ  هب  دّبعت  زاوج  مدع  رب  عامجا  ياعّدا 
. شناد ملع و  لها  ءاملع و  هب  دسر  هچ  تسا  یهیدب  ماوع  دزن  ّنظ  ّتیجح  مدع 

؟ دنکیم لقن  ار  یعامجا  نینچ  ارچ  سپ  دشابیمن  تسا  ّنظ  دیفم  هک  یلوقنم  عامجا  ّتیجح  مدع  هب  لئاق  خیش  دوخ  رگم  * 
. تسا ّنظ  دیفم  هک  یلوقنم  عامجا  هن  تسا  لصحم  عامجا  ءاعدا  خیش ، دارم 

؟ تسیچ نم )....  ءالقعلا  حیبقت  لقعلا  نم  و   ) زا دارم  * 
هب هن ، اـی  تسا  بجاو  یلوم  دزن  لـمع  نـالف  دـنادیمن  هک  ياهدـنب  مینک : لاؤس  فرع  اـی  ءـالقع و  اـی  لـقاع و  درف  زا  رگا  هک : تسا  نیا 

. دراد تمالم  قاقحتسا  تسا و  مومذم  دنیوگیم : فرع  ای  لقاع و  مدآ  تسا . هنوگچ  دهد  دانسا  ادخ  هب  ار  نآ  دوش و  مزتلم  نآ  بوجو 
103 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. لیبقلا اذه  نم  طایتحالا  ّنأ  مّهوتی  دق  معن ،

هنم هنوک  لامتحال  هنایتاب  مازتلالا  نیب  و  هنم ، ّهنأب  ملعلا  مدع  عم  هنم  ّهنأ  یلع  یلوملا  لبق  نم  ءیـشب  مازتلالا  نیب  قرف  ذا  حضاو ، طلغ  وه  و 
. یناثلا نسح  لّوألا و  حبقب  ّلقتسی  لقعلا  ّنأل  امهنیب ، ام  ناّتش  و  هنم . هنوک  ءاجر  وأ 

. هب انّیدتم  هب و  ادّبعتم  ملعلا  ریغب  لمعلا  وه  مّرحملا  ّنأ  لصاحلا : و 
: همجرت

كاردتسا

: تسا قرف  هک  ارچ  تسا ، راکشآ  یهابتشا  مّهوت  نیا  یلو  تسا . نیمه  زا  زین  طایتحا  هب  لمع  هک ، دنکیم  مّهوت  یمّهوتم  یهاگ  هلب ،
هب لمع  لاثم :  ) تسوا بناج  زا  زیچ  نآ  هک  میرادـن  ملع  هکنیا  اب  تسوا  بناج  زا  هکنیا  رب  ینبم  یلوم  فرط  زا  يزیچ  هب  مازتلا  ناـیم  - 1

(. نظ
قرف رایـسب  هچ  تسوا و  بناج  زا  زیچ  نآ  تسا ) طایتحا  رد  لمع  هوحن  هب  هراـشا   ) هکنیا لاـمتحا  هب  زیچ ، نآ  ماـجنا  هب  مازتلا  ناـیم  و  - 2

(. لمع رد  طایتحا  ّنظ و  هب  لمع  ینعی :  ) ود نآ  نایم  تسا 

نخس لصاح 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نآ  هب  نیدتم  دبعتم و  فلکم )  ) هک تسا  مارح  یلاح  رد  ملع  ریغ  هب  لمع  هکنیا :
104 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ دشابیم هچ  مّهوتم )....  مّهوتی  دق  معن   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دیآ و  مّهوت  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  لاکشا  کی  نایب 
رارق حـیبقت  تمذـم و  دروم  نادـب  لماع  دـشابیم و  حـیبق  هتـسنادان  یمکح  کی  هب  دـّبعت  ینعی : دـشابیمن  زیاـج  ـالقع  ّنظ  هب  لـمع  رگا 

دشابیم و حـیبق  هدوب و  عیرـشت  زین  طایتحا  يور  زا  یلمع  کی  كرت  ای  ماجنا  ینعی : دـشاب  زیاج  دـیابن  زین  طایتحا  هب  لمع  سپ  دریگیم .
. دشابیم لامتحا  فرص  هتشادن و  ملع  زین  اجنیا  رد  نوچ  ارچ ، درک ، حیبقت  تمذم و  دیاب  زین  ار  طاتحم  درف 

: رگید ترابع  هب 
، تسین نینچ  اهنت  هن  هکنآ  لاح  تسا و  عیرـشت  مهنآ  تسا  عیرـشت  نیا  رگا  سپ  تسا  ملع  نودب  ّنظ  هب  دـّبعت  باب  لثم  زین  طایتحا  باب 

. تسا لقع  شیاتس  نیسحت و  دروم  طاتحم  صخش  تسا و  دنسپ  دروم  لاح  همه  رد  القع  طایتحا  هکلب 
؟ تسیچ روکذم  مّهوت  هب  خیش  خساپ  * 

: هک تسا  نیا 
حیبق یملع  ریغ  هراما  نظ و  هب  لمع  هک ، ارچ  دراد  دوجو  راکـشآ  یتوافت  طایتحا  هلئـسم  اب  یملع  ریغ  هراما  هب  دـّبعت  ّنظ و  هب  لمع  ناـیم 

. تسا نسح  بولطم و  طایتحا  هب  لمع  هکنآ  لاح  تسا و 
: رگید ترابع  هب 

. درادن دوجو  باب  ود  نیا  نایم  یمزالت 
؟ درادن دوجو  یمزالت  طایتحا  هب  لمع  اب  یملع  ریغ  هراما  ّنظ و  هب  لمع  نیب  ارچ  * 

: اریز
. دهدیم تبسن  عراش  هب  تسادخ ، نامرف  مکح و  هکنیا  رابتعا  هب  لیلد و  نودب  ار  نونظم  مکح  فّلکم  نظ ، هب  لمع  رد 

نودـب دـهدیم  ماجنا  ءاجر  ار  لمتحم  فیلکت  اذـل  هدومن و  فیلکت  ار  نآ  عراش  هک  دـهدیم  لامتحا  نوچ  فّلکم  درف  طاـیتحا ، رد  اـّما 
. دهد دانتسا  عراش  هب  هکنیا 

؟ تسیچ طایتحا  باب  رد  ءاجر  يور  زا  نایتا  زمر  * 
. دشاب هدش  جراخ  نآ  هدهع  زا  نآ  ماجنا  اب  دمآرد ، بوبحم  بولطم و  عقاو  رد  لمتحم  رما  نآ  رگا  هک : تسا  نیا 

105 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: هاضتقمب دّبعت  نود  نم  هب  لمعلا  اّما  و 
ول امک  هفالخ ، یلع  لمعلا  بوجو  رخآ  لیلد  نم  تبثی  مل  وا  رخآ  طایتحا  هضراـعی  مل  اـم  نسح  وهف  عقاولا  كاردا  ءاـجرل  ناـک  ناـف  - 1

. هب نّیدتلا  هبوجوب و  دّبعتلا  هجو  یلع  نکی  مل  نا  مّرحم و  لعفلاب  نایتالا  ّناف  ۀمرحلا ، باحصتسالا  یضتقا  بوجولا و  ّنظ 
: عقاولا كاردا  ءاجرل  نکی  مل  نا  و  - 2

امک لمعلا ، بجاولا  لصألل  احرط  هیف  ّنال  اضیا ، امّرحم  ناک  هفالخ  ملعی  یّتح  هب  ذـخألا  بوجو  یلع  لیلدـلا  ّلد  لصا  حرط  هنم  مزل  ناف 
. میرحتلا باحصتسا  فالخ  یلع  بوجولاب  ّنظلا  نوک  لاثم  نم  رکذ  ام  یف 

: همجرت
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نآ ياضتقم  هب  دّبعت  نودب  ّنظ  هب  لمع  درجم 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  نآ  ياضتقم  هب  دّبعت  نودب  ّنظ  هب  لمع  درجم  اّما  و 
دشاب هتشادن  ضراعت  ءاجر ) هب  لمع   ) نآ اب  يرگید  طایتحا  هک  یتروص  رد  دشاب ، عقاو  كاردا  دیما  هب  لعف  نظ ) هب  لمع   ) ماجنا رگا  - 1

. تسا هدیدنسپ  نسح و  دوشن ، تباث  يرگید  لیلد  طسوت  نآ  فالخ  هب  لمع  بوجو  ای 
سپ هدـش ) هماقا  نظ  فالخرب  لیلد  نوچ   ) تسا تمرح  یـضتقم  باحـصتسا  هکنآ  لاح  دومن و  ادـیپ  لعف  بوجو  هب  ّنظ  رگا  هکنآ  هچ 

. تسین زیاج  فّلکم  رب  ّنظ  هب  لمع  اذل  دشابن و  نّیدت  دّبعت و  هجو  رب  دنچره  تسا ، مارح  بوجو ) یعاد  هب   ) لعف ماجنا 
كاردا ءاجر  نودـب  لمع  زا  رگا  تسا : تروص  ود  ياراد  دوخ  دـشابن ، عقاو  كرد  ءاجر  دـصق و  رب  ّنظ ) هب  لمع   ) لعف ماجنا  رگا  و  - 2

لصا نآ  هب  لمع  بوجو  رب  هدشن ) لصاح  لصا ) نآ  فالخ   ) شفالخرب ملع  هک  ینامز  ات  ، ) ربتعم لیلد  هک  دیآ  مزال  یلـصا  حرط  عقاو ،
: لثم هدش  حرط  تسا  لمعلا  بجاو  هک  یلصا  نآ  هطساو  هب  اریز  تسا  مارح  یلبق  ضرف  لثم  ّنظ  هب  لمع  سپ  دنکیم ، تلالد 

. تسا نآ  فالخ  باحصتسا  هک  يرما  بوجو  هب  فّلکم  ّنظ  ینعی : تشذگ ، یلبق  لاثم  رد  هچنآ 
( دشابیم شتمرح  یضتقم  ینعی : )

: هکنیا مالک  لصاح 
: ینعی  ) انّیدت ادّبعت و  ار  نآ  فّلکم  هک  تسا  عورشمان  مارح و  ینامز  ملع ) ریغ  هب   ) ّنظ هب  لمع 

. دهد ماجنا  عراش ) هب  دانتسا 
106 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ هب )...  ادّبعتم  ملعلا  ریغب  ملعلا  وه  مّرحملا  ّنا   ) ترابع موهفم  امش  رظنهب  * 

: هک تسا  نیا 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  عراش  هب  شدانتسا  نودب  نآ و  ياضتقم  هب  دّبعت  نودب  نظ ، هب  لمع  فرص 

. دوش نایتا  ءاجر  فلا :
. دوشن ماجنا  عقاو  كاردا  دیما  هب  ءاجر و  يور  زا  ب :

؟ تسیچ روکذم  بلطم  زا  خیش  دارم  * 
. دریذپیم تروص  وحن  هس  هب  هّنظم  هب  لمع  ّنظ و  زا  تعباتم  هک : تسا  نیا 

. دوش عقاو  عراش  هب  دانتسا  هجو و  رب  ّنظ  هب  لمع  - 1
. تسا مارح  هعبرا  ّهلدا  ساسا  رب  تسا و  عیرشت  هک  دریذپ  تروص  ربتعم  لیلد  نودب  دنوادخ  هب  نونظم  رما  دانسا  ینعی :

. دریذپ تروص  تیبوبحم  تیبولطم و  دیما  هب  ینعی : دوش  عقاو  ءاجر  ّنظ  هب  لمع  - 2
: طرش ود  هب  نکل  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  نظ  هب  لمع  هتکن :

. دشابن رگید  لیلد  ياضتقم  اب  تفلاخم  مزلتسم  نظ  هب  لمع  فلا :
: لثم دشابن ، طایتحا  اب  ضراعم  ب :

اجب ءاجر  ار  زامن  ماّیا  نیا  رد  نز  هچنانچ  اعیرـشت ، هن  مینادـب  مارح  اتاذ  ار  ضئاح  زامن  رگا  هک  راهظتـسا ، ماّیا  هب  تبـسن  ضئاح  نز  زاـمن 
؟ ارچ درادن ، ینسح  هنوگچیه  دروآ 

. دریگن ماجنا  دوش و  طایتحا  شندناوخ  رد  هک  دبلطیم  روکذم ، زامن  یتاذ  لامتحا  نیا  اریز :
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. دوشیم نآ  ّدر  حرط و  بجوم  هدوب و  یفانت  رد  روکذم  طایتحا  اب  نآ  ماجنا  نایتا و  اذل : و 
. دشاب هتشاد  نآ  تیبولطم  رد  ءاجر  ای  هدوب  دّبعتم  نآ  هب  هکنیا  نودب  هداد  ماجنا  یملع  ریغ  هراما  اب  قباطم  افرص  ار  لمع  - 3

. دشابیمن يراج  نآ  رد  هعبرا  ّهلدا  زا  کیچیه  هکنیا : رب  هوالع  تالماعم ، رد  هن  دراد و  يروذحم  تادابع  رد  هن  روبزم  ضرف  هتکن :
؟ تسیچ موس  ضرف  رد  ۀحماسم ) ّنظلاب  المع  اذه  ۀیمست  یف  نکل   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا ، ضرف  نیا  رد  حماست  هجو  نایب 
نآ هکلب  دشابیمن . ّنظ  هب  لمع  ّالا  دهد و  شدانتـسا  عراش  هب  هدوب و  دّبعتم  نآ  هب  لعاف  هک  دنیوگیم  ّنظ  هب  لمع  ار  يراک  ماجنا  ینامز 

. دنناوخیم هراما  هب  لمع  قیبطت  ار 
107 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ موس  ضرف  رد  طایتحالا )...  باب  نم  هب  ذخالا  ۀیمست  یف  اذک  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  طایتحا  هب  روبزم  لمع  هیمست  مدع  هجو  نایب 

: دوشیم هتفگ  یلمع  هب  طایتحا 
. دورن نآ  اب  تفلاخم  لامتحا  دوش و  عقاو  مّلسم  زرحم و  ضورف  مامت  رب  هک 

. تسا هتفرگ  ماجنا  هراما  قبطرب  هک  دشاب  یلمع  زا  ریغ  عقاو  اسبهچ  اریز  درادن  ققحت  مّوس  ضرف  دروم  رد  روبزم  رما  هکنآ : لاح  و 
؟ دوشیم عقاو  تروص  دنچ  هب  طایتحا  باب  زا  هّنظم  هب  لمع  دییامرفب  حضاو  روطهب  * 

: هلمج زا  تروص ؛ هس  هب 
. دیآیم شیپ  هّیمیرحت  ای  هّیبوجو  تاهبش  رد  هک  طایتحا  باب  زا  ّنظ  هب  لمع  ناحجر  - 1

. دشاب زیاج  هک  میهدیم  لامتحا  رگید  فرط  زا  دشاب و  بجاو  لاله  تیؤر  ماگنه  اعد  هک : میهدیم  لامتحا  یفرط  زا  لثملا : یف 
. طایتحا نسح  هب  دنکیم  مکح  لقع  هکیلاحرد  میهدیم  ماجنا  ار  لالهلا  تیؤر  دنع  اعد  طایتحا  باب  زا  لاح :

. حبق هن  دراد  نسح  هن  هکنآ  لاح  طایتحا و  باب  زا  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  هک  يدروم  رد  نظ  هب  لمع  ندوب  زیاج  - 2
؟ مارح ای  تسا  بجاو  رفاک  نفد  ایآ  لثملا : یف 

؟ تسا هنوگچ  تمرح  بناج  رد  اجنیا  رد  طایتحا  لاح  * 
. مینک كرت  ار  رفاک  نفد  هک  تسا  نیا  هب 

؟ تسین ضراعم  تسا  نفد  لعف  هب  هک  بوجو  لامتحا  بناج  رد  طایتحا  اب  روکذم  طایتحا  ایآ  * 
. تسا زیاج  یفرط  ره  هب  تبسن  طایتحا  اذل  دنشابیم ، يواسم  لامتحا  ود  ره  هک  تهج  نآ  زا  یهتنم  تسا ، ضراعم  ارچ 

يربـتعم لـیلد  اـی  لـصا و  کـی  اـب  طاـیتحا  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  دراوم و  یخرب  رد  طاـیتحا  باـب  زا  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  حـبق و  - 3
. دنک تفلاخم 

هکنیا ای  دـیامن و  تلالد  نآ  تمرح  رب  ياهقث  دـحاو  ربخ  نکل  مینک ، ادـیپ  ّنظ  هعمج  بوجو  هب  هّیئاوتف  ترهـش  هار  زا  ام  رگا  لـثملا : یف 
؟ مینکب دیاب  هچ  دیامن  نآ  تمرح  رب  تلالد  باحصتسا 

: اجنیا رد 
. دراد یفانت  ربتعم  لیلد  اب  هکاریز  تسا  مارح  طایتحا  يور  زا  هعمج  ماجنا  ینعی : هّنظم  هب  لمع 

108 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دش لئاق  یبابحتسا  ای  ناحجر و  نآ  يارب  ناوتیم  میهد  ماجنا  دوخ  لیم  يور  زا  ار  ّنظ  هب  لمع  رگا  * 

. طایتحا يور  زا  هن  تسا و  دّبعت  يور  زا  هن  اریز  یبابحتسا  هن  دراد و  ناحجر  هن  ریخ ،
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؟ میهد ماجنا  لیم  يور  زا  یهاوخبلد و  ار  ّنظ  هب  لمع  تسا  زیاج  ایآ  * 
لاثم لثم :  ) دنک تفلاخم  ربتعم  لیلد  کی  ای  لصا و  کی  اب  ّنظ  هب  لمع  هک  يدروم  رد  نکل  تسا و  زیاج  هلب  نیروذحملا  نیب  نارود  رد 

. تسا مارح  الاب ) لاثم  رد  قوف 
؟ تسیچ مّرحم )...  نظلاب ...  لمعلاف  ۀلمجلاب   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسا  نیا 
مزلتـسم هاوخ  تسا  مارح  اعطق  دریگ ) ماجنا  عراش  هب  ادانتـسا  : ) ینعی انیدتم  ادـّبعتم و  هچنانچ  ددرگن  فداصم  طایتحا  اب  ّنظ  هب  لمع  رگا 

. دشابن هکنیا  ای  تسا  نآ  لباقم  رد  هک  دشاب  يربتعم  لیلد  ای  لصا  حرط 
؟ تسیچ وا )...  رخآ  طایتحا  هضراعی  مل  ام   ) ترابع رد  طایتحا  حالطصا  زا  خیش  دارم  * 

: لثم دنراد  رارق  مه  لباقم  رد  یمازلا  تروص  هب  هک  تسا  تمرح ) بوجو و   ) نیفرط زا  یکی  لامتحا 
. تسا بجاو  مارح و  نایم  دّدرم  نونظم  نکل  میراد و  بوجو  هب  ّنظ  ام  هک  يدروم  ریظن  نیروذحملا  نیب  نارود 

. تسا ضراعم  هتشاد و  یفانت  تمرح ) لامتحا  هب  ذخا  باب  زا  لمع  كرت  ینعی :  ) طایتحا اب  لامتحا  هب  ذخا  اجنیا : رد  هک 
؟) مّرحم لعفلاب  نایتالا  ّنا  : ) هدومرف ارچ  * 

هکنآ هچ  دـناهداد ، رارق  نآ  هب  لمع  رد  ار  فّلکم  هفیظو  باحـصتسا ، رابتعا  ّهلدا  هدوب و  یفانم  ضراعم و  تمرح  باحـصتسا  اب  هکنوچ 
. دشاب هتشادن  دوجو  ای  دشاب  هتشاد  دوجو  يربتعم  ریغ  ّنظ  نآ  لباقم  رد 

109 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

مکح ّهنا  یلع  بوجولا ال  فرطب  مازتلالا  ّناف  بوجولا ؛ ۀـمرحلا و  نیب  دّدرت  ام  بوجوب  ّنظ  ول  امک  لمعلا ، زاـج  کـلذ  هنم  مزلی  مل  نا  و 
. طایتحالا باب  نم  هب  ذخالا  ۀیمست  یف  اذک  و  ۀحماسم ، ّنظلاب  المع  اذه  ۀیمست  یف  نکل  زئاج ، نّیعملا  هّللا 

: ۀلمجلاب و 
یف دوجوملا  لیلدـلا  وا  لصالا  حرط  مزلتـسا  ءاوس  نّیدـتلا ، هب و  دـّبعتلا  هجو  یلع  عقو  اذا  مّرحم  طایتحالا  فداـصی  مل  اذا  ّنظلاـب  لـمعلاف 
. اذه اهب . لمعلا  بوجو  مولعملا  ّۀلدالا  لوصالا و  نم  هلباقی  ام  حرط  مزلتسا  اذا  مّرحم  وهف  هب  دّبعتلا  هجو  ریغ  یلع  عقو  اذا  و  ما ال ؛ ۀلباقم 

: همجرت
، دنکیم تلالد  لصا  نآ  هب  لمع  بوجو  رب  ربتعم  لیلد  هک  یلـصا  حرط  عقاو ، كرد  ءاجر  دصق و  هب  ّنظ ) هب  لمع   ) لعف ماجنا  زا  رگا  و 
مارح و نایم  دّدرم  هک  دـنک  ادـیپ  يرما  بوجو  هب  ّنظ  صخـش  رگا  هک  روطنامه  تسا ، عورـشم  زیاـج و  ّنظ  هب  لـمع  سپ  دـیاین ، مزـال 

زیاـج تسا ، نیعم  هللا  مکح  بوجو  نآ  هک  ناونع  نیا  هب  هن  نکل  بوجو ، فرط  هب  مازتـلا  دروم  نیا  رد  هک  تسا  نینچ  نیا  تسا  بجاو 
. تسا

هب نآ  ندیمان  رد  هک  يروطنامه  تسا  حماست  ّنظ ، هب  لمع  هب  عقاو ) كاردا  ءاجر  نودـب  یملع  ریغ  هراما  هب  لمع   ) نیا ندـیمان  رد  یلو 
. تسا هحماسم  زین  طایتحا 

ماجنا عراش ) هب  دانتـسا  ینعی :  ) نّیدـت دـّبعت و  يور  زا  هک  یتروص  رد  دوشن ، فداصم  طایتحا  اب  رگا  نظ : هب  لمع  هکنیا ؛ مـالک  هصـالخ 
وحن هب  دّبعت و  يور  زا  رگا  و  هن ؛ ای  دشاب  هدوب  دراد  رارق  نآ  لباقم  رد  هک  يربتعم  لیذ  ای  لصا  حرط  مزلتسم  هاوخ  تسا ، مارح  انیقی  دوش 

. دوشب يربتعم  لصا  ای  لباقم  لیلد  حرط  بجوم  هک  تسا  مارح  یتروص  رد  دوشن ، عقاو  عراش  هب  دانتسا 
110 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
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: رخا هوجوب  انه  لصألا »  » رّرقی دق  و 
[. 16] هب لمعلا  باجیا  هب و  دّبعتلا  عوقو  مدع  ۀّیّجحلا و  مدع  لصألا  ّنأ  اهنم :

دوروب ملعلا  مدـع  اهعوضوم  یف  یفکی  ّنظلاب  لمعلا  ۀـمرح  ّناف  ءیـش ، هاضتقم  یلع  ّبترتی  ّهنأ ال  ّالا  کـلذ  ناـک  نا  لـصألا و  ّنأ  هیف : و 
. ۀمرحلا تابثا  ّمث  لصألا  یلا  کلذ  یف  جاتحیل  هب  دّبعتلا  دورو  مدع  زارحا  یلا  ۀجاح  ریغ  نم  دّبعتلا ،

ملعلا مدع  یلع  ّبترتملا  مکحلا  اّمأ  و  ثداحلا ، کلذ  مدع  یلع  ۀّبترتملا  ماکحألا  یف  اهیلا  جاتحی  اّمنا  ثداحلا  مدع  ۀلاصأ  ّنأ  لصاحلا  و 
نیقیلا بوجوب  ۀـمکاحلا  لاغتـشالا  ةدـعاق  ریظن  اذـه  و  لصألا ؛ مکحب  همدـع  زارحا  یلا  جاتحی  ّکـشلا و ال  هیف  یفکیف  ثداـحلا  کلذـب 

. لّمأتف غارفلاب . ملعلا  مدع  اهیف  یفکی  لب  ۀّمذلا ، غارف  مدع  ۀلاصأ  ءارجا  یلا  اهئارجا  یف  جاتحی  ّهناف ال  غارفلاب ،
: همجرت

نیا هوجو  نیا  هلمج  زا  دـناهدرک . هیجوت  ریرقت و  يرگید  ءاحنا  هب  یملع ) ریغ  هراما  هب  لـمع  باـب  رد   ) اـجنیا رد  ار  یلّوا  لـصا  یهاـگ  و 
. دشابیم نآ  هب  لمع  باجیا  مدع  دّبعت و  عوقو  مدع  ّتیجح و  مدع  ّنظ ) هب  لمع  رد   ) لصا هک : تسا 

نآ ياضتقم  رب  يرثا  نکل  دـشابیمن و  دراو  نآرب  یلاکـشا  تهج  نیا  زا  تسا و  نینچنیا  لـصا  هچرگا  روکذـم : هجو  هب  خیـش  لاکـشا 
سفن نآ ، عوضوم  قّقحت  ّنظ و  هب  لمع  تمرح  رد  اریز  دـشاب ) رثا  ياراد  هک  تسا  يراج  ینامز  لـصا  هکنآ  لاـح  و   ) دـشابیمن بترتم 
لـصا هب  جایتحا  ات  هدرک  زارحا  میهاوخب  ار  نآ  هب  دّبعت  دورو  مدع  هک  تسین  نیا  هب  يزاین  هدرک و  تیافک  نآ  هب  دّبعت  دورو  هب  ملع  مدع 

. مینک تابثا  ار  تمرح  زارحا  زا  سپ  دشاب و 
هب دّبعت  مدع  رب  بترتم  ماکحا  تابثا  ددـص  رد  هک  تسا  جایتحا  دروم  ینامز  ّنظ ) هب  دـّبعت  ثداح :  ) ثداحلا مدـع  تلاصا  مالک : لصاح 
رد ثداـح  دوجو  رد  کـش  سفن  سپ  دـشاب  روبزم  ثداـح  هب  ملع  مدـع  رب  بترتم  مکح  ثحب ، لـحم  هک  يدروم  رد  اـّما  و  میتسه . ّنظ 

بوجو هب  مکاح  هک  تسا  لاغتـشا  هدـعاق  رد  ثحب  ریظن  ثحب  نیا  دـشابیمن و  لصا  هب  يزاین  اذـل  تسا و  یفاک  هدـش  داـی  مکح  ءارجا 
هب ملع  مدع  سفن  هکلب  دشابیمن ، هّمذ  غارف  مدع  تلاصا  ءارجا  هب  يزاین  لاغتـشا  هدـعاق  هب  کّسمت  رد  اذـل  دـشابیم و  همذ  غارف  هب  نیقی 

. مهفب سپ  دنکیم ، تیافک  غارف 
111 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ نتم  رد  انه )...  لصالا  رّرقی  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دمآ دهاوخ  الیذ  هک  دناهدرک  نایب  يرگید  ءاحنا  هب  ار  هراما  هب  لمع  باب  رد  یلوا  لصا  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ هب ).....  دّبعتلا  عوقو  مدع  ۀّیجحلا و  مدع  ّنا  اهنم :  ) ترابع زا  دارم  * 

ّتیجح مدع  باحـصتسا  نامه  نیا  هک  لیلدلاب  جرخ  ام  ّالا  ّنظلا  ّتیجح  مدع  لصالا  دناهتفگ : هک  تسا  ءاملع  زا  یخرب  رظن  يأر و  نایب 
. دراد نایب  هب  زاین  هک  تسا 

؟ تسیچ روکذم  هجو  ریرقت  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

هب هک  تسا  مزال  میئامن  کش  هراما  نآ  ّتیجح  رد  هچنانچ  دوش  هماقا  یمکح  رب  ربتعم  ریغ  یملع  ریغ  هراما  رگا  ملع  باب  حاتفنا  نامز  رد 
: مییوجب کّسمت  لیذ  لوصا  لثم  یلوصا 

. ّنظب لمعلا  باجیا  مدع  ۀلاصا  هروکذم ، هراما  هب  دّبعتلا  عوقو  مدع  ۀلاصا  ۀّیجحلا ، مدع  ۀلاصا  - 1
؟ تسیچ قوف  لوصا  هب  کسمت  لصاح  * 

. میهدیم رارق  زاجم  ریغ  قوف  لوصا  زا  کیره  هب  کّسمت  اب  ار  ّنظ  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
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؟ دینک نییبت  ار  قوف  ریرقت  * 
تسا هدش  تّجح  عراش  بناج  زا  ّنظ  ایآ  هک  مینکیم  کش  نونکا  دوبن ، تّجح  نظ  وه  امب  نظ  هک  دوب  نیا  رب  ام  رواب  ینامز  لثملا : یف 

؟ هن ای 
: هک میریگیم  هجیتن  اذل  عراش و  بناج  زا  ار  یمیمصت  نینچ  مدع  مینکیم  باحصتسا  لاح : نیا  رد 

. تسا عیرشت  هک : ینعی  نیدلا  یف  نیّدلا  نم  سیل  ام  لاخدا  هک : ارچ  تسا  مارح  هدوبن و  زیاج  ّنظ  هب  لمع 
؟ تسیچ ّالا )...  کلذ  ناک  نا  لصالا و  ّنا   ) رد هیف ) و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. نآ دقن  هب  نتخادرپ  تسا و  روهشم  زا  قوف  ریرقت  رب  لاکشا  کی  نایب 
؟ تسیچ روهشم  ریرقت  هب  خیش  لاکشا  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
: هک تسا  نیا  یّلک  هدعاق  اریز  تسا ، مارح  نآ  هب  لمع  تسا و  نظ  ّتیجح  مدع  لصا  هچرگا 

: ینعی تسا  كوکشم  ّنظ  نالف  زین ، هیف  نحن  ام  رد  و  همدع ) لصالا  هثودح ، یف  کش  ءیش  ّلک  )
هک ارچ  میرادـن ، لصا  نیا  هب  يزاین  ام  نکل  تسا ، یلعج  نینچ  مدـع  لصا ، هک  هن ؟ ای  هدـش  لعج  عراش  بناـج  زا  اـیآ  هک : میراد  کـش 

. دشابیمن بترتم  نآ  ياضتقم  رب  يرثا 
112 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ عوضوم  کی  ياضتقم  رب  راثآ  ّبترت  مدع  زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

زارحا اباحـصتسا  ای  اّنظ و  ای  اـملع  ءیـش  نآ  دوجو  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، بترتم  ءیـش  کـی  بوجو  رب  یعرـش  رثا  یهاـگ  - 1
. ددرگ

. دوشیمن راب  روکذم  رثا  ددرگن  زارحا  ّتیرمخ  ات  اذل  تساجن و  تسا و  تمرح  شرثا  ندوب  رمخ  لثملا : یف 
: ینعی عوضوم  دیاب  زین  اجنیا  رد  هک  تسا ، بترتم  ثداح )  ) عوضوم یعقاو  مدع  رب  رثا  یهاگ  و  - 2

. دوش زارحا  اباحصتسا  ای  اّنظ و  ای  املع  عیام ، نآ  تیرمخلا  مدع 
. دوشیمن راب  نآرب  تراهط  دوشن  زارحا  عیام  نآ  تیرمخ  مدع  ات  اذل  تسا و  بترتم  عیام  نالف  تیرمخ  مدع  رب  تراهط  لثملا : یف 

؟ مینکب دیاب  هچ  میدوب  كوکشم  ثداح ) رما   ) عوضوم ثودح  دوجو و  رد  رگا  * 
ار ثداـح ) دوجو  اـی   ) عوضوم مدـع  نآ ، لاـثما  و  دوجولا و ....  مدـع  ۀـلاصا  لـصا  لـثم : زرحم ، لوصا  زا  هک : میروبجم  تروص  نیا  رد 

. میزاس بترتم  نآرب  ار  بولطم  مکح  ای  راثآ و  سپس  هدومن و  زارحا 
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

دنزرف داجیا  ثودح و  رد  رگا  لاح  دنک ، ماعطا  ار  ارقف  دش  شیزور  يدنزرف  هک  یتروص  رد  هک  دشاب  هدومن  رذن  فّلکم  رگا  لثملا : یف 
رثا ياراد  روبزم  لصا  اذل  دنک و  یفن  ار  ماعطا  بوجو  مکح  جراخ  رد  دنزرف  ثودح  مدع  باحـصتسا  هطـساو  هب  دناوتیم  دـیامن  کش 

. دشابیم
. تسا لاکشا  نودب  باحصتسا  لصا  هب  کّسمت  روبزم  ضرف  رد  سپ 

مدع سفن  رب  هک  دشابیم  دوصقم  دارم و  یماکحا  ءارجا  رگید : ترابع  هب  دوشیم و  بترتم  يرما  کی  هب  ملعلا  مدـع  رب  رثا  یهاگ  و  - 3
. تسا ناسکی  نآ  دوجو  اجنیا  رد  هک  دوشیم  راب  ماکحا  نآ  ثودح  هب  ملع 

. مینک هیرهاظ  ّتیلح  هب  مکح  دیاب  مینک  کش  تمرح  ای  ّتیلح و  رد  هک  اجنآ  لثملا : یف 
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باحـصتسا هطـساو  هب  ات  دشابیمن  بترتم  ّتیجح  مدـع  رب  تسا  ّنظ  هب  دـّبعت  تمرح  هک  رثا  ینعی : تسا . لیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  ام  لاح 
. دوشیم راب  ّتیجح  هب  ملع  مدع  رب  رثا  هکلب  دوشب ، راب  نآرب  تمرح )  ) رثا سپس ، مییامن و  زارحا  ار  مدع  نآ  میناوتب 

؟ تسیچ دوشیم  راب  ّتیجح  هب  ملع  مدع  رب  هکنیا  زا  ناتدارم  * 
دّبعت تمرح  هب  مکح  هن ؟ ای  تسه  زیاج  نظ  نالف  هب  دّبعت  ایآ  هک  مییامن  کش  یتقو  هک : تسا  نیا 

113 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نیّدلا یف  نیّدلا  نم  هنوک  ملعی  مل  ام  لاخدا  ینعی : عیرشت  باب  زا  مهنآ  میئامنیم  نظ  هب 

؟ دینزب لاثم  مّوس  تروص  نییبت  رد  * 
: هک دنک  رذن  هنوگنیا  رگا  دنک  ماعطا  ار  ارقف  شدنزرف  ندمآایندهب  ضرف  هب  دوب  هدرک  رذن  هک  يرذان  نامه  رد  لثملا : یف 

هک ملع  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  نشور  مرادـن ، یفیلکت  دـلوت  نآ  هب  ملع  مدـع  ضرف  هب  ماـعطا و  شدـنزرف  دـّلوت  هب  ملع  تروـص  رد 
رذان نآ  کش  اهنت  هکلب  درادن  دلوت  ثودـح و  مدـع  باحـصتسا  هب  يزاین  رگید  تسا  دـلوت ) ثودـح و  رد  کش  سفن   ) يارخا ترابع 

. دوریم نیب  زا  کش  نامه  اب  ماعطا  بوجو  اذل  دشابیم و  یفاک 
؟ تسا ياهلئسم  هچ  ریظن  قوف ) لاثم   ) هیف نحن  ام  * 

(. ینیقیلا غارفلا  یضتقی  ینیقیلا  لاغتشالا  : ) دیوگیم لقع  هک  تسا  لاغتشا  هدعاق  ریظن 
. هینیقی تغارف  لیصحت  بوجو  مکح )  ) تسا و همذ  لاغتشا  عوضوم )  ) هدعاق نیا  رد  هتکن :

. لصألاب هن  انظ و  هن  املع  هن  میرادن  غارفلا  مدع  زارحا  هب  يزاین  هینیقی  تغارف  لیصحت  بوجو  هب  مکح  يارب  لاح :
يزاین ینعی : درادن . همذ  غارف  مدع  ۀلاصا  هب  کسمت  هب  يزاین  لاغتشا  هدعاق  يارجا  رد  دومن ، کش  شاهمذ  غارف  رد  فلکم  رگا  نیاربانب :

کـش درجم  هکلب  دوش ، راب  لیـصحت  بوجو  مکح  سپـس  غارفلا و  مدع  لصالا  دیوگب : شاهمذ  زا  تغارف  رد  کش  ماگنه  رد  هک  درادن 
. تسا یفاک  لاغتشا  هدعاق  ءارجا  رد  دوخ  غارف  رد 

. غارفلا لیصحت  بوجوب  مکحی  لقعلا  دمآ  ملعلا  مدع  هکنیمه  ینعی :
[17 [؟ دینزب لاثم  قوف  هدعاق  ءارجا  نییبت  رد  * 

ص113 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
کـش نیمه  هن ، ای  تسا  هدناوخ  ار  شزامن  ایآ  هک  دیامن  کش  فّلکم  دـشاب و  هتـشذگ  یتعاس  دـنچ  رهظ  زامن  تقو  لوخد  زا  رگا  لثم :

غارف مدـع  لصا  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  دـیامنیم ، هّمذ  زا  غارف  هب  نیقی  هب  فظوم  ار  فّلکم  ینعی : تسا ، یفاک  لاغتـشا  هدـعاق  يارجا  رد 
. دشاب

؟ دشابیم نآ  باحصتسا  هب  يزاین  تسا  يراج  لاغتشا  هدعاق  سفن  هک  يدروم  رد  ایآ  امش  رظنهب  * 
. ریخ

؟ لیلد هچ  هب  * 
بوجو هب  مکح  هک  تسا  لقع  اهنت  تسا و  هدـش  رداص  لقع  هطـساو  هب  افرـص  لاغتـشا ، ناـیرج  رب  قباـس )  ) یلبق مکح  هک : لـیلد  نیا  هب 

مکح دشابیم ، کش  نامز  هک  الاح  درکیم و  تئارب  هب  نیقی  لیصحت 
114 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیم نآ  یباحصتسا  دوجو  هب  يزاین  هچ  لیلد  سفن  ندوب  اب  اذل  دشابیم و  دوجوم  انیع  روبزم 
؟ درادن دوجو  قباس  نامز  کش و  نامز  نایم  یتوافت  ایآ  * 
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یلعف فیلکت  هب  ملع  هتـشذگ  ناـمز  رد  فّلکم  هک : تسا  نیا  دراد  دوجو  قباـس  ناـمز  اـب  یلعف )  ) کـش ناـمز  ناـیم  هک  یقرف  اـهنت  ارچ ،
. درادن مه  شمدع  هب  ملع  ینعی : دراد ، کش  هکلب  درادن  یملع  نینچ  یلعف  نامز  رد  یلو  تشاد 

( تئارب هب  نیقی  لیـصحت  هب  مکح  ینعی :  ) روبزم یلقع  مکح  رد  ملع )  ) هتـشذگ ناـمز  کـش و  ناـمز  ناـیم  تواـفت  زا  رادـقم  نیا  اـیآ  * 
؟ ارچ و  درادن ؟ يریثأت 

. دشاب كدنا  نامز  نیا  رد  فیلکت  هب  ملع  نآ  دنچره  دنکیم  تیافک  مکح  نیا  رد  یعقاو  فیلکت  هب  ملع  سفن  اریز  ریخ ،
؟ تسیچ روکذم  نتم  نایاپ  رد  مهفاف )  ) حالطصا زا  دارم  * 

: هکنیا هب  دشاب  هراشا  دیاش 
لباق لصا  ود  هیف  نحن  ام  رد  هک  ارچ  دـشابیمن ، دراو  نآ  هب  ام  لاکـشا  هدوب و  تسرد  تشذـگ  هک  ینایب  هب  لـصا )  ) روکذـم هجو  ریرقت 

. تسا نایرج 
. تمرح زاوج و  رد  کشلا  دنع  ۀمرحلا  ۀلاصا  زا : دوب  ترابع  نآ  دومرف و  خیش  هک  یمکح  لصا  یکی  - 1

تمرح هب  مکح  هجیتن  رد  هک  تسا  دـّبعت  عوقو  مدـع  ای  ّتیجح  مدـع  لصا  نامه : نآ  تشاد و  ناـیب  رّرقم  هک  یعوضوم  لـصا  یکی  - 2
. تسا نایرج  لباق  مه  ّتیجح  مدع  باحصتسا  سپ  دوشیم  راب  نآرب 

تغارف نآ  هلاحتسا  مدع  یتوبث و  ناکما  هب  تبـسن  هکنیا  زا  دعب  تسا  نآ  ّتیجح  ّنظ و  هب  دّبعت  عوقو  ثحب  دروم  نوچ  رگید : ترابع  هب 
. میدومن ادیپ  عطق  مزج و  نآ  ناکما  هب  هدش و  لصاح 

دیدرت شتّیجح  رد  هتـشاد و  نآ  هب  دـّبعت  عوقو  رد  کش  دـشاب ، هدرک  تّجح  ار  ّنظ  هک  یلیلد  هب  یباـیتسد  صحف و  زا  لـبق  رگا  لاـح :
دنکیم و تیافک  کش  سفن  تفگ : ناوتیمن  اذل  دشابیم و  ّنظ  هب  دّبعت  مدع  ۀـلاصا  ای  ّتیجح  مدـع  ۀـلاصا  نامه  یلوا  یلـصا  مییامن ،

. دشابیمن لصا  ءارجا  هب  يزاین 
115 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: اهنم و 

[. 18] یمظاکلا ققحملا  دیسلا  نع  ضعب  هاکح  ءایشالا  یف  لصالا  اّهنأل  ّنظلاب ، لمعلا  ۀحابإ  یه  لصالا  نا 
: ۀبسنلا قدص  ریدقت  یلع  هیف  و 

لـصالاب دّبعتلا  ّنظلاب و  دّبعتلا  نیب  رییّختلا  رمالا  ۀیاغ  لدب ، یلا  هکرت ال  دّبعتلا و  زاوجل  ینعم  ذا ال  لوقعم ، ریغ  ّنظلاب  دّبعتلا  ۀحابإ  ّنا  الّوا :
. ّنظلا ول ال  هیلا  عوجرلا  نّیعتی  يذلا  هلباقم  یف  كانه  دوجوملا  لیلدلا  وا 

. ءایشالا یف  لصالا  یه  یتلا  ۀحابإلل  ینعم  الف  ارییخت ، ّنظلاب  وا  هب  دّبعتلا  بوجو  رمالا  ۀیاغف 
نم هدوروب  ملعلا  نود  نم  ّنظلاب  دبعتلا  حبقب  لقعلا  لالقتـسا  تفرع  دق  و  هحبقب ، لقعلا  ّلقتـسی  امیف ال  یه  اّمنا  ۀـحابالا  ۀـلاصا  ّنا  ایناث ، و 

. عراشلا
: همجرت

تسا و هحابا  ءایـشا  رد  لصا  هکاریز  تسا ، ّنظ  هب  لمع  هحابا  نامه  یلّوا  لصا  هک : تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  لـصا  ریرقت  هوجو  هلمج  زا  و 
. دناهدومن لقن  قّقحم  دیس  زا  ار  هجو  نیا  یخرب 

روکذم هجو  رب  خیش  لاکشا 

. دراد دوجو  لاکشا  ود  یمظاک  موحرم  هب  شتبسن  تّحص  ضرف  هب  ریرقت  نیا  رد 
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هب دـّبعت  ّنظ و  هب  دـّبعت  نایم  رگید : نایب  هب  درادـن . انعم  نآ  كرت  دـّبعت و  زاوج  اریز  تسا  يروصت  لباق  ریغ  رما  ّنظ  هب  دـّبعت  هحابا  ـالّوا :
دوجو رایتخا  دـنک ، عوجر  نآ  هب  هک  تسا  مزـال  يو  رب  نّیعتم  روطهب  ّنظ ، دوبن ، ضرف  رد  دراد و  رارق  ّنظ  لـباقم  رد  هک  یلیلد  اـی  لـصا 

. دراد
: نیاربانب تسا ، يرییخت  ّنظ  هب  لمع  ای  لیلد و  هب  دّبعت  بوجو  هک : تسا  نیا  رما  تیاهن  سپ 

. درادن دوجو  تسا  ءایشا  رد  یلّوا  لصا  هک  هحابالا  ۀلاصا  لصا  نایرج  يارب  یئاج 
رد لقع  لالقتـسا  یتسناد  البق  هکنآ  لاح  دـشابن و  نآ  ندوب  حـیبق  هب  لقتـسم  مکاح  لقع  هک  تسا  ییاجنآ  هحابالا  ۀـلاصا  دربراک  اـیناث :

. دشابن تسد  رد  ّنظ  هب  دامتعا  رب  یلیلد  هک  تسا  ییاجنآ  نظ ، هب  دّبعت  حبق  هب  مکح 
116 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ اّهنال )....  لمعلا  ۀحابإ  یه  لصالا  ّنا   ) ترابع رد  هجو  لصاح  * 

هحابالا ۀـلاصا  میدومن  کش  یملع  ریغ  هراـما  هب  لـمع  زاوج  ّنظ و  هب  دـّبعت  رد  رگا  دـشابیم  هحاـبا  ءایـشا  رد  لـصا  نوچ  هک : تسا  نیا 
. تسا يراج 

: هکنیا بلطم  نایب  نظلاب ) دّبعتلا  ۀحابإ  لصالا  : ) دیوگیم ناشیا  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  یمظاک  قّقحم  هب  هکنیا : حیضوت 
( هزاجا تصخر و   ) هحابا عراش ، مکح  زا  رظنعطق  اب  يزیچ  ره  رد  یلّوا  لصا  هدـعاق و  ياـضتقم  اـیآ  هک : دـمآ  دـهاوخ  کـش  ثحبم  رد 
: دـناهداد خـساپ  روهـشم  هک  تسا  تمرح  یلّوا  لصا  ای  هدومن  عنم  عراـش  هک  يدراوم  رد  زج  میدازآ  يزیچ  ره  هب  تبـسن  اـم  ینعی : تسا 

. تسا روهشم  يانبم  رب  یمظاک  قّقحم  رظن  و  ۀحابالا ) ءایشالا  یف  لصالا  )
هحاـبا زا  عراـش  هک  ار  ّنظ  زا  يدراوـم  رگم  تسا  هحاـبا  نآ  رد  لـصا  سپ  تساـهزیچ  زا  يزیچ  زین  ّنظ  ّتیجح  اـی  ّنظ و  هب  دـّبعت  ینعی :

. تنس لها  رد  یهقف  سایق  لثم : تسا ، هدومن  مارح  جراخ و 
؟ تسیچ روکذم  هجو  زا  خیش  خساپ  لصاح  * 

. تسا لطاب  لیلد  ود  هب  ماقم  نیا  رد  هحابا  لصا  يارجا  هک : تسا  نیا 
: اریز دشابیمن ، يراج  ّنظ  هب  دّبعت  رد  هحابالا  ۀلاصا  - 1

زیچ ماجنا  دومن ، كرت  ار  حاـبم  فّلکم  رگا  هک ، يوحن  هب  دـشاب  يواـسم  مهاـب  يزیچ  كرت  ماـجنا و  هک : تسا  نیا  هحاـبا  ياـنعم  ـالّوا :
. دشابن مزال  نآ  زا  لدب  ناونع  هب  يرگید 

دیاب ای  دشابیم  وا  هدـهعرب  هک  یفیلکت  ياضتقا  هب  فّلکم  ینعی : هللا  مکح  ناونع  هب  تسا  نونظم  رما  هب  مازتلا  يانعم  هب  ّنظ  هب  دـّبعت  ایناث :
. نآ لباقم  لیلد  هب  ای  دیامن و  لمع  ّنظ  هب 

: يدروم نینچ  رگید : ترابع  هب 
. هدومرف تّجح  ام  ّقح  رد  نّیعم  روطهب  ار  ياهراما  نینچ  عراش  هک  دوش  تباث  هکنیا  طرشهب  تسا ، ینییعت  بجاو  ای 

. نکن انتعا  هراما  هب  دومن ، هضراعم  لصا  اب  هراما  ماقم  نالف  رد  رگا  دشاب  هدومرف  عراش  هکنیا  هب  طورشم  زاب  تسا ، ینّیعت  مارح  ای  و 
. لباقم لصا  هب  ای  هراما  هب  لمع  نیب  میّریخم  ام  هک  يوحن  هب  تسا  يرییخت  بجاو  رثکا  دح  ای  و 

: سّدقم عراش  هکنیا : بلطم  هصالخ 
. بجاو نآ  هب  لمع  تسا و  تّجح  هراما  تروص  نیا  رد  هک  ةرامالاب  لمعا  هدومرف : ای 

117 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا مارح  نآ  هب  لمع  دشابیمن و  تجح  هراما  تروص  نیا  رد  هک  لصالاب ، ضراعت  عضوم  یف  ةرامالاب  لمعت  ال  هدومرف : ای 
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. تسا يرییخت  بوجو  رما  تیاهن  ینعی : يّریخم ، باحصتسا  هراما و  نیب  هدومرف : ای 
. درادن انعم  هحابالا  ۀلاصا  یعوضوم  نینچ  هب  تبسن  دشابیمن و  نایم  رد  هحابا  زا  ینخس  هکنیا : هجیتن 

نآ لاثما  ای  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  دشابن و  لالقتـسالاب  مکاح  اجنآ  رد  لقع  هک  مینکیم  کسمت  ۀحابالا  ۀلاصا  لصا  هب  ییاج  رد  - 2
. درادن هحابا  لصا  يارب  یئارجم  اذل  دیامنیم و  نآ  حبق  هب  مکح  القتسم  لقع 

: رگید ترابع  هب 
هب دشابن  حابم  ءیـش  نالف  هک  میهدیم  لامتحا  هک  اجنآ  ینعی : دشابیم ، کش  دراوم  رد  ۀحابالا » ءایـشالا  یف  لصالا  : » دنیوگیم هک  نیا 
زا زین  هیف  نحن  ام  تسین و  لصا  هب  کسمت  ياج  تسا ، هدـش  زارحا  هحاـبالا  مدـع  هک  يدروم  رد  نکل  مییاـمنیم ، کّـسمت  هحاـبا  لـصا 

. دنادیم حیبق  هتسناد و  عیرشت  ار  یبلطم  نینچ  لقع  دومن و  عراش  هب  دنتسم  لیلد  نودب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  لیبق  نیمه 
؟ تسانعم هچ  هب  نییلوصا  حالطصا  رد  هحابا  دیئامرفب  قوف  ثحابم  هب  هجوت  اب  * 

. یعرش هحابا  یلقع 2 - هحابا  - 1 تسانعم : ود  هب  نییلوصا  حالطصا  رد 
؟ دراد رارق  يزیچ  هچ  لباقم  رد  یلقع  هحابا  * 

. رظح عنم و  لباقم  رد 
؟ تسانعم هچ  هب  یعرش  هحابا  * 

. دراد رارق  بابحتسا  تهارک و  تمرح ، بوجو و  ینعی : یفیلکت  مکح  راهچ  لباقم  رد  نیفرطلا  يواستم  يانعم  هب 
؟ تسانعم مادک  هحابا  زا  یمظاک  قّقحم  دارم  خیش  رظن  هب  * 

. تسا دراو  وا  هب  خیش  لاکشا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  مّود  يانعم 
؟ تسا دراو  وا  هب  خیش  لاکشا  مه  زاب  دشاب  لّوا  يانعم  هحابا ، زا  یمظاک  قّقحم  دارم  رگا  * 

. دشابیمن دراو  یمظاک  ققحم  هب  روبزم  لاکشا  تروص  نیا  رد 
118 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
نم یلوأ  ةدسفملا  عفد  ّنأ  یلع  ءانب  میرحتلا ، بناج  حیجرت  وا  رییختلا  هاضتقم  و  میرحتلا ، بوجولا و  نیب  رئاد  ماقملا  یف  رمألا  ّنأ  اهنم : و 

. ۀعفنملا بلج 
امب ال دّبعتلا  زاوج  مدع  یلع  ۀعبرألا  ّۀلدألا  قابطا  نم  تفرع  امل  میرحتلا ، توبث  یف  فاک  بوجولاب  ملعلا  مدـع  ّنأل  نارودـلا ، عنم  هیف : و 

. اهتمرح توبث  یف  ناحجرلا  توبث  مدع  یفک  اهتمرح  ةدابع و  ناحجر  نیب  رمألا  راد  اذا  ّهنأ  يرت  الا  عراّشلا . نم  هب  دّبعتلا  بوجو  ملعی 
: همجرت

موس هجو 

: هک تسا  نیا  لصا  ریرقت  هوجو  هلمج  زا  و 
نایم  ) رییخت ای  نارود )  ) نآ ياضتقم  نآ و  میرحت  ّنظ و  هب  لمع  بوجو  نایم  تسا  دّدرم  نیروذـحملا ) نیب  نارود  ینعی :  ) اـجنیا رد  رما 

. تسا تعفنم  بلج  زا  رتهتسیاش  یلوا و  هدسفم  عفد  هک  نیاربانب  بوجو ) رب   ) بناج مّدقت  ای  تسا  تمرح ) بوجو و 

روکذم هجو  رب  خیش  لاکشا 
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دّبعت زاوج  مدع  البق ، هک  ارچ  تسا ، یفاک  میرحت  توبث  رد  بوجو  هب  ملع  مدع  فرص  هک  ارچ  درادن ، دوجو  ینارود  نینچ  ماقم  نیا  رد 
. یتسناد تسین  مولعم  عراش  بناج  زا  نآ  هب  دبعت  بوجو  هک  ار  يرما  ندوب  مارح  و 

. تسیفاک تدابع  نآ  تمرح  توبث  رد  شناحجر  توبث  مدع  دشاب ، نآ  تمرح  یتدابع و  ناحجر  نیب  رما  نارود  یتقو  هک : ینیبیمن  ایآ 
119 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ روبزم  ریرقت  هجو  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
: ینعی تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  لیبق  زا  یملع ، قیرط  هب  فّلکم  ییاناوت  ملع و  باب  حاتفنا  نامز  رد  نآ  هب  ندوبن  مدع  ّنظ و  هب  دـّبعت 

هظحالم هب  دـشاب  عورـشم  ریغ  مارح و  هکنیا  ای  ملع  هب  لمع  اهنآ و  ناـیم  يرییخت  بوجو  وحن  هب  ول  هدوب و  بجاو  هکنیا ، نیب  تسا  ددرم 
میرحت بناج  هکنیا  ای  دنکیم و  تمرح ) بوجو و   ) لامتحا ود  نیب  رییخت  هب  مکح  ای  يدروم  نینچ  رد  هک  شزاوج  رب  یعرش  لیلد  مدع 

. تسا رتهتسیاش  تعفنم  بلج  زا  هدسفم  عفد  هک  ارچ  دنادیم  مدقم  بوجو  رب  ار 
؟ تسیچ روکذم  هجو  هب  خیش  لاکشا  * 

تـسا نّیعم  مکح  کی  هکلب  دشابیمن  تمرح ) بوجو و  ینعی :  ) نیروذـحملا نیب  نارود  باب  زا  ماقم  نیا  رد  ثحب  دروم  هک : تسا  نیا 
. دنکیم تیافک  نآ  تمرح  رد  ّنظ  هب  دّبعت  زاوج  هب  ملع  دوبن  فرص  اریز  تسا ، ّنظ  هب  دّبعت  تمرح  نآ  و 

ات دـشابیمن  ّتیجح  مدـع  دـّبعت ، تمرح  عوـضوم  نکل  و  دـشابیمن ، زرحم  اـّما  تسا  ّتیجح  دـّبعت ، بوـجو  عوـضوم  رگید : تراـبع  هب 
هیف نحن  ام  رد  اذل  و  تسا . ّتیجح  هب  ملعلا  مدع  ّتیجح و  رد  کش  دّبعت ، تمرح  عوضوم  هکلب  دشابیمن  مّلـسم  زرحم و  زین  نآ  دییوگب 

. دوشیم تمرح  هب  مکح  دراد ، دوجو  ّتیجح  هب  ملعلا  مدع  هک 
؟ دیراد یلاثم  هچ  قوف  بلطم  ریظنت  رد  * 

تمرح و هب  مکح  يارب  هک  یلاح  رد  یباحـصتسا ، هچ  یبوجو و  هچ  دراد  هک  تسا  یناحجر  هب  تداـبع  کـی  ّتیعورـشم  هک : لاـثم  نیا 
تیافک شتمرح  هب  مکح  رد  ناحجر  توبث  مدـع  سفن  هکلب  دـشابیمن  شناـحجر  مدـع  زارحا  هب  يزاـین  بلطم  کـی  ّتیعورـشم  مدـع 

. دنکیم
: رگید ترابع  هب 

. دننادیم عورشمان  هدشن  هدرمش  زاجم  عراش  بناج  زا  هک  ار  يرما  هب  دّبعت  زین  هعبرا  ّهلدا 
؟ تسیچ ریخا  ياعّدم  رب  دهاش  * 

هب مکح  اـهقف  دوـشن  تباـث  شناـحجر  هچناـنچ  دـشاب ، تمرح  ناـحجر و  ناـیم  دّدرم  شمکح  هک  یکوکـشم  تداـبع  ره  هک : تسا  نیا 
. دنیامنیم شتمرح 

؟ دشابیم هچ  ماقم  نیا  رد  تمرح  زا  دارم  * 
. مییامن لخاد  نید  رد  ار  نآ  ام  دشابیمن و  زرحم  نید  رد  شتوبث  هک  يزیچ  ینعی : یعیرشت ، تمرح 

120 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

صوصخ لیـصحت  بوجو  نیب  الامجا و  ۀمولعملا  ۀّیعرـشلا  ماکحألاب  داقتعالا  قلطم  لیـصحت  بوجو  نیب  رئاد  ماقملا  یف  رمألا  ّنأ  اهنم : و 
ّیعطقلا داـقتعالا  صوصخ  لیـصحت  نییعتب  مکحیف  نییعّتلا ، رییّختلا و  نیب  هدّدرت  هب و  فـّلکملا  یف  ّکـشلا  یلا  عـجریف  ّیعطقلا ، داـقتعالا 

لمعلل ۀّیلقع  ۀـمّدقم  ماکحألاب  داقتعالا  لیـصحت  بوجو  الّوأ  هیف : و  ماقملا . لثم  یف  کلذ  بجوی  مل  نمل  افالخ  ةءاربلاب ، نیقیلل  الیـصحت 
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قلطم لیـصحت  هبوجوب  وه  مکح  يذـلا  ّنأ  همکح و  عوضوم  یف  لـقعلا  دّدرتـل  ینعم  ـال  و  لـقعلا . وـه  هبوـجوب  مکاـحلاف  اـهلاثتما ، اـهب و 
ۀیافکب مکحی  نأ  اّما  و  قیقحتلا ، وه  ام  یلع  ّیعطقلا  داقتعالا  صوصخ  لیصحت  بوجوب  ّلقتسی  نأ  اّما  لب  هنم ، ملعلا  صوصخ  وا  داقتعالا 

نم رّوصتی  وه ال  و  مکحلا ، یف  دّدرتلا  مزلتـسی  عوضوملا  یف  دّدرتلا  ّنأل  یلقعلا ، مکحلا  عوضوم  یف  لامجالا  رّوصتی  و ال  داـقتعالا . قلطم 
اّیلقع و الیلد  دادسنالا  لیلد  هّدع  عم  ۀلمجم ، ۀلمهم  دادـسنالا  لیلد  ۀـجیتن  ّنأ  معز  نم  ّدر  یف  اذـه  یلا  ةراشالا  ءیجیـس  و  مکاحلا . سفن 

. لقعلا هب  ّلقتسی  امکح 
: همجرت

مراهچ هجو 

الامجا هک  یعرـش  ماکحا  هب  داقتعا  قلطم  لیـصحت  بوجو  ناـیم  تسا  رئاد  ماـقم  نیا  رد  رما  هک : تسا  نیا  لـصا  ریرقت  هوجو  هلمج  زا  و 
نیب نآ  دّدرت  هب و  فّلکم  رد  کش  هب  دـنکیم  تشگزاب  نارود  نیا  سپ  طقف ، یمزج  یعطق و  داقتعا  لیـصحت  بوجو  نایم  دـنامولعم و 

. تسا نییعت  رییخت و 
یـسک فالخرب  تئارب ، هب  نیقی  لیـصحت  تهج  یعطق  داقتعا  صوصخ  لیـصحت  نییعت  هب  دوشیم  مکح  دراوم ) لـیبق  نیا  رد  : ) هجیتن رد 

. دنادیمن بجاو  ماقم  نیا  لثم  رد  ار  یعطق  داقتعا  لیصحت  هک 
یلقع همدـقم  باب  زا  ماکحا ، هب  داـقتعا  لیـصحت  بوجو  هکنیا  - 1 دراد ، دوجو  لاکـشا  ود  هجو : نیا  رد  روکذم : هجو  هب  خیـش  لاکـشا 

عوضوم رد  لقع  دـیدرت  کش و  و  تسا . لقع  داقتعا ، لیـصحت  بوجو  هب  مکاح  سپ  یـسفن ، بوجو  هن  اهنآ  لاثتما  لـمع و  يارب  تسا 
یعطق و داقتعا  صوصخ  لیـصحت  بوجو  هب  ای  عطق ، روطهب  القتـسم و  لقع  هکلب  تسانعمیب ، لئاق  مـالک  رد  روکذـم  نارود  شمکح و 

روصت لامجا  یلقع  مکح  عوضوم  رد  لاـحرههب  دـشاب . ینظ  شمکح  ول  و  داـقتعا ، قلطم  لیـصحت  بوجو  هب  اـی  دـنکیم و  مکح  یملع 
زا اذـل  و  درادـن . انعم  لقع )  ) مکاح سفن  زا  مکح  رد  ددرت  هکنآ  لاـح  و  تسا . مکح  رد  دّدرت  مزلتـسم  عوضوم  رد  دّدرت  اریز  دوشیمن ،

دادـسنا لیلد  هجیتن  هک  هدومن  نامگ  هک  یـسک  ّدر  رد  يدوزهب  میمهفیم و  عوضوم  رد  ار  نآ  دـیدرت  مدـع  مکح  رد  لـقع  دـیدرت  مدـع 
. تسا لقتسم  نآ  رودص  رد  لقع  هک  هتسناد  یمکح  و  یلقع ، لیلد  کی  ار  دادسنا  لیلد  هکنیا  اب  تسا  لمجم  لمهم و 

121 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ذخألا بوجوب  عراشلا  مکحل  ۀّیعطق  ۀـفلاخم  مالکلا  ّلحم  وه  يذـلا  دـعاوقلا  لوصألل و  هتفلاخم  دروم  یف  ّنظلاب  لمعلا  ّنألف  ایناث ، اّمأ  و 
فیلکتلل ۀـّیلامتحالا  ۀـفلاخملا  حدـق  یلا  ۀـعجارلا  لاغتـشالا  ةدـعاقل  هتفلاخم  یلا  ّهدر  یف  ۀـجاح  الف  اـهفالخ . ملعی  یّتح  لوصـالا  کـلتب 

مکحل ۀـّیعطق  ۀـفلاخم  ّنظلاب  لمعلا  نوکی  ذـئنیحف  ۀـمرحلاب ، لصاح  ّنظلا  بوجولا و  یـضتقی  باحـصتسالا  ّنأ  انـضرف  اذا  ـالثم  نّقیتملا .
قلطم لیصحت  ۀیافک  ملعن  و ال  ّینیقی ، تامّرحملا  تابجاولاب و  فیلکتلا  ّنأ  فّلکت  یلا  جاتحی  الف  نیقیلا ، ریغب  نیقیلا  ضقن  مدعب  عراشلا ،

. زوجی الف  نّقیتملا  فیلکتلل  ۀّیلامتحا  ۀفلاخم  حجارلا  داقتعالا  لیصحت  یف  ّنأ  ّیعطقلا و  داقتعالا  لیـصحت  بوجو  وا  اهیف  حجارلا  داقتعالا 
. افقلا نع  لکألاب  ءیش  هبشأ  اذهف 

. هیلع دمتعی  نا  یغبنی  يذلا  وه  لصالا  نایب  یف  انرکذ  ام  ّنا  انرکذ  اّمم  نّیبت  دقف 
: همجرت

مراهچ هجو  رد  خیش  مّود  لاکشا 
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عراش مکح  اب  هّیعطق  تفلاخم  تسا ، مالک  لحم  هیف و  نحن  ام  هک  تسا  يدـعاوق  لوصا و  اب  فلاخم  هک  يدروم  رد  ّنظ  هب  لـمع  هکنیا :
. دوش ادیپ  اهنآ  فالخهب  ملع  هکنیا  ات  دعاوق ، لوصا و  هب  لمع  بوجو  هب  تسا 

تفلاخم ندوب  ّرـضم  هب  شتـشگزاب  هک  لاغتـشا  هدـعاق  اب  شتفلاخم  هب  ار  نآ  هب  دـّبعت  هک  تسین  زاـین  ّنظ ، هب  لـمع  تمرح  رد  نیارباـنب :
تفلاخم يارب  یئاج  ّنظ  هب  لمع  تمرح  لـماع  ناونع  هب  هّیعطق  تفلاـخم  دوجو  اـب  هکلب   ) مینادـب عجار  تسا  نّقیتم  فیلکت  اـب  یلاـمتحا 

تروص نیا  رد  سپ  هتفرگ ، ّقلعت  تمرح  هب  ّنظ  تسا و  بوجو  یـضتقم  باحـصتسا  هک : مینک  ضرف  رگا  الثم  دنامیمن .) یقاب  هیلامتحا 
هب يزاین  یتفلاخم  نینچ  لوصح  اب  سپ  درک ، دـیابن  نیقی  ریغ  هب  نیقی  ضقن  هکنیا ؛ هب  تسا  عراش  مکح  اـب  ینیقی  تفلاـخم  ّنظ  هب  لـمع 

کیره رد  ینعی :  ) نآ رد  عجار  داقتعا  قلطم  لیـصحت  ندوب  یفاک  هب  ملع  هدوب و  ینیقی  تاـمّرحم  تاـبجاو و  هب  فیلکت  هک : فیلکت  نیا 
تابجاو زا  کیره  هب   ) عجار داقتعا  لیصحت  رد  و  دشابیمن . میرادن ، یعطق  داقتعا  صوصخ  لیـصحت  بوجو  ای  تامّرحم ) تابجاو و  زا 

. تسین زیاج  يداقتعا  نینچ  لیصحت  سپ  دراد . دوجو  نّقیتم  فیلکت  اب  تفلاخم  لامتحا  تامرحم ،) و 
. دشابیم رس  تشپ  زا  ندروخ  هب  زیچ  نیرتهیبش  دنوش  هدروآ  ّنظ  هب  دّبعت  مدع  ماقم  رد  هچنانچ  مّود ) ای  لّوا و  ریرقت  فّلکت :  ) نیا سپ 

122 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ماقملا )....  یف  رمالا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 
نییعتلا و نیب  نارود  لـیبق  زا  ّنظ  هب  دـّبعت  ینعی : هیف ، نحن  اـم  هکنیا : رب  ینبم  ثحب  دروـم  لـصا  زا  ریرقت  رد  تسا  رگید  هجو  کـی  ناـیب 

. تسا رییختلا 
؟ تسا حرطم  اجک  رد  تسیچ و  روبزم  نارود  زا  دارم  دییامرفب  ۀمدقم  * 

. تسا حرطم  هب  فّلکم  رد  کش  فیلکت و  هب  یلامجا  ملع  باب  رد  هک  يروص  زا  یکی 
( مص : ) هدومرف انّیعم  ایآ  هک  میکوکـشم  دّدرم و  نکل  تسا  هداد  هزور  هب  نامرف  عراش  هک  میراد  نیقی  عطق و  هرافک  لاصخ  رد  لـثملا : یف 

 .... ای و  معطا )...   ) ای مص ) : ) هدومرف رییخت  وحن  هب  ای  و 
؟ درک دیاب  هچ  روکذم  نارود  رد  * 

. دوشیم لصاح  هینیقی  تغارف  اریز  نّقیتم  ردق  باب  زا  تفرگ  ار  نییعت  بناج  دیاب  انّیعم  هک : دنیوگیم  نییلوصا  روهشم  فلا :
قتع ای  ماعطا و  ای  موص  ناـیم  ریخم  هچناـنچ  میاهداد و  ماـجنا  ار  موص  اـم  هک  هدـش  بجاو  موص  صوصخ  عقاو  رد  رگا  رگید : تراـبع  هب 

اب میتشاد و  ینیقی  لاغتـشا  ام  سپ  دـشابیم  يزجم  لاحرههب  تسا و  هدـش  ناـیتا  هک  تسا  رییخت  فارطا  زا  یکی  موص  مه  زاـب  میاهدـش ،
. میدومن لصاح  هینیقی  تغارف  نییعت  بناج  نتفرگ 

و رییخت ؟ ای  تسا و  نییعت  هک  میراد  کش  هک  ارچ  رییخت ، بناج  نییعت و  بناـج  نیب  میّریخم  اـم  هک : دـنیوگیم  نییلوصا  زا  یهورگ  ب :
. میئامنیم يراج  نییعت  هب  تبسن  ار  ةءاربلا  ۀلاصا  لصا  اذل 

؟ دناهتسناد رییّختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  لیبق  زا  ار  ّنظ  هب  دّبعت  روکذم  هجو  رد  ارچ  * 
نیا هک  تسا  بجاو  اـم  رب  تساـم ، هدـهعرب  عراـش  بناـج  زا  یفیلاـکت  ماـکحا و  هک ، میراد  یلاـمجا  ملع  نوـچ  هک : تسا  نیا  ناـشلیلد 

ام فیلکت  هک  هدش  ادیپ  ینیقی  لاغتشا  هجیتن ، رد  مییامن  لمع  اهنآ  هب  تخانـش  تفرعم و  زا  سپ  میـسانشب و  ار  یعرـش  ماکحا  فیلاکت و 
داقتعا صوصخ  لیـصحت  ایآ  هک : میتسه  دّدرم  نکل ، یـسفن ، هن  یمّدـقم و  بجاو  کی  ناونع  هب  رثکا ) هب   ) مهنآ تسا  ماـکحا  تخاـنش 

. میتسه ریخم  ینیقی  ای  یّنظ  داقتعا  لیصحت  نیب  هکنیا  ای  تسا و  بجاو  ام  رب  انّیعم  ینیقی 
دنچره داقتعا  دّرجم  ای  تسا و  مزال  یعطق  یمزج و  داقتعا  لیصحت  ایآ  هک  مینادیمن  ام  تسا  هب  فّلکم  رد  کش  نوچ  رگید : ترابع  هب 

؟ یّنظ
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؟ رییخت وحن  هب  ای  تسا و  مزال  نییعت  روطهب  ایآ  هک  تسا  نآ  ّقلعتم  رد  کش  نکل  تسا  زرحم  فیلکت  بوجو  رگید : ترابع  هب 
مزال ار  نّقیتم  هب  ذخا  روهشم و  نوچمه  دنتسه  طایتحا  هب  لئاق  دراوم  لیبق  نیا  رد  هک  یناسک  لاح :

123 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دننادیمن زیاج  ار  ّنظ  هب  لمع  اذل  دنتسه و  یمزج  داقتعا  هب  ذخا  بوجو  هب  مزتلم  دننادیم ،

. دننادیم زیاج  ار  یملع  ریغ  هراما  هب  دّبعت  ّنظ و  هب  لمع  دنتسه ، رییخت  هب  لئاق  دراوم  لیبق  نیا  رد  هک  یناسک  و 
؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  لصا  رّرقم  رظن  روکذم و  هجو  لصاح  * 

نارود رگید : تراـبع  هب  تسا . هدومن  راـیتخا  ار  لّوا  نیلئاـق  يأر  نوـچ  تسا  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  رّرقم  نیا  رظن  زا  لـصا  هک : تسا  نیا 
. دومن افتکا  ّنظ  هب  داقتعالا و  قلطم  هب  دیابن  اذـل  تفرگ و  ار  نییعت  بناج  دـیاب  روهـشم  يانبم  رب  باب  نیا  رد  تسا و  رییخت  نییعت و  نایم 

. تسا مارح  نظ  هب  لمع  هجیتن : رد 
؟ تسیچ نتم  رد  هیف ): و   ) حالطصا زا  دارم  * 

. دوشیم نایب  الیذ  هک  تسا  دراو  لاکشا  ود  روکذم  هجو  رد  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ روبزم  هجو  هب  لّوا  لاکشا  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

اذل دنادیم و  مزال  لمع  يارب  همدقم  ناونع  هب  ار  نآ  لقع  هک  تسا  یتابجاو  هلمج  زا  ماکحا  هب  تفرعم  داقتعا و  لیـصحت  هک : تسا  نیا 
لیبق نیمه  زا  ّنظ ) هب  دـّبعت   ) هیف نحن  اـم  درادـن و  ياـج  هیلقع  ماـکحا  رد  تسا  هّیعرـش  ماـکحا  هنیمز  رد  هک  رییخت  نییعت و  ناـیم  نارود 

؟ ارچ تسا .
نآرب سپس  دهدیم و  رارق  هجوت  دروم  یلامتحا  ماهبا و  هنوگره  زا  رود  هب  ار  شعوضوم  ءادتبا  دنکیم ، هک  یمکح  ره  رد  لقع  هکاریز 
سفن زا  دـیدرت  رگید  تسا ، هّیلقع  تاّلقتـسم  زا  هّیعرـش  ماـکحا  تخانـش  تفرعم و  بوجو  هب  مکح  هک  یتقو  هجیتـن : رد  دـنکیم . مکح 

. درادن دوجو  رّرقم  نخس  رد  روکذم  نارود  يارب  یلاجم  اذل  دشابیمن و  رّوصت  لباق  مکح  رد  مکاح 
؟ تسا لقع  یعرش  ماکحا  رد  تخانش  بوجو  هب  مکاح  ارچ  * 

فقوتم یمکح  ره  ماجنا  لاثتما و  تفایرد  ناوتیم  تهادب  هب  نکل  تساهنآ ، ماجنا  لاثتما و  ماکحا  رد  تاذلاب  بجاو  یلصا و  دارم  اریز 
نیا رد  مکاـح  یتقو  تسا و  لـقع  یـصیخشت  نینچ  رب  مکاـح  تسا و  لاـثتما  همّدـقم  تخانـش  سپ  تسا  مکح  نآ  هب  ملع  تخانـش و  رب 

: لقع هکلب  یعطق ، داقتعا  ای  تسا  مزال  داقتعالا  قلطم  ایآ  دیوگب : هک  ات  درادن  دوخ  مکح  رد  يدیدرت  دشاب  لقع  هلئسم 
بحاص هکنانچ  داقتعالا  قلطم  لیصحت  بوجو  هب  القتسم  تسا  مکاح  ای  ّقحلا . وه  امک  یعطق  داقتعا  موزل  هب  تسا  لالقتسالاب  مکاح  ای 

اهیگژیو و مامت  ای  هک : تفگ  دـیاب  هکلب  درادـن . دـیدرت  زگره  بوجو  هب  مکح  عوضوم  رد  لقع : هجیتن : رد  تسا . لـئاق  ماـکحالا  ۀـیافک 
زارحا ار  تایـصوصخ  زا  یـضعب  هکنیا  ای  دیامنیم و  بوجو  هب  مکح  هناعطاق  سپـس  دنکیم و  زارحا  ار  عوضوم  رد  هلیخد  تایـصوصخ 

. دیامنیم ار  مکح  نآ  یفن  هدومنن و 
124 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیآیم شیپ  هچ  مینادب  یسفن  بجاو  ار  یعرش  ماکحا  هب  ملع  لیصحت  یلیبدرا ) ققحم  درگاش   ) كرادم بحاص  نوچمه  رگا  * 
. دوشیم تازاجم  مّلعت  كرت  رطاخ  هب  ازج  زور  رد  رّصقم  لهاج  ناونع  هب  دورن  ماکحا  تخانش  تفرعم و  لابند  هب  هک  یسک 

؟ تسیچ ۀلمجم )...  ۀلمهم  نم ...  ّدر  یف  اذه  یلا  ةراشالا  ءیجیس   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
ار ّنظ  ّتیجح  هب  مکح  هتـسناد و  یلقع  لیلد  ار  دادسنا  لیلد  هک  یـسک  فیعـضت  رد  هدروآ و  تئارب  ثحبم  رد  هک  یثحب  هب  تسا  هراشا 
لمهم و دادسنا  لیلد  هجیتن  هک : تسا  هدومن  لایخ  دوجو ، نیا  اب  نکل  هدومن ، تبحص  تسا  هدرک  ناونع  هّیلقع  تالقتسم  زا  نامز  نیا  رد 

. تسا لمجم 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ هتسناد  لمجم  لمهم و  ار  دادسنا  لیلد  هجیتن  هکنیا ، زا  دارم  * 
. دنکیمن مکح  مزج  عطق و  روطهب  دراد و  دیدرت  ّنظ  ّتیجح  رد  لقع  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ مراهچ  هجو  ریرقت  هب  مّود  لاکشا  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 
ياضتقم هک  ارچ  تسا ، لاغتشا  هدعاق  اب  نآ  هب  لمع  تروص  رد  هیعطق  تفلاخم  روکذم  هجو  رد  ّنظ  هب  لمع  تمرح  ّتلع  هک : تسا  نیا 

. دبلطیم ینیقی  تئارب  ینیقی ، لاغتشا  دناهتفگ : روهشم  هکنانچ  دشابیم ، تئارب  هب  نیقی  لیصحت  بوجو  روبزم  هدعاق 
لاغتـشا تلاح  هب  هّمذ  رطاخ ، نیدـب  ددرگن و  نایتا  عقاو  دراد  ناکما  دـشابیمن و  روبذـم  نیقی  لوصح  بجوم  ّنظ  هب  لمع  هکیلاـحرد ،

. دنامب یقاب 
؟ تسیچ روکذم  لیلعت  لصاح  * 

. دوش عراش  باطخ  اب  هیلامتحا  تفلاخم  هب  ّرجنم  اسبهچ  ّنظ  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
؟ دنادیم رتناسآ  ار  یقیرط  هچ  خیش  و  تسیچ ؟ روکذم  لیلعت  نوماریپ  خیش  رظن  * 

: دوش هتفگ  هک  تسا  رتهب  دشابیم و  افق  زا  لکا  لیلعت  نیا  هک  تسا  نیا 
زا فّلکم  مه  فرط  کی  زا  دـنراد و  رارق  ّنظ  لباقم  رد  هک  دراد  دوجو  يدـعاوق  لوصا و  فرط  کی  زا  هک  ملع  باـب  حاـتفنا  ناـمز  رد 

، دیامن لمع  دوخ  ّنظ  هب  هتفرگ  هدیدان  ار  اهنآ  هچنانچ  دیامن ، لمع  دعاوق  لوصا و  نآ  ياضتقم  نومضم و  هب  تسا  فظوم  عراش  بناج 
. تسا هدرک  تفلاخم  دنک ، لمع  روبزم  دعاوق  لوصا و  هب  دیاب  دوب  هدومرف  هک  عراش  نامرف  اب  اعطق 

؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 
يارب لوپ  یغلبم  هام  ره  رد  روبزم  فیلکت  هب  لمع  رطاخ  هب  وا  تسا و  بجاو  دیز  رب  ریقف  نالف  رب  قّدـصت  هک  مینک  ضرف  رگا  لثملا : یف 

. درادیم لاسرا  وا 
125 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دناسرب دیز  بانج  هب  ار  ریقف  نآ  گرم  ربخ  دشابیمن ، تّجح  اعرش  کیچیه  شتداهش  هن  شلوق و  هن  هک  يدرف  یتدم  زا  سپ  رگا  لاح :
ار نّیعم  غلبم  قباسلا  یف  امک  وا  هک  دبلطیم  هدعاق ، نیا  همّلسم  ّهلدا  هطساو  هب  قّدصت  بوجو  باحـصتسا  اجنیا  رد  تسیچ ؟ دیز  فیلکت 

هدیدان ار  نآ  هب  لمع  بوجو  باحـصتسا و  دـیز  ياقآ  هچنانچ  لاح : دـیامن . ادـیپ  ریقف  نآ  توف  هب  ملع  هک  نیا  ات  دـیامن  لاسرا  وا  يارب 
هدرک تفلاخم  عراش  مکح  اب  دـیدرت  نودـب  دـیامن ، لمع  تسا  هدـش  لصاح  شیارب  روکذـم  ربخ  طسوت  هک  يربتعم  ریغ  ّنظ  هب  هتفرگ و 

. تسا
؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  امش  يریگهجیتن  * 

تـسا هدـش  کّسمت  نآ  هب  مراهچ  هجو  رد  هک  یلاـمتحا  داریا  نآ  هب  تبون  رگید  ّنظ  هب  لـمع  رد  یلاکـشا  نینچ  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا 
. دشابیم افق  زا  لکا  لثم : ماقم  نیا  رد  روکذم  لیلعت  رگید : ترابع  هب  دسریمن و 

؟ تسیچ روبذم  لیلعت  رد  افق ) زا  لکا   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
. تسا هدومن  یط  ار  رتهدیچیپ  لکشم و  قیرط  هدرک و  اهر  ار  ناسآ  هار  رّرقم  هک : تسا  نیا 

؟ دینک نییبت  رتهداس  نابز  هب  ار  خیش  قیرط  دیناوتیم  ایآ  * 
جراخ لاح  ود  زا  دشاب  یناسفن  لیم  ای  طایتحا و  باب  زا  هچنانچ  تسا و  مارح  اقلطم  دـشاب  دـبعت  باب  زا  رگا  نظ  هب  لمع  مییوگیم : هلب ،

دوجوم دـعاوق  لوصا و  اـب  ّنظ  هب  لـمع  رگا  و  تسا . زیاـج  دـیدرت  ـالب  دـشاب  قفاوم  دوجوم  دـعاوق  لوصا و  اـب  ّنظ  هب  لـمع  رگا  تسین :
. ربتعم ریغ  ّنظ  هب  هن  دوش و  لمع  دعاوق  لوصا و  نآ  هب  دیاب  هدومرف  هک  تسا  عراش  مکح  اب  هیعطق  تفلاخم  اعطق  دشاب  فلاخم 

هک تسین  مزال  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  تاـبثا  يارب  یهتنم  دـشابیم ، مارح  هربتعم  ّهلدا  لوصا و  ّدر  حرط و  هیحاـن  زا  نظ  هب  لـمع  هجیتن : رد 
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. یلامجا ملع  اب  دشابیم  هیلامتحا  فلاخم  ّنظ  هب  لمع  مییوگب :
. لیلد ای  لصا و  هب  لمع  بوجو  موزل و  هب  عراش  مکح  اب  تسا  هیعطق  تفلاخم  ّنظ  هب  لمع  مییوگیم : هکلب 

؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  یلبق و  لاثم  ریظنت  رد  * 
هب رگا  اجنیا : رد  دـناسریم . ار  هعمج  بوجو  باحـصتسا ، نکل  تسا و  هدـش  مئاق  هعمج  تمرح  رب  ّنظ  هک ، مینک  ضرف  رگا  لـثملا : یف 

. کشلاب نیقیلا  ضقنت  ال  هدومرف : هک  عراش  مکح  اب  میاهدرک  هیعطق  تفلاخم  مییامن  لمع  ّنظ 
لیـصحت هکنیا  اـی  دـنکیم و  تیاـفک  داـقتعالا  قلطم  هک  میدّدرم  یلو  فیلکت  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  مییوگب : هک  تسین  مزـال  نیارباـنب :

زیاـج هجیتن  رد  نّقیتم و  فیلکت  اـب  تسا  هیلاـمتحا  تفلاـخم  داـقتعالا  قلطم  لیـصحت  هک ؛ میوش  دـقتعم  اذـل  تسا و  مزـال  یعطق  داـقتعا 
. دشابیمن

126 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

لمعلا دّرجم  اّما  و  القن . القع و  لطاب  وه  و  کّشلاب ، دّبعت  ۀعیرـشلا  یف  هب  لمعلاب  عراشلا  ءاضر  یف  کّشلا  عم  ّنظلاب  دـّبعّتلا  ّنا  هلـصاح : و 
لمعلاـف عفاّرلا ؛ ملعی  یّتح  اهنومـضمب  ذـخالا  بوجو  یلع  ۀـّلادلا  ۀـّیلمعلا  وا  ۀـّیظفللا  لوصـالا  نم  الـصا  فلاـخ  اذا  مّرحم  وهف  هقبط  یلع 

. لوصألا یضتقمل  افلاخم  هب  لمعلا  ناک  هّللا و  مکح  ّهناب  امزتلم  هب  لمع  اذا  امک  ۀمرحلل ، ناتهج  هیف  عمتجی  دق  ّنظلاب :
نوکی دق ال  و  لوصالا . یـضتقم  فلاخی  مل  مزتلا و  وا  هّللا ، مکح  هنوکب  مزتلی  مل  لصالا و  فلاخ  اذا  امک  ةدحاو ، ۀـهج  هیف  قّقحتی  دـق  و 

هجو یلع  هب  لمع  اذا  اـمک  باوثلا ، هیلع  ّقحتـسی  دـق  ذـئنیح  و  الـصا ؛ فلاـخی  مل  هّللا و  مکح  هنوکب  مزتلی  مل  اذا  اـمک  الـصا ، باـقع  هیف 
. حارتقالا یّهشتلا و  هجو  یلع  هب  لمع  اذا  امک  ّقحتسی ، دق ال  طایتحالا و 

: همجرت

روکذم لصا  زا  خیش  ریرقت  لصاح 

رظن زا  کش  هب  دـّبعت  نیا  تسا و  کش  هب  دـّبعت  دوخ  ّنظ  هب  لمع  هب  عراش  تیاضر  رد  کش  اـب  یملع  ریغ  هراـما  هب  لـمع  هک : تسا  نیا 
. تسا لطاب  عرش  لقع و 

رب تلالد  هک  تئارب ) باحـصتسا و  لثم :  ) هیلمع ای  هّیظفل  لوصا  زا  یلـصا  اـب  هک  تسا  مارح  یناـمز  ّنظ ، قبطرب  لـمع  ماـجنا  فرـص  اـما 
یلـصا نینچ  حرط  بجوم  نظ  هب  لمع  ینعی : دشاب ، هتـشاد  تفلاخم  دراد ، عفار  لوصح  زا  شیپ  ات  نآ  نومـضم  هب  لمع  ذـخا و  بوجو 

. دوش

جراخ رد  نآ  قّقحت  ّنظ و  هب  لمع  ءاحنا  هجیتن :

هراشا

مکح هکنیا  هب  مازتلا  اب  دنکیم  لمع  نادب  فّلکم  هک  یماگنه  لثم  دوشیم ، عمج  تمرح  تاهج  زا  تهج  ود  نظ  هب  لمع  رد  یهاگ  - 1
. دشاب فلاخم  هربتعم  لوصا  ياضتقم  اب  لمع  نیا  اقافتا  تسا و  هللا 

ياضتقم اب  تفلاخم  نآ  هب  لمع  هک  ییاج  نآ  لثم : دنکیم ، ادیپ  قّقحت  نظ ) هب  لمع   ) نآ رد  تمرح  تاهج  زا  تهج  کی  یهاگ  و  - 2
یتفلاخم روکذـم  لوصا  ياـضتقم  اـب  نکل  دوش و  مزتلم  هکنیا  اـی  تسا ، هّللا  مکح  هکنیا  هب  تسا  هدـشن  مزتلم  هک  یلاـح  رد  تسا  لوصا 
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. دشاب هتشادن 
لمع تسا و  هللا  مکح  نونظم  هک  دوشیمن  مزتلم  فّلکم  هک  ییاـج  نآ  لـثم  درادـن ، دوجو  یباـقع  ّنظ  هب  لـمع  رد  الـصا  یهاـگ  و  - 3

رجا و قحتـسم  ّنظ  هب  لمع  رطاخ  هب  فّلکم  تاقوا  زا  ياهراپ  رد  تروص  نیا  رد  دـشاب و  هتـشادن  یفلاخت  لصا  ياضتقم  اـب  هدـش  ماـجنا 
. تسا هدروآ  طایتحا  هجو  رب  ار  نآ  فّلکم  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  باوث 

. حارتقا یهشت و  هجو  رب  دنک  لمع  نظ  رب  هک  تسا  ینامز  نآ  تسین و  باوث  قحتسم  فّلکم  یهاگ  و 
127 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ دسریم هجیتن  هچ  هب  درک  دراو  نارگید  طسوت  هدش  سیسأت  لوصا  هب  خیش  هک  یتالاکشا  زا  * 

لمعلا ۀـمرح  لصالا   ) هکنیا زا  دوب  ترابع  نآ  هدومن و  سیـسأت  شدوخ  هک  تسا  یلـصا  نامه  لـصا  نیرتهب  هک : دـسریم  هجیتن  نیا  هب 
(. لیلدب جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب 

؟ تسیچ روبزم  لصا  لصاح  * 
: ّنظ هب  لمع  - 1

. تسا کش  هب  دّبعت  نیا  هن . ای  دراد  ّتیجح  یّنظ  نینچ  ایآ  هک  دشاب  هتشاد  کش  لماع ، نکل  دشاب  مازتلا  دّبعت و  يور  زا  رگا  فلا )
. تسا مارح  هعبرا  هلدا  مکح  هب  عیرشت  تسا و  عیرشت  ینعی : نیدلا ؛ یف  نیدلا  نم  هنوک  ملعی  مل  ام  لاخدا  کش  هب  دّبعت  ب )

. تسا مارح  مازتلا  دّبعت و  باب  زا  نظ  هب  لمع  سپ :
: یناسفن لیم  ای  طایتحا  باب  زا  ّنظ  هب  لمع  اّما  - 2

. تسا لاکشاالب  دشاب  قفاوم  هّیلمع  لوصا  زا  یلصا  ای  هیظفل  لوصا  زا  یلصا  اب  رگا 
دعاوق لوصا و  ّتیجح  لیالد  اب  هّیعطق  تفلاـخم  بجوم  هک  ارچ  تسا ، مارح  دـشاب  فلاـخم  هّیلمع  اـی  هّیظفل و  لوصا  زا  یلـصا  اـب  رگا  و 

. دشابیم هطوبرم 
؟ تسیچ القن )..  القع و  لطاب  وه  کشلاب و  دّبعت   ) ترابع رد  یلقن  یلقع و  لاطبا  زا  دارم  * 

وحن نیا  لامتحا و  هب  ندرک  افتکا  هدوب و  کش  هب  دّبعت  عراش ، تیاضر  زارحا  مدع  تروص  رد  نآ  هب  دـبعت  نظ و  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
. تسا لطاب  عرش  رظن  زا  هچ  لقع و  رظن  زا  هچ  لاثتما  زا 

. دومن افتکا  هدش  ماجنا  لمع  هب  ناوتیمن  القع  تسا و  ضرغ  لّصحم  رد  کش  قیداصم  زا  هکنوچ  تسا ، لطاب  لقع  رظن  زا  - 1
: لثملا یف 

رگا لاح  دـیامن . فرـصم  نیلیـسیسکومآ  لوسپک  يدوبهب  تهج  دـیاب  دـیوگب : تسا  يویر  تنوفع  هب  التبم  هک  يرامیب  هب  کشزپ  رگا 
تسین مولعم  نآ  زا  ددع  فرصم 20  اب  نکل  دوشیم و  لصاح  يدوبهب  نیلیسیسکومآ  لوسپک  ددع  فرصم 30  اب  هک  دیامن  نیقی  رامیب 

. دوش لصاح  يدوبهب  نینچ  هک 
. دیامن فرصم  ار  روکذم  لوسپک  زا  ددع  هک 30  دنکیم  فّلکم  ار  وا  لقع  اجنیا : رد 

؟ ارچ و  تسا ؟ روکذم  لاثم  لیبق  زا  زین  هیف  نحن  ام  ایآ  * 
: هکاریز هلب ،

128 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لوـصح هک  لـعف  زا  ضرغ  هک  دراد  عـطق  دـشاب  تسا ) ینیقی  نآ  ّتیجح  لـیلد  هک   ) یملع قـیرط  اـی  ملع و  يور  زا  شلمع  فـّلکم  رگا 

. تسین هنوگنیا  ّنظ  هب  لمع  رد  هکنآ  لاح  و  تسا ، هتفای  قّقحت  تسا  لاثتما 
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( دشاب هتشاد  دوجو  هک  یتروص  رد   ) هدعاق لصا و  فالخرب  لمع  زا  ار  فّلکم  دعاوق ، لوصا و  هکاریز : تسا ، لطاب  عرـش  رظن  زا  اّما  - 2
. تسا هدومن  اهنآ  قبطرب  لمع  ماجنا  هب  فظوم  ار  وا  هتشاد و  رذحرب 

؟ دوب یتروص  هچ  هب  رظان  دش  رکذ  اج  نیدب  ات  هیف  نحن  ام  رد  هک  یبلاطم  * 
. دهد ماجنا  عراش  هب  شدانتسا  دّبعت و  يور  زا  ار  لمع  هک : یتروص  هب 

؟ دراد تروص  دنچ  دیامن  شماجنا  هب  مادقا  دّبعت  نودب  دهد و  قیبطت  ّنظ  اب  افرص  ار  لمع  فّلکم  رگا  * 
: دراد تروص  ود 

تهج کی  ای  هک  دـشاب  یلمع  ای  یظفل و  لصا  فلاخم  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  دـشاب و  باقع  هذـخاؤم و  شلاـبند  هب  ّنظ  هب  لـمع  فلا :
. دمآ دهاوخ  يدعب  لیصفت  رد  نآ  حیضوت  هک  تمرح ، تاهج  زا  تهج  ود  ای  تسا  نآ  رد  تمرح 

. دشابن باقع  هذخاؤم و  شلابند  هب  ّنظ  هب  لمع  ب :
؟ تسیچ خلا ) عمتجی ...  دق  نظلاب  لمعلاف   ) ترابع زا  دارم  * 

. دومن رکذ  هیف  نحن  ام  نوماریپ  اج  نیدب  ات  هک  یبلاطم  زا  تسا  خیش  يدنبعمج 
: نّظلاب لمعلاف 

ۀمرحلل ناتهج  هیف  عمتجی  دق  - 1
. تسا باقع  ود  ياراد  اذل  مارح و  تهج  ود  زا  ّنظ  هب  لمع  دراوم  یخرب  رد  ینعی :

. دشاب ربتعم  یلمع  لصا  ای  یظفل  لصا  اب  ّنظ  تفلاخم  دّبعت 2 - يور  زا  نظ 1 - هب  لمع  هک  تسا  يدراوم  رد  قوف  بلطم  هتکن :
ۀمرحلا نم  ةدحاو  ۀهج  هیف  قّقحت  دق  و  - 2

. تسا باقع  کی  ّقحتسم  هدوب و  مارح  تهج  کی  زا  ّنظ  هب  لمع  دراوم  یخرب  رد  ینعی :
: تسا ضرف  ود  ياراد  دوخ  مّود  تروص  هتکن :

دشاب هتـشادن  تفلاخم  يربتعم  لیلد  ای  لصا  اب  ّنظ  میراد و  کش  نآ  ّتیجح  هب  هکیلاحرد  مینک  لمع  ّنظ  هب  نیدت  دّبعت و  يور  زا  رگا 
. تسا مارح  عیرشت  باب  زا  اهنت 

حرط باب  زا  دشاب ، فلاخم  ربتعم  لیلد  ای  لصا  اب  یلو  دشاب  مازتلا  نودب  ّنظ  هب  لمع  ینعی : مینکن  لمع  ّنظ  هب  نیدت  دّبعت و  يور  زا  رگا 
. تسا مارح  ربتعم  لیلد  ای  لصا  ّدر  و 

129 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 ... امک الصا  باقع  هیف  نوکی  دق ال  و  - 3

. درادن مه  باقع  اذل  دشابیمن و  مارح  یتهج  چیه  زا  ّنظ  هب  لمع  دراوم  یخرب  رد  ینعی :
؟ تسا يدراوم  هچ  رد  روبزم  ضرف  * 

: هکیلاحرد مییامن  لمع  ّنظ  هب  هک  تسا  يدراوم  رد 
. دراد تفلاخم  يربتعم  لیلد  ای  لصا  اب  ّنظ  هن  تسا و  عراش  مکح  نیا  هکنیا  هب  میوشیم  مزتلم  هن 

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  مّود  ضرف  هتکن :
. دوشیم هداد  مه  شاداپ  باوث و  نآ  هب  دشاب  طایتحا  هجو  رب  ّنظ  هب  لمع  رگا  فلا :

دراد و باوث  هن  دشاب ، ینطاب  لیم  اهتـشا و  باب  زا  دنک 2 - هضراعم  رگید  طایتحا  اب  یلو 1 - دـشاب  طایتحا  هجو  رب  ّنظ  هب  لمع  رگا  ب :
. باقع هن 

130 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: نتم
دانتسا الب  هقباطی  ام  یلع  لمعلاف  هّقح ، یف  هّللا  مکح  هاّدؤم  نوکب  مازتلالا  لمعلا و  یف  هیلا  دانتسالا  وه  ّنظلاب  لمعلا  ۀقیقح  نکل  و  اذه . و 

لوصالا فلاخ  اذا  ّهنأ  رمألا  ۀـیاغ  اهفلاخ - وأ  لوصالا  قفاو  اقلطم - مارح  هب  دـّبعتلا  ّنظلاب و  لمعلا  ّنا  لاقی : نأ  ّحـصف  هب ، المع  سیل  هیلا 
یف ریـشا  دـق  و  هفالخب . ملعی  یّتح  هب  لمعلاب  رومأملا  لصألا  حرط  ۀـهج  نم  و  عیرـشتلا ، مازتلالا و  ۀـهج  نم  نیتهج : نم  باـقعلا  ّقحتـسی 

و [ 20] مّدقتملا بیرقتلاب  [ 19] َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  یلاعت : هلوق  یلوالا  یلا  هیف  ریـشا  اّممف  نیتهجلا : یلا  ۀّنـسلا  باتکلا و 
و [ 22] ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  یلاعت : هلوق  ۀـیناثلا  یلا  هیف  ریـشا  اّمم  و  [. 21 «] ملعی وه ال  ّقحلاب و  یـضق  لجر  : » مالّـسلا هیلع  هلوق 

. لوصالا ّۀلدأ  سفن  و  [ 23 «] هحلصی اّمم  رثکأ  هدسفی  ام  ناک  ملع  ریغب  ساّنلا  یتفأ  نم   » هلوق
: همجرت

كاردتسا

قح رد  تسا  هّللا  مکح  ّنظ  لولدم  اّدؤم و  هکنیا  هب  ندش  مزتلم  لمع و  رد  تسا  ّنظ  هب  نتسج  دانتـسا  نامه  ّنظ  هب  لمع  تقیقح  نکل  و 
هب ّنظ  هب  لـمع  دوش : هتفگ  هک  تسا  تسرد  سپ  تسین ، ّنظ  هب  لـمع  نآ ، هب  نتـسج  دانتـسا  نودـب  ّنظ  قبطرب  لـمع  سپ  فّلکم ،)  ) وا
ود زا  دـشاب  لوصا  اب  فلاخم  رگا  ّنظ  هب  لمع  هکنیا : رما  تیاـهن  فلاـخم ، هچ  دـشاب  لوصا  اـب  قفاوم  هچ  تسا  مارح  اـقلطم  نآ  هب  دـّبعت 

: تسا باقع  قحتسم  تهج 
رد و  دـشابیم . نآ  هب  لمع  هب  رومأم  دـنکن  ادـیپ  نآ  فالخ  هب  ملع  اـت  هک ، یلـصا  حرط  تهج  زا  یکی  عیرـشت و  مازتلا و  تهج  زا  یکی 

. تسا هدش  هراشا  تهج  ود  ره  هب  هدراو  رابخا  میرک و  نآرق 
نآ بیرقت  هک  َنوُرَتْفَت  ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  هک : تسا  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  هدـش  هراـشا  لّوا  تهج  هب  نآ  رد  هک  یتاـیآ  زا 

. تشذگ
«. ملعی وه ال  ّقحلاب و  یضق  لجر  : » هک مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  هدراو  رابخا  زا  و 

.* ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  هفیرش  هیآ  هدش  هراشا  مود  تهج  هب  نآ  رد  هک  یتایآ  زا  و 
(. هحلصی اّمم  رثکا  هدسفی  ام  ناک  ملع  ریغب  سانلا  یتفا  نم   » تیاور هدراو  رابخا  زا  و 

. دنوشیم بوسحم  لوصا  ّهلدا  هلمج  زا  هک  یتایاور  و 
131 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ خلا ) لمعلا ....  ۀقیقح  ّنکل  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دش نایب  هچنآ  ذخا  نتسناد و  زا  سپ  خیش  بناج  زا  تسا  یکاردتسا 
؟ تسیچ خیش  كاردتسا  لصاح  * 

ای لمع و  هناگهس  ياهتروص  فیدر  رد  عراش  هب  دانتـسا  نودـب  ّنظ و  اب  قباطم  ار  لعف  ماـجنا  طاـیتحا و  هب  لـمع  هچرگا  هک : تسا  نیا 
هک تسا  قداـص  یتروص  رد  ّنظ  هب  لـمع  هکنوچ ، درادـن  رتشیب  تروص  کـی  ّنظ  وه  اـمب  ّنظ  هب  لـمع  نکل ، و  میدروآ . ّنظ  هب  دـّبعت 

ماجنا فرـص  سپ  تسا ، یعقاو  هللا  مکح  نآ  ياّدؤم  هکنیا  هب  دوش  مزتلم  هداد و  ماجنا  عراـش  هب  دانتـسا  هب  دـّبعت و  يور  زا  ار  نآ  لـماع ،
. دوشیمن هدناوخ  ّنظ  هب  لمع  عراش  هب  دانتسا  نودب  لمع 

؟ تسیچ طایتحا  ناونع  هب  نظ  هب  لمع  سپ  * 
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. ّنظ هب  لمع  هن  تسا  طایتحا  هب  لمع 
. دوب وکین  نسح و  هّیبوجو  ههبش  رد  طایتحا  دوبن ، مه  بوجو  هب  ّنظ  رگا  هجیتن  رد 

؟ تسیچ اهتشا  ناونع  هب  نظ  هب  لمع  سپ  * 
. دشابن ای  دشاب  نظ  هچ  تسا ، نتشیوخ  ياهتشا  لیم و  هب  لمع  هکلب  دشابیمن  نظ  هب  لمع  تقیقح  رد  مهنآ 

؟ تسیچ ّنظلاب ).....  لمعلا  ّنا  لاقی  نا  ّحصف   ) ترابع زا  دارم  * 
مارح اقلطم  نظ  هب  دـّبعت  ای  ّنظ  هب  لمع  هک  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  ماـقم  نیا  رد  اذـل  و  ّنظ . هب  دـّبعت  ینعی  ّنظ ، هب  لـمع  هک : تسا  نیا 

. تفلاخم ای  دیامن  تقفاوم  لوصا  زا  یلصا  اب  هچ  تسا ،
: رگید ترابع  هب 

قفاوم لوصا  زا  یلصا  اب  هچ  تسا  عورشمان  مارح و  اقلطم  دشاب  قداص  یملع  ریغ  هراما  هب  دبعت  نظ و  هب  لمع  لعف ، رب  هک  يدروم  ره  رد 
: هک توافت  نیا  اب  دشاب . فلاخم  هکنیا  ای  و 

. تسا عیرشت  نامه  هک  تسا  مارح  تهجکی  زا  دیآرد  لصا  اب  قفاوم  رگا 
هک يربتعم  لیلد  ای  لصا و  ّدر  حرط و  تهج  زا  یکی  عیرـشت و  تهج  زا  یکی  تسا ، مارح  تهج  ود  زا  دـیآرد  لـصا  اـب  فلاـخم  رگا  و 

. تسا مارح  نآ  اب  تفلاخم  هدوب و  تّجح  ام  يارب 
؟ تسیچ نیتهجلا )...  یلا  ۀنسلا  باتکلا و  یف  ریشا  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 

هبنج زا  نظ  هب  لمع  تمرح  هب  مه  هدش ، هراشا  عیرشت  دّبعت و  هبنج  زا  نظ  هب  لمع  تمرح  هب  مه  تایاور  تایآ و  ناسل  رد  هک : تسا  نیا 
. هدیدرگ هراشا  ربتعم  لیلد  ای  لصا  اب  شتفلاخم 

132 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ لّوالا )....  یلا  هیف  ریشا  امف   ) ترابع زا  دارم  * 

. َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  دیوگیم : نآرق  هک  تسا  عیرشت  هبنج  زا  لمع  تمرح  نایب 
: هک تسا  نیا  یلوا  تهج  هب  هفیرش  هیآ  رد  هراشا  هجو  و 

ءارتفا رگید : ترابع  هب  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  دـنوادخ  هب  ءارتفا  تسا و  دـنوادخ  هب  ءارتفا  هدادـن  هزاجا  نادـب  دـنوادخ  هک  يزیچ  دانـسا 
. دنهد تبسن  وا  هب  ار  یمکح  عراش ، زا  یلعف  نذا  نودب  هکنیا  زا  تسترابع 

؟ تسا ءارتفا  مه  زاب  دریذپ  تروص  نظ  یملع و  ریغ  هراما  ساسا  رب  عراش  هب  یمکح  دانسا  رگا  * 
. تسین تسرد  یملع  ریغ  هراما  ّنظ و  رب  لمع  قیبطت  درجم  هب  عرش و  هب  دانتسا  نودب  عراش  هب  یمکح  نداد  تبسن  هلب ،

؟ دیراد قوف  ياعّدم  رب  یلیلد  هچ  * 
رد ار  نوـنظم  اـی  موـهوم و  رما  هک  يوـحن  هب  تسا  یلاـعت  يادـخ  هب  مکح  نداد  تبـسن  هفیرـش ، هیآ  رد  ءارتـفا  زا  دارم  هک ، ار  لـیلد  نیا 

. تسا ملع  ریغ  هب  دّبعت  يانعم  نامه  نیا  هک  دنهد ، ناشن  مولعم  تروص 
؟ دوشیم لصاح  روکذم  هجو  ندش  نشور  زا  ياهجیتن  هچ  * 

تسا و هجو  نیمه  هب  افرـص  یملع  ریغ  هراما  ّنظ و  يور  زا  ندرک  قح  هب  مکح  نوچ  هک  تهج  نیا  هب  تیاور  هراـشا  هجو  ندـش  نشور 
یّلک مکح  رب  نمضتم  لمتـشم و  لاحنیعرد  نکل  تسا ، یـصخش  یئزج و  تارجاشم  تاعزانم و  هب  نداد  هلـصیف  نامه  تواضق  هچرگا 

، ضرف بسحهب  هکنآ  لاح  و  دیوجیم . دانتسا  نآ  هب  امازلا  هدوب و  دّبعتم  نآ  هب  تبسن  یضاق  هک  تسا  قح  ترـضح  هب  بوسنم  هک  تسا 
. درادن شدانتسا  هب  ملع 

؟ تسیچ خلا ) ۀیناّثلا .....  یلا  هیف  ریشا  اّمم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
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. رگید ربتعم  لیلد  ای  لصا  اب  نآ  تفلاخم  هبنج  ینعی  تسا . یناث  تهج  هب  هفیرش  هیآ  رد  هراشا  هجو  نایب 
؟ تسیچ مود  تهج  هب  هفیرش  هیآ  رد  هراشا  هجو  * 

عقاو اب  فلاـخم  یلمع  نینچ  اریز  تسا  یملع  ریغ  هراـما  ّنظ و  هب  لـمع  رب  شنزرـس  خـیبوت و  ماـقم  رد  ثیداـحا  تاـیآ و  هک : تسا  نیا 
. تسا

؟ تسیچ عقاو  زا  دارم  * 
. تسا عقاو  هلزنم  هب  عقاو و  مکح  رد  اهنآ  نیماضم  هک  هربتعم  لوصا  تاراما و  ینعی : یلیزنت  عقاو  ای  تسا  ملع  ای 

؟ دوشیم یسک  هچ  لماش  ثیدح  هیآ و  خیبوت  * 
. دوش دّبعتم  ّنظ  هب  هدرک و  اهر  ار  هربتعم  لوصا  تاراما و  هب  لمع  هک  دوشیم  یسک  لماش 

133 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دوشیم لصاح  ياهجیتن  هچ  قوف  تاحیضوت  زا  * 

هک تسانعم  نیا  هب  رهاظلا  یلع  هچرگا  ملع  ریغ  هب  ياوتف  ای  مکح  رودص  هک  تسا  نآ  تهج ، نیا  هب  ربخ  هراشا  هجو  هک  دوشیم  نشور 
اهنت شنزرس  خیبوت و  هک  تسا  نیا  ربخ  رهاظ  نکل  و  دنهدیم . رارق  عراش  هب  دانتسا  سابل  رد  تسین  مولعم  عراش  هب  شدانتسا  هک  یمکح 

. دیآیمرد عقاو  اب  فلاخم  ابلاغ  هک  تسا  ّنظ  هب  لمع  نیا  اریز  دشابیم ، ّنظ  هب  لمع  رب 
؟ تسیچ تمرح  باکترا  رد  كالم  طانم و  نیاربانب  * 

. تسا عقاو  اب  تفلاخم 
؟ دوشیم دشاب  عراش  هب  دانتسا  هجورب  ّنظ  هب  لمع  هک  يدروم  لماش  قوف  كالم  ایآ  * 

. دوشیم هلب 
؟ دوشیم زین  تراما  نیماضم  لوصا و  تایدؤم  لماش  روکذم  كالم  ایآ  * 

لمع اهنآ  هب  هک  تسا  فظوم  فّلکم  ریخ و  هتفرگن ، تروص  تاراما  نیماضم  لوصا و  تایدؤم  هب  تبـسن  فـالخ  فشک  هک  یناـمز  اـت 
. دوش دّبعتم  ّنظ  هب  دنکن و  اهر  ار  اهنآ  دنک و 

؟ هدش هئارا  ربتعم  لیلد  ای  لصا  اب  نآ  تفلاخم  هبنج  زا  ّنظ  هب  لمع  تمرح  رب  یلیالد  هچ  هب  * 
«.* ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ   » هفیرش هیآ  - 1
؟ تسا هنوگچ  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

: دنیوگیم
. تسا طبض  تبث و  ظوفحم  حول  رد  هک  یعقاو  مکح  ینعی  قح ، - 1

. هربتعم نونظ  زا  یکی  ای  تسا  ملع  ای  قح  هب  ندیسر  هار  - 2
. هدیسرن نآ  رابتعا  رب  یلیلد  هک  ینامگ  ینعی  هفیرش ، هیآ  رد  ّنظ  - 3

. دنکیمن زاینیب  ربتعم  ّنظ  ای  ملع  ینعی ، ّقح ، زا  ار  امش  ربتعم  ریغ  ّنظ  نیاربانب 
«. هحلصی اّمم  رثکا  هدسفی  ام  ناک  ملع  ریغب  سانلا  یتفا  نم   » فیرش ثیدح  - 2

؟ تسا هنوگچ  ثیدح  تلالد  هوحن  لالدتسا و  تیفیک  * 
: هک دنیوگیم 

(. ربتعم ّنظ  ینعی ،  ) يدّبعت ملع  و  ینیقی )  ) ینادجو ملع  زا  معا  دشاب . ملع  يور  زا  دیاب  يوتف  - 1
. دوب دهاوخ  شحالصا  زا  رتشیب  شداسفا  دهدیم  يوتف  مدرم  يارب  ربتعم  ریغ  ّنظ  نامگ و  فرصهب  هک  یسک  - 2
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. مییامن لمع  لیلدیب  ّنظ  هب  میرادن  قح  سپ :
134 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. مهلاثما و  کشلاب ...  نیقیلا  ضقنت  ال  : ) لیبق زا  هیلمع ، لوصا  هیظفل و  لوصا  ّتیجح  ّهلدا  - 3
؟ تسا هنوگچ  ّهلدا  نیا  تلالد  هوحن  * 

فالخرب ربتعم  ّنظ  ای  ملع  هک  یتقو  ات  درک ، لمع  باحـصتسا  هب  دیاب  ربتعم ) ریغ  نظ  رد   ) تسا مزال  هک  اجنآ  هک ، دنراد  تلالد  ّهلدا  نیا 
. دوش لصاح  نآ 

نیا تسا و  هدرک  تفلاخم  کشلاب ) نیقیلا  ضقنت  ال   ) لیلد اب  دنکیمن  لمع  مه  باحـصتسا  هب  درادن و  ربتعم  ّنظ  ای  ملع  هک  یـسک  سپ 
. تسا مارح  راک 

. دنک لمع  دامتعا و  ربتعم  ریغ  ّنظ  هب  درادن  قح  نیاربانب :
دّبعت روص  فیدر  رد  ار  عراش  هب  دانتسا  نودب  ّنظ  اب  قباطم  ار  لعف  ماجنا  طایتحا و  هب  لمع  هچرگا  روکذم : نتم  رد  خیش  هدومرف  لصاح 

عراـش و هب  دانتـسا  هب  ار  لـمع  نآ  لـماع ، هک  دوشیم  قّقحم  یتـقو  ّنظ  هب  لـمع  ینعی  تسا ، يرگید  زیچ  تیعقاو  نکل  میدروآ ، ّنظ  هب 
. دهد ماجنا  تسا  یعقاو  هللا  مکح  نآ  يادؤم  هکنیا  هب  مازتلا 

. دوشیمن هتفگ  نظ  هب  لمع  دهد ، تبسن  عراش  هب  ار  نآ  هکنیا  نودب  لمع  ماجنا  فرص  نیاربانب :
اب هاوخ  تسا . عورـشمان  مارح و  لعف  نآ  دـشاب ، قداص  یملع  ریغ  هراما  هب  دـّبعت  ّنظ و  هب  لمع  اـم ، لـعف  رب  هک  يدروم  ره  رد  هجیتن : رد 

فلاخم رگا  هتبلا  تسین . تیعورـشم  كالم  زاوج و  رایعم  لصا ، اب  تفلاخم  ای  تقفاوم  اریز  فلاخم . هاوخ  دـشاب ، قباطم  قفاوم و  لوصا 
. تسا تّمذم  ّقحتسم  رظن  ود  زا  شلعاف  دوب  لصا 

؟ تسیچ لعف  زاوج  مدع  زاوج و  رد  رایعم  كالم و  سپ  * 
. تسا عراش  هب  نآ  دانتسا  مدع  ای  تسوا ) هیحان  زا  نآ  رودص  هب  ملع  نودب   ) عراش هب  لعف  دانتسا 

135 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: هیبنت

مدع ةروصب  دـّیقم  ریغ  ۀـّیلمع ) وأ  تناک  ۀـّیظفل   ) لوصالا رابتعا  ّنأ  نم  قیقحتلا  وه  ام  یلع  ّینبم  نیتهجلا  نم  ۀـمرحلا  نم  انرکذ  ام  ّنا  ّمث 
مازتلالا و هجو  یلع  ال  اقلطم - لمعلا  ۀمرح  ۀلاصأ  عنمی  نأ  لئاقلف  اهفالخ  یلع  ّنظلا  نوک  مدـع  طارتشاب  انلق  اذا  اّمأ  و  اهفالخ ؛ یلع  ّنظلا 

-: هریغ یلع  ال 
یلع ۀـلأسملا  کلت  یف  دوجوملا  لصألا  یلا  عوجرلا  نیب  ّنظلاـب و  لـمعلا  نیب  اـهیف  رمـألا  نارودـلف  ۀـلأسملا  یف  ملعلا  رّـسیت  مدـع  عم  اـّمأ 

وأ امهنیب  رییختلا  رمألا  ۀیاغف  ضورفملا ؛ ّهنأل  لصألا ، کلذب  دّبعتلا  یلع  لیلد  کلذـک ال  ّنظلاب  دـّبعتلا  یلع  لیلد  امک ال  و  ّنظلا ، فالخ 
. لقعلا مکحب  نّیعتیف  عقاولا ، یلا  برقأ  هنوکل  ّنظلا ، میدقت 

بوجوب لوقلا  یلع  ّینبم  نیقیلا  لیـصحت  بوجو  ّنظلا و  لیـصحتب  اهیف  ءافتکالا  زاوج  مدع  ّنألف  ۀـلأسملا  یف  ملعلا  نم  نّکمتلا  عم  اّمأ  و 
یلع لیلد  الف  هعفد ، بجی  موهوملا ال  ررضلا  ّنأ  ّنظلا و  لیصحت  بوجو  نم  دیزأب  مکحی  لقعلا ال  ّنأ  یعّدا  اذا  اّمأ  املع ، عقاولا  لیصحت 

. نّکمتلا عم  ملعلا  لیصحت  موزل 
136 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


: همجرت

هیبنت

رکذ لـصا ) حرط  عیرـشت و  تهج   ) تهج ود  رد  دوش ) لـصا  حرط  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  دـّبعت  يور  زا   ) ّنظ هب  لـمع  تمرح  زا  هچنآ 
فالخرب هک  یتروص  هب  دّیقم  یلمع  ای  هدوب  یظفل  هکنیا  زا  معا  لوصا  ندوب  ربتعم  هک  انعم  نیدب  تسا  هناقّقحم  رظن  يأر و  رب  انب  میدومن 

. تسین دشابن  یّنظ  اهنآ 
تمرح تلاصا  ینعی  روبزم  لـصا  یلئاـق  تسا  نکمم  مینادـب  اـهنآ  فـالخرب  یّنظ  ندوبن  هب  طورـشم  ار  لوصا  نآ  ندوب  ربتعم  رگا  اـّما  و 

. هن ای  دوش  دانتسا  مازتلا و  ّنظ  هب  هکنیا  زا  معا  دریذپن ، هدرک  عنم  ار  ّنظ  هب  لمع 
: هکنیا بلطم  حیضوت 

عوجر و نیب  نظ و  هب  لمع  نیب  هلئـسم  نآ  رد  تسا  رئاد  رما  زاـین ، دروم  هلئـسم  رد  ملع  یملع و  لـیلد  هب  نتفاـین  تسد  تروص  رد  اـما  و 
روطنیمه درادن ، دوجو  نظ  هب  دـّبعت  رب  یلیلد  چـیه  هک  يروطنامه  سپ  تسا ، ّنظ  فالخرب  هتـشاد و  دوجو  نآ  رد  هک  یلـصا  هب  لمع 

. دشابیم يدروم  نینچ  رد  مالک  ضرف  لصا ، هب  دبعت  رب  لیلد  مدع  اریز  درادن ، دوجو  زین  نآ  هب  لمع  لصا و  هب  دّبعت  رب  یلیلد  چیه 
ّنظ هکنیا  لیلد  هب  نآ  هب  لمع  تسا و  ّنظ  نتشاد  مدقم  ای  نظ ، لصا و  زا  کیره  هب  لمع  رد  تسا  فّلکم  ندوب  ریخم  ای  رما  تیاهن  سپ 

. ددرگیم حرط  لصا  هدش و  نّیعتم  نآ  هب  لمع  لقع  مکح  هب  تسا و  برقا  عقاو  هب  تبسن 
زاوج مدـع  اریز  دـشابیمن  مارح  نظ  هب  لمع  زاب  زاین ، دروم  هلئـسم  رد  ملع  لوصح  ای  یملع  لیلد  هب  یبایتسد  زا  نکمت  تروص  رد  اما  و 

. عطق يور  زا  تسا  عقاو  لیصحت  بوجو  هب  لوق  رب  ینبم  نیقی  ملع و  لیصحت  موزل  هلئسم و  نآ  رد  ّنظ  هب  افتکا 
یلیلد سپ  دنادیمن  مزال  ار  یلامتحا  ررـض  عفد  دنکیمن و  مکح  عقاوهب  ّنظ  لیـصحت  بوجو  زا  رتشیب  هب  لقع  هک  دوش  اعدا  رگا  نکل  و 

. دشاب هتشاد  دوجو  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  ییاناوت  هچرگا  درادن  دوجو  ملع  لیصحت  موزل  رب 
137 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
بوجو رب  تلالد  اضرف  هک  باحـصتسا ) لثم   ) هیلمع لوصا  دراوم  رد  و  روهظلا ) ۀـلاصا  لثم   ) هیظفل لوصا  دراوم  رد  دـییامرفب  ۀـمدقم  * 

؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  دنراد  هعمج 
نیا رد  میشاب . هتـشاد  هعمج  تمرح  هب  نیقی  الثم  میـشاب ، هتـشاد  روکذم  لصا  فالخرب  ینادجو  نیقی  ام  هک : تسا  نیا  تروص  کی  - 1

؟ ارچ یلمع . ای  یظفل  لصا  هب  هن  هدرک  لمع  نیقی  هب  دیاب  تروص ،
. تسین لصا  يارب  یئاج  رگید  میدش  ملاع  یتقو  اذل  میرادن و  ملع  ام  هک  تسا  ینامز  ات  هیلمع  هّیظفل و  لوصا  ّتیجح  اریز 

نیا رد  دنک ، تلالد  هعمج  باحـصتسا  رب  هقث  ربخ  الثم  دوش ، هماقا  روکذم  لصا  فالخرب  يربتعم  ّنظ  هک : تسا  نیا  تروص  کی  و  - 2
؟ ارچ مینک . کّسمت  لصا  هب  میرادن  قح  مینک و  دی  عفر  رهاظ  زا  دیاب  تروص 

. دشابن اهنآ  فالخرب  ای )...  هقث  ربخ   ) يربتعم ّنظ  هک  تسا  ینامز  ات  روکذم  لوصا  ّتیجح  اریز 
، میوشیم هیلمع  لوصا  هب  کّسمتم  دـیدرت  نودـب  تروص  نیا  رد  میـشاب ، هتـشاد  بوجو  رد  کش  اـم  هک : تسا  نیا  تروص  کـی  و  - 3

. تسا یحالطصا  کش  دروم  نیمه  هیلمع  لوصا  هب  لمع  زا  نّقیتم  ردق  اریز  ارچ ؟ مینکیم . لمع  باحصتسا  لصا  هب  ینعی 
، یـسایق ّنظ  لثم  تسا  هدش  لاطبا  هّیعطق  لیالد  اب  هک  یّنظ  یهتنم  میـشاب ، هتـشاد  لصا  فالخرب  نظ  ام  هک : تسا  نیا  تروص  کی  و  - 4

. مینکیمن انتعا  دوخ  ّنظ  هب  مییوجیم و  کّسمت  یلمع  ای  یظفل  لصا  هب  لاکشاالب  زین  تروص  نیا  رد 
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: هک تسا  نیا  تروص  کی  و  - 5
. میشاب دّدرم  نظ  نیا  ّتیجح  مدع  ّتیجح و  رد  نکل  و  میشاب ، هتشاد  لصا  فالخرب  ّنظ  ام 

ّلحم روکذم  ضرف  تروص  نیا  رد  نآ ، بوجو  رب  باحـصتسا  یلمع  لصا  یلو  دـنک  تلالد  هعمج  تمرح  رب  هیئاوتف  ترهـش  لثملا : یف 
. تسا ثحب 

؟ دینک رارکت  ارصتخم  ار  تهج  ود  نیا  دشاب ، مارح  ّنظ  هب  لمع  دناهدش  ببس  هک  دراد  دوجو  تهج  ود  ّنظ  هب  لمع  رد  دش  هتفگ  * 
. دنک لمع  نآ  هب  دیاب  فّلکم  تسا و  ّنظ  لباقم  رد  هک  یلصا  حرط  یکی  نآ و  هب  دانتسا  مازتلا و  تهج  یکی 

؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  زا  خیش  دوصقم  لصاح  قوف  تامّدقم  هب  هجوت  اب  * 
دیاب هکلب  تسین ، عورشمان  مارح و  طرش ، دیق و  نودب  قلطم و  روطهب  ّنظ ، هب  لمع  هک : تسا  نیا 

138 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک مییوگیم  تهجنیمههب  و  مییامن . یطرش  دیق و  هب  دّیقم  ار  نآ  هدش و  لیصفت  هب  لئاق 

باحـصتسا لثم  هیلمع ، لوصا  و  هراهطلا و )...  ۀلاصا  ۀقیقحلا ، ۀلاصا  قالطالا ، ۀلاصا  مومعلا ، ۀـلاصا   ) لثم هیظفل ، لوصا  ّتیجح  باب  رد 
. دراد دوجو  انبم  ود  تئارب و ...  و 

دوجو اهنآ  فالخرب  یّنظ  هچ  دـیامن ؛ لمع  اهنآ  هب  تسا  فّظوم  فّلکم  دـناتّجح و  اـقلطم  هیلمع  هّیظفل و  لوصا  دـناهدومرف : یخرب  - 1
. دشاب هتشادن  دوجو  ای  دشاب  هتشاد 

؟ دریگیم ار  روکذم  لوصا  ّتیجح  يولج  ربتعم  ّنظ  دیتفگ  یلبق  ثحابم  رد  لاؤس ، * 
. تسا ربتعم  ریغ  ّنظ  نامه  دشاب ) هتشاد  دوجو  اهنآ  فالخرب  یّنظ  هچ   ) روکذم ترابع  زا  دارم  هلب ،

؟ دناتجح اقلطم  روکذم  لوصا  مه  زاب  يدّبعت  ای  ینادجو  ملع  دوجو  اب  ایآ  * 
. دوشیم هتفرگ  اهنآ  ّتیجح  يولج  ریخ ،

؟ تسیچ قوف  هیرظن  لصاح  * 
. تسین طورشم  دّیقم و  ناشیا  رظن  زا  هیلمع  هیظفل و  لوصا  رابتعا  هک : تسا  نیا 

رگا اریز  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  اهنآ  فالخرب  یّنظ  هکنیا  هب  تسا  دـّیقم  اهنآ  هب  لمع  موزل  روکذـم و  لوصا  رابتعا  دـناهدومرف : یخرب  - 2
اهنآ هب  تسین  مزال  هتـشادن و  ّتیجح  لوصا  نیا  رگید  رابتعالا ، كوکـشم  هچ  دـشاب  ربتعم  ّنظ  نآ  هچ  دوب  راک  رد  اـهنآ  فـالخرب  ینظ 

. دوش لمع 
. طورشم تسا و  دّیقم  روکذم  لوصا  ّتیجح  روکذم  يأر  قبط  نیاربانب :

؟ دریگیم ياهجیتن  هچ  قوف  همدقم  نایب  زا  خیش  * 
لّوا هیرظن  يانبم  رب  لصا ) حرط  ثیح  زا  یکی  عیرـشت و  تهج  زا  یکی   ) دـش رکذ  هک  یتهج  ود  رابتعا  هب  نظ  هب  لمع  تمرح  دـیوگیم :

. دنادقتعم نآ  هب  قیقحت  لها  تسا و  قح  يانبم  هک  تسا 
دـشاب و دـّبعت  وحن  هب  هچ  تسین  لمع  تمرح  لصا ، تفگ : دومن و  راکنا  ار  نظ  هب  لمع  تمرح  ناوتیم  مّود ، رظن  يأر و  ساسا  رب  یلو 

. میشابن هچ  میشاب و  نّکمتم  ملع  لیصحت  زا  هچ  دشابن ، هچ  دشاب و  لصا  ّدر  مزلتسم  هچ  دّبعت ، ریغ  وحن  هب  هچ 
؟ تسیچ مّود  هّیرظن  هب  خساپ  رد  قوف  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 

: دراد عوقو  ناکما  نامز  ود  رد  روکذم  ّنظ  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
هب لمع  زج  یهار  هدوب و  ناوتان  هلئـسم  مکح  هب  ملع  لیـصحت  زا  نظ ، هب  لماع  ینعی  فّلکم  هک  دریذـپ  تروص  یناـمز  ّنظ  هب  لـمع  - 1

. دشاب هتشادن  ّنظ 
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رد هک  ار  یلـصا  دیامن و  دوخ  ّنظ  هب  لمع  فّلکم  هکنیا  نیب  تسا  رئاد  رما  اریز  درادن  یلاکـشا  روذـحم و  ّنظ  هب  لمع  املـسم  اجنیا : رد 
دروم ار  نآ  هدرک  دامتعا  لصا  هب  ای  دیامن  حرط  دراد  دوجو  هلئسم  نآ 

139 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکن ییانتعا  ّنظ  هب  دهد و  رارق  لمع 

؟ دینزب یلاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 
ام هک  تسا  ریاد  رما  اجنیا : رد  تسا . مارح  دیوگیم : ّنظ  هکنآ  لاح  تسا و  بجاو  هعمج  دیوگیم : باحصتسا ) ینعی   ) لصا لثملا : یف 

لـصا هب  دـّبعت  رب  مه  یلیلد  میرادـن ، تسد  رد  نظ  هب  دـّبعت  رب  یلیلد  هک  روطناـمه  نکل  مینک . عوـجر  لـصا  هب  اـی  مینک و  لـمع  ّنظ  هب 
سپ دراد : دوجو  ّنظ  نیا  هکنآ  لاح  دـشابن و  وا  فالخرب  ّنظ  هک  تسا  تّجح  لـصا  یناـمز  قوف ، ياـنبم  ساـسا  رب  اریز  ارچ ؟ میرادـن .

. درادن ّتیجح  لصا 
: مییوگب هک  تسا  نیا  رما  تیاهن  اذل : و 

هب نّیعم  روطهب  دیاب  هکنیا  ای  درادـن . حـیجرت  يرگید  رب  ّنظ  لصا و  زا  کیچـیه  نوچ  میتسه  ّریخم  لصا  هب  لمع  ّنظ و  هب  لمع  نایم  - 1
ّنظ هب  لـمع  نقیتم ، ردـق  باـب  زا  اذـل  تسا و  رتشیب  عقاو  اـب  شتقفاوم  لاـمتحا  تسا و  عقاو  يوس  هب  قیرط  ّنظ  هک ، ارچ  مینک  لـمع  ّنظ 

. دباییم نّیعت 
. دروآ تسد  هب  یملع  ای  ملع  قیرط  زا  ار  هلئسم  مکح  دشاب  رداق  فّلکم  هک  دبای  قّقحت  یتروص  رد  ّنظ  هب  لمع  - 2

لها هک  ارچ  تسین . مارح  یطرش  دیق و  نودب  قلطم و  روطهب  یملع  قیرط  حرط  نظ و  هب  لمع  یملع ، ای  ملع  زا  نکمت  ضرف  اب  اجنیا : رد 
. دناهدومن ریرقت  انبم  ود  رب  ار  هلئسم  هدش و  لیضفت  هب  لئاق  نآ  رد  قیقحت 

ار هلئـسم  مکح  ملع ، لیـصحت  رب  ییاناوت  تروص  رد  تسا  مزـال  فّلکم  رب  ملع  باـب  حاـتفنا  ناـمز  رد  دـناهدومرف : روهـشم )  ) یخرب - 1
رب هک  دـیامن ، باـنتجا  تسا  یعقاو  مکح  هب  نیقی  لوصح  مدـع  بجوم  هک  یّنظ  داـقتعا  هنوگره  زا  دروآ و  تسد  هب  نیقی  ملع و  روطهب 

. تسا مارح  هدوبن و  زیاج  ّنظ  هب  لمع  يأر  نیا  يانبم 
اریز میرادـن ؛ یملع  ملع و  قیرط  صوصخ  هب  لـمع  موزل  رب  یلیلد  ملع ، باـب  حاـتفنا  ناـمز  رد  دـناهدومرف : يراوزبس ) قّقحم   ) یخرب - 2

داقتعا لیـصحت  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح  هکلب  تسین ؛ بجاو  یّنظ ، قیرط  زا  مکح  زارحا  ّنظ و  هب  لـمع  زا  شیب  هک  دـنکیم  مکح  لـقع 
. مینک حجار 

. تسین تسد  رد  نظ  هب  لمع  تمرح  لیصحت و  موزل  رب  یلیلد  چیه  تسا  تسرد  مّود )  ) يأر نیا  هک  دوش  اعّدا  رگا  لاح :
؟ تسین بجاو  یّنظ  قیرط  زا  مکح ، زارحا  ّنظ و  هب  لمع  زا  شیب  هک  دنکیم  مکح  لقع  دومرف  ارچ  * 

هک یموهوم  ررض  عفد  هک  تسا  نآ  لولعم  ندرک  لمع  ملع  هب  اهنت  نتخادنا و  تمحز  هب  ار  دوخ  اریز 
140 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنادیمن مزال  ار  لمتحم  ررض  عفد  لقع ، هک  یلاح  رد  دشاب ، بجاو  دراد  دوجو  ّنظ  هب  لمع  رد 
؟ تسیچ ّنظ  ندوب  برقا  هجو  خیش  رظنهب  * 

ناشتّیّجح رابتعا و  رب  یلیلد  یخرب  دنربتعم و  یخرب  اهتنم  دنتسه ، عقاو  نداد  ناشن  رد  قیرط  تاراما  مامت  تسا و  هراما  ّنظ  هک : تسا  نیا 
. درادن دوجو 

: رگید ترابع  هب 
. تسین نینچ  لصا  هکنآ  لاح  تسا و  ندوب  هراما  ّتیقیرط و  ناونع  ياراد  عقاو ، هب  تبسن  ّنظ 

؟ تسا تسرد  لصا  ّنظ و  نوماریپ  خیش  بناج  زا  قوف  تواضق  ایآ  * 
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ریغ نظ  فالخرب  تسا ، هدـش  تباث  هرواحم  لها  يانب  فرع و  لـها  زاـکترا  هب  اـهنآ  ّتیجح  دنتـسه و  هراـما  زین  هیظفل  لوصا  اریز  ریخ ،
. تسا ّتیجح  دقاف  هک  ربتعم 

. دشاب برقا  عقاو  هب  تبسن  لصا  زا  دناوتیمن  ّنظ  نیاربانب :
؟ دنوش عقاو  هراما  قیرط و  ات  دنرادن  عقاو  هب  يرظن  هّیلمع  لوصا  اّما  * 

. تسناد برقا  اهنآ  زا  ار  ّنظ  شجنس  ماقم  رد  ناوتیمن  دنرادن  عقاو  هب  يرظن  لوصا  نیا  نوچ  تسا و  تسرد  هلب ،
141 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
اذـه یف  ماربالا  ضقنلا و  یف  مالکلا  اولاطأ  دـق  و  ّنظلاب ، لمعلا  نع  ۀـیهانلا  تایآلاب  ّنظلاب  لمعلا  ۀـمرح  ۀـلاصأ  یلع  ّلدتـسی  اـّمبر  ّهنا  ّمث 

. تفرع ام  دعب  هرکذ  یف  ۀّمهم  ةرمث  امب ال  ماقملا 
قباطت نع  الـضف  لقعلا ، تاّیرورـض  نم  ّهنأ  تفرع  دقف  ّنظلا ، يّدؤمب  نّیدتلا  مازتلالا و  دـّبعتلا و  ۀـمرح  یلع  اهب  لالدتـسالا  دـیرا  نا  ّهنأل 

. هیلع ۀّیلقنلا  ۀثالثلا  ّۀلدألا 
ملعلا نم  نّکمتلا  عم  عقاولا  فلاخ  اذا  هتمرح  دـیرا  ناف  هیلا : دانتـسا  نع  نکی  مل  نا  ّنظلل و  قباطملا  لمعلا  ۀـمرح  یلع  اهتلالد  دـیرا  نا  و 

نا و  ۀـّیعقاولا ؛ ۀـّلدألا  کلذ  یف  یفکیف  هب  ملعلا  نم  نّکمتلا  عم  عقاولا  فلاخ  اذا  هتمرح  دـیرا  نا  و  ۀـّیعقاولا ؛ ۀـّلدألا  کلذ  یف  یفکیف  هب ،
روص اهیراجم  ّنأ  نم  قیقحتلا ، وه  ام  یلع  ءانب  لوصالا ، ّۀلدأ  اضیأ  هیف  یفکیف  ملعلا  نم  نّکمتلا  مدـع  عم  لوصالا  فلاخ  اذا  هتمرح  دـیرا 

نّکمتلا نم  عقاولل  لمعلا  ۀفلاخم  مدع  هب و  نّیدت  هیلا و  دانتـسا  نود  نم  ّنظلل  قباطملا  لمعلا  ۀـمرح  دـیرا  نا  و  ّنظلل ؛ لماشلا  ملعلا  مدـع 
. اضیأ هتمرحل  هجو  و ال  کلذ ، ۀمرح  یلع  اهریغ  یف  اهیف و ال  ۀلالد  الف  عقاولا ، نع  زجعلا  عم  لوصالا  یضتقمل  هنم و ال 

تایآلا و ۀلالد  یف  مالکلا  ۀلاطا  یف  ّمهم  الف  میرحتلا ، ّيرورض  ّهنا  تفرع  دق  و  هب ، نیدّتلا  ّنظلاب و  دّبعتلا  وه  تایآلا  نومضم  ّنا  رهاّظلا  و 
. اهمدع

اهرابتعا یلع  لیلدلا  میقا  یّتلا  ۀّیملعلا  ریغلا  رومالا  نم  لصالا  اذه  نم  هجورخب  لیق  وا  جرخ  ام  نایب  ۀـلاسرلا  هذـه  هل  عوضوملا  ّمهملا  اّمنا 
. روما یه  و  ۀلمجلا ، یف  وا  اقلطم  ّنظلا  یلا  عوجرلل  ابجوم  هولعج  يذلا  ملعلا  باب  دادسنا  نع  رظنلا  عطق  عم 

142 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

ّنظ هب  لمع  تمرح  رب  رگید  لالدتسا 

نآ ماربا  ضقن و  رد  یهاگ  دنشابیم و  ّنظ  هب  لمع  زا  یهان  هک  دوشیم  لالدتـسا  یتایآ  هب  نظ  هب  لمع  تمرح  تلاصا  تابثا  رد  اسبهچ 
تایآ نیا  هب  لالدتسا  زا  رگا  اریز : تسین . اهنآ  رکذ  رد  ياهرمث  هتشذگ  بلاطم  نتـسناد  اب  هک  دناهدیـشک  ازارد  هب  ار  نخـس  ماقم  نیا  رد 

ّهلدا هب  دـسر  هچ  تسا  هیلقع  تایرورـض  تالقتـسم و  زا  روکذـم  تمرح  هک  یتسناد  البق  دـشاب ، دارم  ّنظ  يادؤم  هب  لمع  تمرح  تاـبثا 
دانتـسا يور  زا  هچرگا  دشاب  تسا  ّنظ  اب  قباطم  هک  یلمع  تمرح  رب  تایآ  نآ  تلالد  دارم  رگا  و  عامجا ) تنـس ، باتک ،  ) رگید هناگهس 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دشاب  هتفاین  قّقحت  ّنظ  هب 
نامه سفن  سپ  دـیآرد  عقاو  اب  فلاخم  لمع  نآ  هتـشاد و  عقاو  هب  ملع  زا  نّکمت  هک  یناـمز  رد  دـشاب  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  دارم  رگا  - 1

. تسا یفاک  ّنظ  هب  لمع  نآ  تمرح  تابثا  رد  هیعقاو  ّهلدا 
هلدا سفن  زاب  درادـن ، دوجو  عقاو  هب  ملع  زا  نّکمت  هک  ینامز  رد  لوصا  اب  شتفلاخم  رطاـخ  هب  دـشاب  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  دارم  رگا  و  - 2

هچ درادن  دوجو  ملع  هک  دشابیم  يروص  لوصا  يراجم  هک  تسا  یضتقم  قیقحت  اریز  تسا ، یفاک  ّنظ  هب  لمع  تمرح  تابثا  رد  لوصا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


. هن ای  دشاب  هتشاد  دوجو  ّنظ 
هب ملع  زا  نکمت  تروص  رد  هکلب  تسا ، قباطم  نآ  اب  افرـص  نظ  هب  دـّبعت  دانتـسا و  نودـب  هک  دـشاب  یلمع  تمرح  تاـبثا  دارم  رگا  و  - 3

نیا ریغ  تایآ و  نیا  رد  یتلـالد  هنوگچـیه  سپ  تسا ؛ قفاوم  زین  لـصا  اـب  نآ  بسک  زا  یئاـناوت  مدـع  ضرف  رد  عقاو و  اـب  عقاو  لیـصحت 
. دسریمن رظنهب  دانتسا  نودب  ّنظ  اب  قباطم  لمع  تمرح  يارب  یهجو  اساسا  درادن و  دوجو  یلمع  نینچ  تمرح  رب  تایآ 

يدـّبعت نینچ  هک  يدـیمهف  لـبق  بلاـطم  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  نآ  هب  نّیدـت  ّنظ و  هب  دـّبعت  روکذـم  تاـیآ  نومـضم  رهاـظ  بسح  هب  و 
تسین و مزال  روکذم  هلئـسم  تابثا  رد  اهنآ  تلالد  مدـع  ای  تایآ و  تلالد  رد  مالک  هلاطا  زا  رادـقم  نیا  اذـل  و  تسا ، يرورـض  شتمرح 

. درادن یتیمها 
اب ام  رظنهب  هّیظفل ) هّیعـضو  تاراما  لثم :  ) تسا یملع  ریغ  نونظ  جورخ  نایب  تسا  هدـش  هتـشون  نآ  رطاـخ  هب  ّنظ  هلاـسر  هک  مهم  عوضوم 
نآ رابتعا  رب  یّـصاخ  لیلد  ملع  باب  دادـسنا  لیلد  زا  رظنعطق  اب  هک  ّنظ ) هب  لمع  تمرح  تلاصا  ینعی :  ) یلّوا لـصا  نآ  تحت  زا  نارگید 

. تسا هدش  هماقا 
. دنوشیم حرش  الیذ  هک  دنتسه  يروما  نونظ  نیا  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) لمعلا ...  ۀمرح  ۀلاصا  یلع  ّلدتسی  اّمبر   ) ترابع زا  دارم  * 
اهنآ نومضم  هک  دناهتسج  کّسمت  یتایآ  هب  نآ  ّیط  رد  هدومن و  نظ  هب  لمع  تمرح  رد  نییلوصا  زا  یخرب  هک  تسا  یلالدتـسا  هب  هراشا 

. تسا نآ  هب  دانتسا  دّبعت و  رب  تّمذم  ّنظ و  هب  لمع  زا  یهن 
؟ دنتسه یتایآ  هچ  تارضح  نیا  لالدتسا  دروم  تایآ  * 

: تسا لیذ  هفیرش  تایآ 
سنوی 59. َنوُرَتْفَت  ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  - 1

مجنلا 28. ًاْئیَش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  - 2
ءارسا 36. ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  - 3

مجنلا 28. َنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  - 4
ءاسن 157. ِنَّظلا  َعابِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  - 5

. ٌمیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسَْحت  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  - 6
: هتکن

ازارد هب  ار  ثحب  دناهدمآرب و  لاکـشا  ماربا و  ضقن و  ماقم  رد  رگید  یتعامج  دناهتـسج و  کسمت  تایآ  نیا  هب  یخرب  دـیامرفیم : خـیش 
. درادن دوجو  ياهرمث  اهنآ  رکذ  رد  ام  داقتعا  هب  هک  دناهدیشک 

: مییآیمرب تالالدتسا  هنوگنیا  هب  داریا  دقن و  ماقم  رد  دیفم  رصتخم و  روطهب  اذل  و 
؟ تسیچ روکذم  تایآ  هب  تارضح  لالدتسا  رد  خیش  لاکشا  * 

. دشابیمن یلاخ  لامتحا  ود  زا  لدتسم  دارم  روکذم و  تایآ  هب  لالدتسا  دیامرفیم :
هب لمع  لالدتسا ، دروم  تایآ  مکح  هب  رگید  ترابع  هب  دشاب ، ّنظ  ياّدؤم  هب  مازتلا  زاوج  مدع  دّبعت و  تمرح  لالدتسا ، زا  دارم  هکنیا  - 1

. تسا مارح  نیدت  دّبعت و  ناونع  هب  ّنظ 
. دشابن دّبعت  دانتسا و  يور  زا  دنچره  تسا ، هدش  رداص  ّنظ  قبطرب  هک  دشاب  یلمع  تمرح  لالدتسا ، زا  دارم  هکنیا  - 2
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؟ تسیچ لّوا  لامتحا  هب  خیش  خساپ  * 
ّنظ و هب  لمع  تمرح  دش ، ثحب  مه  البق  هکنانچ  اریز  تسا ، رابتعا  دقاف  هراما  ياّدؤم  هب  مازتلا  زاوج  مدع  دـّبعت و  تمرح  هک ، تسا  نیا 

دروم هک  ات  تسین  هروکذـم  تایآ  هب  کّسمت  هب  يزاین  اذـل  و  تسا . هّیلقع  تاّلقتـسم  دراوم  زا  یلقع و  تایرورـض  زا  تعدـب  زاوج  مدـع 
. ّلقتسم لیلد  هن  تسا  لقع  مکح  هب  داشرا  زین  قوف  تایآ  تلالد  نیاربانب : دوش ، عقاو  ماربا  ضقن و 
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؟ تسیچ مود  لامتحا  هب  خیش  خساپ  * 

دوخ لامتحا  نیا  تسا ، مارح  اهتـشا  طایتحا و  ناونع  هب  هنظم  هب  ندومن  لمع  قوف  تایآ  مکح  هب  هک  تسا  نیا  ناـتدارم  رگا  دـیامرفیم :
: تسا تروص  هس  ياراد 

نودب هک  دنک  تردابم  یلمع  ماجنا  هب  هتفرن و  عقاو  لیصحت  لابند  هب  نکل  هدوب و  عقاوهب  ملع  لیصحت  زا  رداق  فّلکم  هکنیا : لوا  تروص 
. تسا مارح  نظ  هب  لمع  نیا  تایآ  مکح  هب  هک  دیآرد ، عقاو  اب  فلاخم  نظ و  اب  قباطم  دّبعت  دانتسا و 

زا یلصا  هب  ملع  زا  نکمت  مدع  تروص  رد  هک  هدش  فیلکت  وا  رب  نکل  تسین و  عقاو  هب  ملع  لیـصحت  رب  رداق  فّلکم  هکنیا : مود  تروص 
فلاخم ّنظ و  اب  قباطم  دّبعت  دانتـسا و  نودب  هک  دنک  مادقا  یلمع  ماجنا  هب  درک و  ضارعا  لصا  نیا  زا  وا  یلو  دـیامن ، لمع  هیلمع  لوصا 

. تسا لصا  ياّدؤم  لولدم و  اب 
زا ییاناوت  تروص  رد  شّنظ  اب  قباطت  رب  هوالع  هک  دـهد  ماـجنا  ار  یلمع  نآ  هب  دـّبعت  نظ و  هب  دانتـسا  نودـب  فّلکم  هکنیا : موس  تروص 

. دشاب قفاوم  زین  لصا  اب  ملع  بسک  زا  تردق  مدع  ضرف  هب  عقاو و  قباطم  عقاو  لیصحت  هب  ملع 
؟ تسیچ مود  لامتحا  زا  لّوا  تروص  هب  خیش  خساپ  * 

هک یعقاو  مکح  ّهلدا  دوخ  هکلب  تسین  قوف  تاـیآ  هب  کّـسمت  هب  يزاـین  تروص  نیا  رد  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  تاـبثا  يارب  هک : تسا  نیا 
. دراد نظ  هب  لمع  تمرح  رب  تلالد  بجاو  ای  لالح و  ای  تسا  مارح  رما  نالف  دیوگیم 

؛ تسا یلیلد  نینچ  لیـصحت  رب  رداـق  فـلکم  تسا و  تمرح  راگیـس  ندیـشک  یعقاو  مکح  هـکنیا  رب  دـنک  تلـالد  لـیلد  رگا  لـثملا : یف 
اما هدومنن  دـّبعت  شّنظ  هب  هکیلاـح  نیعرد  تسا و  هدیـشک  ار  راگیـس  نکل  هدومن  دانتـسا  شّنظ  هب  هن  هتفر و  لـیلد  لاـبند  هب  هن  کـلذعم 
هب دیاب  هکلب  تسین ، یتسرد  راک  روبزم  تایآ  هب  لالدتسا  راگیس  ندیشک  تمرح  تابثا  يارب  اجنیا  رد  تسا  هدمآرد  قفاوم  نآ  اب  شلمع 

. دومن داهشتسا  لالدتسا و  دراد  تلالد  نآ  تمرح  رب  هک  یلیلد  نامه 
؟ تسیچ مّود  لامتحا  زا  مّود  تروص  هب  خیش  خساپ  * 

، لوصا ّتیجح  ّهلدا  دوخ  زین  ضرف  نیا  رد  هکلب  میرادـن ، تاـیآ  هب  کّـسمت  هب  يزاـین  هدـشدای  لـمع  تمرح  تاـبثا  تهج  زین  اـجنیا  رد 
فـالخرب ّنظ  هچ  دـننادیم ، تجح  ملع  نادـقف  ناـمز  رد  ار  هیلمع  اـی  هیظفل و  لوصا  ّهلدا ، نیا  اریز  تسا ، مارح  ّنظ  هب  لـمع  دـیوگیم 

. هن ای  دشاب 
؟ دینزب لاثم  قوف  خساپ  نییبت  رد  * 

بوجو یضتقم  نآ ، ثلث  ود  نتفر  زا  لبق  روگنا  کی  بآ  تساجن  تمرح و  باحصتسا  لثملا : یف 
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. تسا نآ  زا  لوانت  زاوج  مدع  بانتجا و 
لوانت روگنا  بآ  نآ  زا  روکذم  ّنظ  هب  دانتـسا  نودـب  نکل  و  تسا ؛ هتفر  نآ  ثلث  ود  هک  دومن  ادـیپ  يربتعم  ریغ  نامگ  فّلکم  رگا  لاح :

یفاک رخآ ) نیقیب  هضقنا  لب  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  ال   ) لثم هداد ، رارق  تّجح  ار  باحـصتسا  هک  ياّهلدا  نامه  لـعف  نیا  تمرح  رد  دومن ،
. تسین هفیرش  تایآ  هب  کّسمت  هب  يزاین  تسا و 
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؟ تسیچ مّود  لامتحا  زا  مّوس  تروص  هب  خیش  خساپ  * 
: هک تسا  نیا 

رظنهب نآ  رد  تمرح  يارب  یهجو  هک  ارچ  تسا  هّیتاذ  تمرح  هب  مارح  ّنظ  هب  لـمع  هـک  دـنرادن  تلـالد  نآ  ریغ  هـن  روکذـم و  تاـیآ  هـن 
. دسریمن

؟ تسا حیحص  لامتحا  مادک  روکذم  لامتحا  راهچ  زا  خیش  رظنهب  * 
و تسا ؛ فرصنم  نآ  تروص  هس  ره  اب  مّود  لامتحا  زا  یّلک  روطهب  هفیرـش  تایآ  ارهاظ  هک  ارچ  تسا . حیحـص  لّوا  لامتحا  ناشیا  رظنهب 

مه لامتحا  نیمه  رد  هک  تسا  لّوا  لامتحا  نامه  نیا  دریذـپ و  ماجنا  دانتـسا  دـّبعت و  يور  زا  ّنظ  هب  لمع  هک  دراد  یتروص  هب  رظن  افرص 
. تسا یهیدب  شتمرح  هک  ارچ  تسین ؛ تایآ  هب  کّسمت  هب  يزاین 

؟ دینک هئارا  نظ  ای  عطق و  هب  لمع  یئاجک  یگنوگچ و  رد  یّلک  يدنبمیسقت  کی  دیناوتیم  ایآ  * 
. عطاق ریغ  ای  تسا  عطاق  ای  هلئسم ؛ کی  مکح  هب  تبسن  فّلکم ، مییوگیم :

. كاش ای  تسا  ّناظ  ای  تسین  عطاق  رگا  و  دنک . لمع  شعطق  هب  دیاب  تسا  عطاق  رگا 
. تسین يربتعم  لیلد  هب  دنتسم  تسا و  ربتعم  ریغ  شّنظ  ای  تسا  يربتعم  لیلد  هب  دنتسم  تسا و  ربتعم  شّنظ  ای  تسا  ّناظ  رگا 

. دنک لمع  هیلمع ، لوصا  هب  دراد  هفیظو  تسا  ربتعم  ریغ  شنظ  رگا  دنک و  لمع  نادب  دیاب  تسا  ربتعم  شنظ  رگا 
؟ تسا لاکشاالب  ربتعم  ریغ  ّنظ  هب  دروخرب  ماگنه  لصا  هب  لمع  سپ  * 

. تسا لاکشاالب  صوصخ  نیا  رد  هلب ،
یقرف چیه  تسا و  لاکشاالب  لصا  هب  لمع  زین  ربتعم  ریغ  ّنظ  رد  تسا  لاکـشاالب  لصا  هب  لمع  کش  صوصخ  رد  هکيروطنامه  ینعی :

. درادن کش  اب  دروم  نیا  رد 
؟ تسین ود  نیا  نایم  یتوافت  ربتعم ، ریغ  ّنظ  ای  کش  هب  دروخرب  ماگنه  لصا  هب  لمع  رد  ارچ  * 

ربتعم ریغ  ّنظ  ای  کش  زا  معا  ملع  نادقف  تروص  رد  هک  دوشیم  تشادرب  لوصا  ّتیجح  ّهلدا  زا  اریز 
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. تسا یلمع  لصا  هب  عوجر  فّلکم  هفیظو 
؟ تسا یلیلد  هنوگچ  اهرابتعا )...  یلع  لیلدلا  میقا   ) ترابع رد  لیلد )  ) زا دارم  * 

. تسا صاخ  ّنظ  دشاب  یلیلد  نینچ  هب  دنتسم  یّنظ  هکنانچ  تسا . ّصاخ  ربتعم و  لیلد 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دناهدرک  هماقا  ّنظ  هب  لمع  زاوج  رب  هک  ياّهلدا  رگم  * 

. ماع ّهلدا  ب : صاخ ، ّهلدا  فلا : تسا : مسق  ود  رب 
؟ دنمانیم هچ  ار  ّهلدا  نیا  هب  دنتسم  ّنظ  تسیچ و  صاخ  ّهلدا  زا  دارم  * 

. دناهتسناد ربتعم  ار  ّنظ  یصّخشم  ناکم  ای  صاخ و  دروم  رد  هک  تسا  ياّهلدا  دارم 
. دنمانیم صاخ  ّنظ  ار  ّهلدا  نیا  هب  دنتسم  ّنظ  هک  ظافلا  یناعم  هل و  عوضوم  صیخشت  رد  يوغل  لوق  ای  هیعرش  ماکحا  رد  دحاو  ربخ  لثم :

؟ تسیچ ماع  ّهلدا  زا  دارم  * 
روطهب ار  ّنظ  هک  دادـسنا  لیلد  لثم  دـننادیم  تجح  يدروم  هب  نآ  نداد  صاـصتخا  نودـب  قلطم و  روطهب  ار  ّنظ  هک  تسا  یلیـالد  دارم 

. دوشیم هدیمان  قلطم  ّنظ  تسا  یلیلد  نینچ  هب  دنتسم  هک  ینظ  تسنادیم و  تّجح  قلطم 
؟ تسا یلصا  هنوگچ  دومن  سیسأت  يزاوج  نینچ  مدع  ّنظ و  هب  لمع  زاوج  رد  خیش  هک  ار  یلصا  دییامرفب  نایاپ  رد  * 

(. لیلّدلاب جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  لصالا   ) هک تسا  نیا 
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؟ تسیچ روکذم  لصا  لصاح  * 
. تسا هدش  هماقا  نآ  ّتیجح  رب  يربتعم  صاخ و  لیلد  هک  یّنظ  رگم  تسا  عورشمان  مارح و  ّنظ  هب  دانتسا  دّبعت و  هک : تسا  نیا 

؟ دوب هچ  روکذم  لصا  رب  خیش  لیلد  * 
هب يزاین  روکذم  لصا  سیـسأت  رد  اذـل  دـنکیم و  تیافک  نآ  هب  دـّبعت  زاوج  مدـع  رد  ّنظ ، ّتیجح  رد  دـیدرت  ّکش و  دوخ  هک ؛ دوب  نیا 

. تشذگ الصفم  نآ  حرش  هک  تسین  دنسپ  دروم  زین  هطوبرم  تایآ  هب  کّسمت  سپ  دشابیمن . رگید  زرحم  لصا  کی 
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: نتم
: روما یه  و 

: نیمسق یلع  یه  ۀّنسلا و  باتکلا و  ظافلا  نم  ۀّیعرشلا  ماکحالا  طابنتسا  یف  ۀلومعملا  تارامالا  اهنم :
ۀلاصأ و  زاجملا ، ةدارا  لامتحا  دـنع  ۀـقیقحلا  ۀـلاصأک  کلذ ، فالخ  ةدارا  لامتحا  دـنع  مّلکتملا  دارم  صیخـشتل  لمعی  اـم  لّوـألا : مسقلا 
عطقلا لصح  ول  هل  میکحلا  مّلکتملا  ةداراب  عطقی  يذـّلا  ینعملا  نع  ۀـفراصلا  ۀـنیرقلا  مدـع  ۀـلاصأ  یلا  ّلکلا  عجرم  و  قـالطالا - مومعلا و 

لهأ اهدمتعی  یّتلا  ۀّیماقملا  نئارقلاک  و  عضولا ، ّدح  یلا  هلوصو  مدع  یلع  ءانب  عئاشلا  درفلا  یف  قلطملا  لامعتـسا  ۀـبلغک  و  ۀـنیرقلا - مدـعب 
ثیحب مهتارواحم ، یف  ناسللا  لهأ  دنع  ةربتعملا  رومالا  ۀـلمجلاب ، و  کلذ . وحن  رظحلا و  مّهوت  بیقع  رمألا  عوقوک  مهتارواحم  یف  ناسللا 

. احیبق هنم  کلذ  ّدع  ةربتعم  ۀنیرق  بصن  نود  نم  اهاضتقم  فالخ  میهفتلل  دصاقلا  مّلکتملا  دارأ  ول 
« دیعـصلا  » ظفل ّنأ  صیخـشتک  اهفالخ ، نع  اهرهاوظ  اهقئاقح و  نع  اهتازاجم  زییمت  ظافلألا و  عاضوأ  صیخـشتل  لمعی  ام  یناّثلا : مسقلا  و 
و ۀـقلطملا ؟ ۀـحابإلا  یف  هروهظ  بجوی  له  رظحلا  مّهوت  بیقع  رمألا  عوقو  ّنأ  نییعت  و  صلاخلا ، بارتلا  وأ  ضرـألا  هجو  قلطمل  عوضوم 

قلطملا جایتحا  ریظن  ةرهـشلا ، نم  ّببـسملا  ّیفرعلا  روهظلا  نع  ۀـفراصلا  ۀـنیرقلا  یلا  ۀـقیقحلا  جاـیتحا  بجوت  لـه  زاـجملا  یف  ةرهّـشلا  ّنا 
؟ هدارفأ ضعب  یلا  فرصنملا 

ارهاظ هنوک  نع  غورفملا  رهاظلا  ّنأ  لوألا  مسقلا  یف  و  رهاظ ، ریغ  وأ  ینعملا  اذه  یف  رهاظ  ظفللا  ّنأ  مسقلا  اذه  یف  بولطملاف  ۀلمجلاب ، و 
نم نامسقلاف  همدع ؛ ۀنیرقلا و  یلع  مّلکتملا  دامتعا  نع  یناثلا  یف  و  ۀّیفرعلا ، ۀّیوغللا و  عاضوألا  نع  ّببسم  لّوألا  یف  ّکّشلا  و  وأ ال ؟ دارم 

. دارملا صیخشتل  يربکلا  يرغصلا و  لیبق 
: همجرت

هربتعم نونظ 

هراشا

طابنتـسا رد  هک  تسا  یتاراما  هلمج : زا  دندرگیم . حیرـشت  الیذ  هک  تسا  دروم  دنچ  دش ، هماقا  ناشرابتعا  رب  لیلد  هک  ياهیلمع  ریغ  روما 
: دنامسق ود  رب  دوخ  اهنآ  دنریگیم و  رارق  لمع  دروم  ّتنس  باتک و  ظافلا  زا  یعرش  ماکحا 

لّوا مسق 

هب  ) دوشیم هداد  لمعی ) ام   ) نآ فـالخ  هدارا  لاـمتحا  هک  یماـگنه  ملکتم ، دارم  صیخـشت  يارب  هک  یئاـههناشن  تاراـما و  زا  تستراـبع 
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هب هکنیا  هن   ) دنوشیم هتفرگ  راک  هب  ظفل ) رهاظ  ياضتقم 
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(. دوش نیعم  صخشم و  وا  یعقاو  دارم  اهنآ  هطساو 
مدـع ۀـلاصا  هب  تاراما  نیا  مامت  تشگزاب  هک  قالطالا . ۀـلاصا  مومعلا و  ۀـلاصا  لثم : و  زاجم . هدارا  لامتحا  ماـگنه  هقیقحلا  ۀـلاصا  لـثم :

رد ار  روـبزم ) ظاـفلا  یقیقح  رهاـظ و   ) ياـنعم نآ  میکح  ملکتم  هدارا  هب  دوـشیم  ادـیپ  عـطق  هک  ییاـنعم  زا  هفراـص  هنیرق  ینعی : هـنیرقلا ،
عـضو ّدـح  رـس  هب  هراما  نیا  هکنیا  رب  ینبم  عیاش ، درف  رد  قلطم  لامعتـسا  هبلغ  لثم : و  هنیرق . دوجو  مدـع  هب  دوش  لصاح  عطق  هک  یتروص 

نیا لاثما  رطخ و  مهوت  لابند  هب  رما  عوقو  دننام : دننکیم  دامتعا  نآ  هب  ناشتارواحم  رد  نابز  لها  هک  هّیماقم  نئارق  لثم : و  دشاب . هدیـسرن 
: هکنآ هصالخ  تاراما . لیبق 

تـسا روما  نیا  ياضتقا  فالخ  میهفت  ددصرد  مّلکتم  رگا  هک  دنرابتعا  زا  يّدـح  رد  ناشتارواحم  رد  نابز و  لها  رظن  رد  هربتعم  روما  نیا 
. دوشیم هدرمش  حیبق  ملکتم )  ) وا بناج  زا  هنیرق  بصن  مدع  نیا  ربتعم ، هنیرق  بصن  نودب  مهنآ 

مّود مسق 

هتفرگ راک  هب  رهاوظ  فالخ  زا  ناشرهاوظ  قیاقح و  زا  ظافلا  نآ  تازاجم  ظافلا و  هل  عوضوم  نییعت  صیخـشت و  يارب  هک  تسا  یتاراـما 
گنس زا   ) صلاخ كاخ  يارب  ای  تسا  نیمز  يور  هچنآ  قلطم  يارب  تسا  هدش  عضو  دیعص )  ) ظفل هک  انعم  نیا  صیخـشت  دننام : دوشیم :

(. نش گیر و  و 
زجب هک  معا  ياـنعم  هب  هحاـبا  ینعی :  ) هقلطم هحاـبا  رد  روـهظ  عـنم ، رطخ و  مّهوـت  لاـبند  هب  رما  عوـقو  اـیآ  هک ، بلطم  نیا  نییعت  دـننام : و 

وا ینعی :  ) روهـشم زاجم  رد  ترهـش  هک : بلطم  نیا  نایب  لثم : ای  و  هن ؟ ای  دراد  دوشیم ) لماش  ار  رگید  هناگراهچ  فیلاکت  ماـمت  تمرح ،
زا یقیقح  يانعم  هدارا  هک  دوشیم  ببس  دشابیم ) هنیرق  هب  زاین  اهنآ  زا  یقیقح  يانعم  هدارا  رد  دنتسه و  یبحتـسم  يانعم  رد  هک  ار  يرما 

يانعم هب  هدومن و  فرصنم  تسا  ترهش  زا  ّببـسم  هک  يزاجم  يانعم  رد  نآ  یـضراع  روهظ  زا  ار  ظفل  هک  دشاب  ياهنیرق  هب  دنمزاین  ظفل 
: ریظن و  هن ؟ ای  دنادرگرب  یقیقح 

رد بلطم  هکنیا : مالک  هصالخ  دارفا . زا  رگید  یخرب  هب  شفارصنا  رد  هفراص  هنیرق  هب  تسا  یعیاش  دارفا  ياراد  هک  یقلطم  ظفل  يدنمزاین 
هنع و غورفم  ظفل  روهظ  هک : تسا  نیا  دارم  لّوا  میسقت  رد  هن و  ای  تسا  رهاظ  انعم  نیا  رد  ظفل  ایآ  هک ؛ تسا  نیا  مود ) مسق   ) میـسقت نیا 
فلتخم و نوچ  هیفرع  هیوغل و  عاضوا  زا  تسا  هدـش  داجیا  لّوا  تروص  رد  کش  و  هن ؟ ای  تسه  مّلکتم  دوصقم  دارم و  نکل  تسا  مّلـسم 
ای دامتعا و  مود : تروص  رد  کش  و  دـشابیم .) روکذـم  هراما  هب  زاین  یقیقح  يانعم  رد  ظفل  روهظ  کـش و  نآ  عفر  يارب  هک   ) دـنارثکتم

صیخـشت رد  هدـش  هداد  بیترت  هک  تسا  يربک  يرغـص و  لیبق  زا  مسق  ود  ره  سپ  شدارم  هدافا  رد  ياهنیرق  رب  تسا  مّلکتم  دامتعا  مدـع 
. ملکتم دارم 

149 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  نونظ  باب  رد  یلّوا  لصا  نییلوصا ، روهشم  خیش و  يانبم  رب  * 
. دوب لیلدلاب ) جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  )

؟ دنامادک هدش  جراخ  روکذم  لصا  تحت  زا  نییلوصا  رظنهب  هک  ینونظ  * 
. هقث دحاو  ربخ  هّیئاوتف  ترهش  لوقنم ، عامجا  دحاو ، يوغل  لوق  تنس ، باتک و  رهاوظ 
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؟ تسا خیش  لوبق  دروم  قوف  روما  زا  کیمادک  * 
. تسا ددرم  روکذم  لصا  زا  يوغل  لوق  جورخ  رد  تسا و  خیش  لوبق  دروم  روکذم  لصا  زا  ّتنس  باتک و  رهاوظ  جورخ 

؟ تسیچ ّنظ  هب  لمع  باب  رد  نویدادسنا  يانبم  رب  یلّوا  لصا  * 
(. لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  )

؟ تسیچ ّنظ  هب  لمع  باب  رد  نویدادسنا  يانبم  رب  يوناث  لصا  * 
 ....(. سایقلاک و لیلدلاب  جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب  لمعلا  بوجو  )

؟ تسیچ نونظ  باب  رد  نییلوصا  روهشم  يانبم  رب  يوناث  لصا  * 
(. ةربتعملا وا  ۀصاخلا  نونظلاب  لمعلا  بوجو  )

؟ تسیچ ملکتملا ).....  دارم  صیخشتل  لمعی  ام   ) ترابع زا  دارم  * 
ملکتم یعقاو  دارم  هدننکنییعت  نکل  دنوشیم ؛ هتفرگ  راکب  ظفل  رهاظ  ياضتقم  هب  مّلکتم  دارم  صیخشت  يارب  هک  تسا  یمیالع  تاراما و 

. دنتسین
؟ تسیچ خلا ) عطقی .....  يذلا  ینعملا  نع   ) ترابع زا  دارم  * 

زا ار  یقیقح  يرهاظ و  يانعم  مّلکتم  هک  مینکیم  لصاح  نیقی  درادن  دوجو  ياهنیرق  هک  میدرک  ادیپ  عطق  صحفلا  دعب  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسا هدرک  هدارا  هّیظفل  لوصا 

. تسا هدومن  هدارا  ار  یقیقح  يانعم  هنیرق  نودب  ظفل  زا  مومع و  ماع ، زا  قلطم و  قالطا ، زا  لثملا : یف 
؟ تسیچ قلطملا ).....  لامعتسا  ۀبلغک   ) ترابع رد  لامعتسا  هبلغ  زا  دارم  * 

هب یناعم  ای  دارفا  زا  یکی  صوصخ  رد  شلامعتـسا  تسا ، دّدـعتم  یناعم  قیداـصم و  ياراد  هک  يونعم  كرتشم  ظـفل  کـی  هک : تسا  نیا 
درف نآ  رد  هدرک و  فرـصنم  ینعم  نآ  فرطهب  ار  ام  نهذ  هبلغ  سفن  میدرک ، رکذ  هنیرق  نودب  ار  روکذم  ظفل  تقوره  هک  دـسرب  يّدـح 

. دبای روهظ  صاخ  يانعم 
؟ داد رارق  همهفم  نئارق  قیداصم  زا  ار  یلامعتسا  هبلغ  ناوتیم  ایآ  * 

. ناوتیم هلب ،
150 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا ینئارق  هنوگچ  همهفم  نئارق  زا  دارم  * 
. دننکیم بصن  يونعم  كرتشم  رد  یناعم  زا  یکی  صوصخ  ماهفا  يارب  هک  تسا  ینئارق 

؟ تسا ینئارق  هچ  هنّیعم  نئارق  زا  دارم  * 
. دوشیم بصن  یناعم  زا  یکی  نییعت  صیخشت و  يارب  یظفل  كرتشم  ظافلا  رد  هک  تسا  ینئارق 

؟ تسیچ هفراص  نئارق  زا  دارم  * 
. دوشیم بصن  ظافلا  رد  يزاجم  هب  یقیقح  يانعم  هدارا  زا  بطاخم  نهذ  ندرک  فرصنم  يارب  هک  تسا  ینئارق 

؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  زا  خیش  دوصقم  لصاح  * 
تمرح هک  یلّوا  لصا  زا  يرگید  ربتعم  لیلد  ره  ای  عامجا  هطـساو  هب  تسا و  زیاج  اهنآ  هب  دانتـسا  دـّبعت و  هک  تسا ، ياهّینظ  تاراما  حرش 

[24 .] دناهدش جراخ  تسا  ّنظ  هب  لمع 

ص150 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ دنمادک هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  هدرک و  هراشا  اهنادب  اجنیا  رد  خیش  هک  ياهینظ  تار 
هدوب و طابنتـسا  يربک  يرغـص و  هلزنم  هب  تقیقح  رد  دنوشیم و  لامعا  ّتنـس  نآرق و  زا  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  تهج  هک  یتاراما  - 1

. دنناسریم ییاهن  هجیتن  هب  ار  دهتجم  هتفرمهيور 
. دحاو ربخ  ترهش 4 - لوقنم 3 - عامجا  - 2

؟ دنامسق دنچ  رب  دنوریمراکهب  تنس  نآرق و  ظافلا  زا  یعرش  ماکحا  طابنتسا  تهج  هک  یتاراما  * 
. دنامسق ود  رب 

؟ دنتسه یتاراما  هنوگچ  تاراما  نیا  زا  لّوا  مسق  * 
هک یمالک  زا  مّلکتم  هک  ینامز  رد  تسا  مّلکتم  دارم  هب  ندرب  یپ  زارحا و  ماقم  رد  هک  یـسکره  ای  یلوصا و  اـی  هیقف  هک  دنتـسه  یتاراـما 

. دریگیم راک  هب  ار  اهنآ  تسا  هدرک  هدارا  ار  شرهاظ  فالخ  هتفگ 
عوقو يروهظ ، فارـصنا  كارتشالا ، مدع  ۀلاصا  روهظلا ، ۀلاصا  لقنلا ، مدع  ۀـلاصا  قالطالا ، ۀـلاصا  مومعلا ، ۀـلاصا  هقیقحلا ، ۀـلاصا  لثم :

. ریمض دوع  ددعتم ، لمج  بیقع  ءانثتسا  عوقو  رظحلا ، مهوت  بیقع  ای  رظحلا  بیقع  رمالا 
؟ تسا يدروم  هچ  رد  هقیقحلا  ۀلاصا  لصا  دربراک  * 

هک دـنادیمن  نکل  دراد و  یهاگآ  انعم  ود  نیا  هب  زین  هدنونـش  تسا و  يزاجم  یقیقح و  يانعم  ود  ياراد  ظفل  کـی  هک  تسا  يدروم  رد 
يانعم مّلکتم  میئوگیم ، هدومن و  يراج  ار  قوف  لصا  دشابن  راک  رد  ياهنیرق  رگا  لاح  تسا ، هدرک  هدارا  ار  انعم  ود  زا  کیمادـک  ملکتم 

. دنامهفب ار  يزاجم  يانعم  ات  دروآیم  هنیرق  ّالا  هدرک و  هدارا  ار  یقیقح 
151 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مدید ار  يریش  ینعی : ادسا . تیأر  دیوگیم : یملکتم  لثملا : یف 
رد رگا  لاح  دوشیم  لامعتـسا  زین  عاجـش  صخـش  رد  ازاجم  تسا و  هدـنرد  ناویح  نامه  ریـش ، یقیقح  يانعم  هک  دـنادیم  مه  بطاـخم 

ناویح نامه  ملکتم  دارم  دـیوگیم : هدرک و  يراج  ار  هقیقحلا  ۀـلاصا  دومن ، کـش  ملکتم ) طـسوت   ) روکذـم ياـنعم  ود  زا  کـیره  هدارا 
. تسا هدنرد 

؟ دوشیم يراج  هقیقحلا  ۀلاصا  ظفل  هارمه  هنیرق  ندوبن  تروص  رد  ارچ  * 
لمح يزاجم  يانعم  هب  هدرک و  فرـصنم  شرهاـظ  زا  ار  ظـفل  ناوتیمن  دوشن  مئاـق  ياهنیرق  یقیقح  ياـنعم  فـالخرب  هک  یناـمز  اـت  اریز 

. دومن
؟ تسا يدروم  هچ  رد  مومعلا  ۀلاصا  لصا  دربراک  * 

. دوریم صاخ  هدارا  لامتحا  هک  تسا  يدروم  رد 
صیـصخت نیا  هب  مزج  عطق و  بطاخم  نکل  دشاب ، هدـش  دراو  صیـصخت  نآ  هب  دراد  لامتحا  هک  هدـمآ  یماع  ظفل  ملکتم  مالک  رد  ینعی :

. تسا هدوب  ماع  نامه  ملکتم  دارم  هک  دنکیم  تابثا  هدرک و  يراج  ار  روبزم  لصا  اذل  و  درادن .
ریغ قساف و  دارفا  اهنآ  نایم  رد  انایحا  دـنناوارف و  املع  دارفا  هک  دـنادیم  زین  هدـنب  ءاملعلا ) مرکا  : ) دـیوگیم شاهدـنب  هب  یلوم  لـثملا : یف 

جورخ رب  یمزج  یعطق و  لیلد  نوچ  نکل  دنـشاب و  جراخ  مکح  مومع  زا  يدارفا  نینچ  هک  دهدیم  لامتحا  اذل  دـنراد و  دوجو  زین  لداع 
. دشابیم املع  همه  یلوم  دارم  دیوگیم : هدومن و  يراج  ار  روکذم  لصا  هدشن ، هماقا  مکح  نآ  زا  دارفا  نیا 

؟ تسا يدروم  هچ  رد  قالطالا  ۀلاصا  لصا  دربراک  * 
. دشاب هدروخ  دییقت  مّلکتم  قلطم  ظفل  دوریم  لامتحا  هک  تسا  يدروم  رد 

يدـیق نینچ  دوجو  رگا  لاح  دـشاب  هدرک  دـّیقم  ار  نآ  مّلکتم  هک  دـهدیم  لامتحا  بطاخم  هدـمآ و  ملکتم  مـالک  رد  یقلطم  ظـفل  ینعی :
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. تسا هدوب  قلطم  ملکتم  دارم  هک  دنکیم  تابثا  هدومن ، کّسمت  روبزم  لصا  هب  دشابن  یعطق  ملسم و 
. نک دازآ  ياهدنب  ینعی : ۀبقر ) قتعا  : ) تسا هدمآ  مّلکتم  مالک  رد  لثملا : یف 

. رفاک دیق  اب  مه  تسا ، راگزاس  ملسم  دیق  اب  مه  نوچ  تسا ، قلطم  هدنب  هملک  اجنیا  رد 
لامتحا هدومن و  کّسمت  روبزم  لصا  هب  هدرکن  نوچ  درکیم ، تفص  نیا  هب  دّیقم  ار  مالک  دیاب  هدوب  ملـسم  هدنب  شدارم  ملکتم  رگا  لاح :

. مینکیم تابثا  ار  نآ  قالطا  عفد و  ار  يدیق  نینچ 
: هتکن

(. هنیرقلا مدع  ۀلاصا  : ) زا تسترابع  نآ  تسا و  لصا  کی  هب  روکذم  لصا  هس  تشگزاب 
152 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تـشگزاب هنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  لصا  کی  هب  قالطالا  ۀـلاصا  مومعلا و  ۀـلاصا  هقیقحلا ، ۀـلاصا  لصا  هس  هک  دـینکیم  اـعدا  لـیلد  هچ  هب  * 
؟ دننکیم

هنیرق کـیره  هک  دـشابیم  مزـال  دـیق  صّـصخم و  هنیرق ، بیترت  هب  ملکتم  هدارا  صیخـشت  تـهج  روکذـم  لـصا  هـس  زا  کـیره  رد  اریز 
. دومن لمح  اهنآ  ياضتقم  رب  ار  مالک  دیاب  ناشدوجو  هب  عطق  تروص  رد  هک  تسیاهفراص 

. تسا هنیرق  دوجو  مدع  لصا ، تفگ : ناوتیم  کش  ضرف  رد  اذل ، و 
؟ تساجک رد  عیاش ) درف  رد  قلطم  لامعتسا  هبلغ  ای   ) يروهظ فارصنا  دربراک  * 

ظفل ابلاغ  هک  يروطهب  تسا  زراب  صخاش و  شفانـصا  زا  فنـص  کی  اـی  دارفا  زا  درف  کـی  صوصخ  رد  یقلطم  ظـفل  هک  تسا  ییاـجنآ 
. دننکیم لامعتسا  فنص  ای  درف  نآ  رد  ار  قلطم 

روبزم فنـص  ای  درف  رد  قلطم  یلامعتـسا  هبلغ  نیا  ظفل ، نآ  عیـسو  يانعم  ای  تسا  دارم  زراب  درف  نآ  هک  دـنک  کـش  بطاـخم  رگا  لاـح :
. دوشیم صخاش  فنص  ای  درف  نامه  هب  بطاخم  ّنظ  بجوم 

دـشاب هدیـسر  عضو  هجرد  هب  رگا  اریز  دـشاب  هدیـسرن  ینّیعت  عضو  هجرد  هب  هک  دـیآیم  باسح  هب  یّنظ  هراما  یتروص  رد  هراما  نیا  هتکن :
. دوریمن نآ  يانعم  رد  فالخ  لامتحا  رگید 

؟ تسیچ هّیماقم  نئارق  زا  دارم  * 
. دنراد دامتعا  نآ  هب  مدرم  دوشیم و  رداص  رطخ  یعطق  دوجو  ای  مّهوت  لابند  هب  هک  تسا  يرماوا  دارم 

؟ تسا يدروم  هچ  رد  هیماقم  هنیرق  دربراک  * 
. مینک رما  عوضوم  نآ  هب  سپس  مینک و  یهن  یعوضوم  هب  تبسن  ار  بطاخم  ءادتبا  هک  تسا  يدروم  رد 

. روخب هکرس  یتمالس  بسک  تروص  رد  نکل  روخن و  هکرس  دیوگیم : هدروخامرس  درف  هب  کشزپ  لثملا : یف 
هکنیا هن  یـشونب  هکرـس  یناوتیم  دـش و  هتـشادرب  قباـس  عنم  نآ  دـیوگب  دـهاوخیم  هکلب  درادـن ، بوجو  ملکتم  بناـج  زا  رما  نیا  هتکن :

. یشونب هک  تسا  بجاو 
؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  دنوخآ  موحرم  رظن  دناعجار ، هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  لصا  کی  هب  هیظفل  لوصا  خیش  رظنهب  دیتفگ  * 

. دندرگیمرب روهظلا  ۀلاصا  لصا  هب  روبزم  لوصا  دیوگیم : ناشیا 
؟ تسیچ مسق  نیا  رد  هیظفل  لوصا  نوماریپ  مالک  لصاح  * 

هدارا ار  اهنآ  ياضتقم  فالخ  ملکتم  هاگره  هک  دنتسه  رابتعا  زا  يّدح  رد  تاراما  نیا  هک : تسا  نیا 
153 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم تّمذم  ّالا  دنک و  بصن  ياهنیرق  دوخ  دوصقم  رب  دیاب  دنک 
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؟ تسیچ خلا ) ظافلالا ....  عاضوا  صیخشتل  لمعی  ام   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 
راکب رهاظ  فالخ  زا  رهاظ  تخانـش  يارب  قیاقح و  زا  تازاـجم  صیخـشت  يارب  ظـفل و  هل  عوضوم  نییعت  يارب  هک  تسا  ياهّینظ  تاراـما 

. دنوریم
؟ دیهد حیضوت  ارصتخم  هدربمان و  ار  مود  مسق  هّینظ  تاراما  زا  يدراوم  * 

: تغل لها  ّصن  - 1
. تسا هدش  عضو  انعم  نالف  يارب  ظفل  نالف  دیوگب : دراد  ییانشآ  نآ  یناعم  تاغل و  هب  هک  یسکره  ای  تغل  عضاو  ینعی :

: صخش دوخ  - 2
. دشاب فقاو  ظفل  يانعم  هب  هدوب و  تغل  لها  ياملع  زا  دوخ  ظفل  هدنریگراکهب  ینعی :

: بلس تحص  مدع  لمح و  تحص  - 3
بلس تحص  لمح و  تحص  مدع  تسا و  ظفل  يانعم  ندوب  تقیقح  تمالع  نآ  بلس  تحص  مدع  انعم و  کی  رب  ظفل  کی  لمح  ینعی :

. تسانعم کی  رد  ظفل  لامعتسا  ندوب  زاجم  تمالع  نآ 
. تسانعم نآ  رد  ظفل  نآ  ندوب  تقیقح  تمالع  قالطالا ، دنع  ظفل  کی  زا  انعم  کی  ندرک  روطخ  نهذ  هب  ینعی : ردابت : - 4

زاجم تمالع  سکعلاب  ندوب و  تقیقح  تمالع  انعم  کی  رد  ظفل  لامعتسا  عویش  دارطا و  ینعی : عویش : دارّطا و  مدع  عویش و  دارطا و  - 5
. تسا ندوب 

؟ دروآ اهتازاجم ) صیخشت  و   ) ترابع زا  دعب  ار ) اهفالخ  نع  اهرهاوظ  صیخشت  و   ) ترابع خیش  ارچ  * 
هب صاصتخا  زین  خیـش  هلثما  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  قئاـقح  زا  تازاـجم  صیخـشت  زا  تسا  معا  رهاوظ  فـالخ  زا  رهاوظ  صیخـشت  اریز 

. درادن تقیقح  زا  زاجم  نییعت 
؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

تاراما نیا  زا  یئاههنومن  هک  دـنوریم . راکب  نآ  روهظ  مدـع  ملکتم و  مالک  روهظ  زارحا  يارب  هک  تسا  مود  مسق  تاراما  نایب  یفّرعم و 
. دمآ دهاوخ  يدعب  تالاؤس  هب  خساپ  رد 

؟ تسیچ نتم  رد  دیعصلا )...  ظفل  ّنا  صیخشتک   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا يوغل  لوق  زا  هدافتسا  لاثم و  کی  نایب 

.* ًابِّیَط ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  حیضوت :
154 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مه گنـس  لماش  هکنیا  ات  تسا  ضرالا  هجو  قلطم  يانعم  هب  تسا  جاّجز  رظن  هک  روطنامه  دیعـص )  ) هملک اـیآ  هک  مینادیمن : اـم  لاـح :
. دشاب زیاج  نآرب  مّمیت  دوشب و 

حیحـص اهنآ  رب  مّمیت  دوشن و  گنـس  نش و  لماش  ات  دـناهدومرف ، رگید  یخرب  هکنانچ  تسا  صلاخ  كاـخ  صوصخ  ياـنعم  هب  هکنیا  اـی 
. دشابن

. مینکیم هدافتسا  تاغل  یناعم  هب  نایاناد  يوغل و  لوق  زا  اجنیا : رد  اذل  و 
؟ تسیچ ۀقلطملا ) ۀحابالا  یف  روهظ ، بجوی  له   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. دوشیم لماش  ار  رگید  هناگراهچ  فیلاکت  همه  تمرح ، زا  ریغ  هک  تسا  معا  يانعم  هب  هحابا  نامه 
یتدم زا  سپ  نکل  درادیم و  رظح  رب  هدرک  عنم  ییاذغ  لوانت  ای  یلمع  ماجنا  زا  ار  دوخ  رامیب  ای  دـبع  یبیبط ، ای  ییالوم  رگید : ترابع  هب 

. دنکیم رما  لمع  نامه  هب  ار  وا 
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ینعملاب هحابا  رد  روهظ  ای  دراد ؟ رظحلا  عنملا و  عفر  رد  روهظ  هدـش ، رداص  رظح  لابند  هب  هک  رما  نیا  ایآ  هک  میدرک  کش  اـم  رگا  لاـح :
. مینکیم هدافتسا  قوف  هدربمان  مئالع  زا  بوجو ؟ ای  و  بابحتسا ؟ ناحجر و  رد  روهظ  ای  و  صخالا ؟

؟ تسیچ نتم  رد  روهشملا ) زاجملا  یف  ةرهشلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
رد یهن )  ) بابحتـسا و رد  رما )  ) لامعتـسا لیبق  زا  هروهـشم  تازاـجم  رد  یقیقح ) ياـنعم  ینعی :  ) تقیقح ندرک  هدارا  اـیآ  هک : تسا  نیا 
زا قالطالا  دنع  دراد و  هفراص  هنیرق  هب  زاین  دـناهدرکن  ادـیپ  ینّیعت  عضو  اّما  دیـسر . روهـشم  زاجم  هجرد  هب  هک  تایاور  ناسل  رد  تهارک ،

يانعم رد  ظفل  ترهش  اجنیا  رد  دوشیم ؟ هدیمهف  مالک  زا  قالطالا  دنع  هتشادن و  هفراص  هنیرق  هب  يزاین  هکنیا  ای  دوشیمن ؟ هدیمهف  مالک 
رد شتحارـص  هکلب  ظفل و  روهظ  نآ  هلیـسوهب  هک  تسا  ياهراما  ترهـش  ینعی : میریگیم . کمک  نآ  زا  داد ، رارق  راک  روحم  ار  يزاجم 

. دوشیم هدیمهف  یلّوا  هل  عوضوم  زا  شفارصنا  يزاجم و  يانعم 
؟ دومرف ریبعت  لّوا  هب  اجنیا  رد  مود  مسق  زا  لّوالا )....  یف  کشلا  و   ) ترابع رد  خیش  ارچ  * 

. دومن رکذ  مود  ار  لّوا  مسق  لّوا و  ار  مود  مسق  مسقلا )...  اذه  یف  بولطملاف   ) ترابع رد  هجیتن  ذخا  تقو  رد  اریز 
؟ تسیچ ۀنیرقلا )....  یلع  ملکتملا  دامتعا  نع   ) ترابع زا  دارم  * 

شدارم دنکن ، دامتعا  هنیرق  هب  هچنانچ  هدوب و  يزاجم  يانعم  شدارم  هک  دوشیم  مولعم  هدوب  هنیرق  هب  شدامتعا  ملکتم  رگا  هک : تسا  نیا 
. دشابیم یقیقح  يانعم 

؟ دراد دوجو  مّود  مسق  تاراما  لّوا و  مسق  تاراما  نایم  یتوافت  هچ  خیش  رظن  زا  * 
: لّوا مسق  تاراما  زا 

155 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
کیمادک نکل  تسا . مولعم  هل  عوضوم  يانعم  ریغ  رد  شروهظ  مدع  و  هل ، عوضوم  يانعم  رد  ظفل  روهظ  هک  دوشیم  هدافتسا  يدروم  رد 

. تسین مولعم  تسا  ملکتم  دارم  انعم  ود  زا 
. تسا عاجش  درم  نآ ، هل  عضو  ام  ریغ  يانعم  هدنرد و  ناویح  نآ  دسا ، ظفل  هل  عوضوم  يانعم  لثملا : یف 

. نآ يزاجم  يانعم  ای  هدوب  دسا  ظفل  هل  عوضوم  يانعم  وا  دوصقم  منادیمن  نم  یلو  هتفر  راکب  یملکتم  مالک  رد  دسا  ظفل  لاح :
لابند هب  الثم  میتفای  ياهنیرق  هچنانچ  میباـی  تسد  تسا  ملکتم  دارم  هک  دوخ  دوصقم  هب  اـت  میئآیمرب  هنیرق  نتفاـی  يوجتـسج  هب  اـجنیا  رد 
نییعت رب  ياهراما  یمری  هملک  هدوب و  ظفل  نیا  يزاجم  يانعم  ملکتم  دارم  هک  میوشیم  هجوتم  میدومن  هظحـالم  ار  یمری  هملک  دـسا  ظـفل 

. دشابیم دارم 
. تسا لّوا  مسق  تاراما  قیداصم  زا  هنیرق  نیا  اذل  و 

ترابع هب  تسین . مولعم  اهنآ  بیکرت  ای  ظافلا و  يزاجم  یقیقح و  يانعم  الصا  هک  ددرگیم  هدافتسا  يدراوم  رد  مّود : مسق  تاراما  زا  اّما 
. میروآیم تسد  هب  ار  روهظ  مدع  روهظ و  مود  هتسد  تاراما  هطساو  هب  ام  تسین و  مولعم  ناشروهظ  لصا  هک  يدراوم  رد  رگید :

؟ تسیچ خلا ) يرغصلا ....  لیبق  نم  نامسقلاف   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
، سایق نداد  بیترت  زا  سپ  هک  تسا  یئاربک  يرغـص و  مامـضنا  هلزنم  هب  مه  اب  اـهنآ  عاـمتجا  هراـما و  مسق  ود  يریگراـکب  هک : تسا  نیا 

. میهدیم صیخشت  ار  ملکتم  دارم 
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

يزیچ مّلکتم  دارم  زا  هن  دراد و  یهاگآ  دسا ، يزاجم  یقیقح و  يانعم  هب  هن  بطاخم  و  یمری ) ادـسا  تیأر  : ) دـیوگیم ملکتم  لثملا : یف 
سپـس دوشیم ، علطم  نآ  يوغل  یقیقح و  يانعم  زا  هدرک و  هعجارم  تغل  هب  دسا  يزاجم  یقیقح و  يانعم  صیخـشت  يارب  سپ  دمهفیم .

. دیامنیم عوجر  دارم  نّیعم  تاراما  هب  ملکتم  دارم  نیعت  يارب 
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؟ دباییمرد ار  مّلکتم  دارم  نئارق  هب  هعجارم  ظفل و  يزاجم  یقیقح و  يانعم  هب  یبایتسد  قیرط  زا  هنوگچ  بطاخم  * 
: دیوگیم

( يرغص  ) تسا عاجش  درم  نآ  يزاجم  يانعم  هدنرد و  ناویح  دسا  ظفل  یقیقح  يانعم 
( يربک  ) دراد يزاجم  يانعم  رب  تلالد  دسا  ظفل  رانک  رد  هدش  مئاق  هنیرق 

( هجیتن  ) تسا يزاجم  يانعم  ملکتم  دارم  سپ 
156 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هینظ  تاراما  زا  یناث  مسق  رد  مالک  هصالخ  * 
؟ هن ای  دراد  روهظ  انعم  نالف  رد  ظفل  نالف  ایآ  هک  تسا ، روهظ  لصا  زا  نخس  مسق ، نیا  رد  هک : تسا  نیا 

؟ دوب هچ  هّینظ  تاراما  زا  لّوا  مسق  رد  مالک  لصاح  * 
؟ هن ای  تسا  هدش  هدارا  روهظ  نآ  ایآ  هک : تسا  نیا  رد  نخس  نکل  و  تسا . مّلسم ) ینعی :  ) هنع غورفم  روهظ  لصا  هک  دوب  نیا 

؟ تسیچ هّینظ  تاراما  زا  مسق  ود  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
. دیامن طابنتسا  دناوتب  دهتجم  ات  دوش  لماک  دیاب  ثحب  ود  ره  هک : تسا  نیا 

؟ دش لصاح  نآ  زا  ياهجیتن  هچ  و  يوربک ؟ ثحب  کی  ای  دوب  حرطم  يورغص  ثحب  کی  ثحبم  نیا  رد  * 
(. رهاظ اذه   ) هک میسریم  اجنادب  ام  ثحب  نیا  رد  هک  دش  لصاح  هجیتن  نیا  و  يورغص ، ثحب  کی 

. تسا تغل  لها  لوق  مهنآ  لیلد  دراد و  روهظ  ضرالا  هجو  قلطم  رد  دیعص ، هملک  هک  میمهفیم  رگید : ترابع  هب 
157 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لّوالا مسقلا  اّما 

اهب دوصقملا  مهتارواحم  یف  ناسللا  لها  دـنع  ةربتعم  رومالا  کلت  نوک  ضورفملا  ّنأل  فالخ ، ـال  هیف و  لاکـشا  ـال  ۀـلمجلا  یف  هراـبتعاف 
تارواحم قیرطل  اریاغم  اعرتخم  اقیرط  نکی  مل  نیبطاخملل  هدـصاقم  میهفت  یف  عراـشلا  تارواـحم  قیرط  ّنا  ۀـهیدب  مولعملا  نم  میهفتلا و 

: نیعضوم یف  عقو  لاکشالا  فالخلا و  اّمنا  مهدصاقم و  میهفت  یف  ناسللا  لها 
: باتکلا رهاظب  لمعلا  زاوج  امهدحا :

ملعلا باب  دادـسنا  تابثا  یلا  جاتحی  ثیحب ال  صوصخلاب  هیلع  لیلدـلا  ماق  اهب ، بطاخملا  ریغ  ّقح  یف  اقلطم  رهاوظلاب  لمعلا  ّنا  یناـثلا : و 
مأ ال. ۀّیعرشلا  ماکحالا  یف 

: همجرت

لّوا مسق  مکح 

تراما نیا  هک ، تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  تسین ، نآ  رد  مه  یفالتخا  درادن و  دوجو  یلاکشا  الامجا  لوا  مسق  ندوب  تجح  رابتعا و  رد  اّما 
. تسا ربتعم  دنراد  میهفت  دصق  نآ  هطساو  هب  هک  یتامّلکت  تارواحم و  رد  تغل  لها  نییلوصا و  رظن  زا 

نابز لها  هرواحم  شور  اب  ریاغم  هک  یعارتخا  قیرط  کی  شدـصاقم  میهفت  رد  عراش  نتفگ  نخـس  هویـش  قیرط و  هک  تسا  یهیدـب  نوچ 
. دشابیمن تسا 

: هدش عقاو  عضوم  ود  رد  لاکشا  فالتخا و  اذل  و 
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. نآرق رهاوظ  صوصخهب  لمع  زاوج  رد  - 1
تابثا زا  ار  وا  هک  صاـخ  یلیلد  هکنیا  زا  معا  تسا  بطاـخم  ریغ  قح  رد  نآرق ) ریغ  هچ  نآرق و  هچ   ) رهاوظ هب  لـمع  زاوج  هب  تبـسن  - 2

. دشاب هتشادن  دوجو  یلیلد  نینچ  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد  تسد  رد  دنادرگ ، زاینیب  هیعرش  ماکحا  رد  ملع  باب  دادسنا 
158 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ خلا ) هیف ....  لاکشا  ۀلمجلا ال  یف  هرابتعاف   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: ینعی تاراما ، زا  لّوا  مسق  هک : دیامرفب  دهاوخیم  رگید ؛ ترابع  هب  سکعلاب .) دـبعلا و  یلع  یلوملا  نم  ۀّـجح  رهاظ  ّلک  : ) هک تسا  نیا 
هدوب و تّجح  نییلوصا  رظن  زا  دنمانیم ، یلالد  نونظ  ار  اهنآ  هب  دنتسم  ّنظ  دنوشیم و  هتفرگ  راک  هب  ملکتم  دارم  صیخشت  رد  هک  يروما 

فالتخا ملع  لها  نایم  نآ ، تایرغـص  قیداصم و  زا  یخرب  رد  هچرگا  درادـن . دوجو  نییلوصا  نایم  رد  یفـالتخا  تاراـما  نیا  ّتیجح  رد 
. دراد دوجو 

؟ ارچ و  يوربک ؟ ای  تسا  يورغص  اجنیا  رد  تاراما  ّتیجح  زا  ثحب  قوف  بلطم  هب  هّجوت  اب  * 
 ....(. یلوملا نم  ۀجح  رهاظ  ّلک   ) هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  اریز  تسا . يوربک  ثحب  کی 

؟ تسیچ ةربتعم ).....  رومالا  کلت  نوک  ضورفملا  نأل   ) ترابع زا  دارم  * 
نیا زا  رگیدـکی  هب  ناشدـصاقم  میهفت  رد  هرواحم  لها  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  و  تسا . تاراما  زا  مسق  نیا  ّتیجح  ناـهرب  لـیلد و  ناـیب 

. دننکیم هدافتسا  تاراما 
دیاب زین  رظن  دروم  تاراما  ریزگان  تسا  هرواحم  فرع و  لها  شور  هب  شتادارم  دـصاقم و  زاربا  نایب و  قیرط  سدـقم  عراش  نوچ  اذـل : و 

. دنشاب ملکتم  دارم  نییعت  صیخشت و  رب  یعطق  ناهرب  تّجح و 
؟ تسیچ نیعضوم )...  یف  فالخلا  امنا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

ثحب رد  ار  دروم  ود  نیا  خیـش  هک  دوب  رتهب  دـشابیم و  يورغـص  زین  عازن  زا  دروم  ود  ره  هک  تسا ، ملع  لها  نایم  دروم  ود  رد  عازن  نایب 
. دومرفیمن حرطم  يوربک 

؟ تسا يروما  هچ  هب  طوبرم  دومن  لقن  ترابع  لیذ  رد  خیش  هک  یفالتخا  ود  * 
؟ هن ای  تسا  زیاج  نآرق  رهاظ  هب  لمع  هکنیا  هب  - 1

ثحب دروم  زا  هدـشن و  بوسحم  رهاظ  هکنیا  ای  دنـشاب  تّجح  هک  ات  دروآ  باسح  هب  رهاظ  ناوتیم  ار  نآرق  رهاوظ  اـیآ  رگید : تراـبع  هب 
. دناجراخ

ای دنـشاب  تّجح  ات  دـنوشیم  بوسحم  رهاظ  بطاخم  ریغ  هب  تبـسن  نیملکتم  تاملک  ای  نآرق و  زا  معا  تاملک  رهاوظ  ایآ  هکنیا  هب  و  - 2
؟ دنراد ّتیجح  یطئارش  اب  ای  دناتجح  قلطم  روطهب  ایآ  هن ؟

؟ ۀلمجلاب دومرفن  ۀلمجلا و  یف  هرابتعاف  دومرف : ثحب  دروم  نتم  يادتبا  رد  خیش  ارچ  * 
. تشذگ اهنآ  رکذ  یلبق  تالاؤس  هب  خساپ  رد  هک  تسا  یفالتخا  ود  هب  هراشا  رطاخ  هب 

؟ تسین تاراما  قلطم  ّتیجح  رد  خیش  دوخ  رظن  اب  فلاخم  ترابع ، رد  ۀلمجلا ) یف   ) دیق ندروآ  ایآ  * 
. يربک سفن  رد  هن  تسا . يربک  نیا  تایرغص  قیداصم و  رد  عازن  ود  ره  هکنوچ  تفرگیمن . تروص  دییقت  نیا  هک  دوب  رتهب  ارچ و 

159 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

. القتسم هنم  بولطملا  ةدافتسا  باطخلاب  دوصقملا  نوک  مدع  یلا  رظان  لّوالا  فالخلا  و 
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باطخلا نم  هدیفتـسی  ام  یلع  باطخلاب  هماهفا  دـصق  نم  ریغ  داـمتعا  ناـسللا  لـها  نیب  فراـعتملا  نوک  عنم  یلا  رظاـن  یناـثلا  فـالخلا  و 
. بطاّختلا دنع  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  ۀطساوب 

وه ام  میهفتلا  اهب  دوصقملا  هتادارم ) طابنتـسا  یف  عراشلا  دـنع  مکحلا  نوک  ینعا   ) يربکلا اّما  و  يرغّـصلا ، عنم  یلا  نیفالخلا  ـالک  عجرمف 
. لاکشا هیف و ال  فالخ  اّممف ال  ةدافتسالا  یف  ناسللا  لها  دنع  فراعتملا 

: همجرت

؟ دراد تراظن  يرما  هچ  هب  فالخ  ود  زا  کیره 

زا تادارم  هدافا  بلطم و  هدافتـسا  رد  تسا  ینآرق  رهاوظ  تاباطخ و  زا  دصق  مدع  هب  رظان  نآرق ) رهاوظ  ّتیجح  مدع  ینعی :  ) لّوا فالخ 
(. دراد همئا  ربمایپ و  زا  يرگید  نایب  هب  زاین  هکلب   ) لقتسم روطهب  ینآرق ) باطخ   ) نآ

هب هک  ییاهنآ  نیبطاخم و  ریغ  دامتعا  ندوبن  جـئار  هب  تسا  رظان  بطاخم ) ریغ  هب  تبـسن  رهاوظ  قلطم  ّتیجح  مدـع  ینعی :  ) مود فالخ  و 
. باطخ تقو  رد  هنیرق  مدع  لصا  هب  هلمج  زا  دوشیم  هدافتسا  تاباطخ  زا  هچنآ  رب  هدشن  دصق  ناشمیهفت  تاباطخ  هطساو 

: هجیتن رد 
ریغ هب  تبـسن  ار  رهاوظ  قلطم  اـی  نآرق  رهاوظ  دروـم ، ود  ره  رد  نیفلاـخم  اریز   ) تسا بلطم  يارغـص  عـنم  هب  تفلاـخم  ود  ره  تشگزاـب 

( دننادیمن روهظ  دارفا  قیداصم و  زا  بطاخم 
نامه هدـش ، ءاقلا  میهفت  دـصقهب  هک  یتاباطخ  زا  شتادارم  دـصاقم و  طابنتـسا  رد  عراش  رظن  زا  مکح  هک  اـنعم  نیا  هب  هلئـسم : ياربک  اـّما 

. تسین نآ  رد  یلاکشا  فالتخا و  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  سپ  دشابیم  بلاطم  هدافتسا  رد  ناسل  لها  نایم  فراعتم  شور 
160 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسا یبلطم  هچ  هب  نآرق ) رهاوظ  ّتیجح  مدع   ) لّوا فالتخا  رد  نیفلاخم  رظن  * 

هب دـنمزاین  هدوبن و  یفاو  یفاک و  القتـسم  عراش  تادارم  هدافا  رد  هللا  باتک  تاباطخ  ینآرق و  رهاوظ  اـهنت  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  ناـشرظن 
. دنتسه نیموصعم  همئا  تارضح  هلمج  زا  نآرق  نیحراش  تاملک  رابخا و 

تّجح موصعم  ریغ  موصعم و  زا  معا  نیریاـس  تاـملک  رهاوظ  نکل  و  تسین . تّجح  اـم  ّقح  رد  نآرق  رهاوظ  صوـصخ  رگید : تراـبع  هب 
. تسا

؟ يوربک ای  تسا  يورغص  فالتخا  نیا  * 
. تسا يورغص  فالتخا  نیا 

؟ تسیچ تسا  يورغص  نآرق  رهاوظ  ّتیجح  رد  فالتخا  نیا  هکنیا  زا  ناتدارم  * 
: دناهتسد ود  رب  رهاوظ  هک  دنیوگب  دنهاوخیم  اهنیا  هک  تسا  نیا 

مالک ّتنس و  رهاوظ  لثم : شزرا . ياراد  ءالقعلا  دنع  و  دنادوصقم ، هدافا  ماقم  رد  همیمض  هب  زاین  نودب  القتسم و  رهاوظ  زا  هتسد  کی  - 1
. موصعم ریغ  نیملکتم 

رهاوظ لثم : دنتـسه . دوصقم  دـیفم  نیموصعم  نایب  ریـسفت و  اب  هکلب  دنتـسین  تادارم  هدافا  ماقم  رد  القتـسم  هک  يرهاوظ  هتـسد  کی  و  - 2
. نآرق

. اقلطم دنرادن ؟ لوبق  ار  نآرق  رهاوظ  هب  ذخا  اهنیا  ایآ  * 
. لالقتسالاب هن  ۀمیمضلا  عم  رهاظ  هب  نکل  دننکیم ، رهاظ  هب  ذخا  زین  اهنیا  ارچ ،
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؟ تسیچ بطاخم ) ریغ  هب  تبسن  رهاوظ  قلطم  ّتیجح  مدع  ینعی :  ) مود فالتخا  رد  نیفلاخم  رظن  * 
161 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
لّوألا فالخلا  یف  مالکلا  اما 

ججحلا نع  دارملا  فشک  ریـسفتلا و  دری  اـم  نود  نم  باـتکلا  رهاوـظب  لـمعلا  نع  عـنملا  یلا  نیّیراـبخألا  نم  ۀـعامج  بهذ  ّهنأ  هلیـصفتف 
. مهیلع هّللا  تاولص  نیموصعملا 

: ناهجو کلذ  یلع  مهل  کّسمتی  ام  يوقأ  و 
. کلذ نع  عنملا  یف  اهروهظ  یعّدملا  ةرتاوتملا  رابخألا  امهدحأ :

[. 25 «] راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  يوبنلا  لثم 
[. 26 «] راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ملع  ریغب  نآرقلا  یف  لاق  نم  : » يرخا ۀیاور  یف  و 

[. 27 «] بذکلا هّللا  يرتفا  دقف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  : » ثلاث ّيوبن  یف  و 
: همجرت

لّوا فالخ  رد  نخس 

: هک تسا  نیا  لّوا  فالخ  لیصفت  سپ 
زیاج نآرق  رهاوظ  هب  لـمع  نیموصعم ، هّمئا  قیرط  زا  دوصقم  بولطم و  فشک  ریـسفت و  دورو  نودـب  هک  دـنالئاق  نویراـبخا  زا  یتعاـمج 

: تسا لیلد  ود  دناهدش  کّسمتم  نآ  هب  هک  يزیچ  نیرتيوق  و  تسین .
: زا تسترابع  لیلد  نآ  زا  یکی 

: هدومرف هک  يوبن  فیرش  ثیدح  نیا  لثم : تسا  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  زا  عنم  رد  اهنآ  روهظ  هدش  اعّدا  هک  ياهرتاوتم  رابخا 
.( تسا منهج  رد  شهاگیاج  دنک ، ریسفت  شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  یسک  )

: تسا هدومرف  هک  يرگید  تیاور  لثم : و 
.( دیآیم دورف  مّنهج  رد  دیوگب  ینخس  ملع  نودب  نآرق  رد  هک  یسک  )

: تسا هدمآ  موس  يوبن  ثیدح  رد  و 
.( هتسب غورد  دنوادخ  رب  هنیآره  سپ  دنک  ریسفت  ار  نآرق  شیوخ  يأر  هب  هک  یسک  )

162 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

[. 28 «] ءامّسلا نم  دعبأ  طقس  أطخأ  نإ  رجؤی و  مل  باصأ  نا  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  : » مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  و 
[. 29 «] أطخأ دقف  باصأف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  : » ّیّماعلا ّيوبنلا  یف  و 

لاق ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  هئابآ ، نع  هیبأ ، نع  اضرلا ، انالوم  نع  و 
یف ساـیقلا  لمعتـسا  نم  ینید  یلع  اـم  و  یقلخب ، ینهّبـش  نم  ینفرع  اـم  و  هیأرب ، یمـالک  رّـسف  نـم  یب  نـمآ  اـم  ّیـسدقلا : ثیدـحلا  یف 

[. 30 «] ینید
دقف هّللا  باتک  نم  ۀیآ  هیأرب  رّـسف  نم  و  رفک ، دـقف  نینثا  نیب  هیأرب  مکح  نم  لاق : : » مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  ّیـشاّیعلا  ریـسفت  نع  و 

[. 31 «] رفک
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: همجرت
: هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  و 

زا رترود  ياهلـصاف  زا  دور  هابتـشا  اطخ و  هب  رگا  درادن و  یـشاداپ  دنک  تباصا  عقاو  هب  رگا  دنک  ریـسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  یـسک  )
: هک تسا  هدمآ  هّماع  قیرط  زا  يوبن  تیاور  رد  دنک و  طوقس  نیمز  هب  نامسآ 

ءابآ زا  شردپ و  زا  اضر  ماما  انالوم  زا  تسا و  هتفر  اطخ  هب  دور  مه  باوص  هب  رگا  سپ  دنک  ریـسفت  ار  نآرق  شدوخ  يأر  هب  هک  یـسک  )
: هک دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شیمارگ 

: دیامرفیم یسدق  ثیدح  رد  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ 
تسا و هتخانـشن  ار  نم  دـنک  هیبشت  متاقولخم  هب  ارم  هک  یـسک  هدرواین و  نامیا  نم  هب  دـنک  ریـسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نم  مـالک  هک  یـسک  )

( دشابیمن نم  نییآ  نید و  رب  درب  راک  هب  نم  نید  رد  ار  سایق  هک  یسک 
: دومرف هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  یشایع  ریسفت  زا  و 

شدوخ يأر  هب  ار  ادـخ  باتک  زا  هیآ  کی  هک  سکنآ  تسا و  هدـیزرو  رفک  دـنک  مکح  شیوخ  يأر  رکف و  هب  رفن  ود  نایم  هک  یـسک  )
(. تسا هدش  رفاک  دنک  ریسفت 

163 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

حیحصلا رثألاب  ّالا  زوجی  نآرقلا ال  ریسفت  ّنأ  هماقم  نیمئاقلا  ۀّمئألا  نع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  ّحص  دق  ّهنا  نایبلا :» عمجم   » نع و 
[. 32] حیرصلا ّصنلا  و 

مالک وه  و  ءیش ، یف  اهرخآ  ءیش و  یف  اهلّوأ  نوکی  ۀیآلا  ّنا  نآرقلا ، ریسفت  نم  لاجرلا  لوقع  نم  دعبأ  ءیش  سیل  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  و 
[. 33 «] هوجو یلا  فرصنی  لصّتم 

ءیـش ّيأبف  : » لاق معن . لاق : قارعلا .»؟ لهأ  هیقف  تنأ  : » ۀـفینح یبـأل  لاـق  ّهنا  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  سنأ  نب  بیبش  ۀلـسرم  یف  و 
خسانلا فرعت  هتفرعم و  ّقح  هّللا  باتک  فرعت  ۀفینح ، ابأ  ای  : » مالّسلا هیلع  لاق  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیبن  ۀّنـس  هّللا و  باتکب  لاق : مهیتفت »؟

لزنا نیذـّلا  باتکلا  لهأ  دـنع  ّالا  کلذ  هّللا  لعج  ام  کلیو ، املع ! تیعّدا  دـقل  ۀـفینح  ابأ  ای  : » مالّـسلا هیلع  لاق  معن . لاق : خوسنملا »!؟ نم 
[. 34 «] افرح هباتک  نم  هّللا  کثّرو  ام  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  انّیبن  ۀّیرذ  نم  ّصاخلا  دنع  ّالا  وه  و ال  کلیو ، مهیلع ،

: همجرت
تسا هدیسر  دنتسه  وا  ماقممئاق  هک  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  ياهحیحـص  ربخ  رد  هک : تسا  نایبلا » عمجم   » باتک زا  و 

. راکشآ حضاو و  ّصن  حیحص و  رثا  هطساو  هب  رگم  تسین  زیاج  نآرق  ریسفت  هک :
زا ياهیآ  تسا  نکمم  اریز  دـشابیمن  نآرق  ریـسفت  زا  رترود  نادرم  لوـقع  زا  يزیچچـیه  هک : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  تسوا  هدوـمرف  زین  و 
هب تسا و  لصتم  مه  هب  شتاملک  مامت  هک  تسا  یمـالک  نآرق  دـشاب و  يرگید  بلطم  دروم  رد  شرخآ  یبلطم و  دروم  رد  شلوا  تاـیآ 

. دوشیم فرصنم  یفلتخم  هوجو 
؟ یقارع لها  هیقف  وت  ایآ  دومرف : هفینح  وبا  هب  ترـضح  هک : تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  سنا  نب  بیعـش  هلـسرم  تیاور  رد  و 
هیلع و هّللا  یّلص  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ساسارب  تفگ : یهدیم ؟ اوتف  اهنآ  يارب  یـساسا  هچ  رب  دومرف : ترـضح  هلب ، درک : ضرع 

. هلب تفگ : ینادیم ؟ ار  خوسنم  خسان و  یسانشیم و  ار  ادخ  باتک  هتسیاب  هتسیاش و  روط  هب  ایآ  هفینح ، وبا  يا  دومرف : ترضح  هلآ .
یناسک ینعی  ، ) باتک لها  دزن  رگم  ار  ملع  نیا  دـنوادخ  تسا  هدادـن  رارق  وت ، رب  ياو  يدومن ، ملع  ياعدا  هفینح  وبا  يا  دومرف : ترـضح 

کی دـنوادخ ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هّیرذ  زا  صاوـخ  دزن  رگم  ملع  نآ  تسین  وـت ، رب  ياو  تسا ) هدـش  لزاـن  ناـنآ  رب  نآرق  هک 
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. تسا هدومرفن  میلعت  وت  هب  ار  نآ  زا  فرح 
164 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لاق ماّحشلا ، دیز  ۀیاور  یف  و 

. نومعزی اذکه  لاقف : ةرصبلا »؟ لهأ  هیقف  تنأ  : » هل لاقف  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  یلع  ةداتق  لخد 
. معن لاق : نآرقلا »؟ رّسفت  ّکنأ  ینغلب  : » مالّسلا هیلع  لاقف 

تکله و دقف  لاجّرلا  نم  هترّسف  دق  تنک  نا  و  تکلهأ ، تکله و  دقف  کسفن  ءاقلت  نم  نآرقلا  ترّسف  دق  تنک  نا  ةداتق ، ای  : » لاق نأ  یلا 
[. 35 «] هب بطوخ  نم  نآرقلا  فرعی  اّمنا  ةداتق ، ای  کحیو  تکلهأ .

. رتاوتلا ّدح  نع  اهزواجت  [ 36 -] ءاضقلا باتک  یف  لئاسولا - یف  یعّدا  اّمم  کلذریغ  یلا 
سیلف مالکلا ، اذـه  سفنب  هبلاطم  میهفت  سیل  مّلکتملا  دوصقم  ّنأ  نع  فشکی  کلذ  نع  عراشلا  عنم  ّنأ  یلا  عجری  هجولا  اذـه  لـصاح  و 

. ۀّیفرعلا تارواحملا  لیبق  نم 
: همجرت

: هک تسا  دراو  ماّحش  دیز  تیاور  رد  و 
. دناهدرک نامگ  هنوگنیا  مدرم  تفگ : هداتق  ياهرصب ؟ لها  هیقف  وت  دومرف : وا  هب  ترضح  دش ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ماما  رب  هداتق 

: دندومرف ترضح  هک  اجنآ  ات  هلب ، تفگ : هداتق  ینکیم ؟ ریسفت  ار  نآرق  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  دومرف : ترضح 
رما نیا  رد  لاـجر  زا  رگا  و  ار ، نارگید  مه  ياهدرک و  كـاله  ار  دوخ  مه  سپ  ینکیم  ریـسفت  تدوـخ  شیپ  زا  ار  نآرق  رگا  هداـتق : يا 

وا هب  هک  دسانـشیم  یـسک  ار  نآرق  هداـتق ، يا  وـت  رب  ياو  ار ، نارگید  مه  ياهدرک و  كـاله  ار  دوـخ  مه  زاـب ، يریگب  کـمک  ریـسفت ) )
. هدش باطخ 

. دناهتشذگ رتاوت  دح  زا  تسا و  هدش  نآ  یعدم  اضق  باب  رد  لئاسو  بحاص  هک  يرگید  تایاور  رد  و 
: نییرابخا هجو  ود  زا  لّوا  هجو  ینعی : هجو  نیا  لصاح  و 

نیا یلاعت ) يادـخ   ) ملکتم دوصقم  هک : نیا  زا  تسا  فشاک  نآ  رهاوظ  هب  کّسمت  نآرق و  هب  لـمع  زا  عراـش  عنم  هک : تسا  نیا  هب  عجار 
افتکا نآ  رهاظ  هب  هک  تسین ، یفرع  تارواحم  لیبق  زا  نآرق  سپ  دـنک ، میهفت  نیبطاخم  هب  مالک  نیا  درجم  هب  ار  دوخ  دـصاقم  هک  تسین 

. دوش
165 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ لّوا  فالخ  حرش  ریسفت و  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

، هدومن طارفا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تسین ، زیاج  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ریـسفت  نودب  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  هک ، دـندقتعم  نییرابخا  زا  یخرب  - 1
. تسا نکممریغ  ام  يارب  اقلطم  نآرق  تاملک  تایآ و  مهف  دناهتفگ :

. تشذگ یلبق  بلاطم  رد  نآ  حرش  هک  دناهدش  لیصفت  هب  لئاق  اهنآ  زا  یخرب  و  - 2
: هتکن

حرـش هب  اهنت  درادـن  ینالوط  حرـش  حیـضوت و  هب  يزاین  نآرق ) رهاوظ  هب  لمع  عنم  ینعی :  ) ناشیاعدـم تابثا  رد  اهیرابخا  ّهلدا  هک  اجنآ  زا 
. میزادرپیم تارابع  تاحالطصا و 

؟ تسیچ ناشیاعّدم  رب  اهیرابخا  لیلد  نیلوا  هصالخ  * 
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رهاوظ نامه  اب  رهاوظ  ریاس  رد  اریز  درک . ادـج  ار  نآ  باسح  دـیاب  تسا و  رهاوظ  ریاـس  زا  ریغ  نآرق  رهاـظ  هک : تسا  نیا  لـیلد  لـصاح 
هب دوصقم  میهفت  نآرق ، صوصخ  رد  نکل  و  تسا . هدش  رقتـسم  رهاوظ  نآ  هب  ذخا  رب  ءالقع  ءانب  اذـل  دریذـپیم و  تروص  دوصقم  میهفت 

. دننکیمن ذخا  اهنت  رهاظ  هب  القع ، يرهاوظ  تاباطخ و  نینچ  رد  اذل ، تسا و  تیب  لها  ریسفت  مامضنا  اب  رهاوظ 
؟ تسا یثیدح  هنوگچ  یسدق  ثیدح  زا  دارم  * 

وگزاب ار  نآ  دوخ  ظفل  اب  ربمایپ  هدش و  ءاقلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  كرابم  بلق  رب  ملاع  يادـخ  بناج  زا  شدافم  هک  تسا  یمالک 
. درادن دوجو  زاجعا  یثیدح  نینچنیا  ظافلا  رد  و  تسا ، هدومن 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  تلالد  يافخ  حوضو و  رابتعا  هب  نتم و  رظن  زا  ثیدح  * 
. لّوؤم رهاظ ، لمجم ، ّصن ، مسق : راهچ  رب 

؟ تسا یمالک  هنوگچ  صن  ثیدح  زا  دارم  * 
. دوریمن يرگید  يانعم  لامتحا  دراد و  دوجو  انعم  کی  اهنت  مالک  نآ  رد 

؟ تسیچ لمجم  ثیدح  زا  دارم  * 
. درادن ناحجر  يرگید  رب  کیچیه  نکل  تسا و  لمتحم  انعم  دنچ  ای  کی  مالک  رد  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ رهاظ  ثیدح  زا  دارم  * 
. دنیوگ رهاظ  ار  حجار  يانعم  هک  دناحجار  رگید  ضعب  رب  یخرب  هک  دراد  دوجو  انعم  دنچ  ای  ود  مالک  رد  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ ثیدح  رد  لّوؤم  زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

166 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مینک لمح  نآ  فالخرب  یلقن  یلقع و  دهاوش  نئارق و  هطساو  هب  ار  ثیدح  رهاظ  يانعم 

؟ تسانعم هچ  هب  لسرم  ثیدح  * 
: تسانعم ود  هب 

. هدومن لقن  مالّسلا  مهیلع  ماما  ای  ربمایپ  زا  هطساو  نودب  نکل  هدینشن و  ار  نآ  دوخ  يوار  هک  دنیوگ  یثیدح  هب  - 1
. تسین مولعم  شیوار  نیرخآ  ینعی 

. دشاب هدش  فذح  رفن  کی  زا  شیب  نآ  دنس  هلسلس  زا  هک  دنیوگ  یثیدح  هب  - 2
167 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ةدارا اهصیصخت و  اهخـسن و  نع  صحفلا  دعب  ینعملا  ۀحـضاولا  رهاوظلاب  لمعلا  نع  عنملا  یلع  ّلدت  اّهنأ ال  اهب  لالدتـسالا  نع  باوجلا  و 
هناسلب ءیشب  هرمأ  ّهنأ  هالوم  باتک  یف  يأر  اذا  ءالقعلا  نم  ادحأ  ّناف  اریسفت ، یّمسی  اذه ال  ّنأ  مولعملا  نم  ذا  رابخألا ، یف  اهرهاظ  فالخ 

. عانقلا فشک  ریسفتلا  ذا  اریسفت ، اذه  ّدعی  مل  هلثتما  هب و  لمعف  امهریغ - وأ  اّیسراف  وأ  اّیبرع  هل - هتبطاخم  یف  فراعتملا 
: همجرت

( اهیرابخا لّوا  هجو  زا  لالدتسا  هب  خساپ  )

هراشا
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رد رهاوظ  فالخ  هدارا  رب  هنیرق  دوجو  صّـصخم و  خسان و  زا  صّحفت  زا  دعب  هک  يرهاوظ  هب  لمع  زا  عنم  رب  روکذم  رابخا  هک : تسا  نیا 
. درادن تلالد  دنتسه  حضاو  نشور و  ییانعم  ياراد  اهنآ  هب  یبایتسد  مدع  رگید و  رابخا 

اب ار  يو  هک  دنیبب  شیالوم  همان  رد  یتقو  ءالقع  زا  کیره  هکنآ  هچ  دوشیمن ، هدیمان  ریـسفت  یلمع  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  مولعم و  اریز 
ریغ ای  یـسراف و  ای  یبرع  نابز  هب  هکنیا  زا  معا   ) تسا هدومن  فظوم  فّلکم و  يرما  هب  تبـسن  هرواحم  لها  نایم  سونأم  فراعتم و  نابز 
عفر هدرپ و  نتـشادرب  ریـسفت  هکاریز  دوشیمن . هدیمان  ریـسفت  نیا  زگره  دنکیم و  لاثتما  ار  نآ  هدومن و  لمع  روتـسد  نادـب  سپ  ود ) نیا 

. تسا باجح 
یّنظ ظاحل  رابتعا و  نامه  يأر )  ) زا دارم  رهاظلا  یلع  یلو  دـشاب ، ریـسفت  شیاـنعم  رب  ظـفل  لـمح  فرـص  هک  مینک  لوبق  ضرف  هب  سپس :

. تسا ناسحتسا  هب  شتشگرب  هک  تسا  یلقع 
. دوشیمن هدیمان  يأر  هب  ریسفت  لمع  نیا  هدشن و  یفرع  يوغل و  یناعم  رب  نآرق  رهاوظ  لمح  لماش  نیاربانب :

168 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسا عون  دنچ  رب  هیآ  کی  هب  ذخا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: تسا عون  راهچ  رب 

هدومن و لمح  لمتحم  یناعم  زا  یکی  رب  یعطق  لیلد  كردـم و  چـیه  نودـب  دنتـسه  انعم  دـنچ  لمتحم  هک  ار  هباشتم  لمجم و  تاـیآ  - 1
. ریغال تسانعم و  نیمه  هیآ  دارم  هک  مینک  مکح 

اب هیلوا  دروخرب  رد  رگید : ترابع  هب  رهاظ  فالخرب  هنیرق  زا  سأیلا  صحفلا و  لبق  دنراد  انعم  نآ  رد  روهظ  هک  ییانعم  رب  تایآ  لمح  - 2
، تسا رهاظ  فالخرب  هک  ياهنیرق  دوجو  زا  ندـش  دـیماان  وجتـسج و  زا  لبق  ام  نکل  و  دراد ، انعم  کی  رد  روهظ  هیآ  رهاـظ  تاـیآ ، یخرب 

. دشاب دییقت  دیاش  هکنآ  لاح  تسا و  قالطا  نیمه  هیآ  دارم  میئوگب : مینک و  لمح  شروهظ  نیمه  رب  ار  هفیرش  هیآ 
رد روهظ  هیآ  هکنیا : لثم  دراد . رهاظ  يانعم  نامه  رد  روهظ  هکنآ  لاح  ياهنیرق و  هنوگچـیه  نودـب  رهاظ  يانعم  فالخرب  هیآ  لـمح  - 3

. دراد بابحتسا  رد  روهظ  مییوگب : ام  دشاب و  هتشاد  بوجو 
تایآ و رد  هچره  ام  دراد و  ییانعم  رد  روهظ  هیآ  ینعی : نآ  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  زا  سأـیلا  صحفلا و  دـعب  شرهاـظ  رب  هیآ  لـمح  - 4
بوجو و یلوم  دارم  الثم  میتفگ : میدومن و  شرهاظ  نامه  رب  لمح  ار  هیآ  اذل  میتفاین و  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  میدومن ، وجتسج  تایاور 

. تسا تمرح  ای 
؟ تسانعم هچ  هب  برع  تغل  رد  ریسفت  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. تسا یفلتخم  یناعم  ياراد  الامتحا  هک  هتخانشان  لمجم و  مالک  کی  زا  يرادربهدرپ  ینعی : تسا ، عانقلا  فشک  يانعم  هب 
؟ دوشیم هدیمان  ریسفت  تسا  نشور  دوخيدوخهب  هک  یتایآ  رهاوظ و  هب  لمع  ایآ  * 

. درادرب هدرپ  نآ  زا  ات  درادن  دوجو  يدّیقم  قلطم و  ای  لوهجم و  لمجم و  ای  خوسنم  خسان و  تسادیوه ، هچنآ  رد  اریز  ریخ ،
؟ تسیچ ریخا  بلطم  رب  ناتلیلد  * 

: دندومرف رباج  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک : تسا  نیا 
( نآرقلا ریسفت  نم  لاجّرلا  لوقع  نم  دعبا  ءیش  سیل  رهظ و  رهّظلل  رهظ و  هل  انطب و  نآرقلل  ّنا  رباج  ای  )

. تسا نآرق  رهاوظ  هب  لمع  زا  ریغ  نآرق  ریسفت  هک  دهدیم  ناشن  فیرش  ثیدح  رخآ  لیلعت  هتکن :
؟ تسیچ اجنیدب  ات  اهیرابخا  لالدتسا  زا  باوج  رد  خیش  هدومرف  لصاح  دییامرفب  لاح  * 

: هک تسا  نیا 
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169 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک ام  ثحب  عوضوم  ایآ  لاح  تسا  ریـسفت  ثیداحا  نیا  عوضوم  اذل  دـنادیم و  عورـشمان  عونمم و  ار  يأر  هب  ریـسفت  روکذـم  رابخا  دافم 

. تسین ریسفت  قیداصم  زا  ام  ثحب  عوضوم  نکل  تسامش و  اب  قح  تسه  رگا  تسا ؟ ریسفت  قیداصم  زا  تسا  ینآرق  رهاوظ  هب  لمع 
؟ دوب هچ  اجنیا  رد  ثحب  ّلحم  مالک و  دروم  * 

صحفلا دعب  رهاوظ  هب  ذخا  مهنآ  مینک ، لمع  رهاوظ  نآ  هب  میزاجم  ام  تسا و  هدیسر  ام  تسد  هب  هک  تسا  یتایآ  رهاوظ  رد  مالک  دروم 
. تسین ریسفت  نیا  نآ و  زا  شیب  هن  سأیلا  و 

: رگید ترابع  هب 
فالخرب ّلاد  هک  ینئارق  ای  تادـّیقم و  تاصّـصخم و  زا  ندرک  صحفت  زا  سپ  اـم  هک  دراد  دوجو  یهلا  تاـیآ  رد  یتاـقلطم  تاـمومع و 

زا هچنآ  قباطم  ینعی : مینکیم ، لمع  اـهنآ  هب  هدرک  ادـیپ  ناـنیمطا  روبزم  تاروهظ  هدارا  هب  روکذـم  روما  هب  یباـیتسد  مدـع  دـنارهاظ و 
رما زا  عاـنقلا  فشک  ریـسفت ، نوچ  دوـشیمن  هدـیمان  يأر  هب  ریـسفت  يرما  نینچ  و  مینکیم . تکرح  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  رهاوـظ 
رما نامه  رهاظ  تسا و  رهاظ  نامه  تسه  هک  هچنآ  هکلب  درادـن ، دوجو  لوهجم  لمجم و  رما  اـم  ثحب  دروم  هکنآ  لاـح  تسا و  لوهجم 

. تسا راکشآ 
؟ تسیچ خیش  خساپ  لصاح  * 

. تسا جراخ  دندومن  کّسمت  نادب  اهیرابخا  هک  يرابخا  عوضوم  زا  رهاوظ  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
170 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
الف ناسحتسالا ، یلا  عجاّرلا  ّیّنظلا  ّیلقعلا  رابتعالا  وه  يأّرلاب  دارملا  ّنا  رهاظلا  ّنکل  اریسفت ، هانعم  یلع  ظفللا  لمح  قلطم  نوک  مّلس  ول  ّمث 

. ۀّیفرعلا ۀّیوغللا و  اهیناعم  یلع  باتکلا  رهاوظ  لمح  لمشی 
و رتافلا . هلقع  رـصاقلا و  هرظن  یف  کلذ  ناحجرل  هیلامتحا ، دحا  وأ  هرهاظ  فالخ  یلع  ظفللا  لمح  اّما  يأّرلاب : ریـسفتلاب  دارملاف  ذـئنیح  و 
هانعم و یلع  اوفقی  مل  مّهنأل  هباشتملا ، یف  سانلا  کله  اّمنا  و  : » لیوط ثیدـح  یف  لاق  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  انالوم  نع  ّيورملا  هیلا  دـشری 

[. 37 «] مهنوفّرعیف مالّسلا  مهیلع  ءایصوألا  ۀلأسم  نع  کلذب  اونغتسا  و  مهئارآب ، مهسفنأ  دنع  نم  الیوأت  هل  اوعضوف  هتقیقح . اوفرعی  مل 
نئارقلا یف  عّبتت  نود  نم  ۀـّیلقعلا و  ۀـّلدألا  یف  لّمأت  نود  نم  ۀـّیوغللا ، ۀـّیفرعلا و  یناعملا  نم  يأرلا  ئداب  یف  هل  رهظی  ام  یلع  لمحلا  اّما  و 

. اهخوسنم نم  اهخسان  نییعت  اهنم و  دارملا  نایب  یف  ةدراولا  رابخألا  ینعملا و  اذه  فالخ  یلع  ّۀلادلا  رخألا  تایآلا  لثم  ۀّیلقنلا ،
: همجرت

: تسا لیذ  يانعم  ود  زا  یکی  يأر  هب  ریسفت  زا  دارم  نیاربانب :
لامتحا ود  زا  یکی  رب  ظفل  لمح  ای  دـشاب ) يأر  هب  دامتعا  لمح  نیا  هزیگنا  هکنیا  هب  طورـشم   ) تسا رهاظ  يانعم  فالخرب  ظفل  لمح  اـی 

. تسا هدننکلمح  هک  یتسس  رکف  رصاق و  رظن  رطاخ  هب  دشاب 

قوف يانعم  دییأت  رد  یتیاور 

یثیدـح رد  هک  دـنکیم  ییامنهار  لامتحا ) ود  زا  یکی  رب  ظفل  لمح   ) قوف يانعم  هب  ار  اـم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـنالوم  زا  یتیاور  و 
.( دناهتخانشن ار  نآ  تقیقح  دناهدشن و  علطم  هاگآ و  نآ  يانعم  رب  اریز  دناهدش ، كاله  هباشتم  رد  مدرم  : ) تسا هدومرف  ینالوط 

مهیلع ءایـصوا  هشیدـنا  زا  لـعج  نآ  هطـساو  هب  ار  دوخ  و  دـندومن ، لـعج  نآ  يارب  یلیوأـت  ناـشرظن  هطـساو  هب  دوخ و  شیپ  زا  هجیتن : رد 
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. دنیامن یفرعم  اهنآ  هب  ار  هباشتم  یناعم  نیموصعم  تارضح  ات  دندرکن  هجوت  اهنآ  يأر  هب  هتسناد و  زاینیب  مالّسلا 
هّیلقع و هلدا  رد  لمأت  نودـب  دوشیم  رهاظ  یحطـس  رظن  هّیلّوا و  دروخرب  رد  هک  يوغل  یفرع و  یناـعم  زا  ییاـنعم  رب  ظـفل  لـمح  اـی  و  - 2

ثیداحا رابخا و  لثم  دـنراد و  تلالد  روکذـم  ینهذ  يانعم  فـالخرب  هک  رگید  تاـیآ  نوچمه  هّیلقن ، نئارق  رد  صّحفت  قیقحت و  نودـب 
. خوسنم زا  شخسان  ندرک  ادج  هفیرش و  هیآ  نآ  زا  دارم  نایب  رد  هدراو 

171 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  یلبق  نتم  زا  خیش  خساپ  لصاح  * 
اهنآ نومـضم  هک  يرابخا  هطـساو  هب  دنناوتیمن  اهیرابخا  دشابیمن و  ریـسفت  یناعم  رهاوظ  رب  ظافلا  لمح  رهاوظ و  هب  لمع  هک ، دـش  نیا 

. دننک هئطخت  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  رد  ار  نییلوصا  دوب ، يأر  هب  ریسفت  زا  یهن 
؟ تسیچ یّنّظلا )...  یلقعلا  رابتعالا  وه  يأّرلاب  دارملا  ّنا  رهاظلا  ّنکل   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

ندرک ریسفت  قلطم  دیدومن  لالدتسا  اهنآ  هب  امش  هک  یتایاور  نکل  دشاب ، ریـسفت  مه  یناعم  رهاوظ  رب  ظافلا  لمح  ضرف  هب  هک : تسا  نیا 
. دشابیمن يزیاج  ریغ  لمع  ریسفت ، درجم  هدرکن و  موکحم  ار  نآرق 

: رگید ترابع  هب 
. تسا هدش  عقاو  یهن  دروم  هک  تسا  لمع  نیا  تسا و  يأر  هب  ریسفت  روکذم  رابخا  رد  عوضوم 

: ریسفت هکنیا ، بلطم  نایب 
يأر هب  ریـسفت  نیا  دـمهفیم و  ار  انعم  نآ  ینک  هضرع  یلقاـع  ره  هب  هک  تسا  یئاـنعم  ياراد  هیآ  رهاـظ  ینعی  تسا . رهاـظ  هب  یهاـگ  - 1

. درادن تلاخد  انعم  نآ  رد  یصخش  هقیلس  يأر و  هک  ارچ  تسین ،
شرهاظ فالخرب  ار  نآ  دوخ  صقاـن  لـقع  هطـساو  هب  دروخیم  شـشوگ  هب  ياهیآ  یظفل و  اـت  صخـش  ینعی : تسا . يأر  هب  یهاـگ  - 2
دیآیم یلوا  شرظن  رد  عبط ) قوذ و  لیبق  زا   ) هّجوم ریغ  هوجو  ناسحتـسا و  مکح  هب  یلاـمتحا  یناـعم  زا  یکی  نوچ  اـی  دـنکیم و  لـمح 

ار ظفل  دنتسه ، هیآ  دوصقم  حراش  نّیبم و  هک  يروما  هّیلقن و  هّیلقع و  ّهلدا  نئارق و  زا  صّحفت  نودب  هکنیا  ای  دنکیم و  لمح  نآرب  ار  ظفل 
. دیامنیم لمح  ای ...  يوغل و  ای  یفرع  یناعم  زا  یکی  رب 

. دشابیمن قداص  رهاظ  هب  لمع  رب  دشاب  روکذم  یناعم  زا  کیره  هب  يأر  هب  ریسفت  هک  تسا  نشور 
: نیاربانب

. درادن ثحب  عوضوم  هب  یطبر  هدوب و  ساسایب  نآ  هئطخت  نییلوصا و  ّدر  تهج  هدش  رکذ  رابخا  هب  اهيرابخا  کّسمت 
؟ دیهد حیضوت  هّیماما  نیققحم  رظن  زا  ار  يأر  هب  ریسفت  زا  دوصقم  * 

هدش صخشم  الیذ  هک  دراد  یماسقا  يأر  هب  ریسفت 
. یلقع ظاحل  ناسحتسا و  فرص  هب  دوخ  بولطم  يانعم  ینعی : شرهاظ  فالخرب  دراد  یناعم  رد  روهظ  هک  یظفل  لمح  - 1

172 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یصخش عبط  لیم و  ياضتقم  هب  ناسحتسا و  فرص  هب  مه  زاب  نآ  تالامتحا  زا  یکی  رب  لمجم  تایآ  ظافلا و  لمح  - 2

. رهاظ فالخ  يانعم  رب  تلالد  رد  هنیرق  دوجو  زا  صحف  نودب  نآ  روهظ  رب  هفیرش  هیآ  مالک و  لمح  - 3
ضرغ هک  دـنکیمن  یتوافت  تسا و  زیاج  ریغ  مارح و  هّیماما  ءاملع  هبطاـق  رظن  زا  دـشاب  هک  روکذـم  قیرط  هس  زا  کـیره  هب  ریـسفت  هتکن :

. دیامن ّبترتم  ار  یحیحص  فده  ریسفت ، يأر و  نآرب  ای  دشاب و  يرکنم  رما  کی  تابثا  رظنراهظا ، يأر و  لامعا  زا  رّسفم 
173 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: نتم
نع هّللا  باتکب  نونغتـسی  نیذـلا  نوفلاخملا  رابخالا ، کلت  یف  ّیهنملا  ّنا  افرع ، برقا  لّوألا  ناک  نا  و  یناـثلا ، ینعملا  اذـه  بّرقی  اّـمم  و 

. هب مهنوئّطخی  لب  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ 
. سکعلا مهبهذم  نم  ةرورض  مولعملا  ّنا  امک  نآرقلا ، رهاظ  یلع  مالّسلا  هیلع  مامالا  ّصن  میدقت  انبهذم  نم  ةرورض  مولعملا  نم  و 

لمعی ناک  اّمنا  ّهنا  مولعملا  نم  و  هّللا . باتکب  لمعی  ّهنا  ثیح  ۀـفینح  یبأ  یلع  مالّـسلا  هیلع  ماـمالا  ّدر  یف  مّدـقت  اـم  اذـه  یلا  كدـشری  و 
. ۀّنسلا باتکلا و  عم  مهدنع  يأرلاب  ةربع  ذا ال  يأرلاب ، هلّوؤی  ّهنأ  ال  هرهاوظب ،

ّهنا نّونظی  مه  خوسنملاب و  اوّجتحا  ضعبب و  هضعب  نآرقلا  اوبرـض  مّهنا  نیفلاخملا  ّمذ  یف  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  لوق  اذـه  یلا  دـشری  و 
ام یلا  مالکلا و  هب  حـتفی  ام  یلا  اورظنی  مل  اهلیوأت و  یف  ۀّنـسلا  اوکرت  ۀـیآلاب و  اوّجتحا  ّماعلا و  ّهنا  نّونظی  مه  ّصاخلاب و  اوّجتحا  خـسانلا و 

[38 .] اّولضا اّولضف و  هلها  نع  هوذخأی  مل  ذا  هرداصم ، هدراوم و  اوفرعی  مل  همتخی و 
174 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

مّود يانعم  بّرقم 

هراشا

هچرگا دنکیم ، دـییأت  بیرقت و  ار  هّیلقع ) هلدا  رد  لمأت  نودـب  ییادـتبا  يانعم  رب  نآرق  لمح  ینعی :  ) مود يانعم  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و 
. تسا مود  يانعم  زا  برقا  فرع  رظن  زا  لّوا  يانعم 

: هک تسا  نیا 
راـهظا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  نآرق  هطـساو  هب  هک  یناـسک  دنتـسه ، هماـع ) ینعی :  ) نیفلاـخم هدـش  رجز  یهن و  راـبخا  نـیا  رد  هـچنآ 

. دناهدومن تّمذم  هئطخت و  ار  نیفلاخم  هّللا  باتک  هب  ءانغتسا  نیا  هطساو  هب  همئا  هکلب  دننکیم ، يزاینیب 
. تسا یهیدب  رما  نیا  سکع  نیفلاخم  هاگدید  زا  هکنانچ ، تسا ، یهیدب  نآرق  رهاظ  رب  ماما  صن  میدقت  هعیش  رظن  زا  و 

( قوف راتفگ  رب  دیؤم  )

هک تهج  نآ  زا  تشذگ ، هفینح  وبا  هب  تبسن  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّدر  رد  البق  هک  تسا  یتیاور  دزاسیم  نومنهر  رما  نیا  هب  ار  امـش  هچنآ  و 
. دنکیم لمع  هّللا  باتک  هب  هک ) دش  یعدم   ) وا

دزن اریز  دـنک ، انعم  شدوخ  يأر  قباطم  ار  رهاوظ  نآ  هکنآ  هن  دـنکیم  لمع  نآرق  رهاوظ  هب  هفینح  وبا  نوچمه  یـصخش  هک  تسا  مولعم 
. دشابیمن يأر  يارب  يرابتعا  چیه  تنس  نآرق و  دوجو  اب  تنس  لها 

( رگید دّیؤم  )

: هک انعم  نیدب  فالخ ، لها  تمذم  رد  تسا  هّللا  دبع  یبا  ماما  هدومرف  روکذم ، بیرقت  دّیؤم 
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صاـخ هب  تسا ، خـسان  هکیلاـحرد  دـننکیم ، لالدتـسا  خوـسنم  هب  دـنهدیم . رارق  تاـیآ  زا  رگید  یخرب  رّـسفم  ار  تاـیآ  یخرب  ناـشیا 
كرت هدـش  دراو  نآ  لیوأت  رد  هک  یتنـس  دـننکیم و  لالدتـسا  تایآ  هب  تسا ، ماـع  هک  دـننکیم  ناـمگ  هکیلاـحرد  دـننکیم  لالدتـسا 

دوخ مه  اذـلف  دـناهتفرگن  تیب  لها  زا  ار  نآ  اریز  دنـسانشیمن ، ار  تایآ  رداصم  دراوم و  دـنرگنیمن ، تایآ  ماتتخا  حاـتتفا و  هب  دـننکیم 
. دناهدرک هارمگ  ار  نارگید  مه  دناهدش و  هارمگ 

175 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یناّثلا »...  ینعملا  اذه  برقی  اّمم  و   » ترابع زا  دارم  * 
تـسا نیا  نآ  تفرگ و  هدیدان  ار  موس ) يانعم  ام  يدنبمیـسقت  رد  و   ) مود يانعم  ناوتیمن  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  یبّرقم  دّیؤم و  هب  هراشا 

: هک
رد ار  نانآ  ثیداحا  نیا  هراومه  و  دناهدومن ، رجز  یهن و  ار  نیفلاخم  دناهدومن  کّسمت  نادـب  نییلوصا  هئطخت  يارب  اهیرابخا  هک  يرابخا 

. دناهدومرف تّمذم  تساهنآ  رانک  رد  هک  ياهّیلقن  هیلقع و  نئارق  رد  لمأت  نودب  ینآرق  تایآ  هب  لمع 
؟ دوب انعم  مادک  يأر  هب  ریسفت  زا  موس ) يانعم  امش  میسقت  رد   ) مود يانعم  * 

. هّیلقن هّیلقع و  ّهلدا  رد  لمأت  نودب  دسریم ، رطاخ  هب  اودب  هک  ییادتبا  يانعم  رب  نآرق  لمح 
؟ ارچ تسا و  یناسک  هچ  نیفلاخم  زا  دارم  دییامرفب  حیرص  روطهب  * 

. دنیبب زاینیب  تیب  لها  زا  ار  دوخ  و  هّللا » باتک  انبسح  : » دیوگب هک  تسا  یسکره  تنس و  لها  دارم 
؟ تسیچ ریسفت  رد  نآ  رخأت  مدقت و  تنس و  باتک و  دروم  رد  شناوریپ  تیب و  لها  هویش  رگم  * 

نیا سکعهب  تنس  لها  هویـش  هکنآ  لاح  و  تسه ، هدوب و  نآرق  رهاوظ  رب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ّصن  میدقت  ناشعابتا ، تیب و  لها  هویش 
. تسا هویش 

؟ تسیچ يأر  هب  ریسفت  ناونعهب  موس ) امش  میسقت  رد   ) یناث يانعم  رد  رگید  دیؤم  * 
هب هنوگچ  وت  رب  ياو  : » دیامرفیم ماما  هک  نآرق ، رهاظهب  لمع  زا  يو  یهن  هفینح و  وبا  تیموکحم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح 

« تیب لها  نودب  ینکیم  لمع  نآرق 
ریسفت ناونعهب  تایآ  لیذ  رد  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  تارضح  زا  هک  یتاملک  هب  درکیم و  لمع  تایآ  رهاوظ  هب  افرص  هفینح ، وبا  هتکن :

ار نآ  دیمهفیم  هیآ  زا  ییانعم  اودـب  هکنیا  ضحم  هب  هیلقن ، هیلقع و  نئارق  رد  لمأت  نودـب  هکنیا ، هب  افاضم  درکیمن ؛ انتعا  دوب  هدـش  دراو 
. دومنیم لمع  انعم  نآ  هب  داد ، رارق  لالدتسا  دانتسا و  دروم 

: دیامرفیم هک  نیفلاخم  تمذم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  قداص  زا  یثیدح  - 2
لّواب اوّجتحا  ماعلا و  ّهنا  نونظی  مه  ّصاـخلاب و  اوجتحا  خـساّنلا و  ّهنا  نّونظی  مه  خوسنملاـب و  اوّجتحا  ضعبب و  هضعب  نآرقلا  اوبرـض  مّهنا  »

 ...« اهلیوأت یف  ۀنسلا  اوکرت  ۀیآلا و 
صاخ هب  دـنرادنپیم  خـسان  ار  اـهنآ  هکیلاـحرد  دـننکیم  لالدتـسا  تاـخوسنم  هب  دـننکیم ، اـنعم  نآرق  هلیـسوهب  ار  نآرق  ناـشیا  ینعی :

دراو اهنآ  لیذ  رد  هک  ياهیلقن  نئارق  هکیلاحرد  دـنیوجیم و  کّسمت  تایآ  هب  دـنرادنپیم ، ماع  ار  نآ  هکنآ  لاح  دـنیامنیم و  جاـجتحا 
. دنیوگیم كرت  ار  ثیدح ) تنس و   ) هدش

176 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مود ) لوا و  امش  میسقت  رد  و   ) لوا يانعم  بّرقم  دّیؤم و  * 

: دیامرفیم هک  قداص  ماما  زا  تسا  یتیاور 
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کلذب اونغتسا  مهئارآب و  مهسفنا  دنع  نم  الیوأت  هل  اوعضوف  هتقیقح ، اوفرعی  مل  هانعم و  یلع  اوفقی  مل  مّهنال  هباشتملا  یف  سانلا  کله  امنا  »
« مهنوفرعیف مالّسلا  مهیلع  ءایصوالا  ۀلئسم  نع 

لماش اهیرابخا  لالدتـسا  دروم  تایاور  تسا و  زیاج  سأیلا  صحفلا و  دعب  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  دنیوگیم : نیلوصا  هکنیا : بلطم  لصاح 
. دنشابیم سأیلا  صحفلا و  لبق  رهاظهب  ذخا  رهاظ و  فالخرب  رهاظ  لمع  تاهباشتم و  هب  ذخا  هب  طوبرم  هکلب  دوشیمن . يدروم  نینچ 

177 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

رئاس یف  عبتّتلا  صحفلا و  دعب  باتکلا  رهاظب  لمعلا  نع  یهّنلا  یف  ةروکذملا  رابخألا  روهظب  مکحلا  مدع  یـضتقی  فاصنالاف ، ۀـلمجلاب ، و 
مدـع یلع  ّتلد  هجولا  اذـه  یلع  لمعلا  نم  عنملا  یلع  ّتلد  ول  و  فیک ، مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  نع  ةدراولا  راثآلا  اـصوصخ  ۀـّلدألا ،

[: 39] مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نع  یلالهلا  سیق  نب  میلس  ۀیاور  یفف  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ثیداحاب  لمعلا  زاوج 
یّلـص هّللا  لوسر  نم  ناک  دق  و  هباشتم ، مکحم و  و  ّماع ، ّصاخ و  و  خوسنم ، خسان و  هنم  نآرقلا ، لثم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  رما  ّنا  »

«. نآرقلا لثم  ّصاخ ، مالک  ّماع و  مالک  ناهجو ، هل  نوکی  مالکلا ، هلآ  هیلع و  هّللا 
[: 40] ملسم نبا  ۀیاور  یف  و 

«. نآرقلا خسنی  امک  خسنی  ثیدحلا  ّنا  »
: همجرت

مالک هصالخ 

هژیوهب دـنکیم ، بلط  ار  رگید  ّهلدا  رد  صحفت  زا  سپ  باتک  رهاظ  هب  لمع  زا  یهن  رد  ار  هدـشرکذ  رابخا  روهظ  هب  مکح  مدـع  فاصنا ،
. تسا هدش  دراو  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  یثیداحا  رد  یسررب  صحف و 

هک یهجو  رب  رهاوظ  هب  لمع  زا  عنم  رب  رابخا  نیا  رگا  هکیلاـحرد ، دومن ) روبزم  یهن  رد  روکذـم  راـبخا  روهظ  هب  مکح  ناوتیم   ) هنوگچ
نآرق ثیداحا و  ناـیم  یتواـفت  تهج  نیا  زا  هک  ارچ  دـیامنیم  تلـالد  زین  تیب  لـها  ثیداـحا  هب  لـمع  زا  یهن  رب  دـنیامن  تلـالد  میتفگ 

. دشابیمن

روکذم ياعدم  رب  دهاش  ود 

: هک تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یلاله ) سیق  نب  میلس   ) تیاور رد 
مکحم و یخرب  ماع ، رگید  یخرب  صاخ و  یخرب  خوسنم ، یخرب  خسان و  نآ  زا  یخرب  هک  تسا ، نآرق  نوچمه  ربمایپ  ترـضح  روتـسد  »

. نآرق لثم  ماع ، یمالک  صاخ و  یمالک  دشاب ، هجو  ود  ياراد  ناشیا  زا  یمالک  اسبهچ  و  تسا ، هباشتم  ياهتسد 
«. دوشیم خسن  نآرق  هک  روطنامه  دوشیم  خسن  ثیدح  : » هک تسا  هدمآ  ملسم  نبا  تیاور  رد  و 

178 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مکحلا )...  مدع  یضتقی  فاصنالاف   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا یضقن  خساپ  کی  نایب 

زا سپ  ار  نآرق  تایآ  رهاوظ  هب  لمع  دش  لقن  هک  يرابخا  زا  کیچـیه  هک ، مینیبیم  حوضو  هب  مینک  تواضق  فاصنا  يور  زا  رگا  ینعی :
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؟ ارچ دننکیمن . عنم  یهن و  نیموصعم ) همئا  زا  هدیسر  تیاور  هژیوهب   ) نآ فالخرب  یلیلد  نتفاین  ّهلدا و  ریاس  رد  لّمأت  صحف و 
نیا شاهمزال  دـننک . حرط  یهن و  ار  ینآرق  رهاوظ  هب  لمع  رابخا  نیا  رگا  تسا ، نآرق  رابخا و  نیب  هک  یهباـشت  تلثاـمم و  راـبتعا  هب  اریز 

یتیاور ود  اعدـم  نیا  رب  دـهاش  تسین و  نینچ  هکنآ  لاح  دوش و  یهن  رجز و  زین  تایاور  ثیداحا و  نیا  دوخ  رهاوظ  هب  لمع  زا  هک  تسا 
. ملسم نب  تیاور  یکی  لاله و  سیق  نب  میلس  تیاور  یکی  تسا  هدش  لقن  روکذم  نتم  لیذ  رد  هک  تسا 

؟ دیهد حیضوت  رتشیب  یضقن  باوج  کی  ناونع  هب  ار  قوف  بلطم  * 
ثیداحا روطنیمه  دـشابیم  هباشتم  مکحم و  خوسنم ، خـسان و  صاخ ، ماع و  نیبم ، لـمجم و  دـیقم ، قلطم و  ياراد  نآرق  هکروطناـمه 

. دشابیم هریغ  و  صاخ ، ماع و  خوسنم ، خسان و  هباشتم ، مکحم و  ياراد  مه  نیموصعم 
دارم رهاظ  نآ  دـیاش  هک  لـیلد  نیا  هب  مهنآ  دـشابن  زیاـج  هنیرق  نتفاـین  وجتـسج و  صحف و  زا  دـعب  ول  نآرق و  رهاوظ  هب  لـمع  رگا  اذـل : و 

ثیداحا رابخا و  باب  رد  اهیرابخا  هک  یخـساپ  ره  لاح : دشابن . زیاج  لیلد  نیمه  هب  زین  ثیداحا  رابخا و  رهاوظ  هب  لمع  دیاب  سپ  دـشابن .
. میهدیم اهنآ  هب  تایآ  باب  رد  ار  باوج  نامه  مه  ام  دنهدب  ام  هب 

: دنراد لکشم  تهج  ود  زا  رابخا  هتکن :
. دراد یسررب  هب  زاین  هک  دشابن  قداص  ثیدح  دیاش  هک  دنس  تهج  زا  یکی  و  دشابن ) دارم  رهاظ  نیا  دیاش  هک   ) تلالد تهج  زا  یکی 

. مییامن لمع  رابخا  رهاظ  هب  میناوتب  دیابن  یلوا  قیرط  هب  سپ  مینک ، لمع  تایآ  رهاظ  هب  میناوتن  ام  رگا  هجیتن : رد 
؟ تسیچ تسا ، ینآرق  تایآ  نوچمه  رابخا  هکنیا  رب  امش  هاوگ  دهاش و  * 

. ملسم نبا  تیاور  يرگید  یلاله و  سیق  نب  میلس  زا  یکی  تسا  هدمآ  نتم  رد  هک  تسا  تیاور  رد 
؟ تسیچ هجولا ) اذه  یلع  لمعلا  نم   ) ترابع رد  هجو  زا  دارم  * 

. تسا رگید  هلدا  رد  صحف  زا  سپ  رهاظ  هب  لمع 
179 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
نیب روهـشملا  نیلقثلا  ربـخ  لـثم  نآرقلا  رهاـظب  کّـسمّتلا  زاوـج  یلع  ّلدـی  اّـمم  اـهنم  رثکاـب  ةروکذـملا  راـبخالا  ۀـضراعم  عـم  هّلک ، اذـه 

رابخالا قلطم  لب و  ۀـضراعتملا  راـبخألا  ضرع  و  [، 42] هیف امب  لمعلا  نآرقلاب و  کّسمّتلاب  رمـالا  یلع  ّلدـی  اّـمم  اـهریغ  و  [- 41] نیقیرفلا
: باتکلاب کسمّتلا  زاوج  یلع  اریرقت  العف و  الوق و  ۀلاّدلا  رابخالا  و  [. 44] دوقعلا باوبا  یف  باتکلل  ۀفلاخلا  طورّشلا  ّدر  و  [، 43] هیلع
ةدافتسا دروم  هفّرعف  [، 45] ءابلا ناکمل  مالّـسلا : هیلع  لاقف  سأرلا ؟ ضعبب  حسملا  ّنا  تملع  نیا  نم  ةرارز : لاق  اّمل  مالّـسلا : هیلع  هلوق  لثم 

نا یلاـعت : هّللا  لاـق  و  قساـف ، ّهنا  ماـمّنلا : ربخ  لوبق  نع  ّیقناودـلا  یهن  ماـقم  یف  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  لوق  و  باـتکلا . رهاـظ  نم  مکحلا 
[. 47] ۀیآلا [ 46] اونّیبتف إبنب  قساف  مکءاج 

: همجرت

اهیرابخا تایاور  اب  ضراعم  رابخا  لقن 

رهاظ هب  کسمت  زاوج  هب  دنراد  تلالد  اهیرابخا ) بناج  زا   ) روکذم رابخا  اب  ضراعت  تروص  رد  دـیآیم ) لیذ  رد   ) هک رابخا  نیا  مامت  و 
نآ رد  هچنآ  هب  لمع  نآرق و  هب  کسمت  هب  رما  رب  هک  يرابخا  زا  نآ  ریغ  تسا و  روهشم  ینس  هعیـش و  نایم  هک  نیلقث  ثیدح  لثم : نآرق .

ياهباب رد  هک  تسا  یطورش  ّدر  اهنآ  نومضم  هک  يرابخا  زین  دنراد و  نآرق  رب  رابخا  قلطم  هکلب  ضراعتم  رابخا  هضرع  نینچمه  تسه و 
. دنراد تلالد  نآرق  هب  کسمت  زاوج  رب  اریرقت  العف و  الوق و  هک  يرابخا  تسا و  نآرق  فالخرب  دوقع 

ضعب هب  حسم  هک  دیتسناد  اجک  زا  درک : ضرع  شکرابم  رضحم  هرارز  هک  ینامز  هرارز : هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  لثم : داهـشتسا :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 406 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یقیناود  یهن  ماقم  رد  قداص  ماما  هدومرف  نیا  لثم  و  مالک . رد  ءاب )  ) هملک ندوب  رطاـخ  هب  دـندومرف : ترـضح  دوش ؟ هدیـشک  دـیاب  رس 
يربخ امـش  يارب  یقـساف  رگا  : ) دیامرفیم شفیرـش  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  یقـساف  صخـش  يو  هک  نیچنخـس : ربخ  نتفریذـپ 

(. دریذپن ار  نآ  هعلاطم  نودب  هدومن و  صّحفت  نآ  فارطا  رد  دروآ 
180 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
[«. 49] مهقّدصف نونمؤملا  كدنع  دهش  اذاف  [، 48] نینمؤملل نمؤی  هّللاب و  نمؤی  لوقی : ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا   » لیعامسا هنبال  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 

ّزع و هّللا  لوق  تعمـس  اما  هلجرب : هاتأ  ءیـش  نکی  مل  ّهناب  اراذتعا  ءانغلا ، عامتـسال  ءالخلا  تیب  یف  سولجلا  لاطا  نمل  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
[51 [.] 50] ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ّلج :

اهلیلحت مدـع  یف  و  [ 53 [] 52] ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْـکنَت  یَّتَح  ّلج : ّزع و  هّللا  لاق  جوز ، ّهنا  اـثالث : ۀـقّلطملل  دـبعلا  لـیلحتلا  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
[. 55 [] 54] امِْهیَلَع َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  لاق  یلاعت  ّهنا  عطقنملا : دقعلاب 

اوُـحِْکنَت ـال  َو  یلاــعت : هلوـقب  خــسن  هـّنا  و  َباــتِْکلا ، اوـُتوُأ  َنـیِذَّلا  َنـِم  ُتانـَـصْحُْملا  َو  یلاــعت : هلوـقب  کــسمّتلا  مالـّـسلا  هـیلع  هریرقت  و 
[. 57 [] 56] ِتاکِرْشُْملا

181 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

اهیرابخا طسوت  لوقنم  تیاور  اب  ضراعم  رابخا  لقن 

هراشا

: دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  هک : لیعامسا  ناشدنزرف  هب  تسا  مالّسلا  هیلع  ترضح  مالک  و 
قیدصت ار  اهنآ  دنداد  تداهش  وت  دزن  نامیا  لها  نینمؤم و  هاگره  سپ  دراد ، نامیا  نینمؤم  لاعتم و  يادخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

. نک
: هک یسک  هب  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زین  و 

هکلب ، ) تسا هتفرن  سلجم  نآ  هب  شدوخ  ياپ  اب  هک  دروایب  رذع  ات  دادیم . لوط  ءانغ  هب  نداد  شوگ  روظنم  هب  ار  هیلختلا  تیب  رد  نتـسشن 
: تسا هدومرف  هک  ار  لج  زع و  دنوادخ  مالک  ياهدینشن  ایآ  تسا ) هدیسر  وا  شوگ  هب  ادص 

؟ دنریگیم رارق  تساوخزاب  دروم  اهنیا  مامت  لد  مشچ و  شوگ و  اعطق 
: هب عجار  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زین  و 

لج زع و  يادخ  تسا و  جوز  زین  للحم )  ) وا هک  دـش  هداد  قالط  شرهوش ) طسوت   ) راب هس  هک  ینز  يارب  هدـنب )  ) دـبع ندـش  عقاو  للحم 
. دنک جاودزا  شرهوش  زا  ریغ  يدرم  اب  هقلطم  نز  هکنآ  ات  تسا : هدومرف 

: تسا هدومرف  مئاد  ریغ  دقع  هطساو  هب  لیلحت  عوقو  مدع  دروم  رد  و 
. تسین یلاکشا  ددجم ) جاودزا  رد   ) شقباس رهوش  نز و  رب  داد ، قالط  ار  نز  للحم  رگا  سپ ،

: ینعی َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو  هیآ  هب  دارفا  یخرب  هک  یکسمت  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  ماما  ریرقت  و 
. هدش خسن  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  هیآ ال  هطساو  هب  روکذم  هیآ  هک : تسا  نیا  دینک  جاودزا  باتک  لها  زا  فیفع  نانز  اب  دیناوتیم 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) رابخالا ...  ۀضراعم  عم  هلک  اذه   ) نتم رد  خیش  بلطم  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

دعب یتح  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  امـش  بناج  زا  هلوقنم  رابخا  ساـسا  رب  هک  میریذـپب  مینک و  رظنفرـص  دوخ  ياهخـساپ  زا  اـم  هک  ضرف  هب 
: هک تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  نکل  دشابن و  زیاج  سأیلا  صحفلا و 

رابخا نیا  زا  زین  ناشتلالد  تسین و  مک  مه  ناشدادعت  هک  يرابخا  هلسلس  کی  اب  دیدرک  حرطم  قوف  ياعدم  تابثا  رد  امـش  هک  رابخا  نیا 
. دنشابیم ضراعت  رد  دننادیم ، عنامالب  ار  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  تسا و  رتيوق  بتارم  هب 

. دنتسه دوصقم  هدافا  ماقم  رد  القتسم  رگید  رهاوظ  نوچمه  زین  نآرق  رهاوظ  هک : تسا  نیا  زا  فشاک  رابخا  نیا  لولدم  رگید : ترابع  هب 
؟ درک دیاب  هچ  هضراعملا  دنع  اجنیا  رد  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح :
: رابخا زا  هتسد  ود  نیا  نایم  هضراعم  ماگنه  هک : تسا  نیا  خساپ 

. مینکیم عمج  ریز  بیترتهب  رابخا  زا  هورگ  ود  نیا  نیب  دشاب ، نکمم  نیضراعتم  نایم  عمج  رگا  - 1
. سأیلا صحفلا و  لبق  رهاوظ  هب  ذخا  رب  مینکیم  لمح  ار  رابخا  زا  لوا  هتسد 

. سأیلا صحفلا و  دعب  رهاوظ  هب  ذخا  رب  مینکیم  لمح  ار  رابخا  زا  مود ، هتسد  و 
. دریذپب ار  ناحجر  هب  ذخا  دیاب  دینکن  لوبق  ار  رابخا  زا  هتسد  ود  نیا  نیب  عمج  امش  رگا  و  - 2

دنوشیم هداد  حـیجرت  دـنراد و  یلالد  يدنـس و  ناحجر  لوا  هتـسد  تایاور  رب  دنتـسه  يوقا  مه  رثکا و  مه  مود  هتـسد  رابخا  نوچ  لاح :
. دنامود هتسد  تایاور  یلعف  تجح  نیاربانب 

؟ هچ دنتفریذپن  ار  ناحجر  اهیرابخا  رگا 
. هحابالا ۀلاصا  یلا  عجری  اطقاست و  اضراعت  اذا  مییوگیم :

؟ هچ دنتفریذپن  ار  طقاست  رگا 
. رخآلا عدت  امهدحا و  ّریختف  نذاف  مییوگیم :

(. نید یلو  مکنید  مکل  . ) ار رابخا  زا  مود  هتسد  ام  دینیزگرب و  ار  رابخا  زا  لوا  هتسد  امش  ینعی :
؟ دناهتسد دنچ  رب  دنانآرق  رهاوظ  هب  ذخا  زاوج  رب  لیلد  هک  یتایاور  رابخا و  یلک  روطهب  * 

: هتسد جنپ  هب 
. نیلقث فیرش  ثیدح  لثم : نآرق  هب  لمع  ذخا و  هب  دننکیم  رما  ار  ناناملسم  هک  یتایاور  - 1

: لاح
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. دندرکیمن نآ  زا  يوریپ  هب  رما  ار  ام  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  دوبن ، تجح  ام  قح  رد  نآرق  رهاوظ  رگا 
: دنیوگیم دناهتخاس و  نشور  ضراعتم  رابخا  اب  دروخرب  رد  ار  ام  فیلکت  هک  یتایاور  - 2

. دینک در  ار  باتک  فلاخم  ذخا و  دوب  نآرق  قفاوم  هک  ار  نآ  دینک ، هضرع  نآرق  هب  ار  اهنآ  دندرک ، ضراعت  مه  اب  ثیدح  ود  رگا 
. دشیم رداص  همئا  بناج  زا  یلمعلا  روتسد  نینچ  هنوگچ  دوبن  تجح  ام  قح  رد  نآرق  رهاوظ  رگا  لاح :

: هک دنیامرفیم  دننکیم و  نشور  نیموصعم  زا  هدیسر  تایاور  هب  تبسن  رتهدرتسگ  ياهریاد  رد  ار  ام  فیلکت  زاب  هک  یتایاور  - 3
رهاوظ اب  قفاوم  رگا  دینک  هضرع  نآرق  هب  ار  نآ  دشابن  هچ  دشاب و  ضراعم  هب  التبم  هچ  دوشیم  لقن  امـش  يارب  ام  لوق  زا  هک  یثیدح  رگا 
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. تسا نآرق  رهاوظ  روحم  اذل  دینک و  لمع  نادب  دوب  نآرق 
: دیوگیم هک  یتایاور  - 4

هچنانچ تسا و  دودرم  دـشاب  ص )  ) لوسر تنـس  باتک و  فلاخم  رگا  دـینک  هضرع  نآرق  هب  دوشیم  حاکن  دـقع  نمـض  رد  هک  یطورش 
. تسا افولا  بجاو  دشابن  نآرق  فلاخم 

تایاور نیا  زا  تلالد  نکل  نآرق . هب  کسمت  زاوج  رب  دـننکیم  تلالد  هدـش و  دراو  هقرفتم  باوبا  رد  هک  تسا  یتاـیاور  رگید  هتـسد  - 5
. تسا هدومن  دانتسا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  اجنیا  رد  خیش  هک  تسا  يریرقت  یخرب  یلعف و  یخرب  یلوق و 

؟ تسیچ نیلقثلا )...  ربخ  لثم   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. تسا لوا  هتسد  تایاور  رابخا و  هب  هراشا 

؟ تسیچ ۀضراعتملا )...  رابخالا  ضرع  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا مود  هتسد  تایاور  رابخا و 

؟ تسیچ هیلع )....  رابخالا  قلطم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا موس  هتسد  تایاور  رابخا و 

؟ تسیچ تیاور  رد  ءابلا )....  ناکمل   ) ترابع زا  دارم  * 
: دومرف قداص  ماما  هک  تسا  مجنپ  هتسد  ثیداحا  زا  یکی  هب  طوبرم 

(. رس مامت  هب  هن  تسا  نآ  ضعب  هب  وضو  باب  رد  رس  حسم  )
؟ تسا رس  ضعب  هب  رس  حسم  هک  یتسناد  اجک  زا  درک : لاؤس  هرارز 

( مکسوءر اوحسما  و  : ) دوش هتفگ  هکنیا  نیب  تسا  قرف  هکنآ  هچ  تسا  هدش  لخاد  مکسوءر )  ) رب هک  ءابلا  ناکمل  دندومرف : خساپ  رد  ماما 
نیب دراد و  يراگزاس  مه  باجیتسا  اب  هک  دیشکب  حسم  ار  ناتیاهرس  ینعی 
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. دشابیم رس  زا  يرادقم  هب  حسم  رهاظلا  یلع  هک  دیشکب  حسم  ناتیاهرس  هب  ینعی : مکسوءرب ) اوحسما  و   ) دوش هتفگ  هکنیا 

؟ تسیچ ماما  ترابع  رد  قساف ) هنا   ) زا دارم  * 
ماما اذل  و  تسا . ملسم  هنع و  غورفم  شتجح  هک  یئاربک  کی  ناونع  هب  هفیرـش  هیآ  هک  دریگیم  رارق  یـسایق  کی  يارغـص  هک  تسا  نیا 

: هک دندومرف  هتفریذپ  ار  نیح  ربخ  ناسنا  ربخ  هکنیا  زا  هیلع ) هّللا  ۀنعل   ) یقیناود روصنم  یهن  ماقم  رد  (ع )
( يرغص  ) تسا قساف  ینالف  - 1

( يربک  ) اونّیبتف إبنب  قساف  مکءاج  نا  هدومرف : نآرق  و  - 2
( هجیتن . ) يریذپب قیقحت  نودب  ار  نیچنخس  قساف  مدآ  فرح  دیابن  وت  سپ :

؟ تسیچ فیرش  ثیدح  رد  مهقّدصف ) نونمؤملا  دنع  كدهش  اذاف  نینمؤملل  نمؤی  هّللاب و  نمؤی   ) فیرش ثیدح  رد  دهاش  * 
ار داهشتسا  هوحن  دندومرف و  کسمت  هیآ  رهاظ  هب  نمؤم  تداهـش  قیدصت  يارب  ماما  هک  دشابیم  مهقّدصف ) نونمؤملا  كدنع  دهـش  اذاف  )

. تسا دانتسا  کسمت و  لباق  تجح و  نآرق  رهاوظ  هک  دوشیم  مولعم  هکنیا ، بلطم  لصاح  دنداد  ناشن  ناشدنزرف  هب  زین 
؟ دیسیونب لماک  روط  هب  ار  دنتسج  دانتسا  نآ  رهاظ  هب  دوخ  نایب  رد  ماما  هک  ياهفیرش  هیآ  * 

َنیِذَّلا َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌۀَـمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمْؤـُی  َو  ِهَّللاـِب  ُنِمْؤـُی  ْمَُکل ، ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ ، َوُـه  َنوـُلوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو 
[58 .] ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر  َنوُذُْؤی 

دمحم يا  وگب  دنکیم ، رواب  وا  دنیوگب  وا  هچره  تسا  شوگ  وا  هک  دنیوگیم  دنهدیم و  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناقفانم  زا  و 
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، ار نینمؤم  نخس  دنکیم  قیدصت  وا  ار ، ادخ  دنکیم  قیدصت  دشابیم ، امش  يارب  یکین  شوگ  یلو  تسا  شوگ  ربمغیپ  نآ  هک  ناشیا  هب 
باذـع دـنرازآیم  شیوخ  لـعف  لوق و  هب  ار  ادـخ  لوـسر  هک  ناـنآ  امـش و  زا  دـننکیم  ناـمیا  راـهظا  هک  یناـسک  يارب  تسا  تمحر  وا 

. دشابیم ناشیا  رب  یکاندرد 
؟ تسیچ خلا ) لاطا ...  نمل   ) فیرش ثیدح  زا  دارم  * 

لالدتـسا هفیرـش  هیآ  رهاظ  هب  دـنوشن  رـضاح  نآ  سلجم  هب  هکنآ  ول  ءانغ و  عامتـسا  تمرح  يارب  فیرـش  ثیدـح  رد  ماما  هک : تسا  نیا 
دیابن لالدتسا  هوحن  نیا  دوبیمن  تجح  رهاوظ  رگا  هکیلاحرد  دندومرف ،
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. دشاب تسرد 

؟ دیسیونب ار  هیآ  هب  کسمت  فیرش و  ثیدح  رد  بلطم  لصاح  * 
: هکنیا بلطم  لصاح 

شعمـس هب  اـجنآ  زا  اـنغ  یقیـسوم  اـنغ و  يادـص  هک  دوب  یناـکم  اـب  راوجمه  هکنیا  رطاـخ  هب  تفریم  ءـالخلا  تیب  هب  هک  تقوره  يدرف 
سلجم هب  دوخ  ياپ  اب  نوچ  هک  دروآیم  رذع  دوخ  يارب  درکیم و  رکف  یهتنم  دادیم . شوگ  نآ  ياون  هب  تسشنیم و  اهتدم  دیسریم ،

. تسا هدشن  مه  مارح  بکترم  سپ  دسریم  وا  شوگ  هب  هک  تسا  نآ  يادص  هکلب  هتفرن  یقیسوم 
َداؤُْفلا َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  هک  ياهدینـشن  ار  هیآ  نیا  ایآ  يوشیم ، باقع  نآ  رطاخ  هب  تسا و  مارح  لـمع  نیا  دـندومرف : وا  هب  ترـضح 

ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک 
لالدتسا هفیرش  هیآ  نیا  رهاظ  هب  دنوشن  رضاح  نآ  سلجم  هب  هکنیا  ول  انغ و  عامتـسا  تمرح  يارب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  ع )  ) ماما هتکن :

. تفریذپیم تروص  لالدتسا  زا  هوحن  نیا  دیابن  دوبیمن  تجح  نآرق  رهاوظ  رگا  هکنآ  لاح  و  دندومن .
؟ تسیچ خلا ) اثالث ...  ۀقلطملل  دبعلا  لیلحت  یف   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک لاؤس  نیا  باوج  رد  قداص  ماما  هک  تسا  یخساپ  هب  طوبرم 

مه دبع  دندومرف : دشاب ؟ ّرح  لّلحم  دیاب  امتح  هکنیا  ای  دشاب  لّلحم  دناوتیم  مه  دبع  ایآ  دراد  للحم  هب  زاین  هدش و  هقلطم  راب  هس  هک  ینز 
َُهل ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـشاب  دازآ  ّرح و  هک  تسین  طرـش  نآ  رد  دـشاب و  للحم  دـناوتیم 

[. 59] ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدَْعب  ْنِم 
. دنک جاودزا  لوا  رهوش  زا  ریغ  يرهوش  اب  رگم  تسین  لالح  رهوش  رب  نز  نیا  نآ  زا  سپ  داد  قالط  ار  نز  راب  هس  رهوش  رگا  ینعی :

. تسا قداص  زین  هدنب  رب  ناونع  نیا  هکیلاحرد  تسا  للحم  دوجو  نآرق  رد  رهوش  رب  نز  ندش  لالح  طانم  رایعم و  سپ 
؟ دوب هنوگچ  نآرق  رهاظ  هب  دانتسا  ماما و  لالدتسا  هوحن  * 

( يرغص . ) جوز دبعلا 
( يربک . ) هریغ اجوز  حکنت  یتح  هدومرف : نآرق 

. دوشیم وا  لماش  زین  هیآ  قالطا  هدوب و  جوز  قیداصم  زا  دبع  سپ ،
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. تسا نآرق  رهاظ  هب  دانتسا  هدافتسا و  نامه  نیا  هتکن :
؟ تسیچ عطقنملا )...  دقعلاب  اهلیلحت  مدع  یف  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: دندومرف تسا ؟ نکمم  مه  عطقنم  دقع  هب  ای  دـشاب  مئاد  دـقع  دـیاب  لیلحت  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ع )  ) قداص ماما  هک : تسا  نیا 
. ددرگیمن لصاح  عطقنم  دقع  هعتم و  اب  دشاب و  مئاد  دقع  هب  دیاب 
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: هک دنیامرفیم  هدومرف و  کسمت  هیآ  رهاظ  هب  رما  نیا  هب  لالدتسا  يارب  تیاور  نیا  رد  ع )  ) ماما
. خلا اعَجارَتَی ...  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  دیامرفیم : شزیزع  نآرق  رد  یلاعت  يادخ 

. دننک جاودزا  مه  اب  دندرگرب و  لبق  تلاح  هب  هکنیا  زا  تسین  ود  نآرب  یکاب  رگید  سپ  داد  قالط  ار  نز  للحم  رگا  ینعی :
[60 [؟ تسا هنوگچ  هفیرش  هیآ  هب  ماما  لالدتسا  هوحن  * 

ص186 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسا  وحن 

( يرغص . ) تسین قالط  عطقنم  دقع  رد 
( يربک . ) دراد جاودزا  قح  یلوا  رهوش  داد  قالط  ار  نز  للحم  رگا 

( هجیتن . ) دشاب یمیاد  دیاب  هکلب  دوشیمن  لصاح  عطقنم  دقع  اب  لیلحت  سپ 
؟ دشاب یمیاد  دیاب  للحم  دقع  هک  دیمهف  ناوتیم  اجک  زا  دییامرفب  احیضوت  * 

. دومن قالط  ظفل  هب  ریبعت  دنوادخ  هفیرش  هیآ  رد  الوا 
. دوشیم خسف  ییوشانز  دش  مامت  هک  تدم  هکلب  دشابیمن ، عورشم  قالط  عطقنم  دقع  رد  ایناث :

. دشاب یمئاد  دیاب  للحم  دقع  هک  دوشیم  مولعم  هجیتن :
. دوشیم صخشم  موزلم  هئارا  مزال ، رکذ  زا  رگید : ترابع  هب 

. دننادیمن تّجح  ار  نآرق  رهاوظ  يرابخا  تارضح  هنوگچ  هدومن  کسمت  هیآ  رهاظ  هب  مه  لالدتسا  نیا  رد  ماما  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح :
. تسا یلوق  تشذگ ، هک  یتیاور  شش  تلالد  هتکن :

؟ تسیچ یلاعت )...  هلوقب  کسمتلا  مالّسلا  هیلع  هریرقت  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. رگید هیآ  هلیسو  هب  دومن ، کسمت  نادب  مئاد  دقع  تابثا  رد  مهج  نب  نسح  هک  تسا  ياهفیرش  هیآ  ریرقت  ریسفت و 

هن دـنک و  تقوم  جاودزا  دـناوتیم  دـشاب  باتک  لها  هک  یتروص  رد  رفاک  نز  اب  ناملـسم  درم  هک  تسا  هدـمآ  حاکن  باـتک  رد  حیـضوت :
. مئاد جاودزا 

دیاب باتک  لها  نانز  اب  مئاد  جاودزا  نیا  تفگ : مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  روضح  رد  مهج  نب  نسح  يزور  لاح :
187 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیامرفیم نآرق  رد  یلاعت  يادخ  نوچ  دشاب ، حیحص 
َنیِذَّلا َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ْمَُهل  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  َو  ْمَُکل  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا 

[. 61] ْمُِکْلبَق ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ 
يارب زین  امـش  ماعط  هچنانچ  تسا  لالح  امـش  يارب  دنتـسه  باتک  لها  هک  یناسک  ماعط  نینچمه  دش و  لالح  امـش  رب  كاپ  ءایـشا  زورما 

. دشابیم لالح  ناشیا 
. دینک جاودزا  ناشیا  اب  دیناوتیم  هدوب و  لالح  امش  رب  باتک  لها  زا  نمادكاپ )  ) هفیفع نانز  نمؤم و  فیفع  نانز  زین  و 

: هک دنتشاد  راهظا  وا  ياعدا  ّدر  رد  یهتنم  دندرک ، ریرقت  ار  نآ  هکلب  دندرکن  در  ار  وا  لالدتسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هتکن :
. تسا هدش  خسن  [ 62] َنِمُْؤی یَّتَح  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال  هدومرف : هک  يرگید  هیآ  هطساو  هب  هیآ  نیا  یلو 

. دینکن جاودزا  دناهدرواین  نامیا  ات  كرشم  نانز  اب  ینعی :
هب کسمت  دومرفیم : مهج  نب  نسح  لالدتـسا  لباقم  رد  ماـما  دـیاب  دوبیمن و  ریرقت  يارب  ییاـج  دوبیمن  تجح  نآرق  رهاوظ  رگا  لاـح :
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. دومرف ریرقت  هکنآ  لاح  تسین و  تجح  شرهاوظ  نوچ  تسین  زیاج  نآرق  رهاظ 
؟ دینک نایب  قوف  ریرقت  رد  يرگید  قیرط  * 

. َباتِْکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو  دیامرفیم : نآرق  تفگ : ماما  رضحم  رد  مهج  نب  نسح 
هب هیآ  نیا  یلو  تفگ : نآ  لابند  هب  نکل  درادن . یلاکـشا  باتک  لها  اب  یمیاد  تروص  هب  ول  جاودزا و  هک  دـنکیم  تلالد  هیآ  نیا  ینعی :

هیلع اضر  ماما  تسین . زیاج  رفاک )  ) باتک لها  اب  ناملـسم  درم  حاکن  سپ  تسا ، هدش  خسن  َنِمُْؤی  یَّتَح  ِتاکِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  هیآ ال  هلیـسو 
. دندرک توکس  دندینش و  ار  تانایب  نیا  مالّسلا 

. دندرکن خیبوت  لالدتسا  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  دندرکن و  در  ار  مهج  نب  نسح  مالک  ینعی :
. تسا يریرقت  روکذم  ياعدم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هتکن :

188 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: هّللا باتک  نم  فرعی  ههبش  اذه و  ّنا  ةرارم :- هعبصا  یلع  لعجف  هرفظ  عقوف  رثع  نم  مکح  یف  یلعالا - دبع  ۀیاور  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
یلا ةرارملاب  یّطغملا  هعبصا  یلع  حسملا  مکح  ۀفرعم  مالّسلا  هیلع  لاحاف  [ 64] هیلع حسما  لاق : ّمث  [ 63] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام 

. نآرقلا رهاظ  یف  هدوجول  لاؤسلا ، یلا  جاتحی  اذه ال  ّنا  یلا  ایمؤم  باتکلا 
یلع ّلدت  اّمنا  ۀفیرّـشلا  ۀیآلا  ّنا  یلا  ارظن  ّققدملا  لمأتملل  ّالا  رهظی  اّمم ال  ۀفیرّـشلا  ۀیآلا  رهاظ  نم  روکذملا  مکحلا  ةدافتـسا  ّنا  یفخی  و ال 
دیق طوقـس  عم  هئاقب  نیب  اسأر و  حسملا  طوقـس  نیب  رظّنلا  ئداب  یف  رمالا  رودـیف  عبـصالا - سفن  یلع  حـسملا  ینعا  جرحلا - بوجو  یفن 

. حوسمملل حساملا  ةرشابم 
وهف حـسملا ، یف  ةرـشابملا  رابتعا  وه  جرحلل  بجوملا  ّنا  لماّتلا  دـنع  ملعی  نکل  مالّـسلا ، هیلع  مامالا  هب  مکح  ام  یلع  ّلدـی  هرهاظب ال  وهف 

. یّطغملا عبصإلا  یلع  حسمیف  حسملا  یف  ةرشابملا  رابتعا  طوقس  یلع  الیلد  جرحلا  یفن  ریصیف  حسملا  لصا  نود  طقاسلا 
دیدشلا جرحلا  دـنع  ءوضولا ، وا  لسغلا  بوجو  یفن  جاتحی ، فیکف  باتکلا ، یلا  مکحلا  اذـه  لثم  ةدافتـسا  مالّـسلا  هیلع  مامالا  لاحا  اذاف 
کلذب ریسفّتلا  دورو  یلا  نآرقلا  رهاظ  نم  ناسللاب  فراع  ّلک  اهفرعی  یتلا  ماکحالا  نم  کلذ  ریغ  وا  ةروکذملا ، ۀیآلا  رهاظ  نم  دافتـسملا 

. تیبلا لها  نم 
189 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
: هک یسک  مکح  هب  عجار  یلعالا  دبع  تیاور  رد  ع )  ) ماما هدومرف  نیا  زین  و 
؟ داد رارق  ياهچراپ  شتشگنا  يور  رب  سپس  داتفا . شتشگنا  دروخ  نیمز  هب 

: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  ارچ  دوشیم ، هتسناد  نآرق  زا  نیا  لثم  نیا و  مکح  دندومرف :
. تسا هدادن  رارق  نید  رد  رابتقشم  یجرح و  مکح  امش  رب  دنوادخ 

. نک حسم  هنهک )  ) نآ يور  رب  دندومرف : سپس 
هلئـسم نیا  هکنیا  هب  دندرکیم  هراشا  هک  یلاح  رد  دندومن  هلاحا  نآرق  هب  ار  هدش  هتـسب  تشگنا  رب  حسم  مکح  زا  یهاگآ  تفرعم و  سپ ،

. دراد دوجو  نآرق  رهاظ  رد  نآ  خساپ  هک  ارچ  درادن  ندرک  لاؤس  هب  يزاین 

هفیرش هیآ  روهظ  مدع  هجو 
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لماـت يرگنزاـب و  اـب  رگم  دـیآیمن  تسد  هب  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  زا  روکذـم  مکح  هدافتـسا  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
رما سپ  دراد ، تلالد  حورجم ) تشگنا  سفن  رب  حسم  ینعی :  ) جرح بلـس  یفن و  رب  افرـص  هفیرـش  هیآ  هکنیا  هب  رظن  هتبلا  تقد . اب  صخش 

(. تشگنا  ) حوسمم اب  تسد )  ) حسام سامت  دیق  طوقس  اب  یلو  نآ  ياقب  نیب  یلک و  روط  هب  حسم  نیب  تسا  ریاد  رظن  ءادتبا  رما و  ودب  رد 
هظحالم رابتعا و  نامه  جرح  ببس  هک  دوشیم  مولعم  هشیدنا  لّمأت و  اب  نکل  دنکیمن  تلالد  ماما  هدومرف  رب  شرهاظ  هب  هفیرـش  هیآ  سپ 

هجیتن رد  حسم ، لصا  هن  دوشیم  طقاس  روبزم  هظحالم  هفیرـش  هیآ  هب  سپ  تشگنا ) دوخ  رب  حـسم  ندـش  عقاو   ) تسا حـسم  رد  ترـشابم 
حسم هچراپ  هب  هدش  هدیچیپ  تشگنا  رب  فلکم  سپ  حسم ، رد  طرش  امب  رابتعا  طوقس  رب  تسا  یلیلد  تسا  هفیرش  هیآ  دافم  هک  جرح  یفن 

. دنکیم

هجیتن

هلاحا تسا ) هفیرـش  هیآ  نیمه  دارم  هک   ) باتک رهاـظ  هب  درادـن  تلـالد  نآرب  هیآ  روهظ  هک  ار  یمکح  نینچ  هدافتـسا  ع )  ) ماـما رگا  سپ 
هیآ نیا  رهاظ  زا  یناسآ  هب  دـشاب و  دـیدش  جرح  بجوم  اـهنآ  ماـجنا  هک  یناـمز  رد  وضو  اـی  لـسغ  بوجو  یفن  هنوگچ  سپ  دـیامرفیم :

هیحان زا  ریسفت  دورو  هب  لوکوم  دباییمرد  ار  اهنآ  نآرق  رهاظ  زا  تغل  هب  فراع  ره  هک  ود  نیا  زا  ریغ  يرگید  ماکحا  ای  دوشیم  هدافتـسا 
. تسا رابتعا  دقاف  رهاوظ  نیا  ّتیجح  مدع  رب  ینبم  اهیرابخا  فرح  سپ  دشاب ، ع )  ) همئا تارضح 

190 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ رثع )....  نم  مکح  یف   ) ترابع زا  دارم  * 
هچراپ نآ  يور  لاح  دش  هدنک  نم  ياپ  نخان  هجیتن  رد  مدروخ و  نیمز  مدیزغل و  نم  درک : لاؤس  ع )  ) ماما زا  یـصخش  هک  تسا  ییاجنآ 

؟ تسیچ ماهفیظو  مشکب  ار  میاهاپ  حسم  مهاوخیم  ماهتفرگ و  وضو  نونکا  ماهدیچیپ ، يدناب ) ای  )
هدومرف هک  اجنآ  دوشیم . هتـسناد  ادـخ  باتک  زا  نآ  هابـشا  لئاسم و  هنوگنیا  هکلب  درادـن  لاؤس  هب  زاین  لئاسم  هنوگنیا  دومرف : ع )  ) ماما

[. 65] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  تسا 
. دیروآ تسد  هب  ار  یعرش  مکح  دینک و  هضرع  نآ  هب  ار  قیداصم  دیناوخیم  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هک  امش  ینعی :

ناشدوخ نآ  لابند  هب  نکل  و  دومرف . یئامنهار  باتک  رهاظ  هب  ار  وا  هکلب  دومرفن  نایب  ار  یعرـش  مکح  میقتـسم  روطهب  ادـتبا و  ماما  هتکن :
(. ةرارملا یلع  حسما  : ) دنتفگ دندومرف و  نایب  ار  مکح 

. دندنبیم نآ  اب  ار  مخز  يور  هک  تسا  ياهچراپ  هنهک و  نامه  هرارم )  ) يانعم تسا و  نخان  رفظ )  ) زا دارم  هتکن :
؟ دنامسق دنچ  نآرق  رهاوظ  * 

: دنامسق ود  رب 
 .... اوُعِمَتْساَف ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  لثم : درادن . يرگنزاب  تقد و  لمأت و  هب  يزاین  دنراکشآ و  الماک  یخرب  - 1

زا هک  هیف  نحن  ام  لثم : دنراد  يرتشیب  تقد  يرگنزاب و  لمات و  هب  زاین  دـندرگیمن و  صخـشم  رما  ودـب  رد  ادـتبا و  رهاوظ  زا  یخرب  و  - 2
. تسا لیبق  نیمه 

؟ دنتسه مود  هورگ  رهاوظ  تایآ و  زا  ٍجَرَح ...  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  هفیرش  هیآ  ارچ  * 
. تسا هدشن  لعج  اذل  تسا و  جرح  یمخز  تشگنا  حسم  هکنآ  لاح  هدشن و  لعج  امـش  يارب  یجرح  مکح  نید  رد  دـیامرفیم : هیآ  اریز 

: دراد دوجو  زین  رگید  لامتحا  ود  نکل  و 
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. دراد جرح  رسع و  هک  ارچ  مینکن  حسم  ار  اهاپ  الصا  هکنیا  - 1
. مینک حسم  اهاپ  تسوپ  هرشب و  هن  و  دناب )  ) هچراپ يور  زا  ار  اهاپ  هکنیا  - 2

ای دوشیم و  طقاس  حسم  لصا  ایآ  داد ؟ رارق  ظاحل  دروم  ناوتیم  ار  لامتحا  ود  نیا  زا  کیمادک  لاح :
191 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دوشیم طقاس  حوسمم  حسام و  نایم  ترشاعم  هکنیا 
زا ای  تسا و  حسم  لصا  هیحان  زا  جرح  ایآ  دید  دیاب  ینعی  دراد . يرتشیب  لّمأت  هب  زاین  هفیرش  هیآ  نیا  زا  مکح  صیخشت  هک  تسا  صخشم 

. تسا ترشابم ) ینعی :  ) حسملا طرش  هیحان 
. حسم لصا  هن  دوشیم و  هتشادرب  ترشابم  سپ  تسا  یجرح  اپ  تسوپ  رب  حسم  هکلب  تسین  یجرح  حسم  لصا  هتکن :

دناهداد عاجرا  ییامنهار و  رهاوظ  هب  ار  ام  ماما  تسا و  زیاج  رهاوظ  زا  دنتسه  تقد  لمأت و  هب  دنمزاین  هک  ماکحا  نیا  طابنتـسا  یتقو  لاح :
. دشابیم زیاج  یلوا  قیرط  هب  تسا  نکمم  رهاوظ  زا  رما  يادتبا  رد  هک  یماکحا  هدافتسا  سپ 

192 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: تایاوّرلا ضعب  یف  و  [. 66 «] الف ّالا  ةداعإلا و  هیلع  بجو  رـصقلا  ۀیآ  هیلع  تئرق  نا  رفّـسلا  یف  اعبرا  یّلـصملا  ّنا  : » نم درو  ام  کلذ  نم  و 
«. هل ترّسف  هیلع و  تئرق  نا  »

ْنَأ ْمُْکیَلَع * َحانُج  َو ال  یلاعت : هلوق  نم  دارملا  ّنا  نایب  هل  اهریـسفت  نم  دارملا  ّنا  تایاورلا  یقاب  یف  قـالطالا  ۀـلاصا  مکحب  ول  رهاّـظلا و  و 
مامتإلا ۀّحص  مدع  رفاسملا و  یلع  رصقلا  نّیعت  یفانی  الف  فیفّختلا ، یلع  اّینبم  هنوک  رصقلا و  عیرـشت  لصا  یف  صیخّرتلا  نایب  [ 67] اوُرُصْقَت

. ۀهبش الب  ریسفتلا  یلا  جاتحی  رهاظلل  ۀفلاخملا  هذه  لثم  و  هنم ،
لیبق نم  ّهناب  مالّسلا  هیلع  باجاف  اولعفا  لقی : مل  و  َحانُج * الَف  لاق : یلاعت  هّللا  ّنا  : » مالّسلا هیلع  مامالل  ملـسم  نب  دّمحم  ةرارز و  رکذ  دق  و 

[. 68] امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  یلاعت : هلوق 
. هرهاوظ یف  فّرصّتلا  لخّدلا و  باتکلا و  نم  ماکحألا  ةدافتسال  ضرعّتلا  یف  امهل  مالّسلا  هیلع  مامالا  ریرقت  یلع  ّلدی  اضیا  اذه  و 

و [ 69] ْمُِکلذ َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  یلاعت : هلوقب  ناوسّنلا  ضعب  ۀّیلحل  داهشتسالا  لثم  ةریثک ، تایآب  مالّسلا  هیلع  مامالا  داهشتسا  کلذ  نم  و 
[. 70] ٍءْیَش یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  یلاعت : هلوقب  دبعلا  قالط  زاوج  مدع  یف 

اّـمم ال کـلذ  ریغ  یلا  [ 71] ۀـیآلا ًامَّرَُحم ...  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق ال  یلاـعت : هلوقب  تاـناویحلا  ضعب  ۀـّیلحل  داهـشتسالا  کـلذ  نم  و 
. یصحی

193 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

: لیذ تیاور  تسا  ضراعم  رابخا  هلمج  زا  و 
دنک هداعا  ار  شزامن  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دوش  هدناوخ  وا  رب  رـصق  هیآ  رگا  هدـناوخ ، تعکر  راهچ  ار  شزامن  رفـس  رد  هک  يرازگزامن  »

. تسین مزال  وا  رب  هداعا  هنرگو 
هک یقالطالا  ۀلاصا  کمک  هب  ول  ارهاظ و  ددرگ و  ریـسفت  شیارب  دوش و  هدناوخ  وا  رب  رـصق  هیآ  رگا  هک : تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  و 
هک لاعتم  يادخ  نخس  نیا  زا  دارم  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  رظن ، دروم  رازگزامن  يارب  رصق  هیآ  ریسفت  زا  دارم  تسا و  رگید  تایاور  رد 

رـصق هکنیا  تسا و  رـصق  ندوب  عورـشم  لصا  رد  رازگزاـمن  ندوب  زاـجم  صخرم و  ناـیب  اوُرُـصْقَت ) ْنَأ  ْمُْکیَلَع * َحاـنُج  ـال  َو  : ) دـیامرفیم
مدع رفاسم و  رب  رصق  بوجو  نییعت  اب  لیهست  فیفخت و  رابتعا  هب  رصق )  ) مکح تیعورشم  سپ  تسا ، لیهست  فیفخت و  رابتعا  هب  شندوب 
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. دراد حیضوت  ریسفت و  هب  زاین  رهاظ ، اب  یتفلاخم  نینچ  کشالب  درادن و  یفانت  يو  زا  مامت  زامن  تحص 
هدومرفن و  حانج » ال  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـننکیم  يروآدای  ع )  ) ماـما كراـبم  رـضحم  رد  ملـسم  نب  دـمحم  هرارز و  اذـلف 

)؟ دیریگیم هجیتن  نآ  زا  ار  رصق  بوجو  هنوگچ  امش  ینعی : «. ) اولعفا : » تسا
(. امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  : ) دیامرفیم هک  تسا  رگید  هیآ  لیبق  زا  هیآ  نیا  هک : دنداد  خساپ  ع )  ) ماما

. نآ رهاوظ  رد  فرصت  لخد و  باتک و  زا  ماکحا  هدافتسا  هب  تبسن  ندش  ضّرعتم  رد  ار  ود  نآ  ماما ، ریرقت  رب  دراد  تلالد  زین  ربخ  نیا  و 
: داهشتسا هلمج  زا  فلتخم  دراوم  رد  و  ددعتم ، تایآ  هب  ع )  ) ماما داهشتسا  تسا  لیبق  نیمه  زا  و 

هیآ هب  یلوم ، تیاضر  نودـب  دـبع  قالط  زاوج  مدـع  رد  و  ْمُِکلذ ،) َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِـحُأ  َو  : ) هفیرـش هیآ  هب  ناـنز  زا  یخرب  ندوب  لـالح  رد 
(. ٍءْیَش یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  : ) هفیرش

(. ًامَّرَُحم ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال  : ) هفیرش هیآ  هب  تاناویح ، یضعب  ندوب  لالح  رد  داهشتسا : تسا  لیبق  نیمه  زا  و 
. تسین شرامش  لباق  هک  تسا  يدراوم  دراوم  نیا  زا  ریغ  و 

194 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسا يرما  هچ  نتم  رد  کلذ )  ) هیلا راشم  * 
. تسا نویرابخا  ثیداحا  اب  ضراعم  رابخا  نامه 

؟ تسیچ الف ) ّالا  بجو و  رصقلا  ۀیآ  هیلع  تئرق  نا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسا  لاؤس  نیا  هب  ع )  ) ماما خساپ 

؟ ریخ ای  تسا  مزال  هداعا  ایآ  دناوخ  مامت  دناوخب  هتسکش  دیاب  هک  ار  يزامن  نایسن ، ای  لهج و  رطاخ  هب  ترفاسم  رد  یفلکم  رگا 
رفاسم قح  رد  رصق  زامن  تیعورشم  رب  لمتشم  هک  ار  هفیرش  هیآ  يرگید  صخش  هلصاف  اب  ای  هلـصاف و  نودب  رگا  زامن  مامتا  زا  سپ  ینعی :

. دناوخب هرابود  ار  شزامن  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دناوخ ، وا  يارب  تسا 
مزال دـنام ، یقاب  نایـسن  ای  لهج و  تلاح  رد  دـشن و  علطم  روکذـم  هیآ  زا  دـماین و  شیپ  يرازگزامن  نینچ  يارب  یتیعقوم  نینچ  رگا  نکل 

. دنک هداعا  ار  شزامن  هک  تسین 
. دومرفیمن دانتسا  رهاظ  نیا  هب  ماما  ّالا  دناتجح و  ام  قح  رد  نآرق  رهاوظ  هک  دوشیم  هدافتسا  مه  ثیدح  نیا  زا  هکنیا : بلطم  لصاح 

؟ تسیچ هل ) ترسف  هیلع و  تئرق  نا  تایاورلا : ضعب  یف  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
هکلب هدادـن ، رارق  هداـعا  موزل  بجوـم  ار  تئارق  سفن  هدـشن و  اـفتکا  ۀـیآ ) هل  تئرق  نا   ) درجم هـب  تاـیاور  زا  یخرب  رد  هـک : تـسا  نـیا 

: دناهدومرف هدومن و  ظاحل  ار  هل ) ترّسف  و   ) نومضم
شزامن دیاب  دندومن  ریـسفت  وا  يارب  ار  هیآ  زا  دارم  دندرک و  تئارق  هدناوخ ) مامت  رـصق  ياج  هب  هک   ) رازگزامن نآ  يارب  ار  رـصق  هیآ  رگا 

. دنک هداعا  ار 
: لاح

: دیوگب هدرک  دانتسا  ریبعت  نیمه  هب  مهوت  کی  رثا  رد  زین  يرابخا  ياقآ  تسا  نکمم 
: هکنیا زا  هیانک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یحیضوت  ریسفت و  دورو  زا  دعب  ّالا  تسین  زیاج  رهاوظ  هب  کسمت 

دوب دهاوخن  یلمع  هداعا  مکح  هجیتن  رد  هدوبن و  روسیم  هیآ  كرد  الا  دومن و  میهفت  وا  هب  تیب  لها  ریـسفت  قیرط  زا  دـیاب  ار  هلئـسم  مکح 
. دشاب تایآ  نآ  دّیقم  دناوتیم  تایاور  نیا  سپ 

؟ تسیچ قالطالا )...  ۀلاصا  مکحب  ول  رهاظلا و  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
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. تسا قوف  مهوت  عفد 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  هدرک و  دانتسا  نادب  يرابخا  هچنآ  فالخرب  دراد  يرگید  دوصقم  ثیدح  نیا  هک  انعم  نیدب 

195 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن ریسفت  هب  يزاین  اجنیا  ات  بوجو و  هن  تسا  رصق  زاوج  صیخرت و  دّرجم  رد  روهظ  حانج  یفن  یفرط  زا  الوا :

. تسا یلّوا  رهاظ  نآ  فالخرب  هیآ  دارم  سپ  تسا  بجاو  عامجالاب  هّیعابر  ياهزامن  رد  رصق  رگید  فرط  زا  ایناث :
؟ تسیچ ریبعت  نیا  هفسلف  و  تسا ؟ هدومن  ریبعت  حانج » ال   » هب هیآ  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  * 

: هک تسا  نآ  ریبعت  نیا  هفسلف 
دوشب یتعکر  ود  رفـس  لاح  رد  یتعکر  راهچ  زامن  هک  دنتـسنادیم  دـیعب  هکنوچ  هدوب  مهم  ناناملـسم  رظن  زا  ّتیعورـشم  لصا  ناـیب  ـالوا :

. دندوبن لئاق  ادخ  مکح  رد  رضح  رفس و  يارب  ریثأت  ینعی :
؟ ارچ دشابیمن . هیآ  رهاظ  اب  یفانم  دراد  ربرد  ار  ترسف )  ) هملک هک  يرابخا  ایناث :

: اریز
. دشابیم یفاک  رصق  تروص  هب  زامن  هداعا  رد  حانج  یفن  هیآ  تئارق  درجم  و  ترّسف )  ) دیق نودب  تسا  یضتقم  قالطالا  ۀلاصا  یفرط  زا 

ياهزامن تعیرـش  لصا  رد  رما  تلوهـس  فیفخت و  باب  زا  هک  دننک  نایب  رازگزامن  يارب  هک ؛ تسا  نیا  ترّـسف )  ) زا دارم  رگید  فرط  زا 
. دنتسه صخرم  نآ  نتسکش  رد  نیفّلکم  هدش و  رصق  ترفاسم  رد  یتعکرراهچ 

: هجیتن رد 
زاوج دوشیم  هدافتسا  هیآ  زا  هک  يزاوج  اریز  درادن . یفانت  زامن  مامتا  تحـص  مدع  رفاسم و  رب  رـصق  بوجو  نییعت و  نآ  اب  صیخرت  نیا 

. بابحتسا اب  مه  تهارک و  اب  مه  دراد  يراگزاس  بوجو  اب  مه  هک  تسا  معا  يانعم  هب 
نینچ اب  تفلاخم  هک  تسا  نشور  دـشابیم ، رـصق  نّیعت  دارم  دراد و  مامتا  رـصق و  رد  رفاسم  رییخت  رب  تلالد  هیآ  رهاـظ  نوچ  ریدـقترههب 

. ددرگیمن لصاح  دوصقم  نآ  نودب  هتشاد و  ریسفت  هب  زاین  يرهاظ 
؟ تسیچ قوف  بلطم  رب  ناتهاوگ  * 

: هک تسا  نیا 
. دنیوگیمن ریسفت  ار  رهاظ  هب  ذخا  تسا و  دارملا  فشک  يانعم  هب  ریسفت  دش  هتفگ  مه  البق  هچنانچ  الوا :

ار ترـسف )  ) هملک دـندوب و  هدـمآ  قلطم  هک  تشاد  دوجو  تسا  ترّـسف )  ) هملک ياراد  هک  روکذـم  تیاور  زا  ریغ  يرگید  تایاور  اـیناث :
. دنتشادن ربرد 

196 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تاقلطم اذل  دناوخیمن و  رگید  فرط  رد  حانج ) ال   ) اب نیا  مینزب و  دیق  زین  ار  تاقلطم  نآ  دیاب  مینزب  هیآ  رهاظ  هب  ار  ترّسف  رگا  نیاربانب :

. دننامیم یقاب  دوخ  قالطا  هب 
. مینکیم يراج  قالطالا  ۀلاصا  میراد ، کش  تاقلطم  نیا  دییقت  رد  نوچ  اذل ،

؟ دیسیونب هاتوک  اجنیا  رد  ار  ثحب  هجیتن  مالک و  لصاح  * 
: هک تسا  نیا  بلطم  لصاح 

هب هکلب  دنـشاب . تلالد  نودب  لمجم و  ریـسفت  نودب  نآرق  رهاوظ  هک  تسین  هنوگنیا  دشخبب و  روهظ  نآرق  رهاوظ  هب  دـهاوخیمن  ریـسفت 
هک تسا  نویراـبخا  ياـعدا  فـالخرب  نـیا  و  مـینکیم . لـمح  شروـهظ  فـالخرب  ار  نآ  هدرک و  دـی  عـفر  هـیآ  رهاـظ  زا  ریـسفت  هطـساو 

. دنرادن يروهظ  الصا  و  هدوب ، لمجم  تایاور  نودب  رهاوظ  دنیوگیم :
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: دندیسرپ ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  بانج  َحانُج * الَف  دومرف : هک  رصق  هیآ  نیمه  دروم  رد  اذل  و 
رهاظ میمهفب و  بوجو  حانج ) ال   ) هیآ زا  هنوگچ  ام  رـصقلا ؟ اولعفا  دومرفن : و  َحانُج * الَف  دومرف : دنوادخ  تسا  بجاو  رـصق  هکنیا  اب  ارچ 

؟ میئامن حرط  تسا  زاوج  هک  ار  هیآ 
: دندومرف خساپ  رد  ع )  ) ماما

نّیعت لاعتم  دـنوادخ  دوصقم  نکل  دـشاب و  راتخم  رـصق  كرت  ای  لعف و  رد  دـیاب  فلکم  هدـعاقلا  یلع  تسا و  زاوج  نامه  هیآ  رهاـظ  هلب ،
دییوگیم نینچ  ارچ  هک  دومرفن  خیبوت  ار  اهنآ  ع )  ) ماما رگید  ترابع  هب  درک . رظنفرص  هیآ  رهاظ  زا  دیاب  اذل  تسا و  نآ  بوجو  رصق و 

: دومرف هکلب 
. امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  دیامرفیم : هک  تسا  يرگید  هیآ  ریظن  هفیرش  هیآ  نیا 

رد هدش و  نآرق  تایآ  زا  ماکحا  هدافتـسا  ضّرعتم  هک  اهنآ  هب  تبـسن  تسا  ماما  ریرقت  تیاضر و  رب  لیلد  ماما  خـساپ  ناشیا و  لاؤس  لاح :
هیآ و لیذ  رد  تیب  لها  ام  زا  ات  دومرفیم : دوبن ، یضار  فرصت  لخد و  نیا  رب  ماما  رگا  ّالا  و  دندوب ، هدومن  فرـصت  لخد و  تایآ  رهاوظ 

الصا نایب  دورو  زا  لبق  دندومرفیم : هکنیا  ای  دینک و  لمح  دنراد  تلالد  هچنآ  رب  ار  تایآ  نآ  دیناوتیم  امـش  دشاب  هدماین  ینایب  تایآ  ای 
. دندومن اضما  المع  ریرقت و  رهاظ  هب  ذخا  رد  ار  ناشیا  راک  مالّسلا  هیلع  ترضح  هکنآ  لاح  دنرادن و  یتلالد  تایآ 

هب مکح  هکنیا  هن  درک ، رظن  فرص  روهظ  زا  دیاب  تیب  لها  ام  زا  نایب  ندمآ  ریسفت و  دورو  زا  سپ  هک  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  یهتنم 
. دوش هیآ  روهظ  مدع 

دوشیم هدافتسا  نآ  زا  هک  یمکح  میناوتب  دیاب  دیـسرن  ام  هب  ریـسفت  هدشن و  دراو  ینایب  باتک  رهاوظ  زا  يرهاظ  لیذ  رد  رگا  هکنیا : هجیتن 
. میهد رارق  لمع  دروم  ذخا و 

197 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ةریثک ) تایآب  مالّسلا  هیلع  مامالا  داهشتسالا  کلذ  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 

نیا دندرکیم و  لالدتسا  ادخ  باتک  تایآ  رهاوظ  هب  سپـس  هدرک و  نایب  ار  یمکح  مالّـسلا  مهیلع  همئا  يرایـسب  دراوم  رد  هک  تسا  نیا 
. تسا رهاوظ  تیجح  رب  لیلد  دوخ 

؟ تسیچ ناوسنلا ) ضعب  ۀّیلحب   ) ترابع رد  داهشتسا  ّلحم  * 
ریغ ینانز  ندوب  لالح  رب  دراد  تلالد  نآ  رهاظ  هک  دشابیم  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  هفیرش  هیآ  رد  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  زارف  داهـشتسا  لحم 

. تسا هدش  هدرب  مان  ( 24 ءاسن /  ) هیآ نیا  ردص  رد  هک  ینانز  زا 
: هدومرف ماما  هک  تسا  دروم  نیمه  هدومرف  داهشتسا  هیآ  رهاظ  هب  ماما  دوخ  هک  يدراوم  زا  یکی  هتکن :

. ْمُِکلذ َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  هدومرف : نآرق  هکنآ  لیلد  هب  تسا  لالح  جاودزا  نز  نالف  اب 
؟ تسیچ دبعلا ) قالط  زاوج  مدع  یف   ) ترابع رد  داهشتسا  لحم  * 

دنکیم و مومع  هدافا  تسا و  یفن  قایس  رد  هرکن  هک  ٍءْیَش . یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  هفیرش  هیآ  رد  تسا  ءیـش )  ) هملک داهـشتسا  لحم 
مه قالط  نوچ  درادن  هزاجا  تردـق و  شاهجوز  قالط  هلمج  زا  زیچچـیه  رب  شیاقآ  تیاضر  نودـب  هدـنب  هک : تسا  نیا  مه  مومع  رهاظ 

. دوشیمن رداص  دبع  زا  سپ  تسا ، ءایشا  زا  یئیش 
؟ تسیچ هلوقب ) تاناویحلا  ضعب  ۀّیلحل  داهشتسالا   ) ترابع زا  دارم  * 

ام ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق ال  هفیرـش : هیآ  هب  دومرف  لالدتـسا  سپـس  تسا و  تشوگلالح  ناویح  نالف  دومرف : ماما  هک  تسا  يدراوم  زا  رگید  یکی 
. ۀیآلا ًامَّرَُحم ...  ََّیلِإ  َیِحوُأ 

. تسا هدش  رکذ  هفیرش  هیآ  رد  هک  هچنآ  زا  ریغ  میرحت  مدع  رب  دراد  تلالد  هک  دشابیم  ُدِجَأ * زارف ال  داهشتسا  لحم  هک 
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198 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: عنملا یهجو  نم  یناثلا 
. روهظلا نع  اهطقسی  اّمم  کلذ  باتکلا و  رهاوظ  رثکا  یف  زّوجتلا  صیصختلا و  دییقتلا و  ّورطب  ملعن  ّانا 

: هیف و 
اّمع صحفلا  بجوی  اّمنا  طوقّـسلا و  بجوی  اذـه ال  ّنا  ایناث ، و  اـهرثکا . یف  رهاّـظلا  ۀـفلاخم  ّورطب  عطقن  اـّناف  ۀّنّـسلا ، رهاوظب  ضقنلا  ـالّوأ ،

. رهاّظلا ۀفلاخم  بجوی 
ملع وا  نیینعم  نیب  ظفّللا  دّدرت  ول  اذـل  صحفلاب و  فّقوتلا  بوجو  وه  و  هرثا ، عفتری  رهاوّظلا ال  تافلاخم  دوجوب  ّیلامجالا  ملعلا  تلق : ناف 

. صحفلا دعب  ول  هیف و  فّقوتلا  بجو  امههبش - هجو و  نم  نیّماعلا  یف  امک  رخآلا - رهاظل  نیرهاّظلا  دحا  ۀفلاخمب  الامجا 
: همجرت

رهاوظ هب  لمع  عنم  رد  اهیرابخا  مود  لیلد 

: دنیوگیم هک  تسا  نیا 
روهظ زا  ار  رهاوظ  هک  دنتـسه  یئاـهزیچ  هلمج  زا  روما  نیا  هدـش و  عقاو  زاـجم  صیـصخت و  دـییقت ، نآرق  رهاوظ  رثکا  رد  هک  مینادیم  اـم 

. دننکیم طقاس 

روکذم لالدتسا  رب  هدراو  تالاکشا 

اهنآ رثکا  رد  هک  میراد  عطق  اریز  ربخ ، تنـس و  رهاوظ  هب  تسا ) روکذم  لالدتـسا   ) ضقن الوا : تسا : دراو  داریا  ود  روکذـم  لالدتـسا  رد 
. تسا هدش  هدارا  رهاظ  فالخ  ینآرق ) رهاوظ  نآ  )

دـییقت و  ) نیا ایناث : تسا . یمتح  رابخا  رد  رهاوظ  ّتیجح  اهنآ  رظن  زا  هکیلاـحرد  دـشاب  تجح  دـیابن  زین  تنـس  رهاوظ  سپ  هکنیا : هجیتن 
تفلاخم بجوم  هک  ینئارق )  ) هچنآ زا  وجتـسج  صحف و  بجوم  هکلب ، دوشیمن . ّتیجح ) زا  رهاظ   ) طوقـس بجوم  زیوجت ) صیـصخت و 

. دوشیم دندرگیم  رهاوظ  رد 

لاکشا کی  حرط 

: ییوگب روکذم  خساپ  هب  لاکشا  ماقم  رد  رگا 
لیاز یثـنخ و  وجتـسج  صّحفت و  هطـساو  هب  تسا ) رهاـظ  زا  دـی  عفر  بوـجو  ناـمه  هک   ) شرثا رهاوـظ ، فـالخ  دوـجو  هب  یلاـمجا  ملع 

. دوشیمن
نایم تبسن  هک  یماع  ود  لثم  دش  هتسناد  يرگید  هب  تبسن  رهاظ  ود  زا  یکی  تفلاخم  الامجا  رگا  ای  دوب  انعم  ود  نایم  دّدرم  ظفل  رگا  سپ 

. دشاب صّحفت  زا  دعب  دنچره  تسا  بجاو  نآ  رد  فّقوت  تسا  ود  نآ  هیبش  هک  يدروم  ای  تسا  هجو  نم  ود  نآ 
199 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ تسا  هدرک  کّسمت  نادب  ردص  دیس  هک  اهیرابخا  لیلد  نیمود  لصاح  * 
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تـسا هدـش  هدارا  اـهنآ  در  رهاـظ  فـالخ  دـنامن و  یقاـب  ناـشروهظ  هب  ینآرق  رهاوـظ  بلاـغ  هکنیا  رب  میراد  یلاـمجا  ملع  هک : تسا  نـیا 
: هکيروطهب

«. ّصخ دق  ّالا و  ّماع  نم  ام  : » دوشیم هتفگ  هک  اجنآ  ات  دناهدروخ  صیصخت  ینآرق  تامومع  زا  يرایسب  - 1
«. دّیق دق  ّالا و  قلطم  نم  ام  : » دوشیم هتفگ  هک  اجنآ  ات  دناهدروخ  دییقت  ینآرق  تاقلطم  زا  يرایسب  - 2

. دناهدش لمح  هیزاجم  یناعم  رب  نآرق  قیاقح  زا  یخرب  و  - 3
فالخرب هک  میهدیم  لامتحا  میروخبرب  هک  يرهاـظ  ره  هب  هملک  کـی  رد  یقلطم و  اـی  یماـع و  ره  هب  یلاـمجا  ملع  نیا  دوجو  اـب  لاـح :

. دشابن مالک  رهاظ  نامه  یعقاو  دارم  دشاب و  هدش  لمح  رهاظ 
. دنشابیمن کّسمت  لباق  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  رهاوظ  اذل : و 

؟ تسیچ اهیرابخا  لیلد  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
. تسا یّلح  باوج  کی  یضقن و  باوج  کی 

؟ تسا هنوگچ  اهیرابخا  لیلد  هب  خیش  یضقن  باوج  * 
نیا دوشیم  روهظ  زا  اهنآ  جورخ  بجوم  تسا و  ّتیجح  زا  اـهنآ  جورخ  لـماع  تاـیآ ، رد  رهاـظ  فـالخ  هدارا  فرـص  رگا  دـیامرفیم :

کّـسمت رابخا  نادـب  نییرابخا  امـش  هکنآ  لاح  درک و  کّسمت  زین  اهنآ  هب  دـیابن  اذـل  تسا و  يراج  يراس و  زین  تنـس  رهاوظ  رد  بلاطم 
. تسا یملسم  رما  امش  رظن  زا  اهنآ  ندوب  تّجح  دینکیم و 

. میهدیم امش  هب  تایآ  اب  هطبار  رد  ار  خساپ  نامه  ام  دیهدب ، ام  هب  رابخا  اب  هطبار  رد  لکشم  نیا  زا  امش  هک  یخساپ  ره  لاح :
؟ تسیچ اهیرابخا  مود )  ) لیلد هب  خیش  یّلح  خساپ  * 

صیـصخت دـییقت و  یقیقح  ظافلا  ینآرق و  تاقلطم  تامومع و  رتشیب  ینعی  دـش  هتفگ  هک  تسا  هنوگ  نامه  بلطم  هچرگا  هک : تسا  نیا 
بجوم لئاسم  نیا  هب  یلامجا  ملع  نیا  نکل  دـناهدش و  هدارا  اهرهاظ  ياـج  هب  اـهرهاظ  فـالخ  قیاـقح و  ياـجهب  تازاـجم  دـناهدروخ و 

رب نئارق  هطـساو  هب  هک  يدراوم  رد  اریز  دـنتفیب . ّتیجح  زا  هدـیدرگ و  لیدـبت  تـالمجم  هب  هدـش و  طـقاس  روهظ  زا  رهاوظ  هک  دوـشیمن 
مالکلا اّمنا  لب  تسین  نیب  رد  یفالتخا  مینکیم و  لمح  دارم  يانعم  رب  ار  ظفل  دشاب  رهاظ  فالخ  هدارا  هب  ملع  زاجم  دییقت و  صیـصخت و 

اهنادب رهاوظ  اب  دروخرب  درجم  هب  دیابن  اذل  میراد و  کش  نئارق  دوجو  رد  هک  تسا  يدراوم  رد 
200 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فالخرب ار  ظافلا  مولعم  دراوم  لثم  میتفای  تسد  ياهنیرق  هب  رگا  صحف  زا  سپ  دومن و  صّحفت  نآ  هرابرد  ادتبا  دـیاب  هکلب  دومن  کّسمت 
ناشقالطا رب  ار  تاقلطم  ناشمومع و  رب  ار  تامومع  هک  تسا  مزال  میدش  سویأم  نئارق  ندرک  ادیپ  زا  هچنانچ  مینکیم و  لمح  ناشرهاظ 

. مییامن لمح  ناشتقیقح  رب  ار  زاجملا  لمتحم  ظافلا  و 
زا صحف  ثعاب  هکلب  دـنوشیمن  ّتیجح  زا  رهاوظ  طوقـس  بجوم  لـیبق  نیا  زا  ینئارق  صیـصخت و  دـییقت و  دوجو  هکنیا : بلطم  لـصاح 

دناهتفگن رهاوظ  ّتیجح  هب  نیلئاق  هک  ارچ  درادـن ، فالتخا  نآ  رد  يدـحا  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  دـنوشیم و  رهاظ  فالخرب  هنیرق  دوجو 
. دوش دراو  اهنآ  هب  یلاکشا  نینچ  هک  ات  دنوش  عقاو  لمع  دروم  دیاب  فالخرب ، هنیرق  زا  صحف  زا  لبق  رما و  يادتبا  رد  روهظ  هک 

؟ تسیچ فقوتلا )...  بوجو  وه  هرثا و  عفتری  ال  یلامجالا ....  ملعلا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  هتشذگ  خساپ  هب  اهیرابخا  بناج  زا  تسا  یلاکشا  نایب 

هب تبسن  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  رثا  هدش و  باکترا  دایز  رهاظ  فالخ  اهنآ  رد  هکنیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  ینآرق  رهاوظ  هب  تبسن  ام 
. دمآ دهاوخ  يدعب  تالاؤس  رد  لاکشا  نایب  هک  دومن  فقوت  دیاب  ملع  فارطا 

؟ تسیچ نیینعم )...  نیب  ظفللا  ددرت  ول   ) ترابع زا  دارم  * 
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ود ياراد  هک  یظافلا  ای  دنشاب و  هتـشادن  ترابع  رد  ياهنیعم  هنیرق  هک  یکرتشم  ظافلا  لثم  دوب  انعم  ود  نایم  ددرم  ظفل  رگا  هک  تسا  نیا 
. هدنب اقآ و  يانعم  نایم  تسا  كرتشم  هک  یلوم  لثم  دنتسه  دض  يانعم 

؟ تسیچ هجو ) نم  نیماعلا  یف  امک   ) ترابع زا  دارم  * 
عفر يرگید  روهظ  زا  ود  نآ  زا  یکی  هطـساو  هب  ناوتیم  تسا و  يرگید  صّـصخم  یکی  رهاظ  هک  تسا  هدـش  دراو  ماع  ود  هک  تسا  نیا 

. دومن دی 
: لثملا یف 

. تسا مزال  لداع  ملاع  ناسحا  مارکا و  هک  تسا  هدمآ  لیلد  کی  رد  - 1
. درک مارکا  دیابن  ار  هعیش  ریغ  هیقف  تسا  هدمآ  يرگید  لیلد  رد  - 2

دـیق و هعیـش  ریغ  هعیـش و  هب  تبـسن  هک  تـهج  نآ  زا  نـکل  تـسا و  صاـخ  تـسا  لداـع  ملاـع  اـهنت  شعوـضوم  نوـچ  لوا  لـیلد  لاـح :
. تسا ماع  درادن  یتّیصوصخ 

اب هعیش  ریغ  هیقف  نایم  تبـسن  سپ  تسا  ماع  نآ  ریغ  لداع و  هب  تبـسن  صاخ و  ندوب  هعیـش  ریغ  ّتیجح  زا  شعوضوم  نوچ  مود  لیلد  و 
. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  لداع  ملاع 

201 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنشاب يرگید  صّصخم  دنناوتیم  ود  نیا  زا  کیره  نیاربانب :

رارق مود  لیلد  صّصخم  ار  لوا  لیلد  رگا  دوشیم و  هعیش  لداع  ملاع  مارکا ، زا  دارم  میهد  رارق  لوا  لیلد  صّصخم  ار  مود  لیلد  رگا  اذل :
. دشابیم یعیش  ریغ  هیقف  مارکا  مدع  دوصقم  میهد ،

؟ تسیچ امههبش )...  و   ) ترابع زا  دارم  * 
هک دراد  تیحالـص  قلطم  قلطم و  دیقت  يارب  دراد  تیحالـص  ماع  هک  ارچ  دنـشابیم ، هجو  نم  نیماع  لثم  زین  قلطم  ماع و  هک : تسا  نیا 

. دشابیمن تسد  رد  ود  نیا  نییعت  رب  مه  ياهنیرق  چیه  هکنآ  لاح  دنزب و  دییقت  ار  ماع 
: لثملا یف 

. تسا لداع  قساف و  لماش  هک  ارچ  تسا ، قلطم  لیلد  هک  الجر ) مرکا  : ) هدمآ لیلد  رد  - 1
. دوشیم درم  نز و  لماش  هک  ارچ  تسا  ماع  یلیلد  هک  قاّسفلا ) مرکت  ال   ) هدمآ يرگید  لیلد  رد  و  - 2
(. قاّسفلا  ) صّصخم ار  الجر  ای  دهد و  رارق  الجر )  ) دّیقم ار  قاسف  هک  تسا  نآ  نیب  رما  نارود  هجیتن :

؟ تسا هنوگچ  خیش  طسوت  قوف  لاکشا  ریرقت  * 
. تسا هدش  ریرقت  نایب  ود  هب 

؟ تسا هنوگچ  هتشذگ  خساپ  هب  اهیرابخا  لاکشا  ریرقت  رد  خیش  لوا  نایب  * 
مه ینامز  ات  مینک و  لمع  رهاظ  هب  هک  میتسین  زاجم  ام  ینعی  تسا ، فقوت  نآ  رثا  دمآ  هک  یلامجا  ملع  دـیوگیم : لکـشتسم  دـیامرفیم :

. درادن دوجو  صحف  زا  دعب  هنیرق و  زا  صحف  زا  لبق  نایم  یتوافت  و  تسه . مه  رثا  نآ  تسه  یلامجا  ملع  نیا  هک 
ملع نیا  مه  صحف  زا  دـعب  روطنیمه  تسا  فقوت  بوـجو  شرثا  دراد و  دوـجو  یلاـمجا  ملع  نیا  صحف  زا  لـبق  هکيروطناـمه  ینعی :

؟ ارچ تسه . زین  رثا  نآ  دراد و  دوجو  یلامجا 
هدیـسرن و ام  تسد  هب  هک  تسه  يرایـسب  تایاور  هکنآ  لاح  تسا و  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  تسا  يرابخا  رد  اـم ، صحف  رثکا  دـح  اریز 
رد دیاب  زین  صحفلا  دعب  اذل  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ام  رظن  دروم  رهاظ  نآ  فالخرب  ياهنیرق  هلـصاو ، ریغ  تایاور  نآ  رد  هک  دراد  لامتحا 

. دومن فقوت  مه  هلصاو  رابخا  نآ 
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رگا مه  روطنیمه  دومن . فقوت  دـیاب  انیع ) تیأر   ) لثم انعم  ود  نایم  دوب  ددرم  دوب و  لمجم  ادـتبا  زا  یمالک  رگا  هکروطنامه  هجیتن : رد 
. دومن فقوت  دیاب  تسا  فلاخم  عقاو  رد  رگید  رهاظ  اب  رهاظ  ود  زا  یکی  هک  میشاب  هتشاد  یلامجا  ملع 

؟ تسیچ هتشذگ  خساپ  هب  اهیرابخا  لاکشا  ریرقت  رد  خیش  مود  نایب  * 
. دراد دوجو  مه  صحفلا  دعب  هتشاد  دوجو  صحفلا  لبق  یلامجا  ملع  هک  روطنامه  هک  تسا  نیا 

202 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن رثا  ای  دراد و  رثا  ای  یلامجا  ملع  نیا  لاح :

. درادن دوجو  صحفلا  دعب  صحفلا و  لبق  نایم  یقرف  اذل  تسا و  فقوت  نامه  هک  دراد  رثا  رگا  - 1
مینک کسمت  رهاظ  هب  میناوتب  مه  صحف  زا  لبق  دیاب  درادـن و  دوجو  یقرف  صحفلا  دـعب  صحفلا و  لبق  نایم  مه  زاب  درادـن  رثا  رگا  و  - 2

. دینکیمن زیوجت  ار  بلطم  نیا  دوخ  نییلوصا )  ) امش هکیلاحرد 
: سپ

( يرغص . ) تسه مه  شرثا  تسه  یلامجا  ملع  هک  ینامز  ات  دراد و  رثا  تسا و  یلامجا  ملع 
( يربک . ) دراد دوجو  مه  صحفلا  دعب  یلامجا  ملع  هک  تسین  يدیدرت  و 

. دراد دوجو  زین  فقوت  ینعی  نآ  رثا  هک  تسین  يدیدرت  سپ :
203 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دوـجوب ّیلاـمجالا  مـلعلا  توـبثب  تاـمومعلا  یف  صّـصخملا  نـع  صحفلا  بوـجو  یلع  ّلدتـسا  نـم  یلع  دروـت  اـّمبر  ۀهبـش  هذـه  تـلق :
عفتری الف  یقب  ناف  یقبی . نا ال  اّما  تاصّصخم و  ةّدع  دوجوب  ّیلیصفتلا  ملعلا  دعب  ول  هرثأ و  یقبی  نأ  اّما  ّیلامجالا  ملعلا  ّناف  تاصّصخملا .
ثیحب انیدـیأب  امیف  عقاولا  یف  ةریثک  تافلاخم  دوجو  وه  الامجا  مولعملا  ّنأب  ۀهبّـشلا : هذـه  عفدـنت  و  صحفلل . یـضتقم  الف  ّالا  صحفلاـب و 

. مولعم ریغف  کلذ  یلع  ادئاز  عقاولا  یف  تافلاخم  دوجو  اما  و  صحفلا . دعب  الیصفت  رهظت 
اّمأ و  ّیلامجالا . ملعلا  لجال  لصالاب  هیفن  نکمی  و ال  صحفلا ، دعب  رهظی  صّـصخم  دوجو  لامتحال  صحفلا ، لبق  لمعلا  زوجی  ذـئنیحف ال 
نیب اقرف  دـجی  فّنـصملا ال  ّنا  لصاحلا : و  ّیلامجالا . ملعلا  نع  ملاسلا  لصالاب  یفنی  عقاولا  یف  صّـصخملا  دوجو  لاـمتحاف  صحفلا  دـعب 

. هدعب صحفلا و ال  لبق  ال  ۀّنسلا . باتکلا و  رهاظ 
: همجرت

روکذم لاکشا  زا  خساپ 

بوجو هب  دنکیم  لالدتسا  تاصصخم ، دوجو  هب  یلامجا  ملع  توبث  هطساو  هب  هک  دوش  دراو  یسک  رب  اسبهچ  لاکـشا  نیا  هک : تسا  نیا 
شرثا ای  یلامجا  ملع  سپ  درک . صحف  دـیاب  هدوبن و  زیاج  اودـب  تامومع  هب  کّسمت  ینعی  تاـمومع . رد  صّـصخم  يوجتـسج  صحف و 

یقاب نآ  رثا  هکنیا  اـی  تاصّـصخم و  زا  يدادـعت  دوجو  هب  یلیـصفت  ملع  زا  دـعب  دـنچره  تسا ، یقاـب  تاـمومع ) هب  کّـسمت  زاوج  مدـع  )
صحف زا  لبق  هک  روطنامه  ینعی : دوشیمن . عفترم  صّصخم  زا  صحف  هطـساوهب  دشاب  یقاب  یلامجا ) ملع  رثا   ) رگا فلا ) سپ : دنامیمن .

زا سپ  صحف  يارب  یـضتقم  سپ  دشابن ، یقاب  یلامجا ) ملع  رثا   ) رگا ب ) دوب . دـهاوخن  زیاج  زین  نآ  زا  دـعب  دوبن  زیاج  مومع  هب  کّسمت 
فقوـتم صحفت  تاصـصخم ، زا  یکی  هب  یلیـصفت  ملع  لوـصح  درجم  هب  ینعی : درادـن . دوـجو  تاصـصخم  زا  يدادـعت  هب  یلیـصفت  ملع 

دوجو تسا  مولعم  صّحفت ) زا  لـبق   ) ـالامجا هچنآ  هک : دوش  عـفد  هنوـگنیا  روکذـم ) صخـش  طـسوت   ) تسا نکمم  ههبـش  نیا  دوـشیم .
مولعم ام ) يارب   ) لیـصفت هب  صحف  زا  سپ  هک  يوحن  هب  تساـم ، تسد  رد  هک  يرهاوظ )  ) هچنآ اـب  عقاو  رد  تسا  يرایـسب  ياـهتفلاخم 

زیاج صحف  زا  لبق  تامومع  هب  لمع  سپ : صخـشمان . مولعم و  ریغ  تسا  يرما  عقاو  رد  نآرب  دـیاز  ياهتفلاخم  دوجو  اما  و  دـنوشیم .
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هلیسو هب  صّصخم  نآ  یفن  هک  يوحن  هب  هدیدرگ  نآ  هب  لمع  زا  عنام  رهاظ و  صحف ، زا  سپ  الامتحا  هک  یـصّصخم  دوجو  لیلدهب  تسین 
ملع ندوبن  رابتعا  هب   ) دیاز صصخم  دوجو  تاصّصخم  داحآ  زارحا  صحف و  زا  دعب  یلو  دشابیمن . نکمم  یلامجا  ملع  هظحالم  هب  لصا 

هن صحف و  زا  لبق  هب  تبسن  هن  دباییمن ، یقرف  تنس  نآرق و  رهاوظ  نیب  خیش ، هکنیا  مالک  لصاح  دوشیم . یفن  لصا  هلیـسو  هب  یلامجا )
. نآ زا  دعب 

204 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هنوگچ  یلامجا  ملع  لالحنا  دییامرفب  ۀمدقم  * 
. یمکح ای  تسا و  یقیقح  ای 

؟ دینک نشور  لاثم  کی  اب  ار  یلامجا  ملع  یقیقح  لالحنا  زا  دارم  * 
یف هک  میدومن  ادـیپ  یلاـمجا  ملع  اـم  و  تسا ، هدـش  سجن  نّیعم  ریغ  روطهب  هدافتـسا  دروم  فرظ  ود  زا  یکی  عطق  روطهب  رگا  لـثملا : یف 

فرظ ود  نآ  زا  یکی  هک  میدومن  لصاح  نیقی  صّحفت  زا  دـعب  نکل  تسا  هداتفا  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  رد  ای ...  نوخ و  هرطق  کی  لثملا 
: تروص نیا  رد  میهدن  فالخ  لامتحا  مه  رگید  هدیدرگ و  سجن 

. رگید فرظ  تراهط  فرظ و  ود  زا  یکی  تساجن  هب  یلیصفت  ملع  هب  دوشیم  ّلحنم  یلامجا  ملع 
. دینک نشور  لاثم  کی  رکذ  اب  ار  یلامجا  ملع  یمکح  لالحنا  زا  دارم  * 

تـسا هدـیکچ  لوب  هرطق  کی  هرامـش 1 ) فرظ  ـالثم   ) قوـف فرظ  ود  زا  یکی  رد  هـک  داد  تداهـش  هـنّیب  یلبق ، لاـثم  رد  رگا  لـثملا ؛ یف 
. مینک بانتجا  فرظ  نآ  زا  دیاب  هک : تسا  نیا  شمکح 

؟ دوشیم هچ  یلبق  نوخ  هرطق  نآ  فیلکت  سپ  * 
. تسین رگید  فرظ  رد  هک  هللاءاشنا  تسا و  فرظ  نیمه  رد  زین  یلامجا  ملع  دروم  نوخ  نآ 

: دوشیم لحنم  یلامجا  ملع  نیاربانب :
. تسا هدیکچ  نآ  رد  لوب  هکنیا  هب  میراد  عطق  هک  یفرظ  نیا  ندوب  سجن  هب  یلیصفت  ملع  هب  - 1

. رگید فرظ  هب  تبسن  يودب  کش  هب  و  - 2
؟ دوشیم هچ  اجنیا  رد  فّلکم  فیلکت  سپ  * 

. دنک يراج  ةراهطلا  ۀلاصا  كوکشم ، فرظ  هب  تبسن  هدومن و  بانتجا  لیصفتلاب  مولعم  فرظ  نآ  زا  دوشیم : فظوم  فلکم 
؟ تسیچ ضرف  نیا  هیمست  هجو  * 

نیا رد  یلامجا  ملع  لالحنا  اذـل  و  فرظ ) کی  زا  بانتجا  بوجو  ینعی :  ) تسا لوا  ضرف  لثم  مکح  رظن  زا  زین  ضرف  نیا  هک : تسا  نیا 
. دنیوگیم یمکح  لالحنا  ار ، ضرف 

؟ تسیچ یلامجالا )...  ملعلا  توبثب  دروت ...  اّمبر  ۀهبش  هذه   ) ترابع زا  دارم  * 
. دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  هک  خیش  طسوت  تسا  نیّیرابخا  ههبش  نایب 

؟ تسیچ یلیصفتلا )...  ملعلا  دعب  ول  هرکا و  یقبی  نا  اما   ) ترابع زا  دارم  * 
رد وجتسج  ریزگان  تسا ، هلدا  ناظم  دراوم  زا  رتشیب  یلامجا  ملع  هریاد  تعسو و  نوچ  هک : تسا  نیا 

205 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یقاب تسا  فقوت  بوجو  هک  شرثا  هدـشن و  لحنم  یلاـمجا  ملع  هجیتن : رد  دوشیمن ، هفراـص  نئارق  همه  هب  یباـیتسد  بجوم  عضاوم  نیا 

. دنامیم
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؟ تسیچ یقبی ) نا ال  اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 
یقاب یکـش  رگید  اعطق  هدـش و  لصاح  یلیـصفت  ملع  میتفای ، تسد  هفراص  نئارق  مامت  هب  يرگنزاب  صحف و  هطـساو  هب  رگا  هک : تسا  نیا 

. دنامیمن
. تسا هدمآ  تسد  هب  هچنآ  هب  دوشیم  لحنم  اتقیقح  یلامجا  ملع  سپ :

؟ تسیچ صحفلل ) یضتقم  الف  ّالا  و   ) ترابع زا  دارم  * 
دئاز صحف  درادـن و  دوـجو  رگید  تاصّـصخم  زا  صحف  يارب  بجوـم  یـضتقم و  رگید  یلیـصفت  مـلع  لوـصح  زا  سپ  هـک : تـسا  نـیا 

. دشابیم
. دومن فقوتم  ار  صحفت  دیاب  تاصّصخم  داحآ  هب  یلیصفت  ملع  لوصح  ضحم  هب  ینعی :

؟ تسیچ ادئاز )...  عقاولا  یف  تافلاخم  دوجو  اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. یقیقح هن  تسا  یمکح  لالحنا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  نوماریپ  خیش  رظن  * 
: اهیرابخا لاکشا  هک : تسا  نیا 

. تسین رتشیب  ياههبش  الّوا :
زا سپ  هکلب  دشابیمن ، زیاج  تامومع  هب  کّسمت  ءادتبا  تاصّـصخم ، هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  دنیوگیم ؛ هک  تسا  دراو  یناسک  هب  ایناث :

ۀلاصا دوشیم ، هداد  زین  رگید  تاصـصخم  زا  ياهدـع  لامتحا  مه  زاب  هک  اهنآ  هب  یلیـصفت  ملع  تاصّـصخم و  داحآ  هب  یبایتسد  صحف و 
. دوشیم لمع  تامومع  هب  هدرک و  يراج  مومعلا 

. درادن مزال  دّدجم  ریرقت  دش ، نایب  هتشذگ  ثحب  رد  یلبق  لاکشا  ریرقت  لابند  هب  لاکشا  نیا  ریرقت  هک  اجنآ  زا  هتکن :
؟ تسیچ دش  ریرقت  هک  ياههبش  زا  خیش  باوج  هصالخ  لصاح و  * 

دوجوم رهاظ  فالخرب  نئارق  زا  یخرب  رهاوظ  زا  تاضراعم  هفراص و  نئارق  تاصّـصخم و  رد  صحف  زا  دـعب  تسا  نکمم  هک  میراد  لوبق 
لیصحت هچنآ  هب  تبسن  یلیـصفت  ملع  - 1 هب : دوشیم  لحنم  تروص  نیا  رد  یلاـمجا  ملع  نوچ  یلو  دـشاب  هدیـسرن  اـم  تسد  هب  دـشاب و 

اب دنک و  عوجر  هیلمع  لصا  هب  كوکشم  روما  هب  تبسن  دیاب  فّلکم  هدماین ، تسد  هب  فراوص  نئارق و  هب  تبسن  يودب  کش  و  - 2 هدش ،
. دنک دسنم  ار  نآ  دوجو  لامتحا  فراص ، دوجو  مدع  لصا  صیصخت و  مدع  لصا  يارجا 
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؟ تسا هنوگچ  قوف  خساپ  ساسا  رب  ام  ثحب  دروم  لاثم  * 

زا کیمادـک  رد  مینادـب  هکنیا  نودـب  نکل  هداتفا  فرظ  ود  زا  یکی  رد  نوخ  هرطق  کی  مینکیم  ادـیپ  نیقی  هک  تسا  یلاثم  نامه  لیبق  زا 
. تسا هداتفا  فرظ  ود  نآ 

لامتحا یلو  درادـن  دوجو  فرظ  ود  زا  یکی  رد  لاـمجالاب ، مولعم  نوخ  مینک  لـصاح  نیقی  رگا  یلاـمجا  ملع  نیا  لوصح  زا  سپ  لاـح :
دوجو تراهط  باحـصتسا  ای  هراهطلا و  ۀـلاصا  هب  عوجر  زا  یعنام  اجنیا  رد  دـشاب ، هداتفا  فرظ  ود  زا  یکی  رد  يرگید  تساجن  هک  میهد 

. درادن
؟ تسیچ قوف  مالک  لصاح  * 

ناظم رد  وجتسج  زا  سپ  اذل : دشابیم و  زین  شلوصو  ناکما  هدوب و  تسد  رد  هچنآ  هب  تسا  دیقم  ادتبا  زا  لامجالاب  مولعم  هک : تسا  نیا 
نئارق هب  هک  میفظوم  ام  يودب ، کش  یلیـصفت و  لمع  هب  یلامجا  ملع  لالحنا  لامجالاب و  مولعم  هزادـنا  هب  نئارق  ندروآ  تسد  هب  ّهلدا و 

. مینک در  لصا ، هلیسو  هب  دنالمتحم  كوکشم و  هک  ار  ینئارق  مینک و  لمع  هدمآ  تسد 
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؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  خیش  دارم  * 
ملع هرئاد  امـش  هکنآ  لاح  دراد و  رارق  اـم  راـیتخا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  یلاـمجا  ملع  هرئاد  هک  میرادـن  لوبق  اـم  هک : تسا  نیا 
ملع ام  اذل  هن و  ای  دشاب  هدیـسر  ام  تسد  هب  هکنیا  زا  معا  دـیهدیم  هعـسوت  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هرداص  ثیداحا  مامت  هب  ار  یلامجا 

فراـعم هب  هطوـبرم  هلـصاو  ریغ  راـبخا  نآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ، هدیـسر  اـم  تسد  هب  هک  يراـبخا  هب  مینکیم  دودـحم  ار  یلاـمجا 
. دشاب هتشادن  هّیعرش  ماکحا  هب  یطبر  تسا و  هدوب  یقالخا و ...  لئاسم  تموکح و  هلئسم  یمالسا ،

: مییوگیم هدیسر  ام  هب  هک  دوجوم  رابخا  هب  دش  دودحم  یلامجا  ملع  هریاد  یتقو  لاح :
ناوـتیمن سپ  تسه  زین  شرثا  اذـل  دراد و  دوـجو  یلاـمجا  ملع  صحف  زا  لـبق  هک  ارچ  صحف ، زا  دـعب  صحف و  زا  لـبق  ناـیم  تسا  قرف 

. دریگیم ار  نآ  يولج  تسا و  لصا  نیا  زا  عنام  یلامجا  ملع  اریز  دومن ، کّسمت  رهاوظ  هب  درک و  يراج  روهظلا  ۀلاصا 
لیدـبت یلامجا  ملع  نآ ، دراوم  یخرب  رد  هنیرق  زا  ندـش  سویأم  و  دراوم ، رثکا  رد  رهاظ  فـالخرب  هنیرق  ندرک  ادـیپ  صحفلا و  دـعب  اـما 

دراوم نیا  هب  تبسن  هک  %( 5  ) دراوم زا  یخرب  هب  تبسن  يودب  کش  کی  هب  و  %( 95  ) دراوم رثکا  هب  تبسن  یلیـصفت  ملع  کی  هب  دوشیم 
دوـجو ینعی  تسا ، یمکح  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  حالطـصا  هب  و  درادـن . دوـجو  هـنیرقلا ) مدـع  ۀـلاصا  هـب   ) کّـسمت زا  یعناـم  هکوکـشم 

. مینکیم لمع  یقیقح  لالحنا  دراوم  لثم  هدرک و  یفن  لصا  اب  ار  تالمتحم 
. دندیسرن ناشدصاقم  هب  مه  قیرط  نیا  زا  اهیرابخا  هجیتن : رد 
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: نتم

مالک نم  رهظی  ّهنا  ّالا  نآرقلا ، ریـسفت  نع  ۀعناملا  رابخألا  یه  باتکلا  رهاوظب  لمعلا  نم  نیّیرابخالا  عنم  یف  ةدمعلا  ّنا  تفرع  دق  ّکنا  ّمث 
جرخ رابخالا  رهاوظب  لمعلا  و  لصألا ، یضتقم  وه  باتکلا  رهاوظب  لمعلا  نع  عنملا  ّنا  همالک - رخآ  یف  [- 72] ۀیفاولا حراش  ردصلا  دّیسلا 

و رهاوّظلاب ، لمعلا  زاوج  یف  عازنلا  یغبنی  و  هراکنا ، ّحصی  اّمم ال  ّهنا  و  رهاوظ ، تامکحم و  نآرقلا  یف  ّنا  تابثا  دعب  لاق - ثیح  لیلدـلاب ،
: نیتمّدقم دعب  رهظی  حیضوتلا  ّنا  هتصالخ : ام  نیّیرابخألا - عم  ّقحلا  ّنا 

یف هتلالد  و  لوقلاب ، رثکألا  یف  نوکی  وه  و  ماـهفإلا ، یلع  فوقوم  هاـضتقمب  لـمعلا  موزل  و  هیف ، ّکـش  ـال  اّـمم  فیلکّتلا  ءاـقب  ّنا  یلوـالا :
ۀنیرقلا ءافخ  زّوجتلا و  لامتحا  ناک  نا  نومهفی و  ام  یلع  ۀـنیرقلا و  نع  ةدّرجم  قئاقحلا  ءاـقلا  یلع  ماـهفإلا  رادـم  ذا  ۀـّینظ ، نوکت  رثکـألا 

. ایقاب
ام اریثک  و  تامومعلا ، لمعتـسا  ّانا  : » دحا لوقی  نا  لثم  حالطـصالا ، بسحب  نوکی  کلذک  ۀـغللا  لصا  یف  نوکی  امک  هباشتملا  ّنا  ۀـیناثلا :

؛ هب ّنظلا  انل  لصحی  هدارمب و ال  عطقلا  انل  زوجی  ذئنیحف ال  کلذ ، وحن  و  هریغ » دیرا  ادحا و  بطاخا  اّمبر  و  ۀنیرق ، ریغ  نم  صوصخلا  دیرا 
تازاجم ال هیف  نوکی  وا  کلذ  نوکی  نا  نم  ّمعا  لب  دیدج ، عضو  یلع  لوقا  ال  ّصاخ ، حالطـصا  یلع  لزن  ّهنأل  لیبقلا ، اذه  نم  نآرقلا  و 
ُّمُأ َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  هناحبـس : لاق  لاق : ّمث  تاعّطقملاک . اهنم  دارملا  ملعی  تاـملک ال  هیف  تدـجو  دـق  کـلذ  عم  و  برعلا ، اـهفرعی 

 ... ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا 
نایبلا لعج  و  ظفّللا ، اذـه  نم  دارملا  مهل  نّیبی  مل  لـب  یه  مک  و  یه ؟ اـم  تاـهباشتملا  مهل  نّیبی  مل  و  هباـشتملا ، عاـّبتا  یلع  ّمذ  [، 73] ۀیآلا

. لیلّدلا هجرخا  ام  ّالا  ّنّظلاب  لمعلا  مدع  لصالا  اولعج  و  ءارآلاب . ریسفّتلا  نع  ساّنلا  یهن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  و  هئافلخ . یلا  الوکوم 
: همجرت

نآرق رهاوظ  هب  لمع  زا  عنم  رد  اهیرابخا  لیلد 

ریـسفت زا  اـم )  ) عناـم هک  تسا  يراـبخا  نآرق ، رهاوظ  هب  لـمع  زا  اـهیرابخا  ندوـمن  عـنم  رد  هدـمع  تلع  هک : دـیتسناد  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
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میرک نآرق  رهاوـظ  هب  لـمع  زا  عـنم  هک : دوـشیم  هدافتـسا  شمـالک  ناـیاپ  رد  هیفاو - حراـش  ردـص - دیـس  مـالک  زا  هکنیا  زج  دـنانآرق .
هب لمع  زاوج  رب  یعطق  لیلد  رگا  ینعی : تسا . لیلدـلاب ) جرخ  ام   ) باب زا  تسا ، زیاج  رابخا  رهاوظ  هب  لمع  هکنیا  و  تسا . لصا  ياضتقم 

دوجو يرهاوظ  همکحم و  تایآ  نآرق  رد  هکنیا  تابثا  زا  سپ  هیفاو  حراش  دوبیمن . زیاج  زین  اـهنآ  رهاـظ  هب  لـمع  تشادـن ، دوجو  راـبخا 
اهنت هک  تسا  هتسیاش  و  دنشابیمن . راکنا  لباق  هک  دراد 
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. تساهیرابخا اب  قح  عازن  نیا  رد  هک ، تسا  هتفگ  دوش ؛ عقاو  عازن  رهاوظ  هب  لمع  رد 

هیفاو حرش  رد  ردص  دیس  نخس  لصح  ام 

هک تسا  يروما  هلمج  زا  فلکم ) هدهعرب   ) فیلکت ءاقب  هکنیا : لّوا  همدقم  دوشیم . راکـشآ  همدقم  ود  رکذ  زا  دـعب  ام  نخـس  دـیوگیم :
شدوخ بولطم  دارم و  دیاب  فّلکم  ینعی : تسا . میهفت  ماهفا و  رب  فوقوم  فیلکت )  ) نآ ياضتقم  هب  لمع  بوجو  تسین و  نآ  رد  یکش 

رب ماهفا  رادم  اریز  دنـشابیمن ؛ ملع  دیفم  هدوب و  یّنظ  رتشیب  ظافلا  تلالد  تسا و  ظافلا  هلیـسو  هب  ابلاغ  میهفت  و  دـنک . میهفت  فّلکم  هب  ار 
رد  ) هنیرق ءافخا  زاجم و  هدارا  لامتحا  دنچره  دـیامن  ءاقلا  نیبطاخم  مهف  هب  دامتعا  اب  هنیرق و  نودـب  ار  یقیقح  ظافلا  مّلکتم  هک  تسا  نیا 

هدروآ هنیرق  نودـب  ار  مالک  يو  هب  دامتعا  يور  زا  ملکتم  هک  دـهد  لامتحا  بطاـخم  ینعی : دـشاب . یقاـب  ملکتم ) هب  تبـسن  بطاـخم  قح 
. تسا ّنظ  دیفم  اهنت  مّلکتم  بناج  زا  یمالک  نینچ  اذل  تسا .

تاحلطصم رد  هباشتت  مود : همدقم 

هباشت مه  تاحلطصم  رد  روطنیمه  دشابن ) نشور  شیانعم  هک  دوش  تفای  یتغل  ینعی : ، ) دراد دوجو  هباشتم  تغل ، لصا  رد  هک  روطنامه 
صوصخ هدارا  نآ  زا  مدارم  رب  ياهنیرق  بصن  نودب  اسبهچ  یلو  مربیم  راک  هب  ار  تامومع  نم  : » دیوگب یصخش  هکنیا  لثم  دراد ، دوجو 

. منکیم
هن تروص : نیا  رد  سپ  تاحالطـصا . نیا  دـننام  ای  منکیم و  هدارا  ار  وا  ریغ  هکیلاـحرد  مهدیم  رارق  باـطخ  دروم  ار  یـسک  اـسبهچ  و 
اریز تسا ، لیبق  نیا  زا  زین  میرک  نآرق  دوشیم و  لصاح  ام  يارب  وا  دوصقم  هب  نظ  هن  تسا و  نکمم  ام  يارب  یلئاق  نینچ  تاملک  هب  عطق 
معا باتک  نیا  بیکارت  هکلب ، تسا ، دیدج  عضو  ساسا  رب  نآ  فورح  تاملک و  بیکرت  میوگیمن : هدش ، لزان  یصوصخم  حالطصا  رب 
تفای یتاملک  نآرق  رد  یهاگ  هتـشذگ ، نیا  زا  دسانـشن . ار  اهنآ  برع  هک  دـشاب  یتازاجم  نآ  رد  ای  هدوب  دـیدج  نآ  عضو  هکنیا  زا  تسا 

رد دـیامرفیم : ناحبـس  دـنوادخ  دـیوگیم : سپـس  هدجـس )... ، مح  ملا ،  ) هعطقم فورح  لثم : تسا  لوهجم  نآ  دارم  انعم و  هک  دوشیم 
نیا رد  تسین . مولعم  اهنآ  يانعم  هدوب و  هباشتم  هک  دشابیم  يرگید  تایآ  دناباتک و  لصا  اهنآ  هک  دراد  دوجو  ياهمکحم  تایآ  نآرق 

تاهباشتم هک  تسا  هدومرفن  نایب  ناشیا  رب  لاحنیعرد  هداد و  رارق  تّمذم  دروم  تاهباشتم  نیا  زا  تعباتم  رب  ار  مدرم  لاعتم  دـنوادخ  هیآ 
مدرم زین  ربمایپ  و  تسا . هدومن  راذگاو  شدوخ  يافلخ  رب  ار  اهنآ  نایب  هکلب  تسیچ . اهنآ  زا  دارم  تسا و  ردقچ  ناشرادـقم  دنتـسه و  هچ 
جراخ لصا  زا  ار  اهنآ  لیلد ، هک  ینونظ  رگم  دناهداد  رارق  نظ  هب  لمع  مدـع  ار  یلوا  لصا  زین  املع  دـناهدومن و  یهن  يأر  هب  ریـسفت  زا  ار 

. تسا هدومن 
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لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  رد  الا ) ات ...  تفرع ...  دق  کنا   ) زا دارم  * 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


دشابیمن و زیاج  هنیرق  هب  یبایتسد  زا  سأیلا  صحفلا و  دـعب  ول  نآرق و  رهاوظ  هب  لمع  هک  دـندرک  اعدا  نییرابخا  روهـشم  هک  تسا  نیا 
، هیفاو حراش  ردـص  دیـس  نکل  و  تفرگن . رارق  نانآ  ياعدـم  تهج  رد  دـش و  یـسررب  هک  دوب  یتاـیاور  ناـمه  اـهنآ  تادنتـسم  نیرتمهم 

لمع زاوج  مدع  نونظ  باب  رد  هیلوا  هدعاق  ياضتقم  هکلب  تسین  صاخ  لیلد  يانبم  رب  نآرق  رهاوظ  هب  لمع  تمرح  هک  تسا  هدش  یعّدم 
. تسین زیاج  زین  نآ  رهاظ  هب  لمع  سپ  تسا  نونظ  هلمج  زا  باتک  نوچ  تسا و  نونظ  هب 

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  تنس  هب  عجار  ردص  هیرظن  * 
دناهدش جراخ  لصا  نیا  تحت  زا  تنـس ) رهاوظ  هب  لمع  زاوج  رب  یلوصا  يرابخا و  لامجا  ینعی   ) صاخ لیلد  هب  تنـس  رهاوظ  دیوگیم :

. دومن لمع  تنس  رهاوظ  هب  ناوتیم  سپ 
؟ تسیچ نآرق  رهاوظ  هب  لمع  رد  ردص )  ) یکتشد دیس  ياعدم  هصالخ  * 

نآ خیـش  هک  دراد  یبلاـطم  رظن  نیا  تاـبثا  رد  تساـهیرابخا و  اـب  قح  تسین و  تجح  موصعم  ریغ  قـح  رد  باـتک  رهاوـظ  هک : تسا  نیا 
. دنکیم عورش  همدقم  رکذ و  اب  ار  بلاطم 

؟ تسیچ لوا  همدقم  رد  ردص  دیس  مالک  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

. تسا فّلکم  هدهعرب  تمایق  هنماد  ات  فیلکت  - 1
لمع میـسانشب و  ام  دـعب  دـنامهفب  ار  شتامرحم  تابجاو و  دـنوادخ  دـیاب  لوا  همین   ) تسا میهفت  ماـهفا و  رب  فقوتم  فیلکت  هب  لـمع  - 2

(. مینک
. هراشا اب  هن  تسا  لاوقا  ظافلا و  هلیسو  هب  ابلاغ  تادارم  فیلاکت و  میهفت  املسم  - 3

. تسا ینظ  نیبطاخم  مهف  رب  دامتعا  نئارق و  ءافخا  رابتعا  هب  نیمّلکتم  مالک  یلو  تسا  دارم  رب  اهنآ  تلالد  دنتاروهظ و  لاوقا  رتشیب  - 4
. تسین یمزج  یعطق و  ناگدنونش  يارب  ابلاغ  نیملکتم  تادارم  هجیتن :

؟ تسیچ ردص  دیس  رظن  زا  همدقم  نیا  ياضتقم  * 
. عنامالب دشاب و  زیاج  رهاوظ  هب  لمع  هک : تسا  نیا 

؟ دینک فیرعت  ردص  دیس  رظن  زا  ار  یحالطصا  يوغل و  تاهباشتم  مود  همدقم  زا  لبق  * 
نیا هکنیا  زا  معا  تسین ، نشور  اـهنآ  زا  دارم  دـنالمجم و  يوغل  هل  عوـضوم  بسحهب  هک  دنتـسه  یتاـملک  یتاذ )  ) يوـغل تاـهباشتم  - 1

هک دنشاب  یتاملک  ای  و  نیع )  ) هملک لثم  دنشاب  یظفل  تاکرتشم  زا  تاملک 
210 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. دیعص  ) هملک لثم  دنتسین  یظفل  تاکرتشم  زا  هک  دنچره  مینادن ، ار  اهنآ  يوغل  يانعم 
ملکتم کی  تالامعتـسا  رد  نکل  تسا و  نشور  ناشیانعم  تغل  لصا  بسحهب  هک  دنتـسه  یتاـملک  یـضرع )  ) یحالطـصا تاـهباشتم  - 2

. دنتسه لمجم  شدوخ  صاخ  شور  لیلدهب 
. تسا نم  دوصقم  يرگید  هکنآ  لاح  مهدیم و  رارق  باطخ  دروم  ار  یصخش  نم  اهاج  يرایسب  رد  دیوگب : ییالوم  لثملا : یف 

؟ تسا عطقلاب  ملکتم  دارم  لیصحت  یضرع  یتاذ و  هباشتم  عون  ود  زا  کیمادک  رد  ردص  دیس  رظنهب  * 
یحالطصا هباشتم  رد  هدروآ ، تسد  هب  اّنظ  ای  اعطق و  یتاذ  هباشتم  رد  ار  مّلکتم  دارم  دناوتیمن  بطاخم  هک  روطنامه  ینعی  کیچیه ، رد 

. دروآ تسد  هب  نظلا  وا  عطقلاب  ار  مّلکتم  دارم  دناوتیمن  مه  یضرع ) )
. هدش لزان  يدیدج  بولسا  رب  نآرق  هکنوچ  تسا  یحالطصا  تاهباشتم  لیبق  زا  ینآرق  تاملک  هک  تسا  لئاق  ردص  دیس  هتکن :

: ینعی
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: هیآ لثم  دشاب . هدش  رکذ  ياهنیرق  هکنیا  نودب  هدش ، هدارا  رهاظ  فالخ  نآرق  رهاوظ  زا  يرایسب  - 1
. َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل 

: ثیدح لثم  تسا . يرگید  سک  دارم  هکنآ  لاح  تسا و  ربمایپ  هب  باطخ  تایآ ، زا  يرایسب  رد  - 2
. دشابیمن کّسمت  لباق  هدرک و  ادیپ  لامجا  ضرعلاب  ینعی  راج .» ای  عمسا  ینعا و  كاّیاب  نآرقلا  لزن  »

هیوغل یناعم  زا  ار  نآرق  رد  هلمعتسم  ظافلا  سدقم  عراش  ینعی  تسا  ینییعتلا  عضولاب  هیعرش  تقیقح  دیدج  بولسا  زا  ردص  دیـس  دارم  * 
؟ تسا هداد  رارق  تقیقح  دیدج  یناعم  رد  هداد و  لقن  اهنآ 

فالخ نکل  دـشاب و  هدرب  راـک  هب  هیوغل  یناـعم  ناـمه  رد  ار  ظاـفلا  هکنیا  اـی  و  دـشاب 2 - دـیدج  عضو  هب  - 1 هکنیا : زا  تـسا  مـعا  ریخ ،
رد هچ  هنیرق و  ندرواین  رثا  رد  هچ  دنتسین . انشآ  یناعم  نآ  هب  اهبرع  هک  ياهیزاجم  یناعم  ینعی  دشاب . هدرک  هدارا  ار  رهاوظ  نیا  زا  يرایسب 

. تسا یحالطصا  لمجم  نآرق  سپ  انعم ، ندوب  دیدج  رثا 
؟ تسیچ مود  همدقم  رد  ردص  دیس  مالک  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. دوشیمن لصاح  نآ  دارم  هب  زین  نظ  هکلب  مزج و  عطق و  مولعمان ، یناعم  ياراد  دنالمجم و  یتاحالطصا  یتاذ و  تاهباشتم  نوچ  - 1)

. تسا یحالطصا  تالمجم  زا  هریثک ، رهاوظ  رب  شلومش  رابتعا  هب  زین  نآرق  - 2)
. تسین کّسمت  لباق  هدوب و  دانتسا  لباق  ریغ  زین  نآرق  هجیتن : رد 
211 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ قوف  ياعدم  رب  ردص  دیس  هاوگ  * 
 ... ٌتاِهباشَتُم ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  هک : یلاعتقح  هدومرف  نیا  - 1

دننکیم يوریپ  تاـهباشتم  زا  هک  یناـسک  تّمذـم  رد  سپـس  هدوـمن و  میـسقت  تاـهباشتم  تاـمکحم و  هتـسد  ود  هب  ار  تاـیآ  نآ  رد  هک 
. ِِهلیِوَْأت َءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  هدومرف :

: هک تسا  نیا  تسا  مهم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ردص  دیس  رظنهب  هک  يزیچ  هتکن :
هملک دوخ  یتح  و  تسین ؟ زیاج  یهباشتم  هچ  زا  تیعبت  تسا ؟ ردـقچ  تسیچ ؟ هباشتم  هک  تسا  هدومرفن  ناـیب  هباـشتم  هملک  لاـبند  هب  - 1
تیب لـها  هب  ار  روما  نیا  همه  ریـسفت  ناـیب و  اذـل  تسین و  نشور  نآ  يوـغل  ياـنعم  تسا و  هباـشتم  موـهفم  اـنعم و  بسحهب  زین  هباـشتم ) )

. تسا هدومن  راذگاو 
. تسین لیصحت  لباق  ینآرق  رهاوظ  زا  دارم  هک  رطاخ  نیدب  رگم  تسین  نیا  تسا و  يأر  هب  ریسفت  زا  ربمایپ  یهن  - 2

: دنیوگیم اهیرابخا  لوصا و  ياملع  روهشم  ینعی : تسا  نظ  هب  لمع  تمرح  رب  ملع  لها  تارضح  عامجا  - 3
( يرغص . ) لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  تسا  نظ  هب  لمع  تمرح  لصا ،

( يربک . ) دوشیم مه  باتک  رهاوظ  لماش  لصا  نیا 
( هجیتن . ) تسا مارح  باتک  رهاوظ  هب  لمع  لصا  نیمه  هطساوهب  سپ 

212 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

دارملاب ّنّظلا  لصحی  اهباشتم ال  راص  ام  ّنأل  لمعلا ، مدع  ۀیناثلا  یضتقم  رهاوظلاب و  لمعلا  یلوالا  یـضتقم  لوقنف : ناتمّدقملا ، تدّهمت  اذا 
لمعلا زاوج  مدـع  وه  ۀّـصاخلا  دـنع  تباّثلا  لصالا  ّنأل  لمعلا ، زاوج  لیلدـب  بلاطنف  روکذـملا . لصألا  یف  جردـنم  هروهظ  یقب  اـم  هنم و 

. لیلدلا هجرخا  ام  ّالا  ّنظلاب 
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. ّیعامجا مکحملاب  لمعلا  بوجو  مکحملا و  نم  رهاظلا  ّنا  لاقی : ال 
: لاق نا  یلا  الف ، رهاّظلل  هلومش  اّما  و  صّنلل . مکحملا  ةاواسم  اندنع  مولعملا  ذا  يرغصلا ، عنمن  ّانأل 

و هباشتملا ، مکحملا و  و  خوسنملا ، خـساّنلا و  نم  اهیف  امل  اضیا ، رابخألا  رهاوظب  لمعلا  زاوج  مدـع  یلع  ّلدـل  ّمت  ول  مترکذ  ام  ّنا  لاقی : ال 
. دّیقملا قلطملا و  صّصخملا و  ّماعلا و 

نآرقلا یف  کلذ  نم  انعنم  نکل  و  اهفالخ . یلع  ۀـنیرقلا  بصن  مدـع  عم  ۀّنّـسلا  باتکلا و  رهاوظب  انلمعل  انـسفنأ ، انیّلخ و  ول  اـّنا  لوقن : اـّنأل 
ّصنلا ریغ  ّنا  یف  بیر  ـال  و  نآرقلا . ریـسفت  نع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اـنعنم  و  هتقیقح ، ناـیب  مدـع  هباـشتملا و  عاـّبتا  نم  عنملل 

نا یلا  نآرقلا - رهاوظ  اونثتـسی  مل  مالّـسلا و  مهیلع  هئایـصوا  لوسرلا و  اذـک  و  ّنّظلا ، عاّبتا  نم  یلاعت  هّللا  ّمذ  اضیا  و  ریـسفتلا . یلا  جاـتحم 
-: لاق

ول ال و  دّیقم ، وا  خسان  ضراعم  وا  صّـصخم  نع  صحف  ریغ  نم  داحآلا  رابخاب  نیلماع  اوناک  ۀـمئالا  باحـصا  ّنا  قبـس  دـقف  رابخألا ، اّما  و 
. یهتنا [. 74] نیفّقوتملا نم  اضیا  رابخالا  رهاوظب  لمعلا  یف  اّنکل  اذه 

: همجرت

ردص دیس  هلاقم  همادا 

هراشا

: هک مییوگیم  دش  نییبت  همدقم  ود  هکنیا  زا  سپ 
هباشتم هک  یمالک  اریز  تسا . رهاوظ  هب  لمع  ندوبن  زیاج  مود  همدـقم  ياضتقم  تسا و  رهاوظ  هب  لمع  ندوب  زیاـج  لوا  همدـقم  ياـضتقم 

رد نیقی ،) هن  تسا  نظ  دـیفم  نوچ   ) تسا هدـنام  یقاـب  شروهظ  هک  یمـالک  دوـشیمن و  لـصاح  نآ  زا  مه  ملکتم  دارم  هب  نظ  ددرگیم 
لـصا اریز  میهاوخیم ، لیلد  ام  هباشتم ) مالک   ) نآ هب  لمع  زاوج  يارب  سپ  تسا  هدش  لخاد  نظلاب ) لمعلا  ۀـمرح  ۀـلاصا   ) روکذـم لصا 

هدرک جراخ  روکذـم  لصا  تحت  زا  ار  نآ  هب  لمع  لیلد ، هک  ینظ  رگم  تسا  نظ  هب  لمع  زاوج  مدـع  هیماما  ياملع  ناـیم  ملـسم  تباـث و 
. دشاب

213 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لاکشا

اریز تسا  یعاـمجا  مکحم  هب  لـمع  بوـجو  تسا و  مکحم  دارفا  زا  رهاوـظ  هکلب  تسا  هباـشتم  قیداـصم  زا  رهاوـظ  هـک  دوـشیمن  هـتفگ 
ّصن تسا و  ّصن  اب  يواسم  لداعم و  مکحم  ام  رظن  زا  نوچ  تسا  لوبق  لباق  ریغ  دـشاب ) مکحم  قیداصم  زا  رهاظ  هک   ) لـیلد نیا  يارغص 
نایاپ هب  باوج  لاکـشا و  کی  اب  ار  مالک  هک  دـسریم  ییاج  هب  بلاطم  لابند  هب  دوشیمن و  رهاظ  لماش  مکحم  سپ  تسا ، رهاـظ  زا  ریغ 

. تسا هدناسر 

لاکشا
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خـسان و تایآ ) لثم   ) زین رابخا  رد  هک  ارچ  راـبخا ، رهاوظ  هب  لـمع  ندوبن  زیاـج  رب  دـنکیم  تلـالد  اـهنت  دـشاب  تسرد  رگا  دـیتفگ  هچنآ 
. دراد دوجو  دیقم  قلطم و  صصخم ، ماع و  هباشتم ، مکحم و  خوسنم ،

باوج

لمع ّتنس  باتک و  رهاوظ  هب  دوب  هدشن  بصن  رهاوظ )  ) اهنآ فالخرب  مه  ياهنیرق  میدوب و  نامدوخ  ام  رگا  اریز  تسین  دراو  لاکـشا  نیا 
نایب هباـشتم و  زا  يوریپ  عاـبتا و  زا  هفیرـش  هیآ  یهن  عنم و  لـیلد  هب  نآرق  رد  رهاوظ  هب  لـمع  زا  میاهدـش  عنم  هک  مینک  هچ  اـما  میدرکیم 

درادـن ریـسفت  هب  يزاین  صن  هک  تسین  يدـیدرت  نآرق و  ریـسفت  زا  هّللا  لوسر  ار  اـم  تسا  هدومن  عنم  هباـشتم و  ّتیهاـم  تقیقح و  ندرکن 
(. تسا رهاوظ  ریسفت  ریسفت ، زا  دارم  سپ  )

نینچمه و  تسا ) تایآ  زا  یخرب  رهاوظ  هب  لمع  زا  یهن  رب  لیلد  هک   ) هدومن تمالم  ّنظ  قلطم  زا  عابتا  زا  ار  ام  یلاـعت  يادـخ  نینچمه  و 
همادا ار  نخـس  تسین و  جراخ  قالطا  نیا  زا  رهاوظ  هب  لمع  اذـل  دـناهدومرفن  انثتـسا  ار  رهاوظ  نیا  مالّـسلا  مهیلع  شئایـصوا  هّللا و  لوسر 

: ثیداحا رابخا و  هب  لمع  رد  مالک  اما  تسا : هتفگ  هک  اجنآ  ات  هداد 
هب  ) دندومنیم لمع  دحاو  رابخا  هب  دّیقم  ای  خسان  نوچمه  یضراعم ، زا  وجتسج  ای  یـصّصخم  زا  صحف  نودب  همئا  باحـصا  هک  تشذگ 

نوچمه زین  رابخا  رهاوظ  هب  لمع  رد  هنیآره  دوبن  همئا ) باحـصا  لـمع   ) نیا رگا  و  مینکیم ) اثنتـسا  ار  راـبخا  رهاوظ  زین  اـم  رطاـخ  نیمه 
. دیسر نایاپ  هب  ردص  دیس  نخس  میدرکیم و  فقوت  باتک  رهاوظ 

214 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لمعلا ) مدع  ۀیناثلا  یضتقم  رهاوظلاب و  لمعلا  یلوالا  یضتقم   ) ترابع زا  دارم  * 
مدـع مود  همدـقم  ياضتقم  و  تسا . رهاوظ  هب  لمع  زاوج  لوا  همدـقم  ياضتقم  هک : انعم  نیدـب  تسا  مود  لوا و  همدـقم  هجیتن  لـصاح و 

. تسا رهاوظ  هب  کسمت  زاوج و 
؟ تسیچ اهباشتم ال )....  راص  ام  نال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  مود  همدقم  رد  تسا  رهاوظ  رب  زاوج  مدع  لیالد  ای  تلع و  نایب 
و شدیدج ، بولـسا  رطاخ  هب  دناتاهباشتم  هلمج  زا  ضرعلاب  ایناث و  یلو  دنـشاب  انعملا  حـضاو  تاذـلاب  الوا و  دـنچره  باتک  رهاوظ  الوا :

. دارم هب  عطق  هب  دسر  هچ  ات  دومن  ادیپ  نظ  ملکتم  دارم  هب  نآ  زا  ناوتیمن  دشاب  هباشتم  هک  یمالک 
جردنم و روکذم  لصا  رد  نیقی  هن  تسا  نظ  دـیفم  هکنیا  رابتعا  هب  بوخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  شروهظ  هب  هیآ  رهاظ  هک  مه  ضرف  هب  ایناث :

. نظلاب لمعلا  ۀمرح  لصالا  هک  تسا  هدش  لخاد 
هب يزاین  مینزیم و  فرح  لصا  قبط  اـهیرابخا )  ) اـم هکنآ  لاـح  دـیروایب و  لـیلد  دـیاب  نآرق  رهاوظ  هب  زاوج  رد  نییلوصا  امـش  هجیتن : رد 

. میرادن صاخ  لیلد 
یلیلد دیاب  ینظ  ره  هب  لمع  زاوج  رد  تسا ، نظ  هب  لمع  زاوج  مدع  هّیماما  ياملع  هصاخ و  نایم  ملسم  لصا  هک  اجنآ  زا  رگید : ترابع  هب 

. تسا ثیداحا  رابخا و  رهاوظ  نونظ  نیا  زا  دارم  دنک و  جراخ  روبزم  لصا  تحت  زا  ار  نظ  نآ  هب  لمع  لیلد  نآ  هک  دیروایب 
؟ تسیچ رهاظلا )....  نا  لاقی : ال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  لاقی ) ال   ) ناونع اب  تسا  لاکشا  کی  لصاح 
( يرغص . ) دناتامکحم هلمج  زا  رهاوظ 
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(. يربک . ) دنراد تیجح  عامجالاب  تامکحم 
( هجیتن . ) دنشاب تجح  مه  رهاوظ  دیاب  سپ 

؟ تسیچ مولعملا )....  اذا  يرغصلا ، عنمن  ّانال   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  قوف  لاکشا  هب  تسا  ردص  دیس  خساپ 

. تسا لوبق  لباق  تامکحم ) هب  لمع  بوجو  ندوب  یعطق  ینعی :  ) لالدتسا نیا  ياربک 
. تسا ثحب  لحم  عونمم و  دنشاب ) مکحم  دارفا  زا  رهاوظ  هک   ) سایق يرغص  نکل  و 

؟ تسیچ يربک  راکنا  رب  ردص  دیس  لیلد  * 
: هک تسا  نیا 

215 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا صن  لداعم  مکحم  رگید  ترابع  هب  تسا  صوصن  صوصخ  تامکحم ، زا  نقیتم  ردق  - 1

. تسا ریاغتم  رهاظ  اب  ّصن  - 2
. دشاب ریاغتم  رهاظ  اب  دیاب  زین  مکحم  تاواسم  سایق  ياضتقم  هب  مرجال  سپ 

زا رهاظ  سپ  تسا  ریاغتم  رهاظ  اب  مکحم  نوچ  مییوگیم : هباشتم ، ای  دـنامکحم و  ای  ینعی  دنتـسین  جراـخ  لاـح  ود  زا  هک  اـجنآ  زا  لاـح :
. مینکیم لمع  نّقیتم  ردقهب  ام  تسا و  تاهباشتم  قیداصم 

؟ تسیچ مت )...  ول  مترکذ  ام  ّنا  لاقی : ال   ) زا دارم  * 
زا رهاوظ  نوچ  هک : تسا  نیا  مود  همدقم  رد  امش  نخـس  همزال  هکنیا : رب  ینبم  ردص  دیـس  مود  همدقم  رب  تسا  یـضقن  لاکـشا  کی  نایب 

لثم ینآرق  ریغ  رهاوظ  هچ  دنـشاب و  ینآرق  رهاوظ  هچ  رهاوظ  نیا  لاح  دـنریگ  رارق  لمع  دروم  دـیابن  هتـشادن و  ّتیجح  دنتـسه  تاهباشتم 
. ثیداحا رابخا و 

طانم هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب  دراد . دوجو  زین  ثیداحا  رابخا و  رد  دراد ، دوجو  تایآ  رهاوظ  رد  هک  یطانم  كالم و  نامه  ینعی :
دیقم قلطم و  صاخ ، ماع و  هباشتم ، مکحم و  خوسنم ، خـسان و  نآرق  رد  هکنوچ   ) دنتـسین صن  هک  تسا  نیا  ینآرق  رهاوظ  تیجح  مدـع 

، تسه زین  رابخا  تیجح  مدع  طانم  ندوب ) صن  مدع   ) طانم نیمه  تسا ) تاصوصن  ریغ  تیجح  مدع  ببس  روما  نیا  سفن  دراد و  دوجو 
. دراد دوجو  زین  رابخا  رد  انیع  رگید  هدشرکذ  روما  و  هباشتم ، مکحم و  خوسنم و  خسان و  دوجو  هک  ارچ 

. دومن لمع  مه  تنس  هب  دیابن  هجیتن : رد 
؟ تسیچ روکذم  یضقن  لاکشا  هب  ردص  خساپ  * 

، لوا همّدقم  القع و  مکح  رب  انب  سأیلا ، صحفلا و  دـعب  هتبلا  صاخ ، لیلد  زا  رظنعطق  اب  رهاوظ ، ام و  نادـجو  میدوب ، ام  رگا  هک : تسا  نیا 
هدـش مئاق  اهنآ  تیجح  مدـع  رب  یناوارف  لیالد  ینآرق  رهاوظ  صوصخ  رد  نکل  تنـس ، رهاوظ  هب  مه  میدرکیم  لمع  نآرق  رهاوظ  هب  مه 

: زا دنترابع  لیالد  نیا  زا  رگید  یخرب  هدش و  هدروآ  مود  همدقم  رد  لیالد  نیا  زا  یخرب  هک  تسا 
هک تسا  حضاورپ  هکلب  دناهدرکن  اثنتـسا  ار  نآرق  رهاوظ  هکیلاحرد  دناهدومرف  یهن  نونظ  ندرک  يوریپ  زا  ار  ام  هک  یتایاور  تایآ و  - 1

. دوشیمن هدافتسا  اهنآ  زا  نآ  زا  شیب  هدوب و  نظ  دیفم  رهاوظ ،
خسان و ای  صصخم و  زا  صحف  نودب  هکنیا  رب  تسا  مئاق  تنـس ، رهاوظ  هب  تبـسن  همئا ) نامز  زا  هرمتـسم  هریـس  ینعی :  ) یلمع عامجا  - 2

. دناهدرکیم لمع  دحاو  ربخ  هب  هریغ ....  خوسنم و 
. میتسه فقوتم  نآرق  رهاوظ  هب  تبسن  هک  روطنامه  میدرکیم  فّقوت  زین  تنس  رهاوظ  هب  تبسن  ام  دوبن  یعامجا  نینچ  رگا  لاح :
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: نتم
ذا ال اضیا ، اهب  لمعلا  یف  فّقوتل  هالول  و  ّیلمعلا ، عامجإلا  مایق  ۀـهج  نم  رابخالا  رهاوظب  لـمعلا  لـعج  یف  امّیـس  رظّنلل ، عقاوم  هیف  و  لوقا :

مهناهذا یف  ازوکرم  ارما  ناک  اّمنا  و  مهتّمئا ؛ نم  مهیلا  لصو  ّیعرش  ّصاخ  لیلدل  نکی  مل  رابخألا  رهاوظب  ۀّمئالا  باحصا  لمع  ّنا  یفخی 
نآرقلا یف  راج  ینعملا  اذـه  و  هریغ . ما  عراّشلا  نم  ناک  ءاوس  ةدافتـسالا ، ةدافإلا و  لجال  مّلکتملا  نم  رداـصلا  مـالکلا  قلطم  یلا  ۀبـسنلاب 

ام یلع  ّنّظلاب ، لمعلا  ۀمرح  یه  ّیلوألا  لصالا  معن  مّلکتم . ّلک  باطخ  یف  لصالا  وه  ام  یلع  ةدافتسالا  ةدافإلل و  یقلم  هنوک  ریدقت  یلع 
ّلک مالک  نع  یـشاّنلا  روهّظلا  قلطم  وه  هنم  جراخلا  لب  یقابلا  یقبی  یّتح  رابخألا  رهاوظ  صوصخ  سیل  هنم  جراـخلا  ّنکل  الّـصفم  تفرع 

: عونمم تاهباشتملا  نم  اهنوک  لامتحا  تامکحملا و  نم  رهاوّظلا  نوکب  ملعلا  مدع  نم  هرکذ  ام  ّمث  ماهفالل . هریغ  یلا  یقلا  مّلکتم 
هب فرتعا  امک  عنمی ، هباشتملا ال  عاّبتا  نع  دراولا  یهنلاف  هنع . هبلـس  ّحصی  لب  افرع - ۀغل و ال  ال  رهاوّظلا - یلع  قدصی  هباشتملا ال  ّناب  الّوا :

لصألا نع  جورخلا  یف  عفنی  هباشتملا ال  نم  اهنوک  لامتحا  ّناب  ایناث : رهاوّظلاب . لمعلا  بوجو  ةدعاقلا  یـضتقم  ّنا  نم  یلوالا  ۀمّدقملا  یف 
لـصالا کلذ  یـضتقم  ّنأل  رهاوظلا ، ۀـّیجح  ۀـلاصا  نم  هب  فرتعا  امل  مدـه  مکحملا ) نم  اهنوکب  ملعلا  رابتعا   ) يوعد و  هب . فرتعا  يذـّلا 

. هنع عراّشلا  یهن  اّمم  هنوک  لمعی  نأ  ّالا  لمعلا  زاوج 
اّمم تفرع  دـق  ّکنا  ّمث  عنملا . تابثا  نم  عناملل  ّدـب  و ال  باتکلا » رهاوظب  انلمعل  انـسفنا  انیّلخ و  ول   » ّهنا نم  هب  فرتعا  ام  ّقحلاف  ۀـلمجلاب ، و 

ةدافإلل و ةرداصلا  تاملکلا  یف  ۀـّیظفّللا  رهاوظلا  رابتعا   » نم انرکذ  يذـّلا  هجولا  یف  سیل  باتکلا  رهاوظ  یف  نییرابخالا  فالخ  ّنا  اـنرکذ 
لها ریـسفت  ۀمیمـضب  لب  اهـسفنا  نم  دارملا  ةدافتـسا  اهب  دـصقی  مل  باتکلا  تاباطخ  ّنا  یف  مهفالخ  نوکی  اـمنا  و  اهتدافتـسا » بولطملا و 

. مّدقتملا دّیسلا  مالک  نم  تفرع  امک  هباشتملا ، نم  اهمکحم  نوک  لامتحا  دعب  رهاوظب  تسیل  اّهنا  وا  رکّذلا ،
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: همجرت

ردص دیس  بلاطم  هب  خیش  تالاکشا 

هراشا

هب دنتسم  ار  رابخا  رهاوظ  هب  لمع  زاوج  هک  ییاجنآ  رد  اصوصخ  دسریم ، رظن  هب  لاکشا ) زا   ) دنچ یعـضاوم  ردص ) دیـس   ) راتفگ نیا  رد 
دیـس  ) ناشیا تشادن  دوجو  رابخا  رهاوظ  صوصخ  رد  یلمع  عامجا  نیا  رگا  و  هدومن ، باحـصا ) لمع  هریـس و  ینعی :  ) یلمع عامجا  مایق 

. دیامنیم فقوت  نآرق  رهاوظ  رد  هک  روطنامه  دومنیم  فقوت  زین  رابخا  رهاوظ  هب  لمع  رد  ردص )

لاکشا هجو 

هدیسر اهنآ  هب  يده  همئا  هیحان  زا  هک  یعرـش  صاخ  لیلد  کی  هب  دنتـسم  رابخا ، رهاوظ  هب  باحـصا  لمع  هک  تسا  نشور  یهیدب و  اریز 
ره زا  هدافتـسا  هدافا و  یعاد  هب  یمالک  ره  هک  تسا  تباـث  زوکرم و  هک  تسا  باـب  نیا  زا  راـبخا  رهاوظ  هب  لـمع  نیا  هکلب  تسین ، دـشاب 
لاح عراش . ریغ  زا  ای  دشاب  هدش  رداص  عراش  بناج  زا  هاوخ  دومن  دانتـسا  نآ  هب  ناوتیم  دشابیم و  تجح  شرهاظ  دوش ، رداص  یملکتم 
ءاقلا هدافتسا  هدافا و  روظنم  هب  هکنیا  ضرف  هب  زین  نآرق  رد  هدش ) رداص  هدافتسا  هدافا و  روظنم  هب  هک  یمالک  رهاظ  ندوب  تجح   ) انعم نیا 
هچنآ رب  انب  تسا  نظ  هب  لمع  تمرح  نامه  یلوا  لصا  هلب  تسا . نیا  یملکتم  ره  باطخ  رد  لصا  هکنیا  رب  انب  تسا . يراج  دـشاب ، هدـش 
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رهاوظ یقاب  ات  تسین  رابخا  رهاوظ  اـهنت  لـیلد ، هطـساوهب  تسا  جراـخ  لـصا  نیا  تحت  زا  هچنآ  نکل  یتسناد . يدـناوخ و  لـصفم  روطهب 
هک تسا  یملکتم  ره  نخـس  زا  یـشان  هک  تسا  رهاوظ  قـلطم  تسا  جراـخ  لـصا  نیا  تحت  زا  هچنآ  هکلب  دـننامب ، یقاـب  لـصا  نیا  تحت 

. دوش ءاقلا  ریغ  هب  دصاقم  ماهفا  تهج 
زا نآرق  رهاوظ  هک  تسین  مولعم  هک  تفگ  دومن و  رکذ  ردص ) دیس   ) ناشیا هچنآ  سپس 
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. تسا لوبق  لباق  ریغ  عونمم و  تهج  ود  زا  دنشاب ، تاهباشتم  زا  هک  دراد  لامتحا  دنشاب و  تامکحم 

زا دراو  یهن  اذـل  دومن و  بلـس  رهاوظ  زا  ار  نآ  ناوتیم  هکلب  دـشابیمن ، قداص  رهاوظ  رب  یفرع  رظن  زا  هن  يوغل و  رظن  زا  هن  هباشتم  الوا :
ياضتقم هکنیا  رب  ینبم  هدومن  فارتعا  نآ  هب  لوا  همدـقم  رد  مه  ردـص  دیـس  هچنانچ  درادیمنزاب ، رهاوظ  هب  لمع  زا  ار  ام  هباـشتم  تیعبت 

. تسا رهاوظ  هب  لمع  بوجو  هدعاق 
لصا هک   ) دومن فارتعا  نآ  هب  ردص  دیس  هک  یلصا  زا  اهنآ  جورخ  رد  دنتسه ، تاهباشتم  قیداصم  زا  رهاوظ  هک  لامتحا  نیا  فرـص  ایناث :

. دشابیمن یفاک  عفان و  تسا ) رهاوظ  هب  لمع 

يوعد

رطاخ هب  تسا ، یناریو  دنـشاب  تامکحم  قیداصم  دارفا و  زا  دـیاب  اهنآ ) هب  لـمع  زاوج  رد   ) رهاوظ هکنیا  هب  نیقی ، ملع و  راـبتعا  ياـعدا  و 
. رهاوظ تیجح  تلاصا  ینعی  لصا ، نآ  هب  ردص  دیس  فارتعا 

یلمع نینچ  زا  لبق  سپ  تسا . هدومرف  یهن  نآ  زا  سدقم  عراش  هک  دـنادب  هکنیا  رگم  تسا . رهاوظ  هب  لمع  زاوج  لصا  نآ  ياضتقم  اریز 
. درادن دوجو  دی  عفر  رد  يزاوج  لامتحا ، فرص  هب  و 

رهاوظ هب  رهاوظ  فرص  میشاب و  ام  رگا  هکنیا : رب  ینبم  دومن  فارتعا  نآ  هب  ردص  دیـس  هک  تسا  يزیچ  نامه  قح  هکنیا ، بلطم : هصالخ 
. تسا عنم  تابثا  زا  راچان  عنام  مینکیم و  لمع  باتک 

هرصبت

راـبتعا و  ) هک میتفگ  هدرک و  رکذ  اـم  هک  یهجو  نآ  رد  نآرق  رهاوظ  تیجح  هب  تبـسن  اـهیرابخا  تفلاـخم  هک  يدـیمهف  میتـفگ  هچنآ  زا 
اذل دـنراد . لوبق  ار  رما  نیا  اهنآ  هک : ینعی  دـشابیمن . تسا ) یناعم  هدافتـسا  هدافا و  رطاخ  هب  هدـش  ءاقلا  تاملک  رد  ظافلا  رهاوظ  تیجح 

( اهنآ زا  بلاطم  هدافتسا  يارب   ) هکلب دناهدشن ، عقاو  هدافتـسا  هدافا و  رادم  روحم و  القتـسم  نآرق  تاباطخ  هک  تسا  نیا  رد  اهنآ  تفلاخم 
. میدنمزاین تراهط  تمصع و  تیب  لها  ریسفت  مامضنا  هب 

رهاظ اساسا  لمتحم  مالک  هک  دوشیم  نآ  ببـس  لامتحا  نیا  الـصا  تاهباشتم ، ای  دـشاب  تامکحم  زا  يرهاظ  ره  هکنیا  لامتحا  زا  سپ  ای 
. يدیمهف ردص  دیس  مالک  زا  هکنانچ  دشابن ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا لوبق  لباق  ردص  دیس  مالک  زا  یئاهتمسق  هچ  دیئامرفب  روکذم  تارابع  حرش  زا  لبق  * 
(. باتک رهاوظ  هب  لمع  زاوج  ینعی :  ) سایق هجیتن  اب  هارمه  دروآ  لوا  همدقم  رد  هک  ياهرازگ ) ای   ) هتکن راهچ  - 1
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عناملل دب  ال   ) هک ارچ  خلا ،) انـسفنا ...  انیّلخ و  ول  ّانا  : » هکنیا رب  ینبم  درک  دراو  شدوخ  رب  هک  یلاکـشا  نیمود  هب  خساپ  رد  هک  ینخـس  - 2
.( عنملا تابثا  نم 

(. نظلاب لمعلل  ۀمرح  یلوالا  لصالا   ) هک نخس  نیا  - 3
؟ تسیچ عونمم ) هرکذ ...  ام  ّنا  مث   ) ترابع زا  دارم  * 

: دومرف هک  تسا  نخس  نیا  نآ ، تسا و  ردص  دیس  دقن  لباق  دراوم  زا  یکی  هب  طوبرم 
ثعاب لامتحا  نیمه  سفن  دنـشاب و  تاهباشتم  زا  دـیاش  اسبهچ  هکلب  دنـشاب  تامکحم  تاـیآ  قیداـصم  زا  ینآرق  رهاوظ  هک  تسین  مولعم 

هب لئاق  اهیرابخا )  ) ام هّیمیرحت  تاهبـش  رد  دشاب و  مارح  نآ  زا  يوریپ  درک و  لمع  اهنادب  ناوتن  هدش و  بلـس  رهاوظ  نآ  تیجح  هک  دوش 
. میفّقوت طایتحا و 

؟ تسا دراو  ردص  دیس  روکذم )  ) مالک نیا  رب  لاکشا  دنچ  خیش  رظن  زا  * 
. لاکشا ود 

؟ تسیچ یکتشد  دیس  مالک  لاکشا  نیلوا  * 
: هباشتم هکاریز  یفرع ، تالامعتسا  رظن  زا  هن  تغل و  بسحهب  هن  دنکیمن  قدص  رهاوظ  رب  اساسا  هباشتم  هک  تسا  نیا 

دوشیم قالطا  لمجم  يانعم  هب  تغل  رد  - 1
. تسا موهفمان  زرحم و  ریغ  یناعم  رد  یفرع ، حالطصا  رد  لامعتسا و  دراوم  - 2

: هباشتم رگید  ترابع  هب 
. درادن دوجو  لثامم  يواسم و  لامتحا  ود  رهاوظ  رد  هکنآ  لاح  و  دنامه ) لثم  هک  يزیچ  ود   ) تسا لثامتم  يانعم  هب  تغل  رد  - 1

. لمجم هن  دنتسه  ۀلالدلا  حضاو  رهاوظ ، هکنآ  لاح  تسا و  حضاو  ریغ  هک  ییانعم  تالامتحا و  وذ  يانعم  هب  فرع  دزن  و  - 2
رّرقم مه  لوصا  رد  هکنانچ  و  لمح ، تحص  هن  دراد  بلـس  تحـص  رهاوظ  زا  هباشتم  ظفل  ینعی  تسین . هباشتم  رهاظ  تفگ : ناوتیم  سپ 

. دشابیم تقیقح  مدع  ندوب و  زاجم  تمالع  بلس  تحص  تشذگ  ظافلا  ثحب  رد  تسا و 
220 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هدومرف هک  ینآرق  هیآ  نیا  هب  امش  لالدتسا  دنتسین  هباشتم  رهاوظ  هک  دش  تباث  یتقو  نیاربانب :
زا اصـصخت  اعوضوم و  رهاوظ  هکاریز  رهاوظ ، هب  لـمع  تمرح  هب  دومن  لالدتـسا  هیآ  نیا  زا  ناوتیمن  تسا » مارح  تاـهباشتم  زا  يوریپ  »

. دنانوریب تاهباشتم 
؟ تسیچ ردص  دیس  مالک  لاکشا  نیمود  * 

یعطق هملـسم و  لوصا  زا  لصا  نیا  تسا و  رهاوظ  هب  لمع  بوجو  لصا  القع ، يانبم  رب  دومرف : دوخ  ردـص ) دیـس   ) ناـشیا هک : تسا  نیا 
. تسا

روکذم لصا  زا  رهاوظ  جورخ  ببس  دناوتیم  لامتحا  نیا  دنتسه  هباشتم  قیداصم  زا  رهاوظ  هکنیا  لامتحا  ایآ  یلـصا  نینچ  دوجو  اب  لاح :
. دنوش

هطـساوهب زگره  اـم  كوکـشم و  شـصصخم  تسا و  یعطق  مّلـسم و  موـمع  رب  شتلـالد  هک  تسا  یماـع  لـثم  اـجنیا  رد  اـم  ثـحب  ریظنت :
. مینکیمن دی  عفر  ینیقی  مومع  زا  یلامتحا ، صّصخم 

. تسا لمتحم  كوکشم و  نآرق  رهاوظ  ندوب  هباشتم  یعطق و  رهاوظ  هب  لمع  بوجو  لصا  ردص ) دیس   ) امش هتفگ  قبط  زین : اجنیا  رد 
. تسا القع  نایم  همّلسم  هدعاق  فالخ  هابتشا ، لامتحا  هطساوهب  رهاوظ  ّدر  لصا و  زا  دی  عفر  هجیتن : رد 

ینیقی نینچ  رهاوظ  هب  تبسن  مینک و  کسمت  نادب  ات  تسا  تامکحم  زا  هیآ  نالف  هک  میشاب  هتشاد  نیقی  دیاب  ام  دیوگب : ردص  دیس  رگا  * 
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؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسین ، راک  رد 
: هک تسا  نآ  شعفد  هجو  تسا و  عفدنم  لامتحا  نیا 

. تسا هملسم  لوصا  زا  رهاوظ  تیجح ) ۀلاصا   ) هک دیدومن  لوبق  لوا  همدقم  ساسا  رب  دوخ  ردص ) دیس   ) امش - 1
. تسا رهاوظ  هب  لمع  بوجو  روبزم  لصا  ياضتقم  هک  دینادیم  دوخ  - 2

. دشابیمن فالخ  لامتحا  کی  اب  عامتجا  لباق  القع  یعطق  ملسم و  لصا  کی  - 3
. دیتسه فرتعم  نادب  دوخ  هک  تسا  یلصا  مادهنا  بجوم  نآرب  رثا  بیترت  فالخ و  لامتحا  رارقتسا  هجیتن : رد 

: هک تسا  نیا  شیانعم  رهاوّظلا ) ۀّیجح  لصألا   ) هک دیدرک  لوبق  امش  یتقو  رگید : ترابع  هب 
هک يدراوم  رد  رگم  مینکیم  تابثا  ار  نآ  تیجح  هدرک و  کسمت  روکذـم  لصا  هب  تسین  تجح  رهاظ  نالف  هک  میهد  لاـمتحا  اـجکره 

. تسین تجح  روهظ  نالف  هک  مینک  لصاح  نیقی  نئارق ، هب  یبایتسد  ای ) لیالد  اب  )
221 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خیش  خساپ  هجیتن  * 
یعطق و لیلد  هک  یناـمز  اـت  مینک و  تیبثت  ار  اـهنآ  تیجح  مینک و  لـمع  رهاوظ  نآ  هب  یلوا  لـصا  قباـطم  دـیاب  رهاوظ ، میـشاب و  اـم  رگا 

. مینکیم تکرح  لصا  قبطرب  هدشن  دراو  يرهاظ  زا  یهن  رب  یملسم 
دوخ تابثا  رد  هک  ار  یهوجو  مامت  اریز  دننک  هماقا  ياهدننکعناق  لیلد  ناشدوخ  ياعدم  تابثا  رد  دیاب  رهاوظ  تیجح  مدـع  هب  نیلئاق  اذـل 

. تسا دودرم  ام  رظن  زا  دندومن  کسمت  نادب 
؟ تسیچ خلا ) تفرع ....  دق  کنا  مث   ) ترابع زا  خیش  دوصقم  لصاح  * 

یعدـم اهیلوصا  ینعی : تسا . ملاست  دروم  يربک  هکلب  يوربک ، هن  تسا و  يورغـص  عازن  کی  اـهیرابخا  اـب  نیلوصا  اـم  عازن  هک  تسا  نیا 
: دنتسه

. دنراد تیجح  دناهدش  رداص  هدافتسا  هدافا و  روظنم  هب  هک  یتاملک  مامت  - 1
. تسین تسد  رد  رهاوظ  نیا  كرت  رد  يرذع  دناتجح و  سپ  دناتاملک  نیمه  لیبق  زا  رهاوظ  - 2

. تسا تجح  شرهاظ  دوش  اقلا  هدافتسا  هدافا و  یعاد  هب  یمالک  رگا  هک  دنراد  لوبق  ینعی : دنتسین  قوف  ياعدم  رکنم  اهیرابخا  - 3
ماقم رد  نآرق  رهاوظ  رگا  هک  میراد  لوبق  هورگ  ود  ره  رگید ، ترابع  هب  دشابیمن . تاملک  لیبق  نیا  زا  نآرق  دـنیوگیم : اهیرابخا  یهتنم 

: دیوگیم يرابخا  نکل  تسا و  تجح  القع  مکح  هب  دوب  هدافتسا  هدافا و 
لثم زین  نآرق  رهاوظ  دیوگیم : یلوصا  هکیلاحرد  تسین . تّجح  اذل  تسین و  هدافا  ددص  رد  همیمض  ّمض  نودب  الالقتـسا و  نآرق  رهاوظ 

. تسا تّجح  سأیلا  صحفلا و  دعب  اذل  تسا و  هدافتسا  هدافا و  ماقم  رد  رهاوظ  ریاس 
؟ تسا مادک  يرابخا  یلوصا و  نایم  روکذم  ثحب  رد  قافتا  دروم  دراوم  * 

. دننادیم تجح  ار  نآرق  صوصن  هورگ  ود  ره  - 1
. دنرادن تیجح  نآرق  تاهباشتم  هک  دنراد  لوبق  هورگ  ود  ره  - 2

. دشاب نآ  فالخرب  هنیرق  دیاش  هک  ارچ  میرادن ، ار  رهاوظ  هب  کسمت  قح  سأیلا  صحفلا و  لبق  هک  دنراد  لوبق  هورگ  ود  ره  - 3
. دناکسمت لباق  تیب  لها  ریسفت  زا  دعب  رهاوظ  هک  دنراد  لوبق  هورگ  ود  ره  - 4

؟ تسیچ رد  رهاوظ  تیجح  ثحب  رد  یلوصا  يرابخا و  فالتخا  * 
: دیوگیم یلوصا  تسین ، زیاج  رهاظ  هب  لمع  رهاظ  فالخرب  هنیرق  نتفاین  صحفلا و  دعب  دیوگیم : يرابخا  هک : تسا  نیا 

. مینک لمع  رهاوظ  هب  میزاجم  رهاظ  فالخرب  هنیرق  هب  یبایتسد  مدع  صحفلا و  دعب 
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222 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: روما یلع  هیبنّتلا  یغبنی  و 
: ضعب مّهوت  اّمبر  ّهنا  لّوألا :

اهل قفاوملا  مکحلا  یف  وا  اهنایب  یف  درو  ّالا  لوصألا  وا  عورفلاب  ۀقّلعتم  ۀـیآ  تسیل  ذا  يودـجلا ، لیلق  باتکلا  رهاوظ  رابتعا  یف  فالخلا  ّنا 
ۀلمجم ال روماب  اهیف  مکحلا  ّقلعت  اّمم  اهّلک - لب  عورفلا - لوصألا و  تایآ  ّلج  ّنا  عم  اهرثکا ؛ یلع  عامجالا  دقعنا  لب  ةریثک ، رابخا  وا  ربخ 

[. 75] یهتنا رابخألا . نم  اهلیصفت  ذخا  دعب  ّالا  اهب  لمعلا  نکمی 
: همجرت

تاهیبنت

هراشا

. تسا هتسیاش  رما  دنچ  رب  یهاگآ 

لوا هیبنت 

: هک دناهدرک  نامگ  لوصالا ) جاهنم  رد  یقارن  لضاف   ) نییلوصا زا  یخرب 
مکح نآ و  حیـضوت  رد  رگم  دـشاب  نید  عورف  اـی  لوصا و  هب  طوبرم  هک  تسین  ياهیآ  اریز  تسا ؛ هدـیافمک  نآرق  رهاوظ  تیجح  رد  عازن 

هک هدـش  دـقعنم  رما  نیا  رب  لوصا )  ) ءاملع عامجا  هکلب  تسا ، هدـش  دراو  يریثک  رابخا  ای  يربخ و  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  زا  هچنآ  اب  قفاوم 
. دنانینچ نیا  تایآ  رثکا 

روطهب اهنآ  رد  مکح  هک  دنتـسه  یتایآ  هلمج  زا  تایآ  مامت  هکلب  عورف و  لوصا و  ماکحا  هب  طوبرم  ینآرق  تاـیآ  مظعم  هکنیا  رب  هوـالع 
، رهاوظ هکنیا  رد  ثحب  سپ  . ) رابخا زا  اـهنآ  یلیـصفت  مهف  زا  دـعب  رگم  تسین  نکمم  اـهنآ  هب  لـمع  ذـخا و  هک  تسا  هدـش  ناـیب  لـمجم 

(. تسا هدیافیب  هن  ای  دنتسه  تجح 
223 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ ۀیآ )...  تسیل  ذا   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یقارن  لضاف  موحرم  هدومرف  لصاح 
: دشابن اراد  ار  لیذ  رما  هس  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  نآ  عورف  ای  نید و  لوصا  هب  طوبرم  تایآ  زا  ياهیآ  رتمک 

زا هک  یثیدح  دشاب  هدشن  دراو  یثیدح  هیآ  ریسفت  رد  رگا  ای  هتخادرپ  هیآ  نییبت  ریسفت و  هب  امیقتسم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یثیدح  ای 
. تسا هیآ  رهاظ  اب  گنهامه  املع  عامجا  درادن  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یثیدح  رگا  ای  دراد و  دوجو  دشاب  هیآ  رهاظ  اب  قباطم  مکح  رظن 

: هجیتن رد 
. میرادن هیآ  رهاظ  هب  يزاین  رگید  قفاوم ، عامجا  قفاوم و  ای  نّیبم  ثیدح  دوجو  اب  الوا :
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روحم ار  تایآ  ناوتیمن  امیقتـسم  دومن و  عوجر  رابخا  هب  دیاب  عورف  لوصا و  هب  طوبرم  تایآ  رد  هک  دـنافرتعم  يرابخا  یلوصا و  ایناث :
. داد رارق  لمع 

. تسا یظفل  درومیب و  یلوصا  يرابخا و  نیب  عازن  نیا  هجیتن : رد 
؟ تسیچ قوف  بلطم  رد  یقارن  بانج  ياعدا  يانبم  * 

قلعت هتـسبرس  یلک و  لمجم و  روما  هلـسلس  کی  هب  تایآ  مامت  رد  هکلب  عورف و  رد  هچ  لوصا و  رد  هچ  نآرق  تاـیآ  مظعم  هک  تسا  نیا 
. تسا هدومرف  يزیچ  هب  لمجم  تروص  هب  مکح  اهنت  عیرشت ، لصا  ماقم  رد  هتفرگ و 

،* َةالَّصلا اوُمِیقَأ  لثم : دشابیمن ، نآرق  رد  لیـصافت  نیا  زا  مادـکچیه  هک  دـنراد  یتایـصوصخ  طیارـش و  دویق ، لمجم  یلک و  نیمه  نکل 
. ُمایِّصلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  َةاکَّزلا *، اُوتآ  یَلْعَْألا ، َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 

نینچ اذل  مینک و  هعجارم  هدراو  ثیداحا  رابخا و  هب  تایآ  یلیصفت  مهف  رد  هک  میتسه  ریزگان  يرابخا  هچ  میـشاب  یلوصا  هچ  ام  هجیتن : رد 
. دشابیم يودجلا  لیلق  یثحب 

224 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

اّمم تالماعملا - یف  ةدراولا  تاقالطإلاف  اـّلا  و  هرکذ . اـم  لـیبق  نم  اـهبلغا  ّناـف  تاداـبعلا  یف  ةدراولا  تاـیآلا  یلع  هرظن  رّـصق  هّلعل  و  لوقا :
و [ 77] َْعیَْبلا ُهَّللا  َّلَحَأ  و  [ 76] ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  لثم : اّدج ، ةریثک  ۀئفاکتملا - صوصّنلاب  ۀصوصنملا  وا  ۀصوصنملا  ریغلا  عورفلا  یف  اهب  کّسمتی 
[82] ْمُِکلذ َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  و  [ 81] ِمِیتَْیلا َلام  اُوبَْرقَت  و ال  [ 80] ُمَُکلاْومَأ َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  و ال  [ 79] ٌۀَضُوبْقَم ٌناهِرَف  و  [ 78] ٍضاَرت ْنَع  ًةَراِجت 
ام و  [ 86] ٍءْیَـش یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  و  [ 85] ِرْکِّذلا َلْهَأ  اُولَئْسَف  و  [ 84] ٍۀَـقِْرف ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  و  [ 83] اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاـج  ْنِإ  و 

: هلوق لثم  ةریثک ، اضیا  تادابعلا  یف  لب و  یصحی ؛ اّمم ال  کلذ  ریغ  و  [ 87] ٍلِیبَس ْنِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع 
[. 91] لسغلا و  [ 90] ءوضولا و  [ 89] مّمیّتلا تایآ  و  [ 88] َمارَْحلا َدِجْسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِرْشُْملا  اَمَّنِإ 

ظحالف و ئفاکملا ، نع  میلس  ربخ  هیف  درو  ۀیآلاب  هیف  کّسمتی  اّمم  عرف  ّلک  سیل  ّهنا  ّالا  ۀلمجلا ، یف  رابخا  اهیف  درو  نا  تامومعلا و  هذه  و 
. عبّتت

: همجرت

یقارن بانج  هب  خیش  خساپ 

: هک دیامرفیم  یقارن  هدومرف  زا  خساپ  رد  خیش  بانج 
. دومرف ناشیا  هک  تسا  هنوگ  نامه  تادابع  تایآ  رتشیب  اریز  دناهدرک ؛ رصحنم  تادابع  رد  هدراو  تایآ  هب  ار  ناشرظن  ناشیا  ایوگ 

لئاسم ای  صوصنم و  ریغ  عورف  رد  اهقف  تارـضح  هک  دنتـسه  يروما  هلمج  زا  دناهدش  دراو  تالماعم  رد  هک  یتامومع  ای  تاقلطم  هنرگو 
هلمج زا  دنریگیم  رارق  لالدتـسا  دروم  لقتـسم  روطهب  افرـص و  دـنیامنیم و  کّسمت  اهنآ  هب  تسا  ضراعتم  مهاب  شاهلدا  هک  یـصوصنم 

[92] تایآ

ص224 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
225 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دشابیم دوقفم  هحفص 240  ات  هحفص  نیا  زا 
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229 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رئاد رما  سپ  تسا ، تئارق  نودـب  يدارف  زاـمن  ناـمه  هک  دراد  دوـجو  يرارطـضا  لدـب  هک  ارچ  دـباییم  نّیعت  تعاـمج  تـفگ  ناوـتیمن 

. نیطقسملا دحا  نایم  دوشیم 
. تسا يدارف  زا  طقسم  هک  تعامج  - 1

. تئارق نودب  يدارف  - 2
. تسا لیلد  دنمزاین  نیطقسملا  دحا  نیقی  اذل 

؟ تسیچ بلطم  نیا  رد  خیش  نخس  لصاح  * 
. مینکیم يراج  تئارب  لصا  هن ؟ ای  دوشیم  ینییعت  بجاو  يرگید  ایآ  هک  مینکیم  کش  زین  امهدحا  رّذعت  اب  هک  تسا  نیا 

؟ دیئامرفب رتهداس  نایب  هب  ار  یلبق  بلطم  زا  خیش  ماربا  ضقن  قوف و  بلطم  يارخا  ةرابع  * 
نیا دـش ، رّذـعتم  فرط  نآ  هک  یتروـص  رد  يرییخت و  بجاو  تـسا و  زاـمن  دارفا  زا  یکی  تعاـمج  زاـمن  دوـمرف : یلبق  بـلطم  رد  خـیش 

. ینییعت دوشیم 
دـش رّذعتم  دوخ  رگا  تشاد ، لدب  ود  يرییخت  بجاو  یتقو  دراد و  دوجو  لدـب  ود  ام  يرییخت  بجاو  يارب  اجنیا  دـیامرفیم : سپـس  نکل 

زاـمن لدـب  کـی  تسا و  ةءارقلا  عم  زاـمن  لدـب  کـی  رگید  فرط  رد  نوچ  دوشیم ، نّیعتم  تسا  يدارف  هک  رگید  فرط  تفگ  ناوـتیمن 
. تسا تئارق  نودب 

؟ تسیچ تاهفیظو  دش  رّذعتم  ةءارقلا  عم  زامن  نیا  رگا  هروس ، دمح و  اب  یناوخیم  يدارف  ار  تزامن  امش  رگید  ترابع  هب 
. دراد دوجو  لدب  ود  اجنیا  تفگ : دیهاوخ 

. متسین دلب  هک  ارچ  هروس  دمح و  نودب  نکل  مناوخب  يدارف  ار  مزامن  هکنیا  - 1
. هروس دمح و  اب  مناوخب  تعامج  هب  ار  مزامن  مورب و  هکنیا  - 2

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 
مناوتیم ریخ  یناوخب ، تعامج  اب  ار  تزامن  يورب و  دـیاب  امتح  یتسین  دـلب  هروس  دـمح و  هک  وت  دـیئوگب  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسا  نیا 

. میناوخب هروس  دمح و  نودب  يدارف و 
. دومن هدافتسا  يرگید  زا  ناوتیم  یکی  رّذعت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  طقسم  ود  اجنیا  اذل  و 

. طقسم تسا و  نّیعتم  تعامج  دشن ، يدارف  رگا  تفگ  دوشیمن  سپ 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  هّللا  همحر  هماّلع  ياوتف  * 

زاـمن ینعی  دـناوخب  تعاـمج  اـب  ار  شزاـمن  دـیاب  هک  تسا  نیا  برقا  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  زا  تسا  زجاـع  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا 
. دنکیم ادیپ  نّیعت  وا  يارب  تعامج 

230 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ تیبرقا  نیا  هجو  رد  هّللا  همحر  هماّلع  دنزرف  نیقّقحملا  رخف  رظن  * 

مومأم دوخ  ایوگ  دـناوخیم  تئارق  ماما  هک  یتقو  رگید  ترابع  هب  مومأـم ، هروس  دـمح و  زا  تسا  لدـب  ماـما  هروس  دـمح و  هک  تسا  نیا 
. دناوخیم هروس  دمح و  دراد  هک  تسا 

. دسریمن تئارق  نودب  يادارف  هب  تبون  سپ  تعامج ، هطساو  هب  حیحص  زامن  زا  تسا  نکمتم  هروس  دمح و  زا  زجاع  فّلکم  اذل  و 
؟ تسیچ همدع )....  لمتحی  و   ) زا دارم  سپ  * 

ینییعت بوجو  تئارق  زا  زجاع  يارب  تعامج  هب  زاـمن  ندـناوخ  تسا  نکمم  اذـل  دراد و  دوجو  مه  رظن  نیا  لـباقم  لاـمتحا  هک  تسا  نیا 
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. دناوخیم هروس  دمح و  نودب  يدارف و  ّالا  دناوخب و  تعامج  هب  دناوتیم  وا  هکلب  دشاب . هتشادن 
. هدادن يوتف  عطاق  يوقألا و  هدومرف : دیدرت  اب  هماّلع  هک  تسا  لباقم  لامتحا  نیمه  رطاخ  هب  و 

؟ تسیچ یلامتحا  نینچ  لیلد  * 
: ماع ّصن  ود  دوجو 

دمح و رب  رداق  هک  دوشیم  یناسک  لماش  مه  تسا  قلطم  نوچ  هک  دراد  یتلیـضف  نانچونینچ  ۀعامجلا  عم  زامن  هک  میراد  ماع  ّصن  کی 
. دنازجاع هک  دوشیم  یناسک  لماش  مه  دناهروس و 

هک دنناوخب  هروس  دمح و  نودب  ار  ناشزامن  دـنناوتیم  دنتـسین  هروس  دـمح و  رب  رداق  هک  یناسک  هکنیا  رب  ینبم  میراد  مه  ماع  ّصن  کی 
. یشاب هتشادن  هچ  یشاب و  هتشاد  تعامج  زامن  رد  تکرش  تردق  هچ  ینعی  تسا  ماع  زین  نیا 

لامتحا هچرگا  دـیآیم ، باسح  هب  مومأم  تئارق  ماما  تئارق  نوچ  دـیناوخب  تعامج  هب  ار  زاـمن  تسا  رتهب  هدومرف : هماـّلع  مه  زاـب  نکل  و 
. تسا هتفرگن  هدیدان  زین  ار  لباقم 

؟ تسیچ يوقا )....  لّوالا  و   ) زا دارم  سپ  * 
، ماما تئارق  هک  دومرف  هماّلع  مردپ  هک  تهج  نآ  زا  هن  نکل  ۀعامجلا . عم  ةالصلا  هیلع  نّیعتی  هکنیا  رب  ینبم  تسا  نیققحملا  رخف  دوخ  رظن 

. دیآیم باسح  هب  مومأم  تئارق 
؟ تسیچ رخف  رظن  هب  تئارق  زا  زجاع  يارب  تعامج  زامن  تیبرقا  تهج  * 

میوریم دـش ، رّذـعتم  لمع )  ) دوخ هچنانچ  يرارطـضا . لدـب  یکی  يرایتخا و  لدـب  یکی  تشاد  لدـب  ود  یلمع  کی  یتقو  هک  تسا  نیا 
دراد رایتخا  هک  مه  یسک  درادن و  يرایتخا  تلاح  هب  يراک  نیا  تسا و  رارطـضا  نامز  لام  يرارطـضا  لدب  هک  ارچ  يرایتخا ، لدب  غارس 

. درادن رارطضا  هب  يراک 
دراد و هراچ  هک  وا  اما  دناوخب . هروس  دمح و  نودب  يادارف  زامن  دناوتیم  راچان  فّلکم  رگید  ترابع  هب 

231 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دناوخب تعامج  هب  ای  ةءارقلا و  عم  دناوخب  يدارف  هب  دناوتیم  هکلب  دناوخب  هروس  دمح و  نودب  يدارف و  تسین  مزال  هن  تسین ، رطضم 

؟ درکن تئارق  زا  زجاع  درف  يارب  تعامج  نّیعت  هب  مکح  عطق  هب  تفریذپ و  ار  يوقا  لوق  هک  تسیچ  نیقّقحملا  رخف  دیدرت  أشنم  * 
غارس هب  دناوتیم  درف  دوش ، رّذعتم  لمع  یتقو  اذل  دشاب و  هتشاد  دوجو  طقسم  ود  اجنیا  رد  هک  دوریم  اجنیا  رد  لامتحا  نیا  هک  تسا  نیا 

. دورب دهاوخب ، هک  طقسم  ود  نیا  زا  کیره 
. تسوا هروس  دمح و  طقسم  تعامج  دناوخب ، تعامج  اب  رگا  هک  تسا  نیا  طقسم  کی 

. تسوا هروس  دمح و  طقسم  ندوب  زجاع  نیا  تسا و  زجاع  هک  تسا  نیا  طقسم  کی 
؟ تسیچ لمأتلا ) یلا  ۀجاتحم  ۀلأسملا  و   ) زا خیش  دارم  * 

زا هک  ارچ  تسا ، تایاور  رد  رتشیب  هشیدنا  لمأت و  هب  دـنمزاین  نآ  تیطقـسم  ای  مومأم و  تئارق  زا  ماما  تئارق  ّتیلدـب  هلئـسم  هک  تسا  نیا 
. تسا هقف  رد  مه  یسررب  نیا  ياج  هک  ّتیطقسم  رگید  یخرب  زا  دوشیم و  هدافتسا  ّتیلدب  تایاور  یخرب 

؟ تسیچ بوجوک )....  یئافکلا ، بوجولا  یف  کشلا  یف  مالکلا  نا  مث   ) رد بلطم  لصاح  * 
. دیآیم زین  یئافک  بوجو  رد  کش  رد  يرییخت ، بوجو  رد  کش  هب  طوبرم  ثحابم  مامت  هک  تسا  نیا 

؟ دراد دوجو  یئافک  ینیع و  بجاو  نایم  یتوافت  هچ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
. هّیموی ياهزامن  لثم  دوشیمن  طقاس  رگید  یضعب  هدهع  زا  دارفا  یضعب  ماجنا  اب  بجاو و  نیفّلکم  کتکت  رب  ینیع 

. دوشیم طقاس  نارگید  هدهع  زا  ۀیافکلا  هب  نم  مایق  اب  نکل  تسا ، بجاو  نیفلکم  همه  رب  ءادتبا  یئافک  بجاو 
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  ینیع  بجاو  * 
. ضرعلاب ینیع  هزور 2 - زامن و  لثم  ۀلاصالاب  ینیع  - 1 مسق : ود  رب 

؟ تسا یبجاو  هنوگچ  ضرعلاب  ینیع  بجاو  زا  دارم  * 
. دنامیم لّطعم  دهدن ، ماجنا  وا  هچنانچ  فّلکم  کی  رد  دوش  رصحنم  شرما  دشاب و  هتشادن  هیافکلا  هب  نم  هک  تسا  یئافک  بجاو  ره 

. دنامیم نیمز  رب  مدرم  راک  دریذپن  رگا  هک  اقآ  نالف  رد  هدرک  ادیپ  نّیعت  تواضق  لثملا  یف 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  یئافک  بجاو  * 
یعرش یئافک  یلقع 2 - یئافک  - 1 مسق : ود  رب 

232 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا یبجاو  هنوگچ  یلقع  یئافک  بجاو  * 

. دنکیم تیافک  دنیامن  نآ  هب  مادقا  هک  نیفّلکم  زا  کیره  دیوگیم  لقع  نکل  هتفرگ ، قلعت  یّلک  هب  رما  هک  تسا  یبجاو 
؟ تسا یبجاو  هنوگچ  یعرش  یئافک  بجاو  * 

. دیهد ماجنا  دیاب  اهامش  زا  یکی  هدومرف  عراش  دوخ  هک  تسا  یبجاو 
؟ دراد دوجو  یئافک  بجاو  يرییخت و  بجاو  نایم  یتوافت  هچ  * 

. تسا فّلکم  رد  رییخت  یئافک  بجاو  رد  تسا و  هب  فّلکم  رد  رییخت  يرییخت ، بجاو  رد 
؟ تسیچ انرکذ )....  اّمم  رهظی   ) زا خیش  دارم  روبزم  تامّدقم  تامیسقت و  هب  هجوت  اب  * 

ینک یسررب  دش  هتفگ  یلبق  تاهبش  رد  هک  ار  یبلاطم  دیاب  ینادب  یئافک  بوجو  رد  کش  رد  ار  دوخ  فیلکت  یهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا 
: میئوگیم اذل  یسررب و  هلئسم  نیا  خساپ  هب  ات 

. منکیم يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  هعبرا  ّهلدا  مکح  هب  دشاب ، لالهلا  ۀیؤر  دنع  ءاعد  لثم  ۀلاصالاب  ینیع  بوجو  رد  نامکش  رگا 
بجاو رگا  هّتبلا  هک  هن ؟ ای  تسا  بجاو  رفاک  تیم  نفک  ای  نفد  منادیمن  هک  اجنآ  لثم  دـشاب  ضرعلاـب  ینیع  بوجو  رد  نم  کـش  رگا  و 
تئارب زین  اجنیا  رد  هک  مراد  کش  مه  زاب  یلو  دـیدرگ  نّیعم  نم  رب  ضرعلاب  ینعی  تسین  یـسک  نم  زج  نونکا  نکل  تسا ، یئاـفک  دـشاب 

. منکیم يراج 
. یعرش هن  یلقع و  هن  تسین  تئارب  نایرج  ياج  هن ؟ ای  تسا  يرییخت  بجاو  ماعطا  اب  مأوت  مایص  هک  دوب  نیا  نم  کش  رگا  و 

رد نم  کش  رگا  لاح  تسا . زیاج  دشاب  یعرـش  رگا  اما  تسین  زیاج  بوجولا  مدع  باحـصتسا  دشاب  یلقع  رییخت  رگا  هک  دش  هتفگ  نکل 
. دوشیم يراج  تئارب  ّهلدا  زین  اجنیا  رد  هچ ؟ مدوخ  رب  دوب  یلمع  یئافک  بوجو 

؟ دینزب لاثم  بلطم  نییبت  رد  * 
عمج نیا  دارفا  موشیمن  هجوتم  منادیمن و  نم  دینکیم ، مالـس  دناهتـسشن ، یعمج  نم  رانک  رد  هک  دـیوشیم  یّلحم  دراو  امـش  لثملا  یف 

؟ هن ای  دنداد  ار  امش  خساپ 
. منکیم همّذلا  ءيرب  ار  مدوخ  يراج و  ار  تئارب  لصا  هدرک  هدافتسا  نایب  الب  باقع  حبق  هدعاق  زا  اجنیا  رد 

ّقح رد  یباقع  لامتحا  مرادن  اهنآ  خساپ  هب  ملع  لاح  دناهداد و  خساپ  نارگید  هکنیا  لامتحا  هب  مدادـن  ار  مالـس  خـساپ  نم  رگا  اریز  ارچ ؟
. تسا نایبالب  اجنیا  رد  باقع  هک  ارچ  دوریمن . نم 

؟ تسا ّبترتم  یئافک  بجاو  رب  يراثآ  هچ  * 
هک ات  دوب  یئافک  بجاو  نم  يارب  خساپ  ایآ  هک  درک  کش  دندادن و  مالس  خساپ  نارگید  هک  دید  یّلصم  رگا 

233 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. ةءاربلا لصالا ، ینعی  دوشب . ینیع  نونکا  هک  دوبن  یئافک  بجاو  الصا  دیوگیم : هن ؟ ای  دوشب  ینیع  الاح 
. دوشیم طقاس  نارگید  هدهع  زا  داد  ماجنا  رفن  کی  رگا  - 2

. طوقسلا مدع  لصالا ، هن ؟ ای  هدش  هتشادرب  اهنآ  هدهع  زا  مالـس  خساپ  ایآ  هک  دندرک  کش  نارگید  داد و  ار  مالـس  خساپ  یّلـصم  رگا  - 3
. طوقسلا مدع  لصالا  عمج  نآ  يارب  یلو  نّیعتلا . مدع  لصالا  هداد : خساپ  هک  یّلصم  يارب  ینعی 

؟ تسیچ مهفاف )  ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
؟ ارچ تسا ، قرافلا  عم  يرییخت  بوجو  رد  کش  اب  یئافک  بوجو  رد  کش  سایق  هکنیا  هب  دراد  هراشا  دیاش 

يارب يدازآ  هعـسوت و  بجوـم  اـجنیا  رد  نکل  دوـشیمن و  يراـج  تسا و  ضرغ  ضقن  تئارب  لـصا  يرییخت  بوـجو  رد  کـش  رد  اریز 
. دشابیمن بجاو  وا  رب  خساپ  اذل  تسا و  یّلصم 

234 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ۀیناثلا ۀلأسملا 
ظفللا لامجإ  ۀهج  نم  ّیعرشلا  همکح  هبتشا  امیف 

. ۀحابإلا وأ  بابحتسالا  بوجولا و  نیب  رمألا »  » ظفل كارتشاب  انلق  اذإ  امک 
یف ّکشلا  دـنع  بوجولا  یفن  یف  فالخ  ّهنأ ال  لئاسولا : یف  یلماعلا  ثّدـحملا  نع  مّدـقت  دـق  و  طایتحالا ، بوجو  مدـع  انه  فورعملا  و 

[. 93] جراعملا عامجإ  دقعم  اضیأ  هلمشی  و  بوجولا ،
اعبت قئادـحلا - بحاص  حّرـص  دـق  و  انه ، هبوجوب  لئاقلا  دوجو  طایتحالا  بوجو  یف  فالخلا  رکذ  دـنع  اضیأ - جراعملا - نم  مّدـقت  نکل 

: فّقوتلا بوجو  رکذ  دعب  قئادحلا  یف  لاق  انه ، طایتحالا  فّقوتلا و  بوجوب  [- 94] يدابارتسألا ثّدحملل 
. بابحتسالل ۀحّجرم  انه  اهلعجی  ةءاربلا  ۀلاصأ  یلع  دمتعی  نم  ّنإ 

. ۀّیعرشلا ماکحألا  یف  ۀّیلصألا  ةءاربلا  یلع  دامتعالا  زاوج  عنم  الّوأ : هیف : و 
مکحلا حلاصملل و  ۀعبات  یلاعت  هّللا  ماکحأ  ّنأ  مولعملا  نم  و  ةءاربلا ، ۀقفاومل  بابحتسالاب  مکح  یلاعت  هّللا  ّنأ  یلإ  کلذ  عجرم  ّنأ  ایناث : و 

. یهتنا [ 95 ،] بیرالب ةأرج  بیغلاب و  مجر  ّهنإف  ۀّیلصألا ، ةءاربلا  ۀقفاوم  ۀحلصملا  یضتقم  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  و ال  ۀّیفخلا .
یلإ کلذ  عجری  الف  نایبلا  نود  نم  باقعلا  حـبقب  لقعلا  مکح  باـب  نم  اـهیلإ  عجر  نإ  ۀّیلـصألا  ةءاربلاـب  لـئاقلا  ّنإـف  یفخی ، ـال  اـم  هیف  و 

. ۀّیلصألا ةءاربلاب  کلذ  لیلعت  نع  الضف  بابحتسالا ، وه  هّللا  مکح  نوک  يوعد 
ذإ کلذ ، نع  ّیبنجأ  ةرعاـشألا - هیلع  اـمک  اـهتّیعبت - مدـع  حـلاصملل و  ماـکحألا  ۀـّیعبت  ثیدـحف  ّنظلا  لوصح  يوعدـب  اـهیلإ  عجر  نإ  و 

. فالخلا یلع  اهنع  وأ ال  ۀحلصملا  نع  رداصلا  یعقاولا ، هّللا  مکحب  ّقلعتملا  ّنظلا  اذه  رابتعا  یلع  لیلدلا  ۀماقإ  هیلع  بجاولا 
نم وأ  لقعلا  مکح  باب  نم  لصألا  اذـه  رابتعاب  انلق  ءاوس  ّصنلا ، هیف  لمجا  ام  نیب  هیف و  ّصن  ام ال  نیب  قرفلل  اهجو  يردأ  الف  ۀـلمجلاب : و 

لمجملا مالکلا  عم  بوجولا  ۀنیرق  مدـعب  ّنظلا  بجوی  هیف  نحن  امیف  يولبلا  مومع  ّنإف  يولبلا ، مومع  ّنظلا  طانم  لعج  ول  یّتح  نظلا ، باب 
. هلقن یلع  یعاودلا  ّرفوت  مدعل  بابحتسالا ، فالخب  یعاودلا ، ّرفوت  عم  لقنل  ّالإ  و  روکذملا ،

235 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يرجی باوثلا ال  هغلب  نم  یف  ۀمّدقتملا  رابخألا  معن ، مّدقت . امک  اعرش  هبابحتسا  یف  مالکلا  و  انه ، راج  طایتحالا  نسح  نم  انرکذ  ام  ّنإ  ّمث 

راد ول  اذک  و  باوثلا . غولب  ملعی  الف  ۀحابإلا  لامتحا  ضورفملا  ّنأل  اهدراوم ، یف  لخدـی  مل  ۀـحابإلا  بوجولا و  نیب  راد  ول  رمألا  ّنأل  انه ،
. ۀهارکلا بوجولا و  نیب 

. ملاعلا هّللا  و  اهیلإ ، جتحی  مل  بابحتسالا  بوجولا و  نیب  راد  ول  و 
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: همجرت

تسا هدش  هبتشم  ّصن  لامجا  تهج  هب  شایعرش  مکح  هک  یئیش  دروم  رد  مود  هلئسم 

طایتحا بوجو  مدـع  ههبـش  زا  هوحن  نیا  رد  روهـشم  میوش  هحابا  ای  بابحتـسا  بوجو و  نایم  رما  ظفل  كارتشا  هب  لئاق  ام  هک  اـجنآ  لـثم 
درادـن و دوجو  فیلکت  رد  کش  ماگنه  طایتحا  بوجو  مدـع  رد  یفالتخا  هک  تشذـگ  لئاسو »  » رد یلماع  ثدـحم  لوق  زا  ـالبق  تسا و 

. دوشیم فیلکت ) رد  کش   ) نیا لماش  زین  جراعم »  » عامجا
. دراد دوجو  زین  هیف  نحن  ام  رد  طایتحا ، بوجو  هب  لئاق  هک  دش  نشور  طایتحا  بوجو  رد  فالتخا  رکذ  ماگنه  زین  قّقحم  جراعم  رد  یلو 

هیف نحن  ام  رد  تئارب  لصا  يارجا  رد  نییلوصا  رب  ینارحب  ثدحم  لاکشا 

رد طاـیتحا  فقوت و  بوجو  هب  حیرـصت  هکنآ  زا  سپ  يداـبآرتسا  ثّدـحم  زا  يوریپ  هب  قئادـح  باـتک  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  موحرم 
: دیامرفیم تسا  هدومن  ّصن  عامجا 

لاکـشا ود  هلئـسم  نیا  رد  و  دهدیم . رارق  بابحتـسا  حّجرم  اجنیا  رد  ار  نآ  دـنکیم ، دامتعا  ةءاربلا  ۀـلاصا  رب  هلئـسم ) نیا  رد   ) هک یـسک 
: دراد دوجو 

(. نید لامکا  زا  سپ   ) هیعرش ماکحا  رد  هیلصا  تئارب  هب  کّسمت  دامتعا و  تیعونمم  - 1
هب یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  هب  دیهدیم ) رارق  بابحتسا  دیؤم  ار  نآ  هدرک و  کّسمت  هیلـصا  تئارب  هب  هک  امـش   ) بلطم نیا  تشگرب  - 2
هن و   ) تسا مکح  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  لمع ) نالف   ) بابحتـسا هب  مکح  هیلـصا  تئارب  اـب  تقفاوم  رطاـخ 

(. هقباس تلاح 
تراسج بیغ و  ملاع  هب  ینارپگنـس  رظنراـهظا ، نیا  هک  ارچ  تسا ، هیلـصا  تئارب  اـب  تقفاوم  تحلـصم ، ياـضتقم  تفگ : ناوتیمن  سپ 

. کشالب تسا 
241 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
[ یناّثلا فالخلا  یف  مالکلا  ]

- دیلقتلا داهتجالا و  ۀلأسم  لّوا  یف  باتکلا و  ۀّیجح  ۀلأسم  رخآ  یف  هّرـس  سّدق  نیناوقلا  بحاص  نم  رهظی  يّذلا  وهف  رخآلا  لیـصفتلا  اّما  و 
تاباطخلا یف  امک  اـبطاخم  ناـک  ءاوس  ّصاـخلا ، ّنّظلا  باـب  نم  هیلا  ۀبـسّنلاب  ۀّـجح  رهاوظلاـف  مـالکلاب ، هماـهفا  دـصق  نم  نیب  قرفلا  وه  و 

یلا ۀبـسنلاب  انلاثماک  باطخلاب ، هماهفا  دصقی  مل  نم  نیب  و  اهیلا ؛ رظنی  نم  ّلک  عوجرل  ۀفّنـصملا  بتکلا  یف  رظاّنلا  یف  امک  ما ال  ۀّیهافـشلا ،
انیلا و ۀـهّجوم  هتاباطخ  نوک  مدـع  یلع  ءانب  زیزعلا  باتکلا  یلا  ۀبـسنلاب  نیلئاّسلا ، لاؤس  نع  باوجلا  ماقم  یف  مهنع  ةرداصلا  ۀّـمئالا  رابخا 

باب دادـسنا  دـنع  هتّیجح  تباثلا  قلطملا  نّظلا  باب  نم  ّالا  انل  ذـئنیح  ۀّـجح  سیل  ّیظفللا  روهّظلاف  نیفّنـصملا ، فیلأت  باـب  نم  هنوک  مدـع 
. ملعلا

: همجرت

رهاوظ تیجح  هلئسم  رد  یمق  يازریم  زا  لیصفت  نیمود  لوق و  نیموس 
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: رگید لیصفت  اما 
هلئـسم ءادـتبا  رد  و  نیناوق ) لوا  دـلج  رد   ) تیجح هلئـسم  ناـیاپ  رد  یمق ) يازریم   ) نیناوق بحاـص  نخـس  زا  هک  يزیچ  نآ  زا  تستراـبع 

وا هب  ندـنامهف  باطخ  مالک و  هطـساو  هب  هک  یـسک  نایم  توافت : زا  تسترابع  نآ  دوشیم و  نشور  نیناوق ) مود  دـلج   ) دـیلقت داهتجا و 
تاباطخ لثم  دـشاب  مه  باطخ  دروم  هکنآ  زا  معا  تسا . تجح  صاخ  نظ  باب  زا  یـسک  نینچ  هب  تبـسن  رهاوظ  سپ  تسا  هدـش  دـصق 

نآ رد ) عقاو   ) تاباطخ هب  بتک  نیا  رد  نیرظان  مامت  هکنآ  هچ  دنکیم  رظن  تافلؤم  بتک و  رد  هک  یـصخش  لثم  دـشابن  نینچ  ای  یهافش 
دـصق باطخ ) مالک و  هطـساو  هب   ) وا میهفت  هک  یـسک  نایم  و  دناهدشن ). عقاو  باطخ  دروم  اصوصخ  کیچیه  نکل  و   ) دـننکیم هعجارم 

. ام لثم  تسا ، هدشن 
. دناهدرک میهفت  ار  اهنآ  تارضح  تسا و  ناگدننکلاؤس  لاؤس  زا  باوج  ماقم  رد  ابلاغ  اعون و  هک  همئا  زا  هرداص  رابخا  هب  تبسن  - 1

. دنشابن هدش  فیلأت  بتک  باب  زا  هدشن و  ام  هجوتم  نآ  تاباطخ  هکنیا  رب  انب  زیزع ، نآرق  هب  تبسن  زین  و  - 2
( قلطم نظ   ) نآ تیجح  هک  صاخ ) نظ  باب  زا  هن  و   ) دنتسه تجح  قلطم ، نظ  باب  زا  افرـص  ام  هب  تبـسن  رهاوظ  تاباطخ و  ریدقترههب :

.( تسا ۀیجحلا  بولسم  ینظ  نینچ  یملع  ملع و  باب  حاتفنا  اب  ینعی :  ) تسا یملع  ملع و  باب  دادسنا  نامز  رد  زین 
242 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ لیصفت  نیا  رد  یمق  يازریم  هدومرف  لصاح  * 

: تسا مسق  ود  رب  ظافلا  رهاوظ  هک  تسا  نیا 
. دنک میهفت  ار  يدارفا  دراد  دصق  اهنآ  ءاقلا  یط  رد  ملکتم  هک  یتاباطخ  - 1

. دنرادن ار  يدارفا  میهفت  دصق  اهنآ  ءاقلا  اب  ملکتم  هک  یتاباطخ  - 2
؟ تسیچ دصق )....  نم  نیب  قرفلا  وه  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

صاخ لیلد  هک  ینظ  ینعی : دراد . تیجح  صاخ  نظ  باب  زا  نیملکتم  عیمج  تاـملک  رهاوظ  ماـهفالاب  نیدوصقم  هب  تبـسن  هک : تسا  نیا 
: تسا هنوگود  رب  دوخ  لوا  مسق  تاباطخ  اریز : تسا ، لوا  مسق  هب  طوبرم  تسا و  هدش  مئاق  نآ  تیجح  رب  هیئالقع ) هریس  )

دروم اهنآ  میهفت  دـنمهفب و  دـیاب  هک  دنتـسه  اهنآ  اریز  دـنریگیم  رارق  باطخ  دروم  مالک  اب  یهافـش  تاباطخ  رد  يدارفا  تقو  کـی  - 1
. تسا ماهفالاب  دوصقم  یلوم و  میقتسم  بطاخم  دبع  هک  ماعطلاب ) ینءاج  : ) لثم تسا . دصق 

ناسنا دارفا  زا  کیره  لثم : دـنامهفب . نارگید  هب  هک  تسا  نیا  شاهدارا  مّلکتم  اهنت  دنتـسین و  باـطخ  دروم  روبزم  دارفا  تقو  کـی  و  - 2
. دنهدیم رارق  هعلاطم  دروم  ار  نیفلؤم  ای  نیفنصم  بتک  هک 

دصق ملکتم  هک  يدارفا  و  تروص ) ود  ره  رد  بلاطم  میهفت   ) نیدوصقم يارب  لوا ) مسق  زا   ) تروص ود  ره  رد  ظافلا  رهاوظ  هکنیا : هجیتن 
. دشابیم تجح  دراد  ار  اهنآ  هب  ندنامهف 

؟ تسیچ هماهفا )...  دصقی  مل  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
هتـشادن ار  يدارفا  میهفت  دـصق  اهنآ  ءاـقلا  رد  ملکتم  هک  یتاـباطخ  ینعی :  ) ماـهفالاب نیدوصقم  ریغ  هب  تبـسن  باـتک  رهاوظ  هک : تسا  نیا 

. تسین دروم  نیا  رد  رهاوظ  ذخا  رب  القع  ءانب  دنرادن و  ّتیجح  ّصاخ  ّنظ  باب  زا  دشاب )
؟ تسیچ قلطملا )...  نظلا  باب  نم  الا  انل  ذئنیح  ۀجح  سیل  یظفللا  روهظلاف   ) ترابع زا  دارم  * 

دنرادن و یتیجح  هنوگچیه  دارفا  نیا  هب  تبـسن  صاخ  نظ  باب  زا  هچرگا  مود ) مسق  زا   ) یظفل تاباطخ  رهاوظ و  هنوگنیا  هک : تسا  نیا 
: تسا هدروآ  مسق  نیا  يارب  لاثم  ود  اذل  و  دنشاب . تجح  دارفا  نیا  رب  دنناوتیم  قلطم  نظ  باب  زا  ملع و  باب  دادسنا  نامز  رد  نکل 
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ای لئاس و  نامه  افرـص  ماهفالاب  دوصقم  هدـش و  ءاقلا  نیلئاس  لاؤس  زا  باوج  ماـقم  رد  اـبلاغ  هک  ع )  ) همئا زا  هرداـص  راـبخا  هب  تبـسن  - 1
. مینک ذخا  رابخا  هنوگنیا  رهاوظ  هب  میناوتیمن  اذل  هدوبن و  اهنآ  میقتسم  بطاخم  ام  تسا و  هدوب  نیلئاس 

243 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تاـیح تاـیآ  لوزن  ناـمز  رد  هـک  يدارفا  ینعی :  ) باـطخ هـسلج  رد  نیدوـجوم  نیرـضاح و  مـه  مـیرک  نآرق  تاـباطخ  هـب  تبـسن  و  - 2

. دناهدوب میقتسم  بطاخم  دناهتشاد )
. دشاب دوصقم  اهنآ  رد  نیرظان  مامت  میهفت  ات  تسین  نیفنصم  فینصت  ای  نیفلؤم  فیلات  لیبق  زا  تاباطخ  نیا  اذل  و 

. مینک ذخا  نآ  رهاوظ  هب  میرادن  هزاجا  میاهدوبن ) ماهفالاب  دوصقم  نامز  نآ  رد  هک  اهام  لثم   ) نیمودعم یلوا  قیرط  هب  نیبیاغ و  اما  و 
. تافیلات ریاس  لیبق  زا  هن  دشاب  هیهافش  تاباطخ  لیبق  زا  نآرق  تاباطخ  هک  تسا  نیاربانب  ام  قح  رد  قوف  بلطم  هتکن :

244 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ادیفم هعبط  یّلخ و  ول  هسفنب  ظفللا  نوک  وه  و  ّیعونلا - ّنّظلا  باب  نم  ّالا  ۀّـجح  سیل  ّیظفللا  روهظلا  ّناب  لیـصفتلا  اذـهل  هیجوتلا  نکمی  و 
-: دارملاب ّنّظلل 

، دارملا فالخ  یف  هعم  بطاخملا  عقی  هجو ال  یلع  مالکلا  ءاقلا  هیلع  بجیف  هماهفا  دـصقی  نم  ماهفا  مالکلا  نم  مّلکتملا  دوصقم  ناک  اذاف 
مّلکتملا نم  ۀـلفغل  اّما  هیلا و  یقلملا  مالکلا  هب  فنتکا  ام  یلا  تافتلالا  یف  هنم  ۀـلفغل  اّما  ناک  دوصقملا  فالخ  یف  هعوقو  ضرف  ول  ثیحب 
عامجالا داقعنا  عم  هسفن ، یف  حوجرم  لامتحا  عماّسلا  وا  مّلکتملا  نم  ۀـفلغلا  لامتحا  ّنا  مولعم  و  دارملاـب ؛ یفی  هجو  یلع  مـالکلا  ءاـقلا  یف 

. مهلاعفأ مهلاوقأ و  ءالقعلا  روما  عیمج  یف  ۀلفغلا  لامتحاب  ءانتعالا  مدع  یلع  ءاملعلا  ءالقعلا و  نم 
ام ۀیاور  وا  ۀیآ  یف  دجن  مل  اذا  ّاناف  ۀـلفغلا : یف  هببـس  رـصحنی  دوصقملا ال  فالخ  یف  هعوقوف  ماهفالاب  ادوصقم  صخّـشلا  نکی  مل  اذا  اّما  و 
نم ۀـلفغ  لجأل  لامتحالا  اذـه  نوکی  الف  انیلع  تفتخا  دـق  ۀـنیرقب  دارملا  مهف  دـق  بطاخملا  نوکی  نا  انلمتحا  هرهاظ و  نع  اـفراص  نوکی 

مالکلا ّلحم  یف  مّلکتملا  نم  ۀـلفغلا  قّقحت  مدـع  ّنا  عم  هماـهفا  دـصقی  نمل  ۀـنیرقلا  بصن  اـّلا  مّلکتملا  یلع  بجی  ـال  اذا  اـّنم - وا  مّلکتملا 
نم مّلکتملا و  ۀـّیلخدم  نع  ۀـجراخلا  ءافتخالا  یعاودـل  لب  اهنع - انتلفغ  نع  ابّبـسم  انیلع  ۀـنیرقلا  ءافتخا  سیل  و  اموصعم ، هنوکل  ضورفم 

. مالکلا هیلا  یقلا 
ام انه  سیل  انیلع  هئافتخا  باطخلا و  نیح  ۀـنیرقلا  دوجو  لاـمتحاف  صحفلا . انـضرف  ول  یّتح  دارملاـب  ّنّظلا  هسفنب  بجوی  ءیـش  اـنه  سیلف 
دق رومألا  نم  ریثک  اذا  اهب ، انرفظل  تناک  ول  اـّهناب  اـّنظ ، ول  و  ةداـعلا ، مکحی  ـال  ذا  اهدـجن . مل  اـهنع و  انـصّحفت  ول  یّتح  هتّیحوجرم  بجوی 

. انیلع تفتخا 
، ۀلصّتملا نئارقلا  ءافتناب  ّنظلا  لوصح  انمّلس  ول  ّانأ  عم  اهب  انرفظ  اّمم  رثکا  نئارقلا  رابخالا و  نم  انیلع  یفتخا  ام  ّناب  ملعلا  يوعد  دعبی  لب ال 

مالکلا رهاظل  ۀفراصلا  بطاخملا  دنع  ۀمولعملا  ۀیئزجلا  وا  ۀّیلکلا  ۀّیلقنلا  وا  ۀّیلقعلا  رومألا  نم  مّلکتملا  هیلع  دمتعا  ام  ۀّیلاحلا و  نئارقلا  ّنکل 
کلذ نکی  مل  مالکلا ، نم  رهاظلا  ةداراب  جراـخلا  نم  ّنظلا  لوصح  ضرف  ول  صحفلا و  ثحبلا و  دـعب  اـهئافتناب  ّنظلا  لـصحی  اّـمم  تسیل 

[. 96] ثحبملا لّوا  یف  هیلع  انهّبن  امک  مالکلا  یلا  ادنتسم  اّنظ 
245 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( هر  ) یمق يازریم  هلاقم  زا  هیجوت 
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باب زا  افرـص  رگم  تسین  تجح  یظفل  روهظ  هک : مینک  هیجوت  وحن  نیدب  ار  نیناوق ) بحاص   ) لیـصفت نیا  تسا  نکمم  دیامرفیم : خـیش 
(. یعیبط  ) یعون نظ 

عون يارب   ) تسا ملکتم  دوصقم  دارم و  هب  نظ  دـیفم  هنیرق ، دوجو  نودـب  اـتاذ و  هک  يوحن  هب  تسا  ظـفل  دوخ  ءاـقلا  یعوـن  نظ  زا  دارم  و 
(. نیبطاخم

شمالک تسا  مزال  وا  رب  تسا  هدش  دصق  هدارا و  وا  هب  میهفت  هک  تسا  یـسک  هب  ندنامهف  نخـس  ءاقلا  ملکت و  زا  ملکتم  دـصق  رگا  سپ :
بطاخم انایحا  رگا  هک  يروطهب  دبایرد ، ار  نآ  دریگن و  رارق  ملکتم  دارم  فالخ  رد  مالک  نآ  هطـساوهب  بطاخم  هک  دـیوگب  يوحن  هب  ار 

ءاقلا وا  میهفت  تهج  ملکتم  مالک  هارمه  هچنآ  هب  شهجوت  مدع  تلفغ و  لولعم  ای  هدیمهفن  ار  نآ  تفرگ و  رارق  ملکتم )  ) دارم فالخ  رد 
. دشاب میهفت  رد  یفاو  هک  يوحن  هب  شمالک  ءاقلا  رد  تسا  ملکتم  تافتلا  مدع  تلفغ و  لولعم  ای  و  دشاب ، تسا  هدش 

رب هوالع  تسا  یحوجرم  لامتحا  هسفن  یف  اتاذ و  هدنونـش  ای  دشاب  هدـنیوگ  بناج  زا  روکذـم  لامتحا  ود  زا  کیره  هک  تسا  مولعم  هتبلا :
. دشابیم ناشلاوقا  لاعفا و  رد  تلفغ  هب  انتعا  مدع  رب  املع  القع و  عامجا  هکنآ 

رد ماهفالاب  دوصقم  ریغ  صخش  عوقو  سپ  دشاب ) هتشادن  میهفت  دصق  یصخش  هب  تبسن  ملکتم  و   ) دشابن ماهفالاب  دوصقم  یـصخش  رگا  و 
فرص شرهاظ  زا  ار  نآ  هک  ياهنیرق  یتیاور  ای  هیآ  رد  ام  یتقو  هکنآ  هچ  تسین  تلفغ  رد  رصحنم  شببـس  ملکتم  دوصقم  دارم و  فالخ 
تسا هدومن  كرد  هدنام  یفخم  ام  راظنا  زا  هک  ياهنیرق  هطساوهب  ار  ملکتم  دارم  بطاخم  صخش  هک  میهدب  لامتحا  میدرکن و  ادیپ  دیامن 

. تسین ام  دوخ  ای  ملکتم  تلفغ  لولعم  ندرکن  كرد  نیا  سپ  میاهتفاین ، تسد  ملکتم  دوصقم  دارم و  هب  هک  میتسه  ام  نیا  و 
عراش ام  ثحب  لحم  نوچ   ) هکنیا رب  هوالع  تسا  دـصق  دروم  وا  میهفت  هک  یـسک  هب  تبـسن  هنیرق  بصن  رگم  تسین  بجاو  ملکتم  رب  اریز 

: تسانعم نیا  یضتقم  وا  تمصع  هکنآ  هچ  تسا  یفتنم  اعطق  وا  زا  تلفغ  لامتحا  تسا ) سدقم 
تلاخد زا  جراخ  نآ  ءافتخا  هک  تسا  یتاهج  یعاود و  رطاخ  هب  هکلب  تسین  ام  تلفغ  زا  ببـسم  لولعم و  ام  زا  هنیرق  ندـنام  ناهنپ  اـما  و 

. تسا هتفرگ  تروص  بطاخم  ملکتم و 
نظ لوصح  بجوم  ام ) هب  تبسن   ) هک هدیدرگن  رداص  یملکتم  زا  یمالک  یضرف ، نینچ  رد  سپ :

246 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تبسن ياهنیرق ) نینچ   ) دوجو ّتیحوجرم  رب  یلیلد  مه  زاب  میتفاین  تسد  ياهنیرق  هب  صحف  زا  سپ  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  دوشب  دارم  هب 

. درادن دوجو  ام  زا  شئافتخا  نیبطاخم و  هب 
، نآ هب  یبایتسد  رفظ و  مدع  تروص  رد  تفایتسد و  نآرب  دیاب  صحف  زا  دعب  هک  دـنکیمن  مکح  تداع  فرع و  ضرف ) نیا  رد   ) اریز

؟ ارچ دوشیم  ادیپ  نآ  ءافتنا  هب  نظ 
. تسا ناهنپ  یفخم و  ام  رب  هک  تسه  روما  زا  يرایسب  هکاریز 

يروما زا  رتشیب  بتارم  هب  دـناناهنپ  ام  راظنا  زا  دنتـسه و  ینآرق  رهاوظ  فرـص  بجوم  هک  ینئارق  رابخا و  هک  تسین  دـیعب  اـعدا  نیا  هکلب 
. میتسه علطم  ناشدوجو  زا  هتفای و  تسد  اهنادب  ام  هک  تسا 

نئارق اما  دوشب  هلـصتم ) نئارق   ) دوجو مدـع  هب  نظ  لوصح  بجوم  نئارق ) هب  نتفاین  تسد  نآرق و  زا  صحف   ) هک ضرف  هب  هتـشذگ  نیا  زا 
باـطخ تقو  رد  بطاـخم  دزن  و  یئزج ) اـی  هدوـب  یلک  هکنیا  زا  معا  هیلقن  هیلقع و  روـما  زا   ) هدرک داـمتعا  نآ  هب  ملکتم  ار  هچنآ  هیلاـح و 
دناهدرک فرـص  ناشروهظ  زا  ار  رهاوظ  هک  اهنآ  کمک  هب  زین  بطاخم  دومن و  ءاقلا  ار  مـالک  اـهنآ  هب  داـمتعا  هب  ملکتم  دـناهدوب و  مولعم 

. دوش ادیپ  اهنآ  مدع  هب  نظ  شنتفای  زا  سأیلا  صحف و  زا  سپ  هک  تسین  يرما  تسا ، هتفایرد  ار  دوصقم  دارم و 
تسا هیجراخ  هنیرق  هطساو  هب  هدوبن ) شمالک  رد  هفراص  هنیرق  هدرک و  هدارا  ار  رهاوظ  ملکتم  هکنیا  هب   ) نظ لوصح  هک  دوش  ضرف  رگا  و 
ثحب ردـص  رد  هچناـنچ  تسا ، مـالک  زا  جراـخ  يرما  نظ  نیا  لوصح  اـشنم  هکلب  تسناد ، مـالک  ظـفل و  هب  دنتـسم  ار  نظ  نیا  ناوتیمن 
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. میدش رکذتم 
247 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ صاخ نظ  باب  زا  ای  تسا و  یعون  نظ  باب  زا  رهاوظ  تیجح  دییامرفب  همدقم  * 

. صاخ نظ  باب  زا  هن  تسا  یعون  نظ  هدافا  باب  زا  رهاوظ  تیجح  روهشم  يانبم  رب  دش  هتفگ  هکنانچ  فلا )
دارم هب  نظ  هدننکلیـصحت  نیبطاـخم  يارب  هیجراـخ  نئارق  زا  رظنعطق  اـب  هعبط  یّلخ و  ول  هک  تسا  يروـط  ملکتم  زا  هرداـص  مـالک  ینعی :

. تسا مالک  رهاظ  نیمه  ملکتم  دارم  هک  دوش  نئمطم  هدنونش  دشاب و  ملکتم 
. دوب لطاب  زین  دّبعت  هب  لوق  هک  روطنامه  تسین  رهاوظ  تیجح  رایعم  فلاخم  هچ  دشاب  قفاوم  هچ  یصخش  نظ  نیاربانب :

؟ تسیچ هدنیوگ  کی  هفیظو  یلک  روطهب  * 
: هک تسا  نیا  تمکح  لقع و  ساسا  رب  هدنیوگ  هفیظو 

ریغ رد  الا  دنوشن و  لهج  هب  ءارغا  دـنبایرد و  ار  وا  دوصقم  دارم و  ماهفالاب  نیدوصقم  ناگدنونـش و  هک  دـنک  نایب  یتروص  هب  ار  شمالک 
. تسا لقاع  لقع  میکح و  تمکح  فالخ  نخس  نآ  تروص  نیا 

؟ دنمهفب ار  يو  دارم  مه  ماهفالاب  نیدوصقم  ریغ  یتح  نارگید و  هک  دنک  نایب  يوحن  هب  ار  شمالک  تسا  فظوم  هدنیوگ  ایآ  * 
. تسین مه  تمکح  لقع و  فالخ  اما  ریخ ،

؟ تسیچ یمق  يازریم  بانج  لیصفت  نیا  زا  خیش  هیجوت  قوف  تامدقم  ظفح  اب  * 
: دیامرفیم هک  تسا  نیا 

يوحن هب  ار  شمالک  تسا و  میهفت  ماقم  رد  اهنآ  هب  تبـسن  هدنیوگ  هک  دنراد  نیقی  ماهفالاب  نیدوصقم  هک : تسا  نآ  لیـصفت  نیا  هفـسلف 
دهدیم هک  یلامتحا  اهنت  دنک ، ناهنپ  وا  زا  ار  ياهنیرق  تقوکی  هک  دهدیمن  لامتحا  اذل  و  دمهفب . ار  يو  دوصقم  هدونش  هک  دنکیم  ادا 

: هک تسا  نیا 
. دشاب هدرواین  تسا  رهاظ  فالخرب  هک  هنیرق  هدومن و  تلفغ  ملکتم  دیاش  - 1

. مشاب هتفرگن  ار  هنیرق  تلفغ  يور  زا  نم  دیاش  و  - 2
: لاح

. درادیمرب تلفغ  مدع  لصا  اب  ار  قوف  لامتحا  الوا :
. دننکیمن انتعا  نوهوم  موهوم و  تالامتحا  نینچ  هب  ملاع  يالقع  ایناث :

. دنکیم ادیپ  مّلکتم  دارم  هب  هّنظم  هجیتن : رد 
248 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لاح
. تسا هدومن  ادیپ  ملکتم  دارم  هب  هّنظم  یفرط  زا 

. تسا هنظم  زین  رهاوظ  رد  تیجح  رایعم  مه  یفرط  زا 
. دناتجح وا  قح  رد  رهاوظ  هجیتن : رد 

؟ تسیچ خیش  هیجوت  نیا  رد  ماهفالاب  نیدوصقم  ریغ  فیلکت  * 
: ناشیا هک  تسا  نیا 

: لاح دنهدیم  زین  ار  نئارق  ءافتخا  لامتحا  دنهدیم ، بطاخم  ای  ملکتم  بناج  زا  تلفغ  لامتحا  هکنیا  رب  هوالع  فلا :
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. تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  مود  لامتحا  نکل  دننکیم و  عفد  تلفغ  مدع  لصا  اب  ار  لوا  لامتحا 
: لثملا یف 

هیلاقم هیلاح ، نئارق  دیاش  هکلب  تسین  هنیرق  دوجو  مدع  رب  لیلد  دنتفاین  فالخرب  ياهنیرق  دندرک و  وجتـسج  تایاور  تایآ و  نایم  رد  رگا 
راگزور نیا  رد  ام  تسد  هب  نکل  دـناهدیمهف و  ار  یلوم  دارم  نآ  هلیـسو  هب  نامز  نآ  رد  نیرـضاح  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ياهیماقم  ای  و 

. میمهفب ار  یلوم  دارم  میناوتیمن  ام  اذل  تسا و  هدیسرن 
: لاح

. دوشیم هداد  ام  قح  رد  هنیرق  ءافتخا  لامتحا  یتقو 
. تشادرب هب  ار  یلامتحا  نینچ  ناوتیمن  مه  لصا  اب  و 

. دشابیمن زیاج  ام  يارب  صاخ  نظ  باب  زا  تایاور  تایآ و  رهاوظ  هب  ذخا  سپ  هک  میریگیم  هجیتن 
تمـصع ماقم  ياراد  هک  ارچ  تسا  یفتنم  اهنآ  هدـنیوگ  زا  مه  تلفغ : لامتحا  تسا ، تیاور  تایآ و  ام  ثحب  دروم  هک  اجنآ  زا  نیارباـنب 

وجتـسج هب  صالخا  شـالت و  ماـمت  اـب  هک  دنتـسه  نیدـهتجم  تاـباطخ  نیا  هب  نیبطاـخم  هک  ارچ  تسا  یفتنم  ناگدنونـش  زا  مه  دنتـسه .
. دنتفاین رهاظ  فالخرب  ینئارق  نکل  دناهتخادرپ و 

(. نئارق ءافتخا  ینعی :  ) مود لامتحا  دنامیم  یقاب  دشابیم و  یفتنم  هیف  نحن  ام  رد  هدوب  لامتحا  نیلوا  هک  تلفغ  لامتحا  سپ :
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  نئارق  ءافتخا  هفسلف  سپ  * 

: لیبق زا  دنرادن  مالک  روهظ  هب  یطبر  چیه  هک  دنتسه  ياهیجراخ  لماوع  للع و  نئارق  ءافتخا  هفسلف 
. دناهدش ءافتخا  ببس  هک  نیملاظ  ملظ  صاخ و  لقن  مدع  ماع و  لقن  ای  ثیداحا  عیطقت 

249 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  دراد  ناکما  نئارق ) ءافتخا   ) مود لامتحا  عفد  ایآ  * 

تـسا یقاب  دوخ  توق  هب  زین  سأیلا  صحفلا و  دـعب  یتح  دوشیمن و  هتـشادرب  یلـصا  چـیه  اب  تسا و  يوق  یلامتحا  لامتحا ، نیا  هکنوچ 
: سپ تسا . هدیسرن  ام  تسد  هب  یلو  تسا  هدوب  اهنآ  رد  ینئارق  دیاش  هک  هدوب  يرایسب  تایاور  هکنیا  هژیوهب 

. دوشیمن لصاح  هدوجوم  رهاوظ  زا  ملکتم  دوصقم  دارم و  هب  نانیمطا  - 1
. درادن تیجح  سپ  تسا  یعون  نظ  هدافا  مه ، رهاوظ  تیجح  طانم  هک  اجنآ  زا  - 2

: هجیتن
. ریخ ماهفالاب  نیدوصقم  ریغ  یلو  دنراد  ار  رهاوظ  هب  ذخا  کسمت و  قح  املع  نیدهتجم و  اجنیا  رد 

؟ دناعون دنچ  رب  نئارق  دییامرفب  ۀمدقم  * 
. هیظفل ریغ  - 2 هیظفل ، - 1 عون : ود  رب 
؟ دناعون دنچ  رب  دوخ  هیظفل  نئارق  * 

. هلصفنم - 2 هلصتم ، - 1 دناعون : ود  رب 
؟ دناعون دنچ  رب  هیظفل  ریغ  نئارق  * 

. هیلقع - 3 هیماقم ، - 2 هیلاح ، - 1 عون : هس  رب 
؟ تسا هنوگچ  ازریم  بانج  هلاقم  زا  دعب  هلحرم  رد  خیش  هیجوت  هلدا  قوف  همدقم  ظفح  اب  * 

نکل و  دیـسریم . ام  تسد  هب  ّالا  هدوبن و  نایم  رد  ياهلـصتم  هیظفل  نئارق  هک  دوش  لصاح  ناـنیمطا  صحفلا  دـعب  هک  ضرف  هب  دـیامرفیم :
: هک تسا  حرطم  لاؤس  نیا 
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دوـصقم هک  مه  هدنونـش  تسا و  هدوـمرف  ار  یبـلطم  هیقت  ماـقم  رد  ماـما  دـیاش  هکنوـچ  مینک ؟ یفن  هنوـگچ  ار  هیماـقم  هیلاـح و  نئارق  - 1
. میرادن یعالطا  لاح  نآ  زا  ام  هک  نونکا  یلو  تسا  هدیمهف  ار  بلطم  هدوب  ماهفالاب 

هک یلاـح  رد  تسا  هدوب  رظح  مهوـت  اـی  رظح و  کـی  لاـبند  هب  هدوـمرف  ماـما  هک  يرما  نیا  دـیاش  هکنوـچ  مینک ؟ هچ  ار  هیلقع  نئارق  - 2
. میرادن ربخ  نآ  زا  ام  هکنآ  لاح  هدومن و  كرد  ار  انعم  نیا  مه  ماهفالاب  دوصقم  هتشادن و  بوجو  رب  تلالد 

اب نآ  زا  مه  ماهفالاب  دوصقم  هدومن و  ناونع  ار  هلـصفنم  هنیرق  يرگید  ياج  رد  ماـما  دـیاش  هکاریز  مینک ؟ هچ  هلـصفنم  هیلقن  نئارق  اـب  - 3
. میرادن نآ  زا  یعالطا  ام  نکل  هدوب و  ربخ 

. دنامسق ود  رب  زین  هیلقن  نئارق  هتکن :
. یئزج هیلقن  نئارق  - 2 یلک ، هیلقن  نئارق  - 1

250 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
محل : » لثم یئزج  هیلقن  نئارق  و  رثکالا » یلع  نباف  تککـش  اذا   » يارب تسا  هنیرق  هک  کشلا » ریثکل  ّکش  ال  : » لثم یلک  هیلقن  نئارق  لاـثم :

.* ًاعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل * َّلِحُأ  يارب  تسا  هنیرق  هک  مارح » بنرألا 
. دننک کسمت  رهاوظ  هب  دنرادن  قح  ماهفالاب  نیدوصقم  ریغ  سپ :

اذل تسا و  مک  رایسب  هلصفنم  نئارق  رب  هدنیوگ  دامتعا  دنامالک و  هب  لصتم  هک  دنتسه  ینئارق  هلمج  زا  نئارق  رثکا  هک  دننک  لاکـشا  رگا  * 
تسا موهوم  حوجرم و  ناشلامتحا  نوچ  هلصفنم  نئارق  یلو  مینکیم  ادیپ  اهنآ )  ) مدع هب  نظ  هلصتم  نئارق  هب  تبسن  سأیلا  صحفلا و  دعب 
؟ دهدیم خساپ  هچ  خیش  میشابن ، ماهفالاب  دوصقم  دنچره  مینک  کسمت  رهاوظ  هب  میناوتیم  هجیتن  رد  دننکیمن  انتعا  نادب  ملاع  ءالقع 

: دیامرفیم خیش 
رایـسب هچ  تنـس  باتک و  رد  اریز  تسا  يوق  مه  رایـسب  هکلب  هدوبن  موهوم  تایاور  تایآ و  هب  تبـسن  هلـصفنم  نئارق  دوجو  لامتحا  الوا :

. تسا هلصفنم  نئارق  رب  دامتعا  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هدش  هدروآ  يرگید  نامز  رد  ای  رگید و  ياج  رد  اهنآ  دیقم  دناهدومرف و  ار  یتاقلطم 
قلطم زا  هنیرق  یلماوع  للع و  رثا  رد  دعب  ياهنامز  رد  یلو  هدوب  هلصتم  رما  ودب  رد  هچ  دنـشاب و  هدوب  هلـصفنم  ادتبا  زا  نئارق  نیا  هچ  لاح :

. دشاب هتشگ  ادج  ماع  ای  و 
 ... نایسن و لماع  انعم 3 - هب  لقن  لماع  رابخالا 2 - عیطقت  لماع  - 1 لثم :

. دشابیمن عفر  لباق  لصا  اب  هدوب و  يوق  نئارق  لاصفنا  لامتحا  هجیتن : رد 
. دیراد ینظ  نینچ  دوجو  رب  یلیلد  هچ  امش  دهاوخیمن  لیلد  هنظم  رگم  مینک  ادیپ  هنیرق  مدع  هب  نظ  هک  انملس  ایناث :

. تفای دهاوخ  همادا  هصالخ  نیا  لیصفت  يدعب  نتم  ود  رد  هک  نیناوق  بحاص  مالک  هیجوت  رد  خیش  یعس  تیاهن  دوب  نیا  هتکن :
251 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ةدافإلا ۀّیفیک  یف  مّلکتملا  ۀلفغ  لامتحالا  کلذ  أشنم  ناک  اذا  اهفالخ ، ةدارا  لامتحاب  ءانتعالا  مدع  ینعمب  ۀّجح  ظافلالا  رهاوظف  ۀلمجلاب  و 

ناک اذا  ام  نود  رومألا  عیمج  یف  ءانتعالا  مدع  یلع  قفتم  هسفن و  یف  حوجرم  وه  اّمم  ۀلفغلا  لامتحا  ّنأل  ةدافتسالا  ۀّیفیک  یف  بطاخملا  وا 
. انیلا تلصول  تناک  ول  اّهنأل  ۀّینظلا  وا  ۀّیعطقلا  ةداعلا  رجت  مل  رومأ  ءافتخا  نع  ابّبسم  لامتحالا 

ایاصولا و تاداهشلا و  ریراقالا و  يواعّدلا و  یف  مالکلا  رهاوظب  لمعلا  یلع  ءاملعلا  ءالقعلا و  قافتا  نم  اقباس ، انرکذ  ام  ّنا  رهظ : انه  نم  و 
. داتقلا طرخ  اهتابثا  نود  دبعتلا و  باب  نم  ۀّجح  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  نوک  تبثی  نا  ّالا  لیصفتلا  اذه  ّدر  یف  عفنی  تابتاکملا ال 

: همجرت
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هیجوت هصالخ 

: هکنآ مالک  هصالخ 
. تساهنآ رد  فالخ  هدارا  لامتحا  هب  ندرکن  انتعا  يانعم  هب  ظافلا  رهاوظ  ندوب  تجح  سپ 

. دشاب هدافتسا  تیفیک  رد  هدنونش  تلفغ  ای  هدوب و  میهفت  هدافا و  تیفیک  رد  هدنیوگ  تلفغ  فالخ ) هدارا   ) لامتحا نیا  اشنم  رگا  هتبلا :
بلاـطم هیلک  روـما و  ماـمت  رد  نآ  هب  یئاـنتعایب  رب  ءاـملع )  ) تسا و یحوـجرم  رما  اـتاذ  هک  تسا  يروـما  هـلمج  زا  تـلفغ  لاـمتحا  اریز 

. دنراد رظنقافتا 
مدـع صحف و  زا  دـعب  اـفرع  اـتداع و  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  رگا  هک  دـشاب  يروما  ندـش  ناـهنپ  زا  لولعم  ّببـسم و  لاـمتحا  نیا  رگا  اـما  و 
دروم ار  یلامتحا  نینچ  ناوتیمن  ینعی : . ) درک گنرد  فقوت و  دـیاب  دومن  ادـیپ  ناشمدـع  هب  نظ  اـی  عطق و  ناوتیمن  اـهنآ  هب  یباـیتسد 

(. دومن لمع  رهاظ  هب  هداد و  رارق  ییانتعایب 
: هکنیا رب  ینبم  میتفگ  رتولج  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 

دروم ار  اهنآ  هدرک و  انتعا  تالسارم  ایاصو و  تاداهش ، تاریرقت ، يواعد ، باب  رد  مالک  رهاوظ  هب  هک  تسا  نیا  رب  ءاملع  ءالقع و  قافتا 
تسا تجح  دبعت  باب  زا  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  هک  دوش  تباث  رگم  دنرادن  تیحالص  یمق ) ققحم   ) لیصفت نیا  در  يارب  دنهدیم  رارق  لمع 

. تسا رتراوشد  ةداتقلا  طرخ  زا  رما  نینچ  تابثا  هکیلاحرد  یعون  روهظ  هن 
252 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ ۀجح )...  ظافلالا  رهاوظ  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا  يانعم  هب  تیجح ) باوبا  همه  رد  ای   ) ظافلا باب  رد  رهاوظ  ندوب  تجح  هک  تسا  نیا 
. دومن انتعا  فالخ  لامتحا  نآ  هب  دیابن  دش  هداد  لیلد  ای  ظفل  رد  یفالخ  لامتحا  رگا 

؟ تسیچ کلذ )....  اشنم  ناک  ذا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک انعم  نیدب  تسا  ءانتعا  مدع  نآ  يارب  تلع  نایب 

: دشاب رما  ود  تسا  نکمم  رهاظ  فالخ  هدارا  لامتحا  نیا  اشنم 
. هدافتسا هدافا و  یگنوگچ  رد  هدنونش  هدنیوگ و  تلفغ  لامتحا  - 1

ادـیپ نظ  ای  عطق و  اهنآ  دوجو  مدـع  هب  ناوتیمن  زین  سأیلا  صحفلا و  دـعب  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  دوصقم  ءافتخا  رد  هک  ییاـههزیگنا  - 2
. دومن

نیا ینعی  تسا  تجح  روهظ  سفن  هکلب  دومن  انتعا  فالخ  لامتحا  نآ  هب  دـیابن  دـشاب  لوا  رما  رهاظ  فالخ  هدارا  لامتحا  أشنم  رگا  لاح :
. تسا انتعا  مدع  نآ  تلع  رما 

نینچ هکلب  دراد  رارق  ییاـنتعایب  دروم  ار  رهاـظ  فـالخ  لاـمتحا  نیا  ناوـتیمن  دـشاب  مود  رما  رهاـظ  فـالخ  هدارا  لاـمتحا  أـشنم  رگا  و 
. دراد لّمأت  فّقوت و  ياج  يدروم 

؟ تسیچ حوجرم )....  وه  امم  ۀلفغ  لامتحا  نال   ) ترابع زا  دارم  * 
رد ءاملع  مامت  ءالقع و  هلمج  هک : دـش  هتفگ  البق  هک  انعم  نیدـب  تسا  لوا  رما  يانبم  رب  رهاظ  فالخ  لامتحا  هب  ییانتعایب  رب  لـیلد  رکذ 

. دننکیم لمع  تاملک  رهاوظ  هب  تابتاکم  ایاصو و  تداهش و  ریراقا و  يواعد و  باب 
ترابع يارب  یتاهیجوت  ادـعب  هچناـنچ  دـننکیم و  لـمع  اـی  تواـضق و  وا  مـالک  رهاـظ  قبطرب  دومن  رارقا  يرما  هب  یـسک  رگا  لـثملا : یف 
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. دننکیمن هجوت  نادب  دروایب  شیوخ 
. دننکیمن انتعا  رهاظ  فالخ  تالامتحا  هب  دوشیم و  لمع  ذخا و  هتشون  نآ  روهظ  هب  تشون  ار  یبلطم  شاهمانّتیصو  رد  یّصوم  رگا  ای 

: دیوگیم هک  تروص  نیدب  دنکیم  نشور  ار  انتعا  مدع  نآ  لیلد  قوف  ترابع  لاح :
فرع لها  القع و  هک  اجنآ  زا  و  دـشاب ، رهاظ  فالخرب  هنیرق  دوجو  زا  یـشان  رهاظ  فالخ  لامتحا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  انتعا  مدـع  نیا 

نظ باـب  زا   ) دوشیم لـصاح  رهاوظ  هنوـگنیا  زا  هک  ینظ  مرجـال  دـننادیم ، یحوـجرم  رما  سأـیلا  صحف و  زا  دـعب  لاـمتحا  نآ  دوـجو 
. نارگید هب  تبسن  هچ  تسا و  باطخ  دروم  امیقتسم  هک  یسک  هب  تبسن  هچ  تسا  تجح  صاخ )

253 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هفیظو داد و  رثا  بیترت  دیابن  دشاب  یحوجرم  رما  هب  دنتسم  هک  يرهاظ  فالخ  لامتحا  هب   ) ینعی قوف  بلطم  زا  دیامرفیم : خیش  هجیتن : رد 

. درک هدافتسا  ناوتیمن  یمق  موحرم  لیصفت  ّدر  رد  تسا ) رهاظ  هب  لمع  بطاخم 
؟ تسیچ ۀجح )...  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  نوک  تبثی  نا  الا   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
: تفگ ناوتیم  یعون  روهظ  هن  تسا و  تجح  دبعت  باب  زا  هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  هک  دوش  تباث  رگا 

عفد ار  رهاظ  فالخ  لامتحا  هنیرق ، مدـع  لصا  کـمک  هب  هدومن و  لـصاح  نظ  دراوم ، ماـمت  هب  تبـسن  تاـباطخ  نیا  زا  عون  هک  اـجنآ  زا 
. دنشابیمن یصاخ  درفهبرصحنم  تسا و  ماع  ناشتجح  سپ  دننکیم ،

دروم رد  هدش  يراج  یـصاخ  دروم  رد  اهنت  هک  درادـن  یعنام  تسا  تجح  دـبعت  باب  زا  ۀـنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  هک  دوش  تباث  رگا  نیاربانب 
. دوشن يراج  يرگید  صاخ 

: تفگ ناوتیم  لثملا : یف 
یصو اهنت  یّـصوم  نالف  همانّتیـصو  رد  ای  هدش و  هتـشون  وا  هب  همان  نالف  هک  دنک  يراج  دناوتیم  یـسک  اهنت  ار  هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  لصا 

. دنرادن یقح  نینچ  نارگید  دنک و  لمع  لصا  نیا  هب  دناوتیم 
. داتقلا طرخ  زا  یتح  تسا  لکشم  رایسب  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  ندوب  يدبعت  تابثا  یلو  هتکن :

. تسا رادغیت  تخرد  راخ  غیت و  رب  ندیشک  تسد  داتقلا - طرخ  هتکن :
254 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
دهاـشملا نـم  ّناـب  ةدودرم : هتردـنل  حوـجرم  ۀلــصفنملا  ۀـنیرقلا  یلع  مـّلکتملا  داـمتعا  لاـمتحاف  نـئارقلا ، لاـصتا  بلاـغلا  ّنا  : » يوـعد و 

کلذ یف  دامتعالا  نوکل  ّالا  سیل  مالکلا و  یف  هدوجو  مدع  عم  تاقالطالا  تامومعلا و  رثکا  یلا  صیـصختلا  دـییقتلا و  قّرطت  سوسحملا 
اهل ضرع  نکل  ۀلصّتم  ۀّیلاقم  تناک  ما  ۀّیجراخلا  ۀّیلقّنلا  ۀّیلقعلا و  نئارقلاک  دامتعالا  دنع  ۀلـصفنم  تناک  ءاوس  ۀلـصفنملا  نئارقلا  یلع  هّلک 

. کلذ ریغ  وا  ینعملاب  لقّنلا  ۀهج  نم  توافّتلا  لوصح  وا  رابخألل  عیطقتلا  ضورعل  کلذ  دعب  لاصفنالا 
. ّصاخ لیلد  هرابتعا  یلع  نکی  مل  ّنّظلا  لصح  ول  ّهنا  لاقی : نا  ناکما  عم  انیلا . تلـصول  تناک  ول  اّهناب  ّنّظلا  لصحی  اّـمم ال  کـلذ  عیمجف 

. مهلاعفا مهلاوقا و  عیمج  یف  ءالقعلا  هیلع  قبطا  اّمم  مّلکتملا  وا  بطاخملل  ۀلصاحلا  ۀلفغلا  لامتحا  لباقم  یف  لصاحلا  ّنظلا  معن ،
. لصفلا اذهل  هیجّوتلا  نم  نکمی  ام  ۀیاهن  اذه 

: همجرت

نآ عفد  اعدا و  کی 
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یحوجرم رما  نئارق  نآ  یبایمک  لیلدب  هلصفنم  هنیرق  رب  ملکتم  دامتعا  هکنیا  لامتحا  سپ  دناهلصتم  نئارق  لیبق  زا  رتشیب  نئارق  هک  اعدا  نیا 
هکنیا ای  هدش  دراو  تامومع  تاقلطم و  رثکا  هب  تبـسن  صیـصخت  دییقت و  هک  دـهدیم  ناشن  سوسحم  هدـهاشم  اریز  تسا . دودرم  تسا ،

نیملکتم دامتعا  رطاخ  هب  زج  دیقت ) هیرظن   ) نیا تسین  درادن و  دوجو  تسا  قلطم  ای  ماع  رب  لمتشم  هک  یمالک  رد  تاصـصخم  تادیقم و 
زا جراخ  هک  ياهیلقن  هیلقع و  نئارق  لثم  دشاب  هلـصفنم  هنیرق  دامتعا  تقو  رد  هکنآ  زا  معا  هلـصفنم  نئارق  رب  دـییقت ) صیـصخت و   ) نآ رد 
نآ ریغ  اهنآ  ندومن  انعم  هب  لقن  ای  رابخا  باب  رد  عیطقت  لیلد  هب  ادـعب  نکل  هدوب  مـالک  هب  هلـصتم  هیلاـقم  هیظفل و  هنیرق  هکنآ  اـی  دـنامالک 

. تسا هدش  هلصتم ) هیلاقم  نئارق   ) نآ ضراع  لاصفنا 
رهاظ فالخرب  نئارق  نآ  هک  دننکیمن  لصاح  نظ ) ام  يارب   ) هک دنتسه  يروما  هلمج  زا  انعم و )...  هب  لقن  ای  رابخا  عیطقت   ) نیا مامت  سپ 
مدـع هب  مه   ) نظ رگا  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتـشذگ  نیا  زا  میدـشیم ، هاگآ  اـهنآ  زا  اـم  دندیـسریم و  اـم  هب  دنتـشاد ، دوجو  رگا 

لامتحا لباقم  رد  هک  ینظ  هلب : دـشاب .) تجح  صاخ  نظ  باب  زا  ات   ) درادـن دوجو  نآ  تیجح  رب  صاخ  یلیلد  دوش  لصاح  هنیرق ) دوجو 
زا مییامن ) عفد  ملکتم  بطاخم و  زا  ار  روبزم  لامتحا  میناوتیم  نآ  هطـساوهب  هک   ) هدـش لـصاح  اـم  يارب  ملکتم  اـی  بطاـخم  يارب  تلفغ 

. دننکیم لمع  نآ  قبطرب  دامتعا و  نآ  هب  ناشلامعا  راتفگ و  مامت  رد  ءالقع  هک  تسا  ياهصاخ  نونظ 
255 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسا ياهلئسم  هچ  لباقم  رد  خیش  زا  لقن  هب  روکذم  ياعدا  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  هیجوت  زارف  نیرخآ  لباقم  رد 
. دش دهاوخن  ادیپ  ینظ  نینچ  هلصفنم  نئارق  هب  تبسن  یلو  دوش  ادیپ  تسا  نکمم  هلصتم  نئارق  هب  تبسن  هنیرق  مدع  هب  نظ 

؟ تسیچ روکذم  ياعدا  لصاح  * 
: دیوگیم یعدم  هک  تسا  نیا 

لیبق زا  دـنربیم  راک  هب  دوخ  تاملک  رد  ناگدـنیوگ  هک  ینئارق  رتشیب  نکل  تسا و  روطنیمه  مه  عقاو  تسا و  قح  روکذـم  يأر  هچرگا 
دوجو لامتحا  رد  دیابن  هک  اجنآ  ات  تسا  ذوذش  تردـن و  تیاهن  رد  هلـصفنم )  ) نئارق لیبق  نیا  دوجو  هلـصفنم و  هن  تسا و  هلـصتم  نئارق 

. دومن فرصنم  اهنآ  هب  ار  نهذ  اهنآ 
: دیدومرف البق  هک  یبلاطم  قوف و  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح 

. تسا یفتنم  دوخهبدوخ  هلصفنم  نئارق  دوجو  - 1
. میدومن لصاح  اهنآ  دوجو  مدع  هب  نظ  هدش و  یفن  مه  هلصتم  نئارق  امش  دوخ  رارقا  هب  - 2

. میشابن ماهفالاب  نیدوصقم  هلمج  زا  دنچره  تسا  زیاج  رهاوظ  هب  لمع  سپ :
. درادن دروم  الصا  روکذم  لیصفت  هجیتن : رد 

؟ تسیچ روکذم  ياعدا  هب  خیش  بانج  خساپ  لصاح  * 
یناوارف تامومع  هدوب و  دـیقم  يرایـسب  تاـقلطم  هک  مینیبیم  ناـیعلا  سحل و  اـب  هک  ارچ  دنتـسین  مک  هلـصفنم  نئارق  ـالوا : هک : تسا  نیا 

. درادن دوجو  صصخم  ای  دیقم  زا  يرثا  دناهتفرگ  رارق  قلطم  ای  ماع  هک  یمالک  نامه  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دناهدروخ ، صیصخت 
. دناروکذم يرگید  نامز  رد  ای  رگید  مالک  رد  دنالصفنم و  مالک  زا  نئارق  هنوگنیا  اذل ،

. دروایب ادعب  ار  دیقم  ای  صصخم  قلطم ، ای  مومع  ءاقلا  ماگنه  هک  دریگیم  میمصت  هک  تسا  هدنیوگ  دوخ  ای  - 1 اهنآ : لاصفنا  تهج  نکل 
. دوش اهنآ  دوجو  هب  یهاگآ  زا  تعنامم  اهنآ  ندرک  انعم  هب  لقن  ای  رابخا و  عیطقت  لثم : يرگید  روما  هکنیا  ای  و  - 2
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. دوشن ادیپ  روهظ  هب  نظ  هک  دوشیم  ببس  روما  نیا  همه  هظحالم  هجیتن : رد 
دیاب نظلاب ) لمع  ۀمرح  ۀـلاصا   ) لصا بجوم  هب  هکلب  درادـن . دوجو  ینظ  نینچ  تیجح  رب  یلیلد  دوش  ادـیپ  روهظ  هب  نظ  هک  انملـس  ایناث :

. دومن درط  ار  ینظ  نینچ 
256 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ّناف دـصقی ، مل  نم  هماهفا و  دـصق  نم  نیب  رهاظلا  نع  فراّصلا  مدـع  ۀـلاصا  یظفللا و  روهظلاب  لـمعلا  یف  قرف  ـال  ّهنا  فاـصنالا : ّنکل  و 

اذا ناسللا  لها  ّنأل  دصقی ، مل  نم  یف  راج  هماهفا  دـصق  نم  یلا  ۀبـسنلاب  رهاظلا  ۀـّیجح  یلع  ناسّللا  لها  ءاملعلا و  عامجا  نم  ّلد  ام  عیمج 
و اهدوجو ، ّناظم  یف  صحفلا  دعب  ۀفراص  ۀـنیرق  اودـجی  مل  اذا  هنم  هرهاظ  ةداراب  نومکحی  بطاخم  یلا  مّلکتم  نم  رداص  مالک  یلا  اورظن 

صخش یلا  صخش  نم  هّجوملا  بوتکملا  عقو  اذاف  همدع . باطخلاب و  نیدوصقم  مهنوک  نیب  نیمّلکتملا  تادارم  جارختـسا  یف  نوقّرفی  ال 
بوتکملا عم  ثلاثلا  اذه  كارتشا  انضرف  اذاف  هیلا  بوتکملا  یلا  هّجوتملا  باطخلا  نم  مّلکتملا  تادارم  جارختـسا  یف  لّمأتی  الف  ثلاث ، دیب 

ۀلثمالا عجار  نمل  حـضاو  اذـه  و  یلوملا . دارم  یلع  عالطالا  مدـعب  لاـثتمالا  كرت  یف  راذـتعالا  هل  زوجی  ـالف  مهنم ، یلوملا  دارا  اـمیف  هیلا 
. مهیلا ةدراولا  تاملکلا  یف  ناسللا  لها  لاح  اذه  ۀّیفرعلا 

: همجرت

دومن ازریم  بانج  لیصفت  رب  هک  یهیجوت  زا  خیش  خساپ 

بناج زا   ) وا میهفت  هک  یـسک  نایم  یتوافت  رهاوظ  زا  فراص  دوجو  مدـع  تلاصا  یظفل و  رهاوظ  هب  لمع  رد  هک : تسا  نیا  فاـصنا  اـما 
دوصقم هک  یـسک  هب  تبـسن  رهاوـظ  تیجح  رب  هک  ياهلدا  ماـمت  اریز  دـشابیمن . هدـشن  دـصق  شمیهفت  هک  یـسک  هدـش و  دـصق  ملکتم )

لها اریز  دنتـسه . يراج  زین  ماهفالاب  نیدوصقم  ریغ  هب  تبـسن  هرواحم ) لها  قافتا  و  ءاملع ، عامجا  لـیبق  زا   ) دراد تلـالد  تسا  ماـهفالاب 
رد هدنیوگ ) يوس  زا   ) مالک نآ  رهاظ  هدارا  هب  مکح  هک  دننکیم  رظن  هدش  ءاقلا  ياهدنونش  فرط  هب  هدنیوگ  زا  هک  یمالک  هب  یتقو  ناسل 

تادارم و جارختسا  رد  دنباین و  تسد  دوریم  نآ  نامگ  هک  ياهفراص  هنیرق  هب  صحف  زا  دعب  هکنیا  رب  طورـشم  دننکیم  نآ  هدنونـش  قح 
هب رگید  صخـش  هب  یـصخش  هدشهتـشون  همان  رگا  لثملا : یف  دـنراذگیمن . یقرف  ناشیا  ریغ  ماـهفالاب و  نیدوصقم  نیب  نیملکتم  دـصاقم 

دنکیمن لـّمأت  زگره  هدوـمن  بطاـخم )  ) هیلا بوـتکم  هب  يو  هک  یباـطخ  زا  ملکتم  تادارم  دـصاقم و  جارختـسا  رد  داـتفا  يرگید  تسد 
درف نیا  هک  میدومن  ضرف  رگا  اذلف : دمهفیم .) ار  نامه  زین  صخـش  نیا  و  دباییمرد ، هتـشون  نآ  زا  بطاخم  هک  ار  یـضرغ  نامه  ینعی  )

تـسین روذعم  نآ  ندرکن  لاثتما  مالک و  رهاظ  هب  لمع  كرت  رد  زین  وا  دنـشاب  كرتشم  مهاب  هدرک  هدارا  ملکتم  هچنآ  رد  بطاخم  اب  موس 
نیا و  مدرک . كرت  ار  رهاظ  اذل  هدوبن  علطم  یلوم  ملکتم و  دارم  زا  نم  دوبن ، نم  هجوتم  باطخ  نوچ  دیوگب : راذتعا  ماقم  رد  دناوتیمن  و 

. تسا نشور  حضاو و  یسب  دریگب  رظن  ریز  دروم  نیا  رد  ار  اهنآ  هریس  هدرک و  هعجارم  یفرع  هلثما  هب  هک  یسک  رب  رما 
257 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ فاصنالا ) نکل   ) ترابع رد  خیش  فده  * 

: لیلد هس  هب  تسا  نیناوق  بحاص  لیصفت  لاطبا 
؟ تسیچ لوا  لیلد  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

وا ریغ  اب  تسا  میهفتلاب  دوصقم  هک  یـسک  نیب  مکح  نیا  رد  دوش و  لمع  اـهنآ  هب  دـیاب  تسا و  تجح  اـعطق  ظاـفلا  رهاوظ  هک : تسا  نیا 
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. تسین یقرف 
؟ تسیچ رهاوظ  ذخا  هب  تبسن  نیدوصقم  ریغ  ماهفالاب و  نیدوصقم  نایم  قرف  مدع  نیا  رب  خیش  لیلد  * 

لمعلا بجاو  تجح و  زین  نیدوصقم  ریغ  هب  تبسن  دنتـسنادیم  تجح  ماهفالاب  نیدوصقم  قح  رد  ار  رهاوظ  هک  ياهلدا  نآ  هک : تسا  نیا 
. دننادیم

زین میهفتلاب  نیدوصقم  ریغ  قح  رد  دنتـسنادیم  تجح  میهفتلاب  نیدوصقم  قح  رد  ار  رهاوظ  هک  ناسل  لـها  هریـس  ءاـملع و  عاـمجا  ینعی :
. دننادیم تجح 

؟ تسا هنوگچ  ءالقعلا  مومع  دنع  رهاوظ  هب  لمع  ذخا و  * 
دننکیم لمع  ذخا و  مالک  رهاظ  هب  دوریم ) هنیرق  نامگ  هک  يدراوم  رد   ) نئارق هب  یبایتسد  مدع  سأیلا و  صحفلا و  زا  دعب  ملاع  يالقع 

. دنشابن ماهفالاب  دوصقم  ناشدوخ  هک  دنچره  تسا  رما  نالف  هدنیوگ  ای  هدنسیون و  نالف  دارم  هکنیا : هب  دننکیم  مکح  اذل  و 
ادـمع ای  اضقزا و  نک و  مادـعا  ار  همان  هدـنناسر  هک  دـنک  رکذ  نآ  رد  دـسیونب و  ياهمان  شلاّمع  زا  یکی  هب  یمکاح  رگا  اـیآ  لـثملا : یف 

نآ هب  ار  همان  متـسین و  ماهفالاب  دوصقم  نم  هک  دیوگیم  دـنکیمن و  رهاظ  نآ  هب  یهجوت  دـناوخب  ار  اوتحم  دـیاشگب و  ار  همان  نآ  لماح ،
. دراذگیم رارف  هب  اپ  هکنیا  ای  دناسریم و  لماع 

. دنراذگیمن نیدوصقم  ریغ  نیدوصقم و  نایم  یتوافت  دنهدیم و  رثا  بیترت  ملاع  يالقع  نیاربانب :
258 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ءاوس بطاخم ، یلا  مّلکتم  نم  ۀـهّجوملا  نئارقلا  نع  ةدّرجملا  ظافلالا  یف  ۀـقیقحلا  ۀـلاصا  یلا  عوجرلا  یف  مهنیب  فالخ  الف  ءاملعلا  اـّما  و 
دقف عم  اهب  لمعلا  یلا  ۀـجاحلا  تسم  ّمث  نّیعم ، صخـش  یلا  نّیعملا  یـصوملا  نع  ةرداصلا  ایاصولاک  ۀـّیئزجلا ، ماـکحالا  یف  کـلذ  ناـک 

یف اذـک  دوصقملا و  هیلا  یـصوملا  یلا  هّجوملا  مالکلا  کـلذ  رهاـظب  لـمعلا  بوجوب  ءاـتفالا  یف  نولّمأـتی  ـال  ءاـملعلا  ّناـف  هیلا ، یـصوملا 
نم دحا  لّمأتی  مل  ّهناف  ریغ ، مهبطاخم ال  میهفت  اهنم  دوصقملا  نوک  عم  ۀمئالا  نع  ةرداصلا  رابخالاک  ۀّیلکلا ، ماکحالا  یف  ناک  ما  ریراقالا ،

دـصق نم  بطاخملا و  ریغ  یلا  ۀبـسنلاب  ۀنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  ۀـّیجح  یلع  لیلدـلا  مدـعب  ارذـتعم  اهرهاوظ  نم  ماکحالا  ةدافتـسا  یف  ءاملعلا 
. هماهفا

: همجرت

نآ ریغ  ماهفالاب و  نیدوصقم  نایم  توافت  مدع  رب  عامجا 

: نیدهتجم ءاملع و  اما  و 
یفالتخا ءاملع  نایم  رد  دوشیم ، ءاقلا  ياهدنونـش  هب  ياهدـنیوگ  زا  هک  نئارق  زا  درجم  ظافلا  هب  تبـسن  هقیقحلا  ۀـلاصا  لصا  هب  عوجر  رد 

درف هب  نّیعم  هدننکّتیـصو  زا  هرداـص  ياـیاصو  لـثم  دـشاب  هیئزج  هیعرـش  ماـکحا  رد  فـالتخا ) ندوبن  نیا   ) هکنیا زا  معا  درادـن ، دوـجو 
رد ءاملع  يدروم ) نینچ  رد   ) سپ دوشیم ، همانتیصو  نآ  هب  لمع  بجوم  زاین  هیلا ، یصوم  نادقف  اب  یتح  یتدم  زا  سپ  هک  یـصخشم ،

. ریراقا رد  تسا  نینچمه  و  دننکیمن ، گنرد  هدش  ءاقلا  هیلا  یصوم  هب  یصوم  زا  هک  یمالک  نآ  رهاظ  هب  لمع  بوجو  هب  اوتف 
نیبطاخم میهفت  اهنآ  دارم  دوصقم و  هکنیا  اب  دـشاب ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  هرداص  رابخا  لثم  یلک ، ماکحا  رد  فالتخا ) مدـع   ) هکنیا ای  و 

: دناهدومرفن راذتعا  ماقم  رد  هدرکن و  گنرد  رابخا  نیا  رهاوظ  زا  ماکحا  هدافتسا  رد  ءاملع  زا  يدحا  کلذعم  اهنآ ، ریغ  هن  هدوب و  دوخ 
هب ناوتیمن  سپ  تسین  تسد  رد  هدوبن  دصق  دروم  ناشمیهفت  هک  اهنآ  بطاخم و  ریغ  هب  تسین  هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  ّتیجح  رب  یلیلد  نوچ 
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. دومن لمع  رهاوظ 
259 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

. تسا نآ  ریغ  میهفتلاب و  دوصقم  نایم  توافت  مدع  رد  املع  هریس  قافتا و 
؟ تسیچ هقیقحلا )...  ۀلاصا  یلا  عوجرلا  یف  مهنیب  فالخ  ال   ) زا دارم  * 

. تسا تّجح  دنتسه  درجم  فالخرب ، نئارق  زا  هک  یظافلا  رد  املع  رظن  زا  هقیقحلا  ۀلاصا  هک : تسا  نیا 
زا یخرب  رد  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  ردپ  نالف  هکنآ ، لثم  دناصخـشم . نیعم و  ود  ره  هدنونـش  هدـنیوگ و  هک  یئزج  ماکحا  رد  هچ  - 1

. دهدیم ای  هداد و  رارق  دوخ  ّیصو  شیاهراک 
نایب تاملک  ظافلا و  هلیـسو  هب  ار  یماکحا  دوخ  نیبطاخم  میهفت  روظنم  هب  تسا و  سّدـقم  عراـش  هدـنیوگ  هک  هیلک  ماـکحا  رد  هچ  و  - 2

. دیامرفیم
: لاح

، روهظ نآ  فارطا  رد  ءادـتبا  هکلب  دـنراذگیمن  یقرف  نیدوصقم  ریغ  اب  ماهفالاب  دوصقم  نیب  املع  یلک ، یئزج و  ماـکحا  زا  کیچـیه  رد 
. دنشابن میقتسم  بطاخم  دنچره  دننکیم  لمع  رهاظ  نامه  هب  دنتفاین  رهاظ  نآ  فالخرب  ياهنیرق  هچنانچ  هدرک  ثحب  صحف و 

؟ دینزب لاثم  هیئزج  ماکحا  رد  * 
يرگید درک ، توف  زین  ورمع  رگا  لاح  دنک  لمع  ام  تیصو  رهاظ  هب  دیاب  تسام  یصو  هک  ورمع  میدش ، توف  امـش  ای  نم  رگا  لثملا  یف 

هدوبن میهفتلاب  دوصقم  یمود  هیلا  یـصوم  هچرگا  ینعی : دنک . لمع  همانتیـصو  رهاظ  هب  دیاب  دوشیم  همانّتیـصو  يارجا  لوئـسم  هک  زین 
. دنک لمع  تسا  هدوب  میهفتلاب  دوصقم  هک  یلوا  هیلا  یصوم  لثم  دیاب  نکل  تسا و 

؟ تسا هنوگچ  رارقا  رد  مکح  * 
. تسا روکذم  مکح  لثم 

مهسفنا یلع  ءالقعلا  رارقا  : ) باب زا  دناوتیم  دینش  ار  رارقا  نآ  هنایفخم  مکاح  مدومن و  رارقا  ای ....  ینید و  هب  یـصخش  دزن  نم  رگا  ینعی :
بلطم ندرک  ناهنپ  رد  یعس  انایحا  هکلب  هتشادن  ار  مکاح  هب  میهفت  دصق  الصا  ّرقم  اهنت  هن  هکنآ  لاح  دنک و  لمع  رارقا  نآ  قبطرب  زیاج ،)

. تسا هتشاد  مه  ار  وا  زا 
. تسا تجح  زین  مکاح  دزن  تسا  تجح  میهفتلاب  دوصقم  شیپ  هک  روطنامه  ّرقم  نیا  مالک  رهاظ  کلذعم ، یلو 

؟ دینزب لاثم  هیلک  ماکحا  رد  * 
يارب طقف  هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  ای  هقیقحلا  ۀلاصا  هک  دناهدومرفن : املع  زا  يدحا  زین  هیلک  ماکحا  رد 

260 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هژیوهب همئا ، زا  هرداص  تایاور  هب  تبـسن  ام  کشالب  دـنرادن  ار  نآ  ندرک  يراـج  قح  نارگید  تسا و  ناـیرج  لـباق  ماـهفالاب  نیدوصقم 
ماکحا طابنتـسا  يارب  اج  همه  هک  تسا  نیا  رب  املع  هریـس  کلذعم  میاهدوبن  ماهفالاب  دوصقم  دناهدوب  لاؤس  زا  خساپ  ماقم  رد  هک  يرابخا 

ام یهقف  بتک  هک  دـننکیم ، دانتـسا  اـهنآ  رهاوـظ  هب  هنیرق  هب  یباـیتسد  مدـع  صحف و  زا  سپ  دـننکیم و  هعجارم  تاـیاور  هب  هّیلک  هّیعرش 
. تسا بلاطم  نیا  رب  ایوگ  يدهاش 

رهاوظ سپ ، مینک . کسمت  رهاوظ  هب  دیابن  سپ  میاهدوبن  ماهفالاب  دوصقم  رابخا  هب  تبسن  ام  تسا : هدومرفن  نونکات  یهیقف  چیه  هجیتن : رد 
. دناتجح همه  يارب  فالخرب  نئارق  زا  سأیلا  صحفلا و  دعب  رابخا 
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261 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ول اّهنأ  عم  داسفلا . ۀحضاو  نیفّنصملا ،» فیلأت  لیبق  نم  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  ةرداصلا  رابخالا  نوک  یلع  ءانبلل  مهنم  کلذ  نوک   » يوعد و 
رهاظ ّناب  فرتعم  لّصفملا  ّنأل  روکذـملا ، لیـصفتلا  ةرمث  عفترتف  لیبقلا ، اذـه  نم  نوکی  ناب  یلوا  ّهناف  زیزعلا ، باـتکلا  یف  ترجل  تّحص 

هّجوملا مالکلا  روهظ  رابتعا  یف  همالک  اّمنا  و  ّنظلا . قلطم  یف  هلوخدـل  ال  صوصخلاب ، ۀّـجح  نیّفلؤملا  فیلأت  لیبق  نم  وه  يذـلا  مـالکلا 
. هریغ یلا  ۀبسنلاب  ّصاخ  بطاخم  یلا 

: همجرت

نآ خساپ  ازریم و  بانج  زا  یگدنیامن  هب  اعدا  کی 

رهاوظ زا  ماکحا  هدافتـسا  رد   ) ءاملع نایم  نآ ) ریغ  میهفتلاب و  نیدوصقم  نایم  رد  فـالتخا  مدـع  و   ) قاـفتا هریـس و  نیا  هکنیا ، ياـعدا  و 
. تسا نشور  شداسف  تسا ) هفلؤم  هفنصم و  بتک  لیبق  زا  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  هرداص  رابخا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رابخا ،

. درک ریرقت  زین  میرک  نآرق  دروم  رد  ار  نآ  انیع  ناوتیم  دشاب  تسرد  اعدا  نیا  رگا  نآرب ، هوالع 
. دنرتیلوا دنشاب  هفنصم  بتک  لیبق  زا  هکنیا  رد  ینآرق  رهاوظ  هکلب 

ای نیفنـصم  فینـصت  لـیبق  زا  هک  یمـالک  رهاـظ  هک  تسا  فرتـعم  دوـخ  یمق  يازریم  هک  ارچ  دوریم  نیب  زا  روکذـم  لیـصفت  هرمث  سپ 
. قلطم نظ  هن  تسا و  تجح  صاخ  نظ  باب  زا  تسا  نیفلؤم  فیلأت 

روهظ تیجح  رابتعا و  رد  طقف  ازریم  بانج  ثحب  هک  ارچ  تسا . جراخ  ناـشیا  ثحب  هریاد  زا  دـشاب  لـیبق  نیا  زا  هک  یمـالک  ره  الـصا  و 
. نآ هب  بطاخم  ریغ  هب  تبسن  تسا  مالک 

262 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یعدم  نیا  ياعدا  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

تّجح اقلطم  رهاوظ  هک  تسا  باب  نیا  زا  هن  ناشیا  ریغ  ماهفالاب و  نیب  ناشتوافت  مدـع  رابخا و  رهاوظ  تیجح  رب  اهنآ  قاـفتا  اـملع و  هریس 
ات اهناسنا  همه  تسا و  نیفنـصم  تافیلأت  بتک و  لـیبق  زا  هرداـص  راـبخا  هک  اـجنآ  زا  هکلب  تسین  تباـث  نیدوصقملا  نیب  لیـصفت  تسا و 

دشابیمن و يراج  تاباطخ  زا  هنوگنیا  رد  ازریم  لیـصفت  دننکیم ، لمع  نآ  رهاوظ  هب  و  دناماهفالاب ، دوصقم  رابخا  نآ  هب  تبـسن  هشیمه 
. مینک لمع  رهاوظ  هب  میرادن  قح  ام  دیوگیم : اذل  درادن و  لوبق  ار  انبم  نیا  وا 

؟ تسیچ اعدا  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
هب تبـسن  ار  دوخ  دوخ ، هریـس  رد  گرزب  ياملع  دوش  هتفگ  هک  تسین  لوقعم  ینعی : تسا . داـسفلا  حـضاو  اـعدا  نیا  ـالوا : هک : تسا  نیا 

هدرک و لـمع  اذـل  دناهتـسنادیم و  میقتـسم  بطاـخم  ماـهفالاب و  دوصقم  هدوب ) یـصاخ  درف  هب  خـساپ  رد  هک  يراـبخا  یتـح   ) همئا راـبخا 
. دشابیم ءالقعلا  دنع  هفورعم  شور  نامه  يانبم  رب  دننکیم  لمع  رهاوظ  هب  اهقف  رگا  هکلب  دننکیم .

هک ارچ  دوب ، مزتلم  نآ  هب  دیاب  زین  فیرـش  باتک  رهاوظ  رد  دشابیم و  يراج  زین  ینآرق  رهاوظ  رد  انیع  دشاب ، تسرد  امـش  نایب  رگا  ایناث :
بناج زا  نآرق  هکنوچ : دشاب ، نیفنصم  تافیلأت  وزج  یلوا  قیرط  هب  دیاب  نآرق  دننادیم ، نیفنـصم  تافینـصت  لیبق  زا  ار  رابخا  ءاملع  رگا 

اب توافتم و  طیارـش  فلتخم و  ياههرود  رد  موصعم و  هدراهچ  زا  راـبخا  هکنآ  لاـح  تسا و  هدـش  رداـص  شور  کـی  هب  مّلکتم و  کـی 
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. تسا هدش  رداص  هیقت  رد  تالامتحا  همهنآ 
لیبـق زا  مـالک  رهاـظ  رگا  هک  دراد  لوبق  زین  وا  دوخ  اریز  درادـن . رمث  یمق  يازریم  لیـصفت  رگید  میدـش ، لـئاق  قوـف  بلطم  هب  رگا  لاـح 

لوا مسق  زا  ّتنـس  نآرق و  و  دـشابن ، هنوگنیا  هک  تسا  یمالک  رد  وا  نخـس  تسا و  تجح  صاخ  نظ  باـب  زا  دـشاب  نیفنـصم  فینـصت 
. دنشابیم

. دناتّجح ّصاخ  ّنظ  باب  زا  تنس  نآرق و  رهاوظ  زین  ازریم  رظن  هب  سپ :
263 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ّنّظلا ۀـّیجح  یلع  کلذ  ءانتبا  نود  نم  رابخألا  رهاوظب  نولمعی  مّهناب  نیملـسملا  ءاهقف  ۀـقیرط  یف  عّبتتم  ّلکل  لصاح  عطقلا  ّنا  لصاحلا : و 

عامجالاب و امولعم  هقفلا  مظعم  نوک  ایعّدم  داحآلا ، رابخأب  لمعلا  رکنی  حاتفنالا و  یعّدی  نم  اهب  لمعی  لب  دادسنالا ، لیلدـب  ۀـتباثلا  قلطملا 
رهاوظب نولمعی  امک  مهیلا  ةدراولا  رابخالا  رهاوظب  نولمعی  اوناک  مّهناف  ۀّـمئالا ، باحـصا  ةریـس  اضیأ  کلذ  یلع  ّلدـی  و  ةرتاوتملا . رابخالا 

. یتأیس امک  همدع ، صحفلاب و  ّالا  امهنیب  نوقرفی  مالّسلا ال  مهیلع  مهتّمئا  نم  اهنوعمسی  یّتلا  لاوقالا 
: همجرت

مالک لصاح 

هب لمع  نیا   ) هکنیا نودب  هدرک  لمع  رابخا  رهاوظ  هب  ناشیا  هک  دوشیم  لصاح  ملع  ناملـسم  ياهقف  هریـس  رد  هدننکعبتت  ره  يارب  هکنآ :
یعدم هک  یناسک  رهاوظ ، نیا  هب  دننکیم  لمع  هکلب  تسا ، تباث  دادسنا  لیلد  هب  هک  دننادب  یّنظ  قلطم  تیجح  يانبم  رب  ار ) رابخا  رهاوظ 

و تسا . مولعم  هرتاوتم  رابخا  عامجا و  هار  زا  هیقف  مظعا  تمـسق  دننکیم  اعدا  هکیلاحرد  دنداحآ  رابخا  هب  لمع  رکنم  ملع و  باب  حاتفنا 
هدیسر اهنآ  هب  طئاسو  نیلقان و  هطـساوهب  هک  يرابخا  رهاوظ  هب  ناشیا  اریز  همئا ، باحـصا  هریـس  رهاوظ  هب  لمع  نیا  رب  دنکیم  تلالد  زین 

یقرف چیه  دروم  نیا  رد  دـننکیم و  لمع  دـنوشیم  ناشیا  هسدـقم  تاوذ  زا  هک  همئا  ياههدومرف  رهاوظ  هب  هک  روطنامه  دـننکیم ، لمع 
زا لبق  رهاوظ  هب  لمع  دـناهتفگ : هداد و  رارق  صحف  مدـع  صحف و  ار  نآ  مدـع  رهاوظ و  هب  لمع  رد  قرف  طاـنم  هکنیا ، رگم  دنتـسین  لـئاق 

. دشابیم زیاج  صحف  زا  دعب  یلو  هدوبن  زیاج  صحف 
لئاسملا حیرشت 

؟ دینک نایب  هداس  نابز  هب  ار  روکذم  لصاح  هصالخ  * 
ّنظ يانبم  رب  لمع  ذـخا و  نیا  دـناهدومنیم و  لمع  ذـخا و  تایاور  تایآ و  رهاـظ  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  مالـسا  ياـهقف  هّرمتـسم  هریس 

رب هکلب  دـناهدرک  لمع  رابخا  نیمه  رهاوظ  هب  دـحاو ، ربخ  هب  لمع  نیرکنم  مه  نّویحاتفنا و  مه  هک  ارچ  تسا  هدوبن  دادـسنا  لیلد  قلطم و 
. تسا هدوب  هینالقع  هریس  ساسا 

هک یثیداحا  ای  دناهدینـشیم و  همئا  ياهبل  زا  اهافـش  هک  یثیداحا  نیب  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  مه  همئا  باحـصا  شور  هریـس و  نآرب : هوالع 
دوبن هب  نانیمطا  زا  دعب  دندرکیم و  صحف  ادتبا  هتبلا : دندومنیم . لمع  ود  ره  هب  هتشاذگیمن و  یقرف  تسا  هدیسر  اهنآ  هب  نایوار  طسوت 

. دندومنیم کسمت  تاروهظ  هب  نئارق 
. دناهتشاذگن یقرف  نیدوصقم  ریغ  ماهفالاب و  نیدوصقم  نایم  هّمئا  باحصا  اهقف و  القع ، هجیتن : رد 

264 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀّمئالا باحصا  ءاملعلا و  نم  ۀّیعطقلا  ةریّسلل  فلاخم  هریغ  بطاخملا و  نیب  ۀنیرقلا  مدع  ۀقیقحلا و  ۀلاصا  ۀّیجح  یف  قرفلا  ّنا  لصاحلا  و 
ۀلاصا قلطم  نیب  دارملا و  مهف  یف  ءاطخلا  ۀلفغلا و  مدع  ۀلاصا  نیب  قرفلا  یلع  هئانتبال  لیصفّتلا - کلذل  روکذملا  هیجوتلا  ّنا  عم  هّلک ، اذه 

مدع ۀـلاصا  نایرج  مدـعل  نیبئاغلل ، باطخلا  لومـشب  انلق  نا  ۀـصوصخملا و  نونّظلا  نم  باتکلا  رهاوظ  نوک  مدـع  بجوی  ۀـنیرقلا - مدـع 
. اقلطم مهّقح  یف  ۀلفغلا 

وه ناک  نا  صوصخملا  نّظلا  ّنأل  دـیدس ، ریغ  نیبئاغلل  باطخلا  لومـش  یلع  ۀـصوصخم  انونظ  باتکلا  رهاوظ  نوک  ءاـنتبا  نم  هرکذ  اـمف 
وه ناک  نا  و  مهل ، باطخلا  لومـشب  انلق  نا  نیبئاغلا و  ّقح  یف  يرجی  ـالف  أـطخلا  ۀـلفغلا و  مدـع  ّنظ  نع  ئـشاّنلا  ۀـهفاشملا  نم  لـصاحلا 

. باطخلا مهلمشی  مل  نا  نیبئاغلا و  یف  راج  وهف  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  نم  لصاحلا 
: همجرت

مالک لصاح 

همئا باحـصا  املع و  یعطق  هریـس  اب  هدنونـش  ریغ  هدنونـش و  نیب  هنیرقلا ) مدع  ۀلاصا   ) و ۀقیقحلا ) ۀلاصا   ) تیجح رد  ندراذگ  قرف  هکنآ :
. تسا فلاخم  (ع )

. دش هتفرگ  راک  هب  روبزم  لیصفت  فیعضت  رد  هک  یتانایب  هلدا و  مامت  دوب  نیا 

یمق يازریم  بانج  لیصفت  لاطبا  رد  مود : لیلد 

نایم دارم و  كرد  رد  إطخلا ) ۀلفغلا و  مدـع  ۀـلاصا   ) نایم قرف  رب  شیانب  لیلدـب  هدـش  رکذ  ازریم  لیـصفت  رب  هک  یهیجوت  هتـشذگ : نآ  زا 
نیبئاغ هب  تبـسن  باطخ  لومـش  هب  لئاق  دـنچره  دوشیم . صاـخ  نظ  باـب  زا  رهاوظ  تیجح  مدـع  بجوم  ۀـنیرقلا ) مدـع  ۀـلاصا  قلطم  )

دومن و رکذ  لصفم )  ) ار هچنآ  تفگ : دیاب  هجیتن  رد  دوشیمن . يراج  قلطم  روطهب  نیبئاغ  قح  رد  ۀـلفغلا ) مدـع  ۀـلاصا   ) هکنآ هچ  میوش ،
اریز تسین . یتسرد  نخـس  دوشیم  مه  نیبئاغ  لماش  باطخ  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  صاخ  نظ  باب  زا  باـتک  رهاوظ  ندوب  تجح  دومرف :

: صاخ ّنظ 
اریز دوشیمن ، لصاح  نیبئاغ  يارب  زگره  نظ  نیا  هدمآ  دـیدپ  تساطخ  تلفغ و  مدـع  زا  لصاح  نظ  زا  یـشان  هک  ياههفاشم  زا  رگا  - 1

. مینادب اهنآ  لماش  ار  باطخ  دنچره  دشابیمن  يراج  ناشیا  قح  رد  روکذم  لصا 
سپ دوشن  اهنآ  لماش  باطخ  دنچره  تسا  يراج  نیبئاغ  قح  رد  لصا  نیا  تفگ  دیاب  دیآیم  دـیدپ  ۀـنیرقلا ) مدـع  ۀـلاصا   ) زا رگا  و  - 2

. تسا هیاپیب  روکذم  ءانتبا 
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لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ ازریم  بانج  لیصفت  لاطبا  رد  خیش  مود  لیلد  هصالخ  * 

: دیوگیم ازریم  بانج  هب 
لصا ود  نیا  تیجح  دیدراذگ و  قرف  وا  ریغ  ماهفالاب و  دوصقم  نایم  هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  هقیقحلا و  ۀلاصا  ندوب  تجح  رد  امـش  هکنیا  - 1

ود نیا  اهقف  اریز  تسا ، فلاخم  ءاهقف  یلمع  عامجا  هریـس و  اب  نآ ، ریغ  هن  دـیدومن و  دـییأت  بطاخم )  ) ماهفالاب دوصقم  هب  تبـسن  اـهنت  ار 
. ماهفالاب دوصقم  ریغ  هب  تبسن  مه  دننادیم و  يراج  ماهفالاب  دوصقم  قح  رد  مه  ار  لصا 

. دش مزتلم  نآ  هب  ناوتیمن  هک  دراد  يدساف  یلات  تسا  لیذ  توافت  رب  ینتبم  نوچ  میدرک  رکذ  امش  مالک  يارب  ام  هک  مه  یهیجوت  - 2
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؟ تسا یبلطم  هچ  مزلتسم  روبزم  قرف  * 
. ازریم لیصفت  رد  تسا  خیش  دوخ  هیجوت  همزال 

؟ تسیچ خیش  هیجوت  همزال  * 
دوصقم هچ   ) یـسکره ار  هنیرقلا  مدع  ۀلاصا  ینعی : دشاب . توافت  هنیرقلا ) مدع  ۀـلاصا  قلطم   ) و ۀـلفغلا ) مدـع  ۀـلاصا   ) نایم هک : تسا  نیا 

. دشاب قلطم  نظ  دیفم  ءارجا  زا  سپ  دنک و  يراج  دناوتب  وا ) ریغ  هچ  ماهفالاب و 
. دروایب صاخ  نظ  يو  يارب  ءارجا  زا  سپ  هک  تسا  يراج  ماهفالاب  دوصقم  بطاخم )  ) قح رد  افرص  هلفغلا  مدع  ۀلاصا  نکل  و 

؟ تسیچ توافت  نیا  دساف  یلات  * 
: هک تسا  نیا 

قح رد  هلفغلا  مدع  ۀلاصا  هکنیا  رابتعا  هب  دناهتشادن  روضح  میرک  نآرق  لوزن  ماگنه  هک  نانآ  تاروهظ و  زا  نیبئاغ  هب  تبسن  نآرق  رهاوظ 
لوبق لباق  رما  نیا  هکنآ  لاح  و  دوشب . ناشیا  لماش  تاباطخ  دنچره  دشاب  تجح  صاخ  نظ  باب  زا  دیابن  دشابیمن ، يراج  نیبئاغ )  ) نیا

؟ ارچ تسین ،
صاخ نظ  باب  زا  ناـشیا  يارب  اـهنآ  زا  دافتـسم  نظ  هک : تسا  نیا  شاهمزـال  دوشیم ، نیبیاـغ  لـماش  تاـباطخ  هک  مینک  ضرف  رگا  اریز 

. تسا تجح 
؟ تسیچ رب  ینتبم  یمق  بانج  لیصفت  * 

باطخ هک  تسا  تجح  صاخ  نظ  باب  زا  نیبیاغ ، قح  رد  یتروص  رد  نآرق  هک : تسا  نیا  رب  ینتبم 
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. دشابیم قلطم  نظ  باب  زا  ناشیا  قح  رد  نآ  تیجح  هنرگو  دوشب  نیبیاغ )  ) نیا لماش 
؟ تسیچ روبزم  لیصفت  نوماریپ  خیش  راتفگ  هجیتن  * 
. دشابیمن تسرد  نیتم و  لیصفت  نیا  هک : تسا  نیا 

: اریز
دنکیم و يراج  تلفغ  مدـع  لصا  هفاشم  هکنیا  رب  ینبم  دوش  لصاح  تسا  تلفغ  مدـع  هب  نظ  زا  یـشان  هک  ياهفاشم  زا  صاخ ، نظ  رگا 
اب ندوب  بیاغ  ضرف  هک  ارچ  دوشب ، ناشیا  لماش  باطخ  ول  درادن و  ریوصت  نیبیاغ  قح  رد  لصا  نیا  الصا  هک  تسا  تجح  مه  لصا  نیا 

. دنشابن هچ  دنشاب و  ماهفالاب  دوصقم  هچ  تسین  عمج  لباق  هفاشم 
قح رد  لصا  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  تسا ، هدـش  لصاح  لـصا  نیا  ءارجا  زا  ینعی  تسا  هنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  هب  دنتـسم  صاـخ  نظ  رگا  و 

. دنشابن هچ  دنشاب و  ماهفالاب  دوصقم  هچ  دننک  يراج  ار  لصا  نیا  سأیلا  صحفلا و  دعب  هک  تسا  يراج  زین  نیمودعم  نیبئاغ و 
. تسین یقرف  نیدوصقم  ریغ  هرخالاب  نیدوصقم و  نایم  تسا  تجح  هنیرقلا  مدع  لصا  رگا  اذل  و 

: رگید ترابع  هب 
دنـشاب تجح  صاخ  نظ  باب  زا  نیبیاغ  قح  رد  ینآرق  تاباطخ  تاروهظ و  دیاب  سپ  تسا  هنیرقلا  مدـع  لصا  هب  دنتـسم  صاخ  نظ  رگا 

. تسین بطاخم )  ) ماهفالاب دوصقم  هب  رصحنم  هنیرقلا ) مدع  ۀلاصا   ) يارجا اریز  دنوشن ، ناشیا  لماش  هک  دنچره 
. تسین شریذپ  لباق  روکذم  لیصفت  هکنیا : هجیتن 

267 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

یف درو  ام  ناسّللا - لـها  ءاـملعلا و  یعاـمجا  نم  رهاوظلا  ۀـّیجح  ۀـّلدا  كارتشا  نم  ّرم  اـم  یلع  ةداـیز  اـضیا - هب  ّلدتـسی  نا  نکمی  اّـمم  و 
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اهب نیهفاـشملل  ۀّـجح  ةرتاوتملا  رهاوظلا  هذـه  ّناـف  [ 97] هیلع راـبخالا  ضرع  باـتکلا و  یلا  عوجرلاـب  رمـألا  نـم  ینعم  ةرتاوـتملا  راـبخألا 
. یفخی امک ال  بولطملا  ّمتیف  نیهفاشملا  ریغ  كرتشیف 

: همجرت

( هر  ) یمق ققحم  لیصفت  لاطبا  رد  موس  لیلد 

ای ّدر  رد  ـالبق  هچنآ  رب  هوـالع  مییوـگب : هک  تسا  نیا  دوـش  لالدتـسا  نادـب  روکذـم ) لیـصفت  هیلع  رب   ) تسا نکمم  هک  يروـما  هـلمج  زا 
بطاخم هب  تبسن  رهاوظ  تیجح  رد   ) ناسل لها  قافتا  املع و  عامجا  ینعی  رهاوظ  تیجح  هلدا  كارتشا  هلمج  زا  تشذگ  روکذم  لیصفت 

میرک و نآرق  هب  عوجر  هب  تسا  نیفلکم  هب  روتـسد  رما و  نآ  هدـش و  تباـث  يونعم  رتاوت  هب  هک  تسا  يراـبخا  نومـضم  بطاـخم ) ریغ  و 
. ینامسآ باتک  نیا  هب  هّیورم  رابخا  نتشاد  هضرع 

نیهفاـشم اـب  نوچ   ) زین نیهفاـشم  ریغ  تسا و  تجح  دنتـسه  اـهنآ  بطاـخم  اهافـش  هک  یناـسک  قح  رد  رتاوـتم  راـبخا  نیا  رهاوـظ  امّلـسم 
هب تسا ) ینآرق  رهاوظ  هب  تبـسن  اهنت  نآ  ریغ  هفاشم و  ناـیم  روبزم  لیـصفت  تسا و  تجح  ود  ره  هب  تبـسن  راـبخا  رهاوظ  دـناكرتشم و 
هک ارچ  تسا  یفاک  ام  بولطم  تابثا  رد  رما  نیا  دنشابیم و  نآ  هب  رابخا  نتشاد  هضرع  نآرق و  هب  عوجر  هب  رومأم  روبزم  رابخا  هب  دانتـسا 

. دراد رارق  رابخا  داسف  تحص و  كالم  رایعم و  ار  نآ  ناوتب  هک  درادن  انعم  دشابن  تجح  ینآرق  رهاوظ  ات 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یمق  ققحم  لیصفت  لاطبا  رد  موس  لیلد  لصاح  * 
. تسا رتاوتم  انعم  دیآیم و  تسد  هب  هدش  دراو  همئا  تارضح  هیحان  زا  هک  ياهریثک  رابخا  زا  هک  تسا  ینومضم 

؟ تسیچ رابخا  زا  هلصاح  نومضم  * 
. دناهدش نآ  هب  رابخا  نتشاد  هضرع  نآرق و  هب  هعجارم  هب  فظوم  نیفلکم  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ نآرق  هب  عوجر  هب  نیفلکم  فیلکت  همزال  * 
. تسا نآرق  رهاوظ  ندوب  تجح 
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؟ دوشیم لماش  زین  ار  نیهفاشم  ریغ  ای  دنافیلکت  نیا  هب  فلکم  نیهفاشم  ایآ  * 

نومضم هب  دنافظوم  نیهفاشم  ریغ  نیهفاشم و  مرجال  دناهدش  هداد  رارق  تجح  قلطم  روطهب  هدشن و  هداد  یلیصفت  رابخا  رهاوظ  رد  نوچ 
. دننک هعجارم  نآرق  هب  هدرک و  لمع  رابخا  نیا 

؟ تسیچ قوف  بلاطم  لصاح  * 
. تسا یمق  ققحم  لیصفت  عفد 

؟ تسیچ ّرم )...  ام  یلع  ةدایز   ) ترابع زا  دارم  * 
. دش نایب  لیصفت  نیا  در  رب  لوا  لیلد  رد  هک  تسا  يروما 

نیدوصقم ریغ  و  ماهفالاب ) نیدوصقم   ) نیبطاخم نایم  یتوافت  صوصخ  روطهب  ماظع  ءاهقف  مومع و  روطهب  ناسل  لها  هک  دـش  تباث  ینعی :
. دنراذگیمن نیبطاخم ) ریغ  )

؟ تسیچ ّرم )...  ام  یلع  ةدایز   ) رد ةدایز  زا  دارم  * 
هب فلکم  ار  دوخ  باحـصا  همئا  هکنیا  رب  ینبم  دناكرتشم  عماج  ردـق  کی  رد  ینعی  تسا  يونعم  ناشرتاوت  هک  تسا  ياهرتاوتم  تایاور 

. دناهدومن رهاوظ  نیا  هب  رابخا  هضرع  باتک و  رهاوظ  هب  عوجر 
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؟ تسیچ باتک  رهاوظ  هب  رابخا  هضرع  زا  دارم  * 
میزاجم ام  همئا  روتـسد  قبط  اذل  دنیامن و  در  تسا  فلاخم  نآرق  اب  هچنآ  ذـخا و  تسا  قفاوم  باتک  رهاظ  اب  هک  يربخ  ره  هک : تسا  نیا 

. میشابن ماهفالاب  دوصقم  ول  مینک و  لمع  رهاظ  نادب  رهاظ  فالخرب  ۀنیرقلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب  هعجارم و  نآرق  رهاوظ  هب 
؟ دنتسه تجح  مه  نیهفاشم  ریغ  هورگ  هب  تبسن  رابخا  نیا  رهاوظ  ایآ  * 

: هک انعم  نیدب  هلب ،
قبط هجیتن : رد  هک  دنـشابیم  صن  مه  تلالد  ظاـحل  زا  دنتـسه  یعطق  دنـس  رظن  زا  ناـشرتاوت  رطاـخ  هب  هک  روطناـمه  راـبخا  نیا  اـیآ  - 1

. میشابن ماهفالاب  دوصقم  دنچره  مینک  لمع  نادب  سأیلا  صحفلا و  دعب  هدرک و  عوجر  رهاوظ  هب  میزاجم  ام  همئا  روتسد 
هدوب بجاو  همئا  باحـصا  رب  هدوب و  تجح  نیهفاشم  قح  رد  مه  زاب  هک  دنتـسه  ینظ  يروهظ و  هدوبن و  ۀلالدلا  یعطق  رابخا  نیا  ای  و  - 2

. دننک عوجر  رهاوظ  هب  هک 
عامجا و مییوگیم : دش  تباث  همئا  باحـصا  قح  رد  ۀلالدلا ) یّنظ  رابخا  رثا  رد  نیهفاشم  طسوت  رهاوظ  هب  عوجر   ) بلاطم نیا  یتقو  لاح :
هب میراد  هفیظو  مه  ام  سپ  میتسه  كرتشم  فیلاکت  رد  رـصع  نآ  رد  نیدوجوم  اب  نیمودـعم  ام  هکنیا  رب  تسا  مئاـق  نید  ترورـض  هکلب 

؟ هن ای  میشاب  ماهفالاب  دوصقم  هچ  مینک  هعجارم  نآرق  رهاوظ 
269 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: هلوقب صوصخلاب - انیلا  ۀبسنلاب  باتکلا  رهاوظ  ۀّیجح  مدع  نم  رکذ  ام  دعب  یمقلا - ققحملا  هرکذ  ام  یف  رظنلا  فرعی  انرکذ  اّمم  و 

. صوصخلاب نیهفاشملا  ریغل  ۀّجح  باتکلا  رهاظ  نوک  یلع  ّلدت  نیلقثلا  رابخا  ّنا  تلق : ناف 
هلوقی امک  ۀّـمئالا ، نع  هریـسفت  دورو  دـعب  باـتکلاب  کّـسمتلا  دارملا  نوک  لاـمتحال  کـلذ - یف  ةرهاـظ  نیلقّثلا  ۀـیاور  ّناـب  هنع  باـجاف 
[98 .] اهب نیهفاشملا  ریغ  ّقح  یف  ۀّنّسلا  باتکلا و  رهاوظ  نیب  قرف  ذا ال  ةرداصم ، انیلا  ۀبسنلاب  نیلقّثلا  ۀیاور  رهاظ  ۀّیجح  و  نّویرابخألا -

باتکلا و رهاوظ  نم  ماکحالا  طابنتـساب  ةرمآلا  ةرتاوتملا  رابخالا  نم  نیلقّثلا  ربخ  ریغ  باـتکلا  رهاوظ  ۀـّیجح  یف  ةدـمعلا  ّنا  رظنلا  حیـضوت 
نوکی یّتح  کلذ  یف  ةرهاظ  تسیل  ۀّـمئالا و  نع  اهریـسفت  دورو  دـعب  باـتکلا  رهاوظب  لالدتـسالا  ةدارا  مدـعب  عطقلا  دـیفت  راـبخالا  هذـه 

. ةرداصم اهب  نیهفاشملا  ریغل  اهرهاظب  کسمتلا 
صیخشت یف  امهب  لصاحلا  ّنظلا  رابتعا  ماقم  یف  سیل  و  امهتفلاخم ، ۀمرح  امهتعاطا و  بوجو  یف  ّالا  هروهظ  عنم  نکمیف  نیلقّثلا  ربخ  اّما  و 

. مهفاف ۀیصعملا ، ۀعاطالا و 
270 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

یمق ققحم  رگید  مالک  رد  خیش  رگید  لاکشا 

ام هب  تبـسن  صاخ  نظ  باب  زا  باتک  رهاوظ  دومرف  هکنیا  زا  سپ  ازریم ، باـنج  هک  يرگید  مـالک  رد  لاکـشا  هجو  دـش  رکذ  هکاـجنآزا 
: لثم  ) نیهفاشم ریغ  يارب  نآرق  رهاوظ  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  نیلقث  رابخا  دـیوگیم : ناشیا  دوشیم و  مولعم  هدومرف  راهظا  تسین  تجح 

؟ دیهدیم هنوگچ  ار  رابخا  نیا  زا  خساپ  تسا . تجح  صاخ  نظ  باب  زا  ام )
دـشاب نیا  اهنآ  رد  دوصقم  دراد  لامتحا  هک  ارچ  دنرادن ، دش  هتفگ  هک  ییانعم  نیا  رد  يروهظ  رابخا  نیا  هک : دهدیم  باوج  دوخ  سپس 

هک روطنامه  همئا  زا  ریـسفت  دورو  زا  سپ  نکل  تسا ، تجح  ام ) نوچمه   ) زین نیهفاشم  ریغ  يارب  نآ  رهاوظ  زیاج و  نآرق  هب  کسمت  هک 
. دنیوگیم اهیرابخا 
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. تسین یقرف  رابخا  نآرق و  رهاوظ  نایم  اریز  تسا  بولطم  هب  هرداـصم  میتسین  هفاـشم  هک  اـم  هب  تبـسن  مه  نیلقث  تیاور  رهاـظ  تیجح  و 
. دشابیم تجح  تسا  هدش  هجوتم  یهافش  روطهب  اهنآ  هب  رابخا  نیا  رد  تاباطخ  هک  یناسک  هب  تبسن  اهنت  نیلقث  رابخا  رهاوظ  سپ 

لاکشا هجو  حیضوت 

طابنتـسا هب  ام  هدـننکرما  هک  تسا  ياهرتاوتم  رابخا  نیلقث ، ثیدـح  زا  ریغ  نیهفاشم ) ریغ  يارب   ) باتک رهاوظ  تیجح  رد  لـیالد )  ) هدـمع
. دنانآرق رهاوظ  زا  ماکحا 

اریز  ) دـشابیمن همئا  بناـج  زا  ریـسفت  دورو  زا  دـعب  نآرق  تاـیآ  رهاوـظ  هب  لالدتـسا  دارم  هک  اـم ) يارب   ) دـناعطق لّـصحم  راـبخا  نـیا  و 
اهنآ رهاظ  هب  کسمت  هکنیا  ات  دنشاب  هتشاد  روهظ  روبزم  يانعم  هدافا  هب  تبـسن  هکنیا  هن  تسا ) حیرـص  صن و  روطهب  انعم  نیا  رب  ناشتلالد 

. دشاب بولطم  هب  هرداصم  نیهفاشم  ریغ  يارب 
ماقم رد  رابخا  نیا  اریز  اهنآ  تفلاخم  تمرح  تنس و  نآرق و  زا  تعاطا  بوجو  رد  زج  درادن  يروهظ  نیلقث  ثیدح  تفگ  ناوتیم  اما  و 

. دشابیمن دیآیم  تسد  هب  نآرق  رهاوظ  زا  هک  ینظ  رابتعا 
271 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ رظنلا )....  فرعی  انرکذ  اّمم   ) زا دارم  * 

: دومرف تسین  تجح  صاخ  نظ  باب  زا  ام  هب  تبسن  نآرق  رهاوظ  هک  دومن  اعدا  هکنیا  زا  دعب  یمق  ققحم  بانج  هک ، تسا  نیا 
دبالا یلا  رـشب  دارفا  همه  قح  رد  نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا  هرتاوتم  زا  هصاخ  هماع و  دزن  هک  نیلقث  ثیدـح  هک  دـیوگب  یـسک  رگا 

. دنتسین ماهفالاب  دوصقم  هک  یناسک  هچ  هدوب و  ماهفالاب  دوصقم  هک  اهنآ  هچ  تسا  تجح 
: مییوگیم خساپ  رد 

. دناهشدخ لباق  دنتسین  صن  نوچ  نکل  تسا و  نآرق  هب  کسمت  زاوج  رد  تایاور  نیا  روهظ  - 1
: هک تسا  نیا  مه  تایاور  نیا  روهظ  رب  لیلد  - 2

. تسا نکمم  نآرق  رهاوظ  هب  کسمت  تیب  لها  نودب  هک  دشاب  نیا  دارم  لمتحی  فلا )
هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  درک و  کسمت  رهاوظ  هب  دوشیم  اهنآ  ریـسفت  تیب و  لها  دورو  زا  دعب  هک  دـشاب  نیا  دارم  هکنیا  لمتحی  و  ب )

. دنامیمن یقاب  اهیرابخا  ياعدا  يارب  یئاج  دوب  صن  ربخ  رگا  لاح  دندوب . نآ  یعدم  اهیرابخا 
هزات نیا  تسا و  بولطم  هب  هرداصم  رهاوظ ، تیجح  تابثا  رد  اهنآ  هب  کسمت  لالدتـسا و  دنـشاب  يروهظ  ثیداحا  نیا  رگا  مه  یفرط  زا 

؟ هن ای  تسا  تجح  میهفاشم  ریغ  هک  ام  قح  رد  روهظ  نیا  ایآ  هک  تسا  نخس  يادتبا  دوخ 
؟ تسیچ قوف  مالک  رد  ازریم  لاکشا  هجو  هب  خیش  خساپ  * 

: دیامرفیم
یعطق صن و  ناشتلالد  هک  تسا  يرتاوتم  تایاور  ام  ّهلدا  هدـمع  مینکیمن و  کسمت  نیلقث  ثیدـح  هب  رهاوظ  تیجح  تاـبثا  رد  اـم  ـالوا 

نیا هک  دـییوگب  امـش  اـت  میدرکن  کـسمت  رگید  روهظ  هب  روـهظ  تیجح  تاـبثا  يارب  ینعی  میدرک  هراـشا  نادـب  ثحب  ردـص  رد  تسا و 
. تسا بولطم  هب  هرداصم 

. مینکیم تباث  ار  بلطم  ماکحا  كارتشا  هار  زا  ایناث :
؟ تسیچ لاقی )....  نا  نکمی  لب   ) زا دارم  سپ  * 

افرص نیلقث  فیرـش  ثیدح  قوطنم  رگید  ترابع  هب  تسا ، جراخ  ام  ثحب  دروم  زا  نیلقث  ثیدح  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هک ، تسا  نیا 
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. دوشیمن بوسحم  رهاوظ  تیجح  هلدا  زا  تساهنآ و  اب  تفلاخم  تمرح  ترتع و  نآرق و  زا  تعاطا  بوجو 
272 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ربخ ۀـّیجح  ۀـّلدا  نم  عباّرلا  لیلّدـلا  یف  لاق  هیلا  ةراشإلاب  سأب  مّدـقتملا ال  لیـصفتلا  لمتحی  امالک  ماقملا  اذـه  یف  ملاعملا  بحاـصل  ّنا  ّمث 

دیفی ةءاربلا ال  لصا  نوک  حوضو  ةرتاوتملا و  ۀّنّسلا  عامجإلا و  دقفل  ماکحألا ، نم  ّيرورـضلا  ریغ  یف  ملعلا  باب  دادسنا  رکذ  دعب  دحاولا -
ۀمیمـضب کلذ  نونظم و  عوطقم ال  باـتکلا  رهاـظ  نم  دافتـسملا  مکحلا  ّنا  لاـقی : ـال  هظفل : اـم  ۀـلالدلا - یّنظ  باـتکلا  نوک  ّنّظلا و  ریغ 

کلذ نکل  انمّلـس و  رهاّظلا ، کلذ  نع  فرـصت  ۀلالد  ریغ  نم  هفالخ  دیری  وه  رهاظ و  هل  امب  میکحلا  باطخ  حبق  یه  و  ۀـّیجراخ ، ۀـمّدقم 
ّرم دق  و  ۀهفاشملا ، باطخ  لیبق  نم  اهّلک  باتکلا  ماکحا  لوقن : ّانأل  لیلدب . ّالا  هریغ  یلا  هنع  لدعی  ةداهّشلا ال  لیبق  نم  وهف  صوصخم ، ّنظ 

كارتشاـب ةرورّـضلا  ءاـضق  عاـمجالاب و  وـه  اـّمنا  رّخاـت  نم  ّقـح  یف  همکح  توـبث  ّنا  و  باـطخلا ، نمز  یف  نیدوجوملاـب  صوـصخم  ّهنا 
یف کلذ  عقو  دـق  و  اـهفالخ ، ةدارا  یلع  مّهلدـی  اـم  رهاوّظلا  کـلت  ضعبب  نرتقا  دـق  نوکی  نا  زئاـجلا  نمف  ذـئنیح  و  ّلـکلا ؛ نیب  فیلکّتلا 

؛ اهتلمج نم  دحاولا  ربخ  و  ّيوقلا ، ّنّظلل  ةدیفملا  تارامألا  یلع  اهرئاسل  انفیرعت  یف  دامتعالا  لمتحیف  هوحن - عامجالاب و  اهانملع  عضاوم -
ۀطانا یلا  رظّنلاب  هریغ  نم  لصاحلا  باتکلا و  رهاـظ  نم  دافتـسملا  ّنظلا  ذـئنیح  يوتـسی  مکحلاـب و  عطقلا  یفتنی  لاـمتحالا  اذـه  ماـیق  عم  و 

نّیلاّدـلا ةرورـضلا - عامجالا و  صاصتخا  روهظل  و  هفالخ ، نّیبت  دـق  انیلا و  اهّجوتم  باـطخلا  نوک  یلع  اـمهنیب  قرفلا  ءاـنتبال  هب ، فیلکتلا 
ّناـب حـجارلا  ّنّظلل  ةدـیفملا  ۀـیتآلا  طئارّـشلل  عماـجلا  ربخلا  دوجو  ةروص  ریغب  باـتکلا - رهاـظ  نم  دافتـسملا  فیلکتلا  یف  ۀـکراشملا  یلع 

نم رهظی  امک  هنم  دارملا  هابتـشا  هلاـمجا و  یلع  همـالک  یف  ّنا  یفخی : ـال  هماـقم . عفر  همـالک  یهتنا  [ 99 .] رهاظلا کلذ  فـالخب  فیلکتلا 
. لّمأتلا رظّنلا و  عقاوم  نیّشحملا 

: همجرت

ملاعم بحاص  هلاقم 

دنراد یبلطم  رهاوظ ) تیجح  ثحبم  ینعی :  ) ماقم نیا  رد  زین  ملاعم  بحاص  نآ  هشقانم  لاکـشا و  نایب  نیناوق و  بحاص  مالک  لقن  زا  سپ 
. مینکب مالک  نآ  هب  ياهراشا  هک  درادن  یلاکشا  اذلف  تسا . قفاوم  نیناوق  بحاص  موحرم  لیصفت  اب  ابیرقت  هک 

نادـقف لیلد  هب  يرورـض  ریغ  ماکحا  رد  ملع  باب  دادـسنا  لقن  زا  سپ  دـحاو ، ربخ  تیجح  هلدا  زا  مراهچ  لیلد  رد  ملاعم  بحاص  موحرم 
هدروآ یتاراـبع  تسا  ۀـلالدلا  ینظ  نآرق  هکنیا  هدرکن و  هداـفا  ار  نظ  زا  ریغ  يزیچ  تئارب  لـصا  هکنیا  حوضو  هرتاوتم و  تنـس  عاـمجا و 

: دیامرفیم
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( ندوب عوطقم   ) اـنعم نیا  هیجراـخ  همدـقم  مامـضنا  اـب  هک  ارچ  ینظ  هن  تسا و  یعطق  نآرق  رهاـظ  زا  دافتـسم  مکح  هک : دوـش  هتفگ  دـیابن 
هدارا نآ  روهظ  زا  هفراص  هنیرق  بصن  نودـب  وا  دراد و  یئانعم  رد  روهظ  هک  تسا  یمیکح  باطخ  حـبق  همدـقم )  ) نآ دوشیم و  هدافتـسا 
تسا صوصخم  نظ  نظ ، نیا  نکل : و  دوش ) هدافتـسا  نظ  نآ  زا  افرـص  دوبن و  عطق  دیفم  نآرق   ) هکنآ ضرف  هب  و  دیامنیم : رهاظ  فالخ 

ماکحا مامت  مییوگیم : خساپ  رد  ام  هکاریز  دوشیم . هدافتـسا  تداهـش  زا  هک  ینظ  لثم : درک  لودـع  شریغ  هب  رهاظ  نآ  زا  ناوتیمن  هک 
باطخ نامز  رد  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  تاـباطخ  نیا  هک  دـش  هتفگ  ـالبق  تسا و  یهافـش  تاـباطخ  لـیبق  زا  نآرق  رد  هدـش  ناـیب 
عامجا هطساوهب  دنراد  رارق  تاباطخ  زا  دعب  ینامز  رد  هک  یناسک  قح  رد  هفاشملا ) باطخ   ) مکح توبث  و  دناهتشاد . دوجو  تایآ  لوزن ) )

نیح و  ینعی :  ) تروص نیا  رد  تاباطخ . سفن  هب  هن  دـشابیم  تسا  هفاشم ) ریغ  هفاشم و   ) نیفلکم مامت  كارتشا  هک  ترورـض  مکح  هب  و 
هارمه ینئارق  تاباطخ ، رهاوظ و  نیا  زا  یخرب  اب  تسا  نکمم  ةرورـضلا ) عامجالا و  نم  كارتشالا  ۀـلّدأب  رّخأـت  نم  قح  یف  مکحلا  توبث 
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قیرط زا  هک  يدراوم  رد  رهاظ  فالخ  نیا  قیقحت  هب  دـنک و  ییامنهار  رهاوظ  فالخ  هدارا  رب  ار  نیدوجوم ) نیهفاشم و   ) ناشیا هک  دـشاب 
و  ) رهاوظ فالخ  هدارا  رب  ام  یهاگآ  عالطا و  رطاخ  هب  دراد  لاـمتحا  سپ  تسا . هدـش  عقاو  هدـش  ادـیپ  ملع  اـم  يارب  نآ  لاـثما  عاـمجا و 

. تسا دحاو  ربخ  نئارق  نیا  هلمج  زا  هک  دشاب  هدش  هیکت  تسا  دارم  هب  نظ  دیفم  هک  یتاراما  نئارق و  رب  دوصقم ،) يانعم  هب  یبایتسد 
رهاظ زا  هک  ینظ  یتیعقوم  نینچ  رد  دوریم و  نیب  زا  دوشیم ) هدافتـسا  نآرق  رهاظ  زا  هک   ) یمکح هب  نیقی  عطق و  لاـمتحا  نیا  ماـیق  اـب  و 

ناسکی يواسم و  فیلکت  يارب  ندوب  رایعم  كالم و  رظن  زا  دـیآیم  تسد  هب  رهاوظ ) ریاس   ) نآ ریغ  زا  هک  ینظ  اب  دوشیم  لـصاح  نآرق 
. تسا

هکیلاحرد ددرگب  زین  ام  لماش  دـشاب و  هدـش  هجوتم  ام  هب  ینآرق  رهاوظ  تاباطخ و  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  اهنآ  ناـیم  قرف  هکنیا  رطاـخ  هب 
. تسا هدش  تباث  رما  نیا  فالخ 

دوشیم هدافتسا  نآرق  رهاوظ  زا  هک  یماکحا  رد  ام ) نیهفاشم و  نایم   ) تکراشم رب  تلالد  هک  ترورـض  دوجو  عامجا و  هماقا  رطاخ  هب  و 
فالخرب هدوبن و  نیب  رد  تسا  رهاظ  نآ  فالخرب  فیلکت  هکنیا  هب  تسا  حجار  نظ  دیفم  هک  یطئارش  عماج  ربخ  هکنیا  رب  طورـشم  دراد .

تـسد هب  ملاعم ) رب   ) نیـشحم تاملک  زا  هک  روطنامه  دـشابن  یفخم  ملاعم . بحاص  باـنج  مـالک  دـش  ماـمت  دـشاب . هدـشن  هماـقا  رهاوظ 
لّمأت ياج  لاکـشا و  دروم  هلاقم  نیا  زا  یعـضاوم  دراوم و  تسا و  مولعمان  مهبم و  ناشدارم  لمجم و  ملاعم ) رد   ) ناشیا تراـبع  دـیآیم 

. دراد
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لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ نیناوق  بحاص  هلاقم  اب  ملاعم  بحاص  هلاقم  يراگزاس  هباشت و  هجو  * 

هک تسا  دادسنا  لیلد  ناشیا  لیلد  نیمراهچ  هک  هدرک  کسمت  لیلد  راهچ  هب  دـحاو  ربخ  تیجح  تابثا  يارب  ملاعم  بحاص  هک  تسا  نیا 
: دیامرفیم نآ  همدقم  رد 

: نوچ میرذگب ؛ هک  بهذم  نید و  تایرورض  زا 
. تسا تالاحم  زا  ام  نامز  رد  لصحم  عامجا  - 1

. تسا ردان  مک و  رایسب  هرتاوتم  تنس  - 2
تباـث لـقع  مکح  هب  ار  باحـصتسا  هک  نیمّدـقتم  ياـنبم  رب  هـتبلا   ) تـسا روآناـمگ  هـک  مـه  یلزا ) مدـع  باحـصتسا   ) تـئارب لـصا  - 3

(. دنتسنادیم نظ  بجوم  ار  نآ  دندرکیم و 
. دناهلالدلا ینظ  هک  مه  ینآرق  رهاوظ  - 4

. دنتسه دنسلا  ۀلالدلا و  ینظ  هک  مه  داحآ  رابخا  - 5
. دنايواسم مه  اب  نونظ  همه  ام  نامز  رد  هکنیا  رب  هوالع  تسا  هتسب  ام  يور  هب  هیعرش  ماکحا  هب  یعطق  ملع  هار  هجیتن : رد 

؟ تسیچ مدقتملا ) لیصفتلا  لمتحی   ) ترابع زا  دارم  * 
قح رد  ار  رهاوظ  هدوب و  لیـصفت  هب  لئاق  نیناوق  بحاـص  باـنج  لـثم  نآرق  رهاوظ  تیجح  رد  زین  ملاـعم  بحاـص  هک  تسا  نکمم  ینعی 

نامز رد  نیدوجوم  ریغ  ماهفالاب و  نیدوصقم  ریغ   ) ام قح  رد  نکل  هتـسناد و  تجح  ماهفالاب  نیدوصقم  اـی  باـطخ و  ناـمز  رد  نیبطاـخم 
. تشذگ بلطم  ردص  رد  نآ  نایب  هک  دنادن  تّجح  باطخ )

؟ تسیچ دافتسملا )....  مکحلا  نا  لاقی : ال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
[100 :] هکنیا رب  ینبم  تسا  داریا  لاکشا و  کی  حرط 
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کی مامـضنا  هار  زا  ار  اعدا  نیا  تسا و  روآنیقی  نآرق  رهاوظ  هک  ارچ  دنـشاب  ۀلالدلا  ینظ  باتک  رهاوظ  هک  میرادـن  لوبق  ام  دـیوگب  یس 

هب ار  یمالک  هک  تسا  حیبق  میکح  يالوم  زا  دیوگیم : لقع  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هیجراخ  همدقم  نآ  مینکیم و  تابثا  هیجراخ  همدـقم 
. تسا لهج  هب  ءارغا  نوچ  درواین  رهاظ  فالخ  هدارا  نآرب  ياهنیرق  تسا  هدرک  هدارا  مالک  نآ  زا  رهاظ  فالخ  هکیلاحرد  دروآ و  نابز 

لـصاح عطق  اـم  يارب  درواـین  روهظ  نآ  فـالخرب  مه  ياهنیرق  تشاد و  یئاـنعم  رد  روهظ  هک  دومرف  ار  یبـلطم  میکح  یلوـم  رگا  اذـل : و 
. تسا دارم  رهاظ  نامه  هک  دوشیم 

: هجیتن رد 
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. تسا روآنیقی  باتک  رهاوظ  الوا :
هک ارچ  دـشابیم  صاـخ  نظ  باـب  زا  نآرق  رهاوظ  تیجح  یلو  مییوگیم : تسا  روآناـمگ  نآرق  رهاوـظ  مینک  لوـبق  هک  ضرف  هب  اـیناث :

. تسا عطاق  یلیلد  هک  تسا  القع  لقع  هناوتشپ  ياراد 
. تسا صاخ  نظ  کی  هک  تاعوضوم  رد  نیلدع  تداهش  لثم :

هیلمع لوصا  قلطم و  نظ  غارس  هب  زین  صاخ  نظ  دوجو  اب  میوریمن ، نظ  غارـس  هب  نیقی  ملع و  دوجو  اب  هک  روطنامه  دیدرت : نودب  سپ 
. میوریمن

؟ تسیچ اهلک )....  باتکلا  ماکحا  لوقن  انال   ) ترابع زا  دارم  * 
: دیامرفیم هک  تسا  روبزم  لاکشا  لاقی و  زا ال  ملاعم  بحاص  خساپ 

نیبئاغ و لماش  دـنراد و  صاصتخا  باطخ  هسلج  رد  نیرـضاح  هب  هک  تسا  یهافـش  تاباطخ  لـیبق  زا  اـمومع  هینآرق  تاـباطخ  اـم  رظن  هب 
. دنوشیمن نیمودعم 

هک تسا  نید  ترورـض  عامجا و  ساسا  رب  تسا  تباث  نارگید  ام و  قح  رد  نیهفاشم  فیلاـکت  ماـکحا و  يرـصع  ره  رد  اـی  زورما  رگا  و 
. یعرش تامرحم  تابجاو و  رد  نیهفاشم  اب  ام  كارتشا  رب  دنراد  تلالد 

اریز دنیامن  کسمت  تایآ  رهاوظ  هب  دنرادن  قح  لوزن  ماگنه  رد  نیبئاغ  نیمودعم و  دراد  صاصتخا  نیهفاشم  هب  تاباطخ  یتقو  هجیتن : رد 
زا يرایـسب  دراوم  رد  ار  دوجوم  نئارق  دوجو  هک  روطنامه  هدیـسرن  ام  تسد  هب  نکل  تسا و  هدوب  ینئارق  دـیاش  هک  دوریم  يوق  لامتحا 

. میراد لوبق  تایآ 
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  ياهدارا  نینچ  هنیرق  نکل  تسا و  هدوبن  دارم  رهاظ  هک  میهدیم  لامتحا  زین  هکوکشم  دراوم  هب  تبسن  اما  و 

. مییامن کسمت  تایآ  رهاوظ  هب  صاخ  نظ  باب  زا  میرادن  قح  ام  لامتحا  نیا  دوجو  اب  لاح 
زا هلـصاح  نظ  رگید  مییوگیم  دـمآ  نایم  رد  قلطم  نظ  ياپ  یتقو  نکل  دومن  کّـسمت  تاـیآ  رهاوظ  هب  ناوتیمن  قلطم  نظ  باـب  زا  هلب :

. دنکیمن قرف  اههار  هیقب  زا  هلصاح  نظ  اب  باتک  رهاوظ 
؟ تسیچ هنم ) دارملا  هابتشا  هلامجا و  یلع  هر )  ) همالک یف  نا  یفخی  ال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  هدومرف 
: دومرف ناشیا  هکنیا  هلمج  زا  تسا  ماهبا  ياراد  یتاهج  زا  ملاعم  بحاص  نخس  نیا  الوا :

میدوب ماهفالاب  دوصقم  رگا  هک  هدومرفن  صخـشم  یهتنم  میدرکیم  لمع  رهاوظ  هب  الا  میتسین و  نآ  ماهفالاب  دوصقم  نآرق و  بطاـخم  اـم 
. صاخ نظ  باب  زا  ای  میدرکیم  لمع  نآ  رهاوظ  هب  عطق  باب  زا 

. دناهدومرف هراشا  نآ  هب  ملاعم  نیشحم  هک  تسا  دراو  ملاعم  بحاص  مالک  نیا  رب  يرگید  تاداریا  ایناث :
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؟ دینک هراشا  یخرب  هب  تسا  دراو  ملاعم  بحاص  مالک  هب  يرگید  تاداریا  هچ  * 

: لیذ تاداریا 
. تسا نظ  دیفم  رثکا  دح  تئارب  لصا  دومرف  هکنیا  - 1

ملع دـیفم  هن  اذـل  دروخیم و  درد  هب  لمع  ماقم  رد  افرـص  هک  تسا  يدـبعت  لصا  کی  تئارب ) باحـصتسا  ای   ) تئارب لصا  هکنآ  لاـح  و 
. نظ دیفم  هن  تسا و 

. دش لئاق  قرف  نیهفاشم  ریغ  نیهفاشم و  نایم  رهاوظ  تیجح  هب  تبسن  هکنیا  - 2
. تسین نیهفاشم  ریغ  نیهفاشم و  نایم  یقرف  همئالا  باحصا  ءالمعلا و  ءالقعلا و  دنع  هکنآ  لاح  و 

. تسا یهافش  تاباطخ  لیبق  زا  هینآرق  تاباطخ  مامت  دومرف  هکنیا  - 3
یهفـش تاباطخ  زا  دوشیم  عورـش  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  هغیـص  اب  هک  یتاباطخ  اهنت  هدومرف : صاخ  ماـع و  ثحاـبم  رد  دوخ  هکنآ  لاـح  و 

. تسا
: دحاو ربخ  تیجح  ماقم  رد  هکنیا  - 4

صاخ نظ  باب  زا  دـحاو  ربخ  زا  دافتـسم  نظ  هک  دوشیم  بجوم  ّتیجح ، رب  تاـیآ  نآ  تلـالد  هک  دومن  لـقن  ار  یتاـیآ  فرط  کـی  زا 
. دشاب

. دشاب قلطم  نظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  هک  تسا  نیا  ياضتقم  هک  دش  کسمتم  دادسنا  لیلد  هب  رگید  فرط  زا 
. تسا مامتان  هدوب و  راوشد  لالدتسا  ود  نیا  نایم  عمج  هجیتن : رد 

عطق و اب  يربخ  نینچ  اریز  تسین  تسرد  تسا ، فلاخم  صاـخ  نظ  اـب  دـشاب  نآرق  فلاـخم  هک  يربخ  دوجو  لاـمتحا  هدومرف  هکنیا  - 5
. دراد فلاخت  نیقی 

. تسین لوبق  لباق  زین  ملاعم  بحاص  نخس  هکنیا : بلطم  لصاح 
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: نتم
کلذ یلع  افرع  لمحی  ثیحب  مالکلا  نوک  وه  و  ّیفرعلا ، روهظلا  وه  ظافلالا  ۀـلالد  یف  رابتعالا  ۀـّیجحلا و  طاـنم  ّنا  تفرع : دـق  کـّنا  ّمث 

یلع ربتعملا  ریغلا  ّنّظلا  دوجو  نیب  و ال  اهمدع ، دارملاب و  ّنّظلا  هتدافا  نیب  قرف  الف  مالکلاب . ۀفنتکملا  ۀّیماقملا  نئارقلا  ۀطساوب  ول  ینعملا و 
. ةروکذملا روّصلا  عیمج  یف  راج  اهب  لمعلا  یلع  ۀّجحلا  نم  انرکذ  ام  ّنأل  همدع ، هفالخ و 

ۀّیجح مدـعب  مهفارتعا  عم  هحرط  وا  روهـشملا  يوتفل  فلاخملا  حیحّـصلا  ربخلاب  لمعلا  یف  فّقّوتلا  نم  [- 101] ءاملعلا نم  رهظی  اّمبر  اـم  و 
ءانب رودصلا ، ثیح  نم  ربخلل  اهتمحازم  ۀهج  نم  لب  قالطا ، وا  مومع  نم  حیحّصلا  ربخلا  ۀلالدل  ةرهّـشلا  ۀمحازم  ۀهج  نم  سیلف  ةرهّـشلا -

باتکلا و رهاوظب  لمعلا  یف  نولّمأتی  اذل ال  و  روهـشملل ، فلاخملا  لمـشی  دنـسلا ال  ثیح  نم  ربخلا  ۀّیجح  یلع  لیلدـلا  نم  ّلد  ام  ّنا  یلع 
. ةرهّشلا اهضراع  اذا  رودصلا  ةرتاوتملا  ۀنّسلا 

تناک اذا  همومع  یف  نولّمأتی  ـالف  هقـالطا ، وا  همومع  ـال  ربخلا ، سفن  ةرهّـشلا  تفلاـخ  اذا  وه  اـّمنا  روهـشملل  فلاـخملا  ربخلا  یف  لـّمّأتلاف 
. صیصختلا یلع  ةرهّشلا 

278 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت
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ظافلا تلالد  رد  تیجح  كالم  موس  لیصفت 

هراشا

. تسا یعون )  ) یفرع روهظ  ظافلا ، تلالد  رد  ّتیجح  كالم  هک  دش  هتسناد 
هطـساو هب  لمح ) نیا   ) ول دوش و  لمح  ملکتم  رظن  دروم  يانعم  نآرب  فرع  رظن  زا  هک  دـشاب  يوحن  هب  مـالک  هک  تسا  نآ  یفرع  روهظ  و 

. دیامنیم فرصنم  انعم )  ) نآ هب  ار  فرع  نهذ  تسا و  مالک  اب  هارمه  هک  دشاب  ياهیماقم  نئارق 
يربتعم ریغ  نظ  دـنکن ، وا  يارب  نظ  هداـفا  اـی  دـنکب  دارملاـب  نظ  هداـفا  یـصخش  صوصخ  رد  مـالک  نیا  هک  دـنکیمن  یتواـفت  نیارباـنب :

. دوشیم لماش  ار  هدشدای  روص  مامت  میدومن  رکذ  نآ  هب  لمع  یفرع و  نظ  تیجح  رب  هک  یلیلد  اریز  هن . ای  دشاب  هتشاد  دوجو  شفالخرب 

مهوت کی 

دوجو اب  تسا  تفلاخم  روهـشم  ياوتف  اب  هک  یحیحـص  ربخ  هب  ندرک  لمع  رد  املع  تسا  هدش  هدید  اسبهچ  هک  دـنک  مهوت  یـسک  دـیاش 
هک امـش  نخـس  اب  لمع  نیا  و   ) دـنیامنیم حرط  ار  روهـشم ) اب  فلاـخم  ربخ   ) نآ اـی  هدرک و  فقوت  ترهـش ، تیجح  مدـع  هب  ناـشفارتعا 

( هن اـی  دریگب  رارق  شلباـقم  رد  يربتعم  ریغ  نظ  هچ  دریگب  رارق  لـمع  دروم  دـیاب  تسا  تیجح  یفرع  نظ  باـب  زا  هک  یمـالک  دـیدومرف :
. دراد یفانت 

مهوت عفد 

هب هکلب  تسین  حیحـص  ربخ  تلالد  اب  قالطا  تیمومع و  تهج  زا  ترهـش  تمحازم  رطاخ  هب  ترهـش : اب  فلاـخم  ربخ  حرط  یفاـنت و  نیا 
ترهش اب  ربخ  هک  ار  يدروم  دنس ، رظن  زا  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هک  نیاربانب  هتبلا  رودص ، تهج  زا  تسا  ربخ  اب  ترهـش  تمحازم  رطاخ 

الصا هدادن و  رارق  عنام  ار  ترهش  هرتاوتم  تنس  ای  ینآرق  تایآ  رهاوظ  هب  ندرک  لمع  رد  ءاملع  زا  يدحا  اذلف  دوشن . لماش  تسا  فلاخم 
(. دنتسه یعطق  دنس  ثیح  زا  هرتاوتم  ننس  تایآ و  اریز   ) دننکیمن ترهش  هب  ییانتعا 

مالک هجیتن 

دشاب و هتشاد  ضراعت  نآ  رودص  اب  ینعی  ربخ  سفن  اب  ترهش  هک  تسا  ییاج  رد  روهـشم  اب  فلاخم  ربخ  رد  ءاملع )  ) هجوت لّمأت و  هکنآ 
تـسا نآ  صیـصخت  رب  ترهـش  هک  يربخ  مومع  رد  املع  زا  کیچـیه  هجیتن : رد  دـشاب . ضراعم  نآ  قالطا  ای  مومع  اب  هک  يدروم  رد  هن 

. دننکیم لمع  ربخ  مومع  هب  ترهش  هب  هجوت  نودب  دناهدرکن و  فقوت  گنرد و 
279 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ ۀیجحلا )....  طانم  نا  تفرع  دق  کنا   ) زا دارم  * 

ای یعون و  نظ  ای  یفرع  روهظ  زا : دوب  ترابع  نآ  دـش و  هتفگ  البق  هک  تسا  روهـشم  يانبم  رب  رهاوظ  تیجح  رد  كالم  رایعم و  هب  هراشا 
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. ینأش نظ 
؟ تسیچ یفرع  روهظ  زا  دارم  * 

( انعملا کلذ  یلع  افرع  لمحی  ثیحب  مالکلا  نوک  : ) هک تسا  نیا 
؟ تسیچ یعون  نظ  زا  دارم  * 

(. ملکتملا دارمب  نظلا  رشبلا  دارفا  عونل  هنم  لصحی  ثیحب  مالکلا  نوک  : ) هک تسا  نیا 
؟ تسیچ ینأش  نظ  زا  دارم  سپ  * 

يارب هسوسو  رثا  رد  هچرگا  دشاب  هتشاد  ناگدنونـش  يارب  ار  دوصقم  دارم و  هب  يروآنظ  تیلباق  هک  دشاب  ياهنوگهب  مالک  هک : تسا  نیا 
. دوش لصاح  دارم  هب  عطق  تسا  روابدوز  هک  يدرف  يارب  ای  دوشن و  لصاح  دارم  هب  نظ  العف  ياهدننیب  ای  هدنونش و 

؟ تسیچ روهشم  رظن  زا  رهاوظ  تیجح  طانم  دییامرفب : هصالخ  روطهب  * 
. ییالقع یفرع و  روهظ  هب  هدنیوگ  دارم  رد  مالک  روهظ 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هدنیوگ  دارم  رد  مالک  روهظ  * 
. هنیرقلا عم  روهظ  - 2 یعضو ، روهظ  - 1 تسا : مسق  ود  رب 

؟ هچ ینعی  یعضو  روهظ  * 
. دریگیم همشچرس  عضو  هب  ملع  زا  هک  يروهظ  ینعی 

. دوشیم یشان  نآ  هب  بطاخم  ملع  عضاو و  عضو  زا  هک  ادسا ،» تیأر  : » ترابع رد  سرتفم ) ناویح   ) رد دسا )  ) روهظ لثم :
؟ تسیچ هنیرق  اب  روهظ  زا  دارم  * 

. دیآیم تسد  هب  مالک  يارب  هیماقم  هیلاقم و  نئارق  هطساو  هب  هک  يروهظ  ینعی :
«. یمری ادسا  تیار  : » ترابع رد  یمری )  ) هنیرق هب  عاجش  لجر  رد  دسا )  ) روهظ لثم :

؟ تسا تیعبت  لباق  قوف  روهظ  ود  زا  کیمادک  اب  مالک  * 
. دومن لمع  نادب  دیاب  دشاب  هک  روهظ  ود  زا  کیره  دنکیمن  یقرف 

؟ تسا هنوگچ  ینالقع  یفرع و  ياهتواضق  تیجح  رد  طانم  * 
. تسا تیرثکا  مدرم و  عون  يور 

280 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هتشاد دارم  رد  روهظ  يرگید  ای  هدنب و  صخش  يارب  هچ  تسا  تجح  ناگمه  قح  رد  دشاب  روآنامگ  مدرم  هماع  يارب  یمالک  رگا  ینعی :

؟ هن ای  دشاب 
. تسا هذخاؤم  قحتسم  ءالقعلا  دنع  هدوبن و  روذعم  روهظ  نآ  زا  فلخت  تروص  رد  اذل 

تیجح اهنآ  هب  تبـسن  تسا و  كالم  ناگمه  يارب  تشادـن  اـنعم  نـالف  رد  روهظ  دوب و  مهبم  لـمجم و  مدرم  مومع  يارب  یمـالک  رگا  و 
. دبایرد ار  هدنیوگ  رظن  دروم  يانعم  صخش  نالف  ول  درادن و 

: دیوگب دناوتیمن  ملکتم  نالف  سپ 
. دوشیم عقاو  ءالقع  تمذم  دروم  اریز  دیوش  هذخاؤم  دیاب  دیدرکن و  لاثتما  امش  تشاد و  روهظ  انعم  نالف  رد  نم  مالک 

؟ تسا عون  دنچ  رب  فالخرب  نظ  * 
. هیئاوتف ترهش  لثم : ربتعم  ریغ  نظ  - 2 هقث ، ربخ  لثم : ربتعم  نظ  - 1 تسا : عون  ود  رب 

؟ تسا نظ  عون  ود  زا  کیمادک  دورو  هیف  نحن  ام  رد  ثحب  لحم  * 
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؟ هن ای  دشاب  رهاظ  فالخرب  دناوتیم  نظ  نیا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  اریز  ربتعم  ریغ  نظ 
. دشاب مئاق  نآ  تمرح  رب  هیئاوتف  ترهش  تسا و  بجاو  رما  نالف  دیوگب ؛ ربخ  لثملا : یف 

. تسا عنام  اجنیا  رد  دیدرت  نودب  دشاب  ینآرق  ماع  فالخرب  هقث ) ربخ  لثم :  ) ربتعم نظ  رگا  اریز :
؟ تسیچ ءاملعلا ).....  نم  رهظی  امبر   ) ترابع زا  دارم  * 

رهاوظ تیجح  زا  عناـم  نظ  دوجو  هنرگو  دـشابن  اـهنآ  فـالخرب  ياهنظم  هک  دـناتجح  یناـمز  اـت  رهاوـظ  دـناهتفگ  یخرب  هک : تسا  نیا 
: دناهتفگ دناهدروآ و  ءاملع  هریس  زا  يدهاش  اعدا  نیا  قدص  رب  دوشیم و 

( روهشم ياوتف  ای  و   ) هیئاوتف ترهـش  اب  فلاخم  نوچ  یلو  هدش  دراو  یحیحـص  ثیدح  هک  دوشیم  هدهاشم  هقف  فلتخم  باوبا  رد  یهاگ 
نیا دناهدرک و  کسمت  هیلمع  لوصا  هب  دناهدومن و  حرط  ار  ثیدح  نآ  مه  یخرب  یّتح  دنهدیمن و  اوتف  حیحـص  ثیدح  نآ  قبطرب  تسا 

. دنروآیمن باسح  هب  هربتعم  نونظ  زا  ار  هیئاوتف  ترهش  اهقف  نیا  هک  تسا  یلاح  رد 
. دش لیصفت  هب  لئاق  دیاب  هجیتن : رد 

؟ تسیچ ةرهشلا )...  ۀمحازملا  تهج  نم  سیلف   ) ترابع زا  دارم  * 
: میتفگ البق  هک  روطنامه  دیامرفیم : هک  تسا  روکذم  مهوت  هب  خیش  خساپ 

. ملاع ءالقع  ءانب  زا  تسا  ترابع  رهاوظ  تیجح  رب  لیلد  - 1
اب دـشاب  رهاظ  نآ  فالخرب  ربتعم  ریغ  نظ  هک  يدراوم  نایم  دـنراذگب  تواـفت  هکنیا  نودـب  دـننکیم  کـسمت  رهاوظ  هب  ملاـع  ءـالقع  - 2

. دشابن ینظ  نینچ  هک  يدراوم 
281 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: میوگیم دیدروآ  هک  يدهاش  هب  خساپ  رد  - 3
دنـس رودـص و  اشنم  اب  ترهـش  محازت  هکلب  دـشاب  روهظ  هب  لمع  زا  عنام  هکنیا  ات  دـنرادن  یتمحازم  ربخ  تلالد  روهظ و  اب  هیئاوتف  ترهش 

. تسا ثیدح 
. دوشیم دنس  ظاحل  هب  ربخ  تیجح  زا  عنام  هکلب  دریگیمن  روهظ  رظن  زا  ار  ربخ  تیجح  ولج  هیئاوتف  ترهش  رگید : ترابع  هب 

؟ دنکیمن دراو  تسا  تجح  یفرع  نظ  باب  زا  هک  يربخ  تلالد  رب  یللخ  یلالد  ضراعت  رد  ایآ  * 
هب دشاب ، هتـشگ  راوتـسا  مومع  رب  ترهـش  هدوب و  صاخ  ربخ  ای  دشاب و  هتفرگ  قلعت  صاخ  رب  ترهـش  دوب و  ماع  ربخ  رگا  لثملا : یف  ریخ .

. دوشیم لمع  ربخ  هب  لباقم  رد  هدرکن و  انتعا  ترهش 
؟ تسیچ رودصلا )...  ثیح  نم  ربخلل  اهمتحازم  ۀهج  نم  لب   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. دهد رارق  حوجرم  انایحا  ای  كوکشم و  ار  نآ  رودص  هدرک و  تمحازم  داجیا  روبزم  ربخ  دنس  رد  ترهش  نیمه  اسبهچ  هک : تسا  نیا 
زا شتیحوجرم  ظاحل  هب  ار  ربخ  هکنیا  ای  هدرک و  فقوت  ءاملع  دشاب  فلاخم  ربخ  اب  رودـص  اشنم  دنـس و  رد  ترهـش  هک  يدروم  رد  اذـلف 

. دننکیم حرط  رودص  ثیح 
. درادن اجنیا  رد  ام  راتفگ  اب  یفانت  هنوگچیه  ءاملع  حرط  ای  فقوت  نیا  هجیتن : رد 

282 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

اذا وا  ّنّظلا  دـفت  مل  اذا  رهاوّظلا  ۀـّیجح  یلع  لیلّدـلا  مدـع  [ 102] نیرـصاعملا نم  نیرّخأتملا  يرّخأـتم  ضعب  ناـسل  یلع  يرجی  اـّمبر  معن ،
. اهفالخ یلع  ربتعملا  ریغلا  ّنّظلا  لصح 

باحصتسا نیّیلوصالاک ، [، 103] نییرابخألا ضعب  ّدـع  اذـل  و  نامز ، ّلک  یف  ءاملعلا  ناسّللا و  بابرا  ۀـقیرطل  فلاخم  ّهنا  فاـصنالا : ّنکل 
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حلطصملا باحصتسالا  یلا  عجری  مل  نا  اذه و  و  اهیلع . عمجملا  تاباحصتسالا  نم  دّیقملا  صّـصخملا و  تبثی  یّتح  قلطملا  ّماعلا و  مکح 
. ۀّیعامجا ةدعاقلا  هذه  نوک  نایب  هب  داهشتسالا  نم  ضرغلا  ّنا  ّالا  هیجّوتلاب  ّالا 

: همجرت

كاردتسا رهاوظ  تیجح  طانم  رد  مراهچ  لیصفت 

تسا هدش  يراج  تراشا ) بحاص  یـسابلک  موحرم   ) خیـش نیرـصاعم  نیرخاتم و  یخرب  نابز  رب  رهاوظ  تیجح  رب  لیلد  مدع  اسبهچ  هلب ،
. دوشیم هماقا  ناشفالخ  رب  يربتعم  ریغ  نظ  دنوش  نظ  لوصح  بجوم  رگا  ای  دنشابن و  نظ  دیفم  رهاوظ  نیا  هکیتقو 

یسابلک موحرم  هب  خیش  خساپ 

. تسا فلاخم  راصعا  همه  رد  ءاملع  هریس  هرواحم و  بابرا  هقیرط  اب  یسابلک  موحرم  هدومرف  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو 
: نییلوصا اهیرابخا و  زا  یخرب  اذل  و 

تیجح رب  عامجا  هک  دناهدرمش  ییاهباحصتسا  هلمج  زا  هدشن  تباث  يدیقم  صوصخم و  هک  ینامز  ات  ار  قلطم  ماع و  مکح  باحـصتسا 
. دشابیم نآ 

ماع یتقو  ینت  دوشیمن و  نآ  زا  دی  عفر  بجوم  قلطم  ای  ماع  لباقم  رد  هربتعم  ریغ  نونظ  زا  کیچـیه  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ترابع  نیا  و 
. دوش دراو  یعطق  دیقم  صصخم و  هک  دنریگیمن  رارق  لمع  دروم  قلطم  و 

283 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ رهاوظ  تیجح  باب  رد  یسابلک  بانج  لیصفت  * 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  رهاوظ  تیجح  رد  طانم  هک : تسا  نیا 

. دوشن لصاح  قافو  هب  یصخش  نظ  رهاظ  زا  هکنیا  ای  دشاب و  تجح  روهظ  نآ  ات  دوش  لصاح  قافو  هب  یلعف  نظ  مالک  رهاظ  زا  ای 
ربتعم ریغ  ول  دوب و  فالخرب  یلعف  نظ  هکلب  فالخرب ، نظ  مدـع  هن  دوب و  قافو  هب  یلعف  نظ  هن  ینعی : دوبن  ود  نیا  زا  کیچـیه  رگا  نکل :

. دریگیم ار  روهظ  تیجح  يولج  دشاب 
؟ تسیچ فاصنالا )....  نکل   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یسابلک  بانج  لیصفت  هب  خیش  خساپ 
. دشابیمن كالم  فالخ  هب  ای  قافو و  هب  هچ  اتابثا  ایفن و  یلعف  نظ  اذل  تسا و  القع  ءانب  رهاوظ  تیجح  كالم 

. تسا تمذم  هتسیاش  نآ  اب  تفلاخم  تسا و  تیجح  رهاظ  فالخ ، هب  هچ  دوش و  لصاح  قافو  هب  هچ  یلعف ، نظ  ینعی :
؟ تسیچ نییرابخالا )....  یضعب  دع  اذل  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسین رهاوظ  تیجح  مدع  ای  تیجح  رد  كالم  یلعف  نظ  هکنیا  رب  هاوگ  دهاش و  ندروآ 
: دیامرفیم اذل  و 

ماع و مکح  باحصتسا  دناهدومرف : دننادیمن  كالم  ار  یصخش  نظ  باحـصتسا  تیجح  باب  رد  هک  مه  يدابآرتسا ) هلمج  زا   ) اهیرابخا
. تسا اهیلع  عمجم  تاباحصتسا  ءزج  قلطم 

؟ تسیچ يدابارتسا  هتفگ  زا  دارم  * 
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. دنکیمن یتوافت  فالخ  هب  ای  دشاب  قافو  هب  هچ  میشاب  هتشاد  هچنانچ  میشاب و  هتشادن  ای  میشاب  هتشاد  یصخش  نظ  هچ  ام  هک : تسا  نیا 
. مینکیم باحصتسا  تسا  یقالطا  روهظ  هک  ار  قلطم  مکح  تسا و  تیمومع  هک  ار  ماع  مکح  اج  همه  رد  ینعی :

تسین و رهاوظ  تیجح  رد  كالم  یـصخش  نظ  هک  دـنفرتعم  بلطم  نیا  هب  زین  اـهیرابخا  هکلب  تسین  نییلوصا  هب  رـصحنم  ثحب  نیارباـنب :
. دشابیم یعامجا  بلطم 

؟ تسیچ حلطصملا )...  باحصتسالا  یلا  عجری  مل  نا  اذه و  و   ) ترابع زا  دارم  * 
نیا هکنوچ  تسا : یحالطصا  باحصتسا  هب  قلطم  ای  ماع  مکح  باحصتسا  عوجر  مدع  هجو 

284 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشاب قحال  کش  قباس و  نیقی  لثم : یناکرا  ياراد  هک  تسین  یلوصا  حالطصا  هب  باحصتسا  باحصتسا ،

کـش لباق  تاروهظ  هکنآ  لاح  ءیـش و  نآ  ءاقب  رد  کش  رب  تسا  عرفتم  هک  يدـبعت  ءاقبا  هب  مهنآ  تسا  ناک  ام  ءاقبا  باحـصتسا  اریز :
. هن ای  دراد  دوجو  ای  ءالقعلا  دنع  هک  تسا  یفرع  ینادجو و  روما  زا  هک  ارچ  دنشابیمن 

مومع و رد  کش  هکنآ : لاـح  نآ و  ءاـقب  رد  کـش  هدوب و  عوضوم  هب  ملع  هک  تسا  ربتعم  یحالطـصا  باحـصتسا  رد  رگید : تراـبع  هب 
. دنکیمن ادیپ  قیقحت  باحصتسا  دروم  نینچ  رد  هک  تسا  نشور  تسا و  عوضوم  دوجو  لصا  رد  کش  هب  شعجرم  قلطم 

؟ تسیچ هیجوتلاب )....  الا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. تسا ندنادرگرب  حلطصم  باحصتسا  هب  ندرک و  هیجوت 

یعطق ود  نیا  دورو  مدع  یتقو  هک  ارچ  تسا  دیقم  مدع  صتخم و  مدع  باحـصتسا  قلطم  ماع و  مکح  باحـصتسا  زا  دارم  مییوگب : ینعی 
: ینعی  ) مینکیم باحصتسا  ار  دورو  مدع  نامه  کش  تقو  رد  دش 

قلطم مکح  ای  ماع  مکح  ندوب  یقاب  دیقم  صـصخم و  مدـع  باحـصتسا  نیا  همزال  و  مینکیم ) عاجرا  یمدـع  هب  ار  يدوجو  باحـصتسا 
. دشابیم

285 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

نع افراص  نوکی  نا  حلـصی  لاقم  وا  لاحب  انورقم  ناـک  نا  مـالکلا  ّنا  : » یلا هلـصاح  عجری  الیـصفت  نیرـصاعملا  نم  ضعب  لّـصف  اـّمبر  و 
هنوکل حلـصی  لصفنم  رما  انه  ناک  وا  فراّـصلا  دوجو  لـصا  یف  ّکّـشلا  ناـک  نا  و  ۀـقیقحلا ، ۀـلاصاب  هیف  کّـسمتی  ـالف  ّیقیقحلا  ینعملا 

[. 104 «] ۀقیقحلا ۀلاصا  یلع  لمعیف  افراص ،
یلا هعجرم  و  ّیظفللا ، روهّظلا  ۀّیجح  یف  فراصلا ال  یف  ّکشلا  دنع  ۀقیقحلا  ۀلاصاب  لمعلا  یف  لیـصفت  هّنکل  نیتم ، نسح  لیـصفت  اذـه  و 

. فرعلا ةداهشب  لامجالا  یلا  روهظلا  نع  جرخی  لّوالا  مسقلا  یف  ظفللا  ّناف  لامجإلا ، دراوم  نع  هزیمت  ّیفرعلا و  روهّظلا  نییعت 
و ءانثتسالل ، ۀبّقعتملا  ةددعتملا  لمجلا  و  هدارفا ، ضعب  یلا  عجری  ریمضب  بّقعتملا  ّماعلا  و  روهـشملا ، زاجملا  یف  [ 105] ۀعامج فّقوت  اذل  و 

دحا فّقوتی  مل  افراص و  هنوکل  حلـصی  لاقم  وا  لاحب  ظفللا  ّفتحا  اّمم  کلذ  ریغ  یلا  باجیالا  رظحلا و  ّناظم  یف  نیدراولا  یهّنلا  رمالا و 
عافترا لاـمتحالا و  کـلذ  یفنب  نومکحیف  رمـالا  نوسکعی  اـّمبر  لـب  هل ، اصّـصخم  هنوک  لـمتحی  لـصفنم  لـیلد  لاـمتحا  دّرجمب  ّماـع  یف 

ملاع نیب  دیز  كرتشا  و  ادیز » مرکت  ال   » ّهنا یلوملا  نم  رخآ  لوق  درو  ّمث  ءاملعلا » مرکا   » یلوملا لاق  ول  اذل  و  ّماعلا ؛ روهظ  لجأل  لامجالا 
. یهّنلا نم  لهاجلا  دیز  ةداراب  نومکحیف  مومعلا  ۀطساوب  لامجالا  نوعفری  لب  لامتحالا ، دّرجمب  مومعلا  نع  دیلا  عفری  الف  لهاج ، و 

: همجرت

مجنپ لیصفت 
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باب  ) رد ملاعم ) رب  هیـشاح  بحاص  هب  فورعم  نیدـشرتسملا  ۀـیاده  هدنـسیون  یناهفـصا  یقت  دـمحم  خیـش   ) نیرـصاعم زا  یخرب  اـسبهچ 
: مالک هکنیا  هب  ددرگیمرب  نآ  لصاح  هک  تسا  هدش  لئاق  یلیصفت  هقیقحلا ) ۀلاصا  نایرج  رهاوظ و  تیجح 

زا ندنادرگرب  تیحالص  نئارق ) نیا   ) هک دشاب  هیلاقم  ای  هیلاح و  هنیرق  هب  نورقم  رگا  - 1
286 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد رهاظ  اذـل  و  . ) درک لمع  مالک  رهاظ  هب  دومن و  کـسمت  ۀـقیقحلا  ۀـلاصا  هب  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  ار  یقیقح  ياـنعم 
(. تسین تجح  یتروص  نینچ 

يارب تیحالـص  یلو  تسا  مالک  زا  لصفنم  هک  يرما  ای  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  کش  روکذـم ) نئارق   ) فراص دوجو  لـصا  رد  رگا  و  - 2
یعـضاوم نینچ  رد  مالک  رهاظ  دوشیم و  کسمت  هقیقحلا  ۀـلاصا  هب  مه  زاب  دـشاب  هتـشاد  ار  مالک  رهاـظ  زا  دـی  عفر  ینعم و  ندـنادرگرب 

. تسا تّجح 

هیشاح بحاص  مالک  نوماریپ  خیش  بانج  رظن 

رد هن  فراص  رد  کش  دراوم  هب  تبـسن  تسا  هقیقحلا  ۀـلاصا  هب  ندرک  لـمع  رد  یلیـصفت  ناـیب  نیا  نکل  تسا  نیتم  وکین و  لیـصفت  نیا 
(. تسا هیف  نحن  ام  هک   ) ظافلا روهظ  تیجح 

. تسا لامجا  دراوم  زا  هقیقحلا ) ۀلاصا  هطساو  هب   ) مالک ندرک  جراخ  یفرع و  روهظ  نییعت  هب  ناشیا  مالک  تشگزاب  و 
: ینعی  ) دـیارگیم لاـمجا  هب  جراـخ و  روهظ  زا  فرع  لـها  تداهـش  و  دوب ) هفراـص  نئارق  هب  نورقم  هک   ) یلوا تروص  نآ  رد  ظـفل  اریز 

(. ددرگیم یفن  ظفل  روهظ  هدشن و  يراج  هقیقحلا  ۀلاصا 
رد تسا و  نآ  دارفا  یـضعب  هب  عـجار  هک  دراد  رارق  يریمـض  شلاـبند  هـب  هـک  یماـع  روهـشم و  زاـجم  رد  شناد  لـها  زا  یتعاـمج  اذـل  و 
هب نورقم  ظفل  هک  یعـضاوم  زا  دراوم  نیا  ریغ  باجیا و  رظح و  رد  یهن  رما و  دـناهتفرگ و  رارق  ءانثتـسا  لابند  هب  هک  يددـعتم  ياـههلمج 

. دناهدرکن لمع  اهنآ  روهظ  هب  هدومن و  فقوت  دوشیم  شرهاظ  زا  مالک  فرص  بجوم  هک  تسا  ياهیلاقم  ای  هیلاح و  هنیرق 
هب هکلب  دناهدرکن  فقوت  دشاب  هدمآ  صـصخم  ناونع  هب  دراد  ناکما  هک  لصفنم  لیلد  لامتحا  درجم  هب  ماع  هب  لمع  رد  املع  زا  يدـحا  و 

مرکا : ) هک دهد  نامرف  شاهدنب  هب  یئالوم  رگا  اذل  دننادیم و  عفترم  ار  لامجا  ماع  روهظ  هطـساوهب  دننکیم  لامتحا  یفن  هب  مکح  سکع 
تـسا كرتشم  دیز )  ) هک دـشاب  نیا  مه  ضرف  و  ادـیز ) مرکت  ال  : ) هک نومـضم  نیا  هب  دوش  رداص  وا  زا  يرگید  نخـس  سپـس  و  ءاملعلا )
درجم هب   ) ماع مومع  زا  دیابن  يدروم  نینچ  رد  لمجم ) صاخ  تسا و  نیبم  ماع  ینعی :  ) لهاج يرگید  تسا و  ملاع  یکی  هک  رفن  ود  نایم 

( دیز  ) زا دارم  هکنیا  هب  دننکیم  مکح  هدومن و  یفن  ماع  هطـساوهب  ار  صـصخم  لامجا  سکع  رب  هکلب  هدومن  دی  عفر  صیـصخت ) لامتحا 
. تسا لهاج  دیز  هروکذم  لاثم  رد 

: نیاربانب
. تسا هدشن  دراو  نآ  هب  یصیصخت  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  ماع  مومع 

287 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لاحب )....  انورقم  ناک  نا  مالکلا  نا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

. مینکیم لمع  مالک  روهظ  هب  هدرک و  يراج  ار  هقیقحلا  ۀلاصا  اذل  درادن و  دوجو  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  هک  میراد  عطق  یهاگ  - 1
: لثم تسا  نشور  مهنآ  لولدم  دراد و  دوجو  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  هک  میراد  عطق  یهاگ  - 2
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. دومن ذخا  ادسا )  ) رهاظ هب  ناوتیمن  تسین و  هقیقحلا  ۀلاصا  نایرج  اجنیا  رد  هک  یمری ) ادسا  تیار  )
. میراد کش  هنیرق  دوجو  لصا  رد  یهاگ  و  - 3

(. ءاملعلا مرکا  : ) هکنیا رب  ینبم  تسا  هدش  رداص  یلوم  زا  هک  یماع  لثم :
؟ هن ای  دراد  دوجو  نآ  يارب  یلصفنم  ای  لصتم و  صصخم  ایآ  هک  میراد  کش  ام  لاح :

. مینکیم کسمت  هقیقحلا  ۀلاصا  هب  زین  اجنیا  رد 
لمجم نکل  هدـش و  رداص  یلوم  زا  ماع  زا  يادـج  یمالک  ینعی : مینکیم  کش  لـصفنم  دوجوم  رما  کـی  ندوب  هنیرق  رد  مه  یهاـگ  - 4

. میرادن نیقی  ام  نکل  هدرک  دامتعا  هلصفنم  هنیرق  نیا  هب  هدوب و  ملکتم  دارم  رهاظ  فالخ  هک  میهدیم  لامتحا  تسا و 
. لهاج دیز  ملاع و  دیز  نایم  تسا  ددرم  دیز  هکنآ  لاح  ادیز و  مرکت  هدومرف ال  ءاملعلا ) مرکا   ) لابند هب  لثملا : یف 

. مینکیم کسمت  مومعلا  ۀلاصا  هب  لصفنم و  دوجوم  رما  نیا  رد  میهدیم  صیصخت  لامتحا  هجیتن : رد 
دـشاب هیلاح  هنیرق  هکنیا : زا  معا  میرادن  نیقی  نادب  ام  نکل  دراد و  ندوب  هنیرق  تیحالـص  هک  يرما  هب  تسا  نورقم  مالک  زین  یهاگ  و  - 5

. دشاب هینیرقلل  حلصی  ام  زا  ای  دزاس و  لمجم  دزادنیب و  روهظ  زا  ار  مالک  دراد  تیحالص  هک  روهشم  تازاجم  لثم :
. دیآیم ددعتم  تالمج  لابند  هب  هک  ییانثتسا  لثم :

. دومن کسمت  روهظلا  ۀلاصا  ای  هقیقحلا و  ۀلاصا  هب  ناوتیمن  اجنیا  رد 
؟ تسیچ نسح )....  لیصفت  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا جراخ  ام  ثحب  دروم  زا  نکل  تسا  لوبق  لباق  تسرد و  امش  لیصافت  مامت  دیامرفیم  هک  تسا  خیش  بانج  رظن 
هب دراد و  یفرع  روهظ  مالک  اهاجک  رد  هک  تسا  بلطم  يارغص  رد  امش  لیصفت  رگید : ترابع  هب 

288 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین مه  تجح  هجیتن  رد  هک  درادن  یفرع  روهظ  مالک  اهاجک  رد  تجح و  روهظ  نآ  لابند 

: هکنآ لاح  و 
روهظ دروم  نالف  رد  تسا و  تجح  روهظ  دروم  نالف  رد  هک : تسا  نیا  رد  ام  ثحب  ینعی : تسا  رهاوظ  ّتیجح  یلک  ياربک  رد  اـم  ثحب 

. تسین تجح 
. میهدیم حیضوت  لیذ  رد  ار  نآ  هتشاد و  لوبق  ار  امش  ثحب  زین  ام  اذل  و 

؟ تسیچ یفرعلا )...  روهظلا  نییعت  یلا  هعجرم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

یعـضاوم هچ  رد  دروآ و  نوریب  لامجا  زا  ار  مالک  هلیـسونیدب  هدرک و  نییعت  ار  یفرع  روهظ  هقیقحلا  ۀـلاصا  اـب  ناوتیم  دراوم  مادـک  رد 
. درک هدافتسا  روبزم  لصا  زا  ناوتیمن 

: رگید ترابع  هب 
فرعلا دـنع  مالک  هک  تسا  نیا  فاصنا  هیلاقم  هچ  هیلاح و  هچ  دراد  تینیرق  تیحالـص  هک  يزیچ  هب  دـشاب  نورقم  مـالک  هک  يدراوم  رد 

. دراد هنیرق  هب  زاین  تسین و  کسمت  لباق  دنکیم و  ادیپ  لامجا  مه 
: ریظن

: هروهشم هحجار و  تازاجم  - 1
. تسا هنیرق  هب  دنمزاین  زاجم  تقیقح و  زا  کیره  نییعت  هک  تهارک ، رد  یهن  بابحتسا و  رد  رما  تیزاجم  لثم :

. دراد تینیرق  تیحالص  ددرگیمرب و  ماع  نآ  دارفا  یضعب  هب  هک  هدش  رکذ  ریمض  اهنآ  لابند  هب  هک  یتامومع  - 2
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: زین اجنیا  رد  هک  َنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو  ٍءوُُرق ...  َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو  لثم :
. درک لمح  شمومع  هب  ار  ماع  ناوتیمن  تسا و  لمجم  مالک 

دیاب تسا و  لمجم  دراد  ار  لمج  همه  هب  دوع  ینعی   ) تینیرق تیحالـص  تسا و  هدـش  دراو  ددـعتم  لمج  لابند  هب  هک  یئانثتـسا  زین  و  - 3
(. تفرگ ار  نقیتم  ردق 

(. مهنم نیقسافلا  الا  ءارقفلا  معطا  ءامکحلا و  سلاج  ءاملعلا و  مرکا  : ) لثم
. تسا هدش  دراو  باجیا  مهوت  لابند  هب  هک  یهاون  ای  رظح و  مهوت  بیقع  هک  ییاهرما  و  - 4

: ینعی
رد روهظ  یهن  دـنکن و  ادـیپ  بوجو  رد  روهظ  رما  هکنیا  رب  دـنوش  هنیرق  هک  دـنراد  تیحالـص  باـجیا  اـی  رظح و  مهوت  بیقع  عوـقو  نیا 

. تمرح
289 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ درک دیاب  هچ  تسا  لصفنم  دوجوم  تینیرق  رد  ای  هنیرق و  دوجو  لصا  رد  ام  کش  هک  يدراوم  رد  سپ  * 
ماع رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  لمجم  لـصفنم  باـطخ  دـیاش  هکنیا  لاـمتحا  هب  ینعی : دـناهدرکن  فقوت  ءاـملع  زا  يدـحا  يدراوم  نینچ  رد 

. دناهتفرگ لمجم  نآ  لامجا  نیبم  ار  ماع  رد  روهظ  سکع  هب  هکلب  دناهدومنن  یهجوت  دشاب 
ملاع دیز  هک  مینادیمن  ینعی : تسا  لمجم  ام  يارب  دیز )  ) زا دارم  یلو  ادیز  مرکت  ال  دومرف : ءاملعلا ) مرکا   ) لابند هب  یلوم  رگا  لثملا : یف 

. مینکیم لمح  لهاج ) دیز   ) رب ار  ادیز ) مرکت  ال   ) ترابع هدرک و  يراج  ار  مومعلا  ۀلاصا  لهاج ، ای  تسا و  دارم 
290 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ّحصی الف  ةربتعم  ریغ  ةراما  نم  لصح  نا  ظفّللا ، یضتقم  فالخ  ةدارا  لامتحا  ّنا  وه  و  فیعـض ، رخآ  لیـصفت  روکذملا  لیـصفّتلا  ءازاب  و 
اضیا اهیف  درو  ّماع و  ةرتاوتملا  ۀنّسلا  یف  درو  اذا  امب  هل  لّثم  و  ۀقیقحلا . ۀلاصاب  لمعی  الف  ربتعم  لیلد  نم  لصح  نا  و  ۀقیقحلا ، نع  دیلا  عفر 

. ادّبعت لصألاب  لمعلا  موزل  یلع  لیلد  الف  لاق : عقاولاب ، ّنظلا  بجوی  ّماعلا و ال  کلذ  یف  لامجالا  بجوی  لمجم  باطخ 
ۀقیقحلا ضراـعت  اذا  اـم  یف  اوـفّقوت  نیققحملا  رثـکا  ّناـف  ادـّبعت  ۀـقیقحلا  ۀـلاصاب  لـمعلا  موزل  یلع  عاـمجالا  يوـعد  نکمی  ـال  و  لاـق : ّمث 

. یهتنا [ 106] حجارلا زاجملا  عم  ۀحوجرملا 
: همجرت

مشش لیصفت 

: هک تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  فیعض  لیصفت  تشذگ  هک  یلیصفت  لباقم  رد 
: تسا ظفل  رهاظ  ياضتقم  هک  یفالخ  لامتحا 

. تسا تجح  مالک  رهاظ  دشابیمن و  تسرد  تقیقح  زا  دی  عفر  تسا  هربتعم  ریغ  هراما  زا  لصاح  رگا 
. ددرگیم طقاس  شروهظ  زا  مالک  دوشیمن و  لمع  هقیقحلا  ۀلاصا  هب  دشاب  يربتعم  لیلد  زا  لصاح  رگا  و 

: هک تسا  هدز  حرش  نیا  هب  یلاثم  لّصفم  و 
ماع زا  هک  يوحن  هب  دش  روبزم  ماع  لامجا  ثعاب  دیدرگ و  دراو  تسا  لمجم  هک  یباطخ  ربخ  نامه  رد  دوب و  یماع  يرتاوتم  ربخ  رد  رگا 

. دنامب ظوفحم  ماع  روهظ  دوش و  لمع  هقیقحلا  ۀلاصا  هب  ادبعت  هک  درادن  دوجو  یلیلد  دوشن ، لصاح  عقاو  هب  نظ  روبزم 
: دومرف سپس 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 472 

http://www.ghaemiyeh.com


حجار زاجم  اب  حوجرم  تقیقح  هک  اجنآ  نیققحم  رثکا  اریز  درادن  ناکما  يدبعت  تروصب  هقیقحلا  ۀلاصا  هب  لمع  موزل  رب  عامجا  ياعدا  و 
. لّصفم نیا  مالک  دش  مامت  درادن .) دوجو  هقیقحلا  ۀلاصا  هب  کسمت  يارب  یلاجم  هک  ارچ   ) دناهدرک فّقوت  دننک  ضراعت 

291 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  لیصفت  لصاح  * 
: هکاریز مود  تروص  رد  هن  تسا و  هتسناد  يراج  لوا  تروص  رد  ار  لصا  لصفم  هک  تسا  نیا 

. تسا هدش  لئاق  لیصفت  نآ  ریغ  نیب  و  ربتعم ، لیلد  زا  دوجوم  رما  ّتیفراص  هطساوهب  کش  لوصح  نیب 
: تسا مسق  ود  رب  دراد  ّتینیرق  لامتحا  هک  یلصفنم  دوجوم  رما  حیضوت :

. مینکیمن انتعا  لصفنم  رما  نیا  هب  هدرک و  کسمت  هقیقحلا  ۀلاصا  هب  اذل  تسا و  ربتعم  ریغ  تاراما  زا  دوجوم  لصفنم  رما  نیا  یهاگ  - 1
نامه هب  اجنیا  رد  تسا .) مارح  ءیش  نالف   ) هدمآ یقساف  درف  ربخ  رد  و  اعیمج .) ضرالا  یف  ام  مکل  ّلحا   ) هدمآ رتاوتم  ربخ  رد  لثملا : یف 

. دوشیم کسمت  مومع 
. دومن لمع  مومع  هب  ناوتیمن  هتفرگ و  ار  هقیقحلا  ۀلاصا  يولج  اذل  تسا و  هربتعم  تاراما  زا  دوجوم  لصفنم  رما  نیا  یهاگ  و  - 2

: لثملا یف 
( ءاملعلا مرکا   ) هدمآ هرتاوتم  ربخ  رد 

( ادیز مرکت  ال   ) هدمآ رگید  هرتاوتم  تنس  رد  و 
. دروآیمن دارم  هب  نظ  هکاریز  دومن  لمع  ماع  مومع  هب  ناوتیمن  اجنیا  رد 

؟ هن ای  دنک  لصاح  دارم  هب  نظ  هچ  مینک  لمع  ماع  مومع  هب  دّبعت ، باب  زا  هک  دراد  یلاکشا  ایآ  * 
. دناتجح نظ  باب  زا  تاروهظ  میرادن و  دبعت  باب  زا  تاروهظ  هب  لمع  تیجح  رب  یلیلد  اریز  هلب .

؟ تسا هدشن  هماقا  عامجا  تاروهظ  هب  لمع  رب  دّبعت  باب  زا  ایآ  * 
تقیقح هب  دـناهدرک و  فقوت  روهـشم ، زاجم  تقیقح و  نایم  نارود  هلئـسم  رد  نیققحم  زا  يرایـسب  اریز  تسین . ییاعّدا  نینچ  ياج  ریخ ،

. دندوب هدرک  لمع  زین  اهنآ  دوب  يدبعت  تاروهظ  هب  لمع  رگا  هکنآ  لاح  و  دناهدرکن . کسمت 
292 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
، ءاملعلا نم  دحا  نم  دهعی  مل  اّمم  اضراعم  هنوکل  رخآ  باطخ  لامتحا  لجال  باطخ  رهاظ  یف  فقوتلا  ّناف  رکذ ، اّمم  رهظی  هفعـض  هجو  و 

. رخآلا باطخلا  یف  نّیبملا  یلع  نیباطخلا  دحا  یف  لمجملا  لمح  نم  مّدقت  ام  دعبی  لب ال 
مالکلا ّنا  نم  مّدقتملا  لیـصفّتلا  یف  انرکذ  اّمم  هداسف  ملعف  حجارلا  زاجملا  عم  ۀـحوجرملا  ۀـقیقحلا  ضراعت  ۀـلأسم  یلع  کلذ  سایق  اّما  و 

و تالمجملا ، نم  لب  رهاوّظلا  نم  ّدـعی  ال  ۀـقیقحلا » فالخ  ةدارا  یف  مّلکتملا  هیلع  دـمتعا  دـق  اـفراص  نوکی  نا  حلـصی  اـم   » فنتکملا ب
. مّدقت اّمم  ههبش  ریمّضلاب و  بّقعتملا  ّماعلاک  ۀّیفراّصلل  حلصی  ظفلب  بّقعتملا  کلذک 

: همجرت

روکذم لیصفت  فعض  هجو 

. دوشیم رهاظ  میدومن  رکذ  البق  هچنآ  زا  روکذم  لیصفت  فعض  هجو  و 
تـسین دـیعب  هکلب  هدوبن  دوهعم  املع  زا  يدـحا  زا  تسا  نآ  اب  ضراعم  هک  يرگید  باطخ  رطاـخ  هب  باـطخ  رهاـظ  رد  ندرک  فقوت  اریز 
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. دومن لمح  تسا  نّیبم  هک  يرگید  باطخ  رب  دراد  دوجو  باطخ  ود  زا  یکی  رد  هک  ار  یلمجم  دیاب  تشذگ  هک  روطنامه 
زین نآ  داسف  رد  میتفگ و  یلبق  لیـصفت  رد  هچنآ  زا  شداسف  حـجار ، زاجم  اب  هحوجرم  تقیقح  ضراعت  هلئـسم  رب  هلئـسم  نیا  ساـیق  اـما  و 

رد ملکتم  دراد و  ّتیفراص  يارب  تیحالـص  هک  ياهنیرق  هب  نورقم  مالک  هک : تسا  نیا  نآ  لصاح  دوشیم و  نشور  دـمآ  ناـیم  هب  نخس 
نینچمه دوشیم و  بوسحم  تالمجم  قیداصم  زا  مالک  هکلب  دنناوخن  رهاوظ  زا  ار  نآ  دـشاب  هدرک  دامتعا  نآ  هب  رگا  رهاظ  فالخ  هدارا 

یخرب هب  هدمآ و  رد  يریمض  شلابند  هب  هک  یماع  لثم  دشاب  هتشاد  تیحالص  تیفراص  يارب  هک  دشاب  یظفل  شلابند  هب  هک  یمالک  تسا 
. تسا عجار  نآ  دارفا 

293 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  لیصفت  فعض  هجو  نیا  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 
هب املع  زا  يدـحا  هکنیا : زا  دوب  ترابع  نآ  و  دوشیم . نشور  زین  لیـصفت  نیا  خـساپ  لبق  لیـصفت  اب  هطبار  رد  ام  تانایب  زا  هک : تسا  نیا 

ریـسفت زین  ار  لمجم  نآ  لاـمجا  رهاـظ ، نآ  روهظ  اـب  هکلب  دـناهدرکن  فقوت  مـالک  روهظ  رد  هدوب ، لـمجم  يرگید  باـطخ  هکنیا  فرص 
. درادن دوجو  لیصفت  يارب  یهجو  سپ  دناهدرک .

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  دروآ  لصفم  نیا  هک  ار  يدهاش  * 
زا دروآ  خیـش  هک  يدراوم  نآ  ای  روهـشملا و  زاجملا  هقیقحلا و  نیب  نارود  رد  روهـشم  فقوت  رب  ینبم  دـش  هدروآ  ناـیاپ  رد  هک  يدـهاش 

. تسین کسمت  لباق  اذل  دوشیم و  لمجم  دتفایم و  روهظ  زا  فرعلا  دنع  ۀنیرقلل  حلصی  ام  هب  دوب  فوفحم  مالک  یتقو  هک  تسا  نیا  باب 
قرف روکذم  لیصافت  نایم  هکنیا  نودب  دوشیم  کسمت  نادب  دشاب  هتشاد  روهظ  مالک  فرعلا  دنع  رگا  هک : تسا  نیا  رایعم  اج  همه  سپ :

. دوش هتشاذگ 
. دشابیمن کسمت  لباق  مالک  دوبن  یفرع  مالک  روهظ  اجکره  سپ 

( رهاوظ ّتیجح  ثحب  نایاپ  )
294 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
رهاوّظلا صیخشتل  لمعی  يّذلا  ّنّظلا  وه  یناثلا و  مسقلا  اّمأ  و 

یف عضولا  مکحب  رهاظ  ۀّیطرّـشلا ، ۀلمجلاک  ّینالفلا ، بّکرملا  ّنأ  وا  لعفا ، ۀغیـص  وا  دیعّـصلا  ظفلک  ینالفلا ، درفملا  ظفللا  ّنأ  صیخـشتک 
ّنّظلا و  مازلـالا ، نود  رظحلا  عفر  دّرجم  یف  رظحلا - عفر  ماـقم  یف  هعوقو  ۀـنیرقب  رهاـظ - رظحلا  بیقع  عقاولا  رمـالا  ّنا  و  ّینـالفلا ، ینعملا 
ۀّیجح یه  نّقیتملا  تباثلا  ّنأل  انه ، ّنّظلا  ۀـّیجح  مدـع  دـعاوقلاب  قفوالا  و  ّیفرعلا ، ماهفنالا  وا  ّيوغّللا  عضولاب  ّنظلا  یلا  عجری  انه  لصاحلا 

. رهاوظلا
یف نییوغّللا  لوق  ۀّیجح  یه  و  ۀلأسملا . هذه  نم  یئزج  تابثا  یف  اهورکذ  هوجو  ادـع  هیلع ، لیلد  الف  رهاظ ، اذـه  ّنا  یف  ّنّظلا  ۀـّیجح  اّما  و 

. عاضوالا
ۀمکحلا تناک  نا  ۀّیعرّـشلا و  ماکحألا  یف  ملعلا  باب  دادسنا  نع  رظّنلا  عطق  عم  اهتّیجح  تبث  یّتلا  ۀّـصاخلا  نونّظلا  نم  هنوک  روهـشملا  ّناف 

اهرکذ و مّدقتملا  ۀقیقحلا  ۀلاصاک  ۀّـصاخلا ، نونّظلا  رثکا  رابتعا  ۀـمکح  ّنا  رهاظلا  ّناف  اهدراوم ، بلاغ  یف  ملعلا  باب  دادـسنا  اهرابتعا  یف 
. تاّیعرّشلا تاّیفرعلا و  نم  اهدراوم  بلاغ  یف  ملعلا  باب  دادسنا  اهریغ ،

لجأل ال  هرابتعا ، تبث  ام  ّصاخلا  ّنّظلاب  و  ۀّیعرّـشلا ، ماکحألا  صوصخب  ملعلا  باب  دادسنا  لجا  نم  هرابتعا  تبث  ام  قلطملا  ّنّظلاب  دارملا  و 
. ملعلا رّذعت  دعب  ّنّظلا  قلطم  رابتعا  یلا  رارطضالا 
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295 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

تاراما زا  مود  مسق 

ثحب يورغص  تمسق  ای  روهظ  لصا  رد  ثحب 

انعم نالف  يارب  درفم  ظفل  نالف  نییعت  ریظن  دوشیم  هتفرگ  راکب  رهاوظ  صیخـشت  يارب  هک  ینظ  زا  تسا  ترابع  تاراـما  زا  مود  مسق  اـما 
رد روهظ  عضو  مکح  هب  هک  هیطرش  هلمج  لثم : بکرم  نالف  ای  بوجو ) يانعم  رد   ) لعفا هغیص  ای  ضرالا ) هجو   ) يارب دیعص )  ) ظفل لثم :

مازلا و هن  رظح  عفر  درجم  مهنآ  دراد ، رظح  عفر  ماـقم  رد  روـهظ  شعوـقو ، هنیرق  هب  هک  رظح  بیقع  رد  عـقاو  رما  اـی  و  دراد ، اـنعم  نـالف 
. بوجو

ماقم نیا  رد  تسا  نظ  ّتیجح  مدع  تسا  دـعاوق  قفاوم  هچنآ  و  یفرع : مهف  هب  ای  ددرگیمرب و  يوغل  ّنظ  هب  ای  ماقم  نیا  رد  لصاح  نظ  و 
. تسا رهاوظ  ندوب  تجح  تسا  نیقتم  تباث و  هچنآ  اریز  دننکیم ،) هدافتسا  رهاوظ  صیخشت  يارب  نظ  زا  هک  )

تیجح ینعی :  ) هلئـسم نیا  قیداصم  زا  یکی  تابثا  رد  نییلوصا )  ) هک یهوجو  رگم  درادـن  دوجو  رهاظ  هب  نظ  ندوب  تجح  رب  یلیلد  اما  و 
. دناهدرک رکذ  تغل ) لها  لوق 

روهشم لوق 

تمکح و هچرگا  تسا  تباث  یعرـش  ماکحا  رد  ملع  باب  دادـسنا  زا  رظنعطق  اب  نآ  تیجح  هک  تسا  ياهصاخ  نونظ  هلمج  زا  يوغل  لوق 
. دشابیم تسا ) یعرش  ای  یفرع و  روما   ) هک نونظ ) نیا   ) دراوم رتشیب  رد  ملع  باب  ندوب  هتسب  هصاخ ، نونظ  نیا  رابتعا  رد  تحلصم 

قلطم نظ 

. تسا هیعرش  ماکحا  صوصخ  رد  ملع  باب  ندوب  هتسب  شرابتعا  رد  لیلد  افرص  هک  تسا  ینظ  قلطم ، نظ  زا  دارم 

صاخ نظ 

. رارطضا ندمآ  ملع و  باب  ندش  هتسب  زا  دعب  هن  تسا  تجح  زین  ملع  باب  حاتفنا  ضرف  رد  هک  تسا  ینظ  نآ  صاخ ، نظ  زا  دارم 
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لئاسملا حیرشت 
؟ دراد دوجو  یثحابم  هچ  تاملک  رهاوظ  اب  هطبار  رد  یلک  روطهب  * 

. يورغص ثحب  ب : يوربک ، ثحب  فلا : دراد . دوجو  ثحب  زا  ماقم  ود 
؟ دوب ياهلئسم  هچ  نوماریپ  ماقم  نیا  رد  يوربک  ثحب  * 

. دوب رهاوظ  تیجح  نوماریپ 
؟ هن ای  دراد  مه  تیجح  روهظ  نیا  ایآ  هک  میدرکیم  ثحب  دشیم ، یعطق  ملسم و  روهظ  لصا  هکنیا  زا  دعب  ینعی :
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؟ تسا قح  لوق  رهاوظ  تیجح  نوماریپ  هدش  حرطم  لاوقا  زا  کیمادک  * 
. تسا روهشم  يأر  نامه  قح  لوق  خیش  رظنهب 

؟ دوب هچ  رهاوظ  تیجح  نوماریپ  روهشم  يأر  * 
. قلطم نظ  باب  زا  هن  صاخ ، نظ  باب  زا  مهنآ  دنراد  تیجح  اقلطم  رهاوظ  هک  دوب  نیا 

؟ تسا ياهلئسم  هچ  نوماریپ  ماقم  نیا  رد  يورغص  ثحب  * 
. تسا روهظ  لصا  یئاسانش  نوماریپ 

؟ تسیچ روهظ  لصا  ییاسانش  زا  ناتدارم  * 
؟ هن ای  دراد  انعم  نالف  رد  روهظ  مالک  نالف  ایآ  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف 
؟ تسا صلاخ  بارت  صوصخ  يانعم  هب  ای  دراد  ضرالا  هجو  قلطم  رد  روهظ  دیعص )  ) ظفل ایآ 

. مادکچیه ای  بابحتسا و  ای  دراد  بوجو  رد  روهظ  لعفا )  ) هغیص ایآ 
؟ هن ای  دراد  موهفم  رد  روهظ  هیطرش  هلمج  ایآ 

؟ دراد بوجو  ای  هحابا و  رد  روهظ  ای  و  هیعرش ؛ ماکحا  زا  یمکح  تابثا  نودب  دراد  رظحلا  عفر  درجم  رد  روهظ  رظح  بیقع  رما  ایآ 
؟ دنراد رظن  رد  ار  یمئالع  تاراما و  هچ  روهظ  لصا  نییعت  يارب  نییلوصا  * 

 ... هریغ سایق و  لامعتسا و  دارطا ، لمح ، تحص  ردابت ، يوغل ، لوق 
؟ تسیچ هروکذم  تاراما  رد  مالکلا  اّمنا  * 

؟ هن ای  دنراد  تیجح  دنیآیم  تسد  هب  تاراما  نیا  قیرط  زا  هک  ینونظ  ایآ  هک : تسا  نیا 
؟ دیهدیم قوف  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  * 

. يوغل لوق  يارب  رگم  هدشن  رکذ  یصاخ  لیلد  روکذم  تاراما  زا  مادکچیه  يارب 
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؟ دنتسه يوغل  لوق  ّتیجح  هب  لئاق  روهشم  ایآ  * 
صاخ نظ  باب  زا  مهنآ  هلب ،

؟ تسا ياهلئسم  هچ  رد  کیره  دربراک  دنامسق و  دنچ  رب  ینظ  تاراما  * 
. تسا مسق  ود  رب 

رد هک  دـنریگیم  رارق  لـمع  دروم  زاـجم  زا  تقیقح  هدارا  صیخـشت  ملکتم و  دارم  صیخـشت  نییعت و  يارب  تاراـما  نیا  زا  یمـسق  فلا :
. دش ثحب  اهنآ  يور  نظ  ثحب  يادتبا 

ثحبم نیا  رد  نآ  حرـش  هک  دـنوشیم  هتفرگ  راـک  هب  رهاوـظ  صیخـشت  ظاـفلا و  عـضو  نییعت  تهج  تاراـما  نـیا  زا  رگید  یمـسق  و  ب :
. تشذگ دهاوخ 

؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  مالکلا  امنا  * 
. يربتعم هنیرق  دوجوب  نظ  ای  يوغل  عضوب  نظ  زا  دنوشیم  یشان  هک  تسا  یتاروهظ  هب  نظ  رابتعا  رد 
؟ دینک نشور  لاثم  رکذ  اب  يوغل  عضو  هب  نظ  زا  دنوشیم  یشان  هک  یتاروهظ  هب  نظ  زا  ار  ناتدارم  * 

: لثملا یف 
نظ ًابِّیَط * ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  هفیرش : هیآ  اب  دروخرب  ماگنه  تسا  صلاخ ) بارت   ) يانعم هب  برع  تغل  رد  دیعـص )  ) ظفل هکنیا  هب  نظ  زا  سپ 
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. دورب نآ  رد  مه  يرگید  یناعم  ای  انعم  لامتحا  دنچره  دراد ، صلاخ  بارت  يانعم  رد  روهظ  هک  مینکیم  ادیپ 
. دریگیمن رارق  هجوت  دروم  هدش  یغلم  رگید  تالامتحا  ای  لامتحا و  نیا  يوغل  لوق  زا  یشان  نظ  تیجح  تابثا  زا  سپ  نکل 

؟ تسیچ دنشابیم  هنیرق  دوجوب  نظ  زا  یشان  هک  یتاروهظ  هب  نظ  زا  دارم  * 
، ماقم نیا  رد  شعوقو  سفن  دوشیم  عقاو  رظح  عفر  ماقم  رد  هک  اجنآ  رما ) هغیـص   ) هک میدـیمهف  نظ  هطـساو  هب  هکنیا  زا  دـعب  لـثملا : یف 

ُرُهْـشَْألا َخَلَْـسنا  اَذِإَف  هفیرـش  اب  دروخرب  ماگنه  ریزگان  درادن ، بابحتـسا  ای  بوجو و  رب  یتلالد  رظح و  عفر  درجم  هدارا  رب  تسا  هینظ  هنیرق 
. مینکیم لمح  زاوج  هحابا و  سفن  رب  ار  اولتاق )  ) ظفل ْمُهوُُمتْدَجَو ، ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا 

؟ تسیچ وا )...  يوغللا  عضولاب  نظلا  یلا  عجری  انه  لصاحلا  نظل  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. یفرع كاردا  مهف و  هب  نظ  ای  تسا و  يوغل  عضو  هب  نظ  ای  نآ  لوصح  اشنم  هک  تسا  ینظ  تیجح  زا  نخس  ماقم  نیا  رد  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ نظل )...  ۀیجح  مدع  دعاوقلاب  قفوالا  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. دشابیمن تجح  روهظ  هب  نظ  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هدعاق  لصا و  ياضتقم  نایب 
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؟ تسیچ رهاوظلا )...  ۀیجح  یه  نقیتملا  تباثلا  نال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روهظ  هب  نظ  تیجح  مدع  تلع  نایب 
: ینعی تسا  رهاوظ  سفن  تیجح  تسا ، هدیسر  نیقی  دح  هب  هدش و  تباث  نیهارب  هلدا و  قیرط  زا  هچنآ 

. دیامن لمع  نآ  قبطرب  دیاب  فلکم  تسا و  تجح  شروهظ  اعطق  تسا ، روهظ  نالف  ياراد  یمالک  هک  دش  مولعم  رگا 
دوجو ینظ  نینچ  تیجح  رب  يدنتسم  ناهرب  مکحم و  یلیلد  دنک ، ادیپ  نامگ  نآ  هب  بطاخم  دشابن و  مولعم  زرحم و  یمالک  روهظ  رگا  و 

. دنک لمع  ینظ  نینچ  هب  دناوتیمن  فلکم  درادن و 
؟ تسیچ یتلا )...  ۀصاخلا  نونظلا  نم  هنوک  روهشملا  ناف   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

هب خـساپ  رد  تسا و  لخاد  ام  مالک  لحم  رد  هک  تغل  لها  لوق  تابثا  صوصخ  رد  نییلوصا  بناـج  زا  تسا  ياهلدا  هوجو و  ناـمه  رکذ 
. دننادیم هصاخ  نونظ  قیداصم  زا  ار  يوغل  لوق  تارضح ، هک  میتفگ  میداد و  رارق  ثحب  دروم  میدرب و  مان  اهنآ  زا  یلبق  تالاؤس 

؟ تسیچ لوصا  لها  ناسل  رد  صاخ  نظ  ظفل  زا  دارم  * 
یتح هک  يروطهب  دوش  هماقا  نآ  تیجح  رابتعا و  رب  ملع  باب  دادـسنا  زج  ياهناگادـج  عطاق و  لیلد  هیعرـش  ماـکحا  رد  هک  تسا  ینظ  ره 

. دوش لاثتما  یلوم  نامرف  هدوب و  باثم  دومن  لمع  نادب  فلکم  رگا  ملع ، باب  حاتفنا  نامز  رد 
؟ تسا هدش  روکذم  نونظ  تیجح  بجوم  ملع  باب  دادسنا  ایآ  * 

. تسا هدش  تسا  نظ  هب  لمع  تمرح  هک  یلوا  لصا  زا  نونظ  نیا  جورخ  ببس  لقتسم  هدحیلع و  لیلد  تشذگ  هکنانچ  هکلب  ریخ ،
؟ تسیچ نییلوصا  تالامعتسا  رد  قلطم ) نظ   ) ترابع زا  دارم  * 

: اذل دشاب و  نآ  تیجح  رب  لیلد  هیعرش ، ماکحا  رد  ملع  باب  دادسنا  افرص ، هک  تسا  ینظ  ره 
. تسا مارح  نونظ  هنوگنیا  هب  لمع  ملع ، هب  یبایتسد  ملع و  باب  حاتفنا  نامز  رد 

؟ تسیچ اهورکذ )....  هوجو  ادع   ) ترابع زا  دارم  * 
: هلمج زا  دناهدومن  کسمت  نادب  تغل  لها  لوق  تیجح  يارب  تارضح  هک  تسا  یهوجو 

یلمع یلوق و  عامجا  - 1
ءالقع ءانب  - 2

تغل لها  لوق  ندوب  تجح  هب  زاین  رارطضا و  - 3
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. یعرش ماکحا  هب  ملع  باب  دادسنا  - 4

؟ تسا تسرد  رثکا )...  رابتعا  ۀمکح  نا  رهاظلا  ناف   ) ترابع رد  تمکح )  ) ظفل يریگراکهب  ایآ  * 
؟ ارچ دراد ، دوجو  توافت  تمکح )  ) و لیلد )  ) نایم اریز  ریخ ،

هک يروطهب  دیامن ، فلخت  لیلد  زا  دناوتیمن  لولدم  ای  لولدـم و  زا  دـناوتیمن  لیلد  درادـن و  انعم  فلخت  لولدـم  لیلد و  نایم  هکنوچ :
. دراد نآ  تیعقاو  مدع  رب  لیلد  يرگید  زا  ود  نیا  زا  یکی  فلخت 

. دنک فلخت  شعیرشت  لعج و  تمکح  زا  دناوتیم  مکح  هکنآ : لاح  و 
؟ تسیچ تایعرشلا ) تایفرعلا و  نم   ) ترابع زا  دارم  * 

. دوشیم لامعتسا  ود  ره  تایعرش  تایفرع و  رد  روبزم  لصا  هکنوچ  ۀقیقحلا ، ۀلاصا  دراوم  يارب  تسا  نایب 
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: نتم
داهـشتسالا تاغّللا و  مالعتـسا  یف  مهیلا  عوجّرلا  یلع  ءالقعلا  عیمج  لب  ءاملعلا  قاـّفتاب  نییوغللا  لوق  راـبتعا  یلع  اّولدتـساف  ناـک ، فیک  و 

. دحأ یلع  دحأ  کلذ  رکنی  مل  و  جاجتحالا ، ماقم  یف  مهلاوقأب 
. نیملسملا قاّفتا  ّیکحملا  همالک  رهاظ  لب  کلذ ، یلع  عامجالا  يوعد  [ 107] هتاملک ضعب  یف  دّیسلا  نع  یکح  دق  و 

: هظفل اذه  ام  ماقملا ، اذه  یف  هنع ، یکح  ام  یف  ّيراوزبسلا ، لضافلا  لاق 
ّلک یف  ءالقعلا  هیلع  قّفتا  اّمم  مهتعانصب ، ّصتخا  امیف  مهّنف  یف  نیعرابلا  مهتعنص  یف  نیزرابلا  تاعانّـصلا  باحـصا  یلا  ۀعجارملا  ۀّحـص  »

«. نامز رصع و 
ّنا يرت  الا  اقلطم . ال  کلذ ، وحن  ۀـلادعلا و  ددـعلا و  نم  ةداهّـشلا  طئارـش  عامتجا  عم  مهیلا  عوجّرلا  وه  قاّفتالا  اذـه  نم  نّقیتملا  ّنا  هیف : و 

دّدعتلا طارتشا  یلع  مهقاّفتا  رهاّظلا  و  دّدعتلا ، رابتعا  یلع  مهـضعب  لب و  لاجّرلا . لها  نم  هیلا  عجری  نم  یف  ۀلادعلا  رابتعا  یلع  انئاملع  رثکا 
. اهریغ میوقتلا و  ۀلأسم  یف  ةربخلا  لها  یف  ۀلادعلا  و 

صیخـشت یف  عفنی  ـالف  هتاـملک ، ضعب  یف  ّلدتـسملا  هب  فرتـعا  اـمک  ّيوـغّللا ، لوـق  دّرجمب  زاـجملا  نع  ۀـقیقحلا  فرعی  ـال  ّهنا  عـم  اذـه ،
[108 .] رهاوّظلا
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: همجرت

ءاملع عامجا  هب  صاخ  نظ  باب  زا  تغل  لها  لوق  تیجح  رب  لالدتسا 

: ریدقترههب
رد هدومن و  لالدتـسا  صاخ  نظ  باب  زا  ءالقع  ماـمت  هب  هکلب  ءاـملع و  عاـمجا  هب  اـهنآ ، لوق  راـبتعا  رد  تغل  لـها  لوق  تیجح  هب  نیلئاـق 
ارچ ، ) تسا هدشن  عقاو  يدـحا  راکنا  دروم  رما  نیا  دـناهدرک و  داهـشتسا  اهنآ  لاوقا  هب  جاجتحا  ماقم  رد  اهنآ  یناعم  مهف  تاغل و  مالعتـسا 

(. تسا هنع  غورفم  تغل  لها  لوق  تیجح  هک 

يراوزبس لضاف  زا  یمالک 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 478 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدومرف  هدش  لقن  ماقم  نیا  رد  ناشیا  زا  هک  یترابع  رد  يراوزبس  لضاف 
ره رد  ءالقع  همه  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  دنتـسه  هداعلاقوف  عراب و  ناشّنف  رد  هک  یعیانـص  نونف و  صخاش  نابحاص  هب  هعجارم  تحص 

. دنراد رظنقافتا  نآرب  ینامز  رصع و 

يراوزبس لضاف  مالک  هب  خیش  لاکشا 

هن تلادـع ، ددـع و  ثیح  زا  تداهـش  طیارـش  دوجو  هب  طورـشم  هتبلا  تسا  تغل  لها  لوق  هب  عوجر  نامه  رظن  قاـفتا  نیا  زا  نقیتم  ردـق 
. طورشمان قلطم و  روطهب 

اعدم رب  دهاش 

رب هوالع  یـضعب  هکلب  تسا و  ربتعم  تلادـع  دوشیم  هعجارم  وا  هب  تسا و  لاجر  لها  زا  هک  یـسک  رد  ءاـملع  رثکا  دزن  هک  ینیبیمن  رگم 
. دنتسه زین  ددعت  رابتعا  هب  لئاق  تلادع 

. تسا هربخ  لها  بناج  زا  نآ  ریغ  میوقت و  هلئسم  رد  تلادع  ددعت و  طورش  رب  ناشعامجا  رظنقافتا و  رهاظلا  یلع  و 
: میرذگب هک  بلطم  نیا  زا 

یخرب رد  لدتـسم  دوخ  هکيروطنامه  دوشیمن  هتخانـشزاب  نآ  يزاجم  يانعم  زا  ظفل  یقیقح  ياـنعم  تغل  لـها  لوق  هب  عوجر  درجم  هب 
: نیاربانب تسا ، هدومن  فارتعا  نآ  هب  شتاملک 

. درادن دوجو  اهنآ  مالک  تیجح  يارب  یهجو  هتشادن و  يدوس  رهاوظ  صیخشت  رد  تغل  لها  لوق  هب  عوجر 
302 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ نییوغللا )...  لوق  رابتعا  یلع  اولدتساف   ) ترابع زا  دارم  * 

صاخ نظ  باب  زا  يوغل  لوق  تیجح  رد  تسا  روهشم  لیالد  نایب 
؟ تسیچ يوغل  لوق  تیجح  رب  روهشم  لیلد  نیلوا  * 

. اصوصخ تسا  مالعا  ياملع  ماظع و  ءاهقف  امومع و  تسا  ملاع  يالقع  هرمتسم  هریس 
؟ دیهد حیضوت  ار  تغل  لها  هب  عوجر  رد  ملاع  ءالقع  هریس  * 

هربخ ریغ  ینف  ره  يراک و  ره  رد  هک  تسا  ینالقع  نیا  دننکیم و  هعجارم  نآ  صصختم  رهام و  یـصخش  هب  ياهتـشر  ره  رد  ملاع  ءالقع 
. دنک عوجر  هربخ  هب 

: لثملا یف 
هب تغل  ملع  رد  زین  نادداصتقا و  هب  يداصتقا  يزیرهمانرب  رد  کشزپ ، هب  جـالع  يراـمیب و  صیخـشت  رد  و  رگرز ، هب  ـالط  راـیع  نییعت  رد 

نوچ تسا و  تجح  شدوخ  هب  صتخم  نف  رد  ینف  بحاـص  ره  نخـس  اـساسا  و  دوشیم . هعجارم  هتـشر  نیا  هربخ  دنمـشناد  تغل و  لـها 
. دشاب تجح  ربتعم و  ناشمالک  دیاب  مرجال  تسا  تغل  لها  هفرح  افرص  ظافلا  یناعم  نتسناد 

؟ تسیچ ءاملعلا ) قافتاب  اولدتساف ...   ) ترابع زا  دارم  * 
. تغل لها  مالک  تیجح  رب  تسا  ءاهقف  ءاملع و  یلعف  یلوق و  عامجا  نامه 

. دننکیم داهشتسا  عبانم  نآ  هب  هعجارم و  يوغل  عبانم  تغل و  هب  عوضوم ، نییعت  يارب  دوخ  یهقف  بتک  رد  المع  ناشیا  - 1
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هعجارم تغل  هربتعم  بتک  هب  دنشابیم  ماکحا  تاعوضوم  زا  هک  هریغ  رحس و  ةالص ، تبیغ ، شغ ، انغ ، هوشر ، يانعم  نییعت  رد  لثملا : یف 
. دننکیم

. تسا هتسناد  ناناملسم  نایم  هیلع  قفتم  يرما  ار  تغل  لها  هب  عوجر  ناشیا  هک  دوشیم  هدافتسا  زین  يراوزبس  لضاف  موحرم  مالک  زا  - 2
؟ تسیچ يوغل  لوق  تیجح  رد  روهشم  لیلد  نیلوا  نوماریپ  خیش  رظن  * 

: تسا رما  ود  روکذم  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  لصاح 
باب هچ  زا  رما  نیا  هک  دوش  صخـشم  دـیاب  نکل  میراد ، لوبق  ار  تغل  لـها  لوق  هب  عوجر  رب  ءاـملع  یلمع  یلوق و  عاـمجا  هکنیا : لوا  رما 

. تسا
مالک هکنیا  ای  هدـش و  عقاو  تاـعجارم  عجرم  هدوب و  تجح  ناـشمالک  دـنراد  يوغل  فصو  دنتـسه و  تغل  رد  هربخ  هک  تهج  نآ  زا  اـیآ 

؟ تسا تجح  تداهش  باب  زا  ناشیا 
303 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لکشم  رایسب  بلطم  نیا  تابثا  یلو  بولطملا ، وهف  دشاب  لوا  هجو  روکذم  عامجا  زا  ناتدارم  رگا 
: مییوگیم اذل  و 

باـب زا  اـهنآ  مـالک  هب  هعجارم  هک  تسا  یتروص  هب  رظاـن  يوغل  لوق  تغل و  لـها  هب  عوجر  رب  اـهقف  یلوق  یلمع و  عاـمجا  زا  نقیتم  ردـق 
. دنک ادیپ  یعرش  ههجو  ناشمالک  ات  دشاب  عمج  اهنآ  لوق  رد  تداهش  طئارش  دیاب  سپ  تسا  تداهش 

. دشاب سح  نع  ناشرابخا  اثلاث : دنشاب . لداع  ایناث : دنشاب . رفن  ود  لقا  دح  الوا : ینعی :
؟ تسیچ قوف  خساپ  رب  خیش  دهاش  * 

. دننکیم هعجارم  یلاجر  لوق  هب  اهنآ  حرج  ای  لیدعت  ثیدح و  لاجر  تخانش  رد  املع  الوا : هک : تسا  نیا 
: لاح

یخرب دـشاب و  مه  لداع  دـیاب  هک  دـننکیم  دـیق  همالع )...  یـسوط ، خیـش  لثم   ) اهقف کلذعم  تسا  هربخ  دوخ  راک  رد  یلاـجر  هکنیا  اـب 
. دشاب یعرش  هنیب  هکنیا  ات  دننک  قیثوت  ار  يوار  نالف  دیاب  لداع  یلاجر  ود  هک  دنالئاق  دنروآیم و  زین  ار  ددعت  دیق  تلادع  رب  هوالع 

رد هربخ  هب  عوجر  هب  لئاق  دـناهدیدرگ  فلت  هک  ییاهزیچ  تمیق  نییعت  اـی  هدـش و  بویعم  هک  یلاـم  تراـسخ  نییعت  باـب  رد  اـملع  اـیناث :
ات دنکیمن . تیافک  صصخت  فرص  دنـشاب و  مه  ددعتم  لداع و  دیاب  هربخ  ناراذگتمیق  هک  دنراد  عامجا  یهتنم  دنتـسه ، يراذگتمیق 

. دوش یعرش  هنیب 
صاخ نظ  باب  زا  هکنیا  ات  دنروآیمن  دارم  هب  هنظم  هدوبن و  یفکم  رهاظ  فالخ  زا  روهظ  ای  زاجم  زا  تقیقح  نییعت  رد  تغل  بتک  اساسا 
هکنیا اـما  تسا ؛ هدـش  لامعتـسا  یناـعم  هچ  رد  هک  تسا  تغل  کـی  لامعتـسا  دراوم  ناـیب  رد  تغل  لـها  رتشیب  شـالت  اریز  دنـشاب  تجح 

. دنرادن مه  یشزرا  اذل  دنرادن و  يراکزاجم  مادک  تسا و  تقیقح 
؟ تسیچ میوقتلا )...  ۀلئسم  یف   ) ترابع زا  دارم  * 

زا زین  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  دومن و  عوجر  ددعتم  لداع و  هربخ  هب  دـیاب  هک  تسا  بیعم  ملاس و  هعتما  تمیق  صیخـشت  شرا و  نییعت  باب 
. تسا باب  نیمه 

304 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

رکذ دّرجم  نم  هیف  لمعتـسملاب  اهیف  ملعلا  لصحی  تاماقم  یف  اّما  ةداهـشلا : طورـش  عامتجا  مدـع  عم  ۀـغّللا  لها  یلا  عوجّرلا  ّنا  فاصنالاف 
اهل ۀعامج  لاسرا  نم  ۀّیهقفلا  ۀلأسملاب  ملعلا  لصحی  دق  امک  ۀغّللا ، لها  دنع  تامّلـسملا  نم  هنوک  ملعی  هجو  یلع  هل  دـیزا  وا  دـحاو  ّيوغل 
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وا ۀبطخ  ریـسفت  دیرا  اذا  امک  ّيوغّللا ، ینعملاب  ملعلا  لیـصحتب  یعرّـشلا  فیلکّتلا  مدعل  اهیف ، حماستی  تاماقم  یف  اّما  و  تامّلـسملا ؛ لاسرا 
لها لوقب  دنتسملا  ّیعرـشلا  مکحلاب  ّنّظلاب  لمعیف  لمعلا ، نم  ّدب  ملعلا و ال  قیرط  هیف  ّدسنا  ماقم  یف  اّما  و  ّیعرـش ؛ فیلکتب  ّقلعتت  ۀیاور ال 

. ۀغّللا
: همجرت

: تسا تداهش  طورش  دقاف  يوغل  هک  يدروم  رد  تغل  لها  لوق  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  نیا  فاصنا 
نآ تغل  لها  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  هکنیا  درجم  هب  ددرگیم و  لصاح  ظفل  هیف  لمعتـسم  هب  ملع  يوغل ، لوق  زا  هک  تسا  يدراوم  رد  ای  - 1

یقلت نییوغللا  دنع  تامّلـسم  زا  هک  يوحن  هب  تسا  نیمه  مالک  هیف  لمعتـسم  هک  دوشیم  لصاح  نیقی  صخـش ) يارب   ) دـنیامنیم لقن  ار 
همّلسم روما  زا  هقف  هلئـسم  نآ  هک  دوشیم  لصاح  ملع  يوحن  هب  املع  بناج  زا  ياهّیهقف  هلأسم  رکذ  رثا  رد  یهاگ  هک  روطنامه  دوشیم ،

. دوشیم بوسحم  ءاهقفلا  دنع 
ریسفت هکنآ  ریظن  دوشیم ، حماست  دراوم  نآ  رد  يوغل  يانعم  هب  ملع  لیصحت  رد  یعرش  فیلکت  دوبن  لیلد  هب  هک  تسا  يدراوم  رد  ای  - 2

رثا بیترت  يوغل  لوق  زا  دافتـسم  نظ  هب  اجنیا  رد  فلکم  هک  . ) درادـن یعرـش  فیلکت  هب  یقلعت  هک  دوش  دـصق  هدارا و  یتیاور  اـی  هبطخ و 
.( دهدیم

هب دیاب  يدراوم  نینچ  رد  هک  تسا  یهیدب  دوش  لمع  نآ  هب  دیاب  مه  امازلا  تسا و  دودـسم  نآ  رد  ملع  قیرط  هک  تسا  يدراوم  رد  ای  - 3
. دشاب يوغل  لوق  هب  دنتسم  دنچره  دومن . لمع  نظ  قلطم 

305 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  یلبق  نتم  رد  خیش  هدومرف  لصاح 
تسا و تداهـش  هب  لمع  باب  زا  تغل  لها  لوق  هب  هعجارم  تسناد و  تجح  صاخ  نظ  باـب  زا  ناوتیمن  ار  تغل  لـها  لوق  هکنیا  تاـبثا 

. دنهد رظن  دنتسه  لداع  هک  یئاهنآ  زا  رفن  ود  انعم  نییعت  رد  اهنآ  رد  تداهش  طئارش  نمض 
؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  فاصنا  هب  کسمت  رد  خیش  دارم  * 

اب هدرکن و  داجیا  ياههبش  نیرتکچوک  درادن ، ققحت  اهنآ  رد  تداهش  طئارش  هکنیا  اب  تغل  لها  لوق  هب  تارـضح  هعجارم  هک : تسا  نیا 
. درادن یفانت  صاخ  نظ  باب  زا  نآ  تیجح 

؟ تسیچ ملعلا )...  لصحی  تاماقم  یف  اما   ) ترابع زا  دارم  * 
يوغل نالف  دنیبب  هکنیا  درجم  هب  دراد  يوغل  لوق  هب  هک  يدایز  نانیمطا  هطساو  هب  صخـش  هک  يدراوم  رد  تسا  تغل  لها  لوق  هب  هعجارم 

، تسا هدومن  رکذ  يوغل  نیا  هک  تسا  نامه  ظفل  هیف  لمعتـسم  هک  دنکیم  لصاح  نانیمطا  تسا  هدومن  لقن  ظفل  نالف  يارب  ار  انعم  نالف 
. تسا تغل  لها  دزن  هملسم  یناعم  زا  انعم  نیا  هک  دوشیم  لصاح  نیقی  شیارب  اسبهچ  هکلب 

. تغل لها  لوق  زا  دافتسم  نظ  هب  هن  دنکیم  لمع  دوخ  عطق  هب  لماع  صخش  تقیقح  رد  ضرف  نیا  رد  هتکن :
؟ تسیچ مدعل )...  اهیف  حماستی  تاماقم  یف  اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

هب ار  دوخ  هکنیا  نودب  اذـل  دـشابیمن و  يوغل  يانعم  هب  ملع  لیـصحت  هب  فلکم  صخـش ، هک  يدروم  رد  تسا  تغل  لها  لوق  هب  هعجارم 
. تساور نآ  رد  حماست  هک  تسا  يدراوم  زا  دروم  ینعی  دنک ، لمع  يوغل  نالف  مالک  هب  دزادنیب  تمحز 

ماکحا نایب  هب  طوبرم  هک  تایاور  زا  یتیاور  ای  بطخ  زا  ياهبطخ  ریـسفت  رد  تغل  نالف  يانعم  يارب  ظاعو  ای  ءاـبطخ و  هک  يدراوم  لـثم :
. دننکیم هعجارم  يوغل  لوق  هب  دشابیمن  هیعرش 

. دشابیمن ناشیا  لوق  تیجح  رب  تلالد  ماقم  نیا  رد  تغل  لها  مالک  هب  عوجر  هک  تسا  یهیدب 
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؟ تسیچ هیف )...  دسنا  ماقم  یف  اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 
ریزگان تسا ، هدـش  لمع  هب  مزلم  مه  فّلکم  تسا و  دودـسم  یعرـش  ماکحا  هب  ملع  باب  هک  يدروم  رد  تسا  تغل  لـها  لوق  هب  هعجارم 

. درادن يوغل  لوق  زا  دافتسم  نظ  هب  لمع  زج  يرگید  هار 
. تسا قلطم  نظ  باب  زا  شتیجح  هکلب  دوشیمن ، تباث  صاخ  باب  زا  يوغل  لوق  تیجح  زین  ضرف  نیا  رد  هتکن :

306 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

« ماکحألا بلاغ  یف  طابنتـسالا  قیرط  دادـسنال  مزلتـسم  ۀّنـسلا  باـتکلا و  ظاـفلا  یف  ملعلل  دـیفملا  ریغلا  ّيوغّللا  لوق  حرط  ّنا   » مّهوتی ـال  و 
یف عبّتملا  و  یفخی ، امک ال  ۀـغّللا  فرعلا و  نم  مولعم  هوحن - دیعّـصلا و  ظفلک  ردـن - ّذـش و  ام  اـّلا  تاـغّللا  داوم  رثکا  ّناـب  کـلذ  عافدـنال 

هب تبثی  دق  ّهناف  ۀنیرقلا ، مدع  ۀلاصا  ۀمیمـضب  ردابتلا  وا  ۀّیبرعلا  لها  قاّفتا  ّیعطقلا و  ءارقتـسالا  نم  دافتـسملا  ۀّیبرعلا  دـعاوقلا  یه  تائیهلا 
موهفم تابثا  یف  نوکّـسمتی  اـنه  نم  و  ۀّیفـصولا - وا  ۀّیطرـشلا  ۀـلمجلا  وأ  لـعفا »  » ۀغیـص یف  اـمک  قئاـقحلا ، یف  دوجوملا  ّیلـصالا  عضولا 
عـضولا هب  تبثی  دـق  و  ناـسّللا - لـها  مهفب  داهـشتسالا  دراوم  نم  هریغ  هوحن  و  [ 109 «،] دجاولا ّیل   » ثیدـح یف  ةدـیبع  یبا  مهفب  فصولا 

هنم ردابتی  ۀـنیرقلا  نع  ادّرجم  هسفنب  رظحلا  بیقع  رمالا  ّنأ  یعّدـی  امک  ۀـّیماقملا ، نئارقلاب  ۀـفنتکملا  تازاجملا  یف  تباثلا  ّمعالا  ینعملاـب 
یه ۀـّماعلا و  ۀـنیرقلا  لجال  هنوک  هب  تبثیف  لصألاب ، عفدـی  ۀّـصاخ  ۀـنیرق  لجال  هنوک  لامتحا  و  مازلالا ؛ باجیالا و  نود  رظحلا  عفر  دّرجم 

. ۀّیلکلا ۀنیرقلا  ۀطساوب  لعفا »  » ۀغیصل ّيوناث  روهظ  کلذب  تبثیف  رظحلا ، عفر  ماقم  یف  عوقولا 
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: همجرت
رتشیب رد  طابنتـسا  هار  ندـش  دودـسم  مزلتـسم  تسین  تنـس  باـتک و  ظاـفلا  رد  ملع  دـیفم  هک  تغل  لـها  لوق  در  حرط و  هک  دوشن  مهوت 

: هک تسا  نیا  هب  مهوت  نآ  عفد  اریز  تسا ، هیعرش  ماکحا 
. تسا مولعم  تغل  فرع و  قیرط  زا  نآ  ریظن  و  دیعص )  ) ظفل لثم  اهنآ  زا  یکدنا  زج  هب  تاغل  دراوم  رثکا 

ردابت ای  ابدا و  قافتا  یعطق و  ءارقتسا  زا  هک  تسا  یبدا  دعاوق  تسا  تیعبت  دروم  هّیفـصو و )...  هیطرـش ، هلمج   ) یبیکرت تآیه  رد  هچنآ  و 
دوشیم صخـشم  ظافلا  یقیقح  هل  عوضوم  یلـصا و  عضو  ردابت  هطـساو  هب  اسبهچ  تسا و  هدمآ  تسد  هب  ۀنیرقلا  مدع  ۀـلاصا  همیمـض  هب 

. تسا هدش  مولعم  ناشیانعم  ردابت  نیمه  کمک  هب  هیفصو  هلمج  ای  هیطرش و  هلمج  ای  لعفا )  ) هغیص رد  هچنانچ 
. دننکیم کسمت  هتبوقع ) لحت  دجاولا  یل   ) ثیدح رد  هدیبع  وبا  مهف  هب  فصو  موهفم  تابثا  رد  تارضح  هک  تساجنیا  زا  و 

. تسا هدیدرگ  لالدتسا  داهشتسا و  ناسل  لها  دزن  ردابت  مهف و  هب  هک  يرگید  دراوم  زا  دروم  نیا  ریغ  و 
هب هک  یتازاجم  رد  ردابت  هب  کسمت  لثم : دـناهدرک ، تابثا  ار  زاجم  تقیقح و  زا  معا  يانعم  هب  عضو  ردابت ، نیمه  هطـساوهب  زین  یهاـگ  و 

تسا رظح  عفر  يارب  صاخ  هنیرق  زا  درجم  ییاهنت و  هب  شدوخ  هدش ، اعدا  رظح  بیقع  رما  رد  هچنانچ  دنانورقم  فوفحم و  هّیماقم  نئارق 
. تسانعم نیا  یضتقم  ردابت  هکاریز  مازلا ، باجیا و  هن 

هک دوشیم  تابثا  سپ  دوشیم . عفد  هنیرقلا ) مدـع  ۀـلاصا   ) لصا کـمک  هب  دـشاب  ياهصاـخ  هنیرق  هب  دنتـسم  رظح ، عفر  هکنیا  لاـمتحا  و 
. تسا رظح  هلابند  رد  عوقو  نامه  هماع ) هنیرق   ) نآ تسا و  هماع  هنیرق  رطاخ  هب  رظح ) عفر  فرص  ینعی :  ) روکذم يانعم 

: هجیتن رد 
. دوشیم يوناث  روهظ  هماع  هنیرق  نآ  کمک  هب  لعفا )  ) هغیص يارب 

. دراد رظح  عنم و  عفر  دّرجم  رب  تلالد  دشاب  هماع  هنیرق  هب  نورقم  هغیص  نیا  هک  يدراوم  رد  ینعی :
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لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ يوغللا )...  لوق  حرط و  نا  مهوتی  ال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  مهوت  کی  عفد 
نتسناد رب  فقوتم  هیعرش  ماکحا  طابنتسا  دنچره  تسین  ماکحا  طابنتسا  هار  ندش  هتـسب  مزلتـسم  نآ  تیجح  مدع  يوغل و  لوق  ّدر  حرط و 

ای تغل و  بتک  هب  هعجارم  هب  رصحنم  ظافلا  هنوگنیا  یناعم  هب  نتفای  تسد  هکاریز  تسا ، ّتنـس  نآرق و  رد  عقاو  هبکرم  ای  هدرفم و  ظافلا 
. تسا نکمم  روکذم  ظافلا  یناعم  مهف  ققحت  زین  رما  نیا  نودب  هکلب  دشابیمن . نییوغل 

؟ تسیچ رثکا )....  ناب  کلذ  عافدنال   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسا  نینچ  نآ  ریرقت  و  مهوتی ؛ يارب ال  تسا  تلع  نایب 

هب عوجر  فرص  هب  تسا ، فالتخا  نآ  رد  هک  دیعـص  ظفل  لثم : اهنآ  زا  یمک  يانثتـسا  هب  دناهدش  عقاو  تنـس  باتک و  رد  هک  یتاغل  رثکا 
. دومن ادیپ  عالطا  اهنآ  قیاقح  رب  ناوتیم  یناسآ  هب  اهنآ  دزن  ردابت  زا  دوشیم و  مولعم  نآ  يانعم  فرع  مهف 

حیرصت هب  يزاین  اهنیا  لاثما  دنراد و  رارق  هلمج  لابند  هب  هک  یتائانثتسا  هیفصو ، هلمج  هیطرش ، هلمج  لثم : یبیکرت  تائیه  صوصخ  رد  و 
بدا لها  قافتا  ءارقتـسا و  زا  هک  یبدا  نیناوق  دعاوق و  هب  عوجر  بیکارت ، زا  هنوگنیا  لولدم  رب  یبایتسد  يارب  اریز  دـشابیمن . تغل  لها 

. دنکیم تیافک  هدمآ  تسد  هب 
( هنیرقلا مدع  ۀلاصا   ) لصا کمک  اب  دشاب  نآ  هطساو  هب  ردابتم  يانعم  هک  يوحن  هب  دورب  هنیرق  دوجو  لامتحا  يدروم  رد  انایحا  رگا  هتکن :

. دوش هدافتسا  تغل  لها  ءارآ  لاوقا و  زا  هکنیا  نودب  دوشیم  تابثا  ردابت  درجم  هب  یلصا  هل  عوضوم  هلیسونیدب  دوشیم و  عفد 
؟ تسیچ ثیدح ) یف  هدیبع  یبا  مهفب  فصولا  موهفم  تابثا  یف  نوکسمتی  انه  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا قوف  ياعدم  بلطم و  رب  يدهاش 
رارق لالدتـسا  دروم  ار  هتبوقع ) لـحت  دـجاولا  ّیل   ) ثیدـح هدومن و  کـسمت  هدـیبع  وبا  مهف  هب  فـصو  موـهفم  تاـبثا  رد  تارـضح  اریز 

. دناهداد
؟ دیهد حیضوت  ار  روکذم  ثیدح  زا  هدیبع  وبا  مهف  هوحن  لالدتسا و  تیفیک  * 

؟ هتبوقع ّلحت  دجاولا ، ّیل  دیسرپ : لئاس  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
؟ تسا زیاج  شنداد  رارق  راشف  رد  ایآ  دزادرپب  ار  دوخ  ضرق  دناوتیم  تسا و  لام  ياراد  هک  مراد  يراکهدب  ینعی :

(. هتبوقع لحت  : ) هک دوشیم  هداد  خساپ 
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. داد رارق  راشف  تحت  ار  وا  ناوتیم  ینعی :
ریغ هک  ار  يدروم  نآ  هک  القع )  ) دومن طابنتـسا  ار  انعم  نیا  ناوتیم  فصو  ناونع  هب  دجاولا )  ) هملک زا  هک : تسا  هتفگ  هدـیبع  وبا  لاح :

. دراد رارق  راشف  تحت  ناوتیمن  تسا  دجاو 
دوخ لالدتسا  كالم  ار  ناشیا  مهف  ردابت و  نییلوصا  تارضح  تسا و  هدومن  کسمت  ینهذ  ردابت  هب  فصو  رد  موهفم  تابثا  يارب  ینعی :

. دناهداد رارق 
؟ دینک نایب  لقتسم  روطهب  ار  لکشتسم  لاکشا  * 

: دیوگیم لکشتسم  ای  مهوتم 
. دیآیم تسد  هب  تنس  باتک و  زا  هیعرش  ماکحا  زا  زا 90 % شیب  - 1

تارابع تاغل و  نیا  یناعم  مهف  يارب  میریزگان  ام  دنتسه و  ياهلکـشم  تارابع  تاملک و  ياراد  هدوب و  یبرع  نابز  هب  ّتنـس  باتک و  - 2
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. مینک عوجر  یبرع  ياهفراعملاةرئاد  تغل و  بتک  هب 
. دوش هاتوک  تایاور  تایآ و  زا  ام  تسد  دیآیم  مزال  دشابن ، تّجح  دحاو  يوغل  لوق  رگا  - 3

. دوش هتسب  عبنم  ود  نیا  زا  ماکحا  طابنتسا  باب  هک  دیآیم  مزال  دش  هاتوک  تایاور  تایآ و  زا  ام  تسد  رگا  - 4
. دشابن ملع  دیفم  ول  مینک و  عوجر  يوغل  لوق  هب  هکنیا  زج  میرادن  ياهراچ  هجیتن : رد 

؟ تسیچ هجیتن ) ای   ) مزال نیا  نوماریپ  خیش  رظن  * 
. هنم موزلملا  لطاب و  مزاللا  هک : تسا  نیا 

؟ دیهد حیضوت  خیش  رظن  زا  ارصتخم  ار  نآ  لاطبا  هوحن  نکل  تشذگ و  مزال  نیا  حیضوت  یلبق  ياهخساپ  رد  هچرگا  * 
: دیامرفیم

تـسام رایتخا  رد  هک  برع  تایبدا  تغل و  باتک  همهنیا  دوجو  اـب  هک  ارچ  تسا ، حوتفم  هکلب  هدوبن  دودـسم  تغل  هب  تبـسن  ملعلا  باـب 
. مینکیم هعجارم  دشاب  ملع  دیفم  هک  يدح  رد  يوغل  ددعتم  ياهباتک  هب  هکلب  مینک ، عوجر  دحاو  يوغل  لوق  هب  هک  درادن  یموزل 

؟ دناهتسد دنچ  رب  تنس  باتک و  رد  هدراو  ظافلا  یلک  روطهب  * 
. تئیه - 2 ظافلا ، - 1 هتسد : ود  رب 

؟ دنامسق دنچ  رب  دوخ  تنس  باتک و  تئیه  * 
: لثم هبّکرم ، تئیه  - 2 و ...  لعفا )  ) هغیص و  مسا ...  لعاف ، مسا  لثم : درفم ، تئیه  - 1 دنامسق : ود  رب 

 ... ای هّیفصو و  هّیطرش و  تالمج 
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؟ میراد برع  تایبدا  تغل و  باتک  هب  زاین  یئاهشخب  هچ  رد  قوف  يدنبمیسقت  هب  هجوت  اب  * 
. تابکرم - 3 هدرفم ، تئیه  - 2 هدام ، - 1 هلمج : زا  شخب  هس  رد 

؟ یهار هچ  زا  تسا  تبثم  خساپ  رگا  تسا ؟ مولعم  نیدهتجم  يارب  ظافلا  داوم  یناعم  ایآ  * 
. تسا نّقیتم  مولعم و  نیدهتجم  يارب  ناشیناعم  ظافلا ، داوم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هلب ،

: لاح
. انعم نیا  يارب  مدرک  عضو  ار  ظفل  نیا  نم  دیوگب : دوخ  هک  عضاو ، صن  هار  زا  ای  - 1

. عضاو لوق  زا  رتاوتم  لقن  هار  زا  ای  - 2
. هفلتخم یناعم  رد  ظفل  لامعتسا  دراوم  لماک  ءارقتسا  قیرط  زا  ای  - 3

؟ تسیچ تالمج  ظافلا و  تئیه  مهف  رد  دهتجم  هفیظو  خیش  رظنهب  * 
: هریغ هیطرش و  تالمج  تاقتشم و  تئیه  لیبق  زا  هبکرم  هچ  هدرفم و  هچ  ظافلا  تئیه  رد  دهتجم  هفیظو 

. تآیه ظافلا و  يانعم  هب  یبایتسد  يارب  تسا  نآ  ءاملع  عامجا  برع و  تایبدا  دعاوق  برع و  تایبدا  بتک  هب  عوجر  الوا :
، تسین تسد  رد  یئاهنت  هب  ردابت  تیجح  رب  یلیلد  هکاریز ، تسا  ۀنیرقلا  مدع  ۀلاصا  مامضنا  هب  ردابت  هار  زا  ظافلا  یناعم  هب  یبایتسد  ایناث :

. تسا تجح  ءالقع ) يانبم  رب   ) هنیرقلا مدع  ۀلاصا  خیش  رظن  زا  نکل 
. دینزب لاثم  ماقم  نیا  رد  ردابت  ثحب  نییبت  رد  * 

. دنکیم ردابت  نهذ  هب  سرتفم  ناویح  دسا )  ) هملک زا 
هصاخ هیجراخ  نئارق  کمک  هب  روکذم  يانعم  هکنیا  ای  دنکیم و  ردابت  قالطالا  دنع  اهبرع  نهذ  هب  انعم  نیا  ایآ  هک  میراد  کش  ام  لاح :

. تسا ردابتم  اهنآ  نهذ  هب 
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: دیامرفیم خیش  اذل  و 
. میسریم مالک  يانعم  هب  مه  زاب  هدرک و  نیمأت  ۀنیرقلا  مدع  لصا  اب  ار  مسق  نیا 

: هتکن
. میباییم تسد  ظفل  یلصا  هل  عضوم  یقیقح و  يانعم  هب  هنیرق  مدع  لصا  ردابت و  هار  زا  یهاگ  - 1

، دشاب هتشادن  تلاخد  هیجراخ  هنیرق  هک  تسا  نیا  مه  لصا  دوشیم ، هدافتسا  طرش  ءافتنالا  دنع  مکحلا  ءافتنا  هیطرش ، هلمج  زا  لثملا : یف 
. هّیئاغ هلمج  اذکه  دراد و  موهفم  رد  روهظ  هیطرش  هلمج  هیبیکرت  تئیه  هک ، مینکیم  لصاح  نانیمطا  اذل  و 

311 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میسرن یلصا  هل  عوضوم  عضو  هب  ول  میسریم و  یفرع  روهظ  هب  هنیرق  مدع  لصا  ردابت و  هار  زا  یهاگ  و  - 2

. موزل باجیا و  هن  دنکیم  ردابت  رظحلا  عفر  دّرجم  رظح  بیقع  رما  زا  لثملا : یف 
یف اذـکه  میریگیم و  هجیتـن  ار  یفرع  روهظ  هدرک و  يراـج  ار  هنیرقلا  مدـع  لـصا  هن ، اـی  هدوب  ياهنیرق  اـیآ  هک  میدرک  کـش  رگا  لاـح 

. مهلاثما
؟ تسین هیماقم  هنیرق  عون  کی  دوخ  رظح  بیقع  رما  عوقو  رگم  * 

. هّماع هنیرق  نیا  زا  رظنعطق  اب  تسا  هّیجراخ  هّصاخ  نئارق  مدع  اجنیا  رد  ام  روظنم  نکل  و  ارچ ،
؟ دوشیم هچ  بلطم  لصاح  * 

: تشذگ هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 
يانعم مهف  رد  ام  هک  دنامیم  یقاب  یمک  رایسب  دراوم  دیسر و  یعرش  مکح  هب  ناوتیم  ملع  دیفم  يوغل  لوق  زا  هدافتسا  اب  دراوم  رتشیب  رد 

. میوشب یملع  ریغ  يوغل  لوق  هب  دنمزاین  نآ 
. دنوشیمن صاخ  نظ  باب  زا  يوغل  لوق  تیجح  ببس  ردان ، كدنا و  دراوم  نیا  هجیتن : رد 

312 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

. ۀجاحلا لجال  هرابتعاب  مکحلل  اببس  حلصت  ال  اهدراوم ، ۀّلقل  هلوقب ، ملعلا  لصحی  يّذلا ال  ّيوغّللا  لوق  یلا  ۀجاحلاف  ۀلمجلاب ، و 
هّنکل ال ّيوغّللا ، لوقب  ّنظلا  نم  ئـشانلا  مکحلاب  لمعلا  همزلی  ۀـّیعرفلا  ۀّیعرـشلا  ماکحالا  قلطم  یف  ّنّظلاـب  لـمع  نم  ّلـک  ّنا  ءیجیـس  معن 

ّنّظلا یلا  عوجّرلا  بجوی  ّهناف  ماکحالا . مظعم  یف  ملعلا  باب  دادـسناب  هدـنع  ةربعلا  لب  تاـغّللا ، یف  ملعلا  باـب  دادـسنا  يوعد  یلا  جاـتحی 
ءاش نا  اذه  یلع  ةدایز  اذه  حضّتیـس  و  تاغّللا ، نم  دروملا  اذـه  ادـع  امیف  ملعلا  باب  حاتفنا  ضرف  نا  ۀـغّللاب و  ّنّظلا  نم  لصاحلا  مکحلاب 

. اذه هّللا ،
: همجرت

مالک لمجم 

، دوشیمن لصاح  ملع  ام  يارب  ظافلا  یناعم  نییعت  هب  تبـسن  شمـالک  زا  زاـین ، دراوم  تردـن  ظاـحل  هب  هک  یتغل  لـها  لوق  هب  زاـین  هکنآ :
. دهد رارق  نآ  ّتیجح  هب  مکح  ببس  ار ، نآ  هب  تجاح  هک  درادن  تیحالص 

كاردتسا
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هک تسا  ینونظم  مکح  هب  لمع  شلمع ، نیا  همزال  دنک ، لمع  نظ  هب  هیعرش  ماکحا  قلطم  رد  هک  یـسکره  هک  دمآ  دهاوخ  يدوزهب  هلب ،
. تسا تغل  لها  لوق  زا  لصاح  نظ  زا  یشان 

: دیوگب و   ) دنک تاغل  رد  ملع  باب  دادسنا  ياعدا  هک  درادن  زاین  لمع ) نیا  يارب   ) يدرف نینچ  یلو 
( مینک لمع  يوغل  لوق  زا  یشان  نظ  هب  میریزگان  هدش  هتسب  تاغل  رد  ملع  باب  نوچ 

عوجر بجوم  دادسنا  نیا  اریز  تسا . یعرـش  ماکحا  مظعم  رد  ملع  باب  دادـسنا  يو ، رظن  زا  تغل  لها  لوق  هب  عوجر  رایعم  رابتعا و  هکلب 
و دشاب . حتفنم  ملع  باب  تاغل  دراوم  زا  دروم  نیا  ریغ  رد  هک  دنچره  هدش ، لصاح  تغل  هب  نظ  زا  هک  تسا  ینونظم  مکح  هب  نآ  زاوج  و 

[110 .] داد میهاوخ  حیضوت  نیا  زا  شیب  یلاعت  هللاءاشنا  يدوزب 

ص313 ج2 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
313 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
؟ تسیچ روهشم  موس  لیلد  هب  روکذم  نتم  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. دیآیمن مزال  یللخ  روذحم و  اهنآ  لوق  تیجح  مدع  زا  هک  يروطهب  تسا  تردن  تیاهن  رد  تغل  لها  مالک  هب  ام  جایتحا  الوا :

. دوشیمن يرگید  رما  لوصح  بجوم  نظ ، زا  شیب  يزاجم  یقیقح و  یناعم  نایب  ظافلا و  عضو  نییعت  رد  ناشیا  مالک  ایناث :
. دشابیمن ناشیا  لوق  حّحصم  ردان  دراوم  رد  جایتحا  فرص  تسین و  تّجح  يوغل  لوق  هجیتن : رد 

؟ تسیچ يوغل  لوق  تیجح  رد  روهشم  موس  لیلد  * 
: هک تسا  نیا 

. تسا هتسب  ام  يور  هب  هیعرش  ماکحا  هب  تبسن  ملعلا  باب  - 1
. تسا تجح  ام  قح  رد  نظلا  قلطم  دادسنا  لیلد  تامدقم  مکح  هب  - 2

. تسا نونظ  هلمج  زا  يوغل  لوق  - 3
. تسا تجح  يوغل  لوق  زا  هلصاح  نظ  سپ :

؟ دراد خساپ  هب  يزاین  روکذم  لیلد  ایآ  * 
تفگ میهاوخ  ادـعب  تسا و  قلطم  نظ  دادـسنا و  لیلد  يانبم  رب  روبزم  لیلد  هکنآ  لاح  تسا و  صاخ  نظ  يانبم  رب  ام  ثحب  هکاریز  ریخ ؛

. تسا لطاب  انبم  نیا  لصا  هک 
؟ دوب هچ  موس  مود و  لیلد  رد  اعدا  یلک  روطهب  * 

باب هنرگو  تسین  دحاو  يوغل  لوق  هب  عوجر  زج  ياهراچ  تسا و  هتـسب  تاذـلاب  الّوا و  تغل  هب  ملعلا  باب  هک  دوب  نیا  اعدا  مود : لیلد  رد 
. دوشیم هتسب  ماکحا  طابنتسا  داهتجا و 

. تسین نظ  هب  عوجر  زج  ياهراچ  تسا و  هتسب  تاذلاب  الّوا و  ماکحا  هب  ملعلا  باب  هک  تسا  نیا  اعدا  موس : لیلد  رد 
؟ دوب هچ  هصالخ  روطهب  اعدا  ود  نیا  توافت  * 

. تسا هجو  نم  مومع  اهتبسن  هک  دوب  نیا 
: هکنآ لاح  تسا و  ماکحا  هب  تبسن  ملع  باب  دادسنا  مزلتسم  تاغل  هب  ملع  باب  دادسنا  ابلاغ  نکل :

. دشابیمن تغل  هب  ملع  باب  دادسنا  مزلتسم  هّیعرش  ماکحا  هب  تبسن  ملع  باب  دادسنا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


314 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا یسک  هچ  هب  عجار  تسیچ و  دوجوم  كاردتسا  رد  خیش  روظنم  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسا  نیا 
تـسا ملع  باـب  دادـسنا  لـمع ، نیا  رب  ناـشلیلد  دـننکیم و  لـمع  نظ  قـلطم  هب  یعرـش  ماـکحا  رد  هـک  وا  ناوریپ  یمق و  يازریم  باـنج 

. دنیامن لمع  تسا  تغل  هب  نظ  زا  یشان  هک  ینونظم  یعرش  مکح  هب  دنناوتیم 
: دیوگب هدش و  تاغل  رد  ملع  باب  دادسنا  یعدم  هکنیا  هب  درادن  يزاین  تغل  لها  لوق  هب  لمع  رد  زین  ازریم  بانج  نکل 

: هکلب مینک . لمع  تغل  لها  لوق  هب  هک  میجاتحم  اذل  تسا و  هتسب  ظافلا  یناعم  هب  ملع  هار  نوچ 
دشابیم تسا  هدش  یشان  تغل  هب  نظ  زا  هک  ینونظم  مکح  هب  عوجر  ححصم  زین  ناشیا  قح  رد  یعرـش  ماکحا  رد  ملع  باب  دادسنا  سفن 

. تسا زاب  رگید  دراوم  ریاس  هب  تبسن  تاغل  رد  ملع  باب  هک  دنچره 
315 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
وا ۀکوکـشملا  دارفالا  لوخد  مهفی  ثیحب  یناعملا  لیـصافت  یف  یـصحی  نا  نم  رثکا  نیّیوغللا  لوق  یلا  ۀجاحلا  دروم  ّنا  فاصنالا : ّنکل  و 

و ۀهکافلا ، و  رمّتلا ، و  ةزافملا ، و  نطولا ، ظافلأ  لثم  یف  امک  يوغّللا ، لوق  ۀعجارم  نود  نم  امولعم  ۀـلمجلا  یف  ینعملا  ناک  نا  اهجورخ و 
. اروذحم اهیف  فّقوتلا  بجوی  ثیحب  ةرثکلا  نکت  مل  نا  و  یـصحی ، اّمم ال  ماکحالا  تاقّلعتم  نم  کلذ  ریغ  صوغلا و  و  ندعملا ، و  زنکلا ،

. لّمأتف بلطملا ، یف  فاک  ۀضیفتسملا  تاقافتالا  عم  رادقملا  اذه  ّلعل  و 
: همجرت

خیش رظن  زا  يوغل  لوق  تیجح 

اریز تسا  رـصح  دـح و  زا  شیب  ظاـفلا ) هل  عوضوم  یناـعم و  لیـصافت  رد   ) تغل لـها  لوق  هب  جاـیتحا  دراوم  هک : تسا  نیا  فاـصنا  یلو 
هدـیمهف ناشجورخ  ای  كوکـشم  دارفا  لوخد  هک  يوحن  هب  اهنآ ) لیـصفت  هب  ملع  یلو   ) تسا مولعم  ام  يارب  تاغل  یلامجا  یناـعم  هچرگا 

(، جنگ  ) زنک هویم ،)  ) ۀهکاف امرخ ،)  ) رمت نابایب ،)  ) هزافم نطو ، ظافلا  رد  هچنانچ  تسین . نکمم  يوغل )  ) ناشیا لوق  هب  هعجارم  نودب  دوش 
شرامـش ءاصحا و  لباق  هک  ماکحا  تاقلعتم  زا  اهنیا  ریغ  و  بآ ) ریز  زا  اهبنارگ  ءایـشا  جارختـسا   ) صوغ نیمز ،) رد  هریخذ  لام   ) ندـعم

هب ندرکن  عوجر  فقوت و  هک  تسین  يّدـح  هب  دراوم  نیا  ترثک  هچرگا  مینک . هعجارم  اهنآ  بتک  رد  تغل  لها  مالک  هب  میروبجم  تسین ،
لقن ضیفتـسم  روطهب  هک  تاقافتا  تاعامجا و  ياعدا  مامـضناب  زاین  زا  رادقم  نیا  دیاش  نیاربانب : دنک . لکـشم  روذحم و  داجیا  اهنآ  لوق 

. تسا یفاک  يوغل  لوق  تیجح  رد  هدیدرگ 
لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ تشذگ  يوغل  لوق  نوماریپ  نونکات  هک  یبلاطم  لصاح  * 
. تسا جراخ  نظ ) هب  لمع  تمرح  ینعی :  ) یلّوا لصا  تحت  زا  هک  تسا  ياهّصاخ  نونظ  هلمج  زا  يوغل  لوق  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ خیش  ناسل  زا  قوف  بلطم  حیضوت  * 
دراوم هک  تسنیا  فاصنا  یلو  تسا  مک  رایـسب  دحاو  يوغل  لوق  هب  ام  زاین  دراوم  هک  میتفگ  روهـشم  مود  لیلد  ّدر  رد  هچرگا  دـیامرفیم :

لیـصافت تایئزج و  رد  نکل  مینادب و  مه  لمجم  روطهب  ار  ياهملک  يانعم  ام  هچرگا  اریز  ارچ ؟ تسا ، دایز  رایـسب  ینظ  يوغل  لوق  هب  زاین 
. میرادن تغل  هب  عوجر  زج  ياهراچ 

. تسا یگدنز  تنوکس و  لحم  يانعم  هب  نطو  هملک  لثملا : یف 
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زا دـعب  ایآ  ای  دوشیم ؟ مهانکـس  لحم  دـیدج و  نطو  لماش  ای  دراد و  تدالو  لحم  یلـصا و  نطو  هب  صاصتخا  اهنت  نطو  ظفل  اـیآ  اـما :
رد اذکه  هن و  ای  دوشیم ؟ جراخ  ندوب  نطو  زا  یلصا  نطو  ضارعا ، دصق 

316 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّتیجح تابثا  رد  دیدرگ  رکذ  يراوزبس  موحرم  دیـس و  لوق  زا  هک  یتاعامجا  همیمـض  هب  جایتحا  زا  رادـقم  نیا  دـیاش  اذـل : و  رگید . هلثما 

. دشاب یفاک  يوغل  لوق 
؟ تسیچ ترابع  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) حالطصا زا  دارم  * 

دارفا لوخد  نایم  ناوتب  هک  يوحن  هب  هزاـغم ...  اـی  نطو  لـیبق  زا  روکذـم  ظاـفلا  موهفم  ناـیب  يارب  لّـفکتم  تغل  هب  هعجارم  هک : تسا  نیا 
. دنریحتم يداو  نیا  رد  ابلاغ  مه  تغل  لها  دوخ  هکلب  دشابیمن . دش ، لئاق  زایتما  ناشجورخ  هکوکشم و 

. تسین دامتعا  لباق  دشاب  تغل  لها  لوق  ّتیجح  هجو  ریرقت ، نیا  رگا  سپ :
: رگید ترابع  هب 

. دشابیمن تّجح  ییاهنت  هب  لوقنم  عامجا  - 1
رثا دـقاف  عامجا  ندرک  همیمـض  اب  ّالا  بولطملا و  وهف  دـشاب  يوغل  لوق  تیجح  رب  لیلد  دـناوتیم  ییاهنت  هب  يوغل  لوق  هب  زاین  نآ  رگا  - 2

. تسا
لـصاح تجح  تجح ، ود ال  مامـضنا  زا  هنوگچ  دـشابن ، تجح  مه  تغل  لـها  لوق  هب  زاـین  دـشابن ، تجح  دوخ  لوقنم  عاـمجا  رگا  اریز :

. دوشیم
. دنکیم دیدرت  هن  ای  تسا  تجح  يوغل  لوق  هکنیا  رد  خیش  هرابود  هکنیا : بلطم  لصاح 

؟ لیلد هچ  هب  دراد ؟ تیجح  يوغل  لوق  ایآ  امش  رظنهب  * 
. لقع مکح  لیلد  هب  دراد و  تیجح  هلب ،

: ینعی
. دنک عوجر  ملاع  هب  دیاب  شزاین  دروم  هلئسم  رد  یلهاج  ره  هک  دهدیم  ناشن  لقع  هب  عوجر  - 1

. تسا ءالقع  مه  امب  ءالقع  قافتا  دروم  هک  تسا  ياهیلقع  ماکحا  نآ  زا  لقتسم  لقع  مکح  نیا  هتکن :
ار یعرـش  مکح  هیعطق  همزالم  نیا  قیرط  زا  اـم  دراد و  دوجو  هیعطق  مزـالت  عرّـشلا )...  هب  مکح  لـقعلا  هب  مکح  اـم  ّلـک   ) تراـبع رد  - 2

. مینکیم تابثا 
. دراد دربراک  هیف  نحن  ام  رد  تسا و  تجح  لقع  یعطق  مکح  - 3

. درک هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  قوف  دراوم  قبط  دناتاغل و  هب  ملاع  نییوغل  زین  تغل  باب  رد  - 4
. دراد تیجح  زین  لقع  مکح  نیا  تسا و  تباث  ملاع  هب  لهاج  عوجر  بوجو  لقتسم ، لقع  مکح  هب  سپ :

. دشابیم نییلوصا  موس  لیلد  ینعی : هجو  نیمه  يوغل  لوق  تیجح  تابثا  يارب  هجو  نیرتهب  نیاربانب :
ظافلا رهاوظ  ثحبم  نایاپ 

317 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطم تسرهف 

: لّوا ماقم 
ّنظ هب  دبعت  ناکما  رد 
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دحاو 11 ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رب  روهشم  لالدتسا 
روهشم 11 لالدتسا  رد  خیش  هشقانم 

دحاو 12 ربخ  هب  دّبعت  ناکما  رد  خیش  نایب 
هبق 12 نبا  لّوا  لیلد  هب  خیش  خساپ 

هبق 12 نبا  مّود  لیلد  زا  خساپ 
19 تسیچ ؟ هبق  نبا  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 

هبق 21 نبا  لالدتسا  هب  خیش  خساپ  همادا 
نآ 39 ینابم  هّینظ و  تاراما  ّتیجح 

51 یّنظ ) هراما  هب  دّبعت  يارب   ) مود هجو 
مّود 51 هجو  مکح 

لّوا 51 هجو  مود و  هجو  نایم  توافت 
موس 56 هجو 

هراما 56 قبطرب  لمع  باجیا  زا  دارم 
يرهاظ 70 مکح  ءاقب  لهج و  رارمتسا  مکح 

318 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يرهاظ 70 مکح  رارمتسا  مدع  مکح 

ءاضق 72 بوجو  مدع  بوجو و  رد 
يرهاظ 73 ماکحا  رد  نآ  مدع  ءازجا و  رد  نارگید  خیش و  رظن 

هبق 89 نبا  اب  عازن  رد  ثحب  هصالخ 
دحاو 92 ربخ  هب  دبعت  رد  تنس  لها  زا  یخرب  رظن 

: مود ماقم 
یعرش ماکحا  رد  ّنظ  هب  دّبعت  عوقو  رد 

باتک 99 زا  لیلد 
لیلد 99 نایب 

تنس 99 زا  لیلد 
عامجا 99 زا  لیلد 

لقع 99 زا  لیلد 
موس 118 هجو 

روکذم 118 هجو  رب  خیش  لاکشا 
مراهچ 120 هجو 

روکذم 120 هجو  هب  خیش  لاکشا 
مراهچ 121 هجو  رد  خیش  مّود  لاکشا 

روکذم 126 لصا  زا  خیش  ریرقت  لصاح 
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جراخ 126 رد  نآ  قّقحت  ّنظ و  هب  لمع  ءاحنا 
ّنظ 142 هب  لمع  تمرح  رب  رگید  لالدتسا 

هربتعم 147 نونظ 
لّوا 147 مسق 
مّود 148 مسق 

لّوا 157 مسق  مکح 
159 دراد ؟ تراظن  يرما  هچ  هب  فالخ  ود  زا  کیره 

لّوا 161 فالخ  رد  نخس 
319 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اهیرابخا 167 لّوا  هجو  زا  لالدتسا  هب  خساپ 
مّود 174 يانعم  بّرقم 

مالک 177 هصالخ 
روکذم 177 ياعدم  رب  دهاش  ود 

اهیرابخا 179 تایاور  اب  ضراعم  رابخا  لقن 
اهیرابخا 181 طسوت  لوقنم  تیاور  اب  ضراعم  رابخا  لقن 

رهاوظ 198 هب  لمع  عنم  رد  اهیرابخا  مود  لیلد 
روکذم 198 لالدتسا  رب  هدراو  تالاکشا 

لاکشا 198 کی  حرط 
روکذم 203 لاکشا  زا  خساپ 

نآرق 207 رهاوظ  هب  لمع  زا  عنم  رد  اهیرابخا  لیلد 
هیفاو 208 حرش  رد  ردص  دیس  نخس  لصح  ام 

تاحلطصم 208 رد  هباشت  مود : همدقم 
ردص 212 دیس  هلاقم  همادا 

ردص 217 دیس  بلاطم  هب  خیش  تالاکشا 
تاهیبنت 222

لوا 222 هیبنت 
یقارن 224 بانج  هب  خیش  خساپ 

مود 227 هیبنت 
موس 233 هیبنت 

مراهچ 237 هیبنت 
یمق 264 يازریم  بانج  لیصفت  لاطبا  رد  مود : لیلد 

267 هر )  ) یمق ققحم  لیصفت  لاطبا  رد  موس  لیلد 
یمق 270 ققحم  رگید  مالک  رد  خیش  رگید  لاکشا 
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لاکشا 270 هجو  حیضوت 
ملاعم 272 بحاص  هلاقم 

موس 278 لیصفت 
320 ص : ج2 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ظافلا 278 تلالد  رد  تیجح  كالم 
رهاوظ 282 تیجح  طانم  رد  مراهچ  لیصفت 

یسابلک 282 موحرم  هب  خیش  خساپ 
مجنپ 285 لیصفت 

هیشاح 286 بحاص  مالک  نوماریپ  خیش  بانج  رظن 
مشش 290 لیصفت 

تاراما 295 زا  مود  مسق 
ثحب 295 يورغص  تمسق  ای  روهظ  لصا  رد  ثحب 

روهشم 295 لوق 
قلطم 295 نظ 

صاخ 295 نظ 
ءاملع 301 عامجا  هب  صاخ  نظ  باب  زا  تغل  لها  لوق  تیجح  رب  لالدتسا 

يراوزبس 301 لضاف  زا  یمالک 
يراوزبس 301 لضاف  مالک  هب  خیش  لاکشا 

اعدم 301 رب  دهاش 
مالک 312 لمجم 

كاردتسا 312
خیش 315 رظن  زا  يوغل  لوق  تیجح 

***
[111]

________________________________________

. هدعب ام  س 34 و  ص 271 ، هلوصف : یف  لوصفلا  بحاص  بیجملا : (- 1 [ ) 1]
ص 291. ج 1 ، لوصالا : ةّدع  (- 1 [ ) 2]

. دحاولا ربخب  القع  دبعتلا  زاوج  یف  ثلاثلا  ثحبلا  ۀقرلا 137 س 16 - نم  ص 1  ج 3 ، ۀیاهنلا : (- 2 [ ) 3]
. لوالا دصقملا  لوالا ، لصفلا  داهتجالا ، یف  عبارلا  بلطملا  ثلاثلا ، ثحبلا  ۀقرولا 212 س 13 - نم  ج 4 س 2  ۀیاهنلا : (- 1 [ ) 4]

نیدهتجملا ص 27 ذالم  نیدلا و  ملاعم  (- 2 [ ) 5]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 6]
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ال اهیلع ، لمعلا  قیبطت  بوجو  ةرامألا : یلع  لمعلا  باجیا  ینعم  و  أطخ «: وأ  ةدئاز  اهنأ  خسنلا  ضعب  یف  ریـشا  دـق  ةرابع  كانه  (- 1 [ ) 7]
هتحابا وأ  ارییخت  هبوجو  وأ  ءیـش  بابحتـسا  تنّمـضت  اذاف  فّلکملا ، یلع  امازلا  ةرامألا  نّمـضتت  دـق ال  ذا  اهقبط ، یلع  لمع  داجیا  بوجو 

«. امهب عطق  امک  امهریغ - دصق  ۀمرح  ینعمب  ۀحابالا - وأ  بابحتسا  هجو  یلع  هعقوی  نأ  لعفلا  دارأ  اذا  هیلع  بجو 
. خسنلا ضعب  یف  درت  مل  نیتحراشلا  نیب  ام  (- 2 [ ) 8]

ص 46. دعاوقلا : دیهمت  (- 1 [ ) 9]
ۀحلـصم یلع  المتـشم  ۀـعمجلا  لعف  نوک  بوجو  نم « هرکذ  اـم  ّنأ  کـلذ  نم  ملعف  خـسنلا : ضعب  یف  درت  مل  ةراـبع  كاـنه  (- 2 [ ) 10]

ءازجأ ضعب  یف  رهظلا  كرت  ّالا  مزلتـسی  دق ال  ۀـعمجلا  لعف  ّنأل  عونمم ، بوجولا » نع  طقـسی  هعم  و  بجاولا ، كرت  ةدـسفم  هب  كرادـتی 
مکحلا یف  بجی  معن ، اهلعف . دـعب  عّوطتلا  یف  لوخدـلا  و  بوجولا ، دـصق  یلع  اهیف  لوخدـلا  یف  نذـالا  هاـنعم  ةراـمألا  یلع  لـمعلاف  هتقو ،

یف نوذأملا  ۀّیعقاولا  ۀیـضرفلا  لیلد  هلمـش  ول  ۀیـضرفلا  تقو  یف  عّوطتلا  لعف  ةدسفم  هب  كرادتی  ۀحلـصم  یلع  هلامتـشا  ۀـلفانلا  لعف  زاوجب 
. اّیرهاظ اّیعقاو ال  امکح  لاحلا  کلت  یف  عّوطتلا  زاوج  ناک  ّالا  و  ارهاظ ، اهکرت 

مکح اعقاو  هبوجو  یلع  ّبترتی  دـق  ذا  اضیأ ، عونممف  بوجولا ، طقـسی  ّيرهاظلا  مکحلا  ۀحلـصمب  ةدـسفملا  كرادـت  عم  ّهنا  کلوق : اّمأ  و 
. اعقاو هبوجوب  تقولا  جورخ  دعب  ملع  اذا  هئاضق  بوجوک  رخآ ، لعف  ۀحلصمب  هکرت  ةدسفم  كرادت  نا  ّیعرش و 

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 11]
ج 1 ص 147. یفصتسملا : یف  ّیلازغلا  هاکح  (- 1 [ ) 12]

.59 سنوی : (- 1 [ ) 13]
ح 33089. ص 11 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 2 [ ) 14]

. ریخالا رطسلا  ص 457  لوصالا : حیتافم  یف  و  ص 4 ، رابخالا : داهتجالا و  ۀلاسر  (- 3 [ ) 15]
ص 452 س 15. لوصالا : حیتافم  ظحال  نیرصاعملا . نم  ۀفئاط  ذاتسالا و  هدّیس  نع  دهاجملا  دّیسلا  هاکح  (- 1 [ ) 16]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 17]
452 س 22. حیتافملا : یف  دهاجملا  دّیسلا  وه  (- 1 [ ) 18]

.59 سنوی : (- 1 [ ) 19]
یف ص 96. (- 2 [ ) 20]

یف ص 96. مّدقت  (- 3 [ ) 21]
.36 سنوی : (- 4 [ ) 22]

دسفی ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  ردصملا : یف  و  یـضاقلا . تافـص  باوبأ  نم  نم ب 4  ح 13  ص 12 ، ج 18 ، لئاسولا : (- 5 [ ) 23]
. حلصی اّمم  رثکأ 

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 24]
ص 104. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  (- 1 [ ) 25]

ص 91. دیحوتلا : (- 2 [ ) 26]
ص 140. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 3 [ ) 27]

ص 300 نساحملا ، ص 17 ، یشایع ج 1 ، ریسفت  (- 1 [ ) 28]
ص 21. ج 1 ، یفاصلا ، (- 2 [ ) 29]

ح 33156. ص 28 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 3 [ ) 30]
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ص 39. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 4 [ ) 31]
ج 1 ص 13. نایبلا : عمجم  (- 1 [ ) 32]

ص 300. نساحملا : یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 150 ح 7 ، لئاسولا : (- 2 [ ) 33]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 6  ج 18 ص 29 ح 27  لئاسولا : (- 3 [ ) 34]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 13  ج 18 ص 136 ح 35  لئاسولا : (- 1 [ ) 35]
ثیدح 82. لیذ  بابلا 13  (- 2 [ ) 36]

ص 148. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 1 [ ) 37]

ص 148. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 1 [ ) 38]
. یضاقلا تافص  باوبا  نم  نم ب 14  ج 17 ص 41 ح 9  كردتسملا : (- 1 [ ) 39]

. یضاقلا تافص  باوبا  نم  نم ب 9  ج 18 ص 77 ح 4  لئاسولا : (- 2 [ ) 40]
ج 2 ص 30 اضرلا : رابخا  نویع  ج 3 ص 148 ، نیحیحصلا : كردتسم  ج 3 ص 14 ، لبنح : نب  دمحا  دنسم  ظحال  (- 1 [ ) 41]

.10 ، 4 باب 19 ح 1 ، ج 92  راونالا ، راحب  (- 2 [ ) 42]
. یضاقلا تافص  باوبا  نم  نم ب 9  78 ح 10 و 11 و 12 و 14 و 15  ج 18 ص 78 - ۀعیشلا : لئاسو  (- 3 [ ) 43]

. رایخلا باوبا  نم  353 ب 6  ج 12 ص 352 - لئاسولا : (- 4 [ ) 44]
. ءوضولا باوبا  نم  نم ب 23  ج 1 ص 290 ح 1  لئاسولا : (- 5 [ ) 45]

باوبا نم  نم ب 14  ج 17 ص 41 ح 9  كردتسملا : ةرـشعلا  ماکحا  باوبا  نم  نم ب 164  ج 8 ص 619 ح 10  لئاسولا : (- 6 [ ) 46]
. یضاقلا تافص 

.6 تارجحلا : (- 7 [ ) 47]
.61 ۀبوتلا : (- 1 [ ) 48]

. ۀعیدولا باتک  باوبا  نم  نم ب 6  ج 13 ص 230 ح 1  لئاسولا : (- 2 [ ) 49]
.36 ءارسالا : (- 3 [ ) 50]

. هب بستکی  ام  باوبا  نم  نم ب 80  ج 13 ص 221 ج 4  كردتسملا : (- 4 [ ) 51]
.230 ةرقبلا : (- 5 [ ) 52]

. هماکحا قالطلا و  ماسقا  باوبا  نم  نم ب 12  ج 15 ص 370 ح 1  لئاسولا : (- 6 [ ) 53]
.230 ةرقبلا : (- 7 [ ) 54]

. هماکحا قالطلا و  ماسقا  باوبا  نم  بابلا 9  ج 15 ص 328  كردتسملا : (- 8 [ ) 55]
.5 ةدئاملا : (- 9 [ ) 56]

. هوحن رفکلاب و  مرحی  ام  باوبا  نم  نم ب 1  ج 14 ص 410 ح 3  لئاسولا : (- 10 [ ) 57]
.61 هبوت / (- 1 [ ) 58]

.230 هرقب / (- 1 [ ) 59]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 60]

.5 هدئام / (- 1 [ ) 61]
.221 هرقب / (- 2 [ ) 62]
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78 جحلا ، (- 1 [ ) 63]
. ءوضولا تافص  باوبا  نم  نم ب 39  ج 1 ص 327 ح 5  لئاسولا : (- 2 [ ) 64]

.78 جح / (- 1 [ ) 65]
ص 435. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (- 1 [ ) 66]

.101 ءاسنلا ، (- 2 [ ) 67]
158 ةرقبلا : (- 3 [ ) 68]
24 ءاسنلا : (- 4 [ ) 69]
75 لحنلا : (- 5 [ ) 70]

145 ماعنالا : (- 6 [ ) 71]
یلوالا س 8. ۀحفصلا  ص 56  ۀیفاولا : (- 1 [ ) 72]

هیآ 7 نارمع ، (- 2 [ ) 73]
.36 ءارسالا : طوطخم  ص ،.....  ۀیفاولا ، حرش  (- 1 [ ) 74]

ص 158 ماکحالا ، جهانم  یقارنلا و  وه  مهوتملا  (- 1 [ ) 75]
1 ةدئاملا : (- 1 [ ) 76]

275 ةرقبلا : (- 2 [ ) 77]
29 ءاسنلا : (- 3 [ ) 78]

283 ةرقبلا : (- 4 [ ) 79]
5 ءاسنلا : (- 5 [ ) 80]

34 ءارسالا : 152 و  ماعنالا : (- 6 [ ) 81]
24 ءاسنلا : (- 7 [ ) 82]

6 تارجحلا : (- 8 [ ) 83]
122 ۀبوتلا : (- 9 [ ) 84]

7 ءایبنالا : 43 و  لحنلا : (- 10 [ ) 85]
75 لحنلا : (- 11 [ ) 86]
91 ۀبوتلا : (- 12 [ ) 87]
28 ۀبوتلا : (- 13 [ ) 88]

6 ةدئاملا : 43 و  ءاسنلا : (- 14 [ ) 89]
6 ةدئاملا : (- 15 [ ) 90]

ةدئاملا 6 43 و  ءاسنلا : (- 16 [ ) 91]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 92]

.208 جراعملا : (- 1 [ ) 93]
.163 ۀّیندملا : دئاوفلا  رظنا  (- 2 [ ) 94]

69 و 70. قئادحلا 1 : (- 3 [ ) 95]

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 494 

http://www.ghaemiyeh.com


ج 2 ص 103 ، 403 ج 1 ص 398 ، نیناوقلا ، (- 1 [ ) 96]
یف ص 106 هجیرخت  مدقت  (- 1 [ ) 97]

ج 2 ص 104 نیناوقلا : (- 1 [ ) 98]
.194 ص 193 - نیدلا : ملاعم  (- 1 [ ) 99]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 100]
یلع هحرش  یف  یناردنزاملا ، حلاص  یلوملا  69 و  ملاعملا ص 70 - یلع  ۀیشاح  یف  نیدلا  ءالع  دیسلا  ناطلـسلا  ۀفیلخ  مهنم  (- 1 [ ) 101]

.232 ملاعملا ص 231 -
ص 46 دئالقلا ، ۀیشاح  یف  امک  تاراشالا  بحاص  هب  دارملا  (- 1 [ ) 102]

س 18. ص 34 ، ۀیفجنلا ، ةّردلا  یف  ینارحبلا  ثّدحملا  وه  (- 2 [ ) 103]
نیدشرتسملا ص 41 ص 13. ۀیاده  یف  یناهفصالا  یقت  دمحم  لضافلا  وه  (- 1 [ ) 104]

ص 36، لوصالا : حیتافم  یف  امک  مظعملا  یلا  هبسن  لب  اضیا  ۀماعلا  ضعب  باحصالا و  نم  ۀعامج  نع  دهاجملا  دیسلا  هاکح  (- 2 [ ) 105]
. هدعب ام  س 12 .

ص 36 س 5 لوصالا : حیتافم  (- 1 [ ) 106]
ص 62 س 3. حیتافملا : یف  دهاجملا  دیسلا  هاکح  (- 1 [ ) 107]

. حیتافملا نع  افنآ  لوقنملا  يراوزبسلا  ققحملا  مالک  ظحال  (- 2 [ ) 108]
ص 811. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ضرقلا - نیّدلا و  باوبا  نم  نم ب 8  ح 4  ص 90 ، ج 13 ، لئاسولا : (- 1 [ ) 109]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 110]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 111]

موس دلج 

ّنظ رد  مود  دصقم 

ّنظ هب  دّبعت  عوقو  رد  مود : ماقم 

لوقنم عامجا 

هراشا

6 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّهنأ یلإ  ارظن  صوصخلاب ، ربخلا  رابتعاب  لوقی  نّمم  ریثک  دنع  دحاولا  ربخب  لوقنملا  عامجالا  لصألا  نع  ۀجراخلا  نونّظلا  ۀلمج  نم  و  نتم :

، هتّیجح ربخلا و  ۀّیّجح  نیب  ۀمزالملل  ضّرعّتلا  وه  رابخألا ، یف  لاحلا  نایب  یلع  امّدقم  انه ، هرکذ  نم  دوصقملا  و  هّتلدأ . هلمـشیف  هدارفأ ، نم 
. لداعلا ربخ  ۀّیّجح  یلع  لیلدلا  وه  هیلع  لیلدلا  ّنأ  صوصخلاب  هرابتعاب  نیلئاقلا  رثکأ  رهاظ  ّنإ  لوقنف :

ام عامجالا  لخدـی  و  ۀطـساو . الب  ع )  ) مامالا نع  هیوری  هلولدـم و  یکحی  عامجالا  یعّدـم  ّنـأل  دنـسلا ، یلاـع  حیحـص  ربخک  مهدـنع  وهف 
. ماکحألا نم  هقحلی  ام  هقحلی  ماسقألا و  نم  ربخلا  لخدی 
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: همجرت

یلّوا لصا  زا  نآ  جورخ  هجو  لوقنم و  عامجا 

یعامجا تسا ) زیاج  نآ  هب  لمع  و   ) هدـش جراخ  یلّوا  لصا  زا  صاخ  ّنظ  باب  زا  دـحاو  ربخ  ّتیّجح  هب  نیلئاق  دزن  هک  ینونظ  هلمج  زا  و 
هجیتن رد  تسا  دحاو  ربخ  قیداصم  دارفا و  زا  لوقنم  عامجا  هک  نیا  هب  رظن  هتبلا  تسا ، هدش  لقن  ام ) يارب   ) دحاو ربخ  هطـساو  هب  هک  تسا 

. دوشیم نآ  لماش  زین  دحاو  ربخ  ّهلدا 

دحاو ربخ  رب  لوقنم  عامجا  زا  ثحب  میدقت  زا  دارم 

تیّجح ربخ و  ندوب  تّجح  نایم  همزالم  نایب  دـحاو ) ربخ  زا  ثحب  رب  تسا  مّدـقم  هکیلاـحرد   ) اـجنیا رد  لوقنم  عاـمجا  ثحب  زا  دارم  و 
: مییوگیم اذل  تسا و  لوقنم  عامجا 

نآ راـبتعا  ّتیجح و  رب  هدـننکتلالد  اـی  لـیلد ) : ) هک تسا  نیا  ّصاـخ  ّنظ  باـب  زا  لوقنم  عاـمجا  ّتیجح  هب  نیلئاـق  رتـشیب  مـالک  رهاـظ 
. تسا لداع  ربخ  ّتیجح  رابتعا و  رب  لیلد  نامه  عامجا ) )

زا ار  نآ  لولدم  عامجا  یعّدـم  هک  اریز  تسا ، یلاع  شدنـس  هک  تسا  یحیحـص  ربخ  لثم  نآ ) ّتیجح  هب  نیلئاق   ) دزن لوقنم  عامجا  سپ 
. دنکیم تیاور  تیاکح و  هطساو  نودب  و  ع )  ) ماما

قحلم لوقنم  عامجا  هب  دوشیم  قحلم  ربخ  هب  هک  ماکحا  زا  هچنآ  دوشیم و  لـخاد  عاـمجا  رد  تسا  يراـج  ربخ  رد  هک  ماـسقا  زا  هچنآ  و 
. دوشیم

7 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ثحب  نیا  عوضوم  * 

. دراد دوجو  رظن  فالتخا  نییلوصا  نایم  نآ  ّتیجح  رد  هک  تسا  ياهّینظ  هراما  ای  لوقنم  عامجا 

؟ دیسیونب ار  عامجا  ماسقا  * 

ای يریدـقت ، ای  تسا و  یقیقحت  ای  يروهـشم ، ای  تسا  يرورـض  ای  یّماع ، ای  تسا و  یّـصاخ  ای  یتوکـس ، ریغ  ای  تسا  یتوکـس  ای  عامجا :
. لوقنم ای  تسا و  لّصحم  ای  بّکرم ، ای  تسا و  طیسب  ای  يدییقت ، ریغ  ای  تسا و  يدییقت 

؟ درک دیاب  هچ  لوقنم  عامجا  رتشیب  تخانش  يارب  * 

. تخادرپ لّصحم  عامجا  ینعی  شلباقم  مسق  تایصوصخ  اهیگژیو و  هب  دیاب 

؟ تسا یعامجا  هنوگچ  لّصحم  عامجا  * 
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. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  راصعا  همه  ای  رصع  کی  ياهقف  ياواتف  لاوقا و  رد  قیقحت  عّبتت و  هار  زا  هیقف  دوخ  هک  تسا  یعامجا 

؟ تسا یعامجا  هنوگچ  لوقنم  عامجا  * 

عاـمجا لـقن  نارگید  يارب  هدومن و  لیـصحت  ار  نآ  اـهقف  ياواـتف  لاوقا و  رد  عبتت  قیقحت و  رثا  رد  هیقف  دـنچ  اـی  کـی  هک  تسا  یعاـمجا 
. دننکیم

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  لوقنم  عامجا  * 

دحاو ربخ  هب  لوقنم  عامجا  رتاوتم ب : ربخ  هب  لوقنم  عامجا  فلا : مسق : ود  رب 

؟ تسیچ رتاوتم  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  زا  دارم  * 

. دننک عامجا  لقن  هیقف  کی  يارب  اهنآ  همه  هدیدرگ و  لصاح  تباث و  دنسریم  رتاوت  ّدح  هب  هک  يریثک  عمج  دزن  عامجا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  زا  دارم  * 

لقن هیقف  نالف  يارب  رفن  دـنچ  ای  کی  نآ  زا  تسا و  هدـش  تباث  دـنارتاوت  ّدـح  زا  رتمک  هک  هیقف  دـنچ  ای  کـی  يارب  عاـمجا  هک : تسا  نیا 
. تسا هدیدرگ 

؟ ارچ تسا و  ثحب  دروم  لوقنم  عامجا  مسق  ود  زا  کی  مادک  * 

. تسا دحاو  ربخ  هب  لوقنم  نوچ  تسا  روآنامگ  عامجا  نیا  ارهق  هک  اریز  تسا ، ثحب  دروم  ریخا  مسق 

؟ تسا مزال  ثحب  ياجنیا  ات  یتاکن  هچ  رکذ  * 

: هتکن ود  رکذ 
8 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا روآنامگ  رثکا  دح  دحاو ، ربخ  هب  لوقنم  عامجا  کشالب  فلا :
. تسا نونظ  هب  لمع  تمرح  یلّوا ، لصا  ّصاخ ، لیلد  زا  رظن  عطق  اب  ب :

؟ ّنظ باب  زا  ای  تسا  دّبعت  باب  زا  لوقنم  عامجا  تّیجح  * 

تّجح یـصخش ) ّنظ  هچ  یعون و  ّنظ  هچ   ) تسا نظ  دـیفم  هکنیا  باـب  زا  ار  نآ  یخرب  و  دناهتـسناد . دـّبعت  باـب  زا  ار  نآ  ّتیجح  یخرب 
. دننادیم

؟ تسیچ تّیجح  نیا  ندوب  يدبعت  رب  ناشلیلد  لوقنم  عامجا  تّیجح  هب  نیلئاق  * 

تّجح یلوا  قیرط  هب  لوقنم  عامجا  سپ  تسا  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  عّرفتم  عامجا  ّتیجح  تسا و  تّجح  دـحاو  ربخ  نوچ  هک : تسا  نیا 
. تسا

. دنکیم تیافک  لوقنم  عامجا  ّتیجح  رد  دنراد ، تلالد  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  هک  یتایآ  - 2
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؟ تسیچ لصالا )...  نع  ۀجراخلا  نونظلا  ۀلمج  نم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

لمع هتسناد و  نظ ) هب  لمع  تمرح   ) یلّوا لصا  زا  هدش  جراخ  نونظ  هلمج  زا  ار  نآ  نییلوصا  رتشیب  هک  تسا  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا 
. دننادیمن مارح  ار  نآ  هب 

؟ تسیچ صوصخلاب )...  ربخلا  رابتعاب  لوقی  نّمم  ریثک  دنع   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا تّجح  سپ  تسا ، هّصاخ  نونظ  هلمج  زا  لوقنم  عامجا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  نیمّدقتم  زا  يرایسب  رظن  يأر و 

؟ تسیچ هتلدا )...  هلمشیف ، هدارفا ، نم  هّنا  یلا  ارظن   ) ترابع زا  دارم  * 

هک ياّهلدا  نامه  اذل  تسا ، هقث  دحاو  ربخ  دارفا  زا  يدرف  زین  لوقنم  عامجا  هکنیا ، رب  ینبم  لوقنم ، عامجا  ّتیجح  رب  تسا  نیمّدـقتم  لیلد 
. دنراد مه  لوقنم  عامجا  ّتیجح  رب  تلالد  دنراد ، دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد 

؟ تسیچ هتّیجح ) ربخلا و  ۀّیجح  نیب  ۀمزالملل  ضرعتلا  وه   ) ترابع زا  دارم  * 

. دراد دوجو  مزالت  لوقنم  عامجا  دحاو و  ربخ  ّتیجح  نایم  هک : تسا  نیا 
ربخ ّتیجح  رب  عرفتم  لوقنم  عاـمجا  ّتیجح  نوچ  دـنادن  تّجح  ار  دـحاو  ربـخ  دـنادب و  تّجح  ار  لوقنم  عاـمجا  یـسک  دوشیمن  ینعی :

. تسا دحاو 
تّجح دیابن  مه  دحاو  ربخ  سپ  تسین  تّجح  عامجا  رگا  و  دشاب ، تّجح  دیاب  مه  عامجا  تسا ، تّجح  دـحاو  ربخ  رگا  رگید : ترابع  هب 

. دشاب

؟ تسیچ دنسلا ) یلع  حیحصلا  ربخک  مهدنع  وهف   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا رتالاب  دحاو  ربخ  زا  شاهبتر  تسا و  حیحص  ربخ  لثم  ناشیا  دزن  لوقنم  عامجا  هک ، تسا  نیا 
9 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ یکحی )...  عامجالا  یعّدم  ّنال   ) ترابع زا  دارم  * 

هب عامجا  هکنآ  لاح  دسریم و  ع )  ) ماما هب  هطـساو  نیدنچ  اب  یهاگ  ربخ  هک  ارچ  لوقنم ، عامجا  ندوب  دنـسلا  یلاع  يارب  تسا  ّتلع  نایب 
. تسا یعرش  مکح  رگنایب  هطساو  نودب  میقتسم و  روط 

. دشاب تجح  دیاب  عامجا  یلوا  قیرط  هب  تسا  تّجح  دحاو  ربخ  رگا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ ماسقالا )...  نم  ربخلا  لخدی  ام  عامجالا  لخدی  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دراد دوجو  زین  لوقنم  عامجا  يارب  دراد  دوجو  دحاو  ربخ  يارب  هک  یماسقا  همه  هک : تسا  نیا 

؟ دیسیونب ار  عامجا  ماسقا  * 

. دشاب لداع  یماما  لقان  هک  یتروص  رد  حیحص : عامجا  - 1
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. دشاب حودمم  یماما  نآ  لقان  هک  یتروص  رد  نسح : عامجا  - 2
. دشاب یماما  ریغ  هقث  نآ  لقان  هک  یتروص  رد  قثوم : عامجا  - 3

. دشاب هّیوهلا  لوهجم  ای  قساف  درف  شلقان  هک  یتروص  رد  فیعض : عامجا  - 4

؟ تسیچ ماکحالا )...  نم  هقحلی  ام  هقحلی   ) ترابع زا  دارم  * 

لوقنم و عامجا  ود  ای  لوقنم  عامجا  ود  نایم  ضراعت  ای  ینآرق و  ماع  هب  تبسن  ندوب  دّیقم  ای  ینآرق و  ماع  هب  تبسن  ندوب  صّصخم  نامه 
 ... اذکه دحاو و  ربخ  کی 

؟ تسین راکنا  لباق  تسا و  تّجح  عامجا  لصا  ارچ  * 

. درادن دوجو  اهنآ  رب  تلالد  رد  عامجا  زج  یکردم  هک  ارچ  درادن ، ناکما  همّلسم  لئاسم  زا  یخرب  رد  مکح  تابثا  عامجا ، نودب  اریز 
تابثا ناوتیمن  عامجا  هار  زا  زج  ار  مکح  نیا  و  تسا ) سجن  محللا  لوکأـم  ریغ  تاـناویح  لاوبا  ثاورا و  : ) دـناهدومرف اـهقف  لـثملا : یف 

. تسین تسد  رد  عامجا  زج  يرگید  لیلد  اریز  درک 

؟ تسیچ ع )  ) ماما زا  همحل ، لکؤی  ام ال  لاوبا  نم  کبوث  لسغا   ) ثیدح سپ  * 

. یلقع مزالت  هب  ّالا  دشابیمن ، نآ  لولدم  لوب  تساجن  دراد و  سابل  نتسش  بوجو  رب  تلالد  افرص 

؟ تسا تّجح  دیدرت  نودب  یعامجا  هچ  امش  رظن  هب  * 

. تسا ملع  دیفم  هک  تسا  ینئارق  اب  هارمه  هک  يدحاو  ربخ  هطساو  هب  ای  دشاب  هدش  لقن  رتاوتم  ربخ  هطساو  هب  ای  هک  یعامجا 

؟ دینکیم در  اهنآ  زا  ار  لوقنم  عامجا  دیریذپیم و  نیفلاخم  نیلقان  زا  ار  دحاو  ربخ  ارچ  * 

ترـضح دوجو  هب  لئاق  هک  ارچ  تسا ، موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  باب  نیا  زا  هن  دننادیم  تّجح  ّلک  قافتا  باب  زا  ار  عامجا  ناشیا  اریز 
نیا تساهنآ و  یتاذ  قسف  لماع  دوخ  نیا  دنشابیمن و  دوجوم  ماما  تّجح و 

10 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابیم اهنآ  بناج  زا  لوقنم  ربخ  شریذپ  زا  عنام  دوخ  یتاذ  قسف 

. مینکیم دامتعا  وا  زا  لوقنم  ربخ  هب  دشاب  قوثو  لها  زا  هچنانچ  لقان ، قدص  زارحا  صّحفت و  عبتت و  زا  سپ  نکل  و 

؟ تسا تّیجح  دقاف  هعیش  رظن  زا  عامجا  نیمادک  * 

. دنشاب رایسب  شنایوار  هچرگا  دشابن ، موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  یعامجا  - 1
. دنشاب هّماع )  ) نیفلاخم زا  شنیلقان  زا  رفن  دنچ  ای  یکی  هک  یعامجا  - 2

11 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. لوقنملا عامجالا  ۀّیجح  ربخلا و  ۀّیجح  نیب  ۀمزالملا  مدع  وه  رظنلا  یف  يوقی  يذلا  و  نتم :

: نیرما میدقتب  لصحی  کلذ  حیضوت  و 
ّۀلدألا کلت  نم  ةدمعلا  ّنأل  ّسح ، نع  رابخألا  ۀّیّجح  یلع  ّالإ  ّلدت  لداعلا ال  ربخ  ۀّیّجح  یلع  اهوماقأ  یتلا  ۀّـصاخلا  ۀـّلدألا  ّنإ  لّوالا  رمالا 
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(. ع  ) ۀّمئألا باحصأ  ءامدقلا و  لمع  نم  لصاحلا  قافتالا  وه 
بوجو یف  طانملا  ّنأ  یعّدی  نأ  ّالإ  ّمهّللا  تایاورلاب . لمعلا  یف  ةدراولا  رابخالا  کلذک  و  ۀحلطـصملا . ۀـیاورلل  ّالإ  اهلومـش  مدـع  مولعم  و 

. موصعملا نع  رداصلا  مکحلا  نع  اهفشک  وه  تایاورلاب . لمعلا 
. ینعملاب لقنلا  زوجی  اذل  و  ع )  ) مامالا ظافلأ  ۀیاکح  کلذ  یف  ربتعی  و ال 

رخآ ظفلب  ول  و  ع ،)  ) مامالا نع  اهانعم  رودص  نع  تایاورلا  فشک  طانملا  ناک  اذاف 
. هب لمعلا  بجو  يرخا - ةرابعب  وأ  عامجإلا  دقعم  یه  یّتلا  ةرابعلا  هذهب  ع -)  ) موصعملا نع  رداص  مکح  ۀیاکح  اضیأ 

لمع امک  اهریغ - ةرابعب  وأ  يوتفلا  ةرابعب  مکحلا  رودص  نع  فشک  اذإ  هیقفلا  يوتف  لب  ةرهـشلا  ۀّیّجح  یلع  ّلد  تبث  ول  طانملا  اذه  ّنکل 
لاحلا حیـضوت  ءیجیـس  و  ع .)  ) مامإلا نع  رداصلا  مکحلاب  ّنظلا  قلطم  ۀّیّجح  یلع  لب  هتیاور - ۀلزنم  هاوتف  لیزنتل  هیوبابلا ، نب  ّیلع  يواتفب 

. هّللا ءاش  نا 
12 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

دحاو ربخ  لوقنم و  عامجا  نایم  همزالم  نوماریپ  خیش  رظن 

هراشا

. تسا لوقنم  عامجا  ندوب  تّجح  دحاو و  ربخ  ّتیجح  نیب  مزالت  مدع  دسریم ، رظن  هب  يوق  هچنآ 
. دیآیم تسد  هب  همّدقم  ناونع  هب  رما  ود  نایب  اب  مزالت ) مدع   ) انعم نیا  نییبت  حیضوت و  و 

[ دحاو ربخ  تّیجح  يارب  نیمّدقتم  هلدا  زا  دافتسم   ] لّوا رما 

هراشا

هک يربخ  ندوب  تّجح  رب  زج  دـنرادن  یتلـالد  دـناهدرک ، هماـقا  دـحاو  ربخ  ّتیجح  يارب  نیمّدـقتم )  ) تارـضح هک  ار  یـصاخ  ّهلدا  هکنیا 
امدـق و لمع  زا  هدـمآ  تسد  هب  عامجا  قافتا و  ّهلدا  نیا  زا  رتشیب  اریز  دـنکیم ) لقن  هدینـش و  دوخ  شوگ  اب  ربخم   ) تسا ّسح  زا  رداـص 

یحالطصا ربخ  لماش  اهنت  تسا و  نشور  حضاو و  لوقنم  عامجا  رب  ّهلدا  نیا  لومش  مدع  تسا و  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  ع )  ) همئا باحصا 
. دوشیم

رگم دوشیم ) لماش  ار  حلطـصم  رابخا  تایاور و  هب  لمع  افرـص  ینعی : ، ) تاـیاور هب  لـمع  رد  ع )  ) همئا زا  هدراو  راـبخا  تسا  نینچنیا  و 
. تسا هدـش  رداص  موصعم  زا  هک  تسا  یمکح  زا  تایاور )  ) نیا ندوب  فشاک  یحالطـصا  رابخا  هب  لمع  بوجو  رد  رایعم  هک  دوش  اعدا 

عورـشم زیاج و  یحالطـصا ) رابخا  رد   ) انعم هب  لقن  سپ  تسین  مزال  ع )  ) ماما زا  هرداص  ظاـفلا  سفن  تیاـکح ، فشک  نیا  رد  نوچ )  ) و
. تسا

نیا اب  و  ع ،)  ) ماما زا  هرداص  ظافلا  سفن  زا  ریغ  یظفل  هطـساو  هب  ول  نآ و  يانعم  رودـص  زا  تسا  تیاور  فشک  ّتیجح  طانم  یتقو  سپ 
ای عامجا )  ) ظفل لـقان  هک  تراـبع  نیا  اـب  یهتنم  تسا ، ع )  ) موصعم زا  رداـص  مکح  تیاـکح  ناـمه  عقاو  رد  عاـمجا  تیاـکح  هک  ضرف 

. تسا هدرک  لامعتسا  ار  نآ  هب  هیبش  يرگید  ترابع 
طانم نیا  اّما  دراد ) دوجو  مه  عامجا  رد  ربخ ، هب  لمع  بوجو  كالم  سفن  هک  نوچ  . ) تسا بجاو  ربخ ، هب  لمع  لثم  نآ  هب  لـمع  سپ 
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اب هک  هیقف ، ياوتف  هکلب  ترهـش ، تیجح  رب  دـنکیم  تلالد  تسا ) رما  نیا  ربخ  تیّجح  هجو  هک  ددرگ  زرحم  و   ) دوش تباـث  رگا  روبزم ) )
نیدـب هدـش ، لمع  هیوباب  نبا  یلع  ياوتف  هب  هکنیا  امک  دـنکیم . فشک  ع )  ) موصعم زا  رداـص  مکح  زا  ریبعت  نیا  ریغ  اـی  يوتف و  تراـبع 

نیا اب  ناوتب  دـیاب  مه  ار  موصعم  زا  رداص  مکح  هب  نظ  قلطم  نآ  زا  رتالاب  هکلب  دـناهداد ، رارق  شتیاور  هلزنم  لزاـن  ار  وا  ياوتف  هک  رطاـخ 
. هّللا ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  رما  نیا  حیضوت  و  دشابیمن . نینچ  هکنآ  لاح  و  دومن ، تجح  هلدا 

13 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ رظنلا )...  یف  يوقی  يذلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

مدـع هب  لئاق  هجیتن  رد  هک  نیرخأتم ، املع  رثکا  خیـش و  رظن  هب  تسا  لوقنم  عامجا  ندوب  تّجح  اب  دـحاو  ربخ  ّتیجح  ناـیم  مزـالت  مدـع 
. دناهدش لوقنم  عامجا  ّتیجح 

ار دـحاو  ربخ  یـسک  رگا  ینعی : درادـن  دوجو  یمزالت  هنوگچـیه  لوقنم  عامجا  ندوب  تّجح  اب  دـحاو  ربخ  ّتیجح  نایم  رگید : ترابع  هب 
. دنادب تّجح  مه  ار  لوقنم  عامجا  هک  تسین  مزلم  تسناد  تّجح 

؟ دنکیم هماقا  قوف  ياعّدم  رب  یلیلد  هچ  خیش  بانج  * 

. دیدرگ حرطم  لّوا  رما  اج  نیدب  ات  هک  دیامرفیم : لقن  ۀمّدقم  ار  رما  ود 

؟ تسیچ ربخ )...  ۀّیجح  یلع  اهوماقا  یتلا  ۀّصاخلا  ۀّلدالا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

اریز تسا ، فرـصنم  نآ  زا  دوشیمن و  لوقنم  عامجا  لماش  اساسا  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هلدا  ینعی : تسا ، لّوا  رما  رد  خیـش  مـالک  لـصاح 
. تسا عامجا  نامه  اهنآ  هدمع  هتبلا  هک  لقع  باتک و  تایآ  رابخا و  عامجا ، زا : دنترابع  روبزم  هلدا 

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  ّسح ) نع   ) ترابع زا  دارم  * 

. هطساولا عم  هچ  هطساوالب  هچ  ندینش و ..  ای  ندید و  لثم : تسا  هّیرهاظ  ساوح  زا  یکی  هب  دنتسم  هک  تسا  يرابخا  هب  هراشا 

؟ دراد دوجو  مه  یّسح  ریغ  رابخا  رگم  * 

. رهاظ سح  رب  هن  تسا  داقتعا  سدح و  هب  دنتسم  هک  يرابخا  ینعی : یسدح ، رابخا  هلب :

؟ تسیچ قافتالا ) وه  ۀّلدالا  کلت  نم  ةدمعلا  ّنال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. لوقنم عامجا  هب  تبسن  دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  لومش  مدع  يارب  تسا  ّتلع  نایب 

؟ دوشیمن لوقنم  عامجا  لماش  هدش  لصاح  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  باحصا  قافتا  زا  هک  یعامجا  ارچ  * 

عم اـی  هطـساویب  ار  نآ  نومـضم  شدوخ  يوار ، هک  یتیاور  ینعی  تسا  یحالطـصا  تیاور ، ربخ و  عاـمجا  نیا  قادـصم  دروم و  هک  اریز 
هک روطنامه  دیامن ، لقن  سپس  هداد و  تبسن  موصعم  هب  ار  یبلطم  نامگ  سدح و  هطساوب  هکنیا  هن  تسا ، هدینش  ع )  ) موصعم زا  هطساولا 
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. تسا هنوگ  نیدب  لقان  لاح  لوقنم ، عامجا  رد 
: رگید ترابع  هب 

لقن سپـس  هدش و  كرد  عامـس  سح و  يور  زا  هک  دوشیم  لماش  ار  يربخ  اهنت  تسا  هدـش  لصاح  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  هک  یعامجا 
تسا و ینامگ  یسدح و  رما  نآ  رد  هب  ربخم  هک  يربخ  هن  تسا ، هدیدرگ 

14 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیم شلقن  سپس  هتسناد و  دنتسم  موصعم  هب  نامگ  سدح و  يور  زا  ار  نآ  هدش  لصاح  وا  يارب  هک  یتامدقم  هطساو  هب  ربخم 

؟ تسیچ ۀحلطصملا )...  ۀیاوّرلل  اّلا  اهلومش  مدع   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

عامجا لماش  زین ، تسا  هدش  تایاور  هب  لمع  هب  بیغرت  اهنآ  رد  دنتـسه و  دحاو  ربخ  تیجح  كردـم  هک  یتایاور  رابخا و  هک : تسا  نیا 
. دنوشیم لماش  ار  حلطصم  رابخا  تایاور و  هب  لمع  اهنت  دنوشیمن و  لوقنم 

؟ تسیچ بوجو )...  یف  طانملا  ّنا  یعّدی  نا  اّلا   ) ترابع زا  دارم  * 

: مییوگب هکنیا  رب  ینبم  لوقنم  عامجا  هب  تبسن  رابخا  لومش  يارب  تسا  هیجوت  کی  نایب 
دوخ يارب  هکنیا  نودـب  تسا ، هدـش  رداص  ع )  ) موصعم زا  هک  دنتـسه  یمکح  زا  فشاک  هک  تسا  نیا  دـحاو  رابخا  هب  لـمع  موزل  طاـنم 

. دشاب لمع  بوجو  رد  یتلاخد  ع )  ) ماما ظافلا 
ای باحـصالا ) تعمجا   ) ترابع اب  هک  لوقنم  عامجا  هطـساو  هب  ول  میئامن و  زارحا  میناوتب  ربخ  قیرط  ریغ  زا  ار  رداـص  مکح  رگا  نیارباـنب :
هک ربخ  هب  لمع  بوجو  طانم  اریز  تسا ، لمعلا  بجاو  دوش ، لقن  اهنیا  لاـثما  و  ءاـملعلا ) ۀـملک  تقفتا  و   ) لـثم نآ  اـب  هباـشتم  یتراـبع 

. تسا قّقحم  زین  اجنیا  رد  دشاب  تیفشاک 

؟ تسیچ خلا )...  مامالا ...  ظافلا  ۀیاکح  کلذ  یف  ربتعی  و ال   ) ترابع نآ  زا  دارم  سپ  * 

زین اهنآ  لماش  طانم  حـیقنت  اب  نکل  دـنوشیمن ، یـسدح  ربخ  لوقنم و  عامجا  لماش  هّیظفل  تلالد  هب  روکذـم  رابخا  هچرگا  هک : تسا  نیا 
؟ ارچ دنوشیمن 

لوقنم ینالوط  تایاور  زا  يرایـسب  یتح  تسا و  زیاج  انعم  هب  لقن  سپ  درادـن ، یتّیعوضوم  ظافلا  نیع  هحلطـصم  تاـیاور  باـب  رد  نوچ 
. دنتسین رظن  دروم  حرطم و  دنترابع  هک  تهج  نآ  زا  تارابع  دوخ  سپ  دنشابیم ، ینعملاب 

؟ تسیچ ربخ  ناونع  هب  تارابع  تّیجح  هفسلف  سپ  * 

. وا زا  هرداص  مکح  ماما و  لوق  زا  ینظ  فشک  هنوگ  هب  تساهنآ  ّتیفشاک 
: دنیوگیم هفیرش  هیآ  هب  نیلدتسم  لاح ،

، تسا موصعم  زا  هرداص  مکح  زا  یّنظ  فشاک  یکاح و  زین  عاـمجا  هک  ارچ  دراد ، دوجو  مه  لوقنم  عاـمجا  رد  ّتیفـشاک )  ) طاـنم نیمه 
لثم تسا  انعممه  فدارتم و  عامجا  دـقعم  اب  هک  يرگید  ترابع  اب  هچ  و  بوجو ، لـثم  تسا  اـملع  عاـمجا  دـقعم  هک  یتراـبع  نآ  اـب  هچ 

(. لعفا  ) هغیص
. دنشاب تجح  زین  عامجا  لقن  یسدح و  ياهربخ  دیاب  دناتّجح ، فراعتم  یّسح و  ياهربخ  هک  يرایعم  كالم و  نامه  اب  هجیتن : رد 

15 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ تسیچ روکذم  هیجوت  ای  لالدتسا و  نوماریپ  خیش  رظن  * 

هتـشاد رگید  طانم  ای  دـشاب و  يدـّبعت  یـسح  ياهربخ  ّتیجح  دـیاش  هک  ارچ  تسین ، یمّلـسم  طانم  تیفـشاک )  ) قوف طانم  هک : تسا  نیا 
؟ ارچ دشاب 

. دیتسین مزتلم  نآ  هب  مه  امش  دوخ  هک  دراد  ییاهدساف  یلات  مزاول و  دوش ، تباث  روکذم  طانم  رگا  اریز 

؟ تسیچ تابثا  تروص  رد  روکذم  طانم  مزاول  اهدساف و  یلات  * 

ترهـش يارب  اهقف  هکنآ  لاح  تسا و  ع )  ) موصعم مکح  زا  یّنظ  فشاـک  هک  ارچ  دـشاب ، تجح  زین  هیئاوتف  ترهـش  هک  دـیآیم  مزـال  - 1
. دنتسین لئاق  یشزرا  نادنچ 

لوق زا  یّنظ  فشاک  هک  ارچ  دـشاب ، تجح  اهقف  ریاس  قح  رد  تسا  تایاور  نیع  ریبعت ، رد  هک  زین  هیقف  کـی  ياوتف  هک  دـیآیم  مزـال  - 2
. دنتسین مزتلم  بلطم  نیا  هب  اهقف  زا  يدحا  هکنآ  لاح  هیوباب ، نبا  ياوتف  لثم  تسا  ع )  ) موصعم

اهنآ همه  رد  روکذـم  طانم  هک  ارچ  دنـشاب ، تجح  صاخ  ّنظ  باب  زا  دـنوش  لصاح  هک  یهار  ره  زا  نونظ  قلطم  هک  دـیآیم  مزال  و  - 3
. دشابیمن مزتلم  زین  بلطم  نیا  هب  يدحا  هکنآ  لاح  و  دراد ، دوجو 

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 

. تسناد تجح  ار  لوقنم  عامجا  ناوتیمن  زین  طانم  حیقنت  هار  زا  هک : تسا  نیا 
16 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ربخ نود  لداعلا  ربخ  لوبق  بوجو  یلع  ّلدـت  اـّمنإ  یه  و  [، 1] أبنلا ۀـیآ  یه  ۀـلالدلا - حوضو  ثیح  نم  اهیف - ةدـمعلاف  تایآلا  اّمأ  و  نتم :
. قسافلا

یف عوقولا  لامتحا  مایقب  قسافلا  ربخب  نّیبتلا  صاصتخا  لیلعت  ۀنیرقب  و  رابخإلا ، نیح  قسافلا  لداعلا و  نیب  لیـصفتلا  ۀـنیرقب  اهنم - رهاظلا  و 
مدع هتباصإ و  یلع  ءانبلا  بوجو  ال  هبذـک ، دّـمعت  لامتحاب  ءانتعالا  مدـع  وه  بذـکلا - نع  هل  عدار  قسافلا ال  ّنأل  ایواسم ، الامتحا  مدـنلا 

لامتحا اذـک  و  هسدـح . یلإ  ۀبـسنلاب  هتئطخت  ربخملا و  بیوصتل  اطانم  ناحلـصی  رابخإلا ال  نیح  ۀـلادعلا  قسفلا و  ّنأل  هسدـح ، یف  هئاـطخ 
؛ هب قرفلا  لیلعتل  حلصی  الف  قسافلا ، لداعلا و  نیب  كرتشم  رمأ  سدحلا  یف  أطخلا  ۀهج  نم  مدنلا  یف  عوقولا 

حلـصی يّذلا  وه  اذه  ّنأل  قسافلا ، نود  رابخإلا  نیح  لداعلا  نع  بذکلا  دّمعت  لامتحا  یفن  ةدارإ  ۀـیآلا  نم  دوصقملا  ّنأ  کلذ  نم  انملعف 
. رابخإلا نیح  ۀلادعلا  قسفلاب و  هتطانإل 

. لداعلا ةداهش  رابتعا  یلع  ۀیآلا  ۀلالدب  انلق  اذا  ۀّیسدحلا  ةداهشلا  لوبق  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  مدع  نّیبت  هنم  و 
17 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

لوقنم عامجا  تّیجح  رب  تایآ  تلالد  مدع 

نامه تلالد ، ندوب  حـضاو  تهج  زا  تایآ ، نآ  رد  هدـمع  سپ  تسا ) هدـش  کّسمت  اهنآ  هب  لوقنم  عامجا  ّتیجح  رد  هک   ) یتاـیآ اـما  و 
. قساف هن  دراد و  لداع  ربخ  نتفریذپ  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا  أبن  هفیرش  هیآ 

زا ود  نآ  باسح  ندرک  ادـج  و   ) نداد ربخ  ماگنه  قساف  لداع و  درف  نایم  هفیرـش ) هیآ  رد   ) لیـصفت هنیرق  کمک  هب  هیآ ، نیا  زا  رهاـظ  و 
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ینامیـشپ تمادـن و  رد  عوقو  لامتحا  ندوب  يواسم  نامه  هک  قساف . ربخ  هب  نیبت  صّحفت و  نداد  صاصتخا  ّتلع ) هب   ) لیلعت هنیرق  و  مه )
. درادن دوجو  وا  رد  غورد  زا  ياهدنرادزاب  چـیه  تسوا  رد  هک  قسف  تفـص  ياضتقم  هب  قساف  هک  ارچ  تسا ، نآ  رد  عوقو  مدـع  لامتحا  اب 

بجاو شـسدح  رد  لداع )  ) يو ندرکن  اطخ  عقاو و  اب  وا  هباصا  رب  ندراذـگ  انب  تسا و  لداع  رد  بذـک  دّـمعت  لاـمتحا  هب  ندرکن  اـنتعا 
ّتیحالـص شـسدح  هب  تبـسن  وا  هئطخت  ای  ربخم  بیوصت  تهج  نداد  رارق  طانم  يارب  نداد ، ربخ  ماگنه  رد  تلادـع  قسف و  اریز  تسین ،

. درادن
، قساف لداع و  نایم  تسا  كرتشم  يرما  تسا  سدح  رد  هابتشا  ءاطخ و  لولعم  هک  تهج  نآ  زا  ینامیـشپ  رد  ندش  عقاو  لامتحا  هچنانچ 

لوق هب  ندومن  لمع  و   ) قساف لداع و  نایم  قرف  تلع  هک  درادـن  ّتیحالـص  سدـح ) رد  ءاطخ  تهج  زا  مدـن  رد  عوقو  لاـمتحا  نیا   ) سپ
. دشاب قساف ) لوق  هب  ندادن  رثا  بیترت  لداع و 

هفیرش هیآ  زا  راهظتسا  لصاح 

نداد ربخ  تقو  رد  لداع  زا  يدمع  بذک  لامتحا  یفن  أبن ، هفیرش  هیآ  زا  دارم  هک  میتسناد  دش ) أبن  هیآ  يانعم  زا  هک  يریرقت   ) نآ زا  سپ 
یگتـسیاش تلادع  قسف و  هب  شنداد  رارق  كالم  يارب  افرـص  رابخا ،) ماگنه  لداع  زا  بذـک  دّـمعت  یفن   ) رما نیمه  اریز  قساف ، هن  تسا ،

. دراد یحالطصا  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  هکلب  درادن ، تسا  ینتبم  سدح  ساسارب  هک  لوقنم  عامجا  ّتیجح  رب  یتلالد  چیه  هیآ  سپ  دراد ،
تداهـش رابتعا  هلدا  زا  ار  نآ  دـنچره  درادـن ، تلالد  مه  یـسدح  تداهـش  لوبق  رب  هفیرـش  هیآ  هک  دوشیم  نشور  تشذـگ  هک  ینایب  زا 

. مینادب مه  لداع 
18 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ أبّنلا )...  ۀیآ  یه  اهیف ...  ةدمعلاف   ) ترابع زا  دارم  * 

هـسدقم هروس  زا  مشـش  هیآ  دـناهدومن  کسمت  نآ  هب  صاـخ  نظ  باـب  زا  لوقنم  عاـمجا  تیجح  هب  نیلئاـق  یتاـیآ  هلمج  زا  هک  تسا  نیا 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هک  تسا  تارجح 

: دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  َنیِمِدان ؛) ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
ینادان يور  زا  ار  یموق  هکنآ  ادابم  دینکن . لمع  نآ  نودب  دـینک و  صحفت  قیقحت و  شربخ  هرابرد  دروآ ، يربخ  امـش  يارب  یقـساف  رگا 

. دیوش نامیشپ  مدان و  دیاهداد  ماجنا  هچنآ  رب  سپس  دیناسر و  یجنر 

؟ دینک ریرقت  ار  هفیرش  هیآ  هب  نیلدتسم  لالدتسا  تیفیک  * 

هب دیاب  درادن و  قیقحت  هب  يزاین  قساف  ربخم  ربخ  فالخرب  دروآ  يربخ  امش  يارب  یلداع  رگا  هک : تسا  نیا  هفیرش  هیآ  موهفم  دنیوگیم :
زا یمکح  رب  اـملع  عاـمجا  زا  اـی  ماـکحا و  زا  یمکح  اـی  دـشاب  ثداوح  زا  ياهثداـح  شربخ  نومـضم  هکنیا  زا  معا  دـینک : لـمع  شربخ 

لقن هلیـسو  هب  عامجا  نیا  اذـک .) مکح  یلع  باحـصالا  تعمجا  : ) تفگ رگا  دـشاب  لودـع  زا  هک  یتروص  رد  عامجا  لقان  اذـل  و  ماکحا .
. دوشیم زارحا  زین  نیعمجم  اب  ع )  ) موصعم تقفاوم  هلیسونیدب  دوشیم و  تباث  لقان 

هک دوشیم  ياهنونظم  هلدا  هلمج  زا  لوقنم  عامجا  سپ  تسا ، أبن  هیآ  ینعی  صاخ  لیلد  هب  دنتـسم  روکذـم  رما  تابثا  هک  اجنآ  زا  نیاربانب :
. تسا هدش  جراخ  نظ ) هب  لمع  تمرح   ) یلوا لصا  تحت  زا  هدیدرگ و  تجح  صاخ  نظ  هطساو  هب 
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؟ دهدیم روکذم  لالدتسا  زا  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 

ياهلدا هب  رظان  روکذم  هیآ  الـصا  هک  ارچ  دومن  تباث  ار  لوقنم  عامجا  تیجح  ناوتیمن  أبن  هیآ  اب  تسین و  مامت  لالدتـسا  نیا  دیامرفیم :
هک يرما  زا  لداع  ربخم  هک  دـنکیم  تجح  ار  يربخ  اهنت  هفیرـش  هیآ  هلب  دراد . فارـصنا  اهنآ  زا  هکلب  دـشابیمن  لوقنم  عاـمجا  نوچمه 
رد هن  دنکیم و  بیوصت  ار  لداع  سدح  هن  نکل  دیامن ، لقن  هدینش  ار  نآ  هطـساویب  ای  هطـساو  اب  ای  هدید و  ار  نآ  دوخ  هدوب و  سوسحم 

. تسا نآ  تیجح  تابثا  ماقم 
دنکیم و ال یفن  ار  بذک  دّـمعت  لامتحا  اهنت  أبن  هیآ  رگید  ترابع  هب  ای  و  دوشیم . هدافتـسا  دـحاو  ربخ  تیجح  اهنت  أبن  هیآ  زا  هجیتن : رد 

. ریغ

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 

هدافتسا روکذم  يانعم  هنیرق  ود  نآ  کمک  اب  هک  دراد  دوجو  هنیرق  ود  هفیرش  هیآ  رد  هک : تسا  نیا 
19 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم
. تسا هدومن  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  مکح  تسا و  هتشاذگ  قرف  هداد و  لیصفت  قساف  لداع و  ربخ  نایم  هفیرش  هیآ  هکنیا : لوا  هنیرق 

. هن ار  قساف  ربخ  تسناد و  تجح  ار  لداع  ربخ  ینعی :

؟ تسا اطخ  لامتحا  رطاخ  هب  قساف  ربخ  لداع و  ربخ  نایم  روکذم  توافت  لیصفت و  ایآ  * 

. تسین راک  رد  یقرف  تهج  نیا  زا  دراد و  دوجو  يواسم  روط  هب  ود  ره  رد  لامتحا  نیا  اریز  ریخ ،

؟ تسا تلفغ  لامتحا  رطاخ  هب  روکذم  لیصفت  توافت و  ایآ  * 

. تسین یقرف  سپ  دراد  دوجو  ود  ره  رد  يواسم  روط  هب  زین  تلفغ  لامتحا  اریز  ریخ ،

؟ تسا هنیرق  لامتحا  رطاخ  هب  روکذم  توافت  ایآ  * 

. تسین راک  رد  یقرف  سپ  دراد  دوجو  ود  ره  رد  هنیرق  لامتحا  اریز  ریخ ،

؟ تسا رطاخ  هچ  هب  ود  نیا  قرف  سپ  * 

و تسا . تجح  مه  نّیبت  نودب  درادـن و  نّیبت  سپ  دراد  عدار  هک  ارچ  تسین ، بذـک  دّـمعت  لامتحا  لداع  ربخ  رد  هک : تسا  رطاخ  نیدـب 
. تسین تجح  نیبت  نودب  سپ  درادن  عدار  هک  ارچ  دراد  دوجو  بذک  دّمعت  لامتحا  قساف  ربخ  رد  هکنآ  لاح 

؟ دراد دوجو  فالخ  لامتحا  دنچ  دسریم  ام  تسد  هب  یلداع  درف  لوق  زا  هک  يدحاو  ربخ  رد  رگم  * 

: لامتحا راهچ 
. رهاظ فالخ  هدارا  لامتحا  اطخ 4 - لامتحا  تلفغ 3 - لامتحا  بذک 2 - دمعت  لامتحا  - 1

. دنکیم یفن  ار  بذک  دمعت  لامتحا  اهنت  أبن  هیآ  هک  میتفگ  اهخساپ  زا  یکی  هجیتن  رد  البق  هتکن :
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عدار و هک  قساف  ربخ  فـالخرب  تسین ) نینچ  هک   ) دـشاب هتفگ  غورد  دـیاش  هک  تهج  نیا  زا  لداـع  ربخ  رد  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ینعی :
. دراد دوجو  غورد ، رد  دّمعت  ینارگن  نیا  قساف  ربخ  رد  اذل  دریگب و  ار  شبذک  دّمعت  يولج  ات  درادن  تلادع  هکلم  مان  هب  یعنام 

؟ دنکیمن یفن  ار  رگید  تالامتحا  هفیرش  هیآ  ارچ  * 

. میرادیمرب ۀنیرقلا و ...  ۀلفغلا و  ءاطخلا و  مدع  ۀلاصا  هلمج ، زا  هّینالقع  لوصا  هلسلس  کی  اب  ار  رگید  تالامتحا  اریز 

؟ یسدح ای  دنوشیم  يراج  یسح  ياهربخ  دروم  رد  روکذم  لوصا  * 

. یسدح هن  دنوشیم و  يراج  یسح  ياهربخ  دروم  رد 

دراد دوجو  تمادـن  لامتحا  هکنیا  تّلع  هب  تسا  مزال  نّیبت  صّحفت و  قساف  ربخ  رد  هکنیا : زا  تسا  ترابع  نآ  هدروآ و  یلیلعت  هفیرـش  هیآ  لیذ  * 
تلفغ لامتحا  هیحان  زا  ای  تسا ؟ اطخ  لامتحا  هیحان  زا  ایآ  تمادـن  لامتحا  نیا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  مامتها . لباق  ییالقع و  لاـمتحا  مهنآ 

؟ رهاظ فالخ  هدارا  لامتحا  هیحان  زا  ای  تسا 

20 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دوجو لداع  ربخ  رد  مهنآ  هک  تسا  بذـک  دـمعت  هیحاـن  زا  تمادـن  لاـمتحا  نیا  هجیتن  رد  تسین  قوف  یحاون  تاـهج و  زا  کیچـیه  زا 

. دومن تکرح  طایتحا  ّینأت و  اب  دیاب  قساف  ربخ  اب  دروخرب  رد  اذل  دراد و  دوجو  قساف  ربخ  رد  نکل  درادن 

؟ تسیچ لیلعت  لیصفت و  نیا  لصاح  * 

توافت و اهنت  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  قساف ، ربخ  تیجح  مدـع  يارب  هیآ  لیلعت  زا  مه  لداع ، قساف و  ناـیم  هفیرـش  هیآ  لیـصفت  زا  مه 
. دوشیم هدافتسا  لصا  زا  دیاب  دنکیمن و  عفر  ار  اهینارگن  ریاس  أبن  هیآ  سپ : تسا . نآ  مدع  بذک و  دمعت  لامتحا  رد  قرف 

؟ تسیچ أبن  هفیرش  هیآ  رد  ییاهن  دارم  یلصا و  دوصقم  تشذگ  هک  یبلاطم  روکذم و  هنیرق  ود  هب  هّجوت  اب  * 

: دوش نایب  هک  تسا  نیا 
بذک دّمعت  لامتحا  هب  دراد  دوجو  وا  رد  یصاعم  زا  يرود  تلادع و  هکلم  رابخا ، نامز  رد  نوچ  دروآ  يربخ  امـش  يارب  یلداع  درف  رگا 

. دییامنن غورد  رب  لمح  ار  وا  ربخ  دینکن و  انتعا  وا  رد 
. دوشیمن هدافتسا  روکذم  هیآ  زا  انعم  نیا  زا  شیب  دوشیم و  تجح  ددرگیم  لقن  لداع  هلیسو  هب  هک  يدحاو  ربخ  نیاربانب :

( دشاب هدینش  هطساواب  ای  هطـساویب  ار  نآ  شدوخ  هکنیا  هن  دنزیم  سدح  ار  ع )  ) موصعم رظن  يأر و   ) نآ لقان  هک  لوقنم  عامجا  رد  اذل :
أبن هیآ  ناوتیمن  تسا ، قفاوم  اهنآ  اب  زین  ع )  ) ماما هک : تسا  نیا  نم  سدح  هجیتن  اذک ) مکح  یلع  باحـصالا  تعمجا  : ) دـیوگیم یتقو 
ربخ هن  دنادیم  تجح  ار  لداع  سح  رب  ینتبم  ربخ  اهنت  روکذم  هیآ  هک  ارچ  تفرگ ، نآ  رد  ءاطخ  مدع  لقان و  سدح  تحـص  رب  لیلد  ار 

. ار يو  سدح  رب  ینتبم 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  دهاش  * 

: دوشیم هتفگ  دریگیم و  رارق  رایعم  هک  تسا  سوسحم  رما  زا  رابخا  ماقم  رد  تلادع  قسف و  تفص  سفن 
كالم هب  لداع  رد  نکل  تسین  اـنتعا  لـباق  شربخ  اذـل  دراد و  دوجو  شبذـک  دـمعت  لاـمتحا  تسه  وا  رد  هک  یقـسف  طاـنم  هب  قساـف  رد 
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اذل تسا و  یفتنم  بذک  دّمعت  لامتحا  نیا  دراد  دوجو  وا  رد  هک  یتلادع 
21 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دریگ رارق  لمع  دروم  دیاب  انتعا و  لباق  شربخ 

هک ارچ  نکن  انتعا  شسدح  هب  دراد  دوجو  وا  رد  هک  یقـسف  طانم  هب  قساف  رد  تفگ : دومن و  يراج  سدح  دروم  رد  ار  قوف  ریرقت  ناوتیمن  ارچ  * 
؟ نک لمع  وا  سدح  هب  سپ  تسا  عقاو  اب  قباطم  شسدح  قسف ، زا  شبانتجا  تلادع و  تفص  كالم  هب  لداع  رد  یلو  تسین  عقاو  اب  قباطم 

قباطم قاسف  سدح  اسبهچ  هکلب  درادن ، عقاو  اب  نآ  تقباطم  مدع  ای  تقباطم  نآ و  داسف  سدح و  تحص  رد  یتلاخد  تلادع  قسف و  اریز 
. دیآرد عقاو  اب  فلاخم  لودع  سکعرب  عقاو و  اب 

. مینکیم رظنفرص  اهنآ  زا  مالک  رد  راصتخا  تهج  هک  تسا  هدمآ  یهوجو  لداع  ربخ  رد  سح  رابتعا  رد  هتکن :

؟ تسیچ ۀیسدحلا )...  ةداهّشلا  لوبق  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  مدع  نّیبت  هنم  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

، میریذـپب لداـع  تداهـش  راـبتعا  رب  ار  هیآ  تلـالد  رگا  ضرف  هب  هزاـت  مینادیمن و  تداهـش  تیجح  هلدا  زا  ار  أـبن  هیآ  اـم  هک : تـسا  نـیا 
. تشذگ بلطم  ریرقت  لوقنم  عامجا  رد  هک  یسدح ، هن  دشاب و  هدش  راوتسا  یّسح  رما  رب  تداهش  يانبم  هک  مینادیم  يدروم  رد  ارصحنم 

تجح زین  ار  تاعوضوم  زا  رابخا  ای  دراد و  شزرا  ماکحا  زا  رابخا  اب  هطبار  رد  اهنت  أـبن  هیآ  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  رگید : تراـبع  هب 
؟ دنکیم

. میدروآ ار  بلطم  لصاح  میدرک و  ثحب  لّوا  يانبم  رب  انب 
نالف لتق  هب  تداهـش  لثم :  ) یـسح ياهتداهـش  صوصخ  رد  دـحاو  لدـع  تداهـش  لوبق  رب  أـبن  هیآ  هک : مییوگیم  مود  ياـنبم  رب  اـنب  و 

. دوشیمن صخش ) نالف  تلادع  هب  تداهش  لثم   ) یسدح ياهتداهش  لماش  دراد و  تلالد  صخش ) نالف  تسد  هب  صخش 
22 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تلق نإف  نتم :
یف نّیبتلا  بجیف  بذکلا ، دّـمعتی  مل  نإ  ربخأ و  ام  یف  لداعلا  أطخ  لامتحا  ءاقبل  ربخلا ، لوبق  بجوی  رکذ ال  ام  یلع  ۀـیآلا  ۀـلالد  دّرجم  ّنإ 
نم قسافلا  ربخ  یف  هبوجو  رمألا  ۀـیاغ  قسافلا ، لداعلا و  نیب  ۀلّـصفملا  ۀـیآلا  فـالخ  وه  و  هوهـس ، هئاـطخ و  لاـمتحال  اـضیأ  لداـعلا  ربخ 

. ةدحاو ۀهج  نم  لداعلا  یف  نیتهج و 
: تلق

لصأ اذه  و  ّسحلا ، یف  أطخلا  مدع  ۀلاصأب  ههابتشا  هتلفغ و  هئاطخ و  لامتحا  یفنی  هبذک  دّمعت  لامتحاب  ءانتعالا  زاوج  مدع  ۀیآلاب  تبث  اذإ 
. دراوملا عیمج  یف  ءاملعلا  ءالقعلا و  قابطإ  هیلع 

. هابتشالا أطخلا و  مدع  ۀلاصأ  نایرج  مدعل  هربخب ، أبعی  مل  هابتشالا  أطخلا و  هیلع  رثکی  نّمم  ربخملا  ناک  ول  معن ،
رابتعا ّنأب  دهـشی  فصنملا  ّنا  ّالا  عامجالا ، نم  کلذ  توبث  لهاجلا  مّهوتی  امبر  ناـک  نإ  و  طبـضلا ، يوارلا  دـهاشلا و  یف  نوربتعی  اذـل  و 

نم انرکذ  امل  لب  لداعلا - لوق  لوبق  بوجو  یلع  ّلد  اّمم  اهوحن - أبنلا و  ۀیآ  مومعل  صّصخم  ّیجراخ  لیلدل  سیل  دراوملا  عیمج  یف  اذه 
. هتلفغ وا  هتئطخت  مدع  هبیوصت و  ال  بذکلا ، هدّمعت  لامتحا  ۀهج  نم  هنع  ۀمهّتلا  عفر  لداعلا  لوق  لوبق  بوجوب  دارملا  ّنا 

23 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

ءاطخ و لامتحا  دوجو  رطاخ  هب  لداع ،) رد  بذک  دّمعت  لامتحا  یفن  ینعی :  ) روکذم رما  رب  هیآ  تلالد  فرص  هک : دوش  هتفگ  رگا  لاکشا 
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رد وجتـسج  صّحفت و  سپ  دوشیمن ، لداع  ربخ  لوبق  بجوم  دـیوگیمن ؛ غورد  ادـمع  هچرگا  دـنکیم ، شرازگ  هچنآ  رد  لداع  هابتـشا 
لداع و نایم  هیآ  لیـصفت  فالخرب  نیبت ) بوجو   ) انعم نیا  هکنآ  لاـح  و  وا ، وهـس  اـطخ و  لاـمتحا  لـیلد  هب  تسا  بجاو  زین  لداـع  ربخ 

(. دنادیم مزال  ار  نآ  قساف  ربخ  رد  یلو  هدادن  رارق  نّیبت  دروم  ار  لداع  ربخ  هک   ) تسا قساف 
. دشابیم تهج  کی  زا  لداع  ربخ  رد  تهج و  ود  زا  قساف  ربخ  رد  صّحفت  بوجو  هکنیا : رما  تیاهن 
(. دنکیمن فرطرب  ار  هیآ  اب  نآ  یفانت  هتشادن و  هدیاف  قساف  لداع و  نایم  توافت  زا  رادقم  نیا  نکل  )

روکذم لاکشا  زا  خیش  خساپ 

مدـع ۀـلاصا  لصا  اب  زین  وا  هابتـشا  تلفغ و  ءاطخ و  لامتحا  دوش ، تباث  لداع  بذـک  دّـمعت  لاـمتحا  هب  ندرکن  اـنتعا  هفیرـش ، هیآ  اـب  رگا 
دراوم مامت  رد  املع  القع و  هک  تسا  یلوصا  زا  لصا  نیا  هتبلا  دوشیم و  یفن  دوشیم  يراج  ّسح  زا  یـشان  رابخا  رد  افرـص  هک  ءاـطخلا 

. دنراد عامجا  نآرب  مزتلم و  نآ  هب 
هابتشالا ءاطخلا و  مدع  ۀلاصا  نایرج  مدع  لیلد  هب  تسا ، هابتشا  اطخ و  ترثک  هب  التبم  هک  دشاب  یناسک  هلمج  زا  ربخم  رگا  هلب : كاردتسا 

. دننادیم ربتعم  ار  طبض  ظفح و  ةّوق  ربخ ، يوار  دهاش و  رد  شناد  بابرا  اذل  و  دوشیمن ، انتعا  شربخ  هب  وا ) قح  رد  )
طارتشا رابتعا و  هک  دـهدیم  تداهـش  فصنم  یلو  تسا  عامجا  رطاخ  هب  نآ  توبث  هک  دـنکیم  مّهوت  عقاو  زا  عـالطایب  صخـش  هچرگا 

لداع لوق  لوبق  بوجو  رب  تلالد  هک  ياهلدا   ) نآ ریظن  ای  أبن  هیآ  مومع  صّصخم  هک  یجراخ  لیلد  رطاخ  هب  شدراوم  مامت  رد  طرـش  نیا 
هب ءانتعا  مدع  وا و  زا  ماّهتا  عفر  أبن ، هیآ  رد  لداع  لوق  لوبق  بوجو  زا  دارم  هک  میتفگ  ام  هک  تسا  نامه  شتهج  هکلب  دشابیمن  دنکیم )

هتـسناد و باصم  ار  وا  تسا  مزال  ام  رب  هتفر و  باوص  هب  دهدیم  هک  يرابخا  مامت  رد  لداع  هکنآ  هن  تسا ، يو  رد  بذک  دّـمعت  لامتحا 
. مینادب یفنم  وا  زا  ار  تلفغ  ای  ءاطخ و  لامتحا 

24 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لکشتسم  نیا  لاکشا  لصاح  * 

هب تبـسن  هچ  تاعوضوم و  هب  تبـسن  هچ  قساف ، ربخ  هچ  لداع و  ربخ  هچ  يربخ ، ره  رد  امـش  دوخ  بلاطم  ساـسارب  ـالّوا : هک : تسا  نیا 
. دراد دوجو  تلفغ  یشومارف و  اطخ و  لامتحا  بذک ، دمعت  لامتحا  لیبق  زا  یناوارف  تالامتحا  ماکحا ،

. دنکیم یفن  لداع  ربخ  هب  تبسن  ار  بذک  دمعت  لامتحا  اهنت  أبن  هیآ  ناتدوخ ، هدومرف  ساسارب  ایناث :
. دراد مزال  نیبت  هک  قساف  فالخرب  تسین  مزال  نّیبت  لداع  ربخ  رد  بذک  دمعت  لامتحا  هیحان  زا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینعی :

مزال صحفت  مه  تلفغ و ...  ءاطخ و  لامتحا  هیحان  زا  هکنیا  رب  درادـن  تلـالد  ینعی : دـنکیمن . یفن  ار  تـالامتحا  ریاـس  هفیرـش  هیآ  اـّما :
. تسین

 ... تلفغ و اطخ و  لامتحا  اریز  دنکیمن ، تیافک  لداع  ربخ  تیجح  يارب  روکذم  بلاطم  هجیتن : رد 
، ینارگن عفر  يارب  دراد و  دوجو  ینارگن  تهج  ود  زا  قساف  ربخ  رد  یهتنم : تسا ، مزـال  نیبت  زین  لداـع  ربخ  رد  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  دوخ 

 ... اطخ و لامتحا  تهج  زا  یکی  و  بذک ، دمعت  لامتحا  تهج  زا  یکی  تسا  مزال  تهج  ود  ره  رد  صحفت 
يانعم قبط  دیابن  ریدـقترههب  سپ  تساطخ  لامتحا  تهج  زا  ینارگن  نآ  دراد و  دوجو  ینارگن  تهج  کی  زا  لداع  ربخ  رد  هکنآ  لاح  و 

. امش راتفگ  لصاح  دوب  نیا  تشاذگ و  یقرف  قساف  لداع و  ربخ  نایم  روکذم 
رهاظ ینعی : تسا . هداد  لیصفت  قساف  ربخ  لداع و  ربخ  نایم  هک  تسا  هفیرش  هیآ  رهاظ  اب  فلاخم  يریگهجیتن  نیا  هک  مییوگیم  ام  لاح :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 508 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هچ  تاعوضوم ، رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  تسا  تجح  اقلطم  لداع  ربخ  هک  ینعی  تسین  مزـال  صحفت  لداـع  ربخ  رد  هک  تسا  نیا  هیآ 
باحـصالا عمجا  : » هک یـسوط  خیـش  لوق  لثم  یـسدح  ياهربخ  رد  هچ  اذک ،» اذک و  ع )  ) قداصلا لاق  ةرارز : لوق   » لثم یـسح  ياهربخ 

«. اذک اذک و  یلع 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لابق  رد  خیش  خساپ  * 

. درادیمرب ار  بذک  دمعت  لامتحا  اهنت  دوجوم  نئارق  مکح  هب  هکلب  دنکیمن  یفن  ار  تالامتحا  مامت  أبن  هیآ  الوا : هک : تسا  نیا 
: لیبق زا  هینالقع  لوصا  اب  دیاب  ار  هابتشا  ای  وهس  تلفغ و  لامتحا  هلمج ، زا  رگید  تالامتحا  ایناث :

يدابم زا  یشان  رابخا  رد  لوصا  نیا  هک  ارچ  مینک ، یفن  هتشادرب و  نایسنلا  ۀلفغلا و  ءاطخلا و  مدع  ۀلاصا 
25 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا يراج  فراعتم  هیّسح و 
: هکنآ لاح  دنراذگیم و  اهنآ  مدع  رب  ار  انب  دننکیمن و  یهجوت  تالامتحا  نیا  هب  یسح  ياهربخ  رد  ملاع  ءالقع  ینعی :

بناج زا  يوق  لامتحا  تسا و  ناوارف  تایـسدح  رد  هابتـشا  اطخ و  لاـمتحا  هک  ارچ  دنـشابیمن ، يراـج  یـسدح  ياـهربخ  رد  لوصا  نیا 
: نیاربانب دوشیمن . هتفرگ  هدیدان  ءالقع 

. مییامن وجتسج  صحف و  نآ  زا  هکنیا  نودب  میهدیم  رارق  عقاو  اب  قباطم  قفاوم و  لصا  هیآ و  کمک  هب  ار  لداع  زا  رداص  ربخ 

؟ تسیچ هابتشالا )...  ءاطخلا و  هیلع  رثکی  نّمم  ربخملا  ناک  ول  معن ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

هدش دای  لوصا  زا  لداع  دارفا  ياهربخ  قلطم  رد  ءالقع  هک  تسین  نینچ  تسین و  يراج  یلداع  ره  ربخ  رد  هدـش  دای  لوصا  هک : تسا  نیا 
. دننک هدافتسا 

؟ دوشیمن يراج  یلداع  ره  ربخ  رد  روکذم  لوصا  ای  لصا  ارچ  * 

: ربخ ربخم  هک  اریز 
هک دنچره  دشابیمن ، دامتعا  انتعا و  لباق  یسک  نینچ  رابخا  تسا و  طبضلا  ظفحلا و  لیلق  نایسنلا و  هابتـشالا و  ءاطخلا و  ریثک  یهاگ  - 1

میناوتن هک  دوشیم  بجوم  وا  رد  هابتـشا  وهـس و  ترثک  فصو  نکل  دـیوگیمن و  غورد  ادـمع  تسا و  تلادـع  هکلم  ياراد  روبزم  ربخم 
. تسا يدج  عقاو  اب  شربخ  قباطت  مدع  رطاخ  نیدب  دومن ، يراج  وا  دروم  رد  ار  روبزم  لصا 

زا مسق  نیا  رد  روکذم  لوصا  زا  اذـل  دوشیم و  هداد  وا  رابخا  رد  هابتـشا  لامتحا 02 / الثم : تسا  ظفحلا  ریثک  اطخلا و  لـیلق  یهاـگ  و  - 2
. دوشیم هدافتسا  یسح  ياهربخ 

؟ تسیچ دوشیم  تیعبت  هدافتسا و  هدش  دای  لوصا  زا  یّسح  ياهربخ  زا  مود  مسق  رد  هکنیا  رب  امش  هاوگ  * 

دناهدرک طرـش  يوار  دـهاش و  رد  يوار ، طیارـش  ثحبم  رد  لاجر  لها  ياملع  تاداهـش و  ثحبم  رد  ماظع  ياهقف  هقف : رد  هک  تسا  نیا 
. دنشاب رانکرب  اطخ  هابتشا و  ترثک  زا  هدوب و  طبض  هوق  ياراد  دیاب  ناشیا  هک 

: رگید ترابع  هب 
. دشاب یفراعتم  درف  تاعوضوم ) رد   ) ظفحلا و ریثک  ینعی  دشاب  طبض  هوق  ياراد  هک  تسا  لوبق  دروم  شتداهش  يدهاش  - 1

. دشاب ءاطخلا ) لیلق  ماکحا ) رد   ) ظفحلا و ریثک  ینعی : دشاب  طباض  هک  تسا  ربتعم  شربخ  يربخم  و  - 2
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26 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ار اطخ  مدع  لصا  ناوتیمن  سپ  تفرگ  هدیدان  ار  يوق  لامتحا  دیابن  القع  تسا و  يوق  شیاطخ  لامتحا  دشابن  طباض  يوار  رگا  هک  ارچ 

. تسا شزرا  دقاف  اذل  درک و  يراج  وا  رد 

؟ تسیچ عامجالا )...  نم  کلذ  توبث  لهاجلا  مّهوتی  امّبر  ناک  نا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

لیلق هچ  اـطخلا ، ریثـک  هچ   ) مه یـسح  یـسدح ، هچ  یـسح  هچ   ) لداـع ربـخ  تیجح  رب  أـبن  هیآ  هک  دـناهدرک  روصت  یخرب  هک : تسا  نیا 
. دراد تلالد  اقلطم  ماکحا ) رد  هچ  تاعوضوم ، رد  هچ  اطخلا ،

يوناث یجراخ  صاخ و  لـیلد  رطاـخ  هب  نیثّدـحم  اـهقف و  طـسوت  طبـض ) طارتشا   ) روبزم راـبتعا  یهتنم  تسا ، دوجوم  یـضتقم  هجیتن : رد 
وهـس و ءاطخ و  ترثک  زا  هک  هدومن  تجح  ار  لداع  ربخ  صوصخ  هداد و  صیـصخت  ار  أـبن  هیآ  هک  تسا  اـملع ) قاـفتا  عاـمجا و  ینعی : )

. دشاب یلاخ  نایسن 
دـشیم و هداد  میمعت  هیآ  دوبن  عنام  نیا  رگا  ّالا  تسا و  یـضتقم  ریثأت  زا  عنام  هیآ و  قالطا  صـصخم  یجراخ  لیلد  نیا  رگید : ترابع  هب 

. درکیم یفن  ار  یفالخ  لامتحا  عون  ره 

؟ تسیچ اذه )...  رابتعا  ّناب  دهشی  فنصملا  ّنا  اّلا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

یضتقم هیآ  اساسا  تسین و  دشاب  أبن  هیآ  صصخم  هک  یجراخ  لیلد  چیه  هب  دنتسم  روکذم  طرـش  رابتعا  دیامرفیم : هک  تسا  خیـش  خساپ 
. دنکیم یفن  لداع  زا  ار  بذک  دمعت  لامتحا  اهنت  أبن  هیآ  نوچ  هکلب  درادن ،

میرادرب و رگید  یئالقع  لوصا  اب  ار  هابتـشا  اطخ و  لامتحا  نیا  هک  میریزگان  تسا و  هدراذـگ  هنع  توکـسم  ار  وا  هابتـشا  اطخ و  لاـمتحا 
: أبن هیآ  رطاخ  نیدب  مییامن . یفن 

هدومن تجح  تسا ، وهـسلا  إطخلا و  مدـع  ۀـلاصا  يارجم  هک  ار  اطخلا  ریثک  ریغ  لداع  ربخ  اهنت  صـصخم ، لیلد  زا  نتفرگ  کـمک  نودـب 
. دنکیم رود  عقاو  اب  قباطت  مدع  لامتحا  زا  ار  یلداع  نینچ  ربخ  اهنت  تسا و 

هتفرگ ار  نآ  ولج  عنام  هکنیا  هن  تسین ، دوجوم  یـضتقم  سپ  دـشابیمن  يراج  اطخلا  ریثک  ياهربخ  رد  ییـالقع  لوصا  رگید : تراـبع  هب 
. دشاب

27 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
و [ 2] رفنلا یتیآب  اهیلع  مهلالدتسا  عم  أبنلا ، ۀیآب  ّیّماعلا  یلع  هیقفلا  يوتف  ۀّیّجح  یلع  ءاملعلا  نم  دحأ  ّلدتـسی  مل  ّهنأ  انرکذ  ام  دّیؤی  و  نتم :

[. 3] لاؤسلا
بهذ امیف  هجولا  وه  داقتعالا - یف  هبیوصت  بوجو  یلع  لداعلا  لوق  لوبق  ّۀلدأ  نم  اهلاثمأ  ۀـیآلا و  ۀـلالد  مدـع  نم  انرکذ - ام  ّنأ  رهاظلا  و 

ضایّرلا یف  هّللع  نإ  ّسحلا و  یلإ  دنتست  مل  اذإ  تاسوسحملا  یف  ةداهـشلا  رابتعا  مدع  نم  ضایّرلا ، یف  امک  هیلع ، اوقبطأ  لب  مظعملا ، هیلإ 
[. 4] اهموهفم یف  ذوخأم  ّسحلاف  روضحلا . وه  دوهشلا و  نم  ةداهشلا  ّنأ  نم  رظن ، نع  ولخی  امب ال 

ماکحألا یف  ربخملا  دیلقت  هیلع  بجو  نم  یلع  ّالإ  ۀّجح  سیل  رظن  داهتجا و  سدح و  نع  رابخإلا  ّنأ  یف  لاکشالا  یغبنی  ّهنأ ال  لصاحلا : و 
. جرخ ام  جرخ  يوعد ، ربخ و  ّلکل  ۀّماع  تسیل  ۀیآلا  ّنأ  ۀّیعرشلا و 

: همجرت

خیش رظن  رب  يدیؤم 
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هب ّیماع ، ّقح  رد  هیقف  ياوتف  ّتیجح  رب  املع  زا  يدحا  هک  تسا  نیا  داهتجا  سدح و  زا  یـشان  رابخا  ّتیجح  رب  أبن  هیآ  تلالد  مدع  دّیؤم 
بـسح هب  و  دناهتـسج . کّـسمت  هیقف ) ياوتف  ینعی :  ) نآ ّتیجح  رب  لاؤس )  ) و رفن )  ) هیآ ود  هب  هک  یتروـص  رد  هدرکن  لالدتـسا  هیآ )  ) نآ

هجو و نامه  میتفگ ، داقتعا  رد  لداع  بیوصت  بوجو  رب  لداع  لوق  لوبق  ّهلدا  ینعی  نآ  لاثما  أـبن و  هیآ  تلـالد  مدـع  رد  اـم  هچنآ  رهاـظ 
راـبتعا مدـع  زا  نخـس  ضاـیر »  » رد هک  روطناـمه  دـناهدومن . عاـمجا  نآرب  هکلب  هتفر ، نآرب  باحـصا  مظعم  هک  هدـش  يزیچ  نآ  تـهج 

یلا دانتـسا  رابتعا  تسا  هدرک  لّلعم  هچرگا  دـشابن ، هسوسحم  يدابم  هب  دنتـسم  هک  ینامز  رد  تسا  هدـمآ  نایم  هب  تاسوسحم  رد  تداهش 
سپ تسا ، ذوخأم  روضح  يانعم  هب  دوهش )  ) ظفل زا  تداهش  هک  تسا  نیا  رما  نآ  تسین و  لاکـشا  رظن و  زا  یلاخ  هک  يرما  هب  ار  ّسحلا 

. تسا هدش  رابتعا  ذخا و  شموهفم  رد  ّسح 

راتفگ لصاح 

شدیلقت هک  یسک  رب  رگم  تسین  تجح  رظن  داهتجا و  سدح و  زا  رابخا  هک  دوش  لاکشا  رما  نیا  رد  هک  تسین  هتـسیاش  راوازـس و  هکنیا ،
لداع زا  رداص  رابخا  مامت  لماش  هدوبن و  ماع  أبن  هیآ  هکنیا  و  یتفم ) هیقف و  هب  تبـسن  یماع  ینعی :  ) دـشاب مزال  هّیعرـش  ماکحا  رد  ربخم  زا 
جراـخ هیآ  مومع  زا  رگید  ّهلدا  هطـساو  هب  هک  ییاـهنآ  رگم  تسا  سدـح  زا  یـشان  هک  يراـبخا  هچ  ّسح و  رب  ینتبم  راـبخا  هچ  دوشیمن 

. دناهدش
28 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دحا )...  ّلدتسی  مل  هّنا  انرکذ  ام  دّیؤی  و   ) ترابع زا  دارم  * 

زا هک  ار  سح  رب  ینتبم  رابخا  اهنت  أبن  هیآ  هکنیا  رب  ینبم  دوخ  راتفگ  رب  ماـقم  نیا  رد  خیـش  باـنج  هک  تسا  یموس  هاوگ  دـییأت و  لـصاح 
. ار نآ  لاثما  یتفم و  ياوتف  ای  لوقنم  عامجا  زا  رابخا  نوچمه  یسدح  رابخا  هن  دنکیم  تجح  دوشیم  رداص  لداع 

؟ تسیچ لاقم  نیا  دّیؤم  * 

. دناهدرکن کسمت  أبن  هیآ  هب  یتفم  ياوتف  تیجح  يارب  هقف  لوصا  رد  اهقف  املع و  زا  يدحا  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ أبن  هیآ  هب  کّسمت  مدع  نیا  رد  بلطم  رس  * 

. درادن يراکورس  یسدح  ربخ  اب  أبن  هیآ  هکنآ  لاح  یسح و  هن  تسا  رظن  داهتجا و  سدح و  عون  زا  یتفم  ياوتف  هک  تسا  نیا 
. دندربیم نآ  زا  یمان  ماقم  نیا  رد  دندیدیم  مامت  یسدح  رابخا  رب  ار  هیآ  تلالد  رگا  ینعی :

؟ تسیچ اهلاثما )...  ۀیآلا و  ۀلالد  مدع  نم  انرکذ  ام  ّنا  رهاظلا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  يرگید  راهظتسا 
هـسوسحم روما  رد  تداهـش  هک  تسا  نیا  رب  عامجا  لئاسملا  ضایر  باتک  رد  ییابطابط  یلع  دیـس  اقآ  هدومرف  قبط  هکلب  املع و  زا  مظعم 

يرابتعا چیه  دشاب  يداهتجا  یسدح و  رما  نآ  يانبم  هک  یتداهش  اما  دشاب  یسح  يدابم  هب  دنتسم  هک  تسا  ربتعم  تجح و  ینامز  رد  اهنت 
. درادن

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


سپس هدید و  ار  هنحص  دوخ  مشچ  اب  دیاب  دهاش  ینعی : دشاب  ّسح  نع  دیاب  دیز و ...  لتق  لثم : هّیسح  روما  رد  تداهـش  رگید : ترابع  هب 
زا سپ  تشاد  تسد  رد  ياهحلـسا  تفر  نوریب  هناخ  زا  بضغ  لاح  رد  رکب  هکنیا ، لـیبق  زا  یتاراـما  هطـساو  هب  رگا  سپ : دـهد . تداـهش 

. تسین لوبق  لباق  وا  تداهش  هدومن  نیقی  بلطم  نیا  هب  تسا و  دیز  لتاق  وا  هجیتن  رد  دوب  نینوخ  شسابل  تشگزاب 

؟ دیریگیم قوف  بلاطم  زا  ياهجیتن  هچ  * 

رد هک  دنتفگیم  اهقف  دیابن  یسح  هچ  یسدح ، هچ  تاعوضوم ، رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  درکیم  تلالد  ربخ  تیجح  رب  اقلطم  أبن  هیآ  رگا 
. درادن قالطا  أبن  هیآ  هدوبن و  یفاک  یسدح  ول  رابخا و  قلطم  هک  دوشیم  مولعم  اذل  تسا و  مزال  یسح  تداهش  هیسح  روما 

؟ تسیچ روکذم  قافتا  عامجا و  هجو  * 

تلالد تسا و  هدرکن  تجح  ار  لداع  سدح  رب  ینتبم  رابخا  نآ ، دننام  أبن و  هیآ  هک : تسا  نیا  ارهاظ 
29 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دسریم عقاو  هب  هتفر و  باوص  هب  زین  شطابنتسا  داهتجا و  رد  يو  هکنیا  رب  درادن 

؟ تسیچ سحلا )...  یلا  دنتسی  مل  اذا  ةداهشلا ...  رابتعا  مدع  نم  ضایّرلا  یف  امک   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا تّجح  أبن  هیآ  لیلد  هب  تاسوسحم  رد  دشاب  ّسح  نع  هک  یتداهش  هک  دوشیم  هدافتسا  ریخا  دیق  زا 

؟ تسا ییانبم  هچ  رب  قوف  مالک  * 

. دوشب مه  لداع  تداهش  لماش  أبن  هیآ  هک  تسا  نآرب  ینبم 

؟ تسا هنوگچ  روکذم  خساپ  ریرقت  * 

رد رگید  لداع  مامضنا  ایآ  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ینعی : ۀلمجلا ، یف  تسا  لداع  ربخ  لوق و  تیجح  أبن  هیآ  زا  دافتسم  هک ، تسا  هنوگ  نیدب 
؟ هن ای  تسا  مزال  شندوب  رثؤم 

؟ تسیچ رظن )...  نع  ولخی  امب ال  ضایّرلا  یف  هلّلع  نا  و   ) ترابع رد  رظن  هجو  * 

: دوـشیم هتفگ  هک  روطناـمه  تسا  درجم  زین  روـضح  هدـهاشم و  زا  هک  دوـشیم  قـالطا  یتداهـش  رب  تداهـش  حالطـصا  هک : تسا  نـیا 
 ... و ع )  ) راهطا همئا  تماما  و  ص )  ) هللا لوسر  تلاسر  رب  تداهش  ادخ ، تینادحو  رب  تداهش 

؟ دشابیم هچ  نشور  هداس و  روط  هب  ضایر  بحاص  نایب  لصاح  * 

. اقلطم دنراد  تلالد  ربخ  تیجح  رب  أبن  هیآ  هلمج  زا  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هک : تسا  نیا 
تداهـش ظفل  يانعم  رد  ندوب  سوسحم  تسا ، ندومن  هدهاشم  روضح و  يانعم  هب  دوهـش  تسا و  دوهـش  زا  تداهـش  هک  اجنآ  زا  یهتنم ؛

سح هب  دنتـسم  تداهـش  رگا  هّیـسح  روما  رد  هکنیا  هب  دناهداد  اوتف  اهقف  رثکا  تسین . یفاک  نئارق  طسوت  نداد  تداهـش  اذـل  هدـش و  ذـخا 
. تسین لوبق  لباق  دشابن 
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؟ تسیچ ضایر  بحاص  بلاطم  نوماریپ  خیش  رظن  * 

دوریمن راک  هب  تایسح  رد  اهنت  تداهش  هک  ارچ  ضایر ، بحاص  بلاطم  هن  دنادیم  دوخ  تانایب  نامه  ار  رثکا  ياوتف  ّرـس  هک : تسا  نیا 
. تسا روکذم  یلبق  ياهخساپ  رد  هکنانچ  دراد  دربراک  مه  تایلقع  تایسدح و  رد  هکلب 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  مالک  لصاح  * 

دنکیمن تلالد  قلطم  روط  هب  لداع  ربخ  ّتیجح  رب  هتشادن و  ّتیمومع  أبن  هیآ  هک : تسا  نیا 
سوسحم نآ  يدابم  هک  يرابخا  هچ  هدوب و  ّسح  رب  ینتبم  هک  یئاهنآ  هچ  دـنکیمن  تجح  ار  لداع  زا  هرداص  رابخا  ماـمت  أـبن  هیآ  ینعی :

. تسا
هب دناهتسنادن  تّجح  رگید  دهتجم  قح  رد  ار  دهتجم  ياوتف  هّیسدح و  تداهش  ءاهقف ، هکنیا  و 

30 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدش  أبن  هیآ  زا  اهنآ  جارخا  بجوم  هک  تسا  يرگید  هلدا  هطساو 

؟ دراد دوجو  یهوجو  هچ  أبن  هیآ  تلالد  رادقم  هب  عجار  * 

: هلمج زا  دراد  دوجو  هدمع  هجو  هس 
هب طوبرم  ود  نیا  زا  کیره  هک  نیا  هچ  دوشیم ، ود  ره  یـسدح  یـسح و  ياـهربخ  لـماش  ینعی  دراد ، میمعت  تاـهج  ماـمت  زا  هکنیا  - 1

. تاعوضوم ای  دشاب و  ماکحا 
یسدح ياهربخ  درد  هب  نکل  ماکحا و  هب  تبـسن  هچ  تاعوضوم و  هب  تبـسن  هچ  دشاب ، هتـشاد  میمعت  یـسح  ياهربخ  ظاحل  زا  هکنیا  - 2

. دروخیمن
و دروخیمن ، تاعوضوم  درد  هب  مه  زاب  ماکحا  رد  مهنآ  دنک  تجح  ار  یسح  ياهربخ  اهنت  دشاب و  صاخ  رظن  ظاحل  کی  زا  هکنیا  - 3
. درادیمرب ار  بذک  دمعت  لامتحا  اهنت  دیوگیم : خیش  یلو  دنکیم  یفن  ار  تالامتحا  مامت  أبن ، هیآ  دنیوگیم : یخرب  مه  دروم  نیمه  رد 

31 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
فتنم بذـکلل  هدّـمعت  لامتحا  ّنأل  هیف ، هتداهـش  لـبقت  هیف  بذـکلل  هدّـمعت  مدـعب  ملعی  ربخب  قساـفلا  ربخأ  اذإ  اذـه  یلعف  تلق : ناـف  نتم :
ۀّیلباق مدـع  انرکذ  اّمم  دارملا  سیل  تلق : اعامجإ . ةدودرم  هتداهـش  ّنأ  عم  هیلع ، عمجملا  لصألاب  ّیفنم  هئاطخ  هتلفغ و  لامتحا  و  ضرفلاب ،

ّالإ ّلدت  ةروکذملا ال  ۀیآلا  ّنأ  دارملا  لب  امهوحن . يوتفلا و  ةداهـشلا و  یف  امک  ادّبعت ، امدع  ادوجو و  امهب  مکحلا  ۀطانإل  قسفلا  ۀـلادعلا و 
یلع ّلدـی  الف  ۀـهجلا ، هذـه  نم  لداعلا  یف  عناملا  مدـع  اـهموهفم  نوکیف  هعم ، بذـکلا  دّـمعت  لاـمتحا  ماـیق  ثیح  نم  قسفلا  ۀـّیعنام  یلع 

ۀلادعلا طارتشا  یلع  اضیأ  ّلدت  ۀیآلاف ال  ۀّیسحلا . رابخألاب  ۀّصتخملا  أطخلا  مدع  ۀلاصأب  هئاطخ  یفن  نکمی  مل  اذإ  لداعلا  ربخ  لوبق  بوجو 
. لّماتف رخآ ، لیلد  نم  ّدب  لب ال  بذکلا ، دّمعت  مدعب  ملعلا  ةروص  یف  قسفلا  ۀّیعنام  و 

: همجرت

لاکشا

رد غورد  هب  قساف  دّمعت  مدع  هک  دروآ  يربخ  قساف  رگا  دـمآ ) لمع  هب  أبن  هیآ  هب  لداع  ربخ  ّتیجح  رب  لالدتـسا  زا  هک  يریرقت   ) نیاربانب
دّمعت لاـمتحا  اریز  دوشیم ، عقاو  لوبقم  درادـن ) دوجو  نآ  رد  يدـمع  غورد  مینادیم  هک   ) يربـخ نینچ  رد  شتداهـش  تسا ، مولعم  نآ 
ناـمه لـثم  دوـشیم  یفن  هدـش  هماـقا  نآرب  عاـمجا  هک  یلـصا  اـب  زین  شهابتـشا  تلفغ و  لاـمتحا  و  تسا ، یفتنم  ضرف  بسح  هب  بذـک 
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. تسا دودرم  املع  عامجا  هب  قساف  تداهش  هکنیا  اب  دمآ ، لداع  ربخ  رد  هک  يریرقت 

خیش خساپ 

لاکـشا نینچ  ات   ) تسین مکح  طانم  يارب  ادبعت  امدع و  ادوجو و  قسف ، تلادع و  ّتیلباق  مدع  میدومن ، هیآ  يانعم  رد  هک  يریرقت  زا  دارم 
دهاش رد  تلادع  دوجو  اریز   ) دنراد يدّبعت  تلاخد  تلادـع ) قسف و   ) ود نیا  رئاظن  يوتف و  تداهـش و  رد  هچنانچ  دوش ) حرطم  یلاؤس  و 
(. تسا رابتعا  دقاف  وا  مالک  نادقف ، ضرف  هب  هدوب و  تّجح  یّیتفم  دهاش و  نینچ  ربخ  شققحت ، تروص  رد  تسا و  مزال  ادّبعت  یتفم ، و 
دّمعت لاـمتحا  هکنیا  تهج  زا  لداـع ) ربخ  شریذـپ  رد   ) قسف ّتیعناـم  رب  رگم  دـنکیمن  تلـالد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک : تسا  نیا  دارم  هکلب 

تلـالد لداـع  ربـخ  لوبق  بوجو  رب  هیآ  سپ  تهج ، نیا  زا  لداـع  رد  تسا  عناـملا  مدـع  هیآ ، نآ  موهفم  سپ  دراد ، دوجو  وا  رد  بذـک 
. دشابن دراد ، صاصتخا  ۀّیسح  رابخا  هب  هک  ءاطخلا  مدع  ۀلاصا  ینعی  لصا  اب  نآ  هابتشا  اطخ و  لامتحا  بلس  یفن و  رگا  دنکیمن 

شبذـک رد  يو  دّـمعت  مدـع  هب  ملع  دوشیم و  رداـص  قساـف  زا  هک  يربخ  رد  قسف  ّتیعناـم  تلادـع و  طارتـشا  رب  تلـالد  هیآ  هجیتـن : رد 
. دوش عوجر  يرگید  لیلد  هب  دیاب  رما  نیا  رب  یبایتسد  يارب  هکلب  درادن ، لداع  یسدح  ربخ  ّتیجح  رب  هک  يروطنامه  درادن ، میرادن ،

32 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ۀّیلباق )...  مدع  انرکذ  اّمم  دارملا  سیل   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  روکذم  لاؤس  لاکشا و  هب  تسا  خیش  خساپ 
نیا هک  تسین  نیا  ام  دارم  و  میتسین ، تیجح  مدـع  تیجح و  هب  مکح  طانم  يارب  قسف  تلادـع و  تفـص  ود  ّتیلباق  تیحالـص و  رکنم  ام 

. دنراد يدبعت  تلاخد  اوتف  تداهش و  رد  هکلب  دنرادن ، مکح  رد  یتلاخد  امدع  ادوجو و  يدبعت  روط  هب  تفص  ود 
دنچره تسین  تّجح  ناشمکح  تداهش و  دنـشاب ، قساف  رگا  هکنآ  لاح  تسا و  تجح  ناشمکح  تداهـش و  لداع ، یتفم  دهاش و  ینعی :

. میشاب هتشاد  نیقی  وا  قدص  هب 
: رگید ترابع  هب 

باب رد  هک  نیا  امک  دشاب ، تیجح  مدع  كالم  قسف  تیجح و  كالم  قسف  تیجح و  كالم  تلادع  ادبعت  دراوم  یخرب  رد  تسا  نکمم 
. تسا نینچ  يوتف  تداهش و 

. تسین لوبق  لباق  مه  قدص  هب  ملع  اب  قساف  تداهش  دشاب و  لداع  دهاش  دیاب  ادبعت  - 1
. تسین لوبق  شیاوتف  وا  قدص  هب  ملع  دوجو  اب  قسف  تروص  رد  دشاب و  لداع  یتفم  دیاب  ادبعت  - 2

؟ تسیچ اّلا )...  ّلدت  ةروکذملا ال  ۀیآلا  ّنا  دارملا  لب   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا هداد  رارق  بذک  دمعت  لامتحا  ار  تیجح  مدع  تیجح و  كالم  هفیرش  هیآ 

: ینعی
. تسین تجح  هجیتن  رد  تسه ، قساف  ربخ  رد  تسا و  تجح  سپ  تسین ، لداع  ربخ  رد  بذک  دمعت  لامتحا  هکنیا  رب  دراد  تلالد 

؟ تسیچ قوف  نتم  رد  ّلدت ) ال   ) ترابع زا  دارم  * 
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: ینعی تسا ، تاهج  ریاس  رد  هیآ  تلالد  مدع 
رد هک  درادـن  تلالد  هک  روطنامه  یـسدح ، ياـهربخ  رد  یتح  هن ، اـی  تسه  مه  عقاو  قباـطم  لداـع  لوق  اـیآ  هکنیا  رب  دـنکیمن  تلـالد 

. تسا تجح  هقث  ربخ  املع  روهشم  لوق  رب  انب  هک  ارچ  تسین ، تجح  مه  زاب  قساف ، قدص  هب  ملع  تروص 
: مییوگب هک  میهاوخب  رگا  ینعی :

باب رد  هک  روطنامه  دـنکیمن ، بلطم  نیا  زا  تیافک  أبن  هیآ  تسا و  مزال  يرگید  لیلد  تسین ، تجح  قساـف  ربخ  زین  قدـص  هب  ملع  اـب 
. دراد دوجو  هدح  یلع  لیلد  اوتف  تداهش و 

33 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا مادک  بلطم  لصاح  * 

مه یسدح  ياهربخ  رد  تفگیم  هک  دوب  لکشتسم  اب  قح  دادیم  رارق  طانم  ادبعت  ار  قساف  لداع و  ناونع  هفیرـش  هیآ  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسه

: هفیرش هیآ  اما 
. لداع ربخ  فالخرب  تسا  تمادن  لامتحا  نآ  دروآ و  تلع  قساف  ربخ  لوبق  زا  یهن  رد  - 1

. تسا بذک  دّمعت  لامتحا  هیحان  زا  دراد  دوجو  قساف  ربخ  رد  هک  یتمادن  لامتحا  - 2
. لّمأتف هتسناد  طانم  ار  نیا  هیآ  دوخ  سپ :

؟ دینک نایب  اقوطنم  ار  ّلدت )...  ةروکذملا ال  ۀیآلا  ّنا  دارملا  لب   ) ترابع زا  دارم  * 

. دوشیم شربخ  نتفریذپ  زا  عنام  قسف  دراد ، دوجو  وا  رد  بذک  دمعت  لامتحا  هکنیا  تهج  زا  قساف  رد  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ قوف  ترابع  موهفم  * 

: هک تسا  نیا 
نآ رد  وهـس  ءاطخ و  لامتحا  هک  ییاج  رد  لداع  ربخ  هک  درادـن  مه  تلالد  لاـح  نیع  رد  درادـن و  دوجو  یعناـم  تهج  نیا  زا  لداـع  رد 

شلوبق تسا و  تجح  مینک ، یفن  ار  نآ  دراد ) صاصتخا  هیـسح  رابخا  هب  هک  إطخلا  مدـع  ۀـلاصا  ینعی :  ) لـصا اـب  میتسناوتن  تسا و  هدوب 
. بجاو

؟ دیهد حیضوت  ارصتخم  ار  قساف  لداع و  ربخ  لوبق  مدع  لوبق و  رد  بلطم  ّرس  * 

عدار و دوجو  ظاحل  هب  لداع  رد  تسین . تجح  شربخ  سپ  تسه  شیدمع  غورد  لامتحا  اذل  تسین و  بذک  زا  یعنام  عدار و  قساف  رد 
. تسا تجح  شربخ  اذل  یفن و  شغورد  لامتحا  بذک  زا  عنام 

: رگید ترابع  هب 
یثیح مکح  یلوصا  حالطـصا  رد  یمکح  نینچ  نکل  دنراد  یهجوت  لباق  تلاخد  مکح ، رد  امدع  ادوجو و  تلادـع  قسف و  تفـص  سفن 
. تسا سدح  رب  ینتبم  هدش و  رداص  يو  زا  هک  يربخ  لثم : دشاب ، دودرم  رگید  تهج  ثیح و  زا  لداع  ربخ  هک  درادن  تافانم  تسا و 

اب لداع  رابخا  لیبق  نیا  درک  عفد  إطخلا ،) مدـع  ۀـلاصا   ) لصا اب  ناوتیمن  يربخ  نینچ  رد  ار  سدـح  زا  یـشان  هابتـشا  لامتحا  نوچ  نکل :
. دوشیمن تجح  أبن  هیآ 
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غورد اعطق  هک  یقساف  ربخ  تیجح  رب  تلالد  زا  تسا ، یفاک  ریغ  لداع  یسدح  رابخا  تیجح  رب  تلالد  زا  هفیرش  هیآ  هک  روطنامه  سپ :
. دومن کسمت  يرگید  لیلد  هب  دیاب  رابخا  هنوگ  نیا  تیجح  يارب  اذل  تسا و  یفاو  ریغ  زین  دیوگیمن 

34 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) حالطصا زا  دارم  * 

. تسا تیلع  هب  رعشم  فصو ، رب  مکح  قیلعت  هکنیا : هب  دراد  هراشا  دیاش 

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  ناتدارم  * 

تجح ار  لداع  ربخ  اهنت  هفیرش  هیآ  میشاب و  هتـشاد  مه  وا  قدص  هب  ملع  رگا  یتح  تسا ، قساف  ربخ  یلوبق  مدع  تلع  قسف ، هک  تسا  نیا 
. دشاب تکاس  تالامتحا  ریاس  هب  تبسن  هکنیا  هن  ار ، قساف  ربخ  هن  دنکیم و 

. دنوشیم لماش  ار  یسح  ياهربخ  اهنت  مه  تایآ  سپ  تسین ، یفاک  راعشا  هک  ارچ  دراد  دوجو  لّمأت  ياج  هجو  نیا  دوخ  رد  اما :
35 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، رـصع یف  ءاملعلا  عیمج  قافتا  وه  مهل ، لصألا  وه  هل و  لصألا  مه  نیذلا  ۀّماعلا ، لب  ۀّـصاخلا  حلطـصم  یف  عامجالا  ّنا  یناثلا : رمألا  نتم :
. نیقیرفلا نم  ریثک  تافیرعت  کلذب  يدانی  امک 

[5] دّمحم ۀّمأ  نم  دقعلا  ّلحلا و  لهأ  قاّفتا  وه  عامجإلا  بیذهتلا : یف  لاق 
: هّرس سّدق  ۀماّلعلل  نیرصاعملا  انئاملع  دحأ  وه  يّذلا  ئدابملا ، حرش  یف  ئدابلا  ۀیاغ  بحاص  لاق  و 

. یهتنا [. 6] موصعملا لوق  یلع  لمتشی  هجو  یلع  ص )  ) دّمحم ۀّما  قاّفتا  وه  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ءاهقف  حالطصا  یف  عامجإلا 
[. 7] ۀّمالا نم  هلوق  ربتعی  نم  قاّفتا  وه  ّصاخ و  قاّفتا  حالطصالا  یف  عامجإلا  ملاعملا : یف  لاق  و 

. یهتنا
فلاخملا دوجو  نع  اریثک  نورذتعی  مهارت  امک  تاماقملا ، نم  هریغ  عامجإلا و  فیرعت  یف  کلذـب  ۀحّرـصملا  تارابعلا  نم  اهریغ  اذـک  و 

. هرصع ضارقناب 
: همجرت

عامجا رد  املع  مالک  لقن  مّود : رما 

هراشا

کی هماع )  ) اهنآ رظن  زا  زین  عامجا  و  دـناعامجا ، هدـننکناونع ) و   ) اشنم هک  ّتنـس ) لها   ) هّماع هکلب  هعیـش )  ) هّصاخ حالطـصا  رد  عاـمجا 
قافتا نآ  زا  تیاکح  ینـس  هعیـش و  ياملع  زا  يرایـسب  تافیرعت  هچنانچ  یمکح ، رب  تسا  رـصع  کی  ياملع  قاـفتا  ناـمه  تسا ، لـصا 

. دنکیم
: ینعی  ) دقع ّلح و  لها  قافتا  زا  تسا  ترابع  عامجا  دیامرفیم : بیذهت  باتک  رد  هفئاطلا  خیش 

تسا یلح  همالع  موحرم  اب  رصاعم  ام و  ياملع  زا  یکی  هک  يدابلا  ۀیاغ  بحاص  و  ماکحا . زا  یمکح  رب  ص )  ) دّمحم تّما  زا  نیدهتجم )
قافتا هک  يوحن  هب  تسا  ربمایپ  ترضح  تما  ندومن  قافتا  نامه  ع )  ) تیب لها  ءاهقف  حالطصا  رد  عامجا  تسا : هدومرف  يدابم  حرـش  رد 

. مامت دوشب . موصعم  هدومرف  لماش  اهنآ 
ربتعم ناشلوق  تما  دارفا  نایم  زا  هک  تسا  یناسک  قافتا  نآ  تسا و  یـصوصخم  قافتا  حالطـصا ، رد  عامجا  دـیامرفیم : ملاـعم  بحاـص 
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. دراد دوجو  تسا  هدـش  حیرـصت  نادـب  رگید  تاماقم  زا  عاـمجا  فیرعت  رد  هک  يرگید  تاـملک  فیراـعت ، نیا  زا  ریغ  نینچمه  و  تسا ،
هتـشگ یـضقنم  اهنآ  نامز  هک  دـناهدروآ ، رذـع  فلاخم  دوجو  زا  هدومن و  عامجا  ءاعدا  مه  زاـب  فلاـخم  دوجو  اـب  هک  ینیبیم  هکناـنچ 

. تسا
36 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  تشذگ  هک  یثحابم  رد  مود  هلحرم  لصاح  * 

. تسین تیجح  هلدا  لومشم  اذل  يرورض و  ریغ  یسدح  مهنآ  تسا ، یسدح  ربخ  ماما  مکح  زا  رابخا  هب  تبسن  عامجا  لقن  هک  دش  نیا 

؟ تسیچ مّود  رما  ناونع  رب  خیش  هزیگنا  * 

: هک تسا  نیا 
. دوش هتسناد  دنتسه  نآ  یعدم  هک  یناسک  حالطصا  رد  عامجا  يانعم  الّوا :

زا کی  مادـک  اب  دـشاب  موصعم  لوق  لقن  هکنآ  ضرف  هب  و  هن ، ای  تسا  موصعم  لوق  لقن  ناـمه  عاـمجا  لـقن  اـیآ  هک  دوش  صخـشم  اـیناث :
. دریذپیم تروص  ای ...  لوخد و  ای  فطل  حالطصا 

؟ تسیچ هل ) لصالا  وه  هل و  لصالا  مه  نیذلا   ) ترابع زا  دارم  * 

رکب وبا  تفالخ  هچنانچ  تسا ، اهنآ  بتکم  ساسا  مه  عامجا  دندومن و  ناونع  ار  عامجا  هلئـسم  ءادتبا  فالخ ) لها   ) ناشیا هک : تسا  نیا 
. دندومن تابثا  عامجا  هنوگنیمه  اب  ار 

نودـب هسفن و  دـح  یف  اهنآ  رظن  زا  عامجا  هک  ارچ  دـنداد ، رارق  لقع  تنـس و  باتک و  لابق  رد  یلقتـسم  لیلد  ار  عامجا  رگید : تراـبع  هب 
. دنلئاق نآ  يارب  یتاذ  شزرا  سپ  تسا  تجح  يرگید  رما  هب  یگتسباو 

؟ تسانعم هچ  هب  هعیش )  ) هّصاخ حالطصا  رد  عامجا  * 

. تسا تجح  فشک ، كالم  هب  موصعم و  لوق  زا  یکاح 
دننادیمن تنـس  باتک و  ضرع  رد  ار  نآ  هدوبن و  لئاق  نآ  يارب  یتاذ  شزرا  نکل  دـننادیم  هقف  عبانم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  عاـمجا  ینعی :

. دنریذپیم تسا  موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  تهج  نآ  زا  هکلب 

؟ تسیچ رصع ) یف  ءاملعلا  قافّتا  وه   ) ترابع زا  دارم  * 

ياملع عیمج  قافتا  زا : تسا  ترابع  دـیآیم  تسد  هب  نیقیرف  فیراعت  زا  هچنآ  رب  انب  هّصاخ  هّماـع و  حالطـصا  رد  عاـمجا  هک : تسا  نیا 
. دحاو رصع  رد  تما 

؟ تسیچ قوف  ياعّدا  رب  دهاش  * 

: زا تسا  لیذ  تافیرعت 
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(. ص  ) دمحم ۀّما  نم  دقعلا  ّلحلا و  لها  قافتا  وه  عامجالا  هدومرف : بیذهت  رد  هفئاطلا  خیش  - 1
: هدومرف يدابم  رد  یناجرج ) یلع  نب  دمحم  نیدلا  نکر   ) همالع - 2

. موصعملا لوق  یلع  لمتشی  هجو  یلع  ص )  ) دّمحم ۀّما  قافتا  وه  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ءاهقف  حالطصا  یف  عامجالا 
37 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هدومرف نیدلا ) نیز  نب  نسح  خیش   ) ملاعملا بحاص  - 3
. ۀّمالا نم  هلوق  ربتعی  نم  قافتا  وه  ّصاخ و  قافتا  حالطصالا  یف  عامجالا 

: دیوگیم یلازغ  دمحم  اما  - 4
. ۀّینیدلا رومالا  نم  رما  یلع  ص )  ) دّمحم ۀّما  قافتا  وه  عامجالا 

: تسا هتفگ  يزار  رخف  - 5
 ... رومالا و نم  رما  یلع  ص )  ) دّمحم ۀّما  نم  دقعلا  ّلحلا و  قافتا  وه  عامجالا 

؟ تسیچ ثحب  مّود  تمسق  ناونع  هب  دحاو ) رصع   ) ترابع زا  دارم  * 

تسا یعامجا  هلئسم  نالف  دنیوگیم : اهقف  هک  مینکیم  هدهاشم  رایسب  هقف  باوبا  رد  هکنیا : رب  ینبم  تمـسق  نیا  رب  تسا  يدهاش  ندروآ 
. تسا هتشذگ  وا  رصع  هک  ارچ  دناسریمن  بلطم  هب  يررض  زین  سکنالف  تفلاخم  و 

زا فشک  عامجا ، تیجح  رایعم  ام  داقتعا  هب  هک  تهج  نآ  زا  نکل  تسا ، ّلکلا  قافتا  رایعم ، ینعی : تسا  یفاـک  رـصع  کـی  قاـفتا  سپ :
. تسا ماما  لوق  رادم  رئاد  تیجح  اذل  تسا  ماما  يأر 

؟ املع زا  ضعب  ای  تسا  املع  مامت  يأر  ّلک )  ) رایعم * 

لوقلا قفتم  یمکح  رب  هک  یعمج  نآ  هک  مینک  نیقی  ام  هک : تسا  نیا  مهم  دـنکیمن  یتواـفت  دـشاب  موصعم  لوق  زا  فشاـک  عاـمجا  رگا 
هدرک عمجت  املع  همه  هچرگا  تسا  شزرا  دقاف  الا  تسا و  هدوب  اهنآ  نایم  رد  موصعم  ای  تسا و  موصعم  لوق  زا  یکاح  ناشلوق  دـناهدش ،

. دنشاب

؟ تسیچ اعدم  نیا  رب  دهاش  * 

. تسا هدمآ  يدعب  نتم  رد  هک  تسا  هدروآ  اعدم  نیا  تابثا  رد  خیش  هک  تسا  ءاهقف  زا  یتارابع 
38 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّلک یف  مالّـسلا  هیلع  هدوجو  رادم  ةرئاد  ۀـّیّجحلا  تناک  مامإلا  لوق  یلع  هلامتـشا  ۀـّیمامإلا  دـنع  عامجإلا  ۀـّیّجح  هجو  ناک  اّمل  ّهنإ  ّمث  نتم :
: یضترملا دّیسلا  لاق  اذل  و  مهدحأ ، وه  ۀعامج 

ّنإ ۀّـجح و  اهعامجإف  اهلاوقأ  یف  مامإلا  لوق  ناـک  ّتلق - وأ  ترثک  ۀـعامج - ّلـکف  مهیف  ماـمإلا  نوک  ۀّـجح  عاـمجإلا  نوک  ۀـّلع  ناـک  اذإ 
دعب عامجإلا  ّنإ  و  اورثک ، نإ  نیقابلا و  لوقب  دادتعالا  مدـع  یـضتقی  ازیوجت - وأ  اعطق  امهدـحأ - مامإلا  ناک  اذإ  نینثالا  دـحاولا و  فالخ 

. یهتنا [. 8] ۀّیّجحلا یف  إدتبملاک  فالخلا 
: مالّسلا هیلع  مامالا  لوق  لوخدب  عامجإلا  ۀّیّجح  ۀطانإ  دعب  ربتعملا  یف  قّقحملا  لاق  و 

. یهتنا [. 9] ۀّجح امهلوق  ناک  نینثا  یف  لصح  ول  و  ۀّجح ، مهلوق  نکی  مل  هلوق  نم  انئاهقف  نم  ۀئاملا  الخ  ول  ّهنإ 
یف مامإلا  لوق  ناک  ترثک - وأ  ّتلق  ۀـعامج - ّلـک  و  موصعملا :» لوق  یلع  هلامتـشال  ۀّـجح  اندـنع  عاـمجإلا  ّنإ   » هلوق دـعب  ۀـماّلعلا  لاـق  و 
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. یهتنا [. 10] عامجإلا لجأل  ال  هلجأل ، ۀّجح  اهعامجإف  اهلاوقأ  ۀلمجلا 
. حالطصالا یف  ارتاوتم »  » ملعلا دیفی  ۀعامج  ربخ  ّلک  سیل  ّهنأ  امک  حالطصالا ، یف  اعامجإ »  » هتیمست ۀّجح  هنوک  نم  مزلی  نکل ال  و  اذه ،

هتیمـست یف  ال  یقابلا ، قاّفتا  ۀّیّجح  یف  حدقی  ّهنأ ال  دارملاف  رثکأ - وأ  ادحاو  بسنلا - مولعم  جورخ  حدـقی  ّهنأ ال  نم  مهنیب  رهتـشا  ام  اّمأ  و 
. نینثا یف  مالّسلا  هیلع  مامإلا  هّرس  سّدق  قّقحملا  ضرف  نم  ملع  امک  اعامجإ » »

دوجو نع  نورذـتعی  ّمث  ۀـلأسملا  یف  عامجإلا  نوعّدـی  مهارت  ثیح  حالطـصالا ، یف  اعامجإ »  » هتیمـست مهوی  ۀـعامج  تاـملک  رهاـظ  معن ،
. ۀیمستلا یف  ۀّیّجحلا ال  یف  فلاخملا  حدق  نع  راذتعالا  ضرغلا  ّنأب  دهشی  قداصلا  لّمأتلا  ّنکل  بسنلا ، مولعم  ّهنأب  فلاخملا 

: همجرت

نآ تّیجح  عامجا و  رد  املع  تارابع  لقن 

دوجو رادم  رئاد  امدع  ادوجو و  عامجا  ّتیجح  ریزگان  تسا  ماما  لوق  رب  نآ  لامتشا  هّیماما ، ياملع  رظن  زا  عامجا  ّتیجح  هجو  یتقو  سپ 
: دیامرفیم یضترم  دیس  اذل  و  تساهنآ ، زا  یکی  ماما  هک  تسا  یتعامج  ره  رد  نآ  مدع  ماما و  نخس 

دایز ناشدادعت   ) یتعامج ره  سپ  دشاب ، عامجا  ندوب  تّجح  ّتلع  نانآ  نایم  رد  ماما  ندوب  هک  یتقو 
39 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا تجح  ناشعامجا  دشاب ، نانآ  ءارآ  نیب  رد  ماما  يأر  هک  مک ) ای  دشاب 
هّیقب لوق  هب  انتعا  مدع  یـضتقم  دنـشاب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  الامتحا  ای  اعطق و  ماما  هک  عمج ) نآ  نایم  زا   ) رفن ود  ای  کی  تفلاخم  نیاربانب :

فالخ هب  قوبسم  هک  تسا  یقافتا  یئادتبا و  عامجا  لثم  ّتیجح  رظن  زا  فالتخا ، زا  سپ  عامجا  هتبلا  دشاب ، دایز  ناشدادعت  دنچره  تسا 
(. هر  ) یضترم دّیس  نخس  لقن  تفای  نایاپ  تسین .

دـص رگا  دـیامرفیم : هداد  رارق  تعامج  نایم  رد  ماما  لوخد  هب  ار  عاـمجا  ّتیجح  كـالم  هکنآ  زا  سپ  ربتعم »  » باـتک رد  قّقحم  موحرم 
رگا هکنآ  لاح  دشابیمن و  تجح  هلئـسم  نآرب  ناشعامجا  دشاب ، ماما  يأر  زا  یلاخ  ياهلأسم ، رب  ناشرظن  قافتا  هعیـش )  ) ام ياهقف  زا  رفن 

. دش مامت  ققحم  بانج  ترابع  تسا . تّجح  رفن  ود  نآ  عامجا  لوق و  دوش ، لصاح  رفن  ود  لوق  نمض  رد  ماما ) لوق  )
ره و  : » هک تسا  هدروآ  تسا » تجح  اـم  رظن  زا  موصعم  لوق  رب  شلامتـشا  لـیلد  هب  عاـمجا  هک   » شاهدومرف نیا  زا  دـعب  هماـّلع  موـحرم  و 
نآ زا  هن  ماما  لوق  رب  نآ  لامتـشا  رطاخ  هب  تسا  تّجح  ناشعامجا  دشاب  نانآ  ءارآ  نمـض  رد  ماما  يأر  رگا  دایز ) ای  دشاب  مک   ) یتعامج

(. هر  ) همالع نخس  تفای  نایاپ  تسا .» عامجا  هک  تهج 
( ماما لوق  رب  شلامتشا   ) هک تهج  نیا  زا  ار  یقافتا  ره  مان  تسین  مزال  نکل  شاب . هتـشاد  رطاخ  هب  نادب و  تشذگ ، هک  یبلاطم  نآ  زا  نیا 

اما و  دوشیمن . هدـیمان  رتاوتم  حالطـصا  رد  تسا  ملع  دـیفم  هک  یتعامج ، ربخ  ره  هکنیا  امک  دراذـگ ، عاـمجا  حالطـصا  رد  تسا  تجح 
: هکنیا رب  ینبم  هدش  روهشم  املع  نایم  هچنآ 

هن دـناسریمن ، ررـض  هیقب  رظن  قافتا  تیجح  هب  هک : تسا  نیا  ناشدارم  تسین ، عامجا  هب  ّرـضم  بسنلا  مولعم  ملاع  دـنچ  ای  کی  تفلاخم 
. دش هتسناد  هلئسم  نیا  ود  نآ  زا  یکی  ندوب  رب  ینبم  ققحم  بانج  ضرف  زا  هکنانچ  دنناسریمن ، مه  عامجا  مان  هب  ررض  هکنیا 

ياعدا ياهلأسم  رد  هک  ارچ  عامجا ، هب  حالطـصا  رد  تسا  رظن  قافتا  هنوگنیا  يراذـگمان  مهوم  یتعامج  تاـملک  رهاـظ  هلب : كاردتـسا 
ققحت هب  رـضم  تسا  مولعم  شبـسن  هکنیا  هظحالم  هب  فلاخم  دوجو  هک  دنروآیم  رذع  روطنیا  فلاخم  دوجو  زا  سپـس  هدرک و  عامجا 

. تسین عامجا 
. عامجا هب  قافتا  هیمست  رد  هن  تسا  تیجح  رد  حدق  ماقم  رد  راذتعا  راذتعا ، نیا  زا  ناشیا  ضرغ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  قداص  لّمأت  اما 
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40 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  هتیمست )...  ۀّجح  هنوک  نم  مزلی  نکل ال  و   ) ترابع زا  دارم  * 

عامجا حالطصا  رد  شمان  ندوب ، تجح  فرص  هب  اّما  تسا ، تجح  دشاب  ماما  يأر  لوق و  رب  لمتشم  هک  یقافتا  ره  هچرگا  هک : تسا  نیا 
. تسین رتاوتم  حالطصا  رد  یتعامج  ره  زا  يروآملع  ربخ  ره  هکنیا  امک  تسین ،

: دیامرفیم رگید  ترابع  هب 
رد یقافتا  نینچ  رب  هک  تسین  نیا  دارم  تسا ، ربتعم  اهنآ  قافتا  دشاب ، املع  زا  یعمج  لاوقا  ءارآ و  نایم  رد  ماما  يأر  هچنانچ  میتفگ  هکنیا 

ینس هعیش و  زا  معا  یمالسا  تما  ياملع  مامت  قافتا  زا  تسا  ترابع  نیقیرفلا  دنع  حلطصم  عامجا  هکلب  دوشیم ، هتفگ  عامجا  حالطـصا 
، تسا املع  قافتا  رد  ماما  يأر  زا  یعطق  فشک  هک  ام  رایعم  طانم و  اب  هک  تسا  نیا  دارم  اذل  ینید و  لئاسم  زا  ياهلأسم  رب  رصع  کی  رد 
دارم و اذـل  مینکیم و  عامجا  قافتا و  نآ  تیجح  هب  مکح  مییاـمن ، لـصاح  نیقی  مه  رفن  ول 5  و  یعمج ، نایم  رد  ماما  لوخد  هب  هچناـنچ 

شمان احالطصا  يروآنیقی  ربخ  ره  نکل  تسا  روآنیقی  رتاوتم  ربخ  هکنیا : امک  ندوب . یحالطـصا  عامجا  هن  تسا ، ندوب  تجح  دوصقم 
. تسین رتاوتم 

هک ارچ  دـنیوگیمن ، یحالطـصا  رتاوتم  ار  يربخ  نینچ  نکل  دوشیم و  لصاح  نیقی  اـم  يارب  رفن  ربخ 10  زا  ای  ماما و  ربخ  زا  لـثملا : یف 
ترثک رثا  رد  نآ  هب  اـم  نیقی  هک  تسا  يربخ  حلطـصم  رتاوتم  هکنآلاـح  هدـیدرگ و  لـصاح  اـهنآ  هب  رایـسب  داـمتعا  هطـساو  هب  نیقی  نیا 

. دنشاب قساف  شنیربخم  هک  دنچره  دوشیم  لصاح  شنیربخم 

؟ تسیچ مولعملا )...  جورخ  حدقی  هّنا ال  نم  مهنیب ، رهتشا  ام  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

تـسا نکمم  ینعی : تسا ، عامجا  قالطا  ّتیجح و  ناـیم  کـیکفت  یـضتقم  قوف  ریرقت  هکنیا : رب  ینبم  تسا  رّدـقم  لاؤس  کـی  زا  خـساپ 
یمکح رد  یتعامج  رگا  دنیوگیم : نییلوصا  روهـشم  هکنآ  لاح  و  دنیوگن ، عامجا  نآ  هب  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب  تجح  یتعامج  قافتا 

نیا دـندرک ، تفلاخم  مکح ) کی  رد   ) اهنآ قافتا  اب  تسا  مولعم  ناشبـسن  ناشن و  مان و  هک  رفن  دـنچ  ای  کی  لـباقم  رد  دـندومن و  قاـفتا 
. دناسریمن عامجا  ققحت  هب  يررض  تفلاخم 

. تسا عامجا  هدوب و  یقاب  دوخ  توق  هب  نکل  دشابیمن و  لکلا  قافتا  روبزم  عامجا  دنچره  ینعی :

؟ تسیچ قوف  ترابع  زا  نییلوصا  روهشم  دارم  * 

. دوشیمن عامجا  ققحت  زا  عنام  زین  بسنلا  مولعم  تفلاخم  تسه و  مه  عامجا  دشاب  تجح  یتعامج  قافتا  یتقو  هک : تسا  نیا 
41 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیمن راگزاس  دش  عامجا  زا  اجنیا  رد  هک  يریرقت  اب  عامجا  زا  روهشم  يأر  نخس و  نیا  هکنیا : بلطم  لصاح 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لاؤس و  هب  خیش  خساپ  * 

ررـض عامجا  مان  هب  هک  تسین  نیا  روهـشم  نایب  رد  تسین ) عامجا  ققحت  هب  رـضم  بسنلا  مولعم  تفلاـخم   ) تراـبع زا  دارم  هک : تسا  نیا 
هیقب رظن  قافتا  تیجح  هب  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا ، یفاک  حلطـصم  عامجا  ندرب  نیب  زا  رد  مه  رفن  کی  تفلاـخم  هکلب  دـناسریمن ،
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هیقب رظن  قافتا  تیجح  هب  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا ، یفاک  حلطـصم  عامجا  ندرب  نیب  زا  رد  مه  رفن  کی  تفلاـخم  هکلب  دـناسریمن ،
. دراد ار  تیجح  طانم  هک  ارچ  دناسریمن ، ررض  دارفا 

عامجا تیجح  هب  هک  تسا  نیا  ضرغ  هکلب  دناسریمن ، ررـض  حلطـصم  عامجا  هب  هک  تسین  نیا  روکذم  ترابع  زا  دارم  رگید : ترابع  هب 
. دناسریمن ررض 

؟ تسیچ مامالا )...  قّقحملا  ضرف  نم  ملع  امک   ) ترابع زا  دارم  * 

تجح رفن  ود  نآ  لوق  دشاب  رفن  ود  زا  یکی  ماما  رگا  هکنیا : رب  ینبم  قوف ، بلطم  رب  دـهاش  ناونع  هب  یلح  ققحم  موحرم  زا  تسا  یـضرف 
. دشاب تجح  انایحا  دنچره  دنیوگیمن  عامجا  احالطصا  ار  رفن  ود  قافتا  هک  تسا  نشور  نکل  تسا و 

؟ تسیچ اعامجا )...  هتیمست  مهوی  ۀعامج  تاملک  رهاظ  معن :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

ياعدا ياهلأسم  رد  هک  ارچ  عامجا ، هب  حالطـصا ) رد   ) تسا رظن  قافتا  نیا  يراذـگمان  مهوم  یتعامج ، تاملک  رهاـظ  هلب : هک : تسا  نیا 
ققحت هب  رـضم  تسا  مولعم  شبـسن  هکنیا  هظحالم  هب  فلاخم  دوجو  هک  دنروآیم  رذع  روطنیا  فلاخم  دوجو  زا  سپـس  هدرک و  عامجا 
هیمـست رد  هن  تسا  تیجح  رد  حدـق  ماقم  رد  راذـتعا  راذـتعا ، نیا  زا  ناشیا  ضرغ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  قداص  لّمأت  اـما  تسین . عاـمجا 

. عامجا هب  قافتا 
42 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هیف و ۀّیجحلا  طانم  دوجول  اهیف ، مامإلا  لوخد  ملع  یّتلا  ۀعامجلا  قاّفتا  یلع  عامجإلا »  » قالطإ یف  اوحماست  دق  لاقی : نأ  نکمی  معن ، نتم :
ام یلإ  ۀّماعلا  حالطـصا  قفاو  اّمع  ۀّصاخلا  حالطـصا  بلقنی  نأ  داک  ثیحب  حماستلا  اذه  عاش  دق  و  ءیـش ؛ ّرثؤم  ریغ  فلاخملا  دوجو  نوک 

ۀّیمامإلا عامجإ  یلع  قلطم  لوقب  عامجإلا  ظفل  قالطإ  لـب  لالدتـسالا ؛ دراومل  عّبتت  یندأ  نم  فرعی  اـمک  ۀـّیمامإلا ، نم  ۀـفئاط  قاـّفتا  ّمعی 
. ۀّیّجحلا طانم  ثیح  نم  همدعک  فلاخملا  دوجو  ّنأ  ۀهج  نم  ۀحماسملا ، لجأل  ّالإ  سیل  مهّلک - ۀّمالا ال  ضعب  مّهنأ  عم  طقف -

نع رابخإلا  نوکیف  نّمـضتلاب ، هیلع  هتلالد  نوکی  ثیحب  نیعمجملا  لاوقأ  یف  مامإلا  لوق  لوخد  ةدارإ  مهقـالطإ  رهاـظف  ریدـقت ، ّيأ  یلع  و 
نم نیدیهـشلا و  ۀماّلعلا و  قّقحملا و  ةرهز و  نبا  یـضترملا و  دیفملا و  مالک  هیلع  ّلدـی  يذـّلا  وه  اذـه  و  مامإلا . لوق  نع  ارابخإ  عامجإلا 

[. 11] مهنع رّخأت 
43 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

عامجا ظفل  قالطا  رد  حماست  نایب 

تهج هب  تسا  اهنآ  ءارآ  نایم  رد  ماما  يأر  هک  یتعاـمج  قاـفتا  رب  عاـمجا  ظـفل  قـالطا  رد  هعیـش )  ) ياـهقف دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هلب :
حماست نیا  و  دناهدومن ، هحماسم  نآ ، ققحت  رد  فلاخم  دوجو  ریثأت  مدع  نآ و  رد  موصعم ) لوق  زا  ّتیفشاک  ینعی :  ) تیجح طانم  دوجو 

صوصخ هب  هتفای  رییغت  نآ ، رد  تسا  هّماع  حالطصا  قباطم  هچنآ  زا  عامجا ، رد  هعیش  ياملع  حالطـصا  ایوگ  هک  دیدرگ  عیاش  ياهنوگ  هب 
مولعم راتفگ  نیا  قدـص  حالطـصا ، نیا  لالدتـسا  دراوم  لامعتـسا و  عضاوم  رد  یـصّحفت  كدـنا  اب  هچناـنچ  هّصاـخ ، زا  ياهفئاـط  قاـفتا 

زا یـشخب  ناشیا  هکنیا  اب  هّیماما ، ءارآ  قافتا  صوصخ  رب  هنیرق ) نودـب  ینعی   ) قلطم روط  هب  عامجا  ظفل  لامعتـسا  قالطا و  هکلب  دوشیم .
تیجح طانم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هدـش  ضرف  مدـعلاک  نیفلاخم  دوجو  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هحماـسم  يور  زا  نآ ، ّلـک  هن  دـناتما و 

. دناهدومن ظاحل  روکذم  تعامج  قافتا  رد  ار  عامجا 
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: ریدقترههب
لوق رب  عامجا  ظفل  تلالد  هک  يوحن  هب  تسا  نیقفتم  عمج  قافتا  رد  ماما  يأر  لوخد  هدارا  هعیـش ، ءاهقف  تارابع  رد  عامجا  قالطا  رهاظ 

. تسا ینّمضت  تلالد  وحن  هب  موصعم 
. املع عامجا  قافتا و  زا  رابخا  فرص  هن  تسا ، ع )  ) ماما لوق  زا  نداد  ربخ  عامجا )  ) رابخا زا  ربخم )  ) دارم سپ 

زا هعیـش  ياهقف  دارم  میتفگ  دش و  لقن  تسا  ماما  يأر  رب  لمتـشم  ناشیأر  هک  یعمج  قافتا  رب  عامجا  ظفل  قالطا  رد  هک  یحماست   ) نیا و 
، هرهز نبا  یـضترم ، دیـس  دـیفم ، موحرم  مالک  هک  تسا  يرما  نامه  دـشاب ) اهنآ  نایم  رد  موصعم  يأر  هک  تسا  یتعامج  قافتا  عاـمجا ،

. دراد تلالد  نآرب  نانآ  زا  نیرخأتم  یناث و  دیهش  لوا و  دیهش  هماّلع ، قّقحم ،
44 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ عامجالا )...  قالطا  یف  اوحماست  دق  مهّنا  لاقی : نا  نکمی   ) ترابع زا  دارم  * 

رد تسا و  یحماست  هدوب و  نآ  رد  تیجح  طانم  دوجو  ظاحل  هب  هعیـش  ياملع  طسوت  یعمج  يارآ  قافتا  رب  عامجا  قالطا  هک : تسا  نیا 
. تسا هتشگ  روهشم  تازاجم  زا  عویش  رثا 

: ینعی هئزج ) مساب  لکلا  ۀیمـست   ) باب زا  هعیـش  ءاهقف  صوصخ  قافتا  رب  دشیم  قالطا  مالـسا  ياملع  مامت  يارآ  قافتا  رب  هک  یعامجا  و 
. دوشیم قالطا  مه  ءزج  رب  یلو  تسا  لک  يارب  هدش  عضو  ظفل  هک  تسا  ءزج  لک و  هقالع  ببس  هب 

؟ تسا رارقرب  ندوب  تّجح  ندوب و  عامجا  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  * 

: تسا نکمم  هک  ارچ  هجو ، نم  صوصخ  مومع و 
. دشابن تجح  نکل  دشاب  ۀحماسملا  عم  حلطصم  عامجا  فشک ، مدع  رطاخ  هب  دراوم  یخرب  رد  - 1

. فشکلا عم  یتعامج  قافتا  لثم  دشابن ، عامجا  نکل  دشاب  تجح  دراوم  یخرب  رد  و  - 2
. تجح مه  دشاب و  حلطصم  عامجا  مه  یعطق ، فشک  دوجو  لیلد  هب  دراوم  یخرب  رد  و  - 3

. دشابیمن ماما  لوق  زا  فشاک  هک  یتعامج  قافتا  لثم  تجح ، هن  تسه و  عامجا  هن  زین  دراوم  یخرب  رد  و  - 4

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  خیش  نخس  لصاح  * 

ظفل حماست  يور  زا  تسا  نکمم  نکل  تسا و  رـصع  مامت  قافتا  نامه  یحماسم  قالطا  زا  يراع  یقیقح و  عامجا  دـنچره  هک : تسا  نیا 
حالطصا رد  هچنانچ  دشاب  ماما  يأر  رب  لمتشم  اهنآ  قافتا  هکنیا  هب  طورشم  یهتنم  دنشاب ، هدومن  قالطا  املع  زا  یخرب  قافتا  رب  ار  عامجا 

تنـس و لها  هن  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياملع  قافتا  هّصاخ و  عاـمجا  دارم  دوشیم ، لامعتـسا  عاـمجا  ظـفل  هاـگره  هعیـش  ياـهقف 
. تعامج

؟ تسیچ املع  زا  یخرب  قافتا  رب  عامجا  ظفل  قالطا  رد  حماست  هجو  * 

: هک تسا  نیا 
مدعلاک ناشدوجو  نوچ  اهنآ ، اب  نیفلاخم  اذـل  دراد و  دوجو  زین  املع  زا  یخرب  ءارآ  قافتا  رد  ماما  يأر  ینعی : لکلا  قافتا  تیجح ، طانم 
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مدعلاک ناشدوجو  نوچ  اهنآ ، اب  نیفلاخم  اذـل  دراد و  دوجو  زین  املع  زا  یخرب  ءارآ  قافتا  رد  ماما  يأر  ینعی : لکلا  قافتا  تیجح ، طانم 
. دومن لامعتسا  زین  یخرب  نیا  قافتا  رد  ار  عامجا  ظفل  هدرک  هحماسم  ناوتیم  دوشیم ، بوسحم 

. تسا ماما  يأر  لقن  هعیش  ءاملع  حالطصا  رد  عامجا  لقن  هک : تسا  نیا  قوف  ریرقت  لصاح 
45 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نع امک  ریرقتلا  وأ  [، 12] خیـشلا نع  امک  فطللا  ةدعاقب  مامالا - نع  مکحلا  رودـص  نع  فشکی  ثیحب  مامإلا  ادـع  نم  قاّفتا  اّمأ  و  نتم :
- مامالا نع  رداصلا  مکحلا  مهف  یف  عسولا  لذـب  لامک  عم  أطخلا  یلع  مهقفاوت  ۀلاحتـساب  ۀیـضاقلا  ةداعلا  مکحب  وأ  [، 13] نیرّخأتملا ضعب 
ام یلع  ءانب  اعامجإ »  » عومجملا یّمـسیف  مهلاوقا ، یلا  ءالؤه  قاّفتاب  هنع  فوشکملا  مامإلا  لوق  ّمضنی  نأ  ّالإ  اّیحالطـصا  اعامجإ  سیل  اذهف 
وه ۀقیقحلا  یف  لیلدلاف  رثکألا ؛ وأ  ریثکلا  هنع  جرخ  نإ  و  اعامجإ » ، » مامإلا لوق  یلع  لمتشم  ۀعامج  قاّفتا  ۀیمـست  یف  ۀحماسملا  نم  مّدقت 

. هانعم مامإلا و  مالک  ریظن  هنع  رداصلا  مکحلا  لولدملا : مامإلا و  ادع  نم  قاّفتا 
: همجرت

رگید یقالطا  زا  عامجا  حالطصا  یفن 

هطـساو هب  ای  فشک  نیا  تسا و  ماما  يأر  زا  فشاک  هک  تسا  يوحن  هب  نآ  رد  ماـما  يأر  اـی  روضح و  نودـب  هک  یتعاـمج  قاـفتا  اـّما  و 
مکح هب  ای  دـناهتفگ و  نیرخأتم  زا  یخرب  هک  روطنامه  ریرقت ، هدـعاق  هب  ای  هدـیدرگ و  لقن  یـسوط  خیـش  زا  هچنانچ  تسا ، فطل  هدـعاق 
رگم تسین ، یحالطصا  عامجا  دننادیم ، لیحتسم  ماما  زا  رداص  مکح  مهف  رد  ناشعیسو ) عسو  لامک  اب   ) اطخ رب  ار  املع  قفاوت  هک  تداع 

رب ینبم  هتبلا  دوش ، هدیمان  یحالطصا  عامجا  اعومجم  ناشلاوقا  رد  اهنآ  قافتا  هب  ندش  همیمـض  اب  قافتا  نآ  زا  ماما  هدشفشک  لوق  هکنیا 
زا هچرگا  تشذـگ ، تسا  ماـما  لوـق  رب  لمتـشم  ناـشیأر  هک  یتعاـمج  يارآ  قاـفتا  رب  عاـمجا  قـالطا  يراذـگمان و  رد  هـک  ياهحماـسم 

. دنشاب جراخ  اهنآ  رثکا  هکلب  املع  زا  يریثک  ناشقافتا 
زا هک  یظفل  مالک و  لثم  هدـش ، رداص  ماما  زا  هک  تسا  یمکح  نآ ، لولدـم  و  ماـما ، ریغ  قاـفتا  زا  تسا  تراـبع  لـیلد  تقیقح  رد  سپ :

. دنمانیم لولدم  ار  نآ  يانعم  هتفگ و  لیلد  نآ  هب  هک  هدش  رداص  ماما  نابز 
46 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  لوقنم  عامجا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. دمآ دهاوخ  کیره  فیرعت  هک  یسدح  يریرقت و  یفطل ، یلوخد ، مسق : راهچ  رب 

؟ تسیچ یلوخد  عامجا  زا  دارم  * 

. دشاب هتخانشن  هصخشب  ار  ماما  لقان  دنچره  هدوب ، لخاد  نیعمجم  نایم  رد  انیقی  زین  ماما  هک  تسا  یعامجا 

؟ تّجح عامجا و  زا  یکی  ای  تّجح و  مه  دشاب ، عامجا  مه  تسا  نکمم  عامجا ، عاونا  زا  کی  مادک  * 

ینمضت یلوخد و 
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: دشاب ینمضت  یلوخد و  عون  زا  لوقنم  عامجا  رگا  هکنیا : حیضوت 
. دشابن حلطصم  عامجا  یلو  دشاب  تجح  اهنت  تسا  نکمم  و  ب : تجح . مه  دشاب  حلطصم  عامجا  مه  تسا  نکمم  فلا :

؟ دراد تّیّجح  هن  تسا و  حلطصم  عامجا  هن  لوقنم  عامجا  یتروص  هچ  رد  * 

. دشاب یفطل  ای  یسدح و  ای  يریرقت و  لوقنم  عامجا  عون  زا  هک  یتروص  رد 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  ثیحب )...  مامالا  ادع  نم  قافّتا  اّما  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

نوچمه احنا  زا  یکی  هب  نکل  هدوبن و  نآ  نمـض  رد  ماما  يأر  هک  دـناهدرک  قالطا  قافتا  رب  ار  عامجا  ظـفل  اـملع  زا  یخرب  هک : تسا  نیا 
. دومن فشک  ناوتیم  روبزم ، قافتا  زا  ار  نآ  تداع  ای  ریرقت و  ای  فطل  هدعاق 

؟ تسیچ قافتاب )...  هنع  فوشکملا  مامالا  لوق  مّظنی  نا  اّلا   ) ترابع زا  ناشیا  دارم  سپ  * 

. دوشیمن هدیمان  یحالطصا  عامجا  اعطق  تسین و  یقیقح  قالطا  کی  قالطا  نیا  هک : تسا  نیا 
دوشب ات  میراذـگب  عاـمجا  ار  شماـن  هدرک و  همیمـض  رگیدـکی  هب  ار  ماـما ) يأر   ) فشکنم و  اـملع ) قاـفتا   ) فشاـک عومجم  هکنیا : رگم 

. تسا یحماست  مامضنا  نیا  هتبلا  حلطصم ، عامجا 

؟ دشابیمن حلطصم  عامجا  مامالا ، ادع  نم  قافتا  ارچ  * 

زا یکی  هک  ماما  دوخ  لقا  دـح  تاعامجا  زا  عون  نیا  رد  هکیلاحرد  دـحاو ، رـصع  رد  تسا  لکلا  قافتا  حلطـصم ، عامجا  هکنیا  لـیلد  هب 
. تسا ماما  يأر  زا  فشاک  اهنآ  رظن  هک  هدومن  لقن  ار  املع  لوق  اهنت  لقان  هدـشن و  لصاح  لـکلا  قاـفتا  سپ  تسا ، جراـخ  تسا و  اـملع 

. تسا یحماست  زین  قالطا  نیا  یلو  دشاب ، ماما  يأر  لاوقا و  عومجم  عامجا  عامجا ، زا  ناشدوصقم  هکنیا : رگم 
47 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلإ لولدملا - وه  يّذلا  مالّـسلا - هیلع  مامإلا  بهذـم  مامـضنا  ۀـظحالم  یلع  هفّقوت  عم  عامجإلا »  » لیلدـلا ب نع  ریبعتلا  یف  ۀـتکنلاف  نتم :
نیب ۀـفورعملا  ۀـّلدالا  دـحا  یلا  لیلد  ّلک  عاجرا  ّنفلا  لها  ةریـس  هیلع  ترج  ام  یلع  ظّـفحتلا  وه  ـالیلد  عومجملا  ۀیمـست  هنع و  فشاـکلا 

[14 .] لقعلا عامجالا و  ۀّنّسلا و  باتکلا و  ینعا  نیقیرفلا ،

ص47 ج3 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ةداعلا مکحب  لیحتـسی  ۀـفئاط  قاّفتا  یلع  عامجالا  قالطا  نیتحماسملا  لـصاح  و  ۀـحماسم ، یف  ۀـحماسم  اذـه  یلع  عاـمجالا  قـالطا  یفف 

. مامالا مکح  یلا  مهلوصو  مدع  مهأطخ و 
: همجرت

قوف ریرقت  رد  عامجا  ظفل  قالطا  رد  رگید  هحماسم 

: ینعی  ) قالطا نیا  تّحـص  فّقوت و  دوجو  اب  دش  ظاحل  عامجا  ظفل )  ) هب مامالا ) ادـع  نم  قافتا  ینعی :  ) لیلد زا  ریبعت  رد  هک  ياهتکن  سپ 
قافتا عامتجا  ینعی :  ) عومجم ندیمان  و  نیعمجملا ) لاوقا  ینعی :  ) فشاک هب  دشاب ) لولدـم  هک   ) ماما يأر  مامـضنا  رب  عامجا ) ظفل  قالطا 
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: هک تسا  نیا  لیلد ، مان  هب  ار  ماما ) يأر  مامالا و  ادع  نم 
. دناهداد عاجرا  عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، ینعی : فورعم  هناگراهچ  هلدا  زا  یکی  هب  ار  یلیلد  ره  هک  هدیدرگ  یشم  ّنف  لها  هریس  رب 

. دراد دوجو  لّوا  هحماسم  رب  هوالع  يرگید  هحماسم  ریرقت ، نیا  قبط  عامجا  ظفل  قالطا  رد  نیاربانب :

هحماسم ود  لصاح 

نکمم ریغ  مدرم  فراعتم  رظن  زا  تداع و  مکح  هب  هک  تسا  یهورگ  هفئاط و  قافتا  رب  عامجا  قالطا  هک : تسا  نیا  هحماـسم  ود  لـصاح 
. دنسرن ماما  بناج  زا  هدش  رداص  یعقاو  مکح  هب  هدرک و  اطخ  یگمه  هک  تسا 

48 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  خیش  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
. دشابیم لیلد  نامه  نآ ، قالطا  عامجا و  زا  املع  دارم  هدش و  رداص  ماما  زا  هک  تسا  یمکح  لولدم  املع و  قافتا  نامه  لیلد  عقاو  رد 

ربارب رد  ار  عومجم  نداد  رارق  ماما و  يأر  اب  اهنآ  مامـضنا  نیقفتم و  لاوقا  ظاحل  رب  تسا  فقوتم  عامجا  ظفل  قالطا  مینادیم  هکنیا  دوجو  اـب  * 
؟ تسیچ عامجا  ظفل  هب  لیلد ) ینعی :  ) املع قافتا  زا  ریبعت  هجو  سپ  هدشن ، تاعارم  ظاحل  نیا  هکنآ  لاح  و  عامجا ، ظفل 

. عامجا لقع ، تنس ، باتک ، تسا : زیچ  راهچ  رد  رصحنم  ّنف  بابرا  رظن  زا  هلدا  هک : تسا  نیا 
قوف هناگراهچ  نیوانع  زا  یکی  تحت  رد  دیاب  دومن ، تابثا  نآ  اب  ار  یمکح  ناوتب  دشاب و  دانتسا  دامتعا و  لباق  هک  يرما  ره  هکنیا : هجیتن 

. دشاب جردنم 

؟ تسیچ اج  نیدب  ات  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا هتفرگ  ماجنا  املع  بناج  زا  عامجا  ظفل  قالطا  رد  هحماسم  ود  اجنیا  هب  ات 

؟ دوب هچ  املع  یخرب  قافتا  رب  عامجا  ظفل  قالطا  رد  لّوا  هحماسم  * 

عامجا دـنچره  دـش ، هتفگ  عامجا  دـشاب  ناشئارآ  لاوقا و  نمـض  رد  ماـما  لوق  هک  اـملع  زا  یخرب  قاـفتا  رب  هحماـسم  باـب  زا  هک  دوب  نیا 
. تسا املع  همه  عمجت  ّلک و  قافتا  یقیقح ،

؟ تسا هنوگچ  روبزم  قالطا  رد  هحماسم  نیمود  لصاح  * 

يأر دنچره  تسا ، عامجا  دنکب ، مه  ماما  تقفاوم  يأر و  زا  فشک  هک  یقافتا  دناهتفگ : هداهن و  رتارف  لوا  هحماسم  زا  ار  اپ  هک : تسا  نیا 
. دشابن اهنآ  رد  لخاد  ماما 
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؟ تسیچ ثحب  هجیتن  روکذم  هحماسم  ود  نتفرگ  رظن  رد  اب  * 

نـکمم و ریغ  اـطخ  رب  ناـشعمجت  مدرم ، فرع  تداـع و  رظن  زا  هـک  اـملع  زا  ياهفیاـط  قاـفتا  زا : تـسا  تراـبع  عاــمجا  هـک  تـسا  نـیا 
. دشاب لاحم  ماما  زا  هدش  رداص  یعقاو  مکح  هب  ناشندیسرن 

؟ تسا یقیقح  قوف  فیرعت  رد  عامجا  قالطا  ایآ  * 

. تسا يرگید  رما  یحالطصا  عامجا  تسین و  یقیقح  قالطا  نیا  ریخ ، دش  هتفگ  البق  هچنانچ 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  دهاش  * 

. تسا هدمآ  يدعب  نتم  رد  هک  تسا  يرما  ود  لاقم ، یعّدم و  نیا  رب  دهاش 
49 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دراد دوجو  هحماسم  ماما  يأر  اب  نیعمجم  لاوقا  مامضنا  رد  ارچ  دیئامرفب  احیضوت  * 

هکنآ لاح  دناهتـشاذگ و  عامجا  ار  نآ  مان  هتخیر و  مه  يور  ار  فوشکم  فشاک و  رگید ، ترابع  هب  ای  لولدـم و  لـیلد و  اـجنیا  رد  اریز 
. دوشیم قالطا  لیلد  سفن  رب  عامجا ،

رد روطنیمه  دـنداهن ، عامجا  مان  هحماسم  يور  زا  دوب  اهنآ  نایم  رد  ماما  هک  ياهفیاط  قاـفتا  رب  یلوخد  عاـمجا  رد  هک  روطناـمه  ینعی :
. دراد حماست  نداهن  عامجا  مان  فوشکم ، فشاک و  عومجم  رب  زین  اجنیا 

؟ درادن دوجو  اجنیا  رد  عامجا  اب  یلوخد  عامجا  رد  حماست  نایم  یتوافت  ایآ  * 

. تسا هحماسم  رد  هحماسم  هکنیا  ای  هحماسم ، ود  اجنیا  رد  دوب و  هحماسم  کی  اجنآ  رد  ارچ ،

؟ دینک نشور  هصالخ  روط  هب  ار  روکذم  هحماسم  ود  * 

. دش قالطا  مامالا  ادع  نم  قافتا  رب  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  لکلا  قافتا  نامه  حلطصم  عامجا  هکنیا : هحماسم  کی  فلا :
لوخد هلزنم  هب  فشک  نیا  اجنیا  رد  تسا و  موصعم  يأر  زا  فشاک  املع  رظن  قافتا  تاعامجا ، زا  عون  نیا  رد  هکنیا : هحماسم  کی  و  ب :

. تسین لخاد  هکنآ  لاح  تسا و  هدش  ضرف  نیعمجم  نیب  رد  ماما 

؟ تسیچ حماست  ود  نیا  هفسلف  * 

: ینعی دشاب . هعبرا  هلدا  ماکحا  عبانم  هک  دناهدراذگ  نیا  رب  ار  انب  لوا  زا  ناملسم  ياهقف  هک : تسا  نیا 
. تسا حلطصم  عامجا  نامه  زین  عامجا  زا  ناشدارم  عامجا و  لقع ، تنس ، باتک ،

فشاک ینعی : تسا  یکی  حلطـصم  عامجا  اب  طانم  رد  یلو  تسین  حلطـصم  عامجا  هک  میروخیمرب  یتاملک  هب  اهنآ  تاملک  رد  رگا  لاح :
. تسا موصعم  لوق  زا 

. دیمان یمجنپ  لیلد  ار  نآ  ناوتیمن  و  تسا ، عامجا  همه  زا  رتبسانم  هک  دشاب ، هناگراهچ  عبانم  نآ  زا  یکی  تحت  رد  دیاب  اذل : و 
50 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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نع قالطالا  اذه  جورخب  عطقلا  بجوی  عامجالا  ۀّیّجح  یلع  ۀّماعلا  رثکأ  ۀّـصاخلا و  تالالدتـسا  نیقیرفلا و  تافیرعت  یلع  عالّطالا  و  نتم :
تـسّدق  ) نیلـضافلا دّیـسلا و  نم  تفرع  دق  امک  همدع . ۀـلزنم  قافتالا  اذـه  نع  جرخ  نم  دوجو  لیزنتل  ۀـحماسملا  یلع  هئانب  حلطـصملا و 

. ۀّجح مهعامجاف  مهیف ، مالّسلا  هیلع  مامالا  لوق  لوخد  ملع  ترثک  وا  ّتلق  ۀعامج  ّلک  ّنأ  نم  مهرارسأ )
حداق رـصعلا  ءاملع  نم  دحاولا  جورخ  ّنأ  یلع  عامجالا  يوعد  : » نم عئارـشلا  قیلعت  یف  یناثلا  ققحملا  نم  ءیجیـس  ام  اذه  یف  کیفکی  و 

. ّلکلا قافتاب  عامجالا  فیرعت  یلع  نیقیرفلا  قابطإ  نم  تفرع  ام  یلإ  افاضم  عامجالا ،» داقعنا  یف 
لالدتـسالا یف  ةربعلا  ّنأل  اهیف ، ریـض  ۀـنیرق ال  نود  نم  اذـه  یلع  عامجالا  ظفل  قالطإ  یف  ۀـیناثلا  وا  یلوـألا  ۀـهجلا  نم  ۀـحماسملا  ّنإ  ّمث 

عجرملا وه  يذلا  مالکلا  یف  ۀنیرقلا  ءافخإ  ناک  ّلکلا  دنع  ۀّجح  حلطصملا  عامجالا  لقن  ناک  ول  معن  ّلدتـسملل . لیلدلا  نم  ملعلا  لوصحب 
. الصأ سیلدت  مزلی  مل  ۀّجح  ّیعطقلا  لیلدلا  قلطم  لقن  ناک  وا  ۀّجح  عامجالا  لقن  نکی  مل  ول  اّمأ  اسیلدت . ریغلل 

موصعملا لوق  یلع  هلامتـشال  یه  اّمنإ  عامجالا  ۀّیّجح  ّنأ  رکذ  نأ  دعب  ّهنا  ثیح  هّللا  همحر  ملاعملا  بحاص  مالک  یف  ام  کلذ  نم  رهظی  و 
: لاق هدوجتسا ، مّدقت و  يذلا  ققحملا  مالکب  ضهنتسا  و 

هولعج یّتح  ۀّیهقفلا ، لئاسملل  هب  مهجاجتحا  دنع  عامجالا  يوعد  یف  مهلهاست  لصألا و  اذه  نع  باحصألا  نم  عمج  ۀلفغ  نم  بجعلا  «و 
یلع مهل  لیلد  ۀّیلج و ال  ۀنیرق  بصن  نود  نم  حالطـصالا  هیلع  يرج  يذلا  هانعم  نع  هب  اولدـعف  باحـصألا ، نم  ۀـعامج  قافتا  نع  ةرابع 

. یهتنا [ 15 «] هب ّدتعی  ۀّیّجحلا 
باحصألا نم  ۀعامج  قاّفتا  یف  ادوجوم  ّیحالطـصالا  عامجالا  ۀّیّجح  طانم  ناک  ام  دعب  هّلحم ، یف  مهحماست  مهتلهاسم و  ّنأ  تفرع  دق  و 

. نیقیرفلا نیب  ۀفورعملا  ّۀلدألا  نیوانع  یلع  ظّفحتلا  نم  تفرع  امل  عامجالا ، ظفل  ریغب  قاّفتالا  اذه  نع  مهریبعت  مدع  و 
51 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

مامالا ادع  نم  قافتا  رد  یحالطصا  عامجا  هدارا  مدع  رب  هاوگ  ود 

نیقی عطق و  بجوم  نآ ، ّتیجح  رب  ّتنس  لها  رتشیب  هعیش و  ءاهقف  تالالدتسا  عامجا و  زا  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  تافیرعت  رب  یهاگآ  و 
هحماسم رب  نآ  ءانب  یحالطـصا و  عامجا  زا  تسا ) ماما  يأر  زا  فشاک  هک  یتعامج  قافتا  رب  عامجا  قالطا  ینعی :  ) قـالطا نیا  جورخ  هب 

. قافتا نیا  زا  نیجراخ  دوجو  ندرک  ضرف  مدع  هلزنم  لزان  رطاخ  هب  مهنآ  دوشیم 
رب یتعامج  ره  عامجا  قافتا و  دـنتفگ : هک  یتسناد  هدـناوخ و  هماّلع  ققحم و  یـضترم و  دیـس  موحرم  بناج  زا  البق  ار  هیجوت  نیا  هچنانچ 
. دشابن عامجا  احالطصا  هچرگا  تسا ، تّجح  دوش ، هتسناد  ناشنایم  رد  ماما  يأر  هک  دایز ) ای  دشاب  مک  ناشدادعت  هکنیا  زا  معا   ) یمکح

نیا رب  نف  لها  عامجا  هکنیا  رب  ینبم  دنکیم ، تیافک  ار  وت  دمآ  دـهاوخ  عیارـش  هیـشاح  رد  یناث  ققحم  زا  يدوز  هب  هچنآ  ماقم  نیا  رد  و 
. دوشیم عامجا  داقعنا  زا  عنام  نارگید  قافتا  اب  وا  تفلاخم  رصع و  ياملع  زا  رفن  کی  جورخ  هک  تسا 

: هک تسا  نیا  رب  ینس  هعیش و  ياملع  قافتا  هک  یتسناد  البق  هک  نآرب  هوالع 
. دشابن جراخ  اهنآ  زا  يدحا  هک  يوحن  هب  املع  ّلک  قافتا  زا : تسا  ترابع  عامجا 

هحماسم ود  زا  کیره  رب  انب  عامجا  قالطا  رب  داریا  مدع 

نمـض رد  ماما  يأر  هک  املع  زا  یخرب  قافتا  رد  ار  لک  قافتا  يارب  عوضوم  عامجا  هک   ) لوا تهج  زا  هحماسم  نیاربانب : دیامرفیم  سپس 
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زا فشاک  اهنت  هدوبن و  ماـما  يأر  رب  لمتـشم  هک  هدـش  قـالطا  یقاـفتا  رب  عاـمجا  هک   ) مود تهج  زا  و  دوشیم ) قـالطا  دـشاب  اـهنآ  يأر 
اریز دوشیمن  عامجا  یعدم  سیلدت  ببس  هتـشادن و  يداریا  مالک  رد  هنیرق ) نودب   ) عامجا ظفل  قالطا  رد  تساهنآ ) اب  ترـضح  تقفاوم 

. تسا لیلد  زا  ملع  لوصح  هطساو  هب  شلالدتسا  رد  لدتسم  ياعدم 
لحم هک  یمالک  رد  هنیرق  ندرک  ناهنپ  ای  ندرواین و  نآ ، ریغ  هن  دـشاب و  تجح  املع  مامت  رظن  زا  یحالطـصا  عاـمجا  لـقن  اـهنت  رگا  هلب :

. تسا سیلدت  دشابیم  نارگید  عوجر 
سیلدت مزلتـسم  هنیرق  نودـب  عامجا  لقن  اساسا  دـشاب ، تجح  یعطق  لیلد  قلطم  لقن  هکنیا  ای  دـشابن و  تجح  لوقنم  عامجا  لقن  رگا  اّما :

. تسین
52 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ملاعم بحاص  مالک 

نـشور تسا  دراو  ملاعم  بحاص  مـالک  رب  هک  یلاکـشا  باحـصا ) مـالک  رد  عاـمجا  ياـعدا  ندوبن  سیلدـت  حـماست و  رد   ) هجو نیا  زا  و 
وکین ار  نآ  داهـشتسا و  ققحم  مالک  هب  تسا و  موصعم  لوق  رب  شلومـش  رطاخ  هب  عاـمجا  تیجح  دومرف : هکنیا  زا  دـعب  هک  ارچ  دوشیم ،

رد عامجا )  ) نآ هب  ناشزاین  ماگنه  رد  اهنآ  يراگنالهس  لصا و  نیا  زا  باحـصا  ياملع  زا  یعمج  ندوب  لفاغ  زا  اتفگـش  تفگ : تسناد ،
دناهدومن لودـع  نآ  یحالطـصا  يانعم  زا  بیترت  نیدـب  هتـسناد و  املع  زا  یخرب  قافتا  ار  عامجا  اهاعدا  نیا  ّیط  رد  یتح  هّیهقف ، لـئاسم 

تّجح ياج  هب  ار  نآ  نکل  دنرادن و  روبزم  قافتا  تیجح  رب  یلیلد  چیه  هکنآ  لاح  دـنروایب و  ناشمالک  رد  يراکـشآ  هنیرق  هکنیا  نودـب 
. دناهدرک لقن 

روکذم مالک  رب  لاکشا  ماقم  رد  خیش  خساپ 

عامجا تیجح  طانم  تسا و  تجح  لقن  عامجا  قالطا  زا  ناشدارم  هک  ارچ  هدوب ، اج  هب  باحصا  ياملع  حماست  لهاست و  هک  یتسناد  البق 
ندومن و ظفحت  ریبعت ، نیا  رب  اهنآ  هزیگنا  اریز  دـناهدرک ، ریبعت  عامجا  ظفل  هب  روبزم  قافتا  زا  دراد و  دوجو  باحـصا  زا  لوقنم  قاـفتا  رد 

. تسین دراو  باحصا  ياملع  هب  یهجوت  لباق  لاکشا  اذل  تسا و  هناگراهچ  نیوانع  زا  جورخ  مدع  تیاعر 
53 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) نیقیرفلا ...  تافیرعت  یلع  عالّطالا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: تسا یحماسم  هکلب  هدوبن  یحالطصا  عامجا  قافتا ، زا  عون  نیا  رد  عامجا  زا  دارم  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  تسا  لیذ  هاوگ  ود  نامه 
. دناهدرک ریبعت  لکلا ) قافتا   ) هب نآ  زا  هراومه  هدومن و  عامجا  يارب  ینس  هعیش و  ياملع  هک  یفیراعت  - 1

تجح یعامجا  هکنیا ، رب  دراد  تلالد  مامت  هک  هدیـسر  ام  هب  عامجا  تیجح  رب  تنـس  لـها  بلغا  هعیـش و  ياـملع  زا  هک  یتالالدتـسا  - 2
. دیامن نف  لها  همه  املع و  هلمج  زا  تیاکح  هک  تسا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 528 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ روکذم  هاوگ  ود  دوجو  زا  هلصاح  هجیتن  * 

نینچ هحماسم  يور  زا  هدوبن و  یحالطصا  عامجا  تسا ، موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  املع  زا  یعمج  قافتا  رب  عامجا  قالطا  هک : تسا  نیا 
. تسا هتفرگ  تروص  يریبعت 

یعدـم ییوگ  وت  تسا . هدـش  ضرف  مدـع  هلزنم  هب  نیفلاخم  تفلاخم  هدـش و  هظحالم  نیعمجم  افرـص  قـالطا ، نیا  رد  رگید : تراـبع  هب 
. تسا هتشاد  عطق  فلاخم  دوجو  مدع  هب  عامجا 

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  بلطم  لصاح  * 

هدومرف مه  لاقم  نیا  رب  دـهاش  یحالطـصا و  عامجا  ققحت  زا  رابخا  هن  تسا  تّجح  تیاـکح  لـقن و  عاـمجا ، یعدـم  دارم  هک : تسا  نیا 
. دش لقن  هک  تسا  همالع  ققحم و  یضترم ، دیس 

هعیـش ياملع  زا  عامجا  باب  رد  هک  یفیراعت  سفن  تشذگ ، لئاسم  نتم و  رد  هک  يدهاوش  مامت  زا  دیامرفیم : بلطم  نیا  نایاپ  رد  هتکن :
عقاو رد  هدشاعدا  تاعامجا  هکنیا  ام و  هتفگ  یتسرد  رب  تسا  یبوخ  هاوگ  دناهتسناد ، لکلا  قافتا  ار  عامجا  هراومه  هدیسر و  ام  هب  ینس  و 

. دناهدیمان عامجا  ار  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  ظاحل  اب  هک  دانتسا  دامتعا و  لباق  تسا  یلیلد  هکلب  تسین  عامجا 

؟ تسیچ اهیف ) ریخالل  ات  یلوالا ...  ۀهجلا  نم  ۀحماسملا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 

دنامهفیم بطاخم  هب  شلالدتسا  یط  رد  لدتسم  هک  ارچ  تسین ، عامجا  یعدم  سیلدت  ببس  هحماسم ، زا  رادقم  نیا  سفن  هک : تسا  نیا 
ار دوصقم  اـنعم و  نیا  هک  یظفل  ره  هب  لاـح  تسا  هدوـب  لـیلد  يور  زا  هدوـمن  لـصاح  عاـمجا  قـیرط  زا  هک  یمکح  رب  شنیقی  ملع و  هک 

. درادن یلاکشا  دنک  میهفت 

؟ تسیچ ۀنیرق )...  نود  نم   ) دیق زا  دارم  سپ  * 

هب تبسن  هنّیعم  هنیرق  اب  دنچره  عامجا  ظفل  قالطا  تسا ، ناهرب  تجح و  لقن  شدارم  هحماسم  ود  ره  رد  عامجا  لقان  نوچ  هک : تسا  نیا 
. دنزیمن فده  لصا  هب  يررض  دشابن  هارمه  شدوصقم  دارم و 
54 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ لکلا )...  دنع  ۀّجح  حلطصملا  عامجالا  لقن  ناک  ول  معن ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

مدع دشابن ، زیاج  ندرک  ءافتکا  یحالطصا  عامجا  ریغ  هب  دشاب و  تجح  ءاهقف  مامت  رظن  زا  یحالطصا  عامجا  لقن  اهنت  رگا  هک : تسا  نیا 
. دزادنایم هابتشا  هب  ار  نارگید  هک  ارچ  تسا ، سیلدت  ببس  عامجا  یعدم  مالک  رد  هنیرق  دوجو 

رب نوچ  اذل  تسا ، يرگید  زیچ  يو  دارم  هکنآ  لاح  تسا و  یحالطـصا ) عامجا  ینعی :  ) لکلا قافتا  يو  دوصقم  هک  دننکیم  نامگ  اریز 
. دریگیم رارق  سیلدت  فیدر  رد  روبزم  ياعدا  نارگید و  یهارمگ  ببس  هدرواین  هنیرق  شیوخ  دوصقم  دارم و 

عامجا و لقن  رگید  تسا ، تجح  یعطق  لیلد  قلطم  لقن  هکنیا  هب  میدش  دـهعتم  ای  تسین  تجح  لوقنم  عامجا  هک  میدـش  لئاق  رگا  نکل :
. دشابیمن سیلدت  مالک  رد  هنیرق  مدع 

؟) ناگدنونش  ) مهیلا لوقنم  هب  تبسن  ای  تسا  عامجا  یعّدم  لقان و  دوخ  هب  تبسن  حلطصم  ریغ  عامجا  ندروآ  رد  هنیرق  موزل  * 
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اریز تسا  نیبطاخم  ینعی  مهیلا  لوقنم  هب  تبسن 
و تسا ، یلوا  قـیرط  هب  حلطـصم  عاـمجا  رد  هک  دـنکیم  لـمع  نادـب  ملع  باـب  زا  شدوـخ  تسا و  لـصحم  لـقان ، يارب  یعاـمجا  نینچ 
هدومن و لصاح  ماما  يأر  هب  ملع  لقان  نوچ  يریرقت  ای  دشاب و  یسدح  هکنیا  ای  یظفل و  هچ  دشاب و  یلوخد  هچ  عامجا  نیا  تروصرهرد 

. درادن هنیرق  هب  يزاین  و  تسا ، دیدرت  نودب  دراد و  هیتاذ  تیجح  ملع  دنکیم و  لمع  دوخ  ملع  نیا  هب 
؟ هن ای  تسا  همهفم  هنیرق  بصن  لقان  هفیظو  ایآ  دوشیم  لاؤس  هک  تساجنیا  رد  تسا و  لوقنم  عامجا  نیبطاخم ، يارب  یعامجا  نینچ  اما 

. تسا لاؤس  دروم  مهیلا  لوقنم  هب  تبسن  نآ ، موزل  هنیرق و  بصن  سپ :

؟ ریخ ای  تسا  هنیرق  بصن  لقان  هفیظو  ایآ  قوف  يانبم  هب  هّجوت  اب  لاح  * 

درواین هنیرق  هچنانچ  درادـن و  ياهفیظو  لـقان  دـنادن ، تجح  اـقلطم  ار  یـسدح و )...  یلوخد ، زا  معا   ) هلوقنم تاـعامجا  دـهتجم  رگا  - 1
. تسا شزرا  دقاف  نیبطاخم  يارب  یلقن  نینچ  الصا  هک  ارچ  دوشیمن  هذخاؤم 

شدارم مادکره  هک  ارچ  تسین  مزال  هنیرق  بصن  زاب  دنادب ، تجح  اقلطم  ار  حلطصم ) ریغ  حلطصم و   ) هلوقنم تاعامجا  دهتجم  رگا  و  - 2
. دننکیم لمع  وا  هب  نیبطاخم  دشاب 

يانعم هب  عامجا  لقان ، دارم  هک  یتروص  رد  دنادب  تجح  ریغ  ار  حلطصم  ریغ  عامجا  تجح و  ار  حلطصم  لوقنم  عامجا  دهتجم  رگا  و  - 3
. تسا حیبق  مه  سیلدت  تسا و  هدرک  سیلدت  ّالا  تسا و  مزال  وا  رب  هنیرق  بصن  دشاب  یتعامج  قافتا 

55 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ملاعملا )...  بحاص  مالک  یف  ام  کلذ  نم  رهظی  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دش نایب  هچنآ  ساسا  رب  ملاعم »  » بحاص مالک  رب  تسا  لاکشا  کی  روهظ 

؟ تسا هدومرف  هچ  نآ  هب  عجار  اهقف  رظن  عامجا و  تّیّجح  اب  هطبار  رد  ملاعم »  » بحاص * 

هدرک و يراگنالهس  هنوگچ  هکنیا  و  موصعم ) لوق  زا  تیفـشاک   ) یلـصا نینچ  زا  املع  زا  یخرب  ندوب  لفاغ  زا  متفگـش  رد  تسا : هدومرف 
ار نآ  هدرک و  لودع  عامجا  یحالطـصا  يانعم  زا  اهاگ  اهاعدا  نیا  رد  دـننکیم و  اعدا  ار  نآ  عامجا ، هب  هّیهقف  لئاسم  رد  ناشزاین  ماگنه 

یقافتا نینچ  تیجح  رب  یلیلد  چیه  هکنآ  لاح  دـننک و  بسن  ناشمالک  رد  نآ  يارب  ياهنیرق  هکنیا  نودـب  دناهتـسناد  املع  زا  یخرب  قافتا 
. دناهدرک لقن  تجح  ياج  هب  ار  نآ  کلذعم  دنرادن و 

؟ تسا دراو  ملاعم  بحاص  مالک  نیا  رب  یلاکشا  هچ  خیش  رظن  هب  * 

: تسا دراو  ماقم  نیا  رد  ناشیا  مالک  رب  لاکشا  ود 
قالطا املع  زا  یخرب  عامتجا  رب  ار  لکلا  قافتا  هدـش و  يراگنالهـس  بکترم  عاـمجا  ظـفل  قـالطا  رد  باحـصا  دومرف : ناـشیا  هکنیا  - 1

. دناهدرک هک  تسا  یتلفغ  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هدومن 
. دناهدرکن باختنا  نآ  يارب  يرگید  ظفل  دندومن و  قالطا  ار  عامجا  ظفل  لیلد ، لقن  ماقم  رد  ارچ  دومرف : هکنیا  و  - 2

؟ تسیچ ملاعملا  بحاص  لّوا  لاکشا  زا  خیش  خساپ  * 

هب ءارغا  اهنآ  هک  تفگ  تسناد و  تلفغ  زا  یشان  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  لاکشا  زا  یلاخ  اجب و  اجنیا  رد  حماست  لهاست و  هک : تسا  نیا 
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؟ ارچ دناهدرک ، لهج 
مکحم لدتـسم و  ار  نآ  لیلد  تجح و  ندروآ  اب  دـنکیم  اعدا  ار  هچنآ  لالدتـسا ، ماقم  رد  هک  تسا  مزال  لدتـسم  رب  هک : روطنامه  اریز 

. دنک
: ینعی  ) تیجح كالم  طانم و  هک  اجنآ  زا  تسا و  تّجح  لقن  عامجا ، ندروآ  زا  ناشدارم  زین  ناشیا 

عامجا هب  ریبعت  نآ  زا  ۀحماسم  هتشادن و  هنیرق  هب  يزاین  دراد ، دوجو  نآ  رد  زین  رظن ) دروم  قافتا  رد  نآ  زا  فشک  ای  ماما  يأر  رب  لامتـشا 
. دشابیمن تلفغ  زا  یشان  رما  نیا  دناهدرک و 

؟ تسیچ ملاعم  بحاص  مود  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

و دشاب ، رما  راهچ  هقف  عبانم  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  ادتبا  زا  هک  دوب  نیا  دـندراذگ  عامجا  ار  قافتا  نیا  مان  هکنیا  رـس  اما  و  دـیامرفیم :
. دشاب عجار  رما  راهچ  نیا  زا  یکی  هب  امازلا  یلیلد  ره 

نانآ نایم  رد  تسا  یئانبم  کی  نیا  دندومن و  عامجا  دارفا  قیداصم و  رد  جردـنم  ار  نآ  دوب  رتکیدزن  عامجا  هب  روبزم  قافتا  نوچ  اذـل :
. دننکیم لمع  نادب  هک 

56 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ریغ وا  ّقحلا  لهأ  وا  ۀعیشلا  وا  نیملسملا  یلإ  افاضم  وا  قلطم  لوقب  عامجالا  لقنی  دق  قافتالل  یکاحلا  ّنإ  لوقنف : انرکذ  ام  تفرع  اذإ  نتم :

وا انباحـصأ  وا  انؤاملع  عمجأ  هلوقک : مامالا . ادـع  نم  یلإ  اـفاضم  هلقنی  دـق  و  نیعمجملا ، یف  ماـمالا  لوخد  هب  داری  نأ  نکمی  اّـمم  کـلذ 
هّنکل ّيوغللا ، ینعملا  یـضتقمب  ۀـلمتحم  مومعلا  ةدارا  ناک  نا  و  ع )  ) مامالا ادـع  نم  کـلذ  رهاـظ  ّناـف  ع ،)  ) تیبلا لـها  ءاـهقف  وا  اـنؤاهقف 

. حوجرم
رودصب لقانلل  ملعلا  لوصح  ضرف  نإ  ۀّجح و  لقنی  مل  ّهنأل  هلقن ، ۀّیّجح  مدع  یف  لاکـشإ  الف  ع )  ) مامإلا ادع  نم  یلإ  عامجإلا  فاضأ  نإف 

لقن یف  لخدی  یّتح  ع -)  ) مامإلا لوق  وه  و  مولعملا - لقنی  مل  ملعلا و  ببـس  لقن  اّمنإ  ّهنأ  ّالإ  قاّفتالا  اذه  ۀـهج  نم  ع )  ) مامإلا نع  مکحلا 
ربتعم ّیّنظ  لیلد  دوجو  وأ  ع )  ) مامإلا لوق  ۀقفاوم  ةداع  مزلتسی  اّمم  لوقنملا  ببـسلا  ّنأ  ضرف  ول  معن ، دحاولا . ربخب  ۀّنـسلا  ۀیاکح  ۀّجحلا و 
قّقحت یف  لاکـشإلا  نایب  ءیجیـس  نکل  همزال . یلإ  هنم  لاقتنالا  لداعلا و  ربخب  سوسحملا  ببـسلا  کلذ  تاـبثإ  نکمأ  اـنیلإ  ۀبـسنلاب  یّتح 

. کلذ
ریغلا ناویحلا  ءرخ  : » لاقی امک  فـالخلا ، لـباقم  یف  روکذـملا  قلطملا  عاـمجإلا  ع )  ) ماـمإلا ادـع  نم  یلإ  فاـضملا  عاـمجإلا  مکح  یف  و 

« اعامجإ اذـک  همکحف  اذـک  اّمأ  و  اذـک ، وه  فالخلا  ّلحم  ّنإ   » لاقی وأ  ریطلا » ءرخ  یف  اوفلتخا  اّمنإ  و  اـعامجإ ، سجن  ریطلا  ریغ  لوکأـملا 
. ادحاو الوق  هنوک  اذه : لثم  یف  هانعم  ّنإف 

57 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

اهقف بتک  رد  هلوقنم  تاعامجا  ماسقا 

: میئوگیم میراد ؛ حلطصم  ریغ  عامجا  حلطصم و  عامجا  یتسناد ، هکنیا  همدقم و  نایب  زا  سپ 
: عامجا لقان  ای  قافتا و  یکاح 

ار نآ  هکنیا  ای  تسا و  عامجا  مکح  نیا  لـیلد  دـیوگیم : دـنکیم و  لـقن  هیلا ) فاـضم  رکذ  نودـب   ) قلطم روط  هب  ار  عاـمجا  یهاـگ  - 1
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لاوقا رد  لخاد  اهنآ  اب  ار  ع )  ) ماما لوق  تسا  نکمم  هک  یتارابع  زا  ظافلا  نیا  ریغ  ای  قح  لها  هعیش ، نیملسم ، لیبق  زا  یتارابع  هب  فاضم 
. دنکیم هداد ، رارق  نیعمجم 

(. ع  ) تیبلا لها  ءاهقف  ای  انئاهقف و  ای  انباحصا و  ای  انؤاملع  عمجا  لثم : دنکیم  هفاضا  ع )  ) مامالا ادع  نم   ) هب ار  نآ  یهاگ  و  - 2
هدارا شیوغل  يانعم  ياضتقم  هب  ظفل  زا  هسفن  ّدـح  یف  هچرگا  دـهدیم ، ناشن  لقان  لوق  رد  ار  ع )  ) ماما ریغ  هدارا  اههیلافاضم  نیا  رهاـظ 

. تسا دامتعا  لباق  ریغ  حوجرم و  روکذم  لامتحا  نکل  و  تسا ، لمتحم  زین  مومع 

عامجا ظافلا  مکح 

هدرکن لقن  ار  تجح  لقان  هک  ارچ  تسین ، تجح  نآ  لقن  دـیدرتیب  دـهد  تبـسن  دـنک و  هفاضا  ع )  ) ماما ریغ  هب  ار  عامجا  لقان ، رگا  سپ 
ارچ هدش ، لصاح  لقان  دوخ  يارب  قافتا  نیا  تهج  زا  ع ،)  ) ماما بناج  زا  مکح  رودص  هب  ملع  دوش  ضرف  هچرگا  دـشاب ) دامتعا  لباق  ات  )

لخاد دـحاو  ربخ  هطـساو  هب  تنـس ، تیاکح  تجح و  لقن  رد  ات  ار ، ع )  ) ماما لوق  ینعی :  ) مولعم هن  هدومن و  لـقن  ار  ملع  ببـس  لـقان  هک 
. تسا رابتعا  دقاف  لوقنم  عامجا  زا  مسق  نیا  اذل  و  ددرگ ،

لیلد دوجو  اب  هکنیا  ای  تسا ، ع )  ) ماما لوق  اب  تقفاوم  مزلتـسم  اتداع  هک  تسا  يروما  زا  هدـش  لقن  ببـس  هک  دوش  ضرف  رگا  كاردتـسا 
ربخ هطـساو  هب  ار  املع ) قافتا  ینعی :  ) سوسحم ببـس  میناوتب  تسا  نکمم  یـضرف  نینچ  رد  ام ، هب  تبـسن  یّتح  دـشاب ، مزالم  ربتعم  یّنظ 

. مینک لقتنم  املع  يأر  اب  نآ  تقفاوم  و  موصعم ) يأر  ینعی :  ) شاهمزال هب  تابثا و  لداع  دحاو 
یقلطم عامجا  دوشیم ، هفاضا  ع )  ) ماما ریغ  هب  هک  یعاـمجا  مکح  رد  و  دـش . دـهاوخ  ناـیب  يرما  نینچ  ققحت  رد  لاکـشا  يدوز  هب  نکل 

تسا و سجن  اعامجا  هدـنرپ ، يانثتـسا  هب  لوکأم ، ریغ  ناویح  هلـضف  دوشیم : هتفگ  هچنانچ  دوشیم  رکذ  فالخ  لـباقم  رد  هک  دـشابیم 
ءیـش نالف  اما  تسا و  فالتخا  لحم  یئاذـک  مکح  دوشیم : هتفگ  لـثملا  یف  اـی  تسا . لوکأـم  ریغ  هدـنرپ  هلـضف  رد  فـالتخا  ارـصحنم 

نآ رد  همه  و   ) دراد دوجو  دحاو  لوق  کی  هلئـسم  نیا  رد  هک : تسا  نآ  ترابع  نیا  يانعم  سپ : تسا . نانچ  نینچ و  عامجالاب  شمکح 
. دشابیمن تجح  زین  عامجا  نیا  دش  هراشا  البق  هچنانچ  هتکن ): (. ) دنقفاوم مه  اب 

58 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ عامجالا )...  لقنی  دق  قافّتالل  یکاحلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 

: تسا مسق  ود  رب  اهقف  بتک  رد  هلوقنم  تاعامجا  هک : تسا  نیا 
. دنراد حلطصم  عامجا  رد  روهظ  هک  هدش  هدروآ  یتارابع  اب  تاعامجا  نیا  زا  یخرب  - 1

اذک و یلع  ّقحلا  لها  عامجا  ای  اذک و  یلع  ۀعیشلا  عامجا  ای  و  یلع ...  نوملـسملا  عمجا  ای  ۀّیعامجا و  ۀلأسملا  هذه  هتفگ : لقان  لثملا : یف 
. تارابعلا هذه  لاثما  اذک و  یلع  ۀّمالا  عمجا  ای 

هدروآ هنوگ  هس  رب  دوخ  مسق  نیا  هک  دـنراد  مامالا  ادـع  نم  قافتا  رد  روهظ  هک  تسا  هدـمآ  یتارابع  اـب  تاـعامجا  زا  رگید  یخرب  و  - 2
: دوشیم

: دیوگیم عامجا  یعدم  یهاگ  فلا :
نم قافتا   ) رب تلالد  هک  یتاریبعت  لیبق  نیا  زا  اذک و  مکحلا  انئاهقف  عامجاب  ای  اذک و  یلع  انئاملع  عمجا  ای  تیبلا و  لها  ءاهقف  عامجا  اذـه 
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. دنراد مامالا ) ادع 

؟ يوغل ای  تسا  یفرع  مامالا ) ادع  نم  قافتا   ) رد روهظ  زا  دارم  * 

لماش قوف  تاریبعت  يوغل  ياـنعم  بسح  هب  هنرگو  تسا  ماـمالا  ادـع  نم  دوشیم  هدـیمهف  تاریبعت  نیا  زا  اـفرع  هچنآ  ینعی : تسا ، یفرع 
. تسا املع  ملعا  دوخ  ماما  هک  ارچ  دوشیم  زین  ماما 

. دوشیمن انتعا  یتالامتحا  نینچ  هب  نکل  تسا و  لمتحم  ماما  هب  تبسن  لومش  تیمومع و  تارابع  هنوگ  نیا  رد  نیاربانب :

؟ حلطصم ریغ  ای  دناحلطصم  یتاعامجا  نینچ  * 

. دناتیجح هنوگره  دقاف  هکلب  حلطصم ، ریغ  هن  دناحلطصم و  هن 

؟ دنتسین حلطصم  عامجا  یتاعامجا ، نینچ  ارچ  * 

. تسا لکلا  قافتا  حلطصم  عامجا  هکنآ  لاح  دنکیم  لقن  ار  مامالا  ادع  نم  قافتا  لقان  اریز 

؟ تسیچ مامالا )...  ادع  نم  یلا  عامجالا  فاضا  ناف   ) تارابع زا  دارم  * 

. دنرادن تیجح  یتاعامجا  نینچ  هک : تسا  نیا 
لیلد هب  اذل  هدوب و  شدوخ  فشک  سدح و  هدومن  لقن  هچنآ  هکلب  دشاب ، تجح  هکنیا  ات  هدرکن  ماما ) يأر  ینعی :  ) تجح لقن  لقان ، اریز 

. نارگید هن  تسا و  تجح  شدوخ  يارب  ماما  يأر  زا  یفشک  سدح و  نینچ  هدومن  نیقی  ماما  لوق  هب  هکنیا 

؟ تسیچ لوقنملا )...  ببّسلا  ّنا  ضرف  ول  معن :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

هک دشاب  یبابسا  زا  دیامنیم ، لقن  لقان  هک  ار  یفشک  نینچ  مینک ، ضرف  هچنانچ  هلب : هک : تسا  نیا 
59 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

داجیا نیقی  عطق و  يرهاظ ) مکح  کی  ینعی :  ) ربتعم لیلد  کی  ای  و  یعقاو ) مکح  ینعی :  ) موصعم يأر  هب  یـسکره  يارب  تداع  بسح  هب 
: دیوگیم لقان  هک  یتقو  لثملا  یف  دنکیم ،

: هک دشاب  ياهنوگ  هب  اذک ...  یلع  راصمالا  راصعالا و  عیمج  یف  ءاملعلا  عمجا 
املع مامت  هک  هدوب  راک  رد  يربتعم  لیلد  هک  میدرکیم  نیقی  ای  میدزیم و  ماما  يأر  هب  یعطق  سدح  میدـیدیم ، ار  قافتا  نیا  مه  ام  رگا 

. میدیسریم ماما ) يأر   ) مزال هب  موزلم  زا  ای  ّببسم و  هب  ببس  زا  دناهداد و  يرظن  نینچ  يرصع  ره  رد 
. دش دهاوخ  تابثا  اعدم  نیا  هدنیآ  رد  هک  دنکیمن  لقن  ار  یعامجا  نینچ  زگره  عامجا  لقان  تفگ : دیاب  نکل  و 

ای لبق و  نکل  دراد ، حلطـصم  عامجا  رد  روهظ  هدروآ و  قلطم  لوق  هب  ار  عامجا  هک  یعامجا . اذه  دـیوگیم : عامجا  یعدـم  یهاگ  و  ب :
. دریگیم ار  روهظ  نآ  يولج  هک  دروآیم  ار  هلباقم  هنیرق  ییاعدا  نینچ  زا  دعب 

؟ هچ ینعی  هلباقم  هنیرق  * 

نالف رد  نکل  دـنراد ، عامجا  هلئـسم  نالف  رد  املع  دـیوگیم : لثملا  یف  ای  دـهدیم ، رارق  فالخ  لباقم  رد  ار  عامجا  ياـعدا  هکنیا  ینعی :
: دنکیم روصتم  ار  لامتحا  ود  یلبق  ياعدا  دراد و  تینیرق  تیحالص  ریخا  مالک  نیا  هک  دناهدرک  فالتخا  هلئسم 
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. تسا دنمشزرا  هجیتن  رد  دشاب  دارم  حلطصم  عامجا  هداد و  رظن  املع  همه  اسبهچ  هکنیا  - 1
. تسا شزرا  دقاف  سپ  يدعب  هنیرق  يور  زا  مهنآ  دنشاب  هدرک  توکس  یخرب  ول  دشاب و  فلاخم  دوجو  مدع  دارم  اسبهچ  هکنیا  - 2

. دنرادن تیجح  هدوب و  شزرا  دقاف  زین  تاعامجا  لقن  زا  مسق  نیا  هجیتن  رد  لالدتسالا . لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  لاح :
. دوشیم یسررب  يدعب  نتم  رد  تسا و  عامجا  عون  نیرتفیعض  هک  اذک  یف  فالخ  ال  دیوگیم : عامجا  یعدم  یهاگ  و 

60 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلع هفاضأ  وأ  عامجإلا  قلطأ  نإ  و  کلذ . هبش  و  بهذملا ، ۀّیضق  وأ  باحصألا ، رهاظ  ّهنأ  و  فالخلا ، مدع  لقن  رکذ : اّمم  فعضأ  و  نتم :

رهاظف ۀـّیّجحلا - یف  هحدـق  مدـعل  مدـعلا ، ۀـلزنم  فلاخملا  دوجو  لیزنتل  ۀـحماسم - ول  مّدـقتملا و  حلطـصملا  ینعملا  ةدارإ  هنم  رهظی  هجو 
ربخلا یف  لخدیف  ع )  ) مامإلا لوقل  نّمضتم  ّیحالطـصالا  عامجإلا  ّنأ  نم  تفرع  امل  ع ،)  ) مامإلا مکح  ینعأ  ۀّنـسلل  ۀیاکح  اهنوک  ۀیاکحلا 

: ّنأ ّالإ  ثیدحلا ، و 
: روما دحأ  ع )  ) مامإلا لوقب  یکاحلا  ملع  دنتسم 

(. ع  ) مامإلا لوقب  ملعلا  هل  لصحیف  مهنایعأ ، فرعی  ۀعامج ال  ۀلمج  یف  ع )  ) مامإلا نم  مکحلا  عمس  اذإ  امک  ّسحلا ، اهدحأ :
خیشلا حّرص  اذل  و  امهریغ ؛ نیدّیـسلا و  نیخیـشلاک و  عامجإلل ، نیکاحلا  ءالؤه  نم  دحأل  قفّتی  مل  ّهنأ  امزج  ملعن  لب  ۀّلقلا ، ۀیاغ  یف  اذه  و 

ۀفرعم یلإ  لّصوتلا  نکی  مل  فطللا  ةدـعاق  ول ال  ّهنأب  فطللا - بوجو  باب  نم  عامجإلا  رکنأ  ثیح  دّیـسلا  یلع  دّرلا  ماـقم  یف  ةّدـعلا - یف 
. نیعمجملل مامإلا  ۀقفاوم 

. نیمّدقتملا نم  هریغ  نع  هب  لوقلا  یکح  و  ةّدعلا ، یف  خیشلا  هرکذ  ام  یلع  فطللا  ةدعاق  یناثلا :
و هتیاـکح ، یلع  داـمتعالل  هجو  ـالف  هیلإ  یکاـحلا  دانتـسا  ملع  اذإـف  هـّلحم - یف  رکذ  اـم  یلع  حیحـص - ریغ  هـیلإ  دانتـسالا  ّنأ  یفخی  ـال  و 

اهریغ نم  اهنم و  فرعتس  و  ةّدعلا ، نع  [ 16] مّدقتملا همالک  نم  تفرع  امل  ةدعاقلا ، هذه  یلإ  ةدنتسم  اهّلک  خیشلا  تاعامجإ  ّنأ  ضورفملا 
. هبتک نم 

61 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

یلبق مسق  ود  زا  ریخا  عامجا  تّیفعضا  هجو 

رهاظ لیبق : زا  یظافلا  ندروآ )  ) ای مکح و  کی  رد  لقان ) طسوت   ) تسا فالتخا  مدع  لقن  روکذم ) مسق  ود   ) میتفگ هچنآ  زا  رتفیعض  و 
. تسا نآ  دننام  بهذملا و  ۀّیضق  باحصا ،

يانعم هدارا  هک  يروط  هب  دومن  هفاضا  یهیلافاضم ) هب   ) ار نآ  هکنیا  اـی  دروآ  هیلا ) فاـضم  نودـب   ) قلطم ار  عاـمجا  ظـفل  لـقان )  ) رگا و 
فلاخم دوجو  نوچ  دـشاب ، مدـع  هلزنم  هب  فلاخم  لیزنت  هظحالم  هب  ول  دوش و  راکـشآ  هفاـضا ) اـی  قـالطا و   ) نآ زا  یحالطـصا  عاـمجا 

يأر ینعی   ) ّتنـس تیاـکح  لـقن و  هک ، تسا  نیا  یتیاـکح  نینچ  رهاـظ  تسا ، هدوـمنن  دراو  عاـمجا  ّتیجح  عاـمجا و  قـقحت  هب  يررض 
. تسا هدوب  ماما ) زا  هرداص 

نیقی ملع و  دنتـسم  هکنیا  رگم  دوشیم ، ثیدح  ربخ و  قیداصم  رد  لخاد  هجیتن  رد  تسا ، ع )  ) ماما لوق  نمـضتم  یحالطـصا  عامجا  اریز 
. دشاب لیذ  روما  زا  یکی  ع )  ) ماما يأر  هب  لقان ) )

هنیع هصخـش و  هب  ار  نیعمجم  نآ  تیوه  هک  دونـشب  دراد  رارق  یتعامج  نمـض  رد  هک  ع )  ) ماما زا  ار  یمکح  لقان ، هکنیا  لـثم  ّسح : - 1
. دنک لصاح  ماما  يأر  هب  ملع  هلیسونیدب  دسانشیمن و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 534 

http://www.ghaemiyeh.com


موحرم لثم : عامجا  نیلقان  زا  يدـحا  يارب  هک  میراد  یعطق  ملع  اـم  هکلب  تسا ، یمک  تردـن و  تیاـهن  رد  یهاـگآ  عـالطا و  زا  وحن  نیا 
ةّدـع  » باتک رد  یـسوط  خیـش  اذـل  و  تسا ، هداتفین  قاـفتا  يرما  نینچ  هریغ  هرهز و  نب  دیـس  یـضترم ، دّیـس  یـسوط ، خیـش  دـیفم ، خـیش 

: هک تسا  هدومن  حیرصت  هدومن ، راکنا  فطل  باب  زا  ار  عامجا  تیجح  هک  یضترم  دیس  رب  ّدر  ماقم  رد  لوصالا »
ماما لوق  فشک  هار  اهنت  ناشیا  رظن  زا  ینعی :  ) تشادـن دوجو  نیعمجم  يارب  ع )  ) ماما لوق  هب  یبایتسد  ناکما  دوبیمن  فطل  هدـعاق  رگا 

(. تسا فطل  هدعاق 
تیاکح هتـشذگ  ياملع  نیمّدقتم و  زا  ار  نآ  هب  لوق  هدومرف و  رکذ  لوصالا » ةّدع   » باتک رد  یـسوط  خیـش  هچنآ  رب  انب  فطل : هدعاق  - 2

. تسا فطل  هدعاق  دومن ،
مولعم هدـعاق  نیا  هب  عامجا  یکاح  دانتـسا  رگا  سپ  تسین ، تسرد  دـش  رکذ  شّلحم  رد  هچناـنچ  هدـعاق  نیا  هب  دانتـسا  هک  دـنامن  یفخم 

، تسا هدعاق  نیا  هب  دنتـسم  یـسوط  خیـش  تاعامجا  مامت  هک  تسا  نیا  ضرف  درادن و  دوجو  وا  تیاکح  رب  دامتعا  رد  یهجو  چـیه  دوش ،
. دیمهف یهاوخ  شاهباتک  رگید  باتک و  نآ  زا  يدوز  هب  يدیمهف و  لوصالا » ةدع   » زا یلبق  تارابع  زا  هچنانچ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ فالخلا )...  مدع  لقن  رکذ  اّمم  فعضا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: دیوگب عامجا  یعّدم  هک  تسا  نیا  تاریبعت  نیرتفیعض  هکنیا  تسا و  ءاهقف  باتک  رد  هلوقنم  تاعامجا  زا  موس  مسق  نایب 
اذک یف  فالخ  ای ال  اذک و  اندعاوقب  بسنا  ای  اذک و  بهذملا  ۀیضق  ای  و  اذک ، باحصالا  رهاظ 

؟ تسیچ تاریبعت  نیا  زا  کیره  رد  تّیفعضا  هجو  * 

: هک تسا  نیا 
تابثا هب  يوتف  دـناقفاوم و  همه  ایآ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح  درادـن ، دوجو  هلئـسم  رد  یفلاخم  هک : تسا  نیا  ياـنعم  هب  فـالخ ، ـال  - 1

. دشابیمن ملسم  بلطم  نیا  دناهداد ، هلئسم 
يرگید روـط  نارگید  تشادرب  مهف و  تسا  نکمم  هکنآ  لاـح  تسا و  نینچ  باحـصا  تاریبـعت  زا  نم  مـهف  ینعی : باحـصألا  رهاـظ  - 2

. دشاب
. دنریذپن نیبطاخم  دیاش  هکنآلاح  تسا و  رتکیدزن  هعیش  ام  دعاوق  هب  نآ  هب  ندیسر  هدعاق  هلئسم و  ینعی : اندعاوقب ، بسنا  - 3

. تسا تیجح  شزرا و  دقاف  زین  عامجا  لقن  زا  مسق  نیا  هتکن :

؟ تسا يریبعت  هچ  ریخا  ریبعت  لوق و  زا  رتفیعض  * 

. افالخ هیف  ملعن  ال  دیوگب : عامجا  یعدم  لقان و  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ هجو )...  یلع  هفاضا  وا  عامجالا  قلطا  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

قلطم روط  هب  ار  عامجا  هچ  دشاب ، حلطصم  عامجا  شدارم  عامجا ، لقان  رگا  ینعی : تسا ، حلطصم  عامجا  لقن  هک  دشابیم  لوا  مسق  نییبت 
يرگید و زیچ  هب  دـهد  تبـسن  ینعی  دـنک  هفاضا  ار  عامجا  هچ  یعاـمجا . مکحلا  اذـه  دـیوگب : لـثملا  یف  درواـیب و  هیلا  فاـضم  نودـب  و 
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يرگید و زیچ  هب  دـهد  تبـسن  ینعی  دـنک  هفاضا  ار  عامجا  هچ  یعاـمجا . مکحلا  اذـه  دـیوگب : لـثملا  یف  درواـیب و  هیلا  فاـضم  نودـب  و 
هک اریز  دـشاب ، هحماسم  يور  زا  مدـع ، هلزنم  هب  فلاخم  دوجو  لیزنت  باب  زا  مود )  ) قالطا نیا  ول  و  ۀـّمالا . عاـمجا  مکحلا  اذـه  دـیوگب :

باب رد  لخاد  هک  تفگ  ناوتیم  اذـل  تسا و  تجح  لوق  لـقن  یتیاـکح ، نینچ  تقیقح  رد  تسین ، عاـمجا  تیجح  هب  رـضم  وا  تفلاـخم 
. دشاب تجح  دیاب  دحاو ، ربخ  هلدا  ساسارب  تسا و  دحاو  ربخ 

لـصاح یهار  هچ  زا  موصعم  لوق  هب  لقان  ملع  دید  دیاب  هک  ارچ  دنـشزرا ، دـقاف  هلوقنم  تاعامجا  هنوگنیا  هک  دـنکیم  مکح  فاصنا  اما 
. تسا هدش 

؟ دراد دوجو  ماقم  نیا  رد  موصعم  لوق  هب  لقان  یبایتسد  يارب  ییاههار  هچ  عومجم  رد  * 

. دراد دوجو  سدح  هار  فطل 3 - هار  سح 2 - هار  - 1 لیبق : زا  یساسا  هار  هس 
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؟ تسیچ یکاحلا )...  ملع  دنتسم  ّنا  اّلا   ) ترابع زا  دارم  * 

روکذم روما  زا  یکی  شدنتـسم  دراد ، نیقی  ملع و  ع )  ) ماما يأر  هب  هک  تسا  یعدم  دنکیم و  لقن  ار  عامجا  هک  یـسکره  هک : تسا  نیا 
. تسا

؟ تسیچ عمس )...  اذا  امک  سحلا : اهدحا   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  سح  هار  هبساحم  یسررب و 
دراد نیقی  هک  یتعامج  نایم  رد  نکل  تسا ، هدینش  ماما  زا  ار  یعرش  مکح  شدوخ  تسا ، عامجا  لقان  هک  عامجا  لصحم  عبتتم و  صخش 

. دنکیم عامجا  ياعدا  هک  تسا  نیقی  نیا  لابند  هب  اذل  تسا و  هتخانشن  ار  ماما  هصخشب  وا  تسا ، هدوب  ماما  اهنآ  زا  یکی 
. دنمانیم یلوخد  ای  ینمضت  ار  یعامجا  نینچ  هتکن :

؟ تسیچ ۀّلقلا )...  ۀیاغ  یف  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 

سدقم نوچ  يدارفا  ردان  هکلب  تسا ، مک  رایسب  تبیغ  نامز  رد  نکل  تسا  شزرا  ياراد  هویش  نیا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  خیـش  بانج  رظن 
نآ ناوتیمن  هک  دناهدومن ، عامجا  ياعدا  سپس  دناهتخومآ و  ترضح  زا  ار  یلئاسم  ع )  ) ماما رضحم  هب  یبایفرـش  رد  هک  دنتـسه  یلیبدرا 

. دیمان یلوخد  عامجا  ار 
هتـشاد و رـشن  رـشح و  اهنآ  اب  هدومنیم و  تکرـش  سلاجم  رد  مدرم  هک  دروخیم  ع )  ) ماما روضح  نامز  درد  هب  اهنت  یلوخد  عامجا  سپ 

يردان ضرف  مه  نیا  هک  دشاب  هتخانش  ار  ماما  شدوخ  هکنیا  نودب  تسا  هدینـش  ار  ماما  رظن  تارظن  عمج  نایم  رد  سلجم  رد  هدنوشدراو 
. تسا

؟ تسا نکمم  تبیغ  نامز  رد  روکذم  ضرف  ایآ  * 

ات درادن ، سانـشان  تروص  هب  ول  ار و  اهنآ  اب  رـشن  رـشح و  یمومع و  سلاجم  رد  روضح  يانب  دـنابیاغ و  رهاظ  بسح  هب  ماما  اریز  ریخ ،
. دنک لصاح  نیعمجم  نایم  رد  ماما  لوخد  هب  نیقی  یسک  هکنیا 

؟ تسا هدومن  ییاعدا  نینچ  نونکات  یلوخد  عامجا  نایعدم  زا  یسک  ایآ  * 
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. دناهدرکن یئاعدا  نینچ  دنایلوخد  عامجا  نایعدم  هک  یضترم و ...  دیس  دیفم ، خیش  ریخ 

؟ تسیچ ةّدعلا )...  یف  خیشلا  حّرص  اذل  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا هب  تسا  یسوط  خیش  فارتعا 
. میرادن ع )  ) موصعم لوق  فشک  یبایتسد و  يارب  یهار  میریذپن ، ار  فطل  هدعاق  رگا 

؟ تسیچ ةّدعلا )...  یف  خیشلا  هرکذ  ام  یلع  فطللا  ةدعاق  یناثلا :  ) ترابع زا  دارم  * 

. فطل هدعاق  زا  تسا  ترابع  اهقف  عامجا  قیرط  زا  ماما  لوق  فشک  هار  اهنت  هکنیا : رب  ینبم  تسا  رگید  یخرب  یسوط و  خیش  ياعدا  نایب 
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رب املع  عامتجا  تروص  رد  ع )  ) ماما هک  تسا  یـضتقم  فطل  دـندوب ، قفتم  مه  اب  ياهلأـسم  مکح  رد  رـصع  کـی  ياـهقف  همه  رگا  ینعی :
زین ناشیا  دتفین و  ناگدنیآ  تسد  هب  یتسردان  دنـس  هدشن و  تسرد  عامجا  ات  دـنک  فالخ  ءاقلا  راهظا و  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هابتـشا  اطخ و 

. دشاب هدناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  تلاسر 
ماما هکنیا  رب  دراد  تلالد  دوخ  رما  نیا  دوبن  یفلاخم  لوق  چـیه  اهنآ  قافتا  لباقم  رد  دـندش و  قفتم  روما  زا  يرما  رب  اـهقف  همه  رگا  سپ :

یضتقم فطل  بوجو  هک  ارچ  دومنیم . راکـشآ  دوبیم  اهنآ  قافتا  فالخرب  هک  ار  قح  ای  راهظا و  ار  دوخ  هنرگو  تسا  قفاوم  اهنآ  اب  زین 
. تسانعم نیا 

؟ تسا هنوگچ  نیملکتم  ناسل  زا  فطل  هدعاق  ریرقت  * 

( یلاعت هللا  یلع  بجاو  وه  ۀیصعملا و  نع  هدّعبی  ۀعاطلا و  یلا  دبعلا  بّرقی  ام  فطّللا  : ) دنیوگیم
. دنافطل قیداصم  زا  همئا و ...  بصن  بتک ، لازنا  لسر ، لاسرا  دنیوگیم : سپس 

؟ تسیچ حیحص )...  ریغ  هیلا  دانتسالا  ّنا  یفخی  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 

. دشابیمن تسرد  هدعاق  نیا  هب  دانتسا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  يراصنا  خیش  بانج  رظن 

؟ تسیچ ةدعاقلا )...  هذه  یلا  ةدنتسم  اهّلک  خیشلا  تاعامجا  ّنا  ضورفملا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

تابثا هب  هار  ود  ره  زا  هدرک و  کسمت  یلقن  یلقع و  لیلد  هب  فطل  هدعاق  هقیرط  رب  لوصالا » ةدع   » باتک رد  خیـش  موحرم  هک : تسا  نیا 
. تسا هتخادرپ  نآ 

؟ تسیچ یسوط ) خیش  يانبم   ) فطل هدعاق  نوماریپ  مظعا  خیش  بانج  رظن  * 

تایاور رابخا و  قیرط  زا  هک  تسا  فراعتم  ياههار  زا  اهنآ  غـالبا  ماـکحا و  ناـیب  ماـما  هفیظو  اریز  تسین  تسرد  اـنبم  نیا  هک : تسا  نیا 
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  يرایسب  لماوع  للع و  رثا  رد  اهنآ  زا  یخرب  نکل  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا 

 ...( ّالا مالعالا و  غالبالا و  بجی  فطل  هدعاق  ياضتقم  هب  : ) دییوگب ات  هدرکن  ریصقت  ماما  اذل  و 
. دومن لصاح  ماما  يأر  هب  عطق  هار  نیا  زا  ناوتیمن  تسا و  لطاب  هتفرگ  تروص  انبم  نیا  رب  هک  مه  یتاعامجا  تسا و  لطاب  انبم  نیا  سپ 
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یلع ّینبم  رخآ  قیرطب  هصاصتخا  ۀّمالا و  لاوقأ  عّبتت  نم  مالّسلا  هیلع  مامالا  لوق  فاشکتسا  یف  هّرس - سّدق  دّیـسلل  هتکراشم  يوعدف  نتم :
نیلوق یلع  ۀّیمامالا  تفلتخا  اذإ  ام  مکح  یف  ةّدعلا -، یف  لاق  هّرـس ، سّدـق  ّهناف  [ 17 ،] ضعب اهاعّدا  نإ  ۀتباث و  ریغ  فطللا - ةدـعاق  بوجو 

-: هفالخ یلع  مهّلک  نوقابلا  و  هسفنب ، فرعی  هجو ال  یلع  مالّسلا  هیلع  مامالا  لوق  نیلوقلا  دحأ  نوکی 
روهظلا و ال هیلع  بجی  مل  اهب  عوطقم  ۀّنس  وا  باتک  نم  لیلد  مالّـسلا  هیلع  مامالا  هب  درفنا  يذلا  لوقلا  یلع  ناک  ناف  کلذ ، قّفتا  یتم  ّهنإ  »

نّیبی نم  راهظإ  وا  روهظلا  هیلع  بجو  لیلد  هیلع  نکی  مل  یتم  و  فیلکتلا ، ۀـحازإ  یف  فاک  لیلدـلا  نم  دوجوملا  ّنأل  کلذ ، یلع  ۀـلالدلا 
هیلع ماـمالا  دـنع  ّقحلا  نوکی  نأ  زوجی  ّهنأ  : » اریخأ ّيوسوملا  نیـسحلا  نب  ّیلع  یـضترملا  رکذ  و  لاـق : نأ  یلإ  ۀـلأسملا - کـلت  یف  ّقحلا 
هعم امب  هب و  عافتنالا  نم  انتوفی  ام  ّلکف  هراتتسا ، یف  ببـسلا  نحن  اّنک  اذإ  ّانأل  روهظلا ، هیلع  بجی  و ال  ۀلطاب . اهّلک  رخألا  لاوقألا  مالّـسلا و 

«. هدنع ناک  يذلا  ّقحلا  انیلإ  ّيدأ  هب و  انعفتنا  رهظل و  راتتسالا  ببس  انلزا  ول  و  انسفنا ، لبق  نم  انتاف  دق  نوکی  ماکحالا  نم 
اهیف مالّـسلا  هیلع  مامالا  لوخد  ملعن  ّانأل ال  الـصأ ، ۀفئاطلا  عامجاب  جاجتحالا  ّحصی  نأ ال  یلإ  يّدؤی  ّهنأل  حیحـص ، ریغ  يدنع  اذه  و  : » لاق

. همالک یهتنا  [، 18 «] عامجالاب جاجتحالا  نم  کلذ  عنم  هروهظ  بجی  ّهنأ ال  لوقلاب و  هدارفنا  انزّوج  یتم  و  هانّیب ، يذلا  رابتعالاب  ّالإ 
ّلدتـسی نأ ال  یلإ  يّدؤت  اّهنأل  يدنع ، ۀّیـضرم  ریغ  ۀمدقتملا - دّیـسلا  ۀـقیرط  ینعی  ۀـقیرطلا - هذـه  ّنإ  : » ةّدـعلا نم  رخآ  عضوم  یف  رکذ  و 

. یهتنا [ 19 «] هدنع ام  راهظإ  هیلع  بجی  کلذ ال  عم  و  اهل ، افلاخم  مالّسلا  هیلع  مامالا  لوق  نوکی  نأ  زاوجل  الصأ ، ۀفئاطلا  عامجاب 
: همجرت

خیش دّیس و  نایم  ع )  ) ماما يأر  زارحا  قیرط  رد  كارتشا  ياعدا 

و اـهنآ ، رد  صحفت  تما و  لاوقا  عـبتت  هار  زا  ع )  ) ماـما لوـق  فاشکتـسا  رد  یـضترم  دیـس  اـب  یـسوط ) خیـش   ) وا تکراـشم  ياـعّدا  سپ 
. دناهتفگ ار  نآ  یخرب  هچرگا  هدشن ، تابثا  هک  تسا  ییاعدا  فطل ، هدعاق  بوجو  رب  ینبم  يرگید  هار  هب  هصوصخ  هب  وا  یبایتسد 

66 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دیس اب  ناشیا  كارتشا  مدع  رب  یسوط  خیش  تارابع  لقن 

ماما لوق  لوق ، ود  زا  یکی  هک  دـناهدرک ، فالتخا  لوق  ود  رب  نآ  رد  تّما  هک  ياهلأسم  مکح  رد  لوصالا » ةدـع   » باتک رد  یـسوط  خـیش 
. تسا ع )  ) ماما لوق  فالخرب  رگید  لوق  تسین و  مولعم  هسفنب  هک  یهجو  رب  تسا  (ع )

ماما هک  یلوق  رب  یعطق  ّتنـس  ای  نآرق و  زا  یعطق  یلیلد  هک  یتروص  رد  داتفا ، قافتا  نیلوق ) یلع  ۀـمالا  فالتخا   ) يدروم نینچ  رگا  لاح 
يأر و  ) نآرب ندرک  تلالد  هن  هدوب و  بجاو  ع )  ) ماما رب  روهظ  هن  دشاب ، هتشاد  دوجو  دنتـسه  شفلاخم  نارگید  هدوب و  درفنم  نآ  هب  (ع )

هتشادن دوجو  ترضح  نآ  يأر  رب  یلیلد  رگا  تسا و  یفاک  فیلکت  طاقسا  رد  یعطق ) تنس  باتک و  زا   ) لیلد دوجو  سفن  اریز  شرظن .)
. تسا بجاو  ماما  رب  دنک  نایب  اراکشآ  هلئسم  نآ  رد  ار  قح  هک  یسک  ندرک  رهاظ  ای  ندش ، رهاظ  دشاب ،

: تسا هدومرف  یضترم  دیس  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  دناریم  نخس  هراب  نیا  رد  سپس 
، تسین بجاو  ماما  رب  ندش  رهاظ  کلذعم  لطاب ، رگید  لاوقا  مامت  دشاب و  ماما  دزن  قح  ياهلأسم ) رد   ) هک تسا  نکمم 

لماش زین  ار  ماکحا  رب  بترتم  یعقاو  حـلاصم  اسبهچ  هک  اهیدـنمهرهب  زا  هچنآره  سپ  میـشاب ، شترـضح  راتتـسا  ببـس  دوخ  ام  یتقو  اریز 
. تسام دوخ  هیحان  زا  دورب ، ام  تسد  زا  راتتسا  نیا  ببس  هب  دوشیم ،

ام هب  تسا  ناـشیا  دزن  هک  ار  یقح  میوشیم و  دـنمهرهب  شدوجو  دیـشروخ  زا  هدـش و  رهاـظ  اـعطق  میربـب ، نیب  زا  ار  راتتـسا  ببـس  رگا  و 
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. دناسریم
رد هعیش  ياملع  لالدتسا  هک  دوش ، نیا  هب  رجنم  تسا  نکمم  اریز  تسین ، حیحص  ام  رظن  زا  دیس  هدومرف  نیا  هدومرف : یـسوط  خیـش  سپس 

عاـمجا هب  کـسمت  رب  راداو  ار  اـم  هک  ياهظحـالم  راـبتعا و  اـهنت  عاـمجا ، داـقعنا  دراوم  ماـمت  رد  هکنآ  هچ  دـشابن ، تسرد  يدروم  چـیه 
هک یناـمز  و  میدومن ، زارحا  ار  نآ  فطل  بوجو  هار  زا  هدرک و  راـیتخا  ع )  ) ماـما لوق  فـشک  رد  اـم  هک  تسا  یقیرط  ناـمه  دـیامنیم ،
دش مامت  دشابیمن ، نایم  رد  یحیحص  عامجا  چیه  رگید  تسین  بجاو  ناشیا  روهظ  هکنیا  اب  میتسناد  زیاج  لوق  نآ  هب  ار  ماما  ندوب  درفنم 

. یسوط خیش  مالک 

هّدع باتک  رد  خیش  زا  رگید  مالک 

زا دمآ ) لبق  ثحابم  رد  هک  یضترم  دیـس  موحرم  هقیرط  ینعی :  ) هقیرط نیا  تسا : هدومرف  هّدع »  » باتک زا  يرگید  ياج  رد  یـسوط  خیش 
هدومرف ساسارب  تسا  نکمم  هک  ارچ  دوشن  لالدتـسا  هعیـش  هفیاط  عامجا  هب  الـصا  هک  دوشیم  نآ  هب  رجنم  اریز  تسین ، هدیدنـسپ  ام  رظن 
. یسوط خیش  مالک  دش  مامت  دشابن  بجاو  ماما )  ) ناشیا رب  قح  راهظا  کلذعم  یلو  دشاب  فلاخم  هفئاط  لاوقا  اب  ع )  ) ماما لوق  دّیس ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دّیسلل )...  هتکراشم  يوعدف   ) ترابع زا  دارم  * 

دیس هک  یقیرط  نامه  زا  تسا و  كرتشم  ع )  ) ماما يأر  فشک  هقیرط  رظن  زا  یضترم  دیـس  اب  هر )  ) یـسوط خیـش  هک  تساعدا  نیا  لاطبا 
. دنکیم زارحا  ار  نآ  زین  خیش  دروآیم  تسد  هب  ار  نآ 

: هکنیا حیضوت 
دیـس یـسوط و  خیـش  ناـیم  كارتـشا  یعدـم  ماـما  لوق  زارحا  هقیرط  رد  جـهانم ، رد  یقارن  نیناوق و  رد  یمق  قـقحم  لـثم : اـهقف  زا  یخرب 

: دراد قیرط  ود  هر )  ) ماما لوق  زا  عامجا  تیفشاک  رد  خیش  هک : تروص  نیدب  دناهدش  یضترم 
. دناکیرش یضترم  دیس  اب  قیرط  نیا  رد  سح  هقیرط  - 1

دیس نایم  كارتشا  ياعدا  دیامرفیم : يراصنا  خیش  بانج  اذل  درادن  لوبق  ار  نآ  دیس  تسا و  خیـش  دوخ  هب  رـصحنم  هک  فطل  هقیرط  - 2
بلطم نیا  تاـبثا  رد  تسا و  فـطل  هب  رـصحنم  خیـش  هقیرط  سح و  هب  رـصحنم  دیـس  هقیرط  هک  ارچ  تسا ، لـطاب  ماـقم  نـیا  رد  خیـش  و 

. دوشیم یسررب  يدعب  نتم  رد  هک  دروآیم  بیذهت »  » و لوصالا » ةّدع   » باتک زا  مه  يدهاوش 

؟ تسیچ خلا ) ام ...  مکح  یف  ةّدعلا »  » یف لاق   ) نتم زا  دارم  * 

اذـل تسا و  فطل  هدـعاق  هب  رـصحنم  خیـش  هقیرط  هکنیا  رب  ینبم  تسا  بیذـهت »  » و لوصـالا » ةّدـع   » باـتک زا  يدـهاوش  بلاـطم و  لـقن 
: دومرف خیش  دیامرفیم 

ای هیآ و  رگا  یتروص  نینچ  رد  رظن ، کی  ادرفنم  ع )  ) ماما دنشاب و  هتشاد  رظن  کی  اقفتم  املع  همه  هک  يوحن  هب  دنوش  هورگ  ود  تما  رگا 
كردم نینچ  رگا  نکل  تسین ، بجاو  ماما  رب  راهظا  دناهدوب ، ناوتان  نآ  زا  یعقاو  مکح  طابنتسا  رد  اهقف  هک  دراد  دوجو  يربتعم  ثیدح 

. تسا بجاو  ماما  رب  قح  نایب  فطل  باب  زا  تسین ، راک  رد  يربتعم  ملسم و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 539 

http://www.ghaemiyeh.com


راهظا کلذعم  نکل  دشاب  ماما  دزن  اهنت  قح  دـشاب و  لطاب  املع  همه  لوق  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  یـضترم  دیـس  ياعدا  هدومرف : سپس 
شتلع میوش  دـنمهرهب  ماما  تاضویف  زا  میناوتیمن  رگا  میتسه و  ام  دوخ  ع )  ) ماما تبیغ  افتخا و  لـماع  هک  ارچ  دـشابن ، مزـال  ماـما  رب  قح 

: هکنیا هجیتن  اّنم ) هتبیغ  : ) دیوگیم یسوط  خیش  هک  روطنامه  مییام و  دوخ 
روهظ يارب  ار  هعماج  هدومن و  هدامآ  ار  رتسب  دیاب  هک  میتسه  ام  نیا  هکلب  تسین ، بجاو  ماما  رب  راهظا  میتسه  ام  افتخا  تبیغ و  تلع  یتقو 

. مینک ایهم  قح  راهظا  وا و 
: تسا هدومرف  یسوط  خیش  لوق ، لقن  نیا  زا  سپ 
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هار فطل  هدـعاق  هار  زج  اریز  دوـشن  لالدتـسا  تاـعامجا  هب  رگید  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  اریز  دـشابیمن ، تسرد  نم  رظن  زا  راـتفگ  نیا 

. دش دهاوخ  هتسب  عامجالا  باب  میریذپن ، مه  ار  هار  نیا  هچنانچ  درادن و  دوجو  ماما  يأر  هب  ملع  زارحا  يارب  يرگید 

؟ میوشیم فقاو  يرما  هچ  هب  یسوط  خیش  طسوت  هلوقنم  دهاوش  هعومجم  زا  * 

ارچ میریذپب  ار  فطل  هدعاق  هک  میراچان  ام  دیوگیم : نکل  تسا ، هتفریذپ  ماقم  نیا  رد  ار  یـضترم  دیـس  يأر  خیـش  هک  دیآیم  تسد  هب 
. دوشیم هتسب  عامجا  هار  تروص  نیا  ریغ  رد  هک 

. فطل هدعاق  هب  خیش  هقیرط  دوشیم و  رصحنم  یلوخد  عامجا  هب  یضترم  دیس  هقیرط  نیاربانب :
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نع هاکح  ّهنأ  [ 20] ضعب نع  یکح  ام  فطللا ، ةدـعاق  نم  هرکذ  امیف  خیـشلا ، دـنع  عامجالا ، قیرط  راصحنا  یف  کلذ  نم  حرـصأ  و  نتم :
: خیشلل [( 21] دیهمتلا  ) بیذهتلا باتک 

هیلع مامالا  دـنع  عدوم  اهملع  انیلإ  ۀلـصاو  ریغ  ةریثک  روما  انه  نوکی  نأ  عنتمی  ّهنأ ال  اریثک  رکذـی  ناـک  هّرـس  سّدـق  یـضترملا  اندّیـس  ّنأ  »
یف ةّدعلا  باتک  یف  اذه  یلع  انـضرتعا  دق  و  لاق :- نأ  یلإ  قلخلا - نع  فیلکتلا  طوقـس  کلذ  عم  مزلی  و ال  نولقانلا ، اهمتک  نإ  مالّـسلا و 

مامالا لوق  نوکی  نأ  انزّوج  یتمف  ۀقرفلا . عامجاب  هتّحص  یلع  ماکحألا  رثکأ  یف  ّلدتـسن  ام  ول ال  حیحـص  باوجلا  اذه  انلق : هقفلا و  لوصا 
ۀـمامإلاب و رهاظت  نم  لوق  نع  اجراخ  مامالا  لوق  نوکی  نأ  مترکنأ  ام  لوقی : نأ  لئاقل  زاج  هروهظ ، بجی  مهلوقل و ال  افالخ  مالّـسلا  هیلع 

. یهتنا [، 22 «] الصأ مهعامجاب  جاجتحالا  اننکمی  الف  مهسفنأ ، لبق  نم  اوتأ  مّهنأل  روهظلا ، هیلع  بجی  اذه ال  عم 
: همجرت

هّدع رد  یسوط  خیش  مالک  زا  رگید  يدهاش 

هدش تیاکح  یخرب  زا  هک  تسا  یمالک  فطل  هدعاق  نوماریپ  خیـش  رظن  زا  عامجا  قیرط  ندوب  رـصحنم  رد  یلبق  مالک  نآ  زا  رتحیرـص  و 
روما اجنیا  رد  هک  درادـن  یعانتما  هک : دومرفیم  رایـسب  یـضترم  دیـس  هکنیا  رب  ینبم  هدومن  لقن  خیـش  بیذـهت  باـتک  زا  یتراـبع  يو  هک 

یلو دناهدومن ، نامتک  شلقن  زا  نولقان  هچرگا  تسا و  هدیسرن  ام  تسد  هب  هتشاد و  دوجو  تسا ، ماما  دزن  شملع  هک  ماکحا ) زا   ) يرایسب
هک ةّدع  باتک  رد  ام  و  دیامرفیم : هک  اجنآ  هب  ات  دنکیم  رکذ  ار  یبلاطم  نآ  زا  سپ  دـشاب . هدـشن  طقاس  اهنآ  هب  قیالخ  فیلکت  کلذعم 
رد هک  یتروص  رد  اـما  تسا ، تسرد  امـش  خـساپ  نیا  هک  میاهتفگ  میاهدرک و  ضارتـعا  دیـس  هدومرف  نیا  رب  هدـش  هتـشاگن  لوصا  نف  رد 

نانآ لوق  فلاخم  ع )  ) ماما يأر  هک  مینادـب  زیاج  ام  رگا  سپ  مینکن . لالدتـسا  هعیـش  هفیاط  عامجا  هب  اـهنآ  تحـص  يارب  ماـکحا و  رتشیب 
يأر هک  دیتسین  رکنم  امـش  سپ  دیوگب : هلاقم ) نیا  دامتعا  هب   ) یلئاق تسا  نکمم  دشابن ، بجاو  يو  رب  روهظ  لاح  نیع  رد  هدوب و  املع ) )
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هیحان زا  رما  نیا  اریز  دشابن ، بجاو  شترـضح  رب  روهظ  لاح  نیع  رد  دننادیم و  هیماما  ار  دوخ  هک  یناسک  لوق  زا  دـشاب  جراخ  ع )  ) ماما
. يرگید هن  هدمآ  تسد  هب  ناشدوخ 

. تسین نکمم  ناشعامجا  هب  ام  لالدتسا  هجیتن : رد 
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اذل و  کلذ . يوس  اهیف  حداق  و ال  عامجالاب ، کّسمتلا  عفر  اهمازلتسا  یف  رصحنم  دّیسلا  ۀقیرط  یف  حداقلا  ّنأ  مالکلا  اذه  حیرص  ّناف  نتم :
[. 23] لوصالا اهیضتقت  ۀّیوق  اّهنأب  ۀبیغلا  باتک  یف  حّرص 

، دّیـسلا ۀـقیرط  یف  حدـقی  اـم  قبی  مل  هیلع  ّقحلا  راـهظإ  بوجو  ةدـعاق  ریغ  رخآ  قیرط  هب  لالدتـسالا  زاوج  عاـمجالا و  ۀـفرعمل  ناـک  وـلف 
. عامجالاب لالدتسالا  نع  ۀعنام  اهنوک  ول ال  اهتّحصب  خیشلا  فارتعال 

دیهشلا و نیدلا و  رخفک  رصعلا ، ءاملع  نم  دحأ  ۀفلاخم  مدع  عامجالا  قّقحت  یف  طارتشا  نم  ّلک  نم  رهاظ  هجولا  اذه  یلإ  دانتسالا  ّنإ  ّمث 
. یناثلا ققحملا 

: عیبملا یف  لخدی  ام  ۀلأسم  یف  حاضیالا  یف  لاق 
هیلإ ّيدأ  ام  رکذـی  لب  لّوألا ، مکحلا  رکذ  لطبی  مل  الّوأ ، هراتخا  ام  فالخب  مکحلا  وا  دّدرتلا  یلإ  هداهتجا  ّریغت  اذإ  دـهتجملا  ةداع  نم  ّنإ  »

یناثلا رـصعلا  لهأ  عامجإ  داقعنا  مدـع  و  هفالخ ، یلع  لّوألا  داهتجالا  رـصع  لهأ  عامجإ  داقعنا  مدـع  نایبل  رخآ ، عضوم  یف  ایناث  هداـهتجا 
حاضیالا یف  رثکأ  دق  و  یهتنا . [ 24 «] هل واسم  هلیلدل  ضراعم  لب  لّوألل ، لطبم  یناثلا  داهتجالا  یف  لصحی  مل  ّهنأ  و  امهنم . دـحاو  ّلک  یلع 

. یفخی امک ال  ۀقیرطلا ، هذه  یلع  قابطنالا  هرهاظ  و  [ 25] فلاخملا رصع  ضارقنال  فالخلاب  رابتعالا  مدع  نم 
71 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

دناهدرک یشم  فطل  هدعاق  ساسارب  هک  ییاهقف  تخانش  رد  رایعم 

: دیامرفیم مظعا  خیش 
ریغ يرگید  لاکشا  تسا و  هعیش )  ) عامجا هب  کسمت  زاوج  مدع  دیـس ، هقیرط  رد  لاکـشا  اهنت  هکنیا  زا  تسا  ترابع  مالک  نیا  تحارص 

لوصا و هک  يروط  هب  تسا  يوق  دیس  هقیرط  هکنیا  هب  هدومن  حیرـصت  ۀبیغلا »  » باتک رد  یـسوط ) خیـش   ) اذل درادن و  دوجو  نآ  رد  نیا  زا 
. دنکیم اضتقا  ار  نآ  دعاوق 

: ینعی  ) موصعم رب  قح  راهظا  بوجو  هدعاق  زا  ریغ  يرگید  هار  نآ  هب  لالدتـسا  زاوج  عامجا و  تخانـش  يارب  رگا  سپ  دـیامرفیم : سپس 
صقن مدع  تّحص و  هب  خیش  فارتعا  لیلد  هب  دنامیمن  یقاب  دنک  دراو  لاکـشا  دیـس  هقیرط  رد  هک  يزیچ  تشادیم ، دوجو  فطل ) هدعاق 

. دشابن هعیش  تاعامجا  هب  لالدتسا  زا  عنام  رگا  نآ 
، هدومن طرش  ار  نآ  اب  رـصع  ياملع  تفلاخم  مدع  عامجا ، ققحت  رد  هک  یـسکره  زا  فطل ) هدعاق   ) هجو نیا  هب  دانتـسا  دیامرفیم : سپس 

. ققحم لوا و  دیهش  یّلح ،) هماّلع  دنزرف   ) نیّدلا رخف  لثم : تسا  نشور 

حاضیا رد  نیدلا  رخف  ترابع  لقن 

: تسا هدومرف  دوشیم  لخاد  عیب  رد  عیبم  زا  تیعبت  هب  هچنآ  نوماریپ  دئاوفلا » حاضیا   » باتک رد  نیدلا  رخف  موحرم 
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رد  ) ار لوا  مکح  دـنک  رییغت  شلوا ، مکح  فلاـخم  یمکح  هـب  اـی  تریح  ددرت و  هـب  شداـهتجا  هاـگره  هـک : تـسا  نـیا  دـهتجم  تداـع 
: هک دنک  نایب  ات  دنکیم  رکذ  رگید  ياج  رد  ار  شرگید  داهتجا  هکلب  دیامنیمن ، وحم  لطاب و  شتابوتکم )

. هدشن دقعنم  نآ  فالخرب  شلوا  داهتجا  رصع  لها  عامجا  - 1
. هدشن دقعنم  شمود  لوا و  داهتجا  فالخرب  شمود  داهتجا  رصع  لها  عامجا  - 2

. دنرکذ لباق  ود  ره  اذل  تسا و  نآ  يواسم  هکلب  هدوبن ، لوا  داهتجا  لطبم  مود  عامجا  - 3

فطل هدعاق  هب  رخف  داقتعا  رب  رگید  يدهاش 

، نخـس نیا  رهاظ  و  تسا ، هتفگ  نخـس  عامجا ) ققحت  رد  هدش ، ضرقنم  شرـصع  هک  یـسک  تفلاخم  رابتعا  مدع   ) زا رایـسب  حاضیا  رد  و 
. تسا فطل  هدعاق  رب  نآ  قابطنا 

72 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هجولا )...  اذه  یلا  دانتسالا  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 

یتح تفلاخم  مدع  لکلا و  قافتا  عامجا  ققحت  رد  هک  یناسک  مامت  مالک  رهاظ  اریز  تسین  خیـش  راصحنا  رد  فطل  هقیرط  هک : تسا  نیا 
. رگید يانبم  هن  تسا  فطل  هدعاق  هب  ناشداقتعا  رگنایب  دننکیم  طرش  ار  املع  زا  رفن  کی 

؟ تسیچ هجو  نیا  رد  راهظتسا  هجو  * 

ار روکذم  دیق  عامجا  ققحت  رد  هک  سکره  اذل  دوب و  هدـشن  دـیق  فلاخم ) دوجو  مدـع   ) روکذـم طرـش  رگید  هجو  ود  رد  هک : تسا  نیا 
. دنادیم تجح  ار  نآ  تسا و  فطل  هدعاق  هب  لئاق  دنادب  ربتعم 

؟ دراد دوجو  فطل  هدعاق  هب  نیلئاق  تخانش  يارب  يرایعم  هچ  دیئامرفب  رتعماج  ینایب  هب  * 

تفلاخم هک  دـنناسریم  موهفملاب  ای  قوطنملاب و  هک  ناشتاریبعت  رهاوظ  قیرط  زا  اـی  و  رما ، نیا  رب  شفارتعا  هیقف و  دوخ  حیرـصت  هار  زا  اـی 
. تسا عامجا  ققحت  هب  رضم  مه  رفن  کی 

؟ تسیچ دهتجملا )...  ةداع  نم  ّنا   ) ترابع زا  نیققحملا  رخف  دارم  * 

، هدـش ادـیپ  شیارب  يأر  رد  ددرت  هکنیا  ای  نآ و  تمرح  هب  زورما  دادیم و  يوتف  هعمج  بوجو  هب  زورید  اـت  يدـهتجم  رگا  هک : تسا  نیا 
. دنکیم طبض  تبث و  شدوخ  هب  طوبرم  ینامز  فرظ  رد  ار  دیدج  میدق و  ياوتف  ود  زا  کیره  هکلب  دنکیمن  وحم  ار  لوا  ياوتف 

؟ تسا بترتم  روکذم  رما  رب  يدیاوف  هچ  رخف  بانج  رظن  هب  * 

يدهتجم ياوتف  یتقو  ینعی : تسا . هدوبن  راک  رد  یعامجا  رضاح  رصع  رد  هن  قباس و  رـصع  رد  هن  هک  میوشیم  هجوتم  اوتف  ود  رکذ  زا  - 1
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نامز رـصع و  نآ  رد  ار  عامجا  داقعنا  يولج  تفلاخم  نیا  دـشاب ، ناـمز  رـصع و  ناـمه  ياـهقف  يواـتف  فلاـخم  ناـمز  رـصع و  کـی  رد 
رصع نیا  ياهقف  يواتف  اب  هک  دراد  يدیدج  ياوتف  هدرک و  رییغت  شیاوتف  زین  الاح ) ینعی :  ) یلبق رصع  زا  دعب  رصع  رد  رگا  لاح  دریگیم .

. تسا هدشن  دقعنم  یعامجا  رصع ، ود  ره  رد  اذل  و  دریگیم ، ار  عامجا  داقعنا  يولج  مه  زاب  تسا ، فلاخم  نامز  و 
رب یناحجر  رظن  ود  زا  کیچیه  نم  رظن  زا  هک  دنک  نایب  ات  دـنکیم  رکذ  ار  رظن  ود  ره  دوش ، دّدرم  رظن  ود  نایم  شیأر  رد  هک  اجنآ  و  - 2

. دنتسه نایواستم  ناضراعتم ، هکلب  درادن و  يرگید 

؟ تسیچ فلاخملا ) رصع  ضارقنال  فالخلاب  رابتعالا  مدع  نم   ) ترابع موهفم  * 

، هدـش يرپـس  فلاـخم  رـصع  نوچ  نکل  دوبیم ، عاـمجا  هب  رـضم  شتفلاـخم  دوـب  هدـشن  ضرقنم  فلاـخم )  ) وا رـصع  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسا رابتعا  دقاف  شتفلاخم 

. دزاسیم نشور  فطل  هدعاق  هب  ار  ناشیا  یشم  داقتعا و  نیدلا  رخف  مالک  هتکن :
73 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هفالخ یلع  عامجإلا  دـقعنی  اذـهل  و  ّتیملل ، لوق  ّهنأـب ال  نیّجتحم  ّتیملا  لوقب  لـمعلا  نع  عنملا  ءاـملعلا  رهاـظ  يرکذـلا : یف  لاـق  و  نتم :
[. 26] اتّیم

ّتیملل ب: لوق  ّهنأ ال  یلع  عئارشلا » ۀیشاح   » یف یناثلا  قّقحملا  ّلدتسا  و 
رـصحنا تام و  اذإف  هفالخب ، ارابتعا  هلوقب و  ادادـتعا  عامجإلا ، داقعنا  نم  عنمی  هرـصع  لهأ  رئاسل  دـحاولا  هیقفلا  فالخ  ّنأ  یلع  عاـمجإلا 

. یهتنا [ 27 .] هب ّدتعی  هیلإ و ال  روظنم  ریغ  هلوق  راص  دقعنا و  هل  نیفلاخملا  یف  رصعلا  لهأ 
هّللا لّجع  مامإلا - دئاوف  نم  ّنإ  ۀنطابلا ، ۀمعنلا  ریسفت  یف  هل  مالک  ضعب  یف  لاق  ّهنأ  دامادلا  قّقحملا  نع  یکح  ّهنأ  [ 28] ضعب نع  یکح  و 

ۀّیعامجإلا و مهماکحأ  یف  اطیـسب  اعامجإ  ماکحألا  نم  مکح  یلع  ءاملعلا  نم  دقعلا  ّلحلا و  لهأ  عامجإ  ۀّیّجحل  ادنتـسم  نوکی  نأ  هجرف -
نأ ۀّیهلإلا  ۀمکحلا  یف  ۀبجاولا  ۀـمحّرلا  نم  لب  لوقب ، درفنی  ال  هجرف - هّللا  لّجع  ّهنإف - ۀـّیفالخلا ؛ مهماکحأ  یف  بّکرملا  مهعامجإ  ۀـّیّجح 

قباطی هرمأ و  بحاص  هرـصع و  مامإ  يأر  هیأر  قفاوی  نم  رـصعلا  ءاملع  نم  اـهیف  فلتخملا  ۀـلأسملا  یف  نیفلتخملا  نیدـهتجملا  یف  نوکی 
. یهتنا هصخشب . هفرعن  هنیعب و  هملعن  نّمم  نکی  مل  نإ  هلوق و  هلوق 

عم ۀـّیفالخلا  لئاسملا  یف  ۀـعامج  اهاعّدا  یّتلا  تاـعامجإلا  هیجوت  یلإ  [ 29] يرکذلا یف  دیهـشلا  أجتلا  ۀـقیرطلا  هذـه  ةاعارم  لجأل  ّهنأک  و 
دوجو عاـمجالا  عماـج  وـل  و  [30 ؛] ملاـعملا یف  هنع  اـهاکح  یتـّلا  هوـجولا  نم  ّیحالطـصالا  ینعملا  ریغ  ةدارإ  اـهیف ب : فلاـخملا  دوـجو 

. اهرثکا وا  اهدعب  عم  ةروکذملا  تاهیجّوتلا  یلا  عاد  نکی  مل  بسنلا  مولعملا  نم  ول  فالخلا و 
74 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

يرکذ رد  لوا  دیهش  راتفگ 

: دیامرفیم يرکذ »  » باتک رد  لوا  دیهش 
اذـل و  درادـن ، دوجو  تیم  يارب  یلوق  هکنیا  هب  دـناهدرک  لالدتـسا  هکیلاـحرد  تسا ، ّتیم  لوق  هب  لـمع  زا  ّتیعونمم  اـملع  مـالک  رهاـظ 

. دوش دقعنم  تیم  صخش  فالخرب  عامجا  هک  تسا  نکمم 
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تیم يارب  لوق  مدع  رب  یناث  ققحم  لالدتسا 

هیقب اب  هیقف  کی  تفلاخم  هکنیا  رب  میراد  عامجا  هکنیا : رب  هدومن  لالدتـسا  تیم  يارب  لوق  مدع  تابثا  رد  عیارـش ، هیـشاح  رد  یناث  ققحم 
. دنهدیم رارق  هجوت  دروم  ار  شتفلاخم  دننکیم و  باسح  شلوق  يور  هکیلاحرد  دنکیم  تعنامم  عامجا  داقعنا  زا  شرصاعم  ياملع 

( تیم هیقف   ) يو لوق  ددرگیم و  دـقعنم  عامجا  دوش ، دـقعنم  وا  يأر  اب  تفلاخم  رد  اهنت  شنیرـصاعم  ياوتف  دورب و  ایند  زا  يو  رگا  سپ :
. یناث ققحم  مالک  دش  مامت  دوشیمن ، هجوت  نآ  هب  هدش و  شزرایب 

ماقم نیا  رد  داماد  ققحم  زا  مالک  لقن 

( جع  ) ماما دئاوف  زا  یکی  هدومرف : ینطاب  تمعن  ریـسفت  رد  ناشیا  هک  هدرک  تیاکح  داماد  ققحم  زا  ضعب  نیا  هک  هدش ، تیاکح  یخرب  زا 
یعامجا و ماکحا  رد  طیـسب  یعامجا  ماکحا ، زا  یمکح  رب  دـشابیم  دـقع  لح و  لها  عامجا  تیجح  يارب  كردـم  ناشیا  هک : تسا  نیا 

هبجاو ياهتمحر  زا  یکی  هکلب  دـشابیمن ، یلوقب  درفنم  دوخ  ع )  ) ماما هک  ارچ  ناش ، یفالتخا  ماکحا  رد  بکرم  یعاـمجا  و  ناـشیقافتا ،
دـشاب یـسک  دنراد  رظن  فالتخا  یفالتخا ، هلأسم  کی  رد  هک  ینیدـهتجم  نایم  رد  هک : تسا  نیا  دراد  ار  نآ  ياضتقا  شتمکح  هک  یهلا 

ار ناشیا  هنیعب  اـم  هچرگا  دـشاب ، قباـطم  شترـضح  لوق  اـب  شلوق  هدوب و  قفاوم  شدوخ  رمـالا  بحاـص  رـصع و  ماـما  يأر  اـب  شیأر  هک 
. داماد ققحم  مالک  دش  مامت  مینکن . ادیپ  تفرعم  وا  هب  هصوصخب  هتخانشن و 

فطل هدعاق  تابثا  رد  هدیعب  تاهیجوت  هب  لوا  دیهش  داهشتسا 

يأر دوجو  اب  یفـالتخا  لـئاسم  رد  یعمج  هک  یتاـعامجا  نوماریپ  يرکذ »  » باـتک رد  فطل ، هدـعاق  تیاـعر  رطاـخ  هب  لوا  دیهـش  اـیوگ 
یهوجو زا  تسا ، عامجا  یحالطـصا  ریغ  انعم  نایعّدم  نیا  دارم  هکنیا ، هب  تسا  هدومن  هیجوت  دـناهدومن ، ار  تاعامجا  نآ  ياعدا  فلاخم 
فلاخم هک  یتروص  رد  اصوصخ  دـشیم ، عمج  فلاـخم  دوجو  اـب  عاـمجا  رگا  و  تسا . هدروآ  ملاـعم »  » باـتک رد  ملاـعم »  » بحاـص هک 

ياهدـیعب تاـهیجوت  اـهنآ  رتـشیب  هک  درادـن ، دوجو  ملاـعم  رد  هروکذـم  تاـعامجا  ندرک  هیجوت  يارب  یهجو  رگید  دـشاب ، بسنلا  مولعم 
. دنتسه

75 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ يرکذ  رد  لّوا  دیهش  نایب  لصاح  * 

. تیملل لوق  ال  دنیوگیم : هک  ارچ  دننکیم ، عنم  تیم  لوق  هب  لمع  زا  اهقف  هک : تسا  نیا 
. دوش عامجا  زا  عنام  ات  تسین  تجح  تیم  لوق  هک  ارچ  تسا  داقعنا  لباق  زین  تیم  لوق  فالخرب  عامجا ، روهشم ، رظن  زا  اذل : و 

؟ تسیچ فطل  هدعاق  رب  لمعلا )...  نع  عنملا  ءاملعلا  رهاظ   ) ترابع رد  قابطنا  هجو  * 

تسا نیا  زین  دیهش  مالک  موهفم  دنـشاب ، هدنز  ناشمامت  نیعمجم  هک  دندومن  طرـش  عامجا  ققحت  رد  فطل  هدعاق  هب  نیلئاق  هک  روطنامه 
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: هک
: اذل دشیم و  عامجا  داقعنا  هب  رضم  شتفلاخم  دوبیم ، هدنز  زین  تیم  دهتجم  نیا  رگا 

. دنتسه فطل  هدعاق  هب  لئاق  زین  نانیا  دزاسیم و  فطل  يانبم  اب  انبم  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  ندوب ) هدنز   ) طارتشا رابتعا و  نیا  زا 

؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  داماد  ققحم  نایب  بابللا  ّبل  * 

: تسا هدومرف  [ 31] ًۀَنِطاب َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ  هفیرش  هیآ  لیذ  رد 
هچ  ) تسا املع  عامجا  تیجح  كردم  دنتسم و  ترضح  هک  تسا  نیا  تبیغ ، نامز  رد  دنچره  جع )  ) رصع ماما  يدوجو  تاکرب  زا  یکی 

تاعامجا رد  هچ  تسا و  بجاو  لمع  نـالف  دـنیوگیم : لـثملا  یف  دنتـسه و  لوقلا  قفتم  هلئـسم  کـی  رد  همه  هک  هطیـسب  تاـعامجا  رد 
(. دناقفتم هحابا  مدع  رب  هورگ  ود  ره  نکل  تسا  مارح  دنیوگیم : یخرب  تسا و  بجاو  لمع  نالف  دنیوگیم : املع  زا  یخرب  هک  هبکرم 

؟ تسا هنوگچ  ندوب  دنتسم  نیا  هب  ققحم  بانج  لالدتسا  * 

یهلا تمکح  رد  هک  یتمحر  فطل و  ياضتقم  هب  دوب ، نانآ  رظن  زا  ریغ  ماـما  رظن  یلو  دـندش  قفتم  اـملع  همه  رگا  هک : تسا  هنوگ  نیدـب 
هکنیا ات  دشاب  ماما  لوق  قفاوم  شلوق  هک  دشاب  یـسک  نیفلاخم  نایم  رد  هکنیا  ای  دیامن و  فالخ  راهظا  دیاب  زین  ماما  هدش ، بجاو  ضرف و 

. دوشن تسرد  عامجا 
. فطل هدعاق  هب  هدومن  حیرصت  زین  ققحم  بانج  هتکن :

؟ تسیچ يرکذ  رد  فطل  هدعاق  نوماریپ  لّوا  دیهش  بانج  راتفگ  لصاح  * 

هدز هیجوت  هب  تسد  دوشیم ، وربور  هدشاعدا  تاعامجا  اب  یفالتخا  لئاسم  رد  یتقو  هک : تسا  نیا 
76 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هیجوت راهچ  اتسار  نیا  رد  و  يرگید ، رما  ای  تسا و  ناشدارم  ترهش  ای  هکلب  تسین ، یحالطـصا  عامجا  عامجا ، زا  اهنیا  دارم  دیامرفیم :
: هک دروآیم  دعب  بلاطم  رد  خیش  اذل  و  تسا ، هدیدرگ  طبض  رکذ و  ملاعم »  » باتک رد  هک  هدروآ 

مولعم ول  رفن و  کی  یتح  تفلاخم  تسا و  نینچ  یـسدح  ای  یلوخد و  عامجا  رد  هچنانچ  تشاد ، يراگزاس  فلاخم  دوجو  اب  عامجا  رگا 
مهنآ تشادـن ، دوجو  یفالتخا  لئاسم  رد  تاـعامجا  نیا  ندرک  هیجوت  يارب  یهجو  رگید  تخاـسیمن  دراو  عاـمجا  هب  ياهبرـض  بسنلا 

. دنتسه هشدخ  لباق  نهذ و  زا  رود  اهنآ  همه  ای  رتشیب و  هک  یتاهیجوت 
نینچ دزادـنایم و  شزرا  زا  ار  نآ  مه  رفن  کـی  تفلاـخم  تسین و  عمج  لـباق  فلاـخم  دوجو  اـب  عاـمجا  ققحت  هک  دوشیم  مولعم  سپ :

. يرگید قیرط  هن  تسا و  راگزاس  فطل  هقیرط  اب  اهنت  يرایعم 
: هجیتن رد 

هدوب فطل  هدـعاق  رب  اهنآ  یـشم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناشمالک  رهاظ  زا  ای  احیرـص و  هک  دنتـسه  زین  يرگید  ناسک  یـسوط  خیـش  زا  ریغ 
. تسا

77 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نیهجو یلع  اذه  سدحلا و  عامجإلا  یعّدمل  ع )  ) مامإلا لوق  فاشکنا  قرط  نم  ثلاثلا  نتم :

: نیهجو یلع  اذه  و  هفاشکتسا ؛ یف  هانأّطخ  ام  هب  انملع  ول  قیرط  نم  کلذ  هل  لصحی  نأ  امهدحأ :
ول ثیحب  نوکیف  ّسحلا ، یف  أطخلا  لیبق  نم  هیف  أـطخلا  نوکی  ثیحب  ۀـسوسحم  ئداـبم  نم  ّيرورـضلا  سدـحلا  هل  لـصحی  نأ  امهدـحأ :
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. هل لصح  امک  ملعلا  انل  لصحل  رابخألا  کلت  انل  لصح 
ۀقباطملل ةداع  اموزلم  مهرابخإ  سیل  نکل  أطخلا ، یلع  مهعامتجا  مدـعب  ملعلا  هل  قّفتا  ۀـعامج  رابخإ  نم  هل  سدـحلا  لـصحی  نأ  اـمهیناث :

. اضیأ ۀقباطملاب  انملع  انل  لصح  ول  ثیحب  ع )  ) مامإلا لوقل 
انملع عامجإلا ، ۀـلقن  نم  ةریثک  دراوم  یف  اهـضعب  إطخب  انملع  لب  أطخلا ، ةریثک  تاداهتجا  ۀـّیرظن و  تامّدـقم  نم  کلذ  لصحی  نأ  یناثلا :

. اهنم ۀلمج  ءیجیس  و  رخا ، دراوم  یف  مهنم  کلذ  انرهظتسا  دراوم و  یف  مهتاحیرصتب  مهنم  کلذ 
: همجرت

عامجا یعّدم  يارب  ماما  يأر  فشک  رد  مّوس  هار 

: تسا هنوگ  ود  رب  هار  نیا  تسا و  سدح  هار  عامجا ، یعّدم  يارب  ع )  ) ماما لوق  فاشکنا  ياههار  زا  رگید 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  ود  نآ  زا  یکی  - 1

هئطخت ع )  ) ماما يأر  فاشکتسا  رد  ار  يو  میدشیم  هاگآ  هار  نآ  هب  زین  ام  رگا  هک  دوش ، لصاح  عامجا  یعّدم  يارب  یهار  زا  سدح  نآ 
: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  زین  هار  نیا  میدرکیمن و 

سح رد  ءاطخ  لیبق  زا  نآ  رد  ءاطخ  هک  يروطهب  دوش  لصاح  عامجا ) یعدم   ) يو يارب  هسوسحم  يدابم  زا  يرورض  سدح  هکنیا  فلا :
لـصاح ملع  ماما  يأر  هب  مه  ام  يارب  دشیم  لصاح  زین  ام  يارب  رابخا  نیا  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  سدـح  نیا  تیعقوم  نیاربانب : دـشاب .

. تسا هدش  لصاح  وا  يارب  هک  روطنامه  دشیم 
يو يارب  هابتـشا  رد  ناـشعامتجا  مدـع  هب  عطق  ملع و  هک  دوش ، لـصاح  یتعاـمج  راـبخا  زا  عاـمجا ) یعّدـم   ) يو يارب  سدـح  هکنیا  ب :

اب ماما  يأر  تقفاوم  هب  ملع  مه  ام  يارب  هک  يروطهب  تسین ، ماما  يأر  اب  تقباطم  موزلم  ةداـع  ناـشیا  راـبخا  کـلذعم  یلو  دوش  لـصاح 
. دوش لصاح  ناشیا 

اهنآ رد  هابتـشا  هک  یتاداهتجا  يرظن و  يدابم  تامّدـقم و  زا  ماما ) يأر  هب   ) سدـح نآ  هکنیا : زا  تسا  ترابع  هجو  ود  نآ  زا  یکی  و  - 2
مینادیم هکیلاحرد  میوشیم ، هاگآ  تسا  عامجا  نیلقان  زا  یشان  هک  تاداهتجا  نیا  زا  یضعب  هابتشا  هب  هکلب  دوشیم  لصاح  تسا  رایـسب 
ناشدوخ تارابع  زا  ار  تاهابتشا  نیا  میاهدرک  راهظتسا  دشابیم و  صخشم  دراوم  رد  ناشدوخ  تاحیرصت  ببـس  هب  ملع ، یهاگآ و  نیا 

. دمآ دهاوخ  اهنآ  زا  یخرب  يدوز  هب  هک  رگید ، دراوم  رد 
78 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  سدح  هقیرط  زا  دارم  * 

سدح ار  شتسود  تمارک  ای  امش  تلادع  یتاراما  هار  زا  لثملا : یف  دنزیم . سدح  روما  زا  يرما  هب  تاراما  هار  زا  صخش  هک : تسا  نیا 
. دنزیم

. تسا نیعمجم  يأر  نیمه  ماما ، يأر  هک  دنزیم  سدح  تاراما  نئارق و  يرس  کی  قیرط  زا  عامجا  لقان  زین : هیف  نحن  ام  رد 

؟ دنشاب سدح  لوصح  أشنم  تسا  نکمم  يروما  هچ  * 
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. دشابیم هیرورض  هّیسح  يدابم  رب  یکتم  تسا  یهیدب  سدح ، هک  اجنآ  - 1
سدح دوش ، لصاح  یـسکره  يارب  يدابم  نیا  رگا  هک  دنزیم ، سدـح  ار  ماما  يأر  هّیـسح ، يدابم  يرـس  کی  هار  زا  عامجا  لقان  ینعی :

. دنکیم لصاح  ع )  ) ماما يأر  هب  یعطق 
ياوتف هک  دریگیم  هجیتن  هدروآ و  تسد  هب  دالب  اهرـصع و  مامت  رد  ار  ناملـسم  ءاهقف  مامت  يواتف  ءارآ و  ياهلأسم ، رد  یهیقف  لثملا : یف 

. دنزیم ماما  يأر  هب  یعطق  سدح  هار  نیا  زا  هک  تسا  يرورض  یّسح  أدبم  کی  نیا  تسا . بوجو  هلئسم  نآ  رد  اهنآ  عیمج 
. تسا هدینش  ع )  ) ماما نابز  زا  ار  مکح  ّنأک  تسا ، نیمه  زین  ماما  يأر  دب ، هک ال  دنکیم  نیقی  رگید : ترابع  هب 

. درادن یشزرا  اذل  درادن و  یجراخ  ّتیعقاو  تسا و  ضرف  فرص  روکذم  هار  هنافسأتم  هتکن :
. تسا هیرورض  ریغ  هّیسح  يدابم  رب  یکّتم  تسا  یقافتا  سدح ، هک  اجنآ  و  - 2

هب نوچ  دهدیم و  رارق  عّبتت  دروم  ار  یلیبدرا و ...  سّدقم  يراصنا ، خیش  رهاوج ، بحاص  لثم : روهشم  رّحبتم و  هیقف  دنچ  ءارآ  لثملا : یف 
. تسا نیمه  زین  ع )  ) ماما يأر  هک  هدرک  ادیپ  نیقی  هتسنادیم ، موصعم  یلات  ار  نانآ  هتشاد و  لماک  دامتعا  اهنآ 

دوش ادیپ  یـسکره  يارب  يداع  روط  هب  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی : تسین ، يرورـض )  ) یهیدب رما  کی  سدـح  نیا  یّـسح  أدـبم  نکل 
. تسا یقافتا  يرما  هکلب  دنزب ، سدح  ار  ماما  يأر  دناوتب 

. هن هنرگو ، دنزیم  ار  سدح  نیا  دشاب  هتشاد  یّنظ  نسح  داقتعا و  نینچ  یهیقف  ره  ینعی :
هیآ تیؤر  زا  سپ  لثملا : یف  تسا . سدح  رد  سدح  ینعی : تسا ، هیداهتجا  هّیـسدح و  يدابم  هلـسلس  کی  رب  یکتم  سدح  یهاگ  و  - 3

: یثیدح ای  و 
. تسا لّوا  سدح  نیا  دنکیم و  طابنتسا  ار  یمکح  نآ  رد  رظن  تقد  داهتجا و  اب  - 1

. دننکیم دروخرب  یسدح  ربخ  نینچ  اب  دنتشاد  یسح  ياهربخ  رد  هک  یتابساحم  يانبم  رب  - 2
79 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ۀلفغلا مدع  لصالا  ای  ءاطخلا و  مدع  لصالا  دنیوگیم : یسح  ياهربخ  رد  لثملا : یف 
. ۀلفغلا مدع  لصالا  ای  ءاطخلا و  مدع  لصالا  دنیوگیم : زین  یسدح  ياهربخ  رد 

ربخم زا  ار  بذک  دّـمعت  لامتحا  زین  اجنیا  رد  میتشادیمرب ، لداع  ربخم  رد  ار  بذـک  دّـمعت  لامتحا  هک  هنوگ  نامه  هکنیا : بلطم  لصاح 
. مینکیم عفر  هینالقع  لوصا  اب  ار  تالامتحا  ریاس  هتشادرب و  عامجا 

نینچ هکنیا : هجیتن  تسا ، يراج  دناسحلا  ۀـلزنم  هب  هک  ياهّیـسدح  رابخا  رد  تسا  يراج  هّیـسح  رابخا  رد  لصا  نیا  هک  روطنامه  ینعی :
: یسدح ربخ 

. دشابیم ربخ  ّتیجح  هلدا  أبن و  هیآ  لومشم  هک  نوچ  تسا  شزرا  ياراد  ببس  لقن  هیحان  زا  - 1
: ینعی تسا ، ّسح  هب  یکتم  ببس  لقن  رد  ربخم  هک  ارچ  تسا ، شریذپ  لباق  زین  فشاک  هیحان  زا  - 2

لوبق تسا  ّتیجح  ّهلدا  لومـشم  تسا و  یـسح  ربخ  کی  هیحان  نیا  زا  هک  ار  وا  ياهربخ  ام  هدومن و  لـقن  اـم  يارب  هدـید و  ار  ءاـهقف  رظن 
. مینکیم

؟ تسیچ خساپ  تسا ؟ مادک  ربخ  نیا  لوبق  یعرش  رثا  لاح  دشاب  یعرش  رثا  ياراد  دیاب  لداع  ربخ  دوش  لاؤس  اجنیا  رد  رگا  * 

لـصاح ماما  يأر  هب  سدـح  عامجا  لقان  يارب  يرما  رب  راصما  راـصعا و  ياـملع  همه  قاـفتا  رثا  رد  یتقو  هک : تسا  نآ  شرثا  دـنیوگیم 
. تسا هیرورض  هّیسح ، يدابم  ضرف  بسح  هب  هک  ارچ  دوشیم . لصاح  زین  ام  يارب  هدش ،

. دنکیم لقتنم  ماما  يأر  هب  ار  وا  دشاب ، هک  سکره  رایتخا  رد  هک  دنتسه  يوق  نانچ  روبزم  يدابم  ینعی :
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. میراذگیم وا  ياج  ار  دوخ  مینادیم ، ملع  هلزنم  هب  ار  وا  قدص  میریذپیم و  ار  لداع  ربخ  هک  ام  لاح :
. تسا شزرا  ياراد  لوقنم  عامجا  مه  زاب  سپ ، دوشیم . لصاح  زین  ام  يارب  هدش  لصاح  وا  يارب  هک  یسدح  نامه  اذل :

80 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نم ولخی  مامإلا ال  نم  رابخإلل  نّمـضتملا  عامجإلاب  ربخملا  ربخ  دنتـسم  ّنا  تفرع  اذإ  لوقنملا ) عامجالاب  لمعلا  یف  فّقوتلا  بوجو  : ) نتم
نم ملعلا  لوصح  و  فـطللا ، ةدـعاق  نم  هلوـق  فاشکتـسا  و  هنیعب ، هتفرعم  مدـع  عـم  ماـمإلا  نع  عامـسلا  یه  و  ۀـمّدقتملا - ۀـثالثلا  رومـالا 

عمـسی الف  ملعلل  اقیرط  سیل  یناثلا  ّنأ  و  عامجإلل ، نیعّدـملا  اـنئاملع  نم  دـحأل  ةداـع  قّقحتم  ریغ  اـهنم  لّوـألا  ّنأ  کـل  رهظ  و  سدـحلا -
ّنأ تفرع  و  سدـحلا ؛ ّالإ  اهیلقان  ۀنـسلأ  یلع  ۀـلوادتملا  تاعامجالا  یف  دنتـسملا  وه  نوکی  نأ  حلـصی  اّمم  قبی  ملف  هیلإ ، دنتـسا  نم  يوعد 

سدحلا ریظن  و  ةرهاظلا ، ّساوحلا  نم  لصاحلا  ملعلا  ریظن  ع -)  ) مامإلا لوق  ۀقباطمل  ةداع  ۀموزلم  ۀسوسحم  ئدابم  یلإ  دنتـسی  دق  سدـحلا 
ۀـسوسحم ئدابم  یلإ  وأ  ةداعلا - مکحب  امهیلا  لاقتنالل  ۀبجوملا  ۀـسوسحملا  امهراثآ  هتدـهاشمل  ۀعاجـشلا  ۀـلادعلاب و  ربخأ  نمل  لصاحلا 

ربخ لوبق  یلع  لیلد  ثیح ال  و  راظنأ ؛ تاداهتجا و  یلا  دنتـسی  دق  ۀّیداع و  ۀمزالم  نود  نم  ع )  ) مامالا لوق  ۀقباطمب  یعّدملا  ملعل  ۀـبجوم 
یلإ ادنتـسم  رابخإلا  نوک  هب  ملعی  ام  كانه  نکی  مل  و  یناثلا ، هجولا  یلإ  دنتـسملا  لب و ال  سدحلا  نم  ریخألا  مسقلا  یلإ  دنتـسملا  لداعلا 

هوجولا نیب  دّدرملا  سدـحلا  یلإ  اهدانتـسا  مولعملا  رابخألا  رئاـسک  عاـمجالا ، لـقنب  لـمعلا  یف  فّقوتلا  بجو  سدـحلا ، نم  لّوـألا  مسقلا 
. ةروکذملا

81 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

لوقنم عامجا  هب  لمع  رد  فقوتلا  بوجو 

هک ياهناگهس  روما  زا  یلاـخ  تسا ، ع )  ) ماـما يأر  زا  راـبخا  رب  لمتـشم  هک  یعاـمجا  هب  ربخم  نداد  ربخ  كردـم  هک  يدـیمهف  یتقو  - 1
: زا دنترابع  هناگهس  روما  نآ  تسین و  تشذگ 

. هنیعب ناشیا  تخانش  مدع  اب  ع )  ) ماما زا  ندینش  فلا :
. فطل هدعاق  هار  زا  ع )  ) ماما يأر  فشک  ب :

. سدح هار  زا  ع )  ) ماما يأر  هب  ملع  لوصح  ج :
. تسا هدیدرگن  لصاح  عامجا  یعدم  ياملع  زا  يدحا  يارب  تداع  بسح  هب  ندینش  قیرط  هک : دش  نشور  وت  يارب  و  - 2

. دوشیمن هداد  شوگ  تسا ، هدعاق  نیا  شکردم  هک  یسک  عامجا  ياعدا  هب  سپ  تسین ، ملع  لوصح  يارب  هار  فطل ، هدعاق  قیرط  - 3
. سدح هار  رگم  دنامیمن  یقاب  دنشاب  دانتسا  دروم  نیلقان  هنسلا  رب  هلوادتم  تاعامجا  رد  دنراد  تیحالص  هک  ییاههار  زا  هکنیا : هجیتن 

هار زا  هک  یملع  ریظن  تسا  ماما  لوق  تقباطم  اب  مزالم  اتداع  هک  تسا  ياهسوسحم  يدابم  هب  دنتـسم  یهاگ  زین : سدـح  هک  یتسناد  و  - 4
راـثآ هدـهاشم  رطاـخ  هب  دـهدیم و  ربخ  تعاجـش  تلادـع و  زا  هک  یـسک  يارب  هلـصاح  سدـح  دـننام  دوشیم و  لـصاح  رهاـظ  ساوح 

. دوشیم لقتنم  اهنآ  دوجو  لصا  هب  تداع  مکح  هب  تفص و  ود  نیا  هسوسحم 
نیا نایم  هکنیا  نودـب  تسا ، ماما  يأر  اب  اهنآ  تقباطم  هب  عاـمجا ) یعدـم   ) ملع ببـس  هک  تسا  ياهسوسحم  يداـبم  هب  دنتـسم  یهاـگ  و 

. تسا رگید  راظنا  تاداهتجا و  هب  دنتسم  یهاگ  و  دشاب . هیداع  همزالم  ماما  يأر  تقفاوم  يدابم و 
: هک اجنآ  زا  و  - 5

. تسین تسد  رد  زین ، مود  هجو  هب  دنتسم  ربخ  هکلب  هدوب ، سدح  زا  ریخا  مسق  هب  دنتسم  هک  لداع  ربخ  لوبق  موزل  رب  یلیلد  فلا -
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. درادن دوجو  تسا  سدح  زا  لوا  مسق  هب  دنتسم  تاعامجا  زا  رابخا  دنک  تلالد  هکنیا  رب  مه  ياهنیرق  ب -
روکذـم هوجو  زا  یکی  نایم  ناشندوب  ددرم  هک  يرابخا  ریاس  رد  هک  روطنامه  تسا ، بجاو  عامجا  لقن  هب  لـمع  رد  فقوت  هکنیا : هجیتن 

. تسا بجاو  تسا ، مولعم 
82 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دنتسم )...  ّنا  تفرع  اذا   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

لقان ملع  كردم  دنتسم و  هک  میتسناد  میدش و  انشآ  عامجا  قیرط  زا  ع )  ) ماما يأر  فاشکنا  ياههار  اب  یلبق  ياهثحب  رد  هک : تسا  نیا 
: تسا لیذ  قرط  زا  یکی  ماما  لوق  هب  تبسن  عامجا 
. سدح قیرط  فطل 3 - قیرط  سح 2 - قیرط  - 1

؟ تسیچ لوالا )...  نا  کل  رهظ  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

. تسا روکذم  هناگهس  ياههار  زا  کیره  هرابود  نییبت 
نینچ عاـمجا  نایعدـم  زا  يدـحا  تبیغ ، ناـمز  رد  تسا و  ماـما  روـضح  ناـمز  هب  صوـصخم  یلو  تسا ، شزرا  ياراد  سح : هـقیرط  - 1

. دناهدرکن ییاعدا 
. تسین بجاو  ماما  رب  فطل  باب  زا  قح  راهظا  تسا و  لطاب  اجنیا  رد  انبم  لصا  نوچ  تسا ، شزرا  دقاف  فطل : هقیرط  - 2

. تسا هداد  ماجنا  ار  شاهفیظو  فراعتم  ياههار  زا  هکنیا  رطاخ  هب 
. تسا شزرا  دقاف  لیذ و  تابعش  ياراد  زین  سدح  هقیرط  - 3

. تسا هیرورض  هیسح  يدابم  رب  یکتم  هک  يداع  یعطق  سدح  فلا :
. تسا هیرورض  ریغ  هیسح  يدابم  رب  یکتم  هک  یقافتا  یعطق  سدح  ب :

. تسا هیسدح  يدابم  رب  یکتم  هک  یقافتا  یعطق  سدح  ج :

؟ تسا شزرا  ياراد  يداع  یعطق  سدح  خیش  رظن  هب  ارچ  * 

. دنکیم ادیپ  موصعم  لوق  هب  عطق  دوش ، لصاح  سکره  يارب  یئدبم  انبم و  نینچ  اریز 
: روکذم هار  نکل ؛

. درادن یجراخ  تیعقاو  تسا و  ضرف  فرص  الوا :
هتفگ ات  دشاب  یکتم  لوا  هبعـش  لکلا و  قافتا  هب  سدح ، هقیرط  ساسارب  عامجا  یعدـم  هک  اجک  زا  جراخ ، ملاع  رد  ناکما  ضرف  هب  ایناث :

. لالدتسالا لطب  لامتحالا ، ءاج  اذاف  دشاب . روکذم  تابعش  زا  کیره  رب  ینتبم  شیاعدا  تسا  لمتحم  هکلب  تسا  تجح  دوش 

؟ درادن شزرا  هیرورض  ریغ  هیسح  يدابم  رب  ینتبم  یقافتا  یعطق  سدح  ارچ  * 

. تسین تیجح  همه  يارب  ینعی : درادن  تیلک  تسا و  هیجراخ  لماوع  للع و  رب  ینتبم  نوچ 
زا هفئاط و  نالف  ياملع  ياوتف  هب  داقتعا  دامتعا و  لثم : دوش  مهارف  يدارفا  ای  درف و  يارب  لماوع  للع و  نیا  تسا  نکمم  رگید : ترابع  هب 
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زا هفئاط و  نالف  ياملع  ياوتف  هب  داقتعا  دامتعا و  لثم : دوش  مهارف  يدارفا  ای  درف و  يارب  لماوع  للع و  نیا  تسا  نکمم  رگید : ترابع  هب 
اسبهچ نکل  دنیامن ، ادیپ  ع )  ) ماما يأر  هب  عطق  قافتا  داقتعا و  نیا 

83 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دننکن ادیپ  موصعم  يأر  هب  مه  ینظ  سدح  هار  نیا  زا  دشابن و  ایهم  دارفا  زا  يرایسب  يارب  هنیمز  نیا 

؟ درادن شزرا  هیسدح  يدابم  رب  ینتبم  یقافتا  یعطق  سدح  ارچ  * 

. میرادن اهنآ  تیجح  رب  مه  يرگید  لیلد  دنتسین و  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  لومشم  هطوبرم  رابخا  اریز 

؟ دریگیم ياهجیتن  هچ  روکذم  نتم  رد  بلاطم  میظنت  زا  خیش  بانج  * 

. دومن فقوت  دیاب  نآ  رد  هدوبن و  تجح  لوقنم  عامجا 

؟ تسیچ نمضتملا )...  عامجالاب  ربخملا  ربخ  دنتسم   ) ترابع زا  دارم  * 

زا راـبخا  عاـمجا ، زا  راـبخا  هک  يوـحن  هب  تسا  موـصعم  زا  يأر  زا  تیفـشاک  هعیـش ، رظن  زا  عاـمجا  تیجح  كـالم  هکنیا  هب  دراد  هراـشا 
. تسا موصعم 

؟ تسین دحاو  ربخ  مکح  رد  لوقنم  عامجا  ایآ  * 

. تسا نامه  عقاو  رد  ارچ 

؟ دناهدروآ هناگادج  روط  هب  هلدا و  دادع  رد  ار  لوقنم  عامجا  ارچ  سپ  * 

. تسا هدش  تنس  لها  زا  تعباتم  رهاظ ، بسح  هب 

؟ تسیچ سدحلا ) نم  ریخالا  مسقلا  یلا   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا تاداهتجا  راظنا و  هب  دنتسم  هک  تسا  یسدح 

؟ تسیچ یناثلا )...  هجولا  یلا  دنتسملا  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا موصعم  يأر  اب  مزالم  اتداع  هک  تسا  ياهسوسحم  يدابم  رب  ینتبم  هک  تسا  یسدح 

؟ تسیچ سدحلا ) نم  لوالا  مسقلا  یلا   ) ترابع زا  دارم  * 

. دشابیمن موصعم  يأر  اب  مزالم  اتداع  هک  دشاب  ياهسوسحم  يدابم  رب  ینتبم  هک  تسا  یسدح 
84 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ملعلا لوصح  ّنأ  مولعملا  نم  ّلکلا و  قاّفتاب  ربخأ  دـقف  عامجإلاب  صخـشلا  ربخأ  اذإف  ّلکلا ، قاـّفتا  عاـمجإلا  ظـفل  رهاـظ  تلق : نإـف  نتم :
. اتداع مامالا  لوق  ۀقباطمل  ۀموزلم  ۀسوسحم  ئدابم  یلإ  دنتسم  ربخملا  سدحف  ّيرورضلاک ، ّلکلا  قاّفتا  نم  مکحلاب 

لوقل ةداع  مزلتسملا  قاّفتالا  سفنب  هرابخا  ۀّجحلا  لعجی  نا  اّما  ۀلادعلاب و  رابخالا  ریظن  قاّفتالا ، نم  هدافتسا  ام  سفن  ۀّجحلا  لعجی  نا  اّماف 
. ةداع ۀعاجّشلا  وا  ۀلادعلا  مزلتست  روماب  صخّشلا  رابخا  ریظن  اسوسحم  ذئنیح  هب  ربخملا  سفن  نوکی  مامالا و 
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: همجرت

يراصنا خیش  بانج  رب  لاکشا 

مامت  ) لکلا قافتا  زا  ربخ  دـهدیم ، عامجا  ققحت )  ) زا ربخ  یعدـم  یتقو  سپ  تسا ، لـک  قاـفتا  نآ ) یعّدـم  رظن  زا   ) عاـمجا ظـفل  رهاـظ 
یهیدـب يرورـض و  رما  لثم  باحـصا ، همه  قاـفتا  زا ) یـشان   ) مکح هب  یهاـگآ  ملع و  لوصح  هک  تسا  نشور  و  تسا ، هداد  باحـصا )

. تسا
. تسا ماما  لوق  اب  مزالم  اتداع  هک  تسا  ياهسوسحم  يدابم  هب  دنتسم  ربخم  سدح  هجیتن : رد 

نداد ربخ  ریظن  ماما  يأر  ینعی : تسا ، هدومن  هدافتـسا  لـک  قاـفتا  زا  ربخم  هک  هدـش  هداد  رارق  يزیچ  نآ  سفن  لـیلد ، تجح و  اـی  لاـح :
. تلادع سفن  زا  یسک ) زا  تلادع  راثآ  ندید  زا  سپ   ) ربخم

رما هب  ربخم  تروص  نیا  رد  تسا و  مزالم  ماما  يأر  اب  اـتداع  هک  هدـش  هداد  رارق  لـک  قاـفتا  نآ  سفن  هب  وا  راـبخا  لـیلد ، تجح و  اـی  و 
. تسا یسوسحم 

. دهدیم ربخ  روما  نآ  سفن  زا  دنتسه  تعاجش  تلادع و  مزلتسم  هک  يروما  راثآ و  هدهاشم  زا  سپ  صخش  هکنآ  ریظن 
85 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  یلبق  نتم  رد  خیش  نایب  لصاح  * 

فقوت موزل  تیجح و  مدع  هب  دومرف  مکح  ۀجیتن  دومن و  دودـسم  لوقنم  عامجا  هار  زا  ار  ماما  لوق  فاشکتـسا  ياههار  مامت  هک  دـش  نیا 
. نآ رد 

. تسا شزرا  دقاف  لامتحا  دوجو  لیلد  هب  زین  سدح  هقیرط  لوا  هبعش  دومرف : رگید  ترابع  هب 

؟ تسیچ قوف  بلطم  هب  لکشتسم  لاکشا  ریرقت  لاؤس و  لصاح  * 

هراشا

. دراد لک  قافتا  رد  روهظ  یقیقح  یلصا و  عضو  ظاحل  هب  عامجا  ظفل  قالطا  هک : تسا  نیا 
. تسا یکی  ناشیأر  املع  همه  هک  تسا  نیا  نآ  رهاظ  دنراد ، عامجا  هلئسم  نالف  رد  ءاهقف  دیوگیم : ربخم  ای  لقان و  یتقو  نیاربانب :

قافتا زا  ربخ  تقیقح  رد  دـنکیم  عامجا  هب  رابخا  هک  یـسک  لکلا ، قافتا  زا  تسا  ترابع  عامجا  هملک  رهاظ  دـیوگیم : رگید  ترابع  هب 
. تسا هداد  لکلا 

. فشکنم ببسم و  لقن  هیحان  زا  مه  فشاک و  ببس و  لقن  هیحان  زا  مه  دراد ، تیجح  یعامجا  نینچ  سپ :

؟ تسا هنوگچ  لکشتسم  رظن  هب  فشکنم  هیحان  زا  عامجا  تیجح  ریرقت  * 

يدابم رب  ینتبم  هک  تسا  یـسدح  کی  وا  سدـح  یلو  هدرواین  تسد  هب  ّسح  نع  ار  ماما  لوق  عاـمجا  لـقان  هک  تسا  تسرد  دـیوگیم :
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هب دشاب  هّیرورض  هّیسح  يدابم  هب  دنتسم  هک  یسدح  ربخ  ره  دش : هتفگ  سدح  تابعش  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ، هیرورض  هّیسح 
: ینعی تسا ، یّسح  ربخ  هلزنم 

. دنراد مه  یسدح  ربخ  نینچ  اب  دنراد  یسح  ياهربخ  اب  يدروخرب  ره  ملاع  يالقع 
. ءاطخلا مدع  لصالا  دنیوگیم : زین  اجنیا  رد  ءاطخلا  مدع  لصالا  دنیوگیم : یسح  ياهربخ  رد 

: هکنیا بلطم  هصالخ 
اب ار  تالامتحا  ریاس  شاب و  نئمطم  وت  تسا  لداع  ربخم  نوچ  مییوگیم : میرادیمرب و  أبن  هیآ  اب  ار  عامجا  هب  ربخم  بذک  دّـمعت  لامتحا 

. مینکیم عفر  هینالقع  لوصا 
. دراد شزرا  ببسم  لقن  ای  فشکنم  هیحان  زا  هدوب و  ربخ  ّتیجح  هلدا  أبن و  هیآ  لومشم  یسدح  ربخ  نینچ  هجیتن : رد 

؟ تسا هنوگچ  لکشتسم  رظن  هب  ببس  لقن  فشاک و  هیحان  زا  عامجا  تیجح  ریرقت  * 

يأر هدـیدرگ و  سدـح  هوق  ياراد  فلتخم  راصعا  رد  اـملع  ياواـتف  تیؤر  لـیلد  هب  دوخ  دـهدیم  عاـمجا  زا  ربخ  هک  یـسک  دـیوگیم :
. میرادن يراک  وا  سدح  اب  ام  نکل  دنزیم  سدح  ار  موصعم 

86 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک تهج  نآ  زا  اذل  دنکیم و  لقن  ام  يارب  هدید و  ار  اهقف  يأر  هک  انعم  نیدب  تسا ، سح  هب  یکتم  ببـس  لقن  رد  وا  مییوگیم : ام  هکلب 

. تسا شریذپ  لباق  تسا  ّتیجح  هلدا  لومشم  هدوب و  یسح  ربخ  کی 

؟ دیوگیم هچ  تسا ، مادک  شایعرش  رثا  ربخ  نیا  لوبق  دشاب ، یعرش  رثا  ياراد  دیاب  لداع  ربخ  هک  دوش  هتفگ  لکشتسم  هب  رگا  * 

هب سدـح  عامجا  لقان  يارب  هک  روطنامه  دـندش  قفتم  روما  زا  يرما  رب  راصما  راـصعا و  اـهقف  همه  یتقو  هک  تسا  نآ  شرثا  دـیوگیم :
رد يدابم  نیا  ینعی : تسا . هیرورـض  هیـسح ، يداـبم  هک  تسا  نیا  ضرف  هک  ارچ  دوشیم ، لـصاح  مه  اـم  يارب  هدـش  لـصاح  ماـما  يأر 

ۀلزنم هلزن  لداعلا  قدـص  هک  اجنآ  زا  و  میریذـپیم . ار  لداع  ربخ  ام  نیاربانب : دـنکیم  لقتنم  ماما  يأر  هب  ار  وا  دـشاب  هک  یـسکره  رایتخا 
عامجا مه  زاب  سپ  دوشیم  لصاح  زین  ام  يارب  هدـش  لصاح  لداع  يارب  هک  یـسدح  هجیتن : رد  میراذـگیم . لداـع  ياـج  ار  دوخ  ملعلا ،

. تسا دنمشزرا  لوقنم 

؟ تسیچ لکشتسم  بلطم  لصاح  * 

. دومن دامتعا  نآ  هب  ناوتیم  هدوب  تجح  عامجا  هک  تسا  نآ  بجوم  مینک  لوبق  ار  هجو  ود  زا  مادکره  هک : تسا  نیا 
. داد رارق  هصاخ  نونظ  هلمج  زا  ار  لوقنم  عامجا  ناوتیم  هجیتن : رد 

87 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هسفن یلع  ضرتعا  اّمل  ّهناف  ۀیفاولا  یلع  هحرش  یف  ۀّلجالا  ةداّسلا  ضعب  نیهجولا  یلا  راشا  دق  و  نتم :

لثم لوخد  یف  کّشلا  دّرجم  دـهجلا و  لذـب  یلا  عجر  اّمنا  عامجالاب  ربخملا  ّساوحلا و  يدـحا  یلا  دنتـسا  اـم  راـبخالا  نم  ربتعملا  ّنا   » ب
«. هنم یضتقی  ربخلا  یف  کلذ 

رخآ رما  ةاعارم  نم  موصعملا  ۀـلاقمب  ملعلا  ءاـج  نا  ءاـملعلا و  نع  ربخی  اـمیف  عمّـسلا  یلا  عجری  اـضیا  اـنه  ربخملا  ّناـب  کـلذ : نع  باـجا 
. هریغ فطللا و  بوجوک 

: همجرت
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هیفاو حرش  رد  یمظاک  ققحم  لاکشا  مالک و 

رکذ لوقنم  عاـمجا  تیجح  ریرقت  رد  هک   ) هجو ود  نیا  هب  هیفاو  حرـش  رد  یمظاـک ) نسحم  دیـس  موـحرم  ینعی   ) هلجا تاداـس  زا  یخرب  و 
. تسا هدرک  هراشا  میدومن )

: هکنیا هب  دومن  یضارتعا  شدوخ  تلق ) نا   ) هب هک  یماگنه  سپ 
یعـس و لذـب  هب  شعوجر  رب  شربخ  املع ، قافتا  عامجا و  زا  ربخم  هکنآ  لاح  تسا و  ساوح  زا  یکی  هب  دنتـسم  هک  تسا  ربتعم  يراـبخا 

عونمم یـضتقم  دـشاب ، لخاد  ربتعم  ربخ  رد  يربخ  نینچ  لثم  هک  نیا  رد  کش  فرـص  سح و  هیاپ  رب  هن  تسا و  سدـح  لامعا  داهتجا و 
: هک دهدیم  خساپ  تسا ، شندوبن  تّجح  ندوب و 

رظن هب  ندیـسر  رد  هچرگا  دـهدیم ، ربخ  سوسحم  يرما  زا  هدومن و  عوجر  سح  هب  دـنکیم  لـقن  اـملع  زا  هچنآ  رد  زین  عاـمجا  هب  ربـخم 
. دشاب هدرک  هدافتسا  نآ  ریغ  ای  فطل و  بوجو  هدعاق  لثم  يرگید  رما  تاعارم  زا  ناشیا  هلاقم  هب  ندرک  ادیپ  ملع  موصعم و 

88 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یمظاک  موحرم  تارابع  لقن  زا  لکشتسم  ای  لئاس و  دارم  * 

. تسا لوقنم  عامجا  تیجح  تابثا  شدوخ و  هلاقم  يارب  دییأت 

؟ تسیچ لوقنم  عامجا  تیجح  نوماریپ  یمظاک  موحرم  رظن  * 

عامجا نوماریپ  دوخ  هلاقم  هب  داقتنا  ضارتعا و  ماقم  رد  رما  نیا  تابثا  زا  سپ  یهتنم  دـنادیم ، تجح  صاخ  نظ  باب  زا  ار  لوقنم  عامجا 
. تسا هدومن  حرطم  ار  یلاکشا  لوقنم 

؟ تسیچ دوخ  هلاقم  هب  یمظاک  موحرم  لاکشا  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
، داهتجا هیاپ  رب  هک  يرابخا  اذل  و  دـشاب ، سوسحم  رما  نآ  رد  هب  ربخم  سح و  هیاپ  رب  هک  دوشیم  هتفگ  رابخا  زا  هتـسد  نآ  هب  ربتعم  رابخا 

. دنرادن تیجح  تسا و  شزرا  دقاف  تسا  راکفا  لامعا  تایسدح و 
هلدا دشابیمن و  دانتـسا  دامتعا و  لباق  شربخ  تسا . هدومن  هدافتـسا  سدح  داهتجا و  زا  موصعم  يأر  زا  شرابخا  رد  هک  عامجا  لقان  لاح 

. دوشیمن اهربخ  هنوگنیا  لماش  تیجح 

؟ دهدیم شدوخ  هب  قوف  ضارتعا  زا  یخساپ  هچ  یمظاک  بانج  * 

: تسا هبنج  ود  ياراد  لوقنم  عامجا  دیوگیم :
. دشابیم اهقف  قافتا  هک  فشاک  ببس و  هبنج  فلا :
. تسا ع )  ) ماما لوق  هک  فشکنم  ببسم و  هبنج  ب :
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، ببـسم هیحان  زا  دنزیم ) سدح  اهنت  هکلب  هدرک  سح  ار  نآ  هن  هدید و  ار  ماما  لوق  هن  ربخم  هکنیا  رطاخ  هب   ) لوقنم عامجا  هچرگا  لاح :
. تسا دنمشزرا  دشابیم و  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  لومشم  تهج  نیا  زا  تسا و  یسح  ربخ  کی  ببس  هیحان  زا  نکل  تسا ، یسدح  ربخ 

89 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. عمس یلإ  عجری  اهب و ال  وه  اّمنإ  رابخالاف  مالّسلا  هیلع  موصعملا  ۀلاقم  یلع  عامجالا  ۀّیّجح  یف  رادملا  ّنأب  دروأ : ّمث  نتم :

: کلذ نع  باجأف 
و لقنلا . یلإ  هیف  جاتحی  دحأ ال  ّلکل  مولعم  موصعملا  ۀلاقمل  ءاملعلا  ۀـملک  قافتا  مازلتـسا  نکل  کلذ ، ناک  نإ  ۀـّیّجحلا و  رادـم  نأب  الوأ :

قافتالا ناک  عامّـسلا  ّسحلا و  یلإ  قافتالا  ۀـیاکح  یف  هعوجر  هتقاثول و  لـقاّنلا  ربخ  راـبتعا  دـعبف  قاـفتالا  توبث  لـقنلا  نم  ضرغلا  اـّمنإ 
. دحأ ّلکل  ۀمولعملا  ۀمزالملل  موصعملا  ۀلاقم  نع  فشک  کلذ  تبث  یتم  و  امولعم ،

و ال اهراثآ . نم  قافتالا  ّنأ  رابتعاب  ّسحلا ، یلإ  کلذ  یف  لقاّنلا  عوجرل  موصعملا  ۀـلاقم  لقن  یلإ  عامجالا  ۀـیاکح  یف  عوجرلا  ّنأ  اـیناث  و 
یف رابخألا  یلا  عجری  اّمنإ ال  تاکلملا و  نم  اهریغ  مرکلا و  ۀعاجـشلا و  قسفلا و  نامیالاب و  رابخإلا  یف  امک  کلذ ، لثم  رابتعا  یف  مـالک 

[32 .] اوکردأ ام  لثم  كردی  یّتح  تاقّثلا  نم  فلأ  اهب  ءاج  نإ  اهیلع و  لّوعی  ّهناف ال  ۀضحملا  تاّیلقعلا 

ص90 ج3 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
90 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

شدوخ هب  یمظاک  ققحم  لاکشا  نیمود 

و  ) تسا موصعم  هدومرف  رب  رابخا  رابتعا  كالم و  سپ  تسا ، ع )  ) موصعم هدومرف  رب  عاـمجا  تیجح  رد  رادـم  هکنیا  هب  تفرگ ، داریا  سپ 
. دنکیمن عوجر  سح  هب  نآ ) زا  شدوخ  رابخا  رد   ) ربخم و  املع ) قافتا  رب  هن 

: هکنیا هب  داریا )  ) نآ زا  تسا  هداد  خساپ  سپ 
هب تسا ، ع )  ) موصعم هلاقم  مزلتسم  املع  قافتا  نیا  هک  تسا  مولعم  یسکره  رب  نکل  تسا  ع )  ) موصعم هدومرف  تیجح  رادم  هچرگا  الوا :

توبث زا  رابخا  عامجا  لقن  زا  ضرغ  دـشابیمن و  موصعم  هلاقم  رابخا  لقن و  هب  يزاین  هدوب و  یفاک  لکلا  قافتا  زا  راـبخا  سفن  هک  يوحن 
. دشابیم سوسحم  رما  هک  تسا  املع  قافتا 

: نیاربانب
هب و   ) مولعم روبزم  قافتا  سوسحم ، رما  هب  قافتا  توبث  زا  رابخا  رد  شعوجر  وا و  تلادـع  تقاـثو و  لـیلد  هب  لـقان  ربخ  راـبتعا  رطاـخ  هب 

(. دسریم توبث  هلحرم 
نشور و یـسکره  يارب  ماما  هلاقم  قافتا و  توبث  نایم  مزالت  هک  ارچ  تسا  موصعم  هلاقم  زا  فشاک  توبث  نیا  دش ، تباث  رما  نیا  یتقو  و 

. تسا مولعم 
هکنیا رابتعا  هب  تسا ، یـسح  رما  هب  دروم  نآ  رد  وا  تشگزاب  لیلد  هب  موصعم  هلاقم  لقن  هب  عامجا  زا  شتیاکح  رد  لـقان  تشگزاـب  اـیناث :

مرک و تعاجـش و  قسف و  نامیا و  هب  رابخا  رد  هکنانچ  درادـن ، دوجو  یفالتخا  رابتعا ، نیا  رد  و  تسا . موصعم  هلاقم  راثآ  زا  املع  قاـفتا 
نینچ اهنآ  هدهاشم  كاردا و  زا  سپ  هدومن و  هعجارم  تسا  تافص  نیا  راثآ  زا  هک  یسح  روما  هب  ربخم  رگید ، تاکلم  زا  تافص  نیا  ریغ 
رازه هچرگا  دـنوشیمن  عقاو  دامتعا  دروم  روما  لیبق  نیا  اریز  دـننکیمن ؛ هعجارم  ضحم  تایلقع  هب  رابخا  ماقم  رد  زگره  دـهدیم و  ربخ 
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. دنیامن ادیپ  زین  نارگید  دناهدرک  ادیپ  اهنآ  هب  تبسن  لودع  هک  یکرد  نامه  هکنآ  رگم  دنهد ، ربخ  نآ  هب  قثوم  صخش 
91 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ شدوخ  هب  یمظاک  ققحم  بناج  زا  مود  لاکشا  لصاح  * 

ای هلاقم و  كالم ، سپ  تسا ، موصعم  هلاقم  رب  عامجا  لامتـشا  ای  تیفـشاک  هعیـش  ياـملع  رظن  زا  عاـمجا  تیجح  رد  طاـنم  هک : تسا  نیا 
. تسا لوق  نیمه  دراد  شزرا  هچنآ  تسا و  موصعم  لوق 

: رگید ترابع  هب 
ام و  دـشابیمن ، یفاک  رادـقم  نیا  نکل  دـهدیم  ربخ  عومـسم  سوسحم و  رما  زا  املع  قافتا  زا  شرابخا  رابتعا  هب  عامجا  لـقان  هچرگا  - 1

. دصقی مل  عقو 
: ینعی  ) ّببسم هیحان  زا  دیاب  درادن و  ياهدیاف  نیا  اما  تسا  یسح  يربخ  ءاملعلا ) قافتا  ینعی :  ) ببـس هیحان  زا  هچرگا  لوقنم  عامجا  سپ :

. دوبیم یسح  موصعم ) لوق 
یـسدح رما  زا  رابخا  موصعم  هلاقم  زا  رابخا  اذـل  دـنکیم و  هیکت  داهتجا  سدـح و  رب  نآ  زا  شرابخا  رد  عامجا  لقان  هک  تسا  نشور  - 2

. عقی مل  دصق  امف  درادن ، شزرا  دوشیمن و  عقاو  هربتعم  رابخا  هرمز  رد  تسا و 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  زا  یمظاک  موحرم  خساپ  نیلوا  * 

: دیوگیم هک  تسا  لیذ  حرش  هب  ياهمدقم  هیاپ  رب 
زا رابخا  هوق  رد  موزلم  زا  رابخا  هک : تسا  راکنا  لباق  ریغ  هلئسم  نیا  نکل  تسا ، موصعم  لوق  زا  تیفشاک  عامجا  تیجح  رد  طانم  هچرگا 

. تسا موزلم  زا  رابخا  هوق  رد  مزال  زا  رابخا  مزال و 
. تسین نآ  زا  كاکفنا  لباق  هک  ارچ  درادن  لقن  هب  زاین  يرگید  دنوش ، عقاو  لقن  رابخا و  دروم  کیره  ینعی :

نیا لثم  داد  ربخ  املع  لک  قافتا  زا  عامجا  لقان  یتقو  اذـل  تسا و  موصعم  هلاقم  اب  مزالم  اهنآ  هرازگ  املع و  لک  قافتا  دـیدرت  الب  لاـح :
رما زا  رابخا  املع  قافتا  زا  رابخا  نوچ  اذـل : درادـن و  هّدـح  یلع  دّدـجم و  ربخ  هب  يزاین  اذـل  تسا و  هداد  ربخ  موصعم  هلاـقم  زا  هک : تسا 

. تسا هقث  لداع و  عامجا ، لقان  یفرط  زا  تسا و  كاکفنا  لباق  ریغ  نآ  زا  موصعم  هلاقم  توبث  تسا و  یسح 
. دوشیم تباث  تسا  موصعم  هلاقم  هکنآ  همزال  دش  تباث  لداع  ربخ  هطساو  هب  لک  قافتا  یتقو  اذل  و 

. دیآیم باسح  هب  سوسحم  رما  زا  رابخا  قیداصم  زا  عامجا ، زا  رابخا  هطساو  هب  موصعم  هلاقم  توبث  هجیتن : رد 

؟ تسیچ لوا  خساپ  يارخا  ترابع  * 

: تسا ببس  لقن  هیحان  زا  عامجا  تیجح  تابثا 
میراد و دشاب  مزال  هک  موصعم  هلاقم  هب  يراک  هن  ام  نکل  تسا  موصعم  هلاقم  عامجا ، تیجح  رادم  هلب :

92 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. موصعم لوق  لک و  قافتا  نایم  همزالم  اب  هن 

. تسا یسح  ربخ  کی  ّلکلا  قافتا  هب  تبسن  ربخ  نیا  و  مینکیم ، لقن  تسا  املع  قافتا  هک  ار  ببس  ام  هکلب 
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: لاح
. تسا لداع  ربخ  قیدصت  لداعلا  قدص  همزال 

. دراذگب وا  ياج  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  شرابخا  رد  لداع  قیدصت  همزال 
. تسا تجح  وت  يارب  نیقی  نیا  دز و  یهاوخ  سدح  ار  نآ  مه  وت  دنزیم  سدح  ار  موصعم  لوق  وا  هک  روطنامه  هجیتن : رد 

؟ تسیچ مود  لاکشا  هب  یمظاک  ققحم  خساپ  نیمود  * 

. دشاب ّببسم  لقن  هیحان  زا  دیاب  عامجا  تیجح  هک : تسا  نیا 
هلزنم هب  دشاب  هیرورـض  هیـسح  يدابم  رب  ینتبم  هک  یـسدح  نکل  دـنکیم ، لقن  سدـح  نع  ار  موصعم  لوق  عامجا ، یعدـم  هچرگا  ینعی :

. تسا سح 
: لثم هضحم  هیلقع  روما  هب  رابخا  لثم : درادن  شزرا  دشابن  هّیسح  يدابم  رب  ینتبم  هک  یّسح  هلب ،

صحفت هب  شدوخ  دـیاب  صخـش  هکلب  تسین ، لوبق  لـباق  دـنهد  ربخ  مه  ّقثوم  صخـش  رفن  رازه  رگا  هک  ملاـع و ،...  مدـق  اـی  ثودـح و 
. دیامن هماقا  یلقع  روما  نینچ  تابثا  رب  ناهرب  دزادرپب و 

93 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یف عجر  ّهنأ  ّالإ  ماکحألا  سفن  یف  ّسحلا  یلإ  عجری  مل  نا  ّهنأل و  دـهتجملا ، یلإ  عوجرلا  کـلذ  نم  مزلی  ّهنأـب  کـلذ : یلع  دروأ  ّمث  نتم :

. ۀقثلا هب  ءاج  اذإ  لبقی  ملف ال  ۀیاور  نوکیف  ۀّیعمسلا  اهّتلدأ  یه  هیلإ و  اهراثآ  اهمزاول و 
راثآ یف  امک  نیقیلا ، تدافأ  اذإ  ۀـلمجلاب  ةداـع و  هل  ۀمزلتـسم  راـثآلا  تناـک  اذإ  راـثآلا  یف  ّسحلا  یلا  عوجرلا  یفکی  اـّمنإ  ّهنأـب  باـجأ : و 

. مکحلا یلع  لیلدلا  نم  دهتجملا  هضهنتسی  ام  فالخب  اذه  هتّیعر و  ۀلاقم  یه  و  سیئرلا ، ۀلاقم  راثآ  تاکلملا و 
. یهتنا [، 33] لاؤسلا اذهل  رثأ  الف  هیلع  لّوألا و  هجولا  وه  لّوألا  لاؤسلا  نع  باوجلا  یف  قیقحتلا  ّنأ  یلع  لاق : ّمث 

: همجرت

مود خساپ  رب  رگید  يداریا 

: هکنیا هب  تسا  هدرک  دراو  لاکشا  ضارتعا ، زا  مود  باوج  رب  یمظاک  ققحم  سپس 
عوجر دنکیم ) تیافک  سوسحم  ریغ  رما  زا  رابخا  ماقم  رد  دـشاب  تاسوسحم  زا  افرـص  يرما  مزاول  راثآ و  رگا  ینعی :  ) مود خـساپ  نآ  زا 

. دیآیم مزال  رگید  دهتجم  هب  دهتجم 
راثآ مزاول و  رد  نکل  و  تسا ) سدح  رب  شیانب  و   ) هدومنن عوجر  سح  هب  دهدیم ) هک  ییاوتف   ) مکح سفن  نایب  رد  دـهتجم  هچرگا  اریز 

مزالت اهنآ  نایم  اتداع  هک  يوحن  هب  هدومن  عوجر  سح  هب  تسا  ینآرق  تایآ  ای  تاـیاور و  راـبخا و  هیعمـس و  هلدا  ناـمه  هک  ماـکحا  نآ 
.( تسا رارقرب 

دروم رگید ) دهتجم  بناج  زا   ) دـهدب ار  اوتف  نآ  هقث  صخـش  یتقو  ارچ  سپ  تسا . تیاور  نامه  ریرقت ) نیا  اب   ) دـهتجم ياوتف  هجیتن : رد 
. دوشن عقاو  لوبق 

قوف داریا  زا  یمظاک  خساپ 
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و دشاب . سوسحم  ریغ  رما  مزلتـسم  فرع  مکح  هب  راثآ  هک  تسا  یفاک  یتروص  رد  راثآ  رد  سح  هب  عوجر  هکنیا : هب  تسا  هداد  خـساپ  و 
دراد و دوجو  یمکاح  راتفگ  راثآ  تافـص و  تاکلم و  راثآ  رد  عطق ) هدافا  نیا   ) هک روطنامه  دنک ، نیقی  عطق و  هدافا  هک  ینامز  هلمجلاب 

. دهدیم مکح  رب  دهتجم  هک  تسا  ییاوتف )  ) يزیچ فالخ  هب  نیا  و  تسا . نیسوئرم  تیعر و  راتفگ  نامه  راتفگ  نیا  راثآ 
يارب ییاـج  نیارباـنب  تسا و  لوا  هجو  اـی  باوج و  ناـمه  لوا  ضارتعا  زا  خـساپ  رد  هک : تسا  نیا  قح  نیا  رب  هوـالع  دـیامرفیم : سپس 

. دنامیمن يدعب  لاکشا 
94 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ۀمزلتسم )...  راثآلا  تناک  اذا  راثآلا  یلا  عوجرلا  یفکی   ) ترابع زا  دارم  * 

سوسحم ریغ  رما  دوجو  هب  عطق  ملع و  راثآ  نآ  یسح  كاردا  ندید و  زا  هک  دنکیم  تیافک  ینامز  راثآ  هب  دهتجم  عوجر  هک : تسا  نیا 
تسا هنوگنیا  تاکلم  راثآ و  رد  هک  روطنامه  دیامن ، نیقی  هدافا  دهتجم  يارب  راثآ  هب  عوجر  نیا  هک  ینامز  یلک  روط  هب  دوش و  لصاح 

. دوشیم لصاح  تاکلم  تافص و  دوجو  هب  عطق  اهنآ  هدهاشم  هظحالم و  زا  هک 
لصاح وا  تلادع  يوقت و  هب  عطق  دهدیم ، ماجنا  ار  شتابجاو  هدرک و  زیهرپ  یصاعم  زا  صخـش  نالف  هک  دوشیم  هدید  یتقو  لثملا : یف 

. دوشیم
عطق دنهدیم ، رارق  دوخ  راک  روحم  ار  نخـس  کی  دـننکیم و  ملکت  هلاقم  کی  هب  اقفتم  یتیعمج  هک  دوشیم  هدـید  یتقو  لثملا : یف  ای  و 

. تسا هداد  روتسد  نینچ  اهنآ  مکاح  ای  یلوم و  هک  دوشیم  لصاح 

؟ تسیچ دهتجملا )...  هضهنتسی  ام  فالخب  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. درادن دوجو  لیلد  زا  دهتجم  ياوتف  رد  قوف  مزالت  هک : تسا  نیا 
هب عطق  بجوم  دـشابیم  یعمـس  لـیلد  هک  نآ ، رثا  ندوـب  سوـسحم  درجم  داد ، يوـتف  یمکح  رد  دـهتجم  رگا  هک  تسین  روـطنیا  ینعی :

. ددرگ عقاو  اب  شقباطت  يو و  ياوتف 

؟ تسیچ لّوالا )...  هجولا  وه  لوالا  لاؤسلا  نع  باوجلا  یف  قیقحّتلا  ّنا   ) زا دارم  سپ  * 

موصعم هلاقم  رب  عامجا  تیجح  رادـم  دـش : هتفگ  هک   ) لوا ضارتعا  هب  خـساپ  رد  هک ، تسا  نیا  قح  قوف  بلاطم  رب  هوـالع  هک : تسا  نیا 
: مییوگب هدروآ  ار  لوا  خساپ  نامه  دومن ) افتکا  نآ  هب  ناوتیمن  اذل  دشابیمن و  سوسحم  رما  زا  رابخا  نآ  زا  رابخا  تسا و 

لقان یتقو  اذـل  تسا و  مزال  زا  رابخا  هوق  رد  دـیدرت  الب  موزلم  زا  رابخا  نکل  تسا و  موصعم  هلاـقم  لـقن  رب  عاـمجا  ّتیجح  رادـم  هچرگا 
روط هب  هرابود و  هک  دشابیمن  نآ  هب  يزاین  بیترت  نیدب  هدومن و  رابخا  ماما  هلاقم  سفن  زا  ایوگ  دـهدیم  ربخ  املع  مامت  قافتا  زا  عامجا 

حرط و يارب  ییاج  میزادرپن  مود  خساپ  هب  مینک و  افتکا  ضارتعا  عفد  رد  لوا  خـساپ  نامه  هب  رگا  اذـل  دوش و  هداد  ربخ  نآ  زا  هّدـح  یلع 
. درادن دوجو  يدعب  لاکشا 

؟ تسیچ موس  لاکشا  لصاح  * 

تسا یسدح  ربخ  موصعم  لوق  هب  تبـسن  لوقنم  عامجا  هچرگا  دیتفگ  دیداد و  مود  ضارتعا  زا  امـش  هک  یخـساپ  ساسارب  هک : تسا  نیا 
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تسا یسدح  ربخ  موصعم  لوق  هب  تبـسن  لوقنم  عامجا  هچرگا  دیتفگ  دیداد و  مود  ضارتعا  زا  امـش  هک  یخـساپ  ساسارب  هک : تسا  نیا 
. دراد شزرا  تسا و  سح  هب  دنتسم  نکل 

نع دهتجم  هچرگا  اریز  دشاب ، تجح  رگید  دهتجم  قح  رد  زین  يدهتجم  ره  ياوتف  هک : دیآیم  مزال 
95 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مکح هب  ّسح  نع  هّیعمـس ، هلدا  ینعی  یعرـش ، مکح  راثآ  يدابم و  تامّدـقم و  هب  تبـسن  یلو  تسا  هدیـسرن  یعرـش  مکح  دوخ  هب  ّسح 
. دشاب تّجح  دیاب  تسا و  ّسح  رب  دنتسم  مه  وا  سدح  سپ  هدیسر 

؟ تسیچ شدوخ  بناج  زا  قوف  ضارتعا  هب  یمظاک  ققحم  خساپ  * 

: هک تسا  نیا 
لیـصحت لوقنم ، عامجا  لثم : یـسدح  ياهربخ  باب  رد  اریز  تسا ؛ قرافلا  عم  سایق  لوقنم ، عامجا  باب  اب  دهتجم  ياوتف  باب  سایق  الوا :

. موصعم يأر  اب  دراد  مزالت  ّلکلا  قافتا 
. میربیم یپ  تعاجش  تلادع و  هکلم  هب  تعاجش  تلادع و  راثآ  زا  هک  روطنامه  میربیم ، یپ  رثؤم  هب  راثآ  زا  ینعی :

دوجو رایـسب  يوتف  رد  اطخ  لامتحا  هک  ارچ  درادن ، دوجو  یعقاو  مکح  یتفم و  ياوتف  نایم  ياهمزالم  نینچ  اتداع  هک  اوتف  باب  فالخ  هب 
. دراد

تسا و مود  باوج  ساسارب  لاکـشا  هک  ارچ  دـشابیمن ، مود  خـساپ  نیا  هب  يزاین  تسا و  یفاک  یناث  لاکـشا  زا  لوا  باوج  ناـمه  اـیناث :
. دشابیم رابتعا  دقاف 

؟ دش هچ  اجنیا  هب  ات  خیش  رب  لاکشا  لاؤس و  لصاح  * 

. دومن هدنسب  نآ  هب  ناوتن  دشابن و  تجح  لوقنم  عامجا  هک  تسین  روطنیا  هک : دش  نیا 
رهاظ هکلب  تسین . افتکا  لباق  تسا ، راوتـسا  سدح  هیاپ  رب  هدوبن و  هسوسحم  يدابم  رب  ینتبم  عامجا  زا  رابخا  نوچ  تفگ  ناوتیمن  ینعی :

دـشابیم ياهسوسحم  روما  زا  هک  تسا  لکلا  قافتا  نامه  اذک )...  مکح  یلع  باحـصالا  تعمجا   ) دیوگیم هک  عامجا  لقان  نخـس  نیا 
تسا و هّصاخ  نونظ  ّهلدا و  هرمز  رد  لوقنم  عامجا  سپ  تسا  رارقرب  فراـعتم  مازلتـسا  اـهنآ  ناـیم  تسا و  راوتـسا  نآرب  موصعم  لـقن  هک 

. دومن لقن  ار  یمظاک  ققحم  هلاقم  شمالک  تیبثت  يارب  ضرتعم  اذل  دراد و  ّتیجح 
96 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّنأ مولعملا  نم  و  مهتاملک . رئاس  مهفیراعت و  نم  رهظی  امک  راصعألا ، عیمج  ال  دحاو ، رصع  لهأ  قافتا  عامجالا  نم  رهاظلا  ّنإ  تلق : نتم :
ّيرورـضلا ملعلا  سدحلا  قیرط  نع  بجوی  ال  مهتفلاخم ، ۀـمّدقتملا و  راصعألا  یلاهأ  ۀـقفاوم  نع  رظنلا  عطق  عم  دـحاو  رـصع  لهأ  عامجإ 

. مهرثکا وأ  مهیلع  مّدقت  نم  ۀفلاخم  لامتحال  فّلختی ، دق  اذل  و  مامالا ، نع  مکحلا  رودصب 
یف امک  اورثک ، اذإ  رـصعلا  ءاملع  ّنأ  عم  هّلحم . یف  رّرق  اـمک  ماـقملا  یف  هناـیرجب  لوقن  ـال  يذـلا  فطللا  بوجو  باـب  نم  ملعلا  دـیفی  معن 

نکمی نیلیلق  رصع  یف  ءاملعلا  ناک  اذإ  ّالإ  رـصعلا  یف  مهاوس  نم  مدعب  عطقی  ثیحب  اّسح  مهیلع  عالّطالا  رّـسعتی  وا  رّذعتی  ۀقباسلا  راصعألا 
مزلتـسملا سوسحملاف  موصعملا . ۀقفاومل  ةداع  مزلتـسی  سوسحملا ال  رمألا  اذه  لثم  ّنأ  ّالإ  عامجالا ، یعّدیف  ۀلأسملا  یف  مهئارآب  ۀـطاحالا 

. ةداع مزلتسم  ریغ  هل  قّقحتلا  نکمملا  و  لقانلل ، قّقحتلا  لیحتسم  مامالا  لوقل  ةداع 
: همجرت

لاکشا زا  خیش  خساپ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هکنانچ  دـشاب ،) موصعم  يأر  اب  تقفاوم  رهاظ  نیا  يداع  همزـال  اـت   ) اهرـصع همه  هن  تسا  رـصعمه  اـهقف  قاـفتا  عاـمجا ، ظـفل  رهاـظ 
. دوشیم نشور  اهنآ  تاملک  ریاس  نف و  لها  فیراعت 

قیرط زا  ناوتب  هک  دوشیمن  ثعاب  اهنآ  تفلاخم  همدـقتم و  ياملع  تقفاوم  زا  رظن  عطق  اب  رـصع  کی  ياـهقف  عاـمجا  هک  تسا  یهیدـب  و 
کی املع  قافتا  زا  ماما  بناج  زا  مکح  رودص  هب  ملع   ) اذـل دومن و  ادـیپ  ماما  بناج  زا  مکح  رودـص  هب  یهیدـب  يرورـض و  ملع  سدـح 

. روبزم رصع  ياملع  اب  ناشرثکا  ای  مدقتم و  ياملع  تفلاخم  لامتحا  لیلد  هب  دنکیم ، ادیپ  فّلخت  رصع )
( ماما زا   ) مکح رودـص  هب  ملع  بجوم  میتسین ) نآ  نایرج  هب  لئاق  ماقم  نیا  رد  هک   ) فطل هدـعاق  باـب  زا  رـصع  کـی  ياـملع  قاـفتا  هلب :
هب عطق  هک  يوحن  هب  اهنآ  داحآ )  ) رب عالطا  دوب ، دایز  ناشدادـعت  هتـشذگ  راصعا  نوچمه  رـصع  کی  ياملع  یتقو  هتـشذگ  نیا  زا  تسا ،

هطاحا ناکما  هک  دنشاب  مک  يردق  هب  رصع  کی  رد  ياملع  هکنیا  زج  تسا ، تخس  رایسب  ای  نکمم  ریغ  دوش  لصاح  اهنآ  ریغ  دوجو  مدع 
مزلتـسم اتداع  سوسحم  يرما  نینچ  لثم  هکنیا  زج  دوشیم ، عامجا  ياعدا  تروص ) نیا  رد   ) سپ دـشاب ، ياهلأسم  رد  ناـشمامت  يارآ  هب 

. تسین ماما  يأر 
لقان يارب  شققحت  هچنآ  تسا و  نکمم  ریغ  لقان  يارب  شققحت  یبایتسد و  تسا ، ماما  هدومرف  مزلتـسم  اـتداع  هک  یـسوسحم  رما  سپ :

. تسین موصعم  يأر  مزلتسم  اتداع  تسا ، نکمم 
97 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لکشتسم  ضارتعا  زا  خیش  خساپ  لصاح  * 

نآ يداع  همزال  دـشاب ، هتـشاد  راصعا  عیمج  رد  لکلا  قافتا  رد  روهظ  باحـصالا )..  تعمجا   ) عاـمجا ظـفل  رهاـظ  رگا  هلب  هک : تسا  نیا 
. تسا موصعم  يأر  اب  تقفاوم 

هب درادن ، موصعم  يأر  اب  هیداع  همزالم  ییاهنت  هب  یقافتا  نینچ  تسا و  رـصع  کی  ياملع  قافتا  هدـنهدناشن  روکذـم  ترابع  رهاظ  نکل 
يأر رب  اـنب  فطل  هدـعاق  هار  زا  موصعم  لوق  زارحا  یباـیتسد و  زج  دنـشاب  يأر  نیا  فلاـخم  مدـقتم  ياـملع  همه  هک  يدراوـم  رد  هژیو 

. تسین یتسرد  هدعاق  ام  رظن  زا  زین  هدعاق  نیا  هک  نآ ، هب  نیلئاق 
: تسا هنوگ  ود  زین  دحاو  رصع  رد  زین  ّلکلا  قافتا  تفگ : ناوتیم  نیا  رب  هوالع 

رب انب  اهنآ  یگمه  لاوقا  دزاسیم و  نکمم  ام  يارب  ار  ماـما  لوق  هب  ندز  سدـح  هک  تسا  داـیز  يردـق  هب  رـصع  ياـملع  دادـعت  هکنیا  - 1
دیعب هتـشذگ  ياهنامز  رد  هژیو  هب  اـهنآ  راـظنا  لاوقا و  همه  رب  هطاـحا  ـالومعم  یلو  تسا ، موصعم  يأر  تقفاوم  اـب  مزـالم  فطل  هدـعاق 

. تسا
نیا هکنوچ  درادن ، شزرا  نکل  تسا و  نکمم  اهنآ  يارآ  هب  هطاحا  هک  يوحن  هب  دـشاب ، ردان  لاوقا  مک و  رـصع  ياملع  دادـعت  هکنیا  - 2

. تسین موصعم  يأر  مزلتسم  ارآ  زا  رادقم 
هطاحا و لباق  هک  یلاوقا  ءارآ و  تسین و  هطاحا  لباق  تسا  ماما  يأر  زارحا  بجوم  اهنآ  رب  عـالطا  هک  یلاوقا  ارآ و  هکنیا : بلطم  لـصاح 

. تسین ماما  يأر  زارحا  بجوم  تسا  ملع 
98 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مهرثکأ وا  راصعألا  ءاملع  عیمج  قافتا  هرهاظ  ناک  اذإ  اصوصخ  عامجالا ، لقانلا  یعّدا  اذاف  ناک ، فیک  و  عامجالا ) يوعد  لماحم  : ) نتم
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: هوجو یف  هلمحم  رصحنا  نیدیهشلا - نیلضافلا و  لثم  تاعامجإ  یف  بلاغلا  وه  امک  ّذش - نم  ّالإ 
. اقلطم وا  هرصع  لهأ  نم  يوتفلل  لباق  ّلک  نود  يوتفلاب  نیفورعملا  قافتا  هب  داری  نأ  اهدحأ :

دق تناک  نا  ۀّیرورـض و  تسیل  ةدافتـسالا  هذـه  هرـصع . لـهأ  نم  نیفورعملا  قاـفتا  نم  کـلذ  دیفتـسی  و  ّلـکلا . عاـمجإ  داری  نأ  یناـثلا :
یف فّلختلا  ۀظحالم  دعب  اصوصخ  مهلبق ، نم  مهریغ و  قافتا  ةداع  مزلتسی  ال  مهنم ، نیفورعملا  نع  الضف  هرـصع ، لهأ  قافتا  ّنال  لصحت ،

ملعلا بجوی  اّمع ال  لصاحلا  سدـحلا  باب  نم  ناک  ربخملل  هلوصح  ضرف  ول  و  اهراشعم . رکذـل  ۀـلاسرلا  هذـه  عسی  ـال  دراوملا ، نم  ریثک 
لـصحی دـق  و  مهمّدـقت . نم  دـنع  تاّیقافتالا  نم  هنوک  رـصع  لهأ  دـنع  تاّیقافتالا  یف  بلاغلا  ّنأل  کلذ ، یلع  ۀـّیّنظ  ةرامأ  یه  معن  ةداع .

. ّسحلل ةداع  مزال  سدح  یلا  وا  ّسحلا  یلإ  ادنتسم  قافتالا  نوک  یف  مالکلا  ّنکل  رخا ، تارامأ  ۀمیمضب  ملعلا 
: لاق ثیح  ربتعملا  لئاوأ  یف  هرکذ  امک  مهب ، هّنظ  نسحل  ۀعامج  قاّفتا  نم  ّلکلا  قاّفتا  ملع  اذإ  ام  کلذب  قحلا  و 

[34 .] الهاجت نکی  مل  نا  لهج  وه  و  ۀثالثلا ، بتک  یف  هدوجول  عامجإلا ، یعّدا  ۀلأسملا  لیلدب  هتبلاط  ول  نم  ةدّلقملا  نم  و 
مهب ّنظلا  نسح  یلإ  هاوعد  یف  هدانتسا  یلإ  ةراشإ  ملع - نع  ّالإ  عامجإلا  یعّدی  ّهنأ ال  ملعن  ّانأ  عم  ادّلقم - هنوکب  یعّدملا  فیصوت  یف  ّنإف 

. مهفاف هّلحم . ریغ  یف  همزج  ّنأ  و 
99 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

عامجا ياعدا  ياهلمحم 

دارفا زج  هب  املع  رثکا  ای  راصعا  مامت  رد  املع  لک  قافتا  عامجا  نآ  رهاظ  هک  یماگنه  هژیو  هب  دومن  عامجا  ياعدا  لـقان  یتقو  ریدـقترههب 
لمحم تسا  روطنیمه  مود ) لوا و  دیهـش   ) نیدیهـش و  هماّلع ) ققحم و   ) نیلـضاف نوچمه  يدارفا  تاعامجا  رد  ابلاغ  هچنانچ  دشاب  یمک 

. تسا هجو  دنچ  رد  رصحنم  نآ 
هچ دراد ، ءاتفا  تیحالص  هک  یملاع  ره  هن  دنتـسه ، اوتف  هب  فورعم  هک  ییاملع  قافتا  عامجا ،)  ) نآ زا  تسا  هدش  هدارا  هکنیا  لوا : هیجوت 

. دنشابن وا  رصعمه  هچ  دنشاب و  لقان  رصعمه  املع ) نیا  )
قیرط زا   ) ار قافتا  نآ  عامجا  یعدـم  تسا  هدرک  هدافتـسا  هکیلاحرد  لـک ، قاـفتا  عاـمجا ،) نآ  زا   ) تسا هدـش  هدارا  هکنیا  مود : هیجوت 

هچرگا تسین ، مّلـسم  یعطق و  ياهدافتـسا  نینچ  نیا  و  رگیدـکی . اب  شرـصعمه  ياملع  نیروهـشم  نیفورعم و  قاـفتا  فرـص  هب  سدـح )
ياملع قفاوت  مزلتـسم  الومعم  اهنآ ، نیفورعم  هب  دسر  هچ  رـصع  کی  ياملع  مامت  قافتا  اریز  تسا ، هدش  لّصحم  ياهدافتـسا  نینچ  یهاگ 

زا يرـشع  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  اهقف ) نایم   ) تافالتخا هدـهاشم  زا  سپ  هژیو  هب  تسین ، ناـشیا  اـب  هتـشذگ 
. درادن مه  ار  دراوم  نآ  راشعا 

قاـفتا درجم  هلب  ددرگیمن . ملع  بجوم  ـالومعم  هک  تسا  یـسدح  باـب  زا  دوـش  ضرف  عاـمجا  لـقان  يارب  یقاـفتا  نینچ  لوـصح  رگا  و 
زین یلبق  ياملع  عامجا  قافتا و  دروم  ابلاغ  رـصع  کی  ياملع  رظن  قافتا  اریز  املع ، لک  قافتا  يارب  تسا  ياهّینظ  هراما  اوتف ، رد  نیفورعم 

. تسا هدوب 
تـسا یعامجا  قافتا و  رد  نخـس  روحم  نکل  دوشیم ، لصاح  زین  ملع  رگید  ینظ  تاراما  ندش  همیمـض  و  رما ) نیا  هطـساو  هب   ) یهاگ و 

. تسا نآ  مزالم  اتداع  هک  تسا  یسدح  ای  سح  هب  دنتسم  هک 
رد ققحم  موحرم  هچنانچ  دـنراد ، قافتا  هک  تسا  یتعامج  نظ  نسح  رب  ینتبم  هک  یعامجا  ياعدا  عاـمجا ) وحن   ) نیا هب  دوشیم  قحلم  و 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدومن  رکذ  ار  هیجوت )  ) نیا ربتعم »  » باتک لیاوا 
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ياملع بتک  رد  اریز  دـنکیم ؛ عامجا  ياعدا  ینک ، بلط  اهنآ  زا  ار  هلئـسم  لیلد  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  هینغ ) رد  هرهز  نبا   ) هدـلقم زا  و 
. تسا هدمآ  روطنیا  یسوط ) خیش  قودص و  ینیلک ، تارضح  ینعی   ) هثالث

. دهدن يو  لهاجت  زا  ربخ  رگا  دراد ، لدتسم  لهج  زا  تیاکح  لالدتسا ، زا  وحن  نیا  و 
تـسا هراشا  نیقی ، ملع و  يور  زا  رگم  دنکیمن  عامجا  ياعدا  وا  مینادیم  هکنیا  اب  ندوب ، دّلقم  هب  ار  عامجا  یعّدم  ققحم  بانج  فاّصتا 

. مهفب سپ  تسا ، لحم  ریغ  رد  وا  مزج  هکنآلاح  املع و  هب  نظ  نسح  هب  شیاعّدا  رد  یعّدم )  ) وا نتسج  کسمت  هب 
100 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نیفورعملا )...  قافتا  نم  کلذ  دیفتسی  و   ) ترابع زا  دارم  * 

دوجو رگید  هک  تشادنپ  یعطق  مّلسم و  ار  هلئـسم  نانچ  دندش ، قفتم  مه  اب  املع  زا  روهـشم  هکنیا  فرـص  هب  عامجا  یعدم  هک : تسا  نیا 
. داد تبسن  املع  مامت  هب  ار  نآ  هدنامن و  یقاب  شنهذ  رد  قافتا  نآ  يارب  یفلاخم 

؟ تسیچ الضف )...  هرصع  لها  قافتا  ّنال   ) ترابع زا  دارم  * 

مزلتـسم اهنآ ، نیروهـشم  هب  دسر  هچ  رـصع  کی  ياملع  مامت  قافتا  هک : انعم  نیا  هب  ياهدافتـسا  نینچ  ندوبن  یعطق  يارب  تسا  تلع  نایب 
. دراد دوجو  اهقف  نایم  هک  ییاهرظن  فالتخا  هدهاشم  زا  سپ  هژیو  هب  تسین ، اهنآ  اب  هتشذگ  ياملع  قفاوت 

؟ تسیچ قوف  خساپ  ود  لصاح  * 

ناوتیم مه  اب  روهشم  ملاع  دنچ  قافتا  فرص  هب  هنوگچ  تسین ، شرامـش  لباق  روکذم  دراوم  رد  املع  نایم  فالتخا  یتقو  هک : تسا  نیا 
. تسناد ناگتشذگ  یتح  املع  همه  قافتا  یناگمه و  ار  هلئسم 

؟ تسیچ سدحلا )...  باب  نم  ناک  ربخملل  هلوصح  ضرف  ول  و   ) ترابع زا  دارم  * 

، دـشابیمن ملع  بجوم  اتداع  سدـح  نیا  هدـش ، لصاح  عامجا  لـقان  يارب  قاـفتا ) هب   ) یـسدح نینچ  هک  مینک  ضرف  رگا  هک : تسا  نیا 
. دوش عقاو  هّینظ  هراما  دناوتیم  نکل 

؟ تسیچ دشاب  هینظ  هراما  دناوتیم  روکذم  سدح  هکنیا  زا  دارم  * 

رصع کی  ياملع  رظن  زا  ياهلأسم  رگا  هک  ارچ  املع ، مامت  قافتا  يارب  تسا  نظ  لّصحم  يوتف  رد  نیروهشم  قافتا  فرـص  هک : تسا  نیا 
ینظ و تاراما  هارمه  هکنیا  هب  طورشم  رما  نیا  یهاگ  تسا و  هدوب  عامجا  دروم  مه  یلبق  ياملع  دزن  هک  تسا  روطنیا  ابلاغ  دشاب  یقافتا 

. ددرگیم مه  ملع  لوصح  بجوم  دشاب  يرگید  نئارق 
یـسدح ای  سح  هب  دنتـسم  هک  تسا  یعامجا  قافتا و  رد  ام  نخـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، جراخ  ام  مالک  دروم  روحم و  زا  ضرف  نیا  نکل 

. دشاب نآ  اب  مزالم  اتداع  هک  دشاب 

؟ تسیچ لکلا )...  قافتا  ملع  اذا  ام  کلذب  قحلا   ) ترابع زا  دارم  * 
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نیدـب تسا ، املع  زا  یتعامج  رب  نظ  نسح  رب  ینتبم  هک  یعامجا  ياعدا  دـش ، هیجوت  هک  عامجا  وحن  نیا  هب  دوشیم  قحلم  هک : تسا  نیا 
هداد تبسن  املع  لک  هب  هداد و  میمعت  ار  نآ  دنیبب ، یقافتا  دراد  ّنظ  نسح  اهنآ  هب  هک  املع  زا  یعمج  نایم  ار  ياهلأسم  یتقو  لقان  هک  انعم 

. تسا هدومن  ار  هیجوت  نیا  ربتعم »  » باتک لیاوا  رد  قّقحم  بانج  تسا و 
101 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ نم )...  ةدّلقملا  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 

زا ار  ياهلأسم  لیلد  یتقو  هک  دنتـسه  هرهز  نبا  نوچمه  دارفا  زا  یخرب  هکنیا : رب  ینبم  ققحم  موحرم  زا  لقن  هب  تسا  روکذـم  هیجوت  ناـیب 
قودص و خیـش  ینیلک ، موحرم  ینعی : هناگهس  ياملع  بتک  رد  هک  ارچ  تسا  عامجا  نآ  لیلد  دنیوگیم : خساپ  رد  ینکیم ، بلط  ناشیا 

. دناهتشاد قافتا  هلئسم  نآ  رد  مهّرس ) سدق   ) یسوط خیش 
. دهدیم يو  لهاجت  زا  ربخ  هک  مییوگن  رگا  دنکیم  ّلدتسم  ینادان  لهج و  رب  تلالد  دوخ  لالدتسا ، زا  وحن  نیا  و 

؟ تسیچ خلا ) یعّدملا ...  فیصوت  یف  ّناف   ) ترابع زا  دارم  * 

عامجا ياعدا  یـسکره  هک  مینادیم  ام  هکیلاحرد  درک ، فیـصوت  دـیلقت  هب  ار  عامجا  لقان  و  یعدـم ، قّقحم ، باـنج  رگا  هک : تسا  نیا 
یعدم هک  بلطم  نیا  هب  دـنراد  هراشا  ناشفیـصوت  نیا  رد  ناشیا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  تسا  یهاگآ  ملع و  يور  زا  شیاعدا  دـنک ،

. تسا هداد  رارق  املع  مامت  رظن  زا  هلئسم  ندوب  یقافتا  رایعم  كالم و  ار  نظ  نسح  نیا  تسا و  هتسج  کسمت  نظ  نسح  هب  عامجا 
نینچ ینعی : دـشابیمن  شدوخ  لحم  رد  یمزج  نینچ  هکنآ  لاـح  هتـشگ و  عاـمجا ) یعدـم   ) وا عطق  مزج و  أـشنم  نظ  نسح  نیمه  هتکن :

. دوش لصاح  یئشنم  نینچ  زا  دیابن  یمزج 

؟ تسیچ اجنیا  رد  ققحم  موحرم  بلاطم  زا  امش  تشادرب  * 

. تسین دامتعا  لباق  حیحص و  ملع  نیا  اشنم  نکل  هدومنن و  عامجا  ياعدا  ملع  نودب  هتسبمشچ و  عامجا  یعدم  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ ناک ) فیک   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

: هکنیا رب  ینبم  خیش  هدومرف  لباقم  رد  تسا  یلاؤس  حرط 
، مه ناشریبعت  رهاظ  هدرک و  عامجا  ياعدا  ياهدـیدع  دراوم  رد  دوخ  ياهباتک  رد  یناث  لوا و  دیهـش  ققحم و  همالع ، نوچمه : یناـگرزب 

. تسا نورقلا  راصعالا و  یف  ای  رصع و  یف  لکلا  قافتا 
ياهقف زا  کیچیه  ینعی : تسا ، مومع  دیفم  اجنیا  رد  مال  فلا و  هک  ۀّیمامإلا و ...  دنع  وا  باحـصالا  دـنع  یعامجا  دـنیوگیم : لثملا  یف 

؟ تسا قّقحتلا  لیحتسم  هدشن و  عقاو  لکلا  قافتا  دییوگیم : هنوگچ  امش  لاح  دناهدومنن ، تفلاخم  نآ  اب  يرصع  چیه  رد  هعیش 

؟ تسا هدوب  هچ  ثحبم  نیا  رد  خیش  هدومرف  لصاح  * 

(. موصعملا لوقل  مزلتسم  سیل  ققحتلا  نکمم  وه  ام  و  انه )  ) ققحتلا لیحتسم  مامالا  لوقل  اتداع  مزلتسم  وه  ام  : ) تسا هدوب  نیا 
102 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  خساپ  * 
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رهاظ فالخرب  لمح  هدومن و  فرـصت  عامجا ) ياهاعدا   ) رهاوظ نیا  رد  دیاب  دـیامرفیم : اذـل  دـنادیم و  هشدـخ  لباق  ریغ  ار  دوخ  بلطم 
. تشذگ نآ  هیجوت  نیلوا  هک  دنکیم  رکذ  ار  هیجوت  هس  اذل  مینک و 

؟ دوب هچ  خیش  طسوت  لوا  هیجوت  لصاح  * 

. تسین راصعألا  یف  یلوا  قیرط  هب  رصع و  یف  لکلا  قافتا  ینعی : حلطصم  عامجا  عامجا ، زا  تارضح  نیا  دارم  هک ، دوب  نیا 
عاـمجا ياـعدا  تسا ، یکی  نیفورعم  اـب  نیفورعم  ریغ  رظن  اـبلاغ  هکنیا  باـب  زا  ۀـحماسم  نـکل  تـسا ، نـیفورعملا  قاـفتا  اـهنآ  دارم  هـکلب 

. دراد ّتیجح  هن  تسا و  حلطصم  عامجا  هن  یعامجا  نینچ  دشاب  نیا  دارم  هچنانچ  دناهدومن و 

؟ دوب هچ  خیش  طسوت  مود  هیجوت  لصاح  * 

قافتا قیرط  زا  ار  لـکلا  قاـفتا  نیا  نکل  دـشاب و  لـکلا  قاـفتا  ینعی : حلطـصم  عاـمجا  ناـمه  عاـمجا ، زا  تارـضح  نیا  دارم  هک  دوب  نیا 
. تسا هدز  سدح  ار  نیفورعم  ریغ  لوق  سپس  هدز و  سدح  نیفورعم 

رظن دـب  ال  هتفگ : سپـس  هتفایرد و  ياهلأسم  دروم  رد  ار  اهنآ  قافتا  هدومن ، عبتت  ار  فلتخم  راصعا  ای  رـصع و  کی  نیفورعم  ياواتف  ینعی :
. تسا یقافتا  هلئسم  هجیتن  رد  تسا  نیمه  زین  نیفورعم  ریغ 

هب یعطق  سدح  نیفورعملا  قافتا  زا  یـسکره  يارب  هک : تسین  هنوگنیا  اریز  درادن  تیجح  زین  عامجا  نیا  دـشاب ، نیا  ناشدارم  رگا  لاح :
. دراد شزرا  یقافتا  نینچ  هن  تسا و  راک  رد  ياهیداع  مزالت  هن  سپ  دوش  لصاح  ماما  لوق  هب  سدح  سپس  نارگید و  قافتا 

103 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نادـجو مدـع  دـنع  لیلد  مومعب  وأ  لیلدـلا ، مدـع  دـنع  لصألاب  لمعلا  یلع  مهقاّفتا  نم  يوتفلا  یلع  ّلکلا  قاّفتا  دیفتـسی  نأ  ثلاثلا : نتم :
ۀلأسملا یف  مکحلا  اهب  لوقلا  مزلتسی  ۀّیلقع  وأ  ۀّیلقن  ۀّیلوصا  ۀلأسم  یلع  مهقاّفتا  وأ  ضراعملا ، نادجو  مدع  دنع  ربتعم  ربخب  وأ  صّـصخملا 
مکحلاب لوقلا  ضراعملا - مدـع  ضرف  عم  اهب - لوقلا  نم  یعّدـملا  داـقتعاب  مزلی  یّتلا  اـهیلع  قفّتملا  رومـالا  نم  کـلذ  ریغ  و  ۀـضورفملا .

. ۀلأسملا یف  نّیعملا 
رمألا کلذ  نوک  امهادحإ  هداهتجاب : یعّدملا  اهتبثأ  نیتمّدقم  نم  ّالإ  أشنت  کلذ ال  لثم  یف  ءاملعلا  یلإ  مکحلا  اذه  ۀبسن  ّنأ  مولعملا  نم  و 
کلذ یلإ  دنتسملا  ربخلا  یلإ  دانتسالا  ّنأ  مولعملا  نم  ضراعملا و  عناملا و  ءافتنا  ۀیناثلا  و  عناملا ، ول ال  مکحلل  الیلد  ایضتقم و  هیلع  قفّتملا 

. دحاولا ربخب  نیلماعلا  نم  دحأ  دنع  زئاج  ریغ 
یعّدا یّتلا  يوتفلا  نع  یعّدملا  عوجر  و  رصعلا ، یبراقتم  وأ  نیرصاعم  نم  وأ  دحاو  صخـش  نم  ۀضراعتملا  تاعامجإلا  ّنأ  رهاظلا  ّنإ  ّمث 

یف لب  یعّدملا  دعب  اهفالخ  رهتشا  دق  لئاسم  یف  یعّدملا . یلع  مّدقت  نم  مالک  یف  ۀنونعم  ریغ  لئاسم  یف  عامجإلا  يوعد  و  اهیف ، عامجإلا 
. هجولا اذه  یلع  ءاملعلا  یلإ  لوقلا  ۀبسن  یف  دانتسالا  یلع  ّینبم  کلذ  ّلک  هلبق ، ام  یف  لب  هنامز ،

104 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

موس هیجوت 

: مییوگب هکنیا 
مومع هب  ندرک  لمع  ای  لیلد و  ندوبن  ماگنه  لصا  هدـعاق و  هب  ندرک  لمع  رب  اـهنآ  قاـفتا  زا  ار  يوتف  رب  اـملع  همه  قاـفتا  عاـمجا ، لـقان 
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هلئـسم هکنآ  هچ   ) یلوصا هلئـسم  رب  ناشقافتا  زا  ای  ضراعم و  نتفاین  ماگنه  ربتعم  ربخ  هب  ندرک  لمع  اـی  صـصخم و  نتفاـین  ماـگنه  لـیلد 
هدومن هدافتـسا  دشاب ، نخـس  ضرف و  دروم  هلئـسم  هب  ندش  لئاق  اب  مزلتـسم  نآ ، هب  ندـش  لئاق  هک  يوحن  هب  دـشاب ) یلقع  ای  هدوب و  یلقن 

رد نیعم  مکح  اب  مزالم  ضراعم ، دوبن  تروص  رد  اهنآ ، هب  ندـش  لئاق  یعدـم  رظن  هب  هک  یقافتا  دروم  بلاطم  زا  روما  نیا  ریغ  ای  تسا و 
. دناكاکفنا لباق  ریغ  مه  زا  هک  تسا  هلئسم 

یعدـم هک  همدـقم  ود  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  یعامجا  نینچ  لثم  رد  نآ ) رد  ناشقافتا  و   ) اـملع هب  مکح  نیا  تبـسن  هک  تسا  نشور  و 
: دنکیم تابثا  لیذ  قیرط  هب  ار  ود  نآ  شداهتجا  اب  عامجا 

. تسا مکح  يارب  لیلد  یضتقم و  عنام ، ندوبن  تروص  رد  تسا ) یعامجا  املع  رظن  زا  هک  یمکح  ینعی :  ) هیلع قفتم  رما  - 1
. تسا یفتنم  دوقفم و  ضراعم  عنام و  - 2

. تسا مکح  توبث  يارب  یضتقم  لیلد و  هیلع ، قفتم  رما  سفن  سپ :
، دننکیم لمع  نآ  هب  هتسناد و  تجح  ار  دحاو  ربخ  هک  یناسک  رظن  زا  دشاب  همدقم  ود  نیا  رب  ینتبم  هک  يربخ  هب  دانتـسا  هک  تسا  نشور 

. دننادیمن عورشم  ار  نآ  هب  لمع  تسین و  زیاج 
: نادب سپس 

هلئـسم کی  رد  کیره  هک  رـصعلا  بیرق  ای  رـصاعم و  هیقف  ود  ای  دـحاو و  هیقف  زا  يدـحاو ) هلئـسم  رد   ) هدـشاعدا هضراعتم  تاعامجا  هک 
رد عامجا  ياعدا  زین  تسا و  هدومن  عامجا  ياعدا  نآ  رد  هک  ییاوتف  زا  هیقف  عوجر  زین  دـناهدومن و  اعدا  رگید  عامجا  اب  ضراعم  یعامجا 
زا دـعب  نامز  رد  ترهـش  هک  یلئاسم  رد  عامجا  ياعدا  زین  تسا و  هدـشن  ناونع  الـصا  عامجا  یعدـم  زا  لـبق  اـهقف  مـالک  رد  هک  یلئاـسم 

روکذـم هیجوت  تسا و  هجو  نیمه  رب  هدـشاعدا  تاعامجا  نیا  همه  تسا ، نآ  فالخرب  وا  زا  لبق  نامز  رد  هکلب  وا  نامز  رد  هکلب  یعدـم 
. تسا يراج  اهنآ  رد  موس ) )

105 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لیلدلا ) مدع  دنع  لصالاب  لمعلا  یلع   ) ترابع رد  لصا  زا  دارم  * 

. تسا یلمع  لصا  هدعاق و  نامه 

؟ تسیچ یلع )...  مهقافتا   ) ترابع رد  هّیلقع  ای  هّیلقن  ۀیلوصا  هلئسم  زا  دارم  * 

«. مارح ّهنا  هفرعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک  ای  قلطم  ءیش  ّلک  : » نوچمه يدعاوق  هّیلقن ، هّیلوصا  هلأسم  زا  دارم 
. دشابیم تسا » حیبق  نایب  الب  باقع  : » نوچمه يدعاوق  هّیلقع ، هّیلوصا  هلأسم  زا  دارم  و 

؟ دینزب لاثم  خلا ) لکلا ...  قافتا  دیفتسی  نا   ) ترابع نییبت  رد  * 

. تسا زیاج  املع  عامجا  هب  نآ ، نتفاین  صصخم و  زا  صحف  زا  دعب  لیلد  مومع  هب  کسمت  لثملا : یف 
هتفاین یـصصخم  صحف  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  و  دنادیم ، هدعاق  نیا  قیداصم  زا  ار  شدوخ  مالک  ثحب و  دروم  هلئـسم  عامجا ، یعدم  لاح :

تسا و هدرکن  املع  يارآ  زا  یـصحفت  هنوگچـیه  اسبهچ  هکنآ  لاح  تسا و  تباث  ماع  روط  هب  مکح  هک  تسا  نآ  املع  عامجا  دـیوگیم :
رب ینبم  یعامجا  نینچ  دـنکیم . قافتا  عامجا و  ياعدا  دوجو  نیا  اـب  دنـشاب ، فلاـخم  يو  اـب  مکح  نآ  رد  زین  يدارفا  تسا  نکمم  یتح 
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زا مه  رظن  دروم  هلئـسم  تسا و  ملاـست  قفاوت و  دروـم  اـملع  تیرثـکا  رظن  زا  ماـع ) هب  کّـسمت   ) یلـصا هدـعاق  نوـچ  هک  تسا  بلطم  نیا 
. تسا ضورفم  هلئسم  ندوب  یعامجا  شاهمزال  تسا  هدعاق  نیا  قیداصم 

رد هجیتن  رد  تسا  قبطنم  دروم  نالف  رب  یلک  ياربک  نیا  دنايأرلاقفّتم و  املع  هیلوصا  هلئسم  کی  رد  هک  دناهدید  اهنیا  رگید : ترابع  هب 
هلثما رکذ  هب  يدـعب  ياهزارف  رد  هک  دـشابن ، ییاوتف  الـصا  عرف  نآ  رد  دـیاش  هکنآ  لاـح  دـناهدرک و  عاـمجا  ياـعدا  عرف ، دروم و  ناـمه 

. میزادرپیم

؟ تسیچ خلا ) رهاظلا ...  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
رد عامجالاب ،» حابم  اذه  : » هدومرف شباتک  لوا  رد  لثملا : یف  دنکیم  اعدا  ار  ضراعتم  عامجا  ود  يدحاو  هلئسم  رد  هیقف ، کی  یهاگ  - 1

«. عامجالاب مارح  اذه  : » هتشون باتک  نامه  زا  يرگید  ياج 
. تسا يرگید  ياعدا  اب  ضراعم  یکی  ياعدا  دننکیم و  عامجا  ياعدا  يدحاو  هلئسم  رد  رصاعم  هیقف  ود  یهاگ  و  - 2

ربخ : » دیوگیم تسوا ، رصعمه  هک  یضترم  دیـس  و  عامجالاب » ۀجح  وه  : » دیوگیم دحاو  ربخ  تیجح  باب  رد  یـسوط  خیـش  لثملا : یف 
«. عامجالاب ۀّجحب  سیل  دحاولا 

فالخرب دحاو ) هلئسم  رد   ) کیره همالع ، لوا و  ققحم  لثم : رصعلا  بیرق  هیقف  ود  یهاگ  و  - 3
106 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. عامجالاب دنکیم  مکح  هحابا  رب  يرگید  بوجو و  رب  یکی  لثملا : یف  دنکیم . عامجا  ياعدا  يرگید 
ریز یتدم  زا  سپ  ار  عامجا  نآ  هدرک و  عوجر  نآ  زا  نکل  دنکیم  عامجا  ياعدا  هداد و  يوتف  يدـحاو  هلئـسم  رد  هیقف  کی  یهاگ  و  - 4

. دراذگیم اپ 
ياعدا مکح  نیا  رب  دهدیم و  اوتف  هدیدرگن ) ناونع  قباس  ياهقف  نخـس  رد  البق  هک  یلئاسم   ) هثدحتـسم لئاسم  رد  هیقف  کی  یهاگ  و  - 5

. دنکیم عامجا 
عامجا یعدم  ياعدا  فالخرب  یترهـش  وا  زا  دعب  ای  وا و  نامز  رد  ای  وا  زا  لبق  هک  دنکیم  عامجا  یلئاسم  دروم  رد  هیقف  کی  یهاگ  و  - 6

. دراد ای  هتشاد و 

؟ تسیچ طابنتسا )...  یلع  ّینبم  کلذ  ّلک   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا عامجا  یعدم  دوخ  تاطابنتسا  تاداهتجا و  ساسارب  تسا و  ياهدعاق  تاعامجا  اهنیا  مامت  هکنیا : رب  ینبم  تسا  خیش  نایب 
. تسا هداد  رارق  یلک  ياربک  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هدومن و  ادیپ  ار  مّلسم  یلوصا  هدعاق  کی  عامجا ) لقان   ) دهتجم ینعی :

هدومن و عامجا  ياـعدا  عرف ، ناـمه  رد  هجیتن  رد  تسا ، قبطنم  یهقف  عرف  نـالف  رب  یّلک  ياربک  هدـعاق و  نیا  هک  هدیـسر  شرظن  هب  سپس 
. دشاب هدادن  اوتف  عرف  نآ  صوصخ  رد  يدحا  تسا  نکمم  هکنآ  لاح 

اعدا فرـص  ام  مالک  هک  دننادب  ات  مینک  رکذ  هعیـش  ياهقف  ناسل  زا  ار  تاعامجا  لیبق  نیا  زا  ییاههنومن  ام  هک  تساجب  دـیامرفیم : سپس 
. تسین

107 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دراوملا ضعب  رکذب  سأب  و ال  نتم :

. کلذب اهیف  همالک  هیجوت  ماقم  یف  هریغ  وأ  هسفنب  یعّدملا  حّرص 
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: لاق تاعئاملا » نم  ءاملا  ریغب  ۀساجنلا  ۀلازإ  زاوج  انبهذم  نم  ّنأ   » دیفملا یضترملا و  يوعد  هب  قّقحملا  هّجو  ام  کلذ  نمف 
؟ هیف ّصن  انبهذم و ال  یلإ  کلذ  دّیسلا  دیفملا و  فاضأ  فیک  لئاسلا : لوق  اّمأ  و 

سیل لقانلا و  تبثی  مل  ام  لصألاب  لمعلا  انلصأ  نم  ّنأل  انبهذم  یلإ  کلذ  فاضأ  اّمنإ  ّهنأ  فالخلا  یف  رکذ  ّهنإف  يدهلا  ملع  اّمأ  باوجلاف :
. تاعئاملا نم  ءاملا  ریغب  ۀلازإلا  عنمی  ام  عرشلا  یف 

. یهتنا [ 35 .] ۀّمئألا نع  ّيورم  کلذ  ّنأ  فالخلا  لئاسم  یف  یعّدا  ّهنإف  دیفملا  اّمأ  و  لاق : ّمث 
یف رکذ  ّهنإ  ثیح  فالخلا ، یف  خیشلا  نع  ام  کلذ : نم  و  لصألا . ۀهج  نم  انبهذم  یلإ  روکذملا  مکحلا  دّیسلا  ۀبـسن  ّنأ  کلذ  نم  رهظف 

مّهنإف ۀقرفلا  عامجإ  انلیلد  لاق : لاملا . تیب  نم  ۀیدلا  نوکت  دوقلا و  طقسی  ّهنأ  ب : لتقلا » دعب  لتقلا  بجوی  امب  نیدهاشلا  قسف  ناب  اذإ  ام  »
. یهتنا [ 36 .] نیملسملا لام  تیب  یفف  ةاضقلا  تأطخأ  ام  ّنأ  اوور 

. باحصالا دنع  ۀیاوّرلا  دوجوب  عامجالا  داقعنا  لّلعف 
: کلذ دعب  لاق  و 

. ۀعرقلاب جرخی  ّهنأ  عیمجلاب  ثّلثلا  فی  مل  رخآلا و  هنّیع  ام  ریغ  ّلک  نّیع  ضیرملا و  هقتعا  نمیف  دوهشلا  تدّدعت  اذا  امیف 
. یهتنا ۀعرقلا ، هیف  لوهجم  رما  ّلک  ّنا  یلع  اوعمجا  مّهناف  مهرابخا  ۀقرفلا و  عامجا  انلیلد  لاق :

. تسا لاکشا  الب  دناهدومن  حیرصت  رما  نیا  هب  عامجا  هیجوت  ماقم  رد  يرگید  ای  دوخ  عامجا ، یعدم  هک  دراوم  زا  یخرب  رکذ  همجرت :
بآ ریغ  اب  تساجن  هلازا  دناهدومرف : هک  دیفم  خیش  یضترم و  دیس  ياعدا  نآ  رد  ققحم  موحرم  هک  تسا  يدروم  دراوم ، نیا  هلمج  زا  - 1

. دنکیم هیجوت  ار  تسا  زیاج  ام  بهذم  رد  رگید  تاعیام  زا 
بهذم هب  ار  مکح  نیا  هنوگچ  یضترم  دیس  دیفم و  بانج  هک  دسرپب  لئاس  رگا  هدومرف : ققحم  موحرم 

108 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هدشن دراو  نآ  رد  یتیاور  هکنآ  لاح  دناهداد و  تبسن  ام 

زا هک  ارچ  هداد ، تبسن  ام  بهذم  هب  ار  مکح  نیا  وا  هک  تسا  هدومرف  فالخ »  » باتک رد  یـضترم  دیـس  يدهلا  ملع  هک : تسا  نیا  خساپ 
هلازا زا  عنام  هک  یلیلد  ام  بهذم  رد  دشاب و  هدـماین  لصا  فالخرب  لیلد  لقان و  هک  ینامز  ات  تسا  لصا  هب  لمع  ام  ملـسم  تباث و  لوصا 

. تسا قفاوم  لصا  اب  نآ  زاوج  هدشن و  دراو  دشاب  بآ  ریغ  اب  تساجن 
. تسا هتسناد  یعامجا  زین  ار  روکذم  مکح  تسا  هعیش  یعامجا  هک  روکذم  لصا  هب  هیکت  اب  دیس  اذل 

. تسا هدش  دراو  تایاور  رد  ع )  ) همئا بناج  زا  مکح  نیا  هک  هدش  یعدم  فالخ  لئاسم  رد  دیفم  بانج  هدومرف : ققحم  بانج  سپس 
نآ ندوب  یعامجا  تهج  هب  ام  بهذم  هب  ار  روکذـم  مکح  دیـس  نداد  تبـسن  هک  دوشیم  نشور  ترابع  نیا  زا  دـیامرفیم : خیـش  بانج 

. دنادب یقافتا  یعامجا و  ار  مکح  سفن  هکنیا  هن  تسا ) نآرب  ینتبم  هلئسم  مکح  هک   ) تسا هدعاق  لصا و 
رد نیدهاش  قسف  رگا  تسا : هدومرف  هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  فالخ »  » باتک رد  خیش  بناج  زا  هک  تسا  يدروم  دراوم ، نیا  هلمج  زا  و  - 2
زا لوتقم  هید  تخادرپ  دوشیم و  طقاس  نیدهاش  زا  صاصق  دوش ، راکـشآ  وا  لتق  زا  سپ  دوشیم و  هیلع  دوهـشم  لتق  ببـس  هک  یتداهش 

. تسا لاملا  تیب 
شاهمیرج دننک  هابتشا  اطخ و  تاضق  هک  ار  هچنآ  دناهدرک : تیاور  ناشیا  اریز  تسا ، هعیـش  عامجا  مکح ) نیا  رب   ) ام لیلد  هدومرف : سپس 

. باحصا دزن  تیاور  دوجو  هب  ار  عامجا  دناهدرک  لّلعم  سپ  دوشیم . هداد  نیملسم  لاملا  تیب  زا 
زا کیره  دیدرگ و  ددعتم  هدومن  دازآ  ار  وا  شتافو  ضرم  رد  ضیرم  هک  يدبع  نوماریپ  دوهش  تداهـش  هک  ییاج  رد  نآ  زا  دعب  سپس :

، دـشابیمن یفاو  دـیبع  عیمج  ندرک  دازآ  هب  یفاو  زین  تیم  ثلث  يرگید و  طـسوت  هدـش  نیعم  دـبع  زا  ریغ  هدوـمن  نّیعم  ار  يدـبع  دوـهش 
. دومن جارخا  هعرق  هلیسو  هب  دیاب  ار  هدشدازآ  دبع  تسا : هدومرف 
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رما ره  هکنیا  رب  دناهدومن  عامجا  ناشیا  هک  اریز  تسا ، ناشیا  طسوت  هدش  تیاور  رابخا  هیماما و  هفئاط  عامجا  ام  لیلد  هدومرف : نآ  زا  سپ 
. دومن مولعم  هعرق  هلیسو  هب  ناوتیم  ار  یلوهجم 

109 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هنومن  کی  لقن  ناونع  هب  یضترم  دیس  هدومرف  لصاح  * 

(. تاعئاملا نم  ءاملا  ریغب  ۀساجنلا  ۀلازا  انبهذم  نم  ّنا   ) دیامرفیم دیس  هک : تسا  نیا 
نیا رد  یّـصن  هکنآ  لاح  و  دـینکیم ، عاـمجا  ياـعدا  هداد و  تبـسن  هعیـش  بهذـم  هب  ار  مکح  نیا  ییاـنبم  هچ  رب  دوش  هدیـسرپ  وا  زا  رگا 

؟ تسا هدشن  دراو  صوصخ 
. تسا ۀحابالا ) ۀلاصا  هب  لمع  زاوج   ) نآ میراد و  ملسم  هدعاق  لصا و  کی  ام  دیوگیم : هتساخرب  دیس  زا  عافد  هب  لوا  ققحم  بانج 
تعیرش رد  صحفلا  دعب  نکل  دوش ، ادیپ  یلقع  لصا  نیا  فالخرب  یعرش  لیلد  هک  ینامز  ات  میتسه  هحابالا  ۀلاصا  هب  هدننکلمع  ام  ینعی :

. میتفاین تاعیام  ریاس  زا  ءام  ریغ  هب  هلازا  زا  یعنام 
. تسا هدومن  عامجا  ياعدا  هداد و  زاوج  هب  اوتف  هک  تسا  لصا  نیا  يور  دیس  اذل :

؟ تسیچ خلا ) ۀبسنلا ...  نا  کلذ  نم  رهظف   ) ترابع زا  دارم  * 

: دیامرفیم هک  تسا  خیش  نایب 
تـسا هدعاق ) لصا و  نآ   ) ندوب یعامجا  رطاخ  هب  هداد  تبـسن  هعیـش  بهذم  هب  ار  مکح  نیا  دیـس  رگا  هک  دوشیم  نشور  ترابع  نیا  زا 

هک ارچ  تسا ، لطاب  هدش  دای  لصا  هتکن ): . ) دنادب یقافتا  یعامجا و  ار  مکح  سفن  ناشیا  هکنیا  هن  تسا ، نآرب  ینتبم  هلئـسم ) مکح   ) هک
. میراد تساجن  ءاقب  باحصتسا 

؟ تسیچ فالخلا )...  یف  خیشلا  نع  ام  کلذ : نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: تسا هدومرف  هک  یسوط  خیش  زا  تسا  موس  هنومن  رکذ 
مولعم نآ  زا  دعب  دومن ، مادعا  ار  مهتم  تداهـش  نیا  قبطرب  هاگداد  یـضاق  تسا و  لتق  بجوم  هک  دنهد  تداهـش  يرما  رب  دـهاش  ود  رگا 

هید دیاب  دشابیم و  طقاس  یضاق  دهاش و  ود  نآ  زا  صاصق  هدرک و  اطخ  یضاق  هدوبن ، لوبقم  تداهش  دناهدوب و  دساف  دوهش  نآ  هک  دش 
. دنیامن تخادرپ  لاملا  تیب  زا  ار  لوتقم 

؟ تسیچ قوف  رظن  رب  یسوط  خیش  لیلد  * 

. ۀقرفلا عامجا  انلیلد  دیامرفیم :

؟ تسیچ ۀقرفلا  عامجا  رب  یسوط  خیش  لیلد  * 

(. نیملسملا لام  تیب  یفف  یضاقلا  هأطخا  ام  : ) هدومرف تیاور  هکنیا : هب  هدرک  ّللدم  لّلعم و  ار  عامجا 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  * 

هک ارچ  هدومن ، عاـمجا  ياـعدا  نکل  تسا ، هدرک  طابنتـسا  تیاور  زا  شدوـخ  ار  بلطم  نیا  یـسوط  خیـش  هک  تسا  بلطم  نیا  هظحـالم 
. تسا ضراعم  الب  تیاور 

110 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاقف ةدحاو ، اهنم  عقی  دحاو  سلجم  یف  اثالث  ۀقّلطملا  ّنأ  یلع  لیلدلا  نع  لئس  ّهنإ  ثیح  هلوصف  یف  دیفملا  نع  ام  یناثلا : نم  و  نتم :

. نیملسملا عامجإ  و  ص )  ) هیبن ۀنس  ّلج و  ّزع و  هّللا  باتک  نم  کلذ  یلع  ۀلالدلا 

. ۀلالدلا هجو  نّیب  ّمث  [ 37] ِناتَّرَم ُقالَّطلا  یلاعت : هلوق  رهاظب  باتکلا  نم  ّلدتسا  ّمث 
« هوحرطاف هقفاوی  مل  ام  و  هوذخف ، باتکلا  قفاو  ام  : » لاق و  ّدر » وهف  اذه  انرمأ  یلع  نکی  مل  ام  ّلک  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  ۀّنـسلا  نم  و 

. ثلثلا قالط  لاطبا  ۀّنّسلا  بجواف  اثلث . نوکت  ةدحاولا ال  ّنا  ادبا و  نیتّرم  نوکت  ةّرملا ال  ّنا  انّیب  دق  و 
(. هلاطبا یلع  عامجالا  لصحف  ۀّنّسلا  باتکلا و  فلاخ  ام  ّنا   ) یلع نوقبطم  مهف  ۀّمالا  عامجا  اّما  و 

. اذه لثمب  لالدتسالا  رئارّسلا  یف  یّلحلا  نع  یکح  و 
، تسا هدش  موس  هیجوت  هب  حیرصت  هک  يدراوم  زا  مود  دروم  دراد  موس  هیجوت  لمحم و  هب  حیرـصت  هک  يدراوم  زا  رگید  يدروم  همجرت :

هقالطهس سلجم  کی  رد  ار  ینز  رگا  لیلد  هچ  هب  تسا ، هدـش  لاؤس  ناشیا  زا  هک  اجنآ  شلوصف ، باتک  رد  دـیفم  باـنج  زا  تسا  یبلطم 
؟ دوشیم عقاو  قالط  کی  اهنت  دننک ،

. تسا نیملسم  عامجا  یبن و  تنس  فیرش و  نآرق  مکح ، نیا  رب  لیلد  دیامرفیم : باوج  رد  هک 
لالدتـسا ربمایپ  هدومرف  هب  تنـس  زا  هدومن و  نایب  ار  تلالد  هجو  سپـس  لالدتـسا و  ِناـتَّرَم  ُقـالَّطلا  هفیرـش : هیآ  رهاـظ  هب  نآرق  زا  سپس 

: دناهدومرف هک  هدومن 
و دییامن . حرط  تسین  قفاوم  هچنآ  ذخا و  تسا  باتک  قفاوم  هچنآ  دـندومرف : سپـس  تسا و  دودرم  رما  نآ  سپ  دـشابن  ام  رما  رب  هچنآره 

کی رد  هک  ار  قالط  هس  ره  لاطبا  تنـس  سپ  دـشابیمن ، قالط  هس  قالط  کی  دـشابیمن و  هبترم  ود  قالط  راب  کی  هک  میدومن  نشور 
. تسا هدرک  بجاو  دوش  عقاو  سلجم 

رد قالط  هس   ) روبزم قالط  هک  دش  هتفگ  البق  تسا و  لطاب  دشاب  ّتنـس  نآرق و  فلاخم  هچره  هکنیا  رب  دـناقفتم  تّما  تّما : عامجا  اّما  و 
. دشابیم نالطب  رب  عامجا  سپ  تسا ، تنس  باتک و  اب  فالخ  سلجم ) کی 

111 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ همجرت  ناونع  رد  موس  هیجوت  لمحم و  زا  دارم  * 

. دومنیم هدافتسا  یلقن  ای  یلقع و  هّیلوصا  هلأسم  رب  املع  عامجا  زا  ار  قافتا  عامجا ، یعدم  هک  تسا  يدروم 

؟ تشاد حیرصت  قوف  هیجوت  لمحم و  هب  دروم  نیمادک  * 

. دنادیم لطاب  ار  دحاو  سلجم  رد  قالط  هس  نیملسم ، عامجا  یبن و  تنس  نآرق و  هکنیا : رب  ینبم  لوصف  رد  دیفم  مالک 

؟ تسیچ دحاو ) سلجم  یف  اثلث  ۀقّلطملا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 
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. مدومن هقالطهس  ار  وت  ینعی : اثلث .» قلاط  تنا  : » دیوگب شنز  هب  درم  هک : تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب 

قالط کی  ایآ  دوش ، هلـصاف  یعوجر  قالط  ود  ره  نایم  هکنیا  نودـب  دـنک  هدنـسب  اثلث ) قلاط  تنا   ) ظفل نیمه  هب  اـهنت  درم  رگا  هکنیا  رد 
قالط هس  نآ  هبش  ای  روبزم و  ظفل  هب  هک  دندقتعم  ّتنـس  لها  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  نیملـسم  نایم  قالط  هس  نامه  ای  دوشیم و  عقاو 

زا کیچیه  الـصا  هک  دندقتعم  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  درادـن . عوجر  قح  لّلحم  دوجو  نودـب  درم  رگید  دوشیم و  عقاو  سلجم  کی  رد 
. ددرگیم عقاو  قالط  نآ  زا  یکی  دناهدومرف : دیفم ) خیش  هلمج  زا   ) رگید یخرب  و  دوشیمن . عقاو  تاقلط 

؟ تسیچ کلذ ) یلع  ۀلالّدلا  لاقف   ) ترابع رد  کلذ  هیلا  راشم  * 

. تسا سلجم  کی  رد  قالط  هس  عوقو  مدع 
کی عوقو  رب  تلالد  هلدا  نیا  هک  نیا  هن  دوشیمن  عقاو  سلجم  کی  رد  قالط  هس  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  عامجا  تنـس و  باـتک و  ینعی :

. دننکیم قالط 

؟ تسیچ دیفم  مالک  رد  بلطم  لصاح  * 

اریز قالط . کی  عوقو  رب  هن  تسا  هتـسج  کسمت  هناگهس  هلدا  هب  سلجم  کی  رد  قالط  هس  ندـشن  عقاو  رب  دـیفم ، باـنج  هک : تسا  نیا 
. تسا يرگید  رما  شلیلد  قالط  کی  عوقو 

؟ تسیچ سلجم  کی  رد  قالط  کی  عوقو  لیلد  * 

رب فاضم  دوشیم . عقاو  ملسم  شقالط  کی  اذل  تسا و  هتـشاد  ار  قالط  کی  دصق  قالط  هس  نمـض  رد  اعطق  هدنهدقالط  هک : تسا  نیا 
. دراد قالط  کی  عوقو  رب  تلالد  هدراو  رابخا  رب  هکنیا 

؟ تسیچ ۀلالّدلا ) هجو  نّیب  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا ِناتَّرَم  ُقالَّطلا  هفیرش  هیآ  تلالد  هجو  نایب 
112 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هفیرش  هیآ  رد  تلالد  هجو  * 

: هک تسا  نیا 
هک يدحاو  ظفل  هب  قالط  هس  ای  ود  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  اذل  و  دشاب . ةّرم  دـعب  ةّرم  دـیاب  قالط  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  رهاظ 

. دوشیمن عقاو  تسین  ةّرم  دعب  ةّرم 

؟ تسیچ ّدر ) وهف  اذه  انرما  یلع  نکی  مل  ام  ّلک   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا دودرم  دشاب ، مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هّللا و  لوسر  ّتنس  نآرق و  اب  فلاخم  هچره  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ خلا ) نوکت ...  ةّرملا ال  ّنا  اّنّیب  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 
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رد هکنیا  رب  دراد  تلالد  فیرش  نآرق  هک  ارچ  نآرق . هفیرش  هیآ  اب  تسا  دحاو  ظفل  هب  قالط  ود  ای  هس و  عوقو  هب  مکح  قفاوت  مدع  نییبت 
تسا قداص  نآرب  نیترم  هن  دنک ، افتکا  دحاو  ظفل  هب  ّقلطم  صخش  رگا  هکنآ  لاح  و  دوش ، عقاو  قالط  ظفل  دیاب  راب  هس  قالط ، هس  عوقو 

. تاّرم ثالث  هن  و 

؟ دوشیم دیکأت  نآرق  رد  موس  قالط  موزل  رابتعا و  رب  ارچ  سپ  درادن ، قالط  ود  موزل  رب  تلالد  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا  هفیرش  هیآ  رگم  * 

تلالد زین  موس  قالط  موزل  رابتعا و  رب  ۀیآلا ، اهَقَّلَط *...  ْنِإَف  ای  ٍناسْحِِإب و  ٌحیِرْسَت  َْوأ  هفیرـش  هیآ  نکل  دراد  تلالد  قالط  ود  موزل  رب  ارچ ،
. دنکیم

؟ تسیچ ثالثلا ) قالط  لاطبا  ۀنسلا  بجواف   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
. دراد تلالد  دحاو  ظفل  هب  قالط  هس  عوقو  مدع  رب  زین  تنس 

؟ تسیچ دیفم  خیش  زا  هنومن  نیا  عمج  بلطم و  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
؟ دوشیمن عقاو  رتشیب  قالط  کی  هک  دیدقتعم  دینادیم و  لطاب  ار  سلجم  کی  رد  قالط  هس  امش  ارچ  دندیسرپ  دیفم  خیش  زا 

. نیملسم عامجا  ربمایپ و  ّتنس  ادخ ، باتک  زا  تسا  ترابع  ام  لیلد  دومرف :
زا هچنآ  هک : تسا  نیا  تلالد  هجو  دومرف : سپـس  تسا . ِناتَّرَم  ُقالَّطلا  هفیرـش  هیآ  ادخ  باتک  زا  مدارم  هک : تسا  هدومرف  حیـضوت  سپس 

. دهد قالط  هرابود  مود  راب  يارب  دنک و  عوجر  درم  نآ  زا  سپ  دهد ، قالط  راب  کی  درم  هک : تسا  نیا  دنکیم  ردابت  نهذ  هب  ناتّرم » »
. تسین لوقعم  موس  مود و  قالط  اثالث ،» قلاط  تنا  : » دیوگب سلجم  کی  رد  درم  رگا  ینعی :

و ّدر » وهف  اذه  انرما  یلع  نکی  مل  ام  ّلک  : » دومرف هک  تسا  ناشیا  نخس  نیا  ربمایپ  تنس  زا  مدارم  و 
113 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

«. هوحرطاف فلاخ  ام  هوذخف و  باتکلا  قفاو  ام  : » دومرف هک  تسا  ربمایپ  نخس  نیا  زین 
. تسا هّللا  باتک  فالخ  رما  نیا  هک  قالط  هس  هن  تسا و  قالط  کی  سلجم ، کی  رد  قالط  هس  لاح :

: دومرف سپس 
تسا و لطاب  دشاب ، تنـس  باتک و  فلاخم  يزیچ  ره  هکنیا ، رب  دـنراد  عامجا  یمالـسا  تما  هکنیا : زا  تسا  ترابع  تما  عامجا  زا  مدارم 

. تباث لصا  کی  ناونع  هب  تسا  یلک  ياربک  کی  نیا 
: هک دریگیم  لکش  سایق  نیا  هجیتن  رد 

. عامجالاب تسا  لطاب  دشاب  تنس  باتک و  فلاخم  هک  يزیچ  ره 
. تسا تنس  باتک و  فلاخم  سلجم ، کی  رد  هقالطهس 

. عامجالاب تسا  لطاب  سلجم  کی  رد  هقالطهس  سپ ،
. تسا هّیلقع  هّیلوصا  هدعاق  کی  رب  ینتبم  زین  اجنیا  رد  عامجا  ياعدا  هتکن :

114 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاق ثیح  لالدتسالا ، ۀصالخب  ةاّمسملا  هتلاسر  یف  تئاوفلا  ءاضق  یف  ۀقیاضملا  یلع  یّلحلا  هاعّدا  يذلا  عامجالا  کلذ : نم  و  نتم :
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ینبا ّناف  نییناسارخلا ، نم  ریسی  رفن  فالخب  ّدتعی  و ال  هب ، لمعلا  یلع  تعمجا  رـصع و  دعب  ارـصع  فلـس و  نع  افلخ  ۀّیمامالا  هیلع  تقبطا 
رداون باتک  بحاص  بوبحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  و  دعـس ، نب  دعـس  و  ۀـمحرلا ، باتک  بحاص  هّللا  دـبع  نب  دعـسک  نییرعـشالا ، و  هیوباب ،

ّهنأ ال اورکذ  مّهنأل  ۀـقیاضملا ، رابخأب  نولماـع  دـیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّـمحم  و  مشاـه ، نب  میهاربإ  نب  ّیلعک  عمجأ ، نیّیمقلا  و  ۀـمکحلا ،
مجاعألا سیئر  ۀعانّصلا و  هذه  تیّرخ  و  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  یف  کلذ  رکذ  قودصلا  مهتظفح  و  هتاورب ، قوثوملا  ربخلا  ّدر  ّلحی 

«. هفالخ ّرضی  مل  هبسن  همساب و  ملع  اذإ  فلاخملا  و  اهب . تفم  هبتک  یف  ۀقیاضملا  رابخأ  عدوم  ّیسوطلا  رفعج  وبأ  خیشلا 
: همجرت

موس لمحم  دراوم  زا  رگید  يدروم 

اعدا لالدتـسالا » ۀـصالخ   » مان هب  شاهلاسر  رد  هدـش  توف  ياهزامن  ياضق  رد  هقیاـضم  رب  سیردا ) نبا   ) یلح موحرم  هک  تسا  یعاـمجا 
قاـفتا و هقیاـضم  هب  لـمع  رب  رگید  رـصع  زا  دـعب  يرـصع  رگید و  هورگ  زا  سپ  یهورگ  هیماـما  ياـملع  تسا : هدومرف  هک  اـجنآ  هدومن ،

دعـس هلمج  زا  نویرعـشا  شردپ و  هیوباب و  نبا  هکنآ  هچ  دوشیمن ، انتعا  ناسارخ  لها  زا  يدودعم  دادـعت  تفلاخم  هب  دـناهدومن و  عامجا 
مق ياملع  تیرثکا  و  ۀمکحلا » رداون   » باتک بحاص  بوبحم  نب  یلع  نب  دمحم  دعـس و  نب  دعـس  و  ۀمحرلا »  » باتک بحاص  هللا  دبع  نبا 
هک يربخ  در  دناهدومرف : ناشیا  اریز  دـناهقیاضم . رابخا  هب  ناگدـننکلمع  دـیلو  نب  نیـسح  نب  دـمحم  مشاه و  نب  میهاربا  نب  یلع  دـننام 

« هیقفلا هرـضحی  نم ال   » باتک رد  ار  هقیاضم  رابخا  مه  قودص ) بانج   ) مق ياملع  ظفحلا  ریثک  صخـش  تسین و  زیاج  دـناقثوم  شنالقان 
هعیدو مسر  هب  شدوخ  بتک  رد  ار  رابخا  نیا  یسوط  رفعج  وبا  خیش  مجع  ياملع  سیئر  ثیدح و  نف  رهام  قذاح و  داتسا  تسا و  هدروآ 

نوچ عامجا  نیا  ققحت  اب  نیفلاخم  تفلاخم  روکذـم ، هلأسم  رد  شناد  بابرا  عامجا  رطاخ  هب  اذـل : و  تسا . هداد  اوتف  اهنآ  هب  هدرک و  لقن 
. دشابیمن نآ  ققحت  هب  رضم  تسا ، مولعم  ناشبسن  مان و 

115 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ کلذ ): نم  و   ) ترابع رد  کلذ  هیلا  راشم  * 

. دشاب یلقع  ای  یلقن و  هیلوصا  هلئسم  رب  قافتا  رب  ینتبم  عامجا  ياعدا  هک  تسا  يدروم 
ناونع هب  دـننکیم  لمع  نآ  هب  هتـشاد و  عامجا  قافتا و  هقیاضم  رابخا  هب  لمع  رب  هعیـش  ياملع  هکنیا  رب  ینبم  سیردا  نبا  ياـعدا  اذـل : و 

. تسا هدش  رکذ  موس  هیجوت  دراوم  زا  يرگید  دروم 

؟ دیآیم تسد  هب  تئاوفلا ) ءاضق  یف  ۀقیاضملا  یلع   ) ترابع زا  یبلطم  هچ  * 

. ّقیضم ای  تسا  عسوم  تئاوف  نیا  ءاضق  تقو  دشاب  هدش  توف  یسک  ياهزامن  رگا  هکنیا  رد  تسا  فالتخا  هک  بلطم  نیا 

؟ تسیچ عّسوم  زا  دارم  * 

ینامز ات  هکلب  دیامن  عیرـست  هدـش  توف  ياهزامن  ءاضق  ماجنا  رد  هک  تسین  مزلم  تسا ، هدـش  توف  شئادا  زامن  هک  یـسک  هک : تسا  نیا 
. دزادنا قیوعت  هب  ار  نآ  دناوتیم  هدرکن  ادیپ  تقو  یگنت  هب  نیقی  هک 
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. دزادنا قیوعت  هب  ار  نآ  دناوتیم  هدرکن  ادیپ  تقو  یگنت  هب  نیقی  هک 

؟ تسیچ قیضم  زا  دارم  * 

باوخ و نوچمه  تایرورـض ، ریغ  رد  ار  شدوخ  تقو  درادـن  قح  تسا ، هدـش  توف  وا  زا  ییاـهزامن  هک  روکذـم  صخـش  هک : تسا  نیا 
ندناوخ هب  تایرورض  عفر  زا  سپ  هک  تسا  فظوم  هکلب  دنک ، فالتا  ار  نآ  فرـص و  شبجاو ، فیلاکت  رگید  زاین و  رادقم  هب  كاروخ 

. دناسرب ماجنا  هب  ار  اهنآ  ات  دزادرپب  هدش  توف  ياهزامن  ءاضق 

؟ تسا یناسک  هچ  هیوباب ) ینبا   ) ترابع زا  دارم  * 

. دنتسه هیوباب  نبا  هب  بقلم  ود  ره  تسوا و  رسپ  هک  هیوباب  نیسحلا  نب  یلع  ردپ و  هک  هیوباب  نب  دمحم 

؟ تسیچ ترابع  رد  ۀظفح )  ) حالطصا زا  دارم  * 

. تسا ظفحلا  ریثک  صخش 

؟ تسیچ تیّرخ )  ) هملک يانعم  * 

. تسا رهام  قذاح و 

؟ تسیچ هنومن  نیا  رکذ  رد  بلطم  لصاح  * 

تئاوف ءاـضق   ) هکنیا رب  دـنراد  عاـمجا  راـصعا  ماـمت  رد  هیماـما  هک : تسا  هدومرف  دوخ  لالدتـسالا  ۀـصالخ  رد  سیردا  نبا  هک : تسا  نیا 
نانآ هک  ارچ  درادـن ، عامجا  لاح  هب  يررـض  دـناهقیاضم  مدـع  رادـفرط  هک  ناسارخ  ءاهقف  زا  یخرب  تفلاـخم  اذـل  و  تسا ) يروف  بجاو 

. دنتسه بسنلا  مولعم 
116 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ عامجا  نیا  رب  سیردا  نبا  لیلد  * 

هب همه  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دننکیم ، لمع  هقث  ربخ  هب  همه  دنتسه و  هقث  دننکیم ، لقن  ار  هقیاضم  هک  يرابخا  نآ  همه  هک : تسا  نیا 
. دناهداد يوتف  هقیاضم  رابخا 

: دیامرفیم سپس 
زین هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  تسا  هدرکیم  لمع  اهنادب  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا ، هدروآ  ار  ثیداحا  نیا  زین  هّللا  همحر  قودص  خیش 

. تسا هداد  يوتف  نآ  قبط  هدروآ و  ار  هقیاضم  رابخا 
. تسا یعامجا  تئاوف ، ءاضق  تیروف  سپ :

117 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هوجو نم  داهتجالا  سدحلا و  یلع  ّینبم  ۀقیاضملاب  يوتفلا  یلع  ءاملعلا  عامجاب  هرابخإ  ّنأ  یفخی  و ال  نتم :

. اریثک فّلختلا  ةدهاشمل  عطقلا ، بجوی  ّهنأ ال  ّالإ  اّیبلاغ  ناک  نإ  اذه و  و  هب . رکاذلا  لمع  یلع  ربخلا  رکذ  ۀلالد  اهدحأ :
. بابحتسالا دّکأت  ۀّیجراخلا  نئارقلاب  اهنم  اومهف  مهّلعل  ذإ  بوجولا ، یلع  کئلوأ  دنع  رابخألا  کلت  ۀلالد  ۀّیمامت  یناثلا :

يری ّیّلحلا ال  ّنأ  عم  کئلوأ ، قوثو  یلع  ّلدـی  ةاورلاب ال  ّیّلحلا  قوثو  ّنأل  کئلوأ ، دـنع  مهب  اقوثوم  تاـیاورلا  کـلت  ةاور  نوک  ثلاـثلا :
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اـصوصخ عقاولاب ، عطقلا  هلاثمأ  عامتجا  بجوی  دـحاو ال  ربخ  یلإ  هاوتف  دنتـسا  اذإ  یتفملا  و  تاقث ، اوناک  نإ  داحآلا و  رابخأب  لـمعلا  زاوج 
. داحآلا رابخأب  لمعلا  ئّطخی  نمل 

یلع دامتعا  ۀقیقحلا  یف  ّهنأ  عم  دحاولا ، ربخلا  یف  لخدیف  مامالا ، لوق  نع  رابخإ  عامجالا  اذـه  لثم  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  فیکف  ۀـلمجلاب  و 
ملع اذإ  یتفملا  ّنأ  و  اضیأ ، ۀعـساوملا  رابخأ  رکذ  دـق  ۀـقیاضملا  راـبخأ  رکذ  نّمم  اریثک  ّناـف  اهـضعب ، داـسف  حوضو  عم  ّیّلحلا  تاداـهتجا 

. مامالا لوق  نع  فشکلا  یف  هاوتف  ّرثؤی  ۀضراعملا ال  وا  ۀلالدلا  ۀهج  نم  هیلإ  نوکرلل  حلصی  كردم ال  یلإ  هدانتسا 
118 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا هدوب و  شداهتجا  سدـح و  رب  ینتبم  هقیاضم  هب  نداد  يوتف  رب  هعیـش  ياملع  عاـمجا  زا  سیردا  نبا  تیاـکح  هک  دـشابن  یفخم  همجرت :
. تسا تابثا  لباق  فلتخم  هوجو 

سدح رب  سیردا  نبا  عامجا  ءانتبا  تابثا  رد  هناگهس  هوجو 

: لّوا هجو 
. ربخ نادب  رکاذ  لمع  رب  تسا  ربخ  رکذ  تلالد 

هب دوشیمن ، نیقی  عطق و  لوصح  بجوم  رادـقم  نیا  نکل  و  دـنکیم ، لمع  ابلاغ  دـنکیم ) رکذ  هک  يربخ  هب  رکاذ  هک   ) اـنعم نیا  هچرگا 
. نآ هب  لمع  زا  ربخ  نیرکاذ  رایسب  فلخت  هدهاشم  لیلد 

: مود هجو 
هیجراخ نئارق  هطـساو  هب  ناشیا  تسا  نکمم  اریز  تسا ، هقیاضم  بوجو  رب  سیردا  نبا  رظن  زا  هدش  دای  رابخا  تلالد  ندوب  یمتح  مامت و 

. دنشاب هدیمهف  ار  بابحتسا  دکأت  رابخا  نیا  زا 
: موس هجو 

تاور و هب  سیردا  نبا  ناـنیمطا  فرـص  اریز  تسا ، نیرکاذ  رظن  زا  هروکذـم  تاـیاور  نیلقاـن  تاور و  ندوب  ناـنیمطا  دروم  هب و  قوـثوم 
. درادن نیرکاذ  دزن  اهنآ  قوثو  رب  تلالد  روبزم  رابخا  نیلقان 

هک ینیرکاذ   ) یتفم دنـشاب و  هقث  شتاور  هکنیا  ول  تسین و  دـحاو ) ربخ   ) داحآ رابخا  هب  لمع  زاوج  هب  لئاق  سیردا  نبا  هکنیا : رب  فاضم 
هب عطق  بجوم  عامجا  لیکـشت  يواتف و  نیا  لاثما  عامتجا  دـنک ، دنتـسم  داحآ  رابخا  هب  ار  شیاوتف  رگا  دـنهدیم ) هقیاضم  بوجو  هب  اوتف 

. دنکیم هئطخت  ار  دحاو  رابخا  هب  لمع  ینعی : عامجا  نیا  كردم  سیردا ) نبا   ) هک یسک  رظن  زا  هژیو  هب  دوشیمن ، عقاو 
: هکنیا مالک  هصالخ 

ع)  ) ماما لوق  زا  رابخا  سیردا ) نبا   ) رظن زا  تسا ) راوتـسا  دـحاو  ربخ  هیاـپ  رب  هک   ) یعاـمجا نینچ  لـثم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هنوگچ 
؟ دوشیم لخاد  دحاو  ربخ  قیداصم  رد  هدوب و 

نیا زا  یخرب  داسف  هکنآ  لاـح  تسا و  سیردا  نبا  هیـسدح  تامدـقم  تسا و  داـهتجا  رب  ینتبم  عقاو ) رد  نآ  ققحت   ) تقیقح رد  هکنیا  اـب 
اذل دـناهدروآ و  زین  ار  هعـساوم  رابخا  دـناهدرک ، لقن  ار  هقیاضم  رابخا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هکنآ  هچ  تسا . نشور  حـضاو و  تامدـقم 

: هتشذگ نیا  زا  دوشیم . در  ناشیا  لوا  همدقم 
اب ضراعت  ای  شتلـالد و  فعـض  تهج  زا  ار ، نآ  هب  داـمتعا  تیحالـص  هک  تسا  یکردـم  هب  شدانتـسا  یتفم  ياوتف  هک  دوش  مولعم  یتقو 

. دتفایمن ماما  لوق  زا  فشک  رد  رثؤم  درادن ، ار  رگید  لیلد 
119 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ سدح  رب  سیردا  نبا  عامجا  ءانتبا  تابثا  رد  لّوا  هجو  لصاح  * 

یـسدح نیا  دنکیم و  لمع  زین  نآ  هب  رکاذ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  رکذ  نیا  سفن  دومن ، رکذ  ار  یثیدح  ربخ و  يدرف  یتقو  هک : تسا  نیا 
. تسا هدز  سیردا  نبا  هک  تسا 

؟ تسا یفاک  یعامجا  نینچ  هب  عطق  ياعدا  رد  روکذم  هجو  ایآ  * 

هک دناهدوب  ینیرکاذ  رایـسب  هچ  اریز  تسین . یفاک  عطق  لوصح  رد  رادـقم  نیا  نکل  دـنکیم و  لمع  ربخ  هب  دوخ  ربخ ، رکاذ  ابلاغ  هچرگا 
. دناهدرکن لمع  نآ  هب  هدومن و  فلخت  دناهدومن  رکذ  هک  يربخ  هب  لمع  زا 

؟ تساجک رد  لوا  هجو  رد  سیردا  نبا  هابتشا  * 

تـسا هدز  سدح  دناهدومن ، رکذ  دوخ  بتک  رد  ار  هقیاضم  تایاور  رکذلا ، قباس  دارفا  مق و  ياملع  تیرثکا  هدید  نوچ  هک  تساجنیا  رد 
. دناهداد يوتف  اهنآ  ساسارب  هدوب و  دّبعتم  زین  اهنآ  نومضم  اوتحم و  هب  هک 

؟ داد تبسن  اهنآ  نیلقان  هب  ار  ناشنومضم  هب  ياوتف  هداد و  رارق  اهنآ  هب  لمع  رب  لیلد  ار  رکذ  سفن  ناوتیم  یتروص  هچ  رد  * 

: هک یتروص  رد 
هب ناـشیا  هک  تسه  نیا  لاـمتحا  هک  ارچ  دـشاب ، یمتح  ماـمت و  نیلقاـن  نیرکاذ و  نیا  رظن  زا  هقیاـضم  بوجو  رب  هروکذـم  راـبخا  تلـالد 

. بوجو هن  دشاب و  هدرک  هدافتسا  ار  بابحتسا  رابخا ، نیا  زا  هیجراخ  نئارق  هطساو 

؟ تسیچ مود  هجو  رد  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
رابخا نیا  زین  نیرکاذ  نیلقاـن و  رظن  زا  هک  تسا  هدز  سدـح  دراد  تلـالد  هقیاـضم  بوجو  رب  هدـش  داـی  راـبخا  سیردا ، نبا  رظن  زا  نوچ 

. تسا هداد  هقیاضم  بوجو  هب  يوتف  تبسن  ناشیا  هب  اذل  دنراد و  هقیاضم  بوجو  رب  تلالد 

؟ داد تبسن  نیرکاذ  هب  ار  هقیاضم  رابخا  هب  يوتف  ناوتیم  موس  هجو  رد  یتروص  هچ  رد  * 

هب سیردا  نبا  نانیمطا  فرـص  هک  ارچ  دنـشاب ، نانیمطا  دروم  هب و  قوثوم  نیرکاذ  رظن  زا  روکذـم  تایاور  نیلقاـن  ةاور و  هک  یتروص  رد 
. دنتسه قثوم  مه  نیرکاذ  رظن  زا  هکنیا  رب  درادن  تلالد  دشابیمن و  یفاک  روکذم  رابخا  ةاور 

. دنشاب تلادع  ياراد  هقث و  شتاور  دنچره  دشابیم  تیجح  دقاف  سیردا  نبا  رظن  زا  دحاو  ربخ  هب  لمع  هکنیا : رب  هوالع 
120 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دروآ عقاو  هب  عطق  سیردا  نبا  لثم  يارب  دناوتیمن  یعامجا  نینچ  ارچ  موس  هجو  رد  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 

نوچ تسین ، انتعا  لباق  سیردا  نبا  رظن  زا  عامجا  لیکشت  يواتف و  نیا  عامتجا  اذل  تسا و  داحآ  رابخا  رب  ینتبم  دنتـسم و  يواتف  نیا  اریز 
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. تسا هئطخت  دروم  سیردا  نبا  موحرم  رظن  زا  عامجا  نیا  كردم 

؟ تسیچ قوف  خساپ  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا دحاو  ربخ  قیداصم  رد  هدوب و  ماما  لوق  زا  رابخا  یلح ، بانج  رظن  زا  تسا  دحاو  ربخ  يانبم  رب  هک  یعامجا  نینچ  تفگ : ناوتیمن 

تاداهتجا تامدـقم و  نیا  زا  یخرب  هکنآ  لاح  و  تسا . ناـشیا  هیـسدح  تامدـقم  داـهتجا و  ساـسارب  نآ  ققحت  نّوکت و  هک  یتروص  رد 
. دنداسفلاحضاو

. دناهدروآ زین  ار  هعساوم  رابخا  دناهدومن ، رکذ  ناشراثآ  رد  ار  هقیاضم  رابخا  هک  یناسک  زا  يرایسب  رگید  یفرط  زا 

؟ دوشیم در  هنوگچ  سیردا  نبا  لوا  همدقم  قوف ، خساپ  هب  هجوت  اب  * 

: هک دوشیم  هتفگ  وا  هب  هک  وحن  نیدب 
رد هک  ارچ  دـناهداد ، مه  يوتف  رابخا  ای  ربخ و  نآ  هب  هک  درک  اعدا  ناوتیمن  ناشیاهباتک  رد  نیرکاذ  طسوت  ربخ  کـی  رکذ  فرـص  هب  - 1

يارب لوا  هجو  اذـل  دـناهداد و  يوتف  ود  ره  بوجو  هب  اهنآ  هک  تفگ  دوشیم  رگم  دـناهدروآ و  زین  ار  هعـساوم  رابخا  هقیاضم ، رابخا  رانک 
. تسین مامت  شاهمدقم  عامجا  سدح 

اب ضراعت  رد  تسا  مامت  شتلالد  رگا  ای  تسا و  فیعض  تلالد  رظن  زا  تسین و  دامتعا  لباق  یتفم  ياوتف  كردم  هک  دش  مولعم  یتقو  - 2
. دشاب ماما  لوق  زا  فشاک  دناوتیمن  يوتف  نیا  تسا ، رگید  لیلد 

. دشابیمن دامتعا  دانتسا و  لباق  هتفرگ  لکش  ییاوتف  نینچ  زا  هک  یعامجا  تسا  نشور  اذل : و 
. دامتعا لباق  دشاب و  تجح  دناوتیم  تسا  هدش  اعدا  سیردا  نبا  داهتجا  سدح و  قیرط  زا  هک  یقافتا  عامجا و  هنوگچ  لاح :

؟ تسیچ عامجا  هنوگنیا  رد  سیردا  نبا  رب  يراصنا  خیش  لاکشا  نیلوا  * 

یـشزرا املع  رگید  يارب  اذـل  تسا و  سیردا  نبا  دوخ  تاداهتجا  رب  ینتبم  هدوب و  یـسدح  یتاهج  زا  عاـمجا ، ياـعدا  نیا  هک : تسا  نیا 
. درادن

؟ تسیچ عامجا  ياعدا  نیا  ندوب  یسدح  رد  تهج  نیلوا  * 

: تفگ سیردا  نبا  هک  تسا  نیا 
رد ار  رابخا  نیا  هک  ارچ  دناهدرک ، لمع  هقیاضم  رابخا  هب  ناسارخ  ياملع  زا  یخرب  زج  اهقف  همه 

121 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دیوگیم يراصنا  خیش  دناهدروآ . ناشبتک 

هب لماع  امتح  دـناهدروآ  ار  یثیداحا  یئاهقف  ای  یهیقف  هک  يدروم  ره  رد  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی : درادـن ، دوجو  ياهمزـالم  نینچ  ربخ ،
. دناهدوب مهنآ 

قبطرب یلو  دناهدروآ  ار  ثیدـح  افرـص  مه  يدراوم  نکل  دـناهدرک ، مه  لمع  دـناهدومن  رکذ  هک  یثیداحا  هب  ینعی  تسا ، نینچ  ابلاغ  هلب ،
. دناهدادن يوتف  نآ 

: هجیتن رد 
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. دشابیمن نآ  قبطرب  ياوتف  نآ و  هب  لمع  رب  لیلد  باتک ، رد  ثیدح  ندروآ 

؟ تسیچ سیردا  نبا  طسوت  عامجا  ياعدا  ندوب  یسدح  رد  تهج  نیمود  * 

: تفگ سیردا  نبا  هک  تسا  نیا 
. دنتسه هقث  ربخ  هلمج  زا  مه  رابخا  نیا  دننکیم و  لقن  ار  هقیاضم  رابخا  املع  همه 

. دننکیم لمع  هقث  رابخا  هب  املع  همه 
. دناهداد يوتف  هقیاضم  رابخا  هب  همه  دوشیم  مولعم  سپ :

دیاش دناهداد ؟ يوتف  روهظ  نیمه  هب  هدوب و  مات  اهقف  دزن  هقیاضم  بوجو  رب  رابخا  نیا  تلالد  هک  مولعم  اجک  زا  دیامرفیم : يراصنا  خیش 
. تسا یسدح  زین  تهج  نیا  سپ  دنشاب  هدیمهف  ار  دکؤم  بابحتسا  هیجراخ  نئارق  هطساو  هب  اهنآ 

. دننکیم لمع  هقث  ربخ  هب  زین  ءاهقف  يرغص ب - دنتسه . هقث  رابخا  رابخا ، نیا  دناقوثو و  دروم  رابخا  نیا  نایوار  فلا - دیوگب : سیردا  نبا  رگا  * 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  دنیامن . لمع  رابخا  نیا  هب  دیاب  سپ : يربک 

: دیوگیم خیش 
. دنشاب قوثو  دروم  مه  نارگید  رظن  زا  هک  مولعم  اجک  زا  دناقثوم  ةاور  نیا  امش  رظن  هب 

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  يراصنا  خیش  لاکشا  نیمود  * 

: هک تسا  نیا 
دنادیمن تجح  ار  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  سیردا  نبا  يانبم  دندحاو و  ربخ  هقیاضم  رابخا  همه  تشذگ ، هک  یبلاطم  همه  زا  رظنفرص 

درادـن لوبق  دوخ  هک  یهار  زا  هنوگچ  تسا و  هدومن  عاـمجا  ياـعدا  هنوگچ  تسا و  هداد  يوتف  راـبخا  نیا  قبطرب  هک  تسا  هنوگچ  لاـح 
. تسا هدرک  فشک  ار  ماما  لوق 

122 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک املع  ياوتف  هوالع  هب  دحاو  ربخ  هب  هکلب  دشاب  شیانبم  اب  ضراعت  رد  ات  تسا  هدرکن  دامتعا  اهنت  دحاو  ربخ  هب  سیردا  نبا  دـیاش  دوش  هتفگ  رگا  * 
؟ دهدیم یخساپ  هچ  خیش  درادن . دوجو  یلاکشا  سپ  هدومن  دامتعا  هدوب  روآنیقی 

: دیامرفیم خیش 
روآنیقی نادـهتجم  رگید  يارب  دـنهد  يوتف  نآ  قبطرب  مه  رفن  دـص  رگا  تسا  دـحاو  ربخ  هب  دنتـسم  اـهقف  ياواـتف  هک  دـشاب  ملـسم  یتقو 

هک دشاب  سیردا  نبا  نوچمه  هیقف  رگا  هژیو  هب  شزرا ، دقاف  تسا و  یکردم  عامجا  نیا  اذل  دنک ، هظحالم  ار  كردم  دیاب  وا  دشابیمن و 
. دنکیم لصاح  عطق  ماما  لوق  هب  درادن  لوبق  دوخ  هک  یکردم  زا  هنوگچ  سپ  دنادیمن ، تجح  ار  دحاو  ربخ 

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  خیش  لاکشا  نیموس  * 

: هک تسا  نیا 
. میراد امش  هب  یضقن  لاکشا  کی  ام  تسا و  هابتشا  امش  تاداهتجا  زا  یخرب 

دیاب خـساپ  رد  دـننکیم  لمع  نآ  هب  همه  سپ  دـناهدروآ ، دوخ  بتک  رد  ار  هقیاضم  رابخا  اهقف  هک : دوب  نیا  امـش  لوا  داهتجا  لـثملا : یف 
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. دناهدروآ زین  ار  هعسوم  رابخا  اهنآ  زا  يرایسب  نکیل  دوب  امش  اب  قح  دندوب  هدروآ  ار  هقیاضم  رابخا  اهنت  رگا  هک : دینادب 
باتک رد  ثیداحا  ندروآ  فرص  سپ : اّلک ، اشاح و  دنشاب ؟ هتشاد  ضراعتم  ياوتف  ود  ات  دناهداد  يوتف  تایاور  هتـسد  ود  ره  هب  ایآ  لاح :

. دشابیمن اهنآ  رب  لمع  لیلد 

؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  خیش  لاکشا  نیمراهچ  * 

: هک تسا  نیا 
لاکـشا ناشدنـس  ای  تسا و  شودخم  ناشتلالد  ای  هک  دـناهدرک  دامتعا  یتایاور  هب  ناشیاوتف  رد  ناهیقف  نیا  تشذـگ  هک  یبلاطم  يانبم  رب 

مه ماما  لوق  هب  نظ  ریخ  دـشاب . نآ  هب  عطق  لصحم  ماما و  لوق  زا  فشاک  دـناوتیمن  يواتف  هنوگنیا  اذـل  دـناضراعم ، هب  التبم  ای  دراد و 
. عطق هب  دسر  هچ  دنروآیمن 

123 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّهدر و  جوزلا . یلع  ةزـشان  تناک  ول  ۀجوزلا و  ةرطف  بوجو  یلع  عامجالا  نم  ّیّلحلا  هاعّدا  ام  دامتعالا  زاوج  مدع  یف  الاح  حـضوأ  و  نتم :

مهنیودت یلع  ءاملعلا  لاوقأ  فاشکتـسا  یف  دمتعا  اّمنإ  ّیّلحلا  ّنأ  رهاظلا  ّناف  کلذ . یلإ  بهذی  مل  مالـسالا  ءاملع  نم  ادـحأ  ّنأب  قّقحملا 
نّطفتی مل  و  ۀجوز ، یه  ثیح  نم  ۀـجوزلا  یلع  ّقلعم  مکحلا  ّنأ  الّیختم  جوزلا ، یلع  ۀـجوزلا  ۀـقفن  بوجو  یلع  اهقالطاب  ۀـّلادلا  تایاورلل 

ماـمالا و لوق  نع  فشاـکلا  قاـّفتالاب  راـبخالا  یلع  هلثم  یف  داـمتعالا  زوجی  فیکف  قاـفنالا ؛ بوجو  وا  ۀـلولیعلا  ثیح  نم  مکحلا  نوکل 
. ۀّیکحم ۀّنس  اّهنا  لاقی :

: همجرت

داهتجا سدح و  زا  یشان  عامجا  تیجح  مدع  رب  رگید  يدهاش 

هجوز رب  رسمه  هرطف  تاکز  بوجو  رب  سیردا  نبا  هک  تسا  یعامجا  هدشاعدا ، عامتجا  هب  دامتعا  ندوبن  زیاج  رد  یلبق  دروم  زا  رتنشور 
. دشاب هزشان  هجوز  نیا  هچرگا  تسا ، هدرک  اعدا 

. تسا هدومن  در  دناهدادن  يوتف  لوق  نیا  هب  مالسا  ياملع  زا  يدحا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ار  سیردا  نبا  ياعدا  نیا  ققحم  موحرم 

خیش راهظتسا 

رد تسا  یتاـیاور  طبـض  تبث و  رب  ینتبم  اـملع  لاوـقا  هب  تبـسن  شفاشکتـسا  رد  سیردا  نبا  هک  دوـشیم  رهاـظ  قـقحم ، هدوـمرف  زا  سپ 
. دراد قلطم  روط  هب  جوز  رب  هجوز  هرطف  بوجو  رب  تلالد  هک  ناشبتک 

هقفن موزل  بوجو و  اـی  هلولیع و  تهج  زا  مکح  نیا  توبث  هک  هدرکن  هجوت  یلو  تسا  هجوز  رب  قلعم  بوجو  مکح  هک  تسا  هتـشادنپ  وا 
. تسا درم  رب  نز 

فشاک هک  مکح  رب  املع  قافتا  زا  سیردا  نبا  رابخا  رب  دامتعا  تسا ) صخشم  مولعم و  مکح  يانبم  هک   ) ياهلأسم نینچ  رد  هنوگچ  سپ 
؟ دناهیکحم تنس  هرمز  رد  دحاو و  ربخ  قیداصم  زا  رابخا  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  هدوب و  زیاج  تسا  موصعم  يأر  زا 

124 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ام )...  دامتعالا  زاوج  مدع  یف  الاح  حضوا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

دقعنم املع  عامجا  هک : تسا  هدومرف  هدرک و  اعدا  شرهوش  رب  نز  هرطف  تاکز  بوجو  هلأـسم  رد  سیردا  نبا  موحرم  هک  تسا  یعاـمجا 
. دشاب عیطم  ریغ  هزشان و  يو  دنچره  دزادرپب  ار  هجوز  هرطف  تاکز  دیاب  جوز  هک  تسا 

؟ تسیچ اعدا  نیا  در  رد  ققحم  يانبم  * 

: هک تسا  نیا 
. دنشاب هتشاد  نآرب  عامجا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنتسین  لئاق  هدومرف  سیردا  نبا  هک  یبلطم  نینچ  هب  مالسا  ياملع  زا  يدحا 

؟ تسیچ سیردا  نبا  ياعدا  نوماریپ  خیش  رظن  * 

، دـناهدومن لقن  طبـض و  دوخ  بتک  رد  دنتـسین  شیب  یتاقالطا  هک  ار  تایاور  لـیبق  نیا  تارـضح  نآ  هکنیا  فرـص  هب  يو  هک : تسا  نیا 
. دناهداد اوتف  ثیداحا  نآ  هب  قلطم  روط  هب  دوخ  نیلقان  نیا  هک  هدرک  لایخ 

؟ تسیچ ۀجوّزلا )...  یلع  قّلعم  مکحلا  ّنا  الّیختم   ) ترابع زا  دارم  * 

نیا هک  یناـمز  اـت  هجیتـن  رد  تسا ، تیجوز  رب  قـلعم  رـسمه  رب  هرطف  تاـکز  بوـجو  مکح  هک  تسا  هتـشادنپ  سیردا  نبا  هک : تسا  نیا 
. تسا مزال  درم  رب  شرسمه  هب  تاکز  تخادرپ  تسا  قداص  فصو 

؟ تسیچ ۀلولیعلا )...  ثیح  نم  مکحلا  نوکل  نّطفتی  مل  و   ) زا دارم  * 

رب نز  هقفن  ای  دشاب و  قداص  هلولیع  هک  تسا  تباث  ینامز  رد  بوجو  مکح  هک  هدرکن  ادـیپ  هجوت  هتکن  نیا  هب  سیردا  نبا  هک : تسا  نیا 
يو هقفنلا  بجاو  هلئاع و  دنززاب ، رـس  تسوا  هفیظو  هک  اجنآ  رد  رهوش  تعاطا  زا  هدوب  هزـشان  نز  هک  یتروص  رد  اذل  دشاب و  بجاو  درم 

. دشابیمن بجاو  درم  رب  شاهرطف  تاکز  هجیتن  رد  دیآیمن و  باسح  هب 

؟ تسیچ الا )...  یلع  هلثم  یف  دامتعالا  زوجی  فیکف   ) ترابع زا  دارم  * 

رب اـملع  قاـفتا  زا  سیردا  نبا  راـبخا  رب  ناوـتیمن  تسا  موـلعم  صخـشم و  مکح  ياـنبم  ساـسا و  هک  ياهلأـسم  نینچ  رد  هک : تسا  نـیا 
: تفگ دومن و  دامتعا  تسا  موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  یمکح 

. دنیآیم باسح  هب  هیکحم  تنس  هلمج  زا  دحاو و  ربخ  قیداصم  زا  رابخا  نیا 

؟ تسیچ عامجا  زا  هنومن  نیا  رکذ  رد  بلطم  لصاح  * 

. تسین بجاو  شرسمه  رب  هزشان  نز  هرطف  تاکز  دنیوگیم : ءاهقف  روهشم  هک : تسا  نیا 
. شرسمه رب  ياهجوز  نینچ  هرطف  تاکز  بوجو  رب  هدرک  عامجا  ياعدا  سیردا  نبا  نکل 

125 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ تسیچ سیردا  نبا  هب  اجنیا  رد  خیش  خساپ  لصاح  * 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  عامجا  ياعدا  نیا  رد  سیردا  نبا  دنتسم  كردم و  ایوگ  هک : تسا  نیا 
. تسا بجاو  جوز  رب  هجوز  هرطف  تاکز  هکنیا : رب  ینبم  دراد  دوجو  یتایاور  - 

. ار هزشان  هجوز  مه  دوشیم  لماش  ار  هعیطم  هجوز  مه  اذل  هتشاد ، قالطا  تایاور  نیا  - 
. دناهداد يوتف  قالطا ، روهظ  نیا  قبطرب  اهنآ  همه  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دناهدروآ  شیوخ  بتک  رد  ار  تایاور  نیا  مالعا  ياملع  - 
هدومن عامجا  ياعدا  تسا ،) بجاو  ءاهقفلا  دـنع  جوز  رب  شاهرطف  تاـکز  هجوز ، یه  اـمب  هجوز  : ) هکنیا لاـیخ  هب  سیردا  نبا  هجیتن : رد 

. تسا
رد یسک  رگا  هک : تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  لاکشا  کی  تسا  دراو  عامجا  زا  عون  نیا  رب  هک  یلبق  تالاکـشا  رب  هوالع  لاح  - 

تاکز هرطف  كالم  طانم و  هکلب : تسین ، هرطف  تاکز  بوجو  طانم  تیجوز  یه  اـمب  تیجوز  هک : دـباییمرد  دـنک  روغ  ثیداـحا  ناـیم 
: تسا لیذ  رما  ود  زا  یکی 

 ... هعیطم و هجوز  نامهیم و  لثم : ندوب  لایع  تلولیع و  - 1
 ... رسپ و رتخد و  لثم : ندوب  هقفنلا  بجاو  - 2

دـشاب هزـشان  هک  يرـسمه  نکل  تسا  بجاو  رهوش  رب  شاهرطف  تاکز  هدوب و  تفـص  ود  ره  دجاو  دـشاب  هعیطم  هک  يرـسمه  نز و  لاح :
. تسین جوز  هقفنلا  بجاو 

جوز رب  شاهرطف  تاکز  ندوب  لایع  باب  زا  دشاب  شرهوش  نیمه  هناخ  رد  رگا  دشابیمن ، جوز  هقفنلا  بجاو  هک  هزشان  رسمه  نیمه  لاح 
. تسا بجاو  نامهیم  هرطف  تاکز  هک  روطنامه  تسا  بجاو 

. درادن مه  هرطف  تاکز  هجیتن : رد  لایع ، هن  تسا و  هقفنلا  بجاو  هن  دشاب  هتفر  شرهوش  لزنم  زا  هزشان  رسمه  نیمه  رگا  لاح :
. تسا هابتشا  سیردا  نبا  داهتجا  نیاربانب 

؟ تسا رارقرب  ندوب  هقفنلا  بجاو  ندوب و  لایع  نایم  یتبسن  هچ  * 

: لثم تسین . هقفنلا  بجاو  نکل  تسه  لایع  دراوم  یخرب  رد  ینعی : هجو ؛ نم  صوصخ  مومع و 
. دنک ماعطا  يریقف  هب  هدرک  رذن  هک  یسک  لثم : تسین . لایع  افرع  نکل  تسه  هقفنلا  بجاو  دراوم  یخرب  رد  نامهیم .

. هعیطم هجوز  ریغص و  دنزرف  لثم : تسا  لایع  مه  تسا  هقفنلا  بجاو  مه  دراوم  یخرب  رد 

؟ تسیچ سیردا  نبا  عامجا  ياعدا  نیا  هب  عجار  ققحم  رظن  * 

: هک تسا  نیا 
126 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدرکن  حیرصت  جوز  رب  وا  هرطف  تاکز  بوجو  هب  اهقف  زا  يدحا  هزشان  صوصخ  هب  تبسن 
رگم دناهداد ، يوتف  درف  نیا  صوصخ  رد  امتح  تفگ  ناوتیمن  قلطم  ظفل  کی  رب  عامجا  هار  زا  نکل  دناهداد  يوتف  هجوز  هب  تبسن  هتبلا :

هب ار  بلطم  ناوتب  ات  دـشاب  زرحم  دـصق  دـیاب  درف  نیا  صوصخ  رد  تسا و  هدوب  رظن  دروم  مه  درف  نیا  مالک  قـالطا  رد  هک  مینادـب  هکنیا 
. دشاب هعیطم  هجوز  ینعی  فراعتم ، درف  نامه  مالک ، قالطا  زا  ناشدارم  دیاش  هنرگو  داد  تبسن  اهنآ 

. تسا هدمآ  يدعب  نتم  رد  هلئسم  رد  ریظنت  رکذ  ققحم و  نایب  هتکن :
127 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: لاق ثیح  ۀّیکحملا ، هتاملک  ضعب  یف  قّقحملا  هرکذ  ام  نیب  ماقملا و  اذه  یف  ّیّلحلا  هیلإ  دنتسا  ام  نیب  ام  دعبأ  ام  و  نتم :
هیلإ راصی  بهذـملا ال  ّنأل  درفلا ، کلذ  یلع  عامجالا  یـضتقی  مالکلا ال  هیف  عقو  يذـلا  هدارفأ  ضعبل  لماش  قلطم  ظفل  یلع  قاـّفتالا  ّنإ  »

عامجالا یف  لخدـی  الف  هیلع . مزع  اذإ  اذـک ، یلع  عمجأ  مهلوق : نم  ذوخأم  عامجالا  ّنأل  دـصقلا ، نم  امولعم  نکی  مل  ام  ظفللا  قالطإ  نم 
نإ نآرقلا و  مومع  ۀـلالدل  مهبهذـم  لقنی  مل  نیذـلا  ءاهقفلا  نم  ةرـشع  بهذـم  ملعن  ّانأ ال  امک  هیلإ . دـصقلا  هنم  ملع  نم  اـّلإ  مکحلا  یلع 

. همالک یهتنا  [، 38 «] هب نیلئاق  اوناک 
. عامجالا ظفل  قالطا  یف  ۀحماسملا  نم  ۀعامج  نم  عقو  ام  تفرع  کّنکل  ۀناتملا . ۀیاغ  یف  وه  و 

: دیهشلا نع  ملاعملا  یف  یکح  دق  و 
وا عامجإلا ، يوعد  نیح  فلاخملا  رفظلا  مدـعب  وا  ةرهـشلا ، ةداراب  اهدراوم ، یف  فلاخملا  ةدـهاشم  لجأل  تاعامجالا ، نم  اریثک  لّوأ  ّهنإ  »

. یهتنا [ 39 «.] ثیدحلا بتک  یف  اهنیودت  ۀیاورلا و  یلع  عامجالا  ةدارإب  وا  عامجالا ، یفانی  هجو ال  یلع  فالخلا  لیوأتب 
یلإ اوعجر  اّمل  مّهنإ  : » باحـصألا دـنع  هتّیّجح  هجو  عامجالا و  ینعم  رکذ  دـعب  راحبلا ، نم  ةالـصلا  باتک  یف  ّیـسلجملا  ثّدـحملا  نع  و 

عورفلا یف  مهحلطـصم  ّنأ  ّنظلا  یلع  بلغیف  لاق - نأ  یلإ  مهتاعامجإ - یلع  نعطلا  یف  ذخأ  ّمث  لوصالا . یف  هورکذ  ام  اوسن  مّهنأک  هقفلا 
. یهتنا [ 40 «.] لوصالا یف  هیلع  اورج  ام  ریغ 

: همجرت

قّقحم یّلح و  مالک  نایم  خیش  هسیاقم 

لمع باتک و  بحاص  ياوتف  رب  لیلد  یباتک  رد  ار  یثیدـح  دوجو  و   ) هتـسج دانتـسا  نآ  هب  سیردا  نبا  هک  هچنآ  نایم  تسا  ياهلـصاف  هچ 
ظفل رب  املع )  ) قافتا : » هدومرف تسا  هدـش  تیاکح  ناشیا  زا  هک  یتاملک  زا  یخرب  رد  ققحم  موحرم  هچنآ  نایم  و  هتـسناد ) تیاور  هب  يو 

ار مالک  دروم  درف  هب  تبـسن  عامجا  ياـضتقا  هدـش  عقاو  یخرب  نیا  رد  مـالک  هک  دوشیم  شدارفا  زا  یخرب  لـماش  نآ  قـالطا  هک  یقلطم 
يأر و اریز  درادن ،

128 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک  ) مینک ادـیپ  ناشیا  دـصق  هب  ملع  هکنیا  رگم  ددرگیمن  زارحا  ظفل  قالطا  درجم  زا  دـشابن ) مولعم  ناشدـصق  هکیمادام   ) اـملع بهذـم 

یلع عمجا  دـنیوگیم : هک  ناسل  لها  لوق  نیا  زا  عامجا  ظفل  اریز  دـشابیم ) ناشدـصق  دروم  هتـشاد و  تیانع  مالک  لـحم  درف  هب  تبـسن 
. تسا هتشاد  ار  مالک  دروم  مکح  رب  يوتف  دصق  دوش  مولعم  هک  یسک  رگم  دوشیمن  لخاد  مکح  رب  عامجا  رد  سپ  دوشیم ، ذخا  اذک ،
هک روطنامه  تسا  هتشاد  ار  مالک  دروم  مکح  رب  يوتف  دصق  يو  مینادب  هک  تسا  لخاد  یـسک  اهنت  مکح  رب  عامجا  رد  رگید : ترابع  هب 
هب لئاق  هچرگا  مینادیمن  ینآرق  مومع  کی  تلالد  هب  تبـسن  تسا  هدـش  لقن  ناشرظن  هک  ار  اـملع  زا  ياهرفنهد  هورگ  بهذـم  يأر و  اـم 

. دنتسه ینآرق  مومع  تیجح 
هب میناوتیمن  دـننادیم  تجح  ار  ماـع  یلوصا  رظن  زا  اـملع  زا  يدادـعت  مینادـب  اـم  دـشاب و  هدـش  دراو  یمومع  میرک  نآرق  رد  رگا  ینعی :

تحارـص هب  اهنآ  ياوتف  هکنیا  رگم  میهد  تبـسن  ناشیا  هب  تسا  روبزم  مومع  لومـشم  هک  ار  هلئـسم  نالف  مکح  هدرک  افتکا  رادـقم  نیمه 
. دشاب هدش  لقن 

لاح و   ) تسا لهاست  هحماسم و  رب  عامجا  نایعدم  زا  يرایـسب  ءانب  هک  یتسناد  نکل  و  تسا ، تناتم  لامک  رد  ققحم  موحرم  زا  مالک  نیا 
و دـشاب ) یّقد  یقیقح و  عامجا  زا  فشاک  عامجا  ياعدا  هک  تسا  یتروص  رد  دـیوگیم : ناشیا  هک  تاطایتحا  قئاقد و  نیا  تیاعر  هکنآ 

. دشابیمن مزال  یتاعامجا  نینچ  رد  قئاقد  هنوگنیا  تاعارم  اذل 
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هدشاعدا تاعامجا  رد  لیوأت 

اب فلاخم  تایرظن  دوجو  رطاخ  هب  ار  هدـشاعدا )  ) تاعامجا زا  يرایـسب  يو  هک  تسا  هدرک  تیاکح  هر )  ) لوا دیهـش  زا  ملاعم  باـتک  رد 
رظن لیوأت  هب  ای  تسا و  هدومن  لیوأت  عامجا  ياعدا  ماگنه  رد  فلاخم  دوجو  هب  یبایتسد  مدـع  ای  و  عاـمجا ) زا   ) ترهـش هدارا  هب  اـهنآ ،
بتک رد  نآ  نتـشون  تیاور و  رب  عامجا  هدارا  ار  عامجا  زا  دارم  ای  دـشاب ، هتـشادن  عامجا  اب  یفانت  رظن  نآ  هک  يوحن  هب  هتخادرپ  فلاـخم 

. تسا هدومن  لیوأت  ثیدح 

یسلجم ثدحم  هلاقم 

یماگنه املع  دیامرفیم : باحـصا  رظن  زا  نآ  تیجح  هجو  عامجا و  يانعم  رکذ  زا  سپ  راحب  باتک  زا  ةالـص  باتک  رد  یـسلجم  موحرم 
. دننکیم شومارف  دناهتفگ  لوصا  رد  ار  هچنآ  ایوگ  دندرگیمزاب ، هقف  هب  هک 

، هک دوشیم  لـصاح  هنوـگ  نیا  بلاـغ  نظ  رطاـخ  نیدـب  تسا : هدوـمرف  هک  اـجنآ  اـت  هدوـمن  ناـشیا  تاـعامجا  رد  نعط  هب  عورـش  سپس 
. تسا لوصا  رد  حلطصم  زا  ریغ  هقف  رد  ناشیا  حالطصا 

129 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  شیاعدم  رد  سیردا  نبا  دنتسم  * 

رارق روکذم  تیاور  هب  يو  لمع  باتک و  بحاص  ياوتف  رب  لیلد  ار  رما  نیمه  هک  هدوب  باتک  کی  رد  یتایاور  ای  تیاور  هدـهاشم  فرص 
. تسا هداد 

؟ تسیچ عامجا  اب  هطبار  رد  ققحم  نایب  * 

: هک تسا  نیا 
لحم دروم  ای  درف و  هب  عامجا  نداد  تبـسن  تسا ، مالک  لـحم  هک  شدارفا  زا  یخرب  لـماش  هک  دـندومن  قاـفتا  یقلطم  ظـفل  رب  اـملع  رگا 

ای درف و  مینادـب  هکنیا  رگم  دروآ ، تسد  هب  دومن و  هدافتـسا  ظفل  قالطا  درجم  زا  ناوتیمن  ار  املع  يأر  نوچ  دـنکیمن . ءاضتقا  ار  مـالک 
. دشابیم اهنآ  دصق  دروم  مالک  لحم  دروم 

رب درف  مزع  دـصق و  رگنایب  هک  اذـک ) یلع  عمجا  : ) دـنیوگیم هک  ناسل  لها  لوق  زا  عامجا  ظفل  هک : تسا  نیا  قوف  بلطم  رب  ناشیا  لـیلد 
. دوشیم ذخا  تسا ، ءیش  نالف 

: سپ
. دشاب هتشاد  ار  مالک  دروم  مکح  رب  يوتف  مزع  دصق و  هک  تسا  لیخد  یسک  اهنت  مکح  رب  عامجا  رد 

فرـص هب  تسا ، ماع  تیجح  لوصا  رد  ناشیأر  املع  زا  یعمج  هک  مینادب  ام  دـشاب و  هدـش  دراو  یماع  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  لثملا : یف 
نآ اب  هطبار  رد  اهنآ  ياوتف  رگم  میهد ، تبـسن  ناشیا  هب  تسا  روبزم  ماع  لومـشم  هک  ار  هلئـسم  نـالف  مکح  میناوتیمن  رظن  نیا  زا  عـالطا 
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. دشاب هدش  لقن  اتحارص  هلئسم 

؟ تسیچ هدارفا ) ضعبل  لماش  قلطم  ظفل  یلع   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
: لثملا یف 

. دوشیم مه  نز  تعاطا  مدع  زوشن و  تروص  لماش  قالطا  نیا  هک  درم ، رب  نز  هرطف  بوجو  رب  هدش  مئاق  عامجا  قلطم  روط  هب 

؟ تسیچ خلا ) تاعامجالا ...  نم  اریثک  لّوا  هّنا   ) ترابع زا  دارم  * 

هدومن هیجوت  يوحن  هب  ار  کیره  لیوأت و  لیذ  وحن  هب  ار  اهنآ  هدـشاعدا  تاعامجا  اب  یتفلاخم  دوجو  رطاـخ  هب  لوا  دیهـش  هک : تسا  نیا 
: هلمج زا  تسا  هدومن  رکذ  ار  یهوجو  لیوأت  ماقم  رد  تسا و 

. حلطصم عامجا  لکلا و  قافتا  هن  تسا  هدوب  ترهش  عامجا ، زا  یعدم  دارم  هدومرف : اهنآ  زا  یخرب  رد  - 1
اذل هدشن  علطم  هتشاد  دوجو  یفلاخم  هکنیا  رب  اعدا  نامز  رد  عامجا  لقان  هدومرف : رگید  یخرب  رد  - 2

130 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هدرک عامجا  ياعدا 

. دنشاب هتشادن  یفانت  عامجا  اب  هک  هدرک  لیوأت  يوحن  هب  ار  فلاخم  رظن  هتشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  عامجا  دوخ  رگید : یخرب  رد  - 3
یخرب نیا  لوق  هک  دـنکیم  هیجوت  تسین ، بجاو  دـناهتفگ  یخرب  نکل  تسا  بجاو  زامن  رد  هروس  هکنیا  رب  هدـش  مئاق  عامجا  لثملا : یف 

. درادن دوجو  یلاکشا  سپ  تقو ، قیض  لثم : تسا  ةرورض  تلاح  هب  طوبرم 
املع همه  هکنیا : ینعی  تیاور  رد  عاـمجا  زا  دارم  میراد و  مه  یئاوتف  یئاور و  عاـمجا  میراد ، یئاوـتف  یئاور و  ترهـش  هک  روطناـمه  - 4

. دشاب يوتف  ماقم  رد  عامجا  دارم  هک  نیا  هن  دناهدادن  يوتف  نآ  قبطرب  همه  هچرگا  دناهدروآ ، ار  ثیداحا  نیا 

؟ دراد دوجو  یئاوتف  یئاور و  عامجا  نایم  یتبسن  هچ  * 

: هجو نم  صوصخ  مومع و 
: ینعی

. دشابن یعامجا  نآ  قبطرب  يوتف  یلو  دشاب  اهیلع  عمجم  شتیاور  یثیدح  اسبهچ 
. دشابن یعامجا  تیاور  ثیح  زا  نکل  دشاب  اهیلع  عمجم  يوتف  ظاحل  زا  یثیدح  اسبهچ 

. تسا یعامجا  زین  نآ  قبطرب  اوتف  اهیلع و  عمجم  شتیاور  یثیدح  اسبهچ 
. تسا یعامجا  مهنآ  تیاور  یعامجا و  نآ  قبطرب  اوتف  یثیدح  اسبهچ 

؟ دوب هچ  اجنیا  رد  یسلجم  موحرم  نایب  لصاح  * 

: هک دوب  نیا 
دای زا  ار  یلوصا  ینابم  همه  ایوگ  دنـسریم  هک  هقف  هب  نکل  تسا ، ّلکلا  قاـفتا  عاـمجا ، زا  ناـشدارم  یلوصا  ثحاـبم  رد  اـهقف  تارـضح 

. دننکیم عامجا  قالطا  مه ، یتعامج  قافتا  رب  دنربیم و 
. تسا اهنآ  یلوصا  حالطصا  انبم و  زا  ریغ  عورف  رد  نایاقآ  حلطصم  ایوگ :
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131 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ریاغت نم  روکذـملا  ثّدـحملا  هرکذ  ام  یلإ  و ال  دیهـشلا ، هرکذ  امب  عامجالا  ظفل  یف  لیوأتلا  باـکترا  یلإ  ۀـجاح  ـال  ّهنأ  قیقحتلا  و  نتم :
نـسح نم  اّمإ  مامإلا  يأر  ءارـآلا و  فاشکتـسا  یلع  ّینبم  عورفلا  یف  عاـمجإلل  مهاوعد  ّنأ  ّقحلا  لـب  لوصـالا ، عورفلا و  یف  مهحلطـصم 
ۀفلاخم اذه  یف  سیل  و  اضیأ . مامإلا  نع  مکحلا  رودص  کلذـب و  ءاملعلا  ءاتفإ  مهداهتجاب  مزلتـست  روما  نم  وأ  فلـسلا  نم  ۀـعامجب  ّنظلا 

هیلإ حـیرتسی  الیلد  هلعج  هیلع و  ریغلا  دامتعا  لجأل  سیل  عامجإلا  يوعد  ّنأل  سیلدـت ، و ال  ۀـنیرقلا ، یلإ  جاتحی  یّتح  عامجإلا  ظفل  رهاظل 
یف عّبتت  یندأب  عفدنی  هّنکل  مهتاملک ؛ یف  اهنادـجو  یف  ةرهاظلا  ءاملعلا  یلا  يوتفلا  ۀبـسن  ۀـهج  نم  سیلدـتلا  بجوی  دـق  معن ، ۀـلأسملا ، یف 

. اروثأم هنادجو  یلع  ال  بهذملا ، طابنتسا  یلع  کلذ  ینبم  ّنأ  رهظیل  هقفلا » »
: همجرت

[41] خیش قیقحت 

ص131 ج3 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا یـسلجم  ثدـحم  هچنآ  هب  يزاین  هن  هدـش و  لقن  عامجا  ظفل  رد  لوا  دیهـش  زا  هک  تسا  یتـالیوأت  باـکترا  هب  يزاـین  هن  هک : تسا  نآ 

هیعرف لئاسم  رد  عامجا  رب  اهنآ  ياعدا  هک : تسا  نیا  قح  هکلب  دومرف ، عامجا ) ظـفل  هب  تبـسن   ) لوصا حلطـصم  اـب  عورف  حالطـصا  ریاـغت 
یعدـم هک  تسا  ینظ  نسح  زا  اـی  فـشک ، نیا  و  تسا ، یعدـم  طـسوت  ءارآ  نآ  نمـض  رد  ماـما  يأر  و  ءاـهقف )  ) يارآ فـشک  رب  ینتبم 

ماما زا  نآ  رودص  مکح و  نآ  هب  املع  ياوتف  مزلتسم  يو  داهتجا  اب  هک  تسا  يروما  زا  ای  هتشاد و  هتشذگ  ياملع  زا  یتعامج  هب  عامجا ) )
. تسا (ع )

یـسیلدت هن  دـشاب و  هنیرق  بصن  هب  زاین  هجیتن  رد  ات  دراد  دوجو  عامجا  ظفل  رهاظ  اـب  یتفلاـخم  هن  یتاـعامجا ) نینچ  هب  قـالطا   ) نیا رد  و 
. دشابن هنیرق  بصن  هک  یضرف  رد  دراد  دوجو 

، دـننک دانتـسا  نآ  هب  ناـشرظن  دروم  هلئـسم  رد  اـت  نآ ، نداد  رارق  لـیلد  و  عاـمجا )  ) نآ هب  نارگید  داـمتعا  رطاـخ  هب  عاـمجا  ياـعدا  اریز 
. دشابیمن

نیا نتفای  املع و  هب  عامجا ) ياعدا  نمـض  رد  عاـمجا  یعدـم  طـسوت   ) يوتف نداد  تبـسن  تهج  هب  اـهاعدا ) نیا   ) یهاـگ هلب ، كاردتـسا 
. دوشیم نارگید  يارب  سیلدت  لوصح  ببس  ناشیا  تاملک  رد  یعدم  طسوت  تبسن 

طابنتسا رب  ینتبم  يواتف  ءارآ و  فاشکتسا  نیا  يانبم  هک  دوشیم  مولعم  هقف ، رد  یتقد  صحفت و  كدنا  اب  سیلدت ) يارب  هنیمز   ) نیا نکل 
. دشاب هتفای  تسد  اهتبسن  نیا  هب  بتکلا ، یف  اطوبضم  ابوتکم و  لاوقا  رد  صحفلا  دعب  هکنیا  هن  تسا ، یعدم  دوخ  داهتجا  و 

132 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) قیقحتلا ...  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا هدومن  فشک  ار  ماما  يأر  ارآ ، نیا  نمض  رد  تارظن  ءارآ و  یعدم  هک  تسا  نآرب  ینتبم  هیعرف ، لئاسم  رد  عامجا  ياعدا 
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ظفل هب  تبـسن  لوصا  حلطـصم  اب  عورف  حالطـصا  دومرف : هک  یـسلجم ، موحرم  راتفگ  هن  دشابیم و  لوا  دیهـش  تالیوأت  هب  يزاین  هن  اذـل ،
. دراد ریاغت  عامجا 

؟ تسیچ خلا ) ۀعامجب ...  ّنظلا  نسح  نم  اّما   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
هتـشاد هتـشذگ  ياملع  زا  یتعامج  هب  یعدـم  نیا  هک  تسا  ینظ  نسح  زا  ای  املع  يارآ  هب  یبایتسد  نمـض  رد  موصعم  يأر  فشک  نیا 

. تسا ماما  زا  نآ  رودص  مکح و  نآ  هب  املع  ياوتف  مزلتسم  هدش و  لصاح  يو  داهتجا  اب  هک  تسا  یمکح  ای  تسا 

؟ دشابیمن تاعامجا  هنوگنیا  رد  هنیرق  بصن  هب  يزاین  سیلدت  زا  يریگولج  يارب  ایآ  * 

ندرواین ضرف  رد  دشاب و  هتـشاد  هنیرق  بصن  هب  زاین  هکنیا  ات  درادن  عامجا  رهاظ  اب  یتفلاخم  یتاعامجا ، نینچ  هب  عامجا  قالطا  اریز  ریخ ،
. دوش سیلدت  بجوم  هنیرق 

؟ تسیچ خلا ) لجال ...  سیل  عامجالا  يوعد  ّنال   ) ترابع زا  دارم  * 

. روکذم تاعامجا  رد  سیلدت  دوجو  مدع  تهج  تسا  ّتلع  نایب 
هلئـسم رد  هربتعم  هلدا  زا  ار  نآ  هدرک و  دامتعا  نآ  هب  املع  رگید  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  روبزم ، تاـعامجا  هب  تبـسن  اـهاعدا  نیا  هک  ارچ 
هابتـشا هب  ار  نارگید  هجیتن  رد  هدوبن و  عامجا  دـقعم  لحم و  هک  هدومن  عاـمجا  ياـعدا  يرما  رب  یعدـم  دـییوگب : امـش  اـت  دـنهدیم ، رارق 

هب هک  تسا  نیا  يارب  شمالک  رد  نآ  ندروآ  عامجا و  ظفل  هب  وا  کـسمت  هکلب  تسا ، هدـش  اـهنآ  يارب  سیلدـت  بجوم  ـالآم  هتخادـنا و 
. تسا هدادن  يوتف  ملع  نودب  تسا و  ملع  هب  دنتسم  شیاوتف  هک  دنامهفب  نارگید 

؟ تسیچ ۀهج )...  نم  سیلدتلا  بجوی  دق  معن   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  كاردتسا 
: هک تسا  تهج  نیدب  نآ  دوشیم و  نارگید  يارب  سیلدت  لوصح  بجوم  اهاعدا  نیا  یهاگ  هلب :

هتفای اهنآ  تارابع  رد  دوخ  ار  يوتف  تبـسن و  نیا  هک  دنک  دومناو  نانچ  دهد و  تبـسن  املع  هب  ار  يوتف  عامجا ، ياعدا  نمـض  رد  یعدـم 
. تسا هدز  سدح  ار  املع  ياواتف  هکنآ ، لاح  تسا و 
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؟ تسیچ خلا ) ینداب ...  عفدنی  هّنکل  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

، يواتف ءارآ و  فاشکتـسا  هک  دـمهفیم  صخـش  دوریم و  نیب  زا  سیلدـت  يارب  روکذـم  هنیمز  تقد ، صحفت و  كدـنا  اب  هک : تسا  نیا 
. تسا هتفای  تسد  اهنآ  هب  لاوقا  رد  یسررب  صحف و  زا  دعب  هکنیا  هن  تسا  یعدم  دوخ  طابنتسا  داهتجا و  رب  ینتبم 

؟ تسیچ عافدنا  نیا  هجیتن  لصاح و  * 

: هک تسا  نیا 
. دوشیمن دراو  یلاکشا  روکذم  تاعامجا  هب  زین  تهج  نیا  زا  هدش و  لئاز  یلامتحا  سیلدت 
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اصوصخ عامجإلل - نیلقانلا  يوعد  دانتساب  ةریثک  تارامأ  مکارت  نم  عطقلا  هل  لصحی  ۀلوقنملا  تاعامجإلا  یف  عّبتتملا  ّنأ  لصاحلا  و  نتم :

نّمم ۀعامجب  ّنظلا  نسح  نم  لصاحلا  سدـحلا  یلإ  نیرّخأتملا - تاعامجإ  یف  بلاغلا  وه  امک  راصعألا ، عیمج  ءاملع  قاّفتا  هب  اودارأ  اذإ 
. هداقتعا لقانلا و  داهتجاب  ۀمزالملا  توبث  عم  همزال  یلإ  موزلملا  نم  لاقتنالا  نم  وأ  لقانلا ، یلع  مّدقت 

جورخلا و  ریغلا ، عامجإب  اریثک  ةالابملا  مدـع  نیرـصعلا و  براقت  وأ  رـصعلا  داّحتا  عم  ءاملعلا  نم  ۀـفلاختملا  تاعامجالا  لّزنی  اذـه  یلع  و 
ءانبل ۀـیفانملا  رومالا  هذـهل  لماحملا  ّحـصأ  نم  عامجإلا  ینبم  یف  انرکذ  ام  ّنإف  فلاـخملا  دوجو  عم  عاـمجالا  يوعد  اذـک  و  لیلدـلل ، هنع 

. ۀلأسملا صوصخ  یف  يواتفلا  عّبتت  یلع  عامجإلا  يوعد 
: همجرت

مالک لصاح 

هلوقنم تاعامجا  نیلقان  ياعدا  هک  دوشیم  لصاح  عطق  ناوارف ، نئارق  هار  زا  هلوقنم  تاعامجا  رد  عبتتم  صخش  يارب  هکنیا : مالک  لصاح 
نیرخأتم تاملک  رد  هلوقنم  تاعامجا  ابلاغ  هچنانچ  دنـشاب ، هدرک  دـصق  ار  راصعا  ياملع  مامت  قافتا  عاـمجا  نآ  زا  هک  یماـگنه  هژیو  هب 

لک قافتا   ) موزلم زا  لاقتنا  زا  یشان  ای  هتـشذگ و  ءاملع  زا  یتعامج  هب  یعدم  نظ  نسح  زا  یـشان  سدح  رب  ینتبم  امامت  تسا ، روطنیمه 
. تسا هدش  تباث  یعدم  لقان و  دوخ  داقتعا  داهتجا و  هب  موزلم ، مزال و  نیا  نایم  مزالت  هک  تسا ، موصعم ) يأر   ) شمزال هب  املع )

نیا زا  رظنفرص  تاعامجا و  هنوگ  نیا  هب  نارگید  ناوارف  یهجوتیب  رصعلا و  بیرق  ای  رـصعمه و  ءاملع  زا  فلاختم  تاعامجا  نیاربانب :
تاعامجا نیمه  رب  دراد ، دوجو  نآ  رد  فلاخم  هک  ياهلأسم  رد  عامجا  ياعدا  زین  و  نآ ) فـالخرب   ) یلیلد دوجو  درجم  هب  تاـعامجا ،) )

. ددرگیمرب سدح  رب  ینتبم 
صحفت رب  عامجا  ياعدا  اب  هک  تسا  يدراوم  يارب  لـماحم ، حلـصا  زا  میدرک  رکذ  هدـشاعدا  تاـعامجا  ياـنبم  رد  اـم  هچنآ  ریدـقترههب :

. دراد تافانم  هلئسم  نیا  صوصخ  رد  يواتف  ندومن 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لصاحلا )...  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

ماـمت رد  لـکلا  قاـفتا  ناـشتاعامجا  رهاـظ  هک  یناـسک  هژیو  هب  عاـمجا ، نایعدـم  دارم  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  یناوارف  نئارق  هک : تسا  نیا 
رما ود  نیا  نایم  اهنآ  رظن  هب  هک  ارچ  تسا ، يداهتجا  یـسدح و  عامجا  نیلـضاف ، نیدیهـش و  تاـعامجا  هلمج  زا  تسا ، راـصما  راـصعا و 

. دندش عامجا  یعدم  اذل  دندومن ، قبطنم  زین  ار  یلک  ياربک  دراد و  دوجو  همزالم 

؟ تسیچ هریثک  نئارق  زا  دارم  * 

 ... رصعمه و ملاع  ود  زا  هضراعتم  تاعامجا  هلئسم 2 - رد  فلاخم  دوجو  - 1

؟ تسیچ ۀفلاختملا )...  تاعامجالا  لّزنی  اذه  یلع  و   ) ترابع زا  دارم  * 
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: هک تسا  نیا 
هجوت عاـمجا  ياـعدا  هب  دراوم  یخرب  رد  رگا  دوشیم و  رداـص  رـصعلا  بیرق  اـی  رـصعمه و  ملاـع  ود  زا  مه  اـب  فلاـختم  عاـمجا  ود  رگا 

ثیح لیلد  لصالا   ) هک دننکیم  راتفر  لصا  لثم  عامجا  اب  ایوگ  دننکیم و  دـی  عفر  عامجا  زا  فالخرب  لیلد  دوجو  درجم  هب  دـننکیمن و 
 ... رگا دننکیم و  لودع  دناهدرک  هک  یعامجا  ياعدا  زا  رگا  ای  دننکیم و  عامجا  ياعدا  مه ، فلاخم  دوجو  اب  رگا  ای  و  لیلد ) ال 

عامجا ظـفل  لـمح  هب  يزاـین  اذـل  تسا و  يداـهتجا  عاـمجا  ناـشدارم  اـهاعدا و ...  نیا  ماـمت  رد  میئوگب : هک  تسا  نیا  شهیجوت  نیرتهب 
. دشابیمن رهاظ  فالخرب 
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: عامجإلاب ملعلا  رّسعت  نایب  دعب  ةریخذلا - یف  ّيراوزبسلا - قّقحملا  رکذ  و  نتم :

نم داهتجا  یلا  عجری  اّمإ  لب  رهاظلا ، هانعم  یلع  الومحم  نوکی  اهرثکأ ال  یف  لب  لـئاسملا  نم  ریثک  یف  ۀـلوقنملا  تاـعامجإلاب  مهدارم  ّنا 
باحـصأ قاّفتا  وأ  ةرهـشلا ، مهدارم  وأ  مکحلا ، اذـه  یف  قفاوم  موصعملا  ّنأ  یلإ  اهربتعا - یّتلا  تاراـمألا  نئارقلا و  بسحب  ّدؤم - لـقانلا 

اوناک مّهنأ  نیرّخأتملا  مالک  عّبتت  نم  یل  رهظ  يذـّلا  و  هل : مالک  دـعب  لاـق  ّمث  [ 42 :] ۀلمتحملا یناعملا  نم  کلذ  ریغ  وأ  ةروهـشملا ، بتکلا 
: اولاق مکح  یلع  مهقاّفتا  اوأر  اذإف  فیلأتلا  لاح  یف  مهدنع  ةدوجوملا  يواتفلا  بتک  یلإ  نورظنی 

نم ریثک  اذه  یلا  دشری  و  ةروکذملا . يوعّدلا  نع  اوعجر  روکذـملا  مکحلا  ۀـّفلؤم  فلاخ  رخآ  فینـصت  یلع  اوعلّطا  اذا  ّمث  یعامجإ ، ّهنإ 
[43 .] اهلیصفت ماقملا  اذه  بسانی  یّتلا ال  نئارقلا 

: همجرت

هروکذم تاعامجا  نوماریپ  يراوزبس  ققحم  نایب 

زا ءاملع  دارم  دـیامرفیم : سح  نع  املع ) همه   ) عامجا هب  یـسرتسد  يراوشد  رـسعت و  ناـیب  زا  سپ  هریخذ »  » باـتک رد  يراوزبس  موحرم 
نع هدرک و  یـسررب  ار  تارظن  همه  هک   ) تسین نآ  يرهاظ  يانعم  رب  لـمح  اـهنآ  رثکا  رد  هکلب  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  هلوقنم  تاـعامجا 

: عامجا زا  دارم  هکلب  دنک ) لقن  ام  يارب  سح 
موصعم هک  دـنکیم  تلالد  عامجا  نیا  هداد ، رارق  رظن  دروم  يو  هک  ینئارق  بسح  هب  دراد و  هیکت  لقان  داـهتجا  هب  هک  تسا  ییاـنعم  اـی  - 

. تسا قفاوم  نیعمجم  اب  مکح  نیا  رد 
. حلطصم عامجا  هن  تسا و  ترهش  عامجا )  ) نآ زا  ناشدارم  ای  و  - 

(. هعبرا بتک  نیفلؤم  لثم :  ) تسا هروهشم  بتک  نابحاص  قافتا  نآ  زا  ناشدارم  ای  و  - 
. دوشیم هداد  عامجا  یعدم  زا  نآ  هدارا  لامتحا  هک  رگید  یناعم  زا  روما  نیا  ریغ  ای  و  - 

: دیامرفیم مالک  نیا  زا  دعب  سپس 
سپ دـندرکیم ، هعجارم  هدوب  ناشرایتخا  رد  هک  یئاوتف  بتک  هب  اهنت  فیلأت  ماگنه  ناـشیا  هک  دوشیم  نشور  نیرخأـتم  مـالک  رد  عبتت  زا 

فینصت و رب  یتقو  سپـس  تسا ، یعامجا  هلئـسم  نیا  دنتفگیم : دناهدوب  قفاوم  مه  اب  ياهلأسم  رد  بتک  نیا  نابحاص  هک  دندیدیم  یتقو 
دوخ عاـمجا  ياـعدا  زا  تسا ، روبزم  مکح  فلاـخم  نآ  فـلؤم  هک  دـنتفاییم ، تسد  دوـب ) ناـشرایتخا  رد  هچنآ  زا  ریغ   ) يرگید باـتک 

. دنتشگیمرب
. تسین ماقم  نیا  بسانم  نآ  لیصفت  هتشادن و  ار  نآ  رکذ  ياضاقت  ماقم  نیا  هک  تسا  يرایسب  نئارق  اعدم : نیا  رب  ام  هاوگ  و 
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: انه یلا  انرکذ  ام  لّوأ  نم  مالکلا  لصاح  و  نتم :
هتّیّجح یف  لاکشإ  الف  نیعمجملا  یف  لخاد  وه  يّذلا  مامإلا  یّتح  مهقاّفتا  یعّدا  نم  يواتف  عّبتت  هّقح  یف  لمتحا  نإ  عامجإلل  لقانلا  ّنأ  - 1

ّنإ و  هعوقو ، مدعب  ملعی  اّمم  ضرفلا  اذه  نکل  هنم  عامّسلا  نیح  الیـصفت  مامإلا  ۀفرعم  هتّیّجح  یف  طرتشی  ذإ ال  دحاولا ، ربخلاب  هقاحلإ  یف  و 
. هجولا اذه  یلع  هیعّدی  عامجإلل ال  یعّدملا 

ةداع مزلتـسملا  ّلکلا  قاـّفتا  وه  همـالک  نم  رهاـظلا  ّنأ  ضورفملا  و  نیعمجملا - عیمج  يواـتف  عّبتت  هّقح  یف  لـمتحا  نإـف  اذـه  دـعب  و  - 2
رومالا نم  وه  يذـّلا  فشاکلا  سفنب  هربخ  ّقلعت  هتّیّجح  یف  طانملا  اـنلعج  ءاوس  هیلإ  لوقنملل  هربخ  ۀـّیّجح  رهاـظلاف  ماـمإلا - لوق  ۀـقفاومل 

ّنأ نم  تفرع  امل  مامالا  لوق  وه  فشکنملاب و  هربخ  ّقلعت  طانملا  انلعج  وأ  مامالا ، لوق  وه  ّیسدح و  رمأل  ةرورـض  ۀمزلتـسملا  ۀسوسحملا 
. لوبقلا بوجو  یف  ّیّسحلا  ربخلاک  ةداع  هب  ربخملل  موزلم  وه  ام  ساسحا  یلإ  دنتسملا  ّیسدحلا  ربخلا 

. ۀیفاولا حرش  یف  ّیمظاکلا  دّیسلا  مالک  یف  [ 44] ناهجولا مّدقت  دق  و  - 3
ۀّلق انـضرف  ول  معن ، راصعألا ؛ عیمج  ءاملع  قاّفتا  لقانلا  دارأ  اذإ  اـصوصخ  لاـمتحالا ، اذـه  ءاـفتناب  عطقلا  [ 45] اقباس تفرع  دـق  کّنکل  - 4
نع فشکی  معن  مامإلا  لوق  ۀـقفاومل  ةداع  مزلتـسم  ریغ  اذـه  نکل  ّسح ، نع  مهقاّفتا  يوعد  نکمأ  مهب - طاحی  ثیحب  رـصع - یف  ءاملعلا 

. رثکألا دنع  اندنع و  تبثت  مل  یّتلا  ۀمّدقتملا  خیشلا  ۀقیرط  یلع  ءانب  هتقفاوم 
نع ئـشاّنلا  سدحلا  یلا  ّالا  مامالا - ۀقفاوم  نع  ةداع  فشکی  يذـلا  راطقالا - یف  نیتّتـشتملا  ءاملعلا  قاّفتا  يوعد  دانتـسا  مدـع  ملع  اذا  ّمث 

دنتسم ریغ  ّیـسدح  مامالا  لوقب  رابخالا  ّنال  هلقنب  ةربع  الف  ۀّیداهتجالا ) تامزالملا   ) وا ّنظلا  نسح  یلا  اهعجرم  یتلا  ۀمّدقتملا  رومالا  دحا 
. ّیسدح اضیا  قاّفتالاب  رابخالا  ۀّیسحلا و  راثآلا  یلا  ةدنتسملا  ۀلادعلاب  رابخالا  ریظن  نوکیل  ةداع - هل  موزلم  ّسح  یلا 

: همجرت

ثحب لصاح 

: هک تسا  نآ  میدرک  رکذ  نونکات  هچنآ  يادتبا  زا  نخس  لصاح 
تـسا نیعمجم  لخاد  هک  ار  ماما  یتح  هدومن ، ار  اهنآ  قافتا  ياعدا  عامجا  لقان  هک  ار  یناسک  ياواتف  صحفت  یـسررب و  لاـمتحا  رگا  - 1

( یلوخد عامجا   ) نآ تیجح  رد  یلاکشا  سپ  دوش ، هداد  وا  قح  رد  یلوخد ) عامجا  )
138 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وا زا  ربخ  ندینـش  ماگنه  ربخم  طسوت  ماـما  تخانـش  تفرعم و  دـحاو ) ربخ   ) نآ ندوب  تجح  رد  اریز  تسین ، دـحاو ) ربخ  هب   ) شقاـحلا و 
. دشابیمن طرش 

تـسا نآ  رگید  ضرف  ضرف ، نیا  زا  دعب  تسا و  هتفرگن  تروص  هجو  نیا  رب  شیاعدا  عامجا  یعدـم  و  هدـشن ، عقاو  اعطق  ضرف  نیا  نکل 
: هک

افرع هک  تسا  املع  مامت  قافتا  نیا  زین  عامجا  لقان  مالک  رهاظ  ضرف  بسح  هب  هک   ) نیعمجم عیمج  يواتف  یسررب  عبتت و  لامتحا  رگا  - 2
یهتنم هدومن ، یـسررب  ار  ماما  زج  هب  نیعمجم  داحآ  همه  لاوقا  عاـمجا ، یعدـم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، ع )  ) ماـما لوق  تقفاوم  اـب  مزلتـسم 
تجح هیلا  لوقنم  قح  رد  ءاملع ) قافتا  هب   ) یعدـم ربخ  ارهاظ  دوش ، هداد  عامجا  لقان  قح  رد  تساهنآ ) اب  ماما  قفاوت  لک ، ياواتف  همزـال 

: هکنآ زا  معا  تسا .
اترورـض هک  تسا  یـسوسحم  رما  هک  میهد  رارق  املع ) لک  قافتا  ینعی :  ) فشاک سفن  هب  ربخ  قلعت  ار  یعدـم ) ربخ   ) تیجح طانم  فلا :

. دشابیم ع )  ) ماما يأر  ینعی : رگید  یسدح  رما  مزلتسم 
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. مینادب ماما ) لوق  ینعی :  ) فشکنم هب  وا  ربخ  قلعت  ار  یعدم ) ربخ   ) ندوب تّجح  طانم  ب :
بوجو موزل و  رد  تسا  یسح  ربخ  نوچمه  تسا ، هب  ربخم  موزلم  اتداع  هک  یسح ) رما   ) ساسحا هب  دنتسم  یسدح  ربخ  هک : یتسناد  اریز 

. نآ نتفریذپ  لوبق و 
. دش هدروآ  هیفاو  حرش  رد  یمظاک  دیس  موحرم  مالک  رد  هجو  ود  ره  البق  و  - 3

راصعا ياملع  قافتا  لقان ، رگا  هژیو  هب  يدومن ، لصاح  عطق  عامجا ) یعدـم  زا   ) لامتحا نیا  ندوب  یفتنم  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  یلو  - 4
هک مینک  ضرف  نانچ  ینرق  رد  ار  املع  ّتلق  رگم  دوشیمن ، هداد  عامجا  یعدم  قح  رد  یلامتحا  نینچ  هک   ) دـشاب هدرک  هدارا  عامجا  زا  ار 

لوق تقفاوم  اب  مزالم  اتداع  ضرف  نیا  یلو  تسا ، نکمم  سح  قیرط  زا  اهنآ  عامجا  قافتا و  ياعدا  دـشاب ،) رودـقم  ناـشلاوقا  رب  هطاـحا 
. دشابیمن ماما 

رگا سپ  تسا . ماما  تقفاوم  زا  فشاک  دـشابیمن ، تباث  اـملع  رثکا  اـم و  رظن  زا  هک  فطل ) هدـعاق   ) خیـش هقیرط  رب  اـنب  روبزم  ضرف  هلب :
هب دنتـسم  افرـص  تسا ، ع )  ) ماما تقفاوم  زا  هدننکفشک  اتداع  ناشقفاوت  هک  ملاع  راطقا  رد  هدنکارپ  ياملع  قافتا  ياعّدا  هک  دوش  مولعم 

یکاح  ) هیداهتجا تامزالم  ای  هدوب ) ءاملع  زا  یعمج  هب  لقان   ) نظ نسح  هب  اـهنآ  عجرم  هک  تسا  هتـشذگ  روما  زا  یکی  زا  یـشان  سدـح 
موزلم هک  یسح  رما  هب  دنتـسم  ضرف  نیا  رد  تسا و  یـسدح  ماما  لوق  هب  رابخا  اریز  دوشیمن ؛ نآ  لقن  هب  ییانتعا  هجوت و  تسا ، عامجا )

رب هوالع  هکنآ  هچ  دـشاب  تسا  دنتـسم  یـسح  راثآ  هب  هک  یتلادـع  هب  رابخا  لیبق  زا  اـت  تسین ، دـشاب  شاهمزـال  ع )  ) ماـما يأر  هدوب و  نآ 
یـسح رما  ود ، ره  فشکنم  فشاک و  هک  یعاـمجا  نینچ  هب  تسا و  یـسدح  رما  زین  اـملع  قاـفتا  هب  راـبخا  ع )  ) ماـما يأر  ندوب  یـسدح 

. دومن انتعا  ناوتیمن  دنشاب 
139 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ناهجولا )...  مدقت   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا فوشکم  فشاک و  هب  ربخ  قلعت 

؟ تسیچ ضرف  نیا  رد  لقانلا )...  دارا  اذا  اصوصخ   ) ترابع رد  اصوصخ  هملک  هب  ریبعت  هجو  * 

: هک تسا  نیا 
قافتا رب  نتفای  یهاگآ  نتفای و  طلـست  دومن ، ادـیپ  هطاحا  يدـحاو  رـصع  ياملع  مامت  لاوقا  رب  ناوتب  دـیعب  بیرغ و  رایـسب  لامتحا  هب  رگا 

. تسا هتشادن  ار  ياهدارا  دصق و  نینچ  یعدم ، هک  تفگ  ناوتیم  نیقی  مزج و  اب  هک  يروط  هب  تسا ، تالاحم  زا  راصعا  عیمج  ياملع 

؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  عامجا  ثحب  يادتبا  زا  مالک  لصاح  * 

: دومرف خیش  میدش  عامجا  ثحب  دراو  هک  یئادتبا  زا  هک  نیا 
دحاو ربخ  هب  لوقنم  عامجا  لماش  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  درادن و  دوجو  لوقنم  عامجا  تیجح  دحاو و  ربخ  تیجح  نایم  ياهمزالم  چیه 

: دومن نایب  هلحرم  ود  رد  ار  یعدم  نیا  و  دوشیمن ،
. دوشیم لماش  ار  یسح  ياهربخ  اهنت  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هک  درک  تباث  لوا  هلحرم  رد  - 1

هلدا لومشم  اذل  تسا و  یسدح  ربخ  لوقنم  عامجا  درک ، تباث  هدش  ثحب  دراو  الیصفت  ینالوط  ياهمدقم  رکذ  زا  دعب  مود  هلحرم  رد  - 2
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: هک دنکیم  نایب  هنوگنیا  تشذگ  هک  ار  یبلاطم  هصالخ  تسا  بلاطم  نایاپ  هک  اجنیا  رد  و  تسین . تیجح 
لـصاح نیقی  هدرک و  یـسررب  سح  نع  ار  املع  همه  ياواتف  یعدـم  ینعی : دـشاب ، نادـجو  سح و  عامجا  لقان  دنتـسم  كردـم و  رگا  - 

دحاو ربخ  قیداـصم  زا  یقادـصم  یلوقنم  عاـمجا  نینچ  هدروآ ، تسد  هب  زین  ار  ع )  ) ناـشیا لوق  هدوب و  نیعمجم  ناـیم  رد  ماـما  هک  هدومن 
. تسا تجح  زین  لوقنم  عامجا  تسا ، تجح  دحاو  ربخ  هک  ياهلدا  نامه  هب  هدوب و 

تخانـش هکلب  یـسانشب ، الیـصفت  ار  ماما  امتح  هک  تسین  مزال  اجنیا  رد  تسا و  موصعم  لوق  لـقن  تجح و  تیاـکح  راـبخا ، نیا  هک  اریز 
نینچ عامجا  نایعدـم  زا  يدـحا  تبیغ  نارود  رد  تسا و  روضح  نامز  هب  صوصخم  هویـش ، نیا  هنافـساتم  نکل  تسا ، یفاک  مه  یلامجا 

. تسا هدرکن  اعدا  ار  ياهویش 
شزرا نکل  تسا و  ققحتلا  نکمم  يزیچ  نینچ  دـشاب ، فطل  هدـعاق  ماما  يأر  فاشکتـسا  رد  عامجا  یعدـم  دنتـسم  كردـم و  رگا  و  - 

. دناتیجح دقاف  دنوش  انب  انبم  نیا  رب  هک  یتاعامجا  اذل  درادن ،
: تسا هبعش  هس  ياراد  دوخ  دشاب ، سدح  ماما  يأر  جارختسا  رد  عامجا  یعدم  دنتسم  كردم و  رگا  و  - 

. تسا هیرورض  هیسح  يدابم  رب  ینتبم  هک  يرورض  یعطق  سدح  یکی  - 1
140 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنزیم ماما  لوق  هب  سدح  هار  نیا  زا  هدرک و  عبتت  ار  راصما  راصعا و  مامت  رد  املع  مامت  رظن  قافتا  لثملا : یف 
. دراد شزرا  تسا و  سح  هلزنم  لزان  سدح  زا  مسق  نیا  هک  هیسح  راثآ  هار  زا  متاح ...  دوجو  یلع  تعاجش  هب  سدح  لثم :

نآ و نایم  نکل  دشاب . موصعم  لوق  هک  فشکنم  ببـسم و  لقن  هیحان  زا  مه  دوشیم ، تباث  شتیجح  فشاک  ببـس و  لقن  هیحان  زا  مه  - 
. تسا هلصاف  تقیقح  تیعقاو و 

. تسا هیرورض  ریغ  هیسح  يدابم  رب  ینتبم  هک  یقافتا  یعطق  سدح  یکی  - 2
هدرک ادیپ  عطق  اهنآ ، مالک  نتسناد  لزنم  یحو  هلزنم  لزان  اهنآ و  هب  نظ  نسح  ساسارب  هدرک و  یـسررب  ار  یتعامج  رظن  قافتا  لثملا : یف 

. تسا شزرا  دقاف  قیرط  نیا  هک  تسا  نیمه  ماما  يأر  هک 
. تسا هیداهتجا  هیسدح و  يدابم  رب  ینتبم  هک  یعطق  سدح  - 3

: دهتجم ینعی 
. دنیبیم قبطنم  یهقف  عرف  نالف  رب  ار  ءاملع  همه  لوبق  دروم  یلک  ياربک  - 

. دنکیم عامجا  ياعدا  عرف  نامه  صوصخ  رد  داهتجا  قابطنا و  نیا  يور  - 
. تسا سدح  لکلا  قافتا  هب  تبسن  عامجا  ياعدا  نیا  - 

. تسا سدح  زین  ماما  يأر  هب  تبسن  هک  دوشیم  لقتنم  ماما  لوق  هب  سدح  نیا  هار  زا  سپس  - 
. نیدهتجم رگید  يارب  هن  دراد و  شزرا  دوخ  يارب  زین  تاعامجا  زا  مسق  نیا  - 

. ۀّجحب سیل  قّقحتم  وه  ام  قّقحتمب و  سیل  ۀلوقنملا ، تاعامجالا  نم  ۀّجح  وه  ام  هجیتن : رد 
. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ مدع )...  ملع  اذا  مث   ) ترابع رد  مث )  ) زا دارم  * 

: میتفگ هکنیا  زا  سپ  ینعی :
رگا اریز  دـشابیمن ؛ عامجا  نایعدـم  دارم  اعطق  شلامتحا  ود  زا  کیره  هب  یفـشک  عامجا  هتفاـین ، ققحت  جراـخ  رد  اـعطق  یلوخد  عاـمجا 

مزلتـسم هچرگا  اهنآ  لاوقا  رب  عالطا  ضرف  نیا  رد  تسین ، نکمم  اهنآ  رب  هطاحا  هک  هدوب  دایز  يردـق  هب  دـحاو  رـصع  اـی  راـصعا  ياـملع 
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تسا و نکمم  ریغ  رما  لاوقا  رب  عالطا  لوصح  جراخ و  رد  رما  نیا  عوقو  دـش  هتفگ  هچنانچ  نکل  تسا ، ناشیا  اـب  ماـما  تقفاوم  زا  فشک 
تقفاوم زا  فشاک  اهنآ  رب  نتفای  تسد  یلو  تسا  یناسآ  راک  اهنآ  رب  هطاحا  هچرگا  دشاب  مک  دودـعم و  نیعمجم  داحآ  دادـعت و  مه  رگا 

. دشابیمن ناشیا  اب  موصعم 
141 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رهاظ ّنأل  اهیف ؛ ۀّـجح  هربخ  نوکی  ّسحلا  یلإ  اهیف  لقانلا  دانتـسا  لمتحملا  ۀبـسنلا  نم  رادـقملا  اذـه  ّنأ  وه  و  ءیـش ، اـنه  یقبی  معن ، نتم :
ۀبسن یف  ّسحلا  نادجولا و  یلإ  لقانلا  دانتـسا  مدع  وه  فراصلا  نم  مولعملا  و  فراص ، كانه  ماق  اذإ  ّالإ  نادجولا  یلع  لومحم  ۀیاکحلا 

یف نادـجولا  یلإ  يواـتفلا » یف  ۀفّنـصملا  بتکلا  باـبرأ  عیمج  یلا  يوتفلا  ۀبـسن   » دانتـسا اـّمأ  و  مهعاـمجإ ، یعّدا  نم  عیمج  یلإ  يوـتفلا 
. لقع ةداع و ال  هعنمی  لمتحم ال  رمأف  عّبتتلا  دعب  مهبتک 

نآ رد  عامجا )  ) لقان تسا  لمتحم  هک  تبـسن ، زا  رادـقم  نیا  هک : تسا  نیا  نآ  و  هدـنام ، یقاـب  اـجنیا  رد  یبلطم  هلب : كاردتـسا  همجرت :
رهاظ اریز  دـشابیم ، تجح  عامجا  لـقن  رد  لـقان )  ) وا ربخ  هدومن و  تیاـفک  دـشاب ، هتـسج  دانتـسا  یـسوسحم  رما  سح و  هب  شیاـعدا ) )
مدـع رب  ياهنیرق  فراص و  هکنیا  رگم  تسا . نادـجو  هب  دنتـسم  شیاعدا ) هدـید و  ار  نیعمجم  لاوقا  لقان ، هک  تسا  نیا   ) عامجا تیاکح 

سح و هب  کـسمت  دانتـسا و  مدـع  تسا ، مولعم  دراد  دوجو  اـنیقی  هک  ياهنیرق  فراـص و  زا  هچنآ  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يدانتـسا  نینچ 
هدـهاشم و شدوخ  ار  ناشیا  همه  يارآ  ینعی :  ) دراد ار  ناشقافتا  ياعدا  هک  ییاهقف  لک  ءاملع و  عیمج  هب  يوتف  تبـسن  رد  تسا  نادـجو 

(. دشاب هدش  علطم  اهنآ  هب  وا  ات  تسا  هدوبن  تسد  رد  ناشیاواتف  ءارآ و  هدوبن و  بوتکم  رثا  ياراد  ناشیا  زا  يرایسب  اریز  هدرکن ، هظحالم 
صحفت زا  دعب  اهنآ ) دوخ  يارآ  هظحالم  هدهاشم و   ) سح نادجو و  هب  فینصت  بابرا  بتک و  نابحاص  مامت  هب  يوتف  تبسن  دانتسا  اما  و 

. دوشیمن نآ  زا  عنام  تداع  لقع و  نکمم و  تسا  يرما  اهنآ  رب  یهاگآ  و 
142 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دهاش هیلع  سیلف  فیلأتلا ، لاح  هدنع  ةدوجوملا  بتکلا  ۀظحالم  یلع  عامجالا  يوعد  ءانتبا  نم  ّيراوزبسلا ، ققحملا  نم  مّدـقت  ام  و  نتم :
ساسحإ یف  رهاظ  صخش  یلإ  ّیّـسحلا  رمألا  ۀبـسن  ّناف  ۀبـسنلا ، رهاظب  لمعلا  یف  حدقی  ّنظ ال  وهف  هریدقت  یلع  و  هفالخ . یلع  دهاشلا  لب 

لهأ نم  نیفورعملا  عیمج  نع  يوتفلا  رودـص  یلإ  ۀبـسنلاب  ۀّـجح  ّذـش  ام  ّالإ  ابلاغ  عامجالا  لقنف  ذـئنیح  و  صخـشلا . کـلذ  نم  هاـّیإ  ریغلا 
. يواتفلا

نم بتک  عّبتتف  فلاخملا ، ادع  ام  لقانلا  ةدارإ  لمتحملا  نم  ذإ  عامجالا ، يوعد  دراوم  نم  ریثک  یف  فالخلا  دجن  ّانأ  کلذ  یف  حدقی  و ال 
. فلاخملا ادع  نم  یلع  همالک  لمح  یلإ  ۀجاح  الف  افلاخم . هدجن  نم  عوجر  یلع  علّطا  هّلعل  لب  مهیلإ ، يوتفلا  بسن  هادع و 

رخا تارامأ  مامـضناب  همزلتـسی  دق  ّهنأ  ّالإ  مامالا ، لوق  ۀـقفاومل  ةداع  هسفنب  امزلتـسم  نکی  مل  نإ  و  ّسح ، نع  هب  ربخملا  نومـضملا  اذـه  و 
. عامجالا يوعد  نیرّخأتملا  لاوقأ  مامضناب  وا  عّبتتملا  اهلّصحی 

143 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

خیش طسوت  يراوزبس  مالک  فیعضت 

رد تسا ، عامجا  یعدم  دزن  دوجوم  بتک  هدهاشم  هظحالم و  رب  ینتبم  اهنت  هدشاعدا  تاعامجا  هکنیا  رب  ینبم  يراوزبس  ققحم  زا  هچنآ  و 
ینظ لوصح ) بجوم  (، ) ناشیا راـتفگ  رب   ) دـهاش دوجو  ضرف  هب  تسا و  نآ  فـالخرب  دـهاش  هکلب  تسین ، نآرب  يدـهاش  فیلأـت  تقو 

: هکنیا لثم   ) یـسح رما  کی  نداد  تبـسن  اریز  دناسریمن . نیعمجم ) هب  لقان  طسوت  قافتا  نداد   ) تبـسن رهاظ  هب  يررـض  المع  هک  تسا 
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( یسح رما   ) نآ كاردا  ساسحا و  رد  روهظ  صخش ، کی  هب  تسا ) نانچ  نینچ و  هلئسم  نیا  رد  ءاملع  قافتا  هک  تسا  هتفگ  عامجا  لقان 
اهنآ هب  اذـل  هدـید و  ءاهقف  بتک  رد  ار  اهنآ  شدوخ  هدرک و  كاردا  ةدـهاشملا  سحلاب و  ار  لاوقا  نیا  وا  ینعی :  ) دراد صخـش  نآ  طسوت 

(. هداد تبسن 
نیفورعم عیمج  زا  يوتف  رودص  هب  تبسن  یمک  دادعت  يانثتـسا  هب  لوقنم  عامجا  لقن  ابلاغ  میدش ، لئاق  تبـسن  نیا  روهظ  هب  هک  یماگنه  و 

زا شدارم  عامجا  لقان  دراد  لامتحا  اریز  دـنزیمن ، تبـسن )  ) نآ هب  يررـض  فلاخم  دوجو  هدوب و  داـمتعا  دروم  تجح و  يوتف ، لـها  زا 
( نانآ نایم  يأر  قافتا  هب  یبایتسد  زا  سپ  و   ) یـسررب ار  نیفلاخم  ریغ  فیناـصت  بتک و  هجیتن  رد  دـشاب ، نیفلاـخم  ریغ  قاـفتا  عاـمجا ،
زا ام  هک   ) هتفای یهاگآ  مینادیم  شفلاخم  ام  هک  یـسک  عوجر  زا  عامجا ) لقان   ) دیاش هکلب  تسا . هداد  تبـسن  نانآ  یگمه )  ) هب ار  يوتف 

(. میربخیب نآ 
دوجو هلئـسم  نیا  رد  یفلاخم  نیفورعم ، زا  میئوگیم : هکلب   ) تسین فلاخم  ریغ  عاـمجا  رب  عاـمجا  لـقان  مـالک  لـمح  هب  يزاـین  نیارباـنب :

(. تسا هداد  تبسن  اهنآ  همه  هب  ار  يوتف  هدرک و  ادیپ  تسد  اهنآ  قافتا  هب  يوتف  لها  نیفورعم  لاوقا  یسررب  زا  سپ  لقان  هتشادن و 
مزلتسم تداع  فرع و  رظن  زا  هسفنب  هچرگا  تسا  سح  زا  یشان  يرما )  ) هدش هداد  ربخ  نآ  زا  لقان  هلیسو  هب  هک  تبسن )  ) نومـضم نیا  و 

ای هدروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  عبتتم  هک  نئارق  زا  یخرب  هب  مامضنا  کمک  هب  دراد  ناکما  نومضم  نیا  هکنآ  زج  دشابن ، ماما  لوق  اب  تقفاوم 
. دشاب نیعمجم  اب  ماما  يأر  تقفاوم  هب  روبزم ، عامجا  ياعدا  اب  نیرخأتم  لاوقا  مامضنا  هب 

144 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: الثم نتم :

نادـجو یلإ  ةدنتـسم  هاوعد  نوکی  نأ  لامتحا  نم  ّلقأ  الف  ۀـهبجلا ، دجـسم  ةراهط  رابتعا  یلع  عاـمجالا  هّرـس  سّدـق  خیـشلا  یعّدا  اذإ  - 1
. اهنومضمب ّفلؤملا  یتفی  یتلا  تایاورلا  داریاب  ناک  نإ  يوتفلل و  ةّدعملا  بتکلا  یف  مکحلا 

اهانعمـس لب  مهبتک ، یف  يواتفلا  اندجو  ول  امک  نوکیف  ۀلأسم . یف  ۀّجح  مکحلا  اذهب  يوتفلا  لهأ  عیمج  ءاتفال  نّمـضتملا  هربخ  نوکیف  - 2
. مهنم

لهأ نم  خیشلا  نع  رّخأت  نم  يوتف  اهیلإ  انممض  اذإ  ّانأ  ّالإ  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  ۀقفاومل  ةداع ، ۀمزلتـسم ، اهـسفنب  نکت  مل  نإ  مهاوتف و  و  - 3
. مامالا لوق  نع  اهعیمج  هذه  فّلخت  ۀلاحتسال  مکحلاب ، عطقلا  عومجملا  نم  لصح  اّمبرف  رخا ، تارامأ  کلذ  یلإ  ّمض  يوتفلا و 

، ّسحلا نع  هب  ربخأ  دق  ربخملا  ّنأ  ّالإ  نادجولاب ، انل  تبثی  مل  نإ  و  مهنع - ةروثأملا  يواتفلا  لهأ  قاّفتا  وه  و  عومجملا - اذـه  ضعب  و  - 4
. انل سوسحملاک  ۀّجح  نوکیف 

ربخأ اذإ  اذـکف  هاضتقمب ، لمع  هنم و  لبق  ّسح  نع  لداعلا  هب  ربخأ  اذإ  مامالا  نع  مکحلا  رودـصل  ةداع  مزلتـسی  ام  عومجم  ّنأ  اـمک  و  - 5
. ّسح نع  هضعبب  لداعلا 

145 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

لاثم

: الثم
هک تسا  نیا  يو ) قح  رد   ) لامتحا نیرتمک  دومن ، عامجا  ياعدا  رهم )  ) هدجس لحم  ندوب  كاپ  بوجو  رب  هر )  ) یـسوط خیـش  یتقو  - 1

تایاور لقن  ببـس  هب  افرـص  نتفای  نیا  هچرگا  يوتف ، لها  هربتعم  بتک  رد  وا ) دوخ  طسوت   ) مکح نیا  نتفاـی  هب  تسا  دنتـسم  يو  ياـعدا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هداد  يوتف  تایاور )  ) نآ نومضم  هب  خیش  هک  دشاب  ياهلاد 
هک تسا  نیا  هلزنم  هب  تسا و  تجح  هلئسم  نیا  رد  تسا  روبزم  مکح  هب  يوتف  لها  عیمج  ياوتف  هدنریگربرد  هک  هر )  ) خیـش ربخ  سپ  - 2

. میشاب هدینش  اهنآ  دوخ  زا  هکلب  میشاب  هدید  نیفلؤم  بتک  رد  ار  يواتف  نیا  ام  دوخ 
ياملع ياواتف  رگا  نکل  دشابیمن ، ماما  يأر  اب  تقفاوم  مزلتسم  هنیرق ) مامـضنا  نودب   ) لومعم روط  هب  هسفنب و  ناشیا  ياوتف  هچرگا  و  - 3

هعومجم نیا  زا  اسبهچ  دوش ، ّمضنم  اهنآ  هب  تسا ) ماما  تقفاوم  زا  فشاک  هک   ) يرگید تاراما  مینک و  همیمض  اهنآ  هب  ار  خیـش  زا  رخأتم 
. تسا لاحم  ماما  يأر  اب  تقفاوم  زا  هدش  دای  روما  عیمج  فلخت  اریز  دوش ؛ لصاح  مکح  هب  عطق 

ربخم نیا  نوچ  نکل  و  هدشن ، تباث  ام  يارب  انادـجو  تسا ، نانآ  زا  هدیـسر  يواتف  لها  قافتا  نامه  هک  عومجم ، نیا  زا  یخرب  هچرگا  - 4
لها زا  ار  نآ  دوخ  اـم  هک  تسا  نیا  لـثم   ) اـم يارب  تسا  سوسحم  هلزنم  هب  تسا  هداد  ربخ  نآ  زا  ّسح  نع  خیـش ) ینعی  قثوم  لداـع و  )

. تسا تجح  هجیتن  رد  میشاب ) هدینش  ای  هدید  يوتف 
نآ ياضتقم  هب  هدش و  هتفریذپ  وا  زا  دهدب  ربخ  نآ  زا  ّسح  نع  خیش )  ) لداع صخـش  هک  یتروص  رد  هعومجم ، نیا  هک  روطنامه  و  - 5

هتفریذپ وا  زا  دهد  ربخ  ّسح  نع  زین  نآ  ضعب  زا  لداع  صخـش  نامه  رگا  سپ  تسا ، ماما  يأر  اب  تقفاوم  مزلتـسم  اتداع  دوشیم ، لمع 
. دوشیم لمع  ربخ  نآ  ياضتقم  هب  هدش و 

146 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مزلتـسی رابخالا  ماقم  یف  مهطایتحا  ةّدـش  عم  ءیـشب  ربخم  فلأ  وا  لداع  ۀـئام  ربخ  ّنإ  لوقن : نأ  ّیجراخلا ، لاـثملاب  هحیـضوت ، و  - 1 نتم :
ۀعامجلا رابخاب  هربخ  نوکیف  هنفد ، روضح  دـیز و  تومب  لداع  فلأ  ربخأ  دـق  ّهنأب  لداع  اـنربخأ  اذاـف  جراـخلا ، یف  هب  ربخملا  توبث  ةداـع 

. دیز توم  وه  ّيداعلا و  همزال  هب  تبثیف  ۀّجح  دیز  تومب 
. اهنم عامّسلاب  یقابلا  رابخإ  انلّصح  ءالؤه و  ضعب  رابخإب  لداعلا  ربخأ  اذإ  کلذک  و  - 2

رخا تارامأ  ۀمیمـضب  وا  اهـسفنب  نوکی  اّمم ال  نادـجولاب  انل  اهتوبث  ریدـقت  یلع  عامجالا  ظفلب  اعامجإ  ۀـلوقنملا  يواتفلا  تناک  ول  معن  - 3
دحاولا ربخب  دّبعتلا  ینعم  ّنأل  ادّبعت ، اهلقن  یف  دحاولا  ربخ  ۀّیجحل  ّینعم  نکی  مل  هدـیفت ، دـق  تناک  نإ  مامالا و  لوقب  عطقلل  ةداع  ۀمزلتـسم 

. رخا روما  ۀمیمضب  ول  هل و  ۀتباثلا  همزاول  بیترت  ءیش  یف 
یلإ ۀبـسنلاب  ۀّجح  هربخ  نکی  مل  بجوی ، دق ال  ملعلا و  بجوی  دـق  مهرابخإ  ّنأ  انـضرف  دـیز و  تومب  نیرـشع  رابخاب  لداعلا  ربخأ  ولف  - 4

. هتوم دیز  تومب  نیرشع  رابخإ  نم  مزلی  ذإ ال  دیز ، توم 
نود اّیعرش ، وا  اّیداع  وا  اّیلقع  امازتلا  وا  انّمـضت ، وا  ۀقباطم ، هب  ربخملا  هیلع  ّلدی  ام  بیترت  بوجو  لداعلا  ربخ  ۀّیّجح  ینعمف  ۀلمجلاب ، و  - 5

. انایحأ هنراقی  ام 
147 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

یجراخ لاثم  کی  اب  بلطم  حیضوت 

: مییوگب هک  تسا  نیا 
ققحت توبث و  مزلتـسم  اتداع  نداد ، ربخ  ماقم  رد  طایتحا  دوجو  اب  ياهثداح  زا  ربخم  رفن  رازه  شرازگ  ای  لداع  صخـش  رفن  دـص  ربخ  - 1

نفد رد  ناشروضح  دیز و  توم  زا  طاتحم )  ) لداع رفن  رازه  هک  دهد  ربخ  لداع  رفن  کی  رگا  سپ  تسا . جراخ  رد  هثداح ) نآ   ) هب ربخم 
. ددرگیم تباث  تسا  دیز  گرم  هکنآ  يداع  همزال  و  تسا ، تجح  دیز  گرم  توم و  هب  تعامج  نآ  رابخا  زا  وا  ربخ  دناهداد ، ربخ  وا 
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ندینش اب  نیربخم  نیا  هیقب  رابخا  و  رفن ) الثم 100   ) نیربخم نیا  زا  یخرب  رابخا  زا  دـهد  ربخ  لداع  رفن  کی  یتقو  تسا ، نینچ  نیا  و  - 2
(. دوشیم تباث  تسا  دیز  گرم  هک  ام  عامتسا  ربخ و  عومجم  يداع  همزال   ) دوش لصاح  ام  يارب  اهنآ  زا  ام  دوخ 

يروما هلمج  زا  ام ، يارب  يواتف  بتک  رد  اهنآ  ینادـجو  لوصح  توبث و  ضرف  هب  عاـمجا  ظـفل  هب  لوقنم  ياواـتف  هک  یتروص  رد  هلب : - 3
دشابیمن و نیعمجم  اب  ترضح  تقفاوم  ماما و  يأر  هب  عطق  مزلتسم  اتداع  رگید ، نئارق  تاراما و  ندرک  همیمض  هب  ای  ییاهنت  هب  هک  تسا 
دـشابیمن و هلوقنم ) ياواـتف   ) نآ لـقن  رد  دـحاو  ربـخ  تیجح  ياـنعم  هب  یلو  دنـشابیم ، عطق  دـیفم  یهاـگ  هلوقنم ) ياواـتف  نیا   ) هچرگا
هب ول  تسا و  دحاو ) ربخ   ) نآ يارب  تباث  مزاول  ققحت  ّبترت و  دـحاو ، ربخ  هب  دـبعت  يانعم  اریز  دومن ، ضرف  تباث  ادـّبعت  ار  نآ  ناوتیمن 

. رگید تاراما  روما و  همیمض 
یهاگ هدش و  ملع  بجوم  یهاگ  ناشیا  رابخا  هکنیا  ضرف  هب  دـیز ، گرم  زا  رفن  تسیب  نداد  ربخ  زا  دـهد  ربخ  یلداع  رگا  هجیتن : رد  - 4
ققحت توبث و  مزلتـسم  دـیز  گرم  زا  رفن  تسیب  ربخ  اریز  دـشابیمن ؛ تجح  دـیز  گرم  هب  تبـسن  لداع  نیا  ربخ  تسا ، هدـیاف  نیا  دـقاف 

. دشابیمن ام ) يارب   ) دیز گرم 
: هکنیا مالک  هصالخ  - 5

ّمعا ربخ ، نآرب  هثداح )  ) هب ربخم  یمازتلا  ای  ینمـضت و  ای  یقباطم  لولدم  انعم و  نتخاس  بترم  زا  تسا  ترابع  لداع ، ربخ  تیجح  يانعم 
هک ار  هچنآ  هن  دشاب ، يداع  ای  یعرـش و  ای  هدوب و  یلقع  دوشیم ) هداد  ربخ  نآ  زا  هک  يزیچ   ) هب ربخم  همزال  یمازتلا ، لولدم  رد  هکنآ  زا 

(. هن یهاگ  هدوب و  نآ  اب  یهاگ  ینعی :  ) تسا نراقم  لداع  ربخ  اب  انایحا 
148 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  ءیش ) انه  یقبی  معن   ) ترابع زا  مالک  لصاح  * 

هب اـج  همه  رد  تشاد و  یفنم  رظن  لوقنم  عاـمجا  هب  تبـسن  خیـش  عاـمجا ، ثحبم  ماـمت  رد  هک  یلبق  يدـنبعمج  فـالخرب  هک : تسا  نیا 
خیـش هک  هکـس  يور  نآ  هب  اجنیا  رد  دوبن ، نآ  ّتیجح  هب  لئاق  دومنیم و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  ار  نآ  تخادرپیم و  نآ  در  فیعـضت و 

تبثم و ياههبنج  زا  ناوتیمن  یناسآ  نیا  هب  هکنیا : زا  تسا  ترابع  نآ  میروخیمرب و  دـنکیم ، زاربا  عامجا  باب  رد  ار  دوخ  ییاـهن  رظن 
اب نکل  و  تسین . تجح  لالقتسالاب  هسفن و  یف  دحاو  ربخ  فالخرب  عامجا  میئوگب : هک  تسا  نیا  قح  اذل  دیـشک و  تسد  عامجا  تاکرب 

. تسا دنمشزرا  هلمجلاب  هن  ۀلمجلا و  یف  سپ  دنکیم ، ادیپ  تیجح  رگید  تاراما  ندرک  همیمض 

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  خیش  دارم  * 

: تسا لیذ  حرش  هب  نییاپ  هب  الاب  زا  نآ  بیترت  تسا و  توافتم  عامجا  بتارم  تاجرد و  هک : تسا  نیا 
. راصما راصعا و  مامت  رد  لکلا  قافتا  - 1

. راصعا زا  يرصع  رد  لکلا  قافتا  - 2
. راصعا مامت  رد  نیفورعملا  قافتا  - 3

. رصع کی  رد  نیفورعملا  قافتا  - 4
. اهنآ هب  نظ  نسح  رطاخ  هب  كدنا  یتعامج  قافتا  - 5

. یسدح يداهتجا و  عامجا  - 6
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: دیوگیم لاح 
هلحرم عامجا  عامجا ، نیا  زا  وا  دارم  تفگ : ناوتیمن  اذـک ، یلع  باحـصالا  عمجا  دـیوگیم : شتابوتکم  رد  تحارـص  اـب  هک  یـسک  - 1
یعدـم ینعی : انادـجو . مهنآ  تسا  لکلا  قافتا  عامجا  رهاظ  نوچ  دزاسیمن ، عامجا  رهاـظ  اـب  يزیچ  نینچ  هک  ارچ  تسا  مشـش  مجنپ و 

. دشاب هدومن  ادیپ  نظ  نسح  هکنیا  ای  هدز و  سدح  هکنیا  هن  هتخادرپ ، املع  لاوقا  هدهاشم  یسررب و  هب  کیدزن  زا  دوخ  عامجا 
لوا و هلحرم  سپ  تسین ، نکمم  الومعم  ءاهقفلا  ةرثک  عم  دـحاو  رـصع  لقاال  ای  راصعا و  مامت  رد  لکلا  قافتا  لیـصحت  هک  دـش  هتفگ  - 2

. تسا نکمم  ریغ  الومعم  زین  عامجا  مود 
: هجیتن رد 

ندوب لاحم  هب  لقع  مکح  مه  فراص و  دوجو  لیلد  هب  مه  دومن ، لمح  شیقیقح  يانعم  رب  ار  هیهقف  بتک  رد  هلوقنم  تاعامجا  ناوتیمن 
. نآ
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؟ درک دیاب  هچ  دراد  رذعت  یقیقح  عامجا  هب  یبایتسد  خیش ، رظن  هب  رگا  سپ  * 

( ةدارالاب یلوا  تازاجملا  برقاف  ۀقیقحلا  ترّذعت  اذا  : ) هک تسا  نیا  نوناق  دیامرفیم :

؟ تسیچ روکذم  نوناق  لصاح  * 

. تسا دحاو  رصع  ای  اهرصع و  مامت  رد  نیفورعملا  قافتا  اهاعدا ، نیا  زا  عامجا  نایعدم  دارم  مییوگب : هک  تسا  نیا 

؟ دروآیمن ماما  يأر  هب  یعطق  سدح  ام  يارب  تسین و  ماما  لوق  مزلتسم  ییاهنت  هب  نیفورعملا  قافتا  هک  دش  هتفگ  البق  نکل  و  * 

. دومن تجح  ار  یعامجا  نینچ  ناوتیم  نئارق  تاراما و  مامضنا  اب  نکل  و  هلب :

؟ تسیچ نئارق  تاراما و  زا  دارم  * 

: زا دنترابع  نئارق 
. نیفورعملا قافتا  مامضنا  هب  نآرق  زا  یتایآ  ای  هیآ و  رهاظ  - 1

ای راصعا و  مامت  رد  ّلکلا  قافتا  عامجا ، نآ  زا  شدارم  هک  میراد  نیقی  هچرگا  دنکیم ، عامجا  لقن  ام  يارب  یسوط  خیش  یتقو  لثملا : یف 
قافتا دناوتیم  یسوط  خیـش  دارم  لقا  دح  هک  اجنآ  زا  نکل  تسین ، نکمم  اتداع  يرما  نینچ  هک  ارچ  تسین ، ءاملعلا  ةرثک  عم  رـصع  کی 

. تسین ماما  لوق  مزلتسم  اتداع  دنچره  میریذپیم  ار  نآ  دشاب ، ّسح  نع  مه  نیفورعملا  قافتا  نیا  دشاب و  نیفورعملا 
رهاظ ار  نآ  شزرا  زا  عامجا و 50 % ار  مکح  شزرا  زا  % 50 ینعی : عامجا ، نآ  اب  قباطم  هتشاد  یتشادرب  هیآ  رهاظ  زا  ام  دوخ  مه  یفرط  زا 

. تسا نیمه  یعقاو  مکح  هک  دوشیم  لصاح  نیقی  سپ  دیامن ، نیمأت  هیآ 
. دش هتفگ  هیآ  رهاظ  رد  هک  نایب  نامه  هب  نیفورعملا  قافتا  همیمض  هب  ثیدح  رهاظ  - 2

. نیفورعملا قافتا  هب  دناهضافتسا  دح  رد  هک  رگید  هلوقنم  تاعامجا  مامضنا  - 3
(. نیفورعملا قافتا   ) عامجا نیا  هب  نآ  همیمض  ینظ و  لصحم  عامجا  - 4

(. ۀهبجلا دجسم  ةراهط  یلع  ءاملعلا  عمجا  : ) دیوگیم یسوط  خیش  لثملا : یف 
هیئاوتف بتک  نابحاص  ياواتف  لقا  دـح  هک  میراد  نانیمطا  هدرکن ، عبتت  صحفت و  ار  ءاملع  همه  ياواتف  وا  هک  میراد  نیقی  ام  هچرگا  لاـح :
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لیصحت هب  نامدوخ  هدرک  تمه  سپس  میروآیم ، تسد  هب  ار  خیش  دوخ  نامز  ات  نیفورعملا  قافتا  خیـش ، لقن  هار  زا  اذل  تسا و  هدید  ار 
ياملع عامجا  دنراد ، ار  يوتف  نامه  زین  اهنیا  میدید  هدرک ، یـسررب  ار  نانآ  هیئاوتف  بتک  یتقو  میزادرپیم . خیـش  زا  سپ  نیفورعم  ءارآ 

. دوشیم لیصحت  زین  خیش  زا  سپ 
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. مینکیم ادیپ  موصعم  يأر  هب  نیقی  لوقنم  عامجا  نآ  هب  ینظ  لصحم  عامجا  نیا  مامضنا  زا  لاح :

؟ ینظ ای  تسا  ینادجو  هلصاح  نیقی  نیا  * 

اب ار  یتمـسق  نوچ  روکذم ، عامجا  رد  نکل  دوب ، ینادجو  موصعم  يأر  هب  ام  نیقی  میدوب ، هدرک  نادـجو  نامدوخ  ار  يواتف  نیا  همه  رگا 
. تسا يدبعت  موصعم  يأر  هب  ام  نیقی  میدومن  لیصحت  لداع  رابخا 

؟ تسیچ روکذم  بلاطم  زا  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا ینادجو  موصعم  يأر  هب  ام  نیقی  مینک  یسررب  عبتت و  نامدوخ  ار  يوتف  بتک  بابرا  همه  ياواتف  رگا  - 1

. تسا يدّبعت  موصعم  يأر  هب  ام  نیقی  دنک ، رابخا  ام  يارب  یلداع  درف  ار  نیفورعم  مامت  ياواتف  رگا  - 2
زاب موصعم  يأر  هب  ام  نیقی  مینک ، عبتت  نامدوخ  ار  نیرخأـتم  ياواـتف  دـنک و  راـبخا  اـم  يارب  ءاـملع  زا  یکی  ار  يواـتف  زا  یتمـسق  رگا  - 3

. تسا يدبعت 
تسا شزرا  دقاف  يرابخا  نینچ  دشابن ، تسد  رد  مه  يدامتعا  لباق  هراما  تسین و  ماما  لوق  مزلتـسم  یئاهنت  هب  ربخم  رابخا  هک  اجنآ  و  - 4

. دشابیمن ماما  يأر  مزلتسم  اریز 

؟ تسیچ بلاطم  مهف  تهج  خیش  ریظنت  * 

: هک تسا  نیا 
راثآ بیترت  دیز و  گرم  هب  ینادجو  ملع  وا  يارب  اذل  هتشاد  روضح  وا  يراپـسکاخ  رد  هدوب و  دیز  گرم  دهاش  صخـش  دوخ  یهاگ  - 1

. دوشیم ادیپ  اتداع و ...  القع و  اعرش و  توم ،
رد هک  لداع  ریغ  ول  ربخم و  رازه  ای  لداع و  ربخم  دص  نکل  هدوبن ، وا  يراپسکاخ  رد  رـضاح  دیز و  گرم  دهاش  صخـش  دوخ  یهاگ  - 2
. دوشیم لصاح  دیز  توم  هب  ینادجو  نیقی  بطاخم  يارب  زین  اجنیا  رد  دناهداد ، ربخ  بطاخم  يارب  وا  نفد  دیز و  توم  زا  دنرتاوت  دح 
رازه هک  هداد  ربخ  وا  هب  دیز  گرم  زا  یلداع  رفن  کی  هتـشادن و  روضح  وا  يراپـسکاخ  رد  هدوبن و  دیز  توم  دـهاش  صخـش ، یهاگ  - 3

. تسا تجح  لداع  نآ  ربخ  زین  اجنیا  رد  دناهداد ، ربخ  لداع  نآ  هب  رگید  رفن 
دیز گرم  هب  ینادجو  نیقی  ربخم  دوخ  يارب  هاگنآ  ملعلا ، ۀلزنم  هلّزن  زا : تسا  ترابع  قیدصت  مینکیم و  قیدـصت  ار  لداع  نآ  ام  ینعی :

. يدبعت نیقی  ام  يارب  دوشیم و  لصاح 
رگا 50 نکل  تسین . روآنیقی  اـتداع  نیا  هک  دـناهداد  شرازگ  وا  هب  دـیز  گرم  زا  رفن  هک 50  دـهدیم  ربخ  ام  هب  یلداع  زین  یهاـگ  و  - 4

. دنکیم لصاح  يدبعت  عطق  ام  يارب  دیز  گرم  هب  تبسن  ربخ ، نآ  هفاضا  هب  یسح  ربخ  نیا  دنداد ، ربخ  ام  دوخ  هب  مه  رفن 
151 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نع يواتفلا  لقن  ةرهّـشلا و  لقن  یف  يرجی  و  ههبـش ، قافتالا و  لـقن  یف  يرجی  لـب  عاـمجالا ، لـقنب  ّصتخی  ـال  اـنرکذ  اـم  ّنإ  ّمث  - 1 نتم :
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. الیصفت اهبابرأ 
مکحلا رودصب  عطقلا  لاوقألا  تارامألا و  نم  نادجولاب  هیلإ  لوقنملا  هلّصح  ام  لداعلا و  لقنب  تبث  ام  عومجم  نم  لصحی  مل  ول  ّهنإ  ّمث  - 2

دقف ۀـلالدلا و  ۀـهج  نم  اّمات  هاندـقتعال  انیلا  لقن  ول  ثیحب  ربتعم  ّیّنظ  لیلد  دوجوب  عطقلا  هنم  لصح  نکل  مالّـسلا  هیلع  ماـمإلا  نع  ّیعقاولا 
امزلتسم الامجإ  عامجالل  لقانلا  اهلقن  یتلا  يواتفلا  سفن  نوکی  دق  لب  ۀّیهقفلا ، ۀلأسملا  تابثا  یف  ایفاک  اضیأ  رادقملا  اذه  ناک  ضراعملا ،

نع اقباس - مّدقت  امک  انعنم - اذإ  ّالإ  تاسوسحملا ، یف  لداعلا  ربخ  ۀّیجح  تابثإ  دـعب  ۀـّیّجحلاب  لوقنملا  عامجالا  لقنیف  ربتعم ، لیلد  دوجول 
ءیش کلذ  ّنأ  ّالإ  کلذ ، نم  کلذب  ملعلا  لصحی  دق  ناک  نإ  اّمات و  هاندجول  انیلإ  لقن  ول  لیلد  دوجول  ةداع  يواتفلا  بابرأ  قاّفتا  مزلتسا 

. هیلإ هب  ربخملا  نم  لاقتنالا  یف  طانملا  یه  یتلا  ۀّیداعلا  ۀمزالملا  توبث  بجوی  قفّتی و ال  دق 
. رابخإلا یف  طاتحم  لداع  فلأ  رابخإ  فالخب  امهنیب ، ۀّیداع  ۀمزالم  نکل ال  هب ، ملعلا  بجوی  دق  ءیشب  ةرشع  رابخإ  ّنأ  يرت  الا  - 3

وه سیل  ۀـقیقحلا  یف  و  هبجوی ، دـق ال  انایحأ  ملعلا  بجوی  ام  نکل  هب ، ربخملا  قّقحت  ةداـع  مزلتـست  ۀـبترم  ربخلا  یف  دـجوی  ۀـلمجلاب ، و  - 4
. فّلختی مل  ّالإ  ملعلا و  لوصح  ماقم  یف  بجوملا  هسفنب 
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و قافتا )  ) ظفل رد  هکلب  درادن  صاصتخا  عامجا ، ظفل  هب  لقان ) طسوت   ) ءاملع ياوتف  لقن  هب  اهنت  میدومن  رکذ  هک  یبلاطم  هتبلا  - 1 همجرت :

. تسا يراج  زین  هدحیلع  تروص ) هب   ) لیصفت و روط  هب  اوتف ، بابرا  زا  يوتف  تیاکح  لقن و  ترهش و  لقن  رد  هکلب  نآ ، هبش 
: دیامرفیم سپس  - 2

هب نیقی  عطق و  هدومن ، لیصحت  نادجولاب  لاوقا  تاراما و  زا  دوخ  هیلا  لوقنم  هک  ار  هچنآ  هدش و  تباث  لداع  لقن  هب  هچنآ  عومجم  زا  رگا 
ای عامجا و  لقان  بناج  زا   ) رگا هک  تشگ ، لصاح  نآ  زا  يربتعم  ینظ  لیلد  دوجو  هب  ملع  نکل  دوشن ، ادـیپ  ماـما  زا  یعقاو  مکح  رودـص 

هلئـسم تابثا  رد  زین  رادـقم  نیا  و  میدـشیم ، دـقتعم  شندوب  مات  هب  ندوب  ضراعملا  دوقفم  تلالد و  تهج  زا  دـشیم ، لـقن  اـم  يارب  ...( 
نودـب ینعی   ) یئاهنت هب  تسا  هدومن  عامجا  يارب  لـقان  هک  ار  یئاواـتف  سفن  اـسبهچ  هکلب  دـنکیم ، تیاـفک  لـیلد ) هب  شدانتـسا  و   ) هیهقف

تاسوسحم رد  لداع  ربخ  تیجح  تابثا  زا  دعب  سپ  دشاب ، روکذم  ینظ  لیلد  دوجو  مزلتسم  هدومن ) لیصحت  هیلا  لوقنم  هچنآ  هب  مامـضنا 
يوتف و باـبرا  قاـفتا  درجم )  ) مزـالت زا  هتـشذگ  نوچمه  هکنیا  رگم  تسا ، تجح  القتـسم  رگید ) لـیلد  کـی  ناونع  هب   ) لوقنم عاـمجا 

نآ زا  ربتعم ، لیلد  نآ  هب  ملع  یهاگ  هچرگا  تفای ، میهاوخ  ماـت  ار  نآ  دوش  لـقن  اـم  يارب  رگا  هک  مینک  عنم  يربتعم  لـیلد  دوجو  فشک 
هک ياهیداع  همزالم  توبث  بجوم  یلو  دـتفایم  قافتا  یهاـگ  ملع  لوصح  هکنیا  زج  هن ، یهاـگ  و  دوشیم ، لـصاح  يوتف  باـبرا  قاـفتا 

. دوشن دشابیم  نآ  هب  هب  ربخم  زا  لاقتنا  طانم  كالم و 
نیا نایم  ياهیداع  همزالم  نکل  دوشیم ، رما )  ) نآ هب  ملع  لوصح  بجوم  یهاگ  يرما  هب  رفن  هد  نداد  ربخ  هک  ینکیمن  هظحالم  ایآ  - 3

هک  ) رابخا ماقم  رد  هدـننکطایتحا  لداع  رفن  رازه  نداد  ربخ  فـالخ  هب  دـشابیمن ) داـمتعا  لـباق  اذـل  و   ) درادـن دوجو  ملع  لوصح  ربخ و 
ار ود  نآ  كاکفنا  فرع ، هک  يوحن  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هیداع  همزالم  بطاخم  يارب  ملع  لوصح  اـب  ناـشربخ  ناـیم  دـننکیم  شـالت 

(. دراد ّتیجح  يرابخا  نینچ  دنادیم و  لاحم 
: هکنیا مالک  هصالخ  - 4

دوشیم هب  ربخم  ققحت  هب  ملع  بجوم  هبترم  نیا  هاگ  نکل  تسا ، هب  ربخم  ققحت  مزلتـسم  الومعم  هک  دراد  دوجو  ياهبترم  ربخ  رد  یهاـگ 
هثداـح ققحت  هب  ملع  لوصح  تلع  يرگید  رما  هکلب   ) تسا ملع  بجوـم  ماـقم  نیا  رد  هک  تسین  ربـخ  سفن  نیا  تقیقح  رد  و  هن ، هاـگ  و 
فّلخت نآ  هب  ملع  هب و  ربخم  ققحت  زا  تاـقوا ) یخرب  رد  دـیابیمن  دوب ، هثداـح  ققحت  هب  ملع  داـجیا  تلع  ربـخ ، سفن  رگا   ) ـالا و  تسا )

. تسین نکمم  شدوخ  لولعم  زا  تلع  فّلخت  اریز  دنک ؛
153 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انرکذ )...  ام  ّنا  ّمث   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
یـسک رگا  اذـل  تسا  يراج  زین  باحـصالا  رهاظ  ترهـش و  قافتا ، ظفل  اب  هطبار  رد  دـش  نایب  عامجا  ظفل  فارطا  رد  هک  یبلاطم  همه  - 1
تجح لالقتـسالاب  ییاـهنت و  هب  نیا  اذـک ،...  یلع  ءاـملعلا  تعمجا  تفگیم : اـجنآ  رد  هک  روطناـمه  اذـک ، یلع  ءاـملعلا  قفتا  دـیوگب :

. دنروآیم دیدپ  ماما  يأر  هب  يدبعت  نیقی  دوشیم و  دنمشزرا  نآ  هب  هربتعم  تاراما  ندش  همیمض  اب  نکل  دشابیمن ،
رهاظ ای  میزادرپب و  ارآ  عبتت  هب  ای  ام  سپس  روهشم ، مکحلا  اذه  دیوگب : یسک  رگا  ینعی : تسا ، يراج  زین  ترهش  لقن  رد  مالک  نیمه  - 2

. دوشیم روآنیقی  زاب  مینک  همیمض  نآ  هب  ار  هیآ 
ياراد ۀـلمجلا  یف  دیـسلا ، ای  دـیفملا و  ای  قودـصلا و  لاق  دومرف : لثملا  یف  دومن  نایب  لصفم  ار  ءاـهقف  رگید  ياواـتف  یهیقف  رگا  اـی  و  - 3

. دیامنیم ادیپ  لماک  مات و  شزرا  نآ ، هب  ربتعم  تاراما  مامضنا  تروص  رد  دناشزرا و 

؟ تسیچ لصحی )...  مل  ول  هّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسا  نیا 
. دوشیم لصاح  عطق  ماما  يأر  عقاو و  مکح  هب  ود  نآ  زا  هلصاح  هعومجم  هربتعم و  هینظ  تاراما  لوقنم و  عامجا  مامضنا  زا  یهاگ  - 1

لـصاح ياهعومجم  ای ...  خیـش و  لوقنم  عامجا  هب  نیرخأتم  ياوتف  ناـبحاص  همه  ياواـتف  مامـضنا  لـثم : تاراـما  تّوق  رثا  رد  یهاـگ  - 2
. دوشیم ادیپ  ربتعم  لیلد  دوجو  ینعی : يرهاظ  مکح  هب  عطق  هک  دوشیم 

هجیتن تسا . هدش  یکی  نیرخأتم  نیمدقتم و  روهشم  ياوتف  هک  هتـشاد  دوجو  يربتعم  لیلد  کی  امتح  هک  دنکیم  لصاح  نیقی  هیقف  ینعی :
هّیهقف لئاسم  رد  ۀّـجح ) اضیا  اندـنع  ناکل  انیلا  لصو  ول   ) هک يربتعم  لـیلد  هب  هچ  دـناسرب و  هیعقاو  مکح  هب  ار  اـم  هچ  مامـضنا  نیا  هکنیا :

. تسا یفاک 
عامجا نیا  هجیتن : رد  دوش . لصاح  ربتعم  لیلد  کی  هب  عطق  رگید ) تاراما  مامضنا  نودب   ) عامجا لقن  کی  درجم  تسا  نکمم  یهاگ  - 3

ربـتعم لـیلد  هب  عطق  عاـمجا و  لـقن  ناـیم  ینعی : تسا . یفداـصت  بلطم  نیا  نکل  تسا  شزرا  ياراد  همیمـض  نودـب  القتـسم و  زین  لوقنم 
شزرا مامـضنالا  عم  نکل  تسا  شزرا  ياراد  ۀـلمجلا  یف  لوـقنم  عاـمجا  سپ  دـتفایم . شزرا  زا  اذـل  درادـن و  دوـجو  ياهیداـع  همزـالم 

. دتفایم شزرا  زا  همیمض  نودب  دنکیم و  ادیپ  هلمجلاب 
. مینکیمن افتکا  اهنت  لوقنم  عامجا  هب  لالدتسا  ماقم  رد  مینکیم و  هدافتسا  دیؤم  ناونع  هب  لوقنم  عامجا  زا  ام  اذل :

154 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هل لیوط  مالک  یف  [ 46] نیقّقحملا ضعب  عامجإلا - لقن  ةدئاف  نم  هانرکذ - ام  یلع  هّبن  دق  ّهنإ  ّمث  - 1 نتم :

ّانإف انلّـصح  ام  ریغ  اهنم  لّصحی  رظانلا  ّلعلف  اهنیعب ، هترابع  لقن  یلوألا  ّنکل  هیف ، انرظن  ام  یلع  همالک  لّـصحم  ناـک  نإ  اـنرکذ و  اـم  و  - 2
. هبلطم یف  لخد  هل  ام  ضعب  انیلع  یفتخا  دق  نوکی  نأ  دعبی  ارورم و ال  ةرابعلا  یلع  انررم 

: هظفل اذه  ام  ۀقیاضملا - ۀعساوملا و  یف  اهفّنص  یّتلا  هتلاسر  یف  و  عانقلا » فشک   » یف لاق  - 3
مل اذإ  اهترثک - یلع  ظافلألا  رئاسب  وأ  حلطـصملا  هانعم  یف  لمعتـسملا  هظفلب  لـقن - يذـّلا  عاـمجإلا  ّنأ  وه  کـلذ  یف  قّقحملا  ّنأ  ملعیل  و 

فـشاکلا ببـسلا  هلقن  رابتعاب  لقانلا  ریغ  یلع  ۀّجح  نوکی  اّمنإ  وهف  نیعمجملا  یف  همکح  یف  ام  وأ  هنیعب  موصعملا  لوخد  یلع  اینتبم  نکی 
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هلوبق یلع  ءانبلا  دعب  هب  کّسمتلا  هیلإ و  لوقنملل  فاشکنالا  لوصح  و  هب ، ّدتعملا  لیلدلا  قلطم  وأ  عطاقلا  لیلدلا  نع  وأ  موصعملا  لوق  نع 
: ناماقم انهف  هئاعّدا  بسحب  هلقانل  هنم  فشکنا  ام  رابتعاب  ال 

155 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد يرتست ) هّللا  دـسا  خیـش   ) نیققحم زا  یخرب  میدومن ، رکذ  اجنیا  هب  ات  عامجا  لـقن  دـئاوف  زا  هچنآ  دـیامرفیم : خیـش  سپـس  - 1 همجرت :

. تسا هدروآ  ینالوط  راتشون  مالک و 
ناگدـنناوخ دـیاش  تسا  ناشیا  تراـبع  نیع  لـقن  تسا  رتهتـسیاش  هچنآ  نکل  تسا ، ناـشیا  مـالک  لـصاح  هچرگا  میتفگ  اـم  هچنآ  و  - 2

روما زا  یخرب  تسا  نکمم  نکل  میدرک  رورم  تقد  هب  ار  ناشیا  بلاطم  ام  هتبلا  دنیامن ، لیـصحت  میاهدرک  هدافتـسا  ام  هچنآ  زا  ریغ  يزیچ 
. دشاب هدنام  یفخم  ام  رظن  زا  تسا  هدوب  لیخد  ناشیا  دوصقم  بلطم و  رد  هک 

عامجا هدیاف  رد  يرتست  هّللا  دسا  خیش  رظن 

هراشا

باـب رد  هچنآ  تسا : هدومرف  هدومن ، فیلأـت  هقیاـضم  هعـساوم و  هلأـسم  رد  هک  ياهلاـسر  و  عاـنقلا » فشک   » باـتک رد  يرتست  باـنج  - 3
: هک تسا  نیا  تسا  تباث  ققحم و  لوقنم ، عامجا 

رب ینتبم  عامجا  هک  ینامز  هتبلا  ددرگ ، لامعتـسا  شحلطـصم  يانعم  رد  رگید  لامعتـسالا  ریثک  ظافلا  اب  ای  عاـمجا و  ظـفل  هب  هک  یعاـمجا 
عطاق لیلد  زا  یکاح  ببـس  ای  ماما و  لوق  زا  فشاک  ببـس  لقان  هک ، تسا  تهج  نیا  زا  لقان  ریغ  قح  رد  دشابن ، نیعمجم  رد  ماما  لوخد 
دوجو ای  موصعم و  يأر  هب  یهاگآ  ینعی :  ) فاشکنا لوصح  و  تسا ، هدومن  لقن  دـشابن ) روآعطق  دـنچره   ) دامتعا لباق  لـیلد  قلطم  اـی  و 
لوقنم عامجا  زا  هک  تسا  يروما  رابتعا  هب  هن  نآ ، لوبق  رب  نتـشاذگ  اـنب  زا  دـعب  لوقنم  عاـمجا  هب  يو  کـسمت  هیلا و  لوقنم  يارب  لـیلد )

. تسوا ياعدا  بسح  هب  هن  هدش و  فشک  نآ  لقان  يارب 
: دراد دوجو  ثحب  زا  ماقم  ود  اجنیا  رد  سپ :

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نتم  رد  همکح )...  یف  ام  وا   ) ترابع زا  دارم  * 

صخشم روط  هب  هنیعب و  نکل  دراد ، نیعمجم  نایم  رد  ماما  لوخد  هب  نیقی  لقان  هک  تسا  ییاجنآ  دارم  تسا و  یلوخد  عامجا  هب  فوطعم 
روط هب  هنیعب و  تسا و  نیعمجم  نایم  رد  ماما  هک  دراد  نیقی  عطق و  لقان  یلوخد : عامجا  رد  هکنآ  لاح  درادن و  تفرعم  ملع و  ترضح  هب 

. دسانشیم ار  وا  صخشم 

؟ تسیچ هب )...  ّدتعملا  لیلدلا  قلطم  وا   ) ترابع زا  دارم  * 

. دشاب هربتعم  هّینظ  ّهلدا  هلمج  زا  نکل  و  دوبن ، روآعطق  هک  دهدب  یلیلد  زا  یهاگآ  ملع و  ینعی :
156 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لّوألا نتم :
: تامّدقم یلع  تابثإلا  توبثلا و  یتهج  نم  ۀینتبم  یه  و  لّوألا 1 - رابتعالاب  هتّیّجح 
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ببسلا یلع  ظفللا  ۀلالد  یلوالا :
. فراص اهنع  فرصی  مل  ام  مهنیب  ۀلوادتملا  ظافلألا  یف  ارهاظ  ۀقّقحتم  یه  اهرابتعا و  نم  ّدب  هذه ال  و 

يّذلا فشکلا  یلع  سیل  هریغ  ینبم  هانبم و  ّنأ  مولعملا  نم  نکل  لالدتـسالا . ماقم  یف  عامجإلا  ظفلب  لقنلا  ناک  اذإ  لاحلا  هبتـشی  دق  و  - 2
هتوبث هیلع و  لقانلا  ءانب  ریدقت  یلع  ّهنأ  عم  ةردنلا - ۀـیاغ  یفف  ماکحألا  یف  دـجو  نإ  يذـّلا  ریخألا  هجولا  یلع  ۀـّیفوصلا و ال  لاّهج  هیعّدـی 

. ةرّرقملا بابسألا  رئاس  نّیعت  نارمألا  یفتنا  اذإف  ۀّیّجحلا - یف  فاک  اعقاو 
ۀعامج حّرـص  اذل  مکحلا و  سفن  یف  ّلکلا  قاّفتا  یلع  هب  ّدتعملا  ّنظلا  وأ  عطقلا  قیرطب  عالّطالا  لوصح  قالطإلا  دـنع  ابلاغ  اهرهظأ  و  - 3

اّمبر و  کلذ ، وحن  اعامجإ و  نوکت  تداک  اّهنأب  اهرمأ  یف  اوغلاب  اّمبر  و  ةرهّشلل ، الباقم  هولعج  نیقیرفلا و  دنع  عامجإلا  ینعم  داّحتاب  مهنم 
. ۀّیعامجإ ۀلأسملاف  نالف  بهذم  اذه  ناک  نإ  اولاق :

. رهاظلا وأ  نّقیتملا  وه  امب  ذخؤیف  کلذ  یف  لاحلا  فلتخا  و  ۀلقنلا - ۀلأسملا و  ةرابعلا و  ۀهج  نم  ۀّیجراخلا - نئارقلا  تظحول  اذإ  و  - 4
. الف ّالإ  اربتعم و  ناک  ربتعملا  قاّفتالا  قّقحت  یلع  نئارقلا  ۀنوعمب  ول  ظفللا و  ّلد  ثیحف  ناک ، فیک  و  - 5

157 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

لوا رابتعا  هب  لوقنم  عامجا  ندوب  تجح  لوا : ماقم 

هراشا

. تسا یتامّدقم  رب  ینتبم  تابثا  توبث و  تهج  ود  زا  نآ  و  - 1
(. نیعمجم قافتا  رب  ینعی   ) ببس رب  تسا  عامجا )  ) ظفل تلالد  لوا : همدقم 

راک رد  ياهفراص  هنیرق  هک  ینامز  ات  تارـضح  نایم  لوادتم  ظافلا  رد  هک  ارچ  دریگ ، رارق  رابتعا  ظاحل و  دروم  دـیاب  اعطق  تلالد )  ) نیا و 
(. دنکیم تلالد  روکذم  ببس  رب  عامجا  لقن  ماقم  رد  ینعی :  ) دراد روهظ  دشابن 

لالدتـسا ماـقم  رد  عاـمجا ، ظـفل  هب  نیعمجم ) قاـفتا   ) لـقن اریز  درادـن ) ار  روکذـم  روهظ  عاـمجا  لـقن  و   ) تسا هبتـشم  رما  یهاـگ  و  - 2
هجو رب  هن  دننکیم و  ار  نآ  ياعدا  هیفوص  زا  لاهج  هک  تسا  یفشک  رب  هن  لقان ، ریغ  يانبم  لقان و  يانبم  هک  دشابن  یفخم  نکل  دشابیم ،
عقاو بسح ) هب   ) نآ توبث  ریخ و  رما  رب  لقان  يانب  هک  یتروص  رد  و  دشاب ، تردـن  تیاهن  رد  دوش  تفای  ماکحا  رد  رگا  هک  تسا  يریخا 

، دوش یفتنم  ریخا ) هجو  قبطرب  هیفوص و  فشک  رب  عامجا  ءانب   ) روکذـم رما  ود  یتقو  سپ  تسا . یفاک  لوقنم ) عامجا   ) تیجح رد  دـشاب ،
. تسناد اهنآ  رب  ینتبم  ار  عامجا  دیاب  دباییم و  نیعت  انعم ) نیا  رد   ) ررقم بابسا  ریاس 

قافتا رب  ربتعم ، نظ  ای  عطق و  قیرط  هب  عالطا  ملع و  لوصح  قالطالا  دـنع  هدـمآ ) عانقلا  فشک  باـتک  رد  هک  یهجو  هد   ) نآ رهظا  و  - 3
و دنک ) ادیپ  ربتعم  نظ  ای  ملع و  اوتف ، رد  املع  قافتا  هب  لوقنم  عامجا  ظفل  زا  دـناوتیم  هیلا  لوقنم  ینعی :  ) تسا مکح  سفن  رد  ءاملع  لک 

اـسبهچ و  دناهداد ، رارق  ترهـش  لباقم  رد  ار  نآ  هدومن و  حیرـصت  ینـس  هعیـش و  دزن  عامجا  يانعم  ندوب  یکی  هب  نف  لها  زا  یتعامج  اذل 
اهقف زا  یخرب  اـسبهچ  و  دـشاب ، عاـمجا  دـح  رد  ترهـش )  ) هلئـسم نیا  هک  تسا  کـیدزن  هکنیا  هـب  هدرک  هغلاـبم  ترهـش  هلئـسم  رد  یخرب 

. تسا یعامجا  هلئسم  سپ  تسا ، هیقف  نالف  بهذم  روهشم )  ) مکح نالف  رگا  دناهدومرف :
( رما  ) لاح و  دـنوش ، هظحالم  عامجا  نیلقان  رظن  زا  هلئـسم و  سفن  تهج  زا  و  املع ) قاـفتا  رب   ) تلـالد تهج  زا  هیجراـخ  نئارق  رگا  و  - 4

. دوشیم ذخا  تسا ، رهاظ  ای  نّقیتم  هچنآ  سپ  دشاب ، نوگرگد 
نآ هب  ناوتیمن  ّالا  تسا و  ربتعم  دـنک ، ربتعم  قاـفتا  ققحت  رب  تلـالد  نئارق  کـمک  هب  ول ) و   ) ظـفل هک  يدروم  ره  رد  تروص ، ره  هب  - 5

. درک دامتعا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لّوالا )...  رابتعالاب  هتّیجح   ) ترابع رد  لوا  رابتعا  زا  دارم  * 

. تسا هدش  فشکنم  لقان  يارب  هک  يرما  رابتعا  هب  نآ  لقن  هن  تسا و  فشاک  ببس  رابتعا  هب  عامجا  لقن 

؟ تسیچ توبثلا و )...  یتهج  نم  ۀّینبم  یه  و   ) ترابع رد  تابثا  تهج  توبث و  تهج  زا  دارم  * 

. تسا فشاک  ببس  نامه  توبث ، تهج  زا  دارم  - 1
رد توبث  تهج  نایب  . ) دشاب ماما  يأر  اب  مزالم  اتداع  ناشیأر  هک  دـنک  یتعامج  قافتا  رب  تلالد  ای ...  قافتا و  ای  عامجا و  ظفل  لثملا : یف 

(. دریذپیم تروص  لوا  همدقم 
رد تابثا  تهج  نایب  . ) تسا ببس  نیا  زا  هربتعم  تجح  فاشکتـسا  یگنوگچ  تابثا  روکذم و  ببـس  تیجح  تابثا ، تهج  زا  دارم  و  - 2

(. دریذپیم تروص  موس  مود و  همدقم 

؟ تسیچ ببّسلا )...  یلع  ظفللا  ۀلالد   ) ترابع رد  ببسلا )  ) و ظفل )  ) هملک ود  زا  دارم  * 

. تسا نیعمجم  قافتا  ببس ، زا  تسا و  عامجا  نامه  ظفل  زا  دارم 

؟ تسیچ خلا ) ارهاظ ...  ۀقّقحم  یه  و   ) ترابع زا  يرتست  دارم  * 

: دیوگیم لقان  لثملا  یف  تسا ، نشور  ظفل  رهاظ  ثیح  زا  فشاک  ببس  لقن  یهاگ  هک : تسا  نیا 
. باحصألا عمجأ  ای  باحصألا و  قّفتا  ای  ءاملعلا و  قّفتا 

رظن هب  لوقنم  ظفل  کش  نودـب  دوش ، هدروآ  روکذـم  ترابع  نایاپ  رد  دـیکأت  ناونع  هب  ۀـبطاق  ای  ۀـّفاک  ای  اعیمج  لثم : یتاـملک  رگا  هتکن :
. دنکیم تلالد  فشاک  ببس  رب  ارهاظ  يرتست 

؟ تسیچ خلا ) لاحلا ...  هبتشی  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا  بلطم  لصاح  و  ارهاظ ) ۀققحم  یه  و   ) ترابع هب  تسا  فوطعم  ترابع  نیا 
لاوقا لقن  ماقم  رد  افرـص  لقان  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دراد و  تسا  ّلکلا  قافتا  نامه  هک  ببـس ، رد  مات  روهظ  عامجا ، لقن  یهاگ  - 1

. دشاب املع 
یتروص رد  نیا  و  تسا ، هبتـشم  مولعمان و  فشاک  ببـس  رب  عامجا  ظفل  تلالد  ینعی : درادـن ، ار  روکذـم  روهظ  عامجا  لقن  یهاـگ  و  - 2

. دیامن لقن  لالدتسا  ماقم  رد  ار  عامجا  لقان  هک  تسا 

؟ تسا هنوگچ  لقان  طسوت  لالدتسا  ماقم  رد  عامجا  لقن  تیفیک  * 

: لثملا یف  دهد . تبسن  اهقف  هب  ار  نآ  هکنیا  نودب  دنک  لقن  ار  عامجا  اهنت  لقان  هک  تسا  هنوگ  نیدب 
. یعامجا مکحلا  اذه  ای  عامجالا و  هیلع  لدی  دیوگب : مکح  نآ  تابثا  ماقم  رد  دنکیم  نایب  دوخ  رظن  زا  ار  یطبنتسم  مکح  یتقو 
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؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  لکلا ) قافتا   ) فشاک ببس  رب  عامجا  ظفل  نتشادن  تلالد  ندوب و  لاحلا  هبتشم  هجو  * 

قاـفتا هب  تسا  نکمم  اذـل  تسا  نکمم  هک  یهار  ره  زا  تسا  بوـلطم  تاـبثا  شفدـه  لالدتـسا ، ماـقم  رد  عاـمجا  لـقان  هک : تـسا  نـیا 
. دراد ّلکلا  قافتا  رب  تلالد  لقن  رهاظ  هک  عامجا ، لقن  ماقم  رد  لقان  فالخرب  دـیوج ، کسمت  تسین  فشاک  ببـس  الومعم  هک  یتعامج 

. دراد دوجو  هیداع  همزالم  ناشیا  اب  موصعم  يأر  تقفاوم  رما و  نیا  نایم  هک 

؟ تسیچ يذلا )...  فشکلا  یلع  سیل  هریغ  انبم  هانبم و  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 

هک هناگهد ، هوجو  زا  هجو  نیرخآ  رب  هن  دـنراد و  ار  نآ  ياعدا  هیفوص  هک  تسا  یفـشک  رب  هن  وا  ریغ  عامجا و  لـقان  ياـنبم  هک : تسا  نیا 
. تسا مک  رایسب  دوش  تفای  ماکحا  رد  رگا 

؟ تسیچ هنایفوص  فشک  * 

رد تسا و  هدیسر  نادب  ینامسج  ياهیتخـس  یناسفن و  تاضایر  زا  سپ  کلاس  فراع  هک  تسانف  زا  دعب  ياقب  وحم و  زا  دعب  وحـص  ماقم 
، دنافشکنم راکشآ و  یقیقح  فشک  هب  وا  دزن  ءایشا  همه  هجیتن  رد  هتفای  ءاقترا  نانج  ملاع  هب  نایب  ملاع  زا  هدش ، رقتـسم  نیقیلا  قح  ماقم 

 ... نیعبسلا و ۀجرد  هب  ندیسر  ات  یناسفن  تادهاجم  ریس و  همادا  اذکه  و 

؟ تسیچ خلا ) رمالا ...  هجولا  یلع  و ال   ) ترابع رد  ریخالا  هجو  زا  دارم  * 

. تسا هدروآ  عانقلا  فشک  باتک  رد  يرتست  بانج  هک  تسا  یهوجو  زا  هجو  نیمهدزاود  نیرخآ و 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  روکذم  هجو  لصاح 

عماس یئار و  نآ  نکل  دشاب ، هدرک  لصاح  ناشیا  لوق  هب  ملع  ترضح  نآ  سدقم  دوجو  زا  عامـس  تیؤر و  قیرط  زا  ماما  تبیغ  نامز  رد 
رد نیا  هتبلا  دنک ، نایب  عامجا  ظفل  هب  ار  ترـضح  نآ  هدومرف  رگید ، فرط  زا  ندناسر  شلها  هب  ار  قح  یفرط و  زا  ّرـس  نیا  نامتک  تهج 

. دنکیم ناهنپ  نارگید  زا  ار  نآ  كردم  هک  تسا  یلاح 

؟ تسیچ لماک  روط  هب  ریخا  هجو  هب  عجار  يرتست  لوق  * 

. رشع یناثلا  مامالاب  ابلاغ  یناّثلاک  ّصتخی  رشع و  یناثلا  وه  ددعلا و  هب  ّمتی  رخآ  هجو  هوجولا  هذهب  قحلی  و  هک : تسا  نیا 
وا هنامتک  هئافتخاب و  ارومأم  نکی  مل  هتبیغ و  یف  هتیؤر  عانتمال  ۀیفانملا  ریغلا  هوجولا  دحاب  هنیعب  هلوقب  ملعلا  ءایلوالا  ضعبل  لصحی  نا  وه  و 

و عایّضلا ، ۀعاذالا و  بیذکتلا و  نم  افوخ  عامجالا  ةروصب  لالدتسالا  ماقم  یف  هزربیف  هرما  ۀقیقح  فشکنی  ثیح ال  هب  هنالعاب  ارومأم  ناک 
کلذک مامالا  لوقب  ملعلا  نوکی  اّمبر 

160 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ارهاظ دنتسم  اهل  دجوی  یّتلا ال  ۀفورعملا  لامعالا  تارایّزلا و  نم  ریثک  یف  لصالا  وه 

؟ تسیچ نارمالا )...  یفتنا  اذاف   ) ترابع رد  نارما  زا  دارم  * 

«. عانقلا فشک   » رد روکذم  هجو  هدزاود  زا  ریخا  هجو  هیفوص و  قیرط  هب  تسا  فشک  قیرط 
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؟ تسیچ ةرّرقملا )...  بابسالا  ریاس  نّیعت   ) ترابع رد  بابسالا  رئاس  زا  دارم  * 

. تسا عانقلا » فشک   » رد هروکذم  هوجو  نامه 

؟ تسیچ مهنم )...  ۀعامج  حّرص  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. هیلع ۀعامج  حّرص  هیلع ، ّالاد  ّلکلا و  قافتا  نع  افشاک  عامجالا  ظفل  نوکی  هک : تسا  نینچ  نآ  ریدقت 

؟ تسیچ اّیعامجا ) نوکت  نأ  تداک  ۀلأسملا  هذه  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دننادیم املع  رثکا  قافتا  ار  ترهش  هک  يروط  هب  تسا  املع  لک  قافتا  عامجا  زا  ناشدارم  ینعی 

؟ تسیچ نئارقلا )...  تظحول  اذا  و   ) ترابع رد  ۀلقنلا )  ) و ۀلأسملا ) و  ( ) ترابع  ) هملک هس  زا  دارم  * 

تاملک رد  هک  تسا  ياهمیدق  عورف  زا  ای  هلئـسم : نیا  هک  تسا  نیا  ۀلأسملا )  ) زا دارم  تسا ، ءاملع  همه  قافتا  رب  تلالد  ترابع )  ) زا دارم 
لقان ندوبن  ای  ندوب و  عبتتلا  ریثک  ۀـلقنلا ،)  ) زا دارم  و  دراد . دوجو  نیرخأتم  ناسل  رد  هک  تسا  ياهدـیدج  عورف  زا  اـی  هدوب و  حرطم  امدـق 

. تسا
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. هیلع لیوعتلا  زاوج  روکذملا و  ببسلا  لقن  ۀّیّجح  ۀیناثلا : نتم :
هوحن موصعملا و  لوق  ادع  ام  ۀیاور  مهریغ و  مهیدّلقمل و  اهیلع  ّۀلادلا  مهتارابع  مهلاوقأ و  ءاملعلا و  يواتف  لقنک  ّالإ  سیل  ّهنأل  کلذ  و  - 1

ام اهب و  ّقلعت  اّمم  اهوحن  و  هریرقت - اهنم  فرعی  یّتلا  لاعفألا  لاوقألا و  هتبوجأ و  اهنم  فرعت  یّتلا  ۀلئـسألاک  رابخألا - هنّمـضت  اـم  رئاـس  نم 
ریغ و  مهنم ، ۀعامج  وأ  يوتفلا  يوذ  بهاذملا و  ءارآلا و  یلوأ  رئاس  قاّفتا  و  ةرهّـشلا ، لقنک  و  اهریغ ؛ دـیناسألا و  یف  ةاورلا  رئاس  نع  لقن 

. کلذ
لامجإلا هجو  یلع  هیف  لقنلا  ناک  اّمم  کلذ - ّلک  یف  داحآلا  رابخأ  لوبق  یلع  قرفلا  عیمج  نم  فلخلا  فلّـسلا و  ۀقیرط  ترج  دـق  و  - 2
حیرـصت نود  نم  مهریغ  لقن  یلع  نیدـمتعم  رکذ  امم  ءیـش  نولقنی  اـم  اریثک  مّهنأ  یّتح  اـهریغ - وأ  تاّیعرـشلاب  ّقلعت  اـم  و  لیـصفتلا ، وأ 
كارتشال اـضیأ ، هیف  نحن  اـم  یف  دـحاو  ربخ  لوبق  مزلیف  ملعلا ، ۀـبترم  یلإ  لـصی  مل  نإ  هب و  قوثولا  لوصحل  هیلإ ، دانتـسالا  هنع و  لـقّنلاب 

. ضورفملا وه  امک  لقانلاب  قوثولا  لوصح  موصعم و  ریغ  نع  مولعم  ریغ  لوق  لقن  اهنوک  یف  عیمجلا 
یف رّرق  امک  هلـصأ  نم  دـساف  مهولا  اذـه  ّنأ  عم  دـحاولا - ربخب  هیف  ءاـفتکالا  مدـع  مّهوتی  یّتح  لوصـالا  نم  کـلذ  نم  ءیـش  سیل  و  - 3

رّدـقی اّـمم  ـال  ۀباحـصلا و  ۀّـمئألا و  ّیبنلا و  ناـمز  یف  دـحاولا  ربخ  یلع  اـهیف  داـمتعالا  دـهعی  مل  یّتلا  ةدّدـجتملا  رومـالا  نم  ـال  و  هّلحم -
. رکذ امل  هب  فراعلا  لقن  یلع  لیوعتلا  نم  عنمی  اذه ال  ّنأ  عم  ضعب  نود  ضعبب  هتفرعم  صاصتخا 

162 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

نآ تیجح  هجو  هدش و  رکذ  لوا  همدقم  رد  هک  یببس  لقن  ندوب  تجح  مود : ماقم 

هراشا

: هکنآ رگم  تسین  ببس ) لقن   ) نآ ندوب ) تّجح  دامتعا و  زاوج   ) نآ هجو  و  - 1
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ای دشابیم و  تساهنآ  نیدـلقم  ریغ  نیدـلقم و  يارب  لاوقا  يواتف و  نآرب  لاد  هک  یتارابع  ناشلاوقا و  املع و  يواتف  لقن  هلزنم  هب  نآ  لقن 
دننام دـشاب . شترـضح  ریرقت  لعف و  هلمج  زا  تساهنآ ، نمـضتم  تایاور  رابخا و  هک  يروما  ریاس  زا  موصعم  لوق  يادـعام  لـقن  هلزنم  هب 

هب ای  دوشیم و  هدیمهف  اهنآ  زا  ماما  ریرقت  هک  تسا  یلاعفا  لاوقا و  لقن  هلزنم  هب  ای  یمهفیم و  اهنآ  دوخ  زا  ار  موصعم  خساپ  هک  یتالاؤس 
ای دراد و  دوجو  دیناسا  ریغ  دـیناسا و  رد  هک  ياهلقن  تاور و  ریاس  زا  هچنآ  ای  اهنآ و  تاقلعتم  ینعی : لاعفا  لاوقا و  نآ  هباشم  يروما  هلزنم 

. تسا اوتف  نابحاص  بهاذم و  ارآ و  بابرا  ریاس  قافتا  ترهش و  لقن  هباثم  هب 
هکنآ هچ  دوشیم ، يراج  هدـش  رکذ  روما  مامت  رد  داحآ  رابخا  لوبق  رب  ياهفئاط  هقرف و  ره  زا  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  قیرط  یهاگ  و  - 2
رایسب هچ  هک  اجنآ  ات  هیعرش  ریغ  ای  دشاب و  هدوب  هیعرش  روما  رابخا  قلعتم  هچ  و  لیصفت ، وحن  هب  ای  دشاب  لامجا  وحن  هب  اهنآ  رد  دحاو  ربخ 

لقان هب  هکنیا  ای  هدرک و  يرگید  زا  لقن  هب  حیرـصت  هکنیا  نودـب  دـناهدرک  تیاکح  نارگید  لـقن  داـمتعا  هب  ار  هدـش  داـی  روما  تارـضح ،
هجیتن رد  سپ : دسریمن ، نیقی  ملع و  هبترم  هب  نانیمطا  قوثو و  نیا  هچرگا  هنع . لوقنم  هب  نیلقان )  ) نانیمطا قوثو و  لیلد  هب  دنهد  دانتـسا 

ریغ زا  لقن  هکنیا  رد  هدـش ، دای  روما  ماـمت  كارتشا  لـیلد  هب  تسا  مزـال  تسا ، لـیبق  نیمه  زا  هک  دـحاو ) ربخ   ) هیف نحن  اـم  تیجح  لوبق 
. تسا نانیمطا  قوثو و  لوصح  بجوم  هکلب  دشابیمن  ملع  دیفم  هدوب و  موصعم 

رد دحاو  ربخ  هک   ) مهو نیا  هتـشذگ  نیا  زا  دوش و  دحاو  ربخ  هب  نآ  رد  افتکا  مدع  مّهوت  ات  تسا  لوصا  زا  هن  روما  نیا  زا  کیچیه  و  - 3
ياهثدحتـسم هددـجتم و  روما  زا  هن  و  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  شدوخ  لحم  رد  هک  روطنامه  تسا ، دـساف  یمهو  تسین ) عومـسم  لوصا 

(، دنوش یقلت  هناوتـشپ  نودـب  ات   ) تسا هدوبن  دوهعم  دـحاو  ربخ  هب  اهنآ  رد  دامتعا  ناشیا  هباحـص  راهطا و  همئا  ربمایپ و  نامز  رد  هک  تسا 
اـصاصتخا هکنیا  هن  و  تسا ، هدوب  دامتعا  دروم  جـئار و  مدرم  نایم  رد  راصما  راصعا و  همه  رد  هک  تسا  ياهفراعتم  روما  زا  روما  نیا  هکلب 

هتـشاد رگید  هورگ  زا  ریغ  یهورگ  هب  صاصتخا  اتردن  نآ  هب  تفرعم  هک  ضرف  هب  دنـشاب و  هتـسج  دانتـسا  دامتعا و  نآ  هب  اههورگ  یخرب 
هک تسا  نامه  مه  شلیلد  دیامن . دامتعا  وا  لقن  رب  دناوتیم  هتشاد  دامتعا  لقان  هب  هک  يدرف  میئوگب : هک  تسین  نآ  زا  عنام  رما  نیا  دشاب ،

. دش رکذ 
163 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دراد ار  لکلا  قافتا  رد  عامجا  لقن  ینامز  هچ  * 

. دشاب لاوقا  لقن  ماقم  رد  افرص  لقان  هک  ینامز 

؟ تسا هبتشم  رما  هتشادن و  ار  لکلا  قافتا  رد  روهظ  عامجا  لقن  ینامز  هچ  * 

دیامن لقن  لالدتسا  ماقم  رد  ار  عامجا  لقان  هک  ینامز 

؟ دینک نایب  ار  لالدتسا  ماقم  رد  عامجا  لقن  تیفیک  * 

: لثملا یف  دهد  تبسن  باحصا  ای  املع و  هب  ار  نآ  هکنیا  نودب  دنکیم  لقن  ار  عامجا  اهنت  لقان  هک  تسا  هنوگ  نیدب 
اذـه هکنیا  ای  عامجالا و  هیلع  لدـی  و  دـیوگب : نآ  لالدتـسا  تابثا و  ماقم  رد  درک  نایب  ار  شدوخ  طسوت  هدـش  طابنتـسا  مکح  لقان  یتقو 

. یعامجا مکحلا 
164 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هتفرعم و ال نع  ّینغ  ام ال  یف  ّنظلا  ۀـیافک  یـضتقا  ام  و  قلطم . لوقب  لدـعلا  ۀـقثلا  ربخ  ۀـّیّجح  یلع  ّلد  ام  کلذ  عم  هیلع  ّلدـی  و  - 4 نتم :
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ضیحم یّتش ال  دـصاقمل  مولعلا  بابرأ  رئاس  ءارآ  نیقیرفلا و  ءاملع  لاوقأ  ۀـفرعم  یلا  ۀـجاحلا  ةّدـش  مولعملا  نم  ذإ  ابلاغ ، هریغ  هیلإ  قیرط 
قثوالا و ۀـقثلا و  مهل و  فلاـخملا  مهرثکا و  وا  ۀـّماعلل  قفاوملا  لاوقـالا و  راـبخالا و  نم  ّذاـش  روهـشملا و  هیلع و  عمجملا  ۀـفرعمک  اـهنع ،

ریراقالا یناعم  مهف  ۀّیعرشلا و  بلاطملا  طابنتـسا  ینتبی  اهیلع  یّتلا  ۀّیبرعلا  دعاوق  ةروثنملا و  اهدهاوش  تاغللا و  ۀفرعمک  و  هقفالا ، عروالا و 
. لّمأتملا یلع  یفخی  اّمم ال  کلذ  ریغ  ۀهبتشملا و  تاعاقیالا  دوقعلا و  رئاس  ایاصولا و  و 

رئاـس ارهاـظ و  ۀحّحـصملا  بتکلا  یلا  عوجّرلا  ملعلل و  بجوملا  ریغلا  لـقنلا  يوـس  اـبلاغ  کـلذ  عـیمج  نم  هبتـشا  اـم  یلا  قـیرط  ـال  و  - 5
اذا امّیـس  هیف و ال  نحن  امیف  اهیلع  ادمتعم  ۀّجح  ۀقثلا  دحاولا  ربخ  نوکیف  رکذ ، امیف  اهیلع  لیوعّتلا  اهب و  لمعلا  زاوج  مزلیف  ۀّینظلا ، تارامالا 

ماکحالا و سفن  یف  داحآلا  رابخا  نم  دامتعالا  لوبقلاب و  یلوا  وه  لب  بلاغلا  وه  امک  مارکلا  ءاّلجالا  مالعالا و  لـضافالا  نم  لـقاّنلا  ناـک 
. یفخی امک ال  اهیف  حماستی  مل  امب  یّتش  هوجو  نم  هیف  ۀحماسملا  یلع  ینب  اذل 

165 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لماـش زین  ار  عاـمجا  لـقان  مـالک  تیجح   ) دـنراد هک  یقـالطا  ظاـحل  هب  هقث  دـحاو  ربـخ  هلدا  ماـمت  روکذـم  هلدا  رب  هوـالع  و  - 4 همجرت :

و  ) درادن دوجو  نآ  تفرعم  تخانـش و  زا  يزاینیب  هک  يروما  رد  ار  نظ  ندوب  هدنـسب  تیافک و  هک  يدادسنا ) لیلد   ) هچنآ و  دـنوشیم )
ار لکلا  قافتا  هک  یـسک  ببـس و  لقان  لقن  هب  دامتعا  لیوعت و   ) نیا رب  درادن ، دوجو  نآ  زا  ریغ  یقیرط  و  دومن ) ادیپ  تفرعم  نآ  هب  دـیاب 

يارب مولع  بابرا  رگید  تارظن  یّنس و  هعیش و  ءاملع  لاوقا  تخانـش  هب  دیدش  زاین  تسا  حضاورپ  اریز  دننکیم ؛ تلالد  دنکیم ) تیاکح 
قفاوم ای  هماع  اب  قفاوم  يارآ  بایمک ، لاوقا  رابخا و  ردان و  لئاسم  يروهشم ، روما  هیلع ، عمجم  تارظن  تخانش  نوچمه  فلتخم  دصاقم 

يو ندوب  هقفا  ای  عروا  ای  قثوا  يوار و  ندوب  هقث  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  هدوب و  يرارطـضا  روما  زا  اهنآ  اب  فلاخم  تارظن  اهنآ و  رثکا  اـب 
ینتبم یعرش  ماکحا  بلاطم و  طابنتـسا  هک  ياهیبرع  مولع  دعاوق  رب  یهاگآ  موظنم و  روثنم و  مالک  رد  اهنآ  رب  دهاوش  تاغل و  رب  عالطا  و 
ناهنپ دنمـشیدنا  صخـش  رب  هک  تسا  يزیچ  روما  نیا  ریغ  هبتـشم و  تاعاقیا  دوقع و  ریاس  ایاصو و  ریراقا و  یناـعم  كرد  تساـهنآ و  رب 

. تسا یمازلا  اهنآ  رب  ندش  هاگآ  دشابیمن و 
دامتعا و  دـشاب ) نظ  لوصح  بجوم  ول  و   ) ریغ لقن  زج  هب  دناهبتـشم  هک  هدـش  داـی  روما  زا  یخرب  هب  یباـیتسد  يارب  یهار  یهاـگ  و  - 5

. درادن دوجو  هینظ  تاراما  رگید  هدننکحیحصت و  ياهباتک  هب  عوجر  نآرب و 
. تسا زیاج  مزال و  دش  رکذ  هچنآ  رد  نآ ، هب  دامتعا  لقن و  هب  لمع  هجیتن : رد 

مالعا و لضافا  زا  لقان  رگا  هژیو  هب  تسا  دامتعا  لباق  تجح و  ءاملع ) يواتف  لـقن   ) هیف نحن  اـم  رد  هقث  دـحاو  ربخ  هکنیا : مـالک  لـصاح 
لقن رد  دحاو  ربخ  زا  شریذپ  لوبق و  هب  یلوا  بتارم  هب  ماقم  نیا  رد  دـحاو  ربخ  هکلب  تسا . روطنیمه  ابلاغ  هکنیا  امک  دـشاب ، مارک  هلجا 

لئاسم و لقن  باب  رد  هک  دناهدش  بکترم  یفلتخم  هوجو  زا  ماقم  نیا  رد  یتاحماسم  تارـضح  اذل  تسا و  یعرـش  لئاسم  ماکحا و  سفن 
. دناهدشن لئاق  نآ  هب  ماکحا 

166 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ موصعملا )...  لوق  ادع  ام  ۀیاور  و   ) ترابع زا  دارم  * 

( رابخالا هنّمضت  ام  ریاس  نم   ) هلمج اب  هک  تسا  یلامجا  موصعم  مالک  زا  ریغ  هک  تسا  یلئاسم  لقن  دارم 

؟ تسیچ هتبوجا )...  اهنم  فرعت  یتلا  ۀلئسألاک   ) ترابع زا  دارم  * 

؟ ّفج اذا  صقنی  أ  مالّسلا : هیلع  لاقف  رمتلاب . بطرلا  عیب  نع  هنع  لئس  ّهنا  هک : تسا  هدش  تیاور  لثملا : یف 
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. نذا الف  لاقف : معن : اولاقف :

؟ تسیچ رابخالا ) لوبق  یلع  فلخلا ...  فلسلا و  ۀقیرط  ترج  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 

ربخ هکنآ  زا  معا  دـننکیم  لوبق  الومعم  دـش  رکذ  هک  يروما  مامت  رد  ار  داحآ  راـبخا  ینـس  هعیـش و  زا  نیقحـال  نیقباـس و  هک  تسا  نیا 
. هیعرش ریغ  روما  ای  دشاب و  هدش  عقاو  هیعرش  روما  رابخا  قلعتم  لیصفت ، وحن  هب  ای  دوش و  عقاو  لامجا  وحن  هب  اهنآ  رد  دحاو 

؟ تسیچ دحاو  ربخ  تیجح  لیلد  يرتست  رظن  زا  * 

. یمالسا قرف  هّیعطق  هریس  - 1
. دراد تلالد  زین  عامجا  لقن  تیجح  رب  قالطا  نیا  هک  قلطم  روط  هب  لداع  ربخ  تیجح  هلدا  - 2

. دراد تلالد  تسا ، ّدسنم  ملع  باب  هک  يدراوم  رد  نظ  قلطم  تیجح  رب  هک  دادسنا  لیلد  - 3

؟ تسیچ هلصا )...  نم  دساف  مهولا  اذه  ّنا  عم   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا هتسناد  مهوت  ار  نآ  يرتست  ققحم  هک  تسین ) عومسم  لوصا  رد  دحاو  ربخ   ) هک تسا  نخس  نیا  هب  طوبرم 

؟ تسیچ مهو  نیا  داسف  هجو  * 

ساسا هک  یلوصا  لئاسم  تابثا  داعبتـسا  ای  تسا  نظلاب  لمعلا  ۀمرح  ۀـلاصا  ای  مهوت  نیا  يانبم  اریز  تسا ، دـساف  نآ  يانبم  هک : تسا  نیا 
. دحاو ربخ  لثم : دناعورف 

: هک تسا  نیا  نآ  داسف  هجو  دشاب  نظلاب  لمعلا  ۀمرح  ۀلاصا  انبم  رگا  لاح 
هب هکلب  میهد ، صاـصتخا  نآ  هب  تسا  ینظ  لـیلد  هک  ار  دـحاو  ربـخ  هب  لـمع  اـت  دـناهدشن  جراـخ  لـصا  نیا  تحت  زا  یعرف  لـئاسم  اـهنت 

هتفرگ و رارق  تاقالطا  نیا  لومـشم  زین  لوصا  هیهقف ، عورف  رب  هوالع  هک  دوش  هتفگ  تسا  دحاو  ربخ  تیجح  ّهلدا  رد  هک  یمومع  هظحالم 
: هک تسا  نیا  شداسف  هجو  دشاب  یلوصا  لئاسم  تابثا  داعبتـسا  انبم  رگا  و  درادـن . دوجو  یعنام  دـحاو  ربخ  هب  لمع  رد  زین  لوصا  رد  اذـل 

. دشاب دناوتیمن  زاوج  مدع  رب  لیلد  عنام و  داعبتسا  درجم 
167 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

امیف لّـصحملاک  هتّیّجح  دـعب  لوـقنملا  ببـسلا  ّنأ  ههجو  و  ( 2 . ) ببـسلا کـلذ  نم  ةربتعملا  ۀّـجحلا  فاشکتـسا  لوصح  ( 1 : ) ۀـثلاثلا نتم :
ۀّیرورـضلا و یف  ۀعبات  لّوألا  لکّـشلا  یف  ۀـجیتنلا  تناک  اذـل  هلـصأ و  ۀـّیّنظلا  ۀـّلدألا  نم  ناک  نإ  هلوبق و  هیلع و  دامتعالا  هنم و  فشکتـسی 
هطبـض و ۀهج  نم  هلقن  نیح  لقانلا  لاح  یعاری  نأ  ذـئنیح  یغبنیف  هجاتنإ . ۀـهادب  عم  هیتمّدـقم  ّسخأل  اهریغ  ۀـّینظلا و  ۀـّیملعلا و  ۀـّیرظنلا و 

ّناف اهعئاقو  یلإ  هلوصو  اهنم و  ّتتـشت  امل  هئاصقتـسا  لاوقـألا و  بتکلا و  یلع  هفوقو  هرظن و  غلبم  ملعلا و  یف  هتعاـضب  لـقنلا و  یف  هعّروت 
دیزم یلع  عوضوم  عّبتتم  ریغل  باتک  ّبرف  ( 3 . ) عامجالا اهیف  لوقنملا  بتکلا  لاح  کلذـک  و  اشحاف ، افالتخا  اهیف  فلتخم  ءاـملعلا  لاوحأ 

یف اضیأ  فلتخت  اّهناف  لئاسملا ، داحآ  یف  لاحلا  هلثم  و  ( 4 . ) قیقحتلا ۀّلق  ۀحماسملا و  یلع  عوضوم  عّبتتمل  باتک  ّبر  و  قیقدـتلا ، عّبتتلا و 
مکحلا فالتخال  هلقن  نامز  ۀقّلعتم و  ۀهج  نم  هیلع  ّلدی  ام  لاح  اهئافخ و  ببـسلا و  یلع  هتلالد  حوضو  بسحب  هظفل  لاح  اذـک  و  کلذ .

، تاهجلا ضعب  نم  اتوافت  امهنیب  ّناف  جاجتحالا ، وا  لاوقألا  رکذ  ماقم  یف  عامجالا  يوعد  عوقو  اـضیأ  یعاری  و  ( 5 . ) رهاظ وه  امک  کلذب 
ام ۀـظحالم  دـعب  لقانلا  مالک  هلوانتی  هیـضتقی و  امیف  سابتلا  عقو  اذاف  یفخی ، امک ال  ببـسلا ، رابتعا  یلع  ءانب  دامتعالاب  یلوألا  ناک  اّمبر  و 

راـبتعال هجو  ـال  ذإ  نیقیلا ، ملعلا و  هجو  یلع  لاوقـألا  نم  هتفرعم  نکمی  اـم  کـلذ  عم  ظـحلیل  ّمث  رهاـظلا . وا  نّقیتـملا  وـه  اـمب  ذـخأ  رکذ 
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نع فاشکتـسالا  یف  هب  یفتکا  امل  امولعم  لوقنملا  ناک  ول  ّهنأ  عم  ( 6 . ) لیـصفتلا یلع  مولعملا  نود  عامجالا  لیبس  یلع  لوقنملا  نونظملا 
ام بسحب  فاشکتـسالا  یف  ّقلعت  هل  ام  رئاس  اـضیأ  ظـحلی  و  ( 7 . ) کلذـک نکی  مل  اذإ  فیکف  هیف ، لخد  اهل  یتلا  لاوقـألا  رئاـس  ۀـظحالم 
وا لقنلا  یلع  ۀـمّدقتملا  لاوقالا  نم  ۀـنونظملا و  وا  ۀـمولعملا  رومالا  نم  ناک  ءاوس  داهتجالا  یـضتقم  وه  اـمک  بابـسألا  کـلت  نم  دـمتعی 

. ۀنراقملا وا  ةرّخأتملا 
: همجرت

هجیتن ای  موس و  همدقم 

هراشا

. تسا ءاملع ) لک  قافتا  ینعی :  ) ببس نآ  زا  ربتعم  لیلد  تجح و  فشک  - 1
ربخ تیجح  هیلقن  هیلقع و  هلدا  هلیسو  هب  مود  همدقم  رد   ) شتیجح تابثا )  ) زا سپ  لوقنم  عامجا  هک : تسا  نیا  روکذم  فشک  هجو  و  - 2
هلدا زا  شلصا  رابتعا  هب  لقان  لقن  هچرگا  میـشاب ، هدرک  دامتعا  نآرب  لیـصحت و  ار  نآ  دوخ  ام  هک  تسا  یلّـصحم  عامجا  هلزنم  هب  دحاو )
ینعی  ) نیتمدقم ّسخا  عبات  ندوب ، ینظ  ای  یملع  ندوب ، يرظن  تهادب و  تهج  زا  هجیتن  هعبرا ، لاکـشا  زا  لوا  لکـش  رد  اذل  و  دشاب ، هّینظ 

لقان هطساو  هب  هک   ) هجیتن ندوب  یهیدب  اب  دشاب ) هک  یتیفیک  ره  هب   ) تروص نیا  رد  سپ  دشابیم . يربک ) يرغص و 
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تعاضب لـقن و  رد  شیاوقت  شطبـض و  هوق  تهج  زا  شلقن  ناـمز  هب  تبـسن  ار  لـقان  لاـح  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم ) فشک  لـیلد  نیا 
ببـس هک   ) یعیاـقو هب  شندیـسر  هدـنکارپ و  لاوقا  هب  تبـسن  شقیقحت  یـسررب و  لاوـقا و  بتک و  رب  شعـالطا  هشیدـنا و  نازیم  یملع و 

لقن نآ  رد  تاعامجا  هک  یبتک  هکنانچ  دراد ، یـشحاف  فالتخا  روما  نیا  رد  ءاملع  لاوحا  هک  ارچ  دومن ، تاـعارم  هدـش  ءارآ ) ثودـح 
. دنراد توافت  فلتخم  تاهج  زا  هدش 

هب قلعتم  یباتک  اسبهچ  تسا و  هدش  هتشون  قیقحت  تقد و  تیاهن  رد  لاح  نیع  رد  تسا و  یعبتتم  ریغ  درف  هب  قلعتم  یباتک  اسبهچ  سپ  - 3
. تسا هدش  يزیرهیاپ  تقد  نیرتمک  هحماسم و  ساسا  رب  هکنآ  لاح  تسا و  عبتتم  یصخش 

ظفل اـسبهچ  هکناـنچ ، دـنافلتخم . ندوب  یحطـس  قـیمع و  ثیح  زا  زین  اـهنآ  هک  اریز  تسا ؛ نینچنیا  لـئاسم  کـیاکی  رد  تیفیک  و  - 4
، دـنراد فالتخا  مه  اب  تسا  یفخم  ای  نشور و  شتلالد  هکنیا  بسح  هب  دراد ) روکذـم  ببـس  رب  تلالد  هک  یترابع  و   ) عامجا زا  فشاک 

فلتخم زین  تسا  بترتم  اهلقن  نیا  رب  هک  یمکح  اذـل  هدوب و  لیخد  روکذـم  تلالد  ققحت  رد  نآ  نامز  لقن و  قلعتم  زا  کـیره  هچناـنچ 
. درادن ناهرب  هب  يزاین  تسا و  نشور  بلطم  نیا  هک  روطنامه  دوشیم ،

و دراد ، دوجو  توافت  تاهج  یخرب  زا  ود  نیا  نایم  اریز  دوشیم ؛ تیاعر  لالدتـسا  ای  لاوقا  زا  کیره  ماقم  رد  عاـمجا  ياـعدا  عوقو  - 5
تسا لوا  مسق  زا  رتهتسیاش  رابتعا  رظن  زا  لوا  عون  عامجا  اسبهچ 

هچنآ ای  نّقیتم و  هچنآ  هب  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  زا  دعب  دوش ، عقاو  یهابتـشا  لامجا و  تسا  نآ  یـضتقم  لقان  مالک  هچنآ  رد  یتقو  سپ 
وحن هب  شتخانش  تفرعم و  هک  ار  لاوقا  زا  هچنآ  دننک  هارمه  هظحالم و  نآ  اب  سپـس  دوش ، ذخا  دوشیم  هدافتـسا  شمالک  رهاظ  زا  لقاال 

ار نآ  دنروآ و  يور  یلامجا  لوقنم  هب  هدومن و  اهر  ار  نآ  لاوقا ، رب  یلیـصفت  هطاحا  اب  درادن  یهجو  هکنآ  هچ  تسا . نکمم  نیقی  ملع و 
. دنهد رارق  تجح 

تجح فشک  رد  ییازـسب  تلاخد  هک  رگید  لاوقا  هظحالم  زا  ار  ام  دوبیم ، مه  نشور  مولعم و  یلامجا )  ) لوقنم رگا  هتـشذگ  نیا  زا  - 6
. دشاب ینظ  دشابن و  هنوگ  نیا  هکنیا  هب  دسر  هچ  درکیمن ، تیافک  هربتعم  تجح  فاشکتسا  رد  دنراد 

ماقم رد  هک  هچنآ  بسح  هب  موصعم  يأر  فاشکتسا  رد  هک  يروما  ریاس  لوقنم ،) عامجا  اب  هدش  لیصحت  لاوقا  هظحالم   ) زا ریغ  زین  و  - 7
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ّهلدا زا  هکنیا  زا  معا  تسا ، نیمه  داهتجا  ياضتقم  هک  روطنامه  دوشیم  عقاو  مامضنا  هظحالم و  دروم  دریگیم  رارق  دامتعا  دروم  بابسا 
هب لقن ، اب  نامزمه  ای  هتشگ و  مولعم  شیارب  نآ  زا  سپ  ای  هدروآ و  تسد  هب  لقان  زا  لبق  ار  اهنآ  دوخ ، هک  یلاوقا  دنـشاب ، هّیملع  ای  هّینظ و 

. دریگب رارق  رابتعا  ظاحل و  دروم  دیاب  یعقاو  مکح  هب  ندیسر  تهج  هدرک  ادیپ  یهاگآ  اهنآ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا لبق  تامدقم  هجیتن  تقیقح  رد  ای  تسا و  موس  همدقم  ۀثلاثلا )  ) زا دارم  ایآ  * 

. تسا لبق  همدقم  ود  هجیتن  تقیقح  رد  نیا  هک  دیمهف  ناوتیم  هدش  هدروآ  همدقم  نیا  لیذ  رد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب 

؟ تسیچ لّصحملاک )...  هتّیّجح  دعب  لوقنملا  ببّسلا  ّنا  ههجو  و   ) ترابع رد  لصحملاک )  ) زا دارم  * 

تروص نیا  رد  مینکیم  فشک  ار  يربتعم  لیلد  تجح و  دوجو  نآ  زا  هک  دـشاب  یقافتا  نییلوصالا ، دـنع  لصحم  عامجا  زا  دارم  رگا  - 1
: هک تسا  نیا  قوف  ترابع  زا  دارم 

فـشک نآ  زا  هک  تسا  یلـصحم  عاـمجا  هلزنم  هب  دـیدرگ ، تّجح  دـحاو ، ربخ  تیجح  هّیلقع  هّیلقن و  ّهلدا  اـب  لوقنم  عاـمجا  هکنآ  زا  سپ 
راثآ هاوخ  دوش ، بترتم  مه  لوقنم  عامجا  رب  دـیاب  تسا  بترتم  لصحم  عامجا  رب  هک  ياهیعرـش  راثآ  ماـمت  اذـل  دوشیم و  لـصاح  یعطق 

. دنشاب هطساویب  ای  هطساو و  اب  روکذم 
هدومن لیصحت  ار  نآ  شدوخ  لقان  تسا ، بترتم  نآرب  هک  یعطق  فشک  زا  رظن  عطق  اب  هک  دشاب  یقافتا  لصحم  عامجا  زا  دارم  رگا  و  - 2
صخـش هک  تسا  یئارآ  لاوقا و  لثم : دـندیدرگ  لقن  هکنآ  زا  سپ  لوقنم  لاوقا  هک : تسا  نیا  قوف  ترابع  زا  دارم  تروص  نیا  رد  تسا 

هدروآ تسد  هب  ار  نآ  دوخ  وا  دـشاب و  لصحم  هیلا  لوقنم  هب  تبـسن  عاـمجا  نیا  رگا  - 3 هجیتن : رد  دشاب  هدرک  لیـصحت  ار  اهنآ  شدوخ 
زین هدومن  لقن  شیارب  یلداع  صخـش  ار  نآ  هک  نونکا  تسا ) یعطق  لـیلد  اـب  تنـس  ینعی :  ) هربتعم تجح  مزلتـسم  هک  روطناـمه  دـشاب ،

. تسا یعطق  لیلد  اب  تنس  اب  هارمه 

؟ دراد هیف  نحن  ام  هب  یطبر  هچ  روکذم  بلطم  * 

ینظ هلدا  ءزج  نکل  ، ) دـشابیم ینظ  هلدا  هلمج  زا  تسا و  هدوب  دـحاو  ربخ  هک  شلـصا  طانم  هب  لقان  لقن  هچرگا  مییوگیم : زین  اجنیا  رد 
. مییامن زارحا  یملع  فشک  هب  ار  يربتعم  لیلد  نآ  زا  ناوتب  هک  درادن  تافانم  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم ) بوسحم 

؟ دوشیم هچ  قوف  بلاطم  لصاح  * 

. دش هدروآ  خلا ) ذئنیح ...  یغبنیف   ) ترابع همجرت  رد  بلطم  لصاح 

؟ تسیچ هلصا ) ۀّینظ  رابتعاب   ) ترابع زا  دارم  * 

. دوشیم بوسحم  ینظ  هلدا  هلمج  زا  هک  تسا  دحاو  ربخ  لوقنم ، عامجا  لصا  زا  دارم  تسا و  لوقنم  عامجا  لصا  هلصا ، زا  دارم 

؟ تسیچ ذئنیح )..  یغبنیف   ) ترابع رد  ذئنیح )  ) حالطصا زا  دارم  * 
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. دشابیم ۀثالثلا  تامدقملا  دیهمت  نیح 
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؟ تسیچ خلا ) یتلا ...  ةدّدجتملا  رومالا  نم  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 

ای ربمایپ و  نامز  هب  هریـس  ندـش  یهتنم  موزل  و  نآ ، هلیـسو  هب  عامجا  لقن  ندومن  تجح  هریـس و  هب  يرتست  بانج  کـسمت  هک : تسا  نیا 
دـشابن موصعم  نامز  هب  یهتنم  هک  ياهددـجتم  روما  زا  کیچـیه  رظن ، دروم  رما  تیجح  تاـبثا  موصعم و  ریرقت  زارحا  تهج  همئا  زا  یکی 

. تسین

؟ تسیچ ضعب )...  نود  ضعبب  هتفرعم  صاصتخا  ردنی  اّمم  و ال   ) زا دارم  * 

دنـشاب و هتـشاد  عالطا  ملع و  نآ  زا  یکدنا  دارفا  تردـن و  هب  عوقو  ققحت و  تروص  رد  هک  تسین  يروما  زا  ءاملع  عامجا  هک : تسا  نیا 
. دنوشیم علطم  نآ  زا  همه  دراد  هک  یتیعقوم  رطاخ  هب  عوقو  تروص  رد  هکلب  دنشاب ، ربخیب  نآ  هب  یهاگآ  زا  نارگید 

؟ تسیچ قلطم )...  لوقب  لدعلا  ۀقثلا  ربخ  هتّیّجح  یلع   ) زا دارم  * 

. دنوشیم مه  عامجا  لقان  مالک  تیجح  لماش  هک  تسا  دحاو  ربخ  تیجح  ّهلدا  قالطا 

؟ تسیچ نظلا )...  ۀیافک  یضتقا  ام  و   ) زا دارم  * 

. تخانش ار  اهنآ  دیاب  هک  يروما  رد  تسا  نظ  ندومن  تیافک  نآ  ياضتقم  هک  تسا  يدادسنا  لیلد 

؟ تسیچ ۀحماسملا )...  یلع  ینب  اذل  و   ) زا دارم  * 

نینچ دـحاو  ربخ  لقان  رد  هک  دـناهدرک  یتاحماسم  عامجا  لقان  رد  هلمج  زا  تسا ، هحماسم  رب  هدـش  دای  روما  لـقان ، رد  اـملع  ياـنب  ینعی :
. دناهدرکن

؟ تسیچ خلا ) مل ...  امب  یّتش  هوجو  نم   ) زا دارم  * 

: هلمج زا  دناهتشاذگ  هحماسم  رب  اهنآ  رد  ار  انب  املع  هک  تسا  یهوجو 
لمع رابخا  نیا  هب  تاغل  باب  رد  هکنآ  لاح  دـننکیمن و  لـمع  دـحاو  ربخ  هب  ناـشیا  نیعباـت  یـضترم و  دیـس  لـثم  ءاـهقف  زا  يرایـسب  - 1

. دننکیم
هکنآ لاح  دنوش و  هیکزت  لداع  رفن  ود  هلیـسو  هب  دیاب  دحاو  رابخا  رد  ربخ  تاور  زا  کیره  هک  دندقتعم  یناث  دیهـش  لثم  اهقف  یخرب  - 2

. دناهدومرفن ظاحل  ار  طرش  نیا  ماکحا  هب  تبسن  دحاو  ربخ  ریغ  رد 
طرـش نیا  هکنآ  لاح  دشاب و  یماما  لداع و  تسا  مزال  ماکحا  رد  ربخ  يوار  تسا  هدومرف  لوصالا » ةّدع   » رد خیـش  لثم  ءاهقف  یخرب  - 3

. دناهدرکن ظاحل  ماکحا  ریغ  رد  ار 
ظاـحل ماـکحا  ریغ  رد  ار  طرـش  نـیا  هـکنآ  لاـح  دناهتـسناد و  طرـش  ماـکحا ، هـب  تبـسن  ربـخ  يوار  رد  ار  طبـض  باحـصا  زا  یخرب  - 4

. دناهدومرفن

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 608 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ ۀقلعتم )...  ۀهج  نم   ) ترابع زا  دارم  * 

انئاملع عمجا  دیوگیم : یهاگ  انباحصا 2 - عمجا  دیوگیم : یهاگ  - 1 هک : ارچ  تسا ، لقن  قلعتم  زا  دارم 
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. دناتوافتم ناشقلعتم  ظاحل  هب  ظافلا  نیا  تسا  دوهشم  هکنانچ  مالسالا و  ءاملع  عمجا  دیوگیم : یهاگ  - 3

؟ تسیچ خلا ) عامجالا ...  يوعد  عوقو  اضیا  یعاری  و   ) ترابع زا  دارم  * 

قرف تسا  هدـش  عقاو  جاجتحا  لالدتـسا و  ماقم  رد  هک  یعامجا  ياعدا  اـب  لاوقا ، رکذ  ماـقم  رد  عاـمجا  ياـعدا  ناـیم  دـیاب  هک : تسا  نیا 
مود مسق  زا  رتهتـسیاش  رابتعا  دامتعا و  رظن  زا  لوا  عون  عامجا  اسبهچ  و  دشابیم ، توافت  تاهج  یخرب  زا  ود  نآ  نایم  هک  ارچ  تشاذـگ ،

. تسا

؟ تسیچ لوا  عامجا  رد  روکذم  تیولوا  تلع  * 

قافتا تابثا  شدوصقم  اهنآ و  تیاکح  شدصق  لقان ، افرص  هک  یببس  لقن  هب  ضرف  نیا  رد  هک  اریز  مینادب ؛ ربتعم  ار  ببـس  هک : تسا  نیا 
انتعا و نادـنچ  هدوب و  ناهرب  هماقا  شدوخ و  ياعدـم  تابثا  شدارم  عامجا ، یکاح  هک  يدروم  ات  دومن  دامتعا  ناوتیم  رتهب  تسا ، اـملع 

. درادن املع  قافتا  ارآ و  لقن  رد  یتقد 

؟ تسیچ ببّسلا )...  رابتعا  یلع  ءانب   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

فاشکنا ثیح  زا  ود  ره  هک  ارچ  دـشابیمن ، یقرف  چـیه  مسق  ود  نیا  نایم  دـشاب  رابتعا  دروم  لـقان  يارب  فاـشکنا  هک  یتروص  رد  ینعی :
. دنشابیم يواسم  دحتم و  مه  اب  ربتعم  لیلد 

؟ تسیچ هّبن ) دق  هّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 

عانقلا و  ) باتک ود  رد  يرتست  موحرم  نانخـس  هدـیکچ  هصالخ و  دروآ ، ام  يارب  ییاهن  رظن  ناونع  هب  خیـش  اـتیاهن  ار  هچنآ  هک : تسا  نیا 
نیع دشاب ، هدش  عقاو  تلفغ  دروم  دنچ  یتاکن  هک  دهدیم  لامتحا  هدوب  ارذگ  ناشیا  هعلاطم  نوچ  نکل  تسا ، هقیاضم ) هعـساوم و  هلاسر 

. مینک طابنتسا  نآ  زا  يدیدج  بلاطم  دیاش  هدومن  لقن  ام  يارب  ار  يرتست  تارابع 

؟ تسیچ يرتست  بلاطم  لصاح  * 

يریرقت ای  یلوخد و  عامجا  لیبق  زا  رگا  رگید ، ظافلا  اب  ای  دـشاب و  عامجا  ظفل  اب  هچ  دوشیم  لقن  اهباتک  رد  هک  یتاعامجا  هک : تسا  نیا 
رارق ثحب  دروم  هلحرم  ود  رد  دـشاب  یـسدح  عاـمجا  لـیبق  زا  رگا  یلو  تسا  شزرا  ياراد  تسا  موصعم  لوق  لـقن  هکنیا  باـب  زا  دـشاب ،

: دریگیم
. تسا فشاک  ببس و  لقن  ظاحل  هب  لوقنم  عامجا  تیجح  لوا : هلحرم 

. تسا فشکنم  ببسم و  لقن  ظاحل  هب  لوقنم  عامجا  تیجح  مدع  مود : هلحرم 
: هلمج زا  دومن  ثحب  ماقم  ود  رد  دیاب  لوا  هلحرم  هب  عجار  لاح :

؟ هن ای  دنتسه  ّلکلا ) قافتا   ) ببس لقن  هلوقنم ، تاعامجا  نیا  ایآ  هک  دوشیم  ثحب  ماقم  نیا  رد  هک  توبث ، ماقم  - 1
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؟ هن ای  دنراد  تیجح  ایآ  دنشاب ، ببس  لقن  تاعامجا  نیا  هک  ضرف  هب  دوشیم  ثحب  ماقم  نیا  رد  هک  تابثا ، ماقم  - 2

؟ تسا هدرک  هچ  روکذم  ماقم  ود  نییبت  يارب  يرتست  بانج  * 

: تقیقح رد  هک  تسا  هدومن  لابند  ار  ثحب  هجیتن  کی  همدقم و  ود  ای  همدقم و  هس  اب 
: موس همدقم  رد  دنکیم و  یتابثا  ثحب  مود : همدقم  رد  دنکیم ، یتوبث  ثحب  لوا : همدقم  رد 

. دنکیم يریگهجیتن 

؟ دوشیم عورش  هنوگچ  یتوبث  ثحب  ای  لوا  همدقم  * 

؟ هن ای  دنراد  ّلکلا ) قافتا  ینعی :  ) ببس لقن  رب  تلالد  باحصالا و ...  قّفتا  ای  ءاملعلا و  عمجا  نوچمه  یظافلا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  اب 

؟ دهدیم لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  يرتست  بانج  * 

دهاوخن یـشزرا  لوقنم  عامجا  هنرگو  دوش  تباث  دـیاب  امتح  هک  تسا  يرما  ّلکلا  قاـفتا  ببـس و  لـقن  رب  ظاـفلا  نیا  تلـالد  دـیامرفیم :
تلالد نیا  دـنراد و  تلالد  ّلکلا  قافتا  رب  قافتا و ...  عامجا و  لیبق  زا  املع  نایم  رد  هلوادـتم  ظافلا  تسا و  تباث  اـنعم  نیا  نکل  تشاد ،

رهاظ نیا  رب  ار  مالک  تسا  هدـماین  فالخرب  هنیرق  هک  ینامز  ات  دـهدیم و  ناشن  ار  اـنعم  نیا  عاـمجا ، ظـفل  رهاـظ  هک  ارچ  تسا ، يروهظ 
. مینکیم لمح 

خـساپ هچ  يوتف  عبتت و  ساسارب  هن  دشاب و  عامجا  یعدم  دوخ  داهتجا  سدـح و  رب  ینتبم  هلوقنم  تاعامجا  نیا  دـیاش  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 
؟ دهدیم

رگا ای  و  دهدیم ؟ خساپ  هچ  يوتف  هن  تسا و  تیاور  رب  عامجا  عامجا ، ياعدا  نیا  زا  عامجا  یعدم  دارم  دـیاش  هک  دوش  لاکـشا  رگا  ای  و 
اراهظا نکل  دشاب ، هدینش  ماما  نابز  زا  ار  یعرش  مکح  تسا و  هدش  فرشم  جع )  ) رصع ماما  رضحم  هب  عامجا  لقان  دیاش  هک  دوش  لاکشا 

نیا هیفوص  ینابم  ساسارب  دـیاش  هک  دوش  لاکـشا  رگا  ای  و  دـهدیم ؟ خـساپ  هچ  يرتست  دـشاب  هدومن  عامجا  ياعدا  ّرـسلل  اـنامتک  قحلل و 
؟ دـهدیم یخـساپ  هچ  يرتست  عبتت ، ساسارب  هن  دـنکیم و  عامجا  ياعدا  هتفایرد و  ار  یعرـش  مکح  هفـشاکم ، تاـضایر و  هار  زا  صخش 

؟ تباث رما  وه  و  دیوگیم : اجک  زا  يرتست  بانج  تسا ، لمتحم  قوف  تالاکشا  زا  کیره  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح :
هب زاین  هدوب و  عامجا  ظفل  رهاظ  فالخ  هک  انعم  نیدب  دناعوقولاردان ، یلوغشین و  روکذـم  تالامتحا  هک : دـهدیم  خـساپ  يرتست  بانج 

. دراد تابثا  هنیرق و 
: زا تسا  ترابع  نآ  دشاب و  هتشاد  تینوناق  هدوب و  یئالقع  هک  تسا  دنمشزرا  یلامتحا  نآ  نیاربانب :

. فراص هنع  فرصی  مل  ام  هرهاظ  یلع  ظفللا  لمح 
هجوت تالامتحا  ریاس  هب  دراد و  لکلا  قافتا  رد  روهظ  ۀصاخلا  هماعلا و  دنع  عامجا  هملک  لاح 
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تفلاخم رگا  دـیوگب : لقان  رگا  هژیو  هب  دـننکیم ، ببـس  لقن  ام  يارب  هلوقنم  تاـعامجا  نیا  تفگ : دـیاب  توبث  ماـقم  رد  سپ : دوشیمن .

تسا یعامجا  هلئـسم  نیا  دیوگب : رگا  ای  و  دیوگیم . صحفت  يور  زا  هک  تسا  صخـشم  مولعم و  هک  دشیم  یعامجا  هلئـسم  دوبن  ینالف 
. تسا عبتت  يور  زا  مه  زاب  دنراد  فالتخا  ءاملع  هلئسم  نالف  رد  نکل 
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؟ دنکیمن توافت  هیجراخ  نئارق  ظاحل  هب  بلطم  يرتست  رظن  زا  ایآ  * 

. دنکیم توافت  بلطم  هیجراخ  نئارق  ظاحل  هب  یهاگ  ارچ ،
رد یهاگ  هلئـسم ، تهج  زا  دـنکیم و  لـقن  ار  نیفورعم  قاـفتا  یکی  دـنکیم و  لـقن  ار  لـکلا  قاـفتا  یکی  تراـبع ، تهج  زا  لـثملا : یف 
. تسا هدوبن  نونعم  الصا  نونکات  تسا و  هثدحتسم  هک  دوشیم  عامجا  ياعدا  یهاگ  تسا و  همیدق  هک  دوشیم  عامجا  ياعدا  ياهلأسم 

تسا و هدومن  صحفت  هقف  رد  هتشذگ و  شرمع  زا  لاس  هک 80  دنکیم  عامجا  لقن  يدهتجم  یهاگ  لقان : دارفا  بسح  هب  لثملا : یف  ای  و 
. دنرگید یخرب  زا  رتيوق  یخرب  دنتسین و  يواسم  ود  نیا  هک  دنکیم ، عامجا  ياعدا  یناوج  نینس  رد  دهتجم  یهاگ 

: لاحرههب
ببـس لقن  دراد و  شزرا  ام  يارب  میروآ  تسد  هب  دـحاو  رـصع  رد  لقا  دـح  ار  لکلا  قافتا  نئارق ، کمک  هب  ای  مـالک و  رهاـظ  زا  اـم  رگا 

: هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  تاراما  مامضنا  اب  نکل  دوشیم .
. اعطق تسا  موصعم  لوق  فشک ، یهاگ  - 1

. تسا یعطق  لیلد  فشک ، یهاگ  - 2
. تسا ربتعم  ینظ  لیلد  فشک ، یهاگ  - 3

. دراد شزرا  هقف  باب  رد  دشاب  هک  قوف  ياهفشک  زا  کیره  هتکن :

؟ دوشیم عورش  هنوگچ  یتابثا  ثحب  ای  مود  همدقم  * 

؟ هن ای  دراد  تیجح  ببس  لقن  هیحان  زا  لوقنم  عامجا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  اب 

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  يرتست  خساپ  * 

. تسا ربتعم  هیواز  نیا  زا  عامجا  هلب  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ قوف  هیواز  زا  عامجا  ندوب  ربتعم  رب  يرتست  لیلد  نیلوا  * 

. دشابیم ملاع  ءالقع  همه  هکلب  تما و  همه  هکلب  مالسا و  ياملع  هرمتسم  هریس 

؟ میراد تیاور  عون  دنچ  دییامرفب  ۀمّدقم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

. هحلطصم ریغ  تیاور  هحلطصم و  تیاور  عون : ود 
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؟ تسا یتیاور  هنوگچ  هحلطصم  تیاور  * 

. موصعم ریرقت  ای  لعف و  ای  لوق  لقن  زا  تسا  ترابع 
. اذک لعف  ای  اذک و  اذک و  قاصلا  لاق  دیوگیم : هرارز  لثملا : یف 

؟ تسا یتیاور  هنوگچ  هحلطصم  ریغ  تیاور  * 
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هن و ای  دشاب و  طوبرم  ماما  لوق  هب  میقتسم  ریغ  هکنیا  زا  معا  دشابیمن ، ماما  لوق  هب  طوبرم  امیقتـسم  هک  يروما  مامت  لقن  زا  تسا  ترابع 
. روما رگید  زا  ربخ  موصعم 2 - زا  ربخ  - 1 میراد : ربخ  مسق  ود  ام  رگید : ترابع  هب  رگید ؛ روما  ای  دشاب و  عرش  ماکحا  اب  هطبار  رد  هچ 

؟ دشاب روکذم  عامجا  رب  لیلد  دناوتیم  هنوگچ  ناملسم  تما  هرمتسم  هریس  قوف ، یتامدقم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 

لقن نارگید  اـی  عجرم و  نآ  نیدـّلقم  يارب  ار  دـیلقت  عجرم  ياوـتف  یقوـثو  دروـم  درف  یتـقو  هک  دوـب  نیا  رب  ناناملـسم  هرمتـسم  هریـس  - 1
. درکیم لوبق  ارچ  نوچ و  نودب  هدنونش  درکیم ،

ار نآ  ناناملـسم  درکیم  لقن  ار  موصعم  ریرقت  لـعف و  لوق و  زا  ریغ  روما  ریاـس  زا  ثیدـح  يوار  یتقو  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  هریـس  و  - 2
. دنتفریذپیم

لئاس لاؤس  اجنیا  ات  لاح : دراد ؟ ار  مکح  نالف  عوضوم ، نالف  ایآ  هللا  لوسر  نبا  ای  دیـسرپ : ماما  زا  یـصخش  هک  درکیم  لـقن  لـثملا : یف 
ما ال، معن  مالّسلا  هیلع  باجاف  تفگ : لاؤس  لقن  لابند  هب  يوار  هک  یماگنه  تفریذپیم و  ار  نیا  هدنونش  نکل  حلطصم ، تیاور  هن  دوب و 

. دومنیم تفایرد  ار  بلطم  لئاس  لاؤس  نآرب  ماما  خساپ  نیا  قیبطت  اب  هدنونش 
لقتنم ماما  ریرقت  هب  هدنونـش  اـجنیا  زا  درک ، توکـس  ماـما  تفگیم : سپـس  دومنیم  لـقن  ار  نارگید  يارآ  لاوقا و  يوار  لـثملا : یف  اـی 

. دشیم
 ... ار و ماما  ریرقت  سپس  درکیم  لقن  ار  نارگید  لاعفا  لثملا : یف  ای 

. دشابیمن هحلطصم  تیاور  موصعم  زا  ریغ  نارگید  لاعفا  لاوقا و  لقن  هتکن :
هکنیا ای  دومنیم و  لقن  ثیداحا  تاـملک  یناـعم  اـب  هطبار  رد  ار  يوغل  لوق  یقثوم  درف  رگا  هک  تسا  يراـج  نیا  رب  هرمتـسم  هریـس  و  - 3

. درکیم لوبق  بطاخم  دشابیمن  حلطصم  تیاور  هکنیا  اب  دومنیم ، لقن  يوحن  الثم  هدعاق  نالف  رب  ار  برع  يابدا  يارآ 
تسا و هقث  سکنـالف  تفگیم : لـثملا  یف  دومنیم و  لـقن  يزیچ  ثیدـح  لاـجر  زا  یقوـثو  دروـم  درف  رگا  هک  تسا  نینچ  هریـس  و  - 4

. دنتفریذپیم وا  زا  دومنیم  لقن  ار  يزیچ  گرزب  ياملع  لوق  زا  ثیدح  لاجر  نوماریپ  رگا  ای  و  باذک و ...  سکنالف 
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: دـیوگب لثملا ، یف  دـیامن ، لقن  ناشدوخ  یـصصخت  هتـشر  رد  ار  نارظنبحاص  رگید  رظن  قاـفتا  يدرف  رگا  هک  تسا  نیا  رب  هریـس  و  - 5
. تسین هحلطصم  تیاور  دنچره  دنکیم  لوبق  تسا ، نینچ  عامجالاب  امکح  ای  هفسالف و  رظن  زا  بلطم  نالف 

هتفریذـپ دـنیامن  ناونع  ار  یبلطم  یحیـسم ) يدوهی و   ) نایدا ریاـس  نادنمـشناد  زا  یقثوم  علطم و  درف  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  رب  هریـس  - 6
. دوشیم

؟ دراد دوجو  هریس  زا  هروکذم  دراوم  اب  ّلکلا ) قافتا  عامجا و  لقن  ینعی :  ) هیف نحن  ام  نایم  یطابترا  هچ  * 

: هلمج زا  دناكرتشم  روما  نیا  اب  یفلتخم  دراوم  رد 
. تسین روآنیقی  هدنونش  يارب  هک  تسا  تیاکح  زا  یعون  اهنیا  مامت  هکنیا  - 1

. تسا موصعم  ریغ  زا  لقن  ینعی : حلطصم  ریغ  تیاور  اهنیا  مامت  - 2
. میریذپیم ار  بلطم  هک  تسا  لقان  هب  ام  قوثو  دامتعا و  اهنیا  مامت  رد  - 3

؟ تسیچ يرتست  رظن  زا  روکذم  بلاطم  لصاح  * 

. تسا لوقنم ) عامجا   ) هیف نحن  ام  رد  ربخ  یلوبق  طانم  نامه  هروکذم ، دراوم  رد  ربخ  یلوبق  طانم  هک : تسا  نیا 
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. دنریذپب ار  نآ  هک  تسا  نیا  رب  ناهج  نادنمدرخ  همه  هکلب  نیملسم و  هرمتسم  هریس  نیاربانب :

؟ دراد یشزرا  روما  نیا  رد  هقث  دحاو  ربخ  ایآ  * 

. درادن شزرا  اهنیا  رد  هقث  دحاو  ربخ  دیئوگب : امش  هکنیا  ات  نید ، لوصا  زا  هن  دناهقف و  لوصا  زا  هن  هروکذم  روما  - 1
. تسا نید  لوصا  هب  طوبرم  درادن  شزرا  هقث  دحاو  ربخ  هک  دیاهدینش  رگا  - 2

. شزرا ياراد  تسا و  تجح  ّتیجح ، هلأسم  هقف و  لوصا  رد  هقث  دحاو  ربخ  - 3
نیا زا  هقث  دـحاو  ربخ  هیعطق  نیهارب  مکح  هب  نکل  تسا ، نظ  هب  لـمع  تمرح  یلوا  لـصا  تسا و  نونظ  هلمج  زا  دـحاو  ربـخ  هچرگا  - 4

. تسا هدش  انثتسا  لصا 
یعطق و باحصا ، راهطا و  همئا  ربمایپ و  نامز  رد  دییوگب  ات  دنتسین  هددجتم  روما  هثدحتسم و  لئاسم  هلمج  زا  هریـس ، زا  روکذم  دراوم  - 5

. دسرب موصعم  نامز  هب  هک  دراد  شزرا  ياهریس  دییوگب  ای  دومن و  دامتعا  هقث  ربخ  هب  دوشب  مه  دراوم  نیا  رد  هک  هدیدرگن  ملسم 
. تسا هدش  رقتسم  نآرب  القع  هریس  هتشاد و  دوجو  زورما  ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  تسا  یلئاسم  روما  نیا  رتشیب  - 6

176 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ياهریـس نینچ  دییوگب : امـش  ات  دـشاب ، یـصاخ  هورگ  ای  درف و  هب  صوصخم  اهنآ  هب  یهاگآ  هک  دنتـسین  يروما  زا  روکذـم  ياههنومن  - 7

. هدوب مومع  هب  التبم  اهنآ  زا  رایسب  هکلب  تسین ، ملسم  مومعلا  دنع 
دامتعا مه  فراع  درف  ربخ  هب  یتح  هک  دوشیمن  ثعاب  نیصصختم  هورگ  هب  اهنآ  نتشاد  صاصتخا  دشاب ، یصصخت  روما  هک  ضرف  هب  - 8

. مینکن
فراع رابخا  نکل  تسین ، لوبق  دروم  اهنآ  دروم  رد  یـسکره  شرازگ  دننادیمن و  ار  نآ  همه  هک  یـصصخت  لئاسم  رد  رگید : ترابع  هب 

. دشابیم لوقنم  ةرمتسملا  ةریسلل  ّلکلا  دنع  یصصخت ، روما  نآ  هب 
. تسا هرمتسم  هریس  لوقنم  عامجا  ندوب  ربتعم  رب  لوا  لیلد  سپ :

؟ تسیچ هروکذم  هیواز  زا  لوقنم  عامجا  ندوب  ربتعم  رب  يرتست  لیلد  نیمود  * 

هک دشاب  موصعم  ریرقت  لعف و  لوق و  زا  ربخ  هچ  دیامنیم ، تجح  ار  یـسح  دـحاو  ياهربخ  قلطم  دـحاو  ربخ  تیجح  هلدا  هک : تسا  نیا 
تسا و یسح  ربخ  نکل  دشابیمن ، حلطصم  تیاور  هک  دشاب ، ترهش  عامجا و  لقن  زا  ربخ  هچ  دوشیم و  حلطـصم  تیاور  هب  ریبعت  نآ  زا 

. دوشیم هتشادرب  لصا  اب  مه  تالامتحا  ریاس  درادن و  بذک  دمعت  لامتحا 
. تسا تّجح  ببس  لقن  ظاحل  هب  لوقنم ، عامجا  هروکذم ، هلدا  مکح  هب  سپ :

؟ تسیچ ببس  لقن  ظاحل  هب  لوقنم  عامجا  رابتعا  رب  يرتست  لیلد  نیموس  * 

: هک انعم  نیدب  تسا ، دادسنا  لیلد 
رما نآ  هب  هبسنلاب  ملع  هار  نکل  میشاب و  هتشاد  نآ  هب  ندرک  لمع  رما و  نآ  تخانـش  هب  زاین  روما  زا  يرما  هب  تبـسن  ام  هک  يدروم  ره  رد 

رذعت اذا  دنیوگیم : هک  تسا  نییلوصا  نخـس  نامه  بلطم  نیا  مینک و  لمع  نظ  هب  دروم  نآ  رد  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  دشاب ، دودسم 
. هماقم نظلا  ماق  ملعلا 

؟ دراد روکذم  یلک  نوناق  اب  یطابترا  هچ  لوقنم ) عامجا  رابتعا   ) هیف نحن  ام  * 
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. دشابیم يربک )  ) روبزم یلک  نوناق  يارب  يرغص  لوقنم ) عامجا  باب   ) هیف نحن  ام 
: ینعی

. میراد بلطم  تخانش  هب  زاین  لمع  يارب  یفرط  زا 
. میرادن نآ  تخانش  ملع و  يوس  هب  یهار  رگید  یفرط  زا  و 

. مینک افتکا  نظ  هب  هک  میریزگان  هجیتن  رد 

؟ دهدیم یخساپ  هچ  يرتست  بانج  و  رمالا ؟ اذه  ۀفرعم  نع  انل  ینغ  ال  دنیوگیم : لیلد  هچ  هب  * 

نینچمه هصاخ و  هماع و  ءارآ  لاوقا و  نتخانـش  هب  زاین  یناوارف  دصاقم  ضارغا و  يارب  يرایـسب و  تاهج  زا  ام  هک : تسا  نیا  بلطم  نایب 
نییلاجر و نییوحن ، نییوغل ، هلمج : زا  نادنمشناد  ریاس  تارظن  ءارآ و 

177 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میرادن روما  نیا  هب  تخانش  زج  مه  یهار  میراد و  هریغ 

: زا دنترابع  مه  دصاقم  ضارغا و  نآ 
قح رد  هدرک و  لمع  هیلع  عمجم  هب  ات  دشابیم  اهیف  فلتخم  مکح  مادک  نیقیرفلا و  نیب  تسا  هیلع  عمجم  مکح  مادک  هکنیا  تخانـش  - 1

. دشاب تجح  ام 
. مییامن لمع  اهنآ  روهشم  هب  هکنیا  ات  ذاش  رابخا  زا  رابخا  روهشم  تخانش  - 2

. مییامن اهر  ار  قفاوم  هتفرگ و  ار  فلاخم  هکنیا  ات  نانآ ، اب  فلاخم  مادک  تسا و  هماع  روهمج  قفاوم  ثیدح  مادک  هکنیا  تخانش  - 3
. میهد حیجرت  هدومن و  ذخا  ار  قثوا  ای  هقث و  ات  تسا  هقث  ریغ  مادک  تسا و  قثوا  ای  هقث و  يوار  مادک  هکنیا  تخانش  - 4

. یمظن ای  يرثن و  هچ  تاغل  دهاوش  تاغل و  یناعم  تخانش  - 5
. مییامن جارختسا  ار  هّللا  مکح  هّقح  وه  امک  میناوتب : هدنامن و  لطعم  طابنتسا  ماقم  رد  هکنیا  ات  تایبدا  دعاوق  تخانش  - 6

ای رارقا  قبط  دـناوتب  یـضاق  ات  تسا  زاـین  دروم  هک  ههبتـشم و ...  تاـعاقیا  ههبتـشم و  دوقع  هیلک  اهتیـصو ، اـهرارقا ، یناـعم  تخانـش  - 7
. دنک مکح  تیصو و ... 

؟ تسیچ قوف  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. میوش انشآ  اهنآ  اب  موزل  دح  رد  میسانشب و  ار  هروکذم  دراوم  هکنیا  زج  میرادن  ياهراچ  ام  سپ 

؟ دهدیم یخساپ  هچ  يرتست  تسیچ و  ابلاغ ) نظلا  ریغ  رومالا  هذه  یلا  قیرط  ال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

هار زا  زج  هب  میرادـن  روما  نیا  زا  یهاگآ  ملع و  يارب  یهار  تسا و  دودـسم  ام  يور  هب  ملعلا  باب  هروکذـم  روما  رتشیب  رد  هک : تسا  نیا 
دح رد  هن  نکل  دوشیم و  مولعم  نآ  هب  هعجارم  اب  هک  ءاهقف  بتک  رد  ای  تسا و  دحاو  ربخ  تروص  هب  الومعم  هک  نارگید  تیاکح  لقن و 

 ... رگید و رما  رب  رما  کی  ییالقع  تسا  دّیؤم  تاحیجرت  لیبق  زا  هّینظ  تاراما  ریاس  هب  هعجارم  اب  ای  و  ینادجو ، نیقی 

[47 [؟ تسیچ روکذم  بلطم  لصاح  هجیتن و  * 
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ص177 ج3 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا زیاج  اهنآ  رب  دامتعا  هینظ و  تاراما  هب  لمع  هروکذم  روما  نیا  رد  هک : تس 

املع ناگرزب و  زا  عامجا  لقان  رگا  هژیو  هب  تسا  دامتعا  لباق  دراد و  تیجح  عامجا ) لقن  باـب   ) هیف نحن  اـم  رد  هقث  دـحاو  ربخ  نیارباـنب :
هک اهنآ  لاثما  دیهش و  همالع ، ققحم ، یسوط ، خیش  هلمج : زا  دشاب ،

178 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نینچ  نیا  زین  ابلاغ 

هک ارچ  دومن . دامتعا  یلوا  قیرط  هب  عامجا  لقن  باب  رد  دـیاب  سپ  دـشاب ، دامتعا  لباق  هقث  دـحاو  ربخ  هحلطـصم  تاـیاور  باـب  رد  رگا  و 
هچ ات  میریذپیم  ار  ناشربخ  نانآ  هب  قوثو  يور  دوجو ، نیا  اب  دناهدوب ، یماع  هکلب  هدوبن  صـصختم  دـهتجم و  ناشرثکا  ثیداحا  نایوار 

. عامجا نایعدم  هب  دسر 
طیارش نیا  عامجا  لقن  باب  رد  نکل  دشاب ، نیلدع  هب  لّدعم  هقث ، طباض ، دیاب  يوار  دنیوگیم : املع  همه  حلطـصم  تیاور  باب  رد  اذل : و 

. تسا اهتبحص  نیا  زا  رتالاب  شماقم  اهفرح و  نیا  زا  ّلجا  عامجا  یعدم  نأش  هک  ارچ  درادن  دوجو 

؟ تسیچ یقطنم  لکش  رد  مود  لوا و  همدقم  لصاح  * 

( يرغص لوا - همدقم  . ) دنکیم لکلا ) قافتا   ) ببس لقن  ام  يارب  لوقنم  عامجا 
( يربک مود - همدقم  . ) تسا تجح  ببس  لقن  نیا 

( هجیتن موس - همدقم  . ) تسا تجح  لوقنم  عامجا  سپ :

؟ دیوگیم هچ  يرتست  قوف  هجیتن  نایب  رد  * 

مکح زا  تسا  تراـبع  هک  ار  هربتعم  تجح  دوجو  تفریم و  هیلا  لوقنم  دوخ  رگا  هک  روطناـمه  ینعی : لـصحملاک . لوقنملا  دـیوگیم :
. دومنیم فشک  عامجا  لیصحت  قیرط  زا  ربتعم ، لیلد  يرهاظ و  مکح  ای  ماما و  لوق  یعقاو و 

. دسریم هجیتن  نامه  هب  دراذگیم و  وا  ياج  ار  دوخ  ینعی : تسا . نآرب  راثآ  بترت  نآ  هجیتن  تفریذپ  ار  ربخم  ربخ  هک  مه  نونکا 

؟ درادن دوجو  قیرط  ود  نیا  نایم  رد  یتوافت  هنوگچیه  ایآ  * 

ار ربخم  ربخ  هک  الاح  یلو  دنکیم  ادیپ  ینادجو  نیقی  دشاب ، هدرک  عامجا  لیـصحت  هیلا  لوقنم  دوخ  رگا  هک : انعم  نیدب  دراد ، دوجو  ارچ 
. دنکیم ادیپ  يدبعت  نیقی  هتفریذپ ،

. تسا نیتمدقملا  ّسخا  عبات  هجیتن  یقطنم  رظن  زا  هک  ارچ  تسا ، ینظ  هیلا  لوقنم  يارب  یعطق و  فاشکتسا  لقان  يارب  رگید : ترابع  هب 
: لثملا یف  ینعی :

. تسا يرظن  هجیتن  دشاب ، يرظن  يرگید  یهیدب و  لیلد  همدقم  ود  زا  یکی  رگا 
. تسا هیئزج  هجیتن  هیئزج ، يرگید  دوب و  هیلک  همدقم  ود  زا  یکی  رگا  ای 

. تسا هبلاس  هجیتن  دوب ، هبلاس  يرگید  هبجوم و  همدقم  ود  زا  یکی  رگا  ای 
. تسا ینظ  هجیتن  دوب ، ینظ  يرگید  یملع و  همدقم  ود  زا  یکی  رگا  ای 

179 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دناهنوگچ تامدقم  قوف ) لالدتسا   ) هیف نحن  ام  رد  * 
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مه فالخ  لامتحا  نکل  تسا و  لکلا  قافتا  لقان  دارم  هک  میدروآ  تسد  هب  مـالک  رهاـظ  زا  اـم  هک  ارچ  دوب ، ینظ  لالدتـسا  لوا  همدـقم 
. تشاد دوجو 

هب تبسن  دنوشیم  يرتشیب  نظ  ببـس  یخرب  هک  ارچ  درک  هظحالم  زین  ار  هیجراخ  نئارق  دیاب  دوب  ینظ  بطاخم  يارب  فاشکتـسا  هک  لاح 
. رگید یخرب 

؟ دنامادک رظن  دروم  هیجراخ  نئارق  * 

: هکنیا زا  دناترابع 
؟ تسا ياهبترم  هچ  رد  ندوب  ظفحلا  ریثک  طبض و  تردق  تهج  زا  لقن  ماگنه  رد  عامجا  لقان 

؟ تسا يدح  هچ  ات  شعرو  يوقت و  لقن  ماگنه  عامجا  یعدم 
؟ تسا هدوب  رادقم  هچ  شایملع  هبترم  تیاکح ، ماگنه  رد  عامجا  یکاح 

؟ تسا ینازیم  هچ  ات  عامجا  یعدم  رظن  تقد 
؟ تسا هدوب  ینازیم  هچ  ات  ءاهقف  لاوقا  یهقف و  ياهباتک  زا  يو  یهاگآ  عالطا و 

؟ تسا هدومن  اصقتسا  اجک  ات  ار  نوگانوگ  باوبا  رد  هدنکارپ  هفلتخم و  لاوقا 

؟ تسا هنوگچ  روکذم  رما  رد  ءاملع  تالاوحا  * 

. دوشیم لصاح  يرتشیب  نانیمطا  یضعب  لوق  زا  اذل  تسا و  فلتخم  توافتم و 

؟ تسا هنوگچ  ماقم  نیا  رد  هدش  لقن  اهنآ  رد  عامجا  هک  یبتک  تیعضو  * 

رب ار  انب  باتک  نـالف  فلؤم  اـیآ  هک : اـنعم  نیدـب  دریگ ، رارق  هظحـالم  دروم  هدـش  لـقن  اـهنآ  رد  عاـمجا  هک  یبتک  عضو  دـیاب  دـیوگیم :
؟ تسا هتشاذگ  قیقدت  عبتت و  رب  ار  انب  ای  هدراذگ و  هحماسم 

تروص نیا  رد  هک  تسا  هدراذـگ  هحماسم  رب  ار  انب  باـتک  نیا  صوصخ  رد  نکل  دـشاب و  مه  ماـقمیلاع  ققدـم و  یفلؤم  دـیاش  هک  ارچ 
دامتعا وا  عامجا  هب  هدراذـگ و  تقد  رب  ار  انب  شدوخ  فیلأت  نیتسخن  رد  یفلؤم  اـسبهچ  اـی  دوشیم و  تسـس  يرادـقم  وا  عاـمجا  ياـعدا 

. دوشیم يرتشیب 

؟ تسیچ هصالخ  روط  هب  کلذ ) عم  ظحلیل  مث   ) ترابع زا  يرتست  دارم  * 

دیاب هکلب  دـنک ، اـفتکا  لوقنم  عاـمجا  نیمه  هب  اـنب  درادـن  قح  دوشیم  لـقن  وا  يارب  ّلـکلا  قاـفتا  عاـمجا و  هک  يدـهتجم  هک : تسا  نیا 
تجح فشک  نامه  هک  دسرب  هجیتن  هب  هکنیا  ات  دیامن  همیمـض  يرگید  لوقنم  هب  ار  دوخ  لصحم  دـنک و  صحفت  اهقف  ياواتف  رد  شدوخ 

. تسا هربتعم 

؟ دنک افتکا  لوقنم  لامجا  هب  درادن  قح  دهتجم  ارچ  * 

. دش هدروآ  خیش  ییاهن  هیرظن  نایب  رد 
180 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ دنک هچ  دیاب  دنک  افتکا  لوقنم  عامجا  هب  اهنت  دیابن  رگا  سپ  * 

رارق هظحالم  دروم  ار  اهنآ  هدرک و  هدافتـسا  دـنریثأت  ياراد  ءاحنا  زا  يوحن  هب  دـنالیخد و  طابنتـسا  رد  هک  ياهینظ  تاراـما  ریاـس  زا  دـیاب 
. تسا دهتجم  هفیظو  داهتجا  ياضتقم  لماک  صحفت  قیقحت و  هک  ارچ  دهد ،

؟ درادن دوجو  دنوش  عقاو  ظاحل  دروم  دیاب  هک  لوقنم  عامجا  زا  جراخ  روما  نآ  رد  یتوافت  ایآ  * 

عامجا و لیـصحت  لاوقا و  عبتت  صحفت و  لثم : دنـشاب  یملع  ینادجو و  روما  زا  لوقنم  عامجا  زا  جراخ  روما  نآ  هک  دنکیمن  یقرف  ریخ ،
یعدـم رب  مدـقتم  ياملع  لاوقا  زا  هک  دـنکیمن  یقرف  زین  و  ثیدـح و ...  رهاظ  هیآ ، رهاظ  ترهـش ، لقن  لثم : دـشاب  هینظ  روما  زا  هکنیا  ای 

. يو زا  سپ  نادنمشناد  زا  ای  وا و  نیرصاعم  زا  ای  دشاب و  عامجا 

؟ تسیچ تاراما  نیا  هظحالم  هجیتن  لصاح و  * 

لـصاح نانیمطا  هک  ارچ  دـنیبب ، زاینیب  لقان  نخـس  هب  هعجارم  زا  ار  دوخ  اسبهچ  داد ، رارق  ظاحل  دروم  ار  تاراـما  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا 
. تسا هدومن  عبتت  زین  وا  دوب  هدرک  عبتت  لقان  ار  هچره  هک  هدومن 

هک دوشیم  هجوتم  هدرک و  صّحفت  ار  لاوقا  عامجا ، لقان  زا  رتشیب  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  لاوقا  هظحالم  عبتت و  زا  دعب  مه  یهاگ  هتکن :
لقان لقن  هب  تروص  نیا  رد  اذل  دوشیم و  تفای  تردن  هب  امکح  راتفگ  رد  هلئـسم  نآ  مکح  نایب  هک  هدومن  عامجا  لقن  ياهلأسم  رد  لقان 

. دنکیمن هجوت 
: زا تسا  ترابع  دهتجم  هفیظو  یلک  روط  هب  هجیتن : رد 

تاصـصخم و تاضراعم و  تخانـش  باب  رد  هچ  ماکحا و  هلدا  تخانـش  باب  رد  هچ  اجره ، رد  تاراما  هظحالم  عبتت و  ریـسم  رد  داـهتجا 
دامتعا دوخ  تاظحالم  عبتت و  رظن و  هب  دیاب  اج  همه  دـهتجم  درادـن و  یـصخشم  ماقم  نیا  هک  لوقنم  عامجا  باب  رد  هچ  و  تادـیقم و ... 

. دنکیمن یقرف  فلتخم  ای  دوش  قفاوم  دحتم و  عامجا  لقان  يأر  اب  وا  يأر  رظن و  هکنیا  اما  و  دنک ،

؟ تسیچ عامجا  لقن  هدیاف  سپ  دومن  دامتعا  دیابن  اهنت  لوقنم  عامجا  هب  رگا  * 

یـسررب عامجا  لقان  هک  میداد  لامتحا  ای  دوش و  لصاح  نظ  ام  يارب  صحفت  زا  دـعب  هک  يدراوم  رد  الوا : هکنیا : هلمج  زا  دراد  هدـیاف  ود 
. مینکیم دامتعا  تاراما  همیمـض  اب  لوقنم  عاـمجا  نیا  هب  میدیـسرن  نآ  هب  دوخ  صّحفت  رد  اـم  هک  هتفاـی  تسد  یئاوتف  هب  هدرک و  يرتشیب 

عامجا نیا  دـشابیم ، قفاوم  ام  دوخ  جاتنتـسا  اـب  شلقن  هدرکن و  صحفت  اـم  زا  رتشیب  لـقان  هک  میوشیم  هجوتم  هک  مه  يدراوم  رد  اـیناث :
. دشابیم لقان  هیلا و  لوقنم  دزن  دوجوم  بتک  ياههخسن  یگنهامه  زا  فشاک  هک  ارچ  دنکیم ، دییأت  تیوقت و  ار  ام  رظن  لوقنم 
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. رظنلا عّبتتلا و  یف  هیلع  ۀّیزم  مدع  هراهظتسال  عامجالا  لقان  مالک  یلا  عوجّرلا  نع  رکذ  امب  عّبتتملا  ینغتسی  اّمبر  و  - 1 نتم :

. هب ّدتعی  اردان ال  ناک  ءیشب  دّرفت  نإ  ّهنأ  سکعلاب و  رمألا  ناک  اّمبر  و  - 2
وه امک  ۀفلاخملا ، وا  هل  ۀقفاوملا  یلإ  هرکف  ّيدأ  ءاوس  و  هرصاع ، ما  لقانلا  نع  رّخأت  ءاوس  هعبتت ، هرظن و  عبتی  هعسو و  غرفتـسی  نأ  هیلعف  - 3

. ۀلأسملاب ّقلعت  اّمم  اهریغ  و  ّۀلدألا ، رئاس  ۀفرعم  یف  نأشلا 
. اهدحأک ّالإ  عامجالا  سیلف  - 4

اذه یف  هیلع  دمتعیف  کلذ ، لامتحا  وا  ببّـسلا  ۀهج  نم  هیلإ  وه  لصی  مل  ام  یلإ  لقانلا  لوصو  ۀّنظم  وه  لقنلا  یلإ  عوجرلل  یـضتقملاف  - 5
. رظنلل هتیوقت  خسنلا و  قفاوت  نع  هفشکل  ۀقفاوملا  عم  هادع  امیف  ادّیؤم  همالک  حلصی  هنامز و  هلقن و  هلاح و  نم  رهظتسا  ام  بسحب  ۀّصاخ 
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ول ّیملعلا و  لیلدـلاب  هتّیّجح  توبثل  مولعملاک ، هنم  نونظملا  ضرفیلف  دـجو ، نإ  فلاخملا  قفاوملا و  فرع  رکذ و  ام  عیمج  ظحول  اذاف  - 6
. طئاسوب

ناک وا  ببـسلاب  ملعلل  بجوملا  ریغلا  لقنلا  یلع  افّقوتم  ناک  ثیح  ۀـّیّنظ  ۀّـجح  ناک  ربتعم  فاشکتـسا  کلذ  نم  لصح  ناـف  رظنیل ، ّمث  - 7
ذخأ لّصف و  ام  یلع  ملع  ام  ّلک  ظحول  عیمجلا  قفاوت  ناف  لقنلا ، وا  عامجالا  لـقان  دّدـعت  اذا  و  ـالف . اـّلإ  و  عطاـقلا ، لیلدـلا  ریغ  فشکنملا 

دـضاعملا و دوجو  هنامز و  لقانلا و  لاح  بسحب  حـجرألاب  لقنلا  هیف  فلتخا  امیف  ذـخأ  رکذ و  اـم  عیمج  ظـحول  فلاـخت  نا  و  لـصاحلاب ،
. هترثک هتّلق و  همدع و 

. لقانلا دّدعت  لقنلا و  قفاوت  نإ  دحاو و  ّیّنظ  لیلد  ّهنأب  هتّیّجح  ریدقت  یلع  مکحی  لّصحملا و  وه  امب  لمعیل  ّمث 
: همجرت

عانقلا فشک  رد  يرتست  مالک  همادا 

هدومن راهظتـسا  اریز  دوش ؛ زاینیب  عامجا  لقان  مالک  هب  عوجر  زا  تسا  هدومن  لیـصحت  دوخ  هچنآ  هطـساو  هب  عبتتم  صخـش  اـسبهچ  و  - 1
. تسا هدومن  لاوقا  رد  هک  یصحفت  عبتت و  هطساو  هب  دوخ  لصح  ام  رب  نآ  ّتیزم  مدع  هب  تسا 

اراچان و   ) دوشیمن هجوت  انتعا و  نادب  هک  تسا  ردان  ذاش و  يرما  هک  هتفای  تسد  يزیچ  هب  عبتتم )  ) يو دـشاب و  سکعلاب  رما  اسبهچ  و  - 2
(. دنک دامتعا  لقان  لقن  هب  دیاب 

دیامن يریگیپ  ار  شرکف  رظن و  هداد و  هعسوت  ار  ششالت  داهتجا و  هک  تسا  مزال  عبتتم )  ) وا رب  سپ  - 3
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اب فلاخم  ای  دوش و  لقان  اب  تقفاوم  هب  رجنم  شرظن  رکف و  هاوخ  دـشاب و  يو  رـصعمه  ای  هدوب و  رخأتم  عامجا  لقان  زا  ناـمز  رظن  زا  هاوخ 
يأر زا  رظن  عطق  اب  صخـش  هک   ) تسا روطنیمه  رگید ) تاقلعتم  زا  لیلد  ریغ  عامجا و  زا  ریغ   ) هلدا ریاـس  تخانـش  رد  نأـش  هچناـنچ  وا ،

(. دنکیم ار  ششالت  تیاهن  اهنآ  هب  ندیسر  رد  شدوخ  نارگد 
(. دراد مه  لوقنم  عامجا  دنراد ، اهنآ  هک  یمکح  ره  و   ) تسا هلدا  زا  رگید  یکی  لثم  هکنیا  زج  عامجا  تسین  نیاربانب : - 4

يأر فشک  يارب   ) ببـس تهج  زا  عبتتم  هک  تسا  يرما  هب  لـقان  یباـیتسد  لاـمتحا  ناـمه  لـقان  لـقن  هب  عوـجر  يارب  یـضتقم  سپ  - 5
( هتفاین تسد  نآ  هب  دوخ  هچنآ   ) لقن هب  دـنکیم  دامتعا  عبتتم )  ) يو تالامتحا ) نیمه  رطاـخ  هب  سپ  ، ) تسا هتفاـین  تسد  نآ  هب  موصعم )

عبتت رب  ینتبم  مالک  لقان ) لقن  اب  وا  عبتت  قفاوت  تروص  رد  و   ) دوشیم نشور  لقن  نامز  لقن و  لصا  لقان و  لاح  زا  هچنآ  بسح  هب  لـقان ،
عبتتم و هک  تسا  یتافیلأت  بتک و  خـسن  قفاوت  زا  فشاک  تقفاوم ) نیا  سفن  هکنآ  هچ   ) دـیامنیم دـییأت  لوقنم  عامجا  اب  ار  شـصحفت  و 

. رظن رد  تسا  فشک  تیوقت  ببس  هدرک و  هظحالم  ود  ره  لقان 
زا هک  ار  هچنآ  دـیاب  دسانـشب ، دوجو  تروص  رد  ار  فلاـخم  قفاوم و  درف  عبتتم  دوش و  هظحـالم  دـش  رکذ  هک  يروما  همه  یتـقو  سپ  - 6
دنچ هب  لقن )  ) هچرگا یملع ، لیلد  هطـساو  هب  لقن  تیجح  تاـبثا  لـیلد  هب  دـیامن ، ضرف  مولعم  هلزنم  هب  تسا  هدرک  ادـیپ  نظ  لـقن  قیرط 

. دشاب هتفرگ  تروص  هطساو 
تیجح روبزم  لیلد  دوشیم ، لصاح  يربتعم  لیلد  فاشکتـسا  اهنآ ) ماـمت  ظاـحل  روما و   ) نآ عومجم  زا  رگا  هک : دـنک  هجوت  سپـس  - 7

تهج نآ  زا  ای  دـشابیمن و  ببـس  هب  ملع  لوصح  بجوم  هک  لقن ، رب  تسا  فقوتم  شتوبث  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، يداـمتعا  لـباق  هینظ 
درادن تسد  رد  یتجح  سپ  درکن ) فشک  ار  يربتعم  لیلد  هدش  دای  روما  همه  زا  رگا   ) الا تسین و  مزاج  عطاق و  لیلد  فشکنم  هک  تسا 

: دشاب ددعتم  لقن  دوخ  ای  عامجا و  لقان  یتقو  و  دیامن . تابثا  نآ  هلیسو  هب  ار  هلئسم  هک 
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نیا هطساو  هب  هک  ياهجیتن  هب  دوشیم و  هظحالم  عبتتم ) طسوت   ) هدومن لیـصحت  عبتتم )  ) هچنآ اب  عومجم  لقن  دنتـشاد ، قفاوت  یگلمج  رگا 
. ددرگیم ذخا  دوشیم  لصاح  مامضنا 

تـسا حجرا  فلتخم ، يارآ  رد  هک  یلقن  نآ  دریگیم و  رارق  هظحالم  دروم  دـش  رکذ  هچنآ  مامت  دـشاب ، فلاخم  مه  اب  نیلقان  لقن  رگا  و 
. روما ریاس  لقن و  ترثک  تلق و  دضاعم و  دوجو  لقن و  نامز  لقان و  لاح  بسح  هب  مهنآ  دریگیم . رارق  دامتعا  هّجوت و  دروم 

نکل قفاوتم  اهلقن  دنچره  تسا  ینظ  دحاو ، لیلد  نآ  هک  دوشیم  مکح  دشاب  هدیسر  تیجح  هجرد  هب  رگا  حجار  لقن  لیـصحت  زا  سپ  و 
. دنشاب ددعتم  نیلقان 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ عوجرلا )...  نع  رکذ  امب  عبتتملا  ینغتسی  امبر   ) ترابع زا  دارم  * 

هدومن لصاح  نانیمطا  هک  ارچ  دـنیبیم . زاینیب  لقان  راتفگ  هب  هعجارم  زا  ار  دوخ  تاراما  نآ  هظحالم  رطاخ  هب  یهاگ  عبتتم  هک : تسا  نیا 
. تسا هدرک  عبتت  زین  وا  دوب  هدرک  عبتت  لقان  ار  هچنآره  هک 

؟ تسیچ خلا ) هیلع ...  ۀیزم  مدع  هراهظتسال   ) زا دارم  * 

ار لاوقا  عامجا  لقان  زا  رتشیب  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  لاوقا  هظحالم  صحفت و  زا  دـعب  یهاـگ  هک  ارچ  تسا ، زاـین  مدـع  نآ  يارب  تلع 
نایب ءاهقف  تاملک  رد  نآ  مکح  تردـن  هب  هک  هدرک  عامجا  لقن  ياهلأـسم  رد  عاـمجا  لـقان  هک  دوشیم  هجوتم  هکنیا  اـی  هدرک و  یـسررب 

. دنکیمن هجوت  لقان  مالک  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا و  هدش 

؟ تسیچ هعسو و )...  غرفتسی  نا  هیلعف   ) ترابع زا  دارم  * 

رد هچ  اج ، همه  رد  تاراما  هظحالم  عبتت و  ریـسم  رد  عسو  غارفتـسا  داهتجا و  زا  تسا  تراـبع  یلک  روط  هب  دـهتجم  هفیظو  هک : تسا  نیا 
. لوقنم عامجا  باب  رد  هچ  و  تادیقم ، تاصصخم و  تاضراعم و  تخانش  باب  رد  هچ  هلدا و  تخانش  باب 

قفاوم و عامجا  لقان  يأر  اب  وا  رظن  يأر و  هک  دنکیمن  توافت  دشاب و  شدوخ  تاظحالم  صحف و  يأر و  رب  شاهیکت  دیاب  دهتجم  اذـل  و 
. فلاخم ای  دوش  گنهامه 

؟ تسیچ یلا و )...  لقانلا  لوصو  هنظم  وه  لقنلا  یلا  عوجرلل  یضتقملاف   ) ترابع زا  دارم  * 

: دیوگیم ینعی  تسا ، عامجا  لقن  هدیاف 
یـسراو عبتت و  ام  زا  رتشیب  عامجا  لقان  هک  میداد  لامتحا  لقا  دح  ای  دش و  لصاح  نظ  ام  يارب  یـسررب  عبتت و  زا  سپ  هک  يدراوم  رد  - 1
عاـمجا نینچ  هب  میتشاد  وا  هب  ار  یناـنیمطا  نینچ  عبتت  زا  لـبق  الـصا  هکنیا  اـی  میدیـسرن و  اـهنآ  هب  اـم  هک  هتفاـی  تسد  یئاواـتف  هب  هدومن و 

. مینکیم دامتعا  تاراما  همیمض  اب  یلوقنم 
قفاوم ام  دوخ  فشک  جاتنتـسا و  اب  وا  لقن  هکنانچ  تسا ، هدوبن  ام  زا  رتشیب  لقان  عبتت  هک  میدومن  لصاح  نانیمطا  هک  مه  يدراوم  رد  - 2

بتک ياههخـسن  رد  بلطم  قفاوت  یگنهامه و  زا  فشاک  هک  ارچ  دـش  دـهاوخ  اـم  رظن  هدـننکتیوقت  دـیؤم و  یلوقنم  عاـمجا  نینچ  دوب ،
. تسا لقانلا  هیلا و  لوقنملا  دنع  هدوجوم 
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. تسا لقانلا  هیلا و  لوقنملا  دنع  هدوجوم 

؟ تسیچ خلا ) رکذ ...  ام  عیمج  ظحول  اذاف   ) زا دارم  * 

: مینکیم هراشا  لیذ  رد  يدراوم  هب  دش و  رکذ  نآ  زا  يدراوم  تسا و  بترتم  دهتجم  دوخ  تاعبتت  رب  هک  تسا  يدئاوف  نایب 
لقان نآ  دوخ  داهتجا  رب  ینتبم  عامجا  یعدم  نالف  تاعامجا  هک  دوشیم  هجوتم  عبتتم  يدراوم  رد  - 1
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. درادن شزرا  اذل  ارآ و  عبتت  رب  هن  هدوب و 

لوا عاـمجا  دـیؤم  هک  دـناهدرک ، عاـمجا  ياـعدا  عاـمجا  نیا  قباـطم  زین  نارگید  هک  دوشیم  هجوتم  قیقحت  زا  دـعب  عبتتم  يدراوـم  رد  - 2
. دوشیم

ناحجر ات  دنکیم  شالت  هجیتن  رد  هدش ، اعدا  هلئسم  کی  رد  ضراعتم  عامجا  ود  هک  دنکیم  هظحالم  صحفت  زا  دعب  زین  يدراوم  رد  - 3
تـسد هب  لقن  نامز )...  بسح  هب  لـقان و  طبـض  لـقان ، عضو  لـیبق  زا   ) دـش رکذ  هک  یتاراـما  هار  زا  يرگید  رب  ار  عاـمجا  ود  نآ  زا  یکی 

. دروآ
185 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. اضیأ الیصفت  اهلقن  یف  يرجی  لب  الامجإ ، لاوقألا  لقنل  نّمضتملا  عامجالا  لقنب  اّصتخم  هانرکذ  ام  سیل  و  - 1 نتم :
. ماکحألا ۀفرعم  اهیلع  ینتبی  یتلا  ءایشألا  رئاس  لقن  یف  کلذک  و  - 2

. رهاظ وه  امک  عیمجلا  نیب  كرتشم  افلاخم  وا  دجو  امل  اقفاوم  لوقنملا  دجو  اذإ  امیف  مکحلا  و  - 3
داـمتعالا و هجو  یلع  لوـقنملا  عاـمجالاب  لالدتـسالا  مدـع  نم  باحـصألا  مظعم  ۀـقیرط  هیلع  ترج  اـم  هـجو  هاـنّیب  اـمب  حـّضتا  دـق  و  - 4

اذا ام  یف  مکحلا  و  ماکحالا . ۀفرعم  اهیلع  ینتبی  یّتلا  ءایـشالا  رئاس  لقن  یف  کلذک  و  اضیأ ) ، ) الیـصفت اهلقن  مدعب  ّهدر  و  ابلاغ ، لالقتـسالا 
. رهاظ وه  امک  عیمجلا ، نیب  كرتشم  افلاخم  وأ  دجو  امک  اقفاوم  لوقنملا  دجو 

داـمتعالا و هجو  یلع  لوقنملا  عاـمجالاب  لالدتـسالا  مدـع  نم  باحـصألا - مظعم  ۀـقیرط  هیلع  ترج  اـم  هجو  هاـّنّیب  اـمب  حـّضتا  دـق  و  - 5
، لادجلا عازنلا و  هیف  عاش  ام  یف  امّیس  و ال  انلق ، ام  یلع  هّجتملا  ّهنإف  امهوحن - فالخلا و  نادجوب  وأ  توبثلا  مدعب  ّهدر  و  ابلاغ ، لالقتـسالا 
ال یّتلا ) هوجولا  ضعب  یلع  ّالا  اهل - ضّرعتملا  ۀّلقل  عامجالا - يوعد  اهیف  میقتـسی  ال   ) یّتلا ةردانلا  عورفلا  نم  ناک  وأ  لاوقألا  هیف  تفرع  وأ 

لئاسملا نم  لیلقب  ّصتخم  هیلإ  جایتحالاف  هنایب . یتأی  اّمم  امهریغ  وأ  هعاب  روصق  وأ  هترـصاعمل  هلقنب  ّدتعی  نّمم ال  لقانلا  ناک  وأ  اهب ، ّدـتعی 
. هماقم عفر  همالک  یهتنا  [. 48] لضافألا ۀلقّنلا  نم  ردان  ءاملعلا و  نم  لیلق  یلإ  ۀبسنلاب 

186 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

عانقلا فشک  رد  يرتست  ققحم  مالک  نایاپ 

رد هکلب  درادن ، تسا  یلامجا  تروص  هب  ءارآ  لاوقا و  لقن  نمضتم  هک  یعامجا  لقن  هب  صاصتخا  میدومن ، رکذ  ار  نآ  ام  هک  يروما  - 1
. دنتسه يراج  دنوش  لقن  یلیصفت  روط  هب  هک  یتروص  رد  اهنآ  مامت  لقن 

. تسا يراج  زین  فالخ ) ال   ) ای ترهش و  لثم : تساهنآ  رب  ینتبم  ماکحا  تخانش  هک  يروما  ءایشا و  ریاس  لقن  رد  نینچمه  و  - 2
مامت رد  شمکح  دـشاب  فلاخم  ای  قفاوم و  هدومن  لیـصحت  دوخ  هیلا ) لوقنم  عبتتم و   ) هچنآ اـب  لوقنم  رگا  هک  یئاـج  رد  مکح  نیا  و  - 3

( تساـهنآ رب  ینتبم  ماـکحا  تخانـش  هک  یئایـشا  هچ  لیـصفت و  وحن  هب  عاـمجا  هچ  لاـمجا و  روط  هب  عاـمجا  هچ  تـالوقنم  عیمج   ) روـص
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. تسا كرتشم 
مدع رب  ینبم  تسا ، يراج  نآرب  باحصا  زا  ناگرزب  هقیرط  هک  هچنآ  هجو  میداد ، حیضوت  هدومن و  نایب  هچنآ  هب  و  دیامرفیم : سپـس  - 4

دوجو ای  توبث و  مدـع  لیلد  هب  قافتا  عامجا و  نآ  در  و  دـنک ، دانتـسا  دامتعا و  رب  تلالد  هک  يروط  هب  لوقنم  عامجا  هب  ناـشیا  لالدتـسا 
رد مکح  نیا  تسا و  نآرب  ینتبم  ماکحا  تخانش  هک  يروما  ریاس  لقن  رد  نینچمه  و  دش ، نشور  باحـصا  نایم  رد  نآ  لاثما  فالتخا و 

تارابع رهاظ  زا  هک  روطنامه  تسا ، كرتشم  اـملع  باحـصا  ماـمت  ناـیم  دوشیم  تفاـی  فلاـخم  اـی  قفاوم و  لوقنم و  تروص  هب  هچنآ 
. تسادیپ ناشیا 

رد هژیو  هب  دـشابیم ، تسرد  هّجوم و  هدـش و  نشور  میتفگ  ام  هچنآ  قبط  اـهماربا ) ضقن و  تـالاقم و  نیا  ماـمت  و   ) در نیا  هجو  سپ  - 5
، لوقنم عامجا  دروم  هکنیا  ای  دـشاب . مولعم  نآ  رد  تتـشتم  يارآ  لاوقا و  هکنیا  ای  تسا ، جـیار  عیاش و  نآ  رد  لادـج  عازن و  هک  یلئاـسم 

لوقنم عامجا  هکنآ  رگم  دشابن ، انتعا  لباق  هتشادن و  دروم  نادنچ  عامجا  ياعدا  نآ ، هب  نیضرعتم  تلق  هظحالم  هب  هک  دشاب  يردان  هلئسم 
نیرـصاعم و يارب  شلقن  هک  دـشاب  یـسک  لـقان  هکنآ  اـی  دوـش  هیجوـت  تسین  داـمتعا  دروـم  هک  هوـجو  زا  یخرب  هب  لـئاسم  هنوـگ  نیا  رد 

عقاو نارگید  تیانع  دروم  شیاعدا  هک  هدـش  ببـس  لاوقا  هب  شاهطاحا  روصق  ای  وا و  یهاگآ  یمک  اـی  دـشابن ، اـنتعا  دروم  شنارـصعمه 
. دشاب هدش  اعدا  نیا  یقنوریب  ثعاب  هک  یبابسا  زا  روما  نیا  ریغ  ای  ددرگن و 

زا يرداـن  ءاـهقف و  زا  یخرب  هب  تبـسن  مهنآ  یلیلق  دودـعم و  لـئاسم  هب  صاـصتخا  تسا  جاـیتحا  دروـم  لـئاسم ، رد  هـک  یعاـمجا  سپ :
. يرتست بانج  مالک  دش  مامت  دراد . نانیمطا  قوثو و  دروم  ناگدننکتیاکح  لضاف و  ناگدننکلقن 

187 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ الامجا )...  لاوقالا  لقنل  نمضتملا   ) ترابع زا  دارم  * 

. دربب مان  هناگادج  لیصفت و  روط  هب  ار  لاوقا  هکنیا  نودب  باحصالا ، تعمجا  دیوگب : لقان  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ لوقنملا )...  دجو  اذا  امیف  مکحلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

نآ تفای ، قباطم  قفاوم و  هدومن  لیـصحت  دوخ  هچنآ  اب  ار  لوقنم  عامجا  هیلا ، لوقنم  رگا  دش  هتفگ  قباس  رد  هک  روطنامه  هک : تسا  نیا 
: میئوگیم مه  نونکا  روطنامه  درادنپیم . فلؤم  بوتکم و  ياههخـسن  قفاوت  زا  فشاک  ار  رما  نیا  دهدیم و  رارق  دوخ  مالک  دـیؤم  ار 

لقن هک  يروص  مامت  رد  روکذـم  مکح  هکلب  دـنک  لقن  لامجا  روط  هب  ار  لاوقا  عامجا  لـقان  هک  درادـن  یتروص  هب  صاـصتخا  مکح ، نیا 
ضرعتم لیـصفت  هب  ای  دـنک و  لقن  لامجا  وحن  هب  و  باحـصالا ) تعمجا   ) ظفل هب  ار  لاوقا  عامجا  لـقان  هکنآ  زا  معا  تسا ، كرتشم  دـش 

. دنک تیاکح  ار  ترهش  لیبق  زا  يرگید  ّهلدا  اساسا  ای  دوش و  اهنآ 

؟ تسیچ ریخا  نتم  رد  يرتست  ققحم  ثحب  هصالخ  لصاح و  * 

: دش هتفگ  هک  یبلاطم  زا  دیوگیم : همتاخ  رد 
هب هتسویپ  هکلب  دننکیمن ، دامتعا  هلوقنم  تاعامجا  هب  اهنت  لالدتـسا  ماقم  رد  ءاهقف  زا  ناگرزب  ارچ  هک  دوشیم  نشور  بلطم  نیا  ّرـس  - 1

. دنوش لیلد  اعومجم  عامجا  هب  نآ  ندرک  همیمض  اب  ات  دنتسه  هیجراخ  تادیؤم  تاراما و  لیصحت  لابند 
هلئسم رد  دنیوگیم : ای  ءاعدا و  درجم  اذه  دنیوگیم : دننکیم و  در  ار  تاعامجا  زا  يرایسب  ارچ  هک  دوشیم  نشور  بلطم  نیا  ّرس  و  - 2
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 ... تسین و یعامجا  دراد و  دوجو  فلاخم 
: هک تسا  نآ  بلاطم  نیا  مامت  رس  و 

اب يداع  مزلتـسم  هک  ارچ  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  رادقم  نیا  شدوخ و  عسو  ناوت و  دـح  رد  مهنآ  دـنکیم ، ببـس  لقن  اهنت  عامجا  لقان 
. دشابیمن هربتعم  تجح  ای  ماما و  يأر 

هک تسا  یبایمک  تاعورف  زا  ای  تسا و  لاوقالا  تاذ  هک  یلئاسم  رد  هژیو  هب  میهد ، رارق  هجوت  ظاحل و  دروم  مه  ار  تاراما  ریاس  دیاب  اذل :
یناسک زا  لـقان  رگا  روطنیمه  درک ، هیکت  لوقنم  عاـمجا  هب  ناوتیمن  یلوا  قیرط  هب  روما  نیا  رد  تسا و  هدـش  نآ  ضرعتم  یـسک  رتمک 

هحماسم لها  هکنیا  رطاخ  هب  ای  وا و  یعالطامک  رطاخ  هب  ای  دنتـسه و  ام  رـصعمه  هکنیا  رطاخ  هب  ای  دوشیمن  وا  لـقن  هب  یئاـنتعا  هک  تسا 
يدودعم هورگ  ءاملع و  زا  یلیلق  هب  تبـسن  مهنآ  هدوب ، نونعم  میدـق  زا  هک  لئاسم  زا  یلیلق  هب  دوشیم  رـصحنم  عامجا  جایتحا  اما : تسا .

. دوخ یگتخپ  نارود  زا  سپ  مهنآ  دننکیم ، لقن  ناوارف  عبتت  اب  هک  نیلقان  زا 
188 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اّمم سیل  هّسح  یلإ  دنتسملا  لقانلا  رابخإب  قاّفتالا  نم  تباثلا  ردقلا  ّنأل  ۀمودعملاک ، لوقنملا  عامجإلل  ةدئافلا  هذه  ّنأب  ریبخ  کّنکل  نتم :
لب کلذل ، ۀّمات  ۀّلع  سیل  نکل  هنومـضم ، رودصب  ملعلا  لصحی  نأ  نکمأ  انل  تبث  ول  قاّفتالا  اذه  ناک  نإ  و  مامإلا - ۀـقفاوم  ةداع  مزلتـسی 

ربتعملا لیلدلا  دوجو  ةداع  مزلتسی  اّمم  اضیأ ؛ سیل  و  بجوی - دق ال  مهربخ و  قدصب  ملعلا  بجوی  دق  هنوک  یف  نّیعم  ددع  رابخإ  ریظن  وه 
. ةداعلل افلاخم  ارمأ  سیل  الیلد  هارن  ام ال  یلإ  مهنم  ضعب  ّلک  دانتسا  ّنأل  انیلإ ، ۀبسنلاب  یّتح 

رفّظلا مدع  عم  کلذ  یف  ةرهاظلا  رابخألا  ۀلالد  یلإ  دنتسا  دق  مهضعب  رئبلا  ۀساجنب  نولئاقلا  ءامدقلا  نوکی  نأ  دیعبلا  نم  سیل  ّهنأ  يرت  أ ال 
هتـضراعمل وأ  هتلالد ، روصقل  وأ  هدـنع  داحآلا  نم  هنوکل  وأ  هدنـس ، روصقل  هب  لـمعی  مل  ضراـعملاب و  رفظ  دـق  مهـضعب  و  اهـضراعی ، اـمب 

یلع ءامدقلا  قاّفتا  هّرـضی  الف  ةراهطلا  رابخأ  رّخأتملا  دهتجملا  رظن  یف  حّجرت  اذإف  حـیجرتلا ؛ نم  برـضب  هیلع  اهحیجرت  ۀـساّجنلا و  رابخأل 
. ةروکذملا ۀفلتخملا  رومالا  یلإ  دنتسملا  ۀساجنلا 

189 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

يرتست ققحم  هب  خیش  داقتنا 

لوقنم عامجا  نیا  زا  موصعم  يأر  ربتعم و  تجح  فشک  يارب  دناوتیم  هیلا  لوقنم  هدومرف : يرتست  هک   ) هدیاف نیا  هکنیا  هب  یهاگآ  وت  اما 
، تسوا هدهاشم ) و   ) سح هب  دنتسم  هدش و  تباث  عامجا  لقان  رابخا  هطساو  هب  هک  یلاوقا  رادقم  اریز  تسا ، مودعم  هلزنم  هب  دنک ) هدافتـسا 

ادـیپ شنومـضم  رودـص  هب  ملع  تسا  نکمم  دوش ، تباث  ام  يارب  روبزم  قافتا  رگا  هک  دـنچره  تسین ، ماـما  يأر  تقفاوم  مزلتـسم  اـتداع 
. داد رارق  ملع ) لوصح   ) نآ يارب  همات  تلع  یمئاد ) هیضق  تروص  هب  ار  قافتا   ) نآ ناوتیمن  لاح  نیع  رد  نکل  مینک و 

یهاگ دوشیم و  ناشربخ  توبث  قدص و  هب  ملع  يارب  ببـس  ناشرابخا  یهاگ  هک  تسا  نیربخم  زا  ینیعم  ددع  ریظن  روکذـم  قافتا  هکلب 
نیعمجم زا  ضعب  ره  دانتسا  اریز  دشاب ؛ ام  هب  تبـسن  یتح  يربتعم  لیلد  دوجو  مزلتـسم  اتداع  هک  تسین  يروما  زا  لاوقا  لقن  نیا  زین  و  هن ،
. دشابن کفنم  موصعم  يأر  اب  تقفاوم  زا  اتداع  ناشعامتجا  ات  تسین  تداع  اب  فلاخم  يرما  مینادیمن ، لیلد  ار  نآ  ام  هک  يرما  هب 

رهاظ هک  دندوب  یعدم  هدومنیم و  رابخا  تلالد  هب  دانتسا  يوتف  نیا  رد  دندوب  لئاق  هاچ  بآ  ندش  سجنتم  هب  هک  همالع  نامز  ات  ءاهقف  زا 
. دناهدرکن ادیپ  دشاب  ضراعم  رهاوظ  نیا  اب  هک  مه  یلیلد  دراد و  نآ  سّجنت  رب  تلالد  رابخا 

رطاخ هب  ای  ضراعم ، رابخا  دنـس  ندوب  رـصاق  لیلد  هب  یلو  دـناهتفای  تسد  ضراعم  هب  روبزم  رابخا  روهظ  اب  لالدتـسا ) ماـقم  رد   ) یخرب و 
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هدوب تساجن  رب  هلدا  رابخا  اب  حـیجرت  تساجن  رابخا  اب  اهنآ  هضراعم  ماقم  رد  هکنیا  ای  دـشابیم و  داحآ  رابخا  زا  وا  دزن  رابخا  سفن  هکنیا 
. دناهدرکن لمع  نآ  هب  دناهداد  حیجرت  ضراعم  رابخا  رب  ار  اهنآ  تاحجرم  زا  یخرب  هطساو  هب  هک 

ّهلاد رابخا  قبطرب  هدومن و  ذخا  نآ  هب  دناوتیم  دشاب  هتـشاد  حیجرت  تراهط  رب  ّهلاد  رابخا  هدش  عقاو  رخأتم  هک  يدهتجم  رظن  زا  رگا  سپ :
یخرب هک  تسا  یفلتخم  روما  هب  دنتسم  ناشیا  عامجا  قافتا و  اریز  دشاب  وا  لاح  هب  ّرـضم  امدق ، قافتا  هکنیا  نودب  دهد ، يوتف  تراهط  رب 

. تسین تسرد  مامت و  رخاتم  دهتجم  رظن  زا  اهنآ  زا 
190 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ریبخ ...  کّنکل  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

. درمشرب لوقنم  لامجا  يارب  يرتست  بانج  هک  يدئاوف  نوماریپ  تسا  يراصنا  خیش  رظن 
: هکنیا رب  ینبم  دروآ  شمالک  نایاپ  رد  يرتست  موحرم  هک  ار  ياهدیاف  دیامرفیم : اذل  و 

ررکم اریز  تسا ؛ مدـعلاک  شدوجو  هکلب  تسین  مهم  انتعا و  لباق  دراد ،) شزرا  ءاملع  زا  یلیلق  يارب  لئاسم و  زا  یلیلق  رد  لوقنم  عامجا  )
هک میتفگ 

دهدیمن هزاجا  لقع  نکل  دـنراد ، روهظ  راصما  راصعا و  رد  ای  دـحاو و  رـصع  یف  لکلا  قافتا  رد  هچرگا  بتک ، رد  هلوقنم  تاعامجا  - 1
. تسا هیئاوتف ) بتک  نابحاص  همه  قافتا   ) نیفورعملا قافتا  تاعامجا ، نیا  زا  نقیتم  ردق  هکلب  میئامن ، هدارا  ار  روهظ  نیمه  ام  هک 

رگا هژیو  هب  راـصعا و  همه  هن  دـشاب و  رـصع  کـی  نیفورعم  قاـفتا  رگا  هژیو  هب  تسین ، موصعم  لوق  مزلتـسم  اـتداع  نیفورعملا  قاـفتا  - 2
. دوب دهاوخن  هیداع  همزالم  زگره  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  فلاخم  رصع  نیا  اب  راصعا  ریاس  نیفورعم 

، دوش لصاح  ماما  لوق  هب  یعطق  سدح  نیفورعملا  قافتا  قیرط  زا  رگید  تاهج  ای  نظ و  نسح  يور  یسک  يارب  تسا  نکمم  افداصت  هلب :
. تسا شزرا  دقاف  اذل  هن و  یهاگ  دهدیم و  خر  یهاگ  قافتا  نیا  نکل 

هب ام  دـسرب ، ام  تسد  هب  رگا  هک   ) ینظ ربتعم  لیلد  کی  زا  فشاک  هکلب  تسین ، موصعم  يأر  یعطق  فشاک  نیفورعملا  قاـفتا  اـهنت  هن  - 3
مه اـم  تسد  هب  رگا  هک  دـناهدومن  کـسمت  یلئـالد  هب  راـصعا  نیفورعم  دـیاش  هک  ارچ  دـشابیمن ، مه  مینکیم ) ادـیپ  ملع  موـصعم  لوـق 

. میدرکیمن دامتعا  انتعا و  اهنآ  هب  دیسریم 

؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 

: لثملا یف 
هچ ساسا  رب  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  ةاقالملاب ،) لعفنی  لیلق  رئبلا  ءام   ) هک دوب  روهـشم  همالع  نامز  ات  باحـصا  ناـمز  زا  امدـق  ناـیم  رد 

؟ دناهداد ییاوتف  نینچ  یلیلد 
: تفگ ناوتیم 

یعالطا ضراعم  راـبخا  ناونع  هب  تراـهط  راـبخا  زا  هکنآ  لاـح  دـناهداد و  یئاوتف  نآ  ساـسا  رب  هدـید و  ار  تساـجن  راـبخا  یخرب  دـیاش 
. دناهتشادن

. دناهدرکن لمع  اهنآ  هب  فلتخم  لئالد  هب  کلذ  عم  اما  دناهتشاد ، عالطا  رابخا  زا  هتسد  ود  ره  هب  رگید  یخرب  دیاش  و 
191 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ تسیچ روکذم  ضراعم  رابخا  هب  هورگ  نیا  ندرکن  لمع  للع  * 

. تسا هدوب  مامتان  اهنیا  رظن  زا  روکذم  رابخا  دنس  تسا  نکمم  - 1
. هدوب مامتان  هاچ  بآ  تراهط  رب  رابخا  نیا  تلالد  یخرب  رظن  زا  تسا  نکمم  - 2
. دناهدرکن هجوت  اذل  هدوب و  دحاو  ربخ  رابخا ، نیا  اهنیا  رظن  هب  تسا  نکمم  - 3

زا یکی  هب  ار  تساـجن  راـبخا  دـناهدوب  هلالدـلا  ماـت  تجح و  راـبخا  هتـسد  ود  ره  هکیلاـحرد  هدـید و  ضراـعتم  ار  راـبخا  نـیا  دـیاش  - 4
. دناهدرکن انتعا  نآ  هب  اذل  دناهداد و  حیجرت  تراهط  رابخا  رب  حیجارت  لداعت و  باب  تاحجرم 

؟ تسیچ روکذم  لئالد  رکذ  زا  یلک  تشادرب  * 

: هک تسا  نیا 
رابخا هب  دـنکیم و  لمع  تراـهط  راـبخا  هب  تشاد ، يرترب  تساـجن  راـبخا  رب  تهجرهزا  تراـهط  راـبخا  همـالع  لـثم  یهیقف  رظن  هب  رگا 

. دشاب ياهربتعم  تجح  زا  فشاک  یتح  دناوتیمن  نیفورعملا  قافتا  اذل  و  دنکیمن ، هجوت  تساجن 
192 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

قاّفتا ّنأ  انرـصع :- یلّـصحم  فراعتم  وه  امک  عطقلا ، ةروصب  نونظملا  زاربإب  ۀحماسملا  كرت  لّمأتلا و  دعب  فاصنإلاف - ۀـلمجلاب ، و  نتم :
نم وأ  ۀهج  نم  ّلکلا  دنع  ربتعم  لیلد  دوجو  مزلتـسی  کلذـک ال  مامإلا  ۀـقفاوم  ةداع  مزلتـسی  امک ال  رمأ  یلع  مهیواتف  لیـصحت  نکمی  نم 
نم لصحیف  کلذ  یلإ  اهفیـضیل  اهریغ - ءاملعلا و  یقاب  لاوقأ  نم  رخا - تارامأ  دـهتجملا  لّصحی  نأ  ّالإ  ماقملا  یف  قبی  ملف  یّتش ، تاـهج 

و مزاللاب ، رهاظلا  ۀلحرم  یف  عطقلا  ادّبعت - هب  لمعلا  بوجو  ثیح  نم  لّصحملا  مکحب  ضرف  يذـّلا  هیلإ - لوقنملا  هل و  لّصحملا  عومجم 
اـضیأ هّنکل  لیلدلا - کلذل  نومـضملا  ّيرهاظلا  مکحلا  اذهب  مامإلا  مکح  یلإ  عجری  اضیأ  وه  يّذلا  ربتعم - لیلد  دوجو  وأ  مامإلا  لوق  وه 
ینعم الف  ّالإ  ربتعملا و  لیلدـلا  دوجو  وأ  مامإلا  لوقل  اّیداع  اموزلم  تارامألا  نم  لّـصحملا  لاوقـألا و  نم  لوقنملا  عومجم  نوک  یلع  ّینبم 

. اقباس تفرع  امک  دحاولا ، ربخ  ۀّیّجح  ّۀلدأب  لّصحملا  ۀلزنم  لوقنملا  لیزنتل 
: همجرت

لاقم لامجا 

ناـیم رد  هکناـنچ  عـطق ، تروـص  هـب  نوـنظم  ندرک  زاربا  رد  هحماــسم  كرت  تـقد و  هشیدــنا و  زا  سپ  هـک : دــنکیم  مـکح  فاــصنا 
قافتا داد ،) رارق  مولعم  عطق و  هلزنم  هب  ار  نونظم  ناوتیم  هحماـسم  قیرط  زا  هک   ) تسا هدـش  عیاـش  هنوگنیا  اـم  ناـمز  ناگدننکلیـصحت 

، تسین ناشیا  اب  موصعم  يأر  تقفاوم  مزلتـسم  اتداع  هک  روطنامه  تسا ، نکمم  يرما  رب  ناـشیاواتف  لاوقا و  هب  نتفاـی  تسد  هک  ییاـملع 
. دشابیمن يددعتم  تاهج  ای  یتهج و  زا  املع  لک  دزن  دامتعا  لباق  هک  يربتعم  لیلد  دوجو  اب  مزالم  مه  روطنیمه 

لاوقا زا  ار  يرگید  نئارق  تاراما و  دهتجم  هکنیا  زج  موصعم ،) تقفاوم  هب  نتفای  تسد  يارب  یهار   ) ماقم نیا  رد  دـنامیمن  یقاب  نیاربانب :
وا يارب  هچنآ  هدومن و  لیـصحت  دوخ  هچنآ  عومجم  زا  سپ  دنک ، هفاضا  هدش  دای  عامجا  هب  ات  دنک  لیـصحت  اهنآ  ریغ  ءاملع و  یقاب  ءارآ  و 

نیا همزـال  هب  تبـسن  دـشابیم و  لـمعلا  بجاو  لـصحم  نوـچمه  تسا و  نآ  هلزنم  هب  لـصحم و  مکح  رد  ضرف  بسح  هب  هدـش و  لـقن 
ات دیامنیم  ادـیپ  نیقی  عطق و  دـنکیم ، يرهاظ  مکح  نیا  هب  ماما  مکح  هب  تشگرب  زین  نآ  هک  ربتعم  لیلد  دوجو  ای  ماما  لوق  هک  هعومجم 

لاوقا عومجم  هکنیا  رب  تسا  ینبم  ماـما ) لوق  هب  یباـیتسد  رد   ) زین قیرط  نیا  هک : دومن  هجوت  دـیاب  نکل  دـهد . يوتف  نآ  قـبطرب  دـناوتب 
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ربتعم و لیلد  دوجو  ای  ماما  يأر  يداع  موزلم  هدوجوم  نئارق  مامضنا  هب  رگید  لاوقا  ینعی : هدومن  لیـصحت  دوخ  هیلا  لوقنم  هچنآ  هلوقنم و 
دحاو ربخ  تیجح  ّهلدا  کمک  هب  یناـمز  اریز  دـنوش . ضرف  لـصحم  هلزنم  هب  لوقنم  لاوقا  درادـن  اـنعم  ـالا  دنـشاب و  داـمتعا  لـباق  تجح 

هب ناوتب  هدـش  لیـصحت  نئارق  لاوقا و  اـب  شمامـضنا  توبث و  زا  سپ  هک  دومن  اـهنآ  توبث  هب  مکح  تسناد و  تجح  ار  ارآ  لـقن  ناوتیم 
. دومن ادیپ  تسد  ماما ) لوق  ینعی :  ) نآ يداع  همزال 

193 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) فاصنالاف ...   ) ترابع رد  يراصنا  خیش  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
هب نیقی و  ملع و  هدـید  هب  ار  ینونظم  رما  ره  هک  هدـش  موسرم  اـم  ناـمز  لـثم  ییاـهنامز  رد  هک  ار  یتاـحماسم  هنوگنیا  هدرک و  تقد  رگا 

: هک مییوگب  دیاب  میراذگب ، رانک  دننکیم  باسح  نآ  هلزنم 
. تسا یئاوتف  یهقف و  بتک  نابحاص  قافتا  نامه  عامجا ، ياعدا  لکلا و  قافتا  زا  نقیتم  ردق  - 1

يداع مزلتـسم  ماما و  يأر  زا  یعطق  فشاک  همیمـض ، ّمض  نودـب  یئاـهنت و  هب  ماـکحا  زا  یمکح  هب  نیفورعملا  قاـفتا  هک  روطناـمه  - 2
داـمتعا یئاـهنت  هب  تاـعامجا  نیا  هب  ناوتیمن  اذـل  تسین و  مه  هربتعم  هینظ  تجح  مزلتـسم  الالقتـسا  مه  روطنیمه  تسین ، ماـما  تقفاوم 

. دومن
نآ عومجم  مامـضنا  زا  دـیاش  ات  دورب  رگید  تاراما  غارـس  هب  هدومن ، تمه  شدوخ  هیلا  لوقنم  دـهتجم  هک : تسا  نیا  لـح  هار  اـهنت  سپ :

. دنشاب هربتعم  تجح  ای  ماما و  لوق  فشک  نامه  هک  دسرب  ياهجیتن  هب  دناوتب  لوقنم  عامجا  نیا  هب  تاراما 

؟ دنتسه ناسکی  همه  تاراما  نیا  خیش  رظن  هب  ایآ  * 

: هکلب ریخ 
. دسریم موصعم  يأر  هب  لوقنم ، عامجا  هب  تاراما  مامضنا  زا  یهاگ  - 1

نونکات خیـش  نامز  زا  ار  بتک  بابرا  مامت  قافتا  دـنکیم و  لقن  ام  يارب  ار  شدوخ  ناـمز  اـت  نیفورعم  قاـفتا  یـسوط ، خیـش  لـثملا : یف 
«. مهماما نم  ءاهقفلا  یلا  غلب  ۀلاقملا  هذه   » هک مینزیم  سدح  اتداع  هک  مینکیم  عبتت  نامدوخ 

. میسریم هربتعم  تجح  هب  تاراما  مامضنا  زا  یهاگ  و  - 2
روهـشم هک  تسا  دـیعب  تسا و  یلقن  یمود  یعبتت و  یلوا  هک  تسا  نیمدـقتم  روهـشم  هب  نیرخأتم  روهـشم  ياوتف  مامـضنا  لثم  لثملا : یف 

. دنهد يوتف  كردم  نودب 
دحاو ربخ  مامضنا  لثم  دنـسریمن ، ياهجیتن  هب  نآ  هب  هجوت  مدع  هراما و  فعـض  رثا  رد  لوقنم  عامجا  هب  تاراما  مامـضنا  زا  یهاگ  و  - 3

. رگید رصع  نیفورعم  قافتا  لقن  هب  يرصع  رد  نیفورعملا  قافتا  مامضنا  لثم : ای  لوقنم و  عامجا  نآ  هب  فیعض 
. دنکیم قرف  اجهباج  تاراما  هلئسم  سپ  هتکن :

194 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نم ۀـلمجلا  یف  هتّیّجحب  الوق  و ال  لوقنملا ، عامجالا  ۀـّیّجح  ۀـلأسم  یف  الیـصفت  سیل  ضعبلا  اذـه  هرکذ  اـم  ّنأ  رهظ  کـلذ  نم  و  - 1 نتم :

. ّسح نع  هربخی  امیف  قدصی  عامجالل  یکاحلا  ّنأ  یلإ  هلّصحم  عجری  اّمنإ  و  لوقنم ، عامجإ  ّهنا  ثیح 
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دنع ربتعملا  لیلدـلا  لولدـم  وا  ّیعقاولا  مکحلا  رودـصل  رخا ، تارامأ  ۀمیمـضب  وا  هسفنب  اـمزالم ، هّسح  نع  هربخی  اـم  نوک  ضرف  ّناـف  - 2
. الف ّالإ  و  تاسوسحملا ، یف  ربخلا  ۀّیّجح  ّۀلدأ  مومعل  ۀّجح ، هتیاکح  تناک  ّلکلا ،

. ۀلمجلا یف  دحاولا  ربخلا  ۀّیّجحب  لوقی  نم  ّلک  هب  لوقی  اذه  و  - 3
. ءاملعلا داحآ  يواتف  ةرهّشلا و  لقن  یف  هنایرجب  فرتعا  دق  و  - 4

لوقنم عامجا  تیجح  هلئسم  رد  لیصفت  هن  دومن ، رکذ  يرتست  بانج  هچنآ  هک  دوشیم  رهاظ  هنوگنیا  دش  رکذ  هک  یبلاطم  زا  - 1 همجرت :
: هک تسا  نیا  هب  ناشیا  مالک  لصحم  تشگرب  اهنت  و  لوقنم ، عامجا  یلامجا  ندوب  تجح  هب  لوق  هن  تسا و 

. دوشیم دییأت  قیدصت و  دهدیم  ربخ  سح  يور  زا  هچنآ  رد  قافتا  لقان  عامجا و  یکاح 
ای یعقاو  مکح  رودـص  اب  مزالم  رگید  تاراما  همیمـض  هب  ای  یئاهنت  هب  دـهدیم  ربخ  سح  نع  عامجا  لـقان  هچنآ  هکنیا  ضرف  هب  سپ  - 2

مومع هک  ارچ  تسا ، تجح  روبزم  قافتا  لقن  عامجا و  تیاکح  دـشابیم  تسا  دامتعا  دروم  اـملع  لـک  رظن  زا  هک  يربتعم  لـیلد  لولدـم 
ای موصعم و  يأر  اب  مزالم  روکذـم  رابخا  هکنیا  ضرف  هب  ینعی : . ) الف اـّلا  دوشیم و  نآ  لـماش  سوسحم  روما  رد  دـحاو  ربخ  تیجح  ّهلدا 

(. دنرادن تیجح  عامجا  ناونع  هب  هلوقنم  لاوقا  رگید  تاراما  نئارق و  مامضنا  اب  هن  یئاهنت و  هب  هن  دشابن ، يربتعم  لیلد 
هب نیلئاـق  ماـمت  هک  تسا  يرما  همزـالم ) ندوبن  ضرف  رد  نآ  ّتیجح  مدـع  همزـالم و  دوجو  تروص  رد  عاـمجا  ندوـب  تجح   ) نیا و  - 3

(. دشاب دحاو  ربخ  تیجح  هب  لوق  اب  یفانم  هک  تسین  یمالک  ینعی :  ) دنتسه لئاق  نآ  هب  الامجا  دحاو  ربخ  تیجح 
تروص هب  لوقنم  عامجا  هب  یـصاصتخا  املع و  داحآ  ياواتف  ترهـش و  لـقن  رد  هلاـقم  نیا  لقتـسم  ناـیرج  هب  هک  دـنکیم  فارتعا  و  - 4

. درادن یلامجا 
195 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم ) نتم  رخآ  ات  رهظ ...  کلذ  نم  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

: دیوگب دهاوخیمن  دشابیمن و  لیصفت  هب  لئاق  يرتست  بانج  هک  دوشیم  نشور  يرتست  هلمج  نیرخآ  رهاظ  زا  خیش و  هتشذگ  داقتنا  زا 
. دناشزرا رابتعا و  ياراد  دنراد و  هربتعم  تجح  ای  موصعم و  يأر  اب  همزالم  لالقتسالاب  هلوقنم  تاعامجا  زا  یخرب  - 1
. دنرادن تیجح  دناشزرا و  دقاف  هتشادن و  موصعم  يأر  اب  ار  ياهمزالم  نینچ  القتسم  روبزم  تاعامجا  زا  یخرب  و  - 2

؟ دوشیم ناشیا  نخس  زا  یتشادرب  نینچ  ارچ  * 

. دشابیمن هربتعم  تجح  مزلتسم  یئاهنت  هب  مهنآ  تسا ، نیفورعملا  قافتا  انامه  عامجا ، زا  نقیتم  ردق  هک  میدش  هجوتم  اریز 
: رگید فرط  زا 

هـصالخ هکلب  دراد ، شزرا  ۀجحلا ) ءزج  ناونع  هب  ینعی   ) ۀلمجلا یف  لوقنم  عامجا  وه  امب  لوقنم  عامجا  هک  دنکیمن  اعدا  يرتست  موحرم 
: هک دوب  نیا  ناشیا  مالک 

نیا رد  ار  وا  ام  تسا  لداع  نوچ  دراد و  یسح  یعبتت و  عامجا  رد  روهظ  شمالک  اذک ، یلع  ءاهقفلا  عمجا  دیوگیم : عامجا  یعدم  یتقو 
ياراد دـناسرب  هربتعم  تجح  هب  ار  ام  تاراما ، مامـضنا  هب  اـی  ییاـهنت و  هب  راـبخا  نیا  رگا  یهتنم ، مینکیم  قیدـصت  دـهدیم  هک  يراـبخا 
يراج مه  ترهـش  لقن  رد  هکلب  درادن  صاصتخا  عامجا  لقن  هب  نخـس  نیا  هک  داد  میمعت  نآ  زا  سپ  درادن و  شزرا  هنرگو  تسا  شزرا 

. تسا يراس  و 
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196 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دـحاولا ربخ  ۀـّیّجحب  انلق  ول  هتّیّجح و  تبثی  ربخ ال  یف  رتاوتلا  لقن  ّنأ  لوقنملا و  رتاوتملا  یف  مالکلا  رهظی  انرکذ  اـم  عیمج  نم  و  - 1 نتم :

رتاوت ّلک  سیل  و  تاماقملا ، تایـصوصخ  فالتخاب  هددع  فلتخی  عماّسلل و  ملعلا  دیفت  ۀعامج  رابخاب  لصحت  ربخلا  یف  ۀفـص  رتاوتلا  ّنأل 
. هب ربخملا  قّقحت  ةداع  رمالا  سفن  یف  مزلتسی  اّمم  صخشل  تبث 

. عقاولاب ملعلا  هل  دافأ  ۀعامج  رابخاب  ربخأ  دقف  رتاوتلاب  ربخأ  اذاف  - 2
. لداعلا ربخب  تباثلا  ۀعامجلا  رابخإ  مزاول  نم  سیل  رتاوتملا  نومضم  قّقحت  ّنأ  ضورفملا  ّنأل  ائیش ، يدجی  ربخلا ال  اذه  لوبق  و  - 3

نأک ۀـعامجلا ، رابخال  لوصحلا  مزال  هب  ربخملاب  ملعلا  لوصح  نوکی  نأب  هب - ربخملا  ققحت  ةداع  مزلتـسی  ۀـعامج  راـبخاب  ربخأ  ول  معن  - 4
راـبخإ وه  موزلملا و  ققحتب  مکحلا  هربخ  لوبق  نم  مزـاللا  ناـک  هتزاـنج - روضح  دـیز و  تومب  دـیزأ  وا  لداـع  فلأ  راـبخاب  ـالثم  ربـخأ 

. دیز توم  قّقحت  وه  مزاللا و  تبثیف  ۀعامجلا ،
ۀـسوسحملا يدابملا  یلإ  دنتـسم  ریغ  سدـح  یلإ  ادنتـسم  لقانلا  رابخإ  ناـک  نإ  وه  لوقنملا و  عاـمجالا  یلع  دـمتعی  نم  مزـال  ّنأ  اـّلإ  - 5

. لوقنملا رتاوتلا  ۀّیّجحب  لوقلا  وه  هب  ربخملل  ۀمزلتسملا 
197 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

لوقنم رتاوتم  ربخ  رد  نخس 

: هک دوشیم  راکشآ  زین  لوقنم  رتاوتم  ربخ  رد  نخس  میدومن ، رکذ  لوقنم  عامجا  رد  هچنآ  همه  زا  - 1
تـسا یتفـص  رتاوت  ناونع  هکنآ  هچ  میـشاب  دحاو  ربخ  تیجح  هب  لئاق  هکنیا  ول  و  دنکیمن ، تباث  ار  ربخ  نآ  تیجح  يربخ  رد  رتاوت  لقن 

تاماقم و تایـصوصخ  فالتخا  هب  دـباییم و  ققحت  تسا  روآملع  عماس  يارب  ناـشرابخا  هک  یتعاـمج  نداد  ربخ  هطـساو  هب  هک  ربخ  رد 
درجم هب  اتداع و  دشاب  هب  ربخم  ققحت  مزلتسم  دیدرگ  تباث  یصخش  يارب  هک  يرتاوت  ره  هک  تسین  هنوگنیا  دوشیم و  فلتخم  تازایتما 

. دوش تباث  جراخ  رد  لقن 
ار عقاو  هب  ملع  ربخم )  ) وا يارب  ناشیا  رابخا  هک  دیوگیم  نخـس  یتعامج  رابخا  زا  عقاو  رد  دـهدیم ، رتاوت  زا  ربخ  ربخم )  ) یتقو سپ : - 2

. دنکیم هدافا 
درادـن ياهدـیاف  چـیه  تسا  روآملع  ربخم )  ) يو يارب  روکذـم  تعامج  ربخ  هک  تسا ) لداع  ربخم  هکنیا  باسح  هب   ) ربخ نیا  لوبق  و  - 3

هدـش دای  تعامج  رابخا  مزاول  زا  رتاوتم  ربخ  نومـضم  ققحت  هک : تسا  نیا  ضرف  اریز  مینک ؛) قیدـصت  ار  هب  ربخم  ام  هک  تسین  نینچ  (و 
. دشابیمن هدش  تباث  لداع  ربخ  هطساو  هب  رابخا  نیا  هک 

لوصح هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هب  ربخم  ققحت  مزلتـسم  اتداع  ناشرابخا  هک  داد  ربخ  یتعامج  رابخا  زا  لداـع ) ربخم   ) رگا هلب  كاردتسا 4 -
دیز گرم  زا  يو  يارب  رتشیب  ای  رفن و  رازه  رابخا  زا  هداد  ربخ  ربخم  هکنیا  لثم  تسا ، روکذم  تعامج  رابخا  سفن  همزال  هب ، ربخم  هب  ملع 
سپ دوشیم ، تباث  تسا  تعامج  رابخا  نامه  هک  موزلم  ققحت  هب  مکح  ربخم  نیا  ربخ  لوبق  همزـال  وا ، هزاـنج  عییـشت  رد  اـهنآ  روضح  و 

. دوشیم تباث  زین  تسا  دیز  گرم  هک  ربخ ) نیا   ) همزال
هسوسحم يدابم  ساسارب  هک  دشاب  یسدح  هب  دنتـسم  لقان  ربخ  ول  لوقنم و  عامجا  قلطم  رب  دننکیم  دامتعا  هک  یناسک  لوق  همزال  هلب  - 5

. دننادب تجح  مه  ار  لوقنم  رتاوتم  ربخ  هک  تسا  نیا  دشاب ، هدشن  راوتسا 
198 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انرکذ )...  ام  عیمج  نم   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: تشاد هبعش  ود  مهنآ  هک  دوب  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  هب  عجار  ام  ثحب  لاح  هب  ات  هک : تسا  نیا 
. دنکیم عامجا  تیاکح  ام  يارب  هدومن و  عبتت  ار  لاوقا  دهتجم  دوخ  هکنیا : - 1

هب مه  دهتجم  نیا  هداد و  ربخ  تسا  صخـش  نالف  هک  يدهتجم  نیا  هب  هدومن و  عامجا  لیـصحت  صحفت  رثا  رد  هتفر و  يرگید  هکنیا : - 2
. عامجالاب اذک  اذک و  هلئسم  نالف  رد  مکح  هکنیا  هب  داد  ربخ  ینالف  دیوگیم : ام 

. تسا دحاو  ربخ  هب  لوقنم  رتاوت  هب  عجار  ام  ثحب  دعب  هب  الاح  زا  نکل :

؟ تسیچ خلا ) لوقنملا ...  رتاوتملا  یف  مالکلا  رهظی   ) زا دارم  سپ  * 

: هک تسا  نیا 
یتیاکح ربخ و  نینچ  دـنکیم . تیاکح  موصعم  ریرقت ) لعف و  لوق ،  ) تنـس زا  یـسوط ) خیـش  لثم   ) ربخم صخـش  لـثملا : یف  یهاـگ  - 1

: هک دنکیمن  یتوافت  تسا و  رثا  ياراد  یسح  ربخ  هک  ارچ  دوشیم ، مه  دحاو  ربخ  تیجح  ّهلدا  لومشم  تسا و  حلطصم  تیاور  شمان 
 ...(. قداصلا هللا  دبع  وبا  ینثدح  : ) دیوگب الثم  دهد و  موصعم  زا  ربخ  هطساوالب  فلا :

(. هللا دبع  یبا  نع  نالف  نع  نالف ، نع  : ) دیوگب الثم  دهد و  موصعم  زا  ربخ  طئاسولا  وا  هطساولا  عم  ای  ب :
عامجا شمان  ربخ  زا  مسق  نیا  هک  دـنکیم  تیاکح  ماکحا  زا  یمکح  رب  ءاهقف  قافتا  عامجا و  زا  یـسوط ) خیـش  الثم   ) ربخم یهاگ  و  - 2

. دش تبحص  نآ  هرابرد  الصفم  لاح  هب  ات  هک  تسا  دحاو  ربخ  هب  لوقنم 
. دهدیم شرازگ  ام  يارب  ربخ  کی  رتاوت  زا  یسوط ) خیش  الثم   ) ربخم یهاگ  و  - 3

 ...(. اذک یلع  انالف  ررق  وا  اذک ، لعف  وا  اذک  لاق  موصعملا  نا  رتاوتلاب  ینغلب  : ) دیوگیم لثملا  یف 
. تسا هدرم  دیز  هک  ماهدینش  رتاوت  هب  دیوگیم : الثم  ای 

؟ تسیچ ماقم  نیا  رد  ثحب  دروم  * 

؟ هن ای  دراد  شزرا  رتاوت  لقن  ایآ  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  نوماریپ  خیش  رظن  * 

: لثملا یف  هک : تسا  نیا  نآ  دیآیم و  هتفگ  مه  لوقنم  رتاوت  اب  هطبار  رد  دش  هتفگ  لوقنم  عامجا  اب  هطبار  رد  هک  یبلاطم  مامت  دیامرفیم :
لثملا یف  دنکیم و  رتاوت  لقن  ام  يارب  یلامجا )  ) هتسبرس روط  هب  یسوط ) خیش   ) ربخم یهاگ 

199 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ رتاوت  زا  شدارم  هک  هدومرفن  نکل  اذک ،) اذک و  لاق  موصعملا  نا  رتاوتلاب  ینغلب  : ) دیوگیم

شزرا تسا  ینادـجو  رتاوتم  هک  خیـش  دوخ  يارب  يرتاوت  لـقن  نینچ  اذـل  تسین و  مولعم  تسا ، رفن  رازه  اـی  ای 100 و  ای 20  لوق 10  ایآ 
فالتخا هطـساو  هب  دراد و  قرف  لئاسم  ینابم و  عامجا ، باـب  لـثم  مه  رتاوت  باـب  رد  هک  ارچ  درادـن ، یـشزرا  هیلا  لوقنم  يارب  یلو  دراد 

نکل هتشاذگ و  رتاوتم  ار  نآ  مان  دشاب و  هدش  لصاح  ملع  رفن  هس  رابخا  زا  یـسوط ) خیـش   ) يارب دیاش  دنکیم . توافت  لاوقا  صاخـشا و 
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دق ینعی : تسا ، یقافتا  یفداصت و  هکلب  درادـن ، هب  ربخم  ققحت  اب  هیداع  همزالم  هدوبن و  یفاک  هثداـح  نـالف  رد  رفن  هس  لوق  اـم  هدـیقع  هب 
ینظ نسح  نینچ  هک  یـسک  يارب  دوشیم و  لصاح  ملع  نیا  دـشاب  ینظ  نسح  نینچ  هک  یـسکره  يارب  ینعی  لصحی ، ـال  دـق  لـصحی و 

. هن دشابن 
انالف ّناب  لداع  فلا  ینربخا  : ) دیوگیم لثملا  یف  دنکیم ، رتاوت  لقن  ام  يارب  صخشم  یلیصفت و  روط  هب  یـسوط ) خیـش   ) ربخم یهاگ  و 

( نفد تام و 
یفتنم أبن  هیآ  اب  بذک  دّمعت  لامتحا  هک  ارچ  میریذپیم ، تسا  لداع  هک  ار  خیـش  ربخ  ام  ینعی : تسا ، دنمـشزرا  يرتاوت  لقن  نینچ  لاح :

. مینکیم عفد  هینالقع  لوصا  اب  زین  ار  تالامتحا  ریاس  تسا و 

؟ تسیچ ربخ  نتفریذپ  يانعم  * 

. نآ هب  نداد  رثا  بیترت  زا  تسا  ترابع 

؟ دوشیم لصاح  وا  يارب  ینادجو  نیقی  دریذپب  ار  ربخ  نیا  یسکره  ایآ  * 

، تسا لوقنم  رتاوت  نیا  هک  هیلا  لوقنم  يارب  و  تسا . ینادـجو  هب  ربـخم  ققحت  هب  وا  نیقی  تسا ، ینادـجو  رتاوـت  نیا  هک  خیـش  يارب  ریخ ،
. تسا يدبعت  هب  ربخم  ققحت  هب  وا  نیقی 

؟ دراد دوجو  لقان  رظن  زا  رتاوت  لقن  عامجا و  لقن  نایم  یتوافت  هچ  * 

دنچره ناسنا  کی  هک  تسا  لاحم  اتداع  القع و  اذـل  و  دـنک ، عبتت  يوتف  دروم  رد  دـنک و  تمه  دـیاب  لقان  دوخ  عامجا  لـقن  باـب  رد  - 1
. دیامن عبتت  ار  راصعا  ءاهقف  همه  لاوقا  دناوتب  يدج 

الماک يرما  هجیتن  رد  دـناهداد ، ربخ  وا  هب  هدـمآ و  نارگید  هکلب  تسا ، هدرکن  لیـصحت  هتفرن و  یعدـم  دوخ  رتاوت ، لـقن  باـب  رد  اـما  - 2
. تسا نکمم 

200 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نیهجولا یلع  رّوصتی  الثم ، دیز  توم  رتاوتب  رابخإلا  لثم  رتاوتلا ، لقن  لوبق  ینعم  ّنأ  ملعیل  نکل  نتم :

و عامجالا . اهیلع  یعّدملا  ۀلأسملا  یلإ  ۀبـسنلاب  لوقنملا  عامجالا  ۀّیّجح  ریظن  دیز . توم  ینعأ  هرتاوت ، یعّدملا  ربخلا  توبثب  مکحلا  لّوألا :
. هقّلعتم عوقول  ةداع  امزلتسم  هب  ربخأ  ام  نوک  هیف  دحاولا  ربخ  لوبق  یف  طرشلا  ّنأ  انرکذ  يذلا  وه  اذه 

بتکی وا  ظفحی  نأ  رذـن  اذإ  امک  ۀّیعرـشلا . هماکحأ  رتاوتملا و  راثآ  ربخلا  کلذ  یلع  ّبترتیل  روکذـملا  ربخلا  رتاوت  توبثب  مکحلا  یناـثلا :
. رتاوتم ربخ  ّلک 

. صخشلا اذه  ریغ  دنع  ول  ۀلمجلا و  یف  رتاوت  امل  تبث  ام  اهنم : رتاوتلا : ماکحا  ّمث 
لّوا لّوالا و  هجولا  یلع  هب  لمعلا  رتاوتلا  لقن  لوبق  یضتقم  ّنا  یف  لاکشالا  یغبنی  و ال  صخشلا . اذه  یلا  ۀبسنلاب  رتاوت  امل  تبث  ام  اهنم : و 

. صخشلا اذه  سفن  دنع  هب  ربخملا  رتاوت  راثآ  ّبترت  مدع  یف  لاکشالا  یغبنی  امک ال  یناثلا ، یهجو 
: همجرت

رتاوت لقن  لوبق  يانعم 
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: دوشیم رّوصت  هنوگ  ود  رب  دیز  گرم  رتاوت  هب  رابخا  ریظن  رتاوت  لقن  لوبق  يانعم  هک  دشاب  مولعم  یلو 
ياعدا هک  ياهلأسم  هب  تبـسن  لوقنم  عامجا  ندوب  تجح  ریظن  دیز ، گرم  ینعی  تسا  هدش  شرتاوت  ياعدا  هک  يربخ  توبث  هب  مکح  - 1

لوبق رد  هک  تسا  یطرش  نامه  نیا  و  تسا ) ققحم  تباث و  عامجا  دروم  هلئـسم  هک  تسا  نآ  عامجا  تیجح  يانعم  و   ) هدش نآرب  عامجا 
. دشاب شقلعتم  عوقو  مزلتسم  دیاب  اتداع  هب  ربخم  ینعی : تسا  يراج  دحاو  ربخ 

رگا هکنیا  امک  دوش ، تباث  رتاوت  هیعرش  ماکحا  رتاوتم و  راثآ  نآرب  هلیسونیدب  ات  تسا  تباث  روکذم  ربخ  ندوب  رتاوتم  هکنیا  هب  مکح  - 2
. دنک ظفح  ای  هتشون و  شرذن  قباطم  هب  دیاب  مه  ار  ربخ  نیا  دنک ، ظفح  ای  دسیونب و  ار  يرتاوتم  ربخ  ره  هک  دومن  رذن 

: دراد دوجو  مکح  ود  رتاوتم  ربخ  لقن  لوبق  مود  يانعم  يارب  رتاوت : ماکحا  سپس 
. دشاب تباث  ربخ  نیا  ندوب  رتاوتم  يرگید  رظن  زا  دنچره  تسا ، تباث  شرتاوت  الامجا  هک  دوشیم  بترتم  يربخ  رب  ماکحا ، زا  یخرب  - 1

. تسا تباث  صخش  نیا  دوخ  يارب  شرتاوت  هک  دوشیم  بترتم  يربخ  رب  ماکحا ، زا  یخرب  و  - 2
لقن مود  يانعم  يارب  هک  یهجو  ود  زا  لوا  هجو  لوا و  يانعم  رب  تسا  نآ  هب  لمع  رتاوت ، لقن  ندومن  لوبق  ياـضتقم  هکنیا  رد  لاکـشا  و 

هب ربخم  هب  ار  رتاوت  راثآ  دـیدرت  نودـب  دـناهداد ، وا  هب  يربخ  ندوب  رتاوتم  زا  ربخ  هک  یـصخش  کشالب  هکناـنچ  تسین . راوازـس  میدومن 
. تسا مود  يانعم  زا  مود  هجو  نامه  نیا  دنک و  بترتم  دیابن 

201 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ملعیل )...  نکل   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

. تسا یلک  نوناق  نیا  رد  لخاد  زین  رتاوتم  ربخ  لاح  دراد ، یتاعبت  راثآ و  دوخ  اب  بسانتم  يربخ  ره  هک : تسا  نیا 

؟ تسا ینادجو  رتاوتم  ربخ  باب  اب  هطبار  رد  رثا  عون  دنچ  * 

. تسا ینادجو  رثا  عون  هس  هتفر  مه  يور 

؟ تسا هنوگچ  راثآ  نیا  هب  تبسن  رتاوت  لقن  تیجح  * 

: رتاوت لقن 
. یلیصفت هچ  دشاب و  یلامجا  رتاوت  لقن  هچ  تسا ، تجح  اقلطم  راثآ  نآ  زا  یخرب  هب  تبسن  - 1

. تسین تجح  اقلطم  راثآ  اهنآ  زا  یخرب  هب  تبسن  - 2
. تسا تجح  دنوش  لقن  لصفم  روط  هب  رگا  تسین و  تجح  دنوش  لقن  لمجم  روط  هب  رگا  اهنآ  زا  یخرب  هب  تبسن  - 3

؟ دنتسه هچ  رتاوتم  ربخ  رب  بترتم  راثآ  * 

: زا دناترابع 
. تسا هدش  ققحم  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هب  ربخم  هکنیا  هب  دنک  مکح  قیدصت و  ار  ربخم  هدنونش  - 1

. دوش بترتم  ینادجو  تروص  هب  رثا  نیا  رب  توم  راثآ  ات  تسا  هدرم  دیز  هلب  هک ، دنک  قیدصت  لثملا : یف 
امـش لثملا : یف  لیـصفت . ای  دشاب و  لامجا  روط  هب  هچ  تسا  تجح  اقلطم  مه  رتاوت  لقن  تسا ، تجح  ینادجو  رتاوت  هک  يروطنامه  - 2
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امـش لثملا : یف  لیـصفت . ای  دشاب و  لامجا  روط  هب  هچ  تسا  تجح  اقلطم  مه  رتاوت  لقن  تسا ، تجح  ینادجو  رتاوت  هک  يروطنامه  - 2
ای دشاب و  رتاوتم  مدوخ  دزن  هک  يدرکن  دیق  نکل  یسیونب و  تثیدح  باتک  رد  دیـسر  امـش  هب  رتاوتم  تروص  هب  يربخ  ره  هک  دیدرک  رذن 

دوخ رظن  هب  اذک ، اذک و  قداصلا  نع  رتاوتلاب  ینغلب  دومرف : یسوط  خیش  یتقو  اجنیا  رد  رتاوتم . یتفگ : ۀلمجلا  یف  روط  هب  هکلب  خیـش ، دزن 
. دینک لمع  ناترذن  هب  امش  دیاب  اذل  تسا ، رتاوتم  خیش 

. دنتسین بترتم  قلطم  روط  هب  مه  راثآ  زا  یخرب  - 3
هب ربخ  یسوط  خیش  هدیقع  هب  لاح  مسیونب ، مثیدح  باتک  رد  ار  نآ  دوب  رتاوتم  نم  هدیقع  هب  یثیدح  ره  هک  دینکیم  رذن  امـش  لثملا : یف 

. تسین تباث  شرتاوت  امش  رظن  هب  نکل  هدیسر و  رتاوت  دح 
، لّصفم هچ  دشاب و  لمجم  روط  هب  هچ  درادـن و  شزرا  لوقنم  رتاوت  راثآ  نیا  هب  تبـسن  تسین و  بجاو  امـش  يارب  رذـن  هب  يافو  اجنیا  رد 

. دوشیم بترتم  ینادجو  رتاوتم  رب  طقف  يرثا  نینچ  هکلب 
202 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زاوج یف  لاکـشإ  الف  ّیبنلا  هأرق  اّیعقاو  انآرق  ّورقملا  نوکب  اطونم  ناک  نإ  ةالـصلا  یف  ةءارقلا  بوجوب  مکحلا  ّنأ  ملعی  اـنه  نم  و  - 1 نتم :
[، 49] ثالثلا تاءارقلا  رتاوتب  دیهشلا  رابخإ  یلع  دامتعالا 

قّقحتل ةداع  اموزلم  رتاوتلا  نم  دیهشلا  هب  ربخأ  ام  نوک  وه  و  مّدقتملا ، طرشلاب  نکل  فلخ -) بوقعی و   ) هیوخأ رفعج و  یبأ  ةءارق  ینعأ  - 
. ۀّینآرقلا

تاءارقلا کلت  رتاوت  تبث  دق  ّهنإف  ۀلمجلا ، یف  رتاوتملا  نآرقلاب  اطونم  مکحلا  ناک  نإ  طرـشلا  نود  نم  دامتعالا  یف  لاکـشإ  اذک ال  و  - 2
. هرابخإب دیهشلا  دنع 

. تاءارقلا کلت  رتاوتب  دیهشلا  رابخإ  يدجی  الف  هدهتجم  وأ  ئراقلا  دنع  رتاوتملا  نآرقلا  یلع  اقّلعم  مکحلا  ناک  نإ  و  - 3
ایعّدا دـق  ۀـماّلعلا  دیهـشلا و  ّنأ  یلإ  ادنتـسم  تاءارقلا  کلتب  ةءارقلا  زاوجب  نییناـثلا  دیهـشلا  قّقحملا و  مکح  رظن  نیلّوـألا  دـحأ  یلإ  و  - 4

[50 .] عامجالا لقن  نع  رصقی  اذه ال  ّنأ  و  اهرتاوت ،
رتاوتلا طارتشا  نع  عوجر  اذه  ّنأب  دیهشلا  قّقحملا و  یلع  اضرتعا  ثیح  ّیلیبدرألا  سّدقملا  هخیـش  كرادملا و  بحاص  رظن  ثلاثلا  یلإ  و 

. ّربدتف رظن . نع  امهرظن  ولخی  و ال  [ 51 .] ةءارقلا یف 
203 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

طونم رگا  زامن ، رد  نآرق  تئارق  بوجو  هب  مکح  هک  دوشیم  هتـسناد  رتاوت ) لـقن  لوبق  يارب  روبزم  ياـنعم  ود  نتـسناد  زا   ) و - 1 همجرت :
زاوج رد  یلاکـشا  چیه  ضرف  نیا  رد  سپ  دشاب ، هدناوخ  زامن  رد  ار  نآ  ربمایپ  هک  دشاب  یعقاو  نآرق  دـیاب  عقاو  رد  ءورقم  هکنیا  هب  دـشاب 

و  ) درادـن دوجو  فلخ ) بوقعی و   ) شتـسود ود  رفعج و  وبا  تئارق  ینعی : هناـگهس  تاءارق  ندوب  رتاوتم  رد  دیهـش  موحرم  ربخ  هب  داـمتعا 
ققحت يداع  موزلم  دیهـش  موحرم  هب  ربخم  هک  دوب  نیا  نآ  تشذگ و  هک  یطرـش  نامه  هب  طورـشم  نکل  دناوخ ) زامن  رد  ار  نآ  ناوتیم 

(. دننادب یعقاو  نآرق  ار  هناگهس  تاءارق  هدومن و  افتکا  ربخ  نیا  درجم  هب  فرع  ینعی   ) دشاب تینآرق 
هب مکح  هک  یتروص  رد  زامن  رد  نآ  ندناوخ  و  هناگهس ) تاءارق  ندوب  رتاوتم  ینعی : دیهش  هب  ربخم  هب   ) دامتعا رد  یلاکشا  نینچمه  و  - 2

تئارق هک  اریز  درادـن ، دوجو  دـشاب ، هدـش  تباـث  ربـخم  رظن  زا  ـالامجا  شرتاوت  هک  ینآرق  تئارق  هب  دـشاب ، طونم  زاـمن  رد  تئارق  زاوـج 
(. تسا یفاک  توبث  رادقم  نیا  مود  يانعم  هجو  ود  زا  لوا  هجو  ساسارب  و   ) دنتسه رتاوتم  دیهش  موحرم  رظن  زا  هناگهس 

وا زا  يراق ) ینعی   ) يو هک  يدـهتجم  ای  يراقلا و  دـنع  دـشاب  رتاوتم  هک  ینآرق  ندـناوخ  رب  دـشاب  ّقلعم  طونم و  روکذـم  مکح  رگا  و  - 3
تباث يراق  رظن  زا  اهنآ  ّتینآرق  ات  ینعی   ) درادـن يدوس  هدوبن و  یفاک  تاءارق  نیا  ندوب  رتاوتم  هب  دیهـش  رابخا  درجم  سپ  دـنکیم  دـیلقت 

(. دناوخب زامن  رد  ار  اهنآ  دناوتیمن  دوشن 
رکذ مود  يانعم  يارب  هک  یهجو  ود  هب  هجوت  دـش و  لقن  لوقنم  رتاوت  لوبق  يارب  هک  یئانعم  ود  ظاـحل  روکذـم و  بلطم  هب   ) هجوت اـب  - 4
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یناث دیهـش  یناـث و  ققحم  موحرم  هک  یمکح  میدرک ، رکذ  رتاوتم  لـقن  لوبق  يارب  هک  یئاـنعم  ود  زا  لوا  ياـنعم  هب  تسا ) رظاـن  میدومن 
نیا دناهدومن و  ار  اهنآ  رتاوت  ياعدا  یلح  همالع  لوا و  دیهـش  هک  ارچ  دناوخ ، زامن  رد  ناوتیم  ار  هناگهس  تائارق  هکنیا  رب  ینبم  دندومن ،

، تسا دامتعا  لباق  هدـش و  تباث  لداع  دـحاو  ربخ  هطـساو  هب  لوقنم  عاـمجا  هک  روطناـمه  اذـل  و   ) دـشابیمن رتمک  عاـمجا  لـقن  زا  اـعدا 
(. تسا زیاج  تائارق  رتاوت  توبث  رد  ماقمیلاع  هیقف  ود  نیا  رابخا  هب  دانتسا  دامتعا و  مه  روطنیمه 

هک اجنآ  یلیبدرا ) سّدقم   ) ناشیا داتـسا  كرادم و  بحاص  موحرم  هدومرف  مود ) يانعم  زا  مود  هجو  ینعی :  ) موس قش  هب  تسا  رظان  و  - 5
تسا و نآرق  تئارق  رد  رتاوت  طارتـشا  زا  تشگزاـب  راوـگرزب  ود  نیا  زا  مـالک  نیا  هکنیا : هب  یناـث  قـقحم  دیهـش و  رب  دـناهدرک  ضارتـعا 

. دوش هدناوخ  نآرق  امتح  هک  تسین  طرش  زامن  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم 
. تسا مزال  تقد  ربدت و  لاکشا ، هجو  ندیمهف  يارب  هدوبن و  لاکشا  زا  یلاخ  ناشیا  رظن  هتکن :

204 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ملعی )...  انه  نم  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

ایآ هک  تسا  نیا  رد  ثحب  لصاح  دـناهدروآ و  یهقف  لاثم  کی  اجنیا  رد  نکل  دـندرکیم ، ثحب  یفرع  لاثم  يور  نونکات  هک : تسا  نیا 
؟ هن ای  تسا  تجح  تسا  ام  ثحب  ماقم  هک  اجنیا  رد  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  رتاوتم  ربخ 

؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  هدش  حرطم  یعرش  یهقف و  لاثم  * 

: هک تسا  وحن  نیدب 
. دناهدومن تئارق  نیدلا » موی  کلام  ، » دمح هروس  رد  مصاع ) ریثک و  نبا  رماع ، نبا  هزمح ، یئاسک ، ورمع ، وبا  عفان ، ینعی :  ) هعبس ءارق  - 1

. دناهدرک تئارق  نیدلا » موی  کلم  ، » دمح هروس  رد  فلخ ) نبا  یبا  بویا و  وبا  رفعج و  وبا  ینعی :  ) هناگهس ءارق  و  - 2
: لاح

. تسا رتاوتم  دنردارب ) هس  هک  روبزم   ) هناگهس ءارق  تئارق  دیهشلا ، ۀماّلعلا و  دنع  تسا و  رتاوتم  هعبس  ءارق  تئارق  روهشملا ، دنع 
؟ هن ای  تسا  يزجم  مه  کلم  تئارق  ایآ  تسا  يزجم  زامن  رد  کلام  تئارق  هک  روطنامه  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اذل ،

. دومن تئارق  ار  نآ  زامن  رد  نآرق و  ناونع  هب  ناوتب  ات  دشاب  رتاوتم  تئارق  دیاب  هک  ارچ 
: هک تسا  نیا  خساپ 

تسا يزجم  اعطق  زامن  رد  نآ  ندناوخ  هک  يرگید  هب  اهنآ  لقن  باحـصا و  ندینـش  ربمایپ و  تئارق  لثم  دشاب ، ینادجو  رتاوتم  یتئارق  رگا 
. تسا زیاج  زامن  رد  نآ  تئارق  مه  زاب  دشاب  رتاوتم  هب  لوقنم  رتاوتم ، رگا  و 

موی کلم   ) هتالـص یف  ءرق  هللا  لوسر  نا  رتاوتلاب  ینغلب  : ) هک دـیامرفب  لوا  دیهـش  لثملا : یف  دـشاب  دـحاو  ربخ  هب  لوقنم  رتاوتم ، رگا  نکل 
؟ هن ای  دناوخ  زامن  رد  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  تجح  دحاو ، ربخ  هب  لوقنم  رتاوتم  نیا  مه  زاب  ایآ  نیدلا ،)

؟ دوشیم هداد  روکذم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  * 

: تسا تروص  هس  ياراد  بلطم  هک  دوشیم  هداد  خساپ 
، هن ای  میشاب  هتشاد  نیقی  رتاوت  هب  هچ  تسا ، یعقاو  نآرق  راثآ  زا  زامن  رد  تئارق  زئاوج  میئوگب ، رگا  - 1
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205 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دـیوگب لثملا  یف  دـنک و  رتاوت  لقن  لامجا  تروص  هب  رگا  دیهـش : نکل  لاکـشا ، الب  دومن  داـمتعا  دیهـش  ناـبز  زا  رتاوت  لـقن  هب  ناوتیم 

لثملا یف  دنک و  رتاوت  لقن  یلیـصفت  تروص  هب  رگا  تسا و  توافتم  باب  نیا  رد  ینابم  هک  ارچ  دنکیمن ، تیافک  نیا  رتاوتلاب »...  ینغلب  »
مزاول نآ  ربخ و  نیا  نیب  ام  هک  ارچ  دوشیم ، عقاو  لوبق  دروم  دراد و  شزرا  نیدلا ) موی  کلم  ءرق  یبنلا  ناب  لداع  فلا  ینربخا  : ) دـیوگب

. تسا رارقرب  يداع  همزالم 
دزن ول  تسا و  ۀـلمجلا  یف  شرتاوت  نکل  تسا  ندوب  رتاوتم  فصو  اـب  رتاوتم  نآرق  راـثآ  زا  زاـمن  رد  تئارق  زاوـج  هک : میئوـگب  رگا  و  - 2

. دناوخ زامن  هدرک و  دامتعا  دیهش  ربخ  هب  ناوتیم  مه  زاب  دشاب ، يرگید  صخش 
هک ارچ  مینک ، دامتعا  دیهـش  ربخ  هب  میناوتیمن  دـشابیم  نم  دوخ  هدـیقع  هب  رتاوتم  نآرق  راثآ  زا  زاـمن  رد  تئارق  زاوج  میتفگ : رگا  و  - 3

. تسا هدشن  تباث  نم  دوخ  دزن  نآ  رتاوت 

؟ تسیچ قوف  ياهتروص  رد  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
موی کلم   ) رتاوت هب  لوا  دیهـش  همالع و  هک  ارچ  ةالـصلا ) یف  نیدلا  موی  کلم  ةءارق  زوجی  : ) دناهدومرف هک  یناث  دیهـش  یناث و  ققحم  - 1

. تسا مود  لوا و  تروص  ناشروظنم ، دارم و  دناهداد ، ربخ  نیدلا )
. تسا موس  تروص  هب  ناشدوصقم  دارم و  تسین ، زیاج  زامن  رد  کلم )  ) تئارق دناهتفگ : هک  یلیبدرا  ققحم  كرادم و  بحاص  و  - 2

؟ دنکیم در  ار  قوف  تارظن  زا  کیمادک  خیش  بانج  * 

اب مهنآ  هک  تسا ، یعقاو  نآرق  هب  طونم  تئارق  زاوج  هک  ارچ  تسا ، لاکـشا  هب  التبم  یلیبدرا  ققحم  كرادم و  بحاص  رظن  دـیامرفیم :
. يداع مازلتسا  طرش  هب  دوشیم  تباث  رتاوت  لقن 

( لوقنم عامجا  ثحبم  نایاپ  )
207 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هیئاوتف ترهش 

هراشا

208 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
اهلباقم یف  ناک  ءاوس  نیفورعملا ، ءاهقفلا  ّلج  يوتفب  ۀلصاحلا  يوتفلا  یف  ةرهّشلا  صوصخلاب  اهتّیّجح  مّهوت  یتلا  نونظلا  ۀلمج  نم  و  نتم :

. مهریغ نم  قافولا  فالخلا و  فرعی  مل  ما  فالخب ، مهریغ  يوتف 
ّالا و  ۀّصاخلا ، نونظلا  نم  اهنوک  مّهوت  لاطبإ  دوصقملا  لب  ۀلمجلا ، یف  ۀّیّجحلا  ثیح  نم  ةرهّشلا  مکحل  ضّرعتلا  سیل  انه  دوصقملا  ّنإ  ّمث 

. دیعب ریغ  دادسنالا  لیلد  یلع  ءانب  ۀّنظملا  ةدافإ  ثیح  نم  اهتّیّجحب  لوقلاف 
: همجرت
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ّصاخ ّنظ  باب  زا  نآ  تّیجح  ترهش و 

فورعم گرزب و  ياـهقف  ياوتف  هطـساو  هب  هک  تسا  هیئاوـتف  ترهـش  تسا ، تجح  صاـخ  نظ  باـب  زا  هدـش  مهوـت  هک  ینوـنظ  هلمج  زا 
. دشاب هدشن  هتخانش  یقافو  فالخ و  ای  دشاب و  هتشاد  دوجو  نارگید  زا  فالخ  هب  ياوتف  ناشیا  لباقم  رد  هاوخ  دوشیم ، لیکشت 

. دشابیمن تسا ، یلامجا  شتیجح  هک  تهج  نآ  زا  ترهـش  مکح  راکنا  ضرعت و  اجنیا ، رد  ثحب  نیا  حرط  زا  ام  دارم  دیامرفیم : سپس 
ثیح زا  ترهـش )  ) نآ تیجح  هب  داقتعا  هنرگو  تسا ، تجح  صاخ  نظ  باب  زا  ییاوتف  ترهـش  هک  تسا  مهوت  نیا  لاـطبا  اـم  دارم  هکلب 

. دومن راکنا  ار  نآ  ناوتیمن  تسین و  دیعب  تسا  هدش  تجح  ربتعم و  ملع  باب  دادسنا  باب  زا  دشابیم و  ینظ  دیفم  هکنآ 
209 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ شخب  نیا  رد  ثحب  ناونع  * 

هک دناهتـشادنپ  یخرب  تسا و  هدـش  عقاو  ثحب  دروم  نظ ، تیجح  ثحابم  رد  هک  تسا  ياهینظ  هراما  نیمراـهچ  هک  تسا ، هیئاوتف  ترهش 
. تسا هربتعم  تاراما  زا 

؟ تسیچ ترهش  يوغل  يانعم  * 

رارق شجنـس  دروم  اـهنآ  زا  يریثک  اـی  اـهنآ و  مظعم  اـی  مدرم و  ماـمت  هب  تبـسن  ار ، زورب  حوضو و  نیا  هکنآ  زا  معا  تسا  زورب  حوضو و 
. میهد

؟ دنشاب يروهشم  نآ  ضیقن  فرط  ود  ياهلأسم  مکح  رد  تسا  نکمم  ایآ  ترهش  يوغل  يانعم  هب  هجوت  اب  * 

. دناهداد يوتف  رگید  فرط  هب  رگید  ياهدع  هلئسم و  فرط  کی  هب  املع  زا  ياهدع  ینعی  تسا ، نکمم  هلب 

؟ تسا یتامیسقت  هچ  ياراد  یلک  روط  هب  ترهش  * 

. تسا میسقت  ود  ياراد 

؟ تسا مسق  دنچ  ياراد  ترهش  لوا  میسقت  * 

. ییاوتف ترهش  ج : یلمع ؛ ترهش  ب : یئاور ؛ ترهش  فلا : تسا : مسق  هس  ياراد 

؟ تسیچ یئاور  ترهش  زا  دارم  * 

نآ ساسا  رب  املع  هتـشاد و  یلمع  ذوذش  ول  و  دناهدومن ، طبـض  تبث و  دوخ  یثیدح  بتک  رد  ار  یثیدح  نیثدحم ، روهـشم  هک : تسا  نیا 
. دنشاب هدادن  يوتف 

؟ تسیچ یلمع  ترهش  زا  دارم  * 
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. دشاب هتشادن  مه  یئاور  ترهش  دنچره  دناهدومن ، لمع  نآ  هب  دناهداد و  يوتف  یثیدح  هب  دانتسا  اب  نیثدحم  روهشم  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ یئاوتف  ترهش  زا  دارم  * 

روهشم ياوتف  افرص  هکلب  تسین  نشور  ام  يارب  يوتف  دنتسم  كردم و  هکیلاحرد  هداد  يوتف  ماکحا  زا  یمکح  رب  روهشم  هک : تسا  نیا 
. تسا حرطم 

؟ تسا ثحب  دروم  اجنیا  رد  ترهش  ثحابم  زا  کی  مادک  * 

. هیئاوتف ترهش 

؟ دراد دوجو  عامجا  یئاوتف و  ترهش  نایم  یتوافت  هچ  * 

هک يوحن  هب  املع  لجا  ياوتف  رظن  زا  یمکح  توبث  زا  تسا  ترابع  یئاوتف  ترهش  دش : رکذ  هکنانچ 
210 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیمن لصاح  مکح  هب  نیقی  ملع و  ناشقافتا  زا  نکل  دنراد  لیامت  يأر  کی  رب  یگمه  هملک  قافتا  هب 
هب موسوم  هکلب  دوشیمن  هتفگ  روهـشم  نآ  هب  حالطـصا  رد  دوش ، لصاح  مکح  هب  نیقی  ملع و  رگا  ءاملع  لجا  قاـفتا  زا  هک : یتروص  رد 

. تسا عامجا 

؟ تسا یئاوتف  ترهش  اجنیا  رد  ثحب  ناونع  هک  دیدرک  حرطم  ارچ  * 

(. يوتفلا یف  ةرهشلا  : ) تسا هدومرف  خیش  اریز 

؟)...  ۀلمجلا یف  ۀّیجحلا  ثیح  نم   ) هدومرف خیش  ارچ  * 

. تسا قلطم  نظ  باب  زا  تیجح  شدارم  اریز 

؟ تسا یماسقا  هچ  ياراد  ترهش  میسقت  نیمود  * 

: تسا مسق  ود  ياراد 
. هلوقنم ترهش  هلصحم ب : ترهش  فلا :

؟ تسیچ هلصحم  ترهش  زا  دارم  * 

. دنک ترهش  ياعدا  دوخ  باتک  رد  هدرک و  عبتت  ار  ءاهقف  روهشم  ياواتف  هیقف  دوخ  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ هلوقنم  ترهش  زا  دارم  * 

. تسا هدرک  ترهش  لقن  ام  يارب  هدومن و  صحفت  ار  روهشم  ياوتف  هتفر  رگید  هیقف  هکلب  هتخادرپن  عبتت  هب  هیقف  دوخ  هک : تسا  نیا 

؟ تسا ثحب  دروم  اجنیا  رد  لوقنم  هلصحم و  ترهش  زا  کی  مادک  * 
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. دش تبحص  هیئاوتف  ترهش  نوماریپ  يرادقم  لوقنم  عامجا  رد  اریز  هلصحم ، ترهش 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  نامگ  دیئامرفب  تسا  روآنامگ  ام  يارب  روهشم  يوتف  کش  الب  * 

: تسا مسق  ود  رب 
قلطم نظ  صاخ ب : نظ  فلا :

؟ قلطم نظ  ای  تسا و  صاخ  نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  رد  مالک  * 

. هن ای  میراد  نآ  تیجح  رب  یصاخ  لیلد  ایآ  ینعی  تسا . صاخ  نظ  باب  زا 

؟ تسیچ دادسنالا ) لیلد  یلع  ءانب  ۀنظملا  ةدافا  ثیح  نم  اهتیّجحب  لوقلاف  اّلا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. تسا دادسنا  نامز  هب  صوصخم  یهتنم  تسا ، تجح  دادسنا  لیلد  تامدقم  قلطم و  نظ  باب  زا  ترهش  هک : تسا  نیا 
211 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نارمأ ۀّصاخلا  نونظلا  نم  اهنوک  مّهوت  أشنم  ّنإ  ّمث  نتم :
يوقألا ّنظلا  اهنم  لصحی  اّمبر  ّهنال  ۀقفاوملا ، موهفمب  هتّیّجح  یلع  ّلدت  دحاولا  ربخ  ۀّیّجح  ۀـّلدأ  ّنأ  نم  [، 52] ضعب نم  رهظی  ام  امهدحأ :

. لداعلا ربخ  نم  لصاحلا  نم 
[53 ،] کلاسملا یف  یناثلا  دیهشلا  نم  هریظن  عقو  و  هلئاسر ، ضعب  یف  ضعب  هّلیخت  فیعض  لایخ  اذه  و 

نهوأ ۀّینظلا  ۀّیولوألا  ّنأ  فعضلا : هجو  و  نیلدعلا . ةداهش  نم  لصاحلا  نم  يوقأ  هنم  لصاحلا  ّنظلا  نوکب  ّیّنظلا  عایشلا  ۀّیّجح  هّجو  ثیح 
لـصألا ۀّیّجح  یف  ۀّلعلا  طانملا و  ّنأب  ملعلا  لب  ّنظلل  اسأر ، ۀعونمم  ۀـّیولوألا  ّنأ  عم  اهتّیّجح ، یف  اهب  کّسمتی  فیکف  ةرهـشلا ، نم  بتارمب 

مکح ةدافتـسا  ناک  ام  ّهنأ  عم  ۀقفاوملا ، موهفم  ضعبلا  کلذ  مالک  یف  ۀّیولوألا  هذه  ۀیمـست  کلذ  نم  فعـضأ  و  ّنظلا . ةدافإ  دّرجم  سیل 
. ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  یلاعت : هلوق  لثم  لصألا ، مکح  یلع  ّلادلا  ّیظفللا  لیلدلا  نم  عرفلا 

212 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

صاخ نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  مهوت  أشنم 

: هلمج زا  تسا  رما  ود  تسا  صاخ  نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  هک  مهوت  نیا  أشنم 
ندوب تجح  رب  دـحاو  ربـخ  تیجح  هلدا  هکنیا : رب  ینبم  دوشیم  رهاـظ  نییلوـصا  یخرب  مـالک  زا  هک  تسا  یلیلد  رما ، ود  نآ  زا  یکی  - 1

اذـل دـیآیم و  تسد  هب  دـحاو  ربـخ  زا  هک  تسا  ینظ  زا  يوقا  ترهـش ، زا  لـصاح  نظ  هک  اریز  دراد ؛ تلـالد  تقفاوم  موـهفم  هب  ترهش 
. دهدیم رارق  تجح  ار  يوق  نظ  یلوا  قیرط  هب  دنکیم  تجح  ار  فیعض  نظ  هک  یلیلد 

نآ ریظن  هک  دناهدومن ، لّیخت  ار  نآ  ناشبتک  یـضعب  رد  یخرب  هک  تسا  یتسـس  مهوت  لیلد ، نیا  دیامرفیم : لیلد  نیا  فیعـضت  رد  خـیش 
زا تسا  رتيوق  عایـش  نیا  زا  هلـصاح  نظ  هکنیا  هب  ار  ینظ  عایـش  تیجح  هک  اجنآ  تسا ، هدـش  عقاو  کلاسم  باتک  رد  یناـث  دیهـش  يارب 

قیرط هب  دشاب  تجح  نیلدع  تداهش  هب  دنتسم  نظ  یتقو  ینعی :  ) تسا هدومن  هیجوت  دیآیم ، تسد  هب  نیلدع  تداهش  هطساو  هب  هک  ینظ 
(. دشاب تجح  دیاب  عایش  زا  یشان  نظ  یلوا 
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هنوگچ سپ  تسا . ترهش  دوخ  زا  رتفیعـض  دناهتفرگ ) ترهـش  تیجح  رب  لیلد  هک   ) هینظ تیولوا  هک : تسا  نیا  لیلد  نیا  فعـض  هجو 
(. دشاب رتيوق  لولدم  زا  لیلد  دیاب  و   ) تسا عونمم  تیولوا  هکنیا  اب  دوشیم ، کسمت  نآ  هب  ترهش  تیجح  رد 

رد طانم  نیا  نوچ  دوش  هتفگ  ات   ) تسین دـحاو ) ربخ   ) لصا تیجح  تلع  طاـنم و  نظ ، هداـفا  درجم  هکنیا ، هب  میراد  ملع  هکلب  نظ و  اریز 
(. دشاب تجح  دیاب  سپ  تسا  يوقا  ترهش 

احالطـصا ار  مسا  نیا  هکنآ  لاح  و  تقفاوم ، موهفم  هب  لدتـسم  نآ  مالک  رد  تسا  تیولوا  نیا  يراذگمان  لالدتـسا ، نیا  زا  رتفیعـض  و 
امَُهل ْلُقَت  الَف  : ) هدومرف هکنیا  لثم  دشاب  دراد  تلالد  لصا  مکح  رب  هک  یظفل  لیلد  زا  عرف  مکح  هدافتـسا  هک  دننکیم  لامعتـسا  ییاج  رد 

. دراد اهنآ  ندز  تمرح  رب  تلالد  تیولوا  تقفاوم و  موهفم  هب  تسا و  ردام  ردپ و  رب  فا  تمرح  رب  لیلد  نوچ  هک  ٍّفُأ )
213 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ هن ای  دراد  تیجح  صاخ  نظ  باب  زا  هیئاوتف  ترهش  ایآ  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  * 

. دناهیئاوتف ترهش  تیجح  هب  لئاق  وا  نیعبات  لوا و  دیهش  نوچمه  یخرب  - 1
. دناصاخ نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  مدع  هب  لئاق  نیرخأتم  روهشم  نوچمه : رگید  یخرب  - 2

؟ تسیچ هیئاوتف  ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  لالدتسا  نیلوا  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا هدومن  تجح  ار  نآ  تسا  نظ  دیفم  دحاو  ربخ  هکنیا  طانم  هب  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  - 1

. تسا تجح  هلدا  نیمه  سفن  هب  یلوا  قیرط  هب  دشاب  هتشاد  دحاو  ربخ  زا  رتيوق  ار  طانم  نیا  يرما  رگا  - 2
. تسا رتيوق  دحاو  ربخ  زا  دافتسم  نظ  زا  شدارفا  تیرثکا  ظاحل  هب  ترهش  زا  دافتسم  نظ  - 3

. دناترهش تیجح  هدننکنیمضت  یلوا  قیرط  هب  دراد  دحاو  ربخ  تیجح  رب  تلالد  هک  ياهلدا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ دهدیم  لالدتسا  نیا  زا  خیش  هک  یباوج  لصاح  * 

. تسا لایخ  مهوت و  کی  هکلب  دنمانیمن ، لالدتسا  ار  ثحب  رد  دورو  هوحن  نیا  هک : تسا  نیا 
. تسا دانتسا  لباق  ریغ  فیعض و  مهوت  لثم  نکل  هدومن و  حرطم  لالدتسا  ناونع  هب  ار  نآ  لدتسم  هچرگا  ینعی :

؟ تسیچ دیهشلا )...  نم  هریظن  عقو   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

. دراد ینظ  عایش  باب  رد  کلاسم )  ) رد یناث  دیهش  ار  لالدتسا  نیمه  لثم  هک : تسا  نیا 
: حیضوت

. دناهداد يوتف  نآ  قبطرب  اهقف  رثکا  هک  ینعی  تسا  هیعرش  ماکحا  رد  ترهش  - 1
. لاله تیؤر  لثم : تسا  هیجراخ  تاعوضوم  رد  عایش  - 2

. دراد لیلد  تسا و  تجح  تاعوضوم  رد  نیلدع  تداهش  ینعی : هنّیب ، - 3
نظ اسبهچ  هک  اریز  دشاب  تجح  یلوا  قیرط  هب  عایـش  دیاب  سپ  دراد . تیجح  نیلدع ) تداهـش   ) هنیب رگا  تسا : هدومرف  یناث  دیهـش  لاح :
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نظ اسبهچ  هک  اریز  دشاب  تجح  یلوا  قیرط  هب  عایـش  دیاب  سپ  دراد . تیجح  نیلدع ) تداهـش   ) هنیب رگا  تسا : هدومرف  یناث  دیهـش  لاح :
. دشاب تّجح  دیاب  ۀیولوالاب  سپ  نیلدع ، تداهش  زا  هلصاح  نظ  زا  دشاب  رتيوق  بتارم  هب  عایش  زا  لصاح 

؟ تسیچ خیش  رظن  زا  لالدتسا  نیا  رب  هدراو  تالاکشا  فعض و  هوجو  * 

: هکنیا هلمج  زا  تسا  دراو  نآرب  لاکشا  هس  تهج  هس  زا  هتفرمهيور 
214 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا تیولوا  سایق  نیا  هکیلاحرد : تیولوا . سایق  هب  مهنآ  دندومن ، سایق  دحاو  ربخ  هب  ار  هیئاوتف  ترهش  دوخ  لالدتسا  رد  هورگ  نیا  - 1
کسمت نآ  هب  ترهش  تیجح  تابثا  يارب  دیناوتیمن  امش  تسا و  ترهش  زا  رتفیعـض  بتارم  هب  هینظ  تیولوا  تسا و  ینظ  ياهتیولوا 

. دینک
. لولعم هب  تسا  تلع  تبسن  نامه  لولدم  هب  لیلد  تبسن  هک  ارچ  تسا  لولدم  زا  رتيوق  هشیمه  لیلد  رگید : ترابع  هب 

رارق ترهش  تیجح  رب  لیلد  ار  نظ  تیولوا  ناوتیمن  هجیتن : رد  تسا . ترهش  دوخ  زا  رتفیعـض  بتارم  هب  نظ  تیولوا  هک  اجنآ  زا  لاح 
. داد

؟ تسیچ سایق  زا  ضرغ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

اذل و  دراد ، دوجو  عرف  کی  لصا و  کی  سایق  رد  اریز  ود  نآ  نایم  عماج  ردق  هطساو  هب  مهنآ  عرف ، يوس  هب  تسا  لصا  مکح  ندناشک 
. تسا مسق  ود  رب  سایق 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  سایق  * 

. تیولوا سایق  تاواسم 2 - سایق  - 1 تسا : مسق  ود  رب 

؟ تسیچ تاواسم  سایق  زا  دارم  * 

. دنتسه يواسم  كالم  نآ  ندوب  اراد  رد  عرف  لصا و  هک  تسا  یسایق 
. ندوب رکسم  هب  تبسن  رمخ  عاّقف و  لثم :

. تسا لطاب  عامجالاب  هعیش  ياملع  رظن  زا  روکذم  سایق  هتکن :

؟ تسا یسایق  هنوگچ  تیولوا  سایق  * 

. دراد دوجو  زین  عرف  رد  رتيوق  یلوا و  قیرط  هب  لصا  رد  دوجوم  طانم  هک  تسا  یسایق 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  تیولوا  سایق  * 

. دراد هینظ  تیولوا  هک  یسایق  ب : دراد . هیعطق  تیولوا  هک  یسایق  فلا : تسا : مسق  ود  رب 

؟ تسیچ دراد  هیعطق  تیولوا  هک  یسایق  زا  دارم  * 

. دینزب لاثم 
. دنمهفیم مالک  رهاظ  زا  ار  نآ  ملاع  ءالقع  مامت  هک  تسا  یتیولوا  ینعی :
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. دراد دوجو  میهافم  زا  تقفاوم  موهفم  باب  رد  هچنآ  لثم :
رفیک ياراد  رتگرزب  ياهرش  یلوا  قیرط  هب  دراد ، رفیک  رش  راک  ياهرذ  یتقو  لاح  هری ) اّرـش  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمف  : ) دیامرفیم لثملا : یف 

. مهلاثما اذکه  و  دوب . دنهاوخ 

؟ تسیچ دراد  هینظ  تیولوا  هک  یسایق  زا  دارم  * 

. تسا مکحلا ) یف  لصالاب  يوقا  هیف  طانملا  ناک  ام  قاحلا  انظ و  مکحلا  طانم  جارختسا  )
215 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسا نظ  هدافا  رطاخ  هب  دـحاو  ربخ  تیجح  مییوگیم : لـثملا  یف  مینکیم و  تسرد  دـحاو  ربخ  تیجح  يارب  یطاـنم  کـی  ادـتبا  ینعی :
. تسا تجح  مه  ترهش  سپ  دراد ، دوجو  ترهش  رد  نآ  زا  رتيوق  هکلب  طانم و  نیمه  میئوگیم : سپس 

؟ تسا تیولوا  عون  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  طوبرم  هیف  نحن  ام  دیئامرفب  لاح  * 

. تسا هینظ  تیولوا  لیبق  زا 

؟ تسیچ نآ  تیولوا  طانم و  نیا  نوماریپ  خیش  رظن  * 

؟ دشاب نظ  وه  امب  نظ  هدافا  دحاو  ربخ  تیجح  طانم  هک  اجک  زا  الوا :
هنوگچ تسا  رتفیعـض  هیئاوتف  ترهـش  دوخ  زا  بتارم  هب  یـسایق  نینچ  تسا و  هینظ  تیولوا  سایق  لیبق  زا  ساـیق  نیا  هک  اـجنآ  زا  اـیناث :

. دینک تباث  ار  ترهش  تیجح  دیناوتیم 

؟ تسا رتفیعض  هیئاوتف  ترهش  زا  هینظ  تیولوا  ارچ  * 

عوطقم نآ  زا  رتنیئاپ  راـبتعالا و  موهوم  نآ  زا  رتنیئاـپ  راـبتعالا و  كوکـشم  نآ  زا  رتنیئاـپ  راـبتعالا و  نونظم  هیئاوتف  ترهـش  دوخ  اریز 
. تسا مدعلا 

. تسا هیئاوتف  ترهش  ندوب  مدعلا  عوطقم  هبترم  رد  هینظ  تیولوا  لاح 

؟ تسیچ لاکشا  نیا  رد  خیش  بلطم  لصاح  * 

بتارم زا  يرایـسب  بتارم  تسا و  نالطبلا  ملـسم  شدوخ  هدـمآ  سایق  نـالطب  رد  هک  يرتاوتم  راـبخا  مکح  هب  هک  یتیولوا  هک : تسا  نیا 
. دومن تابثا  ار  ترهش  تیجح  ناوتیمن  تسا و  رتنییاپ  ترهش 

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  رب  خیش  لاکشا  نیمود  * 

: هک ارچ  تسین ، لوبق  لباق  ام  رظن  زا  تیولوا  لصا  هک  تسا  نیا 
ترهـش رد  طاـنم  نیا  میئوگب : میناوتب  اـت  مینادـب  نظ  وه  اـمب  نظ  هداـفا  ار  تیجح  طاـنم  هک  تسناد  نیا  رد  ار  تیولوا  هشیر  دـیاب  ـالوا :

. دراد دوجو  تیولوالاب 
. دشاب دحاو  ربخ  تیجح  طانم  نظ  هدافا  هک  میرادن  لوبق  ام  ایناث :
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؟ دشاب دحاو  ربخ  تیجح  طانم  نظ  هدافا  هک  درادن  لوبق  خیش  ارچ  * 

: هکنیا هلمج  زا  لالدتسالا ، لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  تسا و  روصتم  لامتحا  هس  اریز 
. تسا تسرد  اهنآ  لالدتسا  لامتحا ، نیا  اب  هک  دشاب  نظ  وه  امب  نظ  هدافا  تیجح ، طانم  دراد  لامتحا  - 1

باب هب  ار  یترهـش  ناوتیمن  سپ  یقیرط ، ره  زا  هلـصاح  نظ  هن  دـشاب و  هقث  ربخ  زا  هلـصاح  نظ  اهنت  تیجح ، طانم  هک  دراد  لاـمتحا  - 2
. تسا طلغ  اهنآ  لالدتسا  لامتحا  نیا  ساسارب  هک  داد  تیارس  نظ 

216 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مینکیم لمع  مه  ام  دینک ، لمع  هتفگ  لیلد  هک  انعم  نیدب  دشاب ، ضحم  يدبعت  دحاو  ربخ  تیجح  دراد  لامتحا  - 3

میراد و صاخ  لیلد  ربخ  هب  تبـسن  ام  تسا و  صن  عبات  دش  يدبعت  طانم  یتقو  لاح  و  دوشیمن ، طانم  زا  لاؤس  تسا و  دبعت  طانم  ینعی :
. میرادن صاخ  لیلد  ترهش  هب  تبسن  نکل  مینکیم ، تعباتم  نآ  زا  اذل 

. داد تیارس  ترهش  هب  ار  ربخ  مکح  ناوتب  ات  تسین  راک  رد  یتیولوا  سپ  تسا . مامتان  اهنآ  لالدتسا  زین  لامتحا  نیا  ساسارب  اذل  و 

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  رب  خیش  لاکشا  نیموس  * 

هک ارچ  دناوخ ، تقفاوم  موهفم  ناوتیمن  ار  هینظ  تیولوا  هکنآ  لاح  دـیتشاذگ و  تقفاوم  موهفم  ار  لالدتـسا  نیا  مان  امـش  هک : تسا  نیا 
: زا تسا  ترابع  حالطصا  رد  تقفاوم  موهفم 

ار ندز  کـتک  نداد و  شحف  تمرح  هک  روطناـمه  دومن ، هدافتـسا  نآ  زا  تیولوا  وـحن  هب  ار  سیقم  عرف و  مکح  ناوـتب  هک  یظفل  لـیلد 
. دومن هدافتسا  ٍّفُأ ) امَُهل  ْلُقَت  الَف   ) هفیرش هیآ  سفن  زا  ناوتیم 

. داد رارق  تیولوا  موهفم  ار  نآ  مان  ناوتب  هک  دشاب  نآ  ببس  ترهش ، تیجح  رب  شتلالد  ات  تسین  یظفل  لیلد  هینظ  تیولوا  هکنآ : لاح  و 

؟ تسیچ قوف  بلطم  يارخا  ترابع  * 

. یظفل لیلد  رهاظ  زا  تسا  عرف  مکح  هدافتسا  تقفاوم  موهفم  هک : تسا  نیا 
، روهظ نیا  هچ  دراد  عرف  مکح  رب  تلـالد  صخـالا ) ینعملاـب  نیب  موزل  اـب   ) هیظفل هیمازتـلا  تلـالد  هب  هیظفل و  روهظ  هب  مـالک  دوـخ  ینعی :

. دشاب تقفاوم  موهفم  ای  تفلاخم و  موهفم  هچ  مه  یموهفم  دشاب و  یموهفم  هچ  یقوطنم و 
. یعطق هن  ینظ و  مهنآ  طانم ، حیقنت  طسوت  هب  مهنآ  لصا ، زا  تسا  عرف  مکح  هدافتسا  هینظ ، تیولوا  سایق  هکیلاحرد :

. تسا طلغ  تقفاوم  موهفم  هب  امش  يراذگمان  هجیتن  رد  تسا ، لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  لاح :

؟ تسیچ صاخ  نظ  باب  زا  هیئاوتف  ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  لیلد  نیمود  * 

. دش دهاوخ  هداد  مزال  خساپ  نآ  لیذ  هک  هدمآ  يدعب  نتم  رد 
217 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: کلذ یلع  ۀلظنح  نب  رمع  ۀلوبقم  ةرارز و  ۀعوفرم  ۀلالد  یناثلا : نتم :
نیب رهتـشا  امب  ذـخ  : » لاق لمعن ؟ امهّیأبف  ناضراعتملا ، ناثیدـحلا  وأ  ناربخلا  مکنع  یتأـی  كادـف ، تلعج  تلق : ةرارز : لاـق  یلوـالا ، یفف 

ّنأ یلع  ءانب  [. 54] ربخلا امهلدعأ » هلوقی  امب  ذخ   » لاق مکنع . ناروثأم  ناروهشم  اعم  امّهنإ  يدّیس ، ای  تلق : ردانلا .» ّذاّشلا  عد  و  کباحصأ ،
یف نکت  مل  نإ  اهسفن و  یف  ةرهشلا  رابتعا  یلع  ّلدت  راهتشالاب  مکحلا  ۀطانإ  ّنأ  وأ  يوتف ، وأ  ناک  ۀیاور  روهـشملا  قلطم  لوصوملاب  دارملا 

. ۀیاورلا
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يذـّلا کلذ - یف  اّنع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  : » مالّـسلا هیلع  لاق  ۀـلادعلا - یف  نییوارلا  يواـست  لـئاسلا  ضرف  دـعب  ۀـلوبقملا - یف  و 
هیف و بیر  هیلع ال  عمجملا  ّنإف  کباحـصأ ، دـنع  روهـشمب  سیل  يذـّلا  ّذاشلا  كرتی  هب و  ذـخؤیف  کباحـصأ  نیب  هیلع  عمجملا  هب - امکح 

هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق  هلوسر . هّللا و  یلإ  همکح  ّدری  لکـشم  رمأ  و  بنتجیف ، هّیغ  نّیب  رمأ  و  عبّتیف ، هدشر  نّیب  رمأ  ۀثالث : رومالا  اّمنإ 
: هلآ و 

کله تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب  ذخأ  نم  و  تامّرحملا ، نم  یجن  تاهبشلا  كرت  نمف  کلذ ، نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح  نّیب و  لالح 
«. ملعی ثیح ال  نم 

[. 55] ۀیاورلا رخآ  یلإ  مکنع ، تاقثلا  امهاور  دق  نیروهشم  مکنع  ناربخلا  ناک  نإف  تلق :
« روهشمب سیل  يّذلا  ّذاشلا  كرتی  و   » هلوق یف  هیلع  روهشملا  قالطإ  ۀنیرقب  روهشملا ، وه  نیعـضوملا  یف  هیلع  عمجملاب  دارملا  ّنأ  یلع  ءانب 

یف ةرهـشلا  لیلعتلا  دروم  ناک  نإ  هب و  لمعلا  بجی  اّمم  اقلطم  روهـشملا  ّنأ  یلع  ۀـلالد  خـلا  هیلع » عمجملا  ّنإف   » هلوقب لـیلعتلا  یف  نوکیف 
. ۀیاورلا

اّمم هلباقم  لعج  مامإلا  ّنأ  عم  هفالخ ، نالطب  یف  بیر  نکی  مل  ّیقیقحلا  عامجإلا  ناک  ول  دارملا  ّنأ  عامجإلا  نم  ةرهـشلا  ةدارإ  دّیؤی  اّمم  و 
. بیرلا هیف 

: همجرت

هیئاوتف ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  رگید  لیالد 

. تسا ترهش  ّتیجح  رب  هلظنح  نبا  هلوبقم  هرارز و  هعوفرم  تلالد 
؟ مینک لـمع  کیمادـک  هب  دـسریم  ضراـعتم  ثیدـح  ود  ربخ و  ود  امـش  زا  موش : تیادـف  مدرک  ضرع  هک : تسا  هدـمآ  هعوفرم  رد  - 1
ود ره  نم ، ياقآ  يا  مدرک : ضرع  نک . اهر  تسا  ردان  هکنآ  امن و  لمع  تسا  روهـشم  تنارای  باحـصا و  ناـیم  هک  يربخ  نآ  هب  دومرف :

نیا تلالد  دیامرفیم : خیش  تسا . رتلداع  يرگید  زا  نآ  يوار  هک  نک  ذخا  ار  یتیاور  دومرف : دناهدیسر . امش  هیحان  زا  روهشم و  تیاور 
دارم هک  تسا  نیا  رب  ینبم  ربخ 
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طانم هک : تسا  نیا  رب  ینبم  روکذم  تلالد  ای  و  يوتف . ای  دشاب  تیاور  هاوخ  دشاب ، روهـشم  قلطم  رهتـشا ) ام   ) ترابع رد  هلوصوم  ام )  ) زا
ینعی هسفن ، یف  ترهـش  رابتعا  رب  دراد  تلالد  دوخ  قیلعت  نیا  هک  دـشاب ، راهتـشا  فصو  ماما ) بناج  زا   ) تیجح ذـخا و  بوجو  هب  مکح 

. يوتف رد  هچ  دشاب و  تیاور  رد  هچ  تسا ، ربتعم  مه  یفوصوم  رد  شققحت  نودب 
؟ مینک هچ  دسرپیم  تلادع  رد  يوار  ود  ندوب  يواسم  ضرف  زا  دعب  لئاس  هلظنح : نبا  هلوبقم  رد  و  - 2

ناراـی باحـصا و  ناـیم  هیلع  عمجم  هدرک و  مکح  نآ  هب  ود  ره  هدوـمن و  لـقن  اـم  زا  يوار  هک  یتـیاور  هب  دوـشیم  رظن  دـیامرفیم : ماـما 
یعامجا رما  رد  هک  ارچ  دوشیم  كرت  تسا  روهـشم  ریغ  ذاش و  تنارای  دزن  هکنآ  دوشیم و  لمع  نادب  ذخا و  یتیاور  نینچ  اذـل  تسوت .

: دیامرفیم ماما  سپس  درادن . دوجو  دیدرت  کش و 
عقاو لمع  تیعبت و  دروم  سپ  تسا ، راکشآ  نشور و  شندوب  میقتـسم  دشر و  هک  يرما  - 1 تسا : مسق  ( 3  ) هس رب  ارصحنم  ملاع )  ) روما

. دوشیم كرت  سپ  تسا ، راکشآ  نشور و  شجاجوعا  هک  يرما  - 2 دوشیم .
، راکشآ لالح  - 1 دناهتسد : هس  روما  دومرف : ربمایپ  دوشیم . هداد  عاجرا  لوسر  ادخ و  هب  شمکح  تسا و  هبتـشم  لکـشم و  هک  يرما  - 3

دنک كرت  هک  یـسک  سپ  شتمرح .) هن  تسا و  موـلعم  شتیلح  هن   ) تسا هبتـشم  مارح  لـالح و  ناـیم  هـک  يروـما  - 3 راکـشآ ، مارح  - 2
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هکیلاحرد دوش  كاله  و  تامرحم ، رد  دتفایم  تاهبـش ، هب  دنک  لمع  هک  یـسک  و  تامرحم ، رد  نداتفا  زا  دنک  ادـیپ  تاجن  ار ، تاهبش 
هچ دنـشاب  هدرک  تیاور  امـش  زا  ار  ثیدح  ود  نآ  قثوم  دارفا  هدوب و  روهـشم  امـش  زا  هدـش  تیاور  ربخ  ود  ره  رگا  متفگ : تسین . هجوتم 

 ... خلا درک ...  دیاب 

لالدتسا هجو 

( هیلع عمجم   ) رب روهشم  قالطا  اعدا ،) نیا  رب   ) هنیرق و  دشاب ، روهـشم  عضوم ، ود  ره  رد  ماما ) مالک  رد   ) هیلع عمجم  زا  دارم  هکنیا  رب  ینبم 
. دشابیم روهشمب ) سیل  يذلا  ذاشلا  كرتی  و   ) ترابع رد 

دروم دنچره  تسا ، بجاو  قلطم  روط  هب  روهـشم  هب  لمع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیلع )...  عمجملا  ناف   ) هک ماما  نخـس  نیا  رد  تلع  سپ :
. تسا ییاور  ترهش  لیلعت  نیا 

ییاوتف ترهش  ول  داد و  میمعت  یترهش  ره  هب  ار  مکح  نیا  ناوتیم  صّصخی ) امک  مّمعی  ۀلعلا   ) ياضتقم هب  هدوبن و  صـصخم  دروم  نکل ،
. دشاب

عامجا ظفل  زا  ترهش  هدارا  رب  يدیؤم 

: هک تسا  نیا  دنکیم ، دییأت  هلوبقم  رد  هیلع ) عمجم   ) زا ار  ترهش  هدارا  هک  يروما  هلمج  زا 
ار عامجا  لباقم  لوق  ماما  هکنآ  لاح  و  تسین ، یکـش  نآ  لباقم  فلاخم و  لوق  نالطب  رد  دـشاب ، نآ  یقیقح  يانعم  عاـمجا ، زا  دارم  رگا 

تّحص روهشم ، اب  فلاخم  لوق  هک  ارچ  دشاب ، هدش  هدارا  ترهش  هیلع ) عمجم   ) زا هکنیا  رگم ، تسا  لاحم  نیا  و  . ) داد رارق  هیف  كوکشم 
(. تسا هیف  كوکشم  شداسف  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هرارز  هعوفرم  رد  دهاش  لحم  * 

(. ردانلا ّذاشلا  عد  کباحصا و  نیب  رهتشا  امب  ذخ  : ) دیامرفیم هرارز  هب  خساپ  رد  ماما  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ خلا ) لوصوملاب ...  دارملا  ّنا  یلع  ءانب   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  بیرقت  هک  تسا  هعوفرم  هب  لالدتسا  يانبم 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  هلوصوم ) ءام   ) زا دارم 

زا دارم  هک  یتروص  رد  ییاور . ترهـش  صوصخ  ای  يوتف ) بسح  هب  ترهـش  هچ  تیاور و  بسح  هب  ترهـش  هچ   ) تسا روهـشم  قلطم  ای 
ءاـم  ) زا دارم  هک  یتروص  رد  تسا و  ترهـش  فـصو  يارب  هیلعف  تیجح  تاـبثا  ددـص  رد  تیاور  دـشاب ، روهـشم  قـلطم  هلوـصوم ) ءاـم  )

. میروآیم تسد  هب  نآ  زا  كالم  حیقنت  هب  ار  تیمومع  لئاس  لاؤس  هنیرق  هب  دشاب ، ییاور  ترهش  صوصخ  هلوصوم )
: دومن لالدتسا  روبزم  هعوفرم  هب  ناوتیم  نایب  ود  اب  رگید : ترابع  هب 
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: دومن لالدتسا  روبزم  هعوفرم  هب  ناوتیم  نایب  ود  اب  رگید : ترابع  هب 
امب ذـخ  : ) هدومرف هک  ارچ  تسا  یلک  ماـع و  ماـما  خـساپ  نکل  يوتف ،) هن  و   ) تسا تیاور  هرارز  لاؤس  دروـم  دـنچره  مییوـگب : هکنیا  - 1

. تسا روهشم  هک  هچنآ  هب  نک  ذخا  ینعی : رهتشا )
: مییوگیم لاح 

. دراد قالطا  نایب  نیا  الوا :
(. لاؤسلا صوصخب  ال  باوجلا ، مومعب  ةربعلا   ) هک دنکیم  مکح  یلوصا  هدعاق  ایناث :

. دوشیم مه  هیئاوتف  ترهش  لماش  دراد و  قالطا  تسا و  ماع  ثیدح  رهاظ  سپ :
ام یلو  دشاب ، تیاور  صوصخ  لئاس  لاؤس  هنیرق  هب  هلوصوم ) ءام   ) زا دارم  هتشادن و  تیمومع  ثیدح  رهاظ  هک  انمّلـس  مییوگب : هکنیا  - 2

کلذ ۀـّیلع  هب  رعـشم  فـصولا  یلع  مکحلا  قـیلعت   ) هک ناـیب  نیا  اـب  هتبلا  میروآیم ، تسد  هب  ار  میمعت ) اـی  و   ) تیموـمع طاـنم  حـیقنت  هب 
(. مکحلل فصولا 

ینعی تسا ، هدروآ  ار  رهتـشا )  ) تفـص نآ  لابند  هب  هلـصافالب و  نکل  ۀیاورلاب ، ذخ  ینعی : امب » ذخ   » هدومرف اجنیا  رد  ماما  مییوگیم : لاح 
نوچ ینکیم  لمع  مه  تیاور  هب  رگا  ینعی : درادن ، یتیصوصخ  ندوب  تیاور  هک : تسا  نآ  هب  رعشم  رما  نیا  و  ةروهـشملا ) ۀیاورلاب  ذخ  )

. تسا شزرا  ياراد  تسا  روهشم  هک 
. تسا ندوب  روهشم  ثیدح ، هب  ذخا  بوجو  تلع  طانم و  سپ :

: ینعی مّمعت  ۀلعلا  و 
دیاب تسا  ترهش  تیجح  هک  مه  مکح  تسه ، ترهش ) ینعی :  ) تلع هیئاوتف : ترهش  رد  هجیتن : رد  تسه . مه  مکح  دوب ، تلع  هک  اجره 

. دشاب
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؟ تسیچ هلظنح  نبا  هلوبقم  رد  دهاش  لحم  * 

؟ مینک هچ  دـندوب  يواـسم  تلادـع  رد  يوار  ود  ره  اـی  یـضاق و  ود  ره  رگا  دـسرپیم  هک  لـئاس  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  ماـما  هک : تسا  نیا 
سیل يّذلا  ذاشلا  كرتی  ذخؤیف و  کباحصا  نیب  هیلع  عمجملا  هب  امکح  يذلا  کلذ  یف  اّنع  مهتیاور  نم  ناک  ام  یلا  رظنی  : » هک دیامرفیم 

«. هیف بیر  هیلع ال  عمجملا  ّناف  کباحصا  دنع  روهشمب 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  هلوبقم  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

. دراد داهتجا  هلحرم  ود  رب  فقوت 
: تسا هیلع  عمجم  زا  نخس  تیاور  رد  هک  اجنآ  زا  - 1

. لکلا قافتا  هن  تسا و  روهشم  هیلع ، عمجم  زا  دارم  هک  مینک  تباث  دیاب  الوا :
. دراد دوجو  ثیدح  دوخ  رد  هنیرق  دنچ  تسا  روهشم  هیلع ، عمجم  زا  دارم  هک  رما  نیا  تابثا  يارب  ایناث :

(. ذاشلا كرتی  هیلع و  عمجمب  ذخؤی  : ) دومرف ماما  هک  اریز  هلباقم : هنیرق  فلا :
. هیلع عمجم  هن  تسا  روهشم  ریغ  هک  تسا  یثیدح  ای  یمکح  ذاش  و 

 ...( هیف بیر  هیلع ال  عمجملا  ناف  : ) دومرف ماما  هک  اریز  هیف ، بیر  ال  ب :
[56 (] بیر هیف  ذاش  : ) هک تسا  نیا  شموهفم 
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ص220 ج3 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. بیر هیف  هن  و  دوب ، هنالطب  یف  بیر  ال  شلباقم ، فرط  دوب  حلطصم  عامجا  دارم  رگا  هکنآ 

ذاش ثیدح  فالخرب  هیف ، بیر  هک ال  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا  روآنانیمطا  تسا  روهشم  هک  یثیدح  ینعی : تسا  ترهـش  دارم  نیاربانب :
. هیف بیر  هک 

. ریغ تسا و ال  یئاور  ترهش  هب  طوبرم  امیقتسم  ثیدح  نکل  دشاب ، ترهش  دارم  هک  انملس  - 2
: هک میئوگب  دیاب  مینک  لالدتسا  نآ  هب  هیف  نحن  ام  رد  میهاوخب  هچنانچ  سپ :

. هیف بیر  هیلع ال  عمجملا  ّناف  دومرف : ماما  هک  تسا  لیذ  لیلعت  نآ  لیلد  تسا و  یئاوتف  یئاور و  ترهش  زا  معا  ترهش ، زا  دارم 
ۀلعلا هک : اجنآ  زا  لاـح : تسه . مه  هیئاوتف  ترهـش  رد  طاـنم  نیا  و  هیف ، بیر  ـال  هک : تسا  نیا  رطاـخ  هب  دراد  شزرا  روهـشم  رگا  ینعی :

. دنکیم تیارس  زین  یئاوتف  ترهش  هب  یئاور  ترهش  مکح  هجیتن : رد  مّمعت ،
221 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نهولا نم  یفخی  ام ال  نیتیاورلاب  لالدتسالا  یف  نکل  و  نتم :
دارملا ّنأ  [- 57] ّینارحبلا ثّدحملاک  تایاورلا ، دنس  یف  ۀشدخلا  هبأد  سیل  نم  اهّدر  ّهنأ  یّتح  اهفعض ، یلإ  افاضم  اهیلع - دریف  یلوالا  اّمأ 

. روهشملا مکحلا  قلطم  نود  نیتیاوّرلا  نم  ةروهشملا  ۀیاورلا  صوصخ  وه  لوصوملاب 
کیلإ بسنی  نأ  بطاخملل  نسحی  مل  رثکأ » هیف  عامتجالا  ناک  ام   » تلقف کیلإ ؟ ّبحأ  نیدجـسملا  ّيأ  ّنأ  نع  تلئـس  ول  ّکنأ  يرت  ـال  أ 

ام  » تلقف نیناّمرلا ، دـحأل  حّـجرملا  لاؤس  نع  تبجأ  ول  اذـک  و  اقوس ؛ وأ  اناخ  وأ  ناک  اتیب  رثکأ ، هیف  عامتجالا  نوکی  ناکم  ّلـک  ۀـّیبوبحم 
«. ربکأ ناک 

یفرط یف  نوکی  نأ  لبقی  اّمم ال  ۀـیئاوتفلا  ةرهّـشلا  ّنأ  عم  تافتلا ، یندأب  ّنظی  اّمم ال  ۀـیاوّرلا  ریغل  ماقملا  یف  مومعلا  يوعد  ّنأ  لـصاحلا  و 
ۀیاورلا نوکب  ۀلصاحلا  ۀیاورلا  یف  ةرهشلا  ةرهـشلاب  دارملا  ّنأ  یلع  دهاش  حضوأ  ناروثأم » ناروهـشم  اعم  امّهنإ  يدّیـس ، ای   » هلوقف ۀلأسملا ،

. هب نیتضراعتملا  نیتیاورلا  فاّصتا  نکمی  اّمم  اذه  و  هنیودت ، وأ  هتیاور  یلع  ّلکلا  قّفتا  اّمم 
222 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

تیاور ود  نیا  هب  لوا  هورگ  لالدتسا  هب  خیش  تالاکشا 

. دشابیمن مه  ناهنپ  هک  دراد  دوجو  یتسس  نهو و  کی  تیاور  ود  نیا  هب  لالدتسا  رد  نکل 

هعوفرم تیاور  زا  لالدتسا  هب  لاکشا 

ار نآ  تسین  تایاور  دنـس  رد  ندرک  دراو  هشدخ  شمارم  هک  ینارحب  ثدحم  لثم : یـسک  یتح  هک  تیاور  نیا  يدنـس  فعـض  رب  هوالع 
. تسا هدرک  در 

يوتف قیرط  زا  دـنچره   ) يروهـشم مکح  قلطم  هن  تیاور  ود  نیا  ناـیم  زا  تسا  هروهـشم  تیاور  صوـصخ  هلوـصوم ) اـم   ) زا دارم  نوـچ 
. تسا فیعض  زین  اعدم  رب  شتلالد  دبای ،) ققحت 

؟ تسا رتبوبحم  دجسم  ود  زا  کیمادک  هک  دوش  لاؤس  امش  زا  رگا  هک : ینیبیمن  رگم 
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رد تیعمج  هک  ار  یناکم  ره  تیبوبحم  دهد  تبسن  امش  هب  بطاخم  هک  تسین  تسرد  تسا ، رتشیب  نآ  رد  تیعمج  هکنآ  دییوگب : امـش  و 
. رازاب ای  ارسناوراک و  هناخ ، زا  ّمعا  تسا  رتشیب  نآ 

. دیامن کسمت  تسا ) رتشیب  نآ  رد  شعامتجا  هک  مادکره   ) ظفل هب  شدانتسا  رد  دناوتیمن  ینعی : )
دناوتیمن وا  ینعی :  ) تسا رتگرزب  هکنآ  هکنیا ، هب  هدش ، رانا  ود  زا  یکی  ناحجر  رد  هک  یلاؤس  زا  دیهد  خساپ  امـش  رگا  تسا  نینچنیا  و 

(. دهد تبسن  امش  هب  ار  يرتگرزب  ءیش  ره  تیبوبحم  ناحجر و 

مالک لصاح 

يروما هلمج  زا  ییاوتف ) ییاور و  ترهش  زا  معا  تسا  لمعلا  بجاو  تجح و  یترهـش  ره  هکنیا  و   ) هرارز هعوفرم  رد  میمعت  ياعدا  هکنیا 
. دوشیم دی  عفر  نآ  زا  دوریم و  نامگ  زا  تیاور  رد  لمات  كدنا  اب  هک  تسا 

زا دارم  اذـل  و  . ) دوش عـقاو  هلئـسم  فرط  ود  زا  یکی  رد  هک  دوـشیمن  هتفریذـپ  هک  تسا  يروـما  هلمج  زا  هیئاوـتف  ترهـش  هتـشذگ  نیا  زا 
(. تسا ییاور  ترهش  صوصخ  اجنیا  رد  ترهش 

، ترهش زا  دارم  هکنیا  رب  تسایوگ  هدنز و  يدهاش  تسا ، هدیسر  امش  زا  روهشم و  ود  ره  يدیس ، ای  تفگ : هک  لئاس  نخـس  نیا  نیاربانب :
نآ تاور  همه  هک  رگید  تیاور  فالخ  هب   ) دناهدومن نیودت  ای  لقن و  ار  نیا  زین  رگید  تاور  یتح  تاور ، مامت  هک  تسا ، ییاور  ترهش 

(. دناهدرکن ناشبتک  رد  جرد  ای  لقن و  ار 
. دبای ققحت  ضراعتم  تیاور  ود  رد  مکح  کی  هب  عجار  تسا  نکمم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  انعم ) نیا  هب  ترهش   ) نیا هتبلا ،

223 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) نیتیاوّرلاب ...  لالدتسالا  یف  نکل  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. لاکشا راهچ  بلاق  رد  هرارز  هعوفرم  هب  تسا  لوا  هورگ  لالدتسا  هب  خیش  خساپ 

؟ تسیچ هرارز  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیلوا  * 

: ار روبزم  ثیدح  هک  ارچ  تسین ، تجح  دنس  رظن  زا  ثیدح  نیا  هک : تسا  نیا 
. حیحص ریغ  حیحص و  تیاور  طلخ  هب  تسا  مهتم  دوخ  هک  هدرک  لقن  یئاسحا  روهمج  یبا  نبا  اهنت  الوا :

. هدش عقاو  املع  نعط  دروم  دوخ  هک  هتفرگ  تروص  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  لقن  نیا  ایناث :
هدماین و نایم  هب  هرارز  همالع و  نایم  هطـساو  زا  یمان  هک  هدومن  لقن  هرارز  لوق  زا  مهنآ  همالع ، لوق  زا  ار  ثیدـح  روهمج  یبا  نبا  اثلاث :

. دراد هدوقفم  هقلح  هلسلس ،
. تسا هدشن  جرد  همالع  بتک  رد  ثیدح  نیا  هدومن  عبتت  ینیئان  موحرم  هکنانچ  اعبار :

؟ تسیچ هرارز  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیمود  * 

: هک تسا  نیا 
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: هک تسا  نیا 
ياوتف لماش  سپ  تسا  یّلک  هتشاد و  قالطا  خساپ  نیا  و  روهشم ) ءیش  لکب  ذخ   ) ینعی رهتشا ) امب  ذخ   ) هدومرف ماما  دیتفگ : امش  هک  نیا 

: مییوگیم رظن  نیا  هب  خساپ  رد  دوشیم ، مه  روهشم 
ریـسفت هنیرق و  هب  زاین  اذل  صاخ ، هن  دناماع ، هن  دیقم و  هن  دناقلطم و  هن  هسفن ، یف  دناهمهبم و  ءامـسا  زا  هلوصوم ) ام   ) هلمج زا  تالوصوم 

. تسا مهبم  نیا  ریسفت  هنیرق و  دوخ  لئاس  لاؤس  دنراد و 
. دوشیم نآرب  لمح  تسا و  تیاور  هب  مه  خساپ  هنیرق ، نیمه  هب  تسا ، تیاور  زا  لاؤس  نوچ  ینعی :

. میروآیم اعدا  نیا  رب  یفرع  لاثم  دهاش  ود  ام  و  درادن ، قالطا  تیاور  نیا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ روکذم  تیاور  قالطا  تیمومع و  مدع  رب  لاثم  دهاش  نیلوا  * 

: هک تسا  نیا 
نآ رد  تاعامتجا  هک  يدجسم  نآ  دیهد ، خساپ  امش  تسا و  رتبوبحم  امش  دزن  لحم  دجسم  ود  زا  کی  مادک  دسرپب ، امش  زا  یسک  رگا 
دزن تسا  رتدایز  نآ  رد  تاعامتجا  هک  یناکم  ره  دراد و  قالطا  هدنهدخساپ ، نیا  دارم  دـیوگب : یـسک  هک  تسا  تسرد  ایآ  تسا ، رتشیب 
. تساجیب حیحصان و  یتشادرب  ریسفت و  نینچ  هک  تسا  نشور  دشاب . هناخرامق و ...  ارسناوراک ، ناکم  نیا  دنچره  تسا ، رتبوبحم  وا 

؟ تسیچ هعوفرم  رد  یتیمومع  نینچ  مدع  رب  خیش  لاثم  دهاش  نیمود  * 

امش تسا و  رتینتشادتسود  امش  دزن  رانا  ود  نیا  زا  کی  مادک  دنسرپب ، امش  زا  رگا  هک : تسا  نیا 
224 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا رتگرزب  هک  يرانا  نآ  دیهد ، خساپ 
نیا ول  تسا و  رتینتشادتسود  وا  دزن  تسا  رتگرزب  هک  يزیچ  ره  اذل  تسا و  یلک  بیجم  نیا  دارم  دیوگب : هدنونش  هک  تسا  تسرد  ایآ 

. تسین تسرد  يریسفت  نینچ  ریخ ، دشاب ، كوخ  کی  رتگرزب ،
. نآ ریغ  هن  تسا و  هدش  عقاو  هیلا  راشم  هک  تسا  يرانا  ای  دجسم و  نامه  لئاس ، لاؤس  هنیرق  هب  بیجم ، دارم  مینادب  دیاب  اذل : و 

؟ تسیچ لوا  هورگ  طسوت  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیموس  * 

یلع مکحلا  قـیلعت   ) نکل دـشاب ، تیاور  صوـصخ  رهتـشا ) اـم   ) زا اـم  دارم  هک  ضرف  هب  دـیتفگ : دوـخ  مود  ناـیب  رد  امـش  هک : تسا  نـیا 
: هک میهدیم  خساپ  امش  هب  ام  نکل  دیتفر . میمعت  لابند  هب  طانم  حیقنت  هار  زا  و  ۀّیلعلاب ) رعشم  فصولا 

يروهظ سپ  تسین  ملـسم  یتیلع  نینچ  نکل : دوب . امـش  اب  قح  هلب  دشیم  یعطق  مّلـسم و  ّتیلع  رگا  هتبلا  دـنکیمن ، تیافک  راعـشا  درجم 
. تسین حیقنت  نیا  هب  يرابتعا  سپ  تسین ، راک  رد  مه 

؟ تسیچ لوا  هورگ  طسوت  هعوفرم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیمراهچ  * 

زا روهشم و  تیاور  ود  ره  رگا  دیسرپ : يوار  ردانلا ) ذاشلا  عد  رهتـشا و  امب  ذخ  : ) دومرف ماما  هکنآ  زا  سپ  تیاور ، نیا  رد  هک : تسا  نیا 
؟ مینک هچ  دشاب  هدیسر  امش 

. يوتف هن  دشاب و  تیاور  صوصخ  رهتشا ) ام   ) زا دارم  هکنیا  رب  تسا  يرگید  هنیرق  دوخ  نیا  هک 
ناـکما نکل  دنـشاب . هتـشون  دوخ  بتک  رد  ار  ود  نآ  نیثدـحم  همه  مه  روهـشم و  ود  ره  مه  ضراـعتم ، تیاور  ود  تسا  نکمم  هک : اریز 

. دنشاب روهشم  ود  ره  دحاو  رصع  رد  فلاخم  ياوتف  ود  درادن 
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هلئسم يوتف ، رد  هکلب ، دنـشاب . هداد  يوتف  نآ  بوجو  مدع  هب  مه  هلئـسم و  کی  بوجو  هب  مه  رـصع  کی  نیروهـشم  هک  دوشیمن  ینعی :
. تسا ردان  ذاش و  رگید  فرط  تسا ، روهشم  فرط  کی  رگا  هک  تسا  هنوگنیا 

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 

لیلد داد ، يرگید  خـساپ  هکلب  درکن ، در  ار  هلئـسم  نیا  مه  ماما  دنـشاب و  روهـشم  تیاور  ود  ره  هک  درک  ضرف  لـئاس  رگا  هک : تسا  نیا 
. ییاوتف هن  تسا و  ییاور  ترهش  اجنیا  رد  دارم  هک  تسا  نآرب 

225 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
فرـصن یّتح  سکعلاب  روهـشملا و  یلع  هیلع  عمجملا  قالطإ  نیب  یفانت  ّهنأ ال  ۀـلوبقملاب و  کّسمتلا  نع  باوجلا  ملعی  انه  نم  و  - 1 نتم :

وه روهشملاف  ّالإ  و  نیّیلوصالاب ، ّصتخم  ثداح  قالطإ  وه  اّمنإ  عامجإلا  لباقم  یف  روهشملا  قالطإ  ّنإف  رخآلا ، ۀنیرقب  هرهاظ  نع  امهدحأ 
: هنم و  فورعملا » حضاولا  »

. رهاش فیس  و  هفیس ، نالف  رهش 
. یقابلا هفرعی  ةّذاشلا و ال  ّالإ  هفرعی  ام ال  كرتی  و  مهنم ، دحأ  اهرکنی  کباحصأ و ال  عیمج  اهفرعی  یّتلا  ۀیاورلاب  ذخؤی  ّهنأ  دارملاف  - 2
ۀیاورلا تناک  اذهل  و  ةّذاشلا ؛ ۀیاورلا  ۀفرعم  یف  ّذاشلا  نوکراشی  روهـشملا ال  و  ةروهـشملا ، ۀیاوّرلا  ۀفرعم  یف  روهـشملل  كراشم  ّذاشلاف  - 3

. ثیلثتلا ثیدحب  داهشتسالل  ینعم  الف  ّالإ  و  هلهأ ، یلإ  هملع  ّدری  يّذلا  لکشملا  لیبق  نم  ّذاشلا  و  دشرلا ، نّیب  لیبق  نم  ةروهشملا 
رخآ رـصع  یف  يوتف و  یلع  رـصع  یف  ةرهـشلا  داقعنا  ناکمإب  ناروهـشم » اعم  امه   » هلوق هیجوت  ماقملا  اذه  یف  یلکثلا  کحـضی  اّمم  و  - 4

. نیرّخأتملا ءامدقلا و  نیب  قفّتی  دق  امک  اهفالخ ، یلع 
. ّربدتف

226 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

هلظنح نبا  هلوبقم  هب  لالدتسا  رب  لاکشا 

. دوشیم نشور  زین  هلوبقم  تیاور  هب  لالدتسا  زا  خساپ  دش ) هداد  هعوفرم  ثیدح  هب  لالدتسا  هب  هک  یخساپ  زا   ) اجنیا زا  و  - 1
ود نآ  زا  یکی  ام  هکنیا  ات  درادن  دوجو  یفانت  هنوگچیه  عامجا ) رب  روهـشم  قالطا   ) سکعلاب روهـشم و  رب  هیلع ) عمجم   ) قالطا نایم  هتبلا 

(. مینک دی  عفر  نآ  زا  فرصنم و  شرهاظ  زا  رگید  هنیرق  هب  ار  روهشم ) ظفل  عامجا و  ظفل  )
حالطـصا رد  ینعی :  ) دراد نییلوصا  دوخ  هب  صاصتخا  هک  تسا  یثدحتـسم  قالطا  کـی  عاـمجا ، قـالطا  لـباقم  رد  روهـشم  قـالطا  اریز 

حـضاو و يانعم  هب   ) ترهـش نیا  زا  تسا و  نشور  حـضاو و  يانعم  ناـمه  روهـشم  ظـفل  هنرگو  دـشابیمن .) لمعتـسم  نیثدـحم  تاور و 
. تسا راکشآ  هنهرب و  شریشمش  ای  دومن و  رهاظ  ار  شریشمش  سکنالف  دوشیم ): هتفگ  لاثم  ناونع  هب  نشور ،

دنکیمن راکنا  ار  نآ  يدحا  هتشاد و  تخانش  نآ  هب  تنارای  باحـصا و  مامت  هک  دوشیم  ذخا  یتیاور  هک : تسا  نیا  ماما )  ) دارم سپ  - 2
. دنرادن یعالطا  نآ  زا  هیقب  باحصا و  زا  یلیلق  دادعت  رگم  ار  نآ  دسانشیمن  هک  ار  یتیاور  دوشیم  كرت  و 

تیاور هکنآ  لاـح  تسا و  كرتـشم  روهـشم ، تیاور  اـب  دنـسانشیم  ار  روهـشم  تیاور  ذاـش  تاور  هک  رظن  نیا  زا  ذاـش  تـیاور  سپ  - 3
. درادن ذاش  تیاور  زا  یعالطا  روهشم  تاور  هک  ارچ  درادن ، یکارتشا  ذاش  تیاور  اب  تهج  نیا  زا  روهشم 

يارب ییانعم  هنرگو  تسا ، هلها ) یلا  هملع  دری  يذلا  لکشملا   ) لیبق زا  ّذاش  تیاور  تسا و  دشّرلا ) نّیب   ) قیداصم زا  روهشم  تیاور  اذل : و 
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. تشادن دوجو  ثیلثت  ثیدح  هب  ماما  داهشتسا 
(، ناروهشم اعم  امه   ) هک تسا  يوار  نخس  نیا  هیجوت  دروآیم ، هدنخ  هب  ار  هدرمهچب  نز  هک  ماقم ، نیا  رد  رادهدنخ  تاحیـضوت  زا  و  - 4

رصع ندمآ  رصع و  نیا  ندش  يرپس  زا  سپ  دوش و  دقعنم  هعمج ) زامن  بوجو  الثم :  ) ییاوتف رب  ترهش  يرصع  رد  تسا  نکمم  هکنیا  هب 
لئاسم رد  نیرخأتم  امدق و  نایم  هک  روطنامه  دنهدب ، نآ  میرحت  هب  يوتف  ینعی : نآ  فالخرب  املع  روهـشم  هدش و  ضوع  يوتف  دـیدج ،

. دشاب هدرک  راسفتسا  ماما  زا  ار  يدروم  نینچ  مکح  ثیدح  نیا  رد  لئاس  تسا  نکمم  سپ  دتفایم ، قافتا 
227 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ لوصوم ای  تسا و  فیرعت  هیف ) بیر  هیلع ال  عمجملا   ) ترابع رد  لا )  ) دیئامرفب ۀمدقم  * 

. دشاب لوصوم  لا )  ) تسا نکمم  دشاب و  تیهام  فیرعت و  لا )  ) تسا نکمم 

؟ تسا قوف  لامتحا  ود  زا  کی  مادک  ساسا  رب  کیره  هلوبقم  هعوفرم و  هب  لالدتسا  * 

. تسا لوصوم  لا )  ) ساسا رب  هلوبقم  رب  لالدتسا  فیرعت و  لا )  ) ساسا رب  هعوفرم  رب  لالدتسا 

؟ دنکیم دراو  هلوبقم  رب  لالدتسا  رب  یلاکشا  هچ  خیش  دشاب  لوصوم  يانعم  هب  هلوبقم  رد  لا )  ) رگا * 

. نآ دنس  هن  دوشیم و  هلوبقم  تلالد  هب  طوبرم  اهنآ  مامت  هک  هدرک  دراو  لاکشا  راهچ  هتفرمهيور 

؟ تسیچ هلوبقم  هب  لالدتسا  زا  خیش  لاکشا  نیلوا  * 

لاؤس دوخ  هیف ، نحن  ام  رد  هک  دنراد  هنیرق  هب  زاین  اذل  و  دنتسین ، ۀلالدلا  حضاو  هسفن  یف  تامهبم  دنتامهبم و  زا  تالوصوم  هک : تسا  نیا 
. دشاب لاؤس  اب  بسانتم  دیاب  زین  باوج  سپ  دسرپیم ، ضراعتم  تیاور  ود  مکح  زا  هک  ارچ  تسا . هنیرق  لئاس 

؟ تسیچ لالدتسا  نیا  رب  خیش  لاکشا  نیمود  * 

. تسین کیچیه  هک  يروهظ ، ای  دشاب و  هصوصنم  دیاب  ای  تیلع ، هکلب  دنکیمن  تیافک  اهنت  راعشا  هک : تسا  نیا 
. دش هداد  زین  هعوفرم  هلوبقم و  هب  خساپ  لاکشا و  ود  نیا  هتکن :

؟ تسیچ هلوبقم  زا  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  نیموس  * 

: هک تسا  نیا 
امـش زا  هدـش  تیاور  ربخ  ود  ره  رگا  هّللا ! لوسر  نبا  ای  دـنکیم ، لاؤس  هیلع )...  عمجملاـب  ذـخؤی  : ) دـیامرفیم ماـما  هکنیا  زا  سپ  لـئاس 

هن دـشاب و  ییاور  ترهـش  دارم  هکنیا  رب  تسا  يرگید  هنیرق  دوـخ  نیا  و  مینک ؟ هچ  دنـشاب  هدرک  تیاور  ار  ود  نآ  قـثوم  دارفا  روهـشم و 
یتیلباـق نینچ  ضراـعتم ، ياوتف  ود  نکل  هیلع ، عـمجم  روهـشم و  تیاور  ثیح  زا  ود  ره  دـنناوتیم  ضراـعتم  تیاور  ود  هک  ارچ  ییاوـتف ،

. دنرادن
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. میدرک نایب  هعوفرم  رد  هکنانچ 
. دراد موس  مسق  نیمه  هب  رظن  ملعی )...  انه  نم  و  : ) دومرف خیش  رگا  هتکن :

؟ تسیچ هلوبقم  زا  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  نیمراهچ  * 

: هک تسا  نیا 
هب تسا  طوبرم  لاکشا  نیا  نکل ، دوب  نآرب  فقوتم  هلوبقم  هب  لالدتسا  هک  دوب  يداهتجا  ود  زا  مود  هلحرم  هب  طوبرم  روکذم  لاکـشا  هس 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  داهتجا و  ود  نآ  زا  لوا  هلحرم 
228 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اذل و  دنزیامتم ، اهقف  حالطصا  رد  نآلا  هک  روطنامه  هدش ، تایاور  ناسل  رد  همئا و  نامز  رد  روهشم  اب  هیلع  عمجم  زیامت  هب  لئاق  لدتـسم 
لمح هیلع  عمجم  رب  ار  نآ  هدرک و  دی  عفر  روهـشم  رهاظ  زا  هکنیا  ای  مینک و  دی  عفر  ود  نآ  زا  یکی  رهاظ  زا  دـیاب  امتح  هک  هدـش  یعدـم 

. مینک لمح  ترهش  رب  ار  نآ  هدرک و  دی  عفر  هیلع  عمجم  رهاظ  زا  دیاب  هک  درک  تباث  هنیرق  ود  اب  رطاخ  نیمه  هب  مییامن ،
رد الا  دـمآ و  دـیدپ  نییلوصا  اهقف و  نایم  رد  اهدـعب  هک  تسا  يرما  ترهـش ، هیلع و  عمجم  نایم  زیامت  يدـنبزرم و  خیـش )  ) ام رظن  هب  اـما 

گنهآمه هکلب  دـشاب . هتـشاد  رهاـظ  فـالخرب  لـمح  هیجوت و  هب  زاـین  اـت  تسا  هدوبن  ود  نآ  ناـیم  یتواـفت  تغل ، لـصا  رد  همئا و  ناـمز 
؟ ارچ دنشابیم ؛

: دیوگیم برع  هکنانچ  تسا  فورعم  حضاو و  رما  يانعم  هب  تغل  رد  روهشم  اریز 
. درادن یتافانم  هیلع  عمجم  اب  انعم  نیا  رهاظ و  ینعی : رهاش  فیس  ای  رهظ و  ینعی : هفیس  رهش  نالف 

: هک تسا  نیا  ماما  دارم  روکذم : بلاطم  هب  هجوت  اب 
هک ار  یثیدح  ره  و  دینک ، ذخا  ار  نآ  دنکیمن  راکنا  ار  نآ  اهنآ  زا  یسک  دنسانشیم و  همئا  نادرگاش  باحـصا و  همه  هک  ار  یثیدح  ره 

. دینک كرت  دنعالطایب  نآ  زا  تیرثکا  نکل  دنسانشیم  نیثدحم  زا  یلیلق  هورگ  اهنت 
قداص نآ  سکع  یلو  دـناكرتشم  هروهـشم  تیاور  تخانـش  رد  تیرثکا ، ینعی : روهـشم ، اـب  لـیلق  هورگ  ینعی : ذاـش : تقیقح ، رد  سپ 

. تسین

؟ تسیچ ربمایپ  ثیلثت  هب  ماما  داهشتسا  روما و  میسقت  زا  دارم  * 

. دنراد لوبق  ار  اهنآ  ود  ره  روهشم  ذاش و  هک  تسا  یتایاور  نامه  دشّرلا ، نّیب  ای  نّیب و  لالح  - 1
. دننکیم در  ار  نآ  هورگ  ود  ره  هک  تسا  یتایاور  نامه  ّیغلا ، نّیب  ای  نّیب و  مارح  - 2

. هن روهشم  یلو  دراد  لوبق  ذاش  هک  تسا  یتایاور  نامه  کلذ ، نیب  تاهبش  - 3

؟ دراد انعم  ثیلثت  نیا  مه  زاب  دشاب  حلطصم  ترهش  دارم  رگا  * 

: دوشیم مسق  ود  رب  روما  تروص  نآ  رد  ریخ ،
. دشاب ذاش  هک  ّیغلا ، نّیب  دشاب و  روهشم  هک  دشّرلا ، نّیب 

؟ تسیچ یلکثلا )...  کحضی  امم  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  دندروآ  نیلدتسم  هک  تسا  یهیجوت 
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ياوتف ود  نوچ  يوتف  رد  هن  دشاب و  تیاور  رد  ترهش  دارم  هکنیا  رب  دشاب  هنیرق  دوخ  دناوتیم  دنـشاب  روهـشم  ثیدح  ود  ره  هکنیا  ضرف 
اب هکلب  دـشاب ، تیاور  رد  ترهـش  دارم  هک  دوـشیمن  لـیلد  ضرف  نیا  تسین و  تسرد  دنـشاب ، روهـشم  ود  ره  هـک  دـنناوتیمن  ضراـعتم 

دوشیم تسا و  راگزاس  مه  ییاوتف  ترهش 
229 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسا  تروص  نیا  هب  بلطم  رّوصت  نکل  دنشاب ، روهشم  مه  يوتف  ود  هک 
هدوب و هاچ  بآ  سّجنت  امدـق  نایم  روهـشم  هک  هدـمآ  شیپ  نیرخأتم  نیمّدـقتم و  نایم  هچنآ  لـثم  دوش ، ققحم  ترهـش  ود  رـصع ، ود  رد 

نیا و  رصع . ود  رد  هکلب  رصع  کی  رد  هن  هتبلا  تسا ، روصتم  مه  روهشم  لباقتم  ياوتف  ود  سپ  تسا ، نآ  تراهط  نیرخأتم  نایم  روهـشم 
. تسا رادهدنخ  هیجوت  نامه 

؟ تسیچ روکذم  هیجوت  نوماریپ  خیش  رظن  * 

: هک اریز  تسا  رادهدنخ  هیجوت  نیا 
. يوتف هن  تسا و  ۀیاورلا  ثیح  نم  نیروهشم  دارم  هک : تسا  نیا  رگنایب  دوخ  ثیدح  ود  تاریبعت  الوا :

(. مکنع ناربخلا   ) دراد هلوبقم  رد  ای  و  مکنع ) ناروثأم   ) هک دراد  هعوفرم  رد  لثملا : یف 
. دنک لاؤس  نآ  زا  لئاس  هکنیا  ات  هدوبن  التبا  دروم  يزیچ  نینچ  همئا  نامز  رد  ایناث :

؟) خلا داهشتسالل ...  ینعم  الف  الا  و  : ) دومرف خیش  ارچ  * 

يزاین نشور و  رایسب  ود  نیا  رما  هک  ارچ  ّیغلا . نّیب  دشرلا و  نّیب  رما  هن  تسا  ذاش  مکح  نایب  ثیلثت ، ثیدح  هب  داهـشتسا  زا  ماما  دارم  اریز 
. دنوش کسمتم  ربمایپ  زا  هدش  تیاور  ثیدح  هب  دنشاب  دنمزاین  ترضح  هکنیا  ات  درادن  نایب  حرش و  هب 

؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  رّبدتف )  ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا هب  دشاب  هراشا  دیاش 
هکلب لاؤس ، نامز  رد  نآ  ندوب  هب  التبم  دروم  رب  تسین  فقوتم  عوضوم  کی  مکح  زا  لاؤس  نکل ، دشاب ، هدوبن  هبالتبم  رـصع  نآ  رد  ول  و 

. دشاب مولعم  نآ  مکح  دومن  ادیپ  يدروم  زین  هدنیآ  رد  رگا  ات  دنسرپیم 
ترهش ثحبم  نایاپ 

230 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطم تسرهف 

یلّوا 6 لصا  زا  نآ  جورخ  هجو  لوقنم و  عامجا  لوقنم  عامجا  ّنظ  هب  دّبعت  عوقو  رد  مود : ماقم 
دحاو 6 ربخ  رب  لوقنم  عامجا  زا  ثحب  میدقت  زا  دارم 

دحاو 12 ربخ  لوقنم و  عامجا  نایم  همزالم  نوماریپ  خیش  رظن 
لّوا 12 رما 

لوقنم 17 عامجا  ّتیجح  رب  تایآ  تلالد  مدع 
هفیرش 17 هیآ  زا  راهظتسا  لصاح 
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روکذم 23 لاکشا  زا  خیش  خساپ 
خیش 27 رظن  رب  يدیؤم 

راتفگ 27 لصاح 
لاکشا 31

خیش 31 خساپ 
عامجا 35 رد  املع  مالک  لقن  مّود : رما 

نآ 38 ّتیجح  عامجا و  رد  املع  تارابع  لقن 
عامجا 43 ظفل  قالطا  رد  حماست  نایب 

رگید 45 یقالطا  زا  عامجا  حالطصا  یفن 
قوف 47 ریرقت  رد  عامجا  ظفل  قالطا  رد  رگید  هحماسم 

هحماسم 47 ود  لصاح 
مامالا 51 ادع  نم  قافتا  رد  یحالطصا  عامجا  هدارا  مدع  رب  هاوگ  ود 

هحماسم 51 ود  زا  کیره  رب  انب  عامجا  قالطا  رب  داریا  مدع 
ملاعم 52 بحاص  مالک 

روکذم 52 مالک  رب  لاکشا  ماقم  رد  خیش  خساپ 
اهقف 57 بتک  رد  هلوقنم  تاعامجا  ماسقا 

عامجا 57 ظافلا  مکح 
231 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

كاردتسا 57
یلبق 61 مسق  ود  زا  ریخا  عامجا  ّتیفعضا  هجو 

خیش 65 دّیس و  نایم  ع )  ) ماما يأر  زارحا  قیرط  رد  كارتشا  ياعدا 
دیس 66 اب  ناشیا  كارتشا  مدع  رب  یسوط  خیش  تارابع  لقن 

هّدع 66 باتک  رد  خیش  زا  رگید  مالک 
هّدع 69 رد  یسوط  خیش  مالک  زا  رگید  يدهاش 

دناهدرک 71 یشم  فطل  هدعاق  ساسا  رب  هک  ییاهقف  تخانش  رد  رایعم 
حاضیا 71 رد  نیدلا  رخف  ترابع  لقن 

فطل 71 هدعاق  هب  رخف  داقتعا  رب  رگید  يدهاش 
يرکذ 74 رد  لوا  دیهش  راتفگ 

تیم 74 يارب  لوق  مدع  رب  یناث  ققحم  لالدتسا 
ماقم 74 نیا  رد  داماد  ققحم  زا  مالک  لقن 

فطل 74 هدعاق  تابثا  رد  هدیعب  تاهیجوت  هب  لوا  دیهش  داهشتسا 
عامجا 77 یعّدم  يارب  ماما  يأر  فشک  رد  مّوس  هار 

لوقنم 81 عامجا  هب  لمع  رد  فقوتلا  بوجو 
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يراصنا 84 خیش  بانج  رب  لاکشا 
هیفاو 87 حرش  رد  یمظاک  ققحم  لاکشا  مالک و 

شدوخ 90 هب  یمظاک  ققحم  لاکشا  نیمود 
مود 93 خساپ  رب  رگید  يداریا 
قوف 93 داریا  زا  یمظاک  خساپ 

لاکشا 96 زا  خیش  خساپ 
عامجا 99 ياعدا  ياهلمحم 

موس 104 هیجوت 
دراد 110 موس  هیجوت  لمحم و  هب  حیرصت  هک  يدراوم  زا  رگید  يدروم 

موس 114 لمحم  دراوم  زا  رگید  يدروم 
سدح 118 رب  سیردا  نبا  عامجا  ءانتبا  تابثا  رد  هناگهس  هوجو 

داهتجا 123 سدح و  زا  یشان  عامجا  تیجح  مدع  رب  رگید  يدهاش 
خیش 123 راهظتسا 

قّقحم 127 یّلح و  مالک  نایم  خیش  هسیاقم 
هدشاعدا 128 تاعامجا  رد  لیوأت 

232 ص : ج3 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یسلجم 128 ثدحم  هلاقم 

خیش 131 قیقحت 
مالک 134 لصاح 

هروکذم 136 تاعامجا  نوماریپ  يراوزبس  ققحم  نایب 
ثحب 137 لصاح 

خیش 143 طسوت  يراوزبس  مالک  فیعضت 
لاثم 145

یجراخ 147 لاثم  کی  اب  بلطم  حیضوت 
عامجا 155 هدیاف  رد  يرتست  هّللا  دسا  خیش  رظن 

لوا 157 رابتعا  هب  لوقنم  عامجا  ندوب  تجح  لوا : ماقم 
نآ 162 تیجح  هجو  هدش و  رکذ  لوا  همدقم  رد  هک  یببس  لقن  ندوب  تجح  مود : ماقم 

هجیتن 167 ای  موس و  همدقم 
عانقلا 181 فشک  رد  يرتست  مالک  همادا 

عانقلا 186 فشک  رد  يرتست  ققحم  مالک  نایاپ 
يرتست 189 ققحم  هب  خیش  داقتنا 

لاقم 192 لامجا 
لوقنم 197 رتاوتم  ربخ  رد  نخس 
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كاردتسا 197
رتاوت 200 لقن  لوبق  يانعم 

ّصاخ 208 ّنظ  باب  زا  نآ  ّتیجح  ترهش و  هیئاوتف  ترهش 
صاخ 212 نظ  باب  زا  ترهش  تیجح  مهوت  أشنم 

هیئاوتف 217 ترهش  تیجح  رب  لوا  هورگ  رگید  لیالد 
لالدتسا 218 هجو 

عامجا 218 ظفل  زا  ترهش  هدارا  رب  يدیؤم 
تیاور 222 ود  نیا  هب  لوا  هورگ  لالدتسا  هب  خیش  تالاکشا 

هعوفرم 222 تیاور  زا  لالدتسا  هب  لاکشا 
مالک 222 لصاح 

هلظنح 226 نبا  هلوبقم  هب  لالدتسا  رب  لاکشا 
[58]

________________________________________

6 تارجحلا : (- 1 [ ) 1]
122 ۀبوتلا : (- 1 [ ) 2]

7 ءایبنالا : ، 43 لحنلا : (- 2 [ ) 3]
447 تاداهشلا ص 446 - باتک  ج 2  ضایرلا : (- 3 [ ) 4]

ۀقرولا 26. نم  ص 2  طوطخم ) لوصالا (: بیذهت  (- 1 [ ) 5]
ص 25 عانقلا : فشک  یف  ّيرتستلا  هاکح  (- 2 [ ) 6]

ص 172. نیدلا : ملاعم  (- 3 [ ) 7]
635 - 632 ج 2 ص 630 - ۀعیرشلا : لوصا  یف  ۀعیرذلا  (- 1 [ ) 8]

ج 1 ص 31 ربتعملا : (- 2 [ ) 9]
ۀقرولا 28 نم  ص 1  طوطخم ) لوصالا (: بیذهت  (- 3 [ ) 10]

نمض ۀینغلا  یف  ةرهز  نبا  ج 2 ص 630 ، ۀعیرذلا : یف  یضترملا  ج 9 ص 45 ، تافّنصملا : نمض  هلوصا  رـصتخم  یف  دیفملا  (- 1 [ ) 11]
دعاوقلا ص 34. دیهمت  ج 1 ص 217 و  دعاوقلا : یف  نادیهشلا  و  ص 126 ، جراعملا : یف  ققحملا  ص 478 ، ۀّیهقفلا : عماوجلا 

.247 ص 246 - لوصالا : ةّدع  (- 1 [ ) 12]
ص 497 س 14. حیتافملا : یف  امک  نیرّخأتملا  ضعب  یلإ  دهاجملا  دیسلا  ۀبسن  (- 2 [ ) 13]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 14]
ص 174 نیدلا ، ملاعم  (- 1 [ ) 15]

ص 274 س 19 لوصالا ، ةّدع  (- 1 [ ) 16]
هدعب ام  ج 1 ص 350 س 8 و  نیناوقلا : یف  ّیمقلا  ازریملا  وه  (- 1 [ ) 17]
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ص 247. لوصالا ، ةدع  (- 2 [ ) 18]
ص 253 لوصالا ، ةدع  (- 3 [ ) 19]

: يرتستلا ققحملل  عامجالا  ۀّیجح  هوجو  نع  عانقلا  فشک  یف  امک  یقارعلا  قیلعتلا  یف  ّیصّمحلا  خیشلا  وه  (- 1 [ ) 20]
ص 118

بیذهتلا خسنلا : ضعب  یف  (- 2 [ ) 21]
. افنآ مّدقت  امک  عانقلا  فشک  یف  ایکحم  هلقن  ام  يوس  دیهمّتلا  یف  هیلع  رثعن  مل  (- 3 [ ) 22]

ص 66 ّیسوطلا : خیشلل  ۀبیغلا  (- 1 [ ) 23]
ص 502. ج 1 ، دعاوقلا ، حرش  یف  دئاوفلا  حاضیا  (- 2 [ ) 24]

594 و ج 4 ص 186 ج 3 ص 318 و ص 593 - اهنم : دراوم ، ةّدع  یف  کلذ  رکذ  (- 3 [ ) 25]
ص 3 س 22 ۀعیشلا : يرکذ  (- 1 [ ) 26]

. فورعملاب رمألا  باتک  ۀقرولا 162 س 7  نم  ۀیناثلا  ۀحفصلا  عئارشلا : ۀیشاح  (- 2 [ ) 27]
ص 145. عانقلا : فشک  یف  ّیمظاکلا  قّقحملا  هاکح  (- 3 [ ) 28]

ص 6. يرکذلا : (- 4 [ ) 29]
نیدلا ص 174 ملاعم  (- 5 [ ) 30]

.20 نامقل / (- 1 [ ) 31]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 32]

لوقنملا عامجالا  یف  ۀقرولا 151 س 8  نم  یلوالا  ۀحفصلا  ج 1  طوطخم ) ۀیفاولا ( حرش  (- 1 [ ) 33]
ج 1 ص 62 ربتعملا : (- 1 [ ) 34]

ج 3 ص 22 اهتکن : ۀیاهنلا و  رخآ  یف  ۀعوبطملا  ۀّیرصملا  لئاسملا  (- 1 [ ) 35]
ج 2 ص 62 فالخلا : (- 2 [ ) 36]

ص 135 ةراتخملا : لوصفلا  (- 1 [ ) 37]
ص لوصالا ، جراعم  (- 1 [ ) 38]

نیدلا ص 174. ملاعم  (- 2 [ ) 39]
ص 222. ج 86 ، راونألا ، راحب  (- 3 [ ) 40]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 41]
ص 50 س 42 داعملا : ةریخذ  (- 1 [ ) 42]

ص 136 عبنم : نامه  (- 2 [ ) 43]
ص 136 داعملا : ةریخذ  (- 1 [ ) 44]

ص 137 عبنم : نامه  (- 2 [ ) 45]
ّيرتستلا هللا  دسا  ۀمالعلا  خیشلا  وه  (- 1 [ ) 46]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 47]
405 عانقلا ص 400 - فشک  (- 1 [ ) 48]

س 9. ص 187 ، يرکذلا : (- 1 [ ) 49]
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س 13. ص 246 ، نانجلا : ضور  یف  یناثلا  دیهشلا  و  ص 246 ، ج 7 ، دصاقملا : عماج  یف  یناثلا  قّقحملا  (- 2 [ ) 50]
ص 218. ج 2 ، ناهربلا : ةدئافلا و  عمجم  ص 338 و  ج 3 ، كرادملا : (- 3 [ ) 51]

، لوصالا حیتافم  یف  امک  دحا  یلا  هبسنی  مل  ةرهشلا و  ۀّیجحب  نیلئاقلل  اهب  ّلدتسا  یّتلا  هوجولا  نم  اهجو  دهاجملا  دیـسلا  هرکذ  (- 1 [ ) 52]
س 3. ص 119 ، لئاسولا : قثوا  ظحال  ۀلأسملا . هذه  یف  ةدرفملا  هتلاسر  یف  ضایرلا  بحاص  وه  هب  دارملا  ّنا  لیق : و  س 25 ، ص 499 ،

س 35. ص 363 ، ج 2 ، کلاسملا : (- 2 [ ) 53]
ح 229. ص 13 ، ج 4 ، یلآللا : یلاوع  (- 1 [ ) 54]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 12  ح 9 ، نم ب 9 و ص 114 ، ص 75 ، ج 18 ، لئاسولا : (- 2 [ ) 55]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 56]

ص 99. ج 1 ، ةرضاّنلا : قئادحلا  یف  امک  (- 1 [ ) 57]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 58]

مراهچ دلج 

دحاو ربخ  ثحبم  لوا : ماقم 

هراشا

6 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

. ملعلا ریغب  لمعلا  ۀمرح  ۀلاصأ  نع  صوصخلاب  ۀجراخلا  نونظلا  ۀلمج  نم  و 
. اعامجا نوکی  نأ  داک  لب  روهشملا  دنع  ۀلمجلا  یف  دحاولا  ربخ 

: ثالث تامدقم  یلع  فوقوم  مالّسلا  مهیلع  ججحلا  نع  ۀیورملا  رابخألاب  یعرشلا  مکحلا  تابثا  نأ  ملعا 
. ۀجحلا نع  ارداص  مالکلا  نوک  یلوألا :

. اهریغ ۀیقت و  نم  رخآ  هجو  یلع  ال  هّللا ، مکح  نایبل  هرودص  نوک  ۀیناثلا :
دارملا نأ  اهنم و  دارملا  نییعت  یلع  ایناث  و  ۀیاورلا ، ظافلأ  عاضوأ  نییعت  یلع  الوأ  فقوتی  اذه  و  یعّدملا . مکحلا  یلع  اهتلالد  توبث  ۀثلاثلا 

. ۀعبرأ روما  هذهف  هریغ . وا  اهعضو  یضتقم 
اهنم یلوألا  ۀهجلا  نأ  یلإ  و  یظفللا ، روهظلاب  هنع  ربعملا  وه  ۀّصاخلا و  نونظلا  نم  ۀثلاثلا » ۀمدقملا   » نم ۀیناثلا  ۀهجلا  نوک  یلإ  انرشأ  دق  و 
یعاد ریغل  ۀیاورلا  رودص  مدع  ۀلاصأب  ۀتباث  اضیأ  یهف  ۀیناثلا ،» ۀـمدقملا   » اما و  ۀّـصاخلا . نونظلا  نم  اهیف  لصاحلا  نظلا  نوک  تبثی  مل  امم 
ارداص هنوک  یلع  ملکتملا  مالک  لمح  نم  ءالقعلا  ءاملعلا و  نیب  اهیلع  عمجملا  ةدـعاقلا  یلإ  اهعوجرل  ۀـجح ، یه  و  یعقاولا . مکحلا  ناـیب 

. هتارامأب افوفحم  همالک  نکی  مل  اذا  هیعدی  نمم  هاوعد  عمسی  اذل ال  و  فوخ ، وا  ۀیقت  نم  هدوصقم  فالخ  نایبل  ال  یعقاولا ، هبولطم  نایبل 
. داحآلا رابخأ  ۀیجح  ۀلأسم  اهل  دقع  یتلا  یهف  یلوألا ،» ۀمدقملا   » اّمأ

رتاوتلا و نم  عطقلا  دیفی  امب  ّالإ  تبثت  ما ال  دحاولا  ربخب  تبثت  له  هریرقت ، وا  هلعف  وا  ۀجحلا  لوق  ینعأ  ۀنـسلا ؛ نأ  یلا  ۀلأسملا  هذه  عجرمف 
ۀیلیلد نع  ثحبلا  نأ  يوعد  مشجت  یلإ  ۀـجاح  و ال  ۀـّلدألا . لاوحأ  نع  ۀـثحابلا  هقفلا  لوصا  لئاسم  یف  اهلوخد  حـضتی  انه  نم  و  ۀـنیرقلا .

. لیلدلا لاوحأ  نع  ثحب  لیلدلا 
: همجرت
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( دحاو ربخ  تّیجح  )

هراشا

روهـشم رظن  زا  الامجا  دناهدش ، جراخ  ملع  ریغ  هب  لمع  تمرح  ۀـلاصا  تحت  زا  ياهناگادـج  نیهارب  اب  صوصخ و  هب  هک  ینونظ  هلمج  زا 
. تسا هدش  یعامجا  هب  کیدزن  بیرق و  هکلب  تسا  دحاو  ربخ  نییلوصا ،

( هیبنت )

: تسا همّدقم  هس  رب  فّقوتم  نیموصعم  تارضح  زا  هدراو  رابخا  هطساوهب  یعرش  فیلاکت  تابثا  هک : نادب 
. دشاب موصعم  زا  هدش  رداص  مالک  هکنیا  - 1

نوچ يرگید  هجو  رب  هن  دشاب ، ادخ  مکح  نایب  روظنم  هب  موصعم ) زا   ) مالک رودص  هکنیا  - 2
7 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. نآ ریغ  هّیقت و 
. تساعّدا دروم  مکح  رب  موصعم ) زا  هرداص   ) مالک تلالد  قّقحت  توبث و  - 3

اهنآ و نایم  زا  دارم  ندومن  نیعم  رب  تسا  فّقوتم  ای  ثیدـح و  تیاور و  ظاـفلا  عضو  صیخـشت  نییعت و  رب  تسا  فّقوتم  اـی  توبث : نیا  و 
. هتشاد رظن  رد  ار  نآ  ریغ  ای  هدوب و  هل ) عوضوم   ) عضو ياضتقم  مّلکتم  دارم  هکنیا ،

البق موس .) همّدقم  زا  مود  لوا و  رما  مود ، همّدـقم  لوا ، همّدـقم  : ) تساتراهچ تساهنآ ) رب  ّبترتم  یعرـش  مکح  تابثا  هک   ) روما نیا  سپ 
: هکنیا هب  میدرک  هراشا 

. دوشیم یظفل  روهظ  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  هّصاخ  نونظ  هلمج  زا  موس  همّدقم  زا  مود  رما  - 1
هچرگا . ) دشاب هّصاخ  نونظ  هلمج  زا  يوغل ) لوق  هب  دنتـسم  ّنظ  ینعی   ) نآ رد  لصاح  ّنظ  هک  تسین  يروما  زا  موس  همّدقم  زا  لوا  رما  - 2

(. دشاب هّصاخ  نونظ  هرمز  رد  هدوب و  تجح  مه  روکذم  ّنظ  هک  تسین  دیعب  دش ، هتفگ  ثحب  نایاپ  رد 
مکح نایب  یعاد  ریغ  هب  تیاور  رودص  مدع  تلاصا  هطـساو  هب  زین  یعرـش ) مکح  نایب  موصعم و  مالک  زارحا   ) همّدقم نیا  مود : همّدقم  اما 

نآ عوجر  اریز  تسا ، تّجح  رودـص ) مدـع  ۀـلاصا   ) لـصا نیا  تسا و  قّقحم  لـصاح و  عـقاو ، ّقـح و  ریرقت  زا  ریغ  يروـظنم  هب  یعقاو و 
: هک تسا  نیا  هدعاق  نآ  تسا و  ءالقع  ءاملع و  نایم  هیلع  عمجم  هک  تسا  ياهدعاق  هب  شتشگزاب  و  رودص ) مدع  تلاصا  )

فوخ ای  هّیقت و  دوصقم ، اب  ریاغم  رما  نیا  هکنیا  هچ  وا  دوصقم  فالخ  نایب  رب  هن  دومن ، یعقاو  بولطم  نایب  رب  لمح  ار  مّلکتم  مـالک  دـیاب 
. دشاب

هّیقت و ياعّدا  لاح  نیع  رد  دشابن و  هارمه  عقاو  دارم و  ریغ  نایب  رب  ّهلاد  نئارق  اب  شمالک  رگا  انعم ، هدافا  مالک و  ءاقلا  زا  سپ  مّلکتم  اذـلف 
. تسین هتفریذپ  وا  زا  دیامن  رهاظ  فالخ 

هلئـسم نیا  تشگزاب  سپ ، تسا . هدـش  لـعج  نآ  يارب  دـحاو  راـبخا  ّتیجح  هلئـسم  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  همّدـقم  نیا  لوا : همّدـقم  اـما 
هکلب هن  ای  دوشیم  تباث  دـحاو  ربخ  اب  ناـشیا  ریرقت  اـی  لـعف و  اـی  موصعم  لوق  ینعی  ّتنـس  اـیآ  هک  تسا  رما  نیا  هب  دـحاو ) ربخ  ّتیجح  )

بجوم هنیرق  شهارمه ) هک  يدـحاو  ربخ   ) اـی رتاوتم و  ربخ  هلمج  زا  تسا ، نیقی  عطق و  دـیفم  هک  تسا  يربـخ  هطـساو  هب  اـهنت  نآ  توبث 
. تسا عطق 

حضاو و دننکیم و  ثحب  لیلد  لاوحا  زا  هک  هقف  لوصا  لئاسم  هرمز  رد  دحاو ) ربخ  ّتیجح  هلئسم   ) نیا لوخد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و 
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لیلد لاوحا  زا  ثحب  دوـخ  زین  لـیلد  ّتیلیلد  زا  ثحب  هک : مینک  اـعّدا  هتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوـخ  هک  تسین  يزاـین  رگید  تسا و  نشور 
. تسا

8 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ّنظلا  ثحابم  زا  مود )  ) دصقم نیا  رد  ثحب  عوضوم  * 
. تسا دحاو  ربخ 

؟ تسا حرطم  دحاو  ربخ  نوماریپ  یلاؤس  هچ  یّلک  روط  هب  * 
؟ هن ای  میراد  نآ  تیجح  رب  یّصاخ  لیلد  تسا و  هّصاخ  هّینظ  تاراما  زا  دحاو  ربخ  ایآ  هک  لاؤس  نیا 

. تسا هدش  ءانثتسا  ای  تسا و  یقاب  هّنظم  هب  لمع  تمرح  یلوا  لصا  تحت  رد  دحاو  ربخ  ایآ  رگید : ترابع  هب 
؟ تسا دنمزاین  يروما  هچ  هب  تایاور  رابخا و  قیرط  زا  یهلا  یعرف  یعرش  مکح  طابنتسا  یّلک  روطب  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. رهاوظ هب  کّسمت  تلالد ، رودص ، تهج  رودص ، لصا  هب 
؟ تسیچ رودص ) لصا   ) زا دارم  * 

؟ بذک ای  تسا  قدص  هن ، ای  هدش  رداص  موصعم  زا  ربخ  نیا  ایآ  هک  مینک  تباث  دیاب  لوا  هلحرم  رد  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ رودص ) تهج   ) زا دارم  * 

رد هن  تسا ، هدـش  رداص  یعقاو  مکح  نایب  ماقم  رد  موصعم ، زا  ربخ  نیا  هک  مینک  تباث  دـیاب  رودـص ، لصا  تاـبثا  زا  سپ  هک : تسا  نیا 
. لئاس ناحتما  فوخ و  هّیقت و  ماقم 

؟ تسیچ تلالد )  ) زا دارم  * 
تلالد تسا  ام  ياعّدا  دروم  هک  یعرـش  مکح  نالف  رب  ثیدـح  نیا  هک  مینک  تباث  دـیاب  روکذـم ، عنام  ود  زا  روبع  زا  سپ  هک : تسا  نیا 

. درادن يدوبمک  مه  تلالد  ظاحل  زا  دنکیم و 
. درادن هکنیا  ای  ضراعم و  دراد و  صصخم  هکنیا  ای  ضراعم و  دراد و  صن  ای  روهظ ، لثملا : یف 

؟ تسا یلحارم  هچ  ياراد  تلالد  هلئسم  * 
يوربک ثحب  يورغص ب : ثحب  فلا : هلحرم : ود 
؟ تسیچ اجنیا  رد  يورغص  ثحب  زا  دارم  * 

: دیاب هک  تسا  نیا 
؟ هن ای  دراد  انعم  نالف  رد  روهظ  ظفل ، نالف  هک  دوش  تباث  - 1

؟ هن ای  تسا  هدش  عضو  انعم  نالف  يارب  ثحب ، دروم  ثیدح  رد  هملک  نالف  - 2
میمهفب هدرک ، انعم  تقد  اب  ار  ع )  ) ماما مالک  تائیه  تادرفم و  کتکت  دیاب  هکنیا : بلطم  هصالخ 

9 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدوب  تغل  ملع  هتشذگ  رد  رما  نیا  لّفکتم  هک 

؟ تسیچ تلالد  هلئسم  رد  يوربک  ثحب  زا  دارم  * 
هب ای  تسا و  هدرک  هدارا  ار  رهاظ  نیمه  زین  موصعم  ایآ  هک  مینک  تباـث  عضولا ، روهّظلا و  ۀـلاصا  لـصا  تاـبثا  زا  سپ  دـیاب  هک : تسا  نیا 

. تسا هدوب  شرظن  دروم  رهاظ  فالخ  ینئارق ، دوجو  لیلد 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 657 

http://www.ghaemiyeh.com


: هتکن
قیرط زا  یعرف  یعرـش  مکح  طابنتـسا  زاین  دروم  لـئاسم  زا  هک  يرما  راـهچ  اـعومجم  تسا ، هلحرم  ود  ياراد  دوخ  موس  رما  هک  اـجنآ  زا 

. دیدرگ صّخشم  تسا  تایاور 
؟ دیهد حیضوت  رتشیب  ار  مراهچ  رما  زا  دارم  * 

رهاظ فالخرب  هنیرق  هک  ینامز  ات  هک  دناهتـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  ملاع  يالقع  ینعی : تسا  روهظلا  ۀـلاصا  ندومن  يراج  مراـهچ  رما  زا  دارم 
. دننکیمن انتعا  هّیفالخ  تالامتحا  هب  هدومن و  کّسمت  رهاوظ  هب  دشابن ،

؟ تسیچ موس  رما  زا  دارم  * 
. يوغل دنچ  هکلب  يوغل ، کی  لوق  هن  نکل  دنک ، عوجر  نآ  هب  دناوتیم  هیقف  تسا و  هّصاخ  نونظ  زا  الامجا  زین  يوغل  لوق  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ مود  رما  زا  دارم  * 
: رگید ترابع  هب  یعقاولا  دارملا  نایبل  مالکلا  رودص  ۀلاصا  هطساو  هب  تسا  رودص  تهج  تابثا 

رب لمح  رد  دـننک و  لمح  وا  یعقاو  يّدـج و  دارم  نایب  رب  ار  مّلکتم  زا  هرداص  مالک  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  هک : تسا  نیا  رب  ـالقع  هریس 
. دننکن هّجوت  تالامتحا  هب  هنیرق  دوبن  تروص  رد  دندرگب و  هنیرق  لابند  هب  هریغ  سرت و  هّیقت ،

؟ تسا روکذم  هناگراهچ  روما  زا  کیمادک  اجنیا  رد  ثحب  دروم  * 
. تسا لوا  رما 

؟ تسا حرطم  لوا  رما  اب  هطبار  رد  یلاؤس  هچ  * 
. هن ای  تسا  تّجح  تسا ، هنیرق  زا  دّرجم  هک  يدحاو  ربخ  ایآ  هک  لاؤس  نیا 

؟ تسا يربخ  هنوگچ  دحاو  ربخ  زا  دارم  * 
ثحب رد  زین  ضیفتـسم  دـحاو  ربـخ  هلمج  زا  دـحاو ، ربـخ  ءاـحنا  ماـسقا و  ماـمت  اذـل  و  دراد . رارق  رتاوتم  ربـخ  لـباقم  رد  هک  تسا  يربـخ 

. دنالخاد
؟ تسا هدومن  ۀلمجلا ) یف   ) دیق هب  دّیقم  ار  دحاو  ربخ  ارچ  * 

هب قحلم  دشاب ، دارم  هب  عطق  ملع و  دیفم  هک  يوحن  هب  تسا  نئارق  هب  فوفحم  هک  يدحاو  ربخ  نوچ 
10 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا جراخ  هیف  نحن  ام  زا  تسا و  رتاوتم 
هارمه تروص  رد  ای  تسا و  هنیرق  زا  دّرجم  اساسا  ای  هک  يربخ  ینعی  تسا ، هدرک  هدارا  ار  نآ  ریغ  ۀـلمجلا ) یف   ) دـیق اب  خیـش  باـنج  اذـل 

. دوشن لصاح  نیقی  ملع و  نئارق  زا  نآ ، اب  ندوب 
؟ دوشیم رودص ) لصا   ) هب ریبعت  نتم  رد  دوجوم  همّدقم  مادک  زا  * 

(. ۀّجحلا نع  ارداص  مالکلا  نوک   ) همّدقم
؟ دوشیم رودص ) تهج   ) هب ریبعت  نتم  رد  دوجوم  همدقم  مادک  زا  * 

(. خلا هّللا ...  مکح  نایبل  هرودص  نوک   ) همّدقم
؟ دوشیم رودص ) تلالد   ) هب ریبعت  نتم  رد  دوجوم  همّدقم  مادک  زا  * 

(. خلا مکحلا ...  یلع  اهتلالد  توبث   ) همّدقم
؟ تسیچ هریغ ) وا  اهعضو  یضتقم  دارملا  ّنا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا یقیقح  ریغ  يانعم  هریغ ، زا  تسا و  ظافلا  یقیقح  يانعم  اهعضو ، یضتقم  زا  دارم 
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؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  هدش  لقن  هک  ياهمّدقم  راهچ  رد  بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  دش  هدنار  نخس  تامدقم  نآ  زا  ياتهس  فارطا  رد  الامجا  هک : تسا  نیا 

. درب راکب  تّجح  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هّصاخ  نونظ  هلمج  زا  مّوس ،) همّدقم  زا  مّود  رما  ینعی :  ) مراهچ همّدقم  - 1
تّجح ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  هک  میتفریذپ  ثحب  نایاپ  رد  نکل  تسین ، مولعم  شتّیجح  موس ،) همّدقم  زا  لوا  رما  ینعی   ) موس همدقم  - 2

. دومن هدافتسا  ّصاخ  ّنظ  لیلد و  و 
. داد رارق  تّجح  لیلد و  ناوتیم  روکذم  لصا  کمک  هب  زین  ار  مّود  همّدقم  - 3

؟ تسیچ یّتلا )...  یهف  یلوالا ...  ۀمّدقملا  اّما   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا ع )  ) موصعم زا  تیاور  رودص  زارحا  رودص و  لصا  ینعی : لّوا  همّدقم  رد  مالک 

؟ تسا رادروخرب  يرتشیب  ّتیمها  زا  روکذم  هنوگراهچ  تامدقم  زا  کیمادک  * 
دحاو ربخ  ّتیجح  هلئـسم  رد  اریز  دهدیم . لیکـشت  ار  ّنظ  ثحابم  لئاسم  نیرتمهم  نیرتینالوط و  نآ  تابثا  تهج  اذل  و  تسا ، لّوا  رما 

. دومن هدافتسا  ناوتیم  لیلد  تّجح و  ناونع  هب  مادکره  زا  هک  تسا  ماما  ریرقت  ای  لعف و  ای  مالک  تابثا  یلصا ، دارم 
؟ تسا هنوگچ  رودص  ثیح  زا  نیموصعم  تارضح  زا  یکی  هب  بوسنم  دحاو  ربخ  * 

: تسین جراخ  لاح  جنپ  زا 
. تسا یعطق  موصعم  بناج  زا  شرودص  توبث و  هک ، تسا  نیا  ای  - 1

11 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یعطق  موصعم  بناج  زا  شرودص  مدع  هک ، تسا  نیا  ای  - 2
. تسا نونظم  موصعم  بناج  زا  شرودص  توبث و  هکنیا ، ای  و  - 3

. تسا نونظم  موصعم  بناج  زا  شرودص  توبث و  مدع  هک : تسا  نیا  ای  و  - 4
. تسا ّکش  دروم  نآ  رودص  مدع  ای  رودص و  تهج  زا  کیره  هک : تسا  نیا  ای  - 5

؟ دشابیمن تّجح  کیمادک  تّجح و  دحاو  ربخ  هناگجنپ  ماسقا  زا  کیمادک  * 
. دشابیمن تجح  زین  مجنپ  مراهچ و  مسق  دومن . هدافتسا  لیلد  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیمن  تسین و  تّجح  مود  مسق  تسا ، تّجح  لوا  مسق 

. دشابیم مالعا  نایم  ماربا  ضقن و  مالک و  لحم  تسا ، موس  مسق  زا  هک  يربخ  هتکن :
؟ تسیچ خلا ) حضّتی ...  انه  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا تایرورض  زا  زیچ  هس  رب  یهاگآ  عالطا و  یملع  ره  هب  دورو  زا  لبق  هک : تسا  نیا 
ملع يدابم  ملع 3 - لئاسم  ملع 2 - عوضوم  - 1

؟ تسیچ ملع  عوضوم  زا  دارم  * 
ددرگیمرب و نآ  هب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  روط  هب  ملع  لئاسم  ماـمت  دوشیم و  ثحب  نآ  هّیتاذ  ضراوع  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا  يرما 

. دیوگیم نخس  نآ  نوماریپ 
: لثملا یف  دنریگیم . تأشن  همشچرس  نآ  زا  کیره ، دنیآیمرد و  تکرح  هب  اجنآ  زا  یهتنم و  همشچرس  کی  هب  هک  ییاهرابیوج  لثم :
زا مقس  تّحـص و  هک  ارچ  تسا ، ندب  مقـس  تّحـص و  فارطا  رد  ملع  نیا  ثحابم  مامت  اریز  تسا ، یکـشزپ  ملع  عوضوم  ناسنا  ندب  - 1

. دنامسج هّیتاذ  ضراوع 
فّلکم لعف  ضراوع  زا  ثحابم  تاید  باتک  نایاپ  ات  تراهط  يادـتبا  زا  هک  اریز  تسا ، هقف  ملع  عوضوم  هک  نیفّلکم  لاعفا  لثم  اـی  و  - 2

. دیآیم باسح  هب 
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؟ دنامادک ملع  کی  لئاسم  * 
یهقف روما  رد  اهقف  لثملا : یف  دـناعوضوم  ضراوع  نامه  ملع  کی  لئاسم  رگید  نایب  هب  تاعوضوم و  هب  بستنم  تالومحم  زا : دـنترابع 

: دنیامرفیم
. تسا مارح  روجف  لمع  هورکم و  تبانج  لاح  رد  ندروخ  حابم ، ندیباوخ  بحتسم ، نآرق  ندناوخ  بجاو ، زامن  ندناوخ 

یهقف لئاسم  ایاضق  نیا  سفن  دـنافّلکم و  لـعف  ضراوع  زا  یگمه  تمرح  تهارک و  هحاـبا ، بابحتـسا ، بوجو ، روکذـم ، ياـیاضق  رد 
. دنتسه

12 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  ملع  کی  يدابم  * 

هّیقیدصت هّیروصت 2 - - 1 مسق : ود  رب 
؟ تسیچ هّیروصت  يدابم  زا  دارم  * 

: تسا مسق  هس  رب  دوخ  هک  تسا  ملع  کی  ياهفیرعت  هعومجم 
عوضوم دارفا  قیداصم و  فیرعت  عوضوم 3 - ءازجا  فیرعت  ملع 2 - عوضوم  فیرعت  - 1

؟ تسیچ ملع  کی  عوضوم  زا  روظنم  * 
نخـس نآ  نوماریپ  رد  ددرگیمرب و  نآ  هب  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  ملع  نآ  لـئاسم  ماـمت  هک  ملع  کـی  ثحاـبم  يروـحم  هطقن  روـحم و 

. دنریگیم تأشن  اجنآ  زا  هدش و  همشچرس  کی  هب  یهتنم  یگمه  هک  ياهیراج  ياهرابیوج  لثم : دیوگیم ،
ءازجا فیرعت  ربخ ، ادتبم ، لعاف ، بیان  لعاف ، فوصوم ، تفـص ، فیرعت  ملع و  نیا  عوضوم  نآ  فیرعت  هملک و  وحن ، ملع  رد  لثملا : یف 

. تسا ملع  نیا  عوضوم 
لوعفم ادتبم و  لعاف و  زا  مادـکره  هک  ارچ  دروآ ، باسح  هب  مه  عوضوم  قیداصم  دارفا و  فیراعت  زا  ار  روکذـم  فیراعت  ناوتیم  هتکن :

. دنوشیم بوسحم  مه  هملک  دارفا  زا  ... 
؟ تسیچ هّیقیدصت  يدابم  زا  دارم  * 

. تسا فّقوتم  اهنآ  رب  ملع  کی  تالالدتسا  هک  تسا  یتاقیدصت  هعومجم 
؟ تسیچ ملع  کی  لئاسم  زا  دارم  * 

ای لعاف و  ّتیعوفرم  لیبق ، زا  دـنوشیم  ضراـع  ملع  نآ  لـئاسم  زا  شخب  کـی  عوضوم  هب  اـی  ملعلا و  عوضوم  رب  هک  دنتـسه  یتـالومحم 
 ... لوعفم و ّتیبوصنم 

؟ تسا حرطم  لوصا  ملع  رد  یلئاسم  هچ  یلک  روطب  تشذگ  هک  ياهمّدقم  هب  هّجوت  اب  * 
. ههبتشم لئاسم  هنّقیتم 2 - لئاسم 
؟ تسیچ هنقیتم  لئاسم  زا  دارم  * 

صوصخ مومع و  ای  حیجارت و  لداعت و  ثحب  لثم : درادن  دوجو  ههبش  کش و  ياج  اهنآ  ندوب  یلوصا  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  هتـسد  نآ 
 ... هریغ باحصتسا و  لصا  زج  هب  هیلمع ، لوصا  زا  ثحب  ای  دیقم و  قلطم و  ای  نیبم و  لمجم و  ای  و 

؟ تسا یلئاسم  هچ  ههبتشم  لئاسم  زا  دارم  * 
. دنشابیم فالتخا  لحم  دراد و  دوجو  ههبش  دیدرت و  اهنآ  ندوبن  یلوصا  ای  ندوب و  یلوصا  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  هتسد  نآ 

13 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، اهنیا لباقم  رد  یخرب  هداد و  رارق  تمکح  ای  مالک و  لئاسم  ءزج  ار  اهنآ  یخرب  وحن ، ملع  لـئاسم  ءزج  ار  لـئاسم  نآ  یخرب  لـثملا : یف 
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. دناهداد رارق  لوصا  لئاسم  زا  ار  لئاسم  نآ 
: لثم

. یلوصا ای  یمالک و  ای  تسا  یهقف  ثحابم  زا  ایآ  هک  تسین  مولعم  دراد و  هبتشم  یتلاح  هک  بجاو  همدقم  - 1
. تسا فالتخا  شندوب  یلوصا  ای  ندوب و  یهقف  رد  هک  باحصتسا  هلئسم  - 2

زین دحاو  ربخ  هلئسم  لاح : تسا . یمالک  ثحابم  زا  یخرب  هدیقع  هب  تسا و  یلوصا  لئاسم  زا  یخرب  رظن  زا  هک  دیلقت  داهتجا و  هلئـسم  - 3
یلوصا و ثحابم  زا  ار  نآ  ياهدـع  هتـسناد و  یمالک  هلئـسم  ار  نآ  یخرب  هکنآ : هچ  تسا ، فالتخا  لحم  هدوب و  روکذـم  لئاسم  لیبق  زا 

. دناهداد رارق  لوصا  ملع  يارب  هّیقیدصت  يدابم  ءزج  ار  نآ  مه  یخرب 
؟ نآ لئاسم  زا  ای  تسا و  لوصا  ملع  يدابم  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  زا  ثحب  ایآ  هک  دیئامرفب  اتیاهن  * 

و لوصا ، ملع  رد  هلئسم  نیا  ثحب  نیودت و  سفن  هک  ارچ  تسا ، لوصا  ملع  لئاسم  زا  روکذم  هلئسم  هک  دنراد  حیرصت  نیققحم  زا  یخرب 
و دـحاو ، ربـخ  تیجح  ندوب  یلوصا  رب  تسا  ياهناـشن  هراـما و  دوخ  هلئـسم ، نیا  ندوب  یلوصا  هب  لوـصا  ملع  دـیتاسا  صیـصنت  نینچمه 

. یمق يازریم  موحرم  هلمج  زا  دننادیم  هیقیدصت  يدابم  ءزج  ار  دحاو  ربخ  تیجح  ثحبم  یخرب 
؟ دنادیم لوصا  ملع  هّیقیدصت  يدابم  ءزج  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  ثحب  یمق  ققحم  بانج  ارچ  * 

ثحب هک  يزیچ  ره  سپ  هدـش ،) هتفرگ  ملـسم  ّتیلیلد  لصا  ینعی   ) ّتیلیلد فصو  اب  تسا  هعبرا  هلدا  لوصا  ملع  عوضوم  هک  اجنآ  زا  اریز 
لـصا زا  ثحب  دحاو  ربخ  باب  رد  نوچ  اذـل  و  عوضوم ، مکح  زا  هن  دراد و  عوضوم  دوجو  لصا  زا  ثحب  عقاو  رد  دـنکب ، ّتیلیلد  لصا  زا 

. نآ لئاسم  زا  هن  تسا و  لوصا  ملع  هّیقیدصت  يدابم  زا  ثحب  نیا  میراد ، ّتیلیلد  ّتیجح و 
؟ نآ لئاسم  زا  ای  تسا  هیقیدصت  يدابم  زا  دحاو  ربخ  تیجح  زا  ثحب  لوصف  بحاص  رظن  هب  * 

. نآ يدابم  هن  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  ناشیا  هدیقع  هب 
؟ تسیچ قوف  ياعدم  رب  لوصف  بحاص  لیلد  * 

نیا تیلیلد  تیجح و  فصو  زا  رظن  عطق  اـب  باـتکلا و ،)...  تاذ  ینعی :  ) تسا ۀـعبرألا  ۀـّلدالا  تاوذ  لوـصا  ملع  عوـضوم  هک : تسا  نیا 
عوضوم ضراوع  زا  ثحب  تقیقح  رد  هعبرا  هلدا  تیلیلد  تیجح و  زا  ثحب  هجیتن : رد  دنشاب . عوضوم  هلدا  یه  امب  هلدا  نیا  هکنیا  هن  هلدا ،

زا ثحب  نیا  سپ  تسا ، تیلیلد  تیجح و  زا  نخـس  دـحاو  ربـخ  باـب  رد  هک  اـجنآ  زا  و  نآ . يداـبم  هن  تسا و  ملع  لـئاسم  وزج  هدوـب و 
ملع لئاسم 

14 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نآ يدابم  هن  تسا و  لوصا 

؟ تسیچ روکذم  هلئسم  رد  لوصف  بحاص  هدیقع  نوماریپ  خیش  بانج  رظن  * 
خساپ رد  ناوتیم  هک  ارچ  تسین ، فّلکت  نیا  هب  يزاین  هکنآ  لاح  تسا و  فّلکت  مّشجت و  رب  لمتشم  لوصف  بحاص  رظن  هک  تسا  دقتعم 
ياراد دحاو  ربخ  اب  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخس  دحاو  ربخ  ّتیجح  هلئسم  رد  لاح : تسا  تنس  باتک و  نامه  لیلد  تفگ : لوصف  بحاص 

. تسا یلوصا  لئاسم  زا  اذل  تسا و  لیلد  تالاح  زا  دوخ  مه  لیلد  تابثا  هن ؟ ای  درک  تابثا  ار  لیلد  ناوتیم  طیارش ،
: رگید ترابع  هب 

ثحب دروم  هلدا  نیا  تیلیلد  لصا  اذل ، تیلیلد  فصو  اب  تسا  هعبرا  هلدا  لوصا ، ملع  عوضوم  هک  تسا  دـقتعم  یمق  ققحم  لثم  مه  خـیش 
روطنامه ایآ  هک : تسا  نیا  رد  نخـس  هاگنآ  تسا . همّلـسم  دـئاقع  زا  دوشیم و  تباث  مالک  ملع  رد  هلدا  نیا  تیجح  هک  ارچ  دـشابیمن ،

لباق هّیعطق  نئارق  اب  هارمه  دحاو  ربخ  هلیسو  هب  هک  هنوگ  نامه  ای  تسا و  تابثا  لباق  رتاوتم  ربخ  هلیسو  هب  ریرقت ) لعف و  لوق و   ) ّتنـس هک 
؟ هن ای  تسه  تابثا  لباق  مه  نئارق  زا  دّرجم  دحاو  ربخ  اب  تسا  تابثا 
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. تسا ملع  لئاسم  هلمج  زا  ضراوع  زا  ثحب  و  ما ال . دحاولا  ربخلاب  ۀنسلا  تبثت  له  هک  تسا  ّتنس  ضراوع  زا  ام  ثحب  هجیتن : رد 
15 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ّيرورـض هنوک  دـعبی  لب ال  راصعألا ، هذـه  یف  هیلع  عمجا  اّـمم  ۀـفورعملا  بتکلا  یف  ۀـنّودملا  راـبخألاب  لـمعلا  بوجو  لـصأ  ّنأ  ملعا  مث 

: نیماقم یف  فالخلا  امنإ  و  بهذملا ،
. ۀعوطقم ریغ  وأ  رودصلا  ۀعوطقم  اهنوک  امهدحأ :

هنع باوجلا  هنایب و  یف  ةدئاف  لوق ال  اذه  و  رودصلا ؛ ۀّیعطق  اهنوک  یلإ  مهیلإ - بسن  ام  یف  [- 1] نییرابخألا يرخأتم  نم  ۀمذرش  بهذ  دقف 
. هعطق ینبم  فعض  رکذب  مزلی  عطقلا ال  یعّدمف  ّالإ  و  مهل ، لصح  امک  مهریغل  مهولا  اذه  لوصح  نع  زّرحتلا  ّالإ 

. رصاقلا یمهف  هیلإ  ّيدأ  ام  بسحب  اهفعض  نایب  هروکذ و  ام  عیمجل  اهیف  انضّرعت  ۀلاسر  لوقلا  اذه  ّدر  یف  نامزلا  فلاس  یف  انبتک  دق  و 
مأ ال. صوصخلاب  ةربتعم  اهرودص  ۀّیعطق  مدع  عم  اّهنأ  یناثلا :

ثیح هّرـس  سّدق  دیفملا  یلإ  بسن  امبر  و  [، 2] عنملا هّرس : سّدق  سیردإ  نبا  ّیـسربطلا و  ةرهز و  نبا  یـضاقلا و  دّیـسلا و  نع  ّیکحملاف 
: لاق ّهنأ  جراعملا  یف  هنع  یکح 

[3] لقع نم  ادهاش  وأ  اعامجإ  کلذ  نوکی  امبر  و  ملعلا ، یلإ  رظنلاب  یضفی  لیلد  هیلإ  نرتقی  يّذلا  وه  رذعلل  عطاقلا  دحاولا  ربخ  نإ 
[5] هیوباب نبا  یلإ  لب  قّقحملا  یلإ  اذک  و  همالک - لقن  دنع  [ 4] ءیجیس امک  خیشلا - یلإ  بسنی  امبر  و 

. بیجع وه  و  [6 ؛] ۀماّلعلا یلع  مّدقت  نّمم  احیرص  ۀّیّجحلاب  لوقلا  دجی  مل  ّهنأ  ۀیفاولا  یف  لب 
امک ۀعبرألا - بتکلا  یف  ام  ّلک  اهنم  ربتعملا  ّنأ  ۀهج  نم  نوفلتخم  مهف  رابتعالاب  نولئاقلا  اّمأ  و 

16 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ربتعملا ّنأ  وأ  روهشملل - افلاخم  ناک  ام  ءانثتـسا  دعب  [ 8] نیّیلوصالا نم  نیرصاعملا  ضعب  مهعبت  و  اضیأ ، [ 7] نیّیرابخألا ضعب  نع  یکحی 

رودـصب ّنـظلا  دّرجم  وأ  هتقاـثو  وأ  يوارلا  ۀـلادع  وأ  [ 9] قّقحملا مالک  نم  رهظی  امک  باحـصألا  لـمع  راـبتعالا  یف  طاـنملا  ّنأ  اهـضعب و 
. رابخألا یف  تالیضفتلا  نم  کلذ  ریغ  وأ  يوارلا  یف  ۀفص  رابتعا  ریغ  نم  ۀیاورلا 

، عنملاب نولئاقلا  هب  ّجتحی  نأ  نکمی  ام  الّوأ  رکذـنل  و  ّیّلکلا ، بلـسلا  لباقم  یف  ۀـلمجلا  یف  صوصخلاب  هتّیّجح  تابثإ  نایب  انه  دوصقملا  و 
. زاوجلا ّۀلدأ  رکذب  هبّقعن  ّمث 

: ۀثالثلا ّۀلدألاف  نیعناملا  ۀّجح  اّمأ  لوقنف :
: همجرت

( مالعا رظن  )

هراشا

يروما هلمج  زا  رـضحی ،) نم ال  راصبتـسا ، بیذـهت ، یفاک ،  ) هفورعم بتک  رد  هدـش  هتـشون  رابخا  هب  لمع  بوجو  لـصا  هک  نادـب  سپس 
، دشاب هیماما  بهذـم  يرورـض  ثیداحا ،) نیا  هب  لمع  زاوج   ) نآ هک  تسین  دـیعب  هکلب  تسا ؛ هدـش  عامجا  نآرب  راصعا  نیا  رد  هک  تسا 

: تسا ماقم  ود  رد  روکذم ) ثیداحا  نوماریپ   ) فالتخا هتبلا 
: لوا ماقم 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 662 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ هن ای  دنتسه  ینیقی  عوطقم و  رودص ، ثیح  زا  روبزم  رابخا  ایآ  هکنیا 
تـسا یلوق  لوق ، نیا  دناهدش و  رابخا  نیا  ندوب  رودصلا  یعطق  هب  لئاق  هدـش ، هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هکنانچ  اهيرابخا ، نیرخأتم  زا  یخرب 
ناـشیا يارب  هکناـنچ  نارگید ، يارب  مّهوت  نیا  زا  يریگولج  رطاـخب )  ) رگم درادـن  دوـجو  ياهدـیاف  چـیه  نآ  زا  خـساپ  نآ و  ناـیب  رد  هک 

. دوشیمن شعطق  يانبم  یتسس  ماربا  صقن و  فعض و  يروآدای  رکذ و  هب  مزلم  عطق ، یعّدم  هنرگو  دش  لصاح 
ناشیا تارظن  فعض  ّهلدا )  ) نایب و  دناهدرک ، رکذ  ناشیا  هچنآ  مامت  نآ  رد  هک  ماهتشون ، لوق  نیا  ّدر  رد  ياهلاسر  هتـشذگ ، هنمزا  رد  اذلف 

. ماهدروآ دیشکیم  مرصاق  مهف  هک  اجنآ  ات  ار 
: مود ماقم 

ّنظ باب  زا   ) ایآ دنتسین  رودّصلا  یعطق  هکنیا  اب  هفورعم ) بتک  رد  هنّودم   ) روکذم رابخا  هکنیا 
17 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  دنتسه  ربتعم  ّصاخ )
اسبهچ و  تسا ، روکذم  رابخا  تیجح  در  هدش ، لقن  سیردا ، نبا  یـسربط و  هرهز ، نبا  جارب ، نبا  یـضاق  یـضترم ، دیـس  موحرم  زا  هچنآ 

هدومرف يو  هک  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  یلح ) ققحم  طسوت   ) جراعم باتک  رد  هچناـنچ  هدـش ، هداد  تبـسن  مه  دـیفم  موحرم  هب  لوق ، نیمه 
: تسا

شلولدم هب  ملع  هدـننکهضافا  هک  دـشاب  یلیلد  هنیرق و  هارمه  هب  هک  تسا  يربخ  دـشابیم ،) تّجح  و   ) تسا رذـع  عطاق  هک  يدـحاو  ربخ 
هب عنملا )  ) لوق نیمه  اسبهچ  و  تسا . لقع  زا  دـهاش  یهاگ  دـشابیم و  یعامجا  یهاگ  ملع ) لوصح  بجوم  لیلد   ) هنیرق نیا  هتبلا  دـشاب 

هکلب ققحم  موحرم  هب  نینچمه  هّللا و  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  ناشیا  مالک  لقن  نمض  رد  هکنانچ  هدش  هداد  تبسن  زین  یـسوط  خیش 
. هیوباب نبا 

نیا هک  تسا ، هتفاین  نشور  روط  هب  همالع  زا  لبق  ءاـملع  زا  ار  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هب  لوق  دـیوگیم : باـتک  نیا  رد  هیفاو ) بحاـص   ) هکلب
. تسا زیگناتفگش  ناشیا  زا  مالک 

دوشیم تیاکح  نییرابخا  یخرب  زا  هکنانچ  دـنراد  فالتخا  مه  اب  رابخا  نیا  رابتعا  نازیم  تهج  زا  دـحاو ، ربخ  رابتعا  هب  نیدـقتعم  اـما  و 
هتبلا دـناهدرک  يوریپ  ناشیا  زا  زین  رـصاعم  نییلوصا  زا  یخرب  تسا و  ربتعم  تسا  هعبرا  بتک  رد  هک  راـبخا  زا  هچنآ  هکنیا  هب  دـندقتعم  هک 

. اهنآ زا  تیجح  بلس  روهشم و  اب  فلاخم  رابخا  ندرک  ءانثتسا  زا  سپ 
زا هکنانچ  رابخا ) نیا  هب   ) تسا باحـصا  لمع  اهنآ ، رابتعا  رد  طاـنم  تسا و  ربتعم  هعبرا ) بتک  رد  هنّودـم   ) راـبخا نیا  زا  یخرب  هکنیا  اـی 

. دوشیم هتسناد  یّلح  قّقحم  مالک 
. تسا يوار  تقاثو  ای  تلادع  یخرب ، رظن  هب  رابتعا ) طانم   ) هکنیا ای  و 

تالیصفت روما و  رگید  هکنیا ، ای  تسا و  دحاو  ربخ  تیجح  طانم  يوار ، رد  یتفص  رابتعا  نودب  تیاور ، رودص  هب  ّنظ  دّرجم  هکنیا ، ای  و 
. تسا رابتعا  طانم  قوف ، ياهکالم  زا  ریغ 

تـسا یلک  بلـس  لباقم  رد  الامجا  ّصاخ  ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  تابثا  نایب  اجنیا ، رد  هلئـسم ) نیا  حرط  زا   ) ام دارم  ریدـقترههب :
(. يدحاو ربخ  ره  نداد  رارق  تجح  هن  )

لابند هب  سپـس  و  میدش ؛ روآدای  اجنیا  رد  دننک  لالدتـسا  نآ  هب  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  عنم و  هب  نیلئاق  هک  تسا  نکمم  هچنآ  اذـل  و 
. میتخادرپ ّتیجح  هب  نیلئاق  لالدتسا  لمع و  زاوج  ّهلدا  رکذ  هب  نآ 

18 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مود  ماقم  رد  ما ال ) صوصخلاب  ةربتعم  اهرودص  ۀیعطق  مدع  عم  اهنآ   ) ترابع زا  دارم  * 
یّصاخ لیلد  ایآ  ینعی  دنتسه ؟ ربتعم  ّصاخ  ّنظ  باب  زا  ایآ  دنتسین ، رودصلا  یعطق  روکذم  رابخا  هک  میتسناد  هکنیا  زا  دعب  هک : تسا  نیا 

؟ هن ای  تسا  هدش  هماقا  اهنآ  تیجح  رب 
؟ تسا هدش  هداد  یساسا  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  * 

. تسا هدش  هداد  روکذم  لاؤس  هب  باب  نیا  رد  هیرظن  هس  ای  خساپ و  هس  هتفر  مه  يور 
؟ تسیچ يرخأتم )...  نم  ۀمذرش  دقف   ) ترابع زا  دارم  * 

 ... تارایزلا و لماک  هعیـش ، هعبرا  بتک  لثم : هفورعم  بتک  رد  هک  یتایاور  ماـمت  هکنیا : رب  ینبم  روکذـم  لاؤس  هب  تسا  نییراـبخا  خـساپ 
. دنراد تیجح  عطق  باب  زا  و  دنتسه ، رودّصلا  عوطقم  هدیدرگ  لقن 

؟ تسیچ قوف  هیرظن  هب  يراصنا  خیش  بانج  خساپ  * 
رگم دـنک ، لمع  دوخ  عطق  هب  دـیاب  تسا  عطاق  هک  یناـمز  اـت  تسا و  عطاـق  وا  هک  ارچ  دومن ، ثحب  عطاـق  مدآ  اـب  ناوتیمن  هک : تسا  نیا 

. مینک ناریو  ار  وا  عطق  ياههیاپ  هکنیا 
؟ تسیچ دّیسلا )...  نع  یکحملاف   ) ترابع زا  دارم  * 

: دنیوگیم هک  تسا  نیا  نیملکتم ) زا   ) يو ناوریپ  یضترم و  دیس  رظن 
. دشاب هیعطق  نئارق  اب  هارمه  هکنیا  ای  هدوب و  رتاوتم  دیاب  هک  ارچ  تسین ، تجح  ّصاخ  ّنظ  باب  زا  تسا ، نئارق  زا  درجم  هک  يدحاو  ربخ 

. داد میهاوخ  يدوز  هب  ار  ناشلئالد  خساپ  هک  تسا  هدش  طیرفت  راچد  هورگ  نیا  دندوب ، هدش  طارفا  راچد  لوا  هورگ  رگا 
؟ تسیچ هعطق ) ینبم  فعض  رکذب  مزلی  عطقلا ال  یعدمف  الا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

دشکیمن و شعطق  زا  تسد  میئامن ، رکذ  ار  وا  يانبم  فعض  ام  هکنیا  فرص  هب  دومن ، عطق  ياعدا  يرما  هرابرد  هک  یـسک  هک : تسا  نیا 
مهوت زا  ار  وا  هدرب و  نیب  زا  ار  وا  عطق  ياـههیاپ  تشذـگ  هک  خیـش  ناـیب  قبط  هکنیا  رگم  دوشیمن ، بترتـم  نآرب  تهج  نیا  زا  يرثا  اذـل 

. میهد تاجن  یعطق  نینچ 
؟ تسیچ یکح )...  ثیح  دیفملا  یلا  بسن   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا دیفم  خیش  هب  عنملا )  ) لوق نیمه  نداد  تبسن 
باتک رد  یّلح  ققحم  هکنانچ  تسا ، هدـشن  هماقا  راـبخا  نیا  ّتیجح  رب  یـصوصخ  لـیلد  هدوبن و  ّصاـخ  ّنظ  باـب  زا  روبزم  راـبخا  ینعی :

: هدومرف يو  هک  تسا  هدومن  لقن  ناشیا  زا  لوصالا  جراعم 
. دشاب شلولدم  هب  ملع  دیفم  هک  دشاب  یلیلد  اب  نورقم  هک  تسا ، تجح  هدوب و  رذع  عطاق  يدحاو  ربخ 

19 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ نوفلتخم )...  مهف  رابتعالاب  نولئاقلا  اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا نییرابخا  زا  یهورگ  نییلوصا و  زا  روهشم  لوق  نایب 
؟ تسیچ روبزم  رابخا  رد  روهشم  رظن  * 

 ... تارایزلا و لماک  یفاک ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  راصبتـسا ، بیذهت ، لیبق : زا  هعیـش  هعبرا  بتک  ینعی  هفورعم  بتک  رابخا  هک : تسا  نیا 
. دنتسین رودصلا  عوطقم  هچرگا  دنراد ، تیجح  ّصاخ  ّنظ  باب  زا 

؟ تسیچ افلاخم )...  ناک  ام  ءانثتسا  دعب  نیرصاعملا ...  ضعب  مهعبت  و   ) ترابع زا  دارم  * 
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: دناهتسد ود  رب  دوخ  روکذم  رابخا  تیجح  هب  نیلئاق  هک : تسا  نیا 
. دنربتعم تسا  هدش  تبث  هعبرا  بتک  رد  هک  یتایاور  مامت  هکنیا : هب  دنالئاق  اهنیا  زا  یخرب  - 1

. اهنآ مامت  هن  دنراد و  ّتیجح  هفورعم  بتک  رابخا  زا  یشخب  اهنت  هک : دندقتعم  نییلوصا  رثکا  - 2
؟ تسا دحاو  روبزم  رابخا  زا  یخرب  تیجح  نوماریپ  نییلوصا  رثکا  لوق  ایآ  * 

. تسا توافتم  زین  اهنیا  لاوقا  ریخ ،
نآ زا  روهـشم  هک  یتایاور  هن  دنراد ، ّتیجح  دـناهدومن  لمع  اهنآ  هب  هعیـش  ءاهقف  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  دـنیوگیم : اهنآ  زا  یخرب  - 1

. دناهدرک ضارعا 
. ریغ دنشاب و ال  لداع  یماما  نآ  نایوار  هک  دنراد  تیجح  روبزم  تایاور  زا  یتایاور  دنیوگیم : یخرب  - 2

. ریغ ال  دوش ، نانیمطا  ناشقدص  هب  ینعی : دنشاب ، قوثو  دروم  اهنآ  نایوار  هک  یتایاور  دنیوگیم : یخرب  - 3
اذل و  دشاب ، دارفا  نیرتدب  نآ  يوار  دنچره  تسا ، تجح  دشاب  رودصلا  نونظم  هک  یثیدح  ره  ینعی : يربخ ، قوثو  هب : دنالئاق  یخرب  - 4

يربخم قوثو  هتـشادن و  يوار  هب  يراک  سپ  دشاب ، یّقثوم  ناسنا  نآ  يوار  هچرگا  تسین  تّجح  دشابن ، رودصلا  نونظم  هک  یثیدـح  ره 
. دننادیمن كالم  ار 

. تسا هلصفم  بتک  رد  نآ  ثحب  ياج  هک  تسا  هدمآ  هیهقف  بتک  رد  زین  يرگید  تالیصفت  - 5
؟ تسیچ تابثا )...  نایب  انه  دوصقملا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

دحاو ربخ  تیجح  تابثا  الامجا  ام  یلصا  دوصقم  هکلب  میشابیمن . اهنآ  دقن  یسررب و  روبزم و  لاوقا  همه  نایب  ددص  رد  ام  هک : تسا  نیا 
: ینعی ، ) یّلک بلس  لباقم  رد  هّیئزج  هبجوم  تروص  هب  مهنآ  تسا .

تلالد نازیم  دروآ و  میهاوخ  ار  دوخ  لئالد  يدوز  هب  هک  دنتـسه ،) ّصاخ  ّنظ  باب  زا  دـحاو  ربخ  تیجح  رکنم  یلک  روط  هب  هک  یناسک 
. میهدیم رارق  ماقم  ود  رد  ار  دوخ  ثحب  اذل  و  دومن . میهاوخ  نشور  ار  رابخا  نیا 

20 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: ۀثالثلا ّۀلدألاف  نیعناملا ، ۀّجح  اّما 
: باتکلا اّمأ  - 1

یلع ۀلالد  اهیف  ّنأ  نم  مالـسالا ، نیمأ  هرکذ  ام  یلع  [، 11] أبنلا ۀیآ  یف  روکذـملا  لیلعتلا  و  [ 10] ملعلا ءاروام  هب  لمعلا  نع  ۀـیهانلا  تایآلاف 
[12 .] دحاولا ربخب  لمعلا  زاوج  مدع 

: ۀّنسلا اّمأ  و  - 2
: ۀمولعم ۀّنس  وا  باتک  نم  ةربتعم  ۀنیرقب  ّفتحا  اذإ  الإ  رودصلا  مولعملا  ریغلا  ربخلاب  لمعلا  نم  عنملا  یلع  ّلدت  ةریثک  رابخأ  یهف 

: لاق یسیع ، نب  دّمحم  نع  تاجردلا ، رئاصب  نع  راحبلا  یف  هاور  ام  لثم 
: بتکف هّطخب ، مالّسلا  هیلع  هباوج  ثلاّثلا و  نسحلا  یبأ  یلإ  هباتک  ّیسرافلا  دقرف  نب  دواد  ینأرقأ  »

؟ هفالتخا یلع  هب  لمعلا  فیکف  هیف ، انیلع  اوفلتخا  دق  مالّسلا  مهیلع  كدادجأ  کئابآ و  نع  لوقنملا  ملعلا  نع  کلأسن 
[14] رئارسلا تافرطتسم  نع  هلثم  و  [ 13 «] انیلإ هوّدرف  هوملعت  مل  ام  و  هومزلاف ، انلوق  هنأ  متملع  ام  هّطخب : مالّسلا  هیلع  بتکف 

نع عنملا  یلع  ّلدتف  ۀمولعملا ، ۀّنـسلا  نم  وا  هّللا  باتک  نم  دـهاش  هل  دـجو  اذإ  ّالإ  روثأملا  ربخلاب  لمعلا  زاوج  مدـع  یلع  ۀـّلادلا  رابخألا  و 
: ۀنیرقلا نع  دّرجملا  دحاولا  ربخلاب  لمعلا 

[15 «.] هلقا ملف  نآرقلا  قفاوی  امم ال  یّنع  مکءاج  ام  : » لاق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  ّنأ  رابخألا  نم  دحاو  ریغ  یف  درو  ام  لثم 
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[16 «] هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّیبن  ۀّنس  هّللا و  باتک  قفاوی  ام  ّالإ  انیلع  قّدصی  ال  : » مالّسلا امهیلع  هّللا  دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  لوق  و 
21 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( ّصاخ ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  لالدتسا  )

هراشا

. تسا عامجا ) ّتنس و  باتک ،  ) هناگهس هلدا  ّصاخ ، ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  تجح 

: باتکلا اّما 

رد هک  هدومرف  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  مالسالا  نیما  هچنآ  رب  انب  أبن ، هیآ  رد  هدش  رکذ  لیطعت  ملع 2 - نودب  لمع  زا  هدننکیهن  تایآ  - 1
. دحاو ربخ  هب  لمع  زاوج  مدع  رب  تسا  تلالد  هیآ  نیا 

: ۀّنسلا اّما 

هراشا

هیآ نوچمه  يربتعم  هنیرق  هب  نورقم  ربـخ  هکنیا  رگم  دراد ، یملع  ریغ  ربـخ  هب  لـمع  زا  عنم  رب  تلـالد  هک  تسا  يرایـسب  راـبخا  نآ  و  - 1
: دشاب رودّصلا  مولعم  ّتنس  ای  ینآرق و 

دقرف رسپ  دواد  تفگ : هک  هدومن  لقن  یسیع  نب  دمحم  زا  تاجرّدلا  رئاصب  باتک  زا  راحب  باتک  رد  هّرس  سّدق  یـسلجم  بانج  هچنآ  لثم 
: دوب هتشون  همان  رد  سپ  دومن ، تئارق  میارب  شترضح ، طخ  هب  ار  نآ  خساپ  هتشون و  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  هک  ياهمان  یسراف ،

، تسا هدیـسر  ام  هب  فلتخم  روط  هب  هدش و  لقن  مالّـسلا  مهیلع  امـش  دادجا  ناردـپ و  زا  هک  یملع  نوماریپ  میراد  یلاؤس  امـش  رـضحم  زا 
؟ تسا هنوگچ  ام ) يارب   ) اهنآ هب  لمع  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هک  یلقن  فالتخا  هب  هجوت  اب  لاح 

: دنتشون ناشکرابم  طخ  اب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 
زا ثیدح  نیمه  لثم  دینک و  ّشدر  ام  يوس  هب  دینادیمن ، هک  ار  هچنآ  دیوش و  دهعتم  مزتلم و  نادب  تسام ، نخـس  دـینادیم  هک  ار  هچنآ 

. تسا هدش  لقن  سیردا  نبا  رئارس  تافرطتسم 
مولعم ّتنـس  ای  فیرـش  نآرق  زا  يدـهاش  هک  یماـگنه  رگم  هدـش ، دراو  هک  يربخ  هب  لـمع  زاوج  مدـع  رب  هدـننکتلالد  راـبخا  زین  و  - 2

. دوش ادیپ  نآ  قفو  رب  رودّصلا 
: هلمج زا  دننکیم . هنیرق  زا  دّرجم  دحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدع  رب  تلالد  ینعی :

هب نم  زا  هچنآ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترضح  هکنیا  رب  ینبم  هدش  دراو  رابخا  زا  يرایسب  رد  هک  ینومضم )  ) هچنآ لثم : - 1
. ماهتفگن ار  نآ  نم  دوبن ، نآرق  اب  قباطم  دیسر و  امش 

: دندومرف هک  مالّسلا  امهیلع  نیقداص  هدومرف  نیا  لثم  و  - 2
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. دشاب قفاوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  اب  هک  یثیدح  رگم  ام  رب  تسین  هتفریذپ 
22 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
یتح انیلإ  هودر  مث  هدنع  اوفقف  الإ  هب و  اوذخف  هللا  باتک  نم  نیدهاش  وأ  ادهاش  هیلع  متدجوف  اّنع  ثیدح  مکءاج  اذإ  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 

[17 «] مکل نّیبن 
مکیلع درو  اذإ  لاق : هب . قثن  نم ال  هب و  قثن  نم  هیوری  ثیدحلا ، فالتخا  نع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس  : » لاق روفعی  یبأ  نبا  ۀیاور  و 
[18 «] هب یلوأ  هب  مکءاج  يذلاف  ّالإ  و  هب ، اوذخف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  لوق  نم  وا  هللا  باتک  نم  ادهاش  هل  متدجوف  ثیدح 

رجاف وا  ّرب  ۀـیاور  نم  كءاج  ام  هب و  ذـخف  هللا  باتک  قفاوی  رجاف  وا  ّرب  نم  ۀـیاور  نم  كءاج  اـم  : » ملـسم نب  دّـمحمل  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
[19 «] هب ذخأت  الف  هللا  باتک  فلاخی 

[20 «] لطاب وهف  هّللا  باتک  هقّدصی  ثیدح ال  نم  مکءاج  ام  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 
رمألا هبتـشا  نإ  و  هوّدرف ، اقفاوم  هودـجت  مل  نإ  و  هب ، اوذـخف  نآرقلل  اقفاوم  هومتدـجو  ناف  اّنع  مکءاج  اـم  : » مالّـسلا هیلع  رفعج  یبأ  لوق  و 

[21 «] انل حرش  ام  کلذ  نم  حرشن  یّتح  انیلإ  هودر  هدنع و  اوفقف  مکدنع 
[22 «] فرخز وهف  هّللا  باتک  قفاوی  ثیدح ال  ّلک  و  ۀّنسلا ، هللا و  باتک  یلإ  دودرم  ءیش  ّلک  : » مالّسلا هیلع  قداصلا  لوق  و 

نم ادهاش  هعم  نودـجت  وا  ۀّنـسلا  باتکلا و  قفاو  ام  ّالإ  اثیدـح  انیلع  اولبقت  ال  : » مالّـسلا هیلع  هللا  دـبع  یبأ  نع  مکحلا  نب  ماشه  ۀحیحـص  و 
. یبأ اهب  ثّدحی  مل  ثیداحأ  یبأ  باحصأ  بتک  یف  ّسد  هللا - هنعل  دیعس - نب  ةریغملا  ّناف  ۀمّدقتملا ، انثیداحأ 

[23 «] انّیبن ۀّنس  اّنبر و  لوق  فلاخ  ام  انیلع  اولبقت  هللا و ال  اوّقتاف 
. ادج ةرتاوتم  ضراعملا  مدع  عم  ول  ۀنسلا و  باتکلل و  ۀفلاخملا  رابخالا  حرط  یف  ةدراولا  رابخالا  و  - 

: همجرت
: مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف  نیا  و  - 3

، دیدومن ادیپ  فیرش  نآرق  زا  دهاش  ود  ای  کی و  نآرب  دسرب و  امش  هب  یثیدح  ام  زا  هک  ینامز 
23 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مینک نشور  امش  يارب  ات  دینک  شدر  ام  هب  سپس  دینکن ، لمع  نآ  هب  هدرک  فقوت  الا  دینک و  لمع  نآ  هب 
: دیوگیم هک  روفعی  یبا  نبا  تیاور  و  - 4

نانیمطا وا  هب  هک  یسک  ار  یثیدح  دنکیم  تیاور  هکنیا : رب  ینبم  مدیـسرپ  ثیدح  فالتخا  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  زا 
؟ مینکب دیاب  هچ  میرادن ، نانیمطا  وا  هب  هک  یسک  میراد و 

: دندومرف ترضح 
هب هدرک ، ذخا  ار  نآ  دیتفای  يدهاش  نآ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدومرف  ای  نآرق  زا  رگا  سپ  دش ، دراو  یثیدح  امش  رب  رگا 

. دینکن لمع  نآ  هب  امش  ینعی  تسا ، رتراوازس  نآ  هب  امش  زا  ثیدح  هدنروآ  ّالا  و  دینک ، لمع  نآ 
: هک تسا  ملسم  نب  دمحم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  نیا  و  - 5

نادب هدرک  ذخا  ار  نآ  دنک  تقفاوم  ادخ  باتک  اب  هک  یتروص  رد  قساف ، ای  دشاب و  ّرب  ربخم )  ) هکنیا زا  معا  دـسرب ، وت  هب  تیاور  زا  هچنآ 
. نک لمع 

: مالّسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف  نیا  و  - 6
. تسا لطاب  دنکن ، قیدصت  ار  نآ  ادخ  باتک  دسرب و  امش  هب  ثیدح  زا  هچنآ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 667 

http://www.ghaemiyeh.com


: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  هدومرف  نیا  و  - 7
دینک شدر  دیتفاین ، نآرق  اب  قفاوم  ار  نآ  هچنانچ  دینک و  شذخا  سپ  دیتفای ، ادخ  باتک  اب  قفاوم  ار  نآ  رگا  دسریم ، امش  هب  ام  زا  هچنآ 

شحرش ات  دینادرگزاب ، ام  هب  ار  نآ  هدرک ، فّقوت  دیدادن ،) صیخشت  نآرق  اب  ار  شقفاوم  فلاخم و  ینعی :  ) دش هبتـشم  امـش  رب  رما  رگا  و 
. مینک

: هک تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  نیا  و  - 8
. تسا لطاب  فرخزم و  دنکن ، تقفاوم  ادخ  باتک  اب  هک  یثیدح  ره  و  تسا ، یعطق  تسا  ّتنس  نآرق و  هب  هدننکتشگزاب  هک  يرما  ره 

: دنیامرفیم هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نبا  ماشه  هحیحص  و  - 9
. دیبایب نآرب  يدهاش  هدیسر ، امش  هب  البق  هک  ام  ثیداحا  زا  هکنیا  ای  دشاب و  قفاوم  ّتنس  نآرق و  اب  هکنیا  رگم  دیریذپن  ام  رب  ار  یثیدح 

، هدرک رایتخا  طایتحا  اوقت و  سپ : هدومرفن  ار  اهنآ  مردپ  هک  هدرک  دراو  ار  یثیداحا  مردپ ، باحصا  بتک  رد  نوعلم  دیعـس  نب  ةریغم  اریز 
. دیریذپن ام  رب  تسا  ربمایپ  ادخ و  هدومرف  اب  هچنآ  و  دیسرتب ، ادخ  زا 

24 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دنراد دوخ  ياعدم  رب  یلیلد  هچ  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  * 
. دناهدرک کسمت  هلدا  زا  هتسد  هس  هب 

. عامجا تنس ج : باتک ب : فلا :
؟ تسیچ ۀیهاّنلا )...  تایآلاف   ) ترابع زا  دارم  * 

. دناهدومن لالدتسا  نآرق  تایآ  زا  هتسد  هس  هب  ّصاخ  ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  هک : تسا  نیا 
. دناهدومرف یهن  ملع  ریغ  هب  تعباتم  ندومن و  لمع  زا  ار  ام  هک  یتایآ  - 1

ای دشاب و  کش  ای  دشاب و  ّنظ  ملع  ریغ  نیا  هچ  نکن ، يوریپ  ملع  ریغ  زا  ینعی  َعْمَّسلا ...  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  هفیرـش ال  هیآ  لثم 
. تسا ملع  اهنت  لمع  يانبم  سپ  مهو .

. دومن تعباتم  يربخ  نینچ  زا  دیابن  روکذم  هیآ  مکح  هب  تسا و  ملع  ریغ  رد  لخاد  دشاب  نئارق  زا  دّرجم  هک  مه  يدحاو  ربخ  هتکن :
: دیامرفیم دنکیم و  تمذم  ّنظ )  ) زا تعباتم  رد  ار  ام  امیقتسم  هک  یتایآ  - 2

.* َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ 
: دیامرفیم ای  و  ناگدیدنایز . رگم  ّنظ  زا  ناگدننکيوریپ  نیا  دنتسین  و  ّنظ ، زا  رگم  دننکیمن  يوریپ  ینعی :

.* ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ 
. دیسر عقاو  هب  ناوتیمن  نامگ  نابدرن  اب  رگید  ترابع  هب  ای  دزاسیمن و  ینغتسم  تقیقح  تیعقاو و  زا  ار  امش  نامگ  ّنظ و  ینعی 

؟ تسیچ أبنلا )...  ۀیآ  یف  روکذملا  لیلعتلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 
نئارق زا  دّرجم  دحاو  ربخ  تیجح  مدع  رب  تلالد  هدمآ و  روکذم  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  یلیلعت  هب  یسربط ) مالسالا  نیما   ) لالدتسا

: هک نایب  نیا  اب  دراد . ملع  دیفم 
. تسین تّجح  قساف  ربخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا و  قساف  ربخ  هب  عجار  هیآ  ردص  - 1

کی رد  هک  ارچ  تسین ، قدـصلا  مولعم  قساـف  ربخ  هکنآ  هچ  تسا  ینامیـشپ  لاـمتحا  قساـف ، ربخ  هب  ندرکن  لـمع  ّتلع  هیآ  لـیذ  رد  - 2
. ٍَۀلاهَِجب ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  دیامرفیم : یلک  هدعاق 
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: هجیتن رد  دیوش  نامیشپ  هدومن و  یمادقا  ملع  نودب  ادابم  ات  هک : تسا  نیا  نییبت  بوجو  تلع  ینعی :
. تسا ملع  ریغ  تسا ، شلولدم  هب  ملع  دیفم  هک  ینئارق  زا  درجم  دحاو  ربخ  - 1

25 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد تمادن  هدرک و  لمع  ملع  ریغ  هب  تقیقح  رد  دنک  لمع  دامتعا و  ملع  ریغ  هب  هک  یسک  - 2

. تسین زیاج  نئارق ، زا  دّرجم  ربخ  هب  دامتعا  سپ :
؟ تسیچ مولعملا )...  ریغلا  ربخلاب  لمعلا  نم  عنملا  یلع  ّلدت  ةریثک  رابخا  یهف   ) ترابع زا  دارم  * 

نئارق اب  هارمه  هک  یماگنه  رگم  دـننکیم  یهن  رودـصلا  مولعم  ریغ  ياهربخ  هب  لمع  زا  هک  میراد  يرایـسب  رابخا  ّتنـس  زا  هک : تسا  نیا 
: دناهتسد ود  رب  دوخ  تایاور  نیا  نکل  دنشاب . هربتعم 

رودـصلا مولعم  نئارق  زا  درجم  دـحاو  ربخ  و  تسا . شزرا  دـقاف  رودـصلا  مولعم  ریغ  ثیدـح  هکنیا : هب  دـنراد  حیرـصت  اـهنآ  زا  یخرب  - 1
. تسا شزرا  دقاف  نئارق  زا  درجم  دحاو  ربخ  سپ  تسین ،

. دینک لمع  نادب  تسا ، شزرا  ياراد  تسا  رودصلا  عوطقم  هک  یثیدح  ره  نیاربانب :
اذل تسا ، هربتعم  تنس  نآرق و  تایاور ، یتسرد  تحص و  رد  امـش  هطباض  رایعم و  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  تایاور  نیا  زا  رگید  یخرب  - 2

هیوبن و هّیعطق  ّتنس  ای  باتک و  اب  هک  یثیدح  ره  هاگنآ : دینک  هضرع  هربتعم  ّتنس  باتک و  هب  ار  نآ  دسریم ، امش  هب  ام  زا  هک  یثیدح  ره 
لطاب دودرم و  دوبن ، قفاوم  هربتعم  تنـس  باتک و  اب  هک  یثیدح  ره  دـینک و  لمع  نادـب  هدرک  ذـخا  ار  نآ  دوب ، قفاوم  ام  هیعطق  تایاور  ای 

. میاهتفگن ار  نآ  ام  تسا و 
؟ دنهدیم هلاوح  هربتعم  ّتنس  باتک و  هب  ار  ام  ثیداحا ، صیخشت  رد  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  ارچ  * 

بیرخت ای  اهنآ و  ندنالوبق  يارب  هدرک و  لعج  ار  يرایسب  ثیداحا  يدعب ، راصعا  ای  رـصع و  نآ  رد  ثیدح  نیلعاج  نازادرپغورد و  اریز 
ياههشقن زا  مالـسا  میرح  ظفح  و  طالغا و ...  تافارخ و  ذوفن  زا  يریگولج  رطاخ  هب  همئا  اذـل ، دـناهداد  تبـسن  اـم  همئا  هب  ار  اـهنآ  همئا ،

. دناهداد هجوت  نادب  ار  ام  هداد و  رارق  ار  يرایعم  نینچ  ناتسرپایند  تیغاوط و 
؟ دومن لقن  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  زا  لقن  هب  ار  ثیداحا  زا  یفئاوط  هچ  خیش  بانج  دیسیونب  هصالخ  روط  هب  * 

. دیامنیم یهن  عنم و  تسین ) هربتعم  هنیرق  هب  نورقم  هک  يدرجم  دحاو  ربخ   ) یملع ریغ  ربخ  هب  لمع  زا  هک  يرابخا  - 1
. دشابن نآرب  يدهاش  رودصلا  یعطق  تنس  نآرق و  زا  هک  ياهروثأم  رابخا  هب  لمع  زاوج  مدع  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  - 2

. دنشاب هتشادن  ضراعم  هکنیا  ول  تسا و  فلاخم  تنس  باتک و  اب  هک  یثیداحا  حرط  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  - 3
26 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
و ةرثکلا . ۀـیاغ  یف  ۀّنـسلا  باتکلا و  رهاوظ  ۀـفلاخم  یف  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  ةدراولا  راـبخألا  ّنأ  تاحـضاولا  نم  ّنأ  اـهب  لالدتـسالا  هجو 

ّیّلکلا نیابتلا  هجو  یلع  ۀفلاخملا  یه  سیل  ۀّنـسلا - باتکلا و  ۀفلاخمب  ذخألا  نع  ۀـیهانلا  رابخألا  کلت  یف  باتکلل - ۀـفلاخملا  نم  دارملا 
ناک امف  کلذ . یف  دحأ  مهقّدصی  ذإ ال  ۀّیّلک - ۀّنـسلا  باتکلا و  نیابی  ام  مهیلع  نیباّذکلا  نم  ردصی  ذإ ال  عمجلا ، رّـسعتی  وأ  رّذـعتی  ثیحب 

سیلف ۀّنـسلا . باـتکلا و  رهاوـظ  ۀـفلاخم  یف  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  نم  دری  ناـک  اـم  ریظن  اـّلإ  نکی  مل  بذـکلا  نم  نیباّذـکلا  نع  ردـصی 
ۀنیرق و هل  دجو  نإ  ّهنأ  و  مهنع ، رودصلا  مولعم  ریغ  اهنم  ناک  ام  ضرع  ّالإ  ۀّنـسلا  باتکلا و  یلع  ثیدـحلا  نم  دری  ام  ضرع  نم  دوصقملا 

[24 .] ةربتعم ۀنیرقب  هداضتعا  مدع  هسفنب و  ملعلا  هتدافإ  مدعل  هیف ، فّقوتیلف  ّالإ  و  وهف ، دمتعم  دهاش 
یلإ امهعجرم  ّنأل  [- 25] ةّدـعلا یف  خیـشلا  هلعف  امک  تایاورلا - هذـه  یف  ربخلا  نئارق  ۀـلمج  نم  لقعلا  لیلد  عاـمجإلا و  رکذ  مدـع  ّنإ  ّمث 

. لّمأتلاب رهظی  امک  ۀّنسلا ، باتکلا و 
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ضعب یف  ضرعلا  لـیلعت  رودـصلا - مولعم  ریغ  یف  وه  ۀّنـسلا  باـتکلا و  یلع  ربـخلا  ضرع  نم  دوـصقملا  ّنأ  نم  اـنرکذ - اـم  یلإ  ریـشی  و 
[26] ۀّیمامإلا رابخأ  یف  ۀبوذکملا  رابخالا  دوجوب  رابخألا 

: همجرت

( هعنام رابخا  زا  موس  هفئاط  هب  لالدتسا  هجو  )

هراشا

: هک تسا  نیا  رابخا  زا  موس ) هفئاط   ) نیا هب  نیرکنم )  ) لالدتسا تهج 
تنس نآرق و  رهاوظ  اب  تفلاخم  رد  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  زا  هدیسر  رابخا  هک  تسا  نشور  یسب 

27 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
باتک و اب  فلاخم  ثیدـح  هب  ذـخا  زا  هیهان ، رابخا  نآ  رد  نآرق ، اب  ثیدـح  تفلاخم  زا  دارم  و  تسا . ترثک  یناوارف و  تیاهن  رد  یعطق 
، دشاب لکـشم  رذعتم و  یعطق  تنـس  اب  ثیدـح  ای  باتک و  اب  ثیدـح  نایم  عمج  هک  يروط  هب  تسین ، یّلک  نیابت  وحن  هب  تفلاخم  تنس ،

اریز دشیمن ، رداص  دشاب ، هتـشاد  ّتنـس  باتک و  اب  یّلک  نیابت  هک  يربخ ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  رب  نیباذک  ثیدـح و  نیلعاج  زا  هکنآ  هچ 
(. ددرگ یلمع  اهنآ  روظنم  ات   ) دومنیمن قیدصت  ربخ )  ) نآ رودص  رد  ار  ناشیا  یسک 

هیحان زا  هک  دوبیم  یتیاور  نامه  ریظن  هکنیا  زج  دوبن  دشیم ، رداص  لعج و  غورد  بذک و  ناونع  هب  ناگدننکبیذکت  نیا  زا  هچنآ  سپ 
ّتنس باتک و  رهاوظ  اب  تفلاخم  رد  بولـسا  رظن  زا  ینعی :  ) دشیم رداص  یعطق  ّتنـس  باتک و  رهاوظ  اب  تفلاخم  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا 

(. دوب رگید  ثیداحا  هباشم  یعطق 
مهیلع همئا  زا  رودصلا  مولعم  ریغ  رابخا  نتـشاد  هضرع  زج  ّتنـس ، باتک و  رب  هدراو  ثیداحا  نتـشاد  هضرع  زا  دوصقم  دارم و  تسین  سپ 

: نتشاد هضرع  زا  سپ  هک  يوحن  هب  مالّسلا ،
ثیدح و   ) هدش تباث  بولطم  سپ  دشیم  ادیپ  رودصلا ) مولعم  ریغ  ثیدح   ) نآ يارب  ّتنس  نآرق و  زا  يدامتعا  دروم  هنیرق  دهاش و  رگا 

. تسین ملع  دیفم  هنیرق  اب  یهارمه  نودب  یئاهنت و  هب  روبزم  ثیدح  هک  ارچ  دوش ، فّقوت  دیاب  هنرگو  دوشیم ) عقاو  لمع  دروم 

( هیبنت )

: نادب سپس 
رد زین  یسوط  خیش  هکنانچ  دنرودّصلامولعم  ریغ  ربخ  نئارق  هلمج  زا  ود  نیا  یلو  دناهدرکن  رکذ  ار  لقع  لیلد  عامجا و  نّیلدتسم ، هچرگا 

: هک میوشیم  هجوتم  لمأت  يرادقم  اب  هکنانچ  هدرک ، یط  ار  هویش  نیمه  لوصالا ) ةّدع   ) باتک
ود نیا  تشگزاب  هک ، تسا  نیا  شتهج  هکلب  دنرادن  لوبق  دـهاش  هنیرق و  ناونع  هب  ار  عامجا  لقع و  هک  تسین  انعم  نیدـب  ندربن  مسا  نیا 

. تسا ّتنس  باتک و  نامه  هب  زین 

( داهشتسا )

هک یتّلع  دشابن ، رودّصلا  مولعم  هک  تسا  يربخ  ّتنـس ، باتک و  رب  ربخ  نتـشاد  هضرع  زا  دارم  هک  میدومن  رکذ  ام  هچنآ  هب  دراد  هراشا  و 
دوجو بوذـکم  یلعج و  ياهربخ  هّیماما ، رابخا  رد  هک : تسا  نیا  نآ  هدـش و  دراو  ّتنـس  نآرق و  رب  ربخ  هضرع  يارب  رابخا  زا  یخرب  رد 

. دراد
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ رابخا  زا  موس )  ) هفئاط نیا  هب  نیرکنم  لالدتسا  هجو  * 
نکل دنرتاوتم و  ادنس  تایاور  زا  هتـسد  نیا  هک  تسا  تسرد  هک : دوش  لاکـشا  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  هب  تسا  نکمم  هک : تسا  نیا 

: اریز ارچ ؟ تسین . تسرد  اهنآ  هب  کسمت  ناشتلالد  تیفیک  رطاخب 
هدش لثملا  برـض  هک  اجنآ  ات  دـنافلاخم  هربتعم  تنـس  باتک و  رهاوظ  اب  ءاحنا  زا  يوحن  هب  رودـصلا  مولعم  هرداص و  تایاور  نیا  رتشیب 

عیارذ ّدس  هلسرم و  حلاصم  ناسحتسا و  سایق و  ماد  رد  نداتفا  مزلتـسم  ثیداحا  نیا  همه  ندز  رانک  ّصخ ) دق  ّالا و  ّماع  نم  ام  : ) هک تسا 
. دناهدمآ راتفرگ  ماد  نیا  رد  تنس  لها  زا  يرایسب  هک  روطنامه  تسا ، یباحص  لوق  و 

دحاو ربخ  ّتیجح  مدع  كردـم  دنـس و  ار  نآ  یتح  هداد و  رارق  ربخ  ّدر  حرط و  كالم  ار  تنـس  باتک و  اب  تفلاخم  درجم  هنوگچ  سپ 
؟ دیاهداد رارق 

؟ دنهدیم قوف  ضارتعا  هب  یخساپ  هچ  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  * 
: دنیوگیم اهنیا  رگید  ترابع  هب  دنرودّصلاّینظ  هک  يرابخا  ینعی  تسا . رودصلا  مولعم  ریغ  رابخا  رد  ام  نخس  دنیوگیم :

. تسا مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  نآ  رودص  مدع  ربخ و  بذک  هناشن  دوخ  ّتنس ، باتک و  رهاوظ  اب  تفلاخم  سفن  موس ، هفئاط  رابخا  ّصن  هب 
؟ تسا هنوگچ  هیعطق  تنس  باتک و  اب  تفلاخم  * 

. صوصخ مومع و  تروص  هب  دییقت و  قالطا و  روطب  یّلک ، نیابت  وحن  هب  هلمج : زا  ياهفلتخم  ءاحنا  هب 
؟ تسین دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  رظن  دروم  هیف  نحن  ام  رد  تنس  باتک و  اب  تفلاخم  زا  وحن  مادک  * 

. یّلک نیابت  وحن  هب  تفلاخم 
هب دراوم  رتشیب  هکلب  دنـشابن . حلاصت  عمج و  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  درادـن  دوجو  تفلاخم  زا  وحن  نیا  هب  يربخ  اساسا  رابخا  نایم  رد  اریز 

؟ ارچ قلطم . صوصخ  مومع و  ای  هجو و  نم  صوصخ  مومع و  ینعی : تسا  یئزج  نیابت  هنوگ 
هک ارچ  دندرکیمن ، لعج  دشاب  نآرق  اب  فلاخم  نیابم و  یلک  روط  هب  هک  ار  يربخ  مالّسلا ، مهیلع  هّمئا  رب  نیباّذک  ثیدح و  نیلعاج  اریز 

. دندیسریمن ناشیناطیش  فادها  هب  اهنآ  دشیمن و  عقاو  ناناملسم  لوبق  دروم 
لعج یثیداحا  و  دشاب ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  هرداص  رابخا  نوچمه  تلالد  بولـسا و  رظن  زا  ناشیلعج  ثیداحا  ات  دـندرکیم  شالت  اذـل 

. دشاب دییقت  قالطا و  ای  صوصخ  مومع و  وحن  هب  ّتنس  نآرق و  اب  ناشتفلاخم  هک  دندرکیم 
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؟ تسا يرابخا  هنوگچ  تنس  باتک و  اب  فلاخم  رابخا  حرط  زا  دارم  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  * 
: هک تسا  نشور  اذل  دنراد و  يدییقت  قالطا و  ای  یصوصخ  مومع و  تفلاخم  ّتنس  نآرق و  اب  هک  تسا  يرابخا 

هدرک و دی  عفر  یثیداحا  نینچ  زا  دیاب  رابخا  زا  هفئاط  نیا  ّصن  هب  سپ  تسا . دایز  رایـسب  یتفلاخم  نینچ  رودّصلا  نونظم  دـحاو  رابخا  رد 
معا دـینک  ّدر  حرط و  ار  یعطق  ّتنـس  نآرق و  اب  فلاخم  رابخا  دـهدیم  روتـسد  هک  ياهرتاوتم  رابخا  رگید : ترابع  هب  دومنن  لمع  اهنآ  هب 

. رودصلا مولعم  ریغ  ای  دنشاب  فلاخم  رودصلا و  مولعم  رابخا ، نیا  هکنیا  زا  تسا 
: میئوگیم ام  لاح 

تروص رد  دومن و  هضرع  نآرق  هب  دیاب  ار  رودـصلا  مولعم  ریغ  ياهربخ  هکلب  تسین ، رودـصلا  مولعم  ياهربخ  لماش  هرتاوتم  ثیداحا  نیا 
. درک ّدر  ار  اهنآ  ّتنس  باتک و  اب  تقفاوم  مدع 

؟ تسا يربخ  هنوگچ  هربتعم  نئارق  هب  فوفحم  ربخ  * 
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باتک و اب  تقفاوم  اهنت  تایاور  ناسل  رد  هچرگا  دشاب ، لقع  مکح  ای  عامجا و  ای  هربتعم و  ّتنس  ای  باتک  اب  قفاوم  هک  تسا  يدحاو  ربخ 
. تسا هدشن  رگید  مسق  ود  اب  تقفاوم  ضّرعتم  یلو  هدیدرگ  ناونع  ّتنس 

؟ تسیچ عامجا  لقع و  مسق  ود  رد  ضّرعت  مدع  نیا  ّرس  * 
سپ تسا ، تّجح  رطاخ  نیدـب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  تسا  باب  نیا  زا  عاـمجا  ّتیجح  راـبتعا و  هک : تسا  نیا 

. ّتنس هب  ددرگیمزاب 
عرّشلا هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  امّلک  هک ، ارچ  دشابیم ، عرش  لقع و  مکح  نایم  همزالم  باب  زا  تنس  باتک و  هب  لقع  عوجر  تهج  اّما  و 

 ... و
. دوشیم نشور  ود  نیا  رکذ  زا  زاینیب  لمأت ، یکدنا  اب  سپ 

؟ تسیچ دوصقملا )...  نا  نم  انرکذ  ام  یلا  ریشی  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا هدرک  شاهدومرف  يارب  خیش  هک  تسا  يداهشتسا 

؟ دوب هچ  خیش  هدومرف  * 
: دومرف هک  دوب  نیا 

. تسا رودّصلا  مولعم  ریغ  ربخ  اهنت  ّتنس  باتک و  رب  ربخ  ندش  هضرع  زا  دوصقم 
؟ تسیچ روبزم  داهشتسا  * 

. تسا هّیماما  رابخا  رد  ناوارف  بوذکم  یلعج و  رابخا  دوجو 
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: نتم
عامجإلا اّمأ  و 

نم افورعم  هب  لمعلا  كرت  نوک  یف  سایقلا  ۀـلزنمب  اهـضعب  یف  هلعج  و  همـالک ، نم  عضاوم  یف  هّرـس  سّدـق  یـضترملا  دّیـسلا  هاـعّدا  دـقف 
. ۀعیشلا بهذم 

رهاظ وه  و  نوفلاخملا . اـهیوری  یّتلا  راـبخألا  ةدارإـب  عاـمجإلا  دـقعم  لّوأ  ّهنأ  اـّلإ  همـالک ، یف  یتأـی  اـم  یلع  خیـشلا  کلذـب  فرتعا  دـق  و 
: لاق نایبلا ، عمجم  یف  ّیسربطلا  نع  ّیکحملا 

. یهتنا و  [ 27] تایانجلا شورا  تافلتملا و  میق  نیلدعلا و  ةداهش  یف  ّالإ  ۀیمامإلا  دنع  ّنظلاب  لمعلا  زوجی  ال 
تایآلا نع  اّمأ  باوجلا : و 

. ّۀلدألا نم  ءیجیس  امب  ۀصّصخم  تامومع  اهتلالد - میلست  دعب  اّهنأبف -
رابخألا نع  اّمأ  و 

. دحاولا ربخلا  نع  عنملا  یلع  اهب  لالدتسالا  زوجی  دحاو ال  ربخ  اّهنأبف  یلوالا  ۀیاورلا  نعف 
. نیتفئاط نیب  اّهنأ  ّالإ  ینعملاب  ةرتاوتم  تناک  نإ  یهف و  باتکلا  یلع  ضرعلا  رابخأ  اما  و 

. باتکلا فلاخی  يّذلا  ربخلا  حرط  یلع  ّلد  ام  امهادحإ :
. باتکلا قفاوی  يّذلا ال  ربخلا  حرط  یلع  ّلد  ام  ۀیناثلا : و 

. ۀّنسلا باتکلا و  یف  هنومضم  دجوی  يّذلا ال  ربخلا  نع  عنملا  یلع  ّلدت  الف  یلوالا  ۀفئاطلا  اما 
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: عامجا اما 

سایق كرت  هلزنم  هب  ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  مالک  نآ  زا  یخرب  رد  هدرک و  اعّدا  ار  عامجا  شمالک  زا  عضوم  دنچ  رد  یـضترم  دیـس  بانج 
. هداد رارق  تسا  فورعم  هعیش  بهذم  رد  هک 

نکل هدومن ، فارتعا  دـحاو ) ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  رب   ) یعامجا نینچ  ققحت  هب  دوشیم  لـقن  يدوزب  هک  یمـالک  رد  زین  یـسوط  خـیش 
. تسا هدرک  لیوأت  دناهدرک ، لقن  هعیش  نیفلاخم  هک  يدحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدع  رب  ار  عامجا 

باتک نیا  رد  يو  تسا . هدـش  تیاکح  مه  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم  زا  ارهاظ  دـحاو ) ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  رب   ) عاـمجا نیا  و 
: تسا هدومرف 

تایانج ببس  هب  هک  یـشورا  هدش و  فلت  ءایـشا  تمیق  نییعت  نیلدع و  تداهـش  صوصخ  رد  رگم  تسین  زیاج  هّیماما  رظن  زا  ّنظ  هب  لمع 
. ددرگیم تباث  ناراکتیانج  هدهعرب 

( دحاو ربخ  هب  لمع  نیرکنم  هلدا  هب  خیش  خساپ  )

هراشا

: هک تسا  نیا  تایآ  زا  خساپ  اّما 
، دـش دـهاوخ  لقن  ادـعب  هک  یّـصاخ  ّهلدا  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یتامومع  ناشتلالد  لوبق  ضرف  هب  ملع ، ریغ  هب  لمع  زا  هدـننکیهن  تاـیآ 

. دنرادن دحاو  ربخ  هب  لمع  زا  عنم  رب  تلالد  سپ  دناهدروخ . صیصخت 
: رابخا زا  خساپ  اّما  و 

هب لمع  زا  عنم  تهج  نآ ، هب  لالدتـسا  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  ربخ ، نیا  هک : تسا  نیا  تاجرّدـلا ) رئاصب  تیاور   ) یلوا تیاور  زا  خـساپ 
: هک دوش  ضارتعا  رگا  اّما  و  تسین . تسرد  دحاو  ربخ 

؟ دیهدیم یخساپ  هچ  دنارتاوتم  هکلب  دنتسین ، دحاو  ربخ  هک  ّتنس  نآرق و  رب  ثیداحا  نتشاد  هضرع  رابخا 
. دنتسه هفئاط  ود  دوخ  نکل  دنرتاوتم  رابخا  نیا  هچرگا  هک ، میهدیم  خساپ 

. تسا فلاخم  نآرق  اب  هک  یثیدح  حرط  موزل  رب  دنراد  تلالد  هک  يرابخا  - 1
. تسین قفاوم  نآرق  اب  هک  یثیدح  حرط  رب  دنراد  تلالد  هک  يرابخا  - 2

: لّوا هفئاط  اما  و 
هک دننکیم  عنم  يربخ  زا  اهنت  هکلب  تسین ، ّتنس  نآرق و  رد  شیاوتحم  نومـضم و  هک  یثیدح  عنم  رب  دنرادن  تلالد  هک  دنتـسه  يرابخا 

. تسا نآرق  بلاطم  اب  فلاخم  شنومضم 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دحاو  ربخ  ّتیجح  نیرکنم  لیلد  نیمّوس  * 
. تسا عامجا 
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؟ تسیچ دحاو  ربخ  اب  هطبار  رد  یضترم  دیس  رظن  * 
: دیوگیم هدومن  تهادب  ياعدا  تیجح  مدع  نیا  رب  هکلب  هدومن ، عامجا  ياعدا  نآ  تیجح  مدع  رب 

هعیـش بهذـم  تایرورـض  زا  دـحاو  ربخ  هب  لمع  نالطب  مه  روطنیمه  تسا ، هعیـش  بهذـم  تایرورـض  زا  سایق  هب  لمع  هک  روطناـمه 
. تسا

؟ هن ای  دنکیم  لمع  دحاو  ربخ  ای  سایق و  هب  ایآ  هک  دید  دیاب  ینس  زا  یعیش  ملاع  یسانشزاب  يارب  دیوگیم : اذل 
؟ تسیچ دحاو  ربخ  هب  لمع  زا  عنم  رب  عامجا  ياعّدا  نوماریپ  یسوط  خیش  رظن  * 

لمع هدوب  یماما  ریغ  اهنآ  نایوار  هک  يدحاو  ياهربخ  هب  عامجالاب  هعیـش  ياهقف  هک : دنکیم  هیجوت  نکل  تسا  هتفریذپ  ار  عامجا  ياعدا 
. دناهدومنیم لمع  هیماما  تایاور  هب  نکل  دندرکیمن 

دوشیم لـمع  وا  تیاور  هب  دـشاب  قوثو  دروم  هک  ردـقنیمه  هکلب  دـشاب ، مه  یماـما  یتح  يوار  هک  تسین  مزـال  دـیامرفیم : نآ  زا  سپ 
. دشابن هعیش  هچرگا 

؟ تسیچ روظنم  دندرکیمن  لمع  دحاو  ربخ  هب  عامجالاب  هعیش  ياهقف  دش  هتفگ  هکنیا  سپ  * 
. هنیرق زا  درجم  دحاو  ربخ  قلطم  هن  تسا و  قثوم  ریغ  فیعض و  دحاو  ربخ  روظنم  دیوگیم :

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  یسربط  موحرم  رظن  * 
تاعوضوم رد  رگم  تسا  یعامجا  ام  دزن  هلئـسم  نیا  مینکیمن و  لمع  دـحاو  ربخ  هب  هیماما  اـم  تسا : هدومرف  ناـیبلا  عمجم  رد  زین  ناـشیا 

تاحارج شرا  نییعت  لیبق  زا  ای  هلماعم و  رد  ناگربخ  طسوت  هدـش  فلت  ءایـشا  تمیق  نییعت  ای  نیلدـع  تداهـش  ای  هنّیب  لیبق  زا  ياهیجراخ 
. مینکیمن لمع  دحاو  ربخ  هب  ام  ماکحا ، رد  اما  و  تاناویح . رب  هدراو 

؟ لوقنم ای  تسا  لّصحم  روکذم  عامجا  * 
. تسا لوقنم  ام  يارب  نکل  تسا ، لّصحم  یسربط  دیس و  يارب 

؟ تسیچ دحاو ) ربخ  هب  لمع  زا  هیهان  تایآ  هب  کسمت  ینعی   ) دحاو ربخ  تیجح  نیرکنم  لوا  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 
. دنهدیم روکذم  تایآ  زا  لیذ  حرش  هب  باوج  ود  یلک  روط  هب 

نامگ ّنظ و  يوریپ  زا  ار  ام  مه  باب  نامه  رد  اذل  تسا و  تاداقتعا  هب  طوبرم  روبزم  تایآ  هکنیا : لوا 
33 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنرادیم رذح  رب 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  خیش  لیلد  * 

: لثملا یف  دشابیم . اهنآ  لوزن  نأش  زین  لیذ و  ردص و  نیا  دعب  ام  لبق و  ام  ای  تایآ و  لیذ  ردص و 
تلآ اهنآ  هک  دیدید  دیتشاد و  روضح  اهنآ  تقلخ  ماگنه  امش  ایآ  دومرف : ادخ  دنیادخ ، نارتخد  ناگتشرف  هک  دندرکیم  نامگ  نیکرـشم 

؟ اجک زا  طلغ  رادنپ  نیا  سپ  دیدوبن  هن ، دینکیم ؟ یتواضق  نینچ  هک  دنراد  تیثونا 
.* َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  دیامرفیم : سپس 

تایعدـم تایآ  دوخ  زا  اذـل  تسین و  یقطنم  یتواضق  هک  تسا  نشور  دـننکیم و  تواضق  نامگ  سدـح و  يور  زا  يدارفا  نینچ  ینعی :
ام هجیتن : رد  تسا . هیعرـش  ماکحا  نید و  عورف  هب  طوبرم  هنیرق  زا  درجم  دحاو  ربخ  تیجح  زا  ثحب  هکنآ ، لاح  دوشیم و  تباث  روکذـم 

. تسا جراخ  رظن  دروم  تایآ  تحت  زا  اصّصخت  اعوضوم و  هیف ، نحن 
هب لمع  زا  عنم  رب  ینعی : دوشب  مه  هیعرـش  ماکحا  لماش  هتـشاد و  قـالطا  اـی  تیمومع و  رظن  دروم  هفیرـش  تاـیآ  هک  ضرف  هب  هکنیا : مود 

قساف و ربخ  هار  زا  هچ  دوش ، لصاح  هّنظم  نیا  هک  یهار  ره  زا  مهنآ  هیعرش ، ماکحا  رد  هچ  نید و  لوصا  رد  هچ  دنک  تلالد  اقلطم  هّنظم 
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ماکحا صوصخ  رد  درجم  هقث  دـحاو  ربخ  هک  میروآیم  یعطق  لیلد  يدـعب  ثحابم  رد  نکل  لداع . ربخ  هار  زا  هچ  و  هقث ، ربخ  هار  زا  هچ 
یمکح جورخ  نیا  و  مینزیم ، صیـصخت  ار  ملع  ریغ  هب  لمع  زا  هیهان  تامومع  نیا  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  اب  سپـس  دراد . شزرا  هیعرش 

. درادن دوجو  یلکشم  تایآ  هیحان  زا  نیاربانب : تسا 
؟ دوب هچ  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  لیلد  نیمود  * 

: تیاور هتسد  ود  هب  کسمت 
مولعم هکنآ  تسا و  تجح  دشاب  رودصلا  مولعم  هک  یثیدح  ره  هکنیا  هب  تشاد  حیرصت  هک  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هبتاکم  ثیدح  - 1

. تسین تجح  تسین  رودصلا 
؟ تسیچ روکذم  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 

یعطق ملسم و  نآ  تیلیلد  زونه  تسا و  عازن  لحم  دوخ  هک  يدحاو  ربخ  هلیسو  هب  امش  تسا و  دحاو  ربخ  ثیدح  نیا  دوخ  هک : تسا  نیا 
ثیدح و نیا  دوخ  هب  مینکیم  مالک  لقن  ام  هک  ارچ  تسا . یتسردان  لالدتسا  نیا  تسین و  تجح  دحاو  ربخ  هک  دینکیم  لالدتسا  تسین 

؟ تساجک زا  روبزم  ثیدح  تیجح  مینکیم  لاؤس 
. دنراد هیعطق  تنس  باتک و  رب  ثیداحا  ندرک  هضرع  رب  تلالد  هک  يددعتم  تایاور  - 2

34 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ يونعم ای  دنایظفل و  رتاوتم  نیرکنم ، ياعّدا  دروم  تایاور  ایآ  * 

: هکنیا زا  ترابع  نآ  دناكرتشم و  عماج ، ردق  کی  رد  اهنآ  همه  هک  ارچ  دنايونعم . رتاوتم  دیدرت  نودب 
. تسا هیعطق  تنس  باتک و  رب  ثیداحا  ندرک  هضرع  تایاور  نیا  رد  هطباض  رایعم و 

؟ دنتسین یظفل  رتاوتم  دحاو  ربخ  ّتیجح  نیرکنم  لالدتسا  دروم  تایاور  ارچ  * 
رد هوحرطاف ،» هّللا  باتک  فلاخ  اـم  : » هدـمآ یخرب  رد  لـثملا : یف  دـناتوافتم . ـالماک  فلتخم و  تاـیاور ، نیا  رد  تاریبعت  ظاـفلا و  اریز 
هب ءاج  يذـلاف  هدـمآ : یخرب  رد  کل ، حرـشن  یتح  فق  هدـمآ : یخرب  رد  هّللا ،)...  باتک  قفاوی  ام ال   ) ای قفاومب و  سیل  اـم  هدـمآ : یخرب 

. تسا هدش  دودرم  نینچمه  فرخز و  ای  لطاب و  هب  ریبعت  یخرب  رد  ای  هلقن و  مل  هدمآ : یخرب  رد  یلوا ،
؟ تسا رّوصتم  تلاح  دنچ  تنس  باتک و  هب  ثیداحا  هضرع  رد  دیئامرفب  روکذم  تایاور  هب  خیش  خساپ  زا  لبق  * 

: تلاح هس 
هعجارم تنـس  باـتک و  هب  یتقو  لاـح  تسا . هدومن  صخـشم  نآ  يارب  مه  ار  یمکح  هدـش ، ضرعتم  دـحاو  ربـخ  ار  یعوضوم  هکنیا  - 1

. تسا هتشاد  نایب  نآ  يارب  ار  مکح  نامه  هدش و  ضّرعتم  ار  عوضوم  نامه  مینیبیم : مینکیم 
نینچ اذل  مینکیم و  ذخا  ّتنس  باتک و  دوخ  هب  تلاح  نیا  رد  هک  تسا ، تّجح  دیدرت  نودب  هدوب و  ّتنـس  باتک و  قفاوم  یثیدح  نینچ 

. تسین ثحب  لحم  یثیدح 
نامه هک  مینیبیم  باتک  هب  عوجر  اـب  نکل  تسا  هتـشاد  ناـیب  نآ  يارب  مه  ار  یمکح  هدـش و  ضرعتم  دـحاو  ربخ  ار  یعوضوم  هکنیا  - 2

نایب عوضوم  نآ  يارب  دـحاو  ربخ  رد  هک  تسا  یمکح  اب  فلاخم  هتـشاد  ناـیب  نآ  يارب  هک  ار  یمکح  اـما  هدـیدرگ ، ضّرعتم  ار  عوضوم 
تنس باتک و  فلاخم  يدحاو  ربخ  نینچ  تسا . مارح  دیامرفب  هیآ  تسا و  لالح  تایناخد  لامعتـسا  دیوگب ، دحاو  ربخ  هکنیا : لثم  هدش 

. دوش ّدر  دیاب  تسا و  ضرعلا  رابخا  دراوم  زا  ّکش  الب  تسا و 
هربتعم تنـس  باتک و  هب  عوجر  اب  نکل  تسا  هدرک  صخـشم  نآ  يارب  مه  ار  یمکح  هدـش و  ضّرعتم  ار  یعوضوم  دـحاو  ربخ  هکنیا  - 3
قفاوم ریغ  هب  ریبعت  نآ  زا  هکلب  فلاخم ، هن  تسا و  قفاوم  هن  يربخ : نینچ  تسا . هدـیدرگن  حرطم  یعوضوم  نینچ  الـصا  میوشیم  هجوتم 

. تسا یموس  ّقش  دوخ  دوشیم و  فلاخم  ریغ  و 
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؟ دناهتسد دنچ  رب  ضرعلا  رابخا  دوخ  * 
: دناهتسد ود  رب 

35 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دینک ّدر  ار  ّتنس  نآرق و  فلاخم  ثیدح  دنیوگیم : یتایاور 

. دشابن فلاخم  هچرگا  دینک  ّدر  ار  ّتنس  نآرق و  اب  قفاوم  ریغ  ثیدح  دنیوگیم : یتایاور  و 
؟ تسیچ تایاور  نیا  زا  لوا  هتسد  هب  خیش  خساپ  * 
؟ ارچ تساعّدم . زا  ّصخا  لیلد  نیا  هک : تسا  نیا 

مود و تروص  رد  ربخ  سپ : تسا  تنـس  باـتک و  قفاوم  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  تجح  اـقلطم  دـحاو  ربخ  هک : تسا  نیا  اعّدـم  اریز 
مود مسق  لماش  اهنت  ضرع ) تایاور  زا  لوا  هتسد  ینعی   ) امـش لیلد  هکنآ  لاح  و  دشابیمن . تّجح  روکذم ، هناگهس  ياهتروص  زا  موس 

هب لیلد  نیا  سپ  دوشیمن . لماش  ار  موس  مسق  نکل  تسین ، تّجح  ّتنـس  باتک و  اب  فلاخم  ثیدح  هکنیا : رب  دنکیم  تلالد  دوشیم و 
. درادن لومش  اریز  دروخیمن  یعّدم  نآ  درد 

؟ تسا قداص  اجک  رد  تفلاخم  ناونع  دیئامرفب  هصالخ  روط  هب  * 
. دنشاب هتشاد  فالخ  هب  مکح  ود  عوضوم ، کی  دروم  رد  لیلد  ود  لثملا : یف  هک  یئاج  رد 

؟ تسین قداص  تفلاخم  نیلیلد  نایم  ییاج  هچ  رد  * 
زا رگید  لیلد  هکنآ  لاـح  دـنک و  ناـیب  ار  یمکح  درادـن ، دوجو  رگید  لـیلد  رد  الـصا  هک  یعوضوم  يارب  نیلیلد  زا  یکی  هک : یئاـج  رد 

. دشاب تکاس  نآ  یبلس  ای  یتابثا و  مکح 
رد نآ  حیـضوت  تفلاخم و  ناونع  هلئـسم  هب  هجوت  اب  اذل  دشاب  نآرق  اب  فلاخم  هک  تسا  يربخ  زا  یهن  رابخا ، زا  هفئاط  نیا  نومـضم  اریز 

. دنکیمن قدص  نآرب  تفلاخم  ناونع  هک  يربخ  زا  عنم  رب  دنکیمن  تلالد  رابخا  نیا  تشذگ ، هک  یبلاطم 
36 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
یلاعت هلوق  لثم  ۀّیعطقلا - ۀّنـسلا  یلع  اهـصیصخت  یف  رـصتقملا  باتکلا  تامومع  نم  اهمکح  ةدافتـسا  نکمی  ّالإ و  ۀـعقاو  نم  ام  تلق : نإف 

ُدیُِری و  [ 30] ًابِّیَط ًالالَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف  و  [ 29] ۀیآلا رخآ  یلإ  َۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  یلاعت  هلوق  و  [ 28] ًاعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ 
باتکلل ۀفلاخم  ۀّیعطقلا  ۀّنسلا  تامومع  نم  ریثکل  اهّلک و  اهل  ۀصّصخملا  رابخألاف  کلذ - وحن  و  [ 31] َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا 

. ۀنّسلا و 
مهیلع ۀّمئألا  نع  انیقی  ةرداصلا  رابخألا  تّدعل  ّالإ  و  ۀفلاخم ، تامومعلا - هذـه  لثم  اصوصخ  مومعلا - رهاظ  ۀـفلاخم  ّدـعی  ّهنإ ال  الوأ : تلق 

هّیبن ۀّنس  هّللا و  باتکل  اهتفلاخم  عم  اهب  ذخألا  توبث  رمألا  ۀیاغ  ۀّنسلا ، باتکلل و  ۀفلاخم  ۀّیوبنلا  ۀّنسلا  باتکلا و  تامومعل  ۀفلاخملا  مالّسلا 
نع یبأـت  اـّهنأب  عـطقی  ۀّنـسلا  باـتکلا و  یلع  ضرعلا  راـبخأ  یف  رظاـنلا  ّنأ  عـم  ضرعلا ، راـبخأ  موـمع  نع  جرختف  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلص 

. صیصختلا
نم مکاتأ  ام   » مالّـسلا هیلع  هلوق  و  [ 32 «] فرخز وهف  هّللا  باتک  قفاوی  ثیدـح ال  ّلک   » مالّـسلا هیلع  هلوق  یف  صیـصختلا  بکتری  فیک  و 

ۀقفاوم نآرقلا و  ۀـقفاومب  انثّدـح  نإ  ّانإف  نآرقلا ، فالخ  انیلع  اولبقت  ـال   » مالّـسلا هیلع  هلوق  و  [ 33 «] لطاب وهف  هّللا  باتک  قفاوی  ثیدـح ال 
!؟] 34 «] ۀّنسلا

دق باتکلا  تامومع  رثکا  ّنا  عم  هلقا » مل   » وا یثیدح ،» نم  سیلف  هّللا  باتک  فلاخ  ام  : » لاق ّهنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نع  ّحص  دـق  و 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  لوقب  صّصخ 
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: همجرت

[ ضارتعا لاکشا و  ]

هراشا

یعطق تنـس  رب  ناشـصیصخت  رد  هک  باـتک  رد  عقاو  تاـمومع  زا  ار  نآ  مکح  ناوتیم  هکنآ  رگم  تسین  ياهعقاو  چـیه  دوـش : هتفگ  رگا 
: ریز تایآ  ریظن  دومن ، هدافتسا  دوشیم ، افتکا  ملع ) دیفم  نئارق  هب  نورقم  ای  رتاوتم و  ثیداحا  رابخا و  )

ُْمتِْمنَغ اَّمِم  اُولُکَف  - 3 َۀَْتیَْملا *...  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  ًاعیِمَج 2 - ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  - 1
37 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تایآ نیا  لاثما  و  َرْسُْعلا ...  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  - 4 ًابِّیَط * ًالالَح 
قداص تسا ) هیعطق  ننـس  تامومع ، زا  يرایـسب  تایآ و  نیا  صـصخم  لاـح  نیع  رد  و   ) تسا رودـصلا  نونظم  هک  يدـحاو  راـبخا  سپ 

یخـساپ هچ  دـنوش ، درط  دـیاب  رابخا  زا  لوا  هفئاط  صن  هب  اذـل  دنتـسه و  تنـس  باتک و  اب  فلاخم  رابخا  رابخا ، نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا 
؟ دیهدیم

دـشاب هروکذـم  تایآ  تامومع  لثم  ماع  رگا  هژیو  هب  دوشیمن ، هدرمـش  تفلاخم  ماع  اب  صاخ  تفلاخم  ـالوا : هک : دـهدیم  خـساپ  خـیش 
اب فلاخم  رابخا  هلمج  زا  مه  دـنراد  تفلاخم  هیوبن  تنـس  باتک و  تامومع  اب  دنتـسه و  همئا  زا  رداص  انیقی  هک  یثیداحا  راـبخا و  هنرگو 

عوطقم رابخا  نیا  هب  ذـخا  توبث  رودـصلا ،) نونظم  رابخا  راـبخا و  نیا  ناـیم  تواـفت  رد   ) رما تیاـهن  دـنوشیم . هدرمـش  تنـس  باـتک و 
حرط دیاب  رودـصلا  نونظم  رابخا  هکنآ  لاح  و   ) دنتـسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يوبن  ّتنـس  هّللا و  باتک  اب  فلاخم  هکنیا  اب  تسا  رودـصلا 

(. دوش
، تسناد جراخ  روبزم  رابخا  مومع  زا  ار  اهنآ  دیاب  هدروخ و  صیصخت  فلاخم  رابخا  زا  هتسد  نیا  هب  تبـسن  ضرع  رابخا  مومع  هجیتن : رد 

. دنراد ابا  ندروخ  صیصخت  زا  ثیداحا  نیا  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  تقد ، زا  سپ  ضرع  رابخا  رد  رظان  هکنآ  لاح  و 
هب لئاق  ناوتیم  هنوگچ  دـنرادن  صیـصخت  يارب  تیلباق  الـصا  هک  تسا  يوحن  هب  اهنآ  قایـس  راـبخا و  نیا  رد  دراو  ظاـفلا  هکنیا  اـب  سپ 

. دش صیصخت 
: مالّسلا هیلع  ماما  نخس  نیا  رد  - 1

«. دشابیم لطاب  نآ  سپ  دشابن  قفاوم  ادخ  باتک  اب  هک  یثیدح  ره  »
: هک مالّسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  نیا  و  - 2

[35 «.] تسا لطاب  نآ  سپ  دوبن  قفاوم  ادخ  باتک  اب  دیسر و  امش  هب  تیاور  ثیدح و  زا  هچنآ  »

ص37 ج4 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک مالّسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  و 

«. میئوگیم تنس  نآرق و  اب  قفاوم  یثیدح  میئوگب ، ثیدح  ام  رگا  هک  ارچ  دیریذپن ، ار  نآرق  اب  فلاخم  ثیداحا  ام  رب  »
نم ثیدح  زا  سپ  تسا  فلاخم  ادخ  باتک  اب  هچنآ  دندومرف : هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  زا  حیحـص  دنـس  هب  و  - 4
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبـن  باـنج  زا  لوـقنم  تاـیاور  هلیـسو  هب  ینآرق  تاـمومع  رثـکا  مینیبیم  هکیلاـحرد  ماهتفگن . نم  اـی  هدوـبن 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  سّدـقم  دوـجو  هنرگو  تسین  تفلاـخم  عـقاو  رد  ماـع  اـب  صاـخ  تفلاـخم  هکنیا  هجیتـن   ) هدروـخ صیـصخت 

(. ماهتفگن نآرق  اب  فلاخم  ثیدح  نم  هک  دندومرفیمن 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  ضارتعا  لاکشا و  رد  بلطم  لصاح  * 
: هک میتسین  دقتعم  ام  رگم  هک : تسا  نیا 

؟ ۀمایقلا موی  یلا  ۀّنسلا  نآرقلا و  یف  مکح  هل  ّالا و  ۀعقاو  نم  ام 
: هک تسا  هدومرفن  نآرق  رگم  و 

؟ ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال 
: دومرفن عادولا  ۀّجح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رگم  و 

یلا مکبّرقی  ۀّنجلا و  نع  مکدّعبی  ءیش  نم  ام  و  هب ، مکترما  دق  ّالا و  راّنلا  نع  مکدّعبی  ۀّنجلا و  یلا  مکبّرقی  ءیش  نم  ام  نیملسملا  رـشاعم  »
؟» هنع مکاهن  دق  ّالا و  راّنلا 

: هک دناهدومرفن  مالّسلا  مهیلع  همئا  رگم  و 
«. شدخلا شرا  یتح  ءیش  لک  نایبت  اهیف  مالّسلا  اهیلع  ۀمطاف  انتّدج  فحصم  اندنع  »

: هک میتسین  یعدم  ام  رگم  و 
. دراد یمکح  يرصع  ره  رد  یعوضوم ، ره  يارب  و  تسا ، یلماک  نید  مالسا 

باتک دشاب و  هتـشادن  نآ  يارب  یمکح  مالـسا  هک  دراد  دوجو  یتاعوضوم  ای  عوضوم و  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
؟ دشاب هدشن  نآ  ضّرعتم  ّتنس  و 

؟ تسیچ شدوخ  لاؤس  هب  لکشتم  دوخ  خساپ  * 
ای هتـشاد و  نایب  ار  یبسانم  خساپ  يرـصع  ره  رد  یعوضوم  ره  يارب  تسا  هربتعم  ّتنـس  باتک و  هعومجم  هک  مالـسا  امتح  هک : تسا  نیا 

: تسا هنوگ  ود  رب  نایب  یهتنم  درادیم ،
دنکیم صخشم  ار  نآ  ای ...  تمرح و  ای  بوجو  مکح  هدومن و  حرطم  ار  یّصاخ  عوضوم  ینعی  تسا ، یصوصخ  وحن  هب  نایب  یهاگ  - 1

: لثم
(. يذَْألا َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  ال  (، ) ُمایِّصلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  (،* ) َةاکَّزلا اُوتآ  َو  (، ) َةالَّصلا اوُمِیقَأ  )

(. ًاضَْعب ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  (، ) ینِّزلا اُوبَْرقَت  َو ال  (،* ) ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  : ) لثم ای  و 
هثداـح و ره  مکح  هک  دروخرب  یتاـمومع  هب  هربـتعم  ّتنـس  باـتک و  رد  ناوـتیم  یهاـگ  ینعی : تسا ، موـمع  وـحن  هب  ناـیب  یهاـگ  و  - 2

. دروآ تسد  هب  نآ  زا  ینامز  ره  رد  ار  ياهعقاو 
ِیف ام  ْمَُکل  َقَلَخ  هفیرـش : هیآ  لثم : دریگیم و  رب  رد  ار  يرامـشیب  تاعوضوم  شلومـش  هریاد  هک  ُتابِّیَّطلا *، ُمَُکل  َّلِحُأ  هفیرـش  هیآ  لثم :

. دریگیم ربرد  ار  ناویح و ...  تابن و  دامج و  همه  هک  ًاعیِمَج ، ِضْرَْألا 
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صخـشم تاعوضوم  نیمه  هب  طوبرم  ارـصحنم  میرحت  مکح  هک  ِریِْزنِْخلا *...  َمَْحل  َو  َمَّدـلا  َو  َۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  هفیرـش : هیآ  لثم : و 
تاـیآ و زا  مهلاـثما : اذـکه  و  تسا . لـالح  ناـتیارب  تسه  اـیند  نیا  رد  هک  هچره  اـهنیا  زا  ریغ  هک : تسا  نیا  نآ  موـهفم  و  تسا ، هدـش 

. هربتعم تایاور 
: لاح
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فالخرب هنیرق  ای  صّـصخم و  دـّیقم و  ینعی : فلاخم ، ای  تسا و  تاـمومع  نیا  قفاوم  اـی  دـیروایب  هک  ياهعقاو  ره  رد  ار  يدـحاو  ربخ  ره 
. تسا رهاظ 

. دوشیم ّدر  تسین و  تّجح  دوب  فلاخم  هچنانچ  تسا و  تّجح  دوب  قفاوم  رگا 
لیلد تسین و  تسرد  تسامش  ياعّدم  زا  ّصخا  امـش  لیلد  دیتفگ : هکنیا  سپ : میرادن ، فلاخم  هن  قفاوم ، هن  مان  هب  یموس  ّقش  هجیتن : رد 

. تسام ياعّدم  اب  يواسم  ام 
؟ تسیچ لکشتسم  باوج  لاؤس و  لاکشا و  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

. تسا هداد  لاکشا  نیا  هب  خساپ  ود 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  نیتسخن  * 

ماع تحت  رد  یندوب  ره  هن  دنوریم و  رامـش  هب  تفلاخم  دـیقم  قلطم و  ای  صوصخ و  مومع و  وحن  هب  ياهتفلاخم  نیا  هن  هک : تسا  نیا 
. تسا ندوب 

؟ تسین تفلاخم  اهتفلاخم ، نیا  خیش  رظن  هب  ارچ  * 
ای مومع و  دیقم  ای  صـصخم  هک  مه  يرودصلا  عوطقم  تایاور  هک : تسا  نیا  مزلتـسم  دیآ ، رامـش  هب  تفلاخم  اهتفلاخم ، نیا  رگا  اریز 

رابخا هنوگره  حرط  ّدر و  رب  هک  ضرعلا  رابخا  مومع  ینعی : دـنوشیم  بوسحم  تنـس  باتک و  فلاخم  زین  دنتـسه  یتنـس  یباتک و  قالطا 
. دنوش حرط  ّدر و  مه  رودصلا  مولعم  رابخا  زا  هفئاط  نیا  هجیتن ، رد  دنوش و  لماش  زین  ار  روکذم  تایاور  دنراد . تلالد  فلاخم 

؟ تسیچ اهب )...  ذخالا  توبث  رمالا  ۀیاغ   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
راـبخا نیا  نوچ  میئوگب : هک  تسا  نیا  دز ، روبزم  راـبخا  هراـبرد  دوشیم  هک  یفرح  تیاـهن  رثکا و  دـح  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیـش  خـساپ 

و دنتسین ، حرط  لباق  دنوشیم و  انثتـسا  ضرعلا  رابخا  تامومع  تحت  زا  هدز و  صیـصخت  ار  ینآرق  ماع  دنتـسه ، تجح  رودصلا و  یعطق 
؟ ارچ دنتسین . رادربصیصخت  ثیداحا  نیا  رگید : ترابع  هب  دنراد  ابا  صیصخت ، زا  ضرعلا  رابخا  هکنآ  لاح 

هک هنوگ  نامه  ینعی : تسا  لقع  مکح  اب  قفاوم  ناشنومضم  دنتسه و  تنـس  باتک و  اب  تفلاخم  زا  نیفّلکم  راذنا  ماقم  رد  رابخا  نیا  اریز 
. دـنهدیم رادـشه  ام  هب  دـنناسرتیم و  تفلاخم  نیا  زا  ار  ام  مه  ثیداحا  نیا  درادیم ، رذـحرب  ّتنـس  باتک و  اب  تفلاخم  زا  ار  اـم  لـقع 

لقع مکح  هک  روطنامه  ینعی :
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( لطاب وهف  هّللا  باتک  فلاخ  ام   ) ثیدح هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  لثملا : یف  دنتسین ، رادربصیصخت  مه  تایاور  نیا  تسین ، رادربصیصخت 
؟ تسین لطاب  دروم  نیا  میئوگب : دوب  باتک  فلاخم  هک  میدرک  ادیپ  ار  يدروم  رگا  ینعی : تسا  رادربصیصخت 

نیا شاهمزال  دـیآ  باسح  هب  تنـس  باتک و  اب  تفلاخم  دـییقت ، قالطا و  وحن  هب  ای  صوصخ  مومع و  وحن  هب  تفلاخم  نیا  رگا  نیارباـنب :
، لطاب مزاللا  روکذـم ، نایب  هب  سپ : دـناهدش  ینثتـسم  یهتنم  دنـشاب ، فلاخم  زین  دـّیقم  ّصاخ و  نکل  رودّـصلا  ۀـّیعطق  ثیداحا  هک : تسا 

. تسین تفلاخم  تفلاخم ، نیا  هجیتن  رد  هلثم ، موزلملاف 
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: نتم
ۀّنـسلا باتکلا و  یف  همکح  دجوی  ام ال  مکح  نایب  یلع  رابخألا  نم  ّلد  ام  ۀفلاخم ، ّدعت  تامومعلا ال  کلتل  ۀفلاخملا  ّنأ  یلع  ّلدی ، اّمم  و 

. امهیف اهمکح  دجوی  ۀعقاو ال  دجوی  تامومعلا ال  کلت  یلع  ءانب  ذإ  ۀّیوبنلا ،
: لاق ّهنأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نع  ۀلسرم  امهریغ  جاجتحالا و  رئاصبلا و  نع  ام  رابخألا : کلت  نمف 

رذـع الف  یّنم  ۀّنـس  هیف  تناک  یلاعت و  هّللا  باتک  یف  نکی  مل  ام  و  هکرت ، یف  مکل  رذـع  و ال  مزال ، هب  لمعلاف  هّللا  باـتک  یف  متدـجو  اـم  »
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، يدتها ذخا  اهّیأب  موجنلا ، لثمک  مکیف  یباحصأ  لثم  اّمناف  هب ، اولوقف  یباحصأ  لاق  امف  ینم . ۀّنـس  هیف  نکی  مل  ام  و  یتّنـس ، كرت  یف  مکل 
[، 36 «] یتیب لهأ  لاق : کباحـصأ  نم  و  هّللا ، لوسر  ای  لیق : مکل . ۀـمحر  یباحـصأ  فالتخا  و  متیدـتها . متذـخأ  یباحـصأ  لیواقأ  ّيأـب  و 

. ربخلا
. ۀّنسلا باتکلا و  یف  دجوی  ام ال  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  نم  دری  دق  ّهنأ  یف  حیرص  ّهناف 

یبأ نع  نویعلا  یف  هاور  ام  لثم  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  یلإ  ۀّنـسلا  باتکلا و  یف  دـجوی  ام ال  ّدر  نم  نیتیاورلا  ضراعت  یف  درو  اـم  اـهنم : و 
: اهیف و  ّیمثیملا . نع  ّیعمسملا ، هّللا  دبع  نب  دّمحم  نب  دعس  نع  دیلولا ،

هّللا لوسر  ننـس  یلع  هوضرعاف  باتکلا  یف  نکی  مل  ام  و  لاق -: نأ  یلإ  هّللا - باتک  یلع  امهوضرعاف  نیفلتخم  نیربخ  نم  مکیلع  درو  ام  »
. ربخلا کلذب ،» یلوأ  نحنف  هملع ، انیلإ  اوّدرف  هذه  نم  ءیش  یف  هودجت  مل  ام  و  لاق - نأ  یلإ  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص 

. عّبتت یندا  هل  نمل  رهظت  ةریثک  هقالطا  همومع و  ۀفلاخم  دّرجم  سیل  باتکلا  ۀفلاخمب  دارملا  ّنا  یلع  ۀلاّدلا  نئارقلا  ّنا  لصاحلا : و 
: همجرت

( ّماع اب  ّصاخ  تفلاخم  مدع  رد  خیش  داهشتسا  )

هراشا

مکح هک  تـسا  يراـبخا  دوـشیمن ؛ هدرمـش  تفلاـخم  ینآرق ، تاـمومع  نـیا  اـب  تفلاـخم  هـک  دـنکیم  تلـالد  هـک  يروـما  هـلمج  زا  و 
نایب دوشیمن  تفای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  ّتنس  نآرق و  رد  هک  ار  یتاعوضوم 
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رابخا نیا  حیرـص  هکنآ  لاـح  و   ) دـشابن نآرق  رد  شمکح  هک  دوش  تفاـی  ياهعقاو  دـیابن  تاـمومع ، نیا  رهاـظ )  ) رب اـنب  اریز  دـنیامنیم .

(. درادن دوجو  يوبن  تنس  میرک و  نآرق  رد  اهنآ  مکح  هک  تسه  یعیاقو  دیوگیم 
: رابخا نیا  هلمج  زا  و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ترـضح  زا  هلـسرم  وحن  هب  باتک ، ود  نیا  ریغ  جاجتحا و  تاجردـلا و  رئاصب  باتک  زا  هک  تسا  یثیدـح  - 1
: دندومرف هک  هدش  لقن 

رد یلو  هدوبن  یلاعت  يادخ  باتک  رد  هچنآ  و  تسین ، نآ  كرت  رد  امـش  يارب  يرذع  تسا و  مزال  نادب  لمع  سپ  دـیبایب  نآرق  رد  هچنآ 
رب درادن ، دوجو  زین  نم  تنس  رد  هچنآ  و  دشابیمن ، شکرت  رد  امـش  يارب  يرذع  سپ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نم  زا  لوقنم  ثیدح  تنس و 
هب رگا  هک  تسا ، ناگراتس  نوچمه  امش  نایم  رد  نم  باحصا  لثم  هک  ارچ  دیوش ، لئاق  دنیوگیم ، نم  باحـصا  هچنآ  هب  تسا  مزال  امش 

. دیوشیم تیاده  دینک ، ذخا  اهنآ  زا  کیره 
امـش يارب  نم  باحـصا  فالتخا  دیهریم و  هکلهم  زا  هدـش ، تیادـه  دـییامن ، ذـخا  زین  نم  هباحـص  ياههتفگ  زا  کیره  هب  رطاخ  نیدـب 

. تسا تمحر 
؟ دنتسه یناسک  هچ  امش  باحصا  هّللا ! لوسر  ای  دش : هدیسرپ 

. یتیب لها  دندومرف :
. دوشیمن تفای  تنس  باتک و  رد  هک  دوشیم  دراو  یثیدح  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یهاگ  هکنیا ، رد  تسا  حیرص  ثیدح  نیا 

دوشیمن تفای  تنـس  باتک و  رد  هک  یمکح  هکنیا  هب  هدـش  مکح  نآ  رد  هدـش و  دراو  تیاور  ود  ضراعت  باب  رد  هک  تسا  یتیاور  - 2
: زا تسترابع  نآ  دوش و  در  همئا  هب  دیاب 

: هدش لقن  نومضم  نیدب  یمثیم  زا  یعمسم  هّللا  دبع  نب  دمحم  نب  دعس  زا  دیلولا ، وبا  زا  نویع  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  یتیاور 
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، تسین باتک  رد  هچنانچ  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  دینک  هضرع  ادخ  باتک  هب  ار  ود  نآ  دیسر ، امـش  هب  ضراعم  فلتخم و  ربخ  ود  زا  هچنآ 
هب ار  نآ  ملع  سپ  دیتفاین ، ّتنـس  باتک و  رد  رگا  و  هدومرف : هک  ییاج  ات  دینک  هضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ننـس  رب  ار  ود  نآ 

. امش زا  نآ  هب  میتسه  رتراوازس  یلوا و  ام  اریز  دینک . ّدر  ام 
عّبتت كدنا  اب  اسبهچ  تسین و  نآرق  قالطا  ای  مومع  اب  تفلاخم  فرص  باتک ، اب  تفلاخم  زا  دارم  هکنیا  رب  ّهلاد  نئارق  هکنیا : مالک  لصاح 

. دنکیم ادیپ  تسد  اهنآ  هب  صحاف  درف  لّمأت  و 
43 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ اذکه تسین و  تلالد  تیمومع  نیا  تلالد  تسین و  ندوب  ماع  تحت  رد  ندوب  نیا  ارچ  خیش  رظن  هب  * 
هب دیاب  دوب و  دیهاوخن  روذعم  رگید  دیدروآ  تسد  هب  نآرق  زا  هک  ار  ياهعقاو  ره  مکح  هکنیا : هب  دـننکیم  رما  ار  ام  یناوارف  تایاور  اریز 

لمع نآ  هب  دیروآ و  تسد  هب  ار  مکح  دینک و  عوجر  نم  تنـس  هب  دـیدرکن  لیـصحت  نآرق  زا  ار  هعقاو  نآ  مکح  رگا  و  دـینک . لمع  نآ 
هک ار  هچنآ  هدومن و  هعجارم  تسا  موجن  لثم  ناـشلثم  هک  نم  باحـصا  تیب و  لـها  هب  دـیتفاین  مه  نم  ّتنـس  رد  ار  مکح  هچناـنچ  دـینک ،

. دینک لمع  دندومن  مکح 
. دینک ّدر  مالّسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  هثداح  ای  هعقاو  ملع  هدرک  فقوت  دیتفاین ، مه  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  رد  هچنانچ  و 

؟ تسیچ خیش  بلاطم  لصاح  * 
نآرق و رد  ار  هعقاو  مکح  رگا  دـنیامرفب : مالّـسلا  مهیلع  ماـما  اـی  ربماـیپ  دـیابن  رگید  دوب ، ندوب  زین  مومع  وحن  هب  ندوب  رگا  هک : تسا  نیا 

 ... هب دیتفاین  ّتنس 
دشاب یمومع  نایب  رد  نتفای  نیا  لاح  درک  تفایرد  تنـس  باتک و  زا  ناوتیم  ار  یعوضوم  ره  مکح  هکلب  دشابیمن ، راک  رد  نتفاین  ریخ ،

بولسا هفلتخم و  دعاوق  ظاحل  اب  ینعی : دوشیمن  رداص  میکح  زا  وغل  دوبیم و  وغل  تایاور  نیا  دوجو  هجیتن  رد  و  یصوصخ . نایب  هب  ای  و 
ره مکح  ناوتیم  لوـصا  رب  عورف  ّدر  اـب  بیکرت و ...  لـیلحت و  هیزجت و  رد  لـقع  نـالوج  دوـجو و  تاـّیئزج  تاـّیلک و  ظاـحل  داـهتجا و 

. دروآ تسد  هب  ار  یعوضوم 
. دشاب یصوصخ  دیاب  ندوب  هکلب  تسین ، ندوب  یندوب ، ره  هک  دوشیم  نشور  اجنیا : زا 

؟ تسیچ دنرادن ، شزرا  اهتلالد  اهندوب و  هنوگنیا  هکنیا  ّرس  * 
زا هدش و  نوهوم  ّتیمومع ، رد  ناشروهظ  رگید  هک  دناهدش  صیـصخت  هب  التبم  ياهزادـنا  هب  عیـسو  ناوارف و  تامومع  نیا  هک : تسا  نیا 

. دومن کّسمت  اهنآ  مومع  هب  ناوتیمن  سپ : تسا . هدیدرگ  طقاس  رابتعا  هجرد 
؟ دش هچ  خیش  لوا  خساپ  هجیتن  * 

باـسح هب  ندوـب  اـهندوب ، هنوـگ  نیا  هن  تسا و  تلـالد  اـهتلالد ، هنوـگنیا  هن  تسا ، تفلاـخم  اـهتفلاخم ، هنوـگنیا  هن  هک : دـش  نیا 
. دیآیم

44 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

هرکذ امل  وا  ةّدعلا ، یف  خیشلا  نع  امک  اهلجأل ، هعنم  لب  رابخألا ، کلتل  دحاولا  ربخب  باتکلا  صیـصخت  یف  لّمأتلا  فعـض  رهظن  انه  نم  و 
طقـسی ۀـّینآرقلا  ۀـلالدلا  عم  و  ۀـلالد ، هیف  دـجوی  امیف ال  هلامعتـسا  یلع  عامجالا  دـحاولا  ربخب  لمعلا  بوجو  یلع  لیلدـلا  ّنأ  نم  ققحملا 

. هب لمعلا  بوجو 
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تایآ ّالا  اهیف  درت  مل  یتلا  تادابعلا  لب  تالماعملا ، ماکحأ  نم  ۀّنـسلا ، نآرقلا و  نم  مومع  اهیف  دری  مل  یتلا  ماکحألا  یف  مّلکتن  ّانأ  اـیناث ، و 
رّـسفم وه  لب  ۀفلاخم  فرعلا  یف  ّدعی  الف  قلطملا  دییقت  اّما  ۀـفلاخم  ّدـعی  مومعلا  صیـصخت  ّنا  انمّلـس  ول  ذا  باتکلا ، نم  ۀـقلطم  وأ  ۀـلمجم 

. دییقتلا دنع  ازاجم  قلطملا  نوک  مدع  نم  راتخملا  یلع  اصوصخ 
: همجرت

( ققحم یسوط و  خیش  مالک  فیعضت  )

هراشا

اهقف یخرب  گنرد  لّمأت و  فعض  میداد ) دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  هب  هک  یخـساپ  دش و  هتفگ  دحاو  ربخ  نوماریپ  هک  یبلاطم   ) اجنیا زا 
نیا رطاخ  هب  لّمأت  نآ  عنم  هکلب  رابخا و  نیا  هب  ناشدانتـسا  دـحاو و  ربخ  هب  باتک  صیـصخت  رد  لوصالا ،) ةّدـع  رد  یـسوط  خیـش  لـثم  )

عامجا دروم  تسا و  عامجا  دـحاو  ربخ  هب  لمع  بوجو  رب  لـیلد  هکنیا : رب  ینبم   ) هدومن رکذ  ققحم  موحرم  هک  هچنآ  اـی  ضرعلا و  راـبخا 
طقاـس ربـخ  هب  لـمع  بوجو  ینآرق  تلـالد  هیآ و  توـبث  اـب  سپ  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  ینآرق  لـیلد  هک  تسا  ییاـج  رد  ربـخ  لامعتـسا 

. دوشیم نشور  ددرگیم ،)
45 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انه )...  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. دراد دوجو  ملاعم  صاخ  ماع و  ثحبم  رخاوا  رد  هک  یبلطم  هب  تسا  هراشا 

؟ تسیچ روکذم  بلطم  * 
؟ ریخ ای  دز  صیصخت  ار  نآرق  تامومع  صاخ ، دحاو  ربخ  اب  ناوتیم  ایآ  هک : تسا  نیا 

؟ تسا هدش  هداد  قوف  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  * 
. تسا عنام  الب  دشاب ، هتشاد  یباتک  ماع  صیصخت  يارب  تیلباق  هدوب و  طیارش  دجاو  دحاو  ربخ  هچنانچ  هک  دندقتعم  اهقف  نییلوصا و  رثکا 

؟ تسیچ فعض )...  رهظی   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. قوف خساپ  نیرکنم  زا  یخرب  رظن  هب  دراد  هراشا 

دوخ ياعدم  تابثا  رد  درادن و  ار  تامومع  ندوب  صّصخم  یگتسیاش  دحاو  ربخ  هک  دندقتعم  یسوط  خیش  نوچمه  یخرب  هک  انعم  نیدب 
یثیدح ره  دنیوگیم : رابخا  نیا  ۀّنـسلا . باتکلا و  یلع  ضرعلا  رابخا  مان  هب  میراد  يرابخا  هک : تسا  نیا  هلدا  نآ  زا  یکی  دنراد ، یلئالد 

، یلوصا هچ   ) ءاملع همه  مارکا  بوجو  رب  درکیم  تلالد  یباتک  ماع  رگا  لاح  دینکن . هجوت  نآ  هب  هتخادنا  رود  دوب ، نآرق  فلاخم  هک  ار 
: تفگ یّصاخ  دحاو  ربخ  نکل  و  يوحن ،) هچ  یهقف و  هچ 

هب تبون  رگید  اذل  و  دوش ، حرط  دـیاب  ضرع  رابخا  مکح  هب  سپ  تسا ، ماع  نآ  یفانم  فلاخم و  ربخ  نیا  تسا ، مارح  يوحن  ملاع  مارکا 
. دسریمن صیصخت 

؟ تسیچ قوف  لالدتسا  هب  خیش  خساپ  * 
: هک تسا  نیا  نآ  دوشیم و  نشور  ام  لّوا  خساپ  زا  لالدتسا  نیا  نالطب  فعض و  هک : تسا  نیا 

. دوشیمن ضرعلا  رابخا  لومشم  هدوبن و  تفلاخم  قلطم  صوصخ  مومع و  وحن  هب  تفلاخم 
؟ تسیچ ققحملا )...  هرکذ  امل   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
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. تسا عامجا  دحاو  ربخ  تیجح  رب  ام  لیلد  اهنت  هدروآ و  ار  نآ  ققحم  موحرم  هک  هورگ  نیا  زا  يرگید  لیلد  هب  تسا  هراشا 
هیعرـش ماکحا  رد  دـحاو  ربخ  زا  میناوتیم  ام  دـشابن ، نایم  رد  ياهینآرق  تلالد  هک  یناـمز  اـت  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ءاـملع  عاـمجا  ینعی :

ربخ هب  لـمع  هب  تبون  رگید  صن ،) صوصخ و  هن  و   ) قـالطا اـی  مومع  وحن  هب  ول  ینآرق و  تلـالد  دوجو  تروص  رد  سپ  مینک ، هدافتـسا 
. دوش حرط  دیاب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دسریمن . دحاو 

46 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  بناج  زا  قوف  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 

: دیامرفیم هک  تسا  نیا 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دوشیم و  هتسناد  مه  لیلد  نیا  خساپ  میدومن  رکذ  ام  هچنآ  زا 

. دریگیمن ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  يولج  تسا و  شزرا  دقاف  اهندوب  اهتلالد و  هنوگنیا  الوا :
. دشابیمن مه  طرش  نیا  هب  طورشم  هک  میراد  مه  ار  يرگید  ّهلدا  ام  تسین و  عامجا  هب  رصحنم  دحاو  ربخ  تیجح  لیلد  رگم  ایناث :

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  نیمود  * 
، دیآ رامش  هب  ندوب  زین ، تعـسو  نآ  اب  مومع  تحت  رد  ندوب  دشاب و  تفلاخم  مه  صاخ  ماع و  وحن  هب  تفلاخم  هک  انمّلـس  هک : تسا  نیا 

نآ ضرعتم  دـحاو  ربخ  افرـص  دـشاب و  هدـشن  نایب  مه  مومع  روط  هب  یتح  ضرف ، دروم  هعقاو  مکح  هک  تسا  ییاج  رد  اـم  ضورفم  نکل 
یـصاخ و لیلد  قلطم ، لمجم و  تایآ  زا  ریغ  هب  اهنآ  مکح  اب  هطبار  رد  هک  تادابع  هکلب  تالماعم و  ماکحا  زا  يرایـسب  لثم : دشاب ، هدش 

. تسا هدومن  صخشم  نییعت و  ار  اهنآ  مکح  تاقالطا  نیا  يارب  دییقت  باب  زا  دحاو  ربخ  اذل  تسا  هدشن  دراو  مه  یماع  لیلد  یتح 
هنیرق هکلب  قلطم  رّـسفم  دـّیقم  هک  يوحن  هب  تسا . دـییقت  قـالطا و  باـب  زا  دـشاب ، ینآرق  تاـیآ  ربخ و  ناـیم  مه  یفـالتخا  رگا  نیارباـنب :

لامعتـسا دیقم  رد  قلطم  ظفل  هدـش و  هدارا  دـّیقم  قلطم  زا  ادـتبا ، زا  هک  میربیم  یپ  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  مکاح  دوصقم  يارب  ياهنّیعم 
. تسا هدیدرگ 

؟ دنامسق دنچ  رب  هیعرش  ماکحا  رگم  قوف  تانایب  هب  هّجوت  اب  * 
: مسق ود  رب 

: مسق نیا  رد  دراد . دوجو  یئاور  ینآرق و  تلالد  اهنآ  هب  تبسن  مومع  وحن  هب  ای  صوصخ و  وحن  هب  هک  یماکحا  - 1
؟ ارچ تسا . يواسم  یعّدم  اب  لیلد  دیتفگ  مه  امش  هکنانچ 

. تسین راک  رد  یموس  قش  فلاخم و  ای  تسا ، قفاوم  ای  مینک  هضرع  تنس  باتک و  هب  ار  شخب  نیا  رد  ياهدراو  ثیدح  ره  اریز 
. تالماعم تادابع و  ماکحا  زا  يریثک  لثم  درادن ، دوجو  مه  مومع  وحن  هب  یتح  یئاور  ینآرق و  تلالد  اهنآ  هب  تبسن  هک  یماکحا  - 2

: لیبق زا  تسا . هقلطم  ای  هلمجم  تایآ  هلسلس  کی  دشاب . هتشاد  دوجو  ییاور  ینآرق و  تلالد  ماکحا  نیا  هب  تبسن  مه  رگا 
47 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

.* َةالَّصلا اوُمِیقَأ  ای  ابِّرلا و  َمَّرَح  ای  َْعیَْبلا و  ُهَّللا  َّلَحَأ  ای  و  ًابِّیَط * ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف 
؟ دشاب فلتخم  هیآ  کی  ندوب  هقلطم  ای  هلمجم و  دوشیم  ایآ  دیئامرفب  ثحب  همادا  زا  لبق  * 

. فلتخم ینابم  ساسا  رب  هلب ،
؟ دینزب لاثم  قوف  ياعدم  نییبت  رد  * 

: معا حیحص و  باب  رد  لثملا ؛ یف 
ءازجا و مامت  دـجاو  هک  ياهلماعم   ) هحیحـص هلماعم  ای  تدابع و  صوصخ  رد  تالماعم  تادابع و  ظافلا  هک  دـشاب  نیا  رب  ام  يانب  هچنانچ 

هجیتن رد  مینک ، کسمت  مالک  قالطا  هب  میناوتیمن  مینک ، کـش  يزیچ  تیئزج  اـی  تیطرـش  رد  هک  اـجره  دـناهدش ، عضو  تسا ) طـیارش 
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تیطرش و رد  کش  ماگنه  دناهدش ، عضو  دساف  حیحص و  زا  معا  يارب  روکذم  ظافلا  هک  دوب  نیا  رب  ام  يانب  رگا  و  دوشیم . لمجم  مالک 
: میئوگب ینعی  مینک  کسمت  مالک  قالطا  هب  میناوتیم  يزیچ ، تیئزج  ای 

عم ةالصلا  اومیقا  دومرفیم : لثملا  یف  دروآیم . ار  نآ  اعطق  تشاد ، تلاخد  یلوم  ضرغ  رد  كوکشم  طرـش  نیا  ای  الثم و  ءزج  نیا  رگا 
 ... اذکه ةروسلا و 

. دوشیم قلطم  مالک  هجیتن : رد  دشابیمن  لیخد  يو  ضرغ  رد  كوکشم  ءزج  ای  طرش  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، هدومرفن  هک  اجنآ  زا  و 
؟ تسیچ رظن  دروم  لاکشا  هب  خیش  مّود  خساپ  لصاح  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسا  نیا 
اب فلاخم  يربخ  نینچ  هک  تفگ  ناوتیمن  داد ، حیـضوت  ار  هیآ  دارم  دش و  دراو  یقثوم  دحاو  ربخ  هچنانچ  دنتـسه ، لمجم  تایآ  هک  - 1

؟ ارچ تسا ، هیآ 
. دشابن ای  دشاب  ربخ  یفانم  ات  درادن  یتلالد  هدوب و  لمجم  هیآ  هک  اریز 

یمّوس قش  هجیتن : رد  دنالیبق . نیا  زا  ام  تایاور  زا  ياهدـمع  شخب  هکنانچنآ  اهنآ ، فلاخم  هن  دـناتایآ  رـسفم  تایاور  هنوگنیا  سپ :
. تسا یعّدم  زا  ّصخا  امش  لیلد  مییوگیم : لکشتسم  هب  اذل  و  دش ، ادیپ  مه 

یفالتخا یفانت و  هنوگچـیه  دـنکیم ، دـییقت  رب  تلـالد  هک  دوش  دراو  يدـحاو  ربخ  هچناـنچ  دنتـسه ، هقلطم  تاـیآ  هک  يدراوم  رد  و  - 2
. تسا هقلطم  نآ  لمکم  رسفم ، دیقم ، ربخ ، هکلب  درادن ، دوجو 

؟ ار دیفم  قلطم و  هن  دیروآیم و  رامش  هب  فلاخم  ار  صاخ  ماع و  امش  هک  دراد  دوجو  قلطم  ماع و  نایم  یتوافت  هچ  * 
: هک تسا  نیا  رد  توافت 

48 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یظفل  روهظ  هب  عضولاب و  یقارغتسا ، مومع  رب  شتلالد  ماع : - 1

 .... نییضایرلا و نییقطنملا و  نییلوصالا و  ءاهقفلا و  مرکا  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  ءاملعلا ) مرکا   ) دوشیم هتفگ  رگا  سپ :
تلالد همزـالملاب  دراد و  ناراکـشزرو  مارکا  بوجو  رب  تلـالد  صنلاـب  قوف  قـالطا  هجیتن : رد  دریگیم . ربرد  مه  ار  ناراکـشزرو  سپ :

. یفانم مکح  یفن  رب  دنکیم 
تلـالد همزـالملاب )  ) ناراکـشزرو و هب  مارکا  تمرح  رب  دـنکیم  تلـالد  هقباـطملاب )  ) یهن نیا  نییـضایرلا ) مرکت  ـال  : ) دوـش هتفگ  رگا  و 

. فلاخم مکح  یفن  رب  دنکیم 
. درک حرط  ار  فلاخم  دیاب  دنافلاخم و  رگیدکی  اب  ناراکشزرو  صوصخ ، رد  صاخ  ماع و  اذل : و 

رظن عطق  اب  تیهام )  ) تعیبط تعیبط و  یه  امب  تسا  تعیبط  لصا  رب  عضولاب  شتلالد  هکلب  تسین . عضولاب  قـالطا ، رب  شتلـالد  قلطم  - 2
. یفان هن  تسا و  تبثم  هن  هیدرف ، تایصوصخ  دییقت و  قالطا و  زا 

رگیدـکی اـب  یفاـنت  رد  تشاد ، قلطم  نآ  زا  یـصاخ  درف  هب  رظن  و  ۀـنمؤم ) ۀـبقر  قتعا   ) لـثملا یف  دـمآ  يدـیقم  قـلطم ، زا  سپ  رگا  نکل :
. دوب دهاوخن 

؟ تسیچ دیقم  قلطم و  رد  یفانت  مدع  نیا  رد  بلطم  رس  * 
. تسا عمج  لباق  یطرش  ره  اب  طرشب  تسا و ال  طرشب  قلطم ال  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ خیش  بلطم  لصاح  * 
. نآ فلاخم  هن  انطاب ) ارهاظ و  ینعی   ) اقلطم تسا  قلطم  لّمکم  رّسفم و  دّیقم ، هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ دییقتلا ) دنع  ازاجم  قلطملا  نوک  مدع  نم   ) ترابع زا  دارم  * 
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دوجو انبم  ود  هقلطم  ظافلا  باـب  رد  ینعی : دراد . دوجو  ءاـملعلا  ناطلـس  موحرم  نییلوصا و  زا  روهـشم  ناـیم  هک  یفـالتخا  هب  تسا  هراـشا 
. دراد

هب دـننادیم  دـیقم  رد  قلطم  ندوب  زاجم  ببـس  ار  دـییقت  اذـل  دناهتـسناد و  یظفل  روهظ  باب  زا  ار  تاـقلطم  تیجح  راـبتعا و  روهـشم ، - 1
: هک دندوب  دقتعم  رگید  ترابع 

عوضوم رد  لخاد  قالطا  دیق  هک  ياهقلطم  تیهام  ینعی : دناهدش ، عضو  ءیـش  طرـش  هب  تیهام  يارب  سانجا  ءامـسا  لثم  زین  هقلطم  ظافلا 
. تسا يزاجم  دیقم  رد  قلطم  لامعتسا  اذل  تسا و  هل 

. تسا فلاخم  قلطم  نآ  اب  دیقم  نیا  هک  دنک  رکف  یسک  دیاش  هک  تساجنیا  رد  هتکن :
: هک دندقتعم  ناشیا  زا  سپ  روهشم  ياهقف  ءاملعلا و  ناطلس  - 2

راـک هب  اـنعم  نیمه  رد  مه  هشیمه  و  طرـشب ) ـال  تیهاـم  ینعی :  ) تیهاـم تعیبـط و  لـصا  رب  تلـالد  يارب  دـناهدش  عـضو  ساـنجا  ءامـسا 
: ظافلا هنوگنیا  تلالد  اّما  دنوریم ،

49 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن یعضو  روهظ  هب  یطبر  تسا و  لقع  مکح  هب  تمکح و  تامدقم  ساسا  رب  هدوب و  جراخ  زا  قالطا ، رب  - 1

ۀبقر قتعا  دوش : هتفگ  هکنیا  لثم  لولدـم  لاد و  ددـعت  باب  زا  مهنآ  دریذـپیم ، تروص  دـیق  ندروآ  اب  هدوب و  جراخ  زا  مه  دـییقت  رب  - 2
. ۀنمؤم

؟ تسیچ ریخا  بلطم  رد  بلطم  لصاح  * 
فلاخم یقلطم  دیقم و  نینچ  اذل : تسا و  تقیقح  هکلب  تسین  زاجم  اهنت ، هن  دـیقم  رد  یتح  قلطم  لامعتـسا  ریخا ، يانبم  رب  هک : تسا  نیا 

. دنشابیمن رگیدکی 
امش لیلد  سپ : دش . هتفگ  هک  دنتـسه ، یموس  قش  هکلب  نآ ، فلاخم  هن  دوشیم و  بوسحم  نآرق  قفاوم  هن  هک  دراد  دوجو  يرابخا  سپ :

. تسامش ياعدم  زا  ّصخا 
50 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
لمح ۀـّیلک  باتکلا  نیابی  ام  حرط  یلع  اهلمح  ّنإف  باتکلا ؟ فلاخم  حرطب  ةرمآلا  ةریثکلا  رابخألا  کلت  لمحت  ءیـش  ّيأ  یلعف  تلق : نإـف 

. رابخألا یف  هتفرع  يّذلا  مامتهالا  اذه  هلجأل  یغبنی  الف  مودعم ، لب  ردان  درف  یلع 
: نیمسق یلع  رابخألا  هذه  تلق :

[37 .] مهثیدحب سیل  ّهنأ  و  لطاب ، امهل  فلاخملا  ّنأ  مالّسلا و  مهیلع  مهنع  ۀّنسلا  باتکلل و  فلاخملا  ربخلا  رودص  مدع  یلع  ّلدی  ام  اهنم :
[38] ۀّنسلا باتکلا و  فلاخ  اذإ  مالّسلا  مهیلع  مهنع  ّیکحملا  ربخلا  قیدصت  زاوج  مدع  یلع  لدی  ام  اهنم : و 

تایآلا و اهیف  درو  یّتلا  ضیوفتلا  ربجلا و  ّولغلا و  لئاسم  لثم  نیدـلا ، لوصا  یف  ةدراولا  رابخألا  یلع  اهلمح  برقألاف  یلوـالا  ۀـفئاطلا  اـّمأ 
. ۀّیوبنلا رابخألا 

. رابخألا کلت  نم  اهبیذهت  دعب  لوصالا  نم  تذخا  اّهنأل  عماوجلا ، انبتک  یف  ةدوجوم  ریغ  رابخألا  هذه  و 
نکمی و  اهـضعب ، دروم  هب  دهـشی  امک  نیربخلا  ضراعت  ةروص  یلع  اهلمح  نکمی  و  یلوالا ، یف  رکذ  ام  یلع  اـهلمح  نکمیف  ۀـیناثلا  اـّمأ  و 

. ۀقثلا ربخ  رابتعا  یلع  ّۀلدألا  نم  ءیجیس  امل  ۀقثلا  ریغ  ربخ  یلع  اهلمح 
51 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
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( خیش لوا  باوج  هب  لاکشا  )

هراشا

؟ دنوشیم لمح  ییانعم  هچ  رب  نآرق  اب  فلاخم  ثیداحا  در  حرط و  هب  هدننکرما  هریثک  رابخا  نیا  سپ 
راوازـس سپ : تسا . قادصم  نودـب  درف  رب  هکلب  ردان و  درف  رب  لمح  دـنراد ، نآرق  اب  یلک  نیابت  هک  یتایاور  رب  رابخا  نیا  لمح  هکنآ  هچ 

نآ زا  هک  یمامتها  همه  نیا  تسا ) تلق  تیاهن  رد  دـشاب  هتـشاد  مه  رگا  درادـن و  یجراخ  دوجو  ای  هک   ) يدرف نینچ  رطاـخ  هب  هک  تسین 
. دوش هداد  جرخ  هب  رابخا  نیا  رد  دیتفای  یهاگآ 

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

: دنامسق ود  رب  رابخا  نیا 
لطاب و اهنآ  اب  فلاخم  هک  انعم  نیا  هب  دنراد ، تلالد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هیحان  زا  تنـس  نآرق و  اب  فلاخم  ربخ  رودص  مدـع  رب  ناشیخرب 
. دراد تفلاخم  تنس  باتک و  اب  هک  تسا  يربخ  قیدصت  زاوج  مدع  رب  تلالد  هک  دنتسه  یثیداحا  ناشیخرب  تسین و  اهنآ  زا  يربخ  نینچ 

: لوا هفئاط  اما 
دروم رد  يوبن  رابخا  تایآ و  هک  ضیوفت  زج و  ولغ و  لئاسم  لثم  تسا  هدـش  دراو  نید  لوصا  رد  هک  تسا  يرابخا  رب  اهنآ  لـمح  برقا 

هتـشون ام  یثیدح  عبانم  عماوج و  بتک  رد  دشاب ) هتـشاد  تفلاخم  يوبن  رابخا  تایآ و  اب  یلوصا  لئاسم  رد  هک   ) رابخا نیا  هدش  دراو  اهنآ 
. دناهدش هداد  بیترت  هدش و  ذخا  يدودرم ، رابخا  نینچ  زا  نآ  حیقنت  لوصا و  بیذهت  زا  دعب  روبزم  بتک  هک  ارچ  تسا ، هدشن 

: مود هفئاط  اما 
زا یـضعب  دروم  هچنانچ  نیربخ ، ضراعت  تروص  رب  مه  دراد ، ناکما  لوا  هفئاـط  رد  هلومحم  راـبخا  رب  مه  راـبخا  زا  هتـسد  نیا  لـمح  - 1

. دمآ دهاوخ  هقث  ربخ  رابتعا  رب  هیعطق  هلدا  هکنآ  هچ  تسا ، نکمم  هقث  ریغ  ربخ  رب  مه  دهاش و  اهنآ 
52 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خیش  لوا  باوج  هب  رابخألا ) کلت  لمحت  ءیش  ّيا  یلعف   ) ترابع رد  لاکشا  لصاح  * 
نیابت وحن  هب  تفلاخم  قادصم  اهنت  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  تفلاخم  دّیقم  اب  قلطم  صاخ و  اب  ماع  تفلاخم  دیتفگ : امـش  هک : تسا  نیا 

. رما ود  نایم  تسا  یلک 
نیا هجیتـن : رد  تسین  تفلاـخم  تقیقح  رد  تسا  يدـیقم  قلطم و  اـی  یـصاخ  ماـع و  نآرق ، موـمع  اـب  شتفلاـخم  هک  يدـحاو  ربـخ  اذـل ،

. دوشیمن دننکیم ) نآرق  فلاخم  ثیداحا  حرط  هب  روتسد  هک  يرابخا  ینعی :  ) ضرع رابخا  لومشم  اهتفلاخم ،
: هک تسا  نیا  ام  لاکشا  لاؤس و  لاح 

تنـس نآرق و  نآ و  نایم  هک  دوشیم  يدحاو  ربخ  نآرق  اب  تفلاخم  قادـصم  دـشابن ، یتفلاخم  دـیقم  قلطم و  ای  صاخ و  ماع و  نایم  رگا 
. دشاب یلک  نیابت 

ناوتیمن سپ  تسا . ردان  رایـسب  دوجو  تروص  رد  ای  درادـن و  دوجو  یقادـصم  نینچ  ای  یلک ، نیابت  وحن  هب  تفلاخم  رابخا  نایم  رد  لاح 
بانتجا رب  رایسب  بیغرت  رفاو و  مامتها  هک  تسا  رود  هب  میکح  صخـش  زا  هک  ارچ  دومن ، لمح  يدرف  نینچ  صوصخ  رب  ار  روکذم  رابخا 

. دیآ رامش  هب  مودعم  مکح  رد  ای  درادن و  دوجو  الصا  ای  هک  دنک  يربخ  هب  لمع  زا 
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: رگید ترابع  هب  میرادـن  يرگید  هار  هک  ارچ  دراد ، تفلاخم  نآرق  مومع  اب  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  فلاـخم ، ربخ  حرط  زا  دارم  نیارباـنب :
. تسا ردان  شدوجو  درادن و  دوجو  ای  هک  تسا  يدرف  رب  لمح  مزلتسم  یلک ، نیابت  وحن  هب  تفلاخم  صوصخ  رب  ضرع  تیاور  لمح 

. هلثم موزلملاف  لطاب  مزاللا 
؟ تسا لطاب  مزال  ارچ  * 

دراد و نآ  ندوب  هب  التبم  هلئـسم و  عویـش  لیلد  هلئـسم ، نیا  هب  مامتها  ایناث : تسا . رایـسب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  هرداص  تایاور  ـالوا : اریز 
تیمها همهنیا  هیئزج  روما  هب  زین  ءالقع  هک  روطنامه  دندرکیمن ، دیکأت  همه  نیا  مالّسلا  مهیلع  همئا  الا  و  تسین ، دروم  ود  دروم و  کی 

. دنهدیمن
مکح هب  سپ : دوشیم . مه  صاخ  ماع و  یئزج و  نیابت  لماش  هکلب  یلک ، نیابت  رب  ضرع  رابخا  لمح  ینعی : تسا . لـطاب  مه  موزلم  سپ :

. تسا تفلاخم  مه  تفلاخم  نیا  هریثک  تایاور 
؟ تسیچ قوف  لاکشا  لاؤس و  هب  خیش  خساپ  لصاح  * 

. دنتسین جراخ  لاح  ود  زا  هوحرطاف  باتکلا  فلاخ  ام  دیوگیم : هک  يرابخا  هک : تسا  نیا 
مالّسلا مهیلع  همئا  زا  تنس  نآرق و  اب  فلاخم  ربخ  الصا  هک : تسا  نیا  اهنآ  نومضم  هک  يرابخا  - 1

53 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدشن  رداص 

نوریب ام  ثحب  دروم  زا  هتـسد ، ود  ره  نکل  تسین . زیاج  نآرق  اب  فلاخم  ربخ  قیدـصت  دـییأت و  هک : تسا  نیا  ناشقوطنم  هک  يراـبخا  - 2
. درادن تسا ، نآ  رد  نخس  هک  يدحاو  ربخ  هب  یطبر  هدوب و 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  زا  رابخا  نیا  لوا  هفئاط  جورخ  هجو  * 
ربخ هب  یطبر  دناهتـشاد و  یمرگ  رازاـب  زین  همئا  دوخ  ناـمز  رد  هدوب و  نید  لوصا  هب  عجار  هک  تسا  یثیداـحا  راـبخا ، نیا  دروم  ـالامتحا 

: لثملا یف  دنرادن . دحاو 
فالخ یتایاور  نینچ  هکنآ  لاح  و  دـناهتفر ، شیپ  ولغ  دحرـس  ات  اهنآ  تمظع  دروم  رد  هدـیدرگ و  لعج  همئا  تلیـضف  نوماریپ  یتاـیاور 

هدارا و مدـع  رـشب و  ندوب  روبجم  ربج و  رب  ینبم  یتایاور  ای  دنتـسین و  شتـسرپ  لباق  هدوب و  ادـخ  ناگدـنب  مه  همئا  هک  ارچ  دـننآرق ، صن 
. دنتفرگیم نآ  زا  یفیخس  عیجف و  جیاتن  هک  دشابیم ، رایتخا 

ار راک  نیا  اهنآ  تسد  هب  ادخ  هتـشادن و  يرایتخا  هدارا و  دوخ  زا  ماما  ندرک  دیهـش  رد  امهیلع ) هّللا  ۀـنعل   ) دـیزی رمـش و  هکنیا : لثملا  یف 
. دنوش تازاجم  هذخاؤم و  دیابن  اهنیا  اذل  تسا و  هدرک 

لعج دنوادخ  يارب  نداد  رارق  دـض  دـن و  لثم و  ای  ینامـسج و  داعم  در  ای  ماما و  بیغ  ملع  در  همئا ، ءایبنا و  تمـصع  در  رب  یتایاور  ای  و 
. دندرکیم

: لاح
: هک تسا  نیا  لوا  هتسد  رابخا  قوطنم  الوا :

. دنالطاب تسا و  هدشن  رداص  ام  زا  تسا  يوبن  ننس  تایآ و  فالخرب  نید  لوصا  رد  هک  یثیداحا  نینچ 
دنناوارف هکنیا  رب  هوالع  تایاور  هنوگ  نیا  سپ : تسا  تاداقتعا  لوصا و  رد  ثیداحا  هنوگنیا  هکنآ  لاح  تسا و  عورف  رد  ام  ثحب  ایناث :

. دنراد زین  ار  وهایه  ادصورس و  همهنآ  ياج 
. درادن دوجو  يرابخا  نینچ  هعیش  بتک  رد  دناهدرک و  يزاسكاپ  حیقنت و  تایاور  هنوگ  نیا  زا  ار  یثیدح  بتک  نودّمحم  هتبلا 

؟ تسیچ دحاو ) ربخ  تیجح  ینعی   ) ام ثحب  دروم  زا  رابخا  نیا  زا  مود  هفئاط  جورخ  هجو  * 
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: تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  اهنآ  دروم  لمح  هس  ره  رد  هک  تسا  نکمم  هجو  هس  رب  رابخا  زا  هتسد  نیا  لمح  هک : تسا  نیا 
: میئوگب هدومن  لمح  نآرب  زین  ار  رابخا  نیا  میدومن ، لمح  نآرب  ار  لوا  هتسد  رابخا  هک  یلوا  هجو  - 1
دیسر امش  عمس  هب  دش و  دراو  نید  لوصا  هب  طوبرم  یثیداحا  رگا  هک : تسا  نیا  رابخا  زا  هتسد  نیا  روظنم 

54 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین زیاج  امش  رب  اهنآ  قیدصت  دوب ، يوبن  ننس  تایآ و  فلاخم  دوب و  ربج و ...  همئا ، دروم  رد  ولغ  ناشنومضم  هک 

هتـشادن دحاو ) ربخ  ثحب  و   ) نید عورف  هب  یطبر  سپ  تسا ، نید  لوصا  رد  هدراو  تایاور  رابخا  زا  هتـسد  نیا  روظنم  دروم و  نوچ  اذل  و 
. تسا جراخ  ام  ثحب  زا 

. اعقاو هن  دنالطاب و  ارهاظ  یتایاور  نینچ  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  دارم  میئوگب : هکنیا  مود  هجو  - 2
میدرک و حرط  ار  نآ  ارهاظ  میتسه  رومأم  نوچ  اذل  و  میتفاین ، دشاب  یثیدـح  نینچ  قفو  رب  هک  باتک  رهاوظ  زا  يزیچ  میتشگ  هچره  ینعی :

؟ ارچ تسین . راک  رد  یعقاو  نالطب  نکل 
: لثملا یف  مینادیمن  ام  یلو  دنادیم  ماما  هک  ارچ  دشاب ، قبطنم  نآرق  نطاب  اب  عقاو  رد  دیاش  هک  اریز 

: هنومن يارب 
دندومن و داهشتسا  ِهَِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو  هفیرش  هیآ  هب  دوش  هدیرب  عباصا  لوصا  زا  دیاب  دزد  تسد  هکنیا  تابثا  يارب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما 

. دنمهفیمن ار  نیا  نارگید  هکنآ  لاح 
وت نم و  شیر  هب  عجار  ایآ  ٍنِیبُم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  هتفگن : نآرق  رگم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هب  هیواـعم 

؟ هدمآ نآرق  رد  زیچ 
هب لوا  تمسق  رد  هک  ًادِکَن . اَّلِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  دیامرفیم : نآرق  هک  ارچ  هلب  دومرف : ترـضح 

. هیواعم ثیبخ  شیر  هب  مود  تمسق  رد  دومن و  هراشا  دوخ  كرابم  نساحم 
: میئوگب هک  تسا  نیا  دومن  لمح  نآرب  ار  رابخا  نیا  ناوتیم  هک  یموس  هجو  - 3

: هک تسا  نینچ  رابخا  هتسد  نیا  ناسل  اریز  تسا ، ضراعتم  رابخا  نیا  دروم 
. دوش قیدصت  دیابن  تسا  فلاخم  نآرق  اب  هک  یکی  نآ  دوب ، ضراعت  رد  رگید  ربخ  اب  هک  دیسر  امش  عمس  هب  یثیدح  رگا 

اب شنومـضم  هک  دوشن  قیدصت  دوش و  در  دیاب  یثیدح  صوصخ  هکلب  دـشن ، طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دـحاو  ربخ  قلطم  لمح  نیا  قبط  سپ 
. تسا ضراعم  رگید  ربخ  اب  فلاخم و  يوبن  تنس  نآرق و 

. تسین حرط  ياج  ضراعت  ماقم  ریغ  رد  تسا و  ضراعت  ماقم  روظنم ، رگید : ترابع  هب 
. ربخ قلطم  هن  تسا و  هقث  ریغ  فیعض و  ياهربخ  رابخا  نیا  روظنم  میئوگب  هکنیا  ای  و  - 4

55 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

. ۀّنسلا باتکلل و  ۀفلاخملا  رابخألا  حرط  یلع  ّۀلادلا  ۀفئاطلا  یف  هّلک  اذه 
عطقلا نم  تفرع  ام  دـعب  اهنع - باوجلاف  ۀّنـسلا ، باتکلا و  نم  دـهاش  هیلع  دـجوی  مل  وأ  باتکلا  قفاوی  اـم ال  حرطب  ةرمـآلا  ۀـفئاطلا  اـّمأ  و 

ناتدضتعملا ناتمّدقتملا  نویعلا  جاجتحالا و  اتیاور  هیلع  ّلد  امک  مالّسلا ، مهیلع  مهنم  باتکلا  یف  دجوی  امل  ۀقفاوملا  ریغلا  رابخألا  رودصب 
نالطب یلع  اهنم  ّلد  ام  ّنأ  و  ۀّنـسلا ، باتکلل و  ۀفلاخملا  رابخألا  حرطب  ةرمآلا  ۀفئاطلا  یف  مّدـقت  ام  یلع  ۀـلومحم  اّهنأ  رابخألا : نم  امهریغب 
ۀّنـسلا باتکلل و  ۀقفاوملا  مهرابخأ  نم  کلذ  نوک  لامتحا  عم  نیدـلا ، لوصا  یف  ةدراولا  رابخألا  یلع  لومحم  افرخز  هنوک  قفاوی و  مل  ام 

يّذلا ال ربخلا  قیدصت  زاوج  مدع  یلع  ّلد  ام  و  اهتلالد - مهفن  تایآب ال  اریثک  نودهشتسی  اوناک  اذهل  و  امهنم - هنوملعی  يّذلا  نطابلا  یلع 
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. ۀّیجالعلا رابخألا  نم  دحاو  ریغ  رهاظ  وه  امک  ضراعتلا ، ةروص  وأ  ۀقثلا  ریغ  ربخ  یلع  هّللا  باتک  نم  دهاش  هیلع  دجوی 
، ۀقثلا ربخ  ۀّیجحب  عطقلل  ۀبجوم  اّهناف  ۀیتآلا ، ۀـّلدالا  مواقت  اّهنا ال  ّالا  ةریثک  تناک  نا  اهتلالد و  میلـست  ضرف  یلع  ةروکذـملا  رابخالا  ّنا  ّمث 

. رابخالا هذه  یف  رهاظ  ۀفلاخم ال  نم  ّدب  الف 
: همجرت

( ضرع رابخا  مود  هفئاط  زا  خساپ  )

هراشا

. دنراد تنس  نآرق و  اب  فلاخم  ثیداحا  حرط  در و  رب  تلالد  هک  دوب  رابخا  زا  ياهفئاط  فارطا  رد  بلاطم  نیا  مامت 
تسا نیا  هدشن  تفای  تنس  نآرق و  زا  نآرب  يدهاش  هک  یثیدح  ای  نآرق  اب  قفاوم  ریغ  رابخا  حرط  در و  هب  هدننکرما  هفئاط  زا  باوج  اما  و 

: هک
يرابخا رگید  تشذگ و  البق  هک  نویع  جاجتحا و  تیاور  ود  هک  روطنامه  مالّسلا - مهیلع  همئا  زا  قفاوم  ریغ  رابخا  رودص  هب  عطق  زا  دعب 

لمح تنـس  باتک و  اب  فلاخم  رابخا  حرط  رب  ّهلاد  ثیداحا  هک  یلمحم  نامه  رب  زین  مود ) هفئاط   ) اهنیا دنتـشاد - انعم  نیا  رب  تلـالد  هک 
. دنوشیم لمح  دش ،

دوجو اب  دـنوشیم ، لمح  نید  لوصا  رد  دراو  رابخا  رب  دـنراد  نآرق  اب  قفاوم  ریغ  ربخ  نالطب  رب  تلـالد  هک  هفئاـط  نیا  زا  یثیداـحا  زین  و 
(. نآ زا  عالطایب  ام  و  . ) دناهاگآ نآ  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  هک  ینطاب  رطاخ  هب  تنس  باتک و  اب  رابخا  هنوگنیا  تقفاوم  لامتحا 

ار اهنآ  تلالد  ام  هک  دندومنیم  داهشتسا  یتایآ  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  نطاب  نیمه  رطاخ  هب  و 
56 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای هقث و  ریغ  ربخ  رب  هدـشن ، ادـیپ  نآ  يارب  يدـهاش  نآرق  زا  هک  يربـخ  قیدـصت  زاوج  مدـع  رب  دـنراد  تلـالد  هک  يراـبخا  و  میمهفیمن .
. دناتروص نیمه  رد  رهاظ  هیجالع  رابخا  زا  يرایسب  هچنانچ  دنوشیم ، لمح  ربخ  ود  ضراعت  تروص 

رب هک  ياهلدا  اب  هلباقم  هضراعم و  لباق  ناشدادعت ، یناوارف  و  دحاو ) رابخا  حرط  رب   ) ناشتلالد لوبق  ضرف  هب  دـش  رکذ  هک  يرابخا  سپس :
. دناقثوم ربخ  تیجح  هب  عطق  لوصح  بجوم  رابخا  نآ  هک  ارچ  دنشابیمن . دش ، دهاوخ  هماقا  دحاو  ربخ  تیجح 

. تسین دارم  دناهدرک ) کسمت  اهنآ  هب  نیرکنم  هک   ) رابخا نیا  رهاظ  مییوگب ): هکنیا  زج   ) تسین ياهراچ  سپ 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ثحب  دروم  رابخا  زا  مود  هفئاط  هب  خساپ  رد  خیش  بلاطم  لصاح  * 
، مینک لوبق  درجم  دحاو  ربخ  تیجح  مدع  رب  ار  ضرع  رابخا  تلالد  و  مینک ، رظنفرص  مه  یلبق  ياهخساپ  همه  زا  ام  رگا  هک : تسا  نیا 

. دنامدقم رابخا  نیا  رب  هک  دمآ  دهاوخ  هقث  دحاو  ربخ  تیجح  رد  ياهیلقن  هیلقع و  هلدا  نکل 
؟ تسیچ ضرع  رابخا  رب  هقث  دحاو  ربخ  تیجح  رد  هیلقن  هیلقع و  هلدا  مدقت  تهج  * 

. ماعلا یلع  ّصاخلا  مدقی  ماع و  ضرع  رابخا  دناصاخ و  دنراد  هقث  دحاو  ربخ  تیجح  رب  تلالد  هک  ياهلدا 
؟ تسیچ رظن  دروم  هلدا  ندوب  صاخ  تهج  * 

. تسا هقث  ربخ  هب  نتشاد  صاصتخا  - 1
: هقث دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  زاب  ندوبن ) صاخ  ماع و  و   ) ندوب ضراعتم  ضرف  هب  و  - 2

تیجح هتـشاد و  ناحجر  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  نیا  اذل : دنتـسه و  ءالقع  ءانب  هب  دـیؤم  رتشیب و  دادـعت  ثیح  زا  رتيوق و  تلالد  ثیح  زا 
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. رابخا هن  تسا و  هلدا  نآ  زا  هیلعف 
57 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: عامجالا نع  باوجلا  اّما  و 

. عامجالا اذه  انل  ققحتی  مل  ّهنابف  ّیسربطلا ، دّیسلا و  هاعّدا  يّذلا 
یلع عامجالا  يرخا  ۀعامج  يوعدب  ةدضتعملا  خیشلا  يوعد  نم  ءیجیـس  امب  هتـضراعم  عم  دحاولا ، ربخ  یلع  لیوعت  هلقن  یلع  دامتعالا  و 

. نیرخأتملا ءامدقلا و  نیب  اهفالخ  یلع  ةرهشلا  ققحت  و  ۀلمجلا ، یف  دحاولا  ربخ  ۀیجح 
لب عامجالا  يوعد  نم  دّیـسلا  نم  اوأر  ام  یلا  ةدنتـسمف  ۀیـضفارلا ، یلا  ۀـیجحلا  مدـع  ّيدـضعلا ، یبجاـحلاک و  ۀـّماعلا ، ضعب  ۀبـسن  اـّما  و 

. ۀعیشلا دنع  سایقلاک  دحاولا  ربخ  نوک  یلع  بهذملا  ةرورض 
: همجرت

( یسربط دیس و  ياعدا  دروم  عامجا  زا  خیش  خساپ  )

هراشا

. هدشن تباث  ام  يارب  دناهدرک  ار  نآ  ياعدا  یسربط  بانج  دیس و  موحرم  هک  یعامجا 
: لقن نیا  ندوب  ضراعم  رب  هوالع  تسا ، دحاو  ربخ  رب  دامتعا  دوخ  رفن ، ود  نیا  زا  کیره  لقن  هب  فرص  دامتعا  و 

. تسا تجح  دحاو  ربخ  الامجا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رگید  یتعامج  دییأت  هب  دیؤم  هک  خیش  ياعدا  لقن و  اب  - 1
یسربط دیس و  ياعدا  فالخرب  دحاو  ربخ  تیجح  رب  ترهش  ققحت  اب  - 2

تسا دنتسم  هکلب  هدوب ، ساسایب  يدضع  یبجاح و  لثم  تنس  لها  ءاملع  یخرب  طسوت  هعیش ، هب  دحاو  ربخ  تیجح  مدع  نداد  تبسن  اما 
تسا و سایق  نوچمه  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  رب  هعیـش  بهذم  ترورـض  هکنیا  رب  ینبم  دناهدید ، دیـس  موحرم  زا  هک  یعامجا  ياعدا  هب 

. دشابیمن تّجح 
58 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یسربط  دیس و  عامجا  هب  خیش  خساپ  رد  بلطم  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

هب مهنآ  تسا  لوقنم  عامجا  ام  هب  تبـسن  تسا و  هدشن  تباث  ققحم و  ام  يارب  دناهدومن  ار  نآ  ياعدا  یـسربط  دیـس و  هک  یعامجا  الوا :
. دحاو ربخ 

. مینک لمع  دحاو  ربخ  نیا  هب  ام  هک  دنراد  راظتنا  دننادیمن  تجح  ار  دحاو  ربخ  هک  یسربط  دیس و  هنوگچ  لاح 
عامجا ياعدا  رگید  یخرب  یـسوط و  خیـش  ناشلباقم  رد  دـناهدرک  دـحاو  ربخ  تیجح  مدـع  رب  عامجا  ياـعدا  یـسربط  دیـس و  رگا  اـیناث :

. دحاو ربخ  تیجح  رب  دناهدرک 
، دراد ناحجر  خیـش  ياعدا  هکنیا : رب  هوالع  دینک ، عامجا  ياعدا  دیناوتیمن  امـش  سپ  اطقاست . اضراعت و  اعدا ، ود  تاواسم  ضرف  هب  لاح 

. دنکیمن اود  امش  زا  ار  يدرد  مه  عامجا  هجیتن : رد  تسا . درجم  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  مه  نیرخأتم  هیئامدق و  هلصحم  ترهش  نوچ 
؟ تسا لطاب  هعیش  دزن  دحاو  ربخ  هب  لمع  دنک  رکف  وا  هک  هتخادنا  هابتشا  هب  ار  دیس  زیچ  هچ  * 
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ثیداحا اب  دروخرب  رد  هماع  ياملع  اب  ثحب  ماقم  رد  هعیش  ءاملع  هک  تسا  هدید  يو  هک : تسا  نیا  هتخادنا  هابتـشا  هب  ار  دیـس  هک  ياهتکن 
لوبق ار  دحاو  ربخ  هعیـش  ءاملع  هک  هدرک  نامگ  دیـس  اذل  میرادن و  لوبق  ار  نآ  ام  تسا و  دحاو  ربخ  نیا  دنیوگیم ، وا  لاثما  هریره و  وبا 

. تسا هدوب  هیقت  يور  زا  خساپ  هنوگنیا  هکنآ  لاح  و  دنرادن ،
اذل تسین و  لمع  لباق  ناشتایاور  دنتـسین و  قوثو  دروم  وا  لاثما  هریره و  وبا  هک  دننک  مالعا  اتحارـص  دناهتـسناوتیمن  هعیـش  ياملع  ینعی 

. دناهتفگ نینچ  هدرک و  جک  ار  هار 
59 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دحاو ربخ  تّیجح  هّلدا  مود  ماقم 

هراشا

60 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ةروس یف  یلاعت  هلوق  اهنم : اهتلالد  اوعّدا  تایآ  هنم  اورکذ  دـقف  باتکلا ، اّمأ  ۀـعبرألا  ۀـّلدألاب  هتّیّجح  یلع  اّولدتـسا  دـقف  نوزّوجملا ، اـّمأ  و 
: تارجحلا

[39] َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
: ناهجو اهب  لالدتسالا  هجو  یف  ّیکحملا  و 

ءیجم دنع  ّتبثتلا  بجی  مل  اذإ  و  طرشلا . موهفمب  المع  هئافتنا  دنع  یفتنیف  قسافلا ، ءیجم  یلع  ّتبثتلا  بوجو  ّقلع  هناحبـس  ّهنأ  امهدحأ :
. نّیب هداسف  و  قسافلا ، نم  الاح  أوسأ  لداعلا  نوک  یضتقی  ّهنأل  لطاب ، وه  ّدرلا و  وا  بولطملا ، وه  لوبقلا و  بجی  نأ  اّمأف  قسافلا ، ریغ 

و قساف . ربخ  هنوک  وه  ّیضرع و  و  دحاو ، ربخ  هنوک  وه  ّیتاذ و  نافصو ، هیف  عمتجا  دق  و  قسافلا . رابخإ  دنع  ّتبثتلاب  رمأ  یلاعت  ّهنأ  یناثلا :
ذإ هیلإ . دانتـسالا  بجول  ّالإ  و  ۀـّیّلعلل ، لّوألا  حلـصی  الف  لوبقلا ، مدـع  بسانی  قسفلا  ّناف  نارتقـالا ، ۀبـسانملل و  یناـثلا ، وه  ّتبثتلا  یـضتقم 

. ّیضرعلا لوصح  لبق  لصح  دق  مکحلا  نوکیف  ّیضرعلا ، لوصح  لبق  هلوصحل  ّیـضرعلاب ، لیلعتلا  نم  یلوأ  ۀّیّلعلل  حلاصلا  ّیتاذلاب  لیلعتلا 
. لاحم وه  و  قسافلا ، لاح  نم  أوسأ  هلاح  نوکیف  ّدرلا ، وا  بولطملا ، وه  لوبقلا و  بجی  نأ  اّمأف  لدعلا ، رابخإ  دنع  ّتبثتلا  بجی  مل  اذإ  و 

: همجرت

( دحاو ربخ  هب  لمع  نیزّوجم  هّلدا  )

هراشا

. دناهدومن لالدتسا  هعیش  هعبرا  ّهلدا  رب  نآ  ّتیجح  رد  دحاو ، ربخ  هب  لمع  ناگدننکزیوجت  اّما 

: نآرق اّما 

هراشا

. دندحاو ربخ  تیجح  رب  اهنآ  تلالد  یعّدم  هدرک  رکذ  نآ  زا  ار  یتایآ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


[ أبن هیآ  ]

هراشا

: دیامرفیم هک  تسا  تارجح  هروس  رد  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  هلمج  نآ  زا 
. َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ 

دینک قیقحت  سسجت و  دروآ  امش  يارب  يربخ  یقساف  رگا  دیدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  يا 
61 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیدرگ نامیشپ  دیاهداد  ماجنا  تلاهج  يور  زا  هچنآ  رب  دیناسرن و  یموق  هب  يرازآ  تلاهج  يور  زا  ات 

( لالدتسا ریرقت  )

هراشا

. تسا هدش  لقن  هار  ود  بولطم ) رب   ) هفیرش هیآ  نیا  هب  لالدتسا  هجو  رد 

تسا هدومن  قساف  ربخم  هب  قّلعم  ار  ربخ  زا  صّحفت  قیقحت و  بوجو  لاعتم ، يادخ  هکنیا  لوا : قیرط 

صحفت و هک  یناـمز  و  طرـش . موهفم  ياـضتقم  ببـس  هب  دوش  یفتنم  قساـف ، هطـساو  هب  ربـخ  ندروآ  تروـص  رد  صحفت  بوـجو  سپ :
. دشن بجاو  قساف  ریغ  ربخ  رد  وجتسج 

( انعم نیا   ) اریز تسا  لـطاب  یئاـنعم  نیا  هک  تسا  مزـال  نآ  ّدر  اـی  تسا و  لـصاح  بولطم  هک  تسا ، بجاو  قساـف  ریغ  ربخ  نتفریذـپ  اـی 
. تسا حضاو  نآ  داسف  هک  تسا  قساف  زا  لداع  لاح  ندوب  رتدب  یضتقم 

: دراد دوجو  قساف )  ) يو ربخ  رد  تفص  ود  قساف ، ربخ  رد  صّحفت  هب  هدومرف  رما  هک  ناحبس  يادخ  مود : قیرط 

هراشا

. تسا دحاو  ربخ  دنک ، وگزاب  لقن و  وا  ار  هچره  هک  ارچ  یتاذ ، فصو  - 1
. تسا قساف  ربخ  هدننکلقن  هک  ارچ  یضرع ، فصو  - 2

. ود نیا  نایم  نراقت  بسانت و  لیلد  هب  تسا ، یضرع )  ) مود فصو  صّحفت  ّتبثت و  ناهاوخ 
(. تسا نارگید  طسوت  وا  ربخ   ) لوبق مدع  بسانم  قساف  ربخم  رد  قسف  اریز 

. درادن صّحفت  موزل  ّتبثت و  بوجو  يارب  ندوب  تلع  تیحالص  ندوب  دحاو  ربخ  سفن  سپ 
یتاذ لوصح  هک  ارچ  تسا ، ّتیلع  يارب  لیلعت  رکذ  لیلد و  هماقا  زا  رتراوازس  ّتیلع  يارب  ّتلع  هماقا  لیلعت و  رکذ  ماقم  رد  یتاذ ، رما  اریز 

: دوبن بجاو  لداع  ربخ  رد  صّحفت  یتقو  لاح  تسا  یضرع  لوصح  زا  لبق  زین  مکح  لوصح  اذل  تسا و  یضرع  زا  لبق 
. تسا بولطم  نامه  نیا  هک  تفریذپ  قیقحت  نودب  ار  لداع  ربخ  دیاب  ای 

. تسا یلاحم  رما  نیا  هک  تسا  قساف  زا  لداع  لاح  ندوب  رتدب  شاهجیتن  هک  دومن  ّدر  ار  نآ  صحفلا  لبق  دیاب  ای 
62 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یناث  ماقم  رد  فده  * 
هعبرا هلدا  هب  نآ  تابثا  يارب  هدوب و  دـحاو  ربخ  تیجح  هب  لئاق  زورما  اـت  نیرخأـتم  ماـمت  نیمدـقتم و  روهـشم  هک : تسا  بلطم  نیا  ناـیب 

: خیش بانج  اذل  دناهدرک  کسمت  عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، ینعی :
: دیامرفیم هتخادرپ و  دحاو  ربخ  تیجح  نارادفرط  نیلئاق و  نیهارب  هلدا و  هب  اهنآ ، هب  خساپ  ربخ و  تیجح  نیرکنم  هلدا  زا  سپ 

. تشذگ نآ  رکذ  هک  دناهتسج  کسمت  لیلد  راهچ  هب  دحاو  ربخ  تیجح  هب  نیلئاق 
؟ تسیچ اهتلالد )...  اوعّدا  تایآ  اهنم  اورکذ   ) ترابع زا  دارم  * 

: نوچمه یتایآ  هب  دحاو  ربخ  تیجح  هب  نیلئاق  هک  تسا  نیا 
. درادن لوبق  ار  اهنآ  ياعدم  رب  تایآ  نیا  تلالد  خیش  موحرم  هتبلا  هک  دناهدرک  کسمت  نذا ، لاؤس 5 - نامتک 4 - رفن 3 - أبن 2 - - 1

؟ تسا هیآ  مادک  هدش  کسمت  لالدتسا و  نادب  دحاو  ربخ  تیجح  يارب  هک  ياهیآ  نیرتروهشم  نیلوا و  * 
(. مشش هیآ   ) تارجح هکرابم  هروس  رد  تسا  أبن  هفیرش  هیآ 

؟ تسیچ أبن  هیآ  لوزن  نأش  * 
: هک تسا  هدمآ  یجیهال  فیرش  ریسفت  رد 

هنیرید یتموصخ  هک  اجنآ  زا  داتـسرف  قلطـصملا  ینب  هلیبق  هب  هبجاو  تاقدـص  نتفرگ  يارب  ار  هبقع  نب  دـیلو  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
زا قیقحت  نودب  اذل  دناهدمآ ، نوریب  يو  نتشک  دصق  هب  مدرم  هک  درک  نامگ  وا ، زا  مدرم  لابقتسا  ماگنه  تشاد  دوجو  هلیبق  نآ  وا و  نایم 

: تفگ هدمآ  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  تشگرب و  اجنامه 
. دنراد ارم  نتشک  دصق  هتفرگ ، شیپ  دادترا  هار  قلطصملا  ینب 

تئارب مالعا  هتفاتـش ، ترـضح  تمدـخ  هب  هدـش  علطم  قلطـصملا  ینب  دومن ، ار  قلطـصملا  ینب  دـصق  دـش و  تحاران  انعم  نیا  زا  ترـضح 
. دش لزان  روبزم  هفیرش  هیآ  هک  دوب  ءانثا  نیا  رد  دندومن ،

نآ لتق  هرمث  دمآیم و  مزال  اهنآ  لتق  دومنیم ، قلطـصملا  ینب  دادـترا  هب  مکح  وا  هتفگ  دـیلو و  مهوت  فرـص  رگا  هکنیا : بلطم  لصاح 
. تشادن یپ  رد  يرگید  زیچ  ینامیشپ  تمادن و  زج  ناهانگیب 

؟ دیسیونب اتراشا  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  أبن  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  قرط  * 
: قیرط زا 

اب هیآ  قوطنم  هب  کسمت  مالک 7 - قایس  هیآ 6 - رد  روکذم  تلع  دیق 5 - موهفم  بقل 4 - موهفم  فصو 3 - موهفم  طرش 2 - موهفم  - 1
. فلتخم ریراقت 

63 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هدومن  لقن  ار  روکذم  قرط  زا  کیمادک  هب  لالدتسا  خیش  * 

. فصو موهفم  طرش و  موهفم  ینعی : مود  لوا و  قیرط 
؟ دیهد حیضوت  ار  طرش  موهفم  قیرط  زا  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

: هکنیا زا  تسترابع  هفیرش  هیآ  یقباطم  یقوطنم و  يانعم 
. دینک صّحفت  قیقحت و  نآ  فارطا  رد  سپ  دروآ  يربخ  امش  يارب  یقساف  رگا  - 1

: هکنیا زا  تسترابع  هیآ  موهفم  تسا  تفلاخم  موهفم  ياراد  هیطرش  هلمج  هک  اجنآ  زا  - 2
. تسین مزال  نآ  فارطا  رد  قیقحت  نّیبت و  دروآ ، يربخ  امش  يارب  یلداع )  ) یقساف ریغ  رگا 
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. تسین مزال  نّیبت  صحفت و  لداع  ربخ  رد  سپ :
: رگید ترابع  هب 

. تسا ربخم  ندوب  قساف  قیقحت  صحف و  بوجو  طرش  - 1
. تسا مزال  مکح  ءافتنا  طرش ، ءافتنا  اب  طرش  موهفم  ياضتقم  هب  - 2

. تسین مزال  ربخ  رد  صحفت  نّیبت و  دوب ، قساف  ریغ  ربخ  هدنروآ  رگا  هجیتن  رد 
؟ دناسریم بولطم  هب  ار  ام  قوف  هجیتن  ایآ  * 

. میتسه هیجراخ  همدقم  کی  مامضنا  هب  دنمزاین  ریخ ،
؟ دراد دوجو  یتالامتحا  هچ  لداع  دحاو  ربخ  رد  دیئامرفب : أبن  هیآ  موهفم  زا  رظن  عطق  اب  هیجراخ و  همدقم  نآ  مامضنا  قاصلا و  زا  لبق  * 

: دراد دوجو  لامتحا  هس 
. دشاب مزال  نآ  بذک  قدص و  زا  صحفت  قیقحت و  قساف  ربخ  لثم  مه  لداع  ربخ  رد  هکنیا  - 1

. دشاب مزال  صحفت  نودب  شلوبق  هکلب  هدوبن ، مزال  صحفت  لداع  ربخ  رد  هکنیا  - 2
. دشاب بجاو  یلطعم  نودب  شندرک  در  تسین ، مزال  صحفت  لداع  ربخ  رد  اهنت  هن  هکنیا  - 3

؟ روکذم تالامتحا  زا  کیمادک  * 
: هک تسا  نیا  موس  مود و  لامتحا  ود  اما  دوشیم  دی  عفر  طرش ، موهفم  ياضتقم  أبن و  هفیرش  هیآ  طسوت  لوا  لامتحا  زا 

هک ارچ  تسین ، لالدتـسا  تسه ، لامتحا  هکیمادام  میئوگیم : تسا . ّتبثت  الب  در  ای  تسا و  نّیبت  الب  لوبق  ایآ  تسین  مزال  نّیبت  هک  لاـح 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا ، ءاج  اذا 

؟ تسیچ لداع  ربخ  رد  دوجوم  تالامتحا  یسررب  لصاح  * 
مزلتسم اریز  تسا . لطاب  نّیبت  الب  در  لامتحا  میئوگب : هتفرگ  کمک  هیجراخ  همدقم  زا  هک : تسا  نیا 

64 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدومن قیقحت  هب  رما  هکلب  هدرکن  در  ار  نآ  امیقتـسم  هدرک ، هجوت  قساف  ربخ  هب  عراش  هک  نوچ  تسا . قساف  زا  لداـع  صخـش  ندوب  رتدـب 

. تسا هدشن  لئاق  لداع  ربخ  يارب  ار  شزرا  نیا  تسا و 
. تسا لطاب  نادجولاب  رما  نیا  تسا و  رما  نیا  مزلتسم  در  لامتحا  سپ :

؟ تسا لطاب  نادجولاب  نآ  همزال  در و  لامتحا  نیا  ارچ  * 
. دوش دامتعا  لداع  ربخ  هب  دیاب  یلوا  قیرط  هب  دوش ، هجوت  قساف  ربخ  هب  رگا  سپ  تسا ، قساف  زا  رتفیرش  لداع  ءالقعلا  دنع  اریز 

. دوشیم نّیعتم  تسا ، لداع  ربخ  ّتیجح  يانعم  نامه  هک  نّیبت  الب  لوبق  هجیتن : رد 
؟ دینک نییبت  فیرعت و  ار  بقل  فصو و  موهفم  ود  ۀمدقم  * 

. ریقفلا ناسنالا  معطا  لثم : دشاب . روکذم  مالک  رد  مه  فوصوم  دشاب و  فوصوم  رب  دمتعم  هک : تسا  نآ  فصو  - 1
معطا لثم : دـشاب . فوصوم  رب  دـمتعم  هکنیا  نودـب  دـشاب  مکحلا  عوضوم  هدوب و  روکذـم  مـالک  رد  فصو  دوخ  هک : تسا  نآ  بقل  - 2

. ریقفلا
؟ ارچ و  تسا ؟ مسق  مادک  زا  أبن  هفیرش  هیآ  قوف  فیرعت  ود  هب  هجوت  اب  * 

«. قساف لجر  مکءاج  نا  : » تسا هدومرفن  اریز  تسا  هدش  عقاو  عوضوم  قساف  ناونع  هک  ارچ  بقل . موهفم  مسق  زا 
؟ تسا موهفم  ياراد  بقل  ایآ  * 
. تسین موهفم  ياراد  رثکالا  دنع 
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؟ مینک بقل )  ) نآرب فوصوم  نودب  فصو  قالطا  هداد ، میمعت  ار  هّیفصو  هلمج  ناوتیمن  ایآ  * 
رکنم يریثک  و  دـنافصو ، موهفم  هب  لئاق  لوا  دیهـش  لثم : یخرب  تسا . فـالتخا  هیفـصو  هلمج  رد  مه  زاـب  مینک  نینچ  هک  مه  ضرف  هب 

. دنافصو موهفم 
؟ تسیچ روکذم  همّدقم  لصاح  * 

. تسا یئانبم  فصو ، موهفم  هیحان  زا  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ فصو  موهفم  قیرط  زا  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  لصاح  روکذم  همدقم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا قساف  ربخ  رد  صحفت  هب  رما  هفیرش  هیآ  رد  - 1

. تسا صحفت  بوجو  يارب  تلع  تهج  ود  نآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  تهج  ود  قساف  رابخا  رد  - 2
. تسا یضرع  یکی  تسا ، یتاذ  یکی  دراد  دوجو  قساف  رابخا  رد  هک  یتهج  ود  - 3

65 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قساف ربخ  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  هک  تسا  یفـصو  نیا  تسا و  داحآ  رابخا  قیداصم  زا  قساف  رابخا  هکنیا : زا  تسترابع  یتاذ  فصو  فلا :

. تسا
. قسف تفص  هب  فوصوم  تسا  يدرف  دحاو ، ربخ  هدنروآ  هک : تسا  نیا  نآ  یضرع و  فصو  ب :

: رگید ترابع  هب 
. تسا یقساف  صخش  نآ  يوار  هک  تسا ، ندوب  قساف  فصو  یکی 
. تسا رابخا  نیا  تاذ  مزاول  زا  هک  تسا ، ندوب  دحاو  فصو  یکی 

فرط زا  تسین  یهاگ  تسه و  یهاگ  هک  تسا  یـضراع  قسف  تفـص  رتاوتم و  هن  تسا  دـحاو  تاذـلاب  ـالوا و  اـتقیقح و  ربخم  نیا  ینعی :
: رگید

: میئوگیم راهظتسا  تابثا و  ماقم  رد  لاح  تسا ، تاذ  مزال  هک  ارچ  دراد ، مّدقت  هیضرع  فاصوا  رب  هبتر  ظاحل  زا  یتاذ  فصو 
: هفیرش هیآ  رد  هکنآ  هچ  تسا ، یضرع  فصو  نّیبت ، بوجو  يارب  ّتلع  یضتقم و 

بوجو نایم  هک  یتروص  رد  دـشاب  نانیمطا  دروم  دـنچره  تسین  یبسانت  ندوب ) دـحاو  ربخ  ینعی   ) یتاذ فصو  اـب  نیبت  بوجو  ناـیم  - 1
. دراد دوجو  بسانت  تسا  يدامتعایب  نظءوس و  تلع  هک  قسف  فصو  اب  نیبت 

هکنآ لاح  و  اُونَّیَبَتَف ...  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  دـیامرفیم : یلاعت  يادـخ  هک  ارچ  هدـش ، لصاح  نراقت  ندوب  قساـف  نیبت و  بوجو  ناـیم  - 2
موزل يارب  تلع  بجوم و  قسف  فصو  سپ  هنع » اونّیبـتف  دـحاو  ربـخ  مکل  ققحت  نا  : » دوـمرفیم دـیاب  دوـب ، ندوـب  دـحاو  ربـخ  ّتلع ، رگا 

. تسا هدش  نیبت  بوجو  صحفت و 
صحفت لداع  ربخ  یتقو  تسین  مزال  نیبت  شربخ  رد  دـش ، لداع  ربخم  یتقو  ینعی : دوشیم ، یفتنم  زین  مکح  فصو ، نیا  ءافتنا  اـب  لاـح :

زا رتدب  شتلادع  رابتعا  هب  لداع  هک : تسا  نیا  شاهمزال  هک  دومن  ّدر  ار  نآ  دـیاب  ای  بولطملا ، وه  هک  تفریذـپ  ار  نآ  دـیاب  ای  تساوخن ،
. لاحم تسا  يرما  نیا  دشاب و  شقسف  رابتعا  هب  قساف 

؟ تسیچ قوف  تابثا  يارخا  ترابع  * 
نا : » دومرفیم ینعی  دشیم . وا  هب  قلعم  نیبت  بوجو  الا  دوش و  نیبت  بوجو  تلع  هک  درادن  تیحالص  ندوب  دحاو  فصو  هک : تسا  نیا 

، دوب كالم  تیدـحاو  رگا  لاح : تسا . لصاح  ضرع  زا  لبق  یتاذ  تسا و  یتاذ  ندوب  دـحاو  فصو  نوچ  اونّیبتف »...  إبنب  دـحاو  مکءاـج 
و دوب . دـهاوخ  ثبع  هدوبن و  قسف  رب  نآ  نتخاـس  قلعم  هب  يزاـین  هدـمآ و  مه  نیبت  بوجو  هب  مکح  قسف )  ) ضرع فصو  ندـمآ  زا  لـبق 
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دحاو فصو  هن  تسا  نیبت  بوجو  تلع  قسف ، فصو  هجیتن : رد  هتخاس . قسف  رب  قلعم  ار  بوجو  یلاعت  يادخ  هکنآ  لاح 
66 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دوشیم هیآ  یقباطم  يانعم  قوف : تابساحم  هب  هجوت  اب  ندوب 

. دوشیم هیآ  یفصو  موهفم  درک و  نیبت  نآ  نوماریپ  دیاب  تسا  قساف  نآ  ربخم  هک  يربخ  ره 
نونکا میئوگیم : هدرک  همیمض  هرابود  ار  هّیجراخ  همدقم  نامه  لاح  درادن . نیبت  تسا  لداع  ینعی : تسین ، قساف  نآ  ربخم  هک  يربخ  ره 

: دوریم لامتحا  ود  تسین  مزال  نّیبت  هک 
: ینعی  ) لوا لامتحا  سپ : دراد . ار  طرـش  موهفم  رد  روکذـم  دـساف  یلات  اریز  تسا ، لطاب  مود  لامتحا  هک  نّیبتالب  در  ای  نّیبت و  ـالب  لوبق 

. تسا تیجح  يانعم  نامه  نیا  و  دباییم ، نّیعت  نّیبت ) الب  لوبق 
؟ تسیچ فصو  موهفم  قیرط  زا  نآ  تابثا  دحاو و  ربخ  تیجح  هب  عجار  نیناوق  بحاص  رظن  * 

هب دراد ، دوجو  موهفم  دوـجو  رب  هنیرق  ثحب  دروـم  صوـصخ  رد  هک  اـجنآ  زا  نکل ، دـنادیمن ، تجح  ار  فـصو  موـهفم  ناـشیا  دـنچره 
. تسا هتسناد  تجح  ار  لداع  ربخ  اذل  هدش و  لئاق  فصو  موهفم 

؟ تسیچ لداع  ربخ  تیجح  تلادع و  طارتشا  رب  أبن  هیآ  تلالد  هجو  * 
: هک تسا  نیا 

: نیاربانب مینادب ، قساف  ار  وا  ام  هک  یسک  هن  تسا ، هدش  تباث  وا  يارب  قسف ، هک  تسا  یسک  قساف 
. تفص نیا  ءافتنا  هب  ملع  رب  تسا  فقوتم  صحفت ، نودب  ربخ  لوبق  تسا ، مزال  یتفص  نینچ  هدنراد  ربخ  رد  صحفت  یتقو 

دوجو یموس  ّقش  عقاو  رمالا و  سفن  ملاع  رد  لداع  قساف و  ناـیم  هک  ارچ  تسا . ثیدـح  یکاـح  يوار و  تلادـع  یـضتقم  روبزم  ياـنعم 
. درادن

. دراد دوجو  نآ  لیذ  رد  هک  تسا  یلیلعت  دراد ، دوجو  هفیرش  هیآ  رد  انعم  نیا  رب  هک  ياهنیرق  لاح :
. دشابن قسف  تفص  هب  فصّتم  ام  رظن  زا  هچرگا  تسا ، قساف  عقاو  رد  هک  تسا  یسک  ربخ  هب  لمع  رد  اهنت  تمادن ، رد  عوقو  اریز 

. دوش هدرمش  بذاک  ارهاظ  دنچره  درادن ، دوجو  یتمادن  تسا ، لداع  عقاو  رمالا و  سفن  رد  هک  یصخش  ربخ  هب  لمع  رد  سپ :
.( ثیدح يوار  رد  تلادع  طارتشا  لیذ  ّتنس )  ) ثحبم لوا  دلج  لوصالا  نیناوق  باتک  )

؟ دومن لالدتسا  دحاو  ربخ  تیجح  رد  أبن ، هیآ  هب  دیق  موهفم  قیرط  زا  ناوتیم  ایآ  * 
: دناهتفگ یخرب 

مکح دـیق ، ءافتنا  اب  تسا . فاضم  يارب  دـیق  هیلا ، فاضم  ناونع  هب  قساف  و  قسافلا ، أبن  اونّیبت  زا : تسترابع  هیآ  يانعم  لصاح  هک  اجنآ  زا 
. دوشیم یفتنم  زین  دّیقم  رب  ّبترتم 

. دیآیمن مزال  لداع  ربخ  زا  نّیبت  هجیتن : رد 
67 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
نم الاح  أوسأ  لداعلا  نوکل  مزلتـسم  ّدرلا  ّنأل  لوبقلا ، بجو  ّتبثتلا  بجی  مل  اذإ  ّهنأ  یه  و  ةریخـألا - ۀـمدقملل  مهذـخأ  ّنأ  رهاـظلا  لوقأ :
ّدرلا و  بذکلا ، قدصلا و  نع  صحفلا  ۀثالث ، روما  انه  نوکیف  ّیسفنلا ، بوجولا  یف  نّیبتلاب  رمألا  روهظ  نم  يءارتی  ام  یلع  ّینبم  قسافلا -

. کلذک لوبقلا  و  نّیبت ، نود  نم 
لداعلا ربخب  لمعلاف  لداعلا . نود  قسافلا  ربخب  لمعلل  طرـش  نّیبتلا  ّنأ  یطرـشلا و  بوجولا  نایبل  قوسم  انه  نّیبتلاب  رمألا  ّنأب  ریبخ  کّنکل 

رمألا نوک  یلع  لیلدـلا  و  قسافلا . نم  الاح  أوسأ  لداعلا  نوک  یه  و  ۀـّیجراخ ، ۀـمدقم  ّمض  نود  نم  بولطملا  ّمتیف  نّیبتلاب ، طورـشم  ریغ 
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بوجولا توبث  مدـع  یلع  مئاق  عامجالا  ّنأ  یلإ  ماقملا و  لاثمأ  یف  افرع  رداـبتملا  ّهنأ  یلإ  اـفاضم  ّیـسفنلا - ـال  یطرـشلا  بوجولل  نّیبتلاـب 
نأ : » یلاـعت هلوقب  ۀـیآلا  یف  لـیلعتلا  ّنأ  وـه  اـقلطم - ـال  هب ، لـمعلا  ةدارإ  دـنع  هبجوأ  نم  هبجوأ  اـّمنإ  و  قساـفلا ، ربـخ  یف  نّیبـتلل  ّیـسفنلا 

ربخب لمعلا  یـضتقمب  ۀـلاهجب  اموق  اوبیـصت  اّلئل  : » ّهنأ یلإ  عجری  هلـصاح  ّنأل  ّیـسفنلا ، بوجولل  ـالیلعت  نوکی  نأ  حلـصی  ـال  [، 40 «] اوبیصت
و مولعملا ، وه  اذهف  نّیبتلا . نودب  لمعلا  ۀمرحل  ۀـّلع  ّالإ  حلـصی  اذـه ال  ّنأ  مولعملا  نم  و  فالخلا .» نّیبت  دـعب  مکلعف  یلع  اومدـنتف  قسافلا 

. نّیبت نود  نم  لداعلا  ربخب  لمعلا  زاوج  هموهفم 
مکح نع  ۀتکاس  اذه  یلع  ۀیآلا  ّنأل  یفخی ، ام ال  اّیـسفن ، نّیبتلا  بوجو  نوک  یلع  ءانب  ۀعامجلا ، مالک  یف  ةروکذـملا  ۀـّیولوألا  یف  ّنأ  عم 

یف اعطق  ناکرتشی  امّهنأ  امک  نّیبتلا ، لبق  لمعلا  زاوج  مدـع  یف  لداعلا  قسافلا و  كارتشا  زوجیف  هدـعب ، نّیبتلا و  لبق  دـحاولا  ربخب  لـمعلا 
هربخب و ضّرعتلا  بوجوب  قسافلا  صاصتخاف  ربخلا . رابتعاب  نّیبتلا ال  یـضتقمب  ذئنیح  لمعلا  ّنال  قدصلاب ، ملعلا  نّیبتلا و  دعب  لمعلا  زاوج 

. لّمأتف قسافلا ، یلع  لداعلل  ۀلماک  ۀّیزمل  مزلتسم  لب  الاح ، أوسأ  لداعلا  نوک  مزلتسی  لداعلا ال  نود  هنع  شیتفتلا 
نکمی ام ال  الّوأ  رکذنلف ، عفدلل ، ۀلباق  اهنم  اریثک  ّنأ  ّالإ  نیرـشع ، فّین و  یلإ  غلبت  امبر  ةریثک  تاداریإ  ۀـیآلا  یلع  دروا  دـقف  ناک ، فیک  و 

. عفدلل ۀلباقلا  تاداریإلا  نم  دروا  ام  ضعب  رکذب  هعبتن  ّمث  هنع ، ّبذلا 
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: همجرت

( روکذم لالدتسا  ود  هب  خیش  داقتنا  )

هراشا

نآ در  اریز  تسا ، بجاو  شلوبق  دوبن ، مزـال  لداـع  ربـخ  زا  نّیبـت  یتـقو  هکنیا : زا  تستراـبع  هک  ریخا ، همدـقم  هب  نیلدتـسم  هیکت  ارهاـظ 
نّیبـت و یـسفن  بوجو  هک  اونّیبـتف )  ) رهاـظ زا  هچنآ  رب  تسا  ینبم  تسا ، لاـحم  يرما  هک  تسا  قساـف  زا  لداـع  لاـح  ندوب  رتدـب  مزلتـسم 

. تسا ققحم ) و   ) عرفتم نآرب  رما  هس  اجنیا  رد  دشاب ) یسفن  نّیبت  بوجو  رگا   ) سپ تسا . صّحفت 
رما هک  دیتسه  هاگآ  امـش  یلو  صحفت . قیقحت و  نودب  نآ  نتفریذپ  صحفت 3 - نودب  ربخ  حرط  ربـخ 2 - غورد  تسار و  زا  صحفت  - 1

لداـع ربخ  هب  لـمع  سپ  لداـبت ، هن  تسا  صحفت  نیبت و  قساـف  ربخ  هب  لـمع  طرـش  هکنیا  تسا و  یطرـش  بوجو  لـیبق  زا  اـجنیا  نّیبت  هب 
. تسین نیبت  هب  طورشم 

. تسا تباث  تسا ، قساف  زا  لداع  لاح  ندوب  رتدب  نامه  هک  هیجراخ  همدقم  مامضنا  نودب  لداع ) لوق  تیجح  ینعی :  ) بولطم هجیتن : رد 

( نّیبت بوجو  ندوب  یطرش  رب  خیش  لئالد  )

هب ردابتم  ثحب  زا  ماـقم  نیا  رد  یطرـش  بوجو  هکنیا ، رب  هوـالع  هک : تسا  نیا  یـسفن ، هن  تسا و  یطرـش  نّیبت  بوجو  هکنیا  رب  لـیلد  و 
ار نیبت )  ) نآ دـناهدرک  بجاو  افرـص  تسا و  قساـف  ربخ  زا  نیبـت  صحف و  یـسفن  بوجو  مدـع  رب  مئاـق  قیقحت  لـها  عاـمجا  تسا ، نهذ 

دننادب مزال  قلطم  روطب  ار  قساف  ربخ  بذک  قدص و  زا  صحفت  هک  اقلطم ، هن  ربخ )  ) نآ هب  لمع  ماگنه  ار  نآ  دناهتسناد  مزال  هک  یناسک 
: هک تسا  نیا  نآ  و 

لیلعت نیا  لـصاح  اریز  دـشاب  یـسفن  بوـجو  يارب  تلع  هک  تـسین  تـسرد  هدـمآ  ًاـمْوَق ...  اُوبیُِـصت  ْنَأ  هفیرـش  هـیآ  لـیذ  رد  هـک  یلیلعت 
یموق هب  قساف  لوق  هب  لـمع  ياـضتقم  هب  یناداـن و  يور  زا  هک  دـینک  صحفت  دروآ  يربخ  یقـساف  رگا  ناـنمؤم  يا  هکنیا : هب  ددرگیمرب 

. دیوش نامیشپ  شیوخ  هدرک  رب  صحفت  زا  سپ  هک  دیناسرن  رازآ 
نودـب لمع  تمرح   ) نیا سپ  قساف ) زا  ربخ  ندینـش  درجم  هن  و   ) دراد تیحالـص  نیبت  نودـب  لمع  يارب  اـهنت  تلع  نیا  هک  تسا  نشور 
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ینعی  ) هدش دای  تیولوا  هب  کسمت  هکنیا : رب  هوالع  تسا  صحفت  نودب  لداع  ربخ  هب  لمع  تیعورشم  نآ  موهفم  تسا و  لولعم  صحفت )
هکنیا رب  اـنب  هفیرـش  هیآ  اریز  دـشابیمن ، تسرد  مینادـب  مه  یـسفن  ار  نیبت  بوجو  هکنیا  رب  اـنب  یتـح  یخرب ، ناـیب  رد  هیجراـخ ) همدـقم 

زا دعب  ای  نیبت  زا  لبق  هب  تبسن  ربخ ، هب  لمع  مکح  زا  دشاب ) مه  یسفن  نیبت  بوجو  )
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روط هب  هک  روطنامه  تسا ، زیاج  نیبت  زا  لبق  هب  تبـسن  دحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  رد  لداع  قساف و  ندوب  كرتشم  سپ  تسا ، تکاس  نآ 
هب ملع  نیبت و  ماـگنه   ) ماـگنه نیا  رد  لـمع  هکاریز  دـناكرتشم  مه  اـب  قدـص  زارحا  صحفت و  زا  دـعب  هظحـالم  هب  لـمع  زاوج  رد  عطق 

. ربخ رابتعا  هب  هن  تسا و  نّیبت  هب  دنتسم  قدص )
نودا مزلتـسم  میوش  لـئاق  رما  نیا  هب  لداـع  رد  هکنیا  نودـب  وا  ربخ  زا  ندومن  شیتـفت  قساـف و  هب  صحفت  بوجو  نداد  صاـصتخا  سپ :

. تسا قساف  هب  تبسن  لداع  تیزم  مزلتسم  هکلب  تسین ، قساف  زا  لداع  لاح  ندوب 
لباق اهنآ  زا  يرایـسب  یهتنم  دـسریم  يدـنا  تسیب و  هب  اسبهچ  هک  تسا ، هدـش  دراو  أـبن )  ) هفیرـش هیآ  رب  يرایـسب  تالاکـشا  لاـحرههب :

. مینکیم لابند  ار  باوج  لباق  تاداریا  یخرب  سپس ، مینکیم و  يروآدای  تسین  باوج  لباق  هک  یتالاکشا  ءادتبا  اذل  و  دناباوج ،
(. يدعب نتم  رد   ) دنوشیم هداد  حرش  الیذ  هک  تسا  لاکشا  ود  تسین  نکمم  اهنآ  زا  باوج  هک  یتاداریا  اما 

70 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ قساف  ربخ  زا  نیبت  رد  یسفن  بوجو  زا  دارم  * 
. هن ای  دـننک  لـمع  يو  ربخ  هب  دـنهاوخب  هکنیا  زا  معا  دـشاب ، نیفلکم  رب  نیبت  صحفت و  بوجو  بجوم  قساـف  راـبخا  سفن  هک : تسا  نیا 

. هن ای  دتفا و  لوبقم  فلکم  لمع  هچ  تسا ، بجاو  جح و ...  هب  نتفر  زامن ، ندناوخ  هک  روطنامه 
؟ تسیچ قساف  ربخ  زا  صحفت  رد  یطرش  بوجو  زا  دارم  * 

نیبت تروص ، نیا  ریغ  رد  ّالا  دشاب و  نآ  بذک  قدص و  زا  صحفت  قیقحت و  مزلتسم  نآ  هب  رثا  بیترت  قساف و  ربخ  هب  لمع  هک : تسا  نیا 
. درادن مزال  قیقحت  و 

؟ دوشیم هچ  دشاب  یسفن  شبوجو  دیآیمرب  أبن )  ) هیآ رهاظ  زا  هکنانچ  نیبت  رگا  * 
. دومن هدافتسا  روکذم  هیجراخ  همدقم  زا  لداع  لوق  تیجح  تابثا  رد  دیاب  هدوب و  نیلدتسم  اب  قح 

؟ دوشیم هچ  دشاب  یطرش  هیف  نحن  ام  رد  نیبت  بوجو  رگا  لاح  * 
. تسا دراو  ناشیا  هب  خیش  لاکشا  هدوبن و  هیجراخ  همدقم  هب  يزاین  رگید 

؟ تسیچ فصو  طرش و  موهفم  قیرط  زا  أبن  هیآ  هب  نیلدتسم  هب  خیش  داریا  لصاح  * 
: دیامرفیم فصو  طرش و  موهفم  هب  لالدتسا  هیجوت  زا  دعب  هک : تسا  نیا 

. دومن تابثا  ار  لداع  ربخ  تیجح  ناوتیم  هیجراخ  همدقم  زا  هدافتـسا  نیرتکچوک  نودب  فصو ، موهفم  طرـش و  موهفم  هب  لالدتـسا  اب 
. دش دهاوخ  هداد  جایتحا  مدع  نیا  حرش  هک 

؟ دوشیم روصتم  نهذ  رد  هیآ  يانعم  زا  یتالامتحا  هچ  دشاب ، بجاو  یسفن ، تابجاو  ریاس  لثم  زین  نیبت  رگا  * 
مارآ بذـک  قدـص و  فرط  ود  زا  یکی  زارحا  اـت  هدوب و  مزـال  نیفلکم  رب  نیبـت  قساـف ، صخـش  ربـخ  ندیـسر  ققحت و  زا  سپ  هکنیا  - 1

. دریگن
. هتفریذپ ار  نآ  نّیبت  قیقحت و  نودب  ای  دومن و  ّدر  ار  نآ  صحفت  قیقحت و  نودب  ای  دروآ  ربخ  لداع  هچنانچ  - 2
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؟ دینکیم تابثا  ار  لداع  ربخ  تیجح  روکذم  تالامتحا  یسررب  زا  هنوگچ  * 
. مینکیم دی  عفر  لوا  لامتحا  زا  هدرک  قساف  ربخ  هب  لمع  هب  قلعم  ار  نیبت  بوجو  هک  هفیرش  هیآ  زا  هدافتسا  اب  - 1

: هجیتن رد  دشاب . قساف  زا  نودا  لداع  لاح  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  اریز  مینکیمن ، لوبق  شاهمزال  لیلد  هب  ار  مود  لامتحا  رد  لوا  ضرف  - 2
. دوشیم تابثا  دشاب ، مود  ضرف  هک  لداع  ربخ  تیجح 
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؟ دوشیم هچ  دشاب ، یطرش  بوجو  نیا  رگا  دشاب  یسفن  نیبت  بوجو  هک  دوب  روصتم  یتروص  رد  روکذم  تالامتحا  * 

: ارچ مینکیمن . ادیپ  هیجراخ  همدقم  مامضنا  هب  مه  يزاین  اذل  و  دمآ . دهاوخن  نهذ  هب  هفیرش  هیآ  يانعم  زا  هناگهس  تالامتحا  زا  کیچیه 
: هک تسا  نیا  هفیرش  هیآ  قوطنم  ضرف  نیا  رد  اریز 

موهفم سپ  دینک  صحفت  شربخ  بذک  قدص و  زا  تسا  مزال  دینک ، لمع  نآ  هب  هک  دیدرک  هدارا  دروآ و  يربخ  امش  يارب  یقـساف  رگا 
هب يزاین  سپ : تسا . مزال  وا  ربخ  هب  لمع  هتـشادن و  مزال  نیبت  دـیوگیمن  غورد  نوچ  دروآ ، ربخ  یلداع  رگا  هک : تسا  نیا  قوف  قوطنم 

. دشابیمن ضرف  نیا  رد  هیجراخ  همدقم 
؟ تسیچ خلا ) نّیبتلاب ...  رمالا  نوک  یلع  لیلدلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا لئالد  هماقا  اب  قساف  ربخ  بذک  قدص و  زا  صّحفت  موزل  ندوب  یطرش  تابثا 
؟ تسیچ صحفت  موزل  ندوب  یطرش  رد  خیش  لئالد  * 

: هک تسا  نیا 
. تسا لمع  رطاخ  هب  نّیبت  اوسسجت و ...  نوچمه  نآ  لاثما  و  اونیبت )  ) هملک زا  نهذ  هب  ردابتم  يانعم  الوا :

تـشادرب ار  عامجا  اب  فلاخم  يانعم  هیآ  زا  هنوگچ  سپ  دـشابیمن ، یـسفن  بجاو  قساف  ربخ  زا  صحفت  هک  دـشابیم  املع  عاـمجا  اـیناث :
. دینکیم

اب شبسانت  رطاخ  هب  هدمآ  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  هک  یلیلعت  نکل  درک ، هدافتـسا  ار  یـسفن  بوجو  ناوتیم  هیآ  رهاظ  ردص و  زا  هچرگا  اثلاث :
. دزاسیم نّیعتم  ار  یطرش  بوجو  صوصخ  هدرک و  عفد  ار  یسفن  بوجو  لامتحا  یطرش ، بوجو 

؟ تسیچ خیش  هناگهس  لئالد  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

. نآ عامس  قساف و  رابخا  هن  تسا ، قساف  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدع  هفیرش ، هیآ  رد  لولعم  - 1
. تسا قساف  ربخ  هب  لمع  تمادن ، رد  عوقو  تلع  - 2

لمع نآ  هب  ناوتیم  لداع  ربخ  رد  نّیبت  نودب  هجیتن : رد  درادن ، لابند  هب  یتمادن  لداع ، ربخ  هب  لمع  هک : تسا  نیا  قوف  هلمج  موهفم  - 3
. درک

؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) ترابع زا  دارم  * 
: هک دشاب  هتشاد  هتکن  نیا  هب  هراشا  دیاش 
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. دشاب كرتشم  قساف  ربخ  اب  صحفت  زا  سپ  نآ ، زاوج  نّیبت و  زا  لبق  لمع  زاوج  مدع  رظن  زا  لداع  ربخ  رگا  - 1

. دوش ضرف  مدعلاک  شدوجو  هکلب  دیاین . مزال  لداع  ربخ  زا  دیآ و  مزال  قساف  ربخ  زا  نّیبت  رگا  و  - 2
: ارچ تسا . هدش  تیاعر  وا  قح  رد  تیانع  تیزم و  هکلب ، تشاذگ ، تیانع  تیزم و  باسح  هب  ار  رما  نیا  ناوتیمن 

ربخ رگا  نکل  درک  لمع  نآ  هب  ناوتیم  دـشاب  قداص  تسرد و  هک  یتروص  رد  رگا  ربخ  نآ  لاـح  زا  صحفت  شربخ و  لـقن  زا  سپ  اریز 
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. تسناد فطل  تیزم و  لامک  ار  نآ  ناوتیمن  دوشن  هداد  نآ  هب  يرثا  بیترت  هدز و  رانک  نّیبت  صحفت و  نودب  ار  لداع 
؟ تسیچ ۀّیولوالا )...  یف  ّنا  عم   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
یـسفن ار  نیبت  بوجو  رگا  هکنیا : بلطم  نایب  میریذـپیمن . ار  ّتیئوسا  ای  ّتینودا  نوناق  نکل  میریذـپب ، ار  نیبت  یـسفن  بوجو  هک  اـنمّلس 

مالک موهفم  دشابن  هچ  دشاب  لمع  هب  طوبرم  هچ  دینک  نیبت  نآ  نوماریپ  دروآ  ربخ  یقساف  رگا  هکنیا : رب  دراد  تلالد  مالک  قوطنم  مینادب 
: هکنیا رب  دراد  تلالد 

ضرعتم قوطنم  هکیلاحرد  دنکیم ، یفن  ای  تابثا و  ار  یسفن  بوجو  اهنت  أبن  هیآ  سپ  تسین  یسفن  بوجو  هب  بجاو  لداع  ربخ  رد  نیبت 
. دوش یفن  لداع  ربخ  زا  بوجو  نیا  موهفم ، رد  ات  هدشن  یطرش  بوجو 

هک دراد  ناکما  اذـل  نیبت  زا  دـعب  هچ  نیبت  زا  لـبق  هچ  تسا ، تکاـس  لداـع  اـی  قساـف و  ربخ  هب  لـمع  مکح  زا  هیآ  هکنیا : بلطم  لـصاح 
: میئوگب

ملع نیبت و  زا  دـعب  و  تسا ، تسردان  نیبت  زا  لبق  لمع  دروم  ود  ره  رد  هکلب  تسین ، قساف  ربخ  لداع و  ربخ  نایم  یتوافت  لـمع  ظاـحل  هب 
. تسا تسرد  لمع  قدص ، هب 

لداع ندوب  الاح  أوسا  رب  لیلد  مکح ، نیا  هب  قساف  نتفای  صاصتخا  اذل  لداع و  ربخ  هب  هن  میاهدرک  لمع  دوخ  نیبت  هب  ام  تقیقح  رد  سپ 
تـسین مزال  لداع  ربخ  رد  شیتفت  نیبت و  هک  ارچ  قساف ، هب  تبـسن  تسا  لداع  يارب  گرزب  زایتما  کی  رب  لیلد  سکع : هب  تسین  قساف  زا 

. تسه مزال  قساف  ربخ  فارطا  رد  هکیلاحرد 
. تسین لداع  ربخ  رد  هک  تسا  ضرع  کته  ببس  شیتفت  نیبت و  سفن  هک : تسا  نیا  مه  زایتما  تهج 

73 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: ناداریاف هنع  ّبذلا  نکمی  ام ال  اّما 
یف موهفملا  راـبتعا  مدـع  هّلحم  یف  قّقحملا  ّنأ  هیقف : قسفلا  ینعأ  فصولا » موهفم   » راـبتعا یلإ  اـعجار  ناـک  نإ  لالدتـسالا  ّنأ  امهدـحأ :

. بقللا موهفمب  هبشأ  ّهنإف  هیف - نحن  ام  یف  امک  قّقحم - فوصوم  یلع  دمتعملا  ریغلا  فصولا  یف  اصوصخ  فصولا ،
لیلد یلع  ّینبم  لالدتسالا  اذه  ّنأب  [- 41] مهریغ ۀماّلعلا و  قّقحملا و  مالسإلا و  نیمأ  نیدّیـسلاک و  ۀیآلا - نع  باجأ  نم  دارم  اذه  ّلعل  و 

. هب لوقن  باطخلا و ال 
قـسافلا ءیجم  مدع  طرـشلا  موهفم  ّنأ  هیفف : [ 43] ۀـعامج نع  ّیکحملا  و  [ 42] ملاعملا نم  رهظی  امک  طرـشلا » موهفم   » رابتعاب ناـک  نإ  و 

ادـلو تقزر  نإ  لئاقلا : لوق  یف  امک  عوضوملا ، قّقحت  نایبل  ۀـقوسم  انه  ۀّیطرـشلا  ۀـلمجلاف  نّیبتی ، ام  مدـع  لجأل  انه  نّیبتلا  مدـع  و  إـبنلاب ،
، هظفحاف سردلا  تأرق  اذإ  و  کتجوز ، ّقح  عّیضت  الف  تجّوزت  نإ  و  هلبقتـساف ، رفـسلا  نم  مدق  نإ  و  هباکر ، ذخف  دیز  بکر  نإ  و  هنتخاف ،
اّمم ال کلذ  ریغ  یلإ  [ 45] اهوُّدُر َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  [، 44] اُوتِْصنَأ َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  هناحبس : هّللا  لاق 

. یصحی
: يرخا و  بولطملا ، تبثیف  هنّیبت  بجی  الف  إبنب  لداعلا  ءاج  ول  ام  لمـشی  قسافلا  ءیجم  مدـع  ّنإ  ةرات : [ 46] لاقی ام  داسف  رهظ  انرکذ  اّـمم  و 

فالخ وه  و  عوضوملا ، ءافتناب  ۀیفتنملا  یلع  ۀبلاسلا  لمح  بجوی  همدع  لجأل  قسافلا  ربخ  یف  نّیبتلا  بوجو  مدع  ۀـیآلا  لولدـم  لعج  ّنإ 
. رهاظلا

مکحلا ءافتنا  ۀـّیلقعلا - وأ  ۀـّیفرعلا  ۀـلالدلا  بسحب  موهفملا - ناک  هب  قسافلا  ءیجم  طرـشب  قساـفلا  ربخل  تبث  اذإ  مکحلا  ّنأ  داـسفلا  هجو 
وه و  طرـشلا - مدع  دنع  إبنب  لداعلا  ءیجم  ضرفف  هیف ، روکذـملا  طرـشلا  ءافتنا  دـنع  هیف  روکذـملا  عوضوملا  نع  قوطنملا  یف  روکذـملا 
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، موهفملا یف  یفتنی  یّتح  قوطنملا  یف  اـتبثم  نکی  مل  ّهنـأل  هب ، ءاـج  يذـّلا  لداـعلا  ربخ  نع  نّیبتلا  ءاـفتنا  بجوی  ـال  إـبنلاب - قساـفلا  ءیجم 
بلـسل اهبلـس  نوک  نیب  رمألا  راد  ۀـبلاس  ۀـّیظفل  ۀّیـضق  انه  سیل  و  عوضوملا ، ءافتناب  ۀـبلاسلا  ریغل  الباق  سیل  اـهلاثمأ  ۀـیآلا و  یف  موهفملاـف 

. عوضوملا ءافتنال  وأ  دوجوملا  عوضوملا  نع  لومحملا 
74 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لوبق یلع  موهفملا  ۀلالد  انمّلـس  ول  ّانا  نم  [، 47] اهریغ جراعملا و  نایبلا و  عمجم  ۀـینغلا و  ۀـعیرذلا و  ةّدـعلا و  یّکحم  یف  هدروأ  ام  یناثلا :
هب و لمعلا  نم  مدـنلا  یف  عوقولا  نمؤی  ربخ ال  لک  یف  نّیبتلا  بوجو  لیلعتلا  مومع  یـضتقم  ّنا  لوقن : نکل  ملعلل  دـیفملا  ریغلا  لداعلا  ربخ 

. لیلعّتلا روهظ  عم  حیجرتلا  و  موهفملا ، ضراعیف  الداع ، ربخملا  ناک  نا 
: همجرت

: هکنیا لوا  لاکشا  عافد ) لباق  ریغ  لاکشا  ود  )

هراشا

هژیو هب  تسوربور . فصو  موهفم  رابتعا  مدع  لاکشا  اب  دشاب ، قسف  ینعی  فصو  موهفم  رابتعا  هب  عجار  أبن ) هفیرـش  هیآ  هب   ) لالدتـسا رگا 
لیبق نیا  رد   ) هکاریز تسا . نینچنیا  أبن ) هفیرش  هیآ   ) هیف نحن  ام  رد  هچنانچ  درادن . ترابع  رد  دوجوم  فوصوم  رب  هیکت  هک  یفـصو  رد 

، هرهز نبا  دیس  یضترم ، دیس  لثم  یناسک  دارم  انعم  نیمه  دیاش  تسا . فصو  موهفم  زا  رتشیب  بقل  موهفم  هب  شتهابش  موهفم ، فاصوا )
ینبم هیآ  هب  لالدتسا  هک : دناهداد  خساپ  هنوگنیا  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  زا  هک  دشاب  هریغ  یّلح و  همالع  ققحم و  یـسربط ، مالـسالا  نیما 

. میتسین نآ  هب  لئاق  ام  هک  فلاخم ) موهفم   ) باطخ لیلد  رب  تسا 
نیا اب  دوشیم  راکـشآ  رگید  یتعامج  زا  ّیکحم  ملاعم و  بحاـص  زا  هچناـنچ  دـشاب ، طرـش  موهفم  راـبتعا  هب  روکذـم ) لالدتـسا   ) رگا و 
مدـع لیلد  هب  صحفت  نیبت و  مدـع  سپ  لداع .) ندروآ  ربخ  هن  و   ) تسا قساف  ندرواین  ربخ  هیطرـش ، هلمج  موهفم  هک  تسوربور  لاکـشا 

روطنامه تسین  موهفم  ياراد  هدش و  هدروآ  عوضوم  ققحت  نایب  يارب  هفیرش ) هیآ   ) اجنیا رد  هیطرش  هلمج  سپ  تسا . ربخ  ینعی  عوضوم 
. درادن دوجو  یموهفم  لیذ ، لاوقا  هلمج  زا  رگید  هلثما  رد  هک 

. نک هنتخ  ار  وا  يدش  راددنزرف  رگا  هنتخاف : ادلو  تقزر  نا 
. ریگب ار  شباکر  دش ، شبکرم  راوس  دیز  رگا  هباکر : ذخف  دیز  بکر  نا 

. ورب شلابقتسا  هب  تشگرب  ترفاسم  زا  دیز  رگا  هلبقتساف : رفسلا  نم  دیز  مدق  نا 
. نکن عیضت  ار  ترسمه  قح  يدرک ، جاودزا  رگا  کتجوز : ّقح  عّیضت  الف  تجّوزت  نا 

. دیهدارف شوگ  نآ  هب  دوشیم ، هدناوخ  نآرق  هک  ینامز  اُوتِْصنَأ : َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  دیامرفیم : ناحبس  يادخ  و 
نامه نیع  ای  هداد  باوج  نآ  زا  رتهب  هب  دـیهدیم  ار  یـسک  مالـس  باوج  هک  یناـمز  و  اـهوُّدُر : َْوأ  اـْهنِم  َنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 

زا هلثما  نیا  ریغ  دینک و  در  هدننکمالس  هب  ار  مالس 
75 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنتسین رصح  ّدح و  لباق  هک  يدهاوش  اهلاثم و 
: هک دوشیم  هتفگ  نییلوصا ) بناج  زا   ) هچنآ داسف  دش  هتفگ  روکذم  لاکشا  رد  هچنآ  زا 

نیاربانب تسین ، مزال  لداع  رابخا  زا  نیبت  سپ  دروآ ، يربخ  لداع  هک  دوشیم  يدروم  لماش  نّیبت  موزل  مدع  قساف و  ندرواین  ربخ  یهاگ 
. دوشیم تباث  بولطم 

ءافتناب هبلاس  رب  هیآ  لمح  ّتلع  ببـس و  ربخ ،)  ) نآ مدع  رطاخ  هب  تسا  قساف  ربخ  رد  نّیبت  بوجو  مدـع  نامه  هک  هیآ ، لولدـم  یهاگ  و 
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. تسا رهاظ  فالخ  رما  نیا  تسا و  عوضوم 

( روکذم هلاقم  داسف  هجو  )

: هک تسا  نیا  روکذم  هلاقم  داسف  هجو 
تلالد بسح  هب  شموهفم  دشاب ، قساف  شاهدـنروآ  هکنیا  طرـش  هب  دـش  تباث  رابخا  هطـساو  هب  یتقو  ربخ ) رد  نّیبت  بوجو  ینعی :  ) مکح

. دوشیم یفتنم  طرش  هک  ینامز  نآ ، رد  عقاو  روکذم و  عوضوم  زا  قوطنم  رد  روکذم  مکح  ءافتنا  زا : تسترابع  یلقع  ای  یفرع و 
. دوشیمن لداع  ربخ  زا  نّیبت  بوجو  ءافتنا  بجوم  تسا ، قساف  ندروآ  ربخ  نامه  هک  طرش  مدع  ماگنه  ربخ  هدنروآ  تلادع  ضرف  سپ :

يارب نآ  لاثما  هفیرش و  هیآ  نیا  رد  موهفم  سپ : دوش  بلس  نآ  زا  مکح  موهفم  رد  ات  هدشن  رکذ  قوطنم  رد  عوضوم  ناونع  هب  لداع  اریز 
(. دوش لمح  انعم  نیمه  رد  دیاب  و   ) درادن تیحالص  تیلباق و  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  زا  ریغ 

عوضوم زا  لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  ای  دـشاب  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هکنیا  نایم  دـشاب  ددرم  دـشاب و  هبلاـس  هک  تسین  ياهّیـضق  اـجنیا  رد  و 
(. دومن مود  مسق  رب  ار  نآ  دیاب  امازلا  سپ  تسا ، رهاظ  فالخ  یلّوا  هبلاس  نوچ  دوش : هتفگ  ات  . ) دشاب دوجوم 

( تسین باوج  لباق  هک  یمّود  لاکشا  )

هراشا

هدـش و تیاـکح  اـهنیا ، ریغ  و  لوصـالا ) جراـعم   ) و ناـیبلا ) عـمجم   ) و هینغ )  ) و ۀـعیرذ )  ) و لوصـالا ) ةّدـع   ) بتک زا  هـک  تـسا  يداریا 
: هکنیا زا  تسترابع 

: میئوگیم ام  یلو  لداع ، یملع  ریغ  ربخ  لوبق  رب  دراد  تلالد  أبن  هیآ  موهفم  هک  میریذپب  انمّلس 
زا هتـشاد و  دوجو  تمادن  رد  عوقو  لامتحا  نآ ، هب  لمع  زا  هک  يربخ  ره  رد  هک : تسا  نیا  هدمآ ) هیآ  لیذ  رد  هک   ) لیلعت مومع  ياضتقم 

. دشاب لداع  شربخم  دنچره  تسا  مزال  صحفت  نّیبت و  میتسین ، ناما  رد  نآ 
. مینک مدقم  موهفم  رب  ار  نآ  دیاب  ریزگان  تسا  لیلعت  روهظ  اب  حیجرت  نوچ  و  موهفم ، اب  دنکیم  ادیپ  ضراعت  لیلعت ) نیا  : ) نیاربانب

76 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

[48 [؟ تسیچ نتم  يادتبا  رد  امهدحا )  ) زا دارم  * 

ص76 ج4 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. لداع ربخ  تیجح  تابثا  تهج  هفیرش  هیآ  هب  کّسمت  رد  تسا  طرش ) موهفم   ) و فصو ) موهفم   ) قیرط ود  زا  ي 

؟ تسیچ فصولا )...  موهفم  رابتعا  یلا  اعجار  ناک  نا  لالدتسالا  ّنا   ) زا دارم  * 
: دیوگیم لکشتسم  هک  تسا  نیا 

رب دـنکیم  تلالد  دـشاب ، قساـف  قسف  رب  قلعم  صحفت  بوجو  ینعی  دـشاب ، فصو  موهفم  هار  زا  أـبن )  ) هفیرـش هیآ  هب  امـش  لالدتـسا  رگا 
: ینعی  ) مکح دوب ، لداع  ربخم  دش و  یفتنم  قسف )  ) فصو نیا  رگا  هکنیا :

. دیآیمن بجاو  نّیبت  دوشیم و  یفتنم  زین  نّیبت ) هب  رما 
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؟ تسیچ فصولا )...  یف  موهفملا  رابتعا  مدع  هّلحم  یف  قّقحملا  ّنا  هیفف :  ) ترابع زا  دارم  * 
موهفم ياراد  هّیفصو  هلمج  هک  تسا  تباث  ظافلا  باب  رد  هکنیا : رب  ینبم  فصو  موهفم  قیرط  زا  لالدتـسا  هب  تسا  لکـشتسم  دوخ  خساپ 

. تسا میقع  روکذم  لالدتسا  اذل  دنکیمن و  ادع  ام  یفن  ءیش  تابثا  هک ، ارچ  دنکیمن ، ءافتنالا  دنع  ءافتنا  رب  تلالد  تسین و 
؟ تسیچ فوصوم )...  یلع  دمتعملا  ریغلا  فصولا  یف  اصوصخ   ) ترابع زا  دارم  * 

نیا هک  ارچ  درادـن ، موهفم  دـشابن ، روکذـم  ترابع  رد  ناشفوصوم  هک  یفاصوا  یلوا ، قیرط  هب  درادـن ، موهفم  فصو  رگا  هک : تسا  نیا 
. هّیفصو هلمج  هب  ات  دنرتهیبش  بقل  هب  اهفصو  زا  هنوگ 

؟ تسا هنوگچ  دراد  دوجو  فوصوم  رب  دمتعم  ریغ  فصو  فوصوم و  رب  دمتعم  فصو  رد  هک  یتوافت  نایب  * 
: دوش هتفگ  دنافوصوم  رب  دمتعم  هک  یفاصوا  رد  دراد  ناکما  هک  تسا  وحن  نیدب 

، دیآیم مزال  وغل  هنرگو  دوش  دوبان  فوصوم  نیا  زا  دیاب  زین  مکح  نالف  فصو ، نیا  ندوبن  اب  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  دـیاب  فصو  ندروآ 
؟ ارچ درادن ، ییاج  قوف  نخس  فوصوم ، رب  دمتعم  ریغ  فصو  دروم  رد  نکل  دوشیمن . رداص  میکح  يالوم  زا  هدوب و  لطاب  وغل  و 

: هک روطنامه  تسا و  بقل  مسا و  لثم : هدش و  رکذ  ناونع  دوخ  هکاریز 
. تسا يرگید  عوضوم  هک  ارچ  درادن ، تلالد  رکب  هب  مارکا  بوجو  مدع  رب  ادیز ، مرکا  - 1

. تسا يرگید  عوضوم  هک  ارچ  درادن ، تاداس  ماعطا  بوجو  مدع  رب  تلالد  تسا  بقل  هک  ریقفلا  معطا  و  - 2
. درادن لهاج )  ) ملاع ریغ  بوجو  مدع  رب  تلالد  ملاعلا  مرکا  و  - 3

مدع رب  تلالد  تسا  مکح  عوضوم  هک  قساف  فصو  ینعی  تسا . لیبق  نیمه  زا  مه  هیف  نحن  ام 
77 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لطاب  لالدتسا  هیحان  نیا  زا  اذل  و  درادن . تسا  ياهدحیلع  عوضوم  هک  لداع  ربخ  رد  نّیبت  بوجو 
؟ دومن هدافتسا  رابتعا )  ) ریبعت ای  هملک و  زا  ترابع  رد  خیش  ارچ  * 

. تسا یحماست  يریبعت 
هک هن  ای  تسا  تّجح  فصو  موهفم  تسا  هتفگ  تسا  يورغـص  ثحب  کـی  هک  هن ؟ اـی  دراد  موهفم  فصو  دـیوگب : هکنیا  ياـج  هب  ینعی :

. تسا يوربک  ثحب  کی 
یقباـطم و لولدـم  اریز  تسا  یعطق  نآ  تیجح  دـمآ  هک  موـهفم  هنرگو  تسا  نتـشادن  نتـشاد و  موـهفم  ناـمه  ناـشدارم  لاـح  ّيا  یلع 

. دناتیجح ياراد  ود  ره  موهفم  قوطنم و  یمازتلا 
؟ تسیچ طرشلا )... » موهفم   » رابتعاب ناک  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. دنرادن موهفم  هیطرش  تالمج  زا  هنوگنیا  میئوگیم : دشاب  طرش  موهفم  قیرط  زا  أبن  هیآ  هب  امش  لالدتسا  رگا  هک : تسا  نیا 
؟ دنرادن موهفم  هیطرش  تالمج  زا  یخرب  ارچ  تسیچ و  ریخا  خساپ  زا  دارم  * 

: تسا هنوگ  ود  رب  فقوت  نیا  یهتنم  تسا ، طرش  رب  فّقوتم  ءازج  هّیطرش  تالمج  رد  هک : تسا  نیا 
هک دـنکیم  كاردا  لقع  ینعی : ءازج ، يارب  تسا  عوضوملا  مامت  طرـش  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  تسا و  یلقع  فقوت  نیا  یخرب  رد  - 1

. درادن یظفل  روهظ  هب  یطبر  تسا و  لاحم  ءازج  ققحت  نآ ، مدع  اب  ققحم و  ءازج  طرش ، ققحت  اب 
رب بترتم  طرـش  ینعی : دوب . دـهاوخن  مه  مکح  دوبن ، عوضوم  هک  یناـمز  تسه و  زین  مکح  تسه  عوضوم  هکیماداـم  رگید : تراـبع  هب 

. تسا درومیب  انعمیب و  هنتخ  اساسا  نآ  نودب  تسا و  دلو  ناتخ ، عوضوم  هک  هنتخاف ) ادلو  تقزر  نا   ) لثم تسا ، عوضوم  ققحت 
رابتعا ربتعم  نکل  تسین  ءیـش  ود  نایم  یفقوت  لقع  مکح  هب  ینعی : تسا ، يرابتعا  فقوت  نیا  هیطرـش  ياههلمج  زا  رگید  یخرب  رد  و  - 2

. نک مارکا  ار  وا  دمآ  دیز  رگا  همرکاف ) دیز  ءاج  نا  : ) لثم دشاب  يرگید  رب  فقوتم  یکی  هک  دنکیم 
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. دومن مارکا  ار  دیز  ناوتیم  زین  دیز  ندماین  اب  هک  ارچ  دیز . ندمآ  ءیجم و  هن  تسا و  دیز  دوخ  اجنیا  رد  مارکا  عوضوم  هک  تسا  یهیدب 
. تسا ققحت  لباق  ءازج  زین  طرش  نودب  سپ 

؟ ارچ تسا و  موهفم  دقاف  روبزم  ضرف  ود  زا  کیمادک  * 
یعوضوم نامه  زا  مکح  بلس  زا : تسترابع  موهفم  اریز ، دشاب . هدش  هدروآ  عوضوم  ققحت  روظنم  هب  طرش  هک  يدروم  ینعی : لوا  ضرف 

. تسا عوضوم  ءافتنا  هب  دنتسم  هکلب  تسین  موهفم  باب  زا  شئافتنا  نکل  دوشیم  یفتنم  مکح  عوضوم ، ءافتنا  اب  هک  تسا  قوطنم  رد  هک 
78 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تساجک رد  دننکیم  راکنا  ار  نآ  دّیس  وچ  يدارفا  دناهیطرش و  تالمج  رد  فصو  موهفم  هب  لئاق  روهشم  دنیوگیم  هکنیا  سپ  * 
. دنامود مسق  لیبق  زا  هک  تسا  ياهیطرش  تالمج  رد 

؟ ارچ تسا و  روبزم  ضرف  ود  زا  کیمادک  زا  أبن  هیآ  رد  هیطرش  هلمج  * 
( قساف ءیجم  مدـع  ینعی :  ) عوضوم نیا  ءافتنا  اب  هک  تسا  قساف  نداد  ربخ  ناـمه  نیبت  بوجو  يارب  زا  عوضوملا  ماـمت  اریز  لوا ، مسق  زا 

الـصا ینعی : تسا . عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  باب  زا  هکلب  یموهفم ، تلالد  باب  زا  هن  هتبلا  تسا ، یفتنم  زین  ربخ ) بوجو  نیبت  ینعی :  ) مکح
. هدومن رکذ  بلطم  لیذ  رد  خیش  هک  يرگید  هلثما  رد  اذکه  و  دشاب . یمکح  ات  تسین  یعوضوم 

؟ تسیچ لاقی )...  ام  داسف  رهظ  انرکذ  اّمم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. دش رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دنراد ، هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  بیرقت  رد  ملاعم  بحاص  هک  تسا  ینایب  لاطبا 

؟ تسیچ أبن  هیآ  هب  لالدتسا  بیرقت  لوا و  لاکشا  زا  ملاعم  بحاص  خساپ  * 
. دوشیم هدیمهف  بلطم  ود  لّوا  لاکشا  نایب  زا  دیامرفیم :

؟ تسیچ لوا  بلطم  * 
لباـق هتـشاد و  قـالطا  موهفم  نیا  هک  تسا  قساـف  ءیجم  مدـع  تروص  رد  نیبت  بوجو  مدـع  هیآ ، موهفم  دـناهتفگ : یخرب  هک  تسا  نیا 

: تسا درف  ود  رب  قدص 
، تسا ءیجم  یکی  تسا . عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هکلب  دـشاب ، بجاو  نیبت  ات  تسین  يربخ  الـصا  ینعی : تسا ، قساـف  ءیجملا  مدـع  یکی 

مکح تسه ، ربـخ  هک  ارچ  تسا ، لومحم  ءاـفتنا  هب  هبلاـس  ینعی : تسا  لداـع  هکلب  تسین ، قساـف  شاهدـنروآ  نکل  تسه ، يربـخ  ینعی :
. درادن مزال  نیبت  دروآ  يربخ  لداع  رگا  سپ : درادن . ار  نیبت  بوجو 

: لاح دراد . تلالد  لداع  ربخ  رد  نیبت  بوجو  مدـع  رب  شقالطا  اب  دوشیم و  مه  لداع  درف  لـماش  هتـشاد و  قـالطا  هیآ  موهفم  نیارباـنب :
. نّیبت الب  در  ای  تسا و  نّیبت  الب  لوبق  ای  دشن ، بجاو  نّیبت  یتقو 

. تسا دّرجم  دحاو  لداع  ربخ  ّتیجح  يانعم  نیا  و  یناثلا ، لامتحا  نّیعتف  تسا ، لطاب  مود  لامتحا 
؟ تسیچ لّوا  بلطم  هب  خیش  خساپ  * 

: هک تسا  نیا  میهافم  نوناق  دیوگیم :
رد توافت  اهنت ، تسا و  لومحم  نامه  مه  لومحم  هکنانچ  تسا  قوطنم  رد  عوضوم  ناـمه  موهفم ، رد  عوضوم  دـشاب ، هّیلمح  هیـضق  رگا 

یفنم موهفم  دشاب ، تبثم  قوطنم  رگا  ینعی : تسا . تابثا  یفن و 
79 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دش دهاوخ  تبثم  موهفم  دش  یفنم  قوطنم  رگا  دش و  دهاوخ 

هدـش و هبلاس  هبجوم ، اهنت  ینعی : ءازج  نامه  مه  ءازج  تسا و  موهفم  رد  طرـش  ناـمه  قوطنم  رد  طرـش  دـشاب ، هیطرـش  هیـضق  رگا  و  - 2
. دوشیمن ضوع  تسا و  طرش  عوضوم و  نامه  طرش  ای  عوضوم و  نکل  سکعلاب ،
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: میئوگیم روکذم  نوناق  ظفح  اب 
. درواـین ربـخ  یقـساف  رگا  هک  تسا  نیا  موهفم  قساـف و  هیآ ، قوطنم  رد  عوضوم  هک  دروآ ، يربـخ  قساـف  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  قوطنم 

موهفم دـیتفگ : هکنیا  اما : تسا  راگزاس  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  اب  بلطم  نیا  تسا و  قوطنم  رد  عوضوم  ناـمه  موهفم ، رد  عوضوم  سپ :
. دوشیم لماش  مه  ار  لداع  ربخ  شقالطا  ببس  هب  فصو  ای  طرش و 

: میئوگیم
لداع میـسق  قساف  تسا و  عوضوم  قوطنم  رد  قساف )  ) هکاریز ارچ ؟ دوش . عوضوم  زین  موهفم  رد  ات  دوبن  عوضوم  قوطنم ، رد  لداع  ناونع 

. تسا یلّوا  درف  دارم  انیعم  هکلب  دومن ، هدارا  موهفم  زا  ار  مود  درف  ناوتیمن  تسین  لداع  زا  يربخ  قوطنم  رد  یتقو  بوخ  تسا .
؟ دیهد حیضوت  ار  لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  زا  دارم  * 

دیز هک  ملاعب . سیل  دـیز  لثم  میئامن ، بلـس  تسا  دوجولا  ضورفم  هک  یعوضوم  زا  ار  لومحم  هک  تسا  ییاجنآ  لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس 
ملاع ات  تسین  يدیز  ملاعب ، سیل  دـیز  لثم : عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  يایاضق  رد  هکنآ : لاح  تسین و  سولج  ای  ملع و  ياراد  نکل  تسه ،

 ... هک ات  تسین  يرسپ  ملاعب ، سیل  هّللا  نبا  لثم : ای  دشاب ،
؟ تسیچ هیطرش  يایاضق  رد  هدعاق  ياضتقم  یلّوا و  لصا  قوف  فیرعت  هب  هجوت  اب  * 

. دنشاب لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  هک : تسا  نیا 
( أبن هیآ  هب  لالدتسا  بیرقت  لوا و  لاکشا  زا  ملاعم  بحاص  خساپ  رد  ( ؟ تسیچ مّود  بلطم  * 

: دش هتفگ  هک  لوا  لاثم  لثم  تسا  عوضوم  ءافتنا  هب  ام  هبلاس  هک  دش  تباث  صاخ  لیلد  اب  اجره  - 1
. درادن يدنزرف  ادخ  دیوگیم : نآرق  ناهرب و  تسا و  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هک  ملاعب ، سیل  هّللا  نبا 

دمآ لامتحا  ود  هک  اجره  نکل  ملاعب ، سیل  دـیز  رد  لـثملا : یف  تسا . لومحم  ءاـفتنا  هب  هبلاـس  هک  میدومن  لـصاح  نیقی  هک  اـجره  و  - 2
: هک عیطمب ، سیل  دیز  دبع  لثم :

. دشاب عیطم  ات  درادن  يدبع  دیز  الصا  هک  دراد  لامتحا  - 1
. تسین عیطم  هک  تسا  يدبع  نکل  تسا ، دبع  ياراد  اعقاو  دیز  هک  دراد  لامتحا  - 2

80 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. لومحم ءافتنا  هب  هبلاس  ینعی : تسا ، مود  لامتحا  دارم  میئوگیم : هدرک  هدافتسا  روبزم  لصا  زا  لاح :

؟ تسیچ روکذم  همدقم  زا  بلطم  لصاح  * 
: ینعی دشاب ، دارم  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  دراد ، لامتحا  اذل : تسا و  هبلاس  هیضق  کی  هفیرش  هیآ  موهفم  زین ، هیف  نحن  ام  رد  هک : تسا  نیا 

شربخم نوچ  نکل  تسه ، يربخ  ینعی : دشاب ، دارم  لومحم  ءافتنا  هب  هبلاس  دراد  لامتحا  دشاب و  هتـشاد  مزال  نیبت  ات  درادـن  دوجو  يربخ 
. تسا مامت  لالدتسا  اذل  مینکیم و  لمح  یناث  لامتحا  رب  ار  هیآ  موهفم  قوف ، نوناق  ساسا  رب  لاح : درادن  مزال  نیبت  تسا  لداع 

؟ تسیچ مّود  بلطم  هب  خیش  خساپ  * 
هیـضق ءادتبا  أبن ، هیآ  رد  یلو  تسامـش . اب  قح  دورب  نآ  رد  روکذم  لامتحا  ود  ياراد  دـشاب و  هبلاس  ياهیـضق  ادـتبا  زا  رگا  هک : تسا  نیا 
قوطنم عباـت  مه  يریگموهفم  رد  مینکیم ، يریگموهفم  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  هبجوم  هیطرـش  هیـضق  کـی  هکلب  درادـن ، دوـجو  ياهبلاـس 

تـسا نینچ  زین  موهفم  رد  دوب ، قساـف  قوطنم  عوضوم  هکلب  دوبن  لداـع  زا  يربـخ  قوطنم  رد  هک  اـجنآ  زا  و  قوف ، نوناـق  عباـت  هن  میتـسه 
: نیاربانب

. تسا مامتان  لالدتسا  سپ  اموهفم ، هن  تسا و  هدافتسا  لباق  هیآ  زا  اقوطنم  هن  لداع  مکح 
؟ دوب هچ  لوا  لاکشا  لصاح  * 
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. دشاب بولطم  رب  لیلد  ات  تسین  موهفم  ياراد  هیآ  ینعی : درادن . دوجو  یضتقم  أبن ، هیآ  رد  هک  دوب  نیا 
؟ تسیچ مود  لاکشا  * 

، یـضتقم دوجو  نکل ، دشاب  طرـش  ای  فصو و  موهفم  ياراد  هیآ  ینعی : دـشاب  هتـشاد  دوجو  یـضتقم  أبن  هیآ  رد  هک  انمّلـس  هک : تسا  نیا 
ریثأـت يولج  هک  دراد  دوجو  أـبن  هیآ  دوخ  رد  یگرزب  عناـم  هکنآ ، لاـح  تسا و  زاـین  دروم  مه  عناـملا  مدـع  هکلب  تسین ، ریثأـت  رد  یفاـک 

: زا تسترابع  عنام  نآ  و  دریگیم ، زین  ار  یضتقم 
. هیآ لیذ  رد  لیلعت  مومع 

. دینک نایب  تسیچ ؟ قوف  بلطم  زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

هتخادرپ مکح  نیا  هفـسلف  هب  هیآ  لیذ  نکل  تسا ، قساف  ربخ  دروم  رد  نیبت  بوجو  دراد و  قساف  ربخ  هب  صاصتخا  هیآ  ردـص  هچرگا  - 1
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و 

ربخ نایم  ود  ره  رد  تمادـن  لامتحا  لیلد  هب  ینعی : دراد . میمعت  طاـنم  راـیعم و  نیا  تسا و  تمادـن  رد  عوقو  لاـمتحا  نیبت ، بوجو  تلع 
هب مه  لداع  ربخ  رد  دیاب  هدـش ، بجاو  نیبت  تمادـن  لامتحا  لیلد  هب  قساف  ربخ  رد  رگا  سپ : تسا  كرتشم  یّنظ  قساف  ربخ  یّنظ و  لداع 

. دننکیم ضراعت  مه  اب  هیآ  ردص  موهفم  روهظ  اب  لیذ  لیلعت  مومع  هاگنآ  دشاب ، بجاو  نیبت  لیلد  نیمه 
81 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناّصاخ یتهج  زا  ّماع و  یتهج  زا  کیره  ینعی : تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  نایم  تبسن  - 2
. یملع ریغ  هچ  یملع و  هچ  دوشیم  لداع  ربخ  قلطم  لماش  هفیرش : هیآ  موهفم  اما  - 3

. لداع ربخ  هچ  قساف و  ربخ  هچ  دراد ، مدنلا  لمحتم  ای  یملع و  ریغ  ياهربخ  قلطم  تیجح  مدع  رب  تلالد  هفیرش : هیآ  لیلعت  اما  و 
تسین و نآ  لماش  لیلعت  یلو  دوشیم  نآ  لماش  موهفم  هک  تسا  یملع  لداع  ربخ  موهفم ، هیحان  زا  لیلعت  موهفم و  نایم  قارتفا  هداـم  - 4

یملع ریغ  لداع  ربخ  ود ، نآ  نایم  عامتجا  هداـم  تسا و  یملع  ریغ  قساـف  ربخ  لـیلعت ، مومع  هیحاـن  زا  لـیلعت  موهفم و  ناـیم  قارتفا  هداـم 
لامتحا هک  ارچ  تسا  مزـال  نیبت  مه  اـجنیا  رد  دـیوگیم : لـیلعت  یلو  تسا  تّجح  تسین و  مزـال  نیبت  اـجنیا  دـیوگیم : موهفم  هک  تسا 

. تسه تمادن 
رد لیلعت  روهظ  هکاریز  دوشیم  مّدقم  موهفم  مومع  رب  لیلعت  مومع  ام  رظن  هب  هک  دننکیم ، ضراعت  عامتجا  هدام  رد  لیلعت  موهفم و  لاح :

یعبت هک   ) یمازتلا یموهفم و  تلالد  زا  یقباـطم ، یقوطنم و  تلـالد  و  تسا ، یموهفم  هیآ  ردـص  روهظ  هکنآ  لاـح  یقوطنم و  هیآ ، لـیذ 
. تسا فیعض  رب  يوق  مّدقت  ّهلدا ، ماظن  رد  نوناق  تسا و  يوقا  تسا )

؟ تسیچ رگید  ترابع  هب  روکذم  لاکشا  لصاح  بابللا و  ّبل  * 
نودـب تسا و  تجح  لداع  زا  رداص  یملع  ریغ  ربخ  هک : تسا  نیا  فصو ) اـی  طرـش و  زا  معا   ) هیآ ردـص  موهفم  دـنچره  هک : تسا  نیا 

: میئوگیم ام  نکل  دوش ، عقاو  لمع  دروم  دیاب  نیبت ، بوجو 
نیا قساف  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  هجو  هک : تسا  نیا  هدـش  دراو  قساف  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  يارب  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  هک  یتّلع  دافم 

فـصو و  يراج ، یملع  ریغ  رابخا  مامت  رد  تلع  نیا  لاح : دوش  ینامیـشپ  لوصح  بجوم  اسبهچ  تسین ، یعطق )  ) یملع نوچ  هک : تسا 
صحفت مه  لداع  یملع  ریغ  ربخ  رد  هک  تسا  مزال  صّـصخی ، امک  مّمعی  ۀـّلعلا  ياضتقم : هب  درادـن و  نآ  رد  یتلاخد  قسف ، اـی  تلادـع و 

. دوش لمع  نادب  دیابن  عقاو ، اب  نآ  تقفاوم  تحص و  هب  ملع  لوصح  نودب  هدش و 
. دومن لمع  لیذ  هب  دیاب  تسا  لیذ  اب  حیجرت  نوچ  نکل  هدش ، عقاو  ضراعت  هیآ ، لیذ  رد  لیلعت  قوطنم  هیآ و  ردص  موهفم  نایم  سپ :

؟ تسیچ مود )  ) روکذم لاکشا  نوماریپ  خیش  رظن  * 
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. دوشیم هتخادرپ  نآ  هب  يدعب  نتم  رد  هک  هدرک  دراو  لاکشا  نیا  هب  ار  يداریا  خیش  بانج 
82 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
بجی نکل  ملعلل - دـیفملا  ریغلا  لداعلا  ربخ  یه  و  عامتجالا - ةّدام  یف  ناضراعتیف  هجو  نم  اـمومع  ناـک  نا  اـمهنیب و  ۀبـسنلا  ّنا  لاـقی : ـال 

ربخ ّنال  اوغل ، ناـک  ملعلل  دـیفملا  لداـعلا  ربخ  یف  هدروم  رـصحنا  هنع و  جرخ  ول  ذا  هیف ، عاـمتجالا  ةداـم  لاـخدا  موهفملا و  مومع  میدـقت 
نم اقلطم  ّصخا  موهفملا  نوکیف  اعم ، موهفملا  قوطنملا و  نع  جراخ  ملعلل  دـیفملا  ربخلا  لـب  لـمعلا ؛ بجاو  اـضیا  ملعلل  دـیفملا  قساـفلا 

. لیلعّتلا مومع 
مدع یف  لیلعتلا  مومع  روهظ  نیب  ضراعتلا  یعّدـن  ّانأ  ّالإ  مّلـسم ، لیلعتلا  مومع  نم  اقلطم  ّصخأ  موهفملا  ّنأ  نم  اریخأ  هرکذ  ام  لوقن : ّانأل 

ۀلمجلا ّولخب  مکحلا  موهفملا و  حرطف  موهفملا . توبث  یف  ۀّیفـصولا  وا  ۀّیطرـشلا  ۀـلمجلا  روهظ  ّیملعلا و  ریغلا  لداـعلا  ربـخب  لـمعلا  زاوـج 
: هلوقب ةّدعلا  ّیکحم  یف  راشأ  هیلإ  و  لیلعتلا . یف  صیصختلا  باکترا  نم  یلوأ  موهفملا  نع  ۀّیطرشلا 

[49 «] لیلد لیلعتلا  و  لیلدل ، باطخلا  لیلد  كرت  عنمن  «ال 
صّـصخملاب الّوأ  کلذ  صاصتخال  ۀـفلاخملا ، موهفمب  ّماعلا  صیـصخت  زاوج  نم  رثکـألا ، هیلع  و  ّقحلا ، وه  اـمل  ةاـفانم  کـلذ  یف  سیل  و 

مومعلا و یف  ۀـّلعلا  عبتی  لولعملا  ّنأ  فرعلا  دـنع  رهاظلا  ّناف  لولعملا ، ۀـّلعلا و  یف  هانعنم  دـحاولا  مالکلا  یف  هناـیرج  مّلـس  ول  و  لـصفنملا .
. صوصخلا

دارفألاب هصّـصخیف  ضماح ،» ّهنأل  ناّمرلا  لکأت  ال  : » لئاقلا لوق  یف  امک  ظفللا . بسحب  اّماع  ناک  نإ  لولعملا و  دروم  صّـصخت  ةرات  ۀّلعلاف 
. هیف ۀضومحلا  ۀبلغل  ناّمرلا  یف  دییقتلا  مدع  نوکیف  ۀضماحلا .

وا ناوسنلا ، کل  اهفصی  یتلا  ۀیودألا  برشت  ال  : » لئاقلا لوق  یف  امک  اّصاخ ، ۀّیظفللا  ۀلالدلا  بسحب  ناک  نإ  لولعملا و  مومع  بجوت  دق  و 
«. هررض نمأت  ّکنأل ال  هبرشت ، الف  ءاود  ةأرما  کل  تفصو  اذإ 

ۀتکنل لاّهجلا  نیب  نم  رکذـلاب  ناوسنلا  صیـصخت  نوکی  و  ناک ، فصاو  ّيأ  نم  هررـض  نمؤی  ءاود ال  ّلک  یف  ّماع  مکحلا  ّنأ  یلع  ّلدـیف 
. مّلکتملا اهظحال  ۀّماع  وا  ۀّصاخ 

دارملا ّنأ  یلع  ّینبم  داریالا  اذـه  و  [ 50] جراعملا یف  هیلع  هّبن  امک  دـیلولا ، قسف  یلع  هیبنتلا  هیف  ۀـتکنلا  ّلعلف  لیبقلا ، اذـه  نم  هیف  نحن  ام  و 
. هقاقتشا یضتقم  وه  امک  ّیملعلا  نّیبتلا  وه  نّیبتلاب 

83 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( مود لاکشا  رب  لاکشا  )

اب لداع ، یملع  ریغ  ربخ  ینعی : عامتجا  هدام  رد  و  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  لیلعت ، روهظ  هیآ و  ردص  موهفم  نایم  تبـسن  هچرگا 
. تسا بجاو  موهفم  مومع  رد  عامتجا  هدام  ندرک  لخاد  لیلعت و  روهظ  رب  موهفم ، مومع  مدقت  نکل  دننکیم ، ضراعت  رگیدکی 

وغل و یموهفم ) نینچ   ) دوش عقاو  لداـع  یملع  ربـخ  ارـصحنم  موهفم  دروم  دوـش و  جراـخ  موـهفم  نآ  زا  لداـع  یملع  ریغ  ربـخ  رگا  اریز 
سپ تسا ، جراـخ  ود  ره  موـهفم  قوـطنم و  زا  زین  یملع  ربـخ  هکلب  تسا ، لـمعلا  بجاو  تجح و  زین  یملع  ربـخ  هک  ارچ  تسا ، هدوـهیب 

(. دوشیم مدقم  نآرب  اذل  و  ، ) لیلعت قوطنم  زا  دوشیم  قلطم  ّصخا  موهفم 

( لاکشا لصا  زا  خیش  خساپ  )
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. تسین حیحص  روکذم  لاکشا 
هکنیا ّالا  تسا ، ملسم  یعطق و  دوش ، مدقم  نآرب  دیاب  سپ  تسا ، قلطم  ّصخا  لیلعت  مومع  هب  تبسن  موهفم  هک  دش  هتفگ  اریخا  هچنآ  اریز 

هب لمع  زاوج  مدع  رد  لیلعت  مومع  روهظ  نایم  لداع  یملع  ریغ  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  رد  لیلعت  مومع  روهظ  نایم  هک  مینکیم  اعدا  ام 
یلاخ هب  مکح  هدـش و  حرط  موهفم  سپ  دراد ، دوجو  ضراـعت  موهفم ، توبث  رد  هیفـصو  اـی  هّیطرـش  هلمج  روهظ  لداـع و  یملع  ریغ  ربخ 

. تسا لیلعت  مومع  رد  صیصخت  باکترا  زا  رتراوازس  موهفم  زا  هّیفصو  ای  هیطرش  هلمج  ندوب 

( أبن هیآ  هب  کّسمت  هب  یسوط  خیش  لاکشا  )

هراشا

عفر كرت و  ام  هک : تسا  هدومن  هراشا  لیذ  حرش  هب  هدش  تیاکح  لوصالا  ةّدع  باتک  رد  هک  روطنآ  مود ،)  ) لاکشا نیا  هب  یسوط  خیش 
ندوبن تجح  رب   ) تسا لیلد  دوخ  هیآ ) رد  دراو   ) لیلعت و  مینکیمن ، عنم  لیلد ، هطـساو  هب  ار  فلاخم ) موهفم  ینعی :  ) باطخ لـیلد  زا  دـی 

(. لداع یملع  ریغ  ربخ 
شصاصتخا رطاخ  هب  تسین ، یتافانم  فلاخم ) موهفم  هطساو  هب  ماع  صیصخت  زاوج   ) هّیملـسم هدعاق  اب  تفلاخم ) موهفم  كرت   ) نآ رد  و 

عنم لولعم  ّتلع و  هب  تبـسن  ار  نآ  دـشاب ، ملـسم  مه  لصّتم  صّـصخم  دـحاو و  مالک  رد  شنایرج  رگا  ایناث  لصفنم ، تاصـصخم  هب  الوا 
، هدرک

84 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ّتلع  عبات  صوصخ  مومع و  رد  لولعم ، فرع  رظن  زا  اریز  میریذپیمن .

ّهنال نامّرلا  لکأت  ال   ) لئاق نخـس  نیا  رد  هچنانچ  دـهدیم ، صیـصخت  ظفل  بسح  هب  تسا  ماع  هکنیا  اب  ار  لولعم  دروم  تلع  یهاگ  سپ :
دهدیم صاصتخا  شرت  رانا  صوصخ  هب  ار  ندروخ  زاوج  مدـع  ناـّمرلا ،) لـکأت  ـال  يارب  تسا  تلع  هک   ) ضماـح ّهنا  تراـبع  ضماـح )

( یـشرت  ) هبلاغ تلاح  رطاخ  هب  شرت ،)  ) تضومح دیق  هب  ناّمر )  ) لولعم دییقت  مدـع  سپ  تسا ) نیریـش  شرت و  رانا  زا  معا  نامر  هچرگا  )
. تساهرانا رد 

: هک تسا  هدش  دراو  لیذ  نخس  رد  هچنآ  ریظن  دشاب  صاخ  یظفل  تلالد  بسح  هب  دنچره  دوشیم ، لولعم  میمعت  بجوم  تلع ، یهاگ  و 
(. ناوسنلا اهفصت  یّتلا  ۀیودالا  برشت  ال  - ) 1

. دیشونن دننکیم ، فیصوت  امش  يارب  نانز  هک  ییاهوراد 
(. هررض نمأت  کنال ال  هبرشت  الف  ءاود  ةأرما  کل  فصو  اذا  - ) 2

. یتسین ناما  رد  نآ  ررض  زا  هک  اریز  ماشاین ، ار  نآ  هدرک  فیصوت  امش  يارب  ار  یئوراد  ینز  یتقو 
تیمومع هیودا ) برـش  زاوج  مدع  ینعی   ) مکح هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  دنتـسین ) ناما  رد  نآ  ررـض  زا  اریز   ) ّتلع قوف ، ترابع  رد  سپ :

ناونس نداد  صاصتخا  و  دشاب . هک  ياهدننکفصو  ره  بناج  زا  و  تسین . نومأم  شررض  زا  ناسنا  هک  دوشیم  یئاود  ره  لماش  هتـشاد و 
هتفرگ رظن  رد  ار  نآ  ملکتم  هک  تسا  صاخ  ای  ماع و  ياهتکن  تیاعر  ظاحل  هب  ناهج  مامت  نایم  رد  رکذ  هب  ۀیودالا ) برشت  ال   ) لولعم رد 

ار ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  هداد و  میمعت  ار  مکح  هیآ ) لیذ  لیلعت   ) ینعی تسا . لیبق  نیا  زا  دـشاب  أبن  هیآ  هک  نخـس  دروم   ) هیف نحن  ام  و 
(. لداع ای  دشاب  قساف  شربخم  هچ  دیامنیم  تسین  ملع  دیفم  هک  يربخ  ره  لماش 

. تسا هداد  رکذت  جراعم  رد  ققحم  ار  نآ  هچنانچ  تسا ، دیلو  قسف  رب  نداد  یهاگآ  لولعم ) رد  قساف  رکذ   ) هتکن نیا  رد  دیاش  سپ 
. تسا نینچنیا  هملک  نیا  قاقتشا  ياضتقا  هچنانچ  دشاب ، یملع  نیبت  نیبت ،)  ) زا دارم  هکنیا  رب  تسا  ینتبم  یمود )  ) داریا نیا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خیش  لاکشا  نتم  رد  خلا ) موهفملا ...  مومع  میدقت  بجی  نکل   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک ارچ  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  نآ  لیذ  لیلعت  اب  هیآ  موهفم  نایم  تبسن  هک  میراد  لوبق  هچرگا  هک  تسا  نیا 

. یملع ریغ  هچ  دشاب  یملع  شربخ  هچ  قساف ، ریغ  ربخ  رد  صحفت  نیبت و  بوجو  مدع  زا : تسترابع  شدافم  موهفم ، - 1
( لیلعت موهفم و   ) ود نیا  هجیتن  رد  قساف  هچ  دـشاب و  لداع  شربخم  هچ  یملع ، ریغ  ربخ  رابتعا  مدـع  زا  تستراـبع  شلولدـم  لـیلعت  و  - 2

: دنالیذ حرش  هب  قارتفا  هدام  ود  عامتجا و  هدام  کی  ياراد 
. دنادیمن ربتعم  ار  نآ  لیلعت  دنادیم و  ربتعم  ار  نآ  موهفم  هک  تسا  لداع  یملع ، ریغ  ربخ  عامتجا  هدام  - 1

. دنادیمن ربتعم  ار  نآ  لیلعت  مه  دراد و  ضراعت  نآ  اب  موهفم  مه  هک  تسا  قساف  یملع ، ریغ  ربخ  موهفم ، فرط  زا  ناشقارتفا  هدام  - 2
. درادن ضراعت  نآ  اب  مه  لیلعت  دنادیم و  ربتعم  ار  نآ  موهفم  هک  تسا  لداع  یملع  ربخ  لیلعت ، هیحان  زا  ناشقارتفا  هدام  - 3

مدـقم لیلعت  روهظ  رب  هک  تسا  موهفم  مومع  نیا  هکلب  دـشاب ، مدـقم  موهفم  روهظ  رب  لیلعت  مومع  هک  تسین  هنوگنیا  لاـح  نیع  رد  نکل 
: رگید ترابع  هب  تسا . موهفم  مومع  رد  لخاد  عامتجا  هدام  تسا و 

مومع رد  ار  نآ  مینک و  لمع  موهفم  مومع  هب  دـیاب  هک  میلئاق  ام  لیلعت ، هب  ای  مینک  لمع  موهفم  هب  هک  تسا  رئاد  رما  هک  عاـمتجا  هداـم  رد 
. مینادب لخاد  موهفم 

؟ تسیچ هدروم )...  رصحنا  هنع و  جرخ  ول  ذا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  قوف ، بلطم  يارب  تسا  تلع  نایب 

؟ ارچ تسا ، وغل  یموهفم  نینچ  دوجو  مینک ، هصالخ  لداع  یملع  ربخ  رد  ار ، موهفم  ارصحنم  رگا 
اقوطنم و تسا ، ملع  دـیفم  هک  يربخ  هکلب  دـشاب ، قساف  شربخم  هکنیا  هچ  دوش و  رداـص  لداـع  زا  هچ  تسا  تجح  ملع ، دـیفم  ربخ  اریز 

. هجو نم  هن  دوشیم و  قلطم  صاخ ، موهفم  ماع و  لیلعت  نایم  تبسن  هجیتن : رد  تسا ، جراخ  هفیرش  هیآ  زا  اموهفم 
؟ تسیچ موهفملا )...  ّنا  نم  اریخا ، هرکذ  ام  لوقن : ّانال   ) ترابع زا  دارم  * 

هیآ هدوب و  نوریب  أبن  هیآ  هدودـحم  زا  یملع  ياهربخ  هک  اریز  ّمعا ، لـیلعت  تسا و  ّصخا  هیآ  موهفم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  قوف  هجیتن  لوبق 
قساف اهنآ  ربخم  هچ  تسین  ییاهربخ  نینچ  مکح  نایب  رد  هفیرش 
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. لداع هچ  دشاب و 

؟ تسیچ موهفم  لولدم  لیلعت و  دافم  دیئامرفب  باوج  لصاح  نایب  زا  لبق  * 
. قساف هچ  دشاب و  لداع  شربخم  هچ  تسین  ربتعم  یملع  ریغ  ربخ  هک : تسا  نیا  لیلعت  دافم  - 1

. تسا تجح  ربتعم و  لداع ، یملع  ریغ  ربخ  هک : تسا  نیا  موهفم  لولدم  - 2
؟ دوشیم لصاح  ياهجیتن  هچ  موهفم  اب  لیلعت  مامضنا  زا  * 

. بولطملا وهف  دشاب ، لداع  شربخم  هکنیا  رگم  تسا  ربتعم  ریغ  یملع ، ریغ  ربخ  ره  هک  هجیتن  نیا 
؟ تسیچ لیلعتلا )...  مومع  روهظ  نیب  ضراعتلا  یعّدن  ّانا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا ، روکذم  ریرقت  زا  باوج  لصاح 
نیا رد  ام  نخس  نکل  تسا ، لیلعت  مومع  زا  قلطم  ّصخا  موهفم ، هک  میریذپیم  دیدرگ ، جراخ  هیآ  دروم  زا  ءاملع  ربخ  دش و  هک  ینایب  اب 

: هک تسا 
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تیجح موهفم و  توبث  رد  هیفـصو  ای  هیطرـش و  هلمج  روهظ  و  لداع ) یملع  ریغ  ربخ  هب  لمع  زاوج  مدـع  ینعی :  ) لیلعت مومع  روهظ  نایم 
: دشابیم لمع  ود  زا  یکی  نایم  ددرم  رما  تسا و  رارقرب  ضراعت  لداع ، یملع  ریغ  ربخ 

. میریذپب دش ، لاکشا  رد  هک  يریرقت  نامه  هدز و  صیصخت  موهفم  هطساو  هب  ار  لیلعت  مومع  هکنیا  - 1
یلوا موهفم ، زا  هلمج  ّولخ  هب  مکح  نوچ  اما : و  درادـن . موهفم  هیفـصو  ای  هیطرـش و  هلمج  هک  میوش  مزتلم  هدرک و  در  ار  موهفم  هکنیا  - 2

. میرادن تسد  رد  لداع  یملع  ریغ  ربخ  رابتعا  رب  یلیلد  بیترت ، نیدب  هدش و  ّدر  موهفم  ریزگان  تسا ، صیصخت  زا 
؟ دیهد حیضوت  ار  کیره  دراد  دوجو  انبم  دنچ  ماع  رب  صاخ  میدقت  قوف و  بلاطم  نایب  رد  * 

: دراد دوجو  انبم  ود 
. روهشم يانبم  ینیئان 2 - يازریم  يانبم  - 1

؟ تسیچ ماع  رب  صاخ  میدقت  باب  رد  ازریم  يانبم  * 
معا دراد . مّدقت  رّـسفم  رب  رّـسفم  هنیرقلا و  وذ  رب  هنیرق  هک  تسا  نیا  هدعاق  و  ماع . رّـسفم  و  تسا ، ماع  رب  هّیفرع  هنیرق  ّصاخ ، هک  تسا  نیا 

؟ ارچ دشاب . يرگید  زا  ياوقا  یکی  ای  دنشاب و  يواسم  تلالد  ثیح  زا  ود  ره  هکنیا  زا 
. تسا مدقم  ماع  رب  صاخ  وه  امب  صاخ  هجیتن : رد  تسین . ربتعم  تلالد  توق  موکحم ، لیلد  رب  مکاح  لیلد  تموکح ، باب  رد  اریز 
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؟ تسیچ ماع  رب  صاخ  میدقت  باب  رد  دنوخآ  یسوط و  خیش  هلمج  زا  روهشم  يانبم  * 

رگا اذل  دوشیم ، مدقم  ماع  رب  فیعـضلا » یلع  ّيوقلا  مّدـقی   » مکح هب  تسا ، رتيوق  ماع  زا  تلالد  رظن  زا  ابلاغ  صاخ  نوچ  هک  تسا  نیا 
. تسین مدـقم  يرگید  رب  کیچـیه  دـندوب ، يواـسم  يدروم  رد  رگا  و  دوشیم ، مدـقم  ماـع  دوب ، رتيوق  تلـالد  رظن  زا  ماـع  يدروـم  رد 

. دشاب رتيوق  هک  تسا  ینآ  اب  مّدقت  روهشم ، رظن  زا  تسا و  مدقم  ماع  رب  صاخ  ینیئان ، رظن  زا  نیاربانب :
؟ تسا رتيوق  ماع  زا  صاخ  ارچ  ینیئان  يانبم  رب  * 

. رهاظلا یلع  ّصّنلا  مّدقی  رهاظ و  ماع  تسا و  ّصن  صاخ  هکنیا : باب  زا 
. رهاظلا یلع  رهظالا  مدقی  رهاظ و  ماع  تسا و  رهظا  صاخ  هکنیا : باب  زا  ای  و 

مدـقم هک  تسا  ماع  نیا  سکع  رب  هکلب  دوشیمن ، مدـقم  یقوطنم  ماع  رب  یموهفم  صاخ  خیـش  رظن  هب  ارچ  روکذـم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
؟ دوشیم

. تسا مدقم  تلع  ارچ  هک  تفگ  میهاوخ  تسا و  ّتلع  ماقم  رد  ماع  اریز 
؟ تسیچ یموهفم  روهظ  رب  لیلعت ، مومع  میدقت  يانعم  * 

نیا نکل  دومنیم ، ادیپ  موهفم  رد  یلعف  روهظ  عناملا ) مدع  یـضتقم و  دوجو  لیلد  هب  هیآ   ) ردص نآ  دوبن ، لیلعت  مومع  رگا  هک  تسا  نیا 
. درادن موهفم  لعفلاب ، هلمج  نیا  سپ : تسا . موهفم  رد  ردص  نآ  روهظ  عنام  ماع ،

؟ تسا یقطنم  لیلعت  نآ  هطساو  هب  موهفملا  حرط  نیا  ایآ  * 
و دوش ، عفر  موهفم  زا  لیلد  دوجو  هکنیا  اـی  دـشابن و  نآ  فـالخرب  رتيوق  هنیرق  هک  تسا  یناـمز  اـت  يریگموهفم  اریز  تسا . یقطنم  هلب ،

. دشاب لیلد  لیلعت 
رب زین  اجنیا  رد  سپ  دوشیم  مدقم  دـشاب  یقوطنم  ول  ماع و  لیلد  رب  دـشاب  یموهفم  ول  صاخ و  لیلد  هک  دـشن  هتفگ  هقف  لوصا  رد  رگم  * 

؟ دییوگیم سکعرب  ارچ  تسا  مدقم  لیلعت  مومع  رب  یموهفم  روهظ  دیئوگب : دیاب  قوف  نوناق  ساسا 
: نکل دشاب . یموهفم  صاخ  هک  دنچره  میراد ، لوبق  ماع  رب  ار  صاخ  میدقت  هلب  دیامرفیم : خیش 

. دشاب لصفنم  ام  صصخم  هک  تسا  يدراوم  رد  روکذم  صیصخت  میدقت و  الوا :
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: لثملا یف 
. دریگیم ربرد  ار  رک )  ) لیلق ریغ  لیلق و  بآ  تسا و  ماع  نیا  هک  رهاط ) ءام  ّلک   ) هدمآ ثیدح  رد  - 1

(. ءیش هسّجنی  مل  ّرک  ردق  غلب  اذا  ءاملا   ) هدمآ رگید  ثیدح  رد  - 2
. دوشیمن سجن  تساجن  اب  دروخرب  رثا  رد  دسرب ، رک  دح  هب  رگا  بآ  همجرت :
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. دوشیم سّجنتم  سجن  اب  تاقالم  درجم  هب  دشاب ) لیلق   ) دسرن رک  دح  هب  بآ  رگا  زا : تسترابع  ثیدح  موهفم 

نآرب تسا ، صاخ  اجنیا  رد  موهفم  نوچ  دننکیم و  ضراعت  یلبق  لوا )  ) ثیدح نآ  رد  ماع  مومع  اب  ثیدـح ، نیا  رد  طرـش  موهفم  لاح 
. دوشیمن مدقم  ماع  رب  صاخ  دننکیم و  عامتجا  مالک  کی  رد  ماع  اب  یموهفم  صاخ  يدراوم  رد  هتبلا  دوشیم . مدقم  ماع 

؟ تسیچ مدقت  مدع  نیا  تلع  * 
. دسریمن موهفم  هب  تبون  اذل  رطاخ  نیدب  تسا ، هیآ  لیذ  ردص و  یقباطم  يانعم  هبساحم  یسررب و 

هب طوبرم  نیا  نکل  دوش  مدـقم  ماع  رب  یموهفم  صاخ  دـنراد ، عامتجا  مالک  کی  رد  ماع ) صاخ و   ) هک مه  يدروم  رد  هک  انمّلـس  اـیناث :
. دشابن راک  رد  یتیلولعم  تیلع و  هک  تسا  يدراوم 

. همرکاف املاع  دیز  ناک  نا  تسا : هتفگ  اجکی  رد  لثملا : یف 
ياـج رد  تسین . مارکـالا  بجاو  اـی  نکن و  شمارکا  دوبن  ملاـع  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  نک ، مارکا  ار  وا  دوـب  ملاـع  دـیز  رگا  ینعی :

: تسا هتفگ  رگید 
، دنراد یفانت  لیذ  قوطنم  اب  ردـص  موهفم  مه ، اجنیا  رد  دوشیم  لهاج  ملاع و  دـیز و  ریغ  دـیز و  لماش  تسا و  ماع  هک  ناسنا  ّلک  مرکا 

ماع ول  لیذ و  لیلعت  رب  دـشاب  مه  صاخ  ول  ردـص و  موهفم  تسا ، ردـص  يارب  تلع  لیذ  تسه و  تیلولعم  تیلع و  هک  يدراوم  رد  نکل 
؟ ارچ دوشیمن ، مدقم  دشاب 

: هک تسا  نیا  هدعاق  نوناق و  لولعم  همات و  تلع  باب  رد  ءالقعلا  دنع  اریز 
، دـشاب دـیقم  صاخ و  تلع  رگا  ینعی  تسا  نآ  رادـم  رئاد  عباـت و  يواـسم ، هماـت  تلع  اـب  تهجرهزا  ثحب ) دروم  یعرـش  مکح   ) لولعم

هتفگ اذل  دشاب  یئزج  عوضوم  هچرگا  دنکیم ، ادیپ  میمعت  مه  لولعم  دشاب ، هتـشاد  میمعت  تلع  رگا  دنکیم و  ادیپ  تیدودحم  مه  لولعم 
: دوشیم

رخآ هجو  نم  مّمعت  هجو و  نم  صّصخت  ۀّلعلا 
؟ دوب هچ  یسوط  خیش  مالک  لصاح  * 

أبن هیآ  لـیذ  رد  دراو  لـیلعت  هک  ارچ  تشادـن ، یعنم  هقیاـضم و  نآ  فـالخرب  لـیلد  رطاـخ  هب  فلاـخم  موهفم  حرط  ندومن و  دـی  عـفر  زا 
. دومن یشوپمشچ  موهفم  زا  تلع  هطساو  هب  ناوتیم  اذل  تسا و  هیآ  ردص  موهفم  فالخرب 

نخـس نیا  همزـال  هک  داد  صیـصخت  یموهفم  صاـخ  اـب  ناوتیم  ار  یقوطنم  ماـع   ) هک نییلوصا  هدوـمرف  نیا  اـب  یـسوط  خیـش  رظن  نیا  * 
زا دی  عفر  ببـس  ار  لیلعت  مومع  هکنیا  هن  داد و  صیـصخت  فصو  ای  طرـش و  موهفم  هلیـسو  هب  ار  لیلعت  مومع  دیاب  هک  تسا  نیا  نییلوصا 

؟ درادن یفانت  مینادب ) موهفم 
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. تسا ییاج  نینچ  رد  زین  ام  نخس  لحم  تسا و  لولعم  ّتلع و  ریغ  رد  نییلوصا  هدومرف  دروم  هک  ارچ  درادن  یفانت  ریخ 
لولعم صاخ  تلع و  ماع  هک  تسا  يدروم  رد  داد ، صیـصخت  یموهفم  صاخ  اب  ار  یقوطنم  ماع  دـیاب  دـناهدومرف : هکنیا  رگید  ترابع  هب 

. میهد میمعت  ار  صاـخ  لوـلعم  ماـع ، تلع  هطـساو  هب  هـک  دوـشیم  نـیا  مزلتـسم  هدـش و  سکعرب  راـک  تروـص  نـیا  رد  هـک  ارچ  دـشابن 
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میمعت رظن  زا  لولعم  هک  ارچ  درک  صـصخم  دودحم و  تلع  هطـساو  هب  ار  لولعم  دیاب  ماع ، لولعم  دشاب و  صاخ  تلع  رگا  هک  روطنامه 
: تفگ دیاب  مه  أبن  هفیرش  هیآ  رد  اذل  تسا و  تلع  عبات  صیصخت  و 

ار بوجو  هب  مکح  هداد و  میمعت  هعـسوت و  نآ  رد  لیلعت  مومع  نکل  هدـمآ ، قساـف  ربخ  دروم  رد  اـهنت  هیآ  ردـص  رد  نّیبت  بوجو  هچرگا 
. تسا هداد  رارق  یملع  ریغ  ربخ  ره  لماش 

؟ دینک نییبت  هدروآ  روکذم  بلاطم  نیبت  رد  خیش  هک  یلاثم  نیلوا  * 
. ضماح ّهنال  نامّرلا  لکأت  ال  دیوگب : دوخ  رامیب  هب  یبیبط  رگا  دیامرفیم :

هتـشاد و قالطا  یتهج  زا  نامر  لاح  تسا  تضومح  مکح ، تلع  نامر .)  ) زا تسترابع  عوضوم  لکأت ) ال   ) زا تستراـبع  مکح  اـجنیا  رد 
ربرد ار  ءایشا  ریاس  دراد و  صاصتخا  عوضوم  نیمه  دارفا  هب  مه  یتهج  زا  نکل  دریگیم . ربرد  ار  نیریش  شرت و  رانا  نیاربانب  تسا ، یلک 
ناـمر سپ  تـسا  یـشرت  هـک  تـهج  نآ  زا  یـشرت  ندروـخ  تـمرح  يارب  طاـنم  ماـمت  تـسا و  مـکح  تـلع  تضوـمح  اـما  دریگیمن و 

. درادن یتیصوصخ 
نامر هچ  تسین ، مارح  ندروخ  دـشابن  یـشرت  اجکره  نامر و  ریغ  رد  هچ  نامر و  رد  هچ  تسا ، مارح  لکا  دـشاب  یـشرت  اجکره  هجیتن  رد 

. نامر ریغ  هچ  دشاب و 
صّـصخم زین  یتهج  زا  دـهدیم و  میمعت  یـضماح  زیچ  ره  زا  ناـمر  ریغ  هب  تبـسن  ار  لـکا  تمرح  هب  مکح  ینعی : مّمعت ، ۀـلعلا  نیارباـنب ،

نآ رد  تلع  رایعم و  طانم و  نیا  دوب ، نیریش  هک  دوب  يرانا  رگا  اذل  دشاب ، شرت  هک  تسا  يرانا  هب  طوبرم  لکأت ، مکح ال  هک  ارچ  تسا ،
. تسین

. دشابیمن تسا ، یعرش  مکح  هک  مهنآ  لولعم  دوبن ، تلع  یتقو  لاح :
؟ نامّرلا لکأت  ال  تفگ : قلطم  روط  هب  هکلب  ضماحلا ، نامّرلا  لکأت  ال  تفگن : بیبط  لوا  زا  ارچ  * 

یلک تروص  هب  هدرک و  ضرف  مودعم  مکح  رد  ار  ردان  اذـل  تسا و  مک  نیریـش  رانا  دنتـسه و  شرت  اهرانا  ابلاغ  اریز  تسا ، هبلغ  رطاخ  هب 
: هتفگ

. تسین یتیصوصخ  نامر  رد  هنرگو  نامّرلا ) لکأت  (ال 
؟ تسیچ رظن  دروم  بلطم  نییبت  رد  خیش  بانج  لاثم  نیمود  * 

: هک تسا  نیا 
90 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. روخن ار  نآ  درک  فیصوت  امش  يارب  ار  یئوراد  ینز  رگا  دیوگب : هیطرش  هلمج  تروص  هب  یسک  - 1
. یتسین ررض  زا  نمیا  هک  ارچ  شونن  دننکیم  زیوجت  اهنز  هک  ار  یئاهوراد  دیوگب : یفصو  تروص  هب  یسک  ای  - 2

نودب هک  یـسکره  هب  ار  برـشت  مکح ال  و  تسا ، مّمعم  یتهج  زا  تلع  نیا  تسا و  ررـض  زا  ینمیا  مدع  برـشت ، نیا ال  همات  تلع  لاح ،
درادن و مکح  رد  یتیـصوصخ  هدننکفیـصوت  ندوب  نز  ینعی : تسا  صـصخم  یتهج  زا  دهدیم و  میمعت  دنکیم  وراد  زیوجت  صـصخت 

. تسا ررض  زا  ندوبن  نمیا  نامه  مکح ، طانم 
. تسا عنام  الب  اهوراد  نآ  فرصم  دننک  وراد  زیوجت  صصختم  نانز  رگا  اذل ،

؟ تسا هدرک  ذخا  عوضوم  رد  ار  نآ  هدنیوگ  ارچ  درادن  یتیصوصخ  نز  تسا و  ررض  زا  ینمیا  مدع  تمرح  طانم  رگا  * 
. دناهدوب یگناخ  ياهوراد  فیصوت  لابند  هب  رتشیب  نانز  هتشذگ ، رد  هک  انعم  نیدب  تسا ، هبلغ  هماع  هنیرق  ای  هتکن و  رطاخ  هب  دیاش 

؟ تسا لیبق  نیمه  زا  هفیرش  هیآ  رد  هیف  نحن  ام  ایآ  * 
دـشاب تمادـن  لامتحا  هک  يربخ  ره  رد  ینعی  تسا  میمعت  بجوم  هیآ  لیلعت  یلو  تسا ، صاخ  هک  تسا  قساـف  هیآ  رد  عوضوم  ول  و  هلب ،

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا مّدقم  ماع  اذل  دسریمن و  يریگموهفم  هب  تبون  اذل  لداع و  ای  قساف و  ربخ  هچ  دراد  دوجو  تسا ، لولعم  هک  مه  نّیبت 
؟ تسا هدروآ  هیآ  رد  ار  قساف  دنوادخ ، ارچ  درادن  یتیصوصخ  ندوب  قساف  تسا و  تمادن  لامتحا  طانم ، هک  لاح  دوش  هتفگ  رگا  * 

قـسف زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناناملـسم و  ندرک  هاگآ  هتکن ، نآ  جراعم  رد  ققحم  لوق  هب  هک  دـشاب  یـصاخ  هتکن  رطاخ  هب  دـیاش 
. دشاب دیلو 
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: نتم

. ۀلامجلا لباقم  وه  يذلا  نانیمطالا  نم  لصاحلا  ّیفرعلا  روهظلا  ّمعی  ام  هنم  دارملا  لاقی : نا  نکمی  و 
لداعلا ّنأ  یلإ  نّیبتلا  بوجو  یف  لداـعلا  قساـفلا و  نیب  قرفلا  عوجر  ثیح  نم  موهفملا - نع  روکذـملا  داریـإلا  عفدـی  ناـک  نإ  اذـه و  و 

ّنأب ریبخ  کّنکل  جراخلا - نم  نانیمطالا  اذـه  لیـصحت  هیف  بجو  اذـهلف  قسافلا ، فالخب  روکذـملا  نانیمطالا  اـبلاغ  هنم  لـصحی  ّیعقاولا 
دیفی ام  ّلک  ۀّیّجح  یلع  ّلدی  ریرقتلا  اذه  یلع  قوطنملا  ذإ  هیلإ ، جاتحم  ریغ  نانیمطالل  دیفملا  لداعلا  ربخ  ۀّیّجح  یلع  موهفملاب  لالدتسالا 

. ّنظلا قلطم  نم  ۀّصاخ  ۀبترم  رابتعا  تبثیف  یفخی ، امک ال  نانیمطالا 
: همجرت

( نّیبت یانعم  رد  رگید  لامتحا  )

، انعم نیا  تسا و  تلاـهج  لـباقم  رد  هک  ناـنیمطا  زا  لـصاح  یفرع  روهظ  زا  معا  تسا  یئاـنعم  نّیبت ، زا  دارم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
؟ ارچ دنکیم ، عفد  موهفم  زا  ار  مود )  ) روکذم داریا  دشاب  نّیبت  يانعم  رگا 

هب تسا ) بجاو  ریغ  لداـع  ربخ  زا  بجاو و  قساـف  ربخ  زا  نّیبت  نآ  ياـنبم  رب  و   ) تسا قساـف  لداـع و  ناـیم  هک  یقرف  تشگزاـب  لـیلد  هب 
بجاو جراخ  زا  قساف  ربخ  رد  نانیمطا  لیـصحت  رطاخ  نیدـب  هک  قساف  فالخ  هب  تسا ، نانیمطا  دـیفم  شربخ  اـبلاغ  یعقاو  لداـع  هکنیا ،

. تسا
، درادن موهفم  هب  کّسمت  هب  يزاین  تسا  نانیمطا  دیفم  هک  لداع  ربخ  ّتیجح  رب  موهفم ، هطـساو  هب  لالدتـسا  هک  دیتسه  هجوتم  امـش  نکل 
هک ّنظ  قلطم  زا  یـصاخ  هبترم  اذـل  تسا و  نانیمطا  دـیفم  هک  دـنکیم  يربخ  ره  تیجح  رب  تلالد  ریدـقت ، نیارباـنب  اونیبت )  ) قوطنم اریز 

. ددرگیم تابثا  أبن  هیآ  هطساو  هب  دشاب  نانیمطا  نامه 
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: نتم
لعف ۀهافـسلا و  ۀلاهجلاب  دارملا  ّنأب : عقاولل » فلاخم  وه  ام  یلع  مادقإلا  زاوج  مدع  یلع  لیلعتلا  ۀـلالد   » عنم ضعب  نع  ّیکحملا  ّنإ  ّمث  - 1

زاج اـمل  داـقتعالا  یف  طـلغلا  دارملا  ناـک  ول  و  [ 51] َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  یلاـعت  هلوق  لیلدـب  ملعلا ، لـباقم  ـال  هلعف  زوجی  ـال  اـم 
[52] يوتفلا ةداهشلا و  یلع  دامتعالا 

ۀعامج لب  لقاعلا  ذإ  اعطق ، ۀهافـس  نکی  مل  دیلولا  لوق  یـضتقم  یلع  مادقإلا  ّنأ  ۀـلاهجلا :- ظفل  رهاظ  فالخ  هنوک  یلإ  افاضم  هیف - و  - 2
ضرعم یف  هنوک  یه  ۀّلعل  ملعلا  ریغب  لمعلا  نع  عنملا  یلع  ّلدت  ۀیآلاف  اهب ، ربخملا  ربخب  قوثو  نود  نم  رومالا  یلع  نومدقی  ءالقعلا ال  نم 

. عقاولل ۀفلاخملا 
هیف ام  یلع  مادـقإلا  ّنأ  نم  ۀـبق  نبا  مالک  هیجوت  یف  [ 53] مّدـقت امل  هب ، سایقلا  زوجی  الف  ةداهـشلا  يوتفلا و  یلع  دامتعالا  زاوج  اـّما  و  - 3

ۀحلـصم لجأل  نوکی  دق  و  يوتفلا - یف  امک  هنم - عقاولا  یلإ  برقألا  دوجو  مدع  هیلإ و  رارطـضالا  لجأل  نسحی  دق  انایحأ  عقاولا  ۀـفلاخم 
. عجارف عقاولا . كاردإ  ۀحلصم  یلع  دیزت 
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ّنظلا وأ  ّکشلا  ۀلاهجلاب  و  نانیمطالا ، لیـصحت  نّیبتلاب  دارملا  ّنأ  نم  انرکذ ، امب  ّثبـشتلا  داریالا  اذه  نع  یّـصفتلا  دـیری  نمل  یلوألاف  - 4
. لّمأتف لّمأتلا . ۀّقدلا و  دعب  لئازلا  ّیئادتبالا 

تافتلالاب لوزی  قسافلا  نم  لصاحلا  نانیمطالا  ّنأل  نانیمطالا ، امهنم  لصح  نإ  هریغب و  قسافلا  ۀـسیاقم  زاوج  مدـع  یلإ  داشرإ  اـهیف  و  - 5
. بذکلا نع  ازّرحتم  ناک  نإ  ۀیصعملاب و  هتالابم  مدع  هقسف و  یلإ 

هجو الف  اقـساف ، وأ  ربخملا  ناک  الداع  هنومـضمب ، نانیمطا  نود  نم  ربخلا  لبقی  لقاعلا ال  ّنأ  نم  لاقی : اـمبر  اّـمع  باوجلا  رهظی  هنم  و  - 6
. قسافلا یف  نانیمطالا  لیصحتب  رمألل 

: همجرت

( لداع یملع  ریغ  ربخ  رابتعا  یفن  زا  نآ  عنم  رب  لیلعت  تلالد  زا  خساپ  )

هراشا

: هک انعم  نادب  هدش ، تیاکح  تسا  عقاو  فلاخم  هچنآ  هیلع  رب  مادقا  زا  لیلعت  تلالد  عنم  هماع ،) زا  یـضاق   ) نییلوصا یخرب  زا  سپـس  - 1
يادـخ نخـس  نیا  لیلد  هب  دـشاب ، ملع  لباقم  شیانعم )  ) هکنیا هن  تسین ، تسرد  شماـجنا  هک  تسا  یلمع  تهافـس و  تلاـهج )  ) زا دارم 

، دشاب داقتعا  رد  هابتشا  تلاهج ) زا   ) دارم رگا  َنیِمِدان و  ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  دیامرفیم : هک  یلاعت 
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. دشاب زیاج  لداع )  ) ياوتف تداهش و  رب  دامتعا  دیابن 

( یضاق هلاقم  هب  خیش  خساپ  )

رب ندرک  مادـقا  هک  تسه  لاکـشا  نیا  تهافـس ، يانعم  هب  تلاهج  ندوب  ظـفل  رهاـظ  فـالخ  رب  هوـالع  ضعب ،) نع  ّیلحم   ) نیا رد  و  - 2
نانیمطا و دروم  اهنآ  نوماریپ  ربخ  هک  يروما  هب  زگره  ءالقع  زا  ياهدع  هکلب  لقاع  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  هناهیفس  اعطق  دیلو  لوق  ياضتقم 

تسا نیا  تلع  نآ  هک  یتلع  هب  ملع  ریغ  هب  لمع  زا  اهنآ  نتشاد  رذحرب  رب  دنکیم  تلالد  هفیرش  هیآ  سپ  دنکیمن . مادقا  تسین  وا  قوثو 
. تسا عقاو  اب  ندمآرد  فلاخم  ضرعم  رد  ملع  ریغ  هب  لمع  هک :

مادقا هک  تشذگ  هبق  نبا  نخس  هیجوت  رد  هکنآ  هچ  دریگ ، رارق  سایق  دروم  دیابن  لداع  تداهش  ای  هیقف و  ياوتف  رب  دامتعا  زاوج  اّما  و  - 3
، دـشاب برقا  لعف  نآ  زا  عقاو  هب  تبـسن  هک  یلعف  دوبن  نادـب و  رارطـضا  لیلد  هب  یهاگ  دراد  عقاو  اب  تفلاخم  لامتحا  نآ  رد  هک  يزیچ  رب 

دلقم لهاج و  قح  رد  یلمع  چـیه  نکل  دـیآرد ، عقاو  اـب  فلاـخم  تسا  لـمتحم  هچرگا  نآ  هب  لـمع  هک   ) هیقف ياوتف  لـثم  دوشیم  وکین 
(. تسین هیقف  ياوتف  هب  لمع  زا  عقاو  هب  رتکیدزن 

يارب  ) سپ عقاو ، یکاردا  تحلـصم  رب  دـئاز  نآ ) رد   ) تسا یتحلـصم  رطاخ  هب  تسا ) عقاو  اب  فلاخم  هک  یلعف  نینچ  هب  لمع   ) یهاـگ و 
. نک هعجارم  دش ) هتفگ  هبق  نبا  هیجوت  ریرقت و  لیذ  رد  هچنآ  هب  بلطم  ندش  نشور 

دارم هکنیا : رب  ینبم  میدومن  رکذ  هک  تسا  یبلطم  نآ  هب  کسمت  دهاوخیم ، ار  مود  داریا  زا  ییاهر  هک  یسک  يارب  رتهتسیاش  نیاربانب  - 4
. نک لمأت  سپ  تسا ، لّمأت  تقد و  زا  دعب  هدنوش  لئاز  یئادتبا  ّنظ  ای  کش  تلاهج ، زا  نانیمطا و  لیصحت  نّیبت ،)  ) زا

زا ّصاخ  نانیمطا  اریز  دوش  لصاح  ناـنیمطا  ود  ره  زا  هچرگا  قساـف ، ریغ  اـب  قساـف  هسیاـقم  زاوج  مدـع  هب  تسا  داـشرا  هیآ )  ) نیا رد  - 5
هب دـشاب ، هتـشاد  زیهرپ  نتفگ  غورد  زا  يو  دـنچره  هدـیدرگ  لیاز  تیـصعم  رما  رد  شتالابم  مدـع  يو و  قسف  هب  تاـفتلا  درجم  هب  قساـف 

. تسین یندشلئاز  يو  ربخ  زا  ّصاخ  نانیمطا  هک  لداع  فالخ 
ار يربـخ  لـقاع  صخـش  زگره  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هچنآ  زا  خـساپ  میدروآ ) روکذـم  لاکـشا  رد  هک  یباوج  ریرقت   ) نآ زا  و  - 6
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. قساف ای  دشاب و  لداع  شربخ  هچ  دنکیمن ، لمع  نآ  هب  هدرکن و  لوبق  دنک  ادیپ  نانیمطا  شنومضم  هب  هکنیا  نودب 
یبلطم هب  روتـسد  تاحـضاو و  حیـضوت  انعم  نیا  هکنآ  هچ  دـشاب  نانیمطا  لیـصحت  يانعم  هب  اونیبت )  ) هملک درادـن  انعم  باسح  نیا  اب  سپ 

. تسا لصاح  نآ ) نودب   ) دوخ هک  تسا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ترابع  ردص  رد  یکحم  مالک  لصاح  * 
هک یلمع  ره  نیاربانب  هناهیفـس ، تسا  یلمع  قساف  ربخ  هب  لمع  هک  ارچ  دـنکیم  یهن  هناهیفـس ، لـمع  زا  ار  اـم  هفیرـش  هیآ  هک : تسا  نیا 

تهافـس ناونع  ققحت  كالم  سپ  دشابن  قداص  نآ  اب  تهافـس  ناونع  هک  دنچره  تسین ، سدـقم  عراش  دورطم  دـیآرد ، عقاو  اب  فلاخم 
: تفگ دیاب  هجیتن  رد  تسا ،

مدـع تلاهج ، زا  دارم  یلو  تسا  ملع  لیـصحت  نّیبت ، زا  دارم  رگید : ترابع  هب  ملع  لباقم  رد  تلاهج  هن  تسا و  تهافـس  تلاهج  ياـنعم 
. تسا تهافس  يانعم  هب  هکلب  تسین ، طلغ  داقتعا  ملعلا و 

؟ تسیچ قوف  ياعّدا  رب  ّیکحم  هاوگ  دهاش و  * 
: دیامرفیم هک  أبن  هفیرش  هیآ  زا  زارف  نیا  یکی  - 1

هکنیا هن  دشاب ، تهافس  يور  زا  هدوبن و  ءالقع  یشم  رب  هک  تسا  ینامیـشپ  شیادیپ  ببـس  یلمع  نآ  اریز  َنیِمِدان  ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف 
. دشاب نامیشپ  دوخ  لعف  زا  لعاف  دوبن ، عقاو  اب  قباطم  افرص  رگا 

ود نیا  هابتشا  هک  ارچ  دوش ، دامتعا  یضتقم  ياوتف  دهاش و  تداهش  رب  دیابن  دشاب ، قباطت  مدع  داقتعا و  رد  هابتشا  تلاهج  زا  دارم  رگا  - 2
. درادن دوجو  یکش  اهنآ  هب  دامتعا  رد  هکنآ  لاح  دنکیم و  ادیپ  ققحت  ناوارف  عقاو ، اب  ناشیا  ياوتف  تداهش و  قباطت  مدع  و 

؟ تسیچ قوف  بیرقت  حیضوت و  لصاح  * 
عقاو زین  یهن  دروم  ریزگان  تسین  تهافـس  ناونع  ياراد  يو ، یملع  ریغ  ربخ  هب  نداد  رثا  بیترت  لداع و  ربخ  هب  لمع  نوچ  هک : تسا  نیا 

. تسین طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدشن و 
؟ تسانعم هچ  هب  عراش  ناسل  رد  لهج  هملک  دیئامرفب  قوف  لاکشا  هب  خساپ  زا  لبق  * 

: عراش ناسل  رد  لهج 
. لقع ربارب  رد  یهاگ  هتفر و  راک  هب  ملع  ربارب  رد  یهاگ  - 1

؟ لقع ربارب  رد  ای  تسا  تهافس  يانعم  هب  ملع  ربارب  رد  لهج  * 
. تسا تهافس  يانعم  هب  لقع  ربارب  رد  لهج 

؟ دراد دوجو  ملع  ربارب  رد  لهج  اب  لقع  ربارب  رد  لهج  نایم  هناگراهچ  بسن  زا  یتبسن  هچ  * 
: هک ارچ  هجو ، نم  صوصخ  مومع و 

. تسا هیفس  هک  يدنمشناد  لثم : تسین  ملع  ربارب  رد  یلو  تسه  تهافس  يانعم  هب  لهج  دراوم ، یخرب  رد  - 1
. لقاع داوسیب  لثم : تسین ، تهافس  يانعم  هب  یلو  تسا  ملع  لباقم  رد  لهج  دراوم  یخرب  رد  و  - 2

95 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. روعشیب هیفس و  يانعم  هب  مه  تسا  داوسیب  يانعم  هب  مه  دراوم  یخرب  رد  و  - 3

. لقاع دنمشناد  لثم : تسین  مادکچیه  مه  دراوم  یخرب  رد  و  - 4
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؟ تسیچ ّیکحم  لاکشا  يارخا  ترابع  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
: قوف بلطم  هب  هجوت  اب  لاح  تسا  تهافس  هکلب  تسین  ملعلا  مدع  تلاهج ، زا  دارم  یلو  تسا  ملع  لیصحت  نیبت ، زا  دارم  هک  تسا  نیا 

. تسین مزال  ملع  لیصحت  لداع  ربخ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  دینک  لصاح  ملع  قساف  ربخ  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ردص  يانعم  - 1
. هناهیفس هن  دشاب و  هنالقاع  دیاب  امش  ياهمادقا  هک  تسا  نیا  هیآ  لیذ  لیلعت  - 2

؟ تسیچ دشاب  هیفس  يانعم  هب  دیاب  لهج  هکنیا  رب  یکحم  لیلد  * 
هک ارچ  دینک  مادقا  ملع  نودـب  دـیابن  يدروم  چـیه  رد  هک  دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  دـشاب  ملعلا  مدـع  يانعم  هب  تلاهج  رگا  هک : تسا  نیا 
هک اریز  تسا  یتـفم  ياوتف  تیجح  مدـع  زین  تسا و  ملع  ریغ  نوچ  تسا  نیلدـع  تداهـش  لوـبق  مدـع  فرح  نیا  همزـال  هک  مّمعت ، ۀـلعلا 

. أبن هیآ  لیلعت  لومشم  تسا و  ملع  ریغ  مهنآ 
. هلثم موزلملاف  عامجالاب ، لطاب  مزاللا  و 

. تسا تهافس  يانعم  هب  تلاهج  هجیتن  رد 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

: دیوگیم لیذ  هک  ارچ  درادن  دوجو  یضراعت  هیآ  لیذ  ردص و  نایم  زین  لامتحا  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
الف تسا . هنامیکح  هکلب  تسین  هناهیفس  شمادقا  دنک  لمع  لداع  ربخ  هب  ردص ، موهفم  مکح  هب  هک  یـسک  اذل  درک ، دیابن  هناهیفـس  مادقا 

. ضراعت
؟ تسیچ خلا ) رهاظ ...  فالخ  هنوک  یلا  افاضم  هیف  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  لامتحا  لاکشا و  لاطبا  لئالد  زا  یکی 
لـقع و ربارب  رد  هن  دوریم و  راـکب  ملع  ربارب  رد  لـهج  فرعلا  دـنع  هـک  ارچ  تـسا ، رهاـظ  فـالخرب  تهافـس  هـب  تلاـهج  هـملک  لـمح 

. تسا هکلم  مدع و  لباقت  ناشلباقت ،
؟ تسیچ دیلولا )...  هلوق  یضتقم  یلع  مادقالا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  لامتحا  لاکشا و  لاطبا  رب  لیلد  نیمود 
راگزاس هیآ  لوزن  نأش  اب  هن  هک  ارچ  تسا  هناهیفـس  قساف  لوق  هب  لمع  هک  میرادن  لوبق  نکل  دـشاب ، تهافـس  يانعم  هب  تلاهج  هک  انمّلس 

: ارچ هیآ ، دوخ  دروم  اب  هن  تسا و 
یناسک نینچ  دندوب و  ربمایپ  هلمج  زا  ءالقع  زا  یتعامج  هفیرش  هیآ  دروم  رد  ناگدننکمادقا  اریز 

96 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درک لمح  تهافس  يانعم  هب  ناوتیمن  ار  تلاهج  هملک  سپ  دننکیمن ، لمع  هناهیفس 

. درک هاگآ  دیلو  یعقاو  قسف  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دندرک  لمع  ملع ، ریغ  هب  دنتشاد ، دیلو  هب  رهاظ  رد  هک  يدامتعا  رطاخ  هب  هلب ،
؟ تسیچ يوتفلا و )...  یلع  دامتعالا  زاوج  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  لامتحا  لاکشا و  لاطبا  رب  لیلد  نیموس 
؟ ارچ دریگب ، تروص  یسایق  نینچ  دیابن  و  تسا ، قرافلا  عم  یسایق  يوتف ، هنّیب و  اب  ار  دروم  نیا  رد  امش  ندرک  سایق 

رذعت اذا  هک  ارچ  میرادن  يوتف  زا  رتهب  یهار  دادسنا ، نامز  رد  ایناث : دـشابن . روآنیقی  هچرگا  تسا  تّجح  نآرق  صن  هب  هنیب  الوا : هک  اریز 
تحلـصم قیرط  ای  ّتیببـس و  نوناق  قیرط  زا  اما  دـهدیم  خر  اطخ  يوتف  رد  یهاـگ  هچرگا  زین  حاـتفنا  ناـمز  رد  هماـقم و  ّنظلا  ماـق  ملعلا 

. مینکیم لح  ار  لکشم  هیکولس 
لامتحا نامه  اب  میهد  خساپ  ار  روکذم  لاکشا  میهاوخب  هچنانچ  تفگ و  خساپ  ار  مود  لاکشا  لاکشا ، لامتحا و  نیا  اب  ناوتیمن  نیاربانب 
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. تسا یقاب  نانچمه  لاکشا  دش و  در  دوب و  لاکشا  ود  ياراد  دوخ  زین  انعم  نآ  هچرگا  میتفرگ  ینانیمطا  ار  نّیبت  هک  تسا  مود 
؟ دوب یلاؤس  هچ  ءازا  رد  قوف  خساپ  * 

یهن لداـع  نداد  تداهـش  اـی  هیقف  ياوـتف  رب  داـمتعا  زا  ارچ  سپ  دـنکیم ، یهن  ملع  ریغ  هب  لـمع  زا  ار  اـم  هفیرـش  هیآ  رگا  هک  لاؤـس  نیا 
. دننادیم زیاج  ار  نآ  ابلاغ  نییلوصا  تسا و  هدومرفن 

؟ تسیچ داریالا )...  اذه  نع  یّصفتلا  دیری  نمل  یلوالاف   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
مدع تلاهج  زا  نانیمطا و  نّیبت ، زا  دارم  دیوگب : دیاب  دهدب ، ار  شخـساپ  دـبای و  ییاهر  مود  داریا  زا  دـهاوخیم  هک  یـسک  هک  تسا  نیا 
لوق هب  دنتـسم  هک  یلمع  فالخ  هب  تسا  حورطم  یهنم و  نادب  لمع  درادـن ، دوجو  نانیمطا  قساف  ربخ  هب  لمع  رد  نوچ  تسا و  نانیمطا 

. تسا روآنانیمطا  يو  ربخ  نوچ  تسا ، لداع 
؟ تسا تسرد  لداع  ربخ  اب  قساف  ربخ  سایق  ایآ  دیآیم  تسد  هب  أبن  هیآ  زا  هک  یتاکن  هب  هجوت  اب  * 

، دوریم نیب  زا  وا  قسف  هب  ندومن  هّجوت  درجم  هب  يو  ربـخ  زا  لـصاح  ناـنیمطا  یلو  دـشاب  روآناـنیمطا  قساـف  ربـخ  هک  مه  دـنچره  ریخ ،
. دوشیمن لئاز  لداع  ربخ  زا  یشان  نانیمطا  هکیلاحرد 

رب ینبم  دیآیم  تسدب  هیآ  لیذ  ردـص و  زا  ّیلک  طانم  کی  دـشاب ، نانیمطالا  مدـع  تلاهج  زا  دارم  ینانیمطا و  نیبت  نّیبت ، زا  دارم  رگا  * 
تسا نیا  طانم  نیا  همزال  لاح  هن ، دوبن  اجره  دینک و  لمع  دوب  نانیمطا  هک  اجره  اذل  دشاب ، نانیمطا  دیاب  امـش  لمع  نازیم  رایعم و  هکنیا 

زا يدروم  رد  انایحا  رگا  هک :
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رد تیجح  طانم  هک  ارچ  مینک  لمع  قساف  ربخ  قباطم  میناوتیم  ام  دوشیم و  تجح  مه  قساف  ربخ  نآ  دـش  لـصاح  ناـنیمطا  قساـف  ربخ 
ربخ لماش  قالطا  نیا  هک  تسین  تجح  قساف  ربخ  هدومرف : قلطم  روط  هب  أبن  هیآ  ارچ  تسا  نینچ  رگا  مینکیم  لاؤس  لاح  دراد  دوجو  نآ 

؟ درکن دّیقم  ار  نآ  ارچ  تسا و  روآنانیمطا  هک  دوشب  یقساف 
، تسین هسیاقم  لباق  لداع  ربخ  زا  هلـصاح  نانیمطا  اب  نانیمطا  نیا  دوشیم ، لـصاح  ناـنیمطا  قساـف  ربخ  زا  هک  مه  يرداـن  دراوم  رد  اریز 
يودـب و يرما  قساف ، ربخ  زا  لصاح  نانیمطا  اما  تسین ، لاوز  لباق  یناسآ  هب  هک  تسا  ّرقتـسم  اـجرباپ و  لداـع  ربخ  رد  ناـنیمطا  هک  ارچ 

. تسا لزلزتم  يرهاظ و 
. يودب هن  دشاب و  رادیاپ  ّرقتسم و  نانیمطا  امش  لمع  رایعم  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  داشرا  هفیرش  هیآ  لاح 

رما هک : تسا  نیا  شاهمزال  دـشاب ، نانیمطا  دـیاب  امـش  لعف  طاـنم  هک  دـشاب  نیا  هیآ  دارم  دـشاب و  ناـنیمطا  لیـصحت  نّیبت ، زا  دارم  رگا  * 
نکن مادقا  يدشن  نئمطم  ات  هک  دنکیم  مکح  یلقاع  ره  لقع  هک  ارچ  دشاب  ثبع  يرما  تسا  نانیمطا  لیصحت  بوجو  رب  لاد  هک  اونیبت ) )

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسین  عراش  رما  هب  يزاین  سپ  قساف ، ربخ  رد  هچ  لداع و  ربخ  رد  هچ 
: میئوگیم

دیـشاب هاگآ  دیتسه ، دنبیاپ  ناتنانیمطا  هب  دوخ  لقع  ياضتقم  هب  هک  یئالقع  يا  هک : تسا  هتکن  نیا  هب  داشرا  هراشا و  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ 
. دشابیمن ثبع  نآرب  دیکأت  لقع و  مکح  هب  هراشا  داشرا و  اذل  يودب و  هن  دشاب  رقتسم  رادیاپ و  دیاب  نانیمطا  هک 

98 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: ریثکف هنع  ّبذلل  لباق  وه  اّمم  ۀیآلا  یلع  دروا  ام  اما  و 
. ۀّیّجحلا مدع  ۀلاصأ  یلإ  عجرملاف  هجو ، نم  مومع  ۀبسنلا  و  ملعلا ، ریغب  لمعلا  نع  ۀیهانلا  تایآلاب  ۀیآلا  موهفم  ۀضراعم  اهنم :

ام یلع  ءانب  اهـصیصخت  نّیعتیف  تایآلا ، کلت  نم  اقلطم  ّصخأ  موهفملاف  هبذک ، هقدـص و ال  ملعی  ام ال  قوطنملا  یف  إبنلاب  دارملا  ّنأ  هیف : و 
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مومع نیب  ضراعتلا  نم  مّدـقت  ام  یف  کلذ  عنم  اّمأ  و  مومعلا ؛ یف  ّماـعلا  روهظ  نم  يوقأ  موهفملا  یف  ۀّیطرـشلا  ۀـلمجلا  روهظ  ّنأ  نم  رّرقت 
یف هئافتنا - طرـشلا و  دوجو  یتروص  یف  يراجلا  لیلعتلاب  ۀـّللعملا  ۀّیطرـشلا - ۀـلمجلا  روهظ  عنم  نم  تفرع  املف  موهفملا  روهظ  لـیلعتلا و 

. عجارف ءافتنالا . دنع  ءافتنالا  ةدافإ 
99 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( أبن هیآ  رب  باوج  لباق  تالاکشا  )

هراشا

: تالاکشا نیا  هلمج  زا  دنرایسب  دنتسه  باوج  لباق  تالاکشا  هلمج  زا  هدش و  دراو  هفیرش  هیآ  رب  هک  یتالاکشا  اما  و 
مومع و أبن ) هیآ  موهفم  اهنآ و  ناـیم   ) تبـسن دنتـسه و  ملع  ریغ  هب  لـمع  زا  هدـننکیهن  هک  یتاـیآ  اـب  تسا  أـبن )  ) هیآ موهفم  ضراـعت  - 1

. تسا ۀّیجحلا  مدع  ۀلاصا  لصا  ضراعت ، عامتجا و  هدام  رد  عوجر  لحم  اذل  تسا . هجو  نم  صوصخ 

( قوف لاکشا  زا  خیش  خساپ  )

هراشا

ّصخا هیهان  تاـیآ  هب  تبـسن  شموهفم  سپ  تسین  مولعم  شبذـک  قدـص و  زا  کیچـیه  هک  تسا  يربخ  قوطنم  رد  أـبن  هیآ  زا  دارم  اـما 
: هک تسا  ررقم  لوصا  رد  هچنآ  رب  انب  هتبلا  دباییم  نیعت  موهفم ) نیا  هلیسو  هب   ) تایآ نآ  صیصخت  هجیتن  رد  تسا ، قلطم 

ار نآ  دومن و  دی  عفر  ماع ، مومع  زا  موهفم  هطـساو  هب  ناوتیم  اذـل  و   ) تسا مومع  رد  ماع  روهظ  زا  ياوقا  موهفم  رد  هیطرـش  هلمج  روهظ 
(. داد صیصخت 

( رّدقم لاؤس  کی  هب  خساپ  )

هتفگ لبق  رد  هچنآ  رب  انب  فصو  ای  طرش و  موهفم  هب  لیلعت  مومع  ندادن  صیصخت  روبزم و  يانبم  هب  مازتلا  مدع  هجو  ینعی   ) نآ عنم  اما  و 
: هک تسا  نیا  دمآ )

روبزم هلمج  رگید  دشاب ، يراج  نآ ، ءافتنا  طرش و  دوجو  تروص  رد  هک  دش ، هدروآ  یتّلع  ياهّیفصو  ای  هّیطرـش و  هلمج  لابند  هب  هچنانچ 
( اـجنآ هب  اـنعم  نیا  يروآداـی  يارب   ) سپ تسا ، یفتنم  مه  مکح  دـش  یفتنم  طرـش  رگا  هک  درادـن  تلـالد  هتـشادن و  موهفم  رد  يروـهظ 

. نک عوجر 
100 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لصاح  * 
، دننکیم یهن  ملع  ریغ  هب  لمع  زا  ار  ام  هک  ٌْملِع ...  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  هفیرش ال  هیآ  لثم  یتامومع  اب  أبن  هیآ  موهفم  نایم  هک  تسا  نیا 

: هک تسا  نیا  موهفم  اریز  تسا  رارقرب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن 
هیحان زا  هچ  نکن  لمع  ملع  ریغ  هب  هک : تسا  نیا  هیهان  تایآ  دافم  دشابن و  ملع  دـیفم  هچ  دـشاب و  ملع  دـیفم  هچ  نک  لمع  لداع  ربخ  هب 

. لداع ریغ  هیحان  زا  هچ  دشاب و  لداع 
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هک انعم  نیا  هب  دـننکیم ، ضراعت  تساـم  ثحب  لـحم  هک  عاـمتجا  هداـم  رد  - 2 دـناماع . یتهج  زا  صاـخ و  یتهج  زا  مادـکره  ینعی 1 -
هک دننک  طقاست  ضراعت  نیا  رثا  رد  هک  تسا  مزال  اذل  دـنیامنیم و  یهن  نآ  هب  لمع  زا  هّینآرق  تامومع  دـنکیم و  لمع  هب  مکح  موهفم 

لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  لصالا  هکنیا : زا  تسترابع  لصا  نآ  دسریم و  نونظ  تباب  رد  هیلوا  لصا  هب  تبون  اجنیا  رد 
. تسا رصاق  لداع  یملع  ریغ  ربخ  ّتیجح  هدافا  زا  هیآ  هدرک و  هدافتسا  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  أبن  هیآ  موهفم  زا  ناوتیمن  هجیتن  رد 

؟ دیهد حیضوت  قوف  نایب  ساسا  رب  ار  هیهان  تایآ  موهفم و  نایم  صوصخ  مومع و  یگنوگچ  * 
ّصاخ تهج  نیا  زا  یّنظ و  ای  لداـع و  یملع  ياـهربخ  هچ  دوشیم  لداـع  ياـهربخ  قلطم  لـماش  هک  تسا  ماـع  تهج  نیا  زا  موهفم  - 1

. دوشیمن قساف  ربخ  لماش  تسا و  لداع  ياهربخ  صوصخم  هک  تسا 
. لداع ربخ  هچ  قساف و  ربخ  هچ  دنتسه  یّنظ  ياهربخ  قلطم  لماش  هک  دناماع  تهج  نیا  زا  هیهان : تایآ  - 2

. دنریگیمن ربرد  ار  یملع  ياهربخ  یلو  دنتسه  یملع  ریغ  ياهربخ  صوصخم  هک  دناّصاخ  تهج  نیا  زا  و 
؟ تسیچ هیهان  تایآ  أبن و  هیآ  موهفم  رد  قوف  نایب  ساسا  رب  قارتفا  هدام  * 

، هیهان تایآ  هیحان  زا  قارتفا  هدام  هن . تایآ  یلو  دوشیم  نآ  لماش  موهفم  هک  تسا  یملع  لداع  ربخ  أبن ، هیآ  موهفم  هیحان  زا  قارتفا  هدام 
. هن موهفم  یلو  دوشیم  نآ  لماش  تایآ  هک  تسا  یّنظ  قساف  ربخ 

؟ تسیچ هیهان  تایآ  أبن و  هیآ  موهفم  رد  قوف  نایب  ساسا  رب  عامتجا  هدام  * 
يربخ نینچ  دـنیوگیم : هیهاـن  تاـیآ  تسا و  تجح  يربخ  نینچ  دـیوگیم : موهفم  هک  تسا  یّنظ  لداـع  ربـخ  ود  ره  رد  عاـمتجا  هداـم 

نآ لابند  هب  هک  تسا  طقاست  ضراعت و  لحم  نامه  نیا  تسین و  تجح 
101 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دسریم نونظ  باب  رد  یلّوا  لصا  هب  تبون 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

يراک یملع  ياهربخ  اب  أبن  هیآ  ینعی  هجو  نم  هن  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  هیهان ، تایآ  أبن و  هیآ  موهفم  نایم  تبـسن  هک  تسا  نیا 
صحفت قساف  ربخ  رد  دیوگیم  قوطنم  هک  ارچ  قوطنملاب : اما  دراد  صاصتخا  یملع  ریغ  ياهربخ  هب  هکلب  اموهفم ، هن  اقوطنم و  هن  درادن ،

. دشابن ینامیشپ  ات  نک 
لمع دراد و  بذک  هب  نیقی  ای  دنکیم و  مادقا  سپ  دراد  قدـص  هب  نیقی  ای  اریز  تسا  یملع  ياهربخ  رد  ینامیـشپ  مدـع  هک  تسا  نشور 

. درادن دوجو  فالتخا  لامتحا  دنکیمن و 
لداع ربخ  صوصخم  مه  موهفم  تسا ، یملع  ریغ  ياهربخ  هب  صتخم  مه  قوطنم  تسا و  قوطنم  عبات  موهفم  هک  اجنآ  زا  قوطنملاـب : اـما 

. تسا یملع  ریغ 
دوب دهاوخ  قلطم  صوصخ  مومع و  هیهان  تایآ  مومع  اب  موهفم  نایم  تبـسن  دـشاب ، یملع  ریغ  ياهربخ  صوصخم  زین  أبن  هیآ  یتقو  لاح 

ماع و هک  یتقو  اذل  تسا و  ّصاخ  سپ  نک  لمع  نآ  هب  دراد ، شزرا  لداع  ربخ  زا  هلـصاح  ّنظ  صوصخ  دـیوگیم : تامومع  اریز  ارچ ؟
: هک تسا  نیا  نوناق  دنشاب  صاخ 

: هجیتن رد  دوشیم . مّدقم  دشاب  یقوطنم  هک  دنچره  ماع  لیلد  رب  دشاب  یموهفم  هچرگا  ّصاخ  لیلد 
. تسا تّجح  هیآ  موهفم  مکح  هب  لداع  ربخ 

سکعرب دوبن و  معا  لیذ  لـیلعت  صخا و  ردـص  موهفم  زین  اـجنآ  رد  رگم  دومرفن ؟ مود  لاکـشا  هب  باوج  رد  ار  قوف  خـساپ  خیـش  ارچ  * 
؟ تسا یموهفم  صاخ  رب  مدقم  لیلعت  مومع  هک  دومرف 

: دش هتفگ  هچنانچ  اریز 
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. دشاب لصفنم  صصخم  هک  تسا  يدراوم  رد  صیصخت  میدقت و  نیا  الوا :
 ... دوب و تلع  عبات  لولعم  ّالا  تسین و  راک  رد  یلولعم  ّتلع و  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  ایناث :

102 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ریغب اهـصاصتخا  ۀهج  نم  اّمإ  و  ملعلا ، نم  نّکمتلا  ةروصب  اهـصاصتخا  ۀهج  نم  اّمإ  صوصخ ، ۀهج  ۀـیهانلا  تایآلل  ّنأ  [ 54] مّهوتی اّمبر  و 
. اعطق تایآلا  کلت  نع  جرخ  اّمم  اهلاثمأ  ۀلداعلا و  ۀنّیبلا 

نم جرخ  ام  جورخ  ّنأب  یناثلا  و  دادسنالا . دنع  صوصخلاب  ۀّجح  ربخلا  نوک  ّلدتـسملا  یفکی  ّهنأب  صاصتخالا - عنم  دعب  لّوألا - عفدـنی  و 
لمعلا ۀمرح  ّۀلدأ  صّـصخ  يّذلا  ّصاخلا  لثم  ّصاخ  لیلد  اضیأ  موهفملا  ّنأل  موهفملا ، یف  مومع  ۀهج  بجوی  ّنظلاب ال  لمعلا  ۀمرح  ّۀلدأ 

. ریخألا ّصاخلا  نیب  و  صیصختلا - کلذ  دعب  ّماعلا - نیب  ۀبسنلا  ۀظحالم  ّمث  الّوأ  امهدحأب  ّماعلا  صیصخت  زوجی  الف  ّنظلاب ،
قلطم مارکإ  بوجو  مدـع  یلع  ثلاث  لیلد  درو  ّمث  مهقاّسف  نم  ۀـعامج  مارکإ  بوجو  مدـع  یلع  لیلدـلا  ماق  ّمث  ءاملعلا » مرکأ   » درو اذإـف 

رمأ اذه  و  هجو . نم  امومع  یناثلا  ّصاخلا  نیب  هنیب و  ۀبـسنلا  لعج  ّمث  الّوأ  لّوألا  ّصاخلاب  ّماعلا  صیـصخت  مّهوتل  لاجم  الف  مهنم ، قاّسفلا 
. ضراعتلا باب  یف  هیلع  انهّبن  حضاو 

103 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( مّھوت )

هراشا

ار صاخ  موهفم  اهنآ و  نایم  تبسن  ناوتب  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  یتیـصوصخ )  ) صاخ تهج  هیهان  تایآ  يارب  هک  دوشیم  مّهوت  اسبهچ 
. تسناد هجو  نم  صوصخ  مومع و 

( بلطم ریرقت  )

تسا ملع  لیصحت  رب  ياناوت  صخـش )  ) هک تسا  یتروص  هب  تایآ  نیا  نداد  صاصتخا  تهج  زا  ای  هیهان : تایآ  رد  صوصخ  تهج  نیا 
. دناجراخ تایآ  نیا  مومع  تحت  زا  هک  تسا  نآ  لاثما  هلداع و  هنّیب  ریغ  هب  اهنآ  صاصتخا  تهج  زا  ای  و 

: هکنیا هب  دوشیم  عفد  لوا  مهوت 
نامز رد  لداـع  یملع  ریغ  نخـس  تیجح  هب  فارتعا  هک  دوش  هتفگ  ملع ، زا  نّکمت  تروص  هب  هیهاـن  تاـیآ  نداد  صاـصتخا  عنم  زا  دـعب 

. دنکیم تیافک  نیلدتسم  يارب  دادسنا 
: هکنیا هب  دوشیم  عفد  مود  مهوت  و 

ات  ) دوش ادـیپ  یمومع  تهج  أبن  هیآ  موهفم  رد  هک  دوشیمن  ببـس  دـناجراخ  ّنظ ، هب  لـمع  تمرح  ّهلدا  زا  هک  يروما  جورخ  دوش : هتفگ 
هلدا هک  یـصاخ  هلدا  لثم  تسا  یـصاخ  لـیلد  زین  موهفم  اریز  دوش ) لـصاح  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  هیهاـن  تاـیآ  نآ و  ناـیم 

. دنزیم صیصخت  ار  هیهان ) تایآ   ) ّنظ هب  لمع  تمرح 
صاخ ینعی :  ) موهفم اب  ار  صیـصخت ) هجیتن   ) صّـصخم ماع  ءادتبا و  دـنامه ) ضرع  رد  هک   ) تاصّـصخم زا  یکی  هب  ماع  صیـصخت  سپ 

زیاج تسا ) هجو  نم  صوصخ  مومع و  مومع ، تایآ  موهفم و  نایم  هک  ندیسر  هجیتن  نیا  هب  و   ) نداد رارق  ظاحل  دروم  هدیجنس و  رگید )
. دشابیمن حیحص  و 
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مرکت ال  : ) لـثم دوش  دراو  اـهنآ  قاـسف  زا  یتعاـمج  مارکا  بوجو  مدـع  رب  لـیلد  سپـس  دوش ، دراو  ءاـملعلا  مرکا  ماـع ،) لـیلد   ) رگا سپ 
(. قاسفلا مرکت  ال  : ) لثم تسا  قاسف  قلطم  مارکا  بوجو  مدـع  شنومـضم  هک  دوش  دراو  یموس  لیلد  نآ  زا  سپ  و  ةاـجنلا ،) نم  قاّـسفلا 

صصخم ماع  نایم  یتبسن  نآ  زا  سپ  و  ةاجنلا ) نم  قاّسفلا  مرکت  ال   ) لّوا صصخم  هب  ءاملعلا ) مرکا   ) ماع صیـصخت  يارب  ییاج  اجنیا  رد 
. دنامیمن یقاب  نداد  رارق  هجو  نم  صوصخ  مومع و  زا  مود ، صاخ  و 

. میاهدرک يروآدای  ار  نآ  ارکذت  ضراعت  باب  رد  هک  نشور  تسا  يرما  نیا  و 
104 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تساجک رد  ۀیهانلا )...  تایآلل  ّنا  مّهوتی  امبر   ) ترابع رد  مهوت  أشنم  * 
: دومرف هک  تسا  يراصنا  خیش  بانج  یلبق  تانایب  رد 

هب تایآ  صیـصخت  هجیتن  رد  دناماع  تایآ  صاخ و  موهفم  ینعی  تسا  رارقرب  قلطم  صوصخ  مومع و  هیهان ، تایآ  أبن و  هیآ  موهفم  نایم 
. تسا بجاو  موهفم  هطساو 

؟ تسیچ روکذم  مّهوت  رد  ضرغ  * 
: هک تسا  نیا 

. تسا رارقرب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن  هیهان  تایآ  موهفم و  نایم  - 1
رب لیلد  بیترت  نیدب  و  دوش . هعجارم  ۀـیّجحلا  مدـع  ۀـلاصا  لصا  هب  دـیاب  هجیتن  رد  دوشیم و  ود  ره  طقاست  هب  مکح  عامتجا ، هدام  رد  - 2

. دنکیم یثنخ  ار  لداع  لوق  تیّجح 
؟ تسیچ نکمتلا )...  ةروصب  اهصاصتخا  ۀهج  نم  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  لوا  مهوت  نایب 
تسا تروص  نیا  رد  ینعی  تسا . ملع  لیصحت  رب  ياناوت  رداق و  فلکم  تروص  نآ  رد  هک  داد  صاصتخا  یتروص  هب  ار  هیهان  تایآ  دیاب 

هب هّجوت  اب  دناتکاس و  هتـشادن و  يرظن  ملع  باب  دادـسنا  هب  تبـسن  روکذـم  تایآ  نکل  دـیامن ، لمع  ملع  ریغ  هب  درادـن  قح  فلکم  هک 
: ریخا هتکن 

قساف و هچ  دروایب  یملع  ریغ  ربخ  لداع  هچ  تسین ، زیاج  ملع  لیـصحت  رب  یئاناوت  ناـمز  رد  ملع  ریغ  هب  لـمع  هک : تسا  نیا  تاـیآ  داـفم 
: هک تسا  نیا  أبن  هیآ  موهفم  دافم 

رد دادسنا . نامز  رد  هچ  ملع و  لیـصحت  زا  ییاناوت  نکمت و  نامز  رد  هچ  دومن  لمع  نآ  هب  ناوتیم  تسا و  تّجح  لداع  یملع  ریغ  ربخ 
، ملع حاتفنا  نامز  رد  لداع ، یملع  ریغ  ربخ  ینعی : عامتجا ، هدام  رد  هک  تسا  رارقرب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  دافم ، ود  نیا  نایم  هجیتن :

. دوش عوجر  ّتیجح  مدع  لصا  هب  هدرک و  ّدر  ار  ود  ره  دیاب  سپ  هدش  لصاح  ضراعت  عامتجا و  هیهان ، تایآ  موهفم و  نایم 
؟ تسیچ لّوا )  ) روکذم مّهوت  هب  خیش  خساپ  * 

: هک تسا  نیا 
اهنآ قالطا  هب  اـم  تسین و  تسد  رد  ملع  باـب  حاـتفنا  ضرف  هب  تاـیآ  نیا  صاـصتخا  رب  يدـیق  هنیرق و  هدوب و  قلطم  هیهاـن  تاـیآ  ـالوا :

. مینکیم کسمت 
ربخ رد  هچ  لداع و  ربخ  رد  هچ  دادـسنا  نامز  رد  هچ  حاتفنا و  نامز  رد  هچ  دراد  تلالد  هّنظم  تیجح  مدـع  رب  اقلطم  تاـیآ  نیا  هجیتن  رد 

. قساف
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105 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. حاتفنا لاح  رد  هچ  دادسنا و  لاح  رد  هچ  دراد ، تلالد  لداع  ربخ  صوصخ  تیجح  رب  اقلطم  هفیرش  هیآ  موهفم  نکل 

: ایناث دراد  مدقت  مه  صاخ  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  هیآ ، موهفم  تایآ و  نایم  تبسن  سپ :
هدام رد  دـشاب و  هجو  نم  صوصخ  مومع و  موهفم  اب  تایآ  نایم  تبـسن  دنـشاب و  هتـشاد  صاصتخا  حاتفنا  نامز  هب  هیهان  تایآ  هک  انمّلس 
يارب تسا  دادـسنا  نامز  رد  یّنظ  لداع  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  هک  موهفم ، قارتفا  هدام  نامه  اما  اطقاست ، هجیتن  رد  اـضراعت و  مه  عاـمتجا 

. دنکیم تباث  ار  ام  بولطم  هدرک و  تیافک  ام 
و  ) تسا هیئزج  هبجوم  وحن  هب  ینعی : دحاو  ربخ  ّتیجح  هلمجلا  یف  تابثا  ام  ياعّدم  هک  میداد  رکذت  ربخ  ّتیجح  ثحب  يادتبا  زا  هک  ارچ 

. دنراد وا  عابتا  دّیس و  هک  یّلک  بلس  لباقم  رد  هیلک ) هبجوم  وحن  هب  هلمجلاب  هن 
؟ تسیچ خیش  خساپ  رد  بلطم  لصاح  * 

. تسا تّجح  ملع  تباب  دادسنا  نامز  رد  لقا  دح  یّنظ  لداع  دحاو  ربخ  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ ۀلداعلا )...  ۀنّیبلا  ریغب  اهصاصتخا  ۀهج  نم  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  مّود  مّهوت  نایب 
زا رابخا  ینعی :  ) نیلدع تداهـش  ای  لداع و  هنّیب  هب  ءادتبا  ار  تایآ  نیا  نکل  دنتـسه و  صاخ  يدعب  لیلد  ود  ماع و  هیهان  تایآ  هچرگا  - 1

. دوشیم اهنآ  صیصخت  بجوم  هنّیب  ّتیجح  ّهلدا  هداد و  صیصخت  تاعوضوم )
. نکن لمع  هّنظم  هب  يوتف  هنّیب و  يادعام  رد  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  صیصخت  زا  دعب  هیهان ) تایآ   ) تامومع نیا  - 2

. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن  نیا  هک  مینکیم  یجنستبسن  هسیاقم و  أبن  هیآ  موهفم  اب  ار  صّصخم  ماع  نیا  - 3
: هیآ موهفم  اما 

اهنت هک  تسا  صاخ  تهج  نیا  زا  تاعوضوم و  رد  هچ  ماـکحا و  رد  هچ  دریگیم ، ربرد  ار  لداـع  ربخ  قلطم  هک  تسا  ماـع  تهج  نیا  زا 
. دوشیم لداع  ربخ  لماش 

: هیهان تایآ  تامومع  اما  و 
. قساف ربخ  هچ  لداع و  ربخ  هچ  دنریگیم  ربرد  ار  ربخ  قلطم  هک  دناماع  تهج  نیا  زا 

. دنوشیمن تاعوضوم  زا  ربخ  لماش  دنراد و  صاصتخا  ماکحا  رد  ربخ  هب  هک  دناصاخ  تهج  نیا  زا  و 
106 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: زا تسترابع  هیآ  موهفم  قارتفا  هدام 
. دوشیمن نآ  لماش  هیآ  موهفم  هک  تاعوضوم ، رد  لداع  ربخ 

: زا تسترابع  تامومع  رد  قارتفا  هدام  و 
. درادن نآ  اب  يراکورس  اساسا  دریگیمن و  ربرد  ار  نآ  أبن  هیآ  موهفم  هک  ماکحا  رد  قساف  ربخ 
: هک ماکحا  رد  یملع  ریغ  لداع  ربخ  زا : تسترابع  هیآ  موهفم  هیهان و  تایآ  عامتجا  هدام  اما  و 

: دنیوگیم هیهان  تامومع  تسا و  لداع  ربخ  هک  ارچ  تسا  تجح  ربخ  زا  عون  نیا  دیوگیم : هیآ  موهفم 
: سپ ددرگیمرب  لصالا )  ) هب اذـل  اـطقاست و  هجیتن  رد  اـضراعت و  عاـمتجا  هداـم  رد  ینعی : تسا . یّنظ  نوچ  تسین ، تجح  ربخ  زا  عون  نیا 

. دومن هدافتسا  هیآ  موهفم  زا  ناوتیمن 
؟ تسیچ مود )  ) روبزم مّهوت  هب  خیش  خساپ  * 

؟ ارچ تسا . تسردان  روکذم  یجنستبسن  هک  تسا  نیا 
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(. يرغص  ) تسا تبسن  رد  بالقنا  لیبق  زا  یجنستبسن  نیا  هک  اریز 
(. يربک  ) تسا لطاب  تبسن  رد  بالقنا  هک  اریز 

. تسا لطاب  تسردان و  روکذم  یجنستبسن  سپ 
؟ دیهد حیضوت  دریگیم  تروص  یئاج  هچ  رد  تبسن  رد  بالقنا  دیئامرفب : يرغص  نایب  رد  * 

لیلد اب  ار  صاخ  لیلد  ود  زا  کیره  ادـتبا  رگا  اذـل  و  دنـشاب . صاخ  مه و  ضرع  رد  رگید  ياتود  ماع و  یکی  لیلد ، هس  زا  هک  ییاج  رد 
صاخ لـیلد  ود  زا  یکی  اـب  ادـتبا  ار  ماـع  رگا  نکل ، تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  ماـع ، لـیلد  صاـخ و  نآ  ناـیم  تبـسن  میجنـسب ، ماـع 
قلطم صوصخ  مومع و  زا  تبسن  میدرک ، یجنستبسن  رگید  صاخ  لیلد  اب  تسا  صصخم  ماع  هک  ار  نآ  لصاح  میدرک و  یجنستبسن 

. دنیوگیم تبسن  رد  بالقنا  ار  تبسن  رد  لیدبت  نیا  هک  دوشیم ، لیدبت  هجو  نم  صوصخ  مومع و  هب 
: الثم

. دوشیم يوحن  ریغ  هچ  يوحن و  هچ  مه  قساف  قساف و  لداع و  لماش : ماع  نیا  هک  ءاملعلا ) مرکا  : ) دیوگیم هک  میراد  یماع  لیلد  - 1
. دوشیم يوحن  ریغ  يوحن و  لماش  صاخ  نیا  هک  ءاملعلا ) نم  قاّسفلا  مرکت  ال  : ) دیوگیم هک  میراد  یصاخ  لیلد  و  - 2

(. يوحنلا قسافلا  ملاعلا  مرکت  ال  : ) دیوگیم هک  میراد  یّصخا  لیلد  و  - 3
لیلد لوا  رگا  نکل  دوشیم  قلطم  صوصخ  مومع و  اهنآ  نایم  تبـسن  میجنـسب  ماع  لـیلد  اـب  ار  صاـخ  لـیلد  ود  زا  کـیره  رگا  نونکا ،

صوصخ مومع و  مینک ، یجنستبسن  هبساحم و  ماع  اب  ار  صخا 
107 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیا رگا  لاح  تسا  بجاو  ءاملع  ریاس  مارکا  قساف ، نییوحن  زا  ریغ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  هدش و  مدقم  معا  رب  صخا  اذل  دوشیم و  قلطم 
: ینعی دوشیم  هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهنآ  نایم  تبسن  مینک ، یجنستبسن  هبساحم و  مود )  ) صاخ لیلد  اب  ار  صـصخم ) ماع   ) هجیتن

. دشابیم ّصاخ  یتهج  زا  ماع و  یتهج  زا  کیره 
؟ تسیچ صاخ  ماع و  زا  کیره  رد  ندوب  صاخ  ماع و  تهج  * 

: ماع لیلد  - 1
تهج نیا  زا  و  دریگیم . ربرد  ار  يوحن ) ریغ  هچ  يوـحن و  هچ   ) قساـف ءاـملع  قـلطم  لداـع  ءاـملع  رب  هوـالع  هک  تسا  ماـع  تهج  نیا  زا 

. يوحن هن  دراد و  يوحن  ریغ  قاّسف  هب  صاصتخا  لداع  ءاملع  زا  ریغ  هک  تسا  ّصاخ 
: صاخ لیلد  - 2

. دریگیم ربرد  ار  يوحن ) ریغ  هچ  يوحن و  هچ   ) قساف ءاملع  قلطم  لداع ، ءاملع  رب  هوالع  هک  تسا  ماع  تهج  نیا  زا 
. دریگیمن ربرد  ار  لودع  ءاملع  دراد و  قساف  ءاملع  قلطم  هب  صاصتخا  هک  تسا  ّصاخ  تهج  نیا  زا  و 

؟ تسیچ خیش  رظن  هب  صاخ  ماع و  لیلد  زا  کیره  رد  قارتفا  هدام  * 
. تسا يوحن  قساف  ّصاخ ، لیلد  هیحان  زا  و  دنالودع ، ءاملع  ماع ، لیلد  هیحان  زا  قارتفا : هدام 

؟ تسیچ صاخ  ماع و  لیلد  رد  عامتجا  هدام  * 
: هک انعم  نیا  هب  تسا  يوحن  ریغ  قساف 

همارکا مرحی  دیوگیم : صاخ  و  همارکا 2 - بحی  دیوگیم : ماع  - 1
؟ تسیچ قوف  بلاطم  لصاح  * 

. تسا تبسن  رد  بالقنا  نامه  نیا  دننکیم و  طقاست  هجیتن  رد  هدرک و  ضراعت  عامتجا  هدام  رد  صاخ  لیلد  ماع و  لیلد  هک : تسا  نیا 
؟ تسا لطاب  تبسن  رد  بالقنا  ارچ  دیئامرفب  سایق  ياربک  نایب  رد  * 
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صیصخت تاصـصخم ، زا  یکی  هب  ار  ماع  ادتبا  تسین  زیاج  دنرگیدکی ، ضرع  رد  هک  صاخ  لیلد  دنچ  هتـشاد و  ماع  لیلد  کی  رگا  اریز 
؟ ارچ دومن . یجنستبسن  رگید  صّصخم  اب  ار  صیصخت  زا  دعب  لصاح  سپس  داد و 

روط هب  هدوب و  رگیدکی  ضرع  رد  همه  هکلب  دنتسین ، يرگید  زا  یلوا  تاصصخم  زا  کیچیه  هک  اریز 
108 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنهدیم صاصتخا  دوخ  هب  ار  ماع  زا  یمهس  هدش و  دراو  ماع  رب  يواسم 
. تسا لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  لاح  دومن  یجنستبسن  ضرع  کی  رد  تاصصخم  زا  کیره  اب  ار  ماع  دیاب  نیاربانب 

: زا دنترابع  هک  میراد  صاخ  لیلد  هس  تسا و  هیهان  تایآ  مومع  هک  میراد  ماع  کی  ینعی 
دحاو ربخ  ّتیجح  لیلد  اوتف 3 - تیجح  لیلد  هنّیب 2 - تجح  لیلد  - 1

. يدروم نینچ  رد  دشابیم  أبن  هیآ  موهفم  دحاو ، ربخ  تیجح  لیلد  نیمه  هک 
؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
لیلد اب  ار  صیصخت  زا  دعب  ماع  سپس  مینک و  هبساحم  یجنـستبسن و  صاخ 1 و 2  لیلد  اب  ار  أبن  هیآ  مومع  میناوتیمن  اعرـش  القع و  ام 

. میهد رارق  شجنس  دروم  أبن ) هیآ  موهفم   ) موس صاخ 
دروم ماع  هجیتن  رد  دننزیم  صیـصخت  ار  ماع  هدـش و  دراو  ماع  رب  يواسم  روط  هب  هس  ره  هدوب و  مه  ضرع  رد  صاخ  لیلد  هس  ره  اذـل  و 

. تسا قلطم  صوصخ  مومع و  هکلب  تسین ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهنآ  نایم  تبسن  هک  دنکیم  ادیپ  صصخم  هس  رظن 
صیـصخت اهنآ  عومجم  هلیـسو  هب  راب  کی  ار  هیهاـن  تاـیآ  هداد و  رارق  صّـصخم  کـی  هلزنم  هب  ار  روبزم  هناـگهس  هلدا  رگید : تراـبع  هب 

. دوشیم تباث  لدتسم  بولطم  هک  تسا  لداع  یملع  ریغ  ربخ  تیجح  صیصخت ، نیا  هجیتن  مینزیم 
. تسین دراو  لوا  لاکشا  اذل  تسا و  مدقم  دشاب  یقوطنم  ول  ماع و  رب  دشاب  یموهفم  ول  صاخ و  رگید : ترابع  هب 

109 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

تـسّدق هعاـبتأ - یـضترملا و  دّیـسلا  هب  ربخأ  يذـّلا  عاـمجإلا  ۀـّیّجح  یلع  ّلدـل  لداـعلا  ربـخ  ۀـّیّجح  یلع  ّلد  ول  ۀـیآلا  موهفم  ّنأ  اـهنم : و 
. ربخلا ۀّیّجح  مدعب  مالّسلا  هیلع  مامإلا  مکحب  اوربخأ  لودع  مّهنأل  [، 55] لداعلا ربخ  ۀّیّجح  مدع  نم  مهرارسا -

ّنأ نع  ّضغلا  دعب  و  لوقنملا ، عامجإلل  أبنلا  ۀیآ  لومـش  مدع  یف  اقباس  انرکذ  اّمع  ّضغلا  دعب  ذإ  نّیبی ، نأ  نم  حضوأ  داریإلا  اذـه  داسف  و 
: ۀیآلا تحت  ربخلا  اذه  لوخد  نکمی  ّهنإ ال  لوقن : خیشلا  رابخإب  ضراعم  ءالؤه  رابخإ 

. هلوخد لیحتسیف  لداعلا  ربخ  ّهنأل  هجورخ ، مزلتسی  هلوخد  ّنألف  الّوأ  اّمأ 
ملعلل اضیا ، درفلا  اذـهل  تباث  مکحلا  ّنا  ملعی  ّهنأ  ّالإ  هیلع ، ظفللا  ۀـلالد  روصقل  هسفن  ّمعی  نإ ال  ّهنأب و  ۀـعوفدم  هسفن » ّمعی  ّهنأ ال   » يوعد و 

ال. لوقیف : هیلع ، لاکتالا  زوجی  له  دحاو  ربخب  انل  کعامجا  تبث  اذا  ّهنا  نع  دّیسلا  انلأس  ول  اذل  و  مکحلا . نع  هل  ۀجرخم  هتّیصوصخ  مدعب 
. لّمأتف نیتبثملا ، نم  ربخلا و  ۀّیّجحب  نیفانلا  نم  هجورخ  یلع  عامجالا  عقو  ّهنإ  لوقن  نکل  هلوخد ، زاوج  انمّلس  ولف  ایناث ، اّمأ  و 

یلإ صیـصختلا  ءاهتنا  حبق  دّرجمل  ال  نّیعتم ، سکعلا  ّنأ  بیر  و ال  سکعلا ، نیب  هادع و  ام  جورخ  هلوخد و  نیب  رمألا  نارودلف  اثلاث ، اّمأ  و 
یلع ّلدی  امب  دوصقملا  اذه  نع  ریبعتلا  ّنأ  بیر  و ال  لداعلا . ربخ  ۀّیّجح  مدع  نایب  یف  رصحنی  ذئنیح  مالکلا  نم  دوصقملا  ّنأل  لب  دحاولا ،

كربخأف كربخی ،» ام  عیمج  یف  ادیز  قدص  : » لئاقلا لوق  نم  ملعی  امک  ۀـیاهنلا . یلإ  حیـضف  ۀـیاغلا و  یف  حـیبق  لداعلا  ربخ  ۀـّیّجح  مومع 
. ربخلا اذه  صوصخ  خلا » قّدص ، : » هلوق نم  لئاقلا  دارأف  اهعیمج ، بذکب  ربخأ  مث  رابخألا ، نم  فلأب  دیز 

. رابتعالا عوطقم  باتکلا  رهاظ  رابتعالا و  نونظم  لوقنملا  عامجالا  ّنأب  هل : لیصحت  نم ال  ضعب  باجا  دق  و 
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110 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( دحاو ربخ  تیّجح  رد  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  رب  مود  لاکشا  )

هراشا

: هک تسا  نیا  روبزم  تالاکشا  هلمج  زا  و 
ربخ ّتیجح  مدع  رب  نآ  زا  وا  ناوریپ  یضترم و  دیـس  هک  یعامجا  ندوب  تّجح  رب  دنک ، تلالد  لداع  ربخ  ّتیجح  رب  رگا  أبن )  ) هیآ موهفم 

رب ماما  مکح  زا  دـناهداد  ربخ  هدوب و  لداع  یگمه ) وا  ناوریپ  دیـس و  موحرم   ) ناشیا هک  اریز  درک . دـهاوخ  تلـالد  دـناهداد ، ربخ  دـحاو 
. دحاو ربخ  ّتیجح  مدع 

( روبزم لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

هراشا

هب تبـسن  أـبن  هیآ  لومـش  مدـع  رد  هچنآ  زا  رظنفرـص  یـشوپمشچ و  زا  دـعب  اریز  ددرگ ، ناـیب  هک  تسا  نیا  زا  رتنشور  داریا  نیا  داـسف 
رد  ) تسا خیـش  رابخا  اب  ضراعم  هدشدای ) عامجا  زا   ) شناوریپ دیـس و  موحرم  ربخ  هکنیا  زا  یـشوپمشچ  زا  دعب  نینچمه  لوقنم و  عامجا 

. تسا نکممریغ  هیآ  تحت  رد  روکذم ) عامجا  زا   ) دیس ربخ  نیا  لوخد  هداد ) ربخ  نآ  زا  هک  یعامجا 
: اّما

رگا اذل  و   ) تسا لداع  ربخ  قیداصم  زا  ربخ )  ) نآ هک  اریز  تسا ، نآ  جورخ  مزلتسم  هیآ ،) تحت  رد  ربخ  نیا   ) لوخد هکنیا  رطاخ  هب  الوا :
هجیتن رد  دوشیم ) طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  دیـس  دوخ  ربخ  هلمج  زا  دـحاو  راـبخا  همه  مینک ، تجح  أـبن  هیآ  اـب  ار  دیـس  ربخ  نیا  نومـضم 

. تسا نکممریغ  هیآ  تحت  رد  نآ  لوخد 

( نآ عفد  اعّدا و  کی  )

. دوشیمن شدوخ  لماش  لداع ) زا  رداص  ربخ  ّتیجح  مدع  رب  ینبم  دیس  ربخ   ) هکنیا ياعدا  و 
شدوخ لماش  ربخ  نیا  هچرگا  هک : دوشیم  عفد  هنوگ  نیدـب  دوشیم و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  يو  ربخ  زج  دـحاو  راـبخا  ماـمت  نیارباـنب  )

هب مکح  لاحنیعرد  نکل  دریگب ، ربرد  ار  شدوخ  هکنیا  زا  تسا  رتهاتوک  ربخ  ظفل  هدوب و  رـصاق  انعم  نیا  رب  شتلـالد  هکنآ  هچ  دوشیمن 
رد صوصخ  هب  درف  نیا  رد  ّتیـصوصخ  مدع  هب  ملع  لیلد  هب  و  دریگیم . ربرد  زین  ار  دحاو  ربخ  زا  درف  نیا  ّتیجح ، بلـس  رابتعا و  مدـع 

. ددرگیم روکذم  مکح  زا  نآ  جورخ  بجوم  هک  ربخ  دارفا  نایم 
ربخ هطساو  هب  رگا  دیدومن  اعّدا  امش  هک  ار  یعامجا  مینک ، لاؤس  دیس  موحرم  زا  رگا  ورنیازا 

111 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ریخ دنیامرفیم : باوج  رد  امتح  دومن ؟ دامتعا  نآ  هب  ناوتیم  ایآ  دسرب ، ام  هب  دحاو 

. تسا ضقانت  رد  دحاو ) ربخ  ّتیجح  مدع  ینعی :  ) دوخ ياعدم  اب  هلب  دنیوگب : رگا  نوچ 
: مییوگیم نکل  میریذپب ، ار  أبن  هیآ  موهفم  تحت  رد  یضترم  دیس  ربخ  لوخد  هک  انمّلس  ایناث :

. تسا هدش  دقعنم  أبن  هیآ  موهفم  تحت  زا  دیس  ربخ  جورخ  رب  نآ ) نیتبثم  دحاو و  ربخ  ّتیجح  نیرکنم   ) يوعد نیفرط  عامجا 
ای نآ  تحت  زا  داحآ ) رابخا  ریاس   ) دیـس ربخ  يادـع  ام  ندوب  جراخ  و  هیآ ) تحت  رد   ) دیـس ربخ  ندوب  لخاد  نیب  رما  نارود  لیلد  هب  اثلاث :
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نّیعتم و نارود ) ماقم  رد   ) سکع تروص  دـیدرت  نودـب  هک  دـشاب ، نآ  زا  جراخ  دّیـس  ربخ  هیآ و  تحت  رد  لخاد  راـبخا  ماـمت  سکعلاـب 
نیا رطاخ  هب  هکلب  نآ ، تحت  رد  دحاو  درف  کی  ندـنام  یقاب  ات  تسا  ماع  صیـصخت  حـبق  رطاخب  هن  ناحجر ) نیا   ) تسا و ناحجر  دروم 

مومع رب  تلـالد  هک  یتراـبع  هب  دوصقم  نیا  زا  ریبعت  هک  تسین  يدـیدرت  تسا و  لداـع  ربخ  ّتیجح  مدـع  ناـیب  مـالک ، زا  دارم  هک : تسا 
. تسا هدیسر  تیاهن  هب  شتحاضف  دنسپان و  تشز و  دشاب  هتشاد  لداع  ربخ  ّتیجح 

رازه ام  يارب  دیز  سپ  نک  قیدصت  دهدیم  هک  يرابخا  مامت  رد  ار  دیز  دیوگب : هک  یـسک  نخـس  زا  دوشیم  هدـیمهف  بلطم  نیا  هچنانچ 
ربخ نیمه  قّدـص )...   ) تفگ هک  شنخـس  زا  هدـنیوگ )  ) سپـس دـهد و  رابخا  نآ  مامت  ندوب  غورد  زا  ربخ  نایاپ  رد  سپـس  درواـیب ، ربخ 

. دومن دنهاوخ  حیبقت  ار  يو  ناسل  لها  هک  ار .) یلبق  ربخ  رازه  هن  و   ) دنک هدارا  ار  دیز  نیرخآ ) )
: هک دناهداد  خساپ  هنوگنیا  روکذم  لاکشا  زا  دنرادن  یهاگآ  ملع و  هک  یخرب  یهاگ  و 

زا ناوتیمن  تسا  یّنظ  لیلد  هک  دیـس  عامجا  هطـساو  هب  اذـل  و   ) تسا رابتعالا  عوطقم  میرک  نآرق  رهاظ  راـبتعالا و  نونظم  لوقنم  عاـمجا 
(. دومن دی  عفر  أبن  هفیرش  هیآ  رهاظ 

112 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ أبن  هیآ  رب  لالدتسا  هب  مود  لاکشا  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

هدومن و عامجا  تیاکح  هک  شناوریپ  یـضترم و  دیـس  ربخ  تیجح  رب  دـیاب  دـنک ، تلالد  لداع  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  أبن  هیآ  موهفم  رگا 
. دنک تلالد  دناهداد ، دحاو  ربخ  ّتیجح  مدع  رب  موصعم  يأر  زا  ربخ  هلیسونیدب 

: هک تسا  نیا  شاهمزال  دریگب ، ربرد  ار  نآ  هدرک و  دیس  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  هیآ  موهفم  رگا  لاح 
نیا هب  مه  لدتسم  يامش  یتح  یسک  تسا و  نینچ  دیس  ربخ  ياضتقم  هک  ارچ  دنوش . طقاس  ّتیجح  زا  هتفر و  نیب  زا  لودع  ياهربخ  همه 

. یتسین مزتلم  هلئسم 
. دنکیم لطاب  زین  ار  لداع  ربخ  تیحّجرم  أبن  هیآ  موهفم  هجیتن : رد  هلثم ، موزلملاف  لطاب  مزاللا  سپ :

هیآ موهفم  لومـشم  هدـش و  جراخ  نآ  زا  دـحاو  ربخ  هک  دـیآیم  مزال  دریگ ، رارق  أبن  هیآ  تحت  رد  لوقنم  عاـمجا  رگا  رگید : تراـبع  هب 
. دوش یثنخ  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  بیترت  نیدب  دریگن و  رارق  روکذم 

؟ دنک تلالد  زین  لوقنم  عامجا  ّتیجح  رب  دیاب  دنک  لداع  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  هیآ  موهفم  رگا  دیوگیم  ارچ  * 
تجح لودع  ياهربخ  ریاس  رگا  سپ  دنهدیم ، ربخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مکح  زا  عامجا  طسوت  هب  هدوب و  لداع  زین  وا  عابتا  دیـس و  هک  اریز 

. تسا همزالم  لیلد  نیا  دشاب و  تّجح  مه  ربخ  نیا  دیاب  تسا 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

: هلمج زا  میراد  نآ  زا  باوج  نیدنچ  تسا و  تاحضاو  زا  لاکشا  نیا  نالطب  هک : تسا  نیا 
: هک دش  هتفگ  عامجا  ّتیجح  ثحب  يادتبا  رد  - 1

(. يرغص  ) تسا یسدح  ربخ  لوقنم  عامجا 
(. يربک  ) دوشیمن أبن  هیآ  هلمج  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  لومشم  یسدح  ربخ 

(. هجیتن  ) دوشیمن أبن  هیآ  موهفم  مومشم  لوقنم  عامجا  سپ 
: نکل دوش ، مه  یسدح  ياهربخ  لماش  هیآ  موهفم  هک  انمّلس  - 2
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زا ربخ  مه  شعابتا  یسوط و  خیش  لباقم  رد  دناهداد . دحاو  ربخ  ّتیجح  مدع  رب  عامجا  زا  ربخ  دنالودعلا  ضعب  هک  شناوریپ  دیـس و  رگا 
. دناهداد دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  عامجا 

. دریگیمن ار  هیآ  موهفم  يولج  یعنام  اذل  و  دننکیم ، طقاست  هدرک  ضراعت  مه  اب  اعّدا  ود  نیا  هجیتن : رد 
113 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسا  نیا  یلصا  لاکشا  نکل  مینک  یشوپمشچ  قوف  لاکشا ) ود  ای   ) خساپ ود  زا  هک  ضرف  هب  - 3
. تسا لاحم  أبن  هیآ  تحت  رد  یضترم  دیس  ربخ  لوخد  اساسا 

. دوشیمن ماما  يأر  عامجا و  زا  دیس  ربخ  لماش  أبن  هیآ  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ هلاحتسا  نیا  رب  خیش  لّوا  لیلد  * 

: هک تسا  نیا 
( يرغص . ) تسا هیآ  موهفم  زا  شجورخ  مزلتسم  أبن  هیآ  موهفم  رد  دیس  ربخ  لوخد 

( يربک . ) تسا لاحم  یثنخ و  دشاب  شجورخ  مزلتسم  شلوخد  هک  يزیچ 
( هجیتن . ) تسا لاحم  یثنخ و  هیآ  موهفم  رد  دیس  ربخ  لوخد  سپ 

؟ دشابیم جورخ  مزلتسم  دیس  ربخ  لوخد  ارچ  * 
ریاس هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دنک  تلالد  تسا ) دحاو  ربخ  ّتیجح  مدع  هک   ) وا ربخ  رب  دوش و  لماش  زین  ار  دیـس  ربخ  دـهاوخب  هیآ  رگا  - 1

. تسا نیمه  دیس  ربخ  ياضتقم  نوچ  ارچ ، دنشابن  تجح  هدوبن و  هیآ  موهفم  رد  لخاد  اهربخ 
مه دیس  ربخ  اریز  ارچ ؟ دشابن ، تجح  مه  دیس  ربخ  هک : تسا  نیا  مزلتسم  مینک  لطاب  ار  لودع  ياهربخ  دیـس  ربخ  مکح  هب  هچنانچ  و  - 2

. تسا لودع  ياهربخ  ریاس  نوچمه  تسا و  دحاو  لداع  ربخ 
ببس دنکیم و  دوبان  ار  شدوخ  دیس  ربخ  هجیتن : رد  دوش و  جراخ  هیآ  موهفم  زا  هک : تسا  نیا  مزلتسم  دشابن  تّجح  دیـس  ربخ  رگا  و  - 3

. دوشیم شدوخ  یشکدوخ 
دراد روهظ  ادع  ام  رد  هتشاد و  فارـصنا  دوخ  زا  يربخ  ره  القع  هک  ارچ  درادن  ّتیعوضوم  تسا و  قیرط  دیـس  ربخ  هک  دوش  هتفگ  رگا  * 

. دوشیمن شدوخ  يدوبان  ببس  هدشن و  شدوخ  لماش  سپ 

. تسا تسرد  نم  ياهربخ  مامت  دیوگیم : یسک  لثملا : یف 
دمهفیم هنوگنیا  ربخ  نیا  زا  فرع  هکلب  درادن  تسا ، ربخ  کی  دوخ  نیا  هکنیا  هب  یهّجوت  فرع  نکل  تسا ، ربخ  کی  دوخ  نیا  هچرگا 

[56 :] هک تسا  نیا  شدارم  صخش  نآ  هک 

ص113 ج4 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نم ياهربخ  مامت  دیوگب : درف  نیا  هچنانچ  میوگیم و  تسار  دـمآ ، ترایز  زا  نیـسح  تفر و  ترفاسم  هب  نسح  میوگیم : جراخ  رد  یت 

. تسا غورد 
رد نم  ياهربخ  هک  تسا  نیا  درف  نیا  دارم  دیوگیم : هکلب  درادن ، ربخ  نیا  دوخ  هب  یهّجوت  فرع  نکل  تسا ، ربخ  کی  دوخ  نیا  هچرگا 

: ینعی تسا . لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  لاح ، تسا . غورد  جراخ 
زا نکل  تسا ، دـحاو  ربخ  کی  نیا  دوخ  هچرگا  درادـن ، ّتیجح  دـحاو  ربخ  هک  دـهدیم  ربخ  موصعم  لوق  زا  عاـمجا  هطـساوهب  هک  دـیس 

. تسا لداع  دحاو  ياهربخ  ریاس  شدارم  هتشاد و  فارصنا  شدوخ 
114 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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 ... ۀعمجلا و بجی  قداصلا  لاق  دیوگیم : هک  ةرارز  نخس  نیا  لثم 
؟ دیهدیم یباوج  هچ  دنکیمن  دوبان  ار  شدوخ  دّیس  ربخ  تسا و  یفتنم  روبزم  دساف  یلات  نیاربانب :

اب هیلقع و  تلالد  هب  نکل  دشاب  هتشاد  فارصنا  دوخ  زا  دوشن و  دوخ  لماش  هیظفل  تلالد  هب  دیـس  ربخ  نیا  هک  انمّلـس  دهدیم : خساپ  خیش 
تّجح اذل  دنتـسه و  یّنظ  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  لودـع  ياهربخ  ریاس  ّتیجح  مدـع  هفـسلف  ینعی : دوشیم  زین  دوخ  لماش  طانم  حـیقنت 

لکـشم هجیتن : رد  درادـن  دوجو  اـهربخ  ریاـس  رب  ناـشیا  ربخ  رد  يزاـیتما  تهج  نیا  زا  دراد و  دوجو  مه  دیـس  ربخ  رد  طاـنم  نیا  دنتـسین 
. تسا یقاب  دوخ  ياج  رد  روکذم 

؟ تسیچ نیفانلا )...  نم  هجورخ  یلع  عامجالا  عقو  ّهنا   ) ترابع زا  دارم  * 
يوعد نیفرط  عامجا  نکل  دشاب ، نکمم  هیآ  موهفم  رد  دیس  ربخ  لوخد  هک  انمّلس  هکنیا  رب  ینبم  روکذم  هلاحتسا  رب  تسا  خیش  مود  لیلد 

. تسین أبن  هیآ  موهفم  لومشم  دیس  ربخ  هک  هدش  دقعنم  نیا  رب  نآ  نیتبثم  دحاو و  ربخ  ّتیجح  نیرکنم  ینعی :
؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  نیتبثم  نیفان و  لیلد  * 

ضقن تسین ، تّجح  دحاو  ربخ  دنیوگیم : هک  ناشبلطم  نیا  تسا ، هیآ  موهفم  رد  لخاد  دیـس  ربخ  دنیوگب  رگا  هک : تسا  نیا  نیفان  لیلد 
. تسا دحاو  لداع  ربخ  مه  دیس  ربخ  کشیب  دوشیم و 

؟ تسیچ أبن  هیآ  موهفم  رد  دیس  ربخ  لوخد  مدع  رب  نیتبثم  لیلد  * 
 ... اهملسم و نب  دمحم  اههرارز و  ربخ  لثم : لودع  ياهربخ  دنیوگیم : یفرط  زا  اهنیا  هک  تسا  نیا 

رد لخاد  لودع  ياهربخ  ریاس  هک  تسا  نیا  مزلتسم  تسا  هیآ  موهفم  رد  لخاد  مه  دیـس  ربخ  دنیوگب : رگا  لاح  دنالخاد  هیآ  موهفم  رد 
. تسا نوریب  هیآ  موهفم  زا  دیس  ربخ  هک  میریذپیم  همه  اذل  تسا و  راکشآ  ضقانت  نیا  تسین و  تّجح  هدوبن و  هیآ  موهفم 

؟ تسیچ قوف  ترابع  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) حالطصا زا  دارم  * 
طوبرم عامجا  هکنآ  لاح  تسا و  هیآ  موهفم  رد  دیس  ربخ  لوخد  عانتما  ناکما و  هلحرم  رد  ام  ثحب  هک  دشاب  نیا  لمأت  هجو  دارم و  دیاش 

. تسین هلاحتسا  رب  لیلد  نیا  تسا و  هدشن  عقاو  جراخ  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا و  یجراخ  عوقو  هلحرم  هب 
؟ تسیچ جورخ )...  هلوخد و  نیب  رمالا  نارودلف   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  روکذم  هلاحتسا  هب  تسا  خیش  موس  لیلد  نایب 
اذـل تسا ، ضقانت  مزلتـسم  هیآ  موهفم  تحت  رد  رگید  فرط  زا  دیـس  ربخ  اب  اهنآ  عمج  فرط و  کی  زا  لودـع  ياهربخ  ریاس  عمج  نوچ 

: لامتحا ود  زا  یکی  نایم  دوشیم  رئاد  رما 
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. دنوش جراخ  هیآ  موهفم  زا  لودع  ياهربخ  ریاس  ات  دشاب  لخاد  هیآ  موهفم  رد  دیس  ربخ  اهنت  هکنیا  - 1
خیـش بانج  رظن  هب  هک  یلبق ) ضرف  سکع  هب   ) دوش جراخ  نآ  تحت  زا  دیـس  ربخ  لخاد و  هیآ  موهفم  رد  لودع  ياهربخ  ریاس  هکنیا  - 2

. تسا نّیعتم  مود  لامتحا 
؟ تسیچ درجمل )...  نّیعتم ال  سکعلا  ّنا  بیر  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  مود  لامتحا  نیعت  رب  تسا  خیش  لوا  لیلد 
هب تسا و  حـیبق  ریثک  صیـصخت  هکیلاحرد  دـنامب ، یقاب  نآ  لیذ  رد  درف  کی  اهنت  هک  اجنآ  ات  تسا  ماع  صیـصخت  مزلتـسم  لوا  لامتحا 

نینچ دـشابیم و  تحاضف  تیاغ  رد  تسا و  رتتشز  راب  دـص  هجرد  یهتنم  اـت  ماـع  صیـصخت  تسا و  حـیبق  رثکا  صیـصخت  یلوا  قیرط 
. تسا لطاب  لّوا  لامتحا  سپ  دوشیمن ، رداص  میکح  يالوم  زا  یمالک 
؟ تسیچ دوصقملا )...  اذه  نع  ریبعتلا  ّنا  بیر  و ال   ) ترابع زا  دارم  * 
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راک هب  یفن  ياج  هب  ار  تابثا  میکح  يالوم  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  لّوا  لامتحا  هک : انعم  نیدـب  مود  لامتحا  نّیعت  رب  تسا  خیـش  مود  لیلد 
. تسا حیبق  نیا  دشاب و  هتفرگ 

؟ دینزب لاثم  ریخا  بلطم  نییبت  رد  * 
كربخی ام  عیمج  یف  ادیز  قدص  دیوگب : شدبع  هب  یئالوم  هکنیا : لثم 

غورد نم  ياهربخ  همه  دیوگب : اهربخ  همه  نایاپ  رد  دعب  اذـکه ...  درک و  رارف  رکب  درم ، ورمع  دـیوگب : هدروآ  ربخ  نارازه  دـیز  سپس :
. دوب

هک هدوب  نیا  یلوم  روظنم  اذل  دوب و  غورد  دیز  ياهربخ  همه  هک  دنک  قیدصت  ار  نآ  دوب و  ریخا  ربخ  نیمه  نم  روظنم  دیوگب : یلوم  لاح 
: یهتنم نکن ، قیدصت  ار  دیز 

هیف نحن  ام  رد  قوف  بلطم  ریظنت  كربخی ،» ام  عیمج  یف  ادیز  قّدص  : » تسا هتفگ  كربخی ، ام  یف  ادیز  قّدصت  ال  دـیوگب : هکنیا  ياج  هب 
: هک تسا  نیا 

هاگنآ دـشاب  یـضترم  دیـس  ربخ  دـنوادخ ، یلـصا  دارم  نکل  تسا ، تجح  لداع  ربخ  هدومرف : قلطم  روط  هب  هیآ  موهفم  مکح  هب  دـنوادخ 
. دیس ربخ  نیمه  یتح  تسین  تجح  الصا  لودع  ربخ  هک : تسا  نیا  دیس  ربخ  ياضتقم 

تسا هدرک  ریبعت  قلطم  ماع و  تابثا )  ) نآ هب  یفن  نیا  زا  نکل  تسین ، تجح  لداع  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  دنوادخ  دوصقم  هکنیا : هجیتن 
. تسا كانهدنخ  نیا  و 
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: نتم

مالّسلا مهیلع  ۀمئألا  نع  ةروثأملا  تایاورلا  ّمعی  الف  ۀطـساو ، الب  ربخلا  یلإ  أبنلا  فارـصنال  ۀطـساولا  عم  رابخألا  لمـشت  ۀیآلا ال  ّنأ  اهنم : و 
. طئاسو یلع  اهلامتشال 

، دیفملا ینثّدح  : » لاق اذإ  خیـشلا  ّناف  ۀطـساو ، الب  اربخ  ربخی  اّمنإ  طئاسولا  نم  ۀطـساو  ّلک  ّنأل  حضاو ، هرهاظ  یلع  داریالا  اذـه  فعـض  و 
ةدّدعتم ارابخأ  كانه  ّناف  اذکب ،» مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسعلا  یلإ  تبتک  لاق : راّفـصلا ، ینثّدح  لاق  یبأ ، ینثدح  لاق : قودصلا ، ینثدح  لاق :
دیفملا ّنأ  اعرـش  تبث  هقدصب و  مکح  اذاف  هقیدصت . بجی  ۀطـساو  الب  ربخ  اذه  و  خلا » دیفملا ، ینثدح   » هلوق خیـشلا  ربخف  طئاسولا . دّدعتب 

وه لداع و  ربخ  اضیأ  قودصلا -» ینثّدح  : » خیـشلا ربخب  تباثلا  دیفملا  لوق  ینعأ  رابخالا - اذهف  قودصلا ،» ینثّدح   » هلوقب خیـشلا  ثّدـح 
قدصیف لداع  قودصلا  و  یبأ ،» ینثّدح   » هلوقب هرابخإ  قودصلا  نم  انعمـس  ول  امک  نوکیف  هثّدح . قودصلا  ّنأ  هقدصب و  مکحنف  دـیفملا ،

هیلع ّيرکسعلا  هیلإ  بتک  ّهنأ  راّفصلا  ربخ  تبثیف  لداع ، ّهنأل  هقّدصنف  راّفصلا ،» ینثّدح  : » هلوقب ثّدحی  هابأ  انعمس  ول  امک  نوکیف  هربخ . یف 
هیلع مامالا  اندهاش  ول  امک  لوقلا ، کلذ  هیلإ  بتک  مالّسلا  هیلع  ّيرکسعلا  ّنأب  مکحلا  هقیدصت و  بجو  الداع  راّفـصلا  ناک  اذإ  و  مالّـسلا .

ۀطساو ّلک  ّنأل  تاقبطلا ، عیمج  یف  ۀلادعلا  ربتعی  اذهل  و  هقباس . رابخأ  قحال  ّلک  ربخب  تبثیف  ۀّجح ، بوتکملا  نوکیف  هیلإ ، بتکی  مالّـسلا 
. اذه لقتسم  ربخب  [ 57] ربخم
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: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  رد  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  رب  موس  لاکشا  )

هراشا

، هطساو نودب  ربخ  هب  أبن )  ) ظفل فارصنا  رطاخ  هب  دوشیمن ، هطساو  اب  رابخا  لماش  أبن  هیآ  هک : تسا  نیا  باوج  لباق  تالاکشا  هلمج  زا  و 
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. دریگیمن ربرد  طئاسو  رب  ناشلامتشا  رطاخ  هب  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هدراو  تایاور  هجیتن : رد 

( لاکشا خساپ  )

یتقو سپ  هطـساو ، نودب  دـهدیم  يربخ  طئاسو  زا  ياهطـساو  ره  اریز  تسا ، راکـشآ  دـیآیمرب  شرهاظ  زا  هچنآ  رب  انب  داریا  نیا  یتسس 
نم هب  مردپ  هک  دیامرفیم  مه  قودص  داد و  ربخ  نم  هب  قودص  هک  دیامرفیم  مه  دیفم  داد و  ربخ  نم  هب  دیفم  دـیامرفیم : یـسوط  خـیش 
نانچ نینچ و  هک  متشون  مالّسلا  هیلع  يرگسع  ماما  رـضحم  دیامرفیم : رافـص  داد و  ربخ  نم  هب  رافـص  دیامرفیم : قودص  ردپ  داد و  ربخ 

. دراد دوجو  طئاسو  دادعت  هب  يددعتم  رابخا  أبن ) هیآ  ياضتقم  هب   ) اجنیا رد  ... 
مزال بجاو و  شقیدصت  هطساو و  نودب  تسا  ربخ  دوخ  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  دیفم  دومرف : هک  تسا  يو  نخس  نیا  خیـش  ربخ  نیاربانب :

يارب قودص  هک  هتشاد  راهظا  هدومرف و  یثیدح  یسوط  خیش  يارب  دیفم  هک  دوش  تباث  اعرـش  هدش و  نآ  قدص  هب  مکح  رگا  اذل  و  تسا .
يربخ زین  هدش  تباث  قودـصلا ) ینثّدـح  : ) ینعی خیـش  موحرم  ربخ  هطـساوهب  هک  دـیفم  لوق  ینعی  رابخا  نیا  تسا ، هدرک  لقن  یثیدـح  وا 
هدرک لقن  یثیدح  وا  يارب  قودص  امتح  میئوگیم : ینعی  مینکیم  شقدص  هب  مکح  اذل  هدـش و  رداص  دـیفم  ینعی  لداع  درف  زا  هک  تسا 

. تسا
قودص هک  اجنآ  زا  و  یبا ) ینثّدح   ) تسا هدومرف  هک  میاهدینـش  قودـص  زا  ار  نآ  دوخ  ام  هک : تسا  نیا  هباثم  هب  روبزم  ثیدـح  نیاربانب :

: دومرف شردـپ  هک  میـشاب  هدینـش  دوخ  اـم  هک  دـنامیم  نیا  لـثم  سپ  دوشیم ، قیدـصت  شربخ  رد  أـبن ) هیآ  موهفم  قباـطم   ) تسا لداـع 
لوق مالّـسلا  هیلع  يرگـسع  ماما  هکنیا  هب  دوشیم  تباث  رافـص  ربخ  سپ  مینکیم  قیدصت  شتلادع  رطاخ  هب  ار  وا  سپ  راّفـصلا ) ینثّدـح  )

وا يارب  ار  لوق  نآ  مالّسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  هکنیا  هب  مکح  وا و  قیدصت  دشاب ، لداع  رافـص  یتقو  تسا و  هتـشون  يو  هب  ار  روبزم 
. تسا تّجح  ام  يارب  بوتکم  سپ  میاهدرک ، هدهاشم  ار  نآ  دوخ  ایوگ  هک  يوحن  هب  تسا  بجاو  تسا  هتشون 

لداع نایوار  هک  تسا  طرش  رابخا  هنوگنیا  تاقبط  مامت  رد  رطاخ  نیدب  دوشیم ، تباث  یقباس  رابخا  یقحال  ره  ربخ  هطساوهب  هجیتن : رد 
. دیامنیم لقن  ار  يربخ  لالقتسالاب  هک  تسا  يربخم  دوخ  ياهطساو  ره  هک  ارچ  دنشاب ،
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ موس  لاکشا  هصالخ  لصاح و  * 
تباـث ار  یبوـلطم  نینچمه  أـبن  هیآ  تسا و  یثیدـح  بتک  رد  دوـجوم  تاـیاور  دـحاو و  ربـخ  ّتیجح  تاـبثا  امـش  بوـلطم  هک  تسا  نیا 

. دنکیمن
؟ تسیچ ۀطساو )...  الب  ربخلا  یلا  ءانبلا  فارصنال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

اب رابخا  لماش  هطساو ، نودب  ربخ  هب  تسا  فرـصنم  أبن )  ) ظفل هکنیا  لیلد  هب  هفیرـش  هیآ  هک : انعم  نیدب  قوف  بلطم  يارب  تسا  ّتلع  نایب 
رب لمتـشم  هطـساو و  اـب  ثیداـحا  نیا  ماـمت  هک  ارچ  دوشیمن ، همئا  فرط  زا  هدراو  تاـیاور  لـماش  أـبن  هیآ  هجیتـن : رد  دوـشیمن . هطـساو 

. لصاحب سیل  بولطملاف  دناطئاسو .
هطـساولا عم  ياهربخ  لماش  سپ  تسا  هطـساو  ـالب  میقتـسم و  ياـهربخ  صوصخم  نآ  قوطنم  نوچمه  هیآ  موهفم  - 1 رگید : تراـبع  هب 

بتک رد  دوجوم  ياـهربخ  عون  - 2 هطـساو . ـالب  ياـهربخ  صوصخ  هب  دراد  فارـصنا  نکل  تسا  قلطم  أـبن  هملک  هچرگا  اریز ، دوشیمن .
دوشیمن هطـساولا  عم  یثیدـح ) بتک  رد  دوجوم   ) ياـهربخ لـماش  أـبن  هیآ  سپ : دنتـسه . طـئاسولا  وا  هطـساولا  عم  اـم  هب  تبـسن  یثیدـح 
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. لصاحب سیل  بولطملاف 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

. تسا مامتان  امش  لالدتسا  همدقم  ود  ره  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ خیش  رظن  هب  لوا  همدقم  ندوب  مامتان  تلع  * 

ياهربخ رب  هتشاد و  قالطا  أبن )  ) هملک هکلب  میرادن ، لوبق  ام  تسین  هطساو  الب  ياهربخ  صوصخم  أبن  هیآ  دیتفگ : هکنیا  - 1 هک : تسا  نیا 
تسین جراخ  لاح  ود  زا  فارصنا  أشنم  هک  ارچ  میریذپیمن ، ام  دراد  فارصنا  أبن )  ) هملک دیتفگ : هکنیا  - 2 دوشیم . قالطا  زین  هطساو  الب 

لوبق اـم  نکل  تسا و  شزرا  ياراد  هک  تسا  لامعتـسا  هبلغ  اـی  و  میریذـپیم . اـم  هن  دراد و  یـشزرا  هن  هک  تسا  یجراـخ  دوجو  هبلغ  اـی 
. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  قالطا  سپ : دشاب ، لامعتسالا  ریثک  ّدح  نیا  ات  هطساو  الب  ياهربخ  رد  أبن )  ) هملک هک  میرادن 

؟ تسیچ خیش  رظن  هب  لاکشا  رد  مود  همدقم  ندوب  مامتان  تلع  * 
هطـساولا عم  يربخ  ره  یلقع  لیلحت  هیزجت و  تقد و  اب  یلو  دناهطـساولاعم ، رهاظ  بسح  هب  یثیدـح  بتک  تایاور  هچرگا  هک : تسا  نیا 

. تسا هطساو  الب  ربخ  نیدنچ  ربخ  کی  هکلب  تسین ،
؟ تسا عون  دنچ  رب  هطساو  الب  ربخ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. يدبعت هطساو  الب  ربخ  - 2 ینادجو ، هطساو  الب  ربخ  - 1 دنامسق : ود  رب 
؟ تسا خیش  رظن  حمطم  یلاثم  هچ  قوف  بلطم  نیبت  رد  * 
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ینربخا لاق  دیفملا  ینربخا  خیـشلا  لاق  هک  دهد  ربخ  امـش  هب  امیقتـسم  یـسوط  خیـش  دینک : ضرف  هک  تسا  نیا  لاثم  بلاق  رد  بلطم  نایب 

تسا ربخ  کی  رهاظلا  یلع  روبزم  ربخ  اذک . اذک و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلا  تبتک  لاق  رافّـصلا  ینربخا  لاق  یبا  ینربخا  لاق  قودصلا 
هک ارچ  تسا  هطساویب  القع  انادجو و  امش  هب  خیـش  ربخ  یهتنم  تسا . هطـساو  الب  ربخ  جنپ  عقاولا  یف  نکل  تسا ، هطـساو  جنپ  ياراد  هک 

. تسا یعرش  يدبعت و  هطساو  الب  شردپ و ...  قودص و  دیفم و  ياهربخ  دیاهدینش و  وا  نابز  زا  ناتدوخ 
؟ تسیچ يدّبعت  ینادجو و  هطساو  الب  ياهربخ  نیا  زا  دارم  * 

هب مکح  قیدصت ، بوجو  يانعم  تسا ، بجاو  نآ  قیدصت  أبن ، هیآ  مکح  هب  تسا و  لدع  ربخ  کی  شربخ  داد ، ربخ  امـش  هب  خیـش  یتقو 
. تسا دیفملا  رابخا  هب ، ربخم  هکلب  دوش ، هطساولا  عم  خیش  ربخ  ات  تسین  موصعم  لوق  هب ، ربخم  نکل  تسا ، هب  ربخم  توبث 

نینچ دیفم  وگب  ینعی : نک ، قیدـصت  ار  خیـش  سپ  قودـص ، لوق  زا  هدومن  رابخا  وا  هب  دـیفم  هک  دـهدیم  ربخ  لداع  یـسوط  خیـش  ینعی :
يدبعت هطساو  الب  دیونـشیم  خیـش  نابز  زا  هک  امـش  يارب  نکل  تسا  ینادجو  هطـساو  الب  خیـش  يارب  دیفملا  رابخا  هداد و  وا  هب  ار  يربخ 

. تسا
بترتم ادبعت  مه  امـش  دومنیم  بترتم  دـیفم  ربخ  رب  انادـجو  خیـش  هک  ار  يرثا  ره  هتـشاذگ و  ياج  ار  دوخ  امـش  يدـبعت ، هطـساو  الب  رد 

؛ میوریم دیفم  ربخ  ینعی : مود  ربخ  غارس  هب  سپس  دیزاسیم .
ات تسین  ماما  لوق  دیفم  ربخ  هب  هب  ربخم  اما  هب ، ربخم  توبث  هب  نک  مکح  لداعلا ) قدص   ) أبن هیآ  مکح  هب  تسا و  لداع  ربخ  مه  دیفم  ربخ 

رابخا یهتنم  تسا . هدیسر  دیفم  هب  هطـساو  الب  هک  تسا  قودص  رابخا  تسا و  قودص  رابخا  قودص و  لوق  هکلب  دشاب ، هطـساولا  عم  ربخ 
هک ارچ  تسا ، يدبعت  هطـساو  الب  نم  هب  تبـسن  تسا و  ینادجو  هطـساو  الب  دیفم  هب  تبـسن  تسا ، هداد  ربخ  وا  هب  شردپ  هک  ار  قودصلا 

بترتم مه  نم  درکیم  بترتم  نآرب  دیفم  هک  ار  يرثا  نآ  هتشاذگ و  دیفم  ياج  سپس  یسوط و  خیـش  ياج  ار  دوخ  أبن  هیآ  کمک  اب  نم 
هک قودـص  ردـپ  ربخ  هب  تبـسن  اذـکه  و  تسا ، بالا  رابخا  نآ  هب  ربخم  تسا و  لداع  ربخ  هک  قودـص  ربخ  هب  تبـسن  اذـکه  و  منکیم ،

هطـساولا عم  ربخ  تاـقبط  زا  مادـکچیه  هجیتـن : رد  دریذـپیم . تروص  ددـجم  ـالاب  هبـساحم  ناـمه  تسا و ...  راّفـص  راـبخا  نآ  هب  ربـخم 
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. تسا هطساو  الب  يربخ  نآ  دهدیم و  ربخ  دوخ  قباس  زا  یقحال  ره  هکلب  دوشیمن ،
؟ تسیچ ربخ ، کی  هن  تسا  ربخ  دنچ  ربخ  نیا  هکنیا  رب  هاوگ  دهاش و  * 

دـشاب هحیحـص  ثیدـح  ات  دنـشاب  لدـع  یماما  تاقبط  همه  دـیاب  دوب  ناـیم  رد  هقبط  دـنچرگا  دـنیوگیم : عاـمجالاب  ءاـملع  هک  تسا  نیا 
. تسا یفاک  دشاب ، لداع  شریخا  ربخم  هک  دوب  ربخ  کی  رگا  هکیلاحرد 

120 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

اعوضوم ریـصی  فیکف  قیدـصتلا ، بوجو  مکحب  دـیفملل  اربخ  راص  اذإ  دـیفملا  نع  خیـشلا  هیکحی  ام  ّناب  رمـالا  لکـشی  دـق  نکل  و  اذـه ،
بوجو ینعم  ربخم و  ّلک  قیدصت  بوجو  یلع  ّلدـت  اّمنا  ۀـیآلا  ّناب  لکـشی  وا  هب . ّالا  ۀـّیربخلا  عوضوم  تبثی  مل  يذـلا  قیدـصتلا  بوجول 

ّنا ورمع  ینربخا  ربخملا : لاق  اذا  و  ۀیداهش . لوبق  هب و  ءادتقالا  زاوج  نم  دیز  ۀلادع  یلع  ۀّبترتملا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  بیترت  بوجو  هقیدصت ،
. لداع ادیز 

وه ناک  نا  الداع و  ناک  اذإ  دـیز  ۀـلادعب  ورمع  رابخا  یلع  ۀـّبترتملا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  بیترت  بوجو  تفرع  ام  یلع  ربخملا  قیدـصت  ینعمف 
هب ربخملل  ۀتباثلا  ۀّیعرّـشلا  راثآلا  نم  سیل  ۀیآلا و  هذهب  تبث  اّمنا  ورمع  رابخال  ّیعرـشلا  مکحلا  اذه  ّنا  ّالا  دیز  ۀلادع  یف  هقیدـصت  بوجو 

. هب ورمع  رابخا  یلع  هبیترتب  ۀیآلا  یضتقمب  مکحی  یتح  ۀیآلا  نع  رظّنلا  عطق  عم 
ریغ راثآلا  نم  دارملا  ّنا  مولعملا  نم  لداعلا و  رابخا  یلع  یعقاولا  هب  ربخملل  ۀـتباثلا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  بیترت  یلع  ّلدـت  ۀـیآلا  ّنا  لـصاحلا : و 

تباثلا ّیعرـشلا  رثالا  ّالا  ربخلا  یلع  هب  ربخملا  راثآ  عیمج  بیترت  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  اذه  یلع  مزاللاف  ۀیآلا ، سفنب  تباثلا  یعرـشلا  رثالا  اذـه 
: يرخا ةرابعب  و  اربخ . ناک  اذإ  هب  ربخملل  ۀیآلا  هذهب 

لمـشی مکحلا ال  ّنال  ربخلا ، لوبق  بوجو  یلع  ۀیآلا  ۀلالدب  ّالا  هل  ۀـّیربخلا  عوضوم  تبثی  مل  يذـّلا  ربخلا  لوبق  بوجو  یلع  ّلدـت  ۀـیآلا ال 
. رخآ درفل  هتوبث  ۀطساوب  هل  اعوضوم  ریصی  يّذلا  درفلا 

: لاقی نا  هّجتی  انه  نم  و 
. عرفلا ةداهش  لوبق  دعب  ّالا  دهاشلا  عوضوم  یف  لخدی  لصالا ال  ّنال  ةداهشلا ، یلع  ةداهّشلا  لمتشت  ةداهشلا ال  لوبق  ّهلدا  ّنا 

: همجرت

( رگید نایب  هب  روبزم  لاکشا  ریرقت  )

، میداد هک  یباوج  لاکشا و  دوب  نیا 
ربخ قیدصت  بوجو  مکح  هب  هدرک ، لقن  دیفم  بانج  زا  یسوط  خیش  ار  هچنآ  هک  تسا  هدش  لاکـشا  خیـش ) خساپ  نیا  هب   ) یهاگ نکل  و 

ندوب ربخ  عوضوم  هک  یقیدصت  بوجو  يارب  دوشیم  عقاو  عوضوم  هنوگچ  دـش ، تباث  جراخ  رد  دـیفم  يارب  ربخ  ناونع  هب  یتقو  لداع ،
. تسا هدش  تباث  نآ  هب  اهنت 

121 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( رگید يریرقت  )

هراشا

قیدصت بوجو  يانعم  يربخم و  ره  قیدصت  موزل  رب  دراد  تلالد  أبن  هفیرـش  هیآ  هکنیا  هب  تسا  هدـشیم  لاکـشا  خیـش ) خـساپ  نیا  هب   ) ای
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. درک راب  نآرب  تسا  ّبترتم  ربخ  قدص  رب  هک  ار  ياهّیعرش  راثآ  دیاب  هک : تسا  نیا  ربخم )  ) يو
رب ّبترتم  یعرـش  راـثآ  ندرک  راـب  بیترت و  بوجو  يو ، قیدـصت  بوجو  ياـنعم  تسا ، لداـع  دـیز  دـیوگیم : ربـخم  هک  یماـگنه  سپ 

 ...(. شتداهش و لوبق  زامن و  رد  وا  هب  ندرک  ءادتقا  لثم :  ) تسا دیز  تلادع 
هدش هتفگ  هچنآ  ساسا  رب  ربخم  قیدصت  يانعم  زین ) اجنیا  رد   ) تسا لداع  دیز  هک  داد  ربخ  نم  هب  ورمع  دیوگیم : ربخم  هک  یماگنه  ای  و 

. ددرگ راب  دیز  تلادع  هب  ورمع  ربخ  رب  بترتم  یعرش  راثآ  مامت  دیاب  هک  تسا  نیا 
يارب تلادع ) رد  قیدصت  بوجو  ینعی :  ) یعرـش مکح  نیا  نکل  تسا ) دـیز  تلادـع  رد  شقیدـصت  بوجو  دـنچره   ) راثآ نیا  هلمج  زا 

هب مکح  ناوتب  هیآ  ياضتقم  هب  ات  دـشاب  تباث  هب  ربخم  يارب  هیآ  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسین  يراثآ  زا  هدـمآ و  أـبن  هیآ  هطـساو  هب  ورمع ، ربخ 
. دومن نآ  بترت 

( لاکشا لصاح  )

تسا يراثآ  نآ  زا  ریغ  یعرـش ، راثآ  زا  دارم  تسا و  تباث  یعقاو  هب  ربخم  رب  هک  یعرـش  راثآ  بیترت  رب  دنکیم  تلالد  هفیرـش  هیآ  هکنیا 
. تسا تباث  هب ) ربخم  يارب   ) هیآ سفن  هب  هک 

هیآ نیا  هطـساو  هب  هدـش  تباث  یعرـش  رثا  رگم  ربخ ، رب  هب  ربخم  راثآ  عیمج  ّبترت  رب  تسا  أبن  هفیرـش  هیآ  تلالد  بلطم ، نیا  همزال  سپس 
. دشاب يربخ  رگا  هب ، ربخم  يارب 

: رگید ترابع  هب 
درف نآ  لماش  هیآ  رد  عقاو  مکح  هک  ارچ  درادـن  تلالد  تسا  هیآ  تلالد  هب  دنتـسم  اهنت  شتیربخ  عوضوم  هک  يربخ  لوبق  بوجو  رب  هیآ 

لاکـشا نیا  هب  هجوت  اب  اذل  دوشیمن و  تسا  رگید  درف  هب  تبـسن  روبزم  مکح  توبث  زا  سپ  هیآ  يارب  شندـش  عقاو  عوضوم  هک  يربخ  زا 
: دوش هتفگ  هک  دراد  اج 

لوبق زا  سپ  رگم  ددرگیمن ، لخاد  دـهاش )  ) عوضوم رد  لصا  تداهـش )  ) اریز دوشیمن ، تداهـش  رب  تداهـش  لماش  تداهـش  لوبق  ّهلدا 
دنناوتیمن هلدا  نیا  هجیتن : رد  تسا . تداهش  لوبق  ّهلدا  هب  دنتسم  شققحت  لصا  دهاش  هب  تبسن  دهاش  عوضوم  ینعی :  ) عرف تداهش  ندش 

(. دنیامن تّجح  ار  تاداهش  زا  لیبق  نیا 
122 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  لصاح  * 
تـسا لاکـشا  خساپ و  لباق  دوشیمن ، هطـساو  اب  رابخا  لماش  تشذگ ) هک  يریرقت  هب   ) أبن هیآ  هکنیا  رب  ینبم  روبزم  لاکـشا  هک  تسا  نیا 

نیا نکل  تشذگ . باوج  نیا  لیـصفت  حرـش و  هک  تسا  نآ  هب  فرـصنم  هطـساو و  نودب  ربخ  رد  رهاظ  أبن )  ) هملک تفگ  ناوتیمن  ینعی 
. تسا یلبق  ریرقت  زا  رتهب  هک  تسا  هئارا  حرط و  لباق  رگید  ریرقت  ود  اب  لاکشا 

؟ تسا هدش  عقاو  لاکشا  دروم  ياهیحان  هچ  زا  خیش  خساپ  ای  روبزم و  لاکشا  * 
. مکح هیحان  زا  - 2 عوضوم ، هیحان  زا  - 1 هیحان : ود  زا 

؟ تسا بترتم  يرگید  رب  عوضوم  مکح و  زا  کیمادک  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
، مکح هب  تبسن  عوضوم  هک  ارچ  تسین ، راک  رد  یمکح  دشابن  یعوضوم  ات  هتـشاد و  مدقت  شمکح  رب  هبتر  تهج  زا  یعوضوم  ره  اعطق 

تسا ضراع  لثم  ای  تفـص و  هب  تبـسن  تسا  فوصوم  لثم  ای  ضرع و  هب  تبـسن  تسا  رهوج  لثم  ای  لولعم و  هب  تبـسن  تسا  تلع  لثم 
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دوجو ای  تلع و  دوجو  نودـب  جراخ  رد  لولعم  دوجو  هک  هنوگ  نامه  لاح : تسا و ...  لحم  هب  تبـسن  لاح  لثم  ای  ضورعم و  هب  تبـسن 
تـسا نکممریغ  تالاحم و  زا  عوضوم  نودـب  مه  مکح  دوجو  روطنیمه  تسا ، تالاحم  زا  نکممریغ و  ضورعم  دوجو  نودـب  ضراـع 

. هل تبثملا  توبثل  عرف  ءیشل  ءیش  توبث  هک  ارچ 
هّیجراخ ياـیاضق  رد  لـعفلاب  عوضوم  هکنیا  زا  معا  عوضوم ؛ رب  تسا  فقوتم  هشیمه  ققحت  دوجو و  لـصا  رد  مه  یعرـش  مکح  نیارباـنب 

. هیقیقح يایاضق  رد  لوصحلا  ضورفم  تروص  هب  ای  دشاب و  دوجوم 
؟ دشاب مکح  رب  فقوتم  عوضوم  هک  ات  دشاب  نیرفآ  عوضوم  دوخ  يارب  دناوتیمن  مکح  ارچ  * 

. تسا لطاب  مه  رود  مکحلا و  یلع  عوضوملا  عوضوملا و  یلع  فقوتم  مکحلا  هک : انعم  نیدب  دیآیم  لصاح  رود  اریز 
. دریگب رارق  مکح  نآ  لومشم  دناوتیمن  رگید  دشاب ، مکح  لبق  زا  یشان  عوضوم  ققحت  رگا  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ خیش  دقن  دروم  لاکشا  ای  خیش و  خساپ  رب  یعوضوم  لاکشا  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب  * 
: هک تسا  نیا 

. دراد دوجو  ربخ  ود  اجنیا  رد  نانچ ، نینچ و  هک  تسا  هداد  ربخ  دیفم  هک  دومرف : رابخا  ماقم  رد  یسوط )  ) خیش یتقو 
هب مکح )  ) يارب دنتسه  عوضوم  ود  ره  ربخ  ود  نیا  دیفم و  ربخ  مه  یکی  خیش 2 - ربخ  یکی  - 1

123 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. لمع بوجو 

. تسا أبن  هیآ  نومضم  هک  لداعلا ) قّدص   ) زا تسترابع  مکح  هیف ) نحن  ام   ) رد رگید : ترابع  هب 
یلوا عوضوم  دـیامنب ، ار  یمکح  نینچ  هدافا  أبن  هیآ  هکنیا  زا  لبق  یهتنم ، دوش . بترتم  نآرب  روبزم  مکح  اـت  دـشاب  یعوضوم  دـیاب  اذـل  و 

. تسین هیآ  هب  دنتسم  شتوبث  تسا و  ققحم  جراخ  رد  خیش ) ربخ  ینعی : )
مکح هب  نیارباـنب : ددرگیم  نآ  لـماش  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  لـبق  زا  هک  لـمع  بوجو  هب  مکح ) ، ) تسا طیارـش  دـجاو  نوچ  هجیتـن : رد 

نادجولاب یسوط  خیش  ربخ  هب  تبـسن  لدعلا ) رابخا  ینعی :  ) مکحلا عوضوم  رگید : ترابع  هب  دوش . لمع  خیـش  ربخ  هب  دیاب  أبن  هیآ  موهفم 
أبن هیآ  زا  هک  تسا  یمکح  هب  دنتـسم  شققحت  دـیفم ) ربـخ  سفن   ) یمود عوـضوم  نکل ، دوـشیم  بترتـم  نآرب  مه  مکح  دراد و  دوـجو 
هک دوشیم  تباث  ام  يارب  دومن ، هدافا  ار  نآ  ّتیجح  خیـش و  ربخ  هب  لمع  بوجو  هب  مکح  هفیرـش  هیآ  هکنیا  زا  سپ  اریز  دوشیم  لصاح 

دوخ هک  دـیفملا  رابخا  ینعی : دوشیم  تباث  دـیفم  ربخ  سفن  هک  تساجنیا  رد  تسا و  هداد  یـسوط  خیـش  هب  دـیفم  باـنج  ار  یئاذـک  ربخ 
ینثّدح : ) دومرف یـسوط  خیـش  هک  ارچ  دوشیم ، تباث  تسا  مکح  نایب  ماقم  رد  هک  أبن  هیآ  دوخ  اب  لداعلا ) قّدـص   ) يارب تسا  یعوضوم 

تباث دیفملا  رابخا  هک  تسا  خیـش  قیدصت  اب  نک و  قیدصت  شرابخا  رد  ار  یـسوط  خیـش  ینعی : لداعلا ) قّدـص  : ) دومرف أبن  هیآ  و  دـیفم )
. دوشیم عقاو  لداعلا ) قّدص   ) هیآ مکح  يارب  عوضوم  هک  تسا  نآ  زا  دعب  دوشیم و 

: لاح دوشیمن . نآ  لماش  تسا  هیآ  دافم  هک  لمع  بوجو  دوشیم ، دـلوتم  أـبن  هیآ  زا  دافتـسم  مکح  لـبق  زا  عوضوم  نیا  نوچ  نیارباـنب :
هیآ هب  یگتسباو  هنوگچیه  شندوب ) ربخ  ینعی :  ) عوضوم هک  ار  لوا  هطساو  اهنت  أبن  هیآ  و  تسا . يراج  هطساو  اب  رابخا  هیلک  رد  ریرقت  نیا 

. دوشیم لماش  ار  دشاب  هتشادن 
. تسا رصاق  تسا ، هیآ  رد  دافتسم  مکح  هیحان  زا  ناشققحت  توبث و  امامت  هک  يدعب  طئاسو  رابخا و  ندومن  تجح  زا  هجیتن : رد 

؟ دراد دوجو  یناکرا  هچ  تسا  لداع  دیز  الثم  هکنیا  هب  یلداع  نداد  ربخ  دروم  رد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: هلمج زا  نکر  هس 

( تلادع  ) هب ربخم  راثآ  - 3 دیز ) تلادع   ) هب ربخم  نداد 2 - ربخ  سفن  - 1
؟ تسیچ اجنیا  رد  تلادع )  ) هب ربخم  راثآ  زا  دارم  * 
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همکحم رد  وا  تداهـش  لوبق  دشاب  ياهثداح  رد  دـهاش  رگا  و  ءادـتقا ، زاوج  دـشاب ، تعامج  ماما  رگا  و  دـیلقت ، زاوج  دـشاب ، دـهتجم  رگا 
. تسا

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هب  ربخم  راثآ  * 
. يداع یعرش و  یلقع ،

124 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا مسق  مادک  رد  ام  ثحب  * 

. تسا هب  ربخم  یعرش  راثآ  رد 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  تلادع )  ) هب ربخم  یعرش  راثآ  * 

: تسا مسق  ود  رب 
. دشابیم بترتم  تلادع )  ) هب ربخم  نیا  رب  تسا و  تباث  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هک  يراثآ  - 1

. دوشیم تباث  رابخا  نیا  دوخ  هطساو  هب  هک  يراثآ  - 2
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  زا  خیش  خساپ  هب  لاکشا  ای  مود و  ریرقت  قوف  همدقم  ظفح  اب  * 

: هک تسا  نیا 
. دنادیم مزال  ار  نآ  قیدصت  هدومن و  یلداع  ره  ربخ  تیجح  هب  مکح  أبن  هیآ  - 1
. رثالا ّبتر  ینعی : لداعلا  قّدص  يانعم  لداعلا و  قّدص  ینعی : قیدصت ، يانعم  - 2

: لثم تلادع  یعرش  راثآ  قیدصت و  ار  يو  تلادع  دیاب  أبن  هفیرـش  هیآ  مکح  هب  تسا ، لداع  دیز  هک  داد  ربخ  یلداع  ربخم  رگا  لثملا : یف 
: هک داد  ربخ  هنوگنیا  يرگید  لداع  ربخم  رگا  لاح  دومن . لوبق  قالط  رد  دهاش  ناونع  هب  ار  شتداهـش  شریذپ  ای  زامن و  رد  وا  هب  ءادـتقا 

هداد ار  يربخ  نینچ  وا  هب  ورمع  امتح  هک : تسا  نیا  ربخم  نیا  قیدصت  بوجو  يانعم  تسا . لداع  دیز )  ) هک تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ورمع 
. تسا

ادتقا زاوج   ) تلادع یعرـش  راثآ  هدوب و  تباث  دیز  تلادع  هک  تسانعم  نیا  هب  شقیدصت  بوجو  دنچره  دشاب ، لداع  مه  ورمع  رگا  اذـل 
زا تسا و  هفیرش  هیآ  هب  دنتسم  تسا ، بترتم  ورمع )  ) ربخ قدص  رب  هک  راثآ  نیا  تفگ : دیاب  نکل  دش ، مزتلم  دیاب  ار  وا  تداهـش ) لوبق  و 

یعرـش راثآ  تسا و  هدـش  تباـث  جراـخ  رد  یلوا ، ربخم  ربخ  هب  تبـسن  هیآ  لومـش  زا  سپ  ورمع  ربخ  اریز  ارچ ؟ هدـمآ ، تسدـب  نآ  لـبق 
. دنشابیم هیآ  هب  هتسباو  ربخ  دوخ  لثم  زین  قدص  نیا  رب  بترتم 

تباث هیآ  زا  رظن  عطق  اب  هک  دـنکیم  يراثآ  بترت  هب  مکح  اـهنت  هدوب و  رـصاق  راـثآ  هنوگنیا  بترت  هب  مکح  زا  هفیرـش  هیآ  رطاـخ  نیدـب 
. دنشابیم

؟ تسیچ هّجتی )...  انه  نم  و   ) ترابع زا  دارم  * 
تداهـش رب  تداهـش  سپ  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  دیاش  دنک ، تسرد  عوضوم  دوخ  يارب  دـناوتیمن  مکح  هک ، اجنیمه  زا  هک  تسا  نیا 

. تسین لوبقم 
. دینک نایب  ار  نآ  تسیچ ؟ قوف  بلطم  زا  دارم  * 

رد تسا  دیز  کلم  نیشام  نیا  هک ، دهدیم  تداهش  یضاقلا ، دنع  یصخش  لثملا  یف  هک : تسا  نیا 
125 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اجنیا
. دراد دوجو  نادجولاب  دشاب ) نیلدع  تداهش  هک   ) عوضوم - 1
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. دروآیم تسا ) یلوبق  بوجو  هک   ) ار مکح  زین ، تداهش  تیجح  ّهلدا  - 2
: اما تسا . بترتم  تداهش  نیا  رب  رهاظلا  یلع  دشاب  یلام  قوقح  هک  مه  یعقاو  رثا  - 3

رد تسا  دیز  لام  نیـشام  نیا  هکنیا  رب  دنداد  تداهـش  لداع  رفن  ود  زورید  هکنیا  هب  میهدیم  تداهـش  ام  دنیوگیم : لداع  رفن  ود  یهاگ 
: اجنیا

. تسا لماک  عوضوم  رظن  زا  يزورما  دهاش  ود  تداهش 
. تسا لاکشا  هب  التبم  رثا ، رظن  زا  نکل  دوشیم ، دهاش  ود  نیا  تداهش  لماش  ّتیجح ، ّهلدا  نیلدعلا و  ةداهش  ینعی :

؟ تسیچ تسا ، لاکشا  هب  التبم  رثا  رظن  زا  رکذلا  قوف  نیدهاش  تداهش  هکنیا  زا  دارم  * 
زا ریغ  تسا  نهذ  هب  ردابتم  هچنآ  دوشیم و  تباث  ّهلدا  نیا  دوخ  طـسوت  رثا  نیا  تسا و  اـهنآ  تداهـش  یلوبق  بوجو  شرثا  هک  تسا  نیا 

. تسا روکذم  رثا 
ظاحل زا  يزورید ) دهاش  ود  ای   ) لصا تداهش  اما  درادن  میقتسم  رثا  عرف ، تداهـش  ددرگیم و  یّقلت  نکی  مل  ناک  روکذم )  ) رثا نیا  سپ :

. تسا لاکشا  هب  التبم  عوضوم  رظن  زا  نکل  دنکیم ، تباث  ار  دیز  تیکلام  ینعی : تسا  لماک  رثا  مکح و 
مه لصا و  تداهـش  مه  هجیتن : رد  تسا  لاحم  نیا  ددرگیم و  تباث  تداهـش  لوبق  بوجو  لـیلد  دوخ  طـسوت  هب  عوضوم )  ) نیا هک  ارچ 

. تسا لطاب  ود  ره  عرف ، تداهش 
126 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لاکشالا اذه  فّعضی  نکل 

هذـه نم  تسیل  تمّلـس  ول  ةداهّـشلا  یلع  ةداهّـشلا  لوبق  ۀـفلاخم  و  رارقالاب . رارقالاک  عامجالاب  تباّثلا  هریظن  یف  هلثم  دوروب  هضاقتناب  الّوا :
. ۀهجلا

يربخ ّلک  لئاقلا : لوق  یف  اـمک  رخـآلا  اهـضعبل  مکحلا  تاـبثا  یلع  ّماـعلا  دارفا  ضعب  ۀـّیدرف  فّقوت  وه  عنتمملا  ّنا  وه  و  ّلـحلاب : اـیناث : و 
. بذاک وا  قداص 

. هنم عنام  الف  هیف  نحن  اهیف  امک  رخآلا  اهضعبل  مکحلا  توبث  یلع  هتّیدرف  فاشکنا  دارفالا و  ضعبب  ملعلا  فّقوت  اّما 
رخآ ال درفل  ّماعلا  اذه  مکح  توبث  دعب  ّالا  دـجوی  قّقحتی و ال  يذـّلا ال  عوضوملا  هیف  لخدـی  نال  ّماعلا  ظفّللا  ۀـّیلباق  مدـع  ّنالف  اثلاث : اما  و 

. رخآ نود  اعوضوم  ظحالی  مل  مّلکتملا  ّنا  ّماعلا و  مکحلا  یف  ظوحلملا  طانملا  ملع  اذا  مکحلا  یف  فّقّوتلا  بجوی 
: ربخملا لاق  ول  امیف  دیز  ۀلادعب  ورمع  رابخاف 

ّهنا ّالا  مکحلا  نع  ادوجو  عوضوملا  رّخأت  مزل  اـّلإ  ّماـعلا و  مکحلا  کـلذ  عوضوم  یف  ـالخاد  نکی  مل  نا  لداـع و  ادـیز  ّناـب  ورمع  ینربخا 
لومش یف  لّمأتی  یّتح  مّلکتملا  رظن  یف  هریغ  نیب  هنیب و  قرفلل  هلومـشل ال  اهتّیلباق ، مدع  ةرابعلا و  روصق  یلا  دنتـسم  جورخلا  اذه  ّنا  مولعم 

وهف هقیداصم ، نع  ّکفنی  عوضوملا و ال  ۀـعیبطل  مزال  فصو ، لومحملا  اذـه  ّنا  اهنم  مهف  ام  دـعب  ةرابعلا  یف  روصق  لب ال  هل  ماعلا  مکحلا 
یلع ّلدـی  ّماع  لیلد  یلع  الاّکتا  ول  هب و  لمعلا  هل  زوجی  ّهناف ال  دـیز ، رابخاب  لمعت  ـال  لاـق  ّهناـب  یلوملا  دـیبع  ضعب  دـیز  ربخا  ول  اـم  لـثم 
هریغ نیب  هنیب و  توافّتلل  لومّشلل ال  هتّیلباق  مدع  ظفّللا و  روصقل  ّالا  سیل  هل  هلومـش  مدع  ّنال  هسفن ، لمـشی  ماعلا ال  اذه  ّنا  لوقی  زاوجلا و 

. یلوملا رظن  یف  دیز  رابخا  نم 
. عجارف کلذ  حضوی  ام  تاداریالا  هذه  نم  یناثلا  داریالا  یف  مّدقت  دق  و 

: همجرت
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( نآ فیعضت  روکذم و  لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

هراشا

: دوشیم فیعضت  لاکشا  نیا  نکل  و 
ّهلدا يارجا  مدـع  و   ) تداهـش رب  تداهـش  لوبق  اب  تفلاخم  تسا و  لوبقم  عامجالاب  هک  رارقا  هب  رارقا  نوچمه  شلثم  هب  نآ  ضقن  اب  الّوا :

. دش هتفگ  رکذلا  قباس  لاکشا  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  جراخ  رد  شعوقو  ضرف  هب  نآرب ) تداهش 
127 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  یّلح و  باوج  اب  ایناث :
هک لـئاق  لوـق  ریظن  دارفا ، زا  رگید  یخرب  هب  تبـسن  مکح  تاـبثا  رب  تسا  ماـع  دارفا  زا  یخرب  تیدرف  ندوـب  فـقوتم  تـسا  عـنتمم  هـچنآ 

: دیوگیم
، هدرک ملکت  نآ  هب  لئاق  هک  ترابع  نیا  سفن  ندوب  ربخ  لاثم ، نیا  رد  تسا  بذاک  نم  رابخا  همه  اـی  تسا و  قداـص  نم  ياـهربخ  ماـمت 
رب شتّیدرف  ندوب  فشکنم  دارفا و  یخرب  قّقحت  هب  ملع  ندوب  فقوتم  اما  دـشاب . بذاک »  » اـی و  قداـص »  » هک مکح  تاـبثا  رب  تسا  فقوتم 

. درادن یعانتما  ثحب  دروم  نوچمه  رگید  یضعب  هب  تبسن  مکح  توبث 
زا یخرب  يارب  شتابثا  ماـع و  مکح  نیا  زا  سپ  رگم  دـباییمن  ققحت  هک  نآ ، تحت  رد  يدرف  لوخد  يارب  ماـع  ظـفل  تیلباـق  مدـع  اـثلاث :

ار یئاذـک  عوضوم  افرـص  شمکح  ءاقلا  رد  ملکتم  هکنیا  ماع و  مکح  رد  ظاحل  دروم  طانم  نتـسناد  اب  هک  تسین  نآ  بجوم  رگید ، دارفا 
. میئامن فقوت  زاب  ار ، نآ  ریغ  هن  هتفرگ و  رظن  رد 

ماع مکح  عوضوم  رد  هچرگا  تسا  لداع  دـیز  هک  داد  ربخ  نم  هب  ورمع  دـیوگب : ربخم  هک  يدروم  رد  دـیز  تلادـع  هب  ورمع  راـبخا  سپ 
دیآیم مزال  نآ  رد  لوخد  تروص  رد  هکنآ  هچ  تسین ، لخاد  دراد ) یلداـع  ربخ  ره  تیجح  رب  تلـالد  هک  أـبن  هیآ  موهفم  ینعی :  ) روبزم

فرص تیلباق  مدع  ترابع و  روصق  هب  دنتسم  جورخ  نیا  هک  تسا  مولعم  لاحنیعرد )  ) نکل دشاب ، مکح  زا  رّخأتم  دوجو  رظن  زا  عوضوم 
ياهغدـغد لّمأت و  درف  نیا  هب  تبـسن  ماع  مکح  لومـش  رد  اـت  هدوب  ملکتم  رظن  رد  یتواـفت  شریغ  ربخ و  نیا  ناـیم  هکنیا  هن  تسا و  ظـفل 

ربخ ندوب  ّتیجح  ینعی :  ) مزال تسا  یفـصو  ماـع ) مکح   ) لومحم نیا  هک  دـش  زارحا  تراـبع )  ) نیا زا  هکنیا  زا  سپ  هتبلا  دـشاب . هتـشاد 
زین ورمع  ربخ  هدوبن و  مه  ظفل )  ) ترابع نیا  رد  يروصق  درادـن ) كاـکفنا  نآ  قیداـصم  زا  تسا و  یلدـع  ربخ  ره  تعیبط  همزـال  لداـع 

. ددرگیم أبن  هیآ  موهفم  لومشم  رابخا ، ریاس  دننام 
: هک دنتسه  لاثم  نیا  ریظن  مه ) هطساویب  رابخا   ) نآ سپ 

هب هدنونـش ) هک   ) تسین زیاج  هک  دینکن ، لمع  دهدیم  دیز  هک  ییاهربخ  هب  دومرف : شیاقآ  هک  دهد  ربخ  شیاقآ  ناگدنب  زا  یخرب  هب  دیز 
دیامن عناق  هنوگنیا  ءاکتا  نیا  رد  ار  دوخ  دراد و  تلالد  دامتعا  زاوج  رب  هک  یماع  لیلد  رب  دامتعا  باب  زا  ول  و  دـینک ، لمع  دـیز  ربخ  نیا 
روصق رطاخ  هب  افرص  شدوخ  هب  تبـسن  روبزم  ربخ  لومـش  مدع  اریز  دوشیمن ، شدوخ  لماش  دینکن ) لمع  دیز  ربخ  هب   ) روکذم ربخ  هک 
روبزم ربخ  صوصخ  يارب  اقآ  دـشاب و  یقرف  دـهدیم  هک  يرگید  رابخا  زا  شریغ  نآ و  نایم  هکنیا  هن  تسا ، ظفل  تیلباق  مدـع  تراـبع و 

. دشاب هدش  لئاق  يزایتما 
128 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  هلکشم  زا  خیش  خساپ  * 
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: هلمج زا  تسا  هداد  هلکشم  نیا  هب  خساپ  راهچ  هتفر  مه  يور  خیش 
. یظفل روهظ  هار  زا  یمکح 4 - لاکشا  زا  یّلح  خساپ  کی  یعوضوم 3 - لاکشا  زا  یّلح  خساپ  کی  یضقن 2 - خساپ  کی  - 1

؟ تسیچ خیش  یضقن  خساپ  لصاح  * 
رب تداهـش  لماش  تداهـش ، لوبق  ّهلدا  سایق  نیمه  اب  دوشن و  هطـساو  اـب  راـبخا  لـماش  تشذـگ  هک  يریرقت  هب  أـبن  هیآ  رگا  هک  تسا  نیا 

. دوش رارقا  رب  رارقا  لماش  دیابن  مه  زیاج ) مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  لثم :  ) رارقا ذوفن  ّهلدا  سپ  دوشن ، مه  تداهش 
، زیاج مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  مومع  اجنیا  رد  تسا  راکبلط  نم  زا  ناموت  رازه  دیز  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  یضاقلا  دنع  یصخش  رگا  اذل 

زورید هک  منکیم  فارتـعا  نم  دـیوگیم : صخـش  نآ  یهاـگ  نکل  دـیز  هب  لوـپ  نآ  تخادرپ  هب  دـنکیم  مکح  یـضاق  هدـش و  يراـج 
: یضاق رظن  رد  اجنیا  رد  تسا . راکبلط  نم  زا  ناموت  رازه  دیز  هک  ماهدرک  فارتعا 

لوبق بوجو  ینعی :  ) رثا مکح و  رظن  زا  نکل  زئاج و  مهـسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  هک  ارچ  درادـن ، یلکـشم  عوضوم  ظاـحل  زا  عرف  رارقا  - 1
. تسا لاکشا  هب  التبم  رارقا ) مومع  طسوت  یعقاو  راثآ  ندش  هتفرگ  ربرد  رثا و 

رظن زا  نکل  تسا ، حرطم  نآ  رد  یلام  قح  یعقاو و  راثآ  هک  ارچ  درادـن ، یلکـشم  رثا  مکح و  رظن  زا  هدوب ) زورید  هک   ) لـصا رارقا  و  - 2
لوبق بوجو  اب  دیدج  عوضوم  نیا  اذـل  تسین و  تباث  انادـجو  هدوبن و  مکاحلا  دـنع  زورید  رارقا  هک  ارچ  تسا ، لاکـشا  هب  التبم  عوضوم 

. دنکیمن تسرد  عوضوم  دوخ  يارب  مکح  سپ  دوشیم ، تباث  یلعف  رارقا 
امش هک  خساپ  ره  اذل  تسا و  تباث  عامجالاب  زین  اجنیا  رد  تشاد ، دوجو  قودص و ...  دیفم و  رابخا  اب  هطبار  رد  هک  یلکـشم  نامه  لاح ،

. داد میهاوخ  هیف  نحن  ام  رد  مه  ام  دیهدیم ، اجنیا  رد 
؟ تسیچ دوشیمن  تداهش  رب  تداهش  لماش  تداهش ، لوبق  ّهلدا  هکنیا  ّرس  * 

مکاحلا دنع  تسا ، عرف  تداهش  هب  روهشم  هک  لصا  تداهـش  نآ  دشاب و  مکاحلا  دنع  هک  تسا  نیا  تداهـش  یلوبق  طرـش  هک : تسا  نیا 
. تسین لوبق  دروم  هدوبن و 

؟ تسیچ روبزم  یعوضوم  لاکشا  زا  خیش  یّلح  خساپ  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

129 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسا ماع  دارفا  زا  رگید  یضعب  هب  تبـسن  مکح  تابثا  رب  فقوتم  ماع  قیداصم  زا  یخرب  تیدرف  لصا  یعوضوم و  قّقحت  سفن  یهاگ  - 1

یصخش هکنیا  لثم  دوشیم  عوضوم  نآ  توبث  رد  هطساو  قّقحم و  ار  يرگید  عوضوم  یعوضوم ، يارب  یمکح  توبث  رگید : ترابع  هب  و 
: دیوگب ماجنارس  هداد و  ربخ  نارازه 

، ربخ نارازه  نآ  يارب  بذاک  ای  قداص و  مکح  توبث  اب  اجنیا  رد  تسا ) غورد  نم  ياهربخ  مامت   ) ای و  تسا ) تسرد  نم  ياهربخ  ماـمت  )
. دوشیم تباث  تسا » تسردان  ای  تسرد و  میاهربخ  مامت   » ربخ نیمه  هک  ربخ  نیرخآ  يارب  يدیدج  عوضوم 

: رگید ترابع  هب 
ای قداـص و  هب  مکح  هک  تسا  نیا  رب  فّقوتم  نآ  نتفاـی  قّقحت  ندوب و  ربخ  نکل  تسا  هدـنیوگ  نیا  راـبخا  زا  يربـخ  دوخ  ریخا  ربـخ  نیا 
رد هلب ، دیامن ؟ ادیپ  ققحت  ریخا  ترابع  ندوب  ربخ  عوضوم  مکح  تابثا  لومـش و  نیا  زا  سپ  لاح  دوشب . رگید  رابخا  لماش  ندوب  بذاک 

. دشابیمن زاسعوضوم  مکح ، هک  تسا  دراو  امش  لاکشا  يدروم  نینچ 
لـصاح دارفا ، زا  رگید  یخرب  يارب  مکح  تاـبثا  زا  سپ  نآ  ققحت  هب  ملع  یهتنم  تسا ، مکح  رب  مّدـقم  ادوجو  عوـضوم  یهاـگ  نکل  - 2

. ددرگیم
تابثا رد  هطـساو  ینعی : ددرگیم  نآ  هب  ملع  ببـس  فشک و  ار  يدـیدج  عوضوم  یعوضوم ، يارب  مکح  توبث  یهاگ  رگید : تراـبع  هب 
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. توبث رد  هطساو  هن  تسا و 
تسا و دیفم ) ربخ  ینعی :  ) رگید عوضوم  زا  فشاک  خیش  ربخ  يارب  قیدصت  بوجو  ینعی : مکحلا  توبث  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام 

. نآ هدننکداجیا  هکنیا  هن 
ردـپ قودـص و  ربخ  هب  تبـسن  اذـکه  درادیمرب و  هدرپ  نآ  زا  لداـعلا  قّدـص  خیـش و  راـبخا  نیا  تسا و  هدوب  عقاو  رد  دـیفم  ربـخ  ینعی :

اذـل دراد  عوضوم  رب  فقوت  دوجو ، لـصا  رد  مکح  هک  ارچ  دـشابیمن . رود  مزلتـسم  هدوـب و  دـساف  یلاـت  دـقاف  نیا  هک  راّفـص  قودـص و 
، تسین راـک  رد  يرود  سپ  دراد ، فقوت  مکح  رب  نآ  هب  ملع  تیمولعم و  رد  هکلب  دـشابیمن ، مکح  رب  فقوتم  دوجو  لـصا  رد  عوـضوم 

. تسین هدحاو  تهج  زا  فقوت  هک  ارچ 
؟ تسیچ مکحلا )...  کلذ  عوضوم  یف  الخاد  نکی  مل  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک انعم  نیدب  روبزم  یمکح  لاکشا  زا  تسا  خیش  یّلح  خساپ 
روصق و رطاخ  هب  لومـش  مدع  نیا  نکل  دوشیمن ، وا  رب  نیقباس  دیفم و  ربخ  لماش  هیف ) نحن  ام  رد   ) لداعلا قدـص  هک  میراد  لوبق  مه  ام 
: ینعی  ) ماع ظفل  دوخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هکلب  تسا ، لداـع  ربخ  نشور  قیداـصم  زا  دـیفم  ربخ  هک  ارچ  تسین ، دـیفم  ربخ  رد  لاکـشا 

اهمومع هب  اذل  دراد و  روصق  لداعلا ) قدص 
130 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مکح و زا  عوضوم  رخأت  مزلتـسم  نوچ  درادن  ار  اهنآ  رب  لومـش  تیلباق  ینعی : دوشیمن  وا  رب  نیقباس  دیفم و  ربخ  لماش  هّیظفل  تلالد  هب  و 
. تسا یلطاب  رما  مه  نیا  تسا و  مکح  رب  عوضوم  فقوت 

دوشیم تباث  تسا ) یلقع  یمکح  هک   ) طانم حیقنت  اب  هکلب  دشاب ، يروصق  مه  طانم  هیحان  زا  هک  دوشیمن  ببس  یظفل  روصق  نیا  نکل ،
: هک تسا  نیا  دریگیم  ربرد  ار  نآ  لداعلا  قدص  تسا و  تّجح  خیش  ربخ  هکنیا  ّرس  درادن و  خیش  ربخ  هب  صاصتخا  لداعلا ) قدص   ) هک

. درادن يرگید  ّتیصوصخ  ّالا  تسا و  لداع  ربخ  زین  خیش  ربخ 
: هتکن

نودب دوشیم  یلداع  ربخ  ره  لماش  هیآ  موهفم  طانم ، حیقنت  اب  سپ  تسه ، زین  قودص و ...  ربخ  رد  تسه ، زین  دیفم  ربخ  رد  طانم  نیمه 
. دشاب نایم  رد  یتیزم  هکنیا 

؟ دینزب لاثم  طانم  حیقنت  نیا  نییبت  رد 
. لداع دیز  دیوگیم : یصخش  یهاگ  - 1

: دیوگیم صخش  نآ  تقو  کی  یلو  تسین  نایم  رد  مه  یفرح  هدیدرگ و  بترتم  وا  رب  تلادع  نآ  هدش و  زارحا  یعقاو  تلادع  اجنیا  رد 
. لداع ادیز  ّناب  ورمع  ینربخا 

، مکح دشابیمن و  راک  رد  ورمع  زا  يرابخا  هفیرـش  هیآ  زا  رظن  عطق  اب  هک  ارچ  دوشیمن  ورمع  رابخا  نیا  لماش  لداعلا ) قدـص   ) اجنیا رد 
. دوشیم ورمع  رابخا  لماش  طانم  حیقنت  اب  نکل  تسا  یظفل  روصق  هیحان  زا  نیا  و  تسین ، شدوخ  يارب  نک  تسرد  عوضوم 

لمع نم  ياـهشرازگ  اـهربخ و  هب  وت  هک  میوگب  وت  هب  هتفگ : نم  هب  هدـنامرف  دـیوگب : رکـشل  دارفا  زا  یکی  هب  دـیز  ماـن  هب  يدرف  رگا  - 2
. یهدن رثا  بیترت  هدرکن و 

درف نآ  رگا  هدش و  لماش  مه  ار  دوخ  كالم  حیقنت  اب  نکل  دوشیمن ، لماش  ار  دوخ  یظفل  روهظ  هب  هتشاد و  فارـصنا  هچرگا  نخـس  نیا 
. تسین روذعم  دهدارف  شوگ  يرابخاب ) لمعت  ال   ) نیا هب  يرکشل 

. دنوشیم لداعلا  قدص  رد  لخاد  زین  قودص و ...  ربخ  دیفم و  ربخ  طانم ، حیقنت  اب  هکنیا : هجیتن 
131 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: نتم
بجیف ۀّیعرـشلا ، ماکحألا  یف  لدـعلا  ربخل  ضراعملا  نع  صّحفتلا  بوجول  نکممریغ ، ۀّیعرـشلا  ماکحألا  یف  موهفملاب  لمعلا  ّنأ  اـهنم : و 

اهیف لوبقلا  نم  دارملا  لعجی  و  ضراعملا ، نع  اهیف  صّحفتلا  بجی  یتلا ال  یه  اّهناف  ۀّیجراخلا ، تاعوضوملا  یف  رابخإلا  یلع  ۀـیآلا  لیزنت 
مزلتـسی اقلطم  ۀّیجراخلا  تاعوضوملا  یف  دحاولا  ربخ  لوبق  ّنإ  لاقی : الف  هیلإ . رخآ  لدع  مامـضنا  رابتعا  یفانی  الف  ۀـلمجلا ، یف  لوبقلا  وه 

. ۀّیولوألا بّکرملا و  عامجالاب  ماکحألا  یف  هلوبق 
عجرم ّنـأل  اـهیفانی ، ـال  لداـعلا و  ربخ  ۀـّیّجح  دّـکؤی  لّوـألا  ّناـف  ربخلا ، یف  نّیبـتلا  بوجو  ریغ  ضراـعملا  نع  صّحفتلا  بوجو  ّنأ  هیف : و 

نع فقوتلا  وه  ۀـّیّجحلل  یفانملا  نّیبتلا  و  اذـهب . لمعلا  بجوأ  امک  هب ، لـمعلا  عراـشلا  بجوأ  اّـمع  صحفلا  یلإ  ضراـعملا  نع  صّحفتلا 
اذإ و  ربخلا ، اذهب  لمع  ضراعملا  نع  سئی  اذاف  لوصالا . نم  الـصأ  ناک  ول  عبّتملا و  وه  لیلدلا  کلذ  نوکیف  رخآ ، لیلد  سامتلا  لمعلا و 

كرتشا نإ  قسافلا و  ربخف  ۀّیلمعلا . لوصالا  هیـضتقی  ام  یلإ  عجر  لمعلا و  نع  فقوت  نّیبتلا  نع  سئی  اذإ  و  امهنم . حـجرألاب  ذـخأ  هدـجو 
یفانملا نادجو  عم  و  لّوألا . نود  یناثلاب  لمعی  یفانملا  دوجو  نع  سأیلا  دعب  ّهنأ  ّالإ  ءیجملا  دّرجمب  لمعلا  زاوج  مدع  یف  لداعلا  ربخ  عم 

و قسافلا ، ربخ  هنّمـضت  يذلا  مکحلل  ّیعرـشلا  یـضتقملا  لیـصحتل  لّوألا  یف  ّۀلدألا  عبتتف  یناثلا ، یف  حجرألاب  ذخؤی  لّوألا و  یف  هب  ذخؤی 
. دوجوملا لیلدلا  هاضتقا  اّمع  عناملا  بلطل  یناثلا  یف 

: همجرت

( مراهچ لاکشا  )

هراشا

: هک تسا  نیا  باوج  لباق  تالاکشا  هلمج  زا  و 
نکممریغ یعرـش ، ماکحا  رد  لداع  ربخ  اب  ضراعم  دوجو  زا  صّحفت  نّیبت و  بوجو  لیلد  هب  هیعرـش ، ماکحا  رد  أبن ) هیآ   ) موهفم هب  لمع 

زا صحف  یجراخ  تاعوضوم  رد  هک  اریز  تسا ، مزال  یجراخ  تاعوضوم  رد  لودـع ) زا  رداص   ) رابخا رب  هفیرـش  هیآ  لیزنت  اذـل  تسا و 
. تسین مزال  ضراعم 

لماک و نتفریذـپ  رد   ) يو اب  يرگید  لدـع  مامـضنا  موزل  دوجو و  اـب  سپ  تسا ، یلاـمجا  لوبق  أـبن ، هیآ  رد  لداـع ) ربخ   ) لوبق زا  دارم  و 
: هک دوش  هتفگ  دیابن  قوف ) باوج  لاکشا و  هب  هجوت  اب   ) سپ درادن . یفانت  اعرش  هب ) ربخم  توبث 

هدش ّمضنم  نآ  هب  رگید  لداع  لوق  هچ   ) قلطم روطب  یجراخ  تاعوضوم  رد  دحاو  ربخ  لوبق 
132 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا مکح  نیا  یضتقم  تیولوا  بکرم و  عامجا  هک  ارچ  میریذپب ، مه  یعرش  ماکحا  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  مزلتسم  هن ) ای  دشاب 

( روکذم لاکشا  زا  خساپ  )

: هک تسا  نیا 
( ضراعم زا  صّحفت  بوجو   ) یلّوا اریز  تسا ، قساـف  ربخ  رد  نّیبت  بوجو  زا  ریغ  یعرـش ،) ماـکحا  رد  ضراـعم  زا   ) صّحفت بوجو  نیا 

. درادن یفانت  نآ  اب  دنکیم و  دیکأت  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح 
لمع هک  روطنامه  تسا  هدرک  بجاو  ار  نادـب  لمع  سدـقم  عراش  هک  تسا  يروما  زا  صّحفت  هب  ضراعم  زا  صّحفت  تشگزاب  هک  اریز 

. تسا هدرک  بجاو  هتفای  تسد  نآ  هب  العف  هک  ار  یلداع  ربخ  هب 
( دنک لمع  نآ  هب  ات   ) تسا يرگید  لیلد  لابند  هب  هدوب و  لمع  زا  فقوتم  نآ ) لوط  رد  صخش  هک   ) تسا ینّیبت  تیجح ، اب  یفانم  نّیبت  و 
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دوجو ضراعم و  زا  فلکم )  ) یتقو سپ  دشاب  لوصا  زا  یلـصا  هچرگا  دوب  شلابند  هب  يو  هک  دـشاب  یلیلد  نامه  لیلد ، نآ  هک  يوحن  هب 
لمع تسا  حجرا  هکنآ  هب  هدرک  ادـیپ  ار  ضراعم )  ) رگا دـنکیم و  لمع  هدیـسر ) شعمـس  هب  هک  یلداع  ربخ   ) نیمه هب  دـش ، سویأم  نآ 

سویأم ربخ ) بذک  قدص و  هب   ) ملع لوصح  صحفت و  زا  فلکم )  ) هچنانچ و  ضراعم ) ای  دشاب و  لداع  ربخ  حـجرا  هکنیا  هچ   ) دـنکیم
. دیامنیم لمع  تسا  هیلمع  لوصا  ياضتقم  هچنآ  هب  هدرک و  يراددوخ  هدیسر  ششوگ  هب  هک  یقساف  ربخ  هب  لمع  زا  هدش 

دوجو زا  سأی  زا  دـعب  نکل  تسا ، كرتشم  لداع  ربخ  اب  دریگیمن  رارق  لمع  دروم  شلوصح  درجم  هب  هکنیا  رد  هچرگا  قساف  ربخ  اذـل  و 
. هن قساف  ربخ  هب  دوشیم و  لمع  لداع  ربخ  هب  اهنآ  اب  ضراعم 

هک ضراعم  ربخ و  زا  کیره  هب  لداع  ربخ  رد  قساف و  ربخ  هن  دوشیم  لمع  ضراعم  هب  قساف  ربخ  رد  ضراـعم  ندـش  ادـیپ  تروص  رد  و 
. دنشاب حجرا 

: ّهلدا صحفت  نیاربانب 
نودب هک   ) تسنآ نّمضتم  قساف  ربخ  هک  تسا  یمکح  تهج  یعرـش  یـضتقم  ندروآ  تسدب  روظنم  هب  قساف ) رابخا  ضرف   ) یلوا رد  - 1

(. اعرش تسین  زیاج  يو  ربخ  هب  لمع  الصا  نآ  هب  یبایتسد 
ود نیا  نایم  سپ  دـنک  تعنامم  دوجوم  لیلد  ياـضتقا  زا  اـت  تسا  یعناـم  لیـصحت  صحف ، زا  دارم  لداـع ) راـبخا  ضرف   ) یمود رد  و  - 2

. تسا دایز  توافت  صحف 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ باوج  لباق  لاکشا  نیمراهچ  لصاح  * 
لـصاح امـش  دوـصقم  نیا  تسا و  هیعرـش  ماـکحا  رد  لداـع  دـحاو  ربـخ  ّتیجح  تاـبثا  أـبن ، هیآ  هب  لالدتـسا  زا  امـش  دارم  هک  تسا  نیا 

. دوشیمن
هیآ دـنادیمن و  تجح  روما  مامت  رد  قلطم و  روطب  ار  لداع  ربخ  دـیئوگیم  نیلدتـسم  امـش  هکنانچنآ  أـبن  هیآ  موهفم  رگید : تراـبع  هب 

هفیرـش هیآ  هک  ارچ  هیعرـش . ماکحا  هن  دنادیم و  تجح  یجراخ  تاعوضوم  رد  ار  لداع  لوق  اهنت  هیآ  موهفم  ینعی : تساعّدـم  زا  ّصخا 
قـسف دیز ، تلادع  لثم : یجراخ  تاعوضوم  رد  رما  نیا  تسین و  نآ  زا  عنام  يزیچ  هدومن و  لداع  لوق  لوبق  هب  مکح  طرـش  دیق و  نودب 

تـشوگ ندروخ  تمرح  سجن و  اب  یقالم  ریهطت  بوجو  لثم  یعرـش  ماکحا  رد  اما ، تسا  روطنیمه  تقرـس و ...  توبث  نید ، ءادا  رکب ،
نآ هب  ناوتیم  تشادـن  ضراعم  رگا  دومن . صحف  نآ  اب  ضراعم  زا  دـیاب  هکلب  درک ، داـمتعا  ناوتیمن  لداـع ، ربخ  فرـص  هب  شوگرخ ،

. دنوشیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدرک و  ضراعت  ود  ره  حّجرم  ضراعم و  دوجو  اب  یلو  دومن  لمع  ربخ ) )
. داد رارق  یعرش  ماکحا  رد  لداع  لوق  ّتیجح  رب  لیلد  ار  هیآ  موهفم  ناوتیمن  سپ 

؟ تسیچ لوبقلا )...  نم  دارملا  لعجی  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  لکشتم  هب  تسا  رّدقم  لاکشا  کی  زا  خساپ 

ای نیلدـعلا  رابخا  هکلب  دـنکیمن ، تیافک  مه  تاعوضوم  رد  لدـع  رابخا  هک  ارچ  دومن ، هدافتـسا  ناوتیمن  مه  تاـعوضوم  رد  أـبن  هیآ  زا 
. تسا مزال  لودع  ۀعبرا 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  لکشتسم  خساپ  لصاح  * 
هکنآ لاح  دـشاب و  راـبتعایب  تاـعوضوم  رد  یلک  روط  هب  دـحاو  لداـع  لوق  هک  تساـم  هجوم  یتروص  رد  روبزم  لاکـشا  هک : تسا  نیا 

ّتیجح تاعوضوم  رد  لداع  لوق  لوبق  ّتیجح و  زا  دارم  رگید : ترابع  هب  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  ۀلعلا  ءزج  ناونع  هب  هکلب  تسین ، نینچ 
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لوبق اب  مامـضنا  نیا  رابتعا  دشاب و  طرـش  رگید  لداع  مامـضنا  روما  نیا  تابثا  رد  هک  درادن  تافانم  اذل  تسا  یلامجا  لوبق  ینعی  هلمجلاب 
. درادن یتفاهت  هنوگچیه  ۀلمجلا  یف 

؟ تسیچ دحاولا )...  ربخ  لوبق  ّنا  لاقی : الف   ) ترابع زا  دارم  * 
: دوش هتفگ  هک  درادن  اج  رگید  الاب  بلاطم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا 

نآ مه  یعرش  ماکحا  رد  دیاب  میریذپب ، ار  شربخ  رگید  لدع  اب  مامـضنا  نودب  میریذپب و  قلطم  روط  هب  تاعوضوم  رد  ار  لداع  لوق  رگا 
. میریذپب هتسناد و  ربتعم  ار 
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؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  لکشتسم  دارم  * 

: دیوگیم هک  تسا  نیا 
هب تاعوضوم  یهاگ  ینعی : تسا ، تجح  مه  ماکحا  رد  لداع ، ربخ  هک  مینکیم  تباث  تیولوا  هار  زا  ام  دـیئوگب : نیلدتـسم  امـش  رگا  - 1
هب ملعلا  باب  ماکحا  فالخرب  هکنیا  هب  اـفاضم  تسا  حرطم  اـهنآ  رد  یناـج  یـضرع و  یلاـم ، قوقح  هک  ارچ  دـناماکحا ، زا  رتمهم  بتارم 
مه ماـکحا  رد  یلوا  قیرط  هب  سپ  دـشاب ، تجح  تاـعوضوم  رد  لداـع  ربـخ  رگا  کـلذعم : تسا ، حوتفم  تاـعوضوم  رد  لوـمعم  روـط 

. دنتسین ياهژیو  ّتیمها  ياراد  هک  ارچ  تسا  تجح 
مینادیم و تجح  لامجالاب )  ) ۀـلمجلا یف  تاعوضوم  رد  ار  لداع  ربخ  ام  هک  اریز  درادـن ، ییاج  اجنیا  رد  تیولوا  نیا  تفگ : میهاوخ  ام 

هتبلا ۀـلمجلا . یف  هن  تسا و  قلطم ) روط  هب   ) هلمجلاب دـحاو  ربخ  تیجح  ماکحا  رد  امـش  ياعّدا  هکنآ  لاح  و  قلطم .) روطهب   ) قالطالاب هن 
. دوب یتیولوا  نینچ  ياج  دیتسنادیم ، ۀلمجلا  یف  ار  دحاو  ربخ  تیجح  مه  امش  رگا 

: هک انعم  نیدب  مینکیم  لح  بکرم  عامجا  هار  زا  ار  هلئسم  دیئوگب : هچنانچ  و  - 2
رد دحاو  ربخ  دـنیوگیم : رگید  یتعامج  تسین و  تجح  اقلطم  تاعوضوم  رد  هن  ماکحا و  رد  هن  دـحاو ، ربخ  هکنیا  هب  دـنالئاق  یتعامج 

. تسا تجح  ماکحا 
ماما لوق  فلاخم  بکرم و  عاـمجا  قرخ  طـقف  تاـعوضوم  رد  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هب  لوق  هک  بلطم  نیا  رب  تعاـمج  هتـسد و  ود  ره  اـما 

. دشابیم لطاب  تسا و 
رد دیاب  سپ  تسا  تجح  تاعوضوم  رد  نوچ  دیئوگب  دیاب  ای  تسین و  تّجح  الـصا  دحاو  ربخ  دیئوگب  دیاب  ای  دیئوگیم ؟ هچ  امـش  لاح 

. دشابیم عامجا  قرخ  ّالا  دشاب و  تّجح  مه  ماکحا 
: میئوگیم امش  هب  خساپ  رد 

مینادیم و تّجح  ۀلمجلا  یف  ار  لداع  ربخ  تاعوضوم  رد  ام  هک  ارچ  تسین ، ماکحا  رد  نآ  هب  لوق  مزلتسم  تاعوضوم  رد  ّتیجح  هب  لوق 
. دینادیم هلمجلاب  ماکحا  رد  ار  لداع  لوق  ّتیجح  امش  هکنآ  لاح  هلمجلاب و  هن 

ار يدرد  هتـشادن و  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  یتلـالد  أـبن  هیآ  هجیتـن  رد  دـیآیمن . مزـال  يرگید  هب  مازتـلا  ود ، نیا  زا  یکی  هب  مازتـلا  زا  سپ :
. دنکیمن نامرد 

؟ تسیچ دنداد  رکذلا  قباس  داریا  زا  ناشیا  هک  یخساپ  لصاح  روکذم  داریا  هب  باوج  خساپ  زا  لبق  * 
: هک تسا  نیا 

ضراعم رد  صحف  نودب  یعرش ، ماکحا  رد  لداع  ربخ  هب  لمع  نوچ  هک  دومن  اعدا  هدننکلاکشا 
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روطنامه دومن  لمع  قساف  ربخ  هب  ناوتیمن  صّحفت  زا  لبق  هک  ارچ  تسین ، یتوافت  قساـف  ربخ  نآ و  ناـیم  سپ : تسین . عورـشم  زیاـج و 
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. درک لمع  ناوتیمن  ضراعم  زا  صحفت  زا  لبق  مه  لداع  ربخ  هب  هک 
رارق تّجح  یجراـخ  تاـعوضوم  هب  تبـسن  ار  نآ  اـهنت  تسین و  یعرـش  ماـکحا  رد  لداـع  ربـخ  تیجح  رب  لـیلد  أـبن  هیآ  موهفم  ورنیازا 

. دهدیم
؟ تسیچ روکذم  داریا  هب  خیش  خساپ  * 

: هک تسا  نیا 
، نکل درک  لمع  هیعرش  ماکحا  رد  دحاو  ربخ  هب  ناوتیمن  ضراعم  زا  صحف  زا  لبق  و  دیوگیم : لکـشتسم  هک  تسا  نیمه  مکح  هچرگا 
قدـص و زا  نّیبت  اب  ار ، نآ  اب  ضراعم  زا  صحف  بوجو  هداد و  رارق  ضرع  کی  رد  قساـف  ربخ  اـب  ار  يو  ربخ  هک  دوشیمن  ببـس  رما  نیا 

توافت قساف  ربخ  اب  لداع  ربخ  نایم  هک  روطنامه  تسا ، دایز  توافت  صحفت  ود  نیا  ناـیم  هکلب  تسناد ، يواـسم  قساـف  ربخ  رد  بذـک 
. تسا راکشآ  نشور و 

ربخ رد  نّیبت  نیا  بوجو  نکل  تسا ، مزال  ماکحا  باب  رد  لداع  ربخ  رد  صحف  هک  میریذـپیم  زین  اـم  دـیامرفیم : خیـش  رگید  تراـبع  هب 
: هکنیا نآ  دراد و  توافت  قساف  ربخ  رد  نآ  بوجو  اب  لداع 

صیـصخت لامتحا  مه  اریز  ارچ ؟ دشابیم ، نآ  ّتیجح  هدـننکدیکأت  هکلب  تسین ، نآ  ّتیجح  اب  یفانم  اهنت  هن  لداع ، ربخ  رد  نّیبت  بوجو 
. تسا مزال  صحف  اذلف  رتيوق ، ّتیجح  لامتحا  مه  میهدیم و  نآ  رد 

ضراـعم هب  رگا  و  فیعـضلا . یلع  يوقلا  مدـقی  هک  ارچ  مینکیم  لـمع  نآ  هب  میدروخرب  يرتيوـق  ضراـعم  هب  صحفلا  دـعب  رگا  لاـح ،
. تسا یلعف  ّتیجح  وا  مینکیم و  لمع  دحاو  ربخ  هب  میتفاین  یضراعم  هچنانچ  میریخم و  اهنآ  زا  یکی  هب  لمع  رد  میدروخرب  يربارب 

لمع هنیرق  نآ  هب  دـش  ادـیپ  نآ  قدـص  رب  هنیرق  رگا  صحف  زا  سپ  هک  ارچ  تسا ، ّتیجح  اـب  یفاـنم  قساـف  ربخ  رد  صّحفت  بوجو  اـّما  و 
. قساف ربخ  هب  هن  دوشیم و 

غارـس هب  دوشیمن و  لمع  قساف  ربخ  هب  دوبن  فرط  چیه  رب  هنیرق  هچنانچ  و  مینکیمن . یهجوت  نآ  هب  دوش ، ادیپ  نآ  بذک  رب  هنیرق  رگا  و 
: نیاربانب میوریم  هیلمع  لوصا 

رثا یضتقم  دشابن  عنام  رگا  ّالا  میهدیم و  عنام  لامتحا  نکل  تسا ، دوجوم  یـضتقم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  لداع  ربخ  رد  صحفت  بوجو 
. دراذگیم ار  دوخ 

: هک تسا  نیا  يارب  قساف  ربخ  رد  صحفت  دوجو  و 
. تسین نآ  هب  يرابتعا  سپ  دشابیمن  نآ  رد  ّتیجح  یضتقم  الصا 
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: نتم

مولعملا نم  و  ۀفئاط . دادتراب  دیلولا  رابخإ  وه  و  ۀـیآلا ، دروم  اهنم  یتلا  ۀـّیجراخلا  تاعوضوملا  یف  هب  لومعم  ریغ  ۀـیآلا  موهفم  ّنأ  اهنم : و 
. دروملا جارخإ  زاوج  مدعب  موهفملا ، حرط  نم  دب  الف  نیلدعلا ، رابتعا  نم  ّلقأ  لب ال  دحاولا ، لداعلا  ربخ  هیف  یفکی  ّهنأ ال 

. لداعلا ربخملا  ددعت  اذإ  امب  تاعوضوملا  یلإ  ۀبسنلاب  موهفملا  دّیقت  موزل  رمألا  ۀیاغ  ّنأ  هیف : و 
ۀـیآلا ال قوطنم  یف  لخاد  دروملا  ّنأل  عونممف ، دروملا  جارخإ  موزل  اّمأ  و  هیف . نّیبتلا  بجی  ـال  ۀـنّیبلا  یف  نیلدـعلا  يربخ  نم  دـحاو  ّلـکف 

مزلی ال  الداع ، هب  ربخملا  ناک  اذإ  همدـعل  و  اقـساف ، هب  ربخملا  ناک  اذإ  نّیبتلا  بوجوب  مکحلل  ادروم  دادـترالا  ربخ  لصأ  لعج  و  اـهموهفم ،
. ءیش یف  نجهتسملا  دروملا  جارخإ  نم  سیل  اذه  و  هدارفأ ، ضعب  جارخإ  موهفملا و  فرط  یف  مکحلا  دییقت  ّالإ  هنم 

: همجرت

( مجنپ لاکشا  )
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هراشا

: هک تسا  نیا  دنتسه  خساپ  لباق  هک  یتالاکشا  هلمج  زا  و 
ياهفئاط دادـترا  هب  دـیلو  رابخا  هیآ ، دروم  تاعوضوم  نیا  هلمج  زا  هدـشن و  لمع  هیآ ، دروم  یجراخ  تاعوضوم  رد  أـبن )  ) هیآ موهفم  هب 

. تسا
زاوج دوبن  لیلد  هب  سپ  تسا  مزال  نآ ) هب   ) لداع ود  ربخ  لقاال  هکلب  تسین ، یفاک  دادـترا )  ) نآ رد  دـحاو  لداـع  ربخ  هک  تسا  نشور  و 

. دومن ّدر  هیآ ) رد   ) ار موهفم  دوجو )  ) دیاب موهفم ، زا  دروم  جارخا  رب 

( قوف لاکشا  زا  خیش  خساپ  )

ربخ ود  زا  کیچـیه  رد  سپ  دـشاب . ددـعتم  لداع ، ربخم  تسا  مزال  هک  یتاعوضوم  هب  تبـسن  تسا  هیآ )  ) موهفم ندرک  دـّیقم  رما  تیاهن 
، تسا عونمم  لوبق و  لباق  ریغ  تسا . مزال  هیآ ) موهفم  زا   ) دروم جارخا  دش ) هتفگ  هکنیا   ) اما تسین و  مزال  نّیبت  نیلدـع  زا ) هدـش  رداص  )

. موهفم رد  هن  تسا و  قوطنم  رد  لخاد  دروم  هک  ارچ 
لداع ربخم  هک  هاگنآ  نّیبت )  ) نآ بوجو  مدـع  دـشاب و  قساـف  ربخم  هک  هاـگنآ  صّحفت ، بوجو  دراوم  رد  دادـترا  زا  ربخ  نداد  رارق  زا  و 

. نآ مومع  زا  شدارفا  زا  یخرب  ندرک  جراخ  موهفم و  بناج  رد  مکح  نیا  ندرک  دّیقم  زج  دیآیمن  مزال  يداریا ) روذحم و  ، ) دشاب
. دوش هیآ  هب  لاکشا  اشنم  ات  تسین  ینجهتسم  دروم  جارخا  بجوم  رما  نیا  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا يروما  هچ  نوماریپ  ربخ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
اذکه و  ۀبجاو ...  ۀعمجلا  ةاولـص  هّللا  دـبع  وبا  لاق  دـیوگیم : هرارز  لثملا : یف  تسا . هیعرـش  ماکحا  زا  یمکح  نوماریپ  رابخا  یهاگ  - 1

. مهلاثما
ای دـندش و  ناملـسم  تعامج  نالف  دـیوگیم : یـصخش  لثملا : یف  تسا . هیجراخ  تاـعوضوم  زا  یعوضوم  نوماریپ  راـبخا  یهاـگ  و  - 2

. مهلاثما اذکه  دندش و  ّدترم  عمج  نالف 
؟ تسا مزال  نیلدع  ربخ  ابلاغ  هدوبن و  یفاک  عامجالاب  هیجراخ  تاعوضوم  باب  رد  لدع  ربخ  ارچ  * 

. مکلاجر نم  نیدیهش  اودهشتساف  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  هک  اریز 
ربخ ایآ  هک  تسا  فالتخا  ماکحا  باب  رد  نکل ، تسا  مزال  لداع  راهچ  نداد  ربخ  یعمج ، دادـترا  هب  راـبخا  لـثم : دراوم  یخرب  رد  هتکن :

؟ هن ای  تسا  یفاک  لدع  دحاو 
؟ تسیچ مجنپ  لاکشا  لصاح  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

ینب هلیبـق  دادـترا  زا  هبتع  نب  دـیلو  راـبخا  ینعی : هیجراـخ  تاـعوضوم  زا  یعوضوم  نآ ) لوزن  نأـش  و   ) أـبن هیآ  دوخ  دروم  هک : تسا  نیا 
( يرغص . ) تسا قلطصملا 

. دومن دحاو  لداع  ربخ  تیجح  هب  مکح  هدومن  لمع  هیآ  موهفم  هب  ناوتیمن  هیجراخ  تاعوضوم  رد 
( يربک )

( هجیتن . ) دومن لمع  هیآ  موهفم  هب  ناوتیمن  أبن  هیآ  دوخ  دروم  رد  سپ  هجیتن :
نحن ام  رد  هک  میوش  دـقتعم  هدرک  حرط  ار  موهفم  دـیاب  دومن ، لمع  نآ  موهفم  هب  ناوتیمن  هیآ  دوخ  دروم  رد  هک  لاح  دـیوگیم : سپس 
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. دومن دحاو  لداع  ربخ  ّتیجح  هب  مکح  هدرک و  لمع  هیآ  موهفم  هب  ناوتیمن  زین  تسام ) ثحب  لحم  هک  ماکحا  دروم   ) هیف
رگا لثملا : یف  میئامن . لمع  نآ  هب  دراوم  ریاس  رد  مینکن و  لمع  شدوخ  دروم  رد  یمالک  هب  هک  تسا  حـیبق  ءـالقعلا  عیمج  دـنع  هک  اریز 
هقف رگید  باوبا  رد  هدرکن و  لمع  نآ  هب  ام  تسا ، ءوضو  نخـس  دروم  هکیلاحرد  و  ّکشلاب » ءوضولاب  نیقیلا  ضقنت  ال   » هک دومرف  یلوم 

. دوشیمن تباث  امش  بولطم  أبن  هیآ  موهفم  اب  سپ  میاهدرک . رادهدنخ  يراک  مینک ، لمع  نوناق )  ) نآ هب 
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

: أبن هیآ  موهفم  هب  هک  میدقتعم  ام  هک  تسا  نیا 
: نکل هیعرش  ماکحا  رد  مه  درک و  لمع  ناوتیم  هیجراخ ) تاعوضوم  ینعی :  ) شدوخ دروم  رد  مه 

(. ددعتم هچ  دشاب و  دحاو  ربخم  هچ   ) دوشیم لمع  قلطم  لوق  هب  هیآ ، موهفم  هب  ماکحا ، رد  - 1
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نایم رد  دشاب  حیبق  هک  يدروم  جارخا  سپ : دوشیم  لمع  ربخم ) ندوب  رفن  راهچ  ای  ود   ) دّدعت دـیق  اب  هیآ  موهفم  هب  تاعوضوم ، رد  و  - 2
. تسین حیبق  مهنآ  هک  دییقت  کی  ّالا  تسین 

؟ تسیچ مجنپ  لاکشا  هب  خیش  خساپ  زا  دارم  * 
( هفیرش هیآ   ) نآ دروم  نکل  دشابیمن ، نآ  رد  دادترا و ...  مان  هب  يدیق  و  ٌقِساف ...  ْمُکَءاج  ْنِإ  هدومرف : قلطم  لوق  هب  أبن  هیآ  هک : تسا  نیا 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  بلطم  لاح  تسا . دادترا  ناتساد 
روطنامه دشاب ، هتشادن  دادترا  ربخ  هب  یصاصتخا  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یّلک  ماع و  هیآ ، موهفم  قوطنم و  زا  کیره  هک : تسا  نیا  ای  - 1

: تروص نیا  رد  هک  دیآیمرب  هیآ  رهاظ  زا  هک 
دشاب و دحاو  ربخم  هچ  تاعوضوم ، رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ   ) اقلطم دـینکن  هجوت  نآ  هب  دروآ  يربخ  قساف  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  قوطنم 
هچ تاـعوضوم و  رد  هچ  ماـکحا و  رد  هچ   ) اـقلطم دـینک  لـمع  نآ  هب  دروآ  يربخ  یلداـع  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  موهفم  و  ددـعتم .) هچ 

(. ددعتم ای  دشاب و  دحاو  ربخم 
لدـع مامـضنا  ددـعت و  دـیق  اب  لداع  ربخ  هب  هک : تسا  نیا  دـیق  نآ  مینزیم و  يدـیق  هیآ  موهفم  هب  هیجراخ  تاعوضوم  صوصخ  رد  اـما 

یجراخ لیلد  رگا  هتبلا  درادـن . هیآ  موهفم  هب  یطبر  تسا و  عامجا  یجراخ  لیلد  رطاخ  هب  دـییقت  نیا  نآ و  نودـب  هن  مینکیم  لمع  رگید 
ءالقع هریـس  هکلب  هتـشادن ، یحبق  هک  تسا  دـییقت  نیمه  مینکیم و  ءافتکا  دـحاو  لداع  ربخ  هب  زین  هیآ  دروم  نیمه  رد  تشاد ، دوجو  مه 

. تسا نآرب 
( ربخ نآ   ) هکلب تسین ، طوبرم  هیآ  موهفم  هب  قلطصملا ) ینب  دادترا  هب  دیلو  ربخ   ) هیآ دروم  هک  اریز  تسین ، راک  رد  زین  دروم  جارخا  اما  و 

. درادن يدیق  تسا و  قلطم  قوطنم  هب  زین  لمع  تسا و  طبترم  هیآ  قوطنم  هب 
دیلو ربخ  ینعی :  ) هیآ لوزن  نأش  نیمه  هب  دوش  رـصحنم  هدـش و  ظاحل  یئزج  صاخ و  موهفم ، قوطنم و  زا  کیره  هک : تسا  نیا  ای  و  - 2

: هک تسا  نیا  هیآ  قوطنم  تروص : نیا  رد  دادترا ) هب 
نا هک : تسا  نیا  هیآ  موهفم  دوشیم و  لـمع  قوطنم  هب  درادـن و  يراـک  رگید  ياـهأبن  اـب  هک  اونّیبـتف ، دادـترالا )  ) إـبنب قساـف  مکءاـج  نا 

(. دّدعتم هچ  دشاب و  دحاو  ربخم  ربخ  هچ   ) اقلطم دوشیم ، لمع  هیآ  قوطنم  هب  مه  زاب  تسین و  بجاو  نیبت  دادـترالا ،)  ) إبنب لداع  مکءاج 
نودـب دـحاو  لداـع  ربخ  هک  موهفم  دارفا  زا  یخرب  دوشیم و  لـمع  دّدـعت  مامـضنا و  دـیق  اـب  هکلب  میرادـن ، قلطم  موهفم  بناـج  رد  نکل 

شیپ دروـملا  جورخ  لکـشم  هجیتـن  رد  تسا  حـبق  دروـم  جورخ  زا  ریغ  دـییقت  نیا  ددرگیم و  جراـخ  یجراـخ ، لـیلد  اـب  دـشاب  هـمیمض 
. دیآیمن
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: نتم
[58] فقوتلا بوجو  زاوجل  لمعلا ، مزلتسی  وه ال  و  نّیبتلا ، بوجو  مدع  یلع  ّلدی  موهفملا  ّنأ  نم  يدابلا ، ۀیاغ  نع  ام  اهنم : و 

لمعلا لجأل  نّیبتلا  بوجو  دارملا  ّنأ  و  هفعـض ، تفرع  دق  و  اّیـسفن ، نّیبتلا  بوجو  ةدارإ  نم  هداسف  مّدقت  ام  یلع  ینبم  داریالا  اذـه  ّنأک  و 
. ۀطساو ذئنیح  فقوتلا  سیل  هتدارإ و  دنع 

: همجرت

( مشش لاکشا  )

هراشا

: هکنیا رب  ینبم  يدابملا  ۀیاغ  باتک  زا  تسا  يداریا  باوج  لباقم  تالاکشا  هلمج  زا  و 
نودـب لمع  مزلتـسم  نآ ، رد  فقوت  بوجو  ناکما  لیلد  هب  انعم  نیا  و  لداـع ) ربخ  هب  تبـسن   ) نّیبت بوجو  مدـع  رب  دراد  تلـالد  موهفم ،

. دوشیمن لدع ) ربخ   ) نآ هب  نّیبت 

( روبزم لاکشا  نوماریپ  خیش  مالک  )

: زا دوب  ترابع  نآ  و  تشذگ ، شداسف  البق  هک  تسا  یمالک  نآرب  ینبم  داریا  نیا 
: هک تسا  نیا  دارم  دش و  هتفگ  یتسناد و  البق  ار  انعم  نیا  فعض  هکنآ  لاح  و  نّیبت ، يارب  یسفن  بوجو  هدارا 

تسا یطرش  بوجو  دش : هتفگ  رگید  ترابع  هب  دینک  صّحفت  نآ  بذک  قدص و  زا  تسا  بجاو  دیدومن ، قساف  ربخ  هب  لمع  هدارا  یتقو 
. یسفن هن  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خیش  خساپ  لصاح  * 
هیآ يانعم  دـش  هتفگ  البق  هک  روطنامه  اریز  ارچ ؟ دوش ، عقاو  كرت  لـمع و  ناـیم  هطـساو  هک  تسین  یموس  تلاـح  فقوت  هک  تسا  نیا 

: هک دوشیم  نینچ 
ماگنه دروآ ، ربخ  یلداع  رگا  دینک و  صّحفت  نآ  بذک  قدـص و  زا  تسا  بجاو  دـینک  لمع  نآ  هب  دـیتساوخ  دروآ و  ربخ  یقـساف  رگا 

. دشابیمن مزال  بجاو و  نّیبت  لمع 
؟ تسیچ مشش  لاکشا  لصاح  * 

: دراد دوجو  لداع  ربخ  رد  لامتحا  راهچ  هک  ارچ  درادن ، لداع  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  هیآ  موهفم  هک  تسا  نیا 
. تسا مزال  نّیبت  قساف  ربخ  لثم  زین  لداع  ربخ  رد  - 1

. تسا مزال  نّیبت  نودب  لداع  ربخ  لوبق  - 2
. دوش حرط  ّدر و  نّیبت  نودب  دیاب  لداع  ربخ  - 3

. لمعلا یف  طایتحالا  يوتفلا و  یف  فّقوتلا  هکلب  ّدر ، هن  دومن و  لمع  نآ  هب  ناوتیم  هن  ینعی  دومن ، فقوت  دیاب  لداع  ربخ  رد  - 4
ءاـج اذإ  هک  تسیقاـب ، لاـمتحا  ود  هجیتـن  رد  مینکیم  دـی  عفر  تیئوسا  نوناـق  اـب  موس  لاـمتحا  زا  هیآ و  موهفم  اـب  لّوا  لاـمتحا  زا  لاـح ،

. لالدتسالا لطب  لامتحالا 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
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مه نّیبت  یسفن  بوجو  هب  رگا  لاح : تسا  هداد  ار  تالامتحا  نیا  هک  هتسناد  یـسفن  ار  هیآ  رد  نّیبت  بوجو  دیهـش  بانج  ایوگ  دیامرفیم :
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  لّوا ، لامتحا  میوش ، لئاق  هیآ  رد 

. دشاب يریغ  بجاو  نّیبت  هکنیا  - 2 دشاب . یسفن  بجاو  نّیبت  هکنیا  - 1
دوجو رتشیب  لامتحا  ود  نیاربانب  تسا  لمع  نآ  طرـش  ینعی : تسا  يریغ  هیآ ، رد  نّیبت  بوجو  هیآ ، لیلعت  عامجا و  رداـبت و  لـیلد  هب  اـما 

: درادن
. دشاب نّیبت  لداع ، ربخ  هب  لمع  زاوج  طرش  هکنیا  - 1

. دومن لمع  لداع  ربخ  هب  ناوتب  زین  نآ  نودب  هتشادن و  ّتیطرش  نّیبت  هکنیا  - 2
: تروص نیا  رد 

. دوشیم تابثا  لداع ) ربخ  ّتیجح   ) ام بولطم  هلیسونیدب  هک  مّود ، لامتحا  دنامیم  هک  مینکیم  دی  عفر  هیآ  موهفم  اب  لّوا  لامتحا  زا 
141 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. ّنظلاب اهیف  یفتکی  الف  ۀّیلوصا ، ۀلأسملا  ّنأ  امهنم : و 

لوصا نیدـلا ال  لوصا  وه  اقلطم  ّنظلاب  اهل  کّسمتی  یّتلا ال  لوصـالا  و  هقفلا ، لوصا  یف  هب  کّـسمتلاب  سأـب  ـال  ّیظفللا  روهظلا  ّنأ  هیف : و 
. ّصاخلا ّنظلا  ّنظلا ال  قلطم  وه  اقلطم  لوصالا  یف  هب  کّسمتی  يّذلا ال  ّنظلا  و  هقفلا ،

: همجرت

( متفه لاکشا  )

هراشا

: هک تسا  نیا  باوج  لباق  تالاکشا  هلمج  زا  و 
( دوشیم هدافتسا  هیآ  موهفم  زا  هک   ) یّنظ هب  نآ ، رد  سپ  تسا ، یلوصا  هلئسم  کی  نآ ) ّتیجح  مدع  ای  دحاو و  ربخ  ّتیجح   ) هلئسم نیا 

. دوشیمن افتکا 

( روبزم لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

: زا دنترابع  دومن  کّسمت  ّنظ  هب  نآ  رد  ناوتیمن  هک  یلوصا  و  تسین ، یظفل  روهظ  هب  کّسمت  رد  یلاکشا  هقف ، لوصا  رد 
. هقف لوصا  هن  و  هناگجنپ ) يداقتعا  لوصا  زا   ) نید لوصا  - 1

هکنآ هچ  ّصاـخ ، ّنظ  هن  تسا و  ّنظ  قلطم  نید ،) لوصا  هچ  هقف و  لوصا  هچ   ) دومن لالدتـسا  لوـصا  رد  نآ  هب  ناوـتیمن  هک  یّنظ  و  - 2
. دوشیم هدافتسا  ّصاخ  ّنظ  زا  هقف  لوصا  رد 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دینک نییبت  ار  متفه  لاکشا  رد  دوجوم  لحارم  * 
( يرغص . ) هیهقف تاعورف  هن  تسا و  هیلوصا  لئاسم  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  هلئسم 

( يربک . ) دومن لمع  هّنظم  هب  ناوتیمن  هیلوصا  لئاسم  رد  - 1
( هجیتن . ) دومن لمع  هّنظم  هب  ناوتیمن  دحاو  ربخ  ّتیجح  هلئسم  رد  سپ 
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( يرغص . ) صوصن هن  تسا  تاروهظ  زا  موهفم  تسا و  هیآ  موهفم  هب  امش  لالدتسا 
( يربک . ) دنافالخ لامتحا  ياراد  هک  ارچ  دناهّینظ ، روما  زا  تاروهظ  - 2

( هجیتن . ) تسا یّنظ  رما  زین  هیآ  موهفم  سپ 
( يرغص . ) تسا نونظ  زا  أبن  هیآ  موهفم 

( يربک . ) دوشیمن ءافتکا  نونظ  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  - 3
( هجیتن . ) دوشیمن ءافتکا  هیآ  موهفم  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  سپ 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هیلوصا  لئاسم  دییامرفب  ۀمدقم  * 
: مسق ود  رب 

. هقف لوصا  تاداقتعا 2 - لوصا  - 1
؟ تسا مسق  دنچ  رب  ّنظ  قلطم  * 

: مسق ود  رب 
. دوشیم تباث  دادسنا  لیلد  اب  هک  قلطم  ّنظ  - 1

. تسا هدش  هماقا  نآ  ّتیجح  رب  صاخ  لیلد  هک  ّصاخ ، ّنظ  - 2
؟ تسیچ متفه  لاکشا  هب  خیش  خساپ  لصاح  روکذم  همدقم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسا  نیا 
ّنظ هچ  قلطم و  ّنظ  هچ   ) تسین تسرد  ّنظ  هب  ءافتکا  نید  لوصا  رد  هک  اریز  ارچ ؟ تسا ، لاکشا  ياراد  دوخ  لاکشا ، لوا  هلحرم  ياربک 

. دوش لصاح  نیقی  دیاب  هکلب  ّصاخ ،)
هک ارچ  دوشیم ، ءافتکا  ّنظ  هب  نکل  درادن ، دوجو  نآ  رابتعا  رب  یلیلد  نوچ  دومن  ءافتکا  قلطم  ّنظ  هب  ناوتیمن  هقف ، لوصا  لئاسم  رد  اما 

. تسا یملع  هناوتشپ  ياراد  هدش و  هماقا  نآ  ّتیجح  رب  عطاق  لیلد 
رابتعا رب  ءالقع ) هیعطق  أبن  ینعی   ) یعطق ّصاخ و  لیلد  ینعی  تسا ، هّصاخ  نونظ  زا  یلو  دشاب  یّنظ  هچرگا  هیآ  روهظ  هیف ، نحن  ام  رد  لاح 

. تسا هدش  هماقا  نآ 
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: نتم
یف نّیبتلا  بجو  کلذ  هّقح  یف  لمتحا  وأ  کلذـک  ناک  نم  ّلکف  رئاغـصلاب ، ول  هّللا و  ۀـعاط  نع  جراخلا  قلطم  قسافلاب  دارملا  ّنأ  اهنم : و 
ربخ قلطم  ّنأ  یلإ  ةراـشإ  قسفلاـب  مکحلا  قیلعت  یف  نوکیف  هنود ؛ وه  نم  موصعملا و  یف  هراـصحنال  ملعلا ، هلوق  دـیفی  نّمم  هریغ  و  هربـخ ،

ملعلا ریغ  عاّبتا  ۀمرح  ۀیآلا  ةدافإل  رخآ  هجو  اذـهف  مولعملا ؛ ّیعقاولا ال  قسافلا  دارملا  ّنأل  هقـسف ، لامتحال  هب ، ةربع  موصعملا ال  ریغ  ربخملا 
. نیلّوألا نیداریإلا  نم  یناثلا  داریإلا  یف  مّدقت  امک  ۀیآلا ، لیلعتب  کلذ  یف  کّسمتلا  یلإ  هعم  جاتحی  ال 

یف هقالطإ  عئاشلا  وه  امک  رفاکلا - اّمإ  هب  دارملاف  افرع ، رهاـظلا  فـالخ  قساـفلا  قـالطإ  نم  هّللا  ۀـعاط  نع  جراـخلا  قلطم  ةدارإ  ّنأ  هیف : و 
هذـه لوزن  نامز  یف  اهمیرحت  ۀـتباثلا  ةریبکلا  یـصاعملاب  هّللا  ۀـعاط  نع  جراخلا  اّمإ  و  نمؤملا - لـباقم  یف  اـبلاغ  قلطی  ّهنإ  ثیح  باـتکلا ،

ام َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  یلاعت  هلوق  یلإ  افاضم  قباسلا ، فرعلل  قباطملا  انفرع  یف  قسافلا  قالطإ  تحت  لـخاد  ریغ  ةریغـصلل  بکترملاـف  ۀـیآلا ،
هب و  قباسلا . بنذلا  نم  ۀـبوتلا  هنم  ملع  اذإ  امک  ةریبکلا ، ةریغـصلا و  نع  ّولخلا  ضرف  نکمی  ّهنأ  عم  [59 ؛] ْمُِکتائِّیَس ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت 

رهاظ ّنأل  حداق ، ریغ  وهف  هیف  هبذکل  ربخلا  اذهب  هقـسف  لامتحا  اّمأ  و  ةریبک . بنذ  ّلک  لعجی  نم  بهذم  یلع  یّتح  روکذملا  داریإلا  عفدـنی 
أبنلا و اذه  نع  رظنلا  عطق  عم  اقساف  سیل  نم  ربخ  لوبق  یلع  ّلدی  موهفملاف  أبن ، هب  أبنلا ال  لبق  قسفلا  قّقحت  [: 60] ٍإَبَِنب ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  هلوق 
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. هب هقسف  لامتحا 
ءامدقلا و نم  ۀعامج  هدروأ  يّذلا  لّوألا  داریإلا  ةدـعملا  و  ناداریإ ، اهنم  دراولا  ّنأ  تفرع  دـق  و  ۀـیآلا ، رهاظ  یلع  هودروأ  اّمم  ۀـلمج  هذـه 

. نیرّخأتملا
: همجرت

( متشه لاکشا  )

هراشا

: هک تسا  نیا  دناباوج  لباق  هک  یتالاکشا  هلمج  زا  و 
. هریغص ناهانگ  هب  باکترا  هلیسو ) هب   ) ول تسا و  هدش  جراخ  راگدرورپ  تعاطا  زا  هک  تسا  یسکره  قلطم  هیآ ) رد   ) قساف زا  دارم 

. تسا بجاو  شربخ  رد  صّحفت  نّیبت و  دوش ، هداد  یلامتحا  نینچنیا  وا  قح  رد  ای  دشاب و  نینچنیا  هک  یسکره  سپ 
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يرتلزان هجرد  رد  هک  یـسک  ای  موصعم و  رد  ریغ )  ) راصحنا لـیلد  هب  دوشیم ، لـصاح  ملع  شلوق  زا  هک  تسا  یـسک  قساـف )  ) نآ ریغ  و 
شقـسف لامتحا  لیلد  هب  موصعم  ریغ  زا  رداص )  ) ربخ قلطم  هکنیا  هب  تسا  هراشا  قسف ، رب  صّحفت ) بوجو  هب   ) مکح قیلعت  رد  سپ  تسا ،

قسفلا مولعم  هک  یـسک  هن  تسا ، یعقاو  قساف  هیآ ، قوطنم  رد  قسف )  ) زا دارم  هکنآ  هچ  تسا ) بجاو  نآ  رد  صّحفت  و   ) هتـشادن يرابتعا 
. تسا

لیلعت هب  کّسمت  هب  يزاین  ریرقت )  ) نآ رد  دنک و  هدافا  ار  ملع  ریغ  زا  ّتیعبت  تمرح  هیآ ، هکنیا  يارب  تسا  يرگید  هیجوت  نایب )  ) نیا اذلف :
. دش کّسمت  لیلعت )  ) نآ هب  لوا  داریا  ود  زا  یمود  داریا  رد  هچنانچ  دشابیمن ، هیآ  رد  دراو 

( لاکشا زا  باوج  )

نهذ زا  رود  يانعم  رهاظ و  فالخ  افرع  هریغـص ) ناهانگ  باکترا  اـب  ول  و   ) قساـف ظـفل  زا  دـنوادخ  تعاـطا  زا  هدـنوشجراخ  قلطم  هدارا 
. تسا

رد ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  اجنآ  دراد  دوجو  انعم  نیا  هب  یعیاش  قـالطا  میرک  نآرق  رد  هچناـنچ  تسا  رفاـک  اـی  قساـف )  ) نآ زا  دارم  سپ 
، هدش تباث  هیآ  لوزن  نامز  رد  ناشندوب  هریبک  تمرح و  هک  هریبک  ناهانگ  ماجنا  هطساو  هب  هک  تسا  یسک  ای  دهدیم و  رارق  نامیا  لباقم 

فرع اب  امتح  هک  ام  یلعف  فرع  رظن  زا  قساف ، قالطا  تحت  رد  هریغـص  هاـنگ  بکترم  سپ  تسا  هدـش  جراـخ  یلاـعتقح  يرادربناـمرف  زا 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنیا  هب  افاضم  دشابیمن . لخاد  تسا  قباطم  قباس 

كاپ ضرف  هک  یتروص  رد  مزرمآیم » ار  امش  هریغص ) ناهانگ   ) تائّیـس دینک ، بانتجا  دیاهدش  یهن  نآ  زا  هک  ياهریبک  یـصاعم  زا  رگا  »
. دشاب مولعم  زرحم و  قباس  ناهانگ  زا  شاهبوت  رگا  دراد ، ناکما  هریبک  هریغص و  ناهانگ  زا  یصخش )  ) ندوب

هریبک ار  یهاـنگ  ره  یـسربط ) مالـسالا  نیما  یـضترم و  دیـس   ) هک یـسک  بهذـم  رب  اـنب  یّتح  دوشیم  عفد  روکذـم  داریا  ضرف  نیا  اـب  و 
. دنادیم

رهاظ زا  اریز  دشابیمن ، ّرـضم  دوریم ) شربخ  ندوب  بذک  لامتحا  یلو  هدـشن  رداص  نآ  زا  یهانگ  هک  یـسک  نینچ   ) قسف لامتحا  اّما  و 
ربخ لوبق  رب  دراد  تلـالد  هیآ  موهفم  سپ  ربخ  سفن  هب  هن  دوشیم و  هدافتـسا  أـبن  زا  لـبق  هب  قسف  نتـشاد  ققحت  ٍإَـبَِنب ) ٌقِساـف  ْمُکَءاـج  ْنِإ  )
هیآ رب  رهاظلا  یلع  هک  دوب  یتاداریا  هعومجم  نیا  هدـشن  تباث  هک  یقـسف  لامتحا  هداد و  هک  يربخ  زا  رظن  عطق  اب  تسین  قساـف  هک  یـسک 

. دوب یلوا  داریا  نامه  ود  نآ  هدمع  هک  دوب  دراو  اهنآ  زا  اتود  دیدش  هجوتم  هکنانچ  هدش و  دراو 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دناهدش عضو  يایناعم  هنوگچ  يارب  تاملک  ظافلا و  دییامرفب  ۀمدقم  * 
(. ملع دیق  اب  همولعم  یناعم  يارب  هن  ، ) دناهدش عضو  يرمالا  سفن  هیعقاو و  یناعم  يارب 

هدنناوخ ای  هدنونش و  لهج  ای  ملع  هکنیا  نودب  هدرک ، عضو  نآ  يارب  ار  ظفل  هدومن و  ظاحل  ار  انعم  لصا  عضو  ماگنه  تغل ، عضاو  ینعی :
. دشاب هتشاد  یتلاخد  نآ  رد 

( هدش عضو   ) ظافلا نیا  لاح ، دشاب . لیخد  نآ  رد  نارگید  یهاگآ  ملع و  هکنیا  نودـب  هدرک  عضو  قطان  ناویح  يارب  ار  ناسنا  لثملا : یف 
. ماکحا يارب  دناهدش  عقاو  عوضوم  عراش  سدقم  ناسل  رد  ناشدوخ  هیعقاو  یناعم  نیمه  اب 

. مارح عوطقملا  رمخلا  هدومرفن : تسا و  هدرب  ّتیرمخ  يور  ار  تمرح  هک  مارح  رمخلا  هدومرف : عراش  ینعی :
؟ تسانعم هچ  هب  فلتخم  لاعفا  رد  قساف  دیئامرفب  مود  همدقم  ناونع  هب  * 

: دنیوگیم روهشم  - 1
ود رب  دوخ  روهشم  هتبلا  دنکیم و ...  رمخ  برـش  ای  هدرک و  انز  لثملا : یف  دوشیم  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  یـسک  زا : تسترابع  قساف 

: دناهتسد
: دنیوگیم اهنآ  زا  یخرب  فلا :

( يرغص . ) تسا هریبک  یهانگ  ره 
( يربک . ) تسا قسف  بجوم  ياهریبک  ره 

( هجیتن . ) تسا قسف  بجوم  یهانگ  ره  سپ 
هریبک هریغص 2 - - 1 دناهتسد : ود  رب  ناهانگ  هک  دنلئاق  اهنآ  رتشیب  ب :

. تسا هریبک  ناهانگ  تسا ، قسف  بجوم  هچنآ  و 
: زا تسترابع  قساف  دنیوگیم  مه  یخرب  - 2

. رئاغص ای  دوش  رابک  بکترم  هچ  دوشیم  لخاد  تیصعم  رد  جراخ و  یهلا  تعاطا  زا  هک  یسکره 
. تسا ریخا  رظن  نیمه  يانبم  رب  متشه  لاکشا  هتکن :

؟ تسیچ متشه  لاکشا  لصاح  قوف  تامّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: هک تسا  نیا 

عقاو رد  هـک  یــسک  ینعی  قـسفلا  هـل  تـبث  تاذ  ینعی  تـسا  یعقاو  قساـف  هـیآ ، قوـطنم  رد  قساـف )  ) زا دارم  لّوا  همّدـقم  مـکح  هـب  ـالّوا :
هن هریبک ) هانگ  هچ  هریغص و  هانگ  هچ   ) دوش رداص  وا  زا  یفالخ  نیرتکچوک 
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. دشاب قسفلا  مولعم  دارم  هکنیا 

: دیئوگب دیتسناوتیم  إبنب )...  قسفلا  مولعم  مکءاج  نا   ) هک دوب  هنوگنیا  هیآ  قوطنم  رگا  هلب :
. دینک تباث  ار  دوخ  بولطم  دیتسناوتیم  تروص  نیا  رد  هک  تسین  بجاو  نّیبت  دشاب ، قسفلا  لمتحم  ای  كوکشم و  ای  نونظم  رگا  سپ 

، دوب قساف  عقاولا  یف  يربخم  رگا  ینعی  تسا  یعقاو  قساف  قساف ، زا  دارم  هک  ٍإَـبَِنب ،)...  ٌقِساـف  ْمُکَءاـج  ْنِإ   ) هک تسا  نینچ  هیآ  قوطنم  اـّما 
. دوشیم ود  ره  قسفلا ) نونظم   ) و قسفلا ) مولعم   ) لماش هتفای و  میمعت  هیآ  قوطنم  نیاربانب  تسا . مزال  شربخ  رد  نّیبت 
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: قسفلا مولعم  - 
. ّتیجح دقاف  شربخ  دشاب و  قساف  عقاو  رد  هک  دوریم  يوق  لامتحا  هک  تسا  یسک 

: قسفلا نونظم  رد 
. قساف ای  تسا  لداع  عقاولا  یف  ایآ  هک  مینک  نّیبت  ربخم  دوخ  لاح  زا  دیاب  ادتبا  - 1

: قسفلا كوکشم  رد  هن و  ای  تسا  تسرد  ایآ  هک  مینک  نّیبت  هداد  هک  يربخ  لاح  زا  شقسف  روهظ  زا  سپ  و  - 2
. ریخ ای  تسا  قساف  عقاو  رد  ایآ  میراد  کش  هک  یسک  ینعی :

. مینکیم صّحفت  ربخم  لاح  زا  ادتبا  - 1
. مینکیم صّحفت  تسا ، هداد  هک  يربخ  لاح  زا  شقسف  تیمولعم  زا  سپ  - 2

. رئاغص بکترم  رئابک و  بکترم  زا  تسا  معا  قساف  زا  دارم  مّود ، همدقم  مکح  هب  ایناث :
. درک دیاب  نّیبت  تسا  رئاغص  بکترم  هک  یسک  تسا و  رئابک  بکترم  هک  يربخم  ربخ  رد  سپ 

: دوشیم هورگ  شش  لماش  هیآ  قوطنم  ریخا ، هبساحم  يانبم  رب  لاح 
. انیقی تسا ، هریبک  بکترم  هک  یسک  - 1

. انیقی تسا ، هریغص  بکترم  هک  یسک  - 2
. میراد ّنظ  هریبک  هب  شباکترا  رد  هک  یسک  - 3

. میراد ّنظ  هریغص  هب  شباکترا  رد  هک  یسک  - 4
. میراد کش  هریبک  هب  شباکترا  رد  هک  یسک  - 5

. میراد کش  هریغص  هب  شباکترا  رد  هک  یسک  - 6
. تسا مزال  نّیبت  دارفا ، نیا  همه  ربخ  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  قوف ، ياههورگ  نتفرگ  ربرد  نمض  أبن  هیآ  سپ 
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هن دنوشیم و  هریبک  بکترم  هن  هک  میراد  عطق  ینعی  میراد  اهنآ  قسف  مدـع  هب  نیقی  هک  یناسک  ربخ  دـنامیم  یقاب  هیآ ، موهفم  رد  هاگنآ 

: زا دنترابع  هک  هریغص  بکترم 
ياهربخ رد  تسا و  روآنیقی  یملع و  اهنیا ، ربخ  هک  یـضر و ...  دیـس  رباج ، هرارز ، لثم : اهنآ  ياـهولتیلات  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم 

. تشذگ هیآ  موهفم  ربخ  زا  دیاب  اذل  یلقع ، تّجح  تسا و  ملع  ملع ، هکلب  دشابیمن ، هیآ  موهفم  هب  يزاین  یملع 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  لاکشا  نیا  هصالخ  لصاح و  * 

: هک تسا  نیا 
ملع هچرگا  دشاب ، قساف  ام ) رظن  زا   ) انیقی هک  يربخم  ره  سپ  هریبک  هن  دوش و  هریغـص  بکترم  هن  ینعی : تسا  یعقاو  قساف  قساف ، زا  دارم 
نیا قوف  يانعم  موهفم  تسا  مزال  شربخ  رد  نّیبت  میهدب ، ار  ياهریغص  هابتشا  اطخ و  هب  شباکترا  لامتحا  یلو  میـشاب  هتـشادن  شقـسف  هب 

: هک تسا 
هک تسا  يرابخا  لثم  درادـن و  صّحفت  هب  يزاین  تسا  روآملع  شربخ  نوچ  تسا ، لداع  عقاو  رد  تساّربم و  هاـنگ  زا  عقاو  رد  هک  یـسک 

. دوشیم رداص  موصعم  ولت  یلات  ای  موصعم  زا 
رابخا ّتیجح  رد  هجیتن  رد  میرادـن . ملع  وا  قسف  هب  ام  هک  ار  یـسک  هن  دـنکیم  یعقاو  لداع  رد  رـصحنم  ار  ربخ  ّتیجح  أـبن  هیآ  نیارباـنب 

. درک کّسمت  أبن  هیآ  هب  ناوتیمن  فراعتم  لودع 
؟ تسیچ متشه  لاکشا  هب  خیش  خساپ  لصاح  * 
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: هک تسا  نیا 
ار نآ  ناناملسم  فرع  تسا و  رهاظ  فالخ  هریغص ) تیصعم  ول  و   ) دشاب هدز  رـس  وا  زا  تیـصعم  قلطم  هک  یـسک  هب  قساف )  ) ریـسفت الّوا :

: تسا لیذ  يانعم  ود  زا  یکی  نآ  زا  دارم  سپ  دریذپیمن ،
روبزم هلباقم  تسا و  هداد  رارق  نمؤم  لباقم  رد  ار  نآ  یلاعت  يادخ  نآرق ، زا  يدّدعتم  عضاوم  رد  هک  ارچ  دـشاب ، رفاک  يانعم  هب  هکنیا  - 1

. تسا رفاک  يانعم  هب  نمؤم ، لباقم  قساف  هک  تسانعم  نیا  دیفم 
هیآ موهفم  يانعم  ارهق  دینک  صحفت  شربخ  زا  دروآ  يربخ  امـش  يارب  يرفاک  رگا  هکنیا  زا  تسترابع  هیآ  قوطنم  يانعم  تروص  نیا  رد 

: قوف يانعم  هب  هجوت  اب  لاح  تسین  مزال  شربخ  رد  نّیبت  دروآ ، يربخ  امش  يارب  ینمؤم  رگا  هکنیا : زا  تسترابع 
. دوشیمن موصعم  زا  هرداص  رابخا  رد  رصحنم  ربخ  ّتیجح  ینعی  تسا  تجح  نیملسم  لودع  زا  رداص  رابخا  مامت 

 ... رمخ و برش  انز و  لثم : دشاب ، تباث  شندوب  هریبک  هفیرش ، هیآ  لوزن  نامز  رد  هک  دشاب  ياهریبک  هانگ  بکترم  يانعم  هب  هکنیا  - 2
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: دومرف شزیزع  باتک  رد  یلاعت  يادخ  هک  ارچ  دوشیمن ، لخاد  قساف  قالطا  رد  هریغص  ناهانگ  تائّیس و  بکترم  اذل 
. مشخبیم ار  امش  هریغص  ناهانگ  دینک ، بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا 

: هکنیا زا  تسترابع  هیآ  قوطنم  يانعم  قوف  يانعم  هب  هجوت  اب 
زا تستراـبع  هیآ  نآ  موهفم  تسا و  مزـال  شربخ  زا  صّحفت  نّیبت و  دروآ ، يربـخ  امـش  يارب  تسا  هریبـک  هاـنگ  بکترم  هک  یـسک  رگا 

: هکنیا
شربخ رد  صّحفت  دروآ  يربخ  دوشیم ) ریاغـص  بکترم  هک  یـسک  اـی  ولت  یلاـت  مالّـسلا و  هیلع  موصعم  زا  معا   ) هریبک بکترم  ریغ  رگا 

. تسین مزال 
. تسناد تّجح  ار  نیملسم  زا  لودع  رابخا  ناوتیم  ریرقت  نیا  ساسا  رب 

رد نّیبـت  هک  هداد  رارق  یناـسک  فیدر  رد  ار  دوـخ  شقباـس  لاـمعا  زا  هبوـت  رثا  رد  نکل  هدوـب و  ناـهانگ  بکترم  هک  یـسک  ضرف  اـیناث :
. تسین عقاو  زا  رود  تسین  مزال  شربخ 

. دشابیمن وا  ولت  یلات  ای  موصعم  ربخ  رد  رصحنم  ربخ  ّتیجح  مه ، ضرف  نیا  ساسا  رب 
، دوش قساف  دیوگب و  غورد  دـهدیم ، هک  يربخ  نیمه  دوخ  ندروآ  اب  رگا  تسین  قساف  هدرک و  هبوت  هک  يربخم  نیا  دوش  لاکـشا  رگا  * 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دیآیم  مزال  نآ  رد  نّیبت 
: دیوگیم خیش 

وا قسف  ربخ  نیمه  اب  هکنیا  هن  تسا ، هدوب  قساف  رتولج  هتـشاد و  قسف  هقباس  هک  تسا  یـسک  دوشیم ، ردابتم  نهذ  هب  هفیرـش  هیآ  زا  هچنآ 
. دوش تباث 

لاکشا ود  باوج  لباق  ریغ  لاکـشا  نیرتهدمع  هک  دش ، هتفگ  خساپ  نآ  ياتتشه  هب  حرطم و  هدش  دراو  أبن  هیآ  رب  هک  یلاکـشا  هد  هتکن :
. لّوا لاکشا  هژیو  هب  دوب ، لّوا 
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: نتم

ّنظلا لصح  اذإ  لداعلا  ریغ  ربخ  ۀیّجح  یلع  اهقوطنمب  ّلدتـسی  دق  کلذـک  لداعلا ، ربخ  ۀـّیّجح  یلع  ۀـیآلا  موهفمب  ّلدتـسا  امک  ّهنإ  ّمث  - 1
. هب لمعلا  یف  یفک  قسافلا  ربخ  قدصب  ّنظ  جراخلا  نم  لصح  اذإف  ّنظلا ، لیصحت  ّمعی  ام  نّیبتلاب  دارملا  ّنأ  یلع  ءانب  هقدصب ،

ۀیآلا قوطنمب  ضعب  کّسمت  انه  نم  و  هتیاور ، یلع  وا  هنومـضم  یلع  وا  ربخلاب  لمعلا  یلع  ءاـملعلا  ةرهـش  لیـصحت  یّنّظلا  نّیبتلا  نم  و  - 2
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. ةرهشلاب ربجنملا  فیعضلا  ربخلا  ۀّیّجح  یلع 
. ةربتعم ریغ  يرخا  ةرامأ  ةرهشلا  مکح  یف  و  - 3

ّقثوملا و لخدـیف  بذـکلا ، نع  زّرحتملا  قساـفلا  ربخ  لـخد  هربخم - قدـصب  ّنظلا  لیـصحت  وه  و  ّیلاـمجالا - نّیبتلل  نّیبتلا  مّمع  ول  و  - 4
. اضیأ نسحلا  لب  ههبش 

فوفحملا فیعـضلا  ّقثوملا و  نسحلا و  حیحـصلا و  ربخلل  ۀعبرألا  ماسقألا  ۀّیّجح  اموهفم ، اقوطنم و  أبنلا ، ۀیآ  نم  تبثیف  رکذ  ام  یلع  و  - 5
، ۀّیّنظ ۀنیرقب 

، اوغل قسافلا  ربخ  یف  هب  رمألا  ناکل  ّنظلا  دّرجم  دارملا  ناک  ول  فیک و  ّیملعلا . یف  رهاظ  نّیبتلا  ّنأل  یفخی ، ام ال  لاکـشالا  نم  هیف  نکل  و 
یلع داشرالا  هیبنتلا و  دوصقملا  ّنأ  نم  اقباس ، انرکذ  امب  ۀّیوغللا  عفدـی  نأ  ّالإ  هبذـک ، یلع  هقدـص  ناحجر  دـعب  ّالإ  ربخب  لمعی  لقاعلا ال  ذإ 

. هقدص نونظملا  ناک  نا  هبذک و  نم  نمؤی  ّهنا ال  هیلع و  دمتعی  نأ  یغبنی  قسافلا ال  ّنأ 
. ّنظلا دّرجم  ةدارا  نم  ۀیبآ  اهّلک  لیلعّتلا  رهاظ  ۀلاهجلا و  ظفل  نّیبتلا و  ةّدامف  ناک ، فیک  و 

: همجرت

( لداع ریغ  یّنظ  ربخ  تّیجح  رد  هیآ  قوطنم  هب  لالدتسا  )

هراشا

: سپس
دحاو ربـخ  ّتیجح  رب  شقوـطنم  هب  یهاـگ  مه  روـطنیمه  هدـش ، لالدتـسا  دـحاو  ربـخ  ّتیجح  رب  أـبن  هیآ  موـهفم  هب  هکيروطناـمه  - 1

رگا سپ  تسا ، ّنظ  لیـصحت  زا  معا  یئانعم  نّیبت )  ) زا دارم  هکنیا  رب  ینبم  دوش ، لصاح  ّنظ  شقدص  هب  هک  هاگنآ  هتبلا  دوشیم . لالدتـسا 
. تسا یفاک  وا  لوق  هب  لمع  رد  رادقم ) نیا  ، ) دوش لصاح  ّنظ  قساف  ربخ  قدص  هب  جراخ  زا 

150 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب ندومن  لمع  رب  تسا  ءاملع  ترهـش  لیـصحت  دوشیم ) لصاح  ربخم  قدص  هب  ّنظ  نآ  زا  سپ  هک  یـصّحفت   ) یّنظ نّیبت  قیداصم  زا  - 2

. شتیاور لقن  رب  ای  نآ و  ياوتحم  رب  ای  ربخ 
شفعض ترهـش  اب  هک  یفیعـض  ربخ  ّتیجح  تهج  رد  یخرب  هک  تسا ) یملع  یّنظ و  صحفت  نّیبت و  هب  تبـسن  نّیبت  ندوب  معا   ) نیا زا  و 

. دناهدرک کّسمت  لالدتسا و  هیآ  قوطنم  هب  دوشیم ، ناربج 
. تسا رابتعا  دقاف  هک  تسا  يرگید  هراما  ترهش  مکح  رد  و  - 3

( نآ هجیتن  نیبت و  يانعم  رد  میمعت  )

هراشا

نـسح ثیدح  هکلب  نآ ، ریظن  ّقثوم و  ربخ  دبای ، میمعت  زین  تسا ) ربخم  قدص  هب  ّنظ  لیـصحت  نامه  هک   ) یلامجا نیبت  هب  نّیبت  رگا  و  - 4
. تسا روکذم  ربخ  ّتیجح  شاهجیتن  هک  دوشیم  لخاد  غورد  زا  هدننکبانتجا  قساف  ربخ  رد  زین 

هفیرش هیآ  زا  هّینظ ، هنیرق  اب  هارمه  فیعـض  ّقثوم و  نسح ، حیحـص ، ینعی  دحاو ) ربخ  زا   ) مسق راهچ  ّتیجح  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  انب  و  - 5
. دوشیم تباث  اقوطنم  اموهفم و  أبن 

ملع هب  رجنم  هک  یصحف   ) تسا یملع  نّیبت  نّیبت ، يرهاظ  يانعم  هک  ارچ  تسین . ناهنپ  هدیشوپ و  هک  تسا  یلاکـشا  میمعت  نیا  رد  نکل  و 
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( نّیبت زا   ) دارم هچنانچ  و  ددرگیم ) ریسفت  دوش ، ود  ره  یملع  یّنظ و  لماش  هک  یئانعم  هب  هملک  نیا   ) هنوگچ سپ  تسا ،) يوار  قدص  هب 
هب ّنظ  هکنیا  زا  لبق  يربخ  هب  هاگچـیه  لقاع  صخـش  هک  اریز  دوب ، دـهاوخ  هدوهیب  وهل و  قساـف  ربخ  رد  نّیبت  هب  رما  دـشاب ، ّنظ  صوصخ 

عراش هک  تسین  يزاین  سپ  . ) دـشاب حـجار  شبذـک  لامتحا  رب  ربخ  نآ  قدـص  لاـمتحا  هکنیا  رگم  دـنکیمن  لـمع  دـنک ، ادـیپ  شقدـص 
(. دیامن ّنظ  لیصحت  هب  رما  سدقم 

( تّیوغل موزل  عفد  نّیبت و  هب  رما  هیجوت  )

زا دارم  نوچ  یلو  دشاب  ّنظ  صوصخ  لیـصحت  يانعم  هب  هچرگا  نّیبت  هکنیا  رب  ینبم   ) دـمآ هتفگ  اقباس  هچنآ  هب  تیوغل  هلئـسم  هکنیا  رگم 
، دشاب شقدـص  هب  ّنظ  هچرگا  دوب ، ناما  رد  يو  بذـک  غورد و  زا  هدرک و  دامتعا  قساف  هب  دـیابن  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  داشرا  هیبنت و  نآ 

. دوش عفد  تسین ،) هدوهیب  وغل و  ّینظ  صّحفت  هب  رما  سپ 
ءابا نّیبت »  » يانعم رد  ّنظ ، لیـصحت  هدارا  زا  یگمه  هدـش ، دراو  هیآ  رد  هک  یتّلع  رهاـظ  و  ۀـلاهجلا »  » ظـفل و  نّیبت »  » هداـم تروص  ره  هب  و 

. دنراد
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دحاو  ربخ  * 
: مسق جنپ  رب 

. ربجنم ریغ  فیعض  ربجنم 5 - فیعض  قثوم 4 - نسح 3 - حیحص 2 - - 1
؟ تسا يربخ  هنوگچ  حیحص  ربخ  * 

. دشاب لدع  یماما  تاقبط  مامت  رد  شتایاور  هک  تسا  يربخ 
؟ تسا يربخ  هنوگچ  نسح  ربخ  * 

. تسین زرحم  شتلادع  نکل  دنشاب ، حودمم  یماما  یگمه  شتایاور  هک  تسا  يربخ 
؟ تسا يربخ  هنوگچ  قثوم  ربخ  * 

. یماما ریغ  هچ  یماما و  هچ  دنشاب ، بذک  زا  زّرحتم  قوثو و  دروم  یگمه  نآ  نایوار  هک  تسا  يربخ 
؟ تسا يربخ  هنوگچ  ربجنم  فیعض  ربخ  * 

. تسا هدش  ناربج  نآ  لاثما  ترهش و  هطساو  هب  شدنس  فعض  نکل  تسا ، طقاس  رابتعا  هجرد  زا  فیعض و  دنس  رظن  زا  هک  تسا  يربخ 
؟ تسا يربخ  هنوگچ  ربجنم  ریغ  فیعض  ربخ  * 

. تسا هدشن  مه  فعض  ناربج  دنس ، فعض  رب  هوالع  هک  تسا  يربخ 
؟ تسا حرطم  یتایرظن  هچ  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  أبن  هیآ  تلالد  اب  هطبار  رد  ربخ ، ماسقا  هب  هجوت  اب  * 

: تسا حرطم  هدمع  رظن  هس 
. تسا هتفر  ار  طارفا  هار  هک  ياهیرظن  - 1

. تسا هدش  هدیشک  طیرفت  هب  هک  ياهیرظن  - 2
. تسا هدیزگرب  ار  طسو  هار  هک  ياهیرظن  - 3

؟ دناهتفگ هچ  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  أبن  هیآ  تلالد  هب  عجار  طسو  لوق  رد  * 
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: دناهتفگ
ای هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنیا  لداع ، دحاو  ربخ  صوصخ  هکلب  دـحاو ، ربخ  قلطم  هن  نکل  دراد ، دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  أبن  هیآ 

. دندرکیم لالدتسا  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  نآ  فصو  موهفم  هب  ای  هیآ و  طرش  موهفم  هب 
[61 [؟ تسا هتفگ  هچ  دحاو  ربخ  تیجح  رد  أبن  هیآ  تلالد  هب  عجار  طیرفت  هب  لوق  * 

ص151 ج4 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دناهتفگ وا  عابتا  يراصنا و  خیش  ینعی  اهن 
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. دوریمن راک  هب  مه  لداع  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  هکلب  درادن ، دربراک  اهربخ  ریاس  ّتیجح  رد  اهنت  هن  أبن  هیآ 

؟ تسا هتفگ  هچ  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  أبن  هیآ  تلالد  نوماریپ  طارفا  هب  لوق  * 
. دنکیم اهنآ  ّتیجح  رب  تلالد  زین  اهربخ  ریاس  رد  هکلب  دراد ، دربراک  لداع  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  اهنت  هن  أبن  هیآ  دنیوگیم :

؟ دنکیم تجح  ار  ربخ  ماسقا  زا  مسق  دنچ  أبن  هیآ  طارفا  هب  لوق  ساسا  رب  * 
. دنکیم تّجح  ار  ماسقا  ریاس  ربجنم  ریغ  فیعض  ربخ  زج  هب 

؟ تسیچ اهقوطنمب )...  لدتسی  دق  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تساعدم  نیا  رب  روکذم  هورگ  لیلد 

لیـصحت زا  سپ  ینعی  تسا ، نّیبت  قساـف  ربخ  هب  لـمع  طرـش  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دارم  و  یّنظ . نّیبت  یملع و  نّیبت  زا  تسا  ّمعا  نّیبت 
. دومن لمع  قساف  ربخ  هب  ناوتیم  ّنظ  ای  ملع و 

ترهـش نکل  دـشاب ، قساـف  نآ  ربخم  دـنچره  دریگیم  ربرد  زین  ار  ربجنم  فیعـض  ربخ  هیآ  قوطنم  دـش ، ّنظ  لیـصحت  دارم ، یتـقو  اذـل  و 
. دوشیم یثیدح  نینچ  هب  ّنظ  بجوم  یئاور  ترهش  ای  یئاوتف و  ترهش  ای  و  یلمع ،

ای لوقنم و  عامجا  هب  ربجنم  فیعض  ربخ  اذکه  دوشیم و  تجح  هیآ  قوطنم  مکح  هب  يربخ  نینچ  هدش و  لصاح  لمعلا  طرـش  هجیتن  رد 
. رگید فیعض  ربخ  هب  ربجنم 

تلـالد مه  نسح  ربـخ  هقث و  ربـخ  ّتیجح  رب  هفیرـش  هیآ  میهد ، میمعت  یلاـمجا  ّنظ  یلیـصفت و  ّنـظ  هـب  ار  یّنظ  نّیبـت  رد  ّنـظ  رگا  لاـح 
. دنکیم

ربخ هک  مسق  کی  هیآ و  قوطنم  اب  مسق  هس  یهتنم ، دوشیم  تباث  دحاو  ربخ  مسق  جـنپ  زا  مسق  راهچ  ّتیجح  أبن  هیآ  هطـساو  هب  هجیتن : رد 
. هیآ موهفم  اب  دشاب  دحاو  لداع 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  یلیصفت  ّنظ  زا  لکشتسم  دارم  * 
. تسا روطنیمه  هک  ربجنم  فیعض  ربخ  لثم  میشاب  هتشاد  جراخ  زا  شقدص  رب  هنیرق  ربخ ، نیا  صوصخ  هب  تبسن  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  یلامجا  ّنظ  زا  لکشتسم  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

ملع قیرط  زا  هتـسبرس  لـمجم و  روط  هب  نکل  میرادـن ، شقدـص  رب  هنیرق  قدـص و  رب  ّنظ  يوار ، نیا  هیجراـخ  تاـیاور  درفدرف  هب  تبـسن 
تسا بذک  زا  هدننکبانتجا  هقث و  يوار  نالف  هک  میاهدروآ  تسدب  لاجر 

153 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدوب  حدم  دروم  وا  هکنیا  ای  و 
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. مینک ادیپ  وا  قدص  هب  ّنظ  داد ، يربخ  اجکره  هک  دوشیم  يوار  نیا  قدص  هب  ّنظ  ببس  قوف  بلطم  اذل 
؟ تسیچ هتیاور )...  وا  هنومضم  یلع  وا  لمعلا  یلع   ) ترابع زا  دارم  * 

: تسا لیذ  هناگهس  ءاحنا  زا  یکی  هب  تیاور  رب  ترهش  مایق  هک : تسا  نیا 
. دنشاب هدرک  لقن  ار  قساف  ربخ  ناشدوخ ، ياعّدم  رب  لیلد  هئارا  ماقم  رد  ءاملع  روهشم  هکنیا  - 1

يوـتف نآ  نومـضم  هب  نکل  هدرکن  لـقن  ار  روـبزم  ربـخ  لالدتـسا  ماـقم  رد  ینعی  هدرکن  لـمع  تیاور  سفن  هب  روهـشم  هچرگا  هکنیا ، - 2
. دناهداد

. دنشاب هدرک  لقن  ار  روکذم  تیاور  ءاملع  زا  روهشم  هکنیا  - 3
؟ تسیچ ةربتعم )...  ریغ  يرخا  ةراما   ) ترابع زا  دارم  * 

هدـشن مه  بلـس  هدـشن ، تابثا  شتّیجح  هک  روطنامه  ای  سایق و  لثم  تسا  هدـش  بلـس  یفن و  شرابتعا  هک  تسا  ياهراـما  روظنم  دـیاش 
. دشاب
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: نتم
: معن

. مدنلا یف  عوقولل  اضیرعت  هب  لمعلا  فرعلا  یف  ّدعی  ثیحب ال  لزلزتلا  ّریحتلا و  نع  جراخلا  نانیمطالا  یلع  هقدص  يوعد  نکمی  - 1
. هب قسافلا  ربخ  رابجنا  دعبی  ذئنیحف ال  - 2

ّنأ یلإ  ارظن  قساف  ربخ  هعم  نکی  مل  نإ  روکذـملا و  ّیناـنیمطالا  ّنظلا  ۀـّیّجح  یلع  ـالاد  ناـک  کـلذ  یف  قوطنملا  روهظب  اـنلق  ول  نکل  - 3
. یجراخلا نّیبتلا  هیضتقی  ام  یلع  لمعلا  جراخلا و  نم  رمألا  نّیبت  نم  ّدب  ّهنأ ال  و  همدعک ، هدوجو  قسافلا  ربخ  ّنأ  ۀیآلا  نم  رهاظلا 

. نّیبتلا اهعومجم  نم  لصحی  یتلا  تارامألا  نم  ربخلا  سفن  نوکی  اّمبر  معن  - 4
ةرهشلاب دضتعملا  قسافلا  ربخ  نیب  ذئنیح  قرف  الف  لمعلا ، زاج  هنم  نمألا  لصح  امّلکف  عقاولا ، ۀفلاخم  یف  عوقولا  نع  رذحلا  دوصقملاف  - 5

. اهنومضم قدصب  نانیمطالا  لصح  اذإ  ةدّرجملا  ةرهشلا  نیب  هقدصب و  نانیمطالا  لصح  اذإ 
ملعلا هنم  دارملا  ّنأب  انلق  ءاوس  همدع ، قسافلا و  ربخ  دوجول  ۀـّیلخدم  نود  نم  نّیبتلا  هیف  ربتعی  لمعلا  ّنأ  یلع  ّلدـت  ۀـیآلا  ّنأ  لصاحلا  و  - 6
تافـص نم  امهریغ  وأ  قیثوت  وأ  نسحب  هنومـضمب - ّنظلا  دّرجم  هیف  یفکی  قسافلا  ربخ  ّنأب  لاق  نم  ّنأ  یّتح  ّنظلا ، قلطم  وأ  ناـنیمطالا  وأ 

. مقتسا منتغا و  مهفاف و  الصأ ، ربخ  هعم  نکی  مل  نإ  ّیعرشلا و  مکحلاب  ّنظلا  قلطم  ۀّیّجح  یلع  ۀیآلا  ۀلالدب  لوقلا  همزالف  يوارلا -
. دادترالاب رابخإلا  وه  قوطنملا و  دروم  جورخ  بجوی  نانیمطالا  وأ  ّنظلا  قلطم  لیصحت  یلع  نّیبتلا  لمح  ّنأ  یفخی  نکل ال  و  اذه . - 7

: همجرت

( كاردتسا )

هراشا

نآ هب  لـمع  فرع  رد  هک  يوـحن  هـب  تـسا  لزلزت  ینادرگرـس و  زا  ناـسنا )  ) هدـننکاهر هـک  یناـنیمطا  رب  نّیبـت )  ) قدـص ياـعّدا  هـلب  - 1
. تسا قداص  دوشن ، بوسحم  ینامیشپ  يارب  ندش  عقاو  ضرعم  رد  بجوم  نانیمطا ) )

155 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین دیعب  ینانیمطا  نینچ  هب  قساف  ربخ  ندش  ناربج  تروص  نیا  رد  سپ  - 2

ینانیمطا ّنظ  ّتیجح  رب  هدـننکتلالد  هیآ  میدـش ، نانیمطا ) رب  نّیبت  قدـص   ) روکذـم ياـنعم  رد  هیآ  قوطنم  روهظ  هب  لـئاق  رگا  نکل  - 3
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نیا هدـننکهدافا  هیآ  رهاظ  هکنیا  هب  رظن  دـشاب ،) لداع  ربخ  هدـنروآ  هکلب   ) دـشابن هارمه  قساف  ربخ  ناـنیمطا )  ) نآ اـب  هچرگا  تسا ، روبزم 
نّیبت هچنآ  رب  انب  جراـخ  زا  ناـنیمطا  ّنظ  لوصح  زا  سپ  هکنیا  و  تسا ، شدوبن  مدـع و  هلزنم  هب  قساـف  زا  رداـص  ربخ  دوجو  هک  تساـنعم 

(. ربخ هب  هجوت  نودب   ) دومن لمع  نآ  هب  دیاب  دنکیم ، ءاضتقا  یجراخ 
ای قدـص  هب  و   ) دوشیم لـصاح  نّیبت  یجراـخ ) رما  اـب  ربخ  نآ  مامـضنا  زا   ) هک تسا  یئاـههناشن  تاراـما و  زا  ربخ  سفن  اـسبهچ  هلب ، - 4

(. ددرگیم لصاح  ملع  قساف  ربخ  بذک 
ّتینما لوصح  بجوم  هک  يزیچ  ره  اذـل  تسا و  عقاو  اب  تفلاخم  زا  نیفلکم )  ) زیهرپ طاـیتحا و  هیآ ) نیا  زا   ) راـگدرورپ دوصقم  سپ  - 5

( هکنیا طرـش  هب   ) تسا ترهـش  هب  دـّیؤم  هک  یقـساف  ربخ  ناـیم  نیارباـنب : تسا . زیاـج  نآ  هب  لـمع  ناـنیمطا و  دوش ، عقاو  اـب  تفلاـخم  زا 
. تسین یقرف  دوش ، لصاح  نانیمطا  نآ  نومضم  قدص  هب  یتقو  قساف ) ربخ  زا   ) درجم ترهش  نایم  و  دوش ، لصاح  شقدص  هب  نانیمطا 

مالک لصاح 

تلاخد نآ  رد  شمدـع  اـی  قساـف و  ربخ  هکنیا  نودـب  تسا ، ربتعم  نّیبت  لـمع ) زاوج   ) نآ رد  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  - 6
ّنظ دّرجم ، قساف  ربخ  هب  لمع  زاوج  رد  هک  یـسک  یتح  ّنظ ، قلطم  ای  مینادب  نانیمطا  ای  ملع  يانعم  هب  ار  نّیبت  هکنیا  زا  معا  دـشاب ، هتـشاد 

يرگید قیرط  زا  ای  دشاب و  هدمآ  تسدب  قیثوت  هطساو  هب  ای  دشاب و  ربخ  نسح  زا  یشان  روکذم  ّنظ  هچ   ) دنادیم یفاک  ار  نآ  نومضم  هب 
: هک تسا  نیا  شفرح  همزال  ددرگ ) تباث 

. دشابن نآ  اب  يربخ  الصا  دنچره  دراد ، یعرش  مکح  هب  ّنظ  قلطم  ّتیجح  رب  تلالد  هیآ 
. رامش تمینغ  هدرپس  رطاخ  هب  هدش  هتفگ  ماقم  نیا  رد  هچنآ  سپ 

ینعی  ) هیآ قوطنم  دروم  جورخ  ببـس  نانیمطا ، يانعم  هب  نآ  ریـسفت  ای  ّنظ  قلطم  لیـصحت  رب  نّیبت  ظفل )  ) لمح هک  دنامن  ناهنپ  نکل  - 7
تـسا يروما  زا  دادترا ) زا  رابخا   ) نآ دروم  هکنآ  لاح  و  ، ) دـنادیم یفاک  ار  ّنظ  قلطم  هیآ  هک  ارچ  تسا ، هیآ  دافم  زا  دادـترا ) زا  رابخا 

. دوش لصاح  دیاب  هدش ، هداد  رارق  ملع  نوچمه  یعطق  لیلد  اب  هک  يرما  ای  ملع و  نآ  رد  هکلب  دومن ، افتکا  ّنظ  هب  ناوتیمن  نآ  رد  هک 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دراد دوجو  نّیبت )  ) هملک رد  یتالامتحا  هچ  خیش  رظن  هب  * 
یّنظ ینانیمطا 3 - یملع 2 - - 1 لامتحا : هس 

؟ تسیچ یملع  نّیبت  زا  دارم  * 
قح هنرگو  دینک  لمع  نادب  سپـس  هدرک و  ادیپ  ملع  نآ  قدـص  هب  جراخ  زا  هک  تسا  مزال  امـش  رب  دروآ  ربخ  یقـساف  رگا  هک  تسا  نیا 

. دیرادن ار  نآ  هب  لمع 
؟ تسیچ ینانیمطا  نّیبت  زا  دارم  * 

. دینک لمع  نادب  سپس  هدرک و  ادیپ  ملع  نآ  قدص  هب  جراخ  زا  هک  تسا  مزال  امش  رب  دروآ  يربخ  یقساف  رگا  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ نانیمطا  * 

. تسا ّنظ  هلحرم  نیرتیلاع 
؟ تسیچ یّنظ  نّیبت  زا  دارم  * 

لمع ربخ  نآ  هب  سپس  هدرک و  ّنظ  لیصحت  وا  ربخ  هب  تبسن  جراخ  زا  ادتبا  هک  تسا  مزال  امش  رب  دروآ  يربخ  یقـساف  رگا  هک  تسا  نیا 
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. دیرادن لمع  ّقح  قدص  بناج  حیجرت  نودب  هنرگو  دینک 
؟ تسا رکذلا  قوف  هناگهس  تالامتحا  زا  کیمادک  نّیبت  يانعم  زا  دارم  * 

. یملع نّیبت  ینعی  لّوا  لامتحا 
؟ تسا لطاب  موس  لامتحا  ارچ  * 

. تسا لاکشا  هس  هب  التبم  اریز 
؟ تسیچ موس  لامتحا  رب  لّوا  لاکشا  * 

: هک تسا  نیا 
. دشاب هدوهیب  وغل و  نّیبت  هب  دنوادخ  رما  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دشاب  یّنظ  نّیبت  نّیبت ، زا  دارم  رگا 

: هک تسا  نیا  همزالم  نایب  و  هلثم . موزلملاف  لطاب ، مزاللا  و  اما :
هّنظم هب  زاین  لقع  هک  اجنآ  دنک  لمع  ربخ  نآ  هب  دیابن  يربخ  قدص  هب  تبـسن  یناحجر  هّنظم و  هب  یبایتسد  نودب  هک  دـمهفیم  یلقاع  ره 

. تسا ثبع  وغل و  عراش  رما  تسین ، عراش  نایب  هب  يزاین  هک  اجنآ  تسین . عراش  نایب  هب  يزاین  دمهفیم ، ربخ  قدص  هب  تبسن  ار 
؟ تسا هنوگچ  مزال  نالطب  نایب  * 

رگم هلثم  موزلملاف  دنزیمن  رس  میکح  يالوم  زا  حیبق  لعف  تسا و  حیبق  وغل  راک  هک : تسا  هنوگنیا 
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زا هک  انمّلـس  ساّنلا ،) اهّیا   ) هک تسا  هتکن  نیا  هب  داشرا  اُونَّیَبَتَف ،) : ) هدومرف هک  دـنوادخ  مـالک  اریز  تسین . راـک  رد  یتّیوغل  دـیوگب  یـسک 
عطق اب  تسا  یئادتبا  هکنیا  رب  هوالع  قساف ، لوق  زا  لصاح  ّنظ  هک  ارچ  دینک ، لمع  نآ  هب  دیابن  نکل  دینک ، ادیپ  قدص  هب  ّنظ  قساف ، لوق 

. دیآیمن مزال  ّتیوغل  هجیتن  رد  دشابیمن  دامتعا  لباق  اذل  دوشیم و  لئاز  وا ، قسف  هب  هجوت  ضحم  هب  هک  تسوا  قسف  زا  رظن 
؟ تسیچ موس  لامتحا  رب  مود  لاکشا  * 

طانم دشاب ، یّنظ  نّیبت  دارم  رگا  هک  ارچ  تسا  ّنظلا  قلطم  ّتیجح  رب  هیآ  تلالد  مزلتـسم  دشاب ، یّنظ  نّیبت  نّیبت ، زا  دارم  رگا  هک  تسا  نیا 
دباییم تیمومع  هک  تسا  طانم  نیا  هکلب  درادن ، یتیـصوصخ  دحاو  ربخ  طانم  نیا  رد  تسا و  قدص  هب  ّنظ  هیآ ، قوطنم  رد  امـش ، لمع 

. دشاب ترهش  هار  زا  هچ  لوقنم و  عامجا  هار  زا  هچ  دحاو و  ربخ  هار  زا  هچ  تسا  تّجح  دوش ، لصاح  هک  یهار  ره  زا  قدص  هب  ّنظ  ینعی 
هب رتشیب  هفیرـش  هیآ  نیا  هجیتن  رد  تسا  ّنظ  قلطم  ّتیجح  رب  لیلد  دشاب ، دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  هکنیا  زا  لبق  أبن  هیآ  تروص  نیا  رد 

. لطاب مزاّللا  و  هّصاخ . نونظ  نارادفرط  درد  هب  ات  دروخیم  قلطم  ّنظ  هب  نیلئاق  درد 
. هلثم موزلملاف  قلطم ، ّنظ  هن  تسا ، صاخ  ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  ام  ثحب  هک  اریز 

؟ تسیچ موس  لامتحا  رب  لاکشا  نیموس  * 
. هلثم موزلملاف  لطاب  مزاللاف  تسا ، دروملا  جورخ  مزلتسم  دشاب ، یّنظ  نّیبت  نّیبت ، زا  دارم  رگا  هک  تسا  نیا 

؟ تسا هنوگچ  روکذم  همزالم  نایب  * 
( يرغص . ) تسا دادترا  ربخ  هیآ  دروم  هک  تسا  نیا 
( يربک . ) تسا یفاک  ّنظ  دادترا  دروم  صوصخ  رد 

( هجیتن . ) تسا مزال  هیعرش  هنّیب  ای  ملع  دادترا  ربخ  يارب  سپ 
؟ تسا هنوگچ  موس  لامتحا  رب  لاکشا  نیا  رد  مزال  نالطب  * 

: هک تسا  هنوگ  نیدب 
( يرغص . ) تسا حیبق  دروم  جورخ 
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( يربک . ) دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حیبق  راک 
( هجیتن . ) تسا لطاب  دشاب ، یّنظ  نّیبت  نّیبت ، زا  دارم  هکنیا  سپ 

؟ تسا لطاب  مود  لامتحا  ارچ  * 
. دوب التبم  موس  لامتحا  هک  تسا  یتالاکشا  نامه  هب  التبم  اریز 
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؟ تسیچ رکذلا  قوف  لامتحا  ود  یسررب  هجیتن  * 

. دوب یملع  نّیبت  نّیبت ، زا  دارم  هک  لّوا  لامتحا  نّیعت 
؟ دراد دوجو  لّوا  لامتحا  نییعت  رد  يرگید  نئارق  هچ  * 

. دینک ملع  لیصحت  ینعی : دینک ، نّیبت  سپ  ملع . ینعی  نشور  رما  نشور و  رما  ینعی  نایب  و  نایب ،)  ) هملک زا  نّیبت ،)  ) هملک قاقتشا  - 1
تیافک ینانیمطا  یّنظ و  مادقا  سپ  دشاب  ملع  يور  زا  ناتمادـقا  دـیاب  تسا و  عونمم  مه  ملع  ریغ  هب  لمع  ملعلا و  مدـع  ینعی : تلاهج  - 2

. دنکیمن
ّنظ و ای  نانیمطا و  لوصح  اب  ّالا  دوریم و  نیب  زا  ملع  لیصحت  اب  مه  لامتحا  نیا  هک  تسا  تمادن  لامتحا  نّیبت  هفـسلف  هیآ ، لیلعت  رد  - 3

. دشاب هتشادن  دوجو  المع  دنچره  تسا ، یقاب  دوخ  ياج  رد  نادجولاب  ول 
: هکنیا هجیتن 

. دینک لمع  ملع  نودب  دیابن  تسا و  ملع  لیصحت  ربخ  نآ  هب  امش  لمع  طرش  دروآ ، يربخ  قساف  رگا  دیوگیم : هیآ  قوطنم  - 1
قدـص هب  ّنظ  رثـکا  دـح  هدوبن و  ملع  اـهنآ  رد  هکنآ  هچ  دروخیمن ، نسح  هقث و  ربـجنم ، فیعـض  ربـخ  ّتیجح  درد  هب  قوـطنم  نیا  سپ 

. تسا
: دیوگیم هیآ  موهفم  - 2

لداع ربخ  ّتیجح  درد  هب  موهفم  نیا  اذـل  دـینک و  لـمع  هدرک  داـمتعا  تسین ، مزـال  نآ  نوماریپ  ملع  لیـصحت  دروآ ، يربخ  یلداـع  رگا 
. دیتسناد دش و  رکذ  هک  تسا  یتالاکشا  هب  التبم  مه  نیا  نکل  دروخیم ،

. تشذگ دیاب  نآ  زا  دوریمن و  راک  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  أبن  هیآ  هکنیا : لصاح 
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: نتم
ْمِْهَیلِإ اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ةءاربلا : ةروس  یف  یلاعت  هلوق  تایآلا  ۀـلمج  نم  و 

بوجو تبثیف  ۀـنیرق ، وأ  رتاوتل  ملعلا  مهربخ  ةدافإ  راـبتعا  نود  نم  نیرذـنملا  راذـنإ  دـنع  رذـحلا  بوجو  یلع  ّتلد  [ 62] َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل 
: نیهجو نمف  رذحلا  بوجو  اّما  دحاولا . ربخب  لمعلا 

تبث رذـحلا  نسح  ققحت  اذإ  و  مّلکتملل . ابوبحم  اهلوخدـم  نوک  یف  ةرهاـظ  یّجرتلا  ینعم  نع  اهخالـسنا  دـعب  ّلـعل »  » ۀـظفل ّنأ  امهدـحأ :
ناحجر ّنأل  اّمإ  و  نسحی ، همدـع ال  عم  بجی و  یـضتقملا  مایق  عم  ذإ  رذـحلا ، بدـنل  ینعم  ّهنأ ال  نم  ملاعملا ، یف  هرکذ  اـمل  اـّمإ  هبوجو ،

. هبجوأ دقف  هزاجأ  نم  ّلک  ّنأل  بّکرملا ، عامجالاب  هبوجول  مزلتسم  دحاولا  ربخب  لمعلا 
. نیهجول رذحلا  بوجو  دافأ  راذنألا  بجو  اذاف  ول ال ،»  » ۀملک یضتقمب  بجاولا  رفنلل  ۀیاغ  هعوقول  راذنالا ، بوجو  ۀیآلا  رهاظ  ّنأ  یناثلا :

فیلکتلل ۀقّلعتملا  لاعفألا  نم  ناک  ءاوس  هئافتناب ، رمالا  یـضری  اّمم ال  بجاولا  لعف  یلع  ۀبترتملا  ۀیاغلا  ناف  بجاولل ، ۀیاغ  هعوقو  امهدحأ 
[63 .] یشْخَی َْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  : » یلاعت هلوق  و  ۀّنجلا ،» لخدت  کّلعل  ملسأ  و  حلفت ، کّلعل  بت  کلوق : یف  امک  ما ال ،

. راذنالا یغل  ّالإ  لوبقلا و  بوجو  تبث  راذنالا  بجو  اذإ  ّهنأ  یناثلا 
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َنُْمتْکَی ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  : » یلاعت هلوق  نم  ةّدعلا ، یف  اهقیدصت  ةأرملا و  لوق  لوبق  بوجو  یلع  کلاسملا  یف  هب  کّسمت  ام  کلذ  ریظن  و 
[65] ماحرألا یف  ام  یلإ  ۀبسنلاب  ّنهلوق  لوبق  یلع  ّنهیلع  راهظالا  بوجو  نامتکلا و  میرحتب  ّلدتساف  [، 64 «] َّنِهِماحْرَأ ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام 

: همجرت

( رفن هفیرش  هیآ  - 2)

هراشا

: دیامرفیم هک  تسا  تئارب  هروس  رد  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  دناهدومن  کسمت  نآ  هب  دحاو  ربخ  تیجح  رد  هک  یتایآ  هلمج  زا  و 
هفئاط هب  یتقو  هدومن و  ادـیپ  تریـصب  هقفت و  نید  رد  ات  دـننکیمن  چوک  یتعامج  ینید  بلاـطم  نتفرگارف  يارب  یهورگ  ره  زا  ارچ  سپ  )

(. دنراد رذحرب  یهلا  تاروتسد  اب  تفلاخم  زا  ار  دوخ  اهنآ  هک  دیاش  دنیامن ، راذنا  ار  ناشیا  دنتشگرب  دوخ 
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لوصح رابتعا  نودب  نیرذنم ، هفئاط  راذنا  ماگنه  عرش ، تاروتسد  اب  تفلاخم  و  ناهانگ ) زا   ) زیهرپ بوجو  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  نیا 
بجاو نآ  هب  لـمع  نیرذـنم )  ) راـبخا دّرجم  هب  سپ  ياهنیرق ، ندوـب  هارمه  اـی  نیرذـنم و  راـبخا  رتاوـت  هیحاـن  زا  ناگدنونـش ) يارب   ) مـلع

: تسا تهج  ود  زا  رذح  بوجو  اما  و  تسا . بجاو  دحاو  ربخ  هب  لمع  سپ  ددرگیم .

( لوا هجو  )

بولطم و رذـح ) ینعی :  ) شلوخدـم هکنیا  رب  دراد  تلالد  یجرت ،) ینعی :  ) شایقیقح يانعم  زا  خالـسنا  زا  سپ  لعل )  ) ظفل هک  تسا  نیا 
هک تسا  يرما  ای  بوجو :) هجو  نیا  و   ) دوشیم تباـث  زین  شبوجو  ددرگ  تباـث  ققحم و  رذـح )  ) نآ نسح  رگا  تسا و  مّلکتم  بوبحم 

دوشیم بجاو  رذح  یـضتقم  مایق  اب  نوچ  درادن ، دوجو  رذح  بابحتـسا  يارب  یموهفم  انعم و  چیه  هکنیا : رب  ینبم  هدومرف  رکذ  ملاعم  رد 
هب دحاو ) ربخ  هب  لمع   ) هک تسا  نآ  مزلتـسم  دحاو ، ربخ  هب  لمع  ناحجر  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  و  درادـن . ینـسح  یـضتقم  مدـع  اب  و 

. دناهدومنن مه  شبجاو  دناهدرک ، زیوجت  ار ) نآ  هب  لمع   ) هک یناسک  مامت  اریز  دشاب ، بجاو  بکرم  عامجا  لیلد 

( مود هجو  )

ول ال)  ) زا دـعب  رفن ) عوقو   ) هظحالم هب  هک  هدـش  عقاو  رفن  يارب  اـتیاهن  راذـنا  هک  ارچ  تسا ، راذـنا  بوجو  رگناـیب  هیآ  رهاـظ  هک  تسا  نیا 
ینعی  ) بجاو رما  تیاغ  رذـح  هکنیا : لوا  لیلد  دـنکیم : بجاو  لیلد  ود  هب  ار  رذـح  بوجو  هدـش  بجاو  راذـنا  یتقو  سپ  تسا . بجاو 

، تسین یـضار  نآ  كرت  هب  رما  هک  تسا  يروما  زا  بجاو  لعف  رب  بترتم  تیاغ  اریز  تسا ،) بجاو  هک  مه  بجاو  تیاغ  و   ) تسا راذنا )
ملسا يوش ؛ راگتـسر  دیاش  نک  هبوت  ناهانگ  زا  حلفت : کّلعل  بت  لثم : یعیبط ) يرهق و  لاعفا  زا   ) هن ای  دشاب  فیلکت  قلعتم  لاعفا  زا  هاوخ 

اب وا  اب  یـشْخَی : َْوأ  ُرَّکَذَـتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یلاعت : يادـخ  مالک  نیا  لـثم  يوش و  دراو  تشهب  هب  دـیاش  وش  ناملـسم  ۀـّنجلا : لخدـت 
. دوش فئاخ  ای  رکذتم  دیاش  دینک  ملکت  مرن  نخس 

هک تسا  یناـیب  لالدتـسا )  ) نیا ریظن  دوشیم و  وغل  راذـنا  هنرگو  دوشیم  تباـث  مهنآ  لوبق  دوش ، بجاو  راذـنا  یتـقو  هکنیا : مود  لـیلد 
هب لالدتسا  ماقم  رد  هدومن و  کّسمت  نآ  هب  هّدع ، هرابرد  شقیدصت  نز و  لوق  لوبق  بوجو  تهج  کلاسم  باتک  رد  یناث  دیهـش  بانج 

: تسا هدومرف  روکذم  بولطم  تهج  َنِهِماحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  هفیرش  هیآ 
طوبرم هچنآ  هرابرد  ناشیا  لوق  لوبق  رب  دراد  تلالد  رما  نیمه  سفن  تشاد ، نانز  رب  راهظا  بوجو  نامتک و  تمرح  رب  تلـالد  هیآ  یتقو 
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. دشابیم ناشماحرا  هب 
161 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسا هیآ  مادک  هدش ، لالدتسا  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  هک  ياهیآ  نیمود  * 
: تسا هدومرف  هیآ 122 ، هبوت ، هروس  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  رفن )  ) هفیرش هیآ 

. َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو 
؟ تسا هدومرف  هچ  دنوادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  * 

. دنکیم قیوشت  بیغرت و  نید  رد  هقفت  مارح و  لالح و  لئاسم  يریگارف  هب  ار  دوخ  ناگدنب  ءادتبا  - 1
هب یهلا  ماکحا  ندینـش  يارب  هتـسب و  رفـس  راب  ناهج  فانکا  فارطا و  زا  هک  درادن  ناکما  نانمؤم  همه  يارب  دـیامرفیم  هکنیا  نمـض  - 2

یگدنیامن هب  یهورگ  یموق  ره  زا  هکنیا  نآ  دنکیم و  داهنشیپ  ار  يرگید  هار  دنیامن ، رفس  مالسا  تیزکرم  هب  ربمایپ  نابز  زا  میقتسم  روط 
. دنوش نید  رد  هیقف  هتخومآ و  ار  ینید  تاروتسد  ادخ  لوسر  رضحم  زا  اجنآ  رد  هتفر و  ملع  تیزکرم  هب  هدرک  چوک  نانآ  زا 

: سپس
زا ار  اـهنآ  هدومن و  وگزاـب  نارگید  يارب  ار  ناـشیاههتخومآ  دوخ ، موق  ناـیم  هب  تشگزاـب  نید و  رد  هّقفت  زا  سپ  هک  دـیامرفیم : رما  - 3
اپ ریز  تفلاـخم و  زا  هک  دوش  نآ  ببـس  دـتفا و  ّرثؤم  اـهنآ  رد  غیلبت  راذـنا و  نیا  هک  دـیاش  دـنراد ، رذـحرب  ادـخ  تاروتـسد  اـب  تفلاـخم 

. دننامب رانکرب  عرش  ماکحا  نتشاذگ 
؟ دینک نایب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  تهج  رد  ار  رفن  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

: هکنیا رب  دنکیم  تلالد  هفیرش  هیآ  دنیوگیم  هفیرش  هیآ  نیا  هب  نیلدتسم 
. دنشاب رذحرب  تیصعم  زا  دنسرتب و  هک  تسا  بجاو  موق  رب  موق ، راذنا  نیرذنم و  ندمآ  اب  - 1

. تسوا زا  تعباتم  رذنم و  لوق  لوبق  بوجو  نامه  رذح  بوجو  - 2
: دیوگیم سپس  تسا  تّجح  موق  قح  رد  اهنآ  لوق  هک  ینعی  تسا ، بجاو  نینمؤم  رب  رذنم  لوق  لوبق  سپ 

ثیح نیا  زا  هکلب  دروخب ، هیف  نحن  ام  درد  هب  ات  دشاب  روآنیقی  هک  دشاب  يّدـح  رد  دـیاب  راذـنا  هکنیا  هب  هدومرفن  دـّیقم  رگید  هفیرـش  هیآ 
. دوشیم لیذ  دراوم  لماش  هتشاد و  قالطا 

دشاب روآنیقی  رتاوت و  ّدح  رد  راذنا  هک  يدروم  - 1
دشاب هنیرقلا  عم  دحاو  ربخ  تروص  هب  راذنا  هک  يدروم  - 2

. دشاب هنیرق  الب  دحاو  ربخ  تروص  هب  راذنا  هک  يدروم  - 3
: سپ دراد  رذح  نینچمه  راذنا و  بوجو  رب  تلالد  تروص  هس  ره  رد  هفیرش  هیآ  ینعی 

162 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  دشاب  لداع  ربخم  هکنیا  زا  معا  دوشیم  لماش  ار  دحاو  ربخ  قلطم  دراد و  هیف  نحن  ام  رب  تلالد  شقالطا  هب  هفیرش  هیآ 

؟ ارچ تسیچ و  روکذم  لالدتسا  رد  هتکن  نیرتمهم  * 
. میریگب هجیتن  اقلطم  ار  رذنم  لوق  ّتیجح  هکنیا ، رطاخ  هب  تسا  رذح  بوجو  تابثا 

؟ درادن دوجو  رذح  هب  رما  هیآ  رد  هکنیا  اب  دناهتفرگ  هجیتن  هنوگچ  ار  راذنا  زا  دعب  رذح  بوجو  * 
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. تسا هدومرف  يرقت  نآ  يارب  لیذ  حرش  هب  هجو  ود  خیش  بانج 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  ملاعم  بحاص  نایب  - 1

یلاـعت يادـخ  دروم  رد  نآ  یقیقح  ياـنعم  نکل  تسا ، بولطم  رما  هب  تبـسن  يراودـیما )  ) یّجرت ياـنعم  هب  تغل  لـصا  رد  لـعل )  ) هملک
: هک اریز  ارچ ؟ تسا ، لاحم  نکممریغ و 

. تسا دیدرت  اب  مأوت  يراودیما  - 1
. تسا تلاهج  زا  یشان  دیدرت  - 2

. تسا لاحم  میکح  يادخ  رب  تلاهج  - 3
. تسا عنام  الب  دروم  نیا  رد  تیبوبحم  لصا  نکل  تسا ، لاحم  دنوادخ  دروم  رد  دیدرت  اب  مأوت  يراودیما  سپ 

: هجیتن رد 
یتقو لاح  تسادخ  بوبحم  هتـشاد و  نسح  باقع  هانگ و  زا  ناگدنب  ندرک  رذـح  هک  دراد  تلالد  هیف ، نحن  ام  رد  َنوُرَذْـحَی  ْمُهَّلََعل  زارف 

بولطم نسح و  تسا  يرما  بحتـسم  اما  بحتـسم . ای  تسا  بجاو  نسح ) نیا   ) هکنیا نیب  دوشیم  ددرم  رما  دـش ، تباث  رذـح  نسح  هک 
؟ ارچ تسا ، بوجو  هکلب  تسین  رذح  بابحتسا  رذح ، نسح  زا  دارم  هیف ، نحن  ام  رد  نکل  تسا ، هتسیاب  بولطم و  هک  مه  بجاو  یلوم و 

هکلب دراد ، نسح  اهنت  هن  دـشاب  هتـشاد  یـضتقم  رگا  درادـن . یـضتقم  ای  تسا و  باقع  ناـمه  هک  دراد  یـضتقم  اـی  ندرک ، رذـح  هک  اریز 
رذـح نسح  هک  اـجنآ  زا  نکل  تسا . هدوهیب  هتـشادن و  مه  نسح  هکلب  تسین ، بجاو  اـهنت  هن  دـشاب  هتـشادن  یـضتقم  رگا  و  تسا . بجاو 
سپ تسا . بجاو  یضتقم  دوجو  لیلد  هب  هکلب  دراد ، نسح  اهنت  هن  ندرک  رذح  دراد . یضتقم  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  نسح  دش و  تباث 

. رذحلا بوجو  هب  میتفای  تسد  رذحلا  نسح  هار  زا 
؟ تسیچ مزلتسم )...  دحاولا  ربخب  لمعلا  ناحجر  ّنال  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

رذنم لوق  لوبق  زاوج  یتقو  تسا و  رذنم  لوق  لوبق  تیعورشم  زاوج و  رذح ، نسح  دراد و  نسح  رذح  هکنیا  تابثا  زا  سپ  هک  تسا  نیا 
: هک مینکیم  تباث  وحن  نیدب  بکرم  عامجا  اب  ار  نآ  بوجو  دش ، تباث 

163 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنرکنم زین  ار  زاوج  لصا  تسین ، بجاو  دحاو  ربخ  لوبق  دنیوگیم : هک  یئاهنآ  - 1

. دنلئاق زین  ار  بوجو  زاوج  رب  هوالع  تسا ، زیاج  دحاو  ربخ  لوبق  دنیوگیم : هک  یئاهنآ  و  - 2
: نیاربانب دوشیم  عامجا  قرخ  اریز  دشابن  بوجو  هب  لئاق  اّما  دشاب ، زاوج  هب  لئاق  هک  تسین  یسک  سپ 

. تسا دحاو  ربخ  ّتیجح  يانعم  نیا  تسا و  بجاو  رذح  لوبق و  سپ  دوشیم  تباث  مه  بوجو  بوخ  دش ، تباث  زاوج  روبزم  نایب  اب 
؟ تسیچ ۀیاغ )...  هعوقول  راذنالا ، بوجو  ۀیآلا  رهاظلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسا  نیا  نآ  هتشاد و  نایب  رذح  بوجو  تابثا  تهج  رد  خیش  هک  تسا  یمود  هجو  لصاح 
( يرغص . ) تسا راذنا ) ینعی :  ) بجاو رما  تیاغ  رذح ،

( يربک . ) تسا بجاو  بجاو ، رما  تیاغ 
( هجیتن . ) تسا بجاو  راذنا  تیاغ  ناونع  هب  رذح  سپ 

: رگید ترابع  هب 
( يرغص . ) دراد رفن  كرت  رب  تمذم  رب  تلالد  ول ال  هملک  اب  رفن  یهارمه  - 1

( يربک . ) تسا بوجو  رب  لیلد  كرت ، رب  تمذم 
( هجیتن . ) تسا بجاو  رفن  دوخ  سپ ،
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( يرغص . ) تسا نید  رد  هقفت  رفن  رد  یلصا  تیاغ  - 2
( يربک (. ) هکرتب یلوملا  یضری  ینعی ال   ) ۀبجاو بجاولا  تیاغ 

( هجیتن . ) تسا بجاو  نید  رد  هقفت  سپ 
( يرغص . ) تسا راذنا  هقفت  تیاغ  - 3

( يربک . ) ۀبجاو ۀیاغلا  تیاغ 
( هجیتن . ) هئافتناب یلوملا  یضری  ینعی ال  تسا  بجاو  مه  رذح  سپ :

یهاگ تسام و  رایتخا  رد  یهلا  مراحم  زا  ندرک  رذـح  هک  هیف  نحن  ام  لثم  تسا  فّلکم  هیراـیتخا  لاـعفا  زا  یلعف  تیاـغ ، یهاـگ  یهتنم ،
، دـشاب فـّلکم  لـعف  هکنیا  هن  تسا  هبوـت  یلقع  مزاوـل  زا  يراگتـسر  هک  حـلفت ) کـّلعل  بت   ) لـثم تسا  لـعف  اـی  یلقع  مزاوـل  زا  تیاـغ ،

. تسا مالسا  هب  داقتعا  لمع و  یلقع  مزاول  زا  تشهب  رد  دورو  هک  روطنامه 
؟ تسیچ خلا )...  لوبقلا ...  بوجو  تبث  راذنالا  بجو  اذإ  ّهنا  یناثلا :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

نکل دشابیم ، بجاو  بجاولا  ۀیاغ  ناونع  هب  راذنا  هک  اجنادب  ات  مود  هجو  رد  تسا  لبق  نایب  نامه 
164 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیامرفیم سپس 
هدومرف اهنت  درادن و  دوجو  هیآ  رد  تیاغ  مال )  ) هک دنک  لاکـشا  یـسک  ات  دشاب ، بجاو  ندوب  بجاو  تیاغ  باب  زا  رذـح  هک  تسین  مزال 

: تفگ دمآ و  شیپ  ناوتیم  مه  لقع  هار  زا  هکلب  نورذحی ،) مهّلعل   ) هک تسا 
وغل اما  دشابیمن  بترتم  نآرب  يرثا  هک  نوچ  تسا ، راذنا  ندوب  وغل  مزلتـسم  هنرگو  دشاب  بجاو  دیاب  مه  رذـح  دـشاب ، بجاو  راذـنا  رگا 

. دشاب بجاو  دیاب  مه  رذح  سپ  دوشیمن  رداص  میکح  یلوم  زا  تسا و  حیبق 
؟ تسیچ کلاسملا )...  یف  هب  کّسمت  ام  کلذ  ریظن  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: تسا قوف  لالدتسا  ریظن 
ام َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  هک  تسا  هّدع  باب  رد  هئرم  لوق  لوبق  بوجو  اب  هطبار  رد  یناث  دیهـش  زا  کلاسم ، رد 

[66  ...] َّنِهِماحْرَأ ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ 
مه لوبق  سپ  تسا ، بجاو  نز  رب  راهظا  رگا  دیوگیم : لقع  اذل  و  بجاو . نآ  راهظا  تسا و  مارح  اهنز  رب  ماحرالا  یف  ام  نامتک  ینعی :

. تسا وغل  مزلتسم  هنرگو  دشاب  بجاو  نارگید  رب  دیاب 
؟ تسیچ ول ال )...  ۀملک  یضتقمب   ) ترابع زا  دارم  * 

میدنت و هملک ، نیا  زا  دافتـسم  يانعم  دـیاب  ریزگان  تسا ، یـضام  هغیـص  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  ول ال )  ) هملک لوخدـم  نوچ  هک  تسا  نیا 
: تفگ ناوتیم  لاح  ًۀَِهلآ  ًانابُْرق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَصَن  ْوَلَف ال  هفیرش : هیآ  لثم  دشاب . رفن )  ) كرت رب  خیبوت 

( يرغص . ) تسا رفن )  ) كرت رب  خیبوت  شیضام  لوخدم  رطاخ  هب  ول ال )  ) هملک زا  دافتسم  يانعم 
( يربک . ) درادن دوجو  خیبوت  بجاو ، ریغ  رما  كرت  رب 

( هجیتن . ) تسا بجاو  مزال و  مه  رفن ) : ) سپ
؟ تسیچ هملک  نیا  زا  دافتسم  يانعم  دشاب  عراضم  لعف  ول ال )  ) لوخدم رگا  سپ  * 

 .... َهَّللا َنوُرِفْغَتْسَت  َْول ال  هفیرش : هیآ  لثم  تسا ، ندومن  راداو  صیصخت و  يانعم 
165 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
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مولعملا نم  و  ًۀَّفاَک .» اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو  : » یلاعت هلوق  وه  و  ۀـیآلا ، ردـص  نم  رهظی  امک  داهجلا ، یلإ  رفنلا  رفنلاـب  دارملا  تلق : ناـف 
ةدهاشم نم  نیدلا  یف  ةریـصبلا  لوصح  دارملا  ّنأ  نم  لیق ، ام  یلع  ءانب  هیلع ، ناّبترتی  امبر  معن  راذنإلا . هّقفتلل و  سیل  داهجلا  یلإ  رفنلا  ّنأ 

دنع کلذب  اوربخیف  هتمکح ، هّللا و  ۀمظع  تایآ  نم  راّفکلا  عم  نیملسملا  برح  یف  قفتی  ام  رئاس  هئادعا و  یلع  هئایلوأ  روهظ  هّللا و  تایآ 
. اهیذ بوجوب  بجت  یّتح  ۀیاغلا  ةدئافلا ال  لیبق  نم  راذنإلا  هّقفتلاف و  ۀنیدملا . یف  ۀیقابلا  ۀفّلختملا  ۀقرفلا  یلإ  مهعوجر 

. کلذ یلع  ّلدی  داهجلا ال  تایآ  یف  ۀیآلا  رکذ  و  داهجلا ، یلإ  رفنلا  دارملا  ّنأ  یلع  ۀلالد  ۀیآلا  ردص  یف  سیل  ّهنإ  الّوأ ، تلق :
ضحمل ناک  ول  لب  داهجلا ، دّرجم  لجأل  ۀـفئاط  موق  ّلـک  نم  رفنلا  نوکی  نأ  نّیعتی  ـال  نکل  داـهجلا ، یلإ  رفّنلا  دارملا  ّنأ  مّلـس  ول  اـیناث ، و 

لـصأ باجیال  ال  موق ، ّلک  نم  ۀفئاط  ّلک  یلع  رفنلا  باجی  ۀیاغ ال  هّقفتلا  نوکی  نأ  نکمیف  ۀـفئاط ، موق  ّلک  نم  رفنی  نأ  نّیعتی  مل  داهجلا 
. رفنلا

: هلوق نم  رهظی  امک  داهجلا  یلا  مهعیمج  رفت  نع  نینمؤملا  یهن  دارملا  ّناب  ۀیآلا  رّسف  دق  ّهنا  اثلاث : و 
مهلالح و لئاسم  اومّلعتیف  هدحو ، ولخی  هلآ و ال  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دنع  اوفّلختی  ناب  مهـضعب  رما  و  ۀّفاک ) اورفنیل  نونمؤملا  ناک  ام  (و 

. مهیلا اوعجر  اذإ  نیرفاّنلا  مهماوق  اورذنی  یّتح  مهمارح 
قایـس یف  رهاظلا  ۀـفلاخم  مزل  نا  هیلع و  ۀـیآلا  لمح  نع  صیحم  الف  رکنی ، اّمم ال  راذـنالا  هقفتلا و  بوجو  یف  ۀـیآلا  روهظ  ّنا  لـصاحلا  و 

. اهظافلا ضعب  وا  ۀیآلا 
: همجرت

( روکذم لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  )

هراشا

یهیدـب دوشیم و  راکـشآ  ۀـفاک ،) اورفنیل  نونمؤملا  ناک  ام  و  ینعی :  ) هیآ ردـص  زا  هچنانچ  تسا  داـهج  روظنم  هب  تکرح  رفن ،)  ) زا دارم 
. دشابیمن اهنآ  غیلبت  مدرم و  راذنا  لالح و  مارح و  لئاسم  رب  عالطا  قیمع و  مهف  روظنم  هب  داهج  فرط  هب  ندرک  تکرح  هک  تسا 

: هک نخس  نیا  رب  ینتبم  نکل  دنوشیم ، رفن )  ) رب بترتم  رما ) ود  نیا   ) اسبهچ هلب 
ریاس شنانمـشد و  رب  شترـضح  ناتـسود  هبلغ  يزوریپ و  یلاعت و  قح  تایآ  هدهاشم  هطـساو  هب  نید  رد  تریـصب  لوصح  هقفت )  ) زا دارم 

. تسا دنوادخ  تمکح  یگرزب و  ياههناشن  زا  کیره  هک  دشاب  دتفایم  قافتا  رافک  اب  ناناملسم  گنج  برح و  رد  هک  يروما 
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طلـست یهلا و  تایآ   ) نیا هطـساو  هب  دناهتفرن ، داهج  هب  هدنام و  ناشراید  رد  هک  ياهفئاط  نایم  هب  ناشتـشگزاب  زا  سپ  نیدهاجم  موق  سپ 
. دننکیم شرازگ  دناهدید  هک  ار  هچنآ  وا ) نانمشد  رب  ادخ  ءایلوا 

. دوش بجاو  نآ ، بوجو  هب  ات  هدوب  رفن  يارب  تیاغ  هکنیا  هن  دوشیم ، ّبترتم  رفن )  ) رب هک  تسا  يدئاوف  زا  راذنا  هقفت و  سپ 
. تسین يراج  دراوم  هنوگنیا  رد  روبزم  لالدتسا  هدشن و  تباث  راذنا  هّقفت و  بوجو  رفن ، باجیا  هار  زا  هجیتن ، رد 

( شدوخ لاکشا  زا  خیش  خساپ  )

رد هفیرـش  هیآ  نیا  رکذ  درادن و  دوجو  دـشاب ، داهج  يوس  هب  نتفر  رفن ،)  ) زا دارم  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  هک ) یترابع   ) هیآ ردـص  رد  الوا :
. درادن رما  نیا  رب  تلالد  داهج ، تایآ  هرمز 

ره زا  یتعامج  هفئاط و  هطـساو  هب  داهج  روظنم  هب  رفن )  ) هک تسین  مزال  نکل  دـشاب ، داهج  يارب  تکرح  رفن )  ) زا دارم  هک  ضرف  هب  اـیناث :
نیا رب  مه  موق  کی  رگا  ینعی :  ) دوش مادقا  نآرب  یموق  ره  زا  هک  دشابیمن  مزال  دـشاب ، داهج  رطاخ  هب  افرـص  رفن ، رگا  هکلب  دـشاب ، یموق 
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(. تسا یفاک  دیامن ، مادقا  رما 
. دشاب رفن )  ) لصا يارب  تیاغ  هکنیا  هن  دشاب ، یموق  ره  زا  هفئاط  رب  رفن  باجیا  تیاغ  هقفت ، تسا  نکمم  سپ 

َنُونِمْؤُْملا َناک  ام  َو  زارف  زا  هچنانچ  یعمج  چوک  تکرح و  زا  تسا  نینمؤم  یهن  دارم  هکنیا  هب  تسا  هدش  ریـسفت  هفیرـش  هیآ  یهاگ  اثلاث :
نتـشاذگن اهنت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  ندـنام  هب  ار  ناـمیا  لـها  یـضعب  تسا  هدومرف  روتـسد  دوشیم و  هدافتـسا  ًۀَّفاَـک  اوُرِْفنَِیل 

يوس هب  دننکیم  تشگزاب  هک  یماگنه  ناگدننکچوک  ار  ناشموق  دننک  راذنا  هک  ات  ناشمارح  لالح و  لئاسم  يریگدای  روظنم  هب  ناشیا ،
(. ناشموق  ) اهنآ

: هکنیا مالک  لصاح 
تفلاخم هکنیا  ول  نآرب و  هیآ  لمح  زج  تسین  ياهراچ  اذل  راکنا و  لباق  ریغ  تسا  يرما  راذـنا  هّقفت و  بوجو  هدافا  رد  هفیرـش  هیآ  روهظ 

. دیآ مزال  نآ  رد  عقاو ، ظافلا  زا  یضعب  ای  هیآ  قایس  رهاظ  اب 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لصاح  * 
ینامز لالدتـسا  هوحن  نیا  و  راذـنا ، بوجو  قیرط  زا  رذـح  بوجو  رب  تسا  ینتبم  مراهچ ،) موس و  نایب  رد   ) امـش لالدتـسا  هک  تسا  نیا 

: ریسافت یخرب  رد  هک  ارچ  تسین  روطنیا  هکنآ  لاح  دنشاب و  رفن  يارب  تیاغ  رذح ، راذنا و  هک  تسا  تسرد 
. تسا رافک  زا  يریثک  تعامج  رب  نیملسم  زا  يدودعم  هبلغ  رفظ و  لیبق  زا  یلاعت ، يادخ  تمظع  تایآ  نتسیرگن  ار  هّقفت »  » زا دارم  - 1

زا رذح  راذنا و  هجیتن  رد  دناهتفرن . داهج  هب  هدـنام و  رهـش  رد  هک  تسا  ياهفئاط  يارب  تادـهاشم  نیا  ندرک  وگزاب  راذـنا »  » زا دارم  و  - 2
. درک تابثا  ناوتیمن  ار  ود  نآ  بوجو  رفن  بوجو  زا  ارهق  دنتسه و  رفن  رب  ّبترتم  دئاوف  لیبق 

راذـنا و نآ  لابند  هب  نید و  رد  هقفت  نآ  لابند  هب  هنیدـملا و  یلا  رفن  هب  یطبر  تسا و  داهجلا  یلا  رفن  هب  طوبرم  رفن  هیآ  رگید : تراـبع  هب 
. درادن رذح ، نآ  لابند  هب 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  لکشتسم  لیلد  * 
: تسا هنیرق  ود  دوجو 

ياهّدـع دـیاب  هک  تسا  داهج  رد  هک  ارچ  دراد  داهج  گنج و  اب  بساـنت  و  َنُونِمْؤُْملا ،)...  َناـک  اـم  َو  : ) دـیوگیم هک  تسا  هیآ  ردـص  - 1
. دننامب دالب  رد  ینابیتشپ  يارب  ياهّدع  هتفرگ و  رارق  ههبج  رد  امیقتسم 

نیا هجیتن  رد  تسا ، داهج  هب  طوبرم  نآ  دعب  لبق و  هک  يوحن  هب  هدش  دراو  داهج  تایآ  قایس  رد  رفن  هیآ  هک  ارچ  تسا . هّیقایـس  هنیرق  - 2
. تسا داهج  هب  طوبرم  زین  هیآ 

ندـید تادـهاشم و  هتبلا : نید و ...  رد  هّقفت  هن  تسا  مالـسا  هـضیب  ظـفح  رفن  تیاـغ  دـشاب ، داـهجلا  یلا  رفن  دارم ، رگا  دـیوگیم : سپس 
، نطو هب  تشگزاب  زا  سپ  هکنانچ  دنکیم ، نادنچدص  ار  وا  ياهرواب  دـهدیم و  رتشیب  تریـصب  مالـسا  ناگدـنمزر  هب  یبیغ ، ياهدادـما 

فدـه هن  تسا  داهج  هلئـسم  یبنج  دـئاوف  زا  تریـصب و ...  نیا  نکل  دـیامنیم ، لـقن  نارگید  يارب  ار  قوف  تادـهاشم  ههبج و  تارطاـخ 
: تفگ ناوتیمن  نآ  لابند  هب  دشاب و  بجاو  دیاب  سپ  تسا ، بجاولا  ۀیاغ  نید  رد  هّقفت  هک  تفگ  ناوتیمن  نیاربانب  یلصا 

. دمآ شیپ  ناوتیمن  قیرط  نیا  زا  ینعی  دشاب  بجاو  دیاب  سپ  تسا ، بجاولا  ۀیاغ  رذح  تسا و  بجاولا  ۀیاغ  راذنا 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

نآ ياتهس  ساسا  رب  لقا  دح  هک  دراد  دوجو  لامتحا  راهچ  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  هک  تسا  نیا 
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. دومن لالدتسا  رفن )  ) هیآ هب  هیف ، نحن  ام  رد  ناوتیم 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  بانج  لّوا  خساپ  * 
هک ارچ  تساـعّدا ، کـی  تسا  داـهج  يارب  تکرح  چوک و  رفن )  ) زا دارم  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  ردـص  دـش  هتفگ  هکنیا  هک  تسا  نیا 

. تسا هدیدرگن  رکذ  نآ  رد  دنک  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یترابع  ظفل و  چیه 
زین هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  رب  درادن  تلالد  رما  نیا  فرـص  هک  میئوگیم  هدـش ، دراو  داهج  تایآ  هرمز  رد  هیآ  نیا  هک  دـینک  ناونع  رگا  و 

. دشابن نکمم  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  يارب  لالدتسا  هکنیا  ات  دشاب ، داهج  هب  عجار 
؟ تسیچ داهجلا )...  یلإ  رفنلا  دارملا  ّنا  مّلس  ول   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لاکشا  هب  تسا  خیش  مّود  خساپ 
( داهج يارب   ) هدـننکتکرح رفان و  هک  دراد  یموزل  هچ  نکل  دـشاب ، داهج  يارب  چوک  تکرح و  رفن )  ) زا دارم  مینک  لوبق  اـم  هک  ضرف  هب 

مزال مه  نیا  یتح  دـنکیم و  تیاـفک  دـنورب  هک  مه  رفن  کـی  ياهلیبق  موق و  ره  زا  هکلب  دنـشاب ، یهورگ  ياهفئاـط و  یموق ، ره  زا  اـمازلا 
، دنیامن ءافیا  نسحا  وحن  هب  ار  نآ  دنناوتب  موق  کی  دیآرب و  مه  موق  کی  هدهع  زا  هچنانچ  هدوب و  یئافک  تابجاو  زا  داهج  هک  ارچ  تسین 

. تسین قوف  بلطم  هب  يزاین  تسا و  طقاس  نارگید  هدهع  زا 
تـسا نکمم  اذـلف  تسین  داهج  روظنم  هب  رما  نیا  هک  دوشیم  نشور  هدـش ، هداد  رارق  یموق  ره  زا  هفئاط  چوک ، بوجو  هکنیا  زا  نیارباـنب 
ماگنه هک  دـشاب  مارح  لالح و  لئاسم  ذـخا  نید و  رد  هّقفت  روظنم  هب  یموق  ره  زا  هفئاـط  ره  رفن  بوجو  یلو  هدوب  داـهج  يارب  رفن  لـصا 

. دنیامن راذنا  ار  ناشیا  هتفر و  دوخ  موق  فرط  هب  ياهفئاط  ره  تشگزاب 
. داد رارق  دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  زا  ار  رفن )  ) هیآ ناوتیم  ریرقت  نایب و  نیا  اب  هجیتن  رد 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  نیمّوس  * 
، هیآ نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  هک : دراد  دوجو  لـیذ  حرـش  هب  هفیرـش  هیآ  زا  زین  يرگید  ریـسفت  لکـشتسم ، ریـسفت  لـباقم  رد  هک : تسا  نیا 

نیا رب  تلالد  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو  ینعی  هیآ  ردـص  هکنانچ  هدومرف ، یهن  ربمایپ  نتـشاذگ  اهنت  ندـش و  هدـنکارپ  زا  ار  نینمؤم 
هتفرگ و دای  ترـضح  زا  ار  دوخ  مارح  لـالح و  ترفاـسم ، لوط  رد  هدـنام و  یقاـب  ربماـیپ  دزن  هک  هداد  روتـسد  زین  ار  یخرب  اـما  دراد ، رما 

. دننک راذنا  ار  اهنآ  هلیسونیدب  دنزاس و  علطم  دوخ  ياههتخومآ  زا  ار  دوخ  موق  تعجارم  ماگنه 
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: نتم
: ةریثک رابخأ  یف  هبوجو  یلع  اهب  مامإلا  داهشتسا  راذنإلا ، هّقفتلا و  بوجو  یف  ۀیآلا  روهظ  یلع  ّلدی  اّمم  و 

: لاق ثیدح ، یف  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نع  هللع  یف  ناذاش  نب  لضفلا  نع  ام  اهنم :
لقن هّقفتلا و  نم  هیف  ام  لجأل  و   » لاق نأ  یلإ  دـبعلا » فرتقا  ام  ّلک  نع  جورخلا  ةدایزلا و  بلط  هّللا و  یلإ  ةدافولا  ۀـّلعل  ّجـحلاب  اورما  اـّمنإ  »

[68] ۀیآلا [ 67] ٌۀَِفئاط ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ّلج : ّزع و  هّللا  لاق  امک  ۀیحان ، عقص و  ّلک  یلإ  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  رابخأ 
: لاق ةزمح ، یبأ  نب  ّیلع  ۀیاور  نم  ملاعملا  ۀجابید  یف  هرکذ  ام  اهنم : و 

اوُهَّقَفَتَِیل لوقی : ّلج  ّزع و  هّللا  ّنإ  ّیبارعأ ، وهف  نیدلا  یف  مکنم  هّقفتی  مل  نم  ّهنإف  نیّدلا ، یف  اوهّقفت   » لوقی مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تعمس 
«. َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف 

: همجرت

( هّقفت بوجو  رد  هیآ  روهظ  تابثا  تهج  ثیداحا  هب  داهشتسا  )
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هراشا

: رایسب تایاور  رد  نآ  بوجو  رب  تسا  هیآ  نیا  هب  ماما  داهشتسا  دراد ، راذنا  هّقفت و  بوجو  رد  هیآ  روهظ  رب  هک  يرابخا  هلمج  زا  و 
هب نتفر ) هب   ) دـناهدش رما  مدرم  تسا : هدومرف  هک  اضر  ماما  زا  للع )  ) باتک رد  ناذاش  نبا  لضف  زا  تسا  یتیاور  تاـیاور : نیا  هلمج  زا  و 
هک اجنآ  هب  ات  تسا ، هدـش  نآ  بکترم  دـبع  هچنآ  زا  ندـمآ  نوریب  و  ملع و ...  يدایز  بلط  ادـخ و  رـضحم  هب  ندـش  دراو  تلع  هب  جـح 

: دومرف
رانک و هشوگ و  ره  هب  همئا  تایاور  لقن  نینچمه  و  مارح ) لـالح و  يریگداـی   ) هّقفت راذـنا  جـح  هب  نتفر  رد  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  زین  و 

 .... ٌۀَِفئاط ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  تسا : هدومرف  ّلج  ّزع و  يادخ  هچنانچ  دریذپیم ، تروص  ياهیحان 
: هتفگ هک  هزمح  یبا  نب  یلع  تیاور  هب  باتک ، نیا  هچابید  رد  ملاعم  بحاص  زا  لقن  هب  تسا  یتیاور  هلمج  زا  و 

: دومرفیم هک  مدینش  قداص  ماما  زا 
: دیامرفیم نآرق  رد  یلاعت  يادخ  انامه  تسا ، یناّرب  یبارعا و  دشاب ، هتشادن  هّقفت  نید  رد  امش  زا  هک  یسک  اریز  دینک ، ادیپ  هّقفت  نید  رد 

 .... ِنیِّدلا ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل 
170 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لاق بیعش ، نب  بوقعی  ۀحیحص  نم  مالّسلا - هیلع  مامإلا  ّیضم  دنع  سانلا  یلع  بجی  ام  باب  یف  یفاکلا - یف  هاور  ام  اهنم : و 

؟ سانلا عنصی  فیک  ثدح  مامإلا  یلع  ثدح  اذإ  مالّسلا : هیلع  هّلل  دبع  یبأل  تلق 
یّتح رذع  یف  مهنورظتنی  نیّذلا  ءالؤه  و  بلطلا ، یف  اوماد  ام  رذع  یف  مه   » مالّسلا هیلع  لاق  ۀیآلا ، َرَفَن » ْوَلَف ال  ّلج : ّزع و  هّللا  لوق  نیأ   » لاق

[69 «] مهباحصأ مهیلإ  عجری 
: لاق یلعألا ، دبع  ۀحیحص  اهنم : و 

«. ۀّیلهاج ۀتیم  تام  مامإ  هل  سیل  تام و  نم   » لاق هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ّنإ  ۀّماعلا : لوق  نع  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تلأس 
: لاق کلذ ؟ هعسی  مل  هّیصو  نم  ملعی  ناسارخب ال  لجر  کله و  امامإ  ّنإف  تلق : هّللا » ّقح و   » لاق

ّزع و هّللا  ّنإ  مهغلب ، اذإ  هترـضحب  سیل  نم  یلع  رفنلا  ّقح  و  دـلبلا ، یف  هعم  وه  نم  یلع  هّیـصو  ۀّـجح  تعقو  تام  اذإ  مامإلا  ّنإ  هعـسی ، «ال 
[70 «] خلا ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  لوقی : ّلج 

: اهیف و  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ملسم  نب  دّمحم  ۀحیحص  اهنم : و 
: لاقف هدعب ؟ يّذلا  اوفرعی  نأ ال  ملاعلا  تام  اذإ  سانلا  عسیف  أ  تلق :

ٍۀَقِْرف ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  لوقی : ّلج  ّزع و  هّللا  ّنإ  مهریـسم ، ردـقبف  نادـلبلا  نم  اهریغ  اّمأ  و   » ۀـنیدملا لهأ  ینعی  الف » ةدـلبلا  هذـه  لهأ  اّمأ  »
[71 «] خلا ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم 

[72] مالّسلا هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  نع  دانسإلا  برق  یف  ۀّیورملا  ّیطنزبلا  ۀحیحص  اهنم : و 
مهفالتخا ناک  اذإ  ۀمحر » یتّما  فالتخا   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  نع  لأس  نم  باوج  یف  ةدراولا  ّيراصنألا  نمؤملا  دبع  ۀیاور  اهنم : و 

!؟ باذع مهقاّفتاف  ۀمحر 
: ّلج ّزع و  هّللا  لاق  ام  یلع  ملعلا ، بلط  یف  فالتخالا  داری  اّمنإ  داری ، اذه  سیل 

. هظافلا ینرضحی  و ال  ینعملاب ، لوقنم  ثیدحلا  [، 73  ...] ٌۀَِفئاط ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال 
. ایئافک هنوک  ملعلا و  لیصحت  بوجو  یلع  ۀفیرشلا  ۀیآلاب  انباحصا  لالدتسا  یف  ّرّسلا  وه  اذه  عیمج  و 
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. ۀفیرشلا ۀیآلاب  لالدتسالا  هیجوت  یف  لاقی  وا  لیق  ام  ۀیاغ  اذه 
171 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( داهشتسا دروم  تایاور  همادا  )

هحیحـص زا  تسا ) مزال  مدرم  رب  ماما  تلحر  زا  دـعب  هچنآ  باب  رد   ) یفاـک باـتک  رد  ار  نآ  هک  تسا  یتیاور  روبزم ، تاـیاور  هلمج  زا  و 
: دیوگیم هک  هدومن  لقن  بیعش  نب  بوقعی 

؟ دننکب دیاب  هچ  مدرم  دیآ  شیپ  ماما  رب  توم  هثداح  هک  ینامز  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
: دومرف

 .... َرَفَن ْوَلَف ال  دیامرفیم : هک  یلاعت  قح  هدومرف  تساجک 
: دومرف سپس  و 

( ددرگ رداص  اهنآ  زا  تسا  موصعم  هب  یسرتسد  مدع  زا  یشان  هک  یهابتشا  فالخ و  رگا   ) دنتـسه يدعب  ماما  بلط  رد  هک  ینامز  ات  مدرم 
، دنروایب ربخ  اهنآ  يارب  ناشنارای  باحصا و  هک  دنرظتنم  هکلب  دناهتفرن ) ماما  بلط  هب  عناوم  زا  یعنام  هطساو  هب   ) هک یناسک  و  دنرذع . رد 

. دنروذعم روبزم ، تفلاخم  تروص  رد 
: دیوگیم هک  تسا  یلعالا  دبع  هحیحص  تیاور  روبزم ، تایاور  هلمج  زا  و 

: دناهدومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنیوگیم : هک  تنس  لها  نخس  هرابرد  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا 
. تسا یّقح  نخس  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  مدرک  لاؤس  تسا ، هدرم  تیلهاج  نامز  ندرم  هب  دشابن ، شیارب  یماما  دریمب و  هک  یسک 

هعـس رد  اـیآ  تسوا ، یـصو  یـسک  هچ  هک  دـنادیمن  تسا و  ناـسارخ  رد  یـصخش  هکیلاـحرد  درک ، تـلحر  یماـما  رگا  مدرک : ضرع 
؟ تسین

مالعا دنتـسه  رهـش  کی  رد  يو  اب  هک  یناسک  رب  شتیـصو  ّتیجح  دـنکیم ، تلحر  یماما  هک  یماگنه  اریز  دـشابیمن ، هعـس  رد  دومرف :
هب ملع  تهج  دیـسر ، ناشـشوگ  هب  ماـما  تلحر )  ) ربخ یتـقو  دـننکیمن ، یگدـنز  يو  رهـش  رد  هک  یناـسک  يارب  چوک  رفن و  و  دوشیم ،

. تسا بجاو )  ) ّقح وا  یصو 
 .... َرَفَن ْوَلَف ال  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  اریز 

: هک تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  حیحص  تیاور  روبزم  تایاور  هلمج  زا  و 
؟ دنتسه رذع  هعسوت و  رد  يدعب  ماما  نتخانشن  رد  مدرم  ایآ  دنک  تلحر  ماما  رگا  مدرک : ضرع  ماما  رضحم  رد 

: دومرف سپ 
172 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رهش نیا  ات  ناشرفس  هک  دنروذعم  يردق  هب  رگید  ياهرهش  زا  هنیدم  ریغ  یلاها  اما  دنتـسین ، هعـس  رد  هن ، هبیط ) هنیدم   ) رهـش نیا  یلاها  اّما 
: دیامرفیم ّلج  ّزع و  يادخ  هکنآ  هچ  دشکب  لوط 

 .... َرَفَن ْوَلَف ال 
. تسا هدش  تیاور  دانسالا  برق  باتک  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یطنزب  حیحص  تیاور  روبزم ، تایاور  هلمج  زا  و 

هک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هدوـمرف  زا  هک  یـصخش  هب  خـساپ  رد  تسا  يراـصنا  نمؤـملا  دـبع  تـیاور  روـبزم ، تاـیاور  هـلمج  زا  و 
سپ تسا ، تمحر  ناـشفالتخا  یتـقو  تشاد : راـهظا  هدوـمن و  لاؤـس  تسا ، ناـشیا  يارب  تمحر  ببـس  نـم  تـّما  فـالتخا  دـناهدومرف :
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: دندومرف ترضح  هک  تسا  ناشباذع  ببس )  ) ناشقافتا
 .... َرَفَن ْوَلَف ال  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  روطنامه  هدش ، هدارا  ملع  بلط  رد  فالتخا  هکلب  تسین ، دارم  انعم  نیا 

: ریدقترههب تسا و  هدش  انعم  هب  لقن  هطوبرم ، ظافلا  نتشادن  رطاخ  هب  ثیدح  نیا  دیامرفیم : خیش  سپس 
کّسمت رفن )  ) هفیرش هیآ  هب  ملع ، لیصحت  یئافک  بوجو  رب  لالدتـسا  رد  ءاملع  باحـصا و  هک  تسا  هدش  نآ  بجوم  ثیداحا  نیا  مامت 

. دنیامن
، دوش هتفگ  تسا  نکمم  ای  هدـش و  هتفگ  رفن  هیآ  هب  لالدتـسا  رد  هک  تسا  یهیجوت  تیاهن  دـش ، رکذ  اجنیا  هب  ات  هچنآ  دـیامرفیم : سپس 

. دمآ دهاوخ  يدعب  نتم  رد  هک  تسین  زیاج  نآ  هب  لالدتسا  تهج  دنچ  زا  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو 
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: نتم
: هوجو نم  اهب  لالدتسالا  زاوج  مدع  فاصنالا : ّنکل 

لب رذـحلا ، بوجو  قالطإ  اهیف  سیل  نکل  ۀـلمجلا ، یف  نوهّقفتی  امب  راذـنالا  بیقع  رذـحلا  ۀـّیبولطم  ّالإ  مالکلا  نم  دافتـسی  ّهنأ ال  لّوـألا :
نوهّقفتی و امب  راذنإلا  ۀّیبولطم  نایبل  ۀقوسم  ۀیآلاف  اورذحیف . ملعلا  مهل  لصحی  هّلعل  ینعملاف : ملعلا ، لوصح  یلع  هبوجو  فّقوتی  نأ  نکمی 

. ملعلا هیف  بلطی  امیف  کلذ  ّحص  اذهل  و  لمعلا . یف  ملعلا  رابتعا  یفانی  اذه ال  و  اورذنا . امب  نیرذنملا  نم  لمعلا  ۀّیبولطم 
یلع ۀـمّدقتملا ، رابخألا  نم  تعمـس  امیف  مامالا ، دهـشتسا  اذـل  و  ملعی . مل  امب  لـمعلا  نع  ۀـیهانلا  ۀـّلدألل  صیـصخت  ۀـیآلا  هذـه  یف  سیلف 

. ملعلاب ّالإ  تبثت  ۀمامالا ال  ّنأ  عم  نیفّلختملل ، نیرفانلا  راذنإ  مالّسلا و  هیلع  مامالا  ۀفرعم  یف  رفنلا  بوجو 
رذـحلاف ال اهیف . هّقفتملا  رومالا  هذـهب  راذـنالا  وه  بجاولا  راذـنالاف  نیدـلا ، نم  ۀـّیعقاولا  رومالا  ۀـفرعم  ّالإ  سیل  بجاولا  هّقفتلا  ّنأ  یناـثلا :

نم ادّـمعت  وا  ءاطخ  اهریغب  وا  ۀـّیعقاولا  ۀـّینیدلا  رومالاب  عقو  له  راذـنالا  ّنأ  حـتفلاب - رذـنملا - فرعی  مل  اذاف  اهب . راذـنالا  بیقع  اـّلإ  بجی 
وهف ۀّیعقاولا . ماکحألاب  هراذنإ  یف  رذنملا  قدص  رذنملا  ملع  اذإ  امیف  رذحلا  بوجو  رـصحناف  ذـئنیح . رذـحلا  بجی  مل  رـسکلاب - رذـنملا -

. اهلثتمی هّلعل  يرماوأب ، انالف  ربخأ  لئاقلا : لوق  ریظن 
بوجو ال  ۀـّیعقاولا ، رومالاب  لمعلا  بوجو  اـّلإ  سیل  مـالکلا  اذـه  نم  دوصقملا  ّناـف  تاـیاورلا ، لـقنب  رمـألا  نم  درو  اـم  ریظن  ۀـیآلا  هذـهف 

رمألا یف  بطاخملا  نم  رداصلا  ّینظلا  ربخلاب  لـمعلا  بوجول  اـطباض  اذـه  ّدـعی  ـال  و  عقاولل . هتقباـطم  ملعی  مل  ول  یکحی و  اـمیف  هقیدـصت 
. ّیئاذکلا

مکح ءاشنإ  ـال  ّیعقاولا ، ّقحلا  یلإ  ساـنلا  ءادـتها  هنم  دوصقملا  ّناـف  مهیلإ ، هغیلبت  بوجو  ساـنلل و  ّقحلا  ناـیب  نم  درو  اـم  عیمج  هریظن  و 
. عقاولل هتقباطم  ملعی  مل  نإ  هب و  نوربخی  ام  ّلک  لوبقب  مهل  ّيرهاظ 

ۀّیعقاولا رومالا  نع  رذـحلاب  مّلکتملا  دوصقم  صاصتخاب  ۀـقطان  ۀـیآلا  ّنأ  یلع  ّینبم  داریـالا  اذـه  ّنأ  هقباـس : داریـالا و  اذـه  نیب  قرفلا  ّمث 
ضّرعتلا نع  ۀیآلا  توکـس  یلع  ّینبم  وهف  قباسلا  داریالا  اّمأ  و  ّیعقاولا . مکحلاب  اقّلعتم  راذنالا  نوک  زارحإ  دعب  ّالإ  هبوجو  مدـعل  مزلتـسملا 

. ملعلا لوصح  طرشب  وا  قالطالا  یلع  ابجاو  رذحلا  نوکل 
174 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( رفن هیآ  هب  لالدتسا  رب  خیش  تالاکشا  )

هراشا

. تسین زیاج  رفن ) هیآ   ) نآ هب  لالدتسا  تهج  دنچ  زا  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو 
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: هکنیا لوا  هجو 

( هفیرـش هیآ   ) نآ رد  نکل  تسا  بولطم  الامجا )  ) ۀلمجلا یف  راذـنا  لابند  هب  طایتحا  رذـح و  هکنیا  زج  هفیرـش ، هیآ  زا  دوشیمن  هدافتـسا 
. دوش نیقی  ملع و  لوصح  رب  فقوتم  شبوجو  تسا  نکمم  هکلب  هفلتخم ،) ياهتروص  رد   ) رذح بوجو  رب  هدننکتلالد )  ) قالطا

هک تسا  نیا  دننک ) راذنا  ار  اهنآ  دناهتخومآ  هچنآ  هب  تبسن  دنهد  هدنامیقاب  موق  رب  رابخا  هتـشگرب ، رفـس  زا  نیرفان  هکنیا   ) نآ يانعم  سپ 
. دنیامن رذح  نآ ) اب  تفلاخم  زا   ) تسا مزال  هجیتن  رد  هک  دوش  لصاح  ناگدننکراذنا ) هتفگ  تحص  هب   ) ملع اهنآ  يارب  دیاش 

تسا ناگدنونش  زا  لمع  تیبولطم  دناهتخومآ و  مارح ) لالح و  زا   ) هچنآ هطساو  هب  راذنا  تیبولطم  نایب  يارب  هفیرـش  هیآ  قایـس  نیاربانب 
بولطم هک  يروما  رد  راذنا  اذلف  درادن ، یفانت  لمع ) بوجو  ماقم  رد   ) ملع طارتشا  رابتعا و  اب  رما  نیا  و  دـناهدش . هک  يراذـنا  هطـساو  هب 

. تسا تسرد  حیحص و  تسا  ملع  افرص  اهنآ  رد 
رب همّدـقتم  رابخا  زا  هچنآ  رد  ماما  اذـل  و  درادـن ،) یفانت  اهنآ  اب  و   ) هدوبن ملع  ریغ  هب  لمع  زا  هیهاـن  ّهلدا  يارب  یـصصخم  هیآ ، نیا  رد  سپ 

ربتعم نیقی  ملع و  نآ  رد  هک  تسا  يروما  زا  تماما  هلئسم  هکنیا  هب  هدومرف  داهشتسا  روکذم  هیآ  هب  يدینـش  ماما  تخانـش  رد  رفن  بوجو 
. دوشیمن تباث  عطق  ملع و  ریغ  هب  زگره  هدوب و 

: هکنیا مود  هجو 

هراشا

سپ تسا ، روما  نیا  هب  راذنا  نامه  بجاو  راذنا  سپ  تسا ، نید  زا  یعقاو  روما  هب  ندومن  ادیپ  تخانش  افرص  بجاو ، یهاگآ  تریـصب و 
. نید زا  یعقاو  روما  لئاسم و  نیا  هب  راذنا  لابند  هب  افرص  رگم  تسین  بجاو  رذح 

ای ادمع و  ای  تسا و  نید  زا  یعقاو  روما  هب  تبـسن  ایآ  لاذ ) رـسک  هب   ) رذنم راذـنا  هک  دـشن  هجوتم  لاذ ) حـتف  هب   ) رذـنم صخـش  رگا  سپ 
يدروم هب  دوشیم  رـصحنم  رذح  بوجو  اذل  و  تسین ، بجاو  یتروص  نینچ  رد  رذـح  تسا ، هداد  رارق  يرگید  رما  ار  نآ  ّقلعتم  اهابتـشا 

. دشاب هتشاد  ملع  هیعقاو  ماکحا  هب  شراذنا  رد  لاذ ) رسک  هب   ) رذنم قدص  هب  لاذ ) حتف  هب   ) رذنم هک 
: دیوگیم هک  تسا  ياهدنیوگ  مالک  ریظن  رذنم ) زا  رداص  راذنا   ) نآ نیاربانب 
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. دیامن لاثتما  ار  اهنآ  دیاش  زاس ، ربخاب  نم  تاروتسد  زا  ار  ینالف 
. تسا تایاور  لقن  هب  رما  لثم  رفن ،)  ) هفیرش هیآ  نیا  ریدقترههب 

افرـص هیآ ، زا  دارم  مه  روطنیمه  عقاو ، رد  هرداص  تایاور  هیعقاو و  روما  هب  لمع  بوجو  رگم  تسین ، رما  نیا  زا  دارم  هک  روطنامه  سپ 
نیقی ملع و  عقاو ، اب  يو  لقن  تقباطم  هب  هچرگا  دـشاب ، بجاو  ناگدنونـش  رب  لقان  یلاح و  قیدـصت  هکنیا  هن  تسا ، هیعقاو  روما  هب  لـمع 

ار انعم  نیا  هک  تسا  نشور  و  دـشابیم ) عقاو  اب  مالک  تقباطم  هب  ملع  لوصح  تروص  رد  ارـصحنم  قیدـصت  بوجو  هکلب  ، ) دـننکن ادـیپ 
ار هیآ  تسناد و  تسا ، هدومن  هک  يرما  رد  هدننکباطخ  صخش  زا  رداص  یّنظ  ربخ  هب  لمع  بوجو  يارب  یّلک  هدعاق  هطباض و  ناوتیمن 

دراو ناشیا  هب  نآ  ندـناسر  بوجو  مدرم و  يارب  قح  ندومن  وگزاب  رد  هک  یتانایب  ماـمت  تسا  هیآ  نیا  ریظن  و  داد . رارق  نآرب  ّهلاد  ّهلدا  زا 
رب دشاب  لمتشم  هک  اهنآ  يارب  يرهاظ  یمکح  داجیا  افرص  هن  تسا و  یعقاو  قح  هب  مدرم  داشرا  مالک ،)  ) نیا زا  دارم  هک  اریز  تسا ، هدش 

. دننکن ادیپ  ملع  زین  عقاو  اب  اهنآ  تقباطم  هب  ول  دنهدیم و  ربخ  نیربخم )  ) هک ار  ییاهزیچ  مامت  اهنآ ، لوبق  موزل 

( لّوا مّود و  داریا  نایم  قرف  )
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شناسل رفن  هفیرش  هیآ  هک  تسا  نآرب  ینبم  داریا  نیا  هک  تسا  نیا  لّوا ) لاکـشا   ) یلبق داریا  و  مّود )  ) داریا نیا  نایم  قرف  هک  نادب  سپس 
زارحا و زا  سپ  رگم  تسا  نآ  بوـجو  مدـع  شاهمزـال  هک  تسا  هّیعقاو  روـما  زا  رذـح ، زا  مّلکتم  دارم  هک  دراد  صاـصتخا  بلطم  نیا  هب 

. تسا یعقاو  مکح  هب  ّقلعتم  رذنم  راذنا  هکنیا  هب  ملع 
هیآ رد  رگید  تراـبع  هب  دوش  لـصاح  ملع  هک  یـضرف  رد  اـی  قلطم و  روط  هب  رذـح  بوـجو  زا  هیآ  توکـس  رب  تسا  ینبم  لّوا  داریا  یلو 

دوجو لامجا  تسا ، بجاو  رذح  مه  ملع  نودب  ای  تسا و  طرـش  رذـنم  قدـص  هب  ملع  ایآ  رذـح ، بوجو  رد  هک  تهج  نیا  زا  رفن  هفیرش 
. دراد
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اهب )...  لالدتسالا  زاوج  مدع  فاصنالا  ّنکل  و   ) ترابع زا  دارم  * 
تابثا ار  رذح  بوجو  هفلتخم ، تانایب  اب  هدومن و  یفاو  یعس  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  رد  ام  هکنیا  مغریلع  دیامرفیم : خیـش  هک  تسا  نیا 
ّتیجح رب  لیلد  رفن )  ) هفیرـش هیآ  هک  تسا  نیا  فاـصنا  قح و  نکل  میتفگ ، خـساپ  زین  ار  هیآ  رب  هدراو  لاکـشا  داریا و  نینچمه  میدومن ،

. تسا لاکشا  هب  يالتبم  تهج  هس  زا  یعّدم  رب  هیآ  تلالد  هک  اریز  دوشیمن ، دحاو  ربخ 
؟ تسیچ ۀّیبولطم )...  ّالا  مالکلا  نم  دافتسی  ّهنا ال   ) ترابع زا  دارم  * 

دنع رذـح  تیبولطم  رب  هفیرـش  هیآ  رب  تلالد  هکنیا : رب  ینبم  دـحاو ، ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  رفن  هیآ  هب  لالدتـسا  رب  تسا  لوا  لاکـشا  نایب 
ریغ راذنا  ول  و  ینعی :  ) اقلطم راذـنالا  دـنع  رذـحلا  بجی  ایآ  هک  تهج  نیا  زا  اما  تسا  دـیدرت  الب  هیلع و  عمجم  مّلـسم و  نیرذـنملا  راذـنا 

هفیرـش هیآ  رد  سپ  تسا ، هدشن  حیرـصت  تهج  ود  نیا  زا  کیچیه  هب  هدوب و  تکاس  ءاملعلا  راذنالا  دنع  رذحلا  بجی  ای  و  دـشاب ) یملع 
: ینعی دراد  دوجو  لامتحا  ود  ره 

دحاو رذـنم  لوق  ّتیجح  رب  لیلد  هجیتن  رد  هک  دوشب ، مه  یملع  ریغ  راذـنا  لماش  هتـشاد و  قالطا  تهج  نیا  زا  هیآ  هک  دراد  لاـمتحا  - 1
. دوب دهاوخ  مه 

. دوب دهاوخن  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  هجیتن  رد  هک  دشاب ، املع  راذنا  هب  صتخم  هدوب و  دّیقم  تهج  نیا  زا  هیآ  دراد  لامتحا  و  - 2
: رگید ترابع  هب 

لطب لامتحالا  ءاج  اذإ  اذـل  دـشابن و  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  هک  دراد  لاـمتحا  دـشاب و  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لـیلد  هک  دراد  لاـمتحا 
. دینک کّسمت  هیآ  یقالطا  روهظ  هب  دیناوتیمن  لدتسم  يامش  سپ  لالدتسالا ،

؟ تسیچ خیش  نایب  رد  بلطم  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

. دوشیم لمجم  مالک  دیآیم  شیپ  لامتحا  ياپ  یتقو  - 1
. دومن ذخا  نّقیتم  ردق  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  لقع  مکح  هب  مه  تالمجم  نوناق  - 2

هدوب و كوکـشم  نآرب  داز  ام  اذل  تسا و  روآنیقی  یملع و  راذنا  دیآیم ، شیپ  رذح  بوجو  نآ  لابند  هب  هک  يراذنا  زا  نّقیتم  ردـق  - 3
. دوشیم يراج  نآ  رد  رذح  بوجو  مدع  لصا 

؟ تسیچ ۀمّدقتملا )...  رابخالا  نم  تعمس  امیف  مامالا ، دهشتسا  اذل  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
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زا دعب   ) يدعب ماما  تخانش  بوجو  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تشذگ ، هک  یتایاور  رد  هک  انعم  نیا  هب  مّود ، لامتحا  تابثا  رب  تسا  خیـش  هاوگ 
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لوصا رد  تسا و  یتدـیقع  لوصا  زا  وا  تخانـش  تماما و  هلئـسم  هکنیا  لاح  دـنکیم و  کّـسمت  هفیرـش  هیآ  نیمه  هب  یلبق ) ماـما  تلحر 
. تسا رایعم  كالم و  نیقی  ملع و  مه  یتدیقع 

هیآ نیاربانب  دـنوش . دـقتعم  يدرف  تماما  هب  دـنرادن  قح  دـننکن ، لصاح  نیقی  نیرفاـن  لوق  هب  اـت  نیفلختم )  ) نطو رد  ناگدـنامیقاب  ینعی :
. درادن نآ  طارتشا  ملع و  رابتعا  اب  یتافانم  هدوبن و  قلطم  هفیرش 
؟ دوشیم هدافتسا  هفیرش  هیآ  رد  زارف  مادک  زا  رذح  بوجو  * 

. تسا هدش  لامعتسا  بوجو  بلط و  يانعم  رد  ةراعتسا  نکل  هدش ، عضو  یّجرت  يارب  ّلعل )  ) هملک هک  انعم  نیا  هب  لعل  هملک  زا 
؟ تسا هنوگ  دنچ  رب  یجرت  بلط و  رگم  * 

: تسا هنوگ  ود  رب 
سانلا ظع  : ) دنیوگب هکنیا  لثم  تسا  ینیقی  مولعم و  نآ  رد  لمع  یضتقم  هک  دوشیم  لامعتـسا  يرما  رد  یّجرت  يانعم  هب  ّلعل  یهاگ  - 1

رد ظعاو  هک  ارچ  دـشابیمن . لمع  يارب  یـضتقم  لامتحا  هب  رظان  یجرت  اجنیا  رد  دـننک  لـمع  دـیاش  نک  هظعوم  ار  مدرم  نولمعی ) مهّلعل 
. دشابیم ظعتم  لمع  تهج  زا  یّجرت  هجیتن  رد  دیوگیمن ، شدوخ ) داقتعا  هب   ) دشابن یملع  هک  ار  يزیچ  ظعو ، ماقم 

کمّلعی هّلعل  انالف  لس  : ) دنیوگب هکنیا  لثم  نیقی . ملع و  هن  تسا و  لامتحا  نآ ، ياضتقم  هک  دوشیم  لامعتسا  يرما  رد  ّلعل  یهاگ  و  - 2
لوق زا  ملع  لوصح  دارم  هکلب  دـشابیمن ، لمع  تهج  هب  رظان  ّلعل )  ) هملک اـجنیا ، رد  دزوماـیب . ار  وت  دـیاش  نک  لاؤس  سکنـالف  زا  ...(. 

. دشابیم هنع  لوئسم 
؟ تسیچ خلا )...  رومالا ...  ۀفرعم  ّالا  سیل  بجاولا  هّقفتلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 

قالطا رد  روهظ  اهنت  هن  رفن )  ) هفیرـش هیآ  هک : اـنعم  نیدـب  دـحاو ، ربخ  ّتیجح  تاـبثا  رد  رفن  هیآ  هب  لالدتـسا  رب  تسا  مّود  لاکـشا  ناـیب 
یملع دیاب  راذنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  رگید  ترابع  هب  دراد  ملع  طارتشا  رابتعا و  رد  روهظ  هکلب  دشاب ، کسمت  لباق  ات  درادن 

. داد رثا  بیترت  نآ  هب  دوشب  ات  دشاب 
؟ دیهد حیضوت  تسیچ ، روبزم  لاکشا  زا  دارم  * 

: هفیرش هیآ  هک  تسا  نیا 
. یموق ره  زا  ياهفئاط  رفن  بوجو  رب  دراد  تلالد  شردص  - 1

. تسا نید  رد  هّقفت  رفن ، نیا  زا  یلصا  تیاغ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  و  - 2
. يروص هیرهاظ و  ماکحا  هلسلس  کی  هن  تسا ، مالسا  يرمالا  سفن  هّیعقاو و  ماکحا  ینعی : تایعقاو  نید  زا  دارم  - 3
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. تسا موقلا  راذنا  نید ، رد  هّقفت  زا  یلصا  فده  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  و  - 4
. دناهتفرگ دای  هک  تسا  یتایعقاو  نامه  هب  نانآ  راذنا  زین ، موق  راذنا  زا  دارم  - 5

. تساهنآ ربارب  رد  ندش  میلست  قیاقح و  لوبق  تسا ، ندوب  رذح  رب  مه  راذنا  زا  فده  هکنیا  رب  دراد  تلالد  و  - 6
. تسا بجاو  هّیعقاو  ماکحا  ربارب  رد  میلست  هجیتن  رد 

؟ دیآیم تسد  هب  روکذم  هیضق  زا  ياهجیتن  هچ  * 
بجاو ینالفلا  مکحلا  هک   ) ار عوضوم  هک  دیآیم  مزال  میلست ، بوجو  نآ  لومحم  تسا و  هّیعقاو  ماکحا  هّیـضق  نیا  عوضوم  هک  اجنآ  زا 

رد ربـخم  قدـص  هب  هک  تسا  یتروـص  رد  عوـضوم  زارحا  دوـمن و  راـب  نآرب  ار  رذـح  بوـجو  هب  مکح  ناوـتب  اـت  هدوـمن  زارحا  مارح ) وا 
ربخ اب  ار  هعمج ) بوجو   ) عوضوم نیا  ناوتیمن  دهدیم ، عراشلا  دنع  هعمج  بوجو  زا  ربخ  یتقو  لثملا : یف  مینک . لصاح  نیقی  شرابخا 

. دراد بذک  ای  اطخ و  لامتحا  هک  ارچ  دومن ، زارحا  دحاو 
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. ملعلا رابتعاب  ۀقطان  ۀیآلا  هجیتن  رد  دوشیمن . راب  نآ  قیدصت  بوجو  مکح  دشن ، زارحا  نادجولاب  انیقی و  عوضوم  یتقو 
هّقفت نآ  رگید : ترابع  هب  دبعت . هن  تسا و  عقاو  هب  ملع  زارحا و  میلست ، نیا  كالم  هک  دنکیم  یتایعقاو  ربارب  رد  میلست  زا  نخس  هیآ  سپ 

. يرهاظ ماکحا  ءاشنا  لعج و  هب  هن  تسا و  يرمالا  یفن  یعقاو و  روما  هب  تبسن  تریصب  ینعی  نید  رد  هّقفت  بجاو ،
: اذل

. تسا یعقاو  روما  هّقفت  عوضوم  - 1
. تسا يرمالا  سفن  یعقاو و  روما  زا  رذح  راذنا ، زا  دارم  - 2

. هتفرگ قلعت  تایعقاو  نیا  هب  رذنم  راذنا  هک  دنک  ادیپ  ملع  دیاب  رذنم  - 3
ّهلدا هلمج  زا  ار  رفن )  ) هیآ ناوـتیمن  هتکن ، نیا  هب  هجوـت  اـب  اذـل  تسین . بجاو  وا  رب  رذـح  هدرکن  ادـیپ  ار  ملع  نیا  رذـنم  هکیماداـم  سپ 

. داد رارق  عقاو  ربخ  ّتیجح 
؟ تسیچ روکذم  بلطم  نییبت  ریظنت و  رد  خیش  هلثما  * 

ّتیبولطم عوضوم  اجنیا  رد  هک  دنک  لاثتما  وا  هکنیا  دیما  هب  نک  غالبا  دبع  نالف  هب  ار  نم  رماوا  دیوگب : شاهدنیامن  هب  یئالوم  هب  یتقو  - 1
ار ربخم  دیاب  ادـّبعت  وا  هکنیا  هن  تسین ، وا  رب  مه  یمکح  دـمهفن ، ار  عوضوم  نیا  دـبع  ات  اذـل  یلوم و  رماوا  زا : تسترابع  لاثتما  بوجو  و 

. دنک قیدصت 
لقن نیا  هک  تسین  نیا  دارم  زین  اجنیا  رد  نارگید  هب  لقن  ناشثیداحا و  نتفرگ  هب  همئا  روتسد  - 2
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نآ هب  هدیـسر و  عقاو  هب  نیبطاخم  لقن ، نیا  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دـنریذپب ، ار  نآ  ادـّبعت  دـیاب  نارگید  هتـشاد و  ّتیعوضوم 

. دننک لمع 
ار نیغلبم  نخـس  ادـّبعت  مدرم  هک  تسین  نیا  ضرغ  زین  اـجنیا  رد  مدرم . هب  قح  غـیلبت  بوـجو  رب  دـنراد  تلـالد  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  - 3

. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  تسا و  ّقح  ربارب  رد  مدرم  میلست  قح و  هب  لوصو  دارم  هکلب  دنریذپب ،
. تسج کّسمت  نآ  هب  ناوتیمن  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  درادن و  دربراک  هیف  نحن  ام  رد  هفیرش  هیآ  مه  زاب  سپ :

؟ تسیچ هقباس )...  داریالا و  اذه  نیب  قرفلا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 
: تسا لیذ  حرش  هب  نآ  لصاح  هک  تسا  داریا  ود  نایم  قرف 

. تسا رثا  نودب  نیرذنم  راذنا  دوشن  زارحا  انعم  نیا  ات  تسا و  بجاو  یعقاو  روما  زا  رذح  افرص  میتفگ : مّود  داریا  رد  - 1
ملع لوصح  تروص  رد  افرص  ایآ  هکنیا  نکل  تسا ، بجاو  هدوب و  بولطم  رذح  هکنآ  هچ  هتـشاد  لامجا  هیآ  میتفگ  مه  لّوا  داریا  رد  - 2

. دوشیمن هدافتسا  ود  نیا  زا  کیچیه  قلطم  روط  هب  ای  تسا و  بجاو 
؟ تسیچ يرمالا  سفن  هیعقاو و  ماکحا  زا  دارم  * 

رئاد دراد و  دوجو  موصعملا  دـنع  هّللا و  دـنع  هک  یمارح  بجاو و  ینعی : تسا  طبـض  تبث و  ظوفحم  حول  عـقاو و  رد  هک  تسا  یماـکحا 
. دراد دوجو  اهنآ  تاقّلعتم  رد  هک  تسا  يرمالا  سفن  هیعقاو و  دسافم  حلاصم و  رادم 
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: نتم

نم ربخلاب  لمعلا  بوجو  یلع  ّلدت  نکل ال  ملعلا ، دفی  مل  ول  رذنملا و  راذنإ  دنع  اقلطم  رذحلا  بوجو  یلع  ۀـیآلا  ۀـلالد  انمّلـس  ول  ثلاثلا :
فیوختلا اذـه  بیقع  لصاحلا  فّوختلا  وه  رذـحلا  و  هیف ، ذوخأم  فیوختلا  ءاشنإف  فیوختلا ، عم  غـالبإلا  وه  راذـنإلا  ّنـأل  ربخ ، ّهنإ  ثیح 

نوبطاخملا ملعی  یّتلا  رومالا  یلع  داعیإلا  ماقم  یف  ظاّعولا  یلع  ّالإ  بجی  فیوختلا ال  ّنأ  مولعملا  نم  و  العف ، هاضتقمب  لمعلا  یلإ  یعادلا 
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، لاّهجلا داشرإ  ماقم  یف  نیدشرملا  یلع  وأ  ةالـصلا ، كرت  انزلا و  لعف  رمخلا و  برـش  یلع  دـعوی  امک  ۀـمرحلا ، بوجولا و  نم  اهمکحب 
مالکلا ّلحم  وه  يّذلا  ربخلا  ظفل  نم  هیکحی  ام  یف  یکاحلا  قیدـصت  ّنأ  مولعملا  نم  و  دـشرتسملا ، وأ  ظعّتملا  یلع  ّالإ  بجی  فّوختلاف ال 

. نیرمألا نع  جراخ 
ربخلا ظفلب  فّوخی  رذنی و  نأ  اّمإ  و  هداهتجاب ، ربخلا  لولدم  وه  ام  لقن  ءاتفإلا و  هجو  یلع  فّوخی  رذنی و  نأ  اّمإ  رذنملا  ّنأ  کلذ  حیضوت 

نأک یناثلا  ةذخاؤملا » بجوی  هبرش  ّنإف  ریـصعلا ، برـش  یف  هّللا  اوّقتا  سانلا  اهّیأ  ای   » لوقی نأک  لّوألاف  مالّـسلا ، هیلع  ۀّجحلا  نع  هل  ایکاح 
: فیوختلا ماقم  یف  لوقی 

. رمخلا برش  اّمنأکف  ریصعلا  برش  نم  مالّسلا : هیلع  مامإلا  لاق 
. یتفملا اذهل  نیدّلقملا  یلع  ّالإ  هبیقع  رذحلا  بجی  الف  لّوألا  هجولا  یلع  راذنإلا  اّمأ 

. مالّسلا هیلع  مامإلا  لوق  ۀیاکح  ۀهج  ۀیناثلا  و  داعیإ ، فیوخت و  ۀهج  امهادحإ  ناتهج : هلف  یناثلا  اّمأ  و 
هیلع بجی  يّذلا  وه  ذإ  هل ، دّلقم  وه  نم  یلع  ّالإ  ۀّجح  تسیل  یهف  ۀیاکحلا ، ینعم  یف  داهتجالا  یلإ  عجرت  یلوالا  ۀـهجلا  ّنأ  مولعملا  نم  و 

. هفیوخت دنع  فّوختلا 
نع مالکلا  اذه  رودص  یف  هقیدصت  دّرجم  هتفیظو  نکل  ۀیاکحلا ، هذه  هنم  عمـسی  يّذلا  رخآلا  دهتجملا  عفنت  یّتلا  یهف  ۀیناثلا  ۀـهجلا  اّمأ  و 

ۀبسنلاب هیف  ۀّجح  رذنملا  مهف  سیل  اّمم  وهف  ۀهارکلا  وأ  فوخلل  بجوملا  میرحتلا  بجوی  امل  نّمضتم  هلولدم  ّنأ  اّمأ  و  مالّـسلا ، هیلع  مامإلا 
. دهتجملا اذه  یلإ 

- هل دّلقملا  وه  ۀیاکحلا و  نومـضم  یف  رذنملا  عاّبتا  هیلع  بجی  نمب  ۀّصتخم  نیرذـنملا  فیوخت  دـنع  فّوختلا  بوجو  یلع  ۀـّلادلا  ۀـیآلاف 
ظاـفلألا و یف  هریغ  قیدـصت  هیلع  بجی  لـه  ّهنأ  یف  مـالکلا  اـّمنإ  هریغ - راذـنإ  دـنع  فّوختلا  دـهتجملا  یلع  بجی  ـال  ّهنأ  یلع  عاـمجإلل 

دنع فّوـختلا  هیلع  بجی  ـال  نم  یلع  کـلذ  بوـجو  یلع  ّلدـت  ـال  ۀـیآلا  و  ـال ؟ مأ  مالّـسلا  هیلع  موـصعملا  نع  اـهیکحی  یتـّلا  تاوصـألا 
. فیوختلا

. ربخلاب لمعلا  بوجو  یلع  اهب  لالدتسالا  نم  یلوأ  ّماوعلا  یلع  دیلقتلا  بوجو  ۀیافک و  داهتجالا  بوجو  یلع  ۀیآلاب  لالدتسالا  ّنأ  ّقحلاف 
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: همجرت

( لاکشا هوجو  زا  مّوس  هجو  )

هراشا

لمع بوجو  رب  یتلالد  هیآ  نکل  میریذپب ، دشابن  مه  ملع  دیفم  ول  رذنم و  راذـنا  ماگنه  رذـح  قلطم  بوجو  رب  ار  هیآ  تلالد  هک  ضرف  هب 
. فیوخت اب  هارمه  تسا  ربخ  ندناسر  نامه  ۀغل  راذنا  اریز  دشاب ) دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  زا  ات  ، ) درادـن تسا  ربخ  هک  تهج  نآ  زا  ربخ  هب 

ياضتقم هب  رذنم  لمع  هزیگنا  هب  فیفخت  نیا  لابند  هب  تسا  فوخ  لوصح  نامه  رذح  تسا و  هتفهن  راذـنا  هملک  رد  فیوخت  داجیا  سپ 
: رگم تسین  بجاو  فیوخت ) اب  ربخ  غالبا   ) فیوخت هک  تسا  نشور  و  راذنا )  ) نآ

هتـشاد رذـحرب  هک  روطناـمه  دـننادیم ، تسا  تمرح  اـی  بوجو  هک  ار  نآ  مکح  نیبطاـخم  هک  يروـما  رب  داـعبا  ماـقم  رد  ظاـعو  رب  - 1
. زامن كرت  انز و  لعف  رمخ و  برش  رب  دنوشیم 

. نانادان لاهج و  داشرا  ماقم  رد  نیدشرم  رب  ای  و  - 2
عوضوم نیمه  هچنانچ  دینـش ، یلداـع  درف  زا  ار  يربخ  هک  یـسکره  رب  هن  نیدـشرتسم ، نیظعتم و  رب  رگم  تسین  بجاو  فیوخت  نیارباـنب 

. تسام ثحب 
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. درادن اهنآ  اب  یطابترا  تسا و  جراخ  روکذم  رما  ود  زا  عوضوم ، نیا  هک  تسا  نشور  یهیدب و 

( بلطم حیضوت  )

هراشا

ای دراد و  تلالد  نآرب  ربخ  شداهتجا  هطـساو  هب  هچنآ  لـقن  يوتف و  نداد  هجو  رب  دـیامنیم  فیوخت  دـنیوگیم و  راذـنا  اـی  رذـنم ، هکنیا 
: دیوگب هک  تسا  نیا  لثم  لوا  تروص  سپ  ماما  زا  رذنم  يارب  تیاکح  ربخ و  لقن  هطساو  هب  دنکیم  فیوخت  راذنا و  هکنیا 

رد هک  تسا  نآ  لثم  مود  تروص  دوشیم و  باذع  هذخاؤم و  ببس  نآ  ندیشون  هکنآ  هچ  دیسرتب ، ادخ  زا  ریـصع  ندیـشون  رد  مدرم  يا 
: دیوگب فیوخت  ماقم 

. تسا هدیشون  بارش  ایوگ  دشونب  ریصع  هک  یسک  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما 

( لوا هجو  رب  راذنا  مکح  )

. دهتجم نیا  زا  نیدّلقم  رب  افرص  رگم  تسین  بجاو  راذنا )  ) نآ لابند  هب  رذح  هک  تسا  نیا 
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( مود هجو  رب  راذنا  مکح  (و 

: تسا هجو  ود  رب  لمتشم  دوخ 
. تسا داعیا  فیوخت و  تهج  اهنآ  زا  یکی  - 1

. تسا مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  تیاکح  اهنآ  زا  یکی  و  - 2
تسا و هدرک  طابنتسا  هنوگنیا  وا  و   ) تسا ثیدح  يانعم  رد  دهتجم  نیا  داهتجا  هب  هدننکتشگزاب  لّوا  تهج  هک  تسا  نشور  یهیدب و 

دیاـب يو  راذـنا  فیوخت و  لاـبند  هب  هک  تسوا  دـّلقم  نیا  اریز  تسوا . دـّلقم  هک  یـسک  ّقح  رد  رگم  تسین ، تّجح  روـبزم  تیاـکح  اذـل 
. نارگید رد  هن  دوش و  لصاح  یکاح )  ) وا رد  فوخت ،

: مّود تهج  اما 
دهتجم هفیظو  نکل  دونـشیم ؛ یکاح  زا  ار  تیاکح  نیا  هک  رگید  دـهتجم  يارب  تسا  دـنمدوس  عفاـن و  تیاـکح ) ربخ و  لـقن  نیا   ) هکنیا

فوخ و يارب  بجوم  تمرح )  ) تیاور لولدم  هکنیا  اّما  ماما و  زا  مالک  نیا  رودص  رد  تسا  یکاح ) لقان و   ) يو قیدـصت  دّرجم  عمتـسم 
. دشابیمن تّجح  هدنونش  دهتجم  يارب  لقان  دهتجم  مهف  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  دراد ، تلالد  تهارک  رب  ای 

لولدم رد  رذنم  زا  يوریپ  هک  دراد  صاصتخا  یسک  هب  افرص  فیوخت ، راذنا و  لابند  هب  رذح  فّوخت و  بوجو  رب  هفیرش  هیآ  تلالد  سپ 
، عمتـسم دهتجم  رب  يوریپ  ّتیعبت و  فّوخت و  هکنیا  رب  عامجا  هماقا  لیلد  هب  تسا ، دهتجم  نیا  دـّلقم  نامه  يو  تسا و  بجاو  يو  رب  ربخ 

(. دشاب مه  مارح  اسبهچ  هکلب  . ) دشابیمن بجاو  یئیش ، بوجو  ای  تمرح و  هب  يوتف  رگید و  يدهتجم  راذنا  ماگنه 
هکنیا ای  تسا و  بجاو  رگید  دـهتجم  رب  دـنکیم  لقن  هک  یثیدـح  ظافلا  رد  دـهتجم  قیدـصت  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  مالک و  لحم 

. تسین بجاو  مه  نیا 
کّسمت زا  تسا  یلوا  نیدهتجم ، زا  ماوع  دیلقت  موزل  داهتجا و  یئافک  بوجو  تابثا  تهج  هفیرش  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  هک  تسا  نیا  قح 

. دحاو ربخ  هب  لمع  بوجو  تابثا  تهج  نآ  هب  لالدتسا  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دنع )...  اقلطم  رذحلا  بوجو  یلع  ۀیآلا  ۀلالد  انمّلس  ول   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  رفن  هیآ  هب  نیلدتسم  لالدتسا  هب  لاکشا  نیموس  نایب 

. تسا یعّدم  زا  ّصخا  رفن  هفیرش  هیآ  - 1
بجاو هدنونـش  رب  شقیدصت  هدوب و  تجح  دوش  رداص  لداع  زا  هک  يربخ  ره  هک  تسا  نیا  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هب  نیلئاق  ياعدا  هک  ارچ 

. تسا
راذـنا و رب  لمتـشم  شربخ  لداع  هک  تسا  یئاج  رد  مهنآ  دـنادیم . مزال  ار  نآ  قیدـصت  تّجح و  ار  ربخ  کی  اـهنت  هفیرـش  هیآ  نیا  - 2

. تسین روطنیا  دنهدیم ، هک  ییاهربخ  نیربخم  قلطم  هکنآ  لاح  تسا و  نینچ  ناشرابخا  نیدشرم ، ظاعو و  هچنانچ  دشاب . فیوخت 
: تفگ دیاب  تیاهن  رد  اذل  داد و  رارق  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  زا  ناوتیمن  تسا ، ربخ  هک  تهج  نآ  زا  ار  رفن  هفیرش  هیآ  سپ 

نآ هب  هک  تسا  بجاو  نیدـشرتسم  نیظعتم و  رب  هک  يروطهب  تسا ، فـیوخت  رب  لمتـشم  هک  دـنکیم  تّجح  ار  يربـخ  هفیرـش ، هیآ  نیا 
. دنهد رثا  بیترت 

نآ ندینش  فرص  هب  عمتـسم  هکنیا  رب  درادن  یتلالد  هیآ  دشاب ، نآ  رد  یفیوخت  راذنا و  هکنیا ، نودب  دومن  لقن  ار  يربخ  یلداع  رگا  نکل 
. دیامن قیدصت  ار  نآ  دیاب 

؟ تسیچ ءاتفالا )...  هجو  یلع  فّوخی  رذنی و  نا  اّما  رذنملا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: تسا نکمم  تروص  ود  هب  شفیوخت  راذنا و  رذنم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  قوف  لاکشا  حیضوت 

. دریذپب تروص  دراد ، تلالد  نآرب  ربخ  شداهتجا  هب  هچنآ  ندومن  لقن  يوتف و  نداد  اب  هکنیا  - 1
: لاح دنک . فیوخت  راذنا و  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  تیاکح  ربخ و  لقن  فرص  هطساو  هب  هکنیا  - 2

ثعاب هک  ارچ  دینک ، يراددوخ  ریـصع  برـش  زا  دیـسرتب و  وا  باذع  لاعتم و  يادخ  زا  مدرم  يا  دـیوگب : هک  تسا  نیا  لثم  لوا  تروص 
: دیوگب راذنا  فیوخت و  ماقم  رد  هکنآ  لثم  مود  تروص  تسا و  باقع  هذخاؤم و 

. تسا هدیشون  بارش  ایوگ  دماشایب ، ریصع  هک  یسک  دندومرف : مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما 
؟ دراد دوجو  داشرا  رابخا و  باب  رد  یباوبا  هچ  * 

: هلمج زا  دراد  دوجو  باب  هس 
قباط تسا  نیموصعم  تاملک  لقن  رابخا و  شاهفیظو  ینعی : تسا . يوار  هک  تسا  تهج  نآ  زا  يوار  نأش  هک  رابختـسا  رابخا و  باب  - 1

قیدصت شاهفیظو  افرص  زین  هدنونش  هک  روطنامه  لعّنلاب ، لعنلا 
184 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. رگید زیچ  هن  تسا و  لداع  ای  هقث و  يوار 
هب تبـسن  ار  مدرم  هظعوم ، ماقم  رد  ظعاو  ینعی : تسا  ظعو  ماقم  رد  تسا  ظعاو  هک  تهج  نآ  زا  ظعاو  نأش  هک  ظاّعتا ، ظعو و  باب  - 2

. دناسرتیم درادیم و  رذحرب  مارح  باکترا  بجاو و  كرت  زا  ار  نانآ  هدرک و  هظعوم  دننکیمن ، لمع  دننادیم و  هچنآ 

. تسا فّوخت  رذح و  مه  ظعّتم  هفیظو  هک  روطنامه  دنکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  رگید : ترابع  هب  و 
: ینعی نیدّلقم . سانلا و  ماوع  هب  تبسن  تسا  دهتجم  هیقف و  نأش  هک  داشرتسا ، داشرا و  باب  - 3

نیا هب  هدومن و  انشآ  شاهفیظو  هب  درادن ، بحتسم  بجاو و  ای  مارح و  لالح و  هب  ملع  هک  ار  دّلقم  لهاج ، داشرا  ماقم  رد  دشرم  دهتجم و 
. دنکیم فیوخت  راذنا و  ار  وا  هلیسو 
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بکترم يدابم  تسا ، مارح  بلطم  نالف  ای  يوشیم و  تازاجم  هک  ینک  شکرت  ادابم  تسا  بجاو  رما  نالف  ینالف ، دـیوگیم : لثملا  یف 
. دشابیم اهنآ  هب  لمع  اوتف و  نیا  ذخا  شاهفیظو  زین  دشرتسم  ای  دّلقم  اما  و  دوب . یهاوخ  بقاعم  زاب  هک  يوش 

؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  هب  ثیدح  لقن  خیش  رظن  هب  * 
: تروص هس  هب 

موصعم ماما  تمدـخ  هب  یّماع  يدرف  هکنیا  لثم  دـشابیمن  رذـنم  یلو  هدرک  تیاکح  لقن و  ار  ماما  تارابع  ظاـفلا و  اـهنت  لـقان  هکنیا  - 1
رد اّما  هدومرف ، هچ  ماما  هک  دـمهفیمن  دوخ  هک  یلاـح  رد  هدومن  ظـفح  ار  نآ  ناـشیا ، زا  یثیدـح  ندینـش  زا  سپ  هدیـسر و  مالّـسلا  هیلع 

. دنکیم لقن  نارگید  يارب  ار  ماما  تارابع  ظافلا و  نیع  شنطو ، هب  تشگرب 
ار یثیدـح  ماما  زا  يدرف  هکنیا  لثم  يرگتیاکح . فرـص  هن  دراد و  يراذـنا  هبنج  تسا و  رذـنم  افرـص  ثیدـح ، لقن  رد  لـقان  هکنیا  - 2
مهف و هکلب  دـنکیمن ، لقن  ار  ماما  تاراـبع  ظاـفلا و  اـهنت  نارگید  يارب  نآ  ناـیب  ماـقم  رد  اذـل  تسا ، هدـیمهف  مه  ار  نآ  ياـنعم  هدـینش ،

. تسا هدرک  نینچ  قودص  خیش  هک  روطنامه  دشابیم ، يوتف  دوخ  نیا  هک  دنکیم  لقن  ثیدح  زا  ار  دوخ  تشادرب 
، هدینش ماما  زا  ار  یثیدح  یصخش  هکنیا  لثم  دهدیم  فیوخت  راذنا و  مه  دنکیم و  تارابع  ظافلا و  لقن  مه  لقان  هک  یثیدح  لقن  و  - 3
هب تسا و  ربخم  ماما  ظافلا  تیاکح  رابتعا  هب  اجنیا  رد  هک  دنکیم  راذنا  ار  مدرم  تارابع  ظافلا و  نامه  اب  دعب  هدـیمهف ، مه  ار  نآ  يانعم 

. تسا رذنم  ثیدح  لولدم  مهف  رابتعا 
؟ دروخیم ام  درد  هب  هدش و  رفن  هیآ  لماش  روکذم  مسق  هس  زا  کیمادک  * 

: هدومرفن هیآ  هک  ارچ  دوشیمن ، رفن  هیآ  لومشم  نکل  دروخیم ، هیف  نحن  ام  درد  هب  لّوا  مسق  - 1
185 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. اورذنیل هدومرف : هکلب  اوربخیل ... 
درد هب  دحاو  ربخ  باب  رد  وا  لاثما  هیوباب و  نبا  ياواتف  هک  ارچ  دروخیمن ، ام  درد  هب  نکل  دوشیم و  رفن  هفیرـش  هیآ  لماش  مّود  مسق  - 2

. میتسه ماما  ظافلا  ناهاوخ  ام  هک  نوچ  دروخیمن ، ام 
لحم تهج  نیا  زا  نکل  تسا ، بجاو  اهنآ  رب  زین  رذح  راذـنا و  اذـل  تسا و  تّجح  دـهتجم  صخـش  نیدـّلقم  هب  تبـسن  زین  مّوس  مسق  - 3

هن دراد و  اورذـنیل  هیآ  هک  ارچ  تسین ، تّجح  تسا  ماـما  تاـملک  ظاـفلا و  رظتنم  هک  رگید  دـهتجم  هب  تبـسن  ینعی : دـشابیمن  اـم  ثـحب 
. اوربخیل

. درادن دربراک  هیف  نحن  ام  تابثا  رد  رفن  هیآ  هکنیا  هجیتن  يراذنا . هن  تسا و  مهم  يرابخا  تهج  دهتجم  يارب  هکیلاحرد 
؟ تسیچ ۀیآلاب )...  لالدتسالا  ّنا  ّقحلاف :  ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  بلطم  نایاپ  رد  تسا  خیش  رظن 
، نیدـهتجم زا  ماوع  دـیلقت  موزل  داـهتجا و  یئاـفک  بوجو  تاـبثا  تهج  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُـهَّقَفَتَِیل  َرَفَن ...  ـال  ْوَـلَف  هیآ  نیا  هب  هک  تسا  نیا  قـح 

؟ ارچ دحاو ، ربخ  ّتیجح  بوجو و  تهج  نآ  هب  لالدتسا  زا  تسا  یلوا  بتارم  هب  لالدتسا  نیا  دومن و  لالدتسا 
. اوربخیل هدومرفن : و  اورذنیل ...  هدومرف : هیآ  هک  اریز 

186 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: هنیعبرأ لّوأ  یف  هّرس  سّدق  ّیئاهبلا  انخیش  رکذ  و 
نع رصقی  ربخلا ال  ۀّیّجح  یلع  [ 74 «] املاع اهیقف  ۀمایقلا  موی  هّللا  هثعب  اثیدح  نیعبرأ  یتّما  یلع  ظفح  نم   » روهـشملا ّيوبنلاب  لالدتـسالا  ّنأ 

[75] ۀیآلا هذهب  اهیلع  لالدتسالا 
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. رابخألا رکذ  دنع  هّللا  ءاش  نإ  ءیجیس  امک  اّدج ، فیعض  روکذملا  ثیدحلاب  لالدتسالا  ّنأل  اهب ، لالدتسالا  فعض  یلإ  ةراشإ  هیف  ناک  و 
ۀّیّجح ۀلأسم  یف  اهرهاظ  نم  ۀیآلا  فرـص  یف  عفنی  الف  داحآلا ، نم  اهّنکل  داریالا ، اذه  عفدی  لضفلا  للع  نع  ۀمّدقتملا  ۀیاورلا  رهاظ  نکل  و 
عطقلا لوصح  بلاغلا  نوکی  ثیحب  عقـص ، ّلک  نم  ّجـحلا  یلإ  جرخی  نم  دّدـعت  بلاغلا  ّنأل  یعّدـملا ، یلع  اهتلالد  عنم  ناکمإ  عم  داـحآلا 

«. بلاغلا یلع  لّزنم  ۀیاورلا  قالطاف  مهراذنإ . بیقع  رذحلا  بجیف  ذئنیح  مالّسلا و  هیلع  مامالا  نع  ّیعقاولا ، هّللا  مکحل  مهتیاکح  نم 
187 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( ییاهب خیش  موحرم  هلاقم  )

هراشا

: تسا هدومرف  دوخ  نیعبرا  باتک  لوا  رد  یئاهب  خیش 
: تسا هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  روهشم  ثیدح  هب  لالدتسا 

زا رتمک  دحاو ، ربخ  ّتیجح  رب  دـیامرفیم » روشحم  ملاع  هیقف و  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـنک ، ظفح  ار  ثیدـح  لهچ  نم  تّما  زا  هک  یـسک  »
: هکنیا هب  تسا  هراشا  خیش  مالک  نیا  رد  دشابیمن . رفن )  ) هفیرش هیآ  هب  لالدتسا 

، روظنم نیا  يارب  ثیدح  هب  لالدتسا  هک  اریز  تسا ، یتسس  فعض و  تیاهن  رد  دحاو ، ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  رفن  هفیرش  هیآ  هب  لالدتـسا 
نإ دمآ . دهاوخ  دـحاو  ربخ  تیّجح  تهج  رابخا  هب  کّسمت  باب  رد  ثیدـح )  ) نآ تلالد  فیعـض  هجو  هکنانچ  تسا . فیعـض  تسس و 

. یلاعت هّللا  ءاش 

( كاردتسا )

: دیامرفیم نآ  زا  عوجر  نآ و  حیضوت  موس و  لاکشا  نایب  زا  سپ 
. دنکیم عفد  ار  موس )  ) داریا نیا  هدش  لقن  ناذاش  نبا  لضف  للع )  ) باتک زا  هک  یتیاور  رهاظ  یلو 

ربخ ّتیجح  تابثا  تهج  نآ  هب  کّسمت  هیجوت  شرهاظ و  زا  هیآ  ندنادرگرب  رد  اذـلف  تسا ، داحآ  رابخا  زا  دوخ  روکذـم  ثیدـح  یهتنم 
جح ترایز  هب  هک  یناسک  یگدنکارپ  ددعت و  ابلاغ  اریز  تسا ، عونمم  اعّدم  رب  تیاور  نیا  تلالد  هکنیا  رب  هوالع  دـشابیمن ، عفان  دـحاو ،

مکح هب  عطق  نیعمتـسم ، يارب  ابلاغ  دـننکیم ، لقن  ماما  زا  ار  یثیدـح  اعمج  یتقو  هک  تسا  يوحن  هب  دـنوریم ، مارحلا  هّللا  تیب  فاوط  و 
. دوشیم لصاح  یعقاو  هّللا 

(. فالتخا نودب  مّلسم و  تسا  يرما  نیقی  ياضتقم  عطق و  قبطرب  لمع  هک  ارچ  ، ) تسا بجاو  ناشیا  رب  رذح  یتروص  نینچ  رد 
. عوقولا بلاغ  تسا  يرما  هک  تسانعم  نیمه  رب  هدنوشلیزنت  روکذم ، تیاور  قالطا  سپ ،

. درادن دوجو  یّنظ  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  هیآ  رد  یلیلد  نیاربانب ،
188 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  ۀمّدقتملا )...  ۀیاورلا  رهاظ  نکل  و   ) ترابع زا  دارم  * 
ثیدح لقن  ای  تیاور  ماقم  درد  هب  هکیلاحرد  دـش  تباث  داشرتسا  داشرا و  ماقم  اب  رفن  هیآ  بسانت  موس  لاکـشا  رد  هچرگا  هک : تسا  نیا 

نیا هک  میوشیم  هجوتم  مینکیم ، هعجارم  هدـش  دراو  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  هک  یتاـیاور  هب  یتـقو  نکل  دروخیمن . رابختـسا  راـبخا و  اـی  و 
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تیاور تایاور ، نآ  زا  رابختـسا ، رابخا و  هب  تبـسن  هچ  داشرتسا و  داشرا و  هب  تبـسن  هچ  هیآ ، لومـش  میمعت و  رب  دـنراد  تلالد  تاـیاور 
ار هلئـسم  نیا  جح  دئاوف  هلمج  زا  دناهدرمـشرب و  ار  جح  دئاوف  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  للع ، باتک  رد  تسا  ناذاش  نب  لضف 
، هدینش ار  ام  ثیداحا  اجنآ  رد  هدمآ و  هنیدم  هّکم و  هب  یمالـسا  ملاع  هنوگره  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  جح  دئاوف  زا  : » هک دندومن  رکذ 

«. دننکیم لقن  اجنآ  هدرب و  ناشموق  نایم  هب  سپس 
رد ٍۀَقِْرف ....  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ّلج : ّزع و  هّللا  لاق  امک  هک : دـندومن  داهـشتسا  هطبار  نیا  رد  رفن ، هیآ  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپس 

رابخا و باب  درد  هب  هیآ  نیا  هک  دوشیم  نشور  اذل  تسا و  هدش  لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  ثیدح  لقن  يارب  هک  دوشیم  هظحالم  اجنیا 
. دروخیم مه  تایاور 

؟ تسیچ ۀیآلا )...  فرص  یف  عفنی  الف  داحآلا ، نم  اهّنکل   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
دحاو ربخ  اب  تسا و  دـحاو  ربخ  شدوخ  ناذاـش ، نبا  لـضف  ثیدـح  هکنیا  یکی  روکذـم : كاردتـسا  هب  تسا  خیـش  بناـج  زا  باوج  ود 

. تسا رود )  ) مزلتسم هک  ارچ  درک ، تباث  ثیدح  لقن  هب  تبسن  ار  هیآ  لومش  ناوتیمن 
؟ تسا رود  لضف  ثیدح  هطساو  هب  ثیدح  لقن  هب  تبسن  هیآ  لومش  تابثا  ارچ  * 

: اریز
. ثیدح لقن  هب  تبسن  هیآ  لومش  رب  تسا  فقوتم  لضف ، ربخ  نیمه  هلمج  زا  دحاو ، ربخ  قلطم  ّتیجح  یفرط  زا  - 1

فقوتم ّتیجح  سپ  لومـش . رب  نآ  تلالد  لـضف و  ربخ  ّتیجح  رب  تسا  فقوتم  زین ، ثیدـح  لـقن  هب  تبـسن  هیآ  لومـش  یفرط  زا  و  - 2
: رگید ترابع  هب  تسا  ّتیجح  رب  فّقوتم  لومش  لومش و  رب  تسا 

. تسا حیرص  رود  نیا  و  هسفن . یلع  ءیشلا  فقوت  ینعی : ّتیجح  رب  تسا  فقوتم  ّتیجح 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  زین  لضف  ثیدح  رد  هکنیا  - 2

. دشابن یملع  هکنیا  ول  دشاب و  تّجح  ربخم  لوق  هکنیا  یکی 
تاراهظا زا  ناگدنونش  نیبطاخم و  دراوم ، يرایـسب  رد  هک  يوحن  هب  تسا  هدوب  دایز  هقطنم  ره  زا  ابلاغ  ورهّکم  دارفا  دادعت  هکنیا ، یکی  و 

. دندومنیم لصاح  نیقی  ماما  مالک  یعقاو و  مکح  هب  اهنآ 
189 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا رگید  لامتحا  زا  ياوقا  لامتحا  نیا  و  دحاو ، ربخ  باب  زا  هن  دنکیم و  لمع  ملع  يور  زا  بطاخم  هک  تساجنیا  رد 
؟ دومنن ملع  هب  دیقم  ار  لوبق  لضف ، ثیدح  ارچ  * 

لوق هب  هدومن و  مدـع  هب  قحلم  ار  ردان  ذاش و  لوق  اذـل  هدوب و  روآملع  نایجاح  لوق  ابلاغ  هک  ارچ  هدـش ، بلاغ  رب  لمح  ثیدـح  نیا  اریز 
. تسا هدومرف  قلطم 

. درادن یبسانت  دحاو  تروص  هب  ثیدح  لقن  رابخا و  ماقم  اب  رفن  هیآ  هجیتن  رد 
؟ تسیچ خلا )...  یئاهبلا ...  انخیش  رکذ  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

هک تسا  هدومن  لقن  ار  يرتاوتم  هکلب  ضیفتـسم ، روهـشم و  يوبن  ثیدـح  شنیعبرا ، باتک  يادـتبا  رد  یئاهب  خیـش  باـنج  هک : تسا  نیا 
ّتیجح تابثا  رد  یخرب  هدومرف : سپـس  املاع .» اهیقف  هّللا  هثعب  اثیدـح  نیعبرا  یتّما  یلع  ظـفح  نم  : » هدومرفن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

. دناهدومن کّسمت  روبزم  ثیدح  هب  دحاو  ربخ 
؟ تسا هنوگچ  یئاهب  خیش  رظن  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  روبزم  ثیدح  هب  کّسمت  ّتیفیک  * 

: هک تسا  هنوگ  نیدب 
. تسا هدومرف  حدم  دنک ، ظفح  تّما  يارب  دزومایب و  ثیدح  هک  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  - 1
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[76 .] دیآ مزال  وغل  ّالا  نیبطاخم و  لوس  زا  تسا  ثیدح  لوبق  زاوج  شیاتس ، حدم و  نیا  همزال  - 2

ص189 ج4 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مه دـحاو  ربخ  لماش  قالطا  نیا  اب  و  تسا ) تسرد  لوبق  دـشاب  دّدـعتم  ای  رفن و  کی  ربخم  هچ  ینعی : ، ) دراد قـالطا  ثیدـح  نوچ  هاـگ ،

. تسین ربخ  ّتیجح  رد  رفن  هیآ  هب  لالدتسا  زا  رتمک  دحاو ، ربخ  ّتیجح  يارب  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  دیامرفیم : سپس  دوشیم .
؟ تسیچ یئاهب  خیش  بلطم  نوماریپ  يراصنا  خیش  رظن  * 

. تسا فیعض  مه  هیآ  هب  لالدتسا  تسا ، فیعض  روکذم  ثیدح  هب  لالدتسا  هک  روطنامه  هک : تسا  نیا  یئاهب  خیش  دارم  دیامرفیم :
؟ تسا هنوگچ  ثیدح  تلالد  رد  خیش  هشدخ  * 

: هک تسا  هنوگ  نیدب 
ملعلاب ادـّیقم  ای  و  یّنظ ) هچ  یملع ، هچ   ) تسا زیاج  اقلطم  لوبق  ایآ  یلو  تسا ، ثیدـح  لوبق  زاوج  رب  لیلد  ربمایپ  حدـم  هک  تسا  تسرد 

؟ تسا زیاج  لوبق ،
ردق دیاب  دوشیم ، لمجم  مالک  هک  اجنآ  دوشیم . لمجم  مالک  اذـل  لامتحا و  ود  ره  هدـنریگربرد  تسا و  تکاس  ثیدـح  تهج ، نیا  زا 

. تشذگ نآ  حرش  هک  دوب  دراو  زین  رفن  هیآ  هب  لاکشا  نیمه  نیع  هصالخ  دومن . لمع  نآ  هب  تفرگ و  ار  نّقیتم 
190 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: یلاعت هلوق  ربخلا ، ّتیجح  یلع  ةّدعلا  یف  خیشلل  اعبت  ۀعامج ، اهب  ّلدتسا  یّتلا  تایآلا  ۀلمج  نم  و 

[77] َنُونِعاَّللا ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
: هیف بیرقّتلا  و 

. راهظالا دنع  لوبقلا  بوجو  مزلتست  نامتکلا  ۀمرح  ّنا  نم  رفّنلا ، ۀیآ  یف  هانّیب  ام  ریظن 
: همجرت

( نامتک هیآ  هب  کّسمت  )

هراشا

هفیرش هیآ  دناهدرک ، لالدتسا  نآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  یسوط ، خیش  زا  تعباتم  هب  نییلوصا ) زا   ) یتعامج هک  یتایآ  هلمج  زا  و 
: دیامرفیم هک  تسا  نامتک 

دنوادخ و دنرادیم ، ناهنپ  یفخم و  میدومن  راکشآ  میرک  نآرق  رد  اهنآ  يارب  لزان و  مدرم  رب  تیاده  تانّیب و  زا  ام  ار  هچنآ  هک  یناسک 
. دنیامنیم نعل  ار  اهنآ  ناگدننکتنعل 

( لالدتسا بیرقت  )

شاهمزال دـشاب ، بجاو  شراهظا  مارح و  ّقح  نامتک  یتقو  هکنیا : رب  ینبم  میدومن  رفن  هیآ  رد  هک  تسا  ینایب  ریظن  نامتک ، هفیرـش  هیآ  هب 
وغل و رما  نامتک ، تمرح  راهظا و  بوجو  هک  دیآیم  مزال  ّالا  دنتـسه و  نآ  شریذـپ  لوبق و  هب  مزلم  نارگید  راهظا ، زا  سپ  هک  تسا  نیا 

. دشاب ياهدوهیب 
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191 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ هفیرش  هیآ  رد  نامتک  زا  دارم  * 
لوق هب  دنتـسنادیم و  یبوخ  هب  ار  نآ  تاروت  هب  نایانـشآ  دوب و  هدـش  نایب  تاروت  رد  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  ياههناشن  مئـالع و  ناـمتک 

: نآرق
زاب و  دندومنیم . نامتک  ار  راکـشآ  تقیقح  نیا  اهتجاجل و ...  تابـصعت و  يور  کلذعم  دنتخانـشیم ، دوخ  نادنزرف  دننامه  ار  ربمایپ 

 .... ْمُهُسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  نآرق : لوق  هب  مه 
؟ دینک نایب  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  باب  رد  نامتک  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  ّتیفیک  * 

: نامتک هفیرش  هیآ  هک  تسا  وحن  نیدب 
؟ ارچ دراد . تلالد  قح  نامتک  تمرح  رب  هیقباطم  هیظفل  تلالد  هب  - 1

. تسا تمرح  لیلد  دوخ  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  ناگتشرف  ادخ و  نعل  متاک ، تازاجم  نامتک ، لابند  هب  اریز 
. دراد تلالد  قح  راهظا  بوجو  رب  ّصخالا ) ینعملاب  نّیب  مزال   ) هّیمازتلا هّیظفل  تلالد  هب  و  - 2

: هکنیا رب  دراد  تلالد  هفرص  هّیلقع  تلالد  هب  و  - 3
وغل راهظا  بوجو  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  هنرگو  دشاب  بجاو  نیبطاخم  رب  مه  قح  لوبق  دـیاب  سپ  تسا ، بجاو  نایاناد  رب  قح  راهظا  رگا 

. دشاب
. هلثم موزلملاف  لطاب  مزاللا  و 

: دیوگیم هیآ  هاگنآ 
مالک قالطا  هب  اذل  دشاب و  یملع  راهظا  دیاب  امتح  دنک  دیقم  هکنیا  نودب  تسا  بجاو  راهظالا  دنع  ّقح  ربارب  رد  ندش  میلست  قح و  لوبق 

: میئوگیم هدرک  کّسمت 
. یملع ریغ  هچ  دشاب و  یملع  راهظا  هچ  اقلطم  تسا  بجاو  قح  لوبق  قح ، راهظا  ماگنه 

زا سپ  يوار  رب  ثیداحا  نیا  ناـمتک ، هفیرـش  هیآ  مکح  هب  سپ  تسا . مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هرداـص  راـبخا  تاـنّیب ، هلمج  زا  لاـح 
. تسا مارح  موصعم  زا  ندینش 

. تسا دحاو  ربخ  ّتیجح  يانعم  نیا  تسا و  بجاو  مه  لوبق  سپ  تسا ، بجاو  راهظا  هجیتن : رد 
192 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
بیقع ملعلا  لصحی  مل  نإ  لوبقلا و  بوجول  اهیف  ضرعتلا  مدع  اهتوکـس و  نم  رفنلا ، ۀـیآ  یف  نیلّوألا  نیداریالا  نم  انرکذ  ام  اهیلع : دری  و 
سیل سانلل  ّقحلا  راهظاب  هریغ  رمأ  نم  ّناف  هراهظإ ، بجی  هنامتک و  مرحی  يذلا  رمألاب  اهنم  دافتـسملا  لوبقلا  بوجو  صاصتخا  وا  راهظالا 
قباطی مل  نإ  هلوقب و  لمعلا  بوجو  ادـّبعت و  رهظملا  لوق  ۀـّیّجح  سیـسأت  باطخلا  هذـه  لثمب  دـیری  و ال  ّقحلاب ، سانلا  لمع  اـّلإ  هدوصقم 

. ّقحلا
ّنأ مولعم  و  ۀیروتلا ، یف  کلذ  مهل  هّللا  نّیب  ام  دعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  تامالعل  دوهیلا  نامتک  ۀـیآلا  دروم  ّنأ  انرکذ : امل  دهـشی  و 

دوصقملا ّنأ  یلع  الیلد  کلذ  لعج  نکمأ  ابلاغ  ملعلا  هلوق  دـیفی  ـال  نم  یلع  راـهظالا  بجو  ول  معن  ّنظلاـب . اـهیف  یفتکی  ـال  ةّوبنلا  تاـیآ 
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. وغللاک مالکلا  اذه  ءاقلإ  نوکی  الئل  ملعلا ، دفی  مل  نإ  هلوقب و  لمعلا 
ۀماقإ بوجو  ۀیآب  و  ّنهقیدصت ، بوجو  یلع  ءاسنلا - یلع  ماحرألا  یف  ام  نامتک  میرحت  ۀـیآ  نم  مّدـقت - امب  لالدتـسالا  نکمی  انه  نم  و 

. نیرهظملا دّدعت  نم  ّقحلا  حوضو  ءاجر  لجأل  راهظالا  بوجو  نوک  ناکمإ  عم  ۀماقالا ، دعب  اهلوبق  بوجو  یلع  ةداهشلا 
193 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( نامتک هیآ  هب  لالدتسا  رب  لاکشا  )

هراشا

. تسا دراو  زین  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  رب  میدرک  دراو  رفن  هیآ  هب  لالدتسا  رب  هک  يداریا  ود 
. دوشن لصاح  ملع  رذنم  مالک  راهظا  لابند  هب  هچرگا  يرهظم ، ره  زا  لوبق  قلطم  بوجو  رد  هیآ ، نیا  ندوب  تکاس  لیلد  هب  - 1

، صخش کی  یتقو  اریز  تسا ، بجاو  شراهظا  مارح و  شنامتک  هک  يرما  هب  تسا ) هیآ  نیا  زا  دافتـسم  هک   ) لوبق بوجو  صاصتخا  - 2
، یباطخ نینچ  زا  شدارم  تسا و  عقاو  ّقح و  هب  لمع  افرـص  شدوصقم  مدرم ، يارب  قح  ندرک  نشور  راهظا و  هب  دـنکیم  رما  ار  يرگید 

. دشابیمن دشابن ، قباطم  عقاو  اب  هکنیا  ول  و  وا ، لوق  هب  لمع  بوجو  دّبعت و  وحن  هب  رهظم  لوق  ندوب  تّجح  سیسأت 

( روکذم لاکشا  رب  داهشتسا  )

: هک تسا  نیا  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  رب  دهاش  و 
نایب تاروت  رد  اهنآ  يارب  یلاعت  يادخ  هکنیا  زا  دعب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ياههناشن  تسا  دوهی  ندومن  نامتک  هیآ ، دروم 

. تسین یفاک  اهنآ  رد  ّنظ  هب  ءافتکا  هک  تسا  يروما  زا  توبن  مئالع  تایآ و  رد  هک  تسا  نشور  دومرف و 
راهظا بوجو   ) نآ سفن  نداد  رارق  دوشیمن ، لصاح  ملع  نارگید  يارب  شربخ  هتفگ و  زا  هک  دـشاب  بجاو  یـسک  رب  نآ  راهظا  رگا  هلب ،

هچ دشابن ، ملع  دیفم  شمالک  هکنآ  ول  هدوب و  يو  لوق  هب  ندرک  لمع  دارم  هک ، تسا  نآ  زا  یکاح  تسین ) روآملع  شلوق  هک  یـسک  رب 
، تشذگ هک  یلالدتـسا  هب  ناوتیم  رطاخ  نیدب  و  دشابیم . ياهدوهیب  وغل و  رما  راهظا  باجیا  مالک و  نیا  ءاقلا  تروص  نیا  ریغ  رد  هکنآ 
رب تسا  یلیلد  ناـمتک ) هفیرـش  هیآ  رد   ) ناـشمحر رد  عقاو  ضراوـع  تـالاح و  زا  ناـنز  ندوـمن  ناـمتک  میرحت  هکنیا : هب  دوـمن  کّـسمت 

. ناشیا قیدصت  بوجو 
زا دـعب  تداهـش  لوبق  بوجو  موزل و  رب  ُُهْبلَق ) ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  َةَداهَّشلا  اوُُمتْکَت  ینعی ال   ) تداهـش هماـقا  بوجو  رب  لاد  هیآ  هب  زین  و 

تداهش هماقا  بوجو  نامتک و  میرحت  دوشن ، هدافتـسا  نآ  زا  لوبق ، موزل  قیدصت و  بوجو  رگا  هک  اریز   ) دومن لالدتـسا  نآ ، ندش  هماقا 
: تسا نکمم  هکنیا  اب  دوب ) دهاوخ  هدوهیب  وغل و 

. نیرهظم رثکت  دّدعت و  رثا  رد  تسا  قح  ینشور  حوضو و  هب  دیما  رطاخ  هب  يو ) قح  رد   ) راهظا بوجو  الامتحا 
194 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا )...  یف ...  نیلّوالا  نیداریالا  نم  انرکذ  ام  اهیلع : دری   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
اذل و  دناهدنام . باوج  نودب  هدوب و  دراو  زین  نامتک  هیآ  هب  لالدتسا  رب  و  دوب ، دراو  رفن  هیآ  هب  هک  تسا  یخساپ  نودب  تالاکشا  یـسررب 

. دشابیمن دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  زا  مه  نامتک  هیآ 
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؟ تسیچ خیش  رظن  زا  نامتک  هیآ  هب  لالدتسا  رب  لّوا  لاکشا  * 
: هک تسا  رارق  نیدب  بلطم  لصاح  تسا و  رفن  هیآ  لّوا  لاکشا  نامه 

اقلطم راهظالا  دـنع  بجاو  لوبق  ایآ  نکل  بجاو ، زین  راـهظالا  دـنع  قح  لوبق  بجاو ، قح  راـهظا  مارح ، قح  ناـمتک  روبزم ، هیآ  مکح  هب 
؟ دشاب یملع  راهظا  دیاب  هکنیا  ای  و  یملع ) ریغ  هچ  دشاب و  یملع  راهظا  هچ   ) تسا

هک لالدتـسالا . لطب  لامتحالا  ءاج  اذإ  تسا و  لامتحا  ود  ياراد  هیآ  اذـل  و  تسا ، تکاس  هدوبن و  نایب  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  هیحان  نیا  زا 
. تشذگ رفن  هیآ  رد  نآ  نایب 

؟ تسیچ خیش  رظن  زا  نامتک  هیآ  هب  لالدتسا  رب  هدراو  لاکشا  نیمود  * 
: هک انعم  نیدب  تسا ، رفن  هیآ  مّود  لاکشا  نامه 

هتشاد قح  هب  ملع  هچ   ) اقلطم ار  رهظم  لوق  شریذپ  لوبق و  رب  هدوبن و  ربخ  ّتیجح  مان  هب  يرهاظ  مکح  کی  سیـسأت  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ 
: هکنیا رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  هکلب  تسا ، هتساوخن  هن ) ای  یشاب 

زارحا هب  طونم  یمیلـست ، نینچ  لاـح  تسا  بجاو  یعقاو  ّقح  لاـبق  رد  مه  میلـست  بجاو و  یعقاو  ّقح  راـهظا  مارح ، یعقاو  ّقـح  ناـمتک 
رفن هیآ  رد  هک  یناـیب  هب  دـحاو ، ربـخ  باـب  رد  هک  تسا  رهظم  قدـص  هب  نیقی  رب  بترتـم  عوـضوم  زارحا  و  تسا ، یعقاو ) ّقـح   ) عوـضوم

: هکنیا بلطم  لصاح  درادن . دوجو  تشذگ ،
. دشاب یملع  دیاب  راهظا  ینعی  راهظا ، رد  تسا  ملع  رابتعا  هب  قطان  هکلب  تسا ، تکاس  قوف  هلئسم  هب  عجار  اهنت  هن  نامتک ، هیآ 

؟ تسیچ مّود  لاکشا  رد  ریخا  بلطم  رب  خیش  دهاش  * 
مزال ملع  يداقتعا  روما  رد  تسا و  يداـقتعا  يرما  هک  تسا ، مالـسا  ربماـیپ  توبن  ياـههناشن  هب  عجار  هکنآ  لوزن  نأـش  هیآ و  دوخ  دروم 

. دوب نآ  هب  هدننکلمع  دراوم  ریاس  رد  درکن و  لمع  شدوخ  دروم  رد  هفیرش  هیآ  هب  ناوتیمن  اذل  تسا ،
؟ تسیچ ملعلا )...  هلوق  دیفی  نم ال  یلع  راهظالا  بجو  ول  معن   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: تسا هدرک  بجاو  ار  راهظا  سدقم  عراش  هک  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا 
195 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ضیح رهط و  هب  تبسن  ماحرالا و  یف  ام  هب  تبسن  نز  لوق  لثم : - 1
تافلتم تمیق  نییعت  باب  رد  دحاو  هربخ  لوق  لثم : و  - 2

 ... یناج و ای  یلام و  قح  کی  رب  تداهش  باب  رد  لداع  ود  لوق  لثم : و  - 3
، دشاب وغل  راهظا  هک  دیآیم  مزال  هنرگو  دشاب  بجاو  دیاب  مه  لوبق  سپ  قلطم ، لوق  هب  مهنآ  هدش  بجاو  راهظا  هک  لاح  تفگ  ناوتیم 
رد دحاو  ربخ  باب  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  دـنرادن و  ماکحا  هب  یطبر  هدوب و  تاعوضوم  زا  یلک  روط  هب  نآ  لاثما  روکذـم و  دراوم  نکل 

. تسا ماکحا 
؟ تسیچ دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  نامتک  هیآ  هب  لالدتسا  رب  هدراو  لاکشا  نیموس  * 

، هن ای  یـسانشب  ار  قح  هچ  هن و  هچ  دوش ، لصاح  نیقی  وت  يارب  هچ  ینعی  دشاب  يدـّبعت  لوبق  بوجو  و  راهظا ، بوجو  دـیاش  هک  تسا  نیا 
. ینک لوبق  ار  شتاراهظا  تسا  بجاو  رهظم  راهظا  زا  سپ 

. دروخیم دحاو ) ربخ  ّتیجح  ینعی   ) ام ثحب  دروم  هلئسم  درد  هب  نامتک  هیآ  نیاربانب 
ّیلج رتحضاو و  قح  هجیتن  رد  هدش ، دایز  قح  رهظم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  بجاو  ار  راهظا  یلاعت  يادـخ  هک  دراد  ناکما  نکل 

. دبعت يور  زا  هن  دوشیم و  لمع  ملع  باب  زا  اذل  ددرگیم ،
. درادن دربراک  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  نامتک  هیآ  سپ 
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196 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: یلاعت هلوق  [ 78] نیرصاعملا ضعب  اهب  ّلدتسا  یّتلا  تایآلا  ۀلمج  نم  و 
[79] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 

ام ّلـک  لوبق  بجو  باوجلا  لوبق  بجو  اذإ  و  لاؤسلا - بوجو  یغل  اـّلإ  و  باوجلا - لوبق  بوجو  مزلتـسی  لاؤـسلا  بوـجو  ّنأ  یلع  ءاـنب 
اّمع ملعلا  لهأ  نم  وه  يذـّلا  يوارلا  لئـس  اذإف  اعطق ؛ هیف  لخد  لاؤسلاب ال  ۀّیقوبـسملا  ۀّیـصوصخ  ّنأل  هل ، اباوج  عقی  هنع و  لأسی  نأ  ّحـصی 

: ءادتبا هلوق  لوبق  بجیف  ۀـیآلا ، مکحب  لوبقلا  بجو  اذـک ، لوقی  هتعمـس  ّینأب  باجأف  ۀـعقاولا  صوصخ  یف  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  نع  هعمس 
امک هلوق ، لوبق  بجوأ  لاؤسلا  بوجو  ّنأ  ال  هنع ، لاؤسلا  بجوأ  يّذلا  وه  هلوق  ۀّیّجح  ّنأل  اذـک ،» لوقی  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  تعمـس  ّینإ  »

. یفخی ال 
: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  رد  لاؤس  هیآ  هب  لالدتسا  )

هراشا

: تسا یلاعت  قح  هدومرف  نیا  دناهدومن ، لالدتسا  نادب  دحاو ) ربخ  ّتیجح  تابثا  رد   ) نیرصاعم زا  یخرب  هک  یتایآ  هلمج  زا  و 
: هکنیا رب  ینبم  دینک .) لاؤس  شناد  ملع و  لها  زا  دینادیمن  رگا  )

بجاو لاؤس ) هب  قوبـسم   ) باوج لوبق  هک  یتقو  و  تسا . هدوهیب  وغل و  لاؤس  بوجو  هنرگو  دشاب  باوج  بوجو  مزلتـسم  لاؤس ، بوجو 
هب مکح  رد  هک  ارچ  تسا ، بجاو  شنتفگ  خـساپ  دراد ، ار  ندـش  عقاو  باوج  تینأـش  دوـش و  لاؤـس  نآ  زا  تسا  حیحـص  هچنآره  دـش ،

. دشابیمن لاؤس  هب  ّتیقوبسم  يارب  تیصوصخ  چیه  بوجو ،
مدینش شترـضح  زا  دیوگب  دوش ، عقاو  لاؤس  دروم  هدینـش ، ياهعقاو  صوصخ  رد  ماما  زا  هچنآ  زا  تسا ، ملع  لها  زا  هک  يوار  یتقو  سپ 

لاؤس دروم  هکنیا  نودب  ءادـتبا و  هک  مه  ینامز  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب ، بجاو  نآ  لوبق  هیآ  مکح  هب  رگا  دومرف ، نانچ  نینچ و  هک 
. تسا بجاو  شلوبق  نتفریذپ و  دندومرف ، نانچ  نینچ و  هک  مدینش  ماما  زا  دیوگب : رگا  دریگ ، رارق 

(. تسا هدش  وا  نخس  نتفریذپ  ّتلع  لاؤس  بوجو  هکنیا  هن  هدش ، يو  زا  لاؤس  بجوم  وا  لوق  ندوب  تّجح  هکنیا  لیلد  هب  )
197 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هیآ  مادک  هدش  لالدتسا  نادب  دحاو  ربخ  ّتیجح  باب  رد  هک  ياهیآ  نیمراهچ  * 
رگا َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـسَف  ینعی  دـنراد  دوجو  هیآ 7  ءاـیبنا  هیآ 43 و  لـحن  هروس  ود  رد  هک  تسا  لاؤـس  هفیرـش  هیآ 

. دیسرپب شناد  لها  زا  دینادیمن 
؟ دیهد حیضوت  نآ  هب  نیلدتسم  طسوت  ار  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

: هک تسا  وحن  نیدب 
. تسا هدش  لاؤس  هب  رما  هفیرش ، هیآ  رد 

. دراد بوجو  رب  تلالد  رما  هغیص 
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. دراد لاؤس  بوجو  رب  تلالد  یقوطنم  روهظ  هب  هفیرش  هیآ  سپ 
لها رب  خساپ  رگا  ینعی  دـشاب  بجاو  شناد  لها  رب  زین  خـساپ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب ، بجاو  لهاج  یماع و  درف  رب  لاؤس  رگا  لاح 

دریگیمن تروص  عراش  يوس  زا  تسا و  حـیبق  هدوهیب ، وغل و  راک  تسا  هدوهیب  وغل و  عراش  يوس  زا  لاؤس  باـجیا  دـشابن ، بجاو  شناد 
. تسا بجاو  عراش  يوس  زا  شناد  لها  رب  خساپ  سپ 

باجیا هک  دیآیم  مزال  ّالا  دشاب و  بجاو  لئاس  رب  مه  لوبق  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب . بجاو  ملاع  رب  لاؤس  هب  نداد  خساپ  رگا  لاح :
. لاحم میکح  يالوم  زا  شرودص  تسا و  حیبق  هدوهیب  وغل و  راک  دشاب . هدوهیب  وغل و  ملاع  رب  باوجلا 

. ّنظ هچ  مینک  ادیپ  ملع  ملع ، لها  خساپ  زا  هچ  اقلطم ، تسا  بجاو  لئاس  رب  مه  باوج  لوبق  سپ 
: میئوگیم مینکیم و  قیبطت  هیف  نحن  ام  رب  یلک  ياربک  کی  ناونع  هب  ار  روبزم  هجیتن  لاح :

لها هک  وا  زا  تسا ، بجاو  نارگید  رب  تسا  ملاع ) ینعی :  ) رکذ لها  هدینـش  ناشیا  زا  ار  یثیدح  بایفرـش و  ماما  تمدـخ  هب  هک  یـسک 
. دننک لاؤس  تسا  ملع )  ) رکذ

. دشابن روآملع  خساپ  ول  تسا و  بجاو  تسا  لئاس  هک  وا  رب  لوبق  تسا و  ملع  لها  هک  وا  رب  باوج  سپ 
؟ لاؤس نودب  ای  دشاب  لاؤس  هب  خساپ  رد  هک  تسا  نیا  زا  معا  مالک  غالبا  باوج و  بوجو  ایآ  * 

ای دوش  لاؤس  نآ  زا  هکنآ  زا  معا  تسا ، بولطم  لئاس  هب  شغالبا  باوج و  نآ  ندومن  وگزاـب  دـشاب ، بجاو  لاؤس  باوج  ملاـع  رب  یتقو 
؟ هن

: نیاربانب
رارق لاؤس  هب  قوسم  ول  تسا و  مزال  شندرک  وگزاب  دشاب ، هتـشاد  ار  ندش  عقاو  باوج  ّتیحالـص  نآ  زا  لاؤس  تینأش  هک  یبلطم  ره  - 1

. دریگن
198 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدوهیب  وغل و  راهظا  بوجو  الا  و  تسا ، بجاو  مزال و  هدنونش  رب  شنتفریذپ  دشاب ، بجاو  یبلطم  نینچ  راهظا  یتقو  - 2
. نانچ نینچ و  دومرف  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  دیوگب  لاؤس  هب  تیقوبسم  نودب  ءادتبا و  یملع ، لها  يوار  رگا  سپ 

. تسا تّجح  يو  مالک  هک  ارچ  تسا ، بجاو  نیعمتسم  رب  نآ  لوبق 
اب نکل  دوشیمن ، لـماش  دوشیمن ) عقاو  لاؤس  دروـم  هک   ) ار تاـیاور  زا  شخب  نیا  یظفل  روـهظ  هب  لاؤـس  هیآ  هچرگا  رگید : تراـبع  هب 

؟ ارچ دریگیم . ربرد  زین  ار  اهنآ  طانم  حیقنت 
یتیـصوصخ لاؤس  هب  ندوب  قوبـسم  اـّلا  و  رکذ ، لـها  لوق  تیجح  زا  تستراـبع  باوج ، لوبق  بوجو  نآ  لاـبند  هب  لاؤس و  بوـجو  اریز 

. درادن
لوبق دوش ، بجاو  لاؤس  نوچ  هکنیا  هن  لوبقلا ، بجی  سپـس  لاؤسلا و  بجی  تسا ، تّجح  يوار  رکذ و  لها  لوق  نوچ  رگید ، ترابع  هب 

. دوشیم بجاو  مه 
. تشاد دهاوخ  دوجو  دنتسین  لاؤس  باوج  رد  هک  مه  یتایاور  ریاس  رد  طانم  نیا  دشاب ، يوار  لوق  ّتیجح  طانم ، رگا  سپ 

. تسا يواسم  اعّدم  اب  لیلد  هکلب  تسین ، اعّدم  زا  ّصخا  لیلد  نیاربانب  دوب . دهاوخ  تّجح  زین  تایاور  نآ  طانم  نیمه  اب  سپ 
199 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
و ساّبع ، نبا  نع  امک  باتکلا - لهأ  ءاملع  ةدارإ  قایـسلا  یـضتقمب  اهرهاظف  ۀـیآلا  رهاـظب  ناـک  نإ  لالدتـسالا  ّنأ  [: 80] ـالّوأ هیلع  دری  و 

: لحنلا ةروس  یف  روکذملا  ّنإف  [- 81] ةداتق و  نسحلا ، و  دهاجم ،
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[82] ُِربُّزلا َو  ِتانِّیَْبلِاب  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 
: ءایبنألا ةروس  یف  و 

[83] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ام  َو 
یف دـقع  دـق  مالّـسلا و  مهیلع  ۀـمئألا  مه  رکذـلا  لهأ  ّنأ  ۀضیفتـسملا  رابخألا  یف  درو  ّهنأ  الّوأ : هیفف : اهقایـس  نع  رظنلا  عطق  عم  ناک  نإ  و 

[85] مالّسلا هیلع  ّیلع  نع  عمجملا  یف  هلسرأ  دق  و  [، 84] کلذل اباب  یفاکلا  لوصا 
. یقابلا یف  اهضعب  فعض  اهضعب و  یف  ةاورلا  ضعب  كارتشا  یلع  ءانب  دنسلا ، فعضب  رابخألا  هذه  [ 86] انخیاشم ضعب  ّدر  و 

وا ۀنسح  [، 88] یمرضحلا رکب  یبا  ۀیاور  و  ظحالف ، [- 87] ءاّشولا ملسم و  نب  دّمحم  اتیاور  امه  و  ناتحیحص - اهنم  نیتیاور  ّنأل  رظن ، هیف  و 
. اعطق حدقی  فعض و ال  نم  ولخت  اهنم ال  [، 89] رخآ تایاور  ثالث  معن  ۀقثوم ،
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: همجرت

( لاؤس هیآ  هب  لوصف  بحاص  لالدتسا  هب  خیش  تاداریا  )

هراشا

، هدـش هدارا  باتک  لها  ياملع  شقایـس ، ياضتقم  هب  هیآ  رهاظ  زا  دـشاب ، هیآ  رهاـظ  هب  دـحاو  ربخ  ّتیجح  تاـبثا  رد  لالدتـسا  رگا  ـالوا :
: هک تسا  هدش  رکذ  نینچ  لحن  هروس  رد  هکنآ  هچ  هدش ، لقن  روطنیا  ةداتق  نسح و  دهاجم و  سابع و  نبا  زا  هچنانچ 

. دیسرپب شناد  لها  زا  ار  انعم  نیا  دینادیمن  رگا  سپ  میدومن ، یحو  ناشیا  هب  هک  ار  ینادرم  رگم  میداتسرفن  دّمحم  يا  وت  زا  شیپ  ام  و 
. تسا یتالاکشا  لالدتسا )  ) نآ رد  سپ  دوش  عقاو  لالدتسا  دروم  شقایس  زا  رظن  عطق  اب  رگا  و 

( لّوا لاکشا  )

نیا رد  ار  یباب  یفاک  لوصا  رد  مه  ینیلک  بانج  هکنانچ  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  همئا  نامه  رکذ ، لها  هک  تسا  هدمآ  ضیفتـسم  رابخا  رد 
. تسا هداد  رارق  انعم 

زا یخرب  تسا و  هدرک  لقن  السرم  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نومضم  نیمه  هب  ار  یتیاور  نایبلا  عمجم  رد  مه  یسربط )  ) مالـسالا نیما  بانج  و 
و فیعض ، ریغ  فیعض و  نیب  رابخا  نیا  تاور  كارتشا  رب  انب  هتبلا  دناهدرک ، ّدر  دنس  فعـض  هطـساو  هب  ار  رابخا  نیا  ام  دیتاسا  ناگرزب و 

. رابخا یقب  ام  رد  تاور  یخرب  فعض 
سپ دنتـسه ، حیحـص  ءاّشو  تیاور  ملـسم و  نب  دـمحم  تیاور  ینعی : تایاور  نیا  زا  تیاور  ود  اریز  تسا ، هشقاـنم  رظن و  قوف  مـالک  رد 

. تسا دامتعا  لباق  اذل  قثوم و  ای  تسا و  نسح  ای  یمرضح ، رکب  یبا  تیاور  دینک و  هظحالم  ار  اهنآ 
. دنشابیمن مه  حداق  رضم و  نکل  دنتسین و  فعض  زا  یلاخ  ثیداحا  رابخا و  نیا  زا  رگید  تیاور  هس  هلب ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا )...  ۀیآلا ...  رهاظب  ناک  نا  لالدتسالا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 
: هدومرف لحن  هروس  رد  هکنانچ  تسا  یلیذ  ردص و  ياراد  هفیرش  هیآ  هک  تسا  نیا 

ءایبنا هروس  رد  ار  لیذ  نیا  هچرگا  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
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. درادن
؟ قایس زا  رظن  عطق  اب  ای  دریگیم و  تروص  هیآ  لیذ ) ردص و  ینعی :  ) قایس نتفرگ  رظن  رد  اب  امـش  لالدتـسا  نیا  هک  دسرپیم  خیـش  لاح 

: تسا لاکشا  ياراد  دشاب  هک  کیره  ظاحل  اب  امش  لالدتسا 
: هک تسا  نیا  شلاکشا  دشاب ، مالک  ّلک  هب  قایس )  ) لیذ ردص و  نتفرگ  رظن  رد  اب  امش  لالدتسا  رگا  - 1

هیآ رظن  دروم  ناشیا  افرـص  باتک و  لها  زا  سانلا  ماوع  تسا و  دوهی  ءاملع  هب  طوبرم  نآ ) زا  لـبق  تاـیآ   ) شردـص هظحـالم  هب  هیآ  نیا 
يادـخ رگا  دـنتفگیم : ربمایپ  بیذـکت  ماقم  رد  شیرق  رافک  هک  دـناهدروآ : نیرّـسفم  هچنانچ  يوار  تیاور و  باـب  هب  طوبرم  هن  تسا و 

: دیامرفیم ناشیا  ّدر  رد  یلاعت  قح  دتسرفب و  هکئالم  زا  هک  یتسیاب  دتسرفیم ، ربمایپ  یلاعت 
اذل دننک و  لاؤس  شیوخ  ءاملع ، زا  دنالهاج  ای  كاش و  هلئـسم  نیا  رد  ناشیا  رگا  دـناهدوب و  مدآ  ینب  زا  یلاجر  وت  زا  لبق  ناربمایپ  مامت 

. دومن لالدتسا  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  هفیرش  هیآ  نیا  هب  ناوتیمن  رظنم  نیا  زا 
هک تسا  لاکشا  هس  ياراد  یلالدتسا  نینچ  تسا ، یّلک  مالک  نیا  دوخ  هب  و  لیذ ) ردص و   ) قایس زا  رظن  عطق  اب  امـش  لالدتـسا  رگا  و  - 2

: هک دوشیم  هدافتسا  هنوگنیا  تسا ، هدش  دراو  هک  يرایسب  رابخا  زا  تسا : لیذ  حرش  هب  روکذم  نتم  رد  لوا  لاکشا 
. نارگید هن  تسا و  مالّسلا  مهیلع  همئا  صوصخ  رکذ  لها  زا  دارم 

زا نیارباـنب  ملع . ریغ  هب  دـّبعت  هب  هن  دـنکیم و  لـمع  دوخ  ملع  هب  لـئاس  هجیتـن  رد  تسا  موصعم  هک  ارچ  تسا  روآنیقی  ماـما  لوق  هاـگنآ 
. دشاب تّجح  مه  لداع  یّنظ  ربخ  هک  دیآیمن  مزال  ناشیا  هدومرف  ّتیجح 

؟ تسیچ دنسلا )...  فعضب  رابخالا  اذه  انخیاشم  ضعب  ّدر  و   ) ترابع زا  دارم  * 
تسا قساف  لداع و  نایم  كرتشم  اهنآ  نایوار  هکنیا  ای  دنالاکشا و  هب  التبم  اعون  تایاور  نیا  هکنیا  رب  ینبم  خیش  بلطم  رب  تسا  یلاکشا 

. داد صاصتخا  نیموصعم  هب  ار  هیآ  قالطا  تایاور ، نیا  هطساو  هب  ناوتیمن  سپ  تسا . فیعض  امیقتسم  نآ  يوار  هکنیا  ای  و 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

هجیتن رد  تسا  قثوم  ای  نسح  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  تیاور  شش  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
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. تسا دنسلا  فیعض  مه  تیاور  هس  تسا و  هحیحص  اهنآ  زا  ياتود  دشابیم ، دامتعا  لباق 
؟ تسا تیاور  نیمادک  ءاشولا )...  ملسم و  نب  دمحم  اتیاور  امه  و   ) ترابع رد  تیاور  ود  زا  دارم  * 

: هک تسا  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  یفاک  باتک  رد  یلوا  تیاور  - 1
. يراصّنلا دوهیلا و  مّهنا  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ّلج  ّزع و  هّللا  لوق  ّنا  نومعزی  اندنع  نم  ّنا  لاق :

. نولوئسملا نحن  رکذلا و  لها  نحن  هردص  یلا  هدیب  لام  ّمث  لاق : مهنید ، یلا  مکنوعدی  اذإ  لاق :
: هک هدومرف  لقن  هنوگنیا  روکذم  باتک  رد  زین  ار  مود  تیاور  و  - 2

: مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبا  انالوم  نع  ءاشو ، نع 
مهرما انیلع  سیل  ام  انتعیش  یلع  مهتعیـش و  یلع  سیل  ام  ضرفلا  نم  ۀمئألا  یلع  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  لاق  لوقی : هتعمـس  لاق :

. انولأسی ّنا  ّلج  ّزع و  هّللا 
.* َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  لاق :

. انکسمأ انئش  نا  انبجأ و  انئش  نا  باوجلا  انیلع  سیل  انولأسی و  نا  مهرماف 
؟ تسا تیاور  مادک  یمرضح  رکب  یبا  تیاور  زا  دارم  * 

: تسا هدش  تیاور  لیذ  وحن  هب  هک  یفاک  فیرش  باتک  رد  تسا  یتیاور 
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ینرضحی ام  ۀلئسم ، نیعبس  کل  ترتخا  كادف ، هّللا  ینلعج  لاقف  تیمکلا ، وخا  درولا  هیلع  لخد  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  یبا  دنع  تنک  لاق :
. ةدحاو ۀلئسم  اهنم 

: یلاعت هّللا  لوق  لاق : یه ، ام  و  لاق : ةدحاو ، اهنم  ینرضح  دق  یلب  لاق : درو . ای  ةدحاو  و ال  لاقف :
؟ مه نم  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 

. انیلا كاذ  لاق : انوبیجت ؟ نا  مکیلع  تلق : معن . لاق :
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: نتم
یف لاقی  امک  ادـّبعت ، باوجلاب  لـمعلل  لاؤسلا  بوجو  ـال  ملعلا ، لیـصحت  بوجو  ملعلا  مدـع  دـنع  لاؤسلا  بوجو  نم  رهاـظلا  ّنأ  اـیناث : و 

دّبعتلاب اهیف  ذخؤی  یّتلا ال  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  تامالع  نیدـلا و  لوصا  یف  ةدراو  ۀـیآلا  ّنأ  هدـّیؤی  و  الهاج . تنک  نإ  لس  فرعلا :
. اعامجإ

ملع نم  قلطم  سیل  ملعلا  لهأ  نم  دارملا  ّنإ  انلق : هنم ، ملعلا  لوصحل  ال  باوجلاب ، دّبعتلل  لاؤسلا  بوجو  ةدارإ  یلع  هلمح  مّلـس  ول  اثلاث : و 
ناونعلا اذه  بلس  ّحصی  ّهنأ  عم  رـصبلا ، عمـسلا و  قیرط  نم  ول  ءیـشب و  ملاع  ّلک  لوق  ۀّیّجح  یلع  ّلدل  ّالإ  مامالا و  نم  ۀیاور  عامـسب  ول  و 

مه اّمع  مهلاؤس  وه  مهباوجب  دـّبعتلا  ةدارإ  یلع  ءانب  ملعلا  لـهأ  لاؤس  بوجو  نم  رداـبتملا  و  هرـصب . وا  هعمـسب  ائیـش  ّسحأ  نم  قلطم  نم 
. یّماعلا یلع  دیلقتلا  بوجو  یلع  ۀعامج  هب  کّسمت  اذل  و  دیلقتلا ، یف  ۀیآلا  لولدم  رصحنیف  هلثم . یف  ملعلا  لهأ  نم  نوّدعی  هب و  نوملاع 

: همجرت

( مود لاکشا  )

باوج هب  لمع  يارب  لاؤس  بوجو  موزل و  هن  و  تسا ، ملع  لیـصحت  بوجو  دوشیم  هدافتـسا  ملع  مدع  ماگنه  هب  لاؤس ، بوجو  زا  هچنآ 
لاؤس هفیرـش  هیآ  ار ، بلطم  نیا  دنکیم  دییأت  و  الهاج .» تنک  نا  لس  : » دوشیم هتفگ  فرع  رد  هچنانچ  ادـّبعت ، دوشیم ) هدینـش  هک  (ي 

مزال ملع  لیـصحت  هکلب  ، ) دومن افتکا  ناوتیمن  دّبعت  هب  ءاملع  عامجا  هب  نآ  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبن  ياههناشن  نید و  لوصا  رد 
(. تسا

( مّوس لاکشا  )

هراشا

: تفگ میهاوخ  دشاب  تسرد  ملع ، لیصحت  روظنم  هب  هن  باوج و  هب  ندومن  دّبعت  يارب  لاؤس ، بوجو  هدارا  رب  ار  هیآ  لمح  هک  ضرف  هب 
هک دیآیم  مزال  هنرگو  دـشابن ، هدینـش  موصعم  زا  ار  یتیاور  هک  دـشاب  نیا  هب  ول  و  تسین ، يزیچ  هب  ملاع  هاگآ و  قلطم  ملع ، لها  زا  دارم 
لاح و  دشابن ، ندید  ای  ندینـش و  قیرط  زا  شملع )  ) هکنآ ول  دراد و  عالطا  ملع و  يزیچ  هب  هک  یـسکره  لوق  ّتیجح  رب  دنک  تلالد  هیآ 

زا نهذ ) هب   ) ردابتم و  دراد . بلـس  تّحـص  دـننکیم ، ساسحا  ندـید  ای  ندینـش و  هب  ار  يزیچ  هک  یناسک  قلطم  زا  ملع  ناونع  اعطق  هکنآ 
يو هتشاد و  صّـصخت  رد  نآ  هب  ملاع  هک  تسا  يزیچ  زا  ندومن  لاؤس  ناشیا ، باوج  هب  ندومن  دّبعت  روظنم  هب  ملع  لها  زا  لاؤس  بوجو 

. دننک بوسحم  نآ  هب  ملع  لها  زا  ار 
دهتجم زا  یماع  دیلقت  بوجو  رب  هیآ  نیا  هب  شناد  لها  زا  یتعامج  رطاخ  نیدـب  دوشیم ، دـیلقت  بوجو  هب  رـصحنم  هیآ  لولدـم  نیاربانب 

. دناهدومن کّسمت 
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: نتم
ملعلا لهأ  نم  سیل  نم  ۀـیاور  لوبق  بجو  هتیاور  لوبق  بجو  اذإف  ملعلا . لـهأ  نم  يوارلا  ضرفن  اـّنأ   » نم مهّوتی  اـم  عفدـنی  اـنرکذ  اـمب  و 

«. بّکرملا عامجالاب 
ملعلا لهأ  نم  الاؤس  سیل  اهیف  هلوقب  دّبعتلا  مالّـسلا و  هیلع  مامإلا  نم  اهعمـس  یّتلا  ظافلألا  نع  ملعلا  لهأ  لاؤس  ّنأ  عافدـنالا : هجو  لصاح 

تاعومـسملا و لمـشی  ام  دارأ  دـق  نوکی  نأ  لمتحی  ال  ءاّبطألا ، وا  ملعت ، مل  اذإ  ءاهقفلا  لس  لاق : ول  ّهنأ  يرت  الا  ملعلا . لـهأ  مه  ثیح  نم 
. کلذ ریغ  و  ورمع ، مّلکت  و  دیز ، مایق  نم  ۀّیجراخلا  تارصبملا 

: همجرت

( مّهوت کی  عفد  )

هراشا

ياضتقم هب  دشاب و  ملع  لها  زا  يوار  هک  مینکیم  ضرف  ام  دیوگیم ) مّهوتم   ) هک مّهوت  نیا  میدومن ، رکذ  هک  یمّوس  لاکـشا  هطـساو  هب 
. بّکرملا عامجالاب  دشاب ، بجاو  دیاب  زین  ملع  لها  ریغ  يوار  تیاور  دوب  بجاو  يو  تیاور  لوبق  یتقو  هیآ 

( عفد لصاح  )

ظافلا رد  وا  لوق  هب  ندومن  دـّبعت  سپـس  هدینـش و  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یظافلا  ندومن  بلط  ندرک و  لاؤس  ملع  لـها  زا  هک  تسا  نیا 
. دوشیم هدرمش  يوار  زا  لاؤس  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  ملع  لها  وه  امب  ملع  لها  زا  لاؤس  روبزم ،

. بیبط زا  ای  سرپب و  هیقف  زا  ینادیمن  یتقو  دنیوگیم : يدرف  هب  هک  یماگنه  ینیبیمن  رگم 
مایق لثم : یجراخ  تارـصبم  تاعومـسم و  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هدنیوگ  دارم  هک  دـهدیمن  ار  انعم  نیا  لامتحا  ترابع ، نیا  زا  سکچـیه 

تسا يزیچ  نآ  ندومن  بلط  بیبط ، زا  ای  هیقف و  زا  لاؤس  هکلب  نک ، لاؤس  بیبط  ای  هیقف و  زا  یتشادن  ملع  مه  ورمع  نتفگ  نخـس  دیز و 
. دوش بوسحم  وا  نف  دشاب و  وا  صّصخت  رد  هک 

بکرم عاـمجا  هب  نآ  زا  سپ  نتـسناد و  بجاو  نتفریذـپ و  ار  شربخ  هیآ  ياـضتقم  هب  ندروآ و  رامـش  هب  ملع  لـها  زا  ار  يوار  نیارباـنب 
. دیآیمن شیپ  یفّلکت  ملع  لها  ریغ  يوار  تیاور  لوبق  بوجو  رب  ندرک  کّسمت 

205 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ملعلا ) لیصحت  بوجو  ملعلا  مدع  دنع  لاؤسلا  بوجو  نم  رهاظلا  ّنا   ) ترابع زا  دارم  * 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  هفیرش  هیآ  رد  هک  تسا  نیا 

. تسین فرص  دّبعت  زا  نخس  اذل  دینک و  لمع  دوخ  ملع  هب  هجیتن  رد  دینک و  ادیپ  ملع  ات  دینک  لاؤس  هک  دشاب  نیا  دارم  هکنیا  - 1
يور زا  دیاب  هکلب  هن ، ای  دروایب  ملع  امـش  يارب  هچ  دینک ، لمع  نآ  هب  هتفرگ  ار  باوج  سپـس  دینک و  لاؤس  هک  دـشاب  نیا  دارم  هکنیا  - 2

. دینک لمع  نآ  هب  دّبعت 
. ارچ مود ، لامتحا  رب  انب  نکل  دروخیمن ، دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  درد  هب  هیآ  لّوا ، لامتحا  رب  انب  لاح 

؟ تسا يوقا  قوف  لامتحا  ود  زا  کیمادک  خیش  رظن  هب  * 
. دوشیم لمح  نآرب  هیآ  تسا و  يوقا  لّوا  لامتحا 
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؟ تسیچ روکذم  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 
تامالع اب  هطبار  رد  هک  تسا  هیآ  لوزن  نأش  يرگید  تسا و  لّوا  لامتحا  ناـمه  ریبعت ، نیا  زا  نهذ  هب  رداـبتم  هک  ارچ  تسا ، رداـبت  یکی 

هک انمّلـس  یفرط : زا  تسا  ملع  لیـصحت  يارب  لاؤس  هکلب  درادن ، اج  دـّبعت  مه  نید  لوصا  رد  تسا و  نید  لوصا  زا  مهنآ  و  تسا ، ّیبّنلا 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذإ  میئوگیم : تسا  نیفرطلا  لمتحم  هک  اجنآ  زا  نکل  دشابن ، يوقا  لّوا  لامتحا 

؟ تسیچ ملعلا )...  لوصح  ام ال  باوجلاب  دّبعتلل  لاؤسلا  بوجو  ةدارا  یلع  هلمح  مّلس  ول   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک دشاب  نیا  دارم  ضرف  هب  هک  تسا  نیا 

: میئوگیم ام  نکل  دینک  لمع  دوخ  ملع  هب  هاگنآ  دینک و  ادیپ  ملع  ات  هکنیا  هن  دینک ، لمع  باوج  هب  ادّبعت  ات  دینک  لاؤس 
یناسنا ره  لوق  ّتیجح  رب  دومنیم  تلالد  هیآ  ّالا  دشابن و  رصب  عمس و  هار  زا  ول  دنادب و  ار  يزیچ  هک  تسا  یسک  قلطم  رکذ  لها  زا  دارم 

. ندینش ندید و  هار  زا  ول  ندید و  هار  زا  ول  دوب و  يزیچ  هب  ملاع  هاگآ و  هک 
دـشاب ضحم  یماع  درف  يوار ، اسبهچ  اریز  دوشیمن ، هتفگ  يوار  تسا ، ماما  ظاـفلا  هب  فراـع  هک  يوار  وه  اـمب  يوار  رب  هکنیا  هصـالخ 

. تسا یناسک  هچ  ملع  لها  زا  دارم  سپ 
ول يرما و  ره  زا  هن  ینک  لاؤس  هطوبرم  هتـشر  نآ  زا  دـیاب  وت  دـیآ و  باـسح  هب  ملاـع  هتـشر  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  دارم  تفگ : میهاوخ 
هن دنتـسه و  نیدهتجم  نامه  یناسک  نینچ  یفرع و  ردابت  کی  لیلد  هب  تسوا ، یـصّصخت  هتـشر  زا  لاؤس  دارم  ینعی : دـشابن  مه  وا  هتـشر 

درد هب  زیچ  ره  زا  لبق  هیآ  سپ  نایوار .
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. دحاو ربخ  هن  دروخیم و  يوتف  ّتیجح 
لّوا هورگ  لماش  لاؤس  هیآ  یتقو  لاح  یماع ، یخرب  دناهدوب و  دهتجم  رکذ و  لها  زا  دوخ  ثیدـح  نایوار  یخرب  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 
هتفگ ینعی  دـنکیم  تجح  زین  ار  یّماع  ناـیوار  ثیداـحا  بکرم ، عاـمجا  هار  زا  دوش ، تّجح  زین  اـهنآ  تاـیاور  و  ملع ) لـها  ینعی   ) دوش

: هک دوشیم 
یّلک روطهب  ياهّدع  هکلب  تسا ، تّجح  یماع ال  يوار  ثیدح  تّجح و  ملاع  يوار  ثیدح  دیوگب : هک  تسین  لیـصفت  هب  لئاق  هک  یـسک 

. ملاع هچ  دشاب و  یماع  نآ  يوار  هچ  دننادیمن  تّجح  ار  دحاو  ربخ 
. دننادیم تّجح  ار  دحاو  ربخ  قلطم  لوق  هب  زین  ياهّدع 

خیـش خـساپ  دوشیم . عامجا  قرخ  ّالا  مینادـب و  تّجح  مه  ار  یماع  يوار  ربخ  دـیاب  دوش ، لـماش  ار  ملاـع  يوار  ربخ  لاؤس  هیآ  رگا  سپ 
؟ تسیچ

. دناملاع هک  تهج  نآ  زا  ملع  لها  زا  ماما  تاوصا  ظافلا و  زا  لاؤس  هن  تسا ، روظنم  ملع  لها  زا  لاؤس  هک : تسا  نیا 
نآ زا  ینعی  سرپـب  دـهتجم  زا  دوشیم  هتفگ  یتـقو  هک  تسا  نیا  یعّدـم  نیا  رب  زین  اـم  هاوگ  دـهاش و  دـشابیمن ، لاؤس  هیآ  لومـشم  سپ 

. سرپب یعوضوم  ره  زا  وش و  دراو  يرد  ره  زا  هکنیا  هن  سرپب ، تسا  ملاع  نادب  هک  یتهج 
. دروخیمن هیف  نحن و  ام  درد  هب  روبزم  هفیرش  هیآ  هکنیا  لصاح 
207 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ُنِمُْؤی َو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ . َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  ةءاربلا : ةروس  یف  یلاـعت  هلوق  تاـیآلا ، ۀـلمج  نم  و 

ناـک اذإـف  هرکذ . ّلـج  هّللاـب  قیدـصتلاب  هنرق  لـب  نینمؤملل ، هقیدـصتب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوسر  ّلـج - ّزع و  هّللا - حدـم  [ 90] َنِینِمْؤُْمِلل
. ابجاو نوکی  انسح  قیدصتلا 
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هّللا دـبع  یبأ  نب  لیعامـسال  ناک  ّهنأ  مشاـه ، نب  میهارباـب  نسحلا  یف  یفاـکلا ، عورف  یف  هاور  اـم  اـحوضو  لالدتـسالا  بیرقت  یف  دـیزی  و 
: لاق رمخلا ؟ برـشی  ّهنأ  کغلب  اما  ّینب ! ای  : » مالّـسلا هیلع  هّللا  دـبع  وبأ  هل  لاـقف  نمیلا . یلإ  اـهب  جرخی  نأ  شیرق  نم  لـجر  دارأ  و  ریناـند ،

اذإف نینمؤملل ؛ قّدـصی  هّللا و  قّدـصی  لوقی : نینمؤملل ، نمؤی  هللااب و  نمؤی  لوقی : ّلـج  ّزع و  هّللا  ّنا  ّینب  اـی  لاـقف : نولوقی . ساـنلا  تعمس 
[91] مهقّدصف نوملسملا  كدنع  دهش 

: همجرت

( دحاو ربخ  تیّجح  تابثا  رد  نذا  هیآ  هب  لالدتسا  )

هراشا

مدرم زا  یخرب  تئارب : هروس  رد  تسا  یلاـعت  يادـخ  نخـس  نیا  دوشیم ،) کّـسمت  نادـب  دـحاو  ربـخ  ّتیجح  رد  هک   ) یتاـیآ هلمج  زا  و 
نامیا ادخ  هب  تسامش ، يارب  یبوخ  شوگ  وا  وگب : تسا . شوگ  وا  دنیوگیم : دننکیم و  تیذا  ار  مرکا  ربمایپ  دوجو  هک  دنتـسه  یناسک 

. دینک قیدصت  ار  نینمؤم  دیشاب و  هتشاد 

( لالدتسا بیرقت  )

قیدصت اب  ار  نینمؤم ) قیدصت   ) نآ هکلب  تسا ، هدرک  شیاتـس  حدـم و  ار  نینمؤم  شربمایپ ، قیدـصت  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ 
سپ دوب ، نسح  یتقو  تسا و  نسح  اهنآ  لوق  هب  رثا  بیترت  نینمؤم و  قیدصت  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  تسا . هداد  رارق  نورقم  شدوخ 

. تسا بجاو 
رد مشاه  نب  میهاربا  نتفرگ  رارق  هطساو  هب  هک  یفاک  غورف  رد  هدش  لقن  تسا  یتیاور  دیازفایم ، لالدتسا  نیا  ینـشور  حوضو و  رب  هچنآ 

: هک تسا  نینچ  دناهدرمشرب و  نسح  ار  نآ  شدنس ، هلسلس 
هب ترضح  دربب ، نمی  هب  تراجت  تهج  ار  اهلوپ  نآ  هک  درک  هدارا  شیرق  زا  يدرم  تشاد و  رانید  ياههکس  قداص  ماما  رـسپ  لیعامـسا 

روـطنیا هک  مدینـش  مدرم  زا  درک : ضرع  لیعامـسا  تسا . رمخلا  براـش  يو  هـک  هدیـسرن  وـت  شوـگ  هـب  اـیآ  مدـنزرف  دوـمرف : لیعامـسا 
: دندومرف ترضح  دنیوگیم .

يزیچ هب  ناناملـسم  وت  دزن  یتقو  سپ  دـنکیم . قیدـصت  ار  نینمؤم  هتـشاد و  ادـخ  هب  نامیا  ربمایپ  دـیامرفیم : ّلـج  ّزع و  يادـخ  مدـنزرف 
. نک قیدصت  ار  ناشیا  دنداد  تداهش 
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ نذا )  ) هفیرش هیآ  لوزن  نأش  * 
دـمآیم و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  هب  قفانم  لـیفن  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  تیاور  میهاربا  نب  یلع  زا  یجیهـال  ریـسفت  رد 

دومرف دیبلط و  روضح  هب  ار  قفانم  نآ  ترضح  دومن  ربخاب  بلطم  نیا  زا  ار  ترضح  لیئربج  دادیم . ناقفانم  هب  ار  رابخا  درکیم و  یماّمن 
. تسین نم  راک  هک  دروخ  مسق  وا  تسا  هدیسر  نم  هب  یلمع  نینچ  وت  زا  هک 
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: تفگ دمآ و  شموق  دزن  هب  وا  دورب  دوخ  لزنم  هب  هک  داد  روتسد  وا  هب  دومرف و  لوبق  ار  وا  نخس  رهاظ  بسح  هب  ترضح 
مه ار  نآ  مدومن ، راکنا  نم  نوچ  درک  لوبق  داد ، ربخ  نم  ینیچنخـس  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دریذپیم . یئوگب  هچره  تسا  شوگ  دمحم 

. دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  اذل  درک و  لوبق 
؟ دیهد حیضوت  ار  نذا  هیآ  هب  نیلدتسم  لالدتسا  تیفیک  * 

: دنیوگیم هک  تسا  وحن  نیدب 
. دومرف شیاتس  حدم و  شقیدصت  ببس  هب  ار  شربمایپ  یلاعت  يادخ 

. دنکیم قیدصت  ار  نینمؤم  زین  ادخ  ربمایپ 
. اقلطم تسا  حودمم  نسح و  نینمؤملا  قیدصت  سپ 

نذا هیآ  هطـساوهب  قیدـصت  نسح  یتقو  هاگنآ  دوشیم  مه  دـحاو  ربخ  لماش  سپ  هن ، ای  دـشاب و  روآنیقی  وا  يارب  نینمؤم  رابخا  هچ  ینعی 
: هکنیا بلطم  نایب  دننکیم  تباث  ار  نینمؤم  قیدصت  بوجو  بکرم  عامجا  هار  زا  دش ، تباث 

نودب نینمؤم  قیدصت  دنیوگیم : قلطم  لوق  هب  شناوریپ  یضترم و  دیس  هکلب  دناهدشن ، لیصفت  هب  لئاق  نییلوصا  زا  يدحا  دنیوگیم : - 1
. بجاو هن  تسا و  زیاج  هن  دراد ، نسح  هن  دشاب ، روآنیقی  ناشلوق  هکنیا 

. تسا بجاو  هکلب  تسا ، زیاج  نسح و  اهنت  هن  دشابن ، مه  روآملع  ول  نمؤم و  قیدصت  دنیوگیم : روهشم  - 2
. تسین بجاو  یلو  تسا  نسح  نمؤم  قیدصت  هتفگن  یسک  هجیتن  رد 

قیدصتلا و بجی  هک  تسا  نیمه  مه  دحاو  ربخ  ّتیجح  يانعم  دوشیم و  تباث  مه  بوجو  عامجا  اب  درک ، تباث  ار  نسح  هیآ  یتقو  لاح 
. رثالا بیترت 

. دنکیم تباث  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  ۀمیمضلا ، عم  هفیرش  هیآ  سپ 
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؟ تسیچ نذا  هیآ  هب  ناشلالدتسا  رب  نّیلدتسم  هاوگ  دهاش و  * 
دـشرا دـنزرف  لیعامـسا  هک  تسا  نیا  نآ  هدـش و  لالدتـسا  روکذـم  هیآ  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  نبا  لیعامـسا  تیاور  رد  هک  تـسا  نـیا 
هدینـش هکیلاحرد  داد ، رارق  زاجح  لها  زا  يدرم  رایتخا  رد  تراجت  تهج  ار  اهنآ  هک  تشاد ، رانید  يرادـقم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح 

. دادن وا  هب  مه  يزیچ  درک و  فرصم  ار  يو  ياهرانید  تفر و  مه  درم  نآ  درکن  ییانتعا  نکل  تسا و  رمخلا  براش  رجات  نآ  هک  دوب 
: دومرف لیعامسا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

َو ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  هک : دـیامرفیمن  نآرق  رگم  يداد ؟ وا  هب  ار  تیاـهرانید  ارچ  تسا ، رمخلا  براـش  يو  هک  يدوـب  هدینـشن  ناناملـسم  زا  رگم 
؟ يدادن نینمؤم  نخس  هب  رثا  بیترت  يدومنن و  قیدصت  ارچ  سپ  نینمؤملل . قّدصی  هّللا و  قّدصی  ینعی  َنِینِمْؤُْمِلل ، ُنِمُْؤی 

. دشاب ام  ياعّدم  تبثم  دناوتیم  نذا  هیآ  هک  دنریگیم  هجیتن  اذل  و 
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: نتم
داقتعالا لوصح  نود  نم  عمـسی  امب  ادـّبعت  لمعی  نم  ال  عمـسی ، ام  ّلـکب  داـقتعالا  قیدـصتلا و  عیرـس  نذـالاب  دارملا  ّنأ  ـالّوأ : هیلع  دری  و 

. مهماّهتا مدع  نینمؤملاب و  هّنظ  نسحل  کلذب  هحدمف  هقدصب ؛
نذا نکی  مل  کلذ  هب  دارملا  ناک  ول  ذإ  هیلع ، هراثآ  عیمج  بیترت  و  اعقاو »  » هب ربخملا  لعج  سیل  ۀـیآلا  یف  قیدـصتلا  نم  دارملا  ّنأ  ایناث : و 

ریخ ربخلا  کلذ  هعامـس  یف  نکی  مل  هدـلج  وأ  ّیبنلا  هلتقف  هدادـترا  وأ  هفذـق  وأ  هبرـش  وأ  دـحأ  انزب  دـحأ  هربخأ  ول  ذإ  ساـنلا ؛ عیمجل  ریخ 
نإ هلوق و  ۀعباتم  ثیح  نم  ربخملل  اریخ  نوکی  معن ، عقاولا - یف  هنم  لعفلا  رودص  مدع  عم  اصوصخ  هل ، ّرشلا  ضحم  ناک  لب  هنع - ربخملل 
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ّالإ نوکی  هنع ال  ربخملا  ربخملا و  نم  ّلکل  ریخلا  توبثف  مکل ؛»  » یف باطخلا  هیضتقی  ام  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلل  ایذؤم  اقفانم  ناک 
یلإ ۀبسنلاب  ّماتلا  طایتحالا  هیضتقی  امب  هسفن  یف  لمعلا  عم  اسأر - هلوق  حرط  هبیذکت و  مدع  هنع و  لوبقلا  راهظإ  ینعمب  ربخملا - قّدص  اذإ 

یـضتقم وه  اـمک  نطاـبلا ، یف  هنم  رذـح  یلع  نوکی  نکل  رهاـظلا  یف  هیذؤی  ـال  هلاـح  ءوسب  ّقلعتی  اّـمم  هب  ربـخملا  ناـک  نإـف  هنع ، ربـخملا 
. ۀمّدقتملا لیعامسإ  ۀیاکح  یف  ۀحلصملا 

افوءر ناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّهنأل  نینمؤملا ، قّدـصی  : » ّهنأ نم  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  ّیـشاّیعلا  ریـسفت  نع  اـم  ینعملا  اذـه  دـّیؤی  و 
[92 «] نینمؤملاب امیحر 

رکنأ نإ  هراثآ و  هیلع  ّبتری  ثیحب  رخآلا ، یلع  مهدحأ  لوق  لوبق  ةدارإ  یفانی  نینمؤملا  ۀّفاک  یلع  ۀمحرلا  ۀـفأرلاب و  قیدـصتلا  لیلعت  ّنإف 
ةدارإ نّیعتف  نینمؤملا ؛ عیمجل  امیحر  افوءر  ریخ و  نذا  هنوکل  فانم  وه  و  امهدـحأ ، بیذـکت  نم  ّدـب  راکنإلا ال  عم  ذإ  هعوقو ، هنع  ربخملا 

. انرکذ يّذلا  ینعملاب  قیدصتلا 
: همجرت

( نذا هیآ  هب  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  )

هراشا

: تسا دراو  لیذ  حرش  هب  نذا ) هیآ  هب  لالدتسا   ) نآرب داریا  ود  و 
لوصح نودب  دونـشیم ، ار  هچره  هک  سکنآ  هن  و  دونـشیم ، هک  هچنآ  هب  تسا  داقتعالا  عیرـس  قیدصتلا و  عیرـس  درف  نذا )  ) زا دارم  - 1

. دنکیم لمع  نآ  هب  دّبعت  يور  زا  داقتعا ، ملع و 
ندرکن مهتم  نینمؤم و  هب  ّنظ  نسح  نتشاد  هطساوهب  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ   ) ناشیا دنوادخ  اذل  و 
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. تسا هدومرف  شیاتس  حدم و  نانآ 

، دارم رگا  اریز  دنیامن ، بترتم  نآرب  ار  عقاو  راثآ  مامت  هداد و  رارق  عقاو  ار  هب ) ربخم   ) هک تسین  نیا  هفیرـش ، هیآ  رد  قیدصت )  ) زا دارم  - 2
ای رمخ و  برـش  اـی  ندرک  اـنز  زا  یـصخش  رگا  هکنآ  هچ  دوبیمن ، مدرم  همه  يارب  ریخ  نذا  ربماـیپ  رگید  دوـب ، هب  ربـخم  نداد  رارق  عـقاو 

، ربخ نآ  ندینش  رد  دنزب ، هنایزات  ای  هتشک و  ار  هنع ) ربخم  ، ) ربخ نیا  ندینش  دّرجم  هب  زین  ربمایپ  دهد و  ربخ  ربمایپ  هب  صخـش  نالف  دادترا 
. دشاب هدشن  رداص  وا  زا  لعف  رگا  هژیو  هب  تسا ، ضحم  ّرش  وا  يارب  هکلب  دشابیمن ، هنع ) ربخم   ) يارب يریخ 

هچنانچ دشاب ، ربمایپ  هدننکتیذا  قفانم و  صخش  ربخم  هچرگا  هدومن ، ار  شمالک  تعباتم  هک  تهج  نآ  زا  ربخم  هب  تبسن  تسا  ریخ  هلب :
. تسا نینچ  مکل )  ) رد باطخ  ياضتقم 

ببـس هب  و  دـنک ، قیدـصت  ارهاظ  ار  ربخم  هکیتقو  رگم  تسین ، نکمم  هنع  ربخم  ربخم و  زا  کـیره  يارب  ترـضح  ندوب  ریخ  توبث  سپ 
ربخم دب  ّتین  لاح و  ءوس  هب  دـناهداد ،) يو  هب  هک  يربخ   ) هب ربخم  رگا  سپ  دـیامن . طایتحا  هنع  ربخم  زا  تسا  ّمات  طایتحا  یـضتقم  هچنآ 

هک لیعامـسا  ناتـساد  رد  تحلـصم  ياضتقم  هچنانچ  دیامنیم ، زیهرپ  وا  زا  انطاب  نکل  دـنکیمن ، ّتیذا  ار  وا  رهاظلا  یلع  دراد ، ّقلعت  هنع 
. تسا روطنیمه  تشذگ ، البق 

( مّود لاکشا  دیؤم  )

هراشا
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نیا هب  ار  نینمؤم  مرکا  ربمایپ  دندومرف : هک  انعم  نیدب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  تسا  یتیاور  هدش  دای  يانعم  دّیؤم  و 
. دوب میحر  فوئر و  ناشیا  هب  تبسن  هک  دومرفیم  قیدصت  رطاخ 

( داهشتسا )

هراشا

رب اهنآ  زا  یکی  لوق  لوبق  هدارا  اب  یفانم  نامیا ، لها  هبطاق  هب  تبـسن  تمحر  تفأر و  رطاخ  هب  نینمؤم  لاوقا  قیدصت  رد  ماما )  ) لیلعت نیا 
هچ دـشیم ، رکنم  دوخ  زا  ار  لعف  رودـص  عوقو و  هنع ، ربخم  هچرگا  دـنک ، بترتم  نآرب  زین  ار  عقاو  راثآ  هک  يوحن  هب  تسا  يرگید  هیلع 

فوئر میحر و  ریخ و  نذا  اب  بیذکت  نیا  دومرفیم و  بیذـکت  ار  هنع  ربخم  ربخم و  زا  یکی  دـیابیم  ترـضح  ریزگان  يو  راکنا  اب  هکنآ 
. دراد تافانم  مدرم ، همه  هب  تبسن  ندوب 

عقاو راثآ  نآرب  هکنیا  نودب  لوبق  راهظا  فرـص  قیدصت و  دّرجم  ینعی :  ) میدرک رکذ  مود ) لاکـشا  رد   ) هک ییانعم  نامه  هب  قیدصت  سپ 
. دباییم نّیعت  دوش ) بترتم 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هّیلوا  میسقت  رد  قیدصت  * 
یلعف یلوق 2 - - 1 تسا : مسق  ود  رب 

؟ تسیچ یلوق  قیدصت  زا  دارم  * 
، دنکیمن لمع  هدرکن و  مادقا  وا  ربخ  قبطرب  نکل  ییوگیم ، تسار  وت  دـیوگیم : وا  هب  اناسل  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هدـنیوگ  نخـس  دـییأت 

. دنکیم تکرح  لماک  مات و  طایتحا  اب  لمع  ماقم  رد  هکلب 
؟ تسیچ یلعف  قیدصت  زا  دارم  * 

هب لزان  ار  نآ  دناشوپیم و  لمع  هماج  ار  نآ  هداد و  رثا  بیترت  يو  ربخ  هب  هدرک و  قیدصت  دییأت و  ار  هدنیوگ  نخـس  المع  هک  تسا  نیا 
. دهدیم رارق  ملع  هلزنم 

؟ تسا حرطم  ربخ  ّتیجح  باب  رد  انعم  مادک  قیدصت ، زا  رکذلا  قوف  یناعم  هب  هّجوت  اب  * 
لاـح ۀـعمجلا ، بجی  ماـمالا  لاـق  تفگ : هرارز  لـثملا  یف  هک  اـنعم  نیدـب  ندرک ، لـمع  ربـخ  هب  نداد و  رثا  بیترت  ینعی  یلمع ، قیدـصت 
جراخ رد  صخـش  تایناخدلا . لامعتـسا  مرحی  مامالا  لاق  هک  تسا  هتفگ  هرارز  الثم : ای  دهد و  ماجنا  ار  هعمج  جراخ  رد  دورب و  یـصخش 

. دنک كرت  ار  نآ  المع 
؟ تسانعم مادک  هفیرش  هیآ  رد  قیدصت  زا  دارم  * 

. لوبقلا راهظا  ینعی  تسا  یلوق  قیدصت 
؟ تسیچ روبزم  نتم  يادتبا  رد  هیلع )...  دری   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا لاکشا  داریا و  ود  ياراد  روکذم  لالدتسا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدش  نذا  هیآ  هب  هک  یلالدتسا  هب  تسا  خیش  خساپ 
؟ تسیچ روبزم  لالدتسا  هب  خیش  لّوا  لاکشا  لصاح  * 

: تسا لیذ  يانعم  هس  زا  یکی  هفیرش  هیآ  رد  هّللا  لوسر  ندوب  ریخ ) نذا   ) زا دارم  هک  تسا  نیا 
. تسا هتشاد  ّنظءوس  اهنآ  هب  هن  هدومن و  بیذکت  ار  دارفا  هن  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، ترضح  نآ  ندرک  لوبق  يانعم  هب  هکنیا  - 1
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هتـسنادیم عقاو  اب  قباطم  شداقتعا  بسح  هب  ار  ربخم  ربخ  هدومنیم و  دارفا  بذک  مدع  هب  مکح  هک  دـشاب  نیا  ریخ ) نذا   ) نآ زا  دارم  - 2
. تسا

بترتم نآرب  ار  عقاو  راثآ  هتسنادیم و  شعقاو  اب  قباطم  دیسریم  ترضح  نآ  عمس  هب  هک  يربخ  هک  دشاب  نیا  ریخ ) نذا   ) نآ زا  دارم  - 3
. تسا هتخاسیم 

( ریخ نذا   ) زا دارم  هک  دومن  لالدتسا  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  نذا  هیآ  هب  ناوتیم  یتروص  رد  لاح 
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. تسین تسد  رد  نآ  هدارا  رب  مه  ياهنیرق  لیلد و  دیآیمن و  تسد  هب  هیآ  رهاظ  زا  انعم  نیا  هکنآ ، لاح  دشاب و  موس  يانعم 
؟ تسیچ لّوا  لاکشا  يارخا  ترابع  * 

( نذا  ) زا دارم  دـهد ، رثا  بیترت  نآ  هب  دـّبعت  يور  زا  یبـلق ، داـقتعا  ملع و  نودـب  ینخـس ، ندینـش  دّرجم  هب  هـک  یـسکره  هـک  تـسا  نـیا 
. دروخن هیف  نحن  ام  درد  هب  ات  دشابیمن ،

نیقی رواب و  هب  هاگنآ  دوشیم ، لصاح  رواب  شیارب  ربخم  کی  زا  يربخ  ندینـش  ضحم  هب  تسا و  داـقتعالا  عیرـس  هک  تسا  یـسک  هکلب ،
. تسا یبنجا  هیف  نحن  ام  زا  هیآ  سپ  دّبعت ، يور  زا  هن  دنکیم و  لمع  دوخ 

هنوگچ سپ  تسین  حدم  راوازس  تسا و  مومذم  یتفص  ندوب  داقتعالا  عیرس  هکنآ  لاح  تسا و  حدم  ماقم  رد  هیآ  هک  دوش  لاکشا  رگا  * 
؟ دهدیم یخساپ  هچ  خیش  دومن ؟ ریسفت  قوف  يانعم  هب  ار  هیآ  ناوتیم 

نینمؤم و هب  فرط  ّنظ  نسح  زا  یکاح  هک  تهج  نیا  زا  نکل  تسا و  مومذم  يرگید  تاهج  زا  هچرگا  ندوب  داقتعالا  عیرـس  دـیامرفیم :
. دراد بسانت  هیآ  ماقم  اب  اذل  تسا و  حودمم  الماک  تسا ، نینمؤم  هب  مرکا  ّیبن  ماّهتا  مدع  هناشن 

؟ تسیچ نذا  هیآ  هب  لالدتسا  هب  خیش  مّود  لاکشا  لصاح  * 
یعقاو راثآ  مامت  هدرک و  ضرف  عقاو  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دروآیم  لداـع  هک  ار  يراـبخا  دـحاو و  ربخ  ندوب  تّجح  زا  دارم  هک  تسا  نیا 

. دنکیمن تلالد  نآرب  نذا  هفیرش  هیآ  هکنآ  لاح  و  دومن ، بترتم  نآرب  ار 
. دومنیمن ریبعت  ریخ  نذا  هب  مدرم ، هب  تبسن  ترضح ، نآ  زا  یلاعت  يادخ  دوبیم ، نینچنیا  رگا  اریز 

هدوبن جراخ  لاح  ود  زا  هلئـسم  هدومن ، انز  لمع  ای  هدرک و  رمخ  برـش  ورمع  هک  دادیم  ربخ  شترـضح  هب  دـیز  رگا  لثملا : یف  هکنآ  هچ 
. تسا

. دومنیم يراج  رمع  رب  ار  انز  ای  برش و  ّدح  هدروآ و  باسح  هب  عقاو  ار  ربخ  هکنیا  - 1
. دومرفیمن دییأت  قیدصت و  شربخ  رد  ار  دیز  در و  ار  ربخ  هکنیا  - 2

( ربخم  ) هب تبـسن  ریخ  نذا  لّوا ، ضرف  رد  هک  ارچ  دشابیمن ، تسرد  قلطم  روط  هب  ریخ  نذا  قالطا  تروص  ود  نیا  زا  کیچـیه  رد  لاح 
(. هنع ربخم   ) هب تبسن  مّود  ضرف  رد  و  هدوب ،

زا ریغ  تسا  ییاـنعم  دوصقم  هک  میمهفیم  يدـیق ، هنوگره  نودـب  قلطم و  روط  هب  ریخ ، نذا  هب  ربماـیپ  زا  یلاـعت  قح  قـالطا  زا  هجیتـن  رد 
شدادـملق وـگغورد  دوـمرفیم و  قیدـصت  ار  وا  ترـضح  رهاـظلا  یلع  دروآیم  ربـخ  یتـقو  ربـخم ، هک  تسا  نیا  نآ  و  دـش ، هتفگ  هچنآ 

لاـمک رد  هدوب و  هنع ) ربخم   ) بقارم بظاوم و  نکل  درکیمن . بترتم  وا  ربـخ  رب  ار  عقاو  راـثآ  لـمع  رد  اـنطاب و  هکنآ  لاـح  دومنیمن و 
. دناهتشاد رارق  وا  زا  رذح  طایتحا و 
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. تسا هنع ) ربخم  ربخم -  ) ود ره  هب  تبسن  ریخ )  ) قدص بجوم  ترضح ، یشم  لمع و  هوحن  نیا 
. دشابیم انعم  نآ  هدافا  زا  رود  هتشادن و  لداع  لوق  ّتیجح  اب  یطابترا  هنوگچیه  قوف  يانعم  اذل 
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؟ تسیچ هصالخ  روط  هب  قوف  لاکشا  لصاح  * 
بیترت ینعی  یلمع  قیدصت  نامه  تسا  حرطم  ربخ  ّتیجح  باب  رد  هک  یقیدصت  زا  دارم  یلعف ، یلوق و  هب  قیدـصت  تامیـسقت  هب  هجوت  اب 

. لوبق راهظا  ینعی  تسا  یلوق  قیدصت  هفیرش ، هیآ  رد  قیدصت  زا  دارم  هکنآ  لاح  تسا و  ربخم  ربخ  هب  ندومن  لمع  نداد و  رثا 
( دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  امف  )

؟ تسا یلوق  قیدصت  هفیرش  هیآ  رد  قیدصت  زا  دارم  دییوگیم  لیلد  هچ  هب  * 
. یجراخ یلخاد و  دّدعتم  دهاوش  دوجو  لیلد  هب 

؟ تسیچ قداصلا )...  نع  یشایعلا  ریسفت  نع  ام  ینعملا  اذه  دّیؤی  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: دناهدومرف هک  تسا  هدروآ  مود  لاکشا  دییأت  رد  خیش  هک  قداص 7  ماما  زا  یشاّیع  ریسفت  رد  تسا  یتیاور 

. دندوب میحر  فوئر و  ناشیا  هب  هک  دومرفیم  قیدصت  لیلد  تلع و  نیا  هب  ار  نینمؤم  مرکا  ربمایپ 
نکمم اسبهچ  دشاب ، یلمع  قیدصت  دارم  رگا  هنرگو  دشاب  یلوق  قیدصت  هک  تسا  ینامز  نینمؤم  همه  هب  تبـسن  ّتیمیحر  ّتیفوئر و  لاح 

. دشاب دیدش  ظیلغ و  هنع  ربخم  هب  تبسن  یلو  دوش  میحر  فوئر و  ربخم  هب  تبسن  هک  تسا 
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: نتم
: ۀیآلا لوزن  ببس  یف  ّیمقلا  نع  ام  اضیأ : هدّیؤی  و 

هنم لبقف  هیلع ، ّمنی  اّمم  ءیش  نکی  مل  ّهنأ  فلحف : هلأس ، ّیبنلا و  هرضحأف  کلذ ، هّللا  هربخأف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  یلع  قفانم  ّمن  ّهنأ  »
. لبقف هرابخأ ، لقنأ  هیلع و  ّمنأ  ینأ  هّللا  هربخأ  عمـسی . اـم  ّلـک  لـبقی  ّهنإ  لوقی : ّیبنلا و  یلع  نعطی  کـلذ  دـعب  لـجرلا  اذـه  ذـخأف  ّیبنلا .

[93] ْمَُکل ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّیبنل  هلوقب  یلاعت - هّللا - هّدرف  لبقف . لعفأ ، مل  ّینأ  هتربخأف 
نم دارملا  ّنأ  یف  حیرص  ریسفتلا  اذه  و  اقلطم . هیلع  قدصلا  راثآ  بیترتب  نکی  مل  قفانملل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هقیدصت  ّنأ  مولعملا : نم  و 

افاضم نیعضوملا ، یف  نامیالا  ینعم  ریاغتب  دهـشی  و  مهنامیإ ، بسح  یلع  مهل  نامیالا  نوکیف  داقتعا ، ریغ  نم  نامیالاب  نوّرقملا  نینمؤملا 
. مهفاف ماّللاب ، یناثلا  یف  ءابلاب و  لّوالا  یف  هتیدعت  هظفل ، رارکت  یلإ 

. ناینعم هقیدصتلف  ءیشب  ربخأ  اذإ  ملسملا  ّنإ  لوقنف : قیدصتلا ، ینعم  نایب  یلإ  جاتحیف  ۀیاورلا  هیجوت  اّمأ  و 
ناک ام  هحیحـص  نیفّلکملا ، لاعفأ  نم  لعف  ّهنا  ثیح  نم  رابخإلا ، ّناف  نسحألا ، حیحـصلا و  یلع  ملـسملا  لیزنت  ّۀلدأ  هیـضتقی  ام  امهدحأ :

. هنسحأ یلع  لمح  قداصلا  یلع  رابخإلا  لمحف  امهوحن ، ۀبیغلا و  بذکلاک و  هضیقن ، ناک  ام  هدساف  احابم و 
عقاولا راثآ  بیترتب  عقاولل  اقباطم  هنوک  یلع  اهمدع ، عقاولل و  هتقباطم  لمتحی  ینعم  یلع  ّلاد  ظفل  ّهنا  ثیح  نم  هرابخإ ، لمح  وه  یناثلا : و 

. هیلع
یلع ملـسملا  لعف  لمح  ّۀلدأ  هیـضتقی  يذـّلا  وهف  لّوألا ، ینعملا  اّمأ  و  لداعلا . ربخب  لمعلا  نم  داری  يذـّلا  وه  یناثلا  ینعملا  ّنأ  لصاحلا  و 
هیلع هلوق  لثم  اصوصخ  همهّتی ، ـال  هقّدـصی و  نأ  نمؤملا  یلع  نمؤملا  ّقح  نم  ّنأ  یف : ةدراولا  راـبخألا  رهاـظ  وه  و  نسحـألا . حیحـصلا و 

: مالّسلا
، مهبّذک هقّدصف و  هلقأ ، مل  لاق : و  الوق ، لاق  ّهنأ  ۀماسق  نوسمخ  كدنع  دهـش  ناف  کیخأ ، نع  كرـصب  کعمـس و  بّذک  دّـمحم ! ابأ  ای  »

[94 «.] ربخلا
ّهناف هیلع ، دوهـشملا  قیدصت  لباقی  ام  مهمالک ال  یلع  عقاولا  راثآ  بیترت  مدع  ّالا  هنم  داری  نینمؤم ال  اضیا  مهنوک  عم  ۀماسقلا  بیذکت  ّنإف 

. حوجرملا حیجرت  لب  حّجرم  الب  حیجرت 
. هیلع دوهشملا  رکنا  نا  نمؤملا و  یلع  نمؤملا  ةداهش  لوبق  بوجو  عضاوم  کلذ  نم  جرخ  معن :
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: همجرت

( رگید يدّیؤم  )

هراشا

رـس تشپ  هنیدم  رد  یقفانم  هکنیا  رب  ینبم  هفیرـش  هیآ  لوزن  ببـس  رد  ّیمق  موحرم  زا  یتیاور  ار  مود ) لاکـشا   ) انعم نیا  دنکیم  دـییأت  و 
ارچ هک  دومرف  لاؤس  وا  زا  دـیبلط  روضح  هب  ار  يو  ترـضح  دومن ، ربخاب  هلئـسم  نیا  زا  ار  ربمایپ  دـنوادخ  هک  دومنیم  ینیچنخـس  ربمایپ 

؟ ینکیم هئطوت 
، ماهدرکن ییوگیم  هک  لاح  دومرف  درک و  لوبق  مه  ربمایپ  تسا ، هدرکن  ینیچنخـس  هک  دروخ  مسق  هدرک  راکنا  ار  زیچ  همه  خساپ  رد  وا 

: تفگیم ربمایپ  بایغ  رد  نعط و  ماقم  رد  قفانم  درم  نآ  سپ  نآ  زا  ورب . يدازآ  سپ 
درک ربخاب  منکیم ، لقن  ار  شرابخا  هکنیا  نم و  ینیچنخس  زا  ار  وا  دنوادخ  دریذپیم ، دونشب ، هک  ار  هچره  تسا ، یـشوگ )  ) نذا ربمایپ 

. تفریذپ مه  زاب  مدرک  راکنا  ار  نآ  مدوخ  یتقو  دومن  لوبق  سپ 
. تسا یبوخ  شوگ  امش  يارب  ربمایپ  وگب  دومرف : ناشیا  هب  دومن و  در  ار  وا  لاعتم  يادخ  اذل 

( داھشتسا )

حیرـص ریـسفت  نیا  هدوبن و  وا  رب  قدص  راثآ  قلطم  ّبترت  روکذـم ، قفانم  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  قیدـصت  هک  تسا  نشور 
بـسحرب ناشیا ، هب  ربمایپ )  ) نامیا سپ  دـنراد ، نامیا  هب  رارقا  داـقتعا  نودـب  هک  دنتـسه  یناـسک  هیآ ) رد   ) نینمؤم زا  دارم  هکنیا  رد  تسا 

نمؤی هملک  ندش  يدـعتم  اج ، ود  ره  رد  ظفل  نیا  رارکت  رب  هوالع  عضوم ، ود  رد  نامیا  يانعم  ریاغت  رب  هاوگ  دناهتـشاد و  هک  تسا  ینامیا 
. مهفاف تسا ، مال )  ) اب یمّود  رد  و  ءاب )  ) اب یلّوا  رد 

( قیدصت یانعم  نییبت  تیاور و  هیجوت  )

هراشا

: هک مییوگیم  ورنیازا  دراد ، قیدصت  يانعم  نایب  هب  زاین  تیاور ، ندرک  هیجوت  اّما  و 
. دشابیم انعم  ود  شربخ  قیدصت  يارب  دهدیم ، ربخ  يزیچ  زا  ناملسم  هک  یماگنه 

نیفلکم لاعفا  زا  تسا  یلعف  هکنیا  ثیح  زا  رابخا  نیاربانب  تسا . نآ  یضتقم  نسحا  حیحـص و  رب  ناملـسم  لعف  لیزنت  ّهلدا  هک  یئانعم  - 1
: لثم تسا  نآ  ضیقن  شدساف  حابم و  شحیحص  تسا ،

حیحص نسحا و  رما  رب  ناملسم  لعف  لمح  یئوگتسار  قدص و  رب  ار  ناملـسم  زا  رداص  ربخ  لمح  رطاخ  نیدب  نآ ، لاثما  تبیغ و  غورد و 
. تسا
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ریغ ای  دشاب و  عقاو  اب  قباطم  دراد  لامتحا  هک  دنکیم  ییانعم  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  هکنیا  ثیح  زا  ار  ناملسم  زا  رداص  ربخ  هکنیا  - 2

. میزاسیم ّبترتم  نآرب  ار  عقاو  راثآ  هک  انعم  نیا  هب  میئامنیم ، لمح  عقاو  اب  قباطم  رب  قباطم ،

( بلطم لصاح  )

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 797 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  ییانعم  نامه  لّوا : يانعم  اّما  تسا و  هدـش  هدارا  نآ ، ّتیجح  لداع و  ربخ  هب  لمع  زا  هک  تسا  ییانعم  ناـمه  مود  ياـنعم  هکنیا 
: هکنیا رب  دنراد  تلالد  هدراو  رابخا  رهاظ  هچنانچ  تسا ، نسحا  حیحص و  رب  ناملسم  لعف  لمح  ّهلدا  ياضتقم 

: مالّسلا هیلع  ماما  هدومرف  نیا  لثم  هژیو  هب  دنکن ، شمهّتم  هدومن و  قیدصت  ار  يو  هک  تسا  نیا  نمؤم  رب  نمؤم  قوقح  زا  یکی 
وت دزن  رفن  رگا 50  هکنآ  هچ  امن ، بیذکت  تاینید  ردارب  هب  عجار  ياهیندید ) اهیندینش و  هب  تبـسن   ) ار تمـشچ  شوگ و  دمحم ! ابا  يا 

. امن بیذکت  ار  هماسق  قیدصت و  ار  وا  ماهتفگن ، ار  نآ  دیوگب : شدوخ  نکل  هتفگ ، ار  نخس  نالف  يو  هک  دنروخب  مسق 
رد بیذکت  هن  ناشیا ، مالک  رب  راثآ  ّبترت  مدـع  رگم  تسا  هدـشن  هدارا  دنتـسه ، نامیا  لها  زا  هکنیا  اب  ناگدـنروخمسق  بیذـکت  زا  سپ 

هکلب حّجرم و  نودب  حـیجرت  انعم  نیا  هک  ارچ  دـیوگیم ) تسار  هیلع  دوهـشم  غورد و  ناشیا  ییوگب  ینعی   ) هیلع دوهـشم  قیدـصت  لباقم 
دنچره دوش ، لوبق  نمؤم  هیلع  رب  نمؤم  تداهـش  تسا  بجاو  هک  يدراوم  دش ) رکذ  هک   ) انعم نیا  زا  هلب  تسا . حجار  رب  حوجرم  حـیجرت 

. تسا هدیدرگ  جراخ  دنک ، راکنا  ار  نآ  هیلع  دوهشم 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ۀیآلا ...  لوزن  ببس  یف  ّیمقلا  نع  ام  اضیا  هدّیؤی  و   ) ترابع زا  دارم  * 
یلاعت يادـخ  درکیم ، یماّمن  ربمایپ  رـس  تشپ  یقفانم  هکنیا  رب  ینبم  مود  لاکـشا  رب  رگید  يدـهاش  ناونع  هب  تسا  هیآ  لوزن  نأـش  ناـیب 

. تخاس اهر  ار  وا  ربمایپ  درک  بیذکت  ار  هلئسم  درم  نآ  درک ، راضحا  ار  قفانم  نآ  ترضح  دومرف ، ربخاب  ار  هّللا  لوسر 
نم یماّـمن  زا  ار  وا  ادـخ  هک  ارچ  دریذـپیم ، دـیوگیم ، هچره  هکره  تسا و  شوگ  وا  تفگیم : ربماـیپ  فیعـضت  رد  ارجاـم  نیا  زا  سپ 

. مهقّدصی يا  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  هک  دمآ  هیآ  اذل : تفریذپ . مه  زاب  مدرک  بیذکت  ار  نآ  نم  تفریذپ  درک  ربخاب 
ارهاظ هن  دوب و  دهاوخ  رهاظ  وا  هب  تبسن  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبّنلا  قیدصت  دوب ، يروص  ادخ  هب  شنامیا  قفانم  نیا  هک  اجنآ  زا  لاح 

. دومنیمن ّبترتم  وا  نانخس  رب  ار  قداص  مالک  رب  ّبترتم  راثآ  هجیتن  رد  انطاب ، و 
؟ تسا عون  دنچ  رب  ملسملا  قیدصت  دیئامرفب  ۀمّدقم  قداص  نب  لیعامسا  تیاور  هیجوت  تهج  * 

: تسا عون  ود  رب 
. ندوب هوجولا  نسحا  یتسرد و  رب  وا  مالک  لوق و  لمح  - 1

مینک تحـص  رب  لمح  ار  وا  لعف  نیا  هک  تسا  رئاد  رما  یتقو  اذـل  تسا و  ملـسم  زا  هرداص  هیرایتخا  لاعفا  زا  یلعف  زین  ملـسم  لوق  هک  ارچ 
. تسا قدص  نامه  هک  مینک  نسحا  رب  لمح  دیاب  تبیغ ،) بذک و  ینعی   ) داسف رب  لمح  ای  و  یتسار ) قدص و  ینعی : )

مکاح طایتحا  لمع  ماقم  رد  هک  ارچ  درادن ، هیف  نحن  ام  هب  یطبر  دوشیم و  هدافتسا  تحص ، رب  ملـسم  لعف  لمح  بوجو  ّهلدا  زا  انعم  نیا 
. تسا

. تسا نیمه  زین  ام  ثحب  دروم  هیف و  نحن  ام  هک  تسا  نتخاس  بترتم  نآرب  ار  راثآ  ینعی : یلمع  قیدصت  - 2
؟ تسیچ خلا ) قفانملل ...  هقیدصت  ّنا  مولعملا  نم  و   ) ترابع زا  دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

دومرفیمن بیذکت  ار  يو  رهاظ  بسح  هب  هتخاسن و  ّبترتم  وا  مالک  رب  ار  قدص  راثآ  قلطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضح  هک  تسا  نیا 
. تسا

: ینعی تسا  یلّوا  يانعم  هب  قیدصت  قداص ، ماما  مالک  رد  نینمؤملا  قدص  نآ  زا  دارم  الوا : سپ 
یناسک هفیرش  هیآ  رد  نینمؤم  زا  دارم  هک  ارچ  تسا  ندرک  طایتحا  لمعلا ، دنع  نکل  ندوب و  هوجولا  نسحا  تحص و  رب  ملـسم  لعف  لمح 

نیاربانب دنشاب . هتشاد  يداقتعا  نامیا و  نطاب  رد  هکنیا  نودب  دشیم  هتفگ  نمؤم  نانآ  هب  ارهاظ  هتشاد و  نراقت  نامیا  اب  افرـص  هک  دنتـسه 
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. درادن هیف  نحن  ام  هب  یطبر  هیآ 
219 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لاح دیاهدرک و  لالدتـسا  تنـس  هب  هتفر و  نوریب  باتک  هب  لالدتـسا  زا  امـش  تروص  نیا  رد  دشاب . یلمع  قیدصت  دارم  هک  ضرف  هب  ایناث :
. تسا باتک  هب  لالدتسا  نوماریپ  ام  ثحب  نونکا  هکنآ 

؟ تسیچ مهنامیا )...  بسح  یلع  مهل  نامیالا و  نوکیف   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. دنتشاد اهنآ  هک  تسا  ینامیا  بسحرب  نازیم و  هب  ربمایپ  نامیا  هک  تسا  نیا 

ناشیا قیدـصت  ترـضح و  نامیا  مرجال  دـندرکیم  یفّرعم  نامیا  لها  ار  دوخ  رهاظ  بسح  هب  اهنت  دنتـشادن و  ینطاـب  داـقتعا  نوچ  ینعی :
اهنآ نامیا  رب  ار  عقاو  راثآ  دـشاب و  هدرک  ضرف  نمؤم  عقاو  بسح  هب  ار  اـهنآ  هکنیا  نودـب  تسا ، هدوب  يرهاـظ  يروص و  اـهنآ  هب  تبـسن 

. دش هدروآ  اعّدم  نیا  تابثا  رد  زین  يدهاوش  هک  دشاب  هتخاس  ّبترتم 
؟ تسیچ ۀفاک )...  یلع  ۀمحّرلا  ۀفأرلاب و  قیدصتلا  لیلعت  ّنإف   ) ترابع زا  دارم  * 

ربمایپ ینعی : ْمَُکل . ٍْریَخ  ُنُذُأ  دومرف : هفیرـش  هیآ  هکنانچ  تسا . یلوق  قیدصت  هفیرـش  هیآ  رد  قیدصت  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رب  دـهاش  نیلّوا 
. نیقفانم یّتح  نینمؤم ، امش  همه  يارب  تسا  ریخ  شوگ 

يارب هدوب و  ریخ  نذا  یخرب  يارب  دنک  قیدصت  المع  رگا  یلو  دیامن ، قیدـصت  نابز  هب  ار  اهنآ  هک  دوشیم  همه  يارب  ریخ  نذا  ینامز  اذـل 
. دوب دهاوخ  ّرش  نذا  یخرب 

ار ربخم  ود  ره  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  دـیامن ، راکنا  ار  نآ  رکب  دوخ  هدرک و  رمخ  برـش  رکب  هک  دـهد  ربخ  دـیز  رگا  لـثملا : یف 
. دهدیم خر  راکشآ  یضقانت  دیامن ، قیدصت 

هب تبـسن  یلو  تسا  ریخ  نذا  یلّوا  ربخم  هب  تبـسن  دنزب ، هنایزات  ار  رکب  دهد و  رثا  بیترت  وا  ربخ  هب  دـنک و  قیدـصت  ار  یلّوا  ربخم  رگا  و 
ّرـش امتح  اجنیا  رد  هک  دـشابن  راک  رد  يرمخ ) برـش  : ) ینعی هب ) ربخم   ) رگا هژیو ، هب  ریخ  هن  تسا و  ّرـش  نذا  هنع ) ربخم   ) اـی یمّود  ربخم 

. دشاب یلوق  قیدصت  قیدصت ، زا  دارم  دیاب  دشاب ، همه  يارب  ریخ  نذا  دهاوخب  رگا  سپ  دوب  دهاوخ  ضحم 
؟ دوب هچ  لّوا  فارگاراپ  نایاپ  رد  مهفا )  ) حالطصا زا  دارم  * 

، دومن لمح  روکذم  يانعم  رب  ار  نینمؤم  هب  نامیا  هک  دنکیمن  اضتقا  عضوم  ود  نیا  رد  هیدعت  فرح  فالتخا  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش 
: تفگ دیاب  اتیاهن  هکلب 

هب نامیا  زا  دارم  دوش  هتفگ  هک  تسا  یفاک  هزادـنا  نیمه  نآ  ریاغت  توافت و  ققحت  رد  تسا و  توافتم  مه  اـب  دروم  ود  رد  ناـمیا  ياـنعم 
هب نامیا  فـالخ  هب  تسا ، ناـکرا  هب  لـمع  بلق و  هب  داـقتعا  ناـبز و  هب  رارقا  رب  فوقوم  نآ  ققحت  اذـل  تسا و  تعاـطا  تیدوبع و  ادـخ 

. دشابیم ناشلوق  رب  عقاو  راثآ  ّبترت  درجم  نینمؤم ، هب  نامیا  زا  دارم  هک  ارچ  نینمؤم 
220 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. انرکذ ام  یلع  قیدصّتلا  لمح  نم  ّدب  کل  نکی  مل  لیعامسا ، ۀیاکح  یف  ۀمّدقتملا  ۀیاوّرلا  عم  اهتظحال  ۀیاوّرلا و  هذه  تلّمأت  اذإ  تنا  و 

: لوقنف عقاولا  راثآ  بیترت  انعم  هب  قیدصتلا  بوجو  یف  لیعامسا  ربخ  روهظ  نع  ّالا  تیبا  نا  و 
. لّوالا وه  دوصقملا  ۀّنسلا و  یلا  باتکلاب  لالدتسالا  نع  جورخ  ۀیآلا  ۀلالد  یلع  اهب  ۀناعتسالا  ّنا 

. یلاعت هللا  ءاش  نإ  ۀیتآلا  تایاوّرلا  دادع  یف  ۀیاوّرلا  هذه  نوک  رمالا  ۀیاغ 
هریغ لداعلا و  ربخل  لماشلا  اهنم  قلطملا  دییقت  دعب  ّلدت  اّمنا  ربخلا  ۀّیجح  یلع  اهنم  دحاو  ّلک  ۀلالد  میلـست  ریدقت  یلع  تایآلا  هذـه  ّنا  ّمث 

ةداهـش ۀبلغلا و  مکحب  موهفملا - فارـصنا  نکمی  لب  هیلا ، دعب  ّیعقاو  لدع  ربخا  نم  وا  ّیعقاولا  لداعلا  ربخ  ۀـّیجح  یلع  أبنلا  ۀـیآ  قوطنمب 
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لصاح ریصیف  ۀلادعلاب  عطقلا  عم  بلاغلا  وه  امک  قدّصلاب ، ّینانیمطالا  ّنظلا  لداعلا  ربخ  ةدافا  ةروص  یلا  مدّنلا - یف  عوقولا  ۀفاخمب  لیلعتلا 
. قوثولاب هنع  ّربعملا  وه  ینانیمطالا و  ّنظلا  هتدافا  طرشب  ّیعقاولا  لداعلا  ربخ  رابتعا  تایآلا  لولدم 

نکی مل  نا  قوثولل و  دیفملا  ربخلا  وه  و  تایآلا ، رئاس  فرـصنم  یلع  رـصتقا  اهل  موهفملا  مدـع  ۀـهج  نم  أبنلا  ۀـیآ  ۀـلالدب  لقن  مل  ول  معن ،
. الداع ربخملا 

221 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

ینک هظحالم  تشذـگ ، البق  هک  لیعامـسا  ناتـساد  اب  طابترا  رد  هک  یتیاور  اـب  ار  نآ  ینک و  ّتقد  رّفکت و  تیاور  نیا  فارطا  رد  وت  رگا 
بوجو رد  لیعامـسا  ربخ  روهظ  زج  روبزم ) يانعم  زا   ) رگا دـنامیمن و  یقاب  وت  يارب  دـش  رکذ  هک  ییانعم  رب  قیدـصت  لمح  زج  ياهراچ 

: مییوگیم ییامن ؛ ابا  ربخ ، رب  عقاو  راثآ  بیترت  يانعم  هب  قیدصت 
لالدتسا زا  لودع  مزلتسم  ندومن ، تابثا  ار  هیآ  تلالد  نآ  هطـساو  هب  لداع و  لوق  ّتیجح  تابثا  تهج  تیاور ، نیا  زا  نتـساوخ  کمک 

. تسا هیآ  هب  لالدتسا  ام  دارم  نونکا  هکنآ  لاح  تسا و  ّتنس  هطساو  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  هیآ و  هب 
. دش دهاوخ  لالدتسا  اهنآ  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  يارب  هدنیآ  رد  هک  داد  رارق  یتایاور  هرمز  رد  ار  تیاور  نیا  ناوتیم  اتیاهن 

( هیبنت )

هراشا

اهنآ قلطم  ندومن  دـیقم  زا  سپ  ناشتلالد  قّقحت  لداع ، دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  ناشکیره  تلالد  لوبق  ضرف  هب  دـش ) رکذ  هک   ) تاـیآ نیا 
ار ربخ  قلطم  روط  هب  تشذـگ  هک  یتایآ  زا  یخرب  رگید  تراـبع  هب  تسا . أـبن  هیآ  قوطنم  هب  دوشیم ، لداـع  ریغ  لداـع و  ربخ  لـماش  هک 

. دشاب هدروآ  ار  نآ  لداع  ریغ  ای  هدش و  رداص  لداع  زا  هکنیا  زا  معا  دنهدیم ، رارق  تّجح 
هکلب دـهدیم ، رارق  ربتعم  هداد  ربخ  شتلادـع  زا  یعقاو  لداـع  هک  ار  یـسک  ربخ  اـی  یعقاو  لداـع  ربخ  افرـص  أـبن  هیآ  لـثم : رگید  یخرب  و 

ربخ هک  تسا  یتروص  هب  فرصنم  ینامیشپ  تمادن و  رد  عوقو  ینعی  هدمآ ، لیذ  رد  هک  یتّلع  هبلغ و  مکح  هب  أبن  هیآ  موهفم  تسا  نکمم 
. دشابیم هنوگنیا  ابلاغ  ربخم  تلادع  هب  عطق  اب  هچنانچ  دشاب ، ینانیمطا  ّنظ  دیفم  لداع 

( هجیتن )

: دوشیمن نینچ  أبن  هیآ  موهفم و  هظحالم  هب  تایآ  لولدم  لصاح  سپ 
ناسل رد  هک  تسا  ناـنیمطا  قوثو و  ناـمه  ّنظ  نیا  تسا و  ربتعم  تّجح و  دـنکب ، یناـنیمطا  ّنظ  هداـفا  هکنآ  طرـش  هب  یعقاو  لداـع  ربخ 

ماقم رد  تسا  مزـال  مینادـب ، یفتنم  نآ  زا  ار  روکذـم  تلـالد  هجیتن  رد  میوشن و  لـئاق  موهفم  أـبن  هیآ  يارب  رگا  هلب  تسا . هدـمآ  نییلوصا 
. دومن ءافتکا  دنکیم  نانیمطا  قوثو و  هدافا  هک  يربخ  ینعی  تایآ ، ریاس  فرصنم  هب  افرص  مکح 

222 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  لیلد  ناونع  هب  تایآ  رد  ثحب  هجیتن  بلطم و  لصاح  خیش  رظن  هب  * 
. دندوب التبم  یتالاکشا  هب  کیره  دوبن و  مامت  مات و  دحاو  ربخ  ّتیجح  ینعی  روهشم  ياعّدم  رب  تایآ  زا  کیچیه  تلالد  خیش  رظن  هب 
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ای و  دننکیم ؟ تّجح  ار  دحاو  ربخ  قلطم  ایآ  تساجک ؟ ات  تایآ  تلالد  رادـقم  دـید  دـیاب  دـشاب ، مات  مه  تایآ  تلالد  هک  ضرف  هب  لاح 
؟ ار لدع  ربخ  صوصخ  ای  و  ار ؟ هقث  ياهربخ  صوصخ 

. قساف هچ  دشاب و  لداع  نآ  ربخم  هچ  دنوشیم  لماش  ار  يدحاو  ربخ  ره  هدوب و  قلطم  یّلک و  همه  تایآ  ریاس  أبن  هیآ  زا  ریغ  اّما 
: میئوگیم هدرک و  دـییقت  ار  تایآ  ریاس  تاقالطا  هیآ  نیا  قوطنم  طسوت  هاگنآ  تسین . تّجح  قساف  ربخ  دـیوگیم : أـبن  هیآ  قوطنم  نکل 

. نانیمطا نودب  - 2 روآنانیمطا ، - 1 تسا : مسق  ود  رب  زین  لداع  ربخ  دوخ  هک  تسا  لداع  دحاو  ربخ  صوصخ  تایآ ، دارم 
یّلک هب  أـبن  هیآ  زا  یـسک  رگا  تسا و  هقث  ربـخ  ناـمه  نیا  هک  تسا ، تّـجح  روآناـنیمطا  لداـع  ربـخ  هـیآ ، لـیذ  لـیلعت  مـکح  هـب  لاـح 

: دیوگب دنک و  رظنفرص 
، ماکحا هن  تسا و  تاعوضوم  هب  طوبرم  هیآ  دـیوگب  هکنیا  ای  دومن و  داـمتعا  نآ  هب  ناوتیمن  دوب و  یـساسا  لاکـشا  ود  هب  ـالتبم  أـبن  هیآ 
دشاب و هقث  ياهربخ  هک  دحاو  ربخ  قیداصم  ّمتا  دارفا و  لمکا  هب  دوشیم  فرصنم  اهنآ  قالطا  یلو  دنتسه ، قلطم  تایآ  ریاس  میئوگیم :

(. هن يروهظ  یلو  میراد  یجراخ  فارصنا  هک  ارچ  دشابیم  هجوالب  فارصنا  ياعّدا  نیا  هّتبلا  هک   ) دوشیمن لماش  ار  اهربخ  ریاس 
223 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطم تسرهف 

دحاو ربخ  ّتیجح  ثحبم  لوا : ماقم 
دحاو 6 ربخ  ّتیجح 

مالعا 16 رظن 
ّصاخ 21 ّنظ  باب  زا  دحاو  ربخ  تیجح  نیرکنم  لالدتسا 

هعنام 26 رابخا  زا  موس  هفئاط  هب  لالدتسا  هجو 
دحاو 31 ربخ  هب  لمع  زا  عنم  رب  عامجا  ياعدا 

دحاو 31 ربخ  هب  لمع  نیرکنم  هلدا  هب  خیش  خساپ 
ّماع 41 اب  ّصاخ  تفلاخم  مدع  رد  خیش  داهشتسا 

ققحم 44 یسوط و  خیش  مالک  فیعضت 
خیش 51 لوا  باوج  هب  لاکشا 
قوف 51 لاکشا  هب  خیش  خساپ 

ضرع 55 رابخا  مود  هفئاط  زا  خساپ 
یسربط 57 دیس و  ياعدا  دروم  عامجا  زا  خیش  خساپ 

دحاو ربخ  ّتیجح  ّهلدا  مود : ماقم 
دحاو 60 ربخ  هب  لمع  نیزّوجم  ّهلدا 

نّیبت 68 بوجو  ندوب  یطرش  رب  خیش  لئالد 
224 ص : ج4 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

أبن 83 هیآ  هب  کّسمت  هب  یسوط  خیش  لاکشا 
نّیبت 91 يانعم  رد  رگید  لامتحا 

لداع 92 یملع  ریغ  ربخ  رابتعا  یفن  زا  نآ  عنم  رب  لیلعت  تلالد  زا  خساپ 
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یضاق 93 هلاقم  هب  خیش  خساپ 
أبن 99 هیآ  رب  باوج  لباق  تالاکشا 

دحاو 110 ربخ  ّتیجح  رد  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  رب  مود  لاکشا 
روبزم 110 لاکشا  هب  خیش  خساپ 

دحاو 117 ربخ  ّتیجح  رد  أبن  هیآ  هب  لالدتسا  رب  موس  لاکشا 
مراهچ 131 لاکشا 

مجنپ 136 لاکشا 
مشش 139 لاکشا 
متفه 141 لاکشا 
متشه 143 لاکشا 

لداع 149 ریغ  یّنظ  ربخ  ّتیجح  رد  هیآ  قوطنم  هب  لالدتسا 
نآ 150 هجیتن  نیبت و  يانعم  رد  میمعت 

ّتیوغل 150 موزل  عفد  نّیبت و  هب  رما  هیجوت 
رفن 159 هفیرش  هیآ  - 2

هّقفت 169 بوجو  رد  هیآ  روهظ  تابثا  تهج  ثیداحا  هب  داهشتسا 
رفن 174 هیآ  هب  لالدتسا  رب  خیش  تالاکشا 

ییاهب 187 خیش  موحرم  هلاقم 
نامتک 190 هیآ  هب  کّسمت 

نامتک 193 هیآ  هب  لالدتسا  رب  لاکشا 
دحاو 196 ربخ  ّتیجح  رد  لاؤس  هیآ  هب  لالدتسا 

لاؤس 200 هیآ  هب  لوصف  بحاص  لالدتسا  هب  خیش  تاداریا 
دحاو 207 ربخ  تیّجح  تابثا  رد  نذا  هیآ  هب  لالدتسا 

نذا 210 هیآ  هب  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا 
[95]

________________________________________

ص 96. ج 20 ، لئاسولا : یف  ّیلماعلا  ّرحلا  و  ص 154 ، ۀّیندملا : هدئاوف  یف  ّيدابآرتسألا  نیمألا  مهنم  (- 1 [ ) 1]
: رئارسلا ص 133 ، ج 9 ، نایبلا : عمجم  ص 475 ، عوزنلا : ۀینغ  ص 189 ، ملاعملا : یف  هنع  هاکح  ، 529 ج 2 ص 528 - ۀعیرذلا : (- 2 [ ) 2]

ص 51. ج 1 ،
ص 187. لوصألا : جراعم  ج 9 ص 44 ، دیفملا : تافّنصم  نمض  ۀعوبطملا  هقفلا  لوصاب  ةرکذتلا  (- 3 [ ) 3]

 ... یلإ یف ص 197  (- 4 [ ) 4]
ص 158. ۀیفاولا : یف  ّینوتلا  لضافلا  وه  بسانلا  (- 5 [ ) 5]
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ص 158. ۀیفاولا : (- 6 [ ) 6]
. ۀسداسلا ةدئافلا  ج 20  لئاسولا : یف  یلماعلا  ثّدحملاک  (- 1 [ ) 7]

ص 137. لئاسولا : قثوأ  یف  امک  جهانملا  بحاص  وه  (- 2 [ ) 8]
ج 1 ص 29. ربتعملا : و  ص 147 ، لوصألا : جراعم  (- 3 [ ) 9]

28 و مجنلا : 36 و  سنوی : 36 و  ءارسالا : (- 1 [ ) 10]
6 تارجحلا : (- 2 [ ) 11]

ج 9 ص 133. نایبلا : عمجم  یف  امک  (- 3 [ ) 12]
. ملعلا باتکلا  نم  نم ب 29  ج 2 ص 241 ح 33  راحبلا : (- 4 [ ) 13]

. یضاقلا تافص  باوبا  نم  نم ب 9  ج 18 ص 86 ح 36  لئاسولا : ج 3 ص 584 و  رئارسلا : (- 5 [ ) 14]
یضاقلا ح 15. تافص  باوبا  نم  ج 18 ص 79 ب 9  لئاسولا : (- 6 [ ) 15]

. یضاقلا تافص  باوبا  نم  نم ب 9  ج 18 ص 89 ح 47  لئاسولا : (- 7 [ ) 16]
222 ح 4. ج 2 ص - یفاکلا ، (- 1 [ ) 17]

ص 69. ج 1 ، یفاکلا ، (- 2 [ ) 18]
. ّیشایعلا ریسفت  نع  ص 244 ، ج 2 ، راونألا ، راحب  (- 3 [ ) 19]

ص 186. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (- 4 [ ) 20]
ح 33354. ص 86 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 5 [ ) 21]

ص 69، ج 1 ، یفاکلا ، (- 6 [ ) 22]
ص 250. ج 3 ، راونألا ، راحب  (- 7 [ ) 23]

. ملعلا باتک  نم  نم ب 29  ج 2 ص 249 ح 62  راونألا : راحب  (- 1 [ ) 24]
.372 ج 1 ص 367 - لوصالا : ةّدع  (- 2 [ ) 25]

ص 489 ح 401. هلاجر : یف  ّیّشکلا  هاور  ام  اهنم : (- 3 [ ) 26]
ج 7 ص 57. نایبلا : عمجم  (- 1 [ ) 27]

.29 ةرقبلا : (- 1 [ ) 28]
.173 ةرقبلا : (- 2 [ ) 29]
.69 لافنألا : (- 3 [ ) 30]
.185 ةرقبلا : (- 4 [ ) 31]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 9  ج 18 ص 79 ح 14  لئاسولا : (- 5 [ ) 32]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 9  ج 18 ص 78 ح 12  لئاسولا : (- 6 [ ) 33]
. ملعلا باتک  نم  نم ب 29  ج 2 ص 249 ح 62  راحبلا : (- 7 [ ) 34]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 35]
ص 220. ج 2 ، راونألا ، راحب  (- 1 [ ) 36]

158 و 159. عجار ص : 1 و 2 ) (-) 1 [ ) 37]

158 و 159. عجار ص : 1 و 2 ) (-) 2 [ ) 38]
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.6 تارجحلا : (- 1 [ ) 39]

.6 تارجحلا : (- 1 [ ) 40]
: لوصالا جراعم  ج 9 ص 133 و  نایبلا : عمجم  و  ۀـینغلا - باتک  ص 475 ، ۀّیهقفلا : عماوجلا  ج 2 ص 536 و  ۀعیرذلا : عجار  (- 1 [ ) 41]

ۀقرولا 145 ص 2 س 11. طولخم :) لوصالا ( ۀیاهن  ص 145 و 
ص 191. نیدلا : ملاعم  (- 2 [ ) 42]

. هدعب ام  ص 354 س 9 و  لوصالا : حیتافم  ظحال  (- 3 [ ) 43]
.204 فارعألا : (- 4 [ ) 44]

.86 ءاسنلا : (- 5 [ ) 45]
. هدعب ام  ج 1 ص 433 س 19 و  نیناوقلا : یف  ّیّمقلا  نم  رهظی  (- 6 [ ) 46]

ص 355 س 28. لوصالا : حیتافم  یف  دهاجملا  دّیسلا  وه  یکاحلا  (- 1 [ ) 47]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 48]

ص 176. لوصالا ، ةّدع  (- 1 [ ) 49]
ص 144. لوصالا ، جراعم  (- 2 [ ) 50]

.6 تارجحلا : (- 1 [ ) 51]
ص 356 س 5. لوصالا : حیتافم  یف  امک  ۀّماعلا  نم  یضاقلا  نع  دهاجملا  دّیسلا  هاکح  (- 2 [ ) 52]

یف ص 87 و 88. (- 3 [ ) 53]
. ریخالا رطسلا  ص 354  حیتافملا . یف  هلطبا  هیلا و  راشا  و  (- 1 [ ) 54]

ص 355 س 12. حیتافملا : یف  هرکذ  (- 1 [ ) 55]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 56]

. ربخی خسنلا : ضعب  یف  و  خسنلا : رثکا  یف  اذکه  (- 1 [ ) 57]
ص 356 س 32. لوصالا : حیتافم  یف  یئابطابطلا  ۀماّلعلا  هاکح  (- 1 [ ) 58]

.31 ءاسنلا : (- 1 [ ) 59]
ي 6. تارجحلا : (- 2 [ ) 60]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 61]
ي 122. ۀبوتلا : (- 1 [ ) 62]

ي 44. هط . (- 2 [ ) 63]
ي 288. ةرقبلا : (- 3 [ ) 64]

31 س 20. ج 2 ص - ماهفالا : کلاسم  (- 4 [ ) 65]
.228 هرقب / (- 1 [ ) 66]

.122 ۀبوتلا : (- 1 [ ) 67]
یضاقلا ح 65. تافص  باوبأ  نم  نم ب 8  ج 18 ص 69  لئاسولا : (- 2 [ ) 68]

ج 1 ص 378 ح 1 و 2. یفاکلا : (- 1 [ ) 69]

ج 1 ص 378 ح 1 و 2. یفاکلا : (- 2 [ ) 70]
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ج 1 ص 379 ح 3. یفاکلا : (- 3 [ ) 71]
.154 ص 152 - دانسإلا : برق  (- 4 [ ) 72]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ج 18 ص 101 ح 10  لئاسولا : (- 5 [ ) 73]
ج 2 ص 541. لاصخلا : (- 1 [ ) 74]

. لّوألا ثیدحلا  رخآ   71 ص 70 - نیعبرألا : (- 2 [ ) 75]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 76]

.159 هرقب / (- 1 [ ) 77]
ص 276 س 27. لوصفلا : یف  یناهفصالا  نیسح  دمحم  خیشلا  وه  (- 1 [ ) 78]

.43 لّحنلا : (- 2 [ ) 79]
. حیحصلا وه  ّهنأ  رهاظلا  و  خسنلا ، رثکأ  یف  اذکه  (- 1 [ ) 80]

ج 6 ص 362. نایبلا : عمجم  (- 2 [ ) 81]
.43 لحنلا : (- 3 [ ) 82]
.7 ءایبنالا : (- 4 [ ) 83]

ج 1 ص 210. یفاکلا : (- 5 [ ) 84]
ج 7 ص 40. عمجملا : (- 6 [ ) 85]

ص 62. دئارفلا - یلع  ۀیشاحلا  دئالقلا - عجار  ّیناردنزاملا ، ءاملعلا  فیرش  وه  (- 7 [ ) 86]
212 ح 7 و 8. ج 1 ص 211 - یفاکلا : (- 8 [ ) 87]

ج 1 ص 211. یفاکلا : (- 9 [ ) 88]
.210 ج 1 ص 211 - یفاکلا : (- 10 [ ) 89]

.6 هبوت : (- 1 [ ) 90]
. ۀعیدولا باتک  نم  باب 6  منح 1  ج 13 ص 230  لئاسولا : ج 5 ص 299 ، یفاکلا : (- 2 [ ) 91]

ج 2 ص 95 ح 83. یشاّیعلا : ریسفت  (- 1 [ ) 92]
. ّیمقلا ریسفت  نع  ص 710 ، یفاصلا ، (- 1 [ ) 93]

راونالا ج 5 ج 75 ص 255. راحب  دمحم -) ای  هیف : و  ص 295 (، لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  (- 2 [ ) 94]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 95]

مجنپ دلج 

هراشا

: ثحب همادا 
دحاو ربخ  ّهلدا 

6 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم
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. يواستلا دنع  رییختلا  روهشملا و  قدصألا و  لدعألاب و  ذخألا  نم  نیضراعتملا  نیربخلا  یف  درو  ام  اهنم : رابخألا  نم  فئاوطف  ۀّنـسلا  اّمأ  و 
: لوقی ثیح  ۀلظنح ، نب  رمع  ۀلوبقم  لثم 

[. 1 «] ثیدحلا یف  امهقدصأ  امههقفأ و  امهلدعأ و  هب  مکح  ام  مکحلا  »
. نامکاحلا امهیلإ  دنتسا  نیتللا  نیتیاورلل  حّجرملا  نایب  دارملا  ّنأب  دهشت  ۀیاورلا  عیمج  ۀظحالم  ّنأ  ّالإ  نیمکاحلا  یف  ناک  نإ  اهدروم و  و 

: ةرارز یلإ  ۀعوفرملا  ۀماّلعلا  نع  ۀّیورملا  یلائللا  یلاوع  ۀیاور  لثم  و 
اعم امّهناف  تلق : رداّنلا . ّذاشلا  عد  کباحصأ و  نیب  رهتـشا  امب  ذخ  لاق : ذخأن ؟ امهّیأبف  ناضراعتملا ، ناثیدحلا  وا  ناربخلا  مکنع  یتأی  لاق : »

[. 2 «] کسفن یف  امهقثوأ  كدنع و  امهلدعأب  ذخ  لاق : ناروهشم ،
: لاق ّقحلا . امهّیأ  ملعن  الف  نیفلتخم ، نیثیدحب  ۀـقث ، امهالک  و  نالجّرلا ، انئیجی  تلق : مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نع  مهجلا  یبأ  نبا  ۀـیاور  لثم  و 

[. 3 «] تذخأ امهّیأب  کیلع  عّسومف  ملعت  مل  اذإ 
يرت یّتح  کیلع  عّسومف  ۀقث ، مهّلک  ثیدـحلا و  کباحـصأ  نم  تعمـس  اذإ  : » لاق مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع  ةریغملا  نب  ثراحلا  ۀـیاور  و 

. رابخألا نم  اهریغ  و  [. 4 «] مئاقلا
لئاسلا ضرف  نیذللا  نیربخلا  نع  لاؤسلا  ّنأل  اهل ، قالطإ  اّهنأ ال  ّالإ  ۀحضاو  رودصلا  عوطقملا  ریغلا  ربخلا  رابتعا  یلع  اهتلالد  ّنأ  رهاظلا  و 

وهف مهبملاب ؛ ملعلا  عم  نّیعملا  نع  لاؤسلا  یلع  ّۀلادلا  ّيأ » ۀـظفلب  لاؤسلا  هب  دهـشی  امک  ضراعملا ، ول ال  اهب  لمعلا  نّیعتی  ۀـجح  امهنم  اّلک 
مهنم ناک  نم  ضراعت  ضورفملا  ّنأ  یلع  ّالإ  ّلدـی  ّهنإف ال  حّـجرملا ، نایبب  باـجأف  ةالـصلا  ۀّـمئأ  وأ  دوهـشلا  ضراـعت  نع  لئـس  اذإ  اـمک 

. ضراعملا ول ال  لوبقلا  ضورفم 
نم لصاحلا  ریـصی  ۀعوفرملا  ۀلوبقملا و  یف  ۀّیلدعألا  ۀّیقثوألا و  رکذ  ۀظحالم  دعب  و  ۀقث ، ّلک  ربخ  رابتعا  یلع  ّلدت  ةریغملا  نبا  ۀیاور  معن ،

. لداعلا لب  ۀقثلا ، ربخ  رابتعا  عومجملا 
. اهب ةربعلا  نوکیف  ۀقاثولا ، لوصح  ۀلادعلا  نم  ضرغلا  ّنأ  ۀیاورلا  قاسم  رهاظ  ّنأ  فاصنإلا  ّنکل 

7 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

([ نظ رد  مود  دصقم   ) زا هربتعم  نونظ  ماسقا  زا  دحاو  ربخ  تیجح  هلدا  همادا  ]

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  يارب  رابخا  هب  کّسمت  [ ) مود لیلد  ]

هراشا

: دراد دوجو  رابخا  زا  ياهتسد  ثیدح ، ّتنس و  هب  کّسمت  رد  اّما  و 
ای لدـعا و  نآ ) يوار  هک  دـننکیم  یثیدـح   ) ذـخا هب  مکح  نیـضراعتم ، نیربـخ  اـب  هطبار  رد  هک  تسا  یثیداـحا  ثیداـحا ، نیا  هلمج  زا 

(. هطوبرم تاهج  زا  يواست  تروص  رد   ) رییخت هب  و  حجرم ) ود  نآ  دوبن  تروص  رد   ) روهشم هب  و  تسا . نارگید ) زا   ) قدصا
: دیوگیم هک  تهج  نآ  زا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  لثم : - 1

. تسا هدومن  مکح  ثیدح  رد  اهنآ  قدصا  هقفا و  ای  نیمکاحلا  لدعا  هک  تسا  نآ  حیحص  مکح 
تداهـش ثیدـح  مامت  هظحالم  نکل  دومن ، کّسمت  نآ  هب  امیقتـسم  ناوتب  ات  نیلداـع ) هن  و   ) هدوب نیمکاـح  رد  هچرگا  ثیدـح  نیا  دروم 

هطساو هب  و   ) دراد دوجو  تسا  نیمکاح  كردم  دنتسم و  هک  یتیاور  ود  زا  یکی  رد  هک  تسا  یحجرم  نایب  نآ  رد  دارم  هکنیا  هب  دهدیم 
(. دوشیم مدقم  يرگید  رب  تسا  هدرک  مکح  نآ  قبطرب  هک  یمکاح  مکح  نآ 
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(: تفگ ماما  رضحم  رد   ) هک هدش  لقن  هرارز  ات  هعوفرم  روط  هب  هماّلع  موحرم  زا  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  هک  یتیاور  لثم  و  - 2
نایم رد  هچنآ  هب  دندومرف : ماما  میئامن . لمع  ذخا و  ود  نآ  زا  کی  مادک  هب  تسا ، هدیسر  ام  هب  ضراعتم  ثیدح  ود  ای  ربخ و  ود  امـش  زا 
؟ مینک هچ  دندوب ، روهشم  مه  اب  ود  ره  رگا  متفگ : دیوگیم : هرارز  نک . اهر  تسا  لوقلا  ردان  هچنآ  نک و  لمع  تسا  روهشم  تنارای 

. امن لمع  تسا ، قثوا  لدعا و  وت  دزن  نآ  يوار  هک  یتیاور  هب  دومرف : ماما 
: دیوگیم هک  اضر  ماما  زا  مهجلا  یبا  نبا  تیاور  لثم  و  - 3

ود نآ  زا  کیمادک  مینادیمن  ام  هک  دننکیم ، لقن  ام  يارب  فلتخم  ثیدح  ود  دنتسه ، قثوم  اندنع  ود  ره  هک  درم  ود  متفگ : ماما  رضحم 
. تسا قح  ثیدح 

. یشابیم هعسوت  رد  ینک ، لمع  هک  کیره  هب  ینادیمن  ار  قح  هک  یتقو  دندومرف : ماما 
: دندومرف هک  قداص  ماما  زا  هریغم  نب  ثراح  تیاور  لثم  و  - 4

ترـضح هکنیا  ات  یتسه ، هعـسوت  رد  نآ  هب  لمع  رد  دـندوب ، نانیمطا  دروم  هقث و  نآ ) نیلقان   ) مامت هک  يدینـش  یثیدـح  تناراـی  زا  یتقو 
. ینیبب ار  جع )  ) مئاق

هب ذـخا  حـجرم ، مدـع  تروص  رد  حـیجرت و  ینعی : قوف ، نومـضم  اهنآ ، ماـمت  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  ثیداـحا   ) راـبخا نیا  زا  ریغ  و 
. دراد دوجو  رییخت 

8 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( راهظتسا )

دوجو یقالطا  رابخا  نیا  رد  هکنیا : ّالا  تسا . نشور  یّنظ  رودـصلا و  عوطقم  ریغ  ربخ  ّتیجح  رابتعا و  رب  رابخا  نیا  تلالد  رهاـظلا  یلع  و 
ار کیره  ّتیجح  لئاس  هک  تسا  يربخ  ود  زا  ثیداحا  نیا  رد  لاؤس  اریز  دـشاب ،) تابثا  لـباق  نآ  اـب  یلداـع  ربخ  ره  ّتیجح  اـت   ) درادـن

نیا رب  دـهاش  و  تسا ، یعطق  ضراعم  دوبن  تروص  رد  اهنآ  زا  کـیره  هب  لـمع  هک  تسا  يربخ  ود  شمـالک  دروم  هتـسناد و  هنع  غورفم 
همئا ای  دوهـش و  ضراعت  زا  ظفل  نیا  اب  یتقو  هک  روطنامه  مهبم ، دوجو  هب  ملع  اب  تسا  صیخـشت  نّیعت و  زا  ّيا )  ) ظـفل هب  لاؤس  راـتفگ ،

هک  ) یحّجرم نایب  هب  لاؤس ) ود  نیا  رد   ) بیجم هک  میئامن ) ذـخا  کیمادـک  تماما  اـی  کیمادـک و  تداهـش  هب  هک   ) دوشیم لاؤس  زاـمن 
. دهدیم خساپ  دنکیم ) صیخشت  نّیعت و  رب  تلالد 

نآ هب  یلّطعم  نودـب  تشادیمن  ضراـعم  رگا  تسا و  لوبقلا  ضورفم  هک  یتـیاور  رب  رگم  درادـن  تلـالد  یمـالک  نینچ  هک  تسا  نشور 
. دومنیم لمع 

تابثا ار  ّتیجح  لصا  ناوتیمن  ثیداحا  نیا  اب  تسا و  یعطق  رگید  لیالد  جراخ و  زا  ثیداحا  نیا  رد  نیـضراعتم  نیربخ  ّتیجح  سپ : )
.( تسا بلطم  نیمه  نّیلدتسم  دارم  هکنآ  لاح  و  دومن ،

( كاردتسا )
هلظنح و نب  رمع  هلوبقم  رد  ّتیلدـعا  ّتیقثوا و  رکذ  هظحـالم  زا  سپ  و  دراد ، تلـالد  ياهقث  ربخ  ره  ندوب  ربـتعم  رب  هریغم  نبا  تیاور  هلب 

. تسا ربتعم  تّجح و  لداع  ربخ  هکلب  هقث ، ربخ  هک : تسا  نیا  هتشذگ  ثیداحا  عومجم  زا  بلطم  لصاح  هرارز ، هعوفرم 
( فاصنا )

: میئوگب هک  دنکیم  مکح  فاصنا  نکل 
هب يزاین  هدوب و  تقاـثو  ناـمه  هب  راـبتعا  ور ، نیا  زا  تسا . ناـنیمطا  تقاـثو و  ناـمه  تلادـع ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  تیاور  قایـس  رهاـظ 

. دشابیمن تلادع 
9 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ ارچ تسا  حیحص  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  تهج  رد  دحاو  ربخ  هب  لالدتسا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
هدوـب و دـحاو  ربـخ  هک  تاـیاور  نیا  دوـخ  ینعی : تساعّدـم . نیع  دوـخ  لـیلد  تسا و  بوـلطم  هب  هرداـصم  هک  ارچ  تسین ، حیحـص  ریخ 

. دومن تباث  اهنآ  هطساو  هب  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  ناوتیم  هنوگچ  هدشن  تباث  زونه  ناشتّیجح 
؟ دوشیم لصاح  ياهجیتن  هچ  قوف  بلطم  زا  * 

. دنشاب روآنیقی  رتاوتم و  دیاب  لالدتسا  دروم  تایاور  هک  دیآیم  تسد  هب  هجیتن  نیا 
؟ دنارتاوتم دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  لالدتسا  دروم  تایاور  ایآ  * 

. دنارتاوتم روبزم  تایاور  فلاخم  قفاوم و  فارتعا  هب 
؟ تسا عون  دنچ  رب  رتاوت  * 

یلامجا يونعم 3 - یظفل 2 - - 1 تسا : عون  هس  رب 
؟ هچ ینعی  یظفل  رتاوت  * 

: هکنیا ینعی 
 ... تلزنم و ای  نیلقث و  فیرش  ثیدح  لثم : دوش ، شرازگ  ام  يارب  موصعم  ناسل  زا  رتاوت  ّدح  رد  یصوصخ  هب  ریبعت 

؟ تسا هنوگچ  يونعم  رتاوت  * 
كرتشم عماج ، ردـق  کی  رد  اهنآ  همه  نکل  هدـش ، دراو  فلتخم  تابـسانم  هب  توافتم  ریباعت  اب  ینوگانوگ  تاـیاور  هکنیا : زا  تستراـبع 

 ... نایقتم و يالوم  تعاجش  لثم : دنراد ، تلالد  نآرب  یمازتلا  ای  ینّمضت و  تلالد  هب  هدوب و 
؟ تسانعم هچ  هب  هنوگچ و  یلامجا  رتاوت  * 

تسا و رفص  ّدح  رد  اهنآ ، رد  بذک  لامتحا  هک  هدش ، دراو  یعوضوم  رد  نوگانوگ  فلتخم و  ریباعت  اب  تیاور  اههد  هکنیا : زا  تسترابع 
اهنآ زا  یکی  لقا  دح  اهنآ و  زا  یخرب  هک  دراد  یلامجا  ملع  فراعتم ، فّلکم  هکلب  دنشاب ، بذک  تایاور  نیا  مامت  هک  تسا  لاحم  اساسا 

. دشاب هدش  رداص  موصعم  زا 
: لاح

. تسا جراخ  اعطق  ام  ثحب  دروم  زا  یظفل  رتاوت  - 1
. تسا يونعم  رتاوت  ام  ثحب  دروم  روهشم ، يأر  رب  انب  - 2

. تسا تباث  یلامجا  رتاوت  ثحب  دروم  رد  هیافک  بحاص  يأر  رب  انب  - 3
10 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا هدومن  کّسمت  یتایاور  هچ  هب  دحاو  ربخ  تیّجح  تابثا  رد  خیش  بانج  * 
. تسا هدومرف  کّسمت  تایاور  زا  هفئاط  راهچ  هب 

؟ تسا حرطم  روکذم  تایاور  نوماریپ  یثحابم  هچ  * 
. اهنآ تلالد  رادقم  نایب  تایاور 3 - نآ  تلالد  نایب  تایاور 2 - نایب  - 1 هلمج : زا  هاتوک  ثحب  هس 
؟ تسیک دومن ، کّسمت  دحاو ، ربخ  ّتیجح  تابثا  تهج  ثحب  دروم  ثیداحا  هب  هک  یسک  نیلّوا  * 

. ینوت لضاف  موحرم  قثوا ، بحاص  هدومرف  رب  انب 
؟ تسا هدرکن  کّسمت  روکذم  تایاور  هب  یسک  ینوت  لضاف  موحرم  زا  لبق  ارچ  * 
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. درادن دوجو  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  یلیلد  رابخا  رد  هک  هدوب  نیا  رب  ناشرظن  ای  هدوب و  ثیداحا  نیا  زا  تلفغ  رطاخ  هب  ای 
؟ تسیچ رابخا  زا  هفئاط  نیا  هب  لالدتسا  هجو  * 

دوجو تروص  رد  هدش و  رییخت  هب  عوجر  ربخ  ود  يواست  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  نومـضم  نیا  اهنآ  تارقف  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیا 
. دوشیم لمع  تسا ، حیجرت  ياراد  هکنآ  هب  حّجرم 

؟ تسج کّسمت  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  رظن  دروم  رابخا  سفن  هب  ناوتیم  ارچ  * 
مادکره نوچ  اذل  دشابیم و  نآ  نیفرط  ندوب  ربتعم  رب  عرف  مه  رییخت  دوشیم و  رابتعا  ظاحل و  رتشیب  ای  تّجح و  ود  نایم  حیجرت  هک  اریز 

. دومن کّسمت  داحآ  رابخا  ّتیجح  رب  رابخا  نیا  سفن  هب  ناوتیم  ریزگان  تسا ، دحاو  رابخا  شدروم  ثیداحا  نیا  رد  رییخت  حیجرت و  زا 
؟ دنتسه يرابخا  هنوگچ  هّیجالع  رابخا  * 

. دننکیم نایب  ار  نیضراعتم  جالع  هویش  هدش و  دراو  نیضراعتم  باب  رد  هک  دنتسه  يرابخا 
؟ تسیچ خلا ) نیضراعتملا ...  نیربخلا  یف  درو  ام   ) ترابع زا  دارم  * 

هب طوبرم  ثیدح  نیا  ردص  هچرگا  هک  تسا ، هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  ثیدح  ینعی  هّیجالع ، رابخا  نایم  رد  هروهـشم  تایاور  زا  یکی  نایب 
: دیامرفیم ماما  هک  ارچ  تسا ، تموکح  تواضق و  باب 

هدوب و یتوغاط  نامکاح  نانآ  هک  ارچ  دنیامن ، هعجارم  سابع  ینب  هّیما و  ینب  ماکح  هب  دـیابن  دوخ  یقوقح  یلام و  تاعزانم  رد  ام  نایعیش 
. میزروب رفک  توغاط  هب  هک  میفّلکم  رومأم و  ام 

: دندومرف قداص  ماما  دننک ؟ هعجارم  دیاب  عجرم  نیمادک  هب  دوخ  یقوقح  یلام و  تاعزانم  عفر  يارب  امـش  ناوریپ  سپ  هک  دسرپیم  يوار 
مکح اذإف  امکاح ، مکیلع  هتلعج  دق  ّینإف  امکح  هب  اوضرتلف  انماکحا  فرع  انمارح و  انلالح و  یف  رظن  انثیدح و  يور  دـق  لجر  یلا  اورظنا 

لاؤس و سپـس  هّللاب . كرّـشلا  ّدـح  یلع  وه  هّللا و  یلع  داّرلا  وه  اـنیلع  داّرلا  ّدر و  اـنیلع  هّللا و  مکحب  فختـسا  اـّمنإف  هنم  لـبقی  ملف  مکحب 
اهباوج

11 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دـندرک و فالتخا  مکح  رد  ود  نآ  میدومن و  باختنا  مکاح  رفن  ود  رگا  هّللا ، لوسر  نبا  ای  دـسرپیم : لئاس  هک  اجنآ  هب  ات  دـباییم  همادا 
هدرک و ذخا  دراد  یئاور  ترهش  ینعی  تسا ، هیلع  عمجم  هک  ار  یثیدح  دندومرف : ترـضح  مینک ؟ هچ  دوب  تیاور  مه  ناشفالتخا  كردم 

طوبرم الماک  هک  دندومرف  رکذ  نیثیدحلا  دحا  حـیجرت  يارب  يرگید  ياهرایعم  نآ  لابند  هب  و  دـینک . حرط  دراد  یئاور  ذوذـش  هک  ار  نآ 
. تسا طبترم  ام  ثحب  دروم  اب  راگزاس و  هیف  نحن  ام  اب  ثیدح  لیذ  نیاربانب  تسا . يرگید  رب  نیثیدحلا  دحا  حیجرت  هب 

؟ تسا يرما  هچ  نوماریپ  یلائّللا ، یلاوع  رد  هرارز  هعوفرم  * 
تواضق باب  هب  یطبر  و   ) تساهنآ هجلاعم  هویـش  نیثیدـح و  ضراعت  هب  طوبرم  امیقتـسم  تسا و  هّیجالع  رابخا  نایم  رد  روهـشم  رابخا  زا 

هب التبم  روکذم  ثیدح  دنس  دش : رکذ  هکنانچ  و  تسا ، هدرک  رکذ  ار  يرگید  رب  نیتیاورلا  يدحا  تاحّجرم  زا  حّجرم  جنپ  دودح  درادن ،)
. دنکیم ناربج  ار  شدنس  فعض  نآ  یلمع  ترهش  نکل  و  تسا ، یتالاکشا 

؟ تسا يرابخا  هنوگچ  اجنیا  رد  ام  ثحب  دروم  * 
(. رودصلا یّنظ  دحاو  ربخ  ای   ) رودصلا عوطقم  ریغ  ربخ 

؟ تسیچ هّیجالع  رابخا  دروم  * 
. یّنظ رودصلا و  عوطقم  ریغ  ربخ 

؟ دشابن رودصلا  یعطق  ياهربخ  هک  اجک  زا  تسا ؟ رودصلا  یعطق  ریغ  ياهربخ  هیجالع  رابخا  دروم  ارچ  * 
، دنرادن عمج  لباق  ریغ  یّلک و  نیابت  وحن  هب  ضراعت  نکل  دنراد ، دیقم  قلطم و  صاخ و  ماع و  هچرگا  رودصلا  یعطق  ياهربخ  الوا : اریز :
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. دشابیم مک  ردان و  رایسب  دنشاب  هتشاد  مه  رگا 
ریگب و ار  روهـشم  دیامرفیم : ماما  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  دراد و  دوجو  ناشدوخ  رد  رابخا  نیا  ندوب  رودصلا  یعطق  رد  یفاک  هنیرق  ایناث :
ار نییعتلا  یلع  ال  دوب ، نییعتلا  یلع  ود ال  نآ  زا  یکی  رگا  هکنیا  ای  و  نک ، اهر  ار  اـهنآ  قفاوم  ریگب و  ار  هماـع  فلاـخم  نک ، اـهر  ار  ذاـش 

رودصلا یعطق  هک  ارچ  دندومرفیمن ، ّدر  حرط و  هب  مکح  دوب ، همئا  دارم  رودـصلا  یعطق  ياهربخ  رگا  لاح  نک . حرط  ار  يرگید  ذـخا و 
. ددرگ هیجوت  عمج و  دیاب  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  دشابیمن و  حرط  لباق 

ضراعتم دحاو  ربخ  تروص  هب  رابخا  نیا  هک  تسا  نآرب  لیلد  دوخ  خلا ...  ۀـقث ...  امهالک  نالجرلا و  انئیجی  دـسرپیم : لئاس  هکنیا  اثلاث :
. رتاوت ّدح  رد  هن  هدیسر و  ام  تسد  هب 

. تسا یّنظ  ربخ  ود  نایم  رد  ضراعت  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یّنظ  کی  یعطق و  کی  یتح  رودـصلا و  یعطق  ياهربخ  نایم  رد  ضراعت  اعبار :
رابتعا و رب  رابخا  نیا  رهاظ  رگید : ترابع  هب  تسا . رودـصلا  یّنظ  ياهربخ  دارم  هکنیا  رب  تسا  ياهنیرق  مه  ضراـعت  ضرف  دوخ  نیارباـنب 

ریغ ياهربخ  ّتیجح 
12 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دراد تلالد  یّنظ  رودصلا و  عوطقم 
؟ تسیچ خلا )...  اهل ...  قالطا  اّهنا ال  ّالا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

نیا رد  لاؤس  هک  اریز  دومن ، تابثا  ار  یلداع  ربخ  ره  ّتیجح  اهنآ  هلیـسو  هب  ناوتیمن  رطاخ  نیدـب  هک  تسا  روبزم  ثیداحا  قالطا  مدـع 
هب لمع  هک  تسا  يربخ  ود  وا  مالک  دروم  هتفرگ و  هنع  غورفم  ضورفم و  ار  مادـکره  ندوب  تّجح  لئاس  هک  تسا  يربخ  ود  زا  ثیداحا 

. تسا ضراعم  هب  ءالتبا  ماگنه  رد  اهنآ  نییعت  زا  وا  لاؤس  اهنت  تسا و  مّلسم  یعطق و  ضراعم ، ندوبن  تروص  رد  اهنآ  زا  کیره 
؟ تسیچ ّيا )... )  ) ظفلب لاؤسلا  هب  دهشی  امک   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسا  نیا  رب  ماما ، باوج  ضرف  نینچمه  هّیجالع و  رابخا  رد  لـئاس  لاؤس  هکنیا : رب  ینبم  قوف ، بلطم  رب  تسا  یهاوگ  دـهاش و  هئارا 
مادک هب  هک  تسا  نیا  زا  ّيا )  ) ظفل اب  لاؤس  و  دنتسه . يوریپ  لباق  تّجح و  ضراعت ، زا  رظن  عطق  اب  هتاذ و  ّدح  یف  نیـضراعتم  زا  مادکره 

رکذ ار  تاحجرم  هک  مه  ماما  یفرط  زا  ماما ، زا  ّتیعبت  هب  یلامجا  ملع  زا  سپ  تسا  صیخـشت  نییعت و  زا  لاؤس  ینعی : مینک ؟ لـمع  کـی 
. يرگید رب  تسا  تّجح  ود  زا  یکی  حیجرت  دارم  دننکیم 

دوهـش زا  مادکره  هک  تسا  نیا  ضرف  زا  سپ  لاؤس  نیا  و  دوشیم ، اههنّیب  دوهـش و  ضراعت  زا  لاؤس  هیجراخ  تاعوضوم  رد  هکنیا : ریظن 
. دنتسه تداهش  طیارش  دجاو  لداع و 

؟ تسا هنوگچ  رابخا  نیا  هب  لالدتسا  تیفیک  روکذم  تامّدقم  ظفح  اب  * 
: دندومرفیم باوج  رد  ماما  هنیآره  دوبیمن ، تّجح  دّرجم  دحاو  ربخ  رگا  هک : تسا  وحن  نیدب 

نینچ هک  یلاح  رد  تشادن . اج  لاؤس  نیا  و  ضراعت ، ماقم  هب  دـسر  هچ  ات  دـشابیمن ، تّجح  زین  ضراعت  زا  رظن  عطق  اب  دـحاو  ربخ  الـصا 
وه انیع و  اوغل و  اهترثک  عم  ۀـّیجالعلا  رابخألا  ناکل  ۀـیّجحلا  ول ال  و   ) هکنیا ینعی  دـناهداد ، ناشن  ار  نیـضراعتم  جـالع  هویـش  هکلب  هدرکن ،

(. لاحم
؟ تسیچ خلا )...  اهتلالد ...  ّنا  رهاظلا  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

اهنآ ندوب  تّجح  هک  تسا  يرابخا  رابخا ، نیا  دروم  هک  ارچ  دومن ، تابثا  ار  دـحاو  ربخ  ّتیجح  روکذـم  رابخا  اب  ناوتیمن  هک  تسا  نیا 
نایم رد  تّجح  نییعت  زا  لاؤس  ثیداحا  نیا  رد  دـناهدرک ، ضراعت  مه  اب  نوچ  یهتنم  تسا ، هدـش  مّلـسم  تباث و  يرگید  لیلد  هلیـسو  هب 

. تسا هدش  ّهلدا  نایم  زا  لیلد  صیخشت  ججح و 
؟ تسیچ ۀقث )..  ّلک  ربخ  رابتعا  یلع  ّلدت  ةریغم  نبا  ۀیاور  معن ،  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
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ثراح ثیدح  نکل  میدومن ، لاکـشا  دحاو ، ربخ  ّتیجح  رب  هدـش  دای  رابخا  تلالد  رد  هچرگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  خیـش  هدومرف  لصاح 
ثیدح رد  هک  ارچ  دراد ، تلالد  یقثوم  ربخ  ره  ّتیجح  رب  هریغم  نبا 
13 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نـشور یتسه ، تعـسو  رد  نآ  هب  ذـخا  لمع و  رد  دـندوب  هقث  همه  شناـیوار  هک  يدینـش  ار  يربخ  رگا  هکنیا  هب  تسا  هدـش  مکح  روبزم 
. دیامنیم تّجح  ار  ياهقث  ربخ  ره  نومضم ، نیا  هک  تسا 

؟ تسیچ خلا ) ۀّیلدعالا ...  ۀّیقثوالا و  رکذ  ۀظحالم  دعب  و   ) ترابع زا  دارم  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب  * 
نم دناهدرک ، تّجح  ار  لداع  ربخ  هک  هرارز  هعوفرم  هلظنح و  نبا  هلوبقم  اب  هریغم ) نبا  ۀـیاور   ) ثیدـح نیا  مامـضنا  زا  سپ  هک  تسا  نیا 

: هک اریز  دوشیم ، هدافتسا  دشاب  لداع  ربخ  ّتیجح  هک  نیماضم  صخا  عومجملا ، ثیح 
. دنکیم ربتعم  ار  هقث  ربخ  هریغم  نبا  تیاور  لثم  ثیداحا  زا  یضعب  - 1

. دنهدیم رارق  تّجح  ار  لداع  ربخ  ثیدح و  هعوفرم ، هلوبقم و  لثم  اهنآ  زا  یخرب  و  - 2
. مینک لمع  لداع  ربخ  ینعی  ّصخا ، هب  تسا  مزال  ریزگان  تسا ، هقث  زا  ّصخا  لداع  نوچ  اذل  و 

؟ تسیچ ۀیاورلا )...  قاسم  رهاظ  ّنا  فاصنالا  نکل   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: هک تسا  نیا  فاصنا  مکح  مینک ، عوجر  فاصنا  هب  رگا  دیامرفیم : خیش  هک  تسا  نیا 

هن تسا و  يوار  قدـص  هب  ناـنیمطا  تقاـثو و  ناـمه  تلادـع  زا  دارم  هک  تسا  نیا  مه  هعوـفرم ) هلوـبقم و  ینعی   ) تـیاور ود  نـیا  قاـیس 
. نآ ّصخا  يانعم  هب  تلادع 

؟ تسیچ روکذم  بلاطم  هجیتن  * 
لـصاح هتـشذگ  ثیداحا  هب  لالدتـسا  زا  دوصقم  بیترت  نیدب  دیآیم و  تسد  هب  هدش  دای  رابخا  زا  یّقثوم  ربخ  ره  ّتیجح  هک  تسا  نیا 

. ددرگیم تابثا  یعّدم  هتشگ و 
؟ دینک صخشم  هیف  نحن  ام  رد  رگید  یترابع  هب  ار  هّیجالع  رابخا  تلالد  رادقم  * 

تکاس مه  رگا  دنتـسه و  تکاس  ربخلا  قلطم  اـی  هقث و  اـی  تسا  لدـع  ربخ  دارم  اـیآ  هک  ربخ  عون  هب  تبـسن  روبزم  ثیداـحا  زا  یخرب  - 1
. دنتسه دییقت  هب  دنمزاین  هلئسم  نیا  رد  دنراد و  قالطا  دنشابن 

هدافتـسا هقث  ربخ  تیّجح  رابتعا و  اجنیا  زا  هک  ۀـقث ،» مهّلک  و   » هک دراد  تحارـص  هریغم  نب  ثراـح  ثیدـح  لـثم  اـهنآ  زا  یخرب  نکل  - 2
. دشابن ای  دشاب و  لدع  یماما  هچ  دوشیم ،

ینئارق نکل  تسا ، لدع  ربخ  تیّجح  نآ  رهاظ  هدـمآ و  نایم  هب  مه  ّتیلدـعا  زا  نخـس  تقاثو ، زا  ریغ  هعوفرم  هلوبقم و  ثیدـح  رد  هتکن :
هک اریز  تسا . تقاثو  تخانـش  يارب  یقیرط  دوخ  تلادع  تسا و  تقاثو  نامه  كالم  هتـشادن و  یتّیعوضوم  ندوب  لداع  هک  دراد  دوجو 

لابند هب  ناونع  نیا  رکذ  هنرگو  تسا  تقاثو  دارم  اذـل  هدروآ و  ار  ّتیقدـصا  هلوبقم ، رد  ّتیقثوا و  ّتیلدـعا  لابند  هب  هعوفرم  ثیدـح  رد 
. لدع صوصخ  هن  ربخ و  قلطم  هن  تسا ، تّجح  هقث  دحاو  ربخ  تایاور  زا  هتسد  نیا  مکح  هب  هجیتن : رد  دومنیم . هجویب  تلادع 

14 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: ۀیاورلا يوتفلا و  نیب  قرفلا  مدع  هنم  رهظی  ثیحب  مهباحصأ  داحآ  یلإ  ةاورلا  داحآ  عاجرإ  یلع  ّلد  ام  اهنم : و 
: مالّسلا هیلع  هلوقب  ةرارز  یلإ  هعاجرإ  لثم  - 1

[. 5] ةرارز یلإ  اریشم  سلاجلا » اذهب  کیلعف  اثیدح  تدرأ  اذإ  »
[. 6 «] ّهدر زوجی  الف  مالّسلا  هیلع  یبأ  نع  ةرارز  هاور  ام  اّمأ  و  : » يرخا ۀیاور  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  - 2
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: ۀلأسم نع  لئس  وأ  جاتحا  اذإ  هیلإ  عجری  نّمع  لاؤسلا  دعب  روفعی  یبأ  نبال  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  - 3
[. 7 «] اهیجو هدنع  ناک  و  ثیداحأ ، یبأ  نم  عمس  ّهنإف  ملسم - نب  دّمحم  ینعی  ّیفقثلا -؟ نع  کعنمی  امف  »

: ۀبیبح یبأ  نب  ۀملسل  ّیّشکلا  نع  ام  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  - 4
[. 8 «] یّنع هوراف  یّنع  کل  يور  امف  اریثک ، اثیدح  یّنم  عمس  دق  ّهنإف  بلغت ، نب  نابأ  تیا  »

: هیلإ عجری  نّمع  لاؤسلا  دعب  ّیفوقرقعلا  بیعشل  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  - 5
[9] ریصب ابأ  ینعی  ّيدسألاب » کیلع  »

: نیدلا ملاعم  هنع  ذخأی  نّمع  لاؤسلا  دعب  ّبیسملا  نب  ّیلعل  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  - 6
[. 10] ایندلا نیدلا و  یلع  نومأملا  مدآ  نب  اّیرکزب  کیلع 

ذخآ ۀقث  نمحرلا  دبع  نب  سنویف  أ  تقو ، ّلک  یف  كاقلأ  تسل  جاتحأ و  اّمبر  يدتهملا : نب  ریزعلا  دبع  هل  لاق  اّمل  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  - 7
[. 11 «] معن  » لاق ینید ؟ ملاعم  هنع 

. هنم ملاعملا  ذخأ  هیلع  ّبترتیل  سنوی  ۀقاثو  نع  لأسف  يوارلا ، دنع  هنع  اغورفم  ارمأ  ناک  ۀقثلا  لوق  لوبق  ّنأ  ۀیاورلا  هذه  رهاظ  و  - 8
: ءارفسلا باّونلا و  نم  امه  نیذللا  هنبا  ّيرمعلا و  یف  درو  ام  ۀقاثولاب - لوبقلا  بوجو  ۀطانإ  یف  هدّیؤی - و  - 9

ابأ تلأس  لاق : قاحسإ ، نب  دمحأ  نع  ّيریمحلا  نع  ۀیمستلا  نع  یهنلا  باب  یف  یفاکلا  یفف  - 10
15 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یّنعف یّنع  کیلإ  ّيدأ  امف  یتقث ، ّيرمعلا   » مالّـسلا هیلع  لاـقف  لـبقأ ؟ نم  لوق  ذـخآ و  نّمع  لـماعا و  نم  هل : تلق  و  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا 
[. 12 «] نومأملا ۀقثلا  ّهنإف  عطأ ، هل و  عمساف  لوقی ، یّنعف  یّنع  کل  لاق  ام  و  يّدؤی ،

: لاقف کلذ ، لثم  نع  مالّسلا  هیلع  دّمحم  ابأ  لأس  ّهنأ  قاحسإ  نب  دمحأ  انربخأ  و  - 11
« نانومأملا ناتقّثلا  امّهنإف  امهعطأ ، امهل و  عمـساف  نالوقی ، یّنعف  کل  الاق  ام  و  نایّدؤی ، یّنعف  یّنع  کـیلإ  اـیّدأ  اـمف  ناـتقث ، هنبا  ّيرمعلا و  »

[. 13] ربخلا
. نومأملا ۀقثلا  ربخ  رابتعا  یلع  ۀلالدلا  یف  یلوالا  ۀفئاطلا  عم  ۀکرتشم  اضیأ  ۀفئاصلا  هذه  و  - 12

: همجرت

( دحاو ربخ  تیّجح  رد  رابخا  زا  مود  هفئاط  هب  کّسمت  )

هراشا

قرف مدـع  هک  يوحن  هب  دراد ، همئا  باحـصا  زا  داحآ  هب  تاور  زا  داحآ  نداد  عوجر  رب  تلالد  هک  تسا  یثیداـحا  راـبخا ، نیا  هلمج  زا  و 
مه ناشیا  تیاور  تسا ، تّجح  تاور  يارب  باحصا  زا  داحآ  ياوتف  هک  روطنامه  ینعی  دوشیم  هدافتسا  رابخا  نیا  زا  تیاور  اوتف و  نایم 

. تسا تّجح  باحصا  زا  داحآ  يارب 
: لثم

صخـش نیا  دزن  هک  تسا  مزال  وت  رب  يدومن ، یثیدـح  هدارا  هک  یناـمز  هدومرف : هک  شمـالک  نیا  رد  هرارز  هب  ار  تاور  ماـما  عاـجرا  - 1
. دومرفیم هرارز  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  يو ، رب  سلاج 

. دشابیمن زیاج  ّشدر  دنکیم ، لقن  مردپ  زا  هرارز  ار  هچنآ  اّما  و  هدومرف : هک  رگید  یتیاور  رد  ترضح  هدومرف  نیا  لثم  و  - 2
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ای میوشیم و  عقاو  لاؤس  دروم  ياهلئـسم  رد  یتقو  هک : درک  لاؤس  ترـضح  زا  وا  هکنآ  زا  سپ  روفعی  یبا  نبا  هب  ماما  شیامرف  لـثم  و  - 3
؟ میئامن عوجر  یسک  هچ  هب  میدرگیم ، نآ  هب  دنمزاین 

؟ تسا هتشادزاب  ملسم ) نب  دّمحم  ینعی   ) یفقث هب  عوجر  زا  ار  وت  زیچ  هچ  دندومرف : ترضح 
. تسا هدوب  مرتحم  ناشیا  دزن  هدینش و  رایسب  ثیداحا  مردپ  زا  يو 

نم زا  يو  هک  اریز  ورب ، بلغت  نبا  ناـبا  دزن  دـندومرف : هبیبح  یبا  نبا  ۀملـس  هب  هدـش  لـقن  ّیـشک  زا  هک  یتـیاور  رد  ماـما  هچنآ  ریظن  و  - 4
. ینک تیاور  نم  هب  ادانتسا  یناوتیم ، وت  دنک  تیاور  نم  زا  وت  يارب  هچنآ  سپ  هدینش ، رایسب  ثیدح 

عوجر یسک  هچ  هب  درک  لاؤس  هکنآ  زا  سپ  یفوقرقع  بیعش  هب  ماما  هدومرف  نیا  لثم  و  - 5
16 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ییامن عوجر  ریصب ) وبا  ینعی   ) يدسا هب  هک  تسوت  رب  میامن ؟

ترـضح دنک ؟ لاؤس  ار  شنید  ماکحا  ملاعم و  یـسک  هچ  زا  درک : لاؤس  هکنآ  زا  دعب  ّبیـسم  نب  ّیلع  هب  ترـضح  هدومرف  نیا  لثم  و  - 6
. ینک هعجارم  دشابیم ، نومأم  ایند  نید و  رب  هک  مدآ  نب  ایرکز  هب  هک  داب  وت  رب  دندومرف :

موشیم امش  زا  لاؤس  هب  دنمزاین  اسبهچ  هک : تشاد  هضرع  ناشیا  رضحم  هک  یماگنه  يدهم  نبا  زیزعلا  دبع  هب  ماما  هدومرف  نیا  لثم  و  - 7
؟ دومن ذخا  ار  نید  ملاعم  ماکحا و  وا  زا  ناوتیم  و  تسه ، هقث  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  ایآ  منک ، هعجارم  امش  هب  مناوتیمن  یتقوره  رد  و 

. هلب دومرف : ترضح 
( راهظتسا )

هدرک لاؤس  سنوی  تقاثو  زا  يو  اذـل  هدوب و  هنع  غورفم  مّلـسم و  رما  يوار  دزن  هقث  لوق  لوبق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تیاور  نیا  رهاظ  - 8
هقث هب  هعجارم  لـصا  زا  لاؤس  هکنیا  هن  دـیامن ، ّبترتم  نآرب  ار  نید  ماـکحا  ملاـعم و  ذـخا  تفـص ، نیا  هب  شندوب  فصتم  تروص  رد  اـت 

. دشاب
دراو دناهدوب ، جع )  ) تّجح ترضح  ءارفس  باون و  زا  ود  ره  هک  شدنزرف  يرمع و  هرابرد  هچنآ  ار  روکذم  راهظتـسا  دنکیم  دییأت  و  - 9

. تسا تقاثو  لوبق  بوجو  طانم  رایعم و  تسا و  هدش 
یثیدـح دـنکیم  لقن  قاحـسا  نب  دـمحا  زا  زین  وا  هک  يریمح  زا  جـع )  ) رـصعّیلو ندرب  مان  زا  یهن  باب  فیرـش ، یفاـک  باـتک  رد  - 10

هتفرگ یسک  هچ  زا  هدومن و  هلماعم  یسک  هچ  اب  متشاد : هضرع  شرضحم  هدرک و  لاؤس  نسحلا  ابا  ترضح  زا  دیوگیم : هک  تسا  هدروآ 
زا وت  يارب  هچنآ  هتفگ و  نم  زا  تفگ ، وت  هب  نم  فرط  زا  هچنآ  سپ  تسا ، هقث  يرمع  دندومرف : ترضح  میریذپب ؟ ار  یسک  هچ  نخـس  و 

نیمه رد  و  تسا . ینیما  درم  هقث و  يو  اریز  امن ، شتعاـطا  هداد و  شوگ  نآ  هب  اذـل  دـشاب ، نم  بناـج  زا  نوچ  دـیامن ، وگزاـب  نم  فرط 
: هدومرف روکذم  ثیدح  لقن  زا  سپ  یفاک  باتک 

؟ دومن لاؤس  ار  یبلطم  نینچ  لثم  زین  دمحم  ابا  زا  وا  هک  قاحسا  نب  دمحا  ار  ام  داد  ربخ  و  - 11
زا تیارب  هچنآ  دـناهدرک و  ءادا  نم  زا  سپ  دـننک ، ءادا  نم  زا  وت  هب  هچنآ  سپ  دنـشابیم ، هقث  ود  ره  شدـنزرف  يرمع و  دومرف : ترـضح 

. دنتسه نیما  هقث و  اریز  امن  تعاطا  ناشیا  زا  اذل  دنیوگیم ، نم  زا  دننک  وگزاب  نم  بناج 
نیدـب نیما و  هقث و  ربخ  تیّجح  رابتعا و  رب  دـننکیم  تلالد  هک  دـناكرتشم  تهج  نیا  رد  لّوا  هفئاط  اـب  زین  راـبخا  زا  هفئاـط  نیا  و  - 12

. دوشیم تباث  مه  رابخا  زا  هتسد  نیا  اب  زین  بولطم  بیترت ،
17 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ نیلدتسم  طسوت  رابخا  زا  مّود  هتسد  هب  کّسمت  زا  دارم  * 
باحصا و داحآ  هب  ار  تقیقح  ّقح و  ناگدنیوج  هدننکلاؤس و  صاخـشا  داحآ و  همئا ، هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  رابخا  نیا  هک : تسا  نیا 

. دناهدادیم عاجرا  دوخ  بتکم  هتسجرب  نادرگاش 
: دومرف ترضح  دیسرپ . یبلطم  دیسر و  ماما  تمدخ  هب  یصخش  لثملا : یف 

. دشابیمن دّدجم  رارکت  هب  زاین  هک  رخآ ، یلا  تشاد و  روضح  اجنآ  رد  هک  دوب  نیعا  نب  ةرارز  بانج  دارم  هک  سلاجلا )  ) اذهب کیلع 
؟ تسیچ روکذم  تایاور  رد  هّجوت  لباق  هتکن  * 

 ... بیسم و نب  یلع  یقوق و  رقع  روفعی و  یبا  نبا  لیبق  زا  ار  نایوار  داحآ  موصعم  ناماما  هک  تسا  نیا 
سنوی مدآ و  نب  ایرکز  بلغت و  نب  نابا  ریصب و  وبا  ملسم و  نب  دمحم  هرارز و  ینعی : يرفعج  بتکم  گرزب  هذمالت  باحـصا و  داحآ  هب 

. دنداد عاجرا  دیعس و ...  نب  نامثع  نمحرلا و  دبع  نب 
؟ تسا وحن  هچ  هب  روکذم  رابخا  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

نایسن اطخ و  لامتحا  نامه  هکلب  ددرگیمن ، روآنیقی  ناشمالک  هدشن و  موصعم  اهنآ  ناشدییأت ، ناگرزب و  نیا  هب  ماما  عاجرا  اب  کشالب 
هقث نامه  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  دوخ  رد  تسا  هدش  اهنیا  هب  عاجرا  ببـس  هچنآ  نکل  دراد ، دوجو  زین  اهنیا  رد  تسه  نارگید  رد  هک 

. تساهنآ ندوب  نومأم  و 
وغل تاروتـسد  همه  نیا  ّالا  و  تاـقث ، رگید  هچ  دنـشاب و  هدـش  داـی  هورگ  نیا  هچ  تسا ، تّجح  نومأـم  هقث و  لوق  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

. دوب
؟ تسا ردقچ  مّود  هتسد  ثیداحا  تلالد  رادقم  * 

. لدع ربخ  صوصخ  هن  ربخلا و  قلطم  هن  تسا و  هقث  دحاو  ربخ  رابخا  هتسد  نیا  روظنم 
؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 

. دناكرتشم هقث ) دحاو  ربخ  ینعی :  ) تلالد رادقم  رد  مّود  لّوا و  هتسد  رابخا  هک  تسا  نیا 
18 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ءاتفتسالا و لهأ  یلإ  ۀبسنلاب  مهاوتف  نیب  قرفلا  مدع  هنم  رهظی  هجو  یلع  ءاملعلا  تاقثلا و  ةاورلا و  یلإ  عوجرلا  بوجو  یلع  ّلد  ام  اهنم : و 

: ۀیاورلاب لمعلا  لهأ  یلإ  ۀبسنلاب  مهتیاور 
جاجتحالا قودـصلل و  نیدـلا  لاـمکإ  خیـشلل و  ۀـبیغلا  باـتک  یف  اـم  یلع  بوقعی  نب  قاحـسإل  هجرف - هّللا  لّـجع  ۀّـجحلا - لوق  لـثم  - 1

: ّیسربطلل
ردّصلا رهاظ  ّنا  مّلـس  ول  ّهنإف  [. 14 «] مهیلع هّللا  ۀّـجح  انأ  مکیلع و  یتّجح  مّهنإف  انثیدـح ، ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اـّمأ  «و 
. مهربخ لوبق  بوجو  یلع  ّلدی  هتّجح ، مّهناب  لیلعّتلا  ّنا  ّالا  مهنم ، ءاتفتسالا  ینعا  ةاوّرلا ، یلا  عئاقولا  مکح  یف  عوجّرلاب  صاصتخالا 

: مالّسلا هیلع  هلوق  نم  ةدعلا  نع  ۀّیکحملا  ۀیاورلا  لثم  و  - 2
[. 15 «] مالّسلا هیلع  ّیلع  نع  هوور  ام  یلإ  اورظناف  اّنع ، يور  امیف  اهمکح  نودجت  ۀثداح ال  مکب  تلزن  اذإ  »

. ۀّصاخلا ۀیاور  نم  ضراعملا  دوجو  مدع  عم  ۀّماعلا  تایاور  ۀعیشلا و  تایاورب  ذخألا  یلع  ّلد 
: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  رد  رابخا  زا  مّوس  هفئاط  هب  لالدتسا  )
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هراشا

مدع رابخا  نیا  ناسل  زا  هک  يوحن  هب  دـنراد ، تلالد  ءاملع  تاقث و  تاور و  هب  عوجر  بوجو  رب  هک  تسا  یثیداحا  رابخا ، نیا  هلمج  زا  و 
، دـننکیم لمع  تیاور  هب  هک  یـصاخشا  يارب  ناشتایاور  دـننکیم و  ءاتفتـسا  ناشیا  زا  هک  یناـسک  هب  تبـسن  اـملع ، ياوتف  ناـیم  تواـفت 

. دوشیم نشور 
لامک باتک  هفئاـطلا و  خیـش  موحرم  فیلأـت  تبیغ ، باـتک  رد  هچنآ  ساـسا  رب  بوقعی ، نب  قاحـسا  هب  تّجح  ترـضح  هدومرف  لـثم  - 1
يارب  ) دنوشیم عقاو  هک  یثداوح  اّما  دندومرف : هک  تسا  هدش  دراو  یسربط ، موحرم  فیلأت  جاجتحا  باتک  قودص و  بانج  فیلأت  نیّدلا 

سپ متسه . ناشیا  رب  ادخ  تّجح  مه  نم  هدوب و  امـش  رب  نم  تّجح  ناشیا  اریز  دینک ، عوجر  ام  ثیداحا  تاور  هب  اهنآ ) مکح  زا  یهاگآ 
نیا نکل  ناشیا ، زا  ءاتفتـسا  تاور و  هب  عیاقو  مکح  رد  ندرک  عوجر  هب  دراد  صاصتخا  تیاور  نیا  ردص  ارهاظ  میریذپب ، هکنیا  ضرف  هب 

. ناشیاوتف نوچمه  اهنآ  ربخ  لوبق  بوجو  رب  دراد  تلالد  دنتسه ، امش  رب  نم  تّجح  ناشیا  هک  ثیدح ) لیذ  رد   ) ّتلع
ياهثداح هک  ینامز  تسا : هدش  لقن  ریز  نایب  هب  هّدع  رد  ناشیا  لوق  زا  هک  یتیاور  لثم  و  - 2

19 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مالّـسلا هیلع  یلع  زا  ّتنـس  لها  هچنآ  هب  دـیرگنب  دـیتسنادن ، هدـش  رداص  اـم  زا  هک  یتیاور  زا  ار  شمکح  هک  دومن  دـمآ  شیپ  امـش  يارب 

هب دیاب  اهنآ  هب  نتفاین  تسد  تروص  رد  دوش و  لمع  دـیاب  هعیـش  تایاور  هب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـناهدرک . تیاور 
. دوش لمع  ذخا و  هماع  رابخا 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ تاوّرلا و )...  یلا  عوجّرلا  بوجو  یلع  ّلد  ام  اهنم : و   ) ترابع زا  دارم  * 
ناـیوار هب  دـنافظوم  یناـکم  ناـمز و  ره  رد  همئا  نایعیـش  هلمج  زا  ناناملـسم  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  تسا  یتاـیاور  زا  مّوس  هفئاـط 

. دنزومایب نانآ  زا  ار  دوخ  نید  ملاعم  هعجارم و  عّیشت  بتکم  دامتعا  لباق  دارفا  تارضح و  نآ  ثیداحا 
؟ دراد دوجو  رابخا  زا  مّوس  هفئاط  رابخا و  زا  مّود  هفئاط  نایم  دارفا  هعجارم  هنیمز  رد  یتوافت  هچ  * 

. دناحرطم نایعیش  همه  موس  هفئاط  رد  نکل  دوب ، حرطم  نایوار  داحآ  مّود  هفئاط  رد  - 1
حرطم یّلک  روط  هب  نید  ناملاع  ثیدح و  نایوار  هب  عاجرا  موس ، هفئاط  رد  دوب ، باحـصا  صاخـشا  داحآ و  هب  عاجرا  مّود ، هفئاط  رد  - 2

. تسین رظن  ّدم  یّصاخ  صخش  تسا و 
؟ درک دیاب  هچ  اهنآ  ماکحا  مهف  يارب  و  تسیچ ؟ فیرش  عیقوت  رد  هعقاو  ثداوح  زا  دارم  * 

: لثم هعقاو  ثداوح 
 ... اهنآ و لئاسم  اهکناب و  همیب ، یلفقرس ، لثم : یلئاسم  تالماعم ، شخب  رد  - 1

ماکحا تفایرد  يارب  هک  تسا  هریغ  و  ینامـسآ ...  تارک  اضف و  رد  لامـش ، بطق  رد  زامن  تیفیک  لـثم : یلئاـسم  تاداـبع ، شخب  رد  - 2
: دناهدومرف اهنآ 

. متسه نانآ  رب  ادخ  تّجح  دوخ  نم  دنتسه و  امش  رب  نم  ياهتّجح  نانیا  هک  ارچ  دینک ، هعجارم  هعیش  ءاهقف  ینعی  ام  ثیدح  نایوار  هب 
؟ تیاور ای  دراد  بسانت  يوتف  ماقم  اب  فیرش  عیقوت  * 
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ءاهقف هب  دـیاب  ثداوح  یعرـش  مکح  هب  یبایتسد  يارب  هک  تسا  نیا  دارم  ینعی   ) دراد بسانت  ياوتف  ماـقم  اـب  فیرـش  عیقوت  ردـص  هچرگا 
: ینعی تسا . هتشگ  میمعت  بجوم  نآ  لیذ  لیلعت  نکل  درک ،) هعجارم 

تّجح تّجح ، لوق  بوخ  تسام ، رب  اهنآ  ندوب  تّجح  اهنآ  هب  عوجر  ّتلع  رگا  سپ  دینک . هعجارم  نانآ  هب  دنتسه  نم  تّجح  اهنآ  نوچ 
. نداد اوتف  رد  هچ  ماما و  تیاور  لقن  رد  هچ  اقلطم ، تسا 

20 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

هیلع قداصلل  لجر  لاق  ّهنأ  نم  ۀیآلا - َباتِْکلا ،» َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو  : » یلاعت هلوق  یف  ّيرکسعلا - ریـسفت  نع  جاجتحالا  یف  ام  لثم  و 
: مالّسلا

مهّمذ فیکف  هریغ . یلإ  مهل  لیبس  ال  مهئاملع ، نم  هنوعمـسی  امب  اـّلإ  باـتکلا  نوفرعی  ـال  يراـصنلا  دوهیلا و  نم  موقلا  ءـالؤه  ناـک  اذإـف  »
زجی مل  مهئاملع  نم  لوبقلا  کئلوأل  زجی  مل  نإـف  مهءاـملع ؟ نودـّلقی  اـنّماوعک  اـّلإ  دوهیلا  ّماوع  لـه  و  مهئاـملع ؟ نم  لوبقلا  مهدـیلقتب و 

«. مهئاملع نم  لوبقلا  ءالؤهل 
- هّللا ّناف  اووتـسا ، ثیح  نم  اّمأ  ۀـهج . نم  ۀـیوست  ۀـهج و  نم  قرف  مهئاملع  دوهیلا و  ّماوع  نیب  انئاملع و  انّماوع و  نیب  : » مالّـسلا هیلع  لاقف 

. الف اوقرتفا  ثیح  نم  اّمأ  و  مهءاملع . مهدیلقتب  مهّماوع  ّمذ  امک  مهءاملع  مهدیلقتب  انّماوع  ّمذ  یلاعت -
! هّللا لوسر  نبا  ای  یل  نّیب  لاق :

تاباسنلا و تاعافشلاب و  اههجو  نع  ماکحألا  رییغتب  ءاشرلا و  مارحلا و  لکأب  حیرّـصلا و  بذکلاب  مهءاملع  اوفرع  دق  دوهیلا  ّماوع  ّنإ  لاق :
ام ال اوطعأ  و  هیلع ، اوبّـصعت  نم  قوقح  اولازأ  اوبّـصعت  اذإ  مّهنأ  و  مهنایدأ ، هب  نوقرافی  يذـّلا  دـیدشلا  بّصعتلاـب  مهوفرع  و  تاـعناصملا ،

نم ّنأ  یلإ  مهبولق  فراعمب  اوّرطـضا  تامّرحملا و  نوفراـقی  مهوملع  و  مهلجأ ، نم  مهوملظ  مهریغ و  لاومأ  نم  هل  اوبّـصعت  نم  هّقحتـسی 
نم اودّلق  اّمل  مهّمذ  کلذلف  یلاعت . هّللا  نیب  قلخلا و  نیب  طئاسولا  یلع  یلاعت و ال  هّللا  یلع  قّدصی  نأ  زوجی  ال  قساف ، وهف  هنولعفی  ام  لعف 
یف مهـسفنأب  رظنلا  مهیلع  بجو  هودهاشی و  مل  نّمع  مهیلإ  هیّدؤی  امب  لمعلا  هقیدـصت و ال  هربخ و ال  لوبق  زوجی  ّهنأ ال  اوملع  نم  اوفرع و 

. مهل رهظت  نأ ال  نم  رهشأ  یفخت و  نأ  نم  حضوأ  هلئالد  تناک  ذإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رمأ 
: همجرت

یصخش هک  تسا  َباتِْکلا ) َنوُمَْلعَی  ال  َنوُّیِّمُأ ، ْمُْهنِم  َو   ) هفیرش هیآ  لیذ  رد  يرگـسع  نسح  ماما  ریـسفت  زا  جاجتحا  باتک  رد  هچنآ  لثم  و 
: هک درادیم  هضرع  قداص  ماما  رضحم  هب 

هفیرـش هیآ  نیا  رد  یلاعت  يادـخ  هنوگچ  سپ  دندینـشیم ، ناشئاملع  زا  هک  ار  هچنآ  زج  هدوبن  باتک  هب  فراع  يراصن  دوهی و  موق  یتقو 
ار هچره  هدومن و  دـیلقت  ناشئاملع  زا  هک  دنتـسین  ام  ماوع  لـثم  دوهی  ماوع  اـیآ  دـیامرفیم ، تمذـم  ناـشئاملع  زا  دـیلقت  مرج  هب  ار  ناـشیا 

. دننکیم لمع  دنیامرفب  تارضح 
ماوع يارب  دیاب  دشابن ، زیاج  ناشیا  زا  دیلقت  ءاملع و  زا  لوبق  يراصن  دوهی و  ماوع  يارب  رگا  سپ 

21 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دراد دوجو  دوهی  ماوع  ام و  ماوع  نایم  یقرف  هچ  سپ  دشابن ، زیاج  زین  ام 

: دندومرف ترضح 
: هک تسا  نیا  دنايواستم  مه  اب  هک  یثیح  نآ  زا  اّما  دراد ، دوجو  يواست  یتهج  زا  قرف و  یتهج  زا  دوهی  ماوع  ام و  ماوع  نایم 

تمالم ناشئاملع  زا  دیلقت  هطساو  هب  ار  دوهی  ماوع  هکيروطنامه  داد ، رارق  تمذم  دروم  ءاملع  زا  دیلقت  هطـساو  هب  ار  ام  ماوع  یلاعت  قح 
. تسا هدومرف 
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دنزرف يا  درک : ضرع  يوار ) اـی  و   ) لـئاس تسا . هدومرفن  تمذـم  ار  ناـشیا  دـنوادخ  دـنراد ، قرف  مه  اـب  هک  یتهج  ثیح و  نآ  زا  اـّما  و 
: دندومرف ترضح  دیئامرفب . نایب  نم  يارب  زین  ار  تهج  نیا  ربمایپ ،

هطـساو هب  دوخ ، یلـصا  تروص  زا  ماـکحا  نداد  رییغت  هوشر و  مارح و  لاـم  ندروخ  راکـشآ و  یئوگغورد  هب  ار  ناـشئاملع  دوـهی  ماوـع 
ار ناشنید  نآ  هطساو  هب  هک  هدوب  يدیدش  بّصعت  ياراد  ناشیا  هک  دنتسنادیم  دندوب و  هتخانـش  اهشزاس  اهيدنواشیوخ و  اهتعافش و 

عفن هب  رما  نیا  هک  یسک  هب  هدرب و  نیب  زا  هدش  عقاو  وا  هیلع  رب  تیبصع  نیا  هک  ار  یسک  قوقح  دنزرویم  بصعت  یتقو  و  دنهدیم ، رییغت 
هب هدرپس ، ناشیا  هب  ار  نارگید  لاـم  دـنیامنیم ، ءاـطعا  وا  هب  تسین  يو  قح  هک  ار  يزیچ  درادـن ، قاقحتـسا  هکنیا  اـب  هتفرگ ، تروص  يو 

یبلق تخانـش  اب  تسا و  یفرع  يرما  ناشئاملع  يارب  تامّرحم  باکترا  هک  دنتـسنادیم  نینچمه  دننکیم و  متـس  نارگید  هب  ناشیا  رطاخ 
نخـس یلاعت  قح  مدرم و  ناـیم  ياههطـساو  ادـخ و  ربماـیپ  هب  هک  تسا  لاـحم  و  تسا ، قساـف  یلاـمعا  نینچ  بکترم  هک  دـندوب  هدرب  یپ 

. دنیوگب تسار 
اهنآ ربخ  دیابن  هک  دنتـسنادیم  دندوب و  هدش  هتخانـش  نینچ  اهنآ  شیپ  هک  يدارفا  زا  ناشیا  هک  يدیلقت  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ  رطاخ  نیدب 

نینچمه تسین و  تسرد  دنناسریم  اهنآ  شوگ  هب  هک  يرابخا  هب  ندرک  لمع  دومن و  قیدصت  ار  ناشمالک  هک  تسین  زیاج  تفریذپ و  ار 
تازجعم ّهلدا و  هکنیا  هظحالم  هب  دـنیامن و  قیقحت  دوخ  هک  تسا  بجاو  ناشیا  تعیرـش  ّتیناقح  مرکا و  ربمایپ  هب  عجار  هک  دـندوب  علطم 

، دـنیآرب سّـسجت  قیقحت و  ددـصرد  دوخ  رگا  هک  يوحن  هب  دـنامب ، ناـهنپ  یفخم و  اـهنآ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  رتحـضاو و  ربماـیپ 
: هدومرف هدومن و  ار  اهنآ  تمذم  دوشیم ، راکشآ  رهاظ و  رما  هدنامن و  یفخم  ناشیا  رظن  زا  قح  زگره 

ار اهنآ  تاّیلعج  اهغورد و  هدرک و  دـیلقت  اهنآ  زا  ارچ  تسا ، هدـش  مامت  ناتیارب  تّجح  دیاهتخانـش و  روطنیا  ار  شیوخ  ياـملع  هک  اـمش 
. دیریذپیم

22 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

نم كالهإ  اـهمارح و  ایندـلا و  ماـطح  یلع  بلاـکّتلا  ةدـیدشلا و  ۀـّیبصعلا  رهاـظلا و  قسفلا  مهئاـهقف  نم  اوفرع  اذإ  اـنتّمأ  ّماوع  کلذـک  و 
. اّقحتـسم ۀناهإلا  لالذالل و  ناک  نإ  هل و  اوبّـصعت  نم  یلع  ناسحالا  ّربلاب و  فرفرتلا  و  اّقحتـسم ، هرمأ  حالـصال  ناک  نإ  هیلع و  نوبّـصعتی 

. مهئاهقف ۀقسفل  دیلقتلاب  یلاعت  هّللا  مهّمذ  نیّذلا  دوهیلا  لثم  مهف  ءاهقفلا ، ءالؤه  لثم  انّماوع  نم  دّلق  نمف 
ضعب ّالإ  نوکی  کلذ ال  و  هودـّلقی . نأ  ّماوعللف  هالوم ، رمأل  اعیطم  هاوه ، یلع  افلاخم  هنیدـل ، اظفاح  هسفنل ، انئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اـّمأف 

. مهعیمج ال  ۀعیشلا ، ءاهقف 
لّمحتی امیف  طیلختلا  رثک  اّمنإ  و  ۀمارک . و ال  ائیـش ، اّنع  مهنم  اولبقت  الف  ۀـّماعلا  ءاهقف  ۀقـسف  بکارم  شحاوفلا  حـئابقلا و  نم  بکر  نم  اّمأف 
نورخآ و  مهتفرعم ، ۀّلقل  اههوجو  ریغ  یلع  ءایشألا  نوعـضی  و  مهلهجل ، هرـسأب  هنوفّرحیف  اّنع  نولّمحتی  ۀقـسفلا  ّنأل  کلذل ، تیبلا  لهأ  اّنع 

. مّنهج ران  یلإ  مهداز  وه  ام  ایندلا  ضرع  نم  اوّرجیل  انیلع  بذکلا  نودّمعتی 
ّمث انئادعأ ، دنع  انب  نوصقتنی  انتعیـش و  دنع  نوهّجوتیف  ۀحیحـصلا  انمولع  ضعب  نومّلعتیف  انیف ، حدـقلا  یلع  نوردـقی  باّصن ال  موق  مهنم  و 

، انمولع نم  ّهنأ  یلع  انتعیـش  نم  نوملـستسملا  هلبقیف  اهنم ، ءارب  نحن  یّتلا  اـنیلع  بیذاـکألا  نم  هفاعـضأ  فاعـضأ  هفاعـضأ و  هیلإ  نوفیـضی 
. اّولضأ اّولضف و 

. یهتنا [ 16 «] مالّسلا هیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  یلع  هّللا ، هنعل  دیزی ، شیج  نم  انتعیش  ءافعض  یلع  ّرضأ  کئلوأ 
ام لب  ۀلادعلا  رابتعا  هرهاظ  ناک  نإ  بذکلا و  نع  زّرحتلاب  فرع  نم  لوق  لوبق  زاوج  یلع  قدصلا  راثآ  هنم  حئاللا  فیرشلا  ربخلا  اذه  ّلد 

. مهفاف بذکلا ، نم  زّرحتلا  وه  قیدصتلا  یف  طانملا  ّنأ  هعومجم  نم  دافتسملا  ّنکل  اهقوف .
23 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: همجرت
( ثیدح همادا  )

مارح ایند و  یناف  ءایـشا  هب  هلمح  ندروآ و  يور  دیدش ، ّتیبصع  راکـشآ و  قسف  دوخ  ءاهقف  زا  هک  یماگنه  ام  تّما  ماوع  دـنانینچ  نیا  و 
باکترا ناسحا و  دنشاب ، هتشاد  قاقحتسا  رما  حالـصا  يارب  اهنآ  دنچره  هدوب ، اهنآ  هیلع  رب  ناشتیبصع  هک  یـصاخشا  ندومن  كاله  نآ ،

. دنسانشیم دننیبیم و  ار  دنشاب  ندش  تناها  لالذا و  قحتسم  دنچره  هدوب  اهنآ  هل  رب  ناشتیبصع  هک  يدارفا  رب  ّرب ،
قساف ءاهقف  زا  دیلقت  هطساو  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  ینعی  دوهی ، لثم  دیامنب ، ار  یئاهقف  نینچ  دیلقت  ماوع  زا  هک  یـسک  سپ 

. تسا هدومن  تّمذم 
يو زا  هک  تسا  ماوع  رب  دشاب ، شیالوم  رما  وریپ  شیاوه و  اب  فلاخم  شنید و  هدـنرادهگن  شـسفن و  ظفاح  اهقف ، نایم  زا  هک  یـسک  اّما 

. ناشیا عیمج  هن  هدوب و  هعیش  ءاهقف  افرص  دارفا  لیبق  نیا  دنیامن و  دیلقت 
دینکن لوبق  دنهدیم  دانتسا  ام  هب  هک  ار  يربخ  سپ  هّماع ، ءاهقف  زا  هقـسف  باکترا  دننام  ددرگ  شحاوف  اهیتشز و  بکترم  هک  یهیقف  اّما 

. دیریذپن اهنآ  زا  ار  یتمارک  و 
رطاخ هب  سپـس  دنونـشیم ، ام  زا  ار  يرابخا  قاّـسف  هک  اریز  تسا . رایـسب  دوشیم ، هدینـش  اـم  زا  هچنآ  رد  بذـک  قدـص و  طـالتخا  هتبلا 
رگید ياهّدع  و  دنهدیم ، رارق  دوخ  ياج  ریغ  رد  اجباج و  ناشتفرعم  یمک  لیلد  هب  ار  رابخا  دنیامنیم و  فیرحت  ار  نآ  همامت  هب  ناشلهج 

. دنیامن يراج  دوخ  فرط  هب  تسا  منهج  رد  اهنآ  لوخد  ّتلع  هک  ار  یئایند  يراوط  ضراوع و  ات  هتسب ، غورد  ام  رب  املاع  ادماع 
(، دننک دراو  ام  رد  یحدق  دنتسناوتن  هک  اجنآ  زا   ) دنرادیم اور  ام  رد  ار  حدق  ّبص و  هدوب و  تیب  لها  ام  باصن  ناشیا  زا  يرگید  هتسد  و 

بویع لعج  ضیقنت و  هب  تسد  ام  نانمشد  دزن  هک  یلاح  رد  دننکیم ، دادملق  هّجوم  نایعیـش  دزن  ار  دوخ  هتفرگارف و  ار  ام  مولع  زا  یخرب 
هچنآ و  دـنیامنیم ، هفاـضا  دـندوب  هتفگ  هـچنآ  رب  فعاـضم  فاعـضا  یّتـح  هدوزفا  ناشـضیقنت  تتامـش و  هـب  سپـس  و  دـنیامنیم . اـم  رد 

تالوقنم نیا  هک  دنرادنپیم  ام  نایعیش  زا  ءافعض  لباقم ، رد  و  دندنبیم ، ام  رب  میتسه  يرب  اهنآ  زا  ام  هک  یتاّیلعج  بیذاکا و  زا  دنناوتیم 
. دننکیم هارمگ  ار  نارگید  مه  هتشگ و  هارمگ  دوخ  مه  نایوگغورد ) نیا   ) سپ دنریذپیم ، ناشیا  زا  هدوب و  ام  مولع  زا 

. دندرک دراو  یلع  نب  نیسح  رب  ۀنعللا ) هیلع   ) دیزی نایرگشل  هک  تسا  يررض  زا  رتشیب  بتارم  هب  ام  نایعیـش  زا  ءافعـض  رب  ناشررـض  نانیا 
( فیرش ثیدح  دش  مامت  )

24 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دیسیونب قداص  ماما  رظن  زا  ار  هعیش  ماوع  زا  دوهی  ماوع  زایتمالا  هب  ام  * 
تحارـص هب  هدوب ، شورفایند  هب  نید  یناملاع  دـنتفرگیم ، نانآ  زا  ار  ناشنید  ماکحا  هدرک و  دـیلقت  راکهبت  قساـف و  ءاـملع  زا  دوهی  ماوع 

لها دنتشادن ، زیهرپ  مارح  زا  دندادیم ، رییغت  اههطساو  اهتبـسن و  رطاخ  هب  ای  نارگید و  ياّنمت  رطاخ  هب  ار  یهلا  ماکحا  دنتفگیم ، غورد 
ْمُهُـسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  نآرق : لوق  هب  هک  یلاح  رد  دندش ، توبن  رکنم  تجاجل  نیمه  رطاخ  هب  دندوب و  تجاجل  بّصعت و  هوشر 

دیلقت هتـسراو  لداع و  ياهناسنا  راگزیهرپ و  يوقت و  اـب  ءاـهقف  زا  هعیـش  ماوع  یلو  ْمُهَءاـْنبَأ .* َنُوفِْرعَی  اـمَک  ُهَنُوفِْرعَی  نآرق : لوق  هب  زاـب  و 
. تسا لوبقم  هعیش  ماوع  هویش  نکل  مومذم و  دوهی  ماوع  درکلمع  هجیتن : رد  دننکیم .

؟ تسیچ قداص  ماما  رظن  زا  هعیش  ماوع  اب  دوهی  ماوع  كارتشالا  هب  ام  * 
رب ار  دوخ  يدرف  عفانم  هک  یناسک  زا  ینعی  دـنیامن ، دـیلقت  قساف  دـساف و  ناملاع  زا  دوهی  ماوع  دـننامه  هعیـش  ماوع  هچناـنچ  هک  تسا  نیا 
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. تسا مومذم  ناشلمع  زین  اهنآ  دننک ، دیلقت  دنتسه  ایند  رب  صیرح  دنرادیم و  مّدقم  هعماج  نید و  حلاصم 
؟ دنراد يوتف  رودص  ثیدح و  لمح  ّتیحالص  قداص  ماما  رظن  زا  یناسک  هچ  * 

رب هتشاد و  ار  تارضح  نآ  تباین  ّتیحالص  دشاب ، شیالوم  رما  وریپ  شیاوه و  اب  فلاخم  شنید و  هدنرادهگن  شسفن و  ظفاح  هک  یـسک 
. دنیامن دیلقت  یسک  نینچ  زا  هک  تسا  ماوع 

؟ تسیچ خلا ) شحاوفلا ...  حئابقلا و  نم  بکر  نم   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: دیامرفیم ترضح  اذل  و  دوب . اوتف  دیلقت و  زا  ثحب  اجنیا  هب  ات  هکنآ  لاح  تسا و  ثیدح  لقن  تیاور و  اب  نخس  يور  اجنیا  زا 
. تسا هدش  هداد  تبسن  ام  هب  لعج  غورد و  هب  يرایسب  تایاور  تسا و  هتخیمآرد  مه  اب  بذک  قدص و  هدش و  طولخم  تایاور 

؟ دناهدش میسقت  هورگ  دنچ  هب  ثیدح  نیا  رد  ماما  رظن  زا  تاور  * 
: هورگ راهچ  هب 

لثم دـنراذگیم . ام  نایعیـش  رایتخا  رد  تساک ، مک و  نودـب  ار  نآ  تناما ، ظفح  اب  هدینـش و  ام  زا  یتسرد  هب  ار  ثیدـح  هک  یناـیوار  - 1
. تسا لوبقم  ناشتیاور  نانیا  هک  دیآیم  تسد  هب  ءاهقفلا ) نم  ناک  نم  اّمأف   ) نتم زا  هرقف  نیا  هک  اههرارز و ... 

هب ار  ثیدح  طبض ، مدع  ینهذمک و  تلاهج و  يور  زا  یلو  دنونشیم  ام  زا  ار  ثیدح  هک  یناسک  - 2
25 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دنرادن يدّمعت  نکل  دننکیم ، تابثا  ار  یفن  یفن و  ار  تابثا  مه  یهاگ  دنراذگیم و  مدرم  رایتخا  رد  صقان  روط  هب  هتفرگن و  لماک  روط 
. تسا نیزاوم  رب  ییانشآ  مدع  ینادان و  يور  زا  ناشلمع  و 

، دنهدیم تبسن  ام  هب  هدومن و  لعج  دمع  يور  زا  ار  یثیداحا  ایند  عاطم  هب  ندیسر  يارب  هدوب و  روج  تموکح  هب  هتـسباو  هک  یناسک  - 3
. دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دناکّتهتم  ناملاع  دّبعتم و  نالهاج  نامه  هورگ  ود  نیا  دنزاسیم . هبتشم  ام  نایعیش  رب  ار  رما  و 

. دناهدرک ام  اب  ینمشد  فقو  ار  دوخ  هتشاد و  دانع  ام  اب  نکل  دنتسین ، مه  روج  تموکح  هب  هتسباو  هدوب و  ام  نیفلاخم  زا  هک  یناسک  - 4
تبسن ام  هب  هدرک و  بیذاکا  لعج  دنناوتیمن  امیقتسم  اذل  دنـسرتیم ، ام  نایعیـش  زا  یفرط  زا  هتـشادن و  یتوغاط  هناوتـشپ  یفرط  زا  اهنیا 

نآ زا  سپ  دننکیم ، دادملق  ام  یباحص  ناونع  هب  ار  دوخ  هدرک و  تکرش  ام  سرد  ثحب و  رد  هدمآرد ، ام  نایعیش  کلس  رد  هکلب  دنهد ،
. دنناسریم ماوع  ینعی  هعیش  يرکف  نیفعضتسم  عمس  هب  هدومن و  طلخ  دوخ  لیطابا  غورد و  ربارب  دص  اب  ار  ام  قح  نانخس 

. یلع نب  نیسحلا  یلع  هّللا  هنعل  دیزی  شیج  نم  انتعیش  ءافعض  یلع  ّرضا  کئلوا  دنیامرفیم : سپس  و 
؟ تسیچ حئاللا )...  فیرشلا  ربخلا  اذه  ّلد   ) نتم زا  دارم  * 

. دنشابن لدع  یماما  ول  تسا و  لوبقم  تّجح و  دنشاب  بذک  زا  زّرحتم  هک  ینایوار  لوق  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک : تسا  نیا 
زا رتالاب  یّتح  دـشاب و  لداع  دـیاب  يوار  هک  درادـن  تلـالد  ثیدـح  هسفنل ...  اـنئاص  ءاـهقفلا  نم  ناـک  نم  دومرف : هک  زارف  نیا  رد  رگم  * 

؟ دشاب هتشاد  تاهبش  زا  سفن  تنایص  تلادع 
دوشیم نشور  ثیدـح  لیذ  رد  هظحالم  تقد و  اـب  یفرط  زا  دوب . دـیلقت  يوتف و  هب  طوبرم  ثیدـح  زا  زارف  نیا  نکل  تسا و  تسرد  هلب ،

. تلادع هن  تسا  بذک  زا  زّرحت  ندوب و  هقث  روظنم  هک 
؟ دراد یبلطم  هچ  هب  هراشا  اجنیا  رد  مهفا )  ) حالطصا * 

رد هک  دـشاب . لالدتـسا  لباق  ات  درادـن  تیاور  باب  هب  یطبر  تسا و  يوتف  ماـقم  هب  طوبرم  ثیدـح  هک  تسا  لاکـشا  نیا  هب  هراـشا  دـیاش 
: دوشیم هتفگ  خساپ 

. تسا تیاور  باب  هب  طوبرم  ثیدح  لیذ  نکل  تسا ، يوتف  ماقم  اب  بسانتم  ثیدح  ردص  هچرگا 
26 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: نتم
ّنسم ّلک  یلع  امکنید  یف  ادمتعا   » لاق نیّدلا ، یف  هیلع  دمتعن  نّمع  لاؤسلا  نع  اباوج  هبتک  امیف  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  نع  ام  لثم  و  - 1

[. 17 «] انرمأ یف  مدقلا  ریثک  انّبح  یف 
: يرخا ۀیاور  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 

مّهنإ مهتانامأ . اوناخ  هلوسر و  هّللا و  اوناخ  نیّذلا  نینئاخلا  نم  کنید  تذخأ  مهتیّدعت  نإ  ّکنإف  انتعیش ، ریغ  نم  کنید  ملاعم  ّنذخأت  «ال 
. ثیدحلا [ 18 «] هولّدب هوفّرحف و  هّللا  باتک  یلع  اونمتئا 

. امهتقباس یف  مّدقت  امک  لّمأتلا ، دعب  ۀیاورلل  امهلومش  فاصنإلا  ّنأ  ّالإ  يوتفلا ، ناک  نإ  امهرهاظ و  و 
نع هباحصأ  هلأس  ثیح  حور ، نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  خیـشلا  مداخ  ّیفوکلا  هّللا  دبع  یلإ  حیحـصلا  هدنـسب  ۀبیغلا  باتک  یف  ام  لثم  و  - 3

: خیشلا لاقف  ّیناغملشلا ، بتک 
و اوور ، ام  اوذـخ   » لاق ءالم ؟ اهنم  انتویب  مهبتکب و  عنـصن  ام  هل : اولاق  ثیح  لاّضف ، ینب  بتک  یف  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسعلا  هلاق  ام  اهیف  لوقأ 

[. 19 «] اوأر ام  اورذ 
خیـشلا ّنإ  اذـهل  و  مهتایاور ؛ تاـقثلا و  نم  مهریغ  بتک  یلع  لـصفلا  مدـعب  و  لاّـضف ، ینب  بتکب  ذـخألا  زاوج  یلع  هدرومب  ّلد  ّهنإـف  - 4

يرکـسعلا هلاق  ام  ّیناغملـشلا  بتک  یف  لوقأ   » لاق مالّـسلا  هیلع  مامإلا  نم  عامـسلا  ریغب  نیدلا  یف  لوقلا  هب  ّنظی  يّذلا ال  روکذـملا  لیلجلا 
. لطاب سایق  هرهاظب  مالکلا  اذه  ّنأ  عم  لاّضف » ینب  بتک  یف  مالّسلا  هیلع 

27 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( خیش رظن  تایاور و  حرط  همادا  )

: دندومرف دومن  دامتعا  دیاب  نید  رما  رد  یسک  هچ  هب  هکنیا  زا  نآ  رد  هک  ياهمان  هب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یبا  زا  یتیاور  لثم  و  - 1
. دینک دامتعا  هتشادرب  مدق  رایسب  ام  رما  رد  هتشگ و  ریپ  ام  یتسود  بح و  رد  هک  یسکره  هب  ناتنید  رما  رد 

زواجت رما  نیا  زا  رگا  هک  ارچ  نکم ، ذـخا  ام  نایعیـش  ریغ  زا  ار  تنید  ماـکحا  ملاـعم و  زگره  رگید : تیاور  رد  ناـشیا  هدومرف  لـثم  و  - 2
ملظ ناـشتاناما  قح  رد  دـناهدرک و  تناـیخ  لوـسر  ادـخ و  هب  هک  ینینئاـخ  زا  هّتبلا  ینکن ، ذـخا  اـم  ناتـسود  نایعیـش و  زا  ار  تنید  ینک و 
نیا رهاظ  دیامرفیم : خیـش  دناهدومن . لیدبت  فیرحت و  ار  نآ  سپ  هدرک  افتکا  نآرق  هب  اهنت  ناشیا  هک  اریز  ياهتفرگ ، ار  تنید  دناهدومن ،

زین تیاور  لـماش  تقد ، لـّمأت و  زا  سپ  هک  تسا ) یـضتقم   ) فاـصنا نکل  تسا ، يوتف  ّتیجح ) هدـننکهدافا  افرـص   ) هچرگا ثیدـح  ود 
. دیآیم تسدب  ود  نیا  زا  شیپ  رابخا  زا  هک  روطنامه  دوشیم ،

تسا هدش  دراو  دوب  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  مداخ  هک  یفوک  هّللا  دبع  ات  شحیحـص  دنـس  هب  تبیغ )  ) باتک رد  هچنآ  لثم  و  - 3
بتک هرابرد  يرگسع  نسح  ماما  هک  ار  هچنآ  دومرف : خیش  هدش : لاؤس  یناغملـش  بتک  هب  عجار  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  خیـش  زا  هک :

رد تسیچ ، لاّضف  ینب  بتک  هب  تبسن  ام  هفیظو  دش  لاؤس  يرگسع  ترضح  زا  میوگیم . یناغملش  بتک  هرابرد  نم  دندومرف ، لاّضف  ینب 
. دینک ّدر  ار  ناشیاواتف  هدرک ، ذخا  ار  ناشتایاور  دندومرف : ترضح  تسا ؟ رپ  ناشیا  بتک  زا  ام  ياههناخ  هک  یلاح 

: دیامرفیم خیش  - 4
لمع ةاور ، زا  تاقث  رگید  ناشیا و  نایم  لضف  مدع  هظحالم  زا  سپ  دراد و  لاّضف  ینب  بتک  هب  ذـخا  رب  تلالد  دروم  ثیح  زا  تیاور  نیا 

. تسا زیاج  ياهقث  ره  ربخ  هب 
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دـشاب هتفگ  ماما  زا  ندینـش  نودب  ار  یمالک  هک  دهدیمن  لامتحا  يو  قح  رد  يدحا  هک  حور  نب  نیـسح  ینعی  ردـقلا  لیلج  خیـش  اذـل  و 
: دومرف

تسا و سایق  شرهاظ  مالک  نیا  هک  یلاح  رد  میوگیم ، دومرف  لاّضف  ینب  بتک  هراـبرد  يرگـسع  ماـما  ار  هچنآ  یناغملـش  بتک  هراـبرد 
هچ تسا ، هدـعاق  اب  قباطم  زیاج و  ياهقث  ره  ربخ  هب  لمع  هک  دوشیم  نشور  دـش ، لقن  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  یلو  تسا . لـطاب  اندـنع  ساـیق 

. دشاب يرگید  ای  لاّضف و  ینب  ای  هدوب و  یناغملش  هقث  صخش 
28 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوشیم لصاح  ياهتکن  هچ  روبزم  نتم  رد  مّود  لّوا و  ثیدح  زا  * 
نید ملاعم  زا  ود  ره  هک  ار  ثیدـح  لقن  ای  يوتف و  یماما ، هدزاود  هعیـش  زا  دـیاب  اـهنت  هک  دـیآیم  تسدـب  هتکن  نیا  ثیدـح  ود  نیا  قبط 

. میتسین ریغ  زا  لوبق  هب  زاجم  دومن و  لوبق  دهتجم  هب  تبسن  يرگید  دّلقم و  هب  تبسن  یکی  دنتسه ،
؟ تسا هنوگچ  شراک  ماجنارس  تسیک و  یناغملش  * 

یماگنه نکل  دندرکیم ، هدافتسا  رایسب  وا  ياهباتک  زا  مدرم  و  دوب ، هتشون  ار  يدایز  یثیدح  ياهباتک  دوب و  هعیش  یمان  نادنمشناد  زا 
دادترا هب  هک  اجنآ  ات  تشگرب  عّیـشت  زا  تداسح  رثا  رد  یناغملـش  دش ، هدیزگرب  تباین  هب  جـع )  ) نامز ماما  يوس  زا  حور  نبا  نیـسح  هک 

: دومرف حور  نب  نیسح  اذل  و  دش . هدیشک 
. دومرف لاّضف  ینب  بتک  هب  عجار  يرگسع  نسح  ماما  هک  میوگیم  ار  نخس  نامه  یناغملش  ياهباتک  هرابرد  نم 

؟ دندوب یناسک  هچ  لاّضف  ینب  * 
. دندوب دقتعم  هّللا ) دبع   ) ترضح نآ  دنزرف  تماما  هب  قداص  ماما  زا  سپ  دندرکیم و  يوریپ  حطفا  هّللا  دبع  زا  هدوب و  بهذم  یحطف 

؟ دوب هدومرف  هچ  لاّضف  ینب  هرابرد  يرگسع  نسح  ماما  * 
؟ مینک هچ  اهنآ  اب  تسا ، لاّضف  ینب  بتک  زا  ّولمم  اههناخ  هّللا  لوسر  نبا  ای  دش : هدیسرپ  ناشیا  زا  یتقو 

نآ هب  هتفرگ  اذک ، اذک و  قداصلا  لاق  هک  دننکیم  تیاور  لاّضف  ینب  هک  ار  هچنآ  اوأر )...  ام  اورذ  اوور و  ام  اوذـخ  : ) دـندومرف ترـضح 
: دومرف حور  نبا  نیـسح  لاح  دینکن . انتعا  نادـب  هدرک  اهر  دـنهدیم  يوتف  دوخ  هک  ار  هچنآ  نکل  دـناقوثو ،) دروم  هک  ارچ   ) دـینک لمع 
لاّضف و ینب  تایاور  نایم  يدـحا  هک  ارچ  میناشکیم . تاقث  رگید  بتک  تایاور و  هب  نآ  رد  لیـصفت  مدـع  لیلد  هب  ار  ماما  نخـس  نیمه 

ینب ياهربخ  هچ  دیامنیم ، لمع  ربخ  نآ  قلطم  هب  دنکیم  ذخا  هقث  ربخ  رب  هک  سکره  هکلب  تسا ، هدادن  لیصفت  قوثو  دروم  دارفا  رگید 
لها زا  نارگید ، هچ  لاّـضف و  ینب  تاـیاور  هچ  دـنکن ، لـمع  نآ  قلطم  هب  هدرکن و  لـمع  هقث  ربخ  هب  هک  سکره  و  نارگید ، اـی  لاّـضف و 

. تسین لیصفت 
بانج لصفلاب  لوق  مدـع  نیمه  ساـسا  رب  دـش و  دـهاوخ  ربتعم  مه  تاـقث  رگید  تاـیاور  هدـیدرگ  ربتعم  لاّـضف  ینب  بتک  رگا  هجیتن  رد 

هدوب و سایق  نخس  نیا  دشاب ، نیا  زج  رگا  ّالا  و  لاّضف ) ینب  بتک  یف  يرکسعلا  هلاق  ام  یناغملش  بتک  یف  لوقا  : ) دومرف حور  نبا  نیـسح 
. تسا لطاب  سایق 

. تسا ربتعم  هقث  ثیدح  مه  زاب  سپ 
29 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
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: هریغ نساحملا و  یف  اضیفتسم  درو  ام  لثم  و  - 1
نع قداص  هذـخأی   » اهـضعب یف  و  ۀّـضف .» بهذ و  نم  اهیف  ام  اینّدـلا و  نم  کل  ریخ  قداص  نم  هذـخأت  مارح  لـالح و  یف  دـحاو  ثیدـح  »

[. 20 «] قداص
: هیف ءالعلا و  نب  مساقلا  یلع  عیقوت  درو  ّهنأ  نم  ّیّشکلا  نع  لئاسولا  یف  ام  لثم  و  - 2

[. 21 «] مهیلإ هلمحن  انّرس و  مهضوافن  ّانأ  اوملع  دق  انتاقث  اّنع  هیوری  ام  یف  کیکشتلا  یف  انیلاوم  نم  دحأل  رذع  ّهنإ ال  »
ُْثیَح ال ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاـجَرْخَم * َُهل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو   » یلاـعت هلوـق  ریـسفت  یف  مالّـسلا  هـیلع  قداـصلا  نـع  ّیناـنکلا  ۀـعوفرم  لـثم  و  - 3

: لاق [ 22 «] ُبِسَتْحَی
نوقفنی مهقوف و  موق  لحریف  انملع ، نم  نوشّتفی  انثیدـح و  نوعمـسیف  انیلإ  هب  نولّمحتی  ام  مهدـنع  سیل  و  ءافعـض ، انتعیـش  نم  موق  ءـالؤه  »

. ءالؤه هعیضی  کئلوا و  هیعیف  مهیلإ  اولقنیف  انثیدح  اوعمسی  انیلع و  اولخدی  یّتح  مهنادبأ  نوبعتی  مهلاومأ و 
[. 23 «] نوبستحی ثیح ال  نم  مهقزری  اجرخم و  مهل  هّللا  لعجی  نیّذلا  کئلواف 

. هب لمعی  هعیضی و ال  نم  هلقن  نإ  ربخلاب و  لمعلا  زاوج  یلع  ّلد 
30 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
: هکنیا رب  ینبم  تسا  هدش  دراو  نآ  ریغ  نساحم و  باتک  رد  ضیفتسم  روط  هب  هک  یتیاور  لثم  و  - 1

زا یـضعب  رد  هک  تسا . رتهب  هرقن  الط و  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  وت  يارب  یئامن ، ذخا  قداص  درف  زا  مارح  لالح و  رد  ثیدح  کی 
. تسا هدمآ  قداص ) نع  قداص  هذخأی  (، ) قداص نم  هذخأت   ) ياج هب  خسن 

: دراد دوجو  لیذ  نومضم  نآ  رد  هک  هدش  دراو  الع  نب  مساق  رب  یعیقوت  هک  هدش  لقن  ّیشک  بانج  زا  لئاسو  رد  هک  یتیاور  لثم  و  - 2
هب ار  دوخ  رارسا  ام  دننادیم  هکنیا  لیلد  هب  دننکیم  لقن  ام  زا  تاقث  هچنآ  هب  تبـسن  ندومن  کیکـشت  رد  يرذع  ام  ناتـسود  زا  يدحا  رب 

. درادن دوجو  میئامنیم ، لمح  اهنآ  رب  ار  دوخ  رابخا  میاهدرک و  راذگاو  ناشیا 
هک ُبِسَتْحَی ) ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو   ) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  قداص  ماما  زا  ینانک  هعوفرم  تیاور  لثم  و  - 3

: دندومرف ترضح 
ام زا  ار  ام  ثیدح  سپ  دنناسرب ، ام  هب  نآ  هطساو  هب  ار  دوخ  هک  تسین  يزیچ  اهنآ  شیپ  و  دنتـسه ، ام  فیعـض  نایعیـش  زا  ياهفئاط  ناشیا 

هدومن و جرخ  ار  ناشلاوما  هدومن و  چوک  دـنراد  يرترب  یلام  رظن  زا  هک  ياهفئاط  اذـل  دـنیامنیم ، شیتفت  سّـسجت و  اـم  ملع  زا  هدـینش و 
ام نایعیـش  زا  فیعـض  هفئاط  يوس  هب  سپـس  هدینـش و  ام  زا  ثیدـح  دـنوشیم ، دراو  ام  رب  هکنیا  ات  هتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  ياهندـب 
ار ام  رابخا  دوخ  هک  نانیا  نکل  دـننکیم ، لـمع  تاروتـسد  هب  هدرک  تعاـطا  اـهنآ  دـننکیم ، وگزاـب  ناـشیا  رب  ار  راـبخا  دـندرگیمزاب و 

نیا اذـل  و  دناهعیـش ) ءافعـض  ینعی   ) ناشیا ـال )...  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو   ) هیآ زا  دارم  سپ  دـنریگیمن . راـک  هب  هدرک  عیاـض  ار  نآ  دـناهدینش 
. دنکن لمع  نآ  هب  هدومن و  عییضت  ار  نآ  شلقان  هچرگا  دحاو ، ربخ  هب  لمع  زاوج  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح 

31 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: رظن کلذ  یلع  دحاو  ّلک  ۀلالد  یف  ناک  نإ  دحاولا و  ربخب  لمعلا  زاوج  اهعومجم  نم  رهظی  یّتلا  ةریثکلا  رابخألا  اهنم : و 
: رتاوتملا لب  ضیفتسملا  ّيوبنلا  لثم 

[24 «] ۀمایقلا موی  املاع  اهیقف  هّللا  هثعب  اثیدح  نیعبرأ  یتّما  یلع  ظفح  نم  ّهنإ  »
: هنیعبرأ لّوأ  یف  هّرس  سّدق  ّیئاهبلا  انخیش  لاق 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 822 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 25] رفنلا ۀیآ  ۀلالد  نع  رصقی  دحاولا ال  ربخ  ۀّیّجح  یلع  ربخلا  اذه  ۀلالد  ّنإ 
: ۀعیشلا بتک  یف  ام  غالبإ  اهیلع و  ّثحلا  ۀیاورلا و  یف  بیغرتلا  یف  ةدراولا  ةریثکلا  رابخألا  لثم  و 

[. 26 «] ّقح اّهنإف  اهب  اوثّدح   » مالّسلا هیلع  لاقف  ۀّیقتلا ، ةّدشل  اهونفد  یّتلا  بتکلا  نأش  یف  درو  ام  لثم 
: يوارلل هلوق  لثم  هتباتکب  رمألا  ثیدحلا و  ةرکاذم  یف  درو  ام  لثم  و 

[. 27 «] مهبتکب ّالإ  نوسنأی  جره ال  نامز  یتأی  ّهنإف  کّمع ، ینب  یف  کملع  ّثب  بتکا و  »
[. 28] ینعملاب لقنلا  صیخرت  یف  درو  ام  و 

: مالّسلا مهیلع  مهلوق  نم  ارتاوتم  لب  اضیفتسم  درو  ام  و 
[. 29 «] اّنع مهتیاور  ردقب  اّنم  لاجرلا  لزانم  اوفرعا  »

: مالّسلا مهیلع  مهلوق  نم  درو  ام  و 
[. 30 «] هیلع بذکی  نم  اّنم  لجر  ّلکل  »

: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  و 
[. 31 «] راّنلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  ّیلع  بذک  نم  ّنإ  و  ۀلاقلا ، يدعب  رثکتس  »

32 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  لوق  و 

[32 «.] انیلع بذکی  باّذک  نم  ولخن  ال  نوقیّدص ، تیبلا  لهأ  انإ  »
: مالّسلا هیلع  هلوق  و 

[. 34 «] هیلع بذکی  نم  اّنم  ّلکل  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و  [. 33 «] هریغ مهنم  دیری  مهیلع و ال  ضرتفا  هّللا  ّنأک  انیلع ، بذکلا  اوعلوأ  ساّنلا  ّنإ  »
. ۀّلقلا ۀیاغ  یف  ۀّیعطقلا  ۀنیرقلاب  فافتحالا  و  ۀباذکلا ، ۀلاقلا و  رثکی  مل  تارتاوتملا  یلع  راصتقالا  یلع  ناک  ول  نیملسملا  ءانب  ّنإف 

. عطقلا دفی  مل  نإ  ربخلاب و  لمعلاب  ۀّمئألا  ءاضر  اهعومجم  نم  دافتسی  یّتلا  رابخألا  نم  کلذ  ریغ  یلإ 
بذکلا لامتحا  هیف  فعـضی  يّذلا  ۀقثلا  ربخ  وه  اهنم  نّقیتملا  ردـقلا  ّنأ  ّالإ  [ 35 ،] ۀقثلا ربخب  لمعلاب  رابخألا  رتاوت  لئاسولا  یف  یعّدا  دـق  و 

اهریغ قداصلا و  نومأملا و  ۀـقثلا و  ظاـفلأ  هیلع  ّلد  اـمک  لاـمتحالا . کـلذ  لـجأل  هیف  فّقوتلا  نوّحبقی  ءـالقعلا و  هب  ینتعی  ـال  هجو  یلع 
. اهریغ قالطإ  فرصنم  اضیأ  یه  و  ۀمّدقتملا ، رابخألا  یف  ةدراولا 

یلع نع  هوور  امب  ذخألاب  ةرمآلا  ةدعلا  ۀیاور  لثم  هفالخب ، حیرـصتلا  اهنم  ریثک  یف  لب  اهنع ، ۀـیلاخ  ۀـمّدقتملا  رابخألا  رثکأف  ۀـلادعلا ، اّمأ  و 
یف نیدلا  ملاعم  ذخأ  یف  دمتعملا  رـصح  اهنم  دحاو  ریغ  یف  معن  اهیلات . و  ّینانکلا ، ۀـعوفرم  و  لاّضف ، ینب  بتک  یف  ةدراولا  مالّـسلا و  هیلع 
اذـه یلع  ةداهـش  لاّضف  ینب  ۀـیاور  یف  و  اهنم . رثکأ  وه  ام  نیب  اـهنیب و  اـعمج  يوتفلا ، ذـخأ  یلع  وا  ۀـقثلا  ریغ  یلع  لومحم  هّنکل  ۀعیـشلا ،

هنع فوشکملا  ۀـنایخلا  ءافتنا  دـنع  یهنلا  ءافتنا  یلع  ّلدـی  هلوسر  هّللا و  اوناـخ  نّمم  مّهنأـب  ۀـیاورلا  لـیذ  یف  یهنلل  لـیلعتلا  ّنأ  عم  عمجلا ،
ءاش نإ  عامجإلا  رکذ  دنع  هحیـضوت  یتأیـس  و  ۀیاورلا . لقن  یف  نینئاخ  اوسیل  ریکب ، نبا  لاّضف و  نبا  لثم  ۀقثلا ، ّیمامالا  ریغلا  ّنإف  ۀـقاثولاب ،

. هّللا
: همجرت

( تایاور زا  مراهچ  هفئاط  هب  کّسمت  )

کیره تلالد  رد  هچرگا  دوشیم ، هدافتـسا  دحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  اهنآ  عومجم  زا  هک  تسا  ياهریثک  ثیداحا  تایاور ، نیا  هلمج  زا  و 
. تسا دراو  لاکشا  یئاهنت  هب 
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33 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد ار  يو  یلاعت  يادـخ  دـنک ، ظفح  ار  ثیدـح  لهچ  نم  تما  زا  سکره  دـیامرفیم : هک  يوبن  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم ، تیاور  لـثم  - 1

دحاو ربخ  ّتیجح  رب  ربخ  نیا  تلالد  دـیامرفیم : دوخ  نیعبرا  باتک  لّوا  رد  یئاهب  خیـش  موحرم  دـیامرفیم . ثوعبم  ملاع  هیقف و  تماـیق 
. تسین نآرب  رفن  هیآ  تلالد  زا  رتمک 

. تسا هدش  دراو  ّقثوم  دارفا  بتک  رد  دراو  رابخا  ندناسر  نآرب و  صیرحت  تیاور و  رما  رد  بیغرت  رد  هک  یناوارف  رابخا  لثم  و  - 2
رگیدـکی يارب  ار  رابخا  نیا  دـندومرف : موصعم  هک  هدـش  دراو  دـناهدومن ، نفد  هّیقت  تدـش  هطـساو  هب  هک  یبتک  نأش  رد  هچنآ  لـثم  و  - 3

. دنشابیم ّقح  اهنآ  هکنآ  هچ  دینک  وگزاب 
سیونب و يوار : هب  موصعم  مالک  نیا  نوچمه  هدش  دراو  اهنآ  نتشون  هب  ندرک  رما  رابخا و  ندومن  هرکاذم  هرابرد  هک  یثیداحا  لثم  و  - 4

رگم زیچچـیه  هب  مدرم  هدوب و  مکاـح  جرم  جره و  نآ  رد  هک  دـسریم  رارف  یناـمز  اریز  ار ، تملع  دوخ  ماـمعا  ینب  ناـیم  رد  نک  رـشتنم 
. دنرادن یتفلا  سنا و  ناشبتک 

. تسا هدش  دراو  رابخا  يانعم  هب  لقن  رد  هزاجا  صیخرت و  هرابرد  ثیداحا  زا  هچنآ  لثم  و  - 5
ردـق هب  ار  نادرم  نوئـش  لزانم و  تسا : لیذ  ربخ  نآ  هدیـسر و  نیموصعم  تارـضح  بناج  زا  هک  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم ، ربخ  لـثم  و  - 6

. دینادب ام ، زا  ناشتیاور 
. تسا هتسبیم  غورد  وا  رب  هک  هدوب  یسک  تیب  لها  ام  زا  رفن  ره  يارب  دناهدومرف : هک  لیذ  ربخ  لثم  و  - 7

رد شهاگیاج  ددـنبب  غورد  بذـک و  نم  رب  سکره  دوشیم و  دایز  نایوگغورد  هفئاط  نم  زا  سپ  لیذ : رد  ربمایپ  هدومرف  نیا  لثم  و  - 8
. تسا منهج 

. میاهدوبن تحار  ددنبب  غورد  ام  رب  هک  یباّذک  زا  زگره  هدوب و  نایوگتسار  تیب  لها  ام  لیذ : رد  هّللا  دبع  یبا  هدومرف  لثم  و  - 9
ناشیا رب  ار  رما  نیا  لاعتم  يادخ  ایوگ  دنراد ، ام  رب  نتـسب  غورد  هب  یـصرح  علو و  مدرم  دندومرف : هک  شترـضح  هدومرف  نیا  لثم  و  - 10

. تسا هدومن  بجاو 
: دیامرفیم خیـش  سپـس  تسا . هتـسبیم  غورد  وا  رب  هک  هدوب  یـسک  تیب  لها  ام  زا  رفن  ره  يارب  ترـضح : نآ  شیامرف  رگید  لثم  و  - 11
رد هّیعطق ، نئارق  هب  رابخا  ندوب  فوفحم  نوچ  دشیمن و  دایز  هباّذک ) ۀلاق و  ، ) دوب رتاوتم  رابخا  صوصخ  رب  ءافتکا  رب  رگا  نیملـسم  يانب 

یتایاور اهنیا  ریغ  رابخا و  نیا  ریدـقترههب  دـناهدش . عیجـشت  ناشموش  دـصاقم  رب  رتشیب  ناشیا  تسا ، هدوب  تردـن  تیاـغ  ّتلق و  تیاـهن 
عطق و دیفم  هچرگا  دحاو  ربخ  هب  لمع  هک  دوشیم  فشک  اهنآ  عومجم  زا  هک  دنتسه 

34 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ربخ هب  لمع  رب  لاد  رابخا  هک  هدش  یعّدم  لئاسو  باتک  رد  یلماع  ّرح  خیـش  بانج  دنـشابیم . همئا  تیاضر  دروم  یلو  دنـشابیمن ، نیقی 
نآ هب  ءالقع  هک  دشاب  فیعض  يردق  هب  نآ  رد  بذک  لامتحا  هک  تسا  ياهقث  ربخ  اهنآ  نومـضم  زا  نّقیتم  ردق  یهتنم  دنتـسه  رتاوتم  هقث 

ظافلا زا  اهنیا  ریغ  قداص و  نومأم ، هقث ، ظافلا : هچنانچ  دنیامنیم . حـیبقت  ار  روبزم  لامتحا  رطاخب  نآ  رد  فقوت  یّتح  دـناهدرکن ، هّجوت 
نیا هب  فرـصنم  مه  دیدرگ  رکذ  هچنآ  زا  ریغ  رابخا  رگید  قالطا  دنراد و  روکذم  ياعّدا  رب  تلالد  دـمآ ، مدـقتم  رابخا  رد  هک  یتارابع  و 

هطـساو هب  هک  دشاب  فیعـض  يردق  هب  يو  نتفگ  غورد  لامتحا  هک  دـنراد  ياهقث  ربخ  هب  لمع  زاوج  رب  تلالد  مامت  ینعی : دـشابیم . انعم 
دیق نیا  زا  روکذـم  رابخا  رثکا  يوار : رد  تلادـع  اما  و  دـنیامنیمن . فّقوت  لمع  ماقم  رد  هداتـسیانزاب و  يو  هتفگ  هب  لمع  زا  ءـالقع  نآ ،

هک هدومرف  لقن  هّدـع  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  یتیاور  لثم  تسا . هدـش  نآ  فالخ  هب  حیرـصت  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هکلب  هدوب ، یلاخ 
هک یتیاور  لثم  دناهدرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  سّدقم  دوجو  زا  اهینـس  فالخ و  لها  هک  تسا  یتایاور  هب  ندومن  ذـخا  رب  تلالد 

يوار رد  تلادع  رابتعا  مدع  هب  حیرصت  اهنآ  مامت  رد  هکنآ  يدعب  ثیدح  ینانک و  هعوفرم  لثم  هدیـسر و  لاّضف  ینب  بتک  زا  ذخا  هرابرد 
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. تسا هدش 
( كاردتسا )

ریغ رب  ای  ریبعت  نیا  نکل  ریغ ، هن  دومن و  عوجر  هعیـش  نیدـمتعم  هب  دـیاب  اهنت  نید  ملاعم  ذـخا  رد  هک  هدـمآ  رابخا  نیا  زا  یکی  زا  شیب  رد 
زا ناوتیم  دشاب ، هدوبن  عّیـشت  مه  شبهذم  دنچره  دشاب  هقث  رگا  هنرگو  تسین  زیاج  هقث  ریغ  هعیـش  ریغ  زا  ذخا  ینعی :  ) دوشیم لمح  هقث 

رگید ثیداحا و  نیا  نایم  عمج  هک  ارچ  تسین ) زیاج  مه  هعیـش  ریغ  زا  اوتف  ذخا  ینعی :  ) دوشیم لمح  يوتف  ذخا  رب  ای  و  دومن .) ذـخا  يو 
ماما هکنآ  هچ  دراد ، دوجو  يدهاش  روکذم  عمج  رب  زین  لاّضف  ینب  تیاور  رد  و  تسانعم . نیمه  یـضتقم  دنرابخا ، نیا  زا  رتشیب  هک  رابخا 
هعیـش ریغ  لوقب  لمع  زا  یهن  يارب  هک  یتّلع  نیا  رب  هوالع  دییامن . كرت  ار  اهنآ  تاطابنتـسا  يواتف و  هتفرگ و  ار  ناشیا  تایاور  دـندومرف :
ءافتنا ماگنه  یهن ، ءافتنا  رب  دنراد  تلالد  دناهدرک ، تنایخ  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  هعیـش  ریغ  هک  تسا  هدومرف  نایب  هدمآ و  تیاور  لیذ  رد 

(. دشابن هعیش  ول  تسا و  يوار   ) تقاثو زا  فوشکم  هک  یتنایخ 
رد هللاءاشنا  هک  دناهدرکن ، تنایخ  رابخا  لقن  رد  زگره  دنتـسه ، بهذـملا  یحطف  هک  ریکب  نبا  لاّضف و  نبا  لثم  هقث  یماما  ریغ  هکنآ  هچ 

. دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  لیلد  نایب 
35 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوشیم لصاح  ياهجیتن  هچ  ثیداحا  زا  مراهچ  هفئاط  یسررب  زا  * 
ظفح ثیدح ، عامتـسا  هب  ار  ام  هک  تسا  یثیداحا  هلمج  زا  اثیدح )...  نیعبرا  یتّما  یلع  ظفح  نم  : ) دومرف هک  يوبن  رتاوتم  ثیدـح  زا  - 1

. دنکیم قیوشت  یئامنهار و  مدرم  نایم  رد  نآ  رشن  نآ ، تباتک  نارگید ، يارب  نآ  لقن  نآ ، هب  لمع  نآ ،
: رگید ترابع  هب 

تسا یئاهب  خیش  بانج  نیعبرا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنسیونب  ثیدح  نیعبرا  ناونع  تحت  یئاهباتک  مالـسا  ياملع  ات  دش  بجوم  ثیدح  نیا 
: دیوگیم دوخ  نیعبرا  زاغآ  رد  خیش  هک 

راذـنا ناگدـننکچوک  رب  دوب  هدـمآ  رفن  هیآ  رد  هک  روطناـمه  ینعی : تسا ، رتمک  رفن  هیآ  تلـالد  زا  ربخ ، ّتیجح  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد 
وغل راذـنا  بوجو  هنرگو  تسا  بجاو  لوـبق  مه  ناگدنونـش  رب  سپ  رتاوـتم ، تروـص  هب  هچ  دـحاو و  ربـخ  تروـص  هب  هچ  تسا ، بجاو 

. رتاوتم ای  دحاو و  ربخ  تروص  هب  هچ  دناسرب ، نم  تما  هب  دنک و  ظفح  هک ، تسا  هدمآ  مه  ثیدح  نیا  رد  روطنیمه  تسا .
. دوبیم وغل  نخس  نیا  ّالا  تسا و  تّجح  دحاو  ربخ  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

لقن دناهدنام ، موتکم  یفخم و  هیقت  تدش  رثا  رد  هک  ار  یثیداحا  دیاب  هک  دیآیم  تسد  هب  قح ) اّهنإف  اهب  اوثدح   ) فیرش ثیدح  زا  و  - 2
. دومن رشن  و 

نونکا رگا  اریز  میربیم . ثیدح  نیودت  رد  نایعیـش  میظع  راک  هب  یپ  یتأی )...  ّهنإف  کمع  ینب  یف  کملع  ّثب  بتکا و   ) ثیدح زا  و  - 3
. میدمآیم راتفرگ  ناسحتسا  سایق و  ماد  هب  اعطق  میتشادن و  یعقاو  ماکحا  هب  ندیسر  يارب  یهار  ام  دوبن ، هعیش  ربتعم  یثیدح  بتک 
تسانعم هب  لقان  نآ  لوق  تیجح  رب  لیلد  هک  انعم  هب  لقن  هزاجا  اّنع ،)...  مهتیاور  ردقب  اّنم  لاجرلا  لزانم  اوفرعا   ) فیرـش ثیدح  زا  و  - 4

. میربیم یپ  تسا  نایوار  يراذگشزرا  نازیم  رایعم و  نینچمه  و 
؟ تسیچ اهنآ  تلالد  روبزم و  ثیداحا  نوماریپ  خیش  رظن  * 

. تسا دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  اهنآ  عومجم  نکل  و  درادن ، دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  ثیداحا  نیا  کیاکی  دیامرفیم : خیش 
؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  دارم  * 
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: دراد دوجو  لامتحا  هس  روکذم  رابخا  کتکت  رد  هک  تسا  نیا 
. دشاب رتاوتم  ربخ  دارم  هکنیا  - 1

. دشاب هنیرقلا  عم  دحاو  ربخ  هب  لمع  اهنآ  رد  دارم  هکنیا  - 2
36 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب هنیرق  زا  دّرجم  دحاو  ربخ  هب  لمع  دارم  هکنیا  - 3
: هکنیا هب  هجوت  اب  نکل  لالدتسالا . لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  هجیتن : رد 

. درادن ادص  رس و  همه  نیا  هب  يزاین  اذل  تسا و  مک  رایسب  هنیرقلا  عم  دحاو  ربخ  رتاوتم و  ثیدح  - 1
. دناهدومن نآ  تباتک  لقن و  ثیدح ، ظفح  هب  رایسب  مامتها  همئا  - 2

. رتاوتم هچ  دحاو و  هچ  تسا ، ربخ  قلطم  ناشدارم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ 
؟ تسا هنوگچ  خلا ) هیلع ...  بذکی  نم  اّنم  لجر  ّلکل  دندومرف : هک  اجنآ  زا   ) تایاور مجنپ  هتسد  تلالد  * 

: هک ارچ  دندحاو . ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  زین  تایاور  نیا 
نارگن ار  همئا  دـشیمن و  دایز  ثیدـح  لاعج  هک  دـندومنیمن  لـمع  دـحاو  ربخ  هب  هدرک و  ءاـفتکا  رتاوتم  ربخ  هب  اـهنت  ناناملـسم  رگا  - 1

. دندرکیمن
. تسا مک  رایسب  هک  مه  هنیرقلا  عم  دحاو  ربخ  - 2

. تسا دّرجم  دحاو  ربخ  تسا  دایز  هچنآ  - 3
. دنریذپن ار  لاّهج  لاعج و  مالک  اهنآ  ات  دناهداد ، رادشه  اهنآ  هب  همئا  هک  دندومنیم  لمع  دحاو  ربخ  هب  ناناملسم  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

؟ تسیچ روبزم  ثیداحا  هعومجم  زا  یئاهن  هجیتن  خیش و  تشادرب  * 
قلطم رابخا ، زا  فئاوط  نیا  مکح  هب  ایآ  هکنیا  اما  تسا . عنامالب  اهنآ  هب  لمع  هدوب و  تّجح  دحاو  ربخ  تیب  لها  بتکم  رد  هک  تسا  نیا 

؟ لداع دحاو  ربخ  صوصخ  ای  و  دنشابن ؟ لدع  یماما  نآ  نایوار  ول  هقث و  ياهربخ  صوصخ  ای  و  تسا ؟ تّجح  دحاو  ربخ 
. تسا بذک  زا  زّرحتم  هک  یسک  ربخ  ینعی : دنتسه ، هقث  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  روبزم  تایاور  رثکا  دیامرفیم : خیش 

: رگید ترابع  هب  و 
: لیبق زا  یفلتخم  تاریبعت  ثیداحا ، نیا  دوخ  رد  یفرط  زا  دننکیمن . نآ  هب  یئانتعا  القع  هک  تسا  فیعـض  يدح  هب  وا  رد  بذک  لامتحا 

. تسانعم نیمه  رب  لیلد  هک  دراد  دوجو  بذک  زا  زّرحتم  نمأم ، قداص ، هقث ،
. دناقلطم دنشابن ، تکاس  مه  رگا  ای  دنتکاس و  ثیح  نیا  زا  هتشادن و  دوجو  قوف  تاریبعت  تایاور ، نیا  زا  یخرب  رد  و 

. دراد يدوجو  هبلغ  هقث  ربخ  هک  ارچ  دنباییم . فارصنا  هقث  ربخ  هب  هکنیا  ای  دنوشیم و  دّیقم  رب  لمح  دّیقم  قلطم و  نوناق  قبط  اذل  و 
37 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسین طرش  دحاو  ربخ  لقن  رد  تلادع  رابتعا  ایآ  * 
. دنراد نآ  فالخ  رب  حیرصت  اهنآ  زا  یخرب  تسا ، یلاخ  تلادع  دیق  زا  روبزم  تایاور  رثکا  هکنیا  رب  هوالع  اریز  ریخ ،

هک یلاح  رد  تسا ، تّجح  دـندومن ، لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  یتیاور  هّماـع  رگا  هک  تشاد  حیرـصت  مّوس  هفئاـط  زا  مّود  ثیدـح  ـالثم 
. تسا ندوب  یماما  رب  عرف  تلادع 

يرـشعینثا یماما  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  اوور ...  ام  اوذخ  دومرف : لاّضف  ینب  بتک  دروم  رد  هکنآ  ریغ  يرگـسع و  ماما  ثیدح  الثم : ای 
. تسین ربتعم  اجنیا  رد  تلادع  سپ  دندوب . قوثو  دروم  نکل  دنشاب ، لداع  هک  ات  دندوبن 

هک درادـن  نیا  رب  تلالد  دـیریگب  یماما  هدزاود  نایعیـش  زا  ار  دوخ  نید  ملاعم  دـیاب  هکنیا  هب  دوب  هدـش  حیرـصت  هک  یتایاور  نآ  رد  ایآ  * 
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؟ دشاب مه  یماما  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  ندوب  هقث  دّرجم 
: مینک نیرمالا  ادحا  رب  لمح  هدرک و  هیجوت  ار  تایاور  نیا  دیاب  نکل  تسا ، تسرد  هلب 

سپ دومن ، ذخا  ار  نید  ملاعم  دیابن  دـشاب  هقث  ریغ  هک  ياهعیـش  ریغ  زا  هک  تسا  نیا  دارم  هک  میوش  دـقتعم  مینک و  لمح  هقث  ریغ  رب  ای  - 1
. تسا لاکشاالب  هقث  هعیش  ریغ  زا  ذخا 

. تسا عنامالب  اهنآ  زا  تیاور  هب  ذخا  نکل  دینکن ، دیلقت  هعیش  ریغ  زا  هک  تسا  نیا  دارم  میئوگب  مینک و  لمح  يوتف  باب  رب  ای  و  - 2
؟ تسیچ روکذم  هیجوت  لیلد  * 

لاّضف ینب  تیاور  لثم  دشاب . يوار  هک  تسین  مزال  هک  دنراد  حیرصت  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  اب  یسررب  دروم  تایاور  نیا  نایم  عمج 
 ... و

؟ تسیچ عمجلا  هجو  نیا  دهاش  * 
تناـیخ هعیـش ) ریغ   ) اـهنآ نوچ  هک  تسا  هدروآ  ّتلع  نآ ، لـیذ  انتعیـش  ریغ  نم  نوذـخأت  ـال  دوـمرف : هک  تیاور  ناـمه  رد  هک  تسا  نیا 

. دناهدرک
. دراد دوجو  یهن  نیا  دینکن و  ذخا  دشاب ، فیرحت  بذک و  تنایخ و  اجکره  ینعی  تسا ، ّتلع  رادم  رئاد  مکح  لاح 

. دوب دهاوخن  مه  یهن  دوبن  روکذم  هلئسم  اجکره  هجیتن  رد 
هک اـجنآ  زا  هکلب  تسا ، طـیرفت  نیا  هک  تسا  تّجح  لداـع  ربخ  صوصخ  هن  تسا و  طارفا  نیا  هک  تسا ، تّجح  ربـخ  قلطم  هن  نیارباـنب 

. تسا تّجح  هقث  دحاو  ربخ  اهطسوا ، رومالا  ریخ 
38 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
( هوجو نم  هریرقتف  عامجالا ، اّما  (و 

. هعابتا دّیسلا و  لباقم  یف  دحاولا  ربخ  ۀّیجح  یلع  عامجالا  اهدحا 
: ولخلا عنم  لیبس  یلع  نیهجو  دحا  هلیصحت  قیرط  و 

مالّـسلا هیلع  موصعملا  ءاضر  نع  فشاکلا  قافتالاب  عطقلا  کلذ  نم  لصحیف  نیخیـشلا ، نامز  یلا  اننامز  نم  ءاـملعلا  لاوقا  عبّتت  امهدـحا :
هّللا همحر  خیشلا  هرکذ  امک  بسنلا  یمولعم  مهنوکل  اّمإ  هعابتأ ، دّیسلا و  فالخب  ینتعی  و ال  ۀلأسملا ، یف  ربتعم  ّصن  دوجو  نع  وأ  مکحلاب 

و اضیأ ، ةّدعلا  نم  دافتسی  نأ  نکمی  و  [ 37] ۀیاهنلا یف  ۀماّلعلا  هرکذ  امک  مهل  تلصح  ۀهبـشل  کلذ  ّنأ  یلع  عالّطالل  اّمإ  و  [، 36] ةّدعلا یف 
. سدحلا یلع  ّینبملا  نیرّخأتملا  قیرط  یلع  عامجإلا  یف  ّلکلا  قاّفتا  رابتعا  مدعل  اّمإ 

. کلذ یف  ۀلوقنملا  تاعامجإلا  عبّتت  یناثلا : و 
: لاق ثیح  ماقملا  اذه  یف  ةّدعلا  یف  هّرس  سّدق  خیشلا  نع  یکح  ام  اهنمف :

یّلـص ّیبّنلا  نع  اّیورم  کلذ  ناک  و  ۀمامإلاب - نیلئاقلا  انباحـصأ  قیرط  نم  ادراو  ناک  اذإ  دحاولا  ربخ  ّنأ  وهف  بهذملا  نم  هترتخا  ام  اّمأ  و 
ّلدت ۀنیرق  كانه  نکی  مل  و  هلقن ، یف  ادیدس  نوکی  هتیاور و  یف  نعطی  نّمم ال  ناک  و  مالّـسلا ، مهیلع  ۀّـمئألا  دـحأ  نع  وأ  هلآ  هیلع و  هّللا 

امک ملعلل ، ابجوم  کلذ  ناک  و  ۀـنیرقلاب ، رابتعالا  ناک  کلذ  ۀّحـص  یلع  ّلدـت  ۀـنیرق  كانه  ناک  اذإ  ّهنـأل  ربخلا ، هنّمـضت  اـم  ۀّحـص  یلع 
. هب لمعلا  زاج  نئارقلا - تمّدقت 

39 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  رد  عامجا  هب  کّسمت  [ ) موس لیلد  ]
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: تسا یفلتخم  هوجو  زا  دحاو ) ربخ  تّیجح  رب   ) عامجا ریرقت  اّما  و 

[ دحاو ربخ  تیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  لوا  هجو  ]

هراشا

قیرط دندحاو و  ربخ  تیّجح  مدع  هب  لئاق  هک  وا  عابتا  و  یـضترم )  ) دّیـس لباقم  رد  تسا  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  ریراقت  نآ  زا  یکی 
. دوشیمن هجو  ود  ره  زا  یلاخ  عامجا  هک  يوحن  هب  تسا ، لیذ )  ) هجو ود  زا  یکی  هب  عامجا )  ) نیا لیصحت 

( لّوا قیرط  هجو و  )
رب  ) قاـفتا هب  عطق  ءارآ ) لاوقا و   ) نآ عومجم  زا  هجیتـن  رد  هک  تسا ، دـیفم  یـسوط و  خیـش  ناـمز  اـت  دوخ  ناـمز  زا  ءاـملع  ءارآ  یـسررب 

یکاح ای  و  دحاو ) ربخ  ّتیجح   ) مکح نیا  هب  ماما  ياضر  زا  فشاک  قافتا ) هب  عطق  نیا   ) هک دوشیم  لصاح  دحاو ) ربخ  هب  لمع  تیّجح 
ربخ ّتیجح  اـب   ) وا عاـبتا  دّیـس و  تفلاـخم  هب  یهجوت  و  دـحاو ،) ربـخ  نتـشاد  ّتیجح  ینعی   ) هلئـسم نیا  رد  تسا  يربـتعم  ّصن  دوجو  زا 

: هجوت مدع  نیا  هجو  تسا و  هدشن  دحاو )
. تسا هدروآ  لوصالا  ةّدع  رد  یسوط  خیش  هکنانچ  تسا ، ناشیا  ندوب  بسنلا  مولعم  رطاخ  هب  ای  - 1

، تسا ناسحتـسا  سایق و  هب  لمع  لثم  هعیـش  ءاهقف  رظن  زا  دـحاو  ربخ  هب  لمع  دناهتـشادنپ  شعابتا  دّیـس و  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  و  - 2
. تسا هدش  نآ  رکذتم  هیاهن  باتک  رد  هماّلع  هکنانچ 

( مّود قیرط  هجو و  )
زا هک  تسا  یعامجا  هلوقنم ، تاعامجا  نیا  هلمج  زا  تسا . هدش  لقن  دحاو ، ربخ  ّتیجح  هلئسم  رد  هک  تسا  یتاعامجا  صّحفت  یسررب و 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدش  تیاکح  ماقم  نیا  رد  لوصالا  ةّدع  رد  یسوط  خیش  موحرم 
ای دشاب و  دنراهطا  همئا  تماما  هب  لئاق  هک  ياهفئاط  ام و  باحصا  قیرط  زا  رگا  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  ماهدیزگرب  نم  هک  ار  یشور  اّما  و 

مکحم لقن  رد  هدوبن و  ءاملع  نعط  دروم  شتیاور  رد  هک  دشاب  یناسک  قیرط  زا  ای  دشاب و  همئا  زا  یکی  ای  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  زا  ّيورم 
رد دشاب ، نورقم  نآ  اب  ربخ  تحـص  رب  ياهنیرق  یتقو  هکنآ  هچ  دـشابن ، تسد  رد  نآ  نومـضم  تّحـص  رب  مه  ياهنیرق  دـشاب و  راوتـسا  و 

. تسا زیاج  نآ  هب  لمع  دش ،) رکذ  دمآ و  هتفگ  نئارق  هکنانچ  ، ) ددرگیم ملع  ببس  شدوجو  هدوب و  هنیرق  نامه  هب  رابتعا  عقاو 
40 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  زا  لیلد  نیموس  * 
. یلعف یلوق و  زا  معا  تسا  عامجا 

؟ تسا یبلطم  هچ  هب  رظان  هوجو )...  نم  هریرقتف   ) ترابع زا  دارم  * 
تهج و کی  هب  رظان  دوخ  ینایب  ره  هک  دـحاو  ربخ  ّتیجح  اب  هطبار  رد  عامجا  زا  تسا  هقف  لوصا و  ءاـملع  بناـج  زا  فلتخم  ناـیب  شش 

. تسا ّصاخ  هبنج 
؟ تسیچ اهدحا )  ) لّوا نایب  رد  فده  * 
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. یئزج باجیا  رادفرط  وا  ناوریپ  خیش و  هدوب و  یّلک  بلس  رادفرط  اهنآ  هک  ارچ  شناوریپ ، دیس و  لباقم  رد  تسا  عامجا  ياعدا 
؟ تسا هنوگ  دنچ  رب  شعابتا  دیس و  لباقم  رد  عامجا  * 

: تسا هنوگ  ود  رب 
. رتاوتم ربخ  هب  لوقنم  عامجا  لّصحم 2 - عامجا  - 1

؟ تسیچ یلا )...  اننامز  نم  ءاملعلا  لاوقا  عّبتت   ) ترابع زا  دارم  * 
هب دزادرپب  ءاهقف  ياواتف  رد  ّربدت  صّحفت و  هب  یسک  رگا  هک : انعم  نیدب  دّیس  لباقم  رد  دحاو ، ربخ  ّتیجح  رد  تسا  لّصحم  عامجا  نامه 
هب طورشم   ) دّرجم دحاو  ربخ  هب  هتسویپ  زورما ، هب  ات  هعیش  گرزب  ياملع  ریاس  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش  نامز  زا  هک  دسریم  هجیتن  نیا 

ینعی  ) موصعم لوق  هب  سدح  ای  عامجا  نیا  زا  یفراعتم  ناسنا  ره  هک  تسا  يوق  يردق  هب  عامجا  نیا  دوشیم و  هدشیم و  لمع  یطئارش )
. تسا دنمشزرا  یعامجا  نینچ  اذل  دنکیم و  ادیپ  يرهاظ ) مکح  ینعی   ) یّنظ ربتعم  لیلد  کی  هب  سدح  ای  و  یعقاو ) مکح 

؟ تسیچ دّیسلا و )...  فالخب  ینتعی  و ال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
يانبم رب  دنتـسه و  بسنلا  مولعم  اهنآ  الّوا : هک : ارچ  دـناسریمن ، عامجا  نیا  هب  يررـض  وا ، عابتا  یـضترم و  دیـس  تفلاـخم  هک  تسا  نیا 

. درادن ررض  بسنلا  مولعم  دارفا  تفلاخم  اهنآ ،
: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هداد  خر  ناشیا  رب  هک  هدوب  یهابتشا  لیلد  هب  اهنآ  تفلاخم  ایناث :

هکنآ لاح  دناهدرکیم و  کّسمت  فیعض  تایاور  هب  داهشتسا  ماقم  رد  اهیّنـس  نّنـست ، لها  هعیـش و  ناگرزب  هرظانم  رد  هک  دناهدید  اهنآ 
دناقساف و رگید  فیعض  ثیداحا  ای  ثیدح  نیا  يوار  هک  دننک  مالعا  اتحارص  دناهتسناوتیمن  دناهدوب ، هّیقت  طیارش  رد  نوچ  هعیـش  ءاهقف 

. مینکیمن لمع  نآ  هب  ام  دنتفگیم  دندرکیم و  ّدر  ار  نآ  تسا  دحاو  ربخ  نیا  هکنیا ، هناهب  هب  اذل 
41 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیا هکنیا  زا  لفاغ  تسین  تّجح  هعیش  رد  دحاو  ربخ  هک  دناهدومن  لایخ  هدرک و  هدهاشم  ار  اهتبحص  نیا  وا  نیعبات  یضترم و  دّیس  لاح 
. درکیمن تفلاخم  روهشم  لوق  اب  دوب  هدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  زین  دیس  رگا  اذل  تسا و  هدوب  هّیقت  يور  زا  لئاسم 

زا عنام  رفن  دـنچ  ای  کی  تفلاـخم  هویـش  نیا  رد  تسا و  تّجح  موصعم ، لوق  هب  یعطق  سدـح  باـب  زا  نیرخأـتم  ياـنبم  رب  عاـمجا  اـثلاث :
. دوشیمن یعطق  سدح 

؟ تسیچ کلذ )...  یف  ۀلوقنملا  تاعامجالا  عّبتت   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  تسا  لوقنم  عامجا  ياعّدا 

نآ زا  ییاههنومن  هک  دناهدومن  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  زین  عامجا  ياعّدا  هکلب  دناهداد ، دحاو  ربخ  ّتیجح  هب  يوتف  دوخ  اهنت  هن  هعیش  ءاهقف 
. تسا هدومن  رکذ  نتم  رد  ار 

؟ دیوگیم هچ  تسیک و  دحاو  ربخ  ّتیجح  رد  عامجا  یعّدم  نیتسخن  * 
: تسا هدومرف  دحاو  ربخ  ّتیجح  ثحبم  رد  هّدع  باتک  رد  هک  تسا  یسوط  خیش 

. تسا تّجح  دشاب  لیذ  طیارش  ياراد  يربخ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  راتخم 
. دشاب يرشعینثا  یماما  ینعی  هعیش  باحصا  قیرط  زا  تیاور  - 1

. هباحص لوق  زا  هن  دشاب و  همئا  زا  یکی  ای  ربمایپ و  زا  لوقنم  ثیدح  - 2
. دشاب نایسنلا )..  لیلق  ظفحلا و  ریثک   ) طباض يوار  - 3

رابتعا ّالا  دشاب و  هتشادن  دوجو  ثیدح  نآ  قدص  تحـص و  رب  ینبم  جراخ  زا  ياهنیرق  رگید  ترابع  هب  دشابن ، ربخ  اب  نورقم  ياهنیرق  - 4
. ربخ دوخ  هب  هن  دوب و  دهاوخ  نئارق  هب 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  ربخ  اب  نورقم  نئارق  زا  دارم  * 
(. لقع ای  و   ) رتاوت عامجا و  تنس ، باتک ،

؟ تسیچ هب )..  لمعلا  زاج   ) ترابع زا  دارم  * 
هب طورـشم  دـحاو  ربخ  هب  لمع  هک  تسا  نیا  بلطم  لـصاح  دـشابیم و  انباحـصا )...  قیرط  نم  ادراو  ناـک  اذإ   ) هیطرـش هلمج  زا  باوج 

. تسا زیاج  قوف  طیارش 
42 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
اهونّود مهفیناصت و  یف  اهوور  یّتلا  رابخألا  هذهب  لمعلا  یلع  ۀعمجم  اهتدجو  ّینإف  ۀّـقحملا ، ۀـقرفلا  عامجإ  کلذ  یلع  ّلدـی  يذـّلا  و  - 1

؟ اذه تلق  نیأ  نم  هولأس  هنوفرعی  ءیشب ال  یتفأ  اذإ  مهنم  ادحاو  ّنأ  یّتح  نوعفادتی ، کلذ و ال  نورکانتی  ال  مهلوصا ، یف 
. هلوق اولبق  رمألا و  اومّلس  اوتکس و  هثیدح  رکنی  ۀقث ال  هیوار  ناک  روهشم و  لصأ  وأ  فورعم  باتک  یلع  مهلاحأ  اذإف 

يّذلا مالّـسلا ، امهیلع  دمحم  نب  رفعج  نامز  یلإ  ۀّمئألا  نم  هدعب  نم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  دـهع  نم  مهتّیجـس  مهتداع و  هذـه  - 2
موصعم و هیف  مهعامجإ  ّنأل  کلذ ، یلع  اوعمجأ  امل  ازئاج  ناک  رابخألا  هذهب  لمعلا  ّنأ  ولف ال  هتهج . نم  ۀیاورلا  ترثک  ملعلا و  هنع  رـشتنا 

. وهسلا طلغلا و  هیلع  زوجی  ال 
لمع مهنم و  دحاو  ّذش  اذإ  و  الصأ ؛ هب  اولمعی  مل  ۀعیرـشلا  یف  مهدنع  اروظحم  سایقلاب  لمعلا  ناک  اّمل  ّهنأ  کلذ  نع  فشکی  يّذلا  و  - 3
مّهنأ یّتح  هلوق  نم  اوءّربت  و  هیلع ، اورکنأ  هلوق و  اّودر  هداقتعا  نکی  مل  نإ  همصخل و  ۀّجاحملا  هجو  یلع  هلمعتـسا  لئاسملا و  ضعب  یف  هب 
اـضیأ هیف  بجول  يرجملا  کلذـب  يرج  دـحاولا  ربخلاب  لمعلا  ناک  ولف  سایقلاب ؛ الماع  ناک  اّمل  هتایاور  هانفـصو و  نم  فیناـصت  نوکرتی 

. هفالخ انملع  دق  و  کلذ ، لثم 
ّنأ امک  دحاولا ، ربخب  لمعلا  يرت  اّهنأ ال  اهلاح  نم  مولعملا  و  دحاولا ، ربخب  لمعلا  یلع  ۀّقحملا  ۀـقرفلا  عامجإ  نوعّدـت  فیک  لیق : ناف  - 4

. رخآلا ءاعّدا  زاج  امهدحأ  ءاعّدا  زاج  ناف  سایقلاب . لمعلا  يرت  اّهنأ ال  مولعملا  نم 
ام اّمأف  هقیرطب ، نوّصتخم  داقتعالا و  یف  مهوفلاخم  هیوری  يّذلا  دحاولا  ربخب  لمعلا  نوری  مّهنأ ال  رکنی  يذلا ال  اهلاح  نم  مولعملا  هل : لیق 

رظح امولعم  ناک  ول  ّهنأ  و  سایقلا ، نیب  کلذ و  نیب  قرفلا  انّیب  و  کلذ ، فالخ  مولعملا  ّنأ  انّیب  دـقف  مهباحـصأ ، هقیرط  مهنم و  هتاور  ناک 
. کلذ فالخ  ملع  دق  و  سایقلا ، رظحب  لمعلا  يرجم  يرجل  دحاولا  ربخلاب  لمعلا 

43 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( یسوط خیش  هلاقم  همادا  )

[38 [] دحاو ربخ  تیجح  رب  عامجا  دوجو  رد  یسوط  خیش  لوا  لالدتسا  ]

هراشا

ص43 ج5 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمع رب  عمتجم  یگمه  هک  متفای  نینچ  نیا  ار  اهنآ  اریز  تسا ، هعیش  هفئاط  عامجا  دراد ، تلالد  لداع ) ربخ  هب  لمع  زاوج   ) رب هک  يزیچ  و 
راکنا ار  ناشبتک ) رد  هنّودم  رابخا   ) نآ هب  لمع  و  دناناشرابخا . ثیداحا و  رد  اهنآ  ندرک  طبـض  ناشیاهباتک و  رد  هدـش  تیاور  رابخا  هب 

ار يوتف )  ) نیا دننکیم  لاؤس  وا  زا  دنـسانشیمن ، ار  نآ  كردم  نارگید  هک  دهد  يوتف  يرما  هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  یّتح  دننکیمن ، عفد  و 
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هقث لصا  نآ  يوار  دـهدیم و  هلاوح  يروهـشم  لصا  ای  فورعم و  باتک  هب  ار  اهنآ  وا  یتقو  سپ  ياهدرک ؟ رداص  لیلد  هچ  هب  اـجک و  زا 
. دنریذپیم ار  وا  ياوتف )  ) لوق دنوشیم و  وا  رما  میلست  هدش و  تکاس  دوشیمن ، راکنا  شربخ  دشاب ،

ات راهطا  همئا  زا  شدـعب  ناماما  مرکا و  ربمایپ  دـهع  زا  ناشیا  مارم  تداع و  دـحاو ) ربخ  ّتیجح  رب  باحـصا  لـمع  عاـمجا   ) هویـش نیا  - 2
نانچمه و   ) هدوب تفای ، شرتسگ  دـش و  ریثکت  ماما  نآ  بناـج  زا  تیاور  دـش و  رـشتنم  شترـضح  هیحاـن  زا  ملع  هک  قداـص ، ماـما  ناـمز 

(. تسا هدنام  ياجرباپ 
تـسا لخاد  موصعم  هعیـش )  ) ناشیا عامجا  رد  هکنآ  هچ  دـندرکیمن ، عامجا  نآرب  هفئاط  نیا  دوبیمن ، زیاج  رابخا  نیا  هب  لـمع  رگا  سپ 

. تسین نکمم  وا  رد  هابتشا  وهس و  طلغ ، هک 
نآ هب  الـصا  و  عونمم ، هعیـش  دزن  تعیرـش  رد  سایق  هب  لـمع  هک  تسا  نیا  دوشیم  نشور  دـحاو ) ربخ  ّتیجح   ) هتفگ نیا  زا  هچنآ  و  - 3

دنچره دریگب  راـکب  مـصخ  اـب  هّجاـحم  رد  ار  نآ  دـیامن و  لـمع  نآ  هـب  لـئاسم  یخرب  رد  ناـشیا  زا  یکی  اتردـن  رگا  و  دـننکیمن ، لـمع 
هک اجنآ  ات  دـنیوجیم ، يربت  وا  لوق  زا  دـننکیم و  راکنا  زین  ار  رداـن  دروم  نآ  هدرک و  در  ار  وا  دـشابن ، ساـیق ) لامعتـسا   ) نآ شداـقتعا 

. دننکیم در  ار  شتایاور  هدرک و  كرت  دشابن ) نآ  هب  لمع  زاوج  شداقتعا  دنچره   ) هدومن لمع  سایق  هب  هک  یسک  ياههتشون 
هدـید هعیـش  زا  لامعا  نیا  لثم  زین  دـحاو ) ربخ   ) نآ رد  دـیاب  دوبیم ، نآ  يارجم  يراـج  ساـیق و  لـثم  مه  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  رگا  سپ 

. مینیبیم ناشیا  زا  ار  نیا  فالخ  هکنآ  لاح  و  دندادیم ) رارق  راکنا  تمالم و  دروم  ار  دحاو  ربخ  هب  لماع  ینعی   ) دشیم
( یسوط خیش  لاکشا  لاؤس و  )

تـسا مولعم  ناشیا  لاح  زا  هکنآ  لاح  و  دشابیم ، دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  هعیـش  هفئاط  عامجا  هک  دینکیم  اعّدا  هنوگچ  دوش  هتفگ  رگا  - 4
روطنامه دننکیمن ، لمع  دحاو  ربخ  هب  هعیش )  ) اهنآ هک 

44 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمع رب  عامجا  اعّدا  دشاب ، زیاج  دـحاو ) ربخ  هب  لمع  رب  عامجا   ) ود نآ  زا  یکی  ءاعّدا  رگا  سپ  دـننکیمن . لمع  سایق  هب  تسا  مولعم  هک 

. تسا زیاج  زین  سایق  هب 
( لاکشا لاؤس و  خساپ  )

داقتعا رد  اهینس )  ) ناشنیفلاخم هک  ار  يدحاو  ربخ  هب  لمع  ناشیا  هک  تسا  نیا  راکنا ، لباق  ریغ  تسا و  مولعم  هعیش  هفئاط  لاح  زا  هچنآ 
. دنهدیم صاصتخا  ناشبهذممه  نایوار  تیاور  هب  ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  دننادیمن و  زیاج  دننکیم ، لقن 

میدومن نییبت  و  دـش ) هداد  ناشیا  هب  لاؤس  رد  هک  تسا  یتبـسن   ) نآ فالخ  تسا  زرحم  مولعم و  ناشیا  زا  هچنآ  هک  میدرک  نایب  البق  سپ 
دروم رد  ار  هچنآ   ) دیاب دوبیم ، عونمم  سایق  لثم  زین  دـحاو  ربخ  هب  لمع  رگا  و  تسا . قرف  سایق  هب  لمع  دـحاو و  ربخ  هب  لمع  نایم  هک 
هکنآ لاح  و  دـندومنیم ) عنم  زین  نآ  هب  لمع  زا  و   ) هداد رارق  نآ  يارجم  يراج  زین  ار  ربخ  دـناهدرک ) یهن  نآ  هب  لـمع  زا  هتفگ و  ساـیق 

. تسا هدش  هدید  نیا  فالخ 
45 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هدومن  هماقا  دحاو ) ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  دوجو   ) دوخ ياعّدم  تابثا  رد  یلیلد  هچ  یسوط  خیش  * 
: دیامرفیم

. دشاب نیفلاخم  زا  شیوار  رگم  دننکیم ، لمع  دحاو  ربخ  هب  هعیش  هفئاط  ام  قیقحت  قبط 
عامجا اب  دـحاو  ربخ  سپ  دـندرکیمن . لمع  نآ  هب  دوبن ، تّجح  تسا ، موصعم  لوق  زا  فشاـک  هک  يدـحاو  ربخ  مهنآ  دـحاو ، ربخ  رگا 
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. تسا تّجح  هعیش 
؟ تسیچ یسوط  خیش  ياعّدا  هب  لاکشا  نیتسخن  * 

لمع امش  رگا  سپ  دننادیم . سایق  هب  لمع  مکح  رد  ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  هعیش  هفئاط  تسا و  سکع  هب  هّیـضق  دنیوگیم : هک  تسا  نیا 
. دیرامشب زیاج  نانآ  دزن  زین  ار  سایق  هب  لمع  دیاب  دینادیم ، زیاج  هعیش  رد  ار  دحاو  ربخ  هب 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  * 
. دناهدوب تعامج  ّتنس و  لها  زا  شنایوار  هک  يربخ  نکل  دندرکیمن ، لمع  دحاو  ربخ  هب  عامجالاب  هعیش  ياملع  الوا : هلب ، هک  تسا  نیا 

. دناهداد يوتف  هدرک و  لمع  نآ  قبطرب  هدوب ، نانآ  مارتحا  دروم  راهطا  همئا  قیرط  زا  ّيورم  دحاو  ربخ  اّما 
ار نآ  هب  لماع  تسا و  هعیـش  بهذـم  تایهیدـب  زا  سایق ، نالطب  هک  ارچ  تسا ، قرافلا  عم  یـسایق  لطاب ، سایق  اب  دـحاو  ربخ  سایق  اـیناث :

. تسا سکعلاب  دحاو  ربخ  هب  تبسن  بلطم  هکنآ  لاح  دننکیم و  هطبار  عطق  وا  اب  هدرک و  درط 
؟ تسیچ نتم  رد  باتک )  ) و لصا )  ) حالطصا ود  قرف  * 

قالطا ياهعومجم  هب  احالطصا  رداون  هک  روطنامه  دوشیم . زین  نآ  هدنسیون  مالک  لماش  باتک ، نکل  تسا ، موصعم  مالک  درجم  لصا ،
. دناهدرکن زاب  نآ  يارب  ثیدح  بتک  رد  یلقتسم  باب  شایمک  هطساو  هب  هک  يرابخا  طبضنم و  ریغ  ثیداحا  نآ  رد  هک  دوشیم 

46 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

مهنم ّنأ  یّتح  کلذ ، ۀّحص  نع  مهنوعفدی  و  هب ، لمعی  دحاولا ال  ربخ  ّنأ  یف  مهموصخ  نورظانی  نولازی  مکخویـش ال  سیل  أ  لیق : نإف  - 1
. هب دری  مل  عرشلا  ّنأل  اعمس ، کلذ  زوجی  ال  لوقی : نم  مهنم  و  القع ، کلذ  زوجی  ال  لوقی : نم 

؟ کلذ فالخ  نوعّدت  متنأ  فیکف  ۀلأسم ، هیف  یلمأ  و ال  اباتک ، هیف  فّنص  و ال  کلذ ، زاوج  یف  مّلکت  ادحأ  انیأر  ام  و  - 2
هنووری امب  لمعلا  بوجو  نم  مهوعفد  داقتعالا و  یف  مهفلاخ  نم  اومّلکت  اّمنإ  داحآلا ، رابخأل  نیرکنملا  نم  مهیلإ  ترـشأ  نم  هل : لـیق  - 3

مهـضعب رکنأ  و  مهنیب ، ام  یف  اوفلتخا  مهدـجن  مل  و  هانمّدـق ، ام  یلع  حیحـص  کلذ  اهفالخ و  نووری  یّتلا  ماکحألل  ۀنّمـضتملا  رابخألا  نم 
ّۀلدألا ناکمل  مهیلع ، اورکنأ  اـهیف  مهوفلاـخ  اذإـف  اهتّحـص  یلع  ملعلل  بجوملا  لیلدـلا  ّلد  لـئاسم  یف  اـّلإ  هنووری  اـمب  لـمعلا  ضعب  یلع 

انملع دق  و  ۀّـقحملا ، ۀـفئاّطلا  لاوقأ  نیب  ةّزیمتم  مهلاوقأ  لاؤسلا  یف  مهیلإ  ریـشا  نیذـّلا  ّنأ  یلع  هفالخب . ةرتاوتملا  رابخألا  ملعلل و  ۀـبجوملا 
ّنأل لوقلا ، کلذب  ّدتعی  مل  ۀّقحملا  ۀقرفلا  رئاس  لیواقأ  نم  ّزیمت  هبـسن و  فرع  هلئاق و  ملع  دق  لوق  ّلک  و  نیموصعم . ۀّمئأ  اونوکی  مل  مّهنأ 

لاوقألا و یقاب  یف  لخاد  موصعملا  لوق  ّنأ  ملع  موصعم  ریغ  نم  لوقلا  ناک  اذاف  موصعم . مهیف  ناک  ثیح  نم  ۀّجح  ناک  اّمنإ  ۀفئاّطلا  لوق 
. همالک نم  ۀجاحلا  عضوم  یهتنا  [، 39 «] عامجالا یف  هتنّیب  ام  یلع  هیلإ  ریصملا  بجو 

47 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( رگید یلاکشا  حرط  یسوط و  خیش  مالک  همادا  )

هراشا

تّحص زا  ار  نانآ  دوشیمن و  لمع  دحاو  ربخ  هب  هکنیا  رد  ناشنیفلاخم  اب  هتسویپ  هعیش ، هفئاط  امش  ناگرزب  ایآ  هک  دوش  هتفگ  رگا  و  - 1
القع دحاو  ربخ  هب  لمع  دنیوگیم : ناگرزب  نیا  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دننکیمن ، هثحابم  هرظانم و  دننکیم ، عنم  دـحاو ) ربخ   ) نآ هب  لمع 
هدشن دراو  نآ  هب  لمع  زاوج  رب  یعرش  لیلد  هک  اریز  تسین ، زیاج  ندینش  دّرجم  هب  نآ  هب  لمع  دنیوگیم  ناشرگید  یخرب  تسین و  زیاج 

. تسا
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ای موقرم و  نآ ) تیوقت  رد   ) یباتک ای  دنک و  تبحص  دحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  رد  هک  میاهدیدن  ار  هعیش ) ناگرزب  زا   ) يدحا لاحرههب  - 2
ربخ هب  لمع  رب  هعیش  عامجا  هک   ) دینکیم ار  نآ  فالخ  ءاعدا  امش  هنوگچ  تروص ) نیا  رد   ) سپ دشاب . هتشون  نآ  اب  هطبار  رد  ياهلئـسم 

؟) تسا دحاو 
( شدوخ لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  )

داقتعا رد  دوخ  نانمـشد  نیفلاخم و  اب  اهنت  يدرک ، هراشا  اهنادـب  داحآ  راـبخا  هب  لـمع  نیرکنم  زا  هک  ار  یناـسک  دوشیم : هتفگ  وا  هب  - 3
نیا دـناهدومن و  میرحت  عنم و  تسا ، ناشیأر  فالخ  رب  هک  یماکحا  هدـنریگربرد  هک  يرابخا  هب  لمع  بوجو )  ) زا ار  نانآ  هتفگ و  نخس 

هک میاهدیدن  زگره  و  دـننک ) یهن  دـحاو  ربخ  هب  لمع  زا  یلک  روط  هب  هکنیا  هن  ، ) تسا تسرد  میتفگ  البق  هچنآ  ساسا  رب  میرحت ) عنم و  )
تیاور ناشدوخ  قیرط  زا  هک  يرابخا  هب  لمع  رطاخ  هب  ار  رگید  یخرب  یخرب ، دـننک و  فالتخا  ناـشدوخ  نیب  رد  خویـش  ناـگرزب و  نیا 

اب لئاسم  نیا  رد  یخرب  نیا  رگا  سپ  دـنک . تلالد  تایاور )  ) نآ فالخ  رب  یعطق  یملع و  لیلد  هک  یلئاـسم  رد  رگم  دـننک ، راـکنا  هدـش 
هک ار  دوخ  كرادـم  هدرک و  راکنا  هدـش ) هماقا  تیاور  نآ  فالخ  رب  ملع  بجوم  ّهلدا  هک  تهج  نیا  زا   ) ار اهنآ  دـنیامن ، تفلاـخم  اـهنآ 

یناسک هتشذگ  نیا  زا  دنهدیم . هئارا  اهنآ  هب  هدش  هماقا  روبزم  هلئـسم  رد  هک  تسا  يربخ  فالخ  رب  تسا و  هرتاوتم  رابخا  ای  یملع و  ّهلدا 
هک مینادیم  هتخانش و  ار  اهنآ  هک  ارچ  تسا . صخشم  زاتمم و  هعیش  نایم  رد  ناشتارظن  ءارآ و  دش ، هراشا  اهنآ  هب  لاکـشا  لاؤس و  رد  هک 

هدش و هتخانـش  شاهدنیوگ  هک  یلوق  ره  و  دوش .) نارگید  مالک  فعـض  بجوم  نارگید  اب  ناشتقفاوم  مدـع  ات   ) دنتـسین موصعم  ناماما  زا 
و هعیـش )  ) هفئاط نیا  ءاملع  لوق  اریز  دوشیمن ، انتعا  نآ  هب  دشاب ، صّخـشم  زاتمم و  هعیـش  ءاملع  رگید  لیواقا  زا  هدوب و  فورعم  وا  بسن 

لاوقا شلاـبق  رد  هدوب و  مولعم  موصعم  ریغ  لوق  یتـقو  اذـل  و  تسا . تّجح  تسا ، موصعم  يأر  زا  فشاـک  هک  تهج  نآ  زا  ناـشعامجا ،
عامجا هلئسم  رد  هچنآ  رب  انب  اهنآ ، هب  لمع  لاوقا و  نیا  هب  لیامت  دشاب ، زرحم  صخـشم و  دشاب ، ماما  يأر  رب  لمتـشم  هک  املع  زا  يرگید 

. تسا مزال  بجاو و  ماهدرک  نایب 
48 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یسوط  خیش  ياعّدم  رب  مود  لاکشا  لصاح  * 
اذه دنتفگیم : ینـس  ياملع  اب  هثحابم  رد  امـش  خیاشم  هکنآ  لاح  و  دـینکیم ، عامجا  ياعّدا  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  هنوگچ  هک  تسا  نیا 

: هک اجنآ  ات  هب . لمعن  نحن ال  و  دحاو ، ربخ 
هکنیا رب  هوالع  میرادن ، تسد  رد  نآ  عوقو  رب  یلیلد  دنتفگیم  دنتـسنادیمن و  زیاج  اعرـش  شعابتا  دیـس و  القع و  ار  نآ  هب  دـبعت  هبق  نبا 

. تسا هدرکن  حرطم  ار  یثحب  نآ  هب  عجار  هتشونن و  ياهلاقم  ای  یباتک  هعیش  هفئاط  زا  يدحا  دحاو ، ربخ  ّتیجح  رد 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  * 

. تسا هدوب  هّیقت  يور  زا  قساف ، نایوار  زا  لوقنم  رابخا  یّنس و  ءاملع  ربارب  رد  هعیش  هفئاط  هویش  الوا :
یعطق لیلد  هک  اجنآ  رگم  دحاو ، ربخ  اذه  هک  هدومنیمن  ضارتعا  يرگید  رب  اهنآ  زا  يدحا  هدومن و  لمع  دحاو  ربخ  هب  دوخ  اهنیا  ایناث :

. دناهتشاد تسد  رد  نآ  فالخ  رب 
، دشابیمن عامجا  لاح  هب  رـضم  اهنآ  تفلاخم  نکل  دنـشاب ، هدوب  دحاو  ربخ  هب  لمع  فلاخم  مه  هعیـش  ءاملع  زا  یخرب  هک  ضرف  هب  اثلاث :

. دشاب عامجا  هب  ّرضم  ناشتفلاخم  ات  دنتسین  موصعم  ماما  نانآ  مینادیم  هک  ارچ 
. درادن هار  نآ  رد  طلغ  نایسن و  وهس و  هک  ارچ  تسا ، ّتیجح  ياراد  تسا ، موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  یعامجا  اعبار :

49 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: نتم
ۀّقحملا ۀفئاطلا  هیوری  ام  نیب  قرفلا  یلع  مکلمحی  يّذلا  امف  هب ، درو  عرـشلا  دحاولا و  ربخب  دـّبعتلا  زّوج  اذإ  لقعلا  ّنأب  هسفن : یلع  دروأ  ّمث 

ام بسحب  لمعتـسی  نأ  یغبنیف  اّیعرـش  الیلد  ناک  اذإ  دحاولا  ربخ  ّنأب  کلذ : نع  باجأ  ّمث  ۀـّماعلا . نم  ثیدـحلا  باحـصأ  هیوری  ام  نیب  و 
نم و  فالخ . الب  ربخلا  یف  طرـش  ۀلادعلا  ّنأ  یلع  اهریغ . یلإ  يّدعتلا  انل  سیلف  ۀّـصاخ  ۀـفئاط  ربخب  لمعلا  يری  عراشلا  و  ۀعیرـشلا ، هترّرق 

ضراعت دـنع  نیتهج  یف  ّقحلا  نوک  بجوی  دـحاولا  ربخب  لمعلا  ّنأب  هسفن : یلع  دروأ  ّمث  هقـسف . تبث  لـب  هتلادـع ، تبثی  مل  ّقحلا  فلاـخ 
مدـع عم  لوقی  ّهنإف  ناضراعتم ، ناربخ  كانه  ناک  اذإ  دـحاولا  ربخب  لمعلا  عنم  نم  دـنع  کـلذ  موزلب  ضقنلاـب  ـالّوأ ، باـجأ : ّمث  نیربخ .

فالتخا نع  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  لئـس  دـق  ّهنأب  کلذ : دـّیأ  و  نیتهج . یف  ّقحلا  نوک  مزل  ناسنإ  امهنم  الک  راتخا  اذإف  رییختلاب ، حـیجرتلا 
نولمعت فیک  لیق : نإف  کلذ : دـعب  لاق  ّمث  کلذ : دـعب  لاـق  [. 40 «] مهنیب تفلاخ  انأ  : » مالّـسلا هیلع  لاقف  اـهریغ ، تیقاوملا و  یف  هباحـصأ 

نم کلذ  ریغ  خـسانتلا و  ّولغلا و  نم  کلذ  ریغ  ضیوفتلا و  ربجلا و  رابخأ  اـضیأ  اوور  اـهوور  اـمک  اـهتاور  ّنأ  ملعن  نحن  راـبخألا و  هذـهب 
مل لقن  ّهنأ  ّحص  ول  و  هیبشتلا ، ربجلا و  ثیدـح  لقن  تاقثلا  ّلک  سیل  مهل : انلق  ءالؤه . لاثمأ  هیوری  ام  یلع  دامتعالا  زوجی  فیکف  ریکانملا ،

. کلذ دقتعم  ّهنأل  ال  تایاورلا ، نم  ءیش  هنع  ّذشی  مل  ّهنأ  ملعیل  هاور  اّمنإ  نوکی  نأ  عنتمی  و ال  ربخلا . هنّمضت  امل  ادقتعم  ناک  ّهنأ  یلع  ّلدی 
ۀیّجح الف  ۀیاورلا  دّرجم  اّمأ  و  مهنیب . ام  یف  عازنلا  عافترا  مهتهج و  نم  رداصلا  لمعلا  یلع  اندامتعا  لب  مهلقن ، دّرجم  یلع  دمتعن  مل  نحن  و 

. لاح یلع  هیف 
50 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
( شدوخ مالک  هب  یسوط  خیش  رگید  داریا  )

رب یلقع  یعرـش و  لیلد  ضرف  بسح  هب  هک   ) ار دحاو  ربخ  هب  دـبعت  لقع ، یتقو  هکنیا : هب  هدرک  دراو  يداریا  دوخ  رب  یـسوط  خیـش  سپس 
هعیـش هفئاط  هک  يربخ  نایم  توافت  رب  ار  امـش  يرما  هچ  سپ  تسا ، هدومن  دییأت  ار  نآ  زین  عرـش  دنادیم و  زیاج  هدـش ) هماقا  نآ  ّتیجح 

. تسا هدومن  راداو  دناهدرک  لقن  ینس  نیثّدحم  هک  يربخ  هدومن و  لقن 
( روکذم لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

زیوجت ریرقت و  رونا  عرـش  هک  هچنآ  بسح  هب  تسا  هتـسیاش  دشاب ، یعرـش  لیلد  رگا  دحاو  ربخ  هک : تسا  هتفگ  خـساپ  داریا  نیا  زا  سپس 
هب لمع ) و   ) يّدعت قح  سپ  هدومن ، زیوجت  دنـشاب ) هیماما  هک   ) ار یّـصاخ  هفئاط  ربخ  هب  لمع  سدـقم  عراش  دوش و  لامعتـسا  تسا  هدرک 
دنک تفلاـخم  قح  اـب  هک  یـسک  تسا و  دـحاو  ربخ  هب ) لـمع  زاوج   ) طئارـش زا  تلادـع  هکنیا ، رب  هوـالع  درادـن . دوجو  اـم  يارب  شریغ 

. تسا هدش  تباث  زرحم و  شقسف  هکلب  هدشن ، تباث  شتلادع 
. دوشیم یفتنم  زین  طورشم  طرش ، ءافتنا  اب  هجیتن  رد  درادن ، دوجو  ینس ) قساف  نایوار   ) ناشیا رابخا  رد  لمع  زاوج  طرش  سپ 

( شدوخ مالک  هب  یسوط  خیش  رگید  داریا  )
ضراعتم ربخ  ود  فرط  ود  رد  قح  یهاگ  هک  دوشیم  ببـس  دـحاو ، ربخ  هب  لمع  هکنیا : رب  ینبم  هدرک  دراو  دوخ  رب  رگید  يداریا  سپس 

ار نامه  رگید  فرط  بجاو و  ار  يرما  فرط  کی  هک  وحن  نیدـب  دـشاب ، حیحـص  قح و  لـثملا  یف  مه  ضیقن  فرط  ود  ره  و   ) دوش عقاو 
.( دننادب مارح 

( قوف لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  )
، دـناهدرک عنم  دـحاو  ربـخ  هب  لـمع  زا  هک  یناـسک  دزن  تهج  ود  رد  ندوـب  قـح  موزل  هب  ضقن ، هب  ـالّوا ، هتفگ : خـساپ  داریا  نآ  زا  سپس 
هک اریز  دشاب . هتـشاد  لوبق  ار  نآ  هب  دّبعت  دـحاو ، ربخ  هب  لمع  زاوج  رکنم  هک  هدـش  دراو  ینیقی ) یعطق و   ) ضراعتم ربخ  ود  هک  یماگنه 

، رییخت ماقم  رد  یـصخش  رگا  انبم  نیا  رب  دنتـسه ، رییخت  هب  لئاق  حّـجرم  دوبن  اب  روکذـم  نیلئاـق  دوش ، دراو  یعطق  ضراـعتم  ربخ  ود  یتقو 
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لمع تسا  ربخ  یکی  نآ  هب  ضراعتم  هک  يربخ  هب  رگید  تقو  ربخ و  ود  زا  یکی  هب  ینامز 
51 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا دراو  ام  رب  هک  تسا  یلاکشا  نامه  نیا  و  دشاب ، قح  ضقانتم  لمع  ود  ره  هک  دیآیم  مزال  دنک ،
( قوف خساپ  رب  يدیؤم  )

ماما دش . لاؤس  اهنآ  لفاون  هّیموی و  ياهزامن  تاقوا  هلئـسم  رد  شباحـصا  فالتخا  نوماریپ  قداص  ماما  زا  هک : تسا  نیا  قوف  مالک  دیؤم 
: دندومرف

: دندومرف سپس  ماهتخادنا و  فالتخا  ناشیا  نایم  نم 
( رگید یلاکشا  حرط  یسوط و  خیش  مالک  )

نیا تاور  هک  مینادیم  ام  هکنآ  لاح  دینکیم و  لمع  هنوگچ  رابخا  نیا  اب  امـش  دوش : هتفگ  رگا  دیوگیم : روکذم  تالاقم  زا  دعب  سپس 
زا اهنیا  لاثما  خسانت و  ّولغ ، نوچمه  ار  اهنیا  ریغ  ضیوفت و  ربج و  توبث  رب  ّلاد  رابخا  دناهدومن ، لقن  ار  رابخا  نیا  هک  روطنامه  رابخا 

؟ تسا زیاج  تایاور  نیا  لاثما  لقن  هب  دامتعا  هنوگچ  سپ  دناهدرک ، تیاور  ار  تارکنم 
( روبزم لاکشا  هب  خساپ  )

هک تسین  مولعم  نکل  و  دشاب ، هنوگنیا  هک  انمّلس  لاح  دنشاب ، هدرک  لقن  مه  ار  هیبشت  ربج و  ثیداحا  هقث ، دارفا  همه  هک  تسین  هنوگنیا 
زا کیچـیه  دـیوگب : هک  هدوب  روظنم  نیا  هب  شتیاور  دراد  لامتحا  هکلب  دـناهدوب ، دـنبیاپ  ربخ  نومـضم  هب  هک  دـشاب  فشاک  لـقن  فرص 
هک دنامهفب  دهاوخب  هک  هدوب  هزیگنا  نیا  هب  تیاور  لقن  هکنیا  هن  بیذاکا ، یلعج و  تایاور  یتح  تسا ، هدنامن  یفخم  نم  رظن  زا  تایاور 

هتـشگ و رداص  ناشیا  زا  هک  هدوب  تاقث  لمع  هب  ام  دانتـسا  هکلب  میرادن ، دامتعا  دارفا  نیا  لقن  دّرجم  هب  ام  و  تسا . دقتعم  نآ  نومـضم  هب 
. میرادن لوبق  ار  نآ  ّتیجح  مه  ام  هدوب و  ّتیجح  دقاف  تیاور  لقن و  فرص  اما  تسا ، هدوبن  عازن  تفلاخم و  ناشنایم 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  یسوط  خیش  رب  لاکشا  نیموس  * 
ّتیجح رب  لیلد  ینعی  تسا ، هتفای  قّقحت  اعرـش  هدوب و  زیاج  القع  دحاو  ربخ  هب  دّبعت  امـش  رظن  زا  دـنیوگیم : شعابتا  دیـس و  هک  دوب  نیا 

؟ دینادیم تّجح  ار ال  هماع  ياهربخ  تّجح و  ار  هیماما  ياهربخ  هدش و  لئاق  لیصفت  هّصاخ  هّماع و  ياهربخ  نایم  ارچ  سپ  دیراد . نآ 
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  * 

ار هعیـش  ینعی  یـصوصخ  هب  هفئاط  ربخ  ّتیجح  یعرـش  لیلد  و  میلیلد . نآ  عبات  ام  دومن ، تباث  ار  يرما  ّتیجح  یعرـش  لـیلد  یتقو  ـالّوا :
هعیش ءاهقف  ایناث : تسا . هدومن  تباث  ار  شربخ  ّتیجح  یعرش  لیلد  هک  میتسه  صوصخ  هب  هفئاط  نآ  ربخ  عبات  ام  سپ  تسا . هدومن  تباث 

، دشاب هتشادن  لوبق  ار  هقح  تفالخ  ینعی  دشاب ، قح  فلاخم  هک  یسک  دننادیم . نآ  يوار  تلادع  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  طیارـش  زا  یکی 
لها بناج  زا  يورم  دـحاو  ربخ  سپ  دـناقساف . هکلب  هدوبن  لداع  اذـل  هتفریذـپن و  ار  هّقح  تفالخ  هماع  ياـملع  زا  يرایـسب  تسین . لداـع 

. طورشملا یفتنا  طرشلا ، یفتنا  اذإ  هک : ارچ  تسین  تّجح  تنس 
؟ تسیچ خلا ) کلذ ...  دّیا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

رابخا نایم  هکنیا  دـیامرفیم : ضرف  نیا  دـییأت  رد  خیـش  اذـل  درادـن و  دوجو  ضراعت  یعطق  راـبخا  رد  هک  دوش  مّهوت  دـیاش  هک  تسا  نیا 
یعطق ربخ  ود  نایم  ضراعت  عوقو  ضرف  کلذ )  ) هیلاراـشم نیارباـنب  تسا . قداـص  ماـما  هدومرف  دراد ، دوجو  ضراـعت  مه  ینیقی  یعطق و 

. تسا

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 835 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ یسوط  خیش  ياعّدم  رب  لاکشا  نیمراهچ  * 
. تسین لوبق  لباق  دراد و  دساف  یلات  دراوم  یخرب  رد  دحاو  ربخ  ّتیجح  هک  تسا  نیا 

؟ تسا دراو  يدراوم  هچ  رد  قوف  لاکشا  * 
رگا تسا . بحتـسم  هکنیا  ای  تسین و  بجاو  دیوگیم : رگید  ثیدح  تسا و  بجاو  رما  نالف  دیوگیم  یثیدح  هک : یـضراعت  دراوم  رد 
مکح  ) قح هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ربخ  ود  ره  تیّجح  دنـشاب . تّجح  روکذـم  ربخ  ود  ره  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب ، تّجح  دـحاو  ربخ 

. تسین تّجح  دحاو  ربخ  سپ  لطاب ، زین  موزلملا  تسا ، ضقانت  هک  ارچ  لطاب  مزاللا  دشاب . ضقانتم  ای  فلاختم و  ربخ  ود  رد  یهلا )
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  * 

. تسا یّلح  خساپ  کی  یضقن و  خساپ  کی 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  یضقن  خساپ  * 

: هک تروص  نیا  هب  دیآیم  شیپ  مه  یعطق  لیلد  ود  رد  روذحم  نیا  هک  تسا  نیا 
53 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب یهورگ  و  دـشاب ، هتـشادن  ناحجر  يرگید  رب  کیچـیه  هدوب و  يروهظ  تلالد  رظن  زا  نکل  هدوب و  روآنیقی  دنـس  رظن  زا  ثیدـح  رگا 
هجیتن رد  دـشاب . ضقانتم  فلاختم و  ربخ  ود  رد  قح  هک  دـیآیم  مزال  دنـشاب ، هدرک  لـمع  رگید  ثیدـح  هب  رگید  هورگ  ثیدـح و  کـی 

باب رد  زین  ام  دیهدب ، اجنیا  رد  امش  هک  یباوج  ره  لاح  دیآیم . مزال  زین  اجنیا  رد  دیدرک ، حرطم  لاکشا  رد  امـش  هک  يدساف  یلات  نامه 
. تسا دورولا  كرتشم  لاکشا  اذل  داد و  میهاوخ  دحاو  ربخ 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  یّلح  خساپ  * 
: دیامرفیم

. دشاب توافتم  مکح  ود  ياراد  هّللا  دنع  یعوضوم  هک  تسا  نیا  تسا  لاحم  عقاو  بسح  هب  هچنآ  - 1
هب ام  اجنیا  رد  يرهاظ . يرگید  یعقاو و  یکی  دشاب ، مکح  عون  ود  ياراد  یعوضوم  هک  تسا  نیا  درادـن  یعنام  رهاظ  بسح  هب  هچنآ  - 2

، دش عقاو  اب  فداصم  رگا  میروذعم و  ام  هدش و  لمع  رهاظ  هب  دش  يرهاظ  مکح  اب  فداصم  ام  لمع  رگا  هجیتن  رد  مینکیم : لمع  ود  ره 
. تسا هدش  لمع  عقاو  هب  بوخ  هک 

؟ تسیچ یسوط  خیش  ياعّدم  رب  لاکشا  نیمجنپ  * 
ربج و هب  طوبرم  تایاور  زین  روطناـمه  دـننکیم ، لـقن  ار  نید  عورف  هب  طوبرم  تاـیاور  هک  روطناـمه  راـبخا : نیا  ناـیوار  هک  تسا  نیا 

. دننکیم لقن  نید )  ) لوصا اب  هطبار  رد  ار  هریغ  خسانت و  ّولغ و  ضیوفت و 
؟ دینکیم دامتعا  نانیا  طسوت  يورم  رابخا  هب  هنوگچ  امش  دنکیم ، تیاور  ار  لیطابا  هنوگنیا  نید  لوصا  اب  هطبار  رد  هک  یسک  لاح 

؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
ةاور رتشیب  هک  انمّلـس  ایناث : مینکن . لمع  رثکا  تایاور  هب  ارچ  اذل  دـناهدرک و  لقن  ار  ثیداحا  هنوگنیا  ةاور ، زا  یخرب  الّوا : هک : تسا  نیا 
عمج هزیگنا  هب  اسبهچ  هکلب  هن ، امّلسم  تسا  تایاور  نیا  هب  اهنآ  لمع  رب  لیلد  لقن  فرص  ایآ  دنـشاب ، هدرک  لقن  زین  ار  هلطاب  ثیداحا  نیا 

دامتعا نآ  هب  يوار  کی  فرط  زا  ثیدـح  لقن  فرـص  هب  ام  اثلاث : دـناهدوبن . اهنیا  هب  لماع  دوخ  دـنچره  دـناهدرک . نینچ  ثیداـحا  همه 
میئامنیم و لمع  زین  ام  دناهدومن  لمع  باحصا  هک  یثیدح  ره  هب  سپ  تسا . ثیدح  کی  هب  باحـصا  لمع  رب  ام  دامتعا  هکلب  مینکیمن 

. هن ّالا 
؟ تسیچ هقسف )...  تبث  لب   ) ترابع زا  دارم  * 

تسا و هدومن  كرت  تسا ، یعطق  يوس  ام  ماـمت  رب  شمیدـقت  تسا و  ماـما  تخانـش  هک  ار  نید  رد  تاـبجاو  بجوا  نوچ  هک : تسا  نیا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


. تقاثو تلادع و  هن  دوشیم  تباث  نانیا  قسف  سپ  تسا ، قسف  مزلتسم  یبجاو  نینچ  كرت 
54 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
نم ءالؤه  ریغ  ۀّیحطفلا و  ۀّیفقاولا و  ةالغلا و  ةدّلقملا و  ۀهّبشملا و  ةّربجملا و  اهتاور  رثکأ  تایاورلا و  هذه  یلع  نولّوعت  فیک  لیق : نإف  - 1
یلع متلّوع  نإ  و  هب ، لـمعلا  بجوأ  نم  دـنع  الدـع  هیوار  نوکی  نأ  دـحاولا  ربخ  طرـش  نم  و  حیحـصلا ، داـقتعالل  ۀـفلاخملا  ۀعیـشلا  قرف 

. قاّسفلا راّفکلا و  رابخاب  لمعلا  زاوج  یلع  ّلدی  کلذ  و  مهانرکذ . نیّذلا  ءالؤه  هقیرط  امب  اولمع  مهاندجو  دقف  مهتیاور  نود  مهلمع 
: هیف لوقلا  نم  ۀلمج  یلا  انه  اهریشن  و  دعب ، ام  یف  اهرکذن  طیارش  اهل  لب  اهب ، لمعلا  زوجی  داحآلا  رابخا  عیمج  ّنا  لوقن  انـسل  مهل : لیق  - 2
ّقحلل و دّلقملا  ّنا  هدقتعا  يّذلا  حیحـصلاف  ةدـّلقملا  نم  موق  هیوری  ام  اّما  و  هب ، کلذ  یلع  نعط  الف  ّقحلل  نودـقتعملا  ءاملعلا  هیوری  ام  اّماف 

مّلـسن مهیلا ال  راشا  نم  ّنا  یلعا  هولقن  ام  كرت  اذـه  یلع  مزلی  و ال  قاّسفلا ، مکحب  هیف  مکح  هنع و ال  ّوفعم  لوصـالا  یف  اـئطخم  ناـک  نا 
قاوسالا و لها  نم  ریثک  یف  لدعلا  لها  ۀعامج  هلوقی  امک  ۀلمجلا ، لیبس  یلع  لیلدـلاب  نیملاع  اونوکی  نا  عنتمی  لب ال  ةدـّلقم ، مهّلک  مّهنا 

لوـصح فـقی  سیل  ةرظاـنملا  جـجحلا و  داریا  ّنـال  نیملاـع ، ریغ  اوـنوکی  نا  یغبنی  جـجحلا  داریا  مهیلع  رّذـعتی  ثیح  نم  سیل  و  ۀـّماعلا .
نع اولأس  اذإ  مّهنال  ۀـلمجلا ، باحـصا  نم  اوسیل  ءـالؤه  لوقی : نا  دـحال  سیل  و  ۀـلمجلا . هباحـصا  یف  اـنلق  اـمک  اـهلوصح ، یلع  ۀـفرعملا 

و ۀلمجلا . باحصا  قیرط  اذه  سیل  و  رابخالا ، هّلک  کلذ  یف  نووری  و  اذک ، انیور  اولاق  ةوبّنلا  ۀّحص  وا  ۀّمئالا  تافـص  وا  لدعلا  وا  دیحوتلا 
کلذ یف  ججحلا  داریا  مهیلع  رّذـعت  اّمل  مّهنا  ریغ  هللااب  فراعملا  مهل  لصح  دـق  ۀـلمجلا و  باحـصا  ءالؤه  نوکی  نا  عنتمی  سیل  ّهنا  کلذ 

اّمنا و  هّللاب ، ۀفرعملا  مهنم  مّدقتی  نا  دـعب  الا  الیلد  نوکی  نا  ّحـصی  کلذ ال  ّنا  اوملعی  نا  مهمزلی  سیل  و  مهیلع . الهـس  ناک  ام  یلع  اولاحا 
[41 .] لیلضتلا ریفکتلا و ال  بجوی  ءاطخلا ال  نم  هیلع  عّرفتی  امف  انرّرق ، امک  ۀلمجلا  یلع  نوملاع  مه  و  نیملاع ، اونوکی  نا  مهیلع  بجاولا 

: همجرت
( لاؤس لاکشا و  )

: دوش هتفگ  رگا  دیامرفیم  یسوط  خیش 
ریغ هّیحطف و  هّیفقاو ، ةالغ ، ههّبـشم ، هّربجم ، زا  اهنآ  نیلقان  تاور و  رتشیب  هکنآ  لاح  دـینکیم و  لـمع  هیکت و  تاـیاور  نیا  رب  هنوگچ  - 1

تسا نیا  دحاو  ربخ  هب  لمع  طیارش  زا  هک  یلاح  رد  تسامـش ، حیحـص  هدیقع  فلاخم  ناشداقتعا  هک  دنتـسه  هعیـش  رگید  قرف  زا  ناشیا 
نآ يوار  هک 

55 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رابخا تاور  هک  میاهدید  تفگ : میهاوخ  ناشتیاور ، رب  هن  دینکیم و  دامتعا  اهنآ  لمع  رب  رگا  دنتـسین و  لداع  روکذم  دارفا  دـشاب و  لداع 

دراد تلالد  دوخ  نیا  دینک ، لمع  ناشیا  ربخ  هب  کلذعم  رگا  دناهدوب و  دقتعم  هدرک و  لمع  زین  روکذـم  فئاوط  لطاب  قیرط  هب  هدـش  دای 
. تسا زیاج  مه  قسف  لها  راّفک و  رابخا  هب  لمع  هکنیا  رب 

زیاج داحآ  رابخا  مامت  هب  لمع  هک  میدشن  لئاق  نکل  میدش ، دـحاو  ربخ  ّتیجح  هب  لئاق  ام  رگا  هک : دوشیم  هتفگ  اهنیا  هب  خـساپ  رد  - 2
. دومن میهاوخ  رکذ  ادعب  هک  تسا  یطیارش  دحاو  ربخ  يارب  هکلب  دشابیم ، تّجح  تسا و 

( نآ هب  لمع  طیارش  دحاو و  ربخ  نوماریپ  یسوط  خیش  مالک  زا  یلامجا  )

هراشا

لقن هدـّلقم  هک  ار  يرابخا  اـّما  تسین و  دراو  اـهنآ  هب  لـمع  رد  ینعط  چـیه  سپ  دـناهدرک ، تیاور  قح  هب  دـقتعم  ءاـملع  هک  يراـبخا  اـما 
نکل دنراکاطخ و  تسا  لوصا  رد  دـیلقت  زاوج  هک  ناشداقتعا  لصا  رد  دـنچره  هدـّلقم  هک  مدـقتعم  نم  هک  تسا  نیا  حیحـص  دـناهدومن ،
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نیا زا  مرادیمن . اور  ار  ناشیا  زا  لوقنم  راـبخا  كرت  هدرکن و  قسف  هب  مکح  ناـشیا  قح  رد  ورنیازا  دنتـسه ، اـطخ  نیا  زا  هدـش  هدیـشخب 
لامجالاب لوصا  رد  تسا  نکمم  هکلب  دنـشاب ، هدوب  هدّلقم  زا  یگمه  هک  میرادن  لوبق  دش ، هراشا  اهنآ  هب  لاکـشا  رد  هک  یناسک  هتـشذگ 

یقلت لوصا  هب  لهاج  ار  اهنآ  تسین  راوازس  دنتـسه و  لصا  هب  لئاق  مدرم  هماع  رازاب و  لها  زا  لدع  لها  هکنیا  امک  دناهدوب ، لیلد  هب  ملاع 
، تسین نآ  هب  هتـسباو  تفرعم  لوـصح  هک  تسا  یّنف  تعنـص و  دوـخ  هرظاـنم ، زا  یئاـناوت  ناـهرب و  هماـقا  جـجح و  داریا  هکنآ  هچ  مـینک ،

قرف اهنآ  اب  هدوبن و  هلمج  باحـصا  زا  ناشیا  هک  دیوگب  دناوتیمن  يدـحا  و  تسا ، نینچ  هلمج  باحـصا  هرابرد  ام  هدـیقع  هک  روطنامه 
هدیسر امب  هنوگنیا  تیاور  دنیوگیم  دنوش  عقاو  لاؤس  دروم  توبن  تحص  ای  همئا و  تافـص  ای  لدع  ای  دیحوت  هب  عجار  رگا  اریز  دنراد ،

قیرط هّیور  نیا  هکنآ  لاح  و  دننک ) هئارا  یلقع  لیلد  نیرتمک  هکنیا  نودـب   ) دـننکیم تیاور  ار  رابخا  یّلک  روط  هب  روکذـم  بلاطم  رد  و 
يادخ هب  تخانش  اهنآ  يارب  هک  دنشاب ، هلمج  باحصا  نامه  زا  تبحص ) دروم  دارفا   ) نیا هک  درادن  یعانتما  چیه  تسین . هلمج  باحـصا 
ناشیا رب  هک  یقیرط  هب  ار  نآ  دنتـسه  ناوتان  ناهرب  هماقا  لیلد و  داریا  ماقم  رد  هک  اجنآ  زا  یهتنم  هدـش ، ادـیپ  هّقح  بلاطم  ریاـس  یلاـعت و 
يادخ هب  تفرعم  لوصح  زا  سپ  رگم  تسین ، تسرد  لالدتـسا  زا  وحن  نیا  دننادب  هک  تسین  مزال  و  دـنهدیم . هلاوح  تسا  ناسآ  لهس و 

. تشذگ نآ  نایب  هکنانچ  دنتسه ، ملاع  الامجا  هک  تسرد ) تادقتعم  هّقح و  فراعم  هب   ) تساهنآ ندوب  ملاع  اهنآ  رب  بجاو  هکلب  یلاعت ،
. دوشب ناشیهارمگ  ریفکت و  هب  مکح  هک  دوشیمن  بجوم  دناهدش  نآ  بکترم  هک  ییاطخ  سپ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خیش  ياعّدم  رب  لاکشا  نیمشش  * 
: ینعی دنافیعض  بهذملا و  دساف  ابلاغ  اهنآ  نایوار  هک  دوجوم  تایاور  رابخا و  هب  هنوگچ  امش  هک  تسا  نیا 

. دنتسه اهکلسم  يربج  هّربجم و  ياههقرف  زا  ای  - 1
. دنتسه دناهیبشت ) هب  لئاق  هک  یناسک   ) ههّبشم ياههقرف  زا  ای  و  - 2

. اهيرابخا زا  یخرب  لثم  دنتسه ، نید ) لوصا  رد  دیلقت  هب  نیلئاق   ) هدّلقم ياههقرف  زا  ای  و  - 3
. دنتسه ناگدننکولغ )  ) ةالغ ياههقرف  زا  ای  و  - 4

. دنتسه متفه ) ماما  رد  ناگدننکفقوت   ) هیفقاو هقرف  زا  ای  و  - 5
. دنتسه حطفا  هّللا  دبع  هب  فورعم  رفعج ، نبا  هّللا  دبع  ناوریپ  ینعی  اهبهذم  یحطف  زا  ای  و  - 6

. دنتسه اههقرف  ریاس  زا  ای  بهذم و  یلیعامسا  ای  و  - 7
: هک تسا  نیا  لاؤس  لاح 

؟ يوار تلادع  ای  تسا و  باحصالا  لمع  ایآ  تسیچ ؟ امش  كالم 
هب لمع  دیاب  هجیتن  رد  دناهدرک  لمع  مه  ةاور  هنوگنیا  تایاور  هب  زین  باحصا  هک  دشاب ، باحصالا  لمع  ربخ ، باب  رد  امـش  كالم  رگا 

نینچ امـش  هکنآ  لاـح  دـینک و  زیوجت  ار  نآ  امـش  دـشاب و  زیاـج  تسا  بذـک  زا  زرحتم  قوـثو و  دروـم  هک  يدـساف  قساـف و  ره  تیاور 
. دینکیمن يزیوجت 

، دـینکیم لمع  نکل  دـینک ، لمع  دـیابن  نایوار  هنوگنیا  تایاور  زا  کیچـیه  هب  تسا ، يوار  تلادـع  ربخ ، باب  رد  امـش  كـالم  رگا  و 
؟ ارچ

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  * 
ّتیجح يارب  ام  هکلب  مینادیم . تّجح  ار  يدـحاو  ربخ  ره  هک  تسین  انعم  نیا  هب  میتسه  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هب  لـئاق  اـم  رگا  هک  تسا  نیا 
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. هن ّالا  مینکیم و  لمع  نآ  هب  طیارش  نیا  زارحا  تروص  رد  هک  میتسه  لئاق  ار  یطیارش  دحاو  ربخ 
؟ تسیچ دحاو  ربخ  ّتیجح  یساسا  طیارش  زا  * 

. تسا هدومن  میسقت  هتسد  دنچ  هب  ار  نانآ  یسوط  خیش  اذل  تسا و  نایوار  رد  تقاثو و ...  تلادع و 
؟ دنتسه یناسک  هچ  خیش  رظن  زا  نایوار  هورگ  نیلّوا  * 

اهملسم نب  دمحم  ای  اههرارز و  لثم  دناهدوبن . نعط  دروم  هجو  چیه  هب  داقتعا  هیحان  زا  هدوب و  هیرشعانثا  هّیماما  نادنمشناد  قح و  ءاملع  زا 
طانم رگا  اریز  دشابیم . هعیش  لمع  دروم  ناشتایاور  هک  و ... 

57 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمع رایعم  طانم و  رگا  دـنراد و  عامجا  اهنآ  تاـیاور  ّتیجح  رب  هعیـش  دـنلداع و  ناـشیا  عاـمجالاب  دـشاب ، تلادـع  يوار  رد  اـم  راـیعم  و 

. دناهدرک لمع  اهنیا  تایاور  هب  زین  باحصا  میئوگیم ، زاب  دشاب ، مه  باحصالا 
؟ دنتسه یناسک  هچ  خیش  میسقت  رد  نایوار  زا  هورگ  نیمّود  * 

اهنآ زا  رگا  نیاربانب  دناهتـسجیم ، کّسمت  تاـیاور  هب  دـناهدوب و  دـّلقم  مه  نید  لوصا  رد  یّتح  هک  یناـسک  ینعی  دنتـسه ، هدـّلقم  هورگ 
تسه و يداعم  هکنیا  ای  تسه و  ییادـخ  هک  هدـش  تیاور  ام  هب  قداص  ماـما  زا  دـنتفگیم : تسه ، ییادـخ  ییوگیم  ارچ  دـشیم  لاؤس 

. اذکه
ام رظن  هب  ضامغا و  لباق  اهنآ  زا  اطخ  رادقم  نیا  هدوب و  حیحـص  اعون  ناشداقتعا  نکل  تسا ، هابتـشا  اطخ و  تاداقتعا  رد  ناشیا  قیرط  هلب 

. دنیآیمن رامش  هب  قساف 
. درادن دوجو  اهنآ  رابخا  شریذپ  ّتیجح و  زا  یعنام  دندوبن ، قساف  یتقو 

اب ینعی  دناهدوب ، ۀلمجلا  باحصا  زا  اهنآ  زا  يرایسب  تعامج  هکلب  دناهدوب ، فرص  دّلقم  یگمه  نییرابخا  هک  دییوگیم  اجک  زا  یفرط  زا 
تاهبـش عفد  هب  رداق  یلوا  قیرط  هب  لالدتـسا و  رب  رداق  نایب  ماـقم  رد  هچرگا  دـنراد ، یبلق  رواـب  هتخانـش و  ار  يادـخ  يرطف  لـقع  ناـمه 
. دننک ادیپ  یقطنم  ناهرب  یلیصفت و  تخانش  هک  تسین  مزال  هدوب و  یفاک  یلامجا  تخانش  نیمه  زین  يداقتعا  روما  رد  هک  دنشابن ،
لالدتسا هب  تسد  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ۀلمجلا  باحـصا  هک  ارچ  دناهدوبن  مه  ۀلمجلا  باحـصا  زا  یتح  نییرابخا  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 

رب یلیلد  هچ  هکنیا  هب  خـساپ  رد  نیـشنهیداب ) ناسنا   ) یبارعا نآ  هک  نانچمه  دنـشابن ، ناشخـساپ  یقطنم  بیترت  هب  رداق  دـنچره  دـننزیم ،
خرچ ندناخرچ  ماگنه  رد  نزریپ  نآ  خساپ  ای  و  ریـسملا و ...  یلع  ّلدت  مادقالا  رثا  ریعبلا و  یلع  ّلدت  ةرعبلا  دیوگیم : يراد ، ادـخ  دوجو 

یلاؤس ره  هکلب  الیـصفت ، هن  ـالامجا و  هن  دـنرادن ، یلالدتـسا  ـالوصا  هک  ارچ  دنتـسین ، مه  هورگ  نیا  زا  نییراـبخا  هکنآ  لاـح  و  اذـکه . و 
. اذک اذک و  انیور  دییوگیم : یسرپب  يداقتعا  تاعوضوم  زا  یعوضوم  نوماریپ 

؟ دهدیم یخساپ  هچ  یسوط  خیش  دومن  دامتعا  وا  تایاور  هب  دیابن  تسا و  هدیقعلا  دساف  يرابخا  نیاربانب 
: میئوگب ام  هک  دراد  لاکشا  هچ  دیامرفیم  یسوط  خیش 

هدـیدرگ لصاح  زین  اهنآ  يارب  ماقم  نیا  رد  زین  بولطم  نیقی  دـنراد و  رواب  ار  یتدـیقع  فراعم  هدوب و  هّللاـب  فراـع  نییراـبخا  تارـضح 
ار ناسآ  هار  هدومنیم ، تخـس  نانآ  يارب  ناهرب  رکذ  لیلد و  هماقا  هک  اجنآ  زا  یهتنم  دنتـسه ، ۀـلمجلا  باحـصا  زا  زین  ناـنیا  اذـل  تسا و 

. اذک اذک و  انیور  دناهتفگیم : خساپ  رد  اذل  تسا و  تیاور  لقن  نامه  هک  دناهدیزگرب 
: هک ارچ  تسا ، رود  مزلتسم  هتشاد و  دساف  یلات  نییرابخا  هویش  هک  دوش  لاکشا  رگا  * 

58 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیمن تابثا  نانآ  تمصع  قدص و  ءایبنا و  ّتیناقح  دشابن  میکح  يادخ  ات  - 1

رود هجیتن  رد  دـننک ، ادـخ ...  تافـص  دـیحوت و  دـنوادخ ، دوجو  تابثا  ثیدـح ، تیاور و  قیرط  زا  دـنهاوخیم  نانیا  رگید  فرط  زا  - 2
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. دش دهاوخ 
ناهرب اب  ار  دـیاقع  لوصا  تیاور ، رکذ  زا  لبق  دـیاب  دراد و  دـساف  یلات  نید  لوصا  رد  تیاور  رکذ  دـننادب  نانیا  هک  تسا  مزال  اـیآ  لاـح 

؟ دهدیم خساپ  هچ  یسوط  خیش  هن ؟ ای  دننک  تابثا 
یف اهنآ  هک  تسا  فراعم  هب  ندوب  فراع  تسا  مزال  هچنآ  تسین ، مزال  ناهرب  هئارا  زا  رادقم  نیا  ریخ ، هک  دـهدیم  خـساپ  یـسوط  خـیش 

. دوشیمن ناشیا  قسف  رفک و  بجوم  زین  ییاذک  رود  نآ  تسین و  مزال  نیا  زا  شیب  دنافراع و  ۀلمجلا 
؟ دنتسه یناسک  هچ  نایوار  زا  مّوس  هورگ  * 

: ام رظن  هب  هک  دنتسه  هّیلیعامسا و ...  هّیفقاو و  هّیحطف و  ياههقرف  وزج 
. تسا یفاک  وا  تیاور  هب  لمع  يارب  يوار  تقاثو  - 1

. دشاب هدش  لقن  مه  رگید  قیرط  زا  ینعی  همیمض ، اب  رگم  دوش  لمع  دیابن  درفنم  يوار  تیاور  هب  - 2
59 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ۀیافک امهدـحأ  لصاح  و  نیباوجلا - رکذ  ّمث  ناباوج .» کلذ  نعف  کلذ ، ریغ  ۀـّیحطفلا و  ۀـّیفقاولا و  نم  مهیلإ ، راـشأ  نیذـّلا  قرفلا  اـّمأ  و 
اهیلإ ّمضنا  اذإ  ّالإ  مهتایاورب  لمعن  ّانأ ال  یناثلا  لصاح  و  ۀعامـس ، ینب  لاّضف و  ینب  ریکب و  نبا  ربخ  لبق  اذـهل  و  ربخلاب . لـمعلا  یف  ۀـقاثولا 

، ۀهّبـشملا ةّربجملا و  تایاور  یف  اضیأ  نیباوجلا  رکذ  و  هلقن . یف  مهّتم  وه  نم  ةالغلا و  ۀیاور  یف  رکذ  ریخألا  باوجلا  لثم  و  مهریغ . ۀیاور 
نوکی نأ  مترکنأ  ام  لیق : ناف  لاق : ّمث  هیلإ . مهباهذ  یلع  ّلدـت  ـال  هیبشتلا  ربجلا و  راـبخأل  مهتیاور  ّنـأل  ۀهّبـشم ، ةّربجم و  مهنوک  عنم  دـعب 

ول و  اهب ، اولمع  اهلجأل  اهتّحـص و  یلع  مهّتلد  اهب  تنرتقا  نئارقل  اهب  اولمع  اّمنإ  لب  اهدّرجمل ، رابخألا  هذهب  اولمعی  مل  مهیلإ  مترـشأ  نیذـلا 
. اهب مهلمع  یلع  دامتعالا  نکمی  مل  کلذ  زاج  اذإ  و  اهب ، اولمع  امل  تدّرجت 

و رتاوتلا ، عامجالا و  ۀّنـسلا و  باتکلا و  نم  دـعب  امیف  اهرکذـن  ۀـصوصخم  ءایـشأ  هتّحـص  یلع  ّلدـت  ربخلاب و  نرتقت  یّتلا  نئارقلا  مهل : لیق 
مهبتک و یف  اـهدوجول  یـصحت ، نأ  نم  رثـکأ  اـّهنأل  کـلذ ، داـحآلا  راـبخأ  اـهیف  اولمعتـسا  یتـّلا  لـئاسملا  عـیمج  یف  سیل  ّهنأ  ملعن  نـحن 

ۀّنسلا یف  و ال  هانعم ، هلیلد و  وا  هاوحف  هحیرص و  یف  کلذ  رکذ  مدعل  نآرقلاب ، لالدتسالا  نکمی  اهعیمج  یف  سیل  و  مهاواتف ، مهفیناصت و 
. کلذ یف  فالتخالا  دوجول  عامجا ، یف  و ال  ةدودعم ، لئاسم  یف  اهدوجو  لب  ماکحألا ، رثکأ  یف  کلذ  رکذ  مدعل  ةرتاوتملا ،

یلع الوعم  ناک  لب  هنیب ، اننیب و  ریـسلا  ناک  انرکذ  ام  عیمج  یف  نئارقلا  یعّدا  نم  و  ۀلاحم . يوعد  کلذ  عیمج  یف  نئارقلا  يوعد  ّنأ  ملعف 
امب تمکح  نئارقلا  نم  ائیـش  تمدع  یتم  ّینإ  کلذ : دـنع  لاق  نم  و  هضیقن . هّدـض و  هسفن  نم  ملعی  امل  ایعّدـم  هفالخ و  ةرورـض  ملعی  ام 

ملعلا لهأ  بغری  ّدـح  اذـه  و  هب . عرـشلا  درو  ءیـشب  اهیف  مکحی  ماکحألا و ال  رثکأ  رابخألا و  رثکأ  كرتی  نأ  همزلی  لقعلا ، هیـضتقی  ناـک 
. یهتنا [. 42] هفالخ عرّشلا  نم  ةرورض  ملعی  ام  یلع  الّوعم  نوکی  ّهنأل  هتملاکم ، نسحی  هیلإ ال  راص  نم  و  هنع ،

60 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( یسوط خیش  مالک  همادا  )

رکذ ار  باوج  ود  سپـس  دراد : دوجو  ناشیا  زا  باوج  ود  ود ، نیا  ریغ  هّیحطف و  هّیفقاو و  هلمج  زا  دـش ، هراشا  ناشیا  هب  هک  ياهقرف  اـّما  و 
: هک هدومن 

ینب لاّضف و  ینب  ریکب و  نبا  ربخ  رطاخ  نیدـب  تسا و  دـحاو  ربخ  هب  لمع  رد  يوار  قدـص  هب  نانیمطا  تقاثو و  لّوا ، باوج  لـصاح  - 1
(. دنتسه یفقاو  اهنیا  هکنیا  اب   ) دناهدرک لوبق  ار  هعامس 
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مود خساپ  نیمه  ریظن  دنشاب و  تایاور  نآ  لقان  زین  نارگید  هک  مینکیم ، لمع  نانیا  تایاور  هب  ینامز  ام  هکنیا  مّود  باوج  لصاح  و  - 2
هب لمع  رد  دش ، رکذ  هک  ار  یخساپ  ود  تسا و  هدومن  رکذ  دنتسه  مهتم  ثیدح  لقن  ماقم  رد  هک  یناسک  تالغ و  تایاور  هب  لمع  رد  ار 

، دنـشاب ههّبـشم  هّربجم و  یگمه  ثیداحا  نیا  تاور  هک  میرادـن  لوبق  دـیامرفیم : ءادـتبا  هتبلا  تسا . هدومرف  رکذ  ههّبـشم  هّربجم و  تیاور 
. دناهدوب دقتعم  زین  اهنآ  نومضم  هب  ناشیا  هکنیا  رب  درادن  تلالد  ثیداحا  هنوگنیا  لقن  فرص  اریز 

( لاکشا کی  رکذ  )
رطاخ هب  رابخا  نیا  هب  اهنآ  لمع  هکلب  هدرکن ، لمع  هنیرق  زا  دّرجم  رابخا  هب  زین  روکذم  دارفا  هک  دینکیمن  راکنا  امش  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
هنهرب یلاخ و  هدربمان  نئارق  زا  راـبخا  نیا  رگا  و  هدومنیم ، تلـالد  اـهنآ  نیماـضم  یتسرد  رب  ار  ناـشیا  هک  هدوب  ینئارق  اـب  اـهنآ  یهارمه 

. دندومنیمن لمع  اهنآ  هب  زین  ناشیا  دندوبیم 
ار نانیا  لمع  ناوتیمن  ینعی   ) دـشابیمن ثیداحا  نیا  هب  ناـشلمع  هب  يداـمتعا  رگید  تسا ، زیاـج  ناـشیا  قح  رد  یلاـمتحا  نینچ  یتقو  و 

(. تسناد دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد 
( روکذم لاکشا  خساپ  )

: دوشیم هتفگ  نیلکشتسم  هب 
زا دنترابع  هراشالاب  دومن و  میهاوخ  رکذ  ادعب  هک  تسا  ياهصوصخم  ءایـشا  دراد ، نآ  تّحـص  رب  تلالد  هدش و  نورقم  ربخ  اب  هک  ینئارق 
هب اهنآ ، مکح  جارختسا  تهج  دناهدرب و  راک  هب  ار  داحآ  رابخا  ءاملع  هک  یلئاسم  مامت  رد  هک  مینادیم  ام  و  رتاوت ، عامجا ، ّتنس ، باتک ،

لباق ریغ  داحآ  رابخا  هک  اریز  دنشاب ، روکذم  نئارق  اب  نراقم  یگمه  هک  تسین  هنوگنیا  دنوشیم ، کّسمتم  اهنآ 
61 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مامت رد  هکنیا  لیلد  هب  دوش ، لالدتـسا  نآرق  هب  لئاسم  نآ  مامت  رد  هک  تسا  دیعب  رایـسب  تسا و  دوجوم  ناشیا  بتک  رد  تسا و  شرامش 
رد هن  اـسبهچ  دراد  تلـالد  نآرب  ربـخ  هک  ار  یمکح  هکنآ  هچ  دومن ، هدافتـسا  ناوـتیمن  تسا ، روکذـم  نئارق  زا  یکی  هک  نآرق  زا  اـهنآ 

ماـکحا رثـکا  رد  زین  هرتاوتم ) تنـس   ) نآ هک  ارچ  دراد . دوجو  ّتنـس  رد  هن  تسا و  هتفهن  نآ  ياـنعم  اوـحف و  رد  هن  هدـمآ و  نآرق  حـیرص 
هتفرگ رارق  هدافتـسا  دروم  داـحآ  راـبخا  ماـمت  رد  هک   ) تسا نینچ  عاـمجا  رد  هن  و  دراد . دوجو  يدودـعم  لـئاسم  رد  هکلب  درادـن ، دوجو 

(. هتفاین ققحت  یعامجا  و   ) تسا یفالتخا  مکح  هدش  دای  لئاسم  رتشیب  رد  هک  ارچ  دشاب )
هدرک لمع  ربخ  فرـص  هب  هکنیا  هن  و  هدوب ) نآ  هب  دنتـسم  ءاملع  لمع  و   ) تسا هتـشاد  دوجو  هنیرق  داحآ  رابخا  مامت  رد  هک  اعّدا  نیا  سپ 

، تسا مکاح  صّحفت ) لمأت و  تقد ،  ) تسا هدومن  رابخا  مامت  رد  نئارق  ياعّدا  هک  یـسک  نآ  ام و  ناـیم  و  تسا ، یلاـحم  ياـعّدا  دنـشاب ،
هتـسناد نآ  سفن  زا  نآ  ضیقن  دض و  هک  هدومن  ییاعّدا  هدش و  تباث  شفالخ  رب  تهادـب  ترورـض و  هک  هدومن  دامتعا  يزیچ  رب  وا  هکلب 

. دوشیم
تسا نیا  مزلتسم  شمالک ) ، ) دهد مکح  نآ  ياضتقم  هب  لقع  هک  دوش  لمع  يربخ  هب  دیاب  دنک  اعّدا  هعبرا  نئارق  دوبن  ماگنه  هک  یسک  و 
تسا يرما  نیا  و  دیامن ، عرش  بناج  زا  هدش  دراو  ماکحا  هب  مکح  دنک و  كرت  ار  رابخا  زا  دافتـسم  ماکحا  زا  يرایـسب  رابخا و  رتشیب  هک 

دانتـسا يرما  رب  يو  هک  ارچ  دنادیمن ، اور  ار  نتفگ  نخـس  دوشیم  لاقم  نیا  هب  لیامتم  هک  یـسک  دننادرگیمرب و  يور  نآ  زا  ءاملع  هک 
. یسوط خیش  مالک  دش  مامت  تسا . هدش  تباث  شفالخ  ةرورض  عرش  بناج  زا  هک  هدومن 

62 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: رابخألا هذهب  لمعلا  زاوج  یلع  ایناث  لالدتسالا  یف  ذخأ  ّمث 
دحأ نم  دـهعی  مل  و  رابخألا ، هذـه  ضعبب  ّلدتـسی  مهنم  ّلک  و  هقفلا ، باوبأ  عیمج  یف  ةریثکلا  لئاسملا  یف  نیفلتخم  انباحـصأ  اندـجو  ّانأب 
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. مهدنع هزاوج  یلع  کلذ  ّلدف  هنع ، ةّدوملا  عطق  هبحاص و  قیسفت  مهنم 
: کلذ یلع  اثلاث  ّلدتسا  ّمث 

بهذـملا و یف  ۀـقفاوملا  و  قسفلا ، ۀـلادعلا و  ثیح  نم  مهلاوحأ  نایب  رابخألا و  هذـهل  نیلقانلا  لاجرلا  زییمتل  بتکلا  تعـضو  ۀـفئاطلا  ّنأـب 
میدق نم  مهتداع  هذـه  و  فیناصتلا ، یف  هوور  ام  ۀـلمج  نم  لاجرلا  اونثتـسا  و  دـمتعی ، نم ال  هثیدـح و  یلع  دـمتعی  نم  نایب  و  ۀـفلاخملا ،

یف هّللا  داز  همالک ، نم  دوصقملا  یهتنا  [. 43] هّلک کلذل  ةدئاف  نکی  مل  نعطلا  نع  ملـس  نم  ۀیاورب  لمعلا  زاوج  ولف ال  هثیدح . یلإ  تقولا 
. هماقم ّولع 

یلع رـصتقا  ول  ّهنأ  و  دادـسنالا ، لیلد  یلإ  همالک  ۀـلمج  یف  راشأ  ّهنأ  یّتح  هیلع ، دـیزم  امب ال  بلطملا  اذـه  یلع  لالدتـسالا  یف  یتأ  دـق  و 
. هیعس هّللا  رکشف  هفالخ . عرشلا  نم  ةرورض  ملع  ام  مزل  اهریغ  یف  ةءاربلا  لصأب  لمع  ۀّیملعلا و  ّۀلدألا 

63 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  تابثا  رد  یسوط  خیش  لالدتسا  نیمّوس  نیمّود و  )

هراشا

: هکنیا رب  ینبم  هدومن  دحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  رب  مّود  لالدتسا  رد  عورش  یسوط ) خیش   ) سپس
زا کیره  هک  یلاح  رد  میاهدـید  دناهتـشاد ، رظن  فالتخا  رگیدـکی  اب  هقف  باوبا  عیمج  زا  يرایـسب  لئاسم  رد  نامیاهقف  هک  میاهتفایرد  ام 

هطساو هب  ار  يرگید  هک  تسا  هدوبن  فورعم  دوهعم و  اهنآ  زا  يدحا  زا  هک  یتروص  رد  دناهدومن ، لالدتـسا  رابخا  نیا  زا  یخرب  هب  ناشیا 
. دشاب هدومن  عطق  وا  اب  ار  دوخ  هطبار  تّدوم و  هدرک و  قیسفت  دحاو  ربخ  هب  لالدتسا  کّسمت و 

. نانآ دزن  دحاو  ربخ  هب  لمع  زاوج  رب  دراد  تلالد  تّدوم  عطق  مدع  قیسفت و  مدع  نیا  سپ 
يارب ار  یبـتک  هعیـش )  ) هفئاـط نیا  هکنیا : هب  تسا  هدومرف  هتخادرپ و  دـحاو  ربـخ  ّتیجح  تاـبثا  رب  مّوس  لـیلد  هماـقا  لالدتـسا و  هب  سپس 

هب هکنیا  نایب  و  بهذم ، هدـیقع و  ثیح  زا  تفلاخم  تقفاوم و  قسف ، تلادـع و  رظن  زا  نانآ  لاوحا  حرـش  داحآ و  رابخا  تاور  صیخـشت 
. دناهدومن فیلأت  تسا  دامتعا  لباق  ریغ  یسک  هچ  دوشیم و  دامتعا  ثیداحا  لقن  رد  یسک  هچ 

، دـش عقاو  یتیاور  دنـس  رد  تاور  نیا  زا  یکی  رگا  هک   ) دـناهدومن ءانثتـسا  هدرک  تیاکح  لقن و  هک  یتایاور  زا  ار  یلاجر  بتک  نیا  رد  و 
(. تسا دامتعا  لباق  ریغ  هدوب و  نعط  دروم  تیاور  نآ 

لداع و ینعی   ) نعط زا  ملاس  شتاور  هک  یتیاور  هب  لمع  رگا  سپ  تسا ، هدوب  هعیـش  ءاملع  هّیور  نونک  اـت  ماـّیالا  میدـق  زا  بلطم ) نیا   ) و
. دوبیمن بتک  نآ  میظنت  فیلأت و  رد  ياهدیاف  دشابن ، زیاج  دنشاب ، هقث )

زیوـجت ار  دـحاو  راـبخا  هـب  لـمع  هـکنیا  رب  تـسا  یلیلد  دوـخ  ناـشیا  تـالاوحا  یگدـنز و  ناـمجرت  لاـجر و  هـب  هّجوـت  هـمه  نـیا   ) سپ
. میدوب هدرک  هدارا  خیش  مالک  زا  هک  هچنآ  دش  مامت  دناهدرکیم .)

مه دادـسنا  لیلد  هب  شیاـههدومرف  نمـض  رد  هدومن و  ناـیب  درادـن  ناـکما  نآ  زا  شیب  هک  ار  يریرقت  قوف ، بلطم  رب  لالدتـسا  یط  رد  و 
زا هچنآ  هک  دـیآیم  مزال  ددرگ ، لمع  ملع  دراوم  ریغ  رد  تئارب  لصا  هب  دوش و  اـفتکا  هّیلمع  ّهلدا  فرـص  هب  رگا  هک  تسا  هدومرف  هراـشا 

. دنک رّکشت  راوگرزب  نیا  شالت  زا  ادخ  سپ  ددرگ . باکترا  هدش  تباث  شفالخرب  عرش 
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لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ مهیلإ )...  راشا  نیّذلا  قرغلا  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 
 ... ةالغ و همّسجم ، ههّبشم ، هضّوفم ، هّربجم ، هلمج : زا  یسوط ، خیش  میسقت  رد  تاور  مراهچ  هورگ 

. دشابیم هریغ 
؟ تسیچ روکذم  هورگ  هب  عجار  خیش  خساپ  * 

هب دـیاش  دـشاب ، هدوب  مهنآ  هب  دـقتعم  تسا ، ضیوفت  ربج و  باب  ثیداـحا  لـقان  هک  یثدـحم  ره  هک  تسین  هنوگنیا  ـالّوا  هک : تسا  نیا 
. دشاب هدرک  يروآعمج  ار  اهنآ  ثیداحا  همه  رکذ  تهج 

. ادرفنم هن  مینکیم و  لمع  ۀمیمضلا  عم  اهنآ  تایاور  هب  ام  دنشاب ، هتشاد  يداقتعا  نینچ  زین  اهنآ  دوخ  هک  انمّلس  ایناث :
؟ دنکیمن دوع  یسوط  خیش  خساپ  نیا  رد  هرابود  رظن  دروم  لاکشا  ایآ  * 

زا زّرحتم   ) ینعی ّقثوم  نایوار  تایاور  هب  ام  هک  دوش  هتفگ  ینعی  دوش ، هداد  موس  هورگ  زا  لّوا  باوج  نامه  اجنیا  رد  هک  تسا  رتهب  ارچ و 
. مینکیم لمع  بذک )

؟ دوشیم هچ  دنادیم  طرش  يوار  رد  خیش  هک  ار  یتلادع  تقونآ  * 
. تسا مزال  تداهش  رد  هک  تسا  یتلادع  زا  ریغ  دنادیم ، طرش  يوار  رد  ناشیا  هک  ار  یتلادع 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  ناتلیلد  * 
: هک تسا  هدمآ  یناردنزام  حلاص  الم  زا  لقن  هب  ص 201 )  ) ملاعم هیشاح  رد  هک  تسا  یبلطم 

یف ائطخم  ناک  نا  يواّرلا  لاق  ّهناف  ةداهّشلا ، یف  ةربتعملا  ۀلادعلا  ریغ  ۀیاوّرلا ، یف  ةربتعملا  ۀلادعلا  ّنا  ةّدعلا ، یف  خیـشلا  مالک  نم  دافتـسملا 
زوجی هربخ و  ّدر  بجوی  کلذ ال  ّناف  بذـکلا  نع  اهیف  ازّرحتم  هتیاور  یف  ۀـقث  ناـک  حراوجلا و  لاـعفا  ضعب  یف  اقـساف  وا  لاوقـالا  ضعب 

. هربخ نم  عنامب  سیل  هتداهش و  لوبق  نم  عنمی  حراوجلا  لاعفا  اب  قسفلا  امنا  ۀلصاح و  ۀیاوّرلا  یف  ۀبولطملا  ۀلادعلا  ّنال  هب ، لمعلا 
؟ تسیچ یسوط  خیش  ياعّدم  رب  لاکشا  نیمتفه  لصاح  * 

؟ ارچ تسین . دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  رایعم و  لمع ، دّرجم  نکل  دناهدرک ، لمع  هفورعم  بتک  رابخا  هب  هعیش  ناگرزب  هلب  هک : تسا  نیا 
ارچ تسین ، مولعم  لمعلا  هجو  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  لاح  لمعلا . هجو  لمعلا 2 - لصا  - 1 تسا : ربتعم  زیچ  ود  لمع  باـب  رد  هک  اریز 

دشاب هدوب  دحاو  ربخ  نتـسناد  تّجح  ای  اهنآ  رانک  رد  هّیعطق  نئارق  دوجو  ای  اهنآ و  رتاوت  رطاخ  هب  روبزم  رابخا  هب  باحـصا  لمع  دیاش  هک 
باحصالا لمع  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  دیناوتیمن  امـش  سپ  لالدتـسالا ، لطب  لامتحالا  ءاج  اذإ  اذل : و  تالامتحالا . نم  اذکه  و 

. دیئامن کّسمت 
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؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ  * 
: تسا لیذ  حرش  هب  ناشیا  لّوا  خساپ  لصاح  هک  تسا  هداد  روبزم  لاکشا  هب  خساپ  ود  هک : تسا  نیا 

هچ تسا ، لوقعم  ریغ  زین  اهنآ  بلاغ  ندوب  نئارق  هب  نورقم  هکنانچ  تسا . لاحم  هعبرا  بتک  رد  ثیدـح  همه  نیا  ندوب  رتاوتم  ضرف  الّوا :
. درادن دوجو  هّیعطق  نئارق  ثیداحا  نیا  مامت  يارب  اذل  تسا و  عامجا  لقع و  ّتنس و  باتک و  هب  رصحنم  هّیعطق  نئارق  هکنآ 

ناکرا ریغ  ناکرا و  طیارـش و  ءازجا ، ناـیب  هب  يرایـسب  دراوم  رد  ثیداـحا  هکنآ  لاـح  تسا و  تاـّیلک  هلـسلس  کـی  ضّرعتم  نآرق  اـیناث :
هدافتـسا نآرق  قوطنم  حیرـص و  زا  هن  بلطم  نیا  مینکیم  هضرع  نآرق  هب  ار  اـهنآ  یتـقو  هک  يوحن  هب  دـناهتخادرپ ، تـالماعم  تاداـبع و 

لیبق زا  تایآ  هّیقایـس  تالالد  ریاس  زا  هن  تایآ و  تفلاخم  موهفم  باطخلا و  لیلد  زا  هن  تایآ و  تقفاوم  موهفم  يوحف و  زا  هن  دوشیم و 
. دناهینآرق هنیرق  دقاف  سپ  دوشیم ، هدافتسا  هراشا  هیبنت و  اضتقا و  تلالد 

یمک رایـسب  رادـقم  هب  ای  میرادـن و  هرتاوتم  ثیداحا  ای  اهنآ  اب  هطبار  رد  هک  هدوب  ماکحا  تایئزج  هنیمز  رد  تایاور  نیا  دـصرد  دون  اـثلاث :
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. دومن ادیپ  هنیرق  هرتاوتم  تنس  زا  ثیداحا  رد  هیئزج  ماکحا  همه  نیا  يارب  ناوتیمن  اذل  میراد و 
. دومن داهشتسا  عامجا  هب  ناوتیمن  ماکحا  رتشیب  اب  هطبار  رد  اهقف  فالتخا  فلتخم و  لاوقا  دوجو  اب  اعبار :

هنیرق دـناوتیمن  اذـل  تسا و  كاردا  دـقاف  لقع  هیلک ، هیئزج و  هیعرـش  ماکحا  دراوم  رتشیب  رد  تفگ : دـیاب  زین  لقع  مکح  رظن  زا  اـسماخ :
. ثیدح مکح  دییات  رب  دوش 

؟ تسیچ خلا ) کلذ ...  عیمج  یف  نئارقلا  يوعد  ّنا  ملعف   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  دریگیم ، قوف  بلاطم  زا  ناشیا  هک  تسا  ياهجیتن 

ات هدرک  صّحفت  ثیداحا  کیاکی  رد  هتـسشن و  یعّدم  اب  میرـضاح  اذل  و  تسا ، نکممان  ییاعّدا  تایاور  همه  نیا  رد  هیعطق  نئارق  ياعّدا 
. دراد دوجو  هّیعطق  هنیرق  ثیدح  دنچ  يارب  دنادب 

لقع مکح  هب  دوبن  ياهنیرق  نینچ  هک  اجکره  مینکیم و  لمع  نادب  میتفای  یثیدح  رب  هّیعطق  هنیرق  اجکره  رد  دیوگب : خیش  هب  یسک  رگا  * 
؟ دهدیم خساپ  هچ  میئامنیم  هعجارم 

: هک تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  دیوگیم :
لیطعت نید و  زا  جورخ  مزلتـسم  نخـس  نیا  هکنیا  لاح  دـینک و  مکح  تعیرـش  فالخرب  دـیراذگب و  رانک  ار  ماـکحا  رتشیب  راـبخا و  رثکا 

. يوار تقاثو  طرش  هب  نکل  تسا ، هدوب  دّرجم  دحاو  ياهربخ  هب  باحصالا  لمع  هکنیا  بلطم  لصاح  تسا . تعیرش  ماکحا  زا  يرایسب 
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؟ تسیچ اثلاث )...  لالدتسالا  یف  ذخا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  وا ، ياعّدم  رب  متفه  لاکشا  زا  تسا  خیش  مّود  باوج 

ام نیدهتجم  هک  مینیبیم  هعیـش  ءاملع  ياواتف  رد  رظن  تاید و  ات  تراهط  زا  هقف  باوبا  رد  ریـس  خـیرات و  لوط  رد  هّیهقف  بتک  هب  عوجر  اب 
يرگید بوجو ، هب  مکح  یکی  لثملا  یف  دنهدیم ، یئاوتف  مادکره  دناهتشاد و  رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  هیعرش  لئاسم  ماکحا و  رتشیب  رد 

همئا زا  هلوقنم  ثیداحا  زا  یثیدـح  هب  شیوخ  ياوتف  نتخاـس  دنتـسم  يارب  مه  مادـکره  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، بابحتـسا و ...  هب  مکح 
قیـسفت دحاو  ربخ  هب  لمع  رطاخ  هب  ار  يرگید  هک  میاهدـیدن  ار  هعیـش ) ءاهقف   ) ناشیا زا  يدـحا  لاح  نیع  رد  دـنیامنیم ، لالدتـسا  راهطا 

. دشاب هدومن  هطبار  عطق  ای  دشاب و  هدرک 
. تسا زیاج  نآ  هب  لمع  ربتعم و  ءاملعلا  دنع  دحاو  ربخ  هکنیا  رب  تسا  رگید  یلیلد  دوخ  روما  نیا  اذل 

. تسا هدومن  لمع  شدوخ  يانبم  يور  سکره  یهتنم 
؟ تسیچ خیش  مّود  لّوا و  لیلد  زا  یّلک  تشادرب  * 

لیلد ود  نیا  زا  کیره  دـشابیمن و  لوقعم  مه  زا  ود  نیا  کیکفت  هک  يوحن  هب  دـنهدیم  ناشن  ار  باحـصالا  لمع  ود  ره  هک  تسا  نیا 
. تسا يرگید  لّمکم 

؟ تسیچ خلا ) ۀفئاطلا ...  ّناب  کلذ  یلع  اثلاث  ّلدتسا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

، یـشاجن نوچمه  یگرزب  نویلاجر  ءاهقف و  دـیدرگ ، عورـش  یلعج  زا  حیحـص  ثیداحا  يزاسكاپ  حـیقنت و  هک  اضر  ترـضح  ناـمز  زا 
اهنآ لوق  ّتیجح  نینچمه  اهنآ و  تالاوحا  همانیگدنز و  نایب  هب  اهنآ  رد  هک  دناهتـشون  لاجر  رد  يدّدعتم  ياهباتک  هماّلع و ...  ّیـشک ،

. دناهتفگ نخس  لیصفت  هب 
؟ دراد دوجو  رظن  دروم  یلاجر  بتک  رد  یثحابم  هچ  * 

؟ قساف ای  تسا  لداع  يوار  نالف  ایآ  هک : دننکیم  ثحب  لثملا  یف 
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؟ بهذملا حیحص  ای  تسا  بهذملا  دساف  يوار  نالف  ایآ 
؟ تسا ربتعم  ریغ  شثیدح  يوار  مادک  ربتعم و  شثیدح  ثّدحم  مادک 

: مهلاثما اذکه  و 
و دوب . هدوهیب  وغل و  لئاسر ، بتک و  نیا  نتشون  دوبن ، تّجح  طیارـش  هلـسلس  کی  اب  دحاو  ربخ  رگا  هک  دوشیم  نیا  بلطم  لصاح  اذل  و 

. تسا هتشاذگ  ار  مامت  گنس  هنیمز  نیا  رد  یسوط  خیش  يراصنا ، خیش  رظن  هب  اذل 
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: نتم
نع ةدّرجملا  رابخألا  ۀّیجح  یلع  خیـشلا  مالک  ۀلالد  مدع  يوعد  یف  ملاعملا  بحاص  اوعبت  نیرخأتملا  نم  دـحاو  ریغ  ّنا  بجعلا  نم  ّنا  ّمث 

باحصألا رابخأ  تناک  ذإ  دّیسلل  مهتفلاخم  هلاثمأ  خیشلا و  لاح  نم  حضّتی  مل  ّهنأ  فاصنإلا  و  : » هنع یکح  ام  یلع  ملاعملا  یف  لاق  ۀنیرقلا .
دیسلا هیلإ  راشأ  امک  ةرّسیتم ، اهل  ةدضاعملا  نئارقلا  تناک  و  هنم ، ماکحألا  ةدافتـسا  مالّـسلا و  هیلع  موصعملا  ءاقل  نامزب  دهعلا  ۀبیرق  ذئموی 

لاق ثیح  هانلق ، امل  خیـشلا  مالک  نم  قّقحملا  نّطفت  و  هیف . هیأرل  مهتفلاخم  رهظیل  دّرجملا  ربخلا  یلع  اودـمتعا  مّهنأ  ملعی  مل  هّرـس و  سّدـق 
دنع نکل  اقلطم و  ناک  نإ  هظفل و  نکل  انباحصأ ؛ ةاور  نم  لدعلا  دحاولا  ربخب  لمعلا  یلإ  هّرس  سّدق  رفعج  وبأ  انخیش  بهذ   » جراعملا یف 

هیوری ربخ  لک  ّنأ  ال  باحـصألا ، اهنّود  مالّـسلا و  مهیلع  ۀّمئألا  نع  تیور  یّتلا  رابخألا  هذهب  لب  اقلطم ، ربخلاب  لمعی  ّهنأ ال  نّیبتی  قیقحتلا 
ریغ اهاور  ول  یّتح  رابخألا ، هذهب  لمعلا  یلع  باحـصألا  عامجإ  یعّدی  و  همالک ، نم  یل  نّیبت  يّذلا  وه  اذه  هب . لمعلا  بجی  ّیمامإ  لدـع 

. یهتنا هب ». لمع  باحصألا  نیب  ةرئادلا  بتکلا  هذه  یف  هلقن  رهتشا  ضراعملا و  نع  امیلس  ربخلا  ناک  ّیمامإلا و 
مالک یهتنا  هیلإ .) ۀماّلعلا  هبـسن  ام  ال  هیلع ، دمتعی  نا  یغبنی  يذلا  وه  خیـشلا  مالک  نم  قّقحملا  همهف  ام  و  : ) قّقحملا نع  اذه  لقن  دعب  لاق ،

. ملاعملا بحاص 
ۀمّدقتملا هترابع  یف  خیـشلا  حّرـص  دـق  دّرجملا ، ربخلا  یلع  مهدامتعا  مدـع  نئارقلا و  رّـسیت  نم  عمجلا ، هجو  یف  هرکذ  ام  ّناب  ریبخ  تنا  و 

: لاق ثیح  هنالطب ، ۀهادبب 
و هضیقن .) هّدض و  هسفن  نم  ملعی  هفالخ و  ةرورـض  ملعی  ام  یلع  لّوعم  اهل  یعّدملا  ّناف  ۀلاحم ، يوعد  کلذ  عیمج  یف  نئارقلا  يوعد  ّنا  )

. ةّدعلا باتک  هدنع  نکی  مل  ّهنا  مولعملا  لب  رهاظلا 
: همجرت

( نیرخأتم زا  يراصنا  خیش  بّجعت  )
هنهرب دّرجم و  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  خیـش  مالک  مدع  ياعّدا  هدرک و  يوریپ  ملاعم  بحاص  زا  نیرخأتم  زا  يرایـسب  هک  تسا  بّجعت  ياج 

. دناهدومن ار  نئارق  زا 

( ملاعم بحاص  هلاقم  )

هراشا

: دیامرفیم ملاعم  باتک  رد  هدش  تیاکح  وا  زا  هچنآ  رب  انب  ملاعم  بحاص 
ماما نامز  هب  خیش  نامز  رد  باحصا  رابخا  هک  ارچ  هدشن ، نشور  یضترم  دّیـس  اب  تفلاخم  وا  لاثما  خیـش و  لاح  زا  هک  تسا  نیا  فاصنا 

رب دّیؤم  دضاعم و  نئارق  نینچمه  باحصا و  زا  ماکحا  تفایرد  ذخا و  ماکحا و  هدافتـسا  هدوب و  رتکیدزن  مالّـسلا  هیلع  ناشیا  اب  رادید  و 
رابخا ود  ره  دّیس  خیش و  سپ  ، ) هدومن هراشا  نآ  هب  زین  دّیس  هکنانچ  تسا . هدوب  رتروسیم  رابخا  رب  هدننکتلالد  ماکحا و 
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ات دنـشاب ، هدومن  داـمتعا  هنیرق  زا  دّرجم  ربـخ  رب  شعاـبتا ) خیـش و   ) ناـشیا هک  تسین  موـلعم  و  دـننادیم ) لـمعلا  زیاـج  ار  هنیرق  هب  نورقم 
. دوش نشور  دّیس  يأر  اب  اهنآ  تفلاخم 

نینچ لوصـالا  جراـعم  باـتک  رد  هدـش و  هّجوـتم  میدرک ، هدافتـسا  یـسوط  خیـش  مـالک  زا  اـم  هک  ار  یبـلطم  نیمه  زین  قّـقحم  موـحرم  و 
: دیامرفیم

( جراعم رد  یلح  قّقحم  مالک  )
قیقحت ماگنه  نکل  تسا ، قلطم  ناشیا  ترابع  هچرگا  هدـش  ام  باحـصا  تاور  هیحاـن  زا  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  هب  لـئاق  رفعج  وبا  اـم  خـیش 

ار اهنآ  باحـصا  هدـش و  تیاور  همئا  زا  هک  یثیداحا  تایاور و  نیا  هب  هکلب  دـنکیمن ، لمع  داحآ  رابخا  قلطم  هب  يو  هک  دوشیم  نشور 
. دشاب لمعلا  بجاو  ناشیا ) رظن  هب   ) لداع یماما  بناج  زا  هدش  تیاور  ربخ  ره  هکنیا  هن  دنکیم و  لمع  دناهدرک  نّودم  دوخ  بتک  رد 
نیا هب  لمع  رب  باحـصا  عامجا  ءاعّدا  ناشیا  رگا  هک  تسا  هدـش  راکـشآ  رهاظ و  نم  يارب  خیـش  مالک  زا  هک  تسا  یبلطم  نامه  انعم  نیا 

رد نآ  لقن  هدوب و  ملاس  ضراعم  زا  هکنیا  هب  طورشم  دنک ، لقن  یماما  ریغ  ار  یتیاور  هچنانچ  خیش  موحرم  هدیقع  هب  یّتح  دومن ، ار  رابخا 
. دومن لمع  دیاب  نآ  هب  دشاب  روهشم  تسا  جئار  جراد و  هّیماما  ءاملع  باحصا و  نایم  هک  نانیمطا  دروم  بتک  نیمه 

( خیش مالک  زا  قّقحم  مهف  نوماریپ  ملاعم  بحاص  رظن  )
: دیامرفیم ققحم  زا  ترابع  نیا  لقن  زا  سپ  ملاعم  بحاص 

تبسن خیش  هب  هماّلع  هچنآ  هن  دوش ، دامتعا  نادب  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  یبلطم  نامه  تسا ، هدرک  هدافتـسا  خیـش  مالک  زا  ققحم  هچنآ  و 
. ملاعم بحاص  موحرم  مالک  دش  مامت  دنادیم ،) زیاج  ار  هنیرق  زا  دّرجم  داحآ  رابخا  هب  لمع  خیش  هکنیا  رب  ینبم   ) تسا هداد 

خیش رصع  رد  نئارق  نوچ  هدومرف : هدروآ و  خیش  یـضترم و  دیـس  مالک  نایم  عمج  ماقم  رد  ملاعم  بحاص  هچنآ  هک  یهاگآ  ریبخ و  امش 
. تسا هتسناد  زیاج  ار  نآ  هب  لمع  هتسناد و  تّجح  ار  هنیرق  هب  فوفحم  ربخ  ناشیا  اذل  تسا ، هدوب  نکمم 

هب نیـشیپ  تراـبع  رد  خیـش  موحرم  دوـخ  هک  تسا  يرما  تسین ، موـلعم  دـنکب  لـمع  مه  هنیرق  زا  دّرجم  تیاور  ثیدـح و  هب  هکنیا  اـّما  و 
رب نآ  یعّدم  تسا و  ینکمم  ریغ  ياعّدا  اوعد و  کی  داحآ  رابخا  مامت  رد  نئارق  دوجو  ياعّدا  هکنیا  هب  هدومرف  حیرـصت  شنالطب  تهادب 

باتک هک  تسا  مولعم  هکلب  رهاظ و  سپ  تسا ، هاگآ  شاهتفگ  ضیقن  هب  مه  یعّدم  دوخ  تسا و  یهیدب  شفالخ  هک  هدرک  دانتـسا  يزیچ 
. تسا هدوبن  ملاعم  بحاص  دزن  خیش  ةّدع 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) خیشلا ...  لاح  نم  حضّتی  مل  ّهنا  فاصنالا  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

دحاو ربخ  هب  لمع  دیوگیم  دیـس  رگا  تسا و  هنیرق  اب  نورقم  ربخ  هب  لمع  شدارم  تسا ، زیاج  دـحاو  ربخ  هب  لمع  دـیامرفیم  خیـش  رگا 
. تسین زرحم  مولعم و  مه  اب  راوگرزب  ود  نیا  تفلاخم  سپ  تسا . هنیرق  زا  دّرجم  ربخ  شدارم  تسا ، زیاج 

؟ تسیچ خلا ) یل ..  نّیبی  يّذلا  وه  اذه   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
هب هک  يدـحاو  ربخ  ره  هن  دـنادیم ، لمعلا  زیاـج  ار  هنیرق  هب  نورقم  ربخ  يو  هک  دوشیم  هدافتـسا  روطنیا  خیـش  تراـبع  زا  هک  تسا  نیا 

. دوش لقن  لداع  هلیسو 
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: نتم
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دارم وه  کلذ  و  مهنع . هرودصب  عوطقملا  ربخلاب  ّالإ  لمعلا  زیجی  خیـشلا ال  ّنإ  : » ۀّیندملا دـئاوفلا  ّیکحم  یف  ّيدابارتسالا  ثّدـحملا  لاق  و 
. همالک یهتنا  [. 44 «] هعبت نم  ۀماّلعلا و  همّهوت  امک  ال  ۀّیظفل ، ۀشقانملا  تراصف  یضترملا 

خیشلا ۀقیرط  مهف  رظنلا و  نسحأ  دقل  و  : » ملاعملا بحاص  هرکذ  ام  نسحتـسا  ام  دعب  هتلاسر ، یف  نییرابخألا  نم  هنع  رّخأت  نم  ضعب  لاق  و 
اهآر ول  ققحملا و  هلقن  اّمم  کلذ  مهف  اّمنإ  و  خیـشلل ، لوصالا  ةّدع  ری  مل  ّهنأ  هنم  رهظی  يذـّلا  و  هّقح ، وه  امک  ققحملا  مالک  نم  دّیـسلا  و 

ّقحلا و بلط  نمل  ۀـیافک  هرکذ  امیف  و  هریغ . هدـلاوک و  نیرّخأتملا ، تالفغ  نم  هب  نابأ  قیقحت  نم  هل  مک  و  اذـه . نم  رثکأ  ّقحلاب  عدـصل 
. عجاریلف دّیسلا ، هلوقی  امل  قفاوم  ققحملا و  همهف  امیف  حیرص  وه  و  خیشلا ، مالک  مّدقت  دق  و  هفرع .

امک مالکلا ، ۀّیقب  لّمأتی  مل  و  ّیمامالا ، لدـعلا  ربخب  لمعلا  زوجی  ّهنأ  نم  ةّدـعلا ، یف  خیـشلا  هرکذ  ام  مهولا  اذـه  یف  ۀـمالعلا  عقوأ  يذـّلا  و 
. اهب لمعلا  زاوج  یلع  اوعمتجا  باحصألا و  اهتور  یّتلا  رابخألا  هذهب  لمعلا  زّوجی  اّمنإ  ّهنأ  ملعیل  ققحملا ، هلّمأت 

باحـصأ ۀیجانلا و  ۀقرفلا  رباکأب  ّنظی  فیکف  ّالإ  و  هب ، لمعلا  بجی  ّیمامإ  لدع  هیوری  ربخ  ّلک  ّنأ  ال  اهتّحـصب ، ملعلا  بجوی  اّمم  کلذ  و 
عم ةدّرجملا . داحآلا  رابخأ  یلع  امهیف  اولّوعی  ّنأ  نیقیلا : قیرطب  مالّـسلا - مهیلع  مهنم  هعورف  نیدلا و  لوصا  ذخأ  یلع  مهتردق  عم  ۀّمئألا -

هریغ ۀماّلعلل و  و  مالـسالا . ۀقبر  نع  جراخ  کلذ  یف  دّلقملا  ّنأ  ّیعطقلا و  لیلدلا  نم  نیدلا  لوصا  یف  ّدب  ّهنأ ال  هریغ  ۀماّلعلا و  بهذـم  ّنأ 
. ۀّماعلا لوصاب  مهناهذأ  ۀفلأل  تالفغلا  هذه  نم  ریثک 

وا ةرتاوتملا  رابخألا  یلع  ّالإ  مهدئاقع  یف  نولّوعی  اونوکی  مل  انباحـصأ  نم  نیّیرابخألا  ّنأب  عطق  مهلاوحأ ، فرع  ءامدقلا و  بتک  عّبتت  نم  و 
یهتنا [، 45 «] يداهلا هّللا  و  ءاتفالا ، ءاضقلا و  نود  طایتحالا  مهدـنع  بجویف  دـحاولا  ربخ  اّمأ  و  ملعلل . ةدـیفملا  نئارقلاب  ۀـفوفحملا  داـحآلا 

. همالک
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: همجرت

( يدابآرتسا ثّدحم  هلاقم  )

: دیوگیم هدش  تیاکح  هچنآ  ساسا  رب  هّیندم ، دئاوف  باتک  رد  يدابآرتسا  ثدحم 
دیـس موحرم  دارم  انعم  نیا  تسا و  هدـش  لصاح  عطق  هّمئا  زا  شرودـص  هب  هک  يربخ  رگم  دـنادیمن  زیاج  ار  ربخ  هب  لـمع  خیـش ، موحرم 

ار هشقانم  ناشیا  هک  ارچ  . ) دناهتـشادنپ شناوریپ  هماـّلع و  هک  هنوگنآ  هن  تسا ، یظفل  راوگرزب  ود  نیا  ناـیم  هشقاـنم  سپ  تسا ، یـضترم 
(. دنکیم یفرعم  نآ  رکنم  ار  دّیس  رابخا و  ّتیجح  هب  لئاق  ار  خیش  يونعم و 

. يدابآرتسا مالک  دش  مامت 

( هعیش ناگرزب  هماّلع و  هب  تناها  ملاعم و  بحاص  دییات  رد  نویرابخا  زا  یکی  رظن  )

هراشا

هدرک و رظن  وکین  ملاعم  بحاص  تسا : هتفگ  ملاعم  بحاص  مالک  نیـسحت  زا  سپ  شاهلاسر  رد  يداـبآرتسا  زا  رّخأـتم  نویراـبخا  زا  یکی 
تسا نیا  دوشیم  نشور  ملاعم ) بحاص  مالک   ) نآ زا  هچنآ  و  هّقح ، وه  امک  تسا  هدیمهف  وکین  قّقحم  مالک  زا  ار  دّیـس  خیـش و  کلـسم 

ار خیـش  ترابع  رگا  تسا و  هدیمهف  هدومن ، لقن  قّقحم  هچنآ  زا  ار  خیـش  هقیرط  هدیدن و  ار  یـسوط  خیـش  لوصالا  ةّدـع  باتک  ناشیا  هک 
نآ هطـساو  هب  هک  تسا  ملاـعم ) بحاـص   ) وا يارب  تاـیرظن  تاـقیقحت و  نیا  زا  رایـسب  هچ  دروآیم و  يور  نیا  زا  رتـشیب  قح  هب  دـیدیم 

. وا ریغ  و  یناث ) دیهش   ) ناشیا دلاو  لثم  دوشیم  راکشآ  هدش  رداص  نیرخأتم  زا  هک  ییاهتلفغ 
خیـش مالک  زین  البق  دـنکیم و  تیافک  دسانـشیم  ار  وا  دـبلطیم و  ار  قح  هک  یـسک  يارب  هدومرف  اجنیا ) رد   ) ملاعم بحاـص  هچنآ  رد  و 
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سپ دیوگیم . یـضترم  دّیـس  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  هدـیمهف و  نآ  زا  قّقحم  هک  تسا  يزیچ  رد  حیرـص  يو  مالک  هک  یلاح  رد  تشذـگ ،
. دومن هعجارم  خیش  مالک  هب  دیاب 

: دیوگیم روکذم  لئاق  سپس 
لداع ربخ  هب  لمع  هک : تسا  نیا  نآ  هدومرف و  هّدـع  رد  خیـش  هک  تسا  یبلطم  هتخادـنا ، هابتـشا  مهو و  نیا  رد  ار  هماـّلع  هک  يزیچ  نآ  و 

. تسا زیاج  یماما 
هب لمع  اهنت  خیـش  هک  دمهفب  ات  هدومرفن ، ّتقد  لّمأت و  هدرک ، لمأت  نآ  رد  قّقحم )  ) هک روطنآ  خیـش  مالک  هیقب  رد  هماّلع )  ) هکنآ لاح  و 

. تسا هدرک  زیوجت  دنراد  ار  نآ  هب  لمع  زاوج  رب  عامجا  هدومن و  نیودت  دوخ  بتک  رد  باحصا  هک  ار  يرابخا 
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( دومن لمع  نآ  هب  ناوتیم  و  . ) دوشیم نآ  تحـص  هب  ملع  بجوم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  بتک  رد  نیودت  زاوج و  رب  عامجا  نیا  هّتبلا 
هدرک نامگ  هماّلع  هک  دـشاب  نینچ  خیـش  رظن  رگا  هنرگو   ) دـشاب بجاو  نآ  هب  لـمع  دومن  تیاور  لدـع  یماـما  هک  ار  يربخ  ره  هکنیا  هن 
عورف نید و  لوصا  ذخا  رب  ناشنتشاد  تردق  اب  هک  درب  نامگ  همئا  باحـصا  و  هعیـش )  ) هیجان هقرف  ناگرزب  قح  رد  ناوتیم  هنوگچ  تسا )

داـمتعا هدوـب ، نـئارق  زا  دّرجم  هـک  يداـحآ  راـبخا  رب  عورف  لوـصا و  رد  هدوـمن و  اــهر  ار  نآ  نـیقی  عـطق و  قـیرط  هـب  نیموـصعم  زا  نآ 
. دناهدومنیم

لوصا رد   ) نآ رد  دـّلقم  هکیلاحرد  دـننک ، عوجر  یعطق  لیلد  هب  نید  لوصا  رد  هک  دـنراچان  ناشیا ) ریغ  هماّلع و   ) ناشیا هتـشذگ  نیا  زا 
. تسا جراخ  مالسا  هریاد  زا  نید )

هک یسک  و  دناهتشاد . تفلا  ّتنس  لها  دعاوق  لوصا و  اب  ناشیا  ناهذا  هک  ارچ  دناهتشاد ، ار  اهتلفغ  نیا  زا  يرایسب  نارگید  هماّلع و  هّتبلا 
ام ءاملع  باحـصا و  زا  نیثّدحم  اهيرابخا و  هک  دنکیم  لصاح  نیقی  دسانـشب ، ار  ناشیا  عاضوا  لاوحا و  دیامن و  صّحفت  ار  امدـق  بتک 
. دنتسه ملع  دیفم  نئارق  ياراد  هک  يدحاو  رابخا  ثیداحا و  رتاوتم و  رابخا  هب  رگم  دناهدرکن ، دامتعا  دحاو  رابخا  رب  ناشدیاقع  رد  زگره 

نایاپ تسا . ناگمه  يداه  ادخ  نآ ، هب  نداد  يوتف  ندرک و  مکح  هن  تسا و  طایتحا  شرثا  اهنت  ناشیا  رظن  زا  هنیرق  نودـب  دـحاو  ربخ  اّما 
. نیرخأتملا ضعب  مالک 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خیش  نخس  زا  هماّلع  تشادرب  رد  يدابآرتسا  ثدحم  رظن  * 
خیـش هکنآ  لاح  تسا و  هابتـشا  قلطم  لوق  هب  رظن  نیا  هدوب و  دّرجم  دـحاو  ربخ  ّتیجح  یعّدـم  خیـش  هک  هدرک  لایخ  هماّلع  هک  تسا  نیا 
دوجو یعازن  رگا  تسین و  اهنآ  نایم  رد  يونعم  فالتخا  دنکیم و  لمع  رودصلا  عوطقم  ياهربخ  هب  اهنت  یـضترم  دیـس  لثم  زین  یـسوط 

. تسا یظفل  عازن  کی  دراد ،
، دّیس دارم  هکنآ  لاح  تسا و  تّجح  دحاو  ربخ  هدومرف : یسوط  خیش  تسین و  تّجح  دحاو  ربخ  هکنیا  هب  هدومن  ریبعت  رهاظ  رد  دّیس  ینعی 

تابثا خیش  هک  ار  هچنآ  هک  تسین  هنوگنیا  سپ  تسا . نئارق  ای  هنیرق  هب  فوفحم  دحاو  ربخ  خیـش  دارم  تسا و  هنیرق  زا  دّرجم  دحاو  ربخ 
. تسا یظفل  هشقانم  هجیتن  رد  دنک  تابثا  خیش  هدومن  یفن  دیس  هک  ار  هچنآ  دنک و  راکنا  دّیس  هدومن 

؟ تسیچ شرظن  تسا و  یسک  هچ  هنع )...  رخأت  نم  ضعب   ) زا دارم  * 
: دیوگیم سپس  هدرک و  نیسحت  شطابنتسا  نیا  رب  ار  ملاعم  بحاص  هک  تسا  هیفاو  حراش  ردص  دّیس 

دّیـس نایم  هک  دومنیم  نالعا  ّالا  تسا و  هدوبن  ملاعم  بحاص  رایتخا  رد  لوصالا  ةّدـع  باتک  ثحبم  نیا  ریرقت  ماگنه  هک  دراد  ناکما  - 1
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. درادن دوجو  يونعم  فالتخا  خیش  و 
یملع بلاطم  نیا  زا  یناث و ...  دیهش  موحرم  ناشیا  راوگرزب  ردپ  هک  نانچمه  تسا ، هدوب  ملاعم  بحاص  یملع  ياهرنه  زا  دروم  نیا  - 2

هتشادرب و هقف  لوصا و  هار  رس  زا  ار  یناوارف  تاماهبا  هدومن و  لح  ار  یناوارف  تالـضعم  ناشیملع  تردق  تشگنارـس  اب  هتـشاد و  ناوارف 
. دناهتخاس نشور  هدرب و  شیپ  نامز  اب  قباطم 

: هک تسا  نیا  هتخادنا ، هابتشا  هب  شطابنتسا  رد  ار  هماّلع  هک  یلماع  - 3
: تسا هدومرف  لمجم  روط  هب  لوصالا  ةّدع  زا  دروم  کی  رد  یسوط  خیش  بانج  هک  تسا  هدید  همالع 

دحاو ربخ  ّتیجح  رادـفرط  ناشیا  هک  هداد  تبـسن  خیـش  هب  هدرک و  تعانق  مالک  نیمه  هب  و  مینکیم ، لمع  یماـما  لدـع  ياـهربخ  هب  اـم 
: دیامرفیم هک  دومنیم  یسررب  زین  ار  خیش  مالک  زا  يرگید  يایاوز  دادیم و  تمحز  دوخ  هب  قّقحم  موحرم  لثم  رگا  ّالا  و  تسا . دّرجم 

رب یعطق  تسا  ياهنیرق  دوخ  بلاـطم  نیا  هک  هب ،)...  لـمعلا  زاوج  یلع  اوعمتجا  باحـصألا و  اـهنّود :  ) هک مینکیم  لـمع  یتاـیاور  هب  اـم 
یتواضق نینچ  مینکیم ، لـمع  اـم  دـشاب  لداـع  یماـما  نآ  يوار  هک  يربخ  ره  هب  هک  دـشاب  نیا  خیـش  دارم  هکنیا  هن  و  ربخ ، کـی  شزرا 

. درادن حرش  هب  يزاین  هدمآ و  همجرت  نتم  رد  زین  بلطم  لیلد  دومرفیمن .
هقف لوصا و  اب  ناشیا  لاثما  ناشیا و  نهذ  هک  ارچ  تسین ، روآبّجعت  هماّلع  زا  تاهابتشا  نیا  - 4

74 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دـشاب باحـصا  زا  ءامدـق  بتک  رد  عّبتت  لها  هک  یـسک  ّالا  و  هدومرف ، ار  یبلاطم  نینچ  هک  تساهنآ  زا  رثأتم  هتـشاد و  تفلا  سنا و  هّماـع 

: هک تسا  نیا  نامتاداقتعا  رد  اهيرابخا  ام  هک ، دنکیم  لصاح  نیقی 
طایتحا بجوم  اهنت  ام  رظن  هب  هنیرق  زا  دّرجم  دـحاو  ربخ  و  میتسه ، هیعطقلا  ۀـنیرقلا  عم  دـحاو  ياهربخ  ای  رتاوتم و  ياهربخ  هب  یکّتم  اـهنت 

. يوتف هن  تسا و 
؟ تسیچ نولّوعی )...  اونوکی  مل  انباحصا  نم  نییرابخالا  ّناب  عطق   ) ترابع زا  دارم  * 

: تسا هدومرف  ۀیاهن  باتک  رد  هک  هماّلع  هب  تسا  ياهیانک  ضیرعت و 
. دناهدرک دامتعا  داحآ  رابخا  هب  اهنت  نید  عورف  لوصا و  رد  اهيرابخا 
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: نتم

افلاخم سیل  ّهنأ  اهنع و  ةدّرجملا  نود  ۀـّیملعلا  نئارقلاب  ۀـفوفحملا  رابخألاب  هلمع  یلع  ةّدـعلا  یف  خیـشلا  مالک  ۀـلالد  يوعد  اـّمأ  لوقأ : - 1
؛ دّیسلا ۀفلاخم  یلع  ّلدت  عضاوم  اهرکذن  مل  اّمم  اهریغ  ةّدعلا و  نم  ۀمّدقتملا  ةرابعلا  یف  ّنإف  ةرورضلا ، ۀمداصمک  وهف  امهّرس  سّدق  دّیسلل 

ّیکحم یف  هب  حّرص  امک  لمعلل ، ةدیفملا  ۀنیرقلاب  اهفافتحا  وأ  هل  اهرتاوت  یعّدی  دّیسلا  ّنأ  ّالإ  ۀنّودملا ، رابخألا  هذهب  لمعلا  یف  هقفاوی  معن ،
ۀمالع ةرامأب و  وأ  رتاوتلاب  اّمإ  اهتّحـص ، یلع  عوطقم  ۀمولعم  انبتک  یف  ۀّیورملا  انرابخأ  رثکأ  ّنأ  نم : تاّیناّبتلا - لئاسملا  باوج  یف  همالک -
قیرط نـم  صوـصخم  دنـسب  ۀـعدوم  بـتکلا  یف  اهاندـجو  نإ  عـطقلل و  ةدـیفم  مـلعلل  ۀـبجوم  یهف  اـهتاور ، قدـص  اهتّحــص و  یلع  ّلدـت 

. یهتنا [. 46] داحآلا
نأ مترکنأ  ام  لیق : نإف   » هلوقب هسفن  یلع  هدروأ  اـم  باوج  یف  قباـسلا  همـالک  نم  تفرع  اـمک  ۀـنیرقلاب ، اـهفافتحا  نع  یبأـی  خیـشلا  و  - 2

. هرکذ ام  رخآ  یلإ  اهتّحص » یلع  مهّتلد  اهب  تنرتقا  نئارقل  اهب  اولمع  اّمنإ  لب  اهدّرجمب ، رابخألا  هذهب  اولمعی  مل  مهیلإ  مترشأ  نیّذلا  نوکی 
ۀّیّجح ۀلأسم  یف  امهقفاوت  هنم  مزلی  ال  ۀّجح - دحاولا  ربخ  نوک  یناثلا  و  هرتاوت ، لّوألا  يوعدل  ّصاخ - ربخب  خیـشلا  دّیـسلا و  لمع  دّرجم  و 
اعماج خیشلا  هاری  ربخ  یف  ربتعملا و  ربخلا  طئارشل  اعماج  خیشلا  هاری  هرتاوت و ال  دّیـسلا  یعّدی  ربخ  یف  رمثی  اهیف  فالخلا  ّنإف  دحاولا ، ربخ 

. خیشلا دنع  ۀّیّجحل  طئارشل  اعماج  دّیسلا و ال  دنع  ارتاوتم  بتکلا  یف  نّود  ام  عیمج  سیل  ذإ  دّیسلل ، هرتاوت  لصحی  مل  و 
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لوصح نوکی  یّتح  ملعلا  دیفت  ثیحب  اهتّحـصل  ۀنیرق  ریـصی  رابخألا ال  هذهب  لمعلا  یلع  خیـشلا  هاعّدا  يذـّلا  باحـصألا  عامجإ  ّنإ  ّمث  - 3
یلع عامجإلا  نوک  ضرف  ول  و  نیعمجملا ، سفنل  یّتح  نئارقلل  هراکنإ  تفرع  دق  و  فیک ! رابخألا ، هذه  عیمجل  ۀّماع  ۀنیرق  خیشلل  عامجإلا 

هب لمعلا  یلع  عمجا  اّمم  كاذ  كاذ و  اذـک  صوصخلاب و  ربخلا  اذـه  ّنأ  ّنظی  وأ  ملعی  ثیحب  ربخ  ّلک  یف  لصاح  ریغ  هّنکل  ۀـنیرق  لمعلا 
نّویّمقلا ینثتـسا  اذـل  و  نئارقلا ؛ نم  وأ  يوارلا  نم  قوثولا  لوصح  دـعب  اهب  لمعلا  اهیلإ و  عوجرلا  یلع  عامجإلا  دارملا  لب  یفخی ، اـمک ال 

ام ّيدـیبعلا  تایاور  نم  دـیلولا  نبا  ینثتـسا  و  اـهیلإ ، عوجرلا  یلع  عمجلا  ةروهـشملا  بتکلا  نم  هنوک  عم  ۀـمکحلا  رداون  لاـجر  نم  اریثک 
، داحآ رابخأ  اهنوک  ۀهج  نم  اهّدر  مدـع  اهب  لمعلا  یلع  عامجإلا  ینعم  ّنأ  لصاحلا  و  ةروهـشملا . بتکلا  یف  اهنوک  عم  سنوی  نع  اهیوری 

. اهنم ربخ  ربخ  ّلکب  لمعلا  یلع  عامجإلا  ال 
76 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( هنیرق زا  درجم  رابخا  هب  یسوط  خیش  لمع  هب  عجار  يراصنا  خیش  رظن  )

تفلاخم مدع  رب  لیلد  ار  نئارق  زا  دّرجم  ربخ  هن  هّیملع و  هنیرق  هب  فوفحم  رابخا  هب  يو  لمع  رب  هّدع  رد  خیـش  مالک  تلالد  ياعدا  اما  - 1
. تسا یهیدب  يرورض و  رما  اب  تفلاخم  لثم  نتفرگ ، دّیس  اب  يو 

تفلاـخم رب  تلـالد  اتحارـص  هک  دراد  دوجو  يدراوم  میدومنن ، رکذ  اـجنیا  رد  هک  تاراـبع  رگید  هّدـع و  رد  خیـش  یلبق  تراـبع  رد  اریز 
. دراد دّیس  اب  ناشیا 

نیا رتاوت  دـنکیم  اعّدا  دّیـس  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، دیـس  اب  قفاوم  هعیـش  عماجم  بتک و  رد  هدـش  نیودـت  رابخا  نیا  هب  لمع  رد  يو  هلب 
رابخا رتشیب  هک : تسا  هدرک  حیرصت  رما  نیا  هب  دوخ  تاینابت  لئاسم  باوج  رد  هچنانچ  تسا ، ملع  دیفم  هنیرق  هب  ناشندوب  نورقم  ای  رابخا 

اهنآ و تّحـص  رب  هک  یتمالع  هنیرق و  هب  فافتحا  هطـساو  هب  ای  ناشرتاوت و  هطـساو  هب  ای  تسا و  مولعم  هیماما )  ) اـم بتک  رد  هدـش  تیاور 
يارب ملع  بجوم  دوخ  اـهنآ  اـب  هنیرق  ندوب  هارمه  رتاوت و  نیا  هکنآ  هچ  تسا . لـصاح  عطق  ناـشیتسرد  هب  دراد ، نیلقاـن  تاور و  قدـص 

. دناهدش لقن  دحاو  ربخ  تروص  هب  میباییم و  داحآ  وحن  هب  صوصخم  دنس  هب  هعیش  بتک  رد  ار  رابخا  نیا  هچرگا  تسام ،
( رابخا هب  لمع  رد  یضترم  دیس  اب  خیش  تفلاخم  نایب  )

رب البق  هک  یلاکـشا  هب  خساپ  رد  هکنانچ  دـنکیم ، ءابا  نئارق  هب  رابخا  نیا  ندوب  نورقم  فافتحا و  لوبق  زا  خیـش  موحرم  هک  یلاح  رد  - 2
: لاح ّيا  یلع  ةرابعلا ): رخآ  یلا  نوکی ...  نا  مترکنا  ام  لیق : نإف  : ) هک دومرف  دومن و  دراو  دوخ 

ره قافتا  ار ، دحاو  ربخ  خیش )  ) یمّود نتسناد  تّجح  رتاوت و  رب  دیس )  ) یلّوا ياعّدا  رطاخ  هب  یّصاخ ، ربخ  هب  خیـش  دّیـس و  لمع  دّرجم  زا 
: ناشتفلاخم روهظ  اریز  دیآیمن ، مزال  دحاو  ربخ  رد  ود 

نآ يارب  دنادیمن و  ربخ  هب  لمع  طیارش  عماج  ار  نآ  خیش  هکنآ  لاح  و  دراد ، ار  شرتاوت  ياعّدا  یضترم  دیـس  هک  تسا  يربخ  رد  ای  - 1
(. دیامنیم ّدر  ار  نآ  خیش  هکنآ  لاح  دنکیم و  لمع  روبزم  ربخ  هب  دیس  ینعی   ) تسین لئاق  رابتعا 

رد نّودم  رابخا  مامت  هکنآ  هچ  هدشن ، تباث  دیس  يارب  شرتاوت  هکنآ  لاح  هتسناد و  طئارش  عماج  ار  نآ  خیـش  هک  تسا  يربخ  رد  ای  و  - 2
هک روطنامه  دنتسین ، رتاوتم  یضترم  دیس  رظن  زا  بتک 

77 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ دیس  هکنآ  لاح  دنکیم و  لمع  ربخ  زا  دروم  نیا  هب  خیش  اجنیا  رد  هک   ) دنتسین اهنآ  هب  لمع  طئارش  ياراد  رابخا  نآ  مامت  خیش  رظن  هب 

(. دنکیم ّدر  ار 
. رگیدکی رب  راوگرزب  ود  نیا  تفلاخم  رب  تسا  يزراب  هاوگ  فالتخا  دروم  ود  نیا  هجیتن :
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( رابخا تّحص  رب  خیش  عامجا  ندوبن  هنیرق  )
هب دوشیمن  رابخا )  ) نیا تّحـص  رب  ياهنیرق  دومن ، رابخا  نیا  هب  لمع  رب  ار  نآ  ياعّدا  خیـش  هک  ءاـملع  قاـّفتا  عاـمجا و  هکنیا  سپـس  - 3

. رابخا نیا  مامت  يارب  دشاب  ياهّماع  هنیرق  خیش ، يارب  شققحت  و  عامجا )  ) نآ لوصح  ات  دشاب ، ملع  دیفم  هک  يوحن 
. دیتسناد مه  نیعمجم  دوخ  يارب  یّتح  ار  نئارق  زا  خیش )  ) ناشیا راکنا  هکنآ  لاح  و  دومن ) اعّدا  نینچ  ناوتیم   ) هنوگچ

هب اهنآ  تّحص  رب  ندش  هنیرق  رابخا و  هناد  هناد  يارب  عامجا  قّقحت  نکل  دشاب ، هنیرق  رابخا  هب  لمع  تحص  رب  عامجا  قّقحت  هک  ضرف  هب  و 
ریغ تسا ، عقاو  ءاملع  باحـصا و  یلمع  عامجا  دروم  رگید  ربخ  نآ  ای  صوصخ و  هب  ربخ  نیا  هک  دوش  ادیپ  ّصاخ  ّنظ  ای  ملع  هک  يوحن 

. تسا نکمم 
ربخ يوار  هب  هک  ینانیمطا  رطاخ  هب  ءاملع  هک  تسا  نیا  شتوبث  قّقحت و  ضرف  هب  هنّودـم  رابخا  هب  لمع  رب  باحـصا  عاـمجا  زا  دارم  هکلب 

. دننادیم لمعلا  زیاج  ار  نآ  عامجالاب  دنیامن ، ادیپ  نآ  تّحص  هب  ملع  نئارق  زا  ای  دناهتشاد 
لمع نآ  هب  هک  تسا  ءاـملع  عاـمجا  هدوـب و  هروهـشم  بتک  زا  هکنیا  اـب  ار  ۀـمکحلا ) رداوـن   ) باـتک لاـجر  زا  يرایـسب  مـق  ءاـملع  اذـل  و 

(. دناهتسنادن ربتعم  ار  اهنآ  لقن  و   ) هدومن ءانثتسا  دنیامنیم ،
نیا هک  یتروص  رد  هتـسنادن ، تّجح  ار  اـهنآ  هدرک و  ءانثتـسا  هدوـمن  لـقن  سنوـی  زا  هک  ار  يراـبخا  يدـیبع ، تاـیاور  زا  زین  دـیلو  نبا  و 

: هکنیا مالک  لصاح  تسا . هدش  طبض  هروهشم  بتک  رد  زین  تایاور 
هکنیا هن  دریگیمن ، رارق  ءاملع  ّدر  دروم  تسا  دـحاو  ربخ  يدـحاو ، ربخ  هکنیا  فرـص  هب  هک ، تسا  نیا  رابخا  هب  لـمع  رب  عاـمجا  ياـنعم 

. دحاو رابخا  زا  هناد  هناد  هب  ءاملع  باحصا و  لمع  رب  تسا  مئاق  عامجا  هک  دشاب  نیا  دوصقم 
78 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
دهـشی ام  ّلقأ  و  عنملا . ۀحـضاو  ۀـعونمم  يوعد  نیقیلا - قیرطب  عورفلا  لوصالا و  ذـخأ  نم  ۀّـمئألا  باحـصأ  نکمت  نم  هرکذ - اـم  ّنإ  ّمث 

فالتخا مهیلإ  ۀّـمئألا  باحـصأ  نم  دـحاو  ریغ  یکـش  اذـل  و  عورفلا ، لوصالا و  یف  مهباحـصأ  فالتخا  نم  رثألا  نیعلاب و  ملع  اـم  اـهیلع 
بّویأ یبأ  ةرارز و  زیرح و  ۀـیاور  یف  اـمک  مهئامدـل ، اـنقح  مهنیب  فـالتخالا  اوقلأ  دـق  مالّـسلا  مهیلع  مّهنأـب  ةراـت  مهوباـجأف  مهباحـصأ ،

: راتخملا نب  ضیف  ۀیاور  یف  امک  نیباّذکلا ، ۀهج  نم  کلذ  ّنأب  مهوباجأ  يرخا  و  [، 47] زازخلا
تلق ضیف ،»! ای  فالتخالا ؟ ّيأ  و  : » لاق مکتعیـش ؟ نیب  يّذلا  فالتخالا  اذه  ام  كادف ، هّللا  ینلعج  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : »
یلع کلذ  نم  ینفقویف  رمع ، نب  لّضفملا  یلإ  عجرأ  یّتح  مهثیدـح ، یف  مهفالتخا  یف  ّکشأ  داکأ  ۀـفوکلاب و  مهقلح  یف  سلجأ  ّینإ  هل :

: مالّسلا هیلع  لاقف  یسفن . هب  حیرتست  ام 
مهدـحأ ثّدـحا  ّینإ  هریغ . مهنم  دـیری  مهیلع و ال  ضرتفا  هّللا  نأـک  اـنیلع ، بذـکلاب  اوعلوأ  دـق  ساـّنلا  ّنإ  ضیف ! اـی  ترکذ  اـمک  لـجأ ،

نأ ّبحی  ّلک  و  یلاعت ، هّللا  دنع  ام  انّبحب  انثیدـحب و  نوبلطی  مّهنأل ال  کلذ  و  هلیوأت . ریغ  یلع  هلّوأتی  یّتح  يدـنع  نم  جرخی  الف  ثیدـحب ،
[. 48 «] اسأر یعّدی 

79 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( یلماع نیدلا  باهش   ) ردص دیس  مالک  ریخا  زارف  زا  خیش  داقتنا  )

هراشا

( نیموصعم هسّدقم  تاوذ   ) زا نیقی  عطق و  قیرط  هب  عورف  نتفرگ  لوصا و  ذـخا  رد  همئالا  باحـصا  نّکمت  زا  یلماع  نیدـلا  باهـش  هچنآ 
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نیعلاب و هدـهاشم  اـعّدا ، نیا  داـسف  عنم و  رب  دـهاش  لـیلد و  نیرتمک  تسا و  نشور  شتیعونمم  هجو  هک  عونمم  تسا  یئاـعّدا  دومن ، رکذ 
شتلع تیاکش و  همئا )  ) ناشیا هب  باحصا  فالتخا  زا  همئا  باحصا  زا  يرایسب  اذل  تسا ، عورف  لوصا و  رد  همئا  باحـصا  فالتخا  رثالا 
هتخیر زا  يریگولج  رطاخ  هب  دناهدومن ، باحصا  نایم  فالخ  ءاقلا  ناشدوخ  هک  دناهداد  خساپ  اهنآ  هب  یهاگ  سپ  دناهدومن ، راسفتـسا  ار 

زا رما  نیا  هکنیا  هب  دناهداد  خـساپ  اهنآ  هب  یهاگ  هدـمآ و  لیلعت  نیا  زازخ  بویا  یبا  هرارز و  زیرح ، تیاور  رد  هچنانچ  اهنآ ، نوخ  ندـش 
: هک دناهدرک  یفرعم  روطنیا  ار  ّتلع  راتخم  ضیف  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ، هدش  یشان  نیباّذک  نایوگغورد و  هیحان 

: مدرک ضرع  قداص  ماما  رضحم  دیوگیم : راتخم  ضیف 
؟ امش نیعبات  نایعیش و  نایم  تسا  یفالتخا  هچ  نیا  موش : تیادف 

! ضیف يا  فالتخا ؟ مادک  دندومرف : ترضح 
کش هب  دش  کیدزن  دشیم  حرطم  هک  یثیداحا  رد  ناشیا  فالتخا  زا  مدوب و  هتـسشن  هفوک  رد  ناشیا  سلجم )  ) هقلح رد  متفگ : ناشیا  هب 

تـسا روطنیمه  هلب  دومرف : ترـضح  داد . شمارآ  نم  هب  تشادزاب و  نآ  زا  ار  نم  یلو  هتفر  رمع  نب  لّضفم  شیپ  هکنیا  ات  متفیب  دیدرت  و 
غورد زا  ریغ  ناشیا  زا  هدومن و  بجاو  ار  رما  نیا  یلاعت  يادخ  ایوگ  دندنبب ، غورد  ام  هب  هک  دـنزرویم  صرح  مدرم  ضیف  يا  یتفگ ، هک 

هک تهج  نیا  هب  دـنکیم ، لـیوأت  ار  نآ  هتفرن  نوریب  نم  دزن  زا  زونه  مهدیم ، ار  يربخ  ناـشیا  زا  یکی  هب  نم  دـهاوخیمن . ار  رگید  زیچ 
هکلب دنسرب ، تسوا  ياضر  دنوادخ و  بولطم  هچنآ  هب  تیب  لها  ام  یتسود  ّبح و  هطساو  هب  دنهاوخیمن  هدوبن و  بلاط  ار  ام  هتفگ  نانیا 

. دنوش یعّدم  ار  تسایر  دنراد  تسود  مادکره 
80 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
لاق ّهنأ  ءاجوعلا  یبأ  نبا  ۀّصق  و  فورعم ، ۀمکحلا  رداون  لاجر  نم  اریثک  نیّیمقلا  ءانثتسا  و  [، 49] ناحرس نب  دواد  ۀیاور  اهنم : بیرق  و  - 1

. لاجرلا یف  ةروکذم  [ 50 «] ثیدح فالآ  ۀعبرأ  مکبتک  یف  تسسد  دق   » هلتق دنع 
نـسحلا یبأ  یلع  اهـضرع  ّمث  مالّـسلا  امهیلع  نیقداصلا  باحـصأ  نم  ةریثک  ثیداحأ  ذخأ  ّهنأ  نم  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  هرکذ  ام  اذک  و 

. هرکذ ام  فالخب  دهشی  اّمم  کلذ  ریغ  یلإ  [، 51] ةریثک ثیداحأ  اهنم  رکنأف  مالّسلا  هیلع  اضرلا 
بهذم یف  رهظألا  ّنأ  هیفف : ۀّیملعلا - داحآلا  ةرتاوتملا و  رابخألا  یلع  ّالإ  مهدـئاقع  یف  نیّیرابخألا  لمع  مدـع  نم  [- 52] هرکذ ام  اما  و  - 2

اّمم نوـّینعملا  مهّلعل  و  [. 53] داحآلا رابخأ  یلع  اـّلإ  هعورف  نیدـلا و  لوصا  یف  اولّوعی  مل  نیّیراـبخألا  ّنأ  نم  ۀـماّلعلا  هرکذ  اـم  نیّیراـبخألا 
یف نووری  مّهنأ  و  اذک ، انیور  اولاق : ةوبّنلا  ۀّمئألا و  تافـص  دـیحوتلا و  نع  اولأس  اذإ  مّهنأ  نم  ةدـّلقملا  یف  قباسلا  همالک  یف  خیـشلا  هرکذ 

ۀّیعطق یعّدی  نّمم  ةدیعب  ریغ  اهّنکل  داسفلا ، ۀیاغ  یف  دّیسلا  ۀقفاوم  یلع  ةّدعلا  یف  خیـشلا  مالک  ۀلالد  يوعدف  ناک ، فیک  و  رابخألا . کلذ 
مّدقت نم  خیشلل و  یضری  فیکف  هیباتک  یف  خیـشلا  اهعدوأ  یّتلا  رابخألا  رودصب  هسفنل  عطقلا  یعّدا  اذإ  ّهنأل  ۀعبرألا ، بتکلا  رابخأ  رودص 

! ۀنیرقلا نع  ةدّرجملا  رابخألاب  اولمعی  نأ  نیثّدحملا  نم  هیلع 
اذه هب  فرتعا  و  [ 54] هیشاوح ضعب  نع  یکح  امک  عضوملا ، اذه  ۀباتک  نیح  خیشلا  ةّدع  هرـضحی  مل  ّهنأ  هرذعف  ملاعملا  بحاص  اّمأ  و  - 3

. لجرلا
هتلالد نم  عنم  اّمنإ  و  اقلطم ، دّرجملا  دحاولا  ربخ  ۀّیّجح  یلع  خیشلا  مالک  ۀلالد  عنم  مّدقتملا  همالک  یف  سیلف  هّرس  سّدق  قّقحملا  اّمأ  و  - 4
اقفاوم هلعج  باحـصألا و  اهنّود  یّتلا  رابخألا  هذهب  هلولدم  ّصخ  و  هب - لمعی  ّیمامإ  لدع  هیوری  ربخ  ّلک  ّنأ  وه  و  ّیّلکلا - باجیإلا  یلع 

یلع نئارقلا  ّتلد  وأ  باحـصألا  هلبق  ام  ّنأ   » وه و  اهیف ، لاوقألا  رکذ  دـعب  ةدّرجملا  داحآلا  راـبخأ  یف  لیـصفتلا  نم  ربتعملا  یف  هراـتخا  اـمل 
. یهتنا هحارّطا .» بجی  ّذش  وا  هنع  باحصألا  ضرعا  ام  و  هب ، لمع  هتّحص 

81 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: همجرت
: تسا راتخم  ضیف  تیاور  هب  بیرق  موهفم  ثیح  زا  و  - 1

. ناحرس نب  دواد  تیاور  فلا :
. روهشم فورعم و  همکحلا  رداون  باتک  لاجر  زا  يرایسب  مق  لها  ندرک  ءانثتسا  ب :

، مدومن لخاد  یگتخاس  یلعج و  ثیدح  رازه  راهچ  نایعیش )  ) امش باتک  رد  تفگ : شنتـشک  تقو  رد  هک  ءاجوعلا  وبا  نبا  ناتـساد  و  ج :
. تسا روکذم  لاجر  بتک  رد 

: هک تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  هک  یترابع  و  د :
ترـضح هلـصافالب  هک  متـشاد  هضرع  اضر  ماما  رب  ار  اـهنآ  سپـس  هدرک و  ذـخا  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  باحـصا  زا  يرایـسب  ثیداـحا 

. دندومن راکنا  ار  اهنآ  زا  يرایسب  ثیداحا ) )
. تسا هتفگ  روبزم  يرابخا  هک  تسا  یبلاطم  فالخ  رب  همه  هک  دراد  دوجو  يدهاوش  دراوم و  روما ، نیا  ریغ  و 

( دّیس اب  خیش  تقفاوم  مدع  نایب  )
هدوب و یلمع  هک  يداحآ  رتاوتم و  رابخا  رب  زج  ناشدـیاقع ) رد   ) اـهيرابخا ندرکن  لـمع  رد  روکذـم ، يراـبخا  هچنآ  هب  عجار  اـّما  و  - 2

: تفگ دیاب  دنانیقی ، دیفم  نئارق  هارمه 
زج دننکیمن  دامتعا  نآ  عورف  لوصا و  رد  هورگ  نیا  هک  دومرف  یّلح  هماّلع  موحرم  هک  تسا  نامه  ام  رظن  زا  اهيرابخا  کلـسم  رد  رهظا 
ای همئا  تافـص  دـیحوت و  لئاسم  رد  هک  یماگنه  تسا  هتفگ  هدـمآ و  یـسوط  خیـش  مالک  رد  هک  ياهدـّلقم  هقرف  دـیاش  و  دـحاو ، رابخا  رب 

. دننکیم تیاور  ار  داحآ  رابخا  باوبا  نیا  رد  میاهدش و  تیاور  نینچ  نیا  دنیوگیم : دنوشیم ، عقاو  لاؤس  دروم  تّوبن 
یسک زا  نکل  تسا ، داسف  نالطب و  تیاهن  رد  یضترم ، دّیس  اب  ناشیا  تقفاوم  رب  هّدع  باتک  رد  خیـش  مالک  تلالد  ياعدا  تروص  ره  هب 

رد دراو  رابخا  رودص  هب  نیقی  عطق و  یعّدم  هک  یـسک  اریز  تسین ، دیعب  تسا  هعبرا  بتک  رد  دراو  رابخا  ندوب  رودصلا  یعطق  یعّدم  هک 
خیش و هک  تسا  بلطم  نیا  شریذپ  هب  رضاح  هنوگچ  دنتسه ، هعبرا  بتک  زا  ات  ود  هک  راصبتسا ) بیذهت و  ینعی   ) یسوط خیـش  باتک  ود 

. دناهدرکیم لمع  هنیرق  زا  دّرجم  رابخا  هب  ثّدحم ، ءاملع  زا  خیش  رب  نیمّدقتم 
( دّیس خیش و  قفاوت  مدع  رد  يراصنا  خیش  مالک  همادا  )

هدوبن وا  دزن  ثحبم  نیا  تباتک  ماگنه  رد  هّدع  باتک  هک : تسا  نیا  ملاعم  بحاص  رذع  اما  و  - 3
82 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب زین  رکذلا  قباس  يرابخا  هدش و  تیاکح  انعم  نیا  ملاعم  رب  یشاوح  یضعب  زا  هچنانچ  دیامن ) رظن  بوخ  دوخ  خیش  تاملک  رد  ات   ) تسا
. تسا هدومن  فارتعا  نآ 

دنک عنم  یلک  روط  هب  هنیرق  زا  درجم  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  ار  خیش  مالک  تلالد  هک  یبلطم  شاهتـشذگ  مالک  رد  قّقحم ، موحرم  اّما  و  - 4
هک يربخ  ره  : ) دومرف ققحم  موحرم  هکنآ  هچ  دومن  عنم  یّلک  باجیا  وحن  هب  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  وا  مالک  تلالد  زا  هکلب  درادـن ، دوجو 

هعبرا بتک  رد  نّودـم  راـبخا  هب  دناّتیـصوصخ  نیا  ياراد  هک  ار  يربـخ  سپـس  دـیامنیم .) لـمع  نآ  هـب  خیـش  دـنک  لـقن  یماـما  لداـع 
نآ تسا و  هداد  ربتعم  باتک  رد  ناشیا  هک  یلیـصفت  اب  ار  خیـش  موحرم  يأر  دـحاو ، رابخا  هب  لمع  رد  لاوقا  لقن  زا  سپ  داد و  صاصتخا 

لمع نادـب  دراد  تلالد  نآ  تحـص  رب  ینئارق  اـی  دـناهتفریذپ ، باحـصا  هک  ار  يربخ  هک : تسا  هدومرف  هتـسناد و  قفاوم  هدومن  راـیتخا  ار 
. تسا بجاو  ّشدر  تسا ، ردان  مک و  شلقن  هدومن و  ضارعا  نآ  زا  باحصا  هک  يربخ  دوشیم و 

: دیوگب دهاوخیمن  يو  هک  دوشیم  تشادرب  روکذم  مالک  زا 
هدوب و یماـما  لداـع و  نآ  يوار  هک  يدـحاو  ربـخ  هک  تسا  نیا  خیـش  يأر  قّـقحم  داـقتعا  هب  هکلب  دـنادیم ، تّجح  ار  يربـخ  ره  خـیش 
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يزاـیتما نینچ  ياراد  هک  يربـخ  ره  و  هعبرا ، بتک  رد  دراو  راـبخا  لـثم  تسا  تّجح  دناهتـشون ، دوـخ  بتک  رد  لوـبق و  ار  نآ  باحـصا 
. تسین تّجح  دشابن ،

83 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا )...  خیشلا ...  مالک  ۀلالد  يوعد  اّما  لوقا   ) ترابع رد  بلاطم  لصاح  * 
: هکنیا هلمج  زا  تسا ، یناوارف  تالاکشا  هب  التبم  ردص ) دیس   ) روبزم يرابخا  نانخس  هک  تسا  نیا 

نئارق هب  فوفحم  ياهربخ  هب  زین  وا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  لوصالا  ةّدع  رد  خیش  مالک  هک  دش  یعّدم  ملاعم  بحاص  دننامه  زین  ناشیا  - 1
ار تایهیدب  هک  تسا  نیا  لثم  تسین ، فلاخم  دّیـس  اب  خیـش  هک  دیئوگب  هکنیا  هدش  یعّدم  نئارق و  زا  دّرجم  ياهربخ  هب  هن  دـنکیم  لمع 

تفلاخم نیا  رب  میدرواین  ار  یخرب  میدـش و  رکذـتم  ار  یخرب  هک  لوصالا  ةّدـع  باتک  زا  يدّدـعتم  دراوم  عضاوم و  هک  ارچ  دـینک ، راکنا 
. دنراد حیرصت 

؟ تسیچ ّالا )...  ۀنّودملا  رابخالا  هذهب  لمعلا  یف  هقفاوی  معن   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: هک توافت  نیا  اب  تسا  هفورعم  بتک  رد  هنّودم  رابخا  هب  لماع  دیس  لثم  مه  خیش  هک  تسا  نیا 

هب فوفحم  ای  دنارتاوتم  ای  دیـسلا  دنع  نکل  دوشیم ، لمع  اهنادـب  اذـل  دناطئارـش ، عماج  یلو  دّرجم  دـحاو  ربخ  خیـشلا ، دـنع  تایاور  نیا 
. دناملع دیفم  هک  ياهّیعطق  نئارق 

؟ تسیچ قوف  بلطم  رب  مظعا  خیش  دهاش  * 
: تسا هدومرف  ناشورفهاک )  ) تاّینابت لئاسم  هب  خساپ  رد  دّیس  هک  تسا  نیا 

ای میراد و  نیقی  ناشرودص  هب  دنارتاوتم و  ای  هک  ارچ  تسا ، رودصلا  عوطقم  مولعم و  هدـش ، لقن  هعبرا  بتک  رد  هک  هعیـش  ثیداحا  رتشیب 
رد هچرگا  دنروآ ، عطق  ام  يارب  تایاور  نیا  اذل  دنرابخا و  نیا  قدـص  تحـص و  رب  لیلد  نئارق  نیا  هک  دنتـسه  ینئارق  تاراما و  اب  هارمه 

: ینعی دنشاب  هدش  لقن  دحاو  ربخ  تروص  هب  یثیدح  بتک 
. ّنظ هب  هن  مینکیم و  لمع  عطق  هب  زین  ام  هتخاس و  یعطق  ار  اهنآ  يرایسب  نئارق  - 1

رثکا هکنیا  ياعّدا  تسا و  روصحم  طوبـضم و  هیعطق  نئارق  هکنیا  هب  دومن  حیرـصت  روکذـم  لاکـشا  زا  متفه  خـساپ  رد  یـسوط  خیـش  - 2
. تشذگ هک  تسا  لاحم  ییاعّدا  دنتسه ، نئارق  هارمه  رابخا 

: ینعی شیوخ . يانبم  يور  مادکره  یلو  دندرکیم  لمع  رابخا  نیا  هب  ود  ره  خیش  دّیس و  هک  میراد  لوبق  زین  ام  نیاربانب 
. دنادیم نئارق  هب  فوفحم  ای  رتاوتم و  ار  رابخا  نیا  هک  دنکیم  لمع  انبم  نیا  رب  دیس  - 

. دنادیم طئارش  مامت  دجاو  ار  رابخا  نیا  هک  دنکیم  لمع  انبم  نیا  رب  خیش  - 
؟ تسیچ ثحب  نیا  هرمث  دنرابخا  نیا  هب  لماع  دیس ) خیش و   ) ود ره  هک  لاح  * 

: هک تسا  نیا 
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ياراد دناطئارش ، ياراد  دحاو  ربخ  خیش  رظن  هب  لقا  دح  ای  دناهنیرقلاعم و  ای  رتاوتم و  ود  ره  خیش  دیس و  رظن  هب  هک  یثیداحا  هب  تبسن  - 1
. دننکیم لمع  ود  ره  هک  ارچ  تسین  ياهرمث  چیه 

ياراد هن  دنارتاوتم ، هن  خیشلا  دنع  هک  اجنآ  زا  نکل  دنکیم ، لمع  دیس  دناهنیرق  ياراد  ای  رتاوتم  دیـس  رظن  هب  هک  یثیداحا  هب  تبـسن  و  - 2
. دنکیمن لمع  اهنآ  هب  خیش  دناطئارش ، عماج  دحاو  ربخ  هن  هنیرق و 
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لمع اهنادب  خیش  هنیرقلا ، عم  دحاو  هن  دنرتاوتم و  هن  دیـسلا  دنع  یلو  دناطئارـشلاعماج  دحاو  ربخ  خیـشلا  دنع  هک  یتایاور  هب  تبـسن  و  - 3
. هن دیس  یلو  دنکیم 

؟ دوب هچ  ردص  دیس  لاکشا  نیمّود  * 
: دیوگیم خیش  هکنیمه  هک  تسا  یعّدم  ردص  دیس  هک  تسا  نیا 

سپ ربخ ، قدص  تحـص و  رب  تسا  ياهّیعطق  هنیرق  دوخ  دناهدومن ، لمع  اهنآ  هب  سپـس  دناهدرک و  عامجا  رابخا  نیا  نیودـت  رب  باحـصا 
: دنامسق ود  رب  نئارق  هک  توافت  نیا  اب  دنکیم  لمع  هیعطق  نئارق  يور  زین  خیش 

. تساهنآ قدص  رب  لیلد  هتشاد و  دوجو  یثیدح ، ره  صخش  ربخ و  ره  صوصخ  رد  هک  صاخ  یصخش و  نئارق  - 1
. دنراد تلالد  هعبرا  بتک  رد  ثیداحا  قدص  تحص و  رب  یّلک  یمومع و  تروص  هب  هک  ماع  یعون و  نئارق  - 2

. تسا روکذم ) عامجا  نامه  ینعی   ) هیلک هّیعون و  نئارق  یعّدم  خیش  تسا و  هّصاخ  هّیصخش و  نئارق  یعّدم  دیس  لاح 
؟ تسیچ خلا ) لمعلا ...  یلع  خیشلا  هاعدا  يذلا  باحصالا  عامجالا  نا  ّمث   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  ردص  دیس  لاکشا  اعّدا و  نیمود  هب  تسا  مظعا  خیش  خساپ 
. میتفرگ وا  دوخ  نابز  زا  ام  ار  رظن  نیا  دنتسه و  نئارق  ای  هنیرق  زا  دّرجم  رابخا  نیا  رثکا  هک  دومن  حیرصت  یسوط  خیش  دوخ  - 1

: دناماقم ود  اهنیا  هک  ارچ  اهنآ ، قدص  تّحص و  رب  هن  تسا و  رابخا  نیا  ّتیجح  حیحصت و  رب  اعّدا  دروم  عامجا  نیا  - 2
. رودص لصا  رب  هن  تسا و  ّتیجح  ماقم  رب  عامجا  ّتیجح و  ماقم  رودص ب : ماقم  فلا :

هک تسین  نینچ  ینعی  تسین ، رابخا  نیا  کیاکی  رب  عامجا  یلو  دشاب  رابخا  نیا  قدص  تحص و  رب  هنیرق  باحصالا  عامجا  هک  انمّلـس  - 3
ای نیقی و  ام  ات  دنشاب  لمع  رب  عامجا  ياراد  ثیداحا  نیا  هناد  هناد 
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يوار هب  قوثو  زا  سپ  اهنآ ، هب  لمع  ثیداحا و  نیا  هب  عوجر  رب  میراد  عامجا  هک  تسا  نیا  مّلسم  ردق  هکلب  میشاب ، هتشاد  قدص  هب  هّنظم 

. تسین راک  رد  یعامجا  نیا  زا  شیب  تیاور و  هب  ای  و 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  مظعا  خیش  دهاش  * 

. دناهدرکن لمع  اهنادب  هدومن و  ءانثتسا  تسا  هروهشم  بتک  زا  هک  ار  همکحلا  رداون  لاجر  زا  يرایسب  اهیمق  هک  تسا  نیا 
، دـیامنیمن لمع  اهنآ  هب  هدومن و  ءانثتـسا  دـنکیم  تیاور  سنوی  زا  يدـیبع  هک  ار  یتاـیاور  قودـص ) داتـسا   ) دـیلو نبا  ساـسا  نیمه  رب 

. دناهدش دراو  هربتعم  بتک  رد  تایاور  نیا  دنچره 
؟ تسیچ خلا )...  لمعلا ...  یلع  عامجالا  ینعم  ّنا  لصاحلا : و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک تسا  نیا  رابخالاب  لمعلا  یلع  باحصالا  عامجا  يانعم  هک  تسا  نیا 
لمع زین  رابخا  نیا  کـیاکی  هب  هک  دـشاب  نیا  شیاـنعم  هکنیا  هن  دـنوش ، هتخانـش  دودرم  دـیابن  دـندحاو  ربخ  هک  تهج  نیا  زا  اـهربخ  نیا 

. دناهدرکیم
؟ دوب هچ  ردص  دیس  لاکشا  نیمّوس  * 

هعورف نیدلا و  لوصا  ذخا  یلع  مهتردق  عم  ۀمئالا  باحصا  ۀیجانلا و  ۀقرفلا  رباک  اب  ّنظی  فیک  هکنیا : هب  دومن  حیرصت  ناشیا  هک  دوب  نیا 
. دّرجملا داحآلا  رابخا  یلع  اهیف  اولّوعی  نا  نیقیلا  قیرطب  مهنم 

؟ تسیچ خلا ) همئالا ...  باحصا  نّکمت  نم  هرکذ  ام  ّنا  ّمث   ) ترابع زا  دارم  * 
: دیامرفیم هک  ردص ، دیس  هب  تسا  يراصنا  خیش  خساپ 

عنملا حضاو  لطاب و  ییاعّدا  دناهدوب ، رداق  نّکمتم و  نیقی  قیرط  هب  ناماما  زا  عورف  لوصا و  ذـخا  زا  نّکمتم  همئالا  باحـصا  هک  اعّدا  نیا 
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: هک تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  دهاش  تسا و 
فـالتخا زا  باحـصا ، نـیا  زا  يداـیز  هّدـع  اذـل  دـندرکیم و  فـالتخا  عورف  لوـصا و  رد  همئـالا  باحـصا  هـک  میناوـخیم  تاـیاور  رد 

: دندربیم تیاکش  نانآ  هب  باحصالا 
زا تساهنآ . نوخ  ظفح  روظنم  هب  نآ  مینکیم و  داـجیا  فـالتخا  باحـصا  ناـیم  دوخ  اـم  دـندومرفیم : باوج  ماـقم  رد  یهاـگ  همئا  - 1

: هکنیا نآ  تسا و  هدروآ  ثحب  نیمه  هیشاح  رد  موحرم  هدومن و  لقن  یفاک  رد  ینیلک  بانج  هک  تسا  هرارز  زیرح و  تیاور  رد  هلمج 
هباجاف رخآ  ءاج  ّمث  ینباجا  ام  فالخب  هباجاف  اهنع  هلئـسف  لجر  ءاج  ّمث  ینباجاف  ۀلئـسم  نع  هتلأـس  لاـق  رقاـبلا  نع  ةرارز  نع  یفاـکلا  یف  »

: تلق نالجرلا  جرخ  اّملف  یبحاص  باجا  ینباجا و  ام  فالخب 
. هبحاص هب  تبجا  ام  ریغب  امهنم  دحاو  لک  تبجاف  نالأسی  مکتعیش  نم  قارعلا  لها  نم  نالجر  هّللا  لوسر  نبا  ای 
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. مکئاقب انئاقبل و  لقا  ناکل  انیلع  سانلا  مکقدصی  دحاو  رما  یلع  متعمتجا  ول  مکل و  انل و  یقبا  انل و  ریخ  اذه  ّنا  ةرارز  ای  لاقف :

لثمب ینباجاف  لاق  نیفلتخم  مکدنع  نم  نوجرخی  مه  اوضم و  رانلا  یلع  ۀّنّـسلا و  یلع  مهومتلمح  ول  مکتعیـش  هّللا  دـبع  یبال  تلق  لاق : ّمث 
«. هیبأ باوج 

: دندومرفیم مه  یهاگ  و  - 2
هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  میراد  ناوارف  ثیداحا  هطبار  نیا  رد  دهدیم و  خر  ثیدح  نیلعاج  نیباّذک و  يوس  زا  تافالتخا  نیا  زا  یخرب 

. مینکیم يراددوخ  نآ  رارکت  زا  هدمآ ، همجرت  نتم و  رد  نوچ  دنکیم و 
؟ تسیچ خلا ) ّالا ...  مهدئاقع  یف  نییرابخالا  لمع  مدع  نم  هرکذ  ام  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: تفگ هک  تسا  ردص  دیس  لاکشا  نیمراهچ  هب  هراشا 
مامتان تسا  هداد  ام  هب  هماّلع  هک  یتبـسن  میتسه و  یکتم  هنیرقلا  عم  دـحاو  ربخ  ای  هرتاوتم و  ياهربخ  هب  طقف  نامتاداقتعا  رد  اهيرابخا  اـم 

. تسا
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

دنتـسه و داحآ  رابخا  رب  یکتم  عورف  رد  هچ  لوصا و  رد  هچ  اهيرابخا   ) هک تسا  نیا  زین  اـم  داـقتعا  تسا و  همـالع  اـب  قح  هک  تسا  نیا 
: دومرفیم اقباس  هک  مه  یسوط  خیش  بانج  روظنم  دیاش 

. اذک اذک و  انیور  دنیوگیم : مه  نید  لوصا  رد  ینعی  دنتسه  هدّلقم  ءزج  دنشابیم  اهيرابخا  نیمه  هک  نیثدحم  زا  یعمج 
؟ تسیچ خلا ) ةّدعلا ...  یف  خیشلا  مالک  ۀلالد  يوعدف  ناک  فیک  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسین دیعب  تعامج  يرابخا  زا  هلئسم  نیا  نکل  تسا . نالطب  داسف و  تیاهن  رد  نطاب ، رد  دّیس  خیش و  قفاوت  ياعّدا  هک  تسا  نیا 
رابخا مامت  هک  دنتسه  یعّدم  مامت  تحارص  اب  دناهتسیزیم  یسوط  خیش  زا  سپ  اهنرق  هک  مهلاثما ...  ردص و  دیـس  يدابآرتسا و  هک  اریز 

: دیوگب هکنیا  هب  دنکیم  یضار  ار  دوخ  دهدیم و  هزاجا  دوخ  هب  يرکف  زرط  نینچ  هنوگچ  لاح  دنرودصلا ، یعطق  هعبرا  بتک 
هکلب تسا ، هدوب  دّرجم  دحاو  ياهربخ  اهربخ  نیا  هتشاد ، رایتخا  رد  يرتشیب  نئارق  هدوب و  همئا  رصع  هب  رتکیدزن  هک  یسوط  خیش  هدیقع  هب 

. هتسنادیم هنیرقلا  عم  ار  ثیداحا  نیا  زین  وا  هک  دنهدیم  تبسن  يو  هب  یلوا  قیرط  هب 
. دناهتشاد رایسب  ياهاعّدا ...  نیا  زا  اهيرابخا  لاحرههب 

87 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ خلا ) ّهنا ...  هرذعف  ملاعملا : بحاص  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  ملاعم  بحاص  رذع  نایب 
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نینچ قّقحم ، طابنتـسا  هب  ءاکتا  دامتعا و  اب  اهنت  هتـشادن و  شرانک  رد  ار  خیـش  لوصالا  ةدـع  باتک  روبزم  ثحبم  نیودـت  ماـگنه  رد  يو 
. تسا هتفر  تراشا  هتکن  نیا  هب  مه  ملاعم  یشاوح  رد  ردص و  دیس  تاملک  رد  اقافتا  هک  تسا  هدومن  ار  یتواضق 

؟ تسیچ خلا ) ۀمّدقتملا ...  همالک  یف  سیلف  قّقحملا ، اما  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: ینعی درادن  دوجو  دشاب  خیش  دیس و  نایم  قفاوت  داجیا  ددصرد  يو  هکنیا  زا  يرثا  ناشیا  تاملک  رد  هک  تسا  نیا 

قّقحم هکلب  دـنادیمن ، تّجح  ار  يربخ  چـیه  هدوب و  یّلک  بلـس  رادـفرط  يو  هک  دـهد  تبـسن  یـسوط  خیـش  هب  هتـساوخن  ققحم  موحرم 
نادب هدومن و  نیودت  اهباتک  رد  ار  نآ  باحـصا  هک  یثیدح  ره  هک  تسا  دـقتعم  ینعی  تسا . لیـصفت  یئزج و  باجیا  رادـفرط  شدوخ 

، دنشاب نادرگيور  نآ  زا  روهشم  هک  یثیدح  ره  لباقم  رد  دشاب و  هتشاد  يدنس  فعـض  هچرگا  تسا ، تّجح  ثیدح  نآ  دناهدرک  لمع 
هک تسا  یعّدم  ینعی  دنک  هدـیقع  مه  دوخ  اب  زین  ار  خیـش  هک  تسا  نیا  ققحم  دارم  هاگنآ  تسا  شزرا  دـقاف  دـشاب ، دنـسلا  يوق  دـنچره 

تـسا یئزج  باجیا  نامه  رادفرط  هکلب  دنادیمن ، تّجح  ار  هقث  ای  یماما و  لدع  دحاو  ياهربخ  هیلک  تسین و  یّلک  باجیا  رادفرط  خیش 
. یّلک بلس  رادفرط  هن  و  میئوگیم ، ام  هک 

: رگید ترابع  هب 
. یّلک بلس  تابثا  هن  تسا و  یّلک  باجیا  یفن  ددصرد  قّقحم 

؟ تسیچ تاّینابتلا )...  لئاسملا  باوج  یف   ) ترابع رد  نابت  زا  دارم  * 
: هتفگ سوماق  رد  يدابآزوریف  هکنانچنآ 

. ثیثرط ءارق  زا  تسا  ياهیرق  مان  مالغ  نزو  رب  نابت  - 1
. ناّرح فارطا  رد  تسا  ياهیرق  ءات )  ) دیدشت و  ءاب )  ) حتف هب  ای  و  ءات )  ) دیدشت و  ءاب )  ) رسک هب  و  - 2

. دناهتشون هیرق  نآ  رد  ناشیا  هک  تسا  یلئاسم  ای  دناهدیسرپ و  ناشیا  زا  هیرق  نیا  یلاها  هک  هدوب  یتالاؤس  لئاسم  نیا  زا  دارم  و 
88 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ّنا رهاظلا  ّنال  دییقّتلا ، نم  قّقحملا  همهف  اّمم  رهظا  یمامالا  لدـعلا  ربخ  ۀـّیّجحب  خیـشلا  لوق  قالطا  نم  ۀـماّلعلا  همهف  ام  ّنا  فاصنالا  و  - 1
ّنا یلع  هنم  ءانب  ّیمامالا ، لدعلا  ربخ  قلطم  ۀّیجح  یلع  باحـصالا  بتک  یف  ۀنّودملا  تایاورلاب  لمعلا  یلع  عامجالاب  کّسمتی  اّمنا  خیـشلا 
ملف ّالا  و  ۀّیمامالا ، ریغ  نم  ۀّـصاخلا  فئاوطلا  تایاورب  لمعلا  یلع  عامجالا  نم  هاعّدا  ام  اذـک  و  لودـع . رابخا  اهنوک  اهب  مهلمع  یف  هجولا 

يداهلا وه  و  ملاعلا ، هّللا  و  هلّمأت ، خیشلا و  مالک  عجارف  هب ، اولمع  باحـصالا و  هاور  اّمم  ربخلا  نوک  طرتشی  مل  هراتخم و  ناونع  یف  هذخأی 
. باوّصلا یلا 

لمعلا یف  باحصألا  بهذمب  نیریبخ  نیرصاعم  امهنوک  عم  خیـشلا ، يوعد  دّیـسلا و  يوعد  نیب  عفادتلا  اذه  لثم  عوقو  دعبی  ّهنإ ال  ّمث  - 2
بهذـم ءافخ  مدـعب  یلوأ  ۀـّیعرفلا  ۀـلأسملا  ّنأ  عم  اهیف . عامجالا  يوعد  یف  اـمهنیب  فـالتخالا  عقو  ۀـّیعرف  ۀـلأسم  نم  مکف  دـحاولا . ربخب 

دعاوق ۀظحالمب  عامجالا  يوعد  قفتی  دق  معن  صوصخلاب . ابلاغ  اهب  یتفم  بتکلا  یف  ۀنونعم  ۀّیعرفلا  لئاسملا  ّنال  امهیلع ، اهیف  باحـصألا 
. ارابخأ اوحرط  رابخأب و  اولمع  مّهنأ  مهلاح  نم  مولعملا  اّمنإ  مهبتک . یف  ۀنونعم  نکت  مل  ۀّیلوصالا  لئاسملا  و  باحصألا ،

همـالک یف  هب  حّرـص  اـم  یلع  دّیـسلا  هیعّدـی  اـم  یلع  اوحرط ، اـم  فـالخب  مهدـنع ، اـفوفحم  وا  ارتاوتم  هنوک  اولمع  اـمب  مهلمع  هجو  ّلـعلف 
ملعی ماکحألا  مظعم  ّنأ  یلع  رخآ  ماـقم  یف  ّصن  و  ۀـفوفحم . وا  ةرتاوتم  داـحآلا  قیرطب  بتکلا  یف  ۀـعدوملا  راـبخألا  ّنأ  نم  [، 55] مدقتملا

[56 .] ۀمولعملا رابخألا  ةرورضلاب و 
89 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
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( هماّلع قّقحم و  موحرم  نایم  يراصنا  خیش  تواضق  )

هراشا

هتفریذپ و ار  نآ  باحصا  هکنیا  زا  معا  ، ) هدیمهف یماما  لدع  ربخ  ّتیجح  رد  خیـش  مالک  قالطا  زا  هماّلع  هچنآ  هک  تسا  نیا  فاصنا  - 1
ربخ ّتیجح  و   ) تسا هدیمهف  ناشیا  مالک  زا  قّقحم  هک  يدـییقت  زا  تسا  رتکیدزن  باوص  هب  رتراکـشآ و  هن ) ای  دنـشاب  هدروآ  ناشبتک  رد 

: هک تسا  نیا  خیش  مالک  رهاظ  اریز  دناهتشون .) ناشبتک  رد  هدرک و  لوبق  ار  نآ  باحصا  هک  هداد  صاصتخا  ربخ  هب  ار  یماما  لدع 
کّـسمت دشاب  یماما  لداع و  نآ  يوار  هک  يربخ  قلطم  ّتیجح  رب  باحـصا ، بتک  رد  هنّودـم  تایاور  هب  لمع  رب  ءاملع  عامجا  هب  ناشیا 

: هک تسا  نیا  نآ  ّتلع  رابخا و  نیا  هب  ءاملع  لمع  هجو  هک ، تسا  نیا  رب  ینبم  کّسمت )  ) نیا رد  خیش )  ) ناشیا ءانب  هدومن و 
نّودـم رابخا  ّتیجح  ّتلع  یتقو  تسا  نشور  دنتـسه ، لداع  هک  دـناهدش  رداص  ینیلقان  تاور و  زا  هک  دنتـسه  يرابخا  روبزم  رابخا  نوچ 

هدومن و يّدـعت  بتک  رد  راـبخا  زا  دـیاب  سپ  دـشاب ، تسا  یماـما  لداـع و  نآ  يوار  هکنیا  ندوـب و  دـحاو  ربـخ  سفن  باحـصا  بتک  رد 
. ار باحصا  بتک  رد  نّودم  رابخا  صوصخ  هن  دنادیم ، تّجح  تسا  یماما  لداع و  شلقان  هک  ار  يربخ  ره  ناشیا  میئوگب 

: هکنیا رب  ینبم  دومن  اعّدا  ار  نآ  خیش  هک  یعامجا  نینچمه  و 
: میئوگیم دنراد ، رابخا  نیا  ّتیجح  رب  عامجا  هدومن و  لمع  دنتسین  یماما  هعیش و  هک  يرگید  فئاوط  هّصاخ و  قرف  تایاور  هب  باحصا 

دروم شیوار  هک  يدـحاو  ربخ  ره  اذـل  تسا و  هدـش  رداص  ّقثوم  يدارفا  زا  روکذـم  رابخا  هک  دـنادیم  نآ  لولعم  خیـش  ار  روبزم  عامجا 
: هک تسا  نیا  قّقحم  مالک  زا  تسا  رتتسرد  هماّلع  هدومرف  هکنیا  راهظتـسا و  نیا  رب  ام  دـهاش  و   ) تسا تّجح  ناـشیا  رظن  زا  دـشاب  قوثو 

يو هدـیقع  رگا  ّالا  و  تسا ) هدرک  باختنا  ار  دـحاو ) ربخ  ّتیجح   ) ناونع رابخا  هب  لـمع  رد  شکلـسم  دوخ و  راـیتخا  يارب  خیـش  موحرم 
سپ دومنیم . جرد  نآ  رد  ار  بولطم  دیق  دوب  مزال  هکلب  دادیم ، رارق  دحاو  ربخ  قلطم  ار  ناونع  دیابن  دوبیمن ، دـحاو  ربخ  قلطم  ّتیجح 

هب هدننکتیاده  هک  تسوا  تسا و  روما  هب  ملاع  یلاعت  يادخ  دـیئامن ، لّمأت  نآ  رد  نک و  هعجارم  ناشیا  مالک  هب  ام  راتفگ  قدـص  تهج 
. تسا حیحص  هار 

90 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( دیس خیش و  ياعّدا  نایم  فالتخا  زا  داعبتسا  عفر  )

: دیامرفیم سپس  - 2
رد عامجا  هب  لئاق  یکی  دـحاو و  ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  یعّدـم  یکی   ) تسین نهذ  زا  رود  خیـش  دّیـس و  ياعّدا  نایم  یفالتخا  نینچ  عوقو 

. دندحاو ربخ  هب  لمع  رد  ءاملع  باحصا و  مارم  هب  هاگآ  رصاعم و  ود  ره  هک  یتروص  رد  دحاو ،) ربخ  ّتیجح  مدع 
مکح  ) هیعرف هلئـسم  هکنیا  اب  تسا . هدوب  فالتخا  دروم  نآ  رد  عامجا  ياعّدا  رد  راوگرزب  ود  نیا  ناـیم  هک  ياهّیعرف  لـئاسم  اـسبهچ  سپ 

. نانآ يارب  یلوصا ) هلئسم  زا   ) تسا رتراوازس  راوگرزب  ود  نیا  يارب  نآ  رد  باحصا  رظن  يأر و  ندنامن  ناهنپ  رد  یهقف )
هدومن و رکذ  یّلک  روطب  ار  هلئـسم  هکنیا  هن  ، ) دـناهداد يوـتف  اـهنآ  صوـصخ  هب  ءاـهقف  هدـش و  ناوـنع  بتک  رد  اـبلاغ  یعرف  لـئاسم  اریز 

(. یلک مکح  ای  تسا و  عامجا  دروم  ّصاخ  مکح  هک  دیاین  تسد  هب  نآ  زا  هک  يوحن  هب  دنشاب  هدرک  حرطم  نآ  لابند  هب  زین  ار  یعامجا 
یهقف بتک  رد  هّیهقف  لئاسم  دنچره   ) هتفرگ تروص  باحـصا  دزن  تباث  هیلک  دعاوق  هظحالم  هب  ياهلئـسم  رب  عامجا  ياعّدا  یهاگ  هچرگا 

و تسا . هدـماین  نایم  هب  اهنآ  زا  يرکذ  هدـیدرگن و  ناونع  بتک  رد  اساسا  یلوصا  لئاسم  هکیلاحرد  هدـش ) ناونع  صاـخ  یئزج و  روطب 
روـط هب  هکنآ  نودـب  ، ) دـننکیم حرط  ار  اـهنآ  زا  یخرب  لـمع و  يراـبخا  هب  هک  تسا  نیا  تسا  موـلعم  ءاـملع  باحـصا و  لاـح  زا  هچنآ 

: نیاربانب دشاب ) زرحم  رابخا  نیا  كرت  ّتلع  ای  لمع و  تهج  صخشم 
هب دـشاب ، هدوب  اهنآ  هب  نیلماـع  دزن  نیقی  ملع و  دـیفم  نئارق  اـب  ناـشندوب  هارمه  اـی  ندوب و  رتاوتم  هلومعم ، راـبخا  هب  ناـشلمع  ّتلع  دـیاش 
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: هک درک  حیرصت  شمالک  رد  دومن و  ار  نآ  ياعّدا  دیس  هچنآ  رب  انب  دناهدوبن  نینچ  هک  هحورطم  ثیداحا  رابخا و  فالخ 
ناشتّحـص رب  تلـالد  هک  تسا  ینئارق  هارمه  اـی  دـنارتاوتم و  اـی  عـقاو  رد  نکل  تسا ، نینچ  اـتروص  داـحآ  قـیرط  هب  بتک  رد  دراو  راـبخا 

مولعم و رابخا  لقن  هلیـسو  هب  نینچمه  ترورـض و  تهادب و  هطـساو  هب  ماکحا  مظعم  هک  دومن  حیرـصت  رگید  ّلحم  ماقم و  رد  و  دنکیم .
. دوشیم لیصحت  یعطق ،

91 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

رخآلا نود  امهدـحا  یف  لمعلا  طرـش  دـقف  فافتحالا  رتاوتلا و  مدـع  یف  امهکارتشا  عم  اوحرط  ام  اولمع و  ام  نیب  قراـفلا  نوک  لـمتحی  و 
اهنارتقـال راـبخألاب  مهلمع  نوک  لاـمتحا  نع  باوـجلا  نم  [، 57] مّدـقتملا همالک  یف  هب  حّرـص  ام  یلع  هّرـس  سّدـق  خیـشلا  هیعّدـی  ام  یلع 

. نئارقلاب
. دحاولا ربخب  لماعلا  یلع  راکنالا  دّدش و  مّهناب  دّیسلا  حیرصت  هجولا  نم  هانرکذ  ام  بسانی  معن ال 

: هلوقب مّدقتملا  همالک  یف  خیشلا  هیلإ  راشا  ام  هیف : هجولا  ّلعل  و 
یلع هنم  ۀیشاح  یف  ملاعملا  بحاص  اذه  دعبتسا  و  اهفالخ ) انباحـصا  يور  یّتلا  لئاسملا  یف  نوفلاخملا  اهاور  یّتلا  رابخألا  یف  اوعنم  مّهنا  )

: خیشلا نع  هاکح  ام  دعب  ملاعملا ، شماه 
یف اهءافتنا  مهدـنع و  ۀـلادعلا  طارتشا  ّنأل  مهیفلاخم ، تایاور  یلإ  هفرـص  لقعی  داحآلا ال  راـبخأب  ۀـّیمامالا  لـمع  راـکناب  فارتعـالا  ّنأـب  »

. یهتنا هنووری ،» ربخب  لمعلا  یفن  یف  ۀغلابملل  هجو  الف  اهنع ، بارضإلا  یف  فاک  مهریغ 
ّالإ لمعن  ّانأب ال  کلذ  یف  اولاتحاف  يوارلا ، قسفب  حیرـصتلا  مهنکمی  ماقم ال  یف  هب  نّنجتلل  بهذملا  اذه  راهظإ  نوکی  نأ  نکمی  ّهنأ  هیف : و 

خیشلا ةرابع  یف  و  نوعطم . ریغ  ۀیاور  ناک  نإ  یّنّظلا و  ربخلاب  لمعلا  یلع  اندنع  لیلد  و ال  نئارقلاب ، وا  رتاوتلاب  هقدصب  عطقلا  انل  لصح  امب 
. مهموصخ عم  ةرظانملا  ةروصب  دّرجملا  ربخلاب  لمعلل  خویشلا  راکنإ  ّصخ  ثیح  کلذ  یلا  ةراشإ  ۀمّدقتملا 

: همجرت
( لامتحا کی  )

: هحورطم ثیداحا  هلومعم و  رابخا  نایم  قراف  هک  دراد  لامتحا  و 
. تسا هلومعم ) رابخا   ) يرگید رد  طئارـش  نیا  دوجو  یکی و  رد  لمع  طرـش  نادقف  هنیرق ، نتـشادن  رتاوت و  مدـع  رد  ناشکارتشا  دوجو  اب 

اهنآ نیلقان  درادن و  دوجو  هحورطم  رابخا  رد  طرش  نیا  هکنآ  لاح  دناهدش و  تیاور  لداع  یماما و  تاور  هطساو  هب  هلومعم  رابخا  ینعی  )
نارتقا و لمعلا  هجو  دـیاش  هک  لامتحا  نیا  باوج  رد  شقباس  مالک  رد  خیـش  موحرم  هک  هچنآ  رب  انب  دنتـسین .) دامتعا  دروم  هدوبن و  قثاو 

. دندومن حیرصت  نادب  هداد و  خساپ  نینچ  دشاب ، هنیرق  نادقف  كرت  ّتلع  هنیرق و  هب  فافتحا 
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( كاردتسا )
ار دحاو  ربخ  هب  لمع  ادیدش  ءاملع  هکنیا  هب  دّیس  حیرصت  اب  خیـش ) دّیـس و  مالک  نایم  عمج  يارب  هیجوت   ) میدومن رکذ  ار  نآ  ام  هچنآ  هلب :

راوگرزب ود  نیا  نایم  عمج  زا  عنام  روکذـم  ترابع  و   ) درادـن بسانت  دـننادیم ،) سایق  هب  لمع  لـثم  ار  نآ  هب  لـمع  و   ) دـناهدومن راـکنا 
(. تسا

( دّیس مالک  هیجوت  )
: دومن هراشا  نآ  هب  لیذ  حرش  هب  یلبق  مالک  رد  خیش  هک  دشاب  یهجو  نامه  راکنا )  ) نیا رد  هجو  دیاش 

عنم هدـش  تیاور  اهنآ  فالخرب  زین  هّیماما  بناج  زا  هک  یلئاسم  رد  هماع )  ) هعیـش نیفلاخم  هک  يرابخا  هب ) لمع   ) زا باحـصا )  ) ناشیا هک 
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. دناهدومن
( روکذم هیجوت  زا  ملاعم  بحاص  داعبتسا  )

لمع راکنا  هب  فارتعا  : ) هک دومن  تیاکح  خیـش  زا  هکنآ  زا  دـعب  ملاعم  هیـشاح  رد  ار  هیجوت )  ) نیا تسا  هدرمـش  دعبتـسم  ملاعم  بحاـص 
ندوب یفتنم  باحـصا و  رظن  زا  تلادـع  طارتشا  هکنآ  هچ  دـشاب ، هعیـش  نیفلاخم  تایاور  هب  رظان  هک  تسین  لوقعم  داحآ ، رابخا  هب  هّیماما 

« هماـع  » فـالخ لـها  ربـخ  یفن  رد  هغلاـبم  يارب  یهجو  رگید  سپ  تسا ، یفاـک  راـبخا  نیا  زا  ندـنادرگ  يور  رد  دوخ  تاور  نیا  رد  نآ 
(. درادن دوجو 

( ملاعم بحاص  داعبتسا  هب  يراصنا  خیش  خساپ  )
: هک دراد  دوجو  لاکشا  نیا  ملاعم  بحاص  ریرقت  نایب و  نیا  رد 

هدوب یماقم  رد  نآ ، هطساو  هب  دوخ  نتشادهگن  ظوفحم  رطاخ  هب  رهاظ ) بسح  هب  دحاو  ربخ  قلطم  راکنا   ) بهذم نیا  راهظا  تسا  نکمم 
دحاو ربخ  ّتیجح  مدـع  ار  حرط  ّتلع  اهنآ  لباقم  رد  اذـل  تسا و  هتـشادن  ناکما  ناشیا  رب  فالخ  لـها  تاور  قسف  هب  حیرـصت  هک  تسا 

زا دوش و  لصاح  ام  يارب  نئارق  ای  رتاوت و  هطـساو  هب  شقدص  هب  عطق  هک  يربخ  هب  رگم  مینکیمن  لمع  ام  هک : دنتـشادیم  راهظا  هتـسناد ،
. دشابن نوعطم  نآ  يوار  هچرگا  درادن  دوجو  یّنظ  ربخ  هب  لمع  زاوج  رب  یلیلد  ام  رظن 

رابخا هب  تبسن  خویش  راکنا  هکنیا  هب  تسا  ياهراشا  تسا ) نیفلاخم  رابخا  صوصخ  راکنا  دروم  رابخا  هکنیا  رد   ) خیـش یلبق  ترابع  رد  و 
. تسا هتشاد  هّجاحم  هرظانم و  دوخ  نانمشد  اب  هک  هداد  صاصتخا  يدروم  صوصخ  هب  ار  دحاو 
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لئاسملا حیرشت 

؟ هتفرگ تروص  لوصالا  ةدع  رد  یسوط  خیش  مالک  زا  ییاهتشادرب  هچ  یّلک  روط  هب  * 
: هلمج زا  تسا  هدش  تشادرب  عون  هس 

: دنیوگیم هک  نییرابخا  زا  یخرب  ملاعم و  بحاص  تشادرب  - 1
. دننادیم تّجح  ار  دّرجم  دحاو  ربخ  هن  هنیرقلا و  عم  دحاو  ربخ  ود  ره  هدوب و  یظفل  خیش  دیس و  نایم  عازن 

خیـش یّلک و  بلـس  هب  لئاق  دّیـس  هک  ّدـح  نیا  رد  هن  یهتنم  تسا ، يونعم  دیـس  خیـش و  نایم  عازن  دـیوگیم : هک  لّوا  قّقحم  تشادرب  - 2
. تسا لیصفت  هب  لئاق  رگید  ترابع  هب  تسا و  یئزج  بلس  باجیا و  رادفرط  خیش  هکلب  دشاب ، یّلک  باجیا  رادفرط 

. یّلک بلس  باجیا و  وحن  هب  مهنآ  هدوب  یقیقح  دّیس  خیش و  عازن  دیوگیم : هک  هماّلع  تشادرب  - 3
اّما تسا ، تجح  هقث ، ای  یماما و  لداع  دحاو  ياهربخ  مامت  دیوگیم  خیش  تسین و  تجح  يدّرجم  دحاو  ربخ  چیه  دیوگیم : دیس  ینعی 

 ... باحصا ریغ  ای  دناهدومن و  لمع  اهنآ  هب  هدرک و  نیودت  ار  اهنآ  باحصا  هک  يرابخا  نایم  دهدیمن  لیصفت 
؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  رد  خلا ) فاصنالا ...  و   ) ترابع زا  دارم  * 

هدـیمهف ار  قالطا  هک  خیـش  ترابع  زا  همالع  تشادرب  هک  تسا  نیا  فاـصنا  دـیامرفیم : هک  تسا  يرواد  ماـقم  رد  يراـصنا  خیـش  ناـیب 
. تسا هدیمهف  نآ  زا  ار  دییقت  هک  قّقحم  تشادرب  هن  تسا و  تسرد 

؟ تسیچ يراصنا  خیش  رظن  هب  بلطم  ّرس  * 
: لالدتسا ماقم  رد  هک  یسوط  خیش  هک  تسا  نیا 

. تسا هدومن  کّسمت  ۀنّودملا  تایاوّرلاب  لمعلا  یلع  باحصألا  عامجا  رب  - 1
يارب تسا . هدومن  عامجا  ياعّدا  اهیحطف ) اهیفقاو و  لثم   ) هقث اّما  هیماما  ریغ  زا  ياهّصاخ  فئاوط  تایاور  هب  باحـصا  لمع  رب  اـی  و  - 2
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نیا هک  تسا  نیا  خیـش  دارم  رگید  ترابع  هب  تسا . طانم  حـیقنت  ماـقم  رد  هکلب  دـشابیمن  لـئاق  یتیعوضوم  لـمع ، رب  عاـمجا  ناونع  نیا 
. مّمعت ۀّلعلا  طانملا و  میئوگیم : دشاب  نینچ  نیا  هک  یتروص  رد  ریغ و  هدوب و ال  يوار  تقاثو  تلادع و  رطاخ  هب  باحصالا  لمع 

. هن ای  دنشاب  هدرک  لمع  نادب  باحصا  هچ  تسا  تّجح  دشاب ، هقث  ای  لدع و  یماما  نآ  يوار  هک  یثیدح  ره  سپ 
؟ دراد قوف  بلطم  رب  یهاوگ  هچ  خیش  بانج  * 

: دراد دوجو  يراصنا  خیش  هدومرف  نیا  رب  دهاش  ود 
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[58 :] دومرف هلئسم  ناونع  رد  فلا :

ص94 ج5 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ۀمامالاب نیلئاقلا  انباحصا  قیرط  نم  ادراو  ناک  اذإ  دحاولا  ربخلا  ّنا  وهف  بهذملا  نم  هترتخا  ام  اّما  و 

. ۀّمئألا نع  وا  یبّنلا  نع  ایورم  کلذ  ناک  و  - 2
. هتیاور یف  نعطی  نّمم ال  ناک  و  - 3

. هب لمعلا  زاج  هلقن و ...  یف  ادیدس  نوکی  و  - 4
، تفگ ققحم  هک  دوب  نیا  خیش  راتخم  رگا  هکنآ  لاح  تسین و  راک  رد  باحصالا  نیودت  باحـصالا و  لمع  زا  تبحـص  ناونع  نیا  رد  و 

. دومنیم نایب  ار  شروظنم  ثحب  ناونع  رد 
دوخ رد  هاگنآ  تسا ، هداد  يرگید  ياوتف  یـسوط  خیـش  بانج  یئاوتف و  ءاهقف  روهـشم  هک  دراد  دوجو  ناوارف  دیهـش  هعمل  حرـش  رد  ب -

هجیتن رد  تسین ، باحصالا  لمع  خیشلا  دنع  كالم  سپ  تسا . خیش  دوخ  شور  ساسا  رب  نیا  هکنیا ، هب  هدش  هراشا  یشاوح  رد  ای  نتم و 
. تسا هماّلع  اب  قح 

؟ تسیچ خلا ) لثم ...  عوقو  دعبی  ّهنا ال  ّمث   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
ياعدا کیره  هک  تسین  دیعب  کلذعم  دناهتسیزیم  نامز  رـصع و  کی  رد  هعیـش و  بهذم  زا  رادمان  هیقف  ود  دّیـس  خیـش و  هک  تسا  نیا 
ياعّدا خیـش  دحاو و  ربخ  ّتیجح  مدع  رب  دشاب  هدومن  عامجا  ياعّدا  دّیـس  ینعی  دنـشاب  ضراعتم  عفادتم و  مه  اب  هک  دشاب  هدومن  یعامجا 

ضراعتم عامجا  ود  هلئـسم  کی  رد  راوگرزب  ود  نیا  ییانبم  هچ  يور  هک  تسا  نیا  لاؤس  اذل  و  دحاو ، ربخ  ّتیجح  رب  دـشاب  هدرک  عامجا 
؟ دناهدومن اعّدا  ار 

: دیامرفیم روکذم  لاؤس  هب  خساپ  رد  يراصنا  خیش  هک 
هّداضتم تاعامجا  نیا  زا  ناراوگرزب  نیا  لاثما  بتک  رد  هک  ارچ  تسین ، دیعب  ییاهتیصخش  نینچ  زا  ندرک  عامجا  ياعّدا  هنوگنیا  الّوا :

. دوشیم هدید  رایسب 
زا هّیهقف ، هّیلمع و  هّیعرف  لئاسم  هکنیا  اب  نآ  بوجو  مدع  رب  عامجا  یعّدم  يرگید  هدش و  هعمج  بوجو  رب  عامجا  یعّدم  یکی  لثملا  یف 

ضراعتم تاعامجا  ياعّدا  اهنیا  نکل  تسا ، هدوب  نّودـم  بتک  رد  حـقنم و  مه  باحـصا  ياواتف  هدوب و  حرطم  نانآ  نامز  زا  لـبق  ناـمز 
. دناهدومن

نونعم عقوم  نآ  ات  هک  دـحاو  ربخ  ّتیجح  هلئـسم  هلمج  زا  هیلوصا ، لئاسم  هب  دـسر  هچ  تسا ، هدوب  نینچ  هّیعرف  لئاسم  رد  هک  یتقو  لاـح 
لوصالا ةّدع  یلوصا ، باتک  نیمود  دّیـس و  ۀـعیرذلا  باتک  یلوصا ، لصفم  باتک  نیلّوا  هکلب  هدـشن ، عقاو  ثحب  یجاّلح و  دروم  هدوبن و 

؟ ارچ تسین . دیعب  ضراعتم  عامجا  ود  ياعّدا  طیارش  نیا  رد  اذل  تسا و  خیش 
باحصا هک  هدوب  هنوگ  نیدب  هدیسریم  راوگرزب  ود  نیا  تسد  هب  هعیش  ناگرزب  باحصا و  زا  هچنآ  اریز 
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. دناهدومن ّدر  ار  رگید  یخرب  هدرک و  لمع  ثیداحا  زا  یخرب  هب 
. مینادیمن تسیچ ، ناشدّرلاهجو  ای  اهنآ و  لمعلا  هجو  هکنیا  اّما :

: دیاش میئوگیم  هدز ، هیجوت  هب  تسد  انبم  ود  ره  هیاپ  رب  هجیتن  رد 
. تسا هدوب  هیعطقلا  ۀنیرقلا  عم  دحاو  ای  رتاوتم و  ثیداحا  زا  هتسد  کی  هک  هدوب  نیا  لمعلا  هجو  - 1

میئوگب هکنیا  ای  و  تسا . راگزاس  دّیـس  يانبم  اب  قوف  هیجوت  هک  تسا  هدوب  دّرجم  دـحاو  ربخ  رابخا ، یخرب  هک  هدوب  نیا  حرطلا  هجو  و  - 2
: دیاش

ضعب نآ  و  دناهدومن ، لمع  باحـصا  اذل  هدوب و  طئارـشلا  عماج  دحاو  ربخ  لمع ، دروم  ضعب  نآ  هک  دـشاب  نآ  حرطلا  لمعلا و  هجو  - 1
. تسا راگزاس  خیش  يانبم  اب  روکذم  هیجوت  هک  هدش ، عقاو  باحصا  ضارعا  دروم  اذل  هدوب و  ّتیجح  طیارش  دقاف  دحاو  ربخ  هحورطم ،

. درادن ّتیولوا  يرگید  رب  کیچیه  هدوب و  لمتحم  هیجوت  ود  ره  هکنیا  هتکن :
؟ تسیچ ۀظحالمب )...  عامجالا  يوعد  قفتی  دق  معن :  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دوخ و  هیجوت  رب  تسا  خیش  هرصبت 
لمع تدش ، هب  هعیش  ءاملع  باحصا و  هکنیا  هب  هدومن  حیرصت  يو  هک  ارچ  دشابیمن ، راگزاس  یضترم  دیـس  تاحیرـصت  اب  ام  هیجوت  نیا 

یسوط خیش  رگا  لاح  تسا . باحصا  تاحیرـصت  هب  دنتـسم  دّیـس  عامجا  ياعّدا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دناهدومن . راکنا  ار  دحاو  ربخ  هب 
. دشاب دّیس  بناج  هب  قح  دیاب  سپ  هدینش ، ار  قوف  راکنا  اهنآ  نابز  زا  دّیس  یلو  هدید ، ار  رابخالا  ضعب  هب  باحصالا  لمع 

؟ تسیچ اولمع )...  امب  مهلمع  هجو  ّلعلف   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: دیوگیم خیش  هک  ارچ  دربیمن ، دیس  بناج  هب  ار  قح  مه  قوف  هرصبت  هک : تسا  نیا 

هّماع اب  همـصاخم  ماقم  رد  راکنا  تّدـش  نیا  نکل  دـناهدرکیم و  راکنا  تّدـش  هب  ار  داحآ  رابخا  هب  لـمع  باحـصا  هک  مراد  لوبق  زین  نم 
. تسا هدوب 

بناج زا  هک  یتروص  رد  مهنآ  تسا  هدوب  نیفلاخم  زا  اهنآ  نایوار  هک  دـناهدرک  عنم  ار  يرابخا  هب  لـمع  اـم  باحـصا  رگید : تراـبع  هب 
. تسا هدش  لقن  نانآ  تالوقنم  ّدض  ام  باحصا 

؟ تسیچ ملاعملا )...  بحاص  دعبتسا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
. ار یسوط  خیش  يراصنا و  خیش  هیجوت  تسا  ملاعم  بحاص  ندرمش  دیعب 

رد هعیش  نییلوصا  میئوگیم : ام  دشاب  هّماع  رب  ّدر  راکنا  تدش  نیا  زا  اهقف  دارم  رگا  هک : ارچ  تسا  دّیـس  اب  قح  هک  تسا  هدش  یعّدم  يو 
تّجح ناشلوق  دنقـساف و  نیفلاخم  ام  رظن  زا  تسین و  تّجح  قساف  لوق  سپ  دشاب ، لداع  دیاب  يوار  دنیوگیم : ربخ  ّتیجح  طئارـش  باب 

ّدر يارب  طیارش  نیا  لاح  تسین 
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: نیاربانب درادن  هغلابم  همه  نیا  هب  مه  يزاین  دنکیم و  تیافک  هّماع  تایاور 
زا دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  دوخ  دناهدرک  راکنا  ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  تّدـش  تّدـح و  اب  هدـحیلع و  روط  هب  کیره  هکنیا  زا 

. تسین تّجح  قلطم  لوق  هب  هّیماما  رظن 
؟ تسیچ خلا ) بهذملا ...  اذه  راهظا  نوکی  نا  نکمی  ّهنا  هیف  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هکنیا هب  ملاعم  بحاص  رظن  هب  تسا  خیش  خساپ 
هدـحیلع روط  هب  رگا  اـم  باحـصا  هک ، تسا  نیا  نآ  هدومن و  تلفغ  هتکن  کـی  زا  تسا  هدز  قوف  ضارتعا  هب  تسد  هک  ملاـعم  بحاـص 
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؟ ارچ تسا ، هدوب  یعرش  هلیح  يزاسهراچ و  رکم و  يور  زا  دناهدز ، دحاو  ربخ  هب  لمع  راکنا  هب  تسد 
ربخ اذه  دناهتفگیم : تسا  دـساف  امـش  تیاور  يوار  دـنیوگب  تحارـص  اب  دناهتـسناوتیمن  هدوب و  هماع  اب  ناشنخـس  يور  نوچ  هک  اریز 

. هب لمعن  نحن ال  دحاو و 
راکنا ار  دحاو  ربخ  هب  لمع  زگره  هّیماما ، تایاور  هب  لمع  ماقم  رد  یلو  هدشیم  هتفگ  نیفلاخم  اب  هّجاحم  ماقم  رد  هک  هدوب  ینخـس  ینعی 

. دناهدومنن
؟)...  هنووری ربخب  لمعلا  یفن  یف  ۀغلابملل  هجو  الف   ) دومرف ارچ  * 

هک يرابخا  هب  هدـش و  هدیـشک  عقاو  اب  تفلاخم  هب  نارگید  اسبهچ  دـنیوجن  کّسمت  نآ  هب  رگا  هک  تسا  زاین  دروم  ییاـج  رد  هغلاـبم  اریز 
. دنیامن لمع  دننک ، لمع  دیابن 

شیپ شیارب  لـمع  زاوـج  مّهوـت  یـسک  دـشابن  دوـجوم  فـالخ  لـها  تاور  رد  رما  نیا  هدوـب و  تلادـع  لـمع  طرـش  یتـقو  تسا  نشور 
هب لمع  كرت  رد  هزادنا  زا  شیب  رارصا  روبزم و  هغلابم  نودب  دناهدومن ، لقن  هّیماما  باحصا  هک  یتایاور  هب  تبـسن  هکنآ  لاح  و  دیآیمن ،

: میئوگب دیاب  رطاخ  نیدب  دوشیمن  لصاح  ضرغ  اهنآ ،
دّیس نوچمه  دیاب  زین  ار  خیـش  بیترت  نیا  هب  هدش و  لقن  هعیـش  قیرط  زا  هک  تسا  يدحاو  رابخا  هب  لمع  نامه  ءاملع  راکنا  زا  خیـش  دارم 

. داد رارق  دحاو  ربخ  ّتیجح  نیفلاخم  هرمز  رد 
؟ تسیچ هب )...  نّنّجتلا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: لاح دنیامنیم . ظفح  بیسآ  زا  ار  نتشیوخ  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  یتلآ  رپس و  يانعم  هب  ۀّنج )  ) هک تسا  نیا 
. دنتفرگیم راک  هب  دوخ  تینما  تهج  رد  ار  نآ  هدشیم  نیفلاخم  دنزگ  بیسآ و  زا  اهنآ  تمالس  ببس  روکذم  بهذم  راهظا  نوچ 

97 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

لمحب نکمی  امهنیب  عمجلا  و  ّیلمع ، عامجإ  هّرـس  سّدـق  خیـشلا  هاعّدا  ام  و  ّیلوق ، هّرـس  سّدـق  دّیـسلا  هاعّدا  يذـّلا  عامجإلا  ّنأ  لصاحلا  و 
نم هنوضری  ـال  اـم  یف  ةدراولا  تاـیاورلا  عفد  یف  لاـمتحالا  نم  اـنرکذ  اـم  یلع  مهلوق  لـمحب  مهدـنع و  ۀـنیرقلاب  ّفـتحا  اـم  یلع  مهلمع 
عقو یّتلا  ۀـهجلا  لجأ  نم  لمجم  لمعلا  ّنأل  لمعلا ، رهاظل  افلاخم  سیل  لّوألا  لمحلا  و  لوقلا ، رهاظل  فلاخم  یناثلا  لـمحلا  و  بلاـطملا .

. اهیلع
ام یلع  اّمإ  عنملا  دّیـسلا  مهنع  یکح  نم  لوق  لمح  نم  ّدـب  الف  [. 59] یتأیـس امک  لّوألا ، لمحلا  داسفب  دهـشت  نئارقلا  ّنأ  فاصنإلا  ّنأ  ّالإ 

بـسنلا یمولعم  ۀعامج  مهنوک  نم  خیـشلا  هرکذ  ام  یلع  اّمإ  و  يوارلا ، قسفب  اهّدر  مهنکمی  یّتلا ال  نیفلاخملا  رابخأ  عفد  ةدارإ  نم  انرکذ 
. عامجإلاب مهتفلاخم  حدقی  ال 

ّنإف ناـنیمطالا ، دّرجم  وه  راـبخألا  قدـص  یف  هاـعّدا  يذـّلا  ملعلا  نم  هّرـس  سّدـق  دّیـسلا  دارم  ّنأ  وه  رخآ و  هجوب  اـمهنیب  عمجلا  نکمی  و 
ملعلاب اندارم  ّنأ  [ 61] نییرابخألا ضعب  یعّدا  يذـّلا  وه  و  [، 60] سفنلا نوکـس  یـضتقا  ام  ّهنأ  ملعلا  فیرعت  یف  هّرـس  سّدق  هنع  ّیکحملا 

. اسأر لامتحالا  لبقی  يّذلا ال  نیقیلا  ال  ینعملا ، اذه  وه  رابخألا  رودصب 
عامجإلا وأ  ۀّنـسلا  وأ  باتکلا  ۀقفاوم  یه  و  الّوأ ، اهرکذ  یّتلا  عبرألا  نئارقلا  نع  اهدّرجت  نئارقلا  نع  رابخألا  هذـه  دّرجت  نم  خیـشلا  دارمف 

قوثولل ۀبجوملا  ۀّیجراخلا  رومالا  یه  اهب  رابخألا  رثکأ  فافتحا  ۀمّدقتملا  هترابع  یف  یعّدا  یّتلا  نئارقلا  نم  دّیـسلا  دارم  و  لقعلا ، لیلد  وأ 
لمعلل مهراکنإ  یلع  دحاولا  ربخب  لمعلل  ۀّیمامإلا  راکنإ  لمحیف  ذئنیح  و  امهیلإ ؛ اهنوکر  امهب و  سفنلا  نوکـس  ینعمب  ۀیاورلاب  وأ  يوارلاب 

. نوفلاخملا هلوقی  ام  یلع  هقدصب  ناحجر  لوصح  دّرجمل  وأ  ادّبعت ، هب 
هنوک يوارلا و  ۀقاثو  دّرجمب  ول  سفنلا و  نوکسل  بجوملا  ربخلا  نم  دیزأ  یلع  عامجإلا  يوعد  خیشلا  مالک  نم  حضّتی  مل  ّهنأ  فاصنإلا  و 
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. هتیاور یف  نعطی  مل  هلقن  یف  ادیدس 
یف هّرـس  سّدق  دّیـسلا  حیرـصت  ۀظحالم  عم  اصوصخ  امهّرـس ، سّدـق  دیـسلا  خیـشلا و  یمالک  نیب  عمجلا  هوجو  نسحأ  هجولا  اذـه  ّلعل  و 

[62 .] کلذ راکناب  مدقتملا  همالک  یف  هّرس  سّدق  خیشلا  حیرصت  و  ۀفوفحم ، وأ  ةرتاوتم  رابخألا  رثکأ  ّنأب  همالک 
98 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( خیش دیس و  لوق  نایم  عمج  رد  مالک  لصاح  )

هراشا

مامت دشابیمن و  تّجح  دحاو  ربخ  ءاملع  مامت  عامجا  هب  : ) هدومرف ینعی  تسا . یلوق  دومن . اعّدا  دّیـس  هک  ار  یعامجا  هکنیا : مالک  لصاح 
لمع دـحاو  ربخ  هب  قافتالاب  ءاملع  مامت  : ) هدومرف ینعی  تسا . یلمع  دومن ، اعّدا  خیـش  هک  ار  یعاـمجا  و  دـنراد ) قاـفتا  لوق  نیا  رب  اـهنآ 

: ود نیا  نایم  عمج  و  دننکیم ،)
. دشاب تسد  رد  ربخ )  ) نآ تّحص  رب  هنیرق  هک  ییاج  رد  دحاو  ربخ  هب  تسا  ءاملع )  ) لمع لمح  اب  - 1

تیاضر و دروم  هک  يروما  لـقن  هب  عجار  نیفلاـخم ، قیرط  زا  دراو  تاـیاور  عفد  رد  هک  یلاـمتحا  زا  اـم  هچنآ  هب  ناـشلوق  لـمح  اـب  و  - 2
يربخ روظنم  دـحاو ، ربخ  ّتیجح  مدـع  رب  تسا  عامجا  دـنیوگیم : هک  راوگرزب  ود  نیا   ) ینعی دـشابیم . تسین ، هّیماما  ءاملع  يدونـشخ 

( تسا يدیق  نینچ  دقاف  هک   ) ءاملع لوق  رهاظ  اب  یمّود  لمح  و  دـشاب .) هعیـش  دـعاوق  لوصا و  فالخرب  یبلاطم  لقن  رب  لمتـشم  هک  تسا 
، نآ زا  تسا و  لمجم  نکل  درادن  نابز  ظفل ،) لثم   ) لمع اریز  درادـن ، یفلاخت  چـیه  ناشیا  لمع  رهاظ  اب  یلّوا  لمح  نکل  تسا ، فلاخم 

هنیرق هک  يدروم  ینعی  هدش  دای  تروص  نامه  رب  ار  لمع  هک  تسین  دـیعب  سپ  دومن . مولعم  ناوتیمن  هدـش  عقاو  نآرب  لمع  هک  ار  یتهج 
. دوشیم عفد  راوگرزب  ود  نیا  مالک  نایم  یفانت  بیترت  نیا  هب  مینک و  لمح  هتشاد ، دوجو  ربخ  تّحص  رب 

( روکذم عمج  داسف  رد  خیش  فاصنا  )
هک ار  یلوق  عامجا  هک  میریزگان  سپ  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  هکنانچ  دهدیم ، تداهـش  لوا  لمح  داسف  رب  نئارق  هک  تسا  نیا  فاصنا  اّما 

: هدومن لقن  دیس  موحرم 
نوـچ نکل  تـسا ، راـبخا  هنوـگ  نـیا  زا  لـمع  عـفد  نـیعمجم  دارم  میئوـگب ، هدرک  لـمح  هدیـسر  نیفلاـخم  بناـج  زا  هـک  يراـبخا  رب  اـی 

. دناهتشاد روذعم  اهنآ  هب  لمع  زا  ار  دوخ  هلیح  نیا  اب  هدش و  رکنم  ار  دحاو  ربخ  اجکی  دننک  اهنآ  يوار  قسف  هب  حیرصت  دناهتسناوتیمن 
ناشبـسن نوچ  نیلئاق  نیا  تفلاخم  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  مینک و  لمح  تسا  هدومرف  نایب  یـسوط  خیـش  هک  یلمحم  رب  ار  نآ  دـیاب  اـی  و 

. دنکیمن دراو  يررض  یلمع  عامجا  هب  تسا  مولعم 
( يرگید تهج  زا  خیش  دّیس و  مالک  نیب  عمج  ناکما  )

: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  نکمم  يرگید  تهج  زا  خیش  دّیس و  مالک  نایم  عمج  و 
رد ناشیا  زا  هچنآ  اریز  تسا ، نانیمطا  فرص  دومن ، اعّدا  رابخا  قدص  رد  هک  یملع  زا  دیس  دارم 
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هب دـناهدرک  اعّدا  اهيرابخا  زا  یخرب  هک  تسا  ییانعم  نیا  تسا و  سفن  شمارآ  یـضتقم  هک  تسا  نآ  ملع  هدـش ، تیاـکح  ملع  فیرعت 

. دنکن لامتحا  لوبق  الصا  هک  ینیقی  هن  تسانعم ؛ نیمه  رابخا ) رودص  هب  ملع  زا  ام  دارم   ) هکنیا
ای تنـس  ای  نآرق  اب  تقفاوم  نآ  دومن و  رکذ  ادـتبا  هک  تسا  ياهنیرق  راهچ  زا  اهنآ  دّرجت  نئارق ؛ زا  روبزم ، راـبخا  دّرجت  زا  خیـش  دارم  سپ 

. تسا لقع  لیلد  ای  عامجا و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 864 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نانیمطا  لوصح  ببس  هک  دنتـسه  يروما  دشابیم  اهنآ  اب  نورقم  رابخا  رتشیب  هدش و  یعّدم  یلبق  ترابع  رد  هک  ینئارق  زا  دیـس  دارم  و 
. ود نآ  هب  دامتعا  تسا و  تیاور ) يوار و   ) ود نآ  هیحان  زا  سفن  شمارآ  يانعم  هب  تسا ، تیاور  لصا  ای  يوار 

لوصح فرـص  هب  ای  دّبعت و  يور  زا  نآ  هب  لمع  رد  ناشراکنا  رب  دوشیم  لمح  دـحاو  ربخ  هب  تبـسن  هّیماما  ءاملع  راکنا  تروص  نیا  رد 
. دنیوگیم نیفلاخم  هچنآ  رب  انب  تسا ، نآ  قدص  هب  ناحجر 

حـضاو رهاظ و  تسا ، سفن  شمارآ  تنوکـس و  بجوم  يربخ  هکنیا  زا  رتشیب  رب  عامجا  ياـعّدا  خیـش  مـالک  زا  هک : تسا  نیا  فاـصنا  و 
؛ ددرگیمن

بلطم لصاح  . ) دـشاب هدـشن  عقاو  نعط  دروم  شتیاور  رد  هدوب و  مکحم  لـقن  رد  هکنیا  يوار و  تقاـثو  فرـص  هب  تنوکـس  نیا  هچرگا 
ریغ ربخ  شدارم  تسین ، تّجح  دحاو  ربخ  دیوگیم : دّیس  یتقو  اذل  و  دننادیم ، تّجح  ار  ینانیمطا  ربخ  هب  لمع  ود  ره  دّیس  خیش و  هکنیا 

ود نیا  مالک  رد  تابثا  یفن و  لحم  سپ  تسا . یناـنیمطا  ربخ  شدارم  تسا  تّجح  دـحاو  ربخ  دـیوگیم : خیـش  یتقو  و  تسا ، یناـنیمطا 
نایم عمج  يارب  هجو  نیا  دـیاش  و  درادـن .) دوجو  یفانت  تسا ، تسد  رد  ناشیا  زا  هک  یمالک  ود  نایم  اذـل  تسا و  ریاغتم  مه  اـب  راوگرزب 

: هظحالم اب  اصوصخ  دش ، رکذ  هک  تسا  یهوجو  نسحا  دّیس  خیش و  مالک 
. تسا هّیملع  هنیرق  هب  فوفحم  ای  رتاوتم  رابخا  رثکا  هکنیا  هب  شمالک  رد  دیس  موحرم  حیرصت  - 1

. دنتسه دّرجم  هنیرق  هب  فافتحا  زا  رابخا  رثکا  هکنیا ، هب  شمالک  رد  خیش  حیرصت  و  - 2
سفن و نوکـس  بجوم  راـبخا  نیا  هک  تسا  نیا  هنیرق  هب  فاـفتحا  زا  دیـس  دوصقم  میئوـگب : هتفرگ  رظن  رد  ار  ریخا  هیجوـت  رگا  هکنآ  هچ 
لقع و تنـس ، باتک ، هناگراهچ  نئارق  هب  فوفحم  هک  تسا  نیا  هنیرق  هب  اهنآ  فافتحا  راکنا  زا  خیـش  دارم  دنـشابیم و  ناـنیمطا  لوصح 

. دنشابیمن عامجا 
لاکشا هدننکعفد  هک  دوب  يوحن  هب  هتـشذگ  تاهیجوت  زا  یخرب  هکنآ  لاح  دشابیمن و  مالک  ود  نیا  نایم  یتفاهت  یفانت و  هنوگچیه  اعطق 

. دوبیمن مالک  ود  نایم  زا  یفانت 
100 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
دّیـسلا یلع  هیف  نعطی  هل  مالک  ۀلمج  یف  لاق  ثیح  سواط  نب  نیدلا  ّیـضر  لیلجلا  دّیـسلا  داحآلا : رابخا  ۀـّیجح  یلع  عامجالا  لقن  نّمم  و 

. هّرس سّدق 
رابخألا و خیراوتلا و  یلع  علّطا  نم  و  ۀّیعرـشلا ، رومالا  یف  داحآلا  رابخاب  لمعت  لا  ۀعیـشلا  ّنأ  هیلع  هبتـشا  فیک  یـضقنی  یبّجعت  داکی  و ال 

رکذ امک  نیفراعلا ، دنع  ۀهبش  ریغب  داحآلا  رابخأب  نیلماع  نیضاملا  ۀعیشلا  ءاملع  یضترملا و  نیملـسملا و  دجو  رابتعالا ، يوذ  لمع  دهاش 
. یهتنا [، 63 «] نیفّنصملا نم  مهریغ  ۀعیشلا و  رابخأ  حّفصتب  نیلوغشملا  نم  هریغ  ةّدعلا و  باتک  یف  یسوطلا  نسحلا  نب  دّمحم 

همحر ۀماّلعلا ، اضیأ  عامجالا  لقن  نّمم  و  داحآلا . رابخأب  ۀعیشلا  لمع  یلع  عامجإلا  یعّدا  اضیأ  ءاملعلا  نم  خیشلا  ریغ  ّنأ  یلع  ۀلالد  هیف  و 
: لاق ثیح  ۀیاهنلا  یف  هّللا ،

مل اهب و  لمع  ّیـسوطلا  رفعج  یبأک  مهنم ، نیّیلوصالا  و  داحآلا ، رابخأ  یلع  ّالإ  هعورف  نیدـلا و  لوصا  یف  اولّوعی  مل  مهنم  نیّیرابخألا  ّنإ  »
. یهتنا [، 64 «] مهل تلصح  ۀهبشل  هعابتأ ، یضترملا و  يوس  هرکنی 

یلع راصعألا  عیمج  یف  ۀعیـشلا  لمع  رابخألا و  رتاوت  یعّدا  ثیح  هلئاسر ، ضعب  یف  هّرـس  سّدـق  ّیـسلجملا  ثّدـحملا  اضیأ  هاعّدا  نّمم  و 
. دحاولا ربخب  لمعلا 

مالّـسلا مهیلع  ۀّمئألا  ّیبنلل و  وهـسلا  اتبثأ  ثیح  امهّرـس  سّدق  هخیـش  قودصلا و  لثم  نوکی  نأ  نکمی  نیّیرابخألا  نم  ۀـماّلعلا  دارم  ّنإ  ّمث 
اذإ نیذلا  ةدّلقملا  نم  خیـشلا  مالک  یف  مّدـقت  ام  نوکی  و  ّولغلا ، یف  ۀـجرد  لّوأ  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  هیفن  ّنأ  امعز  و  داحآلا ، رابخأ  ضعبل 
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نم ماقملا  اذه  یف  هّرـس  سّدق  خیـشلا  بسن  دق  و  رابخألا . کلذ  یف  اوور  و  اذک ، انیور  اولاق : ۀّمئألا  ّیبنلا و  تافـص  دـیحوتلا و  نع  اولأس 
. ثیدحلا باحصأ  ۀلفغ  ضعب  یلإ  نیدلا  لوصا  یف  داحآلا  رابخأب  لمعلا  ةّدعلا 

اهونّود باحصألا و  اهب  لمع  یّتلا  رابخألا  معز  وه  هعابتأ  دّیسلل و  اهلوصح  هّرس  سّدق  ۀماّلعلا  یعّدا  یّتلا  ۀهبـشلا  نوکی  نأ  نکمی  ّهنإ  ّمث 
ةدراولا رابخألا  یّتح  رابخألا ، قلطم  اهب  دارأ  داحآلا  رابخأ  ۀّیّجح  مدـعب  مهخویـش  نم  لاق  نم  ّنأ  وا  نئارقلاب ، مهدـنع  ۀـفوفحم  مهبتک  یف 

نیب هـیلع  قـفتملا  فلاـخف  هـل ، تلـصح  ۀهبـش  لـجأل  ۀـلأسملا  هذـه  یف  انباحـصأل  هتفلاـخم  ّنأ  وا  يوارلا ، ۀـقاثو  عـم  انباحـصأ  قرط  نـم 
. باحصألا

101 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( عامجا ياعّدا  سواط و  نبا  )
نمـض رد  هک  اجنآ  تسا ، سواط  نب  نیدـلا  یـضر  لـیلج  دیـس  تسا ، هدومن  عاـمجا  لـقن  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  هک  یناـسک  هلمج  زا  و 

: هدومرف یضترم  دّیس  رب  نعط  اب  شتاملک 
لمع داحآ  رابخا  هب  هیعرش  روما  رد  هعیش  هک  هتسنادن  هدش و  هبتشم  یضترم  دّیس  موحرم  رب  هنوگچ  هک  دباییمن  نایاپ  نیا  زا  نم  یتفگش 

. دننکیم
دیـس دوخ  نیملـسم و  هک  دـباییم  دـنک  دـهاشم  ار  رابتعا  بحاص  دارفا  لمع  دـشاب و  هاـگآ  علطم و  خـیراوت  راـبتخا و  رب  هک  یـسکره  و 

، لوصالا ةدع  باتک  رد  یسوط  نسح  نب  دمحم  موحرم  هچنانچ  دنداحآ ، رابخا  هب  ناگدننکلمع  زا  دیدرت  نودب  هعیش  ءاملع  یـضترم و 
رکذ ار  هلئـسم  نیا  زین  نیفلؤـم  ناـشیا  زا  ریغ  و  دـناهدوب ، لوغـشم  هعیـش  راـبخا  يروآعـمج  حّفـصت و  هب  هـک  یئاـملع  زا  ناـشیا  زا  ریغ  و 

. دناهدومن
( خیش راهظتسا  )

. دناهدومن داحآ  رابخا  هب  هعیش  لمع  رب  عامجا  ياعدا  زین  رگید  ءاملع  خیش ، زا  ریغ  هکنیا  رب  تسا  تلالد  سواط ) نبا   ) ناشیا مالک  رد 
( عامجا ياعّدا  هماّلع و  موحرم  مالک  )

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هیاهن  باتک  رد  همالع  موحرم  دناهدومن  عامجا  لقن  داحآ  رابخا  هب  لمع  رب  هک  یناسک  هلمج  زا  و 
نیا هب  یسوط  رفعج  وبا  لثم  ناشیا  نییلوصا  و  داحآ ، رابخا  رب  زج  دننکیمن  دامتعا  نآ ، عورف  نید و  لوصا  رد  هعیـش  ءاملع  زا  نویرابخا 
هدـش لصاح  ناشیا  رب  هک  ياههبـش  رطاخ  هب  مهنآ  شناوریپ ، یـضترم و  دّیـس  زج  هدومنن  راـکنا  ار  نآ  ّتیجح  هدومنیم و  لـمع  راـبخا 

. تسا
( دحاو ربخ  هب  لمع  ّتیجح  رب  عامجا  ياعّدا  یسلجم و  ثّدحم  )

لمع رابخا و  رتاوت  ياعّدا  هک  اجنآ  ات  شتافیلأت ، زا  یخرب  رد  تسا  یـسلجم  ثّدحم  موحرم  هدومن  اعّدا  ار  عامجا  هک  یناسک  هلمج  زا  و 
. هدومن ار  راصعا  مامت  رد  دحاو  ربخ  هب  هعیش 

102 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( دنتسه یناسک  هچ  هماّلع  مالک  رد  نییرابخا  زا  روظنم  )

: نییرابخا زا  همالع  دارم 
راـبخا زا  یخرب  هطـساو  هب  راـهطا  همئا  مرکا و  ربماـیپ  يارب  ناـشیا  هکنآ  هچ  دـشاب ، شداتـسا  قودـص و  نوچمه  يدارفا  تسا  نکمم  - 1

قح رد  يورهدایز  تسا و  ّولغ  هجرد  لّوا  هسّدقم  تاوذ  نیا  زا  وهس  یفن  هک  دناهدرک  نامگ  هدومن و  تابثا  ار  هابتشا  وهس و  هدراو  داحآ 
. تسا ندیناسر  تیهولا  ماقم  هب  يرشب  ماقم  زا  ار  اهنآ  ناشیا و 
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دیحوت هب  عجار  یتقو  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  دش  هتفگ  تشذگ و  خیـش  مالک  رد  البق  هک  دشاب  ياهدّلقم  نامه  دارم  تسا  نکمم  و  - 2
: دنیوگیم دوشیم ، لاؤس  اهنآ  زا  ماما  یبن و  تافص  ای  و 

. دننکیم لقن  ار  تایاور  خساپ  رد  هدیسر و  ام  هب  نینچنیا  تیاور 
. تسا هداد  تبسن  لفاغ  نیثّدحم  زا  یخرب  هب  ار  نید  لوصا  رد  داحآ  رابخا  هب  ندرک  لمع  هّدع ، باتک  زا  ماقم  نیمه  رد  خیش 

( یضترم دّیس  يارب  هلصاح  ههبش  زا  دارم  )
هک دـناهدرک  ناـمگ  ناـشیا  هک  دـشاب  نیا  تسا  هدوـمن  اـعّدا  شعاـبتا  دیـس و  يارب  هماـّلع  هک  ياههبـش  لوـصح  زا  دارم  تسا  نکمم  - 1

. تسا هنیرق  هب  فوفحم  هک  تسا  يرابخا  نآ  دناهتشون ، ناشبتک  رد  هدومن و  لمع  نآ  هب  باحصا  هک  يرابخا 
روظنم دناهتشادنپ ، شعابتا  ناشیا و  تسین ، تّجح  داحآ  رابخا  دناهتفگ  هک  هعیـش  ناگرزب  هک  دشاب  نیا  نآ  زا  دارم  تسا  نکمم  ای  و  - 2

. دشاب قثوم  نآ  يوار  هدش و  لقن  ام  باحصا  قیرط  زا  ول  هدوب و  داحآ  رابخا  قلطم  اهنآ 
ّتیجح  ) هلئسم نیا  رد  هّیماما  ءاملع  باحـصا و  اب  دّیـس  موحرم  تفلاخم  هک  دشاب  نیا  روکذم  ترابع  زا  هماّلع  دارم  تسا  نکمم  ای  و  - 3
. تسا هدومن  تفلاخم  باحصا  یعامجا  یقافتا و  رما  اب  رطاخ  نیدب  هدش و  لصاح  يو  يارب  هک  تسا  ياههبش  هب  دنتسم  دحاو ) ربخ 

103 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ّیبنلل )...  وهّسلا  اتبثا  ثیح   ) ترابع زا  دارم  * 
ود مامتا  زا  سپ  زامن و  ءانثا  رد  دـندوب و  یتعکر  راهچ  زامن  ندـناوخ  لوغـشم  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا 

؟ تیسن ما  ةالصلا  ترصقا  درک  ضرع  ترضح  هب  نیرضاح  زا  یکی  دندادیم ، مالس  تعکر 
ود هدش و  دنلب  ترـضح  دـیداد  مالـس  تعکر  ود  زا  سپ  هک  تشاد  هضرع  رـضاح  صخـش  دـندومن ، لاؤس  ار  هعقاو  یگنوگچ  ترـضح 

. تسا هدناوخ  ار  رگید  تعکر 
. دناهدومن ربمایپ  رد  وهس  تابثا  رد  کّسمت  تیاور  نیا  هب  شداتسا  دیلو  نبا  قودص و  بانج  لاح 

؟ تسیچ نآ  لاثما  روکذم و  ثیدح  نوماریپ  امش  رظن  * 
: هک تسا  نیا 

. تسا فلاخم  هتشادن و  يراگزاس  دنادیم ، هّزنم  نایسن  وهس و  زا  ار  همئا  ربمایپ و  هک  هعیش  بهذم  لوصا  اب  روبزم  تایاور  الّوا :
هّزنم نایـسن  وهـس و  زا  دـیاب  ماما  ربمایپ و  هک  تسا  نیا  هب  مکاح  لقع  هک  ارچ  تسا ، یعطق  یلقع  لیلد  اب  فلاـخم  روکذـم  تیاور  اـیناث :

. ددرگیم ضقن  شلاسرا  زا  ضرغ  دوشیم و  لئاز  يو  زا  تّما  نانیمطا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دنشاب ،
هدومن و تبحص  ترضح  دراد  دوجو  تیاور  نیا  رد  هک  ینومضم  ساسا  رب  هکنآ  هچ  دراد ، فلاخت  یهقف  دعاوق  اب  روکذم  تیاور  اثلاث :

. دناهدش دنلب  رگید  تعکر  ود  يارب  هعقاو  راسفتسا  زا  سپ 
. تسا زامن  لاطبا  رب  ءاهقف  عامجا  هکنآ  لاح  دشابن و  ّرضم  ندرک  مّلکت  زامن  نایم  رد  هک  تسا  نیا  قوف  بلطم  همزال 

104 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ّیسلجملا ۀماّلعلا و  سواط و  نبا  خیـشلا و  ریغ  مالک  یف  ۀحیرـص  اهیلع - علّطی  مل  نإ  و  داحآلا - رابخأب  لمعلا  یلع  عامجإلا  يوعد  ّنإ  ّمث 
نع دّرجملا  دحاولا  ربخب  لوقنملا  عامجإلا  نع  جرخف  اهقدص ، اهتّحص و  یلع  ّلدت  نئارقب  ۀنورقم  مهنم  يوعدلا  هذه  ّنأ  ّالإ  مهّرس ، سّدق 

همالک ضعب  یف  فرتعا  دق  هّرس  سّدق  دّیـسلا  لب  رابخألا ؛ ۀّیّجح  یلع  هب  کّسمتی  رابتعالا  اذهب  و  ۀنیرقلاب ، فوفحملا  یف  لخدی  ۀنیرقلا و 
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مدـعک ةدّرجملا  رابخألاب  مهلمع  مدـع  مولعملا  نم  ناک  اّمل  ّهنأ  یعّدـی  ّهنأ  ّالإ  داـحآلا ، راـبخأب  ۀـفئاطلا  لـمعب  هنم - رهظی  اـمک  ّیکحملا -
. ۀفوفحملا رابخألا  یلع  مهلمع  دراوم  لمح  نم  ّدب  الف  سایقلاب  مهلمع 

: رئارسلا ّیکحم  یف  هنع  یکح  ام  یلع  تاّیلصوملا  یف  لاق 
ۀّجحلا ةدمعلا و  اهولعج  مهتاقث و  نع  اهوور  یّتلا  رابخألا  یلع  ۀّیعرشلا  ماکحألا  یف  مهبتک  یف  اولّوع  ۀفئاطلا  هذه  خویـش  سیل  أ  لیق : نإ 

لوق نم  دعبأ  وه  ام  هنم  ذخؤی  نأ  حـیجرتلا  مدـع  دـنع  رابخألا  نم  افلتخم  ءیجی  ام  یف  مالّـسلا  مهیلع  مهتّمئأ  نع  اوور  یّتح  ماکحألا  یف 
. هومتمّدق ام  ضقانی  اذه  و  ۀّماعلا ،

قفاوم و ّلک  ملع  دـق  و  لمجم ، سبتلم و  هبتـشم و  وه  ام  یلإ  اـهیلع  عوطقملا  ةروهـشملا  ۀـمولعملا  رومـالا  نع  عجری  نأ  یغبنی  سیل  اـنلق :
[65 .] داحآلا رابخأ  یف  لوقت  کلذک  و  ملعلا ، یلإ  يّدؤی  ثیح ال  ۀعیرشلا  یف  سایقلا  لطبت  ۀّیمامإلا  ۀعیشلا  ّنأ  فلاخم 

. هنع ّیکحملا  یهتنا 
اذه كرتف  ۀّیمامإلا ، بهذم  نم  هفالخ  ۀّیمولعم  یعّدا  هّرس  سّدق  ّهنأ  ّالإ  داحآلا ، رابخأب  خویـشلا  لمع  هنم  رهظی  يرت - امک  مالکلا - اذه  و 

نئارقب دـضتعم  هتوبث  مدـعل  اریخأ ، هرکذ  ام  نود  قدـصلا ، بجوی  امب  هداضتعال  الّوأ ، هرکذ  اـمب  ذـخأن  نحن  و  عوطقملاـب ، اذـخأ  روهظلا 
: ۀلمجلا یف  ّیملعلا  ریغلا  ربخلاب  اولمع  باحصألا  ّنأ  هنومضم و  قدص  یلع  ّلدت  ةریثک 

105 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( نآ یتسرد  رب  هّلاد  نئارق  اب  نارگید  و  یسوط ]  ] خیش عامجا  یهارمه  )

هراشا

هاگآ و راکـشآ  حیرـص و  روط  هب  یـسلجم  هماّلع و  سواط و  نبا  خیـش و  مالک  ریغ  رد  داحآ  رابخا  هب  لـمع  رب  عاـمجا  ياـعّدا  زا  هچرگا 
لاح نیع  رد  یلو  دومن ) تباث  نآ  اب  ار  دحاو  ربخ  ّتیجح  ناوتیمن  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  دوخ  عامجا  نیا  لقن  اتدـعاق  و   ) میتسین علّطم 

. دراد نآ  قدص  تحص و  رب  تلالد  هک  تسا  ینئارق  اب  فوفحم  نورقم و  تارضح  ياعّدا  نیا 
تسا هّیملع  هنیرق  شهارمه  هک  يدحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  رد  جراخ و  لوقنم  عامجا  زا  هنیرق  زا  دّرجم  دحاو  ربخ  هطساو  هب  ور  نیا  زا 

. ددرگیم لخاد 
هب امامت  هلوقنم  تاعامجا  نآ ، زا  رظن  عطق  اب  هک  ارچ   ) دوشیم کّسمت  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رد  تاعامجا  نیا  هب  ظاـحل  راـبتعا و  نیا  هب  و 

تحـص رب  ّهلاد  نئارق  نیا  دوجو  هب  زین  دّیـس  هکلب  دومن ،) تاـبثا  ار  دـحاو  ربخ  ّتیجح  نآ  اـب  ناوتیمن  هدـش و  لـقن  دـحاو  ربـخ  هطـساو 
. تسا هدرک  فارتعا  تاعامجا 

زا نوچ  هک  هدش  یعّدم  ناشیا  هکنیا  ّالا  دـناهدرکیم ، لمع  داحآ  رابخا  هب  هّیماما  هفئاط  هک  دوشیم  راکـشآ  ناشتارابع  زا  هکيروطنامه 
دراوم مرجال  دـنیامنیمن ، لمع  سایق  هب  هکيروطنامه  دـننکیمن ، لمع  نئارق  زا  هدّرجم  رابخا  هب  هک  تسا  هعیـش  ءاملع  کلـسم  مارم و 

. دومن لمح  نئارق  هب  فوفحم  رابخا  رب  دیاب  ار  رابخا  هب  ناشیا  لمع 
( لاؤس )

هب تبـسن  ناشبتک  رد  هعیـش )  ) هفئاط نیا  ناگرزب  ایآ  هدومرف : هدـش  تیاـکح  وا  زا  سیردا ) نبا  زا   ) رئارـس باـتک  رد  هچنآ  رب  اـنب  دّیـس  و 
رارق ّهلدا  هدـمع  تجح و  ماکحا  رد  ار  رابخا  نیا  دـناهدومنن و  دامتعا  هدـش  لقن  هعیـش  زا  تاقث  هلیـسو  هب  هک  يراـبخا  رب  هّیعرـش  ماـکحا 
دوخ همئا  زا  دنـشاب  هتـشادن  کیچیه  میدقت  رب  حجرم  هدیـسر و  ناشتـسد  هب  اضراعتم  هک  ياهفلتخم  رابخا  رد  یّتح  هک  اجنآ  ات  دناهدادن ؟

هک امـش  یلبق  مـالک  اـب  نیماـضم )  ) نیا و  دوش . لـمع  تسا  رترود  فـالخ  لـها  هّماـع و  لوق  زا  هک  يربخ  هب  دـیاب  هک  دـناهدومن  تیاور 
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. تسا ضقانم  دنکیمن  لمع  دحاو  ربخ  هب  هعیش  دیدومرف 
106 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( روکذم لاؤس  زا  خساپ  )
: دیامرفیم قوف  لاؤس  هب  خساپ  رد  دیس 

هعیش هفئاط  هک  دنادیم  یفلاخم  قفاوم و  ره  و  دومن . عوجر  تالمجم  تاهبتشم و  هب  لودع و  ینیقی  دوهشم و  روما  زا  هک  تسین  هتـسیاش 
لئاـق زین  داـحآ  راـبخا  رد  ار  هلاـقم  نیمه  دـنادیم و  لـطاب  دـشابن  نیقی  لوصح  بجوم  ملع و  هب  رجنم  هک  يدروم  رد  ار  نید  رد  ساـیق 

. میتسه
( دّیس مالک  زا  راهظتسا  يراصنا و  خیش  رظن  )

ندوب دوهـشم  مولعم و  يو  یهتنم  دوشیم ، نشور  داحآ  رابخا  هب  هعیـش  ناـگرزب  لـمع  دـینکیم  هظحـالم  هکيروطناـمه  مـالک  نیا  زا 
. هدومن ذخا  عوطقم  هب  شدوخ  هدیقع  هب  هدرک و  كرت  ار  روهظ  رطاخ  نیدب  تسا  هدش  یعدم  ار  نآ  فالخ 

اریخا ار  هچنآ  هدومن و  لمع  ذخا و  تسا  نآ  قدص  بجوم  هک  ینئارق  هطـساو  هب  هدروآ ، لاؤس  رد  ءادتبا  ناشیا  هچنآ  هب  ام  هکنآ  لاح  و 
رکذ ار  نآ  يو  زا  ریغ  يرگید  هک  رادـقم  نیمه  مینکیم و  كرت  دّیـس ، بناج  زا  زج  لـقن  توبث و  مدـع  لـیلد  هب  هدومن  رکذ  باوج  رد 

عامجا نیا  هکنآ  هچ  دناهدومن ، اعّدا  هماّلع  خیش و  موحرم  هک  یعامجا  فالخ  هب  تسا ، یفاک  نآ  هب  دامتعا  مدع  ندوب و  تسرد  هدرکن ،
ریغ ربخ  هب  باحـصا  هک  میاهدومن  زارحا  جراخ  زا  هدش و  تیوقت  دییات و  دراد  تلالد  شنومـضم  قدص  رب  هک  يرایـسب  نئارق  هطـساو  هب 

. دننکیم لمع  الامجا  یملع 
. تسین راوازس  اور و  تسا ، دّرفتم  نآ  رد  هک  دّیس  هلاقم  هطساو  هب  هماّلع  خیش و  عامجا  كرت  رطاخ  نیدب 

107 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ داحآلا )...  رابخأب  لمعلا  یلع  عامجالا  يوعد  ّنا  ّمث   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  يراصنا  خیش  نایب 

. دناهدومن دحاو  ربخ  تیّجح  رب  عامجا  ياعّدا  احیرص  یسلجم ، ثّدحم  همالع و  سواط ، نبا  یسوط ، خیش  اهنت  - 1
هب فوفحم  لوقنم  عامجا  نیا  هک  ارچ  دنتسین ، لالدتـسا  لباق  هدوب و  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  اهنیا  دوخ  هک  دنکن  لاکـشا  یـسک  - 2

تاعامجا هب  زین  ام  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  مینکیم و  ادـیپ  اهنآ  ّتیناقح  قدـص و  هب  نیقی  اـم  اـهنآ  هطـساو  هب  هک  تسا  ياهریثک  نئارق 
. مینکیم لمع  هلوقنم 

. تسا هدز  هیجوت  هب  تسد  نکل  هدرک ، فارتعا  نادب  زین  دّیس  هک  تسا  نشور  يّدح  هب  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  عامجا  هلئسم  - 3
؟ تسیچ عامجا  هلئسم  هب  فارتعا  زا  سپ  ردص  دّیس  هیجوت  نیا  زا  دارم  * 

: هک دنک  لاکشا  ام  رب  یسک  رگا  دیوگیم : تاّیلصوتم  هلاسر  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا 
؟ دناهدرکن دامتعا  هقث  ياهربخ  رب  دوخ  بتک  رد  هعیش  ناگرزب  ایآ  - 1
؟ دناهدادن رارق  ماکحا  باب  رد  لیلد  نیرتمهم  ار  هقث  دحاو  ربخ  ایآ  - 2

؟ دناهدرکن لقن  ار  ییاهن  ياهلمعلاروتسد  همئا  زا  هضراعتم  هفلتخم و  تایاور  اب  هطبار  رد  هعیش  گرزب  ءاهقف  ایآ  - 3
هدعاق هک : میئوگیم  دیتسه ؟ دـحاو  ربخ  تیجح  رکنم  امـش  ارچ  دّیـس  بانج  سپ  تسین ؟ دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  قوف  بلاطم  ایآ  و 

: هک تسا  نیا  یلک 
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. میوش لّسوتم  هبتشم  لمجم و  رما  کی  هب  مینک و  لودع  هدرک و  دی  عفر  همّلسم  هعوطقم و  همولعم  روما  زا  دیابن 
ام دزن  تسا و  لطاب  تسین  روآنیقی  نوچ  زین  دـحاو  ربخ  هب  لمع  تسا ، لطاب  سایق  هب  لمع  هک  روطنامه  هک  تسا  نیا  مولعم  رما  نآ  و 

: هک تسا  نیا  لمجم  رما  نآ  تسا و  ملسم  يرما 
هدرک و دی  عفر  لمجم  رما  نیا  زا  هجیتن  رد  تسین . نشور  ام  يارب  لمعلا  هجو  نکل  دناهدرک و  لمع  دحاو  ربخ  هب  ۀلمجلا  یف  ام  باحـصا 

: میئوگیم ینعی  مینزیم  هیجوت  هب  تسد 
. تسا هدوب  هّیعطق  هربتعم و  نئارق  ساسا  رب  باحصا  لمع  دبال ، سپ 

؟ تسیچ دّیس  هیجوت  نوماریپ  يراصنا  خیش  رظن  * 
فرح نیاربانب  تسا . هدزن  ار  فرح  نیا  دّیس  زا  ریغ  يدحا  هک  ارچ  دنکیم . ّدر  هتشادن ، لوبق  ار  نآ 

108 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیمن هجوت  نآ  هب  اذل  تسا  عامجا  فلاخم  نوهوم و  دیس 

؟ تسیچ داحآلا )...  رابخألا  یف  لوقن  کلذک  و   ) ترابع زا  دارم  * 
لمجم ترابع  زا  یخرب  هطساو  هب  دیابن  هک  تسا  ینیقی  دوهـشم و  مولعم و  روما  ءزج  یملع  ریغ  دحاو  ربخ  هب  ندرکن  لمع  هک : تسا  نیا 

. دروخ ار  تارابع  نآ  بیرف  دومن و  لمع  هبتشم  لمجم و  تاملک  دافم  هب  دومن و  دی  عفر  نآ  زا  ههبتشم  و 
اذک اذک و  یتایاور  ناشدوخ  همئا  زا  دننکیم و  لمع  اهنآ  هب  هدومن و  لقن  ناشبتک  رد  ار  دحاو  رابخا  هعیش  ناگرزب  دش  هتفگ  هکنیا  سپ 

: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هتشاد  هعیش  هک  یعطق  مّلسم و  لصا  نآ  لباقم  رد  هک  هبتشم  لمجم و  تسا  يروما  یگمه  دناهدرک ، لقن 
. دشابیم تّجح  هعیش  رظن  زا  دحاو  ربخ  هک  دوش  مّهوت  هدش و  فرحنم  رکف  ریسم  دیابن  دننکیمن ، لمع  دحاو  ربخ  سایق و  هب 

109 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

حیحصتلا ینعم  ّنا  مولعملا  نم  ّنإف  [66 ؛] ۀعامج نع  حّحصی  ام  حیحصت  یلع  ۀباصعلا  عامجا  نم  ّیّـشکلا  هاعّدا  ام  نئارقلا : کلت  نمف  - 1
ۀحّصلا ّنا  عم  ۀحّـصلا ، یلع  حیحـصتلا ال  یلع  عقو  عامجالا  ذإ  هرودصب ، عطقلا  ال  هب ، مهلمع  ینعمب  احیحـص ، هربخ  ّدع  وه  هیلع  عمجملا 

. نیقیلا عطقلا و  ال  نوکرلا ، قوثولا و  نع  ةرابع  [ 67] دحاو ریغ  هب  حّرص  ام  یلع  مهدنع 
لثم لیسارمب  باحصألا  لمع  یلع  ّلدت  ةرابعلا  هذه  و  [. 68] باحصالا دنع  ۀلوبقم  ریمع  یبأ  نبا  لیسارم  نأ  ّیشاجنلا  يوعد  اهنم : و  - 2

مل ۀقثلا  یلإ  ۀـقثلا  هدنـسی  امل  مهلوبق  ولف ال  ۀـقث . نع  ّالإ  لسری  وا ال  يوری  ّهنأ ال  مهملعل  لب  رودـصلاب ، عطقلا  لجأ  نم  ال  ریمع ، یبأ  نبا 
نع و  اضیا . يرکذـلا  یف  دیهـشلا  هاعّدا  دـق  روکذـملا  قاـفتالا  و  ۀـقثلا ، نع  اـّلإ  يوری  ـال  يذـّلا  ریمع  یبأ  نبا  لیـسارم  لوبقل  هجو  نکی 

. ّیطنزبلا لیسارمب  اولمع  باحصألا  نأ  ققحملا : ذیملت  زومرلا  فشاک 
یلع عاـمجإلا  يوعد  ماـقم  یف  ءاـضقلا ، ۀـّیروف  ۀـلأسم  یف  اهفّنـص  یّتلا  لالدتـسالا  ۀـصالخ  ۀـلاسر  یف  سیردا  نبا  هرکذ  اـم  اـهنم : و  - 3

: عامجإلا بیرقت  ماقم  یف  لاق  نیّیناسارخلا ، نم  ریسی  رفن  ّالإ  ۀّیمامإلا  هیلع  تقبطا  اّمم  اّهنأ  ۀقیاضملا و 
میهاربإ و نب  ّیلعک  عمجأ ، نیّیمقلا  و  بوبحم ، نب  ّیلع  نب  دّمحم  دعس و  نب  دیعـس  هّللا و  دبع  نب  دعـسک  نیّیرعـشألا ، و  هیوباب ، ینبا  ّنإ  »

. یهتنا [ 69 «] هتاورب قوثوملا  ربخلا  ّدر  ّلحی  ّهنأ ال  اورکذ  مّهنأل  ۀقیاضملل ، ۀنّمضتملا  رابخألاب  نولماع  دیلولا ، نب  نسحلا  نب  دّمحم 
مهباهذ نیتمّدقملا  نیتاه  نم  جتنتـساف  ۀقثلا ، ۀیاورب  لمعلا  یلإ  مهباهذ  ۀقیاضملا و  رابخأل  مهرکذب  ۀّیمامالا  بهذم  یلع  ّلدتـسا  دـقف  - 4

. ۀقیاضملا یلإ 
- مهقافتا نم  مالّسلا  هیلع  مامإلا  لوقب  ملعلا  لصحی  ۀّمئألا و  باحصأ  مه  نیذلا  ءالؤه - بهذم  ّنأ  سیردا  نبا  ملع  اذإ  يرعش  تیل  و  - 5

دیفی نم  ۀقثلاب  دارملا  ّنأ  یعّدی  ّنأ  ّالإ  دحاولا ، ربخ  ۀلأسم  یف  دّیسلا  عبت  فیکف  اهب ، لمعلا  كرت  ّلحی  ّهنأ ال  ۀقثلا و  ۀیاورب  لمعلا  بوجو 
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بجوی ام  ال  نانیمطالا ، قوثولا و  دیفی  ام  ّیملعلا  ربخلا  نم  امهّرـس ، سّدـق  دّیـسلا  دارم  هدارم و  نوکی  وا  یفخی - ام ال  هیف  و  عطقلا - هلوق 
. امهّرس سّدق  خیشلا  دّیسلا و  یمالک  نیب  عمجلا  یف  اقباس  هانرکذ  ام  یلع  نیقیلا ،

110 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( دنراد تلالد  هماّلع  خیش و  عامجا  قدص  تّحص و  رب  هک  ینئارق  )

هراشا

لقن نیثدـحم  زا  یتعامج  زا  هک  تسا  يراـبخا  ندوب  حیحـص  رب  باحـصا  زا  یـشک  موحرم  هک  تسا  یعاـمجا  نئارق ، نیا  هلمج  زا  و  - 1
. دوشیم

حیحـص يانعم  دوشیم و  هدرمـش  حیحـص  تعاـمج  نیا  ربخ  هک  تسا  نیا  ءـالمع  عاـمجا  قاـفتا و  دروم  حیحـصت  ياـنعم  تسا  یهیدـب 
ات  ) ربخ تّحـص  رب  هن  هدـش و  عقاو  لمع  رب  عامجا  هکنآ  هچ  نآ ، رودـص  هب  نیقی  عطق و  هن  تسا و  ربخ  نیا  هب  نانآ  لـمع  ناـمه  ندرمش 

نادب ءاملع ) زا   ) يرایسب هچنآ  رب  انب  حالطصا  بابرا  رظن  زا  تّحص  هتشذگ  نیا  زا  دشاب ) یعطق  روبزم  رابخا  رودص  هک  دشاب  نیا  مزلتسم 
. شرودص هب  نیقی  عطق و  هن  تسا و  ربخ  هب  نتشاد  دامتعا  نانیمطا و  زا  تسترابع  دناهدومنن  حیرصت 

. تسا هتفریذپ  لوبقم و  باحصألا  دنع  ریمع  نبا  هطساو  هب  هدش  لقن  هلسرم  رابخا  هکنیا  رب  تسا  یشاجن  ياعّدا  نئارق ، نیا  هلمج  زا  و  - 2
لمع هک  تسا  نشور  هدش و  لقن  ریمع  یبا  نبا  نوچمه  زا  هک  ياهلسرم  تایاور  هب  باحصا  لمع  رب  دراد  تلالد  ناشیا ) زا   ) ترابع نیا 
رگم دنکیمن  لاسرا  تیاور و  وا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  تساهنآ ، رودص  هب  عطق  هک  تسا  نیا  رطاخب  هن  تالسرم  نیا  هب  باحـصا 

تیاور هک  ریمع  یبا  نبا  لیـسارم  لوـبق  يارب  یهجو  دوـبن ، هقث  هب  هقث  دانـسا  رطاـخ  هب  اـهنآ  لوـبق  رگا  سپ  دـشاب  هقث  صخـش  زا  هـکنیا 
( ریمع یبا  نبا  لیسارم  هب  لمع  رب   ) روکذم قافتا  تسا ) لوبقم  باحـصا  رظن  زا  یّقثوم  ربخ  ره  سپ   ) تشادن دوجو  هقث ، زا  زج  دنکیمن 

یطنزب لیـسارم  هب  باحـصا  هک  تسا : لوقنم  لّوا  قّقحم  درگاش  زومرلا  فشاک  زا  تسا و  هدومن  اعّدا  يرکذ  باتک  رد  زین  لّوا  دیهـش  ار 
. دنیامنیم لمع  زین 

ياههزور ءاضق و  ياهزامن  ندوب  يروف  هلئـسم  رد  لالدتـسالا ، ۀصالخ  هلاسر  رد  هک  تسا  سیردا  نبا  هدومرف  نئارق ، نیا  هلمج  زا  و  - 3
هک تسا  يروما  هلمج  زا  هلئسم  نیا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدرک  فینصت  ءاضق  زامن  تقو  ندوب  گنت  رب  عامجا  ياعّدا  ماقم  رد  هدش ، توف 

: دیوگیم عامجا  نایب  بیرقت و  ماقم  رد  سپس  ناسارخ . لها  زا  يدودعم  دادعت  رگم  تسا  نآرب  هیماما  ءاملع  قافتا 
نبا یلع  لثم  مق  لها  ءاملع  مامت  بوبحم و  نب  یلع  نب  دمحم  دعـس و  نب  دیعـس  هّللا و  دبع  نب  دعـس  لثم  نّویرعـشا  شردپ و  قودـص و 

ناـشیا هکنآ  هچ  دـننکیم ، لـمع  تسا  ءاـضق  تقو  ندوـب  قیـض  هقیاـضم و  رب  لمتـشم  هک  يراـبخا  هب  دـیلو  نب  نسح  دـمحم  مـیهاربا و 
هقث شتاور  هک  ار  يربخ  دناهدومرف :

111 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. سیردا نبا  مالک  نایاپ  دومن . ّدر  ناوتیمن  دنشاب 

( داهشتسا )
ربخ هب  لمع  رب  ناشیانبم  هدومن و  رکذ  ناشبتک  رد  ار  هقیاضم  رابخا  ناشیا  هکنیا  هب  تسا  هدرک  لالدتسا  هّیماما ، بهذم  تابثا  رد  يو  - 4

هقیاضم و هلئـسم  رد  ءاملع  يأر  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  نآ ) هب  لمع  هقیاـضم و  راـبخا  رکذ  روکذـم ، بلطم  ود  زا   ) نآ زا  سپ  تسا ، هقث 
. تسا هتفرگ  ّقلعت  هقیاضم  رب  هعساوم ،

( داعبتسا )
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: دیامرفیم داعبتسا  بّجعت و  ماقم  رد  خیش  سپس 
بوجو رب  اهنآ  قافتا  هطـساو  هب  و   ) دـیمهف ار  مالّـسلا ) مهیلع  همئالا  باحـصا   ) ناشیا بهذـم  سیردا  نبا  یتقو  هک  متـسنادیم  شاک  يا 

ربخ راـکنا  هلئـسم  رد  هنوگچ  سپ  تسین ، زیاـج  هقث  ربخ  هب  لـمع  كرت  هک  تسناد  دومن و  لـصاح  ملع  ماـما  يأر  هب  هقث ) ربخ  هب  لـمع 
: میئوگب هکنیا  رگم  تسا  هدرک  يوریپ  دّیس  زا  دحاو 

. دوش لصاح  نیقی  عطق و  شمالک  زا  هک  تسا  یسک  لوق  هب  لمع  بوجو  هقث ، ربخ  هب  لمع  بوجو  زا  سیردا  نبا  دوصقم 
تاـفّلکت و نیا  هب  زاـین  شتّیجح  تسا  روآملع  هک  یـسک  لوـق  هک  ارچ  تسا ، هدوـبن  وا  رظن  دروـم  اـنعم  نیا  هک  تسا  نشور  یـسب  نکل 

. دنتسه تّجح  اتاذ  ملع  عطق و  هک  اریز  درادن ، عامجا  هب  کّسمت 
، دـشاب نیقی  دـیفم  هکنیا  هن  دـشاب  روآناـنیمطا  هک  تسا  يربـخ  یملع ، ربـخ  زا  دّیـس  سیردا و  نبا  دارم  تسا  نکمم  میئوـگب : هکنیا  اـی 

. میتفگ نینچ  خیش  دّیس و  مالک  نایم  عمج  رد  زین  البق  هچنانچ 
112 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لاق ثیح  دحاولا ، ربخ  ۀلأسم  یف  ربتعملا ، یف  قّقحملا  هرکذ  ام  اهنم : و  - 1

یّلـص ّیبنلا  لوق  رابخألا  ۀلمج  نم  ّناف  ضقانتلا ، نم  هتحت  امل  اونطف  ام  و  ربخ ، ّلکل  اوداقنا  یّتح  دـحاولا  ربخب  لمعلا  یف  ۀـّیوشحلا  طرفأ  »
: مالّسلا هیلع  قداصلا  لوق  و  ّیلع ،» ۀلاقلا  يدعب  رثکتس  : » هلآ هیلع و  هّللا 

دق بذاکلا  ّنأ  ملع  ام  و  هب » لمعی  دنـسلا  میلـس  ّلک  : » لاقف طارفإلا  اذـه  نم  مهـضعب  رـصتقا  و  هیلع .» بذـکی  الجر  اّنم  لـجر  ّلـکل  ّنإ  »
لمعی امک  حورجملا  ربخب  لمعی  وه  ّالإ و  فّنصم  نم  ام  ذإ  بهذملا ، یف  حدق  ۀعیشلا و  ءاملع  یف  نعط  کلذ  ّنأ  یلع  هّبنتی  مل  و  قدصی ،

نذأی مل  عرشلا  نکل  اعنام ، لقعلا  اوری  ملف  نورخآ  رـصتقا  و  القع . هلامعتـسا  اولاحأ  یّتح  ربخلا  ّدر  قیرط  یف  نورخآ  طرفأ  و  لدعلا . ربخب 
ام و  هب ، لمع  هتّحـص  یلع  نئارقلا  ّتلد  وأ  باحـصألا  هلبق  امف  برقأ ، طّسوتلا  و  ننـسلا ؛ نع  ۀـفرحنم  لاوقـألا  هذـه  ّلـک  و  هب . لـمعلا  یف 

. یهتنا [. 70] هحارّطا بجی  ّذش  وأ  باحصألا  هنع  ضرعأ 
حورجملا و ربخب  مهلمع  دارملا  سیل  و  لدـعلا ، ربخب  نولمعی  امک  حورجملا  ربخب  نولمعی  دـق  ۀعیـشلا  ءاملع  ّنأب  يدانی  يرت - امک  وه - و 

. اعرش نورخآ  هعنم  القع و  هلامعتسا  موق  لاحأ  يّذلا  وه  و  ّیملعلا ، ریغلا  ربخلا  یف  همالک  ّنأل  هقدصب ، ملعلا  دافأ  اذإ  لدعلا 
ّیلع نسحلا  یبأ  خیشلا  عئارشب  اولمع  دق  باحصألا  ّنأ  نم  ّیـسوطلا  انخیـش  دلو  یناثلا  دیفملا  يرکذلا و  یف  دیهـشلا  هرکذ  ام  اهنم : و  - 2

کلتب لمعلل  هجو  نکی  مل  ۀّیملعلا  ریغلا  هتایاورب  باحصألا  لمع  ول ال  و  [71 ؛] هتایاور ۀلزنم  هیواتفل  الیزنت  صوصّنلا  زاوعإ  دنع  هیوباب  نب 
. هتایاور مدع  دنع  يواتفلا 

یلع ّلد  اّمم  هعابتأ  دّیـسلا و  لیلد  یف  اهرکذ  مّدـقت  یّتلا  رابخألا  ضعب  لیوأت  یف  راـحبلا - یف  هّللا  همحر  ّیـسلجملا  هرکذ  اـم  اـهنم : و  - 3
: نم رودصلا - مولعملا  ریغلا  ربخلاب  لمعلا  نم  عنملا 

[. 72] ینعملاب رتاوتم  ّیملعلا  ریغلا  ربخلاب  مالّسلا  مهیلع  ۀّمئألا  باحصأ  لمع  ّنأ 
ربخلاب مالّـسلا  مهیلع  ۀّمئألا  باحـصأ  لمعب  راهطألا  ۀّمئألا  رابخأ  راونأ  راحب  یف  صاّوغلا  ریبخلا  ثّدحملا  اذه  لثم  ةداهـش  ّنأ  یفخی  و ال 

و داحآلا . رابخأب  لمعلا  یلع  عامجإلا  ۀماّلعلا  خیـشلا و  يوعد  نع  رـصقی  رتاوتلا ال  ۀهج  نم  کلذب  هل  عطقلا  لوصح  هاوعد  ّیملعلا و  ریغلا 
[. 73] کلذب رابخألا  رتاوت  اضیأ  یعّدا  ۀّمهملا  لوصفلا  یف  ّیلماعلا  ّرحلا  ثّدحملا  ّنأ  یتأیس 

113 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( ربتعم باتک  رد  قّقحم  نایب  )
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هب لمع  رد  هیوشح  طارفا  تسا : هدروآ  دـحاو  ربخ  هلئـسم  رد  ربتعم  باتک  رد  قّقحم  موحرم  هک  تسا  یبلطم  هدـش ، داـی  نئارق  هلمج  زا  و 
یپ تسا  هویـش  نیا  دساف  یلات  هک  یـضقانت  هب  دننکیم و  لمع  اهنآ  مامت  هب  هتـشگ و  يربخ  ره  عیطم  داقنم و  هک  تساجنآ  ات  دـحاو  ربخ 

: رابخا نیا  هلمج  زا  هکنآ  هچ  دناهدربن .
: دیامرفیم هک  تسا  ربمایپ  لوق  - 1

. دنرایسب دندنبیم ، غورد  نم  هب  هک  یناسک  نم  زا  سپ 
: دیامرفیم هک  تسا  قداص  ماما  لوق  و  - 2

. ددنبیم غورد  وا  رب  هک  تسا  یصخش  ام  زا  رفن  ره  يارب 
( دوشیم ادیپ  ضقانت  رابخا  همه  هب  لمع  زا  هجیتن  رد  دوش ، لمع  مه  ربخ  ود  نیا  هب  دیاب  دوش  لمع  رابخا  نیا  مامت  هب  دشاب  انب  رگا  لاح  )

: دناهتفگ هدرک و  مک  روبزم  طارفا  زا  هیوشح  زا  یخرب  و 
هّجوتم و  دومن ،) حرط  ار  شربخ  ناوتیمن  و   ) دیوگیم تسار  یهاگ  بذاک  هک  تسا  هدیمهفن  دوشیم و  لمع  يدنـسلا  ملاس  ربخ  ره  هب 

حورجم و ربـخ  هب  هکنیا  زج  تسین  یّفلؤم  هک  اریز  تسا ، هّیماـما  بهذـم  رد  حدـق  هعیـش و  ءاـملع  رد  نعط  روبزم  طرـش  هک  تسا  هدـشن 
. دیامنیم لمع  لداع  ربخ  هب  هکيروطنامه  تسا  هدومن  لمع  فیعض 

هاتوک يرادقم  رگید  یخرب  دناهتسناد و  لاحم  القع  ار  نآ  لامعتـسا  هک  اجنآ  ات  هدومن  طیرفت  دحاو  ربخ  ّدر  رد  هّیوشح  زا  رگید  یخرب  و 
. دهدیمن نآ  هب  لمع  هزاجا  عرش  نکل  دنیبیمن ، یعنام  دحاو ) ربخ  هب  لمع  زا   ) لقع دناهتفگ : هدمآ 

ای دـناهدرک  لوبق  باحـصا  هک  ار  يربخ  ره  سپ  تسا . رتکیدزن  عقاو  هب  طسو  هناـیم و  هار  و  تسا ، فرحنم  قح  قیرط  زا  لاوقا  نیا  ماـمت 
ّشدر تسا  ردان  ذاـش و  اـی  دـناهدومن و  ضارعا  نآ  زا  ءاـملع  هک  ار  هچنآ  دوشیم و  لـمع  نادـب  تسا  هدومن  تلـالد  شتحـص  رب  نئارق 

. ققحم موحرم  مالک  دش  مامت  تسا . بجاو 
: دیامرفیم مظعا  خیش  سپس 

: هعیش ءاملع  هک  دنزیم  دایرف  ینکیم  هظحالم  هکيروطنامه  مالک  نیا 
ربخ هک  تسین  نیا  دارم  تسا  نشور  دننکیم و  لمع  لداع  حیحص و  ربخ  هب  هک  روطنامه  هدرک  لمع  فیعـض  حورجم و  ربخ  هب  یهاگ 

عقاو لمع  دروم  دوبن  ملع  دیفم  یتقو  لدع  حورجم و 
114 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یهورگ هتـسناد و  لاـحم  ـالقع  ار  نآ  هب  لـمع  یهورگ  هک  يربخ  ناـمه  ینعی  تسا . یملع  ریغ  ربـخ  رد  قّقحم  مـالک  هک  ارچ  دوشیم ،
. دناهدومن عنم  ار  نآ  هب  لمع  اعرش 

( يرکذ باتک  رد  دیهش  موحرم  هلاقم  )

ماگنه باحـصا  ءاملع  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یـسوط  خیـش  دنزرف  یناث  دیفم  يرکذ و  باتک  رد  دیهـش  تاشیامرف  روبزم ، نئارق  هلمج  زا  و 
شتایاور هلزنم  لزان  ار  يو  ياواـتف  هک  ارچ  دـننکیم ، لـمع  هیوباـب  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیـش  ياواـتف  هب  صوصن ، هب  نتـشادن  یـسرتسد 

. دننادیم
و . ) تشادن دوجو  شتایاور  دوبن  ماگنه  شیاواتف  هب  لمع  رد  یهجو  دـندرکیمن  لمع  قودـص  هّیملع  ریغ  تایاور  هب  باحـصا  رگا  سپ 

(. دحاو ربخ  هب  باحصا  لمع  رب  تسا  رگید  يدهاش  دوخ  نیا  اذل 

( ّیسلجم هماّلع  مالک  هب  داهشتسا  )
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دیـس و موحرم  لیلد  رد  هک  رابخا  یخرب  لیوأت  رد  راونالا  راـحب  باـتک  رد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا  یبلطم  هدـش ، داـی  نئارق  هلمج  زا  و 
وحن هب  یملع  ریغ  ربخ  هب  همئا  باحـصا  لمع  هک : انعم  نیدب  رودـصلا ، مولعم  ریغ  ربخ  هب  لمع  عنم  رب  تشاد  تلالد  دـش و  لقن  شناوریپ 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  يونعم  رتاوت 
یملع ریغ  ربخ  هب  ناماما  باحـصا  لمع  هب  همئا  ثیداحا  رابخا و  ياهایرد  رد  صاّوغ  هاگآ و  ثّدحم  نیا  لثم  تداهـش  هک  دشابن  یفخم 
یلماع ّرح  ثّدحم  هک  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  و  تسین . هماّلع  خیش و  ياعّدا  زا  رتمک  تسا ، رتاوت  هب  دنتـسم  رما  نیا  هکنیا  هب  عطق  ياعّدا  و 

. تسا هدومن  ار  باب  نیا  رد  دوجوم  رابخا  رتاوت  ياعّدا  ۀّمهملا  لوصف  باتک  رد  زین 
115 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: نم نیسمشلا  قرشم  یف  هّللا  همحر  ّیئاهبلا  انخیش  هرکذ  ام  اهنم : و 

[. 74] هیلإ سفنلا  نوکر  بجوی  امب  افوفحم  ناک  ام  ءامدقلا  دنع  حیحصلا  ّنأ 
نیرّخأتملا دنع  حیحصلا  اذه  لثم  سیل  و  هب ، لومعملا  وه  مهدنع  حیحصلا  ّنأ  مولعم  و  ّنظلا ، ّالإ  دیفت  اروما ال  قوثولا  بجوی  امیف  رکذ  و 

[75 .] هب قثت  سفنلا و  هیلإ  نکرت  ام  مهدنع  لوبقملا  ّنأ  دارملاف  رخآ . للخل  وا  هنع  باحصألا  ضارعال  هب ، لمعی  دق ال  ّهنأ  یف 
هاعّدا امل  ةدّیؤملا  ۀلمجلا ، یف  ّیملعلا  ریغلا  دحاولا  ربخب  لمعلا  یلع  قافتالا  يوعد  یف  ةرهاظلا  باحـصألا ، تاملک  نم  ینرـضح  ام  اذـه 

. ۀماّلعلا خیشلا و 
ربخلا ۀّیّجح  یلإ  اذه ، اننامز  یلإ  قودصلا  نامز  نم  هعابتأ ، دّیسلا و  ادع  مهّلک ، لب  باحصألا  مظعم  باهذ  هّلک  کلذ  یلإ  تممض  اذإ  و 

امک دودرم ، وهف  ّهدر  ام  ّنأ  حیحـص و  وهف  هحّحـص  ام  ّنأ  و  دیلولا ، نبا  هخیـشل  ّدرلا  حیحـصتلا و  یف  عبات  قودصلا  ّنأ  یّتح  ّیملعلا ، ریغلا 
مجارت یف  لاجرلا  لهأ  ةرابع  روهظ  کلذ  یلإ  تممض  ّمث  ۀمحرلا ؛ باتک  نع  نویعلا  یف  هاور  يذلا  ربخلا  یف  ریدغلا  ةالـص  یف  هب  حّرص 

: مهلوق لثم  مهدنع ، امّلسم  ّیملعلا  ریغلا  ربخلاب  لمعلا  نوک  یف  ةاورلا  نم  ریثک 
، لیسارملا ءافعضلا و  دمتعی  ّهنأب  ضعب  یف  نعطلا  و  ثیدحلا ؛ حیحص  نالف  و  هتیاور ، یف  نوکسم  نالف  و  هب ، درفنی  ام  یلع  دمتعی  نالف ال 

دنع هنع  اغورفم  ناک  ّیملعلا  ریغلا  ربخلاب  لمعلا  ّنأ  نم  ۀقباسلا ، تایاورلا  ۀلئـسأ  ضعب  نم  رهظی  ام  کلذ  یلإ  تممـض  و  کلذ ، ریغ  یلإ 
. ۀفئاطلا عامجإ  نم  خیشلا  هاعّدا  ام  قدص  انیقی  املع  ملعت  ةاورلا -
116 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( نیسمّشلا قرشم  باتک  رد  ییاهب  خیش  موحرم  نایب  )

، ءامدق رظن  زا  حیحص  ربخ  هک : تسا  هدومرف  هنوگنیا  نیسمّشلا  قرشم  باتک  رد  ییاهب  خیـش  هک  تسا  یبلطم  هدش ، دای  نئارق  هلمج  زا  و 
هدومن رکذ  ار  يروما  روکذم ، نئارق  لقن  رد  سپـس  دوش و  سفن  نانیمطا  قوثو و  بجوم  هک  دـشاب  ياهنیرق  هب  فوفحم  هک  تسا  يربخ 

حالطصا رد  حیحـص  زا  ریغ  نیا  دوشیم و  لمع  نادب  هک  تسا  يربخ  نامه  حیحـص  ربخ  هک  تسا  نشور  دنتـسه و  ّنظ  دیفم  افرـص  هک 
لاکـشا للخ و  ای  نآ و  زا  باحـصا  ندـنادرگيور  رطاـخ  هب  دـننادیم  حیحـص  هک  يربخ  هب  نیرخأـتم  اـسبهچ  هک  اریز  تسا ، نیرخأـتم 

. دننکیمن لمع  يرگید ،
. دنک ادیپ  قوثو  دامتعا و  نآ  هب  سفن  هک  تسا  يربخ  ءامدق  رظن  رد  حیحص  زا  دارم  سپ 

( يراصنا خیش  رظن  نایب و  )
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هراشا

لمع رب  قاّفتا  عامجا و  ياعّدا  رد  تسا  رهاظ  میتفای و  تسد  نادـب  ام  هک  باحـصا  زا  دوب  یتارابع  دـش ) لقن  اجنیا  هب  ات  هک  یبلاطم   ) نیا
. دنشابیم هماّلع  خیش و  ياعّدا  دّیؤم  لامجالاب  هک  یملع ، ریغ  دحاو  ربخ  هب 

یّتح و  دنـشابیم ، هدوب و  لئاق  دحاو  ربخ  تیّجح  هب  الک  هک  ام  نامز  ات  قودص  نامز  زا  ار  اهنآ  مامت  هکلب  و  ءاملع ، مظعم  هدـیقع  رگا  و 
هدوب حیحص  هدومن  حیحصت  يوار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیار  هدرک و  يوریپ  دیلو  نبا  شداتـسا  زا  ربخ  ّدر  حیحـصت و  رد  قودص  موحرم 

زا اـضرلا  راـبخا  نویع  باـتک  رد  هک  يربخ  رد  ریدـغ و  زاـمن  ثحبم  رد  دوخ  هک  هچناـنچ  تسا  دودرم  دـنک ، ّدر  يو  هک  ار  يربخ  ره  و 
لها ءاملع  تارابع  روهظ  رگا  همیمـض : نیا  زا  سپ  ینک  همیمـض  لاوقا  نیا  هب  تسا  هدومن  حیرـصت  نآ  هب  هدرک و  تیاور  تمحر  باتک 

یعطق مّلـسم و  ناشیا  دزن  رما  نیا  هک  دـنکیم  تلالد  تسا و  یملع  ریغ  ربخ  هب  لـمع  زا  یکاـح  هک  تاور  زا  يرایـسب  مجارت  رد  لاـجر 
دروم شتیاور  صخـش  نالف  دـناهتفگ : الثم  ای  دوشیمن و  دامتعا  تسا  دّرفتم  شلقن  رد  ینالف  هک  يراـبخا  هب  دـناهتفگ  هکنیا  لـثم  هدوب ،

دامتعا هلـسرم  فیعـض و  رابخا  رب  يو  دـناهتفگ : نارگید  رب  نعط  ماقم  رد  ای  تسا و  حیحـص  شثیدـح  صخـش  نالف  ای  تسا و  ناـنیمطا 
لمع هک  هدش  هتفگ  هدمآ و  یـضترم  دیـس  مالک  رد  هک  یلاؤس  لثم  لبق  رد  هدش  لقن  تالاؤس  یخرب  زا  هچنآ  و  کلذ ...  یلا  و  دنکیم ،
خیش ياعّدا  قدص  هب  ینیقی  ملع  ینک ، همیمض  لاوقا  نیا  هب  ار  تسا  هدوب  هعیـش  ناگرزب  دزن  هنع  غورفم  ملـسم و  يرما  یملع  ریغ  ربخ  هب 
. دناهتسنادیم تّجح  ار  نآ  هدوب و  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  هعیش  ءاملع  باحصا و  عامجا  هک  یمهفیم  یبوخ  هب  ینکیم و  ادیپ  هماّلع  و 

117 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ّۀلادلا ةریثکلا  تارامألا  ۀّیعطقلا و  ۀمیظعلا  ةرهـشلا  ۀـلوقنملا و  تاعامجالا  نم  عامجإلا  اهیف  یعّدـی  ۀـلأسم  یف  لصحی  مل  ّهنأ  فاصنإلا : و 
لئاسملا نم  ۀلأسم  یف  عامجإلا  هل  لصحی  هارأ  ال  ۀـلأسملا ، هذـه  یف  عامجإلا  قّقحت  یف  ّكاشلاف  ۀـلأسملا ، هذـه  یف  لصح  ام  لمعلا  یلع 

دارم هّلعل  و  ّنظلا ، قلطم  ال  نانیمطالل ، دیفملا  ربخلا  هّلک  اذه  نم  نقیتملا  ّنأ  فاصنإلا : ّنکل  بهذـملا . تاّیرورـض  یف  ّالإ  ّمهّللا  ۀـّیهقفلا ،
خیـشلا دارم  ریغ  دـحاولا  ربخ  نم  هّرـس  سّدـق  دّیـسلا  دارم  نوکی  نأ  لامتحا  ضعب  مالک  رهاظ  لب  افنآ . هیلإ  انرـشأ  اـمک  ملعلا ، نم  دیّـسلا 

عّبتت نم  دافتـسی  ام  یلع  دحاولا ، ربخ  ینعأ  ۀـملکلا ، هذـه  ّنإ  : » هنع یکح  ام  یلع  ّصاوخلا ، ناسل  یف  ّینیوزقلا  لضافلا  لاق  هّرـس . سّدـق 
. ام هلباقی  و  هب ، لمعی  نم  رذن  وأ  دحأ ، هب  لمعی  مل  يّذلا  ردانلا  ّذاشلا  اهدحأ  ناعم : ۀثالث  یف  لمعتسی  مهتاملک ،

ربخ ینعأ  ۀـملکلا  هذـه  ّنإ  هنع :- یکح  اـم  یلع  ّصاوخلا - ناـسل  یف  ّینیوزقلا  لـضافلا  لاـق  هّرـس : سّدـق  خیـشلا  دارم  ریغ  دـحاولا  ربخ 
و هب ، لمعی  نم  ردن  وأ  دحأ ، هب  لمعی  مل  يّذلا  ردانلا  ّذاشلا  اهدحأ  ناعم : ۀثالث  یف  لمعتـسی  مهتاملک - عبّتت  نم  دافتـسی  ام  یلع  دحاولا -

لّوألا لمـشیف  ۀفئاطلا ، ّصاوخ  عیمج  دنع  ۀلومعملا  لوصالا  یف  ظوفحملا  تاقثلا  نم  ذوخأملا  لباقی  ام  یناثلا : نوریثک . هب  لمع  ام  هلباقی 
یلع ۀعیشلا  عامجا  لقن  ام  ّنإ  هلصاح : ام  رکذ  مث  امهلباقی . ام  نیلّوألا و  لمشی  اذه  و  رودصلا ، ّیعطقلا  رتاوتملا  لباقی  ام  ثلاثلا : هلباقم . و 
مالک وه  و  یهتنا . [، 76] قالطالا یلع  هیفن  دحأ  نم  قّقحتی  ملف  ثلاثلا  اّما  و  یناثلا . وه  هّدرب  هّرس  سّدق  دّیسلا  درفنا  ام  و  لّوألا ، وه  هراکنا 

ام ّهناب  ملعلل  هنع  ّیکحملا  ریـسفتلا  هب  دهـشی  امک  ینانیمطالا ، ّنظلا  لمـشی  ام  ملعلا  نم  دّیـسلا  دارم  ّنا  نم  هانمّدـق  ام  هنم  نسحأ  و  نسح ؛
. ملاعلا هّللا  سفنلا و  نوکس  یضتقا 

: همجرت

( فاصنا هب  کّسمت  یراصنا و  خیش  )

: هک تسا  نیا  فاصنا 
کّـسمت هّیعطق  ترهـش  هب  ای  هدـش و  لوقنم  تاعامجا  زا  یعامجا  ياعّدا  نآ  رد  هک  یهقف ) ریغ  ای  یهقف و  لئاسم  زا   ) ياهلئـسم چـیه  رد 
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ترهـش عامجا و  ياعدا  ربخ ) ّتیجح   ) هلئـسم نیا  هزادـنا  هب  هدـش ، هماقا  لمع  رب  هدـننکتلالد  ياههناشن  تاراما و  نآ  رب  ای  دـناهدومن و 
. تسا هدشن  لصاح  لمع ، رب  ّهلاد  هریثک  تاراما  هّیعطق و 

118 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لصاح عامجا  شیارب  لئاسم  زا  ياهلئـسم  چیه  رد  هک  مینیبیمن  ار  دحاو ) ربخ  ّتیجح   ) هلئـسم نیا  رد  عامجا ، ققحت  رد  هدننککش  سپ 

. بهذم تایرورض  رد  رگم  دوش ،
هن  ) تسا و نانیمطا  دیفم  هک  تسا  يدحاو  ربخ  ّتیجح  تارظن  تاملک و  نیا  مامت  زا  نّقیتم  ردق  هک : تسا  نیا  فاصنا  لاح  نیع  رد  اّما 

رهاظ هکلب  تسانعم ، نیمه  میدومن ، هراشا  نآ  هب  ابیرق  هک  روطنامه  زین  ملع  زا  دّیـس  دارم  دیاش  و  تسا . قلطم  ّنظ  دیفم ) اهنت  هک  يربخ 
. دشابیم نآ  زا  خیش  دارم  زا  ریغ  دحاو ، ربخ  زا  دّیس  دارم  الامتحا  هک : تسا  نیا  ءاملع  زا  یخرب  مالک 

( صاوخلا ناسل  رد  ینیوزق  لضاف  نایب  )

رد عبّتت  زا  هچنآ  رب  انب  دـحاو ) ربخ   ) ینعی هملک  نیا  دـیوگیم : صاوخلا  ناسل  باتک  رد  هدـش  تیاـکح  وا  زا  هچنآ  رب  اـنب  ینیوزق  لـضاف 
: دوشیم لامعتسا  انعم  هس  رد  دوشیم  هدافتسا  ءاملع  تاملک 

ءاملع زا  يریثک  هّدع  هک  تسا  يربخ  نآ  لباقم  رد  دناهدرک و  لمع  نآ  هب  یکدنا  هورگ  ای  هدرکن  لمع  نآ  هب  يدـحا  هک  ردان  ذاش و  - 1
. دناهدرک لمع  نآ  هب 

هب هک  دوشیم  لامعتـسا  هدش  تبث  ظوفحم و  هلومعم  لوصا  رد  هک  یتیاور  لابق  رد  و  تاقث ، زا  دوخ  ذوخأم  ربخ  لباقم  رد  هک  يربخ  - 2
. تسا نآ  لباقم  يانعم  هدنریگربرد  مه  دوشیم و  لّوا  يانعم  لماش  مه  انعم ، نیا  رابتعا 

ود نآ  لباقم  يانعم  ود  مّود و  لّوا و  يانعم  لماش  انعم ، نیا  هظحالم  هب  هک  دراد  رارق  رودـصلا  یعطق  رتاوتم  ربخ  لباقم  رد  هک  يربخ  - 3
: هک تسا  هدروآ  نینچ  دیامنیم ) لقن  ادعب  و   ) هدروآ تسد  هب  ماقم  نیا  رد  ار  هچنآ  لصاح  سپس  دوشیم . زین 

ربخ هدومن  در  ادرفنم  یـضترم  دّیـس  هک  ار  هچنآ  و  تسا . لوا  يانعم  هب  دحاو  ربخ  تسا ، هدـش  لقن  شراکنا  رب  هعیـش  عامجا  هک  ار  هچنآ 
. ینیوزق لضاف  مالک  نایاپ  تسا . هدشن  یفن  يدحا  بناج  زا  مّوس  يانعم  نکل  تسا و  مّود  يانعم  هب  دحاو 

زا دّیس  دارم  هک  دوب  نیا  نآ  میدرک و  نایب  البق  ام  هک  تسا  یبلطم  نامه  نآ  زا  رتهدیدنسپ  نکل  تسا ، هدیدنسپ  وکین و  رایـسب  مالک  نیا 
: دیوگیم ملع  ریسفت  رد  هک  ناشیا  هکنآ  هچ  دوشیم  مه  ینانیمطا  ّنظ  لماش  هک  تسا  یئانعم  ملع ،

. تسا نآرب  هاوگ  دوش ، رطاخ  نانیمطا  سفن و  نوکس  یضتقم  هک  تسا  نآ  ملع 
هک يو  عاـبتا  دّیـس و  زا  ریغ  وا  عاـبتا  یـسوط و  خیـش  عاـمجا  زا  دوب  تراـبع  دـش  تبحـص  نآ  يور  هک  عاـمجا  هوجو  زا  لّوا  هجو  هتکن :

. تشذگ دوب و  دودحم 
119 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: عامجإلا ریرقت  هوجو  نم  یناثلا 

نئارقلا باب  هیف  ّدـسنا  اّمم  ههبـش  اذـه و  اننامز  یف  ّیملعلا  ریغلا  ربخلاب  لـمعلا  بوجو  یلع  هعاـبتأ  دّیـسلا و  نم  یّتح  عاـمجإلا  یعّدـی  نأ 
همالک نم  رهظی  اـمک  دّرجملا ، دـحاولا  ربخ  یلإ  ۀـجاحلا  مدـعل  کـلذ  نم  عنم  اـّمنإ  دّیـسلا  ّنأ  رهاـظلا  ّنإـف  ربخلا ، قدـصب  ملعلل  ةدـیفملا 

؟ هّلک هقفلا  یف  نولّوعت  ءیش  ّيأ  یلعف  داحآلا  رابخأب  لمعلا  قیرط  متددس  اذإ  تلق : نإف  هلوقب : هسفن  یلع  ضارتعالل  نّمضتملا 
یلإ اـهیف  عـجری  ۀـّیفالخلا  لـئاسملا  نم  یقبی  اـم  و  ۀـّیملعلا ، راـبخألا  عاـمجإلا و  ةرورـضلاب و  ملعی  هقفلا  مـظعم  ّنإ  هلـصاح : اـمب  باـجأف 

وه ام  یلع  [- 79] همالک ضعب  یف  ّیّلحلا  اذک  لب و  [، 78] ملاعملا یف  ام  یلع  همالک  ضعب  یف  هّللا  همحر  دّیسلا  فرتعا  دق  و  [ 77 .] رییختلا
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. ملعلا یلإ  هیف  لیبس  ام ال  یف  نّیعتم  ّنظلاب  لمعلا  ّنأب  یلابب -
: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مّود  هجو  )

هراشا

هلمج زا  نآ  هبـش  ام و  دوخ  نامز  رد  یملع  ریغ  ربخ  هب  لمع  بوجو  رب  وا  عابتا  دّیـس و  هیحان  زا  یّتح  دوش ، عاـمجا  ياـعّدا  هک  تسا  نیا 
لمع زا  شنیعبات  دیـس و  عنم  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا . دودـسم  دوش  ربخ  قدـص  هب  ملع  لوصح  بجوم  هک  ینئارق  باب  هک  ییاهنامز 

ربخ هب  لمع  بوجو  هب  مکح  اعطق  دـندرکیم ، یگدـنز  ام  نامز  رد  رگا   ) ّالا تسا و  هدوب  نآ  هب  لمع  زاـین  مدـع  رطاـخ  هب  دـحاو  ربخ  هب 
قیرط امـش  یتقو  ییوگب : رگا  هک : انعم  نیدـب  شدوخ  رب  تسا  یـضارتعا  رب  لمتـشم  هک  یمالک  زا  انعم  نیا  هچنانچ  دـندومنیم .) دـحاو 

: دیوگیم خساپ  رد  دینکیم  دامتعا  يرما  هچ  هب  هقف  باوبا  مامت  رد  سپ  دیدومن  دودسم  ار  رابخا  هب  لمع 
هب عوجر  یفالتخا  لئاسم  ینعی  نآ  هدـنامیقاب  رد  دـیآیم و  تسد  هب  ملع  دـیفم  رابخا  عامجا و  ترورـض و  قیرط  زا  یهقف  لـئاسم  مظعم 

. مینکیم رییخت 
یخرب رد  یّلح  موـحرم  مراد  رطاـخ  هب  هک  روـطنآ  هدوـمرف و  شتاـملک  زا  ياهراـپ  رد  ملاـعم  بحاـص  موـحرم  هچنآ  قـبط  دّیـس  دوـخ  و 

: هک دناهدروآ  شتاملک ،
. دوشیم بجاو  نّیعتم و  ّنظ  هب  لمع  درادن  دوجو  نآ  لیصحت  ملع و  يارب  یهار  هک  يدروم  رد 

120 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مّود  نایب  هجو و  رد  بلطم  لصاح  * 
تواـفت اـهتیعقوم  طئارـش و  نوچ  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  و  یّنظ ، دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  دّیـس  خیـش و  زا  معا  تسا  ءاـملع  همه  عاـمجا 

: دنکیم
ار ماـکحا  مظعم  تسا و  هدوـب  حوـتفم  ناـنآ  يور  هب  ملعلا  باـب  هـک  دـندیدیم  یطیارـش  رد  ار  دوـخ  وا  نیعباـت  دّیـس و  نوـچ  یخرب  - 1

. دناهتسنادن تّجح  ار  نآ  هدرکن و  ادیپ  یّنظ  دحاو  ربخ  هب  يزاین  اذل  و  دننک ، لیصحت  ملع  قیرط  زا  دنتسناوتیم 
هکنیا زج  تسین  ياهراچ  هک  دندوب  دقتعم  دندیدیم و  ملع  باب  دادسنا  طیارش  رد  ار  دوخ  شعابتا  یـسوط و  خیـش  نوچمه  یخرب  و  - 2
تسین ياهراچ  اذل  تسا  روطنیمه  زین  عامجا  هیعطق و  نئارق  تسا و  ردان  ینآرق  ّصن  رتاوتم و  ربخ  هک  ارچ  دننک ، لمع  قثوم  ياهربخ  هب 

. نآ هب  لمع  زج 
نیا رب  دـهاش  دـندرکیم و  لمع  یملع  ریغ  ياهربخ  هب  دـندیدیم ، دادـسنا  رد  خیـش و ...  نوچمه  ار  دوخ  زین  وا  عابتا  دّیـس و  رگا  لاـح 

: هک تسا  نیا  مه  بلطم 
رّذـعت اذإ  هکنیا : هب  تسا  هدومن  حیرـصت  طرـش  ءافتنا  هب  رما  ملع  اب  طورـشم  لعف  هب  رما  ثحب  رد  ملاعم  بحاـص  لـقن  قبط  زین  دیـس  دوخ 

دنراد زّجنم  عامجا  شناوریپ  خیـش و  نکل  تسا ، تّجح  دادسنالا  دنع  دحاو  ربخ  هک  دنراد  لوبق  هورگ  ود  ره  سپ  هماقم . ّنظلا  ماق  ملعلا 
. ّقلعم عامجا  شعابتا  دیس و  و 

121 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: نتم
نیب مهنیب و  ۀطسوتملا  تاقثلا  رابخا  نم  ۀّیعرـشلا  ماکحالا  ةدافتـسا  یلع  اّرط  نیملـسملا  ةریـس  رارقتـسا  عامجالا ) ریرقت  هوجو  نم  ثلاثلا  )

. دهتجملا وا  مامالا ،
لئاسم یف  دـهتجملا  نم  اهجوز  همکحی  امیف  فقوتت  ۀـجوزلا  وا  دـهتجملا ، نع  ۀـقثلا  مهربخی  امب  لمعلا  یف  نوفّقوتی  نیدـّلقملا  ّنا  يرت  أ 

. هیف کش  اّمم ال  اذه  و  ّیملعلا ؟ ریغلا  ربخلاب  لمعلا  زیوجت  دهتجملا  نم  اوملعی  نا  یلا  اهب  ّقلعتی  ام  اهضیح و 
ینتعی ـال  ثیحب  ناـنیمطالا  لوصح  ةروص  کـلذ  نم  نقیتـملا  معن  فاـصنالا . نع  ةدـیعب  دراوملا  عیمج  یف  مهل  عطقلا  لوـصح  يوـعد  و 

. فالخلا لامتحاب 
وا ۀمأ  عایتبا  یف  اقیدص  بانتـسا  وا  الیکو  لّکو  نم  ّنأ  یف  ۀمالا  نیب  فالخ  ّهنأ ال  : » هسفن یلع  هّرـس ، سّدـق  دّیـسلا  ضارتعا  یکح  دـق  و 

ةأرملا و رهم  ۀیراجلا و  نمث  یف  ۀّلعلا  حازأ  ّهنأ  هربخأ  و  ةأرملا ، هیلإ  ّفز  ۀیراجلا و  هیلإ  لمحف  ۀیئان - دالب  یف  وا  هتدلب  یف  ةأرما  یلع  دقع 
اذإ هتمأ  هتجوز و  عم  هلیبس  هذـه  و  جوزلا . کلاملل و  غوسی  ام  ّلک  یف  اهب  عاـفتنالا  اـهئطو و  هل  ّنإ  کـلت -: یلع  دـقع  هذـه و  يرتشا  ّهنأ 
اذـک و  اهتخا . جّوزتیف  هتأرما ، تومب  لجرلا  یلع  و  جّوزتتف ، هتومب  وا  اهجوز  قالطب  ةأرملا  یلع  باتکلا  ّدری  و  اهـضیح ، اهرهطب و  هتربخأ 

«. هبهذم ّهنأ  مالسإلا و  ۀعیرش  نم  هب  یتفأ  ام  ّنأ  ملع  مدع  عم  هنم  ذخأی  نأ  ّیماعلل  یتفی و  نأ  ملاعلل  ّنأ  یف  ۀّمالا  نیب  فالخ  ال 
ضرغلا ناـک  نإ  و  صیحم ، ـالف  هجوتمف ، دـحاولا  ربخب  دـّبعتلا  لاـحأ  نم  یلع  ّدرلا  هذـه  نم  ضرغلا  ناـک  نإ  ّهنإ  : » هلـصاح اـمب  باـجأف 

نم ۀـّیملع  قرط  نم  داحآلا  رابخأب  دـّبعتلا  اهیف  تبث  تاماقم  هذـهف  میرحتلا ، لیلحتلا و  یف  داحآلا  رابخأب  لمعلا  بوجو  یلع  هب  جاجتحالا 
لدعلا لوق  یفکی  اهـضعب  یف  و  نالدع ، ّالإ  لبقی  اهـضعب ال  یف  و  ۀعبرأ ، رابخإ  الإ  لبقی  اهـضعب ال  یف  ۀـفلتخم ، ءاحنأ  یلع  هریغ  عامجإ و 

یلع ساقی  فیک  و  رهطلا . ضیحلا و  یف  ۀـجوزلا  ۀـمألا و  عاتبم  لـیکولا و  یف  اـمک  یمّذـلا ، قساـفلا و  ربخ  یفکی  اهـضعب  یف  و  دـحاولا ،
[. 80 «] ماکحألا یف  رابخألا  ۀیاور  کلذ 

دراوملا هذـه  ّنأـب  هیلع  ّدرلا  همازلإ و  قیرط  مصخلا  نّقل  دـقف  ةروکذـملا ، دراوملا  یف  لـمعلا  یلع  عاـمجإلا  یعّدا  ثیح  ضرتعملا ، لوقأ :
ءاملعلا دـنع  اّیعامجإ  کلذ  نوک  یلع  اوعلّطی  مل  نإ  ةروکذـملا و  دراوملا  یف  لمعلا  یلع  نیملـسملا  ةریـس  رارقتـسا  یعّدا  ول  عاـمجإلل و 

. لّمأتف ّدرلا ، نع  دعبأ  ناک 
122 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  موس  هجو  )

هراشا

، دناهطساو نیدهتجم  اهنآ و  نیب  ای  ماما و  ناشیا و  نیب  هک  هقث  دارفا  رابخا  زا  هّیعرش  ماکحا  هدافتسا  رب  یّلک  روط  هب  نیملسم  هریس  رارقتسا 
. دشابیم

هکنیا اـی  دـننک و  فقوت  دـهدیم  ربـخ  اـهنآ  هب  عجرم  نآ  بناـج  زا  ياهقث  هک  یئاوتف  هب  لـمع  رد  یعجرم ) زا   ) نیدـّلقم هک  ینیبیم  اـیآ 
لمع هدومن ، فقوت  دـنکیم  تیاـکح  يدـهتجم  زا  نآ  تاـقّلعتم  ضیح و  لـئاسم  هب  طوبرم  ماـکحا  زا  شرـسمه  هک  هچنآ  رد  ياهجوز 

. دیدرت لباق  ریغ  تسا  يرما  انعم  نیا  و  دنکن ؟
نآ رد  نیدـّلقم  هدـش و  کّـسمت  نآ  هب  هک  يدراوم  نیا  رد  طـئاسو  لوق  طـسوت   ) دراوم عیمج  رد  نیدـّلقم  يارب  عطق  لوـصح  ياـعّدا  و 

. تسا فاصنا  زا  رود  لکشم و ) ییاعّدا  دناهدرکن ، فقوت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 878 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاـنتعا شفلاـخم  لاـمتحا  هب  هک  يوـحن  هب  طـئاسو ) لوـق  زا  تسا  روـبزم  دارفا  يارب   ) ناـنیمطا لوـصح  دراوـم  نیا  زا  نّقیتـم  ردـق  هـلب :
(. دیامن قوثو  نانیمطا و  دیفم  هک  تسا  يربخ  زین ، دحاو  رابخا  زا  مالک  ّلحم  هچنانچ  . ) دننکیمن

( دوخ ضارتعا  هب  ناشیا  خساپ  دّیس و  ضارتعا  )
: هک هدش  تیاکح  نینچ  شدوخ  رب  دّیس  ضارتعا  و 

رد شیارب  ار  ینز  ای  هدـیرخ و  يو  يارب  يزینک  هک  دومن  دوخ  بئان  ار  یتسود  ای  لـیکو و  ار  يرگید  یـصخش  رگا  هکنیا  رد  تّما  ناـیم 
وا هب  هداتـسرف و  وا  يارب  ار  ینز  ای  هدروآ و  شیارب  يزینک  لیکو  ای  بیان  لاح  نیا  رد  دـیامن و  دـقع  تسدرود  ياهرهـش  ای  دوخ و  رهش 
رب رداق  لّکوم  هدومن ، دقع  وا  يارب  ار  نز  هدـیرخ و  ار  هیراج  هک  دـنک  راهظا  هدرک و  فرطرب  ار  نز  رهم  زینک و  نمث  عنام  هک  دـهد  ربخ 

. دربیم شرسمه  زا  رهوش  ای  شکلم و  زا  کلام  هک  تسا  یتاعافتنا  یطو و 
ای تسا و  مکاح  دـهد  ربخ  دوخ  ندوب  ضیح  ای  تراـهط و  زا  نز  هک  یناـمز  رد  شزینک ، ـالوم و  رـسمه و  رهوش و  ناـیم  هویـش  نیمه  و 

يرازگرب زا  دعب   ) همان نیمه  درجم  هب  نز  هدش ، توف  انایحا  هکنیا  ای  هدرک و  هقلطم  ار  يو  هک  دسرب  نز  تسد  هب  رهوش  بناج  زا  ياهمان 
رهاوخ اب  هدرک و  افتکا  همان  نادـب  هک  دـسرب  درم  هب  رـسمه ، توف  رب  لمتـشم  ياهمان  اسبهچ  سکعلاـب  دـنکیم و  رهوش  شرهوش ) مسارم 

. دنکیم جاودزا  شنز 
وا ياوتف  هب  هتفرگ و  يو  زا  ار  نآ  دـناوتیم  یماع  دراد و  ار  نداد  يوتف  قح  ملاع  هکنیا  رد  تسین  یفالخ  یمالـسا  تّما  نایم  نینچمه  و 

ياوتف هک  دنادیمن  لهاج  یماع و  هکنآ  لاح  دنک و  لمع 
123 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا یمالسا  تعیرش  یعقاو  ماکحا  اب  قباطم  یتفم 
نیا مه  دـعب  و  دـینکیم ؟ راکنا  ار  نآ  امـش  روطچ  سپ  تسین ، دـیدرت  ياج  نآ  هب  لمع  دـحاو و  ربخ  رب  داـمتعا  هکنیا  مـالک  هصـالخ  و 

؟ دیهدیم تبسن  هعیش  هفئاط  هب  ار  راکنا 
( شدوخ داریا  هب  دّیس  خساپ  )

: هک تسا  نینچ  نآ  لصاح  هک  هداد  یخساپ  داریا ) نیا  زا   ) سپ
ياهراچ هّجوت و  دروم  نیتم و  تسا  ینایب  دـننادیم  لاحم  ار  دـحاو  ربخ  هب  دـبعت  هک  تسا  یناسک  ّدر  دـش ) هک  یتاـنایب   ) نیا زا  دارم  رگا 

(. نآ لوبق  زج   ) تسین
دحاو ربخ  هب  دـیاب  مارح  لالح و  لئاسم  رد  هکنیا  دـشاب و  نآ  هب  لمع  موزل  ربخ و  هب  دـّبعت  بوجو  تهج  نآ  هب  لالدتـسا  دوصقم  رگا  و 

: تفگ دیاب  دومن ، لمع 
رابخا هب  دـّبعت  دنتـسه  هّیعطق  هّیملع و  قرط  یگلمج  هکنآ  ریغ  عامجا و  قیرط  زا  هک  تسا  یتاـماقم  لاؤس ) رد  هدـش  داـی  دراوم   ) نیا سپ 

. تسا هدش  تباث  نوگانوگ  فلتخم و  ءاحنا  هب  داحآ 
. انز هب  تداهش  لثم  دشاب . دیاب  لداع  دهاش  راهچ  ربخ  افرص  اهنآ  زا  یخرب  رد  لثملا : یف 

. تاعوضوم زا  رابخا  تداهش و  لثم  تسا ، هدش  هدنسب  لماع  ود  تداهش  هب  اهنآ  زا  یخرب  رد  و 
. یلام روما  رد  تداهش  لثم  تسا  لوبق  دروم  لداع  کی  ربخ  اهنآ  زا  یخرب  رد  و 

رگا هک  هجوز  زینک و  ای  هدوب و  قساف  هک  لیکو  لثم  تسا  هّجوت  انتعا و  دروم  زین  یّمذ  رفاـک  هکلب  قساـف و  ربخ  یتح  اـهنآ  زا  یخرب  رد  و 
. تسا لوبقم  عومسم و  یگنانز  لاوحا  هب  تبسن  شلوق  هب  دشاب  یّمذ  رفاک 

دومن سایق  ار  یعرـش  ماکحا  رد  دراو  تیاور  دنراد ) ربخ  شریذـپ  رب  یعطق  لیلد  کیره  هک  يدراوم  نیا  رد   ) ناوتیم هنوگچ  لاحرههب 
. میشاب ربخ  ندش  هتفریذپ  هب  لئاق  زین  اجنیا  رد  عضاوم ، نآ  رد  ربخ  ندوب  لوبقم  دّرجم  هب  و 
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( يراصنا خیش  رظن  )
نیقلت دّیـس  هب  ار  شیوخ  ندش  مزلم  تاکـسا و  قیرط  دومن ، ار  روکذم  دراوم  رد  دحاو ، ربخ  هب  لمع  رب  عامجا  ياعّدا  هک  اجنآ  ضرتعم ،

. درک میهفت  و 
اذـل و  تسا ) هدـش  جراخ  مالک  ّلحم  زا  رگید  یعطق  لیلد  عامجا و  هطـساو  هب  دراوم  نیا  داد  باوج  دیـس  لاؤس ، هنوگنیا  زا  سپ   ) ینعی

: تفگیم دیاب  دّیس  ندرک  باجم  ماقم  رد  ضرتعم 
، عضاوم دراوم و  نیا  رد  مکح  هک  دننادن  نیملـسم  داحآ  هچرگا  دننک ، لمع  دحاو  ربخ  هب  هک  تسا  نیا  روکذم  دراوم  رد  نیملـسم  هریس 

. دنراد رظن  قافتا  نآرب  ءاملع  هدوب و  یعامجا 
124 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ عامجا  ریرقت  زا  موس  هجو  رد  بلطم  لصاح  * 
رگید ترابع  هب  تسا  نآ  نتـسناد  تّجح  دحاو و  ربخ  هب  لمع  رب  نانآ  هریـس  نیملـسم و  عامجا  هکلب  ءاملع ، عامجا  اهنت  هن  هک  تسا  نیا 

: خیرات لوط  رد  هک  مینیبیم  مینک  هعجارم  نیملسم  خیرات  هب  رگا 
. دناهدرکیم لمع  اهنآ  هب  هدینش و  ّقثوم  تاور  زا  ار  هّیعرش  ماکحا  هک  هدوب  نیا  ناناملسم  یلمع  ءانب  - 1

. دناهدرکیم دامتعا  دناهدومنیم  لقن  ثیدح  اهنآ  يارب  ماما  لوق  زا  هک  هقث  طئاسو  هب  - 2
: هک دوشیم  هظحالم  تبیغ  رصع  رد  دهتجم  ياواتف  هب  لمع  باب  رد  - 3

يارب جوز  رگا  دـندرکیم و  لمع  نادـب  هکلب  هدرکن ، فّقوت  دومنیم ، لـقن  ناـشیا  رب  ار  اـهنآ  عجرم  ياوتف  قوثو  دروم  يوگهلئـسم  رگا 
. دومنیم لمع  هداد و  رثا  بیترت  نآ  هب  دامتعا  يور  زا  فّقوت و  نودب  هجوز  دومنیم ، لقن  ار  شدیلقت  عجرم  ياواتف  هجوز 

. تسین نآ  رد  يدیدرت  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  هّرمتسم  هریس  نیا  لاح 
؟ دندرکیم لمع  نآ  هب  دعب  هدومن و  لصاح  نانیمطا  دیاب  هک  تسین  نیا  مّلسم  ردق  ایآ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  هدومن  دراو  دوخ  رب  هطبار  نیا  رد  یلاکشا  زین  دّیس  بانج  تسا و  روطنیمه  ارچ 
دوخ لیکو  ای  بیان و  ياهجوز  دقع  ای  يزینک و  ندیرخ  اب  هطبار  رد  ار  يرگید  یصخش ، هچنانچ  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  یمالسا  تّما  - 1

. تسا هدش  امش  هجوز  هدومن و  دقع  ار  نز  نالف  هک  دیوگب  شیوخ  لّکوم  هب  هداد  ماجنا  ار  راک  وا  دهد ، رارق 
دنک و دیدرت  ربخ  نیا  رد  رهوش  هک  ياهدید  ایآ  هدش  كاپ  ضیح  زا  هکنیا  ای  هدـش و  ضئاح  هک  دـهد  ربخ  شرهوش  هب  ینز  رگا  ای  و  - 2

؟ دنکن انتعا  نآ  هب  ای 
انتعا نز  هک  ياهدید  تسا ، هدرم  جوز  هکنیا  ای  تسا و  هدرک  هقّلطم  ار  يو  هکنیا  رب  ینبم  دسرب  هجوز  تسد  هب  جوز  زا  ياهمان  رگا  ای  - 3

. درادن هگن  هّدع  هدرکن و 
نم مهلاثما  اذـکه  دـنک و  فقوت  ربخ  نیا  رد  يدـّلقم  هک  ياهدـید  دـنکیم ، لقن  ار  يدـیلقت  عجرم  ياوتف  ياهقث  درف  هک  یناـمز  اـیآ  - 4

. تسا هقث  ربخ  ّتیجح  رب  تلالد  هک  ۀلثمألا :
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  دّیس  خساپ  * 

: هدننکلاکشا يا  هک  تسا  نیا 
نکمم و القع  ار  دـّبعت  هک  تسام  لاثما  ام و  رب  ّدر  اـی  دـننادیم و  لاـحم  ار  ربخ  هب  دـّبعت  هک  تسوا  لاـثما  هبق و  نبا  رب  ّدر  امـش  دارم  اـیآ 

؟ مینادیم نکمم  ریغ  اعرش  ار  شعوقو 
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125 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسا و نآ  عوقو  ءیـش  ناکما  رب  لیلد  نیرتمکحم  هک  ارچ  تسا ، دراو  ناتلاکـشا  ضارتعا و  دـیراد ، ضارتعا  وا  لاـثما  هبق و  نبا  هب  رگا 

زین تاعوضوم  رد  تسا و  تاعوضوم  زا  امومع  دیدرک  رکذ  امش  هک  ییاههنومن  اریز  تسین ، دراو  امش  لاکـشا  يراد ، لاکـشا  ام  هب  رگا 
: دراوم یخرب  رد  یهتنم  تسا  تسرد  عامجالاب  یملع  ریغ  ياهربخ  هب  دّبعت  امش ) لوق  هب  )

. انز رب  تداهش  لثم  دوشیم ، دامتعا  لداع  راهچ  لوق  هب  - 1
. یلام قوقح  لثم  دوشیم ، دامتعا  رفن  ود  لوق  هب  دراوم  یخرب  رد  و  - 2

. تلاکو باب  رد  یتح  تالماعم و  ای  تغل و  رد  هربخ  لوق  لثم  دوشیم ، دامتعا  رفن  کی  لوق  هب  دراوم  یخرب  رد  و  - 3
. تسین دراو  ام  هب  امش  لاکشا  نیا  تسا و  ماکحا  رد  ام  ثحب  نکل  تسا ، لوبق  دروم  زین  رفاک  قساف و  لوق 

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  يراصنا  خیش  رظن  * 
شلاکشا اهنآ  هک  داد  هناهب  شعابتا  دّیس و  تسد  هب  هدومن ، عامجا  ياعّدا  اهنآ  رب  دز و  لاثم  تاعوضوم  زا  لکشتسم  نوچ  هک  تسا  نیا 
. درکیمن ادیپ  یهدخساپ  تردق  دّیس  دومنیم ، اعّدا  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  ار  نیملسم  هریس  یّلک  روط  هب  رگا  نکل  دنیامن ، در  ار 

126 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

( عامجالا ریرقت  هوجو  نم   ) عبارلا
ّنإ لوقنف : دـیبعلا . یلا  یلاوملا  نم  ۀـیراجلا  رماوألا  اهنم  و  ۀـّیداعلا ، مهروما  یف  ۀـقثلا  ربخ  یلإ  عوجرلا  یلع  اّرط  ءـالقعلا  ۀـقیرط  رارقتـسا 
یف قـیرطلا  اذـه  كولـس  نـالطب  یلع  مههیبـنت  مهعدر و  هیلع  بجو  اـّلإ  و  وـهف ، ۀعیرّـشلا  ماـکحألا  یف  مـهنم  کلذـب  یفتکا  نإ  عراـشلا 
امب ذخألا  ۀیصعملا  ۀعاطإلا و  باب  یف  مزاللا  ّنأل  کلذب ، هاضر  هنم  ملع  عدری  مل  ثیح  و  ۀّصاخ ؛ عضاوم  یف  عدر  امک  ۀّیعرشلا ، ماکحألا 
یلع ةرتاوتملا  لب  ةرفاظتملا  رابخألا  ةرثاکتملا و  تایآلا  مهعدر  یف  یفکی  تلق : نإف  کلذک . ۀیصعم  ّدعی  ام  كرت  فرعلا و  یف  ۀعاط  دعی 
یلإ ۀعجار  رابخألا  تایآلا و  ّنأ  نیرمأ و  یف  ملعلا  ادـع  امب  لمعلا  ۀـمرح  لیلد  راصحنا  تفرع  دـق  تلق : [ 81 .] ملعلا ادع  امب  لمعلا  ۀمرح 

لوصالا ّۀلدأل  احرط  هیف  ّنأ  یناثلا  و  ۀعبرألا . ۀلدألاب  مّرحم  عیرشت  عراّشلا  نم  فیقوت  نود  نم  هب  دّبعتلا  ّنّظلاب و  لمعلا  ّنأ  لّوألا  امهدحأ :
ۀمرح نوکل  لمعلا ، نع  مهعدر  بجوی  نیهجولا ال  نیذـه  نم  ءیـش  و  اهفالخب . ملعلا  مدـع  دـنع  عراشلا  اهربتعا  یّتلا  ۀـّیظفللا  ۀـّیلمعلا و 
مدع عم  مهدنع  ةربتعم  ۀّیظفللا  ۀّیلمعلا و  لوصال  و  مهدـنع ، تباث  عیرـشتلا  ۀـمرح  ّنأل  ءالقعلا ، نهذ  یف  ازوکرم  امهلجأ  نم  ّنظلاب  لمعلا 

. نانیمطالل بجوملا  ربخلاب  لمعلا  یلع  مهءانب  دجن  کلذ  عم  و  فالخلا ، یلع  لیلدلا 
یلع مهءانب  عم  [ 82] عیرـشتلا ءافتنال  ربخلاب ، لمعلا  یلع  ءالقعلا  ةریـس  رارقتـسا  دعب  نیروکذملا  نیهجولا  نایرج  مدـع  کلذ  یف  ّرـسلا  و 

یف نوّکـشی  لب ال  اعّرـشم ، ّدعی  هتمرحب ال  ربخأ  ام  كرت  هبوجوب و  ۀـقثلا  ربخأ  ام  لعفب  مزتلملا  ّنإف  ۀیـصعملا ، ۀـعاطإلا و  ماقم  یف  هکولس 
ماکحألاب ّصتخی  ءالقعلا ال  دنع  عیرـشتلا  حـبق  ّنأ  عم  دـیبعلا ، یلإ  یلاوملا  نم  ۀـّیفرعلا  مه  رماوأ  یف  [ 83] هیلع نولّوعی  اذـل  و  اعیطم ، هنوک 

رابخألا ال  لقعلا - مکح  اهکردـم  یّتلا  لوصالا  ّنأل  ۀـقثلا ، ربخ  لباقم  یف  اهنایرج  یلع  لیلد  الف  ربخلل  ۀـلباقملا  لوصـالا  اـما  و  ۀّیعرـشلا .
ءالقعلا ءانبب  فارتعالا  دعب  ۀـقثلا  ربخ  لباقم  یف  اهنایرج  مدـع  یف  لاکـشإ  رییختلا ال  طایتحالا و  ةءاربلاک و  اهرابتعا - ةدافإ  نع  اهروصقل 

اما و  ءاوس . ۀّیفرعلا  ۀّیعرـشلا و  ماکحألا  یلإ  ةروکذملا  لوصالاب  لمعلاب  همکح  یف  لقعلا  ۀبـسن  ّنأل  ۀـّیفرعلا ، مهماکحأ  یف  هب  لمعلا  یلع 
نود اهرودـصب  قوثولا  لوصح  رمألا  ۀـیاغف  رابخألا  نم  ذـخا  نا  و  ّنظلا ، دـیفی  ّهنا ال  یف  لاکـشا  الف  لـقعلا  نم  ذـخا  ناـف  باحـصتسال ،

. اهلباقم یف  هب  قثوملا  ربخلا  دوجو  ماقم  یف  یّتح  اهرابتعا  یلع  ناسللا  لها  ءانب  سیلف  مومعلا ، قالطالاک و  ۀّیظفللا ، لوصالا  اما  و  نیقیلا .
127 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
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( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مراهچ  هجو  )

هراشا

تـسا يراج  دـیبع  یلاوم و  نایم  هک  تسا  يرماوا  روما ، نیا  هلمج  زا  و  هقث ، ربخ  هب  عوجر  رب  ناشیداع  روما  رد  تسا  ءـالقع  ماـمت  هریس 
بجاو وا  رب  هنرگو  بولطملا  وهف  دشاب  هتفریذپ  یعرش  ماکحا  هب  تبسن  ار  ءالقع  هریـس  سّدقم  عراش  رگا  میئوگیم : نآ  حیـضوت  رد  هک 
لطاـب یعرـش  ماـکحا  رد  یقیرط  نینچ  یط  هک  دزاـس  هّبنتم  هدرک و  عنم  عرـش  ماـکحا  هب  تبـسن  هّیور  قیرط و  نیا  زا  ار  ناـشیا  هک  تسا 
ثحب دروم  دراوم  هب  تبسن  یعنم  ّدر و  هک  اجنآ  زا  و  تسا . هدیسر  ام  هب  عراش )  ) وا بناج  زا  عنم  در و  دراوم  زا  یخرب  رد  هچنانچ  تسا ،

مزال هدنب  رب  تیصعم  تعاطا و  باب  رد  هک  اریز  مینکیم ، زارحا  قیرط  کلسم و  نیا  زا  ار  وا  يدونشخ  تسا ، هدشن  دراو  عرـش  بناج  زا 
. دنیامن كرت  دیآیم  باسح  هب  تیصعم  هچنآ  ذخا و  دوشیم  بوسحم  تعاط  فرع  رد  هچنآ  هک  تسا 

( لاکشا لاؤس و  )
رب تلالد  امامت  هک  تسا  هدـش  دراو  رتاوتم  هکلب  ناوارف ،)  ) رفاظتم راـبخا  رایـسب و  تاـیآ  هک  سب  نیمه  عراـش  عنم  ّدر و  رد  یئوگب ، رگا 

. دنراد ملع  ریغ  هب  لمع  تمرح 
؟ دشابیمن تباث  عراش  بناج  زا  عدر  هنوگچ  روکذم  ّهلدا  دوجو  اب  لاح 

( روکذم لاکشا  زا  خساپ  )
لیلد ود  نآ  زا  یکی  هب  ناشعوجر  اهیلاراشم  رابخا  تاـیآ و  هک  تسا  رما  ود  هب  رـصحنم  ملع  ریغ  هب  لـمع  تمرح  لـیلد  هک  یتسناد  ـالبق 

: زا دنترابع  هک  تسا 
، نآرق هناگراهچ  ّهلدا  هب  عیرـشت و  دـشاب  هدـش  مئاق  نآرب  یلیلد  عراش  بناج  زا  هکنیا  نودـب  نآ  هب  ندرک  ادـیپ  دـّبعت  ّنظ و  هب  لـمع  - 1

. تسا مارح  لقع  عامجا و  ّتنس ،
ّدر حرط و  تسا  هدوـمن  ناـشرابتعا  اـهنآ  فـالخ  هب  ملع  نادـقف  ناـمز  رد  عراـش  هک  ار  ياهـّیظفل  هـّیلمع و  لوـصا  ّنـظ  هـب  لـمع  رد  - 2
هک تسا  نشور  لاح  مینک ، لمع  هّیظفل  هیلمع و  لوصا  هب  هک  میفّظوم  ام  ّنظ  دوجو  ملع و  دوبن  تروص  رد  رگید : تراـبع  هب  دـنوشیم ،

هجو ود  نیا  زا  کیچـیه  دـیامرفیم : خیـش  سپـس  دـشابیمن . زیاج  مهنآ  هک  دوش  ربتعم  لصا  ود  نیا  حرط  ببـس  ّنظ  هب  لـمع  اـسبهچ 
ود رطاخ  هب  ّنظ  هب  لمع  تمرح  هلئـسم  هکنآ  هچ  دـنکیمن ، تیافک  ّنظ )  ) یملع ریغ  دـحاو  ربخ  هب  لمع  زا  ءـالقع  عنم  در و  رد  لـیلد ) )

، دنتـسه فـقاو  تعدـب  حـبق  عیرـشت و  تمرح  هب  ناـشیا  هک  اریز  تسا ، یمّلـسم  رما  ناـنآ  دزن  روکذـم و  ءـالقع  نهذ  رد  روکذـم  لـیلد 
مه ناشیا ، ریدـقترههب  دـشابن . مئاق  اهنآ  فالخرب  یلیلد  هک  ییاج  رد  یهتنم  دـننادیم ، ربتعم  مه  ار  هّیظفل  هّیلمع و  لوصا  هک  روطناـمه 

ار هّیظفل  هیلمع و  لوصا  مه  تسا و  عیرشت  مزلتسم  نوچ  دننادیم  مارح  ار  ّنظ  هب  لمع 
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. تسا نانیمطا  بجوم  هک  تسا  يربخ  هب  ندومن  لمع  رب  ناشیا  يانب  هک  مینیبیم  کلذعم  دننادیم . ربتعم 

( دحاو ربخ  هب  لمع  رب  ءالقع  ءانب  هجو  )

هراشا

مدـع لیلد  هب  ءالقع  هریـس  رارقتـسا  زا  سپ  دـش ) حرطم  ّنظ  هب  لمع  تمرح  رد  هک   ) روکذـم لیلد  ود  هک  تسا  نیا  نآ  رد  بلطم  ّرـس  و 
هداد ربخ  شبوجو  هب  هقث  هچنآ  لعف  هب  هک  یـسک  اریز  دـنوشیمن ، يراـج  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  رب  تعدـب ) ندوب  یفتنم  و   ) عیرـشت قّقحت 
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عیطم رد  هکلب  دوشیمن  هدناوخ  عدبم  عّرشم و  دشاب ، دّهعتم  مزتلم و  هدومن ، شرازگ  شتمرح  زا  قثوم  صخش  هک  یلمع  كرت  هب  تسا و 
اب دـننکیم . دامتعا  وا ) ربخ  و   ) هقث درف  هب  دوشیم ) رداص  دـبع  هب  یلوم  زا  هک  ياهّیفرع  رماوا  رد  ءالقع   ) اذـل دـننکیمن و  کـش  وا  ندوب 

(. تسا يراج  ماکحا  هیلک  رد  و   ) درادن هیعرش  ماکحا  هب  صاصتخا  ءالقعلا  دنع  عیرشت  یتشز  حبق و  هکنیا 
رب یلیلد  چیه  اّما  دننک و  لمع  نآ  هب  هّیفرع  رماوا  رد  عیرـشت  حبق  هب  هجوت  اب  ءالقع  دیابن  هدوب ، عیرـشت  مزلتـسم  هقث  ربخ  هب  لمع  رگا  سپ 

لوصا حرط  هب  رجنم  اسبهچ  یملع  ریغ  ربخ  هب  لمع  دش  هتفگ  لاکشا  لاؤس و  رد  و   ) تسا ربخ  لباقم  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  ندش  يراج 
هک اریز   ) رابخا هن  تسا و  لقع  اهنآ  رابتعا  كردـم  هک  یلوصا  اریز  درادـن . دوجو  ربخ  ندوب  هقث  هب  هّجوت  اـب  دوش ،) ربتعم  هّیظفل  هّیلمع و 

ماکحا رد  هقث  ربخ  هب  ملع  رب  ءالقع  ءانب  قیدـصت  فارتعا و  زا  دـعب  رییخت ، طایتحا و  تئارب ، لثم  تسا ) رـصاق  اهنآ  رابتعا  هداـفا  زا  راـبخا 
تبسن تسا ) لقع  ناشکردم  هک   ) روکذم لوصا  هب  ندرک  لمع  هب  لقع  مکح  اریز  دنوشیمن . يراج  ربخ  لباقم  رد  دیدرتیب  ناشهیفرع 

رد دـننکیمن ، لمع  لـصا  هب  یفرع  ماـکحا  رد  هقث  ربخ  دوجو  اـب  هک  روطناـمه  سپ  تسا . دـحتم  يواـسم و  هّیفرع  هّیعرـش و  ماـکحا  هب 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دوب  هقث  ربخ  لباقم  رد  باحـصتسا  رگا  دنیامنیمن و  هّجوت  هّیلمع  لوصا  هب  هقث  ربخ  دوجو  اب  زین  یعرـش  ماکحا 

باحـصتسا هکنآ  لاح  و   ) دوب دهاوخن  ّنظ  دیفم  باحـصتسا  دیدرت  نودب  هقث ) ربخ  ندوب  اب   ) دـش هتفرگ  لقع  زا  نآ  رابتعا  كردـم  رگا 
نایم رد  شنایرج  يارب  یهجو  دـش  یفتنم  رما  نیا  هکنیا  زا  سپ  و  تسا ) تجح  دـنکیم ، ّنظ  هدافا  هکنیا  رابتعا  هب  لقع  لیلد  زا  ذوخأـم 

هّیظفل لوصا  اّما  و  نیقی . عطق و  هن  همئا و  زا  اهنآ  رودص  هب  تسا  نانیمطا  لوصح  رما  تیاهن  دشاب ، رابخا  شرابتعا  كردـم  رگا  و  تسین .
یّتح دننادب ، ربتعم  ار  لوصا  نیا  قلطم  روط  هب  هک  تسین  نآرب  تسا  لوصا  نیا  ّتیجح  كردـم  هک  ناسل  لها  ءانب  مومع . قالطا و  لثم :

اب هن  دـننکیم و  هعجارم  لوصا  نیا  هب  هقث  ربخ  نادـقف  دروم  رد  هک  تسا  نیا  رب  ناسل  لها  لمع  ینعی : اهنآ . لـباقم  رد  هقث  ربخ  ندوب  اـب 
. نآ ندوب 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  عامجا  ریرقت  زا  مراهچ  هجو  رد  بلطم  لصاح  * 
بتکم و ره  اب  رفاک و  ناملسم و  ای  یّماع و  ملاع و  خیش و  دّیس و  زا  معا  ملاع ، نادنمدرخ  همه  هریس  زا  تسترابع  هجو  نیا  هک  تسا  نیا 

: یکلسم
هریس دنشاب ، هک  یشیارگ  برشم و  ره  ياراد  ملاع ، ءالقع  مینیبیم  مینکیم ، هعجارم  ءالقع  مه  امب  ملاع  ءالقع  هب  یتقو  رگید ، ترابع  هب 

هب یلاوم  بناج  زا  هک  يرماوا  رد  یّتح  دـنیامنیم ، لمع  تاقث  ياـهربخ  هب  هک  هدـش  رقتـسم  نیا  رب  ناشیگدـنز  فلتخم  نوئـش  رد  اـهنآ 
. دوشیم رداص  دیبع  يوس 

دوریم و راک  ماجنا  لابند  هب  هدرکن و  فقوت  لاثتما  ماقم  رد  دـبع  دـناسرب ، شدـبع  هب  ار  ییالوم  مایپ  ینانیمطا  دروم  درف  رگا  لـثملا : یف 
. دوشیم عقاو  تّمذم  دروم  ءالقع  بناج  زا  دورن  هدرک و  لّطعم  هچنانچ 

تسا هتشاد  هجّوت  تسا و  هدوب  سّدقم  عراش  عمسم  يأرم و  رد  هریس  نیا  هک  مینیبیم  مینک ، هعجارم  سّدقم  عراش  هب  رگا  لثملا : یف  ای  و 
يزیچ هدومن و  توکـس  کلذعم  دـننکیم ، هدافتـسا  روبزم  هویـش  زا  عراـش  دوخ  ماـکحا  هب  تبـسن  یتح  روما  ماـمت  رد  ملاـع  ءـالقع  هک 

. تسا هدومرفن 
نم ماکحا  رد  ناناملـسم  يا  تفگیم : ینعی  دومنیم ، عنم  نآ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  تشادن  لوبق  ار  هدش  دای  هریـس  عراش  رگا  میئوگیم  اذل 

: الثم تسا  هدومن  عنم  عدر و  زین  دراوم  یخرب  رد  هچنانچ  دینکن . انتعا  فرص  دحاو  ربخ  هب 
. دنادیم مزال  ار  لداع  راهچ  لوق  هکلب  دنادیم ، ربتعم  ار  لداع  کی  لوق  هک  انز  رب  تداهش  باب  - 1
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 ... دنادیم و مزال  ار  لداع  ود  تداهش  یلام  قوقح  ریاس  رب  تداهش  باب  رد  و  - 2
: لاح

زا عراش  تیاضر  هب  یپ  تسا ، هدومرفن  یعدر  هک  اجنآ  زا  داتـسرفیم و  یعدر  دوبیمن ، یفاک  دـحاو  لدـع  لوق  زین  ماکحا  باـب  رد  رگا 
(. سیلف سیل  و   ) اذل دیسریم  زین  امب  دومنیمن  غالبا  دومرفیم و  عدر  رگا  ّالا  میربیم و  هقیلس  هریس و  نیا 

؟ دهدیم یخساپ  هچ  خیش  دیریگیم ، تیاضر  رب  لیلد  ار  عدّرلا  مدع  لیلد  هچ  هب  دوش  لاؤس  رگا  * 
: ینعی دشابیم  ءالقع  ماع و  فرع  تیصعم ، تعاطا و  باب  رد  رایعم  هک  لیلد  نیا  هب 

. هقث ربخ  هب  ذخا  لثم  تسا  تعاطا  نآ  دنادب ، تعاطا  فرع  ار  هچره  - 1
. هقث ربخ  اب  تفلاخم  لثم  تسا  تیصعم  نآ  دنادب ، تیصعم  فرع  ار  هچره  و  - 2

سّدقم عراش  هچنانچ  میوریم ، ار  هار  نیمه  سّدقم  عراش  يأر  زا  رظن  عطق  اب  ملاع  ءالقع  ام  لاح 
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. دراد لوبق  سپ  هدومرفن ، عدر  نوچ  اذل  دیامن ، هئارا  ار  يدیدج  هار  هدرک و  ّدر  دیاب  بوخ  دریذپیمن ، ار  هار  نیا 
زا سّدقم  عراش  ینعی  دشاب  هعودرم  ياههریـس  زا  دـیاش  هدومرفن ، عدر  ار  هریـس  نیا  عراش  هک  دـیئوگیم  اجک  زا  امـش  دوش  لاؤس  رگا  * 
ات ملع  ریغ  هب  لمع  زا  هیهان  تایاور  تایآ و  بلاق  رد  یمومع و  تروص  هب  هکلب  یصوصخ ، تروص  هب  هن  نکل  هدومرف و  عدر  هریـس  نیا 

. دوش لماش  زین  ار  هقث  ربخ 
؟ دراد یخساپ  هچ  خیش 

: دنراد رظن  رما  ود  نامه  هب  زین  هیهان  تایاور  تایآ و  تسا و  رما  ود  ملع  ریغ  هب  لمع  هفسلف  دیوگیم :
. تسا مارح  هعبرا ) ّهلدا  هب   ) عیرشت باب  زا  تسا و  عیرشت  عراش  نایب  نودب  نآ  هب  دّبعت  ملع و  ریغ  هب  لمع  هکنیا  - 1

. تسا مارح  تهج  نیا  زا  اذل  تسا و  هربتعم  هّیظفل  ای  هّیلمع و  لوصا  نتشاذگ  اپ  ریز  مزلتسم  نآ  هب  دّبعت  ملع و  ریغ  هب  لمع  هکنیا  - 2
؟ هن ای  تسا  مارح  راگیس و ...  لامعتسا  ایآ  هک  مینادیمن  لثملا  یف 

: مینک لمع  دحاو  ربخ  هب  ام  رگا  لاح  نآ  تمرح  رب  ینبم  تسا  تسد  رد  يدحاو  ربخ  نکل  تسا ، لالح  دیوگیم  ةءاربلا  ۀلاصا 
. نیّدلا یف  نیّدلا  نم  هنوک  ملعی  مل  ام  لاخدا  ینعی : مارح  تسا و  عیرشت  الّوا :

. میاهتشاذگ اپ  ریز  ار  تئارب  لصا  ایناث :
: لثملا یف  ای 

(. نتّتلا برشت  ال   ) هکنیا رب  ینبم  تسا  تسد  رد  يرتاوتم  ثیدح  - 1
. نتت برش  تهارک  رب  هدش  دراو  زین  يدحاو  ثیدح  - 2

. تسا نتتلا ) برشت  ال   ) رهاظ رد  هک  ۀقیقحلا  ۀلاصا  اب  تفلاخم  مه  تسا و  عیرشت  مه  میوش ، دّبعتم  دحاو  ربخ  هب  رگا  زین  اجنیا  رد 
هقث ربخ  هب  دـّبعت  هن  و  تسین . يراج  هقث  ربخ  باب  رد  رما  ود  نآ  زا  مادـکچیه  یلو  تسا  نیروکذـملا  نیرمـالا  دـحا  تمرح  هفـسلف  سپ 

. یلمع ای  یظفل و  لصا  در  حرط و  مزلتسم  هن  تسا و  عیرشت  مزلتسم 
؟ تسیچ روکذم  بلطم  رد  بلطم  ّرس  * 

لقع زا  ءالقع  ءانب  نیا  و  دنهد ، رارق  رایعم  ار  هقث  ربخ  هک  تسا  يراج  نیا  رب  تیـصعم  تعاط و  باب  رد  ملاع  ءالقع  هریـس  هک  تسا  نیا 
. تسا هدش  یشان 

لیلدلا عم  ّنظ  هب  دّبعت  دوشیم : نیا  میدش  دبعتم  يرما  نینچ  هب  نآ  مکح  لقع و  يور  زا  یتقو  لاح 
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. لیلد الب  ّنظ  هب  دّبعت  هن  تسا و  لقع  مکح  نامه  زوجم  هک  زوجملا . و 
؟ دهدیم خساپ  هنوگچ  ار  لصا  ّدر  حرط و  لکشم  خیش  * 

هّیظفل هّیلمع 2 - - 1 دناهتسد : ود  رب  لوصا  دیوگیم :
هّیعرش هّیلقع 2 - - 1 دناهتسد : ود  رب  دوخ  زین  هّیلمع  لوصا  اما  و 

. رییخت لصا  طایتحا ، لصا  تئارب ، لصا  زا : دنترابع  هّیلقع  هّیلمع  لوصا  - 1
هک ارچ  دوشیمن  حرط  یلقع  یلمع  لصا  میئامن ، لمع  هقث  ربخ  هب  میهاوخب  ام  رگا  دنریگیم  رارق  هقث  ربخ  ربارب  رد  لوصا  نیا  یتقو  لاح 
رد زین  لقع  هدـش و  یلقع  ود  ره  اذـل  تسا ، یلقع  لصا  کی  تئارب  لصا  مه  یفرط  زا  تسا و  هقث  ربخ  هب  لـمع  رب  ءـالقع  ءاـنب  یفرط  زا 

: دیوگیم لقع  ینعی  تسین  راتفرگ  دوخ  مکح 
هک شاهناوتـشپ  و  هقث ، ربخ  دوجو  اب  هکنآ  لاح  یـشاب و  ّریحتم  ّكاش و  وت  دشابن و  تسد  رد  یلیلد  هک  نک  عوجر  تئارب  لصا  هب  ینامز 

. تسین راک  رد  یّکش  دشابیم ، نادب  لمع  رب  ءالقعلا  ءانب 
لـصا اذـکه  مینک و  يراـج  ار  لـصا  نآ  میهاوخب  هک  اـت  دراذـگیمن  یقاـب  تئارب  لـصا  يارب  یئاـج  تسا و  مکاـح  هقث  ربـخ  هجیتـن  رد 

. رییختلا طایتحالا و 
؟ دهدیم خساپ  هنوگچ  دشاب  باحصتسا  هک  ار  یعرش  یلمع  لصا  هلئسم  * 

زا ای  تسا و  تجح  لقع  مکح  باب  زا  ای  زین  باحـصتسا  و  تسا ، کّشلاب ) نیقیلا  ضقنت  ال   ) تایاور زین  روکذم  لصا  كردم  دیوگیم 
یقاب یکـش  هقث  ربخ  دوجو  اب  تسا و  ّکش  باحـصتسا  یلـصا  نکر  اّما  میدومن  لمع  ّنظ  هب  ام  تسا و  روآّنظ  رثکا  دـح  هک  رابخا  باب 

. دنامیمن
؟ دنکیم لح  هنوگچ  ار  ۀقیقحلا  ۀلاصا  مومعلا و  ۀلاصا  لیبق  زا  هّیظفل  لوصا  هلئسم  * 

لوصا نیا  ءارجا  رب  ءالقع  ءانب  و  تسا ، ءالقع  ءانب  زین  لوصا  نیا  كردم  هکنآ  هچ  درادن ، روکذـم  لوصا  اب  یتمحازم  هقث  ربخ  دـیوگیم 
. دشابن ناشفالخ  رب  ياهنیرق  هک  دناهدنوشيراج  لوصا  نیا  ینامز  هکلب  تسین ، قلطم  لوق  هب 

. دشابیمن لصا  ياج  هنیرق  دوجو  اب  تسا و  هنیرق  دوخ  هقث  ربخ  هکنآ  لاح  و 
؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )...   ) حالطصا زا  دارم  * 

يواسم هقث  دـحاو  ربخ  اب  رابخا  ندوب  رودـصلا  قوثوم  ظاحل  هب  رابخا  زا  ذوخأم  باحـصتسا  میتفگ  دـنچره  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش 
زگره باحـصتسا  رابخا  تسا ، ربتعم  ّنظ  زا  فشاک  هک  هقث  ربخ  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  قیقحت  یلو  دنرادن ، مه  رب  یحیجرت  چیه  تسا و 

. دوشیمن باحصتسا  تیّجح  هب  مکح  هدشن و  يراج 
132 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
( عامجالا ریرقت  هوجو  نم  : ) سماخلا

اهیف لمع  ةریثک  عضاوم  ۀیاهنلا  یف  رکذ  دق  و  [ 84 ،] ریکن ریغ  نم  دحاولا  ربخب  لمعلا  یلع  ۀباحّـصلا  عامجإ  نم  ۀیاهنلا  یف  ۀماّلعلا  هرکذ  ام 
[85 .] دحاولا ربخب  ۀباحّصلا 

هیلع ۀّـجحلا  يأر  نع  ّالإ  ردـصی  نامزلا ال  کلذ  یف  ناک  نم  ربخلاب  نیلماعلا  ۀباحّـصلا  نم  دـیرا  نإ  ّهنأل  لمأت ، نم  ولخی  هجولا ال  اذـه  و 
نوغـصی نیّذلا  عاعّرلا  جمهلا  هب  دیرا  نإ  و  هل ؛ مالّـسلا  هیلع  مامالا  ریرقت  توبث  نع  الـضف  دحاولا  ربخب  مهنم  دحأ  لمع  تبثی  ملف  مالّـسلا 

. مویلا کلذ  یف  هعدرب  مهعادترا  مدعل  مالّسلا  هیلع  مامالا  ءاضر  نع  مهلمع  فشک  مدع  عوطقملا  نمف  قعان ، ّلک  یلإ 
و مهفالخب ، حیرصتلا  مّشحتی  نیّذلا  نورّمأتملا  دحاولا  ربخب  لمع  امنإ  ّهنأب  هجولا  اذه  نع  باجأ  ثیح  هّرس ، سّدق  دّیـسلا  دارم  اذه  ّلعل  و 
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ۀباحـصلا نم  هعابتأ  لب و ال  مامإلا  كرتی  مل  ارکنم  مهلمع  ناک  ول  ّهنإ  لاقی : نأ  ّالإ  [ 86] مهلمعب اضرلا  یلع  ّلدی  مهیلع ال  ریکنلا  كاسمإ 
نم مهیلع  اهرکنأ  یّتلا  ۀـفالخلا  ۀـلأسم  نم  مظعأـب  ۀـلأسملا  هذـه  تسیل  ذإ  عادـترالا ، اّونظی  مل  نإ  و  ّقحلل ، اراـهظإ  نیلماـعلا ، یلع  ریکنلا 

. اضرلا یلع  توکسلا  ۀلالد  مّهوتل  اعفد  ّقحلا و  راهظال  رکنأ ،
133 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( دحاو ربخ  تّیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مجنپ  هجو  )

هراشا

. يرکنم راکنا  نودب  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  هباحص  عامجا  رب  ینبم  هدومن  رکذ  ۀیاهن  باتک  رد  هماّلع  موحرم  هک  تسا  ینایب 
. دناهدرک لمع  دحاو  ربخ  هب  نآ  باحصا  هک  هدومن  رکذ  باتک  نیمه  رد  ار  يرایسب  دراوم  سپس 

( مجنپ هجو  رد  خیش  هشقانم  )

هدرکیم و یگدـنز  همئا  نامز  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هباحـص  زا  دارم  رگا  اریز : تسین ، هشقانم  لّمأت و  زا  یلاـخ  ریرقت  هوجو  زا  هجو  نیا 
، تسا هدوب  قفاوم  نآ  اب  ماما  هکنیا  رگم  هدشن  رداص  ناشیا  زا  زگره  دحاو  ربخ  هب  لمع  بیترت  نیا  هب  هدوب و  ماما  يأر  اب  قباطم  ناشلمع 

هدرک ءاضما  ار  ناشیا  لمع  ماما  هکنیا  ماما و  ریرقت  هب  دـسر  هچ  ات  دـناهدرکیم  لمع  دـحاو  ربخ  هب  ناـشیا  هک  هدـشن  تباـث  اـم  يارب  نیا 
. دشاب

ماما ياضر  زا  فشاک  زین  یناسک  نینچ  لمع  دشاب ، دنوریم  ییادص  ره  لابند  هب  هک  یناسک  ینعی  اهعاعرلا  جمه  هباحـص  زا  دارم  رگا  و 
هنوگچ دنشاب . هدرک  لمع  دوخ  هقیلس  هب  هدادن و  شوگ  اهنآ  یلو  دشاب  هدرک  عنم  هلئـسم  نیا  زا  ار  اهنآ  ماما  هک  ضرف  هب  اریز  دشابیمن ،

نیمه هداد ، هجو  نیا  زا  هک  یخـساپ  رد  دّیـس  دارم  دیاش  و  تسناد ؟ ماما  تیاضر  زا  فشاک  یکاح و  دحاو  ربخ  هب  ار  اهنآ  لمع  ناوتیم 
: دیوگیم مجنپ  هجو  زا  باوج  رد  يو  هک  ارچ  میدومن  رکذ  هک  دشاب  یمّود  هجو 

دحاو ربخ  هب  اهنت  درادن و  نآ  هب  ءاضر  رب  تلالد  ناشلمع  ندرکن  راکنا  تسا و  تخس  ناشتفلاخم  هب  حیرـصت  هک  یناسک  ینعی  نورّمأتم ،
. دناهدرکیم لمع 

ناشیا هک  ارچ  دشیمن ، ناشیا  لعف  زا  همئا  تیاضر  رب  تلالد  رما  نیا  دندادیمن  رارق  راکنا  دروم  ار  اهنآ  لمع  همئا  رگا   ) رگید ترابع  هب 
زا ناشراک  هدوب و  راکنا  دروم  عقاولا  یف  دارفا  نیا  لمع  رگا  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم  دـنوش ) عدـترم  نیموصعم  عدر  اب  هک  دـندوبن  یناسک 
هک اریز  دنـشاب ، هدیـشک  تسد  راکنا  زا  دنـشاب و  هتـسشن  تکاس  زین  اهنآ  هباحـص  عابتا و  همئا و  دیابن  تسا ، هدوبن  تسرد  نیموصعم  رظن 

روکذـم لـمع  زا  ار  ناـشیا  یتسیاـب  قـح  راـهظا  رطاـخ  هب  یلو  دیـسریمن  رظن  هب  یتـبثم  رما  نادـنچ  ناـشیا  یهن  هب  اـهنآ  عادـترا  هچرگا 
. دنتشادیمزاب

هب ناگدنیآ  مّهوت  مدع  قح و  راهظا  روظنم  هب  ناشیا  هک  تسین  تیالو  تفالخ و  رما  زا  رتمهم  تیّجح  مدع  ای  تیّجح و  هلئـسم  هکنآ  هچ 
. دناهدومرف غیلب  یعس  همه  نیا  دناهدوب  نیبصاغ  تفالخ  هب  یضار  همئا  هکنیا 

134 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دحاو  ربخ  هب  لمع  رد  عامجا  ریرقت  زا  مجنپ  هجو  رد  بلطم  لصاح  * 
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. تسا هدومن  ار  نآ  ياعّدا  هیاهن  رد  هماّلع  هک  تسا  هباحص  صوصخ  یلمع  عامجا 
تسا هدوب  هقث  دحاو  ربخ  هب  لمع  رب  همئا  باحصا  ربمایپ و  هباحص  هریـس  هک  مینیبیم  میدرگیمرب ، ربمایپ  نامز  هب  یتقو  دیوگیم : ناشیا 

ار هریـس  نیا  مالّـسلا  مهیلع  تارـضح  رگا  لاح  تسا . هتفرگن  تروص  یعدر  کلذعم  تسا  هدوب  موصعم  عمـسم  يأرم و  رد  هریـس  نیا  و 
دوخ نیا  دـناهدرکن و  عدر  ار  هریـس  نیا  نیموصعم  زا  يدـحا  هک  یلاـح  رد  دـندومرفیم  عـنم  نآ  هب  لـمع  زا  ار  تّما  دنتـشادیمن ، لوـبق 

. تسا نیموصعملا  دنع  دحاو  ربخ  ّتیجح  رب  لیلد  نیرتهب 
؟ تسیچ روکذم  هجو  نوماریپ  خیش  رظن  * 

: دناهدوب هورگ  هس  ۀمئألا  یبّنلا و  باحصا  دیامرفیم :
، اـههرارز لـثم : دـناهدزیمن  یلمع  هب  تسد  ناـشیا  رظن  يأر و  نودـب  هدوب و  ربماـیپ  میلـست  هک 100 % یناـسک  ینعی  ملّـسلا  باحـصا  - 1

 ... اهرذوبا و
ارف شوـگ  ییادـص  بحاـص  ره  يادـن  هب  دـندرکیم و  تکرح  دـیزویم  داـب  هک  ییوـس  ره  هب  هک  یناـسک  ینعی  عاـعّرلا  جـمه  دارفا  - 2

. دندشیم ادص  مه  وا  اب  دندادیم و 
هکنیا زا  امـش  روظنم  هک  دـسرپیم  هماـّلع  زا  اذـل  دـندوبن ، ناملـسم  اـنطاب  نکل  دـندوب و  نیملـسم  فـص  رد  رهاـظلا  یلع  هک  نیقفاـنم  - 3

؟ تسا یسک  هچ  دندرکیم  لمع  هقث  ياهربخ  هب  نیموصعم  باحصا 
: میئوگیم تسا  لّوا  هورگ  رگا 

. تسا موصعم  تیاضر  زا  فشاک  نانیا  لمع  هک  ارچ  تسا ، تسرد  امش  لالدتسا  یّلک  ياربک  - 1
لابند هب  هکنیا  ات  دشاب  هدرک  لمع  هقث  دحاو  ربخ  هب  دارفا  هنوگنیا  زا  يدحا  هک  هدشن  تباث  هک  ارچ  تسا ، مامتان  امش  نخس  يارغص  - 2

: میئوگب دیاب  دنتسه ، مّوس  مّود و  هورگ  رگا  و  دوش . لصاح  ّتیفشاک  نآ 
. دناهدوب دحاو  ربخ  هب  لماع  هّدع  نیا  هک  ارچ  تسا ، مامت  لالدتسا  يارغص  - 1

. تسین موصعم  يأر  زا  فشاک  نانیا  لمع  هک  ارچ  تسا ، مامتان  امش  نخس  ياربک  - 2
؟ تسیچ خلا ) لاقی ...  نا  ّالا   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

هک روظنم  نیدب  هن  دندومنیم  راکنا  ار  نآ  دیاب  نیموصعم  هدوب ، عورـشمان  هورگ  ود  نیا  هویـش  رگا  هک  دـیوگب  یـسک  رگم  هک  تسا  نیا 
بلطم دهاش  دوشن . ههبتـشم  ناگدنیآ  رب  رما  دوش و  راهظا  قح  هک  تهج  نیا  هب  هکلب  دنوش ، عدترم  هتفریذپ  ار  نانآ  راکنا  قح ، نیدناعم 
. دناهتفگ ار  قح  هدومن و  ضارتعا  همه  نیا  کلذعم  دوبن ، رتكانرطخ  تفالخ  هلئسم  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  هلئسم  هک : تسا  نیا  مه 

135 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

( عامجالا ریرقت  هوجو  نم  : ) سداسلا
ۀعیشلا لوصا  یف  ۀعدوملا  انیدیأ  یف  ةدوجوملا  رابخألا  هذه  یلإ  عوجرلا  بوجو  یلع  هعابتأ ، دّیـسلا و  یّتح  ۀّیمامإلا ، نم  عامجإلا  يوعد 

. مهبتک و 
. امهّرس سّدق  دّیسلل  خیشلا  ۀفلاخم  مدعب  مکحف  ةّدعلا ، نع  ۀمّدقتملا  خیشلا  ةرابع  نم  ضعب  همهف  يّذلا  وه  اذه  ّلعل  و 

توبث دیرا  نإ  و  نایعلاب ، هفالخ  ملع  اّمم  وهف  بتکلا ، هذه  رابخأ  نم  دحاو  دحاو  ّلکب  لمعلا  یلع  قاّفتالا  توبث  دیرا  نإ  ّهنأ  الّوأ ، هیف : و 
دنع احورطم  مهـضعب  دنع  هب  لومعملا  نوکی  نأ  زوجی  یّتح  لمعلا  طورـش  یف  نیلماعلا  فالتخا  یلع  ۀـلمجلا  یف  اهب  لمعلا  یلع  قافتالا 

عم اصوصخ  اردان . ّالإ  رابخألا  یف  کلذ  دجوی  سیل  و  صوصخلاب . هب  لمعلا  یلع  ۀقرفلا  قافتا  ملع  ام  ۀـّیّجح  یف  ّالإ  انعفنی  اذـهف ال  رخآ ،
وا عامجإلا  ۀفلاخمب  وا  دنـسلا  فعـضب  ةربتعملا ، بتکلا  یف  ۀعدوملا  رابخألا  ضعب  خیـشلا ، قودـصلاک و  خـیاشملا ، ضعب  ّدر  نم  يرن  ام 
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. امهوحن
نأ ّیلمعلا  قاّفتالا  یف  طرـشلا  ّنأل  هب ، لمعلا  هلوبق و  یلع  ۀـقرفلا  قاّفتا  ملع  يذـّلا  ربخلا  یف  یّتح  عفنی  قاّفتالا ال  نم  رکذ  ام  ّنأ  اـیناث : و 

نکل ةأرما ، یلإ  رظنلا  یلع  مهلمعب - مالّـسلا  هیلع  مامإلا  ءاضرب  ملعی  ۀـعامج - قّفتا  ول  ّهنأ  يرت  ـال  أ  اـمولعم . نیعمجملا  لـمع  هجو  نوکی 
، اذکه سماخل و  ۀجوز  تنب  عبارل و  ۀجوز  ّما  ثلاثل و  اتنب  و  [ 87] رخآل اّما  مهضعبل و  ۀجوز  اهنوک  مهرظن  هجو  نوکی  نأ  لمتحی  وأ  ملعی 

یئر ول  لب  مالّـسلا ، هیلع  مامإلا  ءاضر  نع  فشاکلا  ۀعامجلا  قاّفتا  ۀهج  نم  اهیلإ  رظنی  نأ  هنیب  اهنیب و  ۀـّیمرحم  نّمم ال  مهریغل  زوجی  لهف 
؟ هب یّسأتلا  لقاعل  زوجی  لهف  ةأرما  یلإ  رظنی  مالّسلا  هیلع  مامإلا  صخش 

یّتلا ۀّیثیحلا  ۀهجلاب و  ملعلا  نم  ّیلمعلا  قاّفتالا  یف  ّدب  الف  هیلع ، عقی  يّذلا  هجولا  یلع  هیف  ۀلالد  لعفلا ال  ّنأ  ۀـهج  نم  ّالإ  هّلک  اذـه  سیل  و 
نم دافتسملا  ّیعرـشلا  مکحلا  یف  عوضوملا  زارحإ  بوجو  یلإ  اذه  عجرم  و  ۀّیثیحلا ، ۀهجلا و  کلت  نم  لعفلا  عاقیإ  یلع  نوعمجملا  قّفتا 

. لعفلا
ّاناظ هنوک  ثیح  نم  مهـضعب  ۀـنیرقلاب و  وأ  رتاوتلاب  هرودـصب  هملع  ثیح  نم  ربخب  نولمعی  نیعمجملا  ضعب  ّنأـب  ملع  اذإ  هیف  نحن  اـم  یفف 

لجأل هب  لمعی  نم  إطخب  انملع  وأ  هنم  لصاحلا  ّنظلا  ۀّیّجحب  ملعلا  هرودصب و ال  ملعلا  انل  لصحی  مل  اذإف  ّنظلا ، اذه  ۀّیّجحب  اعطاق  هرودصب 
. نیعمجملل اعبت  ربخلا  کلذب  لمعلا  انل  زوجی  الف  هأطخ  انلمتحا  وأ  ّنظلا  قلطم 

136 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( دحاو ربخ  تیّجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مشش  هجو  )

هداهن تعیدو  هب  ام و  تسد  رد  دوجوم  رابخا  هب  هعیـش  عوجر  بوجو  رب  وا ، عابتا  دّیـس و  یّتح  تسا  هّیماما  ياملع  همه )  ) عاـمجا ياـعّدا 
. هعبرا بتک  رد  هدش 

هکنآ هچ  درادن ، یتفلاخم  خیش  اب  دّیـس  هک  دناهتـشاد  راهظا  هدیمهف و  خیـش  یلبق  مالک  زا  یخرب  هک  دشاب  یهجو  نامه  هجو  نیا  دیاش  و 
. دننادیم ربتعم  ار  هعیش  بتک  رد  دوجوم  رابخا  ود ، ره 

( ریرقت هوجو  زا  مشش  هجو  هب  خیش  لّوا  لاکشا  )

: دراد دوجو  لاکشا  ود  هجو  نیا  رد  و 
نایعلاب شفالخ  هک  تسا  ییاعّدا  نیا  هدـش ، هدارا  رابخا  نیا  کتکت  هب  لـمع  رب  ءاـملع  عاـمجا  هعیـش ، بتک  راـبخا  هب  لـمع  زا  رگا  - 1

. هدش هتسناد  رهاظ و 
هن دـنربتعم و  ۀـلمجلا  یف  رابخا  نیا  دومن و  لـمع  راـبخا  نیا  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  رب  ءاـملع  قاـّفتا  ـالامجا  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  و  - 2

دنک و یقلت  ربتعم  طیارـش و  دجاو  ار  يربخ  تسنکمم  یکی  هک  دحاو  ربخ  هب  لمع  طورـش  رد  ءاملع  نایم  فالتخا  رب  انب  اهنآ ، کتکت 
رد هدوبن و  عفان  ام  يارب  دنتـسه ،) هیلع  قفتم  رابخا  نیا  الامجا  دنچره   ) دیامن كرت  ۀجیتن  طرـش و  دـقاف  ار  ربخ  نامه  يرگید  هکنآ  لاح 

تّجح دـننکیم  لـمع  نآ  هب  یگمه  هتـسناد و  ربـتعم  ءاـملع  ماـمت  هک  ار  يراـبخا  افرـص  هکلب  تسین . یفاـک  داـحآ  راـبخا  قلطم  ّتیجح 
: هک مینکیم  هدهاشم  هچنآ  اب  اصوصخم  دنشابیم . مک  دناطیارش  دجاو  هّیماما  ءاملع  مامت  رظن  زا  هک  يرابخا  نینچ  دیامنیم و 

ای دنـس و  فعـض  لیلد  هب  ار  هعیـش  هربتعم  بتک  رد  يورم  رابخا  زا  یخرب  خیـش  قودـص و  موحرم  لـثم  هعیـش ، ءاـملع  ناـگرزب  زا  یخرب 
. دناهدومن ّدر  حرط و  اهرذع ، نیا  لاثما  عامجا و  اب  ناشتفلاخم 

( ریرقت هوجو  زا  مشش  هجو  هب  خیش  مّود  لاکشا  )
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عامجا ّتیجح ) رد   ) طرـش اریز  دـشابیمن . عفان  میراد ، شرابتعا  رب  ءاملع  قاّفتا  هب  ملع  هک  يربخ  رد  یّتح  دـش  رکذ  هک  یعاـمجا  هکنیا 
هب ماما  تیاضر  هب  ملع  یلعف  رب  اهنآ  قاّفتا  زا  هک  یتعامج  رگا  هک : ینیبیمن  رگم  دشاب ، مولعم  نیعمجم  لمع  تهج  هک  تسا  نیا  یلمع 

ای يو  هب  ندومن  رظن  رد  کیره  هک  میهد  لامتحا  ام  نکل  دنوش ، قفّتم  ینز ، هب  ندرک  رظن  رب  دوشیم  لصاح  ناشلمع 
137 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دنکیم هاگن  وا  هب  تهج  نیا  زا  یموس  تسوا و  ردام  يو  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  يرگید  رظن  تسوا و  هجوز  يو  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب 
شا نز ) رتـخد   ) هبیبر یمجنپ  هب  تبـسن  هدرک و  حاـکن  وا  اـب  يو  سپ  تسوا  نزرداـم  نوـچ  یمراـهچ  هب  تبـسن  تسوا و  رتـخد  نز  هک 

. دننکیم هاگن  وا  هب  یعرش  هزّوجم  هوجو  زا  یکی  هب  رگید  یقاب  نینچمه  دشابیم و 
: تفگ ناوتیم  ایآ  یتیعقوم  نینچ  رد  لاح 

تیاضر زا  فشاک  هک  تعامج  عامجا  رطاخ  هب  تسا  زیاج  دـشابیمن  روبزم  نز  وا و  ناـیم  یتّیمرحم  هنوگچـیه  هک  تعاـمج  نیا  ریغ  رب 
یعّرـشم لقاع  چـیه  ایآ  دـنکیم ، هاگن  ینز  هب  ماما  صخـش  هک  دوش  هدـید  رگا  هکلب  هن ، اعطق  دـنک ؟ هاگن  هدـش  دای  نز  هب  تسا  موصعم 

(. دنادب نز  نآ  هب  شدوخ  هاگن  زاوج  رب  لیلد  ار  ماما  لعف  و   ) دیامن یّسأت  ماما  لعف  هب  دناوتیم 
لمع هجو  رب  تلـالد  ییاـهنت  هب  لـعف ، هک  تسا  نیا  ود ، نیا  لاـثما  روکذـم و  لاـثم  ود  رد  زاوـج  مدـع  هجو  هک  ارچ  تـسین  نـینچ  اـنیقی 

هب عقاولا  یف  طرش  نیا  تشگرب  هک  دوش ، مولعم  زرحم و  عامجا  تهج  تیثیح و  هک  تسا  طرـش  یلمع  عامجا  ّتیجح  رد  اذل  دنکیمن و 
. دشاب مولعم  زرحم و  لعف  زا  دافتسم  یعرش  مکح  رد  مکح ، عوضوم  هک  تسا  نیا 

ملع شرودص  هب  هنیرق  ای  رتاوت و  قیرط  زا  هک  دننکیم  لمع  تهج  نیا  زا  ربخ ، هب  ناگدننکعامجا  زا  یخرب  میدـیمهف  هک  ینامز  نیاربانب 
. دننادیم تّجح  اعطق  ار  ّنظ  نیا  ّتیجح  هتشاد و  ّنظ  نآ  رودص  هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یخرب  و  دنراد ،

هب ّنظ  قلطم  رطاخ  هب  هک  یـسک  ءاطخ  هب  مینک  لصاح  نیقی  هکلب  رودص و  هب  ّنظ  هن  دوش و  لصاح  رودـص  هب  ملع  هن  ام ، يارب  رگا  لاح 
زا ّتیعبت  هدوبن و  زیاج  روبزم  ربخ  هب  لمع  زگره  اهـضرف ، نیا  مامت  رد  هک  میهدـب ، اطخ  لامتحا  وا  رد  لـقا  دـح  اـی  دـنکیم و  لـمع  نآ 

. مینادب روکذم  ربخ  هب  لمع  زّوجم  میناوتیمن  هاگچیه  ار  نیعمجم 
138 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
لقعلا لیلد  عبارلا 

. ربخلا هیف  لخدیف  ۀلمجلا  یف  وأ  اقلطم  ّنظلا  ۀّیّجح  [ 89] تبثم اهضعب  و  دحاولا ، ربخ  ۀّیّجح  تابثاب  [ 88] صتخی اهضعب  هوجو ، نم  وه  و 
هوجو نم  هریرقتف  دحاولا ) ربخ  ۀّیّجح  وه  و   ) لّوألا اّما 

: اهلّوأ
ّذـش و ام  ّالإ  اهّلج ، لب  رابخألا  رثکأ  [ 90] نوک یف  مهمجارت  یف  ةروکذـملا  ةاورلا  لاوحأ  یف  عّبتتملل  ّکش  ّهنأ ال  وه  و  اقباس ، هتدـمتعا  ام 
ۀثالثلا و خیاشملا  نم  بتکلا  بابرأ  مامتها  ۀّیفیک  انیلإ و  اهدورو  ۀّیفیک  یف  لّمأتلا  دعب  رهظی  اذه  و  مالّسلا ، مهیلع  ۀّمئألا  نع  ةرداص  ردن ،

کلذ نوک  نم  ارذح  مهفیناصت  یف  اهعادـیإ  باتک و  نم  ۀـیاورلا  ذـخأب  ءافتکالا  مدـع  و  مهبتک ، یف  هوعدوأ  ام  حـیقنت  یف  مهمّدـقت ، نم 
. نیباّذکلا ضعب  نم  هیف  اسوسدم  باتکلا 

اباتک نیزر و  نب  ءالعل  اباتک  یلإ  جرخی  نأ  هتلأس  ءاّشولا و  ّیلع  نب  نسحلا  یلإ  تئج  : » لاق ّهنأ  سیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نع  یکح  دقف 
. امهعمسأ نأ  ّبحأ  تلقف : امهجرخأف . رمحألا ، نامثع  نب  نابأل 

: لاقف ناثدحلا . نمآ  ال  هل : تلقف  دعب . نم  عمسا  امهبتکاف و  بهذا ، [ 91] کلجعأ ام  هّللا ، کمحر  یل : لاقف 
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نب رفعج  ینثّدـح  لوقی : ّلک  [، 92] ۀئام دجـسملا  اذه  یف  تکردأ  دق  ّیناف  هنم ، ترثکتـسال  بلطلا  اذـه  هل  نوکی  ثیدـحلا  ّنأ  تملع  ول 
[93 «.] مالّسلا امهیلع  دّمحم 

139 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

[( تسا هجو  دنچ  رب  هک  دشابیم  لقع   ] دحاو ربخ  تّیجح  رب  مراهچ  لیلد  )

هراشا

. تسا هجو  دنچ  رب  دحاو ) ربخ  ّتیجح   ) رب یلقع ) لیلد   ) نآ و 

. لامجالاب ای  قلطم و  روط  هب  تسا  ّنظ  تّیجح  هدننکتابثا  رگید  یخرب  دراد و  دحاو  ربخ  تّیجح  تابثا  هب  صاصتخا  هوجو  نیا  زا  یخرب 

هراشا

تروص هجو  دـنچ  زا  شریرقت  تسا ، دـحاو  ربخ  هدـننکتّجح  هک  لّوا  یلقع )  ) لـیلد اـّما  دوشیم  لـخاد  نآ  رد  زین  یملع  ریغ  ربخ  سپ 
. دریذپیم

[ دشابیم یتاهج  زا  نآ  ریرقت  سپ  دراد  دحاو  ربخ  تیجح  تابثا  هب  صاصتخا  هک  یهوجو  نآ  لوا و  شخب  اما  ]

( دحاو ربخ  تیّجح  رب  یلقع  لیلد  ریرقت  هوجو  زا  لّوا  هجو  )

هراشا

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  مدرک و  دامتعا  نآ  هب  اقباس  هک  تسا  نامه  لّوا  هجو 
زج ام  رابخا  مظعا  هکلب  رثکا ، هک  درادن  دوجو  یّکـش  مجارت  لاجر و  بتک  رد  ثیداحا  هلقن  ةاور و  لاوحا  رد  هدننکصّحفت  عّبتت و  يارب 

. دناهدش رداص  هّمئا  زا  اهنآ ، زا  یلیلق  دادعت 
حیقنت رد  ناشیا  زا  لبق  ناگرزب  هناگهس و  خـیاشم  زا  هعبرا  بتک  بابرا  شـالت  اـم و  يارب  راـبخا  دورو  ّتیفیک  رد  لـمأت  زا  دـعب  عطق  نیا 
لـصاح دـناهدرکن . افتکا  یباتک  زا  ربخ  ندومن  لقن  فرـص  هب  اـهنآ  طبـض  تبث و  رد  دـناهدراذگ و  هعیدو  هب  دوخ  بتک  رد  هک  يراـبخا 

هدوب نیلاّعج  لعج  نیبذاـک و  نیـساسد و  هسیـسد  زا  يرود  رذـح و  رطاـخ  هب  طبـض  تبث و  ّتیفیک  رد  ّتقد  طاـیتحا و  نیا  هک  ددرگیم 
. تسا

نب دمحم  نب  دـمحا  زا  هچنانچ  دـندرکیمن .) طبـض  تبث و  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دـندرکیمن ، لصاح  رابخا  نیا  رابتعا  هب  نیقی  ات  ینعی  )
نیزر و نب  ءالع  يارب  ثیداحا  رب  لمتـشم  یباتک  ات  دومن  تساوخرد  يو  زا  تفر و  ءاّشو  نب  نسح  شیپ  هک  تسا  هدش  تیاکح  یـسیع 

. دهد وا  هب  رمحا  نامثع  نبا  نابا  يارب  یباتک 
: تفگ يو  هب  لیوحت  باتک و  ود  نآ  جارخا  زا  سپ  ءاشو  نب  نسح 

اهنآ مورب  يرادن  هلجع  رگا  تفگ : یـسیع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  مهد . شوگ  ار  اهنآ  نم  یناوخب و  ار  باتک  ود  نیا  تایاور  مراد  تسود 
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[94 .] يونشب ات  مناوخب  تیارب  هدیسر  تمدخ  سپس  مسیونب ، ار 

ص139 ج5 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا هجرد  نیا  رد  ثیدح  هک  متسنادیم  رگا  تفگ : یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  متسین . ناما  رد  گرم  هثداح  ضورع  زا  تفگ : ءاّشو  نب  ن 

ناشمامت هک  مدومن  دروخرب  گرزب  خیـش و  دـص  هب  دجـسم  نیا  رد  نم  هکنآ  هچ  مدرکیم  يروآعمج )  ) دایز نآ  زا  دراد  رارق  تیبولطم 
. دّمحم نب  رفعج  ینثدح  دنتفگیم : هدرک ، لقن  ثیدح  قداص  ماما  زا  هطساو  نودب 

140 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

تبتک ّینإف  اولعفاف ، کلذ . اوبتکت  نا  متئـش  نا  لاقف : نانـس ، نب  دّمحم  ثیداحا  هیف  ارتفد  هیلإ  عفد  ّهنا  حون : نب  بّویأ  نع  هیودـمح  نع  و 
اّمنإ و  ۀـیاورب ، عامـسب و ال  سیلف  هب  مکتثّدـح  ام  ّلـک  هتوم : لـبق  لاـق  ّهنإـف  ءیـش ، هنع  مکل  يورأ  ـال  نکل  و  [، 95] نانـس نب  دّمحم  نع 

[96 «.] هتدجو
وری مل  لاّضف  نب  نسحلا  نب  ّیلع  ّنأ  ادهاش  كافک  و  بتکلا . یف  دجو  اّمنإ  تاقثلا و  نم  عمـسی  مل  نّمع  ۀیاورلا  یف  اوطاتحا  فیک  رظناف 

عم ثیدحلا  هتلباقم  موی  ّهنأب  کلذ  نع  رذتعا  و  هیبأ ، نع  دّمحم  دمحأ و  هیوخأ  نع  اهیوری  اّمنإ  و  هیلع ، اهتلباقم  عم  هنع  نسحلا  هیبأ  بتک 
[. 97] ایناث هیوخأ  یلع  اهأرقف  تایاورلاب -، ۀفرعم  ریثک  هل  سیل  ّنسلا  ریغص  ناک  هیبأ 

اوعمس و ام  ّالإ  نوعدوی  اونوکی  ملف  هنم ، هعمس  نّمم  وأ  باتکلا  بحاص  نم  هوعمـس  ام  عادبإ  یلع  مهرادم  راصحنا  رهاظلا  ّنأ  لصاحلا  و 
. مهب مهقوثو  ةّدش  طئاسولاب و  مهنانیمطا  عم  باستنالا ، مولعم  ناک  ول  باتکلا و  بحاص  نم  طئاسوب  ول 

نوقثی اوناک ال  اّمبر  و  [. 98] دیلولا نبا  هخیش  یلإ  ۀبسنلاب  قودصلل  قّفتا  امک  ّهدر ، ثیدحلا و  حیحصت  یف  مهنوعبتی  اوناک  امبر  مّهنأ  یّتح 
دمتعی ءافعـضلا و  نع  يوری  نّمع  ۀـیاورلا  نع  زّرحتلا  مهنم  ۀـعامج  نع  یکح  اذـل  و  قدـصلا . یف  ۀـّیلخدملا  دـیعب  حدـق  هیف  دـجوی  نمب 

لخد هلمع ال  ّنأ  عم  سایقلاب ، لمعی  نّمع  ۀیاورلا  نع  نوزّرحتی  لب  [. 99] ّیقربلا یلإ  ۀبسنلاب  قّفتا  امک  هسفن ، یف  ۀقث  ناک  نإ  لیسارملا و 
اوناک و  [. 100] کلذ لـجأل  هتاـیاور  كرتف  ساـیقلا  يری  ناـک  ّهنأ  هتمجرت  یف  رکذ  ثیح  ّیفاکـسإلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  قّفتا  اـمک  هتیاورب ، هل 

. هبئان وأ  مالّسلا  هیلع  مامإلا  مهل  نذأ  یّتح  ۀماقتـسالا ، لاح  هتایاور  هبتک و  تناک  نإ  هنع و  لدعف  ّقحلا  یلع  ناک  نم  تایاور  یف  نوفّقوتی 
مساقلا ابأ  خیشلا  اولأس  و  [. 101] مهل مالّسلا  هیلع  نذأف  ءالم ، اهنم  انتویب  ّنإ  اولاق : لاّضف و  ینب  بتک  نع  مالّسلا  هیلع  ّيرکسعلا  اولأس  امک 

[. 102] اهب لمعلا  یف  خیشلا  مهل  نذأ  یّتح  ۀعیشلا ، بهذم  نع  دادترالا  لبق  اهفّنص  یّتلا  رقازع  یبأ  نبا  بتک  نع  حور  نب 
نأ نم  رثکأ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نامز  نع  ةرّخأتملا  ۀـنمزألا  یف  رابخألا  حـیقنت  یف  انباحـصأ  مامتها  نع  ۀفـشاکلا  تارامإلا  ّنأ  لصاحلا  و 

[. 103] عّبتتملل رهظی  و  یصحت ،
141 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
( ثیدح لقن  همادا  )

: تفگ بّویا  اذلف  نانس ، نبا  ثیداحا  رب  لمتشم  دوب  یباتک  وا  دزن  هک  تسا  لوقنم  حون  نب  بّویا  زا  هیودمح ، زا  و 
. منکیمن تیاور  يو  زا  نکل  ماهتشون ، نانس  نب  دّمحم  زا  ار  تایاور  نیا  نم  اریز  دیسیونب ، ار  باتک  نیا  تایاور  دیتساوخ  رگا 

تـسدب رانک  هشوگ و  زا  ار  اهنآ  هکلب  تسین ، ماـما  زا  عومـسم  ماهتفگ  امـش  يارب  هک  یثیدـح  ره  تفگ : شگرم  زا  شیپ  نانـس  نبا  اریز 
. ماهدروآ

لقن دـنتفاییم ، بتک  رد  دندینـشیمن و  هقث  زا  هک  ار  یتـیاور  یّتـح  دـناهدومن ، طاـیتحا  ثیداـحا  طبـض  تبث و  رد  هنوگچ  هک  رگنب  سپ 
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. دندرکیمن
: هک دنکیم  تیافک  بلطم  نیا  ار  وت  دهاش  ناونع  هب  و 

شناردارب زا  هکلب  هدرکن ، تیاور  تسا  هدوب  رـضاح  اـهنآ  هلباـقم  ماـگنه  رد  هک  ار  نسح  شردـپ  بتک  تیاور  لاّـضف  نب  نسح  نب  ّیلع 
اب ثیدح  هلباقم  زور  رد  هک  دروآیم  رذع  هنوگنیا  نآ  زا  دومنیم و  لقن  دندرکیم  لقن  ناشردپ  زا  ار  ثیداحا  نآ  هک  دّمحم  دـمحا و 

. دومن تئارق  شناردارب  رب  ار  تایاور  نآ  مود  راب  يارب  اذلف  تسا . هتشادن  تایاور  هب  ینادنچ  تفرعم  تسا و  هدوب  نسمک  شردپ 
( مالک لصاح  )

زا وا  هک  یسک  زا  ای  دناهدینشیم و  باتک  بحاص  زا  ای  هک  تسا  هدوب  رـصحنم  يرابخا  طبـض  تبث و  رب  نیثّدحم  رادم  رهاظلا  یلع  هکنیا 
. دوب هدینش  باتک  بحاص 

هب هچرگا  باتک ، بحاص  زا  دنچ  یطئاسو  اب  دـنچره  دـندوب  هدینـش  باتک ) بحاص  زا   ) هک ار  هچنآ  رگم  دـندرکیمن  طبـض  تبث و  سپ 
، دنتسنادیم مزال  يو  دوخ  زا  ار  عامـس  هتـسنادن ، یفاک  ار  نآ  هب  ملع  باستنا و  نیا  نکل  ، ) دناهتـشاد ملع  زین  شبحاص  هب  باتک  باستنا 

. اهنآ هب  ناشنانیمطا  تّدش  طئاسو و  هب  نانیمطا  طرش  هب  هّتبلا  تفرگیم ) تروص  طئاسو  اب  عامس  هچرگا 
دیلو نبا  هب  تبـسن  قودـص  هرابرد  رما  نیا  هچناـنچ  دـندرکیم ، ّتیعبت  بتک  بحاـص  زا  ثیدـح  ّدر  اـی  حیحـصت و  رد  ناـشیا  اـسبهچ  و 
نیا هب  دندرکیمن  نانیمطا  تشاد  دوجو  مه  ياهیلخدملادیعب  فعـض  هطقن  وا  رد  هک  یـصخش  هب  اسبهچ  تسا و  هداتفا  قافتا  شداتـسا ) )

زا یتعامج  زا  رطاخ 
142 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دامتعا هلـسرم  تایاور  هب  الامتحا  ای  دـناهدرکیم و  ثیدـح  لقن  افعـض  زا  تایاور  نیا  نیلقان  هک  یتایاور  زا  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  اهنآ 
، تسا هداتفا  قافتا  یقرب  هب  تبـسن  هلئـسم  نیا  هچنانچ  دنـشاب ، نانیمطا  دروم  هسفن  ّدح  یف  اهنآ  هلقن  هچرگا  ددرگ ، زارتحا  دیاب  دـننکیم ،

یفاکسا هب  تبـسن  هکنانچ  تشادن . یلخد  تیاور  هب  لمع  هکنیا  اب  دندومنیم  درط  دومنیم ، لمع  سایق  هب  هک  ار  یـصخش  تایاور  هکلب 
شتایاور رطاخ  نیدـب  اذـلف  هدرکیم ، لمع  سایق  هب  يو  هک  تسا  هدـمآ  وا  همانیگدـنز  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هداتفا  قاـّفتا  رما  نیا 

ای ماما و  ات  هدومن  فّقوت  لودـع و  سپـس  هدوب ، قح  شبهذـم  ءادـتبا  هک  یـسک  تاـیاور  هب  لـمع  رد  تسا  نینچمه  تسا  هدـش  كورتم 
هدش نیودت  عمج و  شندوب  هدیقعلا  میقتسم  نامز  رد  يو  ثیدح  بتک  دنچره  تسا ، هدرک  رداص  ار  لمع  رد  هزاجا  وا  هب  ناشیا  هدنیامن 

. تسا
ناشیا هب  روبزم  ثیداحا  لقن  رد  ماما  سپ  هدـش ، رپ  ام  لزانم  رد  لاّـضف  ینب  بتک  هکنیا  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  يرگـسع  ماـما  زا  هچناـنچ 

. دنداد هزاجا 
دوب هدرک  فینـصت  هعیـش  بهذـم  زا  شدادـترا  زا  شیپ  هک  یناغملـش )  ) رقازع نبا  بتک  هرابرد  حور ، نب  مساـقلا  وبا  خیـش  زا  نینچمه  و 

. دندومرف هزاجا  لمع  رد  ار  نانآ  ناشیا  هک  اجنآ  ات  دندومن  لاؤس 
( راتفگ هجیتن  لصاح و  )

زا رتشیب  دنکیم ، فشک  اضر  ماما  نامز  زا  رّخأتم  ياهنامز  رد  رابخا  حیقنت  رد  باحصا  شالت  یعس و  زا  هک  ییاههناشن  تاراما و  هکنیا 
. دشاب شرامش  ءاصحا و  لباق  هک  تسا  نآ 

143 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

اذهل هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیس  ۀعیرـش  ماوق  اهب  نیدلا و  ساسأ  تایاوّرلا  کلت  نوک  یلإ  افاضم  مامتهالا - ةّدش  یلإ  یعاّدلا  و 
ۀّفلؤملا مهبتک  یف  هب  قثوی  ام ال  لقنب  نوضری  سانلا ال  ّنأ  و  ةّوبنلا ،» راثآ  تسردـنال  ءالؤه  ول ال  : » ةاورلا نم  ۀـعامج  نأش  یف  مامإلا  لاـق 
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روما یف  اهیلإ  یتأی  نم  عوجرل  ۀـّفلؤملا ، مهبتک  یف  فیکف  ّيویند ، لب و ال  ّینید  رثأ  اهیف  بذـکلا  عوقو  یلع  ّبترتی  یّتلا ال  خـیراوتلا  یف 
نم یفاکلا  ۀـجابید  یف  ّینیلکلا  هرکذ  ام  یلع  و  مهبتکب ، ّالإ  نوسنأی  جره ال  نامز  سانلا  یلع  یتأـی  ّهنأـب  ماـمإلا  مهربخأ  اـم  یلع  نیدـلا ،

بتک یف  ۀبوذکملا  رابخألا  نوّسدی  اوناک  ۀباّذکلا  ّنأ  نم  ۀّمئألا  هیلع  مههّبن  هل و  اوهّبنت  ام  کلذ - دـعب  یتأی  نم  عیمجل  اعجرم  هباتک  نوک 
: ةریثکلا تایاوّرلا  نم  رهظی  امک  ۀّمئألا  باحصأ 

امهیلع قداّصلا  رقابلا و  باحـصأ  نم  ۀـعامج  بتک  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  اندّیـس  یلع  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  ضرع  ّهنأ  اـهنم :
. مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  ثیداحأ  نم  نوکت  نأ  ةریثک  ثیداحأ  اهنم  رکنأف  مالّسلا 

: لاق و 
باتک یف  اذـه  انموی  یلإ  ثیداحألا  نوّسدـی  باّطخلا  یبأ  باحـصأ  کلذـک  و  مالّـسلا ، هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  یلع  بذـک  باّطخلا  ابأ  ّنإ  »

[. 104 «] مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  باحصأ 
: لوقی مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  عمس  ّهنأ  مکحلا  نب  ماشه  نع  ام  اهنم : و 

نوذخأی یبأ  باحـصأب  نورتتـسملا  هباحـصأ  ناک  و  هباحـصأ ، بتک  ذـخأی  یبأ و  یلع  بذـکلا  دّـمعتی  هّللا ، هنعل  دعـس ، نب  ةریغملا  ناک  »
. ثیدحلا [ 105 «،] یبأ یلإ  اهدنسی  ۀقدنزلا و  رفکلا و  اهیف  ّسدی  ناکف  هّللا ، هنعل  ةریغملا ، یلإ  اهنوعفدیف  یبأ  باحصأ  نم  بتکلا 

. تایاوّرلا نم  کلذ  ریغ  یلإ  خیشلا . مالک  لیذ  یف  ۀمّدقتملا  راتخملا  نب  ضیفلا  ۀیاور  و 
144 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( رابخا حیقنت  رب  باحصا  مامتها  هجو  : ) همجرت
نیا زا  رتشیب  اضر  ماما  نامز  زا  ریخا  ياهنامز  رد  رابخا  حیقنت  رد  هعیـش )  ) ام نارای  باحـصا و  شالت  یعـس و  زا  هدـمآ  تسد  هب  تاراما 

: مامتها تدش  نیا  هزیگنا  ّتلع و  و  دشاب . شرامش  ءاصحا و  لباق  هک  تسا 
رابخا نیا  تاور  هلقن و  زا  یتعامج  نأش  رد  ماما  اذـلف  تساهنآ  رب  ربمایپ  تعیرـش  ماوق  هدوب و  نید  ساـسا  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نیا  - 1

«. دشیم هنهک  سردنم و  تّوبن  راثآ  دندوبن ، نانیا  رگا  : » دناهدومرف
سپ دنتـسین . دوشیمن ، بترتم  ییایند  ینید و  رثا  هنوگچـیه  اهنآ  ندوب  غورد  رب  هک  یخیرات  تایاکح  ایاضق و  لـقن  هب  یـضار  مدرم  - 2

تایاور و رب  لمتـشم  دننکیم  عوجر  اهنآ  هب  دوخ  نید  روما  رد  مدرم  ادـعب  هک  نانآ ، هدـش  هتـشون  یثیدـح و  بتک  رد  دنرـضاح  هنوگچ 
زیچ اب  ناـشبتک  ریغ  هب  ناـشیا  هدوب و  جرم  جره و  هک  دـیایب  مدرم  رب  یناـمز  هک : تسا  هداد  ربخ  ناـشیا  هب  ماـما  هچناـنچ  دـشاب ، بیذاـکا 

: دیوگیم تسا ، هدروآ  یفاک  هچابید  رد  ینیلک  هچنآ  رب  انب  دنتسین و  سونأم  يرگید 
. دشاب هتشاد  تیحالص  دمآ ، دنهاوخ  ادعب  هک  یناسک  همه  ندوب  عجرم  يارب  هک  هداد  بیترت  يوحن  هب  ار  شباتک 

( لوعجم رابخا  دوجو  رب  ّهلاد  رابخا  )
رقاب و ماما  باحـصا  زا  یتعامج  یثیدـح )  ) بتک اضرلا  نسحلا  نبا  ام  دّیـس  رب  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  هک : تسا  نیا  راـبخا  نیا  هلمج  زا 

سپـس دـندومن و  راکنا  ار  دـشابیم  هّللا  دـبع  یبا  هب  بوسنم  هک  ار  ثیداحا  نآ  زا  يرایـسب  ثیداحا  ترـضح  تشاد . هضرع  ار ، قداـص 
لعج نیغورد  ثیداحا  نونکات  نامز  نآ  زا  باطخ  وبا  ناوریپ  نارای و  نینچمه  تسا ، هتـسب  غورد  هّللا  دـبع  یبا  رب  باطخ  وبا  دـندومرف :

نب ماشه  زا  تسا  یثیدـح  رابخا ، نیا  هلمج  زا  و  تسا . هداد  رارق  قداـص  ماـما  راـبخا  رب  لمتـشم  بتک  رد  هسیـسد  اـب  ار  اـهنآ  رد  هدرک و 
: دیوگیم هک  دوب  هدینش  قداص  ماما  زا  وا  هک  مکح 

بتک دـندوب ، یفخم  مردـپ  باحـصا  ناـیم  رد  شناوریپ  هک  یلاـح  رد  تسبیم و  غورد  مردـپ  رب  ادـمعت  هیلع ) هّللا  ۀـنعل   ) دعـس نب  ةریغم 
ثیداحا هب  ار  تاّیلعج  نآ  و  دـناجنگیم ، باـتک  نآ  رد  ار  داـحلا  هقدـنز و  رفک و  وا  دـندناسریم و  هریغم  هب  هتفرگ و  ار  مردـپ  یثیدـح 

تایاور هدش ، رکذ  رابخا  نیا  ریغ  میدومن و  لقن  ار  نآ  خیـش  مالک  لیذ  رد  هک  راتخم  ضیف  تیاور  تسا  نینچمه  دادیم و  تبـسن  مردپ 
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. دنکیم تیوقت  ار  قوف  بلطم  هک  هتشاد ، دوجو  زین  يرگید 
145 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ثیدحلا و ۀلباقم  نامز  لبق  ناک  اّمنا  وهف  ثیدـحلا ، عضو  نیباّذـکلا و  دوجو  نم  ةریثکلا  رابخألا  نم  الامجإ  ملع  ام  ّنا  انرکذ  اّمم  رهظ  و 

یّتلا ّلکلا  رودصب  عطقلا  يوعد  یفانی  اّمنا  ۀبوذکملا  رابخألا  دوجوب  ملعلا  ّنا  عم  ۀّـمئألا  باحـصأ  نیب  لاجرلا  ثیدـحلا و  یملع  نیودـت 
ّیلامجإلا ملعلا  يوعد  نم  هددـصب  نحن  ام  کلذ  یفانی  و ال  [. 107] اهعیمج رودـصب  ّنظلا  يوعد  وأ  [، 106] نیّیرابخألا ضعب  یلا  بسنت 

اذـه عنم  نم  عّبتتلا  نع  یلاخلا  فّسعتلا  هرباکی  اّمبر  ام  عفد  انرکذ  اّمم  دوصقملا  و  ۀـّیهیدب . يوعد  هذـه  لب  اهنم ، ریثک  وأ  اهرثکأ  رودـصب 
قلطم دوجوب  ملعلاف  ّالإ  و  ۀـنیرقلا ، نع  ةدّرجملا  لـصألل  ۀـفلاخملا  راـبخألاب  ّقلعتم  وه  اـّمنإ  ّیلاـمجإلا  ملعلا  اذـه  ّنإ  ّمث  ّیلاـمجإلا . ملعلا 

لیـصحت ّنأل  رودـصلا ، نونظم  ربخ  ّلکب  لمعلا  لقعلا  مکحب  بجیف  ةرداصلا  رابخألا  دوجوب  ّیلاـمجإلا  ملعلا  تبث  اذإـف  عفنی . ـال  رداـصلا 
لب ةرداصلا . راـبخألاب  لـمعلا  یلإ  الّـصوت  هنییعت ، یف  ّنظلا  یلإ  ریـصملا  نّیعت  ملعلا  هجو  یلع  نکمی  مل  اذإ  هب  لـمعلا  بجی  يذـّلا  عقاولا 

و نیـضراعتملا . نم  عقاولل  ۀقباطملا  نونظمب  وأ  رودصلا  نونظمب  لمعلا  ضراعملا و  مدع  عم  اهنم  دـحاو  ّلکب  لمعلا  بوجو  یعّدـی  اّمبر 
: الّوأ هنع  باوجلا 

رداصلا ربخلاب  لمعلاف  رابخألا ؛ کلتب  اهیلع  لولدملا  ۀّیعقاولا  هّللا  ماکحأ  لاثتما  بوجو  لجأل  وه  اّمنإ  ةرداصلا  رابخألاب  لمعلا  بوجو  ّنأ 
، رابخألا هذهب  اّصتخم  سیل  ّیلامجإلا  ملعلا  ّنإ  لوقن : ذئنیح  و  ّیعقاولا . هّللا  مکح  نع  هفـشک  ثیح  نم  بجی  اّمنإ  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  نع 
وأ هرّذعت  عم  و  طایتحالا ، الّوأ  مزاللاف  ذـئنیح  و  ةریثک ، فیلاکت  دوجول  مالّـسلا ، مهیلع  ۀّـمئألا  نع  ةریثک  ماکحأ  رودـصب  الامجإ  ملعن  لب 
ناک ءاوس  مالّـسلا  هیلع  ۀّـجحلا  نع  ّیفیلکتلا  ّیعرـشلا  مکحلا  رودـصب  ّنظلا  دافأ  ام  یلإ  عجری  هبوجو  مدـع  یلع  لیلدـلا  ماـیق  وأ  هرّـسعت 
نع مکحلا  رودصب  هنم  ّنظ  ام  ّلک  ۀّیّجح  دیفی  اّمنإ  و  ربخلا ، صوصخ  ۀّیّجح  دیفی  لیلدلا ال  اذهف  امهریغ ، وأ  ةرهـش  وأ  اربخ  ّنظلل  دیفملا 

. اربخ نکی  مل  نإ  ۀّجحلا و 
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: همجرت
( هتشذگ ثحب  همادا  )

: هک تسا  نیا  دوشیم  مولعم  ثیداحا  عضو  نیباّذک  بناج  زا  هریثک  رابخا  زا  الامجا  هچنآ  هک  دـش  راکـشآ  میدومن  رکذ  هک  یبلاطم  زا  و 
ملع هتبلا  تسا و  هدوب  همئا  باحـصا  نایم  رد  لاجر  ملع  اهنآ و  نیودـت  ثیداحا و  هلباقم  نامز  زا  لبق  ات  نیغورد  ثیداحا  رابخا و  لـعج 

زا یخرب  هب  هک  تسا  رابخا  ماـمت  ندوب  رودـصلا  عوطقم  ياـعّدا  زا  یفاـنم  عناـم و  تاـیاور ) ناـیم  رد   ) هبوذـکم یلعج و  راـبخا  دوجو  هب 
رب ینبم  میتسه  نآ  ددـصرد  ام  هچنآ  اب  نکل  و  تسا . رابخا  مامت  رودـص  هب  ّنظ  هب  ام  ياـعّدا  یفاـنم  اـی  دوشیم و  هداد  تبـسن  نیّیراـبخا 
زا ام  دوصقم  تسا و  یهیدب  ياعّدا  کی  اعّدا  نیا  هکلب  درادن ، یفانت  میراد  اهنآ  زا  يرایـسب  لقاال  ای  رثکا و  رودص  هب  یلامجا  ملع  هکنیا 
عنم یلاـمجا  ملع  نینچ  زا  لـیلد  نودـب  تسا و  ّتقد  صّحفت و  زا  یلاـخ  شنخـس  هک  ار  یـسک  هرباـکم  لدـج و  هک  دوـب  نیا  ناـیب ، نیا 

هک مینادب  دیاب  سپس  و  درادن .) ههبش  کش و  ياج  رابخا  زا  يرایسب  رودص  هب  یلامجا  ملع  دوجو  سپ  . ) میئامن یثنخ  هدرک  ّدر  دنکیم ،
هنیرق زا  دّرجم  یلاخ و  فلاخم و  لصا  اب  اهنآ  نومـضم  هک  تسا  يرابخا  هب  ّقلعتم  میدومن ) قیدـصت  ار  نآ  دوجو  هک   ) یلاـمجا ملع  نیا 

تسا و فلاخم  لصا  اب  ناشنومـضم  هک  يرایـسب  رابخا  هک  مینادیم  لاـمجا  روط  هب  نیقی و  يور  زا  میئوگب  هک  تسا  نیا  دارم  و  . ) تسا
نیا رد  یعفن  هرداص ، رابخا  قلطم  دوجو  هب  یلامجا  ملع  ياعّدا  هنرگو  تسا ) هدـش  رداـص  نیرهاـط  همئا  زا  تسا  هنیرق  هنوگره  زا  دّرجم 

لصا اب  فلاخم  رابخا  یلامجا  ملع  ّقلعتم  هک  میتسناد   ) دش و تباث  همئا  زا  رابخا  زا  يرایـسب  رودص  هب  یلامجا  ملع  رگا  سپ  درادن . ماقم 
دیاب میراد  ناشرودـص  هب  ملع  هک  ار  يرابخا   ) ینعی درک ، لمع  يرودـصلا  نونظم  ربخ  ره  هب  دـیاب  لقع  مکح  هب  تسا ) هنیرق  زا  یلاخ  و 
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هب لئاق  ناشرودـصلانونظم  صوصخ  رد  دـیاب  ار  رودـصلا  مولعم  ریغ  راـبخا  نکل  دـناجراخ ، ثحب  لـحم  زا  هک  دـنوش  عقاو  لـمع  دروم 
هلحرم هب  دیاب  هکنیا  هب  دنکیم  مکح  لقع  هدشن  نکمم  نیقی  ملع و  هجو  رب  ضرف ، بسح  هب  یتقو  یعقاو  لیصحت  هک  ارچ  دش ،) ّتیجح 

هدوب رودـصلا  نونظم  هکنیا  زا  معا  هدومن  لمع  اهنآ  هب  هتفای و  تسد  هرداص  رابخا  هب  هلیـسونیدب  ات  دومن  ءافتکا  ّنظ  ینعی  نآ  زا  رتلزان 
اب اذـل  دوش . لمع  عقاو  اب  هقباطملا  نونظم  ای  رودـصلا  نونظم  صوصخ  هب  هک  تسا  مزال  ضراعتم  رابخا  رد  اّما  و  رودـصلا . لمتحم  اـی  و 

. دش تباث  داحآ  رابخا  تیّجح  لیلد  نیا 
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( لقع لیلد  ریرقت  نیتسخن  زا  يراصنا  خیش  خساپ  )

هراشا

هب هک  تسا ، یعقاو  هّللا  ماکحا  لاثتما  بوجو  رطاخ  هب  موصعم  زا  هرداـص  راـبخا  هب  لـمع  بوجو  هک  تسا  نیا  روکذـم : ریرقت  زا  باوج 
بجاو تسا  یعقاو  هّللا  مکح  زا  فشاک  هکنیا  هظحالم  هب  ماما  زا  رداـص  ربخ  هب  لـمع  سپ  تسا ، هدـش  تلـالد  نآرب  راـبخا  نیا  هطـساو 
نیرهاط همئا  زا  يرایـسب  ماکحا  هک  مینادیم  الامجا  هکلب  تسین ، رابخا  نیا  هب  ّصتخم  یلاـمجا  ملع  میئوگیم : تروص  نیا  رد  هک  تسا 

رـسع و ای  رّذـعت و  اـب  تسا و  طاـیتحا  تسا ، مزـال  لّوا  هلهو  رد  هچنآ  سپ  دراد . دوجو  عقاو  رد  هریثک  فیلاـکت  اریز  تسا ، هدـش  رداـص 
، دوش لمع  تسا  یفیلکت  یعرـش  مکح  هب  ّنظ  دیفم  هک  یلیلد  هب  تسا  مزال  نآ ، بوجو  مدـع  رب  لیلد  دوجو  ای  طایتحا و  ندوب  لکـشم 

هداـفا ار  ربخ  صوصخ  ّتیجح  روکذـم )  ) یلقع لـیلد  نیا  سپ  ود . نیا  زا  ریغ  اـی  ترهـش و  اـی  دـشاب و  ربخ  روکذـم  لـیلد  هکنیا  زا  معا 
. دشابن ربخ  هچرگا  دروایب ، ماما  زا  مکح  رودص  هب  ّنظ  هک  تسا  يرما  ره  ّتیجح  نآ  دافم  هکلب  دنکیمن ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  لّوا  خساپ  لصاح  * 
لمع هک  تهج  نآ  زا  ربخ  هب  لمع  سفن  ینعی : یعوضوم . بوجو  هن  تسا و  یقیرط  بوجو  نآ  بوجو  راـبخا و  هب  لـمع  هک  تسا  نیا 

هب هجوت  اب  دوشیم  لصاح  یعقاو  هّللا  ماکحا  لاـثتما  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  ظاـحل  نیا  هب  نآ  بوجو  هکلب  تسین ، بولطم  تسا  ربخ  هب 
. دشاب هتشاد  ّقلعت  اهنآ  صوصخ  هب  یلامجا  ملع  ات  درادن  دوجو  رابخا  ياّدؤم  رد  طقف  یعقاو  ماکحا  روکذم : بلطم 

: رگید ترابع  هب 
رد ماکحا  نیا  هک  تسا  یماکحا  ياراد  یلاعت  يادخ  مینادیم  لامجالاب  هک  انعم  نیا  هب  درک ، ضرف  هریبک  هریاد  رد  ار  یلامجا  ملع  دـیاب 
هن دوش و  لمع  اهنیا  مامت  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  نیا  ياضتقم  مرجال  تسا . دوجوم  تاراما  هلوقنم و  تاعامجا  رابخا و  نایم 

. رابخا صوصخ  هب 
یلیلد قلطم  هکلب  میهد  رارق  دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  هلمج  زا  ار  نآ  هکنیا  ات  دـنکیمن  تّجح  ار  رابخا  صوصخ  روکذـم  یلقع  لیلد  سپ 

. دوشیم تّجح  نآ  اب  دیامنب  ّنظ  داجیا  ام  يارب  عقاو  هب  تبسن  هک 
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: نتم
ریغ وهف  رابخألا  هذه  نومـضم  ریغ  لوصالل  ۀفلاخملا  ماکحألا  رودص  اّمأ  و  انیدیأب ، یّتلا  رابخألا  هذه  نم  ریثک  رودـص  مولعملا  تلق : نإف 

. نونظم انل و ال  مولعم 
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: تلق
ام عومجم  یف  اضیأ  لصاح  ّیلامجإلا  ملعلا  ّنأ  ّالإ  انیدـیأب ، یّتلا  تایاورلا  هذـه  صوصخ  یف  الـصاح  ناک  نإ  ّیلامجإلا و  ملعلا  ّنإ  الّوأ :

تـسیل و  مالّـسلا ، هیلع  مامإلا  نع  مکحلا  رودصب  ّنظلل  ةدیفملا  انیدـیأب  یّتلا  ربخلا  نع  ةدّرجملا  رخألا  تارامألا  نم  رابخألا و  نم  انیدـیأب 
اهضعب و یلإ  ادنتسم  عومجملا  یف  ّیلامجإلا  ملعلا  نوکی  ثیحب  عومجملا  یف  لصاحلا  ّیلامجإلا  ملعلا  فارطأ  نع  ۀجراخ  تارامألا  هذه 

. هلاحب ّیلامجإلا  ملعلا  ناک  رخألا  تارامألا  عومجم  یقابلا  یلإ  انممض  رابخألا و  هذه  نم  ۀفئاط  لزع  انضرف  ول  اذل  و  رابخألا ، یه 
بجاولاف ربخلا . نع  ةدّرجملا  تارامألا  رئاس  رابخألا و  عومجم  ۀـظحالمب  لصاح  ّیلاـمجإ  ملع  راـبخألا و  یف  لـصاح  ّیلاـمجإ  ملع  اـنهف 

. لّوألا ةاعارم  یلع  راصتقالا  مدع  یناثلا و  ّیلامجإلا  ملعلا  ةاعارم 
رخآلا و ضعبلا  یلإ  هتبـسنک  اهنم  ضعب  ّلک  یلإ  هتبـسن  نوکی  ثیحب  منغ  عیطق  یف  ۀـمّرحم  هایـش  دوجوب  الامجإ  انملع  اذإ  ام  کـلذ : ریظن 

مارحلا دوجوب  الامجإ  ملع  هذه  ّالإ  منغلا  نم  نکی  مل  ول  ثیحب  منغلا  کلت  نم  ۀّصاخ  ۀفئاط  صوصخ  یف  ۀمّرحم  هایـش  دوجوب  اضیأ  انملع 
ملع یّتلا  ۀّـصاخلا  ۀـفئاطلا  هذـه  نم  انلزع  ول  ّهنأ  نم  اقباس ، هیلإ  انرـشأ  ام  عومجملا  یف  ّیلامجإلا  ملعلا  توبث  نع  فشاک  و ال  اضیأ . اهیف 
اهیف مارحلا  دوجوب  ّیلامجإلا  ملعلا  لصح  منغلا  یقاب  اهناکم  اهیلإ  انممـض  اهیف و  ّیلاـمجإلا  ملعلا  ءاـفتنا  بجوت  ۀـعطق  اـهیف  مارحلا  دوجوب 

ام و  طایتحالا . بوجو  لطب  ول  ۀّنظملاب  لمعلاب  وا  طایتحالاب  اّمإ  منغلا  مامت  یف  ّیلامجإلا  ملعلا  مکح  يرجن  نأ  نم  ّدب  الف  ذـئنیح  و  اضیأ .
. لیبقل اذه  نم  هیف  نحن 

فالخ رابخألا ، نیب  عقاولا  توبثب  ادـحاو  اّیلامجإ  املع  انه  ّنأ  ّیلامجإلا و  ملعلا  یف  اهل  لخدـم  ـال  ةدّرجملا  تاراـمألا  رئاـس  ّنأ  يوعد  و 
. فاصنإلا

وه اّمنإ  رداصلا  ربخلاب  لمعلا  ّنأ  نم  تفرع  امل  رابخألا ، کلت  نومـضم  یف  ّنظلاب  لمعلا  وه  ّیلامجإلا  ملعلا  کلذ  نم  مزاللا  ّنإ  اـیناث : و 
. هب لمعلا  بجی  يذلا  هّللا  مکح  هنومضم  نوک  رابتعاب 

هب ذخؤی  هّللا ال  مکح  هنومضم  نوکب  ّنظلا  لصحی  مل  ربخ  ّلک  و  هب ، ذخؤی  ةرهـشلا  ۀهج  نم  ول  اهنم و  ربخ  نومـضمب  ّنظ  امّلکف  ذئنیح  و 
. رودصلا ّنظب  ال  عقاولل ، ربخلا  ۀقباطم  ّنظب  ةربعلاف  رودصلا . نونظم  ناک  ول  و 

150 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀیفانلا ةرداصلا  راـبخألا  اـّمأ  و  هب . لـمعلا  بجی  يذـلا  ّهنـأل  فیلکتلل ، یـضتقملا  ربخلاـب  لـمعلا  بوجو  لیلدـلا  اذـه  یـضتقم  ّنإ  اـثلاث : و 
ضهنی هجو  یلع  رابخألا  ۀّیّجح  هب  تبثی  کلذک ال  و  اهنیعب . فرعت  مل  نإ  اهنومـضمب و  ناعذالا  بجی  معن  اهب  لمعلا  بجی  الف  فیلکتلل 

. ۀّیعطقلا ۀّنسلا  باتکلا و  رهاوظ  فرصل 
. اقلطم ۀّیظفللا  لوصالا  ۀّیلمعلا و  لوصالا  ۀفلاخم  یف  اعبّتم  الیلد  هنوک  ربخلا  ۀّیّجح  ینعم  ّنأ  لصاحلا : و 

. رظتناف اهّلک ، لب  ۀّیلقعلا  هوجولا  نم  یتأیس  ام  رثکأب  تبثی  امک ال  روکذملا ، لیلدلاب  تبثی  ینعملا ال  اذه  و 
: همجرت
( لاؤس )

رودـص اـّما  و  تسا . نیموصعم  زا  تساـم  تسد  رد  هک  يراـبخا  نیا  زا  يرایـسب  رودـص  تسا ، موـلعم  لاـمجالاب  هچنآ  هک : ییوـگب  رگا 
سپ دنشابیمن .) مه  نونظم  هچنانچ  ، ) تسا مولعمان  هدوبن و  یلامجا  ملع  ّقلعتم  تسا ، رابخا  نیا  نومضم  ریغ  هک  لصا  اب  فلاخم  ماکحا 

؟ دنوشیم لمعلا  بجاو  رگید  تاراما  هجیتن  رد  دنوشیم و  عقاو  هّجوت  دروم  رابخا  ریغ  رد  هلمتحم  ماکحا  تهج  هچ  هب 
( خساپ )

تایاور رابخا و  عومجم  رد  یلامجا  ملع  نیا  یلو  دشابیم ، لصاح  تسا  ام  رایتخا  رد  هک  یتایاور  نیا  صوصخ  رد  یلامجا  ملع  هچرگا 
فارطا زا  تاراما  نیا  اذل  و  دوشیم . لصاح  زین  دـنوشیم ، ماما  زا  مکح  رودـص  هب  ّنظ  بجوم  دـنربخ و  زا  دّرجم  هک  يرگید  تاراما  و 
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ینعی نآ  زا  یخرب  هب  دنتـسم  افرـص  عومجم ، رد  یلامجا  ملع  هک  يروط  هب  دنتـسین  جراخ  روکذـم ، هعومجم  رد  هک  لصاح  یلامجا  ملع 
یلامجا ملع  مینک ، همیمـض  رابخا  یقاب  هب  ار  تاراما  هیقب  هدرک و  جراخ  هنحـص  زا  ار  رابخا  نیا  زا  یخرب  رگا  اذل  دشاب و  رابخا  صوصخ 
یلامجا ملع  کی  تسا و  رابخا ) صوصخ  ینعی   ) هریغـص هریاد  رد  لـصاح  یلاـمجا  ملع  کـی  اـجنیا  رد  سپ  دوب . دـهاوخ  دوخ  لاـح  هب 

تـسا مّود  یلامجا  ملع  تاعارم  تسا  بجاو  هچنآ  سپ  ربخ ، زا  هدّرجم  تاراما  رابخا و  عومجم  هظحالم  هب  ینعی  هریبک  هریاد  رد  لصاح 
. لّوا یلامجا  ملع  تاعارم  رب  ءافتکا  مدع  و 
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( لیثمت )

هک وحن  نیا  هب  میـشاب  هتـشاد  ملع  يدنفـسوگ  هلگ  رد  مّرحم  دنفـسوگ  يدادـعت  دوجو  هب  ـالامجا  رگا  هک : تسا  نیا  ثحب  دروـم  ریظن  و 
یّصاخ هفیاط  دروم  رد  مارح  نادنفسوگ  دوجو  هب  ام  ملع  و  دشابیم . نآ  زا  رگید  ضعب  اب  شتبسن  لثم  یضعب  ره  هب  تامّرحم  نآ  تبسن 

لامجالاب نآ  رد  مارح  نادنفـسوگ  دوجو  هب  ملع  زاـب  دـشابن ، يدنفـسوگ  هّصاـخ  هفئاـط  نیا  زج  هک  دـشاب  يوحن  هب  نادنفـسوگ ، نآ  زا 
نیا رد  هدرک و  هراشا  نادـب  اقباس  هک  دوب  ياهتکن  ناـمه  تسا  هعومجم  نیا  رد  یلاـمجا  ملع  دوجو  زا  فشاـک  هک  یلیلد  و  دراد . دوجو 

ءانثتـسا ار  سأر  هد  الثم  مارح ، هزادـنا  هب  میراد ، یلامجا  ملع  اهنآ  رد  مارح  دوجو  هب  هک  هایـس  دنفـسوگ  دـصناپ  زا  رگا  میئوگیم : لاـثم 
دنفـسوگ دصناپ  زا  سأر  هد  هدـش  ءانثتـسا  دنفـسوگ  هد  ياج  هب  میزاس و  یفتنم  نآ  صوصخ  رد  ار  یلامجا  ملع  بیترت  نیا  هب  و  میئامن .

هب هک  يوحن  هب  ددرگیمرب ، هایـس  سأر  دـصناپ  نیا  رد  مارح  دوجو  هب  یلامجا  ملع  هک  مینکیم  هظحالم  زاب  میهد ، رارق  ار  گـنر  دـیفس 
ار دیفـس  نادنفـسوگ  زا  سأر  هد  نآ  ياج  هب  سپـس  میئامن و  لئاز  ار  یلامجا  ملع  هتـشاذگ و  رانک  ار  نآ  زا  ياتهد  ات  هد  ره  رگا  جیردت 
هک تسا  لاونم  نیمه  هب  لاح  اهنآ  ياج  هب  دیفس  سأر  دصناپ  نتفرگ  رارق  هایـس و  سأر  دصناپ  نایاپ  ات  هک  مینکیم  هظحالم  میهد ، رارق 

تسا مزال  یلاح  نینچ  رد  سپ  عومجم . رد  یلامجا  ملع  دوجو  رب  تسا  لیلد  دهاش و  نیرتهب  نیا  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  یلامجا  ملع 
ماـمت رد  اـی  مینیزگ و  يرود  مینک و  طاـیتحا  عوـمجم  زا  اـی  هکنیا  رب  ینبم  مینک  يراـج  دنفـسوگ  هـّلگ  ماـمت  رد  ار  یلاـمجا  مـلع  مـکح 

طایتحا نامه  ّقح  هنرگو  مینادب  لطاب  ار  طایتحا  بوجو  هکنیا  هب  طورشم  میئامن ، زیهرپ  ۀمرحلا  نونظم  زا  میئامن و  لمع  ّنظ  هب  هعومجم 
میوش و مزتلم  زین  هیف  نحن  ام  رد  دیاب  میئوگیم  لاثم  نیا  رد  هچنآره  تسا و  روطنیمه  انیع  مه  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  لاح  دوب . دـهاوخ 

هدوبن رتشیب  یلامجا  ملع  کی  اهنت  رظن  دروم  هلئـسم  رد  هتـشادن و  یلامجا  ملع  رد  یتیلخدم  چـیه  رگید  تاراما  رابخا  زا  ریغ  هک  اعّدا  نیا 
. تسا رودب  فاصنا  زا  دشابیم ، داحآ  رابخا  نایم  رد  مهنآ  هک 

( یلقع لیلد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  مّود  خساپ  )

رابتعا هب  هرداص  رابخا  هب  لمع  هک  يدـیمهف  هک  ارچ  تسا  رابخا  نآ  نومـضم  رد  ّنظ  هب  ندومن  لمع  نامه  یلامجا  ملع  نیا  همزال  ایناث :
دوش لصاح  ّنظ  رابخا  نیا  زا  يربخ  نومضم  هب  رگا  اذل  تسا و  بجاو  نآ  هب  لمع  هک  تسا  یعقاو  هّللا  مکح  نآ  نومضم  هک  تسا  نیا 

دوشن لصاح  ّنظ  نآ  دروم  رد  هک  يربخ  ره  و  دوش ، لمع  نآ  هب  ذخا و  دیاب  دشاب  مه  ترهش  هیحان  زا  هچرگا 
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یلامجا ملع  همزال  هجیتن  رد  دـشاب . رودـصلا  یّنظ  هچرگا  دوش ، عقاو  لمع  دروم  ذـخا و  هک  دـیابن  تسا  یعقاو  هّللا  مکح  شنومـضم  هک 
. دنتسه رودصلا  نونظم  هک  يرابخا  هن  دنوشیم و  تّجح  عقاو  اب  قباطم  نونظم و  رابخا  افرص  هک  تسا  نیا  روکذم 

. دشابیمن یعّدم  هدننکتابثا  روبزم  یلامجا  ملع  سپ 

( یلقع لیلد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  موس  خساپ  )
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هراشا

هک دـنرابخا  زا  لیبق  نیا  اهنت  هک  ارچ  تسا  فیلکت  یـضتقم  هک  تسا  يربخ  صوصخ  هب  لمع  بوجو  لـیلد  نیا  ياـضتقم  هک  تسا  نیا 
تـسا مزال  اهنآ  نومـضم  هب  ناعذا  هلب : تسین . بجاو  اهنآ  هب  لمع  دنافیلکت ، یفان  هک  یتایاور  رابخا و  اّما  و  تسا . بجاو  نآ  هب  لمع 

يّدح هب  رابخا  ّتیجح  نینچمه  و  دهد .) ناشن  هدرک و  نایب  دناوتن  تسا  دقتعم  هک  ار  یمکح  فّلکم  و   ) دشابن هدش  هتخانش  هنیعب  هچرگا 
هب نیلئاـق  هکنآ  لاـح  و   ) دوشیمن هدافتـسا  روبزم  لـیلد  زا  دـشاب  هتـشاد  ّتیحالـص  رتاوتم  هیعطق و  ننـس  نآرق و  رهاوظ  فرـص  يارب  هک 

(. تسا روبزم  يانعم  هب  ّتیجح  ناشروظنم  رابخا  ّتیجح 
رارق لـمع  دروم  هّیظفل  هّیلمع و  لوصا  اـب  تفلاـخم  رد  قلطم  روط  هب  لـیلد  کـی  هک  تسا  نیا  ربخ  ّتیجح  ياـنعم  هکنیا : مـالک  لـصاح 

زا هچنانچ  دوشیمن ، هدافتـسا  روکذـم  یلقع  لیلد  زا  انعم  نیا  هکنآ  لاـح  دـشاب و  نآ  یفاـن  اـی  هدوب و  فیلکت  تبثم  هکنیا  زا  معا  دریگ ،
. دیآیمن تسد  هب  رتشیب  زین  دومن  میهاوخ  رکذ  هک  ياهّیلقع  ّهلدا  رتشیب 
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لئاسملا حیرشت 

: دنوشیم میسقت  لیذ  هتسد  هس  هب  میسقت  کی  رد  تایاور  رابخا و  هک  دوش  لاکشا  ثحب  دروم  نتم  قبط  رگا  * 
. تسا تبثم  ناشمان  هدوب و  لصا  اب  قباطم  هک  یثیداحا  - 1

. دنتسه هّیعطق  نئارق  ياراد  نکل  هدوب  لصا  اب  فلاخم  هک  یثیداحا  - 2
. دنتسه نئارق  زا  دّرجم  هدوب و  لصا  اب  فلاخم  هک  یثیداحا  - 3

هکنآ هک  یلاح  رد  دوشن ، موس  شخب  لماش  دشاب و  مّود  لّوا و  شخب  هب  طوبرم  دیدوب ، نآ  یعّدم  امـش  هک  یلامجا  ملع  نیا  دـیاش  لاح 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذإ  هک : اریز  دهدیم ؟ خساپ  هچ  خیش  تسا  موس  مسق  نیمه  تسام  ثحب  دروم  تسا و  مهم 

هثلاث هتـسد  رب  صاصتخا  اساسا  هکلب  دریگیم و  ربرد  ار  شخب  هس  ره  یلاـمجا  ملع  هک  دـینادب  مّلـسم  هک  دـهدیم  خـساپ  يراـصنا  خـیش 
. دیآیم رودص  هب  عطق  هّصاخ  نئارق  هار  زا  هک  مه  مّود  هتسد  رد  دشابیمن و  یعرش  لیلد  هب  يزاین  لّوا  هتسد  رد  هک  ارچ  دراد ،

: دیامرفیم سپس  دروخیم  ام  درد  هب  لیلد  نیا  اذل  و  مّوس ، هتسد  هب  دوشیم  رصحنم  یلامجا  ملع  نیاربانب 
یئانتعا نادب  هدرک و  لودع  نآ  زا  تسا  دراو  نآرب  هک  یتالاکشا  رطاخ  هب  هکنیا  مه  نکل  میتشاد ، دامتعا  نایب  نیا  رب  هتشذگ  رد  هچرگا 

. میرادن
؟ تسیچ روبزم  رما  رب  خیش  تالاکشا  * 

ّنظلا قلطم  دیوگیم : لیلد  هک  یلاح  رد  تسا ، دحاو  ربخ  صوصخ  ّتیجح  اعّدم  هک  ارچ  دنکیمن  تابثا  ار  امش  ياعّدم  لیلد  نیا  الّوا :
نیموصعم زا  یناوارف  ماکحا  هک  مینادیم  الامجا  ام  هکلب  تسین  تایاور  رابخا و  هب  دودـحم  شاهرئاد  یلاـمجا  ملع  هک  اریز  تسا ، تّجح 

ریاس نمض  رد  هچ  هدیـسرن و  ام  تسد  هب  هک  اهنآ  نمـض  رد  هچ  هدیـسر و  ام  تسد  هب  هک  یثیداحا  نمـض  رد  هکنیا  هچ  هدیدرگ ، رداص 
 ... لوقنم و عامجا  هیئاوتف و  ترهش  لیبق  زا  هّینظ  تاراما 

رّـسعت ای  رّذـعت و  ضرف  هب  مود  هجرد  رد  مینک و  طایتحا  دـیاب  ام  لقع  مکح  هب  لّوا  هجرد  رد  تسا و  طایتحا  بجوم  یلامجا  ملع  هاگنآ 
. ّنظلا قلطم  هکلب  دحاو ، ربخ  زا  لصاح  ّنظ  صوصخ  هن  مهنآ  دسریم  هّنظم  هب  تبون  نآ  رابتعا  مدع  رب  لیلد  دوجو  ای  طایتحا و 

 ...( ةرهش ما  اعامجا  ما  اربخ  ناک  ءاوس  اهیلإ  عوجرلا  بجی  ۀّیجح و  یهف  ۀّینظ  ةراما  ّلک  : ) میئوگب دیاب  سپ 
154 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دروخیم قلطم  ّنظ  نارادفرط  درد  هب  دروخب  ّصاخ  ّنظ  نارادفرط  درد  هب  هکنیا  زا  شیب  لالدتسا  نیا  هجیتن  رد 
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هک مینادیم  الامجا  ینعی  تسا ، تایاور  راـبخا و  هدودـحم  رد  مهنآ  هک  میراد  ریغـص  یلاـمجا  ملع  کـی  اـهنت  اـم  هک  دوش  هتفگ  رگا  * 
. الیصفت هن  تسا و  هدش  رداص  هّمئا  زا  ثیداحا  نیا  رتشیب 

تسا هدش  رداص  همئا  زا  تسا و  هحابا ) ینعی   ) یلقع یلّوا  لصا  فلاخم  هک  دراد  دوجو  زین  یماکحا  ام ، هب  هلـصاو  ثیداحا  نیا  زا  ریغ  و 
. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  يارجم  هدوب و  كوکشم  هکلب  نونظم ، هن  تسا و  لامجالاب  مولعم  هن  دشاب ، رابخا  نیا  نومضم  زا  ریغ  هک  یلاح  رد 

: رگید ترابع  هب 
يوس زا  يرایـسب  تامّرحم  تابجاو و  ناوارف و  ماکحا  هکنیا ، رب  ینبم  میتشاد  ریبک  یلامجا  ملع  کی  مینک  هعجارم  رابخا  هب  هکنیا  زا  لـبق 

. میشابیم اهنآ  هب  ندرک  لمع  سپس  اهنآ و  نتفای  نتفر و  هب  فّلکم  ام  هک  تسا  هدش  هتشاذگ  ام  هدهعرب  هدش و  رداص  عراش 
. میئامن تکرح  هّینظ  قرط  زا  هک  میریزگان  سپ  مینک ، یط  ار  ریسم  نیا  میناوتیمن  هّیملع  قرط  زا  نوچ  لاح 

الثم  ) میتشاد یلامجا  ملع  ام  هک  رادـقم  نآ  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدومن و  صّحفت  هداتفا ، هار  هب  یلاـمجا  ملع  نیا  لاـبند  هب  هاـگنآ 
کی هب  دش  لیدـبت  ریبک  یلامج  ملع  نآ  اذـل  و  دروآ ، تسد  هب  تایاور  نایم  زا  ار  اهنیا  همه  ناوتیم  مارح ) بجاو و 300  هب 500  ملع 

. يودب کش  کی  ریغص و  یلامجا  ملع 
ار تئارب  لصا  هاگنآ  میراد . يودـب  کش  تاراما  ریاس  هب  تبـسن  نکل  تسا و  تاـیاور  نیمه  يـالبال  رد  تاـیعقاو  هک  میراد  نیقی  ینعی 

. مینکیم يراج 
. دباییم نایرج  هرابود  روکذم  لالدتسا  دش و  رابخا  هب  صوصخم  یلامجا  ملع  مه  زاب  سپ 

( روکذم لاکشا  هب  خیش  خساپ  )
عون ود  ام  هک  مینادب  دیاب  هکلب  تسا ، یفاصنایب  دینکیم  راکنا  هّینظ  تاراما  ریاس  هب  تبـسن  ار  یلامجا  ملع  امـش  هکنیا  دیامرفیم : خـیش 

: میراد یلامجا  ملع 
. دراد هعسوت  هّینظ  تاراما  هیلک  هب  تبسن  نآ  هرئاد  تسا و  ریبک  یکی 

ثیداحا  3 ضرف 4 / بسح  هب  رگا  هک : تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  تسا و  نآ  هب  صتخم  رابخا و  هدودـحم  رد  هک  تسا  ریغـص  یکی  و 
ملع مه  زاب  مینک ، همیمـض  تاراما  ریاس  اـب  ار  هدـنام  یقاـب   1 هدـش و 4 / رداـص  موصعم  زا  اـهنیا  میئوگب  هدرک  ءانثتـسا  ار  هربـتعم  بتک 

نینچ رد  هک  دنامیم  یقاب  دوخ  لاح  هب  ام  یلامجا 
155 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مزال معا  تاعارم  ّصخا ، تاـعارم  زا  هک  اریز  ریغـص ، یلاـمجا  ملع  صوصخ  هن  تسا و  ریبک  یلاـمجا  ملع  تاـعارم  اـم ، هفیظو  يدراوم 
. دیآیم مزال  زین  ّصخا  تاعارم  معا ، تاعارم  زا  نکل  دیآیمن 

؟ دروآیم قوف  بلطم  دییات  نییبت و  رد  جراخ  زا  یلاثم  هچ  خیش  * 
: دیوگیم

1 دیفس و 3 / نآ  ( 500  ) 1 هایس و 3 / نآ   1 / 3 ( 500  ) ضرف بسح  هب  هک  سأر  دادعت 1500  هب  میراد  دنفسوگ  هّلگ  کی  دینک  ضرف  - 1
. دشابیم مارح  هّلگ  نادنفسوگ  هعومجم  زا  یشخب  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  و  دشابیم ، گنر  خرس  ( 500  ) نآ

رد دناهدش ، تشوگ  مارح  اهنیا  دـیوگب  دـنک و  ادـج  ار  دیفـس  نادنفـسوگ  شخب  زا  سأر  دودح 20  دـیایب و  یعلّطم  صخـش  رگا  لاح 
مینیبیم مینک  همیمض  رگید   2 نآ 3 / هب  ار   1 نیا 3 / هدنامیقاب  یتقو  نکل  دوریم ، نیب  زا  یلامجا  ملع   1 نیا 3 / صوصخ  هب  تبسن  اجنیا 

. رگید  2 زا 3 / هن  هّلگ و  عومجم  زا  مهنآ  تسا ، طایتحا  ام  هفیظو  تسا و  یقاب  یلامجا  ملع  مه  زاب  هک 
هک یثیدح  ره  هک  دـنکیم  تلالد  امـش  لیلد  نکل  تسا ، تّجح  تسا ، رودـصلا  نونظم  هک  یثیدـح  ره  هک  تسا  نیا  امـش  ياعّدـم  - 2
هب یلو  دشاب  رودـصلا  نونظم  یثیدـح  تسا  نکمم  اسبهچ  اریز  دراد ، دوجو  توافت  ود  نیا  نایم  تسا و  تّجح  تسا  نومـضملا  نونظم 
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. تسا نومضم  هب  ّنظ  زا  معا  رودص  هب  نظ  سپ  دشابن . نومضملا  نونظم  هّیقت  طئارش  تهج 
رب دنکیم  تلالد  دوب  یلامجا  ملع  هک  امش  لیلد  هکنآ  لاح  ّتیجح و  باب  زا  دحاو  ربخ  هب  لمعلا  بوجو  زا  تسترابع  امـش  ياعّدم  - 3

: هک تسا  نیا  هب  نآ  توافت  دراد و  دوجو  توافت  ود  نیا  نایم  طایتحا و  باب  زا  دحاو  ربخ  هب  لمع  بوجو 
، دوب لمعلا  بجاو  طایتحا  باب  زا  یثیدح  رگا 

تمرح ای  بوجو  تبثم  ثیدـح  یفاـن و  لـصا  هک  تسا  يدراوم  نآ  دومن و  لـمع  نادـب  دـیاب  تسا  طاـیتحا  قباـطم  هک  يدراوم  رد  - 1
. دشاب

: تسا طایتحا  فلاخم  هک  يدراوم  رد  و  - 2
یلو دومن ، لمع  ثیدح  هب  دیابن  اجنیا  رد  دـنکیم  فیلکت  یفن  ثیدـح  نکل  و  بجاو ، ای  مارح و  دـیوگیم : طایتحالا  ۀـلاصا  لثملا  یف 

رد تمواقم  تردـق  یلـصا  چـیه  و  دوشیم ، مّدـقم  هّیظفل  هّیلمع و  لوصا  زا  یلـصا  ره  رب  تّجح  هدـش  لمعلا  بجاو  ّتیجح  باب  زا  رگا 
. فیلکت یفان  هچ  دشاب و  فیلکت  تبثم  ربخ  هچ  درادن ، ار  نآ  ربارب 

156 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: یناّثلا
ّدر ریغ  نم  هب ، عمج  لمع  عم  ۀـعبرألا ، بتکلاـک  ۀعیـشلل ، ةدـمتعملا  بتکلا  یف  دوجوملا  ربخلا  ۀـّیّجح  یلع  ّالدتـسم  ۀـیفاولا ، یف  هرکذ  اـم 

: لاق هوجوب ، رهاظ ،
ۀحکنالا و رجاتملا و  ّجـحلا و  موّصلا و  ةاکّزلا و  ةالـصلاک و  ۀیرورـضلا ، لوصالاب  امّیـس  ۀـمایقلا ، موی  یلا  فیلکتلا  ءاقبب  عطقن  ّانا  لّوالا : »

نع رومالا  هذـه  قئاقح  جورخب  عطقی  ثیحب  ّیعطقلا ، ریغلا  دـحاولا  ربخلاب  تبثی  اّمنإ  اـهعناوم  اهطئارـش و  و  اـهئازجا ، ّلـج  ّنا  عم  اـهوحن ،
. یهتنا [. 108] نامیإلاب ّنئمطم  هبلق  ناسللاب و  رکنی  اّمنإف  رکنأ  نم  و  دحاولا ؛ ربخب  لمعلا  كرت  دنع  رومالا  هذه  اهنوک 

و هرکذ ، امب  ۀطورـشملا  رابخألا  صوصخ  ال  رابخألا ، عیمج  نیب  طئارـشلا  ءازجألا و  دوجوب  لـصاح  ّیلاـمجإلا  ملعلا  ّنأ  ـالّوأ : هیلع  دری  و 
باوجلا یف  تفرع  اـمک  ّیلاـمجإلا ، ملعلا  فارطأ  نع  اـهریغ  جورخ  بجوی  ـال  ۀّـصاخلا  ۀـفئاطلا  کـلت  یف  ّیلاـمجإلا  ملعلا  دوجو  دّرجم 

؛ الثم لودـعلا  رابخأک  یقابلا ، یف  ّیلامجإلا  ملعلا  يوعد  ۀّـصاخلا و  ۀـفئاطلا  هذـه  ضعب  جارخإ  نکمأ  امل  اـّلإ  و  لّوـألا ؛ هجولا  نع  لّوـألا 
ۀّیئزجلا یلع  ّلد  اّمم  هرودص  ّنظ  ربخ  ّلکب  لمعلا  اّمإ  و  هتّیطرـش ، وأ  ءیـش  ۀّیئزج  یلع  ّلد  ربخ  ّلکب  لمعلا  طایتحالا و  اّمإ  ذئنیح  مزاللاف 

. طورشلا نم  رکذ  امل  عماجلا  وه  رابخإلا  نم  رودصلا  نونظملا  ّنإ  لاقی : نأ  ّالإ  ۀّیطرشلا ، وأ 
اذإ اصوصخ  امهمدـع ، یلع  ۀـّلادلا  رابخألا  نود  ءازجألا  طئارـشلا و  یلع  ۀـّلادلا  رابخألاب  لمعلا  بوجو  لیلدـلا  اذـه  یـضتقم  ّنأ  اـیناث : و 

. ۀّیئزجلا ۀّیطرشلا و  لصألا  یضتقا 
دق و  اقلطم . ال  ربخلا ، نم  لصاحلا  ّنظلا  ۀـّیّجح  تابثإل  ملاعملا  یلع  هتیـشاح  یف  [ 109] نیرـصاعملا نم  نیقّقحملا  ضعب  هرکذ  ام  ثلاثلا :

: هصّخلم و  هلوطل ، هانصّخل 
ّۀلدألاب تباث  انیلإ  ۀبسنلاب  اضیأ  فیلکتلا  اذه  ءاقب  و  ةرتاوتملا ، رابخألا  ةرورضلا و  لب  عامجإلاب ، تباث  ۀّنـسلا  باتکلاب و  لمعلا  بوجو  ّنأ 
عوجرلا وه  عبتملاف  اـّلإ  و  وهف ، هب  ّصاـخلا  ّنظلا  وأ  مکحب  اـمهب  ملعلا  لـصحی  هجو  یلع  اـمهیلإ  عوجرلا  نکمأ  نإـف  ذـئنیح  و  ةروکذـملا ؛

. هلصاح اذه  [. 110] امهنم ّنظلا  لصحی  هجو  یلع  امهیلإ 
. بلطملا اذه  یلع  ۀبوجالا  تاداریالا و  رکذب  ماربالا  ضقنلا و  یف  لاطا  دق  و 

157 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت
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( دحاو ربخ  تّیجح  رب  یلقع  لیلد  زا  مّود  ریرقت  )

: دیامرفیم خیش 
ياهّدع تسا و  هدروآ  هعیش  دامتعا  دروم  بتک  رد  دوجوم  ياهربخ  ّتیجح  رب  هیفاو  رد  ینوت ) لضاف  موحرم   ) هک تسا  ینایب  مّود ، ریرقت 
: هکنیا هب  تسا  هدومن  کّسمت  یهوجو  هب  نآ  رد  دنشاب و  هدرک  ّدر  ار  نآ  هوجو  زا  یهجو  هب  هکنیا  نودب  دناهدرک ، لمع  نآ  هب  زین 

حاکن رجاتم ، جح ، هزور ، زامن ، لثم  هیرورض  لوصا  هب  اصوصخم  میتسه . عطاق  تمایق ، زور  ات  ماکحا  ربارب  رد  هفیظو  فیلکت و  ءاقب  هب  ام 
. مهلاثما و 

دحاو ربخ  رگا  هک  يروط  هب  هدمآ ، تسد  هب  یعطق  ریغ  دحاو  ربخ  هطـساو  هب  اهنآ  عناوم  طئارـش و  ءازجا و  زا  مظعا  تمـسق  هک  یلاح  رد 
. دندمآیم باسح  هب  يرگید  ياهّتیهام  هدش و  جراخ  دوخ  قئاقح  زا  روکذم  روما  مینک ، لمع  اهنآ  هب  دشیمن  دوبیمن و  تّجح 

. ینوت لضاف  مالک  نایاپ  تسا . نآ  هب  دقتعم  نمؤم و  شبلق  رد  نکل  دنکیم ، راکنا  شنابز  اب  تسانعم  نیا  رکنم  هک  یسک  لاح 
( لضاف بانج  مالک  هب  خیش  لاکشا  داریا و  )

: تسا دراو  هیفاو  بحاص  نایب  نیا  رب  داریا  ود 
نیا رد  یلامجا  ملع  ندوب  فرص  و  هعبرا ، بتک  رابخا  صوصخ  رد  هن  تسا و  رابخا  عیمج  رد  طئارـش ، ءازجا و  هب  یلامجا  ملع  هکنیا  - 1
رگا دـمآ و  هتفگ  لّوا  هجو  زا  لّوا  خـساپ  رد  هچناـنچ  دنـشاب ، جراـخ  یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  اـهنآ  ریغ  هک  دوشیمن  نآ  بجوـم  راـبخا 

یلامجا ملع  دروم  زا  ار  اهنآ  زا  یخرب  دشیمن  دوبیم ، هعبرا  بتک  ینعی  رابخا  نیمه  صوصخ  رد  افرـص  یلامجا  ملع  دوبیمن و  روطنیا 
. دیدرگ لودع  رابخا  لثم  اهنآ  یقب  ام  رد  یلامجا  ملع  یعّدم  هدرک و  جراخ 

لاح هب  یلامجا  ملع  مه  زاب  میراذگب ، هعبرا  بتک  ریغ  زا  ینعی  رگید  رابخا  زا  رگا  نآ  ياج  هب  تسا و  نکمم  یضعب  جارخا  هکنآ  لاح  و 
. رابخا عومجم  رد  یلامجا  ملع  دوجو  رب  تسا  يراکشآ  هاوگ  دوخ  نیا  هک  تسا  یقاب  دوخ 

ربخ ره  هکنیا  ای  دـنکیم و  تلـالد  یتیهاـم  ّتیطرـش  اـی  تیئزج  رب  هک  يربخ  ره  هب  لـمع  تسا و  مزـال  طاـیتحا  اـی  تروص  نیا  رد  سپ 
ریغ رد  ای  دـشاب و  هعبرا  بتک  صوصخ  رد  ربخ  نیا  هچ  لاح  تفرگ  راک  هب  دراد  تلالد  ّتیطرـش  ای  تیئزج  رب  هک  ار  يرودـصلا  نونظم 

هکنیا رگم  نآ 
158 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دوش هتفگ 
لمع ثیداحا  زا  لیبق  نیا  صوصخ  هب  دـیاب   ) سپ تسا  طورـش  مامت  عماج  هک  تسا  يربخ  ناـمه  راـبخا ، ناـیم  زا  رودـصلا  نونظم  ربخ 

(. دراد تلالد  یتیهام  تایئزج  ای  ّتیطرش و  رب  هک  يربخ  ره  هب  هن  دوش و 
هدـننکیفن هک  یتایاور  لماش  اذـل  و  دـنراد ، تلالد  طئارـش  ءازجا و  رب  اهنت  هک  تسا  يرابخا  هب  لـمع  بوجو  لـیلد  نیا  ياـضتقم  اـیناث :

. تسا لیلد  نیا  دافم  زا  معا  شمالک  داحآ  رابخا  ّتیجح  یعّدم  هکنآ  لاح  دوشیمن و  دنتسه  یتیهام  ّتیطرش  ای  تیئزج و 

( دحاو ربخ  تیّجح  رب  یلقع  لیلد  زا  موس  ریرقت  )

تابثا رد  ملاـعم  هیـشاح  رد  هک  لوصف ) بحاـص  ردارب  یناهفـصا  یقت  دـمحم  خیـش  موحرم   ) نیرـصاعم یخرب  زا  تسا  یناـیب  مّوس  ریرقت 
نینچ هدرک و  هصالخ  ار  نآ  شندوب  ینالوط  تهج  هب  هک  هتـشاد  یلّـصفم  ناـیب  یلیلد  ره  زا  هن  دوشیم  لـصاح  ربخ  زا  هک  یّنظ  ّتیجح 

: میئوگیم
هب مه  ام  هب  تبـسن  فیلکت  نیا  تسا و  تباث  رتاوتم  رابخا  ترورـض و  هب  هکلب  عامجا ، هب  ناناملـسم  نایم  ّتنـس  باتک و  هب  لمع  بوجو 
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. تسا تباث  روکذم  ّهلدا  نیمه 
: تفگ دیاب  تروص  نیا  رد 

هک ددرگ  ادـیپ  ّصاـخ  ّنظ  اـی  دوش و  لـصاح  مکح  هب  ملع  ود  نآ  هطـساو  هب  هک  یهجو  رب  دـشاب  نکمم  ّتنـس  باـتک و  هب  عوـجر  رگا 
. دوش لصاح  قلطم  ّنظ  هک  دومن  عوجر  یهجو  رب  ود  نآ  هب  هک  تسا  مزال  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا  تسا و  لصاح  بولطم 

ینالوط اهنآ  زا  باوج  تاداریا و  ضوقن و  رکذ  هطـساو  هب  ار  نومـضم  نیمه  هک  تسا  ناشیا  هدومرف  لـصاح  دـش  رکذ  هک  یبلاـطم  نیا 
. تسا هدومرف 

159 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

دارملا نأل  کلذ  و  اقلطم ، وأ  ۀـلمجلا  یف  ّنظلا  ۀـّیّجحل  هورکذ  يذـّلا  دادـسنالا  لیلد  نع  يرخا  ةرابع  هرهاظب  لیلدـلا  اذـه  ّنأ  هیلع  دری  و 
ّهنأ ملع  ام  یلإ  عوجرلا  نم  نّکمتن  مل  ۀّنـسلا و  باتکلا و  لولدـم  یلإ  عوجرلا  انیلع  بجو  اذإـف  هریرقت ، وأ  هلعف  وأ  ۀّـجحلا  لوق  وه  ۀّنـسلاب 

دقعم وأ  ةرهـشلا  يّدؤم  ّنأ  اـّننظ  اذإـف  امهدـحأل ، الولدـم  هنوک  ّنظی  اـم  یلإ  ّلدتـسملا  فارتعاـب  عوجرلا  نّیعت  ۀّنـسلا  وأ  باـتکلا  لولدـم 
دحأل الولدم  هنوک  ّنظی  امب  ۀّیّجحلل  صاصتخا  و ال  هب ، ذخألا  بجو  هریرقت  وأ  هلعف  وأ  ۀّـجحلا  لوقل  وأ  باتکلل  لولدـم  لوقنملا  عامجإلا 

. حالطصالا یف  اثیدح  اربخ و  یّمست  یّتلا  اهدحأ  ۀیاکح  ۀهج  نم  ۀثالثلا  هذه 
ۀّیلقعلا ۀّیولوألاب  ّنظ  اذإ  امک  ۀثالثلا . دحأل  الولدم  اهنوک  ّنظی  ةرامأ ال  نم  هّللا  مکحب  لصاحلا  ّنظلا  لیلدلا  اذـه  یـضتقم  نع  جرخی  معن 

مل ّیعقاو  مکح  ّبر  ذإ  مالّـسلا  هیلع  هنع  هرودـص  مدـعب  انعطق  وأ  ۀّـجحلا  نع  هرودـصب  ّنظی  مل  هّللا و  دـنع  اذـک  مکحلا  ّنأ  ءارقتـسالا  وا 
ردص دق  يولبلا  ۀّماعلا  لئاسملا  هذه  ّنأب  ّيداعلا  ملعلل  ادج ، ردان  اذـه  نکل  حـلاصملا . نم  ۀحلـصمل  مهدـنع  انوزخم  یقب  مهنع و  ردـصی 

. مهنع مکحلا  کلذ  رودصب  ّنظ  دقف  یلاعت ، هّللا  مکحب  ةرامأ  نم  ّنظ  ام  ّلکف  اریرقت . وا  العف  وأ  الوق  ۀّجحلا  نایبب  وأ  باتکلا  یف  اهمکح 
. ۀّیّنظلا ۀّنسلا  باتکلا و  رابتعا  یلع  ّلد  ام  هرابتعا  یلع  ّلدی  و  ۀّنسلا ، وا  باتکلاب  ّنظ  هّللا  مکحب  ّنظلا  قلطم  ّنأ  لصاحلا : و 

یلع اهیلإ  عوجرلا  نم  نّکمت  نإف  مهنع ، ۀـّیکحملا  رابخألا  یلإ  عوجرلا  بجی  ّهنأ  دارملا  و  ثیداحألا . راـبخألا و  ۀّنـسلاب  دارملا  تلق : نإـف 
. مکحلاب هنم  ّنظی  هجو  یلع  اهیلإ  عوجرلا  بجو  ّالإ  و  وهف ، ملعلا  دیفی  هجو 

رابخألاب لمعلاب  رمألا  ّنأ  هیلع : دری  اهدـحأ ، ۀـیاکح  ال  هریرقت ، وا  هلعف  وا  ۀّـجحلا  لوق  سفن  نع  ةرابع  حالطـصالا  یف  ۀّنـسلا  ّنأ  عم  تلق :
. بهذملا وا  نیدلا  نم  ۀتباثلا  ةرورضلا  عامجإلا و  وه  و  ۀّجحلا ، لوق  یلإ  عوجرلا  یلع  ّلد  امب  تباث  اهرودصب  عطقلل  ةدیفملا  ۀّیکحملا 

اهاعّدا یّتلا  نیدلا  نم  ةرورضلا  عامجإلاب و  کلذ  تبثی  ملف  ۀّجحلا ، نع  اهرودصب  عطقلا  دیفت  یّتلا ال  ۀّیکحملا  رابخألا  یلإ  عوجرلا  اّمأ  و 
. هعابتأ دّیسلا و  لباقم  یف  ۀماّلعلا  خیشلا و  هاعّدا  امک  ۀلمجلا ، یف  هیلع  ۀّیمامإلا  عامجإ  يوعد  رمألا  ۀیاغ  ّناف  ّلدتسملا ،

هدارم ّنأ  یلع  ۀنیرق  يوعدلا  هذه  ّلعل  و  اهّلحم . یف  تسیلف  ّلدتـسملا ، اهاعّدا  امک  ةرتاوتملا ، رابخألا  نیدـلا و  نم  ةرورـضلا  يوعد  اّمأ  و 
ال هریرقت ، وا  هلعف  وا  موصعملا  لوق  سفن  ۀّنسلا  نم 

160 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
موزل لجأل  ۀـّیملعلا  ریغلا  تایاکحلا  کلت  یلإ  عوجرلا  بوجو  یلع  ةرورـضلا  یعّدا  ول  معن  ملعلا . هجو  یلع  اهیلإ  لصوت  یّتلا ال  اهتیاکح 

. ۀّیّلکلاب تحرط  ول  نیدلا  نع  جورخلا 
اهنع دیلا  عفر  زاوج  مدعب  ملعی  یّتلا  ۀّیعقاولا  فیلاکتلل  اهنم  ریثک  ۀـقباطمب  ملعلا ، ۀـهج  نم  نیدـلا  نع  جورخلا  موزل  دارأ  نإ  ّهنأ  هیلع : دری 

فیلکتلا نع  ۀفشاک  ةرامأ  ّلک  ۀّیّجح  ّالإ  سیل  هدافم  و  ّنظلا ، ۀّیّجحل  هورکذ  يذلا  دادسنالا  لیلد  یلإ  عجری  اذهف  الیصفت ؛ اهب  لهجلا  دنع 
. ّیعقاولا

الیلد ریـصیل  نونظلا  نم  یّنّظلا  ربخلا  ریغ  اهب  تبثی  یّتح ال  رابخألا  هذه  رثکأ  رودصب  ّیلامجإلا  ملعلا  صوصخ  ۀـهج  نم  هموزل  دارأ  نا  و 
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. عجارف هنع - باوجلا  انمّدق  هانمّدق و  يذلا  لوالا  هجولا  یلا  عجری  هجولا  اذهف  ربخلا . ۀّیّجح  یلع  ایلقع 
( یقت دمحم  خیش  مالک  هب  يراصنا  خیش  داریا  : ) همجرت

دناهدروآ نآ  قلطم  تابثا  ای  لامجا و  روط  هب  ّنظ  ّتیجح  تابثا  رد  نویلوصا  هک  تسا  دادسنا  لیلد  يارخا  ترابع  رهاظلا  یلع  لیلد  نیا 
. تسا تّجح  ریرقت  اـی  لـعف و  لوـق ، ّتنـس  زا  دارم  اریز  دـیآیمن ) باـسح  هب  تسا  ّصاـخ  ّنظ  دـیفم  هک  دـحاو  ربـخ  ّتیجح  ّهلدا  زا  (و 
هک ییانعم  هب  دیاب  ناشیا  دوخ  فارتعا  هب  مزال  دشابن ، نکمم  ام  يارب  تسا ، بجاو  ام  رب  هک  ّتنس  باتک و  لولدم  هب  عوجر  رگا  نیاربانب 
هک میدرک  ادـیپ  ّنظ  یلوقنم  عامجا  دروم  ای  ترهـش  ياّدؤم  هب  رگا  سپ  مینک . عوجر  تسا  نونظم  باـتک  ّتنـس و  يارب  شندوب  لولدـم 

درادن یصاصتخا  ّتیجح  و  مینک ، لمع  نآ  هب  ذخا و  ار  نآ  تسا  بجاو  دشابیم ، تّجح  ریرقت  ای  لعف و  ای  لوق و  دافم  ای  باتک  لولدم 
هـس نیا  زا  یکی  اهنت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  صاصتخا  هجو  میئوگب  تسا و  ماما  لوق  ای  ریرقت و  ای  لعف  صوصخ  لولدـم  نونظم  هکنیا  هب 

. ریخ یحالطصا . ثیدح  ربخ و  زا  دننکیم  تیاکح 
ریغ زا  هچ  دشاب و  روبزم  رما  هس  زا  یکی  هچ  بجاو ، نآ  هب  لمع  تسا و  تّجح  دروایب  ّنظ  یعقاو  هّللا  مکح  هب  تبسن  هک  یلیلد  ره  هکلب 

. رما هس  نیا 
( كاردتسا )

، هدـشن لصاح  شترـضح  لوق  ای  ریرقت و  ای  لعف  قیرط  زا  تسین و  نونظم  ماما  زا  شرودـص  هک  ياهراما  زا  هّللا  مکح  هب  لـصاح  ّنظ  هلب :
لیلد نیا  ياضتقم  زا  دـشابیم ، مکح  نالف  هّللا  دـنع  عقاو  مکح  هک  دـشاب  هدـش  لـصاح  روطنیا  ءارقتـسا  اـی  هّیلقع  ّتیولوا  لـثم  زا  هکلب 

. تسا جراخ 
ادـج ماکحا  لیبق  نیا  هّتبلا  هک  هدـنام  یفخم  ناشیا  دزن  یتحلـصم  رطاخ  هب  هدـشن و  رداـص  موصعم )  ) ناـشیا زا  یعقاو  مکح  اـسبهچ  اریز 

. دنابایمک
رد ناشمکح  هک  دنکیم  ءاضتقا  هدوب  يولبلا  ۀّماع  لئاسم  نیا  هکنیا  هب  يداع  ملع  هکنآ  هچ 
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زا یّنظ  ره  سپ  ریرقت . ای  لعف و  وحن  هب  ای  دریگب  تروص  لوق  وحن  هب  ماما  نایب  هکنیا  هچ  دـشاب . هدـش  رداص  ناـیب  هطـساو  هب  اـی  باـتک و 

: هکنیا مالک  لصاح  ناشیا  زا  تسا  مکح  نآ  رودص  هب  ّنظ  مزلتسم  یعقاو  هّللا  مکح  هب  ياهراما  قیرط 
رب دنراد  تلالد  هّینظ  تنس  باتک و  رابتعا  رب  هک  ياّهلدا  مامت  دشابیم و  ّتنـس  ای  باتک  هب  ّنظ  عقاو  رد  لاعتم  يادخ  مکح  هب  ّنظ  قلطم 

. دننکیم تلالد  شتّیجح  رابتعا و 
( لاکشا )

زا هرداـص  راـبخا  هب  عوجر  هک  تسا  نیا  زین  یقت ) دـمحم  خیـش   ) لدتـسم دارم  تسا و  ثیداـحا  راـبخا و  ّتنـس ، زا  دارم  هک  ییوگب  رگا 
ملع هک  انعم  نیدب   ) دشاب ملع  دیفم  هک  يوحن  هب  تشاد  ار  اهنآ  هب  عوجر  زا  ییاناوت  تردق و  فّلکم  رگا  اذـل : تسا و  بجاو  نیموصعم 

مکحلاب هنم  ّنظی  اهنآ  هب  عوجر  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا  درادـن و  ثحب  ياج  دارملا ، وهف  تسا ) ماما  دوخ  زا  اهیلا  عوجرم  هک  دوش  لصاح 
. هیف لاکشا  مالکلا ال  اذه  هک  دشاب ) هدومن  لیصحت  ّنظ  وحن  هب  ار  عقاو  مکح  هکنیا  ات   ) تسا بجاو 

( خساپ )
: دیامرفیم خیش 

. رما هس  نیا  زا  یکی  ندرک  تیاکح  هن  موصعم  ریرقت  ای  لعف و  ای  لوق  سفن  زا  تسترابع  حالطصا  رد  ّتنس  - 1
هطـساو هب  میراد  عطق  ناشرودص  هب  هک  ياهّیکحم  رابخا  هب  لمع  هب  رما  هک  تسا  نیا  تسا  دراو  روکذـم  لاؤس  ریرقت  رب  هک  یلاکـشا  - 2

تباث بهذـم  نید و  رد  هک  تسا  یترورـض  عاـمجا و  ناـمه  نآ  دـنراد و  تلـالد  مالّـسلا  هیلع  تجح  لوق  هب  عوجر  رب  هک  تسا  ياّهلدا 
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رما و ققحت  رد  ترورـض  عامجا و  سفن  يرورـض و  هکلب  یقاـفتا ، تسا  يرما  ماـما  بناـج  زا  رداـص  ربخ  هب  عوجر  بوجو   ) سپ تسا .
هک یعامجا  هن  تسا و  يرورـض  هن  میرادـن ، عطق  ماما  زا  اهنآ  رودـص  هب  هک  ياهیکحم  رابخا  هب  عوجر  نکل  تسا ) یفاـک  نآ ، هب  ناـمرف 

. دراد تلالد  نآرب  دومن ، اعّدا  لدتسم  بانج 
موحرم هک  ياهویـش  نامه  هب  دومن ، ربخ  هب  عوجر  رب  ار  هیماما  ءاملع  عامجا  ياعّدا  ناوتیم  لامجا  روط  هب  هک : تسا  نیا  رما  تیاـهن  اریز 

. دوش هدرب  هّیکحم  رابخا  صوصخ  زا  یمان  عامجا  رتسب  رد  هکنیا  نودب  دندومن ، لمع  دّیس  موحرم  لباقم  رد  هماّلع ، بانج  خیش و 
هکلب  ) دـشابیمن اج  هب  هدومن  اعّدا  لدتـسم  هک  روطنامه  هّیکحم ) رابخا  هب  عوجر  رب   ) هرتاوتم رابخا  دوجو  ینید و  ترورـض  ياعّدا  اّما  و 

، تسا يرورض  يرما  نآ  بوجو  ماما و  مالک  هب  عوجر 
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(. دنکیم تیاکح  ار  نآ  هک  يربخ  هطساو  هب  هن 
ربـخ هن  دـشاب و  ناـشیا  ریرقت  اـی  لـعف و  اـی  موـصعم و  لوـق  سفن  ّتنـس ، زا  لدتـسم  دارم  هکنیا  رب  دـشاب  ياهنیرق  اـعّدا  نیا  دـیاش  اذـل  و 

. یباییمن تسد  نآ  هب  املع  اعطق و  هکنآ  هدننکتیاکح 
( كاردتسا )

یتروص رد  تسا  نید  زا  جورخ  موزل  رطاخ  هب  تسا  هدـش  هّیملع  ریغ  تایاکح  نیا  هب  عوجر  بوجو  رب  ینید )  ) ترورـض ياعّدا  رگا  هلب 
. دنوش ّدر  حرط و  یّلک  روط  هب  هیملع  ریغ  تایاکح  هّیکحم و  رابخا  نیا  هک 

( لاؤس لاکشا و  )
: هک تسا  نیا  روبزم  ياعّدا  رب  هدراو  لاکشا  و 

دنراد تقباطم  ياهّیعقاو  فیلاکت  اب  روکذم  رابخا  زا  يرایسب  هکنیا  هب  میراد  ملع  نوچ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نید  زا  جورخ  زا  دارم  رگا 
رد ول  تسا و  هّیعقاو  فیلاکت  نآ  هب  لمع  كرت  مزلتـسم  رابخا  نیا  كرت  نوچ  اذـل  تسا و  مولعم  اهنآ  زا  دـی  عفر  حرط و  زاوج  مدـع  هک 

. دومن لمع  اهنآ  هب  روذحم  نیا  عفر  يارب  دیاب  ریزگان  اهنآ ، هب  یلیصفت  لهج  تروص 
( باوج )

. دناهتسج کّسمت  نآ  هب  دناهدروآ و  ّنظ  قلطم  تیّجح  تابثا  يارب  يرابخا )  ) تارضح هک  تسا  يدادسنا  لیلد  هب  شتشگزاب  ریرقت  نیا 
. دوشیم لالدتسا  نآ  هب  هک  ياهّیکحم  رابخا  صوصخ  هن  دشاب و  عقاو  زا  فشاک  هک  تسا  ياهراما  ره  تیّجح  دادسنا ، لیلد  دافم  و 

( لاؤس لاکشا و  )
مدـع زا  دـعب  هک  تسا  مکاح  لـقع  ناـشکرت ، تروص  رد  راـبخا  نیا  رثکا  رودـص  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  و 

. دوش لمع  نونظم  هب  دیاب  رودصلا  مولعم  ربخ  هب  عوجر  هب  نکمت 
. دوش لمع  رابخا  نآ  لک  هب  دیاب  سپ  تسا ، نونظم  اهنآ  زا  کیره  نوچ  لاح 

( خساپ )
. تسا مزال  ریغ  شاهرابود  حرط  دمآ و  هتفگ  زین  نآ  خساپ  هدش  حرطم  هک  تسا  یلّوا  هجو  نامه  هب  شتشگزاب  ریرقت  نیا 
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسا ینایب  هنوگچ  دوب و  هک  زا  دحاو  ربخ  صوصخ  ّتیجح  رد  یلقع  نایب  لیلد و  نیمّود  * 
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. تسا تّجح  طرش  هس  اب  دحاو  ربخ  تسا  یعّدم  هک  هیفاو  باتک  رد  هدش  ناونع  تسا  ینوت  لضاف  بانج  زا 
. دشاب دوجوم  هعبرا  بتک  لثم  یثیدح  هربتعم  بتک  زا  یکی  رد  ثیدح  هکنیا  - 1

. دنشاب هدرک  لمع  نآ  هب  هعیش  ءاهقف  زا  یتعامج  لقا  دح  - 2
عقاو رد  مه  یتفلاخم  رگا  ای  دوش و  ضراعم  یلبق  تعامج  لمع  اب  هکنیا  ات  دنشاب  هدرکن  لمع  ثیدح  نآ  فالخرب  زین  یهورگ  چیه  - 3

. میشابن علّطم  نآ  زا  ام  تسا  هدش 
. دوشیم تّجح  دحاو  ربخ  روکذم  طورش  دوجو  اب  لضاف  بانج  رظن  هب 

؟ دنکیم لالدتسا  هنوگچ  قوف  ياعّدم  تابثا  رد  لضاف  بانج  * 
: دیوگیم

یلا اهتیلوئـسم  ای  فیلاکت و  نیا  دـیدرتالب  تالماعم و  تادابع و  اـی  مارح و  بجاو و  زا  معا  میراد  یفیلاـکت  مالـسا  رد  کـش  نودـب  - 1
ای نید و  تایرورض  وزج  هک  لئاسم  زا  هتسد  نآ  هژیو  هب  تسا  بجاو  مزال و  یلسن  ره  يارب  يرصع و  ره  رد  ناشلاثتما  هدوب و  یقاب  دبالا 

 ... جح و زامن ، هزور ، لثم : دنیآیم ، باسح  هب  بهذم 
ای رتاوت و  وحن  هب  اهنآ  مظعم  هک  دنتسه  عناوم  ای  طئارش و  ءازجا و  يرـس  کی  رب  لمتـشم  تادابع  تالماعم و  زا  مادکره  کش ، الب  و  - 2

تامدـقم نیا  اب  لاح  دـناهدش . نایب  یملع  ریغ  دـحاو  ياهربخ  طسوت  اهنآ  بلاغ  هکلب  دنتـسین ، مولعم  ام  يارب  نید  ترورـض  ای  عامجا و 
ياهربخ هب  تسا  مزال  دـنراد  هک  یطئارـش  ءازجا و  همه  اب  یعقاو ...  جـح و ...  هزور و  زامن و  لاـثتما  يارب  هکنیا  هب  دـنکیم  مکح  لـقع 

زا ار  دوخ  ّتیهام  هّیعرـش  قیاقح  نیا  زا  يرایـسب  هک  دیآیم  مزال  میئامن  رظنفرـص  هدـحاو  رابخا  نیا  زا  هچنانچ  و  مینک . هعجارم  دـحاو 
. دنوش لیدبت  رگید  ياهتیهام  هب  دنهدب و  تسد 

. میئامن لمع  اهنآ  هب  هکنیا  زا  میریزگان  سپ 
؟ دیامرفیم هچ  ینوت  لضاف  نایب  زا  باوج  ماقم  رد  خیش  * 

: میراد لالدتسا  نیا  هب  داریا  ود  ام  دیامرفیم :
هک دیئوگیم  ارچ  تسه و  زین  طرش  هس  نآ  ياراد  هدیسر و  ام  هب  هک  يرابخا  صوصخ  هب  دینکیم  رصحنم  ار  یلامجا  ملع  هرئاد  ارچ  - 1

. میتسه اهنآ  هب  هعجارم  زا  ریزگان  ام  هدش و  نایب  رابخا  زا  هنوگنیا  رد  اهنت  تالماعم  تادابع و  عناوم  طئارش و  ءازجا و 
164 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بتک رد  دوجوم  رابخا  زا  يربخ  ره  هب  تسا  مزـال  دـیئوگب : دـینک و  حرطم  دـیاب  ار  ریبک  یلاـمجا  ملع  هریاد  میئوگیم : اـم  هکنآ  لاـح  و 
. دنشابن روکذم  طرش  هس  دجاو  هچرگا  دومن  عوجر  هفورعم 

هرئاد رتالاب  نیا  زا  اهنآ . زا  هتـسد  کی  رد  هن  دراد و  دوجو  راـبخا  نیا  عومجم  ناـیم  رد  طئارـش  ءازجا و  نآ  هک  مینادیم  ـالامجا  هک  اریز 
میهدیم لامتحا  هک  ياهّینظ  تاراما  مامت  هب  دیاب  هک  تسا  مکاح  لقع  ینعی  دیئامن  حرطم  ار  ربکا  یلامجا  ملع  دینک و  رتهدرتسگ  ار  ملع 

ربخ صوصخ  ّتیجح  درد  هب  امـش  ناـیب  نیا  هجیتـن  رد  مینک . عوجر  طاـیتحا  باـب  زا  تسا ، هدـش  ناـیب  قیرط  نآ  زا  طئارـش  ءازجا و  نیا 
. دوش لصاح  یهار  ره  زا  هک  تسا  یّنظ  ره  ّتیجح  تبثم  هکلب  دروخیمن ، طرش  هس  نآ  اب  دحاو 

هک مینک  تباث  میهاوخیم  ام  رگید : ترابع  هب  ّتیجح . باب  زا  هن  تسا و  طایتحا  باب  زا  دحاو  ربخ  هب  لمع  بوجو  تبثم  امـش  لیلد  - 2
لیلد نیا  اّما  دنک  تمواقم  هّیلمع  هّیظفل و  لوصا  ربارب  رد  دناوتب  هک  ياهنوگ  هب  یفان  هچ  دشاب و  تبثم  هچ  دراد  ّتیجح  قلطم  دـحاو  ربخ 
تباث تسا  طایتحا  قباطم  فیلکت و  تبثم  هک  ار  يربخ  هب  لمع  بوجو  اهنت  لقع ، مکح  هب  اهیلا ،) عوجّرلا  نم  ّدب  ال  : ) دـیوگیم هک  امش 

. دراد دوجو  زین  مّود  نایب  نیا  رد  لّوا  نایب  لاکشا  نیمّوس  سپ  دنکیمن . تّجح  ار  یفان  ياهربخ  نکل  دنکیم ،
؟ دیوگیم هچ  تسیک و  زا  تسا  دحاو  ربخ  صوصخ  ّتیجح  شاهجیتن  هک  یلقع  نایب  نیمّوس  * 
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عامجا مکح  هب  دیامرفیم : هک  تسا  ۀیشاحلا ) بحاص  هب  فورعم   ) ار نیدشرتسملا  ۀیاده  بحاص  یناهفصا  یقت  دمحم  خیـش  موحرم  زا 
نیملـسم همه  رب  ّتنـس  باتک و  هب  لمع  نیلقثلا و ...  مکیف  كراـت  ّینا  لـثم : هرتاوتم  راـبخا  مکح  هب  نید و  زا  ترورـض  مکح  هب  هکلب  و 

. تسا بجاو  مزال و 
فیلاکت نیا  هب  فّلکم  عامجا و ...  ینعی  لیلد  نامه  هب  مه  ام  تسا و  یقاـب  زین  تماـیق  هنماد  اـت  لـمع  بوجو  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  و 

. میتسه
میدوب صاخ  ّنظ  زا  نّکمتم  رگا  مینکیم و  لمع  دوخ  ملع  هب  میتشاد  ّتنس  باتک و  لولدم  هب  تبسن  ملع  زا  ییاناوت  نّکمت و  رگا  هاگنآ 

. مینک لمع  هّنظم  قلطم  هب  دیاب  دش ، هاتوک  اهنیا  يود  ره  زا  نامتسد  هچنانچ  مینکیم و  لمع  زین  نادب 
هب عوجر  زا  ریزگان  سپ  دنتـسه  هربتعم  بتک  تایاور  نیمه  هّنظم  نآ  هک  ّدـبال  میتسه و  هّنظم  هب  لـمع  زا  ریزگاـن  ناـمز  نیا  رد  هجیتن  رد 

. میتسه اهنآ 
؟ دنهدیم هیشاح  بحاص  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 

: دیتفگ هکنیا  رگید  ترابع  هب  دشابیم . ّنظ  قلطم  ّتیجح  نآ  هجیتن  تسا و  دادسنا  لیلد  نادرگرب  تقیقح  رد  امـش  لالدتـسا  دیامرفیم :
؟ تسیچ ّتنس  زا  ناتدارم  ۀّنّسلاب  لمعلا  بجی 

165 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد هدوجوم  رابخا  نیمه  ینعی   ) هیکاح ياهّتنـس  ناتدارم  اـی  موصعم و  ریرقت  لـعف و  لوق و  سفن  ینعی  حلطـصم  ّتنـس  ناـتدوصقم  اـیآ 

. ّتنس سفن  هن  تسا و  ّتنس  تیاکح  لقن و  اهنیا  هک  تسا  ثیدح ) بتک 
؟ یعقاو ّتنس  دوشب  هکنیا  ات  تسا  هدش  رداص  موصعم  نابز  زا  بلاطم  نیا  زا  کیره  نیع  امتح  هک  میرادن  نیقی  ام  هکنآ  هچ 

: میئوگیم دشاب ، یعقاو  ّتنس  امش  دارم  رگا  - 1
املع و ددرگ ، نکمم  هچنانچ  رتاوت و  هکلب  ترورض و  هکلب  عامجا و  لیلد  هب  مهنآ  تسا  عابتالا  بجاو  ّتنـس  نیا  هک  میریذپیم  مه  ام 

. مینکیم لمع  نادب  اّنظ  ّالا 
لمع راـبخا  هب  هک  اـم  هک  ارچ  دـنکیم ، تاـبثا  ار  هّینظ  تاراـما  ماـمت  ّتیجح  هکلب  تسین ، دـحاو  ربـخ  ّتیجح  تبثم  اـهنت  لـیلد  نیا  اـما 
. اّنظ هچرگا  دنتسه  زین  ّتنس  زا  یکاح  اهنیا  هک : تسا  نیا  ظاحل  هب  هکلب  دشابیم و  اهنآ  ّتیعوضوم  ّتیصوصخ و  رطاخ  هب  مینکیم 

: تفگ دـیاب  هجیتن  رد  درادـن ، دـحاو  ربخ  هب  صاصتخا  سپ  تسا ، نینچ  نیا  مه  هیئاوتف  ترهـش  تسا ، هنوگنیا  مه  لوقنم  عاـمجا  لاـح 
 ... یئارقتسا و یناسحتسا و  یسایق و  ّنظ  لثم : دنتسه ، لطاب  انیقی  هک  تاراما  زا  یخرب  يانثتسا  هب  اهتعباتم ؛) بجی  ۀّینظ  ةراما  ّلک  )

: هک میئوگب  دیاب  تسا  هیکاح  ّتنس  امش  دارم  رگا  و  - 2
. تسا لولدملا  مساب  لادلا  ۀیمست  باب  زا  هحماسم و  يور  زا  ّتنس  ناونعب  اهنیا  يراذگمان  - 1

. دناعابتالامزال هدوب و  تّجح  دنتسه ، ۀّیعطقلا  ۀنیرقلا  عم  ای  رتاوتم و  هک  اهربخ  نیا  زا  هتسد  نآ  - 2
رب ترورض  عامجا و  هن  دنرودصلا و  عوطقم  هن  دنهدیم ، لیکـشت  ار  رابخا  رثکا  دنادرجم و  دحاو  ربخ  هک  اهربخ ، نیا  زا  هتـسد  نآ  نکل 

خیـش بناج  زا  هکلب  هّیماما ، همه  هن  مهنآ  تسا ، هّیماما  بناج  زا  رثکا  دـح  دـشاب  هدـش  مئاق  عامجا  مه  رگا  تسا ، هدـش  مئاق  اهنآ  ّتیجح 
لاکـشا ناشیا  هب  مینک  باسح  هک  هنوگره  میوش و  دراو  هک  یهار  ره  زا  سپ  دنتـسه . فلاخم  شعابتا  دّیـس و  ّالا  و  شناوریپ ، یـسوط و 

. تسا دراو 
؟ تسیچ بوجو )...  یلع  ةرورضلا  یعّدا  ول  معن   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

قرط هک  تهج  نیا  زا  هّتبلا  هّیملع  ریغ  تاـیاکح  نیا  هب  عوجر  بوجو  رب  دومنیم  ترورـض  ياـعّدا  یناهفـصا  باـنج  رگا  هک  تسا  نیا 
اهنآ مینکن و  لمع  مه  رابخا  نیا  هب  هچنانچ  تسا ، دودسم  ملع  هار  هک  باب  نیا  زا  هکلب  ای  دـنراد و  تیّجح  رب  ّصاخ  لیلد  دنتـسه ، یّنظ 
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. دیآیم مزال  نید  زا  جورخ  میهد ، رارق  حرط  ّدر و  دروم  ار 
. تسا لاکشا  هب  يالتبم  مه  زاب  دنچره  دشیم  رتکیدزن  تقیقح  هب  شنخس  يرادقم  تفگیم  نینچ  رگا 

166 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسناد لاکشا  هب  يالتبم  ار  قوف  كاردتسا  خیش  ارچ  * 

ریبک دادسنا  ریغص 2 - دادسنا  - 1 تسا : مسق  ود  رب  دادسنا  اریز 
هک تسا  نیا  ریغص  دادسنا  و  - 2 تسا . هتسب  اههار  مامت  زا  ماکحا  مظعم  هب  تبـسن  ملعلا  باب  مینک  اعّدا  ام  هک  تسا  نیا  ریبک  دادسنا  - 1

لیلد هجیتن  میئوگیم : دشاب ، ریبک  دادـسنا  ناتدارم  رگا  لاح  قرط . ریاس  زا  هن  تسا و  هتـسب  رابخا  هار  زا  اهنت  ماکحا  هب  ملعلا  باب  میئوگب 
دراد تشگرب  مّوس  نایب  نیا  میئوگیم : دشاب ، ریغـص  دادسنا  ناتدارم  رگا  و  دحاو . ربخ  صوصخ  هن  تسا  ّنظ  قلطم  ّتیجح  ریبک  دادسنا 

. میداد نآ  زا  باوج  هس  رتولج  هک  لّوا  نایب  نامه  هب 
167 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. رخآلا ضعبلا  ۀلالد  مدع  اهضعب و  ۀلالد  تملع  دق  و  ربخلا ، ۀّیّجح  یلع  اهوماقا  یّتلا  ّۀلدالا  یف  مالکلا  مامت  اذه 

حلطـصم یف  حیحـصلا  هب  رّـسف  يّذلا  وه  و  هاّدؤمب ، نانیمطالا  قوثولا و  دیفی  امب  لمعلا  بوجو  یلع  ّالا  ّلدی  مل  اهنم  لاّدلا  ّنا  فاصنإلا  و 
. ءامدقلا

یفانی يذـّلا ال  دّدّرتلا  ّریحتلل و  ابجوم  مهدـنع  نوکی  ءالقعلا و ال  هب  ینتعی  ثیحب ال  ادـیعب  عقاولل  هتفلاخم  لامتحا  نوکی  نا  هیف  راـیعملا  و 
. مهفاف ةالصلا ، كوکش  یف  يّورتلا  دعب  ۀلصاحلا  نونظلا  یف  دهاشن  امک  ناحجّرلا ، یّمسم  لوصح 

. دعب ام  یف  کعفنیل  کنم  رکذ  یلع  نکیل  و 
: همجرت

( يراصنا خیش  نابز  زا  دحاو  ربخ  تّیجح  هّلدا  عمج  لصاح  )

تلالد مدع  نآ و  تابثا  اعّدم و  رب  یخرب  تلالد  هک  دناهدومن ، هماقا  دحاو  ربخ  ّتیجح  تابثا  رب  هک  ياّهلدا  نوماریپ  نخـس  مامت  دوب  نیا 
: هک تسا  نیا  فاصنا  یلو  دش . هتسناد  رگید  یخرب 

هب ءامدـق  حالطـصا  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  درادـن و  تلالد  تسا ، نانیمطا  دـیفم  هک  يربخ  هب  لمع  بوجو  زا  رتشیب  رب  ّهلاد ، ّهلدا 
. دندروآیم حیحص  ربخ  يارب  ریسفت  ناونع 

: رگید ترابع  هب 
: هک تسا  نیا  قثوم ) حیحص و  ربخ  رد   ) رایعم دوش و  نانیمطا  شیاّدؤم  انعم و  هب  هک  تسا  يربخ  ءامدق ، رظن  زا  حیحص  ربخ 

ّریحت و بجوم  روبزم  لامتحا  هاگچیه  ای  دننکن و  انتعا  لامتحا  نآ  هب  هاگچیه  ءالقع  هک  دـشاب  دـیعب  عقاو  اب  شتفلاخم  لامتحا  يروط  هب 
رد لّمأت  گنرد و  زا  دعب  هلصاح  نونظ  رد  هچنانچ  دشاب ، هتشادن  یفانت  زین  ّنظ  ناحجر و  اب  هک  یتریح  دّدرت و  نآ  هتبلا  دوش ، ینادرگرس 

. دوشیم لصاح  زامن  كوکش 
نآ دافم  هب  اهنت  دشاب و  یلاخ  دراد  يراگزاس  ّنظ  ناحجر و  اب  هک  زین  يدّدرت  نینچ  زا  هک  تسا  يربخ  حیحـص  ربخ  هکنیا : مالک  لصاح 

. دیآ لصاح  یتباث  رارقتسا و  تلاح  نانیمطا و 
168 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّنظلا قلطم  تیّجح  یناثلا 
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( نآرب هدش  مئاق  هّلدا  ّنظ و  قلطم  تیّجح  [ ) مود شخب  اما  ]

هراشا

: همّدقم
بابرا رظن  زا  لیلد  نیا  تسا و  دادسنا  لیلد  زین  نآ  هدمع  لیلد  تسا و  ّنظ  قلطم  تابثا  رد  ةءاربلا  باتک  ثحبم  ات  ثحب  نیا  هک  اجنآ  زا 

كورتم و یثحب  دـناهدومن ، لاطبا  ّدر و  ار  نآ  یناهبهب ، رقاب  اقآ  ياقآ  ناشیا  داتـسا  یمق و  قّقحم  موحرم  زج  هب  نییلوصا  لوحف  قیقحت و 
تامّدقم دادسنا و  لیلد  هصالخ  ناهوژپشناد  باّلط و  یلامجا  یئانشآ  نهذ و  روضح  تهج  اذل  و  دشابیم . شزرا  دقاف  سیردت  رظن  زا 

هللاءاشنا دومن . میهاوخ  صخشم  تسا  لیلد  نیا  لاطبا  هک  ار  ثحب  هجیتن  لصاح و  هدرک و  حرطم  ار  لیلد  نیا 

( یتامّدقم تاکن  )

؟ يدادسنا ای  دنتسه  یحاتفنا  يداقتعا  لئاسم  هب  تبسن  یمالسا  نادنمشناد  دیئامرفب ، یّلک  روط  هب  * 
تفرعم هّللا ، تفرعم  لیبق  زا  نید  لوصا  هب  تبسن  یلقن  یلقع و  دّدعتم  نیهارب  قیرط  زا  ناوتیم  نورق  راصعا و  مامت  رد  هک  ارچ  یحاتفنا ،

. تسا حوتفم  ناگمه  يور  هب  ملع  باب  ینعی  دومن ، ملع  لیصحت  داعم و ...  لصا  هب  تبسن  تفرعم  ای  یهلا و  تافص 
؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا  سپ  * 

. هّیعرف هّیعرش  ماکحا  مهنآ  تسا ، هّیعرش  ماکحا  رد 
؟ تسا هتسب  ملع  باب  روکذم  هلئسم  رد  ایآ  * 

هّیقت و بوجو  لیبق  زا  بهذـم  تایرورـض  هب  تبـسن  مه  هزور و  زامن و  بوجو  لیبق  زا  نید  تایرورـض  هب  تبـسن  مه  ماقم : نیا  رد  ریخ 
. دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  تباث  اهرصع  همه  رد  رتاوت  وحن  هب  روما  نیا  هک  ارچ  تسا  حوتفم  اهنامز  همه  رد  ملع  باب  سایق ، تمرح 

؟ تسا حرطم  هنیمز  نیا  رد  یتارظن  هچ  و  دودسم ؟ ای  تسا و  حوتفم  نیفلکم  يارب  هّیعرش  هّیعرف  ماکحا  هب  تبسن  ملع  هار  * 
فالتخا یفیلکت  یعضو و  ماکحا  زا  مارح و  بجاو و  زا  هّیعرف  هّیعرش  ماکحا  دصرد  داتشه  هب  تبـسن  مالـسا  ءاملع  نایم  خیرات  لوط  رد 

. تسا حرطم  باب  نیا  رد  هیرظن  هس  یلک  روط  هب  تسا و  هدوب 
. یقیقح نویدادسنا  رظن  یمکح 3 - نّویحاتفنا  رظن  یقیقح 2 - نّویحاتفنا  رظن  - 1

؟ تسیچ باب  نیا  رد  یقیقح  نّویحاتفنا  داقتعا  * 
رد هچ  موصعم و  روضح  نامز  رد  هچ  اهنامز  همه  رد  هّیعرف  ماکحا  هب  تبسن  ملع  هار  هک  تسا  نیا 
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. تسا زاب  ام  يور  هب  ناشیا  تبیغ  نامز 

. دومن ادیپ  عطق  یعرش  مکح  هب  ناوتیم  هّیعطق  نئارق  اب  هارمه  دحاو  ياهربخ  ای  هرتاوتم و  رابخا  نآرق و  هّیعطق  رهاوظ  هار  زا  و 
هب ملع  هار  دندوب و  رتکیدزن  نیموصعم  نامز  هب  هک  دندوب  هعیش  ءامدق  زا  یخرب  زین  شعابتا و  یضترم و  دّیـس  یقیقح  نّویحاتفنا  هلمج  زا 

[111 .] دوب زاب  نانآ  يور  هب  ماکحا 
؟ تسیچ باب  نیا  رد  یمکح  نّویحاتفنا  داقتعا  * 

ام تسا و  زاب  ام  يور  هب  هّصاخ ) نونظ  ینعی   ) یملع هار  نکل  تسا ، دودـسم  اـم  يور  هب  هّیعرـش  ماـکحا  مظعم  هب  ملع  هار  هک : تسا  نیا 
تـسد هب  ار  هّیعرـش  ماکحا  لوقنم و ...  عامجا  هقث و  ربخ  لثم  میراد  اهنآ  ّتیجح  رب  عطاق  لیلد  هک  ياهّینظ  تاراـما  طـسوت  هب  میناوتیم ،
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. میروآ
. دنتسه هیرظن  نیا  هب  نیلئاق  ناوریپ و  زا  هعیش  ءاملع  روهشم  تسا و  مکاح  جیار و  هدوب و  لوصا  ملع  نادیم  هزورما  رظن  هدیقع و  نیا 

؟ تسیچ باب  نیا  رد  شعابتا ) یّمق و  يازریم  نوچمه   ) یقیقح نویدادسنا  داقتعا  * 
دراوم رد  هک  میراـچان  اذـل  تسا . دودـسم  اـم  يور  هب  هّیعرـش  ماـکحا  هب  تبـسن  یملع  ملع و  هار  موـصعم  تبیغ  نارود  رد  هک  تسا  نیا 

. میئامن هدافتسا  دادسنا  لیلد  زا  هکوکشم 
؟ تسانعم هچ  هب  تسا  نونظ  قلطم  تیجح  دادسنا  لیلد  هجیتن  دناهتفگ  هکنیا  * 

اههار ریاس  زا  ای  هقث و  دـحاو  ربخ  قیرط  زا  هچ  نآرق و  رهاوظ  قیرط  زا  هچ  دوش ، لصاح  هک  یهار  ره  زا  یناـمگ  ره  هک  تساـنعم  نیا  هب 
. تسا دامتعا  عوجر و  لباق  سایق ) لثم  هلطاب  قرط  زج  هب  )

؟ دیربب مان  یئزج  تروص  هب  ار  دادسنا  تامیسقت  * 
؛ یعون یصخش و  هب  میسقت  کی  رد  دادسنا 

. دوشیم مسقنم  ریبک  ریغص و  هب  میسقت  کی  رد  و 
؟ تسانعم هچ  هب  یعون  یصخش و  دادسنا  * 

عون رد  هک  تسا  نآ  یعون : دادسنا  تسین . نکمم  ملع  لیصحت  یصّخشم  نّیعم و  هلئسم  کی  صوصخ  رد  هک  تسا  نآ  یصخش : دادسنا 
. تسا دودسم  ام  يور  هب  ملع  هار  هّیعرش  ماکحا  لئاسم و 

؟ تسانعم هچ  هب  ریبک  ریغص و  دادسنا  * 
: هک تسا  نآ  ریغص  دادسنا 
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باتک و رهاظ  عامجا ، لیبق  زا   ) رگید قیرط  زا  هن  تسا  دودـسم  تایاور  رابخا و  قیرط  زا  طـقف  هّیعرـش  ماـکحا  يوس  هب  ملع  هار  میئوگب ؛

...(.
نیا زا  اذل  تسا و  رودصلا  یّنظ  يربخ ، نینچ  دناهنیرق و  نودب  دـحاو  ياهربخ  اهنآ  دنتسه 95 % ام  سرتسد  رد  نونکا  هک  یتایاور  هتکن :

. مینک ملع  لیصحت  میناوتیم  رگید  قرط  زا  هّتبلا  دوشیمن  ادیپ  مکح  هب  عطق  قیرط ،
ربخ قیرط  زا  هن  ینعی  تسا  دودـسم  ام  يور  هب  اههار  قرط و  همه  زا  هّیعرـش  ماـکحا  مظعم  هب  تبـسن  ملع  هار  هک : تسا  نآ  ریبک  دادـسنا 

 ... زا هن  ترهش و  قیرط  زا  هن  لوقنم و  عامجا  قیرط  زا  هن  تسا و  رودصلا  یّنظ  نوچ  دومن ، ادیپ  یعرش  مکح  هب  ملع  ناوتیم  دحاو 
ای ملع ) باب  دادـسنا  نامز  رد  هچ  ملع و  باب  حاتفنا  نامز  رد  هچ   ) دـنراد تیّجح  اقلطم  هّینظ  تاراما  ایآ  تشذـگ ، هک  یتاکن  ظفح  اب  * 

؟ تسا ملع  باب  دادسنا  نامز  هب  ّصتخم  هیّنظ  تاراما  ّتیجح  هکنیا 
: مینکیم یسررب  ار  تارظن  ّمها 

. تسا ملع  باب  دادسنا  نامز  هب  ّصتخم  هّینظ ، تاراما  ّتیجح  هک  دنلئاق  نیّیلوصا  زا  یخرب  فلا :

. دادسنا ای  حاتفنا  نامز  رد  هچ  اقلطم  دنتسه . تّجح  تاراما  هک  دنراد  هدیقع  نّویلوصا ؛ رثکا  ب :
هّینظ تاراما  ریاس  ای  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رد  هک  ام  هکنیا : لیلد  هب  ارچ ؟ دـشابیم . تیرثکا  اـب  قح  اـم  رظن  هب  دـیامرفیم : رفظم  باـنج  ج :
دراد ّتیجح  هسفن  یف  دّرجم  دحاو  ربخ  ایآ  هک  مینکیم  ثحب  یّلک  روط  هب  هکلب  میرادن ، تبیغ  ای  روضح  نامز  هب  يراک  مینکیم ، ثحب 

ربخ ّتیجح  رب  ّلاد  هک  مه  ياّهلدا  و  هن ؟ ای  دـشاب  ملع  لیـصحت  زا  نّکمتم  هدیـسر  وا  هب  ةراما  هک  يدرف  ایآ  هک  میرادـن  يراک  ام  ریخ ، ای 
و حاتفنا ) دادسنا و   ) نامز زا  تسا  ّمعا  تاراما  ّتیجح  نطوم  نیاربانب ؛ دنتـسین . ملع  باب  دادسنا  ضرف  هب  دّیقم  دنراد و  قالطا  دـندحاو ،

. درادن دادسنا  نامز  هب  صاصتخا 
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؟ دشابیم هچ  تسا ، دادسنا  نامز  هب  رصحنم  هّینظ  تاراما  ّتیجح  دنیوگیم  هک  یناسک  لاکشا  * 
بجاو رهظ  زامن  عقاو  رد  الثم  دـنیآیمرد  عقاو  فلاخم  هدومن و  اطخ  یهاگ  هّینظ  تاراما  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  ناـنآ  لاکـشا  هدـمع 
حاتفنا ضرف  اب  ار  هّینظ  تاراما  هب  عوجر  سّدقم ، عراش  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  دوب . هدـش  هماقا  هعمج  بوجو  رب  دـحاو  ربخ  نکل  هدوب ،

رگا تسا و  هدـسفم  رد  درف  نتخادـنا  مزلتـسم  هدـش و  عقاو  تیوقت  مزلتـسم  هراما  هب  لمع  یهاگ  هک  یلاح  رد  دـنکیم ؟ زیوجت  ملع  باب 
رد هدوب ، بجاو  عقاو  رد  هک  یلاح  رد  دـشاب  تحلـصم  تیوفت  مزلتـسم  ای  دوب و  مارح  عقاو  رد  هک  یلاح  رد  دوش ، بوجو  هب  مئاـق  هراـما 
رد دـهد ، عقاو  تیوفت  رد  هزاجا  هک  دـشابیم  اور  میکح  عراش  زا  نیا  اـیآ  مدرک  كرت  مه  نم  هدـش و  هماـقا  تمرح  رب  هراـما  هک  یلاـح 

. اّلک اشاح و  زگره  مراد ؟ عقاو  لیصحت  زا  نّکمت  هک  یلاح 
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؟ دینک هئارا  دیناوتیم  روکذم  لاکشا  هب  خساپ  يارب  ییاهلحهار  هچ  * 
اجنیا رد  ام  هدیدرگ و  نییبت  هدزاود  همدقم  رد  هک  دشابیم  حرطم  ّلح  هار  هس  یلک  روط  هب  دناهداد و  ییاهخساپ  هلکـشم  نیا  زا  نیّیلوصا 

. مینکیم هدافتسا  لاکشا  نیا  زا  خساپ  ناونع  هب  اهلحهار  نآ  زا 
هراما ّتیعوضوم  ای  ّتیببس  هار  - 1

هّیکولس تحلصم  هار  - 2
. ّتیقیرط کلسم  - 3

؟ دوشیم لح  ّتیببس  يانبم  رب  روکذم  ياّمعم  لاکشا و  هنوگچ  * 
. حاتفنا ضرف  رد  هچ  دادسنا و  ضرف  رد  هچ  دش  تباث  هّیعطق  لئالد  هب  تاراما  ّتیجح  هکنیا  رد  ّکش  ال 

هب ددرگیم  ثداح  یتحلصم  هراما  نآ  ياّدؤم  قبطرب  دوشیم  هماقا  ماکحا  زا  یمکح  رب  هراما  هک  یماگنه  دبال  میئوگیم : باسح  نیا  اب 
. ار هتئاف  هّیعقاو  تحلصم  نآ  دنکیم  كرادت  هثداح ، تحلصم  نیا  نآ و  زا  رتشیب  ای  عقاو و  تحلصم  هزادنا 

نینچ داز ، ام  ءاطعا  اب  ای  تاف و  ام  ناربج  اب  نکل  دوب  حـیبق  تاف  ام  ناربج  نودـب  دادیم  عقاو  تیوفت  رد  هزاجا  سّدـقم  عراـش  رگا  لاـح 
. درادن یحبق  ینذا 

؟ داد خساپ  روکذم  لاکشا  زا  دوشیم  هنوگچ  هیکولس ، تحلصم  ساسا  رب  * 
نیا هک  تفگ  میهاوخ  اتیاهن  دهدیم و  خساپ  لاکشا  نیا  زا  هنوگچ  تسیچ . هّیکولـس  تحلـصم  هک  تفگ  میهاوخ  مهدراهچ ، همّدقم  رد 

. هن ای  تسا  حیحص  الصا  بلطم 
. دومن میهاوخن  يریگیپ  اجنیا  ار  بلطم  اذل 

؟ دهدیم خساپ  ار  لاکشا  ّتیقیرط ) ینعی   ) تاراما باب  رد  یلّوا  لصا  زا  هدافتسا  اب  هنوگچ  رفظم  بانج  * 
ّتیجح رهاوظ  دـحاو و  ربخ  لثم  هّصاخ  تاراـما  زا  یخرب  هکنیا  رب  هدـش  مئاـق  هّیعطق  لـئالد  هک  تسا  نیا  رد  اـم  ثحب  ضرف  دـیامرفیم :

. ملع لیصحت  زا  نّکمت  ملع و  باب  حاتفنا  نامز  رد  یّتح  دنشابیم ؛ عابتالا  زیاج  دنراد و 
( حاتفنا ضرف  رد  یّتح   ) هدومرف زیوجت  ام  يارب  ار  اهنآ  زا  تعباتم  هدومن و  تّجح  اقلطم  ار  تاراما  هک  بیغلا  ملاع  میکح و  يادـخ  لاـح 

حلاصم نآ  تسین و  نشور  یلیـصفت  روط  هب  ام  يارب  نکل ، دـنادیم . لیـصفت  هب  ار  حـلاصم  نآ  شدوخ  هک  هدوب  یحلاصم  رطاخ  هب  امتح 
. داد ناحجر  ار  یکی  یسررب و  دیاب  هک  تسا  لیذ  رما  ود  زا  یکی  هیقیقح 

یلا ملع  ندوب  بیصم  اب  يواسم  ای  هّینظ  تاراما  ندوب  عقاو  اب  قباطم  هک  هدوب  هاگآ  سّدقم  عراش  - 1
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. تسا نآ  زا  رتالاب  ای  تسا و  عقاولا 
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و % 80  ) لقا دح  زین  هّینظ  تاراما  دـنیآرد  عقاو ) فالخ  بیصم و 20 % % 80  ) دوشیم ادـیپ  نیفّلکم  يارب  هک  ییاـهعطق  مولع و  رگا  ینعی 
(. عقاو فالخ  ای 10 % دنابیصم و 20 % هکلب 90 %

. دومرف تعانق  هّصاخ  هّینظ  تاراما  نامه  هب  هکلب  دننک ، ملع  لیصحت  وا  ناگدنب  دیاب  امتح  هک  هدومرفن  رارصا  سّدقم  عراش  اذل ؛
يرتمهم حـلاصم  رطاخ  هب  کلذ ، عم  نکل ، ملع 10 )% و  هراما 20 % الثم   ) دـشاب مولع  اطخ  زا  رتشیب  هّینظ  تاراـما  ءاـطخ  هک  ضرف  هب  - 2

: زا تسا  ترابع  رتمهم  تحلصم  نآ  هدرک و  تّجح  حاتفنا  ضرف  رد  یتحار  هّینظ  تاراما  سّدقم  عراش 
ار شناگدـنب  حاتفنا ، ضرف  رد  دـنک و  اـفتکا  ملع  هب  طـقف  دـهاوخب  رگا  هک  تسنادیم  وا  ینعی  ناگدـنب ) رب  ریـسیت  لیهـست و  تحلـصم  )
اب دـنتفرگیم . رارق  تسبنب  رد  رگید  ترابع  هب  دـمآیم و  دوجو  هب  نید  ماـکحا  رد  يداـیز  تقـشم  نیفّلکم ، يارب  دـنک ، ملع  هب  روبجم 

هقث دحاو  ربخ  هب  اج  همه  یگدنز  روما  رد  هک  ارچ  تسا ) ملاع  ءالقع  هّیعطق  ءانب  فالخرب  ملع  لیصحت  هب  رابجا   ) هک بلطم  نیا  هب  هجوت 
. دنتسین ملع  لیصحت  لابند  هب  دنهدیم و  رثا  بیترت  نآ  هب  هدومن و  دامتعا 

: هتکن
هّیعون و حلاصم  زا  لیهست  تحلصم  نیا  تسا و  دابع  رب  لیهست  روظنم  هب  ملع  حاتفنا  ضرف  رد  هّینظ  تاراما  هب  لمع  رد  سّدقم  عراش  نذا 

. دراد مّدقت  هّیصخش  حلاصم  رب  هتشاد و  دوجو  لئاسم  عون  رد  مدرم  عون  يارب  هک  تسا  هّیعامتجا 
عراش نذا  دراوم ، نیا  ربارب  رد  نکل  دوش ، عقاو  تیوفت  بجوم  هراـما  هب  لـمع  رفن ، دـنچ  اـی  کـی  يارب  يدودـعم  دراوم  رد  هچرگا  ینعی 

نوئش و رـسارس  رد  مالـسا  نید  ءانب  هکنیا : هژیو  هب  تسا  مّدقم  صخـش  رب  مومع  تحلـصم  ددرگیم و  نیفلکم  مامت  رب  رما  لیهـست  ببس 
دیری رـسیلا و ال  مکب  هّللا  دیری   ) هدومرف هکنیا  ای  و  جرح ) نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام   ) دـیامرفیم هکنانچ  تسا  نتفرگ  ناسآ  رب  نیناوق 

( رسعلا مکب 
: تفگ درک و  لح  ار  امعم  ناوتیم  زین  لامتحا  نیا  يور  اذل 

، لباقم رد  اّما  ددرگیم  يدارفا  ای  درف و  تحلـصم  تیوفت  مزلتـسم  دـنچره  درادـن  دادـسنا  ضرف  هب  صاصتخا  هّینظ  تاراـما  تیّجح  هک  )
(. تسا ّمها  ءالقع ، عراش و  دزن  نیا  دوشیم و  نیمأت  عون  تحلصم 

؟ تسا برقا  تیعقاو  هب  يوقا  لامتحا ، ود  زا  کیمادک  رفظم  بانج  رظن  هب  * 
؟ ارچ تسا . برقا  تیعقاو  هب  يوقا و  یناث  لامتحا  دیامرفیم :
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ملع لیـصحت  ای  دـننک و  عوجر  موصعم  هب  هک  دنـشاب  روبجم  لئاسم  همه  رد  نیفّلکم  همه  رگا  هک  میباـییم  رد  نادـجولاب  هکنیا  لـیلد  هب 

مدرم رایتخا  رد  ار  شتاقوا  مامت  دیاب  هک  موصعم  دوخ  يارب  مه  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  يرایـسب  ياهتبوعـص  تاّقـشم و  هچ  دـنیامن ،
يارب مه  دنک ، اهر  ار  یـسایس و ...  يداصتقا ، یعامتجا ، تالکـشم  هب  یگدیـسر  عامتجا و  روما  ریبدت  دوش و  وگهلئـسم  طقف  دراذـگب و 

. دنونشب وا  زا  ار  مکح  هدیسر و  ماما  رضحم  هب  کیدزن  رود و  زا  دیاب  هک  مدرم ، دوخ 
؟ دوشیم نیفّلکم  يارب  رذع  بجوم  ۀفلاخملا  دنع  هراما  مایق  ارچ  * 

: تفگ ناوتیم  دش ، یسررب  هک  یلامتحا  ود  ره  رب  انب 
عراش هک  مینکیم  فشک  میمهفیم و  هداد  هزاجا  عقاو  هب  ندیـسر  رد  ار  هراما  زا  تعباتم  ام  هب  حاتفنا  ضرف  رد  سّدقم  عراش  هک  اجنآ  زا 
هّتبلا هتشادن ، عقاو  هب  ندیسر  رب  رارصا  هتساوخن و  مه  دروم  نیا  رد  یّتح  هیعقاو ) فیلاکت  هب  تبسن   ) هدومن هحماسم  هراما  ءاطخ  دراوم  رد 

روطنامه تسا ) عطق  لثم  هّینظ ، هراما  لثم   ) باب نیا  رد  و  دشابیم . فّلکم  يارب  رذع  بجوم  هفلاخملا  دنع  هراما  مایق  اذـل ، و  هرورـضلل .
نینچمه ةراما  دوش . ثداح  یتحلـصم  هب  عوطقم  رد  عطق  قبطرب  هکنیا  هن  تسا  رّذعم  طقف  ۀفلاخملا  دنع  عقاولا و  یلا  قیرط  طقف  عطق ، هک 

. تسا
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؟ دینک هئارا  هدومن  هحماسم  هراما  ءاطخ  دراوم  رد  عراش  هکنیا  رب  ینبم  رگید  يدهاش  دیناوتیم  ایآ  * 
ضارعا سوفن و  باب  لثم  دراد . عقاو  تظفاحم  رب  انب  هکلب  درادن  هحماسم  رب  انب  سّدقم  عراش  هک  تسا  يدراوم  بلطم ، نیا  رب  دـهاش  هلب 

. تسا هدومن  طایتحا  هب  رما  هکلب  هدرکن ، افتکا  هّینظ  تاراما  هب  دراوم  نیا  رد  هک  مدرم 
؟ تسا مامتان  دادسنا  لیلد  هب  لیذ ) رد   ) دحاو ربخ  ّتیجح  رد  ملاعم  بحاص  لالدتسا  ارچ  * 

دـسنم اذـه ، اننامز  وحن  یف  تیبلا  لها  بهذـم  نم  وا  نیدـلا  نم  ةرورـضلاب  ملعی  مل  یّتلا  ۀّیعرـشلا  ماکحالاب  ّیعطقلا  ملعلا  باب  ّنا  عبارلا :
ربخب لقّنلا  ۀـهج  ریغ  نم  عامجإلا  یلع  عالّطالا  قیرط  عاـطقنا  و  ةرتاوتملا ، ۀّنـسلا  دـقفل  ّنظلا  ریغ  دـیفی  ـال  اـهّتلدأ  نم  دوجوملا  اذإ  اـعطق ؛

ناک ّیعرـش  مکح  یف  ملعلا  باب  دادسنا  قّقحت  اذإ  ۀلالدلا و  یّنظ  باتکلا  نوک  و  ّنظلا ، ریغ  دیفی  ةءاربلا ال  ۀلاصا  نول  حوضو  و  دـحولا ،
. فعّضلا ةوقلاب و  توافتی  ةدّدعتم  تاهج  هل  ناک  اذإ  ّنّظلا  ّناب  ضاق  لقعلا  اعطق و  ّنظلاب  هیف  فیلکتلا 

. ّۀلدالا رئاس  نم  ءیشب  لصحی  ال  ام ، ّنظلا  نم  اهب  لصحی  داحآلا  رابخا  نم  اریثک  ّنا  بیر  حیبق و ال  فیعـضلا  یلا  اهنم  ّيوقلا  نع  لدعلاف 
[112 .] اهب لمعلا  مدقت  بجیف 
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. ملع باب  حاتفنا  ای  دادسنا  زا  رظن  عطق  اب  ریخ  ای  دراد  ّتیجح  هسفن  یف  دحاو  ربخ  ایآ  هک  تسا  نیا  اعّدـم  هکنیا  لیلد  هب  الّوا : لیلد : ود  هب 

هّصاخ نونظ  رد  ثحب  ام  ایناث : اقلطم . هن  دنکیم ، تباث  دادسنا  ضرف  رد  طقف  ار  ّتیجح  هک  نوچ  دشابیم  اعّدم  زا  ّصخا  دادسنا  لیلد  و 
ره زا  دنکیم  تباث  ار  ّنظلا  قلطم  ّتیجح  دادسنا  لیلد  دحاو و  ربخ  لثم  هدش  مئاق  اهنآ  ّتیجح  رب  یّصاخ  لیلد  هک  یتاراما  ینعی ؛ میراد 

نیا تابثا  درد  هب  تساعّدم و  زا  معا  لیلد ، مه  ثیح  نیا  زا  سپ  دنکیمن . تباث  ار  ّصاخ  ّنظ  ّتیجح  دشاب و  هدـمآ  تسد  هب  هک  یهار 
. تساعّدم زا  ّصخا  یتهج  زا  اعّدم و  زا  ّمعا  یتهج  زا  امش  لیلد  نیا  هکنیا : مالک  لصاح  دروخیمن . اعّدم 

؟ هن ای  تسا  حیحص  دنلئاق  نیّیلوصا  زا  یضعب  هکنانچ  دحاو  ربخ  ّتیجح  يارب  ریغص  دادسنا  لیلد  هب  جاجتحا  ایآ  * 
هک تسا  ریغـص  دادسنا  مه  لیلد  تسا و  دحاو  ربخ  ّتیجح  اعّدـم  تسا . يواسم  اعّدـم  اب  لیلد  هک  نوچ  دـشاب . حیحـص  هک  تسین  دـیعب 

ادـج و عقاو  هب  لصوم  ریغ  زا  عقاو  هب  لصوم  نکل  دـناعقاو ، هب  لصوم  اـهنآ  یـضعب  مینادیم  ـالامجا  هک  تسا  راـبخا  باـب  هب  صوصخم 
. تسین زیمتم 

( قلطملا نّظلا  ّصاخلا و  ّنظلا  )

؟ تسیچ ّصاخ  ّنظ  * 
: زا تسترابع  ّصاخ  ّنظ 

(. باتک رهاظ  هقث - دحاو  ربخ   ) لیبق زا  ریبک  دادسنا  لیالد  زا  ریغ  هدش ، هماقا  نآ  رابتعا  ّتیجح و  رب  عطاق  لیلد  هک  ياهّینظ  هراما  ره 
. دنیوگیم زین  هّیملع  قرط  دنتسه ، ملع  هب  دنتسم  هکنیا  باب  زا  ار  هّصاخ  هّینظ  تاراما  هتکن :

؟ تسا مادک  قلطم  ّنظ  * 
. دنوش لصاح  نونظ  نیا  هک  یقیرط  ره  زا  تسا  هدومن  تلالد  نانآ  ّتیجح  رب  ریبک  دادسنا  لیلد  هک  ینونظ  هیلک  زا  تسا  ترابع 

؟ حاتفنا ای  تسا  ملع  باب  دادسنا  ضرف  هب  صوصخم  هقلطم  نونظ  ّتیجح  * 
دودـسم ار  یملع  ملع و  هار  هک ؛ یناـسک  رگید  تراـبع  هب  تسا  یملع  ملع و  باـب  دادـسنا  ضرف  هب  صوصخم  نوـنظ  هنوـگنیا  ّتیجح 

. دنیآیم شیپ  قیرط  نیا  زا  دننادیم 
؟ تسیچ روکذم  نونظ  حرط  رد  امش  رظن  * 

: هک تسا  نیا 
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لیبق زا   ) ّصاخ ّنظ  ّتیجح  هب  لئاق  مینادیم و  حوتفم  ار  یملع  باب  اـم  نوچ  میرادـن  هقلطم  نونظ  رد  ّنظ  ّتیجح  زا  ثحب  هب  يزاـین  اـم 

. دراد رارق  ام  رایتخا  رد  هار  نیا  میشابیم و  دحاو و )...  ربخ 
نیع رد  نکل  دننک ، ناونع  ار  ثحب  نیا  دیاب  دننادیمن ، تّجح  هصوصخ  هب  ار  دحاو  ربخ  دنتـسه و  ریبک  دادـسنا  هب  لئاق  هک  یناسک  هکلب 

. درک میهاوخ  تبحص  نآ  زا  مهد  همّدقم  رد  هاتوک  روط  هب  دشابن ، ثحب  نیا  زا  یلاخ  ام  باتک  هکنیا  يارب  لاح 

( دادسنا لیلد  تامّدقم  )

؟ تسا مسق  دنچ  یلامجا  ملع  دینک  صخشم  ثحب  لصا  هب  دورو  زا  لبق  * 
( ریغص یلامجا  ملع  ریبک و  یلامجا  ملع  : ) هلمج زا  تسا  مسق  ود  رب 

؟ تسیچ ریبک  یلامجا  ملع  زا  روظنم  * 
نآ تسا و  یلامجا  ملع  کی  ياراد  اهنآ  ّتیجح  زا  ثحب  تاراما و  ریاـس  تاـیاور و  اـب  دروخرب  زا  لـبق  یفّلکم  ره  هک  تسا  نیا  روظنم 

: هکنیا زا  تسترابع 
. دراد دوجو  هدنکارپ  هوحن  هب  تایاور  تایآ و  نایم  رد  فیاظو  نیا  هک  دنادیم  یفیاظو  هب  فّظوم  شراگدرورپ  لباقم  رد  ار  دوخ 

؟ تسیچ ریغص  یلامجا  ملع  نآ  زا  دوصقم  * 
شدوخ هدـهع  هب  راگدرورپ  لـباقم  رد  هک  یفیلاـکت  فیاـظو و  رد  شدوخ  جاـتحی  اـم  هب  یباـیتسد  يارب  ریبک ، یلاـمجا  ملع  نآ  زا  دـعب 

. تسا هدش  نایب  تایاور  رد  دراد  زاین  نادب  هچنآ  رتشیب  ای  مامت  هک  دباییمرد  دزادرپیم و  وجتسج  هب  تایاور  نایم  رد  دنیبیم 
رد امومع  دوش  ریبک  یلامجا  ملع  هب  مولعم  رتولج  هک  یفیلاـکت  هکنیا ، رب  ینبم  دـیآیم  دوجو  هب  فّلکم  يارب  یلاـمجا  ملع  کـی  اـجنیا ،

. تسا دوجوم  تایاور  نایم 
کی یلیصفت و  ملع  کی  هب  دنکیم  لحنم  ار  ریبک  یلامجا  ملع  نآ  هک  تسا  تایاور  هب  دودحم  شاهریاد  تسا و  ریغص  یلامجا  ملع  نیا 

. يودب کش 
هب نکل  تسا ، دوجوم  نیموصعم ) بناج  زا  هدـش  رداص   ) یثیدـح بتک  رد  یعقاو  فیلاـکت  اـهرازه  هک  میراد  ریغـص  یلاـمجا  ملع  ـالثم 
هک مادکره  هتخادرپ  تایاور  کتکت  یـسررب  هب  اذل  هدشن  رداص  مادـک  هدـش و  رداص  مادـک  دوجوم  ثیداحا  زا  هک  مینادیمن  لیـصفت 

. مینکیم لمع  دنشاب ، یعضو  ای  یفیلکت  مکح  نّیبم  هربتعم و 
ارچ رگید  ةرابع  هب  تسین ؟ زیاج  دنتسه  مولعم  الامجا  هک  یعقاو  ماکحا  لاثتما  رد  لامها  ارچ  * 
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؟ تسین زیاج  لمع  ماقم  رد  اهنآ  نتشاذگ  رانک 

. دنشابیم لطاب  نیمسقلا  الک  تسا و  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  نوچ 
لباقم رد  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  یفیلکت  هک  میئوگب  هتـسناد و  غلابان  ناکدوک  ناگناوید و  نایاپراهچ و  لـثم  ار  دوخ  هکنیا  - 1

نیبم نید  تاروتـسد  یفرط  زا  دوشیمن  فیلکت  نودـب  ناسنا  هک  ارچ  تسا . لطاب  ینخـس  هشیدـنا و  نیا  تسین و  ام  هدـهعرب  راـگدرورپ 
. تسا يراج  همایقلا  موی  یلا  مالسا 

: مییوگب هدومن و  يراج  ار  مدـعلا  ۀـلاصا  رما ) نالف  تمرح  ای  بوجو و  رد  الثم   ) دـش ادـیپ  کش  ام  يارب  هک  يدروم  ره  رد  هکنیا  اـی  - 2
دعب تسام  هدهعرب  هک  یفیاظو  هب  میراد  ریبک  یلامجا  ملع  کی  ام  هک  نوچ  ارچ ؟ تسا  یلطاب  نخـس  مه  نیا  تسین . ام  هدهعرب  یفیلکت 

ای فیلکتلا و  مدع  ۀلاصا  هب  تبون  اذـل  تسا . هدـیدرگ  صّخـشم  تایاور  تایآ و  رد  فیاظو  نیا  هک  میراد  ریغـص  یلامجا  ملع  کی  مه 
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. دسریمن ةءاربلا  ۀلاصا 
حرط رـصتخم  هدرـشف و  روط  هب  هدـش  اهنآ  ضّرعتم  دـنوخآ  بانج  دـناهدومن و  هماقا  قلطم  ّنظ  ّتیجح  يارب  نّویدادـسنا  هک  ار  یلیالد  * 

؟ دیزادرپب حیحصت  ای  دقن و  هب  دنوخآ  بانج  نابز  زا  هدومن و 
. هدش هماقا  لیلد  راهچ 

حـلاصم و زا  ماـکحا  ّتیعبت  رب  اـنب   ) هدـسفم هب  ّنظ  اـی  شتفلاـخم ) ضرف  هب   ) تبوقع هب  ّنظ  اـب  ءیـش  کـی  تمرح  اـی  بوجو  هب  ّنظ  - 1
. تسا عفدلا  بجاو  ینونظم  ررض  ره  لقع  مکح  هب  هجیتن  رد  دیامنیم  نونظم  ررض  عفد  هب  مکح  لقع  هک  اجنآ  زا  تسا  مزالم  دسافم )

. تسا مزال  لقع  مکح  هب  مه  نونظم  ررض  عفد  تسه و  ررض  لامتحا  یمیرحت ) ای  یبوجو   ) دهتجم یّنظ  مکح  تفلاخم  رد  هجیتن :
: دنوخآ موحرم  دقن 

تفلاخم قلطم  ینعی  تسین ، تبوقع  هب  ّنظ  مزـالم  مکح  هب  ّنظ  هک  نوچ  ارچ ؟ مینکیم . عنم  ار  نآ  تسین و  تسرد  يرغـص  دـیامرفیم :
باقع دروم  رد  نیا  بوخ  . ) دـشابیمن تبوقع  هب  ّنظ  يواـسم  اـی  دـشابیمن  تبوقع  اـب  يواـسم  شراـبتعا ) رب  لـیلد  نودـب   ) یّنظ مکح 

(. دوب يورخا 
: يویند ررض  هدسفم و  دروم  رد  اّما 

تـالاح یماـمت  رد  نیا  نکل ، نآ ) اـب  تفلاـخم  تروص  رد   ) دوشیم يویند  هدـسفم  نآ  رد  عوقو  هب  ّنظ  بجوم  فـیلکت  هب  ّنظ  هچرگا 
: تحلصم تیوفت  دروم  رد  اّما  دوشب و  شلعاف  تمذم  بجوم  تسا  نکمم  هکلب  تسین ، ررض  اب  يواسم 

لثم دوش  ادیپ  مه  ررض  تحلصم  ءافیتسا  رد  هک  دیاش  هکلب و  تسین ، ررض  الصا  تحلصم  تیوفت 
177 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[113 .] دوشیم لام  رد  ناصقن  بجوم  هک  لام  زا  ناسحا 
دنک اهر  ار  ّنظ  فّلکم  هک  یتروص  رد  نوچ ،  ) تسا حیبق  نیا  دیآ و  مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  دوشن  ّنظ  هب  ذخا  رگا  مود : لیلد  - 2

: دیامرفیم لیلد : نیا  رب  دنوخآ  موحرم  دقن  تسا ) حجار  رب  حوجرم  حیجرت  نیا  دنک  کّسمت  کش  هب  الثم  و 
مزال و ّنظ  هب  ذخا  هک  دیآیم  شیپ  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  ینامز  هکلب  دیآیمن ،) مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  ّنظ  هب  ذخا  مدـع  زا  )

دوجو اعرـش  ای  دـیآ ) شیپ  ماظن  لالتخا  هک  ییاج  لـثم   ) دـشاب هتـشادن  دوجو  ـالقع  حوجرم  حـجار و  ناـیم  عمج  ناـکما  هدوب و  بجاو 
رگا نکل  دوشیم ، تسرد  دادسنا  لیلد  اب  طقف  قلطم ، ّنظ  هب  ذخا  بوجو  موزل  و  دوش ) جرح  رسع و  بجوم  هک  ییاج  رد   ) دشاب هتشادن 

[114 .] میئامن عوجر  هریغ  طایتحا و  ای  تئارب  ای  یملع  فیلکت  ای  ملع  هب  دیاب  امتح  میدوبن  ملع  یملع و  باب  دادسنا  هب  لئاق 
. دشابیم مولعلا  رحب  دّیس  موحرم  زا  هک  موس : لیلد  - 3

تبسن طایتحا  بوجو  یلامجا ، ملع  نیا  ياضتقم  میراد و  تاهبتـشم  نایم  يدایز  تامّرحم  تابجاو و  بوجو  هب  یلامجا  ملع  دیامرفیم :
ياضتقم نکل  دـشاب ،) موهوم  دـنچره   ) دـشابیم دراد  تمرح ) لامتحا  هک  يزیچ  ره  كرت  اـی  و   ) بوجو لاـمتحا  هک  يزیچ  ره  لـعف  هب 

هدعاق نایم  عمج  ياضتقم  و  دوشیم ) دـیدش  جرح  رـسع و  بجوم  هک  نوچ   ) تسا طایتحا  نیا  بوجو  مدـع  جرح ؛ رـسع و  یفن  هدـعاق 
. تاموهوم تاکوکشم و  هن  تسا ، تانونظم  هب  لمع  جرح ؛ رسع و  یفن  طایتحا و 

نآ یمامت  هن  دمآ ) دهاوخ  نآ  لاطبا  هک   ) دادـسنا تامّدـقم  زا  یخرب  زا  تسا  بکرم  عقاو  رد  لیلد  نیا  دـیامرفیم : دـنوخآ : بانج  دـقن 
ار یملع  ملع و  باب  دادسنا  هجیتن  دادسنا ؛ لیلد  تامدـقم ، رئاس  نودـب  دـشاب و  مه  دادـسنا  تامّدـقم  رئاس  دـیاب  هک  یلاح  رد  تامّدـقم ،

[115 .] رگید زیچ  هن  دوشیم . دادسنا  لیلد  نامه  عقاو  رد  لیلد  نیا  مه  تامّدقم  ریاس  دوجو  اب  داد و  دهاوخن 
: میروآیم رفظم  هقف  لوصا  زا  ار  اهنآ  لیصفت  حرش و  ۀیافک و  زا  نآ  تامّدقم  لامجا  هک  تسا  دادسنا  لیلد  نامه  هک  مراهچ : لیلد  - 4

؟ تسیچ دادسنا  لیلد 
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(. افشک وا  ۀموکح   ) دنکیم هّینظ  تعاطا  تیافک  هب  مکح  لقع  تامدقم ، نآ  دوجو  اب  هک  تسا  همّدقم  جنپ  زا  ّفلؤم  دادسنا  لیلد 
178 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ دادسنا  لیلد  لّوا  همّدقم  * 
: رّفظم بانج  زا  حیضوت  [ 116 .] ۀعیرشلا یف  ۀّیلعف  ةریثک  فیلاکت  توبثب  الامجا  ملعی  ّهنا 

رد ام  هک  تسین  روج  نیا  هتـشاذگ و  ام  هدـهعرب  ار  یتامّرحم  تابجاو و  هلـسلس  کـی  مالـسا  سّدـقم  عرـش  هک  مینادیم  ـالامجا  اـم  همه 
. مئاهب ناهیفس و  ناگناوید و  نیناجم و  لثم : میشاب  اهر  هلی و  دازآ ، مکحلا  ۀکوکشم  عیاقو  ثداوح و 

؟ تسا مادک  دادسنا  لیلد  مود  همّدقم  * 
[117 .] اهنم ریثک  یلا  یملعلا  ملعلا و  باب  انیلع  ّدسنا  دق  ّهنا 

: رّفظم بانج  زا  حیضوت 
هب عطق  دراوم ، بلاغ  رد  میناوتیمن  تبیغ  رـصع  رد  ام  ینعی  تسا  دودسم  ام  يور  هب  نیموصعم  نامز  زا  دـعب  نامز  رد  یملع  ملع و  باب 

. تسا دودسم  قیرط  ود  ره  مینک و  ادیپ  هدش ، تباث  نآ  ّتیجح  عطاق  لیلد  هب  هک  ّصاخ  ّنظ  ای  هّیعرش و  ماکحا 
تسا نشور  حضاو و  هک  ملع  باب 

: هک دـیامرفیم  رّفظم  باـنج  تسین  هقف  ماـکحا  مـظعم  هـب  یفاو  مـه  دـحاو  ربـخ  تـسا و  دـحاو  ربـخ  شنیرتمـهم ، هـک  مـه  یملع  باـب 
ملع باب  دادسنا  رطاخ  هب  تسا  همّدقم  نیمه  دادسنا ، لیلد  هیمست  هجو  تسا و  همّدقم  نیمه  دادسنا  لیلد  تامّدقم  زا  همّدقم  نیرتیساسا 

یملعلا باب  ام  داقتعا  هب  هک  اریز  تسین ، نآ  تابثا  رب  مه  یلیلد  تسا و  مامتان  ای  حیحص  ریغ  ام  دزن  همّدقم  نیا  اعّدا و  نیا  نکل  یملع . و 
ضرف هب  يزاین  اذـل  دنـشابیم ، هیقف  لئاسم  مظعم  ناـیب  هب  یفاـک  یفاو و  ربتعم ، دـحاو  ياـهربخ  تسا و  حوتفم  اـم  يور  هب  صاـخ ) ّنظ  )

: دیامرفیم سپس  میرادن و  یملع  ملع و  باب  دادسنا 
. میرادن دادسنا  ضرف  هب  يزاین  سپ  تسا ، حوتفم  هقف  باوبأ  مظعم  رد  مه ، ملعلا  باب  هکلب ،

. دوشیم میقع  لیلد  نآ  تخیرورف ، دادسنا  لیلد  همّدقم  نیرتیساسا  هک  لاح 
؟ تسا تسرد  یملع  ملع و  دادسنا  ّدر  رد  اعّدا  نیا  امش  رظن  هب  ایآ  * 

رد نکل  تسا ، زاـب  نیفّلکم  يور  هب  ملعلا  باـب  تسا و  تسرد  ناـشیا  فرح  نید  تایرورـض  و  تمرح ) بوـجو و   ) ماـکحا تاـیلک  رد 
رد تسا و  دودـسم  هیئزج  دراوم  نیا  رد  ملعلا  باب  نوچ  ریخ  ءازجا و )...  طورـش ، تایـصوصخ ،  ) تاـیئزج يداـهتجا و  يرظن و  لـئاسم 

[118 .] تسا رتهب  دوش ، تقد  يراصنا  خیش  موحرم  لئاسر  هب  رگا  اجنیا ،
179 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا مادک  دادسنا  لیلد  موس  همّدقم  * 
[119 .] الصا اهلاثتمال  ضّرعّتلا  مدع  اهلامها و  انل  زوجی  ّهنا ال 

: رّفظم بانج  زا  حیضوت 
میرادـن قح  ام  دـنکیم و  زّجنم  ام  قح  رد  ار  هّیعقاو  فیلاکت  یلامجا  ملع  نیا  فیلاکت ، هلـسلس  کی  دوجو  هب  میتشاد  یلامجا  ملع  یتقو 

. مینکن لمع  اهنآ  هب  میوشن و  اهنآ  ضّرعتم  میریگب و  هدیدان  ار  ماکحا  نآ 
. میدومن حرطم  یلبق  ثحابم  رد  هک  دوب  یتروص  ود  زا  یکی  هب  هیعقاو  ماکحا  لامها  حرط و  هتکن :

؟ تسیچ دادسنا  لیلد  مراهچ  همّدقم  * 
باحـصتسا و نم  ۀـلأسملا ، یف  لصالا  یلا  عوجرلا  زوجی  امک ال  ۀـلمجلا ، یف  زوجی  لب ال  انملع ، فارطا  یف  طایتحالا  اـنیلع  بجی  ـال  ّهنا 

[120 .] اهمکحب ملاعلا  يوتف  یلا  و ال  طایتحا ، ةءارب و  رییخت و 
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: رّفظم هقف  لوصا  زا  حیضوت 
ار اـهنآ  نتفرگ  هدـیدان  قح  میوـشب و  ماـکحا  نیا  ضّرعتم  دـیاب  مه  یفرط  زا  میراد  یلاـمجا  ملع  فیلاـکت  دوـجو  هب  یفرط  زا  هک  یتـقو 

. مینک لاثتما  یتسیاب  اراچان  هکلب  میرادن ،
؟ دراد دوجو  هار  دنچ  ۀّمذ  غارف  لیصحت  عقاو و  لاثتما  يارب  * 

. دنکیم ادیپ  نّیعت  مراهچ  هار  لاکشا و  دروم  هار  هس  هک  هار ؛ راهچ 
. دننک دیلقت  اهیحاتفنا  زا  اهيدادسنا  - 1

هظحالم هقباس  تلاح  هچ  هب  فّلکم  رد  کش  هاوخ  فیلکت و  رد  ّکش  هاوخ  دننک  لمع  طایتحا  هب  دـیآیم  شیپ  هک  ياهلئـسم  ره  رد  - 2
. دوشن هچ  دوش ،

دراد و فیلکت  رد  کش  رگا  ینعی  تابسانم  ظفح  اب  یهتنم  دننک . عوجر  هّیلمع  لوصا  زا  یلـصا  هب  دیآیم  شیپ  هک  ياهلئـسم  ره  رد  - 3
لـصا هدـشن ، هظحالم  تسه  رگا  ای  تسین  راک  رد  ینیقی  هقباس  تلاح  رگا  دـنک  يراج  باحـصتسا  تسا ، راـک  رد  ینیقی  هقباـس  تلاـح 
يراج ار  طایتحالا  ۀـلاصا  تسا  نکمم  هکنانچ  دراد  هب  فّلکم  رد  ّکش  یلو  دراد  فیلکت  هب  ملع  ۀـلمجلا  یف  رگا  دـنک و  يراج  تئارب 

( نیروذحملا نیب  نارود  لثم   ) دنک هدافتسا  رییختلا  ۀلاصا  زا  ّالا  دنک و 
. دنک لمع  دوخ  ّنظ  قبطرب  دیآیم ، شیپ  هک  ياهلئسم  ره  رد  - 4

دحاو و ربخ  هار  زا  ّنظ  نیا  هک  دنکیمن  یقرف  دیامن و  كرت  درک  ادیپ  تمرح  هب  ّنظ  رگا  دنک و  نایتا  درک  ادیپ  بوجو  هب  ّنظ  رگا  ینعی 
(. سایق زا  هلصاح  ّنظ  زا  ّالا   ) رگید ياههار  زا  ای  دیآ  تسد  هب  باتک  رهاظ 

180 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنک هعجارم  هّیلمع  لوصا  هب  درکن  ادیپ  مکح  هب  ّنظ  هک  اجکره  و 

؟ هن ای  تسا  حیحص  دش  داهنشیپ  هّمذ  غارف  لیصحت  عقاو و  لاثتما  يارب  هک  یقرط  هب  لمع  ایآ  * 
. دباییم نّیعت  مراهچ  هار  لّوا  هار  هس  لاطبا  اب  هک  ارچ  تسا  لوبق  لباق  مراهچ  ّلح  هار  طقف  ریخ 

؟ دراد یلاکشا  هچ  روکذم  هناگراهچ  قرط  زا  لّوا  هار  * 
یطاخ و ار  یحاتفنا  فّلکم  يدادسنا  هک ، تسا  نیا  ضرف  هک  نوچ  ارچ ؟ تسین . زیاج  ملعلا  باب  حاتفنا  دروم  رد  ریغ  زا  يدادسنا  دـیلقت 

. دادسنا هب  تسا  دقتعم  شدوخ  دنادیم و  بکرم  لهج  هب  لهاج 
. دنادیم اطخ  هب  ار  وا  هک  یسک  هب  دنک  هعجارم  هک  تسا  حیحص  وا  يارب  هنوگچ  سپ 

؟ دوب طایتحا  هب  لمع  هک  تسا ؟ یلاکشا  هچ  ياراد  هناگراهچ  قرط  زا  مّود  هار  * 
هب ّرجنم  هکلب  دوشیم ، دیدش  جرح  رسع و  مزلتسم  مینک ، طایتحا  دنتسه  مکحلا  ۀکوکشم  هک  یعیاقو  ثداوح و  مامت  رد  میهاوخب  ام  رگا 

. دوشیم یگدنز  ماظن  رد  لالتخا 
: لثملا یف 

تسا سجن  تسا  رهش  ياهرازاب  رد  هک  یتاینبل  مامت  هک  میهدب  لامتحا  ام  رگا 
تسا سجن  تسا  دوجوم  رازاب  رد  هک  یهام  غرم و  تشوگ و  مامت  هک  میهدب  لامتحا  ام  رگا 

تسا يدزد  رازاب  رد  دوجوم  ياهسابل  اههچراپ و  مامت  هک  میهدب  لامتحا  ام  رگا 
خرچ یگدنز و  ماظن  ایآ  میروخن . مینک و  طایتحا  تسا . سجن  تسا  دوجوم  رازاب  رد  هک  یتابوبح  نان و  مامت  هک  میهدـب  لامتحا  ام  رگا 

. ارچ امتح  دتسیایمنزاب ؟ تکرح  زا  هعماج  درف و  يداصتقا 
. تسا طایتحا  فالخ  دوخ  ندرک  طایتحا  اجنیا ؛ الصا 
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؟ تسیچ روکذم  قرط  زا  مّوس  هار  لاکشا  * 
هیلمع لوصا  هب  میرادـن  قح  ام  رگید  مکحلا ، ۀکوکـشم  ثداوح  نایم  رد  تاـمّرحم  تاـبجاو و  زا  يرـس  کـی  هب  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب 

تفلاخم دراوم  ضعب  رد  اـنیقی  هک ، نوچ  میریگب . کـمک  باحـصتسا  زا  هکنیا  اـی  مینک  هدافتـسا  ةءاربلا  ۀـلاصا  لـصا  زا  هدرک و  هعجارم 
. تسا مارح  هّیعطق  تفلاخم  دیآیم و  مزال  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  هّیلمع 

هحفص 312 ۀیافک : بحاص  هتفگ  هب  ای 
نوماریپ یلامجا  ملع  دنچره  ددنـسپیمن . ار  ماکحا  یمامت  قلطم و  هب  تبـسن  ضّرعت  مدع  لامها و  عراش ، ینعی  تسا  یعطق  موس  همّدقم 

هدوب و زّجنم  یلامجا  ملع  رگید  دروم  رد  تروصرهرد  نکل  تسا ، ماحتقالا  بجاو  ای  زیاج و  رگید  ياـهاج  تاکوکـشم و  تاـموهوم و 
. دوش لامها  ماکحا  یمامت  هب  تبسن  هک  تسین  زیاج 

181 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا مزال  یفاو  حیضوت  تسا ؟ مادک  دادسنا  لیلد  تامّدقم  زا  مجنپ  همّدقم  * 

هب مینک  هعجارم  دـیاب  یملع  ملع و  باب  دادـسنا  نامز  رد  هک  ، ) مراهچ هار  نتفای  نّیعت  مراهچ و  همّدـقم  رد  هناگهس  ياههار  لاطبا  زا  سپ 
(. مینک لمع  نآ  قبطرب  دیاب  قلطم و  ّنظ 

تسا نیا  لاؤس  نکل  حوجرم ،) فرط  حجار و  فرط  . ) دراد فرط  ود  ّنظ  هک  مینادب  دیاب  مینک . لمع  ّنظ  قبطرب  هک  تسا  رارق  هک  لاح 
؟ درک لمع  دیاب  فرط  مادک  هب  هک 

تسا حیبق  القع  هک  تسا ، حجار  رب  حوجرم  حیجرت  حوجرم ؛ فرط  هب  ذخا  هک ؛ نوچ  ارچ ؟ حجار . فرط  هب  هک  دیوگیم  لقع  کشالب :
يانثتـسا هب  هّتبلا  دوش  لصاح  هک  یقیرط  ره  زا  مینک ، لمع  ّنظ  هب  میراد  هفیظو  ام  یملع  ملع و  باـب  دادـسنا  ناـمز  رد  سپ  هکنیا : هجیتن 

ناشتیعـضو هلیـسو  نیا  هب  هکوکـشم  عیاقو  ثداوح و  مظعا  لاح ؛ یـسایق . ّنظ  لثم  هدش  مئاق  اهنآ  ّتیجح  مدـع  رب  عطاق  لیلد  هک  ینونظ 
مکح هب  ّنظ  هک  يدراوم  ای  تسا و  ضحم  ّکش  هکلب  هدشن ، ادیپ  ّنظ  الـصا  اهنآ  رد  هک  یکدنا  دراوم  دـنامیم  هاگنآ  ددرگیم . نشور 

. مینکیم جراخ  ّریحت  زا  ار  دوخ  هدومن و  هعجارم  هّیلمع  لوصا  هب  دراوم  نیا  رد  هک  یسایق  ّنظ  لثم  تسا  لطاب  ّنظ  نیا  نکل  میراد ،
هک دش  روطچ  لاح  میرادـن  ار  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  قح  میراد  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  هک  نوچ  دـیتفگ ؛ مراهچ  همّدـقم  رد  هک  امـش  * 

؟ مینکیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  هکوکشم  دراوم  رد  هک  دیئامرفیم  اجنیا 
مظعم یف  ّنظلا  لیـصحت  صحفلا و  دـعب  نکل  دوب . ءادـتبا  سأـیلا و  صحفلا و  لـبق  تسا ، عونمم  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  میتفگ  هک  اـجنآ 

ثداوح و رد  يودب ) ّکش  ای 30 % و 20 % % 70  ) الثم یلیـصفت  ملع  کی  هب  دوشیم  لحنم  ام  یلامجا  ملع  نآ  ۀّیعرـشلا ، ماکحالاب  هقفلا 
(. تسا لیلدلاب  رفّظلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب   ) نوچ تسا  عنامالب  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  اجنیا 

: هتکن
. تسا لطاب  الصا  لیلد  نیا  سپ  دش  لاطبا  ام  رظن  هب  دوب و  مود  همّدقم  تامّدقم ، نیا  ساسا  هک  اجنآ  زا  دادسنا و  لیلد  هصالخ  دوب  نیا 

هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 
182 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطم تسرهف 

دحاو 7 ربخ  ّتیجح  تابثا  يارب  رابخا  هب  کّسمت 
دحاو 15 ربخ  ّتیجح  رد  رابخا  زا  مود  هفئاط  هب  کّسمت 

دحاو 18 ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  رابخا  زا  مّوس  هفئاط  هب  لالدتسا 
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تایاور 32 زا  مراهچ  هفئاط  هب  کّسمت 
دحاو 39 ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  عامجا  هب  کّسمت 

لّوا 39 قیرط  هجو و 
مّود 39 قیرط  هجو و 

یسوط 43 خیش  هلاقم  همادا 
رگید 47 یلاکشا  حرط  یسوط و  خیش  مالک  همادا 

شدوخ 47 لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ 
شدوخ 50 مالک  هب  یسوط  خیش  رگید  داریا 

روکذم 50 لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ 
شدوخ 50 مالک  هب  یسوط  خیش  رگید  داریا 

قوف 50 لاکشا  هب  یسوط  خیش  خساپ 
رگید 51 یلاکشا  حرط  یسوط و  خیش  مالک 

روبزم 51 لاکشا  هب  خساپ 
نآ 55 هب  لمع  طیارش  دحاو و  ربخ  نوماریپ  یسوط  خیش  مالک  زا  یلامجا 

یسوط 60 خیش  مالک  همادا 
دحاو 63 ربخ  ّتیجح  تابثا  رد  یسوط  خیش  لالدتسا  نیمّوس  نیمّود و 

نیرخأتم 67 زا  يراصنا  خیش  بّجعت 
ملاعم 67 بحاص  هلاقم 

جراعم 68 رد  یلح  قّقحم  مالک 
خیش 68 مالک  زا  قّقحم  مهف  نوماریپ  ملاعم  بحاص  رظن 

يدابآرتسا 71 ثّدحم  هلاقم 
هعیش 71 ناگرزب  هماّلع و  هب  تناها  ملاعم و  بحاص  دییات  رد  نویرابخا  زا  یکی  رظن 

183 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هنیرق 76 زا  درجم  رابخا  هب  یسوط  خیش  لمع  هب  عجار  يراصنا  خیش  رظن 

رابخا 76 هب  لمع  رد  یضترم  دیس  اب  خیش  تفلاخم  نایب 
رابخا 77 تّحص  رب  خیش  عامجا  ندوبن  هنیرق 

یلماع 79 نیدلا  باهش  ردص  دیس  مالک  ریخا  زارف  زا  خیش  داقتنا 
دّیس 81 اب  خیش  تقفاوم  مدع  نایب 

دّیس 81 خیش و  قفاوت  مدع  رد  يراصنا  خیش  مالک  همادا 
هماّلع 89 قّقحم و  موحرم  نایم  يراصنا  خیش  تواضق 

دیس 90 خیش و  ياعّدا  نایم  فالتخا  زا  داعبتسا  عفر 
دّیس 92 مالک  هیجوت 

روکذم 92 هیجوت  زا  ملاعم  بحاص  داعبتسا 
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ملاعم 92 بحاص  داعبتسا  هب  يراصنا  خیش  خساپ 
خیش 98 دیس و  لوق  نایم  عمج  رد  مالک  لصاح 

روکذم 98 عمج  داسف  رد  خیش  فاصنا 
يرگید 98 تهج  زا  خیش  دّیس و  مالک  نیب  عمج  ناکما 

عامجا 101 ياعّدا  سواط و  نبا 
عامجا 101 ياعّدا  هماّلع و  موحرم  مالک 

دحاو 101 ربخ  هب  لمع  ّتیجح  رب  عامجا  ياعّدا  یسلجم و  ثّدحم 
دنتسه 102[121] یناسک  هچ  هماّلع  مالک  رد  نییرابخا  زا  روظنم 

ص183 ج5 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یضترم 102 دّیس  يارب  هلصاح  ههبش  زا  دا 

نآ 105 یتسرد  رب  ّهلاد  نئارق  اب  نارگید  خیش و  عامجا  یهارمه 
دّیس 106 مالک  زا  راهظتسا  يراصنا و  خیش  رظن 

دنراد 110 تلالد  هماّلع  خیش و  عامجا  قدص  تّحص و  رب  هک  ینئارق 
ربتعم 113 باتک  رد  قّقحم  نایب 

يرکذ 114 باتک  رد  دیهش  موحرم  هلاقم 
ّیسلجم 114 هماّلع  مالک  هب  داهشتسا 

نیسمّشلا 116 قرشم  باتک  رد  ییاهب  خیش  موحرم  نایب 
يراصنا 116 خیش  رظن  نایب و 

فاصنا 117 هب  کّسمت  يراصنا و  خیش 
صاوخلا 118 ناسل  رد  ینیوزق  لضاف  نایب 

دحاو 119 ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مّود  هجو 
184 ص : ج5 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دحاو 122 ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  موس  هجو 
دوخ 122 ضارتعا  هب  ناشیا  خساپ  دّیس و  ضارتعا 

شدوخ 123 داریا  هب  دّیس  خساپ 
يراصنا 123 خیش  رظن 

دحاو 127 ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مراهچ  هجو 
دحاو 128 ربخ  هب  لمع  رب  ءالقع  ءانب  هجو 

دحاو 133 ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مجنپ  هجو 
مجنپ 133 هجو  رد  خیش  هشقانم 

دحاو 136 ربخ  ّتیجح  رب  عامجا  ریرقت  هوجو  زا  مشش  هجو 
ریرقت 136 هوجو  زا  مشش  هجو  هب  خیش  لّوا  لاکشا 
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ریرقت 136 هوجو  زا  مشش  هجو  هب  خیش  مّود  لاکشا 
دحاو 139 ربخ  ّتیجح  رب  مراهچ  لیلد 

دحاو 139 ربخ  ّتیجح  رب  یلقع  لیلد  ریرقت  هوجو  زا  لّوا  هجو 
مالک 141 لصاح 

راتفگ 142 هجیتن  لصاح و 
رابخا 144 حیقنت  رب  باحصا  مامتها  هجو 

لوعجم 144 رابخا  دوجو  رب  ّهلاد  رابخا 
لقع 147 لیلد  ریرقت  نیتسخن  زا  يراصنا  خیش  خساپ 

یلقع 151 لیلد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  مّود  خساپ 
یلقع 152 لیلد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  موس  خساپ 

دحاو 157 ربخ  ّتیجح  رب  یلقع  لیلد  زا  مّود  ریرقت 
لضاف 157 بانج  مالک  هب  خیش  لاکشا  داریا و 

دحاو 158 ربخ  ّتیجح  رب  یلقع  لیلد  زا  موس  ریرقت 
یقت 160 دمحم  خیش  مالک  هب  يراصنا  خیش  داریا 

يراصنا 167 خیش  نابز  زا  دحاو  ربخ  ّتیجح  ّهلدا  عمج  لصاح 
نآرب 168 هدش  مئاق  ّهلدا  ّنظ و  قلطم  ّتیجح 

یتامّدقم 168 تاکن 
قلطملا 174 نّظلا  ّصاخلا و  ّنظلا 

دادسنا 175 لیلد  تامّدقم 
[122 ***]

________________________________________

. یضاقلا تافص  باوبا  نم  باب 9  منح 1  ج 18 ص 75  لئاسولا : (- 1 [ ) 1]
ص 133. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  (- 2 [ ) 2]

ص 87. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 195 ، جاجتحالا ، (- 3 [ ) 3]

ص 87. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 195 ، جاجتحالا ، (- 4 [ ) 4]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ج 18 ص 104 ح 19  لئاسولا : (- 1 [ ) 5]

ص 103 ح 17. ردصملا : (- 2 [ ) 6]

ص 105 ح 23. ردصملا : (- 3 [ ) 7]
(. ۀّیح یبأ  نب  ملسم  هیف (: 623 ح 604 و  ص 622 - لاجرلا - ۀفرعم  رایتخا  ّیّشکلا - لاجر  (- 4 [ ) 8]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ج 18 ص 103 ح 15  لئاسولا : (- 5 [ ) 9]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ج 18 ص 106 ح 27  لئاسولا : (- 6 [ ) 10]
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ص 107 ح 33. ردصملا : (- 7 [ ) 11]
330 ح 1. ج 1 ص 329 - یفاکلا : (- 1 [ ) 12]
330 ح 1. ج 1 ص 329 - یفاکلا : (- 2 [ ) 13]

ج 18 لئاسولا : ص 177 ، ۀبیغلا : ۀسّدقملا ،» ۀیحانلا  تاعیقوت  ص 470 « جاجتحالا : نم ب 45 ، ص 484 ح 4  نیدلا : لامک  (- 1 [ ) 14]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ص 101 ح 9 

ص 61. لوصالا ، ةّدع  ص 253 - ج 2 ، راونألا ، راحب  (- 2 [ ) 15]
ج 18 ص 94. لئاسولا : يرکسعلا ،) نسحلا  مامالا  تاجاجتحا  ص 457 ( جاجتحالا : (- 1 [ ) 16]

. یضاقلا تافص  باوبا  نم  نم ب 11 ح 45  ج 18 ص 110  لئاسولا : (- 1 [ ) 17]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ج 18 ص 109 ح 42  لئاسولا : (- 2 [ ) 18]

ص 240. ۀبیغلا : (- 3 [ ) 19]
باوبأ نم  نم ب 8  ج 18 ص 69 و 70 ح 67 و 68 و 69 و 70  لئاسولا : ملعلا ، بلط  یلع  ثحلا  باب  ص 226  نساحملا : (- 1 [ ) 20]

. یضاقلا تافص 
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 11  ج 18 ص 108 ح 40  لئاسولا : (- 2 [ ) 21]

2 و 3. قالطلا : (- 3 [ ) 22]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 8  ج 18 ص 64 ح 45  لئاسولا : (- 4 [ ) 23]

ص 65. ّیئاهبلل : نیعبرألا  ص 162 ، لامعألا : باوث  ج 2 ص 541 ، لاصخلا : (- 1 [ ) 24]
. نومضملاب ةرابعلا  تلقن  دق  71 و  ص 70 - نیعبرألا : (- 2 [ ) 25]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 8  ج 18 ص 58 ح 27  لئاسولا : (- 3 [ ) 26]

. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 8  ج 18 ص 56 ح 18  لئاسولا : (- 4 [ ) 27]
. یضاقلا تافص  باوبأ  نم  نم ب 8  ج 18 ص 54 ح 9 و 10 و ص 74 ح 87 و ص 75 ح 88  لئاسولا : یف  ام  لثم  (- 5 [ ) 28]

نم ب 11. اضیأ ص 108 ح 37 و ص 105 ح 41  ص 54 ح 7 و  ردصملا : (- 6 [ ) 29]
ج 1 ص 29. ربتعملا : (- 7 [ ) 30]

«. یناثلا رفعج  یبأ  مامإلا  تاجاجتحا  نم  ص 447 « جاجتحالا : ج 1 ص 29 ، ربتعملا : (- 8 [ ) 31]
ج 2 ص 217. راونألا : راحب  ص 324 ح 174 ، لاجرلا :- ۀفرعم  رایتخا  ّیّشکلا - لاجر  (- 1 [ ) 32]

راونالا ج 2 ص 246. راحب   347 ص - لاجّرلا - ۀفرعم  رایتخا  ّیّشکلا ، لاجر  (- 2 [ ) 33]
ج 1 ص 29. ربتعملا : (- 3 [ ) 34]

. ۀنماّثلا ةدئافلا  ج 20 ص 93 ، لئاسولا : (- 4 [ ) 35]
ص 245 س 18. لوصالا : ةّدع  (- 1 [ ) 36]

. دحاولا ربخ  یف  سماخلا  لصفلا  هب  دبعتلا  عوقو  یف  عبارلا  ثحبلا  ۀقرولا 140 س 18 - نم  یلوالا  ۀحفصلا  ج 3 - ۀیاهنلا : (- 2 [ ) 37]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 38]

ص 51. لوصالا ، ةّدع  (- 1 [ ) 39]

ص 52. لوصالا : ةدع  (- 1 [ ) 40]
.343 ج 1 ص 341 - لوصالا : ةّدع  (- 1 [ ) 41]
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.354 ج 1 ص 345 - لوصالا : ةّدع  (- 1 [ ) 42]
.366 ، 354 ج 1 ، لوصالا : ةّدع  (- 1 [ ) 43]

ص 67. ۀّیندملا : دئاوفلا  (- 1 [ ) 44]
ص 68. راهطالا : ۀمئالا  ۀقیرط  یلا  راربالا  ۀیاده  (- 2 [ ) 45]

ص 197. ملاعملا ، یف  انه  امک  هترابع  لقن  و  نومضملاب ، القن  ص 26 ، یلوالا ) ۀعومجملا  یضترملا ( فیرشلا  لئاسر  (- 1 [ ) 46]
.15 - 14 ج 2 ص 395 ب 131 ح 13 - عئارشلا ، للع  (- 1 [ ) 47]

ص 134. لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  (- 2 [ ) 48]
ج 1 ص 399 ح 287. لاجرلا :- ۀفرعم  رایتخا  ّیّشکلا - لاجر  (- 1 [ ) 49]

ج 1 ص 127. دئالقلا :) ررد  دئارفلا و  ررغ  یضترملا ( فیرشلا  یلامأ  (- 2 [ ) 50]
ج 2 ص 249 ب 29 ح 62. راحبلا : (- 3 [ ) 51]

.199 یف ص : هترابع  لقن  مّدقت  يّذلا  ّیکرکلا  نیسح  خیشلا  يأ  (- 4 [ ) 52]
ۀقرولا 139 ص 2 س 19. طوطخم :) لوصالا ( ۀیاهن  (- 5 [ ) 53]

ص 234. ملاعملا : یلع  هتیشاح  یف  ّیناردنزاملا  لضافلا  وه  یکاحلا  (- 6 [ ) 54]
ص 199. بتعملا : (- 1 [ ) 55]

ج 3 ص 312. یضترملا : دیسلا  لئاسر  (- 2 [ ) 56]
.197 ص 196 - یضترملا : دیسلا  لئاسر  (- 1 [ ) 57]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 58]
یف ص 205. (- 1 [ ) 59]

ج 1 ص 20. ۀعیرشلا : لوصا  یلإ  ۀعیرذلا  (- 2 [ ) 60]
ص 63 س 15. ۀّیفجنلا : رردلا  یف  ّینارحبلا  ثّدحملا  وه  (- 3 [ ) 61]

.197 - 196 ۀحفص : یف  (- 4 [ ) 62]
. سواط نبا  (- 1 [ ) 63]

ص 191. نیدلا ، ملاعم  توافت ، عم  ص 200  ۀیاهنلا ، (- 2 [ ) 64]
ج 1 ص 50. رئارسلا : ۀثلاثلا ، تاّیلصوملا  ، 211 ص 210 - یلوالا :) ۀعومجمل  یضترملا ( فیرشلا  لئاسر  (- 1 [ ) 65]

ص 507 و 763 و 830. ّیّشکلا : لاجر  (- 1 [ ) 66]
ص 326. یشاجنلا : لاجر  (- 2 [ ) 67]

ص 4. ۀعیشلا : رکذ  (- 3 [ ) 68]
. هیلع ضقن  مل  (- 4 [ ) 69]

ج 1 ص 29. ربتعملا : (- 1 [ ) 70]
. یناثلا دیفملا  نع  هلقن  ام  یلع  فقن  مل  و  ریخألا . رطسلا  ص 4  ۀعیشلا : يرکذ  (- 2 [ ) 71]

ج 2 ص 245 ب 29 ح 55. راحبلا : (- 3 [ ) 72]
.234 ص 233 - ۀّمهملا : لوصفلا  (- 4 [ ) 73]

ص 269. نیتملا : لبحلا  نمض  عوبطملا  نیسمشلا  قرشم  (- 1 [ ) 74]
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عبنم ص 269. نامه  (- 2 [ ) 75]
.43 - 42 ۀقرولا ، طوطخم :) صاوخلا ( ناسل  (- 1 [ ) 76]

(. ج 3 ص 312 یضترملا : فیرشلا  لئاسر  داحآلا ( رابخأب  لمعلا  لاطبإ  (- 1 [ ) 77]
یلوالا ص 210. ۀعومجملا  یضترملا : فیرشلا  لئاسر  ظحال  ، 197 ص 196 - نیدلا : ملاعم  (- 2 [ ) 78]

یف سیردإ  نبا  ّنأ  هدّیؤی  و  کلذب ، رعـشملا  لالدتـسالا - ۀـصالخ  نع  یف ص 206  ّیّلحلا - مالک  لقن  فّنـصملا  نم  مّدـقت  (- 3 [ ) 79]
. هّدری مل  ماقملا و  یف  دّیسلل  امالک  لقن   50 رئارسلا ج 1 ص 49 - ۀمّدقم 

(. ص 37 ج 1 ، یضترملا ، فیرشلا  لئاسر  فالتخا ( عم  تاّینابتلا ، لئاسملا  باوج  (- 1 [ ) 80]
. لبقلا تاحفص  یف  هجیرخت  ّرم  (- 1 [ ) 81]

. عیرشّتلا قّقحت  ءافتنال  خسنلا : ضعب  یف  (- 2 [ ) 82]
. هب نولمعی  خسنلا : ضعب  یف  (- 3 [ ) 83]

. یلوالا ۀحفصلا  ۀقرولا 146  طوطخم ) ۀیاهنلا ( (- 1 [ ) 84]
. ۀیناثلا ۀحفصلا  ۀقرولا 146  طوطخم :) ۀیاهنلا ( (- 2 [ ) 85]

ج ص 538. ۀعیرذلا : (- 3 [ ) 86]
. رخآلا ۀما  و  خسنلا : ضعب  یف  (- 1 [ ) 87]

. ّصتخم خسنلا : ضعب  یف  (- 1 [ ) 88]
. تبثم خسنلا : ضعب  یف  (- 2 [ ) 89]

. ّنأ خسنلا : ضعب  یف  (- 3 [ ) 90]
. کیلع ام  خسنلا : ضعب  یف  (- 4 [ ) 91]

«. ۀئامعست ردصملا «: یف  (- 5 [ ) 92]
مقرلا 80. ص 38  ّیشاجنلا : لاجر  (- 6 [ ) 93]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 94]
. نانس نبا  ثیداحأ  خسنلا : ضعب  یف  (- 1 [ ) 95]

ص 795 ح 976. ّیّشکلا : لاجر  (- 2 [ ) 96]
مقرلا 676.  258 ص 257 - ّیشاجنلا : لاجر  (- 3 [ ) 97]

ج 2 ص 20. اضرلا : رابخأ  نویع  یف  امک  (- 4 [ ) 98]
ص 15. لاقملا : یهتنم  یف  ّيرئاحلا  ّیلع  وبأ  و  ج 1 ص 506 ، کلاسملا : یف  یناثلا  دیهشلا  مهنم  (- 5 [ ) 99]

مقرلا 590. ص 134  ّیسوطلا : خیشلل  تسرهفلا  ظحال  (- 6 [ ) 100]
یضاقلا ح 13. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 103 ب 11  لئاسولا : (- 7 [ ) 101]

ج 2 ص 252 ب 29 ح 72. راحبلا : (- 8 [ ) 102]
. عبتتملل یصحت  نأ  نم  رثکأ  خسنلا : ضعب  یف  (- 9 [ ) 103]

ص 224. لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ّیّشکلا ، (- 1 [ ) 104]

ص 225. لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ّیّشکلا ، (- 2 [ ) 105]
ص 329 س 4. لوصالا : حیتافم  یف  هاکح  (- 1 [ ) 106]
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ص 127. هدئاوف : یف  یناهبهبلا  دیحولا  هاکح  (- 2 [ ) 107]
ص 159. ۀیفاولا : (- 1 [ ) 108]

. نیدشرتسملا ۀیاده  بحاص  یقت  دمحم  خیشلا  وه  (- 2 [ ) 109]
ص 398 س 28. نیدشرتسملا : ۀیاده  (- 3 [ ) 110]

ص 196. لوصالا ، ملاعم  باتک  زا  (- 1 [ ) 111]
ص 192. لوصالا ، ملاعم  (- 1 [ ) 112]

هحفص 309. لوصالا ، ۀیافک  (- 1 [ ) 113]

هحفص 310. لوصالا ، ۀیافک  (- 2 [ ) 114]

هحفص 310. لوصالا ، ۀیافک  (- 3 [ ) 115]

هحفص 311. لوصالا ، ۀیافک  (- 1 [ ) 116]

هحفص 311. لوصالا ، ۀیافک  (- 2 [ ) 117]
هحفص 184. خیش ، لوصالا  دئارف  (- 3 [ ) 118]

هحفص 311. لوصالا ، ۀیافک  (- 1 [ ) 119]

هحفص 311. لوصالا ، ۀیافک  (- 2 [ ) 120]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 121]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 122]

مشش دلج 

هراشا

کشلا یف  باتکلا  دصاقم  نم  ثلاثلا  دصقملا 
6 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لصحی نا  اّما  ّهنال  ماسقا  ۀثالث  یلع  ۀعقاولا  یف  ّیلمعلا  ّیعرّـشلا  مکحلا  یلا  تفتلملا  فّلکملا  باتکلا ، اذه  ردص  یف  انمّـسق  دق  - 1 نتم :
. ّکّشلا هل  لصحی  نا  اّما  ّنّظلا و  هل  لصحی  نا  اّما  یعرّشلا و  همکحب  عطقلا  هل 

هب و لمعلا  نکل  اّنظ ، هنع  فشاک  ّهنال  نونظملا ، فرّطلا  یف  ربتعی  نا  نکمی  ّنظلا  لعاج و  لعجب  هسفن ال  یف  ۀّجح  عطقلا  ّنا  تفرع  دـق  و 
ماـکحالا یف  هعوقو  دراوم  اـنرکذ  دـق  ۀـلمجلا و  یف  اـّلا  عقاو  ریغ  وه  اعرـش و  هب  دـبعّتلا  عوقو  یلع  فوـقوم  تاّیعرّـشلا  یف  هیلع  داـمتعالا 

. باتکلا اذه  نم  لّوالا  ءزجلا  یف  ۀّیعرّشلا 
ۀکوکـشملا ۀـعقاولا  : » لوقی نأک  ّیعرـش  مکح  هدروم  یف  درو  ولف  ربتعی ، نا  هیف  لقعی  مل  الـصا  فشک  هیف  نکی  مل  اّملف  ّکّشلا  اـّما  و  - 2

ّیعقاو مکح  ّهنال  اضیا ، يوناّثلا  یعقاولا  هیلع  قلطی  ضرفلاب و  كوکـشملا  یعقاولا  مکحلل  الباقم  هنوکل  اّیرهاظ  امکح  ناک  اذک » اهمکح 
ۀعقاولا وه  ّيرهاّظلا و  مکحلا  اذـه  عوضوم  ّنـال  هیف ، كوکـشملا  مکحلا  کـلذ  یلا  ۀبـسّنلاب  ّيوناـث  و  اـهمکح ، یف  كوکـشملا  ۀـعقاولل 

. هیف ّکّشلا  ۀعقاولا و  سفن  مکح  رّوصت  دعب  ّالا  قّقحتی  اهمکح ال  یف  كوکشملا 
كوکـشملا لعفلا  اذـهل  ّیعرـش  مکح  دورو  انـضرف  اذاف  هیف ، فّلکملا  ّکش  هیف  نحن  اـمیف  انـضرف  مکح ، هل  هسفن  یف  نتّتلا  برـش  ـالثم :

هنوکل ّيرهاظ  دراولا  اذه  قلطم و  لوقب  ّیعقاو  مکح  مکحلا ، کلذف  كوکـشملا ، کلذ  نع  اعبط  ارّخأتم  دراولا  مکحلا  اذه  ناک  مکحلا 
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. هنع هعوضوم  رّخأتل  مکحلا ، کلذ  نع  رّخأتم  ّهنال  ّيوناث ، یعقاو  و  رهاّظلا ، یف  هب  لومعملا 
. الصا ّيرهاّظلا  مکحلا  اذه  یلع  ّلاّدلا  لیلّدلا  یّمسی  و 

ادّیقم لیلّدلاب  یّمـسی  دق  لّوالا  ّنا  امک  يداهتجالاب  دّیقی  دق  و  لیلّدلا ، مساب  ّصتخیف  اربتعم  اّنظ  وا  املع  لّوالا  مکحلا  یلع  ّلد  ام  اّما  و  - 3
. یتهاقفلاب

. داهتجالا هقفلا و  فیرعت  یف  ةروکذم  ۀبسانمل  [ 1] یناهبهبلا دیحولا  نم  ناحالطصا  نادیقلا  ناذه  و 
. یفخی امک ال  کّشلا  مکح  همکح  ربتعملا ، ریغلا  ّنّظلا  ّنا  ّمث  - 4

7 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[ نآ ماکحا  کش و  رد  موس  دصقم  ]

هراشا

نینچ يارب  هک  ارچ  میدومن ، میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  ياهثداح  رد  یلمع  یعرـش  مکح  هب  هّجوتم  فّلکم  باتک  نیا  يادتبا  رد  - 1 همجرت :
. کش ای  ّنظ و  ای  دوشیم  لصاح  عطق  ای  یعقاو ، یعرش  مکح  هب  تبسن  یفّلکم 

هظحالم رابتعا و  نونظم  فرط  رد  لعاج  هک  تسا  نکمم  ار  ّنظ  نکل  و  لعاج ، لعج  هطـساو  هب  هن  تسا ، تّجح  اـتاذ  عطق  هک  یتسناد  و 
نآ هب  لمع  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  تایعرـش  رد  نآرب  دامتعا  نظ و  هب  لمع  نکل  یّنظ ، وحن  هب  نونظم  نآ  زا  تسا  فشاک  اریز  دـیامن ،
نیا لوا  ءزج  رد  هک  لیلق ، دراوم  رد  لامجا و  روطب  رگم  هدـیدرگن ، عقاو  يدـّبعت  نینچ  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدـش  زیوجت  عراش  بناج  زا 

. میدومن رکذ  ار  نآ  عوقو  دراوم  باتک 

( نآ تاّقحلم  کش و  رد  نخس  )

. دوش عقاو  دامتعا  دروم  هک  تسین  هنالقاع  تسین  نآ  رد  عقاو ) هب  تبسن   ) یفشک هک  یتقو  کش ؛ اّما  - 2
نینچ شمکح  تسا  كوکشم  شمکح  هک  ياهثداح  دیوگب : عراش  هکنیا  لثم  دوش ، دراو  یعرش  یمکح  کش )  ) نآ دروم  رد  رگا  سپ 

قـالطا هّتبلا  تسا ، كوکـشم  ضرف  بسح  هب  هک  هتفرگ  رارق  یعقاو  مکح  لـباقم  رد  نوچ  تسا ، يرهاـظ  یمکح  نینچ  تسا ، ناـنچ  و 
مکح نآ  هب  تبسن  و  تسا ، یعقاو  یمکح  تسا  كوکشم  شمکح  هک  ياهثداح  نآ  يارب  اریز  دوشیم ، نآرب  مه  يوناث  یعقاو  مکح ) )

دوشیمن قّقحم  تسا  مکحلا  كوکشم  هعقاو  نامه  هک  يرهاظ  مکح  نیا  عوضوم  هک  ارچ  تسا ، يوناث  تسا  كوکشم  هک  یلّوا  یعقاو 
هک تسا  یمکح  ياراد  عقاو  بسح  هب  اتاذ و  تایناخد  لامعتـسا  لثملا : یف  نآ ، رد  کـش  یلّوا و  هعقاو  ناـمه  مکح  رّوصت  زا  سپ  رگم 

( یمود  ) ار ییاذک  یعرش  مکح  نیا  دورو  مینک  ضرف  رگا  لاح  دراد ، کش  مکح ، نآ  رد  فّلکم  هک  تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رد  ام  ضرف 
. تسا رّخأتم  كوکشم  مکح  نآ  زا  اعبط  دراو  مکح  نیا  یلّوا ،)  ) مکحلا كوکشم  لعف  نیا  رب 

هک روطنامه  دوشیم  لـمع  نآ  هب  رهاـظ  رد  نوچ  تسا  يرهاـظ  دراو  مکح  نیا  اـقلطم و  تسا  یعقاو  مکح  كوکـشم ، مکح  نآ  سپ 
، دراد تلـالد  يرهاـظ  مکح  نیا  رب  هک  یلیلد  تسا و  رّخأـتم  قلطم  یعقاو  مکح  زا  دراو ) مکح   ) شعوـضوم نوـچ  تسا ، يوناـث  یعقاو 

. دوشیم هدیمان  لصا 
هدـش يداهتجا  هب  دـّیقم  زین  یهاگ  تسا و  هدـش  صتخم  لـیلد  مسا  هب  دراد ، لّوا  مکح  رب  ربتعم  یّنظ  اـی  یملع و  تلـالد  هچنآ  اـّما  و  - 3

حالطـصا ود  یتهاقف ) يداهتجا و   ) دـیق ود  نیا  دوشیم و  یتهاقف  لـیلد  هب  ریبعت  نآ  زا  هدومن و  یتهاـقف  هب  دـّیقم  یهاـگ  ار  لّوا  هچناـنچ 
. تسا هدش  رکذ  داهتجا  هقف و  فیرعت  رد  هک  یتبسانم  تهج  هب  یناهبهب  دیحو  زا  تسا 
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. تسا کش  مکح  نامه  ربتعم ، ریغ  ّنظ  مکح  هک  نادب  سپس  و  - 4
8 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هیلمع  لوصا  زا  ضرغ 
لقع سّدقم و  عراش  بناج  زا  هیعقاو ، ماکحا  رد  ینادرگرس  لهج و  ماگنه  رد  هک  تسا  یعرـش  یلقع و  ياهلمعلاروتـسد  زا  هتـسد  نآ 

. دنوشیم رابتعا  عیرشت و 
؟ تسیچ هّیرهاظ  فیاظو  دعاوق و  زا  ضرغ 

. تسا لمع  لباقم  رد  ینادرگرس  تریح و  زا  فّلکم  تاجن 
؟ تسا هیلمع  لوصا  زا  هدافتسا  هب  زاجم  ینامز  هچ  رد  دهتجم  فّلکم 
. دوشیم سویأم  یعقاو  مکح  هب  ندیسر  زا  انعم  مامت  هب  هک  یماگنه 

؟ دوش ینادرگرس  تریح و  راچد  عقاو  هب  یسرتسد  رد  دهتجم  هک  دوشیم  ثعاب  یلماوع  هچ 
. اهنآ طقاست  صوصن و  ضراعت  صن ، لامجا  صن ، نادقف 

؟ هن ای  هدرک  هئارا  یّلحهار  کش ، تسبنب  زا  فّلکم  جورخ  تهج  لقع  عرش و  ایآ 
. تسا هّیتهاقف  ّهلدا  ای  هیلوصا و  دعاوق  ای  هّیلمع  لوصا  نیمه  نییعت  هلب :

؟ تساجک رد  هّیتهاقف  ّهلدا  دربراک 
. تاید نایاپ  ات  تراهط  باب  زا  هقف ، رساترس  رد 

؟ دیربب مان  ار  هّیلمع  لوصا 
. باحصتسالا ۀلاصا  رییختلا ، ۀلاصا  طایتحالا ، ۀلاصا  ةءاربلا ، ۀلاصا 

؟ هچ ینعی  ةءاربلا  ۀلاصا 
. میرادن یفیلکت  ام  تسا و  يرب  ام  هّمذ  هک : تسا  نیا  لصا  ینعی :

؟ یعرش ای  تسا و  یلقع  تئارب  لصا 
. عرش مه  تسا ، مکاح  نآرب  لقع  مه  ینعی : یعرش  مه  تسا ، یلقع  مه 

؟ دشابیم یعرش  تئارب  یلقع و  تئارب  نایم  یتوافت  هچ 
. تسا حیبق  نایبالب  باقع  دیوگیم : اجنیا  رد  لقع  اذل  و  تسا ، نایبلا  مدع  یلقع  تئارب  رد  عوضوم  - 1

: تسا هدومرف  اجنیا  رد  عرش  هک  ارچ  تسا ، ملعلا  مدع  یعرش  تئارب  رد  عوضوم  - 2
«. مارح ّهنا  فرعت  یتح  لالح  ءیش  ّلک   » ای و  اوملعی » مل  ام  ۀعس  یف  سانلا   » ای و  نوملعی » ام ال  عفر  »

؟ تسا روکذم  مسق  راهچ  نیمه  رد  رصحنم  هیلمع  لوصا  ایآ 
: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  يرگید  هّیلمع  لوصا  ریخ ،

. تسا هقف  ملع  رد  ناشثحب  ياج  هک  اذکه ...  ۀیکزتلا و  ۀلاصا  ۀّیلحلا ، ۀلاصا  ةراهطلا ، ۀلاصا 
9 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دومن هدافتسا  تئارب  لصا  زا  اهنت  کش ، دراوم  مامت  رد  دوشیمن  ارچ 
: کش اریز 
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فلتخم روص  اذـکه  هب و  فّلکم  رد  یهاگ  تسا و  فیلکت  لـصا  رد  یهاـگ  درادـن ، هقباـس  تلاـح  یهاـگ  دراد ، هقباـس  تلاـح  یهاـگ 
. دش دنهاوخ  یسررب  هک  يرگید 

یخرب رد  تئارب  لصا  دراد ، یـصوصخ  هب  لصا  هب  زاین  اهتروص  نیا  زا  یتروص  ره  تسا و  دّدـعتم  ياهتروص  ياراد  کش  نوچ  اذـل  و 
. دراد دربراک  روص  نیا  زا 

؟ تسیچ خلا ) تفتلملا ...  فّلکملا  انمسق ، دق   ) رد خیش  هدومرف  لصاح 
نوماریپ تنـس ،) باتک و  رد   ) صحفلا دعب  تاعوضوم ، زا  یعوضوم  هّیعرـش و  ماکحا  زا  یمکح  هب  تبـسن  هک  یفّلکم  ره  هک : تسا  نیا 

: دیامن زورب  وا  يارب  یناسفن  تلاح  هس  تسا  نکمم  دنکیم ، ادیپ  هّجوت  نآ 
هب دنکیم  ادیپ  عطق  لثملا : یف  دهدیمن  نآ  رد  فالخ  لامتحا  مه  دصرد  کی  دنکیم و  ادیپ  عطق  عوضوم  نالف  یعرـش  مکح  هب  ای  - 1

. تسا مارح  هّللا ، دنع  رمخ ، یعرش  مکح  هکنیا :
. تسا تمرح  عوضوم ، نالف  یعرش  مکح  هک  دهدیم  حجار  يوق و  لامتحا  دنکیم و  ادیپ  ّنظ  عوضوم  نالف  یعرش  مکح  هب  ای  - 2

. دشاب تمرح  زا  ریغ  یعرش  مکح  هک  دهدیم  مه  یفیعض  لامتحا  نکل 
؟ تمرح ای  تسا  بوجو  ایآ  هک : دوشیم  ّریحتم  دنکیم و  ادیپ  کش  عوضوم ، یعرش  مکح  رد  ای  - 3

؟ تسیچ خلا ) هسفن ال ...  یف  ۀّجح  عطقلا  ّنا  تفرع  دق  و   ) زا دارم  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  قوف  یناسفن  تالاح  زا  کیره  رد  تسا  دهتجم  فیلکت  نییعت 

ّتیجح هک : ارچ  دـناشوپب ، لمع  هماج  هب  عوطقم  هب  دـنک و  يوریپ  دوخ  عطق  زا  هک  دـنکیم  مزلم  ار  وا  لـقع  دوش ، عطاـق  فّلکم  رگا  - 1
. دراد یعقاو  مکح  زا  مات  تیفشاک  تسا و  نآ  یتاذ  عقاو ، يوس  هب  عطق 

نآ هب  لمع  زاوج  مدع  یـضتقم  یلّوا  لصا  تسین و  تجح  اتاذ  درادن ، ار  عقاو  زا  تیفـشاک 100 % ّنظ  نوچ  دش ، ّناظ  فّلکم  رگا  و  - 2
. تسا

، دراذگب هّحـص  نآ  ّتیجح  يور  عراش  دیاب  دراد و  میمتت  لیمکت و  هب  زاین  هکلب  دزاسیمن ، مزلم  نآ  زا  تعباتم  هب  ار  ام  القتـسم  لقع  اذل 
دیاب تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا  دومن و  لمع  نآ  هب  ناوتیم  دـشاب  هدـش  زیوجت  نآ  هب  لمع  يدراوم  اـی  دروم و  رد  عراـش  هیحاـن  زا  رگا  اذـل 

. دومن اهر  ار  نآ  روکذم  لصا  قبطرب 
؟ دزاس دّبعتم  نآ  زا  تعباتم  هب  ار  ام  هتسناد و  تّجح  شناگدنب  قح  رد  ار  ّنظ  سّدقم  عراش  تسا  نکمم  القع  ایآ 

. تشذگ باتک  لّوا  ءزج  رد  هک  دناعوقو ، ناکما  هب  لئاق  نییلوصا  روهشم 
10 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  هتخاس  دبعتم  نادب  ار  ام  عراش  زین  لمع  ماقم  رد  ایآ  دساف  یلات  مدع  دبعت و  ناکما  ضرف  هب 
ریاس هب  تبـسن  نکل  تسنادیم ، تّجح  تباب  نیا  زا  ار  هقث  ربخ  رهاوظ و  اهنت  هّللا  همحر  خیـش  هک  دش  هتفگ  دـناعوقو و  رادـفرط  روهـشم 

. تسا هدومرفن  زاربا  ار  یعطاق  رظن  نونظ 
؟ تسیچ هناگهس  ماسقا  رد  فّلکم  رصح  لیلد 

. دنکیمن ادیپ  داقتعا  ای  دنکیم و  ادیپ  داقتعا  يرما  هب  تبسن  ای  تفتلم  فلکم  هک : تسا  نیا 
. دنیوگیم ّنظ  ار  مّود  ضرف  عطق و  ار  لّوا  ضرف  تسین ، مزاج  ای  تسا و  مزاج  یمکح  هب  تبسن  ای  دنکیم ، ادیپ  داقتعا  هک  اجنآ  - 1

. تسا کش  دیامنیمن  ادیپ  داقتعا  هک  اجنآ  - 2
. ّكاش ای  ّناظ و  ای  تسا  عطاق  ای  دشابیم  شاهدهع  هب  هک  یمکح  رد  روکذم  فلکم  سپ 

؟ ربتعم ریغ  ای  تسا  ربتعم  ّنظ  اجنیا ، رد  ّنظ  زا  دارم 
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هب لـئاق  اهيدادـسنا  هک   ) دـشاب ّنظ  قـلطم  هکنیا  اـی  و  دـندقتعم ) نآ  هب  اـهیحاتفنا  هک   ) دـشاب ّصاـخ  ّنظ  هکنیا  زا  معا  تسا  ربـتعم  ّنظ 
.( دنانآ ّتیجح 

؟ تسیچ ربتعم  ریغ  ّنظ  فیلکت  سپ 
: هک تسا  نیا 

. تسا عورشمان  مارح و  نآ  هب  لمع  تسا و  کش  لثم  مکح  رظن  زا 
یهارود رـس  رب  فّلکم  هکلب  تسا ، صقان  فشاک  ّنظ ) لثم   ) هن تسا و  مات  فشاک  عطق ) لثم   ) هن کـش ، دـش ، كاـش  فّلکم  رگا  و  - 3

. دیامن تّجح  ام  رب  ار  کش  عرش ، لقع و  هک  تسین  لوقعم  اذل  تسا و  هدنام 
؟ تسیچ خلا ) کش ...  هیف  نکی  مل  اّملف  کشلا  اّما  و   ) رد بلاطم  لصاح 

: تسا کش  نوماریپ  یساسا  هتکن  ود  نایب 
. دوش لیام  لامتحا  فرط  ود  زا  کیچیه  هب  دناوتیمن  كاش  هک  يوحن  هب  تسا  دیدرت  تلاح  کش  - 1

. درادن یتیّجح  هنوگچیه  اعرش  القع و  هدوب و  یفتنم  نآ  زا  عقاو  زا  تیفشاک  نیاربانب 
: تسا هدش  هتفگ  الثم  تسا  هدش  هداد  رارق  یمکح  کش  يارب  يدراوم  رد  ارچ  سپ 

؟...  اذکه تسا و  كاپ  شسابل  دیامن ، کش  شسابل  تساجن  تراهط و  رد  هک  یسک 
. دشاب عقاو  رد  مکح  هدنیامن  فشاک و  کش  تلاح  هکنیا  هن  تسا ، ّكاش  قح  رد  دیدرت  تریح و  عفر  رطاخ  هب  فیاظو  هنوگنیا  نییعت 

. دوشیم هتفگ  مه  يوناث  یعقاو  نآ  هب  هک  تسا ، يرهاظ  مکح  روکذم ، لاثم  رد  سابل  تراهط  اذل  و 
. تسا يوناث  یعقاو  ای  يرهاظ و  هب  مکح  نیا  هیمست  هجو  ّتلع  - 2

11 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دنتسه یماکحا  هچ  هّیعقاو  ماکحا 

لهج ملع و  اذل  دناهدش و  لعج  دوخ  تاعوضوم  يارب  هّیعقاو  دـسافم  ای  حـلاصم  هظحالم  هب  رمالا و  سفن  عقاو و  رد  هک  دنتـسه  یماکحا 
. درادن نآ  لعج  رد  یشقن  فّلکم 

؟ تسیچ هّیعقاو  هب  ماکحا  نیا  هیمست  هجو 
: هک تسا  نیا 

: لثم دنوشیمن  رییغت  شوختسد  دنتسه و  تباث  دوخ  تاعوضوم  يارب  رمالا  سفن  عقاو و  رد  ماکحا  نیا 
. رمخ تمرح  ای  ةالص و  بوجو 

؟ دنتسه یماکحا  هچ  هیرهاظ  ماکحا 
. دنوشیم لعج  وا  قح  رد  یعقاو  هّللا  مکح  هب  تبسن  فّلکم  لهج  هظحالم  هب  هک  دنتسه  یماکحا 

؟ دنمانیم هّیرهاظ  ار  ماکحا  هنوگنیا  ارچ 
زا سپ  ینعی  تسین ، رادـیاپ  تباث و  یهتنم  تسا ، نیمه  هدـشن  فشکنم  وا  يارب  عقاو  هک  ینامز  ات  رهاـظ و  رد  فلکم  یلعف  هفیظو  نوچ 

. تسا یعقاو  مکح  هب  لمع  فّلکم  هفیظو  اّنظ ،) ای  اعطق   ) عقاو فاشکنا 
؟ دراد دوجو  يرهاظ  یعقاو و  مکح  لیصحت  عبنم  انبم و  رد  یتوافت  هچ 

هقث و ربـخ  لـثم   ) هّینظ ّهلدا  قیرط  زا  اـی  دـنیآیم و  تسد  هب  رتاوتم ) ربـخ  هّینآرق و  صوصن  لـثم :  ) هیعطق ّهلدا  قیرط  زا  اـی  هیعقاو : ماـکحا 
(. هّینآرق رهاوظ 

. دنوشیم لعج  کش  دراوم  رد  هیرهاظ : ماکحا  نکل 
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؟ دراد دوجو  هیرهاظ  هّیعقاو و  ماکحا  نایم  دییقت  قالطا و  تهج  زا  یتوافت  هچ 
. تسین لهج ) ای  ملع و  زا  معا   ) فّلکم تالاح  زا  یلاح  چیه  هب  دیقم  یعقاو  مکح  - 1

. تسین ربتعم  نظلا  وا  ملعلا  دنع  نکل  عقاو ، هب  لهج  لاح  هب  تسا  دّیقم  يرهاظ  مکح  - 2
؟ تسیچ یعقاو  ماکحا  لعج  مدع  لعج و  رد  فلکم  تافص  تالاح و  تلاخد  مدع  هجو 
. تسا رود  مزلتسم  دشاب  هتشاد  یتلاخد  لعج  رد  تالاح  نیا  فالتخا  رگا  هک : تسا  نیا 

؟ ارچ
فوقوم مه  مکح  لعج  رگا  اذل ، تسا و  مکح  لعج  رب  فوقوم  مکح  غیلبت  تسا و  فّلکم  يارب  مکح  غیلبت  رب  فوقوم  فّلکم  ملع  اریز 

. دیآیم مزال  رود  دشاب  فّلکم  ملع  رب 
؟ تسیچ يوناث  یعقاو  هب  يرهاظ  ماکحا  هیمست  هجو 

تـسا مود  هبترم  رد  عوضوم  رّخأت  رابتعا  هب  اهنآ  هبتر  نوچ  اذـل  و  تسا ، یلّوا  مکح  رد  کش  عقاو  رد  ماکحا  نیا  عوضوم  هک : تسا  نیا 
. دناهدش هدیمان  يوناث  یعقاو 

12 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینزب لاثم  هیمست  هجو  نیا  نییبت  رد 

لامعتسا سفن  تمرح ) ینعی :  ) مکح نیا  عوضوم  هک  ارچ  تسا ، تمرح  ضرف ، هب  هک  دراد  یلّوا  مکح  عقاو ، رد  نتت  لامعتسا  لثملا : یف 
. نآ رد  فّلکم  لهج  ملع و  تلاخد  نودب  تسا ،

كوکشملا لامعتسالا   ) مان هب  تسا  یعوضوم  قّقحت  بجوم  دیدرت  نیا  دنک ، ادیپ  دیدرت  مکح  نیا  رد  فّلکم  رگا  ضرف : بسح  هب  لاح 
: هک تسا  هداد  ربخ  هدرک و  لـعج  ار  هحاـبا  شیارب  تسا  یلّوا  عقاو  زا  رّخؤم  هک  شاهبتر  ظـفح  اـب  عقاو  ناـمه  رد  عراـش  هک  همکح ) یف 

. دیمان يوناث  یعقاو  ار  روبزم  هحابا  ناوتیم  رابتعا  نیا  هب  اذل  و  مارح ) ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  ءیش  لک  )
؟ تسیچ روهشملا  دنع  لصا  لیلد و  توافت 

. دنیوگیم لیلد  ماکحالا ) ّۀلدا   ) ار دنروآیم  عقاو  هب  ّنظ  ای  ملع و  ام  يارب  هک  يروما  - 1
. تسا لوصا  نآ  عمج  هک  دنوشیم  هدیمان  لصا  دنزاسیم  نشور  ار  ام  هفیظو  کشلا  دنع  هک  يروما  و  - 2

؟ تسیچ اربتعم )...  اّنظ  وا  لّوالا  مکحلا  یلع  ّلد  ام  اّما  و   ) ترابع زا  دارم 
. تسین یّنظ  ناشتلالد  هک  یتایآ  هدوب و  رتاوتم  رابخا  دنکیم ، تلالد  نیقی  ملع و  روط  هب  یلّوا  مکح  رب  هک  یلیلد  نآ  هک : تسا  نیا 

. تسا يوغل  لوق  لوقنم و  عامجا  لداع ، ربخ  لیبق  زا  دشاب ، ربتعم  ّنظ  دیفم  یلّوا  مکح  هب  تبسن  هک  یلیلد  نآ  و 
؟ تسیچ یتهاقفلاب )...  ادیقم  لیلدلاب ، یّمسی   ) ترابع زا  دارم 

: هک تسا  بلطم  نیا  نایب 
: لثم دـشابن  عقاو  هب  هلدا  نیا  ندوب  تارم  ّتیقیرط و  نآ ، هظحـالم  رد  شراـبتعا  عراـش و  رظن  هک : تسا  نیا  یتهاـقف  لـیلد  رد  طاـنم  - 1

. هیلمع لوصا 
: هک تسا  نیا  يداهتجا  لیلد  رد  طانم  و  - 2

دـحاو و ربـخ  نوچمه  دـشاب ، هداد  رارق  عقاو  هب  قیرط  ار  نآ  سّدـقم  عراـش  هک  اـنعم  نیا  هب  دـیامن ، عقاو  زا  تیاـکح  هدوب و  عقاو  هب  رظن 
. ادخ باتک 

؟ تسیچ یناهبهبلا )...  دیحولا  نم  ناحالطصا  نادیقلا  ناذه  و   ) ترابع زا  دارم 
: هکنیا رب  ینبم  دناهدرک  هقف  داهتجا و  رد  هک  تسا  یفیرعت  تبسانم  لیلد  هب  تسا  یناهبهب  دیحو  زا  حالطصا  ود  نیا  هک : تسا  نیا 
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. عقاولا لیصحتل  عسولا  غارفتسا  وه  داهتجالا  دناهتفگ : داهتجا  فیرعت  رد  - 1
«. ۀیلیصفتلا اهّتلدا  نع  ۀّیعرفلا  ۀّیعرشلا  ماکحالاب  ملعلا  وه  هقفلا  : » دناهتفگ هقف  فیرعت  رد  - 2

13 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ روبزم  فیرعت  ود  رد  بلطم  لصاح 

: هک تسا  نیا 
هدناوخ يداهتجا  لیلد  دروایب ، ّنظ  ای  ملع  عقاو  هب  تبـسن  هک  یلیلد  ره  دیاب  سپ : تسا ، عقاو  هب  ملع  ای  ّنظ و  لیـصحت  هلحرم  داهتجا  - 1

. دوشیم
. تسا تّجح  لولدم  هب  ندرک  لمع  رظن ، ءاهتنا  زا  سأی  زا  سپ  هکنیا  ای  دوشیم  یهتنم  نآ  هب  هیقف  رظن  هچنآ  هب  تسا  مازتلا  ماقم  هقف ، - 2

هدـیمان یتهاقف  لیلد  دـنکیم  نّیعم  لمع  ماقم  رد  ار  فّلکم  هفیظو  هک  یلیلد  ره  اذـل  و  تسا ، لـیلد  لولدـم  هب  لـمع  ماـقم  هقف  نیارباـنب :
(. هیلمع  ) هعبرا لوصا  لثم : دوشیم 

؟ تسیچ کشلا )...  مکح  ربتعملا ، ریغلا  نّظلا  نا  مث   ) ترابع زا  دارم 
رد ناـشندوب  تّجح  رب  صاـخ  لـیلد  هک  تسا  ینونظ  ربـتعم  ریغ  نونظ  زا  دارم  و  تسا ، کـش  مکح  هک  تسا  ربـتعم  ریغ  ّنظ  مکح  ناـیب 

. دشابیمن رابتعا  ءانتعا و  لباق  نویحاتفنا  رظن  زا  تسین و  تسد 
؟ دراد یمکح  هچ  هربتعم  ریغ  هلطاب و  هربتعم ، نونظ  زا  کیره 

. دنراد ّتیجح  هدوب و  ملع  هلزنم  هب  هربتعم  نونظ  - 1
. دنالطاب دیدرت  نودب  هلطاب ، نونظ  - 2

. دنراد ار  کش  ماکحا  دنشابیم و  کش  هب  قحلم  هربتعم ، ریغ  نونظ  - 3
؟ تسیچ کش  مکح  اب  هربتعم  ریغ  نونظ  مکح  يدننامه  زا  روظنم 

: هک تسا  نیا 
هب عوجر  هفیظو ، زین  ربتعملا  ریغلا  ّنظلا  لوصحلا  دـنع  اذـکه  تسا . لصا  هب  لمع  ام  هفیظو  یعقاو  مکح  رد  کشلا  دـنع  هکيروطناـمه 

. تسا لصا 
؟ تسا نیفرطلا ) يواستم   ) حلطصم کش  اجنیا  رد  کش  زا  دارم  ایآ 

. تسا ربتعم  ریغ  ّنظ  حلطصم و  کش  زا  معا  دارم  ریخ ،
14 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

کل رهظی  یعقاولا  مکحلا  یف  ّکّشلاب  هعوضوم  دـّیقت  لجال  یعقاولا  مکحلا  نع  يرهاّظلا  مکحلا  ۀـبترم  رّخأت  نم  اـنرکذ  اّـمم  و  - 1 نتم :
عافترال لب  عوضوملا ، داّحتا  مدـعل  امهنیب ال  ۀـضراعم  الف  لیلّدـلا  دوجوب  عفتری  لوصالا  عوضوم  ّنـال  لوصـالا ، یلع  ۀـّلدالا  میدـقت  هجو 

. لیلّدلا دوجوب  ّکّشلا  وه  لصالا و  عوضوم 
یف نتّتلا  برـش  مکح  نوک  نیب  ۀـحابالا و  یه  همکح  كوکـشملا  نتّتلا  برـش  مکح  نوک  نیب  ّیفانت  ـال  ۀـضراعم و  ـال  ّهنا  يرت  ـال  أ  - 2
نع نتّتلا  برش  جرخ  لّوالا  ۀضراعم  نع  هتمالس  ضرفلا  اّیملع و  هنوکل  یناّثلاب  انملع  اذاف  ۀمرحلا  یه  هیف  ّکّشلا  نع  رظّنلا  عطق  عم  هسفن ،

. هرهاظل حرط  صیصخت و  هیف  مزلی  یّتح  همکح  نع  مکحلا ال  كوکشم  هنوک  وه  لّوالا و  لیلّدلا  عوضوم 
لیلّدـلا و یلع  ّصاخلا  قالطا  کلذـک  ۀـضراعملا و  عرف  حـیجّرتلا  ّنال  احماست ، ماقملا  یف  حـیجّرتلا  میدـقّتلا و  قالطا  ناک  انه  نم  و  - 3

: لاقیف لصالا ، یلع  ّماعلا 
. لیلّدلاب لصالا  نع  جرخی  وا  لیلّدلاب  لصالا  صّصخی 
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: لاقی ناب  ۀّیملعلا  ریغلا  ّۀلدالا  یلا  ۀبسّنلاب  ۀقیقحلا  یلع  قالطالا  اذه  نوکی  نا  نکمی  و  - 4
ریغلا ةرامالا  کلت  رابتعا  یلع  ّلاّدلا  لیلّدلا  دافم  ّماع و  اذه  مّرحم و  ریغ  وهف  نتّتلا  برـش  ۀمرح  ملعی  مل  اذا  ّهنا  الثم  ةءاربلا  لصا  يّدؤم  ّنا 

الثم ةءاربلا  لصا  لیلد  نم  ّصخا  اذه  مارح و  وهف  ینالفلا  ءیّـشلا  ۀمرح  یلع  ۀّیملعلا  ریغلا  ةرامالا  کلت  ماق  اذا  ّهنا  لصالل  لباقملا  ۀّیملعلا 
. هنع هب  جرخیف 

15 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( لوصا رب  هّلدا  میدقت  هجو  )

تهج دـشابیم ،) رّخؤم  نآ  زا  یعقاو ، مکح  رد  کـش  هب  شعوضوم  ندوب  دـّیقم  رطاـخ  هب  يرهاـظ  مکح  هبترم  هک  : ) میتفگ هچنآ  و  - 2
چیه هجیتن  رد  هدش و  عفترم  ّهلدا  دورو  درجم  هب  لوصا  عوضوم  هک  ارچ  دوشیم ، نشور  وت  يارب  هیلمع )  ) لوصا رب  هیداهتجا )  ) ّهلدا مّدقت 

. درادن دوجو  لوصا  ّهلدا و  نایم  ياهضراعم 
هچنانچ تسا ، لیلد  دوجو  هطـساو  هب  کش ،) ینعی :  ) لصا عوضوم  عافترا  تهج  هب  هکلب  ناشعوضوم ، نایم  داحتا  مدـع  تهج  هب  هن  هتبلا 

مکح مییوگب : هکنیا  تسا و  هحابا  مکحلا  كوکشم  تایناخد  لامعتسا  مکح  مییوگب : هکنیا  نیب  یضراعت  یفانت و  هنوگچیه  هک  ینیبیم 
. درادن دوجو  تسا ، تمرح  نآ ، رد  کش  زا  رظن  عطق  اب  نآ 

، تسا ناـما  رد  ملاـس و  مه  لّوا  مکح  اـب  هضراـعم  زا  ضرف  بسح  هب  هدوب و  یملع  هکنوچ  میدوـمن  ادـیپ  ملع  مود  مکح  هب  یتـقو  سپ 
لّوا رب  مود  مکح  میدقت  رد  ات  لّوا ، مکح  زا  هن  دوشیم ، جراخ  ندوب ) مکحلا  كوکشم   ) لوا لیلد  عوضوم  زا  تایناخد  لامعتسا  مرجال 

. دیآ مزال  لّوا  رهاظ  حرط  صیصخت و 

( قالطا رد  هحماسم  )

لیلد رب  صاخ  قالطا  زین  تسا و  هضراعم  عرف  حیجرت  هک  ارچ  تسا ، حماست  ماقم  نیا  رد  حـیجرت  میدـقت و  قالطا  هک  تساجنیا  زا  و  - 3
. تسین هحماسم  زا  یلاخ  لصا ، رب  ّماع  و 

. لیلد هطساو  هب  لصا  زا  دوشیم  جراخ  ای  لیلد و  هطساو  هب  دروخیم  صیصخت  لصا  هک  دوشیم  هتفگ  سپ :

( روکذم حماست  زا  خیش  هیجوت  )

نیا الثم  تئارب  لصا  دافم  دوش : هتفگ  هکنیا  هب  دـشاب  تسرد  یقیقح و  روطب  یملع  ریغ  ّهلدا  هب  تبـسن  قـالطا  نیا  هک  تسا  نکمم  و  - 4
دراد تلالد  هک  یلیلد  ياوتحم  دافم و  تسا و  ماع  انعم  نیا  تسین و  مارح  سپ  دـشابن  مولعم  تاـیناخد  لامعتـسا  تمرح  یتقو  هک : تسا 
مارح ءیـش  نآ  سپ  دـش  هماقا  ءیـش  نالف  تمرح  رب  یملع  ریغ  هراما  نآ  یتقو  هک : تسا  نیا  لصا ، لباقم  رد  یملع  ریغ  هراما  راـبتعا  رب 

. دوشیم جراخ  لصا  زا  نآ ، هطساو  هب  هجیتن  رد  تسا  تئارب  لصا  لیلد  زا  ّصخا  انعم  نیا  تسا و 
16 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) لوصألا ....  یلع  ّۀلدالا  میدقت  هجو  کل  رهظی   ) رد خیش  بلطم  لصاح 
: تسا یساسا  هتکن  ود  هب  هراشا 
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. لصا رب  لیلد  میدقت  هجو  - 2 لصا ، رب  لیلد  میدقت  - 1
و یتهاـقف ، لـیلد  رب  تسا  مدـقم  يداـهتجا  لـیلد  رگید : تراـبع  هب  تسا و  لوصا  رب  ّهلدا  مّدـقت  تسا  نییلوصا  قـفاوت  دروـم  هچنآ  هتکن :
«. لیلد ثیح ال  لیلد  لصالا  : » هدـش لثملا  برـض  هک  اجنآ  ات  دـسریمن  لصا  هب  تبون  دـشاب  هتـشاد  روضح  لیلد  يدروم  رد  هکیماداـم 

؟ تسا یباب  هچ  زا  مّدقت  نیا  هک : تسا  نیا  رد  مالک  نکل 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  لیلد  ود  نایم  تبسن  دییامرفب  ۀمدقم 

. صیصخت تموکح و  صّصخت ، دورو ، تسا : مسق  راهچ  رب 
؟ تسانعم هچ  هب  یلوصا  حالطصا  رد  دورو 

لیلد عوضوم  تسا ،) دراو  هک   ) ود نآ  زا  یکی  دوجو  دنریگیم ، رارق  رگیدکی  لباقم  رد  لیلد  ود  یتقو  هکنیا : زا  تسا  ترابع  دورو  - 1
، لیلد دوجو  اب  ینعی : تسا . روطنیمه  زین  لصا  لیلد و  نایم  تبـسن  هک  روطنامه  دربب ، نیب  زا  هدرک ، عفترم  تسا ،) دوروم  هک   ) ار رگید 

. دوریم نیب  زا  دشاب ، کش  هک  لصا  عوضوم 
؟ تسیچ یلوصا  حالطصا  رد  تموکح 

رد مکاح ) ینعی :  ) لیلد ود  نآ  زا  یکی  دـنریگیم ، رارق  مه  لباقم  رد  لـیلد  ود  یتقو  هکنیا : زا  تستراـبع  تموکح  دـناهتفگ : یخرب  - 1
لـصا نکل  دـنکیم ، قییـضت  ای  هداد و  هعـسوت  اـی  ار  موکحم  لـیلد  عوضوم  هرئاد  هدرک و  فّرـصت  موکحم ) ینعی :  ) رگید لـیلد  عوضوم 

: دنیوگیم هک  یماگنه  لثملا  یف  دربیمن . نیب  زا  ار  عوضوم 
تمرح هک : انعم  نیا  هب  دـهدیم  هعـسوت  تسا  ناّمر )  ) هک ار  لکأت  عوضوم ال  ضماح ،» هنـأل   » تراـبع ضماـح ،» ّهنـال  ناـّمرلا  لـکأت  ـال  »

رد اذـل  رانا ، ریغ  هچ  دـشاب و  رانا  هچ  تسا ، مارح  زین  ياهّزم  شرت  یندروخ  ره  ندروخ  سپ  تسا ، نآ  ندوب  شرت  رطاخ  هب  رانا ، ندروخ 
: دوشیم هتفگ  روکذم  عوضوم  هعس  هجیتن 

«. ناّمر ریغ  وا  اناّمر  ناک  ءاوس  ضماحلا  لکأت  «ال 
یف دـنکیم . یفن  نآ ، عوضوم  یفن  ناسل  هب  ار  رگید  لیلد  مکح  لیلد ، ود  زا  یکی  هکنیا : زا  تستراـبع  تموکح  دـناهتفگ : یخرب  و  - 2

رب مکاح  مود  لیلد  اجنیا : رد  کشلا  ریثکل  ّکش  ال  هدمآ : رگید  لیلد  رد  نکل  رثکالا ، یلع  نباف  تککش  اذا  هدمآ : لیلد  کی  رد  لثملا :
. تسا تموکح  ود  نآ  نایم  تبسن  تسا و  لّوا  لیلد 

؟ تسا تموکح  تبسن ، نیا  ارچ 
نآ هرابرد  رثکا ) رب  ندراذگ  انب   ) مکح دومن ، کش  رثکا ، لقا و  نایم  رگا  کشلا ، ریثک  صخـش  هک  دـنک  نایب  دـهاوخیم  مود  لیلد  اریز 

: هک تسا  هتفگ  هدومن و  نایب  عوضوم  یفن  نابز  هب  ار  انعم  نیا  یهتنم  تسین ، يراج 
17 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیمن يراج  وا  هرابرد  کش  مکح  تسین و  كاش  کشلا ، ریثک  درف  اساسا 
؟ تسیچ یلوصا  حالطصا  رد  صّصخت  يانعم 

دنـشاب نوریب  لـیلد  کـی  عوضوم  زا  رگید  لـیلد  تلاـخد  نودـب  دوـخيدوخهب و  نیواـنع  اـی  قیداـصم و  دارفا و  زا  یخرب  هک : تسا  نیا 
هک مود  لیلد  عوضوم  لهاجلا ،) مرکت  ال  : ) دوشیم هتفگ  رگید  لیلد  کی  رد  و  ملاـعلا ) مرکا  : ) دـنیوگیم لـیلد  کـی  رد  یتقو  هچناـنچ 

ملاع زا  اعوضوم ،) ینعی :  ) اصّـصخت لهاج  دوشیم  هتفگ  اذل  و  تسا . جراخ  ملاع ) ینعی :  ) لوا لیلد  عوضوم  زا  نادجولاب  دشاب  لهاج ) )
. تسا جراخ 

؟ تسیچ یلوصا  حالطصا  رد  صیصخت  يانعم 
رگید لیلد  عوضوم  قیداـصم  دارفا و  زا  یخرب  صاـخ ،) ینعی :  ) لـیلد ود  زا  یکی  دـنریگب ، رارق  مه  ربارب  رد  لـیلد  ود  رگا  هک : تسا  نیا 
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ال  ) دوشیم هتفگ  لـیلد  کـی  رد  لـثملا : یف  یعوضوم ، هن  یمکح و  جارخا  عون  هب  نکل  دـیامن ، جراـخ  موـمع  تحت  زا  ار  ماـع ) ینعی : )
رد نکل  تسا ، املع  زا  قاّسف  مرکت ،) ال   ) عوضوم هچرگا  لاح  ءاملعلا . مرکا  دوشیم : هتفگ  لیلد  کـی  رد  و  ءاـملعلا ،) نم  قاـسفلا  مرکت 

: ینعی  ) مود لیلد  عوضوم 
. تسا توافتم  نآ  اب  شمکح  نکل  تسا ، لخاد  ءاملعلا )

. ددرگیم دودحم  مارکا  بوجو  هجیتن  رد  هدش و  یفن  املع ، دارفا  زا  یخرب  هب  تبسن  مارکا )  ) مکح نیاربانب 
؟) صّصخت ای  صیصخت  تموکح  دورو ،  ) تسا یباب  هچ  زا  لوصا  رب  ّهلدا  مّدقت  هّللا  همحر  خیش  رظن  هب  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 

. تسا دورو  باب  زا  هّیلقع  هّیلمع  لوصا  هب  تبسن  ّهلدا  مّدقت  هک  دوشیم  یعّدم  ادتبا  - 1
ّهلدا ینعی : تسا  تموکح  باب  زا  هیعرـش ، هیلمع  لوصا  هب  تبـسن  ّهلدا  مّدقت  هک  دیامرفیم  هدش ، لیـصفت  هب  لئاق  دعب  هلحرم  رد  نکل  - 2

. دنتسه صّصخم 
؟ تسیچ لّوا  مسق  رد  دورو  لیلد 

کش ياهعقاو  هب  تبـسن  هاگره  سپ  تسا . عقاو  هب  ملعلا  مدع  رگید  ترابع  هب  عقاو و  هب  لهج  ینعی  کش  لوصا ، عوضوم  هک : تسا  نیا 
نایم زا  کش  یّنظ ، ای  دشاب  یملع  هکنیا  زا  معا  لیلد  ندـمآ  اب  نکل  دـمآ ، هتفگ  یلبق  بلاطم  رد  هکنانچ  تسا  لصا  نایرج  ياج  میتشاد 

. دوریم
تـسا دراو  هک  لیلد  زگره  هجیتن : رد  تسین ، يراج  یلـصا  دوبن ، یعوضوم  یتقو  تسین ، راک  رد  مه  یعوضوم  دشابن ، کش  یتقو  لاح :

. دنکیمن ادیپ  یفانت  ضراعت و  تسا  دوروم  هک  لصا  اب 
نوچ تفگ : ناوتیم  ایآ  رگید  ترابع  هب  تسا ؟ ناشتاعوضوم  نیب  تدحو  مدع  باب  زا  لصا  لیلد و  نایم  ضراعت  یفانت و  مدع  نیا  ایآ 

؟ تسین ضراعت  ناشنیب  یعقاولا ، اهمکح  كوکشملا  ۀینالفلا  ۀعقاولا  لصالا ، عوضوم  ۀینالفلا و  ۀعقاولا  لیلدلا ، عوضوم 
18 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای دنراد  عوضوم  رد  تدحو  مییوگب  ات  درادن ، یعوضوم  لصا  الـصا  لیلد ، ندمآ  اب  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  هلئـسم  ریخ ،
تسا و يراج  مّدـقم و  تسا  عوضوم  ياراد  هکنآ  تسا ، عوضوم  دـقاف  رگید  لیلد  دراد و  عوضوم  لـیلد  کـی  یتقو  هجیتن : رد  دـنرادن .

. تسین راک  رد  مه  ياهضراعم 
؟ تسیچ خلا ) احماست ...  ماقملا  یف  حیجرتلا  میدقتلا و  قالطا  ناک   ) ترابع زا  دارم  سپ 

يرگید رب  یکی  هک  تسا  ضراـعت  ماـقم  رد  حـیجرت  هک  ارچ  تسا ، یحماـست  لـصا  رب  لـیلد  حـیجرت  اـی  میدـقت و  هب  ریبعت  هک : تسا  نیا 
. تسین راک  رد  یضراعت  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  و  دوش . هداد  حیجرت 

؟ تسیچ خلا ) ۀقیقحلا ....  یلع  قالطالا  اذه  نوکی  نا  نکمی  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
صیصخت باب  زا  ار  اهنآ  میدقت  هتـسناد و  لوصا  صّـصخم  ار  ّهلدا  ام ، هک  دراد  ناکما  هکنیا : رب  ینبم  تسا  دعب  هلحرم  رد  مّود  مسق  نایب 

: تسا عون  ود  رب  يداهتجا  لیلد  نکل  مینادب ،
هیعطق ّهلدا  - 1

هّینظ ّهلدا  - 2
. تسا صیصخت  باب  زا  هّینظ  ّهلدا  رد  لصا  رب  لیلد  مدقت  اذل :

؟ تسیچ قوف  لیصفت  زا  خیش  دارم 
عوضوم یعطق ، لیلد  ندمآ  اب  هک  ارچ  تسا ، دراو  یلیلد  نینچ  دـشاب ، یعطق  لیلد  کی  هدـش  هماقا  مکح  رب  هک  یلیلد  رگا  هک : تسا  نیا 

. دوریم نیب  زا  نادجولاب  تسا ، ملعلا ) مدع  ای   ) کش هک  لصالا ،
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عوضوم هک  ارچ  دوشیمن ، دوبان  هدوب و  یقاب  عوضوم  انادـجو  دـشاب ، هقث  ربخ  لثم  یّنظ  قیرط  کی  هدـش ، مئاق  مکح  رب  هک  یلیلد  رگا  و 
. تسین راک  رد  مه  يدورو  سپ  دوشیمن ، عفترم  هدوب و  یقاب  عوضوم  مه  زاب  یّنظ  لیلد  کی  هماقا  اب  دوب و  ملعلا  مدع  لصالا 

؟ تسیچ هنع )...  هب  جرخیف  الثم  ةءاربلا  لیلد  نم  ّصخا  اذه   ) زا دارم  سپ 
. تسا هتخادرپ  نآ  حیضوت  حرش و  هب  لاثم  کی  رکذ  اب  هک  دشاب  صیصخت  باب  زا  دناوتیم  میدقت  نیا  هک : تسا  نیا 

ةءاربلا ۀـلاصا  ینادیمن  ار  یعقاو  مکح  يراد و  کش  نوتوت  لامعتـسا  تمرح  هب  تبـسن  هک  ینامز  ات  دـیوگیم : لـصا  لـیلد  لـثملا : یف 
. هن ای  دشاب  هدش  هماقا  عقاو  رب  ياهّینظ  هراما  کی  هکنیا  زا  معا  امن ، يراج 

تسا و هراما  هب  لمع  وت  هفیظو  دوش ، مئاق  هراما  هک  يدروم  ره  رد  دـیوگیم : هّینظ  هراما  تیجح  لیلد  تسا و  ماع  لـصا  لـیلد  نیارباـنب :
هک اجنآ  و  تسا ، دورو  باب  زا  تسا  یعطق  لیلد  هک  اجنآ  لصا  رب  لیلد  مدـقت  هجیتن : رد  ماـعلا . یلع  صاـخلا  مّدـقی  تسا و  ّصاـخ  نیا 

. تسا صیصخت  باب  زا  تسا  یّنظ  لیلد 
19 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رابتعا یف  قرفلا  مدع  یلع  عامجالا  مایق  دـعب  عفنی  ةءاربلا ال  لصا  دروم  ریغل  هلومـش  رابتعاب  هجو  نم  ّمعا  ةرامالا  کلت  لیلد  نوک  و  نتم :
. اهدراوم نیب  ذئنیح  ةرامالا  کلت 

ۀعقاولا مکح  جرخی  هدوجو  ّنا  ثیح  ّیملعلا  لیلّدلا  یف  ّحصی  اّمنا  ّکّشلا  وه  لصالا و  عوضومل  اعفار  لیلّدـلا  نوک  ّنا  کلذ : حیـضوت  و 
. هیف اکوکشم  هنوک  نع 

هسفنب وهف  امهادع  ام  یلا  ۀبسّنلاب  اّما  و  عوضوملل . عفار  ملعلاک  رییّختلا  طایتحالا و  ۀلاصا  یلا  ۀبـسّنلاب  هسفنب  وهف  یملعلا ، ریغلا  لیلّدلا  اّما  و 
. ملعلا مدع  وه  لصالا و  عوضومل  عفار  ریغ 

تبث ام  يرهاّظلا  مکحلاب  دارملا  ذا  لصالا  دافم  ریظن  اّیرهاظ  امکح  ّالا  دـیفی  ّهنا ال  ّالا  اّیملع  ناک  نا  وهف و  رابتعا  یلع  ّلاّدـلا  لیلّدـلا  اـّما  و 
ءیـش ّلک   » مالّـسلا هیلع  هلوق  دافم  ّنا  امکف  لهجلا ، ملعلا و  ۀـّیلخدم  نود  نم  هل  تباّثلا  ّیعقاولا  همکحب  لهجلا  ۀـظحالمب  فّلکملا  لعفل 

بوجو یلع  الثم  ّۀلاّدلا  ةرهّشلا  ۀّیّجح  یلع  ّلد  ام  کلذکف  هیف  یهّنلا  دورو  مولعملا  ریغلا  لعفلا  یف  ۀصخّرلا  دیفی  یهن  هیف  دری  یّتح  قلطم 
يرغـص نم  دافتـسم  مکحلاب  دهتجملا  ملع  ّنا  رهتـشا  اذل  ةرامالا و  هذـهب  وأ  اقلطم  نونظم  ّهنا  ثیح  نم  ءیّـشلا  کلذ  بوجو  دـیفی  ءیش 

. یّنظ هیلا  ّيدا  ام  اذه  یه : ۀّینادجو و 
داـفم ناـک  اذاـف  يرهاّـظلا ، مکحلا  وه  اـمهنم  مولعملا  مکحلا  ّناـف  یّقح ، یف  هّللا  مکح  وهف  یّنظ ، هیلا  ّيدا  اـمّلک  یه : ۀـّیناهرب و  يربک  و 

نیـضراعتم ال اناک  ۀـمرحلا  نونظملا  لعفلل  ۀـمرحلا  توبث  ةرامالا  کلت  لیلد  دافم  و  ۀـمرحلا ، مولعملا  ریغلا  لـعفلل  ۀـحابالا  توبث  لـصالا 
. ۀلاحم هل ال  صیصخت  لصالا و  مومع  نع  جورخ  هیف  ناک  ةرامالا  کلتب  لمعلا  یلع  ینب  اذاف  ۀلاحم ،

لیلد هلومش - ریامض : عجرم 
ةرامالا کلت  اهدراوم -

لصالا عوضوم  ّکّشلا - وه  و 
یملعلا لیلّدلا  هدوجو -

فّلکملا لعف  هل - همکحب و 
يربک يرغص و  امهنم -
ةراما لمع و  هیف - ناک 

لصا هل - صیصخت 
20 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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ّتیجح رب   ) عامجا مایق  زا  سپ  تئارب ، لصا  دروم  هب  تبـسن  شلومـش  هظحالم  هب  لصا  لیلد  زا  هراما  لـیلد  ندوب  هجو  نم  معا  و  همجرت :
صوصخ مومع و  هراما  لصا و  نایم  هب  تبـسن  هک  نایب  نیا  هب  يررـض  و   ) هدوبن عفان  شدراوم ، نیب  نآ  رابتعا  رد  تواـفت  مدـع  و  هراـما )

. دزاسیمن دراو  تسا  قلطم 
: هکنیا بلطم  حیضوت 

، ّهلدا هنوگ  نیا  دوجو  هک  ارچ  تسا ، تسرد  یملع  ّهلدا  رد  اهنت  یگهدـننکعفر  نیا  تسا و  کـش  ینعی  لـصا  عوضوم  هدـننکعفر  لـیلد ،
. دیامنیم جراخ  ندوب  هیف  كوکشم  زا  ار  هعقاو  مکح 

هب تبـسن  نکل  تسا ، لصا  ود  نیا  عوضوم  هدـننکعفر  یملع ، ّهلدا  لثم  رییخت ، طایتحا و  لصا  ود  هب  تبـسن  هسفنب  یملع  ریغ  لیلد  اـما  و 
مدع لصا  ود  نیا  عوضوم  هک  ارچ   ) دشابیمن یفاک  باحـصتسا ) تئارب و  نوچمه  رگید  لوصا   ) عوضوم عفر  رد  ییاهنت  هچ  ود  نیا  ریغ 

(. دیامن لئاز  ار  یلصا  عوضوم  دناوتیمن  تسا و  نظ  دیفم  یملع  ریغ  هراما  تسا و  ملعلا 
یلـصا ره  عوضوم  دـننک ؛ لئاز  ییاهنت  هب  دـناوتب  دـیاب  هدـعاق  بسح  رب  تسا و  یملع  هچرگا  دراد ، تلالد  هراما  راـبتعا  رب  هک  یلیلد  اـّما 

رابتعا هب  هک  تسا  یمکح  يرهاظ  مکح  زا  دارم  اریز  تسا ، يرهاظ  مکح  هک  لصا  دافم  لثم  تسا ، يرهاظ  مکح  دیفم  اهنت  یلو  دـشاب ،
. تسا هدش  لعج  وا  لعف  يارب  تسا ) تباث  وا  رب  نآ  رد  لهج  ملع و  رابتعا  هب  هک   ) یعقاو مکح  هب  فّلکم  لهج 

دورو هک  تسا  یلعف  رد  هزاجا  تصخر و  دـیفم  یهن » هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیـش  ّلـک  : » مالّـسلا هیلع  ماـما  هدومرف  نیا  هک  روطناـمه  سپ 
تسا و ءیش  نآ  بوجو  دراد  تلالد  ءیش  بوجو  رب  لثملا  یف  هک  یترهش  ّتیجح  رب  هک  یلیلد  نومـضم  انیع  تسین  مولعم  نآ  رد  یهن 

. تسا هدش  عقاو  نونظم  ترهش  هطساو  هب  ای  هدوب و  نونظم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  ءیش )  ) نآ مکح  هدننکنایب 
امّلک ینعی : یناهرب  ياربک  یّنظ و  هیلا  ّيدا  ام  اذهب  ینعی  ینادجو  يارغص  زا  یعرش  مکح  هب  دهتجم  ملع  هک  تسا  هدش  روهشم  هجیتن  رد 

. تسا يرهاظ  مکح  ود  نیا  زا  دافتسم  مکح ، هک  ارچ  دوشیم ، هدافتسا  یّقح  یف  هّللا  مکح  وهف  یّنظ  هیلا  ّيدا 
ترهش ینعی  هدشدای  هراما  لیلد  نومـضم  هدوب و  ۀمرحلا  مولعم  ریغ  لعف  يارب  هحابا  توبث  لصا  دافم  یتقو  قوف ) بلطم  هب  هجوت  اب   ) سپ

. دننکیم ضراعت  مه  اب  ود  نیا  ریزگان  تسا ، ۀمرحلا  نونظم  لعف  يارب  تمرح  توبث 
. میاهداد صیصخت  ار  نآ  اعطق  هدش و  جراخ  لصا  مومع  زا  انب  نیا  رد  میراذگب ، لصا  حرط  ترهش و  هب  ندرک  لمع  رب  ار  انب  رگا  لاح 

21 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ریغل ...  هلومش  رابتعاب  هجو  نم  ّمعا  ةرامالا  کلت  لیلد  نوک  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
: لاکشا اّما  نآ و  هب  خساپ  لاکشا و  کی  هب  دراد  هراشا 

ماع رب  ّصاخ  لیلد  هجیتن  رد  تسا ، قلطم  صوصخ  مومع و  تبـسن  ةراما  لیلد  لصا و  لیلد  نایم  هک  دـیدومن  تابثا  دوخ  ریرقت  اـب  هکنیا 
: هک تسا  نیا  قح  و  دشابیمن ، حیحص  دوشیم  مّدقم 

؟ ارچ تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهتبسن 
رد یملع  ریغ  هراما  رابتعا  هب  دـنکیم  مکح  ینعی : دریگیم ، رب  رد  هدـش  هماقا  نآرب  یملع  ریغ  هراما  هک  ار  يدراوم  مامت  هراما ، لـیلد  - 1

. ریخ ای  دشاب و  لصا  هچ  دراوم  همه 
. هن هک  ای  دشاب  هدوب  نآ  رد  یملع  ریغ  هراما  هچ  ملع ، ریغ  دراوم  همه  رد  نآ  ءارجا  هب  دنکیم  مکح  مه  لصا  لیلد  - 2

تاحجرم هب  دـیاب  عامتجا  هدام  رد  هک : تسا  نیا  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  ناشتبـسن  هک  یلیلد  ود  ناـیم  ضراـعت  مکح  یفرط  زا 
. دز صیصخت  يرگید  هطساو  هب  ار  یکی  هکنیا  هن  درک  ذخا 
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؟ تسیچ قوف  لاکشا  يارخا  ترابع 
: هک تسا  نیا 

هراما هکنیا  هچ  نک  يراج  ار  تئارب  لصا  يرادن ) عقاو  هب  ملع  ینعی :  ) يراد فیلکت  رد  کش  هک  اجکره  دـیوگیم : ام  هب  لصا  لیلد  - 1
. هن ای  دشاب  فالخ  رب  ياهّینظ 
. تسا ماع  لصا  لیلد  نیاربانب 

زا دروم ، هکنیا  زا  معا  دـییامن  لمع  نآ  قبطرب  دـیاب  دـش ، هماقا  ياهّینظ  هراما  کی  هک  ییاج  ره  رد  دـیوگیم : هراـما  ّتیجح  لـیلد  و  - 2
کش ام  هک  تسا  يدراوم  رد  لصالا  لیلد  هیحان  زا  قارتفا  هدام  ینعی : لوصا  ریاس  رد  ءارجا  دراوم  زا  ای  دشاب و  تئارب  لصا  ءارجا  دراوم 

. درادن یضراعم  تئارب  لصا  نایرج  هدوب و  تئارب  لصا  يارجم  اجنیا  تسین ، راک  رد  مه  ياهراما  میراد و  فیلکت  رد 
تمرح رب  هدننکتلالد  باحـصتسا ، نکل  تسا  حابم  لمع  نالف  دـیوگیم : هراما  هک  تسا  ییاج  نآ  ةرامألا  لیلد  هیحان  زا  قارتفا  هدام  و 

. تسین تئارب  لصا  يارجم  اجنیا  تسا ،
تئارب لصا  يارجم  اذـل  و  رهظ ، بوجو  رب  هدـش  هماقا  مه  يدـحاو  ربخ  نکل  هعمج ، ای  رهظ و  بوجو  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  لـثملا : یف 

. دشابیمن
تسا هدش  هماقا  نآ  تمرح  رب  ياهقث  ربخ  نکل  تسا ، تئارب  لصا  يارجم  هک  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش ، دراوم  رد  عامتجا  هدام  اّما : و 

: دیوگیم لصا  لیلد  اجنیا  رد  هک 
22 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

غارـس هب  دـیاب  هک  دـننکیم  ضراعت  هجیتن  رد  دومن . هدافتـسا  هراـما  زا  دـیاب  دـیوگیم : هراـما  لـیلد  دومن و  يراـج  ار  تئارب  لـصا  دـیاب 
. میورب هیجراخ  تاحجرم 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ 
یخرب رد  نکل  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  هراما  لیلد  اب  لـصا  لـیلد  ناـیم  تبـسن  هک  میراد  لوبق  زین  اـم  دـیوگیم  هک : تسا  نیا 

. دننکیم لمع  قلطم  صاخ  ماع و  لثم  هجو ، نم  صوصخ  مومع و  اب  دراوم 
؟ تسا يدراوم  هنوگچ  روکذم  دراوم 

تّجح هراما  هکنیا  رب  تسا  مئاق  عامجا  هک  ارچ  تسا  نینچ  زین  ام  ثحب  دروم  هک  دـشابن ، یقرف  قارتفا  عاـمتجا و  ناـیم  هک  تسا  يدراوم 
بجاو دیدرگ  تّجح  ياهقث  ربخ  یتقو  لثملا : یف  هکنیا  رب  تسا  یهاوگ  دوخ  عامجا  نیا  تسین و  یقرف  هنوگچیه  شدراوم  نایم  تسا و 

. عامتجا هدام  رد  هچ  قارتفا و  هدام  رد  هچ  دسریمن  لصا  هب  تبون  رگید  دوش و  يوریپ  نآ  زا  هک  تسا 
. دنشابیم قلطم  ّصاخ  ماع و  هک  ایوگ  مییامنیم ، مّدقم  لصا  لیلد  رب  ار  نآ  هدرک و  لمع  هراما  لیلد  هب  عامتجا  هدام  رد  هجیتن : رد 

نایب لبق  بلاطم  رد  هچنآ  هب  يررض  هتشادن و  یعفن  امش  يارب  تفرگ  رارق  امش  لالدتـسا  دروم  هک  یهجو  نم  صوصخ  مومع و  نیاربانب 
. دیامنیمن دراو  تسا ) قلطم  صوصخ  مومع و  هراما  لصا و  نایم  تبسن  هک   ) میدومن

؟ تسا هنوگچ  رگید  ریرقت  کی  رد  قوف  بلطم  حیضوت  نایب و 
لیـالد اـی   ) تاراـما مییوگیم : هک  تسا  وحن  نیدـب  دورو  باـب  زا  هن  تسا و  صیـصخت  باـب  زا  لوصا  رب  ّهلدا  مّدـقت  هنوگچ  هکنیا  ناـیب 

: دناعون ود  رب  يداهتجا )
یملع ریغ  تاراما  یملع 2 - تاراما  - 1

: یملع تاراما 
: دش هتفگ  هک  هرتاوتم  رابخا  ینآرق و  صوصن  لثم : دناملع ، دیفم  دوخ  ياّدؤم  هب  تبسن  هک  دنتسه  ياهلدا 
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لوصا عوضوم  ّهلدا ، نیا  مایق  ضحم  هب  هک  ارچ  دـنراد  دورو  تساهنآ ، عوضوم  کش  هک  هیلمع )  ) لوصا هب  تبـسن  تاراـما  زا  هتـسد  نیا 
. دوریم نوریب  ندوب  كوکشم  زا  هعقاو  عفترم و 

: یملع ریغ  تاراما  و 
نیا هک : دوشیم  هتفگ  هک  لوقنم و ....  عامجا  ترهـش ، دحاو ، ربخ  لثم : دنـشابیمن  ملع  دـیفم  دوخ  ياّدؤم  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  ياهلدا 

زا ریغ  يرگید  هیلمع  لوصا  اب  یهاگ  میهدیم و  رارق  شجنـس  دروم  رییختلا  ۀـلاصا  طایتحالا و  ۀـلاصا  لصا  ود  اب  یهاگ  ار  ّهلدا  زا  هتـسد 
. لصا ود  نیا 

23 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هنوگچ  رییخت ) طایتحا و   ) لصا ود  اب  یملع  ریغ  ّهلدا  نیا  ظاحل  شجنس و 

: ینعی دنراد ، لوصا  اب  یملع  ّهلدا  هک  تسا  یتبسن  نامه  لوصا ، اب  یملع ) ریغ  تراما   ) ّهلدا نیا  تبسن 
. دنتسه دراو  روبزم  لصا  ود  هب  تبسن  یملع ) ریغ  تاراما   ) ّهلدا نیا 

؟ ارچ
تّجح هک  يربتعم  هراما  مایق  زا  سپ  هک  تسا  یهیدـب  و  تسا ، ناحجر  مدـع  رییخت  عوضوم  باقع و  لاـمتحا  طاـیتحا ، عوضوم  هک  اریز 

طایتحا ات  دراد  دوجو  یباـقع  لاـمتحا  هن  تّجح ، دوجو  اـب  هک  ارچ  ددرگیم ، عفترم  ناـشعوضوم  لـصا ، ود  نیا  دروم  رد  تسا ، یعرش 
هماقا هراما  ياّدؤم  هب  هک  تسا  نیا  هفیظو  هکلب  دومن ، کّسمت  رییخت  هب  ناوتب  ات  تسا  یقاـب  يدروم  ناـحجر  مدـع  يارب  هن  دـبای و  ققحت 

. مینک لمع  هدش 
؟ تسا هنوگچ  باحصتسا  تئارب و  لیبق  زا  یلوصا  اب  یملع ) ریغ  تاراما   ) ّهلدا نیا  هظحالم  شجنس و  سپ 

زا لیبق  نیا  عوضوم  دـنناوتیمن  ییاـهنت  هب  دـنوشیمن  ملع  ببـس  بجوم  دـنرادن و  ّنظ  زا  شیب  ياهداـفا  یملع  ریغ  تاراـما  هک  اـجنآ  زا 
تاراما تیّجح  طانم  هک  يربتعم  لیلد  کی  هطـساوب  رگا  اذل  و  تسا ، ملعلا  مدع  روبزم  لصا  ود  عوضوم  هک  ارچ  دـنزاس  عفترم  ار  لوصا 

. دشابیم صیصخت  ناونع  هب  ریزگان  میرادب  مّدقم  لصا  رب  ار  لصا  اب  ضراعم  هراما  تسا ،
؟ تسیچ خلا ) ّهنا ....  ّالا  اّیملع  ناک  نا  وهف و  رابتعا  یلع  لاّدلا  لیلّدلا  اّما  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

ّهلدا تفگ : ناوتیم  لاحنیعرد  اّما  دیدومن ، ریرقت  امش  هک  تسا  روطنامه  هلئسم  هچرگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
سپ هک  ارچ  تسا ، دورو  هیلمع )  ) لوصا اب  ناشتبسن  دنتسه ، یملع  ّهلدا  زا  هک  ۀلالدلا  یعطق  رابخا  زا  یخرب  أبن و  هیآ  لثم  تاراما  ّتیجح 

: تفگ ناوتیم  هجیتن  رد  دوشیم ، عفترم  روکذم  لوصا  عوضوم  ّهلدا ، نیا  مایق  زا 
. میوش صیصخت  هب  لئاق  یخرب  هب  تبسن  دورو و  یخرب  هب  تبسن  هکنیا  هن  دنراد ، دورو  لوصا  رب  قلطم  روط  هب  ّهلدا ،

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  بانج  خساپ 
: نکل تسین  يدیدرت  دنتسه  یملع  لیلد  تاراما ، ّتیجح  ّهلدا  هکنیا  رد  هلب  دیامرفیم :

. تسا يرهاظ  مکح  زین  لوصا  دافم  هک  روطنامه  تسا ، يرهاظ  مکح  ّهلدا  نیا  دافم  هک  دش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دیابن  - 1
. دوشیم لعج  نآ  هب  ملع  مدع  دیق  اب  عقاو و  هب  فّلکم  لهج  دروم  رد  هک  تسا  یمکح  نآ  يرهاظ ، مکح  زا  دارم  - 2

24 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مکحلا و كوکـشم  لعف  رد  هزاجا  یهن ،) هیف  دری  یتح  قلطم  ءیـش  لک  ینعی :  ) تئارب لـصا  ّتیجح  رب  لـیلد  داـفم  هک  روطناـمه  سپ :

. تسا نآ  هحابا 
هک ار  یترهش  ياّدؤم  رگید ، ّهلدا  ای  و  کباحصا )» نیب  رهتـشا  امب  ذخ  : » ینعی  ) دراد تلالد  نآ  ّتیجح  ترهـش و  رب  هک  یلیلد  روطنیمه 

. دهدیم رارق  تجح  دراد ، تلالد  یعوضوم  بوجو  رب 
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؟ تسیچ روبزم  لیلد  مسق  ود  رد  تینیع  نیا  هجیتن  لصاح و 
بوجو هک  روطناـمه  دـشاب . کـش  شمکح  رد  هک  تسا  تباـث  یعوضوم  يارب  دوـشیم  هدافتـسا  لـصا  زا  هک  ياهحاـبا  هک : تسا  نیا 

. تسا هدرک  ادیپ  ّنظ  نآ  هب  یّنظ  هراما  قلطم  ای  ترهش و  هطساو  هب  فّلکم  هک  تسا  یعوضوم  يارب  ترهش  زا  لصاح 
اب ضراـعت  رد  هـکلب  هتــشادن ، یتـّیزم  يرگید  رب  کیچـیه  تـهج  نـیا  زا  دـناهدش و  لـعج  مـلع  ریغ  دروـم  رد  مـکح  ود  ره  هجیتـن : رد 

. دنرگیدکی
شرهاظ زا  جورخ  تئارب و  مومع  صیصخت  يانعم  هب  مینک  در  ار  تئارب  لصا  هدرک و  لمع  ترهـش  هب  هک  میراذگب  نیا  رب  ار  انب  رگا  اذل 

. تسا ترهش  هطساو  هب 
؟ تسیچ کلذ )....  حیضوت   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

هب تبـسن  عوضوم و  عفار  لوصا ، زا  یخرب  هب  تبـسن  تسا ، ملع  ریغ  شیاّدؤم  یهاگ  تسا و  ملع  دـیفم  یهاگ  لـیلد  نوچ  هک : تسا  نیا 
. تسا صّصخم  ای  مکاح  یخرب 

؟ تسیچ خلا ) یملعلا ...  لیلدلا  یف  ّحصی  اّمنا   ) زا دارم 
. تسا لوصا  هب  تبسن  یملع  لیلد  ّتیعفار  حوضو  تّحص و 

؟ تسیچ لوصا  رب  لیلد  تیعفار  حوضو  هجو 
دـشاب یعرـش  تالوعجم  زا  هچ  و  یلقع ) رییخت  یلقع و  طایتحا  یلقع ، تئارب  لثم :  ) دـشاب لقع  مکح  هب  هچ  لوصا : ياّدؤم  هک  تسا  نیا 

عوضوم عفار  لوصا و  نیا  رب  دراو  یملع  لیلد  سپ  درادن . نایرج  يارب  ییاج  یملع  لیلد  لباقم  رد  یعرـش ) تئارب  باحـصتسا و  لثم : )
. تساهنآ

؟ دینزب لاثم  اهنآ  عوضوم  تیعفار  لوصا و  رب  لیلد  دورو  نییبت  رد 
: لثملا یف 

. تسا نایبلا  مدع  یلقع  تئارب  عوضوم  - 1
. تسا باقع  لامتحا  طایتحا ، عوضوم  - 2

. تسا رییخت  نیفرط  هب  تبسن  ناحجر  مدع  رییخت  عوضوم  - 3
. تسا صقان  دوجو  هب  ملع  مدع  باحصتسا  عوضوم  - 4

25 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دوجو یکـش  رگید  عقاو  هب  ملع  زا  سپ  هک : اریز  ارچ ؟ دـنوریم ، نیب  زا  هدـش و  عفترم  روکذـم  تاعوضوم  یملع ، لیلد  هماـقا  اـب  لاـح :

. دنبای نایرج  لوصا  نیا  ات  درادن 
؟ دنامیمن یقاب  یکش  لیلد ، ندمآ  اب  ارچ 

. تسا تایهیدب  زا  نآ  رد  کش  اب  يزیچ  هب  ملع  عامتجا  مدع  اریز 
؟ تسیچ ایرهاظ )...  امکح  ّالا  دیفی  ّهنا ال  الا   ) رد بلطم  لصاح 

: هک دوشیم  هتفگ  یمکح  هنوگنآ  رب  يرهاظ  مکح  هک : تسا  نیا 
. هدش لعج  هیلمع  لوصا  دراوم  رد  هک  یمکح  لثم  دشاب  هدش  لعج  كوکشم  عوضوم  يارب  - 1

. فرظ ای  دشاب و  شیارب  دیق  کش ، هکنیا  زا  معا  دشاب ، کش  دروم  شایعقاو  مکح  هک  یعوضوم  رد  دشاب  ياهلوعجم  مکح  - 2
؟ تسیچ مّود  بلطم  رد  میمعت  هجیتن 

. تسناد ود  ره  تاراما  لوصا و  دافم  لماش  ار  يرهاظ  مکح  ناوتیم  میمعت  نیا  اب  هک : تسا  نیا 
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؟ تسیچ خلا ) ۀلاّدلا ...  ةرهشلا  ۀّیجح  یلع   ) رد بلطم  لصاح 
، تسا تّجح  ّنظ  هدافا  رابتعا  هب  یهاگ  یّنظ : هراـما  هک  اـنعم  نیدـب  یعرف  یعرـش و  مکح  تاـبثا  رد  هراـما  ّتیجح  تهج  هب  دراد  هراـشا 

. دننادیم تّجح  ار  نآ  هب  لمع  ملع ، دادسنا  نامز  رد  نویدادسنا  هکنانچ 
: لثم تسا  هدـش  هماـقا  نآ  راـبتعا  رب  یعطق  یعرـش  لـیلد  هک  ارچ  تسا ، ربتعم  هدوب و  ّتیجح  شندوب ، ّنظ  دـیفم  زا  رظنعطق  اـب  یهاـگ  و 

. تسا هدیدرگ  دقعنم  اهنآ  ّتیجح  رب  عامجا  هک  تنس  نآرق و  رهاوظ 
26 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، عفاّرلا ۀـلزنم  اعرـش  لزن  ّهنا  ّالا  لصالا  عوضومل  اعفار  ّیملعلا  لیلّدـلاک  نکی  مل  نا  ةرامالا و  کلت  لیلد  ّنا  قیقحتلا  ّنکل  اذـه و  - 1 نتم :
. یلاعت هللا  ءاش  نإ  حضّتیس  امک  هل  صّصخم  لصالا ال  یلع  مکاح  وهف 

ّۀلدالا دورو  دعب  اهعوضوم  عافتراف  لاغتشالا  ةءاربلا و  یلع  ۀمئاقلا  ۀّیلقعلا  ّۀلدالا  اّما  و  ۀّیعرّـشلا . ّۀلدالا  یلا  ۀبـسّنلاب  ّمتی  اّمنا  کلذ  ّنا  یلع 
. ریغ ّیلقع ال  لصا  وهف  رییّختلا ، اّما  و  رهاظ . وه  امک  لاقعلا  لامتحال  اعفار  اهضاهتنا  نایبلا و  ماقم  یف  اهب  عانتقالا  زاوجل  حضاو ، ۀّیّنّظلا 

ۀهبّشلا مکح  نّمـضت  نا  ّیّلکلا و  یعرفلا  مکحلا  یف  ۀهبّـشلا  مکحل  ۀنّمـضتملا  لوصالا  ۀلاسّرلا ، هذه  یف  مالکلاب  دوصقملا  ّنا  ملعا  و  - 2
: ۀعبرا یف  ةرصحنم  یه  اضیا و  عوضوملا  یف 

ادیفم هنوک  یلع  ءانب  ذا  رابخالا ، نم  هب  دـّبعّتلا  تبث  اّیرهاظ  امکح  هنوک  یلع  ءانب  باحـصتسالا ، رییّختلا و  طایتحالا و  لصا  ةءاربلا و  لصا 
. ّیعقاولا مکحلا  نع  ۀفشاکلا  تارامالا  یف  لخدی  ّنّظلل 

مالکلا عقی  الف  ّلحملا  زواجت  دعب  هیف  ّکش  امیف  عوقولا  ۀـلاصا  ۀّحّـصلا و  ۀـلاصاک  عوضوملا  یف  ۀهبّـشلا  مکحل  ۀصّخـشملا  لوصالا  اّما  و 
. ماقملا اهیضتقت  ۀبسانمب  ّالا  اهیف 

: همجرت

( لوصا هّلدا و  نایم  تبسن  رد  خیش  قیقحت  )

عوضوم عفار  هلزنم  هب  اعرش  نکل  دشابیمن  لصا  عوضوم  عفار  یملع  لیلد  دننام  هچرگا  هراما  لیلد  هک : تسا  نیا  بلطم  قیقحت  اما  و  - 1
صّـصخم نیا  نیا : رب  هوالع  دـش ، دـهاوخ  نشور  يدوز  هب  هچنانچ  نآ ، صّـصخم  هن  تسا و  لصا  رب  مکاح  هجیتن  رد  تسا ، هتفرگ  رارق 

لاغتـشا تئارب و  رب  هک  هیلقع  لوصا  نیا  اّما  هّیلقع . لوصا  هن  تسا و  هیعرـش  لوصا  هب  تبـسن  اهنت  دـشاب - صـصخم  ضرف  هب  رگا  ندوب -
يارب اهنآ  مایق  نایب و  ماقم  رد  ّهلدا  نیا  سفن  هب  افتکا  لیلد  هب  تسا ، نشور  یّنظ  ّهلدا  دورو  زا  دـعب  ناشعوضوم  عاـفترا  دـنوشیم ، هماـقا 

. تسا دورو  دیدرت  نودب  نآ  اب  یّنظ  ّهلدا  تبسن  اذل  تسا و  یلقع  لصا  کی  اهنت  رییخت  اّما  باقع و  لامتحا  عفر 

( ثحب زا  دارم  )

نّمضتم هچرگا  تسا ، یّلک  یعرف  مکح  رد  ههبـش  مکح  نایب  هدنرادربرد  هک  تسا  یلوصا  هلاسر ، نیا  رد  نخـس  زا  ام  دارم  هک  نادب  - 2
، باحـصتسا لصا  رییخت و  لصا  طایتحا ، لصا  تئارب ، لـصا  دـنالصا ، راـهچ  ارـصحنم  لوصا  نیا  و  تسه ، مه  عوضوم  رد  ههبـش  مکح 

. دشاب هدش  تباث  رابخا  بناج  زا  نآ  هب  دّبعت  دشاب و  يرهاظ  مکح  شدافم )  ) زین باحصتسا  هکنیا  رب  ینبم  هتبلا 
، لحم زا  زواجت  زا  سپ  هک  يرما  رد  عوقولا  ۀلاصا  ۀحّصلا و  ۀلاصا  لثم : دنتسه  هّیعوضوم  ههبش  مکح  هدننکنایب  هک  یلوصا  هرابرد  اّما  و 

. دیامن ءاضتقا  ار  نآ  ثحب  ماقم  هکنیا  رگم  دش ، دهاوخن  عقاو  نآ  رد  نخس  دوش ، کش  شماجنا  رد 
27 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: ریامض عجرم  لئاسملا  حیرشت 

ةرامالا کلت  لیلد  ّهنا - ّالا 
ةرامالا کلت  لیلد  مکاح - وهف 

ۀّینّظلا ۀلدالا  اهضاهتنا -
رییّختلا یلقع - لصا  وهف 

ۀنّمضتملا لوصا  ةرصحنم - یه  و 
باحصتسالا و  هنوک - یلع 

باحصتسالا هب - دّبعتلا 
باحصتسالا ادیفم - هنوک 

ۀبسانم اهیضتقی -
. تسا تیمکاح )  ) ندوب صّصخم  کلذ :)  ) رد هیلاراشم 

؟ تسیچ ۀّیعرشلا )...  ۀلدالا  یلا  ۀبسنلاب   ) رد ۀیعرشلا  ّۀلدأ  زا  دارم 
. باحصتسا یعرش و  تئارب  لثم : تسا  یلقن  لیلد  اهنآ  ّتیجح  كردم  طانم و  هک  تسا  یلوصا  دارم 

؟ تسیچ باقعلا )....  لامتحال  اعفار  اهضاهتنا  و   ) زا دوصقم 
ۀلاـصا هب  تبـسن  یّنظ  ّهلدا  ندوـب  دراو  هب  دراد  هراـشا  تفگ : ناوـتیم  تسا  هّینظ  ّهلدا  هب  عـجار  اهـضاهتنا )  ) رد ریمـض  هکنیا  هب  هّجوـت  اـب 

. تسا باقع  لامتحا  شعوضوم  تسا و  یلقع  لصا  کی  هک  طایتحالا 
؟ دوب هچ  خلا ) عانتقالا ...  زاوجل   ) رد خیش  دارم  سپ 

. یلقع تئارب  هب  تبسن  یّنظ  ّهلدا  دورو  هب  تشاد  هراشا 
؟ تسیچ ریغ )...  یلقع ال  لصا  وهف  رییّختلا  اّما  و   ) ترابع زا  دارم 

. تسا مکاح  نآ  هب  تمرح  بوجو و  نایم  رما  نارود  رد  لقع  هک  تسا  يرییخت  نآ  یلقع  رییخت  هک : تسا  نیا 
؟ تسا یتامدقم  هچ  زارحا  رب  فقوتم  یلقع  رییخت  رد  روبزم  مکح 

. حّجرم مدع  حرط ، ناکما  مدع  عمج ، ناکما  مدع 
؟ تسا نآ  عوضوم  عفار  رییخت و  رب  دراو  یملع  ریغ  لیلد  ارچ 

نینچ زین  هیلمع  لوصا  رگید  هب  تبسن  هکنانچنآ  تسا  فرط  نآ  حّجرم  هتـشاد و  قباطت  رییخت  فرط  ود  زا  یکی  اب  یملع  ریغ  لیلد  اریز 
. تسا

28 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ قوف  بلاطم  رد  بلطم  هصالخ 

. دشابیمن رییخت  هب  مکاح  لقع  رگید  یعرش ،) یّنظ  هراما  و   ) یملع ریغ  لیلد  دوجو  اب  هک : تسا  نیا 
؟ تسا جراخ  مالک  دروم  زا  هدومرف ) مکح  نآ  هب  عراش  نیضراعتم  نیربخ  رد  هک  يرییخت   ) یعرش رییخت  ارچ 

. تسا يداهتجا  ّهلدا  یظفل و  لوصا  زا  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  هیلمع  لوصا  ءزج  روبزم  لصا  هک  اریز 
؟ تسیچ خلا ) ۀهبشلا ...  مکحل  ۀنّمضتملا  لوصالا   ) زا دارم 

هک روطنامه  دنتـسه ، یّلک  یعرف  مکح  رد  ههبـش  مکح  هدـنریگربرد  هک  دنتـسه  یلوصا  اجنیا ، رد  اـم  ثحب  دروم  لوصا  هک : تسا  نیا 
. دّلقم هن  دشابیم و  دهتجم  نأش  هک  هّیهقف  ّهلدا  یگنوگچ  تخانش  تفرعم و  رد  افرص  باتک  نیا  رد  ام  نخس 
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؟ دینزب لاثم  روکذم  مالک  نییبت  رد 
: لثم تسا ، یّلک  یعرف  یعرش و  ماکحا  رد  نآ  ّتیجح  باحصتسا ، ثحب  زا  یلصا  دارم  لثملا : یف 

یفن لثم : تسا  هکوکـشم  فیلاـکت  یفن  تئارب ، ثحب  زا  دارم  تسا و  هدـیدرگ  لـئاز  دوخهبدوخ  نآ  ّریغت  هک  یبآ  تساـجن  باحـصتسا 
 ...... اذکه لاله و  تیؤر  ماگنه  اعد  بوجو  بلس  و  زامن ) رد   ) تئارق زا  هدافتسا  بوجو 

؟ تسیچ روکذم  نایب  موهفم 
تبوطر ثدح و  تساجن و  تراهط و  باحـصتسا  لثم : دوشیم  دّلقم  دهتجم و  نایم  كرتشم  ماکحا  یخرب  زا  نخـس  رگا  هک : تسا  نیا 

. دیآیم شیپ  ثحابم  رد  هک  تسا  یتبسانم  رطاخ  هب  و .... 
؟ تسیچ ۀعبرا )...  یف  ةرصحنم  یه  و   ) زا دارم 

. باحصتسا رییخت و  طایتحا ، تئارب ، لصا  لثم : تسا  هیلک  هّیعرف  ماکحا  رد  يراج  لوصا 
؟ تسا يرصح  هنوگچ  روبزم  رصح 

. درادن دوجو  يرگید  لصا  لوصا ، نیا  زا  ریغ  اذلف  تسا  یلقع  رصح 
دی و هدعاق  لثم : يدعاوق  دنراد و  تلالد  لیلد  مکح  مدع  رب  هک  لیلدلا  مدع  هحابالا و  ۀلاصا  ةراهطلا و  ۀلاصا  نوچ  هک  دوش  لاکشا  رگا 
رد يراج  لوصا  اذل  دوشیم و  هدافتسا  اهنآ  زا  کش  دروم  رد  هک  دنتسه  یلوصا  زا  زین  ۀحّصلا ، ۀلاصا  هعرق و  هدعاق  غارف و  زا  دعب  کش 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دشاب  لصا  راهچ  نیا  رد  رصحنم  دناوتیمن  هّیمکح  تاهبش 
: مییوگیم خساپ  رد 

. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  هب  ةراهطلا  ۀلاصا  لآم  - 1
29 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دنـشابن حجار  رگا  و  دنتـسین ، لصا  رگید  هدوب و  لقتـسم  ریغ  دنـشاب ، هعبرا  لوصا  زا  یکی  هب  عجار  رگا  لیلدلا  مدع  ۀحابالا و  ۀـلاصا  - 2
. درادن دوجو  اهنآ  رابتعا  رب  یلیلد 

ام ثحب  دروم  هک  هّیلک  هّیمکح  تاهبـش  رد  هن  دوشیم و  هدافتـسا  یئزج  ماکحا  تاعوضوم و  رد  اـهنت  دـعاوق ، رگید  دـی و  هدـعاق  زا  - 3
. دنشابیم

؟ تسیچ ثحب  دروم  نتم  رد  یلک  روط  هب  خیش  بلطم  لصاح 
: لوصا رب  ّهلدا  مّدقت  هک : تسا  نیا 

. تسا دورو  باب  زا  هیملع  هّیداهتجا  ّهلدا  هب  تبسن  - 1
. تسا تموکح  باب  زا  دراوم  یخرب  رد  دورو و  باب  زا  دراوم  یخرب  رد  هّینظ ، هّیداهتجا  ّهلدا  هب  تبسن  - 2

؟ تسا تموکح  باب  زا  دراوم  یخرب  رد  دورو و  باب  زا  دراوم  یخرب  رد  دومرف : مود  مسق  رد  لوصا  رب  ّهلدا  مّدقت  رد  ارچ 
: دنامسق دنچ  رب  هّیلمع  لوصا  هکنوچ 

. باحصتسا لثم : دنراد  یعرش  هناوتشپ  یخرب 100 % - 1
. تسا لقع  نآ  هب  مکاح  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  هک  رییخت ، لثم : دنراد  یلقع  هناوتشپ  یخرب 100 % - 2

مکح رگید  یطانم  يور  عرـش  كـالم و  کـی  يور  لـقع  یهتنم  طاـیتحا ، تئارب و  لـصا  لـثم : یعرـش  مه  دنتـسه  یلقع  مه  یخرب  - 3
. دنیامنیم

؟ تسیچ يدنبمیسقت  نیا  رد  بلطم  لصاح 
نیب زا  لوصا  نیا  عوضوم  دـمآ  هک  لـیلد  ینعی : تسا  دورو  باـب  زا  لوصا  رب  ّهلدا  مّدـقت  زین  هیلقع  هّیلمع  لوصا  هب  تبـسن  هک : تسا  نیا 
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. دوریم
؟ دینک نییبت  الصفم  ار  بلطم  هدز و  لاثم  روکذم  خساپ  نییبت  تهج 

: لثملا یف 
ینایب هعقاو  کی  اب  هطبار  رد  هک  ینامز  ات  ینعی : نایبلا  مدع  عفترا  نایبلا  ءاج  اذا  نکل  تسا ، نایبلا  مدع  یلقع ،) تئارب   ) لصا عوضوم  - 1
یقاب روبزم  لصا  نایرج  تهج  یعوضوم  هدـش و  قّقحم  نایب  يداهتجا  یلیلد  ندـمآ  اب  اّما  میدازآ  نآ  هب  لمع  رد  هدیـسرن  ام  هب  عراش  زا 

. دنامیمن
هک يدراوم  رد  ینعی : دوشیم  عفترم  لاـمتحا  نمؤم ، کـی  ندیـسر  اـب  نکل  تسا ، باـقع  لاـمتحا  یلقع ،) طاـیتحا   ) لـصا عوـضوم  - 2

نمیا دومرف : دراوم  نیا  زا  یخرب  رد  عراش  دوخ  رگا  نکل  دومن ، طاـیتحا  دـیاب  ـالقع  تسین  دوجوم  مه  ینمؤم  دوریم و  باـقع  لاـمتحا 
. دوریم نایم  زا  مه  باقع ) لامتحا  : ) ینعی یلقع ) طایتحا   ) عوضوم درادن ، لابند  هب  یباقع  هک  سرتن  لمع  نالف  باکترا  زا  شاب و 

30 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیب زا  ناحجرلا ) مدـع  ینعی :  ) لـصالا عوضوم  عراـش ، زا  یناـیب  ندیـسر  اـب  نکل  تسا ، ناـحجرلا  مدـع  یلقع ، رییخت  لـصا  عوضوم  - 3

. دوریم
یکی هک  میتسه  ّریخم  میدش ، ّریحتم  فرط  ود  نایم  یناحجر  هنوگره  دوبن  لیلد  هب  هتفرگ و  رارق  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  یتقو  ینعی :

. مینک لمع  نآ  هب  ذخا و  ار  فرط  ود  زا 
، رییخت لصا  عوضوم  هجیتن : رد  دـیآیم ، ناحجر  هتفر و  ناحجرلا  مدـع  دـسرب ، سّدـقم  عراش  هیحاـن  زا  یناـیب  دروم  نیمه  رد  رگا  لاـح 

. دورولا ینعم  اذه  ددرگیم و  یفتنم 
؟ هچ ینعی  تسا  تموکح  باب  زا  هیعرش  هیلمع  لوصا  هب  تبسن  لوصا ، رب  ّهلدا  مّدقت  دومرف : هکنیا 

باب زا  هن  نکل  دـنکیم . قییـضت  ار  عوضوم  هرئاد  يرادـقم  هدرک و  فّرـصت  لصا  لیلد  عوضوم  رد  هراما  لـیلد  يداـهتجا و  لـیلد  ینعی :
. تسا یقاب  اجنیا  رد  نکل  تسا ، یفتنم  عوضوم  دورو ، رد  نوچ  دورو ،

؟ دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  تسا  هنوگچ  ریخا  بلطم  نایب 
: مییوگب هک  تسا  وحن  نیدب 

. تسا ملعلا  مدع  کش و  باحصتسا ، یعرش و  طایتحا  تئارب ، لصا  عوضوم 
: رهاظلا یلع  وت  هفیظو  يرادن  عقاو  هب  ملع  هک  ینامز  ات  دیوگیم : ام  هب  لصا  لیلد  ینعی :

. تسا طایتحا  هب ، فّلکم  رد  کش  رد  - 1
هتـشاد عقاو  هب  ّنظ  هچ  تسا . باحـصتسا  هقباس ، تلاح  ندوب  تروص  رد  تسا و  تئارب  هقباـس ، تلاـح  دوبن  فیلکت و  رد  کـش  رد  - 2

. هن ای  یشاب 
؟ تسا هنوگچ  لوصا  نیا  عوضوم  قییضت  هراما و  تیمکاح  دییوگب  لاح 

: هک تسانعم  نیدب  ۀقثلا  قدص  ای  لداعلا  قدص  دیوگیم : هراما  لیلد  یتقو  هک : تسا  نیا 
زا مه  ةربتعملا  ةرامالا  دنع  ینکیمن ، هدافتسا  لصا  زا  رگید  ملع ، دوجو  اب  هکيروطنامه  سپ  تسا ، ملع  هلزنم  لزان  هقث  ای  لداع و  ربخ 
اذه دنکیم و  ادیپ  صاصتخا  هّینظ  هراما  دوبن  ملع و  دوبن  دراوم  هب  هدش و  رتکچوک  لصالا  عوضوم  تروص : نیا  رد  نکن . هدافتـسا  لصا 

. ۀموکحلا ینعم 
31 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نا ال اّما  هیلع و  قباّسلا  نیقیلا  هیف  اظوحلم  نوکی  نا  اّما  ّکّشلا  مکح  ّنال  ّیلقع ، ۀعبرا  لوصالا  یف  هابتشالا  دراوم  راصحنا  ّنا  ّمث  - 1 نتم :
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ما ال و انکمم  هیف  طایتحالا  نوکی  نا  اّما  یناّثلا  باحصتسالا و  دروم  وه  لّوالا  ظحلی و  مل  ناک و  ما  هیلع  قباس  نیقی  نکی  مل  ءاوس  نوکی 
لّوالا ّلدـی و  نا ال  اّما  لوهجملا و  عقاولا  ۀـفلاخمب  باقعلا  توبث  یلع  یلقن  وا  ّیلقع  لـیلد  ّلدـی  نا  اـّما  لّوـالا  رییّختلا و  دروم  وه  یناـّثلا 

. ةءاربلا دروم  یناّثلا  طایتحالا و  دروم 
ۀیقابلا ۀثالّثلا  رادم  ۀنّقیتملا و  ۀقباّسلا  ۀلاحلا  ۀـظحالم  باحـصتسالا  یف  طانملا  ّنال  لخادـتت ، دـق  لوصالا  دراوم  ّنا  انرکذ  اّمم  رهظ  دـق  و 

. ةدوجوم تناک  نا  اهتظحالم و  مدع  یلع 
: نیماقم یف  هعابشاب  لصحی  ۀعبرالا  لوصالا  یف  مالکلا  مامت  ّنا  ّمث  - 2

ۀلاحلا ۀظحالمب  همکح  یناّثلا : ۀـثالّثلا . لوصالا  یلا  عجاّرلا  ۀـقباّسلا  ۀـلاحلا  ۀـظحالم  نود  نم  یعقاولا  مکحلا  یف  ّکّشلا  مکح  امهدـحا :
. باحصتسالا وه  ۀقباّسلا و 

: همجرت

( هیلمع لوصا  یلقع  رصح  )

رارق رظن  دروم  نآرب  قباـس  نیقی  اـی  کـش ، مکح  رد  هک  ارچ  تسا ، یلقع  هناـگراهچ ، لوصا  رد  هابتـشا  دراوـم  رـصح  هک ) نادـب   ) سپس
هتفرگن رارق  رظن  دروم  یلو  هدوب ، مه ) رگا   ) ای هدوبن و  کش  زا  لبق  ینیقی  اساسا  هکنیا  زا  معا  دریگیمن ، رارق  ظاـحل  دروم  اـی  دریگیم و 

رد طایتحا  ای  تسین ،) ظوحلم  قباس  نیقی  هک   ) مّود ضرف  و  تسا . باحـصتسا  يارجم  دوشیم ) ظاحل  قباـس  نیقی  هک   ) لّوا ضرف  تسا .
لیلد اـی  تسا  هنوگ  ود  رب  مه  لّوا  ضرف  تسا . رییخت  يارجم  تسین ،) نکمم  نآ  رد  طاـیتحا  هک   ) یمود نیا )  ) و هن ، اـی  تسا  نکمم  نآ 

يارجم دراد  رگا  درادـن . دوجو  یلیلد  نینچ  ای  دراد و  دوجو  لوهجم ، عقاو  اب  تفلاخم  رطاـخ ) هب   ) باـقع توبث  رب  تلـالد  یلقن  یلقع و 
. تسا تئارب  يارجم  درادن  رگا  تسا و  طایتحا 

( رگیدکی اب  لوصا  دراوم  لخادت  )

باحـصتسا رد  كالم  هک  ارچ  دـنیامنیم ، لخادـت  مه  اب  یهاـگ  لوصا  دراوم  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  لوصا  رـصح  ناـیب  رد  هچنآ  زا 
. دشاب دوجوم  روبزم  تلاح  هچرگا  تسا ، هقباس  تلاح  نآ  ظاحل  مدع  رب  رگید  لصا  هس  رد  تسا و  نقیتم  قباس  تلاح  ظاحل 

: دوشیم لصاح  ماقم  ود  رد  ثحب  اب  هناگراهچ  لوصا  رد  نخس  ّتیمامت  هک ) نادب   ) سپس
طاـیتحا و تئارب ،  ) هناـگهس لوـصا  هـب  دراد  تـشگرب  نآ ) ثـحب   ) هـک هقباـس  تلاـح  هظحـالم  نودـب  عـقاو  مـکح  رد  کـش  مـکح  - 1

( باحصتسا
. تسا باحصتسا  يارجم  هک  هقباس  تلاح  رابتعا  هب  کش  مکح  - 2

32 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روکذم  ترابع  زا  خیش  دارم  یلک  لوط  هب 
: تسا هتکن  ود  هب  هراشا 

. تسا یلقع  رصح  کی  هناگراهچ  لوصا  رد  روبزم  لوصا  رصح  هکنیا  - 1
. دنکیم لخادت  مه  اب  لوصا  نیا  زا  دروم  هس  ای  ود  یهاگ  هکنیا  - 2

؟ تسیچ هیمکح  تاهبش  زا  دارم 
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لامعتـسا ایآ  هکنیا : لثم  درادـن  یّـصاخ  باب  هب  صاصتخا  هک  دـشاب  یهلا  یّلک  یعرف  یعرـش و  مکح  کی  رد  هابتـشا  هک  تسا  يدراوم 
 .... و هن ؟ ای  تسا  مارح  مالسا  رد  انغ  ایآ  هکنیا : اذکه  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هماقا  ایآ  و  مارح ؟ ای  تسا  لالح  مالسا  رد  نوتوت 

؟ تسا ياههبش  هنوگچ  هّیعوضوم  ههبش 
طبترم جراـخ  ملاـع  رد  یئزج  نّیعم  عوضوم  کـی  هب  هک  تسا  یئزج  یعرف  یعرـش و  مکح  کـی  رد  هابتـشا  هک  تسا  يدراوم  اـی  دروم 

؟ كاپ ای  تسا  سجن  بآ ؟ ای  تسا  لوب  تسام  لباقم  رد  هک  نیعم  یجراـخ  عیاـم  نآ  هک  مینادیمن  لـثملا : یف  درادـن . تیّلک  دوشیم و 
 ..... اذکه و  هتیم ؟ ای  تسا  یّکذم  حوبذم  ناویح  نیا 

؟ تسیچ لّوا  ماقم  رد  نخس 
: تسا عضوم  ود  رد 

. تسا تئارب  ثحب  ّلحم  هک  هیعوضوم  هچ  دشاب و  هیمکح  کش  هچ  فیلکت ، سفن  رد  کش  مکح  - 1
زا ثحب  لحم  اجنیا  هیعوضوم و  هچ  دـشاب و  هیمکح  ههبـش  هچ  تسا  مولعم  فیلکت  سفن  هکیلاحرد  فیلکت  ّقلعتم  رد  کـش  مکح  - 2

. تسا طایتحا  رییخت و 
؟ دراد دوجو  هیعوضوم  هیمکح و  تاهبش  نایم  یتوافت  هچ 

هعجارم دیاب  فرع  هب  ههبـش  عفر  يارب  هیعوضوم ، تاهبـش  رد  نکل  مینک ، هعجارم  عراش  هب  دیاب  ههبـش  عفر  يارب  هیمکح ، تاهبـش  رد  - 1
. مینک

. دنایئزج هیعوضوم  تاهبش  رد  نکل  دنتسه ، یلک  ود  ره  هیمکح  تاهبش  رد  عوضوم  مکح و  - 2
. دنتسه هیجراخ  روما  هیعوضوم : تاهبش  رد  تسا و  صوصن  ضراعت  ای  لامجا و  ای  نادقف  ای  هیمکح : تاهبش  رد  ههبش  اشنم  - 3

؟ دنتسه هیمکح  تاهبش  صوصخم  کیمادک  هیعوضوم و  تاهبش  هب  صوصخم  هیلمع  لوصا  زا  کیمادک 
. دنوشیمن يراج  هیمکح  تاهبش  رد  دنتسه و  هیعوضوم  تاهبش  هب  صوصخم  هیلمع ، لوصا  زا  یخرب  - 1

33 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 .... قوس و هدعاق  دی و  هدعاق  ای  ۀیکزتلا  مدع  ۀلاصا  لثم : تسا و  يراج  نالطبلا  ۀّحصلا و  یف  کشلا  دنع  هک  ۀّحصلا  ۀلاصا  لثم :

. باحصتسا رییخت و  طایتحا ، تئارب ، لصا  لثم : دنوشیم  يراج  ماکحا  رد  مه  تاعوضوم و  رد  مه  هّیلمع  لوصا  زا  یخرب  - 2
ای هیعوضوم  تسا  تاهبـش  زا  کـی  مادـک  رد  هدـنوشيراج  لوصا  زا  ثحب  یلوصا ، ملاـع  یلـصا  دوصقم  قوف ، يدنبمیـسقت  هب  هجوت  اـب 

؟ هیمکح
. تسا تاهبش  يرس  نیا  رد  هدنوشيراج  لوصا  نایب  هیمکح و  تاهبش  عضو  ندومن  نشور  یلوصا  دنمشناد  یلصا  دارم 

نآ زا  یتبحـص  هچنانچ  تسین و  یلوصا  دنمـشناد  یلـصا  دوصقم  هّیعوضوم  ههبـش  مکح  نایب  تاعوضوم و  رد  هیراج  لوصا  زا  ثحب  اما 
. تسا تبسانم ) يور  زا  ینعی   ) يدارطتسا دیآ  شیپ 

؟ دشابیم هچ  تسین  یلوصا  یلصا  دوصقم  هبش  مکح  نایب  تاعوضوم و  رد  دیاب  لوصا  زا  ثحب  هکنیا  ّرس 
نکل دوشیم . عقاو  یلک  یعرش  مکح  طابنتسا  قیرط  رد  اهنآ  هجیتن  هک  ینیناوق  دعاوق و  زا  دنکیم  ثحب  یلوصا  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

. یلوصا هن  تسا  هیقف  هفیظو  هطیح  رد  هّصاخ  ماکحا  هیئزج و  دعاوق  زا  ثحب 
؟ تسا رما  راهچ  رد  رصحنم  هّیلمع  لوصا  مامت  يراجم  ارچ 

: کش دراوم  رد  نوچ 
هب هداد و  رابتعا  هدومن و  ظاحل  ار  هقباس  تلاح  نآ  عراش  مکح  ماقم  رد  هک  تسا  ینیقی  هقباس  تلاح  ياراد  اهکش  هک  تسا  نیا  اـی  - 1

. تسا باحصتسا  يارجم  مسق  هک  تسا  هدومن  مکح  نآ ، ظاحل 
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هدرکن هجوت  نآ  هب  مکح  رودـص  ماقم  رد  عراش  دراد ، رگا  اـی  تسا ) ییادـتبا   ) درادـن ینیقی  هقباـس  تلاـح  اـهکش  هک  تسا  نیا  اـی  - 2
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دوخ  یضتقم  رد  کش  لاح  یضتقم . رد  کش  لثم : تسا .

. هعمج رهظ و  نایم  عمج  لثم : تسا  نکمم  يدراوم  نینچ  رد  طایتحا  هک  تسا  نیا  ای  فلا :
. تسین نکمم  يدراوم  نینچ  رد  طایتحا  هک  تسا  نیا  ای  ب :

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  لوا  مسق 
رفیک یتفیب  عقاو  فالخ  رد  رگا  تسا و  تبوقع  لامتحا  اجنیا  رد  هکنیا  رب  هدومن  تلالد  یلقن  ای  یلقع  لیلد  کـی  هک  تسا  نیا  اـی  فلا :

. يوشیم
. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  يارجم  لصا  نیا  هک  تسین  راک  رد  لیلد  نینچ  ای  ب :

. تسا رییختلا  ۀلاصا  يارجم  تسین ، نکمم  طایتحا  نآ  رد  هک  مّود : مّسق  اما  و 
. حرش نآ  هحفص 12  ینیئان  ققحم  نایب 

35 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا مسق  هس  رب  دوخ  هیودب  ههبش  نیا  هک  میراد  بلطم  هس  فیلکت  رد  کش 

تمرح لامتحا  ههبش  فرط  کی  هشیمه  هک  هن  ای  تسا  مارح  نوتوت  برش  الثم : لمع  نالف  ایآ  هک  مینادیمن  ینعی  هّیمیرحت : تاهبـش  - 1
. تسا بابحتسا ) تهارک ، هحابا ،  ) ماکحا ریاس  زا  بوجو  ریغ  لامتحا  رگید  فرط  و 

لامتحا ههبـش  فرط  کی  هشیمه  هک  ریخ  ای  تسا  بجاو  ایآ  زاـمن  رد  هماـقا  لـثم : لـمع  نـالف  اـیآ  مینادیمن  ینعی  هّیبوجو : تاهبـش  - 2
. تسا بابحتسا ) تهارک ، هحابا ،  ) ماکحا زا  تمرح  ریغ  لامتحا  رگید  فرط  بوجو و 

فرط بوجو و  ههبـش ، فرط  کی  هشیمه  هک  مارح  اـی  تسا  بجاو  مالـسا  رد  لـمع  نـالف  مینادیمن  ینعی  نیروذـحملا : نیب  نارود  - 3
. تسا مارح  نآ  رگید 

هک نوتوت  برـش  لثم : تسا  یلک  یعرـش  مکح  ياراد  هک  تسا  یلک  لعف  کـی  فیلکت  قلعتم  هک  تسا  نیا  اـی  فیلکت  لـصا  رد  کـش 
هک هن  ای  تسا  بجاو  میراد  کش  هک  لالهلا  ۀیؤر  دـنع  اعد  ای  تسا  یلک  ود  ره  مکح  مه  عوضوم و  مه  هک  میراد  نآ  تمرح  رد  کش 

. تسا صن  ضراعت  یهاگ  صن و  لامجا  یهاگ  تسا و  صن  نادقف  یهاگ  ههبش  ماسقا  زا  مسق  نیا  رد 
. بآ ای  تسا  بارش  یجراخ  عیام  نیا  مینادیمن  هکنیا  لثم : تسا  یئزج  مکح  ياراد  یئزج و  لعف  کی  فیلکت  قلعتم  هک  تسا  نیا  ای 

. تسا هدش  هبتشم  ام  رب  رما  دناهیبش و  مارح  عیام  اب  لالح  عیام  هکنیا  لثملا : یف  تسا  هیجراخ  روما  ههبش ، مود  مسق  رد 
؟ تسیچ نیماقم ) یف  هعابشاب  لصحی  ۀعبرالا  لوصالا  یف  مالکلا  نا  مث   ) رد بلطم  لصاح 

. دهدیم رارق  ماقم  ود  رد  هعبرا  لوصا  نوماریپ  ار  نخس  هدش و  یلصا  ثحب  دراو  هک : تسا  نیا 
رد هک  تسا ، رییخت  طایتحا و  تئارب ، لصا  هس  زا  یکی  يارجم  هک  هقباس ، تلاح  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تسا  کش  مکح  نایب  لوا : ماـقم 
هک هقباس ، تلاح  ظاحل  تروص  رد  تسا  یعقاو  مکح  رد  کش  لمعلاروتـسد  نایب  مود : ماـقم  دوشیم . تبحـص  لوصا  نیا  زا  ماـقم  نیا 

. تسا باحصتسا  يارجم  اجنیا 
36 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لّوألا ماقملا  اّمأ  نتم :
( ۀقباسلا ۀلاحلا  ۀظحالم  نود  نم  ّیعقاولا  مکحلا  یف  ّکشلا  مکح  وه  (و 

نیب دّدرملا  فیلکتلاک  هسنج ، ملع  نإ  مازلإلا و  نم  ّصاخلا  عونلا  وه  و  فیلکتلا ، سفن  یف  اّمإ  ّکشلا  ّنأل  نیعـضوم ، یف  هیف  مالکلا  عقیف 
. میرحتلا بوجولا و 
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نیب دّدرت  ۀتئاف و  بوجو  ملع  وأ  ۀعمجلا ، رهظلاب و  هقّلعت  نیب  ّکش  ءیش و  بوجو  ملع  اذإ  امک  هسفنب ، ملعلا  عم  فیلکتلا  ّقلعتم  یف  اّمإ  و 
. برغملا رهظلا و 

ریغب هبتـشم  میرحت  اـّمإ  هیف  كوکـشملا  فیلکتلا  ّنـأل  بلاـطم ، یف  هیف  مـالکلا  عقی  فیلکتلا ) سفن  یف  ّکـشلا  وه  و   ) لّوـألا عـضوملا  و 
اّمإ هریغب و  هبتـشم  باجیإ  اّمإ  هیف  كوکـشملا  فیلکتلا  ّنأل   ) بوجولاب هبتـشم  میرحت  اّمإ  و  میرحتلا ، ریغب  هبتـشم  بوجو  اـّمإ  و  بوجولا ،

. ةریثک هابتشالا  روص  و  کلذک ) میرحت 
هورکملا ّبحتـسملل و  هلومـش  ضرف  ولف  هب ، طایتحالا  ةءاربلا و  یف  فالخلا  صاصتخا  وأ  مازلـإلاب  فیلکتلا  صاـصتخا  یلع  ّینبم  اذـه  و 

. ناونعلا میمعت  یلا  ۀجاح  الف  مارحلا ، بجاولا و  نم  امهلاح  رهظی 
: كوکشملا فیلکتلا  ّقلعتم  ّمث 

یف كوکـشملا  لالهلا  ۀیؤر  دنع  ءاعدلا  و  هتمرح ، یف  كوکـشملا  نتتلا  برـشک  ّیّلکلا ، ّیعرـشلا  مکحلل  اقّلعتم  اّیّلک  العف  نوکی  نأ  اّمإ 
. هبوجو

. ارمخ هنوک  لمتحملا  عئاملا  اذه  برشک  ّیئزجلا ، مکحلل  اقّلعتم  اّیئزج  العف  نوکی  نأ  اّمإ  و 
. ۀّیجراخلا رومالا  هابتشا  یناثلا  مسقلا  یف  ّکشلا  أشنم  و 

یَّتَح یلاعت  هلوق  یف  رمألا  نارودک  ّصنلا ، لامجإ  نوکی  نأ  اّمإ  و  نتتلا ، برـش  ۀـلأسمک  ۀـلأسملا ، یف  ّصنلا  مدـع  اّمإ  لّوألا  یف  هؤشنم  و 
ماکحا حیضوت  و  تاءارقلا . رتاوت  یلع  ءانب  ةروکذملا  ۀیآلا  هنم  نیّـصنلا و  ضراعت  نوکی  نا  اّما  الثم و  فیفختلا  دیدشتلا و  نیب  [ 2] َنْرُهْطَی

. بلاطم نمض  یف  ماسقالا  هذه 
. ۀیقابلا ۀثالّثلا  ماکحالا  نم  بوجولا  ریغ  ۀمرحلا و  نیب  رمالا  نارود  لّوالا :

. میرّحتلا ریغ  بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  یناّثلا :
. میرّحتلا بوجولا و  نیب  رمالا  نارود  ثلاثلا :

37 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لّوا ماقم  اّما  و  همجرت :

، دوشیم عقاو  عضوم  ود  رد  زین  لّوا  ماقم  رد  نخـس  سپ  هقباـس ) تلاـح  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یعقاو  مکح  رد  تسا  کـش  مکح  نآ  (و 
: کش اریز 

. میرحت بوجو و  نایم  دّدرم  فیلکت  لثم : دشاب . مولعم  فیلکت  سنج  هچرگا  تسا ، مازلا  زا  ّصاخ  عون  نآ  تسا و  فیلکت  سفن  رد  ای 
: هک یتقو  لثم  هیعوضوم ) هچ  دشاب و  هّیمکح  کش  نیا  هچ   ) فیلکت سفن  ندوب  مولعم  اب  تسا  فیلکت  ّقلعتم  رد  ای  و 

. هعمج هب  ای  هتفرگ  ّقلعت  رهظ  هب  بوجو  نیا  هک  دوش  کش  یلو  دشاب  مولعم  ءیش  بوجو  - 1
بلطم دنچ  رد  لّوا  عضوم  رد  نخس  اّما  برغم  رهظ و  نایم  دشاب  دّدرم  هدش  توف  زامن  یلو  دوش ، هتسناد  ياهدشتوف  زامن  بوجو  ای  - 2

: كوکشم فیلکت  اریز  تسا ،
رایـسب هابتـشا  روص  تسا و  بوجو  هب  هبتـشم  میرحت ، ای  تسا و  میرحت  ریغ  هب  هبتـشم  بوجو ، اـی  تسا ، بوجو  ریغ  هب  هبتـشم  میرحت ، اـی 

فالتخا ای  و  تسا ، مارح ) بوجو و   ) تاّیمازلا رد  طقف  فیلکت  هکنیا  رب  تسا  ینبم  روکذـم ) بلطم  هس  هب  بلاـطم  رـصح   ) نیا و  تسا .
مکح ظاحل  زا  ود  نیا  لاح  دوش ، ضرف  هورکم  بحتسم و  رب  فیلکت  لومـش  رگا  اذل  دشاب . هتـشاد  صاصتخا  نآ  هب  طایتحا  تئارب و  رد 

(. دوش لماش  زین  ار  تاّیمازلا  ریغ  ات   ) تسین ناونع  میمعت  هب  يزاین  هجیتن  رد  دوشیم  رهاظ  مارح  بجاو و 

( هّیعوضوم هّیمکح و  ههبش  )
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: كوکشم فیلکت  ّقلعتم  سپس :
رد هک  هام  لّوا  ءاعد  ای  و  دشاب ، کش  شتمرح  رد  هک  نوتوت  برـش  لثم : دشابیم  یّلک  یعرـش  مکح  هب  ّقلعتم  هک  تسا  یّلک  لعف  ای  - 1

. تسا کش  شبوجو 
رد کش  أشنم  دـشاب . رمخ  دراد  لامتحا  هک  عیام  نیا  یندیـشون  لثم : دـشابیم  یئزج  یعرـش  مکح  ّقلعتم  هک  تسا  یئزج  لـعف  اـی  و  - 2

ّصن لامجا  زا  ای  نوتوت و  برـش  لثم : تسا ، هلئـسم  رد  ّصن  مدع  زا  ای  لّوا : مسق  رد  کش  أشنم  و  تسا . یجراخ  روما  هابتـشا  مود : مسق 
باسح هب  لیبق  نیمه  زا  و  تسا ، ّصن  ود  ضراعت  زا  ای  نآ و  فیفخت  و  ءاط )  ) دیدشت نیب  َنْرُهْطَی  یَّتَح  هیآ  رد  رما  نارود  لثم : دـشابیم 

. دمآ دهاوخ  لیذ  بلطم  هس  نمض  رد  ماسقا  نیا  ماکحا  حیضوت  و  میشاب ، لئاق  تاءارق  رتاوت  هب  هکنیا  رب  انب  روکذم  هیآ  دیآیم .
. رگید مکح  هس  زا  بوجو  ریغ  تمرح و  نیب  رما  نارود  - 1

. تمرح ریغ  بوجو و  نیب  رما  نارود  - 2
. تمرح بوجو و  نیب  رما  نارود  - 3

38 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) نیعضوم ....  یف  هیف  مالکلا  عقیف   ) ترابع زا  دارم 
. دوشیم عقاو  عضوم  ود  رد  زین  لّوا  ماقم  رد  نخس  هک : تسا  نیا 

لـصا ود  زا  یکی  يارجم  عضوم ، نیا  هک  هیعوضوم ، ای  دـشاب و  هّیمکح  کـش ، هکنآ  زا  معا  تسا  فیلکت  سفن  رد  کـش  هک  اـجنآ  - 1
. تسا رییخت  ای  تئارب و 

مولعم دـشاب  تمرح  ای  بوجو  هک  فیلکت  عون  نینچمه  دـشاب و  مازلا  هک  فیلکت  سفن  تسا و  فیلکت  ّقلعتم  رد  ام  کـش  هک  اـجنآ  - 2
ّقلعت رهظ  هب  بوجو  نیا  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  تسا ، راک  رد  بوجو  هک  مینادیم  ینعی : هّیعوضوم  هچ  دشاب و  هیمکح  کش  هچ  تسا ،

. تسا طایتحا  لصا  يارجم  ّلحم و  عضوم  نیا  هک  هعمج  ای  هتفرگ و 
؟ تسیچ قوف  ترابع  رد  فیلکت ) سفن   ) زا دارم 

رد نکل  دنادیم و  ار  فیلکت  سنج  صخش  رگید : ترابع  هب  تسا  هکوکشم  تمرح  ای  كوکشم و  بوجو  لثم : فیلکت  زا  یّصاخ  عون 
یتـمرح اـی  تسا و  یبوـجو  مازلا ، عوـن  هک  دـنادیمن  نکل  تسوا ، هّجوـتم  عراـش  بناـج  زا  یمازلا  دـنادیم  ینعی : دراد ، کـش  نآ  عوـن 

( رییّختلا ۀلاصا   ) يارجم اجنیا  هک  تسا  كوکـشم  مکح  عون  یلو  تسا  ملـسم  مازلا  لصا  تمرح  بوجو و  نایم  نارود  رد  هک  روطنامه 
. تسا

ای هن و  ای  تسا  بجاو  لمع  نالف  مینادیمن  هک  هیئادـتبا  تاهبـش  لثم : تسین ، مولعم  کیچـیه  نآ ، سنج  هن  فیلکت و  عون  هن  هکنیا  ای  و 
. تسا رییخت  ای  تئارب و  لصا  يارجم  دراوم  هنوگنیا  هک  هن ؟ ای  تسا  مارح 

؟ دوب هچ  لّوا  ماقم  تامیسقت  هصالخ 
. تسا رییخت  طایتحا و  تئارب ، هناگهس  لوصا  زا  ثحب  یّلک  روط  هب  - 1

. تسا رییخت  طایتحا و  رد  مود  عضوم  تئارب و  رد  لّوا  عضوم  هک  تسا  عضوم  ود  رد  ماقم  نیا  رد  نخس  - 2
؟ تسیچ خلا ) بلاطم ...  هیف  مالکلا  عقی   ) زا دارم  سپ 

: تسا لیذ  هدمع  بلطم  هس  اهنآ  عماج  هک  تسا  یبلاطم  لماش  لّوا  عضوم  رد  مالک  هک : تسا  نیا 
هّیمیرحت تاهبش  - 1
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؟ هن ای  تسا  مارح  تایناخد ) لامعتسا  الثم :  ) لمع نالف  ایآ  مینادیمن  هک  انعم  نیدب 
ای تهارک و  اـی  هحاـبا  نوـچ  ماـکحا  ریاـس  زا  لاـمتحا ، رگید  فرط  تسا و  مـیرحت  لاـمتحا  ههبـش  فرط  کـی  تاهبـش  زا  هنوـگنیا  رد 

(. بوجو زا  ریغ   ) بابحتسا
: هک انعم  نیدب  میرحت ، ریغ  هب  هبتشم  بوجو  ای  هیبوجو و  تاهبش  - 2

ههبش فرط  کی  تاهبش  زا  هنوگنیا  رد  هک  هن ؟ ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هماقا  ایآ  هک  مینادیمن  لثملا : یف 
39 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. تمرح زا  ریغ  هب   ) تسا تهارک  ای  بابحتسا و  هحابا ، لامتحا ، رگید  فرط  تسا و  بوجو  لامتحا 
: هک انعم  نیدب  تمرح ، هب  بوجو  هابتشا  رگید  ترابع  هب  ای  نیروذحملا و  نیب  نارود  - 3

رگید فرط  بوجو و  ههبش ، فرط  کی  تاهبـش  زا  هنوگنیا  رد  هک  مارح  ای  تسا  بجاو  مالـسا  رد  لمع  نالف  ایآ  مینادیمن  لثملا : یف 
. تسا تمرح  نآ 

؟ تسیچ ةریثک )....  هابتشالا  روص  و   ) ترابع زا  ضرغ  سپ 
: تفگ ناوتیم  هرامش 1  بلطم  دروم  رد  لثملا : یف  تسا ، رایسب  هابتشا  روص  هک : تسا  نیا 

: تایناخد لامعتسا 
ای بحتـسم 5 - ای  حابم و  ای  تسا  مارح  اـی  بحتـسم 4 - ای  تسا و  مارح  ای  حابم 3 - ای  تسا و  مارح  اـی  هورکم 2 - ای  تسا  مارح  اـی  - 1

هرامـش بلطم  ود  رد  اذکه  و  بحتـسم . ای  تسا و  هورکم  ای  تسا ، حابم  ای  تسا  مارح  ای  و  بحتـسم 6 - ای  تسا و  هورکم  ای  تسا  مارح 
. هس ود و 

؟ تسیچ فالخلا )...  صاصتخا  وا  مازلالاب  فیلکتلا  صاصتخا  یلع  ّینبم  اذه  و   ) ترابع زا  دارم 
: لیذ يانبم  ود  زا  یکی  رب  تسا  ینتبم  روبزم  بلطم  هس  هب  بلاطم  رصح  هک : تسا  نیا 

هّیقب و  هدومرف ) نینچ  نیناوق  رد  یّمق  ققحم  هکنانچ   ) مینادب تمرح  بوجو و  ینعی  یمازلا  افرص  ار  فیلکت  ام  هک  تسا  هیاپ  نیا  رب  ای  - 1
کش اهنآ  هب  تبسن  اذل  تسین و  یتخس  تّقشم و  ینعی : تفلک  حابم ، هورکم و  بحتـسم و  رد  هک  ارچ  هتـسنادن ، فیلکت  الـصا  ار  ماکحا 

. دراد ار  هناگهس  ياهتروص  نامه  هلئسم  تسانعمیب و  فیلکت  رد 
ار تهارک  بابحتسا و  هحابا ، ینعی : تایمازلا  ریغ  هکلب  میهدن ، صاصتخا  هّیمازلا  فیلاکت  هب  ار  فیلکت  ام  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  ای  و  - 2

میتفگ ود  نآ  رد  هک  ار  هچنآره  تفاـیرد و  تمرح  بوجو و  رد  مکح  زا  ناوتیم  یبوخ  هب  ار  مسق  نیا  لاـح  یهتنم  مینادـب ، فیلکت  زین 
تهارک ریغ  بابحتسا و  نایم  نارود  رد  تسا ، مارح  ریغ  بوجو و  نایم  نارود  رد  هک  یمکح  ره  لثملا : یف  مینک . يراج  زین  هس  نیا  رد 

. تسا يراج  مه 
میرحت نایم  نارود  مکح  دوشیم و  ءارجا  زین  بابحتـسا  ریغ  تهارک و  نایم  نارود  رد  بوجو ، ریغ  میرحت و  نایم  نارود  مکح  هکناـنچ 

[3 .] دوشیم هتفگ  بابحتسا  تهارک و  نایم  نارود  ضرف  رد  بوجو ، و 

ص39 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ریغ فـیلکت  لـماش  مه  دوـش و  یمازلا  فـیلکت  لـماش  مه  فـیلکت  هک  میهد  رارق  يوـحن  هب  ار  ثحب  ناوـنع  هک  تسین  يزاـین  چـیه  نیا 

. ددرگیم نشور  ود  ره  مکح  یقیرط  یشم و  نینچ  نودب  هکیلاحرد  یمازلا ،
کـش هب  صتخم  زین  ار  نییرابخا  نییلوصا و  فالتخا  مینادـن و  تاّیمازلا  هب  صتخم  ار  فیلاکت  هدرک و  دـی  عفر  قوف  يانبم  ود  ره  زا  رگا 

؟ میسریم ياهجیتن  هچ  هب  میهد  میمعت  ار  نآ  هتسنادن و  یمازلا ) فیلکت   ) رد
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: تسا بلطم  شش  ياراد  لّوا  عضوم  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب 
40 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. بوجو زا  ریغ   ) تهارک هحابا و  بابحتسا ، لامتحا  مه  میهدیم ، تمرح  لامتحا  مه  هک  هّیمیرحت  تاهبش  - 1
(. تمرح زا  ریغ   ) تسا تهارک  هحابا و  بابحتسا ، لامتحا  اب  هارمه  بوجو  لامتحا  هک  هّیبوجو  تاهبش  - 2

. تمرح بوجو و  رد  نیروذحملا  نیب  نارود  - 3
. تسا هحابا  رگید  فرط  تسا و  تهارک  لامتحا  ههبش  فرط  کی  هک  هّیتهارک ، تاهبش  - 4

. تسا هحابا  لامتحا  رگید  فرط  بابحتسا و  لامتحا  ههبش  فرط  کی  هک  هّیبابحتسا  تاهبش  - 5
. تسا بابحتسا  رگید  فرط  تهارک و  ههبش  فرط  کی  هک  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  - 6

؟ میهد میمعت  تاهبش  زا  مسق  نیا  هب  ار  ثحب  ناونع  ام  هک  تسه  يزاین  ایآ 
. ریخ

؟ لیلد هچ  هب 
: هک لیلد  نیا  هب 

مکح و  - 3 دیآیم . تسد  هب  هیبوجو  ههبش  زا  هیبابحتـسا  ههبـش  مکح  و  - 2 ددرگیم . نشور  هّیمیرحت  ههبـش  زا  هّیتهارک  ههبـش  مکح  - 1
. دیآیم تسدب  تمرح  بوجو و  نایم  نارود  زا  بابحتسا  تهارک و  نایم  نارود 

؟ تسیچ كوکشملا )...  فیلکتلا  ّقلعتم   ) ترابع رد  فیلکت  ّقلعتم  زا  ضرغ 
. دیآیم تسدب  روبزم  هلثما  زا  هلئسم  نیا  و  هب ، فلکم  هن  تسا و  فیلکت  رد  کش 

؟ تسیچ لّوالا )...  یف  هؤشنم   ) رد لّوالا  زا  ضرغ 
. دوشیم ریبعت  هیمکح  ههبش  هب  نآ  زا  هک  تسا  یّلک  یعرش  مکح  رد  کش 

؟ دراد دوجو  هفیرش  هیآ  رد  نآ  ندناوخ  فّفخم  اب  نرهطی )  ) ندناوخ دّدشم  رد  یتوافت  هچ 
. دشابیم وضو  نآ  زا  دارم  دناهتفگ و  یسواط  دهاجم و  هچنانچ  تسا  بآ  اب  نتسش  ای  دیدشت  اب  نآ  يانعم 

نیا رب  روهـشم  هکنانچ  تسا  هورکم  هکنیا  رثکا  دـح  ای  دـنالئاق و  رظن  نیا  رب  یخرب  هکنانچ  تسا  نز  اـب  درم  تبارق  ندوبن  مارح  اـی  و  - 2
. دنیأر

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  تهارک  رب  روهشم  لیلد 
نع هتلأـس  دـیوگیم : هک  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  نیطقی  نب  یلع  هّقثوـم  هلمج  زا  تسا  هدـش  تیاور  باـب  نیا  رد  هک  تسا  يراـبخا 

: لاق لستغت  نا  لبق  اهجوز  اهیلع  عقیأ  رهطلا ، يرت  ضئاحلا 
. ّیلا ّبحأ  لسغلا  دعب  سأب و  ال 

؟ تسیچ فیفخت  تلاح  اب  نرهطی )  ) يانعم
. تسا نوخ  ندش  عطق 

41 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ماسقالا ) هذه   ) زا دوصقم 

. دشابیم هّیمکح  ههبش  هس  هیعوضوم و  ههبش 
؟ تسیچ خلا ) نا ...  اّما  كوکشملا  فیلکتلا  ّقلعتم  ّمث   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

: فیلکت رد  کش  هابتشا و  هک  انعم  نیدب  هیعوضوم ، هیمکح و  ههبش  كالم  هب  تسا  خیش  هراشا 
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ره مکح  مه  عوضوم و  مه  هک  میراد  کش  نآ  تمرح  رد  هک  تایناخد  لامعتـسا  لثم : تسا ، یّلک  مکح  رد  هابتـشا  تهج  زا  یهاگ  - 1
هّیمکح ههبـش  ار  ههبـش  کش و  زا  تروص  نیا  و  هن ، ای  تسا  بجاو  ایآ  میراد  کش  هک  لـالهلا  ۀـیؤر  دـنع  اـعد  لـثم  اـی  و  دـنایلک ، ود 

. دنمانیم
: لثم تسا ، یئزج  مکح  ياراد  یئزج و  لعف  کی  فیلکت  ّقلعتم  رگید  ترابع  هب  ای  تسا و  عوضوم  رد  هابتـشا  تهج  زا  زین  یهاگ  و  - 2

هجیتن رد  ات  تسا  بآ  هکنیا  اـی  دـشاب و  مارح  نآ  برـش  هجیتن  رد  هک  تسا  بارـش  تساـم ، لـباقم  رد  هک  عیاـم  نیا  هک  مینادیمن  هکنیا 
. دشاب لالح  نآ  برش 

؟ تسیچ لّوا  مسق  رد  ههبش  أشنم 
هبتـشم ام  رب  نآ  مکح  هجیتن  رد  هدـشن ، دراو  تاـیناخد  لامعتـسا  تمرح  هب  تبـسن  یّـصن  لـثملایف  ینعی : تسا ، صن  نادـقف  یهاـگ  - 1

؟ هن ای  تسا  مارح  هک  دوشیم 
نامز رد  هلیلح  اب  تعماجم  ینعی : َنْرُهْطَی ، یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال  ِضیِحَْملا  ِیف  دـیامرفیم : نآرق  هکنیا  لثم  تسا ، ّصن  لاـمجا  یهاـگ  و  - 2

حیـضوت البق  تئارق  ره  مکح  هک  دراد  دوجو  تئارق  ود  اجنیا  رد  نکل  تسا ، نرهطی  یّتح  مه ، تمرح  تیاغ  تسا و  مارح  هناهام  تداع 
مارح ضیح  لسغ  ات  مد  عاطقنا  زا  دعب  تداع و  مایا  رد  عامج  ینعی : دوب ، نلستغی  يانعم  هب  دیدشت  اب  هکنیا  زا  دوب  ترابع  نآ  دش و  هداد 
نامز هچرگا  مد  عطق  زا  سپ  اذل  تسا و  مد  عاطقنا  تمرح  تیاغ  ینعی : دوب  ضیحلا  مد  زا  محر  ندـش  كاپ  يانعم  هب  فیفخت  اب  تسا و 

لامجا ینعی : تسا ، مادک  هّللا  دنع  نم  ردـص  ام  یعقاو و  دارم  ایآ  هک  تسا  هبتـشم  ام  رب  رما  لاح  درادـن  یعنام  تعماجم  هدیـسرن  لاستغا 
. لاستغالا لبق  مد و  ماّیا  رد  تسا  مکح  رد  ههبش  ببس  ّصن 

. تسا نیّصن  ضراعت  ههبش  اشنم  مه  یهاگ  و  - 3
؟ دینک نایب  هّیعوضوم  ههبش  رد  یلاثم 

ببس رگید  یجراخ  یئزج  بابسا  ای  تاعیام  تهباشم  هک  بآ  ای  تسا  بارـش  جراخ ، رد  صخـشم  عیام  هک  دنادیمن  صخـش  لثملایف :
. تسا رما  نیا  هابتشا 

؟ تسیچ کش  باب  رد  یلصا  ثحابم  لّوا  زا  امش  یّلک  يدنبعمج 
. تسا تروص  تشه  لهچ و  ههبش  روص  هک  تفگ  ناوتیم  هک : تسا  نیا 

42 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بوجولا ریغ  ۀمرحلا و  نیب  هیف  رمالا  راد  امیف  لّوالا : بلطملا  نتم :

ۀعقاولا يرخا ، هضراعت و  وا  هلاـمجا  وا  ّصّنلا  مدـع  هیف  ّکّـشلا  أـشنم  نتّتلا و  برـشک  ۀـّیلکلا  ۀـعقاولا  ةراـت  کـشلا  ّقلعتم  نا  تفرع  دـق  و 
. ۀّیئزجلا

: لئاسم عبرأ  انهاهف 
هیف ّصن  امیف ال  یلوالا :

: نیلوق یلا  عجری  ام  یلع  هیف  فلتخا  دق  و 
. كّرتلاب طایتحالا  بوجو  مدع  اعرش و  لعفلا  ۀحابإ  امهدحا :

. طایتحالاب هنع  ّربعی  كرتلا و  بوجو  یناثلا : و 
. نیّیرابخالا مظعم  یلا  یناّثلا  نیدهتجملا و  یلا  بوسنم  لّوالا  و 

: ۀعبرا لاوقا  مهیلا  بسن  اّمبر  و 
. طایتحالا و  فّقّوتلا ، و  اعقاو ، میرحتلا  و  ارهاظ ، میرحتلا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


. نیّیرابخالا ّۀلدا  رکذ  دعب  یتأت  رخا  هوجو  نم  اهضعب  نیب  اهنیب و  قرفلا  لمتحی  ناونعلا و  رابتعاب  اهریاغت  نوکی  نا  دعبی  و ال 
: همجرت

( هّیمیرحت ههبش  )

: فیلکت ّقلعتم  هک  یتسناد  و 
ود ضراعت  ای  لیلد و  لامجا  ای  لیلد و  لامجا  ای  لیلد و  مدـع  نآ ، رد  کش  أشنم  و  نوتوت ، برـش  لثم : تسا  یّلک  هعقاو  کی  یهاگ  - 1

. تسا لیلد 
: دراد دوجو  هلئسم  راهچ  اجنیا  رد  هک  تسا  یئزج  هعقاو  کی  یهاگ  و  - 2

: دراد لوق  ود  هب  تشگزاب  نآ  رد  فالتخا  درادن و  دوجو  نآ  دروم  رد  یّصن  هک  تسا  یمکح  هب  طوبرم  لّوا : هلئسم 
. نآ رد  كرت  هب  طایتحا  ندوبن  بجاو  و  عرش ، رظن  زا  تسا  لعف  ندوب  بجاو  - 1

هب مّود  لوق  هدـش و  هداد  تبـسن  نیدـهتجم  هب  لّوا  لوق  هک  دوشیم . ریبعت  طایتحا  هب  نآ  زا  هکیلاـحرد  تسا  نآ  كرت  ندوب  بجاو  - 2
دیعب طایتحا و  فقوت و  یعقاو ، میرحت  يرهاظ ، میرحت  هلمج  زا  هدش ، هداد  تبسن  يرابخا )  ) ناشیا هب  لوق  راهچ  اسبهچ  و  اهیرابخا ، رثکا 

هللاءاشنا هک  دـشاب  يرگید  تاهج  زا  رگید  یخرب  اهنآ و  نایم  قرف  هک  دراد  لامتحا  و  دـشاب ، ناونع  راـبتعا  هب  ءارآ  نیا  ریاـغت  هک  تسین 
. دیآیم نّویرابخا  ّهلدا  نتفگ  زا  دعب 

43 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لّوا  بلطم  رد  هک  بوجولا ) ریغ  ۀمرحلا و  نیب  هیف  رمالا  راد  امیف   ) ترابع زا  دارم 
. هّیمیرحت تاهبش 

؟ دوشیم ثحب  یلئاسم  هچ  يور  بلطم  نیا  رد 
. ّصن نادقف  هّیمیرحت و  ههبش  - 1

. صن لامجا  هّیمیرحت و  هّیمکح  ههبش  - 2
. نیّصن ضراعت  هّیمیرحت و  هّیمکح  ههبش  - 3

. هّیعوضوم هّیمیرحت ، تاهبش  - 4
؟ دینزب لاثم  تسا  ّصن  نادقف  نآ  اشنم  هک  ياهّیمیرحت  ههبش  ینعی : لّوا  هلئسم  نییبت  رد 

اجنیا لاح  تسا ، عوضوم  نیا  رد  ّصن  ندوبن  مه  کش  نیا  ببس  هن و  ای  تسا  مارح  مالسا  رد  تایناخد  لامعتسا  هک  مینادیمن  لثملا  یف 
. درک دیاب  هچ  ياهلئسم  نینچ  رد  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس 

؟ درک دیاب  هچ  تاهبش  زا  هنوگنیا  رد 
. داد هیرهاظ  هحابا  هب  يوتف  دومن و  يراج  تئارب  لصا  دیاب  نییلوصا  رظن  هب  - 1

. دومن بانتجا  تخاس و  يراج  ار  طایتحا  لصا  دیاب  تاهبش  زا  هنوگنیا  رد  نییرابخا ، رظن  هب  - 2
. طایتحا فقوت - یعقاو - تمرح  هیرهاظ - تمرح  دناهداد : تبسن  اهيرابخا  هب  ار  لوق  راهچ  ماقم  نیا  رد 

؟ تسیچ قوف  هتوافتم  لاوقا  هیجوت  هار 
دحاو اهنآ  همه  دارم  ینعی : دشاب  فلتخم  تاریبعت  افرـص  دشاب و  هتـشادن  دوجو  يونعم  توافت  لاوقا  نیا  رد  دـیاش  مییوگب : هک  تسا  نیا 
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. دشاب بانتجا  بوجو  نامه  هک  تسا 
؟ دناهدومن هدافتسا  هفلتخم  تاریبعت  زا  ارچ  سپ 

نیا هتـشگ ، رهاـظ  تمرح  هب  لـئاق  هکنآ  لـثملایف : تسا  هدوب  تیاور  ناـمه  ناـسل  هب  شریبعت  هدرک و  کّـسمت  یتـیاور  هب  کـیره  اریز 
«. ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  : » هک هتسناد  ربتعم  ار  ثیدح 

فّقوت هب  ریبعت  هکنآ  و  تامّرحملا .» نم  یجن  تاهبّـشلا  كرت  نم  : » هک هتـسناد  ربتعم  ار  ثیدح  نیا  هتـشگ  یعقاو  تمرح  هب  لئاق  هکنآ  و 
«. ۀهبّشلا دنع  فق  : » دیوگیم هک  هتسناد  ربتعم  ار  فقوت  رابخا  هدرک 

«. کنیدل طتحاف  کنید  كوخا  : » دیوگیم هک  هتسناد  ربتعم  ار  طایتحا  رابخا  هدومن ، طایتحا  هب  ریبعت  هکنآ  و 
. دشابیم تیاور  ناسل  قباطم  شریبعت  کیره  هجیتن : رد 

؟ درادن دوجو  اهنآ  زا  یخرب  ای  تاریبعت و  نیا  رد  يوهام  توافت  هنوگچیه  ایآ 
. دش دهاوخ  نایب  لوا  هلئسم  تاهیبنت  زا  مراهچ  هیبنت  رد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم 

44 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ۀعبرالا ۀلدالاب  لّوالا  لوقلل  جتحا  - 1 نتم :

. اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  یلاعت : هلوق  باتکلا  نمف 
. ۀحضاو اهتلالد  [ 4 :] لیق

. ءاطعإلا ءاتیإلا : ۀقیقح  ّنإف  ةرهاظ ، ریغ  اّهنأ  هیف : و 
فّلکی هناحبس ال  هّللا  ّنأ  ینعملاف  [ 5] ُهَّللا ُهاتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  کلذ  لبق  یلاعت  هلوق  ۀـنیرقب  لاملا ، لوصوملاب  داری  نأ  اّمإف 

. لاملا نم  یطعا  ام  عفد  ّالإ  دبعلا 
ریغب فیلکتلا  یفن  یلع  ّلدـتف  هیلع ، رادـقإلا  نع  ۀـیانک  هؤاطعإف  هیلع ، فیلکتلا  عاـقیإ  ۀـنیرقب  هکرت ، وأ  ءیـشلا  لـعف  سفن  داری  نأ  اـّما  و 

. هّللا هاتآ  ام  یف  لخاد  روسیملا  نم  قافنإلا  ّنأل  لمشأ ، رهظأ و  ینعملا  اذه  و  [، 6] هّللا همحر  ّیسربطلا  هرکذ  امک  رودقملا ،
نإ نیملـسملا و  نم  دحأ  هب  فیلکتلا  عوقو  یف  عزانی  مل  ّالإ  و  رودـقم ، ریغ  سیل  میرحتلا  لمتحی  ام  كرت  ّنأ  مولعملا  نمف  ناک ، فیک  و 

. هناکمإ یف  ةرعاشألا  تعزان 
ةدارإ و  ۀیآلا ، دروم  یفانت  صوصخلاب  هتدارإ  نکل  هب ، مالعإلا  نع  ةرابع  هؤاتیإ  ناک  فیلکتلا  مکحلا و  سفن  لوصوملا  نم  دـیرا  ول  معن ،

، هیلع موکحملا  لـعفلاب  مکحلا و  سفنب  فیلکتلا  ّقلعت  نیب  عماـج  ـال  ذإ  نیینعم ، یف  لوصوملا  لامعتـسا  مزلتـست  دروملا  نم  هنم و  ّمعـألا 
. مهفاف

: لاق مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  یلعألا  دبع  ۀیاور  یف  معن ،
[. 9 [(] 8] اهاتآ ام  ّالإ  اسفن  هّللا  فّلکی  و ال  [، 7] اهعسو ّالإ  اسفن  هّللا  فّلکی  ال  نایبلا ، هّللا  یلع  ال ،  ) لاق ۀفرعملاب ؟ ساّنلا  فّلک  له  هل : تلق 
نم مالعإلا  ةدارإ  یلإ  ۀیآلا  یف  اهلوخد  جاتحی  الف  هناحبس ، هّللا  فیرعت  لبق  رودقم  ریغ  هّللاب  ۀفرعملا  سفن  ّنأل  بلطملا ، یف  عفنت  اهّنکل ال 

هلوقب کّسمتلا  لاح  رهظی  انرکذ  اّمم  و  یلاـعت . هّللا  ءاـش  نإ  ّیلقعلا  لیلدـلا  رکذ  یف  کلذـل  حیـضوت  ةداـیز  ءیجیـس  و  ۀـیآلا ، یف  ءاـتیإلا 
[10 .] اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  یلاعت :

45 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( لیلد دوبن  رد  هحابا  تئارب و  رب  لالدتسا  )
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. هناگراهچ ّهلدا  هب  هحابا )  ) لّوا لوق  رب  نیدهتجم )  ) دناهدومن لالدتسا  - 1
رگم دـنکیمن  فّلکم  يراک  رب  ار  یـسک  یلاعت  كرابت و  يادـخ  : ) هک تسا  یلاـعتقح  هدومرف  نیا  هلمج  زا  تسا : یتاـیآ  میرک  نآرق  زا 

هک هدـش  هتفگ  و  تسا . نشور  حـضاو و  هحابا  هب  لوق  رب  هفیرـش  هیآ  نیا  تلـالد  هک  هدـش : هتفگ  دزاـسیم ) اـناوت  راـک  نآرب  ار  وا  هکنیا 
لام اهاتآ ،) ام   ) رد هلوصوم  ءام )  ) زا رگا  اذل : و  تسا ، ندوشخب  ءاتیا ، يانعم  اریز  درادن ، تلالد  یعّدـم  رب  دـشابیمن و  رهاظ  نآ  تلالد 
ُهاتآ اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  دیامرفیم : هیآ  زا  رکذلا  قوف  هرقف  زا  لبق  هک  یلاعت  يادخ  هدومرف  هنیرق  هب  مهنآ  دشاب ، هدـش  هدارا 

وا هب  ادخ  هچنآ  زا  هدنب )  ) وا هکنیا  رگم  دزاسیمن  فّلکم  يرما  هب  ار  ياهدنب  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  نینچ  هفیرـش  هیآ  يانعم  اذل  و  ُهَّللا .
انعم نیا  رب  هنیرق  هک  دـشاب ، هدـش  هدارا  يزیچ  كرت  ای  لعف و  سفن  هلوصوم ، ءاـم )  ) نآ زا  رگا  و  دـیامن . شـشخب  عفد و  تسا ، هدیـشخب 

نآرب ییاـناوت  نداد  زا  هیاـنک  ضرف ) نیا  رد   ) نآ ءاـطعا  سپ  تسا .) فیلکت  ّقلعتم  هلوصوم  ءاـم  ینعی : ، ) دـشابیم نآرب  فـیلکت  عاـقیا 
رتنشور انعم  نیا  و  هدومرف . رکذ  ار  نآ  زین  یسربط  هکنانچ  تسین ، اناوت  هک  یسک  رب  فیلکت  یفن  رب  دراد  تلالد  انعم  لصاح  سپ  تسا .

تـسا مولعم  سپ  تسا . لخاد  زین  رادـقا )  ) يانعم هب  هّللا ) اهاتآ  ام   ) ناونع رد  روسیم  لام  زا  قافنا  اریز  دوشیم ، مه  لّوا  ياـنعم  لـماش  و 
رد هرعاشا  دنچره  دشاب ، هدرک  هعزانم  یـسک  دیابن  نآ  هب  فیلکت  عوقو  رد  هنرگو  دشابیمن  يرودقم  ریغ  رما  میرحتلا  لمتحم  كرت  هک 

. دناهدومن هعزانم  نآ  ناکما 
، نآ هب  نداد  ربخ  مالعا و  زا  تسا  ترابع  فیلکت ) مکح و   ) نآ ءاـتیا  دـشاب ، هدـش  هدارا  فیلکت  مکح و  سفن  هلوصوم  ءاـم  زا  رگا  هلب ،

. دراد یفانت  هیآ  دروم  اب  هصوصخ  هب  فیلکت  مکح و  هدارا  نکل 
هب فیلکت  ّقلعت  نایم  یکرتشم  ردق  عماج و  هکنآ  هچ  دـشابیم ، انعم  ود  رد  لوصوم  لامعتـسا  مزلتـسم  هیآ ، دروم  مکح و  زا  معا  هدارا  و 

. درادن دوجو  لعف  مکح و  سفن 
: تسا هتفگ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  یلعالا  دبع  زا  یتیاور  رد  هلب ،

؟ دناهدش فّلکم  ادخ ) تاذ  هنک   ) تفرعم تخانش و  هب  مدرم  ایآ  متفگ : ناشیا  هب 
و شاییاناوت ، هزادنا  هب  رگم  دنکیمن ، فیلکت  ار  یسفن  چیه  یلاعت  يادخ  هک  ارچ  دیامن ، یفرعم  ار  دوخ  هک  تسادخ  رب  هن ؛ دومرف : ماما 

. دزاس رداق  رما )  ) نآرب ار  وا  رگم  ار  یسک  دنکیمن  رما 
سپ تسا  يرودـقم  ریغ  راک  شدوخ  یفرعم  زا  لبق  قلاخ  هب  تخانـش  سفن  هک  ارچ  تسین ، دـنمدوس  اـم  بلطم  يارب  زین  تیاور  نیا  اـما 

حیضوت يدوز  هب  و  تسین . يزاین  دوش  دصق  هدارا و  مالعا  ءاتیا ، هملک  زا  هکنیا  هب  هیآ ،) تحت  رد   ) تفرعم تخانـش و  ندرک  لخاد  يارب 
: دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  نوماریپ  یفاو 

. دوشیم نشور  مه  اهَعْسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  هفیرش ال  هیآ  هب  کّسمت  لاح  میتفگ ؛ هچنآ  زا  و 
46 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  لّوا  بلطم  زا  هلئسم  نیلوا 
. دشاب ّصن  مدع  نآ  أشنم  هک  دوب  ياهیمکح  ههبش 

؟ دوب هچ  روبزم  ههبش  اب  هطبار  رد  نییلوصا  اهیرابخا و  رظن 
. دناهدش نآ  رد  فّقوت  طایتحا و  هب  لئاق  اهیرابخا  - 1

. دوب طایتحا  بوجو  زا  تئارب  هحابا و  ناشیأر  نییلوصا  - 2
؟ دناهدرک هچ  دوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  نییلوصا  تارضح 
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. دناهتسج کّسمت  عامجا  لقع و  تنس ، باتک ، ینعی : هعبرا  ّهلدا  هب 
؟ دناهدومن کّسمت  یتایآ  هچ  هب  نآرق  زا 

. درادن لوبق  ار  نانآ  ياعّدم  تابثا  رد  تایآ  نیا  زا  ياهراپ  تلالد  خیش  هک  دناهدرک  کّسمت  هفیرش  هیآ  شش  هب 
؟ تسا هیآ  مادک  کّسمت  دروم  هیآ  نیلوا 

. ًارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس  اهاتآ  ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ُهَّللا ال  ُهاتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  ٍۀَعَس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  هفیرش : هیآ 
؟ تسا هفیرش  هیآ  زارف  مادک  دهاش  ّلحم 

. دشابیم اهاتآ ، ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  ینعی : هیآ  طسو  زارف 
؟ تسا هنوگچ  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  رد  نییلوصا  رظن 

هدرکن مالعا  هک  یفیلکت  هب  ار  يدحا  لاعتم  يادخ  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  اذل  و  تسا ، مالعا  زا  هیانک  اهاتآ ) ام   ) هملک دـنیوگیم : - 1
. دزاسیمن فّلکم 

. تسا مولعمان  قیداصم  زا  هک  مییوگب  میناوتیم  تسا  هدیسرن  ام  هب  تعیرش  بناج  زا  یمکح  هک  تایناخد  لامعتسا  هلئسم  رد  - 2
. تسا بولسم  یفنم و  شتمرح  دشاب ، مارح  عقاو  رد  رگا  هفیرش ، هیآ  نیا  ّصن  هب  هجیتن  رد 

؟ تسا حضاو  فیلکت  رد  کش  باب  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  زارف  نیا  تلالد  هک  هدش  یعّدم  لوصف  بحاص  ارچ 
: هک دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  اذل  و  دشابیم ، اهل ) نّیب   ) و اهملعا )  ) يانعم هب  اهاتآ )  ) زا دارم  دیوگیم : اریز 

. دراد موهفم  رصح  هتشاد و  نایب  هدومرف و  مالعا  نانآ  هب  هک  یفیلاکت  هب  رگم  دزاسیمن  فّلکم  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ 
47 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فّلکم اهنادب  ام  دنشاب ) هتـشاد  دوجو  عقاو  رد  هچرگا   ) هدومرفن غالبا  مالعا و  ام  هب  هک  یفیلاکت  هب  تبـسن  هک : تسا  نیا  هیآ  موهفم  سپ 
. میتسین

: هجیتن رد  میتسین  فّلکم  ام  هدیسرن ، ینایب  عراش  يوس  زا  تایناخد  لامعتسا  هب  تبسن  هک  اجنآ  زا  لاح ،
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  میتسین و  بقاعم  میدش ، نآ  لامعتسا  بکترم  رگا 

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  نوماریپ  خیش  بانج  رظن 
ّصن مدع  نآ  أشنم  هک  ياهّیمیرحت  ههبش  رد  تئارب  لصا  نایرج  ینعی : تارـضح  ياعّدم  تابثا  رد  يروهظ  هیآ ، نیا  تلالد  ناشیا  رظن  هب 

. درادن تسا ،
؟ دنادیمن تارضح  ياعّدم  تابثا  رد  رهاظ  ار  هیآ  تلالد  خیش  ارچ 

هک یمکح  هجیتن : رد  دـشاب ، نآ  مالعا  رد  هیانک  لقا  دـح  اـی  تقیقح و  ءاـتیا ،)  ) هکنیا اـت  درادـن  فیلکت  مکح و  رد  روهظ  لوصوم  اریز 
رد رهاـظ  لوصوم  هک  تسا  رّوصتم  یتـقو  روهظ  هک  یلاـح  رد  ددرگیمن ، بلـس  یفن و  فـیلکت  دروـم  زا  هیآ  نیا  صن  هب  هدـشن ، مـالعا 

. دشاب فیلکت  مکح و 
؟ هچ دشاب  ءاطعا )  ) يانعم هب  ءاتیا )  ) هملک رگا 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  لوصوم ) ءام   ) زا ام  دارم  رد  هاگنآ 
ماقا رد و  هکنانچ  دشاب  نتخادرپ  ءاطعا و  ینعی : ءاتیا ، یقیقح  يانعم  هب  تسا  نآ  هلـص  هک  اهاتآ )  ) و دشاب ، لام  يانعم  هب  لوصوم  ءام  - 1

. تسانعم نیا  هب  ةاکزلا  ءاتیا  ةالصلا و 
؟ تسیچ لامتحا  نیا  رب  هنیرق 

رد هک  یلام  زا  دنتسه ، یلام  نّکمت  تعـسو و  رد  هک  اهنآ  ینعی : ِِهتَعَـس ) ْنِم  ٍۀَعَـس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  : ) دیامرفیم هک  تسا  هیآ  نیا  زا  لبق  زارف  - 1
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. دننک قافنا  تسا  ناشعسو 
زا دنتـسه  یلام  یگنت  راشف و  رد  هک  اهنآ  ینعی : هّللا ) اهاتآ  اّـمم  قفنیلف  هقزر  هیلع  ردـق  نم  و  : ) دـیامرفیم هک  تسا  هیآ  نیا  مود  زارف  - 2

. دننک قافنا  هدومرف ، ءاطعا  اهنآ  هب  هک  یمک  رادقم  نامه 
: هدومرف یلک  نوناق  کی  رد  سپس  و  - 3

. تسا هدیشخب  وا  هب  هک  یلام  رادقم  نآ  هب  رگم  دنکیمن  فّلکم  ار  یسکچیه  یلاعت  كرابت و  يادخ 
؟ دوشیم هچ  هفیرش  هیآ  يانعم  روکذم  لامتحا  قبط 

. اهاطعا الام  الا  قافنالاب  اسفن  هّللا  فّلکی  ال  هک : دوشیم  نیا 
: هک میسریم  هجیتن  نیا  هب  انعم  نیا  قبط  اذل  و 

قوقح صوصخ  رد  اهنت  رودـقم  ریغ  رما  هب  فیلکت  یفن  نآ  دافم  و  هتـشادن ، فیلکت  رد  کش  اب  ینعی : اـم  ثحب  هب  یطاـبترا  هفیرـش  هیآ 
. تسا یلام 

48 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا ینیع  هب  فیلکت  رهاّظلا  یلع  هک  اجنیا  سپ  دشاب ، نیفلکم  هّیرایتخا  لاعفا  زا  یلعف  فیلکت  ّقلعتم  دیاب  هک  دشن  هتفگ  هقف  لوصا  رد  رگم 

؟ درک دیاب  هچ  هتفرگ  ّقلعت  هّیجراخ  نایعا 
هملک دـیاب  اجنیا  رد  اذـل  تفرگ و  ریدـقت  رد  ار  دروم  نامه  اب  بسانتم  يراـیتخا  لـعف  دـیاب  يدراوم  نینچ  رد  هک  میدـناوخ  اـجنامه  رد 

(. اهاطعا لام  عفد  ّالا  هّللا  فّلکی  ال  : ) هک دوشیم  نیا  هفیرش  هیآ  ریدقت  هک  میریگب  رّدقم  تسا  دبع  لعف  هک  ار  عفد ) )
. تسا فّلکم  رایتخا  رد  هک  دشاب  يرما  كرت  ای  لعف و  دوخ  هلوصوم ،) ءام   ) زا دوصقم  هکنیا  - 2

؟ تسیچ لامتحا  نیا  رب  هنیرق  هاوگ و 
ای لعف و  نآرب  دنکیم  فّلکم  ینعی : ام ) فّلکی   ) ینعی ام ،) اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  : ) دـیامرفیم یتقو  هک  ارچ  دـشابیم  فّلکی ) ال   ) هملک

: هک دیآیمرب  نینچ  هیآ  رهاظ  زا  رگید  ترابع  هب  دریگیم  ّقلعت  يرایتخا  كرت  ای  لعف و  هب  هشیمه  فیلکت  سپ  كرت .
تـسا ياهنیرق  دوخ  نیا  هتفرگ و  رارق  فیلکت  مکح و  دروم  ّقلعتم و  لّوا ، لامتحا  رد  فاـضم  نآ  ندوب  ریدـقت  رد  نودـب  لوصوم  سفن 

. تسا هدش  هدارا  ءیش  كرت  ای  لعف و  نآ  زا  هک 
رد هک  دـشابیم  اهردـقا )  ) زا هیانک  هکلب  دـشاب ، تسا ، اهاطعا )  ) هک شدوخ  یقیقح  يانعم  هب  اهاتآ )  ) هملک هک  درادـن  انعم  رگید  اذـل : و 

: هک دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا 
. تسا هتخاس  اناوت  اهنآ  ماجنا  رب  ار  ام  هک  یکورت  لاعفا و  نآ  هب  رگم  دنکیمن ، فّلکم  ار  ام  ادخ 

؟ دشابیمن لّوا  يانعم  زا  رهظا  معا و  انعم  نیا  ایآ 
زا نکمم  روسیم و  قافنا  نوچ  تساـنعم ، نیا  قیداـصم  زا  یقادـصم  لوا  ياـنعم  هک : تسا  نیا  شندوب  معا  هجو  و  تسا ، نآ  زا  معا  ارچ 

. تسا هّللا ) اهاتآ  ام   ) ناونع تحت  رد  لخاد  تسا  لّوا  يانعم  رد  هک  لام 
؟ تسیچ لامتحا  نیا  زا  ثحب  هجیتن  لصاح و 

یطبر تسا و  قاطی ) ام ال   ) فیلکت باب  هب  طوبرم  هفیرـش  هیآ  هک  ارچ  ددرگیمن . تباث  نییلوصا  ياعّدم  مه  انعم  نیاربانب  هک : تسا  نیا 
. درادن تئارب  لصا  فیلکت و  رد  کش  باب  هب 

؟ ارچ
تایناخد لامعتـسا  نوچمه  میرحتلا  لمتحم  كرت  هکنآ  لاـح  و  دـنکیمن ، رودـقم  ریغ  هب  فیلکت  دـنوادخ  دـیامرفیم : هفیرـش  هیآ  اریز 

تبـسن فیلکت  عوقو  نوماریپ  نیملـسم  زا  يدحا  دوب ، رودقم  ریغ  فیلاکت  زا  دروم  نیا  رد  فیلکت  رگا  و  رودقم ، ریغ  هن  تسا و  رودـقم 
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ریغ هب  فـیلکت  هیآ  دروـم  هکنآ  لاـح  و  تسا ، رودـقم  هب  فـیلکت  هیف  نحن  اـم  هک  تسا  یبرجت  یلقع و  نیا  دـندرکیمن و  ثحب  نآ  هـب 
. تسا رودقم 

. دشابیمن تارضح  ياعّدم  تبثم  یبنجا و  هیف  نحن  ام  زا  هفیرش  هیآ  مه  زاب  نیاربانب 
49 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ یسربطلا ) هرکذ  امک   ) ترابع زا  ضرغ 
: دیامرفیم هک  تسا  روکذم  هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم  نایب  هب  هراشا 

یـسک لاعتم  يادخ  ینعی : ۀقاطلا ) نم  اهاطعا  ام  ردـقی  ّالا  اسفن  هّللا  فّلکی  ال  : ) هک تسا  نیا  اهاتآ ) ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال   ) هیآ ریدـقت 
. تسا هدرک  اطع  وا  هب  هک  یتقاط  هزادنا  هب  رگم  دنکیمن ، فّلکم  ءیش  كرت  ای  لعف و  هب  ار 

؟ تسیچ یسربط  موحرم  رظن  زا  مود  لامتحا  ّتیلمشا  تیرهظا و  هجو 
. تسا ریدقت  زا  ّینغ  لامتحا  نیا  هکنآ  لاح  دوب و  ریدقت  هب  دنمزاین  لّوا  لامتحا  هک : تسا  نیا  لوا  لامتحا  زا  شتیرهظا  هجو  - 1

ناکما هزادـنا  هب  قافنا  لاملا و  عفد  لعف  کی  هکنیا  زا  تسا  معا  هکرت  وا  ءیـشلا  لـعف  هک : تسا  نیا  لّوا  لاـمتحا  زا  شتیلمـشا  هجو  - 2
. دشاب

: رگید ترابع  هب 
. تسا لخاد  هّللا ) هاتآ  ام   ) رد تسا  لوا  يانعم  دافم  هک  روسیم  ردق  هب  قافنا  - 1

. تسا رودقم  ریغ  هب  فیلکت  قیداصم  زا  رودقم  ریغ  هب  قافنا  و  - 2
. تسا مود  يانعم  مومع  رد  جردنم  لوا  يانعم  سپ 

؟ تسیچ رودقم )....  ریغ  سیل  میرحتلا  لمتحی  ام  كرت  ّنا   ) ترابع زا  خیش  دارم 
: هک تسا  نیا 

. دنکیم رودقم  ریغ  هب  فیلکت  یفن  رب  تلالد  مود ، يانعم  ساسا  رب  هفیرش  هیآ  هک  ارچ  تسا ، جراخ  هیآ  لولدم  زا  ام  ثحب  دروم  - 1
. تسا فّلکم  تقاط  رد  رودقم و  ود  ره  تسا ،) هیمکح  تاهبش  هک   ) نآ كرت  هچ  تایناخد و  لامعتسا  هچ  - 2

. دیآیمن مزال  يروذحم  هنوگچیه  لامعتسا  كرت  موزل  طایتحا و  بوجو  زا  سپ 
: هکنیا بلطم  لصاح 

. درادن دوجو  ثحب  دروم  هلئسم  مالک و  دروم  رد  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  يارب  یهجو  الوا :
. دشاب اناوت  كرت  ای  لعف و  زا  کیره  هب  تبسن  فّلکم  هک  تسا  ضورفم  يدروم  رد  طایتحا  تئارب و  هلأسم  ایناث :

؟ تسیچ موکحملا ) لعفلاب  مکحلا و  سفنب  فیلکتلا  ّقلعت  نیب  عماج  ذا ال   ) ترابع زا  ضرغ  دییامرفب  ۀمدقم 
یناعم نایم  هک  ییاج  رد  انعم  کی  زا  رتشیب  رد  ظفل  کی  يریگراکهب  هک  ارچ  اـنعم ، ود  رد  لوصوم  يریگراـکهب  تهج  تسا  ّتلع  ناـیب 

ردق نامه  رد  افرص  ظفل  عماج ، ردق  تروص  رد  هک  ارچ  تسا ، راکنا  لباق  دنـشابن ، يونعم  كرتشم  ینعی : دشابن  عماج  ردق  هیف  لمعتـسم 
یناعم دوریم و  راک  هب  تسا  يدحاو  يانعم  هک  عماج 

50 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابیمن لاکشا  راکنا و  دروم  لامعتسا  زا  وحن  نیا  هک  دنشابیم ، نآ  قیداصم  زا  همه  هددعتم 

؟ تسیچ خلا ) مکحلا ...  سفن  لوصوملا  نم  دیرا  ول  معن ،  ) رد بلطم  لصاح  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 
: هک دوش  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  مالعا و  يانعم  هب  اهاتآ  هملک  دشاب و  فیلکت  مکح و  يانعم  هب  افرص  هلوصوم  ءام  رگا  هک : تسا  نیا 
هدومن مالعا  ام  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  طسوت  ار  اـهنآ  هک  یماـکحا  فیلاـکت و  نآ  هب  رگم  دـنکیمن  فّلکم  ار  اـم  یلاـعت  يادـخ 
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: ام هک  دوشیم  نیا  شموهفم  تسا ،
. میتسین فّلکم  هدشن  غالبا  ام  هب  هک  یماکحا  نآ  هب  تبسن 

: لامتحا نیا  ساسا  رب  اذل  و 
هب عراش  زا  ینایب  تایناخد  لامعتسا  هب  تبسن  هک  ارچ  دراد ، تلالد  هّیمیرحت  ههبش  رد  تئارب  لصا  نایرج  ینعی : هیف  نحن  ام  رب  هفیرش  هیآ 

. تسا تئارب  لصا  يانعم  نیا  میتسین و  فّلکم  نآ  هب  تبسن  مه  ام  هجیتن : رد  هدیسرن ، ام 
؟ تسا دراو  ریرقت  لامتحا و  نیا  رب  یلاکشا  داریا و  هچ 

هک تسا ، نکمم  لاوما  زا  قافنا  یلبق  نایب  نامه  اب  هیآ  دروم  هک  ارچ  درادـن ، شزاـس  هیآ  دروم  اـب  مکح  صوصخ  هدارا  هک  لاکـشا  نیا 
. درادن دوجو  یعماج  ردق  مالعا  زا  لبق  مکح  هب  فیلکت  رما و  نیا  نایم 

: رگید ترابع  هب 
یّلک ياربک  نآ  هاگنآ  تسا ، روسیم  ردـق  هب  لام  قافنا  هب  عجار  هیآ  دروم  هک  ارچ  تسا ، راگزاسان  هیآ  دروم  هیآ و  ردـص  اب  لامتحا  نیا 

کـش هب  طوبرم  نآ  لیذ  دشاب و  روسیملا  نم  قافنا  هب  طوبرم  هیآ  ردص  هکنیا  هن  دشاب  قبطنم  هیآ  دروم  اب  دیاب  هک  دـش  نایب  نآ  لیذ  رد 
. دیآ مزال  دروم ، جورخ  هنرگو  تئارب ، لصا  فیلکت و  رد 

دحاو يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  مزلتـسم  رما  نیا  هک  ارچ  دومن ، لامعتـسا  ود ، نیا  زا  معا  يانعم  رد  ار  لوصوم  ناوتیمن  هجیتن : رد 
. تسا هنع  غورفم  شزاوج  مدع  هک  تسا 

؟ تسیچ لاق ): مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  یلعالا  دبع  ۀیاور  یف  معن   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
مکح و لام 2 - - 1 دوـمن . هدارا  ار  اـنعم  ود  نآ ، میمعت  رثا  رد  هلوـصوم ) ءاـم   ) زا ناوـتیم  هکنیا : رب  ینبم  تسا  یمراـهچ  لاـمتحا  ناـیب 

مالعا ءاطعا 2 - هدرک 1 - هدارا  ار  انعم  ود  زین  اهاتآ  زا  فیلکت و 
رد کش  ینعی :  ) هیف نحن  ام  رب  مه  تسا و  هیآ  ردص  اب  قفاوم  هک  دراد  قافنا  رب  تلالد  مه  هفیرـش ، هیآ  لامتحا ، نیا  ساسا  رب  هجیتن : رد 

. دراد تلالد  فیلکت )
؟ تسیچ لامتحا  نیا  داریا  لاکشا و 

. اهاتآ رد  هچ  هلوصوم و  ءام  رد  هچ  تسا  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  يریگراکب  مزلتسم  هک  تسا  نیا 
51 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دوشیم هچ  بلطم  لصاح 
. تسین هیف  نحن  ام  رد  تارضح  ياعّدم  تبثم  هدوبن و  تسرد  زین  مراهچ  لامتحا  هک  دوشیم  نیا 

؟ تسیچ بلطم  حیضوت  دوب ، قداص  ماما  زا  یتیاور  هب  خیش  هراشا  یلو 
رد هفیرش  هیآ  نیا  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  هک  مینکیم  هدهاشم  دوشیم  هعجارم  تایاور  هب  یتقو  دیامرفیم : هک  تسا  كاردتـسا  کی  هلب ،

، دیامن رداص  ینایب  رما  نیا  رد  دیامن و  فیرعت  ار  شدوخ  یلاعت  قح  هکنیا  زا  لبق  هک  دناهتشاد  راهظا  هدومن و  هدافتـسا  نایبلا  مدع  دراوم 
: هدومرف شباتک  رد  هک  ارچ  دنتسین ، تفرعم  هب  فّلکم  مدرم 

. اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 
؟ تساجک رد  بلطم  دهاش 

مکح و هلوـصوم ،) ءاـم   ) زا دارم  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  دوـخ  هک  دـناهتفرگ  مـالعا  ياـنعم  هب  ار  اـهاتآ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک : تسا  نـیا  رد 
. تسا فیلکت 

. تسا مامت  تسا ، لیلد  نادقف  ّصن و  مدع  اهنآ  اشنم  هک  ياهّیمکح  تاهبش  رد  فیلکت  یفن  تهج  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  هجیتن : رد 
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؟ تسیچ بلطملا )....  یف  عفنت  اهّنکل ال   ) زا دارم  سپ 
هلئـسم رد  تارـضح  ياعّدـم  تبثم  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  تسین  نآرب  لیلد  ام  ثحب  دروم  هیآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  داهـشتسا  هک  تسا  نیا 

. دشاب ثحب  دروم 
؟ دناهتسد دنچ  رب  مکح  عوضوم  مکح و  نایب  ثیح  زا  هیعرش  يایاضق  دییامرفب : ۀمدقم  خیش  لیلد  نایب  زا  لبق 

: دناهتسد ود  رب 
ار نآ  مکح  مه  نآ و  تیهام  مه  هک  ۀبجاو  ةالـصلا  لثم : دناعراش . نایب  هب  دـنمزاین  عوضوم  تهج  زا  مه  مکح و  ثیح  زا  مه  یخرب  - 1
، بابحتـسا ای  دراد  بوجو  هکنآ  مکح  ای  تسه و  هکنانچنآ  یعوضوم  نینچ  كرد  زا  ام  اـّلا  دـنکیم و  ناـیب  وا  دوخ  تسا  بوجو  هک 

. میزجاع
: لثم دنتسین  نایب  هب  دنمزاین  عوضوم  رظن  زا  نکل  دنراد و  عراش  نایب  هب  زاین  مکح  ثیح  زا  یخرب  و  - 2

. میسانشیم یبوخ  هب  ار  بآ  دوخ  ام  هک  رهاطلا ، لاملا 
؟ تسیچ مراهچ  لامتحا  رد  روبزم  هلئسم  اب  هطبار  رد  روبزم  همدقم  هجیتن 

؟ ارچ دناعراش ، نایب  هب  دنمزاین  مکح  مه  عوضوم و  مه  هک  تسا  لّوا  عون  يایاضق  زا  تسا ، هّللا  تفرعم  هّیضق  هک : تسا  نیا 
هب فلکم  مییوگب : هجیتن  رد  ات  میتسین ، ّقح  تاذ  هنک  تخانش  هب  رداق  ام  عراش ، دوخ  فیرعت  نودب  اریز 

52 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلاعت قح  فیرعت  نودـب  هک  تسا  يرما  هک  تسا  راگدرورپ  تفرعم  روبزم  تراـبع  دروم  رگید  تراـبع  هب  هن ، اـی  میتسه و  تخانـش  نیا 

: هجیتن رد  تسا  رودقم  ریغ 
هب فیلکت  دـشابن ، مه  مالعا  يانعم  هب  اهاتآ )  ) رگا اذـل  تسا و  رودـقم  ریغ  رما  هب  فیلکت  لـیبق  زا  راـبخا  مـالعا و  زا  لـبق  نآ  هب  فیلکت 

. دشابیمن نکمم  فیرعت  زا  شیپ  تفرعم ،
میریگب اهملعا )  ) يانعم هب  ار  اهاتآ )  ) یعرـش و مکح  يانعم  هب  ار  لوصوم ) ءام   ) هک تسا  يزاین  هچ  تسا  هنوگنیا  بلطم  یتقو  نیاربانب 

. تسا هیآ  دروم  فالخ  هکنآ  لاح  و  دشاب ، تسرد  داهشتسا  ات 
ۀفرعم نوچ  دنکیمن و  فیلکت  رودقم  ریغ  هب  ار  ام  ادـخ  هک  تسا  نیا  دارم  مییوگیم : مینکیم و  انعم  یناث  لامتحا  نامه  هب  ار  نآ  هکلب 

. میتسین نآ  هب  فلکم  ام  تسا ، رودقم  ریغ  نایب  نودب  هّللا 
لمتحم لـعف  اـی  كرت و  هک  ارچ  درادـن ، فـیلکت  رد  کـش  باـب  هب  یطبر  نآ  هب  داهـشتسا  هفیرـش و  هـیآ  مییوـگیم : هـک  تساـجنیا  رد 

. رودقم ریغ  هن  تسام و  رودقم  تایناخد ) لامعتسا  نوچمه  ، ) هیف نحن  ام  رد  میرحتلا ،
53 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[11 .] ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  یلاعت  هلوق  اهنم : و  نتم :
«، نذؤملا نذؤی  یتح  ناکملا  اذـه  نم  حربأ  ال  : » کلوق یف  امک  ابلاغ ، هب  نوکی  هنأل  فیلکتلا ، نایب  نع  ۀـیانک  لوسرلا  ثعب  نأ  یلع  ءاـنب 
ّالإ باقعلا  نسح  مدع  دیکأتلا و  بوجوب  مزتلی  وا  تاّلقتـسملا  ریغب  مومعلا  صّـصخی  یلقنلا و  نایبلا  نع  ةرابع  وا  تقولا  لوخد  نع  ۀـیانک 

و [ 12 .] ضعبلا هب  حّرـص  امک  ّمذـلا ، نود  باقعلا  حـبق  بجوی  فطللا  عنم  ّنأ  یلع  ءانب  مّذـلا ، نسح  نإ  لقنلاب و  لقعلا  دـییأتب  فطللا  عم 
ّيویندلا باذعلاب  ّصتخیف  ثعبلا ، دعب  اقباس  بیذعتلا  عوقوب  رابخإلا  اهرهاظ  ّنأ  هیف : و  نایبلا . لبق  باقعلا  یفن  یلع  ّلدتف  ریدـقت  ّيأ  یلع 

. ۀقباسلا ممالا  یف  عقاولا 
مکح نیب  ۀـمزالملا  مدـعل  اهب ، ّلدتـسا  نم  ّدر  نیب  ماقملا و  یف  ۀـیآلاب  کّـسمتلا  نیب  [ 14] عمج نم  یلع  ضقاـنتلا  [ 13] دروی اـمبر  ّهنإ  ّمث 

الف اعرش  فیلکتلا  مدع  یلع  ّلد  نإ  بیذعتلا  یفنب  رابخإلا  ّناف  قاقحتـسالا ، یفن  نم  ّمعأ  بیذعتلا  ۀّیلعف  یفن  ّنأب  عرـشلا - مکح  لقعلا و 
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. لّوألل هجو  الف  ّلدی  مل  نإ  و  یناثلل ، هجو 
نم العف  كالهلا  باقعلا و  یف  عوقولا  ۀهبـشلا  باکترا  یف  ّنأ  یعّدی  مصخلا  ّنأل  ماقملا ، اذه  یف  یفکی  ۀّیلعفلا  مدـع  ّنأب  هعفد : نکمی  و 
مدع ریدقت  یلع  قاقحتسالل  یضتقملا  مدعب  فرتعی  و  مهّتلدأ ، ةدمع  یه  یّتلا  اهوحن  و  [ 15] ثیلثتلا ۀیاور  یضتقم  وه  امک  ملعی ، ثیح ال 
دروم یف  ّیعرـشلا  مکحلا  تابثإ  هیف  دوصقملا  ناف  ۀمزالملا ، یف  مّلکتلا  ماقم  فالخب  ۀّیلعفلا ، یفن  قاقحتـسالا  مدـع  یف  یفکیف  ۀـّیلعفلا ،

یلع مزعلا  یف  امک  و  هنع . ّوفعم  مّرحم  ّهنإ  لیق  ثیح  راهظلا ، یف  امک  هتوبث ، یفاـنی  ـال  هتفلاـخم  یلع  باـقعلا  ّبترت  مدـع  و  لـقعلا ، مکح 
یلع اوعّرف  ام  ضعب  نم  رهظی  امک  قاقحتـسالا ، یفتنا  ۀّیلعفلا  تفتنا  ول  ّهنأ  یلع  عامجإ  اضیأ  كانه  ضرف  ول  معن  لامتحا . یلع  ۀیـصعملا 

. كانه هب  کّسمتلا  زجی  مل  ۀلأسملا ، کلت 
. نیماقملا یف  بلطملا  یلع  اهل  ۀلالد  ۀیآلا ال  ّنأ  فاصنالا : و 

و كورتلا . لاـعفألا و  نم  هنوبنتجی  اـم  يا : [، 16] َنوُقَّتَی ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناک  اـم  َو  یلاـعت : هلوق  اـهنم : و 
. مهل نّیبی  ام  دعب  ّالإ  مالسالا  یلإ  مهتیاده  دعب  مهلذخی  یلاعت ال  ّهنأ  اهرهاظ 
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[17 «.] هطخسی ام  هیضری و  ام  مهفرعی  یّتح  : » دیحوتلا باتک  یشایعلا و  ریسفت  یفاکلا و  نع  و 

ّالا مهّللا  بلطملل ، مازلتـسالا  رهاظ  ریغ  نایبلا  یلع  نالذخلا  فّقوت  ّنا  ثیح  نم  فعـضأ  اهتلالد  ّنأ  عم  ۀـقباسلا ، ۀـیآلا  یف  مّدـقت  ام  هیف : و 
. يوحفلاب

لالدتسا میداتسرف . ناشیا  رب  یلوسر  هکنیا  رگم  ار ) یموق   ) میدرکن باذع  هک : تسا  یلاعت  يادخ  هدومرف  نیا  تایآ : هلمج  زا  و  همجرت :
، دـشابیم یبن ) لاسرا   ) نآ اب  ابلاغ  رما  نیا  هک  اریز  فیلکت ، نایب  زا  دـشاب  هیانک  ربماـیپ  نداتـسرف  هکنیا  رب  تسا  ینبم  هفیرـش : هیآ  نیا  رب 
ای تسا . تقو  لوخد  زا  هیانک  نذؤم  ناذا  دیوگب ، ناذا  نذؤم  ات  مزیخیمنرب  ناکم  نیا  زا  زگره  ییوگیم : هک  امش  هتفگ  نیا  رد  هکنانچ 
هیآ رهاظ  تروص  نیا  رد  هک  مینکیمن  باذـع  ماکحا ....  مالعا  یلقن و  نایب  زا  لبق  هک   ) یلقن نایب  زا  تسا  تراـبع  لوسر ) ثعب   ) هکنیا

بوجو موزل و  هب  فّلکم )  ) دوشیم مزتلم  ای  هّیلقع  تالقتـسم  ریغ  هب  ّتیمومع  نیا  دنکیم  ادیپ  صاصتخا  دیامرفیم : اذـل  و  دراد ) میمعت 
، لقن زا  لبق  هچرگا  دـشاب . هدرک  دـییأت  لقن  اب  ار  لقع  راگدرورپ ،)  ) فطل باـب  زا  رگم  باـقع  نسح  مدـع  دـیکأت و  باـب  زا  یلقن  ناـیب 

حیرصت نآ  هب  یخرب  هچنانچ  شنزرس ، هن  تسا  باقع  حبق  بجوم  افرـص  فطل  عنم  هکنیا ، رب  انب  دراد ، نسح  یلقع  تفلاخم  رب  شنزرس 
. نایب زا  لبق  باقع  یفن  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  ریدقترههب  و  دناهدومن .

باذع هب  دباییم  صاصتخا  روکذم  هیآ  اذـل  ناربمایپ ، نداتـسرف  زا  سپ  شیپ ، ياهنامز  رد  باذـع  عوقو  زا  تسرابخا  هفیرـش  هیآ  رهاظ 
ّدر نیب  ماقم و  نیا  رد  هیآ  هب  کّسمت  نایم  یسک  رب  ضقانت  لاکشا )  ) دوش دراو  اسبهچ  سپس ، هدش  عقاو  هتشذگ  ياهتّما  رد  هک  يویند 

. تسا هدومن  عمج  عرش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  مدع  يارب  هیآ  نیا  هب  هک ، یصخش 
. هن ای  دشاب  هتشاد  القع )  ) ار باقع  قاقحتسا  هکنیا  زا  تسا  معا  یلعف  باذع  یفن  اریز 

( هدومن عمج  روکذم  رما  ود  نایم  هک  یسک  رب  ضقانت  لاکشا  )

تهج لالدتـسا  ینعی :  ) یمود ندرک  در  يارب  یهجو  سپ  درادـن ، دوجو  یفیلکت  اعرـش  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  رگا  باذـع  یفن  هب  راـبخا 
. درادن دوجو  عرش ) لقع و  مکح  نایم  همزالم  مدع 

: ینعی  ) لّوا ماقم  رد  هیآ  هب  لالدتسا )  ) يارب یهجو  سپ  دشاب ، هتشادن  یتلالد  نینچ  رابخا ) نیا   ) رگا و 
. دشابیمن تسا ) ّصن  مدع  زا  یشان  هک  ياهّیمکح  ههبش  رد  تئارب  تابثا 

: مییوگب هک  دشاب  هنوگنیا  تسا  نکمم  ضقانت  لاکشا  عفد 
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نداتفا ههبـش ، ماجنا  باکترا و  رد  هک  دـننکیم  اعدا  اهيرابخا  هک  اریز  تسا ، یفاک  تئارب ) تابثا   ) ماقم نیا  رد  تازاجم )  ) تیلعف مدـع 

هب نیلئاق  لـیلد  هدـمع  هکنآ  لاـثما  ثیلثت و  تیاور  ياـضتقم  هکناـنچ  دوش  هتـسناد  هکنیا  نودـب  تسه ، تکـاله  باـقع و  رد  صخـش ) )
ضرف هب  باقع )  ) قاقحتـسا يارب  یثعاب  یـضتقم و  مدـع  هب  تسا  فرتعم  تئارب ) تابثا   ) ماقم نیا  رد  مصخ  تسا و  نینچ  تسا  طاـیتحا 

. باقع ّتیلعف  مدع 
دارم اریز  عرـش ؛ لقع و  مکح  نایم  همزالم  رد  مّلکت  ماقم  فالخ  هب  دنکیم ، تیافک  هفیرـش ) هیآ  هب  لالدتـسا  اب   ) یلعف باقع  یفن  سپ ،

. تسا لقع  مکح  دروم  رد  یعرش  مکح  تابثا  اجنیا  رد 
مدـع نیب  هک ؛ ارچ  درادـن  یفانت  یعقاو  باقع  قاقحتـسا  و  عقاو ، رد  یعرـش  مکح  اـب  تفلاـخم  تروص  رد  یلعف  باـقع  باذـع و  یفن  و 

زا هک  تسا  یمارح  تسا : هدش  هتفگ  راهظ  هلئـسم  رد  هچنانچ  درادن ، دوجو  یفانت  عقاو  ملاع  رد  شتوبث  مکح و  تفلاخم  رب  باقع  بترت 
(. درادن باقع  هدیسرن ، لعف  هلحرم  هب  هکیمادام  نکل  تسا ، مارح  هک   ) دراد دوجو  یلامتحا  زین  تیـصعم  رب  مزع  رد  هدش و  وفع  شباقع 

عورف یـضعب  زا  هکنانچ  قاقحتـسا ، ءافتنا  اب  تسا  مزالم  باقع  ّتیلعف  ءافتنا  هکنیا ؛ رب  ینبم  تسا  یعاـمجا  اـجنیا  رد  دوش  ضرف  رگا  هلب ؛
کّـسمت هیآ  نیا  هب  عرـش  لقع و  مکح  ناـیم  همزـالم  یفن  تهج  ناوتیم  هک  دوشیم  راکـشآ  بلطم  نیا  تسا  عّرفتم  هلئـسم  نیا  رب  هک 

. درادن تلالد  همزالم ) یفن  تئارب و   ) بلطم ود  زا  کیچیه  رب  هفیرش  هیآ  هک : تسا  نیا  فاصنا  اما  دومن .
نایب هکنآ  ات  دومرف  ناشتیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  یموق  چیه  دنکیمن  هارمگ  دنوادخ  : ) هک تسا  یلاعت  يادخ  هدومرف  نیا  تایآ : هلمج  زا  و 

(. دننک بانتجا  نآ  زا  دیاب  هک  ار  هچنآ  ناشیا  رب  دیامن 
هاگنآ رگم  دیامرفیمن . لوذخم  هارمگ و  دومن ، تیادـه  مالـسا  هب  ار  یتّما  هکنآ  زا  سپ  یلاعتم ، يادـخ  هک ، تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  رهاظ 

. دیامن نایب  دنک ، نایب  اهنآ  يارب  دیاب  هک  ار  هچنآ  هک 
 ... ْمَُهل َنِّیَُبی  یَّتَح  يانعم  هک  تسا  هدش  لقن  لضفم  دیحوت  باتک  یشاّیع و  ریسفت  یفاک و  باتک  زا  و 

. دشابیم شبضغ  يدونشخ و  دروم  هک  ار  هچنآ  اهنآ  يارب  دیامن  نایب  ات  هکنیا  زا  تسترابع 

( هفیرش هیآ  هب  لالدتسا  رد  خیش  هشقانم  )

. دوب دراو  یلبق  هیآ  هب  لالدتسا  رد  هک  تسا  دراو  یلاکشا  نامه  لالدتسا ، نیا  رد  و 
مزلتـسم نایب ، رب  یهارمگ  ندوب  فوقوم  هک  ارچ  رکذـلا ، قباس  هیآ  تلالد  زا  تسا  رتفیعـض  یعّدـم  رب  هیآ  نیا  تلـالد  هکنیا  دوجو  اـب 

. ییاوتف تلالد  هب  کّسمت  هار  زا  زج  دشابیمن ، اجنیا  رد  ام  بولطم 
56 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هیآ  مادک  دناهدومن ، کّسمت  نادب  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  تابثا  يارب  اجنیا  رد  نیدهتجم  هک  ياهفیرش  هیآ 
ٌةَرِزاو ُرَِزت  َو ال  اْهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَـض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَـتْهَی  اـمَّنِإَف  يدَـتْها  ِنَم  هک : تسا  هیآ 15  ءارـسا  هروس  زا  یلاعت  يادـخ  هدومرف  نیا 

. ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  يرْخُأ ، َرْزِو 
؟ تسا هفیرش  هیآ  زا  زارف  مادک  دهاش  لحم 

. هیآ رخآ  زارف 
؟ تسا هنوگچ  روبزم  زارف  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک 
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. دننکن نامرف  لاثتما  موق  نآ  دنوش و  هداتسرف  موق  نآ  هب  ینالوسر  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  باذع  هک : تسا  نیا  هیآ  قوطنم  - 1
. تسین راک  رد  یباذع  باکترا ، تروص  رد  ددرگن ، غالبا  فیلاکت  دوشن و  ثوعبم  یلوسر  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  موهفم  - 2
. ةءاربلا لصا  ینعم  اذه  تشاد و  دهاوخن  یپ  رد  یباذع  نآ  هب  باکترا  هدشن ، لوسر  ثعب  تایناخد  لامعتسا  هب  تبسن  نوچ 

؟ تسیچ هدش  ریبعت  لوسر  ثعب  هب  ماکحا ) مالعا   ) زا هکنیا  ببس 
. تسا هدش  ّببسم  هدارا ، و  ببس )  ) رکذ سپ  دناماکحا  مالعا  هلیسو  ءایبنا  نوچ  هک  تسا  نیا 

؟ دوشیم هچ  هفیرش  هیآ  يانعم  روبزم  هتکن  هب  هجوت  اب 
. مینکیمن هدرکن و  هذخاؤم  باذع و  ار  يدحا  ماکحا ، مالعا  نایب و  زا  لبق  و 

؟ دوشیم روبزم  يانعم  زا  ياهدافتسا  هچ 
: تفگ قوف  لالدتسا  نییلوصا و  ياعّدا  تیبثت  رد  ناوتیم 

. تسا تئارب  يارجم  دشاب  عراش  مالعا  نایب و  نادقف  ّصن و  مدع  نآ  اشنم  هک  ياهّیمکح  ههبش 
؟ تسیچ خلا ) لوسرلا ...  ثعب  نا  یلع  ءانب   ) ترابع زا  دارم 

رد مه  هیعرش و  فیلاکت  رد  مه  هفیرـش  هیآ  هجیتن  رد  ینطاب ، لوسر  يرهاظ و  لوسر  زا  تسا  معا  لوسر  هکنیا  هب  دراد  هراشا  ءانب  نیا  اب 
. دوشیمن باقع  نایب  زا  لبق  نیفّلکم  زا  کیچیه  سپ  دوشیم  يراج  ود  ره  هّیلقع  ماکحا 

؟ تسیچ قوف  بلطم  موهفم 
ناسل هب  لقع و  تهج  زا  ای  يرهاظ و  لوسر  ناسل  هب  عرش و  تهج  زا  نایب  لوصو  زا  سپ  هک  تسا  نیا 
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. دوب دهاوخ  بقاعم  هدوبن و  روذعم  دنک ، تفلاخم  فّلکم  رگا  ینطاب ،) لوسر   ) لقع

؟ تسا وحن  هچ  هب  هفیرش  هیآ  زا  خیش  ریرقت 
. هدز صیصخت  تالقتسم  ریغ  هب  ار  نآ  مومع  هدومن و  لمح  شرهاظ  رب  ار  ظفل 

؟ تفرگن ینطاب  يرهاظ و  زا  معا  ار  لوسر  ارچ 
ناـیب دورو  رب  فقوتم  نآ  تفلاـخم  رب  باـقع  هذـخاؤم و  هجیتن  رد  تسا ، تّجح  هدوب و  ربتعم  لـقع  مکح  هیلقع ، تالقتـسم  رد  هکنوچ 

. تسین یلقن 
؟ تسیچ تاّلقتسملا ) ریغب  مومعلا  صّصخی   ) رد بلطم  لصاح  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب 

یلقن و نایب  زا  شیپ  ام  هک  دوشیم  نینچنیا  نآ  ياـنعم  هتـشاد و  میمعت  هیآ  رهاـظ  یلقن  ناـیب  زا  تسا  تراـبع  لوسر  ثعب  هک  تسا  نیا 
. مینکیمن باقع  هذخاؤم و  ماکحا  رد  شتفلاخم  رثا  رب  ار  یسک  یعرش  لیلد  هماقا 

هّیلقع تاّلقتـسم  ریغ  یلقن و  ماکحا  رد  اهنت  باقع  دـیوگب : هداد و  صاصتخا  تالقتـسم  ریغ  هب  ار  هیآ  مومع  هک  دـنادیم  مزـال  هجیتن : رد 
باقع توبث  بجوم  زین  یلقن  نایب  دورو  زا  شیپ  اهنآ ، اب  تفلاخم  دنشابیم ، تّجح  یلقع  ماکحا  نوچ  هّیلقع  تالقتسم  رد  نکل  تسا و 

. ددرگیم
؟ تسیچ خلا ) دیکأتلا ....  بوجوب  مزتلی  وا   ) ترابع زا  دارم 

مومع هب  هفیرـش  هیآ  ای  تشذـگ و  هکنانچ  هدز ، صیـصخت  تالقتـسم  ریغ  هب  ار  هیآ  ای  هک  اـنعم  نیدـب  مومعلا ، صّـصخی  هب  تسا  فطع 
هّیلقع تالقتـسم  رد  هچ  یلقع  ماکحا  هچ  یلقن و  ماکحا  هچ  میوشیم ، مزتلم  یلقن  لیلد  دورو  موزل  هب  ماکحا  مامت  رد  هدوب و  یقاـب  دوخ 

. تاّلقتسم ریغ  رد  هچ  و 
؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  ضرغ 
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دوشیم هتفگ  مه  هّیلقع  تاّلقتسم  اب  تفلاخم  رد  هک  اجنآ  ات  تسین ، روآباقع  یعقاو  مکح  اب  تفلاخم  عراش  مالعا  زا  لبق  هک  تسا  نیا 
بجوم شتفلاخم  هدومرفن ، دـیکأت  یعرـش  لیلد  اـب  ار  نآ  عراـش  هک  یناـمز  اـت  کـلذ  عم  یلو  تسا ، ربتعم  یلیلد  دوخ  لـقع  هچرگا  هک 

. دوشیمن باقع 
؟ تسیچ خلا ) عوقوب ...  رابخالا  اهرهاظ  ّنا  هیف  و   ) ترابع زا  دارم  سپ 

ثحب دروم  هلئسم  هیف و  نحن  ام  زا  هفیرش  هیآ  هک  تسا  نیا  شاهدومرف  لصاح  هک  هفیرش  هیآ  هب  تارضح  لالدتسا  رد  تسا  خیش  لاکشا 
: هک ارچ  تسا ، یبنجا 

تـسا ییایالب  يویند و  باذع  هیآ  دروم  هکنآ  لاح  و  تسا ، حرطم  هبتـشم  هب  باکترا  هجیتن  رد  هک  تسا  يورخا  باذـع  ام ، ثحب  دروم 
: هک تسا  بلطم  نیا  زا  رابخا  ماقم  رد  اّنک ،) ام   ) یضام لعف  هنیرق  هب  هفیرش  هیآ  ینعی  تسا ، هدش  لزان  هتشذگ  ياهتّما  رب  هک 

58 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میدوب هدومن  مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  میتخادرپ و  اهنآ  تیاده  هب  ءایبنا  لاسرا  اب  هک  میدومن  باذع  ار  ییاهتّما  لبق  ياهنارود  رد  ام 

؟ تسا دراو  خیش  بانج  خساپ  رب  یلاکشا  هچ 
. رابخا نایب  هن  تسا و  یهلا  ياهتنس  زا  یکی  نایب  ماقم  رد  هفیرش  هیآ  یلبق ، ياهزارف  هنیرق  هب  الوا :

باذع رگا  هک  ارچ  تسام ، بولطم  تبثم  تیولوا  قیرط  هب  زاب  دشاب ، هتـشذگ  ياهتما  رب  هعقاو  ياهباذع  زا  رابخا  دوصقم  هک  انمّلـس  ایناث :
. دوب دهاوخ  یفتنم  یلوا  قیرط  هب  لسر  ثعب  نودب  يورخا  باذع  سپ  دشاب ، یفتنم  لسر  ثعب  نایب و  نودب  يویند 

. دومن طابنتسا  نآ  زا  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  دوشیم و  مه  ام  ثحب  دروم  هلئسم  لماش  ۀیولوالاب  هیآ  قوطنم  سپ :
؟ تسیچ دشاب ، هتشادن  لالدتسا  رد  یلخد  هفیرش  هیآ  دوشیم  ببس  هک  یلئالد  زا  یکی 

: میتسه لوسر  عون  ود  ياراد  ام  هدّدعتم  تایاور  ساسا  رب  هکنآ  لاح  نالوسر و  مالعا  لسر و  ثعب  هب  تسا  باذع  رصح  هک : تسا  نیا 
. تسا یناسنا  لقع  دارم  هک  ینطاب ، نالوسر  يرهاظ 2 - نالوسر  - 1

. تسا روآباقع  نآ  اب  تفلاخم  عابتالا و  مزال  روبزم  نالوسر  زا  کیره  مکح  نایب و  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
؟ تسیچ هیآ  رهاظ  رد  رصح  نیا  هجو 

: ینعی الوسر  ثعبن  یّتح  رگید : ترابع  هب  تسا . ماکحا  نایب  زا  هیانک  لسر  ثعب  و  تسین ، رصح  ماقم  رد  هفیرش  هیآ  هک : تسا  نیا  ای  - 1
. ینطاب لوسر  يرهاظ و  لوسر  نایب  زا  تسا  معا  نایب  مه  یفرط  زا  ماکحالا  وا  فیلکتلا  نیبن  یّتح 

؟ تسیچ دراد  يرهاظ  لوسر  ثعب  رد  روهظ  الوسر ، ثعبن  یّتح  دومرف : هکنیا  ّتلع  سپ 
دراوم هب  صاصتخا  ینطاب  ناـیب  هکنآ  لاـح  دریذـپیم و  تروص  يرهاـظ  نـالوسر  طـسوت  فیلاـکت  ناـیب  دراوم  بلغا  رد  هک : تسا  نیا 

. مودعملاک ردانلا  دراد و  يردان 
ثعب رادـم  رئاد  باذـع  هک : تسا  نیا  هیلک  هبجوم  تروص  هب  نآ  زا  دارم  تسا و  دوخ  یقیقح  يانعم  نامه  هب  هیآ  هک : تسا  نیا  ای  و  - 2

هک تسا  نیا  دارم  هدروخ و  صیـصخت  هّیلقع  تالقتـسم  باـب  هب  زین  مومع  نیا  ّصخ ،) دـق  اـّلا و  ماـع  نم  اـم   ) باـب زا  نکل  تسا ، لـسر 
. دشابن لاسرا  هچرگا  تسه  باقع  هک  هّیلقع  تالقتسم  باب  رد  رگم  تسه ، زین  لسر  ثعب  دشاب ، یباقع  اجکره 

قاقحتسا باب  رد  نکل  باقعلا ، ۀیلعف  کی  میراد ، باقعلا  قاقحتسا  کی  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا  ای  و  - 3
59 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رـصحنم نایب  يدروم  رد  رگا  یهتنم  تسا . باقع  بجوم  کیره  تفلاخم  هک  انعم  نیدب  تسین ، یتوافت  یلقن ، یلقع و  نایب  نایم  باقعلا 
نایب رگا  تسا و  باـقع  ّتیلعف  زا  معا  نیا  هک  ددرگیم  يورخا  باذـع  قاقحتـسا  يویند و  تمذـم  بجوم  افرـص  دوشب ، یلقع  ناـیب  رد 

. دروآیم ار  باقع  ّتیلعف  یلقن ، نایب  دشاب ، رظن  دروم  یلقن 
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هدـش حرطم  یلقن  نایب  لسر و  ثعب  زا  نخـس  رطاخ  نیدـب  قاقحتـسا ، یفن  هن  تسا و  باقع  تیلعف  یفن  ناـیب  ماـقم  رد  هفیرـش  هیآ  لاـح 
. تسا

؟ تسیچ خلا ) عیمج ....  نم  یلع  ضقانتلا  دروی  امبر  ّهنإ  مث   ) ترابع رد  مالک  لصاح 
باب ود  رد  روبزم  هفیرش  هیآ  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  هتـشادن  لالدتـسا  رد  یلخد  هفیرـش  هیآ  دوشیم  ببـس  هک  تسا  هتکن  نیمود  نایب 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم 
لصا تابثا  رد  ار  نادب  لالدتسا  خیش  هک  دوب ، ام  ثحب  دروم  هلئـسم  هک  تئارب  لصا  ّصن و  مدع  فیلکت و  رد  کش  باب  رد  یکی  فلا :

. دندرک کّسمت  نادب  نارگید  درک و  در  تئارب 
. تسا یلوصا  يرابخا و  عازن  دروم  هک  عرش  مکح  لقع و  مکح  نایم  همزالم  باب  رد  مه  یکی  ب :

: هکنیا مالک  هصالخ 
کّـسمت روبزم  هفیرـش  هیآ  هب  همزالم  مدـع  تاـبثا  رد  هک  دنتـسه  عرـش  مکح  لـقع و  مکح  ناـیم  مزـالت  رکنم  اـهيرابخا  هرعاـشا و  - 1

. دناهدرک
؟ تسا رارق  هچ  زا  هفیرش  هیآ  هب  هرعاشا  لالدتسا  تیفیک 

: هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  اذل  و  لوسر ، ثعب  هب  هدرک  رصحنم  ار  يورخا  باذع  هفیرش  هیآ  دنیوگیم :
. تسه زین  باقع  دراد ،) یلقن  نایب  ینعی :  ) هدش لسر  ثعب  هک  یمکح  ره  هب  تبسن  - 1

، هفیرـش هیآ  مکح  هب  سپ  هن  ای  دـشاب و  یلقع  ناـیب  نآ ، دروم  رد  هچ  تسین ، مه  یباـقع  هدـشن  لـسر  ثعب  هک  یمکح  ره  هب  تبـسن  - 2
. تسین عرش  لقع و  مکح  نایم  یمزالت 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  رد  هیفاو  بحاص  ینوت  لضاف  موحرم  رظن 
لـصا نایرج  رب  لیلد  هچرگا  دشابیمن ، عرـش  لقع و  نایم  همزالم  مدع  رب  لیلد  دندرک  لالدتـسا  هرعاشا  هکنانچ  هفیرـش  هیآ  دـیامرفیم :

. دشابیم تسا ، ّصن  نادقف  شدروم  هک  ياهّیمکح  ههبش  رد  تئارب 
؟ تسا رّوصتم  یلحارم  هچ  رد  لقن  لقع و  مکح  نایم  همزالم  دییامرفب : ینوت  لضاف  لیلد  نایب  زا  لبق 

تباث لصا  نیا  مه  لقع  مکح  اب  ایآ  دوشیم  تباث  فیلکت  لصا  عراش  مکح  اب  هک  روطنامه  ینعی : تسا . فیلکت  لصا  هلحرم  رد  یکی 
؟ دوشیم

يویند تمذم  بجوم  عراش  نایب  اب  تفلاخم  هک  روطنامه  ایآ  ینعی : تسا  يویند  تمذم  هلحرم  رد  یکی 
60 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا روآتمذم  ایند  رد  مه ، لقع  مکح  اب  تفلاخم  دوشیم ،

ببـس نآ  اب  تفلاخم  دـنک  مارح  ای  بجاو و  ار  زیچ  عراش  رگا  هک  روطناـمه  اـیآ  ینعی : تسا  يورخا  باـقع  قاقحتـسا  هلحرم  رد  یکی 
. دوشیم باقع  قاقحتسا  بجوم  نآ  اب  تفلاخم  دنک  نیسحت  ای  حیبصت و  ار  يزیچ  زین  لقع  رگا  دوشیم ، باقع  قاقحتسا 

اب تفلاخم  ایآ  هک  مینکیم  لاؤس  دـنکیم  مارح  ار  يزیچ  عراـش  یتقو  هک  روطناـمه  اـیآ  ینعی : تسا  باـقع  ّتیلعف  هلحرم  رد  مه  یکی 
باـقع ّتیلعف  بجوم  لـقع  یمیرحت  مکح  اـب  تفلاـخم  اـیآ  تسا  روطچ  لـقع  یمیرحت  مکح  هن ، اـی  دوشیم  باـقع  ّتیلعف  بجوم  نآ 

.؟ هن ای  دوشیم 
؟ دناجراخ عازن  ّلحم  زا  هناگراهچ  هلحرم  زا  کی  مادک 

. یلقع باطخ  اب  تفلاخم  هب  دسر  هچ  دوشن ، باقع  ّتیلعف  بجوم  عراش  باطخ  اب  تفلاخم  اسبهچ  هک  ارچ  مراهچ ، هلحرم 
؟ دناهمزالم باب  رد  ثحب  دروم  روبزم ، لحارم  زا  کیمادک 
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. مّوس مود و  لوا ، هلحرم 
؟ تساجنیا رد  ثحب  دروم  روبزم  لحارم  زا  کیمادک 

. مّوس هلحرم 
؟ دراد تلالد  هناگراهچ  لحارم  زا  کیمادک  رب  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ 

. مراهچ هلحرم  رب 
رد هفیرـش  هیآ  هک  ارچ  عرـش ، مکح  لقع و  مکح  نایم  باقع  تیلعف  رد  همزالم  مدع  رب  دراد  تلالد  مراهچ  هلحرم  رد  هفیرـش  هیآ  ینعی :

. تسا باقع  تیلعف  یفن  ماقم 
؟ تسیچ ریخا  نایب  زا  روظنم 

. دنتسین باذع  قحتسم  هکنیا ، هن  میدرکن ، باذع  جراخ  رد  ام  هک  تسانعم  نیا  هب  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  هیآ  هک : تسا  نیا 
دوجو یمزالت  مه  قاقحتـسا  هلحرم  رد  هک  درادـن  انعم  نیا  رب  تلالد  هیآ  هک : انعم  نیدـب  درادـن . یلبق  هلحرم  هس  اب  یطابترا  هیآ  نیاربانب 

. دشابن تسا  نکمم  دشاب و  همزالم  تسا  نکمم  هک  ارچ  درادن ،
مدـع رب  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  يارب  یهجو  نیارباـنب  تسا . قاقحتـسا  هلحرم  نیمه  اـم  ثحب  دروم  هلئـسم  هیف و  نحن  اـم  یفرط ، زا 

. دشابیمن همزالم 
؟ تسیچ خلا ) عمج ...  نم  یلع  ضقانتلا  دروی  امبر  ّهنإ  مث   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

در تئارب و  تابثا  تهج  هیآ  هب  لالدتسا  نیب  عمج  فیعضت  رد  تسا  نیناوق  بحاص  یمق  يازریم  نایب 
61 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیامرفیم اذل  عرش و  لقع و  مکح  نایم  همزالم 
هدافتـسا لباق  همزالم  مدع  باب  رد  نکل  درب  دوس  فیلکت  رد  کش  باب  رد  هفیرـش  هیآ  زا  ناوتیم  دیوگیم : هک  ینوت  لضاف  نخـس  نیا 

. تسا راکشآ  یضقانت  تسین ،
؟ تسیچ ضقانت  نیا  رب  یمق  بانج  لیلد 

یباذع دـشابن  یعرـش  مالعا  نایب و  رگا  هکنیا  تسا و  لسر  ثعب  ورگ  رد  يورخا  باذـع  هک  یلاعت  يادـخ  هدومرف  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسین ، مه 

هچ تسین ، راک  رد  یفیلکت  اساسا  هکلب  یباقع ، قاقحتـسا  هن  دشاب و  یباقع  تیلعف  هن  دوشن ، لسر  ثعب  رگا  هک  دـشاب  نیا  دارم  دـیاش  - 1
. دشابن هچ  دشاب و  یلقع  نایب 

نایم همزالم  مدع  رب  مه  روطنامه  دراد ، هیودـب  تاهبـش  رد  تئارب  لصا  رب  تلالد  هک  روطنامه  هفیرـش  هیآ  لامتحا ؛ نیا  ساسا  رب  لاح 
. تسین دراو  اهيرابخا  هب  امش  ضارتعا  سپ  دراد . عرش  مکح  لقع و  مکح 

ام تسا و  تکاس  قاقحتسا  هلحرم  هب  تبسن  هیآ  نکل  دشیم و  یفتنم  باذع  ّتیلعف  دوبن ، لوسر  ثعب  رگا  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  و  - 2
؟ هن ای  دروآیم  قاقحتسا  یلقع  نایب  ایآ  هک  مینادیمن 

باقع ّتیلعف  زا  لبق  هلحرم  رد  ثحب  دروم  نوچ  تشادـن  همزالم  مدـع  رب  تلالد  هک  روطنامه  هفیرـش : هیآ  لامتحا  نیا  ساـسا  رب  لاـح 
هیآ هک  تسا  باقع  قاقحتـسا  هلحرم  رد  زین  طایتحا  تئارب و  باب  رد  ام  ثحب  هک  ارچ  درادـن . تئارب  لصا  رب  تلالد  مه  روطنیمه  دوب ،

دوجو درادـن ، همزالم  مدـع  رب  تلالد  هدـش و  تئارب  رب  لیلد  هیآ  هکنیا : هب  لوق  لیـصفت و  يارب  یهجو  سپ  تسا  تکاـس  هلحرم  نیا  رد 
. درادن

؟ تسیچ ماقملا )....  اذه  یف  یفکی  ۀیلعفلا  مدع  ناب  هعفد : نکمی  و   ) رد بلطم  لصاح 
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هکنیا رب  ینبم  دنهدیم ، یمق  يازریم  لاکشا  هب  ینوت ، لضاف  لیـصفت  دییأت  رد  لوصف  بحاص  موحرم  ای  خیـش و  بانج  هک  تسا  یباوج 
. تساجهب ینوت  بانج  لالدتسا  هدوبن و  روبزم  عمج  رد  یتفاهت  ضقانت و  چیه 

؟ تسیچ لوا  ماقم  رد  هفیرش  هیآ  هب  لضاف  بانج  کّسمت  یتسرد  رب  لوصف  بحاص  ای  خیش و  لیلد 
بکترم هکنیا  رد  اهیرابخا  هک : تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  تابثا  تهج  رد  روبزم  هیآ  هب  لـضاف  باـنج  کّـسمت  هجو  هک : تسا  نیا 

اهنآ هدمع  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  ياّهلدا  هب  ددرگیم ، وا  باقع  بجوم  شلمع  هتخادـنا و  يورخا  تکاله  رد  ار  دوخ  صخـش  تاهبش 
یضتقم تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  یفن  ار  یلعف  باقع  امسر  ههبش  باکترا  رد  هک  دوش  تفای  یلیلد  هکنیا  رگم  تسا ، ثیلثت  رابخا 

. درادن دوجو  مه  قاقحتسا  يارب 
؟ دوشیم هچ  اهيرابخا  مالک  لصاح 

: هدومرف لضاف  بانج  نیاربانب  تسا . باقع  قاقحتسا  مدع  زا  فشاک  باذع  ّتیلعف  یفن  هک : دوشیم  نیا 
62 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسه مه  باقع  قاقحتسا  یفن  زا  فشاک  باقع ، ّتیلعف  یفن  نیا  ناتدوخ  نایب  قبط  سپ  دراد ، باذع  ّتیلعف  یفن  رب  تلالد  روبزم  هیآ 
؟ تسیچ همزالم  نیرکنم  لالدتسا  در  رد  هفیرش  هیآ  هب  ینوت  بانج  کّسمت  یتسرد  رب  خیش  لیلد 

، درادن دوجو  یمکح  فیلکت و  یلقن ، لیلد  عراش و  نایب  زا  لبق  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دافم  دنیوگیم : همزالم  نیرکنم  هک : تسا  نیا 
. دیامن قاقحتسا  هب  مکح  لقع  هچرگا 

: هجیتن رد  دیامنیم . فیلکت  مکح و  یفن  عراش  هکنآ  لاح  دنکیم و  مکح  باقع  قاقحتسا  هب  لقع  سپ 
نیا لباقم  رد  ینوت  بانج  اذـل  دـشابیمن . یّلک  هدـعاق  کی  امّلک )...  عرـشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  امّلک   ) هدـعاق هک  دوشیم  مولعم 

: دیامرفیم هورگ 
یفن زا  تسا  معا  ّتیلعف ، یفن  هک  تفگ : دیاب  لاح  فیلکت ، مکح و  یفن  هن  تسا و  باذـع  تیلعف  یفن  بلـس و  افرـص  هفیرـش ، هیآ  دافم 

. دشاب هدرک  یفن  ار  نآ  ّتیلعف  اهنت  نکل  دیامن ، باقع  قاقحتسا  هب  مکح  لقع  لثم  مه  عرش  تسا  نکمم  رطاخ  نیدب  قاقحتسا ،
. دومن عرش  لقع و  مکح  نایم  مزالت  یفن  بلس و  هب  ناوتیمن  هفیرش  هیآ  نیا  اب  سپ :

؟ تسیچ همزالم  نیرکنم  لباقم  رد  ینوت ، لضاف  زا  عافد  رد  روبزم  هیآ  هب  نییلوصا  لالدتسا  لصاح 
: دنیوگیم دراد  باذع  ّتیلعف  یفن  رد  روهظ  هک  هفیرش  هیآ  نیا  هب  دانتسا  اب 

، لصالا سپ : تسین . مه  باقع  قاقحتـسا  دشابن ، باقع  ّتیلعف  هبتـشم  رد  هک  اجنآ  و  تسین . راک  رد  یباقع  دـشابن  یعرـش  نایب  هک  اجنآ 
. تسین باقع  قاقحتسا  هبتشم ، هب  باکترا  رد  ینعی : ةءاربلا 

: دنیوگیم ۀیلعفلا  مدع  قاقحتسا و  نایم  یفانت  مدع  رد  لاح 
ای هدرک  مکح  نادب  مه  عرـش  ایآ  دنکیم  رداص  یمکح  لقع  هک  اجنآ  هک : انعم  نیدـب  تسا . نآ  تابثا  همزالم ، باب  رد  یلـصا  دارم  - 1

؟ هن
. تسا قاقحتسا  هلحرم  هب  طوبرم  همزالم  - 2

. درادن قاقحتسا  هلحرم  هب  یطبر  دنکیم و  ار  باقع  ّتیلعف  یفن  اهنت  هک  ارچ  تسین ، همزالم  مدع  رب  یلیلد  زین  هفیرش  هیآ  - 3
هن دنیوگیم : رگید  ترابع  هب  دـنراد  قرف  مه  اب  ثحب  ود  نیا  هک  ارچ  درادـن ، دوجو  هیلعفلا  مدـع  باقعلا و  قاقحتـسا  نایم  یتافانم  سپ 

. تسا هتشاد  عوقو  مه  یعرش  هلثما  رد  هکلب  تسا ، ینکمم  رما  اتوبث  هتشادن و  تافانم  نآ  ّتیلعف  یفن  اب  باقع  قاقحتسا  هب  مکح  اهنت 
؟ تسیچ هنع ) وفعم  مّرحم  ّهنا  لیق  ثیح  راهظلا ، یف  امک   ) ترابع زا  دارم 

ترابع هب  درادن . یباقع  ّتیلعف  هلحرم  رد  سپ : تسا . ّوفعم  مارح  راهظ  تسا ، مارح  راهظ  هک : تسا  نیا 
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63 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد باقع  قاقحتسا  مکح و  هکنآ  لاح  درادن و  باقع  ّتیلعف  هلحرم  رد  راهظ  رگید :

؟ تسیچ راهظ 
. تسا هدش  هداد  حیضوت  هقف  رد  دشیم و  ماجنا  تیلهاج  رد  هک  تسا  قالط  یعون  راهظ 

؟ تسیچ ۀیصعملا )...  یلع  مزعلا  یف  امک   ) ترابع زا  دارم 
تین دـصق و  هک  دـیآیم  تسد  هب  رابخا  یخرب  زا  دـش  هتفگ  عطقلا  باـتک  يّرجت  ثحبم  رد  هاـنگ  رب  هدارا  مزع و  باـب  رد  هک : تسا  نیا 

. درادن مزالت  نیا  رب  یتّیلیلد  هیآ  تسین و  راک  رد  یمزالت  سپ : درادن ، یباقع  ینعی : تسا  ّوفعم  نکل  تسا ، مارح  تیصعم 
؟ تسیچ قاقحتسالا ) یفتنا  ۀیلعفلا  تفتنا  ول  ّهنا  یلع   ) زا ضرغ 

هب همزالم  یفن  رد  ناوتیم  تسا  یفتنم  زین  نآ  قاقحتـسا  دـشاب ، یفتنم  باذـع  ّتیلعف  یتقو  هک  دـننک  قفاوت  نیعزانتم  رگا  هک : تسا  نیا 
. دومن لالدتسا  هیآ  نیا 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  رد  دنوخآ  بانج  رظن 
نآ ّتیلعف  اـب  باـقع  قاقحتـسا  ناـیم  هک  ارچ  تسا  ماـمتان  كوکـشم  فیلکت  زا  تئارب  رد  هروکذـم  هفیرـش  هیآ  هب  لالدتـسا  دـیوگیم :

. دشابیمن ياهمزالم 
؟ تسیچ اجنیا  رد  همزالم  مدع  رب  دنوخآ  لیلد 

هب نکل  دشاب ، باقع  قحتـسم  فّلکم  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا  ناگدنب  رب  تنم  تّجح ، مامتا  نایب و  زا  لبق  بیذـعت  یفن  هک : تسا  نیا 
. دنکن ادیپ  ّتیلعف  باقع  نیا  یلوم ، تنم  رطاخ 

؟ تسا هیآ  مادک  دناهدرک ، لالدتسا  نادب  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  لصا  تابثا  رد  نییلوصا  هک  ياهفیرش  هیآ  نیمراهچ 
. َنوُقَّتَی ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  هفیرش  هیآ 

رب دـنیامن  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  ار  هچنآ  هکنیا  ات  دـنادرگیمن  هارمگ  درک  ناشتیادـه  هکنیا  زا  سپ  ار  یموق  چـیه  ناحبـس  يادـخ  همجرت :
. دیامن نایب  ناشیا 

؟ تسیچ تئارب  تهج  روبزم  هیآ  هب  لالدتسا  بیرقت 
. تسین راوازس  تسا  كاندرد  یباذع  دوخ  هک  موق  کی  ندراذگاو  نالذخ و  نایب ، زا  شیپ  - 1

. تسا یعرش  نایب  مدع  هب  دنتسم  لهج  کش و  ههبش ، اشنم  هّیمیرحت ، ههبش  رد  - 2
. درادن باقع  نایب  مدع  لیلد  هب  تایناخد ) لامعتسا  لثم :  ) هیمیرحت ههبش  دراوم  هب  باکترا  سپ :

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  نوماریپ  خیش  رظن 
يویند باذع  زا  رابخا  ماقم  رد  تسا  یضام  لعف  هک   115 َناک /) ام  َو   ) هنیرق هب  موس  هیآ  دننامه  زین  هیآ  نیا  الوا :

64 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن تسا ، يورخا  باقع  یفن  توبث و  رد  هک  هیف  نحن  ام  اب  یساسم  چیه  تسا و  فلس  ياهتما 

: هتکن
. میداد موس  هیآ  رد  خیش  یلبق  نایب  هب  هک  تسا  نامه  نآ  هب  خساپ  تسا و  هشقانم  هشدخ و  لباق  زین  خیش  نایب  نیا 

نخس لبق  هیآ  رد  هک  ارچ  تسا ، یلبق  هیآ  تلالد  زا  فعضا  بولطم  رب  شتلالد  هتشذگ ، مما  هب  شصاصتخا  مدع  میمعت و  ضرف  هب  ایناث :
. دروخیمن هیف  نحن  ام  درد  هب  هدش  هتفگ  یلو  دوب  يویند  باذع  الب و  زا 

: هیآ نیا  رد  نکل 
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. تسا ندراذگاو  دوخ  هب  نالذخ و  درجم  زا  تبحص  - 1
بلـس نالذخ و  راچد  ار  اهنآ  دندرک  تفلاخم  رگا  ماکحا  نایب  زا  سپ  ینعی : تسا  هدش  نایب  رب  فقوتم  ندراذگاو  دوخ  هب  نالذخ و  - 2

. دنکیم قیفوت 
. درادن نآرب  يورخا  باذع  ندوب  فوقوم  هب  یطابترا  نایب ، رب  يویند  باذع  نتشاد  فقوت 

؟ دشابیمن لاکشا  هشقانم و  لباق  خیش  خساپ  نیا  ایآ 
تاهبـش رد  تئارب  رب  روبزم  هیآ  تلالد  هب  لئاق  هدرک و  در  ار  نآ  يوحفلاب ) مهللا   ) تراـبع اـب  زین  ناـشیا  دوخ  تسا و  لاکـشا  لـباق  ارچ 

. دوشیم هیودب 
؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  يوحفلاب ) مهّللا   ) يوحف زا  دارم 

. دوشیم ریبعت  باطخلا ) نحل   ) هب یلوصا  حالطصا  رد  هک  تسا  ّتیولوا  سایق 
؟ تسیچ ثحب  دروم  هلئسم  رد  يوحف  بیرقت 

: هک تسا  نیا 
. دراذگناو دوخ  هب  لوذخم و  ناشداعم  شاعم و  رما  رد  ار  شناگدنب  تمحر  تفأر و  يور  زا  یلاعت  يادخ  - 1

. هدومن نایب  ناشیا  رب  دننادب  اهنآ  تسا  هتسیاش  هک  ار  هچنآ  يویند  ياهيراتفرگ  باذع و  عفر  تهج  - 2
. دنادیمن اور  ناشّقح  رد  ماکحا  مالعا  نایب و  زا  لبق  ۀیولوالاب ، تسا ، يویند  باذع  زا  رتدیدش  بتارم  هب  هک  ار  يورخا  باقع  سپ 

. دشاب تاهبش ...  رد  تئارب  لصا  تبثم  دناوتیم  هفیرش  هیآ  نیا  هک : تسا  نیا  قح  سپ :
65 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[. 18] ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  یلاعت : هلوق  اهنم : و  نتم :
. رهاظ لّمأت  اهتلالد  یف  و 

دورو یفانی  الف  اعقاو ، هدوجو  ضرف  ول  فّلکملا  دـنع  لوهجملا  یهنلا  ۀـفلاخم  یلع  ةذـخاؤملا  مدـع  اهلولدـم  ۀـیاغ  نأ  ّلـکلا  یلع  دری  و 
. ّیملع لیلد  نع  ّالإ  هب  لوقی  بانتجالا ال  بوجو  طایتحالاب و  لئاقلا  ّنأ  مولعم  و  میرحتلا ، لمتحی  ام  بانتجا  بوجو  یلع  ّماعلا  لیلدلا 

. یفخی امک ال  هیلإ ، ۀبسنلاب  لصألا  لیبق  نم  یه  لب  لیلدلا ، کلذل  ۀضراعم  ریغ  اهتلالد  میلست  دعب  تایآلا  هذه  و 
ءارتفا یلاعت  هّللا  مهقزر  اـم  ضعب  اومّرح  ثیح  دوهیلا  یلع  ّدرلا  قیرط  هاـّیإ  اـنّقلم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّیبنل  اـبطاخم  یلاـعت - هلوق  اـهنم : و 

[. 19] ًاحوُفْسَم ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال  هیلع :-
ام یف  کلذ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هنادجو  مدع  و  هیلإ ، هّللا  یحوأ  یّتلا  تامّرحملا  ۀلمج  یف  هومّرح  ام  نادـجو  مدـعب  مهعیرـشت )  ) لطبأف

مکحلا لاطبإ  یف  نادجولا  مدع  ۀـیافک  یلع  ۀـلالد  نادـجولا  مدـعب  ریبعتلا  یف  ّنأ  ّالإ  دوجولا  مدـع  یلع  اّیعطق  الیلد  ناک  نإ  هیلإ و  یحوا 
. ۀمرحلاب

و الف ، ۀلالدلا  اّمأ  و  بلطملا ، یلإ  ةراشإ  نادجولا  مدع  یلإ  دوجولا  مدـعب  ریبعتلا  نع  لودـعلا  یف  نوکی  نأ  رمألا  ۀـیاغ  ّنأ  فاصنإلا  ّنکل 
نوک اهلولدم  ۀـیاغف  اهتلالد  مّلـس  ول  ّهنأ  عم  [. 20 «] عرـشلا لبق  لقعلا  یف  ةزوکرم  ءایـشألا  ۀحابإ  ّنأب  راعـشا  ۀیآلا  یف  و   » ۀیفاولا یف  لاق  اذـل 
هّللا ماکحأ  نم  انیدیأب  یقب  ام  یف  هنادجو  مدـع  ال  میرحتلا ، مدـع  بجوی  ماکحألا  نم  یلاعت  هّللا  نع  ردـص  ام  یف  میرحتلا  نادـجو  مدـع 

. بلطملا اذه  یلع  ّیلمعلا  عامجإلاب  لالدتسالا  دنع  کلذ  حیضوت  یتأیس  و  اّنع ، اهنم  ریثک  ءافتخاب  ملعلا  دعب  یلاعت 
66 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هدومرف هک  تسا  قح  نخس  نیا  تایآ  هلمج  زا  و  همجرت :
رب  ) هفیرش هیآ  نیا  تلالد  رد  لیلد ، يور  زا  هدنام  هدنز  هک  یـسک  دنامب  هدنز  لیلد و  يور  زا  دوشیم  كاله  هک  یـسک  دوش  كاله  ات 
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. دراد دوجو  راکشآ  نشور و  یلّمأت  روکذم ) ياعّدم 
تسا يرجز  یهن و  اب  تفلاخم  ربارب  رد  هذخاؤم  مدع  تایآ ، نیا  تلالد  نایاپ  اهتنا و  هکنیا  رب  ینبم  تسا  دراو  يداریا  تایآ  نیا  مامت  رب 

. دشاب دوجوم  عقاو  رد  هچرگا  تسا ، مولعمان  لوهجم و  فّلکم ، دزن  هک 
و درادـن . یفانت  ضراعت و  هنوگچـیه  دراد  تلالد  میرحتلا  لمتحم  زا  باـنتجا  بوجو  رب  ماـع  تروص  هب  هک  یلیلد  اـب  نومـضم  نیا  سپ 

. دشابیمن طایتحا ) بوجو   ) رظن نیا  هب  لئاق  یملع  لیلد  نودب  بانتجا ، بوجو  طایتحا و  هب  لئاق  هک  تسا  مولعم 
نآ اب  تایآ  نیا  تبـسن  هکلب  درادن ، یـضراعت  دـش ) رکذ  هک  یملع  لیلد  نامه   ) یماع لیلد  نینچ  اب  ناشتلالد ، لوبق  زا  سپ  تایآ  نیا  و 

. لیلد هب  تسا  لصا  تبسن  لیبق  زا  لیلد ،
قیرط دیامنیم  نیقلت  وا  هب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  شیمارگ  ربمایپ  هب  باطخ  تسا  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  تایآ  هلمج  زا  و 

. دندوب هداد  تبسن  یلاعت  قح  هب  ءارتفا  هب  هدومن و  میرحت  دوخ  رب  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  یضعب  هک  تهج  نآ  زا  ار ، دوهی  رب  ّدر 
ای هتیم و  هکنیا  رگم  مباییمن  دـشاب  مارح  نآ  ناگدـننکلوانت  رب  هک  ار  يزیچ  هدـش  یحو  نم  هب  تاـمّرحم  زا  هچنآ  رد  ربماـیپ : يا  وگب ) )

یتامرحم رد  اههدشمیرحت  نآ  ملع ) مدع  و   ) نادجو مدع  لیلد  هب  ار  اهنآ  عیرـشت  تعدب و  یلاعت ، يادخ  سپ  دشاب . ياهدشهتخیر  نوخ 
. دومن لاطبا  هدومن ، غالبا  شلوسر  هب  هک 

زا ریبعت  رد  نکل  دشابیم ، دوجو  مدـع  رب  یعطق  لیلد  هچرگا  هدـش  یحو  وا  هب  هک  هچنآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نادـجو  مدـع  و 
. تسا تمرح  لاطبا  رب  نادجو  مدع  ندوب  رفاک  رب  ینبم  تسا  یتلالد  نادجو  مدع  هب  دوجو  مدع 

هب نآرب ، تلالد  هن  دشابیم و  بولطم  هب  هراشا  نادجو  مدـع  هب  دوجو  مدـع  هب  ریبعت  زا  لودـع  رد  رما  تیاهن  هک : تسا  نیا  فاصنا  یلو 
: هک تسا  هدومرف  هیفاو  رد  ینوت  بانج  رطاخ  نیا 

، میریذپب ار  نآ  تلالد  هک  انمّلـس  هتـشذگ  نیا  زا  تسا  تباث  لقعلا  دنع  عرـش  دورو  زا  لبق  ءایـشا  هحابا  هکنیا  هب  تسا  راعـشا  هیآ  نیا  رد 
: هک تسا  نیا  هفیرش  هیآ  نیا  نومضم  لولدم و  تیاهن 

تسد رد  هک  یماکحا  رد  مکح ، نتفاین  هکنیا  هن  دوشیم ، میرحت  مدع  ّتلع  هدش  رداص  یلاعتقح  زا  هک  یماکحا  رد  میرحت  هب  ملع  مدع 
عقاو رد  ءیش  ندوبن  مارح  ثعاب  ام  نادجو  مدع  سفن  دشاب و  هدوب  روطنیمه  ام  هب  تبسن  اهنآ  زا  يرایـسب  ءافتخا  هب  ملع  زا  سپ  تسام .

. دمآ دهاوخ  یعّدم  رب  یلمع  عامجا  هب  لالدتسا  ماگنه  رد  نآ  حیضوت  يدوز  هب  و  دشاب ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هیآ  مادک  دناهدومن ، کّسمت  نادب  هّیمکح  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  رد  نیلدتسم  هک  ياهفیرش  هیآ  نیمجنپ 
: دیامرفیم هک  تسا  لافنا  هکرابم  هروس  زا  مود  لهچ و  هیآ  زا  يزارف 

: همجرت ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل 
. لیلد يور  زا  دنام ، هدنز  هک  یسک  دنامب  هدنز  و  لیلد ، يور  زا  دوشیم  كاله  هک  یسک  دوش  كاله  ات 

؟ دینک نایب  ار  هیآ  هب  ناشلالدتسا  تیفیک 
. تسا هنّیب  ورگ  رد  تایح  تکاله و  دنیوگیم : - 1

. تسین ياهنّیب  تایناخد  لامعتسا  اب  هطبار  رد  اذل  تسین ؛ نایم  رد  یتکاله  هنّیب  نایبلا و  لبق  هک : تسا  نیا  نآ  موهفم  - 2
. تسین نایم  رد  یتکاله  نآ  هب  باکترا  رد  سپ 
؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  اب  هطبار  رد  خیش  رظن 
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. دنکیم در  هّیمیرحت  تاهبش  رد  تئارب  توبث  رب  ار  هفیرش  هیآ  تلالد  دنادیمن و  تسرد  ار  نآ 
؟ تسیچ هّیدر  نیا  رب  خیش  لیلد 

: دراد دوجو  هلمج  نیا  رد  هک  تسا  یلامتحا  ود 
ناشن امـش  هب  ار  تایآ  ام  هک  دـشاب  نیا  هیآ  روظنم  دـشاب و  ایند  نیا  رد  ندـنام  ندرم و  نامه  تاـیح  تکـاله و  زا  ضرغ  رگا  هکنیا  - 1

هتـشادن ّقح  لوبق  يارب  يرذـع  تمایق  رد  دـشاب و  مامت  وا  رب  تّجح  دوشیم ، هتـشک  گـنج  رد  اـی  دریمیم و  هکنآ  نیا  زا  سپ  اـت  میداد 
. دنامیم هک  یسک  اذکه  دشاب و 

سپ ات  میداد  ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  تایآ  ام  هک : دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  دـشاب ، مالـسا  رفک و  تایح ، تکاله و  زا  ضرغ  رگا  هکنیا  - 2
: نیا زا 

. دنکیم تجاجل  دنادیم  ار  ّقح  هکنیا  اب  ینعی : دشاب . هنّیب  يور  زا  دزرویم  رفک  هکنآ  فلا )
. هناروکروک هن  دشاب و  تریصب  يور  زا  دنکیم  رایتخا  ار  مالسا  هکنآ  و  ب )

. دوب دهاوخن  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  تبثم  هفیرش  هیآ  سپ  درادن . ماکحا  باب  هب  یطبر  تسا و  تاداقتعا  هب  طوبرم  هفیرش  هیآ  اذل  و 
؟ تسیچ خلا ) ۀیاغ .....  نا  لکلا : یلع  دری   ) رد بلطم  لصاح 

لباقم رد  دش  ثحب  اهنآ  يور  اجنیا  هب  ات  هک  یتایآ  هب  دنناوتیمن  نییلوصا  تارضح  هک  تسا  نیا 
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هتـسد ود  هب  التبم  یمکح ) تاهبـش  رد  تئارب  توبث   ) هیف نحن  اـم  رب  تلـالد  ثیح  زا  روبزم  تاـیآ  هک  ارچ  دـنیامن ، لالدتـسا  اـهيرابخا 
: دندوب لاکشا 

. دش یسررب  اجنیا  هب  ات  تسا و  دراو  تایآ  کتکت  تلالد  رد  هک  یصوصخ  تالاکشا  - 1
زا تسترابع  نآ  دزادـنایم و  لالدتـسا  يارب  تیلباق  زا  ار  اهنآ  تسا و  دراو  تاـیآ  نیا  همه  رب  كرتشم  وحن  هب  هک  یمومع  یلاکـشا  - 2

: هکنیا
: هک تسا  نیا  تایآ  نیا  دافم  رگید  ترابع  هب  دیامنیمن  باقع  لوهجم  یهن  تفلاخم  رب  یلاعت  يادخ  روبزم  تایآ  لولدم  نومضم و 

دوجو یهن  رب  لمتـشم  یلیلد  عقاو  رد  ول  و  درادن ، باقع  دـنادیمن  ار  نآ  فّلکم  هدیـسرن و  ینایب  هکیمادام  ات  تسا  لوهجم  هک  یفیلکت 
. دشاب هتشاد 

. دوش بانتجا  ۀمرحلا  لوهجم  میرحتلا و  لمحتم  زا  تسا  بجاو  هک  نومضم  نیا  هب  تسا  ياّهلدا  اهیرابخا  ّهلدا  نایم  رد  هکنآ  لاح  و 
؟ دریگیم لاکشا  نیا  زا  ياهجیتن  هچ  خیش 

. تسا دراو  لصا  رب  لیلد  هکنانچ  دنادراو  تایآ  نآ  نومضم  رب  ّهلدا  نیا  يانعم  دیوگیم :
: رگید ترابع  هب  دروم  نیا  رد  اذکه  ددرگیم ، یفتنم  لصا  عوضوم  لیلد  دورو  زا  سپ  هک  روطنامه  ینعی :

فّلکم هفیظو  رب  ياهربتعم  تّجح  یملع و  لـیلد  هکنآ  لاـح  و  دـننکیم ، یفن  ار  میرحتلا  لـمتحم  تفلاـخم  رب  باـقع  روبزم ، تاـیآ  - 1
. هدیدرگن هماقا  بلطم  نیا  هب  تبسن 

. دوشیم یفتنم  تایآ  عوضوم  ۀمرحلا  كوکشم  زا  بانتجا  دوجو  رب  اهیرابخا ) هلدا  یخرب  نوچمه   ) ربتعم لیلد  مایق  اب  - 2
. دشابیمن هفیرش  تایآ  نیا  هب  لالدتسا  کّسمت و  يارب  ییاج  رگید  سپ :

؟ تسیچ یملع )....  لیلد  نع  ّالا  هب  لوقی  ال   ) زا خیش  ضرغ 
: هک تسا  نیا 

دانتـسا نودب  لیلد و  نودب  ار  بانتجا  بوجو  اهيرابخا  دیوگیم : اذل  و  دـهد ، رارق  دراو  روبزم  تایآ  هب  تبـسن  ار  طایتحا  رب  ّهلاد  رابخا 
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. دنرادن لوبق  یتّجح ، هب 
؟ تسا هیآ  مادک  دناهدومن ، کّسمت  نآ  هب  هّیمکح  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  رد  نیلدتسم  هک  ياهیآ  نیمشش 

: دیامرفیم هک  تسا  ماعنا  هروس  هیآ 145 
ِهَّللا ِْریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِْسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال 

. ِِهب
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؟ دینک نایب  ار  هفیرش  هیآ  هب  تارضح  تالالدتسا  تیفیک 
. دندوب هدرک  میرحت  دوخ  رب  ار  اهیکاروخ  زا  یخرب  تعدب ، عیرشت و  باب  زا  ءارتفا و  يور  زا  دوهی  - 1

: وگب ناشیا  هب  هک  دیامرفیم  باطخ  ربمایپ  هب  دوهی  ّدر  ماقم  رد  یلاعت  يادخ  - 2
هتیم و هدـش ، هتخیر  نوخ  زا  ریغ  یمّرحم  چـیه  هدـش ، غـالبا  نم  هب  یحو  هلیـسو  هب  هک  یتاـمّرحم  ناـیم  رد  هدـش و  یحو  نم  هب  هچنآ  رد 

. درادن دوجو  كوخ ، تشوگ 
. تسین مارح  تسا  هدش  مالعا  روما  نیا  زا  ریغ  هچنآ  - 3

. مارح تسا  يرما  هک  تسا  لیلد  ریغ  هب  مکح  هدش ، مالعا  روما  نیا  ریغ  تمرح  هب  ندرک  مکح  سپ :
؟ دننکیم نآ  زا  ياهدافتسا  هچ  هداد و  میمعت  هنوگچ  ار  قوف  هجیتن 

تمرح مدع  نیا  لاح  هداد  رارق  تمرح  هب  ملع  مدع  نتفاین و  فرص  ار  دوهی  تعدب  عیرـشت و  لاطبا  هوحن  هفیرـش ، هیآ  رظن  زا  دنیوگیم :
: مییوگیم هدرک  هدافتسا  هباشم  دراوم  رد  ار  نادجو  مدع  ببس  هب 

. هدشن هماقا  نوتوت  برش  تمرح  رب  یلیلد  - 1
. تسین تامّرحم  زا  هدشن  هماقا  شتمرح  رب  یلیلد  هچنآ  - 2

. ةءاربلا لصا  ینعم  اذه  و  میدازآ ، نآ  اب  هطبار  رد  ام  تسا و  ّتیلح  هب  موکحم  نوتوت  سپ :
: دوش لاکشا  رگا 

. تسا ربمایپ  نادجولا  مدع  نآ  دروم  تسا و  ربمایپ  هب  باطخ  هفیرش  هیآ  - 1
ام تفگ  ناوتیمن  سپ  تسین  دوجو  مدع  رب  لیلد  نارگید  نادجو  مدع  هکنآ  لاح  تسا و  دوجو  مدع  اب  يواسم  ربمایپ  نادجو  مدع  - 2
هیآ هب  ناوتیمن  ثحب  دروم  هلئـسم  دروم  رد  هجیتـن : رد  تسا . نآ  ّتیلح  رب  لـیلد  اـم  نتفاـین  متفاـین و  نوتوت  برـش  تمرح  رب  یلیلد  مه 

؟ دهدیم خساپ  هچ  دومن ، لالدتسا  روبزم  هفیرش 
: هک تسا  نیا  اعّدم  نکل  دراد و  قرف  ام  نادجو  مدع  اب  ربمایپ  نادجو  مدع  هک  میراد  لوبق  هلب  دیوگیم :

. تسا نآ  رد  یتیانع  تسا و  یتهج  ياراد  هیآ  نحل 
هدرک و لودـع  ریبعت  نیا  زا  نکل  یحوا ، امیف  دـجوی  لـق ال  دـیامرفب : تسناوتیم  اـی  یحوا و  اـمیف  سیل  لـق  دـیامرفب : تسناوتیم  ینعی :

هیف نحن  ام  درد  هب  طانم  حیقنت  نیا  تسا و  نادجو  مدع  تمرح ، مدـع  طانم  و  تسا . طانم  نداد  ماقم  رد  هیآ  اذـل  و  دـجأ ، لق ال  دومرف :
. دروخیمن

؟ تسیچ خلا ) یف ....  نوکی  نا  رمالا  ۀیاغ  ّنا  فاصنالا  نکل   ) ترابع رد  خیش  بلطم  لصاح 
: تسا دراو  یتالاکشا  تئارب  رب  روبزم  هیآ  تلالد  رد  هک : تسا  نیا 

، هدش ریبعت  نادجو  مدع  هب  دوجو  مدع  زا  طانم  نداد  هب  دجأ ) ال   ) هب سیل )  ) زا لودع  رد  راعشا  هراشا و  - 1
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. درادن تلالد  اعّدم  رب  هدوبن و  یفاک 
. تسا حابم  تسین و  مارح  میتفاین ، یعوضوم  تمرح  رب  لیلد  رگا  ینعی : تسا ، فصولا  یلع  مکحلا  قیلعت  باـب  زا  هیآ  رگید : تراـبع  هب 

. تسین یفاک  راعشا  هراشا و  نکل  تسا و  ّتیلع  هب  رعشم  قیلعت  نیا  هک  نادجو ، مدع  رب  هدومن  ّقلعم  ار  تمرح  سپ :
. دشاب هتشاد  مه  بولطم  رب  تلالد  راعشا  رب  هوالع  هفیرش  هیآ  هک  انمّلس  - 2

لولدـم و تیاهن  نکل  تسه و  مه  مکح  دوب  طانم  اجکره  و  تسا ، نادـجو  مدـع  تمرح ، طانم  هک  مینک  هدافتـسا  هفیرـش  نیا  زا  ینعی :
: هک تسا  نیا  هفیرش  هیآ  نیا  نومضم 

دیاب یلو  درادـن  دوجو  دوشن ، تفای  یمّرحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هب  اهنآ  غالبا  سّدـقم و  عراش  بناج  زا  هرداـص  ماـکحا  رد 
: دیوگب دناوتیم  رثکا  دح  هکلب  دنکب ، ییاعدا  نینچ  دناوتیمن  دهتجم  هک  تسناد 

نم ردص  ام  عیمج  یف  دیوگب  هکنیا  هن  متفاین  متـشگ و  هدیـسر  ام  تسد  هب  خیرات  لوط  رد  هک  یماکحا  رد  ینعی : انیدیاب  یقب  امیف  دجأ  ال 
. متفاین مدرک و  وجتسج  هّللا  دنع 

دوجو مدع  زا  ناشیا  رد  نادجو  مدع  اذل  تسا و  طیحم  هّللا  دنع  ردص  ام  مامت  رب  هدش  وا  رب  هک  یحو  لیلد  هب  ترـضح  رگید : ترابع  هب 
ماکحا یخرب  هک  ارچ  دومن ، کّسمت  نآ  هب  هیف  نحن  ام  رد  ناوتیمن  هدرکن و  قدـص  نارگید  دروم  رد  نومـضم  نیا  نکل  تسین ، کفنم 
: هک درک  اعّدا  ناوتیم  هنوگچ  يدودحم  ملع  نینچ  اب  نیاربانب  تسا ، هدیسرن  ام  هب  ای  هدنام و  یفخم  ام  زا  یفلتخم  ياهببس  هب  یهلا 

[21 .] دراد دوجو  مدع  رب  تلالد  یمکح  هب  تبسن  ام  نادجو  مدع 

ص70 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دـنیوگیم نانیا  هک  ارچ  درادـن ، اهيرابخا  نخـس  ّدر  رب  تلالد  نکل  اهنآ ، نخـس  ّدر  تسا و  نایدوهی  عیرـشت  لاـطبا  ماـقم  رد  هفیرـش  ه 

. ارچ دناتوافتم ، مه  اب  ود  نیا  و  عیرشت ، باب  زا  هن  تسا و  بجاو  طایتحا  باب  زا  میرحتلا  لمتحم  كرت 
. ضوغبم دصرددص  عیرشت  تسا و  بولطم  دصرددص  طایتحا  هک  اریز 

71 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَق  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو  یلاعت : هلوق  اهنم : و  نتم :

. هنوبنتجی يذلا  اذه  رکذ  نع  لّصف  ام  ّولخ  عم  ینعی 
یلإ هناحبـس  هّللا  یحوأ  امیف  همیرحت  دجوی  مل  ام  ۀـمرحب  مکحلا  زوجی  ّهنأ ال  یلع  ّتلد  ۀـقباسلا  ّنأل  اهتقباس ، نم  رهظأ  ۀـیآلا  هذـه  ّلعل  و 

لطبیف هتمرحب  مکحی  مل  نإ  لّصف و  امیف  هدوجو  مدـع  عم  لـعفلا  كرت  مازتلا  زوجی  ـال  ّهنأ  یلع  لدـت  هذـه  و  هلآ . هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبنلا 
عم ءیـشلا  كرتب  مازتلالا  یلع  خیبوتلاف  مومعلا ، لوصوملا  رهاظ  ّنأ  یه  و  يرخأ . ۀـهج  نم  ۀـنهوم  اهتلالد  ّنأ  ّالإ  اضیأ ، طایتحالا  بوجو 

امّرحم كورتملا  نوک  مدعب  ملعلا  کلذ  نم  مزاللا  ّنأ  بیر  و ال  اهنم . مرح  ام  كورتملا  نوک  مدع  ۀـّیعقاولا و  تامّرحملا  عیمج  لیـصفت 
. ۀّلحم یف  خیبوتلاف  اّیعقاو 

مدـع وه  اهنم  ّلادـلا  لولدـم  ۀـیاغ  ّنأل  طایتحالا ، بوجوب  لوقلا  لاطبإ  یلع  ضهنت  ةروکذـملا ال  تایآلا  ّنأ  نم  انرکذ ، اـم  فاـصنالا ، و 
مایق معزب  هبجوأ  نم  طایتحالا  بجوأ  اّمنإ  و  دـحأل . هیف  عازن  اّمم ال  اذـه  و  لقنلا . وا  لقعلاب  اـمومع  وا  اـصوصخ  ملعی  مل  اـمهیف  فیلکتلا 

. هبوجو یلع  ّیلقنلا  وا  ّیلقعلا  لیلدلا 
تاـیآلا اـّمأ  و  هیف . ّصن  ـال  اـمیف  طاـیتحالا  بوـجو  مدـع  ۀـصخرلا و  یلع  ّلدـی  اـمب  هتـضراعم  وأ  لیلدـلا  کـلذ  ّدر  هرکنم  یلع  مزـاللاف 

ّلک یف  طایتحالا  بجی  ّهنأ  هسفن  یف  ربتعم  قیرطب  درو  ّهنأ  ضرف  اذإ  ّهنأ  ةرورـض  کلذب ، ضهنت  ۀیتآلا ال  رابخألا  ضعبک  یهف  ةروکذملا ،
. ةروکذملا تایآلا  نم  ءیش  هضراعی  نکی  مل  ۀمرحلاب  هیف  عراشلا  مکح  دق  نوکی  نأ  لمتحی  ام 
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72 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسا  قح  هدومرف  نیا  تایآ  هلمج  زا  و  همجرت :

نایب ناتیارب  لیـصفت  هب  هدـش  مارح  امـش  رب  هچنآ  هک  یلاـح  رد  دـیروخیمن  هدـش  هدرب  نآرب  ادـخ  ماـن  هچنآ  زا  هک  دوشیم  هچ  ار  امـش  )
شتلالد هیآ  نیا  هک  دیاش  هدشن و  هدرب  دیهدیم  رارق  بانتجا  دروم  امش  هچنآ  زا  یمان  هداد  لیصفت  تامّرحم ) زا   ) ار هچنآ  ینعی : هدومن )

رد شندوب  مارح  هک  يزیچ  تمرح  رب  مکح  رودـص  زاوج  مدـع  رب  یلبق  هیآ  هک  اریز  دـشاب ، یلبق  هیآ  زا  رتنشور  نییلوـصا )  ) ياعّدـم رب 
. تشاد تلالد  دوشیمن ، تفای  هدومن  غالبا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  رب  یلاعت  يادخ  هک  یتامّرحم 

هب مکح  مکح ) هب  مزتلم   ) هچرگا تسین ، زیاج  درادن  دوجو  تالّصفم  نیب  رد  هک  یلعف  كرت  هب  مازتلا  هکنیا ، رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  یلو 
. دشاب هدرکن  شتمرح 

. تسا تسس  فیعض و  رگید  تهج  زا  هیآ  نیا  تلالد  هکنیا  زج  دوشیم  لطاب  هیآ  نیا  اب  زین  طایتحا  بوجو  سپ :
هب صخـش  مازتـلا  رب  شنزرـس  خـیبوت و  سپ  تسا . مومع  مکیلع ) مّرح  اـم  ینعی :  ) لوـصوم نیا  رهاـظ  هک  تسا  نیا  فعـض  تهج  نیا  و 

یعقاو تامّرحم  زا  كورتم  مدـع  هب  ملع  نآ ، همزال  دـشابیمن و  اهنآ  نایم  رد  هّیعقاو  تامّرحم  مامت  نایب  دوجو  اـب  هک  تسا  يزیچ  كرت 
. دشابیم اج  هب  اذل  تسا 

، درادـن ّتیحالـص  طایتحا  بوجو  هب  لوق  لاطبا  يارب  هدـشدای  تایآ  هکنیا  رب  ینبم  میدومن ، رکذ  البق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  فاـصنا  و 
هچ یلقع و  هچ  صاخ ، ای  ماع  لیلد  قیرط  زا  هک  تسا  یلعف  دروم  رد  فیلکت  مدـع  نامه  دـنراد ، تلالد  هک  یتاـیآ  لولدـم  تیاـغ  اریز 
هچ دشابیمن ، فالتخا  نآ  رد  يدحا  يارب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  انعم  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـشن  مولعم  نآ  فیلکت  هب  ملع  یلقن ،

نیا رظن  نیا  همزال  هدـش و  هماقا  نآ  بوجو  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  هکنیا  نامگ  هب  هتـسناد  بجاو  ار  نآ  طاـیتحا ، بوجو  هب  نیلئاـق  هکنآ 
مدـع تصخر و  رب  تلالد  نآ ، اب  هضراعم  ماقم  رد  هک  ار  يرگید  لیلد  ای  دـنک و  در  ار  لیلد  نیا  دـیاب  ای  طایتحا  بوجو  رکنم  هک  تسا 

. دیامن هماقا  دراد  طایتحا  بوجو 
رگا هک  تسا  یهیدب  هک  اریز  درادـن ، ّتیحالـص  اعّدـم  نیا  تابثا  يارب  دـمآ  دـهاوخ  هک  يرابخا  زا  یخرب  دـننام  هدـش  رکذ  تایآ  اما  و 

بانتجا مزال و  طایتحا  باب  زا  ار  كرت  میرحتلا  لـمتحم  رد  هدومن و  بجاو  ار  طاـیتحا  هک  دوش  دراو  یلیلد  ربتعم  قیرطب  هک  دوش  ضرف 
. درادن ار  نآ  اب  ضراعت  تیلباق  هروکذم  تایآ  زا  کیچیه  دهد ، رارق  یمتح  ار 

73 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هیآ  مادک  دناهدرک ، کّسمت  نآ  هب  هیمکح  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  رد  نیلدتسم  هک  ياهیآ  نیمتفه 
: دیامرفیم هک  تسا  ماعنا  هروس  رد  هفیرش 129  هیآ 

. ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَق  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو 
؟ تسا هنوگچ  هفیرش  هیآ  نیا  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک 

: دنیوگیم
. درک بانتجا  نآ  زا  دیاب  هدش  مالعا  الیصفت  عراش  فرط  زا  نآ  تمرح  هک  يرما  ره  هفیرش ، هیآ  نیا  مکح  هب  - 1

یبانتجا بوجو  هدشن  مالعا  امـش  هب  عراش  بناج  زا  لیـصفت  هب  نآ  تمرح  هک  يرما  ره  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  روکذم  مالک  موهفم  - 2
. دیدازآ نآ  هب  باکترا  رد  امش  تسین و  راک  رد 

. تسا هدیسرن  ینایب  تایناخد  لامعتسا  هب  تبسن  - 3
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. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  و  تسین ، راک  رد  بانتجا  بوجو  تایناخد ، لامعتسا  باکترا و  رد  سپ :
؟ هچ دندرکن  اهنآ  میرحت  هب  مکح  نکل  دندومن و  كرت  ناشتمرح  هب  ملع  نودب  ار  لاعفا  یخرب  اهنیا  هک  دوش  لاؤس  رگا 

، دـندرکیم باـنتجا  نآ  زا  هدـش و  مزتـلم  نآ  كرت  هب  هک  ردـقنیمه  نکل  دـناهدرکن و  میرحتلا  كوکـشم  تمرح  هب  مکح  هچرگا  هـلب :
. تسا هدش  عقاو  تمذم  یهن و  دروم  ناشلمع 

؟ دنادیم رتنشور  یلبق  هیآ  زا  ار  هیآ  نیا  تلالد  مومعلا )...  لوصوملا  رهاظ  ّنا  یه  و   ) ترابع رد  ارچ 
هب نیدهتجم  لالدتـسا  فیعـضت  رد  دنتـسناوتیم  اهيرابخا  دوب و  رجز  یهن و  دروم  ۀمرحلا  مولعم  ریغ  تمرح  هب  مکح  لبق  هیآ  رد  نوچ 
هب مازتلا  زا  امسر  هفیرش  هیآ  نیا  رد  نکل  میاهدش ، كرت  هب  مزتلم  لمع  ماقم  رد  افرص  هدرکن و  تمرح  هب  مکح  هاگچیه  ام  دنیوگب : اهنآ 

ياهناهب ناشبانتجا  بوجو  كرت و  هب  مازتلا  يارب  دـنناوتیمن  هدـنامن و  یقاب  اـهیرابخا  يارب  يرذـع  اذـل  و  دـناهدومن ، رجز  یهن و  كرت ،
: رگید ترابع  هب  دنشاب  هتشاد 

ّدر رد  میتفگ  هکنانچ  هن  دـیهدن  دانـسا  ادـخ  هب  هتـسنادن  ار  يزیچ  ناـیدوهی  نوچمه  هک : اـنعم  نیدـب  تسا ، عیرـشت  ّدر  ماـقم  رد  لـبق  هیآ 
رد هفیرـش  هیآ  نیا  هک : یلاح  رد  ضوغبم  هن  تسا و  عراش  بولطم  هک  تسا  میرحتلا  لمتحم  زا  طایتحا  رد  اـهنآ  نخـس  نوچ  اـهیرابخا ،

تشوگ میرحت  هب  مکح  یسک  هکنیا  زا  تسا  معا  نیا  دناهدش و  یعرش  حبذ  هک  یتاناویح  زا  ندروخن  رطاخ  هب  تسا  نیملسم  خیبوت  ماقم 
یتاناویح نینچ 

74 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نینچ اـهيرابخا  هکناـنچ  دـشاب ، هدرکن  تمرح  هب  مکح  ول  دروـخیمن و  نآ  زا  طاـیتحا  يور  زا  هک  یـسک  اـی  تسا و  عیرـشت  هک  دـنکب 

. تسین طایتحا  ياج  يروما  نینچ  رد  هک  دنامهفیم  اهنآ  هب  دنکیم و  در  زین  ار  اهیرابخا  لمع  نیا  هفیرش ، هیآ  هجیتن : رد  دننکیم 
؟ تسا هناگیب  ام  ثحب  دروم  هلئسم  زا  ارچ  تسا  رهظا  یلبق  هیآ  زا  هفیرش  هیآ  نیا  تلالد  رگا 

: هک ارچ  تسا  نوهوم  نآ  تلالد  هتشاد و  دوجو  هفیرش  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  رد  هک  تسا  یفعض  رطاخ  هب 
امـش يارب  ربمایپ  طسوت  لیـصفت  هب  تامرحم  مامت  هک  تسا  نیا  روظنم  دراد و  مومع  رد  روهظ  اـم ) مکل  لـصف  دـق   ) رد هلوصوم  ءاـم  - 1

. تسا هدش  وگزاب 
. تسین هدش  وگزاب  تامّرحم  زا  اعطق  هک  يرما  كرت  هب  مازتلا  رطاخ  هب  تسا  نیملسم  خیبوت  ماقم  رد  هفیرش  هیآ  - 2

. تساجهب تسین  تامّرحم  زا  هک  یلاح  رد  دناهدرک  كرت  هک  يرما  رطاخ  هب  دارفا  خیبوت  اذل ،
؟ تسا هناگیب  ام  ثحب  زا  درادن و  هّیمیرحت  تاهبش  رد  تئارب  لصا  رب  تلالد  هفیرش  هیآ  ارچ 

: دیوگیم هفیرش  هیآ  نیا  نوچ 
کـش نآ  تمرح  رد  هک  تسا  يزیچ  اـم  ثحب  دروـم  هکنآ  لاـح  و  دـینکیم ؟ زیهرپ  ارچ  دـیراد  ملع  نآ  تمرح  مدـع  هـب  هـک  يزیچ  زا 

. نآ تمرح  مدع  هب  ملع  هن  میراد ،
؟ تسیچ خلا ) ةروکذملا ...  تایآلا  نا  نم  انرکذ ، ام  فاصنالا : و   ) رد خیش  بلطم  لصاح 

: دیامرفیم
، دنتـشادن بلطم  رب  تلـالد  تاـیآ  رتشیب  هکنیا  زا  دوب  تراـبع  نآ  میدومن و  رکذ  مجنپ ) هیآ  لاـبند  هب   ) هک تسا  یبـلطم  ناـمه  فاـصنا 
ود رب  تایآ  نیا  هکنوچ  دـمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  یثحابم  رب  تسا  فقوتم  ناشلیلد  دـش ، زرحم  ناـشتلالد  يدودـح  اـت  هک  مه  یخرب 

: دناهتسد
اهاگ ای  دنراد و  هتـشذگ  مما  رد  هثداح  يایالب  اهباذـع و  زا  رابخا  ماقم  رد  دـنرادن و  ثحب  دروم  مکح  رب  یتلالد  چـیه  اهنآ  زا  یخرب  - 1

. دشابیم نآ  روما  نید و  لوصا  اب  هطبار  رد 
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بوجو رب  یـصاخ  ای  ماع  لیلد  هکنیا  هب  طورـشم  یلو  هتـشاد  ثحب  دروم  رد  فیلکت  مدـع  رب  تلالد  هک  دنتـسه  یتاـیآ  رگید  یخرب  - 2
. دشابن مئاق  طایتحا 

رگید تسا ، میرحتلا  لمتحم  رد  طایتحا  بوجو  نآ  نومـضم  هک  یّماع  لـیلد  هب  يراـبخا )  ) اـهنآ کّـسمت  یلیلد و  نینچ  هماـقا  اـب  اذـل  و 
: رگید ترابع  هب  دسریمن  تایآ  نیا  هب  نیدهتجم  لالدتسا  هب  تبون 

مارتحا لباق  ریغ  دودرم و  دشاب ، تایآ  هک  نییلوصا  لیلد  نیلوا  سپ : دـندراو . دـناهدرک  هماقا  اهيرابخا  هک  ياّهلدا  دوروم و  روبزم  تایآ 
. تسا

75 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ۀّنّسلا اّما  و  نتم :

: ةریثک رابخا  ماقملا  یف  اهنم  رکذیف 
: اهنم

: دیحّوتلا نع  امک  لاصخلا  یف  حیحص  دنسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبّنلا  نع  ّيورملا 
: ءایشا ۀعست  یتما  نع  عفر 

. ربخلا [ 22] هیلا اوّرطضا  ام  نوقیطی و  ام ال  نوملعی و  ام ال  هیلع و  اوهرکتسا  ام  نایسّنلا و  أطخلا و 
ةذـخاؤملا صوصخ  وا  اهراثآ  عفر  نایـسّنلا  ءاطخلا و  عفرک  اهعفر  ینعم  مهنع و  ۀـعوفرم  یهف  نوملعی  اّمم ال  الثم  نتّتلا  برـش  ۀـمرح  ّناف 

: مالّسلا هیلع  هلوقک  وهف 
[23 .] مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام 

: هیلع دروی  نا  نکمی  و 
برـش ّهنا  ملعی  يذـّلا ال  لعفلاک  مولعملا  ریغلا  فّلکملا  لعف  ینعا  عوضوملا  وه  اهتاوخا  ۀـنیرقب  نوملعی  امیف ال  لوصوملا  نم  رهاّظلا  ّناـب 

. مولعملا ریغلا  مکحلا  لمشی  الف  ۀّیعوضوملا  تاهبشلا  نم  کلذ  ریغ  ّلخلا و  برش  رمخلا و 
تاروکذملا و ال هذه  سفن  یلع  ةذخاؤملا  رّدقملا  ّنأل  مکحلا ، عوضوملل و  لوصوملا  مومع  مئالی  ۀیاوّرلا ال  یف  ةذخاؤملا  ریدـقت  ّنا  عم 

. ۀلوهجملا ۀمرحلا  سفن  یلع  ةذخاؤملل  ینعم 
: لاقی نا  نکما  هرثا  نم  بسانملا  وه  ام  ۀعسّتلا  هذه  نم  ّلک  یف  رّدقملا  لعج  ولف  اهراثآ ، نم  یه  معن 

سفن یلا  ةذـخاؤملا  ۀبــسن  ةذـخاؤملا  ریدـقت  یلع  ءاـنب  رهاّـظلا  ّنـکل  ۀـعوفرم ، یهف  هـلعف  یلع  ةذـخاؤملا  ـالثم  نـتّتلا  برــش  ۀــمرح  رثا 
. تاروکذملا

76 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا يددعتم  تایاور  تسا ) صن  مدع  نآ  أشنم  هک  ياهیمیرحت  ههبـش   ) ماقم نیا  رد  ّتنـس )  ) نآ زا  دوشیم  رکذ  سپ  ّتنـس : اما  و  همجرت :

: تایاور نیا  هلمج 
، هدیـسر زین ) وا   ) دیحوت باتک  زا  هکنانچنآ  قودـص ، لاصخ  رد  حیحـص  دنـس  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  تسا  یتیاور 

: هک تسا  هدش  لقن 
 ....( هریط دسح و  بارطضا و  تقاط و  مدع  ملع و  مدع  هارکا ، یشومارف ، ءاطخ ، تسا : هدش  هتشادرب  زیچ  هن  نم  تما  زا  )

ثیدـح نیا  قبط  نیاربانب  دـننادیمن . ار  نآ  نیفّلکم )  ) هک تسا  ییاـهزیچ  هلمج  زا  لـثملا ) یف   ) نآ لامعتـسا  نتت و  برـش  تمرح  سپ :
. تسا عوفرم  نانآ  زا  نآ ، تمرح  فیرش ،

. تسا عوفرم  نآرب  باقع  هذخاؤم و  صوصخ  لقاال  ای  نآ  راثآ  ینعی : تسا  نایسن  اطخ و  عفر  لثم  شندوب  عوفرم  يانعم  و 
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: دندومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم  عفر ) ثیدح   ) نآ يانعم ) : ) سپ
. تسا عوفرم  اهنآ  زا  هدومن ، بوجحم  ناگدنب  زا  ار  نآرب  عالطا  ملع و  یلاعت  يادخ  هک  ار  هچنآ 

( عفر ثیدح  هب  لالدتسا  رد  خیش  هشقانم  )

: هک دوش  دراو  داریا  لالدتسا  نیا  رب  دراد  ناکما  و 
هک یلعف  لثم : دـشابیم ، تسا ) مولعمان  لوهجم و  هک  فّلکم  لعف  ینعی :  ) عوضوم رئاظن  هنیرق  هب  نوملعی ) اـم ال   ) رد هلوصوم  ءاـم  رهاـظ 
اذل دناهیعوضوم و  تاهبش  قیداصم  دارفا و  زا  هک  ییاهلاثم  زا  لاثم  نیا  زا  ریغ  ای  هکرس و  برـش  ای  هدوب و  رمخ  برـش  هک  تسین  مولعم 

. دوشیمن هّیمیرحت  تاهبش  لماش  زارف  نیا 
رّدقم ّقلعتم  هک  اریز  درادن ، یبسانت  يراگزاس و  هنوگچیه  عوضوم  هب  تبـسن  لوصوم  مومع  اب  تیاور  رد  هذخاؤم  ریدقت  رگید  فرط  زا 

. درادن انعم  لوهجم  تمرح  سفن  رب  هذخاؤم  تسا و  تیاور  نیا  رد  لوصوم ) ءام  ینعی :  ) روکذم روما  سفن  هذخاؤم ) ینعی : )
، دوش ضرف  اهنآ  اب  بسانم  رثا  ثیدـح ) رد   ) هناـگهن روما  زا  کـیره  رد  رّدـقم  رگا  سپ  تسا ، تمرح )  ) نآ راـثآ  زا  هذـخاؤم )  ) نیا هلب 

: هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
. دوشیم عفر  ثیدح  نیا  اب  سپ  تسا ، نآ  ماجنا  رب  هذخاؤم  الثم  تایناخد  لامعتسا  تمرح  رثا 

: هک تسا  نیا  دشاب  ریدقت  رد  هذخاؤم  هکنیا ، رب  انب  فیرش  ثیدح  نیا  رهاظ  نکل 
. تسا روکذم  روما  سفن  هذخاؤم  قلعتم 

77 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مادک  هدومن  کّسمت  نآ  هب  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  روظنم  هب  نییلوصا  هک  هعبرا  هلدا  زا  لیلد  نیمود 
. تسا ّتنس 

مادک دناهدرک  لالدتـسا  نآ  هب  هیمکح  تاهبـش  زا  صنلا  مدع  هلئـسم  رد  هحابا  تئارب و  تابثا  رد  نیدهتجم  تارـضح  هک  یثیدـح  نیلوا 
؟ تسا ثیدح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  ص 417 و  دیدج ج 2 ، عبط  لاصخ  رد  قودص  موحرم  هک  تسا  ياهحیحـص  ثیدح 
لاق لاق : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  نع  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  تسا و  فورعم  عفر  ثیدح  مان  هب  حالطصا  لها  ناسل  رد  دناهدومن و  لقن 

ام و  نوقیطی ، ام ال  و  نوملعی ، ـال  اـم  و  هیلع ، اوهرکتـسا  اـم  و  نایـسنلا ، و  ءاـطخلا ، ۀعـست : یتما  نع  عفر  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر 
. دیب وا  ناسلل  رهظی  مل  ام  دسحلا  و  قلخلا ، یف  رکفتلا  یف  ۀسوسولا  و  ةریّطلا ، و  هیلا ، اورطضا 

؟ تسیچ تسا  مزال  شنتسناد  قوف  ثیدح  هب  تارضح  لالدتسا  نایب  زا  لبق  هک  ياهتکن  نیلوا 
. دشاب ریدقت  رد  يزیچ  ثیدح  نیا  تارقف  همه  رد  دیاب  ءاضتقا  تلالد  مکح  هب  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ ءاضتقا  تلالد 
بذاک مالک  ّالا  تسا و  تلالد  نآرب  فقوتم  زین  مالک  قدص  ای  تحـص و  هکنیا  رب  فاضم  تسا ، ملکتم  دارم  تلالد  لصا  هک : تسا  نیا 

. دوب دهاوخ 
؟ تسا بذک  مزلتسم  دشابن  ردقم  ثیدح  تارقف  رد  يزیچ ، رگا  ارچ 

زج هب  هکنوچ  تسا ، غورد  کی  نیا  دنکیمن و  اطخ  زگره  ینعی : هدش  هتـشادرب  یمالـسا  تما  زا  اطخ  هک : تسا  نیا  ثیدـح  رهاظ  اریز 
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. ثیدح يدعب  تارقف  رد  اذکه  دنراد و  اطخ  ناکما  ناملسم  تما  زا  کیره  نیموصعم 
؟ تسیچ تسا  يرورض  شنتسناد  عفر  ثیدح  اب  هطبار  رد  هک  ياهتکن  نیمود 

صوصخ اـی  و  ار ) هناـگهن  روما  نیا  يورخا  يویند و  ماـکحا  مزاول و  زا   ) راـثآلا عـیمج  میریگب ؟ رّدـقم  دـیاب  ار  يزیچ  هچ  هک : تسا  نیا 
( ار روما  نیا  زا  باقع  عفر  و   ) هذخاؤم

؟ تسیچ عفر  ثیدح  اب  هطبار  رد  ثحب  لباق  هتکن  نیموس 
. تسیچ هلوصوم  ءام  زا  دارم  هکنیا  تسا و  نوملعی ) ام ال   ) رد دهاش  لحم 

؟ تسا هدش  هداد  ریخا  لاؤس  هب  یخساپ  هچ 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  تسیچ  اجنیا  رد  هلوصوم ) ءام   ) زا دارم  هکنیا  رد  دنیوگیم :

78 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشاب فلکم ) يرایتخا  لعف  ینعی :  ) عوضوم صوصخ  ام )  ) زا دارم  هکنیا  - 1

. دشاب دنادیمن ) ار  نآ  هک  یمکح  عفر  ینعی :  ) مکح صوصخ  ام )  ) زا دارم  هکنیا  - 2
. دشاب مکح  عوضوم و  زا  معا  ام )  ) زا دارم  هکنیا  - 3

؟ تسا تسرد  قوف  تالامتحا  زا  کیمادک  رب  انب  عفر  ثیدح  هب  لالدتسا 
. موس مود و  لامتحا  رب  انب 

؟ تسا نآ  زا  هرقف  مادک  فیرش  ثیدح  نیا  هب  داهشتسا  لحم 
. تسا نوملعی ) ام ال   ) ینعی مراهچ  هرقف 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک 
: دنیوگیم

. تسا رّدقم  عوفرم  هکلب  تسین ، دارم  مالک  رهاظ  لوا ) همدقم  رب  انب   ) ثیدح نیا  رد  - 1
. هذخاؤم صوصخ  ای  تسا و  راثآلا  عیمج  ای  تسا  ردقم  عوفرم  ناونع  هب  هچنآ  - 2

هب تبـسن  هذخاؤم  صوصخ  لقا  دح  ای  تسا و  هذـخاؤم  اهنآ  هلمج  زا  هک  نوملعی ) ام ال   ) راثآ مامت  هک  دوشیم  نیا  ثیدـح  يانعم  سپ :
. دیوشیمن هذخاؤم  دیدش  بکترم  رگا  اذل  هدش و  هتشادرب  دیرادن ، یهاگآ  ملع و  نادب  امش  تسین و  مولعم  هک  هچنآ 

؟ دننکیم روبزم  نایب  زا  ياهدافتسا  هچ 
. تسا لوهجم  ام  يارب  نآ  لامعتسا  تمرح  نوچ  تسا ، نوملعی ) ام ال   ) رد لخاد  تایناخد  لامعتسا  - 1

. دشاب مارح  عقاو  رد  ول  و  تسا ، عوفرم  تسا  نوملعی ) ام ال   ) رد لخاد  هچنآ  - 2
. ةءاربلا لصا  ینعم  اذه  درادن و  باقع  تایناخد  لامعتسا  سپ 

؟ تسیچ خلا ) هیلع ....  دروی  نا  نکمی   ) ترابع زا  دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  لالدتسا  هب  لاکشا  داریا و  نایب 

. تسا هّیمکح  تاهبش  هیف  نحن  ام  هکنآ  لاح  دروخیم و  هیعوضوم  تاهبش  درد  هب  ثیدح  نیا 
. تسا هناگیب  میتسه  نآ  ددصرد  ام  هچنآ  زا  ثیدح  سپ :

؟ تسیچ خلا ) لوصوملا ....  نم  رهاّظلا  ّناب   ) ترابع زا  دارم 
هیمکح و تاهبـش  رد  طایتحا  بوجو  عفر  يارب  نوملعی ) اـم ال   ) هب لالدتـسا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  روکذـم  لالدتـسا  رد  داریا  نیلّوا  ناـیب 

اجنآ لثملا  یف  درادن  ماکحا  هب  يرظن  تسا و  هبتشم  تاعوضوم  هب  رظان  هلوصوم ) ءام   ) هکنآ لاح  هتفرگ و  تروص  اهنآ  رد  تئارب  تابثا 
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. درادن هذخاؤم  رمخ ، ای  تسا و  بآ  يروخیم  هک  یعیام  نیا  ینادیمن  هک 
79 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  خیش  لیلد 
: دنراد یعّدم  نیا  رب  لیلد  ود 

نیا رد  دارم  هک  هدش  لامعتسا  هیلع ، اوّرطضا  ام  نوقیطی و  ام ال  هیلع ، اوهرکتسا  ام  نوچمه  زین  ثیدح  رگید  هرقف  هس  رد  هلوصوم  ءام  - 1
مولعم ریغ  لاعفا  هبتـشم و  تاعوضوم  رد  فّلکم  رگا  هک  دوشیم  نیا  ثیدـح  يانعم  اذـل  تسا و  عوضوم ) ینعی :  ) فّلکم لعف  هرقف ، هس 

: رگید ترابع  هب  تسا  عوفرم  وا  زا  هذخاؤم  دوش ، یعقاو  مارح  بکترم 
ّقلعت تاـعوضوم  هب  هک  یمکح  زا  هن  تسا و  عوـفرم  تسین  وا  رودـقم  هک  یلعف  زا  اـی  هدـش و  هورکم  نآرب  فـّلکم  هک  یلعف  زا  هذـخاؤم 

. دریگیم
عوفرم تسا  هبتشم  امش  يارب  هک  یلعف  هک : تسا  نیا  زین  نوملعی ) ام ال   ) زا دارم  مییوگیم : روبزم  تارقف  رد  قایـس  تدحو  هنیرق  هب  لاح 

. تسا هبتشم  امش  رب  هک  یمکح  هن  تسا و 
لاح هکرس ، برش  ای  تسا و  رمخ  برش  قیداصم  زا  نآ  برش  هک  دینادیمن  امش  دراد و  رارق  امش  ربارب  رد  جراخ و  رد  یعیام  لثملا : یف 

. دیوشیمن بقاعم  دشاب  رمخ  عقاو  رد  دیروخب و  ار  عیام  نآ  رگا 
؟ تسیچ داریا  نیا  هجیتن 

. دوشیم فیعضت  طایتحا  بوجو  مدع  تئارب و  تابثا  يارب  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  هک  تسا  نیا 
رب تسا  هنیرق  دوخ  بلطم  نیا  تسا  هذـخاؤم  صوصخ  ای  تسا و  راثآلا  عیمج  اـی  تسا  ردـقم  ثیدـح  رد  مود ) همدـقم  رب  اـنب   ) هچنآ - 2
هب ات  عوضوم ، مکح و  زا  معا  هن  دنادیمن و  هک  یمکح  هن  درادن و  ملع  نادـب  فّلکم  هک  تسا  یعوضوم  نوملعی ،) ام ال   ) زا دارم  هکنیا ،

. دروخب هیف  نحن  ام  درد 
؟ تسیچ خلا ) مئالی ...  ۀیاوّرلا ال  یف  ةذخاؤملا  ریدقت  ّنا  عم   ) ترابع زا  دارم 

رد مه  ات  دوش  هتفرگ  هبتشم  مکح  عوضوم و  زا  معا  هلوصوم  ءام  هک  دراد  لاکشا  هچ  هکنیا : رب  ینبم  تسا  لاکـشا  لاؤس و  کی  هب  خساپ 
؟ مینک یفن  نآ  هلیسو  هب  ار  ههبش  ود  رد  طایتحا  بوجو  و  دوش ، کّسمت  ثیدح  نیا  هب  هیعوضوم  تاهبش  رد  مه  هیمکح و  تاهبش 

تاروکذم سفن  نآ ، ّقلعتم  رهاظ  بسح  هب  هک  تسا  هذخاؤم  تسا ، رّدقم  ثیدـح  تارقف  رد  هچنآ  - 1 هک : تسا  نیا  نآ  لاکشا  خساپ :
. تسا تیاور  رد 

رد هذخاؤم ، هک  روطنامه  نیاربانب : مینک ، انعم  ناسکی  اهزارف  همه  هب  تبـسن  ار  هذخاؤم  هک  دنکیم  اضتقا  تیاور  رد  قایـس ، تدحو  - 2
عوفرم فّلکم  زا  یهارکا ، لعف  سفن  رب  اوهرکتسا ،) ام   ) رد ای  تسا و  عوفرم  تسین ، فّلکم  تقاط  رد  هک  یلعف  سفن  رب  نوقیطی ،) ام ال  )

تفگ دیاب  مینادـب ، هیمکح  تاهبـش  لماش  ار  ءام )  ) رگا زین  نوملعی ) ام ال   ) رد اهزارف ، رگید  ناسین و  اطخ و  زا  کیره  رد  اذـکه  تسا و 
، تمرح سفن  رب  هذخاؤم 

80 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ای دراد و  هذخاؤم  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا و  عراش  لوعجم  تمرح ، هک  ارچ  تسین ، یحیحص  يانعم  انعم  نیا  هکنآ  لاح  و  تسا ، عوفرم 

. تسا بترتم  نآرب  هذخاؤم  دشابیم و  مارح  هک  تسا  لمع  لعف و  نیا  هکلب  تسا ، عوفرم  نآ  زا  هکنیا 
. دوشیمن ههبش  زا  مسق  ود  ره  لماش  هلوصوم  ءام  دشاب ، تیاور  رد  رّدقم  هذخاؤم  رگا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ خلا ) فلکملا ...  لعف  ینعا  عوضوملا  وه   ) ترابع زا  دارم 
هب لئاق  هلئـسم  نیا  رد  اهيرابخا  تسا  یلوصا  يرابخا و  عازن  ّلحم  هک  تسا  هیمکح  تاهبـش  رد  تئارب  تابثا  هیف  نحن  ام  هک : تسا  نیا 
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. دناتئارب هب  لئاق  نآ  رد  هورگ  ود  ره  هک  هیعوضوم  تاهبش  هن  و  تئارب ، هب  دقتعم  نییلوصا  دناطایتحا و  بوجو 
تابثا هک  ام  ثحب  عوضوم  اب  نادـب  کّسمت  سپ  دراد . هیعوضوم  تاهبـش  رد  طایتحا  بوجو  مدـع  رب  تلـالد  اـهنت  روبزم  ثیدـح  لاـح 

. تسا هدیافیب  تسا ، هیمکح  تاهبش  رد  تئارب 
؟ تسیچ خلا ) ةذخاؤملا ...  ریدقت  ّنا  عم   ) ترابع زا  دارم 

. تسا مّهوت  کی  هب  خساپ 
؟ تسیچ روبزم  مّهوت 

، هلوصوم ءام )  ) ّتیمومع اب  هک  ارچ  تسین  تسرد  هیعوضوم ، تاهبـش  اب  اهنت  ثیدـح  قیبطت  فّلکم و  لـعف  صوصخ  هدارا  هک  تسا  نیا 
. دراد یفانت 

. دوش لماش  ار  ههبش  مسق  ود  ره  ثیدح  ات  دومن ، لمح  تسا  ماع  هکنآ  هل  عوضوم  يانعم  رب  ار  هلوصوم ) ءام   ) دیاب سپ :
؟ تسیچ روکذم  مّهوت  هب  خساپ  لصاح 

رد تسا و  هلوصوم  ءاـم  هذـخاؤم )  ) ّقلعتم هک  ارچ  دزاـسیمن  هذـخاؤم  نتفرگ  ریدـقت  اـب  هلوصوم  ءاـم  زا  ماـع  ياـنعم  هدارا  هک  تسا  نیا 
: هک دوشیم  نینچنیا  تیاور  يانعم  مییامن  قیبطت  هبتشم  مکح  اب  ار  نآ  هک  یتروص 

. دشابیمن تسرد  انعم  نیا  میتفگ  هک  یلاح  رد  تسا ، عوفرم  هبتشم  مکح  زا  هذخاؤم 
؟ تسیچ خلا ) اهراثآ ...  نم  یه  معن   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

. دومن دراو  اجنیا  رد  هک  لاکشا  زا  تسا  خیش  حیحصت 
؟ تسیچ روبزم  حیحصت  بیرقت 

: تفگ ناوـتیم  دوـجو  نیا  اـب  تسا  هذـخاؤم  مزلتـسم  مارح  هب  باـکترا  و  تساـنعمیب ، تمرح  سفن  رب  هذـخاؤم  هچرگا  هک : تسا  نـیا 
. تسا هتفرگ  ّقلعت  مارح  لعف  هب  هک  تسا  یهن  لولعم  هذخاؤم  هک  رابتعا  نیا  هب  یهتنم  تسا  تمرح  راثآ  زا  هذخاؤم 

81 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب ار  عفر  تسا  نکمم  هّجوت  رابتعا و  نیا  اب  اذل  و  ددرگیم . تمرح  نیا  دوخ  راثآ  زا  هذخاؤم  فّلکم ، لعف  هب  تمرح  ّقلعت  زا  سپ  ینعی :

. داد تبسن  تمرح ، سفن 
؟ تسیچ خلا ) ردقملا ....  لعج  ولف   ) ترابع زا  ضرغ 

: هک تسا  قوف  حیحصت  كاردتسا و  هجیتن  نایب 
بیرقت زا  هدافتسا  اب  سپ  تسا ، رّدقم  هذخاؤم  مه  نوملعی ) ام ال   ) رد دشاب ، نآ  بسانم  رثا  ثیدح ، هناگهن  روما  زا  کیره  رد  رّدقم  رگا 

: تفگ ناوتیم  روکذم 
ءام ، ) ناوتیم روبزم  ریرقت  اب  اذل  تسا و  عوفرم  ثیدـح  نیا  اب  هک  تسا  نآ  ماجنا  باکترا و  رب  هذـخاؤم  تایناخد ، لامعتـسا  تمرح  رثا 

دوش و قبطنم  ود  ره  هیعوضوم ، تاهبـش  رب  مه  هیمیرحت و  تاهبـش  رب  مه  ثیدح  ات  تفرگ  معا  يانعم  هب  ار  نوملعی ) ام ال   ) رد هلوصوم )
. دومن حیحصت  ار  نیدهتجم  لالدتسا 

؟ تسیچ ةذخاؤملا )....  ریدقت  یلع  ءانب  رهاظلا  نکل   ) زا دارم  سپ 
رهاظ زا  هکنآ  لاح  و  تسا ، فوصوم  ّقلعتم  لاح  هب  فصو  لثم  روبزم  ناـیب  هک  ارچ  تسا ، رهاـظ  فـالخرب  روبزم  بیرقت  هک : تسا  نیا 

. دومن انعم  فوصوم  دوخ  لاح  هب  فصو  لیبق  زا  ار  نآ  دیاب  هک  دیآیمرب  ثیدح 
رد هک  ثیدح  روهظ  هب  هّجوت  اب  هجیتن : رد  تسا  دانتسا  لباق  ریغ  دش ، نایب  تمرح  سفن  هب  هذخاؤم  دانسا  حیحصت  رد  هک  یظاحل  نیاربانب 

اهنت ار  ثیدـح  هدرب و  راک  هب  لوهجم  لعف  عوضوم و  صوصخ  رد  ار  هلوصوم ) ءاـم   ) دـیاب تسا ، روکذـم  رما  سفن  هذـخاؤم ، ّقلعتم  نآ 
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. مینادب هّیعوضوم  تاهبش  رب  قبطنم 
82 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لصاحلا و  نتم :
ینعملا یلا  ارابتعا  برقالا  وه  و  ۀعـسّتلا ، نم  دـحاو  ّلک  یف  راثآلا  عیمج  نوکی  نا  لمتحی  ءاضتقالا  ۀـلالد  راـبتعاب  ۀـیاوّرلا  یف  رّدـقملا  ّنا 

یناّثلا نم  رهظا  لّوالا و  نم  افرع  برقا  اذـه  و  ّلکلا . یف  ةذـخاؤملا  رّدـقی  نا  هیف و  رهاّظلا  رثالا  وه  ام  اـهنم  ّلـک  یف  نوکی  نا  ّیقیقحلا و 
اوّرطـضا ام  هیلع و  اوهرکا  ام  نایـسّنلا و  ءاـطخلا و  نم  دـیرا  اذاـف  دـحاو  قسن  یلع  ۀعـسّتلا  عومجم  یلا  عفّرلا  ۀبـسن  ّنا  رهاّـظلا  ّنـال  اـضیا ،

. اضیا کلذ  نوملعی  امیف ال  رهاّظلا  ناک  اهسفنا  یلع  ةذخاؤملا 
: ةذخاؤملا صوصخب  ۀّمالا  نع  عوضوملا  صاصتخا  مدع  ۀحیحّصلا  رابخالا  ضعب  نم  رهظی  معن 

فلخف نیمیلا ، یلع  فلحتـسی  لجّرلا  یف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  اـعیمج  یطنزبلا  ییحی و  نب  ناوفـص  نع  هیبا ، نع  نساـحملا ، نعف 
؟ کلذ همزلی  کلمی أ  ام  ۀقدص  قاتعلا و  قالّطلاب و 

: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ال ، مالّسلا : هیلع  لاقف 
[24 .] ربخلا اوئطخأ  ام  اوقیطی و  مل  ام  هیلع و  اوهرکا  ام  یتّما  نع  عفر 

عم اهموزل  مدـع  یلع  مالّـسلا  هیلع  مامالا  داهـشتسا  ّنا  ّالا  اضیا  رایتخالا  عم  اندـنع  الطاب  ناک  نا  ۀـقدّصلا و  قتعلا و  قالّطلاب و  فلحلا  ّناف 
. ةذخاؤملا صوصخ  عفرب  هصاصتخا  مدع  یلع  دهاش  عفّرلا  ثیدحب  اهب  فلحلا  یلع  هارکالا 

. لّمأتف اهب  ّصتخم  راثآلا  عیمج  یفن  ّلعلف  ۀعسّتلا ، نم  ۀثالثب  ّصتخم  مالّسلا  هیلع  مامالا  مالک  یف  ّیکحملا  ّيوبّنلا  ّنکل 
: ریامض

ۀعسّتلا اهنم - لک  یف 
نیدجاو ّلک  و  هلوصوم )  ) ءام هیف - رثالا ...  وه  ام 

هقدص قتع و  قالط ، هارکالا - عم  اهموزل 
دشابیم هقدص  قتع و  قالط ، اهب - فلحلا  یلع  رد  ریمض  عجرم 

عفر هصاصتخا -
ءاطخ نوقیطی و  ام ال  اوهرکا ، ام  اهب - صتخم 

83 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هکنیا بلطم  لصاح  همجرت :

هب تبـسن  انعم  نیا  دـشاب و  راثآ  عیمج )  ) هناگهن روما  زا  کیره  رد  رّدـقم ؛ اضتقا ، تلـالد  راـبتعا  هب  تیاور  نیا  رد  هک  دراد  لاـمتحا  - 1
. تسا رتکیدزن  رگید ) تازاجم   ) رابتعا زا  یقیقح  يانعم 

. دشاب نآ  اب  بسانم  نآ و  رد  رهاظ  رثا  نامه  رّدقم ؛ هناگهن ،)  ) روما نیا  زا  کیره  رد  دراد  لامتحا  و 
( یقیقح ياـنعم  هب   ) لّوا ياـنعم  زا  موس ) ياـنعم   ) اـنعم نیا  دـشاب و  ریدـقت  رد  روما  نیا  ماـمت  رد  هذـخاؤم  صوصخ  هک ، دراد  لاـمتحا  و 

. دشابیم مظن  کی  هب  هناگهن  روما  عومجم  هب  عفر  تبسن  ارهاظ  اریز  تسا  رتنشور  مّود  يانعم  زا  رتکیدزن و 
ام ال  » رد انعم  نیا  دوش  هدارا  هناگهن )  ) روما نیا  سفن  رب  هذخاؤم  اوّرطـضا ، ام  هیلع و  اوهرکا  ام  یـشومارف و  ءاطخ و  زا  هک  یماگنه  سپ :

. تسا نشور  حضاو و  زین  نوملعی »

( كاردتسا ماقم  رد  خیش  نخس  )
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هدوبن عوفرم  هناگهن  روما  زا  کیره  رد  هذخاؤم  اهنت )  ) صوصخ هتـشذگ ) رد   ) تما زا  هک  دـیآیم  تسد  هب  حیحـص  رابخا  یـضعب  زا  هلب 
(. هدش عفر  مه  يرگید  راثآ  نآ  زا  ریغ  ینعی : )

: دننکیم لقن  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  یگمه  یطنزب ، ییحی و  نب  ناوفص  زا  شردپ  زا  نساحم ، باتک  رد 
، شلاوما ندوب  هقدص  كولمم و  قتع  رـسمه و  قالط  هب  دروخ  مسق  هجیتن  رد  هدش ، ندروخ  مسق  هب  هرکتـسم  روبجم و  هک  يدرم  هرابرد 

؟ تسا روآمازلا  يو  يارب  مسق  نیا  ایآ 
هک يرما  دشابن و  ناشناوت  رد  هک  يرما  دنوش و  رابجا  نآرب  هچنآ  نم  تما  زا  : » هک دندومرف  هّللا  لوسر  ریخ ؛ دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

«. تسا هدش  هتشادرب  دوش  رداص  ءاطخ  يور  زا 
رب مالّسلا  هیلع  ماما  داهـشتسا  نکل ، تسا  لطاب  رایتخا  لاح  رد  ول  و  هیماما )  ) ام دزن  هچرگا  هقدص  قتع و  قالط و  هب  ندروخ  مسق  نیاربانب 

ثیدح رد  عفر )  ) هک تسا  يزراب  دهاش  دوخ  فیرش ، ثیدح  هلیسو  هب  ندروخ ، مسق  هب  هارکا  تروص  رد  هناگهس )  ) روما نیا  موزل  مدع 
. دشابیمن هذخاؤم  صوصخ  هب  ّصتخم  عفر )  ) ثحب دروم 

نکمم اذـل  دراد . رما  هن  زا  رما  هس  هب  صاصتخا  اهنت  تسا ، هدـش  تیاکح  عفر ) ثیدـح   ) مالّـسلا هیلع  ماما  مالک  رد  هک  يوبن  ثیدـح  اما 
. روما هیقب  هن  هتشاد  صاصتخا  رما  هس  نیا  هب  راثآ  عیمج  عفر  انایحا  يرگید  راثآ  زا  هذخاؤم  ریغ  عفر  تسا ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ءاضتقا )....  ۀلالد  رابتعاب  ۀیاوّرلا  یف  رّدقملا  نا  لصاحلا : و   ) ترابع رد  خیش  هدومرف  هصالخ 
. تسا راثآلا  عیمج  ءاضتقا ، تلالد  هب  دشاب ، رّدقم  ثیدح  هناگهن  روما  رد  دراد  ناکما  هچنآ  هک : تسا  نیا 

. تسا رگید  يزاجم  یناعم  زا  برقا  یقیقح  يانعم  هب  تبسن  هکنوچ 
؟ تسیچ روکذم  بلطم  نایب 

مزلتـسم هک  ارچ  دـشابیمن  دارم  اـنعم  نیا  هکنآ  لاـح  تسا و  هناـگهن  روما  دوخ  تسا ، عوفرم  ثیدـح  نیا  رهاـظ  رد  هچنآ  هک : تسا  نیا 
 .... اذکه دننکیمن و  شومارف  ار  يزیچ  دننکیمن ، اطخ  زگره  نیملسم  مییوگب : هک  تسین  تسرد  تسا و  بذک 

؟ تسا لح  لباق  هنوگچ  لکشم  نیا 
: دنیوگیم بدا  ياملع  هک  هنوگنیا 

(. مالکلا نم  ةدارالاب  یلوا  تازاجملا  برقاف  ۀقیقحلا  ترّذعت  اذا  )
ءاضتقا تلالد  زا  يدراوم  نینچ  رد  هک  ارچ  میوشیم ، يزاجم  يانعم  بکترم  تسا ، بذـک  مزلتـسم  یقیقح  ياـنعم  هدارا  یتقو  نیارباـنب 

ءاج  ) ترابع رد  رما )  ) هملک هک  روطنامه  مینکیم . هدافتـسا  تسا  زاجم  بسانم و  يانعم  ندومن  رّدقم  رهاظ و  زا  دی  عفر  شیاضتقم  هک 
. دنارّدقم ۀیرقلا ) لأسا  و   ) ترابع رد  لها )  ) هملک و  کبر )

؟ تسیچ خلا ) ارابتعا ...  برقالا  وه  و   ) ترابع زا  ضرغ 
هب هرقف ،) ره  بسانم  رهاظ و  رثا  اـی  و  هذخاؤم 2 - صوصخ  نوچمه 1 -  ) يزاجم یناعم  رگید  زا  اـنعم  رظن  زا  راـثآلا  عیمج  هک : تسا  نیا 

. تسا رتکیدزن  یقیقح  يانعم 
؟ تسیچ رگید  ریدقت  ود  زا  ریدقت  نیا  تیبرقا  هجو 

. تسا ءیش  دوخ  عفر  مکح  رد  ءیش  راثآ  عفر  هک : تسا  نیا 
هب رگید  تازاجم  زا  زاجم  نیا  درک و  لمح  راثآلا  عیمج  عفر  رب  ار  نآ  ناوتیم  تسا ، هناـگهن  روما  سفن  عفر  ثیدـح ، رهاـظ  یتقو  سپ :
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. تسا رتکیدزن  یقیقح  يانعم 
رّدقم ار  راثآ  یخرب  رگا  هکنآ  لاح  و  تسا ، مدعلاک  شبوجو  تسین و  بترتم  نآرب  يرثا  چـیه  نکل  تسه ...  نایـسن  تسه ، اطخ  ینعی :

؟ ارچ تسین . راک  رد  تیبرقا  نیا  میریگب 
. تسا روکذم  روما  سفن  عفر  زا  هعبرا  رابتعا  بسح  هب  راثآ ) یخرب   ) ریدقت اریز 

؟ تسیچ خلا ) هیف ....  رهاظلا  رثالا  وه  ام  اهنم  ّلک  یف  نوکی  نا  و   ) ترابع زا  دارم  سپ 
رد اما  تسا  برقا  قیقح  يانعم  هب  رگید  يزاجم  يانعم  ود  زا  راثآلا  عیمج  يانعم  هچرگا  هک : تسا  نیا 
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. تسا مود  يانعم  زا  رهظا  لوا و  يانعم  زا  برقا  فرع ، لها  رظن  زا  تسا  هذخاؤم  صوصخ  عفر  هک  موس  يانعم  لاح  نیع 

؟ تسیچ اهنآ  رظن  هب  تیرهظا  نیا  هجو 
اب بساـنم  يرثا  هرقف  ره  رد  هدـش و  قایـس  تدـحو  ندروخ  مه  هب  ببـس  دوش ، هتفرگ  ریدـقت  رد  کـیره  بساـنم  رثا  رگا  هک : تسا  نیا 

داریا میریگب  رّدـقم  تارقف  مامت  رد  ار  هذـخاؤم  صوصخ  رگا  هکنآ  لاح  دوش و  رّدـقم  رگید  تارقف  رد  تارثا  اب  ریاغتم  دـیاش  شدوخ و 
. دباییم ناحجر  رگید  يانعم  ود  رب  هذخاؤم  صوصخ  نتفرگ  ریدقت  رد  اذل  و  دیآیمن ، شیپ  روبزم 

؟ تسیچ خلا ) ام ....  نایسنلا و  ءاطخلا و  نم  دیرا  اذاف   ) رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  بلاطم  هجیتن 

ام ال  ) رد هک  دنکیم  مکح  قایس  تدحو  میریگیم  رّدقم  ار  هذخاؤم  صوصخ  هیلا ، اوّرطضا  ام  هیلع و  اوهرکا  ام  نایـسن  ءاطخ ، رد  نوچ 
هب ار  ام  تسا  عوفرم  ثیدح  رد  هروکذـم  روما  سفن  هک  میتفگ  هچنآ  همیمـض  هب  بلطم  نیا  اذـل  دـشاب و  ردـقم  رما ، نیمه  زین ، نوملعی )

: هک دناسریم  اجنیا 
نیدهتجم لالدتسا  اذل  دومن و  هدارا  نآ  زا  ناوتیمن  ار  هیمکح  تاهبـش  دباییم و  صاصتخا  هیعوضوم  تاهبـش  صوصخ  هب  ثیدح  نیا 

. هناگیب هیف  نحن  ام  زا  هدش و  فیعضت  فیرش  ثیدح  نیا  هب 
؟ تسیچ ءاضتقا )...  ۀلالد  رابتعاب   ) رد ءاضتقا  تلالد  زا  دارم 

ثیدح قدص  اجنیا  رد  هک  تسانعم ، نآرب  فقوتم  اعرش  ای  القع  مالک ، تحـص  ای  قدص  تسا و  مّلکتم  دارم  دوصقم و  هک  تسا  ییانعم 
. دیآ مزال  بذک  الا ، تسا و  بسانم  رثا  ای  راثآلا و  عیمج  ای  هذخاؤم و  رّدقم  يانعم  رب  فقوتم  زین  ربمایپ 

؟ تسیچ ءاضتقا  تلالد  مسقم ،
. تسا یمازتلا  لولدم  نامه  هک  تسا  حیرص  ریغ  قوطنم 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  یمازتلا  لولدم  ای  حیرص و  ریغ  قوطنم  رگم 
: مسق هس  رب 

. هراشا تلالد  هب  لولدم  هیبنت ، تلالد  هب  لولدم  ءاضتقا ، تلالد  هب  لولدم 
؟ تسیچ خلا ) صاصتخا ...  مدع  ۀحیحصلا  رابخالا  ضعب  نم  رهظی  معن   ) رد خیش  ضرغ 

و تسا ، هناگیب  ثحب  دروم  هلئـسم  زا  روبزم  ثیدح  هک  دوب  تهج  نیا  رد  شالت  نونکات  هک : انعم  نیدـب  تسا  لبق  هدومرف  زا  كاردتـسا 
. دومن لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  زین  هّیمکح  تاهبش  رد  ناوتیم  دشاب ، رّدقم  ثیدح  تارقف  رد  راثآلا  عیمج  رگا  نکل 
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؟ تسیچ كاردتسا  نیا  رب  لیلد 

: هک دوشیم  نیا  فیرش  ثیدح  يانعم  دشاب  رّدقم  راثآلا  عیمج  هک  لامتحا  نیاربانب  هک : تسا  نیا 
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. تسا هدش  عفر  ای ....  تمرح و  هذخاؤم ، زا  معا  نوملعی ،) ام ال   ) راثآ مامت  - 1
. دوشیم عفر  دش ) هراشا  البق  هک  یلیلد  هب   ) دشاب مکح  هک  مه  نوملعی  ام ال  تمرح  - 2

. تسا عوفرم  تسا  نوملعی  هک ال  مه  یمکح  سپ :
برقا یفرع  رظن  زا  انعم  نیا  هک  متفگ  مداد و  هذخاؤم  صوصخ  هب  صاصتخا  ار  عوفرم  یلبق ، ریرقت  رد  هچرگا  هلب ، دیامرفیم : خیش  اذل  و 
ثیدح نیمه  ببـس  هب  زین  يرگید  راثآ  هذخاؤم ، زا  ریغ  هک  دش  رهاظ  ام  يارب  هنوگنیا  تایاور ، یـسررب و  اب  یلو  تسا ، رگید  یناعم  زا 

. تسا عوفرم  فیرش 
؟ تسا هنوگچ  راهظتسا  نیا  ّتیفیک  تسیچ و  تسا ، رّدقم  ثیدح  نیا  رد  راثآلا  عیمج  هکنیا  تابثا  رد  خیش  لیلد  نیلّوا 

عفترم زین  راثآ  ریاس  هکلب  هدـشن ، عفر  یمالـسا  تما  زا  هذـخاؤم  اهنت  هناگهن  دراوم  نیا  رد  هک  دـیآیمرب  تاـیاور  یخرب  زا  هک : تسا  نیا 
دسرپیم مالّسلا  هیلع  اضر )  ) ماما رضحم  زا  یطنزب  رصن  یبا  ییحی و  نبا  ناوفص  هک  تسا  لیذ  هحیحـص  تایاور  نیا  هلمج  زا  هدیدرگ و 

: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  هک 
ترـسمه هک  يروخب  مسق  دیاب  دنتفگ  وا  هب  هدرک و  روبجم  شلاوما  ندوب  هقدص  شکولمم و  ندرک  دازآ  شرـسمه و  قالط  رب  ار  يدرم 

: تفگ دروخ و  مسق  شسرت  زا  درم  تسا و  هقدص  تلام  دازآ و  تکولمم  هقّلطم ،
. دشاب هقدص  ملام  دازآ و  مکولمم  هدوب ، هقّلطم  مرسمه  مسق  ادخ  هب 

: رگید ترابع  هب  هن ؟ ای  دوشیم  هقدص  وا  لام  دازآ و  شکولمم  هقّلطم ، وا  نز  تسا و  تسرد  مسق  نیا  ایآ 
ددرگیم و قّقحم  ندوب  هقدص  قاتع و  قالط و  ینعی : دوشیم ، بترتم  وا  رب  راثآ  نیا  دراذگب ، اپ  ریز  ار  طرش  هدرک و  تفلاخم  ادعب  رگا 

؟ هن ای 
یلـص مرکا  یبن  هک  ارچ  دوشیمن ، عقاو  ندوب  یهارکا  لیلد  هب  روکذم  روما  هدوبن و  رثؤم  مسق  نیا  ریخ ، دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح 
تسا عوفرم  دوش  هتساوخ  تسین  شناوت  رد  هک  يرما  وا  زا  ای  دوش و  عقاو  اطخ  هارکا و  اب  هچنآ  نم  تّما  زا  هک : دناهدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا 

. تسا دساف  حیحصان و  دشاب  روبزم  روما  زا  یکی  نآ  ققحت  أشنم  هک  یلمع  ینعی :
؟ تسا راثآ  عیمج  عفر  عفر ، ثیدح  زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  لیلد  ثیدح  نیا  هک  دیوگیم  خیش  اجک  زا 

. دنوشیمن عقاو  ندروخ  مسق  اب  هقدص  قتع و  قالط ، هیماما ، ءاهقف  رظن  زا  هک  اجنآ  زا 
. هارکا لاح  هب  دسر  هچ  ات  تسا  لطاب  دشاب ، رایتخا  لاح  رد  دنچره  هقدص ، قاتع و  قالط ، رب  ندروخ  مسق  رگید : ترابع  هب 
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؟ ارچ

اجنیا رد  باجیا  عاقیا و  هکنآ  لاح  و  تسا ، لطاب  دـشاب  ّقلعم  رگا  الا  دـشاب و  زجنم  دـیاب  عاقیا  باجیا و  تاعاقیا ، دوقع و  مامت  رد  اریز 
. تسا لطاب  سپ  تسا  طورشم  ّقلعم و 

؟ تسا نکمم  هار  دنچ  زا  عاقیا  لاطبا 
. دشاب یهارکا  هکنیا  دشاب 2 - ّقلعم  هکنیا  - 1 هار : ود  زا 

؟ هتخاس للعم  هجو  مادک  هب  اجنیا  رد  ار  عاقیا  نالطب  مالّسلا  هیلع  ماما 
. هیلع اوهرکا  ام  عفر  هک  دندرک  داهشتسا  يوبن  ثیدح  هب  زین  لیلعت  نیا  زا  سپ  تسا و  یهارکا  هک  هتخاس  للعم  مود  هجو  هب 

. درادن هذخاؤم  صوصخ  هب  صاصتخا  دناعوفرم و  هارکا  تروص  رد  دنتسه ، یعضو  هک  مه  راثآ  زا  هنوگنیا  هک : دوشیم  نشور  سپ 
. تسا راثآلا ) عیمج   ) رّدقم هکنیا ، رب  تسا  هنیرق  فیرش  ثیدح  نیا  نیاربانب 

: هک دوش  لاکشا  رگا 
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رد هدمآ : عفر »  » هملک شاهناگهن  ياهزارف  زا  زارف  هس  رد  اهنت  دومرف ، داهـشتسا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  فیرـش  يوبن  ثیدـح  نیا  رد 
: دیوگب یسک  رگا  اذل  تسا و  هدماین  عفر  هملک  اهزارف  هّیقب  رد  نکل  ءاطخ و  رد  رودقم و  ریغ  رد  هارکا ،

اهنت نوملعی ) ام ال   ) هلمج زا  اهزارف  هیقب  رد  نکل  دـشاب و  رما  هس  نیمه  هب  صوصخم  اهنآ  ماـمت  عفر  راـثآلا و  عیمج  نتفرگ  ریدـقت  دـیاش 
. درک هدافتسا  هنیرق  ناونع  هب  ثیدح  نیا  زا  ناوتیمن  سپ  دشاب ، رّدقم  هذخاؤم 

؟ تسیچ امش  خساپ 
نیمه زین  هیقب  رد  قایـس ، تدـحو  هنیرق  هب  دـشاب ، رّدـقم  هرقف  هس  نیا  رد  راـثآلا  عـیمج  رگا  هک  بلطم  نیا  هب  دراد  هراـشا  هک : تسا  نـیا 

. تسا رّدقم  راثآلا  عیمج 
. تسا قوف  بلطم  نیمه  نتم  رد  مه  لّمأتف »  » زا دوصقم  دشاب و  هتشاد  ّتینیرق  دناوتیم ، سپ 
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عفرلا ّصتخا  ول  ذإ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبـنلا  ۀـّما  ّصاوخ  نم  ۀعـستلا  نم  دـحاو  ّلـک  عفر  نوک  روهظ  موـمعلا  ةدارا  دـّیؤی  اّـمم  و  نتم :
یلـص ّیبنلا  ۀّماب  هل  صاصتخا  الف  اهیلع ، ةذخاؤملا  حـبقب  ّلقتـسم  لقعلا  ّنإ  ثیح  نم  رومالا ، کلت  نم  ریثک  یف  رمألا  لکـشأ  ةذـخاؤملاب 
ططـش ّصاوخلا  نم  دحاو  ّلک  عفر  نکی  مل  نإ  عومجملا و  عفر  رابتعاب  صاصتخالا  ّنأب  لوقلا  و  ۀیاورلا ، نم  رهظی  ام  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا 

. مالکلا نم 
ام ال نایسنلا و  أطخلا و  یه  و  اهیف - لاکشإلا  دراوم  ّنإف  اضیأ ، زیزعلا  باتکلا  یف  لاکـشإلا  اذه  نایرج  ۀیاورلا  یف  رمألا  نّوهی  يّذلا  ّنکل 

یلاعت هّللا  هاکح  ام  یلع  جارعملا ، ۀـلیل  هرکذ - ّلج  ّهبر - نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبنلا  اهبهوتـسا  ام  اهنیعب  یه  هیلإ - اوّرطـضا  ام  قاطی و 
: یلاعت هلوقب  نآرقلا  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هنع 

[. 25] اِنْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْصِإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیِسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال 
كرت نم  نیرداصلا  نایسنلا  أطخلا و  ّنإف  قلطم ، لوقب  رومالا  هذه  یلع  ةذخاؤملا  حبقب  لقعلا  لالقتسا  عنم  لاکشإلا  لصأ  مسحی  يّذلا  و 
رایتخا نع  ئـشانلا  ّقاشلا  فیلکتلا  یف  اذک  و  طایتحالا ، ناکمإ  عم  نوملعی  ام ال  یلع  ةذخاؤملا  اذک  و  امهیلع ، ةذخاؤملا  حبقی  ظّفحتلا ال 

ۀیآلا یف  اّمأ  و  ءاوهلا ، یف  ناریطلاک  الـصأ ، هیلع  ردـقی  ام ال  ال  ةداعلا ، یف  لّمحتی  ام ال  وه  ۀـیاورلا  یف  قاطی » ام ال   » دارملا ب و  فّلکملا .
. ۀبوقعلا نم  هقیطن  ام ال  انیلع  دروت  ال  [: 26] ِِهب اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  ینعمف ال  ۀبوقعلا ، باذعلا و  هب  داری  نأ  دعبی  الف 

. اّدج فیعض  ةذخاؤملا  عفرب  صاصتخالا  ریدقت  یلع  لاکشإلا  موزلب  راثآلا  عیمج  عفر  ةدارإ  دییأتف  ۀلمجلاب ، و 
89 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ربمایپ تما  ّصاوخ  زا  هناگهن  روما  زا  کـیره  عفر  ندـش  راکـشآ  دـنکیم ، دـییأت  ثیدـح  رد  ار  راـثآ  ماـمت  هدارا  هچنآ  هلمج  زا  همجرت :
اریز دوشیم ، لکشم  روما  نیا  زا  يرایسب  رد  رما  دوش ، هداد  صاصتخا  هذخاؤم  هب  افرص  عفر  رگا  سپ  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالـسا 

. تسا لقتسم  روما  نیا  رب  هذخاؤم  حبق  هب  مکح ، رد  لقع  هک 
صاصتخا هکنیا  هب  ندش  لئاق  درادن و  ربمایپ  تما  هب  صاصتخا  دوشیم  راکشآ  تیاور  رهاظ  زا  هچنآ  رب  انب  هذخاؤم ) باقع و  عفر   ) سپ

، دشابیمن تما  نیا  هب  ّصتخم  ییاهنت  هب  روما ) نیا  زا   ) کیره عفر  ترابع )  ) دنچره تسا ، عومجم  رابتعا  هب  تما  نیا  هب  هذـخاؤم ) عفر  )
. تسا مالک  حیحص  يانعم  زا  رود 

( خیش طسوت  لاکشا  لیهست  )

روبزم ثیدح  رد  لاکـشا  دراوم  هک  ارچ  تسا ، زیزع  باتک  رد  لاکـشا  نیا  ندوب  يراج  دنکیم ، ناسآ  تیاور  رد  ار  لاکـشا  هچنآ  یلو 
هذخاؤم عفر  جارعم ، بش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نامه  هنیعب  هیلا  اوّرطضا  ام  قاطی و  ام ال  نایسن ، اطخ ، ینعی :
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راب : ) دـیامرفیم هچنانچ  تسا ، هدومن  تساوخرد  شراـگدرورپ  زا  هدومرف ، تیاـکح  میرک  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  هچنآ  رب  اـنب  ار  اـهنآ 
رب هک  روطنآ  نکم ، لمح  ام  رب  تسین  نامتردـق  رد  هک  ار  يرما  ایادـخ  راب  اـمرفن ، ناـمتازاجم  میدرک  اـطخ  اـی  نایـسن و  اـم  رگا  ایادـخ 

(. يدومن لمح  دندوب  ام  زا  لبق  هک  یناسک 

( لاکشا خساپ  )

رد روما  نیا  رب  هذخاؤم  حبق  هب  تسا  لقع  مکح  زا  يریگولج  دزاسیم ، فرطرب  هشیر  زا  ار ، هیآ  ثیدـح و  هب  لاکـشا  لصا  هک  یخـساپ 
نینچنیا تسین و  حیبق  تسا  هدش  یشان  صخش )  ) ظفحت كرت  زا  هک  ینایسن  ءاطخ و  رب  هذخاؤم  اریز  الالقتـسا . تالاح ، ردص و  یمامت 

تخس فیلکت  رد  هچنانچ  دریذپیم . تروص  طایتحا  زا  فّلکم  درف  ییاناوت  اب  ینادان  لهج و  يور  زا  هک  یلعف  باکترا  رب  هذخاؤم  تسا 
(. دنکیمن هئطخت  ار  باقع  نیا  لقع  و   ) تسا لاونم  نیمه  هب  رما  فّلکم ، دوخ  رایتخا  زا  یشان  ياسرفتقاط  و 

نآرب هذخاؤم  لقع ، ات   ) دشابن نآرب  رداق  الـصا  هکنآ  دشابیمن ، لّمحت  لباق  ةداع  هک  تسا  يرما  تیاور ، نیا  رد  قاطی ) ام ال   ) زا دارم  و 
هدـش هدارا  نآ  زا  يورخا  باقع  باذـع و  هک  تسین  دـیعب  هفیرـش  هیآ  رد  قاطی ) ام ال   ) زا دارم  اما  و  اضف . رد  زاورپ  لثم  دـنادب ) حـیبق  ار 

. نکم دراو  ام  رب  میرادن  ار  شتقاط  هک  یباذع  ایادخ ، هکنیا : زا  تسترابع  هب ) انل  ۀقاط  ام ال  انلمحت  ال   ) يانعم اذل  دشاب ،
هذخاؤم صوصخ  ریدقت  رد  لاکشا  اشنم  ناوتیمن  لقع ، طسوت  ار  هدشدای  روما  رب  هذخاؤم  حیبقت  روکذم و  لاکشا  هکنیا : نخـس  لصاح 

. تسناد عوفرم  ار  راثآ  عیمج  نآ  هنیرق  هب  هداد و  رارق  ثیدح  رد 
90 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) عفر ...  نوک  روهظ  مومعلا  ةدارا  دّیؤی  اّمم  و   ) ترابع زا  دارم 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  عفر و  تیاور  رد  راثآلا  عیمج  ندوب  رّدقم  رب  تسا  دیؤم  لیلد و  نیمود  نایب 

. تسا هدش  هتشادرب  یمالسا  تما  زا  هناگهن ، روما  نیا  هدومرف : اذل  لبق  ياهتما  رد  هن  و  تسا ، مالسا  تما  رب  نانتما  ماقم  رد  عفر  ثیدح 
رگا هک  ارچ  هذـخاؤم ، صوصخ  نتفرگ  ریدـقت  رد  هن  راثآلا ، عیمج  نتفرگ  رّدـقم  رب  تسا  هنیرق  دوخ  نانتما  ماـقم  رد  ثیدـح  دورو  لاـح 

. دوشیم لاکشا  هب  التبم  ثیدح  ياهزارف  زا  يرایسب  دشاب ، عوفرم  هذخاؤم  صوصخ 
بکترم ار  روما  نیا  زا  يدروم  فّلکم ، رگا  هک  دنتسه  يروما  زا  نایسن و ...  ءاطخ و  اوّرطـضا ، ام  نوملعی ، ام ال  نوقیطی ، ام ال  لثملا  یف 

. تسا حیبق  القع  شباقع  دش ،
نیا رد  هذخاؤم  حبق  هب  مکح  یلقتـسم  لقع  ره  ثیدح  لّوا  زارف  شـش  رد  هک  ارچ  دشاب ، هذخاؤم  صوصخ  رد  دناوتیمن  نانتما  نیا  سپ 

. اهتّما رگید  رد  هچ  ام و  تما  رد  هچ  دنکیم ، روما 
تیاـعر يارب  اذـل  تسناد و  تما  نیا  هب  صتخم  ار  نآ  ناوتیمن  هتـشادن و  صاـصتخا  رگید  صخـش  نود  یـصخش  هب  باـقع  عـفر  سپ 

. مینادب عوفرم  هذخاؤم  ریغ  رد  هچ  هذخاؤم و  رد  هچ  ار  راثآلا  عیمج  هک  میروبجم  ثیدح 
رد درادـن و  مالـسا  تما  هب  صاـصتخا  روما  نیا  زا  کـیره  زا  هذـخاؤم  عفر  هلب  دـیوگب ، هذـخاؤم  صوصخ  ریدـقت  هیجوت  رد  یـسک  رگا 
هب زیچ  هن  عفر  هدوبن و  عوفرم  زیچ  هن  عومجم  اـهتما  نیا  زا  کیچـیه  رد  نکل  تسا ، هدوب  عوفرم  روما  نیا  زا  یخرب  زین  هتـشذگ  ياـهتما 

. تسا یمالسا  تّما  صاوخ  زا  دراد و  ناناملسم  هب  صاصتخا  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  ظاحل 
هدوبن و یتفاهت  ثیدح  نانتما  ماقم  اب  هذخاؤم  صوصخ  ریدقت  نیب  دوشیم و  لصاح  نانتما  یمالسا  تما  زا  روما  نیا  عومجم  عفر  اب  سپ 

؟ دوشیم هداد  خساپ  هچ  دناعمج  لباق  ود  نیا 
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: هک ارچ  تسا  ّقح  زا  ندش  رود  يانعم  هب  نخس  نیا 
صوصخ هن  دشاب و  عوفرم  هناگهن  روما  زا  کیره  زا  راثآ  عیمج  هک : تسا  نیا  نانتما  ياضتقا  تسا و  نانتما  ماقم  رد  ثیدـح  دورو  الوا :

. تما عومجم  زا  اهنآ و  عومجم  رب  هذخاؤم 
، دومن لمح  یمومع  نینچ  رب  ار  ثیدـح  هنیرق  نودـب  ناوتیمن  تسا و  رهاظ  فالخ  روبزم ، تیاور  زا  یعومجم  مومع  ندرک  هدارا  ایناث :

. درادن هنیرق  هب  يزاین  شروهظ  رابتعا  هب  یقارغتسا  مومع  هب  ثیدح  لمح  هکنآ  لاح  و 
91 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خلا ) ۀیاوّرلا ...  یف  رمالا  نّوهی  يذلا  نکل   ) رد بلطم  لصاح 
تیاور هب  صاصتخا  لاکـشا  نیا  هکنیا : رب  ینبم  روبزم  لاکـشا  لوبق  مدع  رد  یـصقن  باوج  کی  تروص  هب  تسا  خیـش  زا  يرگید  نایب 

. تسا هیآ  تیاور و  نایم  درولا  كرتشم  هکلب  درادن ،
؟ تسیچ ریخا  بلاطم  زا  خیش  روظنم 

نخس نیا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طسوت  جارعم  بش  رد  ثیدح  رد  هعوفرم  روما  زا  یخرب  میرک ، نآرق  لقن  هب  هک : تسا  نیا 
: هک هدش  هتساوخ 

. اَنل َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  اِنْلبَق ، ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْصِإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  انْأَطْخَأ ، َْوأ  انیِسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال 
. دیشخب ار  هدش  هتساوخ  روما  هتشاذگ و  ّتنم  زین  یلاعت  يادخ  و 

: دـیوگیم لقع  هک  ارچ  تسین ، نانتما  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  ینعی : دراد  دوجو  زین  اجنیا  رد  تسه ، ثیدـح  رد  هک  یلاکـشا  نامه  لاح ،
. درادن دوجو  یمالسا  ریغ  یمالسا و  تما  نایم  یتوافت  دروم  نیا  رد  درادن و  هذخاؤم  نوملعی و ....  ام ال  نایسن ، ءاطخ ،

. دوشیمن رداص  مکح  يالوم  زا  زین  حیبق  و  تسا ، حیبق  روما  نیا  هذخاؤم  هک  ارچ 
؟ تسیچ خلا ) حبقب ...  لقعلا  لالقتسا  عنم  لاکشالا  لصا  مسحی  يذلا  و   ) ترابع زا  ضرغ  سپ 

. دنکیم لطاب  ار  مود  دّیؤم  مه  دنکیم و  نب  زا  ار  لاکشا  هشیر  مه  هک  خیش  بناج  زا  تسا  یّلح  یخساپ 
؟ تسا هنوگچ  یّلح  خساپ  نیا  نایب 

دنک تیاور  هیآ و  رد  هدش  حرطم  روما  نیا  رب  هذخاؤم  حبق  هب  مکح  لیـصفت  نودـب  قلطم ، روط  هب  القتـسم و  دـناوتیمن  لقع  دـیوگیم :
: اریز

. تسا حیبق  القع  هذخاؤم  روص  زا  یخرب  رد  - 1
نآ رد  طایتحا  هک  ینوملعی  ام ال  لثم  و  دـشابن . فّلکم  مامتها  مدـع  یتالابمیب و  ینعی : ظّـفحت  كرت  زا  یـشان  هک  ینایـسن  اـطخ و  لـثم 

. نیروذحملا نیب  نارود  لثم  هدوبن  نکمم 
. تسین فّلکم  دوخ  ریصقت  زا  یشان  نآ  تّقشم  یتخس و  هک  یّقاش  فیلکت  لثم  و 

. تسین حیبق  القع  هذخاؤم  روص  زا  یخرب  رد  و  - 2
. تسا فّلکم  تیاعر  مدع  یتالابمیب و  زا  هک  ینایسن  ءاطخ و  رب  هذخاؤم  لثم :

ریـصقت زا  یـشان  نآ  یتخـس  هک  یقاش  فیلکت  لثم  هدومنن و  تیاعر  دوخ  وا  نکل  هدوب ، نکمم  نآ  رد  طایتحا  هک  ینوملعی  ام ال  لـثم  و 
. تسا فّلکم  دوخ 

یهاگ هک  ارچ  تسا  حیحص  ریغ  عضاوم  یخرب  رد  حیحص و  دراوم  یخرب  رد  هذخاؤم  زا  لقع  حیبقت  نیاربانب 
92 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنکیم مادقا  اهنآ  ثودح  هب  دمع  يور  زا  رایتخا و  اب  نوچ  تسا ، فّلکم  دوخ  نایسن  وهس و  اطخ و  زا  کیره  ببس 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 985 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم مادقا  اهنآ  ندروخ  هب  رایتخا  ملع و  يور  زا  دنک  ظفح  مارح ، هبرشا  همعطا و  زا  یخرب  ربارب  رد  ار  دوخ  دیاب  هک  اجنآ  لثملا  یف 
. تسوا ّقح  ینیع ، هچ  دشاب و  يدادرارق  هچ  دشاب ، یعیبط  هچ  تازاجم  لاح ،

؟ تسیچ بلطم  نیا  زا  هلصاح  هجیتن 
: مییوگب هک  تسا  نیا 

. تسا هموحرم  تما  تاصاصتخا  زا  يزیچ  نینچ  هدش و  عفر  یمالسا  تما  زا  روص  نیا  مامت  رب  هذخاؤم  - 1
. دشابن ّصتخم  هکنیا  ات  دشابیمن  روص  مامت  رد  حبق  هب  لقتسم  لقع ، - 2

. تسا تسرد  لوا  دیؤم  حیحصان و  لاکشالا ) مزلی  راثآلا  عیمج  ریدقت  مدع  هک   ) مود دیؤم  سپ :
ار راثآ  عیمج  ندوب  رّدقم  فیعضت و  ار  هذخاؤم  صوصخ  ریدقت  ناوتیمن  هدشدای  لاکشا  اب  هک  دش  تابثا  ریرقت  نیا  اب  رگید : ترابع  هب 

. دومن دییأت 
: هک دیآیمرب  انعم  نیا  راثآلا  عیمج  ندوب  ردقم  ضرف  اب  ثحابم و  عمج  رد  نکل 

. دروخیم زین  هّیمکح  تاهبش  درد  هب  روبزم  ثیدح 
93 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. یلوا رامضالا  ۀّلق  و  رامضالا ، ةرثک  موزلب  مومعلا  ةدارا  نهو  هنم  فعضا  و  - 1 نتم :
هیف و  یعطق . لیلد  یلا  جاتحی  هادع  ام  عفر  ةذخاؤملا و  عفر  نّقیتملا  ّنا  کلذب  دارا  ۀـّلعل  و  [ 27] لوحفلا ضعب  هرکذ  نا  يرت و  اـمک  وه  و 

. ةذخاؤملا عفر  یف  اهروهظ  تابثال  ۀیاوّرلا ال  لامجاب  فارتعالا  دعب  هیلا  عوجّرلا  نسحی  اّمنا  ّهنا 
رومالا کلت  راثآل  ۀتبثملا  ّۀلدالا  مومع  یف  صیصختلا  مدع  بجوی  ةذخاؤملا  صوصخ  یلع  اهلمح  ّنا  ثیح  نم  اهروهظ  تابثا  داری  نا  ّالا 

نیب هدّدرت  ۀهج  نم  المجم  ناک  اذا  صّصخملا  ّناف  ۀیاوّرلا ، کلتل  نّیبم  ّۀلدالا  کلت  مومعف  اهیف ، صیـصّختلا  بجوی  مومعلا  یلع  اهلمح  و 
. لّمأتف هلامج  انّیبم ال  هیف  كوکشملا  صیصّختلا  یلا  ۀبسّنلاب  ماعلا  مومع  ناک  هتّلق  بجوی  ام  نیب  جراخلا و  ةرثک  بجوی  ام 

نایـسّنلا و ءاطخلاب و  عفتری  اـّهنا ال  ثیح  اـهرثکا  لـب  راـثآلا  نم  ریثکب  صیـصّختلا  موزلب  مومعلا  نهو  روکذـملا  نهولا  نم  فعـضا  و  - 2
: هّقح وه  امک  ۀیاوّرلا  ینعم  لیصحت  مدع  نع  شان  وه  امهتاوخا و 

ۀّبترتملا ۀّیعرّـشلا  راثآلا  عفر  لقعی  ذا ال  یه ، ثیح  نم  تاناونعلا  هذه  یلع  ۀّبترتملا  راثآلا  دارملا  سیلف  راثآلا  مومع  یلع  انینب  اذا  ّهنا  ملعاف 
یلع ّبترتملا  وهّـسلا  یتدجـس  بوجو  ءاـطخلا و  لـتق  یلع  ّبترتملا  ةراّـفکلا  بوجوک  نیناونعلا  نیذـه  ثیح  نم  وهّـسلا  ءاـطخلا و  یلع 

ّنال اذک ، هیلعف  راطفإلا  دّمعت  نم  هلوق : لثم  ءاطخلا  مدع  فصوب  ءیّشلا  یلع  ۀّبترتملا  راثآلا  عفر  اضیا  دارملا  سیل  ءازجالا و  ضعب  نایـسن 
نع عراّشلا  اهعفر  دـق  دـمعلا  ءاطخلا و  طرـشب  لعفلا ال  سفن  یلع  ۀـّبترتملا  راثآلا  ّنا  دارملا  لب  ءاطخلا ، ةروص  یف  هسفنب  عفتری  رثالا  اذـه 

. ءاطخ نع  ردص  اذا  لعفلا  کلذ 
: همجرت

( راثآ عیمج  نتفرگ  ریدقت  رد  یّلح  همالع  هلاقم  )

یلاح رد  تسا ، ریدقت  رامضا و  ترثک  مزلتـسم  هک  تسا  راثآ  عیمج  هدارا  راثآلا ،) عیمج  ریدقت  اب  هطبار  رد   ) یلبق دیؤم  زا  رتفیعـض  - 1
. تسا رتراوازس  شترثک ) زا   ) رامضا ّتلق  هک 

. تسا هشقانم  لباق  ینکیم  هدهاشم  هکنانچ  نکل  تسا ، ناگرزب  لوحف و  یخرب  يأر  هچرگا  يأر  نیا 

روکذم يأر  زا  خیش  هیجوت 
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: هک دشاب  نیا  راثآلا  عیمج  هدارا  زا  یّلح ) موحرم   ) ناشیا دارم  دیاش 
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( درط ار  كوکشم  ذخا و  نیقتم  ردق  هب  سپ   ) تسا یعطق  لیلد  هب  دنمزاین  راثآ  رگید  عفر  تسا و  نقیتم  یعطق و  هذخاؤم ، صوصخ  عفر 

هیجوت نیا  فعض  مالعا 

( دزاسیم دراو  هک  یـصیصخت  رادـقم  ثیح  زا   ) تیاور لامجا  هب  فارتعا  ناعذا و  زا  سپ  نقیتم ، ردـق  هب  عوجر  روکذـم ، هیجوت  رد  اـّما 
تسا یعطق  رادقم  هک  هذخاؤم  صوصخ  رد  ار  نآ  هتخاس و  عفترم  ار  لامجا  نیا  هدومن  تباث  ار  يراثآ  هک  رگید  هلدا  هک  ارچ   ) تسوکین

. هذخاؤم عفر  رد  تیاور  نیا  روهظ  تابثا  رطاخ  هب  هن  دننکیم .) رهاظ 
صوصخ عفر  رب  تیاور  لمح  هک  ثیح  نیا  زا  دوش ، هدارا  هذـخاؤم ) صوصخ  رب  شلمح  تهج  زا   ) تیاور نیا  روهظ  تابثا  هکنیا ، رگم 

مومع رب  تیاور  لـمح  هکنآ  لاـح  و  دـنروما ، نآ  راـثآ  هدـننکتابثا  هک  تسا  ياهلدا  مومع  رد  صیـصخت  دورو  مدـع  بجوـم  هذـخاؤم 
هلدا نآ  موـمع  مییوـگیم  روکذـم  لـمح  ود  ناـیم  دـیدرت  ماـقم  رد   ) سپ دوـشیم ، هتبثم  ّهلدا  رد  صیـصخت  نیا  بجوـم  راـثآ ) عـیمج  )

صصخم هکنوچ ، دننکیم ،) رهاظ  هذخاؤم  صوصخ  رد  ار  نآ  عفترم و  ار  شلامجا  هک  ، ) دنا عفر )  ) تیاور نیا  نیبم  راثآ ) هدننکتابثا  )
نیبم كوکشم ، صیصخت  رادقم  هب  تبـسن  ماع  مومع  دیدرگ ، لمجم  اهنآ  ّتلق  تاصـصخم و  ترثک  نایم  شندوب  دّدرم  تهج  زا  یتقو 

هن دنوشیم و  لخاد  ماع  رد  صیـصختلا  كوکـشم  دارفا   ) اذل و  دهدیم ، رارق  نقیتم  صوصخ  رد  ار  صیـصخت  نازیم  تسا و  نآ  لامجا 
(. صصخم رد 

نیا زا   ) راثآ رثکا  صیـصخت  راثآ ) عیمج   ) نآ همزال  اریز  تسا ، مومع  نتفرگ ) رّدقم   ) زا سرت  مّهوت و  روکذم ، مهوت  زا  رتفیعـض  و  - 2
ود نآ  رئاظن  نایسن و  اطخ و  هطساو  هب  اهنت  هن  راثآ ، زا  يرایسب  هک  اریز  دنوشیم ، جراخ  رّدقم ) نیا  زا   ) راثآ نآ  رثکا  هکلب  تسا ، رّدقم )

یتقو نادب  سپ : تسا . تیاور  یقیقح  يانعم  هب  نتفاین  تسد  زا  یـشان  ریدـقت  نیا  تسا و  راثآ  نآ  تبثم  روما  نیا  هکلب  دـنوشیمن ، عفر 
، تسا بترتم  تاناونع  نیا  سفن  رب  هک  تسا  يراثآ  نآ  هن  هذـخاؤم ،) صوصخ  هن   ) تسا راثآلا  عیمج  عوفرم ) زا  دارم   ) هک میدراذـگ  انب 

بوجو لثم : تسین  هنالقاع  عفر )  ) ثیدح نیا  طسوت  تسا  بترتم  ناشن  دوب  ناونع  رابتعا  هب  وهس ، اطخ و  رب  هک  ياهّیعرـش  راثآ  عفر  اریز 
نینچمه و  هدـش ، لعج  زامن  ءازجا  زا  یخرب  نایـسن  دروم  رد  هک  وهـس  هدجـس  ود  بوجو  ای  و  تسا ، بترتم  ییاطخ  لتق  رب  هک  ياهرافک 

راطفا ادمع  ار  شاهزور  هک  یـسک  هک  عراش  نخـس  نیا  لثم : دـشابیمن  دارم  هدـش  لعج  ءاطخلا  مدـع  فصو  هب  یعوضوم  رب  هک  يراثآ 
زا  ) دارم سپ : درادـن . زاین  عفر  ثیدـح  هب  تسا و  عفترم  دوخهبدوخ  ءاطخ  دروم  رد  رثا  نیا  هک  اریز  تسوا ، هدـهعرب  بلطم  نـالف  دـنک ،

دمع اطخ و  زا  طرـشب  روط ال  هب  هک  یلعف  ینعی :  ) تسا ّبترتم  دـمع  ءاطخ و  طرـش  نودـب  لـعف  سفن  رب  هک  تسا  يراـثآ  عوفرم ) راـثآ 
. تسا هدومن  عفر  هدش  ماجنا  اطخ  يور  زا  هک  ار  یلعف  رثا  عراش  و  تسا ) ییاذک  رثا  ياراد 
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لئاسملا حیرشت 

: ریامض عجرم 
اّهنا ال ۀلدا  تیاور و  اهیف - اهلمح ....  نقیتم و  هیلا - عوجرلا  رد  ریمض  عجرم  ةدارا  دیؤم  هنم - فعضا  مومعلا  ةدارا  نهو  يرت - امک  وه  و 

یلع اهلمح  روکذـم  هیجوت  اّمنا - ّهنا  هیف  ةرثکلا و  موزل  هرکذ - دـمع  هسفنب - راثآلا  اهب - دارملا  روکذـملا  نهولا  شاـن  وه  راـثآ و  عفتری -
راثآلا اهعفر - دق  تاناونعلا  یه - ثیح  انعم  هّقح - رد  ریمض  عجرم  ناسحا و  اطخ و  رئاظن  اهتاوخا - راثآ  اهرثکا - لب  تیاور  صوصخ -

؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  خیش  ضرغ 
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: هک تسا  نیا 
ندوب رّدقم  هدرک و  فیعـضت  ار  هذـخاؤم  صوصخ  ریدـقت  دـناوتیمن ، هدـشدای  لاکـشا  هک  دومن  تابثا  هتـشذگ  ریرقت  رد  هک  روطنامه 

. دیامن دییأت  ار  راثآ  عیمج 
. دوشیمن مزتلم  نآ  هب  فیعضت و  دناهدرک  دییأت  ار  هذخاؤم  صوصخ  عفر  نآ ، یط  رد  هک  ار  یناسک  نخس  اجنیا  رد  روطنامه 

رد ار  هذـخاؤم  صوصخ  دـیاب  تسا و  نوهوم  راثآلا  عیمج  نتفرگ  ریدـقت  رد  هک  دـننکیم  هئارا  ار  یلیـالد  ثحبم  نیا  رد  رگید  فرط  زا 
. تسا هّیعوضوم  تاهبش  صوصخم  روبزم  ثیدح  هک : تسا  نیا  بلطم  نیا  لصاح  هک  تفرگ  ریدقت 

درد هب  روبزم  ثیدـح  تسا و  راـثآلا  عـیمج  تسا  رّدـقم  هچنآ  هک  دریگیم  هجیتـن  تاـنوهوم ، لـیالد و  نیا  دـقن  یـسررب و  زا  سپ  نکل 
. دروخیم هّیمکح  تاهبش 

؟ تسیچ خلا ) ةرثک ...  موزلب  مومعلا  ةدارا  نهو  هنم  فعضا  و   ) ترابع زا  دارم 
: تسا هدومرف  هک  تسا  هّللا  همحر  یلح  همالع  رظن  ینعی : نوهوم  نیلوا  یسررب 

رامـضا و ّتلق  نایم  نارود  رد  اریز  دومن . ءافتکا  هذخاؤم  صوصخ  ریدـقت  هب  دـیاب  تسا  رامـضا  ترثک  مزلتـسم  راثآ  عیمج  ریدـقت  نوچ 
. دنهدیم حیجرت  ار  رامضا  ّتلق  اتدعاق  نآ ، ترثک 

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  تسیچ  تسا  رامضا  ترثک  مزلتسم  راثآلا  ریدقت  هکنیا  زا  روظنم 
: مییوگب لثملا  یف  میریگب و  ریدقت  رد  ار  یناوارف  تاملک  ظافلا و  دیاب  ینعی :
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 ..... اذکه ریزعّتلا و  دحلا و  صاصقلا و  نامضلا و  ةذخاؤملا و  عفر 

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  تسیچ  تسا  رامضا  ّتلق  مزلتسم  میریگب ، ریدقت  رد  ار  هذخاؤم  صوصخ  رگا  هکنیا  زا  دارم 
. ةذخاؤملا عفر  مییوگیم : لثملا  یف  هتفرگ و  ریدقت  رد  ار  هملک  کی  اهنت  ینعی :

؟ دراد ّتیولوا  رامضا  ّتلق  هرامضا  ّتلق  رامضا و  ترثک  نایم  رما  نارود  رد  ارچ 
. تسا ریدقتلا  مدع  لصا  تسا و  لصا  فالخ  نتفرگ  ریدقت  رامضا و  لصا  هک  اریز 

؟ تسا هدیزگرب  ار  رامضا  ّتلق  روکذم ، نارود  رد  همالع  ارچ  سپ 
: رگید ترابع  هب  میتسه . نتفرگ  ریدقت  زا  ریزگان  ءاضتقا  تلالد  مکح  هب  هیف ، نحن  ام  رد  اریز 

. اهردقب رّدقتت  تسا ، ترورض  هک  اجنآ  و  هتشاد ، ترورض  ریدقت  - 1
. رتشیب هن  تسا و  هذخاؤم  صوصخ  اجنیا  رد  نتفرگ  ریدقت  - 2

. درادن دوجو  راثآلا  عیمج  ندوب  رّدقم  يارب  یهجو  سپ :
؟ تسیچ خلا ) هّلعل ...  لوحفلا و  ضعب  هرکذ  نا  يرت و  امک  وه  و   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  همالع  موحرم  هلاقم  هب  تسا  خیش  خساپ 
قیداصم و   ) راثآ زا  کیره  راثآ  عیمج  ریدـقت  هب  نیلئاق  هکنوچ  تسا  لطاب  یلو  تسا ، هدـش  رداص  همالع  لـثم  یناـمرهق  زا  ول  رظن و  نیا 
صوصخ ریدقت  ضرف  لثم  ضرف ، نیا  رد  هکلب  دیآ ، مزال  رامضا  ترثک  ات  دنریگیمن ، ریدقت  رد  هدحیلع  لصفم و  روط  هب  ار  یجراخ )

. تسا راثآ )  ) هملک نآ  و  دنریگیمن ، ریدقت  رد  رتشیب  ار  هملک  کی  هذخاؤم 
ثیدح ریدقت  مییوگیمن  ینعی  تسا  رّدقم  يدحاو  ظفل  ود  ره  رد  هک  ءاطخلا ، راثآ  عفر  مییوگب : هچ  ةذـخاؤملا و  عفر  مییوگب : هچ  ینعی 

: هک تسا  نینچنیا 
عفر و  هجراخ ، یف  ءاضقلا  موزل  تقولا و  یف  ةداعالا  بوجو  عفر  و  نایـسنلا ، ءاـطخلا و  نع  رداـصلا  لـعفلا  نع  ةذـخاؤملا  یتّما ، نع  عفر 
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 ... ۀمارغلا و نامضلا و 
تارامـضا یتقو  هجیتن : رد  تسا  راثآلا  عیمج  نآ ، میریگیمن و  رّدقم  رتشیب  ار  هملک  کی  هذخاؤم ، صوصخ  ریدقت  ضرف  نوچمه  هکلب ،

. تسا مّدقم  شدّدعت  رب  رامضا  ّتلق  مییوگب  ات  دنکیمن  ادیپ  ّتیعوضوم  ترثک  تلق و  نایم  نارود  دشابن ، دّدعتم 
. تسا مامتان  همالع ، لالدتسا  نیا  سپ 

؟ دیامرفیم هچ  هماّلع  رظن  هیجوت  رد  خیش 
ترثک اما  يونعم  رامضا  ترثک  یظفل 2 - رامضا  ترثک  - 1 میراد : رامضا  ترثک  عون  ود  ام  دیامرفیم 
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هکلب درادن ، انعم  اب  يراک  رامـضا  نیا  رد  دوشیم  ثحب  نآ  زا  تسا و  حرطم  يوحن  لئاسم  تایبدا و  رد  هک  تسا  يدروم  یظفل  رامـضا 

. تسا رتمک  اجک  رد  رتشیب و  ظافلا  رامضا  اجک  رد  هک  تسا  نیا  زا  نخس  اهنت 
ردـقنآ هک : تسا  نیا  لوصا  رد  ینعم  رامـضا  ّتلق  ترثک و  زا  دارم  تسا و  حرطم  یلوصا  ثحاـبم  رد  هک  يونعم  رامـضا  ترثـک  اـما  و 

. تسا هذخاؤم  صوصخ  نتفرگ  ریدقت  تسا ، کشالب  هک  ینقیتم 
: اّما

. تسا كوکشم  عفر ، ثیدح  هلیسو  هب  نآ  عفر  هذخاؤم و  صوصخ  يادع  ام  نتفرگ  ریدقت  - 1
. دوبن یعطق  مه  یلبق  ثحب  رد  روکذم  دهاش  لیلد و  ود  - 2

. دراد دوجو  تالامتحا  مامت  رد  هک  مینکیم  ذخا  نقیتم  ردق  هب  هجیتن : رد 
. تسا نّقیتم  یعطق و  هذخاؤم  صوصخ  عفر  همالع ، دارم  دیاش  دیوگیم : سپس 

؟ تسیچ خلا ) دعب ....  هیلا  عوجّرلا  نسحی  اّمنا  ّهنا  هیف  و   ) ترابع زا  دارم 
، دشاب نیا  زین  همالع  دارم  هک  تسا  دـیعب  تسین و  مازتلا  لباق  روبزم  هیجوت  هکنیا : رب  ینبم  خیـش  دوخ  طسوت  تسا  روبزم  هیجوت  فیعـضت 

تّجح هک  یتروص  رد   ) هریـس عامجا و  نوچمه  یبل ، هلدا  لثم  دـشاب  لمجم  لیلد  هک  دوشیم  عوجر  نقیتم  ردـق  هب  يدراوم  رد  هکنوچ 
(. دنشاب

، دراد هذـخاؤم  عفر  رد  روهظ  دـیوگیم  همـالع  دوخ  هک  عفر  ثیدـح  نوچمه  یثیدـح  رد  صوـصخلا  یلع  هیظفل ، ّهلدا  رد  هکنآ  لاـح  و 
. دومن لالدتسا  نقیتم  ردق  هب  شتابثا  يارب  ناوتیم  هنوگچ 

. تسین کّسمت  لباق  الصا  هک  تسا  يوحن  بلطم  نامه  هکلب  تسین ، یلوصا  يانعم  نآ  رامضا ، ترثک  زا  هماّلع  روظنم  نیاربانب 
؟ تسیچ خلا ) ثیح ....  نم  اهروهظ  تابثا  داری  نا  ّالا   ) زا دارم  سپ 

: هک دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  هیجوت  نآ  لصاح  همالع و  فرط  زا  خیش  مّود  هیجوت  هب  دراد  هراشا 
صیـصخت و ّتلق  نیب  تسا  رئاد  رما  عفر  ثیدـح  رد  هک : ارچ  تسا ، هذـخاؤم  صوصخ  ریدـقت  رد  تیاور  روـهظ  تاـبثا  لاـبند  هب  همـالع 

. تسا هذخاؤم  صوصخ  ریدقت  رد  روهظ  ثیدح  سپ  تسا . نآ  ترثک  زا  یلوا  صیصخت  ّتلق  هک  تسا  یهیدب  نآ ، ترثک 
؟ تسا هنوگچ  روکذم  هیجوت  نایب 

تابثا لهج  وهـس و  نایـسن ، ءاطخ ، لثم  ثیدـح  دراوم  يارب  ار  يراـثآ  هک  هدـش  دراو  ياّهلدا  عراـش  بناـج  زا  هک : تسا  نیا  خیـش  دارم 
: لثملا یف  تسا  هدومن 

. هید مه  دهدب و  هرافک  دیاب  مه  دناسرب ، تلق  هب  اطخ  يور  زا  ار  یصخش  یسک  رگا  دوشیم : هتفگ  اطخ  دروم  رد  - 1
98 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دوشیم هتفگ  نایسن  دروم  رد  - 2
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. دنک ناربج  وهس  هدجس  ود  اب  ار  نآ  دیاب  درواین ، اج  هب  ار  زامن  ءازجا  زا  یئزج  رگا 
. دیامن كرادت  ار  نآ  دیاب  دوش  بکترم  وهس  لهج و  يور  زا  ار  یلمع  رگا  دوشیم : هتفگ  لهج  وهس و  دروم  رد  و  - 3

: مییوگیم ّهلدا  نیا  ظاحل  اب  لاح 
دراو روکذم  ّهلدا  هب  صیصخت  کی  اهنت  دنک  جراخ  ار  نآ  صوصخ  دهد و  صیصخت  ار  هذخاؤم  اهنت  ّهلدا  نیا  هب  تبسن  عفر  ثیدح  رگا 
جراخ ار  راثآ  زا  رگید  كرادـت و  بوجو  وهـس و  هدجـس  هرافک ، اـضق ، نوچمه  يرگید  راـثآ  هذـخاؤم  زا  ریغ  رگا  هکنآ  لاـح  و  هدـش ،

. دیآ مزال  هیعقاو  ّهلدا  رد  يرتشیب  صیصخت  دیامن 
هذخاؤم صوصخ  ریدقت  هب  ثحب  دروم  رد  دـیاب  دوشیم ، هداد  حـیجرت  صیـصخت  ّتلق  هکنآ  ترثک  صیـصخت و  ّتلق  نیب  نارود  رد  اما 

. دوش افتکا 
دزاسیم دراو  هک  یصیصخت  رادقم  ثیح  زا  دناهدومن ، تباث  ار  يراثآ  هک  تسا  ياّهلدا  صّصخم  هک  عفر  ثیدح  یتقو  رگید : ترابع  هب 

یمتح یعطق و  رادـقم  هک  هذـخاؤم  صوصخ  رد  رهاظ  ار  نآ  هتخاس و  عفترم  ار  لامجا  نیا  روبزم ) ّهلدا  ینعی :  ) ماع مومع  دـشاب ، لمجم 
. دهدیم رارق  تسا ،

؟ دینک نایب  یلاثم  رکذ  اب  ار  قوف  ثحب 
. ضیبالا ّالا  ءاملعلا  مرکا  هک : دنک  رما  شاهدنب  هب  یلوم  رگا  لثملا : یف 

: هک یتروص  رد  دشاب  لیلق  هکنیا  ای  هدوب و  ریثک  شدارفا  هکنیا  نیب  تسا  دّدرم  ضیبا )  ) هک دشاب  نیا  ام  ضورفم  و 
. دوشیمن دراو  رتشیب  ءاملعلا )  ) هب صیصخت  کی  هجیتن : رد  تسا ، درف  کی  نآ  زا  دارم  دشاب ، ملع  ضیبا ) - ) 1

. دوشیم رتشیب  صیصخت  هریاد  هجیتن : رد  رتشیب و  شدارفا  دشاب ، یفصو  يانعم  ضیبا )  ) زا دارم  رگا  - 2
هدرک و عوـجر  ماـع  موـمع  هب  هک : تسا  نـیا  هدـعاق  یفـصو ، اـی  هدـش و  هدارا  نآ  زا  یملع  ياـنعم  مینادـن  هدوـب و  دّدرم  ضیبا  رگا  اـّما :

: مییوگیم میهدیم و  رارق  صصخم  لامجا  عفار  ار  مومع  رد  شروهظ 
. دنکیم ادیپ  ّصاخ  درف  رد  روهظ  ضیبا  بیترت  نیدب  دنتسه . لخاد  مومع  تحت  رد  یقب  ام  جراخ و  یملع  ضیبا  صوصخ 

؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) زا دارم 
: هک درک  ثحب  ظافلا  ثحابم  رد  دیاب  ار  دراوم  هنوگنیا  هک : تسا  نیا  هب  هراشا 

ماع هب  ّصاخ  لامجا  دشاب ، نیابتم  درف  دنچ  ای  درف  ود  نیب  ام  نآ  دّدرت  هیحان  زا  صصخم  لامجا  رگا  - 1
99 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دزاسیم لمجم  ار  نآ  دنکیم و  تیارس 
، ّصاخ لامجا  نیبم  ماع  روهظ  ای  و  دوشیم ، ماع  لامجا  ببـس  ّصاخ  لامجا  ایآ  دـشاب ، ریثک  لـیلق و  ناـیم  نآ  دّدرت  هیحاـن  زا  رگا  و  - 2

. تسین یعطق  ملسم و  بلطم 
؟ تسیچ خلا ) مومعلا ....  نهو  روکذملا  نهولا  نم  فعضا  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

: هک تسا  نیا  مّهوت  نیا  لصاح  تسا و  نهوم  نیموس  حرط  نییبت و 
راـثآ زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا  ثیدـح  نیا  دوخ  رد  رثـکا  هکلب  ریثـک و  صیـصخت  مزلتـسم  عفر ، ثیدـح  رد  راـثآلا  عیمج  نتفرگ  رّدـقم 
: لثملا یف  دشابیم  اهنآ  تبثم  روما  نیا  سفن  اساسا  هکلب  دنوشیمن ، عفر  ود  نیا  لاثما  نایسن و  ءاطخ و  هطساو  هب  اهنت  هن  هک  دشابیم 

هدجـس اـی  دهـشت و  لـثم : دراد ، اـضق  هک  دـشاب  یئازجا  زا  ءزج  نیا  هک  یتروص  رد  دـیامن ، شومارف  ار  شزاـمن  زا  یئزج  یـسک  رگا  - 1
. دروآ اجب  وهس  هدجس  مه  دیامن و  اضق  دیاب  مه  هدش ، شومارف 

. دراد هید  یئاطخ  لتق  اطخ ، باب  رد  ای  و  - 2
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رثا روبزم  لئاسم  زا  کیچیه  رد  دـناوخب  طایتحا  زامن  دـیاب  دـنک ، کش  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رد  یـسک  رگا  نوملعی ، ام ال  رد  ای  و  - 3
. تسین عوفرم 

لعف رثکا و  هب  دسر  هچ  ات  تسا  حـیبق  ریثک  صیـصخت  تسا و  ثیدـح  دوخ  رد  رثکا  صیـصخت  مزلتـسم  راثآلا  عیمج  نتفرگ  ریدـقت  سپ :
. تسا رّدقم  هذخاؤم  صوصخ  سپ  دنزیمن . رس  میکح  زا  راثآلا ) عیمج  ریدقت   ) حیبق

؟ تسیچ خلا ) اهب ....  دارملا  سیلف  راثآلا  مومع  یلع  انینب  اذا  ّهنا  ملعاف   ) زا دارم  سپ 
يانعم نایب  نآ و  فیعضت  رد  اذل : دنادیم و  ثیدح  يانعم  تسرد  كرد  مدع  زا  یشان  ار  نآ  هک  قوف ، مّهوت  ربارب  رد  تسا  خیش  خساپ 

: هک دیامرفیم  ثیدح  حیحص 
ام لاعفا  رب  هک  ياهیعرـش  مزاول  راثآ و  هک  مینادـب  دـیاب  هذـخاؤم ، صوصخ  هن  تسا و  راثآلا  عیمج  عوفرم ، زا  دارم  هک  میراذـگب  اـنب  رگا 

: دنامسق هس  هب  دنوشیم  بترتم 
یف نایسن و ....  اطخ و  طرش  هب  ینعی  دنوشیم  لعج  بترتم و  ام  لاعفا  رب  فورح ) طرش  هب  ینعی :  ) ءیش طرش  هب  هک  ياهّیعرـش  راثآ  - 1

: لثملا
. دشاب ییاطخ  هک  لتق  رب  دوشیم  بترتم  هک  هرافک  بوجو  - 1

عفر ثیدـح  لومـشم  راـثآ  نیا  لاـح  اذـکه  و  زاـمن ، رد  ینکر  ریغ  ءازجا  زا  یخرب  نایـسن  رب  دوـشیم  بترتـم  هـک  وهـس  هدجـس  ود  - 2
: هک ارچ  دوشیم  ضقانت  بجوم  راثآ  نیا  هب  تبسن  ثیدح  لومشم  نوچ  دنوشیمن ،

راثآ نیا  دیوگب : عفر  ثیدح  رگید  فرط  زا  دنوشیم ، راب  إطخلا  هنع  راثآ  نیا  دیوگیم : لیلد  فرط  کی  زا 
100 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دوش هتفگ  هک  تسین  لوقعم  رگید  ترابع  هب  دوشیم  عفر  إطخلا  دنع 
. تسا عوفرم  ییاطخ  لتق  ثودح  تروص  رد  هدش ، لعج  اطخ  دروم  رد  هک  هرافک  بوجو  - 1

. تسا عوفرم  نایسن  ضورع  تروص  رد  ددرگیم ، بجاو  ینکر  ریغ  ءازجا  زا  یخرب  نایسن  تروص  رد  هک  وهس  هدجس  ود  ای  و  - 2
. دشابیمن يراک  نآ  اب  ار  عفر  ثیدح  تسا ، مسق  نیا  زا  هدمآ  موس  نهوم  رد  هک  ینخس  نوچ  اذل 

: رگید ترابع  هب  دنشابن ، هناگهن  نیوانع  زا  هک  تسا  يدروم  رد  ناشعیرشت  لعج و  ینعی : دنتسه  طرش ال  هب  هک  يراثآ  - 2
دّمعت و طرش  هب  هکلب  دنشابن ، نایـسن  اطخ و  يور  زا  هکنیا  طرـش  هب  ینعی : دنوشیم  بترتم  ام  لاعفا  رب  طرـش ال  هب  هک  ياهّیعرـش  يراثآ 

. دوشیم ّبترتم  ام  لعف  رب  راثآ  نیا  ملع ، هّجوت و 
 .... اذک هیلعف  راطفإلا  دّمعت  نم  دیوگیم : تیاور  - 1 لثملا : یف 

 ... اذکه ُمَّنَهَج و  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  - 2
؟ ارچ دوشیمن  راثآ  نیا  لماش  عفر  ثیدح  سپ  تسا ، دمع  هب  دّیقم  راثآ  نیا  تابثا  هجیتن : رد 

: اذل تسه و  زین  مکح  تسه ، عوضوم  ات  تسا و  يدمع  لعف  راثآ ، زا  هتسد  نیا  عوضوم  هکنوچ 
ثیدـح اب  مکحلا  عفر  هب  يزاین  هجیتن  رد  دوریم . نایم  زا  هدـش و  هتـشادرب  زین  مکح  دورب ، نایم  زا  تسا ) ملع  دـمع و  هک   ) عوضوم رگا 

. درادن مه  عفر 
: رگید ترابع  هب  تسا  طرشب  وحن ال  هب  ام  لاعفا  رب  اهنآ  ّبترت  ینعی : دناطرشبال  هک  يراثآ  - 3

رب دـمع  اطخ و  نایـسن ، ثودـح  زا  رظن  عطق  اب  ینعی : تسا  ثیدـح  رد  هناگهن  نیوانع  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ام  لاـعفا  رب  ناشعیرـشت 
. دنوشیم بترتم  ام  لاعفا 

 .... دحاو ّلک  اودلجاف  یناّزلا  ۀینازلا و  دیوگیم : لیلد  - 1 لثملا : یف 
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. درادن ّدح  دش ، روبجم ) و   ) هرکم یناز  ۀیناز و  زا  یکی  رگا  دیوگیم : عفر  ثیدح 
. دینزب هنایزات  داتشه  ار  رمخ  براش  دیوگیم : لیلد  - 2

. درادن هنایزات  دشاب ، رمخ  هب  لهاج  براش ، رگا  دیوگیم : عفر  ثیدح 
لطاب زین  موس  نهوم  هجیتن  رد  دوشیم  عوفرم  تسا  لوا  مسق  نامه  هک  راثآ  زا  مسق  کی  اهنت  میریگب  عوفرم  ار  راثآلا  عیمج  رگا  نیاربانب 

. تسا
؟ دش هچ  بلطم  لصاح 

. دش نایب  لالدتسا  تیفیک  - 1
. دیدرگ یسررب  تالامتحا  - 2

101 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دش دییأت  راثآلا  عیمج  ریدقت  - 3

. دروخیم زین  هّیمکح  تاهبش  درد  هب  عفر  ثیدح  - 4
؟ تسیچ خیش  تانایب  رد  روبزم  هناگهس  تالامتحا  نوماریپ  امش  رظن 

يرهاظ يانعم  رب  ار  ظفل  میناوتن  هک  هاگنآ  ینعی : تسا . ریدقت  مدع  لصا ، هک  ارچ  دنتسه ، لصا  فالخ  روکذم  تالامتحا  هک : تسا  نیا 
ءام  ) میناوتیم هک  ارچ  میتسین ، ریدـقت  دـنمزاین  نوملعی ) اـم ال   ) صوصخ رد  هکنآ  لاـح  و  میوشیم ، ریدـقت  هب  دـنمزاین  مینک ، لـمح  نآ 

(. اّیرهاظ اعفر  نوملعی  يذلا ال  یعقاولا  مکحلا  عفر   ) زا دشاب  ترابع  نآ  يانعم  ات  میریگب  مکح  يانعم  هب  ار  هلوصوم )
تاهبـش هک  ام  یلـصا  بولطم  دوشب و  ود  ره  هیعوضوم  هّیمکح و  تاهبـش  لـماش  اـت  میریگب  یئزج  یّلک و  مکح  زا  معا  ار  مکح  هاـگنآ 

. تسا تئارب  لصا  تبثم  الماک  ثحب  دروم  ثیدح  اذل  و  درادن ، باقع  دوش  عفر  ارهاظ  یمکح  یتقو  هجیتن  رد  دوش ، تباث  تسا  هّیمکح 
فیلاکت مه  دریگیم ، رب  رد  ار  هّیفیلکت  ماکحا  مه  هّیعوضوم ، تاهبش  لماش  مه  دوشیم ، هّیمکح  تاهبش  لماش  مه  هک  يوحن  هب  مهنآ 

. ار هّیعضو 
102 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

راثآلا نم  هلعجب  نکی  مل  ام  اّما  هعفرب و  عافترالل  ۀلباقلا  اهنال  عراّشلا ، اهعضو  یّتلا  ۀّیعرّشلا  ۀلوعجملا  راثآلا  یه  راثآلاب  دارملا  ّمث  - 1 نتم :
. اهیلع ۀّبترتملا  ۀلوعجملا  راثآلا  عفر  اهعفر و ال  یلع  ۀیاوّرلا  ّلدت  الف  ۀّیداعلا  ۀّیلقعلا و 

ءیجیس دماعلاب و  ّصخی  هجو  یلع  فیلکّتلا  هّجوی  ناب  ول  عفّدلا و  ّمعیف  هل ، یضتقملا  مایق  عم  فیلکّتلا  مدع  لمشی  ام  عفّرلاب  دارملا  ّمث  - 2
. هنایب

یلع عّرفتم  ّهنا  عم  هل  ّیلقع  رثا  باـقعلا  قاقحتـسا  ّنـال  ۀـیاوّرلا ، دروم  نع  نوـملعی  ـال  اـمیف  فـیلکّتلا  رثا  جرخی  ترکذ  اـم  تلق 3 - ناـف 
لـصاحلا و  ۀّیعرّـشلا . ۀلوعجملا  راثآلا  نم  تسیلف  ةذخاؤملا  سفن  اّما  کلذب و  ّالا  قّقحتی  ۀیـصعملا ال  ینعا  هطانم  ذا  دمعلا ، دیقب  ۀفلاخملا 

. لهجلا عم  هعافتراب  عراّشلا  مکحی  یّتح  لهجلا  ملعلا و  دیقب  لعفلا ال  یلع  ّبترتم  عراّشلا ، نم  لوعجم  رثا  نوملعی  امیف ال  سیل  ّهنا 
ما ال. عفّرلا  ول ال  هتبثی  لیلد  كانه  ناک  ءاوس  هل  یضتقملا  مایق  عم  فّلکملا  یلا  ههیجوت  مدع  فیلکّتلا  عفرب  دارملا  ّنا  تفرع  دق  تلق 4 -

لمـشی هجو  یلع  رمخلا  برـشب  فیلکّتلا  هّجوی  نا  لقعلا  یف  حـبقی  ّهنا ال  انـضرف  اذاف  ذـئنیح ، ۀعیرّـشلا و  یف  جرحلا  عفر  ریظن  اـنه  عفّرلاـف 
فّلکملا یلع  الیهـست  ملاعلاب  ّصتخی  هجو  یلع  فیلکّتلا  هّجو  طایتحالاب و  ول  ملعلا و  لیـصحت  بجوی  مل  لعفی و  ملف  هیف  ّکّـشلا  ةروص 

دـمعلا و لاح  یف  فیلکّتلا  تبثی  لیلد  دوجو  عفّرلا  قّقحت  یف  طرتشی  الف  نایـسّنلا ، ءاـطخلا و  یف  مـالکلا  اذـکه  عفّرلا و  قدـص  یف  یفک 
هنأش نم  سیل  ذا  الـصا ، عفر  هّقح  یف  نکی  مل  طایتحالا  نم  نّکمتملا  ریغلا  لفاغلا  یف  امک  كّرتلا  یلع  ةذخاؤملا  القع  حبق  ول  معن : هریغ .

ّبترت همزلی  یّتـح  هیف  ظّـفّحتلا  طاـیتحالا و  باـجیا  مدـع  نوملعی  ـال  اـمیف  میرّحتلا  رثا  عفر  ینعم  لوقنف : ذـئنیح  هیلا و  فیلکّتلا  هّجوـی  نا 
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مدـع یلا  هعجارم  ّناف  ءاصخلا ، نایـسّنلا و  رثا  عفر  یف  مالکلا  کلذـک  و  یعقاولا . مارحلا  یف  عوقولا  یلا  ظّفّحتلا  كرت  یـضفا  اذا  باقعلا 
. لفاغلا فیلکت  حبقل  نایسّنلا ، ةروص  ّمعی  ام  فیلاکّتلا  یف  سیلف  ّالا  هیلع و  ظّفّحتلا  باجیا 

103 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( هیعرش هلوعجم  راثآ  زا  دارم  )

هب هک  دنراثآ  نیا  اهنت  اریز  دومن ، عضو  ار  اهنآ  عراش  هک  تسا  ياهدشلعج  راثآ  اهنت  هدش ،) عفر   ) راثآ نیا  زا  دارم  هک ، نادـب  سپـس  - 1
. دنتسه ندش  عفر  لباق  عراش  عفر  هطساو 

اهنآ رب  هک  ياهلوعجم  راثآ  اهنآ و  عفر  رب  تلالد  تیاور  نیا  دنـشابیمن . عراش  عضو  لعج و  هب  دنتـسم  هک  ياهیداـع  هیلقع و  راـثآ  اـّما  و 
. درادن تسا ، ّبترتم 

نیدب نآ  توبث )  ) يارب یضتقم  دوجو  طرـش  هب  تسا  نآ  یفن  فیلکت و  مدع  لماش  هک  تسا  ییانعم  عفر )  ) زا دارم  هک ، نادب  سپـس  - 2
هب صاصتخا  افرـص  هک  یهجو  رب  هدش  نیملاع  هجوتم  رما ) ودـب  زا   ) فیلکت هک  دـشاب  نیا  هب  ول  تسا و  عفد  زا  معا  اجنیا ) رد   ) عفر رطاخ 

. دمآ دهاوخ  نآ  نایب  يدوز  هب  دشاب و  هتشاد  نیدماع 

( لاکشا )

رثا کی  باقع  قاقحتـسا  هک ؛ اریز  دنکیم  جراخ  تیاور  دروم  زا  نوملعی ) ام ال   ) رد ار  فیلکت  رثا  دیدومن ، رکذ  هچنآ  ییوگب ؛ رگا  - 3
سفن اما  و  دمع . هطساو  هب  رگم  دوشیمن  قّقحم  تیـصعم  ینعی  باقع  كالم  اریز  تسا ، بترتم  دمع  دیق  هب  تفلاخم  رب  هک  تسا  یلقع 

. تسین هیعرش  هلوعجم  راثآ  زا  زین  هذخاؤم 
رد دـشاب و  بترتم  لعف  رب  لهج  ملع و  دـیق  نودـب  هدـش و  لعج  عراش  بناج  زا  هک  يرثا  نوملعی ) ام ال   ) دروم رد  هکنیا ، مـالک  لـصاح 

. دیامن شعافترا  هب  مکح  عراش  لهج ، تروص  رد  روکذم  ثیدح  هلیسو  هب  هجیتن 

( خیش خساپ  )

اب  ) هکنیا زا  معا  دـشاب  وا  رد  فیلکت  يارب  یـضتقم  هک  تسا  فّلکم  هب  تبـسن  فیلکت  هیجوت  مدـع  فیلکت ، عفر  زا  دارم  هک  یتسناد  - 4
رد عفر  ریظن  ثیدـح  نیا  رد  عفر  سپ : هن  ای  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  فیلکت )  ) نآ تبثم  هک  يرگید  لیلد  اـجنیا  رد  عفر ) ثیدـح  دوبن 
زا یفیلکت  کی  هک  دنادیمن  حـیبق  لقع  هک  مینک  ضرف  رگا  تروص  نیا  رد  دـشابیم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  هفیرـش  هیآ 
هار زا  ول  ملع و  لیـصحت  دـشن و  نینچ  کـلذ  عم  یلو  دوشب . مه  کـش  تروص  لـماش  هک  دوش  رمخ  برـش  كرت  هجوتم  عراـش  بناـج 
رد تفای ، صاصتخا  فّلکم  ملاـع  هب  اـهنت  لیهـست  باـب  زا  هک  دومن  رداـص  يوحن  هب  جراـخ ) رد   ) ار فیلکت  هکلب  دـشن ، بجاو  طاـیتحا 

. تسا نینچ  زین  نایسن  اطخ و  رد  مالک  دنکیم و  تیافک  عراش ) طسوت  فیلکت   ) عفر قدص 
ثیدح نیا  اب  و   ) دنک تابثا  نآ  ریغ  دمع و  لاح  رد  ار  فیلکت  هک  یلیلد  دوجو  فیلکت )  ) عفر قّقحت  رد  سپ :

104 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد عفر  درادن ، طایتحا  زا  نکمت  هک  لفاغ  صخش  باقع  لثم : دشاب  حیبق  القع  لاثتما  كرت  رب  هذخاؤم  رگا  هلب  تسین . طرش  دوش ) عفترم 
رد میرحت  رثا  عفر  يانعم  مییوگیم : ماگنه  نیا  رد  دشابیمن و  وا  رب  فیلکت  هجوت  یضتقم  لفاغ )  ) وا نأش  اریز  دشابیمن . قداص  وا  ّقح 
رد عوقو  هب  رجنم  ظفحت  كرت  هک  يدروم  رد  ات  تسا  نآ  رد  عراش ) بناـج  زا   ) ظـفحت طاـیتحا و  بوجو  مدـع  ناـمه  نوملعی ) ـال  اـم  )
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ءاطخ نایـسن و  رثا  عفر  رد  نخـس  و  تسا ) نآ  اشنم  عفر  هب  فوقوم  باقع  عفر  سپ :  ) دـشابن باقع  بترت  شاهمزال  دوشیم  یعقاو  مارح 
هک درادـن  دوجو  فیلاکت  نایم  یفیلکت  چـیه  هنرگو  تسا ) فّلکم  رب   ) ظـفحت بوجو  مدـع  هب  ود  نیا  عفر  تشگرب  اریز  تسا  نینچ  زین 

. دشابیمن زیاج  تسا و  حیبق  القع  لفاغ  فیلکت  اریز  دوشب ، زین  نایسن  تروص  لماش 
: ریامض عجرم 

عجرم نأش  خلا - سیل  ّهنا  باقعلا  قاقحتـسا  هطانم - ذا  فیلکتلا  هل - یلقع  رثا  فیلکتلا  هل - یـضتقملا  مایق  عم  عراشلا  هلعجب - نکی  مل  ام 
یلا هعجرم  ّنا  نوملعی  ام ال  هیف - ظفحتلا  دـمعلا و  ریغ  هریغ - دـمعلا و  لاح  نأش  حـبقی - ّهنا ال  فیلکتلا  هل - یـضتقملا  مایق  عم  رد  ریمض 

 .... یسانلا نم  دحاو  ّلک  عفر و  هیلع - مدع .. 
رثا لهجلا - عم  هعافترا  دـمع  کلذـب - الا  باقعلا  قاقحتـسا  عّرفتم - ّهنا  عفرلا  عفدـلا - وه )  ) ّمعی ۀـّیداعلا  ۀـیلقعلا و  راثآلا  اهیلع - ۀـبترتملا 

طایتحالا باجیا  همزلی - یتح  لفاغلا  هیلا - هنأش ....  نیب  فیلکتلا  هیف - کّشلا  ةروص  فیلکتلا  هتبثی - لیلد  لوعجم 
105 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ریامض عجرم  لئاسملا  حیرشت 

؟ دنامسق دنچ  رب  دنوشیم  بترتم  ام  لاعفا  رب  هک  یمزاول  راثآ و  دییامرفب ، ۀمدقم 
هطساولا عم  هیعرش  راثآ  هطساوالب 4 - هیعرش  راثآ  هیداع 3 - راثآ  هیلقع 2 - راثآ  - 1 مسق : راهچ  رب 

؟ تسا يراثآ  هنوگچ  هّیلقع  راثآ  زا  روظنم 
نیا ّتلع و  ام  لعف  رگید : ترابع  هب  دنـشابیم . رایتخا  هطیح  زا  جراخ  و  تسا ، يرورـض  یلقع و  ام  لعف  رب  ناـشّبترت  هک  دنتـسه  يراـثآ 

نیدضلا دحا  ماجنا  لاح  رد  امش  یتقو  لثملا : یف  تسا . لاحم  شاهمات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  هک  یلاح  رد  دنشابیم ، ام  لعف  لولعم  راثآ 
: الثم تسا  كورتم  رگید  ّدض  ارهق  دیتسه ،

دشاب يرایتخا  باوخ  نیا  هچ  تسا ، هدش  كرت  زامن  یباوخ ، لاح  رد  یتقو  ای  تسا و  هدش  كرت  باوخ  دیتسه ، زامن  لاح  رد  امش  یتقو 
. يرارطضا هچ  و 

. تسا رگید  دض  ماجنا  یلقع  رثا  دض ، كرت  سپ 
؟ تسا يراثآ  هنوگچ  هیداع  راثآ  زا  دارم 

: لثملا یف  دـنوشن  بترتم  ام  لعف  رب  راثآ  نیا  يدراوم  رد  هچرگا  تسا ، تعیبط  ای  تداع و  يور  زا  ام  لعف  رب  ناشبترت  هک  دنتـسه  يراثآ 
. دوشیم یتسم  ببس  الومعم  رمخ  برش  ای  امغا و  ببس  اتعیبط  لومعم و  روط  هب  یشوهیب ، يوراد  لامعتسا 

؟ تسیچ هطساوالب  هّیعرش  راثآ  زا  روظنم 
: ینعی هطساوالب  سّدقم  عراش  هک  تسا  يراثآ 

ریغ کلم  رد  فّرـصت  و  دوشیم ، صاصق  ببـس  ییاطخ  لتق  الثم  تسا  هتخاس  بترتم  اـم  لـعف  رب  رگید  مزاول  هطـساو  نودـب  امیقتـسم و 
. نامض ببس  شکلام  تیاضر  نودب 

؟ دنتسه يراثآ  هنوگچ  هطساو  اب  هیعرش  راثآ 
یف دنوشیم . بترتم  ام  لعف  رب  دنوشیم ، بترتم  ام  لعف  رب  امیقتـسم  هک  ياهّیداع  ای  هّیلقع  راثآ  بترت  زا  سپ  هک  دنتـسه  ياهّیعرـش  راثآ 

. مریگب هزور  هتفه  کی  ای  زور و  کی  مدوخ  هیبنت  ناونع  هب  مدرک  كرت  ار  مزامن  يراگزور  رگا  هک  ياهدرک  رذن  امش  لثملا :
بترتم امـش  باوخ )  ) لعف رب  تسا  یلقع  رثا  کی  هک  زامن  كرت  دیوشن ، رادیب  هدنام و  باوخ  حبـص  زامن  تقو  ماگنه  رد  ادرف  اقافتا  - 1

. دوشیم
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. دوشیم بترتم  تسا  هزور  نتفرگ  هب  ءافو  بوجو  هک  یعرش  رثا  نآ  هطساو  هب  هدش  بترتم  یلقع  رثا  کی  ناونع  هب  زامن  كرت  یتقو  - 2
106 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خلا ) ۀّیعرشلا ...  ۀلوعجملا  راثآلا  یه  راثآلاب  دارملا  مث   ) زا دارم  روبزم  تامّدقم  هب  هجوت  اب 
: هک تسا  نیا 

هب اهنآ  لعج  هک  ياهیداع  هیلقع و  راثآ  لثم : هن  تسا . عراش  دوخ  تسد  هب  اهنآ  عضو  لعج و  هک  دـشاب  يراـثآ  ماـکحا و  زا  دـیاب  عوفرم 
. دشابیمن تسا  عراش  هک  تهج  نآ  زا  عراش  تسد 

هطساولا عم  هّیعرـش ، ای  هیداع و  ای  هّیلقع و  راثآ  عفار  نکل  دنکیم ، عفر  ار  هطـساوالب  هیعرـش  راثآ  اهنت  ینعی : موس  مسق  عفر  ثیدح  سپ :
. دشابیمن

؟ تسیچ قوف  خساپ  رد  بلطم  رس 
: هک تسا  نیا 

. تسا هطساوالب  هّیعرش  راثآ  مهنآ  دشاب و  شدوخ  تسد  هب  اهنآ  عضو  هک  دیامن  عفر  ار  يراثآ  دناوتیم  عراش  وه  امب  عراش 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  موهفم 

: هک تسا  نیا 
هیعرش هیداع و  هیلقع ، راثآ  نامه  لثم  دشابیمن  عراش  تسد  هب  مه  ناشعفر  بلس و  تسین ، عراش  تسد  هب  ناشعـضو  لعج و  هک  يراثآ 

. هطساوالب
؟ دوب يرما  هچ  زا  نخس  اجنیا  هب  ات 

: ینعی دوب  عفر  ثیدح  رد  عوفرم  نوماریپ ،
. هذخاؤم صوصخ  ای  تسا  راثآلا  عیمج  تسا ؟ رثا  مادک  هدش ، عوفرم  عفر ، ثیدح  طسوت  هک  يرثا  مینادب  هک  میدوب  نیا  لابند  هب 

؟ تسیچ خلا ) یضتقملا ....  مایق  عم  فیلکتلا  مدع  لمشی  ام  عفّرلاب  دارملا  مث   ) ترابع زا  دارم 
. تسا عفد  عفر و  زا  معا  هکلب  هدوبن ، نآ  یقیقح )  ) ای صاخ و  يانعم  هب  عفر  ثیدح  نتم  رد  عفر )  ) هملک هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ عفر  ّصاخ  يانعم 
. شثودح زا  سپ  تسا  ءیش  ءاقب  زا  عنم 

؟ تسیچ عفر  ماع  يانعم 
. دوشیم ود  ره  عفد  عفر و  لماش  اذل  توبث و  هچ  ثودح ، هچ  تسا ، دوجو  زا  عنم 

؟ تسیچ عفد  يانعم 
. تسا ءیش  ثودح  زا  عنم 

107 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  عفر  ماع  يانعم 

: لثملا یف 
. دوشیم هتشادرب  عفر ، ثیدح  طسوت  نکل  هدش  مه  تباث  هدمآ و  یفیلکت  تسا  نکمم  يدروم  رد  - 1

. دوشیم عفد  هب  ریبعت  نیا  زا  هک  هدشن  رداص  یفیلکت  نکل  هتشاد ، دوجو  عراش  بناج  زا  فیلکت  توبث  يارب  یضتقم  زین  یهاگ  - 2
؟ تسیچ هب  عفد  تیفیک 
: عراش هک  تسا  نیا  هب 
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لوهجم یعقاو  مارح  هب  تبـسن  ام  هجیتن  رد  تسین  بجاو  طایتحا  نوملعی ) ام ال   ) رد دیوگب : سپـس  هدروآ ، قلطم  ار  دوخ  تاباطخ  ای  - 1
. میشابیمن فّلکم 

. دشابن فلکم  تسین  دماع  هک  یسک  ات  دیامن ، دماع  صخش  هجوتم  ار  باطخ  لوا  زا  هکنیا  ای  و  - 2
؟ میریگیم عفد  زا  معا  ار  عفر  روبزم ، ثیدح  رد  ارچ 

: هک انعم  نیدب  شتوبث  زا  دعب  تسا  ءیش  یفن  رهاظلا ، یلع  عفر )  ) هملک اریز 
. درادیمرب هناگهن  روما  نیا  زا  ار  مکح  نآ  هدش و  دراو  عفر  ثیدح  دعب  هدرک  تباث  قلطم  روط  هب  ار  یمکح  فیلکت ، ّهلدا 

؟ تسا تسرد  هرقف  هن  ره  رد  روکذم  عفر  ایآ 
: دشابیمن حیحص  نآ  دروم  هس  رد  ریخ 

انعم عفر  هکنیا  ات  هدـشن ، تباث  یمکح  هدـماین و  یلیلد  الـصا  ینعی : تسا  صنلا  مدـع  هرقف  نیا  رد  ضورفم  اریز  نوملعی ،) اـم ال   ) رد - 1
[28 .] دشاب هتشاد 

ص107 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنک عفر  ار  مکح  دیایب و  عفار  هکنیا  ات  تسین  فلکم  یطاخ  الصا  ینعی : تسا  حیبق  القع  یطاخ  فیلکت  هک  ارچ  اطخ ،)  ) دروم

. تسین فّلکم  القع  زین  یسان  هک  ارچ  نایسن ،)  ) دروم رد  - 3
؟ تسانعم هچ  هب  روبزم  دراوم  رد  عفر  سپ 

. تسا عفد  يانعم  هب 
؟ تسیچ انعم  نیا  زا  ناتدارم 

: هک تسا  نیا 
. تسا هدرکن  نینچ  نوملعی ) ال   ) مکح اب  نکل  درکیم ، بجاو  ار  طایتحا  یلاعت  يادخ  ملعلا ، مدع  دنع  هک  تشاد  اج  - 1

108 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هدرکن نینچ  نوملعی ) ال   ) مکح اب  نکل  دومنیم ، بجاو  ار  تاعارم  ظّفحت و  نایسن ، اطخ و  دروم  رد  هک  تشاد  اج  و  - 2

؟ تسیچ معا  يانعم  نیا  رد  بلطم  لصاح 
. دوشب عفر  لومشم  هناگهن  دراوم  مامت  هک  تسا  نیا  رطاخ  نیدب  عفد  هب  عفر  میمعت  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ خلا ) نع ....  نوملعی  ام ال  یف  فیلکتلا  رثا  جرخی  ترکذ  ام   ) ترابع زا  دارم 
: هک دیتفگ  امش  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لاکشا  کی  نایب 

تیاور و  تسا ، یعرش  عفر  لباق  راثآ  زا  خنـس  نیا  اهنت  هک  ارچ  تسا ، یعرـش  ام  لاعفا  رب  ناشبترت  هک  تسا  يراثآ  هدننکعفر  تیاور  - 1
. درادن هیداع  هیلقع و  راثآ  عفر  رب  یتلالد 

. دنشاب طرشب  ام ال  لاعفا  هب  تبسن  هک  دنوشیم  عفترم  ثیدح  نیا  اب  يراثآ  - 2
رب بترتم  راثآ  هکنیا  هن  دناتباث ، لهج  ملع و  دیق  نودـب  لاعفا  يارب  هک  دـنوشیم  عفترم  ثیدـح  نیا  اب  یعرـش  راثآ  زا  هتـسد  نآ  ینعی :

. لهج ای  ملع و  دیق  هب  لاعفا 
قاقحتـسا یفن  عفر ، ثیدح  هب  کّسمت  زا  نییلوصا  دارم  هکنآ  لاح  دوشیمن و  عفر  روبزم ، ثیدح  هلیـسو  هب  باقع  قاقحتـسا  هجیتن : رد 

. تسا باقع 
؟ تسین نکمم  عفر  ثیدح  اب  باقع  قاقحتسا  یفن  ارچ 
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(: باقع قاقحتسا   ) قوف تامّدقم  ساسا  رب  اریز 
. تسین هّیعرش  راثآ  زا  - 1

. دشابیمن طرشب  راثآ ال  زا  - 2
؟ تسین هیعرش  راثآ  زا  باقع  قاقحتسا  ارچ 

: هکنیا هب  دنکیم  مکح  لقع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  باقع  قاقحتسا  اریز 
. دشابیم باقع  شرما  تفلاخم  رد  باوث و  یلوم  رما  تقفاوم  رد 

هدمآ باسح  هب  هیلقع  راثآ  زا  هجیتن  رد  تسا  لقع  نآرب  مکاح  هک  تسا  یتفلاخم  تقفاوم و  رثا  رد  باوث  باقع و  قاقحتـسا  سفن  سپ 
. دشابیمن نآ  عفر  هب  رظان  عفر  ثیدح  و 

؟ دشابیمن طرشب  راثآ ال  زا  باقع  قاقحتسا  ارچ 
بترتم لعف  رب  ینامز  نایـصع  تسا  یهیدب  دوشیم ، بترتم  ءیـش  رب  نایـصع  قّقحت  فصو  هب  هک  تسا  يراثآ  زا  باقع  قاقحتـسا  اریز 

. نایسن وهس و  يور  زا  هن  دشاب و  دمع  ملع و  يور  زا  هک  دوشیم 
؟ تسیچ لکشتسم  مالک  لصاح 

: هک تسا  نیا 
109 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لاح هذخاؤم . سفن  ای  تسا و  هذخاؤم  قاقحتسا  ای  تسا : عوفرم  هچنآ  دشاب ، ربتعم  قوف  هتکن  ود  رگا 
بترتم یعرـش  رثا  یلو  تسا ، لعف  رثا  قاقحتـسا  هچرگا  اریز  دشابیمن ، نآ  عفر  هب  رظان  ثیدح  دـشاب ، هذـخاؤم  قاقحتـسا  دارم  رگا  - 1

. دشابیمن لهج  ملع و  ءاطخ ، دمع و  زا  طرشب  روط ال  هب  نآرب 
عفار عفر ، ثیدح  ات  تسین  لعف  راثآ  زا  الـصا  هذخاؤم  هک  ارچ  تسین ، نآ  عفر  هب  رظان  ثیدـح  زاب  دـشاب ، هذـخاؤم  سفن  دارم  رگا  و  - 2

. تسا یجراخ  لاعفا  زا  هکلب  دشاب ، نآ 
ای هذخاؤم و  عفر  تئارب و  تابثا  تهج  ثیدح  هب  لالدتـسا  زا  ای  و  دنوش . حرط  هدش ، رظنفرـص  هتکن  ود  نآ  رابتعا  زا  دـیاب  ای  هجیتن : رد 

عفر لباق  یعرـش  لوعجم  رثا  تسا ، لالدتـسا  دروم  هیف و  نحن  ام  هک  نوملعی ) اـم ال   ) دروم رد  هک  ارچ  دومن  یـشوپمشچ  نآ ، قاقحتـسا 
. درادن دوجو 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ 
: دوش هتفگ  لوا  تروص  رد  هکنیا : ات  عوفرم  سفن  ای  دشاب و  عوفرم  فیرش  ثیدح  رد  باقع  قاقحتـسا  ای  هک  تسین  هنوگنیا  دیامرفیم :

هکلب درادـن . عفر  تیلباـق  تسین ، رثا  هذـخاؤم  نوچ  دوش : هتفگ  مود  تروص  رد  و  دـشابیمن . عوفرم  تسین ، یعرـش  رثا  قاقحتـسا  نوـچ 
تئارب توبث  فیلکت و  یفن  ثعاب  نآ  عفر  هجیتن : رد  تفرگ . ریدـقت  رد  عوفرم  ناونع  هب  راثآلا  عیمج  لثم  ار  ود  نیا  زا  ریغ  يرما  ناوتیم 

. دوش
؟ تسیچ خلا ) نایسنلا ...  ءاطخلا و  یف  مالکلا  اذکه  و   ) ترابع زا  دارم 

: ینعی تسا  يراج  زین  نایسن )  ) و ءاطخ )  ) رد انیع  تشذگ ، نوملعی ) ام ال   ) رد هک  يریرقت  هک : تسا  نیا 
لاح رد  ار  فیلکت  هک  دـشاب  هتـشاد  یلعف  دوجو  یلیلد ، هک  تسین  مزال  نایـسن ،)  ) و ءاـطخ )  ) هب تبـسن  عفر  قدـص  رد  هک  دوشیم  هتفگ 

رد ود ، نیا  رد  فیلکت  تیلباق  فرـص  هکلب  دـشاب  عفر  ناونع  قدـص  بجوم  عفر  ثیدـح  اب  نآ  عفر  ات  دـیامن ، تاـبثا  دـمع  ریغ  دـمع و 
. دنکیم تیافک  عفر  قدص 

؟ هچ مینادب  فیلکت  هّجوت  يارب  لباق  ریغ  لفاغ و  صخش  دروم ، ود  نیا  رد  ار  فیلکت  مدع  دروم  رگا 
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. دشابیمن عفر  باب  زا  فیلکت  مدع 
؟ تسیچ روبزم  ترابع  رد  مالک  هصالخ 

: هک تسا  نیا 
: هک تسا  نیا  نوملعی ) ام ال   ) رد عفر )  ) يانعم

، نآ تیاعر  مدع  هطساو  هب  رگا  هجیتن  رد  هدرک  عفر  لهاج  كاش و  قح  رد  تسا  یعرش  لوعجم  رثا  هک  ار  طایتحا  بوجو  سّدقم  عراش 
. تسا عفترم  وا  زا  باقع  دوش ، عقاو  فالخ  بکترم  صخش 

: هک تسا  نیا  ضرغ  هکلب  دشاب  عفر  لباق  هکنیا  ات  تسین  رثا  باقع  دییوگب : ات  دشاب ، عوفرم  تاّذلاب  الوا و  باقع  هک  انعم  نیا  هب  هن  نکل 
110 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ءاطخ و رد  فیلکت  عفر  يانعم  هک  روطنامه  دوشیم  عفترم  زین  نآرب  بترتم  باقع  سپ  تسا ، عوفرم  تسا  طاـیتحا  بوجو  هکنآ  أـشنم 
. تسا نیمه  زین  نایسن 

عوفرم شباقع  هذـخاؤم و  دـش ، عقاو  فالخ  بکترم  درکن و  تیاعر  ار  نآ  رگا  تسین ، بجاو  صخـش  رب  ظّفحت  طاـیتحا و  نوچ  ینعی :
. تسا هدش  عفترم  نآ  اشنم  هک  ارچ  تسا ،

؟ تسیچ نتم  رد  طایتحالاب ) ول  و   ) شقن
. ّكاش فلکم  ّقح  رد  طایتحا  باجیا  قیرط  زا  ول  دیدرگن و  بجاو  طایتحا  هب  ملع  لیصحت  ینعی : تسا  ملعلا ) لیصحت  بجوی  مل   ) دیق

؟ تسیچ عفّرلا ) قّدص  یف  یفک   ) شقن
. تسا مود  لاکشا  ینعی  دمعلا ) دیقب  ۀفلاخملا  یلع  عرفتم  ّهنا  عم   ) هلمج زا  خساپ 

؟ تسیچ طایتحالا ) نم  نکمتملا  ریغلا   ) شقن
. تسا لفاغلا )  ) يارب یحیضوت  دیق 

؟ تسیچ دّیقم  دیق و  زا  دارم 
: لاحرههب تسا . فّلکم  تافتلا  هجوت و  ضرف  رد  طایتحا  ءارجا  نوچ  تسین ، طایتحا  رب  رداق  تفتلم  ریغ  لفاغ  هک : تسا  نیا 

. درادن دوجو  لفاغ  رد  اتاتب  فیلکت  ياضتقا  - 1
عفر هن  تسین ، عفر  باب  زا  يو  ّقح  رد  فیلکت  سپ : تسا  حیبق  القع  شندوب  فّلکم  درادـن ، دوجو  وا  رد  فیلکت  ياضتقا  هک  یـسک  - 2

(. عفد زا   ) معا يانعم  هب  عفر  هن  ّصخا و  يانعم  هب 
؟ تسیچ باقعلا ) ّبترت  همزلی  یّتح   ) ترابع زا  دارم 

: هک تسا  نیا  نآ  بیرقت  دش و  حرطم  هک  یلّوا  لاکشا  زا  تسا  یخساپ  اتراشا 
. دشابیم طایتحا ) بوجو  ینعی   ) شموزلم عافترا  هب  دنتسم  هکلب  دشابیمن ، عفر  ثیدح  هطساو  هب  باقع  قاقحتسا  عافترا  - 1

. تسا هذخاؤم  سفن  اب  انایحا  ای  باقع و  قاقحتسا  عافترا  اب  مزالم  شعافترا  هک  تسا  یعرش  رثا  طایتحا  باجیا  - 2
111 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مارحلا ۀفلاخم  یف  عقی  هجو ال  یلع  ظّفحتلا  باجیا  وه  فیلکتلا  ّۀلدأ  هلمشی  اّمم ال  ههابـشا  نوملعی و  امیف ال  عفترملا  ّنا  لصاحلا : و  نتم :
. لوعجم ریغ  رما  عافترا  هیلع  ّبترتی  لوعجم  رما  تاّذلاب  الّوا و  عفترملاف  هقاقحتسا  باقعلا و  عافترا  همزلی  یعقاولا و 

نم عفّرلا ، ثیدح  مومعب  ایـسان  ۀساّجنلا  یف  یّلـص  نم  یلع  ةداعالا  بوجو  مدع  یلع  کّسمت  نم  ّدر  یف  [ 29] لاقی اّمبر  ام  کلذ : ریظن  و 
راثآلا نم  تسیل  یه  لّوالا و  رمالا  ءاقبل  بجوملا  هب  رومأملل  هب  ّیتأـملا  ۀـفلاخم  یلع  ّبترتم  ّهنا  اـّلا  اّیعرـش  ناـک  نا  ةداـعالا و  بوجو  ّنا 

امیف ةداعالا  بوجوک  انه  اهیلع  ۀبترتملا  ۀّیعرّشلا  راثآلا  ۀلوعجملا و ال  ریغلا  راثآلا  عفر  یلع  ّلدت  ۀیاوّرلا ال  ّنا  مّدقت  دق  نایـسّنلل و  ۀّیعرّـشلا 
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. هیف نحن 
ۀّیطرـش ّنا  عفّرلا  ثیدـح  مکحب  لاقیف  یـساّنلا  یلا  ۀبـسّنلاب  ساـبّللا  ةراـهط  ۀّیطرـش  یلا  اـنه  عجار  عفّرلا  ّنا  نم  هریظن  یف  مّدـقت  اـم  هّدری  و 
ءزجلا یف  مالکلا  کلذک  و  ةداعالا ؛ بجی  الف  هب  رومأملل  اقباطم  ۀـساّجنلا  یف  یـساّنلا  ۀلـص  ریـصیف  رکّذـلا ، لاحب  ۀّـصتخم  اعرـش  ةراهّطلا 

. لّمأتف ّیسنملا 
مزلتـسا اذا  امک  ۀّمالا  یلع  نانتمالا  یفانی  ام  هعفر  یف  نوکی  امب ال  هصاصتخا  دعبی  الف  راثآلا  عیمجل  عفّرلا  مومعب  انمکح  ول  ّهنا  اضیا  ملعا  و 

لخدی هسفن ال  نع  ررّضلا  عفدل  ملسمب  رارضالا  کلذک  نامّـضلا و  هعم  عفتری  ءاطخ ال  وا  انایـسن  مرتحملا  لاملا  فالتاف  ملـسملا ، رارـضا 
، ۀغّوسملا ۀّیهلالا  تامّرحملا  ریاس  ریظن  ریغلاب  رارضالا  سیلف  ریغلا  رارضاب  لعافلا  نع  رثالا  عفر  یف  نانتما  ذا ال  هیلا ، اوّرطـضا  ام  مومع  یف 

. ررّضلا عفدل 
عفن تاوف  بجوی  فلاحلا  نع  هارکالا  رثا  عفرف  ۀقدّصلا  قتعلا و  ینعا  یـساّنلا  ّقح  دروم  یف  نساحملا  نع  ۀمّدقتملا  ۀحیحّـصلا  دورو  اّما  و 

لّمحت بوجو  مدـع  باب  نم  ملـسم ، رارـضاب  ّقلعت  اذا  اـمیف  هرکملا  نع  هارکـالا  رثا  عفر  کلذـک  مهب و  ارارـضا  ـال  ءارقفلا  قتعملا و  یلع 
یلع نانتمالا  هصیخرت  یف  انیل  سفّنلا  نع  ررّضلا  عفدل  ریغلا  یلع  رارضالا  باب  نم  سیل  نانتمالا و  یفانی  ریغلا و ال  نع  ررّضلا  عفدل  ررّضلا 

. مهفاف حتفلاب  هرکملا  یلع  رسکلاب ال  هرکملا  ةدارا  یضتقمب  ریغلا  یلع  هّجوتم  تاّذلاب  الّوا و  ررّضلا  ّناف  دابعلا ،
112 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

( مالک لصاح  )

باجیا دوشیمن ، نآ  لماش  فیلکت  ّهلدا  هک  يدراوم  زا  نایـسن ) وهـس و  ءاطخ و  لثم   ) نآ رئاـظن  و  نوملعی ) ـال  اـم   ) رد عفترم  هکنیا : - 1
عاـفترا ظّـفحت ،) باـجیا  عفر   ) عفر نیا  همزـال  دریگن و  رارق  یعقاو  مارح  تفلاـخم  رد  درف  هک  یهجو  رب  تسا  طاـیتحا ) بوجو   ) ظّـفحت
لوعجم ریغ  رما  نآرب  هک  تسا  ظّفحت ) باجیا  ینعی :  ) یعرـش لوعجم  رما  تاّذـلاب  الّوا و  عوفرم  هجیتن  رد  تسا ، نآ  قاقحتـسا  باـقع و 

. دوشیم ّبترتم  باقع ) قاقحتسا  ینعی : )

( ریظنت )

سابل رد  یـشومارف  يور  زا  هک  یـصخش  ّقح  رد   ) زامن هداعا  بوجو  مدع  يارب  هک  یـسک  ّدر  رد  هچنآ  تسا ؛ لئاق  نیا  مالک  ریظن  و  - 2
: هک دوشیم  هتفگ  هدومن ، کّسمت  عفر  ثیدح  مومع  هب  هدناوخ ) زامن  سّجنتم 

ءاقب بجوم  عقاو ) اب   ) تفلاخم نیا  هک  هب ، رومأم  اب  هدش  ماجنا  لعف  تفلاخم  رب  تسا  ّبترتم  نکل  تسا ، یعرش  رما  هچرگا  هداعا  بوجو 
یعرـش ریغ  راثآ  زا  هکلب   ) تسین نایـسن  یعرـش  راثآ  زا  تسا ) هداعا  بوجو  اـشنم  هک   ) تفلاـخم لاـحرههب  و  تسا ، هب ) روماـم   ) لّوا رما 

اجنیا رد  هک  هلوعجم  ریغ  راـثآ  نآرب  ّبترتـم  هّیعرـش  راـثآ  نینچمه  هلوعجم و  ریغ  راـثآ  عـفر  رب  تیاور  نیا  هک  تشذـگ  و  تسا ) نایـسن 
. درادن تلالد  مالک  دروم  رد  تسا  هداعا  بوجو 

( خیش بناج  زا  قوف  لالدتسا  ّدر  )

هب تبـسن  سابل  تراهط  ندوب  طرـش  هب  تسا  عجار  اجنیا  رد  عفر  هکنیا  رب  انب   ) نآ لـثم  رد  هچنآ  ار ، لـئاق ) مـالک   ) نیا دـنکیم  ّدر  و  - 3
. دش هتفگ  یسان ) صخش 

يور زا  هک   ) یسان زامن  اذل  هّجوت ، رکذ و  لاح  هب  دراد  صاصتخا  سابل )  ) تراهط ّتیطرـش  هک  دوشیم  هتفگ  عفر  ثیدح  مکح  هب  سپ :
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. تسا یعقاو  هب  رومأم  اب  قباطم  هدناوخ ) زامن  سجن  سابل  رد  یشومارف 
. هدش شومارف  ءزج  رد  مالک  تسا  نینچنیا  تسین و  بجاو  هداعا  سپ :

رد هک  يراثآ  هب  عفر  صاصتخا  یلو  میدومن ؛ راثآ  ماـمت  هب  تبـسن  عفر ، مومع  هب  مکح  ثیدـح ، دروم  رد  هچرگا  هک  نادـب  نینچمه  - 4
: لثم تسین  دیعب  دیاین ، شیپ  دشاب  یفانم  روبزم  نانتما  اب  هک  يرما  شعفر ،

ثیدح اب  و  هدوب ) نامض  بجوم   ) هابتـشا ای  یـشومارف  يور  زا  مرتحم  لام  فالتا  نیاربانب  دیآ . مزال  یناملـسم  رب  ررـض  نآ  عفر  زا  هکنیا 
زا ررض  عفد  رطاخ  هب  یناملسم  هب  ندز  ررض  تسا  نینچمه  دوشیمن و  عفر  روبزم 

113 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، ریغ هب  رارضا  سپ : تسین . ینانتما  چیه  ریغ  هب  ررض  داجیا  ببس  هب  لعاف  زا  رثا  عفر  رد  اریز  دوشیمن ، هیلا  اوّرطضا  ام  مومع  رد  هک  دوخ 

. دشابیمن سفن )  ) زا ررض  عفد  يارب  هدش  زیوجت  یهلا  تامّرحم  رگید  ریظن 

( خیش طسوت  مّهوت  عفد  )

( هدنروخمسق  ) فلاح زا  هارکا  رثا  عفر  هقدص و  قتع و  ینعی : سانلا  قح  دروم  رد  نساحم  باتک  زا  هدـشدای  هحیحـص  ندـش  دراو  اما  - 5
هب ررـض  هک  يدروم  رد  هرکم  زا  هارکا  رثا  عفر  تسا  هنوگ  نیا  و  اهنآ ، رب  ررـض  داجیا  ّتلع  هن  تسا  هدش  ءارقف  دبع و  رب  خفن  تاوف  ّتلع 
هب درادن و  یفانت  نانتما  اب  رثا ) عفر  نیا   ) دـشابیم و ریغ  زا  ررـض  عفد  رطاخ  هب  ررـض  لمحت  بوجو  مدـع  باب  زا  دریگب ، ّقلعت  یناملـسم 

( لاثم نیا  رد   ) ررـض هک  اریز  دشاب ، یفانم  ناگدنب  رب  نانتما  اب  شـصیخرت  ات  دـشابیمن ، ریغ  رب  رارـضا  باب  زا  دوخ ، زا  ررـض  عفد  تهج 
(. هار حتف  هب   ) هرکم رب  هن  تسا  هّجوتم  ریغ  رب  هرکم  هدارا  ياضتقم  هب  تاّذلاب و  الّوا و 

114 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ کلذ ) ریظن   ) يادتبا ات  لاکشا  خساپ  رد  تلق )  ) زا بلطم  هصالخ  لصاح و 
: تسا تروص  هس  ياراد  بلطم  هک  تسا  نیا 

میمعت فیلکت  ّهلدا  یهتنم  تسا  هدـمآ  مه  فیلکت  هدوب  دوجوم  فیلکت  يارب  یـضتقم  عـفر ، ثیدـح  زا  رظنعـطق  اـب  دراوـم  یخرب  رد  - 1
. دوشیم رایتخا  هارکا و  تروص  ود  ره  لماش  هتشاد و 

: لثملا یف 
اوهرکتـسا ام  عفر   ) زارف اب  نکل  دوشیم ، ود  ره  روبجم  راتخم و  لماش  دراد و  قالطا  تسا ، مارح  رمخ  برـش  دـیوگیم : هک  یلیلد  فلا :

. دوشیم عفر  هرکم  صخش  زا  رمخ  برش  تمرح  هیلع )
رارطضا لاح  لماش  مه  هتـشاد ، تیمومع  لیلد  نیا  نکل  تسا ، مارح  كوخ  تشوگ  نوخ و  هتیم ، دیوگیم : مکیلع ) تمّرح   ) یلیلد ب :

. دوشیم هتشادرب  رطضم  زا  تمرح  مکح  هیلا ) اوّرطضا  ام  عفر   ) زارف اب  نکل  رایتخا . لاح  لماش  مه  دوشیم و 
يانعم لامعتـسا  هب  يزاین  هدوب و  تباث  رمـالا  عفر  ینعی  دـشاب ، زین  هملک  یقیقح  ياـنعم  هب  دـناوتیم  عفر  دراوم ، هنوگنیا  رد  هکنیا  هجیتن 

. دشابیمن ییوگزاجم  يزاجم و 
یلوم بناـج  زا  فیلکت  عناـم  لـیلد  هب  نکل  دراد ، دوجو  فیلکت  يارب  یـضتقم  عفر  ثیدـح  زا  رظنعطق  اـب  زین  رگید  دراوم  یخرب  رد  - 2

: لثملا یف  تسا  هدشن  رداص 
رمخ و برش  تمرح  يارب  یـضتقم  تسا ،) لهاج  زین  دوخ  لهج  هب  دراد و  لهج  ینعی :  ) تسا نوملعی  ّكاش و ال  هک  یـصخش  رد  فلا :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1000 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا دوجوم  تمرح ....  ای 
نیقی ملع و  ات  دیوگب : دیامن و  ملع  لیـصحت  هب  فّلکم  ار  ام  تسناوتیم  عراش  هدوب و  هیعقاو  هدسفم  ياراد  رمخ  برـش  رگید : ترابع  هب 
نکل تسا  نکمم  ییاج  نینچ  رد  طایتحا  هک  ارچ  دومنیم . بجاو  فّلکم  رب  ار  طایتحا  لقاال  ای  دینکن و  هدافتسا  دیدرکن ، ادیپ  ّتیلح  هب 

. تسا هدرکن  بجاو  مه  ار  طایتحا  نانتما ، لیهست و  باب  زا 
ار ظّفحت  رمخ و  برش  تمرح  فیلکت و  بوجو  يارب  هیعقاو ) هدسفم  لیلد  هب   ) یضتقم زین ، یطاخ  یسان و  رمخ  برش  دروم  رد  ای  و  ب :
. تسا هدرکن  اهنآ  هّجوتم  ار  فیلکت  هتشاذگ و  تنم  هورگ  ود  نیا  رب  نایسنلا ) ءاطخلا و  نوملعی و  ام ال  عفر   ) مکح هب  نکل  دیامن . بجاو 

. تسا هدش  عفر  امیقتسم  یعرش  رثا  و  تسا ، عفد )  ) يانعم هب  عفر ) ، ) يدراوم نینچ  رد  هتکن :
. سکعلاب تسا و ال  عنامالب  یعرش  رثا  رب  یلقع  رثا  بترت  نکل  دوشیم ، عفر  مه  باقع  قاقحتسا  دوشن ، بجاو  طایتحا  یتقو  ینعی :

115 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد دوجو  لعفلاب  تروص  هب  فیلکت  هن  دراد و  دوجو  فیلکت  يارب  یضتقم  هن  عفر ، ثیدح  زا  رظنعطق  اب  زین  دراوم  یخرب  رد  و  - 3

رد عفد  هن  هجیتن : رد  تسا  حـیبق  وا  رب  فیلکت  القع  تسین و  نکمم  وا  ّقح  رد  مه  طایتحا  یّتح  هک  بکرم ، لهج  هب  لهاج  صخـش  لـثم 
. تسین يراک  دروم  نیا  اب  زین  ار  عفر  ثیدح  سپ  عفر ، هن  دراد و  انعم  اجنیا 

؟ دراد روکذم  روص  زا  کی  مادک  هب  هراشا  خلا ) كرتلا ...  یلع  ةذخاؤملا  القع  حبق  ول  معن :  ) ترابع سپ 
. مّوس تروص  هب 

؟ تسیچ فیلکتلا )....  ّۀلدأ  هلمشی  اّمم ال  ههابشا  و   ) رد مالک  لصاح 
، دنتسین هّیعقاو  فیلاکت  ّهلدا  لومشم  کیچیه  هک  عفر  ثیدح  دراوم  رگید  نایـسن و  وهـس و  ءاطخ و  دراوم  مامت  رد  عفترم  هک : تسا  نیا 

. تسا طایتحا  بوجو  ینعی  یعرش  رثا  لوعجم و  رما 
؟ تسیچ لوعجم ) ریغ  رما  عافترا  هیلع  بترتی  لوعجم  رما   ) رد لوعجم  ریغ  لوعجم و  رما  زا  دارم 

. باقع قاقحتسا  لوعجم ) ریغ   ) زا تسا و  ظّفحت  باجیا  لوعجم ) رما   ) زا دارم 
؟ تسیچ خلا ) ّدر ...  یف  لاقی  اّمبر  ام  کلذ  ریظن  و   ) ترابع زا  دارم 

طرـش ای  ءزج و  اب  هطبار  رد  تشاد  دوجو  نایـسنلا ) ءاطخلا و  نوملعی و  اـم ال   ) اـب هطبار  رد  هک  یباوج  لاکـشا و  نیا  هیبش  هک : تسا  نیا 
. دراد دوجو  مه  هدش  شومارف 

؟ تسیچ ةداعالا )...  بوجو  مدع  یلع  کّسمت  نم   ) رد خیش  هدومرف  لصاح 
: تلفغ یشومارف و  يور  زا  یفّلکم  رگا  هک  تسا  نیا 
. دناوخب زامن  رهاط  ریغ  ندب  ای  سجن و  سابل  رد  - 1

: دیوگیم هک  عفر  ثیدح  لیلد  هب  شزامن  دهدن  ماجنا  ار  ای ...  هروس و  لثم  ار  زامن  ءازجا  زا  یئزج  ای  و  - 2
. درادن مزال  هداعا  هدوب و  حیحص  نایسنلا  عفر 

؟ تسیچ ّهنا )...  ّالا  ایعرش  ناک  نا  ةداعالا و  بوجو  ّنا  نم   ) زا دارم  سپ 
: هداعا بوجو  هکنیا  رب  ینبم  تسا  قوف  لالدتسا  هب  ضارتعا  ینعی : لاقی ،) اّمبر   ) رد لوق  لوقم 

. تسا یلقع  رثا  - 1
هب هکلب  دوش ، عفترم  یـسان  زا  عفر  ثیدـح  هلیـسو  هب  اـت  دوشیمن  بترتم  اـم  لـعف  رب  میقتـسم  روط  هب  دـشاب ، یعرـش  رثا  هک  ضرف  هب  - 2

. دوشیم راب  ام  رب  یلقع  رثا  هطساو 
: هک تسا  نیا  نآ  یلقع  رثا  دش ، شومارف  زامن  زا  یطرش  ای  ءزج و  یتقو  رگید  ترابع  هب 
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. دراد تفلاخم  هدوبن و  قبطنم  هب  رومأم  اب  هب  یتأم 
116 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناوخب ار  زامن  هرابود  دیاب  سپ  تسین . يزجم  لمع  تسا و  هتفرگن  تروص  لاثتما  القع  دشابن ، هب  رومأم  اب  قبطنم  هب  یتأم  رگا 
( هب رومأم   ) عقاو اب  هدش  هدناوخ  زامن  تفلاخم  هداعا ) بوجو   ) نآ اشنم  نکل  تسا ، یعرش  رما  لوعجم و  رثا  هچرگا  هداعا  بوجو  نیا  اما 

. تسا
. تسا یفاک  رما ) نیا  لاثتما  مدع  و   ) لّوا رما  ءاقب  رد  هب ، رومأم  اب  هب  یتأم  تفلاخم  سفن  ینعی :

دوخ امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح  دنک  هداعا  ءادا  ار  شزامن  دـیاب  يرازگزامن  نینچ  هک : تسا  نیا  رما )  ) لاثتما بوجو  ياضتقم  هجیتن  رد 
رد درادن ، هطـساولا  عم  هّیعرـش  راثآ  هّیداع و  هّیلقع ، راثآ  هب  يراک  دنکیم و  عفر  ار  هطـساوالب  هّیعرـش  راثآ  اهنت  عفر  ثیدح  هک : دـیتفگ 

. دنک عفر  ار  یعرش  لوعجم  ریغ  رما  هطساولا و  عم  رثا  نیا  عفار  دناوتیمن  زین  اجنیا 
؟ تسیچ هریظن )....  یف  مّدقت  ام  هّدری  و   ) ترابع زا  دارم 

زین ایـسان ) ۀـساجنلا  یف  یّلـص  نم   ) هلئـسم ینعی : اـجنیا  رد  میتفگ  لاـقی  اـّمبر  هب  خـساپ  رد  عفر و  ثیدـح  ياـنعم  رد  هچنآ  هک : تسا  نیا 
. تفگ میهاوخ 

؟ تسیچ روکذم  ضارتعا  هب  خیش  خساپ  لصاح 
. تسا عفد  يانعم  هب  زین  اجنیا  رد  عفر  هک : تسا  نیا 

تفلاخم رب  بترتم  هک  زین  هداعا  بوجو  سپ  دیامنیم  عفر  یـسان  ّقح  رد  ار  سابل  تراهط  ندوب  طرـش  تاّذلاب  الّوا و  عفر  ثیدح  ینعی :
درادیمرب و یـسان  زا  ار  هروس  تیئزج  تراهط و  ّتیطرـش  عفر ، ثیدـح  رگید : ترابع  هب  ددرگیم  عفر  عبت  هب  تسا  هب  رومأم  اب  هب  یتأم 

. دراد صاصتخا  رکاذ  مدآ  هب  روبزم ، ءزج  ای  طرش و  نیا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد 
قباطم هکلب  تسین ، هب  رومأم  فلاخم  دهدیم  ماجنا  یسان  هک  يزامن  تشادن ، تیئزج  هروس  تشادن و  ّتیطرش  سابل  تراهط  یتقو  لاح 

هک تسا  یطرـش  رد  روبزم  ثحب  دـیامرفیم : سپـس  تسا . عنامالب  یعرـش  رثا  رب  یلقع  رثا  ّبترت  و  تسین ، مزـال  هداـعا  هجیتن : رد  تسا ،
: لثملا یف  تسا . يراج  هدادن  ماجنا  یشومارف  يور  زا  فّلکم  هک  مه  یئزج  رد  نکل  دوشن ، تاعارم  انایسن 

: تفگ ناوتیم  دییامن  كرت  یشومارف  يور  زا  ار  تسا  ینکر  ریغ  هک  یئزج  ای  باتکلاۀحتاف و  هروس  زامن ، رد  امش  رگا 
فلکم هب  تبـسن  ار  ءزج  تیئزج  عفر ، ثیدـح  اریز  دـینک . هداعا  ار  ناتزامن  تسین  مزال  ندـش  رکذـتم  زا  سپ  عفر ، ثیدـح  ياضتقم  هب 

. دوشیم عفر  نآ  عبت  هب  زین  تسا  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  تفلاخم  رب  بترتم  هک  ياهداعا  بوجو  هجیتن : رد  تسا  هدومن  عفر  یسان 
117 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) زا خیش  روظنم 
. دنتسه هیعضو  هّیعرش  ماکحا  زا  تیئزج  تیطرش و  هک : تسا  نیا 

هلوعجم ماـکحا  زا  تیئزج  تیطرـش و  سپ  دـنوشیم  عازتنا  هّیفیلکت  ماـکحا  زا  هدوبن و  لقتـسم  لـعج  هب  لوعجم  هیعـضو  هیعرـش  ماـکحا 
. دنشابیمن مه  عراش  عوفرم  دنشابن ، یعرش  لوعجم  تیئزج  ّتیطرش و  یتقو  لاح  دنتسه  يرابتعا  یعازتنا و  هدوبن ، یعرش 

. دنوشیم عفر  عفر ، ثیدح  اب  تیئزج  ّتیطرش و  تفگ : ناوتیمن  هجیتن  رد 
؟ تسیچ خلا ) الف ....  راثآلا  عیمجل  عفّرلا  مومعب  انمکح  ول  ّهنا  اضیا  ملعا  و   ) ترابع زا  دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  رگید  هتکن  کی  نایب 
ار يروما  هدـش ، رداص  نانتما  ماقم  رد  عفر ، ثیدـح  نوچ  دـشاب ، رّدـقم  يورخا ) ای  يویند  فیلکت ، یعـضو و  زا  معا   ) راـثآلا عیمج  رگا 

. راگزاسان هن  دنشاب  راگزاس  نانتما  ماقم  اب  هک  دنکیم  عفترم 
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. تسا نآ  عفر  زا  ناوتان  روبزم ، ثیدح  دشاب ، يرگید  ناملسم  رب  رارضا  اب  مزالم  رثا  کی  عفر  رگا  نیاربانب 
؟ دراد تروص  دنچ  رثالا  عفر  رگم 

: تروص راهچ  هب 
. یعفن نتفر  نیب  زا  مزلتسم  هن  تسا و  ریغ  هب  رارضا  مزلتسم  هن  هیعرش  راثآ  عفر  یهاگ  - 1

تـسا تمرح  هک  ار  نآ  یعرـش  رثا  هدش و  يراج  عفر  ثیدح  دوش ، رمخ  برـش  بکترم  هارکا  ای  لهج و  يور  زا  یـسک  رگا  لثملا : یف 
. تشاد دهاوخن  دوجو  مه  ياهذخاؤم  دش ، عفر  هک  تمرح  هجیتن  رد  دنکیم ، عفر 

، کلم نالف  هکنیا  زا  یشومارف  تلفغ و  ّتلع  هب  یفّلکم  رگا  لثملا : یف  تسا . ریغ  هب  رارضا  مزلتسم  هیعرـش ، راثآ  عیمج  عفر  یهاگ  و  - 2
دراو عفر  ثیدح  دیامن ، فرصت  نآ  رد  تسا  شدوخ  لام  لام  نیا  هکنیا  رب  دوب  هدش  هبتشم  وا  رب  رما  هک  تهج  نآ  زا  ای  تسا و  ریغ  لام 

. درادیمنرب تسا  ریغ  لام  فالتا  رثا  هک  ار  تنامض  نکل  درادیمرب ، ار  فّرصت  تمرح  وا  نایسن  تلفغ و  رطاخ  هب  هدش و 
؟ دوشیمن ود  ره  نامض  تمرح و  عفر  لماش  دراوم  هنوگنیا  رد  عفر  ارچ 

، عفر ثیدح  اذل  تسا و  نانتما  فالخ  رّرضتم ، صخش  هب  تبسن  نکل  تسا  نانتما  هدننکفلت ، صخش  هب  تبسن  هچرگا  عفر  ثیدح  اریز 
( نماض وهف  ریغلا  لام  فلتا  نم  : ) نامض ثیدح  قبط  یفرط  زا  تسین  نامض  عفار 

. تسا ریغ  هب  رارضا  مزلتسم  نکل  دوشیم ، فّلکم  دوخ  زا  ررض  عفد  ببس  هچرگا  ۀیعرشلا  راثآلا  عیمج  عفر  یهاگ  و  - 3
هتفرگ و وا  زا  نویلیم  کی  الثم : دینک  دراو  يررض  يدیز  هب  هک  درک  فّلکم  ار  امش  يرگمتس  رگا  لثملا : یف 

118 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دروم ار  دیز  نآ  ناتدوخ  زا  ررض  عفد  رطاخ  هب  هک  تسین  زیاج  امـش  رب  دنزیم ، همدص  امـش  هب  هک  هدرک  دیدهت  ّالا  دیهدب و  ملاظ  نیا  هب 

ار نآرب  باقع  هجیتن  رد  ار و  دـیز  رب  ناتدوخ  متـس  دـیهاوخب ، عفر  ثیدـح  زا  هیلا ) اوّرطـضا  ام   ) زارف هب  کّسمت  اـب  دـیهد و  رارق  رارـضا 
. دیزاس عفترم 

عون ره  باکترا  تروصرهرد  تسا  ضحم  فاحجا  هکلب  هدوبن ، نانتما  وا  ّقح  رد  امش  لعف  تمرح  عفر  دیز و  هب  رارـضا  نیا  زیوجت  اریز 
. ریغ هب  رارضا  تروص  رد  رگم  تسا  زیاج  هسفن  نع  ررّضلا  عفد  ماقم  رد  یمارح 

رب هارکا  رد  لثملا : یف  تسا . عفانم  نتفر  نیب  زا  ای  عفنلا و  مدع  مزلتسم  نکل  تسین و  ریغ  هب  رارـضا  مزلتـسم  راثآلا  عیمج  عفر  یهاگ  و  - 4
ررـض بجوم  دـیامن ، عفر  ار  یهارکا و ....  هقدـص  یهارکا و  قتع  رثا  دوـش و  دراو  عـفر  ثیدـح  رگا  هقدـص ، قاـتع و  قـالط ، رب  فـلح 

. تسا عفر  لباق  درادن و  نانتما  ماقم  اب  یتافانم  نیا  تسا و  عفن  مدع  بجوم  هکلب  دوشیمن ، نیکاسم  ءارقف و  ای  ءاما و  دیبع و  هب  ندناسر 
توافتم هتـشاد  زیاج  ار  اهنآ  هب  باکترا  ررـض  عفد  روظنم  هب  سدـقم  عراش  هک  یتاذ  تامّرحم  اب  مکح  رظن  زا  ریغ  هب  رارـضا  تمرح  ارچ 

؟ تسا
. تسا یضرع  ریغ  هب  رارضا  تمرح  اریز 

؟ دینزب لاثم  تمرح  عون  ود  نیا  نییبت  رد 
حابم رارطـضا  عفر  ای  نامرد و  ءاود و  تهج  هب  رمخ  برـش  اـی  هدـش و  زیوجت  یطحق  راـگزور  هصمخم و  لاـح  رد  هتیم  لـکا  لـثملا : یف 

. دشابیمن حابم  شیوخ  زا  ررض  عفد  يارب  ریغ  هب  رارضا  نکل  تسا ،
؟ دراد دوجو  یتاذ  تامّرحم  یضرع و  تمرح  نیا  نایم  یقرف  هچ 

بجوم نآ  تمرح  یتقو  هدومرف ، میرحت  شناگدنب  ّقح  رد  هک  ار  یلعف  شناگدنب ، هب  نانتما  يور  زا  یهاگ  نانم  يادـخ  هک : توافت  نیا 
رارطضا ماگنه  هب  رمخ  برش  رادرم ، ندروخ  میرحت  نیاربانب : دنادرگیم  شحابم  هدرک و  رظنفرص  نآ  میرحت  زا  ددرگ ، ناشیا  هب  ررض 

فقوتم شندوب  یـساّنلا  قح  ظاحل  هب  نآ ، زا  هذخاؤم  عنم  تمرح و  عفر  نوچ  ریغ  هب  رارـضا  رد  اما  دوشیم  نآ  نیزگیاج  هحابا  عفترم و 
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هلیسو هب  دهاوخب  روبزم  تمرح  رگا  هجیتن : رد  دریگیمن . تروص  عفر  دوشن ، یضار  ّقح ) بحاص   ) رّرـضتم ات  تسا ، رّرـضتم  تیاضر  رب 
. دراد یفانت  تّما  سنج  رب  نانتما  اب  دوش  عفر  رّرضتم ، تیاضر  زا  لبق  عفد  ثیدح 

؟ تسیچ خیش  رظن  زا  عفر  ثیدح  هب  طوبرم  ثحابم  هجیتن 
: خیش رظن  هب  هک : تسا  نیا 

. دروخیم زین  هیمکح  تاهبش  درد  هب  ثیدح  نیا  تسا و  عفر  ثیدح  رد  رّدقم  رما  نآ  راثآلا  عیمج  - 1
نآ تیلباق  هلوصوم  ءام  و  میرادن ، مه  ریدقت  هب  يزاین  هیقایـس ، هنیرق  زا  رظنعطق  اب  تسام  دهاش  لحم  هک  نوملعی ) ام ال   ) صوصخ رد  - 2

مکحلا عفر  ینعی  نوملعی ) ام ال   ) عفر سپ  دوش . هدارا  وا  زا  مکح  هک  دراد  ار 
119 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوب دهاوخ  میقتسم  ثیدح  هب  لالدتسا  هجیتن  رد  نوملعی . يذلا ال 
؟ تسیچ خلا ) نساحملا ....  نع  ۀمدقتملا  ۀحیحصلا  دورو  اّما  و   ) رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  مّهوت  کی  عفد 
: اریز تسا ، دامتعا  لباق  ریغ  عفر  ثیدح  زا  هدافتسا  هنوگنیا 

روبجم شلاوما  هقدص  كولمم و  قاتعا  نز و  قالط  رب  ار  فّلکم  هک  دوب  هدمآ  دش  لقن  یقرب  نساحم  زا  هک  ياهحیحص  رد  یفرط  زا  - 1
. دیامن یلمع  ار  هناگهس  روما  نیا  رابجا  هارکا و  يور  زا  مسق  ندروخ  اب  هک  دندوب  هدرک  فّلکم  ار  وا  هدومن و 

رّرـضتم عفر  نیا  لبق  زا  ءارقف  كولمم و  دوش  یفن  هناگهس  تارقف  نیا  عفر ، ثیدـح  رد  رارطـضا  هارکا و  عفر  ساـسا  رب  رگا  یفرط  زا  - 2
. دنوشیم

، دنکیم عفر  دشاب  هتشادن  تفاهت  تما  سنج  رب  نانتما  اب  هک  ار  يراثآ  اهنت  ثیدح  دیتشاد  راهظا  هک  امـش  هدومرف  اب  بلطم  نیا  هجیتن  رد 
. تسا راگزاسان 

: مّهوت نیا  زا  خیش  خساپ 

ندـنام مورحم  هدـنب و  ندـشن  دازآ  نیا ، هجیتن  تسا و  هقدـص  نالطب  قـالط و  عوقو  مدـع  مسق ، ندروخ  زا  هارکا  رثا  عفر  ياـنعم  هچرگا 
شمان هکلب  دیآیمن ، باسح  هب  رارـضا  ءارقف  كولمم و  ّقح  رد  انعم ، نیا  هک : تسا  نیا  رما  تیعقاو  نکل  تسا ، لام  هب  ندیـسر  زا  ءارقف 

. میداد حیضوت  یلبق  ثحبم  رد  هک  تسا  تعفنملا  مدع 
تفاهت و تعفنم  مدـع  نکل  تسا ، یفانم  نانتما  اب  ررـض  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  تعفنم  مدـع  ررـض و  ناـیم  قرف  لاـح 

. درادن نانتما  اب  یفانت 
؟ تسیچ خلا ) ملسم ...  رارض  اب  ّقلعت  اذا  ام  یف  هرکملا  نع  هارکالا  رثا  عفر  کلذک  و   ) زا دارم  سپ 

: هک تسا  نیا 
رب يررض  یهدن ، ماجنا  ار  راک  نیا  هچنانچ  هک  دنکیم  دیدهت  ار  يو  هارکا و  یناملسم  هب  رارـضا  رب  ار  يرگید  یـصخش  هک  لاثم  نآ  رد 

: تفگ دیاب  منکیم  دراو  تدوخ 
هک اجنآ  زا  هکلب  دهد ، رارق  ررض  لّمحت  رّرضت و  ضرعم  رد  ریغ  زا  ررض  عفد  روظنم  هب  ار  دوخ  هک  تسین  مزال  هرکم  صخش  رب  اجنیا  رد 

: ررض
هب رگا  هداد  رارق  هلئـسم  نیا  رد  رـشابم  ار  هرکم  تسا و  ریغ  رب  ررـض  داجیا  هدـننکهارکا  هدارا  دـصق و  هدـش و  ریغ  هّجوتم  تاّذـلاب  ـالّوا و 

. درادن نانتما  اب  یتافانم  هنوگچیه  مینادب ، عوفرم  هرکم ) ینعی :  ) يو ّقح  رد  ار  هارکا  رثا  عفر ، ثیدح  ياضتقم 
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: وه هب و  اطوبرم  نکی  مل  نا  ءیش و  ماقملا  یف  یقب  - 1 نتم :

ةذخاؤملا عفر  هرهاظ  هتفشب و  ناسنالا  قطنی  مل  ام  قلخلا  یف  ۀسوسولا  یف  رّکفّتلا  دسحلا و  ةریّطلا و  رکذ  یلع  لمتـشم  روکذملا  ّيوبّنلا  ّنا 
[30 :] ةریثکلا رابخالا  رهاظل  هتفلاخم  عم  دسحلا  یلع 

. اضیا هل  ادیق  ناسّللاب  قطّنلا  مدع  لعجب  هریغ  وا  ناسّللاب  هرثا  دساحلا  رهظی  مل  ام  یلع  هلمح  نکمی  و 
لوصا نم  نامیالا  رفکلا و  باوبا  رخآ  یف  ۀّیورملا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  نع  يدـنهلا  ۀـعوفرم  یف  ّلکلا  نع  دـسحلا  ریخأت  هدـّیؤی  و 

: یفاکلا
: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق 

ۀسوسولا ةریّطلا و  هیلع و  اوهرکتسا  ام  هیلا و  اورطضا  ام  نوقیطی و  ام ال  نوملعی و  ام ال  نایسّنلا و  ءاطخلا و  ءایـشا : ۀعـست  یتما  نع  عضو  )
. ثیدحلا [ 31 (] دیب وا  ناسلب  رهظی  مل  ام  دسحلا  قلخلا و  یف  رّکفتلا  یف 

. راهظالا بتارم  یندا  هنوکل  قطنی » مل  ام   » هلوق یلع  لّوالا  ّيوبّنلا  یف  راصتقالا  لعل  و  - 2
. ّنّظلا دسحلا و  ةریّطلا و  دحا : اهنم  ملسی  ۀثالث ال  يور  و 

؟ عنصن امف  لیق :
[32 .] قّقحت الف  تننظ  اذا  غبت و  الف  تدسح  اذا  ضماف و  تّریطت  اذا  لاق :

نم سورّدلا  یف  ّدـع  کلذ  لجأل  و  [ 33] هدسح لمعتـسی  نمؤملا ال  ّنا  لاصخلا  ۀیاور  یف  یتأیـس  دـسحلا و  لامعتـسا  نع  ةرابع  یغبلا  و 
. هسفن ال  [ 34] دسحلا راهظا  ةداهّشلا  باب  یف  رئابکلا 

[35 .] ۀلادعلا یف  حداق  کلذب  رهاظّتلا  نمؤملاب و  ّنّظلا  اذک  ۀیصعم و  دسحلا  ّنا  عئارّشلا  یف  و 
[36 .] کلذ یلا  ةراشا  دسحلا  رابخا  نم  ریثک  یف  ّنا  فاصنالا  و 
121 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لمتـشم هدشدای  يوبن  ثیدح  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  دـشابیمن و  ام  ثحب  نیا  هب  طوبرم  هچرگا  دـنام  یقاب  ماقم  نیا  رد  ياهتکن  همجرت :
و  ) عفر شرهاظ  هدرواین و  بل  هب  ینخـس  هدوشگن و  یمالک  هب  بل  ناسنا  هکیمادام  قلخ  رد  هسوسو  رد  رکفت  دسح ، هریط ، رکذ  رب  تسا 
(. دوشیم هدافتسا  دساح  هذخاؤم  رابخا  زا  نوچ  . ) دراد تفلاخم  یناوارف  رابخا  رهاظ  اب  انعم  نیا  هکنیا  اب  تسا  دسح  رب  هذخاؤم  نتشادرب )
مل ام   ) هب دسح  ندرک  دیقم  اب  دـشاب  هدرکن  رهاظ  شحراوج  ریاس  ای  نابز  رب  ار  شدـسح  رثا  دـساح  هک  يدروم  رب  يوبن  ثیدـح  لمح  و 

. تسا نکمم  هتفشب ) قطنی 
رخآ رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  يدـنه  هعوفرم  تیاور  رد  تسا  تارقف  ماـمت  زا  دـسح  ندـش  رکذ  رخؤم  دـییقت ، نیا  دـیؤم  و 

: تسا نینچ  هک  یفاک  باتک  نامیا  رفک و  باوبا 
: تسا هدش  عفر  زیچ  هن  نم  تما  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ماجنا يراک  تسد  ای  نابز  هب  هکیمادام  دسح  مدرم ، هرابرد  ندومن  هسوسو  هریط ، هارکا ، رارطـضا ، تقاط ، مدع  ملع ، مدع  نایـسن ، اطخ ،
. دهدن

( ثیدح رد  خیش  یسررب  )

زیچ هس  هدـش  تیاور  تسا و  راهظا  بتارم  یندا  ینابر  راهظا  هک  تسا  تهج  نیدـب  لوا  ّيوبن  رد  قطنی ) مل  ام   ) درجم رب  افتکا  دـیاش  - 2
. ّنظ دسح و  هریط ، تسین : ناما  رد  نآ  زا  يدحا  هک  تسا 
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؟ مینک هچ  سپ  موصعم ع ) رضحم   ) دش ضرع 
لامعا زا  یغب :)  ) ظفل امنم . يریگیپ  يدرب  ّنظ  هک  ینامز  نکم و  متـس  يدرب  دـسح  هک  یماگنه  رذـگب و  يدز  موش )  ) لاـف یتقو  دومرف :
نیدـب دربیمن و  راک  هب  ار  شدـسح  زگره  نمؤم  هک  دـمآ  دـهاوخ  لاصخ  باتک  زا  يورم  تیاور  رد  يدوزب  نآرب و  رثا  بیترت  دـسح و 

. ار دسح  سفن  هن  تسا  هدرمش  هریبک  یصاعم  زا  تداهش ، باب  رد  ار  دسح  لامعا  سورد ، باتک  رد  لوا  دیهش  رطاخ 
رابخا زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  فاصنا  تسا و  تلادـع  رد  حداق  نمؤم  هب  نظءوس  هچنانچ  تسا  تیـصعم  دـسح  عیارـش  باـتک  رد  و 

. تسا هدومن  تمذم  ار  نآ  هتشاد و  هراشا  هتکن  نیا  هب  دسح  هب  طوبرم 
122 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

و بارغلا . اصوصخ  هب ، ناک  برعلا  مؤاشت  رثکأ  ّنأل  ریطلاب ، مؤاشتلا  لـصألا  یف  یه  و  نّکـست ، دـق  و  ءاـیلا ، حـتفب  ةریّطلا : اـّمأ  و  - 1 نتم :
مهّدـصی ناک  ّریطتلا  ّنأل  اهرثأ ، عفر  اّمإ  و  لّکوتلا ؛ هبهذـی  اّمنإ  كرـش و  ةریطلا  ّنأ  نم  يور  ام  هدـّیؤی  و  اهیلع ، ةذـخاؤملا  عفر  اّمإ  دارملا 

. عرشلا هافنف  مهدصاقم ، نع 
، بسنأ لّوألا  و  دحاو . امهف  لّوألا  یف  امک  هیف » ۀـسوسولا  یف  رّکفتلا   » وأ یناثلا  ّيوبنلا  یف  امک  قلخلا » یف  رّکفتلا  یف  ۀـسوسولا   » اّمأ و  - 2

-: لیق امک  هب - دارملا  و  يوارلا . نم  هابتشا  یناثلا  ّلعل  و 
: هنع وفعلاب  رابخألا  تضافتسا  دق  و  ۀقلخلا ، رمأ  یف  هرّکفت  دنع  ناسنإلل  ناطیشلا  ۀسوسو 

: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  جاّرد  نب  لیمج  ۀحیحص  یفف  - 3
. یّنع بهذف  هّللا  ّالا  هلإ  تلق ال  ءیش  یبلق  یف  عقو  امّلکف  لیمج : لاق  هّللا » ّالإ  هلإ  لق ال   » مالّسلا هیلع  لاقف  میظع ، رمأ  یبلق  یف  عقی  ّهنإ 

: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  نارمح  ۀیاور  یف  و  - 4
«. هّللا ّالإ  هلإ  ال  لوقت : اهیف ، ءیش  ال   » مالّسلا هیلع  لاق  ترثک ، نإ  ۀسوسولا و  نع 

: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ملسم  نب  دّمحم  ۀحیحص  یف  و  - 5
نم کل : لاقف  ثیبخلا ، كاتأ  هل : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لاقف  تکله . ّینإ  هّللا ، لوسر  ای  لاقف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبنلا  یلإ  لجر  ءاج  »
هّللا كاذ و  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  لاقف  اذـک . لاق : ّقحلاب ، کـثعب  يذـّلا  يأ و  لاـقف : هقلخ ؟ نم  هّللا  لاـقف : یلاـعت . هّللا  تلقف : کـقلخ ؟

«. نامیإلا ضحم 
: مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  یبأ  ینثّدح  لاقف : جاّجح ، نب  نمحرلا  دبع  کلذ  تثّدح  ریمع : یبأ  نبا  لاق 

«. کلذ هبلق  یف  ضرع  ثیح  کله  دق  نوکی  نأ  هفوخ  نامیإلا » ضحم  اذه   » هلوقب ینع  اّمنإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإ  »
123 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

هریط

اب برع  موش  ياهلاف  رثکا  هک  اریز  تسا  ندز  هدـنرپ  اب  موش  لاف  تغل  رد  دـیآیم ، نکاس  یهاگ  هکنآ  لاح  و  ءای ؛)  ) حـتف هب  هریط  اـما  - 1
هریط : ) نومـضم نیا  هب  یتیاور  ار  نآ  دنکیم  دییات  تسا و  نآرب  هذخاؤم  عفر  ای  هدـنرپ  ندروآ  زا  دارم  تسا و  هدوب  غالک  هژیوهب  هدـنرپ 

(. دربیم نیب  زا  ار  نآ  دنوادخ  هب  لکوت  تسا و  كرش 
. دومن یفن  ار  نآ  سّدقم  عرش  اذل ، تشادیمزاب  ناشدصاقم  زا  ار  بارعا )  ) اهنآ ناگدنرپ  هک ؛ ارچ  تسا ، نآ  رثا  عفر  ای  و 

هسوسو
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یکی ود  ره  هدمآ ، لوا  يوبن  رد  هچنانچ  قلخ  رد  هسوسو  رد  هشیدنا  ای  مود  يوبن  ثیدح  رد  هچنانچ  قلخ  رد  هشیدـنا  رد  هسوسو  اما  - 2
. يوار بناج  زا  تسا  یهابتشا  یمود  دیاش  و  یمود ) زا   ) تسا رتبسانم  یلوا  یلو  تسا ،

ششخب وفع و  رد  رابخا  تقلخ و  رد  وا  رّکفت  ماگنه  تسا  ناسنا  هب  تبسن  تسا  ناطیـش  هسوسو  تسا ؛ هدش  هتفگ  هچنانچ  نآ ، زا  دارم  و 
. تسا هدیسر  هضافتسا  ّدح  هب  نآ  زا 

: هک تسا  هدمآ  جاّرد  نبا  لیمج  هحیحص  تیاور  رد  - 3
. هّللا ّالا  هلا  وگب ال  دندومرف : هدش  عقاو  یگرزب  رما  نم  بلق  رد  مدومن : ضرع  قداص  ماما  هب 

. دشیم لیاز  نم  زا  رما  نآ  سپ  متفگیم  ار  دیحوت  هملک  دشیم  ثداح  يرما  نم  بلق  رد  هاگره  سپ  دیوگیم : لیمج 
رد يزیچ  دندومرف : ماما  دش  هدیـسرپ  دسرب  ترثک  ّدـح  هب  رگا  هسوسو  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  ماما  زا  نارمح  تیاور  رد  و  - 4

(. هّللا الا  هلا  وگب ال  لوصح : تروص  رد   ) تسین نآ 
دمآ و هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  يدرم  هک : تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نبا  دمحم  هحیحـص  تیاور  رد  و  - 5

قلخ ار  وت  یـسک  هچ  تسا  هتفگ  وت  هب  سپ  هدمآ  وت  دزن  سیلبا  دندومرف : ترـضح  مدـش . كاله  نم  ادـخ  لوسر  ای  تفگ : درک و  مالس 
؟ هدیرفآ ار  دنوادخ  یسک  هچ  هتفگ  وا  سپ  دنوادخ ، ياهتفگ  وت  هدومن و 

: دومرف ربمایپ  سپ  هتفگ  نینچ  سیلبا  قح  هب  هدومن  ثوعبم  ار  وت  هک  یسک  نآ  هب  مسق  يرآ ، تفگ : درم 
هدومن و ثیدح  ار  تیاور  نیا  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  دیوگیم : ریمع  یبا  نبا  تسا . دـنوادخ  هب  داقتعا  نامیا و  نیع  مسق  ادـخ  هب  نیا ،

نآ فوخ  نامیا ) ضحم   ) زا ناشدارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  تفگ :
. تسا هدش  كاله  هسوسو  نینچ  ضورع  ماگنه  هک  دوب  نیا  زا  درم 

124 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هّللاب و اّنمآ  اولوقف : هومتدـجو  اذاف  ناـمیإلا . حیرـصل  اذـه  ّنإ  قحلاـب  ینثعب  يذـلا  و  : » هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هنع  يرخأ  ۀـیاور  یف  و  نتم :

[37 «] هّللاب ّالإ  ةوق  لوح و ال  و ال  هلوسر ،
، مّکلزتسی یکل  هجولا  اذه  نم  مکاتأف  مکیلع ، وقی  ملف  لامعألا ، لبق  نم  مکاتأ  ناطیشلا  ّنإ  : » هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هنع  يرخا  ۀیاور  یف  و 

[. 38 «] هدحو یلاعت  هّللا  مکدحأ  رکذیلف  کلذک  ناک  اذاف 
«. هیتفشب قطنی  مل  ام  : » هلوقب بسنأ  اذه  و  مهب . ّنظلا  ءوس  سانلا و  روما  یف  ۀسوسولا  قلخلا  یف  ۀسوسولاب  داری  نأ  لمتحی  و 

دبع یبأ  نع  عفر ، هیف  دنـسب  لاصخلا ، یف  و  ۀحیحـصلا . یف  ةروکذملا  ةریخألا  ۀثالثلا  ینعم  یف  فورعملا  رهاظلا  وه  انرکذ ، يذلا  اذه  مث 
[. 39 «] قلخلا یف  ۀسوسولا  یف  رّکفتلا  دسحلا و  ةریطلا و  هنود ، نمف  ّیبن  اهنم  رعی  مل  ثالث  لاق  : » مالّسلا هیلع  هّللا 

ّزع و هّللا ، یکح  امک  هّریطی . نمؤملا ال  ذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبنلاب  ّریطتلا  ةریطلاـب  دارملا  ّنأ  اهریـسفت : یف  هّللا  همحر  قودـصلا  رکذ  و 
ساّنلا نودـسحی  مأ  : » یلاعت هّللا  لاق  امک  دـسحی ، نأ  ال  دـسحی ، نأ  دـسحلاب  دارملا  و  کعم .» نمب  کب و  انّریّطا  اولاق  : » راّفکلا نع  ّلـج ،

ُهَّنِإ ةریغم : نب  دـیلولا  نع  هّللا  یکح  امک  کلذ ، ریغ  ال  ۀـسوسولا ، لهأب  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنألا  ءالتبا  رّکفتلاب  دارملا  و  هّللا .» مهاتآ  ام  یلع 
. مهفاف َرَّدَق . َْفیَک  َِلتُقَف  َرَّدَق  َو  َرَّکَف 

. ۀلاسّرلا عضو  هیضتقی  اّمع  فیرّشلا  ّيوبّنلا  یف  مالکلا  یف  انجرخ  دق  و 
125 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رگید  ّيوبن  تیاور  رد  و  - 1 همجرت :
رد  ) ار یتلاح  نینچ  هاگره  سپ  تسا ، دنوادخ  هب  نامیا  نیع  تشحو ، فوخ و  نیا  داتسرف  یتسرد  ّقح و  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس 

: دییوگب دیتفای  دوخ )
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. تسا یلاعتيراب  هب  هتسباو  هک  ياهوق  رگم  تسین  ییورین  چیه  شاهداتسرف و  ادخ و  هب  میدروآ  نامیا 
قطنی مل  ام   ) ترابع اب  انعم  نیا  دـشاب و  هدـش  هدارا  اـهنآ  هب  ّنظءوس  مدرم و  روما  رد  هسوسو  قلخ  رد  هسوسو  زا  هک  تسا  لـمتحم  و  - 2

. تسا رتبسانم  هتفشب )
هک تسا  ریخا  زارف  هرقف و  هس  نیا  يانعم  رد  فورعم  رهاظ و  يانعم  نامه  میدومن ، رکذ  هحیحص  رد  ام  هک  ییانعم  نیا  دیامرفیم : سپس 

(. هسوسو دسح و  هریط ، ینعی :  ) دش رکذ 
: هک هدومن  لقن  ریز  حرش  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  زا  ياهعوفرم  تیاور  لاصخ  باتک  رد  قودص  بانج  نکل 

: دیامرفیم نآ  ریسفت  رد  سپس  و  قلخلا ) یف  ۀسوسولا  یف  رکفّتلا  دسحلا و  ةریّطلا و  هنود : نمف  ّیبن  اهنم  رعی  مل  ثالث  )
روطنامه ّریطت ، هب  ناربمایپ  يالتبا )  ) هن تسا ، نمؤم  ناسنا )  ) هب ای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ندز  دب  لاف  ّریطت و  هریط ، زا  دارم  - 1

: هک تسا  هدومن  تیاکح  راّفک  نابز  زا  شباتک ) رد   ) ّلج ّزع و  يادخ  هک 
. مینزیم دب  لاف  ّریطت و  دنتسه  وت  اب  هک  یناسک  وت  هب  ام  هک  دنتفگ :

: هدومرف یلاعت  يادخ  هکنانچ  دنک ، تداسح  دوخ )  ) هکنیا هن  تسا ، ندش  عقاو  دوسحم  دسح ، زا  دارم  و  - 2
. تسا هداد  ناشیا  هب  دنوادخ  هچنآ  رب  مدرم  دنربیم  دسح  ای 

: هک دیامرفیم  لقن  هریغم  نبا  دیلو  زا  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  نآ ، ریغ  هن  دـشابیم  هسوسو  لها  هب  ءایبنا  ءالتبا  رّکفت  زا  دارم  و  - 3
. دش هتشک  شدوخ  دوب ، هدرک  ریدقت  هک  يرما  نامه  هب  سپ  دومن ، ریدقت  دیشیدنا و  وا  هک  یتسرد  هب 

126 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ءیش ....  ماقملا  یف  یقب   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
زا تسترابع  نآ  درادن و  زین  ام  لالدتـسا  تیفیک  هب  مه  یطابترا  هک  عفر  ثیدـح  رخآ  زارف  هس  هب  عجار  تسا  ياهیـشاح  ثحب  کی  حرط 

. هسوسو رد  رکفت  دسح و  هریط ، هلمج : زا  رگید  زارف  هس  لماش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  ثیدح  هکنیا 
؟ تسیچ عفر  ثیدح  رد  دسح ) عفر   ) زا دارم 

شنورد رد  هچ   ) قلطم روط  هب  دسح  رب  تمرح  ءاقب  تروص  رد  هذخاؤم  هکنیا  ای  هدش و  عفر  فّلکم  زا  دـسح  رب  تمرح  هک : تسا  نیا  ای 
. تسا هدش  عفر  دیامنب ،) زین  راکشآ  لمع  اب  نابز و  هطساو  هب  ار  نآ  هکنیا  هچ  دنک و  نامتک  رهاظلا  یلع  دشاب و  روهلعش 

؟ تسا حیحص  روبزم  عفر  ایآ 
رد لثملا : یف  دراد  یفانت  عفر  ثیدـح  اب  هذـخاؤم ، ياراد  تسا و  مارح  اقلطم  دـسح )  ) هک دـنراد  تلالد  ياهدـیدع  تایاور  هک  اـجنآ  زا 

. بطحلا رانلا  لکأی  امک  تانسحلا  لکأی  دسحلا  هک : تسا  تیاور 
دوخ تداسح  دوسح ، درف  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  عفر  ثیدح  تسا و  دسح  راهظا  هب  طوبرم  روکذـم  ثیدـح  هک  تسا  نیا  ای  و  - 2

. دنکن راهظا  راکشآ و  شنابز  تسد و  اب  ار 

: هتکن

. دشابیم بسنا  رتهب و  دنرادن ، رارکت  هب  يزاین  هدروآ و  نتم  رد  خیش  هک  یتادیؤم  لیلد  هب  مّود  لامتحا 
؟ تسانعم هچ  هب  يوغل  رظن  زا  هریط 

ادیپ ندز  دب  لاف  قلطم  رد  هبلغ  لامعتـسا ، ترثک  رثا  رد  نکل  غالک  اصوصخم  تسا  هدوب  ناگدنرپ  هژیوهب  ندز  دـب  لاف  مأشت و  يانعم  هب 
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. دشاب هک  يرما  ره  رب  لاح  تسا ، هدومن 
؟ تسیچ هریط  عفر  اب  هطبار  رد  عفر  ثیدح  دارم 

هریط الـصا : هک  تسانعم  نیا  هب  ای  هدـش و  عفر  اهنآ  زا  شباقع  ای  تمرح و  هدوب و  مارح  هتـشذگ  ياهتما  رد  هریط  هک  تساـنعم  نیا  هب  اـی 
و رفس ، هن  دنتفریم و  راکرس  هن  ررـض  نامگ  هب  دندزیم و  دب  لاف  مدرم  یهتنم  دوش ، هتـشادرب  یمالـسا  تّما  زا  نآ  تمرح  ات  هدوبن  مارح 

. دهدیم مادقا  هزاجا  اهنآ  هب  هتشادزاب و  رما  نیا  زا  ار  اهنآ  عفر  ثیدح  اب  سّدقم  عراش  اذل 
. تسا هدش  عفر  عفر ، ثیدح  طسوت  ررض ، هب  داقتعا  يور  زا  مهنآ  دشاب  مادقا  كرت  هک  هریط  رثا  سپ :

؟ تسا وحن  هچ  هب  نتم  رد  هسوسو )  ) تاریبعت
: تسا هدمآ  ریبعت  ود  هب  تیاور  ود  رد  هسوسو  زارف 

127 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يدنه هعوفرم  ثیدح  رد  یکی  و  - 2 قلخلا ) یف  رّکفتلا  یف  ۀسوسولا   ) هک تسا  هدمآ  هدرک ، لقن  قودص  خیـش  هک  یثیدح  رد  یکی  - 1

(. قلخلا یف  ۀسوسولا  یف  رّکفتلا  : ) هک تسا  هدمآ  هک 
؟ تسا بسنا  القع  قوف  ریبعت  ود  زا  کیمادک 

. هسوسو رد  رّکفت  هن  دوشیم  ادیپ  روما  زا  يرما  رد  ابلاغ  رّکفت  رد  هسوسو  هک  ارچ  لوا ، ریبعت 
؟ تسیچ ثیدح  دارم 

، شنیرفآ ادـبم  ناسنا و  ناـهج ، شنیرفآ  رد  رّکفت  ماـگنه  رد  دـشاب ، شنیرفآ  تقلخ و  ینعی  نآ  يردـصم  ياـنعم  قلخ ، زا  دارم  رگا  - 1
وا هدـیرفآ ، یـسک  هچ  ار  وا  هک  دزادـنایم ، وا  ناج  رد  ملاـع  يادـخ  اـب  هطبار  رد  ار  یطوبرماـن  تاهبـش  هتخادرپ و  وا  هسوسو  هب  ناـطیش 

 .... مهلاثما اذکه  و  تساجک ،
: هک تسا  نیا  ثیدح  يانعم  قوف ، يانعم  بلطم و  ساسا  رب 

. دومن عفر  اهنآ  زا  ار  هذخاؤم  تمرح و  تشاذگ و  ّتنم  مالسا  تّما  رب  ادخ  نکل  دوب  مارح  هتشذگ  ياهتما  رد  اهرکف  زا  هنوگنیا 
؟ تسا روظنم  هچ  هب  هسوسو  اب  هطبار  رد  خیش  طسوت  دّدعتم  تایاور  لقن 

يارب هک  دوشیم  زیگناهسوسو  تـالاؤس  هنوگنیا  راـچد  شنیرفآ ، روما  رد  هشیدـنا  ماـگنه  هب  نینمؤم  زا  کـیره  هک  تسا  روظنم  نیا  هب 
. دربب هانپ  ادخ  هب  یناطیش  ساوسو  رش  نآ و  زا  ییاهر 

نظءوس ياـنعم  هب  قلخ  رد  رکفت  رد  هسوسو  زا  دارم  دـشاب و  تسا  هدـش  قلخ  هچنآ  ینعی : یلوعفم  مسا  ياـنعم  هب  قلخ  زا  دارم  رگا  و  - 2
: هک تسا  نیا  ثیدح  زا  دارم  دشاب ، مدرم  هب  نتشاد 

مارح الا  دشابن و  سّسجت  نظءوس  لابند  هب  هک  یتروص  رد  هّتبلا   ) دش عفر  یمالسا  تما  زا  نکل  دوب ، مارح  هتشذگ  ياهتما  رد  هلئـسم  نیا 
.( تسا

؟ تسا بسنا  هیتفشب  قطنی  مل  ام  ریبعت  هب  تبسن  قوف  يانعم  ود  زا  کیمادک  خیش  رظن  زا 
. تقلخ روما  رد  هن  تسا و  قولخم  رما  رد  الومعم  هسوسو  هک  ارچ  تسا ، بسنا  مود  يانعم 

؟ تسیچ ثیدح  رخآ  زارف  هس  يانعم  نوماریپ  ءاهقف  رظن 
: دومرف خیش  بانج  هک  تسا  ییانعم  نیمه 

؟ تسیچ هدومن  لقن  قداص  ماما  زا  لاصخ  رد  قودص  بانج  هک  ياهعوفرم  تیاور  يانعم 
هـسوسو رد  رکفت  دسح و  هریط ، نامه  هک  دشابیمن ، رود  هب  تلـصخ  هس  نیا  زا  یّیلو  ای  ربمایپ  چیه  هک  تسا  تلـصخ  هس  هک : تسا  نیا 

. تسا قلخ  رد 
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؟ دوشیم تشادرب  هچ  ثیدح  يرهاظ  يانعم  زا 
. دوشیم تفای  زین  ءایلوا  ءایبنا و  رد  دراد ، دوجو  یلومعم  يداع و  دارفا  رد  هک  روطنامه  فاصوا  نیا  هکنیا 

128 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ يارب  هّللا  همحر  قودص  بناج  زا  ثیدح  نیا  حرط 

هیجوت ددـص  رد  اذـل  تسا  راگزاسان  ءایبنا  ماقم  اب  رهاظ  نیا  هک  تسا  هدـید  ناشیا  هک  ارچ  تسا ، ءایبنا  ماقم  اب  رهاظ  نیا  ندرک  راـگزاس 
: دیوگیم هدمآرب 

هک تسا  نیا  دارم  هکلب  دـنزیم ، دـب  لاـف  دوـخ  هدوـب و  تافـص  نیا  هب  فـصتم  دوـخ  ءاـیلوا  ناربماـیپ و  هک  تسین  نـیا  هریط  زا  دارم  - 1
. دندزیم دب  لاف  ناربمایپ  هب  نارگید 

دییأت رد  و  تسا . دـنیاشوخان  ّرـش و  رفـس  نیا  تفگیم : درکیم  روبع  وا  لباقم  زا  يربمایپ  هچنانچ  تشاد  رفـس  مزع  درف  یتقو  لثملا : یف 
: هکنیا رب  ینبم  هدروآ  زین  ینآرق  دهاش  کی  هیجوت  نیا 

. َکَعَم ْنَِمب  َو  َِکب  انْرَّیَّطا  دنتفگ : مالّسلا  هیلع  حلاص  ترضح  موق 
ناـشیا هک  تسا  نیا  روـظنم  هکلب  دـناهدوب  تداـسح  ياراد  دوـخ  مالّـسلا  مهیلع  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  دوـخ  هک  تسین  نیا  دـسح  زا  دارم  و  - 2

: هک دروآیم  نآرق  زا  زین  لاثم  دهاش  کی  انعم  نیا  دییأت  رد  دندشیم و  عقاو  دوسحم 
 ... ُهَّللا ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

دروم نامیا ، توبن و  ماقم  زا  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هچنآ  رب  ار  نانمؤم  ءاـیبنا و  ینعی : دـنزرویم ، دـسح  مدرم  هب  نیقفاـنم  راـفک و  اـیآ  ینعی :
. دنهدیم رارق  تداسح 

نیا روظنم  هکلب  دـندشیم ، هسوـسو  نظءوـس و  راـچد  تقلخ  رما  رد  مه  ءاـیبنا  هک  تسین  نیا  تقلخ  رد  هسوـسو  رد  رکفت  زا  دارم  و  - 3
یتقو هک  دنکیم  لقن  هریغم  نب  دـیلو  لوق  زا  نآرق  هکنانچ  دـندوب ، التبم  هسوسو  لها  هب  تاقولخم  نایم  رد  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنا  هک  تسا 

؟ تسا رعاش  ای  تسا و  نهاک  ای  تسا و  نونجم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  هک  دینکیم  نامگ  امش  تفگ : دش  سلجم  دراو 
يریدـقت هچ  نیا  وا ، رب  نیرفن  وا ، رب  گرم  ینعی : ردـق  فـیک  لـتقف  تسا ، رحاـس  تفگ : درک و  رکف  تسیچ ؟ هّـصق  سپ  دـنتفگ : شیرق 

. تسا
؟ تسیچ مهفا ) و   ) زا دارم 

رب تافـص  نیا  رگا  مییوگب : دـیاب  مینک  هیجوت  میهاوخب  ار  رهاظ  نیا  رگا  تسا و  ثیدـح  رهاظ  فـالخ  قودـص  هیجوت  نیا  هک  تسا  نیا 
. تسا هدش  عفر  اهنآ  زا  تمرح  هدوبن و  مارح  رادقم  نیا  درادن و  رارقتسا  تسا و  ینآ  دوشب  ضراع  ءایبنا 

129 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

[40 .] مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  مالسلا : هیلع  هلوق  اهنم  و 
. دابعلا نع  ۀعوضوم  یهف  نتّتلا  برش  ۀمرح  بوجحملا  ناف 

، هرتس وأ  ّقحلا  نامتک  یف  هّللا  یـصع  نم  ۀیـصعم  نم  مهیلع  یفتخا  هنّیب و  ام  ـال  داـبعلل  هنّیبی  مل  اـم  هملع  هّللا  بجح  اـمم  رهاـظلا  نا  هیف  و 
: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  انالوم  نع  درو  امل  ۀقواسم  ۀیاوّرلاف 

ۀمحر اهوفّلکتت ، الف  اهل ، انایسن  اهنع  تکسی  مل  ءایشأ  نع  تکس  و  اهوصعت ، الف  ضئارف  ضرف  و  اهودتعت ، الف  ادودح  دح  یلاعت  هّللا  ّنإ  »
[. 41 «] مکل هّللا  نم 

: مالّسلا هیلع  هلوق  اهنم : و 
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[. 42 «] اوملعی مل  ام  ۀعس  یف  سانلا  »
. بولطملا تبثی  نیریدقتلا  یلع  و  ۀّیفرظ ، ۀّیردصم  اّمإ  ۀعسلا و  هیلإ  فیضا  ۀلوصوم  اّمإ  ام »  » ۀملک ّنإف 

دعب لقنلا  لقعلا و  نم  طایتحالا  بوجوب  ملعی  مل  نم  یلع  طایتحالا  بوجو  مدع  نورکنی  نیّیرابخألا ال  ّنأ  نم  تایآلا  یف  مّدقت  ام  هیف : و 
. عّبتتلا لّمأتلا و 

: لاق مالّسلا ، هیلع  قداصلا  نع  یلعألا  دبع  ۀیاور  اهنم : و 
[. 43 «] ال لاق : ءیش ؟ هیلع  له  ءیش ، فرعی  مل  نّمع  هتلأس  »

یف ءیـش  هیلع  لـه  دارملا : نوکیف  یفنلا ، یف  موـمعلا  دـیفی  ـال  یّتـح  جراـخلا  یف  ضورفم  نیعم  درف  لّوـألا  ءیـشلاب  دارملا  ّنأ  یلع  ءاـنب 
. ءیش كردی  يّذلا ال  رصاقلا  نع  لاؤسلا  هرهاظف  مومعلا  ةدارإ  یلع  ءانب  اّمأ  و  لوهجملا ؟ ءیشلا  کلذ  صوصخ 

130 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

رابخا نیا  هلمج  زا  و 

نوچ اذل  و  تسا . عوفرم  ناشیا  زا  هداد  رارق  روتسم  ناگدنب  زا  ار  شملع  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هک : تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  - 1
. تسا عوفرم  ناشیا  زا  تمرح )  ) نآ هجیتن  رد  تسا ، روتسم  تایناخد  لامعتسا  تمرح 

خیش هشقانم 

هک يدراوم )  ) ار هچنآ  هن  هدومرفن ، ناـیب  ناگدـنب  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يدراوم  دـیآیمرب  هّللا )...  بجح  اـم   ) تراـبع زا  هچنآ 
اب قواسم  تیاور  نیا  سپ : تسا . هدنام  یفخم  اهنآ  زا  دـنرادیم  نامتک  ار  قح  هک  یـصاع  دارفا  نایـصع ، هطـساو  هب  نکل  و  هدومن ، نایب 
نآ زا  سپ  تسا ، هدوـمرف  نیعم  ار  يدودـح  یلاـعت  يادـخ  هک : تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  اـنالوم  زا  هک  تسا  یتـیاور 

، یـشومارف يور  زا  هن  هتبلا  هدش ، تکاس  يروما  نایب  زا  و  دینکن . یچیپرـس  اهنآ  زا  سپ  هدومن ، بجاو  ار  یتابجاو  دینکن و  زواجت  دودح 
. امش رب  ادخ  تمحر  رطاخ  هب  دیزادنین ، تمحز  جنر و  هب  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  سپ 

رابخا نیا  هلمج  زا  و 

ای نوملعی ) ام ال   ) رد ام )  ) هملک اریز  دـنالهاج  دـننادیمن و  هک  یعقوم  ات  دنتـسه  هعـسوت  رد  مدرم  هک  تسا  ناـنمؤم  ریما  هدومرف  نیا  - 2
. دوشیم تباث  بولطم  ضرف  ود  ره  رد  هک  تسا  هیفرظ  هّیردصم  ای  هدش و  هفاضا  ۀعس )  ) هب هک  تسا  ياهلوصوم 

خیش هشقانم 

دعب هک  یـسک  هرابرد  اهيرابخا  هکنیا  رب  ینبم  تشذـگ ، اهنآ  هب  لالدتـسا  تایآ و  رد  هک  دراد  دوجو  یلاکـشا  نامه  لالدتـسا ، نیا  رد 
هک یـسک  نکل   ) دننکیمن راکنا  ار  طایتحا  بوجو  مدـع  لقن ، قیرط  زا  هچ  لقع و  قیرط  زا  هچ  تسین ، ملاع  طایتحا  بوجو  هب  صحفلا 

. دنک طایتحا  دیاب  هتفای  تسد  طایتحا  بوجو  رب  ّلاد  یلقن  ای  یلقع  لیلد  هب 

رابخا نیا  هلمج  زا  و 

وا رب  ایآ  مدیـسرپ  شترـضح  زا  دنادیمن  يزیچ  هک  یـسک  هرابرد  دیوگیم : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلعالا  دبع  تیاور  - 3
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: هک تسا  هنوگنیا  لالدتسا  هوحن  اما  ریخ و  دندومرف : تسه ؟ يزیچ 
نیا دارم  سپ  دـنکن  مومع  هدافا  تروص ) نیا  ریغ  رد   ) ات تسا  جراخ  رد  صخـشم  درف  یلوا )  ) ءیـش زا  دارم  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  ای  - 1

؟ هن ای  تسه  صخش  نیا  هدهعرب  یفیلکت  ءیش  نآ  صوصخ  رد  ایآ  هک  تسا 
. دنادیمن ار  زیچچیه  هک  تسا  يرصاق  لهاج  هب  عجار  لاؤس  رهاظ  هب  هجیتن  رد  هک  تسا  ءیش )  ) هملک زا  مومع  هدارا  رب  ینبم  ای  و  - 2
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مادک  دناهدرک  لالدتسا  نادب  تئارب  لصا  تابثا  روظنم  هب  فیلکت  رد  کش  هرابرد  نییلوصا  تارضح  هک  یثیدح  نیمود 
«. مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  : » دیامرفیم مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  بجح  ثیدح 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  لالدتسا  تیفیک 
. تسا مکحلا ) كوکشم  ینعی :  ) لوهجم بوجحم و  ام  هب  تبسن  تایناخد  لامعتسا  - 1

. فیلکت دقاف  میدازآ و  نآ  هب  تبسن  روبزم  ثیدح  رب  انب  دشاب  بوجحم  ام  زا  هک  يرما  ره  - 2
ار هچره  رگید  ترابع  هب  ةءاربلا  ۀـلاصا  ینعم  اذـه  میتسین و  بقاعم  باکترا  تروص  رد  میدازآ و  تاـیناخد  لامعتـسا  هب  تبـسن  اـم  سپ 

. دشاب مارح  ای  بجاو و  عقاو  رد  هچرگا  تسا  عوفرم  ناشیا  زا  هداد ، رارق  روتسم  ناگدنب  زا  ار  نآ  یهاگآ  عالطا و  دنوادخ 
. تسا عوفرم  ام  زا  تایناخد ) لامعتسا   ) لمتحم نیا  تمرح  سپ : تسین  مولعم  تایناخد  لامعتسا  لثم : یمیرحتلا  لمتحم 

؟ تسا وحن  هچ  هب  دابع  يارب  مکح  ندوبن  مولعم  دییامرفب  روکذم  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  نایب  زا  لبق 
تهج هب  عراـش  فرط  زا  اـتاتب  تسا  طبـض  تبث و  ظوفحم  حول  رد  همئـالا  لوـسرلا و  دـنع  هّللا و  دـنع  هک  یماـکحا  هک  تسا  نیا  اـی  - 1

. هدشن راهظا  غالبا و  ناگدنب  هب  زونه  یحلاصم 
هطـساو هب  ماکحا  نیا  نکل  هدومرف  بلط  دابع  زا  زین  ار  شتعاطا  لاثتما و  هدومرف ، نایب  سدـقم  عراـش  ار  ماـکحا  نیا  هک  تسا  نیا  اـی  - 2

. تسا هدنام  یفخم  ناگدنب  سرتسد  زا  یخرب  تنایخ  نارگمتس و  متس 
؟ تسیچ روبزم  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا 

اهنآ قح  رد  عوفرم و  ناگدـنب  زا  یماکحا  نینچ  دـشاب ، نایب  غـالبا و  مدـع  ینعی : لوا  خنـس  زا  مکح  ندوبن  مولعم  رگا  هک : تسا  نیا  - 1
. تسا یماکحا  نینچ  رب  رظان  روبزم  ثیدح  تسا و  ملع  زجنت  طرش  نوچ  تسین  زجنم 

 .... هزور و زاـمن و  بوجو  لـیبق  زا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  هدـیدرگ و  ناـیب  یهلا  جـجح  طـسوت  هک  یماـکحا  هک : تسا  نیا  بلطم  موهفم 
. تسا تبوقع  بجوم  اهنآ  تفلاخم  زّجنم و  ام  ّقح  رد  عامجالاب 

هب لالدتـسا  اب  تسناد و  عوفرم  ناگدنب  زا  ار  نآ  ناوتیمن  دشاب ، ناگدـنب  زا  نآ  يافتخا  ینعی  مود  مسق  زا  مکح  ندوبن  مولعم  رگا  و  - 2
مّود مسق  هن  تسا و  ماکحا  زا  لّوا  مسق  هب  رظان  ثیدح  هکنیا : هصالخ  تخادرپ  نیفّلکم  زا  یماکحا  نینچ  بلـس  یفن و  هب  روبزم  ثیدح 
مود مسق  رد  هکنآ  لاح  و  هتـسناد ، بجح  لماع  یحلاـصم  لـیلد  هب  ار  ادـخ  هدـش و  هداد  دانـسا  دـنوادخ  هب  بجح  ثیدـح ، رد  هکنوچ 

: دندومرف هک  مالّسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  زا  تسا  يرگید  ثیدح  اب  فدارتم  بجح  ثیدح  سپ  تسا . نیملاظ  ملظ  بجح  لماع 
132 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هدرک و تیـصعم  ار  اهنآ  ادابم  سپ  هدومرف  رّرقم  ار  یتابجاو  دینک و  يّدعت  دودح  نیا  زا  يدابم  سپ  هدومرف  نییعت  ار  يدودـح  دـنوادخ 
یـشومارف يور  زا  هن  توکـس  نیا  هتبلا  دیزادنین . تمحز  هب  اهنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  سپ  هدومرف  توکـس  زین  ییاهزیچ  زا  دـیهدن و  ماجنا 

. تسا ناگدنب  امش  رب  دنوادخ  تمحر  باب  زا  هکلب  تسا 
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. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام  تفگ  دیاب  بجح  ثیدح  هب  عجار  هجیتن : رد 
؟ تسا هدشن  هدافتسا  مهنع  عوفرم  زا  مهنع ) عوضوم  وهف   ) ترابع رد  ارچ 

. تسا عفر  نامه  يانعم  هب  دوش  لامعتسا  نع  هملک  اب  رگا  عضو  هدام  هکنوچ 
؟ تسا ثیدح  مادک  دش ، کّسمت  نادب  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  لصا  تابثا  رد  هک  یثدح  نیموس 

. نوملعی ام ال  ۀعس  یف  سانلا  هدومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ۀعس  ثیدح 
؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  لالدتسا  تیفیک 

: هک تسا  نیا 
. نوملعی يذلا ال  مکح  ۀعس  یف  سانلا  هک : تسا  نیا  ترابع  يانعم  ۀعس ، هیلا  فاضم  دشاب و  هلوصوم  ءام )  ) رگا - 1

ۀعـس یف  سانلا  هک : تسا  نیا  ترابع  يانعم  دنکب ، نامز  رب  تلالد  دربب و  ردصم  لیوأت  هب  ار  دوخ  دعب  ام  دـشاب و  هینامز  ءام )  ) رگا و  - 2
. مکحلاب مهلهج  ةدم 

صخـش زا  ضرف  ود  ره  رد  لوهجم  فیلکت  اریز  تسا ، داهـشتسا  لباق  بولطم  تاـبثا  رد  روکذـم  ياـنعم  ود  زا  کـیره  ذـخا  هجیتن : رد 
: اذل دشابیمن و  نآ  لاثتما  دیق  رد  لهاج  تسا و  عوفرم  لهاج ،

. دنانوملعیال نآ  هب  تبسن  مدرم  هک  تسا  یماکحا  زا  تایناخد  لامعتسا  - 1
. دنتسین بقاعم  باکترا  تروص  رد  هتشاد و  تصخر  دنشاب ، لهاج  هک  یمکح  ره  هب  تبسن  مدرم  - 2

. دندازآ دنباین ، یهاگآ  نآ  زا  هک  ینامز  ات  نوتوت  برش  هب  تبسن  مدرم  سپ 
؟ تسیچ بیرقت  نیا  هب  خیش  بانج  لاکشا 

هب ینایب  دـیرادن و  ملع  هک  ینامز  ات  دـیوگیم : ثیدـح  هک  ارچ  تسا ، ّقلعم  تایآ  تلالد  نوچمه  زین  ثیدـح  نیا  تلالد  هک : تسا  نیا 
دشاب یلقع  ملع  نیا  هکنیا  زا  معا  دیدرگ  نییبت  هلئسم  دمآ و  ملع  رگا  نکل  تسین  بجاو  امش  رب  طایتحا  هدوب و  تعسو  رد  هدیـسرن ، امش 

: هک تسا  یلاح  رد  نیا  درادن و  دوجو  روبزم  ثیدح  يارب  یّلحم  رگید  یمومع  ای  دشاب  یصوصخ  یلقن ، ای 
هیلقع و هلدا  نیا  ینعی : تسا ) بجاو  هیودب  تاهبش  باب  ینعی   ) ثحب دروم  هلئسم  رد  طایتحا  هک  هدش  تابثا  ود  ره  رابخا  یلقع و  ّهلدا  اب 

نایبلا و مدع  عفترا  نایبلا  ءاج  اذا  و  دنراد ، تینایب  يودب  تاهبش  باب  رد  هیلقن 
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اب لصا  تبـسن  لثم  تایاور  نیا  هب  هیلقن  هیلقع و  ّهلدا  نآ  تبـسن  هک  ارچ  درادن ، دروم  بجح ) ثیدـح   ) هلدا زا  خنـس  نیا  هب  کّسمت  اذـل 
. تسا لیلد 

. دیسر دهاوخ  ثیدح  نیا  هب  تبون  هاگنآ  دنرادن ، تینایب  هیودب  تاهبش  باب  رد  طایتحا  هلدا  هک  دوش  تباث  رگا  هتبلا 
؟ تسا ثیدح  مادک  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  لصا  تابثا  رد  کّسمت  دروم  ثیدح  نیمراهچ 

ال. مالّسلا : هیلع  لاق  ءیش ؟ هیلع  له  ائیش  فرعی  مل  نّمع  هتلأس  هک : تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلعالا  دبع  تیاور 
؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  ناشیا  لالدتسا  تیفیک 

: دنیوگیم
ایآ هک : تسا  وحن  نیدـب  لاؤس  تروص  دراد  لهج  نآ  هب  فّلکم  هک  تسا  یـضورفم  نیعم و  صخـش  کی  لّوا  ءیـش )  ) زا دارم  رگا  - 1

؟ هن ای  تسا  فّلکم  نآ  هب  تبسن  ایآ  دنادیمن ، ار  یّصاخ  ءیش  نیعم و  رما  هک  یسک 
: هک دوشیم  نیا  لاؤس  تروص  هدوب و  مومع  دیفم  هدش ، عقاو  یفن  زا  دعب  نوچ  دشاب  نآ  هرکن  تلاح  لّوا  ءیش )  ) زا دارم  رگا  و  - 2

؟ درادن ای  دراد  فیلکت  تسا  عالطایب  نآ  ماکحا  مالسا و  زا  یّلک  هب  دنادیمن و  چیه  هک  یسک  ایآ 
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جراخ ام  ثحب  عوضوم  زا  تسا و  ثحب  لـهاج  هک  هدـش  يرـصاق  لـهاج  زا  لـئاس  لاؤس  میریگب ، رظن  رد  ار  مّود  ياـنعم  رگا  لاـح : - 1
. درادن هلئسم  نالف  رد  كاش  دهتجم  هب  یطبر  هک  ارچ  تسا ،

. دراد قابطنا  ام  ثحب  دروم  اب  تسا  لهاج  نآ  هب  فّلکم  هک  تسا  یّصاخ  لوهجم  رما  زا  لاؤس  هک  دشاب  دارم  لوا  يانعم  رگا  - 2
. تسا تئارب  شمکح  هدوبن و  فّلکم  یلهاج  نینچ  مییوگیم : هدرک  کّسمت  روبزم  ثیدح  هب  هجیتن  رد 

؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  لاکشا 
: هک تسا  نیا 

. تسا مومع  دیفم  اذل  تسا و  یفن  قایس  رد  هرکن  ءیش )  ) هکنوچ دراد ، مود  يانعم )  ) لامتحا رد  روهظ  ثیدح  الوا :
. دش دهاوخ  نیلامتحا  وذ  لمجم و  دشابن ، مّود  يانعم ) ای   ) لامتحا رد  رهاظ  هک  ضرف  هب  ایناث :

. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  هجیتن : رد 
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: مالّسلا هیلع  هلوق  اهنم  و  نتم :
[44 «] هیلع ءیش  الف  ۀلاهجب  ارمأ  بکترا  ؤرما  امّیأ  »

ةروص ّمعی  الف  عقاولا ، نع  ۀـلفغلا  وأ  باوصلا  داقتعا  وه  ۀـلاهجب » اذـکه  لمع  نالف   » کـلوق نم  اـهرئاظن  ۀـیاورلا و  نم  رهاـظلا  ّنأ  هیف : و 
. أطخ وأ  اباوص  هلعف  نوک  یف  دّدرتلا 

. لّمأتف صیصختلا ، نع  یبأی  هقایس  و  رّصقملا ، ریغلا  ّكاشلاب  صیصختلا  یلإ  مالکلا  جوحی  دّدرتلا  ةروصب  ۀلاهجلا  میمعت  ّنأ  هدّیؤی  و 
: مالّسلا هیلع  هلوق  اهنم : و 

[. 45 «] مهفّرع مهاتآ و  امب  دابعلا  یلع  ّجتحی  یلاعت  هّللا  ّنإ  »
. نّویرابخألا هرکنی  اّمم ال  رابخالا - نم  دحاو  ریغ  تایآلا و  یف  تفرع  امک  هلولدم - ّنأ  هیف : و 

: هیقفلا ۀلسرم  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  اهنم : و 
[. 46 «] یهن هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیش  ّلک  »

نید نم  رظحلا  تبثی  یّتـح  ءایـشألا  ۀـحابإ  لـعج  ثیح  هیلاـمأ  یف  هـیلإ  دنتـسا  و  [، 47] ۀّیـسرافلاب تونقلا  زاوج  یلع  قودـصلا  هب  ّلدتـسا 
نم ءیـشلا  یف  یهنلا  دورو  ةدارإ  رهاظلا  ّنـأل  طاـیتحالا ، بوجو  مدـع  هرهاـظ  و  ّلـکلا ، نم  حـضوأ  بلطملا  یلع  هتلـالد  و  [. 48] ۀّیمامإلا
هذه نیب  اهنیب و  ضراعتلا  ۀـظحالم  بجو  ادنـس  ۀـلالد و  طایتحالا  ۀـّلدأ  نم  یتأیـس  ّمت  نإف  مکحلا ، لوهجم  هنوک  ثیح  نم  ال  وه ، ثیح 

. ضراعتلا ةدعاق  هیضتقی  ام  یلإ  عوجرلا  ّمث  طایتحالا ، بوجو  مدع  یلع  ّلدی  اّمم  اهلاثمأ  ۀیاورلا و 
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: همجرت

رابخا هلمج  زا  و 

(. تسین وا  رب  یفیلکت  دوش  بکترم  تلاهج  يور  زا  ار  يرما  هک ، یصخش  ره   ) هک تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  - 1

خیش هشقانم 

و یلعف )  ) ندوب حیحـص  هب  صخـش )  ) داقتعا رب  ّلاد  ۀلاهجب ) اذـکب  لمع  نالف   ) هک امـش  هتفگ  نیا  هلمج  زا  نآ  هابـشا  تیاور و  نیا  رهاظ 
. تسا عقاو  زا  صخش )  ) ندوب لفاغ 
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نداد میمعت  هک : تسا  نیا  نآ  دیؤم  دوشیمن و  دشاب  كوکـشم  دّدرم و  شلعف  ندوب  ءاطخ  باوص و  رد  صخـش  هک ، یـضرف  لماش  اذل 
زا ثیدح  نیا  قایس  هک ، یلاح  رد  دنکیم  رّـصقم  ریغ  كاش  هب  نداد  صاصتخا  هب  دنمزاین  ار  مالک  كاش  لفاغ و  تروص  ود  هب  تلاهج 

. دراد ءابا  نداد  صیصخت 

رابخا هلمج  زا  و 

. دنکیم لالدتسا  هدومن  فیرعت  ناشیا  رب  هداد و  شناگدنب  هب  هچنآ  هب  یلاعت ، يادخ  هک : تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  - 2

خیش هشقانم 

راکنا ار  نآ  اهيرابخا  هک ؛ تسا  يروما  هلمج  زا  دـش  هتـسناد  ثیداحا  زا  يرایـسب  تایآ و  رد  هکيروطناـمه  روکذـم  ثیدـح  لولدـم 
. دننکیمن

رابخا هلمج  زا  و 

دراو نآ  رد  یهن  هکنیا ، ات  تسا  حابم  قلطم و  يزیچ  ره  هک : هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  هلسرم  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  - 3
ات ءایشا  هحابا  هکنآ  هچ  هدومن ، لالدتسا  یلاما  باتک  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  هب  یـسراف ، هب  تونق  ندناوخ  زاوج  رب  قودص  بانج  دوش .

. تسا هیماما  هعیش  بهذم  زا  اهنآ  عنم  تابثا 

خیش رظن 

طایتحا بوجو  مدع  رب  لاد  ثیدـح  رهاظ  تسا و  رتنشور  تیاور )  ) مامت زا  نیدـهتجم  تئارب )  ) بولطم رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد 
. شندوب مکحلا  لوهجم  رابتعا  هب  هن  شدوخ ، ناونع  رابتعا  هب  یئیش  ره )  ) دروم رد  تسا  یهن  دورو  دارم  ارهاظ  اریز  تسا .

رب هک  شلاثما  تیاور و  نیا  اهنآ و  نایم  هک  تسا  بجاو  دشاب ، مامت  دنـس  تلالد و  تهج  زا  نویرابخا )  ) طایتحا لها  هیتآ  ّهلدا  رگا  اذل ،
. دومن عوجر  ضراعت  باب  رد  يراج  هدعاق  هب  نآ  زا  دعب  دومن و  ضراعت  رابتعا  دنراد ، تلالد  طایتحا  بوجو  مدع 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ثیدح  مادک  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  تهج  تارضح  لالدتسا  دروم  ثیدح  نیمجنپ 
. تسین وا  رب  یفیلکت  دوش  بکترم  تلاهج  يور  زا  ار  يرما  هک  یصخش  ره  هک : تسا  فیرش  ثیدح  نیا 

؟ تسیچ ناشلالدتسا  تیفیک 
يرغص تسا . تلاهج  يور  زا  دنک  لامعتسا  رگا  دنادیمن  ار  تایناخد  لامعتسا  تمرح  هک  یسک  - 1

يربک درادن . باقع  دشاب ، تلاهج  يور  زا  هک  يرما  باکترا  ره  روبزم ، ثیدح  رب  انب  - 2
هجیتن درادن . باقع  دوش ، بکترم  رگا  دنادیمن  ار  تایناخد  لامعتسا  تمرح  هک  یسک  سپ :

؟ تسا عون  دنچ  رب  لهاج  دییامرفب  خیش  لاکشا  نایب  زا  لبق 
: تسا عون  هس  رب 

. درادن ربخ  هسنجب  مهنآ  هلئسم  مکح  زا  هک  ضحم ، لهاج  - 1
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. دراد لکشم  مکح  عون  رد  نکل  دراد ، ملع  هسنجب )  ) مکح هب  ۀلمجلا  یف  هک  بکرم ، لهج  هب  لهاج  - 2
. تسا عقاو  فالخ  هدرک  نیقی  نادب  وا  هک  ار  هچنآ  هکنآ  لاح  تسا و  تسرد  مکح  نالف  هک  دنکیم  رکف  ینعی :

. دنادیمن هک  دنادیم  اّما  دنادیمن  ار  مکح  نکل  دراد ، ربخ  دوخ  لهج  زا  هک  كاش ،) ای  و   ) طیسب لهج  هب  لهاج  - 3
؟ تسیچ روبزم  لالدتسا  هب  خیش  لاکشا  لهاج  لهج و  یناعم  هب  هجوت  اب 

. دراد تسا  لفاغ  نآ  عقاو  زا  باوص و  ار  یلعف  بکرم  لهج  ضحم و  لهج  هب  لهاج  رد  روهظ  روبزم  ثیدح  - 1
. تسا دّدرم  لعف  ندوب  اطخ  باوص و  رد  هک  تسا  یکاش  ینعی  طیسب  لهج  هب  لهاج  نوماریپ  ام  ثحب  - 2

. تسا هناگیب  میتسه  نآ  ددص  رد  ام  هچنآ  زا  هتشادن و  روهظ  طیسب  لهج  هب  لهاج  رد  ثیدح  سپ :
؟ تسیچ خیش  نایب  دیؤم 

ببـس ای  کش  وه  ام  هب  کش  هک  ارچ  طیـسب ، هن  تسا  بکرم  لهج  لهج ، نیا  کشالب  هدـش و  باـکترا  ببـس  تلاـهج  اـجنیا  رد  ـالوا :
. تسا بکرم  لهج  زا  فعضا  دشاب  مه  رگا  ای  تسین و  باکترا 

یفیلکت دهد  ماجنا  تلاهج  يور  زا  ار  يرما  هک  یـسک  مییوگب : مینزب و  صیـصخت  ار  ثیدح  دیاب  دشاب  کش  تلاهج ، زا  دارم  رگا  ایناث :
. بقاعم تسا و  رصقم  هک  یطیسب  لهج  هب  لهاج  رگم  تسین  وا  رب 

. تسا هدنام ) كاش  هدیسرن و  یعقاو  مکح  هب  هک  یصحاف  ینعی   ) رصاق لهاج  هب  صوصخم  ثیدح  سپ :
. مّمعت ۀلعلا  و  تسا . باکترا  ببس  تلاهج  ینعی : تسا  لیلعت  لباقم  رد  ثیدح 
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میتسه نآ  ددصرد  ام  هک  ياهلئسم  نآ  لماش  ثیدح  هجیتن : رد  تسین . رصقم  رـصاق و  نایم  یقرف  تسا و  صیـصخت  زا  یبا  ثیدح  سپ :

. دوشیمن
؟ تسیچ ثیدح  نیا  هب  طوبرم  ثحب  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) زا دارم 

زا معا  يانعم  هب  هچ  دشاب و  تلفغ  يانعم  هب  تلاهج  هچ  تسا  مزال  رـصقم  ریغ  هب  ثیدـح  صیـصخت  هکنیا  هب  دـشاب  هتـشاد  هراشا  دـیاش 
. دشاب كاش 

مینک جراخ  ثیدح  مکح  زا  ار  رّـصقم  ریغ  دـیاب  میراد و  صیـصخت  هب  زاین  دـشاب  مه  بکرم  لهج  تلاهج  زا  دارم  رگا  رگید : ترابع  هب 
. رّصقم لهاج  هن  تسا و  روذعم  رصاق  لفاغ  ای  لهاج و  هک  ارچ 

؟ تسا ثیدح  مادک  دناهدرک  کّسمت  نادب  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  رد  تارضح  هک  یثیدح  نیمشش 
. مهفّرع مهاتآ و  امب  دابعلا  یلع  ّجتحی  یلاعت  هّللا  ّنا  هک : تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک 
. هدومرف غالبا  ناگدنب  هب  ار  اهنآ  هک  دنکیم  جاجتحا  شناگدنب  اب  يروما  رب  تمایق  رد  ادخ  هک : تسا  نیا  ثیدح  قوطنم  - 1

. تسین ياهذخاؤم  جاجتحا و  هدومرفن  مالعا  هک  يروما  هب  تبسن  هک : تسا  نیا  ثیدح  موهفم  - 2
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  دنکیمن ، هذخاؤم  نوتوت  برش  باکترا  هب  ار  شاهدنب  ادخ  هدشن  غالبا  ام  هب  نوتوت  برش  تمرح 

؟ تسیچ روبزم  لالدتسا  رب  خیش  لاکشا 
. دشاب هتشادن  ّتیلیلد  هیودب  تاهبش  دراوم  رد  طایتحا  ّهلدا  هک : تسا  نیا  هب  ّقلعم  ۀعس  ثیدح  لثم  زین  ثیدح  نیا  تلالد  - 1

. دراد ّتیلیلد  اهنآ  رد  طایتحا  بوجو  تابثا  هیودب و  تاهبش  رد  طایتحا  هلدا  - 2
. دوریم نایم  زا  دشاب ) ّهلدا  نتشادن  ّتیلیلد  هک   ) نایبلا مدع  هلدا ،) طسوت   ) نایب ندمآ  اب  - 3

. دسریمن ثیدح  نیا  دافم  يارجا  هب  تبون  هجیتن : رد 
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؟ دراد قالطا  خیش  رظن  امش  رظن  هب 
. دیامن کّسمت  هحابا ، تئارب و  هب  روبزم  ثیدح  هب  دناوتیم  دشابن ، دوجوم  یسک  دزن  رد  ّهلدا  نیا  رگا  اریز  ریخ ،

؟ تسا ثیدح  مادک  هدش  کّسمت  نآ  هب  تئارب  تابثا  فیلکت و  رد  کش  باب  رد  هک  یثیدح  نیمتفه 
: ینعی  ) قلطم ءیش  لک  هک : هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد  هّللا  همحر  قودص  خیـش  هک  تسا  ياهلـسرم  تیاور 

. یهن هیف  دری  یّتح  هیف ،) صخرم  حابم و 
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؟ تسا هنوگچ  فیرش  ثیدح  هب  لالدتسا  تیفیک 
. لیلدلا هجرخا  ام  ّالا  ۀحابالا  ءایشالا  یف  لصالا  - 1

. تسا هدیسرن  ام  هب  دنک  جراخ  هحابا  زا  ار  نوتوت  برش  هک  یهن  - 2
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  تسا و  حابم  نوتوت  برش  سپ :

: رگید ترابع  هب 
. یهن هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک  - 1

. تسا هدشن  دراو  یهن  نوتوت  برش  هب  تبسن  - 2
. تسا حابم  هدوب و  تاقلطم  قیداصم  زا  نوتوت  برش  سپ :

؟ تسیچ روکذم  ثیدح  هب  لالدتسا  نوماریپ  خیش  رظن 
رتنشور دـناهدرک  کّسمت  نآ  هب  هک  ياهلدا  مامت  زا  تسا  نیدـهتجم  تارـضح  بولطم  هک  تئارب  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  ناـشیا  رظن  هب 

. تسا
؟ تسیچ فیرش  ثیدح  نیا  رد  ّتیحضوا  هجو  امش  رظن  هب 

تاهبش لماش  طایتحا  ّهلدا  دوش  تباث  هکنیا  رب  دوب  ّقلعم  فقوتم و  دوب  مات  مه  رگا  ای  دوبن و  مات  ناشتلالد  ای  ثیداحا  ریاس  هک : تسا  نیا 
. دنکیمن بجاو  تاهبش  هنوگنیا  رد  ار  طایتحا  هدشن و  هیودب 

هک تسا  یلوصا  بلطم  نامه  نیا  تسین و  بجاو  هیودب  تاهبش  رد  طایتحا  الصا  هکنیا  رد  دراد  روهظ  فیرش  ثیدح  نیا  هکنآ  لاح  و 
. دننآ لابند  هب  نیلدتسم  تارضح 

؟ تسیچ روهظ  نیا  لیلد 
اذل و  عراش . عنم  رجز و  هب  اهنآ  دییقت  مدع  ءایـشا و  مامت  ندوب  نانعلا  قلطم  رب  دراد  تلالد  نیا  یهن و  هیف  دری  یّتح  هدومرف  هک : تسا  نیا 

هحابا شمکح  هکلب  تسین ، مزال  طایتحا  میرحتلا ، لـمتحم  هب  تبـسن  هیمیرحت  تاهبـش  رد  دـیوگیم : هدرک  لالدتـسا  نومـضم  نیمه  هب 
. دومن لمع  ضراعت  باب  ماکحا  هب  دیاب  ثیدح و  نیا  اب  ضراعم  دنک  طایتحا  ای  فقوت و  رب  تلالد  یلیلد  رگا  سپ : تسا .

؟ تسا هنوگچ  خیش  ریرقت  هب  فیرش  ثیدح  نیا  ّتیحضوا  هجو 
اهنآ هتفرگ و  ّقلعت  اهنآ  هب  یهن  هکنیا  رگم  دناحابم  وه  ثیح  نم  اتاذ و  ءایـشا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  رهاظلا  یلع  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا 

. دهد رارق  یهتنم  وه  ثیح  نم  ار 
. دنهد رارق  میرحتلا  لمتحم  زا  طایتحا  كرت و  هب  مزلم  ار  دوخ  دیابن  نیفّلکم  یلیلد ، نینچ  دورو  زا  شیپ  ات  هجیتن : رد 
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؟ ادبا هل  ّلحت  یه ال  أ  اهتّدع ، یف  ةأرمإ  جّوزت  نمیف  جاّجح  نب  نمحّرلا  دبع  ۀحیحصب  ّجتحی  دق  و  - 1 نتم :

، رذعا نیتلاهجلا  ّياب  تلق  کلذ . نم  مظعا  وه  امب  ۀلاهجلا  یف  سانلا  رذعی  دقف  اهتّدع ، یـضقنی  ام  دعب  اهجّوزیلف  ۀـلاهجب  ناک  اذا  اما  لاق :
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کلذ کلذ و  هیلع  مّرح  هّللا  ّناب  ۀلاهجلا  يرخالا ، نم  نوها  نیتلاهجلا  يدحا  لاق : ةّدـع ؟ یف  اّهنا  هتلاهجب  ما  هیلع  مّرحم  کلذ  ّنا  هتلاهجب 
؟ طایتحالا یلع  اهعم  ردقی  ّهنال ال 

[49 .] اهجّوزی نا  یف  روذعم  وهف  اهتّدع  تضقنا  اذا  معن : لاق : روذعم ؟ يرخالا  یف  وهف  تلق ،
عم ءاضقنالا  لصا  یف  ّکّشلا  ناک  ناف  اهئاضقنا ، یف  ّکّشلا  ۀلمجلا و  یف  ةّدـعلاب  ملعلا  عم  ناک  نا  ةّدـعلا  یف  اهنوکب  لهجلا  ّنا  هیف : و  - 2

ملعی هنم  و  زاوجلا . مدع  ناهذالا  یف  زوکرملا  باحصتسالا  یـضتقم  ّنا  عم  هیف ، نحن  اّمع  جراخ  عوضوملا ، یف  ۀهبـش  وهف  اهرادقمب  ملعلا 
یف لب  اهماکحا ، ةّدعلا و  ءاقب  ۀلاصال  اقاّفتا ، روذعم  سیل  وهف  اهنع  لاؤّسلا  یف  رّصق  ۀّیمکح ، ۀهبش  وهف  ةّدعلا  رادقم  یف  ّکّشلا  ناک  ول  ّهنا 

. ةذخاؤملا ثیح  نم  ادّیؤم ال  هیلع  اهتمرح  مدع  ۀّیروذعملا  نم  دارملاف  [، 50 (] ۀّجحلا اهتمزل  ةّدعلا  اهیلع  ّنا  تملع  اذا   ) ّهنا يرخا  ۀیاور 
ةّدـعلا لصاب  لـهجلا  عم  اذـک  اـهجّوزی و  نا  یف  روذـعم  وهف  اهتّدـع  تضقنا  اذا  ّهنا  معن  هلوق  دـعب  مالّـسلا  هیلع  هلوق  اـضیا  هل  دهـشی  و  - 3

اتفتلم ناک  نا  اذه  لهاجلا . ریـصقت  نع  فشاکلا  نیملـسملا  نیب  مکحلا  حوضو  عم  اصوصخ  دقعلا  ریثأت  مدـع  ۀـلاصا  صحفلا و  بوجول 
لهاجلا ۀـّیروذعم  لیلعت  لمحی  هیلع  طایتحالا و  یلع  هتردـق  مدـعل  ةءاربلا  ۀلئـسم  نع  جراخ  وهف  زاوجلل  ادـقتعم  وا  الفاغ  ناک  نا  اّکاش و 

، طایتحالا یلع  ةّدعلاب  لهاجلا  ةردق  یلع  ّلدی  لیلعّتلا  اذهب  ۀمرحلاب  لهاجلا  صیصخت  ناک  نا  ردقی و  ّهنال ال  مالّسلا : هیلع  هلوقب  میرّحتلاب 
. هعفد یف  هیف و  ّربدتف  نیتلاهجلا  نیب  کیکفّتلا  موزل  هلّصحم  ریدقت و  ّلک  یلع  ۀیاوّرلا  یلع  دری  لاکشا  ّهنا  ّالا  لفاغلا ، یلع  هلمح  زوجی  الف 

140 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدش لاؤس  ماما  رضحم  زا  نآ  رد  هک  نمحرلا  دبع  هحیحص  هب  هدع ، لاح  رد  ینز  اب  هدومن  جاودزا  هک  يدرم  هرابرد  یهاگ  و  - 1 همجرت :

تلاهج يور  زا  جاودزا  دـقع  نیا  رگا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ مارح  ادـبا  تسین و  لالح  درم  نیا  رب  رگید  نز  نیا  اـیآ  تسا ،
نیا زا  بتارم  هب  هک  یلامعا  لاعفا و  رطاخ  هب  تلاهج  لاح  رد  مدرم  هک ، اریز  دـیامن  جاودزا  وا  اب  هرابود  دـیاب  هّدـع  ماـمتا  زا  سپ  دـشاب ،

. دنافاعم روذعم و  دنرتمهم ، راک 
مارح يو  رب  دومن و  دقع  هّدع  لاح  رد  ار  نز  دیابن  دـنادیمن  هکنیا  هب  ایآ  تسا ، رتفاعم  رتروذـعم و  تلاهج  ود  زا  کیمادـک  هب  متفگ :

: دنیامرفیم ترضح  تسا . هدوب  هّدع  لاح  رد  نز  هکنیا  هب  شلهج  رطاخ  هب  ای  تسا 
( فیلکت هب  لهج  ینعی :  ) هدومن میرحت  هّدع ، رد  ار  دقع  دـنوادخ  هتـسنادیمن ، هکنیا  ینعی  تسا ، يرگید  زا  رتلهـس  تلاهج  ود  زا  یکی 

. دشاب فّلکم  هک  ات  تسین . طایتحا  رب  رداق  یتیعقوم  نینچ  رد  لهاج  هک ، اریز 
نز هدـع  یتقو  هلب ؛ دـنیامرفیم : ترـضح  تسا ؟ روذـعم  عوضوم ) هب  لـهج  ینعی :  ) شرگید تلاـهج  نآ  هب  تبـسن  درم  نآ  سپ : متفگ :

. دنک جیوزت  ار  وا  هکنیا  رد  تسا  روذعم  يو  دش  يرپس 

قوف لالدتسا  هب  خیش  لاکشا 

لاح ود  زا  ضرف  نیا  دشاب  شندش  مامت  رد  کش  دشاب و  هارمه  هّدع  هب  یلامجا  ملع  اب  رگا  تسا ، هّدـع  تلاح  رد  نز  هکنیا  هب  لهج  - 2
. دشابیمن جراخ 

رب هوالع  تسا ، جراخ  ثحب  زا  هیعوضوم و  ههبـش  سپ  دـشاب ، نآ  رادـقم  هب  ملع  اب  هّدـع )  ) نتفای نایاپ  لصا  رد  درم ) نیا   ) کش رگا  - 1
. تسا دقع  زاوج  مدع  ناهذا ، رد  زوکرم  تسا  يرما  هک  هّدع  ءاقب  باحصتسا  ياضتقم  هکنیا ،

تسا هیمکح  ههبش ، ضرف ) نیا  رد   ) سپ تسا ، هدوب  رهط )  3  ) هّدع رادـقم  رد  درم ) نیا   ) کش رگا  هک ، دوشیم  مولعم  قوف  ریرقت  زا  - 2
ةدـعلا و ءاقب  ۀـلاصا  لیلد  هب  تسین . روذـعم  لـهج  نیا  رد  اـهقف ) ماـمت   ) قاـفتا هب  اذـل  تسا ، هدومن  یهاـتوک  نآ  زا  لاؤس  رد  لـئاس )  ) و
هک دـنادب  نز  رگا  هک  تـسا  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  هـکلب ، دـشابیم ) ذـخاؤم  دـنک  رداـبم  دـقع  رب  رگا  هـک  دراد  اـضتقا  هـک   ) اـهماکحا

مدـع ندوب  روذـعم  زا  دارم  سپ  دوش  هماقا  لیلد  نآ  مامتا  رب  تسا  مزـال  دـنادن ) ار  نآ  رادـقم  یلو   ) تسا مزـال  وا  رب  هّدـع ) نتـشادهگن  )
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مدع تئارب و  هب  تیاور  زا  هرقف  نیا  اب  ناوتیمن  اذل   ) دشابیمن وا  رب  یباقع  هذخاؤم و  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ، درم  رب  نز  يدبا  تمرح 
(. دومن کّسمت  هذخاؤم 

: هک لئاس  لاؤس  زا  دعب  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زین ، هیلع ) اهتمرح  مدـع  ۀـّیروذعملا  نم  دارملا  نوک  ینعی :  ) انعم نیا  رب  هاوگ  و  - 3
رد تسا  نینچمه  و  دنک ، جاودزا  وا  اب  دناوتیم  درم  سپ  دش  يرپس  نز  هدع  یتقو  هلب ،

141 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هذـخاؤم رب  تسا  يرگید  دـهاش  هک   ) حاکن دـقع  ریثأت  مدـع  ۀـلاصا  رب  هوالع  نآ ، بوجو  هّدـع و  عیرـشت  لـصا  هب  درم )  ) لـهج تروص 

رد  ) تسا لئاس  یهاتوک  زا  فشاک  دوخ  انعم ) نیا  سفن   ) هک ناناملسم  نایم  رد  هلئسم ) نیا   ) مکح حوضو  ینـشور و  اب  هژیوهب  شندش )
(. نآ نتسنادن 

: دیوگیم خیش  سپس 
ای لفاغ  وا  رگا  دشاب و  هلئـسم  رد  كاش  نکل  هّجوتم ، تفتلم و  لهاج ، لئاس  اب  هک  تسا  یـضرف  رد  روکذـم ) ثیدـح  نوماریپ  نایب   ) نیا

. تسا جراخ  تئارب  هلئسم  دروم  زا  امتح  طایتحا ، بوجو  رب  يدرف  نینچ  تردق  مدع  لیلد  هب  دشاب ، دقع  زاوج  هب  دقتعم 
میرحت هب  لهاج  تیروذـعم  يارب  ردـقی ) ّهنال ال  اب   ) مالّـسلا هیلع  ماما  هک  یلیلعت  دوشیم ، لمح  دـقع ) زاوج  رب  دـقتعم  ای  لفاغ   ) يو رب  و 

. دومرف داریا 
رب لهاج  لمح  سپ  طایتحا ، رب  هّدع  هب  لهاج  ندوب  رداق  رب  دنک  تلالد  لیلعت ، نیا  ببـس  هب  تمرح  هب  لهاج  نداد  صیـصخت  رگا  هتبلا ؛

. تسین زیاج  لفاغ 
لئاق کیکفت  دروم  ود  رد  تلاهج  نایم  دـیاب  هک  تسا  نیا  نآ  لـصاح  تسا و  دراو  تیاور  رب  ریدـقترههب  هک  تسا  یلاکـشا  نیا  یهتنم 

. دش
142 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ثیدح  مادک  دناهدرک  کّسمت  نادب  تئارب  لصا  تابثا  رد  نییلوصا  زا  یخرب  هک  یثیدح  نیمتشه 
: هک تسا  نیا  تیاور  نیا  دروم  تسا و  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  هحیحص 

درم نیا  رب  دـبا  ات  نز  نیا  ایآ  هک  تسا  هدـش  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  زا  لاح  هدرک  جاودزا  تسا  هّدـع  لاح  رد  هک  ینز  اب  يدرم 
. تسا يرگید  زیچ  رما  هک  ای  تسین  لالح  وا  رب  رگید  هدش و  مارح 

: دیامرفیم وا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
مدرم هک  ارچ  دنک ، جاودزا  يو  اب  نآ  زا  سپ  هدـش ، مامت  نز  هّدـع  ات  دـنک  ربص  هدروآرد ، دوخ  دـقع  هب  ار  نز  تلاهج  يور  زا  درم  رگا 

، دنهدیم ماجنا  تلاهج  يور  زا  نوچ  درادن ) صاصق  هک  يدمع  ریغ  نتشک  مدآ  لثم :  ) تسا رتمیظع  رما  نیا  زا  بتارم  هب  هک  یلاعفا  رد 
. دنروذعم

؟ تسا ششخب  دروم  رتشیب  رتروذعم و  تلاهج  ود  زا  کیمادک  هب  درم  نیا  دسرپیم : لئاس 
رد نز  دنادیمن  هک  رطاخ  نیا  هب  ای  درک ؟ دـقع  دوشیمن  هّدـع  لاح  رد  ار  نز  هک  دـنادیمن  تسا و  ربخیب  مکح  زا  هک  رطاخ  نآ  هب  ایآ 

؟ عوضوم هب  لهج  ای  تسا و  روآرذع  وا  يارب  فیلکت  هب  لهج  ایآ  رگید  ترابع  هب  تسا ؟ هّدع  لاح 
: هک تسا  نیا  ّتینوها  هفسلف  و  تسا ، یعرـش  مکح  هب  لهج  یکی  نآ  تسا و  يرگید  زا  نوها  تلاهج  ود  زا  یکی  دنیامرفیم : ترـضح 

. دشابیمن روذعم  اذل  تسین و  طایتحا  رب  رداق  یتلاهج  نینچ  اب  لهاج  صخش 
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لهج نیا  اب  هک  ارچ  تسین  تسکـش  ای  طیـسب  لـهج  مکح  هب  لـهج  رد  تلاـهج  زا  دارم  هک  تسا  رما  نیا  هدـنهدناشن  ریخا  بلطم  هتکن :
(. تسا جراخ  اجنیا  رد  ثحب  لحم  زا  هک  تسا  بکرم  لهج  ای  ضحم و  تلفغ  دارم  سپ  زجاع ، هن  تسا و  طایتحا  رب  رداق  ناسنا 

يدبا تمرح  تسا و  روذـعم  يرآ  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ روذـعم  مه  عوضوم  هب  لهج  رد  ایآ  مدرک  ضرع  دـیوگیم : يوار  سپس 
هک ییاوتحم  مومع  نخس و  مامت  دوب  نیا  دروآرد  شیوخ  حاکن  دقع  هب  ار  نز  اددجم  هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  هک  تسا  زاجم  اذل  دیآیمن و 

. تسا هدمآ  فیرش  ثیدح  رد 
؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک 

: ثیدح نیا  ساسا  رب  هک  تسا  وحن  نیا  هب 
[51 .] درادن هذخاؤم  اذل  عوضوم و  هب  لهاج  مه  تسا و  روذعم  مکح  هب  لهاج  مه  - 1

ص142 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا مکح  هب  لهاج  دنادیمن  ار  تایناخد  لامعتسا  تمرح  هک  ي 

. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  درادن و  هذخاؤم  باکترا  تروص  رد  تسا و  روذعم  تسا  تایناخد  لامعتسا  تمرح  مکح  هب  لهاج  هک  یسک 
143 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خلا ) ملعلا ...  عم  ناک  نا  ةّدعلا  یف  اهنوکب  لهجلا  ّنا  هیف   ) زا دارم 
. جاّجح نبا  نمحرلا  دبع  هحیحص  هب  لالدتسا  رد  تسا  خیش  موحرم  هشقانم 

؟ تسیچ خیش  موحرم  هدومرف  لاکشا و  لصاح 
شلالدتـسا هدرک ، کسمت  روذعم ) يرخالا  یف  وهف  تلق   ) زارف هب  تمرح  مدع  هب  مکح  تئارب و  تابثا  تهج  لدتـسم  رگا  هک : تسا  نیا 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  هلئسم  ضرف ، نیا  اب  تسا ، هّدع  رد  نز  نآ  هک  هتسنادیمن  دقاع  هک  تسا  هدمآ  زارف  نیا  رد  هک  ارچ  تسین  مامت 
. هتشادن ملع  نز  ندوب  هّدع  رد  لصا  هب  هکنیا  ای  - 1

. هتشاد کش  هن  ای  هتفای  نایاپ  شاهّدع  دقع  ماگنه  رد  ایآ  هکنیا  رد  نکل  هدوب و  هّدع  رد  نز  هک  هتسنادیم  لامجالاب  هکنیا  ای  و  - 2
مود ضرف  اما  تسا و  مکح  رد  کش  العف  ام  ثحب  هک  ارچ  تسا  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  تسا  عوضوم  رد  کـش  نوچ  لّوا  ضرف  لاـح 

: تسا تروص  ود  ياراد  دوخ 
. هتشاد کش  نآ  ءاقب  ای  ءاضقنا و  رد  نکل  هتشاد  ملع  هدع  رادقم  هب  هتسنادیم و  ار  مکح  لئاس  هکنیا  - 1

. تسا هدوب  لهاج  تسا  رهط  هس  هک  هّدع  نامز  رادقم  هب  الصا  هکنیا  - 2
رب هوالع  تسا ، هیعوضوم  ههبـش  هب  طوبرم  هک  ارچ  تسا  جراخ  ام  ثحب  لـحم  زا  لوا  تروص  دـشاب  دارم  لوا  تروص  رگا  زین  اـجنیا  رد 

. دشابیم نز  زا  بانتجا  هّدع و  ءاقب  باحصتسا  نآ  مکح  زین  تروص  نیا  رد  هکنیا 
ار مکح  لـصا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  هک  هدوـب  نیا  شاهفیظو  لـئاس  اذـل  تسا و  هّیمکح  ههبـش  هب  طوـبرم  دـشاب  دارم  مّود  تروـص  رگا  و 

. دیسرپیم ار  هّدع  رادقم  ترضح  زا  دومنیم و  راسفتسا 
ّقح دیامنن ، لصاح  زاوج  هب  عطق  هک  ینامز  ات  هدوبن و  روذـعم  رما  نیا  رد  ءاهقف  مامت  عامجا  هب  هدومن  یهاتوک  هلئـسم  نیا  رد  نوچ  نکل 

. دیامن جاودزا  نز  نآ  اب  درادن 
( روذعم  ) هملک نیاربانب  دوش . هذخاؤم  دیامن  جاودزا  دقع و  هب  مادقا  رگا  هک  دراد  ءاضتقا  نآ  ماکحا  بیترت  هّدـع و  ءاقب  باحـصتسا  هکلب 
ار لمع  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دوشیمن ، هذخاؤم  تسا و  روذـعم  مارح  باکترا  رد  صخـش  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تیاور  رد 

. دوشیمن يدبا  مارح  يو  رب  نز  هداد ، ماجنا  لهج  لاح  رد 
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؟ تسیچ خلا ) معن ...  هلوق  دعب  مالّسلا  هیلع  هلوق  اضیا  هل  دهشی  و   ) رد بلطم  لصاح 
ات وا  ندوبن  بقاعم  هن  تسا ، هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  دقع  زاوج  اهنت  دقاع ، ندوب  روذـعم )  ) زا دارم  هک : اعّدا  نیا  رب  تسا  دـهاش  کی  ندروآ 

: هک تسا  نیا  هاوگ  نآ  دینک و  لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  تئارب  تابثا  رد  دیناوتب  امش 
عوضوم هب  لهج  هک  شرگید  تلاهج  نآ  هب  تبسن  دقاع  ایآ  دومن ؛ لاؤس  هک  لئاس  هب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

144 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا روذعم  وا  ندرک  دقع  رد  يو  نز ، هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  هلب  دندومرف : تسا  روذعم  هدوب 

؟ تسیچ خلا ) صحفلا ...  بوجول  ةّدعلا  لصاب  لهجلا  عم  اذک  و   ) رد بلطم  لصاح 
حالطـصا رد  دنک و  ربص  رهط  هس  دیاب  قالط  زا  سپ  نز  هک  دنادن  ینعی : دشاب  لهاج  هّدع  لصا  هب  درم  رگا  هک : تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا 

رـصقم لهاج  ار  وا  دیاب  اذل  تسا و  مکح  هب  لهج  شلهج  دیامن ، جاودزا  تسا  هّدع  لاح  رد  هک  ینز  اب  یلهج  نینچ  اب  و  دراد ، هگن  هّدع 
بقاعم هدیـسرپن  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  مکح  صخـش  نیا  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  مزال  یلهاج  ره  رب  ماکحا  يریگیپ  هک  ارچ  تسناد ،

. تسا
هرابود ار  دقع  هّدع  ءاضقنا  زا  سپ  تسا  مزال  تسا و  هدوبن  حیحـص  هتخاس  عقاو  هک  يدقع  ریثأتلا ، مدع  لصا  ياضتقم  هب  رگید  فرط  زا 

. دیامن يراج 
؟ دیراد تیاور  نیا  دروم  رد  لئاس  نیا  نایصع  ندوب و  رّصقم  رب  يدیؤم  هچ 

نیا هب  لهج  اذل  تسا و  ناناملـسم  نایم  جئار  ماکحا  زا  مایا  نآ  رد  شدقع  زاوج  مدع  هّدـتعم و  نز  رب  هّدـع  نتـشادهگن  هک  ار  دـیؤم  نیا 
. تسا نآ  زا  شسرپ  يریگیپ و  رد  لئاس  ریصقت  رب  يزراب  فشاک  دوخ  مکح 

؟ تسیچ خلا ) القاع ...  ناک  نا  اکاش و  اتفتلم  ناک  نا  اذه   ) زا دارم 
نیا هب  تبسن  لئاس  هک  دوب  ضرف  نیاربانب  دیدرگ  رکذ  هک  یماکحا  دش و  ریرقت  روبزم  ثیدح  اب  هطبار  رد  هک  یقوقش  نیا  هک : تسا  نیا 

دقتعم ای  لفاغ و  ار  يو  رگا  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  هّجوت  تافتلا و  زین  دوخ  لهج  هب  لاحنیعرد  یلو  دشاب ، هدوب  كاش  ای  لهاج و  ماکحا 
زین يرابخا  هکنیا  هچ  دـشابیمن . طایتحا  رب  رداق  یـسک  نینچ  هک  ارچ  تسا  جراـخ  تئارب  ثحب  زا  مینادـب ، هّدـع  لاـح  رد  دـقع  زاوج  هب 

. دنیامن لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  دنناوتیمن  تئارب  تابثا  رد  نیدهتجم  سپ : دننادیمن . مزال  وا  رب  ار  طایتحا 
؟ تسیچ خلا ) ردقی ....  هنال و ال  مالّسلا  هیلع  هلوقب  میرحتلاب  لهاجلا  ۀیروذعم  لیلعت  لمحی  هیلع  و   ) زا ضرغ  بلطم و  لصاح 

. دومن لفاغ  رب  لمح  ثیدح ، رد  ار  کلذ ) هیلع  مّرح  هّللا  ناب  ۀلاهجلا   ) ترابع ناوتیم  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ لمح  نیا  دیؤم  هاوگ و 

. طایتحالا یلع  اهعم  ردقی  ّهنال ال  هک : تسا  هدومرف  هدروآ و  ترابع  نیمه  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یلیلعت 
. تسا طایتحا  رب  رداق  تلفغ  مدع  تروص  رد  هک  تسا  نیا  شموهفم 

؟ دراد قالطا  طایتحا  رب  تردق  مدع  نیا  ایآ 
. ریخ هتشاد ، لهج  ود  تیاور  دروم  رد  لئاس  هکنیا  هب  هجوت  اب 

. دومن تلفغ  رب  لمح  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  هّدع  تلاح  رد  نز  نآ  اب  شجاودزا  تمرح  هب  لهج  ینعی : مکح  هب  لهج  یکی  - 1
145 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا كاش  تفتلم  درف  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  عوضوم  هب  لهج  هک  هن  ای  تسا  هّدع  رد  نز  هکنیا  هب  لهج  یکی  - 2
هجوتم هک  تسا  یلاکـشا  کیکفت  نیا  هن و  يرگید  رد  طایتحا و  رب  رداق  یکی  رد  دـناکیکفت  لباق  رگیدـکی  زا  تلاـهج  ود  یتقو  لاـح 

. تسا تیاور 
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؟ تسا ياهلئسم  هچ  هب  عجار  لفاغلا ) یلع  هلمح  زوجی  الف   ) رد ریمض 
. دومن لمح  لفاغ  رب  ناوتیمن  ار  مکح  هب  لهج  هک  انعم  نیدب  تسا ، عجار  مکح  رد  لهج  هب 

؟ دیسیونب رتهداس  ناسل  هب  ار  فیرش  ثیدح  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک 
. دنرادن هذخاؤم  کیچیه  عوضوم و  هب  لهاج  مه  مکح و  هب  لهاج  مه  ثیدح  نیا  ساسا  رب  - 1

. تسا مکح  هب  لهاج  دنادیمن  ار  تایناخد  لامعتسا  تمرح  هک  یسک  - 2
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  و  دشاب ، هدوب  مارح  عقاو  رد  لمع  نیا  دنچره  تسا  روذعم  نوتوت  براش  سپ 

؟ تسیچ لالدتسا  نیا  هب  خیش  خساپ 
تـسا يدـقع  نینچ  یعـضو  مکح  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  ثیدـح  لیذ  ردـص و  رد  باوج  لاؤس و  نیا  هک : تسا  نیا 

لهج ای  دشاب  طیسب  لهج  تلاهج  زا  دارم  هکنیا  زا  معا  هن ، ای  دراد  رثا  جاودزا  يدبا  تمرح  رد  دقع  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  زا  لاؤس  ینعی :
؟ هن ای  دشاب  روذعم  یفیلکت  مکح  هیحان  زا  هکنیا  زا  معا  بکرم و 

، تسا لالح  جاودزا  نیا  هک  درکیم  رکف  ای  هدوب و  لفاغ  هلئـسم  زا  یلک  هب  ای  ینعی : تسا  بکرم  لـهج  هب  لـهاج  اـی  ضحم  لـفاغ  دارم 
. دوب مارح  عقاو  رد  هچرگا  درک  جاودزا  سپ 

؟ هن ای  تسا  روذعم  يدرف  نینچ  ایآ 
. تسا روذعم  دشاب  رصاق  رگا  نکل  تسین  روذعم  دشاب ، رّصقم  رگا 

؟ تسیچ تسا ، بکرم  لهج  اجنیا  رد  لهج  زا  دارم  هکنیا  رب  ناتلیلد 
. طایتحالا یلع  اهعم  ردقی  ّهنال ال  هک  تسا  ماما  هدومرف  نیا 

. کش طیسب و  لهج  هن  تسا و  بکرم  لهج  تسین  نکمم  طایتحا  نآ  دوجو  اب  هک  یلهج  نآ  کشالب 
رگا لاح  تسا . بکرم  لهج  ياـنعم  هب  تلاـهج  اـجنیا  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  هّیمکح  ههبـش  اـم  دوصقم  هک  اریز  عقی ، مل  دـصق  اـم  سپ :

. دشاب روذعم  زین  ام  ثحب  دروم  طیسب  لهاج  هک  تسین  نآ  لیلد  دشاب  روذعم  بکرم  لهج  هب  لهاج 
؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  هب  عوضوم ) هب  لهج   ) هّدع رد  کش 

: تروص هس 
146 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يرپس رظن  دروم  نز  نآ  رد  رهط  تدـم  ایآ  هک  دراد  کـش  نکل  دراد ، ملع  رهط  هس  ینعی : نآ  رادـقم  مالـسا و  رظن  زا  هّدـع  لـصا  هب  - 1
: یّکش نینچ  هن ؟ ای  هدش 

هیعوضوم تاهبش  رد  تیروذعم  رب  ثیدح  نوچ  تسا و  جراخ  ام  ثحب  زا  تسا ، هیمکح  ههبش  هیف  نحن  ام  نوچ  تسا و  هیعوضوم  الوا :
. تسین هیمیرحت  تاهبش  رد  تیروذعم  رب  تلالد  مزلتسم  دنکیم ، تلالد 

بقاعم تسین و  تیروذعم  ياج  زین  ههبـش  نیا  رد  ار ، هدع  ءاقب  دنک  باحـصتسا  دناوتیم  هّدـع  ءاضقنا  رد  کش  ماگنه  هک  اجنآ  زا  ایناث :
. تسا

. درادن بولطم  رب  تلالد  زین  اجنیا  رد  ثیدح  دشابیمن و  زیاج  جیوزت  هجیتن : رد 
هیمکح ههبش  ياههبـش  کش و  نینچ  رهط ؟ هس  ای  تسا  رهط  ود  ایآ  هک  دنادیمن  ار  نآ  رادقم  نکل  دراد  ملع  مالـسا  رد  هّدع  لصا  هب  - 2
بقاعم هدوبن و  روذعم  قافتالاب ، هن ؟ ای  تسا  روذعم  اجنیا  رد  كاش  ایآ  هکنیا  اما  تسا و  عراش  مکح  هب  رادـقم  نیا  نییعت  هک  ارچ  تسا ،

: هکنوچ ارچ ؟ دشابیم 
. تسین روذعم  رّصقم  تسا و  رّصقم  سپ  هدرکن  لاؤس  یلو  هدوب  ماما  زا  لاؤس  رب  رداق  الوا :
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تروص رد  ینعی : دوشیم  راـب  نآرب  هّدـع  ماـکحا  اذـل  نآ و  زا  ار  نز  جورخ  مدـع  هّدـع و  ءاـقب  دـنکیم  باحـصتسا  زین  اـجنیا  رد  اـیناث :
. دوشیم هذخاؤم  هدوبن و  روذعم  باکترا 

. یفیلکت مکح  هن  تسا و  یعضو  مکح  ثیح  زا  تیروذعم  تیروذعم ، زا  دارم  هجیتن : رد 
دروم نیا  رد  یمکح  مالـسا  رد  ایآ  هکنیا  رد  دراد  کش  ینعی : تسا  لهاج  هن  ای  تسه  ياهّدـع  مالـسا  رد  ایآ  هکنیا  مازلا و  لـصا  هب  - 3

. دنک يراج  ار  تئارب  دناوتیمن  هدوبن و  روذعم  زین  اجنیا  رد  نکل  تسا . هّیمکح  ههبش  ههبش ، مه  زاب  سپ  هن ؟ ای  تسه 
: هکنوچ ارچ ؟

. دنادیمن ار  نآ  هک  تسا  یسک  ریصقت  رب  لیلد  تسا و  تما  نایم  تاروهشم  زا  هلئسم  نیا  هکنیا  هژیوهب  دسرپب  هک : تسا  نیا  هفیظو  الوا :
. دوشیم يراج  ریثأتلا  مدع  ۀلاصا  هن ؟ ای  دوشیم  تیجوز  بجوم  هتشاد و  رثا  يدقع  نینچ  ایآ  هک  مینکیم  کش  یتقو  ایناث :

. دشاب یعضو  مکح  ثیح  زا  تیروذعم  دیاب  تیروذعم  زا  دارم  سپ  دنامیمن . یقاب  تیروذعم  يارب  یهجو  فیلکت  هیحان  زا  هجیتن : رد 
؟ تسا تسرد  تروص  هچ  رد  قوف  بلاطم 

. دشاب کش  طیسب و  لهج  هّدع ، هب  لهاج  زا  دارم  هک  یتروص  رد  خیش  رظن  هب 
؟ دروآ مکح  هب  لهج  هیاپ  رب  ناوتیمن  ار  قوف  ثحابم  ارچ 

147 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا مالک  موهفم  لاح  تسین ، طایتحا  رب  رداق  مکح  هب  لهج  رد  اهنت  لهاج  هکنیا : هب  دـناهدروآ  لـیلعت  ترـضح  مکح ، هب  لـهج  رد  اریز 

. ضحم تلفغ  بکرم و  لهج  اب  هن  تسا  قبطنم  کش  اب  انعم  نیا  لاح  تسه  طایتحا  رب  رداق  عوضوم  هب  لهج  هب  لهاج  هک : تسا 
؟ تفگ دیاب  هچ  دشاب  ضحم  لفاغ  ای  بکرم و  لهج  نامه  هّدع  هب  لهاج  زا  دارم  رگا 

، تسا طاـیتحا  رب  رداـق  هک  تسا  يدروم  مکح و  رد  کـش  هک  اـم  ثحب  لـحم  زا  تسا  طاـیتحا  رب  رداـق  کـش  نیا  رد  نوچ  مییوگیم :
. تسا جراخ 

هب لهج  مییامن و  کیکفت  ثیدح  رد  عوضوم  هب  لهج  مکح و  هب  لهج  نایم  هک  دیآیم  مزال  قوف  تانایب  ساسا  رب  هک  دوش  لاکشا  رگا 
دراد تلالد  ثیدـح  قایـس  هکنآ  لاح  مینک و  ظاحل  کش  طیـسب و  لهج  ار  عوضوم  هب  لهج  میریگب و  تلفغ  اب  بکرم  لـهج  ار  مکح 

؟ دهدیم یخساپ  هچ  خیش  دراد  انعم  کی  دروم  ود  ره  رد  لهج  هک 
: نکل طیسب . هچ  دشاب  بکرم  هچ  تسا  دارم  عقاو  هب  لهج  قلطم  ینعی : تسا  معالا  ینعملاب  عضوم  ود  ره  رد  تلاهج  زا  دارم  دیوگیم :
. دوریم يروهشم  مکح  نینچ  زا  ندیسرپ  لابند  هب  هک  دشاب  تفتلم  رگا  هکنوچ  لفاغ ،) ای   ) تسا بکرم  لهج  ابلاغ  مکح  هب  لهج  - 1
نیا دـننکیم و  یـسررب  تقد و  نز  تایـصوصخ  رد  جاودزا  ماگنه  مدرم  فرع  رد  هک  ارچ  تسا ، طیـسب  لهج  ابلاغ  هّدـع  هب  لهج  و  - 2

؟ هن ای  تسا  هّدع  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  کش  دروم  هچنآ  یهتنم  تسا ، نآ  هجوتم  ناهذا  هک  تسا  ياهلئسم  هلئسم 
؟ تسا هّدع  مادک  اهتّدع )...  یف  ةأرما  جّوزت  نمیف   ) رد هّدع  زا  دارم 

ساسا رب  لطاب و  قالط  نز ، هب  عوجر  تروص  رد  درم  هک  یعجر  هّدع  ینعی :  ) قالط هّدع  رد  ار  ینز  یـسک  رگا  ینعی : تسا  یعجر  هّدـع 
. تسا رادرهوش  نز  هلزنم  هب  هک  ارچ  ددرگیم ، يدبا  مارح  يو  رب  دروآرد  دوخ  دقع  هب  دنتسه ،) رهوش  نز و  یلبق  دقع  نآ 

؟ تسیچ خلا ) هیلع ...  مرح  هّللا  ناب  ۀلاهجلا   ) ترابع زا  دارم 
. تسا عوضوم  هب  لهج  هن  ای  تسه  هّدع  رد  نز  هکنیا  هب  لهج  هچنانچ  تسا ، مکح  هب  لهج  دارم 

؟ تسیچ قوف  زارف  زا  لبق  ترابع  رد  ّتینوها  هجو 
. تسین طایتحا  رب  رداق  یلهج  نینچ  اب  درم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  تردق  مدع  تهج 
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. تسا ربخیب  لفاغ و  مکح  زا  اساسا  هک : تسا  نیا 
148 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ طایتحا  رد  تردق  مدع  دیق  هجیتن 
. دومن تلفغ  رب  لمح  ار  مکح  رد  لهج  ناوتیم  روبزم  دیق  هطساو  هب 

؟ ۀّیمکح ۀهبش  وهف  دندومرف : ةّدعلا ) رادقم  یف  کّشلا  ناک  ول   ) ترابع رد  ارچ 
نییعت ماما  هب  عوجر  اب  زج  تسا و  عراش  فیاظو  نوئـش و  زا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  تسا  رهط  هس  هک  هّدع  رادقم  هب  لهج  ههبـش و  عفر  نوچ 

. تسین نکمم  نآ 
؟ تسیچ ةّدعلا )...  لصاب  لهجلا  عم  اذک  و   ) ترابع زا  دارم 

: هک تسا  نیا 
نوچ تسا  بقاعم  يو  و  تسا ، هیمکح  ههبـش  ههبـش ، مه  زاب  دشاب ، هدوب  لهاج  نآ  موزل  مالـسا و  رد  هّدع  لصا  هب  لئاس  هک  یتروص  رد 

. تسا رّصقم  اذل  دیسرپن و  دنک ، ههبش  عفر  دوخ  زا  دسرپب و  تسناوتیم 
؟ تسیچ ریدقت )....  لک  یلع  ۀیاوّرلا  یلع  دری  لاکشا  ّهنا  ّالا   ) رد خیش  دارم  لصاح 

يریدقت ود  زا  کیره  رد  هک  تسا  یلاکشا  مزلتسم  ثیدح ، رد  هدراو  لیلعت  هطـساو  هب  تمرح ، هب  لهاج  نداد  صیـصخت  هک : تسا  نیا 
. تسا دراو  تیاور  هب  تشذگ  هک 

؟ تسیچ صیصخت  نیا  رثا  رد  تیاور  رب  هدراو  لاکشا 
: تسا لاکشا  ود  تقیقح  رد 

نیا يارب  یهجو  رگید  دوـش ، لـمح  کـش  رب  عـضوم  ود  ره  رد  لـهج  میهد و  صاـصتخا  فرطود  زا  یکی  هب  ار  هکرتـشم  ّتلع  رگا  - 1
: ینعی درادن . دوجو  صیصخت 

فرط ود  زا  یکی  هب  هکرتشم  ّتلع  نآ  مه  زاب  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  مینک  تلفغ  رب  لـمح  عضوم  ود  ره  رد  ار  لـهج  رگا  هک  روطناـمه 
. تسا مکح  هب  لهاج  نامه  هک  دنک  ادیپ  صاصتخا 

ود نیا  کیکفت  مینادـب ، تفتلم  كاش  ار ، عوضوم  هب  لـهاج  مینک و  تلفغ  رب  لـمح  مکح ، هب  لـهاج  اـب  هطبار  رد  اـهنت  ار  لـهج  رگا  و 
. دیآ مزال  رگیدکی  زا  لهج ) )

. تسا تیاور  هّجوتم  لاکشا  ریدقت  لک  یلع  هجیتن : رد 
. تسا تیاور  هّجوتم  لاکشا  تروص  ود  ره  رد  هّیمکح  ههبش  رب  هچ  مینک و  لمح  هیعوضوم  ههبش  رب  ار  تلاهج  هچ  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ هعفد ) یف  هیف و  ربدتف   ) ترابع زا  دارم 
. تشذگ البق  هک  تالاکشا  نیا  عفد  رد  مه  نک و  رکف  دش  رکذ  هک  یتالاکشا  رد  مه  هک : تسا  نیا 

149 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: مالّسلا هیلع  هلوقب  يرکّذلا  یف  دیهّشلا  نم  اذخا  بلطملا  یلع  ّلدتسی  دق  و  - 1 نتم :

[52 .] هعدتف هنیعب  هنم  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک 
: ۀیفاولا حرش  یف  امک  لالدتسالا  بیرقت  و 

ّلحلاب و فصّتی  فّلکملا و  لعف  هب  ّقلعتی  اّمم  نیع  ّلک  اذـک  ۀـمرحلا و  ّلحلاب و  فصّتت  یّتلا  لاعفالا  نم  لعف  ّلک  ّنا  ثیدـحلا : ینعم  نا 
. لالح وهف  ۀمرحلا  ّلحلا و  نم  هب  ّصاخلا  مکحلا  ملعی  مل  اذا  ۀمرحلا 

مارح وا  هیف  مارح  لالح ال  ّهنا  ملع  ام  فّلکملا و  لعف  اهب  ّقلعتی  یّتلا ال  نایعالا  ۀّیرارطـضالا و  لاعفالا  نم  اعیمج  امهب  فصّتی  ام ال  جرخف 
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. هیف لالح  ال 
نال المتحم  ناک  همکح و  هبتشا  ام  ّنا  لصاحلا  راصف  هابتشالا  هیف  ام  نایب  عم  وه  لب  زارتحالا ، دّرجم  فصولا  رکذ  نم  ضرغلا  سیل  و  - 2

هنمـض یف  هقّقحت  وا  هتحت  هجرادـناب  ملعلا  ضرف  ول  ثیحب  هتحت  وا  هقوف  یّلک  مکح  ملع  ءاوس  لالح  وهف  امارح  نوکی  نال  الالح و  نوکی 
ما ال. مکح  ملعل 
. يرخا ةرابعب  و 

امهنم نّیعملا  يردت  نییعّتلا و ال  یلع  امهدحاب ال  هیلع  مکحت  نیذه و  یلا  همّسقت  ّکنا  ینعمب  كدنع  مارحلا  لالحلا و  هیف  ءیش  ّلک  ّنا 
. لالح کل  وهف 

مل نإ  ریمحلا  محل  یلع  نتّتلا و  برش  یلع  ۀتیملا و  یّکذملل و  لمتحملا  قوّسلا  نم  يرتشملا  مّحللا  لثم  یلع  ۀقداص  ۀیاوّرلا  ذئنیح : لاقیف 
نیمکحل امسقم  هلعجن  نا  انل  زوجی  ّهنا  ینعمب  اندنع  مارح  لالح و  هیف  ءیـش  ّهنا  امهنم  ّلک  یلع  قدصی  ّهنال  هیف ، انککـش  هحوضوب و  لقن 

: لوقنف
ّنا یف  تکرتشا  امارح و  اهـضعب  ـالالح و  اهفانـصا  اـهعاونا و  ضعب  نوکی  یّتلا  لاـعفالا  ۀـلمج  نم  نوکی  ّهنا  مارح و  اـّما  لـالح و  اـّما  وه 

. یهتنا [ 53] مولعم ریغ  اهب  ّقلعتملا  یعرّشلا  مکحلا 
150 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لالح هیف  ءیش  لک   ) فیرش ثیدح  هب  يرکذ  باتک  رد  هّللا  همحر  دیهش  زا  تیعبت  هب  تئارب )  ) بلطم نیا  تابثا  رد  یهاگ  و  - 1 همجرت :
. تسا هدش  لالدتسا  هعدتف ) هنیعب ، هنم  مارحلا  فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  مارح  و 

: هک تسا  نیا  هدمآ  ردص ) دیس   ) هیفاو حرش  باتک  رد  هک  روطنآ  فیرش  ثیدح  هب  لالدتسا  نیا  بیرقت 
رارق فّلکم  لعف  ّقلعتم  هک  نایعا  زا  ینیع  ره  زین  تسا و  مارح  لـالح و  هب  فصّتم  هک  لاـعفا  زا  یلعف  ره  : ) زا تستراـبع  ثیدـح  ياـنعم 

اذل تسا . لالح  نآ  سپ  دـشابن ، مولعم  شتمرح ) ّتیلح و  ینعی :  ) نآ هب  ّصاخ  مکح  یتقو  تسا ، فوصوم  تمرح  ّتیلح و  هب  هتفرگ و 
فّلکم لعف  قلعتم  اـساسا  هک  یتاوذ  ناـیعا و  يرارطـضا و  لاـعفا  لـثم  دوشیمن ، مارح ) لـالح و  ینعی :  ) ود ره  هب  فصّتم  هک  یعوضوم 

. تسا جراخ  ثیدح  دروم  زا  هتشادن ، لالح  هدوب و  مارح  ای  هتشادن  مارح  هدوب و  لالح  طقف  هک  یئایشا  زین  دنریگیمن و  رارق 

لالدتسا هلابند 

تسا یعوضوم )  ) يزیچ نایب  دارم  زارتحا ، رب  هوالع  هکلب  تسین ، زارتحا  فرـص  دّرجم و  مارح ) لالح و  هیف   ) فصو رکذ  زا  ضرغ  و  - 2
. دوشیم داجیا  هابتشا  کش و  نآ  رد  هک 

( عرـش رظن  زا   ) نآ سپ  مارح ، اـی  دـشاب و  لـالح  دراد  ناـکما  تسا و  كوکـشم  شمکح  هچنآ  هک : دـش  نیا  تیاور ) زا   ) لـصاح سپ :
هبتـشا ام   ) نآ جاردـنا  هب  ملع  هک  دوش  ضرف  رگا  هک  يوحن  هب  دـشاب ، مولعم  نآ  تحت  ای  قوف و  یّلک ، مکح  هکنیا ، زا  معا  تسا . لـالح 
هیمکح ههبـش  ات   ) هن ای  تسا  مولعم  ام  دزن  شمکح  دـشاب ، مولعم  یّلک ، نمـض  رد  همکح ) هبتـشا  ام   ) نآ قّقحت  هب  اـی  یّلک  تحت  همکح )

(. ریمح محل  لثم : دشاب 
و مارح ) لالح و   ) ود نیا  هب  ار  نآ  ییامن  میسقت  امش  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، هتشاد  مارح  لالح و  امـش  دزن  هک  یئیـش  ره  رگید : ترابع  هب 

لـالح امـش  يارب  سپ : ینادـن ، صخـشم  روط  هب  ار  ود  نآ  زا  کیچـیه  تیلح  تمرح و  ینک و  مکح  نّیعم  ریغ  روطب  ود  نآ  زا  یکی  رب 
هتیم یّکذـم و  هک  رازاـب  زا  هدـش  يرادـیرخ  تشوگ  لـثم : رب  تیاور ، هک  دوشیم  هتفگ  ثیدـح ) زا  اـنعم  نیا  اـب   ) تروـص نیا  رد  تسا 

قداـص مینک ، کـش  نآ  رد  میـشابن و  لـئاق  شمکح  حوـضو  هب  رگا  غـالا ، تشوـگ  رب  زین  نوـتوت و  برـش  رب  تـسا و  لـمتحم  شندوـب 
ام يارب  هک  انعم  نیدب  دراد  دوجو  مارح  لالح و  نآ  رد  ام  دزن  مییوگب  هک  دنکیم  قدص  تاعوضوم  نیا  زا  کیره  رب  هک  اریز  دشابیم ،
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: مییوگب میهد و  رارق  مسقنم  تمرح ) تیلح و   ) مکح ود  نیا  يارب  ار  اهنآ  هک  تسا  زیاج 
رگید یـضعب  لالح و  اهنآ  عاونا  زا  یخرب  هک  تسا  یلاعفا  هلمج  زا  مادـکره  رگید  ریبعت  هب  مارح و  ای  هدوب و  لالح  اـی  اـهنیا  زا  کـیره 
مامت لالدتـسا  بیرقت  دـنکرتشم - مه  اب  تسا  كوکـشم  لوهجم و  اهنآ  هب  ّقلعتم  یعرـش  مکح  هک  تهج  نیا  رد  مامت  دـشابیم و  مارح 

. دش
151 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ریامض عجرم  لئاسملا  حیرشت 

هراشا

تمرح تیلح و  امهب - فصتی  ام ال 
ءیش لک  هنم - مارحلا  فرعت 

هبتشم هتحت - هقوف و  یّلک  مکح 
یّلک هبتشا و  ام  هنمض - یف  هققحت 

ریمحلا محل  هحوضوب -
هناگهس هلثما  اهنم - لک  یلع 

ءیش لالح -...  اّما  وه  رد  ریمض  عجرم 
فانصا عاونا و  امارح - اهضعب  و 

نیع یلک  هب - صاخلا  مکحلا  ملعی  مل 
زارتحالا نایب - عم  وه  لب  رد  ریمض  عجرم 

یّلک همکح و  هبتشا  ام  هتحت - هجاردناب 
هبتشا ام  همکح - ملعل 

ریمحلا محل  هیف - انککش 
مارحلا لالح و  هیف  ءیش  هلعجی - نا 

لاعفا اهفانصا - اهعاونا و 
لاعفا یه -)  ) تکرتشا

؟ تسا یسک  هچ  لدتسی ) دق   ) رد لدتسم  زا  دارم 
تابثا رب  یفاک  باتک  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هّللا  دبع  هحیحص  هب  هیفاو  باتک  رد  هک  تسا  ینوت  لضاف  موحرم  - 1

. تسا هدرک  لالدتسا  هیودب ، تاهبش  رد  تئارب 
. تسا هدرک  ریرقت  تیبثت و  ار  ینوت  بانج  لالدتسا  هیفاو  حرش  رد  ردص  دیس  نینچمه  - 2

. تسا هدومن  ریرقت  ار  لالدتسا  نیا  فلتخم  هوجو  زا  لوصالا  جهانم  رد  یقارن  لضاف  موحرم  زین  و  - 3
؟ تسیچ ینوت  بانج  رظن  زا  ثیدح  يانعم 

هب فصّتم  یهاگ  تمرح و  هب  فصّتم  یهاگ  هک  دـنریگ  رارق  فّلکم  لعف  ّقلعتم  هک  ناـیعا  زا  ینیع  ره  لاـعفا و  زا  یلعف  ره  هک  تسا  نیا 
. تسا ّتیلح  هب  موکحم  دشابن ، مولعم  تمرح ) تیلح و  ینعی :  ) ود نیا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دوشیم ، ّتیلح 
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؟ تسا هنوگچ  روبزم  هحیحص  هب  لالدتسا  بیرقت 
تمرح تیلح و  تفـص  ود  زا  کیره  هب  فاصتا  لامتحا  هک  دشاب  یعوضوم  دیاب  ثیدح  دروم  ثیدح ، يانعم  هب  هجوت  اب  هک : تسا  نیا 

. دوشیمن اهنآ  لماش  هحیحص  جراخ و  هحیحص  نیا  دروم  زا  عوضوم  ود  اذل  دشاب . هتشاد  ار 
، تسد شاعترا  لثم : دنـشاب . تمرح  ّتیلح و  هب  فاصتا  لباق  ات  دـنوشیمن ، عقاو  فّلکم  لـعف  ّقلعتم  هک  یناـیعا  يرارطـضا و  لاـعفا  - 1

: لثم دنايرایتخا و  ریغ  لاعفا  زا  هک  قورع  رد  نوخ  نایرج  بلق ، نابرض 
دنشابیم حابم  زیاج و  کشالب  يرارطضا  لاعفا  هکنآ  هچ  دنتسین . نیفلکم  لاعفا  زا  یلعف  قلعتم  هک  جوجأم و ...  جوجأی و  دس  فاق ، هوک 

. دناجراخ فیلکت  دروم  زا  اهنآ  زا  فّلکم  ءالتبا  مدع  لیلد  هب  زین  روکذم  نایعا  و 
152 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای هکلب  دنتـسین ، نیلاـمتحا  وذ  دّدرم و  هدوـب و  عوـطقم  ینعی : دنتـسه . ّتیلح  تمرح و  زا  یکی  هب  فـصتم  اـنّیعم  هـک  یناـیعا  لاـعفا و  - 2
دوخ لاعفا و  رد  لخ  برـش  لثم : تسا  یعطق  اهنآ  ّتیلح  ای  نایعا و  رد  رمخ  دوخ  لاعفا و  رد  رمخ  برـش  لثم : تسا  یعطق  اهنآ  تمرح 

. دوشیم جراخ  ثیدح  دروم  زا  مارح ) لالح و  هیف   ) دیق هب  هک  نایعا  رد  بآ  دوخ  ای  لاعفا و  رد  بآ  ندروخ  ای  نایعا و  رد  ّلخ 
؟ تسیچ ثیدح  روظنم  دروم و  سپ 

لحلا نم  هب  صاخلا  مکحلا  ملعی  مل  ۀیلحلا و  ۀمرحلاب و  فصتی  نال  لباق  یتلا  نایعالا  نم  نیع  ّلک  لاعفالا و  نم  لعف  ّلک  هک : تسا  نیا 
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  لالح و  کل  وهف  ۀمرحلا  و 

؟ تسیچ خلا ) لب ....  زارتحالا ، درجم  فصولا  رکذ  نم  ضرغلا  سیل  و   ) ترابع زا  دارم 
: اذل ءیش ) لک   ) يارب تسا  تفص  مارح ) لالح و  هیف   ) ترابع هک : تسا  نیا 

نیا شموهفم  اـملاع ، ـالجر  مرکا  دـنیوگیم : هدروآ  تسا  فصو  دـقاف  هک  یعوضوم  زا  زیهرپ  زارتـحا و  روظنم  هب  ار  فصو  یهاـگ  - 1
. نک زیهرپ  لهاج  مارکا  زا  ینعی : لهاجلا  مرکت  ال  هک : تسا 

( اروکذ  ) دـیق هک  هنتخاف .» اروکذ  ادـلو  تقزر  نا  : » دـنیوگیم هدروآ  مکح  دروم  حـیقنت  عوضوم و  نایب  روظنم  هب  ار  فصو  یهاگ  و  - 2
. تسا روکذ  دنزرف  نآ  دروم  ناتخ و  عوضوم  هک : تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین ، اثانا )  ) زا زارتحا  يارب 

. تسا هنوگنیا  فیرش  ثیدح  دروم  رد  هچنانچ  دنروآیم ، تهج  ود  ره  روظنم  هب  ار  فصو  یهاگ  و  - 3
هک ینایعا  يرارطـضا و  لاعفا  لثم : درادـن ، قّقحت  نآ  رد  تفـص  نیا  هک  یعوضوم  زا  بانتجا  يارب  اهنت  مارح ،) لالح و  هیف   ) دـیق ینعی :

حقنم و ار  نآ  عوضوم  هابتـشا و  دروم  هک : تسا  نیا  دارم  زارتحا ،)  ) نآرب هوالع  هکلب  هدـشن ، هدروآ  دـنوشیمن ، عقاو  فّلکم  لعف  ّقلعتم 
نیا حـیقنت  زا  سپ  هک  تسا ، یعوضوم  هچ  تسا  ّتیلح  هب  موکحم  هک  هابتـشا  دروم  هک  دـناهدومرف  راهظا  ماما  هچنانچ  دـنیامن ، صّخـشم 

. ددرگیم يرورض  صیخشت  ّزیمت و 
؟ تسیچ فصو  فوصوم  نیا  زا  فنصم  دارم  لصاح  روکذم  يانعم  هب  هجوت  اب 

رد دـشاب ، يواسم  نآ  رد  مارح  لالح و  لاـمتحا  ود  هک  یتروص  رد  دـشاب ، لوهجم  هبتـشم و  اـم  رب  شمکح  هک  يزیچ  ره  هک : تسا  نیا 
تحت یّلک  مکح  ای  مکحلا  هبتـشم  ءیـش  قوف  یلک  مکح  هکنیا  نیب  مکح ، نیا  رد  دوشیم و  راب  نآرب  لالح  ماکحا  تسا و  لالح  رهاظ 

. هیعوضوم ای  دشاب و  هیمکح  ههبش  هک  دنکیمن  یقرف  رگید  ترابع  هب  تسین  یقرف  دشابن ، نینچ  هکنیا  ای  دشاب و  صخشم  زرحم و  نآ 
رد لخاد  هبتـشم  نیا  اضرف  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  مولعم  اـم  يارب  مکحلا  هبتـشم  ءیـش  نیا  قوف  اـم  یلک  مکح  رگا  هدـش : هتفگ  هکنیا 

؟ دیهد حیضوت  لاثم  اب  دوشیم  مکحلا  مولعم  دشاب ، یّلک  نآ  تحت 
هک ارچ  تسا ، هبتشم  ندوب  یکذم  ای  هتیم و  رظن  زا  دنکیم و  يرادیرخ  رازاب  زا  درف  هک  یتشوگ  لثملا : یف 
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نکل تسا ، هاـگآ  تسا  تمرح  هک  هتیم  یّلک  مکح  هب  مه  دـنادیم و  تسا  ّتیلح  هک  ار  یکذـم  یلک  مکح  مه  فـّلکم ، لاـثم ، نـیا  رد 
؟ هتیم ای  تسا  یّکذم  قیداصم  زا  هدرک  يرادیرخ  هک  یتشوگ  نیا  هک  دنادیمن 

ار هیرهاظ  ّتیلح  ود  ره  رد  هیعوضوم و  تاهبـش  درد  هب  مه  دروخیم و  هّیمکح  تاهبـش  درد  هب  مه  روبزم  ثیدـح  تشذـگ  هک  ینایب  اب 
. دنکیم تابثا 

شمکح دشیم ، ققحم  ود  نآ  زا  کیره  نمـض  رد  یّلک  نیا  رگا  هک  يوحن  هب  دـشاب  نشور  نود  ام  یلک  مکح  رگا )  ) دـش هتفگ  هکنیا 
؟ دینک نشور  لاثم  رکذ  اب  دوبیم ، ملسم 

هک تسا  مولعم  هبتـشم  نیا  تحت  یّلک  مکح  تسا و  یّلک  ماع و  عیام  لاح  هکرـس ، بارـش و  نایم  جراخ  رد  تسا  ددرم  هک  یعیام  لـثم :
. تسا كوکشم  دّدرم و  عیام  مکح  نکل  تسا  لالح  ّلح  مارح و  رمخ 

زین کیره  مکح  دناهتفرگ و  رارق  هتیم  تشوگ  یّکذم و  تشوگ  ینعی  یّلک  ود  نآ  تحت  رد  هک  سنج  ناونع  هب  تشوگ  قلطم  لثم : ای  و 
. لالح یّکذم  مارح و  هتیم  هک  تسا  صخشم 

قبطنم شدوخ  تحت  رد  عقاو  عوضوم  ود  زا  کیمادک  اب  دراد  ققحت  كوکشم  درف  نمض  رد  هک  تشوگ  سنج  هک  دنادیمن  فّلکم  اما 
. دشابیم ود  نآ  زا  کیمادک  زا  كوکشم  درف  ینعی : تسا ؟

يرادـیرخ تشوگ  ندوب  یّکذـم  اـی  هتیم  هب  ياهراـما  طـسوت  فّلکم  رگا  لاـح  تسا . هّیعوضوم  ههبـش  روبزم  ضرف  رد  رگید : تراـبع  هب 
. دوب دهاوخن  ّریحتم  دّدرم و  شمکح  رد  زگره  دنک ، ادیپ  ملع  هدرک 

 ..... ریمحلا و محل  تمرح  لثم : تسا  نیمه  ارجام  هّیمکح  ههبش  رد  هک  تسین  مولعم  قوف  ام  ای  نود  ام  یّلک  مکح  اساسا  هکنیا  ای  و 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  دارم 

: لثملا یف  تسا . هیمکح  ههبش  اب  هطبار  رد 
. تسا ربخیب  اسأر  نآ  ّتیلح  ای  تمرح و  لعج  زا  دراد و  کش  نآ  مکح  رد  الصا  فّلکم  هک  تایناخد  لامعتسا  - 1

. داد رارق  هیمکح  تاهبش  دراوم  زا  ار  نآ  مکح  ناوتیم  شندوب  كوکشم  ضرف  هب  هک  رامح  تشوگ  ندروخ  لثم : ای  و  - 2
راـمح تشوگ  نوتوت و  برـش  هدـش ، يرادـیرخ  تشوـگ  زا  کـیره  ّقـح  رد  ینعی : تسا ، قداـص  قوـف  لاـثم  هس  ره  رد  ثیدـح  هتکن :

: یهتنم دنتسه ، ۀیلحلا  ۀمرحلا و  لمتحم  مکح  رظن  زا  هک  دنتسه  ییاهزیچ  تفگ : ناوتیم 
. تسا یعوضوم  نآ  رد  ههبش  اذل  تسا و  یجراخ  روما  هدشهدیرخ  تشوگ  رد  ههبش  أشنم  - 1

. تسا هّیمکح  اجنیا  رد  ههبش  سپ  تسا  ّصن  مدع  ههبش  أشنم  نوچ  رامحلا  محل  نوتوت و  برش  رد  ههبش  أشنم  و  - 2
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عاجرإ میقتسی  ذإ ال  امهب ، هّلثم  ام  یلع  ریمحلا  محل  يرتشملا و  محللاک  هبتشملا ، صوصخ  وه  سیل  ءیـشلاب  دارملا  ّنأ  رهاظلا  لوقأ : نتم :
. خسنلا ضعب  یف  سیل  هنم »  » ۀظفل نکل  امهیلإ ، هنم »  » یف نیمضلا 

ذإ ال امهنیب ، ادّدرم  لعفلاب ال  هیف  نیمسقلا  دوجو  امهیلإ و  امـسقنم  هنوک  مارح » لالح و  هیف  : » مالّـسلا هیلع  هلوقب  دارملا  ّنأ  رهاظلا  اضیأ : و 
اصوصخ لّصحم . ینعم  هل  ملعی  مل  ّلدتسملا ، هرکذ  امک  نیمکحل ، امسقم  ءیـشلا  نوک  و  اجراخ . انهذ و ال  ال  الـصأ ، دیدرتلا  عم  میـسقت 

زئاج ّيرهق ال  ّیمزال  رمأ  میسقت ، دیدرت ال  ۀقیقحلا  یف  وه  يذلا  نیمکحلا ، یلإ  میسقتلا  ّنأل  کلذ ،» انل  زوجی  ّهنأ   » هّرس هّللا  سّدق  هلوق  عم 
. انل

، ۀـتیملا یّکذـملا و  نیب  كرتشملا  منغلا  محل  قلطمک  مارح ، مسق  لالح و  مسق  هیف  ّیّلک  ّلک  ّنأ  ملاعلا - هّللا  و  ینعملاف - انرکذ  اـم  یلع  و 
. هعدتف جراخلا  یف  انّیعم  مارحلا  مسقلا  فرعت  نأ  یلإ  لالح  کل  ّیّلکلا  اذهف 

مـسقلا فرعت  یّتح  لالح  کل  ّیئزجلا  کلذـف  ناروکذـملا  نامـسقلا  هعون  یف  ّیجراخ  ّیئزج  ّلـک  نا  دارملا : نوکی  مادختـسالا  یلع  و 
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. عوضوملا یف  ۀهبشلاب  ۀّصتخم  ۀیاورلاف  ریدقت : ّيأ  یلع  و  هعدتف . جراخلا  یف  ّیّلکلا  کلذ  نم  مارحلا 
ریمـضل ۀّیـضقلا و  رهاظل  فلاخم  وهف  امهل - هتیحالـص  هلامتحا و  هیف  مارحلا  لالحلا و  دوجو  نم  دارملا  ّنأ  نم  ّلدتـسملا - هرکذ  ام  اـّمأ  و 

. مادختسالا یلع  ول  و  هنم » »
ّهنأ فرعت  یّتح  لالح  کل  ءیـش  ّلک  : » يرخا ۀیاور  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  یف  امک  هنودب - مالکلا  مامت  عم  دیقلا  اذه  رکذ  ّنأ  رهاظلا : مث 

اـضیأ لدتـسملا  مالک  یف  تاروکذملا  نع  زارتحالا  ّنأ  امک  فرعت .» یتح  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  نم  ملعی  يذـلا  هابتـشالا  أشنم  نایب  مارح -»
. کلذب لصحی 

: همجرت

هیفاو حراش  هلاقم  نوماریپ  خیش  رظن  - 1

هتیم یّکذـم و  رد  هک  رازاب  زا   ) هدـش يرادـیرخ  تشوگ  لـثم : لوهجم ) دّدرم و  ینعی :  ) هبتـشم عوضوم  صوصخ  ءیـش )  ) زا دارم  ارهاـظ 
نیا هب  هنم )  ) رد يرورجم  ریمـض  عاجرا  اریز  ود  نآ  هب  هدز  لاثم  هیفاو  حراش  هچنآ  رب  انب  راـمح ، تشوگ  لـثم  زین  و  تسا ) دّدرم  شندوب 

( مارح لالح و  هیف   ) زا دارم  زین  و  هدماین . اههخسن  زا  یضعب  رد  هنم  ظفل  هکنیا  رب  هوالع  تسین ، تسرد  ریمحلا ) محل  يرتشملا و  محل   ) ود
یّلک رما  ءیـش  يا  دارم  ینعی :  ) دشاب یلعف  ءیـش  نآ  رد  مارح ) لالح و   ) مسق ود  ره  دوجو  تسا و  ود  نیا  هب  ءیـش  ندـش  مسقنم  ارهاظ 

تروـص میـسقت  الـصا  دـیدرت  اـب  هکنآ  هچ  ود ، نیا  ناـیم  دّدرم  هکنیا  هن  هبتـشم ) درف  صوـصخ  هن  تسا  نآ  تـحت  زین  هبتـشم  هـک  تـسا 
. جراخ رد  هن  نهذ و  رد  هن  دریذپیمن 
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یلع درادـن  يداـمتعا  لـباق  موـهفم  اـنعم و  هدوـمرف  ار  نآ  هـیفاو  حراـش  هکناـنچ  مارح ) لـالح و   ) مـکح ود  يارب  ءیـش  ندوـب  مـسقم  و 

دیدرت تقیقح  رد  هک  مکح  ود  هب  ءیش  میسقت  اریز  تسا ) زیاج  ام  مارح  لالح و  هب  نآ  میسقت   ) هک ناشترابع  نیا  هظحالم  اب  صوصخلا 
. ام يارب  نکمم  زیاج و  هن  يرهق  مزال و  تسا  يرما  میسقت ، هن  تسا 

خیش رظن  زا  ثیدح  يانعم  - 2

هراشا

دنفسوگ تشوگ  قلطم  لثم : تسا  مارح  یمسق  لالح و  یمـسق  نآ  رد  هک  یّلک  رما  ره  هک  تسا  نیا  انعم  سپ  میتفگ ، ام  هچنآ  رب  انب  - 2
. هتیم یّکذم و  نایم  تسا  كرتشم  هک 

. ینک كرت  ار  نآ  سپس  یبایعالطا و  صخشم  روط  هب  شمارح  مسق  هب  ات  تسا  لالح  امش  يارب  یّلک  رما  نیا  سپ :

( هنم  ) ریمض عجرم  رد  مادختسا 

: هکنیا زا  تسترابع  ثیدح  دارم  انعم و  شعجرم  هب  تبسن  هنم )  ) ریمض رد  مادختسا  رب  انب  و 
زا مارح  مسق  هب  هکنآ  ات  هدوب  لالح  روکذم  كوکـشم  یئزج  دـشاب ، لالح  مارح و  مسق  ود  شعون  رد  هک  یهبتـشم  كوکـشم و  درف  ره 

. ینک شکرت  هاگنآ  ینک ، ادیپ  عالطا  جراخ  رد  یلک  نآ 
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(. هیمکح ههبش  رد  ام  ثحب  و   ) تسا هیعوضوم  ههبش  هب  صتخم  ثیدح  هن ) ای  میوش  مادختسا  هب  لئاق  هچ   ) ریدقترههب و 

ثیدح زا  هیفاو  حراش  يانعم  هب  خیش  لاکشا  - 3

هکنآ هن  تسا  ود  نیا  يارب  نآ  ّتیحالص  لاصتا و  ءیش ، رد  مارح  لالح و  دوجو  زا  دارم  هک  دومرف  نایب  هیفاو  حراش  هک  ار  هچنآ  اما  - 3
: تفگ دیاب  دنشاب ، یلعف  نآ  رد  مسق  ود  نیا 

رکذ ارهاظ  تسین ) دامتعا  لباق  و   ) تسا فلاخم  میوش  نآ  رد  مادختسا  هب  لئاق  دنچره  هنم )  ) هملک دوجو  اب  زین  هیـضق و  رهاظ  اب  انعم  نیا 
. تسا مامت  زین  نآ  نودب  ثیدح )  ) مالک هکنیا  اب  مارح ) لالح و  هیف   ) دیق نیا 

تـسا هتکن  نیا  نایب  يارب  مارح ) ّهنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیـش  لک   ) هک تسا  هدـمآ  نینچ  يرگید  تیاور  رد  ماما  مالک  رد  هکناـنچ 
. دنک صخشم  نیعم و  ار  دوشیم  هتسناد  فرعت ) یتح  ینعی   ) ثیدح لیذ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زا  هک  ياههبش  هابتشا و  أشنم  هک 

. دوشیم لصاح  مارح ) لالح و  هیف   ) دیق نیمه  اب  هدش  رکذ  هیفاو  حراش  مالک  رد  هچنآ  زا  زارتحا  هچنانچ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ءیشلاب )...  دارملا  نا  رهاظلا   ) رد عوقو  روهظ  هجو 
. تسا ثیدح  رد  هنم )  ) هملک

؟ تسیچ هبتشملا ) صوصخ  وه  سیل   ) زا دارم 
. تسا نآ  قیداصم  زا  یکی  هبتشم  هک  تسا  یّلک  رما  نآ ، زا  دارم  هکلب  درادن ، صاصتخا  لوهجم  دّدرم و  رما  هب  هک  تسا  نیا 

؟ تسا رّوصت  لباق  تسا  یّلک  کی  تحت  هک  یقادصم  يارب  يدارفا  هچ 
ۀّیلحلا ۀمرحلا و  هبتشم  همرحلا 3 - مولعم  ۀّجحلا 2 - مولعم  درف 1 - هس 

؟ تسا رگید  مسق  ود  زا  کیمادک  تحت  هیلحلا  ۀمرحلا و  كوکشم  درف 
. دوش لصاح  شتمرح  هب  ملع  هکنآ  رگم  تسا  هّیلحلا  مولعم  تحت  ثیدح  ياضتقم  هب 

؟ تسیچ خلا ) ریمضلا ...  عاجرا  میقتسی  ذا ال   ) رد تماقتسا  مدع  هجو 
رد مارح . ای  دـنالالح و  ای  ینعی : تسا  لوهجم  ناـشمکح  هک  دنتـسه  یـصاخ  درف  ود  ریمحلا  محل  يرتشملا و  محل  درف  ود  هک  تسا  نیا 

. دشاب مسق  ود  ره  يارب  مسقم  هک  دشاب  یّلک  کی  ریمض  عجرم  دیاب  رهاظلا  یلع  تسا و  هّیضیعبت  هنم )  ) رد نم )  ) هملک هک  یلاح 
؟ تسیچ لوقا )  ) رد بلطم  لصاح 

: دومرف هک  هیفاو  حراش  هلاقم  هب  تسا  خیش  خساپ 
روبزم تشوگ  ود  زا  کـیره  هراـبرد  هک  ارچ  تسا ، قداـص  ود  ره  راـمح ، تشوـگ  و  نآ ) لـثم  و   ) هدـش يرادـیرخ  تشوـگ  رب  تیاور 

(. مارح لالح و  هیف   ) هک دنتسه  يروما  هلمج  زا  ود  نیا  زا  کیره  تفگ : ناوتیم 
؟ تسیچ روبزم  هلاقم  زا  خیش  ّدر  لصاح 

دنشاب لالح  ای  کیره  هک  تسا  نکمم  هکلب  داد ، رارق  مارح  لالح و  يارب  مسقم  ناوتیمن  ار  روکذم  مسق  ود  زا  کیچیه  هک : تسا  نیا 
. مارح ای 

، دـنادیدرت لامتحا و  وحن  هب  هکلب  دنتـسین ، راـمح  تشوگ  هدـش و  يرادـیرخ  تشوگ  رد  یلعف  مسق  ود  مارح  لـالح و  رگید : تراـبع  هب 
. درک میسقت  ود  نآ  هب  ناوتیمن  ار  رما  ود  نایم  دّدرم  ءیش  هک  تسا  یهیدب 
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؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  لیلد 
یخرب هظحالم  هب  ّتیلح  هب  شفاصتا  هکنیا  ات  دهدیم  رارق  ّیلک  رما  رد  رهاظ  ار  ءیـش  هنم ،)  ) هملک هک  ارچ  ثیدح ، رد  تسا  هنم )  ) هملک

. دشاب تسرد  دارفا  زا  رگید  یخرب  رابتعا  هب  تمرح  هب  دارفا و 
كوکشم و مارح ، قیداصم  زا  ای  دنالالح  دارفا  زا  هکنیا  رد  دارفا  زا  رگید  یخرب  هب  تبسن  رگا  نیاربانب ،

157 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میهدیم رارق  ناشلالح  دارفا  زا  هدومن و  اهنآ  ّتیلح  هب  مکح  ثیدح  ياضتقا  هب  میشاب ، دّدرم 

؟ دیوگیم هچ  لوقا )  ) لوقم رد  خیش  یّلک  روط  هب 
: ینعی تسا  ماع  ثیدح  انعم  ود  ره  يانبم  رب  هک  دنکیم  رکذ  ردص  دیس  ناسل  زا  ثیدح  يارب  انعم  ود  - 1

. دیامنیم كوکشم  درف  ّتیلح  هب  مکح  ههبش ، عون  ود  ره  رد  و  هّیعوضوم ، تاهبش  درد  هب  مه  دروخیم ، هیمکح  تاهبش  درد  هب  مه  هک 
. دش دهاوخ  نایب  هک  تسا  یتالاکشا  هب  التبم  انعم  ود  نیا  نکل 

درد هب  هدوبن و  ماع  ثیدـح  انعم  ود  نیا  ساـسا  رب  نکل  دنالاکـشا ، دـقاف  هک  دـیامرفیم  رکذ  ثیدـح  يارب  ناـشیا  دوخ  زین  اـنعم  ود  - 2
. دراد هیعوضوم  تاهبش  هب  صاصتخا  هکلب  دروخیمن ، هیمکح  تاهبش 

؟ تسیچ ثیدح  زا  ردص  دیس  لوا  يانعم 
: دروآ هک  ياهلثما  نمض  رد  لبق  ثحابم  رد  ناشیا 

. دوب هتفرگ  مکحلا  هبتشم  صوصخ  يانعم  هب  ار  ءیش  - 1
. دوب هتفرگ  نالامتحا  هیف  يانعم  هب  ار  مارح  لالح و  هیف  - 2

ود ياراد  هک  یئزج ) هچ  یّلک و  هچ  هیراـیتخا ، لاـعفا  ناـیعا و  زا  مـعا   ) یمکحلا هبتـشم  رما  ره  هـک : دوـشیم  نـیا  ثیدـح  ياـنعم  سپ :
. دشابیم هنیعب  مارحلا  ۀفرعم  ّتیلح ، نیا  تیاغ  هک  تسا  يرهاظ  لالح  امش  قح  رد  دشاب  ود  ره  تمرح ، ّتیلح و  لامتحا  ینعی : لامتحا 

؟ تسیچ روکذم  يانعم  هجیتن 
. هّیعوضوم ههبش  رد  مه  تسا ، يراج  هیمکح  ههبش  رد  مه  روبزم  ثیدح  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ تسا  دراو  روبزم  يانعم  رب  هک  یلاکشا  نیلوا 
فرعت  ) رد شیاـنعم  اذـل  تسا و  هیـضیعبت  نم »  » هک ارچ  تسا ، راـگزاسان  ثیدـح  تراـبع  رد  هنم )  ) هملک اـب  روبزم  ياـنعم  هک  تسا  نیا 

. سانشب ار  ءیش  نآ  زا  مارح  هک  تسا  نیا  هنم ) مارحلا 
: لاح

. دشاب زین  نآ  زا  لالح  هک  تسا  ییاج  رد  ءیش  نآ  زا  مارح  الوا :
ای تسا و  لـالح  عقاو  رد  اـی  هکلب  دـشاب ، مارح  شرگید  ضعب  لـالح و  نآ  ضعب  هک  تسین  هنوـگنیا  زین  مکحلا  هبتـشم  ءیـش  رد  اـیناث :

. مارح
؟ تسیچ خسنلا )...  ضعب  یف  سیل  هنم )  ) ۀظفل نکل   ) ترابع زا  دارم  سپ 

رد هنم )  ) ظفل دیامرفیم : شدوخ  لاکـشا  داهـشتسا و  فیعـضت  رد  ثیدح ، زا  ردـص  دیـس  يانعم  رب  لاکـشا  زا  سپ  خیـش  هک : تسا  نیا 
. تسا روبزم  هبتشم  ود  صوصخ  ءیش ، زا  روظنم  هک  دومن  لاکشا  هیفاو  حراش  هب  ناوتیمن  اذل  هدشن ، دراو  خسن  یخرب 

158 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ثحب  دروم  ثیدح  زا  ردص  دیس  يانعم  رب  لاکشا  نیمود 

تروص ییاج  رد  میسقت  تسا و  میسقت  ثیدح  رهاظ  هک  ارچ  دزاسیمن ، هلمج  رهاظ  اب  نالامتحا  هیف  يا  مارح ، لالح و  هیف  هک  تسا  نیا 
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: دوجوم لعفلاب  ماسقا  همه  ای  مسق و  ود  ره  هک  دریگیم 
ره هک  لهاج  اّما  ملاع و  اّما  ناسنالا  لثملا : یف  ینعی  دنـشاب  دوجوم  جراخ  رد  مسقم  نآ  ماسقا  دـیاب  دوش  ماجنا  جراخ  رد  میـسقت  رگا  - 1

. دندوجوم لعفلاب  جراخ  رد  مسق  ود 
ود ره  هک  ّيریغ  اما  یتاذ و  اّما  عنتمملا  لثملا : یف  دنشاب  دوجوم  لعفلاب  نهذ  رد  مسقم  ماسقا  دیاب  دریگ ، ماجنا  نهذ  رد  میسقت  رگا  و  - 2

. تسا تسردان  میسقت  تروص  نیا  ریغ  رد  دنراد  تیدوجوم  لعفلاب  نهذ  رد 
. مارح ای  تسا  لالح  ای  عقاو  رد  هک  تسا  هبتشم ) ای   ) دحاو ءیش  رمالا  سفن  عقاو و  امش  يانعم  قبطرب  لاح 

اب اذل  دشاب ، هتـشاد  مسق  ود  هکنیا  هن  تسا  روبزم  رما  ود  نیا  نایم  دّدرم  رگید : ترابع  هب  تسا ، مارح  لالح و  قادصم  ود  زا  یکی  ینعی :
. نهذ رد  هن  جراخ و  رد  هن  درادن ، دوجو  میسقت  يارب  ییاج  دیدرت  دوجو 

: دیتفگ هکنیا  هژیوهب  دشابیمن ، تسرد  نیمکحل  امسقم  هلعجن  دیتفگ : هک  دیس )  ) امش نایب  نیاربانب 
؟ ارچ تسین . حیحص  اعطق  امتح و  هک  هلعجن ....  نا  انل  زوجی 

انعم نیا  اذـل  زیاـج و  دـشابیم و  راـیتخا  رد  هکنیا  هن  تسا و  یمتح  يرهق و  يرما  تسا  دـیدرت  تقیقح  رد  هـک  يدنبمیـسقت  نـینچ  اریز 
. تسین حیحص 

؟ تسا ییانعم  هنوگچ  ثیدح  زا  ردص  دیس  يانعم  نیمود 
ار يرگید  يانعم  ریمـض  دوخ  زا  انعم و  کی  ریمـض  عجرم  زا  اذـل  هدومن و  هدافتـسا  ثیدـح  رد  مادختـسا  هدـعاق  زا  هک  تسا  وحن  نیا  هب 

. تسا هدومن  هدارا 
رد هکنانچ  تسا  نالامتحا  هیف  نامه  مارح  لالح و  هیف  زا  دارم  تسا و  مکحلا  هبتشم  صوصخ  يانعم  نامه  هب  ءیش  زا  دارم  هدومرف  ینعی 
رد هک  مینادرگیمرب ، هبتـشم  نآ  یّلک  هب  هکلب  مینادرگیمنرب ، هبتـشم  ءیـش  نآ  صوصخ  هب  ار  هنم  ریمـض  یهتنم ، دوب . نینچ  لّوا  يانعم 

. تسا هتفر  راک  هب  مادختسا  طقف  هنم )  ) ریمض
تـسا لالح  امـش  يارب  رهاظ  رد  تسا ، تمرح ) ّتیلح و   ) نیلامتحا وذ  هک  یمکحلا  هبتـشم  ره  هک : دوشیم  نیا  ثیدـح  يانعم  نیارباـنب 

. دیزیهرپب نآ  زا  دیسانشب و  ار  هبتشم  نآ  یلک  عون و  زا  مارح  هک  ینامز  ات  هتبلا 
نآ زا  مارح  هک  ینامز  ات  عیام  نیا  دراد  ار  ّتیلح  تمرح و  زا  کیره  لامتحا  تسا و  هبتـشم  هک  دراد  دوجو  جراخ  رد  یعیام  لـثملا : یف 
رمخ قادـصم  هک  ینادـب  یـسانشب و  ار  دـشاب ) رمخ  هک  مارح  يرگید  دـشاب و  لخ  هک  لالح  یکی  تسا  درف  ود  ياراد  هک   ) عیاملا قلطم 

. تسا لالح  تسا و 
159 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هدش  روبزم  ثیدح  زا  ردص  دیس  يانعم  نیمود  رب  هک  یلاکشا  نیلوا 
اجنیا رد  مادختسا  سپ  دوش  هدارا  زین  ریمض  زا  دوش  هدارا  عجرم  زا  هک  ییانعم  ره  دشاب و  دوخ  عجرم  عبات  ریمض  هک  تسا  نیا  لصا  الوا :

. تسا هدعاق  فالخ 
. دیدرت هن  دراد و  یلعف  میسقت  رد  روهظ  مارح  لالح و  هیف  ایناث :

لالح و مسق  ود  هبتشم  ءیش  یّلک  عون و  ماکحا ، رد  نوچ  ماکحا ، رد  هن  تسا و  حیحص  تاعوضوم  رد  روکذم  میـسقت  هک  اجنآ  زا  اثلاث :
مارح شرگید  ضعب  لالح و  نآ  ضعب  هکنیا  هن  مارح ، ای  تسا  لالح  ای  عقاو  رد  نوتوت ) قلطم  الثم   ) ءیـش کی  یّلک  هکلب  درادـن ، مارح 

. دوشیمن ماکحا  لماش  دراد و  هّیعوضوم  تاهبش  هب  صاصتخا  ثیدح  سپ  دشاب ،
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  زا  خیش  يانعم  نیلّوا 

: هک تسا  نیا 
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مکحلا هبتشم  درف  صوصخ  هن  میریگب  رظن  رد  یّلک  رما  يانعم  هب  ار  ءیش  - 1
. میریگب میسقت  يانعم  هب  زین  ار  مارح  لالح و  هیف  - 2
. میهد عاجرا  یّلک  هب  ار  هنم )  ) و هیف )  ) رد ریمض  - 3

مـسق هک  ینامز  ات  ّیلک ، نآ  مارح ، مسق  کی  تسه و  نآ  رد  لالح  مسق  کی  هک  يایلک  ره  هکنیا : زا  دوشیم  تراـبع  ثیدـح  ياـنعم 
. تسا لالح  امش  رب  يراذگب ، رانک  یسانشب و  ار  یّلک  نآ  زا  مارح 

تشوگ یّلک  اذل  تسا . هتیم  هک  مارح  مسق  دشاب 2 - یّکذم  هک  لالح  مسق  - 1 تسا : مسق  ود  ياراد  یّلک و  دنفسوگ  تشوگ  لثملایف :
يرادـیرخ رازاـب  زا  هک  یتشوگ  سپ  یّکذـم  هن  تسا و  هتیم  مسق  کـی  هک  ینک  لـصاح  نیقی  هک  يراـگزور  اـت  تسا  لـالح  دنفـسوگ 

. تسا لالح  ینکن  لصاح  نآ  مارح  هب  نیقی  ات  هتیم ، ای  تسا  یّکذم  هک  يراد  کش  دینکیم و 
؟ تسیچ ثیدح  زا  خیش  يانعم  یگژیو 

. تسا میـسقت  فالخرب  انعم  نیا  هکلب  دـشاب ، میـسقت  رد  رهاظ  ثیدـح  هکنیا  هن  دراد و  دوجو  نآ  رد  مادختـسا  لاکـشا  هن  هک : تسا  نیا 
. دباییم صاصتخا  هّیعوضوم  تاهبش  هب  ثیدح  فیرعت ، نیاربانب  یهتنم 

؟ ارچ
مسق کی  الصا  هکلب  دشاب ، مارح  یکی  لالح و  یکی  هک  درادن  مسق  ود  دشاب ) تایناخد  لامعتسا  هک   ) یّلک نآ  هّیمکح ، تاهبش  رد  اریز 

. مارح ای  تسا  لالح  ای  عقاو  رد  هک  تسا 
؟ تسیچ انعم  نیا  زا  بلطم  لصاح 

. تسا هناگیب  تسا  هیمکح  تاهبش  هک  ثحب  دروم  هلئسم  زا  روبزم  ثیدح  هک : تسا  نیا 
160 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا ییانعم  هنوگچ  ثحب  دروم  ثیدح  زا  خیش  يانعم  نیمود 

: هک تسا  وحن  نیدب 
. یّلک هن  مینک و  انعم  مکحلا  هبتشم  صوصخ  ار  ءیش  - 1

دوشیم نیا  ثیدح  يانعم  هجیتن : رد  داد  عاجرا  مکحلا  هبتشم  عون  یّلک و  هب  ار  نآ  هدش و  مادختـسا  هب  لئاق  هنم )  ) و هیف )  ) ریمـض رد  - 2
: هک

دراد دوجو  مسق  ود  دنفـسوگ ،) تشوگ  قلطم   ) نآ یّلک  عون  رد  هک  هدش ،) يرادـیرخ  رازاب  زا  هک  یتشوگ  لثم :  ) یجراخ یئزج  رما  ره 
زا یـسانشب و  ار  یّلک  نآ  زا  مارح  مسق  هک  ینامز  ات  تسا  لالح  امـش  رب  هبتـشم  یئزج  نآ  هتیم ،)  ) مارح يرگید  و  یّکذـم )  ) لالح یکی 

. تسا لالح  هدش ) يرادیرخ   ) یجراخ تشوگ  نیا  سپ  ینک ، زیهرپ  نآ 
؟ تسیچ انعم  نیا  یگژیو 

: هک تسا  نیا 
. تسا لصا  فالخ  لامعتسا  ود  ره  هک  هیف )  ) رد مه  و  هنم )  ) ریمض رد  مه  هتفر ، راک  هب  ثیدح  رد  مادختسا  ود  انعم  نیا  قبط  - 1

ود رب  زین  نآ  یّلک  دنایئزج و  هبتـشم و  هک  تسا  تاعوضوم  اب  هطبار  رد  هکنوچ  تسا  هّیعوضوم  تاهبـش  صوصخم  روبزم  ثیدـح  - 2
. تسین نینچ  ماکحا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  مسق 

. دروخیمن هّیمکح  تاهبش  درد  هب  تسا و  هّیعوضوم  تاهبش  هب  طوبرم  ثیدح  نیا  هجیتن : رد 
؟ تسیچ خلا ) هنودب ...  مالکلا  مامت  عم  دیقلا  اذه  رکذ  ّنا  رهاظلا  مث   ) ترابع زا  دارم 

يدئاز دیق  دـیق ، نیا  تسا و  مامت  زین  دـیق  نیا  نودـب  مالک  يانعم  نوچ  تسا ؛ فیرـش  ثیدـح  رد  مارح ) لالح و  هیف   ) دـیق هب  عجار  - 1
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. تسا
؟ دنراد قوف  ياعّدم  رب  یهاوگ  هچ 

. مارح ّهنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  هلمج  زا  دنتسه  مامت  دیق  نیا  نودب  هدش و  دراو  هک  يرگید  تایاور 
؟ تسیچ انعم  ّتیمامت  اب  ماما  طسوت  دیق  نیا  ندروآ  تهج  سپ 

: زا زارتحا  - 1
. دنتسین تمرح  ّتیلح و  هب  فاصتا  لباق  هک  یلاعفا  نایعا و  - 

. دنتسه ۀمرحلا  هّیلحلا و  مولعم  هک  یلاعفا  - 
. فّلکم يارب  ههبش  أشنم  نایب  - 2

161 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ههبش  أشنم  نایب  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم 

تیعـضو هک  دـش ، ثعاب  مسق  ود  نیا  دوجو  اذـل  و  تسا ، مارح  مسق  کی  لالح و  مسق  کی  ياراد  هبتـشم  نیا  عون  یّلک و  هک  تسا  نیا 
یّلک دوب و  ّتیلح  اهنت  رگا  ینعی : دراد . رارق  مسق  ود  نیا  زا  کیمادـک  تحت  رد  هک  دوش  هبتـشم  فّلکم  رب  مولعم  ریغ  درف  ای  یئزج و  نیا 

. تسا هدش  ههبش  ببس  مارح ) لالح و  هیف   ) نیا و  دشیمن ، هبتشم  فّلکم  رب  رما  مارح  یّلک  دوب و  تمرح  اهنت  رگا  ای  لالح و 
؟ دوشیم هتفرگ  نایب  نیا  زا  ياهجیتن  هچ 

. دنکیم نایب  ار  هّیعوضوم  ههبش  مکح  روبزم  تیاور  هکنیا 
يارب تیلباق  ءیـش  هک  تسا  نیا  دـیق  نیا  يانعم  تفگ : درک و  مارح ) لالح و  هیف   ) دـیق زا  هیفاو  حراش  هک  ییانعم  رب  هک  یلاکـشا  نیمود 

؟ تسیچ دوش  هداد  نآ  هرابرد  کیره  لامتحا  هتشاد و  ار  ود  نیا 
: هک تسا  نیا 

( مارح لالح و  هیف  ءیش  لک   ) ترابع سفن  هکنوچ  دراد ، یفانت  هّیـضق  رهاظ  اب  دیدرک  روبزم  دیق  زا  هیفاو ) حراش   ) امـش هک  ییانعم  الوا :
ود نآ  زا  یکی  هک  تسا  لمتحم  دراد و  ناکما  هکنیا  هن  دـشاب ، مارح  لالح و  یلعف  مسق  ود  هب  مسقنم  ءیـش  هک  دراد  اـنعم  نیا  رد  روهظ 

. تفایرد ناوتیم  لعفلاب  تروص  هب  ار  مسق  ود  دوجو  تسا ، نیفطاعتم  یلعف  عمج  يارب  هک  وا )  ) فطع فرح  زا  اریز  دشاب ،
دوجوم نآ  رد  لعفلاب  روکذـم  مسق  ود  هک  دـشاب  یّلک  رما  کی  دـیاب  ریمـض  عجرم  هک  ارچ  تسا ، فلاخم  هنم )  ) ریمـض اب  انعم  نیا  اـیناث :

؟ ارچ دنشاب ،
دّدرم مارح  لالح و  نایم  هک  یهبتشم  صوصخ  هب  ریمض  دوع  اب  ضیعبت  يانعم  هب  نم )  ) و تسا ، هّیضیعبت  هدمآ ، نآ  رـس  رب  هک  نم )  ) اریز

نیا هکنوچ  میوش ، مادختـسا  هب  لئاق  ریمـض  رد  هک  دنچره  درادن ، يراگزاس  رخ ، تشوگ  ای  رازاب و  زا  هدش  هدـیرخ  تشوگ  لثم : تسا 
. تسا رهاظ  فالخرب  لصا و  فالخرب  دوخ 

؟ تسیچ خلا ) دارملا ...  ّنا  رهاّظلا  اضیا  و   ) ترابع زا  ضرغ 
رد زین  هبتشم  درف  هک  تسا  یّلک  رما  نآ  زا  دارم  هکلب  تسین ، هبتـشم  درف  صوصخ  ءیـش )  ) زا دارم  هکنیا  رب  ینبم  مود  لیلد  رب  دراد  هراشا 

. تسا لخاد  نآ  تحت 
؟ تسیچ دیدرتلا )....  عم  مسقت  ذا ال   ) ترابع زا  دارم 

مسق ود  هب  ار  ءیش )  ) مالّسلا هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  تسین ، لالح  مارح و  نایم  دّدرم  ءیش  ءیـش ، زا  دارم  مییوگیم  یتقو  هک : تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب  تسین . راـگزاس  دـیدرت  اـب  میـسقت  نوچ  دـشاب ، هداد  رارق  دّدرم  ار  نآ  هکنیا  هن  تسا  هدومن  میـسقت  مارح  لـالح و  یلعف 

. مارح شرگید  مسق  لالح و  نآ  زا  مسق  کی  تسا ، مسق  ود  رب  تفگ  ناوتیمن  مارح  لالح و  نایم  تسا  ددرم  هک  يزیچ 
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162 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ خلا )...  نیمکحل  امسقم  ءیشلا  نوک  و   ) زا ضرغ 

میـسقت ماـقم  رد  هداد ، رارق  مسقم  ار  ءیـش  هک  تسا  زیاـج  هک  وحن  نیدـب  دومن  یلمع  ار  میـسقت  ناوتیم  ّلدتـسم  ریرقت  اـب  هک  تسا  نیا 
: مییوگب

. مارح ای  تسا  لالح  ای  ءیش 
؟ تشاد لدتسم  ریرقت  لباقم  رد  ینایب  هچ  خیش  دییامرفب  اراصتخا 

، مارح ای  تسا  لالح  ای  مییوگب : ءیش )  ) میسقت رد  هک  تسا  زیاج  دومرف  هکنیا  درادن و  يدانتسا  دامتعا و  لباق  يانعم  ناشیا  ریرقت  دومرف :
: هک ارچ  تسین  یتسرد  مالک 

. میسقت هن  تسا و  دیدرت  نامه  مارح  لالح و  هب  میسقت  الوا :
. تسا يرهق  رما  کی  نیا  هدوبن و  یفاک  نآ  نداد  رارق  میسقت  تهج  ناشیا  ریرقت  ایناث :

. تسین حیحص  اجنیا  رد  زاوج  هب  ریبعت  اذل 
؟ دشابیم هچ  ۀیضقلا )  ) زا دارم  تسیچ و  هب  عجار  ۀّیضقلا )....  رهاظل  فلاخم  وهف   ) ترابع رد  وه )  ) ریمض

. تسا مارح ) کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  لک  : ) ترابع ۀّیضقلا )  ) زا دارم  تسا و  عجار  لدتسملا  هرکذ  هب  وه 
؟ تسیچ هّیضق  نیا  رهاظ  اب  تفلاخم  هجو 

تسا حضاورپ  دنشاب و  یلعف  نآ  رد  مسق  ود  ره  هک  يوحن  هب  هدوب  مارح  لالح و  مسق  ود  هب  ءیـش  ماسقنا  هّیـضق  نیا  رهاظ  هک : تسا  نیا 
. تسین عمج  لباق  روبزم  رهاظ  اب  ود  نیا  يارب  ءیش  ّتیحالص  کیره و  دوجو  لامتحا  هک 

163 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
الف ّیلعفلا ، ماسقنالا  یف  ۀّیـضقلا  روهظ  نم  انرکذ  امب  فارتعالا  دـعب  ّلدتـسملل - [ 54] نیرـصاعملا ضعب  رـصتنا  ام  داسف  رهظی  هنم  و  نتم :

محل وه  لالح و  هیف  ءیش  ّهنإف  محللاک  هنم ، ثلاث  مسق  هبتشا  و  مارح ، لالح و  نامسق : هل  ءیـش  ضرفن  ّانأ  نم : نتتلا - برـش  لثم  لمـشی 
ّنأ داـسفلا  هجو  و  [. 55] هتمرح فرعن  یّتـح  ـالالح  راـمحلا  محل  نوـکیف  لـالح ، مسقنملا  ّیّلکلا  اذـهف  ریزنخلا ، محل  وـه  مارح و  منغلا و 

عوضوملا دییقت  و  عوضوملا ؛ قّقحت  یف  و ال  الصأ ، مکحلا  اذه  یف  هل  لخد  رامحلا و ال  محل  هابتشال  أشنم  سیل  محللا  یف  نیمسقلا  دوجو 
یلإ رـصتنملا  اذه  جاتحا  یّتح  نتتلا - برـش  لثم  هنم  دارفألا  ضعب  جورخ  عم  عوضوملا  قّقحت  یف  مکحلا و ال  یف  هل  لخد  ّیبنجأ ال  دیقب 

مّلکتم نم  هرودـص  یغبنی  اّدـج ال  نجهتـسم  بّکرملا - عامجإلاب  نامولعم  نامـسق  هعون  یف  دـجوی  اّمم  ههبـش  رامحلا و  محلب  هلثم  قاحلإ 
. مالّسلا هیلع  مامإلا  نع  الضف 

محلک نتتلا  برشف  جنبلا ، برش  ءاملا و  برش  نامـسق : هیف  برـشلا  ّنإف  بّکرملا ، عامجإلا  یلإ  ۀجاحلا  مدع  رکذ  اّمم  مزاللا  ّنأ  عم  اذه ،
فالخب نتتلا  برـشل  دـیعب  سنج  برـشلا  ّنأب  محللا  برـشلا و  نیب  قرفلا  اّمأ  و  مکحلا ؛ ۀـلوهجملا  لاعفألا  عیمج  اذـکه  و  هنیعب ، رامحلا 

. هیلإ یغصی  نأ  یغبنی  اّممف ال  محللا 
ۀفرعم ّنأ  مولعم  و  ءیـشلا ، یف  هدوجو  ضرف  يّذلا  مارحلا  کلذ  ۀفرعم  هنم » مارحلا  فرعت  یّتح   » هلوق نم  رهاظلا  ّنأ  یلإ  افاضم  هّلک ، اذـه 

. رامحلا محل  ۀّیّلحل  ۀیاغ  نوکی  هتمرح ال  ریزنخلا و  محل 
: نیینعم یف  مارح » لالح و  هیف   » مالّسلا هیلع  هلوق  لامعتسا  موزل  ب : لالدتسالا »  » یلع [ 56] دروا دق  و 

ّهنأ یناثلا  و  امهنم ، ءیـشب  فاّصتالا  لبقی  ام ال  جرخیل  هب  ّیعرـشلا  مکحلا  ّقلعت  نکمی  يرخا : ةرابعب  و  امهب ، فاّصتالل  لباق  ّهنأ  امهدحأ 
مارحلا فرعت  یّتح   » مالّـسلا هیلع  هلوق  لامعتـسا  موزلب  و  زئاج ؛ ریغ  وه  و  اندـنع ، وأ  رمألا  سفن  یف  اّمإ  هیف  ناعونلا  دـجوی  امهیلإ و  مسقنم 

نم فرعت  یّتـح  و  هبتـشملا ، مکحلا  ۀـفرعم  دـیرا  اذإ  ۀـمرحلا  ۀّیعرـشلا  ۀـّلدألا  نم  فرعت  یّتـح  دارملا  ّنـأل  اـضیأ ، نیینعملا  یف  هنیعب » هنم 
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. یهتنا [. 57] لّمأتیلف هبتشملا ، عوضوملا  ۀفرعم  دیرا  اذإ  ۀمرحلا  اهریغ  وأ  هنّیب  نم  جراخلا 
. یلوألا وه  و  اعم ، امهیلإ  هعاجرإ  نکمی  و  اضیأ . لّوألا  داریإلا  یف  لّمأتلاب  رمأ  هتیل  و 

ۀیتآلا رابخالا  ۀّیمامت  ضرف  ول  ثیحب  ۀّیمیرحتلا  ۀهبشلا  یف  ّصن  ام ال  یف  طایتحالا  بوجو  مدع  یلع  ۀلالدلا  یف  اهضعب  روهظ  فاصنإلا  و 
نم ءیجیـس  ام  ضراعت  الف  هب ، ماع  رما  دری  مل  ول  طایتحالا  بوجو  مدع  یلعالا  لاد  ریغ  اهـضعب  نکل  امهنیب ، ۀضراعملا  تعقو  طایتحالل 

. ۀلالد ادنس و  ۀّیجحلل  تضهن  ول  طایتحالا  رابخا 
164 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

یقارن موحرم  راصتنا  - 1

ام هچنآ  هب  فارتعا  زا  دـعب  دـناهدرک  ینوت  لضاف  هب  تبـسن  یقارن )  ) نیرـصاعم زا  یخرب  هک  يراصتنا  داسف  تشذـگ ) هک  ینایب   ) نآ زا  و 
زا ار ، نوتوت  برـش  دـننام  ثیدـح ) نیا   ) دوشیمن لماش  نیاربانب  دوشیم . راکـشآ  تسا  یلعف  ماـسقنا  رد  هّیـضق  رهاـظ  هک  میدومن  رکذ 

. تشوگ لثم  تسا  هبتشم  شموس  مسق  تسا و  مارح  لالح و  مسق  ود  ياراد  ءیش  هک  مینک  ضرف  رگا  هلمج ،
سپ تسا  كوخ  تشوگ  نآ  تسا و  مارح  نآ  زا  یمـسق  تسا و  دنفـسوگ  تشوگ  نآ  تسا و  لـالح  یمـسق  یّلک )  ) ءیـش نآ  زا  سپ 

ات دـشابیم  لـالح  زین  راـمح  تشوـگ  ورنیازا  تسا  تیلح  شقلطم ) مکح   ) دوـشیم مسقنم  مسق  ود  رب  هک  تـّیلک  فـصو  هـب  تشوـگ 
. دوش مولعم  شتمرح 

یقارن لضاف  مالک  رد  داسف  هجو  - 2

نیا رد  یتلاـخد  هن  تسین و  راـمح  تشوگ  رد  هابتـشا  أـشنم  تشوگ ، رد  مارح ) مسق  لـالح و  یمـسق   ) مسق ود  نآ  دوـجو  هک ، تسا  نیا 
. دراد یشقن  کش ) ینعی   ) عوضوم ققحت  رد  هن  دراد و  محل ) ّتیلح  هب   ) مکح

جورخ رب  هوالع  درادن ، عوضوم  توبث  مکح و  قّقحت  رد  یتلاخد  هک  مارح ) لالح و  هیف  ینعی :  ) یبنجا يدیق  هب  عوضوم  ندرک  دّیقم  اذل ،
لثم رامح و  تشوگ  هب  نوتوت ) برش   ) نآ لثم  قاحلا  يارب  یقارن  بانج  هکنیا  ات  نوتوت ، برش  لثم : دّیقم ) عوضوم   ) نآ زا  دارفا  یضعب 

هک تسا  دنـسپان  یلمع  دـشاب ، بکرم  عاـمجا  هب  دـنمزاین  دراد  دوـجو  كوکـشم ) درف  کـی  و   ) موـلعم مسق  ود  نآ  عوـن  رد  هچنآ  زا  نآ 
. مالّسلا هیلع  موصعم  ماما  زا  دسر  هچ  ات  تسین  راوازس  يداع  یمّلکتم  زا  راک  نیا  رودص 

، دیآیم مزال  بکرم  عامجا  هب  زاین  مدع  دومن ، رامح  محل  رد  تئارب  تابثا  يارب  یقارن  لضاف  هک  يریرقت  زا  میرذگب  هک  بلطم )  ) نیا زا 
تـشوگ لثم  هنیعب  نوتوت  برـش  سپ : تسا ) مارح  هک   ) گـنب برـش  و  تسا ) لـالح  هک   ) بآ برـش  تسا ، مسق  ود  ياراد  برـش  سپ 

لاـعفا ماـمت  تسا  نینچنیا  و  مینکیم ) قـحلم  لـالح  مسق  هب  ار  نآ  دـش  هبتـشم  نوـتوت  برـش  رگا   ) ینعی درادـن ) یقرف  و   ) تسا راـمح 
برـش يارب  تسا  دـیعب  سنج  برـش ، هکنیا  هب  محل  برـش و  نایم  تواـفت  اـما  تسا ) يراـج  همه  رد  قوف  ریرقت  ینعی :  ) مکحلا لوهجم 

. دوش دامتعا  نادب  تسین  هتسیاش  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  رامح  تشوگ  هب  تبسن  تشوگ  فالخ  هب  نوتوت ،
مارح تفرعم  زا  دارم  هک ، دـیآیمرب  هنم ) مارحلا  فرعت  یتـح   ) تراـبع رهاـظ  زا  هکنیا ، رب  اـفاضم  دوـب  بلطم  ماـمت  لاکـشا ) ود   ) نیا - 3
ّتیلح يارب  تیاـغ  نآ ، تمرح  كوـخ و  تشوـگ  هب  تخانـش  هک  تـسا  موـلعم  دراد و  دوـجو  یّلک  ءیـش  رد  هـک  تـسا  یمارح  ناـمه 

. تسین رامح  تشوگ 
165 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هب تسا  هدش  لاکشا  تئارب ) تابثا  تهج  فیرش  ثیدح  هب   ) لالدتسا نیا  رب  یهاگ  و  - 1
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: انعم ود  رد  ماما  نخس  زا  مارح ) لالح و  هیف   ) ترابع يریگراکهب  موزل  فلا :
نآ هب  یعرـش  مکح  ّقلعت  رگید  ترابع  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  تمرح ) ّتیلح و   ) زا کیره  هب  فاّصتا  تیلباـق  هک  ءیـش  ياـنعم  هب  یکی  - 1
. دوش جراخ  نآ  دروم  زا  دریذپیمن  ار  تمرح ) ّتیلح و   ) ود نیا  زا  کیچیه  هب  فاّصتا  هک ، یئیش  هلیسونیدب  ات  تسا  نکمم  ءیش ) )

هب نآ ) رد  ود  نیا  دوجو   ) هاوـخ ینعی  دـنوش  تفاـی  لـعفلاب )  ) نآ رد  ود  نیا  میـسقت و  مارح  لـالح و  هب  هک  یئیـش  ياـنعم  هب  یکی  و  - 2
. تسین زیاج  دحاو ) يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا   ) نآ و  ام . رظن  زا  ای  دشاب و  رمالا  سفن  بسح 

هبتـشم مکح  تخانـش  ترابع )  ) نآ زا  رگا  انعم  ود  رد  ماـما  نخـس  زا  زین  هنیعب ) هنم  مارحلا  فرعت  یّتح   ) تراـبع يریگراـکب  موزل  و  ب :
نآ زا  رگا  یبای و  عالطا  شتمرح  هب  هّیعرـش  ّهلدا  قیرط  زا  هک  ینامز  ات  اریز  تسا ) لالح  یئیـش  ره   ) هک تسا  نیا  دارم  دشاب ، هدش  هدارا 
هب هّیعرـش  ّهلدا  ریغ  قیرط  زا  هک  ینامز  ات  تسا ) لالح  یئیـش  ره   ) هک تسا  نیا  دارم  دـشاب ، هدـش  هدارا  هبتـشم  مکح  تخانـش  تراـبع ) )

. یبای عالطا  شتمرح 
تـسا ياّهلدا  مامت  نیا  تسا  یلوا  نیا  تسا و  نکمم  ود  ره  هب  نآ  عاجرا  دومنیم و  لمأت  هب  رما  لّوا  داریا  نامه  رد  ناـشیا  شاـک  يا  و 

. دناهدومن لالدتسا  نادب  طایتحا ) بوجو  مدع  رد   ) نیدهتجم تارضح  هک 
يروط هب  دراد ، ّصن  مدع  زا  یشان  هّیمکح  ههبش  و  طایتحا ، بوجو  مدع  رب  تلالد  رد  روهظ  هیقف ) هلسرم   ) یـضعب هک : تسا  نیا  فاصنا 
. دوشیم عقاو  ضراعت  رابخا  نیا  اهنآ و  نیب  دنتسه  لاکشا  نودب  ّمات و  طایتحا  تابثا  رد  هیتآ  ثیداحا  رابخا و  دوش  ضرف  رگا  هک ،

. دشاب هدشن  دراو  طایتحا  بوجو  رب  یماع  رما  رگا  هّتبلا  طایتحا  بوجو  مدع  رب  زج  دنرادن  تلالد  لوقنم )  ) ّهلدا زا  رگید  یضعب  نکل  و 
یـضراعت هنوگچیه  دشاب ، حلاص  مه  تلالد  دنـس و  ثیح  زا  ّتیجح  يارب  دنچره  دـش  دـهاوخ  لقن  يدوز  هب  هک  یطایتحا  رابخا  اب  سپ :

. دنرادن
166 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) لدتسملل ...  نیرصاعملا  ضعب  رصتنا  ام  داسف  رهظی  هنم  و   ) زا دارم 
. دوشیم راکشآ  ردص  دیس  ای  ینوت  لضاف  زا  جهانم  باتک  رد  یقارن  لضاف  هیجوت  نایب و  داسف  هتشذگ ، ریرقت  زا  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ لضاف  بانج  راصتنا  ماقم  رد  یقارن  مالک 
یلعف مارح  لالح و  مسق  ود  هب  مسقنم  یّلک  هک  دـنکیم  ناـیب  وحن  نیدـب  ار  یّلک  زا  هبتـشم  درف  مکح  فیرـش  ثیدـح  هلب  هک : تسا  نیا 

: دیوگیم رگید  ترابع  هب  دوش  فصّتم  ود  نآ  زا  یکی  هب  الامتحا  هکنیا  هن  تسا 
ینوـت باـنج  نانخـس  هیجوـت  رد  لاـحنیعرد  نکل  دروـخیمن  دـیدرت  درد  هب  دراد و  یلعف  ماـسقنا  رد  روـهظ  مارح ) لـالح و  هیف   ) هلمج

: دیوگیم
. دومن تابثا  هیمکح  ههبش  رد  ار  تئارب  هحابا و  هدرک و  لالدتسا  فیرش  ثیدح  نیا  هب  نییلوصا  کلسم  رب  ناوتیم 

: لالدتسا بیرقت 
كوکشم نآ  مّوس  مسق  رد  ام  دشاب و  مارح ) لالح و   ) مسق ود  نیا  لماش  هک  تسا  یّلک  نآ  مارح ) لالح و  هب  مسقنم  ءیـش   ) زا دارم  - 1

. تسا درف  هس  ياراد  جراخ  رد  هک  محللا  قلطم  لثم  تمرح  ای  تسا و  ّتیلح  عراش  رظن  زا  شمکح  ایآ  هک  میتسه ،
تسا و هبتـشم  لوـهجم و  اـم  رب  شرما  هک  ریمحلا  مـحل  - 3 تسا . مارح  اـعطق  هک  ریزنخلا  مـحل  تسا 2 - لـالح  اـعطق  هک  منغلا  محل  - 1

: لاح مارح  ای  تسا  لالح  هک  مینادیمن 
مارح مسق  هک  ینامز  اـت  تسا  ّتیلح  تشوگ  قلطم  مکح  ینعی : تسا  لـالح  دـشاب  محل  هک  یّلک  نآ  مییوگیم : روبزم  ثیدـح  قبط  - 2
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. یسانشب تسا  ریزنخلا  محل  هک  ار  نآ 
. بولطملا وهف  ةءاربلا ، لصا  انعم  اذه  هتمرح  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  تسا  قبطنم  زین  ریمحلا  محل  رب  یّلک  نآ  هجیتن 

؟ تسیچ نتم  رد  نتتلا )...  برش  لثم  لمشی  الف   ) زا دارم 
عقاو رد  تایناخد  لامعتسا  هکنوچ  دوشیمن  تایناخد  لامعتسا  لماش  نکل  دش ، ریمحلا  محل  لماش  روبزم  لالدتسا  نایب و  هک : تسا  نیا 

. هن ای  تسا و  لالح  ای  هک  تسا  لامعتسا  قلطم  نآ  تسا و  عون  کی  هکلب  هبتشم  مارح و  لالح و  هیف  مییوگب  ات  درادن  مسق  دنچ  ای  ود و 
؟ دنکیم لح  هنوگچ  یقارن  بانج  ار  تایناخد  لامعتسا  هلئسم  سپ 

: دیوگیم
167 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: مییوگیم ینعی  مینکیم  قحلم  ریمحلا  محل  هیضق  هب  بکرم  عامجا  طسوت  ار  تایناخد  لامعتسا  هلئسم 
. تایناخد لامعتسا  رد  هچ  ریمحلا و  محل  رد  هچ  دنایتئارب ، اج  همه  رد  دنتسه  یتئارب  هیمکح  تاهبش  رد  هک  یناسک  - 1

. دنتسه طایتحا  بوجو  هب  لئاق  اج  همه  دنتسه ، یطایتحا  هک  ییاهنآ  و  - 2
میدرک تباث  ار  تئارب  ریمحلا  محل  هلئسم  رد  روبزم ، ثیدح  هطـساو  هب  هک  روطنامه  ام ، لثم  دنتـسین  لیـصفت  هب  لئاق  هک  مه  ییاهنآ  - 3

. میوشیم یتئارب  زین  تایناخد ) لامعتسا   ) نوتوت برش  هلئسم  رد 
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  ماقم  نیا  رد  یقارن  مالک  رب  هدراو  لاکشا  داسف و  هجو  نیلوا 

: تفگ تسا  هّیعوضوم  ههبش  هب  رظان  روبزم  ثیدح  دومرف  هتشذگ  ریرقت  قبط  هکنیا  هب  رظن  اب  خیش 
: دنیامرفب هک  دنتسه  بلطم  نیا  نایب  ماقم  رد  روبزم  ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

هب مکح  دـیاب  هک  تسا  نیا  مکح  كوکـشم ، درف  رد  اذـل  دوشیم و  ههبـش  ببـس  دراد ، دوجو  مارح  لـالح و  مسق  ود  ءیـش  يارب  نوچ 
. مینک نآ  ّتیلح 

لالح و  ) مسق ود  نیا  دوجو  دیوگیم : روکذم  بلطم  هب  هجوت  اب  سپس  ءیش  رد  تسا  مسق  ود  دوجو  سفن  ههبـش  أشنم  رگید : ترابع  هب 
ّتیلح هک  مکح  رظن  زا  هن  درادـن ، ریمحلا ) محل   ) موس مسق  هب  یطبر  اساسا  دوشیمن و  ثلاـث  مسق  رد  ههبـش  ببـس  محل ، دروم  رد  مارح )

يرگید عوضوم  کـی  هک  ریمحلا  محل  ینعی : موس  مسق  رد  ههبـش  أـشنم  هکلب  تسا . محل  ندوب  هبتـشم  هک  عوـضوم  رظن  زا  هن  دـشاب و  نآ 
. ّصن ود  ضراعت  ای  تسا و  ّصن  لامجا  ای  تسا  ّصن  نادقف  ای  مسق  ود  نآ  ریغ  تسا 

هب ای  دـشابیم  عراش  نآ  أشنم  تسا و  هّیمکح  ههبـش  اذـل  تسا و  مکح  رد  کش  لیبق  زا  رامح  تشوگ  مکح  رد  کش  رگید : تراـبع  هب 
. نیصن ضراعت  ای  ّصن و  لامجا  هطساو  هب  ای  ّصن و  مدع  هطساو 

روما نآ  أشنم  هک  تسا  هّیعوضوم  ههبـش  ههبـش  تسا و  عوضوم  رد  کش  خنـس  زا  كوکـشم  رد  کش  هک  روبزم  ثیدـح  دروم  فالخرب 
مـسق کی  اهنت  دوبیمن و  ءیـش  رد  مسق  ود  نیا  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  قلطم  ءیـش  رد  مارح  لـالح و  مسق  ود  دوجو  هلمج  زا  یجراـخ 

؟ ارچ رامح . محل  فالخ  هب  دمآیمن  شیپ  ياههبش  نینچ  تشادیم ،
؟ ارچ تسا . یقاب  دوخ  لاح  هب  رامح  تشوگ  رد  هابتشا  نیا  زاب  مارح  ای  هدوب و  لالح  ای  تشوگ  عاونا  مامت  هک  دوش  ضرف  رگا  اریز 

. دوش عفر  زین  ههبش  کش و  نآ  لاوز  اب  ات  تسا  هدوبن  هابتشا  ببس  مسق  ود  نیا  دوجو  اریز 
؟ تسیچ روبزم  داریا  لاکشا و  لصاح 

لوبق دیاب  مییامن : قبطنم  لمح و  رامح  محل  ای  نوتوت و  برش  لثم  رب  ار  روبزم  ثیدح  رگا  هک : تسا  نیا 
168 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رامح و تشوگ  ّتیلح  هب  مکح  رد  هن  هتشاد و  تلاخد  ههبـش ) کش و  ینعی :  ) عوضوم قّقحت  رد  هن  هک  مارح ) لالح و  هیف   ) دیق هک  مینک 
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. تسا هدوهیب  وغل و  دراد ، یشقن  نوتوت  برش 
. تسا لوبق  لباق  ریغ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  موصعم  مالک  رد  ناجهتسا  وغل ، نیا  همزال 

؟ تسیچ خلا ) عامجالا ...  یلا  ۀجاحلا  مدع  رکذ  اّمم  مزاللا  ّنا  عم  اذه ،  ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  یقارن  نایب  رب  لاکشا  داسف و  هجو  نیمود  نایب 

تابثا رد  هک  يریرقت  نامه  هب  هکلب  میرادن ، بکرم  عامجا  هب  يزاین  مه  نوتوت ) برش   ) تایناخد لامعتـسا  رد  امـش ، دوخ  نایب  ساسا  رب 
: مییوگیم هدرک  هدافتسا  نوتوت  برش  ّتیلح  تابثا  رد  دیدرک  رامح  محل  ّتیلح 

: تسا جراخ  رد  درف  ود  ياراد  هدوب و  سنج  محل  لثم  برش 
. دوب منغلا  محل  شلالح  درف  هک  محل  نوچمه  تسا  ءاملا  برش  هک  لالح  درف  - 1

. دوب محل  قلطم  مارح  درف  هک  ریزنخلا  محل  نوچمه  تسا  جنبلا  برش  هک  مارح  درف  - 2
رد هک  روطنامه  لاح  دوب  هبتشم  هک  محل  قلطم  رد  رامحلا  محل  لثم  تسا . نوتوت ) برـش   ) تایناخد لامعتـسا  هک  هبتـشم  درف  کی  و  - 3

و هنیعب ، مارح  ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  مییوگیم : هدرک  لالدتسا  نآ  هب  زین  اجنیا  رد  میدرک  کّسمت  روبزم  ثیدح  هب  رامحلا  محل 
. ۀحابالا ةءاربلا و  لصا  انعم  اذه 

: هجیتن رد  درادن  یهجو  نآ  هب  کّسمت  هدوبن و  بکرم  عامجا  هب  يزاین  نوتوت  برش  كوکشم  درف  رد  سپ :
. دشابیمن یتوافت  روکذم  هلثما  رامح و  محل  نایم  هکنآ  هچ  هدوب  نایرج  لباق  لاعفا  هیلک  رد  نایب  نیا 

؟ تسیچ خلا ) برشل ....  دیعب  سنج  برّشلا  ّناب  محللا  برشلا و  نیب  قرفلا  اّما  و   ) ترابع زا  دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  نآ  نایب  لاکشا و  کی  حرط 

یلو تسا  بیرق  سنج  ریمحلا  محل  هب  تبـسن  محل  قلطم  هک : ارچ  تسا ، قرافلا  عم  ساـیق  کـی  ریمحلا  محل  اـب  نوتوت  برـش  ساـیق  - 1
: لثملا یف  تسا  دیعب  سنج  نوتوت  برش  هب  تبسن  برش  قلطم 

هک تسا  یّلک  کی  محل  سپ : تسا  عاونا  سنج  محل  هک  دـنراد ، رارق  ریمحلا  محل  ریزنخلا و  محل  منغلا ، محل  هثـالث  عاونا  محل  تحت  رد 
. دراد رارق  نآ  تحت  رد  مارح  عون  کی  لالح و  عون  کی 

لاخدا یلو  تسا  عاونا  نیا  بیرق  سنج  برـش  هتـشاد و  رارق  شـش  رد  ناخد  ناخدا  نطب و  رد  عیام  لاـخدا  برـش ، قلطم  تحت  رد  اـما 
. نوتوت لامعتسا  گنب و  لامعتسا  يارب  تسا  سنج  دوخ  ناخد 

. تفگ ناوتیمن  دیعب  سنج  رد  میتفگ ، بیرق  سنج  دروم  رد  ار  هچنآ  اذل  و 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ 

زین مکح  رد  اذل  تسا و  یکی  افرع  اجنیا  رد  دیعب  بیرق و  سنج  هکنوچ  تسین ، ندینـش  هتـسیاش  تاقیقدـت  نانخـس و  نیا  هک : تسا  نیا 
رامح محل  ّتیلح  تابثا  يارب  رگا  هجیتن : رد  دشاب . یکی  ناشلیلد  دیاب 

169 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
اهنآ نایم  هکنیا  نودـب  دوب ، دـهاوخ  زیاج  نآ  هب  لالدتـسا  زین  نوتوت  برـش  هحابا  تابثا  يارب  مییامن ، لالدتـسا  روبزم  ثیدـح  هب  میناوتب 

. دشاب یتوافت 
؟ تسیچ خلا ) ۀفرعم ....  فرعت )...  یتح   ) هلوق نم  رهاظلا  نا  یلا  افاضم  هّلک ، اذه   ) ترابع زا  دارم 

: هکنیا رب  ینبم  یقارن  نایب  رب  تسا  رگید  لاکشا  کی  نایب 
رگید تفاـی  یهاـگآ  مارح  درف  هب  صخـش  یتـقو  هک  اـنعم  نیدـب  كوکـشم ، ّتیلح  يارب  تسا  تیاـغ  فیرـش  ثیدـح  رد  مارح  هب  ملع 

: هکنآ لاح  دیامن و  شتمرح  هب  مکح  دیاب  دنادب و  لالح  ار  كوکشم  دناوتیمن 
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رامح تشوگ  ّتیلح  يارب  تیاغ  ار  كوخ ) تشوگ  لـثم   ) مارح هب  ملع  ناوتیمن  هک  ارچ  تسین ، قاـبطنا  لـباق  ریمحلا  محل  رب  ناـیب  نیا 
. درادن رامح  تشوگ  ّتیلح  ای  تمرح و  هب  یطابترا  روبزم  ملع  هک  ارچ  داد . رارق 

؟ تسیچ ب )...  لالدتسالا )  ) یلع دروا  دق  و   ) زا ضرغ 
ردص دیس  نخس  روبزم و  ثیدح  هب  نیدهتجم  لالدتـسا  فیعـضت  رد  تسا  نیناوق  بحاص  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  بناج  زا  داریا  ود  نایب 

. هیعوضوم تاهبش  رد  مه  تسا و  هّیمکح  تاهبش  رد  تئارب  رب  لیلد  مه  فیرش  ثیدح  دش  یعّدم  هک 
؟ تسیچ ردص  دیس  هب  یمق  بانج  لّوا  داریا 

: دوش لامعتسا  انعم  ود  رد  مارح  لالح و  هیف  هک : تسا  نیا  مزلتسم  روبزم  ثیدح  هب  امش  لالدتسا  نایب و  هک  تسا  نیا 
. امهب فاصتالا  لبقی  ام ال  جرخف  هب  یعرشلا  مکحلا  ّقلعت  نکمی  ءیش  ّلک  - 1

. دشاب هتشاد  ار  ّتیلح  تمرح و  زا  کیره  هب  فاّصتا  تیلباق  هک  یفوصوم  يارب  دشاب  تفص  روبزم  ترابع  ینعی :
اب ثیدح  هجیتن : رد  دشاب . هدش  نآ  ّتیلح  هب  مکح  تسا  نکمم  دشاب و  هدش  میرحت  عراش  بناج  زا  تسا  نکمم  هک  نوتوت  برـش  لثم :

مارح نودب  لالح  ای  لالح و  نودب  مارح  نایعا  ای  يرارطضا و  لاعفا  نوچمه  فاّصتا  لباق  ریغ  هک  ییایشا  هدش و  قبطنم  هّیمکح  تاهبش 
. دنوشیم جراخ  نآ  دروم  زا 

: تسا عون  ود  رب  دوخ  روکذم  يانعم  هیف  ناعونلا  دجوی  لعفلاب و  امهیلا  مسقنم  ءیش  ّلک  يانعم  هب  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک  - 2
رد منغلا  محل  لیبق  زا  اهنآ  یّلک  هک  یتاعوضوم  لثم  تسا  عون  ود  ياراد  رمالا  سفن  عقاو و  رد  یلک ) ءیـش   ) نیا هک : تسا  نیا  اـی  فلا )

. دراد هتیم )  ) مارح و  یّکذم )  ) لالح مسق  ود  جراخ 
: ینعی دنامسق  ود  ياراد  ام  دزن  نکل  دنراد ، مسق  کی  مه  هّللا  دنع  عقاو و  رد  رگا  هک : تسا  نیا  ای  و  ب )

. مارح ای  تسا  لالح  ای  لثملا  یف  هک  ماکحا  نوچمه  دناهبعش . ود  نایم  دّدرم 
170 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنوشیم جراخ  ثحب  زا  دنتسه  ۀّیلحلا  مولعم  ای  ۀمرحلا و  مولعم  اندنع  هّللا و  دنع  هک  ییایشا  نآ  سپ :
: نیاربانب

. تسا دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مزلتسم  ردص  دیس  نایب 
. تسا لاحم  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا 

. تسا لاحم  مزلتسم  ردص  دیس  نایب  سپ :
. تسا لاحم  مزلتسم  ردص  دیس  نایب 

. تسا لاحم  لاحملا  مزلتسم 
. تسا لاحم  لطاب و  دیس ، نایب  سپ :

؟ تسیچ ردص  دیس  هب  یمق  بانج  داریا  نیمود 
نیا هک  دیآیم  مزال  امش  نایب  قبط  هک  ارچ  تسا  داریا  نیمه  دروم  زین  هنم ) مارحلا  فرعت  یّتح   ) ینعی ثیدح  لیذ  ترابع  هک : تسا  نیا 

: هک اریز  ارچ ؟ دوش ، لامعتسا  انعم  ود  رد  زین  ترابع 
تاهبـش رد  مارحلا  تفرعم  زا  دارم  هّیعرـش و  هلدا  قـیرط  زا  تفرعم  تخانـش و  زا  تستراـبع  هـّیمکح  تاهبـش  رد  مارحلا  تـفرعم  زا  دارم 

. دروخیم تاعوضوم  درد  هب  هک  يروما  ریاس  هنّیب و  قیرط  زا  تفرعم  تخانش و  زا  تسترابع  هّیعوضوم 
. دساف یلات  ياراد  تسا و  لاحم  زین  ردص  دیس  لوق  سپ  تسا ، لاحم  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  لاح 

؟ تسیچ مود  داریا  نایاپ  رد  لّمأتیلف )  ) ترابع زا  دارم  سپ 
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. هدومن فیعضت  ار  نآ  ترابع  نیا  اب  مّود و  داریا  رد  تسا  یمق  بانج  دوخ  هشقانم 
؟ دنادیمن دراو  ار  مود  لاکشا  یمق  بانج  ارچ 

تفرعم لوصح  بابسا  قرط و  نکل  تسا  ءیش  نآ  زا  مارح  مسق  هب  ملع  نآ  تسا و  هدشن  لامعتسا  رتشیب  انعم  کی  رد  مارحلا  ۀفرعم  اریز 
. تسا دّدعتم 

يانعم دّدـعت  بجوم  ببـس  دّدـعت  اّما  دـیآیم  تسد  هب  هیجراخ  روما  هار  زا  یهاگ  دوشیم و  لـصاح  یعرـش  لـیلد  هار  زا  یهاـگ  ینعی :
. دوشیمن تفرعم  تخانش و 

؟ تسیچ اضیا )...  لّوالا  داریالا  یف  لّمأتلاب  رما  هتیلو   ) زا خیش  دارم 
. دندرکیم رکفت  لمأت و  هب  رما  زین  لّوا  داریا  هب  تبسن  یمق  بانج  شاک  يا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ یلوالا ) وه  و  اعم ، امهیلا  هعاجرا  نکمی  و   ) زا خیش  دارم  سپ 
هجو هک  دشاب . لاکشا  ود  ره  هب  طوبرم  یمق  بانج  نخس  رد  لمأت  هب  رما  هک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا 
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. دش نایب  یمّود  رد  لمأت  نیا 

؟ تسیچ یلّوا  داریا  هب  تبسن  لّمأت  هجو 
: هک تسا  نیا 

. ۀّیلحلا ۀمرحلا و  نالامتحا : هیف  ینعی  تسا . یقباطم  يانعم  کی  ياراد  دیس  رظن  زا  مارح ) لالح و  هیف  - ) 1
: دراد تلالد  رما  ود  رب  هیمازتلا  تلالد  هب  نالامتحا  هیف  - 2

. دراد ار  مارح  ای  لالح و  زا  کیره  هب  فاّصتا  ّتیلباق  ءیش  نآ  فلا :
. دشابیم ود  ره  هب  مسقنم  ام  رظن  زا  ءیش  نآ  ب :

ردق ای  یّلک و  يانعم  کی  رد  هکلب  هدیدرگن ، لامعتسا  توافتم  يانعم  ود  رد  فیرـش  ثیدح  زا  بلطم  ود  نیا  زین  دیـس  يانعم  قبط  لاح 
. تسا هدش  لامعتسا  عماج 

. تسین دراو  ردص  دیس  رب  یمق  بانج  ضارتعا  سپ :
؟ تسیچ خلا ) یلع ....  ۀلالدلا  یف  اهضعب  روهظ  فاصنالا  و   ) رد بلطم  لصاح 

. دنوشیم میسقت  هتسد  هس  رب  روکذم  تایاور  هک : میسریم  هجیتن  نیا  هب  ثحب  يدنبعمج  رد  هک : تسا  نیا 
. دنرادن تلالد  هّیمکح  تاهبش  تئارب  تلاصا  رب  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  - 1

. مهن متشه و  مجنپ ، مراهچ ، مود ، ثیدح  لثم 
تاهبـش هب  تبـسن  طاـیتحالا  ۀـّلدأ  دوـش  تباـث  هک  تسا  نیا  رب  قـّلعم  هّیمکح  تاهبـش  رد  تئارب  رب  ناـشتلالد  ثیداـحا  نیا  زا  یخرب  - 2

. تسین ثیداحا  نیا  يارب  ییاج  هنرگو  دنرادن  ّتینایب  هّیمکح 
. مشش موس و  ثیدح  لثم :

بجاو طایتحا  هدرکن و  تیافک  یمومع  نایب  هکنیا  رب  تشاد  تلالد  دوب و  مامت  هّیودب  تاهبش  رد  تئارب  رب  شتلالد  متفه  ثیدح  اّما  - 3
. دشابیمن

نیا هجیتن  هب  دعب  ثحابم  رد  هک  دننکیم  ضراعت  متفه  ثیدح  اب  دنـشاب  هتـشادن  یلاکـشا  تلالد  دنـس و  رظن  زا  طایتحالا  ّۀلدأ  رگا  لاح 
. تخادرپ میهاوخ  مه  ضراعت 
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نیهجو نم  هریرقتف  عامجالا  اّمأ  و  نتم :
نم همیرحت  یلع  ّیلقن  وا  ّیلقع  لیلد  هیف  دری  مل  امیف  مکحلا - ّنأ  یلع  نیّیرابخألا  نیدـهتجملا و  نم  مهّلک  ءاملعلا  عاـمجإ  يوعد  لّوـألا :

. لعفلا یلع  باقعلا  مدع  ةءاربلا و  یه  مکحلا - لوهجم  ّهنأ  ثیح  نم  همیرحت  یلع  و ال  وه ، ثیح 
. یتآلا لقعلا  مکح  ریظن  وهف  طایتحالا . رظحلل و  ّیلقنلا  ّیلقعلا و  لیلدلا  نم  رکذ  ام  ۀّیمامت  مدع  دعب  ّالإ  عفنی  هجولا ال  اذه  و 

. باکترالا زاوج  طایتحالا و  بوجو  مدع  وه  وه - ثیح  نم  همیرحت  یلع  لیلد  دری  مل  امیف  مکحلا - ّنأ  یلع  عامجإلا  يوعد  یناثلا :
: هوجو نم  وحنلا  اذهب  عامجإلا  لیصحت  و 
هقفلا دراوم  یف  ءاملعلا  يواتف  ۀظحالم  لّوألا :

. طایتحالا دّرجمب  لاعفألا  نم  ءیش  ۀمرح  یلع  دمتعی  نم  يوتفلا  یف  فینـصّتلا  بابرأ  نامز  یلإ  نیثّدحملا  نامز  نم  دجت  داکت  ّکناف ال 
و اهیف . هبوجو  مدعب  طایتحالاب  نولئاقلا  فرتعا  یّتلا  ۀّیبوجولا  ۀهبـشلا  یف  یّتح  دراوملا ، عیمج  یف  لالدتـسالا  ّیط  یف  هنورکذـی  امبر  معن 

. لوقلا اذه  یف  رهاظ  وه  ام  مهتاملک  یف  اندجو  نم  یلإ  ةراشالاب  سأب  ال 
«. رییختلا رابخألا  هیف  فلتخا  امیف  مکحلا  ّنأ   » یفاکلا ب ۀجابید  یف  حّرص  ثیح  هّللا ، همحر  ّینیلکلا ، مالسالا  ۀقث  مهنمف 

هیف ّصن  ام ال  صوصخ  یف  هبوجوب  ّصن  هیف  دری  مل  ام  و  ناّصنلا . هیف  ضراعت  امیف  طایتحالا  بوجوب  رابخألا  دورو  عم  طایتحالا  مزلی  مل  و 
. انه هب  لاق  كانه  طایتحالا  بوجو  مدعب  لاق  نم  ّلک  ّنأ  رهاظلاف 
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: همجرت

هّیمیرحت تاهبش  رد  تئارب  تابثا  تهج  عامجا  هب  لالدتسا 

هراشا

: تسا هجو  ود  هب  نآ  نایب  سپ  عامجا ، اما 
: هک تسا  نیا  رب  نییرابخا  نییلوصا و  زا  معا  ءاملع  مامت  عامجا  ياعدا  - 1

نآ ماـجنا  رب  تسا و  تئارب  تسا ، مکحلا  لوـهجم  هک  تهج  نآ  زا  هدـشن ، دراو  شمیرحت  رب  یلقن  یلقع و  لـیلد  چـیه  هک  يرما  مـکح 
. تسین یباقع 

زا هجو  نیا  و  دـشابن ، ماـمت  هدـش  رکذ  طاـیتحا  عنم و  تهج  رد  یلقن  یلقع و  لـیلد  زا  هچنآ  رگم  تسین ، اـشگراک  عاـمجا  زا  هجو  نیا  و 
. تسا هدنیآ  یلقع  لیلد  مکح و  دننامه  عامجا  ریرقت 

باکترا زاوج  طایتحا و  بوجو  مدـع  وه ، ثیح  نم  هدـشن ، دراو  شمیرحت  رب  یلیلد  هک  يرما  رد  مکح  هکنیا  رب  تسا  ءاملع  عامجا  - 2
: تسا نکمم  هجو  دنچ  زا  وحن ، نیا  هب  عامجا  لیصحت  هب و  عامجا  لیصحت  و  تسا ،

، هقف رد  ءاملع  ءارآ  يوتف و  نداد  رارق  هظحالم  دروم  اب  - 1

هراشا

هدرک و دامتعا  لاعفا  زا  یلعف  تمرح  رب  طایتحا  درجم  هب  هک  یباییمن  ار  يدـحا  يوتف  نابحاص  راگزور  اـت  ثیدـح  ملع  ءاـملع  ناـمز  زا 
. دشاب لئاق  نآرب 
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مدع هب  اهيرابخا ) ینعی   ) طایتحا هب  نیلتاق  دوخ  هک  ياهّیبوجو  ههبش  رد  یّتح  دراوم  مامت  رد  تالالدتسا  نمـض  رد  ار  طایتحا  اسبهچ  هلب 
هیبوجو تاهبـش  رد  نآ  ندروآ  قالطا و  هکلب  هدوبن ، بوجو  يانعم  هب  رکذ  نیا  نکل   ) دناهدومن رکذ  دـنافرتعم ، نآ  رد  طایتحا  بوجو 

(. نآ باحصتسا  ناحجر و  رب  تسا  هنیرق  دوخ  هیعوضوم ، ای  و 
. دراد طایتحا  بوجو  مدع  تئارب و  هب  لوق  رد  روهظ  ماقم ، نیا  رد  هک  یناسک  لوق  هب  هراشا  زا  تسین  یکاب  و 

: تسا هّللا  همحر  ینیلک  مالسالا  ۀقث  موحرم  ناشیا  هلمج  زا 

دروم رد  هکنیا  اب  تسین  بجاو  طایتحا  تسا و  رییخت  رابخا  فالتخا  دروم  رد  مکح  هک  تسا  هدومن  حیرـصت  یفاک  باتک  همّدقم  رد  هک 
رب یّـصن  لیلد و  هیف ) ّصن  ام ال   ) صوصخ رد  هکنآ  لاح  و  دـناهدومن ، طایتحا  بوجو  هب  مکح  هک  هدـش  دراو  يرابخا  ّصن  ود  ضراـعت 

. تسا هدشن  دراو  طایتحا )  ) نآ بوجو 
. دنادیمن بجاو  ار  نآ  مه  هیف ) ّصن  ام ال   ) رد تسا  لئاق  طایتحا  بوجو  مدع  هب  نیّصن  ضراعت  هلئسم  رد  هک  یسکره  ارهاظ  سپ :
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) لالدتسالا ...  ّیط  یف  هنورکذی  اّمبر   ) ترابع زا  دارم 
مدع هب  هک  زین  هّیبوجو  تاهبـش  رد  هک  ارچ  دنـشاب . لئاق  نآ  بوجو  هب  هکنیا  هن  دناهدروآ ، لیلد  دـّیؤم  ناونع  هب  ار  طایتحا  هک : تسا  نیا 

. تسا هدرک  نینچ  هّیرصان  لئاسم  رد  یضترم  دیس  هچنانچ  دناهدرک . کّسمت  طایتحا  هب  دنالئاق  نآ  رد  طایتحا  موزل 
؟ تسا یلیلد  هچ  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  يارب  هعبرا  ّهلدا  زا  لیلد  نیموس 

. تسا عامجا 
؟ تسا هدومن  ریرقت  نایب  دنچ  هب  ار  عامجا  خیش  بانج 

: نایب راهچ  هب 
(. ءاهقف هریس  ای   ) یلمع يزیجنت  عامجا  لوقنم 4 - یلوق  يزیجنت  عامجا  لّصحم 3 - یلوق  يزیجنت  عامجا  یقیلعت 2 - عامجا  - 1

؟ تسیچ ههبش  دراوم  رد  يرابخا  یلوصا و  كارتشا  هجو 
رما نآ  هچنانچ  تسا و  تئارب  یعرـش  مکح  هدیـسرن  نایب  یـصوصخ  ای  یمومع و  تروص  هب  هک  ینامز  ات  ههبـش  دراوم  رد  هک : تسا  نیا 

. تسین یباقع  میدش  بکترم  ار  هبتشم 
؟ تسیچ هلئسم  رد  ناشفالتخا  هجو  سپ 

. تسا هدش  دراو  نایب  هک  تسا  یعّدم  يرابخا  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ يریدقت  ای  یقیلعت و  عامجا  زا  دوصقم 

تایاور تایآ و  زا  یخرب  نایب  دـننامه  عامجا  زا  نایب  نیا  نکل  دنتـسه و  تاهبـش  رد  نایب  دورو  یعدـم  اـهيرابخا  هچرگ  هک : تسا  نیا 
نایب دوجو  اب  اـّلا  دـنروخیمن و  هّیمکح  تاهبـش  درد  هب  هتـشادن و  ّتیلیلد  طاـیتحا  هیلقن  هیلقع و  ّهلدا  هک  دوش  تباـث  هکنیا  رب  تسا  ّقلعم 

. تسا ّقلعم  تسا  یلقع  لیلد  هک  زین  نییلوصا  مراهچ  لیلد  هک  نانچمه  دسریمن . نایبلا  مدع  هب  تبون  رگید 
؟ تسیچ یلوق ) لّصحم  يزیجنت  عامجا   ) رد ندوب  لصحم  يزیجنت و  یلوق ، زا  دارم 
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. تسا تئارب  هیودب  ههبش  دراوم  رد  یعرش  مکح  هک : تسا  نیا  رب  اهقف  ياوتف  ءارآ و  ینعی : تسا  یلوق  - 1
رگید تراـبع  هب  هدیـسرن و  هبتـشم  ناونع  هب  هن  ءیـش و  یعقاو  ناونع  هب  تمرح  رب  یلیلد  اـجره  هک  دراد  تلـالد  ینعی : تسا  يزیجنت  - 2

. تسین بجاو  طایتحا  اجنآ  رد  هدشن  دراو  یمومع ) هن  و   ) یصوصخ یهن  هنوگچیه 
. میاهدومن عامجا  لیصحت  هدرک و  عّبتت  نونکات  ردص  زا  ار  ءاهقف  ءارآ  دوخ  ام  ینعی : تسا  لّصحم  - 3

175 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ یلوق ) یلوقنم  زّجنم  عامجا   ) زا روظنم 

ام يارب  هدومن و  عاـمجا  لیـصحت  هلئـسم  کـی  رد  ینارگید  هکلب  میاهتخادرپـن ، ءاـهقف  ياواـتف  ءارآ و  رد  عـّبتت  هب  دوـخ  اـم  هک : تسا  نیا 
. میهدیم رارق  دانتسا  دروم  لقن و  ار  عامجا  اهنآ  زا  عامجا  لقن  هب  ام  هک  هدرک  شرازگ 

؟ تسیچ هریس ) ای  یلمع و  زّجنم  عامجا   ) زا روظنم 
هبتشم هک  يروما  هب  تبسن  هک  تسا  هدوب  نیا  نونکات  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  راگزور  زا  ناناملـسم  شور  هریـس و  هک : تسا  نیا 

نآ كرت  هـب  مزلم  ار  دوـخ  هدـش و  بـکترم  ار  نآ  لیلدــلا  نـع  سأـیلا  صحفلا و  دــعب  تـسا  هـتفریم  نآ  رد  تـمرح  لاـمتحا  هدوـب و 
. دناهتسنادیمن

فـشک هریـس  نیا  زا  عراـش  تیاـضر  اذـل  تسا و  هدومرفن  عدر  نکل  هتـشاد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  موصعم  رظنم  عمـسم و  رد  هریـس  نیا  - 1
. دراد ّتیجح  ام  يارب  دوشیم و 

نایب هب  زاین  لعف  رد  تصخر  نیاربانب  دراد . ناـیب  هب  زاـین  مارح  هک  ارچ  هحاـبم ، روما  هن  تسا و  هدوب  تاـمرحم  ناـیب  زین  عراـش  هقیرط  - 2
. دشابن نآ  رد  یهن  هک  تسا  یفاک  هکلب  درادن ،

؟ تسیچ تاهبش  رابخا و  فالتخا  رد  هّللا  همحر  ینیلک  موحرم  رظن 
تئارب نامه  زین  رییخت  تسا و  رییخت  ام  هفیظو  ارهاظ  دش ، دراو  هضراعتم  رابخا  زا  هتسد  ود  ماکحا  زا  یمکح  هب  تبسن  رگا  هک : تسا  نیا 
بوجو رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  رابخا  نیـضراعتم  صوصخ  رد  هچرگا  هدرکن  بجاو  ییاج  نینچ  رد  ار  لـمع  رد  طاـیتحا  اذـل  و  تسا ،

. دنراد طایتحا 
اعّدـم رب  دـهاش  ناوـنع  هب  تسا  نیّـصن  ضراـعت  دروـم  رد  هک  ار  هّللا  هـمحر  ینیلک  مـالک  هنوـگچ  دوـبن ، ّصن  نادـقف  رد  اـم  ثـحب  رگم 

؟ دناهدروآ
رد طایتحا  بوجو  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یتاور  هکنیا  اب  میوشیمن  لئاق  طایتحا  بوجو  هب  اـم  صوصن  ضراـعت  رد  یتقو  دـنیوگیم 

. میوشیم تئارب  رب  لئاق  یلوا  قیرط  هب  هدشن  دراو  طایتحا  رب  یلیلد  الصا  هک  ّصن  نادقف  دروم  رد  دنراد ، نیضراعتم  زا  هنوگنیا 
176 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هدـلاو و ۀـقفاوم  اذـه  نم  رهظی  و  [. 58 «] یهنلا دری  یّتـح  ۀـحابإلا  یلع  ءایـشألا  ّنأ  اـنداقتعا   » لاـق ّهنإـف  هّللا ، همحر  قودـصلا  مهنم  و  نتم :
نید نم  ّهنأ  هذه  هترابع  نم  رهظتـسا  و  هب » یتفا  هدـقتعأ و  يذـّلا   » لوقی اّمبر  لب  مهل ، هتفلاخم  عم  ةرابعلا  هذـه  لثمب  ّربعی  ّهنأل ال  هخیاشم ،

. ۀّیمامإلا
یتم ّهنأ  دحاولا  ربخب  لمعلا  ۀلأسم  یف  اضیأ  احّرص  و  [، 59] ةدسفم هنوک  یلإ  قیرط  ام ال  ۀحابإب  لقعلا  لالقتساب  احّرص  دقف  نادّیسلا  اّمأ  و 

[. 60] لقعلا مکح  یلإ  اهیف  انعجر  ۀعقاولا  مکح  یلع  لیلدلا  مدع  انضرف 
حّرص ّهنأ  ّالإ  فقولا ، لقعلا  قیرط  نم  ءایشألا  یف  لصألا  ّنأ  یلإ  هّللا  همحر  دیفملا  هخیـشل  اقافو  بهذ  نإ  ّهنإف و  هّرـس  سّدق  خیـشلا  اّمأ  و 

ۀحابإلا یلع  ءایـشألا  ّنأ  یلع  ّیعمـس  لیلد  ّلدـی  نأ  عنتمی  هّنکل ال  فقولا  وه  ناک  نإ  لقعلا و  قیرط  نم  ءایـشألا  مکح  ّنأ   » ةّدـعلا ب یف 
[62 .] یهتنا [. 61 «] بهذن هیلإ  کلذک و  رمألا  اندنع  لب  فقولا ، یلع  تناک  نأ  دعب 
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ص176 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ملعی ةءاربلاب  مهمکحف  [- 67] مهریغ و  [ 66] نیدیهشلا و  [ 65] قّقحملا و  [ 64] ۀماّلعلا و  [ 63] ّیّلحلاک هّللا - همحر  خیشلا  نع  رّخأت  نم  اّمأ  و 

[. 68] ۀعامج یلإ  هتبسن  جراعملا  رهاظ  ناک  نإ  طایتحالاب و  افورعم  الئاق  فرعن  الف  ۀلمجلاب ، و  مهبتک . ۀعجارم  نم 
هریغ و يولبلا و  هب  ّمعی  ام  نیب  لیـصفتلا  نم  ربتعملا  یف  ام  یلإ  جراعملا  یف  اّمع  هعوجر  مهّرـس  سّدق  قّقحملا  یلإ  [ 69] بسن اّمبر  ّهنإ  ّمث 

. هّللا ءاش  نإ  ّۀلدألا  رکذ  دعب  ۀبسنلا  هذه  یف  مالکلا  [ 70] ءیجیس و  یناثلا . یف  ةءاربلاب  لوقی  ّهنأ ال 
هّللا و همحر  دّیـسلا  نم  يأر  اّمع  شان  ّهنأک  و  عقاولل ، فلاخم  ۀـّیمامإلا  يرّخأـتمب  ةءاربلاـب  لوقلا  ضعب  صیـصخت  ّنأ  رهظی  اـنرکذ  اّـمم  و 

قالطالا یلع  طایتحالا  عفرب  لوقلا  ۀبسن  نم  [ 71] جراعملا یف  ام  هدّیؤی  و  دراوملا . نم  ریثک  یف  طایتحالاب  کّسمتلا  نم  هّللا  همحر  خیـشلا 
. ۀعامج یلا 

177 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

: دیامرفیم هک  تسا  قودص  موحرم  تئارب  هب  نیلئاق  هلمج  زا  و 

دیتاسا دـلاو و  اب  ناشیا  تقفاوم  انداقتعا  ترابع  نیا  زا  و  دوش . دراو  اهنآ  زا  یهن  ات  دنتـسه ، هحابا  رب  مامت  ءایـشا  هک : تسا  نیا  ام  داقتعا 
تفلاخم ضرف  رد  اسبهچ  هکلب  دروآیمن : ریبعت  یترابع  نینچ  اب  زگره  ناشیا  اـب  شتفلاـخم  تروص  رد  هک  ارچ  دوشیم . نشور  شدوخ 

هعیـش نید  زا  اساسا  يأر  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناشیا  ترابع  زا  اذل  مهدیم . اوتف  نادـب  مراد و  داقتعا  يأر  نیا  هب  تفگیم : ناشیا  اب 
. تسا

: هتکن

. دوشیم هدروآ  حیضوت  همجرت و  تروص  هب  يدعب  تارظن  بلاطم  رارکت  زا  يریگولج  يارب 

؟ تسیچ هرهز  نبا  یضترم و  دیس  نایب  رد  بلطم  لصاح 

. تسا لقتسم  دباییمن  نآ  هب  یبایتسد  تهج  یهار  هتشادن و  ملع  شنتشاد  هدسفم  هب  هک  یئیش  ندوب  حابم  رد  لقع  هک : تسا  نیا 
هب میباییمن  عرش  بناج  زا  دنشاب ) هتشاد  زارتحالا  مزال  هدسفم  میهدیم  لامتحا  هک  ي   ) روما نیا  تمرح  رب  یلیلد  یتقو  رگید : ترابع  هب 

. دراد لالقتسا  رهاظ  رد  زاوج  هحابا و  هب  مکح  رد  لقع  و  مینکیم ، هعجارم  دوخ  لقع 
: هکنیا امک 

. ملظ لثم : دراد . لالقتسا  دشاب  هتشاد  هّینیقی  همزلم  هدسفم  هک  يروما  هب  تبسن  - 1
. لدع لثم : دراد  لالقتسا  دشاب  هتشاد  ءافیتسالا  مزال  تحلصم  هک  يروما  هب  تبسن  و  - 2

: لقع مکح  هب  هکنیا  بلطم  لصاح 
تسا ّصن  نادقف  هک  هیف  نحن  ام  رد  هک  دوشب  ای  هدش و  مئاق  اهنآ  تمرح  رب  لیلد  هک  يدراوم  رد  زج  تسا  هحابا  ءایشا  رد  یلّوا  لصا  مه 
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ای هعقاو و  مکح  رب  عامجا  تنـس و  باتک و  زا  یعرـش  یلیلد  هک  اجکره  دـحاو ، ربخ  هب  لـمع  هلئـسم  رد  مه  درادـن و  دوجو  یلیلد  نینچ 
. تسا هحابا  مکح  تسا ، هدیسرن  ياهثداح 

مهّرس سّدق  یسوط  خیش  يأر )  ) اّما و 

زاوـج مدـع  و   ) فـقوت ـالقع ، ءایـشالا  یف  لـصالا  هک  تسا  هدـش  نیا  هب  لـئاق  دـیفم  خیـش  باـنج  ناشداتـسا  زا  ّتیعبت  هب  هچرگا  ناـشیا 
لیلد کی  هک  درادن  یعنام  یلو  تسا  هحابا  لقع  قیرط  زا  ءایشا  مکح  هچرگا  هک  دناهدرک  حیرصت  هّدع )  ) باتک رد  نکل  تسا  باکترا )
جراخ لصا  نیا  زا  ار  اهنآ  تسا  باکترا  زاوج  مدع  فقوت و  اهنآ  رد  هّیلوا  لصا  هکنیا  زا  سپ  هدـش و  مئاق  اهنآ  هحابا  رب  یعرـش )  ) یلقن

رارق زیاج  حابم و  ار  اهنآ  باکترا  هدرک و 
178 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

سپـس و  ءایـشا ) هحابا  رب  دراد  تلالد  هّیعمـس  ّهلدا  ینعی :  ) تسا نینچ  زین  ام  دزن  رما  هدوبن و  ناکما  لامتحا و  فرـص  انعم  نیا  هکلب  دهد ،
: دیامرفیم

. ةءاربلا وا  ۀحابالا  لصالا  هک  تسا  نیمه  مه  ام  ياوتف 

: هّللا همحر  یسوط  خیش  زا  نیرخأتم  يأر 

نادـقف ینعی : هیف  نحن  ام  رد   ) ناشمکح هریغ  و  یناث ) لوا و   ) نیدیهـش هماـّلع ، قّقحم ، یّلح ، سیردا  نبا  نوچمه  خیـش  زا  نیرخأـتم  اـّما 
: هکنیا مالک  هصالخ  تسا . تامّلسم  زا  تئارب  رب  ّصن )

هک دوشیم  هدافتـسا  جراعم  رد  هّللا  همحر  قّقحم  مالک  رهاظ  زا  دنچره  و  میرادـن ، غارـس  طایتحا  بوجو )  ) هب يروهـشم  فورعم و  لئاق 
. درک میهاوخ  نشور  ار  نآ  فعض  یلو  دنالئاق  طایتحا  هب  یعمج 

یّلح قّقحم  هب  طایتحا  هب  لوق  نداد  تبسن 

(. تئارب هب  لوق  ینعی :  ) هدومرف جراعم  رد  هچنآ  زا  يو )  ) هک هدش  هداد  تبسن  قّقحم  موحرم  هب  اسبهچ 
يولبلا ماـع  هک  یلئاـسم   ) نآ ریغ  اـی  هدوب و  يولبلا  ماـع  هک  يدروم  ناـیم  لیـصفت  هب  ربـتعم  باـتک  رد  هچنآ  هب  هدرک و  عوـجر  لودـع و 

( دنشاب يولبلا  ماع  هک  يدراوم  رد  تئارب  هدومرف  ربتعم  رد  یلو  هدوب  یتئارب  قلطم  لوق  هب  جراعم  رد  رگا  ینعی :  ) تسا هدش  لئاق  دنتسین ،)
هب هک  یتبـسن  فارطا  رد  هتخادرپ و  روبزم  مالک  هب  نیدهتجم  ّهلدا  رکذ  زا  سپ  يدوز  هب  تسا و  بجاو  طایتحا  يولبلا  ماع  ریغ  رد  ینعی :

. تخادرپ میهاوخ  هدش ، هداد  ناشیا 
هکلب تسین ، عقاو  اـب  قباـطم  دـناهداد  تبـسن  هّیماـما  زا  نیرخأـتم  هب  یخرب  هک  ار  یتـئارب  هب  لوق  هک  دوـشیم  نشور  میدرک  رکذ  هچنآ  زا 

. دناهدومن ءاضما  قیدصت و  ار  تئارب  هب  لوق  هدوب و  نینچ  زین  ءاملع  زا  نیمدقتم 
هدش کّسمت  طایتحا  هب  ام  اریثک  هّللا  همحر  خیش  دیس و  تاملک  رد  هک  دناهدید  هک  دشاب  نیا  یهابتـشا ) نینچ  أشنم  و   ) روبزم دانـسا  ایوگ 

. الالقتسا هن  تسا و  هدوب  لیلد  تیوقت  دییأت و  ماقم  رد  کّسمت  نیا  هک  دناهدرک  تلفغ  نکل  تسا ،
باتک رد  هک  یلیـصفت  نودب  قلطم و  روط  هب  ار  طایتحا  بوجو  مدع  هب  لوق  هک  تسا  جراعم  باتک  رد  قّقحم  موحرم  هدومرف  نیا  دـّیؤم 
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. تسا هداد  تبسن  ءاملع  زا  یتعامج  هب  هدروآ  ربتعم 
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. قاّفتالاب عطقلا  دیفت  دق  اّهنإف  ۀقّقحملا  ةرهشلا  ۀلوقنملا و  تاعامجإلا  یناثلا : نتم :
. هتاداقتعا نع  ۀمّدقتملا  هترابع  یف  هّللا  همحر  قودصلا  کلذ  يوعد  هنم  رهظتسا  نّمم  و 

-: عامجإلا ۀّنسلا  باتکلا و  رکذ  دعب  لاق - ثیح  رئارسلا  لّوأ  یف  ّیّلحلا  هیلع  نیلّصحملا  قاّفتا  یعّدا  نّمم  و 
. یهتنا [. 72] لقعلا لیلدب  کّسمتلا  ۀعیرشلا  ذخأم  نع  نیثحابلا  نیقّقحملا  دنع  ۀّیعرشلا  ۀلأسملا  یف  دمتعملاف  ۀثالثلا  تدقف  اذإ  ّهنإ 

. ةءاربلا لصأ  وه  هباتک - عّبتت  نم  رهظی  امک  لقعلا - لیلدب  هدارم  و 
یلإ دّیسلا  ۀبسن  هیجوت  یف  اضیأ  ۀّیرصملا  لئاسملا  یف  هنع  و  [، 73] باحصتسالا باب  یف  جراعملا  یف  قّقحملا  ءاملعلا  قابطإ  یعّدا  نّمم  و 

: هیف ّصن  دورو  مدع  عم  فاضملاب  ۀساجنلا  ۀلازإ  زاوج  انبهذم 
[. 74] تاعئاملاب ۀساجنلا  ۀلازإ  نع  عنملا  تبثی  مل  و  لقانلا ، تبثی  یّتح  لصألاب  لمعلا  انلصأ  نم  ّنإ 

. انبهذم یلإ  هاضتقم  ۀبسنل  اهجو  هلعج  هّرس  سّدق  قّقحملا  نم  نسحی  مل  اّیعامجإ  لصألا  نوک  ولف ال 
نم انرکذ  نم  باـهذ  اـهقّقحت  یف  یفکی  و  ۀـّیهقفلا ، بتکلا  یف  اـصوصخ  باحـصألا  تاـملک  یف  عّبتتلا  دـعب  قّقحتت  اـّهنإف  ةرهـشلا  اـّمأ  و 

. نیرّخأتملا ءامدقلا و 
. موصعملا ءاضر  نع  فشاکلا  ّیلمعلا  عامجإلا  ثلاثلا :

دعب عراشلا  نم  هنع  یهنلا  دورو  لمتحی  ام  كرتب  مازلإلا  مازتلالا و  مدـع  یلع  ۀعیرـش  ّلک  یف  لب  ۀعیرـشلا  لّوأ  نم  نیملـسملا  ةریـس  ّنإـف 
لعفلا یف  ۀصخرلا  جایتحا  مدـعل  ّالإ  کلذ  سیل  و  تاحابملا ، نود  تامّرحملا  غیلبت  ناک  عراشلا  ۀـقیرط  ّنإ  و  نادـجولا ، مدـع  صحفلا و 

. اهیف یهنلا  مدع  ۀیافک  نایبلا و  یلإ 
: هنع یکح  ام  یلع  هّللا  همحر  قّقحملا  لاق 

هیلع نوبجوی  و ال  ملعی ، مل  مأ  عرشلا  نم  اهیف  نذإلا  ملع  ءاوس  تایهتشملا ، نم  ءیش  لوانت  یلإ  رداب  نم  نوئّطخی  ۀّفاک ال  عئارشلا  لهأ  ّنإ 
و ملع ، ریغ  نم  اهلوانت  اذإ  تامّرحملا  نم  ریثک  یف  هنورذعی  و  هتحابإ ، یلع  صیصنتلا  ملعی  نأ  بورشملا  لوکأملا و  نم  ءیـش  لوانت  دنع 

. یهتنا [. 75] نذإلا ملعی  یّتح  هتئطخت  یلا  اوعرسأل  ةروظحم  تناک  ول 
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: همجرت

، تسا همّلسم ) و   ) هقّقحم ترهش  هلوقنم و  تاعامجا  مود : -[ 2]

هراشا

. دناعامجا هب  عطق  لوصح  دیفم  یهاگ  ترهش  قّقحت  تاعامجا و  نیا  لقن )  ) هک ارچ 

نیلقان طسوت  عامجا  لقن 

تارابع زا  هلئـسم  نیا  هک  تسا  قودـص  موحرم  تسا ) هتـسج  کّسمت  لوقنم  عامجا  هب  و   ) هدرک عاـمجا  لـقن  هک  یناـسک  هلمج  زا  و  - 1
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. دیآیم تسد  هب  تشذگ  البق  هک  شداقتعا  باتک 
زا سپ  هک  تسا  رئارـس  باتک  ءادـتبا  رد  یّلح  سیردا  نبا  موحرم  تسا ، هدومن  نآرب  ار  نیلـصحم  قافتا  ياـعّدا  هک  یناـسک  زا  زین  و  - 2

: دیوگیم عامجا  ّتنس و  باتک و  رکذ 
لیلد هب  کّسمت  دناماکحا ، كردم  ذخأم و  ناگدننکیسررب  هک  نیقّقحم  دزن  هیعرش  هلئـسم  رد  دمتعم  دش ، دوقفم  روبزم  لیلد  هس  یتقو 

. تسا تئارب  لصا  دیآیم ، تسدب  شیاهباتک  یسررب  زا  هکنانچ  لقع  لیلد  زا  شدارم  و  تسا ؛ یلقع 

هّللا همحر  یّلح  قّقحم  بناج  زا  عامجا  ياعّدا 

. تسا باحصتسا  باب  رد  جراعم ، رد  یّلح  قّقحم  بانج  دناهدومن  عامجا  ياعّدا  ماقم ) نیا  رد   ) هک یناسک  هلمج  زا  و  - 3
اب درک  ریهطت  هلازا و  ار  تساجن  ناوتیم  فاضم  بآ  اب  هکنیا  رد  هک  هیماما  بهذم  هب  تبـسن  یـضترم  دیـس  نخـس  هیجوت  رد  ناشیا  زا  و 
ات تسا  لصا  هب  لمع  هعیش ،)  ) ام ملسم  لوصا  زا  یکی  تسا : هدمآ  هّیرصم  لئاسم  رد  تسا ، هدشن  دراو  باب  نیا  رد  یثیدح  ّصن و  هکنیا 

مکح دیس  لصا  نیا  رابتعا  هب  و   ) تسا هدیـسرن  یعنام  رابخا ) هیحان  زا   ) تاعیام اب  تساجن  هلازا  زا  هکنآ  و  دوش ، ادیپ  یعنام  لقان و  هکنیا 
(. تسا هداد  تبسن  هّیماما  بهذم  هب  ار  روبزم 

هب نآ  زا  هدرک و  رایتخا  دیـس  مالک  هیجوت  ناونع  هب  ار  نآ  قّقحم  بانج  هک  تشادـن  ینـسح  دوبن ، یقافتا  یعامجا و  لصا  نیا  رگا  سپ :
. دهدیم تبسن  هیماما  هب  ار  هلازا  زاوج  مکح  هدرک و  رکذ  هیماما  هب  دیس  تبسن  حیحصت  رد  لوبقم  هجو  ناونع 

: ترهش اّما 

لـصا هب  نیرخأـتم  ءامدـق و  لـیامت  فرـص  دـیآیم و  تسدـب  هّیهقف  بتک  هژیوهب  باحـصا  تاـملک  رد  عّبتت  زا  سپ  رظن ) دروـم   ) ترهش
. دنکیم تیافک  نآ  قّقحت  رد  هدشدای 

. تسا يروهشم  هّیماما  ءاملع  نایم  هحابا  لصا  هب  لمع  سپ :
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: تسا مالّسلا  هیلع  موصعم  ياضر  زا  فشاک  هک  ياهریس  یلمع و  عامجا  - 3

: هک هدوب  نیا  رب  نآ  عیمج  رد  هکلب  تعیرش ، يادتبا  زا  نیملسم  هریس  اریز 
انب یهن  نتفاین  صحف و  زا  سپ  هکلب  تسا  هدرکیم  مازلا  نآرب  ار  نارگید  هن  هدـشیم و  مزتلم  عراش  لبق  زا  یهّنلا  لمتحم  كرت  هب  هن  - 1

. دنتسنادیم زاجم  ار  دوخ  نآ  ندش  بکترم  رد  هتشاذگ و  هحابا  رب  ار 
هک تسا  ساسا  نیا  رب  یـشم ) هقیرط و   ) نیا و  تاـحابم ، هن  تسا ، مدرم ) هب   ) تاـمّرحم یفّرعم  غیلبت و  سّدـقم  عراـش  یـشم  هقیرط و  - 2
هک تسا  تمرح  نیا  و   ) دنکیم تیافک  نآ  ّتیلح  رد  یهن  نادجو  مدع  شقن  هکلب  درادـن ، نایب  هب  زاین  لعفلا  ۀـحابإ  لعف و  رد  تصخر 

(. دبلطیم نایب 

: هدش لقن  ناشیا  زا  هچنآ  رب  انب  قّقحم  موحرم  مالک 

زا معا  دننکیمن ، شنزرـس  هئطخت و  هدومن  مادقا  اهنآ  هب  باکترا  تاهبتـشم و  لوانت  هب  هک  ار  یـسک  عیارـش  لها  یگلمج  هک : تسا  نیا 
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تالوکأم و زا  یلوکأـم  لواـنت  رد  دـهد و  ماـجنا  ملع  نودـب  هکنیا  اـی  دوش  بکترم  ار  نآ  تسین ،) عونمم  هکنیا  و   ) نذا هب  ملع  اـب  هکنیا 
يور زا  صخش ،)  ) یتقو تامّرحم  زا  يرایسب  رد  اذل  و  دننادیمن ، بجاو  ار  هحابا  زاوج و  هب  حیرـصت  صیـصنت و  تابورـشم  زا  یبورـشم 

تالوهجم و رد  صخـش  اهنیا  رظن  زا   ) رگا هک  یلاح  رد  دننادیم ، ریـصقتیب ) و   ) روذعم ار  وا  دزادرپیم ، لوانت  هب  یهن ،) هب   ) ملع مدـع 
مزـال ربـتعم و  ار  نذا  دوـجو  یتـح  دنتـسنادیم و  طرـش  باـکترا  زاوـج  رد  ار  هحاـبا  هـب  مـلع  رگا  و   ) دوـب روذـعم  عوـنمم و  تاهبتـشم )
زاوج ءایـشا و  هحابا  هکنیا  رب  تسا  هاوگ  يوقا  نیا  تسین و  نینچ  هکنآ  لاح  دـندرکیم و  باتـش  بکترم )  ) يو هئطخت  رد  دندرمـشیم )

تیافک یهن  دورو  مدـع  عنم و  هب  ملع  مدـع  فرـص  هکلب  تسین ، عراش  بناج  زا  نذا  رب  صیـصنت  لیلد و  دوجو  رب  فقوتم  اهنآ  باکترا 
. دنکیم
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ةرهشلا ....  ۀلوقنملا و  تاعامجالا   ) رد بلطم  لصاح 
رد ءاملع  عامجا  قافتا و  هب  تبـسن  ناسنا  يارب  یهاگ  هتفرمهيور  همّلـسم  هقّقحم و  ترهـش  همیمـض  هب  هلوقنم  تاـعامجا  هک : تسا  نیا 

. دنشاب دایز  هلوقنم  تاعامجا  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  دنکیم و  لصاح  عطق  هلئسم ، کی 
؟ تسیچ خلا ) کلذ ...  يوعد  هنم  رهظتسا  نّمم  و   ) ترابع زا  ضرغ 

: تسا هدومرف  هک  ارچ  دراد . عامجا  رد  روهظ  تاداقتعا  باتک  رد  قودص  خیش  ترابع  هک : تسا  نیا 
. هّیماما داقتعا  ینعی : انداقتعا 

؟ تسیچ رئارس  همدقم  رد  سیردا  نبا  نایب 
کّسمت نیققحملا  دنع  ام  هفیظو  دشاب ، دوقفم  عامجا ) تنس و  باتک و   ) هتـسد هس  نیا  هک  تقوره  دناماکحا و  ّهلدا  اهنیا  هک : تسا  نیا 

. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  نامه  لقعلا  لیلد  زا  ناشیا  دارم  تسا و  لقع  لیلد  هب 
؟ تسیچ تسیک و  خلا ) هیلع ....  نیلّصحملا  قافتا  یعدا  نّمم  و   ) رد بلطم  لصاح 

لئاسم رد  هکنانچ  تسا  تئارب  رب  ءاملع  عامجا  دـیوگیم : باحـصتسا  باب  رد  لوصـالا  جراـعم  باـتک  رد  هک  تسا  یّلح  قّقحم  باـنج 
. تسا زیاج  فاضم  عیام  اب  تساجن  ۀلازا  هعیش  بهذم  رد  دیوگیم : یضترم  دیس  زا  ییاوتف  لقن  ماگنه  هب  هّیرصم 

تبسن هعیش  هب  ار  هلئسم  نیا  هنوگچ  امش  سپ  یتیاور  هن  دراد و  دوجو  یّـصن  هن  هلئـسم  نیا  رد  دیـس  يا  هک  هدرک  لاکـشا  دیـس  هب  سپس 
؟ یهدیم

: تسا هتفگ  باوج  رد  دوخ  قّقحم 
نوچ و  دـننکیم ، لمع  تئارب  لصا  هب  هدـماین  عنم  رب  لیلد  هک  ینامز  ات  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هعیـش  هقف  لوصا  زا  یکی  ساسا  رب  يوتف  نیا 

. تسا هداد  زاوج  هب  يوتف  دیس  هدماین ، عنم  رب  یلیلد  فاضم  تاعیام  اب  تساجن  هلازا  هب  تبسن 
؟ تسیچ خلا ) نسحی ...  مل  ایعامجا  لصالا  نوک  ولف ال   ) زا دارم  سپ 

: هدومرف هک  دیـس  ياوتف  يارب  كردم  ار  نآ  قّقحم  بانج  دوبن  یعامجا  ۀهبـشلا ) دنع  تئارب  هب  لمع  ینعی :  ) لصا نیا  رگا  هک : تسا  نیا 
. دادیمن رارق  انبهذم ....  نم 

؟ تسیچ خلا ) ققحتت ....  اهناف  ةرهشلا  اّما  و   ) رد مالک  هصالخ 
یفاک بلطم  تابثا  رد  تامّلسم و  زا  تئارب  هب  لمع  رد  نیرخأتم  هّیئاوتف و  ترهش  دشابن ، نایم  رد  مه  یلّصحم  عامجا  رگا  هک : تسا  نیا 

. تسا
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؟ دندرک همیمض  لوقنم  عامجا  هب  ار  ترهش  ارچ 

نآ ثحب  یلبق  تادلجم  رد  البق و  هک  دنکیم ، ادیپ  شزرا  مامـضنالا  عم  یهاگ  نکل  درادن ، یتّیجح  ییاهنت  هب  اندـنع  لوقنم  عامجا  اریز 
. تشذگ

؟ تسیچ خلا ) موصعملا ....  ءاضر  نع  فشاکلا  ّیلمعلا  عامجإلا   ) ترابع زا  روظنم 
. تشذگ نآ  ثحب  عامجا  ماسقا  رد  هک  تسا  هریس  ای  یلمع  زّجنم  عامجا 

؟ تسیچ قّقحم  نایب  رد  خلا ) نم ....  نئطخی  ۀفاک ال  عئارشلا  لها  نا   ) ترابع زا  دارم 
اهنآ هب  هک  يروما  تاهبتشم و  زا  يزیچ  ندروخ  هب  دیامن  تردابم  هک  ار  یسک  ناملسم ، ریغ  ای  ناملسم و  هچ  عئارـش ، لها  هک : تسا  نیا 

: هکنیا رگید  دننکیمن و  شنزرس  هئطخت و  دراد ، لیامت 
زا کیچـیه  هب  ملع  تسا و  كوکـشم  هک  يروما  نایم  دـنراد و  نیقی  نآ  یعرـش  زاوج  ّتیلح و  هب  هک  يزیچ  نایم  هئطخت ، مدـع  رد  - 1

. دنراذگیمن یقرف  دنرادن  نآ  فارطا 
ادیپ زاوج  هب  نیقی  دیاب  امتح  هک  دننکیمن  بجاو  دنک  هدافتـسا  ار  تابورـشم  ای  تالوکأم و  زا  يزیچ  دـهاوخب  اهاگ  هک  یـصخش  رب  - 2

. دبایب یّصن  ای  دنک و 
، هبتـشم باکترا  رگا  هکنآ  لاـح  و  دنرمـشیم ، روذـعم  ار  يو  دوش  بکترم  تلاـهج  يور  زا  صخـش  رگا  تاـمرحم  زا  يرایـسب  رد  - 3

. دنک ادیپ  ملع  نذا  هب  هکنیا  ات  دندومنیم  هئطخت  ار  وا  عئارش  لها  دوب ، عونمم 
؟ تسیچ موصعملا )...  ءاضر  نع  فشاکلا   ) ترابع زا  دارم 

موصعم ماما  نامز  هب  رـصعلا  لبق  ارـصع  لسنردنالسن و  هکنیا  رگم  تسا  رابتعا  دقاف  ییاهنت  هب  یلوق  عامجا  نوچمه  هریـس  هک : تسا  نیا 
. دشاب ناشیا  ياضر  زا  فشاک  هدش و  یهتنم  مالّسلا  هیلع 

یلوق عاـمجا  رد  عضو  هکناـنچ  دـشابیم  نآ  زا  فـشک  مالّـسلا و  هیلع  موـصعم  تیاـضر  ناـمه  هریـس  راـبتعا  هناوتـشپ  رگید : تراـبع  هب 
. تسا نینچنیا 

؟ تسیچ مازلالا )....  مازتلا و  مدع  یلع   ) ترابع رد  مازلا )  ) مدع و  مازتلا )  ) مدع توافت 
. تسا نارگید  ندومن  راداو  مازلا و  مازلا ال  زا  دارم  تسا و  صخش  مازتلا  مدع  مازتلا ) مدع   ) زا دارم 

؟ تسیچ مدعلا )....  ّالا  کلذ  سیل  و   ) رد کلذ )  ) هیلاراشم
. تسا تاحابملا  نود  تامّرحملا  صوصخ  غیلبت  یلع  عراشلا  ۀقیرط  نوک 
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: نتم

نم هیلع  طایتحالا  بوجو  غولب  مدع  عم  نسح  وهف  میرّحتلاب  لهاجلا  ةذخاؤم  حبق  نایب  ۀـئطّختلا  مدـع  نم  رکذ  اّمم  ضرغلا  ناک  نا  لوقا :
نم اونوکی  مل  نا  ءالقعلا و  ۀـّفاک  ءانب  لب  عئارـشلا  لها  صوصخب  هل  داهـشتسالا  یغبنی  ینـآلا و ال  یلقعلا  لیلّدـلا  یلا  عجار  هّنکل  عراّـشلا ،

. کلذ حبق  یلع  عئارّشلا  لها 
هحبق مدـع  ضرف  ول  یّتح  لهاجلا  ةذـخاؤم  حـبق  ۀـظحالم  نع  رظّنلا  عطق  عم  باکترالا  زیوجت  یلع  ءالقعلا  ءانب  ّنا  هنم  ضرغلا  ناـک  نا  و 

مل الهج  ردص  ول  مارحلا و  یلع  ذـخاؤی  نّمم  ۀـّیفرعلا  فیلاکّتلا  یف  یلوملا  ضرف  وا  الثم  مارحلا  لعفل  ۀـّیرهقلا  مزاّوللا  نم  باقعلا  ضرفل 
. هللا ءاش  نإ  هیف  مالکلا  ءیجیس  لمتحملا و  ررّضلا  عفد  بوجو  مدع  یلع  ّینبم  وهف  کلذ  یلع  مهئانب  لزی 

: همجرت
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هّللا همحر  قّقحم  هدومرف  نوماریپ  خیش  رظن 

نایب ار  میرحت  هب  لهاج  هذخاؤم  حبق  نآ  هلیـسو  هب  دهاوخب  قّقحم  بانج  هک  دشاب  نیا  بهاذم  نایدا و  لها  هئطخت  مدـع  زا  دارم  رگا  - 1
. تسا هدیدنسپ  یمالک  دیامن ،

. تفریذپ ار  حبق  نیا  ناوتیم  دشاب  عالطایب  نآ  زا  هدیسرن و  میرحت ) هب  لهاج   ) يو هب  طایتحا  بوجو  هک  یتروص  رد  اما 
. تسین یلقتسم  ناهرب  دوخيدوخهب  تسا و  هیتآ  یلقع  لیلد  هب  عجار  نایب  نیا  هتبلا 

تعیرـش لها  زا  هچرگا  تسا  نیا  رب  ناشیانب  ءالقع  همه  هکلب  مینک ، داهـشتسا  عیارـش  لـها  صوصخ  هب  نآ  يارب  هک  تسین  هتـسیاش  اذـل 
. دنشابن

رگا یّتح  تسا ، نآ  ّتیلح  باکترا و  زیوجت  رب  لهاج  هذخاؤم  حبق  زا  رظنعطق  اب  ءالقع  ءانب  هک  دـشاب  نیا  هئطخت  مدـع  زا  دارم  رگا  و  - 2
زا ار  یلوم  هّیفرع ، فیلاکت  رد  ای  تسین و  حـیبق  نآرب  هذـخاؤم  هک  مینک  ضرف  تسا  مارح  لعف  یمتح  مزاول  زا  باـقع  هکنیا  هظحـالم  هب 

ءانب کلذعم  نکل  دشاب . هدـش  بکترم  ار  نآ  لهج  يور  زا  یلعاف  هچرگا  دـنکیم ؛ هذـخاؤم  مارح  قّقحت  سفن  رب  هک  میهد  رارق  يدارفا 
. تسا تباث  هذخاؤم  مدع  رب  ناشیا 

: مییوگب دیاب  سپ 
. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  نوماریپ  يدوز  هب  هک  تسا  لمتحم  ررض  عفد  بوجو  مدع  رب  ینبم  ریرقت  نیا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  قّقحم  هدومرف  لصاح 
بلطم نیا  دـننکیمن و  هئطخت  دوشیم  بکترم  ار  نآ  هدرکن و  طایتحا  همرحلا  لوهجم  رد  هک  ار  یـسک  نایدا  عیارـش و  لها  هک  دوب  نیا 

. تاهبتشم رد  هحابا  رب  داد  رارق  لیلد  ار 
؟ تسیچ قّقحم  بانج  هدومرف  هب  خیش  بانج  خساپ 

باقع دـنیوگیم  هتـسنادن و  بقاعم  ار  وا  ینعی  دـننکیمن  هئطخت  ار  یـسک  نینچ  عیارـش  لها  هک  تسا  نیا  امـش  دارم  رگا  هک : تسا  نیا 
: مییوگیم تسا  حیبق  نایبالب 

حیبق نایبالب  باقع  هک  تسا  نینچ  يرطف  لقع  ياضتقم  هب  ملاع  ءالقع  مامت  مکح  هتـشادن و  عیارـش  لـها  هب  صاـصتخا  بلطم  نیا  ـالوا :
. تسا

هریس هب  لالدتـسا  هدوبن و  یلقتـسم  نایب  رگید  اذل  دش و  دهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  هک  مراهچ  لیلد  هب  دراد  تشگزاب  روکذم  بلطم  ایناث :
. دشابیمن

هکنیا زا  رظنعطق  اب  دننکیم  هبتشم  لعف  باکترا  زاوج  هب  مکح  ادبعت  دنالقاع  هک  تهجنآزا  عیارـش  لها  هک : تسا  نیا  امـش  دارم  رگا  و 
: مییوگیم تسا  تباث  القع  ءانب  نیا  دننکیم و  زاوج  هحابا و  هب  مکح  دشابن  حیبق  مه  باقع  رگا  هکلب  هن ، ای  دشاب  حیبق  باقع 

باـب رد  يدوز  هب  هک  دـشاب  حیحـص  ییاـنب  نینچ  اـت  دـشابن  بجاو  لـمتحم  باـقع  عفد  ءـالقعلا  دـنع  هک : تسا  نیا  رب  ینتبم  بلطم  نیا 
. دش دهاوخ  ثحب  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش 

؟ تسیچ رطاخ  هب  باقع  حبق  مدع 
هب ای  تسا . رمخ  برـش  کفنیال  مزاول  زا  هک  یتسم  لثم  دـشاب  لمع  نیا  کفنیال  مزاول  زا  باقع  ضرفلا  یلع  هک : تسا  نیا  رطاخ  هب  اـی 
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یحبق مه  رـصاق  لـهاج  باـقع  مییوگب  درادـن ، یحبق  رّـصقم  لـهاج  باـقع  مییوگیم  هک  روطناـمه  ضرفلا  یلع  هک : تسا  نیا  رطاـخ 
. درادن

ضوغبم یعقاو و  مارح  باکترا  رب  ار  دوخ  دـبع  هک : تسا  نیا  رب  یلوم  تداع  ضرفلا  یلع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یفرع  يالوم  رد  اـی  و 
. دشاب هنالهاج  هچرگا  دنکیم  هذخاؤم  یلوم 

؟ تسا تّجح  یتروص  هچ  رد  هریس  ای  یلمع و  عامجا 
. دوب دهاوخن  هریس  ياج  ّالا  دشاب و  هتفرگن  تروص  نآ  هب  تبسن  عراش  بناج  زا  یعدر  هک  یتروص  رد 

؟ هچ تسین  تجح  ياهریس  نینچ  دنتسه و  عدار  طایتحالا  ّۀلدأ  هک  دوش  یعّدم  يرابخا  رگا 
دهاوخ ثحب  نآ  هب  عجار  يدوز  هب  هک  دنشاب  هتـشادن  تیلیلد  ثحب  نیا  رد  طایتحالا  ّۀلدا  رابخا  هکنیا  هب  دوشیم  ّقلعم  هریـس  ّتیجح  زاب 

. دش
186 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ باقعلا )...  ضرفل  هحبق  مدع  ضرف  ول  یّتح   ) زا دارم 

نیرتکـچوک نآ  رد  لـهج  ملع و  هکنیا  نودـب  هدوب  باـقع  ّبترت  مزلتـسم  عقاو  فرظ  رد  شدوـجو  مارح و  لـعف  توـبث  هک : تسا  نیا 
. تاموزلم هب  تبسن  هّیداع  هّیلقع و  مزاول  لثم  دشاب  هتشاد  یشقن  تلاخد و 

ملع نودب  جراخ  رد  مارح  لعف  دوجو  هب  تبـسن  مه  باقع  دنوشیم ، ّبترتم  تاموزلم  رب  نآ  رابتعا  ملع و  نودب  مزاول  نیا  هکنانچ  سپ :
. دوشیم ّبترتم  نآ  رابتعا  و 

. دشابیم ران  رب  قارحا  ّمس و  رب  تکاله  ّبترت  نوچمه  مارح  لعف  رب  باقع  ّبترت  سپ :
؟ تساجک ترابع  رد  ریامض  عجرم  تسیچ و  کلذ ) یلع  مهئانب  لزی  مل   ) رد لزی ) مل   ) هملک شقن 

. تسا باکترا  زیوجت  کلذ )  ) هیلاراشم تسا و  ءالقع  مهئانب ، رد  ریمض  عجرم  و  ضرف ) ول   ) زا تسا  باوج  لزی ) مل   ) هملک
187 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. فیلکتلا نایب  نود  نم  ءیش  یلع  باقعلا  حبقب  لقعلا  مکح  ّۀلدألا  نم  عبارلا  نتم :
. همیرحتب الصأ  همالعإ  مدعب  فرتعی  ام  لعف  یلع  هدبع  یلوملا  ةذخاؤم  حبقب  ۀّفاک  ءالقعلا  مکح  هل  دهشی  و 

یلع روکذـملا  مکحلا  ّنأب  ۀـعوفدم : ةذـخاؤملا ،» هدـعب  حـبقی  الف  ّیلقع ، نایب  لـمتحملا  ررـضلا  عفد  بوجوب  لـقعلا  مکح  ّنأ  : » يوعد و 
یف فیلکت  هدروم  یف  نکی  مل  نإ  ۀـّیرهاظ و  ۀـّیلک  ةدـعاقل  نایب  وه  اّمنإ  و  هیلع . بقاعملا  لوهجملا  فیلکتلل  اـنایب  نوکی  ـال  هتوبث  ریدـقت 

ةدـعاقلا حلـصت  ـالف  هدوجو ، ضرف  یلع  لـمتحملا  فیلکتلا  ـال  عقاولا ، یف  فیلکت  نکی  مل  نإ  اـهتفلاخم و  یلع  بقوع  تّمت  ولف  عـقاولا ،
مکح دـعب  لامتحا  و ال  باقعلا ، ینعأ  ررـضلا ، لامتحا  عرف  اّهنأل  اهیلع ، ةدراو  حـبقلا  ةدـعاق  لب  ةروکذـملا ، حـبقلا  ةدـعاق  یلع  اـهدورول 

نیب هب  فّلکملا  دّدرتف  فیلکتلل  عراشلا  نایبب  هیف  باقعلا  تبث  ام  وه  لمتحملا  باقعلا  عفد  ةدعاق  درومف  نایب  ریغ  نم  باقعلا  حـبقب  لقعلا 
. باقعلا ررضلاب  دیرا  نإ  هّلک  اذه  اههبشی . ام  ةروصحملا و  ۀهبشلا  یف  امک  نیرمأ ،

، نایب ریغ  نم  باقعلا  حبقب  هلامتحا  عفتری  المتحم ال  ناک  نإ  وهف و  ملعلا ، یلع  اهّبترت  فقوتی  یتلا ال  باقعلا  ریغ  يرخا  ةّرـضم  دیرا  نإ  و 
اذه ناکل  ۀلمتحملا  ةّرـضملا  عفد  بوجو  تبث  ولف  نییرابخألا . فارتعاب  اهیف  طایتحالا  بجی  ۀـّیعوضوم ال  ۀـهجلا  هذـه  نم  ۀهبـشلا  نأ  ّالإ 
نم هنوک  یف  ّکش  امیف  هنذإ  عراـشلا و  صیخرت  يوعد  نم  اـّمإ  عفدـلا و  بوجو  عنم  نم  اـّمإ  نیلوقلا  ـالک  یلع  ّدـب  ـالف  دورولا . كرتشم 

. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  ۀّیعوضوملا  ۀهبشلا  یف  هحیضوت  ءیجیس  و  ررضلا . قیداصم 
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: همجرت
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تئارب تابثا  رد  نییلوصا  مراهچ  لیلد 

الوم هذخاؤم  حـبق  هب  ءالقع  مکح  تسا ، لقع  مکح  نیا  رب  هاوگ  فیلکت و  نایب  نودـب  لوهجم  ءیـش  رب  باقع  حـبق  هب  تسا  لقع  مکح 
لقع مکح  هکنیا  ياعدا  تسا و  هتخاسن  علطم  شتمرح  زا  الـصا  ار  وا  هکنیا  هچ  تسا  فرتعم  دوخ  هک  یلعف  دروم  رد  شاهدـنب  هب  تبـسن 

. تسا عوفدم  دشابیمن ، حیبق  رگید  هذخاؤم  نآ  زا  دعب  سپ : تسا ، یلقع  نایب  لمتحم ، ررض  عفد  بوجو  هب 
، هیرهاـظ هیلک  هدـعاق  يارب  تسا  ناـیب  مکح  نیا  هکلب  دـشابیمن ، لوهجم  فـیلکت  يارب  ناـیب  شتوـبث ، ضرفرب  روـبزم  یلقع  مکح  اریز 

باقع ار  فلکم  شتفلاخم  رطاخ  هب  دـشاب  لاکـشا  زا  یلاخ  ماـمت و  هدـعاق ) نیا   ) رگا سپ : دـشابن  عقاو  رد  یفیلکت  شدروم  رد  دـنچره 
. دشاب ّبترتم  شدوجو  ضرف  هب  لمتحم  فیلکت  رب  باقع  هکنیا  هن  دشابن ، دوجوم  یفیلکت  عقاو  رمالا و  سفن  رد  هچرگا  دننکیم ،

، دراد دورو  نآ  هب  تبسن  حبق  هدعاق  سکعلاب  هکلب  درادن ، ار  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  رب  ندوب  دراو  يارب  ّتیحالص  روکذم  هدعاق  سپ :
دوجو یلامتحا  رگید  نایب ، نودب  باقع  حبق  هب  لقع  مکح  زا  سپ  هکنآ  لاح  تسا و  باقع ) ینعی :  ) ررض لامتحا  عرف  روبزم  هدعاق  اریز 

. درادن
هب فّلکم  سپ : تسا ، هدـش  تباث  باقع  هدـش و  غالبا  عراش  نایب  هب  فیلکت  هک  تسا  ییاجنآ  شدروم  لمتحم  باـقع  عفد  هدـعاق  سپ :

هچرگا تسا  مزال  اجنآ  رد  طایتحا  بانتجا و  هک  جورف ) ءامد و  لیبق  زا   ) نآ هابشا  روصحم و  ههبـش  دراوم  لثم  هدیدرگ  دّدرم  رما  ود  نیب 
. دشاب مه  روصحم  ههبش 

. دشاب هدش  هدارا  باقع  ررض )  ) زا هک ) تسا  یتروص  رد  دش  هتفگ  روکذم  ياعّدا  خساپ  رد  هک  یبلاطم   ) نیا
تسا لمتحم  رما  نیا  هچرگا  دشاب ، هدیدرگ  هدارا  تسین  ملع  رب  فّقوتم  شموزل  ّبترت و  هک  باقع  زا  ریغ  يرگید  ررض  نآ ،) زا   ) رگا و 

دوخ فارتعا  هب  تسا و  هّیعوضوم  تهج  نیا  زا  ههبـش  هکنیا  زج  دوشیمن  عفترم  نایب  نودب  باقع  حبق  هب  یلقع ) مکح  اب   ) نآ لامتحا  و 
. دشابیمن بجاو  نآ  رد  طایتحا  اهيرابخا 

یگنت رد  ود  ره  اهيرابخا  نییلوصا و   ) هدوب و دورولا  كرتشم  لاکشا  ددرگ . تابثا  شبوجو  تباث و  يررض  نینچ  عفد  رگا  رطاخ  نیدب 
رد عراش  هک  میوش  یعدم  دیاب  ای  هدرک و  عنم  ار  روبزم  ررـض  عفد  بوجو  دیاب  ای  لوق  ود  ره  رب  انب  ریزگان  دـنوشیم ،) عقاو  نآ  زا  خـساپ 

دهاوخ هّیعوضوم  ههبـش  رد  يدوز  هب  ثحب  نیا  حیـضوت  هّللا  ءاشنا  هدومرف  صّخرم  نآ  باکترا  رد  ار  ام  ررـض  قادـصم ، رد  ّکش  دروم 
. دمآ
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هیودب  تاهبش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  نییلوصا  ّهلدا  زا  لیلد  نیمراهچ 
. یلقع لیلد  تسا و  لقع  مکح 

؟ دراد دوجو  لقع  اب  عامجا  تنس و  باتک و  زا  روکذم  هثالث  ّهلدا  طسوت  هیعرش  تئارب  تابثا  رد  یتوافت  هچ 
دوشیم تباث  لقع  لیلد  طسوت  هّیعرش  تئارب  هک  اجنیا  تسا و  کش  شعوضوم  دوشیم  تابثا  هثالث  ّهلدا  طسوت  هیعرـش  تئارب  هک  اجنآ 

. تسا نایبلا  مدع  شعوضوم 
؟ تسیچ روبزم  لیلد  لصاح  ای  قوف و  بلطم  يرخا  ةرابع 

: هک تسا  نیا 
حیبق هدومنن  نایب  ار  نآ  حـبق  تمرح و  هک  یلمع  باکترا  رب  ار  دوخ  دـبع  یلوم  ندرک  باقع  هکنیا  هب  دـنکیم  مکح  یلقاع  ره  لقع  - 1
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. تسا
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  دشاب  دنسپان  حیبق و  هک  يراک  ره  - 2

. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  و  دوشیمن ، رداص  میکح  يالوم  زا  نایبالب )  ) یباقع نینچ  سپ :
؟ تسا هنوگچ  روکذم  سایق  رد  يرغص  تابثا 

هعجارم دوخ  نادجو  هب  رگا  اذل  میتسه و  ملاع  ءالقع  زا  دوخ  ام  زا  کیره  ینعی  تسا  ینادـجو  رما  کی  بلطم  نیا  هک  تسا  وحن  نیدـب 
. مینکیم فشک  ار  لقع  مکح  ءانب ، نیا  زا  تسا و  حیبق  ییالوم  ره  بناج  زا  نایبالب  حبق  هک  میوشیم  هجوتم  مینک 

؟ تسا هنوگچ  سایق  يربک  تابثا 
. دهدیمن ماجنا  حیبق  لعف  میکح  يادخ  هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  بلطم  نیا  مالک  ملع  رد  هک  تسا  وحن  نیدب 

لمتحم ررـض  عفد  هکنیا  رد  مه  روطنیمه  تسا ، حـیبق  نایبالب  باقع  ندوب  حـیبق  هب  مکح  رد  لقع  هک  روطناـمه  هک ، دوش  لاکـشا  رگا 
رد ام  لاح  تسا ، لمتحم  ررض  عفد  هدعاق  نیمه  زین  نید  لوصا  رد  تفرعم  بوجو  تابثا  رد  ناملیلد  هکنانچ  تسا  لقتـسم  تسا  بجاو 

بوجو هب  مکح  لقع  اذل  میوش و  هذخاؤم  باکترا  تروص  رد  دشاب و  مارح  عقاو  رد  دـیاش  هک  ارچ  میهدیم  ررـض  لامتحا  ههبـش  دراوم 
، دربیم نیب  زا  ار  نآ  عوضوم  دوشیم و  دراو  نایبالب  باقع  حبق  نوناق  رب  یلقع و  نایب  دوشیم  دوخ  هدـعاق  نیا  هاگنآ  دـنکیم ، نآ  عفد 
هچ  ) نایبلا ءاج  اذا  هکنیا  رد  بیر  ـال  و  یلقع ، ناـیب  کـی  یهتنم  تسا  ناـیب  دوخ  مود  هدـعاق  ناـیبلا و  مدـع  لّوا  هدـعاق  عوضوم  هک  ارچ 

عفترا یلقن ) هچ  یلقع ،
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خـساپ هچ  نایبالب ) باقع  حـبق   ) نوناـق يارجم  هن  تسا و  بجاو ) لـمتحملا  ررـضلا  عفد  هدـعاق   ) يارجم هیف  نحن  اـم  سپ : ناـیبلا . مدـع 
؟ دیهدیم

: تسا عون  ود  رب  ررض  مینادب  دیاب  ۀمدقم 
يویند تارضم  يورخا 2 - ررض  ینعی  تبوقع  - 1

؟ يویند ای  يورخا  تسا ، ررض  زا  عون  مادک  تسا  بجاو  لمتحم  ررض  عفد  هکنیا  زا  امش  دارم  لاح 
: هک دش  دهاوخ  نیا  روبزم  هدعاق  يانعم  دشاب ، يورخا  ررض  امش  دارم  رگا 

رد هک  دراد  یلیـصفت  ملع  هب  صاصتخا  روبزم  هدعاق  ایآ  هک : دیهد  خـساپ  الوا  میـسرپیم  امـش  زا  هاگنآ  تسا  بجاو  لمتحم  باقع  عفد 
؟ تسا بجاو  لیصفتلاب  مولعم  یعطق و  باقع  عفد  اجنآ 

؟ تسا بجاو  لامجالاب  مولعم  باقع  عفد  اجنآ  رد  هک  دوشیم  مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  ای  و 
؟ تسا بجاو  زین  يودب  کش  هب  كوکشم  لمتحم و  باقع  عفد  دوش : هتفگ  ات  دوشیم  ههبش  دراوم  لماش  هکنیا  ای  و 

: هتکن
. دش دهاوخ  تباث  هدنیآ  رد  هتکن  نیا  تسا و  مسق  نیمه  هیف ، نحن  ام  هکنآ  لاح  دروخیمن و  مّوس  تمسق  درد  هب  روبزم  نوناق 

دروم یگتسیاش  نکل  دروخب و  مه  هیودب  تاهبش  درد  هب  ینعی : دشاب  هبتشم  زا  طایتحا  بوجو  رب  یلقع  نایب  روبزم  نوناق  هک  انمّلـس  ایناث :
. درادن ار  ام  ثحب 

رد هچرگا  تسا  باقع  بجوم  نآ  تفلاخم  هک  دراد  ار  ياهّیرهاظ  هّیلک  هدعاق  نایب  دشاب  قیدصت  دروم  روبزم  هدعاق  هک  یتروص  رد  اذـل 
دراو نایبالب ) باقع  حبق   ) یلقع مکح  ای  هدعاق و  رب  ار  هدـعاق  نیا  ناوتیمن  قوف ، نایب  اب  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یمکح  نآ  ءاروام  عقاو و 

. تسا دراو  هدعاق  نیا  رب  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  هکلب  تسناد ،
؟ تسیچ تسا ) بجاو  لمتحم  باقع  عفد   ) هدعاق رب  نایبالب ) باقع  حبق   ) هدعاق رد  دورو  هجو 
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، باقع حبق  هب  لقع  مکح  زا  سپ  هکنآ  لاح  دـشاب و  نایم  رد  باقع  لامتحا  هک  تسا  مامت  یتروص  رد  ررـض  عفد  هدـعاق  هک : تسا  نیا 
. دنامیمن یقاب  هدشدای  هدعاق  يارب  عوضوم  هدیدرگ و  یفن  اسأر  لامتحا 

؟ تسیچ بلطم  لصاح 
هدش زّجنم  فیلکت  هب  تبـسن  عراش  نایب  اب  باقع  لامتحا  هک  تسا  ییاجنآ  تسا ) بجاو  لمتحم  باقع  عفد   ) هدعاق دروم  هک : تسا  نیا 

. نآ هب  هیبش  يدراوم  هروصحم و  ههبش  لثم : ددرگ  دّدرم  رتشیب  ای  رما و  ود  نایم  هب ، فّلکم  سپس  و 
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. مییوجیم کّسمت  لمتحم ) ررض  عفد   ) هدعاق هب  دییأت  ای  لیلد و  ناونع  هب  هدوب و  لئاق  طایتحا  بوجو  هب  زین  ام  هروصحم  ههبش  رد  اذلف 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  نایب  دییامرفب  روکذم  بلاطم  رتشیب  نییبت  رد 

: تسا مسق  راهچ  رب 
یلقن ای  یلقع  یعقاو  یصوصخ  نایب  - 1

یلقن ای  یلقع  یعقاو  یمومع  نایب  - 2
یلقن ای  یلقع  يرهاظ  یصوصخ  نایب  - 3

. یلقع يرهاظ  یمومع  نایب  - 4
؟ تسانعم هچ  هب  یلقن  ای  یلقع  یعقاو  یصوصخ  نایب 

لیلد هدح  یلع  تروص  هب  هک  رمخ  برش  لثم : تسه  زین  عقاو  يوس  هب  قیرط  هک  هدیسر  ینایب  رما  نالف  صوصخ  رد  هک : تسانعم  نیدب 
. تسا هدش  هماقا  نآ  تمرح  رب 

؟ تسانعم هچ  هب  یلقن  ای  یلقع و  یعقاو  یمومع  نایب 
تلالد لوهجم  یعقاو  فیلکت  دروم  رد  دراد و  ّتینایب  لوهجم  فیلکت  هب  تبـسن  نکل  ّصاخ ، هن  تسا و  یّلک  ناـیب  هک : تساـنعم  نیا  هب 

. تسیچ هفیظو  هک  دراد 
یعقاو تمرح  لاـمتحا  ینادیمن و  ار  عقاو  نوـچ  ینعی : هبتـشملا  نع  بنتجا  دـیوگیم : هک  ارچ  عراـش ، بناـج  زا  طاـیتحا  باـجیا  لـثم :

. بانتجالا بجیف  یهدیم 
؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  یلقن  یلقع و  يرهاظ  یصوصخ  نایب 

رومأم رهاظ  رد  وت  نکل  تسین و  مارح  عقاو ) نآ   ) رما نالف  هچرگا  هک  دـسرب  لقع  ای  عراش و  زا  ینایب  عقاو  کی  صوصخ  رد  لـثملا : یف 
. ینک كرت  ار  عقاو  نآ  دیاب  یتسه و  بانتجا  هب 

؟ هچ ینعی  يرهاظ  یمومع  نایب 
. هن ای  دشاب  یتمرح  هبتشم  نیا  يارب  عقاو  رد  هچ  تسا  بانتجا  ادّبعت  وت  هفیظو  دیوگیم : لقع  هک  ینعی :

؟ تسا قوف  ماسقا  زا  مسق  مادک  لیبق  زا  بجاو ) لمتحملا  باقعلا  عفد  نوناق   ) هیف نحن  ام 
. مراهچ مسق  زا 

دشاب عقاو  اب  قباطم  لامتحا  نیا  هکنیا  زا  معا  یتسه  بقاعم  ّالا  نک و  بانتجا  يداد  باقع  لامتحا  اجکره  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  ینعی :
. هن ای  دشاب و  یفیلکت  عقاو  رد  هچ  رگید  ترابع  هب  و  هن ، ای  و 

؟ دوشیم هچ  هجیتن 
( نایبالب باقع  حبق   ) هدـعاق رد  هکنآ  لاح  درادـن و  عقاو  هب  يراک  عفد و  بوجو  يارب  دوشیم  عوضوم  هدـحیلع  روط  هب  باقع  لامتحا 

. تسه عقاو  هب  رظن 
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باقع حبق  نوناق  رب  باقع  عفد  سپ : تسا ، مارح  حیبق و  تسا  نایبالب  هک  یعقاو  مارح  رب  باقع  ینعی :
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. تسا دراو  باقعلا  عفد  نوناق  رب  هک  تسا  باقعلا ) حبق   ) نوناق نیا  هکلب  دشابیمن ، دراو 
؟ تسیچ هدعاق  ود  رخأت  مدقت و  نیا  ّتلع 

لّوا نوناق  هکنآ  لاح  تسا و  باقع  لامتحا  مّود  نوناق  رد  عوضوم  هک : تسا  نیا  رـصتخم  خساپ  نکل  دش و  نایب  لبق  ثحابم  رد  هچرگا 
: دیوگیم

. دسریمن مّود  نوناق  هب  تبون  هجیتن : رد  تسین . راک  رد  مه  یباقع  هدیسرن  ینایب  هک  اجنآ 
؟ تسا هنوگچ  اهنآ  ّلحم  نوناق و  ود  نیا  هنالداع  میسقت 

: مییوگب هک  تسا  نیا 
. دشاب هیف  نحن  ام  تسا و  فیلکت  لصا  رد  کش  هیودب و  تاهبش  نآ  زا  باقعلا  حبق  نوناق  - 1

هروصحم ههبـش  زین ، ههبـش  هکنیا  رب  طورـشم  هّتبلا  هللا  ءاش  نإ  هثحب  یتأیـس  هک  دـشاب  هب  فّلکم  رد  کش  نآ  زا  باـقعلا  عفد  نوناـق  و  - 2
. دشاب هب  التبم  ههبش  فرط  ود  ره  دشاب و 

؟ تسیچ خلا ) یّتلا ...  باقعلا  ریغ  يرخا  ةرضم  دیرا  نا  و   ) رد بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا 

و رمخ و ...  برش  هطساو  هب  لقع  عییضت  لثم  دشاب  مّرحم  ءایشا  یعضو  راثآ  يویند و  ررض  ررض ،)  ) نآ زا  رظن  دروم  یعّدم  دارم  رگا  - 2
رب هچ  دنوشیم  ّبترتم  ام  لعف  رب  راثآ  نیا  هک  تایناخد و ....  لامعتـسا  هطـساو  هب  جازم  داسف  ای  مس و  برـش  هطـساو  هب  ندش  مومـسم  ای 

مکاح لقع  میرحتلا  لمتحم  رد  هک  دشاب  نیا  دارم  رگا  رگید : ترابع  هب  میـشاب . لهاج  نآ  هب  تبـسن  ای  میـشاب و  هتـشاد  ملع  لعف  تمرح 
. درک بانتجا  نآ  زا  دیاب  سپ : تسا  بترتم  يداسف  ررض و  یمارح  ره  رب  هکنیا  رب  تسا 

: مییوگیم خساپ  رد  دوشن . فّلکم  هّجوتم  لمتحم  يویند  ررض  هکنیا  ات  درک  بانتجا  میرحتلا  لمتحم  زا  دیاب  زین  ههبش  دروم  رد  سپ :
دورو رب  فّقوتم  شبترت  مدـع  ّبترت و  تسا و  ءیـش  يرهق  راثآ  زا  روبزم ) ررـض   ) هکنیا لیلد  هب  ار  دوخ  لامتحا  روبزم  ضرف  رد  هچرگا 

، تسا یبنجا  بلاطم  نیا  زا  اساسا  روکذم  هدـعاق  و  دومن ، عفد  ناوتیمن  نایبالب ) باقع  حـبق   ) هدـعاق اب  دـشابیمن ، دورو  مدـع  ای  نایب و 
: تفگ دیاب  یلو 

. تسا هّیعوضوم  روبزم  لامتحا  قوف  ریرقت  ساسا  رب  هک  ارچ  تسا  جراخ  اجنیا  رد  مالک  دروم  زا  روبزم  ضرف  الصا 
تابثا اجنیا  رد  ار  لمتحم  ررـض  عفد  بوجو  یلیلد ، رگا  هجیتن : رد  دنتـسه . یتئارب  هّیعوضوم  ههبـش  رد  ود  ره  یلوصا  يرابخا و  یفرط  زا 

. دنهد خساپ  دورولا  كرتشم  لاکشا  کی  هب  دیاب  یلوصا  يرابخا و  هورگ  ود  ره  دشاب ، یعطق  انعم  نیا  هدومن و 
193 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ءایـشا یعـضو  راثآ  ندومن  رود  يویند و  ياهررـض  عفد  بوجو  رب  یلیلد  هدوبن و  بجاو  اساسا  لمتحم  ررـض  عفد  دنیوگب : دیاب  ای  ینعی :
. میرادن

نوذأم باکترا  رد  ار  نیفّلکم  ررّضلا  كوکشم  قیداصم  رد  سّدقم  عراش  نکل  تسا ، مّلـسم  مامت و  هدعاق  نیا  هچرگا  دنیوگب : دیاب  ای  و 
. تسا هتخاس 

؟ تسیچ قوف  خساپ  يارخا  ةرابع 
: مییوگیم دش  هّیعوضوم  ههبش  یتقو  هک : تسا  نیا 

مه ییایند  لمتحم  ررض  عفد  هک  میریذپب  رگا  اذل  تسین . بجاو  طایتحا ، هکنیا  رب  دنالوقلاقفتم  يرابخا  یلوصا و  هّیعوضوم  تاهبـش  رد 
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دراوم هنوگنیا  رد  امـش  ارچ  هک  دـینکیم  لاکـشا  اـم  رب  هک  روطناـمه  ینعی : دوروـلا  كرتـشم  لاکـشالا  تفگ : میهاوـخ  تسا ، بجاو 
ره سپ : دینادیمن . بجاو  ار  طایتحا  هیعوضوم  تاهبـش  باب  رد  ارچ  هک  تسا  دراو  لاکـشا  نیا  زین  امـش  رب  دینادیمن  بجاو  ار  طایتحا 

: میشاب وگخساپ  دیاب  ود 
هتـشاد عفد  بوجو  مه  القع  رگا  تسین و  عفّدـلا  بجاو  يویند  لمتحم  ررـض  مه  لقعلا  دـنع  مییوگب : هک  تسا  نیا  خـساپ  لامجا  اذـل  و 

. تسا هداد  باکترا  رد  نذا  عراش  دشاب ،
حلاصم اب  نکل  تسا ، هداد  باکترا  هب  نذا  مه  ار  ررّضلا  عوطقم  یهاگ  ررّضلا و  نونظم  یهاگ  هکلب  ررـضلا ، لمتحم  اهنت  هن  عراش  ینعی :

. دوب دهاوخن  نیب  رد  یلاکشا  سپ  تسا  هدومن  ناربج  ار  ررض  نآ  يرتمهم 
؟ تسیچ نتم  رد  عقاولا ) یف  فیلکت  هدروم  یف  نکی  مل  نا  و   ) ترابع زا  دارم 

هدش بکترم  فّلکم  دنتـسین ، مه  زایتما  لباق  تسا و  رمخ  يرگید  بآ و  فرظ  ود  زا  یکی  هک  يدروم  رد  لثملا : یف  رگا  هک : تسا  نیا 
عقاو رد  یفیلکت  دروم  نیا  رد  هچرگا  تسا  بقاعم  ریزگان  هدومن  تفلاخم  لـمتحم  ررـض  عفد  بوجو  هدـعاق  اـب  نوچ  دـشونب ، ار  یکی  و 

. دشاب هدیشون  ار  بآ  عقاو  رد  صخش  دشاب و  هدوبن 
194 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ضعب هعبت  و  [ 76 «] قاطی امب ال  فیلکت  هب  ملعلا  یلإ  قیرط  امب ال  فیلکتلا  ّنا  : » ۀینغلا یف  هّرـس  سّدق  مراکملا  وبأ  دّیـسلا  رکذ  ّهنإ  ّمث  نتم :
هب حّرـص  امک  ۀـعاطلا ، دـصقب  هناـیتإ  هب و  لاـثتمالا  قاـطی  ـال  اـم  هب  دارملا  ّنأ  رهاـظلا  و  ةءاربلا . ۀـلأسم  یف  هب  ّلدتـساف  [ 77] هنع رّخأـت  نم 
. هب فیلکتلاب  ملعلا  مدع  دّرجمب  قاطی  اّمم  ریصی  لعفلا ال  سفنف  ّالإ  و  ملعلاب ، فیلکتلا  طارتشا  لیلد  یف  ۀّماعلا  ۀّصاخلا و  نم  [ 78] ۀعامج

نایتإ هیف  ّکشلا  عم  فیلکتلا  نم  ضرغلا  نوکی  وأ  ۀعاطإلا ، دصق  مدع  عم  ول  لعفلا و  رودص  قلطم  فیلکتلا  نم  ضرغلا  نوک   » لامتحا و 
« لفاغلا نم  نکمی  مل  نإ  ّكاشلا و  نم  نکمم  اذـه  و  رمآلل ، ابولطم  هنوک  لاـمتحا  دّرجمب  ناـیتإلا  دـصقب  داـیقنالا  لوصح  یعادـل  لـعفلا 

ّالإ لعفلا و  سفنب  فیلکتلا  نع  کلذ  ینغأ  ۀـّیبولطملا  لامتحال  لعفلاب  فیلکتلا  یف  ّكاشلا  نایتإ  بوجو  یلع  لیلد  ماق  نإ  ّهنأـب  عوفدـم 
. روکذملا ضرغلا  لیصحت  یف  كوکشملا  فیلکتلا  عفنی  مل 

یعادـل انایحأ ال  لعافلا  نم  لعفلا  رودـص  و  اـقلطم ، لـعفلا  یلع  لـمحلا  هنم  ضرغلا  نوکل  حلـصی  ـال  لوهجملا  فیلکتلا  ّنأ  لـصاحلا  و 
. فیلکتلل اضرغ  نوکی  نأ  نکمی  فیلکتلا ال 

ۀلأسم یف  لصألا  ّالإ  هب  تبث  الف  طایتحالا  ّۀلدأ  ۀّیمامت  مدـع  یلع  ّقلعم  ۀـّیلقنلا  ۀـّلدألا  نم  مّدـقت  ام  ضعبک  ّیلقعلا  لیلدـلا  اذـه  ّنأ  ملعا  و 
. طایتحالا رابخأ  ضراعی  ثیحب  اهّتلدأ  نم  ّدعی  ةءاربلا و ال 

195 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

تئارب رب  یلقع  لیلد  نایب  رد  هرهز  نبا  دیس  نایب 

: هک تسا  هدومرف  هینغ  باتک  رد  فورعم ) هرهز  نبا   ) مراکملا وبا  دیس  موحرم 
: ینعی  ) قاطی ام ال  فیلکت  درادن ، دوجو  نآرب  عالطا  ملع و  يارب  یهار  هک  يرما  هب  ناگدنب  ندرک  فیلکت 

. تسا لوهجم  كوکشم و 
فیلکت ندوب  قاطی  ام ال  هب  تئارب  هلئسم  رد  هجیتن : رد  و  جراعم ) رد  یّلح  قّقحم   ) وا زا  نیرخأتم  زا  یخرب  ار  هرهز  نبا  دناهدرک  ّتیعبت  و 

. دناهدرک لالدتسا 
ءاملع زا  یتعامج  هچنانچ  تسین  يو  تردق  رد  تعاط  تبرق و  دصق  هب  شماجنا  نایتا و  هک  تسا  یفیلکت  قاطی ،) ام ال   ) زا دارم  ارهاظ  و 
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دصق هظحالم  نودب  لعف  ماجنا  سفن  هنرگو  دناهدرک ، حیرصت  روبزم  يانعم  هب  ملع ، هب  فیلکت  ندوب  طورشم  باب  رد  تنس  لها  هّیماما و 
. دوشیمن بوسحم  قاطی  ام ال  روما  زا  فیلکت  هب  ملع  نتشادن  عالطا و  مدع  فرص  هب  تبرق  ّتین  تعاط و 

مّهوت

رد فیلکت )  ) نآ زا  دارم  هکنیا  ای  و  دیامنن ، تبرق  دـصق  هکنیا  ول  دـشاب و  فّلکم  زا  لعف  رودـص  فرـص  فیلکت  زا  دارم  هکنیا  لامتحا  و 
نیا دوش  هتفگ  دـشاب و  تسا ، بولطم  عقاو  رد  هکنیا  دـیما  هب  دایقنا و  لوصح  هزیگنا  هب  لـعف  ناـیتا  فرـص  هدـنب )  ) ندوب كاـش  تروص 

: هکنیا هب  تسا  عوفدم  تسا  لاحم  لقاع  زا  دنچره  تسا ، ینکمم  رما  كاش )  ) وا قح  رد  لاثتما  زا  رادقم 
ینغتـسم لـعف  سفن  هب  فیلکت  زا  ار  وا  لـیلد  نیا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلیلد  ّتیبولطم  ءاـجر  هب  فیلکت  رد  ّكاـش  ناـیتا  بوـجو  رب  رگا 

. دشابیمن عفان  روکذم  ضرغ  لیصحت  رد  كوکشم  فیلکت  فرص  دشاب  هتشادن  دوجو  یلیلد  نینچمه  رگا  دزاسیم و 

مالک لصاح 

رودـص قلطم  ای  دـشاب و  تیبولطم  لوصح  ققحت  یعاد  هب  لعف  نایتا  هچ   ) لـعف قلطم  هب  فّلکم  ندرک  راداو  يارب  لوهجم  فیلکت  هکنیا 
. درادن تیحالص  نآ ، زا  ضرغ  لیصحت  و  تبرق ) دصق  نودب  ول  لعف و 

. دشابیمن یفاک  فلکم  رمآ و  ضرغ  لیصحت  رد  تبرق ، یعاد  تعاط و  دصق  نودب  لمع  ماجنا  درجم  لعف و  رودص  فرص  و 

( هیبنت )

هب ناوتیم  افرـص  اذـل  طاـیتحا و  ّهلدا  ّتیماـمت  مدـع  رب  تسا  فقوتم  دـش  رکذ  هک  ياهّیلقن  هلدا  زا  یخرب  لـثم  یلقع  لـیلد  نیا  هک  نادـب 
لباق طایتحا  راـبخا  اـب  اـت  دـیآیمن  باـسح  هب  باـب  نیا  ّهلدا  هلمج  زا  نکل  درک و  سیـسأت  تئارب  هلئـسم  رد  ار  یلـصا  لـیلد  نیا  هطـساو 

. دشاب ضراعت 
196 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا تروص  دنچ  هب  اکرت  وا  العف  روما  زا  يرما  هب  لهاجلا  فیلکت  دییامرفب  ۀمدقم 
: تروص راهچ  هب 

لهاج يارب  یفیلکت  نینچ  هک  دهد  ماجنا  لاثتما  تبرق و  دـصق  اب  ار  یفیلکت  عقاو  هب  شلهج  دوجو  اب  لهاج  هک  دـشاب  نیا  عراش  دارم  - 1
. تسا لاحم 

؟ تسا لاحم  لهاج  يارب  یفیلکت  نینچ  ارچ 
: هکنوچ

. تسا فیلکت  هب  ملع  رب  فقوتم  تبرق  دصق  - 1
. درادن فیلکت  هب  ملع  لهاج  - 2

وا ضوغبم  هکلب  هدوبن  یلوم  بولطم  اهنت  هن  هک  دـنک  دـصق  ار  يزیچ  لهاج  دـیاش  هجیتن : رد  تسا . لاحم  لهاج  يارب  تبرق  دـصق  سپ :
. ابّرقم دعبملا  نوکی  فیک  دوشیم  هتفگ  اذل  دشاب و 

. دشاب هدوب  انعم  نیمه  هرهز  نبا  دیس  روظنم  دیاش  هتکن :
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هچ تسا  لـمعلا  تاذ  تسا  بولطم  هچنآ  دوش و  رداـص  لـهاج  فّلکم  زا  لـعفلا  كرت  اـی  لـعفلا و  لـصا  هک  دـشاب  نیا  عراـش  دارم  - 2
. تسا لاحم  لهاج  ّقح  رد  مه  یفیلکت  نینچ  هن . ای  دنکب  تبرق  دصق  فّلکم 

؟ تسا نکممریغ  لهاج  رب  یفیلکت  نینچ  ارچ 
. تسا فیلکت  هب  ملع  لعف ، كرت  ای  ماجنا و  هب  دبع  كرحم  هکنوچ 

. تسا ربخیب  نآ  زا  شحور  درادن و  فیلکت  هب  ملع  لهاج 
. هن ای  دنکب  تبرق  دصق  هک  درادن  لعف  كرت  ای  ماجنا و  يارب  یکّرحم  لهاج  فّلکم  سپ :

. دوش لوهجم  نآ  كرت  ای  لعف و  نیا  ماجنا  هب  مزتلم  طایتحا ، ناونع  هب  كاش  لهاج و  هک  دشاب  نیا  لهاج  هب  فیلکت  زا  عراش  دارم  - 3
كرت ای  لعف  فرط  هب  كاش  لهاج و  کیرحت  رد  لیلد  نامه  هک  میـشاب  هتـشاد  طاـیتحا  بوجو  رب  یلیلد  رگا  مه  تروص  نیا  رد  هتکن :

. دشابیمن یعقاو  فیلکت  هب  يزاین  هدوب و  یفاک 
دشابیمن و اطایتحا  ول  تقفاوم و  فرط  هب  هدنب  كرحم  كوکشم  فیلکت  یعقاو  دوجو  فرـص  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یلیلد  نینچ  رگا  و 

. تسا انعمالب  مه  مسق  نیا  اذل 
، دـشاب وا  كّرحم  لوهجم  فیلکت  هکنیا  نودـب  دوش  رداص  دـبع  زا  كرت  ای  لعف و  نالف  هک  دـشاب  نیا  لـهاج  فیلکت  زا  عراـش  دارم  - 4
، تسا لاحم  نداد  رارق  فیلکت  ضرغ  ار  كرت  ای  لعف و  نایتا  زین  تروص  نیا  رد  هن  یهاگ  دنوشیم و  ماجنا  یهاگ  هک  هحابم  روما  لثم :

. تسا لصاح  لیصحت  هک  ارچ 
197 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ
. دنکیم كرت  هن ، مه  یهاگ  دشکیم و  راگیس  یهاگ  فّلکم  مه  فیلکت  نودب  اریز 

؟ تسیچ لهاجلا  فیلکت  هناگراهچ  روص  هجیتن 
فیلکت لـصا  مه  روص  زا  یخرب  رد  دوب  دیـس  نخـس  هک  تسا  رودـقم  ریغ  هب  فیلکت  فـیلکت ، لـصا  روـص ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا 

. تسا فّلکم  عقاو  هب  تبسن  صخش  هنرگو  تسا ، هدشن  رداص  یلوم ) زا  زّجنم  یلعف و   ) فیلکت نکل  تسا  نکمم 
؟ تسیچ ثحب  دروم  ترابع  رد  خیش  تانایب  لصاح  دییامرفب  لاح 

یتئارب فیلکت  هب  لـهج  دروم  رد  هک  نییلوصا  دـییأت  رد  ار  وا  زا  نیرخأـتم  هّللا و  همحر  هرهز  نبا  نخـس  - 1 هدومرف : حیـضوت  ار  هتکن  ود 
. مّهوت کی  عفد  - 2 دنتسه .

؟ تسیچ هرهز  نبا  مالک 
: هک تسا  نیا  يرییخت  بجاو  لصف  رد  هینغ ، باتک  رد 

. دوش صّخشم  دیاب  دوش  نآ  ماجنا  هب  رومأم  فّلکم  هکنیا  زا  لبق  دشاب  بجاو  نیعم  ریغ  روطب  یکی  هناگهس  تارافک  زا  رگا  - 1
. تسا حیبق  تسا  قاطی  ام ال  قیداصم  زا  نوچ  درادن  دوجو  یهار  نآ  هب  ملع  يارب  هک  يزیچ  هب  فیلکت  - 2

هدـهع رد  يرییخت  بوجو  وحن  هب  رما  هس  ره  هک : تسا  نیا  رب  لیلد  هیف  نحن  ام  رد  فیلکت  هب  ملع  روظنم  هب  یقیرط  نینچ  دوبن  هجیتن : رد 
. تسا فّلکم 

؟ تسا هنوگچ  تئارب  تابثا  رد  قاطی  ام ال  فیلکت  هب  عیارش ) بحاص   ) یّلح قّقحم  بانج  لالدتسا 
یفن رد  دناوتیم  وا  فلاخم  دنک ، یعرش  مکح  ياعّدا  یـسک  یتقو  اذل  دشاب و  یلاخ  هّیعرـش  لغاوش  زا  ناگدنب  هّمذ  هک : تسا  نیا  لصا 

. دنک تلالد  شتوبث  رب  یلیلد  دیاب  دوبیم  تباث  دیتسه  نآ  یعّدـم  امـش  هک  یمکح  نیا  رگا  دـیوگب : هدرک و  کّسمت  تئارب  لصا  هب  نآ 
. تسا یفتنم  زین  امش  ياعّدا  دروم  مکح  سپ : میربخیب . نآ  تابثا  رب  لیلد  دوجو  زا  ام  تسین و  نینچ  اما 
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؟ تسا هنوگچ  قّقحم  بانج  طسوت  مصخ  زا  روبزم  لیلد  ریرقت 
: هک تسا  وحن  نیدب 

صّخـشم طوبـضم و  تالالدتـسا  قیرط ، زا  کیچـیه  رد  هک  ارچ  هدیـسرن  عراش  بناـج  زا  امـش  ياـعّدا  دروم  یعرـش  مکح  رب  یلیلد  - 1
. درادن دوجو  یعرش 

قاطی ام ال  درادن و  دوجو  نآ  هب  ملع  يارب  یهار  هک  دشاب  فّلکم  يزیچ  هب  فّلکم  دیآیم  مزال  دشاب  تباث  مکح  لیلد ، ءافتنا  اب  رگا  - 2
. تسا

198 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم تابثا  فیلکت  زا  تئارب  هجیتن : رد  تسا . لاحم  لوبق و  لباق  ریغ  شندوب  قاطی  ام ال  هظحالم  هب  یفیلکت  نینچ  سپ :

؟ تسیچ هرهز  نبا  ریرقت  هب  قّقحم  لالدتسا  رد  خیش  رظن 
: هک دیآیم  تسد  هب  خیش  ترابع  رهاظ  زا 

. تسا هدرک  هئطخت  ار  تئارب  تابثا  رد  نآ  هب  لالدتسا  اما  هتفریذپ  ار  مراکملا  دیس  هدومرف  لصا 
؟ تسیچ در  لوبق و  نیا  رد  خیش  هدومرف  لصاح 

ای تعاط و  دصق  هب  ار  نآ  دناوتیمن  فیلکت  هب  ملع  مدع  اب  فّلکم  هک : تسا  نیا  هرهز  نبا  مالک  رد  قاطی ) ام ال   ) زا دارم  هک : تسا  نیا 
. دوش تعدب  عیرشت و  هب  ّرجنم  رما  نیا  دیاش  هک  ارچ  دیامن ، لاثتما  تبرق 

: هک ارچ  تسا ، جراخ  تسا  لعف  سفن  نایتا  رد  هک  ام  ثحب  دروم  زا  هرهز  نبا  زا  ریرقت  نایب و  نیا  دیوگیم : قوف  نایب  هب  هجوت  اب  سپس 
. درک طایتحا  دیاب  دنیوگیم  ملع  مدع  لهج و  دروم  رد  اهیرابخا  - 1

. درک يراج  ار  تئارب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  هک  دننکیم  اعّدا  اهیلوصا  - 2
. درک لالدتسا  کّسمت و  هرهز  نبا  مالک  هب  ناوتیمن  اهیلوصا  ياعّدا  تابثا  رد  اذل  و 

؟ ارچ
ماجنا فرـص  هکلب  دـننک ، یفن  ار  طایتحا  بوجو  هرهز  نبا  مالک  دانتـسا  هب  نیدـهتجم  هک  ات  تسین  قاطی  ام ال  رما  لـعف ، ناـیتا  یفن  اریز 

: هکنآ لاح  تسا و  لاثتما  لباق  نکمم و  رما  کی  لعف 
هک یتروص  رد  تسا . نکممریغ  فیلکت  هب  ملع  مدع  اب  شنایتا  هک  تسا  تبرق  ّتین  تعاط و  دصق  هب  لعف  نایتا  ندروآ و  هرهز  نبا  دارم 

. تسا نکممریغ  تبرق  ّتین  تعاط و  دصق  هب  لاثتما  فیلکت  هب  ملع  مدع  اب 
؟ دوب هچ  قاطی ) ام ال   ) فیلکت زا  هرهز  نبا  دارم  خیش  ریرقت  رد 

تعاطا و دـصق  هب  ار  اهنآ  دـناوتیمن  درادـن  ملع  نوچ  هک  تساهنآ  هب  لهاج  كاش و  هب  تبـسن  تایدابع  رد  فیلکت  لاثتما  هک : دوب  نیا 
. دومن کّسمت  نآ  هب  نیدهتجم  ياعّدا  تابثا  رد  ناوتیمن  هدوب و  جراخ  ثحب  دروم  هرهز  نبا  مالک  هجیتن : رد  دروآ . اج  هب  تبرق  ّتین 

؟ تسیچ خلا ) قلطم ....  فیلکتلا  نم  ضرغلا  نوک  لامتحا و   ) زا دارم  سپ 
یبنجا هیف  نحن  ام  زا  ار  يو  مالک  انعم ، نآرب  هیکت  اب  هدرک و  هدافتسا  يرگید  يانعم  هرهز  نبا  ترابع  زا  یخرب  هک  تسا  مّهوت  کی  نایب 

. دناهتسناد
؟ تسیچ مّهوت  نیا  لصاح 

: تسا لیذ  رما  ود  زا  یکی  هرهز  نبا  دارم  هک  تسا  نیا 
199 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوش رداص  وا  زا  لعف  هک  تسا  لاحم  دشاب  ربخیب  فیلکت  لصا  زا  تایلصوت  رد  فّلکم  یتقو  - 1
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نایتا هب  فّلکم  ّتیبولطم  دیما  هب  دایقنا و  لوصح  یعاد  هب  رگا  درادـن ، نآ  زا  یعالطا  چـیه  هدوب و  لهاج  فیلکت  لصا  هب  هک  یـسک  - 2
لابند هب  مه  يروذـحم  تسه و  نآ  ناـکما  تفتلم  كاـش  هب  تبـسن  هچرگا  تسا  قاـطی  ـال  اـم  فیلکت  وا  ّقح  رد  فیلکت  نیا  دوش ، نآ 

. درادن
؟ تسیچ قوف  بلطم  يارخا  ترابع 

عالطا فیلکت  لصا  هب  شندوب  فّلکم  زا  هک  تسا  یـسک  تفتلم  كاش  ضحم . لفاغ  ای  تسا و  تفتلم  كاـش  اـی  فلکم  هک : تسا  نیا 
هجوتم یباطخ  عراش  بناج  زا  هکنیا  فیلکت و  لصا  زا  الصا  هک  تسا  یـسک  ضحم : لفاغ  تسیچ . هک  دشابیمن  ملاع  نآ  هب  نکل  دراد 

. تسا ربخیب  تسوا 
: هک تفگ  ناوتیم  تفتلم  كاش  هب  تبسن  لاح 

. تسا لصاح  ضرغ  تبرق ، ّتین  تعاط و  دصق  نودب  ول  دوش و  رداص  وا  زا  یلعف  ءاحنا  زا  يوحن  هب  رگا  تایلصوت  رد  - 1
شلعف دـهد ، ماجنا  تعاط  ققحت  ّتیبولطم و  لوصح  دـیما  هب  ار  لـعف  رگا  تسا ، هاـگآ  فیلکت  لـصا  هب  نوچمه  تاـبجاو  قلطم  رد  - 2

. تسا عراش  ضرغ  لّصحم  یضمم و 
زا وا  ّقـح  رد  فـیلکت  نیا  دوـجو  تسناد و  فـّلکم  یباـطخ  نینچ  هب  ناوـتیمن  ماـقم  ود  زا  کیچـیه  رد  ار  ضحم  لـفاغ  هکنآ  لاـح  و 

. تسا قاطی  ام ال  فیلکت  قیداصم 
؟ دوشیم نشور  یبلطم  هچ  قوف  حیضوت  ریرقت و  زا 

: هک دوشیم  نشور 
. تفتلم كاش  لهاج و  هن  تسا ، يو  هجوتم  باطخ  تسا و  ضحم  لفاغ  قاطی ،) ام ال   ) فیلکت زا  يو  دارم  هرهز و  نبا  مالک  لحم  - 1

فیلکت ندوب  قاطی ) ام ال   ) هب دـناوتیمن  یلوصا  ریزگان ، تسا ، تفتلم  كاش  يرابخا  یلوصا و  نایم  عازن  دروم  مـالک و  لـحم  نوچ  - 2
زا اهیرابخا  لثم  زین  هرهز  نبا  تفتلم  كاـش  رد  هک  ارچ  دـنک ، دـعاقتم  نآ  اـب  ار  يراـبخا  دـنک و  کّـسمت  هدـمآ  هرهز  نبا  مـالک  رد  هک 

نیا ءاضما  تمئالم و  تیاهن  ناشیا  مالک  زا  هکلب  درادـن  طایتحا  یفن  رب  یتلالد  ناشیا  مالک  هتـشادن و  ییابا  شمالک  رد  طاـیتحا  بوجو 
. دوشیم هدافتسا  طایتحا ،) بوجو  ینعی :  ) فیلکت

؟ تسیچ روبزم  مّهوت  هب  خیش  خساپ 
: هک تسا  نیا 

فّلکم كوکشم  لهج و  دروم  فیلکت  هب  مادکچیه  هک  تهج  نیا  زا  ضحم  لفاغ  اب  تفتلم  كاش  الوا :
200 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیامنیم قیدصت  ار  نآ  دوخ  لامتحا  بحاص  هک  ارچ  تسین  مالک  ّلحم  ضحم  لفاغ  نکل  دنايواسم . دنتسین ،
مئاق تعاط  قّقحت  ّتیبولطم و  ءاجر  هب  لعف  نایتا  بوجو  رب  یلیلد  ای  كوکشم  فیلکت  دروم  رد  مییوگیم : تفتلم  كاش  هب  تبسن  ایناث :

. تسین تسد  رد  یلیلد  نینچ  ای  تسا و 
ماجنا هب  ار  وا  هتخاس و  ینغتـسم  كوکـشم  فیلکت  زا  ار  وا  یلیلد  نینچ  مایق  سفن  دشاب ، هتـشاد  دوجو  روبزم  فیلکت  رب  یلیلد  رگا  لاح 

. دزاسیم فّلکم  تیبولطم ، دیما  هب  لعف 
روظنم هب  ّكاش  هک  دوشیمن  نیا  ثعاب  دوب و  دهاوخن  دنمدوس  كوکشم  فیلکت  دوجولا  فرص  دشاب  هتـشادن  دوجو  یلیلد  نینچ  رگا  و 

فیلکت یباطخ  نینچ  شّقح  رد  لفاغ  لثم  زین  وا  هکلب  دشاب  تعاط  قّقحت  تیبولطم و  دیما  هب  لعف  ماجنا  هب  فّلکم  امازلا  ضرغ  لیـصحت 
. مییامنب تواضق  نینچ  شاهرابرد  هدوب  روبزم  باطخ  حبق  هک  طانم  ثیح  زا  ول  تسا و  قاطی ) ام ال  )

؟ تسیچ بلطم  لصاح  روکذم و  مالک  هصالخ 
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ماجنا زا  ضرغ  لیصحت  هب  فّلکم  ار  لهاج  هک  دراد  نیا  يارب  ّتیحالص  تسا و  هنع  لوعفم  فیلکت  لثم  لوهجم  فیلکت  هک : تسا  نیا 
. دیامن راداو  رما  نیا  رب  ار  لفاغ  دناوتیمن  فیلکت  نیا  هک  روطنامه  دهد  تکرح  تعاط  قّقحت  تیبولطم و  دیما  هب  لعف 

نامه یلوصا  ياعّدـم  تابثا  يارب  ناشیا  مالک  هب  لالدتـسا  مدـع  هجو  میتفگ و  ام  هک  تسا  ناـمه  شدارم  سیردا  نبا  تفگ : دـیاب  سپ 
. تشذگ هک  تسا  يریرقت 

؟ تسیچ خلا ) یلقعلا ....  لیلدلا  اذه  ّنا  ملعا : و   ) رد بلطم  لصاح 
هّیعرـش ّهلدا  زا  یخرب  لثم  هک  ارچ  تسناد  تئارب  رب  لیلد  ناوتیمن  ار  نایبالب  باقع  حـبق  هب  لقع  مکح  ینعی  مراهچ  لیلد  هک : تسا  نیا 

هک دوش  تباث  هدـنیآ  رد  هکنیا  رب  تسا  ّقلعم  تئارب ،)  ) بولطم رب  شتلالد  عامجا  تانایب  زا  یخرب  تایاور و  زا  ياهراپ  تاـیآ و  لـیبق  زا 
. دنروخیمن هّیمکح  تاهبش  درد  هب  هتشادن و  ّتیلیلد  طایتحا  ّهلدا 

دوباـن تسا  ناـیبلا ) مدـع  هک   ) ار نآ  عوـضوم  هدـش و  نوناـق  نیا  رب  دراو  دنـشاب ، هتـشاد  ّتیلیلد  باـب  نیا  رد  طاـیتحا  ّهلدا  رگا  یفرط  زا 
. دنزاسیم

. دسریمن نوناق  نیا  هب  لالدتسا  کّسمت و  هب  تبون  رگید  هجیتن : رد 
201 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ۀضهان ریغ  هوجوب  ةءاربلا  [ 79] یلع ّلدتسی  دق  و  - 1 نتم :
لصا لخدیف  ّنّظلا ، باب  نم  باحصتسالا  رابتعا  یلع  ّینبم  هب  لالدتسالا  ّنا  هیف : و  نونجلا . رغّصلا و  لاح  ۀنّقیتملا  ةءاربلا  باحصتسا  اهنم :

نم باحـصتسالا  رابتعا  مدع  ءیجیـس  ۀّیرهاّظلا و  ماکحالل  ۀتبثملا  لوصالا  نود  یعقاولا  مکحلا  یلع  ۀـّلاّدلا  تارامالا  یف  کلذـب  ةءاربلا 
. یلاعت هللا  ءاش  نإ  ّنّظلا  باب 

ۀلوعجملا مزاّوللا  ّبترت  اهب  تباّثلا  ّنال  ماقملا  یف  عفنی  الف  ّکّشلاب  نیقیلا  ضقن  نع  ۀـیهاّنلا  رابخالا  باب  نم  هرابتعاب  اـنلق  ول  اـم  اـّما  و  - 2
هیلع و باقعلا  قاقحتـسا  مدع  لعفلا و  نم  عنملا  مدع  فیلکّتلا و  نم  ۀّمّذلا  ةءارب  ّالا  سیل  انه  بحـصتسملا  بحـصتسملا و  یلع  ۀّیعرّـشلا 

جاتحا باقعلا  لمتحا  مدـعلاب و  عطقی  مل  ول  ذا  کلذ ، مزلتـسی  ام  وا  لعفلا  یلع  باقعلا  ّبترت  مدـعب  عطقلا  وه  قحاـّللا  نـآلا  یف  بولطملا 
ۀلاحلا ۀظحالم  باحـصتسالا و  یلا  ۀجاح  هعم ال  باقعلا و  نم  لقعلا  نمأی  یّتح  هیلا  نایب  ریغ  نم  باقعلا  حـبقب  لقعلا  مکح  مامـضنا  یلا 

نم سیل  ةرخآلا  یف  باقعلا  قاقحتـسا  مدع  ّنال  ةروکذـملا ، تابحـصتسملا  یلع  ّبترتی  روکذـملا ال  بولطملا  ّنا  مولعملا  نم  ۀـقباّسلا و 
. رهاّظلا یف  عراّشلا  هب  مکحی  یّتح  ۀّیعرّشلا  ۀلوعجملا  مزاّوللا 

اّیعرش امزال  سیل  یعرّشلا  نذالا  ّنا  ّالا  اعقاو  باقعلا  ءاقتا  مزلتسی  لعجلل و  الباق  ارما  ناک  نا  وهف و  لعفلا ، یف  صیخّرتلا  نذالا و  اّما  و  - 3
دحا نع  فّلکملا  لـعف  ّولخ  مدـعب  ـالامجا  ملعلا  دـعب  لـعفلا  نع  عنملا  مدـع  ّنا  ثیح  تاـنراقملا  نم  وه  لـب  ةروکذـملا ، تابحـصتسملل 

. مدعلا ۀلاصاب  رخآلا  یفنب  نّیدّضلا  دحا  دوجو  تابثا  ریظن  وهف  هیف  اصّخرم  هنوک  نع  ّکفنی  ۀسمخلا ال  ماکحالا 
ۀّیعرّـشلا مزاّوللا  ّالا  هتابثا  مدع  ّنّظلا و  باب  نم  باحـصتسالا  رابتعا  مدـع  نم  انرکذ  امب  فرتعا  نم  ضعب  لالدتـسا  ّنا  نّیبت  انه  نم  و  - 4

. هیف روظنم  ةءاربلا  باحصتساب  ماقملا  اذه  یف 
ءاقبلا مولعم  ناک  ول  بحـصتسملا  نع  ّکفنی  ام ال  ّلک  دـّبعتلا  باب  نم  باحـصتسالاب  تبثی  ّهنأ  وا  ّنظلا  باب  نم  هرابتعاب  لاق  نم  معن  - 5

یف عوضوملا  ءاقبب  ملعلا  طارتشا  نم  ءیجیـس  ام  یلع  ءانب  هیف ، رظنلا  نکمی  ّهنأ  عم  هب ، هکّـسمتب  سأب  الف  ۀّیعرـشلا ، مزاوللا  نم  نکی  مل  ول 
. باحصتسالا

و لّمأتف . باحـصتسالا ، نم  سایقلاب  هبـشأ  لباقلا  یف  اهباحـسناف  فیلکتلل ، لباقلا  ریغلا  ریغـصلا  وه  اهطانم  قباـسلا و  یف  ةءاربلا  عوضوم  و 
. باحصتسالا یلإ  جاتحی  نأ  نم  اهل  نیرکنملا  اهب و  نیلئاقلا  دنع  رهظأ  ةءاربلا  لصأف  ۀلمجلاب ،
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: همجرت

دنرادن تئارب  رب  تلالد  هک  یهوجو  هب  لالدتسا 

. تسا نونج  رغص و  لاح  رد  هنّقیتم  تئارب  باحصتسا  هلمج : زا 
: هک تسه  لاکشا  نیا  نآ  رد  و 

زا ربتعم  باحصتسا   ) نآ هطساو  هب  ات  ّنظ ، باب  زا  باحصتسا  نتـشاد  ّتیجح  رب  تسا  ینبم  تئارب ، رب  باحـصتسا )  ) نیا هب  لالدتـسا  - 1
ار هّیرهاظ  ماـکحا  افرـص  هک  یلوصا  هن  دوش ، لـخاد  دـنراد  تلـالد  یعقاو  مکح  رب  هک  یتاراـما  ّهلدا و  هرمز  رد  تئارب  لـصا  نظ ،) باـب 

. هّللا ءاش  نا  دشابیمن . تّجح  نظ  باب  زا  باحصتسا  هک  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  و  دننکیم ، تابثا 
اریز تسین ، اشگراک  ماقم  نیا  رد  مینادـب ، تّجح  کش  هلیـسو ) هب   ) نیقی ضقن  زا  هیهان  رابخا  باب  زا  ار  باحـصتسا )  ) نآ رگا  اـّما  و  - 2

زا هّمذ  تئارب  اهنت  اجنیا  رد  بحصتسم  تسا و  بحصتسم  رب  یعرش  لوعجم  مزاول  ّبترت  افرـص  دوشیم ، تباث  یهان ) رابخا   ) نآ هب  هچنآ 
عطق کش ) فرظ  رد   ) قحال نامز  رد  ام )  ) بولطم هکنآ  لاح  و  تسا ، لعف )  ) نآرب باقع  قاقحتـسا  مدـع  لعف و  زا  عنم  مدـع  فیلکت و 

( لعف رب   ) باقع مدع  هب  عطق  رگا  اریز  دشابیم  تسا ، هب ) عطق   ) نآ مزلتـسم  یعرـش ) صیخرت  نذا و  ای   ) هچنآ ای  لعف و  رب  باقع  مدـع  هب 
نوناق  ) نآ هب  لقع  مکح  مامضنا  هب  زاین  نایبالب  باقع  حبق  رد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  باقع  لامتحا  باحـصتسا ) دوجو  اب  و   ) دوشن لصاح 

هقباس تلاح  هظحالم  باحـصتسا و  هب  يزاین  رگید  یلیلد  نینچ  دوجو  اب  میریگ و  رارق  ناما  رد  باقع  زا  ات  دشابیم  نایبالب ) باقع  حـبق 
اریز دوشیمن ، تباث ) و   ) ّبترتم تابحـصتسم  رب  تسام  بولطم  هک  باقع  مدـع  هب  عطق  هک  تسین ) ههبـش  ياـج  و   ) تسا مولعم  تسین و 
مکح رهاظلا  یلع  سّدقم  عراش  باحصتسا ،) ءارجا   ) نآ هطساو  هب  ات  تسین  یعرش  لوعجم  مزاول  زا  ترخآ  رد  باقع  قاقحتسا  مدع  هک 

. دیامنب باقعلا ) قاقحتسا  مدع  ینعی   ) نآ هب 

تسین هروکذم  تابحصتسم  یعرش  همزال  لعف  رد  عراش  صیخرت  نذا و 

نذا لاحنیعرد  یلو  دشابیم ، لعف  زا  باقع  ءافتنا  مزلتسم  عقاو  بسح  هب  تسا و  لعج  لباق  رما  هچرگا  لعف  رد  صیخرت  نذا و  اّما  و  - 3
ملع زا  سپ  لـعف  زا  عـنم  مدـع  هک  ارچ  دـیآیم ، باـسح  هب  نآ  تاـنراقم  زا  هکلب  تـسین ، هروکذـم  تابحـصتسم  یعرـش  همزـال  یعرش ،

تابثا لثم  دـشابیمن  تسا ، لعف  رد  صّخرم  يو  هکنیا  زا  کفنم  اـنیقی  هناـگجنپ ، ماـکحا  زا  یکی  زا  فّلکم  لـعف  ّولخ  مدـع  هب  یلاـمجا 
. مدعلا تلاصا  هب  يرگید  یفن  هطساو  هب  دض  ود  زا  یکی  دوجو 

مدع  ) هکنیا هب  میدرک  رکذ  اجنیا  رد  ام  هچنآ  هب  نیفرتعم  زا  یخرب  لالدتسا  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  - 4
203 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لاکشا  لّمأت و  دروم  ار ،) هّیعرش  مزاول  صوصخ  رگم  شندرکن  تابثا  ّنظ و  باب  زا  باحصتسا  رابتعا 
زا هچنآ  تابثا  هب  نآ  اب  کلذعم  هتـسناد ، تّجح  رابخا  هب  دـّبعت  باب  زا  شلوبق  ضرف  هب  و  ّنظ ، باب  زا  ار  باحـصتسا  هک  یـسک  هلب ، - 5

لاکـشا دروم  ماقم  نیا  رد  باحـصتسا  هب  شکّـسمت  هک  دزادرپیم ، دـشابن  مه  هّیعرـش  مزاول  زا  هچرگا  تسین  كاکفنا  لباق  بحـصتسم 
. تسین

: هک تسا  نیا  لاکشا  هجو  درک و  لاکشا  ناوتیم  مه  ناشیا  لالدتسا  رد  هکنیا  اب 
. درادن ار  فیلکت  يارب  ّتیلباق  هک  تسا  ینونجم  ای  ریغص  لفط  شطانم  مالک و  دروم  رد  تئارب  عوضوم 

هب نآ  هیمـست  زا  شیب  ساـیق  هب  شتهابـش  تسا  هدرک  ادـیپ  هقاـفا  نوـنجم  غلاـب و  لـفط  هـک  یعقوـم  قحـال و  ناـمز  رد  تـئارب  ءارجا  اذـل 
. تسا باحصتسا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ هدومن حرطم  ار  هوجو  ّهلدا و  زا  هتسد  دنچ  تئارب  تابثا  يارب  فیلکت  رد  کش  باب  رد  خیش  بانج 
: هتسد ود 

تسا هعبرا  ّهلدا  نامه  هک  دناکّسمت  لباق  تئارب  تابثا  رد  دنراد و  ار  تئارب  رب  لالدتـسا  ّتیحالـص  هک  یهوجو  ینعی  هضهان : هوجو  - 1
. دش رکذ  هک 

ام نونکا  دـناهدرک و  لالدتـسا  نآرب  یخرب  هچرگا  دـنروخیمن  تئارب )  ) بولطم تاـبثا  درد  هب  هک  یهوجو  ینعی  هضهاـن : ریغ  هوجو  - 2
. تسا هوجو  زا  تمسق  نیا  هیف  نحن 

؟ تسیچ نونجلا ) رغصلا و  لاح  ۀنّقیتملا  ةءاربلا  باحصتسا  اهنم :  ) زا دارم 
. تسا هدش  کّسمت  نآ  هب  نیدهتجم  کلسم  ّتیناقح  تئارب و  تابثا  رد  هک  تسا  یهوجو  زا  هجو  نیلوا 

؟ تسا هنوگچ  روکذم  هجو  ریرقت 
یهلا فیلاکت  زا  کیچیه  هب  تبـسن  دراد ، رارق  نونج  تلاح  رد  هک  ینامز  ات  نونجم  غولبلا و  لبق  رغـص و  نارود  رد  لفط  هک : تسا  نیا 

. تسا يرب  فیلاکت  نیا  هب  تبسن  شاهّمذ  هدوبن و  فّلکم 
رـشق ود  نیا  يارب  نآ  باکترا  اذل  دـشاب  مارح  مه  عقاو  رد  هک  تسا  نکمم  هک  ۀـمرحلا ، كوکـشم  ینعی : هیف  نحن  ام  هب  تبـسن  هلمج  زا 

. دوشیمن ّبترتم  نآ  ماجنا  رب  یباقع  تسا و  عنامالب 
؟ تسیچ ۀنّقیتملا ) ةءاربلا  باحصتسا   ) زا دارم  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب 

نآ تمرح  ّتیلح و  رد  دنکن و  ادیپ  كوکشم  تمرح  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دنک ، ادیپ  هقافا  نونجم  دوش و  غلاب  لفط  رگا  هک : تسا  نیا 
بکترم نآ ، ادامتعا  هدومن و  يراج  باحصتسا  هطساو  هب  زین  نونکا  دنتشاد ، اقباس  هک  ار  یفیلکت  زا  تئارب  دنناوتیم  دشاب ، هتـشاد  کش 

زرحم باحـصتسا  ّتیجح  نوچ  نکل  دشابن ، تّجح  باحـصتسا  هکنیا  رگم  دسریمن  رظن  هب  یلاکـشا  تروص  نیا  رد  دـنوش . كوکـشم 
. دراذگیمن یقاب  فرح  يارب  ییاج  نآ  هب  زین  تئارب  تابثا  تسا ،

؟ دینک نییبت  ار  قوف  ریرقت  لاثم  رکذ  اب 
. تسا ءيرب  نوتوت  برش  هب  تبسن  صخش  هّمذ  غولب  زا  لبق  رغص و  نارود  رد  - 1

. تسا هدش  فّلکم  غلاب و  نونکا  یسک  نینچ  - 2
؟ هن ای  دراد  هّمذ  تئارب  نوتوت  برش  هب  تبسن  مه  زاب  ایآ  هک  دنکیم  کش  صخش  نیا  - 3

. غولبلا دعب  يارب  ار  غولبلا  لبق  نارود  هّمذ  تئارب  دنکیم  باحصتسا  - 4
نارود رد  نونجم  هب  تبـسن  اذکه  تسین و  بقاعم  باکترا  تروص  رد  تسا و  هّمّذـلا  يرب  نوتوت  برـش  هب  تبـسن  یـصخش  نینچ  سپ :

. نونج
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؟ هّیدبعت هّیلمع  لوصا  زا  ای  تسا و  هّینظ  تاراما  زا  باحصتسا  دییامرفب  ۀمّدقم 
. تسا تّجح  ءاقب  هب  ّنظ  هدافا  طانم  هب  باحصتسا  هک  دندوب  لئاق  هتسناد و  تاراما  زا  ار  باحصتسا  امومع  نیمدقتم  - 1

؟ تسیچ ریخا  هلمج  زا  دارم 
: هک تسا  نیا 
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. دینکیم ادیپ  بوجو  نآ  ءاقب  رد  کش  نونکا  دیتشاد و  هلئسم  نالف  بوجو  هب  نیقی  لبق  تعاس  کی  امش  لثملا : یف 
، مدوب عطاق  هک  نونکات  دـییوگیم : دوخ  اب  دـیروآیم  دای  هب  ار  لبق  تعاس  ّتیعطاق  نیقی و  ینعی  هقباس  تلاـح  لـّمأت  گـنرد و  یمک  اـب 

. دوشیم ءاقب )  ) ّنظ هب  لیدبت  امش  کش  دیشابن  یساوسو  فراعتم و  درف  رگا  هدماین ، یعنام  کش  زج  هک  نونکا 
ربخ هک  روطنامه  تسا ، تجح  لقع  مکح  هب  باحـصتسا  اذل  تسا و  حـجار  هک  ارچ  نک ، هّنظم  هب  ذـخا  دـیوگیم : امـش  لقع  اجنیا  رد 

. تسا تّجح  عقاو ، هب  یعون  ّنظ  طانم  هب  هقث 
مکح هب  نکل  دناهتـسناد و  هیلمع  لوصا  باـب  زا  ار  باحـصتسا  هدوـمن و  هشدـخ  ءـالقع  ءاـنب  لـقع و  مکح  نیا  رد  اـمومع  نیرخأـتم  - 2

هب ذخا  هب  روتسد  ادبعت  هکلب  دنتـسین ، طانم  نایب  ماقم  رد  روبزم  تایاور  هک  دندقتعم  اهنیا  دننادیم  تّجح  ار  نآ  ضقنت )...  ال   ) تایاور
. دنهدیم قباس  نیقی 

. مینادن ار  ذخا  نیا  هفسلف  طانم و  هچرگا  تسا ، بجاو  ام  رب  شتعباتم  تسا ، عراش  وه  امب  عراش  زا  روتسد  نیا  هک  اجنآ  زا  و 
؟ دشاب تّجح  ادبعت  هدوب و  رابخا  باب  زا  هکنیا  اب  دشاب  تجح  القع  دشاب و  تاراما  زا  باحصتسا  هک  دنکیم  یقرف  ایآ 

: هک لیلد  نیا  هب  دنکیم ، قرف  هلب 
يواسم روطب  هکلب  مزاول ، راثآ و  ماسقا  عاونا و  نایم  دراذـگیمن  قرف  رگید  لقع  دـشاب ، تّجح  لقع  مکح  هب  هدوب و  تاراـما  زا  رگا  - 1

. دیامنیم مکح  هطساوالب ، هچ  هطساولا و  عم  هیفرع  هچ  هیداع و  هچ  هّیعرش و  هچ  هیلقع ، هچ  راثآ  مامت  ّبترت  رب 
باحـصتسا لثم  دشاب  هیعرـش  ماکحا  زا  یمکح  یعرـش و  رثا  دوخ  دیاب  ای  ام : بحـصتسم  دشاب ، تّجح  ادـبعت  رابخا و  باب  زا  رگا  و  - 2

. درادن یعرش  رثا  امیقتسم  هک  دشاب  یعرش  رثا  عوضوم  دیاب  ای  و  تمرح و ...  ای  بوجو 
. ددرگیمن تباث  باحصتسا  اب  دوشیمن و  راب  بحصتسم  رب  هیلقع  راثآ  هجیتن : رد 
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؟ روطچ رگید  راثآ 

راب بحـصتسم  نیا  رب  هیقافتا  تانراقم  زین  هیداع و  هیلقع و  تامزالم  زین  و  هطـساولا ، عم  هّیعرـش  راـثآ  هیفرع و  هیداـع ، راـثآ  زا  کیچـیه 
. دنوشیمن

؟ تسیچ باحصتسا  هب  ناشیا  لالدتسا  و  لوصف ) بحاص   ) ریرقت هب  خیش  خساپ  قوف  تامّدقم  هب  هّجوت  اب 
ار نونج  رغـص و  ياج  رد  فیلکت  زا  تئارب  ارهق  مینادـب  تاراما  زا  ار  نآ  هتـسناد و  تّجح  ّنظ  باب  زا  ار  باحـصتسا  رگا  هک : تسا  نیا 

ضرف نیا  رد  تسا  فیلکت  زا  یعقاو  تئارب  هک  بولطم  سپ  دومن  ادیپ  یعقاو  مکح  هب  ّنظ  دومن و  تابثا  باحـصتسا  هطـساو  هب  ناوتیم 
روبزم لالدتـسا  مینادـب ، هیلمع  لوصا  زا  ار  نآ  هتـسناد و  تّجح  رابخا  باب  زا  ار  باحـصتسا  رگا  اما  میراد  لوبق  زین  ام  دوشیم و  تاـبثا 

. دوشیمن تابثا  نآ  هطساو  هب  بولطم  تسا و  مامتان 
؟ تسیچ خیش  خساپ  لصاح 

دامتعا و لباق  روبزم  لیلد  سپ  تسا ، رابخا  باـب  زا  نآ  ّتیجح  مینادیمن و  تّجح  ّنظ  باـب  زا  ار  باحـصتسا  اـم  هکنوچ  هک : تسا  نیا 
. تسین دانتسا 

؟ ارچ تسیک و  نآ  لعاج  تسا و  یلیلد  هنوگچ  ضرف  نیا  رد  باحصتسا 
انتعا قحال  کش  هب  رادـب و  یقاب  قباس  نوچمه  ار  قباس  نّقیتم  هدومرف : هک  ارچ  تسا ، عراش  زین  نآ  لعاج  تسا و  یلعج  یلیزنت و  یلیلد 

. نکن
؟ تسا دبع  رایتخا  رد  قحال  کش  هب  ءانتعا  مدع  قباس و  نیقی  ءاقب  ایآ 

رد نکن . انتعا  تکـش  هب  ای  رادـب و  یقاب  ار  نیقی  هکنیا  هب  عراش  روتـسد  درجم  هب  تسا و  يرایتخا  ریغ  تالاح  زا  کش  نیقی و  ینعی : ریخ 
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کـش هب  درادب و  یقاب  ار  هدـش  لئاز  نیقی  هدرک و  لاثتما  عقاو  بسح  هب  ار  ءانتعا  مدـع  ای  ءاقب و  هب  رما  نیا  دـناوتب  هک  تسین  دـبع  رایتخا 
. دنکن انتعا  هدش  لصاح 

؟ میمهفب اجک  زا  ار  باحصتسا  هب  رما  زا  عراش  دارم  سپ 
ءاـضتقا تلـالد  باـب  زا  اذـل  تسا و  حیحـص  نازیم  تمکح و  ياـنبم  رب  وا  زا  رداـص  یهاوـن  رماوا و  تـسا و  مـیکح  عراـش  هـک  اـجنآ  زا 

. نک لمع  راثآ  نآ  هب  قباس  لثم  نادب و  يراج  ار  قباس  نّقیتم  راثآ  هک : تسا  نیا  میکح  عراش  دارم  مییوگیم 
؟ دشابیم بحصتسم  رگید  ترابع  هب  ای  نقیتم و  هلوعجم  هّیعرش  راثآ  راثآ ، ّبترت  هب  مکح  زا  عراش  دارم  هک  میوش  مزتلم  دیاب  ارچ 

رد امش  رگا  لثملا : یف  دیامن  فرـصت  مکح و  دوخ ، تموکح  ورملق  تافّرـصت و  هطیح  رد  دناوتیم  افرـص  یلعاج ، مکاح و  ره  هکنوچ 
، نادب ّیح  ار  وا  زین  نونکا  دومرف : عراش  دیتشاد و  کش  دیز  ناتتسود  تایح 
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دشابیم و شرسمه و )...  حاکن  زاوج  مدع  لام و  رد  فّرصت  تمرح  لیبق  زا   ) تایح رب  هّیعرش  راثآ  ّبترت  افرـص  هک : تسا  نیا  شیانعم 

. دشابیمن شتیعراش  طانم  اب  عراش  تموکح  ورملق  رد  هک  ياهّیداع  هّیلقع و  راثآ  هن 
؟ تسیچ نونج  رغص و  لاح  رد  نّقیتم  رگید  ترابع  هب  ای  اجنیا و  رد  ام  بحصتسم 

: تسا لیذ  رما  هس  زا  یکی 
يدوجو رما  کی  ام  نّقیتم  ای  بحـصتسم و  ینعی : مینک . باحـصتسا  نونکا  هدوب  نونج  رغـص و  نارود  رد  هک  فیلکت ، زا  هّمذ  تئارب  - 1

. تسا
: ینعی مینک  باحصتسا  ار  نآ  نونکا  هدوب و  نونج  رغص و  لاح  رد  هک  تسا ، لعف  زا  عنم  مدع  - 2

. تسا تلع  یمدع و  رما  کی  ام  نّقیتم  ای  بحصتسم و 
: ینعی مینک  باحصتسا  ار  نآ  نونکا  هدوب و  نونج  رغص و  لاح  رد  هک  یلعف  رب  باقع  قاقحتسا  مدع  - 3

. تسا لولعم  باقع  قاقحتسا  ّتلع و  عنم  هک  ارچ  تسا . لولعم  یمدع و  رما  کی  ام  بحصتسم 
رگید ترابع  هب  دوشیم ، تاـبثا  باحـصتسا  اـب  رما  هس  نیا  زا  یکی  کـش  ناـمز  رد  هک : تسا  نیا  شیاـنعم  تئارب  باحـصتسا  نیارباـنب 

. دشابیمن اشگراک  هناگهس  روما  نیا  زا  کیچیه  باحصتسا  هک  تسا  یعّدم  خیش  لاح  تسا . هناگهس  روما  نیا  زا  یکی  ام  بحصتسم 
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  خیش  لیلد 

: اهيرابخا ربارب  رد  نییلوصا  بولطم  هک : تسا  نیا 
. تسا لعف  رب  باقع  ّبترت  مدع  هب  عطق  تابثا  - 1

هک باحـصتسا ، اـب  یعرـش  صیخرت  نذا و  تاـبثا  لـیبق  زا  تسا . جراـخ  رد  باـقعلا  مدـع  هب  عـطق  نیا  مزلتـسم  هک  تـسا  يرما  اـی  و  - 2
. تسا باقع  مدع  هب  عطق  شاهمزال 

؟ تسا باقع  مدع  هب  عطق  ام  بولطم  ارچ 
لمتحملا باقعلا  عفد  نوناق  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یفاک  باحـصتسا  سپـس  دـشاب ، یقاـب  تبوقع  لاـمتحا  مه  باحـصتسا  زا  دـعب  رگا  اریز 

. ینک عفد  ار  لامتحا  دیاب  دیوگیم :
روبزم نوناق  تسین و  باحصتسا  هب  يزاین  رگید  باقع  حبق  نوناق  دوجو  اب  هّتبلا  هک  دوشیم  ادیپ  مه  باقع  حبق  نوناق  مامضنا  هب  زاین  اذل 

. تسا یفاک  باقعلا  مدع  تابثا  يارب 
؟ هن ای  دوشیم  راب  هناگهس  تابحصتسم  رب  تسا  بولطم  هک  يرثا  ود  نآ  ایآ 

. دنوشیمن ّبترتم  هناگهس  تسا  بحصتسم  رب  کیچیه  هدش  رکذ  البق  هکنانچ  ریخ 
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؟ دوشیمن راب  ام  بحتسم  رب  باقعلا  مدع  ینعی  لّوا  لصا  ارچ 
یلقع رثا  هکلب  دوشیم ، راب  رثا  نآ  باحصتسا  اب  دیوگب : عراش  هک  ات  تسین  یعرش  رثا  باقعلا  مدع  نوچ ،
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. تسا لقع  مکح  هب  یلقع و  مه  باقعلا  دوجو  هک  روطنامه  تسا 

؟ دوشیم هچ  دراوم  نیا  رد  عراش  نایب  سپ 
. تسا يداشرا  دشاب  رگا 

؟ دوشیمن راب  هناگهس  تابحصتسم  رب  صیخرت  نذا و  ینعی : مود  رثا  ارچ 
نذا نآ ، زا  دارم  رگا  دوشیمن و  راب  باحـصتسا  رب  تسا  یلقع  نوچ  هک  دشاب ، یلقع  صیخرت  نذا و  صیخرت ،) نذا و   ) زا دارم  رگا  اریز 

: ینعی  ) هدشدای بحصتسم  هّیقافتا  تانراقم  زا  زاب  دشاب  یعرش  صیخرت  و 
. اهنآ هّیعرش  مزاول  زا  هن  تسا و  لعف ) رب  باقع  مدع 

؟ تسا لعف ) رب  باقع  مدع  ینعی :  ) روبزم بحصتسم  اب  نراقم  روبزم  نذا  دییوگیم : لیلد  هچ  هب 
: اریز

. تسا هیفیلکت  هسمخ  ماکحا  زا  یکی  هب  موکحم  فّلکم  لعف  هک  دنکیم  مکح  یلامجا  ملع  - 1
. تسین ّبترتم  لعف  رب  یباذع  تسا  کش  نامز  هک  قحال  نامز  رد  هک  مینکیم  تباث  باحصتسا  اب  - 2

نکل دوشیم ، تابثا  راهن  دوجو  لیل ، مدـع  باحـصتسا  اب  هچنانچ  تسا . لعف  رد  نوذأم  صخرم و  فّلکم  هک  دوشیم  لـصاح  عطق  سپ 
. تسا لیل  يدوجو  تانراقم  زا  راهن  هکلب  تسا ، لیل  مدع  راثآ  زا  راهن  هک  تسا  باب  نیا  زا  هن  تابثا  نیا 

؟ دشاب بحصتسم  تانراقم  تبثم  دناوتیم  باحصتسا  امش  رظن  هب  ایآ 
. دش دهاوخ  تابثا  رما  نیا  هدنیآ  رد  هدوبن و  یفاو  يروما  نینچ  تابثا  هدافا  يارب  نآرب  همئاق  ّهلدا  ریخ ،

؟ درادن دوجو  یمزالت  اعرش  القع و  یعرش  صیخرت  نذا و  اب  تابحصتسم  نآ  نایم  ارچ 
سپ هتشادن ، دوجو  مه  غولب  زا  لبق  نارود  رد  هک  روطنامه  دشاب ، هتشادن  دوجو  هعقاو  لعف  يارب  عقاو  رد  یمکح  چیه  تسا  نکمم  اریز 

ماکحالا نم  مکح  اهل  ّالا و  ۀـعقاو  نم  ام  هک : میراد  یلامجا  ملع  جراخ  زا  یهتنم  تسین  نایم  رد  مه  یّبترت  اذـل  تسین و  راک  رد  یمزـالت 
. ۀسمخلا

؟ دیروآیم تسدب  هنوگچ  هیف  نحن  ام  رد  ار  باکترا  زاوج  سپ 
. باحصتسا اب  هن  میریگیم و  هجیتن  ار  زاوج  هیجراخ  همدقم  نیمه  مامضنا  اب 

؟ دینک نشور  ریظنت  لیثمت و  کی  اب  ار  روکذم  ّبترت  لوصح 
: لثملا یف  رگید ) ّدض  رد  مدعلا  ۀلاصا  ءارجا  هلیسو  هب  تسا  نیدضلا  دحا   ) یّبترت نینچ  ریظن 

. ضیبا ای  تسا و  دوسا  مسج  نالف  هک  مراد  کش  - 1
غلبا و مسج  نیا  دیاش  هک  ارچ  یمزالت  هن  یقافتا  تروص  هب  مهنآ  ار ، تیدوسا  مینکیم  تباث  ۀّیـضیبألا ، مدعلا  ۀلاصا  لصا  نایرج  اب  - 2

یفن میراد  ود  نآ  زا  یکی  هب  یلامجا  ملع  نوچ  نکل  دشاب ، رمحا  ای 
209 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا يرگید  تابثا  مزلتسم  یکی 
. تبثم لصا  هب  نیلئاق  رظن  زا  یّتح  دوشیمن ، ّبترتم  ام  بحصتسم  رب  نذا  هجیتن  رد  تسا  هیقافتا  تانراقم  زا  نذا  - 3

؟ تسیچ خلا ) ضعب ....  لالدتسا  ّنا  نّیبت  انه  نم  و   ) رد بلطم  لصاح 
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رابخا هب  دبعت  باب  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  لوصف و  بحاص  هک : دوشیم  نشور  ماقم  نیا  رد  همدـقم  تاحیـضوت  رد  هک : تسا  نیا 
هوالع دننادیم و  ضقنت ) ال   ) رابخا ار  نآ  كردم  خیش  نوچمه  تاراما و  هن  هدروآ و  باسح  هب  هّیلمع  لوصا  زا  ار  نآ  هتـسناد و  تّجح 
تئارب باحصتسا  هب  اجنیا  رد  رگا  دنیامنیم . تباث  نآ  اب  ار  بحـصتسم  هّیعرـش  هلوعجم  راثآ  افرـص  دنرادن ، لوبق  ار  تبثم  لصا  هکنیا  رب 

. تسین لاکشا  زا  یلاخ  کّسمت  نیا  دنیامن  کّسمت 
؟ تسیچ لاکشا  نیا  هجو 

: هک تسا  نیا 
. درادن یعرش  همزال  هیف  نحن  ام  رد  هک  دشاب  هتشاد  یعرش  رثا  باحصتسا  دیاب  ام  نییلوصا و  تارضح  لوصف و  بحاص  دوخ  يانبم  قبط 

. درادن ار  باقع  مدع  هب  عطق  تابثا  ّتیحالص  فیلکت  زا  هّمذ  تئارب  باحصتسا  تشذگ : نآ  حرش  هچنانچ  رگید  ترابع  هب 
؟ دراد دوجو  ینبم  دنچ  ماقم  نیا  رد  باحصتسا  يارب  دییامرفب  ۀمّدقم 

: باحصتسا هک  تسا  نیا  نآ  ینبم و  راهچ 
. تسا ّقح  لوق  نیا  هک  میرامشب ، لطاب  زین  ار  تبثم  لصا  دشاب ، تجح  هیلمع  لوصا  باب  زا  - 1

تانراقم هن  هیداع و  هّیعرـش و  هیلقع و  تامزالم  هب  تبـسن  اهنت  نکل  دشاب ، تّجح  مه  تبثم  لصا  دـشاب ، تّجح  هیلمع  لوصا  باب  زا  - 2
. هّیقافتا

. هّیقافتا تانراقم  هب  تبسن  یّتح  مینادب ، تجح  مه  ار  تبثم  لصا  دشاب ، تّجح  هیلمع  لوصا  باب  زا  - 3
تابثا ار  تانراقملا  تامزالملا و  ۀّیعرـشلا و  ۀیلقعلا و  راثآلا  عیمج  دناوتب  ات  مینادـب ، تجح  ار  نآ  لقع  مکح  هب  ءاقب و  هب  ّنظ  باب  زا  - 4

. دیامن
؟ تسیچ همّدقم  نیا  رد  مالک  لصاح 

. دمآ دهاوخ  هک  تسا  لطاب  ینبم  اما  تسا ، حیحص  مراهچ  موس و  يانبم  رب  باحصتسا  هب  لالدتسا  - 1
. دشاب حیحص  ینبم  هچرگا  تسا ، دساف  مّود  لّوا و  يانبم  رب  باحصتسا  هب  لالدتسا  - 2

. دصقی مل  عقو  ام  و  عقی ، مل  دصق  ام  سپ 
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؟ تسیچ باحصتسا  نایرج  طورش  زا  دییامرفب  ۀمّدقم 
. تسا عوضوم  ءاقب  هب  ملع  باحصتسا ، نایرج  طورش  زا  یکی 

رد هک   ) تاهج زا  یتهج  هب  ام  هچرگا  دـشاب  عوضوم  نامه  مه  کـش  ناـمز  رد  تشاد  دوجو  نیقی  ناـمز  رد  هک  یعوضوم  ناـمه  ینعی :
رد باحـصتسا  دوش ، لّدبتم  ای  ضوع و  عوضوم  ییاج  رد  رگا  سپ : میراد . نآ  مکح  ءاقب  رد  کش  ام  دـمآ ) دـهاوخ  باحـصتسا  ثحب 

. دوشیمن يراج  اجنآ 
؟ تسیچ خلا ) نّظلا ...  باب  نم  هرابتعاب  لاق  نم  معن   ) رد بلطم  لصاح  قوف  تامّدقم  هب  هجوت  اب 

: دنیامن لالدتسا  تئارب  باحصتسا  هب  دنناوتیم  ماقم  نیا  رد  هورگ  ود  هک : تسا  نیا 
: انبم نیا  ساسا  رب  هک  ارچ  رابخا ، باب  زا  هن  دننادیم و  ربتعم  لقع  ّنظ و  طانم  هب  ار  باحصتسا  هک  یناسک  - 1

. دوشیم ادیپ  نآ ) ریغ  ای  هّیعرش و  هلوعجم  مزاول  زا  معا   ) نآ مزاول  مامت  هب  ّنظ  بحصتسم ، هب  نظ  زا  - 
نیا تابثا  نیا  هجو  اما  ددرگیم  تابثا  دـشابن  کفنم  بحـصتسم  زا  هچنآ  باحـصتسا  ءارجا  اـب  ارهق  هدـش  لـصاح  مزاول  ماـمت  هب  ّنظ  - 

: هک تسا 
تابثا هجیتن  رد  هدش ، لخاد  تاراما  هرمز  رد  نآ  هب  لوصو  تهج  شتیقیرط  عقاو و  زا  شتّیفشاک  رابتعا  هب  باحـصتسا  روکذم  يأر  قبط 
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. دناتابثا لباق  اهنآ ،) یعرش  ریغ  مزاول  ینعی :  ) تاراما تاتبثم  هک  ارچ  تسا  عنام  نودب  نآ  یعرش  ریغ  مزاول 
هب تاراما  زا  هیظفل ) لوصا  نیا   ) هکنیا رطاخ  هب  امهلاثما  دییقتلا و  مدع  ۀـلاصا  ای  صیـصختلا  مدـع  ۀـلاصا  لثم  هّیظفل  لوصا  هلیـسو  هب  اذـل 

. درک تابثا  ار  یعرش  ریغ  راثآ  ناوتیم  دنیآیم ، باسح 
: دنیوگیم رگید  ترابع  هب  دننادیم  تّجح  زین  ار  تبثم  لصا  نکل  دننادیم و  تّجح  رابخا  هب  دّبعت  باب  زا  ار  باحصتسا  هک  یناسک  - 2

. دومن تباث  ار  هّیعرش  ریغ  راثآ  ناوتیم  باحصتسا  نوچمه  زین  هّیلمع  لوصا  اب 
؟ تسیچ هورگ  ود  نیا  لالدتسا  هب  خیش  هشقانم  تشذگ  هک  یتامّدقم  هب  هجوت  اب 

: همذ تئارب  عوضوم  اریز  دشابیمن  باحصتسا  لباق  اذل  هدرک  رییغت  عوضوم  هیف  نحن  ام  رد  هک : تسا  نیا 
نارود زا  دـعب  مکحلا  كوکـشم  عوضوم  هکنآ  لاح  درادـن و  ار  فیلکت  ّتیلباق  هک  يریغـص  ناسنا  زا  دوب  ترابع  غولب  نارود  زا  لـبق  - 

. دراد ار  فیلکت  تیلباق  هک  تسا  يریبک  ناسنا  غولب ،
دیاب هنّقیتم  هیضق  عوضوم  رگید : ترابع  هب  باحـصتسا  هب  ات  تسا  رتهیبش  سایق  هب  مود  عوضوم  هب  لّوا  عوضوم  مکح  ندناشک  هجیتن : رد 

. درادن دوجو  مالک  دروم  باحصتسا  دروم  رد  طرش  نیا  هکنآ  لاح  دشاب و  دحتم  هقحال  هیضق  عوضوم  اب 
211 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لقاع هب  هتفای و  دوبهب  نونجم  هدـش و  غلاب  لفط  کش ، نامز  رد  یلو  هدوب  نونجم  ای  غلاب و  ریغ  لفط  قباـس  ناـمز  رد  تئارب  عوضوم  اریز 
سپ تسین . دوجوم  عوضوم  تدحو  طرـش  دنرگیدکی و  زا  لقتـسم  ادـج و  قوف  عوضوم  ود  زا  کیره  هجیتن : رد  تسا . هدـیدرگ  لّدـبم 

. تسین باحصتسا  نایرج  ياج  اجنیا 
؟ تسیچ لّمأتف )  ) زا خیش  دارم 

باوج لباق  الاب  رد  خیـش  ریخا  لاکـشا  نیاربانب  ار  یلقع  هن  میراد ، مزال  ار  یفرع  عوضوم  ءاقب  باحـصتسا ، باب  رد  هک  دـشاب  نیا  دـیاش 
. تسا یقاب  دوخ  توق  هب  لّوا  لاکشا  هچرگا  تسا ،

؟ تسیچ یلقع  یفرع و  عوضوم  زا  امش  دارم 
، هلب هک : تسا  نیا 

ضوع عوضوم  دوش  مک  عوضوم  دویق  زا  دیق  نیرتکچوک  رگا  لقع  رظن  زا  نوچ  تسا  هدش  ضوع  عوضوم  هلئـسم ، رد  یلقع  تقد  اب  - 
. دوشیم

: دیوگیم فرع  هک  ارچ  تسا ، یقاب  عوضوم  هحماسم  یمک  اب  فرع  رظن  زا  نکل  - 
الا هدـش و  لیدـبت  ّتیربک  هب  ّتیرغـص  زا  ینعی  هدرک  رییغت  وا  تالاح  زا  یتلاح  اهنت  تسا ، غولب  زا  دـعب  ناسنا  نامه  غولب  زا  شیپ  ناـسنا 

. تسا هدیدرگن  ضوع  عوضوم  ّتیهام 
. یلقع هن  میدنمزاین و  یفرع  عوضوم  هب  باحصتسا  باب  رد  ام  تسا و  یقاب  عوضوم  افرع  سپ :

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  خیش  ییاهن  رظن  بلاطم و  يدنبعمج 
: هکنآ هچ  دشاب ، باحصتسا  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  يرابخالا  یلوصالا و  دنع  تئارب  لصا  هک : تسا  نیا 

ام تسا و  نایب  یعّدـم  وا  نکل  دوشیم ، يراج  تئارب  لصا  نایب ، نادـقف  کشلا و  دـنع  هک : تسا  نیا  ناشرظن  اهیرابخا  یتح  اـم و  ـالوا :
. نایب رکنم 

باحصتسا زا  یلجا  فرعا و  تئارب  سپ  دنراد . لوبق  ار  تئارب  لصا  ملاعم و ....  بحاص  یـضترم و  دیـس  لثم  باحـصتسا  نیرکنم  ایناث :
. دومن لالدتسا  ّیلج  رما  رب  ناوتیمن  یفخ  رما  اب  تسا و 

هب لئاق  هک  نیدـهتجم  رظن  زا  شلالدتـسا  درکیم ، لالدتـسا  تئارب  سفن  هب  تئارب  باحـصتسا  هب  کّسمت  ياج  هب  لدتـسم  رگا  نیارباـنب 
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. دوب رتراوتسا  یلیخ  دنانآ ، رکنم  هک  اهیرابخا  رظن  زا  دناتئارب و 
212 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیّیرابخألا دنع  اهیرجم  ّنأل  ۀعونمم ، یهف  هدراوم . ةرثک  ثیح  نم  ّالإ  سیل  هرّسعت  ّنأ  هیف : و  هبوجو . یفنم  رسع  طایتحالا  ّنأ  اهنم : و  نتم :
و جرحلا ؛ یلإ  اهیف  طاـیتحالا  یـضفی  ثیحب  تسیل  یه  و  صوصنم ، حّـجرم  ریغ  نم  صوصنلا  ضراـعت  ۀـمرحلا و  یلع  ّصنلا  دـقف  دراوم 

یلإ طایتحالا  یلع  اهادع  اهیف  لمعلا  اهیلع و  راصتقالا  يّدؤت  ثیحب  تسیل  رثکألا  دنع  یه  و  ۀّصاخلا . نونظلا  دقف  دراوم  نیدهتجملا  دـنع 
و جرحلا . روذحم  موزل  نع  ارذح  هتّیّجح  یلع  صوصنملا  ریغلا  ّنظلاب  لمعلا  نم  ّدب  الف  ۀّـصاخلا  نونظلا  ۀـّلق  مهـضعبل  ضرف  ول  و  جرحلا .

. عجارف ۀصوصنملا  ۀصوصخملا  نونظلا  نع  يّدعتلا  بوجو  یلع  هوماقأ  يذلا  دادسنالا  لیلد  یف  هورکذ  امب  کلذ  حضّتی 
. هب أبعی  ّذاش ال  مالک  یف  ّالإ  هرکذ  رأ  مل  و  یفخی ، ام ال  هیف : و  ۀمرحلا . بوجولا و  نیب  رمألا  راد  ول  امک  رّذعتی ، دق  طایتحالا  ّنأ  اهنم : و 
دراد هک  یلکشم  رسع و  ظاحل  هب  طایتحا  هک : تسا  نیا  دناهدرک  لالدتـسا  نآ  هب  تئارب  تابثا  تهج  هک  یهوجو  هلمج  زا  و  - 1 همجرت :

تسا و شدراوم  ترثک  هظحالم  هب  طایتحا  تّقـشم  رّـسعت و  هک : تسا  نیا  دراد  دوجو  هجو )  ) نیا رد  هک  یلاکـشا  تسا . یفنم  شبوجو 
: طایتحا دراوم  يارجم  اریز  تسا ، لوبق  لباق  ریغ  عونمم و  ثحب ،) دروم  و   ) هیف نحن  ام  رد  دراوم  ترثک  نیا 

دراوم نیا  تسا و  حجرم  دوجو  نودب  مهنآ  صوصن  ضراعت  زین  تمرح و  رب  ّصن  نادـقف  دراوم  اهنت  نییرابخالا ، نییلوصالا و  دـنع  - 1
. دوش جرح  رسع و  هب  رجنم  اهنآ ) رد   ) طایتحا بوجو  هب  ندش ) لئاق   ) هک تسین  يدح  هب 

رگا هک  تسین  ياهزادنا  هب  رثکالا  دـنع  دراوم  نیا  و  تسا . دوقفم  نآ ) رد   ) هّصاخ نونظ  هک  تسا  ییاجنآ  افرـص  نیدـهتجم  رظن  زا  و  - 2
. دوش جرح  رسع و  هب  ّرجنم  مینادب ،) بجاو  ار  نآ  و   ) هدش لئاق  طایتحا  هب  اهنآ  ریغ  رد  دوش و  ءافتکا  اهنآ  هب  نونظ ) دوجو  صوصخ  رد  )
، دراوم نآ  ریغ  رد  طایتحا  اهنآ و  هب  ءافتکا  هک  يوحن  هب   ) دوش هتفرگ  رظن  رد  نیدـهتجم  زا  یخرب  يارب  هّصاـخ  نونظ  یمک  ّتلق و  رگا  و 

درک لمع  هصوصنم  ریغ  نونظ  هب  هّصاخ ، نونظ  دراوم  ریغ  رد  جرح ، روذحم  عفد  تهج  دیاب  سپ : دوش ،) طایتحا  يراجم  ترثک  بجوم 
نونظ زا  هک  دـناهدرک  تابثا  نآ  یط  رد  دـناهدومن و  ماـقم  نیا  رد  هک  يریرقت  هدروآ و  دادـسنا  باـب  رد  تارـضح  هک  یلیلد  زا  هچناـنچ 

[80 .] دوشیم راکشآ  روبزم  يانعم  دومن ، لمع  ّنظ  قلطم  هب  درک و  يّدعت  ناوتیم  هصوصخم 

ص212 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رگم مدیدن  ار  هجو  نیا  تسین و  ناهنپ  یفخم و  هجو  نیا  لاکشا  هک : تسا  نیا  هدش  کّسمت  نادب  تئارب  تابثا  رد  هک  یهوجو  هلمج  زا 

. تسین ییانتعا  نآ  هب  هک  ّذاش  یمالک  رد 
213 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هبوجو )...  یفنم  رسع  طایتحالا  نا   ) ترابع زا  دارم 
: هک تسا  نیا 

( يرغص . ) دراد جرح  رسع و  هّیودب  ههبش  دراوم  رد  ندرک  طایتحا 
( يربک . ) تسین بجاو  مالسا  رد  رادجرح  رسع و  لمع 

( هجیتن . ) تسین بجاو  ندرک  طایتحا  سپ :
. دوشیم تباث  تسا  طایتحا  هک  ام  بولطم  دوبن ، بجاو  ندرک  طایتحا  یتقو  اذل  و 

؟ تسیچ روبزم  ياربک  رب  ناشلیلد 
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. جرح نم  نیّدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  دیامرفیم : هک  تسا  ینآرق  ّصن 
؟ تسیچ دهدیم  روکذم  لالدتسا  زا  خیش  بانج  هک  یباوج  لصاح 

نآ بوجو  هک  دـشاب  داـیز  يردـق  هب  نآ  دراوم  هک  تسا  ییاـج  رد  افرـص  دوشیم  بترتـم  طاـیتحا  رب  هک  یجرح  رـسع و  هک : تسا  نیا 
. دزادنیب یتخس  تّقشم و  هب  ار  فّلکم 

زا زین  هیف  نحن  ام  تسا و  راکنا  لباق  يرما  دـشاب  جرح  بجوم  نآ  بوجو  رـسع و  شلابند  هب  لیلق  دراوم  رد  ول  طایتحا و  قلطم  هکنیا  اما 
بوجو هب  لـئاق  نیّیراـبخا  هک  ار  يدراوم  اریز  دـیآیمن . مزـال  یجرح  رـسع و  هنوگچـیه  طاـیتحا  بوجو  هب  لوق  زا  هدوـب و  لـیبق  نیمه 

: تسا دروم  ود  رد  اهنت  دننادیم  تئارب  يراجم  ار  دراوم  نآ  نیدهتجم  لباقم  رد  دناطایتحا و 
. دشاب هتشادن  دوجو  تمرح  رب  ّصن  هک  يدراوم  - 1

. دشابن تسد  رد  کیچیه  حیجرت  رب  مه  یحّجرم  هدوب و  ضراعت  صوصن  نایم  هک  ییاجنآ  - 2
هب اهنآ  ّدح  هزادـنا و  هکنوچ  دـیآیمن  مزال  يرـسع  دـنوش ، طایتحا  بوجو  هب  لئاق  اهیرابخا  لثم  مه  نیدـهتجم  دراوم  نیا  رد  رگا  لاح 

. دشابیمن دوش ، جرح  رسع و  بجوم  هک  رادقم  نآ 
؟ تسا هنوگچ  لاثم  رکذ  اب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 

؟ تسیچ دراد  جرح  رسع و  طایتحا  بوجو  دییوگیم : هکنیا  زا  ناتروظنم  دسرپیم  اهنآ  زا  خیش  تقیقح  رد 
نادـجولاب هّیـضق  نیا  هک  تسا ، راوشد  تاـیناخد  لامعتـسا  نوچمه  صّخـشم  هبتـشم  نـالف  زا  لـثملا : یف  هک  تسا  نیا  ناـتدارم  رگا  - 1

؟ ارچ تسا ، لطاب  تسردان و 
. دنرادن مه  یلکشم  هنوگچیه  تشاذگن و  نوتوت  هب  بل  رمع  رخآ  ات  دارفا  زا  يریثک  اریز 

رسع و مینک  طایتحا  هّیمیرحت  تاهبش  دراوم  مامت  رد  میهاوخب  هچنانچ  تسا و  دایز  مالسا  رد  ههبش  دراوم  هک : تسا  نیا  ناتدارم  رگا  - 2
. تسا یلطاب  نخس  نیا  زاب  دراد  جرح 

214 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مّود  بلطم  نالطب  رب  خیش  لیلد 

: هک تسا  نیا 
تایاور طسوت  تاعوضوم  ابیرقت 95 )./  ) قافتا هب  بیرق  رثکا  مکح  دننادیم ، تّجح  ار  رابخا  يوق  فیعـض و  هک  نویرابخا  يانبم  رب  - 1

لباق هک  یتروص  رد  مهنآ  تسا  نیّـصن  ضراعت  ای  ّصن و  لامجا  ّصن ، نادـقف  دراوم  هب  رـصحنم  نانآ  دزن  ههبـش  دراوم  هتـشگ و  نشور 
. دوش یفتنم  هکنیا  ات  درادن  لابند  هب  جرح  رسع و  اهنآ  رد  طایتحا  هدوب و  ردان  يدراوم  نینچ  هک  دنشابن  عمج 

تبـسن هک  دراد  دوجو  هّصاخ  نونظ  ردقنآ  دننادیم  حوتفم  ار  یملعلا  باب  دودسم و  ار  ملعلا  باب  هک  زین  نییلوصا  روهـشم  يانبم  رب  - 2
يرـسع دراوم  نیا  رد  طایتحا  هک  تسا  مک  ردقنآ  ههبـش  دراوم  اذل  دوشیم و  لمع  ّصاخ  نظ  هب  دراوم  نآ  رد  یفاک و  ماکحا  مظعم  هب 

. درادن لابند  هب 
دوش لصاح  هک  یقیرط  ره  زا  لاح  میتسه  نونظ  قلطم  ّتیجح  دنمزاین  ام  درادن و  دوجو  هّصاخ  نونظ  ردقنآ  نویدادسنا ، يانبم  رب  و  - 3

ردان و ههبـش  دراوم  هجیتن : رد  مینکیم  لمع  نآ  هب  هدومن و  لیـصحت  نونظ  قیرط  زا  ار  ماکحا  مظعم  اذل  و  سایق ، لثم  هلطاب  نونظ  زج  هب 
. تسین زاسلکشم  اهنآ  رد  طایتحا 

. تسا لطاب  مّود  هجو  دوش  یسررب  هک  ییانبم  ره  رب  سپ :
: هک ارچ  دناتوافتم  نآ  مدع  نونظ و  لیصحت  رظن  زا  نیدهتجم  هک  دوش  لاکشا  رگا 

ام هک  دـناهدش  علطم  هدروآ و  تسد  هب  یهاگآ  يرایـسب  هّصاـخ  نونظ  هب  یفاو  صّحفت  ذـخأم و  عباـنم و  رب  ّطلـست  هطـساو  هب  یـضعب  - 1
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. دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  یجرح  رسع و  اهنآ  رد  طایتحا  بوجو  هک  دنتسین  يدح  هب  ناشتلق  هظحالم  هب  هّصاخ  دراوم  نآ  يادع 
نیا ریغ  رد  طایتحا  بوجو  هب  دـنهاوخب  رگا  هک  اجنآ  ات  تسا  مک  هصاخ  نونظ  رب  ناشیهاگآ  عالطا و  فلتخم  لیالد  هب  رگید  یخرب  - 2

. دنوشیم جرح  رسع و  راچد  دنوش ، لئاق  هّصاخ  نونظ 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  دننک ، یفن  ار  طایتحا  بوجو  هدرک و  لمع  تئارب  هب  دنناوتیم  نیدهتجم  زا  هورگ  نیا  هجیتن : رد 

تئارب هب  لمع  زاوج  دـیفم  روبزم  هجو  هتـشادن و  ار  تئارب  هب  عوجر  ّقح  زین  هورگ  نیا  هک  دـهدیم  خـساپ  زاـب  مه  روبزم  ضرف  رد  خـیش 
قلطم هب  دیاب  هّصاخ  نونظ  دراوم  ریغ  رد  دننک و  لمع  نونظ  نیا  هب  دیاب  هّصاخ  نونظ  دراوم  رد  نیدهتجم  زا  هتـسد  نیا  هک  ارچ  دشابیمن 

. تسا تّجح  دادسنا  لیلد  باب  زا  هک  یّنظ  نامه  دنیامن . لمع  ّنظ 
؟ تسیچ خلا ) رّذعتی ...  دق  طایتحالا  نا   ) رد بلطم  لصاح 

یخرب رد  مینادب ، بجاو  ار  طایتحا  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هضهان  ریغ  هوجو  زا  مّوس  هجو  هب  کّسمت 
215 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نکمم مه  طاـیتحا  دوـشیم و  هداد  میرحت  بوـجو و  لاـمتحا  هک  نیروذـحملا  نیب  نارود  لـثم  تـسا  لاـحم  لکـشم و  طاـیتحا  دراوـم 
: هک ارچ  دشابیمن ،

تفلاخم بوجو  لامتحا  اب  مینک  كرت  رگا  میاهدومن  تفلاـخم  تمرح  لاـمتحا  اـب  هدرک و  تقفاوم  بوجو  لاـمتحا  اـب  میهد  ماـجنا  رگا 
. تسین بجاو  طایتحا  اذل  میاهدومن و  تقفاوم  تمرح  لامتحا  اب  هدرک و 

؟ تسیچ روکذم  هجو  هب  خیش  خساپ 
: هک ارچ  تسا  انتعا  لباق  ریغ  راکشآ و  نخس  نیا  نالطب  دیوگیم 

لامتحا رگید  فرط  تسا و  تمرح  لامتحا  ههبش  فرط  کی  هک  تسا  يدراوم  رد  ینعی : تسا . هّیمیرحت  تاهبش  باب  رد  هیف  نحن  ام  - 1
. تالامتحا ریاس  زا  بوجو  ریغ 

زا عوضوم  نیا  اذـل  و  دـنرییخت . هب  لئاق  دراوم  نیا  رد  یلوصا  يرابخا و  هدوبن و  نکمم  طاـیتحا  امـش  فرط  زا  هدـش  ناونع  دراوم  رد  - 2
. تسا جراخ  ام  ثحب 

( ةءاربلا ۀّیمیرحتلا  تاهبشلا  یف  لصالا  : ) نییلوصا رظن  زا  هک  دش  نیا  ثحابم  نیا  هجیتن  لصاح و 
( ةءاربلا ۀلاصا  تابثا  رد  نییلوصا  هلدا  نایاپ  )

216 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( هّیمیرحت هّیودب  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  تابثا  يارب  نییرابخا  ّهلدا  : ) نتم

ۀثالثلا ّۀلدألاب  ۀمرحلا - لمتحی  اّمع  ّفکلا  بوجو  وه  و  یناثلا - لوقلل  ّجتحا 
ملع ریغب  هیلع  لوق  ۀـمرحلا  لمتحمل  عراشلا  صیخرتب  مکحلا  ّناف  ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  یلع  ّلد  ام  امهادـحإ : ناتفئاط : باتکلا  نمف 
اذه و  ۀـمرحلا . لامتحال  نوکرتی  اّمنإ  و  ۀـمرحلاب ، نومکحی  مّهنال ال  طایتحالا ، لهأ  یلع  کلذ  دری  و ال  هیف . نذؤی  مل  ّهنا  ثیح  ءارتفا ، و 

. ۀحابالا یلع  لمعلا  ۀصخرلاب و  مکحلا  دعب  ّالإ  نوکی  ّهناف ال  باکترالا ، فالخب 
ءاـضق ۀـمتاخ  یف  يرکذـلا  یف  هّللا ، هـمحر  دیهـشلا ، هرکذ  اـم  لـثم  عّروـتلا ، ءاـقتالا و  طاـیتحالا و  موزل  یلع  هرهاـظب  ّلد  اـم  يرخـالا : و 

َو ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  : » یلاعت هلوق  یه  و  داسفلل . ۀلمتحملا  تاولصلا  نم  تلعف  ام  ءاضق  یف  طایتحالا  ۀّیعورـشم  یلع  ۀلالدلل  [ 81] تئاوفلا
[. 82 «] ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج 

[، 83] ُْمتْعَطَتْسا اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  طایتحالا : بوجو  یلع  ۀلالدلا  یف  امهوحن  و  لوقأ :
[. 85 «] ِلوُسَّرلا َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  : » یلاعت هلوق  و  [، 84] ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  یلاعت : هلوق  و 
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ءیـشلا لعف  ّنأـبف  عوضوملا - یف  ۀهبـشلا  بوجولا و  ۀهبـشب  ضقنلا  یلإ  اـفاضم  ملع - ریغب  لوقلا  نع  ۀـیهانلا  تاـیآلا  نع  اـّمأ  باوجلا : و 
. کلذ نم  سیل  نییرابخألا ، نیدهتجملا و  نیب  هیلع  قفتملا  نایب  ریغ  نم  باقعلا  حبق  یلع  الاّکتا  همکح ، هبتشملا 

دیهـشلا هب  دهـشتسا  ام  یلع  ناحجرلا  یلع  ۀلالدلا  اهتیاغ  ّنأ  عم  ةدهاجملا ، يوقتلل و  باکترالا  ةافانم  عنمیف  ۀکلهتلا ، ۀـیآ  ادـع  اّمع  اّمأ  و 
. هّللا همحر 

. قافتالاب بانتجالا  اهیف  بجی  ۀّیعوضوم ال  ۀهبشلا  نوکی  هریغ  ینعمب  و  مدعلا ، مولعم  باقعلا  ینعمب  كالهلا  ّنأبف  ۀکلهتلا ، ۀیآ  نع  اّمأ  و 
217 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

لّوا هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  لالدتسا 

. هناگهس ّهلدا  هب  تسا ، نآ  رد  طایتحا  بوجو  میرحتلا و  لمتحم  زا  ّفک  موزل  نامه  هک  مود : لوق  يارب 
: تسا هدش  لالدتسا  تایآ  زا  هفئاط  ود  هب  میرک  نآرق  زا  سپ 

لمتحم رد  وا  نذا  عراـش و  صیخرت  هب  مکح  هـکنآ  هـچ  تـسا ، مـلع  ریغ  هـب  لوـق  زا  رجز  یهن و  رب  تلـالد  ناشنومـضم  هـک  یتاـیآ  - 1
. تسا هدشن  هداد  صیخرت )  ) نآ رد  ياهزاجا  هکنآ  هچ  سّدقم ،) عراش  رب   ) تسا یناتهب  هدوبن و  نآ  هب  ملع  هک  تسا  یلوق  میرحتلا ،

ات  ) دننکیمن تمرح  هب  مکح  ناشیا  هک  اریز  هدـشن  دراو  اهیرابخا ) ینعی   ) طایتحا لها  رب  ملع ) نودـب  لوق  روذـحم  ینعی :  ) داریا نیا  هتبلا 
( تمرح لامتحا  رطاخ  هب  كرت   ) نیا و  دـنیامنیم . كرت  تمرح  لامتحا  رطاخ  هب  افرـص  ار  هبتـشم  هکلب  دنـشاب ،) هداد  لیلد  نودـب  ياوتف 

. تسا هحابا  ساسا  رب  ندومن  لمع  تصخر و  هب  مکح  رودص )  ) زا دعب  باکترا  اریز  تسا ،) نداد  زاوج  هب  ياوتف  و   ) باکترا زا  ریغ 
ثحبم يرکذ  باتک  رد  دیهش  بانج  هک ) یتایآ   ) هچنآ لثم  دراد  تلالد  عّروت  ءاّقتا و  بوجو  طایتحا و  موزل  رب  ناشرهاظ  هک  یتایآ  - 2

اهنآ هب  هدروآ  اج  هب  ادـساف  صخـش  ار  اهنآ  ءادا  الامتحا  هک  ییاضق  ياـهزامن  هب  تبـسن  طاـیتحا  ّتیعورـشم  تهج  تئاوف  ءاـضق  همتاـخ 
: هک یلاعت  يادخ  نخس  نیا  لثم  تسا  هدومن  کّسمت 

. ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا 
: یلاعتقح هدومرف  نیا  طایتحا  بوجو  رب  تلالد  رد  تسا  روکذم  هیآ  ود  لثم  میوگیم : خیش )  ) نم و 

« دشاب امش  ناوت  رد  هک  يرادقم  ات  دینک  رایتخا  يوقت  سپ  »
«. دیزادنین تکاله  هب  ار  دوخ  : » الع ّلج و  وا  هدومرف  نیا  و 

. دییامن لّوحم  شلوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  سپ  دیدرک  فالتخا  رگیدکی  اب  يرما  رد  رگا  سپ  : » یلاعت هناحبس و  شترضح  هدومرف  نیا  و 

خیش خساپ 

: تفگ ناوتیم  لالدتسا ، نیا  رد  هیعوضوم  هیبوجو و  ههبش  هب  ضقن  رب  هوالع  ملع : نودب  لوق  زا  یهن  رب  هدننکتلالد  تایآ  زا 
نیدهتجم و نایم  یقاّفتا  ياهدعاق )  ) هک نایبالب  باقع  حـبق  هدـعاق  رب  ندرک  دامتعا  نآ  رد  تسا و  هبتـشم  شمکح  هک  يرما  نداد  ماجنا 

. تسین ملع  نودب  لوق  قیداصم  زا  تساهیرابخا 
لعف  ) باکترا هک : تسا  نیا  ِۀَُکلْهَّتلا ، َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  هیآ ال  زا  ریغ  رگید  تایآ  زا  خساپ )  ) اّما و 

218 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قبط هک  تسا  نیا  اوقلت ) هیآ و ال  ریغ  تاـیآ   ) اـهنآ تلـالد  تیاـهن  درادـن و  یتاـفانم  ادـخ  هار  رد  تدـهاجم  يوقت و  اـب  مکحلا ) هبتـشم 

هب كاله  هک : تسا  نیا  اوُْقُلت ) ال   ) هفیرش هیآ  زا  خساپ )  ) اما دننکیم و  تلالد  ناحجر  رب  افرص  يرکذ ، باتک  رد  دیهش  موحرم  لالدتسا 
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هّیعوضوم ههبـش  ثیدـح ) نیا  زا  ، ) دـشاب اـنعم  نآ  زا )  ) ریغ ییاـنعم  هب  رگا )  ) تسا و تباـث ) ریغ  و   ) مدـعلا مولعم  يورخا  باـقع  ياـنعم 
. دشابیمن مزال  نآ  رد  طایتحا  اهيرابخا  قاّفتا  هب  هک  دشابیم 

219 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ياهلئسم  هچ  زا  ثحب  هیف  نحن  ام  رد 
. تسا هّیمیرحت  تاهبش  باب  رد  نییرابخا  ّهلدا  یسررب 

؟ تسیچ نییرابخا  ياعّدم 
: هک تسا  نیا 

مکح تنـس و  باتک ، هب  ناشیاعدـم  تابثا  تهج  هک  مینک  بانتجا  میرحتلا  لمتحم  زا  دـیاب  تسا و  بجاو  طایتحا  هّیمیرحت  تاهبـش  رد 
. دناهدومن کّسمت  لقع 

؟ دناهدرکن کّسمت  عامجا  هب  ناشیاعّدم  تابثا  رد  ارچ 
. دنتسین طایتحالا  ۀلاصا  هب  لئاق  نییلوصا  هک  ارچ  تسا  یفالتخا  سکع  هب  درادن و  دوجو  یعامجا  هلئسم  نیا  رد  اریز 

؟ تسیچ ۀثالثلا ) ۀلدالاب  ۀمرحلا  لمتحی  اّمع  ّفکلا  بوجو  وه  و   ) ترابع زا  دارم 
: هک تسا  نیا 

لئاق تسا ، ربتعم  ّصن  مدع  نآ  أشنم  و  تسا ) بوجو  ریغ  تمرح و  نیب  رما  نارود  هک   ) هّیمیرحت تاهبـش  ینعی  لوا  هلئـسم  رد  اهيرابخا 
. دناهدش کّسمتم  روکذم  هناگهس  لئالد  هب  اعّدم  نیا  تابثا  رد  هک  هدش  كرت  موزل  طایتحا و  هب 

؟ دناهتسد دنچ  رب  ناشیا  رظن  زا  طایتحا  موزل  رب  ّهلاد  تایآ 
: هتسد ود  رب 

. تسا لیلد  نودب  ياوتف  ملع و  نودب  لوق  زا  یهن  اهنآ  نومضم  هک  یتایآ  - 1
. دنراد تلالد  طایتحا  بوجو  موزل و  رب  هک  یتایآ  - 2

؟ دینک یفرعم  هیف  نحن  ام  رد  ار  اهیرابخا  کّسمت  دروم  لّوا  هتسد  تایآ 
(59 سنوی / . ) َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  هفیرش : هیآ  - 1

(36 ءارسا / . ) ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  ال  هفیرش : هیآ  - 2
(20 فرخز / . ) َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  هفیرش : هیآ  - 3

(28 مجن / . ) َنَّظلا اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  َو  هفیرش : هیآ  - 4
*. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  هفیرش : هیآ  - 5

؟ تسا هنوگچ  ریخا  هیآ  هب  ناشلالدتسا  تیفیک 
220 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لثملایف دنهدیم . تبسن  ادخ  هب  ار  يزیچ  ملع  نودب  هک  تسا  یناسک  شنزرس  ماقم  رد  هفیرش  هیآ  - 1
. دنادیمن وا  دشاب  هدرک  مارح  ای  بجاو و  رگا  هکنآ  لاح  هدومن و  حابم  ار  رما  نالف  ادخ  دنیوگیم 

. تسا ملع  نودب  لوق  نیا  تمرح  رب  لیلد  هیآ  رد  تمذم  - 2
. تسا مارح  ملع  نودب  لوق  سپ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1074 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رب  روبزم  هجیتن  قیبطت  لاح 
. تسا هیرهاظ  هحابا  نامه  هک  ةءاربلا ، لصالا  دنیوگیم  هیودب  تاهبش  رد  نییلوصا  - 1

. هدیسرن هحابا  رب  عراش  زا  ینایب  نوچ  تسا ، ملع  نودب  لوق  هیرهاظ  هحابا  هب  لوق  - 2
. تسا مارح  ملع  نودب  لوق  - 3

. تسا مارح  نییلوصا  بناج  زا  هیرهاظ  هحابا  هب  مکح  سپ :
هب زین  نییرابخا  امـش  لوق  تسا ، دـنوادخ  هب  ءارتفا  ملع و  ریغ  هب  لوق  هیرهاظ  هحاـبا  هب  نییلوصا  لوق  هک  روطناـمه  هک  دوش  لاکـشا  رگا 

؟ دهدیم خساپ  هچ  تسا  لطاب  زین  نییرابخا  لوق  روبزم  تایآ  ساسا  رب  سپ  تسا  ملع  نودب  لوق  هیرهاظ ، تمرح 
: هک دراد  دوجو  نییلوصا  ام و  نایم  توافت  نیا  دیوگیم :

ناونع کشالب  هک  دـنوشیم  بکترم  ار  میرحتلا  لمتحم  نآ ، هب  ادامتعا  هداد و  هّیرهاظ  هحاـبا  هب  يوتف  لـیلد ، ملع و  نودـب  نییلوصا  - 1
. تسا قداص  نآرب  ملع  نودب  لوق 

. میهدیمن ماجنا  ار  نآ  هدش و  كرت  هب  مزتلم  افرص  لمع  ماقم  رد  هکلب  میهدیمن ، طایتحا  بوجو  هب  اوتف  ام  - 2
. دوش روبزم  تایآ  لومشم  ات  دنیوگیمن  لیلد  ملع و  نودب  لوق  ار ، لوق  نیا  هجیتن : رد 

: رگید ترابع  هب 

هک تسین ، زیاج  مارحلا  باکترا  هکنوچ  دشاب . عنامالب  باکترا  ات  دننک  هحابا  هب  مکح  لّوا  دیاب  دنتـسه ، تئارب  هب  لئاق  هک  نییلوصا  - 1
. تسا ملع  ریغ  هب  لوق  قادصم  نیا 

تسا یفاک  اذل  تسا ، كرت  لباق  مه  حابم  هکنوچ  دنرادن . تمرح  مکح  هب  يزاین  كرت ، تهج  دنتسه ، طایتحا  هب  لئاق  هک  نییرابخا  - 2
نکل تسا ، عیرـشت  نیا  تسا و  ّتیلح  هب  ياوتف  مکح و  دنمزاین  هک  تسا  لعف  نیا  سپ : دـننک . كرت  ار  هبتـشم  تمرح ، لامتحا  رطاخ  هب 

. تسا طایتحا  نیا  دیآیم و  مه  لامتحا  درجم  هب  تسین و  تمرح  هب  مکح  هب  جاتحم  كرت 
. تسا ضوغبم  دصرددص  هک  عیرشت  هن  تسا و  بولطم  هک  تسا  طایتحا  نیا  هجیتن : رد 

؟ دنتسه یتایآ  هچ  دناهدش  عقاو  طایتحا  بوجو  رد  اهیرابخا  لالدتسا  دروم  هک  مود  هتسد  تایآ 
: هلمج زا  دنراد  عرو  يوقت و  موزل  طایتحا و  بوجو  رد  روهظ  هک  دنتسه  یتایآ 

221 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
(102 نارمع / لآ  . ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  - 1

(78 جح / . ) ِهِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو  - 2
. ُْمتْعَطَتْسا اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  - 3

. ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  - 4
. ِلوُسَّرلا َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  - 5

؟ تسیچ روکذم  هفیرش  تایآ  زا  کیره  ياوتحم  نومضم و 
: لّوا هیآ  رد 

. يوقت هجرد  تیاهن  هب  هدش  رما  - 1
. تسا میرحتلا  لمتحم  همّلسم و  تامرحم  زا  بانتجا  يوقت  هجرد  تیاهن  - 2

القع دراد  بوجو  رد  روهظ  رما  - 3
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. طایتحالا ۀلاصا  ینعم  اذه  تسا و  بجاو  القع  زین  اهمیرحتلالمتحم  زا  بانتجا  سپ :
: مّود هیآ  رد 

. دراد بوجو  رد  روهظ  رما  ادخ و  هار  رد  تدهاجم  تیاهن  هب  هدش  رما  - 1
. تساهمیرحتلالمتحم تاهبتشم و  زا  بانتجا  ادخ  هار  رد  تدهاجم  تیاهن  کشالب  - 2

. طایتحالا ۀلاصا  ینعم  اذه  تسا و  بجاو  تاهبتشم  زا  بانتجا  سپ :
: موس هیآ  رد 

. دیراد یهلا  ياوقت  رب  تردق  هک  يدروم  ره  رد  یهلا  ياوقت  هب  هدش  رما  - 1
. میراد تردق  هبتشم  روما  هب  تبسن  ام  کشالب  - 2

. طایتحالا ۀلاصا  ینعم  اذه  و  تسا ، بجاو  میرحتلا ) لمتحم   ) هبتشم روما  هب  تبسن  يراددوخ  يوقت و  سپ :
: مراهچ هیآ  رد 

. دنکفیب تکاله  رد  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  ناسنا  هکنیا  زا  هدش  یهن  - 1
. دشاب یعقاو  مارح  دیاش  هکنآ  هچ  تسا  تکاله  ههبش  باکترا  رد  کشالب  - 2

. طایتحالا ۀلاصا  ینعم  اذه  تسا و  بجاو  تاهبش  باکترا  زا  يراددوخ  سپ :
: مجنپ هیآ  رد 

. دینک لّوحم  لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  کش  دیدش و  دّدرم  هلئسم  مکح  رد  رگا  - 1
. دینکن مکح  دوخ  شیپ  زا  دیوشیم  دّدرم  تسا و  هبتشم  هک  يروما  رد  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  - 2

. طایتحالا ۀلاصا  ینعم  اذه  تسا و  بجاو  لوسرلا  یلا  هّللا و  یلا  نآ  ندرک  ّدر  دّدرم و  روما  ربارب  رد  فقوت  سپ :
222 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ روبزم  تایآ  هب  اهیرابخا  لالدتسا  نوماریپ  خیش  رظن 
: هک تسا  نیا  نآ  دنراد و  تایآ  زا  هفئاط  ود  ره  هب  درولا  كرتشم  لاکشا  کی 

کّـسمت رهاوظ  نیا  هب  امیقتـسم  میرادن  قح  اذلف  میتسین  ماهفالاب  دوصقم  ام  دنتـسین و  تّجح  ام  ّقح  رد  نآرق  رهاوظ  دییوگیم  دوخ  امش 
. دینکیم لالدتسا  تایآ  نیا  هب  هنوگچ  سپ  مینک ،

؟ هچ مینکیم  لالدتسا  صوصن  هب  ام  دهد  خساپ  يرابخا  رگا 
. صوصن هن  دنرهاوظ و  زا  اعون  کّسمت  دروم  تایآ  دیوگیم : خیش 

؟ هچ مینکیم  لمع  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ریسفت  همیمض  هب  هکلب  مینکیمن ، لمع  تایآ  نیا  هب  القتسم  ام  دنیوگب  اهیرابخا  رگا 
. تسا تایاور  هب  هکلب  تسین ، تایآ  هب  لالدتسا  نیا  سپ  دیوگیم : خیش 

؟ تسیچ تاهبش  هب  تبسن  هفیرش  تایآ  نیا  قالطا  رد  خیش  رظن  دییامرفب  ۀمدقم 
ماـمت رد  هتـشاذگن و  هیبوجو  هّیمیرحت و  نینچمه  هّیعوضوم و  هّیمکح و  تاهبـش  ناـیم  یقرف  هدوب و  قلطم  روکذـم  تاـیآ  هک : تسا  نیا 

. تسا عونمم  ملع  ریغ  هب  لوق  دیوگیم : دراوم 
؟ تسیچ ملع  ریغ  هب  لوق  زا  یهن  رب  ّهلاد  تایآ  ینعی  لوا  هتسد  تایآ  صوصخ  زا  خیش  خساپ 

. یّلح باوج  یضقن 2 - باوج  - 1 دنهدیم : تایآ  نیا  زا  باوج  ود 
؟ تسیچ تایآ  نیا  هب  خیش  یضقن  باوج 

یتئارب یمیرحت  ای  یبوجو و  زا  معا  هّیعوضوم  تاهبش  رد  نینچمه  هّیبوجو و  هّیمکح و  تاهبش  باب  رد  زین  اهيرابخا  امـش  هک : تسا  نیا 
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. دنریگیم رب  رد  زین  ار  روبزم  دراوم  هتشاد و  قالطا  تایآ  نیا  هکنآ  لاح  دینکیم و  هیرهاظ  هحابا  هب  مکح  و 
زین روبزم  هلئسم  ود  رد  تئارب  هب  اهیرابخا  لوق  دوشب ، اهنآ  لماش  روکذم  تایآ  دشاب و  ملع  ریغ  هب  لوق  اجنیا  رد  نیدهتجم  لوق  رگا  لاح 

. تسا ملع  ریغ  هب 
تسین و ملع  ریغ  هب  لوق  زین  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  هب  نییلوصا  ياوتف  سپ  تسین ، ملع  ریغ  هب  لوق  اجنیا  رد  اـهیرابخا  يأر  لوق و  رگا  اذـل 
، دـیداد هّیعوضوم  هّیبوجو  تاهبـش  باـب  رد  تاـیآ  نیا  زا  اـهیرابخا  هک  یباوج  ره  هکنیا : هصـالخ  دوشیمن . عقاو  روبزم  تاـیآ  لومـشم 

. دنهدیم هّیمیرحت  تاهبش  باب  رد  ار  باوج  نآ  مه  نییلوصا 
؟ تسیچ لّوا  هتسد  تایآ  هب  لالدتسا  رد  اهيرابخا  هب  خیش  یّلح  خساپ 

. دزاسیم موکحم  ار  ملع  ریغ  هب  لوق  هفیرش  تایآ  - 1
یکتم رگا  تسا  هعبرا  ّهلدا  زا  یلیلد  هب  دنتـسم  هک  ارچ  تسین ، ملع  ریغ  هب  شلوق  دـنکیم  هیرهاظ  هحابا  تئارب و  هب  مکح  هک  یلوصا  - 2

. دنراد لوبق  ار  نآ  زین  اهیرابخا  نایبالب ،) باقع  حبق  هدعاق   ) تسا یلقع  لیلد  رب 
. تسین قبطنم  هیف  نحن  ام  اب  تسا ) عونمم  ملع  ریغ  هب  لوق  هک   ) یّلک ياربک  نآ  سپ 

223 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مّود  هتسد  تایآ  زا  خساپ 

. تسا هداد  یباوج  هتسد  ره  زا  هدرک و  هتسد  ود  هب  زین  ار  مود  هتسد  تایآ 
؟ تسیچ اوُْقُلت ) َو ال   ) هیآ زا  ریغ  مود  هتسد  تایآ  زا  خیش  خساپ 

: تسا هداد  باوج  ود  زین  تایآ  نیا  زا 
یفانت تفاهت و  نیا  ییاج  رد  و  درادن ، یفانت  سفن  تدهاجم  يوقت و  اب  تسین  مولعم  شتمرح  هک  یعوضوم  مکحلا و  هبتشم  باکترا  - 1

. یلقع یعرش و  لیلد  هب  دنتسم  مهنآ  ۀمرحلا  كوکشم  هن  دوش و  بکترم  ار  نّیب  مولعم و  مارح  کی  فّلکم  هک  دنکیم  قدص 
نیا هب  روظنم  نیمه  هب  يرکذ  باتک  رد  زین  دیهـش  بانج  هکنانچ  تسا ، طایتحا  ناحجر  دـنراد ، تاـیآ  هنوگنیا  هک  یتلـالد  تیاـهن  - 2

. تسا هدومن  لالدتسا  تایآ 
هن دـشاب و  یبابحتـسا  رما  نیا  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  دوخ  هداـهج ، قح  هتاـقت و  قح  هدوـمرف : تدـهاجم  يوـقت و  هب  رما  لاـبند  هب  هکنیا  - 3

؟ ارچ یبوجو .
هکنوـچ تسا  ناـحجر  ياراد  تسا ، ناـسنا  یلماـکت  لـحارم  زا  هک  يوـقت  هجرد  تیاـهن  نکل  تسا و  بجاو  يوـقت  نتـشاد  لـصا  اریز 

. دنکیم تیافک  يوقت  هلحرم  نیرتلزان  یهقف  رظن  زا  نکل  تسادخ و  هب  ناسنا  برقت  رتشیب و  لامک  بجوم 
درد هب  تایآ  نیا  هب  لالدتسا  نیاربانب  نآ  بوجو  مدع  رب  تسا  هنیرق  نیا  تسا و  بحتسم  تلیضف  کی  ناونعب  يوقت  هجرد  تیاهن  سپ :

. دروخیمن اهیرابخا  ياعّدم 
؟ تسیچ هکلهت  هیآ  هب  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 

. تسا لمتحم  هک  يزیچ  هن  لامجالا و  لیصفتلاب و  تسا  ۀکالهلا  عوطقم  هک  تسا  يزیچ  هکلهت  زا  دارم  - 1
: تفگ دیاب  دشاب ، يورخا  باقع  کلهت  زا  دارم  رگا  - 2

زا ریغ  دارم  رگا  میراد و  نآ  هدارا  مدـع  هب  نیقی  عـطق و  هروکذـم  هعبرا  ّهلدا  مکح  هب  اـتابثا  نکل  تسا ، مئاـق  لاـمتحا  نـیا  اـتوبث  دـنچره 
: مییوگیم دشاب  يویند  تاّرضم  ریاس  زا  يورخا  تبوقع 

. یطایتحا هن  دنتسه و  یتئارب  قافتالاب  یلوصا  يرابخا و  اجنآ  رد  تسا و  هّیعوضوم  ثیح  نیا  زا  ههبش 
224 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: فئاوط ۀّنسلا  نم  و  نتم :
[. 86] ملعلا ریغب  لمعلا  لوقلا و  ۀمرح  یلع  ّلد  ام  اهادحإ :

. تایآلا یف  رکذ  اّمم  اهباوج  رهظ  دق  و 
. ملعلا مدع  ۀهبشلا و  دنع  فقوتلا  بوجو  یلع  ّلد  ام  ۀیناثلا : و 

. ةرثک یصحت  یه ال  و 
. لعفلا باکتراب  ۀکرحلا  مدع  نع  ۀیانک  نوکیف  ّیضملا ، مدع  نوکسلا و  قلطملا  فّقوتلا  رهاظ  و 

[. 87 «] تاکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا  دنع  فوقولا  : » رابخألا کلت  ضعب  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  لّصحم  وه  و 
كرتشم اصیخرت  وأ  اعنم  ّيرهاظلا  مکحلاب  ءاتفإلا  و  نیتقیرفلا ، ـالک  دـنع  مّلـسم  ّیعقاولا  مکحلا  یف  فّقوتلا  ّنأ  لالدتـسالا  یلع  دری  ـالف 

. هل ینعم  لمعلا ال  یف  فّقوتلا  و  کلذک ،
: انّمیت رابخألا  کلت  ضعب  رکذنف 

: تاحّجرملا رکذ  دعب  اهیف  و  مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  ۀلظنح  نب  رمع  ۀلوبقم  اهنم :
[. 88 «] تاکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا  دنع  فوقولا  ّنإف  کماما ، یقلت  یّتح  هجرأف  کلذک  ناک  اذإ  »

: اهیف داز  مالّسلا و  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  جاّرد  نب  لیمج  ۀحیحص  اهوحن  و 
[. 89 «] هوعدف هّللا  باتک  فلاخ  ام  هوذخف و  هّللا  باتک  قفاو  امف  ارون ، باوص  ّلک  یلع  ۀقیقح و  ّقح  ّلک  یلع  ّنإ  »

: یلعألا دبع  ّینوکسلا و  ّيرهزلا و  تایاور  یف  و 
[. 90 «] هصحت مل  اثیدح  کتیاور  نم  ریخ  هورت  مل  اثیدح  ککرت  و  ۀکلهلا ، یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  »

225 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

( لّوا هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  رابخا  هب  کّسمت  )

: دناهدرک لالدتسا  هفئاط  دنچ  هب  رابخا  زا  و 
. دوشیم نشور  دش  رکذ  تایآ  هب  خساپ  رد  هچنآ  زا  اهنآ  خساپ  دنراد و  ملع  نودب  لمع  لوق و  تمرح  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 1

دنرامـشیب ترثک  رظن  زا  رابخا  زا  هفئاط  نیا  دنراد و  درادن ، دوجو  ملع  هک  يدروم  ههبـش و  رد  فّقوت  بوجو  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 2
نیا و  لـعف ، ندـشن  بکترم  زا  تسا  هیاـنک  ۀـکرحلا  مدـع  نیا  تسا و  یّـصاخ ) هعقاو  رد  نداد  يوتف  زا   ) نوکـس قلطم ، فـّقوت  رهاـظ  و 

: هدومرف هک  رابخا  نیمه  زا  یخرب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  لصاح  نومضم 
. تسا رتهتسیاش  رتهب و  تاکله  رد  ندش  دراو  زا  تاهبش  رد  فوقو 

تسا و یعطق  یلوصا ) دـهتجم و   ) هورگ ود  ره  رظن  زا  یعقاو  مکح  رد  فـقوت  هک  درک  دراو  داریا  روکذـم )  ) لالدتـسا هب  ناوـتیمن  سپ 
لمع ماقم  رد  فّقوت  و  تسا ، كرتشم  هورگ  ود  ره  نایم  مه  صیخرت  هب  ياوتف ) هچ   ) و عنم ، هب  ياوتف ) هچ   ) نداد يرهاظ  مکح  هب  ياوتف 

. تسانعم نودب  هک  مه 

نییرابخا رظن  زا  طایتحا  بوجو  رب  هّلاد  رابخا  یخرب  لقن 

: مییامنیم رکذ  نّمیت  تهج  هب  ار  رابخا  نیا  زا  یخرب  ماقم ) نیا  رد   ) سپ
: هدومرف تاحّجرم  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  هلمج  زا 
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رد ندـش  دراو  زا  تسا  رتهب  تاهبـش  ربارب  رد  فقوت  اریز  ییامن  تاقالم  ار  دوخ  ماما  اـت  زادـنیب  ریخأـت  هب  ار  نآ  سپ  دوب  نینچ  رما  یتقو 
. تاکله

تیاور زا  رتشیب  ار  لیذ  ترابع  هدرک و  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  تسا  جاّرد  نبا  ۀـلیمج  هحیحـص  تیاور  ثیدـح  نیا  لـثم  و 
: دراد یلبق 

ذخا تسا  قفاوم  ادـخ  باتک  اب  هچنآ  سپ  تسا . یتمـالع  رون و  یتسار ، ءیـش  باوص و  ره  رب  تسا و  یلـصا  یتباـث ، ّقح و  رما  ره  يارب 
. دییامن شکرت  تسا  نآ  اب  فلاخم  هچنآ  هدومن و 

: تسا هدمآ  یلعالا  دبع  ینوکس و  يرهز ، تیاور  رد  و 
. رامشیب تایاور  لقن  زا  رتهب  هدیسرن  وت  عمس  هب  هک  یثیدح  ندرک  كرت  و  تکاله ، رد  ندش  دراو  زا  تسا  رتهب  ههبش  رد  ندرک  فقوت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هّیمیرحت  تاهبش  باب  رد  طایتحالا  ۀلاصا  تابثا  رد  نییرابخا  ّهلدا  زا  لیلد  نیمّود 
. تسا ّتنس  زا  تیاور  هفئاط  راهچ 

؟ دنتسه یتایاور  هنوگچ  تایاور  نیا  لّوا  هفئاط 
. دنکیم تلالد  ملع  نودب  لمع  لوق و  تمرح  رب  تایآ  زا  ياهراپ  لثم  اهنآ  لولدم  نومضم و  اهیرابخا  رظن  هب  هک  دنتسه  یتایاور 

هب شلمع  لوق و  دوشیم ، بکترم  ار  هبتـشم  هدرک و  تئارب  هب  مکح  هک  اجنآ  ای  دـهدیم و  هحابا  هب  ياوتف  هک  یلوصا  دـنیوگیم : اذـل  و 
. دوشیم هیهان  تایآ  لومشم  تسا و  ملع  ریغ 

؟ تسیچ تارضح  تالالدتسا  نیا  هب  خیش  خساپ 
: دیوگیم یضقن  باوج  رب  هوالع  هکنیا  نآ  دومن و  رکذ  تایآ  لّوا  هفئاط  زا  هک  تسا  یخساپ  نامه 

هاگنآ تسا  هدـش  لصاح  ملع  وا  يارب  هعبرا  ّهلدا  ساسا  رب  هکلب  هدوبن ، ملع  ریغ  هب  کیچـیه  تئارب  هب  اهنآ  لمع  هحاـبا و  هب  یلوصا  لوق 
. تسا نوریب  تایاور  نیا  زا  اصّصخت  اعوضوم و  هیف  نحن  ام  هجیتن : رد  تسا . ملع  يانبم  رب  تئارب  هب  شلمع  يوتف و 

؟ دنتسه یتایاور  هنوگچ  تایاور  نیا  مود  هفئاط 
. دنیامنیم بجاو  مزال و  ار  نآ  ملع  مدع  دروم  رد  هتشاد و  تلالد  تاهبش  رد  فّقوت  بوجو  رب  هک  دنتسه  يرابخا 

؟ تسیچ خلا ) ّیضملا ...  مدع  نوکسلا و  قلطملا ، فقوتلا  رهاظ  و   ) ترابع لصاح 
رد تکرح  دیدیسر  هبتشم  رما  هب  یتقو  هک  انعم  نیدب  تسا  نوکس  يانعم  هب  قلطم  فّقوت  هکنیا : رب  ینبم  خیـش  رظن  زا  تسا  فّقوت  يانعم 

. دینکن نادب  لمع  ای  يوتف و  نداد  تهج 
؟ تسیچ فقوت  نیا  ّتلع 

. يراتفرگ تکاله و  رد  نداتفا  زا  تسا  رتهب  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ ّتلع  نیا  زا  هلصاح  هتکن 

. تسا هبتشم  رما  كرت  رد  دوجوم  ریخ  هکلب  تسین ، يریخ  نوکس  وه  امب  نوکس  رد  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ ۀکرحلا )...  مدع  نع  ۀیانک  نوکیف   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

تکرح هبتشم  هب  لمع  لعف و  باکترا  بناج  هب  هکنیا  زا  تسا  هیانک  نوکـس  نیا  هکلب  تسین ، دارم  نوکـس  یقیقح  يانعم  هک : تسا  نیا 
. تسا نیمه  مه  اهیرابخا  دارم  و  هدرک ، مزال  هدارا  هدومن و  موزلم  رکذ  هاگنآ  تسا  لمع  رد  فقوت  يانعم  نیا  نکن و  مادقا  و 
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؟ تسا حرطم  قلطم  فّقوت  ارچ 

: فقوت زا  دارم  هکنیا  هب  هدشن  دّیقم  ینعی  دراد  قالطا  تایاور  ناسل  رد  فقوت )  ) هملک و  فوقو )  ) ظفل اریز 
یجراخ یلمع  ماقم  رد  ای  تسا و  يرهاظ  مکح  هب  نداد  يوتف  ای  تسا و  یعقاو  مکح  هب  نداد  يوتف  رد  اـیآ  تسا ؟ زیچ  هچ  رد  فّقوت  - 

. تسا
؟ تسیچ خلا ) فّقوتلا ...  ّنا  لالدتسالا  یلع  دری  الف   ) زا دارم 

. تسا نییرابخا  رب  هّللا  همحر  یقارن  لضاف  ضارتعا  ّدر 
؟ دیامرفیم هچ  اهیرابخا  لالدتسا  نیا  هب  خساپ  رد  یقارن  بانج 

ره هکنآ  هچ  تسا ، هّیوسلایلع  ناشیا  ام و  رب  شدورو  دنیوگیم ، اهنیا  هک  دشاب  نینچ  روکذم  رابخا  لولدم  نومـضم و  رگا  دیامرفیم :
: هک تسا  يرهاظ  فیلکت  رد  افرص  ناشفالتخا  دنراد و  فّقوت  یعقاو  مکح  هب  تبسن  يرابخا ،) دهتجم و   ) هورگ ود 

. دنالئاق لعف  زاوج  تئارب و  هب  میرحتلا  هبتشم  دروم  رد  نییلوصا  - 1
. دنالئاق طایتحا  موزل  كرت و  بوجو  هب  اهیرابخا  - 2

، دشاب ملع  ریغ  هب  لوق  نییلوصا  لوق  تسا  نکمم  هنوگچ  اذل ، دناهدرک  کّسمت  يرهاوظ  هب  شیوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  زین  هتـسد  ود  ره 
. دشابن اهیرابخا  زا  و 

مکح هب  تبـسن  هکنآ  لاح  و  دنادیم ، بکترم  ار  دهتجم  هدـناوخ و  مکح  رد  فقوتم  ار  شدوخ  يرابخا  ارچ  هک  تسین  نشور  نم  يارب 
. دنابکترم ود  ره  يرهاظ  فیلکت  رد  فّقوتم و  ود  ره  یعقاو 

؟ تسیچ لضاف  بانج  هب  خیش  خساپ 
ناشیا اریز  ارچ ؟ دوشیمن . اهيرابخا  هّجوتم  داریا  نیا  رگید  دشاب  باکترا  مدع  زا  هیانک  نوکـس و  فّقوت )  ) زا دارم  یتقو  هک : تسا  نیا 

تفلاخم هب  نآ  اب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  روتـسد  نیا  نیدـهتجم  نکل  دـناهدرک و  لمع  دـشاب  باکترا  مدـع  هک  ثیدـح  نومـضم  دافم و  هب 
. دومن باجم  ار  اهنآ  ناوتیمن  داریا  نیا  اب  هدوب و  اهیرابخا  بناج  هب  ّقح  اذل  دناهتساخرب و 

؟ تسیچ هلوبقم  زا  روظنم 
. دنیامن لمع  نآ  قبطرب  دنشاب و  هدرک  لوبق  ار  شدافم  نومضم و  ءاملع  هک  تسا  یثیدح 

؟ تسا يربخ  هنوگچ  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم 
. تسا هّیجالع  رابخا  زا 

؟ دناهدرک کّسمت  هلوبقم  زارف  مادک  هب  يرابخا 
: دناهدومرف رگید  ثیدح  رب  یثیدح  تاحّجرم  نایب  زا  سپ  هک  اجنآ 
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نآ قح و  ثیدح  نیا  هک  دییوگب  دوخ  شیپ  زا  دیرادن  ّقح  امـش  دندوب ، يواسم  حیجرت  تاهج  مامت  زا  ضراعتم  ثیدح  ود  هک  یماگنه 

ار هلئسم  لطاب  ّقح و  ترضح  زا  هدیسر و  ماما  رضحم  هب  ات  دیزادنیب  ریخأت  هب  ار  تواضق  هک  تسا  بجاو  امش  رب  هکلب  تسا ، لطاب  یکی 
. دیوش ایوج 

. تاکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبّشلا  دنع  فوقولا  ّناف  هکنیا : هب  دناهتخاس  لّلعم  ار  ریخأت  بوجو  هب  مکح  ترضح  سپس 
؟ دراد دوجو  هلوبقم  اب  جاّرد  نبا  هحیحص  رد  یتوافت  هچ 

دناهدوزفا ار  ياهلمج  تاکلهلا ،) یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبـشلا  دنع  فوقولا  : ) زا دوب  ترابع  هک  هلوبقم  رد  یّلک  ياربک  نامه  نایب  زا  دـعب 
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: زا تسترابع  هک 
(. تسا لطاب  ّقح و  ناقرف  هک  تسا  نآرق  نامه  رون  تقیقح و  زا  دارم   ) هک ارون ) باوص  ّلک  یلع  ۀقیقح و  قح  ّلک  یلع  )

: دنیامرفیم نآ  زا  سپ  و 
«. دییامن حرط  ار  نآ  تسا  فلاخم  هچنآره  دینک و  ذخا  نادب  تسا  باتک  قفاوم  هچنآره  »

؟ دراد دوجو  ثیدح  ود  نیب  یتوافت  هچ  هدش  هدوزفا  هک  يزارف  زج  هب 
بجاولا ۀـّلع  لولعم ، ّتلع و  نایم  تیخنـس  نوناـق  مکح  هب  دوب و  بجاولا  تلع  ۀهبـشلا ،) دـنع  فوقولا   ) تراـبع هلوبقم : ثیدـح  رد  - 1

. ۀبجاو
. ۀبجاو القع  بجاولا  ۀمّدقم  تسا و  بجاولا  ۀمدقم  ۀهبشلا ،) دنع  فوقولا   ) ترابع جاّرد  نبا  ثیدح  رد  - 2

؟ تسیچ يوار  هس  نآ  تیاور  ياوتحم 
امش هب  ربتعم  ریغ  قرط  زا  هک  ار  یثیدح  دیامرفیم : سپس  ۀکلهلا  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رد 

. دنربتعم هچرگا  ناوارف  تایاور  رشن  لقن و  زا  تسا  رتباوث  هب  شندرکن  لقن  تسا  شودخم  شدنس  هدیسر و 
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هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ّیبنلا  نع  هئابآ ، نع  هیبا ، نع  رفعج ، نع  دایز  نب  دعـس  ۀقثوم  مالّـسلا و  امهیلع  امهدحا  نع  ۀبیـش  یبا  ۀیاور  و  نتم :
: لاق ّهنإ 

[. 91 «] ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ّنإف  لاق -: نأ  یلإ  ۀهبشلا - دنع  اوفقو  ۀهبشلا ، یلع  حاکنلا  یف  اوعماجت  «ال 
الیلعت هلعج  ّنأ  عم  الـصأ ، هیف  ریخ  ـال  ۀـکلهلا  یف  ماـحتقالا  ّنأ  ۀـظحالمب  عوفدـم  بابحتـسالا  یف  ضیفتـسملا  ربـخلا  اذـه  روهظ  مّهوت  و 
لئاقلا لوق  قاسم  هقاسمف  بولطملا ، یلع  ۀـنیرق  ۀحیحـصلا  یف  باتکلا  فلاخ  ام  حرط  بوجول  ادـیهمت  ۀـلوبقملا و  یف  ءاـجرإلا  بوجول 

ّبحأ تقولا  دعب  یّلصا  نأل  : » تقولا نّقیت  یّتح  ربصلا  بوجو  ماقم  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  و  ۀنـس » هنم  عنما  نأ  نم  ریخ  اموی  لکألا  كرتأ  »
برضی نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  هیضقأف  ناضمر  رهـش  نم  اموی  رطفا  نأل   » ۀّیقتلا ماقم  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و  [ 92 «] تقولا لبق  یّلصا  نأ  نم  ّیلإ 

ةریح دنع  ّفکلا  ّنإف  هتلالض ، تفخ  اذإ  قیرط  نع  کسمأ   » هنبال هتّیصو  یف  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لوق  ۀهبـشلا  رابخأ  یف  هریظن  و  [ 93 «] یقنع
[. 94 «] لاوهألا بوکر  نم  ریخ  لالضلا 

: راّیط نب  ةزمح  هّقثوم  اهنم : و 
ّهنإ ال  » مالّسلا هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق  ّمث  تکسا » ّفک و  : » هل لاق  اهنم  اعـضوم  غلب  اذإ  یّتح  هیبأ ، بطخ  ضعب  هّللا  دبع  یبأ  یلع  ضرع  ّهنإ 
دصقلا و یلإ  هیف  مکولمحی  یّتح  مالّـسلا ، مهیلع  يدـهلا  ۀّـمئأ  یلإ  ّدرلا  ّتبثّتلا و  هنع و  ّفکلا  ّالإ  نوملعت  اّمم ال  مکب  لزن  ام  یف  مکعـسی 

[. 96 [«] 95 (*] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : ) یلاعت هّللا  لاق  ّقحلا ، هیف  مکوفّرعی  یمعلا و  هیف  مکنع  اولجی 
: ّهنأ مالّسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  نع  لیمج  ۀیاور  اهنم : و 

یلإ هّدرف  هیف  فلتخا  رمأ  و  هبنتجاف ، هّیغ  کل  نّیب  رمأ  و  هعّبتاف ، هدـشر  کل  نّیب  رمأ  ۀـثالث : رومالا  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  »
[. 97 «] ّلج ّزع و  هّللا 

: هباحصأل هتّیصو  یف  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  رباج  ۀیاور  اهنم : و 
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[. 98] انل هّللا و  حرش  ام  کلذ  نم  مکل  حرشن  یّتح  انیلإ  هّودر  هدنع و  اوفقف  مکیلع  رمألا  هبتشا  اذإ  »
[. 99 «] نوملعی ام ال  دنع  اوفقی  نوملعی و  ام  اولوقی  نأ  دابعلا  یلع  هّللا  ّقح  : » مالّسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز  ۀیاور  اهنم : و 

نحنف هملع  انیلإ  اودرف  هوجولا  هذه  نم  ءیـش  یف  اودجت  مل  ام  و  : » نیثیدحلا فالتخا  یف  ةدراولا  ّیعمـسملا  ۀیاور  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
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. مکئارآب هیف  اولوقت  و ال  کلذب ، یلوأ 
بوجو هرهاظ  اّـمم  کـلذ  ریغ  یلإ  [ 100 «] اندـنع نم  ناـیبلا  مکیتأـی  یّتـح  نوثحاـب  نوبلاـط  متنأ  و  فوقولا ، ّتبثتلا و  ّفـکلا و  مکیلع  و 

[. 101] فقوتلا
. مالّسلا امهیلع  نیقداص  زا  یکی  زا  هبیش  یبا  تیاور  و  همجرت :

هک تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  ترـضح  زا  شیمارگ ، ءابآ  زا  شیمارگ ، ردـپ  زا  قداص ،)  ) رفعج ماما  زا  داـیز  نب  دعـس  هّقثوم  زین  و 
: دندومرف

زا تسا  رتهب  تاهبـش  اب  دروخرب  رد  فقوت  دندومرف : هک  ییاج  ات  دینک  فقوت  ههبـش ، اب ) دروخرب   ) ماگنه دینکن و  هبتـشم  حاکن  رب  مادـقا 
يریخ ههبش ،) رد  ندش  لخاد   ) تکاله و رد  نداتفا  هکنیا  هظحالم  هب  بابحتسا  رد  ضیفتـسم  ربخ  نیا  روهظ  مّهوت  تکاله و  رد  نداتفا 

. تسا لوبق ) لباق  ریغ  و   ) عوفدم تسین  شرد 
بوجو يارب  دـیهمت  روظنم )  ) هب هلوبقم و  رد  ءاجرا  بوجو  يارب )  ) ّتلع ناونع  هب  هنع )...  فوقولا  ناف  زارف ،  ) نآ لـعج  هک  یتروص  رد 

(. فّقوت بوجو  ینعی   ) بولطم رب  تسا  هنیرق  دوخ  جاّرد ،) نبا   ) هحیحص رد  باتک  فلاخم  ثیدح  حرط 
زا تسا  رتهب  منک  كرت  ار  ندروخ  زور  کی  ینعی  خلا  لکالا ...  كرتا  دیوگیم : هک  تسا  لئاق  لوق  هلزنم  هب  ثیدح ،)  ) نیا قوس  سپ :

لـصاح تقو  هب  نیقی  ات  ربص ، بوجو  ماقم  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  نیا  لـثم  موش و  مورحم  نآ  زا  لاـس  کـی  يارب  هکنیا 
هب شندیـسر  ارف  زا  لبق  ار  نآ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مناوخب  تقو  لوخد  زا  دعب  ار  زامن  رگا  ینعی  خلا ،) یلـصا ...  ّنال  : ) دـناهدومرف دوش ،

كرابم هاـم  زا  زور  کـی  رگا  ینعی  رطفا ...  نـال  دـناهدومرف : هّیقت  ماـقم  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  شترـضح  مـالک  نیا  لـثم  و  مروآ . ياـج 
. دوش هدز  مندرگ  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  مروآ  ياجب  ار  شیاضق  نآ  زا  سپ  منک و  راطفا  ار  ناضمر 
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خلا قیرط ....  نع  کسما  دنیامرفیم : ناشدنزرف  هب  ّتیصو  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  ههبش  رابخا  رد  نآ  دننام  و 

تلالـض و زا  فوخ  تقو  رد  فّقوت  سفن و  ّفک  هک  ارچ  نک ، يراددوخ  یکانـسرت  یهارمگ  تلالـض و  زا  نآ  رد  هک  یقیرط  زا  ینعی 
. تسا رتهب  اهسرت  اهتشح و  هب و  دورو  لاوها و  باکترا  یهارمگ و 

هضرع مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  ياههبطخ  زا  یخرب  هک  تسا  راّیط  نب  ةرمح  هّقثوم  تیاور  هلمج : زا  و 
زا هدش  لزان  امـش  هب  هچنآ  رد  دندومرف : سپـس  وش ، تکاس  نک و  سب  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  هک  نآ ، زا  یعـضوم  هب  دیـسر  ات  تشاد 

دوصقم رب  ار  امـش  ناشیا  اـت  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  ّدر  ندرک و  صّحفت  نآ و  رد  فّقوت  رگم  دـیرادن  ّقح  دـینادیمن  هک  یماـکحا 
. دنیامرف یفرعم  امش  هب  ار  ّقح  هدرک و  فرطرب  ار  لهج  یمع و  امش  زا  هدومن و  لمح 

. دینادیمن رگا  دینک ، لاؤس  رکذ  لها  زا  دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـنیامرفیم : هک  تسا  ناشیمارگ  ءابآ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لیمج  تیاور  هلمج  زا  و 

: تساتهس روما 
. امن تعباتم  ار  نآ  سپ  تسا  راکشآ  نآ  رد  تیاده  دشر و  هک  يرما  - 1

. نک يرود  نآ  زا  سپ  تسا  صّخشم  مولعم و  نآ  رد  یهارمگ  تلالض و  هک  يرما  - 2
: هلمج زا  امن و  ّدر  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هب  ار  نآ  تسا ، هابتشا  فالتخا و  نآ  رد  هک  يرما  - 3
: دناهدومرف نینچ  ناشباحصا  هب  یشرافس  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  تیاور 

مالّـسلا هیلع  شترـضح  هدومرف  زین  دنیامن و  فقوت  دـنالهاج  هچنآ  رد  دـنیوگب و  دـننادیم  هچنآ  هک  تسا  نیا  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  ّقح 
: هک هدش  دراو  ثیدح  ود  فالتخا  هب  عجار  یعمسم  تیاور  رد  تسا 
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امـش زا  نآ  هب  ام  هک  هدرک  راذگاو  ام  هب  ار  نآ  ملع  سپ  دیدرکن  ادیپ  ربخ  ود  زا  کیچـیه  رد  تاحجرم ) هوجو   ) هوجو نیا  زا  هکیمادام 
وجتسج هب  هک  یلاح  رد  سفن  ّفک  صّحفت و  فّقوت و  تسامش  رب  دیهدن ، يوتف  اهنآ  هب  ناتدوخ  راکفا  ءارآ و  هب  زگره  میتسه و  رتیلوا 

. دیآ تسدب  ام  هیحان  زا  ناتیارب  ملع  ات  هتخادرپ  ثحب  و 
. دراد فّقوت  بوجو  رب  تلالد  اهنآ  رهاظ  هک  يرابخا  ثیداحا و  زا  تایاور  نیا  ریغ  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ربخلا ....  اذه  روهظ  مّهوت   ) زا دارم 
ارچ بجاو ، هن  تسا و  بحتسم  فّقوت  ینعی : دنراد  بابحتسا  رد  روهظ  ریخ )  ) هملک هنیرق  هب  تایاور  نیا  دیوگیم : مهوتم  هک  تسا  نیا 

. تسا رتهب  فقوت  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  لیضفتلا  لعفا  ریخ )  ) هک
امومع هکنیا  لـیلد  هب  روبزم  تاـیاور  اذـل  تسا و  بوخ  زین  فّقوت  ریغ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  فـقوت  ندوـب  رتيوـق  ندوـب و  رتـهب  لاـح 
ياعّدم تبثم  تایاور  نیا  هجیتن : رد  بوجو . هن  دنراد و  بابحتسا  رد  روهظ  دناهدش ، ضرعتم  ار  ریخ )....  ۀهبـشلا ، دنع  فوقولا   ) ترابع

. دنراد بابحتسا  رد  روهظ  اهنیا  دنافقوت و  بوجو  یعّدم  اهيرابخا  نوچ  دنشابیمن ، يرابخا 
؟ تسیچ خلا ) ریخ ...  ۀکلهلا ال  یف  ماحتقالا  نا  ۀظحالمب  عوفدم   ) زا دارم 

يانعم هب  اجنیا  رد  نوچ  یلو  تسا  لیضفت  هغیـص  ریخ ،)  ) هملک هچرگا  هکنیا  رب  ینبم  نآ  عفد  روکذم و  مّهوت  هب  تسا  خیـش  خساپ  نیلّوا 
. میمهفیم ار  بوجو  هلباقم  هنیرق  هب  ام  تسا ، یفصو 

؟ تسیچ هلباقم  هنیرق  روبزم و  خساپ  زا  خیش  روظنم 
هغیـص رگید : ترابع  هب  دنـشاب  كرتشم  لیـضفت  أدـبم  رد  ود  ره  هیلع  لضفم  لّضفم و  هک  تسا  ییاج  رد  لیـضفتلا  لـعفا  هک : تسا  نیا 

ات دشاب  یتلیضف  یتاذ و  ناحجر  ياراد  زین  هیلع  لضفم  هک  دنربیم  راک  هب  ییاج  رد  دنکیم  تلالد  شفوصوم  ّتیلضفا  رب  هک  ار  لیضفت 
اجنیا رد  تسا  رتشیب  امش  زا  یکی  ملع  نکل  دیتسه ، تهاقف  ملع  ياراد  ود  ره  ناتتسود  امش و  لثملایف : دنک  ادیپ  قادصم  لیضفت  يانعم 

. نالف نم  ملعا  نالف  دوشیم  هتفگ 
نآ رد  ندـش  دراو  تکاله و  هک  تسین  ههبـش  ياج  تسا و  تکاله  رد  نداـتفا  هیلع  لّـضفم  تسا و  فقوت  لّـضفم ، هیف  نحن  اـم  رد  اـّما 
. درادن انعم  اجنیا  رد  لیضفتلا  لعفا  اذل  دشاب و  رتهب  لضفا و  نآ  هب  تبسن  ههبش ، رد  فوقو  هکنیا  ات  درادن  یناحجر  تفارش و  هنوگچیه 

فرط تشادن ، يریخ  چیه  فرط  کی  یتقو  هجیتن : رد  لیضفت . رب  هن  دراد و  أدبم  لصا  رب  تلالد  لیضفتلا  لعفا  دراوم  هنوگنیا  رد  سپ :
فرـص ّتیحوجرم  طایتحا و  نّیعت  رب  ریخ )  ) هملک رگید  ترابع  هب  بحتـسم ، هن  تسا و  بجاو  يزیچ  نینچ  ریخلا و  ماـمت  دوشیم  رگید 

. دراد تلالد  ماحتقا  رد 
؟ تسیچ خلا ) ۀلوبقملا ....  یف  ءاجرالا  بوجول  الیلعت  هلعج  ّنا  عم   ) ترابع زا  دارم 

یبوجو رما  کی  يارب  ّتلع  تایاور  یخرب  رد  خلا ) ۀهبشلا ....  دنع  فوقولا   ) هرقف هکنیا : رب  ینبم  روبزم  مّهوت  زا  تسا  خیش  خساپ  نیمّود 
: لثملایف تسا  هتفرگ  رارق 

. تسا هداد  رارق  تاهبش  رد  ءاجرا  بوجو  يارب  ّتلع  ار  نآ  هلوبقم  رد  - 1
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کی يارب  ّتلع  یلّوا  رد  هک  هدش  هدافتـسا  نآ  زا  نآرق  اب  فلاخم  ثیدح  حرط  بوجو  يارب  هئطوت  دیهمت و  ناونع  هب  هحیحـص  رد  و  - 2
. بجاو بجاولا ، ۀّلع  تسا و  یبوجو  رما 
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ار نآ  دراوـم  ریاـس  رد  ناوـتیم  دروـم  ود  نیا  هنیرق  هب  سپ  ۀـبجاو . بجاو ، ۀـمدقم  هتفرگ و  رارق  بجاو  کـی  يارب  همّدـقم  یمّود  رد  و 
. تسناد طایتحا  بوجو  رد  لمعتسم 

؟ تسیچ ثحابم  نیا  رد  مالک  لصاح  هجیتن و 
طایتحا بوجو  رد  ار  نآ  هدرک و  دی  عفر  روهظ  نیا  زا  دـیاب  نکل  دراد ، بابحتـسا  لیـضفت و  رد  روهظ  هچرگا  ریخ )  ) ظفل هک : تسا  نیا 

. دومرف رکذ  بلطم  نیا  رب  ار  يدهاوش  خیش  هکنانچ  درب ، راک  هب 
؟ تسیچ دیهمت  لیلعت و  نایم  قرف 

. دوشیم هدیمان  هئطوت  ای  دیهمت و  دنروایب ، مکح  زا  لبق  ار  نآ  رگا  ّتلع و  احالطصا  دنیامن  رکذ  نآ  زا  سپ  ار  مکح  لیلد  رگا 
: یهتنم تسا ، طایتحا  بوجو  ّتلع  ود  ره  هحیحص  هلوبقم و  رد  خلا ) ۀهبشلا ....  دنع  فوقولا  ّناف   ) ترابع لثملایف :

. دوشیم هدیمان  لیلعت  اذل  دناهدروآ ، هجرا )  ) زا سپ  ار  نآ  هلظنح  نبا  هلوبقم  رد  - 1
. تسا هدشدای  دیهمت  هب  نآ  زا  دناهدروآ ، هوذخف )...  باتکلا  قفاو  امف   ) زا لبق  جاّرد  نبا  هحیحص  رد  و  - 2

: هتکن

. دنتشاد فّقوت  بوجو  رد  روهظ  اهنآ  مامت  خیش  رظن  هب  هک  فّقوت  تایاور  زا  ياهنومن  دوب  نیا 
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: باوجلا و  نتم :
لجأل لعافلا ، ۀّیروذعم  مدع  عم  ّالإ  کلذ  نوکی  و ال  ۀکلهتلا . یف  اماحتقا  ۀهبـشلا  یف  ّیـضملا  ناک  اذإ  امب  صتخم  رابخألا  هذه  ضعب  ّنأ 

و راّیط ، نب  ةزمح  ۀّقثوم  و  ۀلوبقملا ، رهاظ  وه  امک  هنم . ۀبوصنملا  قیرطلا  یلإ  وا  مالّسلا  هیلع  مامالا  یلإ  عوجرلاب  ۀهبشلا  ۀلازإ  یلع  ةردقلا 
. ّیعمسملا ۀیاور  و  رباج ، ۀیاور 

، تاّیداقتعالا نم  ۀلأسملا  نوکل  وا  ۀّیّنظلا ، ۀّیلقعلا  تاطابنتـسالا  یلع  ۀـّیلمعلا  رومالا  یف  هلاّکتال  کلذ ، نع  یهنلا  ماقم  یف  دراو  اهـضعب  و 
مل اوفقو و  اولهج  اذإ  دابعلا  ّنأ  ول  : » ةرارز ۀیاور  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  نم  رهظی  امک  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  هلوسر و  هناحبس و  هّللا  تافـصک 

. بجاو تاماقملا  هذه  یف  فقوتلا  و  [. 102 «] اورفکی مل  اودحجی 
فوقولاک عرو  ال  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و  [، 103 «] ۀهبشلا دنع  فقو  نم  ساّنلا  عروأ  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  بابحتسالا ، یف  رهاظ  اهـضعب  و 

، هّللا یمح  یصاعملا  و  كرتأ . هل  نابتسا  امل  وهف  مثالا  نم  هیلع  هبتشا  ام  كرت  نم  : » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  و  [، 104 «] ۀهبشلا دنع 
[. 105 «] اهلخدی نأ  کشوی  اهلوح  عتری  نمف 

همارح و هـالح و  هّللا  یمح  و  یمح ، کـلم  لـکل  لوـقی : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  تعمـس  : » لاـق ریـشب  نـب  ناـمعن  ۀـیاور  یف  و 
: مالّـسلا هیلع  هلوق  و  تاهبتـشملا .» اوعدـف  هطـسو ، یف  عقی  نأ  همنغ  تبثی  مل  یمحلا  بناج  یلإ  یعر  ایعار  ّنأ  ول  کـلذ . نیب  تاهبتـشملا 

«. هنیدل أربتسا  دقف  تاهبتشملا  یّقتا  نم  »
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: همجرت

( طایتحا بوجو  رب  هّلاد  رابخا  زا  خیش  خساپ  )

نآ دـباییمن  قّقحت  دـیآیم و  باسح  هب  تکاله  رد  ندـش  دراو  ههبـش ، باکترا  هک  دراد  يدروم  هب  صاصتخا  راـبخا  نیا  زا  یخرب  - 1
(. شباکترا رد   ) لعاف ندوبن  روذعم  اب  رگم  اماحتقا ) ۀهبشلا  یف  ّیضملا  نوک  )
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هلوبقم و رهاظ  هچنانچ  تسا  رداق  ناشیا ، بناج  زا  بوصنم  قرط  زا  یکی  هب  ای  مالّسلا و  هیلع  ماما  هب  عوجر  هطساو  هب  ههبـش  هلازا  رب  اریز 
. تسا نینچ  یعمسم  تیاور  رباج و  تیاور  راّیط و  نبا  ةزمح  هقثوم 

دناهدرک هئطخت  هّیلمع ، هّینظ  تاطابنتسا  رب  ار  هّیلمع  روما  رد  دامتعا  هدش و  دراو  ههبـش  باکترا  زا  یهن  ماقم  رد  رابخا  نیا  زا  یخرب  و  - 2
همئا هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  شیمارگ  لوسر  یلاعت و  قح  تافـص  هب  طوبرم  لئاسم  لـثم  هدوب  تاـیداقتعا  زا  هلئـسم  هکنیا  رطاـخ  هب  اـی  و 
. دیآیمرب هنوگنیا  هرارز  تیاور  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زا  هچنانچ  دناهدومن . یهن  ّنظ ، هب  لمع  زا  ریزگان  مالّسلا ، مهیلع  راهطا 

دـندشیمن و رفاک  دـندرکیمن  راکنا  دـندومنیم و  فّقوت  یهاگآان  لهج و  ماگنه  رد  ناگدـنب  رگا  هک : تسا  هدـمآ  روکذـم  تیاور  رد 
. تسا بجاو  دراوم  نیا  رد  فّقوت 

ماگنه  ) رد هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتعرواب  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  دننام  دـنافّقوت ، بابحتـسا  رد  رهاظ  رابخا ، نیا  زا  یخرب  و  - 3
: هک مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هدومرف  نیا  لثم  دنک و  فّقوت  ههبش  اب  دروخرب )

اذل تسا ، یلاعت  يادخ  ياههاگقرق  یصاعم  تسا و  رتاشوک  راکـشآ  نّیب و  روما  تامّرحم و  كرت  رد  دیامن  كرت  ار  هبتـشم  هک  یـسک 
. تسا عوقو  هب  کیدزن  نآ  رد  شدورو  دیامن  شدرگ  اهنآ  فارطا  رد  هک  یسک 

تسا و یهاگ  قرق  یناطلس  ره  يارب  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  هدمآ  ریشب  نبا  نامعن  تیاور  رد  و 
فارطا نآ  رد  ار  شنادنفـسوگ  هتفر و  هاگقرق  فرط  هب  یناـپوچ  رگا  تسا . ود  نیا  ناـیم  تاهبتـشم  مارح و  لـالح و  یلاـعتقح  هاـگقرق 

. دنوش لخاد  نآ  هب  شنادنفسوگ  هک  تسا  نآ  میب  دنارچب ،
شنید سپ  دنک ، بانتجا  تاهبش  زا  هک  یسک  هک : تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زین  درگن و  نآ  فارطا  رد  راذگاو و  ار  تاهبتـشم  سپ 

. تسا هتخاس  رود  يداو  نیا  زا  ار  نآ  هدومن و  هئربت  یگدولآ  ضرعم  زا  ار 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هدش  هداد  دش  حرطم  هک  یتایاور  هتسد  نیا  زا  یخساپ  هچ 
خـساپ دش . ّدر  خیـش  بناج  زا  دش و  هدروآ  فقوت  يانعم  نایب  رد  تایاور ، رکذ  زا  لبق  هک  تسا  یمق  يازریم  یخـساپ  نامه  لّوا  خـساپ 

. دندرک ّدر  زین  ار  نآ  خیش  بانج  حرطم و  مّهوت  تروص  هب  هک  دوب  یباوج  نامه  مود :
دراد دوجو  هک  يرابخا  هچ  دش و  رکذ  هک  يرابخا  هچ  دهدیم  فّقوت  رابخا  تایاور و  هّیلک  هب  هک  تسا  خیش  بانج  زا  مّوس : خساپ  اّما  و 

: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  هب  روکذم  ثیداحا  رابخا و  هک : تسا  نیا  نآ  لصاح  و  دشن ، رکذ  اجنیا  رد  اّما 
. تسا تکاله  رد  لوخد  تاهبش ، باکترا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ناشنومضم  هک  يرابخا  - 1

هدوب تاداقتعا  زا  هلئـسم  نوچ  ای  تسا و  هدرک  یهن  نآ  زا  هئطخت و  هّیلمع ، روما  رد  ار  یّنظ  یلقع  تاطابنتـسا  رب  داـمتعا  هک  يراـبخا  - 2
. تسا هدومرف  یهن  ّنظ ، هب  لمع  زا  مالّسلا ، مهیلع  همئا  لوسر و  ادخ ، تافص  لثم 

. دراد فقوت  ناحجر  طایتحا و  بابحتسا  رب  تلالد  اهنآ  رهاظ  هک  يرابخا  - 3
؟ تسیچ لّوا  هتسد  تایاور  زا  خیش  خساپ 

: هک تسا  نیا 
رگا ینعی : تسا . تکاله  رد  ماحتقا  تاهبتشم  نیا  هب  باکترا  هکنیا  هب  دنکیم  مکح  القتـسم  لقع  مه ، تایاور  نیا  زا  رظنعطق  اب  هلب  - 1

. دوب یهاوخ  بقاعم  هدش و  هذخاؤم  دوب ، مارح  عقاو  رد  يدش و  بکترم 
ههبش هب  باکترا  رد  هک  یسک  الا  تسا و  هتشادن  يرذع  چیه  ههبـش  هب  باکترا  رد  هک  تسا  یبکترم  لعاف و  اب  هطبار  رد  لقع  مکح  - 2
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. درادن یباقع  القع  تسا  روذعم 
ای ماما و  هب  هعجارم  اب  دناهتسناوتیم  ینعی  دناهدوب  ههبـش  عفر  رب  رداق  هک  یناسک  ای  یـسک  ینعی : تسا ، رّـصقم  لهاج  اجنیا  رد  دارم  سپ :

روذعم یناسک  نینچ  ارهق  دناهدش . بکترم  ار  ههبـش  هدرکن و  هعجارم  نکل  دنک و  تفایرد  ار  دوخ  خساپ  دـناهدرک  بصن  همئا  هک  یقرط 
. دنشابیمن

. تسا رّصقم  لهاج  ناشدروم  هک  یتایاور  - 3
 .... کماما یقلت  یّتح  هجراف  دومرف : هک  تسا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  تیاور  یکی  فلا :

 .... يدهلا ۀمئا  یلا  ّدرلا  و  دومرف : هک  تسا  هزمح  هقثوم  تیاور  یکی  ب :
 .... مکل حرشن  یّتح  انیلا  هوّدرف  دومرف : هک  تسا  رباج  تیاور  یکی 

 ... هملع انیلا  اوّدرف  دومرف : هک  تسا  یعمسم  تیاور  یکی  د :
. تسا نکمم  هربتعم  تعیرش  ياههار  ای  ماما و  هب  هعجارم  اب  ههبش  هلازا  هک  تسا  يدروم  روکذم  تایاور  زا  کیره  دروم  لاح 
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. دشابیمن روذعم  تسا و  رّصقم  دوش  بکترم  ار  رظن  دروم  دراوم  لاؤس ، هعجارم و  نودب  یسک  رگا  کلذ  عم 

؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  لصاح 
هبتـشم باکترا  دـیوگیم : هک  یلوصا  هک  ارچ  دـشاب ، نییلوصا  رظن  ّدر  رب  یلیلد  دـناوتیمن  فّقوت ، تاـیاور  زا  هفئاـط  نیا  هک : تسا  نیا 

. نآ زا  دعب  هن  دوشیم و  بکترم  لیلدلا ، نع  سأیلا  صحفلا و  دعب  هک  تسا  رصاق  لهاج  شدارم  تسا  زیاج 
؟ تسیچ مّود  هتسد  رابخا  هب  خیش  خساپ 

یّنظ تاطابنتسا  لامعا  ياج  هّیعرف  ماکحا  یلمع و  روما  رد  هک  ارچ  تسا ، بجاو  هکلب  هدوب ، اجب  دراوم  نیا  رد  فقوت  - 1 هک : تسا  نیا 
زا دیابن  تفاین ، تسد  روکذـم  ّهلدا  هب  رگا  - 3 دشاب . یلقع  یعطق  مکح  ای  یلقن  لیلد  هب  دنتـسم  دـیاب  صخـش  لمع  - 2 دشابیمن . یلقع 

. تسا مارح  هک  دنک  لمع  هّینظ  هّیلقع  تاطابنتسا  هب  ناسحتسا  سایق و  قرط 
تاوهشلا یف  نوریسی  تاهبـشلا و  یف  نولمعی  ّیـصو  لمعب  نودتقی  ینب و ال  رثا  نوفتقی  ال  تسا : هدومرف  هطبار  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. مهئارآ یلع  تامهبملا  یف  مهلیوعت  مهسفنا و  یلا  تالضعملا  یف  مهرفم  ..... 
(. ج 18 ص 117 ۀعیشلا : لئاسو  )

نکمم مارح و  الامتحا  ثحب  عوضوم  هک  تسا  ییاـجنآ  ثحب  لـحم  هک  ارچ  دـشابیمن ، دراوم  لـیبق  نیا  زا  اـم  ثحب  دروم  هکنیا : هجیتن 
لیلد - 2 نایبالب ،) باقع  حبق  ینعی   ) یلقع یعطق  - 1 مکح : هب  یلقن  ّهلدا  زا  سأیلا  صحفلا و  دعب  مه  فّلکم  و  دشاب ، مه  مارح  ریغ  تسا 

تایاور لومـشم  دروم  نیا  اذـل  و  دـنکیم . يراج  ار  تئارب  لـصا  هدرک و  کّـسمت  تسا ، نیدـهتجم  ّهلدا  رد  هدـشدای  تاـیاور  هک  یلقن 
. دوشیمن اهیلوصا  رب  ّدر  دروخیمن و  اهیرابخا  درد  هب  مه  رابخا  زا  هتسد  نیا  سپ  تسین . روکذم 

؟ تسیچ موس  هتسد  رابخا  زا  خیش  خساپ 
يأر هک  ارچ  دنتـسین ، اهیرابخا  ياعّدا  تبثم  دنراد  طایتحا  ناحجر  فّقوت و  بابحتـسا  رب  تلالد  هکنیا  ظاحل  هب  رابخا  نیا  هک : تسا  نیا 

: رگید ترابع  هب  دنرادن  یفانت  نیدهتجم  رظن  اب  هدوبن و  انعم  نیا  دیفم  رابخا  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  طایتحا  بوجو  فّقوت و  موزل  ناشیا 
. دنراد بابحتسا  رد  روهظ  دنوشیم ، تاهبش  مامت  لماش  هتشاد و  ّتیمومع  تایاور  زا  یخرب  هک  اجنآ  زا  - 1

. تسا طایتحا  موزل  فقوت و  بوجو  اهیرابخا  ياعّدم  - 2
. دنتسین اهیرابخا  ياعّدم  تبثم  روبزم  تایاور  سپ 

زا هک  دـنراد  بابحتـسا  رد  روهظ  هدوب و  یلزا  لاـمک  تهج  رد  همه  هک  هدرک  رکذ  نتم  رد  ار  تیاور  دـنچ  خیـش  هنومن  ناوـنع  هب  هتکن :
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. دوشیم يراددوخ  اهنآ  حرش 
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مدع اهنم  دوصقملا  ءابطألا  رماوأ  لیبق  نم  داشرالل  اهیف  رمألا  نوک  یف  کشلا  یغبنی  ّهنأ ال  رابخألا  کلت  نع  باوجلا : صّخلم  و  - 1 نتم :
نم انایحأ  ۀهبـشلا  باکترا  یلع  ّبترتی  ام  ریغ  باقع  ۀـفلاخم  یلع  بترتی  فقوتلا و ال  بلط  ۀـمکح  اهیف  نّیبت  دـق  ذإ  ّراضملا ، یف  عوقولا 

. ۀهبشلا باکترا  یف  لمتحملا  كالهلل  ضّرعتلا  كرت  رابخألا  کلت  یف  بولطملاف  اهیف . لمتحملا  كالهلا 
ۀهبـشلا ریظن  ۀهبـشلا ، دراوم  یف  العف  اققحتم  فیلکتلا  ناک  ول  امک  ّيورخألا ، باـقعلا  لـیبق  نم  لـمتحملا  كـالهلا  کـلذ  ناـک  ناـف  - 2

تناک وا  ۀبوصنملا ، قرطلا  وا  مالّـسلا  هیلع  مامالا  یلإ  عوجرلاب  ۀهبـشلا  ۀلازإ  وا  صحفلا  یلع  ارداق  فّلکملا  ناک  وا  اهوحن ، ةروصحملا و 
هّللا ّنإ  : » هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هلوقب  کلذ  نع  یهن  لب  ةریـصب ، ملع و  ریغب  هب  نّیدتلا  عراشلا  دری  مل  یتلا  ضماوغلا  دـئاقعلا و  نم  ۀهبـشلا 

[. 106 «] مکل هّللا  نم  ۀمحر  اهوفّلکتت ، الف  انایسن ، اهنع  تکسی  مل  ءایشأ ، نع  تکس 
تامّدـقم یف  ریـصقتلا  عقو  اذإ  هیف ، دولخلا  یلا  لـب  باـقعلا  یلا  ۀـّیلقنلا  ذاوشلا  ۀـّیلقعلا و  تاراـبتعالاب  هیف  نّیدـتلا  فّلکت  عـقوی  اـمبرف  - 3

بیبطلا رماوأک  داشرالا ، باب  نم  اعرـش  القع و  امزال  فقوتلا  نوکی  اهوحن  تاـماقملا و  هذـه  یفف  ۀـلأسملا : کـلت  یف  ۀـفرعملا  لیـصحت 
. ّراضملا كرتب 

باکترا یلإ  برقأ  ۀهبـشلا  باکترا  فّلکملا  ةروریـصک  ۀّینید ، تناک  ءاوس  باقعلا ، ریغ  يرخأ  ةدـسفم  لمتحملا  كالهلا  ناک  نإ  و  - 4
یلع باقعلا  بجوی  هلامتحا ال  دّرجمف  ۀملظلا ، لاومأ  نع  زارتحالاک  ۀّیویند ، ما  ۀـمّدقتملا ، رابخألا  نم  دـحاو  ریغ  هیلع  ّلد  امک  ۀیـصعملا ،

. اعقاو هتمرح  ضرف  ول  هلعف 
دوصقملا نوکیف  داشرالل ، هنوک  ضورفملا  ّنأل  هتفلاخم ، یلع  باقعلا  قاقحتـسا  دیفی  ۀهبـشلا ال  هذـه  یف  فّقوتلاب  رمألا  ّنأ  ضورفملا  و 

. هباکترا یلع  باقعلا  ّبترت  ینعمب  اّیعرش  ابجاو  ریصی  ۀهبشلا ال  هذه  بانتجاف  ۀلمتحملا . ّراضملا  نم  باقعلا  ریغ  قوحل  نع  فیوختلا  هنم 
قافتاب ۀّیورخألا  ةذخاؤملا  یه  نوکت  اهیف ال  ۀلمتحملا  ۀکلهلا  ّنأل  لیبقلا ، اذه  نم  ۀـّیمیرحتلا ، ۀـّیمکحلا  ۀهبـشلا  یه  و  هیف ، نحن  ام  و  - 5

یف فیلکتلا  نایب  ۀهج  نم  باقعلا  توبث  اومعز  نإ  ۀلوهجملا و  ۀّیعقاولا  ۀمرحلا  ۀفلاخم  دّرجم  یلع  ةذخاؤملا  حبقب  مهفارتعال  نیّیرابخألا ،
. طایتحالا فقوتلا و  رماوأب  ۀهبشلا 

ّهنأ ال یف  ۀـّیبوجولا ، ۀهبـشلا  ۀـملظلا و  لاومأک  ۀـّیعوضوملا ، ۀهبـشلا  لاح  اهلاح  ناک  ّيورخألا  باقعلا  وه  اهیف  لمتحملا  نکی  مل  اذاف  - 6
رمألا نوک  ضورفملا  ّراضملا و  نم  باقعلا  ریغ  ّالإ  اهیف  لمتحی 
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. ۀلمتحملا ةّرضملا  کلت  نع  فیوختلا  داشرالل و  اهیف  فقوتلاب 

یلع و  هریغ ، وا  تناک  اباقع  ۀکلهلا  لامتحا  زارحإ  نم  ّدب  الف  ۀلمتحملا ، ۀـکلهلا  نع  ریذـحتلا  اهرـسأب  رابخألا  هذـه  دافمف  ۀـلمجلاب ، و  - 7
هذـهف هریغ ، ناک  اذإ  هبابحتـسا  و  اباقع ، لمتحملا  ناک  اذإ  هنع  زّرحتلا  بوجو  یف  فـالخ  ـال  لاکـشإ و  ـال  لاـمتحالا  اذـه  زارحإ  ریدـقت 

. همکح یف  لامتحالا و ال  اذه  ثادحإ  یف  عفنت  رابخألا ال 
: همجرت

رابخا نیا  زا  خیش  باوج  لصاح 

يداشرا تسا ، ّراضم  رد  عوقو  مدـع  افرـص  اهنآ  زا  دـصق  هک  ءابطا  رماوا  لثم  راـبخا )  ) نیا رد  هدـش  هدراو  رما  هکنیا  رد  ندرک  کـش  - 1
. تسین هتسیاش  هن ) ای   ) تسا

: لـثم تسا  بترتـم  ههبـش  باـکترا  رب  هچنآ  زا  ریغ  اذـل  تسا و  هدـش  ناـیب  راـبخا )  ) نیا رد  نشور  روـطب  فـقوت  بلط  تمکح  هـک  اریز 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1087 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین بترتم  اهنآ  رد  هدراو  رماوا  تفلاخم  رب  یباقع  چیه  یلامتحا ، تکاله 
. تسا ههبش  باکترا  رد  لمتحم  تکاله  هب  تبسن  ضّرعت  كرت  رابخا  نیا  رد  بولطم  سپ :

رد کش  و   ) دشاب قّقحتم  لعفلاب  فیلکت  يدروم ) رد   ) رگا هک  روطنامه  دشاب ، يورخا  باقع  لیبق  زا  لمتحم  تکاله  نآ  رگا  سپ  - 2
ای مالّـسلا و  هیلع  ماما  هب  عوجر  هطـساو  هب  ههبـش  هلازا  صحف و  رب  فّلکم  ای  و  نآ ، لاثما  هروصحم و  ههبـش  دراوم  لـثم  دـشاب ،) نآ  نّیعت 

دراو نآ  هب  ملع ) ریغ  تروص  رد   ) یّنیدت دّبعت و  رونا  عرـش  زا  هک  دشاب  یـضماوغ  يداقتعا و  روما  زا  ههبـش  ای  دشاب و  اناوت  هبوصنم  قرط 
هّللا ّنا  : ) دناهدومرف هک  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  رد  هچنانچ  دـناهدرک ، یهن  ملع ) ریغ  هب  نّیدـت  دـّبعت و   ) نآ زا  ار  ام  هکلب  هدـشن ،

( مکل هّللا  نم  ۀمحر  اهوفلکتت  الف  انایسن ، اهنع  تکسی  مل  ءایشا ، نع  تکس 
شتمحر باـب  زا  هکلب  دـشابیمن ، یـشومارف  نایـسن و  تهج  زا  توکـس  نیا  هدوـمن و  توکـس  يروـما  ناـیب  زا  لاـعتم  دـنوادخ  همجرت :

. زادنین فّلکت  تمحز و  هب  ار  دوخ  سپ : دشابیم 
رارق باقع  رد  ار  صخش  یلقن  ّذاوش  هّیلقع و  رابتعا  هطساو  هب  یمکح ) هب  ندرک  ادیپ  نیدت   ) و دوخ )  ) نتخادنا فّلکت  هب  اسبهچ  سپ : - 3

، روبزم هبتشم  هلئسم  هب  تبسن  تفرعم ، لیصحت  تامّدقم  رد  ریصقت  اریز  دوشب ، یهلا ) باذع  و   ) باقع رد  دولخ  هب  زّجنم )  ) هکلب دهدیم ،
. دهدیم رارق  باقع )  ) نآ رد  ار  وا 

هب ءاّبطا  رماوا  دراوم  رد  هکيروطنامه  تسا ، مزال  یلقن  یلقع و  داشرا  باب  زا  فّقوت  هدـشدای  دراوم  تاماقم و  نیا  مامت  رد  ریدـقترههب 
. دشابیم نینچ  مکح  يویند  ّراضم  كرت 

کیدزن لثم : دشاب . هّینید  هدسفم )  ) هکنیا زا  معا  دشاب ، باقع  زا  ریغ  ياهدسفم  لمتحم ، كاله  رگا  و  - 4
240 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب هّیویند  هدسفم  هکنیا  ای  و  دراد ، تلالد  نآرب  هتشذگ  رابخا  زا  يرایسب  هچنانچ  تیـصعم ، هب  ههبـش  باکترا  هطـساو  هب  فّلکم  ندش 
. هملظ لاوما  زا  زارتحا  لثم :

رما هکنآ  هچ  دـشاب . مارح  مه  عقاو  رد  هچرگا  دوشیمن  باقع  بجوم  نآ  هب  لمع  تروص  رد  لمتحم ) كاله   ) نآ لاـمتحا  درجم  سپ :
داشرا يارب  راـبخا  نیا  رد  دراو  رما  هک  تسا  نیا  ضورفم  اریز  دـشابیمن ، شتفلاـخم  رب  باـقع  قاقحتـسا  دـیفم  ههبـش  نیا  رد  فّقوت  هب 

. تسا
: تفگ دیاب  اذل  دشابیم و  هلمتحم  ّراضم  ینعی  باقع  ریغ  لوصح  زا  فیوخت  فرص  نآ  زا  دوصقم  سپ :

. دشابیمن تسا  بترتم  باقع  شکرت  رب  هک  یعرش  بجاو  ههبش  نیا  زا  بانتجا 
بجوم هّیمیرحت ) ههبـش   ) نآ رد  لمتحم  تکـاله  اریز  تسا ، لـیبق  نیا  زا  هّیمیرحت  هّیمکح  ههبـش  ینعی : تساـم . ثحب  دروم  هچنآ  و  - 5
ناشنامگ هچرگا  هلوهجم ، هّیعقاو  تمرح  تفلاخم  دّرجم  رب  هذـخاؤم  حـبق  هب  اهیرابخا )  ) ناشیا فارتعا  لیلد  هب  دوشیمن ، يورخا  باـقع 

. تسا تباث  باقع  طایتحا  تابثا  فّقوت و  رماوا  هطساو  هب  ههبش  دروم  رد  فیلکت  نایب  رابتعا  هب  هک  تسا  نیا 
( لثم  ) زین و  هملظ ) لاوما  لثم   ) تسا هّیعوضوم  ههبش  لاح  نوچمه  شلاح  دشن  هداد  لامتحا  يورخا  باقع  دروم ) نیا  رد   ) رگا سپ : - 6

فقوت هب  رما  يدراوم  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  ضرف  دشابیم و  يویند  ّراضم  ینعی  باقع  ریغ  افرـص  لمتحم  هکنیا  رد  تسا  هیبوجو  ههبش 
. تسا یلمتحم  ررض  نینچ  زا  فیوخت  داشرا و  يارب 

: هکنیا مالک  هصالخ  - 7
هذـخاؤم باقع و  ایآ  ددرگ  مولعم  هتـشگ و  زارحا  لامتحا  نیا  تسا  مزال  اذـل  تسا ، یلاـمتحا  تکـاله  زا  زارتحا  راـبخا  نیا  ماـمت  داـفم 

. دشابن بجاو  بانتجا  سفنفک و  ات  تسا  نآ  ریغ  ای  هدوب  بجاو  نآ  رد  طایتحا  فّقوت و  ات  تسا  يورخا 
فّقوت موزل  طایتحا و  بوجو  رد  یفالتخا  لاکـشا و  تسا  يورخا  باـقع  لـمتحم  هکنیا  لاـمتحا و  نیا  زارحا  تروص  رد  تسا  یهیدـب 
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. تسا بحتسم  سفن  ّفک  بانتجا و  دشاب  نآ  ریغ  هکنیا  ضرف  هب  هدوبن و 
. دشابیمن نآ  مکح  روبزم و  لامتحا  ثادحا  رد  عفان  رابخا  نیا  سفن  سپ :

241 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ يولوم  رماوا  زا  دوصقم  دییامرفب  ۀمدقم 
بجوم اهنآ  اب  تقفاوم  باقع و  ببـس  اهنآ  اب  تفلاـخم  هک  يروط  هب  تسا ، بجاو  اـهنآ  سفن  تعاـطا  هک  تسا  یفیلاـکت  زا  هتـسد  نآ 

اُوتآ َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  هفیرـش  هیآ  رد  زامن  هب  رما  لثم  دشاب  هدـش  رداص  عراش  وه  امب  عراش  زا  هک  يرماوا  رگید : ترابع  هب  تسا . باوث 
. مهلاثما اذکه  و  َةاکَّزلا *.... 

؟ تسیچ يداشرا  رماوا  زا  دارم 
بجاو مزال و  اهنآ  سفن  تعاطا  هک  دنتـسه  یفیلاکت  رگید : تراـبع  هب  دنـشاب . هدـش  رداـص  لـقاع  وه  اـمب  عراـش  زا  هک  دنتـسه  يرماوا 
یـشقن رماوا  نیا  سفن  هکنیا  نودـب  تسا  بترتم  زین  هیلا  دـشرم  رب  تسا  بترتم  رماوا  هنوگنیا  تقفاوم  اـی  تفلاـخم و  رب  هچنآ  و  تسین ،

ار وراد  نیا  نک و  كرت  ار  اذـغ  نالف  دـیوگیم : رامیب  هب  بیبط  یتقو  ینعی : تسا  ضیرم  هب  کشزپ  لـمعلا  روتـسد  لـثم  دنـشاب ، هتـشاد 
بترتم بیبط  رما  اب  شتفلاخم  رب  ياهعبت  دنکن  رما  لاثتما  رامیب  رگا  اذل  و  درادن ، بوجو  هتاذ  دح  یف  شرما  لاثتما  وا و  رما  نک ، فرـصم 

. تسوا ریگنماد  يدوبهب  مدع  وراد  لوانت  كرت  هطساو  هب  هکنیا  زج  دوب ، دهاوخن 
؟ دراد دوجو  يداشرا  يولوم و  رما  نایم  یتوافت  هچ  قوف  فیراعت  هب  هجوت  اب 

مه یباقع  باوث و  رگا  تسا و  عقاو  هب  داشرا  هکلب  درادـن ، باقع  باوث و  القتـسم  يداشرا  رما  نکل  دراد ، باوث  باقع و  يولوم  رما  - 1
. يداشرا رما  نآ  تقفاوم  تفلاخم و  هب  طوبرم  هن  تسا  عقاو  نآ  هب  طوبرم  دشاب 

لقع مکح  هب  داشرا  هک  يداشرا  رما  رد  هکنآ  لاح  دوشیمن و  نایب  نآ  رد  مکح  تمکح  الومعم  هجیتن : رد  تسا  يدـّبعت  يولوم  رما  - 2
. دوشیم نایب  نآ  رد  زین  مکح  تمکح  تسا 

. دنکیم كاردا  زین  امش  لقع  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  رما  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ اهیرابخا  ياعّدم  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 

هچ دـش ، میهاوخ  هذـخاؤم  تفلاـخم  تروص  رد  تسا و  بجاو  اـهنآ  تعاـطا  ادـّبعت  دنتـسه و  يولوم  رماوا  فـّقوت ، رماوا  هک : تسا  نیا 
. هن ای  دیآرد و  عقاو  اب  قباطم 

؟ تسیچ اهیرابخا  ياعّدم  نیا  نوماریپ  خیش  رظن 
رماوا نیا  سفن  لاثتما  تسا و  يداشرا  اهنآ  رد  رما  دناهدومن ، فّقوت  طایتحا و  هب  رومأم  ار  ملاع  لهاج و  هک  روکذـم  رابخا  هک  تسا  نیا 

. دننک بجاو  ههبش  دروم  رد  ار  فّقوت  طایتحا و  نآ  هب  کّسمت  اب  دنناوتب  نویرابخا  هکنیا  ات  درادن  یبوجو 
؟ تسیچ قوف  بلطم  رب  خیش  لیلد 

هدیدرگ رکذ  تایاور  رد  زین  دشاب  هلمتحم  تکاله  زا  تاجن  نامه  هک  فقوت  بلط  تمکح  هک : تسا  نیا 
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راچد تکاله  هب  نآ  هب  باکترا  رثا  رد  وت  دشاب  مارح  عقاو  رد  كوکـشم ، رگا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  فّقوت ، دـیوگیم : هک  یلوم  ینعی :
. دشاب فرص  يدّبعت  رما  کی  فّقوت  بوجو  هکنیا  هن  يوشن ،

؟ تسیچ قوف  بلاطم  زا  بلطم  لصاح  هجیتن و 
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. دنشابیمن بقاعم  هذخاؤم و  رماوا  نیا  كرت  رطاخ  هب  دنیامن ، كرت  ار  طایتحا  دراوم  هنوگنیا  رد  نییلوصا  رگا  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  سپ 

يورخا و تکاله  ای  تسا و  لجاع  ّراضم  يویند و  تکـاله  لـمتحم ، تکـاله  زا  دارم  اـیآ  هک  دوش  ّتقد  ههبـش  دراوم  رد  هک  تسا  نیا 
؟ هلجا ّراضم 

؟ تسیچ نآ  دراوم  دشاب  يورخا ) تبوقع  ای   ) هلجآ و ّراضم  لیبق  زا  لمتحم  باقع  رگا 
هب فّلکم  نّیعت  رد  نکل  تسه ، یتمرح  هک  منادیم  مراد و  یلاـمجا  ملع  فیلکت  لـصا  هب  تسا ، نّقیتـم  تباـث و  فیلکت  هک  يدروم  - 1

تبوقع لامتحا  موش  بکترم  هک  ار  فرط  ره  ینعی : تسا  نم  ءالتبا  دروم  زین  ههبش  نیفرط  تسا  هروصحم  زین  ههبش  مراد ، دیدرت  لهج و 
. دوشیم بکترم  نم  هک  دشاب  ینامه  یعقاو  مارح  دیاش  هک  ارچ  دراد ، دوجو 

( ماما هب  هبوسنم  قرط  ماما و  هب  هعجارم  نودب  ینعی :  ) سأیلا صحفلا و  لبق  فّلکم  نکل  تسا و  فیلکت  لصا  رد  ام  کش  هک  يدروم  - 2
. تسه ههبش  هلازا  رب  رداق  هکنآ  لاح  دوش و  بکترم  ار  هبتشم  دهاوخب  ههبش ، هلازا  نودب  و 

نآ هب  ذاش  تایاور  يرس  کی  ساسا  رب  ای  هّیلقع و  ناسحتـسا  سایق و  فرـص  هب  دهاوخب  فّلکم  تسا و  يداقتعا  لئاسم  ههبـش  دروم  - 3
نودب دّبعت  رب  یلیلد  رونا  عرـش  زا  هک  تسا  يدراوم  رگید : ترابع  هب  دیامن . هدافتـسا  هحیحـص  نیهارب  زا  هکنیا  نودب  دوش  دقتعم  هلئـسم 

. دشاب هدومرف  زین  یهن  نآ  زا  هکلب  دشاب ، هدشن  زیوجت  اهنآ  زا  ملع 
؟ تسیچ روبزم  هناگهس  دراوم  زا  کیره  رد  فقوت  نوماریپ  خیش  رظن 

. تسا بجاو  اعرش  القع و  روبزم  دراوم  زا  کیره  رد  فّقوت 
؟ تسا رطاخ  هچ  هب  روکذم  دراوم  زا  کیره  رد  فقوت  بوجو 

: هک تسا  نیا  رطاخ  هب  لّوا  دروم  رد  - 1
تقفاوم اذـل  و  فیلکت . دوخ  رد  هن  تسا و  فیلکت  ّقلعتم  رد  کـش  نکل  تسا ، یعطق  نآ  توبث  قّقحتم و  ـالعف  ههبـش  دروم  رد  فـیلکت 

. تسا مارح  شتفلاخم  بجاو و  فیلکت  اب  هّیعطق 
: هک تسا  نیا  رطاخ  هب  مود  دروم  رد  - 2
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هبوصنم هربتعم و  قرط  هب  هعجارم  هطـساو  هب  هچ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  هب  عوجر  هطـساو  هب  هچ  وا  تسا و  حوتفم  فّلکم  رب  ملع  باب  اضرف ،

. تسا بجاو  يو  رب  طایتحا  فقوت و  ههبش  عفر  ات  اذل  تسا و  ههبش  عفر  رب  رداق 
؟ تسین زیاج  دروم  نیا  رد  تئارب  هب  لمع  ارچ 

. تسا یفتنم  اجنیا  رد  هک  تسا  لیلد  زا  سأی  صحف و  هب  طورشم  تئارب  هب  لمع  نوچ 
: هک تسا  نیا  رطاخ  هب  موس  دروم  رد  و  - 3

ملع تسا و  نینچ  نید  لوصا  رد  مکح  هکنانچ  تسا ، تایمّلسم  تایرورض و  زا  نآ  موزل  ملع و  لیصحت  يداقتعا  لئاسم  زا  يرایـسب  رد 
. تسا بجاو  یفّلکم  ره  رب  هسمخ  لوصا  هب 

. دیامن طایتحا  فّقوت و  دیاب  اذل  دوریم و  ران  رد  ندش  دّلخم  لامتحا  هکلب  تبوقع و  لامتحا  زین  دراوم  هنوگنیا  رد  رگید : ترابع  هب 
؟ تسا باقع  لامتحا  بجوم  هبتشم  باکترا  هیف  نحن  ام  رد  خیش  رظن  هب  ایآ 

رد ههبـش  باکترا  مینکیم و  لمع  تئارب  هب  هعبرا  ّهلدا  مکح  هب  سأیلا و  صحفلا و  دـعب  نوچ  میراد ، تبوقع  مدـع  هب  عطق  اـم  اریز  ریخ ،
. درادن تبوقع  تروص  نیا 

؟ تسیچ باقعلا )....  ریغ  يرخا  ةدسفم  لمتحملا  كالهلا  ناک  نا  و   ) ترابع زا  دارم 
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: هکنیا زا  معا  دشاب ، يورخا  تبوقع  زا  ریغ  ییاهررض  ههبش ، دروم  رد  هلمتحم  تکاله  زا  دارم  رگا  هک : تسا  نیا 
زا يرایسب  رد  هچنانچ  تاهبتشم ، باکترا  رثا  رد  یـصاعم  رد  صخـش  تراسج  تأرج و  لثم : دشاب  هّینید  تعفنم  ررـض و  کی  ررـض  - 1

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  نایب  ریما  هدومرف  نآ  لثم  دوشیم  هظحالم  نومضم  نیا  هتشذگ  رابخا 
(. اهلخدی نا  کشوی  اهلوح  عتری  نمف  هّللا  یمح  یصاعملا  كرتا و  هل  نابتسا  امل  وهف  مثالا  نم  هیلع  هبتشا  ام  كرت  نم  )

. دوش هملظ  لاوما  هب  التبم  ههبش  باکترا  لعف و  ماجنا  هطساو  هب  صخش  هکنیا  لثم  دشاب  يویند  ررض  کی  ررض  نآ  هکنیا  ای  و  - 2
؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  هجیتن  لصاح و 

نیا بجوم  فّقوت  رماوا  زا  رظنعطق  اـب  تاّرـضم و  هنوـگنیا  لاـمتحا  فرـص  رگید  تراـبع  هب  یلاـمتحا و  تکـاله  دّرجم  هک : تسا  نیا 
. موش هذخاؤم  دوب ، مارح  عقاو  رد  مدش و  بکترم  ار  هبتشم  رگا  هک  دوشیمن 

؟ لیلد هچ  هب 
دوخ قیدصت  هب  هک  تسا  هّیعوضوم  تالامتحا ، هنوگنیا  هیحان  زا  ضرف و  نیا  رد  ههبش  هک  لیلد  نیا  هب 

244 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، تسا حیبق  نایبالب  باقع  هک  ارچ  تسا ، روذعم  دوش  بکترم  مه  ار  یعقاو  مارح  رگا  ناسنا  و  دـشابیمن ، بجاو  نآ  زا  بانتجا  اهیرابخا 

. هّیبوجو ای  دشاب و  هّیمیرحت  ضرف  نیا  رد  ههبش  هکنیا  زا  معا 
نیا هکنیا  هب  مینکیم  تسرد  باقع  فّقوت  رماوا  تکرب  هب  ام  نکل  دوشیمن و  تبوقع  بجوم  روبزم  ررض  لامتحا  هلب  دیوگب  یـسک  رگا 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا  روآباقع  رماوا  نیا  اب  تفلاخم  کشالب  دینک و  فقوت  دیاب  تاهبش  اب  دروخرب  رد  دنیوگیم  رماوا 
. تسین باقع  باوث و  ياراد  رماوا  هنوگنیا  تفلاخم  تقفاوم و  مییوگیم :

؟ لیلد هچ  هب 
رظنعطق اب  هبتـشم  کی  باکترا  رثا  رد  هک  ياهیعقاو  تاّرـضم  نآ  هب  ار  فّلکم  رماوا  نیا  ینعی : دنتـسه  يداشرا  رماوا  نیا  هک  لیلد  نیا  هب 

یعرش بجاو  یتاهبـش  نینچ  زا  بانتجا  هجیتن : رد  دوشیمن  هدوزفا  هیحان  نیا  زا  يدیدج  بلطم  دنکیم و  داشرا  دراد  دوجو  رما  دوخ  زا 
. دوشیمن تبوقع  بجوم  تسین و 

؟ تسیچ خلا ) لیبقلا ....  اذه  نم  ۀّیمیرحتلا  ۀّیمکحلا  ۀهبشلا  یه  هیف و  نحن  ام  و   ) ترابع زا  دارم 
هک دنتـسه  هّیعوضوم  تاهبـش  نیمه  لـیبق  زا  سأـیلا  صحفلا و  دـعب  مهنآ  هّیمیرحت ، هّیمکح  ههبـش  ینعی  اـم  ثحب  دروـم  هک : تسا  نیا 
هب ءالتبا  يویند و  تکاله  لمتحم ، تکاله  تسا  مسق  نیا  زا  ههبـش  هک  يدراوم  هیلک  رد  ینعی  تسین ، بجاو  اـهنآ  رد  طاـیتحا  فّقوت و 

. دنتسه طایتحا  بوجو  مدع  هب  لئاق  نییلوصا  لثم  زین  اهیرابخا  دراوم  لیبق  نیا  رد  هک  تسا  يورخا  ریغ  ّراضم 
؟ تسیچ هّیعوضوم  تاهبش  زا  هنوگنیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رد  اهیرابخا  لیلد 

. تساوران حیبق و  باقع ، هلوهجم  هّیعقاو  تمرح  رب  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ خلا ) اهلاح ....  ناک  يورخالا  باقعلا  وه  اهیف  لمتحملا  نکی  مل  اذاف   ) ترابع زا  دارم  سپ 

: هک تسا  نیا 
ّتینایب فّقوت  رابخا  هک  دنتسه  یعّدم  اهنیا  رگید : ترابع  هب  تسا  تباث  باقع  رگید  تهج  زا  دراوم  نیا  رد  هک  دنتسه  یعّدم  اهیرابخا 

تسا هداد  رارق  طایتحا  بوجو  ار  فیلکت  هّیمیرحت  هّیمکح و  تاهبش  رد  فّقوت  طایتحا و  رماوا  داریا  هطساو  هب  سّدقم  عراش  ینعی  دنراد 
فـشک فقوت  رماوا  هیحان  زا  داد  خـساپ  خیـش  هک  تسین . ناـیبالب  باـقع  حـبق  ياـج  دـنکیم و  تسرد  تبوقع  رماوا  نیا  اـب  تفلاـخم  و 
تاهبـش هنوگنیا  رد  عقاو  رد  هک  تسا  ياهلمتحم  ياهررـض  ناـمه  هب  داـشرا  هدوب و  يداـشرا  رماوا  نیا  دریذـپیمن و  تروص  يدـیدج 

. هّینید هّیویند و  تاّرضم  زج  تسین  يزیچ  نآ  دراد و  دوجو 
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؟ تسیچ روبزم  بلطم  لصاح 
ای هّیعوضوم  ههبش  لثم  مکح  رظن  زا  دوب  يورخا  باقع  ریغ  ههبش  دروم  رد  لمتحم  یتقو  هک : تسا  نیا 
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. دوشیمن بترتم  یباقع  نآ  باکترا  رب  تسین و  بجاو  نآ  رد  بانتجا  طایتحا و  اهيرابخا ، قافتا  هب  هک  تسا  هّیبوجو  هّیمکح  ههبش 

؟ تسیچ خلا ) اذه ...  دافمف  ۀلمجلاب ، و   ) ترابع زا  دارم 
: هک تسا  نیا 

. دشاب هتشاد  نآ  بابحتسا  ای  بوجو  رب  تلالد  هکنیا  نودب  تسا  هلمتحم  تکاله  زا  نتسج  يرود  بانتجا و  رابخا  نیا  دافم  - 1
. تسا هلمتحم  تکاله  تسا ، مکح  نیبم  هک  فّقوت  رابخا  عوضوم  قوف  بلطم  هب  هّجوت  اب  - 2

. تسا مزال  فّلکم  طسوت  نآ  زارحا  تسا و  یجراخ  يرما  تسا  هلمتحم  تکاله  هک  عوضوم  - 3
تـسا نآ  ریغ  ای  دشاب و  بجاو  شدروم  رد  سفن  ّفک  فقوت و  ات  تسا  باقع  روبزم ، لامتحا  ایآ  هک  تسانعم  نیدب  عوضوم  زارحا  - 4

، دش زارحا  جراخ  زا  عوضوم  یتقو  رطاخ  نیدب  دوشیمن  تسرد  عوضوم  رماوا ، نیا  دوخ  اب  ّالا  دشاب و  حجار  بحتسم و  افرص  بانتجا  ات 
تـسا حـجار  باـنتجا  رگید  ياهررـض  لاـمتحا  دراوم  رد  تسا و  بجاو  دراوم  نیا  رد  باـنتجا  هکنیا  رد  دوـخ  لـقع  هک  دوـشیم  هتفگ 
باقع زین  نآ  تفلاخم  هک  دـنوشیم ، یبابحتـسا  داشرا  ای  یبوجو و  داشرا  ای  رابخا  هجیتن : رد  تسین  رابخا  هب  يزاـین  اذـل  تسا و  لقتـسم 

: فّقوت رابخا  سپ  درادن . هدح  یلع 
. دوش زارحا  جراخ  زا  دیاب  تسا  تکاله  لامتحا  نامه  هک  عوضوم  هک  ارچ  تسا ، عوضوم ) ینعی :  ) لصا ثادحا  رد  یفاک  هن  - 1

. دشابیمن عراش  نایب  هب  يزاین  تسا و  مکح  هب  لقتسم  لقع  دش ، زرحم  عوضوم  یتقو  اریز  دنشابیم ، مکح  يارب  یفاو  هن  و  - 2
. يولوم هن  دنتسه و  يداشرا  رابخا  نیا  مییوگیم  اهيرابخا  هب  هجیتن : رد 
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: نتم

، ۀّیورخالا یه  ۀّینیدلا  ۀّیعرشلا  ماکحألا  ۀکلهتلا  نم  ردابتملا  و  فیلکتلا ، لمتحم  ّلک  یف  ۀکلهتلا  لامتحا  اهنم  دافتـسملا  ّنإ  - 1 تلق : ناف 
یف راصتقالا  ذإ  طایتحالل ، عراشلا  باجیإ  کلذ  مزال  و  لهجلا ، لجأل  ۀلوهجملا  فیلاکتلا  باقع  طوقـس  مدع  نع  رابخألا  هذه  فشکتف 

. حیبق طایتحالاب  ّيرهاظ  فیلکت  نود  نم  ۀیفتخملا  فیلاکتلا  سفن  یلع  باقعلا 
امک حیبق  وه  لوهجملا و  فیلکتلا  یلع  باقعلا  ّبترتل  مزلتسم  وهف  ّیعقاولا  باقعلا  نع  زّرحتلل  ۀمّدقم  ناک  نا  طایتحالا  باجیإ  - 2 تلق :

ةدوجوملا ۀکلهلا  ةدارإ  رابخألا  حیرص  و  عقاولا ، ۀفلاخم  هتفلاخم ال  یلع  ۀّبترتم  ۀّیورخالا  ۀکلهلاف  اّیسفن  اّیرهاظ  امکح  ناک  نإ  و  تفرتعا ،
. ۀّیعقاولا ۀمرحلا  ریدقت  یلع  عقاولا  یف 

ۀّیبوجولا و ۀهبشلا  جارخإب  اهیف  صیصختلا  باکترا  نیب  انرکذ و  ام  یلع  اهلمح  نیب  رابخألا  هذه  یف  رمألا  نارود  یلإ  افاضم  هّلک ، اذه  - 3
. یلوأ انرکذ  ام  و  ۀّیعوضوملا ،

ۀّیـضق یهف  هنم ، عناملا  ریغ  نم  ضیقنلا و  نم  عناملا  ناحجرلا  نم  ّمعأ  ۀکلهلا  یف  ماحتقالا  نم  ۀهبـشلا  دـنع  فوقولا  ۀـّیریخف  ذـئنیح  و  - 4
. کلذک مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  اهلمعتسا  دق  و  نیماقملا ، یف  لمعتست 

نیربخلا یف  فّقوتلا  بوجول  ۀّلع  اهیف  ۀّیـضقلا  هذه  تلعج  یّتلا  ۀـلظنح  نب  رمع  ۀـلوبقم  فّقوتلا : موزل  ماقم  یف  اهلامعتـسا  دراوم  نمف  - 5
. هّللا باتک  فلاخ  ام  حرط  بوجول  ادیهمت  اهیف  ۀّیضقلا  تلعج  یّتلا  ۀمّدقتملا  لیمج  ۀحیحص  و  حّجرملا ، دقف  دنع  نیضراعتملا 

مولعملا ریغلا  ربخلا  ۀـیاور  كرتـل  ادـیهمت  اـهیف  ۀّیـضقلا  تلعج  یتـّلا  ۀـمّدقتملا  ّيرهزلا  ۀـیاور  مزـاللا : ریغ  یف  اهلامعتـسا  دراوم  نم  و  - 6
ال  » هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ّیبنلا  لوق  اهیف  یّتلا  ۀمّدقتملا  دایز  نب  دعـس  ۀّقثوم  و  هموزل ؛ کلذ ال  ناحجر  مولعملا  نم  ّنإف  هتلالد ، وأ  هرودص 
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کغلب اذإ   » مالّسلا هیلع  هلوقب  ۀّقثوملا  کلت  یف  هّرسف  مالّسلا  هیلع  قداصلا  انالوم  ّنإف  ۀهبـشلا » دنع  اوفقو  ۀهبـشلا  یلع  حاکنلا  یف  اوعماجت 
. ربخلا ۀکلهلا » یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  نإف  کلذ ، هبشأ  ام  و  مرحم ، کل  اّهنأ  وأ  اهنبل  نم  تعضر  دق  ّکنأ 

ۀلاصال ۀّیعوضوم و  ۀهبش  اهنوکل  نیّیرابخالا ، قاّفتاب  مزال  ریغ  ۀهبتـشملا  ةوسّنلا  نم  ۀیاوّرلا  یف  ام  حاکن  نع  زارتحالا  ّنا  مولعملا  نم  و  - 7
. حاکنلا عنام  قّقحت  مدع 
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: همجرت

لاکشا

زا نهذ ،)  ) هـب هدـننکروطخ  و  یفیلکتلا ، لـمتحم  ره  رد  تـسا  نداـتفا  تکـاله  رد  لاـمتحا  دوـشیم  هدافتـسا  راـبخا )  ) نـیا زا  هـچنآ  - 1
هب هلوهجم ، فیلاکت  رب  باقع  هک  دننکیم  فشک  رابخا  نیا  سپ  تسا ، يورخا  باقع  ینید  یعرش  ماکحا  رد  تکاله ،)  ) ظفل لامعتسا 

هدنـسب اریز  تسا ، فیلکت ) هب  لهج  دراوم  رد   ) طایتحا ندرک  بجاو  باقع ) طوقـس  مدـع   ) نیا همزـال  دوریمن و  نیب  زا  لـهج  هطـساو 
. تسا حیبق  طایتحا ،)  ) هب يرهاظ  فیلاکت  لعج )  ) نودب هلوهجم  فیلاکت  سفن  هب  ندومن 

روکذم لاکشا  زا  خیش  خساپ 

نآ هب  يرابخا  هچنانچ  تسا ، لوهجم  فیلکت  رب  باقع  ّبترت  مزلتـسم  دشاب ، یعقاو  باقع  زا  زیهرپ  يارب  همّدـقم  رگا  طایتحا  باجیا  - 2
هکنآ لاح  و  عقاو ، تفلاخم  رب  هن  تسا  ّبترتم  نآ  اب  تفلاخم  رب  يورخا  تکاله  سپ  دـشاب ، یـسفن  يرهاظ  مکح  رگا  و  دومن ، فارتعا 

. تسا یعقاو  تمرح  ضرف  هب  عقاو  رب  هدوجوم  تکاله  رابخا  نیا  دارم 

طایتحا رابخا  زا  خیش  رگید  خساپ 

ام هچنآ  هب  اهنیا  لمح  نیب  تسا  دّدرم  رابخا  نیا  رد  دراو  رما  هکنیا  رب  هوالع  تسا  روبزم ) رابخا   ) زا خساپ  مامت  روکذم ) خساپ   ) نیا - 3
هیبوجو ههبش  ندرک  جراخ  و   ) رابخا نیا  رد  ندش  لئاق  صیصخت  و  بوجو ) رب  اهنآ  لمح   ) نیب و  تسا ) لومحم  داشرا  هک   ) میدرک رکذ 

. تسا رتهتسیاش  میتفگ  ام  هچنآ  و  اهنآ ،) تحت  زا  هّیعوضوم  و 
(. ضیقن  ) نآ زا  عنام  ریغ  ناحجر  زا  عنام و  ناحجر  زا  تسا  معا  تکاله ، رد  دورو  زا  ههبش  رد  فوقو  ندوب  رتهب  تروص  نیا  رد  - 4

هب ار  نآ  زین  مالّـسلا  مهیلع  همئا  و  دوشیم ، لامعتـسا  بوجو ) بابحتـسا و   ) ماقم ود  ره  رد  هک  تسا  ياهّیـضق  ثیدـح ،) زارف   ) نیا سپ :
(. ضیقن زا  عنام  ریغ  رد  یهاگ  ضیقن و  زا  عنم  اب  ناحجر  رد  یهاگ  ینعی :  ) دناهدومرف لامعتسا  ماع  يانعم  نیمه 

فّقوت بوجو  يارب  ّتلع  هک  تسا ، هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  طایتحا ، بوجو  ماقم  رد  فوقولا )....  نا   ) هیضق نیا  لامعتـسا  دراوم  زا  و  - 5
يارب دـیهمت  تشذـگ ، البق  هک  لـیمج  هحیحـص  رد  هّیـضق  نیمه  و  تسا ، حّـجرم  نادـقف  ربخ و  ود  ندوب  ضراـعتم  رد  هلوبقم ،)  ) نیا رد 

. هدش هداد  رارق  ادخ ، باتک  اب  تفلاخم  ربخ  حرط  در و  بوجو 
ناونع هب  هک  تشذگ  هک  تسا  يرهز  تیاور  فقو ، مزال  ریغ  ماقم  رد  هّیضق )  ) نآ لامعتسا  دراوم  زا  و  - 6

248 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ینعی  ) لمع نیا  ناحجر  تسا  مولعم  هچنآ  دشابیم . تسا ، مامتان  شتلالد  مولعمان و  شرودـص  هک  تسا  يربخ  لقن  كرت  يارب  دـیهمت 

رما رب  حاکن  رد  هک  تسا  يوبن  ترـضح  هدومرف  نیا  دیدرگ  لقن  اقباس  هک  دایز  نب  دعـس  هّقثوم  رد  و  نآ . بوجو  هن  تسا و  لقن ) كرت 
: دـناهدومرف ریـسفت  نینچ  ار  هّقثوم  نیا  رد  روبزم  مالک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دـینک  فّقوت  هبتـشم  دروم  رد  هدرکن و  مادـقا  هبتـشم 
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طایتحا فّقوت و  روما ، نیا  لاثما  ای  تسا و  مارح  امـش  رب  يو  هکنیا  ای  دـیروخب و  نز  نالف  ریـش  زا  هک  دیـسر  امـش  هب  ربخ  نیا  هک  ینامز 
هک یـسک  اـب  ینعی : هدـش ، رکذ  تیاور  نیا )  ) رد هک  ینز  اـب  جاودزا  زا  زارتحا  هک  تسا  حـضاو  تسا . تاـکله  رد  نداـتفا  زا  تسا  رتـهب 

مدـع ۀـلاصا  و  تسا ، یعوضوم  ضرف  نیا  رد  ههبـش  اریز  دـشابیمن ، بجاو  زین  اهيرابخا  قافتا  هب  یّتح  تسا  مولعمان  هبتـشم و  شتبـسن 
. تسا نآ  زاوج  یضتقم  حاکن ، زا  عنام  قّقحت 

249 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  تلق  نا  هنیمز 
نیا نآ و  مکح  رد  هن  تسا و  یفاـک  لاـمتحا  نیا  ثادـحا  رد  هن  هروکذـم  راـبخا  هکنیا : رب  ینبم  یلبق  نتم  رد  تسا  خیـش  یناـیاپ  بلطم 

. تسا هدرک  هدامآ  روبزم  لاکشا  يارب  ار  هنیمز 
[107 [؟ تسیچ روبزم  لاکشا  لصاح 

ص249 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بانتجا موزل  طایتحا و  بوجو  هک  شمکح  تابثا  رد  مه  دـنکیم و  تیافک  باقع  لامتحا  ثادـحا  رد  مه  روبزم  رابخا  ـالوا : هک : تس 

. دشابیم یفاو  تسا 
. دزادنایم تکاله  رد  ار  صخش  الامتحا  شباکترا  تسا ، لمتحم  فیلکت  هک  يدروم  ره  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  دافتسم  هک  اریز 

زا ههبـش ، دراوم  رد  عراش  هک  دنابلطم  نیا  فشاک  روبزم  رابخا  اذل  تسا . يورخا  باقع  یعرـش ، ماکحا  رد  تکاله )  ) ظفل رهاظ  ایناث :
. هدرک بجاو  رابخا  نیا  هطساو  هب  ار  طایتحا  ورنیازا  دشابیمن  نآ  كرت  هب  یضار  هدرک و  دی  عفر  لوهجم  یعقاو  فیلکت 

؟ تسیچ لکشتسم  رظن  هب  رابخا  نیا  رودص  هجو 
اهنآ یعقاو  دوجو  سفن  درکیم و  افتکا  هّیعقاو  فیلاکت  نامه  هب  عراش  رگا  عقاو ، زا  فّلکم  يربخیب  لـهج و  هب  هجوت  اـب  هک : تسا  نیا 

طایتحا روکذـم  رابخا  هطـساو  هب  تسا ، عقاو  تیاعر  هک  شدوصقم  هب  لین  يارب  هجیتن : رد  دوب  حـیبق  دادیم ، رارق  باقع  أـشنم  ّتلع و  ار 
. تسا هدومن  عیرشت  لعج و  ار  رهاظ ) فیلکت  )

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  هداد  حیضوت  ار  روبزم  لاکشا 
: دیوگیم لکشتسم 

. ۀهبشلا دنع  اوفق  هدومرف : تیلک  وحن  هب  مومع و  هجو  هب  ای  قالطا و  روطب  فقوت  رابخا  الوا :
. ماحتقالا نم  ریخ  يارب  هداد  رارق  ّتلع  ار  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ایناث :

هدوب و نآ  عمج  هک  تاهبشلا  اذل  و  دنکیم . قدص  ههبش  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  دراد و  تلالد  تعیبط  لصا  رب  قلطم و  ۀهبشلا ،)  ) ظفل اثلاث :
رد و  یلامجا . ملع  هب  هنورقم  تاهبش  هچ  هّیودب و  تاهبش  هچ  دریگیم  رب  رد  ار  تاهبـش  همه  تسا و  مومع  دیفم  دشابیم  لا )  ) هب یّلحم 
زا کیره  هّیمیرحت و  ای  دـشاب و  هّیبوجو  ههبـش  هچ  زین  ود  نیا  زا  کیره  رد  و  هّیعوضوم ، ای  دـشاب و  هّیمکح  ههبـش  هچ  ود  نیا  زا  کیره 

. سأیلا صحفلا و  دعب  هچ  دشاب و  صحفلا  لبق  هچ  روکذم  روص 
: نیاربانب

250 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا رابخا  نیا  یقباطم  يانعم  نیا  هک  دوشیم  لماش  سأیلا  صحفلا و  دعب  ار  هّیمیرحت  هّیمکح  تاهبش  ینعی : هیف  نحن  ام  - 1
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تاهبـش رد  سپ : تسه . زین  تکاله  لامتحا  دـشاب ، فیلکت  لاـمتحا  هک  يدروم  ره  رد  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  انّمـضت  روبزم  راـبخا  - 2
. تسه زین  تکاله  لامتحا  مازتلا  لیلد  هب  تسه ، فیلکت  لامتحا  هک  هّیمیرحت 

ریغ تاّرـضم  يویند و  ياهتکاله  تسا ؛ نهذ  هب  ردابتم  هّیعرف  هّیعرـش  ماکحا  باب  رد  عراش و  ناسل  رد  هلمتحم  تکاله  زا  هچنآ  هاگنآ 
ریاس زا  هن  باقع و  زا  تسا  مدرم  تاجن  عراش ، فدـه  نیرتمهم  هکنوچ  تسا ، تبوقع  ینعی  يورخا  تکاله  هکلب  دـشابیمن ، یتبوقع 

: هک میریگیم  هجیتن  اذل  تاّرضم و 
. دراد دوجو  باقع  لوهجم  یعقاو  فیلکت  رد  فقوت  رابخا  مکح  هب  - 1

. تسا لوهجم  عقاو  رب  نایب  عراش ، بناج  زا  طایتحا  بوجو  لعج  نکل  تسا و  حیبق  نایبالب  باقع  هچرگا  - 2
. يرابخالا دنع  بولطملا  وه  اذه  دشاب و  حیبق  ات  تسین  نایبالب  باقع  نیا  دراد و  باقع  لوهجم  عقاو  باکترا  سپ :

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ 
یعرش و بوجو  کی  هک  دیدقتعم  دیدرک و  فشک  لوهجم  عقاو  رد  طایتحا  رابخا  قیرط  زا  امـش  هک  یطایتحا  بوجو  نیا  هک  تسا  نیا 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  تسا  يولوم 
. تسا هدومن  بجاو  یعقاو  باقع  زا  زّرحت  ظاحل  هب  ار  نآ  عراش  ینعی : دراد ، يریغ  یمّدقم و  شبوجو  ای  - 1

يدراوم رد  عراش  رگید : ترابع  هب  تسین  عقاو  هب  يرظن  چیه  نآ  لعج  رد  الصا  هک  هدوب  يرهاظ )  ) یلالقتـسا یـسفن و  شبوجو  ای  و  - 2
تفلاخم هک  تسا  هتشاذگ  نیفّلکم  ندرگ  رب  یلالقتسا  يدبعت  مکح  کی  رهاظلا  یلع  هدش ، لوهجم  هبتـشم و  زیچ  کی  یعقاو  مکح  هک 

. تسا باوث  ياراد  نآ  تقفاوم  و  دراد ، باقع  هدح  یلع  روط  هب  نآ  اب 
: تفگ دیاب  دشاب  لّوا  لامتحا  ناتدارم  رگا  لاح 

. درادن باقع  نایبالب  تسین و  زّجنم  لوهجم  وه  امب  لوهجم  یعقاو  فیلکت  زین  اهيرابخا  امش  رظن  هب  - 1
. تسا یعقاو  باقع  زا  زّرحت  رطاخ  هب  یمّدقم و  طایتحا  بوجو  دییوگیم : یفرط  زا  - 2

رگا و  تسین . بجاو  مه  طایتحا  هلمج  زا  نآ  تامّدقم  تسین ، ملـسم  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  تسین و  زّجنم  همّدقملا  يذ  دوخ  یتقو  سپ 
: تفگ دیاب  دشاب  مود  لامتحا  ناتدارم 

. دراد عقاو  زا  بانتجا  طایتحا و  بوجو  رب  تلالد  فّقوت  باب  رد  هدراو  تایاور  الوا :
يرهاـظ مکح  زا  تبحـص  اذـل  دـشاب و  مارح  عـقاولا  یف  رگا  دراد  دوـجو  عـقاو  رد  هـک  تـسا  یتکـاله  هـلمتحم ، تکـاله  زا  دارم  اـیناث :

. دشابیمن
251 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

موزلم سپ  تسا  لطاب  شمسق  ود  ره  هب  مزال  نیا  یسفن  ای  دشاب و  یمّدقم  ای  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دشاب ، یعرـش  طایتحا  بوجو  رگا  اذل 
. دنتسه يداشرا  رماوا  نیا  سپ  تسا . لطاب  دشاب ) تیولوم  هک   ) مه

؟ یبابحتسا ای  دنتسه و  یبوجو  يداشرا ، ياهبلط  رماوا و  نیا 
یخرب رد  دـنوشیم و  لـمح  یبوجو  درف  صوصخ  رب  هیلقع  هنیرق  کـمک  هب  دراوم  یخرب  رد  هک  دنابابحتـسا ، بوجو و  ناـیم  كرتشم 

. بابحتسا رب  دراوم 
؟ تسیچ خلا ) اهلمح ....  نییرابخالا  هذه  یف  رمالا  نارود  یلا  افاضم   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 

: مییوگیم وا  هب  دریذپن  ار  ّتیداشرا  هب  لوق  یسک  رگا  هکنیا : رب  ینبم  فّقوت  تایاور  زا  تسا  خیش  مود  خساپ 
: لیذ يانعم  ود  زا  یکی  نیب  تسا  رئاد  رما  فّقوت  رابخا  اب  هطبار  رد 

صوصخ رب  هن  ظاحل  نیدـب  میهد و  رارق  يداشرا  ار  اهنآ  تهج  هدرک و  لمح  تسا ) خیـش  لوق  هک   ) ناـحجر قلطم  رب  ار  اـهنآ  هکنیا  - 1
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. بوجو فرص  رب  هن  مینک و  ناشلمح  بحتسم 
تاهبش هدز و  صیـصخت  ار  نآ  مومع  یهتنم  مینادب  بجاو  ار  فّقوت  طایتحا و  هدرک و  لمح  يولوم  یعرـش  بوجو  رب  ار  اهنآ  هکنیا  - 2

. مینکیم جراخ  مکح  نیا  زا  تسین  بجاو  اهنآ  رد  طایتحا  هک  ار  هّیعوضوم  ههبش  دراوم  مامت  هّیبوجو و  هّیمکح 
. تسا رتهب  لّوا  يانعم  ینعی  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  دیامرفیم : خیش  سپس 

؟ دنادیم رتهب  فّقوت  رابخا  اب  هطبار  رد  ار  لّوا  يانعم  خیش  ارچ 
. دـنریگیم رب  رد  ار  تاهبـش  مامت  هدـنام و  یقاب  دوخ  ّتیمومع  هب  اهنآ  هدـشن و  دراو  رابخا  نیا  هب  یـصیصخت  چـیه  خیـش  لوق  رب  انب  اریز 

نیا رهاظ  رد  دـیاب  مود ، يانعم  هب  مازتلا  تروص  رد  نکل  درادـن  لابند  هب  مه  يدـساف  یلات  اذـل  میرادـن ، اهنآ  رهاـظ  زا  دـی  عفر  هب  يزاـین 
هچ مینک  جراخ  نآ  مومع  زا  هّیمکح  هچ  هّیعوضوم و  هچ  ار  تاهبش  دراوم  مامت  هدرک و  رظنفرص  اهنآ  ّتیمومع  زا  هدرک  فرصت  رابخا 

اهنت و  دوشیم ، ءانثتسا  هّیمیرحت ، هچ  دنشاب و  هّیبوجو  هچ  مه  هّیعوضوم  تاهبش  تسین ، بجاو  طایتحا  قافتالاب  هّیبوجو  تاهبش  رد  هکنآ 
. دنامیم یقاب  یلامجا  ملع  دراوم  هّیمیرحت و  هّیمکح  تاهبش 

. تسا حیبق  نجهتسم و  نف  لها  رظن  زا  هک  تسا  رثکا  صیصخت  مزلتسم  نیا  و 
؟ تسیچ اجنیا  رد  مالک  لصاح 

ای ناحجر و  قلطم  رد  ۀکلهلا ، یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  نا  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زا  زارف  نیا  هک : تسا  نیا 
ماما نیاربانب  تسا  قابطنا  لباق  اـنعم  نیا  رب  تسا و  هدـش  لامعتـسا  بابحتـسا  بوجو و  زا  معا  يداـشرا  بلط  قلطم  رب  رگید : تراـبع  هب 

تسا و هدرب  راک  هب  بوجو  دراوم  رد  مه  ار  نآ  مالّسلا  هیلع 
252 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناهدومرف لامعتسا  بابحتسا  رد  مه 
؟ تسیچ خلا ) ۀهبشلا ...  دنع  فوقولا  ۀّیریخف  ذئنیح  و   ) ترابع زا  دارم 

: تفگ میهاوخ  میدومن  لمح  بابحتسا  بوجو و  زا  معا  يداشرا  بلط  قلطم  ای  ناحجر و  قلطم  رب  ار  فّقوت  رماوا  یتقو  هک : تسا  نیا 
: دوریم راکب  ماقم  ود  رد  ۀکلهلا ) یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  دنع   ) زارف

یلامجا ملع  هب  هنورقم  تاهبـش  هک   ) دراوم نیا  رد  هک  تسا  هارمه  تسا  لعف  هک  ضیقن  زا  عنم  اـب  دراوم  یخرب  رد  فّقوت ، ندوب  ریخ  - 1
. دراد بوجو  رب  تلالد  تسا ) سأیلا  صحفلا و  لبق  يودب  کش  دراوم  و 

، هّیعوضوم تاهبـش  دراوم  نامه  هک   ) دراوم نیا  رد  هک  دـشابیمن  ضیقن  زا  عنم  اب  هارمه  دراوم  یخرب  رد  فّقوت  ناحجر  ندوب و  ریخ  - 2
. دراد بابحتسا  رب  تلالد  تسا ) سأیلا  صحفلا و  دعب  هّیمیرحت  هّیبوجو و 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  لطابلا  وه  تسا و  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  نیا  هک  دوش  لاکشا  خیش  هب  رگا 
نآ ای  درف و  کی  ّتیـصوصخ  یهتنم  تسا ، هدش  لامعتـسا  عماج  ردق  رد  یّلک و  تروص  هب  اج  همه  رد  ریخ ،) فوقولا   ) هلمج دـیوگیم :

. دشابیمن يزاجم  شلامعتسا  اذل  دوشیم و  هدیمهف  لولدم  لاد و  دّدعت  باب  زا  هّیلقع ، نئارق  همیمض  هب  جراخ و  زا  رگید  درف 
؟ تسیچ خلا ) ۀلوبقم ....  فقوتلا : موزل  ماقم  یف  اهلامعتسا  دراوم  نمف   ) رد بلطم  لصاح 
: دناهدرب راک  هب  ماقم  ود  رد  ار  قوف  هیضق  زین  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک : تسا  نیا 

بجاو رما  کی  يارب  تسا  ّتلع  روبزم  زارف  هک  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  لثم : دـناهدرک  لامعتـسا  فّقوت  بوجو  رد  ار  نآ  هک  يدراوم  - 1
. تسا بجاو  مه ، بجاو  همدقم  تسا و  بجاو  کی  يارب  همّدقم  روبزم  هلمج  هک  لیمج  هحیحص  لثم  دشاب و  ءاجرا  بوجو  هک 

بحتسم رما  کی  يارب  هدش  عقاو  همّدقم  روبزم ، هّیضق  هک  يرهز  تیاور  لیبق  زا  دناهدومن ، لامعتسا  بابحتـسا  رد  ار  نآ  هک  يدراوم  - 2
: هک ههبش  رب  حاکن  باب  رد  دایز  نب  دعس  هقثوم  لیبق : زا  و  بجاو . هن  دوب  دهاوخ  بحتسم  رثکا  دح  زین  بحتسم  همدقم  هک 
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فقاو یببـس  یبـسن و  مراـحم  اـب  حاـکن  یّلک  مکح  رب  هچرگا  ینعی  تسا  هّیعوضوم  تهج  نیا  زا  ههبـش  یلوصا ، يراـبخا و  رظن  زا  ـالوا :
زا ای  تسا و  مراحم  زا  ایآ  هک  تسا  نز  نالف  دروم  رد  مدـیدرت  نکل  تسا ، لالح  هیبنجا  اب  مارح و  اهنآ  اـب  جاودزا  هک  منادیم  و  میتسه ،
درک کش  یجراخ  هئرما  ندوب  مرحم  ای  ندوب و  یبنجا  رد  فّلکم  یتقو  ایناث : دشابیمن . بجاو  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  طایتحا  تایبنجا و 

هدرک و يراج  مدـعلا  ۀـلاصا  اجنیا  رد  هک  هن ؟ ای  دراد  دوجو  ّتیمرحم ) ینعی :  ) حاکن قّقحت  زا  عناـم  اـیآ  هک  دـنکیم  کـش  نآ  لاـبند  هب 
. دیامنیم زاوج  هب  مکح 

253 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ملع ریغ  نم  يوتفلا  مکحلا و  ۀمرح  فقوتلا  رابخأ  رهاظ  ّنأ  اهنم : رظنلا : نع  ۀـیلاخ  ریغ  هوجوب  فقوتلا  رابخأ  نع  [ 108] باجی دق  و  نتم :

قایـس دهـشی  امک  فقوتلاب - دارملا  ّنأ  هیف : و  ةءاربلا . ّۀلدأل  ۀـحابإلا  یه  ّيرهاظلا و  مکحلاب  انملع  یعّدـن  نکل  و  اهاضتقمب ، لوقن  نحن  و 
فقوتلا ال  ۀکلهلا ، یف  ماحتقالا  وه  يذلا  ةدارالا  بسح  یلع  هیف  ّیـضملا  لباقم  یف  لمعلا  یف  فقوتلا  وه  اهرثکأ - دراوم  رابخألا و  کلت 

كرت نع  ةرابع  فقوتلا  بوجوف  ۀهبـش ، یف  امکح  هنوک  ثیح  نم  ـال  اهبتـشم ، ـالمع  مکحلا  نوک  ثیح  نم  هلمـشی  دـق  معن  مکحلا . یف 
. مکحلا هبتشملا  لمعلا 

. دنسلا ۀفیعض  اّهنأ  اهنم : و 
و مالّـسلا . مهیلع  یحولا  تیب  لهأ  نم  ّصن  انه  نکی  مل  اذإ  لوقلا  نع  فقوتلا  بجی  ّهنأ  سایقلاب و  لمعلا  نع  عنملا  ماقم  یف  اّهنأ  اهنم : و 

. رابخألا کلت  عجار  نم  یلع  یفخی  ام ال  نیباوجلا  الک  یف 
ام یلإ  عجریف  ؤفاکتلا ، رمألا  ۀیاغ  و  لقعلا . ۀّنـسلا و  باتکلاب و  اداضتعا  ۀـلالد و  ادنـس و  يوقأ  یه  و  ةءاربلا ، رابخأب  ۀـضراعم  اّهنأ  اهنم : و 

عیمج یه  و  ۀمّدقتملا - ةءاربلا  ۀـّلدأ  رثکأ  یـضتقم  ّنأ  هیف : و  [. 109] ةءاربلا لصأ  یلإ  عجریف  رییختلا ، هیف  راتخملا  و  ناّـصنلا ، هیف  ضراـعت 
نم و  فّلکملا . هملعی  يذلا ال  مکحلا  ۀفلاخم  یلع  باقعلا  قاقحتسا  مدع  عامجإلا  تاریرقت  ضعب  ۀّنسلا و  رثکأ  لقعلا و  باتکلا و  تایآ 
دعب فقوتلا  رابخأ  تبثی  اّمنإ  و  هفالخ . یلع  ۀّیلقنلا  ّۀلدألا  نم  اهریغ  فقوتلا و ال  رابخأ  ّلدی  يذلا ال  لقعلا  تاّلقتـسم  نم  اذه  ّنأ  مولعملا 
اذـه یفنی  ةروکذـملا ال  ۀـّلدألا  ۀهبـشلا و  دـنع  ّیـضملا  كرت  ّفکلا و  بوجوب  اّیرهاظ  افیلکت  ضورفملا  وه  ام  یلع  اهتّیمامتب  فارتعـالا 
ۀّنسلا نم  یقبی  ام  و  امهنیب . حیجرتلا  ذخأل  ینعم  الف  لیلدلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  لصألا  لیبق  نم  رابخألا  هذه  یلإ  ۀبـسنلاب  ّۀلدألا  کلتف  بلطملا .
رابخأ یف  ۀـلالدلا  ةّوق  اّمأ  و  ادنـس ، ّحـصأ  رثکأ و  اهنوکل  اهنوکل  فقوتلا ، رابخأ  ئفاکی  ال  قلطم » ءیـش  ّلک  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  لـیبق  نم 

مـصخلل نکمیف  ؤفاکتلا  عم  رییختلا  یلإ  عوجرلا  نم  هرکذ  ام  اّمأ  و  فّقوتلا . بوجو  یفانی  لـقعلا ال  باـتکلا و  ّنأ  رهظ  و  ملعی ، ملف  ةءاربلا 
یف مکحلا  ّنأل  ؤفاکتلا ، ریدقت  یلع  رییختلا  عنم  ةءاربلا و  یلع  [، 110] لیق امک  مهقاّفتال ، ۀّماعلل ، ۀفلاخم  طایتحالا  رابخأ  ّنأل  ؤفاکتلا ، عنم 

. تاهبّشلا نع  زارتحالا  بوجو  ّۀلدأ  راتخی  ّهنأل  هّرضی ، رییختلا ال  ّنأ  عم  طایتحالا ؛ نیّصنلا  ضراعت 
254 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

طایتحا بوجو  فّقوت و  رابخا  زا  رگید  ياهخساپ 

. دنتسین لاکشا  زا  یلاخ  کیچیه  هک  هدش  هداد  فّقوت  رابخا  زا  میدروآ  خساپ  رد  ام  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  هبوجا  یهاگ  و 
: هک تسا  نیا  دناهداد  هک  ییاهباوج  هلمج  زا 

هب هک  میراد  اعدا  نکل  و  میلئاق ، رابخا )  ) نآ ياضتقم  هب  زین  ام  تسا و  ملع  نودب  ياوتف  مکح و  رودـص )  ) تمرح فقوت  رابخا  رهاظ  - 1
(. میوشیمن رابخا  نیا  لماش  اذل  و   ) میراد ملع  هحابا  ینعی : يرهاظ  مکح  هب  تئارب  هلدا  هطساو 

خیش خساپ 
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خیش خساپ 

تداهـش اـهنآ  دراوم  رثـکا  روبزم و  راـبخا  قایـس  هکناـنچ  فّقوت  زا  دارم  هک : دراد  دوجو  لاکـشا  نیا  روکذـم  باوـج  رد  هک : تسا  نیا 
ماحتقا هب  نآ  زا  هک  ههبش ، باکترا  و  لعف )  ) نآ رد  ندش ) دراو  ینعم   ) ّیضم لابق  رد  تسا  لمع  ماقم  رد  فقوت  دراد ، تلالد  دهدیم و 

لمع ماقم  رد  هکلب  میاهدادن ، تئارب  هب  ياوتف  ام  دنیوگب  تارـضح  ات  ، ) يوتف ندادن  مکح و  رد  فّقوت  هن  تسا و  هدـش  ریبعت  تکاله  رد 
(. مینکیمن طایتحا 

دندرگیم لماش  دنکیم ، قدـص  نآرب  هبتـشم  لمع  تسا و  لامعا  زا  یلمع  هکنیا  رابتعا  هب  مه  ار  يوتف  مکح و  روبزم ، رابخا  یهاگ  هلب ،
. تسا هبتشم  شمکح  هک  یلمع  كرت  ینعی  فّقوت  بوجو  سپ : دشابیم . ههبش  رد  يوتف  مکح و  هک  تهج  نآ  زا  هن  و 

. دنافیعض دنس  ثیح  زا  رابخا  نیا  - 2
لها زا  نآرب  یلیلد  ای  ّصن و  هک ) يرما  رد   ) يوتف هب  مادقا  نداد و  يأر  زا  فّقوت  هکنیا  دـناسایق و  هب  لمع  زا  عنم  ماقم  رد  رابخا  نیا  - 3

. تسا بجاو  هدیسرن  مالّسلا  مهیلع  تیب 

خیش خساپ 

. دنامیمن هدیشوپ  نآ  روهظ  حوضو و  رابخا ، نیا  هب  هعجارم  اب  هک  دراد  دوجو  یلاکشا  باوج  ود  ره  رد  هک : تسا  نیا 
تنس باتک و  هطساو  هب  هدوب و  يوقا  تلالد  دنـس و  رظن  زا  تئارب  رابخا  هکنآ  لاح  دناتئارب و  ّهلدا  رابخا  اب  ضراعت  رد  فّقوت  رابخا  - 4

. دنوشیم دییأت  لقع  و 
دوشیم و هعجارم  هدـش  نایب  نیربخ  ضراعت  دروم  مکح  هک  ياّهلدا  هب  سپ  تسا ، رابخا  هتـسد  ود  نیا  نایم  ضراعت  ؤفاکت و  رما  تیاـهن 

. دوشیم هعجارم  تئارب  هب  رییخت ) ياضتقم  هب   ) اذل تسا ، رییخت  باب  نیا  رد  ام  راتخم 
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روکذم خساپ  هب  خیش  لاکشا 

زا یخرب  راـبخا و  رتـشیب  لـقع و  نآرق و  تاـیآ  ماـمت  ینعی : تشذـگ  ـالبق  هک  تئارب  رب  هدـننکتلالد  ّهلدا  رثـکا  ياـضتقم  هک : تسا  نیا 
هک تسا  مولعم  تسا و  هتسنادیمن  هک  یمکح  تفلاخم  رطاخ  هب  تسا  فّلکم  باقع  قاقحتـسا  مدع  دش ، عامجا  تهج  رد  هک  یتاریرقت 

. دننکیمن تلالد  نآ  فالخرب  زگره  هّیلقن  هلدا  رگید  فّقوت و  رابخا  هک  تسا  ياهّیلقع  تاّلقتسم  زا  قاقحتسا ) مدع   ) انعم نیا 
باکترا و زا  سفن  ّفک  بوجو  هب  يرهاظ  فیلکت  افرـص  میدومن ، ءاضما  ار  ناشتّحـص  تیماـمت و  هکنیا  زا  سپ  فّقوت  راـبخا  هکنآ  هچ 

. دیآ شیپ  ضراعت  ات  درادن  یتافانم  نومضم  انعم و  نیا  اب  زین  تئارب  ّهلدا  دنکیم و  تابثا  ار  تاهبش  رد  ّیضم  كرت 
. تسانعمیب ود  نیا  نایم  حیجرت  هب  ذخا  يدروم  نینچ  رد  و  لیلد ، هب  تبسن  تسا  لصا  لیبق  زا  فقوت  رابخا  هب  تبسن  تئارب  ّهلدا  سپ :

یفاکتم ضراعم و  فّقوت  رابخا  اب  زگره  قلطم  ءیـش  ّلک  هک : مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  هدـنام  یقاـب  تئارب  راـبخا  زا  هچنآ  اـّما  و 
. دنرتحیحص دنس ، تهج  زا  رتشیب و  دّدعت  رظن  زا  نآ  هب  تبسن  فّقوت  رابخا  هک  ارچ  دشابیمن ،

تئارب ّهلدا  هلمج  زا  هک  لقع  باتک و  هکنیا  رب  هوالع  تسا  مولعمان  يرما  فّقوت  رابخا  هب  تبـسن  تئارب  رابخا  رد  تلالد  ندوب  رتيوق  اـّما 
هب تئارب  فّقوت و  رابخا  نایم  ضراعت  تروص  رد  هک  درک  رکذ  شباوج ) رد  بیجم   ) هچنآ اما  و  دنرادن . یفانت  فّقوت  بوجو  اب  دنتـسه ،
رب دـنافلاخم  ۀـّماع  اب  هکنیا  هظحـالم  هب  فّقوت  راـبخا  اریز  تسا  نکمم  مصخ  يارب  ؤفاـکت  و  ضراـعت )  ) نآ عنم  مینکیم ، عوجر  رییخت 

نیب ضراعت  ضرف  هب  و  . ) دـنالئاق تئارب  هب  ثحب  دروم  رد  هملک  قافتا  هب  هّماع  یخرب  هدومرف  قبط  هکنآ  هچ  دـنراد  ناحجر  تئارب  رابخا 
، يربخ ضراعت  رد  مکح  اریز  دومن ،) عوجر  مکح  ود  زا  کـیره  هب  نآ ، ياـضتقم  هب  ناوتب  دـشاب و  رییخت  مکح  هک  میرادـن  لوبق  اـهنآ ،
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باختنا و ار  تاهبـش  زا  زارتحا  بوجو  ّهلدا  زین  ناشیا  هکنوچ  دـنزیمن ، اـهیرابخا  لوق  هب  يررـض  رییخت  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، طاـیتحا 
. دناهدرک رایتخا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  بلطم  لصاح 
. دنکیم دقن  لقن و  فّقوت ، رابخا  ربارب  رد  نییلوصا  زا  خیش  ار  يرگید  ياهباوج  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ خلا ) مکحلا ...  ۀمرح  فّقوتلا  رابخا  رهاظ  ّنا   ) زا دارم 
اوتف زا  فقوت  بوجو  رد  روهظ  فّقوت ، رابخا  دـناهتفگ : لوصف ) رد  لوصف  بحاص  نیناوق و  رد  یمق  لـضاف  لـثم :  ) یخرب هک : تسا  نیا 

هب نداد  اوتف  يرهاظ  مکح  هب  ای  تسا و  هحاـبا  ـالثم  یعقاو  مکح  هکنیا  هب  نداد  يوتف  ینعی  دراد  ملع  نودـب  ندرک  رداـص  مکح  نداد و 
هک ارچ  درادن ، یفانت  دنالئاق ، نآ  هب  نیدهتجم  هک  یتئارب  اب  نومـضم  نیا  تسا و  مارح  تسا ، حابم  رهاظلا  یلع  نوتوت  برـش  الثم  هکنیا 

. تساهنآ دنتسم  لیلد و  تئارب  ّهلدا  هتشاد و  ملع  مکح  نیا  هب  هک  دنتسه  یعّدم  ناشیا 
ام ال دـنع  اوفقی  نوملعی و  اـم  اولوقی  نا  داـبعلا  یلع  هّللا  قح  هک : تسا  هدـمآ  رقاـب  ماـما  زا  هرارز  ثیدـح  رد  دـنیوگیم : هنومن  ناونع  هب 

زین اوفقی  زا  دوصقم  هلباـقم  هنیرق  هب  اذـل  راـک ، لـمع و  هن  تسا و  مکح  رودـص  اوتف و  نداد  لوقی ، زا  دوـصقم  هک  تسا  نشور  نوـملعی .
نییلوصا ام  تسا و  ملع  نودب  اوتف  تمرح  تایاور  روظنم  هکنیا : بلطم  لصاح  تسا . يوتف  نداد  مکح و  رودـص  زا  يراددوخ  فقوت و 

لـصاح هیرهاظ  هحابا  هب  ملع  ام  يارب  هعبرا  ّهلدا  مکح  هب  ههبـش  دراوم  رد  هک  میتسه  یعّدم  نکل  میراد ، لوبق  ار  ییاوتف  نینچ  تمرح  زین 
يور زا  هحابا  هب  ياوتف  ام  ثحب  دروم  هکنآ  لاـح  تسا و  ملع  ریغ  هب  ياوتف  تاـیاور ، دروم  سپ : میهدیم . اوتف  ملع  ساـسا  رب  دوشیم و 

. تسا جراخ  تایاور  دروم  زا  اصّصخت  هیف  نحن  ام  اذل  تسا و  ملع 
؟ تسیچ خلا ) رابخالا ...  کلت  قایس  دهشی  امک  فقوتلاب ، دارملا  ّنا   ) زا دارم 

دروم رد  دـیاب  فّلکم  هک : تسا  نیا  قایـس  هنیرق  هب  روبزم ، رابخا  رد  فقوت )  ) ظفل روهظ  هکنیا : رب  ینبم  قوف  ریرقت  زا  تسا  خیـش  خـساپ 
. دنزن باکترا  هب  تسد  دنک و  يراددوخ  لمع  زا  ههبش 

مدـع ینعی : نآ  ياـنعم  لـباقم  رد  زین  نآ  ياـنعم  سپ  تسا ، باـکترا  شیاـنعم  هک  دراد  رارق  ّیـضم )  ) لـباقم رد  روـبزم  ظـفل  هکنآ  هچ 
نومـضم يوتحم و  هک  تارـضح  نخـس  نیا  هجیتن  رد  فّقوت )  ) اب هن  دوشیم و  قبطنم  ّیـضم )  ) اب تئارب  هب  ياوتف  نیاربانب  تسا . باکترا 

دهتجم هک  تسا ، مکح  يوتف و  ماقم  رد  فقوت  یهاگ  رگید : ترابع  هب  دـشابیمن . تسرد  تسا  يوتف  ندومن و  مکح  افرـص  راـبخا  نیا 
رد درادـن  قح  دـهتجم  هک  تسا  لمع  ماقم  رد  فّقوت  یهاگ  دـهد و  يوتف  دـنک و  رداـص  مکح  ملع  نودـب  ههبـش ، دراوم  رد  درادـن  قح 

لثم  ) هبتـشم رما  درادـن  قح  دـهتجم  هک  تسا  لـمع  ماـقم  رد  فّقوت  یهاـگ  دـهد و  يوتف  دـنک و  رداـص  مکح  ملع  نودـب  ههبـش ، دراوم 
هبتـشم لمع  ناونع  ههبـش  دروم  رد  تسا و  لامعا  زا  یلمع  هکنیا  رابتعا  هب  زین  ءاـتفا  مکح و  ینعی : دوش . بکترم  ار  تاـیناخد ) لامعتـسا 

. دشاب فقوت  موهفم  زا  یقادصم  دناوتیم  دنکیم  قدص  نآرب  مکحلا 
. دوشیم قبطنم  ود  ره  ءاتفا  رب  مه  لمع و  رب  مه  هملک  نیا  فّقوت ،)  ) هملک میمعت  اب  رگید : ترابع  هب 

257 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مالک  لصاح 

دـشاب حراوج  لامعا  زا  لمع ، نیا  هکنیا  زا  معا  تسین ، مولعم  شمکح  هک  یلمع  مهنآ  تسا  لمع  كرت  يانعم  هب  فقوت  هک : تسا  نیا 
. دشاب ءاتفا  مکح و  نوچمه  یبلق  یحناوج و  لامعا  خنس  زا  ای  و 
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؟ تسیچ تسا  لمع  رد  فقوت  اجنیا  رد  فّقوت  زا  دارم  هکنیا  رب  خیش  لئالد  نئارق و 
دهتجم اـهنت  تاـیاور  نیا  بطاـخم  هکنیا  هژیوهب  يوـتف  هن  تسا و  لـمع  رد  فـقوت  دـنکیم ، رداـبت  نهذ  هب  فـّقوت )  ) هملک زا  هـچنآ  - 1

. دوشیم مه  ماوع  لماش  یهاگ  هکلب  دشابیمن ،
هتفرگ رارق  هکله  رد  ماحتقا  ربارب  رد  فّقوت  هک  ارچ  تسا ، لمع  رد  فقوت  فقوت ، زا  دارم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  روبزم  راـبخا  قایـس  - 2

. ندرکن مادقا  ندشن و  دراو  ینعی  فقوت  نیاربانب  لمع  باکترا و  رثا  رد  تکاله  رد  نداتفا  ینعی : هکله  رد  ماحتقا  تسا و 
حاکنلا یف  اوعماجت  ال  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  لثملایف : تسا . لمع  رد  فّقوت  زین  تایاور  نیا  ناوارف  دروم  ای  رابخا و  نیا  رودـص  نأش  - 3

. يوتف رد  فقوت  هن  تسا و  جاودزا  كرت  لمع و  رد  فقوت  دارم  ۀهبشلا ) یلع 
؟ دراد هبنج  دنچ  يوتف  مکح و  رگم 

: هبنج ود 
. لمع لعف و  هن  تسا ، لوق  هلوقم  زا  تسا  دهتجم  لوق  هکنیا  ظاحل  هب  يوتف  مکح و  هکنیا  - 1

. تسا دهتجم  رب  هبجاو  لاعفا  زا  یکی  تسا و  دهتجم  لاعفا  زا  یلعف  يوتف ، مکح و  دوخ  هکنیا  - 2
؟ دومن نایب  روبزم  هبنج  ود  هب  هجوت  اب  ار  خیش  رظن  ناوتیم  هنوگچ 

( لاعفالا نم  لمع  ینعی :  ) ندوب لمع  هک  مّود  هبنج  رابتعا  هب  نکل  تسین ، لوا  هبنج  زا  يوتف  رد  فقوت  لماش  فّقوت  راـبخا  مییوگب : هکنیا 
. تسا مکحلا  هبتشم  لمع  كرت  لمع و  رد  فّقوت  رابخا  رد  فقوت  زا  دارم  سپ  دوشیم ، مه  يوتف  مکح و  لماش  تسا  رظن  دروم 

؟ تسا ییانبم  هچ  رب  یمق  لضاف  خساپ  زا  خیش  بانج  داریا 
هدرکن و یتکرح  فّلکم  هک  دشاب  نیا  زا  هیانک  هک  دشاب  ّیضملا  مدع  نوکـسلا و  قلطم  يانعم  هب  رابخا  رد  فّقوت  هک : تسا  نیا  رب  ینبم 

. دوشن بکترم  ار  یلعف 
؟ تسیچ فّقوت  نایب  رد  یمق  لضاف  يانبم 

. تسا ّتیضوغبم  ای  ّتیبولطم و  هب  ناعذا  مدع  يوتف و  زا  ندرک  توکس  روبزم ، رابخا  رد  فّقوت  زا  دارم  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ یمق  بانج  نایب  لصاح 

هب ای  ةءاربلا و  تلاصا  هب  مکح  نآ  زا  سپ  هتشاد و  ناعذا  شیوخ  ینادان  لهج و  هب  فّلکم  هک : تسا  نیا 
258 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنیامن طایتحا  موزل 
؟ هتفرگ نوکس  يانعم  هب  ار  نآ  هک  خیش  خساپ  ای  هتفرگ و  توکس  يانعم  هب  ار  فّقوت  هک  تسا  لضاف  بانج  اب  ّقح  امش  رظن  هب 

فّلکم رب  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هتفرگ  توکـس  يانعم  هب  ار  نآ  هک  تسا  لضاف  بانج  اب  قح  نکل  تسا و  بلاج  زین  خیـش  هیجوت  هچرگا 
هب هن  هحابا و  هب  هن  دیامنن ، رداص  دوخ  زا  يأر  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  هدش و  تکاس  ههبـش  دروم  رد  يوتف  نداد  زا  هک  تسا  مزال  دهتجم 

. تمرح
؟ لیلد هچ  هب 

اّمنا سایقلا ، مکل و  ام  و  اهتلمج : یف  لاق  مالّسلا : هیلع  یـسوم  نسحلا  یبا  زا  نارهم  نب  ۀعامـس  هقثوم  لثم  - 1 تایاور : زا  یخرب  لیلد  هب 
و - 2 هیف . یلا  هدـیب  يوها  اهف و  نوملعت  ام ال  مکءاج  نا  هب و  اولوقف  نوملعت  ام  مکءاج  ذا  لاـق : مث  ساـیقلاب  مکلبق  نم  کـله  نم  کـله 

: هرارز تیاور  لثم 
. اورفکی مل  هدحجی و  مل  اوفقو و  اولهج  ذا  دابعلا  نا  ول 

؟ هچ تسا  قلطم  تایاور  یخرب  رد  فّقوت )  ) هک دوش  لاکشا  رگا 
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فقوت نآ  ّدافم  ات  هدرک  دییقت  ار  اهنآ  تادّیقم  هطـساو  هب  تسا  مزال  نکل  دوشیم ، مه  نوکـس  لماش  هدوب و  قلطم  تایاور  یخرب  رد  هلب 
. دشاب نآ  زا  توکس  يوتف و  زا 

؟ تسیچ دنّسلا )....  ۀفیعض  اّهنا   ) زا دارم 
. دومن لمع  روبزم  تایاور  هب  ناوتیمن  نیاربانب  درادن ، ّتیجح  هدوب و  فیعض  دنس  ظاحل  زا  فّقوت  رابخا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ روکذم  باوج  هب  خیش  خساپ 
کیره و  هلوبقم ، ای  هّقثوم و  لقا  دح  ای  دنتسه و  هحیحص  ای  رابخا  نیا  زا  يرایسب  هک  ارچ  تسا ، نالطبلا  حضاو  نخس  نیا  هک : تسا  نیا 

. دنراد ّتیجح  نیقّقحم  رظن  زا  دنشاب  هک  هتسد  هس  نیا  زا 
؟ تسیچ خلا ) سایقلاب ....  لمعلا  نع  عنملا  ماقم  یف  اّهنا   ) ترابع زا  دارم 

ناسحتـسا و ساـیق و  قبطرب  لـمع  عنم  هب  دـناطوبرم  ۀهبـشلا ، دـنع  فقوت  تاـیاور  هکنیا  رب  ینبم  تسا  فقوت  تاـیاور  زا  يرگید  باوج 
. هّیلقع تارابتعا 

؟ تسیچ باوج  نیا  زا  روظنم 
يارب هدومن و  هیکت  هربـتعم  ریغ  ياـههار  دوخ و  يأر  هب  دـیابن  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  زا  ّصن  نادـقف  ههبـش و  دراوم  رد  هک : تسا  نیا 
ساسا رب  هکلب  مینکیمن ، لمع  ناسحتـسا  سایق و  دوخ و  رظن  يأر و  هب  نییلوصا  ام  هک  هنوگ  نامه  دـینک  تسرد  زّوجم  ههبـش  باـکترا 

هدرک و لمع  دناعقاو ، هب  ندیسر  يارب  قرط  نیرتهب  هک  هعبرا  هلدا 
259 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مینکیم هّیرهاظ  هحابا  هب  مکح 
؟ تسیچ باوج  نیا  هب  عجار  خیش  رظن 

لوق هب  روبزم  تایاور  زا  يرایـسب  نکل  تسا و  ناسحتـسا  ساـیق و  هب  لـمع  زا  عنم  فّقوت ، تاـیاور  زا  یخرب  دروم  هچرگا  هک : تسا  نیا 
ۀهبشلا دنع  فق  دناهدومرف : قلطم 

؟ تسیچ خلا ) ادنس و ....  يوقا  یه  و  ةءاربلا ، رابخاب  ۀضراعم  اّهنا   ) ترابع زا  دارم 
هبتـشم رما  باکترا  هتـسد  کی  هک  ارچ  دناضراعت ، رد  تئارب  تایاور  اب  تایاور  نیا  هکنیا  رب  ینبم  فقوت  رابخا  زا  تسا  يرگید  باوج 

. حابم رگید  هتسد  دننادیم و  مارح  ار 
نحن ام  لثم :  ) تشادـن ناکما  ود  نآ  نایم  یفرع  عمج  هچنانچ  دومن و  عمج  ود  نآ  نایم  دـیاب  ادـتبا  هک : تسا  نیا  مه  نیـضراعتم  نوناـق 

. دسریم حیجرت  هب  تبون  هیف )
. دومن حرط  ار  حوجرم  فرط  ذخا و  ار  نآ  تشاد ، ناحجر  رگید  هتسد  رب  یتهج  زا  هتسد ، کی  رگا  ینعی :

. دنراد ناحجر  طایتحا  رابخا  رب  یتاهج  زا  تئارب  تایاور  هورگ  نیا  رظن  هب  لاح 
. دنربتعم هحیحص و  اهنیا  رتشیب  هک  ارچ  دنس ، رظن  زا  - 1

. دنراد تیداشرا  لامتحا  هک  ارچ  طایتحا ، رب  فّقوت  رابخا  تلالد  زا  تسا  رهظا  تئارب  رب  اهنآ  تلالد  نوچ  تلالد ، رظن  زا  - 2
. دنوشیم ینابیتشپ  لقع  و  عامجا )  ) تنس نآرق ، هلیسو  هب  تئارب  رابخا  ینابیتشپ  رظن  زا  - 3

. تسا مزال  اعرش  القع و  حجار  هب  ذخا  کشالب  هکنیا  بلطم  لصاح 
هیوناث هدعاق  ياضتقم  هب  دسریم  تبون  دشاب ، هتشادن  ناحجر  کیچیه  ینعی : دنـشاب ، هئفاکتم  هضراعتم ، تایاور  هتـسد  ود  نیا  رگا  لاح 

. مینکیم هّیرهاظ  هحابا  هب  مکح  هدرک و  رایتخا  ار  تئارب  رابخا  اهیلوصا  ام  تروص  نیا  رد  تسا . رییخت  روهشملا  دنع  هک  نیضراعتم  رد 
؟ تسا یجراخ  کیمادک  یلخاد و  دش  رکذ  هک  یتاحّجرم  زا  کیمادک 
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. دوشیم هدیمان  یجراخ  هرامش 3  یلخاد و  هرامش 1 و 2  حجرم 
؟ تسیچ روکذم  باوج  هب  خیش  خساپ 

: هکنیا هلمج  زا  تسا  يدّدعتم  تالاکشا  راچد  روکذم  باوج  هک : تسا  نیا 
نیا هک  ارچ  دـشابیمن ، راک  رد  یـضراعت  الـصا  لقع  مکح  عامجا و  تایآ ، رابخا ، زا  معا  تئارب  ّهلدا  رثکا  هب  تبـسن  هیف  نحن  اـم  رد  - 1
. دنراد لوبق  زین  اهيرابخا  ار  انعم  نیا  هک  دیتسه  صّخرم  امش  تسا و  حیبق  باقع  هدیسرن ، ینایب  هک  ینامز  ات  هک  دندرکیم  تباث  ّهلدا 

رب عرف  رگید ، ثحابم  رییخت و  ای  حجار و  هب  ذخا  ای  نیلیلدلا و  نیب  عمج  ینعی  امش  ثحب  هک  یلاح  رد 
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. تسا ثحابم  نیا  ياج  دناضراعتم  مه  اب  لیلد  ود  میریذپب  هک  یتروص  رد  ینعی  تسا . هضراعم 
: دنیوگیم اهيرابخا  یهتنم  تسا ، هّیلقع  تاّلقتسم  زا  روبزم  بلطم  - 2
. نایبلا مدع  عفترا  نایبلا  ءاج  اذا  دنراد ، ّتینایب  تیحالص  فّقوتلا  ّۀلدا 

یـضراعت عامجالاب  دوروم  دراو و  لیلد  نایم  سپ : دـنربیم . نیب  زا  ار  اهنآ  عوضوم  و  ةءاربلا ، ۀـلدا  رثکا  رب  دـندراو  فّقوت  ّهلدا  هجیتن : رد 
. درادن دوجو 

مدع رب  تلالد  میقتسم  روط  هب  هکنیا  لیلد  هب  یهن ،» هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیـش  لک  : » دومرف هک  قودص  هلـسرم  تیاور  هک  دوش  هتفگ  رگا 
؟ دیوگیم هچ  خیش  دراد ؟ ار  رابخا  نیا  اب  هضراعم  تیحالص  دراد  طایتحا  بوجو 

ارچ دنراد  ناحجر  تئارب  رابخا  رب  دنس  ظاحل  زا  فّقوت  رابخا  هکنآ  لاح  تسا و  هلسرم  مه  شدنـس  روبزم  تیاور  نکل  و  هلب ، دیوگیم :
. دراد دوجو  هلوبقم  هحیحص و  اهنآ  نایم  رد  هک 

. دنامیمن یقاب  رییخت  ینعی : نیضراعتم  مکح  ءارجا  يارب  یلاجم  دباییمن و  همتاخ  ؤفاکت  ضراعت و  هب  رما  هجیتن : رد 
میریذپیمن تسا ، رتشیب  ناشتلالد  تّوق  تئارب  رابخا  دیتفگ : امـش  هکنیا  اذل  دنراد و  يوق  روهظ  روهظ ، ظاحل  زا  تیاور  هتـسد  ود  ره  - 3

. دراد دوجو  هفلتخم  تالامتحا  هتسد  ود  ره  رد  هک  ارچ 
، لقع مکح  عامجا و  تایآ ، عوضوم  هک  ارچ  میرادن  لوبق  دنراد ، هیلخاد  ای  یجراخ و  تاحجرم  ياراد  تئارب  رابخا  دـش  هتفگ  هکنیا  - 4

. درادن نایبلا  عم  فّقوت  بوجو  اب  یتافانم  نیا  تسا و  نایبلا  مدع 
مه ار  ؤفاکت  نیا  مینکیم ، هعجارم  رییخت  ینعی  ضراعت  هیوناث  هدعاق  هب  دنـشاب ، نیئفاکتم  نیـضراعتم  هک  یتروص  رد  دش : هتفگ  هکنیا  - 5

: مییوگیم هکلب  میرادن ، لوبق 
هکنآ لاح  دنایتئارب و  ههبشلا  دنع  اهنآ  هکنوچ  تسا ، هماع  رظن  اب  قفاوم  تئارب  رابخا  اریز  ارچ ؟ دنراد ، ناحجر  هک  دنافقوت  رابخا  نیا 

. اهقفاو ام  عد  ۀّماعلا و  فلاخ  ام  ذخ  دنیوگیم : نیـضراعتم  تاحجرم  رکذ  رد  هیجالع  رابخا  هجیتن : رد  تسا . هماع  فلاخم  فّقوت  رابخا 
. تسا فّقوت  رابخا  اب  درب  سپ 

هتـسد ود  زین  ریثخت  اب  هطبار  رد  مییوگیم : دـشاب ، رییخت  زین  هیوناث  هدـعاق  ياضتقم  دنـشاب و  نیئفاکتم  راـبخا  هتـسد  ود  نیا  هک  انمّلـس  - 6
ینعی مود  هتسد  نیا  ام  امن . فّقوت  نک و  طایتحا  دیوگیم : رگید  هتسد  رخآلا  عدت  امهدحا و  ّریختف  دیوگیم : هتـسد  کی  میراد : تیاور 

. مینکیم رایتخا  ار  فقوت  طایتحا و 
هکنآ هچ  دنزیمن ، اهیرابخا  هب  يررض  بلطم  نیا  دینک  رایتخا  ار  تئارب  رابخا  زین  امش  دشاب و  رییخت  هیوناث  هدعاق  ياضتقم  هک  انملـس  - 7

. دننکیم رایتخا  ار  فّقوت  رابخا  هب  لمع  رییخت  نیمه  ياضتقم  هب  زین  تعامج  نیا 
261 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ةءاربلا رابخأب  صّصختف  ۀهبش  ّلک  لمشت  فّقوتلا  رابخأ  و  ۀمرحلا ، ۀّیّلحلا و  لوهجمب  اهصاصتخال  ّصخأ ، ةءاربلا  رابخأ  ّنأ  اهنم : و  نتم :
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هرهاـظ ناـک  نا  یقبی و  اـم  و  لیلدـلا ، لـصألا و  لـیبق  نم  راـبخألا  هذـه  یلا  ۀـفاضالاب  ةءاربـلا  ۀـّلدأ  رثـکأ  ّنأ  نـم  [ 111] مّدـقت اـم  هیف : و 
ام فّقوتلا  ّۀلدأ  یف  دجوی  نکل  [ 112 «] یهن هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیش  ّلک   » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  ۀّیمیرحتلا  ۀّیمکحلا  ۀهبـشلاب  صاصتخالا 

فّقوتلا بجو  اذإف  فّقوتلا ، رابخأ  هلمشی  ربخلا و  اذه  یف  لخاد  ریغ  ۀحابإلا  یلع  ّلد  امب  ضراعم  یهن  هیف  درو  ام  ّنإف  هنم ، ّمعأ  نوکی  ال 
. لّمأتف بّکرملا ، عامجإلاب  هیف  ّصن  ام ال  یف  بجو  انه 

، اداقتعا مأ  امکح  وأ  المع  ناک  ءاوس  ۀـمرحلا ، لـمتحم  ءیـش  نوکی  نأ  نع  ولخت  ـال  فّقوتلاـب  اـهیف  رما  یّتلا  ۀهبـشلا  دراوم  عیمج  ّنأ  عم 
. لّمأتف

. انرکذ ام  باوجلا  یف  قیقحتلا  و 
هّیمکح ههبـش  ینعی   ) ۀـّیلحلا لوـهجم  هب  شـصاصتخا  لـیلد  هب  تئارب  راـبخا  هک : تسا  نیا  هدـش  هداد  هک  ییاـهباوج  هـلمج  زا  و  هـمجرت :
هطـساو هب  سپ  دـنوشیم ، ياههبـش  ره  لماش  فّقوت  رابخا  هکنآ  لاـح  و  تسا ، طاـیتحا ) فّقوت و  راـبخا  زا   ) ّصخا ۀـمرحلا ، و  هّیمیرحت )

. دنروخیم صیصخت  تئارب  رابخا 

قوف باوج  هب  خیش  داریا 

هچنآ و  دـنالیلد ، لصا و  لیبق  زا  فّقوت ،)  ) رابخا نیا  هب  تبـسن  تئارب  ّهلدا  رثکا  هکنیا  زا  دوب  ترابع  نآ  تشذـگ و  البق  هک  تسا  نامه 
لک : ) هک مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  لثم  دنراد  صاصتخا  هّیمیرحت  هّیمکح  ههبـش  هب  رهاظلا  یلع  هچرگا  دنامیم ، یقاب  تئارب ) ّهلدا  زا  )

هچ دـناهدش ، دراو  ّصاخ  دروم  رد  هدوبن و  معا  هک  دوشیم  تفای  يراـبخا  مه  فقوت  ّهلدا  ناـیم  رد  نکل  یهن ،) هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش 
. دوشیم اهنآ  لماش  فّقوت  رابخا  یلو  دنتسین ، روکذم  رابخا  رد  لخاد  تسا  هدش  دراو  هحابا  اب  ضراعم  یهن  نآ  رد  هک  يدروم  هکنآ 

هتـشذگ نیا  زا  تسا  بجاو  زین  صوصنم  ریغ  رد  بکرم  عامجا  هب  تسا ، بجاو  نیـصن ) ضراعت  دروم   ) دروم نیا  رد  فّقوت  یتقو  سپ :
دشاب و لمع  روبزم  دروم  هچ  دنتـسین ، یلاخ  ۀمرحلا ) لمتحم  ءیـش  ینعی :  ) ناونع نیا  زا  هدش  فّقوت  هب  رما  نآ  رد  هک  ههبـش  دراوم  مامت 

. میدرک رکذ  البق  هک  تسا  نامه  ریرقت  نیا  زا  باوج  رد  قیقحت  داقتعا و  هچ  مکح و  هچ 
262 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هدش  هداد  فّقوت  رابخا  زا  یقارن ) لضاف  بانج  بناج  زا   ) اجنیا رد  هک  یباوج  لصاح 
ّهلدا رب  ار  رابخا  نیا  هک  تسا  مزال  ماـع  رب  ّصاـخ  مدـقت  بوجو  ياـضتقم  هب  دـنافقوت ، ّهلدا  زا  ّصخا  تئارب  راـبخا  نوچ  هک : تسا  نیا 

. مییامن لمع  اهنآ  هب  هداد و  حیجرت  فّقوت 
؟ تسا یتایاور  هچ  اجنیا  رد  تئارب  رابخا  زا  لضاف  بانج  دارم 

وهف مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک   ) زا تسا  ترابع  نآ  دومرف و  لقن  البق  ار  نآ  خیـش  بانج  هک  تسا  نانـس  نب  هّللا  دبع  تیاور  صوصخ 
(. هنیعب مارحلا  فرعت  یّتح  لالح  کل 

؟ تسیچ روکذم  ثیدح  لیذ  رد  یقارن  بانج  هدومرف  لصاح 
ماع فّقوت  رابخا  دناّصاخ و  تئارب  رابخا  ینعی : تسا . قلطم  صوصخ  مومع و  تئارب  رابخا  اب  فّقوت  تایاور  نایم  تبـسن  هک : تسا  نیا 

. صاخلاب ماعلا  صّصخی  ماعلا و  یلع  ّصاخلا  مدقت  اذل : و 
؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  لضاف  بانج  دارم 

: فّقوت تایاور  هک  تسا  نیا 
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. تسا ههبش  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  قدص  لباق  هک  ۀهبّشلا ، دنع  فق  هدومرف : قلطم  لوق  هب  - 1
تاهبـش زا  معا  دوشیم  ههبـش  دارفا  مامت  لماش  زین  مومع  نیا  هک  ماـحتقالا ، نم  ریخ  تاهبـشلا  دـنع  فوقولا  هدومرف : مومع  وحن  هب  و  - 2

. هیبوجو هّیمکح  هّیمیرحت و  هّیمکح  هّیعوضوم ، هّیداقتعا ،
ام رد  لاح  دنتـسه  اهنآ  زا  ّصخا  اذل  دـنراد و  صاصتخا  هّیمیرحت  هّیمکح  تاهبـش  هب  سأیلا  صحفلا و  دـعب  تئارب  تایاور  هک  یلاح  رد 

مزال هجیتن : رد  دنوشیم . مّدقم  دناماع  هک  فقوت  تایاور  رب  تسا ) نانـس  نب  هّللا  دـبع  تیاور  دارم   ) دـناّصاخ تئارب  رابخا  هک  هیف  نحن 
تئارب هب  مکح  هک  ار  بوـلطم  بیترت  نیدـب  داد و  صیـصخت  تساـهنآ  زا  ّصخا  هک  روـبزم  تیاور  هلیـسو  هب  ار  فـّقوت  راـبخا  هک  تسا 

. دومن تباث  تسا ،
؟ تسیچ روبزم  باوج  زا  خیش  خساپ 

: هک تسا  نیا 
رابخا تبسن  تسا و  سکع  هب  هلئسم  هکلب  دندرگ ، مدقم  اهنآ  رب  ات  دنـشاب  فّقوت  تایاور  زا  ّصخا  تئارب  رابخا  هک  تسین  هنوگنیا  الوا :

یقاب تئارب  رابخا  هب  کّسمت  يارب  ییاج  اهنآ  دوجو  اب  مینادـب  مامت  ار  فّقوت  ّهلدا  رگا  اذـل  لیلد  هب  تسا  لصا  لـثم  فقوت  ّهلدا  هب  تئارب 
. دنامیمن

هب تبـسن  هکنآ  لاح  و  تسا ، لیلد  ود  نایم  هضراعم  عوقو  رب  عرف  ءالقع ، ءانب  مکح  هب  یفرع و  عمج  باـب  زا  ماـع  رب  ّصاـخ  مّدـقت  اـیناث :
. دننکیم دوبان  ار  ناشعوضوم  هدش و  دراو  اهنآ  رب  فّقوت  رابخا  هکلب  تسین  راک  رد  یضراعت  تئارب  ّهلدا  هکلب  تئارب و  رابخا  رثکا 

263 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دراو لیلد  هکلب  دشابیمن ، اهنآ  نایم  ندوب  صوصخ  مومع و  یجنـستبسن و  زا  نخـس  موکحم  مکاح و  ای  دوروم  دراو و  لیلد  رد  ینعی :

. تسا دوروم  لیلد  رب  مّدقم  زاب  دشاب  مه  ماع  رگا 
؟ دوشیم هچ  یهن )...  هیف  دری  یتح  قلطم  ءیش  لک   ) ثیدح فیلکت  سپ 

ریاس لماش  مه  دوشیم و  هّیمیرحت  هّیمکح  ههبش  لماش  مه  فقوت  رابخا  هکنآ  لاح  تسا و  هّیمیرحت  هّیمکح  ههبش  اهنت  ثیدح  نیا  دروم 
یلو تسین  اـهنآ  اـب  ضراـعت  رد  دوشیم و  فقوت  راـبخا  زا  ّصخا  روکذـم  ربخ  سپ : هیبوجو . هّیمکح  هیعوضوم و  لـیبق  زا  ههبـش  دراوم 

: مییوگیم لاحنیعرد 
اهنیا نایم  فقوت  رابخا  رب  روبزم  ثیدـح  ندومن  مدـقم  تهج  صاخ  ماع و  ماکحا  نکل  ماع ، فّقوت  رابخا  دـشاب و  ّصاـخ  ربخ  نیا  رگا 

؟ ارچ دوشیمن ، يراج 
دنشابیم فقوت  رابخا  لومشم  یلو  دنوشیمن  قلطم ) ءیش  لک   ) ثیدح لومشم  هک  دنتـسه  هّیمیرحت  هّیمکح  ههبـش  دراوم  زا  یخرب  اریز 

رب اهنت  قلطم )...  ءیـش  لک   ) ظفل اریز  ارچ ؟ ّصن ، نادـقف  هن  دـشاب و  نیّـصن  ضراعت  نآ  أـشنم  هک  تسا  ياهّیمیرحت  هّیمکح  ههبـش  نآ  و 
هکنآ هچ  صاخ . ار  روبزم  ثیدـح  تسناد و  ثیدـح  نیا  زا  معا  ار  فقوت  راـبخا  ناوتیمن  رطاـخ  نیدـب  دراد  قاـبطنا  ّصن  نادـقف  دروم 
ضرف معا  نآ  ریغ  دروم و  نیا  هب  تبـسن  ناشلومـش  رابتعا  هب  فّقوت  رابخا  هکنیا  اـت  دوشیمن  روکذـم  دروم  لـماش  روبزم  ثیدـح  الـصا 

. دنوش
؟ تسیچ قوف  بلاطم  هجیتن  مالک و  لصاح 

: اذل دوشیمن و  يراج  ّصاخ  ماع و  مکح  يدراوم  نینچ  رد  تسا و  یفاضا  بسن و  فّقوت  رابخا  ّتیمومع  هک : تسا  نیا 
فقوت و نآ  رد  دـیاب  ینعی  دومن  لمع  فقوت  رابخا  هب  دـیاب  دـشاب ، نیّـصن  ضراعت  نآ  أشنم  هک  ياهّیمیرحت  هّیمکح  ههبـش  دروم  رد  الوا :

. درک طایتحا 
: اریز ارچ ؟ درک ، لمع  فّقوت  رابخا  طایتحا و  هب  دیاب  امازلا  زین  ّصن  نادقف  دروم  رد  دروم  نیا  رد  فقوت  موزل  زا  سپ  ایناث :
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ار نآ  مه  ّصن  نادقف  رد  هدرک ، لمع  فّقوت  هب  دشاب  نیّـصن  ضراعت  نآ  رد  ههبـش  أشنم  هک  ياهّیمکح  هّیمیرحت  ههبـش  رد  هک  یـسک  - 1
. تسا هداد  رارق  لیلد 

. تسا هداد  رارق  كردم  ار  نآ  مه  نیّصن  ضراعت  رد  هدرک  لمع  تئارب  هب  ّصن  نادقف  رد  هک  یسک  و  - 2
. تسا مزال  فّقوت  هّیمیرحت  ههبش  ینعی  ثحب  دروم  رد  اذل  و  دشابیم ، دقعنم  لیصفت  زاوج  مدع  رب  بّکرم  عامجا  سپ :

؟ تسیچ خلا ) اهیف ....  رما  یتلا  ۀهبشلا  دراوم  عیمج  نا  عم   ) ترابع زا  دارم 
: دیوگیم هدرک  باوج  نیمود  هب  هراشا 
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، هدمآ فقوت  هب  رما  اهنآ  رد  هک  ياههبش  دراوم  مامت  هک  ارچ  دشابیم ، نیابت  قلطم ) ءیش  لک   ) ثیدح فقوت و  رابخا  نایم  تبـسن  اساسا 
هک يدروم  مکح  قلطم ،) ءیـش  یلک   ) ّصن هب  هک  یلاح  رد  تسا  فقوت  ناشمکح  رابخا  نیا  ساسا  رب  هک  دراد  ار  ۀمرحلا  لمتحم  ناونع 

. تسا تئارب  هحابا و  دشاب  قبطنم  نآرب  روکذم  ناونع 
نکل دـناهداد ، رارق  یهن  دروم  ار  ۀـمرحلا  لمتحم  باکترا  روبزم  رابخا  نوچ  تسا ، یّلک  نیاـبت  روبزم  ثیدـح  فّقوت و  راـبخا  نیب  سپ :

. تسا هدرک  نآ  زاوج  هحابا و  هب  مکح  روکذم  ربخ 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  يارخا  ترابع 

هّیمیرحت ههبـش  میناوتیم  هّیمیرحت  هّیبوجو و  هّیمکح ، هیداقتعا ، زا  معا  میاهدـش ، فّقوت  هب  رما  ام  هک  ههبـش  دراوم  ماـمت  رد  هک : تسا  نیا 
. دشاب نآ  اب  نیابم  يواسم و  هکلب  دشابن ، فّقوت  رابخا  زا  ّصخا  ۀجیتن  هتفرگ و  رارق  ءیش ،) لک   ) ثیدح لومشم  ات  مینک  تسرد 

؟ دینزب لاثم  روکذم  بلطم  نییبت  رد 
: لثملا یف 

. ۀمرحلا هبتشم  تسا  یلمع  نیا  مییوگیم : تایناخد  لامعتسا  دروم  رد  - 1
. تسا میرحتلا  لمتحم  هحابا  هب  يوتف  تئارب و  هب  مکح  مییوگیم  هّیبوجو  ههبش  دروم  رد  - 2
. تسا ۀمرحلا  هبتشم  هک  تسا  یلعف  یبلق  داقتعا  نیا  مییوگیم  هیداقتعا  تاهبش  دروم  رد  - 3

؟ تسیچ لّمأتف )....  بکرملا  عامجإلاب   ) ترابع رد  لّمأتف )  ) زا دارم 
رد نکل  دناتئارب ، هب  لئاق  ّصن  نادقف  دروم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  هکنآ  هچ  تسین ، مّلـسم  بکرم  عامجا  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  - 1

. تسا فّقوت  تسا ، نیّصن  ضراعت  ههبش  أشنم  هک  ییاج 
باـنج تیاور  نیمه  مه ، شلیلد  دومن و  يراـج  ار  تئارب  ناوـتیم  عاـمجإلاب  ّصن ، نادـقف  دروـم  رد  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  و  - 2

. تسا قودص 
تـسا یـضتقم  بکرم  عامجا  ریزگان  تسا ، لئاق  نآ  هب  زین  نیّـصن  ضراعت  رد  هدش  تئارب  هب  لئاق  ّصن  نادقف  دروم  رد  هک  سکره  لاح 

. دنک لمع  تئارب  هب  مه  روبزم  دروم  رد  هک 
؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) زا دارم 

عقاو و هب  تبـسن  مکح  داقتعا و  روظنم  رگا  اریز  درادن ، انعم  تمرح  لامتحا  هّیبوجو  هّیداقتعا و  تاهبـش  رد  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  دـیاش 
. دیایب تمرح  لامتحا  هکنیا  ات  تسین  لئاق  نآ  هب  يدحا  دشاب ، رمالا  سفن 

باقع مدع  هب  عطق  هکلب  تسین ، میرحتلا  لمتحم  نیا  هک  هّیرهاظ  هربتعم  ّهلدا  ساسا  رب  تسا ، رهاظ  بسح  هب  مکح  داقتعا و  روظنم  رگا  و 
. میراد

. تسا رتهب  لّوا  باوج  نامه  سپ  تسا ، مامتان  زین  خیش )  ) ام دوخ  موس  خساپ  نیاربانب 
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265 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ةریثک یه  طایتحالا و  بوجو  یلع  ّلد  ام  ۀثلاثلا : نتم :

یلع وأ  امهنیب  ءازجلا  نامرحم ، امه  ادیص و  اباصأ  نیلجر  نع  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  تلأس  لاق : جاّجحلا ، نب  نمحرلا  دبع  ۀحیحص  اهنم :
. هیلع ام  ردأ  ملف  کلذ ، نع  ینلأس  انباحـصأ  ضعب  ّنإ  تلقف : دیـصلا » امهنم  دحاو  ّلک  يزجی  نأ  امهیلع  لب   » لاق ءازج ؟ امهنم  دحاو  ّلک 

[. 113 «] اوملعت هنع و  اولأست  یّتح  طایتحالا  مکیلعف  اوردت  مل  اذه و  لثمب  متبصأ  اذإ   » لاق
: لاق يوقألا - یلع  حاّضو - نب  هّللا  دبع  ۀّقثوم  اهنم : و 

نّذؤی ةرمح و  لبجلا  قوف  عفتری  سمـشلا و  اّنع  رتسی  اعافترا و  لیللا  دـیزی  لیللا و  لبقی  صرقلا و  اـّنع  يراوتی  حـلاصلا : دـبعلا  یلا  تبتک 
نأ کل  يرأ  : » مالّسلا هیلع  بتکف  لبجلا ؟ قوف  یّتلا  ةرمحلا  بهذت  یّتح  رظتنأ  وأ  امئاص  تنک  نا  رطفا  ذئنیح و  یّلـصاف  نونّذؤملا ، اندنع 
یف امک  مکحلا ، طانمل  ناـیب  ذـخأت » و   » مالّـسلا هیلع  هلوق  ّنأ  رهاـظلا  ّنإـف  [. 114 «] کنیدل ۀـطئاحلاب  ذـخأت  ةرمحلا و  بهذـت  یّتح  رظتنت 

. اقلطم طایتحالا  موزل  یلع  ّلدتف - کسفن ،» صّلخت  کنید و  یّفوت  نأ  کل  يرأ   » بطاخملل کلوق 
هیلع نینمؤملا  ریمأ  لاق  : » لاق مالّسلا ، هیلع  اضرلا  نسحلا  یبأ  انالوم  نع  حیحصلاک - دنسب  خیشلا - دلو  یناثلا  دیفملا  یلامأ  نع  ام  اهنم : و 

[. 115 «] تئش امب  کنیدل  طتحاف  کنید  كوخأ  دایز : نب  لیمکل  مالّسلا 
. دیفملا هنع  يوری  يّذلا  بتاکلا  دّمحم  نب  ّیلع  ّالإ  دنسلا  یف  سیل  و 

ام ءاملعلا  لس  : » هیف لوقی  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  ّيرـصبلا  ناونع  نع  لـیوط  ثیدـح  یف  هّللا  همحر  دیهـشلا  ّطـخ  نع  اـم  اـهنم : و 
و الیبس ، هیلإ  دـجت  ام  كروما  عیمج  یف  طایتحالا  ذـخ  و  ءیـش ، کیأرب  لمعت  نأ  كاّیإ  و  ۀـبرجت ، اـتّنعت و  مهلأـست  نأ  كاـّیا  و  تلهج ،

[. 116 «] سانلل ۀبتع  کتبقر  لعجت  و ال  دسألا ، نم  کبره  ایتفلا  نم  برها 
: هلوق نم  نیقیرفلا  نع  یکح  هّللا و  همحر  دیهشلا  هلسرأ  ام  اهنم : و 

[. 117 «] ّلج ّزع و  هّلل  هتکرت  ءیش  دقف  دجت  نل  ّکنإف  کیبری ، ام ال  یلإ  کیبری  ام  عد  »
: مالّسلا هیلع  هلوق  نم  اضیأ  هّللا  همحر  دیهشلا  هلسرأ  ام  اهنم : و 

266 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[. 118 «] کنیدل ۀطئاحلاب  ذخأت  مزحلا و  رظنت  نأ  کل  »

[. 119 «] طایتحالا لیبس  کلس  نم  طارّصلا  نع  بکانب  سیل  : » مالّسلا مهیلع  مهنع  اضیأ  لسرأ  ام  اهنم : و 
: همجرت

( فّقوت رب  هّلاد  رابخا  زا  موس  هفئاط  )

تسا جاّجح  نب  نمحرلا  دبع  تیاور  هلمج : زا  تسا  رایسب  ناشدادعت )  ) هکیلاحرد دنراد ، تلالد  طایتحا  بوجو  رب  هک  دنتـسه  یتایاور 
: دیوگیم هک 

ءازج و ایآ  هک : مدیـسرپ  دـندرک ، راکـش  ار  يدیـص  مارحا  تلاح  رد  هک  يدرم  ود  هب  عجار  مظاک ،) یـسوم  ماما   ) نسحلا وبا  ترـضح  زا 
؟ تسا هدحیلع  ياهراّفک  ود  نیا  زا  کیره  رب  ای  تسا و  كرتشم  ود  نیا  نایم  هراّفک 

: دندومرف ماما 
. دنهدب هناگادج  ار  دیص  هراّفک  ءازج و  هک  تسا  بجاو  ود  نآ  زا  کیره  رب  هکلب 

: مدرک ضرع 
: دندومرف ترضح  میوگب  هچ  باوج  رد  متسنادیمن  هکنآ  لاح  دندیسرپ و  نم  زا  هلئسم  نیا  مکح  هب  عجار  ناتسود  زا  یخرب 
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، دینک طایتحا  تسا  مزال  امش  رب  سپ  دیتسنادن ، ار  شمکح  دیدش و  التبم  لاؤس  نیا  لثم  هب  هاگره 
: هلمج زا  دییامن و  ادیپ  ملع  نآ  هب  دیسرپب و  هکنیا  ات 

: دیوگیم وا  تسا : هّقثوم  يوقالا  یلع  هک  تسا  حاّضو  نب  هّللا  دبع  تیاور 
: متشون رفعج  نب  یسوم  ماما  حلاص ، دبع  رضحم 

یّلک هب  شرون  دیـشروخ و  صرق  هتـشاذگ و  دایدزا  هب  ور  بش  يدنلب  هدروآ و  يور  بش  یکیرات  هدش و  دیدپان  ام  رظن  زا  باتفآ  صرق 
زامن مناوتیم  ماگنه  نیا  رد  ایآ  دـناهدرک ، ناذا  هب  عورـش  اهنّذؤم  تسا ، نایامن  هوک  يـالاب  رب  نآ  یخرـس  اـهنت  و  هتـشگ ، روتـسم  اـم  زا 

؟ دوش لئاز  هوک  يالاب  یخرس  ات  منک  ربص  دیاب  ای  منک و  راطفا  مراد  هزور  رگا  ای  مناوخب و 
. امن ذخا  طایتحا  هب  تنید  رد  ددرگ و  لئاز  یخرس  ات  هدوب  رظتنم  هک  تسا  نیا  امش  يارب  نم  يأر  دندومرف : موقرم  ماما 

( هرمح لاوز  ات  ربص  موزل  ینعی :  ) مکح طانم  كالم و  نایب  ذخأت ،)....  و   ) ینعی مالّسلا  هیلع  ترضح  مالک  رهاظ 
267 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دوخ یهدب  هک  تسا  نیا  وت  هرابرد  نم  يأر  دییوگیم : دوخ  بطاخم  هب  امـش  یتقو  هچنانچ  تسا ) طایتحا  بوجو  نآ  ّتلع  سپ   ) تسا
موزل رب  تلـالد  فیرـش ) ثیدـح   ) سپ تسا . مزـال  بجاو و  یهدـب  تخادرپ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ینک ، اـهر  ار  دوخ  سفن  هداد و  ار 

. ههبش رگید  دراوم  رد  هچ  لاؤس و  دروم  رد  هچ  دراد  قلطم  روط  هب  طایتحا 
تسا و حیحص  مکح  رد  هک  يدنس  هب  یلاما  رد  امهرـس ) سدق   ) یـسوط خیـش  دنزرف  یناث ، دیفم  زا  تسا  يربخ  تایاور : نیا  هلمج  زا  و 

: هدومن لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
: دندومرف دایز  نب  لیمک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگیم : ناشیا 

بتاک هدنـسیون و  دّـمحم  نب  یلع  اهنت  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  نک  طایتحا  نآ  يارب  یناوتیم  هک  اجنآ  اـت  سپ  دـشابیم ، وت  نید  وت  ردارب 
: تایاور هلمج  زا  هدومن و  لقن  وا  زا  دیفم  موحرم  هک  تسا 

ثیدح نیا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبا  زا  يرـصب  ناونع  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  هّللا  همحر  لّوا  دیهـش  طخ  هب  تسا  یتیاور 
: دنیامرفیم فیرش 

لمع زا  یسرپب ، ناش )  ) ندرک راتفرگ  ای  شیامزآ و  رطاخ  هب  ار  یبلطم  ناشیا  زا  هک  شاب  رذحرب  نک ، لاؤس  نایاناد  زا  ینادیمن  ار  هچنآ 
رارف ملع  نودب  نداد  اوتف  زا  امن و  لمع  نآ  هب  ناکمالا  یّتح  هدرک و  تاعارم  ار  طایتحا  روما  مامت  رد  نک و  بانتجا  دوخ  يأر  هب  ندومن 

. هدم رارق  مدرم  يارب  هناتسآ  ار  دوخ  ندرگ  زگره  ییامنیم و  رارف  هدنرد  ریش  زا  هک  روطنامه  نک ،
: تایاور هلمج  زا  و 

ماما هک  تسا  نیا  نآ  هدش و  تیاکح  ینس  هعیش و  ینعی : هفئاط  ود  زا  هک  هّللا ، همحر  لّوا  دیهـش  بانج  زا  لوقنم  تسا  ياهلـسرم  تیاور 
: دندومرف مالّسلا  هیلع 

كرت ّلـج  ّزع و  يادـخ  يارب  هک  ار  يرما  اریز  ورب ، تسین  كوکـشم  هک  يرما  غارـس  هب  راذـگاو و  تـسا  دـیدرت  کـش و  دروـم  هـچنآ 
: تایاور هلمج  زا  دید و  یهاوخن  ار  شنادقف  زگره  ینکیم ،

: هک تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نآ  لّوا و  دیهش  زا  لوقنم  تسا  ياهلسرم  ثیدح 
. ییامن طایتحا  تنید  رد  يرگنب و  نیقی  عطق و  هب  هک  تسا  وت  يارب 

طایتحا قیرط  هک  یسک  زگره  دناهدومرف : هک  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  لّوا  دیهش  زا  لوقنم  تسا  يرگید  هلـسرم  ثیدح  تایاور : هلمج  زا  و 
. ددرگیمن فرحنم  میقتسم  قیرط  زا  دیامیپب  ار 

268 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  بلطم  لصاح 
طایتحا ثیداحا  هب  اهنآ  زا  هدومن و  کّسمت  اهنآ  هب  طاـیتحا  بوجو  تاـبثا  تهج  نییراـبخا  هک  تسا  یتاـیاور  زا  هتـسد  نیموس  یـسررب 

: هک تسا  نیا  ثیداحا  نیا  زا  تارضح  تشادرب  دوشیم ، ریبعت 
. میاهدش طایتحا  هب  رما  ام  ههبش  دراوم  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  يوس  زا 

. دراد بوجو  رد  روهظ  رما 
. تسا بجاو  طایتحا  هجیتن : رد 

: دنیوگیم سپ 
. تسا بجاو  طایتحا 

. تسا هبتشم  زا  نتسج  يرود  هب  طایتحا 
. بولطملا وه  اذه  تسا و  بجاو  هبتشم  زا  نتسج  يرود  طایتحا و  هجیتن : رد 

هب اهیرابخا  کّسمت  لالدتسا و  زا  خیش  ياهخساپ  هب  اهنت  ام  اذل  و  دنانآ ، تابثا  ددص  رد  يرابخا  تارـضح  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  نیا 
. میزادرپیم تایاور  نیا 

؟ تسیچ جاجح  نب  نمحّرلا  دبع  هحیحص  رد  دهاش  لحم 
: هک دشابیم  اوملعت ) اولأست و  یّتح  طایتحالا  مکیلعف  اوردت  مل  اذه و  لثمب  متبصا  اذا   ) زارف

. تسا هدش  طایتحا  هب  رما  نآ  رد 
. تسا هدش  هبتشم  لوهجم و  روما  رد  طایتحا  هب  رما 

. دراد بوجو  رد  روهظ  رما 
. تسا بجاو  ۀهبشلا  دنع  طایتحا  سپ :

؟ تسا مسق  دنچ  رب  یّلک  روطب  کش  دییامرفب  ۀمدقم  روبزم  لالدتسا  هب  خیش  خساپ  زا  لبق 
: مسق ود  رب 

تسه و مالسا  رد  ای ....  یبوجو و  هثداح  هعقاو و  نالف  هب  تبسن  ایآ  هک  مینادیمن  الصا  ینعی : تسا  فیلکت  لصا  رد  ام  کش  یهاگ  - 1
. دنمانیم هّیودب  ههبش  ار  نیا  هک  هن ؟ ای 

: ینعی فیلکت  لصا  هب  یلامجا  ملع  اب  تسا ، فیلکت ) ّقلعتم  ینعی :  ) هب فّلکم  رد  ام  کش  یهاگ  و  - 2
هب ای  هتفرگ و  ّقلعت  هعقاو  نیا  هب  روبزم  مکح  ایآ  هک  منادیمن  نکل  دراد و  دوجو  یتمرح  اـی  بوجو و  هعقاو  نـالف  هب  تبـسن  هک  مینادیم 

. يرگید نآ 
. تسا هدش  عقاو  مالسا  مکح  ّقلعتم  هعقاو  ای  عوضوم و  مادک  منادیمن  رگید  ترابع  هب 
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  تسا  هب  فّلکم  رد  ام  کش  هک  اجنآ 

: تسا مسق  ود  رب 
: لثملا یف  دنانیابتم  مه  هب  تبسن  درادن و  دوجو  یعماج  ردق  هنوگچیه  ههبش  فرط  ود  نایم  ینعی  تسا  نینیابتملا  نیب  نارود  یهاگ  - 1

. هعمج هب  ای  هتفرگ و  ّقلعت  رهظ  هب  بوجو  ایآ  هک  منادیمن  - 1

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1108 

http://www.ghaemiyeh.com


. تقرس ای  هتفرگ و  ّقلعت  بضغ  هب  تمرح  ایآ  هک  منادیمن  ای  - 2
. دراد دوجو  ههبش  نیفرط  رد  دشاب  لقا  نامه  هک  یکرتشم  ردق  کی  ینعی  تسا  رثکا  ّلقا و  نیب  نارود  یهاگ  و  - 3

. دراد دوجو  رثکا  نمض  رد  ّلقا  زاب  دشاب ، بجاو  عقاو ) رد   ) رثکا رگا  دراد و  دوجو  لقا  هک  دشاب  بجاو  لقا  رگا  لاح 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  رثکا  لقا و  نایم  نارود 

: مسق ود  رب 
عقاو رد  رگا  هک  تسا  يدراوم  رد  نیا  تسا و  بجاو  لقتـسم  روطب  رثکا  لقا و  زا  کیره  ینعی : تسا . یلالقتـسا  رثکا  ّلـقا و  یهاـگ  - 1

تبـسن نامه  هب  مینک  نایتا  ار  لقا  ام  دشاب و  بجاو  رثکا  عقاو  رد  رگا  دوشیم و  لصاح  بولطم  لقا ،)  ) نآ نایتا  اب  هک  دـشاب  بجاو  لقا 
رد ناموت  ای 1000  يراکهدـب و  ناموت  تردـپ 500  هب  ایآ  هک  يوشیم  دّدرم  امـش  لثملا  یف  تسا  رثا  ياراد  هدـش و  لصاح  همذ  تئارب 

: اجنیا
تبـسن 500 نامه  هب  ییامن ، تخادرپ  تسا  لـقا  هک  ار  ناـموت  امـش 500  دشاب و  بجاو  ناموت  ینعی 1000  رثـکا  تخادرپ  عقاو  رد  رگا 

. ضئارف رد  اذکه  و  رتشیب ، هن  ياهدرک  ءادا  ار  دوخ  ضرق  ناموت 
. تسا یطابترا  رثکا  ّلقا و  یهاگ  و  - 2

رگا هک  تسا  يدراوم  رد  نیا  دناهتـسویپ و  مه  هب  دـحاو  کـی  تقیقح  رد  تسا و  رثـکا  هب  طـبترم  هکلب  هدوب ، لالقتـسا  دـقاف  ّلـقا  ینعی :
. درادن یشزرا  لقا  هب  نایتا  رگید  ترابع  هب  ياهدادن ، ماجنا  يراک  چیه  ایوگ  ینک ، نایتا  ار  ّلقا  امش  دشاب و  بجاو  رثکا  عقاولایف 

زامن عقاو  رد  یناوخب و  هروس  نودب  زامن  امـش  رگا  اجنیا  رد  هروسیب ، ای  تسا و  بجاو  هروس  اب  زامن  ایآ  هک  يراد  کش  امـش  لثملایف :
. تسا شزرا  دقاف  امش  زامن  دشاب ، بجاو  هروس  اب 
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: نتم

نوکی نأ  اّمإ  و  دیـصلا ، ۀعقاو  سفن  امإ  اذه » لثمب  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  یف  هیلإ  راشملا  نأل  ۀلالدلا ، مدعبف  ۀحیحـصلا ،»  » نع اّمأ  باوجلا  و 
. اهمکح نع  لاؤسلا 

یف کـشی  نقیتـم و  دـحاو  ّلـک  یلع  ءازجلا  فصن  بوجو  ّنأ  ینعمب  فیلکتلا ، یف  کـشلا  لـیبق  نم  دروـملا  اـنلعج  ناـف  لّوـألا : یلع  و 
یف طایتحالا  و  ةدّدرملا . تئاوفلا  ءاـضق  و  رثکـألا ، ّلـقألا و  نیب  دّدرملا  نیدـلا  ءادأ  بوجو  لـیبق  نم  نوکیف  هیلع ، رخـآلا  فصنلا  بوجو 

فیلکتلا تبث  اّمم  هلاثمأ  ۀـیاورلا و  دروم  یف  طایتحالا  بوجوب  انلوق  ریدـقت  یلع  و  بوجولا . یف  کش  ّهنأل  قافتالاب ، مزال  ریغ  اذـه  لـثم 
. اسأر هیف  فیلکتلا  توبث  مدعل  هل ، الثامم  ۀهبشلا  نم  هیف  نحن  ام  نکی  مل  اهریغ ، ۀحیحصلا و  هذه  لجأل  ۀلمجلا ، یف  هیف 

بجاو ریغ  رثکـألا  بوـجو  ریدــقت  یلع  ّلـقألا  نوـکل  هـب ، فـّلکملا  وـه  و  فـیلکتلا ، قـّلعتم  یف  کّـشلا  لـیبق  نـم  دروـملا  اـنلعج  نإ  و 
نم هیف  نحن  ام  ّنأ  الإ  اضیأ ، نیدـهتجملا  نم  ۀـعامج  بهذـم  ناک  نا  اـنه و  طاـیتحالا  و  ةالـصلا ، یف  میلـستلا  بوجو  ریظن  لالقتـسالاب ،

. فیلکتلا لصأ  یف  هیف  ّکشلا  ّنأل  ۀیاورلا ، درومل  الثم  سیل  ۀّیمیرحتلا  ۀّیمکحلا  ۀهبشلا 
هذه یف  طایتحالا  بوجوب  لوقلا  نع  ۀقیاضم  و ال  دعب . امیف  مّلعتلا  لاؤسلاب و  ۀعقاولا  مکح  مالعتـسا  نم  نّکمتلا  ۀیاورلا  رهاظ  ّنأ  عم  اذـه 

. عئاقولا نم  لبقتسی  امل  ۀلأسملا  ملعت  یّتح  ۀّیصخشلا  ۀعقاولا 
هیف طایتحالاب  دـیرا  ناف  دـیدرتلا - یّقـش  نم  یناثلا  وه  امک  ۀـعقاولا - مکح  نع  لاؤسلا  وه  اذـه »  » هیلإ ب راشملا  ناک  نإ  ّهنأ  رهظی : هنم  و 

. کلذکف طایتحالاب  یّتح  الصأ  اهیف  يوتفلا  نع  زارتحالا  طایتحالا  نم  دیرا  نإ  و  هیف ، نحن  امیف  عفنی  مل  طایتحالاب  ءاتفالا 
صرقلا و راتتسا  مدع  لامتحال  ۀّیعوضوملا ، ۀهبـشلا  ثیح  نم  طایتحالا  هدارم  ّنأ  رهاظلا  و  بابحتـسالا . اهرهاظ  ّنأبف  ۀّقثوملا :»  » نع اّمأ  و 

لهاجلا رّرقی  ّهنأل ال  مالّـسلا  هیلع  مامالا  بصنم  نع  ةدـیعب  ۀـّیمکحلا  ۀهبـشلا  یف  طایتحالا  ةدارإ  ّنأل  اهیلع ، ةراـمأ  ۀـعفترملا  ةرمحلا  نوک 
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ةدعاق موصلاب و  لاغتشالا  لیللا و  مدع  باحصتسا  یضتقم  ّهنأل  بجاو ، راتتسالا  یف  ّکشلا  عم  راظتنالا  ّنأ  بیر  و ال  هلهج . یلع  مکحلاب 
ةءارب یف  ّكاش  ّلک  یلإ  هنم  يّدعتی  و  ةالـصلا ، موصلا و  نع  هتّمذ  ةءارب  یف  ّكاشلا  وه  ۀـطئاحلاب  ذـخألاب  بطاخملاف  ةالـصلاب . لاغتـشالا 

قاّفتاب طایتحالا  هیلع  بجی  فیلکتلا ال  نّقیت  مدـع  عم  ّیجراخلا  عوضوملا  یف  ّكاشلا  ّنأل  ّكاشلا ، قلطم  ال  اـنیقی ، هیلع  بجی  اّـمع  هتّمذ 
. ۀّیقرشملا ةرمحلا  ریغ  ةرمحلا  نوک  بورغلا و  یف  صرقلا  راتتسا  ۀیافکب  لوقلا  ریدقت  یلع  هّلک  اذه  و  اضیأ . نیّیرابخألا  نم 
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: همجرت

فّقوت رب  هّلاد  رابخا  موس  هتسد  زا  خیش  خساپ 

: هحیحص زا  خساپ  اما  - 1
ياهعقاو نامه  ای  اذـه ،) لثمب  : ) ینعی مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هیلاراشم  هکنوچ  تسا ، فّقوت  بوجو  رب  تاـیاور  نیا  تلـالد  مدـع  هب 

. تسا هداد  رارق  شسرپ  دروم  لئاس  هک  هدوب  نآ  مکح  ای  و  دیص ، هثداح  ینعی : هدرک ، لاؤس  لئاس  هک  تسا 
نّقیتم کیره  رب  هرافک  فصن  بوجو  هک  انعم  نیا  هب  میهد ، رارق  فیلکت  رد  ّکش  لیبق  زا  ار  هحیحـص  دروم  رگا  لّوا : ضرف  رب  انب  فلا :
رثـکا لـقا و  ناـیم  دّدرم  هک  تسا  نید  ءادا  بوجو  لـیبق  زا  ضرف ، نیا  رد  لاؤس  دروم  تسا  اـهنآ  رب  رگید  فصن  موزل  رد  کـش  هدوب و 

. تسا دایز  امک و  نایم  دّدرم  هک  تسا  هدش  توف  ياهزامن  ءاضق  لثم  ای  تسا و 
هّیبوجو ههبـش  بیترت  نیدـب  هدوب و  بوجو  رد  کش  هک  ارچ  تسین ، مزال  طایتحا  نییلوصا  نیدـهتجم و  قاـفتا  هب  دراوم  زا  خنـس  نیا  رد 

. تسا
نآ ریغ  ای  هحیحـص و  نیا  هطـساو  هب  تسا  تباـث  نآ  رد  یفیلکت  ـالامجا  هک  یعـضاوم  ینعی : نآ  لاـثما  دراوم و  نیا  رد  هکنآ  ضرف  هب  و 

لحم رد  اریز  دشابیمن ، تیاور  دروم  لثم  نوتوت ) برش  نوچمه   ) هّیمیرحت ههبـش  ینعی : ام  نخـس  دروم  نکل  مینادب و  بجاو  ار  طایتحا 
. دشابیمن تباث  یفیلکت  الصا  مالک 

بوجو رثکا  بوجو  ضرف  هب  لقا  هکنیا  رطاخ  هب  میهد  رارق  هب  فّلکم  ینعی  فیلکت  ّقلعتم  رد  ّکش  لیبق  زا  ار  هحیحـص  دروم  رگا  و  ب :
لثم نیدهتجم  زا  یخرب  رظن  يأر و  طایتحا  بوجو  ضرف ) نیا  رد   ) هچرگا و  دشابیم ، زامن  رد  مالس  دوجو  ریظن  هکلب  درادن و  یّلقتـسم 

فیلکت لصا  هب  تبـسن  ثحب  لحم  رد  کش  اریز  تسین ، تیاور  دروم  لثم  هّیمیرحت ، هّیمکح  ههبـش  ینعی : هیف  نحن  ام  نکل  تساهیرابخا 
نینچ رد  و  تسا ، نتفرگارف  ندرک و  لاؤس  هطـساو  هب  هعقاو  مکح  مالعتـسا  رب  لئاس  ییاناوت  رگنایب )  ) تیاور رهاظ  هکنیا  رب  هوالع  تسا ،

. تسا مزال  هکلب  نسحتسم ، طایتحا  فقوت و  درادن و  دوجو  هلئسم  نتفرگارف  ات  طایتحا  بوجو  هب  لوق  زا  ياهقیاضم  چیه  يدروم 
رگا دوب ، نیمه  دیدرت  مود  ّقش  هچنانچ  دـشاب ، هعقاو  مکح  زا  لاؤس  اذـه ،)  ) هیلاراشم رگا  هک  دوشیم  نشور  دـش ، هداد  هک  یحرـش  زا  و 

زا باـنتجا  طاـیتحا  زا  دارم  رگا  و  درادـن ، ثحب ) دروم  ینعی :  ) هیف نحن  اـم  رد  یعفن  دـشاب ، نآ  هب  نداد  يوتف  مکح ، رد  طاـیتحا  زا  دارم 
. دشابیمن ثحب  دروم  رد  عفان  زاب  طایتحا  هب  ياوتف  زا  یّتح  دشاب ، ههبش  رد  نداد  يوتف  لصا 
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هقثوم زا  خیش  خساپ  اما  - 2

نیا رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  رهاظ  بسح  هب  و  تسا ، طایتحا )  ) بابحتسا رظتنت ،) نا  کل  يرا  هملک  هنیرق  هب   ) هّقثوم رهاظ  هک : تسا  نیا 
راتتسا مدع   ) نآ تمالع  نامسآ  يانهپ  اههوک و  يالاب  عفترم  یخرس  هک  یلاح  رد  دیـشروخ ، صرق  لماک  راتتـسا  مدع  لیلد  هب  ثیدح ،

ارچ تسا ، دیعب  مالّسلا  هیلع  ماما  بصنم  زا  هیمکح  تاهبـش  رد  طایتحا  رب ) روتـسد   ) اریز تسا ، هّیعوضوم  ههبـش  رد  طایتحا  تسا ) لماک 
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هک هدوب  ییاج  رد  ثیدـح  دروم  تفگ : ناوتیم  اذـل  و   ) دـیامرفیمن تیبثت  ریرقت و  یناداـن  لـهج و  رب  ار  مکح  هب  لـهاج  شترـضح  هک 
راظتنا طاـیتحا و )  ) يدروم نینچ  رد  دـیدرتالب  و  هدوبن ،) لـصاح  شیارب  بش  لوخد  هب  ملع  ینعی  هتـشاد ، کـش  صرق  راتتـسا  رد  لـئاس 

. تسا نیمه  امامت  زامن  هب  لاغتشا  هدعاق  هزور و  هب  ینیقی  لاغتشا  لیل و  مدع  باحصتسا  ياضتقم  اریز  تسا ، بجاو 
طایتحا و موزل  شمکح  هک  ، ) تسا زامن  هزور و  زا  شاهّمذ  تئارب  رد  هدننککش  نامه  طایتحا ، هب  بطاخم  فیرـش ،) ثیدـح  رد   ) سپ

كوکـشم نآ  زا  شتئارب  ینیقی و  فیلکت ، هب  شلاغتـشا  هک  یـسکره  هب  ثیدح  دروم  زا  مکح  نیا  سپـس  تسا ) لاغتـشا  هدعاق  تاعارم 
بجاو وا  رب  طاـیتحا  فیلکت ، هب  شملع  مدـع  اـب  یجراـخ  عوضوم  رد  ّكاـش  هکنآ  هچ  كاـش ، قلطم  هب  هن  دوشیم ، هداد  تیارـس  هدوـب 

. دنراد قافتا  مکح  نیا  رد  یلوصا  يرابخا و  تسین و 
( ثیدح  ) رد هرمح  زا  دارم  هکنیا  تسا و  بورغ  قّقحت )  ) رد صرق  راتتسا  تیافک  هب  لوق  رب  ینتبم  شمامت  دش ) اجنیدب  ات  هک   ) ریرقت نیا 

. دشاب هیبرغم  هرمح  ینعی  هیقرشم  هرمح  زا  ریغ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دیصلا ) ۀعقاو  سفن  اّما   ) ترابع زا  دارم  دییامرفب  ۀمدقم 
. تسا مکحلا  لوهجم  هک  یعوضوم  ره  هن  تسا و  هدوب  دیص  هعقاو  افرص  لاؤس  دروم  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ هحیحص  رد  طایتحا  موزل  رب  ّهلاد  لوصا  ّهلدا و 
مدع باحصتسا  زین  کش  فرظ  رد  لاح  تسا  لصاح  زور  هدشن و  لخاد  بش  هکنیا  رب  دوب  عطاق  کش  لوصح  زا  لبق  فّلکم  هکنیا  - 1

. دنادب ّرمتسم  ار  زور  لخد و  ریغ  ار  بش  هک  دنکیم  نیا  هب  مزلم  ار  يو  راهن  ءاقب  لیل و  لوخد 
غارف هب  نیقی  هدادـن و  ار  لاغـشا  نیا  باوج  دـیامن  راطفا  کش  نیح  رد  رگا  اذـل  تسا و  یعطق  ینیقی و  زور  هب  شاهّمذ  لاغتـشا  هکنیا  - 2

. دیامن ربص  طایتحا و  هک  تسا  یضتقم  هزور  هب  هّمذ  لاغتشا  هدعاق  سپ  دنکیمن . ادیپ  هّمذ 
لاغتـشا زا  شاهّمذ  هک  تسین  زرحم  وا  يارب  دنتـسیاب  برغم  زامن  هب  کـش ، ناـمز  رد  رگا  اذـل  و  تسا ، لوغـشم  اـعطق  زاـمن  هب  وا  هّمذ  - 3

. تسا یقاب  نانچمه  هکنیا  ای  هدش و  غراف  برغم  زامن  هب  یعطق 
، دوشیم لصاح  بش  لوخد  هب  ملع  راظتنا و  ربص و  هب  ینیقی  غارف  دیدرتالب  تسا و  ینیقی  غارف  یضتقم  ینیقی ، لاغتـشا  هدعاق  نوچ  لاح 

. تسا بجاو  راظتنا  طایتحا و  سپ 
؟ تسا طایتحا  هب  فّلکم  اعقاو  یسک  هچ  هحیحص  رد  طایتحا  موزل  ّهلدا  هب  هّجوت  اب 

هک ار  سکره  هدرک و  يّدعت  دروم  نیا  زا  ناوتیم  هتبلا  تسا ، یّکـش  یلامتحا و  نآ  زا  شغارف  یعطق و  فیلکت  هب  شلاغتـشا  هک  یـسک 
اما دشاب  هتـشاد  کش  زین  عوضوم  رد  روبزم ، کش  اب  نامزمه  هک  يدروم  رد  ول  و  دومن ، طایتحا  هب  فظوم  دشاب ، شاهّمذ  غارف  رد  کش 

ناوتیمن دـشاب ، هدـشن  هماقا  نآ  رد  طایتحا  موزل  رب  مه  ياّهلدا  دـشاب و  هدوبن  روکذـم  کش  لـیبق  زا  شکـش  هکنیا  ول  ار و  كاـش  قلطم 
. دومن شطایتحا  هب  فظوم 

. دننادیمن بجاو  ار  طایتحا  زین  اهیرابخا  دوخ  دیایب ) شیپ  تسا  نکمم  وحن  ود  هب  هک   ) هّیعوضوم ههبش  زا  لوا  مسق  رد  تفگ  دیاب  هکلب 
؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  لصاح 

هب هّمذ  لاغتـشا  هک  تسا  ییاـجنآ  يودـب و  ههبـش  ثحب  ّلـحم  تسا و  هّمذ  غارف  رد  کـش  رد  طاـیتحا  موزل  ثیدـح  دروـم  هک  تسا  نیا 
. دومن تابثا  نآ  رد  ار  طایتحا  بوجو  هدرک و  کّسمت  روبزم  ثیدح  هب  ناوتیمن  اذل  تسا و  كوکشم  لوهجم و  اسأر  فیلکت 

باب رد  کش  رد  نینیابتملا و  نیب  نارود  هب و  فّلکم  باب  رد  کش  و  فیلکت ، رد  کـش  باـب  رد  اـهیلوصا  يأر  رظن و  دـییامرفب  لاـح 
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؟ تسیچ یطابترا  یلالقتسا و  رثکا  لوا و  نینارود  هب  فّلکم 
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. تفرگ رارق  یسررب  دروم  اهنآ  ّهلدا  هک  دناهدش ، یتئارب  اعون  فیلکت  رد  کش  باب  رد  - 1
دهاوخ عقاو  یـسررب  دروم  دوخ  ياج  رد  اهنآ  ّهلدا  هک  دـناهدش ، یطایتحا  اعون  نینیاـبتملا  نیب  نارود  هب و  فّلکم  رد  کـش  باـب  رد  - 2

. دش
: دنیوگیم اعون  یلالقتسا ، رثکا  لقا و  نایم  هب  فّلکم  رد  کش  باب  رد  - 3

. دش دهاوخ  یسررب  زین  نیا  ّهلدا  هک  مینکیم  يراج  ار  تئارب  لصا  تسا ، كوکشم  هک  داز  ام  رد  بجاو و  تسا  نّقیتم  ردق  هک  ّلقا 
: دنیوگیم اعون  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نایم  نارود  رد  هب و  فّلکم  رد  کش  باب  رد  و  - 4

. دش دهاوخ  یسررب  زین  نیا  ّهلدا  هّتبلا  هک  تفرگ ، ار  رثکا  بناج  دیاب  هکلب  درکن ، افتکا  ّلقا  بناج  هب  هدرک و  طایتحا  دیاب 
؟ تسیچ روبزم  هحیحص  هب  خیش  خساپ  تشذگ  هک  یتامدقم  هب  هجوت  اب  لاح 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  اذه  هیلاراشم  رد  اذه ،)....  لثمب  متبصا  اذإ  : ) دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  هکنیا  دیامرفیم :
 ..... دیدش التبم  دشاب  دیص  هک  لمع  نیا  لثم  هب  هاگره  ینعی : دشاب ، تیاور  دروم  هک  دشاب  ياهعقاو  نامه  نآ ، هیلاراشم  هکنیا  - 1

نآ و لاثما  هعقاو و  نیا  مکح  زا  لاؤس  هب  دـینکیم  دروخرب  هکیماداـم  ینعی : دـشاب ، هعقاو  مکح  زا  لاؤس  ناـمه  نآ  هیلاراـشم  هکنیا  - 2
. تسا بجاو  امش  رب  طایتحا  سپ  دینادیمن ، ار  مکح 

؟ تسا رتکیدزن  ثیدح  رهاظ  هب  لامتحا  ود  زا  کیمادک 
. دنریگب رارق  یسررب  دروم  دیاب  دوریم و  لامتحا  ود  ره  نکل  و  مّود ، لامتحا 

؟ تسا فیلکت  لصا  رد  کش  لیبق  زا  تیاور  دروم  ایآ 
. دراد دوجو  نیقی  ملع و  هرافک  لصا  هب  اریز  ریخ ،

؟ تسا نینیابتملا  نیب  نارود  لیبق  زا  هحیحص  دروم  ایآ 
رثکا ّلقا و  لیبق  زا  ای  تفگ  دـیاب  ای  سپ  كوکـشم  نآرب  داز  ام  تسا و  نّقیتم  ردـق  زا  کیره  رب  هرافک  فصن  لاح  ّلک  یلع  نوچ  ریخ ،

. یطابترا رثکا  ّلقا و  لیبق  زا  ای  تسا و  یلالقتسا 
: لاح

كوکشم رگید  فصن  نکل  تسا و  بجاو  کیره  رب  ءازج  فصن  اعطق  میهد ، رارق  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  باب  زا  ار  تیاور  دروم  رگا  - 1
؟ هن ای  تسا ، بجاو  هک  مینادیمن  ینعی  تسا 

: تفگ دیاب  هچ  ریخا  دروم  رد 
: دیامرفیم
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زا هلئـسم  هک  ارچ  دنتـسین ، اـجنیا  رد  طاـیتحا  هب  لـئاق  زین  اـهيرابخا  یتح  دـشابیمن  بجاو  طاـیتحا  عاـمجالاب ، دراوم  هنوگنیا  رد  ـالوا :

. تسا هّیبوجو  تاهبش 
نحن ام  رد  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  دـشاب  بجاو  طایتحا  دراوم  هنوگنیا  رد  رگید ، ثیداحا  ای  روبزم و  هحیحـص  مکح  هب  هک  انمّلـس  ایناث :

هب ثیدـح  دروم  رد  اریز  ارچ ؟ تسا . قرافلا  عم  سایق  نوچ  دـشاب  بجاو  طایتحا  سأیلا ، صحفلا و  دـعب  زین  هّیمیرحت ،) ههبـش  ینعی   ) هیف
. تسا فیلکت  توبث  لصا  رد  کش  هیف . نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  تسا و  تباث  یفیلکت  ّلقا ، هب  تبسن  هچرگا  هلمجلایف ، تروص 

طاـیتحا زین  يودـب  کـش  دراوم  رد  هک  دراد  یلیلد  هچ  دـشاب ، بجاو  طاـیتحا  دراد  دوجو  فـیلکت  هلمجلایف  هک  يدراوـم  رد  رگا  سپ :
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. تسا قرافلا  عم  سایق  اذل  و  دشاب ، بجاو 
: مییوگیم دنتسه  یطایتحا  دروم  نیا  رد  ءاملع  اعون  هک  میهد  رارق  یطابترا  رثکا  ّلقا و  باب  زا  ار  تیاور  دروم  رگا  و  - 2

یلامجا ملع  فیلکت  لصا  هب  هک  یطابترا  رثکا  لقا و  دراوم  رد  رگا  هکنوچ  تسا ، هتفرگ  تروص  قرافلا  عم  سایق  کی  اجنیا  رد  مه  زاب 
؟ دشاب بجاو  طایتحا  زین  یمیرحت  فیلکت  لصا  رد  کش  دراوم  رد  هکنیا  رب  دراد  یلیلد  هچ  دشاب  بجاو  طایتحا  میراد 

مکیلعف دـندومرف : هکنوـچ  تسا  ماـما  زا  ملع  بلط  مالعتـسا و  زا  نکمتم  صخـش  هـک  تـسا  ییاـج  رد  ثیدـح  دروـم  دوـش  هـتفگ  رگا 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  اوملعت ، اولأست و  یّتح  طایتحالا 

. تسا نّکمت  مدع  دراوم  رد  ام  ثحب  دروم  هیف و  نحن  ام  یلو  هلب  مییوگیم :
دعب نّکمت و  مدـع  دراوـم  رد  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  هچ  دـشاب  بـجاو  طاـیتحا  مـلعلا ، بـلط  لاؤـس و  زا  نّـکمت  ماـقم  رد  رگا  مییوـگیم :

. دشاب بجاو  طایتحا  زین  سأیلا  صحفلا و 
. تسا هناگیب  میتسه  نآ  تابثا  ددص  رد  ام  هچنآ  زا  هحیحص  نیا  لّوا ، لامتحا  رب  انب  سپ :

؟ دشاب يرابخا  رظن  تبثم  دناوتیم  دشاب  مکح  زا  لاؤس  اذه ،)  ) هیلاراشم هک  مود  لامتحا  رب  انب  ثیدح  دروم 
؟ تسیچ دارم  طایتحالا ، مکیلعف  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هکنیا  میسرپیم 

اهیرابخا امـش  رظن  تبثم  نیا  مییوگیم : دـینادب ، دـینک و  لاؤس  هکنیا  ات  دـیهد  يوتف  يرهاـظ  طاـیتحا  بوجو  هب  هک  دـشاب  نیا  دارم  رگا 
: اریز ارچ ؟ تسین .

دراوم رد  هک  هیف  نحن  ام  رد  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  هچ  دشاب  مزال  طایتحا  هب  يوتف  تسا  تیاور  دروم  هک  مالعتـسا  زا  نّکمت  دراوم  رد  رگا 
. دشاب بجاو  زین  طایتحا  هب  ياوتف  تسا  نّکمت  مدع 

هن یعقاو و  مکح  هب  هن  دیهدن ، يوتف  هدرک و  فقوت  ینعی : دینک ، طایتحا  هک  دشاب  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  رگا  و 
276 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

صحف و دراوم  رد  هک  دوشیمن  نآ  لیلد  دشاب  ثیدح  دروم  هک  مالعتـسا  زا  نّکمت  دراوم  رد  فقوت  بوجو  مییوگیم : يرهاظ  مکح  هب 
. دشاب بجاو  فّقوت  طایتحا و  تسا ، هیف  نحن  ام  هک  زین  نّکمت  مدع  سأی و 

. تسین يرابخا  رظن  تبثم  تسا و  یبنجا  ام  ثحب  دروم  زا  روکذم  ثیدح  سپ :
؟ تسیچ حاّضو  نب  هّللا  دبع  هّقثوم  رد  يوقالا ) یلع   ) ترابع زا  دارم 

نیا هربـخ  ناـیوار  نف و  لـها  زا  یتعاـمج  هک  ارچ  تسا  هقثوم  روبزم  ثیدـح  هک  تسا  نیا  يوقا  ینعی  تسا  هقثوم  هب  رظاـن  روبزم  هملک 
. دناهدومن قیثوت  ار  ثیدح 

؟ تسیچ اعافترا )...  لیللا  دیزی  و   ) ترابع زا  دارم 
. تسا هدرک  بورغ  قفا  زا  ییانشور  هدمآ و  الاب  قفا  زا  بش  هک  تسا  نیا  يانعم  هب 

؟ تسیچ مکحلا )...  طانم  نایب   ) ترابع رد  مکح )  ) و طانم )  ) زا دارم 
. تسا راظتنا  موزل  مکح )  ) زا دارم  تسا و  ّتلع  طانم )  ) زا دارم 

؟ تسیچ اقلطم )...  طایتحالا  موزل   ) ترابع زا  دارم 
هچ لاؤس و  دروم  رد  هچ  درک ، طایتحا  نید  رد  دیاب  ههبـش  قلطم  رد  سپ  دـهدیم  مکح  رد  میمعت  ّتلع  هکنیا  ياضتقم  هب  هک : تسا  نیا 

؟ ارچ نآ . ریغ  رد 
. دندومن یفرعم  نید  رد  طایتحا  بوجو  ار ، ربص  موزل  ّتلع  طانم و  مالّسلا  هیلع  ماما  دش  هتفگ  هک  هنوگنآ  اریز 

. تسا يراج  ههبش  لهج و  دروم  مامت  رد  هکلب  هتشادن و  لاؤس  دروم  هب  صاصتخا  نآ  موزل  نیاربانب 
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؟ تسا رّوصتم  قفا  رد  هرمح  عون  دنچ  دییامرفب  الامجا  حاّضو  نبا  هّقثوم  هب  خیش  خساپ  زا  لبق 
: عون راهچ 

. تسا حبص  تلیضف  تقو  رخآ  هک  دوشیم  رهاظ  قفا  رد  سمش  عولط  زا  لبق  قرشم و  هیحان  رد  هک  تسا  یخرس  نآ  و  هیقرشم ، هرمح  - 
يالاب هب  ات  هدمآ  الاب  هتفرهتفر  دوشیم ، نایامن  قفا  رد  قرشم و  فرط  رد  سمش  بورغ  زا  سپ  هک  تسا  یخرس  نآ  هّیقرشم و  هرمح  - 2

ات باتفآ  بورغ  يادتبا  زا  هرمح  نیا  ینامز  رادقم  دباییم  لاوز  هدش ، هدنکارپ  نهپ و  نامسآ  هحفـص  رد  سپـس  دسریم ، رازگزامن  رس 
. تسا راطفا  زامن و  تقو  لوخد  یعرش ، برغم  رد  رایعم  رما  نیا  دشابیم ، هقیقد  ادودح 18  لاوز  تلاح  نیا 

ود و هرامـش  هّیقرـشم  هرمح  نآ  نایم  تسا  دّدرم  نکل  دوشیم ، ادیپ  قفا  رد  باتفآ  بورغ  ماگنه  قرـشم ، هیحان  رد  هک  هّیبرغم ، هرمح  - 3
هدرکن ادـیپ  لماک  راتتـسا  صرق  هک  تسا  ینامز  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  قرـشم  فرط  ياههوک  رب  دیـشروخ  شبات  زا  هک  ياهرمح  نایم 

. تسا
هتفرهتفر تسا  رمحا  قفش  نآ  مان  دوشیم و  نایامن  قفا  رد  برغم  بناج  رد  هک  ياهّیبرغم  هرمح  - 4
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. دننکیم ریبعت  رغصا  قفش  هب  نآ  زا  هک  دسریم  هرفص  هب  ات  دوریم 

؟ تسیچ یفرع  بورغ  قوف ، بلاطم  ظفح  اب 
. قرشم فرط  ياههوک  نوچمه  اهیدنلب  يالاب  زا  نآ  عاعش  اب  هارمه  تسا  دیشروخ  صرق  راتتسا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  امنا 
لصاح سمـش  صرق  راتتـسا  هب  یفرع  بورغ  لثم  ایآ  تسا ، هزور  راطفا  زامن و  رد  لوخد  زّوجم  هک  یعرـش  بورغ  نآ  هک  تسا  نیا  رد 

؟ دراد ریخأت  هقیقد  ابیرقت 18  هک  دوشیم  لصاح  هّیقرشم  هرمح  لاوز  هب  ای  دوشیم و 
؟ تسیچ روبزم  لاؤس  نوماریپ  تارظن 

. دننادیم دیشروخ  لماک  راتتسا  هب  ار  یعرش  بورغ  هّللا ، همحر  قودص  خیش  لثم  هعیش  نیمّدقتم  زا  یخرب  تنس و  لها  مومع  - 1
. دننادیم هّیقرشم  هرمح  نتفر  باهذ و  هب  ار  یعرش  بورغ  اعون  هیماما  زا  نیرخأتم  - 2

؟ تسیچ دننادیم ، دیشروخ  لماک  راتتسا  هب  ار  یعرش  بورغ  هک  لّوا  يانبم  رب  روبزم  هّقثوم  هب  خیش  خساپ 
. دراد بابحتسا  رد  روهظ  مالّسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  رظتنت )...  نا  کل  يرا   ) ترابع هک : تسا  نیا 

رگا هکنآ  لاح  ینک و  ربص  هک  تسوت  عفن  هب  ای  تسوت و  تحلـصم  دومرف  هکلب  راظتنالا ، بجی  دومرفن  اـی  رظتنا و  دومرفن : ماـما  هکنوچ 
. ددرگیم بابحتسا  رب  لمح  دوش ، هدید  هک  اجره  اهریبعت  زا  هنوگنیا  اذل  و  دشیم ، مالعا  هناعطاق  دوب ، بجاو  هلئسم 

278 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ناک نإ  طایتحالاب و  ذئنیح  هلیلعت  و  برغملا ، قّقحت  یف  اهلاوز  نم  ّدـب  یّتلا ال  ۀّیقرـشملا  ةرمحلا  ةرمحلا  نم  داری  نأ  ادـیعب  لمتحی  و  نتم :

ریخأتلا یف  هجولا  ّنأ  ماهیإل  ۀّیقتلا ، لجأل  ریبعتلا  نم  وحنلا  اذه  نوکی  نأ  نّکمی  ّهنأ  ّالا  یفخی ، امک ال  مالّسلا  هیلع  مامإلا  بصنم  نع  ادیعب 
يرأ  » مالّـسلا هیلع  هلوق  ّنأ  امک  راتتـسالا ، قّقحت  عم  لخدـی  برغملا ال  ّنأ  ـال  همدـع ، لاـمتحا  لاوز  صرقلا و  راتتـساب  مزجلا  لوصح  وه 
یلع ّالإ  ّلدی  طایتحالاب ال  مکحلا  هیجوتف  ذئنیح  و  ۀّیقتلا ، ۀهج  نم  ریخأتلا  بوجو  عم  هب  ریبعتلا  ّلعلف  بابحتسالا ، ۀحئار  هنم  ّمشتـسی  کل »

. هناحجر
: همجرت

تیاور يانعم  رد  رگید  یلامتحا 
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نآ و لاوز  زا  میراـچان  بورغ  قّـقحت  رد  هک  تسا  ياهّیقرـشم  هرمح  هرمح ، زا  دارم  هک  دوـشیم  هداد  ثیدـح  رد  يرگید  دـیعب  لاـمتحا 
لاحنیعرد نکل  تسا ، دـیعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  بصنم  زا  هچرگا  درک . طایتحا  دـیاب  دـندومرف  هّیمکح  ههبـش  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا 

. دشاب هّیقت  رطاخ  هب  ترضح  بناج  زا  ریبعت  نیا  دراد  ناکما 
ناهنپ هب  مزج  لوصح  ریخأـت ، رد  هجو  هک  دـیایب  ماـع )  ) نیفلاـخم مّهوت  هب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  راـظتنا  موزل  طاـیتحا و  هب  مکح  ینعی :

هک مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  هکنانچ  دوشیمن  لخاد  راتتـسا  قّقحت  اـب  برغم  هکنیا  هن  دـشابیم ، نآ  مدـع  لاـمتحا  لاوز  صرق و  ندـش 
. دیآیم بابحتسا  يوب  کل ) يرا  : ) دناهدومرف

رد طایتحا  هب  مکح  یعقوم  نینچ  رد  دـشاب و  هّیقت  تهج  زا  هدوب  بجاو  لاؤس  دروم  رد  ریخأـت  هکنیا  اـب  تراـبع  نیا  هب  ریبعت  دـیاش  سپ :
. بوجو رب  هن  دنکیم و  ناحجر  رب  تلالد  افرص  تیاور 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) داری ....  نا  ادیعب  لمتحی  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
. دوش بوجو  رب  لمح  ندیشک  راظتنا  ینعی : روکذم  ترابع  دیاب  هک  میراد  هنیرق  روبزم  هّقثوم  صوصخ  رد  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ اعّدا  دروم  هنیرق 
(. کنیدل ۀطئاحلاب  ذخأت  و   ) هک تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  مالک  زارف  نیا 

؟ تسا رّوصتم  ههبش  عون  دنچ  اجنیا  رد  دییامرفب  ۀمدقم 
: عون ود 

هب یلو  دوشیم  لصاح  دیشروخ  راتتسا  دّرجم  هب  یعرـش  بورغ  هک  هتـسنادیم  لئاس  ینعی : دشاب . هدوب  عوضوم  هیحان  زا  ههبـش  هکنیا  - 1
ایآ دنادب  دهاوخیم  هک  تساجنیا  رد  لاح  و  تسا ، هدومن  کش  نآ  راتتسا  رد  دیـشروخ  وا و  نایم  ربا و ...  ای  هوک و  ندش  لئاح  هطـساو 

؟ دیامن مادقا  ای  دنامب و  رظتنم 
ای دوشیم و  لصاح  قفا  زا  سمش  راتتسا  هب  یعرش  بورغ  ایآ  هک  تسا  هدوب  دّدرم  لئاس  ینعی  دشاب . هدوب  مکح  هیحان  زا  ههبش  هکنیا  - 2

. دشاب هدوب  مکح  زا  شلاؤس  اذل  و  هّیقرشم ، هرمح  باهذ  هب 
؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  رظن 

هن دشاب و  هّیعوضوم  ههبـش  رد  طایتحا  دارم  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  کنیدل ، ۀطئاحلاب  ذـخأت  هک : مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  هک  تسا  نیا 
؟ ارچ هیمکح . ههبش 

دیاـمرفب هکنیا  هن  دـیامرفب ، ناـیب  ار  یعقاو  مکح  دـیامن و  ههبـش  عفر  هک  دوـب  مزـال  ماـما  رب  تشاد  مکح  رد  ههبـش  هدـننکلاؤس  رگا  اریز 
. تسا هّیعوضوم  ههبش  سپ  درادب . هگن  یقاب  تلاهج  رد  ار  وا  نک و  طایتحا 

؟ تسیچ تسا ، بجاو  ههبش  نیا  رد  طایتحا  هکنیا  رب  خیش  لیلد  لاح 
: هک تسا  نیا 

. تسا نایرج  لباق  ود  ره  هک  موص  هب  لاغتشا  باحصتسا  لیل و  مدع  باحصتسا  - 1
. ینک لصاح  تقو  لوخد  هب  نیقی  ات  ینک  ربص  دیاب  نیاربانب  دبلطیم  هّینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  دیوگیم : مه  لاغتشا  هدعاق  - 2

. دشاب يزجم  تاهزور  تسرد و  تزامن  هجیتن : رد 
؟ تسیچ روکذم  بلاطم  لصاح 
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. دراد کش  نآ  زا  تئارب  رد  نکل  دراد و  هّمذ  لاغتشا  هب  نیقی  هک  تسا  یناسنا  طایتحا ، هب  ذخا  باطخ  نیا  هب  بطاخم  هک  تسا  نیا 
280 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

طاـیتحا هروکذـم ، تاباحـصتسا  مکح ، هب  دراد  غارف  رد  کـش  هّمذ و  لاغتـشا  هب  ملع  هک  نینچنیا  هّیعوـضوم  تاهبـش  رد  رگا  لاـح : - 1
؟ دشاب بجاو  طایتحا  زین  فیلکت  رد  کش  رد  ول  و  هّیعوضوم ، تاهبش  قلطم  رد  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  هچ  دشاب ، بجاو 

. دناطایتحا بوجو  مدع  هب  لئاق  یتاهبش  نینچ  رد  قافتالاب  یلوصا  يرابخا و  یفرط  زا  - 2
. درادن هیف  نحن  ام  هب  یطبر  هّقثوم  نیا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ دنادیم  هیقرشم  هرمح  باهذ  هب  ار  یعرش  بورغ  هک  مود  يانبم  رب  روبزم  هّقثوم  هب  خیش  خساپ 
مالّـسلا هیلع  ماـما  هک  دوب  رتهب  اذـل  دوش و  لـئاز  دـیاب  هّیقرـشم  هرمح  تسا و  هّیقرـشم  هرمح  لـئاس  لاؤس  رد  هرمح  زا  دارم  هک : تسا  نیا 

. نک طایتحا  دیامرفب ، هکنیا  هن  رظتنا  دیامرفب :
. دشاب یعقاو  مکح  ساسا  رب  دیاب  زین  باوج  تسا و  هّیمکح  ههبش  زا  لاؤس  هک  ارچ  تسین ، راگزاس  تماما  بصنم  اب  باوج  نیا  هّتبلا 

؟ ارچ تسا ، هدش  هّیقت  رب  لمح  تسا و  هّیقت  ماقم  رد  کنیدل و ...  ۀطئاحلاب  ذخأت  رظتنت و  نا  کل  يرا  تاریبعت  مییوگیم : یهتنم 
دومرف ار  یمالک  هّیقت ، طیارش  رد  هکلب  رظتنا ، دومرفن : امیقتسم  ماما  اذل  دننادیم و  رایعم  یعرش  بورغ  رد  ار  راتتـسا  ّتنـس  لها  هکنوچ 

. دشابیم مهوم  هک 
دارم هکنآ  لاح  و  تسا ، دیشروخ  صرق  هب  عطق  لوصح  يارب  ریخأت  ترضح  دارم  هک  دزادنایم  مهو  هب  تروص  نیدب  ار  نیفلاخم  ینعی :

. دشابیم زیاج  زین  زامن  ندناوخ  رتدوز  تسا و  بحتسم  هّیقت  ماقم  رد  هناهب : نیا  هب  نتخادنا  ریخأت  هب  سپ  تسا  هدوبن  نیا 
بابحتـسا رب  لمح  زین  ار  طایتحا  نآ  نک . طایتحا  هب  دـندومرف  لّلعم  ار  نآ  ماـما  هک  دـعب  دـش ، یّبحتـسم  اـجنیا  رد  مکح  یتقو  هجیتن : رد 

. بحتسم ّبحتسملا ، ۀلع  هک  ارچ  مینکیم ،
. دروخیمن يرابخا  درد  هب  دوشیمن و  طایتحا  بوجو  تبثم  زین  انبم  نیا  رب  روبزم  ثیدح  اذل  و 

281 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
اـقلطم و ۀـّیعوضوملا  ۀهبـشلا  یه  و  ۀهبـشلا ، دراوم  رثکأ  جارخإ  موزلل  بوجولا ، یلع  اـهتلالد  مدـعبف  یلاـمألا  ۀـیاور  نع  اـّمأ  و  - 1 نتم :

بلطلا یلع  وأ  داـشرإلا  یلع  لـمحتف  طاـیتحالا ، بوجو  دراوـم  جارخـإل  مزلتـسم  اـضیأ  بابحتـسالا  یلع  لـمحلا  و  ۀـّیبوجولا ، ۀـّیمکحلا 
. بدنلا بوجولا و  نیب  كرتشملا 

ۀحلـصملا بسحب  همدـع  ّيداـشرإلا و  بلطلا  دّـکأت  ّنـأل  رخآ ، ضعب  یف  هموزل  مدـع  دراوملا و  ضعب  یف  هموزل  یفاـنی  ـالف  ذـئنیح  و  - 2
بتارم بسحب  هاضر  مدـع  هکرتب و  دـشرملا  ءاضر  فلتخیف  ةّرـضملا ، لامتحا  دراوم  نع  زارتحالا  وه  طایتحالا  ّنأل  لعفلا ، یف  ةدوجوملا 

. اذه تابودنملا ، لعف  تابجاولا و  لعف  نیب  كرتشملا  داشرإلل  هلوسر  هّللا و  ۀعاطإ  یف  ةدراولا  رماوألا  یف  رمألا  ّنأ  ام  ةّرضملا ،
بتارم یلعأ  ناـیب  هنم  دوـصقملا  ّنـأل  ّیمازلـإلا ، ریغلا  بلطلا  صوـصخل  طاـیتحالاب  روکذـملا  رمـألا  ّنأ  رظنلا  قـیقد  هیـضتقی  يذـّلا  و  - 3

. بجاولا رادقملا  هبتارم و ال  عیمج  طایتحالا ال 
ۀلزنمب هلعجل  فانم  هّلک  اذه  ّنأل  صخشلا ، ۀّیـشم  یلإ  ضیوفتلا  ةرثکلا و  ۀّلقلا و  ثیح  نم  میمعتلا  سیل  تئـش » امب   » هلوق نم  دارملا  و  - 4

ّهنأل نیدـلا ، یلا  ۀبـسنلاب  نسحتـسی  طایتحالا ال  نم  ۀـبترم  انه  سیل  و  اهّلحم ، یف  یهف  اهتئـش  طایتحالا  نم  ۀـبترم  ّيأ  ّنأ  دارملا  لب  خـألا ،
، لاجرلا نم  خألا  ادع  ام  لاملاک و  طایتحالا ، بتارم  ضعب  اهیف  نسحتـسی  رومالا ال  رئاس  ۀـلزنمب  سیل  و  کلذـک ، وه  يذـّلا  خألا  ۀـلزنمب 

[. 120 (] ُْمتْعَطَتْسا اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف   ) یلاعت هلوق  ۀلزنمب  وهف 
. عیمجلا یف  دنسلا  فعض  عم  ۀمّدقتملا  رابخألا  رئاس  نع  باوجلا  رهظی  انرکذ  اّمم  و  - 5

282 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: همجرت

یلاما رد  یناث  دیفم  تیاور  زا  خیش  خساپ 

ماـمت ینعی : ههبـش  دراوم  رتـشیب  جارخا  طاـیتحا ، بوجو  رب  شتلـالد  زا   ) هک ارچ  تسا ، طاـیتحا  بوجو  هب  تیاور ) نیا   ) تلـالد مدـع  هب 
مزلتـسم زین  بابحتـسا  رب  تیاور )  ) نآ لمح  و  دـیآیم . مزال  تیاور  نیا  تحت  زا  هّیبوجو  هّیمکح  ههبـش  دراوم  همه  هّیعوضوم و  تاهبش 

بوجو و ناـیم  كرتشم  هک  بلط  لـصا  رب  اـی  داـشرا و  رب  ریزگاـن  ثیدـح  سپ  تسا  بجاو  اـهنآ  رد  طاـیتحا  هک  تسا  يدراوم  جورخ 
. دوشیم لمح  تسا  بابحتسا 

بلط دـیکأت  هک  اریز  رگید ، یخرب  رد  شبوجو  مدـع  اـب  هن  هتـشاد و  یفاـنت  دراوم  یخرب  رد  طاـیتحا  بوجو  اـب  هن  تروـص  نیا  رد  و  - 2
شالت روبزم  بلط  رد  دـشاب  رتشیب  تحلـصم  هچره  ینعی : دراد . دوجو  لعف  رد  هک  تسا  یتحلـصم  ظاحل  هب  نآ  دـیکأت  مدـع  يداـشرا و 

: ینعی طایتحا  اساسا  هک  ارچ  دریذپیم ، تروص  يرتشیب 
ياضر ارهق  دنـشابیم ، توافتم  فلتخم و  رگیدـکی  اب  ررـض  بتارم  نوچ  هک  تسا  حـضاورپ  و  ررـض ، لاـمتحا  دراوم  زا  زیهرپ  زارتحا و 

ادـخ و تعاطا  باب  رد  هک  يرماوا  رد  رما  هچنانچ  تسا ، نوگرگد  تواـفتم و  نآ  هب  تبـسن  شتیاـضر  مدـع  طاـیتحا و  كرت  هب  دـشرم 
. تاّبحتسم ماجنا  تابجاو و  لعف  نایم  تسا  كرتشم  نآ  هدوب و  داشرا  يارب  الک  هدش  دراو  شیمارگ  لوسر 

فیرش ثیدح  يانعم  رد  خیش  لمأت 

لـصا ای  داشرا  يارب  هن  و   ) تسا یمازلا  ریغ  بلط  صوصخ  يارب  طتحاف )  ) روکذم رما  هک : تسا  نیا  تسا  قیقد  رظن  ياضتقم  هچنآ  و  - 3
. بولطم بجاو  رادقم  هن  و  یبابحتسا ) هچ  یباجیا و  هچ  ، ) نآ عیمج  هن  تسا و  طایتحا  بتارم  العا  نایب  نآ  زا  دارم  اریز  بلط ،)

دایز و هچ  مک و  هچ  ینک  طایتحا  یناوتیم  یهاوخب  هک  ردق  ره  تسا  وت  اب  رایتخا  هک  تسین  نیا  تئش ) امب   ) هک شلوق  نیا  زا  دارم  و  - 4
زا ياهبترم  ره  هک : تسا  نیا  دارم  هکلب  دراد ، یفانت  ردارب  هلزنم  هب  نید  لعج  اب  انعم )  ) نیا اریز  دـشابیم ، وت  دوخ  هب  لوکوم  طاـیتحا  رما 

هتـشادن نسح  هک  درادـن  دوجو  طاـیتحا  زا  ياهبترم  نید  رد  الـصا  تسین و  درومیب  هدوب و  شّلحم  رد  دوـش  ماـجنا  نید  رد  هک  طاـیتحا 
زا یخرب  اهنآ  رد  هک  تسین  روما  ریاس  لثم  دراد و  ياج  دوش  تاعارم  ناسحا و  شّقح  رد  هچره  هک  تسا  ردارب  هلزنم  هب  نید  اریز  دشاب ،

. رگید دارفا  زا  ردارب  ریغ  لام و  لثم  دشاب  هتشادن  ینسح  طایتحا  بتارم  لحارم و 
خـساپ میتفگ  یلاما  تیاور  زا  خساپ  رد  هچنآ  زا  و  ُْمتْعَطَتْـسا ) اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف   ) هفیرـش هیآ  دننام  نومـضم  ثیح  زا  فیرـش  ثیدـح  نیاربانب 

دومن و رما  بدن  بوجو و  نایم  كرتشم  ردق  رب  ار  فقوت  طایتحا و  هب  رما  ناوتیم  اهنآ  مامت  رد  ینعی  دوشیم  نشور  هتشذگ  رابخا  هّیقب 
. تسا دانتسا  لباق  ریغ  فیعض و  اهنآ  یگمه  دنس  هکنیا  رب  هوالع  دومن  لمح  داشرا  رب  ار  نآ  ای 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یلاما  رد  یناث  دیفم  تیاور  هصالخ 
طتحا هملک  رد  دـهاش  لحم  تئـش ) امب  کنیدـل  طتحاف  کنید  كوخا  : ) دومرف دایز  نب  لیمک  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  نیا 

: مییوگیم هک  تسا 
. تسا هدومن  نید  رد  طایتحا  هب  رما  ماما 

. دراد بوجو  رد  روهظ  رما 
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. يرابخالا بولطم  وه  اذه  و  تسا ، مزال  نید  رما  رد  طایتحا  سپ :
؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  زا  خیش  لّوا  خساپ  لصاح 

. درادن نید  رد  طایتحا  موزل  رب  تلالد  دنکیمن و  تباث  ار  امش  ياعّدا  روبزم  ثیدح  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ روکذم  خساپ  زا  خیش  دارم 

: زیچ راهچ  نایم  تسا  رئاد  رما  روبزم  ثیدح  رد  هک : تسا  نیا 
. مینک لمح  تسا ) يرابخا  ياعّدم  هک   ) ههبش دراوم  مامت  رد  طایتحا  بوجو  رب  ار  ثیدح  هکنیا  - 1

. تسا ههبش  دراوم  مامت  رد  طایتحا  بابحتسا  ثیدح ، زا  دارم  میوش  مزتلم  هکنیا  - 2
. مینک لمح  یفرع ) يداع و  ناحجر  ینعی :  ) يداشرا بلط  قلطم  رب  ار  ثیدح  رد  طتحا  رما  - 3

رما رگید : تراـبع  هب  مینک و  لـمح  تسا  بابحتـسا  بوجو و  ناـیم  كرتشم  هک  یعرـش  ناـحجر  درجم  بلط و  لـصا  رب  ار  ثیدـح  - 4
كرتشم يولوم  بلط  هکلب  یبوجو ، يولوم  بلط  هن  نکل  مییامن ، لمح  تسا  يراـبخا  بولطم  هک  يولوم  بلط  رب  ار  ثیدـح  رد  طـتحا 

. دریگب تروص  هیجراخ  نئارق  طسوت  هب  بابحتسا  ای  بوجو و  صوصخ  ندرک  هدارا  بابحتسا و  بوجو و  نایم 
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  لّوا  لامتحا  لاکشا 

: اریز تسا  حیبق  يرما  رثکا  صیصخت  تسا و  رثکا  صیصخت  مزلتسم  هک : تسا  نیا 
هّیبوجو هچ  هّیعوضوم ، تاهبـش  رد  عامجالاب  هک  ارچ  دناجراخ ، طایتحا ) بوجو   ) مکح نیا  تحت  زا  اقلطم  هّیعوضوم  تاهبـش  دراوم  - 1

. تسین بجاو  طایتحا  هّیمیرحت ، هچ  و 
بجاو طاـیتحا  عاـمجالاب  زین  اـجنیا  رد  هک  ارچ  دـناجراخ ، طاـیتحا ) بوجو   ) مومع نیا  تحت  زا  زین  هیبوجو  هّیمکح  تاهبـش  دراوـم  - 2

. تسین
. دنامیم یقاب  مومع  نیا  تحت  رد  سأیلا  صحفلا و  لبق  یمیرحت  يودب  کش  دراوم  یلامجا و  ملع  دراوم  اهنت  نیاربانب 

. میکحلا نم  ردصی  تسا و ال  حیبق  يرما  هک  تسا ، رثکا  صیصخت  مزلتسم  لّوا  لامتحا  هجیتن : رد 
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؟ تسیچ خیش  رظن  زا  مّود  لامتحا  لاکشا 
: اریز تسا ، ریثک  صیصخت  مزلتسم  هک : تسا  نیا  نآ  لاکشا  تساهيرابخا و  ررض  هب  روبزم  لامتحا  هک : تسا  نیا 

جراـخ ههبـش ،) دراوم  ماـمت  رد  طاـیتحا  بابحتـسا   ) مومع نآ  تحت  زا  هب  فّلکم  رد  کـش  فـیلکت و  لـصا  هب  یلاـمجا  ملع  دراوـم  - 1
. تسا بجاو  طایتحا  اجنیا  رد  عامجالاب  هکنآ  هچ  دوشیم 

زین نییلوصا  هک  ارچ  دوشیم ، جراخ  نآ  تحت  زا  عامجالاب  هیبوجو  هچ  هّیمیرحت و  رد  هچ  سأیلا  صحفلا و  لـبق  يودـب  کـش  دراوم  - 2
. تسا حیبق  يرما  هک  دیآیم  مزال  ریثک  صیصخت  نیاربانب  درک  طایتحا  ياب  دراوم  نیا  رد  دنیوگیم ،

؟ تسیچ روکذم  لامتحا  ود  رد  بلطم  لصاح 
زا یماع  نینچ  دنتـسه و  یّلک  هطباض  نایب  ماقم  رد  هکنوچ  دنـشابیمن ، صیـصخت  لباق  تاقالطا  تاـمومع و  زا  هنوگنیا  هک : تسا  نیا 

. دراد ءابا  صیصخت 
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  رد  مّوس  لامتحا  هب  عجار  خیش  رظن 

: دیوگیم
داشرا رب  لمح  هک  یتقو  دنکیم ، كاردا  ار  نآ  لقع  عراش  رم  زا  رظنعطق  اب  ینعی : تسا . هّیلقع  تاّلقتسم  زا  زین  طایتحا  رماوا  دراوم  نوچ 

: هکنیا اب  درادن  یتافانم  كارتشا  نیا  دوش ، كرتشم 
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مینک زارحا  جراـخ  زا  هک  تسا  يدراوم  رد  نیا  دوش و  بوجو  صوصخ  رب  لـمح  هیلقع  هّیجراـخ  تئارق  کـمک  هب  دراوم  یخرب  رد  - 1
. صحفلا لبق  يودب  کش  ای  یلامجا و  ملع  دراوم  لثم : دراد  دوجو  باقع  لامتحا  هبتشم  نیا  باکترا  رد  هک 

باکترا هک  مینک  زارحا  هک  تسا  يدراوم  رد  نیا  دوش و  بابحتـسا  ناحجر و  رب  لمح  هّیلقع  نئارق  کـمک  هب  زین  دراوم  یخرب  رد  و  - 2
تاهبـش دراوم  لثم : دراد  ناحجر  نآ  زا  بانتجا  هک  دوریم  يرگید  ررـض  لامتحا  رثکا  دـح  هکلب  درادـن ، دوجو  باقع  لاـمتحا  هبتـشم 

. عامجالاب هیبوجو  هّیعوضوم و 
مدع هب  نایبالب  باقع  حـبق  نوناق  اب  هکلب  تسین ، تایناخد  لامعتـسا  باکترا  رد  باقع  لامتحا  نوچ  تسا ، لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  لاح 

. درادن عفد  بوجو  هک  مه  رگید  ررض  لامتحا  میراد و  عطق  نآ 
؟ دیهد حیضوت  هدز  لاثم  خیش  نایب  ریظنت  رد 

؟ ارچ دوشیم . لمح  يداشرا  بلط  رب  لوسّرلا  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا  لثم  هدش  دراو  لوسر  ادخ و  تعاطا  باب  رد  هک  يرما  لثملا : یف 
: هکنیا هب  افاضم  تسا ، هّیلقع  تاّلقتسم  زا  تیصعم  تعاطا و  باب  اریز 
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مه تابحتـسم  لماش  هکلب  دوش ، یبوجو  داـشرا  رب  لـمح  هکنیا  اـت  هکرتب ، یلوملا  یـضری  ـال  هک  تسین  بجاو  هب  رـصحنم  ادـخ  تعاـطا 

. دشابیمن دّکؤم  بلط  اجنیا  رد  هک  دوشیم 
زا تعاطا  رد  هک  يرماوا  رگید : ترابع  هب  دریگب . رب  رد  ار  ود  ره  تابحتـسم  مه  تابجاو و  مه  ات  دوشیم  كرتشم  داـشرا  رب  لـمح  اذـل 

. یبابحتسا هچ  یباجیا و  رماوا  هچ  دنالخاد  شتحت  رد  رماوا  هیلک  اذل  دنشابیم و  داشرا  رب  لومحم  هدمآ  نآرق  رد  لوسر  ادخ و 
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  رد  مراهچ  لامتحا  نوماریپ  خیش  رظن 

. تسا هدومنن  ثحب  نآ  يور  لقتسم  روط  هب  نکل  دریذپیمن و  ار  نآ  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ هناگراهچ  تالامتحا  زا  ثحب  رد  بلطم  لصاح 

وا درد  هب  تسا ، لوبق  دروم  موس ) لامتحا   ) هک یلامتحا  نآ  تسین و  لوبق  لباق  دروخیم  يراـبخا  درد  هب  هک  یلاـمتحا  نآ  هک  تسا  نیا 
(. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  امف  . ) دروخیمن

؟ تسیچ خلا ) روکذملا ....  رمالا  ّنا  رظنلا  قیقد  هیضتقی  يّذلا  و   ) ترابع زا  دارم 
یـضتقم روبزم  ثیدـح  دوخ  رد  لمأت  رظن و  ّتقد  هکنیا  رب  ینبم  روبزم  ثیدـح  هب  اهیرابخا  لالدتـسا  رب  تسا  خیـش  یلـصا  مّود و  خـساپ 

. دوش لمح  یبابحتسا  ینعی : یمازلا  ریغ  بلط  صوصخ  رب  هک  تسا 
مزال هتکن  نیا  رب  یهاـگآ  نکل  يداـشرا ، بلط  اـی  تسا و  یبابحتـسا  يولوم  بلط  بلط ، زا  روظنم  هکنیا  هب  درادـن  حیرـصت  خیـش  هتکن :

. تسا لطاب  يرابخا  لوق  دشاب  دارم  هک  مادکره  هک  ارچ  دشابیمن ،
؟ تسیچ خلا ) ثیح ....  نم  میمعتلا  سیل  تئش ) امب   ) هلوق نم  دارملا  و   ) زا دارم 

: ثیدح نیا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیش  ریخا  خساپ  نایب 
يدراوم رد  نک و  طایتحا  تسا  بجاو  طایتحا  هک  يدراوم  رد  هک  تسین  نیا  دارم  ینعی : تسین . طایتحا  بتارم  ماـمت  ناـیب  ماـقم  رد  - 1

. دوش كرتشم  بلط  ای  داشرا و  رب  لمح  هکنیا  ات  امن ، طایتحا  تسا  بحتسم  طایتحا  هک 
. ینک طایتحا  دیاب  تسا  بجاو  نآ  رد  طایتحا  هک  يدراوم  رد  هک  تسین  نیا  دارم  ینعی  تسین  اهنت  بجاو  رادقم  نایب  ماقم  رد  زین  و  - 2

. صحفلا لبق  يودب  کش  هب و  فّلکم  رد  کش  دراوم  لثم :
. تسا بجاو  ههبش  دراوم  مامت  رد  اقلطم و  طایتحا  هک  تسین  نیا  نایب  ماقم  رد  زین  و  - 3

هبترم یلعا  نایب  ماقم  رد  روبزم  ثیدح  هکلب  دش . ّدر  لوا  خساپ  رد  هک  تسا  بحتسم  اقلطم  طایتحا  هک  تسین  نیا  نایب  ماقم  رد  زین  و  - 4
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. تسا طایتحا  بتارم  زا 
یلعا دیدرتالب  تسا  نسح  اج و  هب  یشاب  تقد  طایتحا و  لها  ردقچ  ره  نید  رد  هک  تسا  نیا  دارم  ینعی :
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. بوجو هن  دراد و  ناحجر  طایتحا  زا  هبترم 

. دروخیمن تسا ، طایتحا  بوجو  یعّدم  هک  يرابخا  درد  هب  دراد و  بابحتسا  رب  تلالد  ثیدح  سپس 
[121 [؟ تسیچ بابحتسا  نیا  رب  لیلد 
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اسبهچ هک  تسین  لام  هلزنم  هب  نید  ینعی : دندومن . ضرف  ناسنا  ردارب  هلزنم  لزان  ار  نید  ثیدح  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  لیزنت 
رایتخا رد  دـیامن و  تظفاحم  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  تقد  اب  ار  لاـیر  نیرخآ  اـت  لـثملایف : دـشاب  مومذـم  نآ  رد  طاـیتحا  هجرد  یلعا 

ار تقد  بناـج  ینک و  طاـیتحا  نآ  هب  عـجار  هچره  هک  تسا  ردارب  هلزنم  هب  نید  هکلب  دـشاب . حـیبق  تّسخ و  هناـشن  هـک  دراذـگن  نارگید 
. تساجهب دوشن  رّرضتم  ات  ینک  تیاعر 

دـشابیم ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  ای  ُْمتْعَطَتْـسا و  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  هلزنم  هب  روکذم  ثیدح  بجاو و  هن  تسا  حـجار  طایتحا  زا  هبترم  یلعا  کشالب 
اهیراـبخا درد  هب  مه  ثیدـح  نیا  سپ  دراد . بساـنت  ناـحجر  اـب  تئـش ) اـمب   ) هب ریبـعت  هک  هژیوهب  دـش . هداد  خـساپ  تاـیآ  باـب  رد  هـک 

. دروخیمن
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یف هیلع  لّوعی  ال  دـحاو ، ربخ  ّهنا  یلع  ّهدر  یف  رـصتقا  ثیح  کبیری » ام  عد   » ّيوبّنلا دانـسا  رابتعا  جراعملا  یف  قّقحملا  نم  رهظی  معن ، نتم :
. ۀبیّرلا ۀّنظم  لقثالاب  فّلکملا  مازلا  ّنا  لوصالا و 

ۀهبّـشلا كرت  وه  هنومـضم و  ّنال  ةدّرجملا ، داحآلا  رابخالا  نم  ّيوبّنلا  نوک  عنم  ّمث  ۀـّیلوصا ، ۀـلأسملا  نوک  عنمل  لـّمأت ، ّلـحم  هرکذ  اـم  و 
. ۀّیلوصالا ۀلأسملا  یف  داحآلا  رابخالا  رابتعا  مدع  عنم  ّمث  هرتاوت ، يوعد  نکمی 

. هیف بیر  الف  رمالا  هذه  نم  مازلالا  ّنا  هیف  خلا : لقثالاب  فّلکملا  مازلا  ّنا  نم  هرکذ  ام  و 
: همجرت

هرصبت

هچ دوشیم  راکـشآ  خـلا ،) کبیری  ام ال  یلا  کبیری  ام  عد   ) ینعی يوبن  دنـس  رابتعا  لوصالا ، جراعم  باتک  رد  قّقحم  موحرم  رظن  زا  هلب ،
اریز دوشیمن ، داـمتعا  نآ  هب  لوصا  رد  هک  تسا ، دـحاو  ربخ  ثیدـح ) نیا   ) هک تسا  هدرک  هدنـسب  تهج  نیا  هب  نآ  ّدر  رد  ناـشیا  هکنآ 

كرت دـیاب  فیرـش  ثیدـح  ّصن  هب  هک   ) تسا کبیری ) ام   ) قیداـصم زا  طاـیتحا ،) ینعی :  ) لـقثا لـمع  هب  فّلکم  ندومن ، فّلکم  مازلا و 
(. دوش

دـشاب هیلوصا  لئاسم  زا  طایتحا  بوجو  هکنیا  لوبق  مدع  رطاخ  هب  الوا  تسا . هشقانم  ّلحم  هدومرف  ثیدـح  نیا  ّدر  رد  قّقحم  بانج  هچنآ 
بجاو ار  شتیاـعر  نآ  موزل  هب  نیلئاـق  هدـش و  لـعج  نیفّلکم  يارب  ّکـش  دروم  رد  هک  تسا  يرهاـظ  یّلک  مکح  طاـیتحا  موزل  هک  اریز  )
تـسد هب  دوقعلاب ،) اوفوا   ) زا هک  دوقع  هب  ءافو  موزل  مومع  لثم  دناّتیعقوم ، نیمه  رد  يرهاظ  ماکحا  زا  يرایـسب  هک  روطنامه  دننادیم ،

. تسا هدمآ  تسد  هب  ررض ) ال   ) ثیدح زا  هک  ررض  یفن  مومع  لثم  ای  دیآیم 
رتاوت ياعّدا  الامتحا  تسا ، ههبـش  كرت  نآ  نومـضم  هکنوچ  تسین ، دحاو  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  ثیدح  هکنیا  رطاخ  هب  ایناث :
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. دشابیم نآ  رد 
ماکحا مامت  لماش  لداع ، ربخ  ّتیجح  رب  ّلاد  لیلد  هکنآ ، هچ   ) تسا لوبق  لباق  ریغ  هّیلوصا  هلئـسم  رد  داحآ  رابخا  رابتعا  مدع  هکنیا  اثلاث :

(. دشاب یقرف  هیهقف  هیلوصا و  ماکحا  نایم  هکنیا  نودب  دوشیم ،
، دوش كرت  دـیاب  شندوب  طاـیتحا ) ینعی   ) لـقثا ظاـحل  هب  تسا و  کـبیری ) اـم   ) قیداـصم زا  طاـیتحا  هب  فّلکم  مازلا  تفگ  هکنیا  اـعبار :

: هک تسا  نیا  شلاکشا 
ندوب لقثا  أشنم  هکنآ  هن  دـشاب و  کبیری ) ام   ) قیداصم زا  لـقثا و  نآ  رد  دراو  نومـضم  زا  رظنعطق  اـب  هک  تسا  يروما  هب  رظاـن  ثیدـح 

. دشاب ثیدح  دوخ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) رابتعا ....  جراعملا  یف  قّقحملا  نم  رهظی   ) ترابع زا  دافتسم 
. تسا ربتعم  يدنس  تهج  زا  کبیری ) ام ال  یلا  کبیری  ام  عد   ) يوبن ثیدح  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ اعّدا  نیا  رب  قّقحم  لیلد 
هدومن افتکا  باوج  ود  هب  اهنت  تسین  طایتحا  بوجو  رب  هدـننکتلالد  هکنیا  ثحب و  دروم  ثیدـح  زا  باوج  ماقم  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا 

: تسا
. تسا یلوصا  لئاسم  زا  طایتحا  نوناق  دوشیمن و  دامتعا  دحاو  ربخ  هب  هّیلوصا  لئاسم  رد  هکنآ  لاح  تسا و  دحاو  ربخ ، نیا  هکنیا  - 1

نامگ و لحم  هّنظم و  يرما  نینچ  مینک ، كرت  ای  لعف و  هب  مزلم  ار  فّلکم  هتفرگ و  ار  طاـیتحا  بناـج  فیلکتلا  لـمتحم  رد  اـم  هکنیا  - 2
ام عد   ) هدوـمرف ثیدـح  هکنآ  لاـح  دـشابن و  راـک  رد  یمازلا  نینچ  عـقاو  رد  دـشابن و  نیا  هب  یـضار  یلوـم  دـیاش  هکنآ  هچ  تسا ، بـیر 

. میریگب ار  مازلا  مدع  بناج  مینک و  اهر  ار  مازلا  دیاب  سپ  کبیری ،)
رب یلالد  رظن  زا  نکل  هتفریذپ و  ار  دنس  دوشیم  مولعم  اذل  هدرک ، توکس  يدنـس  لاکـشا  زا  ثیدح  نیا  صوصخ  رد  قّقحم  بانج  لاح 

. تسا هدرک  دراو  هشدخ  ثیدح 
؟ تسا یتالاکشا  هچ  ياراد  خیش  رظن  زا  قّقحم  بانج  لّوا  باوج 

: تسا لاکشا  ياراد  تهج  دنچ  زا  دیامرفیم :
زا هقف  رد  تسا و  فـّلکم  لـعف  ضراوـع  زا  طاـیتحا  هکنآ  هچ  تسا ؟ یلوـصا  لـئاسم  زا  طاـیتحا  هلئـسم  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  ـالوا :

. دوشیم ثحب  فّلکم  لعف  ضراوع 
يونعم شرتاوت  تسا و  تارتاوتم  زا  ثیدح  نیا  نومـضم  هکلب  تسا ، هدّرجم  داحآ  رابخا  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  ایناث :

. تسا هدش  دراو  ههبش  كرت  هب  عجار  يرایسب  تایاور  نوچ  تسا 
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  قّقحم  بانج  مّود  باوج  لاکشا 

کبیری ام  زا  اصّصخت  تسا و  دیدرتالب  مازلا  رما )  ) دوجو اب  دراد و  رما  هکلب  تسین ، هبیر  هّنظم  رتنیگنس  رما  هب  فّلکم  مازلا  هک  تسا  نیا 
. تسا جراخ 

؟ تسیچ طایتحا  رابخا  رد  ثحب  لصاح 
. دننک تابثا  ار  دوخ  ياعّدم  دنناوتیمن  هتسبن و  یفرط  مه  طایتحا  رابخا  نیا  زا  اهیرابخا  هک  تسا  نیا 
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مالّسلا مهیلع  ۀمئالا  ضعب  ّیصولا و  ّیبنلا و  نع  ۀّیورملا  ثیلثتلا  رابخأ  ۀعبارلا  نتم :
: مالّـسلا هیلع  هلوقب  الّلعم  ردانلا ، ّذاشلا  كرت  امهنم و  روهـشملا  ذخأب  رمألا  دعب  نیـضراعتملا - نیربخلا  یف  ةدراولا  ۀلظنح  نبا  ۀلوبقم  یفف 
هّللا و یلا  همکح  دری  لکشم  رما  و  بنتجیف ، هّیغ  نّیب  رمأ  و  عبتیف ، هدشر  نیب  رمأ  ۀثالث ، رومالا  اّمنإ  : » هلوق هیف ،» بیر  هیلع ال  عمجملا  ّناف  »

. هلوسر
ذخأ نم  و  تامّرحملا ، نم  یجن  تاهبـشلا  كرت  نمف  کلذ ، نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح  نّیب و  لالح  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق 

[. 122 «] ملعی ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب 
ةرهـشلا ّنأ  ال  بیرلا ، هیف  ّذاشلا  ّنأ  دارملا  و  هیف . بیر  هیلع ال  عمجملا  ّنأب  الّلعم  ّذاـشلا  حرط  بجوأ  مالّـسلا  هیلع  ماـمالا  ّنأ  ۀـلالدلا : هجو 

و ال ۀـّیعروألا ، ۀـّیقدصألا و  ۀـّیلدعألاب و  حـیجرتلا  نع  ةرهـشلاب  حـیجرتلا  رّخأتل  ینعم  نکی  مل  ّالا  و  هنالطب ، یف  بیر  اّمم ال  ّذاـشلا  لـعجت 
. هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ّیبنلا  ثیلثتب  داهشتسالا  ّمث  رومالا ، ثیلثتل  و ال  نیربخلا ، الک  یف  ةرهشلا  يوارلا  ضرفل 

هّللا و یلإ  ّهدر  مامالا  بجوأ  يذـّلا  لکـشملا  رمألا  وه  و  هحرط ، بجیف  بیرلا  هیف  اّمم  ّذاشلا  ّنأب  عطقی  ۀـیاورلا  یف  رظاـنلا  ّنأ  لـصاحلا : و 
عم اـّلإ  میقتـسی  ـال  ثیلثتلا  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لوـقب  داهـشتسالا  ّنأ  هّلک  کـلذ  نم  ملعیف  هلآ . هیلع و  هّللا  یلـص  هلوـسر 

. تاهبشلا نع  بانتجالا  بوجو 
یف عقو  : » هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  هلوق  و  بجاو ، تامّرحملا  نم  سفنلا  صّلخت  ّنأ  یلع  ءانب  تامّرحملا ،» نم  یجن  : » هلوق ۀـلالد  یلإ  اـفاضم 

و لیوط ، مالک  یف  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  ّيورملا  ّيوبنلا  روهظلا ، یف  ّيوبنلا  اذـه  نود  و  ملعی .» ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  قودصلا  ۀلسرم  اذک  و  فقوتلا ، رابخأ  یف  مّدقت  دق 
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: همجرت

( ثیلثت رابخا  )

هّللا یلص  مرکا  یبن  زا  هک  تسا  ثیلثت  رابخا  هب  موسوم  هدیدرگ ،) کّسمت  اهنآ  هب  طایتحا  بوجو  تابثا  رد  هک  يرابخا  زا   ) مراهچ هتسد 
. تسا هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  هسّدقم  تاوذ  زا  یضعب  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  هلآ و  هیلع و 

هلظنح نب  رمع  هلوبقم  - 1

ود نآ  نیب  هک  يربخ  باختنا  ذخا و  هب  روتـسد  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ، نیـضراعتم  نیربخ  شدروم  هک  فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد 
( دوهـشم ینعی   ) یقافتا رما  هکنیا  هب  دـندومرف  لّلعم  ار  ناشمالک  نیا  تسا و  رتردان  هک  يرگید  نآ  كرت  تسا و  رتروهـشم  ضراـعتم ،) )

: دندومرف تسین  دیدرت  لباق 
: دناهتسد هس  رب  روما 

. دوشیم ّتیعبت  نآ  زا  سپ  تسا  راکشآ  شتیاده  دشر و  هک  يرما  - 1
. دوشیم بانتجا  نآ  زا  سپ  تسا ، راکشآ  ینلع و  شایهارمگ  هک  يرما  - 2

ربمایپ دوشیم . هداد  عاجرا  شلوسر  ادخ و  هب  نآ  مکح  سپ  تسا ،) راوشد  شتلالـض  ای  دـشر و  صیخـشت   ) تسا لکـشم  هک  يرما  - 3
نیا ناـیم  تاهبتـشم  يروـما )  ) تسا و نشور  ینلع و  یمارح  تسا و  صّخـشم  راکـشآ و  یلـالح  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هـّللا  یلـص  مرکا 

دتفایم تامّرحم  رد  دیامن  لمع )  ) ذخا و تاهبش  هب  هک  یسک  هتفای و  تاجن  تامّرحم  زا  دیامن ، كرت  ار  تاهبـش  هک  یـسک  سپ  دناود ،
. ددرگیم كاله  دوش  تفتلم  دنادب و  هکنیا  نودب  و 
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ثحب دروم  هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  هلوبقم  تلالد 

بجاو تسین ، کـش  دـیدرت و  لـباق  روهـشم ) ینعی   ) هیلع عمجم  هکنیا  ّتلع  هب  ار  ّذاـش  ربـخ  ّدر  حرط و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک : تسا  نیا 
زا ار  ثیدح  ربخ ، رد  ترهش  هکنیا  هن  تسا و  هیف  كوکشم  ّذاش  ربخ  هک : تسا  نیا  روهشم ) لباقم  رد   ) ّذاش ربخ  زا  دارم  و  تسا . هدومرف 
هب حیجرت  زا  دعب  ثیدـح ) نیا  رد   ) ترهـش هب  حـیجرت  هن  دوبیم ) نیا  دارم  رگا   ) هنرگو دـشابن  شنالطب  رد  یکـش  هک  دـهد  رارق  يروما 

هتسد و هس  هب  روما  میسقت  هن  و  يوار ، طسوت  ضراعتم  ربخ  ود  ره  رد  ترهـش  ضرف  هن  و  تشاد ، انعم  ماما ،) طسوت   ) ّتیقدصا ّتیلدعا و 
يرما ّذاش  هکنیا  رب  تسا  ياهدنز  هاوگ  روکذم  روما   ) سپ تشاد . يدروم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  ترـضح  ثیلثت  هب  داهـشتسا  سپس 

(. تسا عاّبتالا  بجاو  تسا  ملع  لّصحم  هک  طایتحا  دودرم و  لامتحا  هب  ذخا  اذل  دوش و  كرت  دیاب  تسا و  لمتحم  كوکشم و 
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تیاور رد  مالک  لصاح 

سپ دراد ، دوجو  بیر  کـش و  نآ  رد  هک  تسا  يروـما  هلمج  زا  ّذاـش  ربـخ  هکنیا  هب  دـنکیم  ادـیپ  عـطق  تیاور  رد  رظاـن  هک : تسا  نیا 
مامت زا  سپ : دناهداد . رارق  مزال  شلوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  ّدر  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یلکـشم  رما  نامه  نیا  و  تسا ، بجاو  شحرط 

هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  هدومرف  هب  لالدتـسا  ثیلثت و  ربخ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  داهـشتسا  هک  دوشیم  هتـسناد  دش  رکذ  اجنیدب  ات  هچنآ 
یجن ینعی :  ) ترضح نآ  هدومرف  هکنیا  هب  افاضم  دشاب ، مزال  تاهبش  زا  بانتجا  بجاو و  طایتحا  هک  یتروص  رد  زج  تسین  میقتـسم  هلآ ،

: هک تسا  نیا  رب  ینتبم  تلالد ) نیا  هک  . ) دراد نآرب  تلالد  دوخ  تامّرحملا ) نم 
ثیح ال نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو   ) هک مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نیا  هچنانچ  دـشاب ، بجاو  تامّرحم  زا  نآ  ییاهر  سفن و  صّلخت 

ارهق ددرگ  تکـاله  تاـمّرحم و  رد  عوقو  لوخد و  بجوـم  ههبـش  باـکترا  یتـقو  هکنآ  هچ  دراد ، تلـالد  طاـیتحا  بوـجو  رب  زین  ملعی )
مالک نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يرگید  ّيوبن  روهظ ، رد  هلوبقم  نیا  زا  رتفیعـض  تسا و  یعطق  مزال و  نآ  زا  بانتجا 

. دیدرگ لقن  فّقوت  رابخا  نمض  رد  البق  هدش و  تیاور  یلیوط 
. تسا هلوبقم  زا  رتفیعض  شتلالد  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  قودص  هلسرم  نینچمه  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ هچ ینعی  ثیلثت  تیاور 
. دناهدومرف میسقت  هتسد  هس  هب  نآ  قبطرب  ار  روما  مالّسلا ، مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  هک  یتایاور  ینعی 

؟ تسیچ رد  یلبق  تایاور  زا  تایاور  نیا  زایتما 
هّیمیرحت ههبـش  صوصخم  ثیلثت  رابخا  هکنآ  لاح  دـندوبن و  هّیمیرحت  تاهبـش  هب  صوصخم  تاـیاور  زا  لـبق  هفئاـط  هس  هک  تسا  نیا  رد 

. تسا هیف  نحن  ام  هک  دنتسه 
؟ تسا يروما  هچ  زا  نخس  هلوبقم  تیاور  رد 

. عازن ماقم  رد  يوتف  تمکح و  - 1
امهعروا امهقدصا و  امهلدعاب و  ذخ  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  ماما  طسوت  حیجرت  ياهکالم  نایب  نیربخ و  ضراعت  هلئـسم  - 2

.....
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: دنیامرفیم هک  اجنیا  هب  ات  دناهداد  اهنآ  هب  ماما  هک  ییاهخساپ  اهشسرپ و  - 3
. رداّنلا ذاّشلا  عد  کباحصا و  نیب  رهتشا  امب  ذخ 

. هیف بیر  ال  روهشم )  ) هیلع عمجلا  ناف  هکنیا  هب  دنروآیم  تلع  سپس 
: ۀثالث رومالا  اّمنا  دنیامرفیم : سپس 

. ءاملا برش  لثم  تسا  مولعم  شندوب  قح  ینعی : تسا  نیب  شدشر  هک  يرما  - 1
. رمخلا برش  لثم  تسا  مولعم  شنالطب  هک  يرما  - 2

هک يوبن  مالک  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس  دوشیم  هدنادرگرب  لوسر  ادخ و  هب  شمکح  هک  نوتوت ، برش  لثم  تسا  لکـشم  هک  يرما  - 3
: دندومرف

کله تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبـشلاب  ذخا  نم  تامّرحملا و  نم  یجن  تاهبـشلا  كرت  نمف  کلذ ، نیب  تاهبـش  نّیب و  مارح  نیب و  لالح 
. دندومرف داهشتسا  ملعی . ثیح ال  نم 

؟ تسیچ اجنیا  رد  اهیرابخا  ياعّدا 
شالت يرابخا  لالدتـسا  هیجوت  رد  خیـش  هتبلا  دناهدش  هّیمیرحت  هّیمکح  تاهبـش  رد  طایتحا  بوجو  یعّدم  ثیدـح  نیا  مکح  هب  اهیرابخا 

. دزادرپیم لالدتسا  زا  باوج  هب  الّصفم  سپس  دنکیم و  رایسب 
؟ دراد دوجو  هبتشم  زا  بانتجا  بوجو  رب  فیرش  ثیدح  رد  ینئارق  دهاوش و  هچ  اهیرابخا  رظن  زا 

. دراد دوجو  ثیدح  نیا  رد  تسا  بانتجا  بوجو  دارم  هکنیا  رب  دهاش  هنیرق و  هس  هتفرمهيور 
؟ تسیچ لّوا  دهاش  هنیرق و 

ود زا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  يوبن  ثیدح  نیا  مکح  هب  هکنیا  رب  ینبم  يوبن  ثیدح  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  داهشتسا 
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. مییامن ّدر  حرط و  تسا  ردان  ّذاش و  هک  ار  نآ  رایتخا و  ذخا و  تسا  روهشم  هک  ار  نآ  ضراعتم  ربخ 
. تسا هتسناد  هیلع  عمجم  ندوب  کشالب  ار ، ّدر  ذخا و  نیا  ّتلع  سپس 

؟ تسیچ هیف ) بیر  هیلع ال  عمجملا  ناف   ) ترابع موهفم 
: دراد دوجو  نآ  رد  لامتحا  ود 

بیر هیف  ذاش  ثیدح  هک : دشاب  نیا  شموهفم  - 1
. هنالطب یف  بیر  ذاش ال  ثیدح  هک : دشاب  نیا  شموهفم  - 2

. تسا نالطبلا  عوطقم  ّذاش  ثیدح  ۀّحصلا و  عوطقم  روهشم  ثیدح  رگید : ترابع  هب 
؟ تسا حیحص  کیمادک  قوف  لامتحا  ود  زا 

. تسا حیحص  لّوا  لامتحا 
؟ تسا حیحص  لّوا  لامتحا  لیلد  هچ  هب 

: هلمج زا  لیلد  دنچ  هب 
باجیا بلـس و  رد  اهنآ  فالتخا  هدوب و  یکی  موهفم  قوطنم و  رد  لومحم  عوضوم و  هک : تسا  نیا  قوطنم  زا  نتفرگ  موهفم  هدـعاق  - 1

بجی الف  کئجی  مل  نا  هک  تسا  نیا  شموهفم  همرکاف ، دـیز  كءاـج  نإ  لـثملا : یف  دوش ، ضوع  لومحم  اـی  عوضوم و  هکنیا  هن  تسا ،
. همارکا

( بیر هیف  اّمم  روهـشم  ریغ   ) هک تسا  نیا  موهفم  هیف ،) بیر  ـال  اّـمم  روهـشم )  ) هیلع عمجملا   ) هک تسا  نیا  قوطنم  هیف : نحن  اـم  رد  لاـح 
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. تسین هنالطب ،) یف  بیر  اّمم ال   ) روبزم قوطنم  موهفم  سپ :
ار ترهش  هب  حیجرت  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تشادن  انعم  رگید  هنالطب ،) یف  بیر  ّذاش ال   ) و هیف ) بیر  روهـشم ال   ) هک دوب  نیا  دارم  رگا  - 2
هب تبوـن  رگید  نآ  دوـجو  اـب  تسا و  یعطق  حـجرم  ترهـش  هکنآ  هـچ  درواـیب ، رخأـتم  تـّیعروا ، ّتیقدـصا و  و  ّتیلدـعا ، هـب  حـیجرت  زا 

. دسریمن هّینظ  تاحجرم 
رگا هک  دننک  ضرف  يوار  ماما و  هک  تشادن  اج  رگید  تسا  نالطبلا  عوطقم  ّذاش  ۀّحصلا و  عوطقم  روهشم  هک  دوبیم  نیا  دارم  رگا  و  - 3

؟ مینک هچ  دندوب  روهشم  ضراعتم ، ثیدح  ود  ره 
. دوشیم عقاو  یّنظ  رما  ود  نیب  ضراعت  هکلب  درادن ، ناکما  ضیقن  هب  عطق  اساسا  دشابیمن و  نکمم  ضراعت  یعطق  رما  ود  نایم  اریز 

: هک تشادن  انعم  رگید  داسفلا ، عوطقم  ذاّشلا  ۀّحصلا و  عوطقم  روهشملا  هک  دوب  نیا  دارم  رگا  و  - 4
: دنامسق ود  رب  روما  دومرفیم : دیاب  هکلب  دیامن ، میسقت  هتسد  هس  هب  ار  روما  مالّسلا  هیلع  ماما  فلا )

. نالطبلا مولعم  يرگید  ۀّحصلا و  مولعم  یکی 
دیامن داهشتسا  یبّنلا  ثیلثت  هب  هکنیا  ای  و  ب )
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؟ تسیچ روکذم  نئارق  رد  بلطم  لصاح 

. هنالطب یف  بیر  اّمم ال  ذاّشلا  هکنیا  هن  بیر ، هیف  اّمم  ذاّشلا  هک  تسا  نیا 
؟ تسا ماما  میسقت  رد  هناگهس  روما  زا  کیمادک  ّذاش  ثیدح  هاگیاج 

. هلوسر هّللا و  یلا  ّهدر  مامالا  بجوا  يّذلا  لکشملا  رمالا  وهف  ینعی : مّود ) لّوا و  مسق  رد  هن  و   ) تسا ثیلثت  نآ  زا  مّوس  مسق  رد 
؟ تسیچ هّیمیرحت  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  دهاش  نیمّود 

. تامّرحملا نم  یجن  تاهبشلا  كرت  نمف  دندومرف : ترضح  هک  تسا  نیا 
: لاح

. تسا نآ  دض  هب  رما  یضتقم  ءیش  زا  یهن  - 1
. تسا بجاو  تامّرحم  زا  سفن  صّلخت  تاجن و  - 2

. تسا بجاو  همّدقم  ههبش  زا  بانتجا  هدش و  ههبش  زا  یهن  ثیدح  رد  - 3
. تسا بجاو  تسا ،) ههبش  زا  بانتجا  هک   ) بجاو همّدقم  سپ :

؟ تسیچ هّیمیرحت  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  دهاش  نیمّوس 
: مییوگیم لاح  ملعی  ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب  ذخا  نم  و  دندومرف : ترضح  هک  تسا  نیا 

. تسا مارح  اعرش  القع و  تکاله  تامّرحم و  رد  نداتفا  - 1
. تسا مارح  رد  نداتفا  همدقم  ههبش  باکترا  - 2

. تسا مارح  مارح ، همدقم  - 3
. تسا مارح  مارح ) همدقم  ناونع  هب   ) ههبش باکترا  سپ :
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ةّرـضملا نوکت  دـقف  اهیف ، ۀـلمتحملا  ةّرـضملا  نع  ریذـحتلل  يداشرإ  ۀهبـشلا  نع  بانتجالاب  رمألا  ّنأ  اقباس ، انرکذ  ام  هنع : باوجلا  و  نتم :

مارحلاب هبتـشملاک  ۀـکلهلا ، یف  عوقولا  ریدـقت  یلع  اهباکترا  یلع  باقع  الف  يرخا . ةّرـضم  نوکت  دـق  و  مزال ، بانتجالاف  ذـئنیح  و  اـباقع .
اـضیا نییرابخألا  فارتعاب  لوهجملا  ّیعقاولا  مکحلا  یلع  باقعلا  حبقل  اقافتا ، ۀـمرحلا  ریدـقت  یلع  باقعلا  یف  عوقولا  هیف  لمتحی  ثیح ال 
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. مّدقت امک 
هیلع و هّللا  یلص  ّیبنلا  مالک  رکذ  ۀبسانم  یف  ذئنیح  یفکیف  مازلالا ، صوصخ  سیل  تاهبـشلا  حرطب  رمألا  نم  دوصقملا  ّنأ  کل  نّیبت  اذإ  و 

ّذاشلا ربخلا  حرط  کلذکف  مارحلا ، ةدسفم  یف  عوقولا  نع  ایّـصفت  احجار ، مارحلاب  هبتـشملا  نع  بانتجالا  ناک  اذإ  ّهنأ  داشرالل  قوسلا  هلآ 
ربخلاب ذخأ  کلذ و  یف  رّصق  ول  ذإ  ّقحلا ، یلإ  برقأ  و  بیرلا ، نم  دعبأ  وه  ام  لیصحت  یف  نیربخلا  ضراعت  دنع  يّرحتلا  بوجول  بجاو ،

. لّمأتف عراشلا ، نم  ۀبوصنملا  ۀقیرطلا  ریغ  نم  امکح  هب  مکحلا  نوکیف  هل ، ۀّجحلا  وه  ام  ریغب  ذخأ  دق  نوکی  نأ  لمتحا  بیرلا  هیف  يّذلا 
: همجرت

ثیلثت رابخا  زا  خیش  خساپ 

دراوم نیا  رد  هک  یلامتحا  ررض  زا  يریگولج  روظنم  هب  تسا و  يداشرا  رما  ههبش  زا  بانتجا  هب  رما  میتفگ  هدومن  رکذ  اقباس  هک  تسنامه 
ررـض هک  دشاب  هاگ  تسا و  مزال  طایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يورخا  باقع  یلامتحا  تّرـضم  نآ  اسبهچ  سپ  دشابیم  دراد ، دوجو 

هب هبتشم  هک  یعوضوم  لثم  درادن . دوجو  تکاله  رد  عوقو  ضرف  هب  اهنآ و  باکترا  رب  یباقع  هک  تسا  يویند  تاّرضم  خنـس  زا  لمتحم 
لیلد هب  دـشاب  هدـش  یعقاو  تمرح  راتفرگ  باکترا  هطـساو  هب  صخـش  هچرگا  تسین ، لمتحم  لباقع  نآ  رد  اـساسا  هکنآ  هچ  تسا  مارح 

هب تاهبـش ، حرط  زا  دارم  هک  دـش  نشور  یتقو  و  اهیرابخا ، دوخ  فارتعا  هب  تاهبـش ، زا  لیبق  نیا  رد  لوهجم  یعقاو  مکح  رب  باقع  حـبق 
بلطم نیا  تسا  داشرا  شقوس  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّيوبن  مالک  رکذ  رد  سپ  دراد ) ناحجر  قلطم  رب  تلالد  هکلب   ) تسین رابجا  روط 

زا هلیسونیدب  ات  هدش  هداد  رارق  حجار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ترـضح  مالک  رد  مارح  هب  هبتـشم  زا  بانتجا  یتقو  هک  دنکیم  تیافک 
لیـصحت مه ، اـب  ربخ  ود  ضراـعت  تقو  رد  هک  اریز  تسا ، بجاو  زین  ّذاـش  ربخ  حرط  سپ  دوش ، يریگولج  یعقاو  مارح  هدـسفم  رد  عوقو 

رد هک  يربخ  هب  دوش و  عقاو  يریـصقت  ای  روصق و  باب  نیا  رد  رگا  هکنآ  هچ  تسا ، بجاو  تسا  ّقح  هب  برقا  بیر و  زا  دـعبا  هک  يربخ 
لبق زا  هبوصنم  قرط  ریغ  زا  هک  یمکح  هب  هجیتن  رد  هدومن و  ذـخا  تّجح  ریغ  هب  هدـننکذخا  ـالامتحا  ددرگ  ذـخا  دراد ، دوجو  دـیدرت  نآ 

. تسا هدمآ  لئان  تسا ، عراش 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ثیلثت  رابخا  زا  خیش  باوج  لصاح 
: لمتحم ررض  هکنیا  زا  معا  ررض ، رد  عوقو  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  تسا  داشرا  يارب  رابخا  نیا  رد  رما  هک  تسا  نیا 

. روصحم قیداصم  رد  مارح  دوجو  هب  یلامجا  ملع  دراوم  رد  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  لثم  دشاب  بانتجالا  مزال  دراوم  رد  - 1
بابحتـسا هب  زین  اهیرابخا  تارـضح  هک  هّیعوضوم  تاهبـش  دراوم  رد  طایتحا  ناحجر  لثم  دـشاب  هتـشادن  یموزل  شباـنتجا  هکنیا  اـی  و  - 2

. دنالئاق اهنآ  رد  طایتحا 
، دراد ناحجر  قلطم  رب  تلالد  هدوبن و  راـبجا  مازلا و  روظنم  هب  اـهنت  روبزم  ثیداـحا  رد  تاهبـش  حرط  هب  رما  هک  میدرک  لوبق  یتقو  لاـح 

تـسا بجاو  نیربخ ، ضراعت  نامز  رد  هکنیا  ّذاـش و  ربخ  كرت  بوجو  يارب  هنوگچ  راـبخا  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تفگ  ناوتیم 
حرط هتفرگ  رارق  نآ  لباقم  رد  هچنآ  هدومن و  رایتخا  ذخا و  تسین  دیدرت  بیر و  رب  لمتـشم  تسا و  رود  هب  عقاو  اب  تفلاخم  زا  هک  يربخ 

. دومن
تبترمیمتخ ترـضح  مالک  رد  ههبـش  حرط  هب  رما  هک  تسا  یقیداـصم  هلمج  زا  ّذاـش  ریغ  ربخ  هب  ذـخا  موزل  حرط و  بوجو  نیا  هک  اریز 

. دوشیم قبطنم  نآرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
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؟ تسیچ رابخا  زا  هتسد  نیا  رد  داهشتسا  لحم 
. درادن اهیرابخا  ياعّدم  رب  یتلالد  هدوب و  داشرا  رب  لومحم  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ترضح  هدومرف  نیا 

؟ دینک نایب  يرتشیب  حیضوت  اب  ار  خیش  خساپ  يارخا  ترابع 
هک يولوم  هن  تسا و  لقتـسم  یلقع  رما  کی  هب  داشرا  ینعی : تسا  يداشرا  رما  کی  ههبـش  زا  بانتجا  بوجو  هب  رما  نیا  دیامرفیم  خـیش 

. تسا اهیرابخا  امش  ياعّدم 
؟ تسیچ تیداشرا  نیا  رب  لیلد  خیش  رظن  زا 

رد ار  دوـخ  دـیوگیم : عرـش  رگید  تراـبع  هب  تسا  هلمتحم  ررـض  زا  سفن  صّلخت  يارب  ههبـش  زا  باـنتجا  ینعی  تسا  نآ  تـمکح  رکذ 
: نکل تسا  يداشرا  رما  رما ، سپ  دیوگیم  ار  نیمه  مه  لقع  هدن ، رارق  هلمتحم  تکاله  ضرعم 

. طایتحالا بجی  ههبش  دراوم  مامت  رد  مییوگب : ات  تسا  یبوجو  داشرا  صوصخ  هن  - 1
. تسا حجار  طایتحا  ههبش ، دراوم  مامت  رد  مییوگب : ات  یبابحتسا  داشرا  صوصخ  هن  و  - 2

؟ ارچ
زا یبا  روبزم  ثیدح  هکنآ  لاح  تسا و  ثیدح  صیصخت  مزلتسم  لامتحا  ود  نیا  زا  کیره  اریز 
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بوجو و نایم  كرتشم  ردق  هک  يداشرا  بلط  قلطم  رب  مینک  لمح  ار  ثیدح  هکنیا  زا  میریزگان  سپ : دیامرفیم : اذل  و  تسا ، صیصخت 
هک يدراوم  هچ  تسا و  بجاو  اهنآ  رد  طایتحا  هک  يدراوم  هچ  دریگیم ، رب  رد  ار  ههبـش  دراوم  مامت  تروص  نیا  رد  و  تسا ، بابحتـسا 

: ینعی دراد  نئارق  هب  یگتسب  تیصوصخ  نییعت  تسا و  بحتسم  اهنآ  رد  طایتحا 
يداشرا بوجو  رب  لـمح  اـجنآ  رد  ار ) ثیدـح  رد  دوجوم   ) رما نیا  دـش ، هدـیمهف  طاـیتحا  بوجو  هّیلقع  هنیرق  هب  جراـخ  زا  اـجکره  - 1

. یلامجا ملع  باب  لثم  تسا  باقع  لامتحا  دراوم  نآ  مینکیم و 
. دشاب راک  رد  يورخا  باقع  زا  ریغ  رگید  ررض  لامتحا  هک  يدراوم  لثم  مینکیم  بابحتسا  رب  لمح  دش  هدیمهف  بابحتسا  اجکره  و  - 2

قافتا یلوصا  يرابخا و  اریز  تسا . یفتنم  باقع  لامتحا  ینعی : تسا  لیبق  نیا  زا  دشاب  صحفلا  دعب  هّیمیرحت  ههبـش  هک  هیف  نحن  ام  لاح :
هکلب هتـشادن ، ّتینایب  هکنآ  لاح  هک  تسا ، ثیدـح  نیا  مکح  رد  ناـیب  یعّدـم  يراـبخا  هّتبلا  تسا  حـیبق  ناـیبالب  باـقع  هکنیا : رب  دـنراد 

: تفگ دیاب  سپ  درادن . عفد  بوجو  نکل  دراد و  دوجو  هچرگا  مه  رگید  ررض  لامتحا  تسا و  يداشرا 
يرابخا ياعّدم  نیاربانب  دوشیم . بابحتـسا  رب  لمح  هک  تسا  ضیقن  عنم  اب  هارمه  اهاج  یخرب  رد  نکل  دراد و  ناحجر  ههبـش  زا  بانتجا 

. دوشیمن تباث  رابخا  نیا  اب  تسا  هّیمیرحت  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  هک 
حرط هک  بجاو  رما  کی  يارب  هدومرف  داهشتسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبنلا  ثیلثت  هب  ثیدح ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  هتفگ  رگا 

رما کی  يارب  نادب  ماما  داهشتسا  اب  تشاد  دهاوخن  یتبسانم  دنکن ، طایتحا  بوجو  رب  تلالد  ّيوبن  ثیدح  رگا  اذل  دشاب و  ّذاش  ربخ  ّدر  و 
؟ دوشیم هداد  یخساپ  هچ  دوش ، دمح  بوجو  صوصخ  رب  دیاب  اذل  و  بجاو ،

، هّیمیرحت ههبش  رد  ندرک  طایتحا  یتقو  هکنآ  هچ  تسا ، یفاک  تبسانم  نیا  ندش  تسرد  رد  زین  ناحجر  قلطم  رب  ّيوبن  تلالد  دیوگیم :
. دشابیم بجاو  ربتعم  قیرط  هب  ذخا  رد  ندرک  طایتحا  ّذاش و  ربخ  ّدر  حرط و  سپ  دومن ، ادیپ  ناحجر 

باختنا تسا  ّقح  هب  رتکیدزن  اطخ و  زا  رترود  هک  ار  یهار  دیاب  سپ : تسین ، روذعم  رّـصقم  تسا و  رّـصقم  دـنکن  طایتحا  رگا  هکنوچ 
. دنک طایتحا  دیاب  سپ  تسا ، نتفر  هاریب  هب  رتفیعض  هار  باختنا  دنک ،

؟ تسیچ لّمأتف )  ) زا دارم 
ار نآ  هدرک و  رظنفرـص  روهظ  نیا  زا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یتادـیؤم  نکل  تسا و  بوجو  صوصخ  هدارا  داهـشتسا  رهاظ  هک  تسا  نیا 
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. مینک ناحجر  قلطم  رب  لمح 
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: روما تاهبشلا  كرتب  مازلالا  ماقم  یف  ادراو  سیل  ّيوبنلا  نأ  نم  انرکذ  ام  دّیؤی  و  نتم :
ۀهبـشلاب هصیـصخت  و  اـهنع . باـنتجالا  بوجو  مدـعب  نّویراـبخألا  فرتعا  یتـّلا  ۀـّیمیرحتلا  ۀـّیعوضوملا  ۀهبـشلل  تاهبـشلا  مومع  اهدـحأ :

ۀهبـشلا سیل  و  رـصحلا ، یف  رهاظ  هنأل  صیـصختلا ، نع  بآ  ۀـیاورلا  قایـس  ّناف  قایـسلل ، فاـنم  دارفـألا ، رثکـأل  جارخإ  ّهنأ  عم  ۀـّیمکحلا ،
. ۀّیمکحلا ۀهبشلا  یف  هلثمب  انلق  اهباکترا ، زاوج  ّۀلدأ  لجأل  هنم  اهنوک  یلع  ینب  ول  و  نّیبلا . لالحلا  نم  ۀّیعوضوملا 

سنج اـهنم  دارملا  و  ملعی . ـال  ثیح  نم  كـالهلا  تاـمّرحملا و  یف  عوـقولا  ۀهبـشلا  باـکترا  یلع  ّبتر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّهنأ  یناـثلا :
هیلع مامالا  داهـشتسا  یفانی  ّهنأ  عم  عومجملا . باکترا  نع  ریذـحتلا  ماقم  یف  ال  لالحلا ، مارحلا و  نیب  دّدرت  ام  نایب  ماقم  یف  هنـأل  ۀهبـشلا ،
امک ۀفراشملا ، زاجم  یلع  ّالإ  ملعی  ثیح ال  نم  كالهلا  مارحلا و ال  یف  عوقولا  بجوی  ۀهبشلا ال  سنج  باکترا  ّنأ  مولعملا  نم  و  مالّسلا .

مارحلا و یف  عوقولا  یلع  فارـشألا  ّنأ  یه  و  يربک ، تابثإ  یلع  فوقوم  لالدتـسالاف  رابخألا . نم  یتأی  اـم  یـضم و  اـم  ضعب  هیلع  ّلدـی 
. الصأ هب  ملع  قبس  نود  نم  مّرحم  ملعی  ثیح ال  نم  كالهلا 

: اهیف ةروکذم  نئارقب  بابحتسالا  یف  ةرهاظلا  فیرشلا  ربخلا  اذهل  ۀقواسملا  ةریثکلا  رابخألا  ثلاثلا :
. فقوتلا رابخأ  یف  مّدقت  دق  و  نامعنلا ، ۀیاور  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ّیبنلا  لوق  اهنم :

ام كرت  نمف  کلذ . نیب  تاهبش  نّیب و  مارح  نّیب و  لالح  : » لاق بطخ و  ّهنأ  قودصلا  ۀلـسرم  یف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  اهنم : و 
[. 123 «] اهلخدی نأ  کشوی  اهلوح  عتری  نمف  هّللا ، یمح  یصاعملا  و  كرتأ ، هل  نابتسا  امل  وهف  مثإلا  نم  هیلع  هبتشا 

لالحلا نیب  تاهبشلا  كرتب  رمأی  ثیدح  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  يّدج  لاق  : » لاق مالّـسلا ، هیلع  رقابلا  رفعج  یبأ  ۀیاور  اهنم : و 
، همراـحم هّللا  یمح  ّنإ  و  یمح ، کـلم  ّلـکل  ّنإ  ـالأ و  یمحلا . یف  اـهاعری  نأ  یلإ  هسفن  هتعزاـن  یمحلا  برق  همنغ  یعر  نـم  : » مارحلا و 

[. 124 «] همراحم هّللا و  یمح  اوّقتاف 
: نم درو  ام  اهنم : و 

[. 125 «] اباتع تاهبّشلا  یف  اباقع و  اهمارح  یف  اباسح و  ایندلا  لالح  یف  ّنإ  »
بنتجی هّللا و  مراحم  نع  عّروتی  يّذلا   » لاق سانلا ؟ نم  عرولا  نم  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبأل  تلق  لاق : ضایع ، نب  لیـضف  ۀـیاور  اهنم : و 

[. 126 «] هفرعی وه ال  مارحلا و  یف  عقو  تاهبشلا  ّقتی  مل  اذإف  ءالؤه ،
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: همجرت

ثیلثت رابخا  ندوب  يداشرا  رب  تادّیؤم 

. تسین تاهبش  كرت  هب  مازلا  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  ّيوبن  هک  دنتسه  نیا  دیؤم  يروما 
رد طایتحا  موزل  هب  فارتعا  دوخ  نویرابخا  هک  دوشیم  ياهّیمیرحت  هّیعوضوم  تاهبش  لماش  ثیلثت ) رابخا  رد   ) تاهبشلا ظفل )  ) مومع - 1

. داد رارق  طایتحا  بوجو  رب  لیلد  ار  ثیداحا  نیا  دوشیم  هنوگچ  اذل  و   ) دنراد اهنآ 
زا دنتـسه ) هّیعوضوم  تاهبـش  زا  هک   ) ههبـش دارفا  رثکا  جارخا  مزلتـسم  هکنیا  رب  هوـالع  هّیمکح ، تاهبـش  صوصخ  هب  ّيوبن  صاـصتخا  و 
رما هس  رد  رصحنم  روما  هک  ارچ  تسا ، صیصخت  زا  يرارف  یبآ و  روبزم  رابخا  قایـس  اریز  دراد . یفانت  مه  اهنآ  قایـس  اب  تساهنآ ، تحت 

: دنالیذ
زاوج ّهلدا  ظاحل  هب  هّیعوضوم  تاهبش  رگا  تسین و  نیب  لالح  مسق  زا  هّیعوضوم  تاهبـش  هکنآ  لاح  و  تاهبـش ) نّیب و  مارح  نّیب ، لالح  )
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: مییوگیم دنوش  هداد  رارق  نّیب  لالح  مسق )  ) زا هّیعوضوم ، تاهبش  باکترا 
تاهبش زا  ناوتیم  هربتعم  نیهارب  ّهلدا و  دوجو  رابتعا  هب  زین  ار  تاهبش  زا  مسق  نیا  و   ) تسا يراج  هّیمکح  تاهبش  هب  تبسن  نایب  نیا  انیع 

(. داد رارق  نّیب  لالح  رد  جراخ و 
هدومرف ّبترتم  نآ  رد  ندش  دراو  ههبش و  باکترا  رب  ار  تافتلا  نودب  تکاله  تامّرحم و  رد  عوقو  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 2

. تسا
يزیچ نآ  نایب  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ترضح  اریز  تسا ، دارم  ههبش  سنج  هکلب ) هدوبن  دارفا  زا  يدرف  صوصخ   ) ههبـش زا  دارم  و 
سنج هدارا  اب  اهنت  دوصقم  نیا  هک  تسا  نشور  و   ) تاهبش عومجم  باکترا  زا  ریذحت  نایب  هن  تسا و  مارح  لالح و  نایم  دّدرم  هک  تسا 

. دراد یفانت  مالّسلا  هیلع  ماما  داهشتسا  اب  عومجم ، باکترا  زا  ریذحت  هکنیا  رب  هوالع  دوشیم ،) ءادا 
تفراشم زاجم  باب  زا  رگم  دوشیمن ، تافتلا  نودب  تکاله  ببـس  زین  مارح و  رد  عوقو  بجوم  ههبـش  سنج  باکترا  هک  تسا  نشور  و 

یخرب رد  هچنانچ  دوشیم ،) مارح  باکترا  هب  شندش  کیدزن  سفن و  فارشا  ببـس  ههبـش  سنج  باکترا  هک  تهج  نیا  زا  رگم  ینعی : )
نآرب هدـنیآ  رابخا  زا  ياهراپ  و  ریـشب ) نبا  ناـمعن  تیاور  رد  خـلا  تبثی ....  مل  یمحلا  بناـج  یلا  یعر  اـیعار  نا  ول   ) هتـشذگ تاـملک  زا 

. دنراد تلالد 
نودب تکاله  هب  ءالتبا  مارح و  رد  عوقو  رب  فارشا  تمرح  ینعی :  ) يربک تابثا  رب  تسا  فوقوم  فیرش ) ثیدح  نیا  هب   ) لالدتـسا سپ :

. تسا راوشد  رایسب  مهنآ  هک  تافتلا ) ملع و 
زا دـنراد  بابحتـسا  رد  روهظ  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هک  ینئارق  رطاخ  هب  هدوب و  قایـس  مه  فیرـش  ثیدـح  نیا  اـب  هک  يرایـسب  راـبخا  - 3

فقوت رابخا  رد  هک  تسا  ریشب  نبا  نامعن  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ترضح  هدومرف  هلمج :
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. تفرگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم 
: هلمج زا  و 

: دندومرف دندناوخ و  ياهبطخ  ترضح  هک  تسا  قودص  هلسرم  تیاور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هدومرف 
(: دناهتسد هس  رب  روما  )

. تسا ود  نیا  نایم  هبتشم  هک  يروما  نشور و  حضاو و  مارح  راکشآ ، لالح 
. تسا یلاعت  يادخ  هاگقرق  یصاعم  هکنآ  لاح  تسا و  رتشیب  راکشآ  مارح  يارب  شایگدامآ  دیامن ، كرت  ار  هبتشم  هک  یسک  سپ :

. دوش نآ  رد  لخاد  هک  دوریم  نآ  میب  دنک  ارچ  نآ  فارطا  رد  هک  یسک  سپ :
: هلمج زا  و 

: دناهدومرف ترضح  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یتیاور 
: دندومرف دندومن  مارح  لالح و  نایم  تاهبش  كرت  هب  رما  هک  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مّدج 

ره يارب  شاب ، هاـگآ  دـنک ، هاـگقرق  دراو  ار  اـهنآ  هک  درادیم  نیا  هب  ار  وا  شـسفن  دـنارچب  هاـگقرق  کـیدزن  ار  شنادنفـسوگ  هک  یـسک 
. تسا تامّرحم  یلاعت  يادخ  هاگقرق  تسا و  یهاگقرق  یناطلس 

: هلمج زا  و 
. تسا شنزرس  باتع و  شتاهبش  رد  باقع و  شمارح  رد  باسح و  ایند  لالح  رد  هک  نومضم  نیا  هب  تسا  یتیاور 

: هلمج زا  و 
؟ تسا یسک  هچ  راگزیهرپ  مدرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  دیوگیم : هک  تسا  ضایع  نبا  لضف  تیاور 
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تامّرحم رد  دیامنن  طایتحا  تاهبش  زا  رگا  سپ  دیامن . يرود  هملظ  لاوما  زا  دنک و  بانتجا  یهلا  مارح  زا  هک  سکنآ  دندومرف : ترضح 
. دشاب تفتلم  دوخ  هکنیا  نودب  هدش  عقاو 

301 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  بلطم  لصاح 
یبوجو ات  تسین  تاهبتشم  كرت  هب  مازلا  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يوبن  ثیدح  هکنیا  رب  ینبم  هدروآ  دیؤم  هس  خیـش  هک : تسا  نیا 

. تسا ناحجّرلا  قلطم  نایب  ماقم  رد  هکلب  دشاب ، يرابخا  ياعّدم  تبثم  هدوب و 
؟ دینک نایب  ۀمدقم  ار  ثیلثت  رابخا  فّقوت و  رابخا  یمومع  یگژیو 

زین کیره  رد  هّیمکح و  هچ  هّیعوضوم و  هچ  دندشیم ، تاهبـش  عیمج  لماش  هتـشاد و  قالطا  ای  میمعت و  اعون  طایتحا  فقوت و  رابخا  - 1
. هّیمیرحت هچ  هیبوجو و  هچ 

. دنوشیمن هیبوجو  تاهبش  لماش  هتشاد و  صاصتخا  هّیمیرحت  تاهبش  باب  هب  امومع  ثیلثت  رابخا  - 2
؟ دنوشیمن هّیبوجو  تاهبش  لماش  ثیلثت  رابخا  ارچ 

: دنوشیم میسقت  مسق  هس  هب  روما  اهنآ  همه  رد  اریز 
. کلذ نیب  تاهبش  نّیب و  مارح  نّیب ، لالح 

؟ تسا یتاهبش  هچ  کلذ  نیب  تاهبش  زا  دارم 
. تسا هّیمیرحت  ههبش  نامه  مارحلا ، لالحلا و  نیب  ههبش  تسا و  مارحلا  لالحلا و  نیب  تاهبش  دارم  کلذ ،)  ) هنیرق هب  هلباقم و  هنیرق  هب 
بوجو مازلا و  صوصخ  هن  تسا و  ناـحجّرلا  قلطم  ناـیب  ماـقم  رد  يوـبن  ثیدـح  هکنیا  رب  لوا  دـهاش  دـیؤم و  قوـف  تامّدـقم  ظـفح  اـب 

؟ تسیچ
رد عامجإلاب  هکنآ  لاح  دنوشیم و  ود  ره  هّیعوضوم  تاهبـش  هّیمیرحت و  تاهبـش  لماش  هتـشاد و  ّتیمومع  روبزم  ثیداحا  هک : تسا  نیا 

. تسا حجار  هکلب  تسین  بجاو  بانتجا  هّیمیرحت  هّیعوضوم  تاهبش 
. مازلا مدع  رب  تسا  هنیرق  هّیعوضوم ، ههبش  هلمج  زا  تاهبش  رب  لومش  سپ :

هداد و صاصتخا  هّیمکح  هّیمیرحت  تاهبـش  هب  ار  نآ  سپـس  هدرک  بوجو  رب  لمح  ار  يوبن  ثیدح  ام  هک  دراد  یعنام  هچ  دوش  هتفگ  رگا 
؟ دوشیم هداد  خساپ  هچ  مینک  ءانثتسا  هّصاخ ، ّهلدا  عامجا و  مکح  هب  ار  هیعوضوم  هّیمیرحت  تاهبش 

: دراد لاکشا  ود  صیصخت  نیا  دوشیم  هتفگ 
هّیعوضوم تاهبش  عون  زا  ددنویپیم  عوقو  هب  نیفّلکم  يارب  جراخ  رد  هک  یتاهبـش  رثکا  هکنوچ  تسا ، رثکا  صیـصخت  مزلتـسم  هکنیا  - 1

. تسا حیبق  مه  رثکا  صیصخت  دنامک و  رایسب  هّیمیرحت  هیمکح  تاهبش  تسا و 
و اّمنا )  ) هملک هنیرق  هب  ثیدح  هکنوچ  تسا ، يرارف  هتشاد و  ابا  صیصخت  زا  زین  ثیدح  قایس  هکنیا  - 2

302 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنرادن رتشیب  مسق  هس  روما  هک  تسا  نیا  يایوگ  رگید : ترابع  هب  دراد . رصح  رد  روهظ  نایب  ماقم  رد  میسقت ، روهظ  هنیرق  هب  هکنیا  ای 
روما هک  تسا  نیا  مزلتسم  مینک  جراخ  ار  هّیمیرحت  هّیعوضوم  تاهبش و  هداد و  صاصتخا  هّیمکح  هّیمیرحت  تاهبش  هب  ار  ثیدح  رگا  لاح 

هب ای  صیصخت و  يارب  یهجو  سپ  تسا ، رصح  اب  یفانم  بلطم  نیا  دنـشاب و  مه  یمراهچ  ّقش  ياراد  هکلب  دنـشابن ، مسق  هس  رد  رـصحنم 
. درادن دوجو  هّیمکح  هّیمیرحت  تاهبش  هب  نآ  نداد  صاصتخا  رگید : ترابع 
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هنوگنیا ار  لکشم  کلذعم  هداد و  صاصتخا  هّیمکح  هّیمیرحت  تاهبش  هب  ار  کلذ  نیب  تاهبـش  ام  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوش  هتفگ  رگا 
دوشب ات  تسا  زیاج  اعطق  نآ  باکترا  هکنآ  هچ  هداد  رارق  نیب  لالح  ینعی  لّوا  مسق  رد  لخاد  ار  هّیمیرحت  هّیعوضوم  تاهبش  هک  مینک  لح 

؟ دوشیم هداد  خساپ  هچ  دشاب ، هتشادن  رصح  رد  روهظ  اب  مه  یتافانم  نّیب و  لالح 
تاهبـش هک  انمّلـس  ایناث : دنتـسین . نّیب  لـالح  رد  لـخاد  نادـجولاب  هّصاـخ  ّهلدا  زا  رظنعطق  اـب  هّیعوضوم  تاهبـش  ـالوا : هک : دوشیم  هتفگ 

: مییوگیم دشاب  نّیب  لالح  رد  لخاد  هصاخ  ّهلدا  ساسا  رب  هّیعوضوم و 
هک دوشیم  نیا  هجیتـن : دـینک  نّیب  لـالح  رد  لـخاد  میراد  باـکترا  زاوـج  رب  هیعطق  هلدا  هکنیا  رطاـخ  هب  زین  ار  هّیمیرحت  هّیمکح  تاـهبش 

نییلوصا و زا  يدـحا  هک  یلاح  رد  سأیلا  صحفلا و  لبق  يودـب  کش  دراوم  یلاـمجا و  ملع  دراوم  هب  دـباییم  صاـصتخا  ّيوبن  ثیدـح 
. دنتسین مزتلم  رما  نیا  هب  نییرابخا 

؟ تسیچ يوبن  ثیدح  رد  رما  ندوب  ناحجّرلا  قلطم  رب  دیؤم  دهاش و  نیمّود 
(: تامّرحملا یف  عقو  تاهبشلا  بکترا  نم   ) مکح هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  هک : تسا  نیا 

حرطم هّیطرش  هیـضق  تروص  هب  بلطم  رگید : ترابع  هب  ههبـش  باکترا  رب  هدومرف  ّبترتم  ار  تافتلا  نودب  ندش  كاله  مارح و  رد  عوقو 
نکل دشابیم ، مومع  دیفم  تسا  لا  هب  یّلحم  عمج  هکنیا  لیلد  هب  تاهبـشلا )  ) هملک لاح : دراد . دوجو  ّبترت  ازج  طرـش و  نایم  هک  هدـش 

: دراد دوجو  نآ  رد  لامتحا  ود 
رد ندش  عقاو  عومجم ، وه  امب  دـیآیم ، شیپ  جراخ  رد  هک  یتاهبـش  عومجم  باکترا  ینعی  دـشاب . یعومجم  مومع  مومع ، نیا  هکنیا  - 1

تاهبتـشم نایم  رد  هکنیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  هکنیا  باب  زا  اهنآ  زا  یخرب  رابتعا  هب  نکل  دراد ، لاـبند  هب  ار  تکـاله  رد  نداـتفا  مارح و 
. میرادن نآ  هب  یلیصفت  ملع  هچرگا  دراد  دوجو  یمارح 

. دنوشن عوقو  نیا  ببس  هعومجم  نیا  تاهبش  یخرب  باکترا  دنچره  تسا ، مارح  رد  عوقو  بجوم  عومجم  باکترا  سپ :
. تسا مارح  تکاله و  رد  عوقو  ببس  القتسم  ۀهبشلا ، دارفا  نم  درف  درف  ّلک  باکترا  ینعی : دشاب  یقارغتسا  مومع  مومع ، نیا  هکنیا  - 2

303 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا حیحص  روکذم  لامتحا  ود  زا  کیمادک 

. تسا حیحص  مّود  لامتحا 
؟ تسا حیحص  مّود  لامتحا  لیلد  هچ  هب 

ماـقم رد  نّیب  مارح  ینعی  مّود  مسق  رد  نّیب و  لـالح  ینعی : لّوا  مسق  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  روطناـمه  لـیلد  نیا  هب  - 1
مسق رد  مه  روطنیمه  دشاب ، عومجملا  ثیح  نم  اهمارح  اهلالح و  همه  دارم  هکنیا  زا  رظنعطق  اب  تسا  نّیب  مارح  نیب و  لالح  موهفم  نایب 
. عومجم وه  امب  عومجم  باکترا  زا  ریذحت  ماقم  رد  هن  تسا و  مارح  لالح و  نایم  دّدرم  موهفم  نایب  ماقم  رد  هلباقم ) هنیرق  هب  و   ) موس

هیلع ماما  اریز  اعّدم ، نیا  رب  تسا  رگید  یهاوگ  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  مالک  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  داهـشتسا  هک  لیلد  نیا  هب  و  - 2
عومجملا ثیح  نم  عومجم  هدارا  اب  نیا  دومن و  داهـشتسا  مالک  نیا  هب  دـشاب  ردان  ّذاـش و  دـحاو  ربخ  هک  هدـحاو  ههبـش  رطاـخ  هب  مالّـسلا 

. دراد تافانم 
سنج هک  تسا  نیا  دوصقم  هدش  یقارغتسا  مومع  دارم  یتقو  لاح  یعومجم . هن  تسا و  قارغتسا  تامومع  رد  لصا  هک  لیلد  نیا  هب  و  - 3

دیاش هکلب  تسین ، تکاله  مارح و  رد  عوقو  ببس  نادجولاب  ههبش  سنج  باکترا  هک  تسین  يدیدرت  دراد و  يرثا  نینچ  شباکترا  ههبش 
. هن مه  دیاش  دتفیب و  مارح  رد  اقافتا  فّلکم 

؟ دوشیمن ههبش  باکترا  ندش  مارح  بجوم  مارح ، باکترا  رب  فارشا  ایآ 
مارح باکترا  رب  فارـشا  ببـس  هک  ههبـش  باکترا  هک  میتفگیم  تسا  مارح  مارح ، رب  فارـشا  هک  میتشاد  لیلد  جراـخ  زا  رگا  اریز  ریخ ،
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. درادن دوجو  یلیلد  نینچ  نکل  تسا ، مارح  زین  تسا ،
. مارح رب  فارشا  تمرح  هن  دراد و  مارح  هب  باکترا  تمرح  رب  تلالد  تسه ، یلیلد  رگا 

؟ تسیچ يوبن  ثیدح  رد  رما )  ) ندوب ناحجرلا  قلطم  رب  دیؤم  دهاش و  نیموس 
روهظ یگمه  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هک  ینئارق  مکح  هب  نکل  دـناتیاور و  نیا  اب  گنهامه  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایاور  هک  تسا  نیا 

. دوشیم بابحتسا  رب  لمح  زین  ثیدح  نیا  اذل  دنراد و  بابحتسا  رد 
؟ تسیچ يدعب  تیاور  جنپ  رد  دهاش  لحم 

نیا مود  تیاور  رد  تاهبتشملا . اوعدف  هطـسو  یف  عقی  نا  همنغ  تبثی  مل  یمحلا  بناج  یلا  یعر  ایعار  ّنا  ول  هک  تسا  نیا  لّوا  تیاور  رد 
. اهلخدی نا  کشوی  اهلوح  عتری  نمف  هّللا ، یمح  یصاعملا  و  هک : تسا 

. یمحلا یف  اهاعری  نا  یلا  هسفن  هتعزان  یمحلا  برق  همنغ  یعر  نم  هک : تسا  نیا  موس  تیاور  رد 
هک لاق ....  ساـنلا  نم  عرولا  نم  هک : تسا  نیا  مجنپ  تیاور  رد  تمـالم ) ینعی :  ) اـباتع تاهبـشلا  یف  و  هک : تسا  نیا  مراـهچ  تیاور  رد 

تابثا هّیمیرحت  تاهبش  رد  ار  طایتحا  ندوب  بجاو  لیالد  نیا  اب  دنتـسناوتن  اهیرابخا  هکنیا  لصاح  بجاو . هن  تسا و  بحتـسم  ندوب  عرو 
. دننک

304 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نیهجوب هریرقتف  لقعلا  اّمأ  و  نتم :

: یلاعت هلوق  یضتقمب  بجی - ةریثک  تامّرحمب  ۀّیعرشلا  ّۀلدألا  ۀعجارم  لبق  الامجإ  ملعن  ّانأ  امهدحأ :
لاغتـشالا ّنأل  باـقعلا ، مدـعب  نیقیلا  وأ  باـنتجالاب  نیقیلا ، هجو  یلع  اـهکرت  ةدـهع  نع  جورخلا  هوحن - و  [ 127] اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  اـم  َو 

کلت عیمج  نع  جورخلاب  عطقی  اهب ال  لمعلا  ۀـّلدألا و  ۀـعجارم  دـعب  و  نیّیرابخألا ، نیدـهتجملا و  قاّفتاب  ةءاربلاـب  نیقیلا  یعدتـسی  ّینیقیلا 
لیلدلا اذه  عم  ذإ  هتّیّلح ، یلع  ّلدی  ّیعرـش  لیلد  كانه  نکی  مل  اذإ  اهنم  نوکی  نأ  لمتحا  ام  ّلک  بانتجا  نم  ّدب  الف  ۀـّیعقاولا ، تامّرحملا 

. اعقاو ۀمرحلا  ریدقت  یلع  لعفلا  یلع  باقعلا  مدعب  عطقی 
ریغ لیصفتلاب  مولعملا  ادع  امب  لاغتشالاف  اهادع ، ام  دوجوب  الامجإ  ملعن  ةریثک و ال  روما  ۀمرحب  الیـصفت  ملعن  ّۀلدألا  ۀعجارم  دعب  تلق : نإف 

. ّیلامجإ ملع  انه  سیلف  هدعب  اّمأ  و  ّۀلدألا ، یلإ  عوجرلا  لبق  ّیلامجإلا  ملعلا  يرخا : ةرابعب  و  طایتحالا . بجی  یّتح  نّقیتم 
ول رابخالا  دنـس  ّنال  رّـسیم ، ریغ  کلذ  ّنا  ملعی  هقفلا  یف  عجارم  ّلکف  ّیلّوـالا  ّیعقاولا  مکحلاـب  ملعلا  بجوی  اـم  ۀـّلدألا  نم  دـیرا  نا  تلق :

. ۀّیّنظ اهتلالد  نکل  اّیعطق  ضرف 
سیل ذا  الامجا ، مولعملا  فیلکّتلا  کلذ  نم  ةءاربلاب  نیقیلا  بجوی  اهتعجارمف ال  عراّشلا  نم  ربتعملا  یّنّظلا  لیلّدـلا  ّمعی  ام  اـهنم  دـیرا  نا  و 

هنم مزاّللا  ناک  الیلحت  ناک  نا  تامّرحملا و  دحا  ّهناک  کلذ  راص  امیرحت  ناک  ناف  هنومضمب ، ذخالا  بوجو  ّالا  یّنّظلا  لیلّدلا  رابتعا  ینعم 
ّۀلدالا کلت  نیماضم  یف  ۀّیعقاولا  تامّرحملا  راصحنا  بجوی  ینعملا ال  اذه  و  تامّرحملا . نم  عقاولا  یف  ناک  نا  هلعف و  یلع  باقعلا  مدـع 
ۀمرحب یلیـصفّتلا  ّنّظلا  سیل  الامجا و  ۀمولعملا  تامّرحملا  عیمج  نع  ةءارب  الب  ّنّظلا  لصحی  لب و ال  اهتقفاومب . ةءاربلاب  ملعلا  لصحی  یّتح 

هسفنب و ال هل ال  فانم  ریغ  ّنّظلا  یلامجإلا و  ملعلا  کلذـک  فاـنم  هسفنب  یلیـصفتلا  ملعلا  ّنـال  اـهب  یلیـصفّتلا  ملعلاـک  لاـعفالا  نم  ۀـلمج 
. روکذملا هجولا  یلع  اعرش  هرابتعا  ۀظحالمب 

نم ّۀلدالا  هنّمـضت  ام  ادع  ام  ناک  هب  فّلکملا  وه  نوکی  ثیحب  اهاّدؤمب  لمعلا  یلا  فیلکّتلا  بلقنا  ثیحب  ّۀلدالا  هذه  عراّشلا  ربتعا  ول  معن ،
. اهیف طایتحالا  بجی  الف  هب ، فّلکملا  نع  اجراخ  میرّحتلا  تالمتحم 

یقب ۀلمج و  لیلحت  اهنم و  ۀلمج  میرحت  یلع  ۀنّیبلا  تماق  ّمث  اهیف  تامّرحم  دوجوب  الامجا  ملعی  منغ  عیطق  ۀـلزنمب  هیف  نحن  امف  ۀـلمجلاب : و 
. تامّرحملا عیمج  نم  ةءاربلاب  ّنّظلا  ملعلا و ال  بجوی  ضعبلا ال  میرحت  یلع  ۀنّیبلا  مایق  دّرجم  ّنال  ۀثلاث ، ۀلمج  یف  کّشلا 
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بوجو یلا  فیلکّتلا  عجر  قیرّطلا  اذهب  امدع  ادوجو و  ۀمولعملا  تامّرحملا  صیخشتب  رما  ّهنا  ینعمب  ماقملا  یف  ۀنّیبلا  عراّشلا  ربتعا  ول  معن ،

. یعقاولا مارحلا  ۀنّیبلا ال  هیلع  ماق  ام  بانتجا 
: همجرت

طایتحا تابثا  رد  یلقع  لیلد  هب  اهیرابخا  کّسمت 

هراشا

: تسا نکمم  هجو  ود  هب  لیلد  نیا  ریرقت  سپ 
ُْهنَع ْمُکاهَن  ام  َو   ) یلاعتقح هدومرف  نیا  ياضتقم  هب  هک  میراد  یلامجا  ملع  يرایـسب  تامّرحم  دوجو  هب  هیعرـش  ّهلدا  هب  هعجارم  زا  لـبق  - 1
مایق هطساو  هب  ، ) اهنآ باکترا  رثا  رد  باقع  مدع  رب  نیقی  ای  اهنآ و  زا  بانتجا  ببـس  هب  اهنآ ، كرت  هدهع  زا  جورخ  نآ ، لاثما  و  اوُهَْتناَف ،)

. تسا هّینیقی  تئارب  یعدتسم  ینیقی ، لاغتشا  نیدهتجم  قافتا  هب  هک  اریز  تسا . بجاو  طایتحا ،) موزل  مدع  رب  لیلد 
هب طورـشم  مییامن ، بانتجا  دـشاب  هّیعقاو  تاـمّرحم  نیا  عیمج  هدـهع  زا  جورخ  هب  عطق  اـهنآ  هب  لـمع  هیعرـش و  ّهلدا  هب  هعجارم  زا  سپ : و 

یباقع شباـکترا  رد  هکنیا  هب  دوشیم  لـصاح  نیقی  یلیلد  نینچ  دوجو  اـب  هک  اریز  دـشاب ، هدـشن  هماـقا  نآ  ّتیلح  رب  یعرـش  لـیلد  هکنیا 
. دشاب مارح  عقاو  رد  هچرگا  تسین 

لاکشا

: دوش هتفگ  روکذم  نایب  هب  لاکشا  ماقم  رد  رگا 
. میرادن يرگید  یلامجا  ملع  اهنآ  زج  هب  مینکیم و  ادیپ  روما  زا  يرایسب  ندوب  مارح  هب  ملع  الیصفت  ّهلدا  هب  هعجارم  زا  سپ :

عوجر زا  لبق  یلامجا  ملع  رگید : ترابع  هب  دـشاب و  بجاو  شطایتحا  ات  هدوبن  نّقیتم  یلیـصفت  همولعم  تامّرحم  ریغ  هب  هّمذ  لاغتـشا  سپ :
)؟ دوشیم هداد  یخساپ  هچ   ) درادن دوجو  یملع  نینچ  نآ  زا  سپ  نکل  تسا ، هدوب  هلدا  هب 

باوج

، تسین رّـسیم  رما  نیا  هک  دـنادیم  هقف  هب  هدـننکهعجارم  ره  تسا ، یلّوا  یعقاو  مکح  هب  ملع  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نآ  هلدا  زا  دارم  رگا 
. تسا یّنظ  اهنآ  تلالد  نکل  دشاب  یعطق  رابخا  دنس  هک  ضرف  هب  اریز 

، دوشیمن لاـمجالاب  مولعم  فیلکت  زا  تئارب  هب  نیقی  بجوم  زین  اـهنآ  هب  هعجارم  سپ  دـشاب ، ربـتعم  یّنظ  لـیلد  زا  معا  ّهلدا  زا  دارم  رگا  و 
: اذل تسا ، بجاو  نآ  نومضم  هب  ذخا  هک : تسا  نیا  اهنت  یّنظ  لیلد  ندوب  ربتعم  يانعم  اریز 
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لعف رب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دشاب  لیلحت  نومضم  رگا  دوشیم و  بوسحم  تامّرحم  زا  یکی  مه  مّرحم  ءیش  دشاب ، میرحت  نومـضم  رگا 

. دوش بوسحم  تامّرحم  زا  عقاو  رد  هچرگا  تسین  یباقع  نآ  باکترا  و 
تئارب هب  ملع  لوصح  ثعاب  اهنآ  تقفاوم  ات  مینادـب  ّهلدا  نیا  نیماضم  رد  رـصحنم  ار  هیعقاو  تاـمّرحم  هک  دوشیمن  نآ  ببـس  اـنعم  نیا  و 

. دروآیمن لامجالاب ، مولعم  تامّرحم  مامت  زا  هّمذ  تئارب  هب  ّنظ  یّتح  ناشتقفاوم  اهنآ و  تعاطا  دّرجم  هکلب  دوش ،
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اهنآ هب  یلیـصفت  ملع  لثم  لاـعفا  زا  ياهلمج  تمرح  هب  یلیـصفت  ّنظ  یلو  دروآیم  تاـمّرحم  زا  ياهراـپ  هب  یلیـصفت  ّنظ  اـهنآ  هماـقا  هلب ،
(. دوش هّمذ  تئارب  هب  ملع  لوصح  ببس  نآ  لاثتما  ات   ) تسین

. درادن نآ  اب  یفانت  چیه  هک  نظ  فالخ  هب  تسا ، یلامجا  ملع  اب  یفانم  ییاهنت  هب  دوخ  یلیصفت  ملع  اریز 
. دش رکذ  هک  یهجو  رب  نآ  یعرش  رابتعا  ظاحل  هب  هن  هسفن و  هب  هن 

كاردتسا

هب هدـش ، بلقنم  ّهلدا ) لولدـم   ) نآ ياّدؤم  هب  ندرک  لـمع  ببـس  هب  فیلکت  هک  دـشاب  هدرک  راـبتعا  يوحن  هب  ار  ّهلدا  نیا  عراـش  رگا  هلب ،
هب فّلکم  زا  تسا ) رابخا  نیا  نومـضم  زا  ریغ  هچنآ  ینعی :  ) میرحتلا تالمتحم  ددرگ ، یعقاو  هب  فّلکم  اهنآ ، لولدـم  داـفم و  هک  يروط 

. تسین بجاو  اهنآ  رد  طایتحا  اذل  تسا و  جراخ 
: هکنیا مالک  هصالخ 

ندوب مارح  رب  هراـما  هنّیب و  سپـس  دراد . دوجو  اـهنآ  رد  تاـمّرحم  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  هک  تسا  نادنفـسوگ  هّلگ  هلزنم  هب  ثحب  دروم 
ندوب مارح  رب  هنّیب  مایق  هکنآ  هچ  دنامب ، یقاب  کش  اهنآ  زا  رگید  یخرب  رد  نکل )  ) هدش و هماقا  رگید  یخرب  ندوب  لالح  اهنآ و  زا  یخرب 

. دروآیم تامّرحم  مامت  زا  تئارب  هب  ّنظ  هن  ملع و  لوصح  بوجو  هن  اهنآ ، زا  یخرب 
رارق مدع  دوجو و  بسح  هب  مولعم  تامّرحم  صّخـشم  ار  نآ  هک  دـشاب  هدرک  رابتعا  يوحن  هب  ماقم  نیا  رد  ار  هنّیب  سّدـقم  عراش  رگا  هلب ،

. یعقاو مارح  هن  هدش و  هماقا  شتمرح  رب  هنّیب  هک  تسا  یعوضوم  ره  زا  بانتجا  بوجو  هب  فیلکت  تشگرب  دشاب ، هداد 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) الامجا ...  ملعن  ّانا   ) زا دارم 
باسح هب  هروصحم  ریغ  ههبش  قیداصم  زا  هکنیا  ات  ریثک  رد  لیلق  هن  تسا و  ریثک  رد  ریثک  ههبـش  لیبق  زا  ماقم  نیا  رد  ههبـش  هک : تسا  نیا 

. دشاب یفتنم  طایتحا  هجیتن  رد  هدمآ و 
؟ تسیچ خلا ) باقعلا ...  مدعب  عطقن  لیلّدلا  اذه  عم  ذا   ) زا دارم 

. یّنظ ای  تسا و  یعطق  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  مئاق  لیلد  هک : تسا  نیا 
هطـساو هب  لقع  مکح  هکنآ  هچ  دـیامنیم ، نآ  زاوج  هب  مکح  لقع  لعف  رب  باقع  مدـع  هب  عطق  زا  سپ  دـیدرتالب  ندوب  یعطق  تروص  رد 

. دوشیم ادیپ  باکترا  زاوج  هب  نیقی  عطق و  امتح  سپ  تسا ، یفنم  لامتحا  میدرک  ضرف  هک  لاح  نکل  دوب و  لامتحا  دوجو 
رد ّنظ  هک  هتکن  نیا  هظحالم  زا  دـعب  یلو  دراد  دوجو  لامتحا  زاب  نآ  زا  تعباـتم  اـب  تسا و  یّنظ  لـیلد  هچرگا  ندوب ، یّنظ  تروص  رد  و 

هکنآ ول  دوشیم و  لصاح  طایتحا  موزل  مدـع  هب  عطق  هدـش و  یفن  روبزم  لامتحا  تسا  یمتح  ناهرب  یعطق و  تّجح  روکذـم  لیلد  دروم 
. دشاب یهنم  مارح و  لعف  عقاو  رد 
؟ تسیچ ینعملا )...  اذه   ) زا دارم 

رب لـیلد  هک  یلعف  رب  ندوـبن  بقاـعم  رذـع و  لـعج  زین  عـقاو و  هلزنم  شیادؤـم  لـیزنت  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  یّنظ  لـیلد  راـبتعا  هوـحن 
. تسا هدرک  تلالد  شاهحابا 

؟ تسیچ روکذملا ) هجولا  یلع   ) ترابع زا  دارم 
: هک تسا  نیا 
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تلـالد نآ  ّتیلح  رب  رگا  ددرگیم و  بوسحم  یعقاو  تاـمّرحم  زا  یکی  هلزنم  هب  روبزم  ءیـش  دـنک ، ءیـش  تمرح  رب  تلـالد  لـیلد  رگا 
. تسا روذعم  نآ  باکترا  رد  فّلکم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دیامن ،

؟ تسیچ هّیمیرحت  هّیمکح  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نییرابخا  ّهلدا  زا  لیلد  نیرخآ  نیموس و 
. تسا هدش  ریرقت  اهنآ  يوس  زا  هجو  ود  هب  هک  یلقع  مکح  لقعلا و  لیلد  زا  تسترابع 

؟ تسیچ نآ  لّوا  هجو 
. ۀّینیقیلا ةءاربلا  ای  ینیقیلا  غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا  هک  تسا  نیا 

؟ تسا هنوگچ  روکذم  هجو  ریرقت  حرش و 
میراد یلامجا  ملع  عطق و  اهنآ  هب  هعجارم  زا  لبق  رابخا و  تایآ و  نوچمه  هّیعرش  ّهلدا  زا  رظنعطق  اب  ناناملسم  ام  زا  کیره  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف  مییامن . لاثتما  ار  فیاظو  نیا  هک  هتساوخ  ام  زا  هتـشاذگ و  ام  هدهعرب  ار  یفیلاکت  هلـسلس  کی  رمالا  سفن  عقاو و  رد  عراش  هک 
ماجنا هب  فّلکم  ار  ام  هدرک و  بجاو  ام  رب  ار  يروما 
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رد هک  يروط  هب  میتسه  اهنآ  زا  بانتجا  هب  فّلکم  ام  هک  هدرک  میرحت  ام  رب  ار  يروما  و  دـشابیمن ) اـم  ثحب  دروم  ـالعف  هک   ) دومن اـهنآ 

. تسا ّبترتم  نآرب  باقع  باکترا ، تروص 
. مینک بانتجا  تامّرحم  زا  هدرک و  تعاطا  ار  وا  یهاون  دیاب  سپ : تسا ، مارح  یلوم  تیصعم  بجاو و  یلوم  تعاطا  لقع  مکح  هب  لاح 

دیکأت یلقع  مکح  نیا  رب  تامّرحم ، رد  اوُهَْتناَف ) ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام   ) و تابجاو ، رد  ُهوُذُـخَف ) ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام   ) هفیرـش رد  سّدـقم  عراـش  اـّما 
. تسا هدومن 

ینعی تسا . هّینیقی  تغارف  یعدتـسم  ینیقی  لاغتـشا  لقتـسم ، لـقع  مکح  هب  و  دـمآ ، ینیقی  لاغتـشا  یلاـمجا ، ملع  نیا  مکح  هب  هجیتن : رد 
اجکره رد  هک : تسا  نیا  هب  نیقی  نیا  لوصح  نکل  تسا . هدرک  بانتجا  هّیعقاو  تامّرحم  مامت  زا  دیامن  نیقی  هک  دنک  يراک  دـیاب  فّلکم 

اهنآ ّتیلح  رب  ربتعم  ّنظ  رثکا  دـح  هکنیا  ای  دراد و  اهنآ  ّتیلح  هب  نیقی  هک  ار  يروما  اـهنت  هدرک و  كرت  دـهدیم  تمرح  لاـمتحا  هک  مه 
دـشاب و هدرک  حابم  فّلکم  يارب  ار  یعقاو  مارح  دـیاش  هدرک و  اطخ  هراما  عقاو  رد  هچرگا  روبزم  ضرف  رد  اّما  دوش . بکترم  هدـش ، مئاـق 

. تسا هدومن  تعباتم  یعرش  ربتعم  لیلد  زا  هک  ارچ  درادن ، باقع  نکل  دشاب ، هدش  مارح  بکترم  فّلکم 
: اّما و 

تمرح هب  هکنیا  زا  معا  دنک  بانتجا  هدشن ، هماقا  اهنآ  ّتیلح  رب  مه  هربتعم  هراما  درادـن ، اهنآ  ّتیلح  هب  نیقی  هک  يروما  زا  دـیاب  فّلکم  - 
. دشاب راک  رد  تمرح  لامتحا  دّرجم  هکنیا  ای  دشاب و  هدش  هماقا  اهنآ  تمرح  رب  ربتعم  ّنظ  هکنیا  ای  دشاب و  هتشاد  عطق  اهنآ 

ملع نیا  زاب  نکل  دیامنیم و  تعباتم  هتفای  تمرح  رب  یلیلد  اجکره  هدزرس و  عبانم  همه  هب  هتفر و  ّهلدا  غارس  هب  یلامجا  ملع  نیمه  اب  لاح 
هک دهدیم  انتعا  لباق  لامتحا  ینعی : درادن . نیقی  دـشاب  هدرک  بانتجا  هّیعقاو  تامّرحم  مامت  زا  هکنیا  هب  دراد و  دوجو  فلکم  رد  یلامجا 

هعجارملا دعب  یلامجا  ملع  مه  زاب  سپ  دشاب . هدیـسرن  اهنآ  هب  هّیعرـش  ّهلدا  هب  عوجر  قیرط  زا  وا  هک  دـشاب  يرگید  تامّرحم  اهنیا  زا  ریغ 
. تسا یقاب 

لقع تسا ، هّینیقی  تئارب  مزلتـسم  ینیقی  لاغتـشا  ره  هک  همّلـسم  هدـعاق  مکح  هب  اذـل  دوشیم و  تباث  ینیقی  لاغتـشا  یلامجا ، ملع  ءاـقب  اـب 
رب لیلد  نمؤم و  هک  يدروم  رد  رگم  دـنک ، بانتجا  یمیرحتلا  لـمتحم  ره  زا  هک  دـنکیم  راداو  ار  وا  هدومن و  طاـیتحا  هب  مزلم  ار  فّلکم 

. دوش هماقا  باقع  مدع 
دوجوم طایتحا  موزل  مدع  رب  لیلد  نوچ  اهنآ ، باکترا  رب  باقع  ّبترت  تمرح و  لامتحا  دوجو  اب  هک  هّیعوضوم  ای  هّیبوجو و  تاهبش  لثم 
بوجو هب  مکاح  لقع  تسا ، مالک  ضورفم  ثحب و  ّلحم  هک  دراوم  نیا  ریغ  رد  یلو  تسین  باقع  مزلتـسم  اهنآ  باـکترا  ریزگاـن  تسا ،
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. يرابخالا بولطم  وه  اذه  تسا و  طایتحا 
نیا هب  کّسمت  اب  نکل  تسا ، ینیقی  غارف  مزلتسم  ینیقی  لاغتشا  هک  میراد  لوبق  هک  دوش  هتفگ  رگا 
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تشاد و دوجو  یلامجا  ملع  نیا  هیعرـش  ماکحا  ّهلدا  هب  عوجر  زا  لبق  هک  ارچ  میفلاـخم  هیف  نحن  اـم  رد  طاـیتحا  موزل  تهج  یلقع  هدـعاق 
هب تبسن  یلیصفت  ملع  کی  هب  هدش 1 - لیدبت  هدـیدرگ و  لحنم  یلامجا  ملع  نیا  ّهلدا  هب  هعجارم  زا  دـعب  یلو  درکیم  زّجنم  ام  رب  ار  عقاو 

. نآ داز  ام  هب  تبسن  يودب  کش  کی  هب  و  میاهدروآ 2 - تسد  هب  ّهلدا  زا  هک  يدراوم  نآ 
؟ تسیچ یلامجا  ملع  لالحنا  رب  لکشتسم  نیا  لیلد  مینکیم  يراج  ار  تئارب  لصا  داز  ام  رد  بانتجا و  نآ  زا  هتفرگ  ار  هنّقیتم  دراوم  اذل 

؟ رگید تاـمّرحم  دوـجو  هب  يراد  یلاـمجا  ملع  مه  زاـب  اـیآ  هک  دنـسرپب  وا  زا  ّهلدا  زا  روکذـم  دراوـم  لیـصحت  زا  دـعب  رگا  هک : تسا  نیا 
اذـل رتشیب و  هن  دـشاب و  یلیـصحت  دراوم  نیمه  هب  رـصحنم  هّیعقاو  تامّرحم  هک  دـهدیم  لامتحا  هک  ارچ  يرآ ، دـیوگب  عطق  اـب  دـناوتیمن 

. دنکیم يراج  مدعلا  ۀلاصا  هدوب و  يودب  وا  کش  داز  ام  هب  تبسن 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  لصاح 

یهجو رگید  سأی  صحف و  هعجارملا و  دعب  نکل  درک ، طایتحا  دیاب  ّهلدا  هب  هعجارم  زا  لبق  هک  میراد  لوبق  زین  ام  دنیوگیم  هک : تسا  نیا 
. دراد تلالد  نآ  تمرح  رب  لیلد  هک  يدراوم  رد  ّالا  درادن . دوجو  یمیرحتلا  لمتحم  ره  زا  بانتجا  طایتحا و  بوجو  يارب 

لحنم ملع  نیا  هعجارم  زا  سپ  نکل  دراد ، دوـجو  هّیعرـش  ّهلدا  هـب  هـعجارم  زا  لـبق  تاـمّرحم  دوـجو  هـب  یلاـمجا  مـلع  رگید : تراـبع  هـب 
: صوصخ رد  یلیصفت  ملع  هب  ددرگیم 

مزال و ار  یلیـصفت  مولعم  صوصخ  رد  لاثتما  تعاطا و  اهنت  لاغتـشا  هدـعاق  اذـل  اهنآ و  ریغ  رد  يودـب  کـش  و  مولعم 2 - تاـمرحم  - 1
. كوکشم لمتحم و  رما  هن  دیامنیم و  بجاو 

؟ میراد ّهلدا  مسق  دنچ  دییامرفب  ۀمدقم  روبزم  لاکشا  هب  خساپ  زا  لبق 
. دنروآیم عقاو  هب  ّنظ  رثکا  دح  هک  هّینظ  ّهلدا  - 2 دنروآ ، عطق  هک  هیملع  ّهلدا  - 1 مسق : ود 

؟ دهدیم لیکشت  ار  ماکحالا  ّۀلدا  تیرثکا  مسق ، مادک 
: هک اجنآ  زا 

. دناردان هیلقع  تالقتسم  دراوم  هک  ارچ  دنردان  ماکحا  هلدا  نایم  رد  هیملع  هلدا  - 
. تسا ردان  دشاب  یعقاو  مکح  زا  یعطق  فشاک  هک  مه  یعطق  عامجا  - 

. تسا مک  رایسب  مه  رتاوتم  تنس  ینآرق و  صن  - 
. دهدیم لیکشت  نآرق  رهاوظ  هقث و  ربخ  لثم  هّینظ  هلدا  ار ، ماکحالا  ّۀلدا  قلطم  تیرثکا  سپ :

؟ تسیچ رکذلا  قوف  لاکشا  زا  خساپ  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 
ملع کی  هب  دوشیم  ّلحنم  ام  یلامجا  ملع  هلدا ، هب  هعجارم  زا  دعب  دییوگیم  امش  هکنیا  هک : تسا  نیا 
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؟ تسا ّهلدا  زا  هتسد  مادک  هب  هعجارم  ناتدارم  يودب  کش  کی  یلیصفت و 

نیا هک  دنادیم  دشاب  هقف  اب  يانشآ  هک  یسکره  مییوگیم : هک  دنروآ  عطق  یلّوا  یعقاو  مکح  هب  بسن  هک  تسا  ياهلدا  نآ  دارم  رگا  - 1
يرما هّیعرـش  هلدا  قیرط  زا  هیلّوا  تایعقاو  هب  عطق  ملع و  لیـصحت  اساسا  دنالیلق و  ّلقا  رد  هیملع  ّهلدا  هک  ارچ  عقاو  فالخرب  تسا  ییاعّدا 
یعطق مه  ناشدنـس  هک  انمّلـس  دناشودخم و  فیعـض و  ابلاغ  دنـس  رظن  زا  هک  تسا  رابخا  هّیعرـش  ّهلدا  هلمج  زا  هک  اریز  نکممریغ  تسا 

؟ درک ادیپ  عقاو  هب  مزج  عطق و  ناوتیم  ایآ  فصو  نیا  اب  لاح  تسا  یّنظ  ناشتلالد  دشاب ،
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: تفگ دیاب  دنروآیم ، ربتعم  ّنظ  ملع و  زا  ّمعا  هک  تسا  ياّهلدا  ناتدارم  رگا  و  - 2
. دروآیمن هدوب ، نآ  هب  یلامجا  ملع  هک  یفیلکت  زا  تئارب  هب  نیقی  زگره  ّهلدا  نیا  هب  هعجارم  - 1

دوش و لمع  نآ  قبطرب  دیاب  هک : تسا  نیا  نآ  زا  دارم  هکلب  دنکیم ، لحنم  ار  یلامجا  ملع  هک  تسین  نیا  مه  یّنظ  لیلد  رابتعا  يانعم  - 2
. دوش ذخا  شنومضم  هب 

: لثملا یف 
زا بانتجا  هک  دوشیم  هّیعقاو  تامّرحم  زا  یکی  هباثم  هب  لیلد  مایق  زا  سپ  ءیـش  نآ  تسا ، ءیـش  نالف  تمرح  نآ  ّداـفم  يّدؤم و  رگا  - 1

. تسا مزال  نآ 
ّبترتم شلعف  رب  باقع  دوش ، بکترم  ار  نآ  فّلکم  رگا  هک : تسا  نیا  تلالد  نیا  همزال  تسا ، ءیش  نالف  تیلح  اهنآ  لولدم  رگا  و  - 2

انعم نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  لاح  دشاب . یقاب  دوخ  هیلوا  تمرح  هب  عقاو  رد  ءیش  هچرگا  دنکیم ، رذع  لعج  لیلد  هماقا  سفن  تسین و 
ار اهنآ  صوصخ  فّلکم  رگا  هجیتن : رد  اـت  مینادـب  هّینظ  ّهلدا  نیا  راـبخا و  لولدـم  رد  رـصحنم  ار  هّیعقاو  تاـمّرحم  اـم ، هک  دوشیمن  ببس 

راـصحنا هب  ّنظ  بجوم  روبزم  ینظ  ّهلدا  ماـیق  هک  درک  اـعّدا  ناوـتیم  یّتـح  دـشاب و  هدرک  ادـیپ  هّمذ  تئارب  هب  یلیـصفت  ملع  دوـمن  لاـثتما 
. دروایب تامّرحم  مامت  زا  هّمذ  تئارب  هب  ّنظ  ناشلاثتما ، زا  ارهق  ات  دوشیمن  مه  اهنآ  لولدم  رد  تامّرحم 

، تسا هدـش  مارح  ام  قح  رد  لاعفا  زا  یخرب  هکنیا  هب  دوشیم  لـصاح  یلیـصفت  ّنظ  کـی  هربتعم  تاراـما  هب  هعجارم  زا  سپ  رثکا  دـح  هلب 
. دشابیمن راک  رد  راصحنا  یلو 

یفانت یلامجا  ملع  اب  اتاذ  یلیصفت  ملع  هکنوچ  دوش  یلامجا  ملع  لالحنا  بجوم  هک  تسین  یلیصفت  ملع  دننامه  یلیصفت  ّنظ  نیا  هاگنآ 
مارح زا  دروم  دـص  هب  لـثملا : یف  یتقو  اذـل  دـنالامجالاب و  همولعم  تاـمّرحم  ناـمه  اـنیع  دنالیـصفتلاب  مولعم  هک  یتاـمّرحم  نوچ  دراد ،

: یلیصفت ّنظ  هکنآ  لاح  دنامیمن و  یقاب  یلامجا  ملع  رگید  میدرک ، ادیپ  تسد  الیصفت 
. دنشابن مارح  عقاو  رد  تانونظم  نیا  زا  کیچیه  تسا  نکمم  هک  ارچ  دراد ، ضقانت  یفانت و  یلامجا  ملع  اب  اتاذ  هن  - 1
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. تفرن نیب  زا  داتفین و  رثا  زا  یلامجا  ملع  سپ 

هک دـنادیم  عقاو  يوس  هب  قیرط  ار  تاراما  ّتیجح ، ّهلدا  ام ، يانبم  رب  نوچ  تسا ، یفانم  یلاـمجا  ملع  اـب  ّتیجح  ّهلدا  هطـساو  هب  هن  و  - 2
. ئطخم دیاش  دشاب و  بیصم  دیاش 

. دوریمن نیب  زا  یلامجا  ملع  مه  زاب  سپ 
؟ دراد دوجو  یلزتعم  بیوصت  يرعشا و  بیوصت  نایم  یتوافت  هچ  دییامرفب  ۀمدقم 

: دیوگیم لّوا  نامه  زا  يرعشا  بیوصت  - 1
رد فیلکت  هزات  هک  تسا  هراما  مایق  اب  ینعی : تسین ، راک  رد  یعقاو  هربتعم  هراما  ای  ملع  زا  رظنعطق  اب  دراد و  صاصتخا  نیملاـع  هب  ماـکحا 

. دوشیم لعج  فّلکم  ّقح 
. تسا هفیظو  نآ  دش ، مئاق  نادب  هراما  هچره  هکلب  درادن ، انعم  یلامجا  ملع  هعجارم  زا  لبق  الصا  رظن  نیا  ساسا  رب  هتکن :

هب ینامز  نکل  دـناكرتشم ، ماکحا  نآ  رد  ملاع  لهاج و  دراد و  دوجو  ظوفحم  حول  رد  هّیعقاو  ماـکحا  دـیوگیم : یلزتعم  بیوصت  و  - 2
. دنک تلالد  نآ  هب  هربتعم  هراما  ای  ملع  هک  دسریم  زّجنت  هجرد 

دنع هک  رتشیب  ای  عقاو و  تحلـصم  هزادـنا  هب  دوشیم  هراما  ياّدؤم  رد  یتحلـصم  ثودـح  ببـس  ینعی  دراد ، ّتیببـس  هراـما  ماـیق  اـجنیا  رد 
. دنکیم ناربج  ار  تاف  ام  تحلصم  نآ  هراما  نیا  ۀفلاخملا ،

نیقی ماکحا ، زا  يدراوم  لیـصحت  ۀـعجارملا و  دـعب  نکل  و  دراد ، دوجو  هّیعقاو  ماکحا  هب  یلامجا  ملع  ۀـعجارملا  لـبق  رظن  نیا  قبط  هتکن :
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. تشاد میهاوخ  يودب  ّکش  داز ، ام  هب  تبسن  تسا و  ات ) الثم 200   ) دراوم نیمه  ام  یلعف  هفیظو  هک  دوشیم  لصاح 
. دراد دوجو  باقع  زّجنت و  مدع  هب  عطق  دنیوگیم : هکلب  تسا ، مکاح  نایبالب  باقع  حبق  اجنیا  رد 

؟ تسیچ خلا ) عراشلا ....  ربتعا  ول  معن ،  ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
. دوشیم لحنم  یلامجا  ملع  نیا  هعجارملا  دعب  ّتنس  لها  روهشم  يانبم  رب  هلب  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ روبزم  كاردتسا  لصاح 
مایق زا  سپ  هک  يوحن  هب  هدومن  ربتعم  عوضوم  لعج  وحن  هب  ار ) رابخا  لـثم   ) هّینظ تاراـما  سّدـقم  عراـش  هک  میریذـپب  رگا  هک : تسا  نیا 

: ریزگان ددرگ ، یعقاو  هب  فّلکم  شلولدم  نآ ،
. دوشیم هّینظ  ّهلدا  رد  رصحنم  هّیلوا  فیلاکت  هّیعقاو و  تامّرحم  - 1

. درادن دوجو  اهنآ  رد  طایتحا  موزل  يارب  ییاج  رگید  هتشگ و  جراخ  هب  فّلکم  زا  دناهّیلوا  تامّرحم  نآ  ریغ  هک  هلمتحم  تامّرحم  - 2
تامّرحم دوجو  هب  یلیصفت  ملع  هب  دنکیم  ّلحنم  ار  روکذم  یلامجا  ملع  ّهلدا ، نیا  مایق  بیترت  نیدب 
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دوجو هب  یلامجا  ملع  هک  هدومن  يدنفسوگ  هّلگ  هب  هیبشت  ار  ثحب  دروم  هیف و  نحن  ام  دروم  حیـضوت  يارب  سپـس  روبزم . ّهلدا  رد  دوجوم 

. دناهدش هبتشم  هّلگ  هعومجم  نایم  رد  دنامّرحم و  ندوب  یبصغ  ای  اهنآ  اب  یط  هطساو و  هب  هک  میراد  مارح  دنفسوگ  يدادعت 
: ریرقت نیا  اب  لاح 

میتسه كوکـشم  هیقب  هب  تبـسن  اعطق  تسا ، لالح  دنفـسوگ  نالف ...  نالف و  تسا و  مارح  دنفـسوگ  نالف  نالف و  هک  دوش  مئاق  هنّیب  رگا 
زا يدادـعت  ندوـب  مارح  رب  هنّیب  ماـیق  فرـص  هک  ارچ  درک  طاـیتحا  دـیاب  ّکـش  دراوـم  نیا  رد  هک  هـن ، اـی  دـنامارح و  رب  لمتـشم  اـیآ  هـک 

عفترم هدـنامیقاب  هب  تبـسن  ام  ّکش  هجیتن  رد  ات  هدومنن  اهنآ  رد  رـصحنم  ار  یعقاو  مارح  اهنآ ، زا  رگید  یخرب  ندوب  لـالح  نادنفـسوگ و 
. ددرگ

یمارح نامه  شلولدم  يّدؤم و  هک  يروط  هب  دشاب  هدـش  رابتعا  یعقاو  مّرحم  نییعت  عوضوم و  قّقحم  تروص  هب  هنّیب  هک  یتروص  رد  هلب ،
رد یعقاو  مارح  راصحنا  هب  یلیـصفت  ملع  بجوم  نادنفـسوگ  زا  يدادـعت  تمرح  رب  نآ  ماـیق  مرجـال  تسا ، یلاـمجا  ملع  دروم  هک  تسا 

. دشابیمن اهنآ  رد  طایتحا  يارب  یلاجم  هدش و  جراخ  یلامجا  ملع  دروم  زا  تالمتحم  زا  شریغ  ارهق  دوب ، نامه 
313 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
عقاولاب فّلکم  وهف  هل ، ۀـبوصنملا  ۀـّیملعلا  ریغلا  قرطلا  هیلإ  يّدؤی  امب  الإ  معلا  لیـصحت  یلع  رداقلا  ریغ  فیلکت  ّقلعت  عنم  الّوا ، باوجلا : و 
هانرکذ ام  ّنأل  ههبشی ، ام  وا  بیوصتلا  مزلی  یّتح  وه  ثیح  نم  قرطلا  هذه  يّدؤمب  و ال  وه ، ثیح  نم  عقاولاب  ال  قرطلا ، هذه  ۀیدأت  بسحب 

ام نوکی  الف  ذـئنیح  و  هّلحم . یف  هحیـضوت  و  قرطلاب ، لـمعلاب  فیلکتلا  توبث  هریغ و  ملاـعلل و  ۀـّیعقاولا  ماـکحألا  توبث  نم  لّـصحملا  وه 
. اعقاو هتمرح  ریدقت  یلع  العف  هب  فّلکم  وه  اّمم  همیرحت  یف  ّکش 

تبث اذإ  ّهنأ  یلاعت ، هّللا  ءاش  نإ  ءیجیس  امک  ةروصحملا ، ۀهبشلا  یف  رّرقملا  نم  ّنأ  ّالإ  ۀّیعقاولا ، تامّرحملاب  ّیلعفلا  فیلکتلا  انمّلس  ایناث ، و 
یلع بانتجالا  یف  رصتقا  ّیلامجإلا  مولعملاب  ّقلعملا  فیلکتلا  ریغ  رخآ  لیلدل  اهنم  ۀلمج  نع  بانتجالا  بوجو  ةروصحملا  تاهبتشملا  یف 

، لثملاب ۀضراعم  رخآلا  ضعبلا  یف  ّلحلا  ۀلاصأف  الیـصفت . هتمرح  مولعملا  ردـقملا  اذـه  وه  ّیلامجالا  مولعملا  نوک  لامتحال  ردـقلا ، کلذ 
ّهناف ال لوهجملا ، امهدحأ  یف  ةردق  عقوف  الیـصفت ، نیءانإلا  دح  ۀساجن . ملع  اذإ  امک  یلامجالا ، ملعلا  یلع  اقباس  لیلدلا  کلذ  ناک  ءاوس 

ریغ ّیلامجإلا  ملعلا  ّناف  روکذـملا ، منغلا  لاثم  یف  امک  اقحال ، ناک  ما  الیـصفت ، ۀـمولعم  امهدـحأ  ۀـمرح  ّنأل  رخآلا ، نع  باـنتجالا  بجی 
اذه نم  هیف  نحن  ام  و  یلاعت ، هّللا  ءاش  نإ  هحیـضوت  ءیجیـس  و  ۀـنّیبلاب ، لمعلا  بوجو  ۀطـساوب  اهـضعب  ۀـمرحب  ّیلیـصفتلا  ملعلا  دـعب  تباث 
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. لیبقلا
314 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

یلقع لیلد  رد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  خساپ 

هراشا

هدـش بصن  شیارب  هک  ياهّیملع  ریغ  ّهلدا  تایّدؤم  ریغ  هب  ملع  لیـصحت  رب  رداق  ریغ  صخـش  رب  قاطی ) ـال  اـم   ) فیلکت عنم  لـیلد  هب  ـالوا :
نیا ياّدؤم  هن  و  وه ، ثیح  نم  ضحم و  عقاو  هن  دوش ، صّخشم  زرحم و  هّینظ  قرط  نیا  زا  هک  تسا  یعقاو  هب  فّلکم  يو  هکنآ  هچ  تسا ،

ریغ ملاع و  يارب  هّیعقاو  ماکحا  توبث  لصاح  دـش  رکذ  هچنآ  اریز  دـشاب . نآ  هب  هیبش  يرما  ای  بیوصت و  مزلتـسم  اـت  وه ، ثیح  نم  فرط 
. تسا رّرقم  شلحم  رد  انعم  نیا  حیضوت  تسا و  قرط  هب  لمع  هب  ندوب  فّلکم  ملاع و 

. دشاب مارح  مه  عقاو  رد  هچرگا  دشابیمن  یلعف  هب  فّلکم  قیداصم  زا  میرحتلا  كوکشم  اذل 
: هک تسا  نیا  دمآ  دهاوخ  بیرقنع  هک  هروصحم ، ههبش  رد  تباث  ماکحا  زا  اما  تسا ، هیعقاو  تامّرحم  هب  یلعف  فیلکت  هک  انمّلس  ایناث :

یلاـمجا مولعم  هب  ّقلعت  هک  یفیلکت  زا  ریغ  يرگید  لـیلد  هطـساو  هب  تاهبـش ، زا  ياهراـپ  زا  باـنتجا  بوجو  هروصحم  تاهبـش  رد  یتـقو 
شتمرح هک  دـشاب  يرادـقم  نیمه  هب  یلامجا  مولعم  دراد  لاـمتحا  اریز  دوشیم ، ءاـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  باـنتجا  رد  دـش ، تباـث  هتفرگ 

رب روبزم  لیلد  هکنیا  زا  معا  دـنامیم  یلاخ  لثم  هب  هضراعم  زا  فارطا  تاهبـش و  رگید  رد  ّلحلا  ۀـلاصا  اذـل  تسا  زرحم  مولعم و  الیـصفت 
رد یتساجن  نآ  زا  سپ  هتشگ و  زرحم  شیارب  فرظ  ود  زا  یکی  تساجن  یلیصفت  ملع  هب  صخش  هک  ینامز  لثم  هدوب ، قباس  یلامجا  ملع 

یفرظ نامه  زا  بانتجا  هب  فّلکم  يو  هکلب  تسین ، بجاو  رگید  فرظ  زا  بانتجا  اجنیا  رد  هک  دوش  عقاو  مولعماـن  وحن  هب  ود  نآ  زا  یکی 
. دشیمن بکترم  دیاب  البق  هک  تسا 

فرظ نامه  رد  ثداح  تساجن  دراد  ناکما  هکنآ  هچ  تسا  لمتحم  كوکشم و  يرگید  یلو  هدوب  مولعم  الیصفت  فرظ  نآ  تمرح  اریز 
. دشاب هدش  عقاو  سجن 

هب یلیـصفت  ملع  زا  سپ  هکنآ  هچ  دنفـسوگ ) هّلگ   ) منغ عیطق  لاثم  لثم  دوش  مئاق  یلاـمجا  ملع  لوصح  زا  دـعب  روکذـم  لـیلد  هکنیا  اـی  و 
هدـنیآ ياهثحب  رد  هللاءاشنا  هچنانچ  تسین . تباث  یلامجا  ملع  رگید  هنّیب  لوق  هب  لـمع  بوجو  هطـساو  هب  نادنفـسوگ  زا  یخرب  تمرح 

. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  ام  ثحب  دروم  دمآ و  دهاوخ  شحیضوت 
315 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یلقع  لیلد  ریرقت  لوا  هجو  زا  خیش  لوا  باوج  لصاح 
: ام هک  تسا  نیا 

. تسا هدرک  نینچ  لدتسم  هکنانچ  مینک  فوطعم  وه  وه  امب  هّیعقاو  ماکحا  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  دیابن  - 1
عقاو و هب  رظن  کی  زا  دیاب  هکلب  دناهدرک ، نینچ  هبوصم  هکنانچ  میزودب ، تاراما  تایّدؤم  هّیرهاظ و  ماکحا  هب  ار  نامرظن  مامت  دیابن  و  - 2

. دشاب رهاظ  هب  نامرگید  رظن 
؟ تسیچ مالک  رد  بلطم  لصاح 
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: هک تسا  نیا 
طایتحا مه ، بانتجا  هار  مینک و  بانتجا  هّیعقاو  تامّرحم  زا  دیاب  هتشاد و  یلامجا  ملع  زین  ّهلدا  هب  هعجارم  زا  دعب  دیوگیم : هک  لدتسم  - 1

: دیوگیم رگید  ترابع  هب  تسا . وه  وه  امب  عقاو  هب  شهجوت  رظن و  مامت  تسا ،
. تسا طایتحا  مهنآ  هار  میتسه و  عقاو  هب  فّلکم  ام 

ماـمت میتسین ، فّلکم  نآ  زا  رتـشیب  هب  میفّلکم و  رادـقم  ناـمه  هب  اـم  هدـش  مئاـق  هراـما  هک  يرادـقم  ره  هب  دـنیوگیم : هک  مه  هبّوصم  - 2
. دنرادن لوبق  ار  عقاو  الصا  اهنآ  زا  یخرب  تشذگ  هکنانچ  دنرادن و  عقاو  هب  يراک  تسا و  تاراما  تایدؤم  هب  ناشهجوت 

. نآرب هراما  تلالد  طرش  هب  نکل  میتسه ، فّلکم  عقاو  هب  تبسن  ام  هک : مییوگیم  ام  هکنآ  لاح  و 
تلالد طرـش  هب  رگم  دـشابیمن  زّجنم  ام  رب  وه  وه  امب  عقاو  اّما  دراد ، ياهّیعقاو  ماـکحا  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  تسرد  رگید : تراـبع  هب 

. نآرب هراما 
مکح ره  هجیتن : رد  تسا . زّجنم  اـم  قح  رد  مکح  نآ  میدیـسر ، نآ  هب  هراـما  قیرط  زا  دـش و  مئاـق  نآرب  هراـما  هک  یعقاو  مکح  ره  ینعی :

لامعتـسا ینعی :  ) هیف نحن  ام  رد  لاح : دـنامیم  ءاشنا  هلحرم  رد  دـسریمن و  زّجنت  ّتیلعف و  هلحرم  هب  دوشن  مئاق  نآرب  ياهراـما  هک  یعقاو 
هدشن هماقا  ياهراما  تایناخد )

. تسین نکمم  سأیلا  صحفلا و  دعب  هک  مه  ملع  لیصحت 
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  دشاب و  مارح  عقاو  رد  هچرگا  تسا ، حیبق  نآ  هب  فیلکت  زّجنت  سپ :

؟ تسیچ يرابخا  بناج  زا  یلقع  لیلد  ریرقت  لوا  هجو  ناینب  ساسا و  دییامرفب  رتشیب  نییبت  تهج 
قیرط زا  هک  یعقاو  تامّرحم  زا  هچنآ  هب  اذـل  دـشاب ، وه  ثیح  نم  عقاو  هب  فّلکم  ملاع  ریغ  هک  تسا  راوتـسا  نیا  رب  روکذـم  ریرقت  ساسا 

رد سپ  دوشیمن  لحنم  رادقم  نیا  هب  یعقاو  تامّرحم  دوجو  هب  يو  یلامجا  ملع  نوچ  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم  لمع  دبای  تسد  هّینظ  ّهلدا 
. تشذگ شحرش  هکنانچ  دنک . طایتحا  دیاب  تالمتحم 

316 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ریرقت  ساسا  يزیرهیاپ و  نیا  هب  خیش  داریا 

؟ ارچ دشابیمن ، حیحص  انبم  ذاّختا  يزیرهیاپ و  نیا  هک : تسا  نیا 
. تسین نآ  هب  لیصحت  رب  رداق  تسا و  عقاو  هب  لهاج  هک  یسک  اریز 

. دشاب مزال  شّقح  رد  روبزم  طایتحا  هکنیا  ات  تسا  فّلکم  وه  وه  ثیح  نم  عقاو  هب  هن  - 1
. دشاب بیوصت  مزلتسم  ات  دراد  فیلکت  وه  ثیح  نم  هّینظ  ّهلدا  تاراما و  ياّدؤم  هب  هن  و  - 2

. تسا هدش  لعج  نیملاع  ریغ  يارب  هبوصم  تاراما  قیرط  زا  هک  تسا  یعقاو  يو ، هب  فّلکم  هکلب 
ریغ هب  رگید  تسا و  رادقم  نیمه  هب  عقاو  رد  يو  هب  فّلکم  هک ، مینکیم  فشک  هدـمآ  لئان  يو  هچنآ  هب  یّنظ  ّهلدا  هب  لمع  قیرط  زا  اذـل 

. دشاب طایتحا  شاهمزال  ات  تسین  فّلکم  نآ 
؟ بلطم لصاح 

زا یخرب  رد  مه  زاـب  رگا  تاـیّدؤم  هب  لـمع  هّینظ و  ّهلدا  هـب  هـعجارم  زا  دـعب  تـسین  مـلع  لیـصحت  رب  رداـق  هـک  یـصخش  هـک : تـسا  نـیا 
میرحتلا لمتحم  نآ  هک  تسا  زیاج  اذـل  دـشابیمن . يو  هب  فّلکم  قیداصم  زا  میرحتلا  لمتحم  كوکـشم و  رگید  دوب ، ّكاش  تاعوضوم 

. دوشیمن ّبترتم  باکترا  نیا  رب  یباقع  دشاب  مارح  عقاو  رد  هچنانچ  دوش و  بکترم  ار 
؟ تسا رثا  نودب  یلامجا  ملع  ییاهاج  هچ  رد  دییامرفب  الامجا 

. دنشاب روصحم  ریغ  ههبش  فارطا  هک  اجنآ  - 1
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فرظ ای  هکنیا  هب  مراد  یلامجا  ملع  هکنیا  لثم : تسا  شیوخ  عضو  سرباسح  لوئسم  سکره  دشاب و  نایم  رد  سک  ود  ياپ  هک  اجنآ  - 2
. دیز فرظ  ای  هدش و  سجن  نم 

هک یفرظ  ای  تسا و  نم  دزن  هک  یفرظ  تساجن  هب  یلامجا  ملع  لثم : دوش  جراخ  فّلکم  ءالتبا  دروم  زا  ههبـش  فرط  کی  هک  اـجنآ  و  - 3
. تسامش دزن 

هک مراد  نیقی  نم  دراد و  دوجو  بآ  فرظ  ود  لثملا : یف  منک  ادـیپ  فرط  کی  هب  یلیـصفت  نیقی  یلامجا  ملع  زا  شیپ  هک  ییاجنآ  و  - 4
لخاد منادیمن  هک  هداتفا  ود  ای  کـی و  هرامـش  فرظ  ود  زا  یکی  رد  یلوب  هرطق  زین  ادـعب  تسا ، سجن  اـعطق  ود  هرامـش  فرظ  لـثملا  یف 

. تسا هدش  عقاو  کیمادک 
؟ ارچ تسین ، مزال  ( 1  ) کی هرامش  فرظ  زا  بانتجا  اجنیا  رد 

. دوشیم يراج  ّلحلا  ۀلاصا  زین  کی  هرامش  رد  مینک ، بانتجا  نآ  زا  دیاب  تسا و  سجن  اعطق  ود  هرامش  فرظ  اریز 
تلالد دش و  ادیپ  تسا  یعرش  تّجح  هک  ياهنّیب  سپس  فرظ ، ود  زا  یکی  رد  یتساجن  دوجو  هب  متشاد  یلامجا  ملع  لّوا  هک  ییاجنآ  - 5

: دیوگیم زین  هراما  ّتیجح  لیلد  تسا و  فرظ  نالف  تسا  سجن  هکنآ  هک  درک 
317 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. فرظ نالف  تساجن  هب  منک  مکح  انّیعم  دیاب  سپ  ینک . لمع  هنّیب  هب  دیاب 
. تسا عنامالب  نآ  رد  ّتیلح  لصا  تسا و  يودب  کش  هب  كوکشم  رگید  فرظ  هجیتن : رد 

؟ تسا هناگجنپ  ماسقا  زا  کیمادک  زا  ثحب  دروم  هلئسم  هیف و  نحن  ام  دییامرفب  هصالخ  روط  هب 
. تسا مجنپ  مسق  نیمه  زا 

؟ تسا رثا  دقاف  یلامجا  ملع  هک  تسا  مجنپ  مسق  نیمه  زا  ام  ثحب  دروم  ارچ 
: اریز

. مالسا رد  مارح  دص  لثملا  یف  دوجو  هب  متشاد  یلامجا  ملع  لّوا  - 1
. مدروآ تسدب  ار  دروم  دص  نیا  هینظ  هلدا  هب  هعجارم  اب  سپ  - 2

ملع هک  ارچ  ینک ، يراج  ّلحلا  ۀـلاصا  دروم  دـص  نیا  رد  یناوتیمن  اذـل  ینک  لمع  هراما  هب  دـیاب  دـیوگیم ، مه  هراما  ّتیجح  لـیلد  - 3
هکنآ لاح  و  تسا . عنامالب  هحابا  لصا  نایرج  زین  کشلا  دنع  داز  ام  هب  تبـسن  هاگنآ  تسا  راک  نیا  زا  عنام  هراما  ّتیجح  لیلد  یلامجا و 

. فارطا ضعب  هب  تبسن  هن  دراد و  عنام  ههبش  فارطا  همه  هب  تبسن  لصا  نایرج  یلامجا  ملع  رد 
؟ تسیچ اهیرابخا  یلقع  لیلد  ریرقت  لوا  هجو  هب  خیش  مود  خساپ  قوف  تامّدقم  هب  هّجوت  اب 

: مییوگیم خساپ  رد  تسا  وه  وه  امب  عقاو  هب  فّلکم  روکذم  صخش  مینک ، لوبق  هک  انمّلس  دیامرفیم :
هماقا اـهنآ  زا  یخرب  نییعت  رب  ربتعم  لـیلد  تاـمّرحم  هب  یلاـمجا  ملع  لوصح  زا  سپ  هک  تسا  ياهروصحم  ههبـش  قیداـصم  زا  ثحب  دروم 

هب هک  یفیلکت  لیلد و  زا  ریغ  هک : تسا  نیا  تاهبـش  زا  مسق  نیا  رد  یمتح  ماـکحا  زا  یکی  و  همدـقم ،) رد  مجنپ  مسق  ناـمه   ) تسا هدـش 
ملع دومن ، نایب  ار  اـهنآ  تمرح  الیـصفت  دـش و  مئاـق  ههبـش  فارطا  زا  یخرب  نییعت  رب  يرگید  لـیلد  رگا  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  یعقاو  مّرحم 
رطاخ نیدـب  رگید  تالمتحم  رد  يودـب  کش  دیدج 2 - لیلد  لولدـم  صوصخ 1 - رد  یلیـصفت  ملع  هب  دوشیم  ّلحنم  قباـس  یلاـمجا 

؟ ارچ تسا  لالح  حابم و  روبزم ، لصا  هب  دامتعا  اب  اهنآ  هب  باکترا  عنامالب و  اهنآ  رد  ّلحلا  ۀلاصا  نایرج 
، رگید فارطا  رد  لصا  نایرج  ینعی  ضراعم  هب  ءالتبا  هطساو  هب  تالمتحم ، نیا  رد  ّلحلا  ۀلاصا  ءارجا  زا  دیدج ، لیلد  مایق  زا  لبق  ات  اریز 

. میدوب زاجم  ریغ  عونمم و 
لـصا ندش  يراج  زا  یعنام  رگید  دیدرگ  زرحم  نآ  تمرح  الیـصفت  انیقی و  دـیدرگ و  عطقنم  لیلد  لولدـم  رد  لصا  ءارجا  هک  نونکا  اما 
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. درادن دوجو  رگید  تالمتحم  رد 
؟ دوش مئاق  یلامجا  ملع  لوصح  زا  سپ  دیدج  لیلد  هک  تسا  يدروم  رد  اهنت  روبزم  مکح  ایآ 

تباث دوش ، ثداح  یمّرحم  نییعت  رب  یلیـصفت  لـیلد  ماـیق  زا  سپ  یلاـمجا  ملع  هک  مه  ییاـج  رد  تسا ، تباـث  دروم  نیا  رد  اـهنت  هن  ریخ ،
. تسا

318 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینزب لاثم  دوشیم ، ثداح  یلیصفت  لیلد  زا  سپ  یلامجا  ملع  هک  يدروم  ینعی  ریخا ، بلطم  نییبت  رد 

: لثملا یف 
فرط فرظ  نکل  دومن ، بانتجا  نآ  زا  دیاب  تسا و  سجن  تسار  بناج  فرظ  تسامـش ، ربارب  رد  هک  یفرظ  ود  زا  دیراد  نیقی  امـش  - 1

. تسا عنامالب  شباکترا  تسا و  كاپ  پچ 
ود زا  یکی  رد  ای ....  لوب و  لثم  یـسجن  هرطق  هک  دنکیم  لصاح  نیقی  دـیدرگیمزاب ، سپـس  هتفر و  نوریب  قاطا  زا  هظحل  دـنچ  يارب  - 2

. هداتفا تسار  ای  پچ و  فرظ  ود  زا  کیمادک  رد  دینادیمن  نکل  تسا ، هداتفا  روکذم  فرظ 
الیـصفت پچ  فرط  فرظ  یکاپ  تسار و  فرط  فرظ  تساجن  هب  نآ  زا  لبق  هک  هدـش  لصاح  امـش  يارب  ینامز  یلاـمجا  ملع  نیا  لاـح 

. دیتشاد ملع 
؟ تسیچ اجنیا  رد  مکح 

. دشابیمن مزال  رگید  فرظ  زا  بانتجا  هکنآ  لاح  دومن و  بانتجا  دیاب  قباس  سجن  فرظ  نامه  زا  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  لیلد 

لامتحا کی  افرص  رگید  فرظ  هب  تبسن  یلو  تسا  یلیـصفت  نآ  زا  بانتجا  بوجو  تسار و  تمـس  فرظ  تساجن  هب  ملع  هک  تسا  نیا 
. دراد دوجو  يودب  کش  و 

رثؤم دعب  یلامجا  ملع  رگید  ترابع  هب  درادن  یعنام  مینک  کّسمت  ۀحابالا  ۀلاصا  ای  ةراهطلا و  ۀلاصا  هب  كوکـشم  فرظ  نیا  رد  رگا  اذـل :
. يودب کش  یلیصفت و  ملع  هب  تسا  ّلحنم  هکلب  دشابیمن ،

؟ دینزب لاثم  دوشیم  مئاق  یلامجا  ملع  زا  سپ  یلیصفت  لیلد  هک  يدروم  نییبت  رد 
: لثملا یف 

مزلتـسم مولعمان  دادعت  نیا  زا  بانتجا  درک  بانتجا  اهنآ  زا  دـیاب  دـناهئوطوم و  نادنفـسوگ  زا  يدادـعت  هّلگ  نالف  نیب  رد  مینادیم  الامجا 
. تسا هّلگ  مامت  زا  بانتجا 

زیهرپ اهنآ  زا  دیاب  دنامارح و  هدش  يراذگتمالع  تروص  هب  نادنفـسوگ  نیا  زا  یـصخشم  دادعت  هک  دوشیم  هماقا  يربتعم  لیلد  دعب  اما 
. دوش

دوجو یمازلا  ههبـش  فارطا  داحآ و  ریاس  هب  تبـسن  نکل  تسا ، هدـش  نّیعم  نادنفـسوگ  نیمه  صوصخ  زا  باـنتجا  موزل  اـنیقی  اـجنیا  رد 
. درادن

؟ درادن دوجو  یمازلا  داحآ  ریاس  هب  تبسن  ارچ 
زین هّلگ  رگید  داحآ  رد  میدرکیم ، يراج  ّلحلا  ۀلاصا  نادنفسوگ  زا  کیره  رد  لیلد  مایق  زا  لبق  رگا  اریز 

319 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میدوب عونمم  نآ  ندرک  يراج  لصا و  هب  کّسمت  زا  اذل  دشیم و  ضراعم  هب  يالتبم  لصا  ءارجا  هجیتن  رد  هدش و  يراج  لصا  نیا 

رد اـهنت  دومن ، مولعم  اـم  يارب  لیـصفت  روط  هب  ار  اـهنآ  تمرح  دوـمن و  صّخـشم  ار  يزرحم  نّیعم و  دادـعت  دـمآ و  لـیلد  هک  نوـنکا  اـما 
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روبزم لصا  ءارجا  زا  یعنام  هنوگچـیه  رگید  ۀـمرحلا  لمتحم  داحآ  هب  تبـسن  هکنآ  لاح  میتسه و  عونمم  لصا  ءارجا  زا  اـهنیا  صوصخ 
؟ ارچ تسا . لیبق  نیمه  زا  زین  ام  ثحب  دروم  لاح  دش . بکترم  ار  رگید  تالمتحم  ناوتیم  لصا  نیا  هب  دامتعا  اب  سپ  درادن  دوجو 
فّلکم ام  یعقاو ، مّرحم  زا  بانتجا  بوجو  رب  انب  هک  میراد  عقاو  رد  تامّرحم  دوجو  هب  یلامجا  ملع  هّینظ  ّهلدا  تاراما و  ماـیق  زا  لـبق  اریز 

هب تامّرحم  زا  یخرب  نییعت  ربتعم و  یّنظ  لیلد  هماقا  زا  سپ  نکل  تسا ، بجاو  اجنیا  رد  طایتحا  میتسه و  ههبش  فارطا  مامت  زا  بانتجا  هب 
اهنآ رد  لصا  ءارجا  مرجال  تسا و  يودـب  ام  کـش  تـالمتحم  رگید  زا  اـهنآ  ریغ  رد  و  یعطق ، اـهنآ  صوصخ  زا  باـنتجا  لیـصفت ، روط 

. تسا عنامالب 
. لیلد نودب  تسا  ینخس  تالمتحم  مامت  زا  طایتحا  بوجو  موزل و  بیترت  نیدب 

؟ تسیچ ردقلا )....  کلذ  یلع  بانتجالا  یف  رصتقا   ) ترابع زا  دارم 
. تسا هدرک  صخشم  نّیعم و  ار  نآ  دیدج  لیلد  هک  تسا  يرادقم  دادعت و 

؟ تسیچ ءافتکا  نیا  هجو 
ملع اب  هسفنب  یلیـصفت  ملع  هکنآ  هچ  دوشیم  عفترم  تسا  دیدج  لیلد  هب  دنتـسم  هک  یلیـصفت  ملع  هطـساو  هب  یلامجا  ملع  هک : تسا  نیا 

. دراد یفانت  یلامجا 
؟ تسیچ الیصفت )....  ۀمولعم  امهدحا  ۀمرح  نأل   ) ترابع رد  ندوب  لیصفتلاب  مولعم  رب  لیلد 

زا یکی  ندوب  مارح  لیـصفت  روط  هب  فرظ  ود  زا  یکی  رد  تسا  ردق  عوقو  هب  یلامجا  ملع  ثودح  هابتـشا و  لوصح  زا  لبق  هک : تسا  نیا 
. تسا مولعم  زین  نونکا  دوب و  مولعم  ود  نآ 

شتساجن هکنیا  رابتعا  هب  رگید  فرظ  رد  دمآ  هتفگ  هکنانچ  اریز  تسا ، ملاس  لثم  هب  هضراعم  زا  رگید  هبتـشم  فرظ  رد  ةراهطلا  ۀلاصا  اذل 
. دوشیمن يراج  روبزم  لصا  تسا  مولعم  الیصفت 

؟ تسیچ لیبقل ) اذه  نم  هیف  نحن  ام  و   ) زا دارم 
: هک تسا  نیا 

. تسا یلیصفت  ملع  رب  قباس  یلامجا  ملع  هک  تسا  ياهروصحم  ههبش  قیداصم  زا  هیف  نحن  ام 
320 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

عرشلا نم  تبثی  یّتح  هب  لمعیف  ۀّیمامإلا ، نم  ۀفئاط  یلإ  [ 128] بسن امک  رظحلا ، ۀّیرورضلا  ریغلا  لاعفألا  یف  لصألا  ّنأ  یناثلا : هجولا  نتم :
عجرملاف طایتحالا ، فّقوتلاب و  رمألا  نم  درو  امب  ضراعم  هتلالد  میلـست  ریدقت  یلع  درو  ام  و  هیف ، ّصن  ام ال  یف  ۀحابإلا  دری  مل  و  ۀحابإلا ،

. لصألا یلإ 
ام یلع  مادقإلاک  هیف  ةدسفملا  نمؤی  ام ال  یلع  مادقإلا  ّنأب  ةّدعلا  یف  هیلع  ّجتحا  و  [، 129] ناخیشلا هیلع  امک  فقولاف  کلذ  نع  انلّزنت  ول  و 
[، 132] یضترملا دّیـسلاک  ۀحابإلا  ۀلاصأب  لاق  نإ  و  [ 131] ۀینغلا یف  مراکملا  وبأ  دّیـسلا  ۀّیـضقلا  هذهب  مزج  دق  و  [. 130] ةدسفملا هیف  ملعی 
یف ةدـسفملا  نوکی  دـق  ّهنأب  ةّدـعلا  یف  ّهدر  نکل  هنایب ، میکحلا  یلع  بجول  ةدـسفم  لـعفلا  یف  ناـک  ول  ّهنأ  فطللا و  ةدـعاق  یلع  ـالیوعت 

[. 133] فقولا یلع  لعفلا  نوک  یف  ۀحلصملا  نوکی  مالعإلا و 
وهف هنایب ، یلاعت  میکحلا  یلع  بجیف  باقعلا  نم  ةرخآلا  رمأب  ّقلعتی  ام  هب  دیرا  نإ  ّهنأ  ررـضلا  عفدب  لقعلا  لالقتـسا  میلـست  دـعب  باوجلا : و 
مزال ریغ  اهعفد  بوجوف  اضیأ  لهجلا  عم  ۀـّبترتملا  مزاوللا  نم  ةذـخاؤملا  ناونع  یف  لخدـی  اّمم ال  هریغ  دـیرا  نإ  و  نومأم ، نایبلا  مدـع  عم 

هب رمأ  لب  عراشلا  زّوج  دق  ۀّیناسفنلا و  یعاودـلا  ضعبل  ناک  اذإ  عوطقملا  ّيویندـلا  ررـضلا  نع  زارتحالا  بوجوب  مکحی  لقعلا ال  ذإ  القع ،
موهفم وه  مّرحملا  ّنأل  ۀـّیعوضوملا ، ۀهبـشلا  باب  نم  هنوکل  باقعلا ، هیلع  ّبترتی  اّـمم  سیلف  لالقتـسالا  ریدـقت  یلع  و  دراوملا ، ضعب  یف 
بجی ۀّیعوضوملا ال  ۀهبـشلا  و  ّصاخلا ، عئاملا  اذه  یلع  میرحتلا  مولعملا  رکـسملا  قدصک  كوکـشم ، ماقملا  اذه  یف  هقدص  و  رارـضإلا ،
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. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  ۀّیعوضوملا  ۀهبشلا  یف  مالکلا  [ 134] ءیجیس و  اضیأ ، نیّیرابخألا  قاّفتاب  اهنع  بانتجالا 
: همجرت

یلقع لیلد  ریرقت  زا  مّود  هجو 

ات سپ  هدـش ، هداد  تبـسن  هعیـش  ءاـملع  زا  یتعاـمج  هب  اـنبم  نیا  هکناـنچ  تسا ، عـنم  رظح و  يرورـض  ریغ  لاـعفا  رد  لـصا  هک  تسا  نیا 
لاح دوشیم و  لمع  رظح  نیا  هب  ددرگ  تباث  عرش  بناج  زا  هحابا  هک ،) یماگنه  )

321 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدشن  دراو  هحابا  تسا ،) نیمه  زین  ام  ثحب  دروم  هک  هیف ، ّصن  ام ال   ) هلئسم رد  هکنآ 

ضراـعم دـناهدومن ، طاـیتحا  فّقوت و  هب  رما  هک ) ياّهلدا   ) هچنآ اـب  ناـشتلالد  لوبق  ضرف  هب  و  درادـن ) نآرب  یتلـالد   ) هدـش دراو  هچنآ  و 
. تسا رظحلا  ۀلاصا  عجرم  ضراعت ) زا  دعب   ) سپ تسا ،

دیفم و خیش  هچنانچ  تسا ، فّقوت  يدروم ) نینچ  رد  مکح   ) سپ میوشن ،) رظح  عنم و  هب  لئاق  و   ) هدرک لّزنت  ریرقت ) نایب و   ) نیا زا  رگا  و 
هک يرما  رب  ندرک  مادقا  هک : تسا  هدرک  لالدتسا  هنوگنیا  نآرب  لوصالا  ةدع  باتک  رد  یسوط  خیـش  و  دنارظن ، نیا  رب  زین  یـسوط  خیش 
زین هرهز  نبا  مراکملا  وبا  دیـس  موحرم  و  تسا ، مولعم  شداسف  هک  تسا  يزیچ  رب  مادـقا  لثم  میتسین ، ناـما  رد  نآ ، رد  دوجوم  هدـسفم  زا 

ۀلاصا هب  فطل  هدعاق  هب  دامتعا  اب  یضترم و  دیـس  موحرم  نوچمه  هچرگا  تسا ، هدش  مزاج  عطاق و  رظحلا ) ۀلاصا  ینعی  بلطم  نیمه  هب  )
مدـع سفن  نکل  دـنک ، نایب  ار  نآ  هک  دوب  بجاو  مکح  رب  تشادیم ، دوجو  لعف  رد  يررـض  داسف و  رگا  هدومرف : تسا و  لـئاق  هحاـبالا 

. تسا نآ  دوجو  مدع  زا  فشاک  نایبلا 
تسا ندرک  نایب  مالعا و  رد  ررـض  هدسفم و  یهاگ  دیامرفیم : هدرک  ّدر  ار  فطل ) هدعاق  و   ) روبزم ریرقت  ةدع  باتک  رد  هفئاطلا  خیـش  اما 

. دنامب نایبلا  مدع  فقو و  رب  لعف  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  و 

یلقع ریرقت  مّود  هجو  زا  خیش  خساپ 

: مییوگیم دشاب ،) لقتسم  ررض  عفد  هب  تبسن  لقع  هکنیا  رب   ) لوبق میلست و  ضرف  هب 
سپ تسا ، مزال  شراهظا  نایب و  لاعتم  میکح  رب  سپ  تسا ، ترخآ  هب  طوبرم  هک  دـشاب  هدـش  هدارا  باـقع  هلمج  زا  يزیچ  ررـض  زا  رگا 

: ینعی باقع  ریغ  رگا  تسا و  ناما  رد  يورخا  باذع  زا  فّلکم  نایب  مدع  تروص  رد 
یعـضو راثآ  لثم  تسا ، ّبترتم  ءیـش  باکترا  رب  لهج  اب  یّتح  هک  یمزاول  نوچمه  هدش  هدارا  تسین  لخاد  هذخاؤم  ناونع  رد  هک  يرما 

هّیویند ضارغا  یخرب  هطـساو  هب  صخـش  هک  يویند  ررـض  زا  زارتحا  بوجو  هب  لقع  اریز  تسین ، مزال  ـالقع  نآ  عفد  بوجو  سپ  ءایـشا ،
. تسا هدومرف  بجاو  دراوم  یخرب  رد  هکلب  زیوجت و  ار  باکترا  یهاگ  زین  عراش  دنکیمن و  مکح  عوطقم  دوشیم ، بکترم 

نآرب باقع  هک ) تسا  يروما  هلمج  زا  ررـض  ندش  بکترم   ) سپ يویند ، ررـض  عفد  بوجو  هب  مکح ) رد   ) لالقتـسا دوجو )  ) ضرف هب  و 
. تسین بجاو  نآ  رد  طایتحا  بانتجا و  هک  تسا  هّیعوضوم  ههبش  باب  زا  دراوم  لیبق  نیا  رد  ههبش  اریز  تسین ، ّبترتم 

میرحتلا مولعم  هک  رکـسم  قدـص  ریظن  تسا  كوکـشم  ثحب  دروم  ماـقم  رد  نآ  قدـص  هک  تسا  رارـضا  موـهفم  تسا ، مارح  هچنآ  اریز 
( هّیعوضوم ههبش   ) نآ همتت  هک  دشابیمن ، مزال  بانتجا  طایتحا و  اهیرابخا  قاّفتا  هب  هّیعوضوم  تاهبش  رد  و  یجراخ ، ّصاخ  عیام  رب  تسا 

. دمآ دهاوخ  يدوز  هب 
322 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  ام  لاعفا  دییامرفب  ۀمدقم 
. يرایتخا لاعفا  - 2 يرورض ، لاعفا  - 1 مسق : ود  رب 

؟ تسا یلاعفا  هنوگچ  يرورض  لاعفا  زا  روظنم 
. دوشیمن عقاو  نم  رودقم  هدوبن و  فّلکم  نم  رایتخا  رد  الصا  هک  تسا  یلاعفا 

؟ تسا یلاعفا  هنوگچ  يرورض  ریغ  لاعفا  زا  روظنم 
. تسا ناسکی  فّلکم  نم  يارب  اهنآ  كرت  لعف و  هک  تسا  یلاعفا 

؟ دنامسق دنچ  رب  دوخ  فّلکم  ردق  هب  تبسن  هیرایتخا  لاعفا 
: مسق ود  رب 

لثم تسا  هدش  اهنآ  ماجنا  رب  مادـقا  ببـس  ترورـض  یهتنم  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هدـسفم  هراما  هدوب و  هدـسفم  ياراد  انیقی  هک  یلاعفا  - 1
لکا و اوه و  رد  سفنت  لثم : زین  هیرورض  هّیرایتخا  لاعفا  هکنانچ  دناجراخ ، ثحب  لحم  زا  لاعفا  هنوگنیا  هک  رارطضا ، تقو  رد  هتیم  لکا 

. دنانوریب مالک  هریاد  زا  قمر ، دس  رادقم  هب  برش 
نیمه ام  ثحب  لحم  هک  هریغ  محللا و  لکا  بیط  مامـشتسا  لثم  دنتـسه  یلاخ  هدـسفم  هراـما  زا  هدوب و  یتعفنم  رب  لمتـشم  هک  یلاـعفا  - 2

. تسا مسق 
؟ دراد دوجو  یتایرظن  هچ  تسیچ ؟ لاعفا  نیا  رد  عراش ) نایب  زا  رظنعطق  اب  و   ) هّیلقع هّیلوا  هدعاق  لّوا و  لصا  ياضتقم  هکنیا  هب  عجار 

: دراد دوجو  هیرظن  هس  یلک  روط  هب 
. لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  هحابالا  ءایشالا  یف  لصالا  دنیوگیم : اهیلوصا  رتشیب  - 1

ُۀَمیَِهب ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  ای  َْعیَْبلا و  ُهَّللا  َّلَحَأ  لثم  میتفای  نآ  هحابا  ّتیلح و  رب  ماع  ای  ّصاخ و  لیلد  عراش  بناج  زا  هک  یلعف  ره  هب  تبـسن  هاـگنآ 
. مینکیم ّتیعبت  لیلد  زا  ِماْعنَْألا .

تعباتم لیلد  زا  مه  زاب  رمخلا ، مکیلع  تمّرح  لثم  مینک  ادیپ  نآ  تمرح  رب  ماع  ای  ّصاخ و  لیلد  عراش  بناج  زا  هک  یلعف  ره  هب  تبسن  و 
. مینکیم

عوجر ۀـّیلقعلا  ۀـحابالا  ۀـلاصا  هب  میباین ، فرط  کی  رب  ّصاخ  یلیلد  هدومن و  ادـیپ  نآ  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  هک  یلعف  ره  هب  تبـسن  و 
. تایناخد لامعتسا  لثم  مینکیم  هّیرهاظ  ّتیلح  هب  مکح  هدرک و 

؟ تسیچ ریخا  ياعّدم  رب  هّدع  نیا  لیلد 
: هک تسا  نیا  یضتقم  فطل  هدعاق  دنیوگیم 

لمع ّولخ  یلوم  نایب  مدع  زا  اذل  و  دوش ، نایب  میکح  يالوم  بناج  زا  تسا  هّیعقاو  هدسفم  ياراد  یلعف  رگا 
323 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم هحابا  هب  مکح  هجیتن  رد  دوشیم ، فشک  هدسفم  زا 
. لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  رظحلا  ءایشالا  یف  لصالا  دنیوگیم : اهیرابخا  رتشیب  - 2

: رظن نیا  ساسا  رب 
. بولطملا وهف  میتفای ، شتمرح  رب  ربتعم  ّنظ  ای  نیقی و  هک  یلعف  ره  هب  تبسن 

: اّما مینکیم  يوریپ  هراما  زا  ینعی  بولطملا  وهف  زاب ، میتفای  شتیلح  رب  ربتعم  ّنظ  ای  نیقی و  هک  یلعف  ره  هب  تبسن  و 
 ..... ای نوتوت و  برش  لثم  مینکیم  عوجر  یلقعلا  عنملا  ۀلاصا  هب  مینکیم  ادیپ  کش  اهنآ  تمرح  ای  ّتیلح و  رد  هک  یلاعفا  هب  تبسن  و 
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؟ تسیچ ناشریخا  ياعّدم  رب  ناشیا  لیلد 
: دنیوگیم

. تسا یلاعت  يادخ  کلم  ملاع  ءایشا  مامت  - 1
. تسا حیبق  کلام  نذا  نودب  ریغ  کلم  رد  فرصت  - 2

. تسا دنوادخ  ّتیکلم  رد  نوتوت  - 3
. مینک طایتحا  دیاب  سپ  تسین ، زیاج  دنوادخ  نذا  نودب  نوتوت  برش  هجیتن :

تسا هدسفملا  لمتحم  هک  يزیچ  هب  مادقا  مه  روطنیمه  عونمم  نآ  هب  مادقا  و  تسا ، بجاو  القع  هّیعطق  هدسفم  عفد  هکيروطنامه  ایناث :
. عنملا رظحلا و  ینعم  اذه  و  تسا . حیبق  تسین ، نآ  زا  نمیا  ناسنا  و 

: اذل و  لیلدلاب . جرخ  ام  ّالا  فوقولا  ءایشالا  یف  لصالا  دنیوگیم : دیفم  یسوط و  خیش  - 3
. مینکیم هحابا  هب  مکح  هدش  هماقا  نآ  هحابا  رب  یعرش  لیلد  هک  یلعف  ره  هب  تبسن 

. مینکیم نآ  تمرح  هب  مکح  هدش  مئاق  تمرح  رب  یعرش  لیلد  هک  یلعف  ره  هب  تبسن 
فّقوت نیا  هجیتن  هک  رظح  هب  هن  مینکیم و  هحابا  هب  مکح  هن  ـالقع  ینعی  مینکیم  فّقوت  میتشادـن  یعرـش  زّوجم  هک  یلعف  ره  هب  تبـسن  و 

. تسا طایتحا  نامه 
. تسا طایتحا  نامه  فّقوت ، نیا  هجیتن 

؟ تسیچ ناشیاعّدم  رب  ناشیا  لیلد 
ریزگان هحابا ، هب  نیلئاق  ّهلدا  هن  تسا و  لـماک  رظح  هب  نیلئاـق  ّهلدا  هن  هک  میدـی  میدومن ، یـسررب  ار  نیفرط  ّهلدا  میتفر و  اـم  هک : تسا  نیا 

. درادن یمکح  ام  لقع  میتفگ  هدش  یفقوت 
؟ تسیچ یلقع  ریرقت  مّود  هجو  رد  اهیرابخا  نایب  لصاح  تشذگ  هک  ياهمّدقم  ظفح  اب 

: دنیوگیم
324 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  رظحلا  ءایشالا  یف  لصالا  - 1
. تسا یقاب  رظح  یلّوا  لصا  تحت  رد  اذل  هدماین و  هحابا  رب  یلیلد  نوتوت  برش  دروم  رد  - 2

. طایتحالا لصا  ینعم  اذه  و  میرادن ، ار  نآ  هب  باکترا  ّقح  سپ :
هعبرا ّهلدا  اهنآ  دراد و  دوجو  هحابا  رب  یمومع  نایب  نکل  هدیـسرن ، نوتوت  برـش  ناونع  مسا و  هب  یـصوصخ  نایب  دـنچره  دوش  هتفگ  رگا 

؟ دنهدیم خساپ  هچ  دناتئارب 
لـصاح یعرـش  زّوـجم  اذـل  تشاد و  دوـجو  یناوارف  تـالامتحا  کـیره  رد  تسین و  یعطق  مّلـسم و  تـئارب  رب  روکذـم  هـّلدا  تلـالد  - 1

[135 .] دیدرگن

ص324 ج6 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ود تشاد . دوجو  هّیعرـش  طایتحا  رب  زین  راـبخا  تاـیآ و  تشاد ، دوجو  هحاـبا  رب  ياّهلدا  رگا  روبزم ، ّهلدا  تلـالد  ّتیماـمت  ضرف  هب  یفرط 

. اطقاست اضراعت و  لیلد  هتسد 
. رظحلا وه  دوش و  عوجر  یلّوا  لصا  هب  هک  تسا  نیا  هدعاق  هجیتن : رد 

؟ تسیچ یلقع  ریرقت  زا  مّود  هجو  هب  خیش  خساپ 
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: هک تسا  نیا 
هب لئاق  يرایـسب  هدوب و  فالتخا  دروم  هکلب  دومن ، ّبترتم  نآرب  ار  عازن  دروم  هلئـسم  ناوتب  اـت  تسین  همّلـسم  لوصا  زا  روبزم  لـصا  ـالوا :

. دنتسه هحابالا  ۀلاصا 
هعبرا ّهلدا  هکنآ  لاح  دشاب و  هتشادن  دوجو  یعرش  زّوجم  هک  تسا  لوبق  لباق  ینامز  ات  مکح  نیا  میریذپب ، ار  روبزم  مکح  هک  انمّلس  ایناث :

. دنایعرش زوجم  نوتوت  برش  هب  تبسن 
. میدومن ّدر  ار  امش  بلطم  هدرک و  ثحب  نآ  يور  البق  دننکیم ، ضراعت  ۀحابالا  ّۀلدأ  اب  رابخا  تایآ و  دییوگیم : هکنیا  اثلاث :

رگید تراـبع  هب  تسا و  عوـنمم  زین  هلمتحم  هدـسفم  رب  مادـقا  تسا ، عوـنمم  هموـلعم  هدـسفم  هـک  يروطناـمه  دـییوگیم : هـکنیا  اـعبار :
؟ تسیچ ناتدارم  تسا ، بجاو  لمتحم  ررض  عفد  دییوگیم :

رد نکل  تسا . عفدلا  بجاو  دشاب  لمتحم  ول  باقع و  هک  میراد  لوبق  زین  ام  تسا  يورخا  تبوقع  ینعی : هیورخا  هدـسفم  ناتدارم  رگا  - 1
عمجم هک  نایبالب  باقع  حبق  نوناق  اجنیا  رد  هک  ارچ  درادن ، دوجو  باقع  لامتحا  دشاب  سأیلا  صحفلا و  دعب  هیودب  ههبش  هک  هیف  نحن  ام 

. تسا مکاح  تسا ، هیلع 
: مییوگیم دشاب  رگید  ياهررض  هکلب  یتبوقع و  ریغ  هدسفم  ناتدارم  رگا  و  - 2

عوطقم ياهررض  عفد  یهاگ  یّتح  تسین و  بجاو  مه  نونظم  ررض  عفد  هکلب  تسین ، بجاو  اعرش  القع و  يویند  لمتحم  ررـض  عفد  الوا :
: ملاع يالقع  لثملایف  تسین  بجاو  هینالقع  ياههزیگنا  يرس  کی  رطاخ  هب  مه  يویند 

325 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دننکیم لّمحت  ار  یناوارف  بئاصم  هدروخ و  اهیگنسرگ  هدرک ، اهترجه  ملع ، بسک  رطاخ  هب  - 1

. دنشکیم ناوارف  ياهتقشم  دوخ ، تاروما  شاعم و  رارما  يارب  - 2
. دنهدیم رارق  صاصق  ضرعم  رد  ار  دوخ  ای  دنوریم و  داهج  هب  دوخ  یگدازآ  تزع و  ظفح  يارب  - 3

. دنیامنیم لام  عفد  یهلا  رماوا  لاثتما  يارب  - 4
. تسین لقتسم  يویند  ررض  عفد  رد  لقع  سپ 

: مییوگیم دشاب  لقتسم  ررض  عفد  نیا  رد  لقع  هک  ضرف  هب  ایناث :
ررـض دـیاش  هک  ارچ  تسین ، زرحم  هیف  نحن  اـم  رد  هکنآ  لاـح  دـشاب و  زرحم  دـیاب  عوضوم  تسا و  يوینّدـلا  ررـضلا  هّیـضق ، نیا  عوضوم 
نیا دوش و  راب  نآرب  مکح  ات  دوش  زّرحم  ناونع  جراـخ  زا  دـیاب  تسا و  هّیعوضوم  ياههبـش ، نینچ  و  هن . مه  دـیاش  دـشاب و  هتـشاد  يویند 

. درادن عراش  هب  یطبر 
. تسین بجاو  مه  طایتحا  قافتالاب  تسین  زرحم  مکحلا  عوضوم  لصا  هک  هّیعوضوم  تاهبش  رد  لاح 

مزلتـسم نآ  كرت  هک  تسا  یبجاو  روما  زا  ّيویند  ررـض  عفد  کلذعم  اـّما  دـشاب  بجاو  يویند  ررـض  عفد  هک  ضرف  هب  رگید : تراـبع  هب 
رد طایتحا  بانتجا و  اهیرابخا  قافتا  هب  هک  تسا  هّیعوضوم  ههبش  لیبق  زا  قیداصم  نیب  رد  شهابتشا  نآ و  هب  لهج  هک  ارچ  تسین ، باقع 

دروم رد  شقدـص  هک  تسا  رارـضا  موهفم  تسا  مارح  هچنآ  ررـض ، عـفد  بوـجو  هب  لـقع  مکح  میلـست ، ضرف  هب  اریز  تسین  بجاو  نآ 
. یجراخ ّصاخ  عیام  رب  تسا  میرحتلا  مولعم  هک  رکسم  قدص  ریظن  تسا  كوکشم  هّیمکح  ههبش 

زیاج و نآ  برـش  مرجال  تسین ، مولعم  جراخ  رد  عیام  عوضوم و  نـالف  رب  شقدـص  نوچ  نکل  تسا ، مارح  رکـسم  برـش  هچرگا  ینعی :
. ةءاربلا لصا  انعم  اذه  تسا و  عنامالب 
؟ تسیچ لقعلا  لیلد  رد  ثحب  لصاح 

تسا نییلوصا  تارضح  اب  هّیمیرحت ) ههبش  ّصن و  نادقف  ینعی :  ) لّوا هلئسم  رد  ّقح  هتسبن و  یفرط  مه  لیلد  نیا  زا  اهیرابخا  هک : تسا  نیا 
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. دنتسه یتئارب  هک 
؟ هن ای  دراد  ناحجر  طایتحا  امش  رظن  هب  بلاطم  لصاح  هب  هجوت  اب 

هچ هّیبوـجو و  هچ  هّیعوـضوم ، هچ  هّیمکح و  هچ  تاهبـش ؛ ماـمت  رد  تسا و  یقاـب  دوـخ  توـق  هب  ناـنچمه  طاـیتحا  نسح  ناـحجر و  هلب ،
یلقع و ناـحجر  طاـیتحا  نیّـصن ، ضراـعت  رد  هچ  صن و  لاـمجا  رد  هچ  صن و  نادـقف  رد  هچ  تایدـبعت ، هچ  تاّیلـصوت و  هچ  هّیمیرحت ،

. دش دهاوخ  ثحب  نآ  دروم  رد  هطوبرم  تاهیبنت  رد  هک  دراد  یعرش  نسح 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  و 

326 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطم تسرهف 

نآ 7 تاّقحلم  کش و  رد  نخس 
لوصا 15 رب  ّهلدا  میدقت  هجو 

قالطا 15 رد  هحماسم 
روکذم 15 حماست  زا  خیش  هیجوت 

لوصا 26 ّهلدا و  نایم  تبسن  رد  خیش  قیقحت 
هیلمع 31 لوصا  یلقع  رصح 

رگیدکی 31 اب  لوصا  دراوم  لخادت 
هّیعوضوم 37 هّیمکح و  ههبش 

هّیمیرحت 42 ههبش 
لیلد 45 دوبن  رد  هحابا  تئارب و  رب  لالدتسا 

هدومن 54 عمج  روکذم  رما  ود  نایم  هک  یسک  رب  ضقانت  لاکشا 
راثآ 93 عیمج  نتفرگ  ریدقت  رد  یّلح  همالع  هلاقم 

روکذم 93 يأر  زا  خیش  هیجوت 
هیعرش 103 هلوعجم  راثآ  زا  دارم 

ثیدح 121 رد  خیش  یسررب 
هریط 123

هسوسو 123
هیفاو 154 حراش  هلاقم  نوماریپ  خیش  رظن  - 1

خیش 155 رظن  زا  ثیدح  يانعم  - 2
یقارن 164 موحرم  راصتنا  - 1

327 ص : ج6 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یقارن 164 لضاف  مالک  رد  داسف  هجو  - 2

هّیمیرحت 173 تاهبش  رد  تئارب  تابثا  تهج  عامجا  هب  لالدتسا 
یّلح 178 قّقحم  هب  طایتحا  هب  لوق  نداد  تبسن 
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نیلقان 180 طسوت  عامجا  لقن 
یّلح 180 قّقحم  بناج  زا  عامجا  ياعّدا 

قّقحم 184 هدومرف  نوماریپ  خیش  رظن 
تئارب 188 تابثا  رد  نییلوصا  مراهچ  لیلد 

تئارب 195 رب  یلقع  لیلد  نایب  رد  هرهز  نبا  دیس  نایب 
دنرادن 202 تئارب  رب  تلالد  هک  یهوجو  هب  لالدتسا 

هّیمیرحت 216 هّیودب  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  تابثا  يارب  نییرابخا  ّهلدا 
لّوا 217 هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  لالدتسا 
لّوا 225 هلئسم  رد  طایتحا  بوجو  رب  رابخا  هب  کّسمت 

نییرابخا 225 رظن  زا  طایتحا  بوجو  رب  ّهلاد  رابخا  یخرب  لقن 
طایتحا 235 بوجو  رب  ّهلاد  رابخا  زا  خیش  خساپ 

رابخا 239 نیا  زا  خیش  باوج  لصاح 
روکذم 247 لاکشا  زا  خیش  خساپ 

طایتحا 254 بوجو  فّقوت و  رابخا  زا  رگید  ياهخساپ 
فّقوت 266 رب  ّهلاد  رابخا  زا  موس  هفئاط 

فّقوت 271 رب  ّهلاد  رابخا  موس  هتسد  زا  خیش  خساپ 
یلاما 282 رد  یناث  دیفم  تیاور  زا  خیش  خساپ 

ثیلثت 290 رابخا 
ثیلثت 295 رابخا  زا  خیش  خساپ 

ثیلثت 299 رابخا  ندوب  يداشرا  رب  تادیؤم 
طایتحا 305 تابثا  رد  یلقع  لیلد  هب  اهیرابخا  کّسمت 

یلقع 314 لیلد  رد  لّوا  ریرقت  زا  خیش  خساپ 
یلقع 320 لیلد  ریرقت  زا  مّود  هجو 

یلقع 321 ریرقت  مّود  هجو  زا  خیش  خساپ 
[136]

________________________________________

. ةدیدجلا دئاوفلا  نم  ةدئافلا 33  ص 499 ، ۀّیرئاحلا : دئاوفلا  (. 1 [ ) 1]
.222 هرقب / (- 1 [ ) 2]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 3]
، ماقملا یف  لّمأت  لّوـألا  ّنکل  و  ج 2 ص 10 ، دـئارفلا : حاضیإ  یف  هطبـض  امک  جـهانملا  بحاص  لوصفلا و  بحاص  وه  لئاقلا  (- 1 [ ) 4]

ص 353 س 3. ۀّیورغلا : لوصفلا  ظحال 
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.7 قالطلا : (- 2 [ ) 5]
ج 10 ص 309. نایبلا : عمجم  (- 3 [ ) 6]

.286 ةرقبلا : (- 4 [ ) 7]
.7 قالطلا : (- 5 [ ) 8]

ج 1 ص 163 ح 5. یفاکلا : (- 6 [ ) 9]
.286 ةرقبلا : (- 7 [ ) 10]

ي 15. ءارسالا : (- 1 [ ) 11]
ص 16 س 23. ج 2 ص 6 س 1 ، لوصالا : نیناوق  یف  ّیّمقلا  قّقحملا  وه  (- 2 [ ) 12]

.17 ص 16 - ج 2 ، نیناوقلا : یف  یمقلا  قّقحملا  وه  دروملا  (- 3 [ ) 13]
.175 ص 173 ، ۀیفاولا : یف  ّینوتلا  لضافلا  وه  عماجلا  (- 4 [ ) 14]

68 ح 10. ج 1 ص 68 - یفاکلا : (- 5 [ ) 15]
.115 ۀبوتلا : (- 6 [ ) 16]

ج 2 ص 115 ح 150. ّیشاّیعلا : ریسفت  ص 411 ح 4 ، دیحوتلا : ج 1 ص 163 ح 3 ، یفاکلا : (- 1 [ ) 17]
ص 42. لافنا : (- 1 [ ) 18]

ص 145. ماعنالا : (- 2 [ ) 19]
ص 186. ۀیفاولا : (- 3 [ ) 20]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 21]
سفنلا ح 1. داهج  باوبا  نم  ج 11 ص 295 ب 56  لئاسولا : هنع  ۀعستلا ح 9 ، باب  ج 2 ص 417 ، لاصخلا : (- 1 [ ) 22]

یضاقلا ح 28. تافص  باوبا  نم  ج 18 ص 119 ب 12  لئاسولا : (- 2 [ ) 23]
ص 339 ح 124. یقربلل . نساحملا  (- 1 [ ) 24]

.286 ةرقبلا : (- 1 [ ) 25]

.286 ةرقبلا : (- 2 [ ) 26]
ج 2 ص 161 س 8. ۀمارکلا : حاتفم  یف  ّیلماعلا  دیسلا  دنع  هاکح  ام  یلع  یّلحلا  ۀمالعلا  وه  (- 1 [ ) 27]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 28]
ص 442. ج 1 ، ربتعملا ، ظحال  ماقملا ، یف  ادّیؤم  قّقحملا  هلعج  ام  يوس  روکذملا  مومعلاب  کّسمت  نم  یلع  رمعن  مل  (- 1 [ ) 29]

بابلا 131. ثیداحأ  ظحال  ، 237 ج 73 ص 162 - راونألا : راحب  (- 1 [ ) 30]
ج 2 ص 463 ح 2. یفاکلا : (- 2 [ ) 31]

ج 3 ص 152. ریثألا : نبال  ۀیاهنلا  (- 3 [ ) 32]
. ۀیتآلا لاصخلا  ۀیاور  یف  ۀلمجلا  هذه  تسیل  (- 4 [ ) 33]

ج 2 ص 126. سوردلا : (- 5 [ ) 34]
ج 4 ص 128. مالسإلا : عئارش  (- 6 [ ) 35]

ج 3 ص 152. ریثألا : نبال  ۀیاهنلا  (- 7 [ ) 36]
ج 2 ص 425. یفاکلا ، (- 1 [ ) 37]
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ج 2 ص 426. یفاکلا ، (- 2 [ ) 38]
ص 89. لاصخلا ، (- 3 [ ) 39]

ص 413. دیحوتلا ، (- 1 [ ) 40]
مکحلا 105. ۀغالبلا : جهن  (- 2 [ ) 41]

ج 1 ص 424 ح 109. ئلآللا : یلاوع  (- 3 [ ) 42]
ج 1 ص 164 ح 2. یفاکلا : (- 4 [ ) 43]

. ریسی فالتخا  عم  73 ح 47 ، ج 5 ص 72 - ماکحألا : بیذهت  (- 1 [ ) 44]
ج 1 ص 164 ح 4. یفاکلا : (- 2 [ ) 45]

ج 1 ص 317 ح 937. هیقفلا : (- 3 [ ) 46]
. قباسلا ردصملا  (- 4 [ ) 47]

. هیلع رثعن  مل  (- 5 [ ) 48]
انّزلا 3. دح  باوبا  نم  ج 18 ص 396 ب 27  لئاسولا : (- 1 [ ) 49]

ج 5 ص 427. یفاکلا ، (- 2 [ ) 50]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 51]

ص 495. نساحملا : (- 1 [ ) 52]
. طوطخم ۀیفاولا ، حرش  (- 2 [ ) 53]

. یقارنلا وه  (- 1 [ ) 54]
ماکحالا ص 214. جهانم  (- 2 [ ) 55]

. یّمقلا قّقحملا  وه  دروملا  (- 3 [ ) 56]
ج 2 ص 19 س 9. لوصالا : نیناوق  (- 4 [ ) 57]

ص 89. قودصلا : تاداقتعا  (- 1 [ ) 58]
ص 486 س 7. ۀینغلا :) ۀّیهقفلا ( عماوجلا  یف  ةرهز  نبا  و  ج 2 ص 809 ، ۀعیرذلا : یف  یضترملا  دیسلا  (- 2 [ ) 59]
ص 476. ۀینغلا ) ۀیهقفلا ( عماوجلا  یف  ةرهز  نبا  دّیسلا  ج 2 ص 549 و  ۀعیرذلا : یف  یضترملا  دیسلا  (- 3 [ ) 60]

ص 296. ۀیرجحلا :) ۀعبطلا  لوصالا ( ةّدع  (- 4 [ ) 61]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 62]

ج 1 ص 46. رئارسلا : (- 5 [ ) 63]
ج 1 ص 261. ۀعیشلا : فلتخم  (- 6 [ ) 64]

ص 214. لوصالا : جراعم  (- 7 [ ) 65]
.272 ص 271 - یناثلا : دیهشلل  دعاوقلا  دیهمت  ج 1 ص 132 و  دئاوفلا : دعاوقلا و  (- 8 [ ) 66]

ج 2 ص 16 س 3. نیناوقلا : یف  ّیّمقلا  و  ص 247 ، هدئاوف : یف  ّیناهبهبلا  دیحولاک  (- 9 [ ) 67]
ص 216. لوصالا : جراعم  (- 10 [ ) 68]

ج 2 ص 15 س 17. نیناوقلا : یف  ّیّمقلا  وه  بسانلا  (- 11 [ ) 69]
یف ص 395. یتأیس  (- 12 [ ) 70]
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.916 لوصالا : جراعم  (- 13 [ ) 71]
ج 1 ص 46. رئارسلا : (- 1 [ ) 72]

ص 208. لوصالا : جراعم  (- 2 [ ) 73]
ص 216. عستلا : لئاسرلا  نمض  عوبطملا  ۀّیرصملا  لئاسملا  (- 3 [ ) 74]

ص 216. لوصالا : جراعم  (- 4 [ ) 75]
ص 464 س 22. ۀّیهقفلا :) عماوجلا  ۀینغلا ( (- 1 [ ) 76]

. هدعب ام  ج 2 ص 16 س 1 و  نیناوقلا : یف  ّیّمقلا  213 و  ضراعملا 212 - یف  قّقحملاک  (- 2 [ ) 77]
ج 2 ص 28. ّیبطاشلل : تاقفاوملا  و  ج 1 ص 83 ، یفصتسملا : و  ص 316 ، لوصالا : حیتافم  ظحال  (- 3 [ ) 78]

ص 242. هدئاوف : یف  یناهبهبلا  دیحولا  و  ضراعملا 212 ، یف  قّقحملا  وه  ّلدتسملا  (- 1 [ ) 79]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 80]

ص 138 س 15. يرکذلا : (- 1 [ ) 81]
.102 نارمع : لآ  (- 2 [ ) 82]

.16 نباغتلا : (- 3 [ ) 83]
.195 ةرقبلا : (- 4 [ ) 84]
.59 ءاسنلا : (- 5 [ ) 85]

.43 ج 1 ص 42 - یفاکلا : (- 1 [ ) 86]

.68 ج 1 ص 67 - یفاکلا : (- 2 [ ) 87]
یضاقلا ح 1. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 75 ب 9  لئاسولا : (- 3 [ ) 88]

یضاقلا ح 35. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 86 ب 9  لئاسولا : (- 4 [ ) 89]
یضاقلا ح 2 و ص 126 ح 50. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 112 ب 12  لئاسولا : (- 5 [ ) 90]

حاکنلا ح 2. تامّدقم  باوبأ  نم  ج 14 ص 193 ب 157  ۀعیشلا : لئاسو  (- 1 [ ) 91]
تیقاوملا ح 11. باوبأ  نم  ج 3 ص 123 ب 13  ۀعیشلا : لئاسو  (- 2 [ ) 92]

مئاصلا ح 4. هنع  کّسمی  ام  باوبأ  نم  ج 7 ص 95 ب 57  لئاسولا : (- 3 [ ) 93]
مالّسلا 31. هیلع  نسحلا  هنبال  هتّیصو  ص 391 ، بیتاکملا : باب  ۀغالبلا : جهن  (- 4 [ ) 94]

.7 ءایبنألا : 43 و  لحنلا : (- 5 [ ) 95]
یضاقلا ح 3. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 112 ب 12  لئاسولا : (- 6 [ ) 96]

یضاقلا ح 23. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 118 ب 12  ۀعیشلا : لئاسو  (- 7 [ ) 97]
یضاقلا ح 43. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 123 ب 12  لئاسولا : (- 1 [ ) 98]

ص 43. ج 1 ، یفاکلا ، (- 2 [ ) 99]
ج 2 ص 388. یفاکلا ، (- 3 [ ) 100]

ج 18 ص 125. لئاسولا ، یف  ام  لثم  (- 4 [ ) 101]
ص 216. نساحملا ، (- 1 [ ) 102]

ج 33471. ص 118 ، ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 2 [ ) 103]
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مکحلا 113. راصق  ۀغالبلا ، جهن  (- 3 [ ) 104]
ص 129. ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 7 ص 122 (. ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 4 [ ) 105]

ص 487 ح 105. مکحلا ، باب  ۀغالبلا : جهن  (- 1 [ ) 106]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 107]

قثوا ظحال  ّیقاّرنلا ، لضافلا  نع  لقن  و  ۀمیدقلا . دئاوفلا  نم  ةدئافلا 24  ص 242 ، هدئاوف : یف  ّیناهبهبلا  دیحولا  وه  بیجملا  (- 1 [ ) 108]
ص 247 س 28. لئاسولا :

یضاقلا ح 60. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 127 ب 12  لئاسولا : (- 2 [ ) 109]
ص 133. ۀّیندملا : هدئاوف  یف  ّيدابارتسالا  نیمالا  وه  لئاقلا  (- 3 [ ) 110]

. ۀقباسلا بلاطملا  یف  (- 1 [ ) 111]
ح 60. ص 166 ، ج 3 ، یلآللا : یلاوع  (- 2 [ ) 112]

؟-) 1 [ ) 113]
تیقاوملا ح 14. باوبأ  نم  ج 3 ص 129 ب 16  ۀعیشلا : لئاسو  (- 2 [ ) 114]

ج 1 ص 109. یسوطلا : یلامأ  (- 3 [ ) 115]
یضاقلا ح 54. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 127 ب 12  ۀعیشلا : لئاسو  (- 4 [ ) 116]

ج 1 ص دـئاوفلا : زنک  یف  هظافلأب  الماک  ّیکجارکلا  هلـسرأ  ثیدـحلا و  لیذ  فذـح  عم  س 16 ، ص 138  ۀعیـشلا : يرکذ  (- 5 [ ) 117]
ج 1 ص 76. قئادحلا : یف  نیقیرفلا  نع  هاکح  و  ، 351

ص 138 س 18. ۀعیشلا : يرکذ  (- 1 [ ) 118]
ج 1 ص 76. قئادحلا : یف  ّینارحبلا  هلسرأ  (- 2 [ ) 119]

.16 نباغتلا : (- 1 [ ) 120]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 121]

ص 68. ج 1 ، یفاکلا : (- 1 [ ) 122]
یضاقلا ح 22. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 118 ب 12  لئاسولا : (- 1 [ ) 123]

یضاقلا ح 47. تافص  باوبأ  نم  ج 18 ص 124 ب 12  ۀعیشلا : لئاسو  (- 2 [ ) 124]
ص 227. رثألا : ۀیافک  (- 3 [ ) 125]

ص 252 ح 1. رابخألا : یناعم  (- 4 [ ) 126]
.7 رشحلا / (- 1 [ ) 127]

. ۀحابملا ةروظحملا و  ءایشألا  نایب  یف  ص 296 س 9  طوطخم :) ةّدعلا ( یف  خیشلا  وه  بسانلا  (- 1 [ ) 128]
ص 296 ةّدعلا : یف  ّیسوطلا  خیشلا  و  ج 9 ص 43 ، تافّنصملا : نمض  عوبطملا  هقفا ؟؟؟ لوصاب  ةرکذتلا  یف  دیفملا  خیـشلا  (- 2 [ ) 129]

. ةروظحملا ءایشألا  نایب  یف  س 13 
. ۀحابملا ةروظحملا و  ءایشألا  نایب  یف  ص 296 س 14 ، ۀیرجحلا :) ۀعبطلا  لوصالا ( ةّدع  (- 3 [ ) 130]

. ۀینغلا باتک  ص 486 - ۀّیهقفلا : عماوجلا  (- 4 [ ) 131]
ص 809. ۀعیرذلا : (- 5 [ ) 132]

. ةروظحملا ءایشألا  نایب  یف  ص 296 س 20 ، ۀیرجحلا :) ۀعبطلا  لوصالا ( ةّدع  (- 6 [ ) 133]
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یف ص 407. (- 7 [ ) 134]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 135]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 136]

متفه دلج 

هراشا

: نتم
: رومأ یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 

نم ّدـب  و ال  یناثلا ، نود  لّوألا  یف  ربتعیف  هریغ ، يولبلا و  هب  ّمعی  ام  نیب  ةءاربلا  لصأ  راـبتعا  یف  لیـصفتلا  ققحملا  نع  یکحملا  نأ  لوـألا :
. ۀبسنلا لاح  حضّتی  یّتح  جراعملا  ربتعملا و  یف  هّللا  همحر  همالک  ۀیاکح 

: لوألا ۀثالث : هماسقأ  و  باحصتسالا ، لقعلا :- ّۀلدأ  نم  ینعی  ثلاثلا - : » ربتعملا یف  لاق 
ءاملعلا فلتخی  نأ  هنم : و  ةدهعلا . ةءارب  لصألا  ّنأل  ابجاو ، سیل  رتولا  لاقی : امک  ۀّیلصألا ، ةءاربلاب  کّسمتلا  وه  و  لقعلا ، لاح  باحـصتسا 

یلع لیلدلا  مدع  لاقی : نأ  یناثلا : لاق : نأ  یلإ  عبرلا . فصنلا و  نیب  ةددرتملا  ّۀبادلا  نیع  ۀید  یف  امک  رثکألا ، ّلقألا و  نیب  ۀـیدلا  مکح  یف 
لالدتـسالا کلذ  نوکی  و ال  فّقوتلا ، بجیف  کلذ  عم  اما ال  هب ، رفظل  لیلد  انه  ناک  ول  هنأ  ملعی  امیف  ّحـصی  اذـه  و  هؤاـفتنا . بجیف  اذـک ،

عضوم یهتنا  [ 1 «] ۀّـجحب سیل  ّهنأ  راتخاف  عرـشلا . لاح  باحـصتسا  ثلاثلا : رظحلا . بوجولا و  لـیلد  مدـعل  ۀـحابإلاب ، لوقلا  هنم  و  ۀّـجح .
. هّللا همحر  همالک  نم  ۀجاحلا 

نأ همـصخل  زاج  اّیعرـش  امکح  عّدـم  یعّدا  اذإف  ۀّیعرـشلا ، لغاوشلا  نع  ۀـّمذلا  ّولخ  لصألا : نأ  : » هنع یکح  ام  یلع  جراـعملا ، یف  رکذ  و 
اذه و  هیفن . بجیف  کلذـک ، سیل  نکل  ۀّیعرـش ، ۀـلالد  هیلع  ناکل  اتباث  مکحلا  کلذ  ناک  ول  لوقیف : ۀیلـصألا ، ةءاربلاب  هئافتنا  یف  کّسمتی 

و هیلع . اهتلالد  مدع  نّیبی  ۀّیعرـشلا و  تالالدتـسالا  قرط  طبـضنی  نأب  اعرـش ، هیلع  ۀلالد  هنأ ال  امهادحإ : نیتمّدقم : نایبب  الإ  ّمتی  لیلدـلا ال 
قیرط امب ال  فیلکتلا  مزل  ۀـلالد  هیلع  نکی  مل  ول  ّهنأل  لئالدـلا ، کـلت  يدـحإ  هیلع  ّتلدـل  اـتباث  مکحلا  اذـه  ناـک  ول  هنأ  نّیبی  نأ  ۀـیناثلا :

اّنّیب اّنکل  اهیف ، ةرـصحنم  عرـشلا  ۀلدأ  تناک  امل  ۀـّلدألا  کلت  ریغ  ۀـلالد  هیلع  تناک  ول  و  قاطی ، امب ال  فیلکت  وه  و  هب ، ملعلا  یلإ  فّلکملل 
. یهتنا [ 2 «] مکحلا یفن  یلع  الیلد  کلذ  نوک  ّمتی  کلذ  دنع  و  قرطلا ، کلت  یف  ماکحألا  راصحنا 

6 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

[ هقباس تلاح  هظحالم  نودب  تسا  یعقاو  مکح  رد  کش  مکح  نآ  ثلاث و  دصقم  همادا  ]

[ لوا ماقم  همادا  ]

[ تسا فیلکت  سفن  رد  کش  نآ  لوا و  عضوم  همادا  ]

[ دوش ریاد  بوجو  ریغ  تمرح و  نیب  رما  هک  یتروص  رد  لوا : بلطم  همادا  ]

[ دشابن نآ  رد  یصن  هک  اجنآ  لوا : هلئسم  همادا  ]
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( تاهیبنت )

هراشا

: تسا هتسیاش  رما  دنچ  رب  عالطا  یهاگآ و 

.[ تسا هدش  تیاکح  نآ ، ریغ  هدوب و  هب  التبم  هک  يرما  نایم  نآ  ءارجا  تئارب و  لصا  رابتعا  رد  توافت  یلح  ققحم  زا  : ] لوا هیبنت 

هراشا

التبم هک   ) نآ ریغ  هدوب و  هب  التبم  هک  يرما  نایم  نآ  ءارجا  تئارب و  لصا  رابتعا  رد  ناشیا ) ندش  لئاق   ) توافت هّللا ، همحر  یلح  ققحم  زا 
. تسا هدش  تیاکح  تسین ،) هب 

. دوشیمن يراج  تسین ) يولبلا  ماع  هک   ) مود ضرف  رد  یلو  دوشیم ، يراـج ) ینعی   ) راـبتعا تسا ،) هب  ـالتبم  هک   ) لّوا ضرف )  ) رد لـصا 
هداد وا  هب  هک   ) یتبـسن نیا  بذـک  ای  تحـص و  ات  میتسه  جراعم  ربتعم و  باتک  رد  ناشیا  مالک  تیاکح  زا  ریزگاـن  دـیامرفیم : خیـش  اذـل 

. دوش نشور  هدش )
: تسا هدومرف  ربتعم  باتک  رد  هّللا  همحر  ققحم 

: تسا مسق  هس  رب  باحصتسا )  ) نآ تسا و  باحصتسا  یلقع ، ّهلدا  زا  موس 
تسا هیلصا  تئارب  هب  کسمت  نآ  و  تسا ) هدوب  تباث  عرش  زا  لبق  ظاحل  هب  بحصتسم  هک  انعم  نیدب   ) تسا لقع  لاح  باحصتسا  لّوا ) )

: دوشیم هتفگ  هکنانچ 
ّلقا و نایم  ددرم  هک  ياهید  مکح  رد  ءاـملع  فـالتخا  تسا ، لـیبق  نیمه  زا  تسا و  هّمذ  زا )  ) تئارب لـصا ، اریز  تسین ، بجاو  رتو  زاـمن 

سپس نآ .)  ) عبر و  ناویح ) تمیق   ) فصن نایم  تسا  دّدرم  هک  دنک ) روک  ار  نآ  یسک  هچنانچ   ) ناویح مشچ  کی )  ) هید لثم  تسا ، رثکا 
: دومرف هک  اجنآ  ات  داد ) همادا  ار  بلطم  )

(. مدعلا یلع  لیلد  لیلدلا ، مدع  ینعی :  ) تسا بجاو  زین  رما  نآ  دوبن  سپ  درادن ، دوجو  رما  نالف  رب  لیلد  دوش : هتفگ  هکنیا  مّود ) )
تـسد نآ  هب  یـسررب ) اـب   ) اـمتح دوب  دوجوم  یلیلد  اـجنآ  رد  اـعقاو  رگا  هک  دوـش  هتـسناد  هک  تسا  حیحـص  یئاـج  رد  لالدتـسا )  ) نیا و 
تّجح روکذـم  دروم  رد  روبزم  لـیلد  هک  ارچ  تسا ، مزـال  لالدتـسا ) نیا  هب  ندرکن  کـسمت  و   ) فقوت دوبن ، نینچ  رگا  نکل  میتفاـییم ،

. تمرح عنم و  ای  بوجو  رب  یناهرب  مدع  لیلد  هب  تسا ، هحابا  هب  لوق  تسا  باحصتسا ) زا  مود  مسق   ) لیلد نیمه ) قیداصم   ) زا تسین و 
تّجح لیلد  زا  مسق  نیا  هک  هدومرف  رایتخا  سپس  دشاب ،) هدش  تباث  عرش  لیلد  هب  بحصتسم  ینعی :  ) تسا عرـش  لاح  باحـصتسا  موس ) )

. ربتعم باتک  رد  یّلح  ققحم  موحرم  مالک  نتسناد  هب  زاین  رادقم  دش  مامت  تسین .
7 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

جراعم باتک  رد  یّلح  ققحم  موحرم  نایب 

: هدومرف لوصالا  جراعم  باتک  رد  هدش  تیاکح  ناشیا  زا  هچنآ  رب  انب  و 
يو مصخ  يارب  دومن ، یعرـش  مکح  کی  ياعدا  یـسک  رگا  سپ  تسا ، هّیعرـش  فیلاکت  لغاوش و  زا  فلکم )  ) هّمذ ندوب  یلاـخ  لـصا ،

: دیوگب دنک و  کّسمت  هیلصا  تئارب  هب  يو  ربارب  رد  هک  تسا  زیاج 
. تسا بجاو  مکح )  ) نآ یفن  سپ  تسین ، روطنیا  یلو  دوبیم  نآرب  ياهیعرش  تلالد  دیاب  دوبیم ، تباث  مکح  نیا  رگا 

: همّدقم ود  حیضوت  نایب و  اب  رگم  ددرگیمن  مامت  لیلد  نیا  و 
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: هک تسا  نیا  همدقم  ود  نآ  زا  یکی 
زا یکی   ) تلالد مدع  هکنآ  لاح  تسا و  صخـشم  طبـضنم و  یعرـش  تالالدتـسا  قرط  اریز  درادـن ، دوجو  رما  نیا  رب  یعرـش  لیلد  چـیه 

. تسا نشور  نآرب  یعرش ) لئالد 
: هک تسا  نیا  مّود  همدقم  و 

یتلالد رگا  هک  ارچ  درکیم ، تلالد  نآرب  لالدتـسا ) قرط   ) هّیعرـش هلدا  نآ  زا  یکی  هنیآره  دوبیم  تباث  مکح  نیا  رگا  هک  تسا  نشور 
تهج فّلکم  يارب  یهار  چیه  هک  دیآیم  مزال  يرما  هب  فیلکت  دـشاب ، فّلکم  نآ  هب  صخـش  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هدوبن  مکح )  ) نآرب

. تسا قاطی  ام ال  فیلکت  دوخ  نیا  درادن و  دوجو  رما  نآ  هب  یهاگآ  ملع و 
ام هکنآ  لاح  و  دوب ، دـهاوخن  هیعرـش  ّهلدا  رد  رـصحنم  تلالد  هنیآره  دـشاب  مئاق  مکح  نآرب  يرگید  لیلد  هّیعرـش  هلدا  نیا  زا  ریغ  رگا  و 

. میدرک نایب  قرط  نیا  زا  ار  ماکحا  ندروآ ) تسد  هب   ) راصحنا
. روبزم مکح  یفن  رب  تسا  یلیلد  دوخ  مکحلا  یلع  لیلدلا  مدع  روبزم ، همدقم  ود  هب  هجوت  اب 

8 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیک ققحملا )...  نع  ّیکحملا   ) ترابع رد  هدننکتیاکح  * 
. نیناوق باتک  رد  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  بانج 

؟ تسیچ ۀّمذلا ) ةءارب  لصألا  ّنأل   ) ترابع زا  دارم  * 
ار هّمذ  تئارب  میرادـن ، نآ  بوجو  هب  ملع  زین  عرـش  زا  سپ  نوچ  تسا و  هدوب  يرب  رتو ، زامن  بوجو  زا  هّمذ  عرـش ، زا  لـبق  هک  تسا  نیا 

. مینکیم باحصتسا 
؟ تسا هنوگچ  لقع  لاح  باحصتسا  اب  هدومن  روک  ار  نآ  یسک  هک  یناویح  مشچ  هید  قیبطت  * 

: مییوگیم هک  تسا  هنوگ  نیدب 
یخرب دناهتـسناد و  بجاو  یناج  رب  ار  ناویح  تمیق  فصن  ءاهقف  زا  یخرب  نوچ  دیامن ، روک  ار  یناویح  مشچ  کی  يدرف  هک  يدروم  رد 

: مییوگب میناوتیم  ار  نآ  عبر 
. تسا نآ  زا  تئارب  یضتقم  لصا  تسا و  كوکشم  نآرب  دئاز  نکل  تسا ، بجاو  اعطق  تمیق  عبر 

؟ تسیچ کلذ )...  عمال  اّما   ) ترابع رد  کلذ  هیلاراشم  * 
 ... ناک ول  ّهنا  ملعی  ام 

؟ تسیچ عرشلا ) لاح  باحصتسا   ) ترابع زا  ضرغ  * 
دش زامن  لوغشم  درک و  مّمیت  بآ  نتشادن  هطساو  هب  یسک  رگا  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، هدش  تباث  عرش  لیلد  هب  بحـصتسم  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ وا  فیلکت  دش ، ادیپ  بآ  زامن  لوط  رد  سپس  و 
. تسا لطاب  وا  زامن  دناهدومرف : ءاهقف  زا  یخرب 

. تسا حیحص  وا  زامن  هک  دندقتعم  رگید  یخرب 
رارق زاجم  نآ  ندناوخ  رد  ار  ام  عرش  هدوب و  عورشم  بآ  دوجو  زا  لبق  زامن  هک : دناهدرک  لالدتـسا  دوخ  ياعّدم  تابثا  رد  مّود  هورگ  اما 

. دراد رارمتسا  نآ  ّتیعورشم  زین  نونکا  اذل  داد ،
؟ دوب هچ  هیمیرحت  هیودب  تاهبش  رد  نییرابخا  تارضح  نییلوصا و  روهشم  رظن  دییامرفب  ۀمدقم  * 
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ّذاش و  ءالتبا ) دروم   ) يولبلا ماع  ثداوح  ناـیم  لیـصفت  هب  لـئاق  دـندش و  یتئارب  قلطم  روطب  سأـیلا  صحفلا و  دـعب  نییلوصا  روهـشم  - 1
. دندشن يولبلا 

. دندشن لیصفت  هب  لئاق  زاب  دندش و  یطایتحا  قلطم  روطب  هلئسم  رد  نییرابخا  - 2
؟ تسیچ ققحملا )...  نع  ّیکحملا   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 

تاهبـش رد  ناشیا  هک  دـناهداد  تبـسن  عیارـش  بحاص  لّوا  قّقحم  بانج  هب  نییلوصا  زا  نیناوق  بحاـص  یمق  قّقحم  باـنج  هک  تسا  نیا 
: تسا هدومن  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  عیاقو  ثداوح و  هدش و  لیصفت  هب  لئاق  هیودب 

9 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنتسه التبم  نآ  هب  مدرم  عون  هک  یثداوح  ینعی  يولبلا ، ماع  ثداوح  - 1

نکل دـنوشیم ، التبم  اهنادـب  تردـن  هب  مهنآ  اهنامز ، اهناکم و  زا  یـضعب  رد  مدرم  زا  یخرب  هک  یثداوح  ینعی  يولبلا ، ذاـش  ثداوح  - 2
. دنتسین مدرم  رثکا  ءالتبا  دروم  ثداوح  نیا 

نییلوصا هک  روطنامه  دوشیم ، يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  لیلد ، هب  یبایتسد  زا  سأیلا  صحفلا و  دعب  هدومرف : يولبلا  ماع  ثداوح  رد  هاگنآ :
. دنالئاق نادب 

هدرک فّقوت  دیاب  هکلب  دومن ، يراج  ار  ةءاربلا  ۀلاصا  ناوتیمن  مه  لیلدلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دـعب  دـیوگیم : يولبلا  ذاش  ثداوح  رد  و 
. دنالئاق نادب  نییرابخا  هک  روطنامه  مینک  طایتحا  و 

؟ تسیچ همالک )...  ۀیاکح  نم  ّدب  و ال   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
یلوصا یهقف و  باتک  ود  هک  لوصالا  جراعم  باتک  زا  مه  ناشیا و  ربتعم  باتک  زا  مه  ار  قّقحم  باـنج  تراـبع  نیع  خیـش  هک  تسا  نیا 

هکلب دشابیمن ، لصفم  روبزم  هلئسم  رد  قّقحم  بانج  هدوب و  مامتان  روکذم  تبـسن  هک  دنک  تواضق  دوخ  هدنناوخ  ات  هدومن ، لقن  دنتـسه 
. هدوب یتئارب  قلطم  لوقب  نییلوصا  هیقب  لثم 

؟ تسیچ ربتعم  رد  ققحم  بانج  هدیقع  * 
: تسا رما  جنپ  هیعرش  ماکحا  عبانم  هک  تسا  نیا 

: تسا مسق  هس  رب  دوخ  باحصتسا  هک  باحصتسا ، عامجا و  لقع ، تنس ، باتک ،
. عرش لاح  باحصتسا  - 3 لیلدلا ؛ مدع  - 2 لقع ؛ لاح  باحصتسا  - 1

؟ تسیچ لقع  لاح  باحصتسا  زا  ققحم  روظنم  * 
نکل منکیم ، کـش  نآ  مکح  نوـماریپ  نم  نوـنکا  دوـبن  یمکح  هلئـسم  نـالف  نوـماریپ  لزا  رد  ینعی  تسا ، هّیلزا  هیلـصا و  تئارب  ناـمه 

. ار غولب  زا  لبق  مدع  ای  عرش و  زا  لبق  مدع  ای  یلزا و  مدع  نامه  منکیم  باحصتسا 
؟ تسیچ روبزم  باحصتسا  رب  ققحم  بانج  لاثم  دهاش  * 

: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هّیبوجو  ههبش  فیلکت و  رد  کش  زا  لاثم  کی  - 1
رد غولب  ندیـسرارف  سّدـقم و  عرـش  لوزن  زا  دـعب  لاح  دوبن ، بجاو  نم  رب  غولب  نارود  زا  لبق  ای  مالـسا و  سدـقم  عرـش  زا  لبق  رتو  زامن 

. عرش زا  لبق  ار  هیلصا  هّمذ  تئارب  منکیم  باحصتسا  اجنیا  رد  منکیم ، کش  مدوخ  رب  نآ  بوجو 
مـشچ ياهلیـسو  ره  هب  یـصخش  رگا  هک : تسا  نیا  نآ  رثکا و  لقا و  ناـیم  نارود  هّیبوجو و  ههبـش  فّلکم و  رد  کـش  زا  لاـثم  کـی  - 2

ای تسا  بجاو  وا  رب  لـقا  تخادرپ  ینعی  ار . تمیق  فصن  فصن  اـی  دزادرپب  ار  ناویح  تمیق  فصن  دـیاب  اـیآ  دومن  روک  ار  یـسک  ناویح 
؟ رثکا

هک رثکا  هب  تبسن  نکل  دوشیم ، هید  هب  مکح  تسا  نّقیتم  ردق  هک  لقا  هب  تبسن  دیوگیم : سپس 
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10 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین بجاو  مه  نونکا  دوبن ، بجاو  رثکا  هک  عرش  زا  لبق  میئوگیم : هدرک  يراج  ار  لقع  لاح  باحصتسا  تسا  كوکشم 

؟ تسیچ مود  مسق  باحصتسا  زا  لّوا  قّقحم  روظنم  * 
مدـع هکاجنآزا  نکل  بولطملا . وهف  دراد  تلـالد  یمکح  رب  یلیلد  هک  اـجنآ  سپ  دـشابیم ، شلیلد  عباـت  یعرـش  مکح  ره  هک  تسا  نیا 

. تسا یفتنم  زین  مکح  تسا ، مودعم  لیلد  اجکره  تسا ، مدعلا  لیلد  لیلدلا ،
. يولبلا ذاش  - 2 يولبلا ؛ ماع  - 1 دناهتسد : ود  رب  لاعفا  دیامرفیم : هدش  لیصفت  هب  لئاق  سپ 

(: مدعلا لیلد  لیلدلا ، مدع   ) هدعاق هب  لالدتسا  دیامرفیم : سپس 
هدرک نایب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تارضح  تشاد ، دوجو  یمکح  رگا  لاعفا : هنوگنیا  رد  هک  ارچ  تسا ، حیحـص  يولبلا  ماع  ثداوح  رد  - 1

دنع نظ  و  مینکیم ، ادیپ  بوجو  ای  تمرح و  مکح  مدع  هب  هّنظم  سپ  هدیـسرن ، ام  هب  یمکح  نینچ  هک  لاح  دیـسریم  زین  ام  هب  دـندوب و 
. ۀّجح ملعلا  رذعت 

: هک ارچ  دشابیمن  حیحص  يولبلا  ردان  ثداوح  رد  و  - 2
. هدشن نایب  هدوبن  يولبلا  ماع  نوچ  هکنیا  ای  هدوبن و  یتمرح  دیاش 

. هدیسرن ام  هب  هدوبن  يولبلا  ماع  نوچ  نکل  هدش ، نایب  مه  دیاش 
: هجیتن رد 

. تسا شزرا  دقاف  روبزم  نوناق  دوبن  هک  مه  نظ  دوشیمن ، ادیپ  مدع  هب  ّنظ  لیلدلا  مدع  هار  زا 
: هکنیا هتکن 

. درادن ام  ثحب  دروم  تئارب  هب  یطبر  روبزم  هدعاق  هک  تفگ  میهاوخ  خساپ  رد  هدش و  لیصفت  هب  لئاق  نوناق  نیا  رد  قّقحم  بانج 
؟ تسیچ عرش  لاح  باحصتسا  زا  قّقحم  بانج  روظنم  * 

نایلغ و زا  دـعب  یبنع  ریـصع  تمرح  ای  تبیغ و  رـصع  رد  هعمج  بوجو  لثملا : یف   ) مکح کی  نایب  تعیرـش و  زا  سپ  رگا  هک  تسا  نیا 
تمرح ای  ار و  تبیغ  رصع  رد  هعمج  بوجو  مینکیم  باحـصتسا  میدرک ، کش  نآ  ءاقب  رد  یتدم  زا  دعب  نآ و ،)...   2 باهذ 3 / زا  لبق 

. ار نیثلث  باهذ  زا  لبق  نایلغ و  زا  سپ  یبنع . ریصع 
. تسین تّجح  باحصتسا  زا  عون  نیا  هدومرف : سپس 

؟ تسیچ جراعم  باتک  رد  ناشیا  ترابع  * 
: زا تسا  ترابع  عرش  نایب  زا  رظنعطق  اب  القع و  هیلّوا ) هدعاق  ای   ) لصا و ياضتقم  هک  تسا  هدومرف 

. لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  هحابالا  ءایشالا  یف  لصالا  دیوگیم : هدرک  هحابا  هب  مکح  لقع  ینعی  هیعرش . فیلاکت  زا  همذ  تغارف 
11 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلّوا لصا  هب  اـم  تسا  بوجو  لـثملا ،) یف   ) مکح هک  دوش  یعّدـم  زاـمن ، رد  هماـقا  لـثم  تاـعوضوم  زا  یعوضوم  رد  یـسک  رگا  لاـح :
: میئوگیم هدرک  کّسمت  روکذم 

. هلثم موزلملاف  فتنم  مزاللا  نکل  دوش ، تباث  یعرش  لیلد  اب  دیاب  دشاب  عوضوم  نیا  رد  یمکح  رگا 
؟ تسیچ ّمتی )...  لیلدلا ال  اذه  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

نایب همزالم 2 - تابثا  - 1 دوشیم : لیمکت  مامت و  همدـقم  ود  نایب  اب  تسا  یئانثتـسا  سایق  کی  قوف  لالدتـسا  هک  اـجنآ  زا  هک  تسا  نیا 
. مزال ءافتنا 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  همزالم  تابثا  * 
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تلالد نآرب  یعرـش  یلیلد  رگا  نکل  دـنک  تلالد  مکح  نآرب  یعرـش  یلیلد  دـیاب  دـشاب  روآباـقع  دوش و  زجنم  اـم  ّقح  رد  یمکح  رگا 
. نایبالب باقع  ای  تسا و  قاطی  امب ال  فیلکت  دنکن ،

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  نایبالب  باقع  ای  قاطی و  امب ال  فیلکت 
؟ تسا هنوگچ  مزال  ءافتنا  نایب  * 

( يرغص . ) تسا لیلد  جنپ  رد  رصحنم  ماکحا  ّهلدا 
( يربک . ) میتفاین روبزم  مکح  رب  یلیلد  روکذم ، ّهلدا  رد  صحفلا  دعب 

( هجیتن . ) تسا لطاب  یفتنم و  مه  موزلم  مزال ، ءافتنا  اب  سپ :
12 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: هدئاوف یف  يدابآرتسألا  ثّدحملا  نع  یکح  و 

فلاخم مکح  اهیف  ناک  ول  ۀـلأسم  یف  مالّـسلا  مهیلع  مهنع  ۀـّیورملا  ثیداـحألا  عبتت  اذإ  رهاـملا  ثّدـحملا  نأ  وه : مـالکلا  اذـه  قیقحت  ّنأ 
نم اریفغ  اّمج  نأل  همدـعب ، ایداع  اعطق  مکحی  نأ  یغبنی  مکحلا  کلذ  یلع  ّلد  ثیدـحب  رفظی  مل  اذإف  اهب ، يولبلا  مومعل  رهتـشال ، لـصألل 
یلع دیزت  ةدم  یف  مالّسلا  مهیلع  انتمئأل  نیمزالم  اوناک  ربتعملا - یف  امک  مالّسلا - هیلع  قداصلا  ةذمالت  مهنم  فالآ  ۀعبرأ  انئاملع - لضافأ 

جاتحی الئل  لوصالا ، یف  مهنم  نوعمـسی  ام  لک  مهفیلأت  مهدنع و  نیدـلا  راهظإ  مالّـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  ّمه  مهّمه و  ناک  و  ۀنـس ، ۀـئامثالث 
اوعّیضی مل  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  هللا و  لوسر  نإف  يربکلا ، ۀبیغلا  نامز  یف  لوصالا  کلت  یف  امب  لمعتل  و  ۀّماعلا ، قیرط  كولس  یلإ  ۀعیشلا 

مکح یلع  لیلد  روهظ  یفن  نأب  کسمتلا  زوجی  ةروصلا  کلت  لثم  یفف  ۀمّدقتملا ، تایاورلا  یف  امک  مهتعیش ، نم  لاجرلا  بالصأ  یف  نم 
دنع الإ  ۀـضورفملا ، ۀـلأسملا  ریغ  یف  هب  کسمتلا  زوجی  و ال  لاق -: نأ  یلإ  عقاولا -. یف  مکحلا  کـلذ  مدـع  یلع  لـیلد  لـصألل  فلاـخم 
ّصخ ام  و  هرـشن ، یلع  ةدحاو  ۀهج  یلع  یعاودلا  تّرفوت  و  هب ، ءاج  ام  ّلک  هباحـصأ  دـنع  رهظأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هنأب  نیلئاقلا  ۀـماعلا 

. یهتنا [، 3 «] هب ءاج  ام  ءافتخا  یضتقا  ام  هدعب  عقی  مل  و  هریغ ، دنع  هرهظی  مل  ءیش  میلعتب  ادحأ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
: همجرت

ۀّیندملا دئاوف  رد  يدابآرتسا  ثدحم  مالک 

هراشا

: هک تسا  هدش  تیاکح  هّیندملا  دئاوف  باتک  رد  يدابآرتسا  ثدحم  زا 
(، هدوب يولبلا  ماع  هک   ) ياهلئـسم رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  دـش  تیاور  ثیداحا  یتقو  رهام  ثّدـحم  کی  هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  قیقحت 

شئالتبا ترثک  هطـساو  هب  هنیآره  دـشاب ، نآ  رد  ۀیلـصألا ) ةءاربلا  ۀـلاصا   ) لصا اب  فلاخم  یمکح  رگا  هک  يوحن  هب  دـنک  یـسررب  عبتت و 
نآ مدع  هب  مکح  فراعتم  نیقی  اب  هک  تسا  هتسیاش  دباین ، تسد  دیامن ، مکح  نآرب  تلالد  هک  یثیدح  هب  رگا  دوشیم ، لاکشا  روهشم و 

هدوب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  ناشرازه  راهچ  ربتعم  لقن  ساسارب  هک  ام  ءاملع  لضافا  زا  يریثک  تعامج  اریز  دیامن ، مکح ) )
دزن نید  راهظا  مالّسلا  مهیلع  همئا  شالت  ناشیا و  تمه  و  دناهدوب ، مالّسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  اب  مزالم  هراومه  لاس ، دصیـس  رب  دئاز  و 

تسا هدوب  دندینشیم ، مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  لوصا  ملع  هرابرد  هچنآره  ناشیا  يروآعمج  فیلأت و  و  انئاملع ) لضافا   ) ناشیا
13 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لمع كولس و  هدمآ  لوصا  نیا  رد  هچنآ  هب  ماما  يربک  تبیغ  نامز  لوط  رد  دشاب و  هتشادن  تنس  لها  قرط  ذاختا  هب  يزاین  هعیـش  هک  ات 
عییـضت هتفرگن و  هدـیدان  تسا  هدوب  هعیـش  لاجر  بالـصا  رد  هک  ار  یناسک  قح  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ادـخ و  لوسر  هک  ارچ  دـنیامن 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1159 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیدرگ لقن  همدقتم  تایاور  رد  نومضم  نیا  هچنانچ  تسا  هدومرفن 
. عقاو رد  مکح  مدع  رب  تسا  لیلد  دوخ  لصا ، اب  فلاخم  مکح  رب  لیلد  روهظ  یفن  هک  دوش  هتفگ  تسا  زیاج  یتروص  نینچ  لثم  رد  سپ 

: هدومرف هک  اجنآ  ات  هداد  همادا  ار  مالک  سپس 
مرکا ربمایپ  دـندقتعم  هک  هّماع  رظن  زا  رگم  تسین  زیاج  يولبلا ) ماع   ) دـش ضرف  هک  ياهلئـسم  زا  ریغ  ياهلئـسم )  ) رد نایب  نیا  هب  کّـسمت 

اههزیگنا زین  یفرط  زا  دـناهدومرف و  راـهظا  ناشباحـصا  يارب  هدـیدرگ  یحو  شترـضح  هب  دـناهدروآ و  هک  ار  هچره  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلص 
نآ زا  يرگید  هک  يوحن  هب  هدادن  یمکح  میلعت  هب  صاصتخا  ار  يدحا  شترضح  هدوب و  اهنآ  راشتنا  رب  ریـس  طخ  کی  رد  یلک و  روطهب 

ثّدحم مالک  دش  مامت  تسا  هدشن  عقاو  دشاب  ترضح  نآ  تاروتسد  ندنام  یفخم  یـضتقم  هک  يرما  زین  وا  زا  سپ  دشاب و  هدنام  مورحم 
. يدابآرتسا

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هّیندملا  دئاوف  رد  يدابآرتسا  بانج  بلطم  لصاح  * 
دیامن و عبتت  تسا  مدرم  ءالتبا  دروم  يولبلا و  ماع  هک  ياهلئـسم  کی  رد  ار  همئا  تارـضح  تایاور  يرهام  ثّدـحم  هچنانچ  هک  تسا  نیا 

؟ ارچ دیامنیم . ادیپ  مکح  نآ  مدع  هب  يداع  عطق  دباین ، ۀیلصالا  ةءاربلا  ۀلاصا  فالخرب  یلیلد 
زا دـناهدوب و  همئا  باکر  مزالم  لاـس  دصیـس  دودـح  دـنانانآ و  ناـیم  رد  زین  هئاـمعبرا  لوصا  ناـبحاص  هک  نیثدـحم  زا  رفن  نارازه  اریز 

، یناوارف تایاور  ساسارب  یفرط  زا  تسا . هدـش  دراو  تیاور  اـههد  ياهلئـسم  ره  رد  زورما  هکناـنچ  دـندومنیم  لاؤس  ماـکحا  نیرتیئزج 
نوچمه زین  نایعیـش  ات  دـناهدومرف  نایب  ار  يرایـسب  ماکحا  دـناهدوب و  مه  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  رکف  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هّللا و  لوسر 

 ... ناسحتسا و سایق و  ماد  رد  هماع  لها 
. دنوشن راتفرگ 

. هدوبن مه  یتمرح  سپ  هک  مینکیم  نیقی  میتفاین  ینایب  نکل  میتشگ  لیلد  لابند  هب  تسا  مومع  هب  هبالتبم  هک  ياهلئـسم  رد  رگا  همهنیا  اـب 
دنالئاق هک  هماع  قیرط  رب  رگم  دومن  کّسمت  تئارب  لصا  هب  هلئسم  نآ  رد  ناوتیمن  دشابن ، يولبلا  ماع  ياهلئسم  رگا  هلب  دیامرفیم : سپس 

. دادن ماکحا  یضعب  هب  صاصتخا  ار  یسک  دومرف و  ناگمه  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دوب  هچره  هکنیا  هب 
14 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
هیلإ و لوصولا  فّلکملل  رّسیت  ام  وه  هب - ملعلا  یلإ  فّلکملل  قیرط  امب ال  فیلکتلا  مزلی  یّتح ال  فیلکتلل - حّحصملا  لیلدلاب  دارملا  لوقأ :

نکل نّکمت  وأ  هیلإ ، لوصولا  نم  فّلکملا  نّکمتی  مل  ناـک و  وأ  الـصأ ، ّینأـش  لـیلد  عـقاولا  یف  نکی  مل  اـم  نیب  قرف  ـالف  هنم ، ةدافتـسالا 
هب حّرـص  اـم  یلع  حـیبق  روصلا  هذـه  عیمج  یف  ّیلعفلا  مکحلا  نإـف  ّلدتـسملا ، رظن  یف  هتلـالد  ّمتی  مل  رّـسیت و  وأ  فیلکتلل ، ۀـعفار  ۀّقـشمب 
وه ام  یلع  اّینأش - امکح  وأ  اّیعقاو  امکح  یّمـسی  رخآ - امکح  یلعفلا  مکحلا  ءارو  ّنأـب  اـنلق  ءاوس  قباـسلا ، همـالک  یف  هّللا  همحر  ققحملا 

مکحلا وه  فیلکتلا  رادـم  باـقعلا و  باوـثلا و  طاـنم  نأ  یلع  قاـّفتالل  رخآ ، مکح  هءارو  سیل  ّهنأـب  اـنلق  مأ  ۀـئطخملا ، بهذـم  یـضتقم 
. یلعفلا

مل و  عبتتلا ، نم  رادقملا  اذه  نم  دـیزأب  هفیلکت  مدـع  هسفن  نم  ملع  نأ  یلإ  هرظن  یف  ۀیعرـشلا  ۀـّلدألا  یف  طبنتـسملا  عّبتت  ام  ّلکف  ذـئنیح : و 
و هریغ ، يولبلا و  ّماعلا  نیب  کلذ  یف  قرف  و ال  ّیلعفلا . مکحلا  ءافتناب  عطقلا  يوعد  هل  ّحص  لصألل ، فلاخم  مکح  یلع  ّلدی  ام  اهیف  دـجی 

ماکحأ نم  اهریغ  عرّـشلا و  ماکحأ  نیب  و ال  نییرابخألا ، نیدـهتجملا و  نیب  و ال  ۀـبّوصملا ، ۀـئطخملا و  نیب  و ال  ۀّـصاخلا ، ۀـّماعلا و  نیب  ال 
لیئربج هب  لزانلا  یعقاولا  مکحلا  یلإ  ۀبـسنلاب  اما  و  یلعفلا ، مکحلا  یلإ  ۀبـسنلاب  اذـه  مهدـیبع . یلإ  ۀبـسنلاب  یلاوملا  رئاس  عئارـشلا و  رئاس 
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نم هّللا  همحر  ققحملا  هرکذ  امب  هیفن  یلع  لالدتـسالا  زوجی  الف  ّلـکلا - یلإ  ۀبـسنلاب  اـمکح  هانیّمـس  ول  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  یلع 
. هب فیلکتلا  ۀطانإ  مدع  ضورفملا  نأل  هب ، ملعلا  یلإ  فّلکملل  قیرط  امب ال  فیلکتلا  موزل 

: همجرت

تئارب لصا  یارجا  رد  لیصفت  هب  لئاق  یدابآرتسا  ققحم و  هب  خیش  خساپ 

هراشا

تـسا یلیلد  نآ  دیاین  مزال  درادـن ، نادـب  ملع  يارب  یهار  فّلکم  هک  يزیچ  هب  فیلکت  ات  تسا  فیلکت  هدننکحیحـصت  هک  یلیلد  زا  دارم 
الـصا هکنیا  نیب  تسین  یتوافت  نآ ) موزل  قاطی و  ام ال  فیلکت  رد   ) اذل تسا ، رّـسیم  نآ  زا  هدافتـسا  یبایتسد و  ناکما  فّلکم  يارب  هک 
دـشاب نکمم  هکنیا  ای  دـشابن و  نکمم  فّلکم  يارب  نآ  هب  یبایتسد  یلو  هتـشاد  دوجو  لیلد  هکنیا  ای  هتـشادن  دوجو  ینأش  لیلد  عقاو  رد 

مامت يو  رظن  زا  لیلد  تلالد  نکل  دـشاب  نکمم  يو ) يارب  لیلد  هب  یبایتسد   ) ای تسا  فیلکت  عفار  هک  یجنر  تّقـشم و  لّمحت )  ) اب اـّما 
هب میوش  لئاق  هچ  تسا  حیبق  دومن  نآ  هب  هتشذگ  مالک  رد  ققحم  بانج  هک  یحیرـصت  قبط  روص  نیا  مامت  رد  یلعف  مکح  هک  اریز  دشابن 
ای تسا و  هئطخت  لها  بهذـم  ياضتقم  هکنانچ  دوشیم  هدـیمان  ینأش  یعقاو و  مکح  هک  تسا  يرگید  مکح  یلعف ، مکح  ءارو  رد  هکنیا 

نآ ءارو  رد  هکنیا  هب  میشابن  لئاق  هکنیا 
15 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نوکی  ) هک ینامز  و  تسا . یلعف  مکح  افرـص  فیلکت  كالم  باقع و  باوث و  طانم  هک  تسا  نیا  رب  نف  بابرا  قافتا  اریز  تسا ، یمکح 
هب هک  دیامن  لصاح  ملع  ات  دیامن  یـسررب  عبتت و  دنراد ) تیلیلد   ) يو رظن  زا  هیعرـش  ّهلدا  رد  دهتجم  هک  هچنآره  یلعفلا ،) مکحلا  رادـملا 
اب فلاخم  مکح  رب  هک  یلیلد  نآ  هب  هداد  رارق  صّحفت  دروم  هک  ياّهلدا  نایم  رد  تسین و  فلکم  یسررب  صّحفت و  زا  رادقم  نیا  زا  شیب 

. تسا حیحص  وا  يارب  یلعف  مکح  ءافتنا  هب  نیقی  عطق و  ياعّدا  تفاین ، تسد  دیامن  تلالد  لصا 
نینچمه هبّوـصم و  هئطخم و  زین  هصاـخ و  هّماـع و  ناـیم  هچناـنچ  دـشابیمن  نآ  ریغ  يوـلبلا و  ماـع  هلئـسم  ناـیم  یتواـفت  مکح  نـیا  رد  و 

. درادن دوجو  یتوافت  شناگدنب  هب  تبسن  یلاوم  ریاس  زین  عیارش و  ریاس  ماکحا  زا  نآ  ریغ  عرش و  ماکحا  نییرابخا و  نیدهتجم و 
، يوبن ترـضح  رب  لیئربج  طسوت  هدش  لزان  یعقاو  مکح  هب  تبـسن  اّما  تسا . یلعف  مکح  هب  تبـسن  دش ) هتفگ  اجنیدب  ات  هک  یبلاطم   ) نیا

رکذ قّقحم  موحرم  هک  هچنآ  هطـساو  هب  نآ  یفن  رب  لالدتـسا  میمانب ، مکح  لهاج ، ملاع و  زا  معا  نیفّلکم  ماـمت  هب  تبـسن  ار  نآ  هچناـنچ 
فیلکت هک  تسا  نآرب  ضرف  اریز  تسین ، یفاک  هدوبن و  زیاج  درادن ،) ملع  نآ  هب  فّلکم  هک  یقیرط  هب  فیلکت  موزل  دّرجم  ینعی   ) هدومن

. دشابیمن ملع  هب  طونم  نآ  هب 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ دوب هچ  يدابآرتسا  ققحم و  هدومرف  لصاح  * 
روهـشم لثم  زین  ناشیا  نیارباـنب  دـشاب  يولبلا  ماـع  روما  زا  دروم  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، مکح  مدـع  رب  لـیلد  لـیلد ، نادـقف  هک  دوب  نیا 

هب لئاق  اجنیا  رد  ناشیا  یلو  دنتـسنادیم  يراج  ار  لصا  قلطم  روطب  نییلوصا  ترـضح  هک  توافت  نیا  اـب  دـندوب  تئارب  هب  لـئاق  نییلوصا 
. دندش لیصفت 

؟ تسیچ روبزم  لیصفت  زا  خیش  هیباوج  لصاح  * 
مکح نآ  هب  فّلکم  ار  صخـش  ناوتیمن  دوشن  هماـقا  مکح  رب  یلیلد  اـت  ینعی  تسا ، طرـش  لـیلد  دوـجو  فـیلکت  رد  اـنیقی  هک  تسا  نیا 

. دیآ مزال  قاطی  ام ال  فیلکت  دومرف  مه  قّقحم  بانج  هکنانچ  اریز  تسناد ،
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راوشد و رایـسب  یمکح  نینچ  هب  مازتـلا  اذـل  درادـن و  نادـب  یهاـگآ  ملع و  يارب  یهار  هک  مینک  فظوم  یمکح  هب  ار  فّلکم  دـیاب  ینعی 
. دشاب لاحم  مه  دیاش 

؟ تسیچ حّحصملا )...  لیلدلاب  دارملا   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  قوف  تامّدقم  هب  هّجوتاب  * 
لـصا لیلد و  اـعطق  دـیآیم ، مزـال  قاـطی  ـال  اـم  فیلکت  روذـحم  نآ  نودـب  تسا و  فیلکت  ححـصم  هک  یلیلد  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا 

. نآ دوجولا  فرص  هن  دشابیم و 
16 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ قوف  بلطم  يرخا  ترابع  * 
یلیلد هک  تسا  رّوصتم  یـضرف  رد  اـهنت  باـقع  شکرت  رب  تسا و  بترتـم  باوث  شلاـثتما  رب  هک  یمکح  ینعی  یلعف ، مکح  هک  تسا  نیا 

: هک دشاب  يوحن  هب  لیلد  نیا  دشاب و  مئاق  نآرب 
تسا و زّجنم  یلیلد  نینچ  لاح  تسا  مات  زین  مکح  رب  روبزم  لـیلد  تلـالد  اـیناث  تسا . نکمم  یتحار  هب  فّلکم  يارب  نآ  هب  ندیـسر  ـالوا 

دوجو مکح  رادم  فیلکت و  تیلعف  طانم  هک  ارچ  دـیامنیم ، تباث  يو  هدـهع  هب  ار  فیلکت  ینعی  دـنکیم ، یلعف  فّلکم  قح  رد  ار  مکح 
. تسا یلیلد  نینچ 

؟ تسیچ مدعلا  لیلد  لیلدلا  مدع  دومرف : هکنیا  زا  ققحم  دوصقم  سپ  * 
نآ هب  یبایتسد  فّلکم  يارب  نکل  دشاب و  هکنیا  ای  دشابن و  یلیلد  نینچ  لوسرلا ) دنع  هّللا و  دـنع  ینعی   ) عقاو رد  الـصا  هکنیا  زا  تسا  معا 

تسین و مزال  نآ  زا  صّحفت  جرح  رسع و  رطاخ  هب  هک  دراد  تمحز  يردق  هب  ای  نآ  هب  ندیسر  یلو  دشاب  نکمم  هکنیا  ای  دشابن و  نکمم 
. تسین دوصقم  رب  هلالدلا  مات  نکل  دشاب ، نکمم  یتحار  هب  نآ  هب  لوصو  مه  رگا  ای 

. درادن دوجو  هکنیا  ای  دراد  دوجو  یلیلد  عقاوهب ، ملاع  ریغ  فّلکم  يارب  ای  رگید  ترابع  هب 
لیبق زا  دروم  هکنیا  زا  معا  دـشابیمن  نآ  تیاعر  هب  فظوم  دـشابیمن و  تباث  فّلکم  هرابرد  مکح  درادـن  دوجو  مکح  رب  یلیلد  رگا  - 1

ای دـشاب و  هدوب  دوجوم  تسا  ینأش  لیلد  هب  موسوم  هک  يرگید  لیلد  رمالا  سفن  عقاو و  رد  ای  دـشابن و  نینچ  ای  دـشاب و  هدوب  يولبلا  ماـع 
رد دـشاب و  زجاع  نآ  هب  ندیـسر  زا  ای  دـشاب و  هدوب  نآ  هب  لوصو  رب  رداـق  فّلکم  ینأـش  لـیلد  دوجو  تروص  رد  و  دـشاب . یفتنم  مهنآ 

روص مامت  رد  هکاجنآزا  لاح  دـبای . تسد  نآ  هب  روبزم  لّمحت  نودـب  ای  دـشاب و  دایز  تقـشم  لّـمحت  مزلتـسم  یباـیتسد ، ناـکما  ضرف 
. درادن دوجو  تئارب  لصا  ءارجا  زا  یعنام  چیه  تسا ، حیبق  یلعف  فیلکت  روکذم 

، دبای تسد  لیلد  هب  ات  دـیامن  صحف  هلدا  ّناظم  رد  دـیاب  درادـن و  ار  تئارب  لصا  ءارجا  ّقح  فّلکم  دراد ، دوجو  روکذـم  لیلد  رگا  و  - 2
. دشاب هراشا  دروم  دراوم  نایم  یتوافت  هکنیا  نودب 

هک میـشاب  هبّوصم  اـم  هکنیا  ناـیم  دـنکیمن  یتواـفت  تسا  حـیبق  ۀـلالدلا ، ماـت  لـصا  ناـیب و  نودـب  فیلکت  ّتیلعف  نوچ  رگید  تراـبع  هب 
یلعف مکح  نیا  ءارو  دـنیوگیم : هک  میـشاب  هئطخم  هکنیا  ای  تسین و  یمکح  عقاو  رد  یلعف ، مکح  هراما و  يادؤم  زا  رظن  عطق  دـنیوگیم :

موحرم زا  هک  یلیـصفت  هدوبن و  رثؤم  اهنیا  زا  کیچیه  اذـل  دـشاب و  نآ  فلاخم  ای  قباطم و  یلعف  مکح  نیا  دـیاش  هک  تسه  یعقاو  کی 
. دشابیمن هّجوم  دیدرگ  هراشا  نآ  هب  يدابآرتسا  مالک  رد  دش و  لقن  ققحم 

باوث طانم  دناوتیمن  دسریمن و  تیلعف  هجرد  هب  دوش  لصاو  ام  هب  هکنیا  نودـب  دـشاب ، مه  رگا  یعقاو  مکح  هک  تسا  نیا  رب  قافتا  اریز 
. تسا یلعف  مکح  نیمه  باقع  باوث و  كالم  دشاب و  باقع  و 

17 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ یلعفلا ) مکحلا  یلا  ۀبسنلاب  اذه   ) رد خیش  هدومرف  لصاح  * 

هدمآ نآ  لیذ  رد  لیلد  ناونع  هب  هچنآ  هدشدای و  لیـصفت  هک  میدومن  نشور  دوب و  یلعف  مکح  اب  طابترا  رد  دش  رکذ  هچنآ  هک  تسا  نیا 
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. دوب حیحص  ریغ  مامتان و  دوب 
؟ تسیچ هب )...  لزانلا  یعقاولا  مکحلا  یلا  ۀبسنلاب  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

، تسا هدـناسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يوبن  ترـضح  هب  نیما  لیئربج  هک  تسا  یمکح  نآ  زا  دارم  هک  یعقاو  مکح  هب  عجار  هک  تسا  نیا 
دومن و عبتت  طبنتـسم  رگا  يولبلا : ماع  لئاسم  رد  دندومرف  ناشیا  هک  ارچ  دنکیمن  تیافک  نآ  یفن  رد  ققحم  هدومرف  اعطق  هک  تفگ  دـیاب 
هب فّلکم  صخـش  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب  تباث  فیلکت  روبزم ، ضرف  رد  رگا  هک  ارچ  تسا ، یفتنم  زین  مکح  تفاین ، تسد  لیلد  هب 

. درادن نآ  هب  یملع  قیرط  چیه  هک  دوش  یمکح 
؟ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  قوف  ترابع  موهفم  انعم و  * 

: هک تسا  هنوگنیا  رگید  نایب  هب  لزانلا )...  یعقاولا  مکحلا  ۀبسنلاب  اّما   ) ترابع رد  بلطم  لصاح 
یلیلد نکل  دومن ، عبتت  هقف  هناگجنپ  عبانم  رد  لثملا  یف  تفر و  یـصخش  تسا ، لیلد  عبات  یلعف  مکح  دومرف : هک  ققحم  نایب  ساسارب  رگا 
نوناق کی  نیا  درادن و  ّتیلعف  وا  قح  رد  تایناخد  لامعتـسا  تمرح  هک  دـنکیم  لصاح  نیقی  درکن ، ادـیپ  تایناخد  لامعتـسا  تمرح  رب 
هکنیا و  عیارش ، ریاس  یمالسا و  تعیرش  رابخا  یلوصا ، يرابخا و  هئطخم ، هبوصم و  هصاخ ، هماع و  نایم  یقرف  تهج  نیا  رد  تسا و  یلک 

: ققحم بانج  نایب  هب  اریز  دشابیمن  هن ، ای  دشاب  يولبلا  ماع  لئاسم  زا  هلئسم 
. یلعف ریغ  تسا و  حیبق  نایب  نودب  فیلکت  - 2 تسا . نایب  نودب  فیلکت  یفیلکت  نینچ  - 1

. دوشیمن یلعف  ام  قح  رد  تمرح  هدیسرن  یلیلد  ات  هک  تسا ، تئارب  لصا  يانعم  نیا  و 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  مکحلا  مدع  یلع  لیلد  ینعی  مدعلا  لیلد  لیلدلا  مدع  هک  دشاب  نیا  دارم  رگا  لاح  * 

دهاوخ مامتان  یلالدتـسا  قاطی ، امب ال  فیلکتلل  مزلتـسی  وه  هب و  ملعلا  یلا  قیرط  امب ال  فیلکتلا  مزلی  اـّلا  و  هکنیا : هب  لالدتـسا  مییوگیم 
نـشور زین  بلطم  نیا  زا  سپ  دراد . دوجو  یعقاو  مینادـن  ای  مینادـب  ینعی  دنتـسین ، اـم  لـهج  ملع و  رادـم  رئاد  یعقاو  ماـکحا  هک  ارچ  دوب .

. یعقاو هن  تسا و  یلعف  مکح  قّقحم  دارم  هک  دوشیم 
؟ تسیچ مکح  هب  امکح ) هانیّمس  ول   ) رد یعقاو  مکح  هیمست  رد  دیدرت  هجو  * 

هب ملع  هطساو  هب  هک  دیمان  مکح  فّلکم  قح  رد  ار  اهنآ  ناوتیم  ینامز  ینعی  دنتسه ، هّیقیلعت  هّینأش و  ماکحا  هیعقاو ، ماکحا  هک  تسا  نیا 
هب مکح  اـت  اـساسا  و  نآ . هب  ملع  لوصح  ضرف  هب  قیلعت و  وـحن  هب  رگم  تسناد  نآ  هب  فـّلکم  ار  لـهاج  ناوـتیمن  اذـل  دـنوش ، یلعف  نآ 

. تسین یقیقح  نآرب  مکح  قالطا  دسرن  ملع  هلحرم 
18 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
نم رمألا  لوأ  یف  هرـشن  نع  عناملا  مدـع  نظ  عم  لـب  هدّرجمب ، ـال  هب ، يولبلا  مومعب  همدـعب ، هیلع  لیلدـلا  نادـجو  مدـع  نم  ّنظی  دـق  معن ،

و ال ۀـّیلقعلا ، ۀـّلدألا  نم  یه  یّتلا  ةءاربلا  لصأب  هل  لخد  و ال  هرابتعا ، یلع  لیلد  ـال  نظلا  اذـه  نکل  هیلإ . لـصو  نم  وأ  هئاـفلخ  وأ  عراـشلا 
هنع ّیبنجأ  هسفن - یف  ّمات  ریغ  ّهنأ  عم  قّقحملا - مالکل  اقیقحت  ثّدـحملا  هّلیخت  امف  قّقحملا . مـالکب  ـال  و  قاـطی ، ـال  اـمب  فیلکتلا  ۀـلأسمب 

. ةّرملاب
امب فیلکتلا  موزل  باب  نم  نکل ال  مهضعب - نع  ءیجیس  امک  عرـشلا - دعب  امیف  اهب  ّنظلا  ۀقباسلا : ةءاربلا  باحـصتسا  نم  دافتـسی  دق  معن ،

. قّقحملا هرکذ  يّذلا  قاطی  ال 
ۀمزالملا مسقلا  اذه  یف  لالدتسالا  طانم  نإ  ثیح  لالدتـسالا ، ۀّیفیک  رابتعاب  باحـصتسالا  نم  نیلّوألا  نیمـسقلا  ریاغت  نأ  ملعی : انه  نم  و 

مکحلا قلطم  ةدارإ  یلع  ّینبم  باحـصتسالا  ماسقأ  نم  هلعجف  ۀقباسلا ، ۀلاحلا  ۀظحالم  نع  رظنلا  عطق  عم  مکحلا  مدـع  لیلدـلا و  مدـع  نیب 
طانم و  ۀقباسلا ، ۀلاحلا  هیف  ملعی  مل  امیف  يرجیف  ۀقباسلا ، ۀـلاحلا  یلع  لاّکتالا  ریغ  رخآ  لیلدـل  ول  کشلا و  دـنع  ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  قبط  یلع 
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. مکحلا یلع  لیلدلا  مدعب  ملعلا  مدع  عم  یّتح  ۀقباسلا  ۀلاحلا  ۀظحالم  لوألا  مسقلا  یف  لالدتسالا 
و باحصتسالا ، لجأل  هتالص  ءانثأ  یف  ءاملل  دجاولا  مّمیتملا  یضم  بوجوب  لقی  مل  خیشلا  نأ  ۀّیرابتعالا : ةریاغملا  نم  انرکذ ، امل  دهشی  و 

امک اهریغ ، ۀـّیلقعلا و  ماکحألا  یف  هنایرجل  لّوـألا ، نم  ادروم  ّمعأ  یناـثلا  مسقلا  اذـه  معن ، [. 4] مدعلا لیلد  لیلدـلا  مدـع  نأ  لجأل  هب  لاق 
[. 5] نییلوصألا نم  ۀعامج  هرکذ 

عّبتت نم  رهظی  امک  ۀـمرحلا ، یف  کشلا  عم  ۀّیلـصألا  ةءاربلاب  کّسمتلا  یلع  هّللا  همحر  قّقحملا  ءانب  نأ  یف  کشلا  یغبنی  ّهنأ ال  لـصاحلا : و 
[. 6 «] ربتعملا  » یف هیواتف 

: همجرت
هب هن  هتبلا  دوشیم ، ادـیپ  یعقاو ) مکح   ) نآ مدـع  هب  ّنظ  ندوب ، يولبلا  ماع  هظحالم )  ) هب مکح  نیا  رب  لیلد  نادـجو  مدـع  زا  یهاـگ  هلب ،

رما يادتبا  رد  نآ  راشتنا  زا  عنام  مدع  هب  نظ  اب  هکلب  ندوب ، يولبلا  ماع  فرص 
19 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدیسر  وا  هب  روبزم  مکح  هک  یسک  زا  ای  شراوگرزب  ءافلخ  ای  سّدقم و  عراش  هیحان  زا 
یطابترا هن  و  دراد ، دوجو  تسا  هیلقع  هلدا  زا  هک  تئارب  لصا  هب  عجار  نآ  يارب  یتلاخد  هن  دراد و  دوجو  نظ  نیا  رابتعا  رب  یلیلد  هن  نکل 

. دراد دوجو  قّقحم  مالک  ای  قاطی و  امب ال  فیلکت  هلئسم  نآ و  نیب 
مالک هطیح  زا  تسین ، مامت  حیحص و  هسفن  دح  یف  اهنت  هن  هدرک  لیخت  قّقحم  مالک  رد  قیقحت  ناونعهب  يدابآرتسا  بانج  هک  ار  هچنآ  اذل 

. تسا یبنجا  زین  ققحم 
، دـمآ دـهاوخ  یخرب  زا  يدوز  هب  نآ  لقن  هکنانچ  دوشیم  لصاح  عرـش  نامز  رد  نآ  هب  نامگ  هقباـس ، تئارب  باحـصتسا  زا  یهاـگ  هلب ،

مالک رد  باحـصتسا  مسق  ود  نایم  توافت  ندوب  يرابتعا   ) هدرک کّسمت  نادـب  قّقحم  باـنج  هک  قاـطی  ـال  اـمب  فیلکت  باـب  زا  هن  نکل 
( يدابآرتسا

یتوافت اتقیقح  ّالا  و   ) تسا لالدتـسا  هوحن  رابتعا  هب  ققحم ) مالک  رد   ) باحـصتسا مّود  لّوا و  مسق  ود  توافت  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
مدـع لیلدـلا و  مدـع  نایم  همزالم  هقباس ، تلاح  هظحـالم  زا  رظنعطق  اـب  مّود ،)  ) مسق نیا  رد  لالدتـسا  كـالم  طاـنم و  هک  ارچ  درادـن ،)
هقباس تلاـح  قباـطم  ار  مکح  کـش  ماـگنه  رد  هکنیا  رب  تسا  ینبم  باحـصتسا  ماـسقا  زا  نآ  نداد  رارق  لـعج و  سپ  تسا  هدوب  مکحلا 

ملعلا و مدع  تروص  رد  اذل  و  دشاب ، هقباس  تلاح  هب  دامتعا  زا  ریغ  هک  رگید  لیلد  کمک  هب  ول  و  دوش ) هدارا  نآ  زا  انعم  نیمه  و   ) هتسناد
هب ملع  مدـع  اب  یتح  تسا ، هقباس  تلاح  هب  دامتعا  لّوا  مسق  رد  لالدتـسا  طانم  هکنآ  لاح  دوشیم و  يراج  هقباس  تلاح  کـش . لوصح 

. مکح رب  لیلد  نادقف 
مود لوا و  مسق  ود  رد  توافت  ندوب  يرابتعا  رد  هچنآ  رب  دهاش  و  باحصتسا ) زا  مسق  ود  نایم  توافت  ندوب  يرابتعا  رد  خیش  داهـشتسا  )

دانتسا هب  زامن  همادا  بوجو  هب  لئاق  دنکیم  ادیپ  بآ  شزامن  ءانثا  رد  هک  یمّمیتم  هلئـسم  رد  خیـش  بانج  هک  تسا  نیا  مهاب  باحـصتسا 
هاوگ نیا  و   ) هتـسناد بجاو  ار  نآ  لئاق و  رارمتـسا )  ) نآ هب  مدعلا  یلع  لیلد  لیلدلا  مدع  باب  زا  هکلب  هدشن ، نآ  هب  دامتعا  باحـصتسا و 

(. تسا ود  نیا  يرابتعا  ریاغت  رب  يزراب 
هک روطنامه  نآ ، ریغ  رد  هیلقع و  ماکحا  رد  شنایرج  رطاخ  هب  تسا ، باحـصتسا  زا  معا  ادروم  لیلدلا ) مدع  هدـعاق  ینعی   ) مود مسق  هلب 

(. دوشیمن يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  هک  باحصتسا  فالخ  هب  ، ) دناهدومرف نییلوصا  زا  یتعامج 
مدـع هن  تسا  هیلـصا  تئارب  هب  کّسمت  رب  تمرح  رد  کش  رد  قّقحم  موحرم  ءانب  هک  تسین  دـیدرت  کـش و  ياـج  هکنیا : مـالک  لـصاح 

. ددرگیم نشور  رهاظ و  انعم  نیا  ربتعم  باتک  رد  ناشیا  ياواتف  رد  صّحفت  زا  هچنانچ  مدعلا  یلع  لیلد  لیلدلا 
20 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هرابتعا ) یلع  لیلد  نظلا ال  اذه  ّنکل   ) رد نآ  رابتعا  رب  لیلد  مدع  هجو  * 
. درادن دوجو  یلیلد  نینچ  دیدرتالب  هک  دوشیم  هّصاخ  نونظ  زا  ّنظ  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  یعرش  ناهرب  لیلد و  ای  - 1

ّتیجح هک  ارچ  درادـن ، دوجو  کش  نودـب  زین  نآ  هک  دادـسنا  لیلد  لثم  دـیامنیم ، تّجح  ار  ّنظ  قلطم  هک  تسا  یلقع  ناـهرب  اـی  و  - 2
. تسا نآ  فالخ  هدش  لقن  ناشیا  زا  هچنآ  هکلب  هدشن ، لقن  قّقحم  بانج  زا  ثحب  دروم  لثم  رد  یتح  ّنظ  قلطم 

؟)...  ةءاربلا لصأب  هل  لخد  و ال  : ) دومرف ارچ  * 
هب يرظن  الصا  مکحود ، نیا  هکنیا  نودب  دنامکاح  نآ  هب  ود  ره  عرش  لقع و  هک  تسا  فیلکت  رد  کش  رد  اهنت  تئارب  لصا  هلئـسم  اریز 

. تسا قاطی  ام ال  فیلکت  قیداصم  زا  تسین  نآ  هب  یملع  قیرط  هک  يرما  هب  فیلکت  هک  دنشاب  هتشاد  تهج  نیا 
؟)...  هسفن یف  مات  ریغ  ّهنا  : ) دومرف ارچ  * 

مامت فیلأت  رد  شالت  زین  باحـصا  هدوب و  باحـصا  يارب  نید  راهظا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا و  یعـس  دومرف ، يدابآرتسا  هکنیا  اریز 
ناـیب دناهتـشاد  زاـین  نآ  هب  مدرم  ار  هچنآ  ماـمت  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  دوـش  ادـیپ  رما  نیا  هب  ملع  هک  دوـشیمن  ببـس  دنتـشاد ، اههدـینش 

رد هچ  تسا . هتـشگ  اهنآ  راشتنا  زا  عناـم  هک  هدوب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تاـنایب  ءاـفتخا  رب  یناوارف  ياـههزیگنا  هکنیا  رب  هوـالع  دـناهدومرف ،
. داد صاصتخا  يولبلا  ماع  لئاسم  صوصخ  هب  ناوتیمن  ار  اههزیگنا  نیا  هکيوحنهب  نآ  ریغ  رد  هچ  يولبلا و  ماع  لئاسم 

؟ تسیچ لیلدلا )...  نادجو  مدع  نم  ّنظی  دق  معن ،  ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
میوشیم هجوتم  دومن ، کّسمت  رودقم  ریغ  هب  فیلکت  هدعاق  هب  ةءاربلا  ۀـلاصا  تابثا  يارب  لوصالا » جراعم   » رد قّقحم  نوچ  هک  تسا  نیا 

دعب ماـکحا  زا  یمکح  رب  لـیلد  نتفاـین  دوـخ  یهاـگ  روکذـم ، لالدتـسا  زا  رظنعـطق  اـب  نکل  زّجنت  هن  تسا و  تیلعف  یفن  ناـشیا  دارم  هک 
: طرش ود  اب  نکل  عقاو ، رد  مکحلا  مدع  رب  دوشیم  ینظ  لیلد  صحفلا ،

. تسین یفاک  یئاهنت  هب  نیا  هک  دشاب  يولبلا  ماع  هلئسم  - 1
. دشاب هتشاد  دوجو  زین  نآ  راشتنا  زا  عنام  مدع  هب  ّنظ  - 2

: عنام نیا  لاح 
. دناهدومرف توکس  دارفا  یخرب  تنایخ  ای  هّیقت و  يور  زا  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  همئا  هیحان  زا  ای  - 1

. دناهدرک توکس  ناشناج  زا  فوخ  سرت و  يور  زا  هک  تسا  همئا  باحصا  هیحان  زا  ای  و  - 2
21 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ رخآ ) یلا  لخد ...  هرابتعا و ال  یلع  لیلد  ّنظلا ال  اذه  نکل   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
: هک تسا  نیا 

؟ تسیچ ّنظ  نیا  ّتیجح  رابتعا و  رب  لیلد  لاح  لیلدلاب ، جرخ  ام  الا  تسا  هنظم  هب  لمع  تمرح  نونظ  باب  رد  یلّوا  لصا  الوا :
، لیلدلا مدـع  هک  اریز  تسا ، هتفرگ  تروص  یلیـصفت  هلئـسم  نآ  رد  دوش ، هتفگ  ات  درادـن  ۀـیلقعلا  ةءاربلا  ۀـلاصا  هب  یطبر  بلطم  نیا  ایناث :

. ینظ هن  تسا و  یلقع  مکح  کی  القع  تئارب  لصا  هکنآ  لاح  تسا و  مکح  مدع  رب  ینظ  لیلد 
مکح زّجنت  هلحرم  هب  طوبرم  تسام ، ثحب  دروم  هک  یتئارب  لصا  نکل  تسا  عقاو  رد  مکح  مدـع  رب  ینظ  لـیلد  لـیلد ، مدـع  زین  یفرط  زا 

. تسین زّجنم  دشاب  مه  یتمرح  رگا  سأیلا  صحفلا و  دعب  ینعی  تسا ،
مکح هب  طوبرم  لیلد ) مدع   ) هدـعاق نیا  اریز  دـشاب ، نآرب  لیلد  ات  درادـن  قاطی  امب ال  فیلکت  هلئـسم  هب  یطبر  لیلدـلا  مدـع  هدـعاق  اثلاث :

. تسا مکح  زّجنت  هلحرم  هب  طوبرم  قاطی  ام ال  فیلکت  هدعاق  هکنآ  لاح  تسا و  یعقاو 
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. دراد زّجنت  هلحرم  هب  رظن  هک  دیآیم  تسدب  قّقحم  لالدتسا  زا  نوچ  درادن ، ققحم  بانج  مالک  هب  یطبر  روبزم  بلطم  اعبار :
. عقاو یفن  هن  تسا و  زّجنت  یفن  يارب  شلالدتسا  ینعی 

؟ تسیچ روکذم  تابساحم  بلاطم و  لصاح  * 
: ناشیا لیصفت  ققحم و  بانج  بلاطم  رد  قیقحت  ناونعهب  يدابآرتسا  نایب  هک  تسا  نیا 

. تسا مزال  زین  راشتنا  زا  عناملا  مدع  هکلب  تسین ، یفاک  ندوب  يولبلا  ماع  فرص  هک  ارچ  تسا ، صقان  هسفن  دح  یف  الوا :
رد يدابآرتسا  نخـس  تسا و  یلعف  فیلکت  یفن  رد  قّقحم  مالک  هک  ارچ  تسا ، هناگیب  قّقحم  بانج  روظنم  دارم و  زا  روبزم  قیقحت  اـیناث :

. تسا یعقاو  مکح  یفن 
؟ تسیچ ةءاربلا )...  باحصتسا  نم  دافتسی  دق  معن ،  ) زا دارم  سپ  * 

هیلصا تئارب  ای  لقع  لاح  باحصتسا  باحصتسا ، ماسقا  زا  لّوا  مسق  دوب ، هدومرف  هک  ربتعم  رد  ققحم  مالک  يانبم  رب  یهاگ  هک  تسا  نیا 
یعقاو مکح  مدـع  هب  ّنظ  زین  هیلـصا  تئارب  باحـصتسا  طـسوت  هب  دنتـسنادیم ) هراـما  ار  باحـصتسا  هک  یموق  ياـنبم  رب   ) ناوتیم تسا ،

. دومن لصاح 
. تسا تیلعف  هلحرم  هب  طوبرم  قاطی  ام ال  فیلکت  هک  ارچ  درادن  قاطی  ام ال  فیلکت  هب  یطبر  زین  نیا  نکل 

مکح مینکیم و  ادیپ  نآ  مدع  هب  نظ  القع  مه  نونکا  هدوب ، تئارب  عرـش  زا  لبق  هک  تسا  باب  نیا  زا  یعقاو  مکح  مدـع  هب  ّنظ  نیا  هکلب 
. هیلمع لوصا  زا  هن  تسا و  تاراما  زا  هار  نیا  زا  هلصاح  تئارب  هک  مینکیم 

22 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ باحصتسا ) مود  لوا و  مسق  ناونعب   ) لیلدلا مدع  هدعاق  لقع و  لاح  باحصتسا  كارتشالا  هب  ام  * 

کی مدع  هب  نظ  ببـس  تئارب  باحـصتسا  مه  تسا و  عقاو  رد  فیلکت  مدع  هب  ّنظ  بجوم  هسفنب  لیلدـلا  مدـع  مه  یهاگ ، هک  تسا  نیا 
. دوشیم عقاو 

؟ تسیچ روکذم  هدعاق  ود  زایتمالا  هب  ام  سپ  * 
، تسا هقباس  تلاح  نتفرگ  رظن  رد  ةءاربلا  باحصتسا  رد  لالدتسا  طانم  ینعی  دراد ، قرف  يرگید  اب  کیره  رد  لالدتسا  رایعم  طانم و  - 1

. نیصن ضراعت  صن و  لامجا  دراوم  لثم  هن ؟ ای  تسه  یلیلد  هک  دوش  لصاح  کش  هچ  دوشن و  تفای  یلیلد  صحفلا  دعب  هچ 
يور هقباس ، تلاح  زا  رظنعطق  اب  ینعی  تسا  عقاو  رد  مکحلا  مدع  اب  لیلدلا  مدـع  نایم  همزالم  لیلدـلا ، مدـع  هدـعاق  رد  لالدتـسا  طانم  و 

. میئامنیم مکح  هّینظ  همزالم 
. دناصاخ تهج  زا  ماع و  یتهج  زا  فلتخم ، دراوم  رد  نایرج  تهج  زا  روبزم  هدعاق  ود  زا  کیره  - 2

: لثملا یف 
هک ارچ  دوـشیمن ، يراـج  هّیجراـخ  تاـعوضوم  رد  نکل  هیعرـش ، ماـکحا  رد  مه  دـیآیم ، هیلقع  ماـکحا  رد  مـه  لیلدـلا  مدـع  هدـعاق  - 

: تفگ ناوتیمن 
. تسین رکسم  عیام  نآ  سپ  میرادن ، عیام  نالف  ندوب  رکسم  رب  یلیلد 

يراـج هیلک  ماـکحا  هیلمع و  لـئاسم  رد  مه  نکل  تسا  هیعرـش ) ینعی   ) هیلمع ماـکحا  هب  رـصحنم  هـچرگا  تـئارب  باحـصتسا  هدـعاق  اـّما 
. هیئزج ماکحا  هیجراخ و  تاعوضوم  رد  مه  دوشیم ،

؟ تسیچ لّوالا )...  نم  ادروم  معا  یناثلا  مسقلا  اذه   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
. تسا صخا  باحصتسا  دروم  هک  دنک  نایب  هکنیا  رطاخب  هن  تسا ، باحصتسا  زا  صخا  یناث  دروم  هک  دنکن  مهوت  یسک  هک  تسا  نیا 

؟ قّقحم ياقآ  ای  دوب  ثّدحم  بانج  رب  خیش  لاکشا  تشذگ  هک  یثحابم  هب  هجوت  اب  * 
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زا ثدحم  بانج  هک  یتشادرب  نآ  مه  دوب  مامتان  یلعف  مکح  رب  انب  دوب  ربتعم  رد  قّقحم  مالک  رد  هک  یلیصفت  نآ  مه  ینعی  دوب ، ود  ره  هب 
. دوب لاکشا  ود  ياراد  دوب  هدرک  قّقحم  مالک 

؟ دوشیم نشور  روکذم  ثحابم  يالبال  زا  یهّجوت  لباق  هتکن  هچ  * 
. تساتود طایتحا  تئارب و  هلئسم  رد  اهیرابخا  اهیلوصا و  ثحب  دروم  اب  مدعلا  لیلد  لیلدلا  مدع  هدعاق  هکنیا 

؟ لیلد هچ  هب  ارچ و  * 
رصحنم ام  ثحب  دروم  تئارب  هکنآ  لاح  و  هیعرـش )  ) هیلمع ماکحا  رد  مه  دیآیم  هیداقتعا )  ) هیلقع ماکحا  رد  مه  لیلدلا  مدع  هدعاق  اریز 

. تسا هیعرش  ماکحا  هب 
23 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ توافت  نیا  لصاح  * 
نیا رد  لیلدلا و  مدع  هدعاق  هب  هن  هدومن و  لالدتسا  ةءاربلا  باحصتسا  هب  فلتخم  دراوم  رد  تئارب  تابثا  يارب  قّقحم  بانج  هک  تسا  نیا 

. دشابیمن نآ  ریغ  يولبلا و  ماع  لئاسم  نایم  یتوافت  لالدتسا 
. درادن ام  ثحب  دروم  هلئسم  هب  یطبر  نکل  تسا  قرف  نآ  ریغ  يولبلا و  ماع  لئاسم  نیب  لیلدلا  مدع  هدعاق  هب  لالدتسا  رد  هلب 

: هکنیا بلطم  هجیتن  * 
. لیلدلا مدع  هن  تسا و  هیلصا  تئارب  هب  کّسمت  رب  تمرح  رد  کش  رد  قّقحم  بانج  ءانب  دیدرت  نودب 

. تسا یتئارب  قلطم  لوق  هب  نییلوصا  ریاس  لثم  هکلب  تسین ، لّصفم  باب  رد  ققحم  بانج  سپ 
24 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: یناثلا

. عقاولا یف  همیرحت  مدعب  نظلا  ۀظحالم  ریغ  نم  ۀحابإلا  یه  مکحلا  هبتشملا  لعفلا  یف  يرهاظلا  مکحلا  نوک  ۀمّدقتملا : ّۀلدألا  یضتقم 
هنوک ۀعامج  نم  رهظی  يّذلا  نأ  ّالإ  اربتعم . نکی  مل  هدافأ  ول  و  اعقاو ، مکحلا  مدعب  نظلا  ال  ۀّمذلا ، لاغتـشا  مدـعب  عطقلا  دـیفی  لصألا  اذـهف 
مهنم و  [، 7] دحاولا ربخ  ۀّیجحل  هرکذ  يذلا  عبارلا  لیلدلا  تامدقم  ضعب  نع  ضارتعالا  عفد  دنع  ملاعملا  بحاص  مهنم  ۀّینظلا ، ۀـّلدألا  نم 

[. 8] یئاهبلا انخیش 
قابطإلا جراعملا  یف  قّقحملا  رهاظ  لب  ۀـقباسلا ، ةءاربلا  باحـصتساب  ّالإ  هیف  نوکّـسمتی  ثیح ال  نییلوصألا ، نیب  روهـشملا  وه  اذـه  ّلـعل  و 

. ۀّیلصألا ۀقباسلا  ۀلاحلا  یه  اهنوک  یلع  ةءاربلاب  مکحلا  یف  مهدامتعا  ّنأ  هرهاظ  و  [، 9] لقانلا تبثی  یّتح  ۀیلصألا  ةءاربلاب  کّسمتلا  یلع 
قبط یلع  لمعلا  یلع  وه  اّمنإ  و  نظلا ، اذه  رابتعا  یلع  سیل  عامجإلا  و  ربتعی ، الف  ۀقباسلا  ۀلاحلا  نم  نظلا  لوصح  ضرف  ول  هنأ  قیقحتلا : و 

. لقعلا مکح  ۀمّدقتملا و  رابخألا  مایق  دعب  هیلإ  جاتحی  و ال  ۀقباسلا ، ۀلاحلا 
: ثلاثلا

. اهریغ ةروکذملا و  رابخألا  نم  دافتسی  امک  القن ، القع و  طایتحالا  ناحجر  یف  لاکشإ  ال 
لجأل ابولطم  هنوک  ینعمب  يریغ  وأ  یعقاولا ، مارحلا  نع  باـنتجالا  هب  لـصحی  مل  نإ  هیلع و  باـثیف  بابحتـسالل ، ۀّیعرـشلا  رماوـألا  لـه  و 

ۀّیـصاخلا يوس  هتفلاخم  هتقفاوم و  یلع  ّبترتی  اـّیداشرإ ال  هب  رمـألا  نوکیف  اـهیف ، هعوقو  مدـعب  ناـنئمطالا  ۀـلمتحملا و  ۀـکلهلا  نع  زّرحتلا 
دعب رمألا  رهاظ  نم  ناهجو : عزاـنتلا ؟ عقی  ـالئل  ۀـلماعملا  دـنع  داهـشإلاب  رمـألا  ریظن  و  بیبطلا ، رماوأ  ریظن  كرتلا ، وأ  لـعفلا  یلع  ۀـّبترتملا 

ّنأ رهاظلا  و  طایتحالاب . لقعلا  مکحل  ةدّـکؤم  اهنوک  رهاظلا  نإف  کلذ ، یف  ةدراولا  رابخألا  ّلـج  قایـس  نم  و  بوجولا . ةدارإ  مدـع  ضرف 
. باقعلا لامتحا  عفد  نانئمطالا و  ضحمل  اّیمازلإ - هنوک  ریدقت  یلع  طایتحا - وه  ثیح  نم  طایتحالاب  لقعلا  مکح 
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25 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
و لب ، ررـضلا . لمتحا  اذإ  یمازلإلا  ریغلا  هبلط  کلذکف  نّقیتملا ، باقعلا  نع  رارفلا  ضحمل  لقعلا  مازلإ  نوکی  ررـضلاب  نّقیت  اذإ  هنأ  امک  و 

باوث هتوفی  ۀیـصعملا و  باقع  یف  دـبعلا  عقی  الئل  داشرإلا ، ضحمل  َُهلوُسَر *) َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   ) یلاعت هلوق  یف  ۀـعاطإلاب  عراشلا  رمأ  نأ  اـمک 
نامألا يوس  هتقفاوم  یلع  ّبترتی  و ال  ررـضلا ، نم  هعم  نمأی  امب  ذـخألاب  هرمأ  کلذـکف  کـلذ ، يوس  هتفلاـخم  یلع  بترتی  ـال  و  ۀـعاطلا ،

. هقّقحت ریدقت  یلع  یعقاولا  مارحلا  یف  عوقولا  يوس  هتفلاخم  یلع  و ال  روکذملا ،
و ملعی . ثیح ال  نم  اهیف  عقی  اّلئل  ۀّیعقاولا  ۀکلهلا  نع  یّصفتلا  یف  ۀهبشلا  نع  بانتجالا  ۀمکح  رصح  رابخألا  رهاظ  نأ  انرکذ : امل  دهـشی  و 
ال داشرإلل ، الإ  سیل  رابخألا  هذه  یف  تامّرحملا  بانتجاب  رمألا  ّنأ  مولعملا  نم  و  اعرو ، هنوک  یف  مولعملا  مارحلا  نع  بانتجالا  عم  هنارتقا 

بانتجاب رمألا  کلذکف  اهتوف ، وأ  مارحلا - نع  بانتجالا  وه  و  هب - رومأملا  یف  ةدوجوملا  ۀّیـصاخلا  يوس  اهتفلاخم  اهتقفاوم و  یلع  بترتی 
. مارحلا یف  عوقولا  نم  ارذح  فّلکملا  هلعف  لب  عراشلا ، هب  رمأی  مل  ول  بانتجالا  سفن  یلع  ّبترتی  ام  يوس  هتقفاوم  یلع  ّبترتی  ۀهبشلا ال 

ۀعاطإلا سفن  لاح  هب  رمألا  طاـیتحالا و  لاـح  ذـئنیح  نوکیف  ۀـّیمکح ، ۀـعاطإ  داـیقنا و  هنإ  ثیح  نم  هیلع ، باوثلا  ّبترت  مازتلا  دـعبی  ـال  و 
. رمألا ول ال  باوثلا  وأ  حدملا  نم  هیف  تبث  ام  یلع  هیف  دیزی  رمألا ال  نوک  یف  اهب  رمألا  ۀّیقیقحلا و 

26 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

تسا هحابا  تسا  مکحلا  هبتشم  هک  یلعف  رد  يرهاظ  مکح  هک  تسا  نیا  نیشیپ  هلدا  ياضتقم  مّود : هیبنت 

؟ هن ای  دوشیم  لصاح  ّنظ  عقاو  رد  شندوبن  مارح  هب  ایآ  هکنیا  هب  هجوت  نودب  ، 
مه ار  ّنظ )  ) نیا هداـفا  رگا  عقاو و  رد  مکح  مدـع  هب  نظ  هن  تسا و  هّمذ  لاغتـشا  مدـع  هب  عطق  هداـفا  تئارب ،)  ) لـصا نیا  ياوـتحم )  ) سپ

ینعی  ) تسا هّینظ  هلدا  زا  تئارب )  ) لصا نیا  هک  دوشیم  رهاظ  یهورگ  شرگن  لاح و  زا  هکنیا  زج  تسا . رابتعا  دقاف  هلـصاح ) ّنظ   ) دـنکب
(. تسا عقاو  رد  مکح  مدع  هب  ّنظ  تئارب  لصا  دافم  هک  دنالئاق 

ربخ ّتیجح  رد  هک  ار  دادـسنا ) لیلد   ) مراهچ لیلد  تامدـقم  زا  یخرب  رب  هدراو )  ) ضارتعا ّدر  عفد و  ماگنه  هک  ملاعم  بحاص  هلمج  زا  - 
(. هدش مزتلم  نآ  ندوب  ّنظ  دیفم  روکذم و  لصا  هب   ) هدمآ دحاو 

هحابا و تابثا  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا  نییلوصا  نایم  روهشم  هویش  نیا  دیاش  تسا و  هّرـس  سّدق  یئاهب  خیـش  بانج  ناشیا  هلمج  زا  و  - 
هب کّسمت  ندوب  یعامجا  جراعم  باتک  رد  ققحم  موحرم  رهاظ  هکلب  دننکیم ، کسمت  هقباس  تئارب  باحـصتسا  هب  اهنت  تمرح  زا  تئارب 

(. لقان ندش  تباث  ات   ) تسا هیلصا  تئارب 
هراما یکردم  لیلد و  نینچ  هک  تسا  نشور  تسا و  هیلـصا  هقباس  تلاح  رب  تئارب ، هب  مکح  رد  باحـصا ، دامتعا  ققحم ، مالک )  ) رهاظ و 

نظ ، ) دوش لـصاح  یعقاو  تمرح  مدـع  هحاـبا و  هب  نظ  هقباـس ، تلاـح  زا  رگا  هک  تسا  یـضتقم  قـیقحت  تسا و  عـقاو  رد  مکح  دوـبن  رب 
تـسا یلمع  رابتعا  ندوب و  یـضمم  رب  هکلب  تسین  ّنظ  نیا  ندوب  ربتعم  رب  ققحم ،) موحرم  ياـعدا  دروم   ) عاـمجا تسین و  تجح  روبزم )

روکذـم عامجا  هب  یجایتحا  روبزم  لمع  ءاضما  رب  لقع  مکح  نیـشیپ و  رابخا  مایق  زا  سپ  هکیلاحرد  دوشیم ، عقاو  تلاح  نیا  قبطرب  هک 
. تسین

. درادن دوجو  طایتحا ، ندوب ) نسحتسم  و   ) ناحجر رد  یلاکشا  عرش  لقع و  رظن  زا  هکنیا  موس : هیبنت 

هراشا

. دوشیم هدافتسا  نآ  ریغ  روکذم و  رابخا  زا  هک  روطنامه 
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هب دـنچره  دوش ، بترتم  طایتحا ) هب  لمع  و   ) نآ لاثتما  رب  باوث  اـت  تسا ) يولوم   ) بابحتـسا يارب  طاـیتحا  هب  هیعرـش  رماوا  اـیآ  هکنیا  و 
هب طایتحا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، يریغ  بابحتـسا ) يارب  رماوا  نیا   ) هکنیا ای  دوشن و  لصاح  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  طاـیتحا )  ) نآ هطـساو 

هجیتن رد  هدوب و  يداشرا  نآ  هب  رما  سپ  تسا ، نسحتـسم  بولطم و  نآ ، رد  عوقو  مدـع  هب  نانیمطا  هلمتحم و  تکاله  زا  بانتجا  روظنم 
لثم دوشیمن ، راب  يرگید  رما  تسا  بترتم  شکرت  ای  لعف  رب  هک  یتیصاخ  زج  طایتحا ) هب  رما   ) نآ تفلاخم  تقفاوم و  رب 

27 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: تسا لامتحا  ود  اجنیا  رد  هک  نیلماعتم ، نایم  يریگرد  مدع  رطاخ  هب  هلماعم  ماگنه  رد  دهاش  نتفرگ  هب  رما  لثم  کشزپ و  رماوا 

بترتـم باوث  نآ  لـعف  رب  هتـشاد و  بابحتـسا  رب  تلـالد  يرما  نینچ  سپ   ) هدـشن بوـجو  هدارا  رماوا ) نیا  زا   ) رهاـظ بسح  هب  هکنیا  - 1
(. تسا

تسا و طایتحا  هب  لقع  مکح  دّکؤم  رابخا  نیا  رهاظ  سپ  تسا  داشرا  ماقم  رد  طایتحا ، رب  هدننکتلالد ) و   ) هدراو رابخا  قایـس  هکنیا  - 2
باقع لامتحا  عفد  هب  نانیمطا  رطاخ  هب  اهنت  دـشاب  یبوجو  هک  ضرف  هب  تسا  طایتحا  هک  تهج  نآ  زا  طایتحا  هب  لقع  مکح  رهاـظلا  یلع 

. تسا ینیقی 
(. تسا یلامتحا  اجنیا  رد  باقع  لامتحا  یهتنم   ) دراد دوجو  ررـض  لاـمتحا  هک  هاـگنآ  لـقع  یمازلا  ریغ  بلط  تسا  روظنم  نیمه  هب  سپ 

تیـصعم باقع  رد  هدـنب  ات  تسا  داشرا  ضحم  يارب  َُهلوُسَر *) َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   ) رد ندومن  تعاطا  هب  سّدـقم  عراش  رما  هک  روطنامه  هکلب 
رما انیع  دوشیمن ، راب  باقع  باوث و  لیبق  زا  يرگید  رما  تیـصاخ ، نیمه  زا  ریغ  نآرب  ددرگن و  توف  يو  زا  تعاطا  باوث  هدـشن و  عقاو 
اهنت شتفلاخم  رب  هکنانچ  تسین  بترتم  نآرب  يرگید  تیصاخ  ررـض  هدسفم و  زا  ناما  زا  ریغ  تسا  ررـض  زا  نّمؤم  هک  یطایتحا  هب  عراش 

. درادن یباقع  رما  نیا  تفلاخم  سفن  نکل  دوشیم  راب  دشاب ، هتشاد  دوجو  هکنیا  ضرف  هب  یعقاو  مارح  رد  عوقو 

رابخا رد  طایتحا  رماوا  ندوب  يداشرا  رد  خیش  داهشتسا 

تمکح هکنیا  رب  ینبم  تسا  باب  نیا  رد  هدراو  رابخا  رهاـظ  - 1 تسا ) لقع  مکح  هب  داشرا  طایتحا  رماوا  هک   ) میتفگ اـم  هچنآ  رب  هاوگ  و 
ثیح نم  دتفین و  نآ  رد  طایتحا  هطساو  هب  طاتحم )  ) صخش هک  ات  تسا . یعقاو  تکاله  زا  ییاهر )  ) یّصفت رد  رصحنم  ههبش  زا  بانتجا 

. دیاین راتفرگ  نآ  رد  ملعی  ال 
و تسا .) ود  نآ  عماج  ردق  ناونع  هب   ) لعاف عرو  ندوب  و  رابخا ) نیا  رد   ) مولعم مارح  زا  بانتجا  اب  ههبش  زا  بانتجا  ندش  عقاو  نورقم  - 2
رد دوجوم  تیـصاخ  زا  ریغ  نآ  تفلاخم  تقفاوم و  رب  هک  هدوب  داشرا  يارب  اهنت  رابخا  نیا  رد  تامّرحم  زا  بانتجا  هب  رما  هک  تسا  نشور 
هب رما  هک  تسا  نیا  نراقت  ياضتقم  سپ  دـشابیمن . بترتم  يرگید  رما  تیـصاخ  نآ ، توف  اـی  مّرحم  زا  زیهرپ  باـنتجا و  ینعی  هب  رومأـم 

عراش زا  نآ  هب  رما  ندوبن  تروص  رد  بانتجا  سفن  رب  هچنآ  زا  ریغ  نآ ، تقفاوم  رب  ات  دومن  داشرا  رب  لمح  دـیاب  مه  ار  ههبـش  زا  باـنتجا 
دیعب یلو  تسین  بترتـم  باوث  طاـیتحا  باـنتجا و  سفن  رب  نیارباـنب  دوـشن ، راـب  يرگید  رما  مارح  رد  عوـقو  زا  زیهرپ  ینعی  تسا  بترتـم 

هب رما  طایتحا و  لاح  هجیتن  رد  دـشابیم و  هیمکح  تعاطا  دایقنا و  هکنیا  ثیح  زا  یهتنم  طایتحا  رب  باوث  ّبترت  هب  میوش  مزتلم  هک  تسین 
دایدزا بجوم  رما  دورو  تسا  بترتم  تعاطا  رب  هک  يرجا  حدـم و  زا  ریغ  هکنیا  رد  هتـشاد  ار  نآ  هب  رما  هیقیقح و  تعاطا  سفن  لاـح  نآ 

. دشابیمن يرگید  ءیش 
28 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیاهلئسم هچ  رد  ثحب  مود  هیبنت  رد  * 
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ای تسا و  تجح  دشاب ) یـصخش  ای  یعون و  هکنیا  زا  معا   ) عقاوهب نظ  كالم  اب  تسا و  هّینظ  تاراما  هلمج  زا  تئارب  ایآ  هک  تسا  نیا  رد 
. درادن دوجو  عقاو  يوس  هب  یّنظ  یملع و  قیرط  هک  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  يدراوم  رد  افرص  هک  تسا  هیلمع  لوصا  زا  هکنیا 

؟ دوشیم هداد  روکذم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  * 
هقث ربخ  لثم  دندوب  نآ  ّتیجح  هب  لئاق  عقاوهب  ّنظ  هدافا  طانم  اب  هتسنادیم و  تاراما  زا  ار  تئارب  مظعا  خیش  نامز  ات  نییلوصا  روهشم  - 1

. رهاوظ و 
؟ دراد دوجو  قوف  ياعّدم  رب  یلیلد  هچ  * 

هب دیاب  دوشن  ادیپ  لقان  لیلد  هک  ینامز  ات  هکنیا  رب  ققحم  بانج  عامجا  ياعّدا  هدبز و  رد  یئاهب  خیـش  ملاعم و  بحاص  بلاطم  تارابع و 
. دوش کّسمت  هیلزا  هیلصا و  تئارب 

؟ دنروآیم باسح  هب  تاراما  زا  ار  تئارب  امدق  ارچ  * 
اهنآ رظن  زا  باحصتسا  دوخ  هکنیا  هب  افاضم  عرـش ، زا  لبق  هیلزا و  تئارب  باحـصتسا  زا  دوب  ترابع  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  امدق  لیلد  هدمع  اریز 

عقاوهب ّنظ  دـیفم  ینعی  تسا  یعقاو  مکح  دوشیم  تباث  هلیـسونیدب  هک  مه  یمکح  اذـل  تسا و  تاراما  زا  هدوب و  تّجح  لـقع  مکح  هب 
. تسا

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  امدق  رظن  هب  عجار  ناشیا  خساپ  خیش و  رظن  * 
. تسا يدبعت  مکح  کی  هدننکنایب  اهنت  تسا و  هشدخ  لباق  باحصتسا  ندوب  ّنظ  دیفم  الوا  دیامرفیم :

. دراد دوجو  ّنظ  نیا  ّتیجح  رب  یلیلد  هچ  دشاب ، ّنظ  دیفم  هک  انمّلس  ایناث 
. دننکیم هدافتسا  هعبرا  هلدا  زا  نآ  تابثا  رد  دننادیم و  هیلمع  لوصا  زا  ار  تئارب  نونکات  خیش  نامز  زا  نیرخأتم  روهشم  - 2

؟ دننکیم کّسمت  عامجا  لقع و  تنس و  باتک و  هب  هیمیرحت  ههبش  دروم  رد  تئارب  تابثا  رد  روهشم  ارچ  * 
: اریز

هکنیا رب  دـنراد  تلـالد  دنتـسین و  يرهاـظ  مکح  چـیه  تبثم  تسا و  فیلکت  زّجنت  مدـع  تیروذـعم و  نوماریپ  ّهلدا  نیا  رتشیب  داـفم  ـالوا :
: زا دنترابع  هلدا  نیا  هک  حیبق  نایب  الب  باقع 

 ... دعس و عفر ، ثیدح  لثم  يرایسب  تایاور  لقعلا و  مکح  تاعامجا و  تایآ ،
مارح و ّهنأ  فرعت  یّتح  لالح  ءیـش  ّلک  قلطم و  ءیـش  ّلک  نوچمه : دنتـسه ، يرهاظ  مکح  تبثم  هک  مه  تایاور  نیا  زا  یمک  دادعت  و 

تلالد ینعی  تسین . یعقاو  تمرح  مدع  هب  ّنظ  هظحالم  هب  زین  اهنیا  هک  ... 
29 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تلاح ظاحل  زا  رظنعطق  اب  هکلب  تسا  لالح  سپ  مینکیم ، ادـیپ  نآ  ّتیلح  هب  ّنظ  ام  زین  نونکا  هدوب  لالح  عرـش  زا  لبق  نوچ  هک  درادـن 
. تسا یلمع  يدبعت  يرهاظ  مکح  کی  اهنت  هقباس 

. مینک ادیپ  مدع  هب  ّنظ  هکنیا  هن  مینکیم  لمع  عطق  هب  مینکیم و  ادیپ  باقع  مدع  هب  عطق  ام  هعبرا  ّهلدا  قیرط  زا  ایناث :
؟ تسیچ مود  هیبنت  هصالخ  لصاح و  * 

لـصا رگید  ترابع  هب  دشابیمن . عقاو  رد  فیلکت  مدع  هب  ّنظ  هدافا  هظحالم  هب  هّیمیرحت  ههبـش  دروم  رد  تئارب  لصا  رابتعا  هک  تسا  نیا 
هچ تسا  لهاج  يارب  رّرقم  هفیظو  کی  اهنت  هک  تسا  یلمع  لصا  کی  هکلب  تسین ، دنتـسه  عقاو  زا  فشاـک  هک  یتاراـما  هلمج  زا  تئارب 

. دیامنن لصاح  ّنظ  هچ  دیامن و  لصاح  ّنظ  عقاوهب  لهاج 
. دشابیمن نآ  رابتعا  رب  یلیلد  هدوب و  ّتیجح  دقاف  دوش ، لصاح  مه  یّنظ  نینچ  رگا  اساسا  و 

. دناهتسناد روآنظ  عقاو  هب  تبسن  ار  نآ  هتسناد و  تاراما  زا  ار  تئارب  لصا  یئاهب  خیش  ملاعم و  بحاص  نوچمه  ءاهقف  یخرب  هتکن :
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؟ تسا حرطم  موس  هیبنت  رد  یبلاطم  هچ  * 
. سأیلا صحفلا و  دعب  هیودب  تاهبش  رد  نآ  ناحجر  رما و  زا  رظنعطق  اب  طایتحا  وه  امب  طایتحا  - 1

. هیعرش رماوا  بلط  هب  شقلعت  رابتعا  هب  طایتحا  - 2
. یلقع داشرا  قیداصم  دراوم و  - 3

زا طایتحا  بانتجا و  هکنیا  هب  دش  مکح  ةءاربلا و  لصالا ، سأیلا ، صحفلا و  دعب  هیودب  تاهبش  رد  هک  دش  هتفگ  هیودب  تاهبش  باب  رد  * 
حجار اعرـش  ـالقع و  دراوم  نیمه  رد  یتح  ار  طاـیتحا  هیبنت ، نیا  رد  ارچ  سپ  دوش ، هبتـشم  رما  بکترم  فلکم  هدوبن و  بجاو  هبتـشم  رما 

؟ تسا هتسناد 
عقاو رد  دـیاش  هک  یلمع  زا  يراددوـخ  باـنتجا و  هک  دـباییم  نادـجولاب  یلقاـع  ره  هـک  ارچ  تـسا ، یهیدـب  طاـیتحا  یلقع  ناـحجر  - 1
. دنادیم وکین  ار  طایتحا  ّهنا  امب  طایتحا  یلقاع  ره  اذل  دراد و  حدم  قاقحتسا  طاتحم  درف  تسا و  هدیدنسپ  وکین و  دشاب  یلوم  ضوغبم 

: تسا هدمآ  لثملایف  تسا  هدش  طایتحا  هب  رما  تایاور  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، يرایسب  تایاور  زا  دافتسم  مه  طایتحا  یعرـش  ناحجر  - 2
ناحجر مینکیم  هدافتـسا  رماوا  نیا  زا  هک  يزیچ  لقا  دـح  مینکن  اـعدا  ار  طاـیتحا  بوجو  رگا  اذـل  نم )...  ریخ  تاهبـشلا  دـنع  فوقولا  )

. تسا طایتحا 
؟ تسیچ ثحب  نیا  رد  مالکلا  امنا  سپ  * 

دشاب و لعاف  نورد  نسح  زا  فشاک  ات  تسا  یلعاف  نسح  کی  طایتحا  ناحجر  ایآ  هک  تسا  نیا 
30 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد ات  تسه  مه  یلعف  نسح  ياراد  یلعاف  نسح  رب  هوالع  ای  دشاب و  هتشادن  يورخا  باوث  اب  ياهمزالم  هچرگا  ایند ، رد  وا  حدم  قاقحتسا 
. دشاب هتشاد  زین  ار  يابقع  رد  باوث  ایند ، حدم  رب  هوالع  عقاو  هب  تباصا  زا  رظنعطق  اب  طایتحا  ّهنا  امب  طایتحا  هجیتن 

؟ تسا بترتم  نآرب  ياهجیتن  هچ  دشاب  یلعاف  یلعف و  نسح  ياراد  طایتحا  ّهنا  امب  طایتحا  رگا  * 
. تسا بترتم  باوث  وا  كرت  رب  دشابن  مارح  مه  عقاو  رد  ول  دومن و  بانتجا  هبتشم  رما  زا  فلکم  رگا  هک  دراد  ار  هجیتن  نیا 

؟ تسیچ روبزم  هلئسم  رد  هیبنت  نیا  رد  خیش  بانج  يأر  * 
. دمآ دهاوخ  مه  يدعب  بلاطم  رد  هک  دنادیم  نسحتسم  ار  نآ  هتسناد و  یلعاف  یلعف و  نسح  ياراد  ار  طایتحا  ّهنا  امب  طایتحا 

؟ درادن يورخا  باوث  اب  ياهمزالم  یلعاف  نسح  دیدومرف  قوف  بلاطم  رد  ارچ  * 
. نسح لعاف  هن  تسا و  نسح  لعف  ورگ  رد  باوث  نوچ 

؟ تسیچ یلاعت )...  هلوق  یف  ۀعاطالاب  عراشلا  رما  ّنا  امک  لب و   ) زا دارم  سپ  * 
هتـشاد باوث  نآ  اب  تقفاوم  ادبعت  ات  دـنراد  يولوم  بابحتـسا  رب  تلالد  طایتحا  رماوا  ایآ  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ردـقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 
؟ دشابن بترتم  یباوث  طایتحا ، دوخ  رب  دشاب و  یعقاو  مارح  زا  تاجن  دارم  هجیتن  رد  ات  دنتسه  یبابحتسا  يداشرا  رما  هکنیا  ای  دشاب و 

؟ تسا هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  * 
. دننادیم یبابحتسا  يولوم  ار  طایتحا  رماوا  نیرخأتم  امدق و  زا  یخرب  - 1

؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  رب  ناشلیلد  * 
يداشرا و هن  دنـشاب ، یـسیسأت  يولوم و  هک  تسا  نیا  سدقم  عراش  زا  هرداص  رماوا  رد  یلوا  یلـصا  هک  تسا  نیا  هدـمآ  نتم  رد  هکنانچ 

. يدیکأت
. دنراد بوجو  رد  روهظ  هک  ارچ  دنوش  بوجو  رب  لمح  رماوا  نیا  هک  تسا  نیا  لصا  و 

؟ دناهتسناد یبابحتسا  يولوم  اجنیا  رد  ار  نآ  ارچ  سپ  * 
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يزاجم يانعم  رب  ار  نآ  اذل  مینک و  بوجو  رب  لمح  ار  رماوا  نیا  میتسناوتن  سأیلا  صحفلا و  دعب  هیودـب  تاهبـش  صوصخ  رد  دـنیوگیم 
. تسا يولوم  بابحتسا  نامه  مه ، تازاجملا  برقا  هک  میدرک  لمح 

؟ هتفرگ تروص  یئانبم  هچ  رب  روبزم  لمح  * 
: هک انبم  نیا  رب 

(. مالکلا نم  ةدارالاب  یلوا  تازاجملا  برقاف  ۀقیقحلا  ترّذعت  اذا  )
31 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیا رد  يرما  ره  دـناهدش و  دراو  هیلقع  تالقتـسم  دراوم  رد  هک  ارچ  دنتـسه ، طایتحا  رماوا  ندوب  يداشرا  هب  لئاق  نیرخأـتم  زا  یخرب  - 2
. يولوم هن  تسا و  يداشرا  عضوم 

؟ تسیچ هرابنیا  رد  خیش  رظن  * 
. تسا هدروآ  رماوا  نیا  تیداشرا  رب  يدهاوش  نئارق و  زین  خیش 

؟ تسیچ طایتحا  رماوا  تیداشرا  رب  خیش  دهاوش  نئارق و  * 
. دنادّکؤم هکلب  هدوبن  سّسؤم  سپ  دنالقع ، مکح  قباطم  لعنلاب  لعنلا  قباط  طایتحا  تایاور  هکنیا  - 1

تیداشرا رب  دهاش  دوخ  نیا  هلمتحم و  تکاله  زا  تاجن  رد  تسا  رـصحنم  تمکح  نیا  هدـش و  نایب  مکح  تمکح  تایاور ، عون  رد  - 2
. تسا

. تسا هدومن  رکذ  ههبش  زا  بانتجا  اب  هارمه  ار  مارح  زا  بانتجا  تایاور  یخرب  رد  - 3
؟ دینزب لاثم  ریخا  بلطم  دروم  رد  * 

. تاهبشلا بنتجی  مراحملا و  نع  عروتی  يذلا  دومرف : عرولا ) نم   ) هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  لیضف  ثیدح  رد  لثملا  یف 
؟ دوشیم هتفرگ  قایس  تدحو  هنیرق  نیا  زا  ياهجیتن  هچ  * 

. تسا يداشرا  زین  تاهبش  زا  بانتجا  هب  رما  روبزم  هنیرق  هب  تسا  يداشرا  تامرحم  زا  بانتجا  هب  رما  هکنیا  زا 
؟ تسیچ هیلع )...  باوثلا  ّبترت  مازتلا  دعبی  و ال   ) رد بلطم  لصاح  * 

؟ هن ای  تسه  زین  یلعف  نسح  ياراد  طایتحا  ایآ  دش  لاؤس  هک  تسا  لبق  بلطم  لیصفت 
؟ هن ای  تسه  باوث  ياراد  هدراو  رماوا  زا  رظنعطق  اب  طایتحا  سفن  ایآ  رگید  ترابع  هب 

؟ تسا هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  روکذم  ترابع  رد  خیش  * 
تسا و نایـصع  تعاطا و  رادم  رئاد  باقع  باوث و  هک  ارچ  دوش  لئاق  طایتحا  سفن  رب  باوث  بترت  هب  یـسک  هک  تسین  دیعب  دـیامرفیم :

: تسا هبعش  ود  ياراد  نایصع  تعاطا و  زا  کیره 
. یمکح نایصع  تعاطا و  - 2 یقیقح ؛ نایصع  تعاطا و  - 1

؟ دینک نشور  لاثم  رکذ  اب  ار  یقیقح  نایصع  تعاطا و  زا  روظنم  * 
هک تاقدـصلا و ...  اولطبت  ای ال  رمخلا و  برـشت  رد ال  یهن  اب  تفلاخم  ای  تسا و  هّیقیقح  تعاـطا  هک  ةالـصلا  اوعیطأ  رما  زا  تعاـطا  لـثم 

. تسا هّیقیقح  نایصع 
؟ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  یمکح  نایصع  تعاطا و  زا  دارم  * 

. دوشیم هدناوخ  دایقنا  تسا و  یعقاو  مارح  كرت  هلزنم  هب  هک  دشابن ) مارح  عقاو  رد  هچرگا   ) ۀمرحلا لمتحم  كرت  لثم  - 1
32 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم هتفگ  يرجت  نادب  تسا و  یعقاو  مارح  رب  باکترا  هلزنم  هب  هک  دشابن ) مارح  عقاو  رد  هچرگا   ) همرحلا عوطقم  لعف  لثم  و  - 2

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1172 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يرجت ای  تسا  دایقنا  قیداصم  زا  طایتحا  ایآ  * 
. تسا هیمکح  تعاطا  سپ  تسا  دایقنا  قیداصم  زا  طایتحا 

؟ تسا بترتم  باوث  طایتحا  رب  ارچ  * 
: نوچ

. تسا یمکح  تعاطا  نامه  طایتحا  - 1
. تسا باوث  ياراد  یطایتحا  ره  - 2

. تسا باوث  ياراد  طایتحا  سپ :
؟ تسا حیحص  قوف  لالدتسا  ایآ  * 

. دوشیمن هیمکح  تعاطا  لماش  هک  ارچ  تسا  هشدخ  لباق  هیضق  ياربک 
؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. دنوشیم تیداشرا  رب  لمح  طایتحا  رماوا  - 1

. تسین باقع  باوث و  ياراد  هدحیلع  روطهب  يداشرا  رما  - 2
. دنتسین باقع  باوث و  ياراد  هدحیلع  روطهب  طایتحا  رماوا  سپ :

33 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

یف عـقی  نأ  یلإ  هـسفن  هتعزاـن  تاهبـّـشلا  بـکترا  نـم  : » مالـّـسلا هـیلع  هلوـق  لـثم  ۀــمدقتملا ، راـبخألا  ضعب  نـم  رهاــظلا  ّنـکل  و  اذــه ،
عقی نأ  کـشوی  یمحلا  لوح  عتری  نم  : » هلوق و  [، 11 «] كرتأ مثإلا  نم  هل  نابتـسا  امل  ناک  تاهبّـشلا  كرت  نم  : » هلوق و  [، 10 «] تامّرحملا
یلع باوثلا  قاقحتـسا  کلذ  مزال  و  ۀـمولعملا ، تامّرحملا  باکترا  هیلع  نوهی  نأ ال  هتمکح  و  بابحتـسالل ، هب  رمـألا  نوک  وه  [: 12 «] هیف

. هسفن یلع  ّبترتملا  باوثلا  افاضم  طایتحالا ، رماوأ  ۀعاطإ 
نأ یلع  ءانب  میرحتلا ، بابحتـسالا و  نیب  رمألا  نارود  دروم  یّتح  ۀلأسملا  دارفأ  نیب  كرتلاب - طایتحالا  نسح  نم  هانرکذ - امیف  قرف  ّمث ال 

. اضیأ کلذ  یف  ۀمّدقتملا  رابخألا  روهظ  و  ۀمزلملا ، ریغلا  ۀحلصملا  بلج  نم  یلوأ  كرتلل  ۀمزلملا  ةدسفملا  عفد 
ّکفنی ذإ ال  هکرتب ، طایتحالا  نسح  لب  ۀّبحتـسملا  تادابعلا  نم  هنوک  لمتحا  ام  یف  طایتحالا  نسح  مدـع  کلذ  نم  مزلی  هنأ  مّهوتی : ـال  و 

لامتحالا ال اذه  یعادل  ةدابع  اهنوک  لمتحا  ام  نایتإ  عم  و  هقّقحتل ، ۀعبات  عیرـشتلا  ۀمرح  ّنأل  امّرحم . اعیرـشت  هلعف  نوک  لامتحا  نع  کلذ 
نیهبتـشملا و نیبوثلا  یف  وأ  تاـهج  عبرأ  یلإ  ةالـصلا  یف  اـمک  لاـمتحالا ، اذـه  عم  طاـیتحالا  بجی  دـق  اذـل  و  عیرـشتلا ، عوضوم  قّـقحتی 

. هّللا ءاش  نإ  کلذل  حیضوت  ةدایز  ءیجیس  و  امهریغ ،
: همجرت

هتشذگ رابخا  یخرب  زا  خیش  راهظتسا 

نم «، » تامرحملا یف  عقی  نا  یلا  تاهبشلا  كرت  نم  : » لثم دمآ ) فّقوت  طایتحا و  رابخا  نمض  رد  هک   ) نیـشیپ رابخا  زا  یخرب  رهاظ  نکل 
يارب طاـیتحا  هب  رما  هک : تسا  نیا  كرتا » مثـالا  نم  هل  نابتـسا  اـمل  ناـک  تاهبـشلا  كرت  نم  «، » هیف عـقی  نا  کـشوا  یمحلا  لوـح  عـتری 

ددرگن و لهس  ناسآ و  صخش  يارب  همولعم  تامرحم  باکترا  هک  تسا  نیا  طایتحا ) بابحتسا   ) نآ تمکح  تسا و  یعرش )  ) بابحتسا
رب زین  باوث  نآ  زا  ریغ  هکنیا  هب  افاضم  روبزم ، رماوا  زا  تعاطا  رب  تسا  طاـتحم  صخـش  باوث  قاقحتـسا  یعرـش ،) بابحتـسا   ) نآ همزـال 
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. تسا بترتم  طایتحا  سفن 
يدروم رد  یتح  تسین  هلئسم  درفا  نایم  یتوافت  هک ) نادب  ، ) تسا نسحتسم  ههبش  كرت  هتشاد و  یتاذ  نسح  طایتحا  میتفگ  هچنآ  زا  سپ 

لقع عجار و  طایتحا  مه  زاب  دشاب ، میرحت  بابحتسا و  نیب  رما  نارود  هک 
34 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد رهاظ  زین  هتشذگ  رابخا  همزلم و  ریغ  تحلصم  بلج  زا  همزلم  هدسفم  عفر  ندوب  یلوا  شریذپ )  ) رب انب  هتبلا  تسا ، كرت  نسح  هب  مکاح 
. دوشیم هدافتسا  طایتحا  نسح  رد  اهنآ  زا  اذل  و  تسا ) همزلم  ریغ  تعفنم  بلج  زا  همزلم  هدسفم  عفر  ندوب  یلوا  ینعی   ) انعم نیا 

نآ عفد  مّهوت و  کی 

هّبحتسم تادابع  زا  الامتحا  ءیش  هک  يدروم  رد  تسا  طایتحا  ندوبن  نسحتـسم  كرتلاب ) طایتحالا  نسح   ) نایب نیا  همزال  هک  دوشن  مّهوت 
اریز دشاب  عیرـشت  شندروآ  سپ  دـشابن ،) بحتـسم   ) روبزم لمع  عقاو  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا  كرت  رد  طایتحا  نسح  هکلب  تسا ،

: ینعی  ) تسا نآ  دوجو  ققحت و  عبات  عیرشت  تمرح 
هب ندوب و  تدابع  لامتحا  هب  ار  نآ  صخـش  هچنانچ  تسا ، بحتـسم  الامتحا  هک  یتدابع  رد  و  تسا ) مارح  تفاـی  ققحت  تعدـب  اـجکره 

دشاب و تمرح  بابحتـسا و  نایم  دّدرم  نآ  هب  رما  هجیتن  رد  هدوب و  مارح  ات  دوشیمن  ققحم  عیرـشت  عوضوم  اساسا  دروایب ، انعم  نیا  هزیگنا 
( دوش هداد  نآ  رد  تشذـگ  هک  ینایب  اب  تمرح  ینعی  روبزم  لامتحا  هکنیا  اب   ) تسا بجاو  یلمع  ماجنا  ندومن و  طایتحا  یتح  یهاگ  اذـل 

. دمآ دهاوخ  هلئسم  نیا  رتشیب  حیضوت  هک  دروم ، ود  نیا  ریغ  هبتشم و  سابل  ود  رد  زامن  ندراذگ  ای  زامن و  ندناوخ  بناج  راهچ  هب  لثم 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ دنامسق دنچ  رب  طایتحا  رماوا  تایاور  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: دنامسق ود  رب 

. تسا ناحجر  هفسلف  انعم و  نامه  نیا  تکاله و  زا  تاجن  تسا و  عقاو  زارحا  همّدقم  طایتحا  هک  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  - 1
. دراد دوجو  همزلم  ریغ  هدسفم  هبتشم  سفن  رد  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  و  - 2

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  دارم  * 
: لاح دوشیم . ناسآ  شرظن  رد  نآ  هب  باکترا  هک  ارچ  دوشیم  کیدزن  یعطق  مارح  باکترا  هب  هبتشم ، باکترا  اب  فلکم  هک  تسا  نیا 

. دراد همزلم  ریغ  هدسفم  هبتشم ، باکترا  سفن 
. دراد هّیتاذ  بابحتسا  ناحجر و  دراد ، همزلم  ریغ  هدسفم  هک  یهبتشم  كرت 

. تسا ّبترتم  باوث  نآ  لاثتما  سفن  رب  تسا و  يولوم  دراد  هّیتاذ  بابحتسا  هک  یهبتشم  كرت  بلط  سپ :
؟ تسیچ بلطم  هجیتن  * 

يارب باوث  کی  تسا : بترتم  نآرب  باوث  ود  دشاب  رماوا  نیا  لاثتما  دصق  هب  طایتحا  رگا  هک  تسا  نیا 
35 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم نونعم  ددعت  ببس  ناونع  ددعت  هک  اریز  رماوا  نیا  لاثتما  يارب  باوث  کی  طایتحا و 
؟ دیئامرفب ار  ۀمّدقتملا )...  رابخالا  ضعب  نم  رهاظلا  ّنکل  اذه و   ) رد بلطم  لصاح  سپ  * 

رما تسا و  یعرش  بحتسم  طایتحا ، هک  دوشیم  هدافتـسا  رابخا  یخرب  رهاظ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دارم  تسا و  لبق  مالک  زا  كاردتـسا 
. تسا باوث  مزلتسم  زین  رماوا  نیا  لاثتما  دراد  دوجو  بحتسم  طایتحا  رب  هک  یتاذ  نسح  زا  ریغ  هجیتن  رد  تسانعم  نیمه  هدافا  يارب  نآ  هب 
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  هّیمیرحت  هیمکح  ههبش  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: مسق تفه  رب 

هحابالا ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 1
ۀمارکلا ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 2
بابحتسالا ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 3

ۀحابالا ۀهارکلا و  ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 4
بابحتسالا ۀهارکلا و  ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 5
بابحتسالا ۀحابالا و  ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 6

. بابحتسالا ۀهارکلا و  ۀحابالا و  ۀمرحلا و  نیب  نارود  - 7
؟ تسیچ كرتلاب ) طایتحالا  نسح  نم  انرکذ  امیف  قرف  ال   ) رد بلطم  لصاح  هّیمیرحت  هیمکح  ههبش  ماسقا  هب  هجوت  اب  * 

رد یتح  درادـن ، دوجو  روکذـم  هناگتفه  ماسقا  رد  یتوافت  چـیه  تهج  نیا  رد  تسوکین و  هبتـشم  كرت  ندرک و  طاـیتحا  هک  تسا  نیا 
ههبـش فرط  کـی  هچرگا  ینعی  دوشیم  روکذـم  روـص  زا  تروـص  راـهچ  لـماش  تسا و  بابحتـسا  تمرح و  ناـیم  رما  نارود  هک  اـجنآ 

. دراد نسح  طایتحا  زین  دراوم  نیمه  رد  نکل  تسا و  بابحتسا 
؟ تسیچ قوف  هلئسم  رد  بلطم  رس  * 

. ۀمزلملا ریغ  ۀحلصملا  بلج  نم  یلوا  ۀمزلملا  ةدسفملا  عفد  هک  تسا  نیا 
: سپ

. عفنلا مدع  فرط  کی  تسا و  ررض  فرط  کی  هک  ارچ  تسا  تعفنم  بلج  زا  یلوا  هدسفم ، عفد  رما  نارود  رد 
. تسا بوخ  اقلطم  هّیمیرحت  تاهبش  رد  كرت  هب  طایتحا  هک  تسا  نیا  رد  ناشروهظ  دش  رکذ  هک  يرابخا 

. رگید دراوم  اب  دشاب  بابحتسا  فرط  کی  هک  يدراوم  نایم  تسین  یقرف  هجیتن : رد 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  بابحتسالا  ۀمرحلا و  نیب  نارود  دراوم  دییامرفب  ۀمدقم  * 

: تسا مسق  ود  رب 
. تسا يدبعت  بابحتسا  لامتحا  یهاگ  و  - 2 تسا ؛ یلصوت  بابحتسا  لامتحا  یهاگ  - 1

؟ تسیچ تسا  یلصوت  بابحتسا  لامتحا  هکنیا  زا  روظنم  * 
. نسح كرت  هب  طایتحا  تسا و  بحتسم  عقاو  رد  دنچره  درادن  مزال  تبرق  دصق  هک  تسا  نیا 

36 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ تسا  يدبعت  بابحتسا  لامتحا  یهاگ  هکنیا  زا  دارم  * 

. كرت هب  هن  دراد  نسح  لعف  هب  طایتحا  نآ  يدبعت  بابحتسا  اب  دشاب  لمع  کی  تمرح  نایم  رما  نارود  رگا  هک  تسا  نیا 
. دنشاب يدابع  بحتسم  دیاش  نکل  هلیفغ . زامن  نوچمه  تسین  زرحم  اهنآ  بابحتسا  هک  ياهلمتحم  تادابع  رد  لثملا : یف 

؟ تسیچ هقّقحتل ) ۀعبات  عیرشتلا  ۀمرح  ّنال   ) رد بلطم  لصاح  روکذم  تامدقم  هب  هجوت  اب  * 
. تسا رّدقم  لاکشا  کی  هب  خساپ 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هصالخ  * 

رد دیاش  هک  ارچ  لعف  هب  هن  دشاب  نسح  كرت  هب  طایتحا  هک  تسا  نیا  زین  يدبعت ) بابحتسا  لامتحا   ) اجنیا رد  امش  نخس  همزال  دیوگیم 
. تسا مارح  عیرشت  دشاب و  عیرشت  نآ  ماجنا  دشابن و  تدابع  عقاو 
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؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
ام ثحب  دروم  هلئـسم  رد  عوضوم  تسا و  عوضوم  دوجو  عباـت  شدوـخ  قـقحت  رد  مکح  تسا و  مکح  کـی  دوـخ  تمرح ، هک  تسا  نیا 

. تسا عیرشت 
. ددرگ ّبترتم  نآرب  تمرح  مکح  ات  دوش  قّقحم  جراخ  رد  اعطق  دیاب  عوضوم  نیا  سپ 

؟ تسیچ قوف  خساپ  يارخا  ةرابع  * 
: هک تسا  نیا 

«. هّللا یلا  ملعی  مل  ام  دانسا   » و نیّدلا » یف  نیّدلا  نم  سیل  ام  لاخدا  : » ینعی عیرشت  - 1
. دریذپیم تروص  طایتحا  دصق  هب  ّتیبولطم و  لامتحا  هب  هلمتحم  تدابع  ماجنا  ثحب  دروم  هلئسم  رد  هکنآ  لاح  و  - 2

. درادن دوجو  مه  عیرشت  درادن ، دوجو  تمرح  لامتحا  هک  يدابع  بحتسم  لامتحا  دراوم  رد  سپ :
هلبقهبور هکنیا  لاـمتحا  رگید  فرط  هس  رد  تسا و  یعقاو  تداـبع  هدوب و  هلبق  فرط  هب  عـقاو  رد  هک  فرط  راـهچ  هب  ندـناوخ  زاـمن  لـثم 

. هبتشم سابل  ود  رد  ندناوخ  زامن  روطنیمه  تسین  عیرشت  نیا  نکل  دراد ، دوجو  دشابن 
37 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: عبارلا

ۀمرحلا و  ۀّیرهاظلا ، ۀـمرحلا  و  طایتحالا ، و  فّقوتلا ، هیف : ّصن  ام ال  یف  ۀـعبرأ  بهاذـم  نییرابخألا  یلإ  هّللا  همحر  یناهبهبلا  دـیحولا  بسن 
بانتجا بوجوب  لوقلا  ۀـلدأ  نم  هیلإ  اونکر  ام  فالتخا  لـجأل  ریبعتلا  یف  اـهفالتخا  نوک  و  دـحاو ، ینعم  یلإ  اـهعوجر  لـمتحیف  ۀـّیعقاولا .

، تامّرحملا ّبنجتل  ۀـمّدقم  تاهبّـشلا  كرت  رماوأ  یلإ  ثلاث  و  طاـیتحالا ، راـبخأ  یلإ  رخآ  و  فّقوتلا ، راـبخأ  یلإ  نکر  مهـضعبف  ۀهبـشلا .
و ۀـمرحلا . یعقاولا  همکح  هسفن  یف  عوضوملا  اذـه  نإف  تاهبتـشم ، اّهنإ  ثیح  نم  تاهبتـشملا  كرت  رماوأ  یلإ  عبار  و  ثیلثتلا ، ثیدـحک 

حلصلا اهیف  بجی  اّمم  سوفنلا  ضارعألا و  لاومألا و  یف  ۀهبتشملا  ماکحألا  هلومشل  طایتحالا ، نم  دروملا  بسحب  ّمعأ  فّقوتلا  ّنأ  رهظألا :
لاـمتحا دراوم  نم  ّمعأ  طاـیتحالا  و  صاـخلا . ماـعلا و  ّصنلا  نع  ۀـیلاخلا  عئاـقولا  عیمج  یف  فّقوتلا  بوجو  دارأ  هب  ّربـع  نمف  ۀـعرقلا ، وأ 

دیصلا فصن  نیب  دّدرملا  ءازجلا  بوجو  وأ  ةروسلا  بوجو  لثم  بوجولا ، لمتحم  میرحتلا و  لمتحم  نم  ّمعألا  دارأ  هب  ّربع  نمف  میرحتلا ،
. هّلک و 

مکحب موکحم  عوضومل  اهـضورع  ثیح  نم  ۀمرحلا  ظحال  دق  یلوألاب  ّربعملا  ّنأب  امهنیب : قرفلا  لمتحیف  ۀّیعقاولا ، ۀّیرهاظلا و  ۀمرحلا  اّمأ  و 
ۀمرحلاف ۀّیعقاولا ، تاعوضوملا  نم  عوضوم  وه  و  مکحلا ، هبتشمل  اهضورع  ثیح  نم  اهظحال  دق  ۀیناثلاب  ّربعملا  و  ۀیرهاظ . ۀمرحلاف  یعقاو ،

ۀحابإلا ینعم  نأل  اعقاو ، هل  هتحابإ  لقعی  الف  لعفلا ، نم  مکحلاب - لهاج  هنإ  ثیح  نم  فّلکملا - عراشلا  عنم  اذإ  هنأ  ۀـظحالمب  وأ  ۀـّیعقاو .
. لّمأتف صیخرتلا ، نذإلا و 

اهتمرح تاهبشلا  نع  بانتجالا  ّۀلدأ  نأ  ّالإ  ۀحابإلا ، یه  عقاولا  یف  مکحلا  نوکی  نأ  لمتحی  ۀّیرهاظلا  ۀمرحلاب  لئاقلا  نأب  قرفلا : لمتحی  و 
. هنذإ ریغب  ریغلاب  ّصتخی  ام  یف  فّرصتلا  حبق  باب  نم  ءایشألا ، یف  رظحلا  ۀلاصأب  کلذ  یف  کّسمتی  اّمنإ  ۀّیعقاولا  ۀمرحلاب  لئاقلا  و  ارهاظ ،

ۀمرحلاب لئاقلا  و  عقاولا ، یف  احابم  ناک  نإ  اقلطم و  هیلع  بقاعیف  رهاـظلا  یف  ءیـشلا  ۀـمرح  ۀـّیرهاظلا  ۀـمرحلا  ینعم  ّنأـب  قرفلا : لـمتحی  و 
مارح هبتـشملا  نأ  اهانعم  سیل  و  الف ، ّالإ  هیلع و  ةذـخاؤملا  قحتـسا  امارح  عقاولا  یف  ناک  نإف  الـصأ ، ارهاظ  ۀـمرح  ـال  ّهنأـب  لوقی : ۀـّیعقاولا 

ۀمالعلا هرکذ  ام  یلع  ۀلأسملا  یف  نییرابخألل  لاوقألا  دـحأ  اذـه  نإف  اهتوبث ، ریدـقت  یلع  ۀـّیعقاولا  ۀـمرحلا  الإ  هیف  سیل  ّهنأ  هانعم  لب  اعقاو ،
ّنأ هاضتقم  لب  فّقوتلا ، بوجو  وأ  رظحلا  یلع  ّلدی  هنأ ال   » ب مّدقتملا : ثیلثتلا  ربخ  در  دعب  لاق - ثیح  رخآ ، عضوم  یف  مّدقتملا  دـیحولا 
. یهتنا ینعملا ،» اذهب  لوقی  نم  نییرابخألا  نم  نأ  يرطاخب  رطخی  و  اقلطم . کلهی ال  عقاولا  یف  امارح  اهنوک  قفتا  ۀهبشلا و  بکترا  نم 
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38 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

تبسن نییرابخا  هب  تسا  صن  نادقف  ههبش  أشنم  هک  هیمیرحت  هّیمکح  تاهبـش  هلئـسم  رد  یناهبهب  بانج  هک  تسا  هناگراهچ  بهاذم  رد  مراهچ : هیبنت 
تسا هداد 

هراشا

: هلمج زا 
. یعقاو تمرح  - 4 يرهاظ ؛ تمرح  - 3 طایتحا ؛ - 2 فقوت ؛ - 1

هب لوق  ّهلدا  ظافلا  فالتخا  رطاخ  هب  لاعفا ) نیا   ) ریبعت رد  فالتخا  تسا و  لمتحم  انعم  کی  هب  روکذـم  هناـگراهچ  لاوقا  تشگزاـب  سپ 
. دناهدومن دامتعا  نآ  هب  هک  ۀهبشلا ) دنع  فق  لثم   ) تسا ههبش  زا  بانتجا  بوجو 

دـناهدرک و طایتحا  ثیداـحا  هب  لالدتـسا  ناـشرگید  یخرب  هدومن و  فقوت  راـبخا  هب  کّـسمت  هلئـسم ) نیا  رد   ) ناـشیا زا  یخرب  نیارباـنب 
دناهدومن و هماقا  لیلد  ثیلثت  ثیدح  تهج  هب  یعقاو  تامّرحم  زا  بانتجا  مارح و  كرت  يارب  ۀـمدقم  تاهبـش  كرت  رماوا  هب  مه  یهورگ 

لاوقا نیا  ناـیم  تواـفت  سپ   ) دـناهدرک دانتـسا  دـنابانتجا  يارب  یعقاو  عوـضوم  هک  تهج  نآ  زا  تاهبتـشم  كرت  رماوا  هب  زین  یتعاـمج 
(. تسا يرابتعا 

هناگراهچ لاوقا  نایم  تبسن  یسررب 

هلمج زا  سوفن  ضارعا و  لاوما و  رد  هبتـشم  ماکحا  رب  شلومـش  لـیلد  هب  تسا ، طاـیتحا  زا  معا  دروم  ثیح  زا  فّقوت  هک  تسا  نیا  رهظا 
. هعرق ای  تسا  بجاو  اهنآ  رد  حلص  ای  هک  يدراوم 

تـسا معا  طایتحا  تسا و  صاخ  ماع و  صن  زا  یلاخ  هک  تسا  یعیاقو  مامت  رد  فقوت  شدارم  هدومن  فقوت  هب  ریبعت  هک  یـسک  نیارباـنب 
طاـیتحا فقوت و  ناـیم  تبـسن  اذـل  تسین ، يراـج  میرحت  لاـمتحا  دراوم  ریغ  رد  فقوت  هکیلاـحرد  نآ ، ریغ  میرحت و  لاـمتحا  دراوم  زا 

. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و 
دّدرم هک  ياهراّفک  بوجو  ای  هروس  بوجو  لـثم  تسا ، بوجو  میرحتلا و  لـمتحم  زا  معا  شدارم  هدومن  طاـیتحا  هب  ریبعت  یـسکره  سپ 

: دراد لامتحا  هّیعقاو  هیرهاظ و  تمرح  توافت  رد  اما  شمامت و  ای  دیص و  فصن  نایم  تسا 
رظن رد  تسا  یعقاو  مکح  هب  موکحم  هک  یعوضوم  رب  شـضورع  هظحالم  هب  ار  تمرح  هدومن  هّیرهاظ ) تمرح   ) یلوا هب  ریبعت  هک  یـسک 

هبتشم رب  شـضورع  رابتعا  هب  ار  تمرح  هدومن ، هّیعقاو ) تمرح   ) یمود هب  ریبعت  هک  یـسک  دوشیم و  تمرح  هب  موکحم  ارهاظ  سپ  هتفرگ 
عراـش هکنیا  هظحـالم  هب  اـی  هدومن و  لـمح  نآرب  ار  یعقاو  تمرح  سپ  هتفرگ ، رظن  رد  تسا  عـقاو  تاـعوضوم  زا  یعوـضوم  هک  مکحلا 

لعف عقاو  رد  هک  تسین  لوقعم  روبزم  ضرف  اب  هجیتن  رد  هک  هدومن  عنم  تسا  هدوب  لـعف  مکح  هب  لـهاج  هکنیا  ثیح  زا  ار  فّلکم  سّدـقم 
. تسا لعف  رد  صیخرت  نذا و  هحابا  يانعم  هک  ارچ  دشاب ، حابم 
39 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یعقاو يرهاظ و  تمرح  نایم  توافت  رد  رگید  لامتحا 

: هک دراد  لامتحا  یعقاو  يرهاظ و  تمرح  نایم  توافت  رد  و 
لاح دنراد و  هبتشم ) ءیش   ) تمرح رد  روهظ  تاهبش ، زا  بانتجا  ّهلدا  هکنیا  زج  دشاب  هحابا  يرهاظ ، تمرح  هب  لئاق  دزن  یعقاو  مکح  - 1
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رطخلا ۀلاصا  هب  ریغ  نآ  نذا  نودـب  دراد  ریغ  هب  صاصتخا  هک  یئایـشا  رد  فرـصت  حـبق  باب  زا  نآ  تابثا  رد  یعقاو  تمرح  هب  لئاق  هکنآ 
. دنیامنیم کّسمت 

یعقاو يرهاظ و  تمرح  توافت  رد  رگید  لامتحا 

: هک دراد  لامتحا  یعقاو  يرهاظ و  تمرح  نایم  توافت  رد  و 
. دشاب مارح  عقاو  رد  هچرگا  تسا  بترتم  باقع  اقلطم  نآ  باکترا )  ) رب سپ  رهاظ ، رد  دشاب  ءیش  تمرح  يرهاظ ، تمرح  يانعم 
قحتـسم شباـکترا  رب  دـشاب  مارح  عقاو  رد  ءیـش  رگا  سپ  درادـن ، دوجو  یتمرح  رهاـظ  رد  الـصا  دـیوگیم : یعقاو  تمرح  هب  لـئاق  اـما 

نیا یعقاو  تمرح  يانعم  هکلب  تسا ، مارح  عقاو  رد  هبتـشم  هک  تسین  نیا  یعقاو  تمرح  يانعم  تسا و  یفتنم  باقع  الا  تسا و  هذـخاؤم 
لاوـقا زا  یکی  یناـهبهب  هدوـمرف  هب  اـنعم  نیا  هچناـنچ  تسا . قّـقحم  هبتـشم  رد  تمرح  نیا  دـشاب ، تباـث  عـقاو  رد  یتـمرح  رگا  هک  تـسا 

ياضتقم هکلب  هتشادن ، فقوت  بوجو  عنم و  رطخ و  رب  تلالد  هکنیا  هب  ثیلثت  ربخ  ّدر  زا  سپ  ناشیا  هک  ارچ  تسا  هلئسم  نیا  رد  نیّیرابخا 
مارح عقاو  رد  هکنآ  ول  قلطم و  روطب  هن  دوـشیم  كـاله  دوـب  مارح  عـقاو  رد  اـقافتا  هدـش و  ههبـش  بکترم  هک  سکره  هک  تسا  نیا  نآ 

: دومرف نینچ  دشابن 
. دنتسه انعم  نیا  هب  لئاق  هک  دنتسه  یخرب  اهیرابخا  نایم  رد  هک  دیآیم  مرطاخ  هب 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ روکذم  نتم  رد  ثحب  دروم  هلئسم  * 
هداد تبـسن  نیّیرابخا  هب  تسا  صن  نادـقف  ههبـش  أشنم  هک  ياهیمیرحت  هیمکح  تاهبـش  هلئـسم  رد  یناهبهب  دـیحو  بانج  هک  تسا  یلاوقا 

. هیعقاو تمرح  هب  لوق  هیرهاظ ، تمرح  هب  لوق  طایتحا ، هب  لوق  فقوت ، هب  لوق  هلمج  زا  تسا 
؟ تسیچ روکذم  هناگراهچ  لاوقا  نوماریپ  خیش  بانج  رظن  * 

. تسا لامتحا  ود  رکذ 
؟ تسیچ خیش  لوا  لامتحا  * 

تاهبـش دراوم  رد  تسا . یکی  اـهنآ  همه  ياـنعم  هکنآ  لاـح  دـشاب و  ریبـعت  رد  فـالتخا  رطاـخ  هب  هعبرا  لاوقا  ددـعت  دـیاش  هک  تسا  نیا 
. دش بکترم  ار  نآ  دیابن  دومن و  بانتجا  هبتشم  رما  زا  دیاب  هّیمیرحت ،

؟ تسیچ ریبعت  رد  فالتخا  زا  خیش  دارم  * 
. دناهدروآ ریبعت  تایاور  نامه  ناسل  هب  هتسناد و  ۀلالدلا  مات  ار  تایاور  زا  ياهتسد  هبتشم  كرت  رب  لالدتـسا  ماقم  رد  ياهدع  هک  تسا  نیا 

: لثملا یف 
. دناهتفرگ فقوت  رابخا  زا  ار  فقوت  ریبعت  دنافقوت ، هب  لئاق  هک  اهنآ  - 1

. دناهدروآ تسدب  طایتحا  رابخا  زا  ار  طایتحا  ظفل  دناطایتحا ، هب  لئاق  هک  اهنآ  و  - 2
هیتاذ و تمرح  هبتـشم ، باکترا  هک  دناهتفگ  هدومن و  هیرهاظ  تمرح  هب  ریبعت  ثیلثت ، تایاور  هب  دامتعا  اب  هیرهاظ ، تمرح  هب  نیلئاق  و  - 3

. درادن هّیعقاو 
تمرح هب  ریبعت  هبتشم ، وه  امب  هبتـشم  كرت  هبتـشم و  زا  بانتجا  هب  هدرک  رما  ار  ام  هک  یتایاور  هب  کّسمت  اب  هیعقاو  تمرح  هب  نیلئاق  و  - 4

هب هـک  یمکح  ره  رگید : تراـبع  هـب  تـسا  هـتفر  هبتــشم  ناوـنع  دوـخ  يور  مارح ، رد  عوـقو  زا  رظن  عـطق  اـب  رما ، ینعی  دـناهدرک . یعقاو 
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یعقاو تمرح  هب  مکح  اذـل  يرهاـظ و  مکح  کـی  هن  تسا و  یعقاو  مـکح  عوـضوم  نآ  هـب  تبـسن  مـکح  نآ  تـفرگ ، قـلعت  یعوـضوم 
. دناهداد

؟ تسیچ اهیرابخا  هب  بوسنم  لاوقا  هب  عجار  خیش  مّود  لامتحا  * 
يرهاظ تمرح  طایتحا و  اب  فقوت  هک  ارچ  ریبعت . رد  فالتخا  هن  دنشاب  هتشاد  مهاب  یقیقح  يونعم و  توافت  لاوقا  نیا  دیاش  هک  تسا  نیا 

. دنتوافتم تقیقح  انعم و  رد  یعقاو  تمرح  اب 
؟ تسیچ طایتحا  فقوت و  نایم  تبسن  ندوب  صوصخ  مومع و  زا  خیش  روظنم  * 

. تسین نکمم  اهنآ  رد  طایتحا  هک  دوشیم  يدراوم  لماش  هک  ارچ  تسا ، طایتحا  زا  معا  تهج  کی  زا  فقوت  - 1 هک : تسا  نیا 
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هک امـش ، تسود  ای  تسامـش  لام  نیـشام  نیا  هک  منادیمن  لثملا  یف  دشاب  مدرم  لاوما  نآ  قلعتم  هک  نیروذـحملا  نیب  نارود  لثم  فلا )
انعم نآ  رد  طایتحا  هک  یـضرع  لئاسم  لثم  و  ب ) دوشیمن . لصاح  هیعطق  تقفاوم  طایتحا  هار  زا  هک  ارچ  تسا . هعرق  ای  هحلاصم و  ياج 

، درادـن ياج  طایتحا  تسا و  فقوت  ياج  هک  یناج  لئاسم  لثم  و  ج ) رمع . ای  تسا  دـیز  رـسمه  مناخ  نیا  هک  منادیمن  لثملا  یف  درادـن .
. میریگب هید  ای  هدرک  صاصق  ار  وا  ات  رکب  ای  تسا  رمع  دیز ، لتاق  هک  مینادیمن  لثملا  یف 

تاهبـش رد  هکلب  درادـن ، هیمیرحت  تاهبـش  هب  صاصتخا  اهنت  طایتحا  هک  ارچ  تسا ، فقوت  زا  معا  طایتحا  رگید  یتیثیح  تهج و  زا  و  - 2
. درادن انعم  هیبوجو  تاهبش  رد  فقوت  هکنآ  لاح  دراد و  نایرج  زین  هیبوجو 

رد طاـیتحا  هک  مه  ار  يدراوم  هتـشاد و  میمعت  شتراـبع  هک  هدوب  نیا  شدارم  اریز  هدرک ؟ فقوت  هب  ریبعت  هیبوجو  تاهبـش  رد  ارچ  سپ  - 
. دوش لماش  تسین  نکمم  اهنآ 

؟ تسیچ هیعقاو  هیرهاظ و  تمرح  توافت  رد  ۀمرحلا )...  ظحال  دق  یلوالا  ّربعملا  ّناب   ) زا خیش  دارم  * 
: دیوگیم يرهاظ  تمرح  هب  لئاق  - 1 هک : تسا  نیا 

رهاـظلا یلع  راـبخا  مکح  هب  نکل  میربـخیب ، مکح  نآ  زا  اـم  نکل  تسا ، هیعقاو  ماـکحا  زا  یمکح  ياراد  هـّللا  دـنع  هبتـشم  رما  نـالف  - 1
. تسا هبتشم  نآ  كرت  ام  هفیظو 

زین هبتشم  وه  امب  هبتشم  ناونع  نکل  تسا ، ءیش  نالف  برـش  لکا و  هب  طوبرم  هلمتحم  هّیعقاو  تمرح  دیوگیم : هیعقاو  تمرح  هب  لئاق  - 2
. يرهاظ هن  تسا و  یعقاو  تسا ، مکح  هک  تهج  نآ  زا  یمکح  ره  تسا و  یمکح  ياراد  هدوب و  تاعوضوم  زا  یعوضوم 

تاـعوضوم زا  یعوضوم  هک  مکحلا  هبتـشم  رب  شـضورع  ظاـحل  هب  ار  تمرح  هدومن ، هیعقاو  تمرح  هب  ریبعت  هک  یـسک  رگید  تراـبع  هب 
هدومن عنم  لعف  ماجنا  زا  ار  مکح  هب  لهاج  فلکم  عراش  هکنیا  هظحالم  هب  اـی  هدومن و  لـمح  نآرب  ار  تمرح  هتفرگ و  رظن  رد  تسا  عقاو 

نذا و هحاـبا  ياـنعم  هک  ارچ  دـشاب ، حاـبم  لـعف  عـقاو  رد  هک  تسین  لوـقعم  رگید  ضرف  نیا  اـب  اذـل  تسا و  هدرک  هیعقاو  تمرح  هب  مکح 
. تسا لعف  رد  صیخرت 

؟ تسیچ ۀحابالا )...  یه  عقاولا  یف  مکحلا  نوکی  نا  لمتحی   ) زا دارم  سپ  * 
رهاظلا یلع  ار  هعقاو  نآ  ههبـش ، زا  بانتجا  ّهلدا  نکل  دشاب ، هحابا  شمکح  عقاو  رد  هعقاو  نیا  دیاش  دیوگیم : هیرهاظ  تمرح  هب  لئاق  - 1

. دناهدرک مارح  ام  رب 
عنم و اعقاو  يزیچ  ره  رد  لصا  تسا ، حـیبق  وا  نذا  نودـب  القع  ریغ  کلم  رد  فرـصت  هک  اجنآ  زا  دـیوگیم : هیعقاو  تمرح  هب  لئاق  و  - 2

. دشابیمن طایتحا  ّهلدا  يانبم  رب  اذل  تسا و  یعقاو  مکح  کی  نیا  و  تسا ، رطخ 
؟ تسیچ ءیشلا )...  ۀمرح  ۀیرهاظلا  ۀمرحلا  ینعم  ّناب  قرفلا  لمتحی  و   ) زا دارم  سپ  * 

. دنکیم تیافک  هدمآ و  همجرت  نتم  رد  خساپ 
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: نتم

ّبترتی بیبطلا ال  رماوأ  لیبق  نم  داشرإلل ، طایتحالاب  یلقنلا  یلقعلا و  رمألا  نأ  نم  اقباس : انرکذ  ام  یلع  کلذ  یف  دمتعا  لئاقلا  اذه  ّلعل  و 
. رمأ نکی  مل  ول  هکرت  وأ  هب  رومأملا  لعفلا  سفن  یلع  ّبترتی  ام  ادع  اهتفلاخم  اهتقفاوم و  یلع 

ام اما  و  ةءاربلاب . نولئاقلا  هراتخا  امک  ۀّیولوألل  ال  بیبطلا - رماوأ  ضعب  یف  امک  موزللا - هجو  یلع  صخشلا  اذه  بهذم  یلع  داشرإلا  معن ،
. لعفلا یف  لمتحملا  كالهلا  نع  صّلختلا  الإ  سیلف  طایتحالا  سفن  یلع  ّبترتی 

حدملا و هیلع  ّقحتـسی  و  دایقنالا ، نم  عون  هیفف  یلوملا ، دنع  ابولطم  هکرت  نوکی  نأ  لمتحی  امل  هکرت  ثیح  نم  حدملا  ّقحتـسی  هلعاف  معن ،
هجولا و اذه  یلع  يّرجتلا  ۀـمرح  یلع  لیلد  و ال  یلوملل ، اضوغبم  نوکی  نأ  لمتحی  ام  باکتراب  يّرجتلا  الإ  هیف  سیلف  هکرت  اّمأ  و  باوثلا .

عوطقم ءیـشلا  نوکی  نأک  کلذ ، نم  مظعأ  وه  امب  يّرجتلا  ۀمرح  یف  ۀشقانملا  ملعلا  ۀّیجح  ۀـلأسم  یف  تفرع  لب  هیلع . باقعلا  قاقحتـسا 
يّرجتلا طایتحالا و  كرتب  باقعلا  قاقحتسا  طایتحالا ، لعفب  دایقنالا  یلع  باوثلا  قاقحتسا  میلست  نم  مزلی  و ال  بکرملا ، لهجلاب  ۀمرحلا 

. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  ةروصحملا  ۀهبشلا  یف  کلذ  حیضوت  ۀّمتت  یتأیس  و  اضوغبم . هنوک  لمتحی  ام  یلع  مادقإلاب 
: همجرت

: هک میتفگ  اقباس  ام  هچنآ  هب  تشذگ ) هک  ییانعم  هب  یعقاو  تمرح   ) نآ رد  تسا  هدومن  دامتعا  اهیرابخا ،) زا   ) لئاق نیا  دیاش 
، تسا بترتم  لعف  سفن  رب  هچنآ  زج  هب  شتفلاخم  تقفاوم و  رب  هک  بیبط  رماوا  لـیبق  زا  تسا ، داـشرا  يارب  طاـیتحا  هب  یلقن  یلقع و  رما 

. دوشیمن راب  يرگید  رما 
هن کـشزپ ، تاروتـسد  زا  یخرب  لـثم  تسین ،) كرت  هب  یـضار  دـشرم  هک  ینعی   ) تسا متح  لـیبس  رب  صخـش  نیا  هدـیقع  هب  داـشرا  هلب ،

لمتحم تکاله  زا  صّلخت  تسا ، بترتم  طایتحا  سفن  رب  هچنآ  اّما  دـنالئاق و  نآ  هب  تئارب  هب  نیلئاق  هچنانچ  ناحجر ، تیولوا و  يانعمهب 
. تسا لعف  رد 

یلوملا دنع  شکرت  دراد  لامتحا  هک  ارچ  تسا  حدم  قحتسم  هدرک  كرت  ار  ۀمرحلا  هبتـشم  هک  تهج  نآ  زا  طاتحم ،)  ) طایتحا لعاف  هلب ،
. تسا باوث  حدم و  ّقحتسم  نآرب  شلعاف  تسا و  دایقنا  زا  یعون  طایتحا  رد  سپ  دشاب ، بوبحم  بولطم و 
( كرات  ) يّرجت زج  يزیچ  دشاب  یلوم  ضوغبم  دراد  لامتحا  هک  یلمع  كرت  ببس  هب  طایتحا  كرت  رد  اّما 
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هک يدیمهف  نآ  ّتیجح  عطق و  هلئسم  رد  هکلب  تسین ، تسد  رد  نآرب  باقع  قاقحتسا  وحن و  نیا  هب  يرجت  تمرح  رب  یلیلد  نکل  تسین ،
هب عـطق  بّکرم  لـهج  هطـساو  هب  هک  یئیـش  باـکترا  لـثم  تسا  رتدـیدش  اـجنیا  رد  يرجت  زا  بتارم  هب  هک  يوـحن  هـب  يرجت  تـمرح  رد 

. اجنیا رد  دسر  هچ  ات  تسا  لاکشا  هشقانم و  دشابن  مارح  عقاو  رد  هدوب و  شتمرح 
ببـس هب  ندوب  يّرجت  رابتعا  هب  شکرت  رب  هک  دـیآیمن  مزال  تسا  بترتم  باوث  شدایقنا  هظحالم  هب  طایتحا  لعف  رب  هکنیا  رب  داـقتعا  زا  و 

. تسا بترتم  باقع  تسا  یلوم  ضوغبم  دوریم  لامتحا  هک  یلمع  ماجنا 
. هللاءاشنا دمآ . دهاوخ  رتشیب  حیضوت  اب  هروصحم  ههبش  رد  ثحب  همتت  يدوز  هب 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ کلذ )...  یف  دمتعا  لئاقلا  اذه  ّلعل  و   ) ترابع رد  مالک  لصاح  * 
روـظنمهب داـشرا و  يارب  طاـیتحا  رماوا  هک  دـشاب  نیا  دـنالئاق  یعقاو  تمرح  هب  هک  ییاـهيرابخا  دنتـسم  كردـم و  دـیاش  هک  تسا  نـیا 

یخرب لـثم  تسا  بوجو  موزل و  يارب  اـهنیا  رظن  هب  تسا و  تیوـلوا  يارب  نییلوـصا  رظن  زا  داـشرا  یهتنم  تسا  تکـاله  زا  صالختـسا 
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ناـشندوبن يوـلوم  تهج  هب  يداـشرا  رماوا  زا  مسق  نیا  كرت  هک  دـنچره  دنتـسین ، ناشروتـسد  كرت  هب  یـضار  هک  ناکـشزپ  تاروتـسد 
حدم و ندوب  يداشرا  نیع  رد  هک  درادن  يدعب  تسا و  دایقنا  زا  یعون  ههبـش  زا  بانتجا  طایتحا و  نوچ  هکنیا  رگید  دشابیمن  روآباقع 

تـشذگ اـقباس  هکناـنچ  ۀـمرحلا  عوطقم  رب  يرجت  رد  هک  ارچ  درادـن . یباـقع  دـشاب  يرجت  ول  شکرت و  نکل  دـشاب ، بترتـم  نآرب  یباوث 
. تسا كوکشم  لمتحم و  تمرح  هک  دروم  نیا  هب  دسر  هچ  دشابیمن  یباقع 

؟ تسیچ رخآ ) یلا  امب ...  هکرت  ثیح  نم  حدملا  قحتسی  هلعاف  معن ،  ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

هدرک و طایتحا  كرت  یسک  رگا  تسه ، بترتم  حدم  باوث و  طایتحا  لعف  رب  هک  هنوگ  نامه  نوتوت ، برـش  الثم  میرحتلا  لمتحم  رد  ایآ 
؟ هن ای  تسه  بترتم  تمذم  باقع و  طایتحا  كرت  دوخ  رب  دشابن  مارح  عقاو  رد  هک  دنچره  دوش ، نوتوت  برش  بکترم 

؟ تسا هنوگچ  هطوبرم  نتم  رد  روبزم  لاؤس  خساپ  * 
[13 :] تسا هنوگ  نیدب 

ص43 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تیصعم هن  تسا و  يرجت  دشاب  وا  ضوغبم  شلعف  یلوم و  بولطم  شکرت  دیاش  هک  يرما  ندش  بکترم  طایتحا و  كرت  رثا  هجیتن و  اهنت 

. هیعقاو
باکترا ینعی  انعم ، نیا  هب  يرجت  تمرح  رب  یلیلد  هک  دش  تباث  دمآ ، عطق  ثحابم  رد  هچنانچ  - 2

44 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دشونب و ار  هیرمخلا  عوطقم  دشاب و  هتـشاد  مه  تیرمخ  هب  عطق  یـسک  رگا  یتح  درادـن و  دوجو  هدوبن  مارح  عقاو  رد  هک  میرحتلا  لمتحم 

. درادن باقع  دوش  فالخ  فشک  ادعب 
. دراد یلعاف  حبق  هکنیا  دوجو  اب  تسین  باقع  یلوا  قیرط  هب  هیف  نحن  ام  رد  سپ :

؟ تسیچ رخآ ) یلا  دایقنالا ...  یلع  باوثلا  قاقحتسا  میلست  نم  مزلی  و ال   ) زا دارم  * 
ياراد مه  يرجت  یطایتحایب و  سپ  یلعف ، هن  تسا و  یلعاـف  نسح  ياراد  طاـیتحا  رگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  رّدـقم  لاؤس  کـی  هب  خـساپ 

، دشاب هتـشاد  یلعاف  حبق  مه  دـیاب  زین  يّرجت  سپ  یلعف ، مه  تسا و  یلعاف  نسح  ياراد  مه  طایتحا  رگا  یلعف و  هن  تسا و  یلعاف  تمذـم 
؟ دیتسه کیکفت  هب  لئاق  بلطم  ود  نیا  نایم  امش  ارچ  سپ  دوشیم . باقع  بجوم  اذل  یلعف و  حبق  مه 

؟ تسیچ قوف  نتم  رد  روبزم  لاؤس  خساپ  * 
: اریز تسین  روکذم  دراوم  رد  یمزالت  هک  ارچ  قرافلا ، عم  سایق  کی  نیا  هک  تسا  نیا 

سپ تسه ، زین  طایتحا  رد  طانم  نیا  دـشابن و  هیقیقح  تعاط  هچرگا  تسا  یلوم  ربارب  رد  میلـست  داـیقنا و  باوث ، قاقحتـسا  رد  طاـنم  - 1
. تسا باوث  بجوم 

هدوبن باقع  بجوم  يرجت  هجیتن  رد  تسین  يرجت  رد  طانم  نیا  نکل  تسا  یلوم  یحاون  رماوا و  تفلاخم  باقع ، قاقحتـسا  رد  طانم  - 2
. درادن یلعف  حبق  و 

45 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: سماخلا
ۀیکذتلا هلوبقب  ملعلا  عم  ناویح  لکأ  ّلح  یف  ّکش  ولف  اهیلع ، مکاح  ّیعوضوم  لصأ  مدع  عم  وه  اّمنإ  مکحلا  هبتشم  یف  ۀحابإلا  ۀلاصأ  نأ 
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ۀّیلباق اهطئارـش  نم  ّنأل  ۀـیکذتلا ، مدـع  ۀـلاصأل  ۀـمرحلا ، مکحلاف  ۀـیکذتلل  هلوبق  یف  ّکشلا  ۀـهج  نم  هیف  ّکش  نإ  و  ّلحلا ، ۀـلاصأ  يرج 
یف کش  اذإ  امیف  [ 14] امهّرس سّدق  نییناثلا  دیهشلا  قّقحملا و  نم  رهظی  و  ۀتیم . ناویحلا  نوک  اهمدعب و  مکحیف  ۀکوکشم ، یه  و  لحملا ،
مدع ۀـلاصأ  هیف  هجولا  ناک  نإف  ۀـمرحلا . ةراهطلا و  هیف  لصألا  نأ  لثامم : هل  سیل  مسالا و  یف  امهعبتی  سجن ال  رهاط و  نم  دـّلوتم  ناویح 

. ضعب هاعدا  امک  جرخ ، ام  ّالإ  ناویح  ّلک  ۀیکذت  زاوج  یلع  ّلدی  مومع  مدع  ۀیکذتلا و  لوبق  یف  کشلا  عم  نسحی  امنإف  ۀیکذتلا ،
زاوج تابثإ  ضرف  اذإف  ۀتیملا ، نم  هنوک  لجأل  ۀیکذتلا  لبق  ۀـمرحلا  نأ  هیفف : ۀـیکذتلا ، لبق  همحل  لکأ  ۀـمرح  ۀـلاصأ  هیف  هجولا  ناک  نإ  و 

فرعی الف  ناک : فیک  قباسلا و  هجولا  یلإ  عجر  ۀیکذتلا  لوبق  یف  ّکش  ول  و  رخآ . عوضوم  یلإ  هتمرح  جاتحیف  ۀتیملا ، نع  جرخ  هتیکذـت 
. ۀحابإلا ّلحلا و  ۀلاصأ  نع  دیلا  عفرل  هجو 

نم اّلک  نإ  : » ۀضورلا حراش  لاق  [- 16] دعاوقلا دیهمت  یف  دیهشلا  نع  اهیّشحم  ضعب  هلقن  و  رخآ - اهجو  انه  [ 15] ۀضورلا حراش  رکذ  معن ،
. یهتنا [، 17 «] رهاظ وه  و  همحل ، ۀمرح  هتراهط و  لصألا  ناک  اهنم  روصحملا  یف  لخدی  مل  اذإف  ةروصحم ، تالّلحملا  تاساجنلا و 

ۀلاصأب اریثک  نوکّسمتی  اذل  و  هتمرح ، ملعی  مل  ام  ۀحابإ  یلع  ّلد  لقنلا  لقعلا و  و  ةروصحم ، تامّرحملا  لب  تالّلحملا ، رصح  عنم  نکمی  و 
. ۀبرشألا ۀمعطألا و  باب  یف  ّلحلا 

ّلکف ماهفتسالا ، نع  باوجلا  ماقم  یف  رصحلل  دیفملا  [ 18 (] ُتابِّیَّطلا ُمَُکل  َّلِحُأ  ُْلق  : ) یلاعت هلوق  یف  تابّیطلاب  ّقلع  اّمنإ  ّلحلا  نإ  لیق : ول  و 
. هل عراشلا  لالحإ  مدع  لصألاف  ابّیط  هنوک  یف  ّکش  ام 

نیلـصألا ضراـعت  عم  و  میرحتلا ، مدـع  لـصألاف  هیف  ّکـش  اذإـف  َشِحاوَْفلا ،*)  ) و َِثئاـبَْخلا *)  ) یلع نآرقلا  یف  لومحم  میرحتلا  نإ  اـنلق :
ُدِجَأ ُْلق ال  : ) یلاعت هلوق  مومع  و  ۀحابإلا ، ۀلاصأ  یلإ  عجری 

46 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لب ابّیط . هنوک  تبث  اّمم  ناویحلا  نوک  ضرف  نکمی  هنأ  عم  [، 20 «] هّللا مّرح  ام  ّالإ  مارحلا  سیل  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و  [، 19] ََیلِإ َیِحوُأ  ام  ِیف 

. ربدتف ّکشلا ، دنع  لصألاب  هزارحإ  نکمی  ّیمدع  رمأ  وهف  رذقتسی ، ام ال  ّبیطلا 
: همجرت

تسا ۀحابالا ) ۀلاصا   ) نآرب مکاح  یعوضوم  لصا  دوبن  تروص  رد  مکحلا  هبتشم  رد  هحابالا  ۀلاصا  نایرج  مجنپ  هیبنت 

هراشا

زا نآ  ندروخ  ّتیلح  رد  رگا  دوشیم و  يراج  ّلحلا  ۀـلاصا  دوش ، کش  شاهیکذـت  لوبق  هب  ملع  اب  یناویح  ندروخ  ّتیلح  رد  رگا  سپ  ، 
اب اریز   ) تسا تمرح  مکح  هیکذت ، مدع  ۀلاصا  نایرج  ینعی  یعوضوم ) لصا   ) تیمکاح لیلد  هب  دوش  کش  شندوب ، ۀـیکذتلا  كوکـشم 

بـسح هب   ) هکنآ لاح  و  هیکذت ) يارب   ) تسا لحم  تیلباق  هیکذـت  طیارـش  زا  هک  ارچ  دـسریمن ،) لحلا  ۀـلاصا  ءارجا  هب  تبون  نآ  نایرج 
. تسا هتیم  حوبذم  ناویح  دوشیم و  نآ  تیلباق  مدع  هب  مکح  سپ  تسا . لمتحم  كوکشم و  هیف  نحن  ام  هب  ضرف )

امهّرس سّدق  یناث  دیهش  ققحم و  رظن 

هراشا

ار ود  نآ  زا  کیچیه  مسا  رد  هک  یسجن  رهاط و  زا  ّدلوتم  ناویح  رد  رگا  هک  دوشیم  رهاظ  امهّرـس  سّدق  یناث  دیهـش  ققحم و  موحرم  زا 
. تسا شتشوگ )  ) تمرح تراهط و  نآ  رد  لصا  دوش  کش  تسین ، شیارب  يریظن  مه  یفرط  زا  دنکیمن و  ّتیعبت 

یناث دیھش  قّقحم و  زا  خیش  داقتنا 
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(: رما ود   ) دوجو اب  تسوکین  لصا ) نیا  هب  عوجر  ، ) دشاب هیکذت  مدع  لصا  نایرج  تمرح ، مکح  رد  هجو  رگا 
دناجراخ مومع  تحت  زا  هک  یئاهنآ  زا  ریغ  یناویح ، ره  هیکذـت  زاوج  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یمومع  ندوبن  هیکذت 2 - لوبق  رد  کش  - 1
(. دش لئاق  روکذم  ناویح  تمرح  هب  ناوتیمن  روبزم  رما  ود  ققحت  نودب  اذل  و   ) دناهدرک یمومع  نینچ  ياعدا  یخرب  هک  روطنامه 

زا لبق  تمرح  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  دشاب  هیکذت  زا  لبق  نآ  تشوگ  تمرح  باحـصتسا ) و   ) تلاصا نآ ، تمرح  مکح  رد  هجو  رگا  و 
(، هدش ادج  تایح  لاح  رد  ناویح  زا  هکنیا  رطاخ  هب   ) تسا هتیم  شعوضوم  حبذ 

47 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
سپ دوریم ،) نیب  زا  تمرح  عوـضوم  ینعی   ) دوـشیم جراـخ  ندوـب  هـتیم  زا  حـبذ ) زا  سپ  ، ) دوـش ضرف  ناوـیح  هیکذـت  زاوـج  رگا  سپ 

(. دومن ءافتکا  یّکذم  هب  ناوتیمن  تمرح  تابثا  رد  سپ   ) تسا يرگید  عوضوم  هب  جاتحم  نآ  تمرح 
لـصا ناـیرج  هکلب  دوبن  همرحلا  ۀـلاصا  تمرح  هجو  هک   ) دوشیم قباـس  هجو  هب  عوجر  دوش ، کـش  ناویح ) نیا   ) هیکذـت لوـبق  رد  رگا  و 

فلاخم یمکح  لصا  هچ  لاح  دنامیمن . یقاب  یمکح  لصا  يارب  ییاج  یلصا  نینچ  دوجو  اب  هک  دوب  هیکذت  مدع  ۀلاصا  ینعی  یعوضوم 
(. تساجنیا رد  هک  دشاب  یعوضوم  لصا  اب  قفاوم  هچ  تشذگ و  قباس  لاثم  رد  هکنانچ  دشاب  یعوضوم  لصا  اب 

عفر هحابا  ّلحلا و  ۀلاصا  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  درادن  دوجو  یهجو  سجن ) رهاط و  زا  دـلوتم  ناویح   ) ثحب دروم  هلئـسم  رد  تروص  ره  هب 
. دوش دی 

ۀضوّرلا حراش  يدنه  لضاف  نایب 

هراشا

زا دعاوق »  » باتک رد  ار  هجو )  ) نآ مه  ۀضورلا  نیّشحم  زا  یخرب  هدرک و  رکذ  روبزم ) ناویح  تمرح  رد   ) يرگید هجو  ۀضورلا  حراش  هلب 
. دناهدومن لقن  یناث  دیهش 

زا کیره  روصحم  رد  روبزم ) ناویح   ) یتقو سپ  دـندودعم . روصحم و  تـاللحم  تاـساجن و  زا  کـیره  هک  تسا  لـئاق  ۀـضورلا  حراـش 
لـضاف مالک  نایاپ  تسا . نشور  هلئـسم  نیا  دراد و  ار  شتـشوگ  تمرح  نآ و  تراهط  یـضتقم  لصا  دـشن ، لخاد  تـالّلحم  تاـساجن و 

. يدنه

ةضوّرلا حراش  مالک  زا  خیش  عنم 

هحابا رب  دـنراد  تلالد  لقن  لـقع و  دـندودعم و  روصحم و  هک  دـناتامّرحم  نیا )  ) هکلب تسا ، نکمم  تـالّلحم  تیدودـعم  رـصح و  عنم 
. دننکیم کّسمت  ّلحلا  ۀلاصا  هب  ناوارف  هبرشا  همعطا و  باب  رد  ءاملع  اذل  تسین و  مولعم  شتمرح  هک  ءیش 

لاکشا
: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  رد  ّتیلح  هک  دوش  هتفگ  رگا 

هک ار  يزیچ  ره  سپ  تسا  رـصح  دیفم  ماهفتـسا  زا  باوج  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  هک  ارچ  تابیط  هب  تسا  هدش  قلعم  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  ُْلق 
کّـسمت ناـیب  نیمه  هب  زین  ثحب  دروـم  هلئـسم  رد  سپ   ) هدرکن لـالح  ار  نآ  عراـش  هک  تسا  نـیا  لـصا  مـینک  کـش  شندوـب  بـّیط  رد 

(. مینکیم
48 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

خساپ
کـش ءیـش ) کی  ندوب  ّبیط  ای  ثئابخ و   ) نآ رد  یتقو  سپ  تسا ، هدـش  لمح  شحاوف  ثئاـبخ و  رب  میرک  نآرق  رد  میرحت  میئوگیم :
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ۀلاصا هب  ثئابخلا ) نم  هنوک  مدع  ۀلاصا  ابّیط و  هنوک  مدـع  ۀـلاصا   ) لصا ود  ضراعت  تروص  رد  تسا و  نآ  تمرح  مدـع  لصا  دوشیم ،
مارحلا سیل  تسا : هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  و  ََّیلِإ ) َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُْلق ال  ( ) ینعی  ) یلاعت قح  هدومرف  مومع  هحاـبالا و 

. دوشیم عوجر  هّللا  مّرح  ام  ّالا 
ناویح تمرح  رب  یلیلد  دـشاب  هدـش  تابّیط  هب  ّقلعم  ّتیلح  هک  ضرف  هب  و   ) تسا نکمم  ناویح  نیا  ندوب  تابّیط  زا  ضرف  هکنیا  هب  افاضم 

رد نآ  زارحا  تسا و  یمدع  رما  ندوب ) ّبیط   ) سپ دشاب  هتـشادن  یعبط  تراذق  رّفنت و  هک  تسا  يزیچ  ّبیط  هک  ارچ  درادن ) دوجو  روبزم 
. تسا نکمم  لصا  اب  کش  ماگنه 

( لئاسملا حیرشت  )

ۀلاصا لصالا ، دنتفگ : سأیلا  صحفلا و  دـعب  هّیمیرحت  هّیمکح  تاهبـش  دراوم  رد  نییلوصا  ارچ  سپ  تشذـگ  هک  ياهمّدـقم  هب  هجوت  اب  * 
؟ ةءاربلا ۀّیلحلا و  ۀحابالا و 

مکاح هک  میشاب  هتـشادن  نآ  زا  لبق  هبتر  رد  یعوضوم  لصا  کی  رگید  یمکح  لصا  زا  ریغ  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  یعّدم  نیا  اریز 
ببسم هکلب  دشابیمن ، يرگید  رما  زا  ببسم  نآ  ّتیلح  رد  ام  کش  هک  نوتوت  برش  هلئسم  رد  لثملا : یف  دشاب ، یمکح  لصا  رب  مدقم  و 

. مینکیم يراج  هحابالا  ۀلاصا  اجنیا  رد  اذل  درادن ) یعوضوم  لصا  هک  ینعی :  ) تسا صن  نادقف  زا 
. دسریمن یمکح  لصا  هب  تبون  رگید  دشاب  نایرج  لباق  یعوضوم  لصا  یمکح ، لصا  زا  لبق  هبتر  رد  هک  يدراوم  رد  اما 

. تسا زرحم  تسا  ندوب  یّکذم  هک  عوضوم  رگید  ترابع  هب  تسا . یعرش ) حبذ  و   ) هیکذت لباق  ناویح  نالف  هک  دیراد  عطق  لثملا  یف 
مکح هدرک و  هدافتـسا  لحلا  ۀحابالا و  ۀلاصا  زا  اجنیا  رد  مارح . ای  تسا  لالح  روبزم  ناویح  تشوگ  ندروخ  ایآ  هک  دینکیم  کش  نکل 

. دینکیم ّتیلح  هب 
؟ تسیچ خلا ) ۀیکذتلا ...  هلوبق  یف  کشلا  ۀهج  نم  هیف  کش  نا  و   ) زا روظنم  سپ  * 

لباـق ناویح  ره  هک  ارچ  دومن ، هحاـبا  ّتیلح و  هب  مکح  ناوـتیمن  ندوـب  یّکذـم  ینعی  عوـضوم  زارحا  فرـص  هب  اـجره  رد  هک  تسا  نیا 
: دناهتسد ود  رب  تاناویح  هکلب  دشاب ، لالح  ياهیکذت 

. دناهیکذت لباق  هک  یتاناویح  - 1
. كوخ گس و  لثم  دنتسین  هیکذت  لباق  هک  یتاناویح  - 2
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: دنامسق ود  رب  دوخ  دناهیکذت  لباق  هک  یتاناویح  لاح 

. رتش دنفسوگ و  واگ و  لثم  تراهط  هب  موکحم  مه  دناّتیلح  هب  موکحم  مه  هک  یتاناویح  - 1
ّتیلح رد  ام  کش  دراد و  دوجو  کش  ياج  نیاربانب  رامح . لثم  دناتراهط  هب  موکحم  نکل  دنتـسین ، ّتیلح  هب  موکحم  هک  یتاناویح  - 2

؟ هن ای  دوشیم  یّکذم  یعرش  حبذ  اب  ایآ  هک  تسا  هیکذت  يارب  وا  تیلباق  رد  کش  رطاخب  ناویح  کی  محل  تمرح  و 
؟ هن ای  تسه  هیکذت  لباق  ایآ  هک  مینک  کش  سجن  كاپ و  ناویح  ود  زا  ّدلوم  ناویح  رد  لثملا  یف 

دوبان ار  عوضوم  هجیتن  رد  هک  مینکیم  يراج  ار  هیکذـت  مدـع  لـصا  تسین  زرحم  اـم  يارب  تسا و  ندوب  یکذـم  عوضوم  نوچ  اـجنیا  رد 
. دنامیمن یمکح  یلصا  يارب  یئاج  هدرک و 

؟ تسیچ اذا )...  ام  یف  دیهشلا ...  ققحملا و  نم  رهظی  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  راوگرزب  ود  نیا  بناج  زا  تسا  یهقف  عرف  کی  نایب 

جراخ لاح  راهچ  زا  دـمآ  دـیدپ  گس  لـثم  سجن  ناویح  کـی  اـب  دنفـسوگ  لـثم  رهاـط  ناویح  کـی  ندـش  عمج  هجیتن  رد  یناویح  رگا 
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؟ تسین
. تسوا عبات  زین  امکح  سپ  تسا  دنفسوگ  لکش  هب  ای  - 1
. تسوا عبات  مه  مکح  رد  هک  تسا  گس  لکش  هب  ای  - 2

. تسوا هب  قحلم  امکح  زاب  تسا  مولعم  شمکح  هک  تسا  یثلاث  ناویح  هیبش  هکلب  دنفسوگ ، هیبش  هن  تسا و  گس  هیبش  هن  ای  - 3
مکح رظن  زا  ریخا  دروم  نیا  رد  لصا  هک  تسا  مکحلا  لوهجم  دوش  تفاـی  نآ  يارب  یلثاـمم  مه  رگا  درادـن  یلثاـمم  جراـخ  رد  اـی  و  - 4

. تسا تمرح  یفیلکت  مکح  رظن  زا  نکل  تسا  تراهط  یعضو ،
. تسین زیاج  شتشوگ  ندروخ  نکل  دوشیمن ، سجن  ناتتسد  دینزب  نآ  هب  رت  تسد  امش  رگا  ینعی 

؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  رظن  * 
. ّتیلح هب  لئاق  مه  تسا  تراهط  هب  لئاق  مه  خیش 

؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا  * 
؟ دناهداد تمرح  هب  يوتف  مکحلا  لوهجم  دروم  رد  یناث  دیهش  ققحم و  موحرم  لیلد  هچ  هب  ارچ و  هک  تسا  نیا 

. تسا هدومن  رکذ  ار  نآ  لاکشا  هداد و  خساپ  ار  کیره  هک  هدومن  رکذ  يوتف  نیا  يارب  هجو  راهچ  هجیتن  رد 
؟ تسیچ ۀیکذتلا )...  مدع  ۀلاصا  هیف  هجولا  ناک  ناف   ) رد بلطم  لصاح  * 

: هک دشاب  نیا  امش  روظنم  رگا  هک  تسا  نیا 
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. تسا هیکذت  مدع  هیکذت و  تیلباق  رد  کش  زا  ّببسم  اجنیا  رد  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  - 1
. ار شتدالو  زا  لبق  رد  ناویح  هیکذت  مدع  مینکیم  باحصتسا  اذل  - 2

. تسین راک  رد  مه  یتّیلح  تسین و  یّکذم  ناویح  نیا  سپ :
: رگید ترابع  هب 

. تسا هیکذت  ّتیلح  عوضوم 
. تسین یّکذم  هیکذت  مدع  باحصتسا  لیلد  هب  مکحلا  لوهجم  ناویح 

. تسا مارح  سپ :
؟ تسیچ کشلا )...  عم  نسحی  اّمناف   ) زا دارم  سپ  * 

: هلب هکنیا  رب  ینبم  روبزم  هجو  هب  تسا  خیش  خساپ 
. دشاب هتشادن  دوجو  يداهتجا  لیلد  هک  اجنآ  نکل  ءارجا  لباق  تسا و  لیلد  لصا  - 1

. تسا يداهتجا  لیلد  کی  ریزنخلا  بلکلاک و  لیلدلاب  جرخ  ام  ّالا  ۀیکذتلل  لباق  ناویح  لک  هدعاق  - 2
تسا ییالقع  یظفل  لصا  کی  هک  مومعلا  ۀلاصا  هب  هجیتن  رد  دسریمن . باحصتسا  یلمع  لصا  هب  تبون  یماع  لیلد  نینچ  دوجو  اب  سپ :

. مینکیم کّسمت 
؟ تسیچ لکا )...  ۀمرح  ۀلاصا  هیف  هجولا  ناک  نا  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: هک دشاب  نیا  ناتروظنم  رگا  هک  تسا  نیا 
. تسا روبزم  مکحلا  لوهجم  تمرح  ّتیلح و  رد  ام  کش  - 1

. دوشیم يراج  یمکح  باحصتسا  تسا ، تمرح  ّتیلح و  رد  کش  هک  اجنآ  - 2
: هک دیئوگیم  رگید  ترابع  هب  تسا  لاکشا  هجو  نیا  رد  مینکیم  تمرح  باحصتسا  هیف  نحن  ام  رد  سپ :
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. دوب مارح  هتیم و  میدیربیم  تایح  لاح  رد  روبزم و  ناویح  زا  یتشوگ  هعطق  رگا  - 1
؟ هن ای  تسا  یقاب  تمرح  نآ  ایآ  هک  میراد  کش  نکل  میاهدرک ، یعرش  حبذ  ار  نآ  نونکا  - 2

. ار تمرح  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  سپ :
؟ تسیچ ۀیکذتلا )...  لبق  ۀمرحلا  ّنا  هیفف :  ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  روکذم  هجو  هب  تسا  خیش  خساپ 
ياج تروص  نیا  رد  هک  دینکیم  تمرح  هب  مکح  باحـصتسا  زا  هدافتـسا  اب  لاحنیعرد و  دینادیم و  هیکذت  لباق  ار  روبزم  ناویح  ای  - 1

. تسا طرش  عوضوم  ءاقب  باحصتسا ، رد  هدش و  ضوع  عوضوم  هک  ارچ  تسین  تمرح  باحصتسا 
؟ تسا هدش  ضوع  عوضوم  هک  تسا  هدش  یعدم  خیش  ارچ  * 
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: اریز
. تایح نامز  رد  تسا  روبزم  ناویح  تشوگ  ندرک  ادج  نامز  هب  طوبرم  ندوب  هتیم  - 1

. تسا یّکذم  هکلب  هدوبن  هتیم  یعرش  حبذ  زا  سپ  روکذم  ناویح  - 2
. تسا عوضوم  نودب  ناشیا  باحصتسا  تسا و  هدش  لیدبت  یّکذم  هب  هتیم  زا  عوضوم  سپ :

. دراد لّوا  هجو  هب  تشگزاب  هک  دیراد  کش  روبزم  ناویح  هیکذت  تیلباق  رد  ای  و  - 2
؟ تسیچ رخآ )...  اهجو  انه  ۀضورلا  حراش  رکذ  معن ،  ) رد بلطم  لصاح  * 

: هکنیا رب  ینبم  دیهش  ققحم و  تمرح  هب  ياوتف  يارب  لضاف  بانج  زا  تسا  يرگید  هجو  نایب 
( يرغص . ) تسا هدش  نایب  مالسا  رد  تالّلحم  تاساجن و  زا  کیره  هدودحم  - 1

. تسین اهنآ  رد  لخاد  میدرک  کش  نآ  ندوب  سجن  كاپ و  رد  هک  مکحلا  لوهجم  ناویح  نیا  هک  میدید  میتشگ و  ار  تاساجن  هدودـحم 
( يربک )

( هجیتن . ) میدومن نآ  تراهط  هب  مکح  هدرک  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  سپ :
( يرغص . ) مارح هنا  فرعت  یتح  رهاط  ءیش  لک  - 2

( يربک . ) میتفاین نانآ  نایم  رد  میتشاد  کش  نآ  تمرح  ّتیلح و  رد  هک  ار  روبزم  مکحلا  لوهجم  ناویح  میدرک  یسررب  ار  تالّلحم  مامت 
( هجیتن . ) میدومن نآ  تمرح  هب  مکح  هجیتن : رد 

؟ تسیچ ةروصحم )...  تامّرحملا  لب  تالّلحملا  رصح  عنم  نکمی  و   ) زا دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  لضاف  بانج  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 

. مینکیم نآ  تراهط  هب  مکح  دوبن  نانآ  نایم  رد  روبزم  ناویح  هچنانچ  تسا و  لوبق  لباق  تاساجن  رد  رصح  - 1
. دوش صخشم  وت  يارب  هنیعب  نآ  زا  مارح  هکنیا  رگم  دنالالح  ءایشا  همه  و  هحابالا ، ءایشالا  یف  لصالا  هک  اجنآ  زا  - 2

. ۀمرحلا ۀلاصا  هن  دوشیم و  يراج  هحابالا  ۀلاصا  تمرح ، ّتیلح و  رد  کش  ماگنه 
؟ تسیچ ّقلع )...  اّمنا  ّلحلا  ّنا  لیق : ول  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  لاکشا  کی  نایب 
. دناهدش لالح  تابّیط  ُتابِّیَّطلا ،*) ُمَُکل  َّلِحُأ   ) هفیرش هیآ  رد  - 1

زیچ سپ : درکیم  نایب  زاین  تروص  رد  دوب  لالح  مه  يرگید  ناونع  رگا  ینعی : دـنکیمن  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأـت  میکح  يادـخ  - 2
. تسین راک  رد  لالح  ناونعهب  يرگید 
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. دنالالح هک  دناتابّیط  ارصحنم  هک  اجنآ  زا  - 1 لاح :

. تسا مارح  تسا  ثئابخ  زا  هکلب  تسین  تابیط  زا  هچنآ  لالح و  تسا  تابّیط  زا  هچنآ 
. روبزم ناویح  لثم  ثئابخ  زا  ای  دناتابّیط  زا  میراد  کش  هک  دنروما  یخرب  - 2

. تسا مارح  سپ  یمکح ) لصا   ) ّتیلح مدع  مه  مینکیم  يراج  یعوضوم ) لصا   ) تراهط مدع  مه  اجنیا  رد 
؟ تسیچ خلا ) نآرقلا ...  یف  لومحم  میرحتلا  ّنا  انلق :  ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  مراهچ  هجو  ای  روبزم و  لاکشا  هب  تسا  خیش  خساپ 
: هدومرف ای  و  َنََطب ) ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  : ) هدومرف مه  روطنامه  ُتابِّیَّطلا ،*) ُمَُکل  َّلِـحُأ   ) هدومرف هک  روطناـمه  - 1 الوا :

(. َِثئابَْخلا ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  )
رد لـخاد  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  مه  روطنیمه  هن ، اـی  تسا  تاـبّیط  رد  لـخاد  روبزم  ناویح  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  هک  روطناـمه  - 2

. هن ای  تسه  ثئابخ 
. دوشیم يراج  ندوب  ثیبخ  مدع  لصا  ندوب و  ّبیط  مدع  لصا  اجنیا  رد 

. دوریم نیب  زا  یعوضوم  لصا  هجیتن  رد  اطقاست و  سپ  اضراعت ، روکذم  لصا  ود  نوچ  - 1 لاح :
. مینکیم يراج  یمکح  لصا  درادن ، دوجو  یعوضوم  لصا  هک  يدروم  رد  - 2

. تمرح هن  مینکیم و  تمرح  مدع  هب  مکح  هدرک و  يراج  ار  هحابالا  ۀلاصا  سپ :
. دنزارحا لباق  نادجولاب  تاعوضوم  یخرب  - 1 ایناث :

تابیط زا  دوب  بولطم  رگا  دروخ  درک و  حـبذ  ار  روبزم  ناویح  ناوتیم  هک  ارچ  تسا  زارحا  لباق  تسا  ندوب  بیط  هک  ّتیلح  عوضوم  - 2
. تسا ثئابخ  زا  دوب  روفنم  رگا  و 

. درادن دوجو  اجنیا  رد  کش  يارب  ییاج  زرحم و  عوضوم ، هجیتن : رد 
درادن دوجو  ثئابخ  يانبم  رب  یلـصا  هک  ارچ  دنوشیمن . زارحا  لصا  اب  کش  ماگنه  هیدوجو  روما  دـناهیدوجو و  روما  زا  ثئابخ  - 1 اثلاث :

. ۀثیبخلا لصالا ، دوش  هتفگ  ات 
. تسا ثیبخلا  مدع  يانعمهب  یمدع  يروما  زا  ندوب  بیط  - 2

. مینکیم يراج  ثیبخلا  مدع  لصا  یناویح  نینچ  ندوبن  ای  ندوب  بیط  رد  کش  ماگنه  سپ :
؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  ّربدتف )  ) زا روظنم  * 

ثحب دروم  هک  ارچ  دشابیمن  نکمم  لصا  اب  شزارحا  نکل  دشاب ، یمدع  رما  بیط  هک  ضرف  هب  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم 
هب لوق  يارب  یهجو  هکنیا  مالک  هصالخ  ددرگ  زارحا  دوش و  باحـصتسا  کـش  تروص  رد  اـت  تسا  هدوبن  راذقتـسا  مدـع  هب  قوبـسم  اـم 

. درادن دوجو  تمرح 
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: نتم
: سداسلا

: وه و  ةدئاف ، نع  هداریإ  ولخی  مالک ال  [ 21] نییرابخألا ضعب  نع  یکح 
لوقب لـمعأ  تنک  لوقیف : ۀّیعرـشلا ؟ ماـکحألا  یف  لـمعت  تنک  اـمب  هل : لاـقیف  یلاـعت ، هّللا  داـبع  نم  دـبع  فقی  نأ  دـحأ  زّوـجی  لـه  هنأ  »
لباقی و  طارـصلا ، نع  دـبعلا  اذـه  مدـق  ّلزیف  أ  طاـیتحالاب ، تلمع  ءیـش  یلع  هبتـشا  نإـف  مولعملا ، نم  تبثی  اـم  هرثأ و  یفتقأ  موصعملا و 
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ۀّنجلا یف  نیدـلا  یف  لهاستلا  حـماستلا و  لهأ  نوکی  نأ  تاهیه ! تاهیه  راربألا ؟ ۀـقفارم  مرحی  راـنلا و  یلإ  هب  رمؤیف  طاـبحإلا ، ۀـناهإلاب و 
. همالک یهتنا  نیبذعم ،» رانلا  یف  طایتحالا  لهأ  و  نیدلاخ ،

بوجوب ءاتفإلا  اما  و  ةاّجنلا . لیبس  هنأ  هنسح و  رکنی  طایتحالا و ال  ۀمرحب  لوقی  ادحأ ال  نأ  مهریغ : نع  الـضف  ماوعلا  یلع  یفخی  ال  لوقأ :
ّالإ و  ۀـمرحلا ، بوجولا و  نیب  رودـی  رمألاف  ءاتفإلا  بوجو  تبث  نإف  هتمرح ، لامتحال  طایتحالل ، قباطم  ریغ  ّهنأ  یف  لاکـشإ  ـالف  طاـیتحالا 

سأب هیلع  نکی  مل  نایب  ریغ  نم  باقعلا  حـبق  یلإ  تفتلا  نإف  هلقع ، هب  مکحی  امب  لـهاجلا  مکحیف  ذـئنیح : و  يوتفلا ، كرت  یف  طاـیتحالاف 
نم هکولـس  دـیری  امیف  نأ  لمتحا  نمک  هکرتب ، مازتلـالا  یلع  ـالوبجم  ناـک  باـقعلا  لـمتحا  هیلإ و  تفتلی  مل  نإ  و  هبتـشملا ، باـکترا  یف 

و لمتحملا ، ررضلا  عفد  بوجو  باب  نم  طایتحالا  بوجوب  مکحی  لقعلا  نإ  هل : نییرابخألا  لوق  عفنی  الف  ریدقت : لک  یلع  و  اعبس . قیرطلا 
. هابتشالا عم  سأبلا  یفنب  مکحی  لقعلا  نإ  هل : یلوصألا  لوق  ال 

و ال نیدـهتجملا ، نم  ةءاربلاب  ءاتفالا  ریظن  نییرابخألا  نم  هبوجوب  ءاتفالا  و  طاـیتحالاب . لـماعلا  یلع  نورکنی  ـال  نودـهتجملاف  ۀـلمجلاب : و 
يرابخألا اذه  هرکذ  امف  یفخی . امک ال  هبتشملا ، باکترا  دسافم  نم  ّلقأب  تسیل  طایتحالاب  مازتلالا  دسافم  و  نیبلا ، یف  نیرمألا  نم  نقیتم 

. مکاحلا وه  ملاعلا و  هّللا  و  دحأ ، یلإ  ههّجوت  ملعی  مل  راکنإلا  نم 
: همجرت

تسین هدیاف  زا  یلاخ  شنایب )  ) هک تسا  هدش  تیاکح  ماقم  نیا  رد  یمالک  اهیرابخا  یخرب  زا  مشش : هیبنت 

هراشا

: دوش هتفگ  يو  هب  سپ  دتسیاب ، شراگدرورپ  روضح  رد  ياهدنب  هک  دنادیم  زیاج  يدحا  ایآ  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  و 
يورهلابند هدرک ، لمع  مالّسلا  هیلع  موصعم  نخس  هب  دیوگب : سپ  يدرکیم ؟ لمع  يرما  هچ  هب  هیعرش  ماکحا  رد 
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مدق هجیتن  رد  مدرکیم . لمع  طایتحا  هب  دشیم  هبتـشم  میارب  ءیـش  رگا  مدومن و  لاثتما  هدوب  یعطق  مولعم و  میارب )  ) هچنآ هدومن و  ناشیا 

؟ دوش مورحم  ناکین  تقافر  زا  دور و  خزود  هب  هک  دوش  رما  وا  هب  سپ  دوش  وربور  لمع  طبح  تناها و  اب  دزغلب و  طارص  زا  هدنب  نیا 
. بّذعم مّنهج  نازوس  شتآ  رد  طایتحا  لها  دنشاب و  نادیواج  دّلخم و  تشهب  رد  نید  رما  رد  لهاست  حماست و  لها  هک  داب  رود  داب ، رود 

قوف هدیقع  ّدر  رد  خیش  نایب 

راکنا ار  تسا  تاجن  قیرط  هکنیا  نآ و  نسح  هدوبن و  لئاق  طایتحا  تمرح  هب  يدحا  هک  ماوع  ریغ  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  هدیـشوپ  ماوع  رب 
لامتحا رطاخ  هب  تسین ، طایتحا  اب  قباطم  لاکـشا  الب  هّیمیرحت ،) تاهبـش  رد  اهیرابخا  طسوت   ) طایتحا بوجو  هب  نداد  اوتف  اـما  دـنکیمن .

(. طایتحا هب  يوتف   ) نیا تمرح 
شرما باکترا ،) زاوج  تئارب و  هب  اوتف  هچ  طایتحا و  بوجو  هب  اوتف  هچ   ) دوش یعطق  تباث و  لـهاج ) يارب  ملاـع   ) ءاـتفا بوجو  رگا  سپ 

. تسا تمرح  بوجو و  نایم  رادم  رئاد 
. تسا يوتف  كرت  یضتقم  طایتحا  دوشن ، تباث  لهاج ) رب  ملاع   ) ءاتفا بوجو  رگا  و 

. تسوا لقع  ياضتقم  هک  دنکیم  عوجر  یمکح  هب  لهاج  ارهق  طایتحا .) هب  هن  داد و  يوتف  تئارب  هب  هن  ملاع  هک   ) لاح نیا  رد  و 
باقع لامتحا  دشابن و  نآ  هب  تفتلم  هچنانچ  تسین و  وا  رب  یلاکشا  هبتـشم  رما  هب  شباکترا  رد  دشاب ، نایبالب  باقع  حبق  تفتلم  رگا  سپ 
یهار رد  دهدیم  لامتحا  هک  یـسک  لثم  درادـن ) طایتحا  بوجو  هب  ياوتف  هب  يزاین  و  . ) دوشیم نآ  كرت  هب  مزتلم  ۀـّلبج  ةرطف و  دـهدب ،

(. دنکیم كرت  ار  قیرط  نآ  یط  و  . ) دوریمن هار  نآ  زا  ةرطف  هک  دشاب  ياهدنرد  دراد  ار  شندومیپ  دصق  هک 
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هک تسا  لئاق  هک  یلوصا  لوق  هن  تسا ، عفان  یسک  نینچ  يارب  لمتحم  ررـض  عفد  باب  زا  طایتحا ، بوجوب  يرابخا  لوق  هن  بیترت ، ره  هب 
. دنادیم لاکشا  الب  ار  نآ  هدرک و  زیوجت  ار  باکترا  هابتشا  تروص  رد  لقع 

: هکنیا مالک  هصالخ 
تـسا تئارب  هب  نیدـهتجم  ءاتفا  لثم  طایتحا  بوجو  هب  اهیرابخا  ياوتف  یهتنم  دـننکیمن ، تمالم  راکنا و  ار  طاـیتحا  لـماع  داـهتجا  لـها 
ياوتف هبتشم و  باکترا  دسافم  ّراضم و  زا  رتمک  طایتحا  هب  مازتلا  دسافم  هک  تسا  نشور  هدوبن و  زاوجلا  نّقیتم  ود  نیا  زا  کیچیه  ینعی :

. تسین تئارب  هب 
ملاعلا هّللا  و  تسا . هتخادنا  تّقشم  هب  ار  دوخ  هدوهیب  هدشن و  يدحا  هجوتم  هدومن ، راکنا  دنت  نابز  اب  هدرک و  رکذ  يرابخا  نیا  هچنآ  سپ 

. مکاحلا وه  و 
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: نتم
: ۀیناثلا ۀلأسملا 

صنلا لامجإ  ۀهج  نم  بوجولا  ریغ  ۀمرحلا و  نیب  لعفلا  مکح  نارود  ناک  اذإ  ام 
. ۀهارکلا ۀمرحلا و  نیب  اظفل  هکارتشاب  انلق  اذإ  ۀنیرقلا  نع  دّرجملا  یهنلاک  المجم ، مکحلا  یلع  ّلادلا  ظفللا  نوکی  نأب  اّمإ 

هنوک یف  كوکـشملا  نوکیف  هلامجإب ، انلق  اذإ  ءانغلاک  هعـضو  یف  لامجإلا  ناک  ءاوس  کلذک ، مکحلا  ّقلعتم  یلع  ّلادـلا  نوکی  نأب  اّمإ  و 
قالطإ كانه  نکی  مل  رکـسملا و  ریغلا  رمخلل  رمخلا  لومـش  یف  کش  اذإ  امک  هنم ، دارملا  یف  لاـمجإلا  ناـک  مأ  ۀـمرحلا ، لـمتحم  ءاـنغ 

. هب ذخؤی 
. انه ۀیراج  نیفرطلا  نم  ةروکذملا  ّۀلدألا  و  یلوألا ، ۀلأسملا  یف  امک  هّلک  کلذ  یف  مکحلا  و 

قیرط یف  ۀهبشلا  یف  الخاد  کلذ  ناک  رکسملا - ریغلا  رمخلا  برش  ءانغلاک و  مکحلا - ّقلعتم  یف  ناک  اذإ  لامجإلا  نأ  [ 22 :] مّهوتی اّمبر  و 
. دساف وه  و  مکحلا .

: همجرت

(. صن ندوب  لمجم  رطاخ  هب  بوجو ، ریغ  تمرح و  نایم  تسا  رئاد  رما  هک  اجنآ  : ) مود هلئسم 

هراشا

هب لئاق  هک  یتروص  رد  لئـست ،) نوچمه ال   ) هنیرق زا  درجم  یهن  لـثم  دـشاب  لـمجم  مکح  رب  هدـننکتلالد  ظـفل  هک  رطاـخ  نیا  هب  اـی  - 1
. میوش تهارک  تمرح و  نایم  نآ  يونعم  ای  یظفل و  كارتشا 

ینعی  ) دشاب ظفل ) نآ   ) عضو رد  لامجا  نیا  هاوخ  دشاب ، لمجم  عوضوم ) ینعی   ) مکح ّقلعتم  رب  هدـننکتلالد  ظفل  هکنیا  رطاخ  هب  ای  و  - 2
ای تسا و  نآ  زا  روظنم  برطم  توص  اهنت  ای  تسا  عّجرم  برطم  توص  يانعمهب  مینادیمن  هک   ) انغ ظفل  لثم  دشاب ) لمجم  ۀغل  بسح  هب 

ۀمرحلا لمتحم  تسا ،) نّقیتم  هکنآ  هن   ) يراد کش  شندوب  اـنغ  رد  هک  كوکـشم  نآ  میوش ، نآ  لاـمجا  هب  لـئاق  رگا  هک  عّجرم ) توص 
. تسا

یتقو هکنانچ  تسا ،) هدرک  هدارا  نآ  زا  ار  یئانعم  هچ  مینادیمن  هک   ) دـشاب انغ )  ) ظفل نآ  زا  ملکتم  دارم  هیحاـن  زا  لاـمجا ،) نیا   ) هاوخ و 
یقالطا هکیلاحرد  هن ،) ای  دوشیم  ّتیصاخیب  رکسم و  ریغ  رمخ  لماش  ایآ  هک   ) دوشیم کش  رکسم  ریغ  رمخ  هب  تبسن  رمخ  لومش  رد 

ام مارح و  رمخلا  هک  تسا  ءاـملع  عاـمجا  هکلب  مارح ، رمخلا  هدوـمرفن : هـیآ  ینعی   ) میئاـمن لـمع  نآ  هـب  هـک  درادـن  دوـجو  اـجنیا  رد  مـه 
لماش مارح  نیا  هک  مینادیمن 
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نآ هب  کش  ماگنه  رد  ات  درادـن  دوجو  هفیرـش  هیآ  رد  یقالطا  اذـل  تسا و  رکـسم  رمخ  يانعمهب  اـهنت  اـی  دوشیم و  رکـسم  ریغ  رکـسم و 

نیدـهتجم میتفگ  هک   ) تسا لوا  هلئـسم  رد  مکح  نامه  ملکتم ،) دارم  هیحان  زا  ظـفل  لاـمجا   ) روص نیا  همه  رد  مکح  و  مینک .) کـسمت 
. دنايراج زین  اجنیا  رد  هلئسم ،) نآ  رد   ) نیفرط بناج  زا  هدش  رکذ  ّهلدا  و  یطایتحا ) اهیرابخا  دنتسه و  یتئارب 

لمجم عوضوم  ینعی   ) رکـسم ریغ  رمخ  برـش  ءاـنغ و  لـثم  دـشاب  مکح  ّقلعتم  رد  هک  یتروص  رد  لاـمجا ، هک  دوـشیم  مّهوـت  اـسبهچ  و 
مهوتم هک  ارچ   ) تسا يدـساف  لوـق  نیا  هک  تسا ،) هیعوـضوم  ههبـش  ینعی   ) تسا مکح  قـیرط  رد  هک  تسا  ياههبـش  رد  لـخاد  دـشاب ،)

(. تسا هیمکح  ههبش  هیعوضوم و  ههبش  كالم  هب  لهاج 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هیمکح  هیعوضوم و  ههبش  صیخشت  رد  رایعم  * 
. تسا هّیمکح  ههبش  امش ، ههبش  دشاب  صن  نادقف  ای  نیصن و  ضراعت  صن ، لامجا  امش  ههبش  أشنم  رگا  - 1

. تسا هّیعوضوم  امش  ههبش  دشاب ، هیجراخ  تاعوضوم  روما و  رد  هابتشا  امش ، ههبش  أشنم  رگا  - 2
. تسا هیمکح  ههبش  امش  ههبش  دشاب ، سّدقم  عراش  تسد  رد  رما ، کی  هب  تبسن  امش  ههبش  عفر  رگا  و  - 3

. تسا هیعوضوم  ههبش  امش  ههبش  دشاب ، نیدهتجم  نف و  لها  تسد  رد  امش  ههبش  عفر  هچنانچ  و  - 4
. دینزب لاثم  تسیچ ؟ صن  لامجا  زا  روظنم  * 

لثم مکح  رظن  زا  ّصن  لاـمجا  عوضوم  ینعی  مکح  قـّلعتم  رظن  زا  یهاـگ  دراد و  ماـهبا  لاـمجا و  مکح  رظن  زا  ّصن  یهاـگ  هک  تسا  نیا 
. نتتلا برشت  ال  دومرف : هکنیا 

. تمرح يارب  ای  هدش و  لامعتسا  تهارک  يارب  برشت  نیا ال  هک  مینادیمن  ام  لاح 
؟ دوشیم لصاح  ام  نهذ  رد  برشت  هیحان ال  زا  لامجا  نیا  ارچ  * 

(: برشت ال   ) یهن هغیص  اریز 
تمرح يارب  مه  دوش  لامعتـسا  هنیرق  نودـب  رگا  هجیتن  رد  هک  دریگیم  رارق  هظحـالم  دروم  تسا  یظفل  كرتشم  هک  تهج  نیا  زا  اـی  - 1

. تسا لمجم  هجیتن  رد  تهارک ، يارب  مه  هدش  عضو 
تمرح زا  معا  تسا  هدـش  عضو  كرت  بلط  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  هاگن  نآ  هب  تسا  يونعم  كرتشم  هکنیا  ظاحل  هب  اـی  و  - 2

. تسا لمجم  زاب  سپ  تهارک ، ای 
؟ دینک نییبت  لاثم  اب  زین  ار  مکح  ّقلعتم  رظن  زا  صن ) ای   ) باطخلا لامجا  * 

، درادن لامجا  مکح  رظن  زا  باطخ  نیا  سپ  تسا  مارح  انغ  ینعی  ءانغلا : مرحی  هدومرف : عراش  لثملایف 
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ای تسا  برطم  توص  اـنغ ، زا  روـظنم  مینادیمن  اـم  هک  ارچ  دراد . لاـمجا  اـنغ  ینعی : قـلعتم  هیحاـن  زا  نکل  دراد ، تحارـص  تمرح  هکلب 
. ود ره  عّجرم  برطم  توص  ای  عّجرم و  توص 

؟ دینک نییبت  ار  نآ  لاثم  رکذ  اب  تسیچ ؟ هب  فّلکم  رد  کش  زا  دارم  * 
. دنیوگ هب  فّلکم  رد  کش  ار  نیا  ینادیمن  ار  فیلکت  ّقلعتم  نکل  ینادیم ، ار  فیلکت  امش  یتقو 

مارح فرظ  ود  زا  یکی  ینادیم  الثم  ای  و  رهظ . ای  تسا  هعمج  ینادیمن  نکل  تسا  بجاو  يزاـمن  هعمج  رهظ  رد  هک  ینادیم  لـثملا  یف 
ینادیمن نکل  تسا ، مارح  عّجرم  برطم و  توص  ود  زا  کی  ینادیم  الثم  اـی  و  هرامش 2 . ای  تسا  هرامش 1  فرظ  ینادیمن  نکل  تسا 
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. تسا هب  فّلکم  رد  کش  نیا  تسا  کی  مادک 
؟ تسا فیلکت  رد  کش  تسا  هتفگ  هیف  نحن  ام  رد  ارچ  سپ  * 

. تسا نآرب  داز  ام  رد  امش  کش  تسا و  عّجرم  برطم  توص  ندوب  مارح  هب  امش  یلامجا  ملع  نآ  يراد و  نّقیتم  ردق  اجنیا  رد  اریز 
؟ تسیچ خلا ) نیب ...  لعفلا  مکح  نارود  ناک  اذا  ام   ) ترابع زا  دارم  * 

أـشنم و  تهارک ) هحابا و  بابحتـسا ، زا  معا   ) بوجو ریغ  تسا و  تمرح  ناـیم  رما  نارود  یهاـگ  هکنیا : رب  ینبم  تسا  ثحب  ناونع  نییبت 
. صن نادقف  هن  تسا و  صن  لامجا  مه  ياههبش  نینچ 

أـشنم هک  تسا  هّیمیرحت  هیمکح  ههبـش  نیمه  هّیمیرحت . هیودب  ههبـش  ینعی  لوا  بلطم  هناگراهچ  لئاسم  زا  هلئـسم  نیمود  رگید  ترابع  هب 
. تسا صن  ندوب  ددرم  لامجا و  نآ 

؟ تسیچ خلا ) مکحلا ...  یلع  ّلادلا  ظفللا  نوکی  ناب  اما   ) ترابع زا  دارم  * 
: صن لامجا  هک  تسا  نیا 

.* ِلِطاْبلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  ال  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  لثملا  یف  دراد  یعرش  مکح  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  هیحان  زا  یهاگ 
لامجا قالطا  تروص  رد  یظفل  كرتشم  تهارک و  تمرح و  ناـیم  تسا  یظفل  كرتشم  لـعفت ) ـال   ) هک دـشاب  نیا  اـم  ياـنبم  رگا  لاـح 

زین تهارک  رد  ازاجم  نوچ  یلو  دراد  میرحت  رد  روهظ  یهن  هغیـص  هک  دـشاب  نیا  اـم  ياـنبم  رگا  تسا و  لـمجم  زین  اولطبت  ـال  سپ  دراد ،
نایم رما  نارود  رد  اذـل  تسا و  يواسم  زاجم  تقیقح و  قالطالا  دـنع  تسا و  هدـش  روهـشم  زاـجم  هک  اـجنآ  اـت  هتـشاد  ناوارف  لامعتـسا 

یظفل هیحان  زا  لامجا  زین  یهاگ  تسا . لمجم  اولطبت  زین ال  اجنیا  رد  تسا ، دارم  کیمادـک  هک  دوشیم  هبتـشم  ام  رب  رما  زاـجم  تقیقح و 
. دراد عوضوم )  ) مکح قلعتم  رب  تلالد  هک  تسا 

؟ تسیچ خلا ) هعضو ...  یف  لامجالا  ناک  ءاوس   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
مرتحم عراش  هک  ءانغ  يانعم )  ) لثم دشاب  هل  عوضوم  يانعم  هیحان  زا  ظفل  لامجا  نیا  هاوخ  هک  تسا  نیا 

58 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
برطم و مه  هک  تسا  یتوص  اـی  تسا و  عّجرم  توص  تسا ، برطم  توص  ءاـنغ ، زا  روظنم  هک  مینادیمن  اـم  نکل  مارح ، ءاـنغلا  دوـمرف :

لمتحم كوکـشم و  رگید  مسق  ود  رد  نکل  تسا ، عجرم  برطم  توص  روکذـم  دراوم  رد  نّقیتـم  ردـق  هچرگا  لاـح  عّـجرم . مه  تسا و 
. تسا ۀمرحلا 

ملکتم دوصقم  دارم و  نکل  مینادیم  ار  هل  عوضوم  ياـنعم  اـم  هک  وحن  نیدـب  دـشاب  نآ  زا  ملکتم  دارم  هیحاـن  زا  ظـفل  لاـمجا  نیا  هاوخ  و 
. رکسم ریغ  رمخ  رب  مه  تسا  قداص  رکسم  رمخ  رب  مه  يوغل  رظن  زا  هک  رمخ ، ظفل  لثم  تسا  لمجم 

رمخ هک  دوب  هدـش  مئاق  نیا  رب  عامجا ) ینعی   ) یّبل لیلد  هکلب  دـشابن ، تسد  رد  دـشاب  هتـشاد  قـالطا  هک  یظفل  یلیلد  اـجنیا  رد  رگا  لاـح 
. رمخ قلطم  ای  تسا و  عراش  رظن  دروم  رکسم  رمخ  صوصخ  دیمهف  ناوتیمن  هک  ارچ  درک ؟ دیاب  هچ  تسا  مارح 

. تسا هبتشم  هلئسم  رکسم  ریغ  رمخ  رد  نکل  تسا ، رکسم  رمخ  نّقیتم  ردق  زین  اجنیا  رد 
؟ تسیچ امک )...  هلک  کلذ  یف  مکحلا  و   ) زا دارم  تشذگ  هک  یتامّدقم  هب  هجوت  اب  * 

: رگید ترابع  هب  تسا  صن  نادقف  هلئسم  رد  مکح  نامه  صن  لامجا  هلئسم  رد  مکح  هک  تسا  نیا 
هک دناهدومرف  هئارا  ار  ياّهلدا  نامه  هلئسم  نیا  رد  کیره  هدش و  یطایتحا  اهیرابخا  یتئارب و  زین  صن  لامجا  هلئـسم  رد  یلوصا  تارـضح 

. دندومن هماقا  صن  نادقف  هلئسم  رد 
. تسا تئارب  هب  لئاق  زین  صن  لامجا  هلئسم  رد  خیش  نیاربانب :

؟ تسیچ مکحلا )...  قلعتم  یف  ناک  اذا  لامجالا  ّنا  مهوتی : اّمبر   ) زا دارم  سپ  * 
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: هکنیا رب  ینبم  تسا  رادنپ  کی  نایب 
انغ لثم  مّلکتم ) دارم  ای  دشاب و  هل  عوضوم  يانعم  رد  ههبـش  هکنیا  زا  معا   ) دراد مکحلا  عوضوم  رب  تلالد  هک  دـشاب  یظفل  رد  لامجا  رگا 

. طایتحا هن  تسا و  تئارب  ياج  عامجالاب  تسا و  هیعوضوم  عوضوم ، ود  ره  رد  ههبش  رکسم  ریغ  رمخ  ای  و 
؟ تسیچ مکحلا )...  قیرط  یف  ۀهبشلا  یف  الخاد  کلذ  ناک   ) زا دارم  سپ  * 

. مکح دوخ  رد  هن  تسا  مکحلا  عوضوم  رد  ام  کش  اریز  مکح ، دوخ  هن  تسا ، مکح  قیرط  رد  ههبش  روبزم  ههبش  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ دساف ) وه  و   ) ترابع زا  خیش  روظنم  * 

: دش هتفگ  اقباس  هک  ارچ  تسا  تسردان  اجیب و  مّهوت  کی  قوف  بلطم  هک  تسا  نیا 
ام و  ّیلک ، عوضوم  رد  هاوخ  دـشاب و  یلک  مکح  سفن  رد  ههبـش  هاوخ  تسا  عراـش  تسدـب  نآ  عفر  هک  تسا  ياههبـش  هیمکح  ههبـش  - 1

. دومن تناعتسا  سّدقم  عراش  زا  دیاب  ههبش  عفر  رد  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن 
59 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیمن لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  تسا و  نآ  هب  طوبرم  یئزج  مکح  ای  یجراخ و  عوضوم  رد  ههبش  زین  هیعوضوم  ههبش  - 2
هب فّلکم  رد  کش  هن  هکنیا  ای  و  تسا ؟ فیلکت  رد  کـش  اـم  کـش  دـشاب ، لـمجم  مکح  ّقلعتم  رگا  دـمآ  نتم  رد  هکناـنچ  اـعقاو  اـیآ  * 

؟ تسا
: تسا هدومرف  لثملا  یف  فیلکت . رد  کش  هن  تسا و  هب  فّلکم  رد  کش 

ینعی تسا  لمجم  یطـسو ) ةالـص  ینعی   ) مکح ّقلعتم  نکل  تسا  صخـشم  مکح  اجنیا  رد  یطْـسُْولا .) ِةـالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاـح  )
. رهظ ای  تسا  هعمج  زامن  یطسو ، ةالص  هک  منادیمن 

؟ تسا تئارب  نایرج  ياج  اجنیا  دومرف  خیش  هکنانچ  ایآ  * 
. تسا طایتحالا  ۀلاصا  ياج  تسا  هب  فّلکم  رد  کش  اجنیا  رد  ام  کش  هک  اجنآ  زا  ریخ ،

؟ تسا تئارب  نایرج  ياج  دومرف  اعدا  خیش  هکنانچ  ایآ  دوشیم  هچ  انغلا  مرحی  رد  فیلکت  سپ  * 
شدازام نآ  تسا و  مارح  یتوص  نینچ  تسین  ههبش  رگید  هک  تسا  مارح  اعطق  هک  عّجرم  برطم  توص  لثم  میشاب  هتشاد  نّقیتم  ردق  رگا 

، کـش نیا  دـشاب . عّجرم  توص  برطم و  توص  رد  اـم  دـیدرت  رگا  درک و  طاـیتحا  دـیاب  تسا و  فیلکت  رد  کـش  تسا ، كوکـشم  هک 
. درادن نّقیتم ) ردق  ای   ) تباث مسق  نوچ  تسا  طایتحا  نایرج  ياج  اذل  تسا و  هب  فلکم  رد  کش 

لثم دینک . بانتجا  فرطود  ره  زا  دـیاب  اذـل  تسا و  مارح  کیمادـک  ینادیمن  نکل  تسا  مارح  توص  ود  زا  یکی  ینادیم  الامجا  ینعی 
. تسا مارح  کیمادک  هک  فرظ  ود  نایم  دیدرت 

60 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

امهدحأل احّجرم  نوکی  ام  توبث  مدع  نیّصنلا و  ضراعت  ۀهج  نم  بوجولا  ریغ  ۀمرحلا و  نیب  لعفلا  مکح  رودی  نأ  ۀثلاثلا  ۀلأسملا 
یف درو  ام  ضعب  و  اهلاح ، تفرع  یّتلا  ةروکذملا  هوجولا  نم  مّدقت : ام  ادع  هیلع  لیلدـلا  مدـعل  طایتحالا ، بوجو  مدـع  اضیأ  هیف  يوقألا  و 

: مالّسلا هیلع  رفعج  یبأ  انالوم  نع  ةرارز  یلإ  هّللا  همحر  ۀمالعلا  ۀعوفرم  نم  یلآللا :» یلاوع   » یف ام  لثم  نیّصنلا ، ضراعت  صوصخ 
و کباحـصأ ، نیب  رهتـشا  امب  ذخ  ةرارز ، ای  لاقف : ذخآ ؟ امهّیأبف  ناضراعتملا  ناثیدحلا  وأ  ناربخلا  مکنع  یتأی  كادف ، تلعج  تلق : لاق : »

یف امهقثوأ  كدـنع و  امهلدـعأ  هلوقی  امب  ذـخ  لاقف : مکنع . ناروثأم  ناّیورم  ناروهـشم  اـعم  اـمّهنإ  يدّیـس ، اـی  تلقف : رداـنلا . ّذاـشلا  عد 
. يدنع ناّقثوم  ناّیضرم  نالدع  اعم  امّهنإ  تلقف : کسفن .

: تلق مهفلاخ . امیف  ّقحلا  نإف  مهفلاخ ، امب  ذخ  هکرتاف و  ۀّماعلا  بهذم  امهنم  قفاو  ام  رظنا  لاقف :
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. طایتحالا فلاخ  ام  كرتا  و  کنیدل ، ۀطئاحلا  هیف  امب  ذخف  لاق : عنصن ؟ فیکف  نیفلاخم ، وأ  مهل  نیقفاوم  اناک  اّمبر 
؟ عنصأ فیکف  نافلاخم ، وأ  طایتحالل  ناقفاوم  اعم  امّهنإ  تلقف :

[23 «.] ثیدحلا رخآلا ...  عدت  هب و  ذخأتف  امهدحأ  ّریختف  نذإ  لاق :
یلاوعلا و باتک  یف  اهیف و  قئادـحلا  بحاص  نعط  دـق  و  دنـسلا ، ۀفیعـض  اـّهنأ  اـّلإ  رییختلا ، راـبخأ  نم  ّصخأ  تناـک  نإ  ۀـیاورلا و  هذـه  و 

: لاقف هبحاص ،
هبحاص ۀبـسن  نم  روکذملا : باتکلا  هیلع  ام  و  لاسرإلا ، نم  اهیلع  یه  ام  عم  یلاوعلا ، باتک  ریغ  یف  اهیلع  فقن  مل  ةروکذملا  ۀـیاورلا  نإ  »

[24 «] روکذملا باتکلا  ظحال  نم  یلع  یفخی  امک ال  اهمیقسب ، اهحیحص  اهنیمسب و  اهّثغ  طلخ  و  لامهإلا ، رابخألا و  لقن  یف  لهاستلا  یلإ 
. یهتنا

، لصألا یلإ  عوجرلا  طقاستلا و  وأ  فقولا ، مکحلا  نوک  وأ  هقفاوی ، امل  احّجرم  ةءاربلا  لصأ  نوک  یفف  طاـیتحالا ، بوجوب  لـقن  مل  اذإ  ّمث 
. ملاعلا هّللا  و  طایتحالا ، بوجو  یفن  انه  دوصقملا  نإف  اهرکذ ، ّلحم  انه  سیل  هوجو  امئاد ، وأ  رمألا  لوأ  یف  نیربخلا  نیب  رییختلا  وأ 

61 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

صن ود  ضراعت  تهج  زا  هیمکح  ههبش  موس : هلئسم 

هراشا

زا یکی  يارب  يزایتما  هجو  دوبن  نیّـصن و  ضراعت  لیلد  هب  هحابا  الثم  بوجو ، ریغ  تمرح و  نایم  دـشاب  رئاد  رما  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  و 
. يرگید هب  تبسن  ود  نآ 

تسا نیصن  ضراعت  نآ  أشنم  هک  ياهیمکح  ههبش  هب  عجار  خیش  رظن 

هراشا

رب هدننکتلالد   ) ّهلدا هوجو و  نامه  زج  هب  درادـن  دوجو  نآرب  یلیلد  هک  ارچ  تسین ، بجاو  طایتحا  زین  موس ) هلئـسم   ) نیا رد  رتيوق  لوق 
امهنم قفاو  اـم  ذـخ  هک   ) هدـش دراو  نیّـصن  ضراـعت  صوصخ  رد  هک  یثیدـح  يدـیمهف و  ار  اـهنآ  تیعقوـم  وـت  تشذـگ و  هک  طاـیتحا )

: تفگ هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ام  يالوم  زا  هرارز  زا  لقن  هب  همالع و  زا  یلاوع  باتک  رد  هک  یثیدح  لثم  طایتحالا )
سپ مینک ؟ لمع  ذـخا و  ود  نآ  زا  کیمادـک  هب  دـسریم ، ام ) هب   ) امـش هیحان  زا  ضراـعتم  ثیدـح  ود  اـی  ربخ و  ود  موش  تیادـف  متفگ :
تسا ردان  بایمک و  هکنآ  امن و  لمع  ذخا و  تسا  رتروهـشم  تاهعیـش )  ) ناتـسود نایم  هک  يربخ  ای  ثیدح و  نآ  هب  هرارز ! يا  دندومرف 

. نک كرت 
. دناهدیسر امش  بناج  زا  روهشم و  ثیدح  ود  ره  نم ، ياقآ  يا  متفگ : سپ 

. تسا قثوا  ای  لدعا و  وت  دزن  نآ  يوار  هک  نک  لمع  یثیدح  نآ  هب  دومرف : سپ 
. دناتیاضر دروم  قوثو و  دروم  لداع ، نم  دزن  يوار )  ) ود ره  متفگ : سپ 

. نک كرت  ار  نآ  تسا ، هماع  لها  تارظن  اب  قفاوم  ثیدح  ود  زا  کیمادک  نیبب  دندومرف : سپ 
؟ منک لمع  هنوگچ  سپ  تساهنآ  اب  فلاخم  ثیدح  ود  ره  ای  قفاوم و  ثیدح  ود  ره  اسبهچ  متفگ :

. امن كرت  تسا  طایتحا  فلاخم  هک  ار  هچنآ  نک و  لمع  تسا  طایتحا  قباطم  هکنآ  هب  دندومرف :
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یکی  ) دـناطایتحا فلاـخم  ود  ره  اـی  و  تمرح ) دـیوگیم : يرگید  بوجو و  دـیوگیم : یکی   ) دـناطایتحا قـفاوم  ود  ره  رگا  متفگ : سپ 
؟ منک لمع  هنوگچ  تهارک ) دیوگیم : يرگید  بابحتسا  دیوگیم :

. نک كرت  ار  يرگید  امن و  لمع  نآ  هب  هدرک  رایتخا  ار  یکی  تروص ) نیا  رد  : ) دندومرف

روبزم ثیدح  نوماریپ  خیش  بانج  رظن 

بحاـص تسا و  دنـسلا  فیعـض  نکل  تسا ) رتشیب  شحوجرم  و   ) تسا رییخت  باـب ) زا   ) ثیداـحا زا  رتدـّیقم )  ) ّصخا هچرگا  تیاور  نیا 
: دیوگیم تسا و  هدومن  دراو  نعط  نآ  بحاص  هب  یلاوع و  باتک  هب  ثیدح و  نیا  هب  قئادح ،

62 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
شزرامک نایم  رابخا ، لقن  رد  دارفا ) نوماریپ   ) لهاست یهاتوک و  ندوب و  لسرم  رب  هوالع  ماهدـیدن  یلاوع  باتک  رد  زج  ار  روبزم  تیاور 

ضراعت رد   ) رگا سپس  دنامیمن  هدیـشوپ  باتک  نیا  هدننکیـسررب  هدننیب و  رب  هکنانچ  تسا ، هدومن  طلخ  تسردان  تسرد و  شزرارپ ، و 
و مرحی ) ثیدح ال  لثملا  یف   ) تسا نآ  قفاوم  هک  دشاب  یثیدح  ره  حّجرم  تئارب  لصا  هکنیا  رد  میدشن ، طایتحا  بوجو  هب  لئاق  نیـصن )
(، میراذگب رانک  ار  ثیدح  ود  ره  هک  انعم  نیدب   ) طقاست ای  هن ) ای  تسا  تّجح  هک  میئوگن   ) دشاب فقوت  نیربخ ) دروم  رد   ) مکح هکنیا  ای 

هکنیا ای  و  میهدـن ) شرییغت  هدرک و  لمع  نآ  قبط  رمع  رخآ  ات  و   ) رما لّوا  رد  مینک  رایتخا  ار  ربخ  ود  زا  یکی  ای  میئاـمن  عوجر  لـصا  هب  و 
دوصقم اجنیا  رد  هچنآ  سپ  تسین ، اجنیا  رد  اهنآ  رکذ  لـحم  هک  تسا  یهوجو  مینک ) راـیتخا  ار  یکی  یناـمز  ره  هک  ینعی   ) دـشاب یمئاد 

. تسا طایتحا  بوجو  یفن  تسا 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ۀمرحلا )...  نیب  لعفلا  مکح  رودی  نا   ) رد بلطم  لصاح  * 
هحاـبا و رب  يرگید  هعقاو و  نآ  تمرح  رب  تلـالد  لـیلد  کـی  هک  يوحن  هب  دوـش  دراو  ضراـعتم  لـیلد  ود  ياهعقاو  رد  رگا  هک  تسا  نیا 
مارح و تایناخد  لامعتـسا  دیوگیم : یثیدح  لثملا  یف  تسا . صن  ود  ضراعت  نآ  أشنم  هّیمیرحت و  هیمکح  ههبـش  دننک  تلالد  نآ  زاوج 

. دنادیم زیاج  حابم و  ار  یلامعتسا  نینچ  رگید  یثیدح 
؟ تسین نکمم  نیضراعتم  نایم  عمج  روکذم  ضرف  رد  ایآ  * 

لیلد ود  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسین و  نکمم  یهاگ  دنشاب و  صاخ  ماع و  لیلد  ود  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  نکمم  یهاگ 
. دنشاب نینیابتم 

؟ تسا دروم  نیمادک  زا  هیف  نحن  ام  * 
. دنتسه نینیابتم  نیلیلد  هک  تسا  یضرف 

؟ درک دیاب  هچ  دنراد  تلالد  ياهعقاو  رب  نینیابتم  نیلیلد  هک  روبزم  ضرف  رد  * 
ای تلالد و  ای  دنـس  تهج  زا  لیلد  ود  زا  یکی  رگا  هک  اـنعم  نیدـب  تخادرپ  رگید  لـیلد  رب  لـیلد  کـی  تاـحّجرم  یـسررب  هب  دـیاب  ادـتبا 

. میرادیمرب هار  رس  زا  ار  ههبش  هدومن و  حجار  هب  ذخا  تشاد ، ناحجر  يرگید  رب  هّیجراخ  تاحّجرم 
؟ درک دیاب  هچ  دنشاب  نیئفاکتم  تاهج  مامت  زا  نیضراعتم  روبزم  ضرف  رد  رگا  * 

مه هب  تبـسن  يزایتما  هجو  هک  تسا  یّـصن  ود  ضراـعت  أـشنم  هک  ياهّیمیرحت  هیمکح  تاهبـش  رد  اـیآ  هک  تساـجنیمه  رد  مـالکلا  اـمنا 
؟ تسا بجاو  طایتحا  ای  مینک  يراج  تئارب  دنرادن 

: تفگ دیاب 
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63 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ّهلدا  نامه  زین  نیفرط  ّهلدا  دراد و  نایرج  زین  اجنیا  رد  دوب  حرطم  صن  نادقف  صن و  لامجا  باب  رد  هک  ياهیرظن  ود  نامه 

؟ تسیچ طایتحالا )...  بوجو  مدع  اضیا  هیف  يوق  الا  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
میرادن طایتحا  بوجو  رب  یلیلد  هک  ارچ  دوش ، يراج  تئارب  لصا  دیاب  هدوبن و  بجاو  طایتحا  زین  اجنیا  رد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیش  نایب 

: لیلد هتسد  ود  رگم 
. یتسناد ار  اهنآ  ّدر  لوبق و  مدع  یسررب و  هک  درکیم  تاهبش  مامت  رد  طایتحا  بوجو  رب  تلالد  مومع  وحن  هب  هک  ياهماع  ّهلدا  - 1

رد روهمج  یبا  نبا  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  هعوفرم  لثم  دش  دراو  نیـضراعتم  صوصخ  رد  هک  یـصاخ  ّهلدا  زا  یخرب  - 2
«. یلائللا یلاوع   » باتک

؟ تسا هدش  عقاو  هدافتسا  دروم  طایتحا  بوجو  رد  عوفرم  نیا  زا  زارف  مادک  * 
. طایتحالا فلاخ  ام  كرتا  کنیدل و  ۀطئاحلا  هیف  امب  ذخ  هکنیا : رب  ینبم  تسا  زارف  نیمراهچ 

هکنآ ذـخا و  دـنکیم ، تمرح  هب  مکح  تسا و  طاـیتحا  قباـطم  ذـخا  ار  نآ  دـیاب  ضراـعتم  لـیلد  ود  ناـیم  زا  بلطم  نیا  مکح  هب  هتکن :
. تساهيرابخا بولطم  نامه  نیا  دوشیم و  اهر  تسا  طایتحا  فلاخم 

؟ تسیچ روکذم  لیلد  زا  خیش  بانج  خساپ  * 
دنـسلا فیعـض  ثیدح  نیا  هک  مینک  هچ  نکل  درک  صخا  هب  ذخا  دـیاب  تسا و  رییخت  رابخا  زا  ّصخا  روبزم  هعوفرم  هچرگا  هک  تسا  نیا 

. تسا هتخادنا  شزرا  زا  ار  ثیدح  عطق و  ثیدح  دنس  هرارز  ات  همالع  زا  اریز  تسا 
؟ تسا صوصخ  مومع و  رییخت  رابخا  اب  هعوفرم  هطبار  دومرف  خیش  ارچ  * 

: دناهتسد ود  رب  رییخت  رابخا  اریز 
. دناهعوفرم زا  معا  اهنیا  هک  دناهدومن  نیضراعتملا  نیب  رییخت  هب  مکح  تاحّجرم  نودب  لوا و  نامه  زا  یخرب  - 1

: سپ دناهعوفرم . زا  معا  زین  اهنیا  هک  رخآلا  عدـت  امهدـحأ و  ّریختف  نذا  دـناهدومرف : قلطم  روطب  تاحجرم و  زا  ياهراپ  رکذ  اب  یخرب  - 2
. ماعلا یلع  صاخلا  مدقیف  تسا ، رییخت  رابخا  زا  ّصخا  هعوفرم 

؟ تسیچ یف )...  اهیف و  قئادحلا  بحاص  نعط  دق  و   ) زا روظنم  * 
فیعـض و ثیداحا  لقن  لیلد  هب  باتک  نیا  دوخ  هک  هدرک  لقن  یلائللا  یلاوع  باتک  رد  روهمج  یبا  نبا  اهنت  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا 

. تسا هدوب  املع  هلمح  نعط و  دروم  لمهم  ای  حیحص و 
؟ تسیچ خلا ) طایتحالا ...  بوجوب  لقن  مل  ذا  ّمث   ) زا دارم 

. تسا طایتحا  قفاوم  هک  دومن  یثیدح  هب  ذخا  دش و  لئاق  طایتحا  بوجو  هب  ناوتیمن  نیضراعتم  رد  هک  تسا  نیا 
64 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خلا ) امل ...  احّجرم  ةءاربلا  لصا  نوک  یفف   ) زا دارم  سپ  * 
: میدش تئارب  هب  لئاق  ام  تشادن و  دوجو  طایتحالا  ۀلاصا  رب  یلیلد  یتقو  هک  تسا  نیا 

؟ میهدیم رارق  حیجرت  دروم  تسا  تئارب  لصا  اب  قفاوم  هک  ار  یلیلد  هداد و  رارق  ضراعتم  ود  زا  یکی  حّجرم  ار  تئارب  لصا  ایآ  - 1
هب ةریحلا  دنع  ندوب  حّجرم  ناونع  هب  سپـس  میوشیم و  طقاست  هب  لئاق  ای  و  مینکیمن ) کیچیه  هب  ذـخا  و   ) هدرک فقوت  هب  مکح  ای  و  - 2

؟ میوریم تئارب  لصا  غارس 
؟ ار فلاخم  ای  دینک و  ذخا  ار  طایتحا  قفاوم  هک  دیریخم  نیضراعتم  رد  میئوگیم : هدرک  رییخت  هب  مکح  هکنیا  ای  و  - 3

؟ تسیچ امئاد )...  وا  رمالا  لّوا  یف   ) زا روظنم  * 
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ۀمایقلا موی  یلا  يدعب  عقاو  رد  نکل  تسا و  ّریخم  فلکم  هعقاو  نیلوا  رد  هک  انعم  نیدـب  تسا  یئادـتبا  رییخت  رییخت ، نیا  ایآ  هک  تسا  نیا 
؟ دیامن لمع  ثیدح  نامه  هب  دیاب 

ار طایتحا  فلاخم  ثیدح  هک  تسا  ّریخم  دراد و  لالقتـسا  فّلکم  ياهعقاو  ره  رد  هک  انعم  نیدب  تسا . يرارمتـسا  رییخت  رییخت ، نیا  ای  و 
. ار نآ  قفاوم  ای  دنک  ذخا 

؟ تسیچ طایتحالا )...  بوجو  یفن  انه  دوصقملا   ) رد بلطم  لصاح  * 
. دیدرگ تباث  هک  تسا  طایتحا  بوجو  یفن  اجنیا  رد  ام  دارم  هک  تسا  نیا 

65 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

بسن و  [، 25] فلاخملا یلع  لصألل  قفاوملا  ربخلا  میدـقت  یف  فـالخلا  حـیجارتلا  باـب  یف  اونونع  نییلوصـألا  نأ  وه : و  ءیـش ، اـنه  یقب 
ۀلأسم اـضیأ  اونونع  و  [. 28] ۀمالعلا مهنم  [، 27] مهروهمج یلإ  لـب  [ 26] نییلوصألا رثکأ  یلإ  لقانلاب - یّمـسملا  وه  و  فلاـخملا - میدـقت 

لب [، 30] روهـشملا یلإ  حیبملا  یلع  رظاحلا  میدـقت  بسن  و  [، 29] هیف فالخلا  رظحلا و  یلع  ّلادلا  یلع  ۀـحابإلا  یلع  ّلادـلا  ربخلا  میدـقت 
. ۀیناثلا یف  قافولا  یفانی  یلوألا  ۀلأسملا  یف  فالخلا  و  [. 31] کلذ یف  فالخلا  مدع  مهضعب  نع  ّیکحملا  نم  رهظی 

لـصألا یلإ  عوجرلا  وأ  رییختلا  لب  لصألل ، فلاخملا  میدـقت  مدـع  یلع  انئاملع  لمع  نم  دـهاشی : امل  فلاخم  امهیف  رثکألا  لوق  نأ  اـمک 
نیتلأسملا یف  انباحـصأ  نم  ۀعامج  باهذ  یلإ  افاضم  ۀمالعلا ، یّتح  نیدهتجملا  دنع  ةءاربلا  نییرابخألا و  دنع  طایتحالا  بوجو  وه  يذـّلا 

[. 32] رییختلا یلإ 
ضراعت ۀلأسم  قرافیف  ۀحابإلا ، ۀـلاصأ  بوجولا ال  نم  ةءاربلا  ۀـلاصأ  رّرقملا  لقانلا و  ۀـلأسم  یف  لصألا  نم  مهدارم  نإ  لاقی : نأ  نکمی  و 

. رظاحلا حیبملا و 
. نیتلأسملا قرافیف  امه ، ثیح  نم  نیربخلا  یلولدم  سفن  یضتقمل  ال  ةدراولا ، رابخألا  لجأل  طایتحالا  وأ  رییختلاب  انباحصأ  مکح  نإ  و 

. لّمأت ظحالف و  مهّتلدأ ، یضتقم  هابأی  دق  هجولا  اذه  نکل 
: همجرت

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  هدنامیقاب و  هلئسم  کی  نایب 

: دناهدرک ناونع  نیربخ ) ضراعت  رد   ) حیجارت لداعت و  باب  رد  نییلوصا  تارضح  - 1

هراشا

66 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قافتا هکلب  رثکا و  هب  دوشیم  هدیمان  لقان  هک  فلاخم  میدقت  نیا  هدش  هداد  تبسن  لصا و  فلاخم  ربخ  رب  ار  لصا  قفاوم  ربخ  ندوب  مدقم 

. همالع هلمج  زا  اهنآ 
نآ رد  نیدهتجم )  ) فالتخا رظح و  رب  لاد  ربخ  رب  ار  هحابا  رب  هدننکتلالد  ربخ  میدقت  هلئسم  حیجارت ،) لداعت و  هلئـسم  نیا  رد   ) زین و  - 2
مدع دوشیم  هدهاشم  یخرب  بناج  زا  هچنآ  زا  هکلب  روهـشم ، هب  حیبم  رب  رظاح  نتـشاد  مدقم  نیا  هدش  هداد  تبـسن  دـناهدومن و  ناونع  ار 

. تسا رظاح ) حیبم و   ) هلئسم نیا  رد  فالتخا 

روکذم هلئسم  ود  رب  خیش  تالاکشا 

هراشا
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يارب ناونع  ود  ره  هک  ارچ   ) تسا رظاح ) حیبم و   ) مود هلئـسم  رد  قافتا  اب  راگزاسان )  ) یفانم و لقان ) رّرقم و   ) لّوا هلئـسم  رد  فالتخا  - 1
(. دوش نآ  رد  مکح  رییغت  ّتلع  دناوتیمن  هلئسم  کی  رد  ناونع  رییغت  دناهلئسم و  کی 

دوشیم هدـهاشم  هقف  رد  ام  ءاملع  لمع  زا  هچنآ  اب  تسا  فلاخم  رظاـح ) اـی  تسا  مدـقم  لـقان  هک   ) هلئـسم نیا  رد  نییلوصا  رثکا  لوق  - 2
بوجو نامه  لصا ) و   ) دنالصا هب  عوجر  ای  رییخت و  هب  لئاق ) ياهدـع   ) هکلب ررقم .) لقان و  ینعی :  ) لصا اب  فلاخم  میدـقت  مدـع  رب  ینبم 
تئارب هب  لئاق  هلئـسم  نیا  رد  تسنادیم ، مدقم  ار  رظاح  لقان و  هک   ) همالع یتح  تسا  نیدهتجملا  دـنع  تئارب  نییرابخالا و  دـنع  طایتحا 

(. تسا
. دنارییخت هب  لئاق  رظاح ) حیبم و  هلئسم  رّرقم و  لقان و  هلئسم   ) هلئسم ود  نیا  رد  ام  باحصا  زا  یعمج  هکنیا  هب  افاضم  - 3

خیش طسوت  روبزم  تالاکشا  هیجوت 

نم ةءاربلا  ۀـلاصا  لصا ) قفاوم  ای  تسا  مدـقم  لصا  فلاخم  اـیآ  هک   ) ررقم لـقان و  هلئـسم  رد  لـصا  زا  ناـشدارم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
يدج یلاکـشا  نیا  و   ) دوشیم ادج  رظاح  حیبم و  هلئـسم  زا  رّرقم ) لقان و   ) هلئـسم هجیتن  رد  تمرح ، زا  هحابالا  ۀلاصا  هن  دشاب و  بوجولا 

(. تسین
ینعی  ) يوناـث لـصا  يور  نیدـهتجم  طـسوت   ) تئارب هب  اـی  و  اـهیرابخا ) طـسوت   ) طاـیتحا هب  اـی  و  هقف ) رد   ) رییخت هب  اـم  باحـصا  مکح  و 
لـصا فلاخم  ایآ  دـشیم  هتفگ   ) هک لوصا ) ملع  رد   ) ربخ ود  لولدـم  ياـضتقم  ساـسارب  هن  تسا و  همئا ) زا  هدیـسر  راـبخا  تاروتـسد و 

(. لصا قفاوم  ای  تسا و  مّدقم 
( هدشیسررب  ) ّهلدا ياضتقم  اب  زین  ام  هیجوت  نیا  اما  دنوشیم . ادج  مه  زا  يوناث ) لصا  هلئسم  اب  یلّوا  لصا  هلئسم   ) هلئسم ود  نیا  هجیتن  رد 

. درادن يراگزاس  تارضح 
67 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ دوشیم هتفگ  لقان  يربخ  هچ  هب  * 
: دیوگیم لقع  لثملا  یف  لقن  مکح  هب  دهدیم  لاقتنا  لقع  مکح  زا  ار  ام  هک  يربخ  هب 

. تسا مارح  نتت  برش  دیوگیم : دیآیم و  یّصن  لالح . کل  ءیش  لک 
؟ دوشیم هتفگ  رّرقم  يربخ  هچ  هب  * 

، تسین مارح  نتت  برش  دیوگیم : لقع  لثملا  یف  دشاب  سسؤم  دوخ  هکنیا  هن  تسا ، لقع  مکح  هدننکتیبثت  هدننکدیکأت و  هک  يربخ  هب 
لـصا اب  فلاخم  هک  يربخ  ره  رگید  تراـبع  هب  دـنکیم . تیبثت  ار  لـقع  مکح  تسین و  مارح  نتت  برـش  تسا  هتفگ  هک  دـسریم  یّـصن 

. دوشیم هدیمان  رّرقم  دشاب  لصا  اب  قباطم  هک  یّصن  ره  لقان و  دشاب 
؟ تسیچ حیجرتلا )...  باب  یف  اونونع  نییلوصالا  ّنا  وه  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: دناهتفگ حیجارت  لداعت و  باب  رد  نییلوصا  رثکا  هک  تسا  نیا 
هتـشاد بوجو  ای  تمرح و  رب  تلالد  هدوب و  لقع  مکح  اب  فلاخم  ینعی   ) لقان یکی  هکیلاـحرد  دـندرک  ضراـعت  مهاـب  ثیدـح  ود  رگا 

(. دننادیم زاوج  هحابا و  ار  ءایشا  رد  لصا  هک  دشاب  ياهیلقع  هدعاق  یلّوا و  لصا  اب  قباطم  ینعی   ) رّرقم يرگید  و  دشاب )
یفالتخا هلئـسم  هکنیا  ینعی  دناهتـشاد ، مّدقم  ار  رّرقم  ربخ  مه  یخرب  دنچره  دوشیم ، هتـشاد  مّدقم  دراد و  حـیجرت  رّرقم  ربخ  رب  لقان  ربخ 

. تسا
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؟ تسیچ ۀحابالا )...  یلع  لادلا  ربخلا  میدقت  ۀلأسم  اضیا  اونونع  و   ) زا دارم  سپ  * 
: دناهتفگ يرگید  ياج  رد  نییلوصا  تارضح  هک  تسا  نیا 

رظاح دوب ، تمرح ) رب  هدـننکتلالد   ) رظاح يرگید  و  هحابا ) رب  هدـننکتلالد   ) حـیبم ود  نآ  زا  یکی  دـندرک و  ضراـعت  ثیدـح  ود  رگا 
. تسین یفالتخا  اجنیا  رد  هک  انعم  نیدب  قافتالاب . حیبم  رب  تسا  مّدقم 

؟ تسیچ تشذگ  هک  یبلطم  ود  رد  هجوت  لباق  هتکن  * 
: دنیوگیم دننکیم  ناونع  ار  رّرقم  لقان و  هلئسم  تارضح  یتقو  ارچ  هک  تسا  نیا 

. دنرادیم مّدقم  ار  رظاح  عامجالاب  دوشیم  حرطم  رظاح  حیبم و  هلئسم  هک  یماگنه  نکل  فالخ و  هیف 
؟ تسیچ ثیدح  ندوب  رظاح  ای  حیبم و  زا  دارم  * 

هدـیمان حـیبم  دـنکیم ، نآ  هحابا  هب  مکح  زین  لقع  شنادـقف  اب  هک  يوحن  هب  دراد  لمع  کـی  هحاـبا  رب  تلـالد  هک  یثیدـح  هک  تسا  نیا 
. دوشیم

. دوشیم هدیمان  رظاح  دراد ، لمع  کی  تمرح  رظح و  رب  تلالد  هک  یثیدح  و 
68 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا رارقرب  روکذم  هلئسم  ود  نایم  یتبسن  هچ  * 
: هک انعم  نیدب  قلطم ، صوصخ  مومع و 

رد  ) دنک تمرح  رب  تلالد  ای  و  هیبوجو ) ههبش  رد   ) دنک بوجو  رب  تلالد  هکنیا  زا  تسا  معا  لقان  هک  ارچ  تسا ، قلطم  معا  لوا  هلئـسم  - 
(. هیمیرحت ههبش 

(. هیمیرحت ههبش  رد   ) دراد تمرح  رب  تلالد  طقف  رظاح  هک  ارچ  تسا ، قلطم  ّصخا  مود  هلئسم  و  - 
؟ تسیچ خلا ) یفانی ...  یلوالا  ۀلأسملا  یف  فالخلا  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  نییلوصا  تارضح  رب  تسا  خیش  لاکشا  داریا و  نیمود  نیلوا و 
دشاب فالتخا  تسا ،) لّوا  هلئسم  زا  ّصخا  هک   ) مه مود  هلئسم  رد  دیاب  سپ  دراد ، دوجو  فالتخا  تسا ) ماع  هک   ) لّوا هلئـسم  رد  رگا  - 1

. قافو هن  و 
؟ دنرادیم مّدقم  عامجالاب  ار  رظاح  مود ، هلئسم  رد  ناشیا  هک  دیهدیم  تبسن  نییلوصا  هب  هنوگچ  سپ 

ثیدح کی  هک  انعم  نیدب  دناهلئسم ، کی  يارب  ناونع  ود  هکنیا  زج  دراد  یتوافت  هچ  رظاح  حیبم و  هلئسم  اب  رّرقم  لقان و  هلئـسم  رگم  - 2
. دوشیم هدیمان  رّرقم  حیبم و  دراد  ّتیلح  رب  تلالد  هکنآ  رظاح و  ای  لقان و  دراد  تمرح  رب  تلالد  هک  یثیدح  تسا  مسا  ود  ياراد 

ود نیا  هک  ینامز  نکل  فالخ ، هیف  دـیئوگیم : دـینکیم  ناونع  رّرقم  لقان و  ناونع  تحت  ار  ثیدـح  ود  نیا  یتقو  هک  تسا  هنوگچ  لاح 
هب هک  ارچ  تسین  یفالتخا  ناونع  نیا  رد  تسا و  مّدقم  رظاح  عامجالاب  دیئوگیم : دـینکیم  ناونع  رظاح  حـیبم و  ناونع  تحت  ار  ثیدـح 

؟ دیاهداد رییغت  ار  مکح  ناونع ، رییغت  درجم 
: هک تسا  نیا  رد  ناشثحب  یلوصا  ثحابم  رد  لوصا  ءاملع  رگید : ترابع  هب 

هلئسم نیا  رد  یفالتخا  نینچ  اهنت  هن  هقف  رد  نکل  دنراد  فالتخا  هنیمز  نیا  رد  و  حیبم ؟ ای  تسا  مّدقم  رظاح  رّرقم ، ای  تسا  مّدقم  لقان  ایآ 
یلوصا دراذـگیم و  طایتحا  رب  ار  لصا  يرابخا  سپـس  لصالا و  یلا  عوجّرلا  اـی  رییختلا و  هک : دـنالوق  نیا  رب  یگمه  هکلب  درادـن  دوجو 

؟ تئارب رب  ار  لصا 
؟ تسیچ ۀعامج )...  باهذ  یلا  افاضم   ) زا دارم  * 

لئاق رظن و  دروم  هلئسم  ود  ره  رد  مه  لوصا  ملع  رد  هعیش  ءاملع  زا  یخرب  هکنیا : رب  ینبم  روبزم  هلئـسم  ود  هب  تسا  خیـش  لاکـشا  نیموس 
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دناوتیم تبـسن  نیا  سپ  دـناهداد ، تبـسن  ءاـملع  هب  لّوا  هلئـسم  رد  هک  لوق  ود  زا  ریغ  تسا  یلوق  هدوب و  مّوـس  رظن  هک  دـناهدش  رییخت  هب 
. دشاب تسردان 

رد دیراد ، يرگید  نایب  دینکیمن و  هقف  رد  دیدرک  رظاح ، حـیبم و  ررقم ، لقان ، نوماریپ  لوصا  ملع  رد  هک  ییاهتبحـص  رگید  ترابع  هب 
؟ دش هچ  رخأت  مّدقت و  نآ  سپ  رییخت . دییوگیم : دینکیم  دروخرب  هک  ضراعتم  ثیدح  ود  هب  اجنیا 

69 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ خلا ) لقانلا ...  یف  لصالا  نم  مهدارم  ّنا  لاقی : نا  نکمی  و   ) زا دارم  * 

هک  ) لصا فلاخم  و  دشاب ) ررقم  هک   ) لصا قفاوم  زا  دارم  تفگ : ناوتیم  هکنیا  رب  ینبم  شدوخ  لوا  لاکشا  داریا و  رب  تسا  خیـش  خساپ 
لـصا اب  قفاوم  رّرقم ، زا  دارم  رگید  ترابع  هب  ۀمرحلا . نع  هحابالا  ۀـلاصا  هن  تسا و  بوجو  زا  ةءاربلا  ۀـلاصا  لّوا ، هلئـسم  رد  دـشاب ) لقان 

. تسا بوجو  مدع  بوجو و  نایم  رما  نارود  هک  تسا  تئارب  لصا  اب  فلاخم  لقان ، زا  دارم  تسا و  تئارب 
نامه مه ، لصا  فلاخم  ای  رظاح  زا  دارم  دشاب و  تمرح  زا  ةءاربلا  ۀلاصا  ای  هحابالا  ۀلاصا  مود ، هلئسم  رد  حیبم  ای  لصا  اب  قفاوم  زا  دارم  و 

. دشاب هحابا  تمرح و  نایم  رما  نارود  هک  تمرح  رب  ّلاد 
توافت مهاب  تسا  هّیمیرحت  تاهبـش  هب  ّصتخم  مود  هلئـسم  دراد و  هیبوجو  تاهبـش  هب  صاصتخا  یلّوا  هلئـسم  نوچ  هکنیا  بلاطم  لصاح 

. دنراد
؟ دینک نییبت  تسیچ  ریخا  بلطم  زا  ناتروظنم  * 

مه زا  رظاح ، حیبم و  ناونع  رّرقم و  لقان و  ناونع  ینعی   ) دناهتشاذگ قرف  ناشنایم  تارضح  هک  یناونع  ود  نآ  نایم  ناوتیم  هک  تسا  نیا 
: میئوگب هدومن  ادج 

. تسا هیبوجو  ههبش  هب  طوبرم  رّرقم  لقان و  ناونع  - 1
؟ ارچ هّیمیرحت . ههبش  هب  طوبرم  رظاح  حیبم و  ناونع  - 2

: اریز
. دنیوگیم لقان  لصا  فلاخم  ثیدح  هب  رّرقم و  لصا  قباطم  ثیدح  هب  یفرط  زا  - 1

. هّیمیرحت ههبش  رد  مه  تسا ، حرطم  هّیبوجو  ههبش  رد  مه  لصا  قفاوم  لصا و  قفاوم  زین  یفرط  زا  - 2
لالهلا دنع  ءاعد  دیوگیم : هک  ار  يرگید  ثیدح  دوریم و  رامش  هب  لقان  تسا ، بجاو  لالهلا  دنع  اعد  دیوگیم : هک  یثیدح  لثملا  یف 

. دنمانیم رّرقم  تسین ، بجاو 
ینعی مود  ناونع  اّما  دـشاب . هیبوجو  ههبـش  هب  طوبرم  فالخ  هیف  دـناهتفگ : هدرک و  ناونع  ار  لقان  رّرقم و  هلئـسم  هک  نییلوصا  دـیاش  لاح :

نیا هک  تسا  لالح  نوتوت  برـش  دـیوگیم : لثملا  یف  ثیدـح  کی  هک  اریز  دـشاب . هتـشاد  هّیمیرحت  ههبـش  هب  صاـصتخا  رظاـح  حـیبم و 
. رظاح دوشیم  نیا  هک  تسا  مارح  نتت  دیوگیم : يرگید  ثیدح  و  حیبم ، دوشیم 

رّرقم و هلئسم  دنوشیم ، ادج  مه  زا  هلئسم  ود  هجیتن : رد  درادن . انعم  هّیبوجو  ههبش  رد  هدوب و  هّیمیرحت  ههبـش  هب  طوبرم  رظاح  حیبم و  سپ 
دش ادج  مه  زا  لاکشا  دروم  هلئسم  ود  یتقو  تسا . هّیمیرحت  ههبش  هب  ناشرظن  رظاح  حیبم و  هلئـسم  تسا و  هّیبوجو  ههبـش  هب  ناشرظن  لقان 

. دوشیم عفد  لاکشا  نآ  رگید  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  مکح  هلئسم  ره  و 
70 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ رییختلاب )...  انباحصا  مکح  ّنا   ) زا دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  هلئسم  ود  رب  دوخ  مود  لاکشا  زا  خیش  هیجوت  ای  خساپ و 

باب هیوناث  دعاوق  ياضتقم  هیجراخ و  ّهلدا  هک : تسا  نیا  ظاحل  هب  تسا  مّدقم  رظاح  لقان و  دنیوگیم : یلوصا  ثحابم  رد  تارـضح  رگا 
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. رییخت هب  رما  تایاور  زا  یخرب  دناهدرک و  طایتحا  قفاوم  هب  ذخا  ای  فقوت و  هب  رما  دراوم  یخرب  رد  نیضراعتم 
: رگید ترابع  هب 

. تایاور یخرب  رد  تسا  طایتحا  قفاوم  هب  ذخا  ای  فقوت  هب  رما  ظاحل  هب  دناهتسناد  مّدقم  ار  رظاح  لقان و  یلوصا  ثحابم  رد  اهیلوصا  رگا 
. تسا هیوناث  ّهلدا  ظاحل  هب  دنوشیم  طایتحا  ای  رییخت و  هب  لئاق  یهقف  ثحابم  رد  هچنانچ  و 

يور لوصا  رد  ناشیاهفرح  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا . هلئـسم  ود  هتفرگ و  تروص  ظاحل  ود  اـب  تارـضح  یلوصا  یهقف و  ثحاـبم  سپ 
. تسا دوخ  يانعم  یضتقم  مه  یلصا  ره  دشاب و  يوناث  لصا  ساسارب  هقف  رد  ناشنانخس  یلّوا و  لصا 

؟ تسیچ هدش  هدز  یلوا  لصا  يور  لوصا  رد  اهفرح  هکنیا  زا  ناتدارم  * 
: هک انعم  نیدب  دندومن  ضراعت  مهاب  ثیدح  ود  یتقو  هک  تسا  نیا 

؟ دومن لمع  ذخا و  کیمادک  هب  دیاب  ۀیلقعلا  ةدعاقلا  یلع  فیلکت ، یفان  رگید  هدش و  فیلکت  تبثم  یکی 
؟ دناهداد ریخا  بلطم  هب  یخساپ  هچ  * 

. ار رّرقم  ياهّدع  دنرادیم و  مّدقم  ار  لقان  ۀیلقعلا ، ةدعاقلا  یلع  هدع  کی  دناهدرک : فالتخا  لقان  رّرقم و  رد 
؟ دناهدش لقان  مّدقت  هب  لئاق  یخرب  ارچ  * 

هدننکتیبثت رّرقم  هکنآ  لاح  و  تسا ، مّدقم  سپ  دروآیم  هزات  فرح  تسا و  سسؤم  لقان  نوچ  سیسأتلا . مالکلا  یف  لصالا  دنیوگیم :
. تسا هدرواین  ياهزات  زیچ  تسا و  لقع  مکح 
؟ دناهدش رّرقم  مدقت  هب  لئاق  ناشیخرب  ارچ  * 

. تسا مّدقم  هدعاقلا  یلع  سپ  دناقفاوم  گنهامه و  رّرقم  رد  لقن  لقع و  دنیوگیم :
؟ حیبم هب  تبسن  دناهدش  رظاح  مّدقت  هب  لئاق  یخرب  ارچ  * 

عفر هک  تسا  نیا  ناشلیلد  دناهدش  حیبم  مّدقت  هب  لئاق  هکنآ  دشاب و  مّدقم  دیاب  سپ  دنکیم  ناسنالا  نع  هدـسفملا  عفد  رظاح  دـنیوگیم :
. دنکیم تّقشم 

؟ تسیچ هیوناث  لصا  زا  ناشدارم  * 
رابخا تسا و  هدیسر  ام  هب  همئا  بناج  زا  نیضراعتم  نیربخ  هب  عجار  هک  تسا  يرابخا  تاروتسد و 
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. ّریختف نذاف  هک : تسا  هدمآ  رابخا  نیا  رد  دراد . مان  هیجالع 

؟ تسیچ تشذگ  هک  یثحابم  رد  بلطم  لصاح  * 
هجیتن رد  هیوناث . هدعاق  ساسارب  هقف  ملع  رد  تسا و  هّیلوا  هدعاق  يور  هلئسم  ود  نیا  رد  لوصا  ملع  رد  ناشیاهفرح  نییلوصا  هک  تسا  نیا 
عفترم نآرب  هدش  دراو  لاکـشا  هجیتن  نیا  اب  هدوب و  ادج  مه  زا  توافتم و  مهاب  هیوناث ) هدعاق  هلئـسم  هّیلوا و  هدعاق  هلئـسم   ) هلئـسم ود  نیا 

. ددرگیم
؟ تسیچ لّمأتف )  ) ترابع زا  خیش  روظنم  * 

تانایب رد  نیا  تسین و  ریذپلد  لوبق و  لباق  مه  یلیخ  نکل  تسین و  دب  روبزم  تالاکـشا  زا  ام  تاهیجوت  خیـش  رگا  هک  دراد  نیا  هب  هراشا 
: تسا نشور  ام 

فلتخم و هلئـسم  ود  هجیتن  رد  هّیمیرحت ، ههبـش  هب  طوبرم  رظاح  حـیبم و  تسا و  هّیبوجو  ههبـش  هب  طوبرم  رّرقم  لقان و  میتفگ : ام  لثملایف 
. دنازیامتم ههبش  ود  نیا  هک  ارچ  دناتوافتم 

. دشابیم ود  ره  هّیمیرحت  هّیبوجو و  ههبش  رب  لمتشم  تارضح  نیا  هیحان  زا  هدش  رکذ  ّتلع  هک  یلاح  رد 
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. سیسأتلا مالکلا  یف  لصالا  هک : تلع  نیا  هب  تسا  مّدقم  لقان  دنتفگ : رّرقم  لقان و  رد  لثملا  یف 
دنع اعد  دـیوگیم : هک  یثیدـح  نآ  هک  لیلد  نیا  هب  لـیلد ؟ هچ  هب  دوشیم . لـماش  ارچ  دوشیمن ؟ لـماش  ار  ههبـش  ود  ره  مـالک  نیا  اـیآ 

. تسا سسؤم  لقان و  زاب  مارح  نتتلا  برش  دیوگیم : هک  مه  يرگید  نآ  تسا و  سسؤم  لقان و  بجاو  لالهلا 
. بوجو رب  لاد  ثیدح  هدنریگربرد  مه  تسا ، تمرح  رب  لاد  ثیدح  هدنریگربرد  مه  لقان  سپ 

؟ دیوگیم هچ  تسا  رّرقم  دیوگیم  هکنآ  سپ  * 
رب تلالد  هک  دوشیم  یثیدـح  لماش  مه  دراد  لالهلا  دـنع  اعد  بوجو  مدـع  رب  تلالد  هک  دوشیم  یثیدـح  لـماش  مه  رّرقم ، دـیوگیم :

. تسین راک  رد  یتوافت  سپ  دراد  نتت  برش  تمرح 
؟ تسیچ لمأت  نیا  هجیتن  * 

يوناث لصا  يور  دناهدومرف  هقف  رد  هچنآ  یلّوا و  لصا  ساسارب  دـناهدز  لوصا  رد  هلئـسم  نوماریپ  هک  ییاهفرح  دومرف : هک  خیـش  نانخس 
: دناهدومرف هقف  رد  هک  ینییلوصا  اریز  تسین  عقاو  اب  قباطم  یلیخ  تسا ،

هک اهنآ  تسا و  رییختلا  نیضراعتم  رد  یلّوا  لصا  هک  ارچ  رییختلا ، دناهتفگ : یلّوا  لصا  يور  هکلب  دناهتفگن ، يوناث  لصا  ساسارب  رییختلا 
. دناهدز ار  فرح  نیا  یلّوا  لصا  ساسارب  زاب  رییختلا ، دناهدومرف : لوصا  رد 

؟ تساجک رد  هیضق  رس  بلطم و  توافت  سپ  * 
هتفگ يرگید  سیـسأتلا ، یلّوالا ، لـصالا  هتفگ : یکی  هک  وحن  نیدـب  تسا  هدوب  تواـفتم  تارـضح  رظن  رد  یلّوا  لـصا  هک  تساـجنیا  رد 

. رییختلا هدومرف : يرگید  دیکأتلا و  یلّوالا ، لصالا 
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: نتم
ۀیجراخلا رومالا  ضعب  یف  هابتشالا  لجأل  ۀیئزجلا  ۀعقاولا  یف  کشلا  نوک  عم  بوجولا ، ریغ  ۀمرحلا و  نیب  مکحلا  نارود  ۀعبارلا  ۀلأسملا 

. بنرألا نم  وأ  ةاشلا  نم  هنوک  نیب  ددرتلل  محل  ۀمرح  یف  و  رمخ ، وأ  ّلخ  ّهنأ  یف  ددرتلل  هتحابإ  عئام و  برش  ۀمرح  یف  کش  اذإ  امک 
یّتح لالح  کل  ءیش  ّلک  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  کلذ ، یف  ةریثکلا  رابخألل  ۀحابإلا ، هیف  لصألا  یضتقم  نأ  یف  فالخلا  مدع  رهاظلا : و 

[. 34 «] لالح کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک   » و [، 33 «] مارح ّهنأ  ملعت 
: ۀقدص نب  ةدعسم  ۀیاورب  کلذ  یلع  [ 35] ةرکذتلا یف  ۀمالعلا  ّلدتسا  و 

نوکی دبعلا  وأ  ۀقرـس ، هّلعل  کیلع و  نوکی  بوثلا  لثم  کلذ  و  کسفن ، لبق  نم  هعدـتف  هنیعب  مارح  ّهنأ  ملعت  یّتح  لالح  کل  ءیـش  ّلک  »
یّتح اذه  یلع  اهّلک  ءایـشألا  و  کتعیـضر ، وأ  کتخأ  یه  کتحت و  ةأرما  وأ  عیبف ، عدـخ  وأ  عیبف  رهق  وأ  هسفن  عاب  دـق  ّرح  هّلعل  كدـنع و 

[. 36 «] ۀنّیبلا هب  موقت  وأ  اذه  ریغ  کل  نیبتسی 
[. 37] نیرخأتملا نم  ۀعامج  هیلع  هعبت  و 

دبعلا بوثلا و  نإف  ۀیلحلا ، ۀلاصأ  یلإ  ادنتـسم  اهیف  ّلحلا  سیل  اهیف  ةروکذملا  ۀلثمألا  نأ  الإ  یعدـملا ، یف  اهردـص  روهظ  یف  لاکـشإ  و ال 
ۀمرح امهیف  لصألا  ناـک  دـیلا  نع  رظنلا  عطق  عم  اـظحول  نإ  و  دـیلا ، لـجأل  اـمهیف  فرـصتلا  ّلـحب  مکح  اـمهیلع  دـیلا  راـبتعاب  اـظحول  نإ 
مدع لصأ  اهیف  ظحول  نإ  ۀجوزلا  اذک  و  هتّیقر ، یف  كوکشملا  ناسنالا  یف  ۀّیرحلا  ۀلاصأ  ریغلا و  کلم  یلع  بوثلا  ءاقب  ۀلاصأل  فّرصتلا ،

. اهؤطو مرحیف  اهیف ، دقعلا  ریثأت  مدع  لصألاف  لصألا  اذه  نع  رظنلا  عطق  نإ  و  هیلإ ، ةدنتسم  ۀّیلحلاف  عاضرلا  بسنلا و  ققحت 
اهتّیلحب مکحلا  و  ۀمرحلاب ، ۀموکحم  یلوألا  لصألا  ۀظحالمب  ۀثالثلا  ۀلثمألا  هذهف  ۀلمجلاب : و 
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. اهنم ءیش  یف  ۀحابإلا  ۀلاصأ  یلإ  دنتسم  ریغ  ّلحلاف  يوناثلا ، یعوضوملا  لصألا  ثیح  نم  وه  اّمنإ 
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. یعّدملا یف  نارهاظ  اهلیذ  اهردص و  نأ  عم  ۀیافک ، لقعلا  باتکلا و  نم  ۀمّدقتملا  ّۀلدألا  عیمج  لب  ۀمّدقتملا  رابخألا  یف  نکل  و  اذه ،
: همجرت

( هیعوضوم هّیمیرحت  ههبش   ) مراهچ هلأسم 

هراشا

رد ههبـش  رطاخ  هب  هّیـصخش  هعقاو  مکح  رد  ام )  ) کش هک  یتروص  رد  رگید ) ماکحا  زا   ) بوجو ریغ  تمرح و  ناـیم  تسا  رما  نارود  هک 
(. درادن سّدقم  عراش  هب  یطبر  هک   ) تسا هیجراخ  لماوع  للع و 

لیلد هب  یتشوگ  تمرح  رد  ای  و  رمخ ، ای  تسا  هکرـس  هک  نیا  رد  دیدرت  کش و  لیلد  هب  یعیام  برـش  هحابا  ای  تمرح  رد  یهاگ  هکنانچ 
. دوشیم کش  شوگرخ  زا  ای  تسا و  دنفسوگ  زا  هکنیا  نیب  كاش )  ) کش

هب تسین ، یفالتخا  یلوصا ) يرابخا و   ) نایم تسا  هحابا  یعوضوم ) ههبـش   ) هلئـسم نیا  رد  لـصا  ياـضتقم  هک  نیا  رد  رهاـظ  بسح  هب  و 
: دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  موصعم  مالک  نیا  لثم  هیعوضوم ) ههبش  رد  تئارب  يارجا   ) نآ رد  ناوارف  رابخا  لیلد 

. تسا لالح  وت  يارب  دراد  مارح  لالح و  هک  يزیچ  ره  یسانش و  ار  نآ  مارح  قادصم  هکنیا  ات  تسا  لالح  وت  رب  يزیچ  ره 
: دیامرفیم هک  ۀقدص  نب  ةدعسم  تیاور  هب  هدومن  لالدتسا  هلئسم  نیا  رب  همالع  بانج  و 

مارح نآ  هک  یتخانـش  هک  یتـقو   ) سپ تسا ، مارح  اقادـصم )  ) اصخـش نآ  هک  ینک  ادـیپ  ملع  هـکنیا  اـت  تـسا  لـالح  وـت  يارب  يزیچ  ره 
ياهدنب ای  دشاب و  یتقرـس  دیاش  هک ) ینکیم  کش   ) تسوت و دزن  و  ياهدیرخ )  ) هک یـسابل  لثم  نک  اهر  ار  نآ  تدوخ  بناج  زا  تسا ،)

ای هتـشاذگ ، شورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  تسا و  ّرح  دیاش  هک  ینکیم ) کش   ) تسوت و رایتخا  رد  و  ياهدـیرخ ) ناشورفهدرب  رازاب  زا   ) هک
رهاوخ وا  دیاش ) هک  ینکیم  کش   ) تسوت فّرـصت  تحت  هک  ینز  ای  تسا  هدش  هتخورف  هدـش و  عقاو  هعدـخ  دروم  ای  دـش و  عقاو  روهقم 

مارح  ) رب هنّیب  دوش  هماقا  ای  شندوب و  مارح  وت  يارب  دوش  نشور  هکنیا  ات  دـناّتیلح ) مکح   ) نیمه رب  اهنیا  همه  تسوت ، یعاضر  ای  یبسن 
. نآ ندوب )

هماّلع لالدتسا  نوماریپ  خیش  رظن 

روهظ رد  یلاکشا  هتبلا  دناهدومن . يوریپ  هّللا  همحر  همالع  زا  ثیدح ) نیا  هب  لالدتسا  رد   ) نیرخأتم زا  یعمج  و 
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رکذ ياهلاثم  رد  ندوب  لالح  هکنیا  زج  تسین ، هیعوضوم ) ههبـش  رد  ةءاربلا  ۀـلاصا  نایرج   ) یعّدـم تابثا  رد  ثیدـح )  ) نیا لیذ  ردـص و 
هب دنوش  هظحالم  رگا  رازاب ) زا  هدشعایتبا   ) هدنب ای  سابل و  اریز  تسین ، ۀّیلحلا  ةءاربلا و  ۀلاصا  هب  دنتسم  ثیدح ، نآ  رد  ماما ) طسوت   ) هدش

دروم ار  ود  نیا  دـی ، زا  رظن  عطق  اب  رگا  دوشیم و  ود  نآ  رد  فّرـصت  ّتیلح  هب  مکح  دـی ، رطاخ  هب  دراد ، طلـست  اهنآ  رب  هک  يدـی  رابتعا 
هب مکح  دـیاب  و   ) تسا ۀـمرحلا  ۀـلاصا  ود  نیا  رد  لـصا  مینک ،) هیکت  لـصا  يور  هتـشادن و  روهظ  هب  يراـک  ینعی   ) دـنوش عـقاو  هظحـالم 

ناـسنا رد  ۀـّیرحلا  ۀـلاصا  و  هدوبن ) بوث  نیا  کـلام  امـش  هب  هدنـشورف  هک  ینعی   ) ریغ کـلم  رد  بوث  ءاـقب  لـصا  لـیلد  هب  مینک ،) تمرح 
هکلب مینک ، يراج  لحلا  ۀلاصا  هک  میرادن  قح  هجیتن  رد  دناتئارب و  لصا  رب  مّدقم  تاباحـصتسا  نیا  هک  ارچ   ) ۀّیقرلا ۀـیّرحلا و  كوکـشم 

(. دوش يراج  ۀمرحلا  ۀلاصا  دیاب 
لـصا نیا  زا  رظن  عـطق  رگا  دوـش و  هظحـالم  رهاـظ ) ینعی   ) عاـضر اـی  بسن  قّـقحت  مدـع  لـصا  رگا  هجوز ، نآ  مکح )  ) تسا نینچنیا  و 

مارح وا  اب ) درم   ) ترـشابم سپ  هدشن ، عقاو  تیجوز  رد  رثؤم  دقع  هک  تسا  نیا  لصا  اریز ) دوشیمن  يراج  ۀـّیلحلا  ۀـلاصا   ) دوش رهاظ ) )
. تسا
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زا اهنآ  ّتیلح  هب  مکح  هکنآ  لاح  دـناتمرح و  هب  موکحم  تئارب ) ینعی   ) یلّوا لصا  هظحـالم  هب  هناـگهس  هلثما  نیا  هکنیا  مـالک  هصـالخ 
ّتیلح سپ  ّتیجوز ،) رد  رثؤم  دقع  هدوب و  سابل  نآ  کلام  هدنـشورف  دهدیم  ناشن  هک  تسا  روهظ  ینعی   ) يوناث یعوضوم  لصا  تهج 

. تسین ةءاربلا  ۀلاصا  لصا  هب  دنتسم  هلثما ) نیا  رد  )
باتک و زا  تئارب  ّهلدا  مامت  هکلب  تشذـگ و  ةءاربلا ) ۀـلاصا  باب  رد   ) هک يراـبخا  نکل  هّللا ، همحر  هماـّلع  لالدتـسا  هب  اـم  خـساپ  دوب  نیا 
، روبزم ثیدـح  لیذ  ردـص و  هکنیا  هب  افاضم  تسا ، یفاک  هّیعوضوم ) ههبـش  رد  تئارب  ناـیرج  ینعی  هلئـسم  نیا  تاـبثا  رد   ) لـقع تنس و 

. دراد یعّدم  نیا  رد  روهظ 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ۀحابا )...  وا  عیام  برش  ۀمرح  یف  کش  اذا  امک   ) زا دارم  * 
: هلمج زا  هیعوضوم  ههبش  نییبت  رد  تسا  لاثم  ود  رکذ 

. میراد ملع  مالسا  رد  ّلخ  ّتیلح  رمخ و  تمرح  هب  فلا )
. ّلخ ای  تسا  رمخ  مینادیمن  هک  مینکیم  دروخرب  یجراخ  یعیام  هب 

نآ ّتیلح  ای  تیرمخ  رد  دّدرت  رطاخ  هب  عیام  نآ  ّتیلح  تمرح و  رد  کش  ینعی  مارح  اـی  تسا  لـالح  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  هجیتن : رد 
. تسا

. میراد ملع  مالسا  رد  كوخ  تشوگ  تمرح  دنفسوگ و  تشوگ  ّتیلح  هب  ب )
. كوخ تشوگ  ای  تسا  دنفسوگ  تشوگ  مینادیمن  هک  میاهدروخرب  جراخ  رد  یتشوگ  هعطق  هب 

75 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ مارح ای  تسا و  لالح  تشوگ  نیا  هک  مینکیم  کش  هجیتن : رد 

. تسا نآ  ندوب  كوخ  ای  ندوب  منغ  رد  دّدرت  تشوگ ، ّتیلح  تمرح و  رد  ههبش  أشنم  ینعی 
؟ درک دیاب  هچ  هیعوضوم  تاهبش  رد  خیش  رظن  هب  * 

باـکترا هجیتن  رد  ةءاربلا  ۀـحابالا و  لـصالا  هکنیا : رب  دـنراد  قاـفتا  يراـبخا  یلوصا و  رهاـظ  بسح  هب  باـب و  نیا  رد  دـیامرفیم : خـیش 
. تسا زیاج  ههبتشم 

؟ تسیچ روکذم  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 
یف دـنوشیم ، هیعوضوم  تاهبـش  لماش  ناشتیمومع  لیلد  هب  هکنیا  ای  دـناهیعوضوم و  تاهبـش  هب  صوصخم  ای  هک  تسا  يرایـسب  تایاور 

: لثملا
لثم  ) دریگیمرب رد  ار  یلک  تاعوضوم  مه  دراد  تیمومع  ءیش  لک  ظفل  هک  اجنآ  زا  مارح . ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  ءیش  ّلک  ثیدح  رد  - 

هب مکح  ود  ره  رد  هک  ام ، ثحب  دروم  لئاسم  لثم  دوشیم  لـماش  ار  هیئزج  تاـعوضوم  مه  تسا  هّیمکح  ههبـش  هک  تاـیناخد ) لامعتـسا 
. دنکیم ّتیلح 

. دنکیم ّتیلح  هب  مکح  هتشاد و  هیعوضوم  تاهبش  هب  صاصتخا  هک  لالح ، کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک  ثیدح  رد  و 
نآ تمرح  هب  هک  ینامز  ات  يدرک  کـش  يزیچ  تمرح  ّتیلح و  رد  رگا  هک  دـنهدیم  داـی  اـم  هب  ثیداـحا  هنوگنیا  رد  رگید  تراـبع  هب 

. وش بکترم  ار  هبتشم  نک و  ّتیلح  هب  مکح  يدومنن  لصاح  نیقی 
؟ تسیچ هقدص  نب  ةدعسم  ۀیاور  رد  بلطم  لصاح  * 

سپس کسفن  لبق  نم  هعدتف  هنیعب  مارح  ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  هدومرف : ءادتبا  مالّسلا  هیلع  ماما  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
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: تسا هدومرف  لاثم  هس  روبزم  بلطم  نییبت  رد 
هک ارچ  ینکیم ، کش  مارح  ای  تسا  لـالح  تیارب  نآ  رد  فّرـصت  هکنیا  رد  نکل  ياهدیـشوپ ، هدرک و  يرادـیرخ  هک  ياهماـج  لـثم  - 1

. دشاب يدزد  دیاش 
؟ هن ای  تسا  زیاج  شیریگراکهب  نآ و  رد  فّرصت  هک  ینادیمن  نآلا  هدرک و  يرادیرخ  هک  يدبع  لثم  ای  - 2

وا رابجا  هب  دیاش  ای  و  دریگب ، شدوخ  عیب  رد  تلاکو  شایلعج  يالوم  زا  ات  هدز  اج  دـبع  ار  دوخ  غورد  هب  نکل  دـشاب ، ّرح  دـیاش  هک  ارچ 
. یشاب هتشادن  ار  وا  زا  ندیشک  راک  قح  وت  دشاب و  هدوبن  دبع  دیاش  سپ  دنشاب ، هداد  شبیرف  دیاش  ای  دنشاب و  هتخورف  ار 

لامتحا هک  ارچ  مارح ؟ ای  تسا  لـالح  وا  اـب  شزیمآ  اـیآ  هک  يراد  کـش  نـآلا  یلو  ياهدومن  دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  هک  ینز  لـثم  اـی  - 3
. یشاب هتشادن  ار  وا  اب  شزیمآ  قح  وت  دشاب و  وت  یعاضر  ای  یبسن و  رهاوخ  وا  یهدیم 

. هحابالا لصالا  وگب : دراوم  نیا  مامت  رد  اذل  و 
76 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ کل )...  نیبتسی  یتح  اذه  یلع  اهّلک  ءایشالا  و   ) ترابع زا  دارم  * 
. تسا ماما  بناج  زا  یّلک  نوناق  کی  نایب 

؟ دشابیم هچنآ  هب  هیف  نحن  ام  رد  هحابا  لصا  تابثا  رد  هماّلع  لالدتسا  روبزم و  ثیدح  نوماریپ  خیش  رظن  * 
دنتـسم لاثم  هس  ره  رد  ّتیلح  هکاجنآزا  نکل  تسا ، هیعوضوم  تاهبـش  رد  هحابالا  ۀلاصا  هدننکتابثا  ثیدح  لیذ  ردـص و  هک  تسا  نیا 

. دنکیم شودخم  يردق  ار  ثیدح  اذل  و  هحابالا ، ۀلاصا  هب  هن  تسا و  یعوضوم  لصا  کی  هب 
؟ دراد دوجو  ییاهلصا  هچ  روکذم  ياهلاثم  زا  کیره  رد  * 

. تسا یمکح  لصا  کی  هک  هدوقعم  دبع و  هماج ، رد  فّرصت  تهج  ّلحلا  ۀحابالا و  ۀلاصا  - 1
. یلصالا هکلام  کلم  یف  بوثلا  ءاقب  ۀلاصا  - 2

دنتسه یعوضوم  لصا  کیره  هک  ناسنا  رد  دبعلا ) کلمت  مدع  ای   ) ۀّیرحلا ۀلاصا  - 3
. هئرم ّتیلح  رد  دقعلا  ریثات  مدع  ۀلاصا  - 4

؟ تسیچ ۀمرحلاب ) ۀموکحم  یلوالا  لصالا  ۀظحالمب  ۀلثمالا  هذهف  ۀلمجلاب  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
. دناتمرح هب  موکحم  یلّوا  لصا  هظحالمب  لاثم  هس  ره  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ روکذم  بلطم  زا  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

. تسا نآ  یلصا  کلام  تیکلم  رد  هماج  ءاقب  رد  ام  کش  زا  ّببسم  هماج  رد  فرصت  ّتیلح  رد  ام  کش  - 1
. تسوا ندوب  دبع  رد  ام  کش  زا  ّببسم  دبع  رد  فرصت  ّتیلح  رد  ام  کش  - 2

. تسا دقع  ریثأت  رد  ام  کش  زا  ّببسم  هئرم  ّتیلح  رد  ام  کش  و  - 3
هب هجوت  اب  لاح  دوشیم . يراج  ریثأت  مدـع  لصا  یموس ، رد  کیلمت و  مدـع  ای  ۀـیرح  لصا  یمود  رد  کیلمت ، مدـع  لـصا  یلّوا  رد  سپ 

موکحم لاثم  هس  ره  یلّوا  لصا  ظاحل  اب  هجیتن  رد  دنامیمن . ۀحابالا  ۀلاصا  یمکح  لصا  نایرج  يارب  یئاج  رگید  یعوضوم  لصا  نایرج 
. دناتمرح هب 

؟ تسیچ يوناثلا )...  عوضوملا  لصالا  ثیح  نم  وه  امنا  اهتّیلحب  مکحلا  و   ) زا دارم  سپ  * 
تـسا هدوبن  تاعوضوملا  یف  کشلا  دنع  هحابالا  ۀلاصا  ساسارب  دناهدومن  هحابا  ّتیلح و  هب  مکح  لاثم  هس  ره  رد  ماما  رگا  هک  تسا  نیا 

یلّوا یعوضوم  لصا  رب  هک  تسا  يرگید  هّیعوضوم  همّلـسم  لوصا  هلـسلس  کی  ساسارب  هکلب  دوش ، تباـث  نآ  هطـساو  هب  اـم  ياعدـم  اـت 
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. دنراد تموکح 
؟ تسیچ دنانآرب  دنتسم  روبزم  ياهلاثم  رد  ّتیلح  مکح  هک  يوناث  یعوضوم  لصا  زا  روظنم  * 

: هک تسا  نیا 
77 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیوگیم دی  هدعاق  تسا و  يراج  دی  هدعاق  مّود  لّوا و  لاثم  رد 
راب نآرب  هیقیقح  تیکلم  راثآ  مامت  هجیتن  رد  تسا ، هدوب  عیاب  کلم  دبع  نیا  ای  هچراپ و  نیا  هک  نک  مکح  وت  سپ  تسا  تیکلم  هراما  دی 

. مینکیم هحابا  هب  مکح  دی ، نوناق  مکح  هب  سپ  دوشیم .
هب دقع و  ریثأت  هب  مکح  هدرک  يراج  مدـعلا  ۀـلاصا  عاضر ، ای  بسن  لثم  تسا  عناوم  زا  یعنام  دوجو  زا  ّببـسم  ام  کش  هک  مّوس  لاثم  رد 

. دسریمن دقع  ریثأت  مدع  باحصتسا  لصا  هب  تبون  رگید  اذل  و  میئامنیم . نآ  رد  فّرصت  هحابا  هب  مکح  نآ  لابند 
. تسین هحابالا  ۀلاصا  هب  دنتسم  ّتیلح  روبزم ، هلثما  زا  کیچیه  رد  هکنیا  هجیتن 

[38 [؟ تسیچ ۀمدقتملا )...  رابخالا  یقاب  یف  نکل  و  اذه ،  ) زا دارم  سپ  * 

ص77 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هّیلقن هیلقع و  ّهلدا  مامت  هکلب  لبق و  ثیدح  ود  نکل  دش و  هشدخ  راچد  نآ  رد  دوجوم  هلثما  هطـساو  هب  روبزم  ثیدح  دنچره  هک  تسا  ن 

زین ةدعـسم  ثیدح  لیذ  ردص و  هکنیا  رب  هوالع  تسام  بولطم  تبثم  دش  هدروآ  هیمکح  تاهبـش  هب  طوبرم  ثحبم  رد  هک  هحابا  تئارب و 
. دشاب ام  بولطم  تبثم  دوخ 

؟ تسیچ رتهداس  نایب  هب  خیش  راتفگ  لصاح  * 
. تسا يوناث  لصا  يور  هکلب  تسین ، تئارب ) ینعی   ) یلّوا لصا  يور  روبزم  هلثما  رد  ّتیلح  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  يوناث  لصا  نیا  زا  روظنم  * 
مّدقم لصا  رب  دش ، تّجح  رهاظ  هک  مه  یتقو  هداد  رارق  تّجح  ار  رهاظ  روما  زا  يرایسب  رد  سّدقم  عراش  هک  انعم  نیدب  تسا  رهاظ  ثحب 

. دوشیم
كاپ روبزم  تبوطر  هک  ینک  کش  امـش  دوش و  جراخ  امـش  زا  یتبوطر  راک  لاح  رد  يدـمآ و  نوریب  هدرک  ءاربتـسا  امـش  رگا  لـثملا  یف 

. ینکیم هچ  سجن ، ای  تسا 
: دیوگیم سّدقم  عراش  نکل  تسا ، لوب  دیوگیم  باحصتسا  ینک ، لمع  باحصتسا  هب  رگا 

هب هجوت  ینعی  نک  دوخ  تراـهط  هب  مکح  تبوطر  ندـید  تروص  رد  ياهدوـمن  ءاربتـسا  هچناـنچ  نکل  تسا  لوـب  ياهدرکن ، ءاربتـسا  رگا 
. نک رهاظ 

؟ دراد یئاضتقا  هچ  ثیدح  رد  روکذم  هلثما  رد  رهاظ  * 
. تسا تیجوز  رد  رثؤم  دقع  یشورفهدرب و  نآ  زا  دبع  شورفهچراپ ، نآ  زا  هچراپ  هک  دراد  ءاضتقا 

مک دـشیم و  علطم  نآ  زا  ناسنا  یعاضر  هچ  یبسن و  هچ  تشاد  دوجو  جاودزا  زا  یعنام  رگا  هک  دـهدیم  ناـشن  رهاـظ  رگید  تراـبع  هب 
دی هدـعاق  هطوبرم و  لاوما  رب  کلام  ّطلـست  هچراپ  سابل و  ثحب  رد  ای  دسانـشن و  هطوبرم  ّلحم  رد  ار  دوخ  ماوقا  ناـسنا  هک  دوشیم  ادـیپ 

. مینکیم ّتیلح  هب  مکح  هدرک  رهاظ  هب  مکح  زین  ام  اذل  دراد و  وا  تیکلام  رد  روهظ 
78 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1205 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوک لمتحی  ام  ّلک  بانتجا  ذئنیح  بجیف  الثم - رمخلا - مکح  نّیب  عراشلا  ّنأ  یلإ  ارظن  انه ، نایب  الب  فیلکتلا  حـبق  نایرج  مدـع  مّهوت : و 
. مارحلا ۀفداصم  ریدقت  یلع  اصوصخ  باقعلا  حّبقی  لقعلاف ال  ۀّیملعلا - ۀمدقملا  باب  نم  ارمخ -

یلإ جاتحی  لوألا ال  و  نیروصحم ، نیب  ةدّدرتملا  الامجإ  ۀمولعملا  الیـصفت و  ۀمولعملا  دارفألا  ۀـمرح  بجوی  رمخلا  نع  یهنلا  ّنأب  عوفدـم :
نم ملعی  ملف  یلامجإ  ملع  نود  نم  ارمخ  هنوک  لمتحا  ام  اما  و  ریغ ، ۀهبـشلا ال  فارطأ  نم  بانتجالا  یلع  فّقوتی  یناثلا  و  ۀـّیملع ، ۀـمدقم 

. هیلع باقعلا  نسحی  مّرحم  درف  بانتجاب  ملعلل  ۀمّدقم  سیل  و  همیرحت ، یهنلا 
ّیلکلا عوضوملا  نیب  هبتشملا و  درفلا  اذه  نیب  هبانتجا ، یلع  هبانتجاب  ملعلا  فّقوتی  رمخ  میرحتب  هتمرحب و ال  ملعلا  مدع  ضرف  دعب  قرف  الف 

. هیلع باقعلا  حبق  یف  نتتلا - برشک  همکح - هبتشملا 
ّلدت [ 41 (] اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  اـم   ) و [ 40] شحاوفلا و  [ 39] ثئابخلا ۀـمرح  یلع  ۀـّلادلا  تامومعلا  نأل  اضیأ ، هیف  راج  مّهوتلا  نم  رکذ  ام  و 

. اهنم نتتلا  برش  نوک  لمتحی  ۀّیعقاو  رومأ  ۀمرح  یلع 
ملعلا عم  هب  فّلکملا  یف  دیدرتلا  نأ  لّیختیف  هنم ، رثکأ  نیب  مولعم و  رادقم  نیب  دّدرم  ّیلکب  مکحلا  ّقلعت  ۀظحالم  روکذـملا : مّهوتلا  أشنم  و 

. طایتحالا بجیف  فیلکتلاب ،
طایتحالل بجوم  رثکألا  ّلقألا و  نیب  تاولصلا  نم  تاف  ام  نارود  نأ  ضعب : لّیخت  ثیح  ۀّیبوجولا ، ۀهبـشلا  یف  عقو  دق  مّهوتلا  اذه  ریظن  و 

. ۀّیملعلا ۀمّدقملا  بوجو  باب  نم 
. هعافدنا یتأیس  و  تفرع ، دق  و 

: همجرت

( هّیعوضوم ههبش   ) اجنیا رد  نایبالب  باقع  حبق  نایرج  مدع  نامگ  مّهوت و  مّهوت  کی 

هراشا

بجاو هیملع  همّدـقم  باب  زا  تسا  رمخلا  لـمتحم  هچنآ  زا  باـنتجا  هجیتن  رد  هدومن  ناـیب  ار  رمخ  مکح  لـثملا ) یف   ) عراـش هکنیا  هب  رظن 
رگا هژیوهب  دـنکیمن ، حـیبقت  ار  وت  باقع  لقع ، باکترا ) تروص  رد  هکرـس  ای  تسا  رمخ  فرظ  نیا  هک  يدرک  کـش  رگا   ) سپ تسا ،

: هکنیا هب  دوشیم  عفد  دوش ، عقاو  اب  فداصم 
79 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

خیش طسوت  روبزم  مّهوت  عفد 

هب الیـصفت  فّلکم ) هک  دوشیم  رمخ  زا   ) یقیداـصم دارفا و  نآ  تمرح  بجوم  تسا ) مارح  رمخلا  یّلک  ياربـک  ناـمه  هک   ) رمخ زا  یهن 
و  ) دـنامولعم ـالامجا  هک ) تسا  رمخ  زا  يدارفا  نآ  تمرح  بجوـم   ) اـی و  تسا ) رمخ  عیاـم  نیا  هک  دـنادب  لـثملا  یف  و   ) هتـشاد مـلع  نآ 
ره زا  دیوگیم  هک   ) هیملع همّدقم  هب  زاین  لیـصفتلاب  مولعم  نآ  سپ  نآ ،) ای  نیا  تسا  رمخ  نیئانالا  دحا  زا  کیمادـک  تسا  دّدرم  فلکم 
زا هن  و   ) ینک بانتجا  ههبـش  فارطا  زا  دیاب  هکنیا  رب  تسا  فقوتم  تسا  لامجالاب  مولعم  هک  مهنآ  درادن و  ینک ،) بانتجا  دیاب  یلمتحم 

هتـشاد ملع  نآ  هب  الیـصفت  رگا  الامجا  ای  ینادـب  ار  عوضوم  الیـصفت  دـیاب  وت  دومن ، نایب  ار  یلک  مکح  عراش  یتقو  ینعی  ( ) يودـب کـش 
(. ینک بانتجا  دیاب  ههبش  فارطا  زا  ینادب ، الامجا  رگا  يرادن و  همدقم  هب  زاین  رگید  یشاب 

نیا  ) اذل دوشیمن و  هتسناد  عراش  یهن  زا  شتمرح  تسا ، لمتحم  شندوب  رمخ  یلامجا  ملع  نودب  هک ) یفرظ  کی  نیا  ینعی   ) هچنآ اّما  و 
( نآ بکترم   ) رب باقع  هک  یمارح  قادـصم  زا  بانتجا  يارب  تسین ) عامجالاب  مولعم  ای  و   ) تسین یلامجا  ملع  يارب  همّدـقم  فرظ ) کی 

. تسوکین
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رب ملع  تسا  فـقوتم  هک  يرمخ  تمرح  هب  یلاـمجا  ملع  و  فرظ )  ) نیا تـمرح  هـب  یلیـصفت  مـلع  مدـع  ضرف  زا  دـعب  تـسین  یقرف  سپ 
، یلامجا ملع  هن  دراد  دوجو  یلیصفت  ملع  هن  یتقو  ینعی   ) هیمکح ههبش  هیعوضوم و  ههبش  نایم  هبتشم ، رمخ  نیا  بانتجا  رب  نآ  زا  بانتجا 
رد مارح  ای  تسا  لالح  نتت  برش  هکنیا  لثم  هبتشم  یّلک  مکح  نآ  و  تسا ) رمخ  فرظ  ود  زا  کیمادک  هک   ) هبتشم درف  نیا  نایم  یتوافت 

. درادن دوجو  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  نایرج 

هّیمکح ههبش  رد  روبزم  مّهوت  نایرج 

، شحاوف ثئاـبخ و  تمرح  رب  هدـننکتلالد  تاـمومع  اریز  تسا ، يراـج  زین  هیمکح ) ههبـش   ) رد دـش  رکذ  روـبزم  مّهوـت  نوـماریپ  هچنآ 
زا نتت  برـش  دراد  لامتحا  هک  هیعقاو  روما  تمرح  رب  دراد  تلالد  اوهتناف ) هنع  مکیهن  ام   ) ّصن هّیعقاو و  ثئاـبخ  تمرح  رب  دـنراد  تلـالد 

. دشاب هّیعقاو ) ثئابخ   ) هیعقاو و روما  نیا  هلمج 

روکذم مّهوت  أشنم 

رگید نتت و  برـش  لثملا  یف   ) اهنیا زا  رتشیب  نایم  همولعم و  قیداصم  نایم  تسا  دّدرم  هک ) انعم  نیدب   ) یّلک هب  تسا  مکح  ّقلعت  هظحالم 
رد کـش  یتقو   ) سپ رثـکا ) ّلـقا و  ناـیم   ) دّدرم هب  فّلکم  و  تسا ) مولعم  فیلکت  هک   ) دـنکیم لاـیخ  هجیتـن  رد  هک  كوکـشم ) فورظ 

(. يرغص يربک و  هب  ملع  ینعی  عوضوم  مه  دوش  هتسناد  مکح  دیاب  مه  هک  دش  هتفگ  نکل   ) تسا و بجاو  طایتحا  تسا ) هب  فّلکم 
80 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ود  ) رثکا و  زامن ) کی   ) ّلقا نایم  تاف  ام  نارود  هک  دناهدرک  لایخ  یخرب  هک  اجنآ  هدش ، عقاو  زین  هیبوجو  ههبش  رد  یهاگ  مّهوت  نیا  ریظن 
. دمآ دهاوخ  يدوزب  زین  نآ  عفد  یتسناد و  ار  نآ  خساپ  هک  تسا  طایتحا  بجوم  زامن )

: همّدقم
: هک دنتفگ  یلبق  ثحابم  رد  نییلوصا 

یتئارب زین  هیعوضوم  هّیمیرحت  تاهبـش  باب  رد  میدش  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  لئاق  هیمکح  هیمیرحت  تاهبـش  رد  هک  ياهعبرا  هلدا  نآ  ساسارب  - 1
. میوشیم

فیلکت ندوب  روآباقع  ناـیب و  نودـب  فیلکت  زّجنت  تفگیم : لـقع  هک  اـنعم  نیدـب  دوب ، لـقعلا  لـیلد  روبزم  ّهلدا  نیرتمهم  زا  یکی  - 2
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  نایب  نودب 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ خلا ) فیلکتلا ...  حبق  نایرج  مدع  مّهوت : و   ) زا دارم  روکذم  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: دناهدرک نامگ  یخرب  هک  تسا  نیا 

هک يدراوم  رد  اصوصخ  تسا ، هدـش  دراو  نایب  عراش  بناج  زا  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  هیعوضوم  ههبـش  رد  نایبالب  باقع  حـبق  هدـعاق 
. دشابیمن حیبق  باقع  اجنیا  رد  هک  دیآرد  مه  عقاو  اب  فداصم  دوش و  بکترم  ار  هیرمخلا  لمتحم  فلکم 

نیا ّلخ ؟ اـی  تسا  رمخ  فرظ  نیا  دوشیم  کـش  یتقو  اذـل  درادـن  باـقع  تسا و  همرحلا  لـمتحم  رب  يرجت  ۀـفداصملا ، مدـع  دـنع  هتبلا 
هک ارچ  تسین . حـیبق  وا  باقع  دوش  بکترم  فّلکم  هچنانچ  تسا ، هیعوضوم  ههبـش  قیداصم  زا  کیره  هک  هتیم  ای  تسا  یّکذـم  تشوگ 

. مارح رمخلا  دوب  هدومرف  عراش  البق 
؟ دیهد حیضوت  ار  مّهوتم  لیلد  * 
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. مارح رمخلا  دیامرفب : لثملا  یف  هک  تسا  یّلک  مکح  نایب  هدوب  عراش  هفیظو  هچنآ  - 1
. تسا هدش  نایب  ۀتیملا ، مکیلع  تمرح  ای  رمخلا و  مکیلع  تمّرح  ترابع  رد  یّلک  مکح  نیا  - 2

. تسا دارفا  مکح  نامه  تقیقح  رد  هتشاد و  ّتیتآرم  یّلک  ینعی  جراخ  رد  شدارفا  دوجو  نیع  هب  تسا  دوجوم  رمخ  یّلک  - 3
رد دیق  نیا  هکنانچ  درادن ، یتلاخد  نآ  رد  فّلکم  لهج  ملع و  هک  انعم  نیدب  ۀیرمألا  سفن  هّیعقاو و  یناعم  يارب  دـناهدش  عضو  ظافلا  - 4

سپ تسا  هتفر  هتیم  ای  رمخ و  تعیبط  يور  مکح  هدماین و  مه  روبزم  لیلد 
81 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دومن بانتجا  نآ  زا  دیاب  مارح و  شبرش  دوشیم  هدیمان  رمخ  جراخ  رد  هک  يزیچ  ره  زا 
؟ تسیچ قوف  بلطم  يارخا  ترابع  * 

: هک تسا  نیا 
نیدـب تسا . مولعم  يارب  الامجا  رمخ  یهاگ  تسا و  رمخ  فرظ  نالف  هک  مینادیم  لثملا  یف  تسا ، مولعم  اـم  يارب  الیـصفت  رمخ  یهاـگ 

رد ملع  ینعی  مارح ، مولعملا  رمخلا  هدومرفن : عراش  دـیوگیم : مهوتم  لاح  تسا  رمخ  کیمادـک  هک  میراد  کش  فرظ  ود  نایم  هک  انعم 
مامت لماش  عراش  مکح  سپ  تسا  مارح  رمخ  تعیبط  ینعی  مارح . رمخلا  هدومرف  هکلب  میرادن ، یعوضوم  ملع  ام  هدیدرگن و  ذخا  عوضوم 

. مینادن هچ  مینادب و  ام  هچ  دوشیم  اهرمخ 
. دیدرگ نایب  شتمرح  دشاب ، رمخ  هچنانچ  لح ، ای  تسا  رمخ  يراد  کش  وت  هک  یفرظ  نیا  هجیتن : رد 

: لاح
. هدش لصاح  یعقاو  رمخ  زا  بانتجا  بوجو  هب  ینیقی  لاغتشا  ام  يارب  نایب  دوجو  اب  - 1

. تسا هّینیقی  تغارف  مزلتسم  القع  ینیقی  لاغتشا  - 2
. دوشیم لصاح  كوکشم  لمتحم و  لامجالاب و  مولعم  لیصفتلاب ، مولعم  ياهرمخ  زا  بانتجا  هب  هینیقی  تغارف  - 3

(. تسا هدش  يرود  یعقاو  ياهرمخ  همه  زا  دوش  لصاح  ملع  ات   ) تسا هیملع  همدقم  باب  زا  بانتجا  نیا  - 4
. تسا بجاو  عامجالاب  هیملع  همدقم  - 5

. تسا بجاو  زین  هیرمخلا  لمتحم  زا  بانتجا  هجیتن  رد 
؟ تسیچ لالدتسا  نیا  زا  مّهوتم  فده  * 

يراـج تسا  هیعوضوم  ههبـش  هک  مه  اـجنیا  رد  ناـیبالب  باـقع  حـبق  رگید  تسا ، بجاو  ۀـمرحلا  لـمتحم  زا  باـنتجا  یتقو  هک  تسا  نیا 
. هیلقع تئارب  ياج  هن  تسا و  ینیقی  لاغتشا  نوناق  ياج  هیعوضوم  ههبش  سپ  دوشیمن .

؟ تسیچ مّهوت  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
هکلب دوشیمن . مامت  مکح  نایب  اب  اهنت  نایب  نکل  تسا  هدـش  رداص  عراش  بناج  زا  رمخلا  برـشت  ناونع ال  تحت  مکح  هلب ، هک  تسا  نیا 
ینعی دوش  ملـسم  زرحم و  شیاربک  مه  باطخ و  يارغـص  مه  دیاب  دوشب ، زّجنم  یلعف و  دهاوخب  رگا  یهن  هچ  دـشاب و  رما  هچ  یفیلکت  ره 

. يربک نایب  يرگید  يرغص و  نایب  یکی  تسا  رما  ود  ورگ  رد  نایب  تیمامت 
82 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هاگنآ
برـشت قادـصم ال  اذـل  مکح  ره  تسا  زرحم  عوضوم  مه  تسا ، رمخ  عیام  نالف  هکنیا  هب  میراد  یلیـصفت  ملع  هک  يدراوم  هب  تبـسن  - 1

. دشابیمن هّیملع  همدقم  هب  يزاین  رگید  یعقاو و  مارح  دوخ  زا  دوشیم  بانتجا  ینعی  دوشیم  عقاو 
زّجنم اـم  رب  ار  عـقاو  هدوـب و  زّجنم  ملع  نیا  یتروـص  رد  عیاـم ، ود  زا  یکی  ّتیرمخ  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  هـک  يدراوـم  هـب  تبـسن  و  - 2
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ات دومن  بانتجا  ههبـش  فارطا  همه  زا  همدـقم  دـیاب  یعقاو  رمخ  زا  بانتجا  يارب  یهتنم  دـشاب . هروصحم  یلامجا  ملع  فارطا  هک  دـنکیم 
. تسا هدش  بانتجا  یعقاو  رمخ  زا  هک  دوش  لصاح  نیقی 

. مکح مه  تسا  زرحم  عوضوم  مه  هک  ارچ  تسین ، مزال  ههبش  فارطا  زا  شیپ  زا  بانتجا  اجنیا  رد  هتبلا 
؟ تسیچ خلا ) ّیلامجا ...  ملع  نود  نم  ارمخ  هنوک  لامتحا  ام  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: ارچ دوشیمن ، عقاو  باطخ  لومشم  میرادن ، مه  یلامجا  ملع  نکل  دنامیرحتلالمتحم و  ام  يارب  افرص  يدراوم  هب  تبسن  هک  تسا  نیا 
. مارح رمخلا  اذهف  مارح ، رمخ  ّلک  رمخ ، اذه  میئوگب ! میناوتب  هک  اجنآ  ات  تسا  يربک  يرغص و  زارحا  ورگ  رد  نایب  ّتیمامت  اریز 

. دوش الب  وا  رب  برشت  یهن ال  ینعی  یّلک  ات  رمخ  اذه  تفگ  ناوتیمن  تسین و  زرحم  تیرمخ  ینعی  يرغص  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  و 
؟ تسیچ روبزم  مّهوت  هب  خیش  خساپ  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
. تسین نایبالب  باقع  حبق  نوناق  نایرج  زا  عنام  دروخیمن و  هّیعوضوم  تاهبش  درد  هب  یئاهنت  هب  یّلک  مکح  نایب  - 1

عوضوم رگا  مه  روطنیمه  دوشیم  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  دوبیم ، مکحلا  هبتـشم  نتت  برـش  لثم  یلک  عوضوم  رگا  هک  روطنامه  - 2
. دوشیم يراج  نایبالب  باقع  حبق  نوناق  دشاب  مکحلا  هبتشم  عئاملا ) اذه   ) لثم یئزج 

؟ تسیچ خلا ) اضیا ...  هیف  راج  مّهوتلا  نم  رکذ  ام  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
هیعوضوم تاهبـش  رد  ینادیم  ار  یلک  مکح  هک  لـیلد  نیا  هب  ناـیبالب  باـقع  حـبق  رگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  يرگید  لاکـشا  کـی  ناـیب 

. دشابن يراج  زین  هیمکح  تاهبش  رد  نوناق  نیا  دیاب  سپ  دشابن ، يراج 
؟ تسیچ یعدم  نیا  رد  لکشتسم  لیلد  * 

: هدومرف عراش  لثملا  یف  تفایتسد  يربک  هب  یقیرط  هب  ناوتیم  زین  هّیمیرحت  ههبش  رد  هک  تسا  نیا 
83 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. َشِحاوَْفلا َیِّبَر  َمَّرَح   ) ای و  ثئابخلا ) مکیلع  تمّرح  )
هک ارچ  یعقاو  ثیبخ  املـسم  یعقاو ، ثیبخ  اـی  تسا  عراـش  رظن  دروم  ثئاـبخلا  مولعم  هک  تسا  نیا  لاؤس  نکل  تسا  مارح  ثیبخ  بوخ 

. ینادن هچ  ینادب و  امش  هچ  تسا  رظن  دروم  یعقاو  ثیبخ  سپ  دنراد  دوخ  هیعقاو  یناعم  رب  تلالد  ظافلا 
دیاـب هّیمکح ؟ اـی  تسا  هیعوضوم  ههبـش  ثئاـبخلا  مکیلع  تمّرح  هب  تبـسن  لـثملا ) یف   ) نتت برـش  تمرح  هک  تسا  نیا  اـم  لاؤس  لاـح 

. هیعوضوم دیئوگب 
ههبـش ثئاـبخلا  مکیلع  تمرح  هب  تبـسن  زین  نتت  برـش  تـسا ، هیعوـضوم  ههبـش  رمخلا ، مرح  هـب  تبـسن  فرظ  نآ  هـک  روطناـمه  ینعی 
دروم ـالعف  نکل  دراد ، ّصن  هب  جاـیتحا  تسا و  هّیمکح  ههبـش  یلک  تسا و  یّلک  مکح  هسفن ) دـح  یف  شدوـخ  هچرگا   ) تسا هّیعوـضوم 

(. تسین ام  ثحب 
. تسا هّیعوضوم  ههبش  ثئابخلا ،) مکیلع  تمرح   ) شقوفام یّلک  هب  تبسن  نکل 

: هدومرف عراش  لاح 
. تسا مارح  ثیبخ 

دشاب ثئابخ  هلمج  زا  نتت  دیاش 
. دینک يراج  اجنیا  رد  ار  حبق  نوناق  دیناوتیمن  امش  تسا و  مارح  نتت  برش  سپ :

؟ تسیچ لاکشا  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
ود ره  يربک  يرغـص و  هب  ملع  دیاب  هکلب  دوشیمن ، مامت  نایب  یّلک  مکح  هب  ملع  اب  اهنت  ینعی  داد  لوا  لاکـشا  زا  هک  تسا  یخـساپ  نامه 
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: ییوگب یناوتب  هک  انعم  نیدب  دوش  ادیپ 
ثیبخ نتت  برش  رمخ  اذه 
مارح ثیبخلا  مارح  رمخلا 

مارح نتت  برشف  مارح  اذهف 
؟ تسیچ ۀیبوجولا )...  ۀهبشلا  یف  عقو  دق  مّهوتلا  اذه  رظن  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

یعّدم تارـضح  هدمآشیپ و  زین  هیبوجو  تاهبـش  باب  رد  دراد  دوجو  هّیمیرحت  هیمکح  تاهبـش  باب  رد  هک  یمهوت  نامه  هک  تسا  نیا 
. دنتسه نایبالب  باقع  حبق  نایرج  مدع 

باقع حبق  اجنیا  رد  ای 10000 ، نایم 1000 و  تسا  ددرم  كوکشم و  امش  يارب  اهنآ  رادقم  نکل  هدش  توف  امـش  زا  ییاهزامن  لثملا  یف 
باب زا  دـیاب  امـش  و  اهـضقیلف ) ۀـضیرف  هتتاف  نم   ) ترابع زا  یلک  مکح  ینعی  تاف  ام  ضقا  هدومرف : عراـش  هک  ارچ  تسین  يراـج  ناـیبالب 

. دییامن لصاح  همذ  تغارف  هب  نیقی  ات  دینک  نایتا  ار  رثکا  یملع  همدقم 
84 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ قوف  بلطم  رتهداس  نایب  * 
لیلد هب  یعقاو  تاف  ام  اعطق  یعقاو ، تاف  ام  اـی  تسا و  رظن  دروم  مولعم  تاـف  اـم  تاـف ، اـم  ضقا  دومرف : هک  عراـش  ناـیب  رد  هک  تسا  نیا 

. دوش عفترم  كوکشم  نآ  ات  هدرک  نایتا  ار  رثکا  اذل  ینادن و  هچ  ینادب ، هچ  هیعقاو  یناعم  رد  ظافلا  عضو 
؟ تسیچ خیش  خساپ  * 

: هک انعم  نیدب  ار  يرغص )  ) عوضوم مه  ینادب  ار  يربک )  ) مکح مه  دیاب  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا 
( يرغص . ) یّنم تتاف  دق  ةالصلا  هذه 

( يربک . ) هؤاضق بجی  ّیلع  تتاف  ام  لک 
( هجیتن . ) هءاضق ّیلع  بجی  ةالصلا  هذه 

. دوشیم يراج  حبق  نوناق  زین  اجنیا  رد  سپ :
85 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. هعفد بجیف  امّرحم - هنوک  لامتحال  هبتشملا - درفلا  اذه  یف  لمتحم  ررضلا  ّنإ  تلق : نإف 

. نایب ریغ  نم  باقعلا  حبقب  لقعلا  مکحب  نومأم  وهف  ۀّیورخألا ، رومألا  نم  هارجم  يرجی  ام  باقعلا و  ررضلاب  دیرا  نإ  انلق :
، ۀعامج خیـشلا و  نم  مدقت  امک  مّلـس ، ول  القع  هعفد  بوجوف  ۀّیویندلا - ّراضملا  یف  امک  نایب - ریغ  نم  هبترت  لقعلا  عفدی  ام ال  دـیرا  نإ  و 

ررـضلا باکترا  زاوجب  عرـشلا  مکحی  دـق  فیک و  هیلع ، باقع  الف  هتمرح ، ملعی  مل  ام  ۀـیلحب  حّرـص  عراشلا  نـأل  اعرـش ، هبوجو  مّلـسی  مل 
؟ ماقملا یف  لمتحملا  ررضلا  یف  ضورفملا  وه  امک  داعملا ، رمأب  ّقلعتملا  ریغلا  یعطقلا 

: لیق نإف 
رمألا لوکو  نایبلا و  مدع  یف  ۀحلصملا  لامتحال  نایب ، نود  نم  هبترت  عفدی  لقعلا ال  و  ةرخآلا ، رومأب  ّقلعتملا  ررضلا  لامتحا  الوأ - راتخن -
ۀلجآ ةّرـضم  لعفلا  یف  كانه  ناک  ول  هنأ  نم  ۀحابإلا : ۀلاصأب  نولئاقلا  هرکذ  ام  باوج  یف  ةدـعلا »  » یف حّرـص  امک  لقعلا ، هیـضتقی  ام  یلإ 

. اهنّیبل
اضیأ خیشلا  هب  ّلدتـسا  امک  [، 42 (] ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  : ) یلاعت هلوقل  اعرـش ، تباث  همیرحت  و  ۀـّیویندلا ، ةّرـضملا  راتخن  ایناث : و 

فرعت یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  : » مالّسلا مهیلع  مهلوقب  ۀتباثلا  ۀیلحلل  عفار  هلثم  لیلدلا و  اذه  و  [، 43] ۀحابإلا ۀلاصأ  عفد  یلع  ةدعلا »  » یف
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[. 44 «] مارح ّهنأ 
: مالّسلا مهیلع  مهلوق  نأ  الإ  يورخألا ، ررضلا  نایب  مدع  یف  ۀحلصملا  لامتحا  انمّلس  ول  تلق :

. يورخألا ررضلا  مدعل  نایب  لالح » کل  ءیش  ّلک  »
باب یف  ءاهقفلا  حّرـص  دق  و  كالهلا ، ۀّنظمب  ۀّصتخم  ۀکلهتلا »  » ۀیآ و  عونمم ، هنم  كوکـشملا  عفد  بوجوف  يورخألا ، ریغلا  ررـضلا  اّمأ  و 

: رفاسملا
عم ّالإ  اوصّخری  مل  راطفإلا  ممیتلا و  باب  یف  اذـک  و  کلذ . هیف  لمتحی  ام  قلطم  نود  ۀیـصعم ، بطعلا  هعم  ّنظی  يذـّلا  قیرطلا  كولـس  نأب 

. کشلا نود  ةدابعلا  ۀمرحل  بجوملا  ررضلا  ّنظ 
كوکـشم باکترا  ۀـمرح  ۀـهج  نم  نکل ال  اضیأ ، کشلا  عم  ممیتلا  راـطفإلا و  مکح  باحـسنا  نیرخأـتملا  يرخأـتم  نم  لـیلق  رکذ  معن ،

. اضیأ مهولا  دارفأ  ضعب  عم  لب  کشلا ، عم  قداصلا ، ررضلا  فوخب  ّۀلدألا  یف  مکحلا  ّقلعت  يوعدل  لب  ررضلا ،
86 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
لاکشا

. تسا بجاو  لمتحم ) ررض   ) نآ عفد  سپ  تسا  لمتحم  شندوب ، مارح  لامتحا  هب  هّیمیرحت ) هچ  دشاب  هّیعوضوم  هچ   ) هبتشم درف  رد  ررض 
روبزم لاکشا  هب  خیش  خساپ 

فّلکم  ) سپ هبتر و ،)...  طاطحنا  لثم   ) هیورخا روما  تسا  باقع  يارجم  يراج  هچنآ  ای  دشاب و  هدش  هدارا  باقع  ررـض ، لامتحا  زا  رگا 
. تسا ّتینما  رد  نایبالب  باقع  حبق  هب  مکح  تهج ) نیا  زا 

نتسناد هک   ) يویند ياهررـض  لثم  دریگیمن  ار  اهنآ  يولج  نایب  دوجو  نودب  لقع  هک  تسا  هدش  هدارا  يروما  ررـض ) لامتحا  زا   ) رگا و 
خیـش و هدـیقع  هچنانچ  میریذـپب و  ار  يویند ) ررـض   ) نیا عفد  بوجو  هک  انملـس  درادـن ) اهنآ  يراذـگریثأت  رد  يرثا  فلکم  نتـسنادن  اـی 
هب هدومرف  حیرـصت  لالح ) کل  ءیـش  لک  نایب  اب   ) سّدـقم عراش  هک  ارچ  تسین ، مّلـسم  نآ  یعرـش  بوجو  نکل  تساـملع  زا  یتعاـمج 

باقع لامتحا  تهج  زا  هبتـشم  باکترا   ) رب یباقع  سپ  هنیعب ،) مارح  هنا  ملعت  هکنیا  ات   ) تسین مولعم  نآ  تمرح  هک  یناـمز  اـت  نآ  ّتیلح 
هب ّقلعتم  ریغ  یعطق  ررـض  باکترا  زاوج  هب  مکح  عراش  یهاـگ  هکنآ : لاـح  دـیئوگیم و  نینچ  هنوگچ  درادـن ، دوجو  يورخا ) يویند و 

. تسایند رد  لمتحم  ررض  ام ) ثحب  دروم   ) ضرف هک  روطنامه  دنکیم  يویند ) ینعی   ) ترخآ
لاکشا

نودب و  ههبش ) بکترم  رب   ) ار باقع  بترت  لقع  تسا و  ترخآ  هب  طوبرم  هک  يررـض  لامتحا  مینکیم  رایتخا  ياههبـش ) ره  رد   ) ام الوا :
ار نآ  ياضتقا  لقع  هک  تسا  يزیچ  هب  هلئـسم  نیا  يراذـگاو  ناـیبلا و  مدـع  رد  تحلـصم  لاـمتحا  لـیلد  هب  نیا ) و   ) دربیمن نیب  زا  ناـیب 
( هّیعوضوم ههبـش   ) اجنیا رد  رگا  دـناهتفگ  هک  هحابالا  ۀـلاصا  هب  نیلئاق  هچنآ  هب  خـساپ  رد  هدـع  باـتک  رد  یـسوط ) خیـش   ) هکناـنچ دراد ،

. تسا هدومن  حیرصت  دومرفیم ، نایب  ار  نآ  عراش )  ) دوب لعف  رد  يررض 
تکـاله رد  ار  ناـتدوخ  ناـتدوخ ، تسد  اـب   ) هک یلاـعت  يادـخ  لوـق  نیا  لـیلد  هب  تسا  تباـث  اعرـش  نآ  مـیرحت  يوـیند و  ررـض  اـیناث :

. تسا هدومن  لالدتسا  تحلصم ) لامتحا   ) هلئسم نیا  هب  زین  هحابالا  ۀلاصا  عفد  رد  یسوط )  ) خیش بانج  هکنانچ  دیزادنین ،)
تسا یتقو  ات  ملعت  یتح   ) هک ارچ  دشابیمن ، یتح ...  لالح  کل  ءیـش  ّلک  رد  هک  ياهتباث  ّتیلح  هدنربنیبزا  لیلد  نیا  لثم  لیلد و  نیا  و 

(. هدماین اوقلت  هک ال 
87 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

روبزم لاکشا  هب  خیش  خساپ 
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و  ) نایب لالح )...  کل  ءیـش  ّلک   ) هک عراش  هدومرف  نیا  نکل  میریذـپب ، ار  يورخا  ررـض  ناـیب  مدـع  رد  تحلـصم  لاـمتحا  هک  ضرف  هب 
تسین عفدلا  بجاو  كوکشم  يویند ) ینعی   ) يورخا ریغ  ررـض  اما  هیعوضوم ) ههبـش  هب  باکترا  رد   ) يورخا باقع  مدع  رب  تسا ) یلیلد 

ای و   ) یهار ندومیپ  هکنیا  هب  دناهدومرف  حیرصت  رفاسم  باب  رد  ءاهقف  دراد و  تکاله  هب  ّنظ  ای  و  ملع )  ) هب صاصتخا  هکلهت  هفیرـش  هیآ  و 
. تسا رطخ  نآ  رد  هک  يرفس  ره  قلطم  هن  تسا و  تیصعم  تسا ، رطخ  هب  نونظم  ای  عوطقم و  هک  یترفاسم )

هب کـش ) افرـص  هن  و   ) نظ تروـص  رد  رگم  نیفّلکم ) هب  دـناهدادن  هزاـجا   ) ءاـملع هک  راـطخا  مّمیت و  باـب  رد  مکح )  ) تسا نـینچنیا  و 
. دوشیم تدابع  تمرح  ببس  هک  يررض 

تهج نیا  زا  هن  نکل  دناهدومن ، رکذ  زین  کش  تروص  رد  ار  مّمیت  راطفا و  مکح  ندوب ) زاجم   ) باحـسنا رخأتم  ياملع  زا  یلیلق  هدع  هلب ،
. کش تروص  رد  یعطق  ررض  زا  سرت  هب  ّهلدا  رد  مکح  ّقلعت  رب  انب  هکلب  تسا  مارح  ررضلا  كوکشم  باکترا  هک 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ درفلا )...  اذه  یف  لمتحم  ررضلا   ) رد لاکشا  لصاح  * 
: هیعوضوم ههبش  رد  هک  تسا  نیا 

. مارح دشاب و  رمخ  عقاو  رد  عیام  نیا  هک  میهدیم  لامتحا  - 
تسا بجاو  القع  لمتحم  ررض  عفد  تسا و  ررض  لامتحا  مزلتسم  تمرح  تیرمخ و  لامتحا  - 

. تسا بجاو  هبتشم  دّدرم و  عیام  نیا  زا  بانتجا  طایتحا و  سپ :
. تسا تبوقع  ّقحتسم  دنکن  ررض  عفد  دوش و  هبتشم  بکترم  یسک  رگا  ینعی 

؟ دراد هّیعوضوم  ههبش  هب  صاصتخا  اهنت  لاکشا  نیا  ایآ  * 
ای تسا  لالح  نتت  برـش  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  لثملا  یف  هیمکح  ههبـش  قح  دـشابن ، نآ  رد  ررـض  لامتحا  هک  تسین  ياههبـش  چـیه  ریخ ،

. تسا ررض  لامتحا  مزلتسم  دورب  تمرح  لامتحا  رگا  دیئوگیم  دیئوگیم ؟ هچ  مارح ،
؟ دراد دوجو  لاکشا  نیا  اب  یلبق  ياهلاکشا  نایم  یتوافت  هچ  * 

ناگدـنب رب  تجح  هدرک و  نایب  ار  یلک  مکح  عراش  تفگیم  لکـشتسم  هک  ارچ  دنتـشاد  هیعوضوم  ههبـش  هب  صاـصتخا  یلبق  تالاکـشا 
: دیوگیم لکشتسم  دوشیم و  تاهبش  مامت  لماش  لاکشا  نیا  اما  دومن  طایتحا  دیاب  تاعوضوم  رد  سپ  هدشمامت ،

88 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ررض  لامتحا  اب  مزالم  ياههبش  ره 

تسا بجاو  لمتحم  ررض  عفد 
. تسا بجاو  ههبش  رد  طایتحا  سپ :

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
نوناق تسین و  باقع  مزلتسم  ياههبش  ره  هک  ارچ  دشابیمن ، لوبق  لباق  تسا  يورخا  ررـض  لمتحم ، ررـض  نیا  زا  ناتدارم  رگا  دیوگیم :

ار تمرح  هک  ارچ  تسین  راـک  رد  یباـقع  هک  سرتن  شاـب و  نمیا  دـیوگیم : اـم  هب  هتفرگ  ار  باـقع  لاـمتحا  يولج  ناـیبالب  باـقع  حـبق 
. میهدیمن باقع  لامتحا  هب ) فّلکم  رد  ههبش  هن  هیفیلکت و   ) ههبشلا دنع  ام  سپ  ینادیمن .

. مینادن هچ  مینادب  هچ  تسا  يویند  ررض  اب  مزالم  نتت  برش  هک  ارچ  میراد ، لوبق  ار  ررض  نیا  دشاب ، يویند  ررض  ناتدارم  رگا  و  - 2
؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا  * 

؟ هن ای  تسا  بجاو  يویند  لمتحم  ررض  عفد  ایآ  هک  تسا  نیا  رد 
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؟ تسیچ قوف  لاکشا  روبزم و  لاؤس  هب  خیش  خساپ  * 
هداد نآ  رد  ررـض  لاـمتحا  دـینزب  هک  یلمع  ره  هب  تسد  امـش  اریز  ارچ ؟ دـشاب ، بجاو  يویند  ررـض  عفد  هک  تسین  موـلعم  هک  تسا  نیا 

؟ دینکیمن لمع  هدیشک  راک  زا  تسد  ررض  لامتحا  فرص  هب  ایآ  دوشیم 
: هک انعم  نیدب  میریذپب  ار  يویند  ررض  عفد  ام  هک  انمّلس  اذل  و 

. دراد يویند  ررض  لامتحا  ياههبش  ره  هک  ینعی  مینادب  ار  يرغص  مه  - 1
. تسا بجاو  القع  يویند  ررض  عفد  هک  ینعی  مینادب  ار  يربک  مه  - 2

؟ اجک تسا  هداد  ام  هب  ار  هبتشم  تاعوضوم  باکترا  هزاجا  عراش  نکل 
 ... اذه یلع  اهّلک  ءایشألا  ای  و  یهنلا » هیلع  دری  یتح  قلطم  ءیش  ّلک   » ای و  مارح » ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  : » هدومرف هک  اجنآ 

طایتحالا بجی  ال  دـیوگیم : دـنکیم و  رظنفرـص  ۀـلمتحملا  ۀهبـشلا  دـنع  طایتحالا  بجی  تفگیم : هک  شمکح  نیا  زا  لقع  هجیتن  رد 
. ۀهبشلا دنع 

؟ تسیچ خلا ) ةرخآلا ...  رومأب  ّقلعتملا  ررضلا  لامتحا  الّوا : راتخن   ) زا دارم  سپ  * 
یلامتحا قش  ود  زا  کیره  تسا  نکمم  هکنیا  رب  ینبم  مراهچ )  ) لبق لاکشا  زا  خیش  بانج  خساپ  هب  تسا  یضارتعا  لاکشا و  تقیقح  رد 

. تسا قش  نیا  روبزم  نوناق  زا  دارم  میئوگب  هدرک و  باختنا  رایتخا و  دیدومن  ریوصت  امش  هک  ار 
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؟ تسیچ لاکشا  ضارتعا و  نیا  زا  لکشتسم  دارم  * 
: رگید ترابع  هب  دینک  لوبق  زین  ار  يورخا  ررض  عفد  دیاب  دیتفریذپ  ار  يویند  ررض  عفد  هک  روطنامه  دیوگب : دهاوخیم 

. يورخا هچ  يویند  هچ  تسا  ررض  ياراد  ياههبش  ره  - 
. تسا بجاو  القع  ررض  عفد  - 

. تسا بجاو  القع  يویند  يورخا و  ررض  عفد  سپ :
مینک رایتخا  تسا  تبوقع  يورخا و  ررض  لمتحم ، ررض  زا  دارم  هک  ار  لّوا  قش  ام  هک  دراد  لامتحا  دیوگیم : لکشتسم  رگید  ترابع  هب 

. دنکیمن تبوقع  عفد  موزل  هب  مکح  لقع  هدشن و  يراج  اجنیا  رد  حبق  نوناق  میئوگب : هجیتن  رد  و 
؟ دنهدیم خساپ  هچ  دوشیم  هچ  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  سپ  دسرپب  خیش  رگا  * 

: دیوگیم
. دشاب هدومن  راذگاو  فّلکم  لقع  هب  ار  رما  هدرکن و  نایب  ار  نآ  سّدقم  عراش  فیلکت  دوجو  اب  هک  هدوب  نیا  رد  تحلصم  دیاش  - 1

. تسا بجاو  یلامتحا  باقع  نآ  عفد  سپ  تسا  یقاب  باقع  لامتحا  هدرکن و  نایبالب  باقع  حبق  هب  مکح  لقع  اجنیا  رد  - 2
: رگید ترابع  هب  * 

منادیمن نوچ  دـیوگب  دـناوتیمن  لقع  ّلح . ای  تسا  رمخ  فرظ  نیا  ای  مارح و  ای  تسا  لالح  نتت  برـش  هک  دـینکیم  کـش  امـش  یتقو 
. درکیم علطم  زین  ار  وت  ادخ  الا  هدوب و  تحلصم  وت  نتسنادن  نیا  رد  دیاش  اریز  ارچ ؟ تسا  حیبق  نم  رب  باقع  سپ 

اتحلـصم ار  زاجنا  نیا  دـنچره  دـشاب ، زّجنم  نم  رب  تمرح  نیا  تسا  نکمم  دـشاب  مارح  نتت  برـش  دـیاش  هک  داد  لامتحا  لـقع  رگا  سپ 
. دشابیمن شفیلکت  زا  حراش  رظنفرص  مزلتسم  امش  نم و  نتسنادن  نیا  نکل  منادن .

نایرج اجنیا  رد  حـبق  هدـعاق  تسا و  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دراد . دوجو  باقع  لامتحا  هک : تسا  نیا  اـجنیا  رد  لـقع  مکح  نیارباـنب 
. دباییمن

ام لوبق  لباق  یهنلا ، هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیـش  لک  هدومرف : عراش  هک  ارچ  تسین  بجاو  يویند  لـمتحم  ررـض  عفد  دـش  هتفگ  هکنیا  اـیناث :
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؟ ارچ تسین ،
: هدومرف عراش  اریز 
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. تسا مارح  هکلهت  هب  دوخ  نتخادنا  دیزادنین و  تکاله  هب  ناتدوخ  تسد  هب  ار  ناتدوخ  - 

. دشاب هتشاد  تکاله  نتت  برش  دیاش  - 
. تسا مارح  هکلهت و  هب  نداتفا  نتت ، برش  سپ :

؟ تسیچ مالک  هصالخ  * 
: هک تسا  نیا 

. دوش لصاح  ینیقی  لاغتشا  ات  دینک  رود  دیاب  تسا  تکاله  عقاو  رد  هچنآره  زا  دیوگیم  یعرش  نایب  - 1
. تسا هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  - 2

بانتجا هیملع  همدـقم  باب  زا  زین  لمتحم  زا  یتح  لیـصفتلا و  لامجالاب و  همولعم  هعوطقم ، تکـاله  زا  هک  تسا  نیا  هب  هّینیقی  تغارف  - 3
. ینک

. دراد دوجو  لمتحم  يویند  ررض  باکترا  تمرح  میرحت و  رب  یعرش  نایب  سپ 
؟ دهدیم خساپ  هچ  دوشیم  هچ  قلطم  ءیش  ّلک  سپ  هک  دسرپب  خیش  رگا  * 

. دربیم نیب  زا  ار  اهنآ  عوضوم  هجیتن  رد  دراد  دورو  ثیداحا  نآرب  اوقلت  هفیرش ال  هیآ  دیوگیم :
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  لکشتسم  لیلد  * 

: هک تسا  نیا 
. فرعت یتح  لالح  کل  وهف  هتمرح  هتّیلح و  یف  کش  ءیش  ّلک  هک  دوب  نیا  ثیداحا  نیا  عوضوم  - 1

ترابع هب  دوریم  نیب  زا  اّیغم  ّتیلح  دش ، لصاح  هک  تیاغ  ینعی  مینکیم  لصاح  نیقی  بانتجا  موزل  تمرح و  رب  ام  اوقلت  ندمآ ال  اب  - 2
. دشابیم شتیاغ  ات  شرمع  دش  اّیغم  هک  یمکح  ره  رگید 

؟ تسیچ يورخالا )...  ررضلا  نایب  مدع  یف  ۀحلصملا  لامتحا  انمّلس  ول   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  لکشتسم  هب  تسا  خیش  خساپ 

فّلکم هب  رما  يراذـگاو  نایبلا و  مدـع  رد  یتحلـصم  دـیاش  هک  ارچ  دـنکیمن  باقع  مدـع  هب  مکح  لـقع ، دـیتفگ : لّوا  قش  رد  هکنیا  - 1
: میئوگیم هتشادن و  لوبق  دشاب ، هتشاد 

. درادن دوجو  ام  نامز  رد  تسا و  مالسا  ردص  هب  طوبرم  روبزم  لامتحا  الّوا :
نایبلا مدع  لقع  مکح  هک  ارچ  تسین ، لوبق  لباق  دنکن  باقع  هب  مکح  نایبلا  مدـع  رد  تحلـصم  لامتحا  رطاخ  هب  افرـص  لقع  هکنیا  ایناث :

. هدوب نایبلا  مدع  رد  تحلصم  هک  میشاب  هتشاد  عطق  رگا  یتح  دشابیم  مات  لصا  تسا و 
رد باکترا  هزاجا  لالح ، کل  ءیـش  ّلک  رد  عرـش  نکل  دـنکن ، باقعلا  مدـع  هب  مکح  روبزم  لاـمتحا  رطاـخ  هب  لـقع  هک  ضرف  هب  اـثلاث :

مینکیم لصاح  نانیمطا  عرش  نایب  زا  هدافتسا  اب  هجیتن : رد  هداد  ۀمرحلا  لمتحم 
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. تسین راک  رد  یباقع  هک 
دیدرک کّسمت  اوقلت  هیآ ال  هب  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  بجاو  القع  يویند  كوکـشم  لـمتحم و  ررـض  عفد  دـیتفگ : مّود  ّقش  رد  هکنیا  - 2

: میئوگیم هتشادن و  لوبق 
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. يویند ياهررض  هن  تسا  يورخا  تبوقع  تکاله و  دنکیم ، ردابت  نهذ  هب  تکاله  زا  هچنآ  الّوا :
؟ ارچ دشابیمن . يویند  لمتحم  ررض  عفد  تبثم  اّما  دوشب  مه  يویند  ررض  لماش  هتشاد و  تیمومع  هفیرش  هیآ  رد  تکاله  هک  انمّلس  ایناث :

: تسا ربتعم  زیچ  ود  نایب  تیمامت  رد  اریز 
. تسا تکاله  رد  ءاقلا  ببس  عیام  نالف  باکترا  هک  انعم  نیدب  يرغص  زارحا  - 1

. تسا مارح  یتکاله  ره  رد  ءاقلا  هک  انعم  نیدب  يربک  زارحا  - 2
باطخ لومـش  هجیتن : رد  دشابن  راک  رد  ررـض  دیاش  دشاب و  راک  رد  ررـض  دـیاش  هک  ارچ  تسا  هدـشن  يرغـص  زارحا  هیف  نحن  ام  رد  نکل 

. تسا كوکشم 
ملع هجیتن  رد  تکاله و  هب  ملع  نم  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  نیا  دیزادنین و  تکاله  هب  ار  دوخ  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  رگید : ترابع  هب 

. تسا هّیعوضوم  تهج  نیا  زا  ههبش  هن و  ای  تسه  راک  رد  تکاله  هک  مینادیمن  ۀهبشلا  دنع  هکنآ  لاح  میشاب و  هتشاد  باقع  هب 
؟ دهدیم خساپ  هچ  میراد  تکاله  هب  ّنظ  نکل  میرادن  تکاله  هب  ملع  دنچره  دوش  هتفگ  رگا  * 

نونظم ررـض  عفد  سپ  تسا ، مولعم  ررـض  لثم  نونظم  ررـض  هک  ارچ  دوشیم  لـماش  مه  ار  ّنظ  ۀـکلهتلا  یلا  هک : دـیئوگب  رگا  دـیوگیم 
. تسا بجاو 

. دوشیمن هکوکشم  تکاله  لماش  دوشب ، ود  ره  هنونظم  همولعم و  تکاله  لماش  رگا  هفیرش  هیآ  نیا  هک  دینادب  دیاب  میئوگیم :
؟ تسیچ خیش  بلطم  لصاح  * 

: هک تسا  نیا 
لامتحا لالح  کل  ءیـش  لک  مکح  هب  عراش  نکل  میهدـب ، مه  یلامتحا  نینچ  هک  ضرف  هب  میهدیمن و  يورخا  باقع  لاـمتحا  اـم  ـالّوا :

. دربیم نیب  زا  ار  باقع 
شعفد لمتحم  يویند  باقع  ای  ررـض و  لاـمتحا  نکل  تسا ، بجاو  شعفد  دـشاب ، نونظم  عوطقم و  رگا  مه  يویند  ررـض  لاـمتحا  اـیناث :

. تسین بجاو 
ررض رد  کش  لامتحا و  فرص  هن  تسا و  مارح  شباکترا  مزال و  نآ  عفد  میتشاد  ررض  هب  ّنظ  اجکره  هک  لالدتسا  نیا  رب  خیـش  دیاش  * 

؟ تسیچ
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هب نتفر  هن  تسا و  تیـصعم  دـشاب  نآ  رد  تکاله  هب  ّنظ  هک  یهار  هب  نتفر  هکنیا  هب  دـناهدومن  حیرـصت  رفاسم  باـب  رد  ءاـهقف  هکنیا  - 1
. دوریم نآ  رد  رطخ  لامتحا  افرص  هک  یهار 

. دسریمن كاخ  اب  مّمیت  هب  تبون  دنک  ادیپ  بآ  لامعتسا  رد  ررض  هب  ّنظ  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  مّمیت  باب  رد  ناشیا  ياوتف  - 2
فرص هب  نکل  ینک  راطفا  دیاب  دراد  ررض  امـش  يارب  هزور  هک  دوش  لصاح  ّنظ  رگا  هک  تسا  نیا  ناضمر  راطفا  باب  رد  ءاهقف  ياوتف  - 3

. درادن راطفا  قح  کش  لامتحا و 
؟ تسیچ خلا ) يرخأتم ...  نم  لیلق  رکذ  معن   ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

تـسا نیا  رطاخ  هب  هن  بلطم  نیا  نکل  درک  راطفا  ای  مّمیت و  دوشیم  مه  ررـض  هب  کش  رد  هک  دـندقتعم  نیرخأتم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا 
. دشاب امش  دهاش  ات  تسا  مارح  مه  يویند  ررضلا  لمتحم  باکترا  هک 

. تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  تسا  يررض  فوخ  ینعی  صاخ  لیلدهب  هکلب 
. تسه زین  ررض  رد  کش  لامتحا و  رد  تسه  رطخ  هب  نظ  ررض و  هب  عطق  اب  هک  روطنامه  ررض  زا  فوخ  و 

. تسین مزال  يویند  لمتحم  ررض  عفد  سپ 
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: رگید ترابع  هب 
ررض زا  سرت  هب  ّهلدا  رد  مکح  قلعت  لیلدهب  دناهدروآ  زین  کش  تروص  رد  ار  مّمیت  راطفا و  مکح  باحـسنا  رخأتم  ياملع  زا  ياهّدع  رگا 

. تسا مارح  ررضلا  كوکشم  باکترا  هک  تهج  نیا  زا  هن  تسا  کش  تروص  رد 
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: نتم
لمتحم عئام  دوجو  دـنع  نادـجولاب  ملعی  امک  نّقیتملا ، ررـضلا  عفدـب  مکحلاک  هیف  كوکـشملا  ررـضلا  عفدـب  لقعلا  مازلإ  فاصنإلا : ّنکل 

. هوجولا عیمج  نم  نیلامتحالا  يواست  ضرف  اذإ  ۀّیمسلا 
ررـضلا عفد  بوجوب  مکحی  امک  وه ، ثیح  نم  يویندـلا  ررـضلا  سفن  ۀـظحالمب  وه  اّمنإ  نّقیتملا  ررـضلا  عفد  بوجوب  لـقعلا  مکح  نکل 

رکنی اذل ال  و  هعفد ، بوجوب  لقعلا  ّلقتـسی  الف  يورخأ ، عفن  هیلع  ّبترتی  ناونع  يویندـلا  ررـضلا  عم  دـّحتی  دـق  ّهنأ  ّالإ  کلذـک ، يورخألا 
. دادترالا یلع  وأ  لتقلا  یلع  هارکإلا  داهجلا و  یف  اهضیرعت  و  صاصقلا ، دودحلل و  سفنلا  میلستب  عراشلا  رمأ  لقعلا 

اهریغل وأ  دابعلا  یلع  صیخرتلا  ۀحلصمل  كوکشملا  ررضلل  هتحابإف  ۀحلصمل ، عراشلا  هحیبی  نأ  زوجی  عوطقملا  يویندلا  ررضلاف  ذئنیح : و 
. زاوجلاب یلوأ  حلاصملا ، نم 

کشلا و نیب  قرفلا  مدـع  یلع  عامجإلا  داقعنا  عم  هعفد ، بجیف  ررـضلا ، ّنظیف  ۀـمرحلا ، یلع  ةربتعم  ریغ  ةراـمأ  ماـیق  انـضرف  اذإ  تلق : نإـف 
. ربتعملا ریغلا  ّنظلا 

مزالت ۀـمرحلا ال  ّنألف  ّيویندـلا ، اّمأ  و  حـبقیف . نایبلا ، مدـع  ضورفملا  ّنألف  يورخألا ، اّمأ  ررـضلاب ، ّنظلا  مزلتـسی  ـال  ۀـمرحلاب  نظلا  اـنلق :
. ۀّیورخألا رومألاب  ّقلعتی  امیف  ةدسفملا  راصحنا  لامتحال  همزالی ، اضیأ ال  اهب  عطقلا  لب  ّيویندلا ، ررضلا 

. تانکسلا تاکرحلا و  نم  ّيویندلا  ررضلا  هیف  ّنظ  ام  رئاسک  هتمرح ، مازتلا  نع  صیحم  الف  ّيویندلا  ررضلاب  ّنظلا  لوصح  ضرف  ول  و 
: همجرت

مّوس لاکشا  زا  دنب  نیرخآ  هب  خیش  خساپ 
رد هکنیا  اـمک  نونظم ،) و   ) عوطقم ررـض  عفد  هب  مکح  نوچمه  لـمتحم  ررـض  عـفد  هب  تسا  لـقع  مازلا  روـبزم ) هلئـسم  رد   ) فاـصنا اـّما 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم و  هدیمهف  نادجولاب  یمکح ،) نینچ  دینک  هعجارم  ناتنادجو  هب  رگا   ) هیّمّـسلا لمتحم  یعیام  اب  دروخرب 
عفد دومرفیم : خیـش  نونکات  هکنآ  لاح  و   ) دنوش ضرف  يواستم  ررـض ) عفن و   ) تاهج مامت  زا  کش ) فرط  ود  ینعی   ) لامتحا ود  ره  رد 
ررـض وه  امب  ررـض  هظحالم  هب  لـمتحم ،) نونظم و  و   ) نّقیتم ررـض  عفد  بوجو  هب  لـقع  مکح  نکل  تسین ) بجاو  يویند  لـمتحم  ررض 

بترتم هک  یناونع  يویند  ررـض  اب  دوشیم  دـحتم  یهاگ  هک  اجنآ  اـّلا  يورخا ، ررـض  عفد  بوجو  هب  دـنکیم  مکح  هک  روطناـمه  تسا ،
ورنیازا درامـشیمن ،) مزال  ار  نآ  عفد  و   ) درادـن لالقتـسا  يررـض  نینچ  عفد  بوجو  رد  لقع  هک  يورخا ، یعفن  ناونع )  ) نآرب دوشیم 

تهج تیانج ) ای  مرج و  رثا  رد   ) دوخ میلست  هب  ار  عراش  رما  لقع 
94 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

راـکنا ار  دادـترا  رب  اـی  يرگید و  نتـشک  رب  وا )  ) ندرک راداو  داـهج و  ماـگنه  رد  دوـخ  نتخادـنا  رطخ  هب  صاـصق و  اـی  دودـح و  يارجا 
. درامشیمن تشز  دنکیمن و 

حابم نآ ) زا  رتمهم  هیورخا و   ) یتحلـصم لیلد  هب  ار  نونظم )...  ای  و   ) عوطقم يویند  ررـض  سّدـقم  عراش  تسا  زیاـج  هک  تروص  نیا  رد 
تـسا زیاج  یلوالاب  نآ  زا  ریغ  یحلاصم  ای  ناگدنب و  ندوب  دازآ  تحلـصم  لیلد  هب  ار  كوکـشم  ررـض  عراش  نتـسناد  حابم  سپ  دـیامن ،

(. لالح کل  ءیش  لک  هدومرف : رطاخ  نیدب  )
مراهچ لاکشا 
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ای نتت و  برش  الثم   ) تمرح رب  یفیعض )...  ربخ  ای  تاعوضوم و  رد  دحاو  ربخ  لثم   ) ار هربتعم  ریغ  هراما  کی  ندش  هماقا  مینک  ضرف  رگا 
ریغ هراـما  هک  ارچ  ، ) دوشیم بجاو  شتمرح ) هن  نوـنظم و  ررـض   ) نآ عـفد  هجیتـن  رد  هک  دوریم  ررـض  ناـمگ  سپ  فرظ ) نـالف  برش 

. دراد دوجو  ربتعم  ریغ  ّنظ  کش و  نایم  توافت  مدع  رب  بکرم  عامجا  هک  یتروص  رد  تسین ) تّجح  تمرح  دروم  رد  هربتعم 
روبزم لاکشا  هب  خیش  خساپ 

. تسین ررض  هب  ّنظ  مزلتسم  تمرح  هب  ّنظ 
باـقع سپ  تسین ،) ناـیب  ربـتعم  ریغ  ّنظ  اریز   ) هدـشن ناـیب  تمرح  هک  تسا  نیا  ضرف  نوـچ  تسین ، يورخا  ررـض ) مزلتـسم  هکنیا   ) اـما

کی تمرح  هب  عطق  هکلب  درادـن ، يویند  ررـض  اب  یتمزالم  تمرح  هکنوچ  تسا  يویند  ررـض ) مزلتـسم  هکنیا   ) اما و  تسا . حـیبق  نایبالب 
. دنراد يورخا  روما  هب  ّقلعت  هک  دشاب  يروما  رد  هدسفم  دراد  لامتحا  هک  ارچ  تسین  زیچ  نآ  ررض  اب  مزالم  زین  زیچ ) )

روما ریاس  لثم  نآ  تمرح  هب  نداهن  ندرگ  مازتلا و  زج  تسین  ياهراچ  دوش  ضرف  يویند  ررـض  هب  هربتعم ) ریغ  هراـما   ) نظ لوصح  رگا  و 
. دنتسه ررضلا  نونظم  هک  تانکس  تاکرح و  هلمج  زا  يویند 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ربتعم  نظ  زا  دارم  * 
: تسا مارح  نتت  برش  الثم  هک  دهد  ربخ  یلداع  رگا  لثملایف  تسا  قثوم  ای  لداع و  ربخم  بناج  زا  ربخ  ندیسر 

. تسا نتت  تمرح  هب  ربتعم  نظ  بجوم  ربخ  نیا  الوا :
نظ ینعی   ) رثا هب  نظ  هچ  دـشاب و  تمرح ) ینعی   ) مکح هب  نظ  نظ ، نیا  هچ  تسا  تجح  زین  ربتعم  نظ  تسا  تجح  لداع  ربخ  نوچ  ایناث :

. دراد ررض  ناسنا  يارب  هک  نتت  لثم  ررض ) هب 
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؟ تسیچ ربتعم  ریغ  نظ  زا  دارم  * 
. تسا مارح  نتت  برش  دیوگب  ام  هب  لثملا  یف  هک  تسا  قثوم  ریغ  لداع و  ریغ  درف  زا  هدیسر  ای  فیعض و  ربخ  نامه 

؟ دوشیم هتفگ  ربتعم  ریغ  ياهراما  نینچ  هب  ارچ  * 
. تسین نتت  برش  رد  الثم  شیاعدا  دروم  تمرح  تابثا  رب  رداق  اریز 

؟ تسیچ هربتعم  ریغ  هراما  رد  رظن  دروم  هتکن  * 
هب تسین . لئاق  ررض  هب  ّنظ  ای  ررض و  هب  عطق  نایم  یتوافت  ررض  عفد  باب  رد  لقع  هک  اریز  تسا ، ربتعم  ررـض  تابثا  رد  هک  تساجنیا  رد 
هب ّنظ  نکل  تسا و  ّتیجح  دقاف  تمرح  هب  نظ  دیدرک  ادـیپ  ررـض  هب  ّنظ  تمرح و  هب  نظ  فیعـض ، یثیدـح  قیرط  زا  رگا  رگید  ترابع 

. دشابیم تّجح  ررض 
؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا  * 

دیاش دـشاب و  مارح  نتت  برـش  دـیاش  هک  میدرک  کش  لثملا  یف  میداد  ررـض  لامتحا  اهنت  میتشادـن و  ررـض  هب  ّنظ  اـم  رگا  هک  تسا  نیا 
. تسا بجاو  مه  لمتحم  ررض  عفد  تسا  بجاو  نونظم  ررض  عفد  هک  روطنامه  یلو  چیه ، تمرح  هب  نظ  ررض ،

؟ تسا مسق  دنچ  رب  یلک  روطب  نایرج  لحم  تهج  زا  هیلمع  لوصا  * 
: مسق ود  رب 

. دنوشیم يراج  مکح  عوضوم  سفن  رد  مکح  زا  لبق  هبتر  رد  هک  ییاهلصا  ینعی  هّیعوضوم ، لوصا  - 1
. دنوشیم يراج  یعرشلا  مکحلا  سفن  رد  کش  هماگنه  رد  مکح  عوضوم  لیمکت  زا  سپ  هک  یلوصا  ینعی  هیمکح ، لوصا  - 2
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؟ دنامسق دنچ  رب  دوخ  هّیعوضوم  لوصا  * 
نکل تسا  تساجن  ای  تمرح و  لثملایف  یعوضوم  لصا  هجیتن  هک  انعم  نیدـب  یمکح  لصا  اب  فلاـخم  یعوضوم  لـصا  - 1 مسق : ود  رب 

ود ره  هجیتن  هک  انعم  نیدـب  یمکح  لصا  اب  قفاوم  یعوضوم  لـصا  - 2 سکعلاب . ای  تسا و  تراهط  اـی  ّتیلح و  شاهجیتن  یمکح  لـصا 
. تسا ّتیلح  ای  تراهط و  لثملا  یف  تسا  یکی 

؟ دنامسق دنچ  رب  هّیمکح  لوصا  * 
تاهبش رد  هیراج  لوصا  لثم  دنوشیم  يراج  هیهلا  هیلک  هیعرف  هّیعرش  ماکحا  رد  کش ، اب  هطبار  رد  هک  ياهیمکح  لوصا  - 1 مسق : ود  رب 

. هیمکح
تاهبـش رد  هدـنوشيراج  ياهلصا  لـثم  دـنوشیم  يراـج  هیئزج  هیعرف  هیعرـش  ماـکحا  رد  کـش  اـب  هطبار  رد  هک  ياهیمکح  لوصا  - 2

. هّیعوضوم
96 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دنراد مّدقت  يرگید  رب  هبتر  رظن  زا  هّیمکح  هیعوضوم و  لوصا  زا  کیمادک  * 
يراـج مکحلا  سفن  رد  هک  هّیمکح  لوـصا  رب  هبتر  ثیح  زا  دـنوشیم  يراـج  مکحلا  عوـضوم  رد  هک  هّیعوـضوم  لوـصا  نیققحملا  دـنع 
هجیتن مه  یعوضوم  لصا  هاوخ  دسریمن ، یمکح  لصا  هب  تبون  دشاب  نایم  رد  یعوضوم  لصا  هک  ینامز  ات  اذل  دنراد و  مّدقت  دـنوشیم 

. دشابن ای  دشاب و  یمکح  لصا  اب 
؟ ارچ دناهیمکح ، لوصا  رب  دراو  هّیعوضوم  لوصا  رگید ، ترابع  هب 

: هک اریز 
. تسا ببسم  هب  تبسن  ببس  ای  لولعم و  هب  تبسن  ّتلع  هلزنم  هب  مکح  هب  تبسن  عوضوم  - 1

. تسا لاحم  همات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  مّدقم و  لولعم  رب  هبتر  رظن  زا  تلع  کشالب  - 2
. تسا مدقم  مکح  رب  هبتر  رظن  زا  عوضوم  سپ :

تابثا نآ  يارب  یمکح  سپس  ددرگ و  تیبثت  مکحلا  عوضوم  دیاب  ادتبا  نیاربانب : هل . تبثم  توبث  عرف  ءیشل  ءیـش  توبث  رگید  ترابع  هب 
، دـسریمن یمکح  لصا  هب  تبون  رگید  ددرگ  دوبان  ار  عوضوم  دـش و  يراـج  هّیلمع  لوصا  زا  یلـصا  عوضوم  هبترم  رد  رگا  لاـح ، دوش .

. تسا عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هک  ارچ 
؟ تسا یتروص  هچ  رد  قوف  هلئسم  * 

. دشاب یمکح  لصا  اب  فلاخم  یعوضوم  لصا  هک  تسا  یتروص  رد 
؟ دومن يراج  هّیمکح  لصا  ناوتیم  دشاب  یمکح  لصا  اب  هجیتنمه  یعوضوم  لصا  رگا  ایآ  * 

. تسا لاحم  نآ  تسا و  لصاح  لیصحت  هک  ارچ  ریخ ،
؟ تسیچ بلطم  هصالخ  * 

تبون دشاب  یببس  لصا  هکیمادام  تسا و  یبّبـسم  لصا  هلزنم  هب  یمکح  لصا  تسا و  یببـس  لصا  هلزنم  هب  یعوضوم  لصا  هک  تسا  نیا 
. دسریمن یببسم  لصا  هب 

؟ تسانعم هچ  هب  تسا  ّتیلح  تراهط و  بجوم  هک  ياهیکذت  * 
یّکذملا نوک  عم  ۀیمـستلا ، عم  ۀلبقلا ، یلع  دیدحلاب ، ۀعبرالا ، جادوألا  يرف  ینعی  هسمخ  روما  زا  تسا  ترابع  دنوخآ  بانج  يانبم  رب  - 1

: هک تسا  نیا  ناشیا  دارم  هیکذت . يارب  لحم  هیتاذ  ّتیلباق  ۀفاضاب  املسم ،
. ددرگیم لصاح  لحم  تیلباق  هفاضا  هب  رما  جنپ  نیا  عومجم  زا  هک  تسا  ياهطیسب  تقیقح  کی  هیکذت 
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: زا تسترابع  ینیئان  يازریم  يانبم  رب  - 2
تیلباق رگا  هک  ارچ  دراد ، تیطرـش  هبنج  هیکذـت و  تقیقح  زا  جراخ  تسا  يرما  لـحم  ّتیلباـق  اـما  روکذـم و  رما  جـنپ  زا  هبکرم  تقیقح 

. الف ّالا  تشاذگ و  دنهاوخ  ریثأت  ّتیلح  تراهط و  رد  ۀسمخ  روما  نآ  دشاب 
؟ مینکب دیاب  هچ  قوف  يانبم  ود  هب  هجوت  اب  میدرک  کش  هیکذت  يارب  یناویح  ّتیلباق  رد  رگا  لاح  * 

97 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
کـش هک  تسا  تایح  زا  سپ  هدوبن و  یّکذم  تایح  نامز  رد  ناویح  نیا  اریز  مینکیم ، يراج  ۀیکذتلا  مدع  ۀـلاصا  دـنوخآ  يانبم  رب  - 1

. حبذم حبذ  حور و  جورخ  نامز  ات  ار  مدع  مینکیم  باحصتسا  اذل  هیکذت  رد  مینکیم 
سپ امدع  هن  ادوجو  هن  درادـن  هقباس  تلاح  هیکذـت  يارب  ناویح  تیلباق  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  ۀـیکذتلا  مدـع  ازریم  بانج  يانبم  رب  - 2

. تسا هّیلحلا  ةراهطلا و  ۀلاصا  هب  نآ ، ّتیلباق  رد  کشلا  دنع  عجرم ، هکلب  تسین . باحصتسا  ياج 
؟ تسیچ هیف )...  كوکشملا  ررضلا  عفدب  لقعلا  مازلا  فاصنالا  نکل   ) رد بلطم  لصاح  * 

یقرف نآ  رد  کش  ای  ّنظ و  اـب  يویند  ررـض  هب  عطق  دراوم  ناـیم  هک  ارچ  دـنادیم  بجاو  زین  ار  كوکـشم  ررـض  عفد  لـقع  هک  تسا  نیا 
. دراذگیمن

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  خیش  لیلد  * 
هب نادـجولاب  نیفرطلا  يواستم  هکلب  حـجار ، لامتحا  هن  نکل  دـشاب  مس  دـیهد  لاـمتحا  هک  دـشاب  امـش  ربارب  رد  یعیاـم  رگا  هک  تسا  نیا 

. دینکیم زیهرپ  ۀّیمسلا  لمتحم  عیام  نآ  زا  هدرک و  هّجوت  الماک  ارچ  دیهدیمن ؟ رثا  بیترت  روبزم  لامتحا 
؟ تسیچ نّقیتملا )...  ررضلا  عفد  بوجوب  لقعلا  مکح  نکل   ) زا دارم  سپ  * 

. درادن ّتیلک  فاصنالا  رد و  ام  نخس  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ قوف  بلطم  نایب  * 

اجنآ لاح  رتمهم . حلاصم  رانک  رد  ررض  - 2 ررض ؛ وه  امب  ررض  - 1 داد : رارق  هظحالم  دروم  ناوتیم  تهج  ود  زا  ار  ررـض  هک  تسا  نیا 
ظاحل هب  هن  تسا و  ررـض  وه  امب  ررـض  ینعی  لّوا  تهج  ظاحل  هب  تسا  بجاو  لمتحم  ای  عوطقم و  يویند  ررـض  عفد  دیوگیم : لقع  هک 

. رتمهم حلاصم  رانک  رد  ررض 
؟ تسین لقع  هظحالم  دروم  مود  تهج  ارچ  * 

. درادن عفد  بوجو  هب  لالقتسالاب  مکح  تهج  نیا  رد  لقع  اریز 
؟ تسیچ شروظنم  دوش  يراج  یهلا  دح  ات  وش  میلست  هک  دنک  رما  عراش  رگا  سپ  * 

داهج و رد  هک  روطنامه  دـنکیمن  حـیبقت  هدـشن و  نآ  رکنم  لقع  تسا  يورخا  باـقع  زا  تاـجن  بجوم  نوچ  نکل  تسا ، يویند  ررض 
. تسا نینچ  صاصق 

؟ تسیچ ثحب  نیا  لصاح  * 
زیوجت هب  دسر  هچ  ات  دنیامنیم  حابم  زین  ار  يویند  عوطقم  ررض  عفد  رتمهم ، یحلاصم  رطاخ  هب  لقع  سّدقم و  عراش  یهاگ  هک  تسا  نیا 

. تسین تسد  رد  يویند  ررض  قلطم  عفد  بوجو  رب  یلیلد  هجیتن  رد  لیهست . تحلصم  رطاخ  هب  مهنآ  يویند  لمتحم  ررض 
98 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ةربتعم )...  ریغ  ةراما  مایق  انضرف  اذا   ) رد بلطم  لصاح  * 
: دیتفگ امش  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رگید  یلاکشا  نایب 

( يرغص . ) تسا ررض  هب  عطق  ماقم  مئاق  يویند  ررض  هب  نظ 
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( يربک . ) تسا بجاو  اعرش  القع و  عوطقم  ررض  عفد 
( هجیتن . ) تسا بجاو  زین  نونظم  ررض  عفد  سپ :

: میئوگیم ام  و 
. تسا بانتجالا  مزال  هدش و  ادیپ  تمرح  هب  نظ  تمرح ، رب  دنک  تلالد  ياهربتعم  هراما  رگا  - 1

. تسا رطخ  ررض و  هب  نظ  تمرح  هب  نظ  - 2
. تسا بجاو  نونظم  ررض  عفد  دیتفگ : مه  امش  هک  هنوگ  نامه  سپ :

: لاح
تسا و شزرا  دـقاف  هچرگا  تسا ، مارح  مالـسا  رد  رما  نالف  هک  دـیوگب  یقـساف  الثم  دـنک ، تمرح  رب  تلالد  ياهربتعم  ریغ  هراما  رگا  - 1

. دوشیم لصاح  تمرح  هب  نامگ  نظ و  نکل 
. عفدلا بجاو  تسا و  ررض  هب  ّنظ  تمرح ، هب  ّنظ  - 2

. تسین یتوافت  ربتعم  ریغ  ّنظ  کش و  نایم  عامجالاب  - 3
. دشاب عفدلا  بجاو  دیاب  زین  ررض  هب  کش  دشاب ، بجاو  ربتعم  ریغ  ّنظ  عفد  رگا  سپ :

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
. يورخا هچ  يویند  هچ  دشابیمن  ررض  هب  ّنظ  مزلتسم  ربتعم  ریغ  ّنظ  مهنآ  تمرح  هب  نظ  هک  تسا  نیا 

؟ تسین تبوقع  يورخا و  ررض  هب  ّنظ  مزلتسم  تمرح  هب  ّنظ  دیامرفیم : خیش  ارچ  * 
نایبالب باقع  حـبق  ینعی  یلقع  نوناق  نیاربانب  تسین . تّجح  هدیـسر  هک  مهنآ  هدیـسرن و  عراش  بناج  زا  ینایب  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز 

. تسا مکاح 
؟ تسین يویند  ررض  هب  ّنظ  مزلتسم  تمرح  هب  نظ  ناشیا  رظن  زا  ارچ  * 

تـسین هیویند  ررـض  هب  نظ  بجوم  تمرح  هب  نظ  هجیتن  رد  هیورخا  تبوقع  هدـسفم و  رد  دـشاب  رـصحنم  تمرح  هدـسفم  اسبهچ  اریز  - 1
. تسا يورخا  ررض  ياراد  فرص و  يدبعت  هلئسم  هک  ارچ  دشابیمن  يویند  ررض  هب  ّنظ  مزلتسم  مه  تمرح  هب  عطق  یهاگ  هکلب 

ّنظ اب  رفس  تمرح  هب  میدش  مزتلم  هکنانچ  میوشیم  نآ  تمرح  هب  مزتلم  ام  دشاب  يویند  ررض  هب  ّنظ  مزلتسم  تمرح  هب  ّنظ  هک  انمّلس  - 2
. ررض هب 

99 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: رومأ یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 
ةأرملا لثمف  ۀمرحلاب ، یـضقی  یعوضوم  لصأ  كانه  نکی  مل  اذإ  ام  ۀحابإلاب  ۀـموکحملا  ۀـیعوضوملا  ۀهبـشلا  یف  مالکلا  لحم  نأ  لوألا :

، ۀمرحلا باحـصتسا  لب  ۀمرحلل - ۀیـضتقملا  ۀـیجوزلا - ۀـقالع  مدـع  ۀـلاصأ  نأل  مالکلا ، لحم  نع  جراخ  ۀـیبنجألا  ۀـجوزلا و  نیب  ةدّدرملا 
. ۀحابإلا ۀلاصأ  یلع  ۀمکاح 

یف لاکـشإلا  یغبنی  الف  هیلع ، دحأ  کلم  قبـس  مدع  عم  اّمأ  و  هل ، ریغلا  کلم  قبـس  عم  ریغلا  کلم  هسفن و  لام  نیب  دّدرملا  لاملا  اهوحن : و 
. ۀّیلاملا ققحت  هیف  ربتعی  اّمم  هوحن  هعیب و  زاوج  نم  هیلع : هکلم  ماکحأ  بترت  مدع 

كالمألا ال یف  ۀّیلحلا  نأل  همدع ، نکمی  و  لصألل . اهب ، لوقلا  نکمیف  هکلم ، هلام و  یلع  ّۀلدألا  یف  ۀّبترتملا  ریغلا  تافّرـصتلا  ۀـحابإ  اّمأ  و 
[. 45 «] هّللا هّلحأ  ثیح  نم  ّالإ  لام  ّلحی  ال  : » مالّسلا هیلع  هلوقل  و  ءارقتسالاب ، لّلحم ، ببس  نم  اهل  ّدب 

ّۀلدألا یف  ۀلومحم  فرـصتلا  ۀمرح  نأ  و  لصألاب . ول  همدع و  عم  مرحیف  ببـسلا ، یلإ  ۀجاتحملا  یه  فّرـصتلا  ۀـحابإ  ّنأ  نیهجولا : ینبم  و 
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. ۀمرحلا یفتنی  لصألاب - ول  و  ریغلا - کلمت  مدع  عمف  ریغلا ، کلم  یلع 
- ۀساجنلا ۀمرحلل و  ۀیـضتقملا  ۀیکذتلا - مدع  ۀلاصأ  نإف  ۀتیملا ، یّکذـملا و  نیب  دّدرملا  محللا  ۀـحابالا : ۀـلاصأ  هیف  يرجی  ام ال  لیبق  نم  و 

. ةراهطلا ۀحابإلا و  یتلاصأ  یلع  ۀمکاح 
، توملا مدع  ۀلاصأب  ۀیکذتلا  مدع  ۀلاصأ  ۀضراعمل  يرخأ  و  [، 46] ۀیکذتلا مدع  باحصتسا  ۀّیجح  مدعل  ةرات  کلذ : فالخ  لیختی  اّمبر  و 

[. 47] ۀتیملا ماکحأ  نم  ۀساجنلا  ۀمرحلا و  و 
. ۀّیمدعلا رومألا  یف  ول  باحصتسالا و  ۀّیجح  مدع  یلع  ّینبم  لوألا  و 

: عوفدم یناثلا  و 
و لصألا ، مکحب  ول  هئافتناب و  یفتنی  یّتح  توملا  توبث  یلع  فّقوتی  و ال  لصألاب ، ول  ۀیکذتلا و  مدع  ۀمرحلاب  مکحلا  یف  یفکی  ّهنأب  الّوأ :

هیلع هّللا  مسا  رکذ  امب  لکألا  ۀحابإ  ۀطانإ  و  یّکذ ، ام  الإ  عراّشلا  حبی  ملف  [، 48 (] ُُعبَّسلا َلَکَأ  ام  َو   ) هلوق نم  ُْمْتیَّکَذ ) ام   ) ءانثتسا هیلع : لیلدلا 
نم هریغ  و 

100 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ۀحابإلا تفتنا  لصألا - مکحب  ول  و  اهضعب - یفتنا  اذإف  ۀیکذتلا ، یف  ةربتعملا  ۀّیدوجولا  رومألا 

طورـش نم  طرـش  هیف  یفتنا  حور  قاهز  ّلک  لب  هفنأ ، فتح  تام  ام  صوصخ  ۀتیملا  تسیل  ذإ  یّکذملا ، ریغ  نع  ةرابع  ۀـتیملا  نأ  ایناث : و 
. هقفلا یف  مالکلا  مامت  و  اعرش . ۀتیم  یهف  ۀیکذتلا 

: همجرت
: هلئسم دنچ  هب  یهاگآ  هجوت و 

[ تاهیبنت ]

لوا هیبنت 

هراشا

ای و   ) یعوضوم لصا  کی  اجنآ  رد  هک  تسا  یئاج  رد  هحابالا  ۀلاصا  هب  نآ  رد  دش  مکح  هک  هّیعوضوم  ههبش  رد  ام )  ) نخـس لحم  هکنیا 
هک سجن  اـی  تسا و  كاـپ  فرظ  نیا  هک  مراد  کـش  لـثملا  یف   ) دـشاب هتـشادن  دوجو  ار  تمرح  دـنک  باـجیا  هک  یمکح ) لـصا  کـی 

ياج و   ) تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  ندوبن  هجوز  ندوب و  هجوز  نایم  تسا  دّدرم  هک  ینز  لثم  سپ  تسا .) كاـپ  هللاءاـشنا  میئوگیم :
باحـصتسا لیلد  هب  هکلب  تسا و  تمرح  هدـننکباجیا  هک  تیجوز  هقلع  مدـع  ۀـلاصا  باحـصتسا )  ) لیلد هب  تسین ) تئارب  لصا  نایرج 

. ۀحابالا ۀلاصا  رب  دراد  یبّبسم ) یببس و   ) تموکح هک  دوب ) مارح  وا  رب  نز  نیا  ینامز  الثم  هک   ) تمرح
يرگید کلم  البق  هک  یتروص  رد  ریغ ، کلم  اـی  تسا و  شدوخ  لاـم  هکنیا  ناـیم  تسا  دّدرم  صخـش )  ) هک تسا  یلاـم  نز ، نآ  لـثم  و 

. دوشیمن يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  رگید  ار و  ّتیکلم  مدع  دینکیم  باحصتسا  زین  اجنیا  رد  هک  دراد ) هقباس  تلاح  ینعی   ) هدوب
لاثما شورف و  زاوج  لیبق  زا  درادن  دوجو  یلاکـشا  نآرب  ّتیکلم  ماکحا  نتفاین  بترت  رب  نآ ،) يارب   ) هقباس تلاح  مدـع  تروص  رد  اما  و 

. تسا ربتعم  طرش و  نآ  رد  ّتیکلم  قّقحت  هک  يراثآ  هلمج  زا  ینعی  هبه و )...  فقو ، زا   ) نآ

دنتسین تّیکلم  هب  دیقم  هک  يروما  رد  تافرصت  هحابا 

رد هحاـبا   ) لوق نیا  دراد  ناـکما  سپ  اـهیندروخ ) لـثم   ) تسین طرـش  هّیعرـش  ّهلدا  رد  شتیکلم  ندوب و  لاـم  هک  یتافرـصت  هحاـبا  اـّما  و 
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رد ّتیلح  هک  ارچ  تئارب ،) لصا  ینعی   ) نآ نایرج  مدـع  رگید ) یخرب  رد   ) تسا نکمم  هکنانچ  تئارب  لـصا  لـیلد  هب  اـهنآ  رد  فرـصت )
هب صّحفت و  ءارقتـسا و  لیلد  هب  ای )...  هّراملا و  قح  هک  ای  دشاب  هیده  ببـس  نیا  هچ   ) تسا لّلحم  ببـس  زا  ریزگان  اهیندروخ  ول  لاوما و 

. تسا هدرک  لالح  ار  نآ  ادخ  هک  یتهج  کی  زا  رگم  دوشیمن  لالح  یلام  هدومرف : هک  موصعم  نخس  نیا  لیلد 
101 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

روکذم هجو  ود  يانبم 
: هک تسا  نیا  هن )؟ ای  داد  ماجنا  ار  رگید  تافرصت  ناوتیم  ایآ  هک   ) هجو ود  نیا  ساسا 

کـش لثملا  یف   ) لصالاب ول  دشاب و  مارح  یفرـصت  نینچ  نآ  دوبن  اب  ات  تسا ، لّلحم )  ) ببـس هب  دنمزاین  ّتیلح ) و   ) فرـصت هحابا  ایآ  - 1
(. دوشیم يراج  قّقحت  مدع  لصا  هک  هن ؟ ای  هدش  ققحم  لّلحم  ببسم  اذغ  نالف  رد  هک  میراد 

دهاوخیم لّلحم  ببـس  فرـصت  ّتیلح  ایآ  : ) رگید ترابع  هب  و  ریغ ، کـلم  رب  تسا  هدـش  لـمح  ّهلدا  رد  فرـصت  تمرح  هکنیا  اـی  و  - 2
يراج تئارب  لصا  میناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  عنام  ندوب  ریغلا  کـلم  هکلب  هن ، هکنیا  اـی  تسا  طرـش  نآ  رد  لـلحم  ببـس  ینعی 

(. تسین زرحم  للحم  ببس  هکنوچ  مینک 
. دوشیم یفتنم  تمرح  عناملا ) مدع  لصالا  هک   ) لصالاب ول  ریغ و  تیکلم  مدع  نایرج  اب  سپ 

هتیم یّکذم و  نایم  دّدرم  ءیش  مکح 

هتیم ندوب و  یّکذم  نایم  تسا  دّدرم  هک  تسا  یمحل  دوشیمن ، يراج  نآ  رد  یببـس ) لصا  لیلد  هب   ) هحابالا ۀـلاصا  هک  يروما  لیبق  زا  و 
(. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  ّتیلح  رب  ياهراما  هک  یلاح  رد   ) ندوب

اـسبهچ ةراهطلا و  ۀحابالا و  ۀلاصا  رب  تسا  مکاح  تساجن ، تسا و  تمرح  شاهجیتن  هک  هیکذت  مدـع  ۀـلاصا  باحـصتسا ) اجنیا  رد   ) سپ
. دوش عقاو  لایخ  دروم  قوف ،) بلطم   ) نآ فالخ 

. هیکذت مدع  باحصتسا  ّتیجح  مدع  لیلد  هب  یهاگ  - 1
رادرم مدع  لصا  تسا و  رادرم  هیکذت ، مدع  لصا  هک  ارچ  . ) توملا مدع  ۀلاصا  اب  هیکذت  مدـع  ۀـلاصا  ضراعت  لیلد  هب  رگید  یهاگ  و  - 2
لـصا و   ) اهنت هیکذـت  ماکحا  زا  هن  تسا  ندوب  رادرم  ماکحا  زا  تساـجن  تمرح و  و  اـطقاست ) هجیتن  رد  اـضراعت و  هک  تسا  یّکذـم  ندوب 

(. تسا رادرم  مدع 
روبزم لیخت  لّوا  دنب  هب  خیش  خساپ 

رد ناگدننکهشدخ  هکنآ  لاح  و   ) هّیمدـع تاباحـصتسا  رد  یتح  باحـصتسا  ّتیجح  مدـع  هب  لوق )  ) رب تسا  ینبم  دـنب  نیا  هک  تسا  نیا 
(. دشابیم تّجح  تسا و  یمدع  لصا  نیا  دنراد و  رظنقافتا  هّیمدع  تاباحصتسا  رب  هیدوجو  تاباحصتسا 

روبزم لیخت  مود  دنب  هب  خیش  خساپ 
: هک تسا  نیا 

102 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رب فقوتم  تساجن ) تمرح و   ) دـنکیم و تیافک  ندوب  سجن  ای  تمرح و  هب  مکح  رد  نادـجولاب ) هن   ) لـصالاب ول  هیکذـت و  مدـع  ـالّوا :

نیا لـصا  ینعی  توملا ، مدـع   ) لـصالاب ول  دورب و  ناـیم  زا  ندوب  رادرم  ءاـفتنا  ببـس  هب  تمرح  هکنیا  اـت  تسین  ندوب  رادرم  هتیم و  توبث 
(. تسا یفاک  رما  کی  ندوب  مارح  رد  مه  نذالا  مدع   ) هکلب تسین ،) مه  مارح  سپ  هدشن  رادرم  هک  تسا 

روبزم ياعّدم  رب  خیش  لیلد 
بح طـسوت   ) تسا ُْمْتیَّکَذ ) اـم   ) ءانثتـسا ندوب ) رادرم  هن  تسا و  هیکذـت  مدـع  درجم  تساـجن  تمرح و  عوضوم  هک   ) بلطم نیا  رب  لـیلد 
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زا لبق   ) هکنیا رگم  هتـسنادن  حابم  ار  نآ  عراش  تسا ، هدروخ  نآ  زا  راکـش ) زا  سپ   ) ياهدـنرد هک  هچنآ  هک و  شاهدومرف  نیا  رد  یلاـعت )
ماگنه ادخ  مان  ندرب  عراش ) رظن  زا   ) لکا هحابا  رایعم  و  تسا ) مارح  تسا  هدشن  هیکذت  هچنآ  سپ   ) تسا هدش  هیکذت  امـش ) طسوت  ندرم 

نوچمه  ) هیدوجو روما  نیا  زا  یخرب  رگا  سپ  تسا . هدـش  ربتعم  هیکذـت  رد  هک  تسا  هیدوجو  تاـیآ  رگید  هیآ ، نیا  زا  ریغ  تسا و  حـبذ 
. هحابا دوشیم  یفتنم  لصالاب  ول  دوش و  یفتنم  هّللا و )...  مسب  هلبق و 

هکلب تسا ، هدرم  هداتفا و  ۀـفنا  هک  یناویح  هب  تسین  رـصحنم  زا  درم  هک  ارچ  تسا ، یمدـع ) رما  نامه  ینعی   ) یّکذـی مل  نامه  هتیم  اـیناث :
. تسا هتیم  اعرش  دوش  یفتنم  نآ  رد  هیکذت  طورش  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دشاب  هک  یلکش  ره  هب  یناویح  ره  ناج )  ) جورخ

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هّیعوضوم  لوصا  زا  دارم  دیئامرفب  لاثم  رکذ  اب  * 
مدـع لصالا  تفگ : دـیاب  اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  هدـش  امـش  هجوز  هک  دـینک  کش  لثملا ) یف   ) ینز اـب  دروخرب  رد  امـش  رگا  هک  تسا  نیا 

: لاح تسا . یعوضوم  لصا  کی  نیا  هک  هّیجوز ، قّقحت 
. تسا هیبنجا  ینز  نینچ  دشاب ، هدشن  ققحم  تیجوز  هقلع  یتقو  - 1

. تسا مارح  امش  رب  هیبنجا  نز  - 2
. دینک يراج  ۀّیلحلا  ۀلاصا  یمکح  لصا  دیناوتیمن  تسا و  مارح  امش  رب  كوکشم  نز  نیا  سپ :

؟ دومن يراج  یمکح  لصا  ناوتیمن  يدراوم  نینچ  رد  ایآ  * 
نالف یتقو  کی  لثملا  یف  مینک . يراج  ار  یمکح  لصا  میناوتیم  يرگید  قیرط  هب  میدرک  يراج  ار  یعوضوم  لـصا  هک  روطناـمه  ارچ 

؟ هن ای  هدش  لالح  وت  رب  نونکا  ایآ  هک  ینکیم  کش  لاح  دوب ، مارح  وت  رب  نز 
لـصا ناـیرج  رد  دـیدرک و  يراـج  ار  تیجوز  مدـع  باحـصتسا  یعوضوم ، لـصا  ناـیرج  رد  سپ  ینکیم . يراـج  تمرح  باحـصتسا 

. ار تمرح  باحصتسا  یمکح 
103 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هیعوضوم  ههبش  لوا  هیبنت  رد  بلطم  لصاح  * 
یعوضوم لصا  کی  نآ  زا  لبق  هبتر  رد  اجنآ و  رد  هک  دوشیم  يراج  یتقو  یئزج  یجراخ  عوضوم  کی  رد  هحابالا  ۀلاصا  هک  تسا  نیا 

یبّبـسم لصا  هب  تبون  یببـس  لصا  دوجو  اب  ّالا  و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هحابا )  ) لصا نیا  رب  مکاح  دنک و  تمرح  ياضتقا  هک  یمکح  ای  و 
. درادن عوضوم  هک  ارچ  دسریمن 

دروخرب یصخش  رگا  تسا ، مارح  اعطق  یعرش  حاکن  نودب  هیبنجا  اب  لالح و  اعطق  مالـسا  رظن  زا  هجوز  اب  شزیمآ  هک  یلاح  رد  لثملا  یف 
دناوتیمن مارح ؟ ای  تسا  لالح  وا  اب  شزیمآ  ایآ  هک  دـنک  کـش  هجیتن  رد  و  هیبنجا ؟ اـی  تسوا و  هجوز  هک  تسا  دّدرم  هک : ینز  اـب  دـنک 

. دنک يراج  ار  هحابالا  ۀلاصا 
؟ دوشیمن يراج  اجنیا  رد  هحابالا  ۀلاصا  ارچ  * 

اذل هن ؟ ای  تسا  هدش  دـقعنم  كاش )  ) دوخ نز و  نیا  نایم  تیجوز  هقلع  ایآ  هک  تسا  کش  نیا  زا  ّببـسم  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  اریز 
هکلب تسا ، مکاح  یعوضوم  لصا  اـهنت  هن  سپ  دـنکیم  شزیمآ  تمرح  هب  مکح  هجیتن  رد  ار و  تیجوز  هقلع  مدـع  دـنکیم  باحـصتسا 

. تسا مکاح  مه  تمرح  باحصتسا  یمکح و  لصا 
؟ تسا مکاح  اجنیا  رد  تمرح  باحصتسا  ارچ  * 

هدـمآ ّتیلح  هتفر و  حاکن  دـقع  رثا  رد  قباس  تمرح  نآ  ایآ  هک  دراد  کش  نونکا  هدوب و  مارح  درم  نیا  رب  اعطق  ینامز  کی  نز  نیا  اریز 
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؟ هن ای  تسا 
. دسریمن هحابالا  ۀلاصا  هب  تبون  رگید  ار و  هقباس  تمرح  نامه  ءاقب و  دنکیم  باحصتسا  اذل 

؟ دینزب رگید  لاثم  کی  دراد  دوجو  هقباس  هبتر  رد  فلاخم  یعوضوم  لصا  هک  ياهیعوضوم  ههبش  ینعی  قوف  بلطم  نییبت  رد  * 
. تسا لالح  رهاط و  اعرش  دشاب  یّکذم  هک  یناویح  - 1

. تسا مارح  سجن و  اعرش  هتیم  ناویح  - 2
؟ هن ای  تسا  لالح  رهاط و  هک  مینکیم  کش  هجیتن  رد  هتیم  ای  تسا  یّکذـم  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  هداتفا و  نابایب  طسو  رد  یتشوگ  - 3

. دوشیمن يراج  ةراهطلا  ۀّیلحلا و  ۀلاصا  ییاج  نینچ  رد 
؟ ارچ * 

. دسریمن یمکح  لصا  هب  تبون  اذل  دوشیم و  نآ  تمرح  تساجن و  هب  مکح  هدش و  يراج  هقباس  هبتر  رد  ۀیکذتلا  مدع  ۀلاصا  اریز 
؟ تسیچ لاکشالا )...  یغبنی  الف  هیلع  دحا  کلم  قبس  مدع  عم  اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 

: لثملا یف  دوشیمن  يراج  نآ  رد  هحابالا  ۀلاصا  ینعی  یمکح  لصا  هتشاد و  دوجو  نآ  رد  یعوضوم  لصا  هک  تسا  يرگید  لاثم  رکذ 
104 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا زیاج  نآ  رد  فرصت  مالسا  رظن  زا  اعطق  تسا  ناسنا  دوخ  کلم  هک  یلام  - 1
. تسا مارح  نآ  رد  فرصت  شکلام  تیاضر  زارحا  نودب  اعطق  تسا  ریغ  کلم  هک  یلام  - 2
. يرگید لام  ای  تسا و  نامدوخ  لام  مینادیمن  هک  میاهدرک  دروخرب  یلام  هب  جراخ  رد  - 3

؟ مارح ای  تسا  لالح  نآ  رد  فرصت  ایآ  هک  مینکیم  کش  قوف  دیدرت  لابند  هب  - 4
: تسا رّوصتم  تروص  راهچ  اجنیا  رد 

. دشاب هدش  لقتنم  نم  هب  يرگید  زا  هبه  ای  عیب  ببس  هب  هکنیا  هن  هدوب  مدوخ  کلم  لوا  زا  کلم  نیا  هک  مراد  نیقی  رگا  - 1
. تسین دیدرت  دروم  هک  ارچ  تسا  حابم  فرصت  يدروم  نینچ  رد 

نآ کلام  تیاضر  نودـب  نم  فرـصت  يدروم  نینچ  رد  هدـشن ، لقتنم  نم  هب  اـعطق  تسا و  ریغ  کـلم  لاـم  نیا  هک  مراد  نیقی  رگا  و  - 2
. تسین زیاج 

نیا لابند  هب  هن و  ای  تسا  هدـش  لقتنم  نم  هب  هک  مراد  کش  نونکا  نکل  هدوب  ریغ  کـلم  يراـگزور  روبزم  لاـم  هک  مراد  نیقی  رگا  و  - 3
: هکلب تسین ، ۀحابالا  ۀلاصا  ياج  زین  اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  لالح  لام  نیا  ایآ  هک  منکیم  کش  هرابود  کش ،

تسا و یعوضوم  لصا  دوخ  هک  تسا  یلصا  کلام  کلم  رب  ءاقب  باحصتسا  ياج  رگید  ترابع  هب  ای  لاقتنا و  مدع  باحصتسا  ياج  - 1
. دهدیمن ۀحابالا  ۀلاصا  ای  یمکح و  لصا  نایرج  هب  تبون 

. تسام ثحب  دروم  ضرف  نیا  هک  دسریمن  هحابالا  ۀلاصا  هب  تبون  مه  زاب  هک  تسا  فّرصت  تمرح  باحصتسا  ياج  ای  و  - 2
تسا لالح  نآ  رد  فّرـصت  ایآ  هک  منادیمن  هجیتن  رد  ریغ و  لام  ای  هدوب و  نم  کلم  لّوا  زا  روبزم  لام  ایآ  هک  منادیمن  الـصا  رگا  و  - 4

: هکنیا رب  ینبم  موش  لیصفت  هب  لئاق  دیاب  هن ؟ ای 
تافّرصت قح  دشابن ، کلم  کی  کلام  فّرصتم ، صخـش  ات  هک  انعم  نیدب  ّتیکلم  رب  هدش  فقوتم  لیلد  ناسل  رد  تافّرـصت  زا  یخرب  - 1

: هدمآ ثیدح  رد  هک  ارچ  درادن  کلم  نآ  هب  تبسن  ار  عیب و )...  نوچمه   ) روبزم
 ... قتع و کلم و  یف  ّالا  عیب  ال 

تسود ود  فّرـصت  لثم  یعراش  نذا  ای  یکلام و  نذا  ای  یلـصا و  کلام  تیاضر  زارحا  رب  فقوتم  لیلد  ناسل  رد  فّرـصت  زا  یخرب  و  - 2
زا نارذگهر  هدافتـسا  هب  عراش  نذا  لثم  ماعط و  رد  نامهیم  فّرـصت  هب  نابزیم  تیاضر  لثم  و  یئاوحف . نذا  زارحا  اب  رگیدـکی  لئاسو  رد 
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. اهب رورمم  ياههویم 
؟ دوشیم يراج  هحابالا  ۀلاصا  روکذم  لیصفت  زا  لّوا  شخب  رد  ایآ  * 

کی ّتیکلم  قّقحت  مدع  لصا  هک  ارچ  تسین  هحابالا  ۀلاصا  نایرج  ياج  تافّرصت  زا  لّوا  شخب  ریخ 
105 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مارح دریگب  تروص  یفّرـصت  نینچ  رگا  هجیتن  رد  تسا  هحابالا  ۀلاصا  یمکح  لصا  رب  مدقم  یعوضوم  لصا  نیا  تسا و  یعوضوم  لصا 
. تسا

؟ دوشیم يراج  هحابا  لصا  تافّرصت  زا  مود  شخب  رد  ایآ  * 
. تسا زیاج  یتافّرصت  نینچ  هدش و  يراج  هحابالا  ۀلاصا  درادن ، دوجو  لبق  هبتر  رد  یعوضوم  لصا  اجنیا  رد  هکنیا  ظاحل  هب  رگا  - 1
فّرصت ّتیلح  سپ  تسا ، یصاخ  بابسا  للع و  ياراد  يزیچ  هب  تبسن  ناسنا  تیکلام  سّدقم  عرـش  رد  هک  دشاب  نیا  ظاحل  هب  رگا  و  - 2

. تسین زیاج  یتافّرصت  نینچ  هدشن و  يراج  هحابالا  ۀلاصا  عراش و ،...  نذا  کلام ، نذا  لثم  تسا  هّللحم  بابسا  ياراد  مه 
؟ تسا رظن  دروم  هیف  نحن  ام  رد  ضرف  مادک  * 

: هک ضرف  نیا 
. تسا یفتنم  بابسا  ریاس  - 1

. دوشیم یفن  مدع  لصا  اب  مه  ّتیکلم  - 2
. دشاب لالح  هک  ات  درادن  دوجو  فّرصت  ّتیلح  يارب  یببس  سپ 

؟ دهدیم یخساپ  هچ  تسا  یصاخ  بابسا  ياراد  زین  فرصت  ّتیلح  دیئوگیم  ارچ  دوش  هدیسرپ  خیش  زا  رگا  * 
. ّصن دوجو  - 2 ءارقتسا ؛ لیلد  هب  - 1 دیامرفیم :

. دراد مه  صاخ  ببس  تسه  ّتیلح  اجکره  هک  میاهدیسر  هجیتن  نیا  هب  هقف  هفلتخم  باوبا  رد  وجتسج  اب  ینعی  - 1
«. هّللا هّلحأ  ثیح  نم  ّالا  لام  ّلحی  ال  : » هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  - 2

. تسا ّصاخ  ببس  ياراد  فّرصت  ّتیلح  هجیتن  رد 
؟ تسیچ فرصتلا )...  ۀمرح  ّنا  و  فرصتلا ...  ۀحابإ  ّنا  نیهجولا  ینبم  و   ) زا دارم  * 

: تسا ینبم  ود  رب  ینتبم  ّتیکلم  رب  هفّقوتم  ریغ  تافّرصت  هب  عجار  روکذم  هجو  ود  هک  تسا  نیا 
رظحلا ۀلاصا  - 1

معا  ) دیآیم تمرح  ببس  دوبن  اب  دیدرت  نودب  تسا  لّلحم  ببس  دنمزاین  لام  کی  رد  فّرصت  هحابا  هکنیا  هب  دوش  لئاق  یـسک  رگا  ینعی 
(. ببس نآ  مدع  لصا  هلیسو  هب  ای  مینک  زارحا  نادجولاب  ار  یببس  نینچ  مدع  هکنیا  زا 

ءایشالا یف  هحابالا  ۀلاصا  - 2
106 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیوگب دنادن و  فرصت  هحابا  ّتیلح  ّتلع  ار  بابسا  نیا  دوجو  یسک  رگا  ینعی 
. تسا یلّوا  لصا  یضتقم  ّتیلح  - 1

. تسا دوجوم  یضتقم  - 2
. تسا فّرصت  رد  ّتیلح  زا  عنام  يرگید  ّتیکلم  - 3

؟ هن ای  دراد  دوجو  روبزم  عنام  هک  مینکیم  کش  يدروم  نینچ  رد  - 4
: لاح مینکیم  عفر  ار  یعنام  نینچ  دوجو  عناملا  مدع  لصا  اب 
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ّتیلح عفر و  تمرح  دوش ، زرحم  عناملا  مدع  نیا  زین  لصا  اب  رگا  دوب ، لالح  فّرـصت  دوب  زرحم  نادجولا  عناملا  مدـع  رگا  هک  روطنامه 
. دیآیم فّرصت  رد 

؟ تسیچ دّدرملا )...  محللا  ۀحابالا  ۀلاصا  هیف  يرجی  ام  لیبق  نم  و   ) زا دارم  * 
: دیوگیم اذل  دسریمن و  یمکح  لصا  هب  تبون  دراد و  دوجو  اجنآ  رد  یعوضوم  لصا  هک  يدروم  يارب  تسا  یلاثم  رکذ 

. لالح مه  تسا  كاپ  مه  مالسا  رظن  زا  یّکذم  دنفسوگ  - 1
. مارح مه  تسا و  سجن  مه  مالسا  رظن  زا  هتیم  دنفسوگ  - 2

؟ هتیم ای  تسا  یّکذم  میراد  کش  هک  میاهدرک  دروخرب  یتشوگ  هب  جراخ  رد  - 3
: تفگ ناوتیمن  اجنیا  رد  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نآ  ندروخ  ایآ  هک  مینکیم  کش  روکذم  کش  لابند  هب  - 4

. مینکیم يراج  ۀحابالا  ۀلاصا  اذل  تسین و  تسرد  لالح  ءیش  ّلک  مکح  هب  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  - 1
. مینکیم يراج  هراهطلا  ۀلاصا  اذل  تسین و  حیحص  رهاط  ءیش  ّلک  مکح  هب  تساجن  تراهط و  رد  کش  و  - 2

تسا ندوب  هتیم  ای  یّکذم و  رد  کش  زا  ّببسم  تراهط  تیلح و  رد  ام  کش  هک  ارچ  تسین ، هیمکح  لوصا  نایرج  ياج  رگید  ترابع  هب 
هب تبون  رگید  هتـشاد و  یعوضوم  لصا  ینعی  مینکیم  نآ  تساجن  تمرح و  هب  مکح  هدش  يراج  ۀـیکذتلا  مدـع  ۀـلاصا  لبق  هبتر  رد  هک 

. دسریمن یمکح  لصا 
؟ تسیچ کلذ )... ، فالخ  لیختی  اّمبر  و   ) زا دارم  سپ  * 

رب ینبم  دـناهداد  رظن  یلبق  لاثم  رد  خیـش  رظن  فالخرب  هک  تسا  هیفاو  حراش  ردـص  دیـس  بانج  كرادـم و  بحاـص  رظن  هب  خیـش  هراـشا 
: هکنیا

. دسریم تراهط  هحابا و  یمکح  لصا  هب  تبون  اذل  دوشیمن و  يراج  هیکذت  مدع  عوضوم  باحصتسا  لاثم ، نیا  رد 
107 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ۀیکذتلا )...  مدع  باحصتسا  ۀّیجح  مدعل  ةرات   ) زا روظنم  * 
نینچ رظن ) دروم  لاثم   ) هیف نحن  ام  هک  هّیمدـع  روما  رد  یتح  تسین  تجح  اـقلطم  باحـصتسا  هکنیا : هب  تسا  كرادـم  بحاـص  حیرـصت 

. تسا تراهط  هحابا و  یمکح  لصا  ياج  هدشن و  يراج  یعوضوم  لصا  کی  ناونعهب  باحصتسا  هجیتن  رد  تسا .
؟ تسیچ توملا )...  مدع  ۀلاصأب  ۀیکذتلا  مدع  ۀلاصأ  ۀضراعمل  يرخا  و   ) زا روظنم  * 

تراهط و عوضوم  ندوب  یّکذـم  هک  روطنامه  هکنیا : رب  ینبم  روکذـم  لاثم  رد  یمکح  لصا  ناـیرج  رد  تسا  ردـص  دیـس  باـنج  ناـیب 
كوکـشم لاـثم  نیا  رد  هک  تسا  تساـجن  تمرح و  عوـضوم  ندوـب  هتیم  مه  روطناـمه  تسا . كوکـشم  لاـثم  نیا  رد  هک  تسا  ّتیلح 

ضراعت تسا  نایرج  لباق  مود  دنب  رد  هک  ّتیوتیم  مدع  باحصتسا  اب  دوشیم  يراج  لوا  دنب  رد  هک  هیکذت  مدع  باحصتسا  لاح : تسا .
. دسریم یمکح  لصا  هب  تبون  اذل  دننکیم و  طقاست  هجیتن  رد  هدرک و 

؟ تسیچ باحصتسالا )...  ۀّیجح  مدع  یلع  ّینبم  لّوألا  و   ) زا دارم  * 
. یمدـع روما  رد  هچ  يدوجو و  روما  رد  هچ  قلطم  روطهب  تسا  باحـصتسا  ّتیجح  مدـع  رب  ینتبم  كرادـم  بحاـص  ناـیب  هک  تسا  نیا 

دوجو یعوضوم  لصا  سپ  دنتـسه . تّجح  هّیمدع ، تاباحـصتسا  عامجالاب  هکلب  هدشن ، یلوق  نینچ  هب  لئاق  یـسک  ناشیا  زج  اهنت  هن  نکل 
. دسریمن یمکح  لصا  هب  تبون  رگید  دراد و 

؟ تسیچ عوفدم )...  یناثلا  و   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  ردص  دیس  مالک  هب  خیش  خساپ 

: نکل دنشاب . داضتم  هجیتن  رد  يدوجو و  رما  ود  یّکذم  هتیم و  زا  کیره  هک  ضرف  هب  - 1
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. دوشیم يراج  مدع  لصا  کشلا  دنع  دوش و  زارحا  دیاب  ندوب  یّکذم  تراهط  ّتیلح و  تابثا  يارب  - 1
هب مکح  يارب  ۀـیکذتلا  مدـع  هکلب  دـینک ، يراج  لصا  زین  اجنآ  رد  امـش  هکنیا  ات  دـشابیمن  مزال  ندوب  هتیم  زارحا  تمرح  تابثا  يارب  - 2

. تسا یفاک  ۀیکذتلا  مدع  تساجن  تمرح و 
. دنک ضراعت  هحابا  لصا  اب  ات  دوشیمن  يراج  لصا  ندوب  هتیم  رد  کشلا  دنع  سپ 

؟ تسیچ ُْمْتیَّکَذ )... ) ام   ) ءانثتسا هیلع  لیلدلا  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم لیلد  نیا  رد  هک  لصالا ) مکحب  ول  هئافتناب و  یفتنی  یّتح  توملا  توبث  یلع  فقوتی  و ال   ) ترابع رب  تسا  خیش  لیلد 

[49 (.] ُْمْتیَّکَذ ام  اَّلِإ  ُُعبَّسلا  َلَکَأ  ام  َو  ُمَّدلا ...  َو  ُۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : ) تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  الوا :
108 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هلیسو هب  ار  نآ  شندرم ) زا  لبق   ) رگم تسا  نآ  ندروخ  لوغشم  و  هدرک ) راکـش   ) ياهدنرد هک ) ار  یتشوگ  لالح   ) هچنآ تسا ) مارح   ) و
. دینک هیکذت  ندیرب  رس 

نآ رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا و  لالح  دینک  هیکذـت  ارـصحنم  ار  یتشوگ  لالح  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  قوطنم  لاح :
. تسا مارح  دینکن  هیکذت  ار 

. تسین مزال  ّتیوتیم  زارحا  هدوب و  یفاک  نآ  تمرح  يارب  هیکذت  مدع  نیمه  سپ 
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  زین  و  - 2

[. 50 (] ِْهیَلَع ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَف  - ) 1
[. 51 (] ِْهیَلَع ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو  - ) 2

هک تسا  نیا  نآ  موهفم  تسا . لالح  دوش  حبذ  هلبق و ...  هیمست و  لیبق  زا  هربتعم  طئارش  اب  هک  یناویح  هک  تسا  نیا  هفیرش  تایآ  قوطنم 
. دیآیم تمرح  دوبن  طئارش  نیا  زا  یکی  رگا 

. دنکیم تیافک  تمرح  رد  هیکذت  مدع  هک  میریگیم  هجیتن  سپ 
يدوجو ناونع  ود  یّکذم  هتیم و  هک  مینادب  دـیاب  نکل  دـشاب ، مزال  نآ  ندوب  هتیم  زارحا  تساجن  تمرح و  هب  مکح  يارب  هک  انمّلـس  ایناث :

: ینعی تسا  یمدع  یکی  يدوجو و  یکی  هکلب  دوش . يراج  لصا  ود  ره  رد  کشلا  دنع  ات  دنتسین  داضتم 
. دوشیم يراج  نآ  رد  لصا  کشلا  دنع  تسا و  يدوجو  یناونع  ندوب  یّکذم  - 1

يارب اذل  تسانعم و  رب  یمدع  لصا  نایرج  رگید  اجنیا  رد  اذل  تسا و  لصا  قفاوم  ۀیکذتلا و  مدع  ینعی  تسا  یمدع  ناونع  ندوب  هتیم  - 2
. تسا یفاک  هیکذت  مدع  لصا  نامه  تمرح 

. دوب دهاوخن  راک  رد  یضراعت  مینک  ظاحل  معا  ار  هتیم  يانعم  رگا  هجیتن  رد 
؟ دینزب لاثم  دراد  هقباس  هبترم  رد  قفاوم  یعوضوم  لصا  هک  ياهیعوضوم  ههبش  يارب  * 

. تسا تشوگ  لالح  تاذلاب  یعرش  رظن  زا  دنفسوگ  - 1
. دوشیم تشوگ  مارح  ضرعلاب  لاّلج )  ) دوش راوختساجن  دنفسوگ  رگا  - 2

لالج ریخ  ای  دشابن  یّکذم  هجیتن  رد  ات  تسا  لالج  مینادیمن  نکل  تسا ، هدش  یعرش  حبذ  هک  مینکیم  دروخرب  یتشوگ  اب  جراخ  رد  - 3
. تسا هدش  هیکذت  هدوبن و 

؟ مارح ای  تسا  لالح  نآ  ندروخ  هک  مینکیم  کش  روبزم  کش  لابند  هب  - 4
. نآ تراهط  ّتیلح و  هب  میئامنیم  مکح  ار و  هیکذت  تیلباق  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  يدراوم  نینچ  رد 

109 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسین هحابالا  ۀلاصا  هب  يزاین  هدوب و  یکی  یمکح ) لصا   ) هحابالا ۀلاصا  اب  یعوضوم  لصا  يدراوم  نینچ  رد  هتکن :
؟ دینزب لاثم  درادن  هقباس  هبترم  رد  فلاخم  ای  قفاوم و  یعوضوم  لصا  هک  ياهیعوضوم  ههبش  يارب  * 

. تسا مارح  سجن و  امزج  اعطق و  عرش  رظن  زا  رمخ  - 1
. تسا لالح  كاپ و  مزجلا  عطقلاب و  عرش  رظن  زا  هکرس  - 2

راب نآرب  هکرس  مکح  ات  تسا  هکرس  ای  دوش و  راب  نآرب  رمخ  مکح  ات  تسا  رمخ  مینادیمن  هک  میوشیم  يوربور  یعیام  اب  جراخ  رد  - 3
. دوش

یمکح لصا  هب  تبون  هدرک و  طقاست  دـننکیم  ضراـعت  ّتیلح  مدـع  یعوضوم  لـصا  اـب  تیرمخ  مدـع  یعوضوم  لـصا  نوچ  اـجنیا  رد 
. مینکیم يراج  هراهطلا  ۀیلحلا و  ۀلاصا  سپ  دوشیم  يراج  ضراعم  الب  هک  هدیسر 

( هیمکح ههبش  يارب  هلثما  )
؟ دینزب لاثم  درادن  یمکح  لصا  زا  لبق  هبترم  رد  فلاخم  ای  قفاوم و  یعوضوم  لصا  هک  هیمکح  ههبش  يارب  * 

. تسا مارح  مالسا  رظن  زا  رمخ  برش  هک  مراد  نیقی  - 1
. تسا لالح  عراشلا  دنع  بآ  برش  هک  مراد  نیقی  - 2

؟ تسا مارح  ای  تسا  لالح  مالسا  رظن  زا  نتت  برش  هک  مراد  کش  - 3
: رگید لاثم  دسریم . ۀحابالا ) ۀلاصا   ) یمکح لصا  هب  تبون  درادن و  دوجو  یعوضوم  لصا  يدروم  نینچ  رد 

؟ مارح ای  تسا  لالح  ایآ  هک  مراد  کش  نکل  بلکلا . لوبل  براشلا  منغلاک  تسا  هیکذت  لباق  نیقیلاب  هک  تسا  یناویح  - 1
. تسا لالح  سپ  دوشیم  يراج  هحابا )  ) یمکح لصا  یعوضوم ، لصا  دوجو  مدع  لیلد  هب  زین  دروم  نینچ  رد 

يراج ۀّیلحلا  ۀلاصا  امـش  هک  ات  تسین  دیدرت  کش و  ياج  تسا و  یعطق  ّتیلح  هب  مکح  هیکذـت  هب  ملع  دوجو  اب  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 
؟ دیهدیم یخساپ  هچ  دینک 

ساـبل ناویح  نیا  تسوپ  زا  ناوتیم  ینعی  تسا  تراـهط  شایعرـش  رثا  ندوب  یّکذـم  هک  ارچ  تسین ، یعطق  یمتح و  ّتیلح  میئوـگیم :
[52  ...] دز و نآ  هب  بوطرم  تسد  ای  دومن و  هیهت 

ص109 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تاناویح زا  يرایـسب  ینعی  دـنرادن . تمزالم  تسا  یفیلکت  مکح  کی  هک  ّتیلح  اب  تسا  یعـضو  مکح  کی  هک  تراـهط  رگید  تراـبع 

(. ناگدنرد  ) عابس لثم  دنتسین  تشوگلالح  نکل  هیکذت ، لباق  دنانیعلا و  رهاظ  هک  دنتسه 
110 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دومن يراج  ۀّیلحلا  ۀلاصا  ناوتیم  دراد و  دوجو  ّتیلح  رد  دیدرت  ياج  نیاربانب 
؟ دینزب لاثم  دراد  یمکح  لصا  اب  فلاخم  یعوضوم  لصا  هک  ياهیمکح  ههبش  يارب  * 

. دنراد هیکذت  يارب  تیلباق  عراش  هاگدید  زا  دنفسوگ و ...  واگ و  هک  مراد  نیقی  - 1
. دنتسین هیکذت  لباق  اعرش  كوخ و ...  گس و  هک  مراد  نیقی  و  - 2

هیکذت لباق  درادن  جراخ  رد  مه  یمکحلا  مولعم  لثامم  هدش و  دـلوتم  دنفـسوگ  گس و  زا  لثملا  یف  هک  یناویح  هک  مراد  کش  یلو  - 3
؟ هن ای  تسه 

: دوشیم لصاح  ام  يارب  کش  عون  ود  اجنیا  رد  * 
؟ هن ای  تسه  هیکذت  لباق  اعرش  یناویح  نینچ  ایآ  هکنیا  - 1
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؟ هن ای  تسا  كاپ  هن ؟ ای  تسا  لالح  اعرش  یناویح  نینچ  ایآ  هکنیا  - 2
نآ نایب  هک  تسا  هیکذـت  يارب  ناویح  نیا  تیلباق  رد  کش  کش ، نیا  أشنم  میراد و  یعرـش  یّلک  مکح  رد  کـش  يدروم  نینچ  رد  سپ 

. تسا عراش  هدهع  هب 
: يدروم نینچ  رد  اجنیا : رد  * 

يراج یعوضوم  لصا  نیا  یتقو  لاح  ناویح  نیا  تمرح  تساجن و  هب  مینکیم  مکح  اذـل  هدرک و  يراج  هیکذـت  لوبق  مدـع  باحـصتسا 
. دشابیم یّکذم  اهنآ  عوضوم  هک  ارچ  دسریمن ، هّیلحلا  ۀلاصا  تراهط و  هدعاق  لیبق  زا  هیمکح  لوصا  هب  تبون  رگید  دش 

؟ دینزب لاثم  دراد  هقباس  هبتر  رد  هحابا ،)  ) یمکح لصا  اب  قفاوم  یعوضوم  لصا  هک  ياهیمکح  ههبش  يارب  * 
دنهاوخ یّکذم  دنوش  حـبذ  هربتعم  طئارـش  اب  رگا  ینعی  دـناهیکذت  لباق  هک  مراد  نیقی  دنفـسوگ  واگ و  لثم  تاناویح  یخرب  هب  تبـسن  - 1

. دوب
؟ هن ای  دنالالح  مه  زاب  هن ؟ ای  دناكاپ  مه  زاب  هن ؟ ای  دناهیکذت  لباق  ایآ  هک  مراد  کش  هئوطوم  منغ  ای  لاّلج و  دنفسوگ  هب  تبسن  نکل  - 2

: میئوگیم ار و  هیکذت  تیلباق  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  يدروم  نینچ  رد 
. تسا هدش  لصاح  یکش  نینچ  هک  تسا  ندش  لالح  زا  سپ  دوب و  هیکذت  لباق  اعرش  ندش ، هئوطوم  ای  ندش و  لاّلج  زا  شیپ 

هّیلحلا ۀـلاصا  ای  هراهطلا و  ۀـلاصا  يارجا  هب  تبون  اذـل  تسا و  یمتح  تراهط  ّتیلح و  هب  مکح  دـش  يراج  ءاـقب  باحـصتسا  یتقو  لاـح 
. تسا ثبع  ود  نآ  نایرج  دسریمن و 

111 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

نیب مکحلا و  سفن  یف  ۀهبشلا  نیب  قرفلا  ام  ّهنأ  هلصاح : و  نییرابخألا ، رـشاعم  یلع  اضارتعا  هتاملک  ضعب  یف  دروأ  ّرحلا  خیـشلا  نأ  یناثلا 
؟ یناثلا نود  لوألا  یف  طایتحالا  متبجوأ  ثیح  هقیرط ، یف  ۀهبشلا 

: هظفل امب  باجأ  و 
ۀهبشلا ّدح  و  مارح ، وأ  لالح  ّهنأ  ۀتیملا  لکأ  یف  ّکش  نمک  میرحتلا ، ۀحابإلا و  ینعأ  یعرشلا  همکح  هبتشا  ام  مکحلا  یف  ۀهبـشلا  ّدح  ّنأ 

ملعی قوسلا ال  نم  يرتشی  يذـّلا  محللا  هابتـشا  یف  امک  امولعم ، هلومحم  نوک  عم  مکحلا  عوضوم  هیف  هبتـشا  ام  یعرـشلا  مکحلا  قیرط  یف 
ۀّیلقع هوجو  نم  مالّسلا و  مهیلع  ۀمئألا  ثیداحأ  نم  میسقتلا  اذه  دافتسی  و  مارح . ۀتیملا  لالح و  یّکذملا  ّنأب  ملعلا  عم  ۀتیم ، وأ  یّکذم  هنأ 

. اهضعب یتأی  و  ثیداحألا ، کلتل  ةدّیؤم 
ۀّیویندـلا رومألا  نم  ءیـش  ببـسب  اههابتـشا  سیل  و  عاونألا ، ضعبل  ۀـّیدرفلا  ةرهاظب  تسیل  یّتلا  دارفألا  یه  و  نیمـسقلا ، نیب  دّدرتم  مسق  و 

هعون و میرحت  تبث  دق  يّذلا  ءانغلا  دارفأ  ضعبک  اهسفن ، یف  اهفنص  هابتشا  ینعأ  یتاذ  رمأ  ببـسب  اههابتـشا  لب  مارحلاب ، لالحلا  طالتخاک 
اهنم و  اهیف ، ءالقعلا  فلتخا  یّتح  هدارفأ  ضعب  هبتـشا  هعون و  میرحت  تبث  دـق  يذـّلا  ثئابخلا  دارفأ  ضعب  و  ةریـسی ، دارفأ  یف  هعاونأ  هبتـشا 

، ثیداحألا عومجم  نم  دافتست  لیصافتلا  هذه  و  اهبانتجاب . رمألا  درو  یّتلا  تاهبـشلا  یف  هلوخد  رابخألا  نم  رهظی  عونلا  اذه  و  نتتلا . برش 
: اهوجو کلذ  یلع  ّلدی  اّمم  رکذن  و 

. مکحلا قیرط  یف  ۀهبشلا  یلع  قداص  ههابشأ  اذهف و  [، 53 «] لالح کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک  : » مالّسلا هیلع  هلوق  اهنم :
[. 54] امارح الالح و  اهیف  ّنأ  اهیلع  قدصی  مل  ۀتیملا  میرحت  یف  کشلا  لصح  اذإ  و  لاق : نأ  یلإ 

: همجرت

اهیرابخا هب  یلماع  رح  خیش  داریا  مود : هیبنت 
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هراشا

نیا نآ  لصاح  شیرابخا و  ناتسود  رب  تسا  هدرک  دراو  یلاکشا  ضارتعا و  شتاملک  زا  یخرب  رد  یلماع  ّرح  خیـش  موحرم  هک  تسا  نیا 
یمّود رد  دیدرک و  بجاو  هیمکح ) ههبـش   ) یلّوا رد  ار  طایتحا  هک  دراد  دوجو  هیعوضوم  ههبـش  هّیمکح و  ههبـش  نایم  یقرف  هچ  هک  تسا 

. دیدش یتئارب  ریخ ، هیعوضوم ) ههبش  )
112 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

شدوخ داریا  هب  ّرح  خیش  خساپ 

: هک تسا  نیا 
تسا هحابا  شمکح ) هک  مینادیمن  ام   ) ینعی تسا ، هدش  هبتشم  ام ) رب   ) شایعرش مکح  هک  تسا  يزیچ  نآ  مکح ، رد  ههبـش  فیرعت  - 1

. میرحت ای 
يرادیرخ تشوگ  لثم   ) تسا هبتـشم  ام ) رب   ) شعوضوم هک  تسا  یمکح  هیعوضوم ) ینعی   ) یعرـش مکح  قیرط  رد  ههبـش  فیرعت  و  - 2

(. تسا مارح  هک   ) هتیم و  تسا ) لالح  هک   ) یّکذم یّلک  مکح  هب  ملع  دوجو  اب  تسین .) مولعم  شندوب  هتیم  یّکذم و  هک  رازاب  زا  هدش 
ار اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  دـناروکذم  ثیداـحا  دـّیؤم  هک  هّیلقع  هـّلدا  هـمئا و  ثیداـحا  زا  اـهیرابخا )  ) يدنبمیـسقت نـیا  و 

. درک مهاوخ  يروآدای 
نشور و عاونا  زا  یخرب  يارب  شندوـب  درف  هک  يدارفا  نآ  زا  تستراـبع  نآ  مسق و  ود  نآ  ناـیم  تسا  دّدرم  زین ) ههبـش  زا   ) یتمـسق و  - 3

. هن ای  تسه  انغ  قیداصم  زا  برطم  توص  ای  هن و  ای  تسه  رمخ  قیداصم  زا  تیصاخ  نودب  رمخ  هک  تسین  مولعم   ) تسین حضاو 
هکلب تسین ، مارح  هب  لالح  ندـش  هبتـشم  نوچمه )  ) هیویند روما  زا  یخرب  ببـس  هب  موس ) مسق  رد  هیجراـخ  روما   ) اـهنیا ندـش  هبتـشم  و 
فنص رد  ای  میراد و  ههبش  تیصاخیب  رمخ  رد  لثملا  یف  تساهنیا  فنص  رد  ههبش  ینعی  تسا  یتاذ  رما  کی  لیلد  هب  اهنیا  ندش  هابتشا 

. میراد ههبش  برطم  توص 
عومجم زا  لیصافت  نیا  دوشیم و  صخشم  ثیداحا  رابخا و  زا  هدش  دراو  اهنآ  زا  بانتجا  هب  رما  هک  یتاهبش  رد  موس ) مسق   ) نیا لوخد  و 

. دنراد تلالد  اعّدم  نیا  رب  هک  ار  یهوجو  مینکیم  رکذ  ام  تسا و  هدش  هدافتسا  ثیداحا 

ّرح خیش  طسوت  قوف  ياعّدم  تابثا  رد  هّلدا  رکذ 

: دیامرفیم هک  تسا  مالّسلا  هیلع  موصعم  هدومرف  نیا  هوجو  نیا  هلمج  زا  و 
. لالح کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک 

دوش لصاح  کش  رگا  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  تسا  قداص  هیعوضوم ) ههبـش  ینعی   ) مکح قیرط  رد  ههبـش  رب  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  سپ 
. تسا هیعوضوم  تاهبش  هب  طوبرم  امارح  هیف  الالح و  هیف  هک  ارچ  دنکیمن  قدص  نآرب  امارح  اهیف  الالح و  اهیف  هتیم ، تمرح  رد 

113 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هّیعوضوم  ههبش  زا  مود  هیبنت  رد  بلطم  لصاح  * 
رد ههبش  نایم  یتوافت  هچ  هکنیا  رب  ینبم  شیرابخا  ناتـسود  رب  هیـسوطلا  دئاوفلا  باتک  رد  یلماع  ّرح  خیـش  طسوت  تسا  يداریا  لقن  ادتبا 

هیعوضوم تاهبش  رد  یطایتحا و  هیمکح  تاهبش  رد  اهیرابخا  امش  هک  دراد  دوجو  هیعوضوم ) ههبش  ینعی   ) مکح قیرط  رد  ههبـش  اب  مکح 
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داریا خساپ  هب  یلقع  یلقن و  ّهلدا  رکذ  اب  هدومن و  میسقت  مسق  هس  هب  ار  ههبش  دوخ  سپـس  تسیچ ؟ اهقرف  نیا  رب  ناتلیلد  دیوشیم ؟ یتئارب 
. میاهدزن لیلدیب  ار  اهفرح  نیا  هک  دیوگب  دهاوخیم  تسا ، هتخادرپ  دوخ  لاکشا  و 

؟ تسیچ روبزم  داریا  هب  ّرح  خیش  خساپ  * 
: دنامسق هس  رب  يدنبمیسقت  کی  رد  یلک  روطب  تاهبش  هک  تسا  نیا 

ای صن و  لامجا  ای  ّصن و  نادقف  رثا  رد  هچ  دریذـپیم  تروص  یعرـش  مکح  دوخ  رد  هابتـشا  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هیمکح و  ههبـش  - 1
 ... مارح و ای  تسا  لالح  دنفسوگ  مارح ، ای  تسا  لالح  رمخ  مینادن  ام  هکنیا  لثملا  یف  نیّصن . ضراعت 

کـش نکل  دوش  يرادـیرخ  رازاـب  زا  هک  یتشوگ  لـثم  تسا  مکح  عوضوم  رد  هیجراـخ  لـماوع  لـیلد  هب  هابتـشا  هک  هیعوضوم  ههبـش  - 2
نیدب مکح  قیرط  رد  ههبـش  دوشیم  هتفگ  هکنیا  مینادیم  ار  یّکذم  هتیم و  یّلک  مکح  هک  یلاح  رد  یّکذم . ای  تسا  هتیم  ایآ  هک  مینکیم 

. دنتسه ناشمکح  يوس  هب  قیرط  تاعوضوم ، مامت  هک  تسا  رطاخ 
هک مینادیمن  ام  تسا و  لمجم  مکحلا  عوضوم  رب  هدننکتلالد  ظفل  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  هیعوضوم و  هّیمکح و  نایم  هدّدرم  ههبـش  - 3

؟ هن ای  دوشیم  درف  نالف  لماش  ایآ 
ینعی دراد  مان  هّیتاذ  ههبـش  تسا و  هیتاذ  رما  کی  لیلد  هب  هکلب  تسین ، مارح  اب  لـالح  لـالتخا  لـثم  هّیجراـخ  روما  ههبـش  نیا  ببـس  نکل 

؟ هن ای  تسه  هدش  مارح  ناونع  نآ  رد  لخاد  مه  درف  نالف  نیا  هک  مینادیمن  اتاذ  اتقیقح و 
؟ دینک نییبت  اهیرابخا  رظن  زا  لاثم  رکذ  اب  ار  هدّدرم  ههبش  * 

ءانغ هک  ای  دـشاب  مارح  ات  تسا  ءانغ  لـثم  مه  یثارم  رد  ءاـنغ  اـیآ  هک  مینادیمن  نکل  تسا ، مارح  اعرـش  اـنغ  هک  مینادیم  ۀـلمجلا  یف  - 1
. تسین

. هن ای  تسا  ءانغ  مه  برطم  توص  هک  مینادیمن  نکل  تسا  مارح  ءانغ  هک  مینادیم  - 2
. دوشیم لماش  زین  ار  رکسم  ریغ  ای  تسا  رکسم  رمخ  عراش  دارم  مینادیمن  نکل  تسا  مارح  اعرش  رمخ  هک  مینادیم  - 3

114 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  تسه  ثئابخ  زا  نتت  برش  هک  مینادیمن  نکل  دنامارح ، ثئابخ  هک  مینادیم  - 4

؟ تسا هّیمکح  ههبش  رد  لخاد  هکنآ  لاح  و  هتسناد ؟ هدّدرم  ههبش  ار  نتت  برش  ههبش  ّرح  خیش  ارچ  * 
رد مـه  یفرط  زا  - 2 دراد . يرتشیب  بسانت  هیعوضوم  ههبـش  اـب  اذـل  تسا و  لـمجم  نآ  عوضوم  هدـیدرگ و  ناـیب  یّلک  مکح  یفرط  زا  - 1
اب اذل  و  تسیچ ؟ شدارم  هک  دیسرپ  عراش  دوخ  زا  دیاب  هکلب  درک  هعجارم  نف  لها  ای  فرع و  هب  ههبش  عفر  تهج  ناوتیمن  يدراوم  نینچ 

. هّیعوضوم ای  مینادب و  هیمکح  ار  دراوم  نیا  هک  دوشیم  هبتشم  ام  رب  رما  هجیتن  رد  دراد  بسانت  هیمکح  ههبش 
؟ تسیچ خلا ) رابخالا ...  نم  رهظی  عونلا  اذه  و   ) زا رح  خیش  دارم  * 

. تسین مزال  طایتحا  هیعوضوم  تاهبش  رد  نکل  درک و  طایتحا  دّدرم  تاهبش  هیمکح و  تاهبش  رد  دیاب  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ نم )...  دافتسی  لیصافتلا  هذه   ) زا ناشیا  دارم  * 

هجو هس  یلقن و  لیلد  راهچ  رکذ  هب  اذل  دوشیم و  هدافتسا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  زا  اهیدنبمیـسقت  لیـصافت و  نیا  مامت  هک  تسا  نیا 
. تسا هتخادرپ  یلقع 

؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  رب  ّرح  خیش  یلقن  لیلد  نیلّوا  * 
مکح قیرط  رد  ههبش  رب  نکل  دراد  هیعوضوم  تاهبـش  هب  صاصتخا  هچرگا  هک  تسا  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیـش  لک  تیاور 

. دشابیم قداص  زین 
؟ دهدیم خساپ  هچ  تسا  قداص  مه  مکح  قیرط  رد  روبزم  تیاور  ارچ  هک  دیسرپب  ّرح  بانج  زا  رگا  * 
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انعم يدنبمیـسقت  یمارح و  مسق  دراد و  یلالح  مسق  ینعی  مارح  هیف  لالح و  هیف  میئوگب  میناوتیم  هک  تساجنیا  رد  اریز  دـهدیم : خـساپ 
. دنکیم ادیپ 

مینادیمن ام  نکل  تسا ، صخشم  مه  کیره  مکح  تسا و  هتیم  نآ  مارح  مسق  یّکذم و  نآ  لالح  مسق  هک  هدش  يرادیرخ  تشوگ  لثم 
. یّکذم ای  هتیم  تسا  مسق  مادک  رد  لخاد  هدش  يرادیرخ  تشوگ  نیا  هک 

؟ تسیچ ۀتیملا )...  میرحت  یف  کشلا  لصح  اذا  و   ) زا شدارم  سپ  * 
مارح اـی  تسا  لـالح  هتیم  هک  مینک  کـش  رگا  لـثملا  یف  دوـشیمن  يراـج  هیمکح  تاهبـش  رد  نآ  لاـثما  تیاور و  نـیا  هـک  تـسا  نـیا 

میـسقت لباق  تمرح و  ای  تسا  ّتیلح  ای  نآ  درادـن و  رتشیب  مکح  کی  عقاو  رد  هتیم  هک  ارچ  مینک  کّسمت  روکذـم  ثیدـح  هب  میناوتیمن 
. دشابیمن نایرج  لباق  زین  عّجرم  توص  ای  برطم و  توص  رکسم و  ریغ  رمخ  نتت و  برش  لثم  هدّدرم  تاهبش  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین .

. دومن کّسمت  طایتحا  رابخا  هب  دیاب  هدّدرم  هّیمکح و  تاهبش  رد  تسا و  هّیعوضوم  تاهبش  هب  صتخم  ثیدح  نیا  هجیتن : رد 
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: نتم
ۀلاصأ نایرجف  ّالإ  و  ۀهبشلا ، قلطم  یف  طایتحالا  فّقوتلا و  بوجو  یلع  ّلد  ام  مومعل  ۀصّصخم  اهلاثمأ  ۀیاورلا و  هذه  ّنأ  هبلطم  ّنأک  لوقأ :

. ۀّیمکحلا ۀهبشلا  یف  اهنایرج  یفنی  ۀّیعوضوملا ال  ۀهبشلا  یف  ۀحابإلا 
ینعأ طایتحالا - فقوتلا و  نسحل  ۀـّیلقعلا  ۀـّلعلا  یلع  اهلامتـشا  ثیح  نم  صیـصختلا ، نع  یبأی  طاـیتحالا  فقوتلا و  راـبخأ  قایـس  نأ  عم 

. یلوأ بابحتسالا  یلع  اهلمحف  ۀکلهلا - مارحلا و  یف  عوقولا  نم  رذحلا 
: لاق مث 

نکی مل  ّالإ  و  مکحلا ، سفن  یف  ۀهبشلا  یلع  قبطنی  اّمنإ  اذه  و  [، 55 «] تاهبش نّیب و  مارح  نّیب و  لالح  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  اهنم : و 
[. 56] حضاو رهاظ  اذه  و  بویغلا ، ماّلع  ّالإ  رخآلا  نم  امهدحأ  ملعی  و ال  نّیبلا ، مارحلا  نّیبلا و ال  لالحلا 

رصح یف  ةرهاظ  مهّتلدأ - نم  ةدمعلا  یه  یّتلا  ثیلثتلا - ۀیاور  نأ  صیـصختلا :- نع  ربخلا  قایـس  ءابإ  نم  انرکذ ، ام  یلإ  افاضم  هیف - لوقأ :
ناک ۀّیمکحلا  ۀهبـشلاب  تّصتخا  نإ  و  رـصحلا ، ّحص  اضیأ  ۀّیعوضوملا  ۀهبـشلل  ۀماع  تناک  نإف  ۀثالث ، یف  لاعفألا  نم  فّلکملا  هب  یلتبی  ام 

. مکحلا هبتشم  انّیب و ال  امارح  انّیب و ال  الالح  سیل  ّهنأل  اعبار ، امسق  مارحلا  لالحلا و  نیب  دّدرملا  یجراخلا  درفلا 
ذإ ۀیمکحلا ، ۀهبـشلاب  صاصتخالا  یف  رهظأ  کلذ  ناک  ۀثالث ،» رومألا  اّمنإ  : » مالّـسلا هیلع  قداصلا  لوق  نم  يوبنلا ، لبق  امب  دهـشتسا  ول  و 

. ۀثالثلل اعبار  ارمأ  هبتشملا  یجراخلا  درفلا  نوکب  هلالخإ  دری  الف  عراشلا ، نایب  یلإ  اهیف  عجری  یّتلا  رومألا  ةرقفلا  هذه  یف  روصحملا 
: هیفف بویغلا ، ماّلع  ّالإ  مارحلا  نم  لالحلا  ملعی  ّهنأ ال  نم  ۀّیعوضوملا : ۀهبشلل  ّيوبنلا  لومشل  عناملا  نم  هرکذ  ام  اّمأ  و 

عم هل . هلومش  نم  ردانلاب ال  يوبنلا  صاصتخا  نم  عنمت  ةردّنلا  نأ  هیفف : امهتردن  دیرا  نإ  و  یفخی . ام ال  هیفف  امهدوجو ، مدع  دیرأ  نإ  ّهنأ 
ۀمولعملا ۀـیجراخلا  تامّرحملا  لب  عنملل ، ۀـلباق  عوضوملا  ثیح  نم  نّیبلا  لالحلا  نم  رثکأ  مکحلا  ثیح  نم  نّیبلا  لالحلا  نوک  يوعد  نأ 

. اهمیرحت مولعملا  ۀّیلکلا  تامّرحملا  نم  بتارمب  رثکأ 
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: همجرت

ّرح خیش  دوصقم  رد  مظعا  خیش  نایب 

هراشا

رب تلالد  هک  دنتسه  یماع ) ثیدح  ره  ای  و   ) تامومع هدننزصیصخت  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  هک  تسا  نیا  یلماع  ّرح  خیـش  بلطم  ایوگ 
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، هیعوضوم ههبـش  رد  ۀحابالا  ۀـلاصا  نایرج  سپ  دـشابن ،) نینچ  ّرح  خیـش  دارم  رگا   ) ّالا دـنراد و  ههبـش  قلطم  رد  طایتحا  فّقوت و  بوجو 
(. دنکیمن ادع  ام  یفن  ءیش  تابثا  رگید  ترابع  هب  و   ) دنکیمن هیمکح  ههبش  رد  ار  نآ  نایرج  یفن 

ّرح موحرم  بلطم  هب  خیش  لاکشا 

سپ دناصیـصخت  زا  یبآ  طاـیتحا ، فقوت و  نسح  تهج  هب  هیلقع  ّتلع  رب  ناشلومـش  لـیلد  هب  طاـیتحا  فـقوت و  راـبخا  هک  یتروـص  رد 
. تسا یلوا  تسا ) بابحتسا  نامه  اجنیا  رد  نآ  هجیتن  هک  كرتشم  بلط  هب  تقیقح  رد  ای  و   ) بابحتسا رب  فقوت  طایتحا و  رماوا  لمح 

ّرح خیش  طسوت  مود  هجو  نایب 

هراشا

مارح نّیب و  لالح  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  شیامرف  نیا  هیلقن ) ّهلدا   ) هوجو نیا  هلمج  زا  و  دـیوگیم : ّرح  باـنج  سپس 
. کلذ نیب  تاهبش  نّیب و 

(، تاعوضوم رد  هک  دوش  هّیعوضوم  تاهبـش  لماش  رگا   ) ّالا و  هّیمکح ) ههبـش  ینعی   ) مکح دوخ  رد  ههبـش  رب  دراد  قاـبطنا  ثیدـح  نیا  و 
نشور و یبلطم  نیا  بویغلا و  ماّلع  دنع  رگم  هدـشن ، هتـسناد  هّیعوضوم ) تاهبـش  رد   ) ود نیا  زا  یکی  دـشابیمن و  نّیب  مارح  نیب و  لالح 

. تسا حضاو 

ّرح بانج  لیلد  زا  خیش  خساپ 

نیا قایـس  ءابا  رطاخ  هب  دـیتفگ  دـینادیمن ؟ بجاو  هّیبوجو  ههبـش  رد  ار  طاـیتحا  امـش  ارچ  هک   ) میتفگ اـم  هچنآ  رب  هوـالع  تیاور  نیا  رد 
(، تسا هّیمکح  تاهبـش  رد  طایتحا  بوجو  رد   ) اـهیرابخا ّهلدا  زا  لـیلد  نیرتهدـمع  هک  ثیلثت  تیاور  هکنیا  تسا ) صیـصخت  زا  ثیدـح 

نیب تاهبـش  زا  ای  دـنانّیب و  مارح  ای  دـنانّیب  لـالح  اـی   ) هک يروما  زا  ینعی  دنتـسه  ـالتبم  نادـب  نیفلکم  هک  دراد  يروما  رـصح  رد  روهظ 
(. دناکلذ

(. دنامسق هس  رب  روما  و   ) تسا حیحص  رصح  دوشیم )  ) هّیعوضوم تاهبش  لماش ) و   ) تسا ماع  تیاور ) نیا   ) رگا سپ 
ینعی  ) مارح لالح و  نایم  دّدرم  یجراخ  درف  سپ  دشاب ، هیمکح  ههبش  هب  ّصتخم  روبزم ) تیاور   ) رگا و 
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. مکحلا هبتشم  هن  نّیب و  مارح  هن  تسا و  نّیب  لالح  هن  هیعوضوم  ههبش  هک  ارچ  تسا  یمراهچ  مسق  دوخ  هّیعوضوم ،) ههبش 

روبزم رصح  رد  خیش  هیجوت 

هدروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ثیلثت  زا  لبق  هک   ) قداص ماما  دوخ )  ) ثیلثت هب  دش ) رکذ  الاب  رد  هک   ) يوبن نایب  زا  لبق  ّرح  خیش  رگا  و 
داهـشتسا هلوسر ،) هّللا و  یلا  همکح  ّدری  لکـشم  رما  بنتجیف و  هّیغ  نّیب  رما  عـبتیف و  هدـشر  نّیب  رما  ۀـثالث : رومـالا  اـمنا  تسا : هدوـمرف  (و 
روـصحم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناـیب  رد  هچنآ  هک  ارچ  دوـب . رتنشور  هیمکح  ههبـش  هب  ثیدـح ) نیا  نتـشاد   ) صاـصتخا رد  درکیم 

، بلطم نیا  هنیرق  تسا و  عراش  هب  طوبرم  یعیاقو  نینچ  و   ) دوشیم عوجر  سدـقم  عراش  نایب  هب  عیاقو  نآ  رد  هک  تسا  یعیاقو  هدـیدرگ 
دراو مراهچ  رما  ناونعهب  هبتشم  یجراخ  درف  لالخا  لاکشا  رگید ) درکیم  نینچ  ّرح  خیـش  رگا  تسا و  هلوسر  هّللا و  یلا  همکح  دری  زارف 

. دشیمن

یوبن رد  ّرح  خیش  یاعّدا  دروم  عنام  نوماریپ  خیش  رظن 
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مولعم تاعوضوم ) ینعی   ) نآ رد  نّیب  مارح  نّیب و  لالح  هک  دومن  رکذ  هیعوضوم  ههبش  رب  يوبن  لومش  يارب  ّرح  بانج  هک  ار  یعنام  اّما  و 
. تسا یلاکشا  نآ  رد  بویغلا . مالع  يارب  زج  تسین 

نّیب و لالح  تاعوضوم ) ینعی   ) روما نیا  رد  سپ  تسا  هدش  هدارا  تاعوضوم  رد  نّیب  مارح  نّیب و  لالح  دوجو  مدـع  نایب ،) نیا  رد   ) رگا
. دنتسه نّیب  لالح  دوخ  اضف  رد  ناگدنرپ  ایرد ، نایهام  ایرد ، بآ  هکنانچ   ) دراد دوجو  نیب  مارح 

هب يوبن  نتفای  صاصتخا  زا  عنام  ندوب  ردان  میئوگب :) دیاب   ) سپ تسا  هدـش  هدارا  تاعوضوم  رد  نّیب  مارح  نّیب و  لالح  ندوب  ردان  رگا  و 
عنم لباق  یعوضوم  ثیح  زا  نّیب  لالح  زا  یمکح  ثیح  زا  نّیب  لالح  ندوب  رتدایز  هکنیا  رب  هوالع  دوشن . ردان  لماش  هکنیا  هن  تسا ، رداـن 

، تسا رتدودـحم  یمکح  نّیب  لالح  هک  یلاح  رد  تسا  رامـشیب  ناوارف و  رایـسب  یعوضوم  نّیب  لالح  هک  اریز   ) تسا لوبق ) لباق  ریغ  (و 
لالح مکح  کی  دـیاش  تسا و  یئزج  ناشتاعوضوم  ینعی  دـنراد  قادـصم  رازه  نارازه  کیره  هک  یلاح  رد  دنتـسه  یّلک  ماـکحا  ینعی 

فورظ رد  بآ  قادـصم  اـهدرایلیم  تسا  نکمم  نکل  تسا ، یّلک  لـالح  کـی  بآ  لـثملا  یف  دـشاب  هتـشاد  نّیب  لـالح  قادـصم  نارازه 
(. دنشاب نّیب  لالح  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  هفلتخم 

کی امکح  رمخ  لثملا  یف   ) تسا مولعم  ناشتمرح  هک  ياهیلک  تامرحم  زا  دـنرتشیب  بتارم  هب  دـنامولعم  هک  ياهیجراخ  تاـمرحم  هکلب  و 
(. دنرایسب فلتخم  ياههشیش  رد  هّیئزج  رومخ  نکل  تسا  نّیب  مارح 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ دینکیم نایب  هنوگچ  ار  ّرح  خیش  بلاطم  یلک  روطب  * 
 ... و کنیدل ) طتحا   ) ای و  ۀهبشلا ) دنع  فق   ) نوچمه ياّهلدا  میدوب و  ام  رگا  دیوگب : دهاوخیم  ناشیا 

، هب فلکم  رد  کش  هچ  فیلکت  رد  کش  هچ  هیعوضوم ، ههبـش  هچ  هیمکح  ههبـش  هچ  تسا ، بجاو  تاهبـش  مامت  رد  طایتحا  میتفگیم :
. هّیعوضوم تاهبش  هن  دراد و  هیمکح  تاهبش  هب  صاصتخا  طایتحا  بوجو  سپ  ّصخ ) دق  ماع و  نم  ام   ) هک مینک  هچ  نکل 

؟ دناهدروخ صیصخت  يروما  هچ  اب  طایتحا  فقوت و  تامومع  ناشیا  رظن  هب  * 
. لالح کل  مارح و  لالح و  هیف  ءیش  ّلک  نامه  اب 

؟ تسیچ ّرح  خیش  بلطم  لصاح  * 
. تسا هدش  ءانثتسا  هیعوضوم  ههبش  هدروخ و  صیصخت  ماع  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ ّرح  خیش  تاراهظا  هب  عجار  يراصنا  خیش  رظن  * 
طایتحا فقوت و  تامومع  صّـصخم  نآ  لاثما  و  مارح )...  لالح و  هیف  ءیـش  لک   ) ثیدح نیا  هک  تسا  نیا  ناشیا  رظن  ایوگ  دـیامرفیم :

. دنوشیم زین  هیعوضوم  تاهبش  لماش  اذل  ههبش و  قلطم  رد  فقوت  طایتحا و  بوجو  رب  دنراد  تلالد  مومع  وحن  هب  هک  تسا 
. اقلطم فقوت  طایتحا و  بوجو  رب  دننکیم  تلالد  هک  دنافقوت  طایتحا و  رابخا  لصا ، رگید  ترابع  هب 

. دنزیم صیصخت  ار  روبزم  تامومع  هیعوضوم  تاهبش  صوصخ  رد  ثیدح  نیا  یهتنم 
هحابالا ۀلاصا  هیعوضوم  تاهبش  رد  اهنت  ثیدح  نیا  مکح  هب  هک  دنک  اعّدا  روبزم  تامومع  زا  رظنفرص  اب  تسناوتیمن  ّرح  بانج  ایآ  * 

؟ دوشیم يراج 
. تسین ماکحا  رد  نآ  نایرج  یفان  تاعوضوم  رد  ۀحابالا  ۀلاصا  نایرج  هکنوچ  ریخ 

؟ تسیچ روبزم  صیصخت  هب  يراصنا  خیش  خساپ  * 
. دناصیصخت زا  یبآ  فّقوت  طایتحا و  ّهلدا  هک  تسا  نیا 
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؟ دنادیم صیصخت  زا  یبآ  ار  تایاور  نیا  خیش  ارچ  * 
هک ارچ  تسا  هدـش  رکذ  تلع  مکح  يارب  فـقوت ، طاـیتحا و  تاـیاور  عوـن  رد  رگید  تراـبع  هب  دـناتلع و  هب  لوـلعم  تاـیاور  نـیا  اریز 

: دیوگیم لقع  ینعی  تسا  هیلقع  هطبار  کی  روبزم  هطبار  تاکلملا  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا ، دنع  فوقولا  دیامرفیم :
مینک بوجو  رب  لمح  ار  هلدا  نیا  رگا  لاـح  تاـعوضوم  رد  اـی  دـشاب و  ماـکحا  رد  ههبـش  نیا  هچ  تسا  رتهب  فوقو  یهبتـشم ، رما  ره  رد 

. دومن بوجو  رب  لمح  ار  رابخا  نیا  ناوتیمن  نیاربانب  دناصیصخت  زا  یبآ  رگید 
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. ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ای  تامرحملا و  نم  یجن  تاهبشلا ، كرت  نم  دیامرفیم : لثملا  یف 
؟ تسیچ یلوا ) باحصتسالا  یلع  اهلمحف   ) زا خیش  روظنم  سپ  * 

. دومن لمح  یکرتشم  ردق  کی  ای  يداشرا و  بلط  قلطم  رب  ار  فقوت  طایتحا و  رابخا  دیاب  هک  تسا  نیا 
: میدرک يداشرا  بلط  قلطم  رب  لمح  رگا  لاح 

. یلامجا ملع  باب  لثم  دنوشیم  بوجو  رب  لمح  هّیجراخ  هنیرق  کمک  هب  يدراوم  رد  - 1
تسا و مکاح  نایبالب  باـقع  حـبق  نوناـق  هک  هیف  نحن  اـم  لـثم  دـنوشیم  بابحتـسا  رب  لـمح  هنیرق  کـمک  هب  زاـب  مه  يدراوم  رد  و  - 2

: میدرک بابحتسا  بوجو و  ینعی  یکرتشم  ردق  رب  لمح  رگا  هتشادرب و  ار  باقع  لامتحا 
. فیلکت رد  کش  لثم  دنوشیم  بابحتسا  رب  لمح  اجنآ  دشابن  راک  رد  باقع  لامتحا  هک  اجکره  - 1

. هب فّلکم  رد  کش  لثم  دنوشیم  بوجو  رب  لمح  اجنآ  رد  دشاب  راک  رد  باقع  لامتحا  هک  اجکره  و  - 2
؟ تسیچ خیش  نایب  هصالخ  * 

: هک تسا  نیا 
لباق ّهلدا  نیا  هکنآ  لاح  دـیدرک و  جراـخ  ماـع  نیا  زا  صیـصخت  اـب  ار  هیعوضوم  ههبـش  سپـس  دـیتفرگ و  ماـع  ار  طاـیتحا  ّهلدا  امـش  - 1

دیشاب بوجو  هب  لئاق  دیاب  مه  هیعوضوم  ههبش  رد  دیدرک ، بوجو  رب  لمح  دیتفرگ و  ماع  ار  ّهلدا  نیا  هک  الاح  نیاربانب  دنتسین  صیـصخت 
. دینک ءانثتسا  ار  يدروم  دیرادن  قح  و 

. دشاب صیصخت  هب  زاین  هکنیا  نودب  بابحتسا  بوجو و  نایم  دناكرتشم  فقوت  طایتحا و  ّهلدا  هک  میتفگ  ادتبا  زا  ام  - 2
؟ تسیچ خلا ) نّیب ...  لالح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  اهنم  و  لاق : مث   ) زا دارم  سپ  * 

، ثیلثت تیاور  نیا  رد  تاهبـش  نیا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هدروآ  دوخ  ياعّدـم  تاـبثا  رد  ّرح  خیـش  هک  تسا  ياهّیلقن  ّهلدا  زا  لـیلد  نیمود 
. تسا قبطنم  نآرب  هتشاد و  هیمکح  تاهبش  هب  صاصتخا 

؟ تسیچ اعّدم  نیا  رب  ّرح  بانج  لیلد  * 
تسا و نّیب  لـالح  هک  بآ  ّتیلح  لـثم  دـنراد  ماـکحا  هب  صاـصتخا  نّیب  مارح  نّیب و  لـالح  ینعی  تاهبـش  زا  لـبق  هرقف  ود  هک  تسا  نیا 

. تسا مکح  دوخ  رد  ههبش  نامه  زین  تاهبش  زا  دارم  تسا و  نّیب  مارح  هک  رمخ  تمرح 
؟ دراد ماکحا  هب  صاصتخا  نّیب  مارح  نیب و  لالح  دیوگیم : ّرح  لیلد  هچ  هب  * 

اجک زا  امش  لثملا  یف  تسا . تمرح  لامتحا  نآ  رد  تاهج  زا  یتهج  زا  هکنیا  ّالا  ّیجراخ  یئزج  نم  ام  اریز 
120 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلوب هرطق  ای  هدیشونن و  نآ  زا  يرفاک  ای  هدزن و  مد  یگـس  دراد  دوجو  ّلحم  نالف  رد  هک  یعیام  نالف  رد  هک  دینک  لصاح  عطق  دیناوتیم 
 ... هدوبن و سجن  لبق  زا  نآ  فرظ  هک  اجک  زا  تسا  هداتفین  نآ  رد 

هتفرگ و سامت  نآ  اب  يرفاک  ای  هداتفا و  ینوخ  هرطق  تسا  لحم  نالف  رد  هک  یعیام  نالف  رد  هک  دینک  لصاح  عطق  دـیناوتیم  اجک  زا  ای  و 
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 ... اذکه
. تاعوضوم هن  تسا و  ماکحا  هب  طوبرم  نّیب  مارح  نّیب و  لاّلح  نیاربانب 

؟ تسیچ اعّدم  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
تاعوضوم رد  هک  اجنآ  زا  دراد و  هّیمکح  تاهبـش  هب  صاصتخا  هدومن ، تاهبـش  زا  بانتجا  هب  رما  ار  اـم  هک  ثیلثت  ثیدـح  هک  تسا  نیا 

. تسین بجاو  تاعوضوم  رد  طایتحا  دنوشیمن ، يراج 
؟ تسیچ ربخلا )...  قایس  ءابا  نم  انرکذ  ام  یلا   ) زا خیش  دارم  * 

: دومرف هک  تسا  یلبق  نانخس  يروآدای 
زا یبآ  تـسا  يراـج  هیعوـضوم  مـه  هـیمکح و  تاهبــش  رد  مـه  هـک  ياهـّیلقع  تـّلع  رب  ناشلامتــشا  لـیلد  هـب  نآ  لاـثما  تـیاور و  نـیا 

. دناصیصخت
. دریگب رب  رد  ار  ههبش  دارفا  همه  هکنیا  ات  دراد  تیولوا  كرتشم  ردق  ای  يداشرا و  بلط  قلطم  رب  تایاور  نیا  لمح  اذل  و 

؟ تسیچ یتلا )...  ثیلثتلا  ۀیاور  ّنا  انرکذ ...  ام  یلا  افاضم   ) زا دارم  سپ  * 
رظن زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیفلکم  ءالتبا  دروم  لاعفا  مامت  رـصح  رد  روهظ  تساهیرابخا  ّهلدا  نیرتهدـمع  زا  هک  ثیلثت  تیاور  هک  تسا  نیا 

: هدومرف میسقت  هتسد  هس  هب  مکح 
مه هیعوضوم  تاهبش  لماش  ات  میهد  شمیمعت  هدرک ، ظاحل  ماع  ار  فیرش  ثیدح  رگا  نیاربانب  تاهبش  - 3 نّیب ؛ مارح  - 2 نّیب ؛ لاّلح  - 1

. تسا یّقح  نخس  نیا  هک  دشاب  داریا  لباق  رصح  ات  دنامیم  یقاب  یمراهچ  قش  هک  ارچ  تسا  تسرد  رصح  نیا  دوشب ،
رد لخاد  هک  تسا  یمراهچ  قش  مزلتـسم  تسا  لئاق  نادـب  ّرح  بانج  هکنانچ  هیمکح ، تاهبـش  هب  میهد  صاـصتخا  ار  ثیدـح  رگا  و  - 2

. تسا هّیعوضوم  ههبش  نامه  هک  تسا  مارح  لالح و  نایم  دّدرم  یجراخ  درف  نآ  دشابیمن و  هناگهس  ماسقا  زا  کیچیه 
؟ تسیچ مالّسلا )...  هیلع  قداصلا  لوق  نم  يوبنلا  لبق  امب  دهشتسا  ول  و   ) زا دارم  سپ  * 

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  ماما  يدنبمیسقت  هب  ّرح  بانج  رگا  هک  تسا  نیا 
رـصح ماقم  رد  ماما  هک  اریز  تسین  تسرد  رـصح  نیا  هک  درکیمن  لاکـشا  یـسک  دوب و  مامت  شلالدتـسا  دومنیم  داهـشتسا  ۀـثالث : اّمنا 

ظاحل دروم  ار  هّیعوضوم  تاهبش  تسا و  ماکحا  هب  طوبرم  هک  تسا  يروما 
121 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تاهبـش مان  هب  يزیچ  تفرگیمرب و  رد  ار  هب  التبم  روما  مامت  هتـشاد و  قالطا  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  مالک  فالخرب  دناهدادن  رارق 
. دشیمن جراخ  ثحب  زا  هّیعوضوم 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 
: دناهدومرف ماما  هک  تسا  نیا 

. هلوسر هّللا و  یلا  همکح  ّدری  لکشم  رما  و  بنتجیف ، هّیغ  نّیب  رما  عبّتیف و  هدشر  نّیب  رما  ۀثالث : رومالا  اّمنا 
 ... همکح ّدری  لکشم  رما  و  دندومرف : هک  تسا  نیا  اعّدا  نیا  هنیرق  تسا و  عراش  هدهع  هب  اهنآ  نایب  هک  تسا  يروما  رصح  نایب  رد  اذل  و 

ارچ هک  دـنکیمن  ضارتعا  یـسک  تاعوضوم  هن  تسا و  ماکحا  هب  طوبرم  روما  رـصح  ماقم  رد  ماما  تسا و  مکحلا  ّدر  زا  نخـس  هک  لاح 
. دوشیمن لماش  ار  هّیعوضوم  تاهبش 

؟ تسیچ ۀّیعوضوملا )...  ۀهبشلل  يوبنلا  لومشل  عناملا  نم  هرکذ  ام  اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 
تاعوضوم و اذل  هدـش و  يوبن  ثیدـح  لومـش  زا  عنام  تاعوضوم  رد  نّیب  مارح  نّیب و  لالح  دوجو  مدـع  ّرح  خیـش  رظن  هب  هک  تسا  نیا 

. دریگیمنرب رد  ار  اهنآ  رد  تاهبش 
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؟ تسیچ خلا ) دیرا ...  نا  ّهنا  هیفف :  ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  ّرح  بانج  رظن  زا  تسا  خیش  بانج  خساپ 

هک ارچ  تسا  یهیدـب  وا  نخـس  نالطب  درادـن  دوجو  نّیب  مارح  نّیب و  لـالح  تاـعوضوم  رد  الـصا  هک  تسا  نیا  ّرح  باـنج  دارم  رگا  - 1
دـصق میراد و  رارق  ایرد  رانک  رد  امـش  ای  نم و  یتقو  لثملا  یف  میراد . دوخ  فارطا  رد  يروما  تمرح  اـی  ّتیلح و  هب  نیقی  اـم  زا  کـیره 
سّجن ای  یبصغ و  اـیرد  نیا  بآ  هک  درک  اـعّدا  ناوتیم  اـیآ  میهدیم . نآ  رد  یتمرح  اـی  تساـجن و  لاـمتحا  هچ  مییاـمنیم  نآ  زا  برش 

ایآ دیهدیم ، نآ  رد  تمرح  لامتحا  دـیدومرف  لیم  هدرک  دیـص  ایرد  نایهام  زا  رگا  ایآ  تسین ، نّیب  لالح  امـش  يارب  ایرد  بآ  ایآ  تسا ،
. دنتسین یمومع  تاحابم  زا  اهنیا 

یتاعوضوم رگید  ترابع  هب  ای  رتمک و  تاعوضوم  رد  تسا و  رتدایز  ماکحا  رد  نّیب  مارح  ای  لالح و  هک  تسا  نیا  ناشیا  دارم  رگا  و  - 2
: میئوگیم دنوشیم  ادیپ  مک  دناردان و  دنانّیب  مارح  ای  نّیب و  لالح  هک 

راگزاسان ناشیا  نأش  اب  مودـعم  ای  ردان و  درف  رب  موصعم  مالک  لـمح  هک  ارچ  تسا ، رداـن  درف  رب  يوبن  مـالک  صاـصتخا  زا  عناـم  تردـن 
. تسا تاعوضوم  ماکحا و  زا  معا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  مالک  تفگ : دیاب  هجیتن  رد  دشاب  لومش  لصا  زا  عنام  هکنیا  هن  تسا 

؟ تسیچ رثکا )...  مکحلا  ثیح  نم  نّیبلا  لالحلا  نوک  يوعد  نا  عم   ) زا دارم  سپ  * 
: رگید ترابع  هب  تسا و  لوبق  لباق  ریغ  عنم و  لباق  تردن  لصا  هک  تسا  نیا 

122 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همولعم هیجراخ  تامّرحم  انادجو  هک  ارچ  تسا  لوبق  لباق  ریغ  یعوضوم ، ثیح  زا  نّیب  لالح  زا  یمکح  ثیح  زا  نّیب  لالح  ندوب  رتدایز 

. تسا دودحم  یمکح  نّیب  لالح  یلو  رامشیب  یعوضوم  نّیب  لالح  رگید  ترابع  هب  دنامولعم و  هیلک  تامّرحم  ربارب  اهرازه  اهدص و 
. دنتسه بآ  قیداصم  زا  اعوضوم  هک  تسا  دوجوم  جراخ  رد  بآ  فرظ  رازه  نارازه  نکل  تسا  یّلک  مکح  کی  لالح  ءاملا  لثملا : یف 

رمخلا کی  رگا  لثملا  یف  تسا . مولعم  ناشتمرح  هک  ياهّیلک  تامّرحم  زا  دـنرتشیب  بتارم  هب  دـنامولعم  هک  ياهّیجراـخ  تاـمّرحم  هکلب  و 
هّیعوضوم رد  اما  دراد  دوجو  ود  ره  رد  نّیب  مارح  لـالح و  سپ  دراد  دوجو  عیاـملا  اذـه  تمرح  نارازه  هکلب  اهدـص و  نکل  میراد  مارح 

. تسا رتدایز 
123 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لاق ّمث 

یلع ۀـلالدلا  حـضاو  کلذ  و  صنلا ، مدـع  ۀـّلدألا و  ضراعت  ببـسب  ۀـحابإلا  ۀـمرحلا و  لمتحی  ام  بانتجاب  غیلبلا  رمألا  نم  درو  ام  اـهنم : و 
[57 .] یعرشلا مکحلا  سفن  هابتشا 

فّقوتلا و ۀـّلدأ  رادـقمب  ةرثکلا  یف  نکی  مل  نإ  یهنلا و  دورو  مدـع  عم  ۀـحابإلا  یلع  ضراعتلا و  عم  ۀعـسوتلا  رییختلا و  یلع  ّلد  اـم  لوقأ :
. بانتجالا بوجو  یلع  رابخألا  کلت  ۀلالد  نم  رهظأ  ۀصخرلا  ۀحابإلا و  یلع  اهتلالد  نأ  فاصنإلا  نأ  ّالإ  طایتحالا ،

. هنم برقأ  هجو  دجوی  داکی  رابخألا ال  نیب  عمجلل  هجو  کلذ  نأ  اهنم : و  لاق : مث 
. هرکذ اّمم  برقأ  قلطملا  ناحجرلا  یلع  طایتحالا  ۀلدأ  لمح  نأ  فاصنإلا  یضتقم  لوقأ :

بوجو مدـعل  مکحلا ، قیرط  یف  ۀهبـشلا  فالخب  مالّـسلا ، هیلع  مامإلا  اهنع  لأسی  مکحلا  سفن  یف  ۀهبّـشلا  ّنأ  اهنم : و  هلـصاح : ام  لاـق  ّمث 
ام هنم  نوـملعی  اوناـک  نإ  و  هّللا ، اـّلإ  هملعی  ـالف  بیغلا  ملع  نم  ّهنـأل  مدـعلا ، موـلعم  وأ  موـلعم  ریغ  هدارفأ  عـیمجب  مهملع  لـب  هنع ، لاؤـسلا 

. یهتنا هوملع ، ائیش  اوملعی  نأ  اوءاش  اذإ  هیلإ و  نوجاتحی 
هریغ نم  مالّسلا و ال  هیلع  مامإلا  نم  ال  هیف ، ۀهبشلا  ۀلازإ  هنع و  صحفلا  بجی  مکحلا ال  قیرط  نإف  هل ، لخدم  قرفلا ال  نم  هرکذ  ام  لوقأ :
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لهاـجلا رذـعی  ـال  هجو  یلع  عقاولاـب  هیف  فیلکتلا  قـّلعت  اـم  یف  بجی  اـّمنإ  مالّـسلا  هیلع  ماـمإلا  یلإ  عوـجرلا  و  اـهنم ، نّکمتملا  قرطلا  نم 
هفّقوت ثیح  نم  اهب  هملع  ۀـّیفیک  و  صوصخلا ، مومعلا و  ثیح  نم  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  تاـمولعم  رادـقم  ۀـلأسم  اـّمأ  و  ملعلا . نم  نّکمتملا 

هب نئمطی  ام  کلذ  یف  ۀـفلتخملا  رابخألا  نم  رهظی  داکی  الف  کلذ ، یلع  هفّقوت  مدـع  وأ  ءیـشلا  سفن  یلإ  مهتاـفتلا  یلع  وأ  مهتّیـشم  یلع 
. نیعمجأ مهیلع  هّللا  تاولص  مهیلإ  کلذ  ملع  لوکو  یلوألاف  سفنلا ،

: همجرت

هّیلحلا ۀمرحلا و  لمتحم  رد  طایتحا  بوجو  رب  ّرح  خیش  یلقن  لیلد  نیموس 

هراشا

غیلب رما  هک  تسا  یلائللا ) یلاوع  رد  طایتحالا  امهنم  قفاو  ام  ذـخ   ) ثیدـح هیلقن : ّهلدا  نیا  هلمج  زا  دـیامرفیم و  لـماع  ّرح  باـنج  سپس 
تسا نشور  ۀلالدلا و  حضاو  ّصن  مدع  نیا  تسا و  ۀّیلحلا  ۀمرحلا و  لمتحم  ّصن  مدع  نیّصن و  ضراعت  ببس  هب  هچنآ  زا  بانتجا  هب  دراد 

. تسا هّیمکح  ههبش  هب ) طوبرم   ) هک
124 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّرح بانج  لیلد  زا  مظعا  خیش  دقن 

تروص رد  هحابا  رب  نیضراعتم و  رد  رظن ) دروم  رابخا  رد  ۀعس  یف  متنا  ای  ریختف و  نذا  لثم   ) هعـسوت رییخت و  رب  دنراد  تلالد  هک  ثیداحا 
رب رابخا  نیا  تلالد  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو  دنـشابیمن  طایتحا  فقوت و  ّهلدا  دادعت  هب  ترثک  رظن  زا  دـنچره  ّصن ) دوبن  و   ) یهن مدـع 

. تسا طایتحا  بوجو  رب  ناشتلالد  زا  يوقا  رهظا و  هحابا  تصخر و 

روبزم ثیداحا  رد  ّرح  بانج  عمجلا  هجو 

تـسا رابخا  ناـیم  عمجلا  هجو  اـم  شور  هقیرط و  نیا  هک  تسا  نیا  هقراـف  هوجو  هیلقن و  هلدا  نیا  هلمج  زا  و  دـیوگیم : ّرح  باـنج  سپس 
. دوشیمن ادیپ  نآ  زا  رتهب  یهجو  هک ) یعمجلاهجو  )

ّرح بانج  عمجلا  هجو  هرابرد  خیش  رظن 

. تسا هدومرف  ناشیا  هچنآ  زا  تسا  تّحص  هب  رتکیدزن  كرتشم  بلط  رب  طایتحا  ّهلدا  لمح  هک  تسا  نیا  فاصنا 

ّرح بانج  تانایب  همادا 

هراشا

دوشیم لاؤس  اهنآ  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  دنالوهجم ،) فلکم  يارب  هک  یماکحا   ) مکح دوخ  رد  ههبـش  دیوگیم : ّرح  بانج  سپس 
بجاو نّکمتلا  دـنع  لاؤس  یتـقو  هک  تسا  نیا  ناـیب  نیا  هجیتـن   ) اـهنآ زا  لاؤس  بوجو  مدـع  لـیلد  هب  مکحلا  قیرط  رد  ههبـش  فـالخ  هب 

ای مولعمان و  هیعوضوم  ههبـش  دارفا  مامت  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  يروضح )  ) ملع هکلب  دوب ،) دهاوخن  بجاو  رّذعتلا  دنع  مه  طایتحا  دشابن ،
ماکحا هب  یلعف  ملع  اب  هک  ارچ  تسا ، لعفلاب  یملع  ماـکحا  یماـمت  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ملع  هتبلا   ) تسا مولعم  یملع  نینچ  مدـع  هکنیا 

هک ارچ  تسا ، مدـعلا  مولعم  هکلب  مولعم و  ریغ  لعفلاب  تروص  هب  تاعوضوم  مامت  هب  ناشیا  ملع  نکل  دـناهدش ، بوسنم  ماقم  نیا  هب  هیهلا 
نادـب دـنمزاین  ار  هچنآ  هیجراخ ،) تاعوضوم  هب  يروضح   ) مولع نیا  زا  دـننادیم  هچرگا  دراد ،) بویغلا  ماّلع  هب  صاـصتخا  یملع  نینچ 

.( دننادیم دننادب ، مولع  نیا  زا  ار  يزیچ  هک  دنهاوخب  رگا  تساهنآ و  ملع  أشنم  جایتحا  ینعی   ) دنتسه
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ّرح بانج  بلطم  هب  خیش  خساپ 

ای بوجو و  رد   ) یتّیلخدـم هن ) تاعوضوم  دـنالاؤسلامزال و  ماـکحا  هکنیا  رب  ینبم   ) دـندومن رکذ  ّرح  خیـش  هک  ار  یتواـفت  هک  تسا  نیا 
زا ههبش  ندرک  فرطرب  تاعوضوم و  زا  صحف  هک  ارچ  درادن ، طایتحا ) بوجو  مدع 

125 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دوخ هناخ  لها  زا  امـش  تسین  مزال  الثم   ) رگید هنکمم  ياههار  زا  ماـما  ریغ  زا  هن  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  زا  هن  تسین  بجاو  عاـمجالاب  اـهنآ 

(. هن ای  تسا  كاپ  ناکتسا  نیا  دیسرپب 
هک يروطهب  نکل  ّتیعقاو ، هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  فیلکت  هک  تسا  بجاو  یئاـج  رد  ناـشیا ) زا  لاؤـس   ) مالّـسلا و هیلع  ماـما  هب  عوـجر  اـما 

(. ملعلا نم  نکمتلا  دنع  طایتحالا  بجی  هجو  یلع  ال   ) تسا نتسناد  رب  رداق  هک  یلهاج  صخش )  ) نآ تسین  روذعم 
ناشهجوت تهج  زا  ای  و  اهنآ ) تساوخ   ) ّتیشم هب  ملع  نیا  فّقوت  تهج  زا  روما  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تامولعم  نازیم  اب ) هطبار  رد   ) اّما و 

نآ هطـساو  هب  سفن  هک  دوش  راهظتـسا  یبـلطم  هفلتخم  راـبخا  زا  تسا  دـیعب  يزیچ  رب  ناـشملع  فقوت  مدـع  تهج  زا  اـی  ءیـش و  دوخ  هب 
. دوش نئمطم 

. مینک راذگاو  ناشیا  دوخ  هب  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  ملع  هب  ملع ، هک  تسا  رتهب  سپ 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ غیلبلا )...  رمالا  نم  درو  ام  اهنم : و   ) ینعی ّرح  خیش  لیلد  نیموس  رد  بلطم  لصاح  * 
: ام هک  تسا  نیا 

طایتحا دیاب  تسا  ّصن  نادقف  اهنآ  رد  ههبش  أشنم  هک  هّیمیرحت  هیمکح  تاهبش  دراوم  رد  هک  دننکیم  رما  ام  هب  هک  میراد  یناوارف  ّهلدا  - 1
 ... ای کنیدل و  طتحا  ای  ۀهبشلا و  دنع  فق  هلمج  زا  میئامن . فّقوت  و 

دیاب تسا  نیّـصن  ضراعت  اهنآ  رد  ههبـش  أشنم  هک  ۀّیلحلا  ۀـمرحلا و  لمتحم  دراوم  رد  هک  دـننک  رما  ام  هب  هک  میراد  یناوارف  هلدا  زین  و  - 2
هب طوبرم  نیّـصن  ضراعت  ّصن و  نادـقف  اذـل  و  طایتحالا . امهنم  قفاو  ام  ذـخ  ینعی : یلائللا  یلاوغ  ثیدـح  لـثم  میئاـمن  فقوت  طاـیتحا و 

ماکحا رد  ار  طایتحا  رطاخ  نیدب  مینک  عوجر  عراش  هب  دیاب  ههبـش  عفر  يارب  تسا و  ماکحا  هب  طوبرم  ّصن  هک  ارچ  تسا  هّیمکح  تاهبش 
. میاهدش یتئارب  هتسنادن و  بجاو  اهنآ  رد  ار  طایتحا  درادن ، دوجو  تاعوضوم  رد  طایتحا  رب  یلیلد  هک  اجنآ  زا  میتسناد و  بجاو 

؟ تسیچ ّرح  بانج  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 
. یصوصخ لیلد  هتسد  ود  - 2 یمومع ؛ لیلد  هتسد  ود  - 1 میراد : لیلد  هتسد  راهچ  ام  هک  تسا  نیا 

 ... ای کنیدل و  طتحا  ای  ۀهبشلا و  دنع  فق  لثم  تسا  طایتحا  هب  طوبرم  یمومع  لئالد  زا  هتسد  کی  - 
 ... ام ال ۀعس  یف  سانلا  نوملعی ، ام ال  عفر  لثم  تسا  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  طوبرم  تامومع  نیا  زا  رگید  هتسد  و  - 

هلدا نیا  زا  رگید  هتـسد  طایتحالا و  امهنم  قفاو  ام  ذـخ  لثم : تسا  نیـضراعتم  رد  طایتحا  هب  طوبرم  یـصوصخ  هلدا  زا  يرـس  کـی  لاـح 
. امهدحاب ذخ  ای  امهدحا و  ّریخت  لثم : تسا  نیضراعتم  رد  طایتحا  بوجو  مدع  هب  طوبرم  یصوصخ 

126 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تصخر و بجوم  هک  یثیداحا  مه  دراد و  دوجو  ناوارف  یـصوصخ  یمومع و  تروص  هب  تسا  طایتحا  بجوم  هک  یثیداحا  مه  نیاربانب 

. دراد دوجو  ناوارف  یصوصخ  یمومع و  تروص  هب  تسا  هحابا 
؟ تسیچ فقوتلا )...  ّۀلدأ  رادقمب  ةرثکلا  یف  نکی  مل  نا  و   ) زا دارم  سپ  * 

رب تلالد  هک  دنتـسه  یثیداحا  زا  رتيوق  تلالد  توق  رظن  زا  نکل  دنرتشیب ، دناطایتحا  رب  لاد  هک  یثیداحا  يرامآ  رظن  زا  هلب  هک  تسا  نیا 
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. دنراد هعسوت  رییخت و  تئارب و 
. هیعوضوم هچ  دشاب و  هیمکح  هچ  میتسه  یتئارب  هیمکح ) تاهبش  ینعی   ) فیلکت رد  کش  رد  ام  اذل  و 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  رامآ  رد  خیش  لیصفت  حیحصت و  * 
دنراد تلالد  هعسوت  رییخت و  رب  يرتشیب  تایاور  دنراد ، طایتحا  قفاوم  هب  ذخا  رب  تلالد  تیاور  يدادعت  رگا  نیـصن : ضراعت  باب  رد  - 1

. دنتسه لّوا  هتسد  زا  يوقا  تلالد  دنس و  رظن  زا  هک 
: ّصن نادقف  باب  رد  اما  - 2

هک دراد  دوجو  تئارب  نایرج  طایتحا و  بوجو  مدـع  رب  مه  یتایاور  دـنراد ، دوجو  فقوت  طایتحا و  بوجو  رب  ینبم  ناوارف  یتایاور  رگا 
كرتشم داشرا  رب  لمح  طایتحا  رابخا  تسا  رتهب  هجیتن  رد  دـناطایتحا  رابخا  زا  يوقا  تلـالد  رظن  زا  نکل  تسا و  رتمک  ناشدادـعت  هچرگا 

. دوش يراج  تئارب  لصا  هیمکح  تاهبش  رد  دنوش و 
؟ تسیچ مالّسلا ) هیلع  مامالا  اهنع  لأسی  مکحلا  سفن  یف  ۀهبشلا  ّنا  اهنم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

هچناـنچ دـنیامن و  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  موـصعم  زا  ار  نآ  هک  دـنافظوم  دـننادیمن ، ار  هیهلا  ماـکحا  زا  یمکح  نیفلکم  رگا  هک  تسا  نیا 
. دننک طایتحا  دیاب  دنتشادن ، موصعم  هب  یسرتسد 

رد اما  دـشابیمن و  روذـعم  باکترا  تروص  رد  فلکم  درک و  طایتحا  دـیاب  نّکمت  مدـع  اب  سپ  تسا  بجاو  لاؤس  نکمتلا  عم  رگا  سپ 
مزال نّکمتلا  دنع  لاؤس  یتقو  دـشاب . نکمم  ماما  هب  یـسرتسد  ول  تسا و  روذـعم  لهاج  تسین و  مزال  مامالا  نع  لاؤس  هیعوضوم  تاهبش 

. تسین بجاو  رّذعتلا  دنع  مه  طایتحا  دشابن ،
؟ تسیچ خلا ) مولعم ...  ریغ  هدارفا  عیمجب  مهملع  لب   ) زا یلماع  ثّدحم  دارم  سپ  * 

نیقی ینعی  تسا  مدعلا  مولعم  تسین و  مولعم  ای  تاعوضوم  رد  ههبـش  دارفا  همه  مکح  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یهاگآ  ملع و  هک  تسا  نیا 
. دنرادن تاعوضوم  تایئزج و  همه  ماکحا  هب  يروضح  ملع  مالّسلا  مهیلع  همئا  هک  میراد 

دـناربخاب و بیغ  زا  ناشزاین  رادـقم  هب  زین  همئا  دـنچره  دراد ، صاصتخا  دـنوادخ  تاذ  هب  هک  تسا  بیغ  ملع  بعـش  زا  یملع  نینچ  اریز 
. دنرداق يراک  نینچ  رب  دنوش  هاگآ  یعوضوم  ای  يرما  زا  هک  دنیامن  هدارا  هچنانچ 

؟ تسیچ خلا ) هل ...  لخدم  قرفلا ال  نم  هرکذ  ام   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  ّرح  خیش  تاشیامرف  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 

تاعوضوم رد  تسا و  بجاو  ماکحا  رد  لاؤس  هک  هیمکح  هیعوضوم و  ههبش  نایم  يراذگقرف  نیا  الوا :
127 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک اریز  ارچ ؟ درادن ، هیعوضوم  ههبش  رد  شندرکن  طایتحا  هیمکح و  ههبش  رد  لهاج  ندرک  طایتحا  ینعی  امش  لیصفت  هب  یطبر  هن ،
نایم رد  صحف  هب  تبیغ  ناـمز  رد  دـنک و  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  ار  شلوهجم  دـیاب  ناـکما  تروص  رد  هّیعقاو  ماـکحا  هب  لـهاج  - 1
. دوب دهاوخ  روذعم  بجاو  هب  باکترا  مدع  ای  مارح و  هب  باکترا  تروص  رد  ّالا  تسا و  روذعم  دیسر  سأی  هب  رگا  دزادرپب و  تاراما 

دنع طایتحا  بوجو  مزلتـسم  نّکمتلا  دـنع  لاؤس  بوجو  ریخ ، تسا ، بجاو  طایتحا  سأیلا  صحفلا و  دـعب  رّذـعت و  تروص  رد  هکنیا  - 2
. دشابیمن رّذعتلا 

رد اریز : ارچ ؟ دراد ، باکترا  قح  تروصرهرد  هن ، ای  دشاب  هتـشاد  لاؤس  زا  نّکمت  هچ  تسا  روذعم  اعرـش  زین  تاعوضوم  هب  لهاج  ایناث :
زا لماع  هیعوضوم  تاهبـش  رد  ام  صحفلا  مدـع  نوچ  ماما ، ریغ  زا  هچ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  زا  هچ  تسین  مزال  یـصحف  هیعوضوم  تاـهبش 

. دناظوفحم ماکحا  دوشیمن و  ماکحا  نتفر  نایم 
دراو روبزم  نوناق  هب  ياهبرـض  سجن ، ای  تسا  كاپ  هن  ای  تسا  رمخ  فرظ  نالف  مینادـب  ام  لاح  تسا ، نوناق  کی  مارح  رمخلا  لـثملا  یف 
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. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  هدشن و 
؟ دنک عوجر  دیاب  یتاراما  هچ  هب  مکح  هب  یبایتسد  صحفت و  يارب  مکح  هب  لهاج  * 

. تسوا هراما  ماکحا  ّهلدا و  تسا ، دهتجم  رگا  و  تسوا . عجرم  دهتجم و  ياوتف  وا  هراما  تسا  دّلقم  رگا 
؟ تسا بجاو  نّکمتلا  دنع  لاؤس  ارچ  سپ  تسین  بجاو  طایتحا  رگا  * 

شالت هّیعقاو  ماکحا  هب  یبایتسد  رد  شناگدنب  هک  تسین  یـضار  دهاوخیم و  شناگدـنب  زا  هدومن  عضو  ادـخ  هک  ياهّیعقاو  ماکحا  اریز 
. دوریم نیب  زا  ماکحا  هک  ارچ  دننکن 

؟ تسیچ خلا ) مالّسلا ...  هیلع  مامالا  تامولعم  رادقم  ۀلأسم  اّما  و   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
: دومرف هک  یلماع  ثّدحم  بانج  بلطم  هک  تسا  نیا 

اهنآ ملع  تیفیک  یملع ، نینچ  دوجو  ضرف  هب  تسا و  مدعلا  مولعم  ای  تسین و  مولعم  هیجراخ  عیاقو  تایئزج و  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  ملع 
هتـساوخن هدارا و  نودـب  ول  يزیچ و  هب  هجوت  تافتلا و  درجم  هب  ای  و  اوملع ؟ اوءاش  اودارأ  اـمّلک  هک  تسا  يدارا  اـیآ  عیاـقو  تاـیئزج و  هب 

کی هیجراخ  تایعقاو  تاّیئزج و  همه  هب  تسا  يروضح  یملع  ّقح  ملع  لثم  ناشملع  هکنیا  اـی  و  دـننکیم ؟ ادـیپ  ملع  دـنوشیم و  هاـگآ 
باب نیا  رد  هدراو  تایاور  زا  هچرگا  میریگب ، کمک  نیموصعم  دوخ  مـالک  زا  دـیاب  هلئـسم  نیا  رد  اذـل  تسا و  صقاـن  یلقع  رظن  راـهظا 

. دیآیمن تسد  هب  ياهدننکنئمطم  بلطم 
؟ تسیچ مالّسلا  مهیلع  همئا  ملع  نوماریپ  امش  رظن  * 

128 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: لاق ّمث 
اهباـنتجاف مکحلا  قـیرط  یف  ۀهبـشلا  فـالخب  ةروـصحم ، هعاوـنأ  ّنـأل  رودـقم ، نکمم  رمأ  مـکحلا  سفن  یف  ۀهبـشلا  باـنتجا  نأ  اـهنم : و 

میظع جرح  ةرورضلا  ردق  یلع  دیزی  اّمع  بانتجالا  و  قاطی . ام ال  فیلکت  موزل  و  نّیبلا ، لالحلا  دوجو  مدع  نم  هیلإ : انرشأ  امل  نکممریغ ،
. یهتنا تاعافتنالا ، عیمج  كرت  ةدحاو و  ۀمقل  یلع  ۀلیللا  مویلا و  یف  راصتقالا  همازلتسال  دیدش ، رسع  و 

و ةراهطلا ،» ۀلاصأ   » و قوسلا ،»  » و ملـسملا ،» دـی   » ك ۀـمرحلا ، ّلحلا و  تارامأ  نع  ولخی  ۀـیعوضوملا ال  تاهبـشلا  رثکأ  ّنأ  بیر  ال  لوقأ :
امک ّيدابآرتسألا  ثّدحملا  هب  حّرص  ام  یلع  نییرابخألا ، نیدهتجملا و  دنع  اهیلع  عمجملا  ۀّیمدعلا  لوصألا  و  ضراعم ،» الب  یعّدملا  لوق  »

. اهتّلقل تارامألا ، هذه  نع  ۀیلاخلا  دراوملا  یف  بانتجالا  نم  جرح  مزلی  الف  ۀلمجلاب : و  باحصتسالا ، یف  همالک  لقن  ءیجیس 
: ۀمجرت

عاونا اریز  تسا ، يرودقم  نکمم و  رما  ماکحا  دوخ  رد  ههبـش  زا  بانتجا  هکنیا : هوجو  نیا  هلمج  زا  و  دیامرفیم : یلماع  ّرح  بانج  سپس 
اهنآ زا  طاـیتحا  باـنتجا و  و  ناوارف ) هک   ) هّیعوـضوم تاهبـش  فـالخ  هب  اـت .) ای 6  رثـکا 5  دـح   ) تسا دودـعم  روـصحم و  هیمکح  ههبش 

. قاطی ام ال  فیلکت  ندمآ  مزال  رطاخ  هب  میدومن و  هراشا  نآ  هب  هک  اهنآ  رد  نّیب  مارح  نّیب و  لالح  دوجو  مدع  رطاخ  هب  تسا ، نکممریغ 
هب ندرک  افتکا  مزلتـسم  هک  ارچ  تسا ، دیدش  يرـسع  گرزب و  یجرح  دوخ  تسا ، ترورـض  ردـق  زا  رتدایز  هک  رادـقم  نآ  زا  بانتجا  و 

. اهيروهرهب مامت  كرت  زورهنابش و  رد  اذغ )  ) همقل کی 

ّرح بانج  لیلد  هب  خیش  خساپ 

یعّدم لوق  ةراهطلا و  ۀلاصا  و  نیملسم )  ) قوس ملسم و  دی  لثم  دنتسین  تمرح  ّتیلح و  تاراما  زا  یلاخ  هیعوضوم  تاهبش  رتشیب  کشالب 
هیمدـع لوصا  و  دـنکیمن ) هضراعم  وا  اب  تیکلام  نیا  رد  یـسک  تسا و  نم  لام  لام ، نیا  دـیوگیم  صخـش  لثملا  یف  هک   ) ضراعم الب 
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. تسا هدومن  حیرصت  هلئسم  نیا  هب  زین  يدابآرتسا  ثّدحم  هکنانچ  تسا ، نییرابخا  نیدهتجم و  هیلع  عمجم  هک  مدع ) باحصتسا  لثم  )
ّتلق لیلد  هب  دیآیمن ، یمزال  دنتـسه  تاراما  نیا  زا  یلاخ  هک  مه  يدراوم  رد  یتح )  ) تاهبـش رد  بانتجا  زا  یجرح  چیه  هکنیا  هصالخ 

. ناشندوب مک  و 
129 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ نکمم )...  رما  مکحلا  سفن  یف  ۀهبشلا  بانتجا  نا  اهنم : و   ) رد بلطم  لصاح  * 
العف هچ  الوق  هچ  دیدرگ  نایب  مالّسلا  مهیلع  تارضح  طسوت  همئا ، دوخ  نامز  رد  ناشندوب  هب  التبم  لیلد  هب  هیمکح  تاهبـش  هک  تسا  نیا 

یگدنز ماظن  رد  یللخ  دشابیمن و  جرح  رـسع و  مزلتـسم  هیمکح  ههبـش  ات  دنچ  رد  طایتحا  اذل  تسا و  مک  رایـسب  ناشدادـعت  اریرقت ، ای  و 
. دروآیمن دوجو  هب  نیفلکم 

؟ تسیچ مکحلا )...  قیرط  یف  ۀهبشلا  فالخب   ) زا دارم  سپ  * 
ماظن رد  لالتخا  جرح و  رسع و  مزلتسم  هک  ارچ  تسین ، نکمم  ناشیناوارف  ترثک و  لیلد  هب  هیعوضوم  تاهبـش  رد  طایتحا  هک  تسا  نیا 

. میوش یتئارب  تاهبش  هنوگنیا  رد  تسا  رتهب  سپ  تسا  یگدنز 
؟ تسیچ جرح )...  ةرورضلا  ردق  یلع  دیزی  اّمع  بانتجالا  و   ) زا دارم  * 

؟ مینک طایتحا  دیاین  مزال  رّذعت  هک  اجنآ  ات  زین  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هک  درادن  ناکما  ایآ  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 
؟ ارچ هک  دهدیم  خساپ  ّرح  بانج  هک 

. دنکیم وربور  تّقشم  اب  ار  یگدنز  تسا و  جرح  رسع و  مزلتسم  ترورض  ردق  زا  رتشیب  رد  طایتحا  نکل 
ای تسا  كاپ  مارح ، ای  تسا  لالح  ایآ  هک  دـینک  کش  اذـکه ...  رازاب و  زا  هچراپ  ای  ییاونان و  زا  نان  ندـیرخ  ماـگنه  رد  رگا  لـثملا  یف 

. دهاوخیمن شناگدنب  هب  تبسن  ار  یلاح  نینچ  ادخ  داتفا و  دیهاوخ  رطخ  هب  دینکن  يرادیرخ  هب  مادقا  هجیتن  رد  و  سجن و ... 
؟ دهدیم ّرح  بانج  ياعّدم  هب  یخساپ  هچ  مظعا  خیش  * 

زین هیعوضوم  تاهبـش  رد  طایتحا  دـناملع ، ماقم  مئاق  هک  تسا  هربتعم  هّینظ و  تاراما  اب  هارمه  تاـعوضوم  بلغا  هک  اـجنآ  زا  دـیامرفیم :
. درادن لاکشا 

ای ّتیلح و  ای  تمرح  هب  تبـسن  هک  یتروص  رد  دینکیم  رازاب  زا  نغور و ...  تسام ، ریـش ، تشوگ ، دیرخ  هب  مادـقا  امـش  یتقو  لثملا  یف 
زا هدرک و  کّسمت  ملع ، ماقممئاق  تسا و  ّتیلح  هیکذت و  هراما  هک  نیملـسملا  قوس  هدعاق  هب  دـیدش  کش  راچد  اهنآ  تساجن  تراهط و 

هدرک و کّـسمت  تسا  ّتیکلم  هربـتعم  هّینظ  هراـما  هک  دـی  هدـعاق  هب  سنج  ّتیکلاـم  رد  کـش  ماـگنه  رد  اـی  دـینکیم و  کـش  عفر  دوخ 
. یئامنیم دیرخ  هغدغدیب 

. دربیم نیب  زا  ار  لصا  عوضوم  تسا و  کش  هدننکلئاز  هربتعم  هراما  هک  ارچ  دسریمن  طایتحا  لصا  نایرج  هب  تبون  زین  اجنیا  رد  سپ 
؟ تسیچ اهیلع )...  عمجملا  ۀیمدعلا  لوصالا  و   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: لیبق زا  يرایسب  هیمدع  لوصا  باحصتسا  ياراد  هیجراخ  تاعوضوم  رتشیب  هک  تسا  نیا 
130 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا تیلح  ای  تمرح  رب  هراما  هک  ۀّیکلملا  مدع  ۀلاصا  - 1
ياراد هیجراخ  تاعوضوم  رتشیب  رگید  ترابع  هب  دراد و  دوجو  تاعوضوم  اب  هطبار  رد  تسا  ملـسم  لـعف  لومحم  هک  ۀّحـصلا  ۀـلاصا  - 2

ییاج هچ  دومن  باحـصتسا  دوشیم  دراوم  نیا  رد  یتقو  اذـل  دـناهقباس و  تلاح  ياراد  هک  ارچ  هّیمدـع  هچ  هّیدوجو و  هچ  دناباحـصتسا 
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. دنامیم یقاب  تئارب  ای  طایتحا و  لصا  يارب 
: لثملا یف 

تساجن باحصتسا  هدرک ، هدافتسا  نآ  هقباس  تلاح  زا  هن ؟ ای  تسا  هدش  كاپ  مینکیم  کش  نونکا  تسا  هدوب  سجن  البق  فرظ  نیا  - 1
. مینکیم

. ار تیرمخ  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هن ، ای  تسا  هدش  ّلخ  نونکا  ایآ  دوب  رمخ  البق  عیام  نیا  - 2
لباـق ریغ  هدوب و  نییراـبخا  نیدـهتجم و  هیلع  عمجم  هک  هّیمدـع  تاباحـصتسا  دـینادب ، هشدـخ  لـباق  ار  هیدوـجو  تاباحـصتسا  رگا  اذـل  و 

. دناهشدخ
ای ّلخ و  رمخ و  نایم  دّدرم  عیام  لثم  دنتسین  روبزم  تاراما  زا  کیچیه  لومشم  هک  یبایمک  هردان و  ياهیعوضوم  تاهبش  رد  طایتحا  لاح 

؟ دراد لابند  هب  ار  یجرح  رسع و  هچ  تسا  هتیم  یّکذم و  نایم  دّدرم  هک  قیرطلا  یف  هحورطم  محل 
131 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
: لاق ّمث 

ریغلا دارفألا  نم  ّیعرـشلا و  همکح  هبتـشا  اّمم  میرحتلا  لمتحی  ام  بانتجاب  اـّلإ  ّمتی  ـال  و  ـالقن ، ـالقع و  بجاو  مارحلا  باـنتجا  ّنأ  اـهنم : و 
، اهـضعب یف  ۀـشقانملا  نکمأ  نإ  و  هوجولا . نم  کلذ  ریغ  یلإ  بجاو . وهف  ارودـقم  ناـک  هب و  اـّلإ  بجاولا  ّمتی  ـال  اـم  و  ۀـّیدرفلا ، ةرهاـظلا 

. یهتنا [ 58 ،] ماکحألا قئاقحب  ملعأ  هّللا  و  ماقملا ، اذه  یف  فاش  فاک  لیلد  اهعومجمف 
بانتجالا بوجو  ّنأل  هیف ، ّالإ  ّمتی  مل  ّمت  ول  لب  مکحلا ، قیرط  یف  ۀهبشلا  نع  بانتجالا  بوجو  یلع  ۀلالدلاب  یلوأ  روکذملا  لیلدلا  لوقأ :

یهف لقعلا ، هب  مکح  عرـشلا و  یف  درو  اّمم  یهاونلا  رماوألا و  ۀـعاطإ  بوجو  رمأ  وأ  ءیـشلا  کلذ  ۀـمرح  لیلدـب  ـالإ  تبثی  مل  مارحلا  نع 
، ۀـمرحلا یلع  لیلدـلا  مدـع  ضرف  اذإف  ذـئنیح : و  یهنلا ، قّقحت  یف  ّکشلا  ضورفملا  و  یهنلا ، رمألا و  ینعأ  عوضوملا  قّقحتل  ۀـعبات  اـهّلک 

؟ اهبوجو تبثی  یّتح  ۀمدقملا  يذ  بوجو  نیأف 
، ۀّیعقاولا اهدارفأ  عیمج  نع  بانتجالا  بوجو  تبثی  رمخلا : ۀمرح  یلع  لیلدلا  ماق  ام  دعب  مکحلا  قیرط  یف  ۀهبشلا  یف  لاقی  نأ  نکمی  معن ،

. هتمرح لمتحا  ام  ّلک  نع  بانتجالاب  ّالإ  ّماعلا  رمألا  اذه  ۀقفاومب  ملعلا  لصحی  و ال 
لمتحی اّمع  بانتجالاف  یلاـمجإلا ، وأ  ّیلیـصفتلا  ملعلاـب  اـّلإ  زرحم  ریغ  ۀـمدقملا  يذـب  فیلکتلا  ّنأ  و  اـقباس ، هنع  باوجلا  تفرع  کـّنکل 

. ملاعلا هّللا  و  ۀمّدقم ، اسفن و ال  ال  بجی ، یلامجإلا ال  ملعلا  نع  ادّرجم  الامتحا  ۀمرحلا 
132 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت
: هک تسا  هجو  نیا  هوجو  نیا  هلمج  زا  دیامرفیم و  ّرح  بانج  سپس 

تسا میرحتلا  لمتحم  هچنآ  زا  بانتجا  اب  رگم  دوشیمن ) لصاح  تئارب  هب  نیقی  و   ) تسا بجاو  اعرش  القع و  هیهلا )  ) تامّرحم زا  بانتجا 
ههبش هیمکح و  ههبش  نایم  تسا  دّدرم  هک  یمسق  نامه   ) ۀیدرفلا ةرهاظ  ریغ  دارفا  زا  تسا و  هبتـشم  ناشیعرـش  مکح  هک  يروما  نآ )  ) زا

همدـقم ینعی   ) هچنآ و  هن )؟ ای  تسه  ثئابخ  دارفا  زا  نتت  ایآ  هک  مینادیمن  ام  ثئابخلا و  مکیلع  تمرح  هدومرف  لثملا  یف   ) هک هیعوضوم )
مه تاهبتشم  زا  هک  تسا  نامه  بجاو  همدقم  و   ) تسا بجاو  رودقم  ّدح  رد  همّدقم )  ) نآ هلیسو  هب  رگم  بجاو  دوشیمن ، مامت  بجاو )

. هوجو نیا  زا  کلذ  ریغ  و  دوش ) بانتجا 
ياهلئـسم و   ) ماقم نیا  رد  یفاک  لیلد  هوجو  نیا  هعومجم  نکل  تسا ، هشدـخ  لباق  ماهتفگ ) هک   ) هوجو نیا  زا  یخرب  رد  هشقاـنم  هچرگا  و 

. تسا رتهاگآ  ماکحا  روما و  قیاقح  هب  ادخ  دشابیم و  میتفگ ) هک 
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ّرح بانج  لیلد  هب  خیش  خساپ 

هکلب دراد ، نایرج  هیعوضوم  تاهبش  رد  یلوا  لیلد  هب  دراد ، نایرج  هیمکح  تاهبش  رد  رگا  بجاو .) بجاولا  ۀمدقم  ینعی   ) روکذم لیلد 
زا بانتجا  بوجو  اریز  هیعوضوم ، تاهبش  رد  رگم  دوشیمن  مامت  دوشب ، مامت  تسرد و  بجاو ) بجاولا  ۀمدقم  هلئسم  نیا   ) دشاب انب  رگا 

یهاون رماوا و  زا  تعاطا  بوجو  هب  رما  لیلد  هب  ای  و  رمخلا ) نع  بنتجا  لثم   ) تسا ءیـش  نآ  تمرح  لـیلد  هب  رگم  دوشیمن  تباـث  مارح 
ار ادـخ  دـیاب  لـثملا  یف  هک   ) تسا هدومن  نآ  هب  مکح  لـقع  عرـش و  رد  هدـش  دراو  هچنآ  زا  تسا ،) یموـمع  نآ  أـشنم  هک  ینعی  ( ) هیهلا )

(. دومن تعاطا 
تئارب مزلتـسم  هّینیقی  لاغتـشا  ات  منادـب  ار  رما  دـیاب  ینعی   ) تسا یهن  رما و  ینعی  عوضوم  قّقحت  عبات  تعاـطا  هلمج  زا  روما  نیا  ماـمت  سپ 

. تسا یهن  قّقحت  رد  کش  ام  ضورفم  هکنآ  لاح  و  دشاب ) هّینیقی 
. همدقم دوجو  دوش  تباث  ات  تساجک  همّدقملا  يذ  بوجو  تمرح  رب  لیلد  مدع  دوش  ضرف  رگا  سپ 

رمخ و یعقاو  دارفا  مامت  زا  بانتجا  بوجو  دوشیم  تاـبثا  رمخ  تمرح  رب  لـیلد  هماـقا  زا  دـعب  تفگ : ناوتیم  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هلب 
هک یتسناد  البق  ار  هلئـسم  نیا  باوج  نکل  تسا ، ۀمرحلا  لمتحم  هچنآره  زا  بانتجا  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  ماع  رما  نیا  تقفاوم  هب  ملع 

مامت ناـیب  رگید  تراـبع  هب  و   ) تسا رمخ  فرظ  ود  زا  یکی  ینادـب  ـالامجا  اـی  الیـصفت و  رگم  تسین ، زرحم  رمخ  زا  باـنتجا  هب  فیلکت 
هن یلاـمجا  ملع  زا  درجم  لاـمتحا  مهنآ  تسا  هیرمخلا  لـمتحم  هچنآ  زا  ندرک  باـنتجا  اـّما  يربـک ) يرغـص و  هب  ملع  اـب  رگم  دوشیمن 

. يریغ بجاو  هن  تسا و  یسفن  بجاو 
133 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ّمتی )...  القن و ال  القع و  بجاو  مارحلا  بانتجا  ّنا   ) رد بلطم  لصاح  * 
. تسا بجاو  القن  القع و  تامّرحم  زا  زیهرپ  کشالب  هک  تسا  نیا 

. درامشیم دنسپان  تشز و  ار  یلوم  تیصعم  ینامرفان و  لقع  نوچ  القع  اما 
زا روظنم  کشالب  هک : دیامرفیم  ّرح  بانج  سپس  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  نوچ  القن  اما  و 

هچنآره زا  سپ  تسا . هدماین  يدـیق  نینچ  لیلد  ناسل  رد  هک  ارچ  همولعم ، تامّرحم  افرـص  هن  تسا و  هّیعقاو  تامّرحم  زا  بانتجا  بانتجا ،
دراوم زا  بانتجا  نکل  میـشاب . هتـشادن  ملع  نادـب  هچ  میـشاب  هتـشاد  ملع  نادـب  هچ  مینک  باـنتجا  دـیاب  تسا  مارح  رمـالا  سفن  عقاو و  رد 

 ... یثارم و رد  ءانغ  ای  رکسم و  ریغ  رمخ  لثم  دّدرم ، تاهبش  دراوم  زا  نتت و  برش  لثم  تسا  میرحتلا  لمتحم  هک  ياهّیمکح  تاهبش 
. تسا مارح  عقاو  رد  هچنآره  زا  بانتجا  يارب  تسا  هیملع  همدقم 

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  ّرح  خیش  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

بانتجا هدّدرم )  ) لمتحم مارح  لامجالاب و  اـی  لیـصفتلاب و  نّیب  مارح  زا  مینک و  ءاـفتکا  نّیب  لـالح  هب  اـهنت  باـکترا  ماـقم  رد  اـم  رگا  - 1
( يرغص . ) تسا هّیملع  همّدقم  باب  زا  نیا  میاهدرک و  بانتجا  یعقاو  مارح  زا  هک  مینکیم  ادیپ  نیقی  مینک ،

( يربک . ) تسا بجاو  عامجالاب  دشاب  فّلکم  رودقم  هچنانچ  هیملع  همدقم  - 2
( هجیتن . ) تسا بجاو  هّیملع  همّدقم  باب  زا  هدّدرم  هّیمکح و  تاهبش  دراوم  زا  بانتجا  سپ :

؟ تسیچ ّرح  خیش  لالدتسا  يارخا  ةرابع  * 
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: هک تسا  نیا 
لصاح ام  يارب  فیلکت  نیا  لاثتما  اب  هطبار  رد  هّینیقی  لاغتشا  دیاب  اذل  تسا و  هیهلا  تامّرحم  زا  بانتجا  ام  فیلکت  هک  میاهدرک  زارحا  - 1

. دوش
. هیملع همدقم  باب  زا  دوشیم  لصاح  هکوکشم  تامّرحم  همولعم و  تامّرحم  زا  بانتجا  اب  هّینیقی  لاغتشا  - 2

. هّیملع همّدقم  باب  زا  مینک  بانتجا  هکوکشم  هیمکح و  تاهبش  دراوم  زا  دیاب  سپ :
؟ تسیچ ّرح  خیش  لالدتسا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

یلوا قیرط  هب  دناهدّدرم ، ههبش  مکحلا و  هبتـشم  زا  بانتجا  بوجو  هدننکتباث  هّیملع ) همدقم  هلمج  زا   ) روبزم تامّدقم  رگا  هک  تسا  نیا 
. دوب دنهاوخ  هّیعوضوم  ههبش  رد  ههبتشم  روما  زا  بانتجا  بوجو  هدننکتابثا 

؟ دنکیم حرطم  ّرح  بانج  هب  خساپ  رد  ار  یتیولوا  نینچ  خیش  بانج  ارچ  * 
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یجراخ عیام  نالف  رد  ام  کش  هکنآ  یلو  تسا  رمخلا  برـشت  ال  لثملا ) یف   ) هک میراد  یلیـصفت  یهن  کی  هّیعوضوم  ههبـش  رد  - 1 اریز :
. ّلخ ای  تسا  رمخ  عیام  نیا  ایآ  هک  تسا 

رگا سپ : تسا . ّصن  لامجا  ای  ضراعت  اـی  نادـقف  اـم  کـش  أـشنم  هتـشاذگ و  یحیرـص  یهن  نینچ  هّیمکح  تاهبـش  رد  هکنآ  لاـح  و  - 2
. دشاب بجاو  مه  هّیعوضوم  تاهبش  رد  دیاب  یلوا  قیرط  هب  دشاب  بجاو  هّیمکح  تاهبش  رد  بانتجا 

؟ تسیچ هیف )...  ّالا  ّمتی  ّمت ال  ول  لب   ) زا مظعا  خیش  دارم  سپ  * 
. دّدرم هّیمکح و  هن  دروخیم ، هّیعوضوم  تاهبش  درد  هب  دشاب  لماک  مه  رگا  ّرح  خیش  لالدتسا  نیا  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  لیلد  * 
: مارح زا  بانتجا  بوجو  لیلد  هک  تسا  نیا 

. مارح رمخلا  دیوگیم : لثملا ) یف   ) هک تسا  یصاخ  لیلد  ای  - 1
رد روبزم  ّهلدا  زا  کیچیه  هکنآ  لاـح  ِْرمَأـْلا و  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دـیوگیم : لـثملا ) یف   ) هک تسا  یماـع  ّهلدا  اـی  و  - 2

ّصن لامجا  ای  ضراعت و  ای  تسا  ّصن  نادـقف  ای  ماکحا  رد  ههبـش  أـشنم  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز  ارچ ؟ دـشابیمن . يراـج  ههبـش  دراوم 
. هن ای  تسه  یلوم  تیصعم  كرت  هّماع و  یهاون  ای  ّصاخ و  یهن  لومشم  نتت  برش  هک  مینادیمن  ام  هکیلاحرد 

تامّدـقم بوجو  هب  دـسر  هچ  ات  دوب  دـهاوخن  بجاو  همدـقملا  يذ  لصا  هن ؟ ای  تسه  یهن  دروم  نیا  رد  هک  میراد  کش  یتقو  هجیتن  رد 
بجاو همدقملا  يذ  هجیتن  رد  درادـن و  دوجو  رمخلا  مکیلع  تمرح  لثملا ) یف   ) یلیـصفت یهن  هیعوضوم  تاهبـش  رد  نکل : همدـقملا . يذ 

. هیعوضوم تاهبش  هب  دراد  صاصتخا  روبزم  لیلد  سپ  تسا  بجاو  مهنآ  تامّدقم  سپ  تسا . هدش 
: نکل

. دراد دوجو  رمخلا  مکیلع  تمّرح  الثم )  ) یلیصفت یهن  هیعوضوم  تاهبش  رد  - 1
تسا هدش  بجاو  همدقملا  يذ  روبزم  یلیصفت  یهن  هجیتن  رد  - 2

. تسا بجاو  زین  همدقملا  يذ  نیا  تامدقم  سپ :
. هیمکح هن  هّیعوضوم و  تاهبش  هب  دنکیم  ادیپ  صاصتخا  ّرح  بانج  لیلد  نیا  هکنیا : بلطم  لصاح 

؟ تسیچ مظعا  خیش  بلاطم  يارخا  ةرابع  * 
: هک تسا  نیا 

. دهاوخیم لیلد  یتمرح  ره  هّیمکح  تاهبش  رد  - 1
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. هکوکشم تامّرحم  هن  تسا و  همولعم  تامّرحم  هب  طوبرم  ینیقی  لاغتشا  - 2
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. ۀمرحلا مولعم  هن  تسا و  ۀمرحلا  كوکشم  هک  تسا  یقیداصم  زا  نتت  برش  - 3
رد مه  هّینیقی  تئارب  درادن ، دوجو  هّینیقی  لاغتشا  تسا  ۀمرحلا  كوکشم  هک  نتت  برش  رد  نوچ  تسا . هّینیقی  لاغتشا  عبات  هّینیقی  تئارب  - 4

. تسین راک 
رمخلا نع  بنتجا  هدومرف : عراش  لثملا ) یف   ) هّیعوضوم تاهبش  رد  اما :

. موهوم هچ  كوکشم ، هچ  نونظم ، هچ  مولعم  هچ  دوشیم  رمخ  قیداصم  مامت  لماش  روبزم  یهن 
تالمتحم زا  بانتجا  اب  هجیتن : رد  تسا  روبزم  تـالمتحم  همه  زا  باـنتجا  مزلتـسم  هّیملع  همّدـقم  باـب  نم  اـجنیا  رد  هّینیقی  لاغتـشا  لاـح 

. تسا هّیعوضوم  تاهبش  هب  طوبرم  لیلد  نیا  سپ  دوشیم ، لصاح  هّینیقی  تئارب  نآ  لابند  هب  هّینیقی و  لاغتشا  روبزم 
؟ تسیچ ول )  ) هملک ندروآ  زا  روظنم  * 

نایب ادـخ  مکح  هکیمادام  اریز  ارچ ؟ تسا ، هجویب  تاـعوضوم  رد  هچ  ماـکحا و  رد  هچ  هیملع ) همّدـقم   ) لـیلد نیا  دـیوگب  دـهاوخیم 
هکیلاحرد يربک ، يرغـص و  هب  ملع  اب  رگم  دوشیمن ، مامت  نایب  تسا و  حـیبق  نایبالب  باقع  تاعوضوم  رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  هدـشن ،

. تسا یلامجا  ملع  تباب  هب  طوبرم  هیملع  همّدقم 
مینکیم بانتجا  فرظ  ود  ره  زا  هیملع  همّدـقم  باب  نم  فرظ ، نآ  ای  تسا  رمخ  فرظ  نیا  هک  مینکیم  کش  میراد  فرظ  ود  لثملا  یف 

. هّیعوضوم ههبش  رد  هچ  هیمکح  ههبش  رد  هچ  تسین  حرطم  یلامجا  ملع  تسا  هیف  نحن  ام  هک  يودب  کش  باب  رد  هکنآ  لاح  و 
؟ دینک نایب  رتنشور  خلا ) زرحم ...  ریغ  همدقملا  يذب  فیلکتلا  ّنا   ) زا خیش  دارم  * 

ارچ تسین . مامت  مات و  مه  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هکلب  تسین ، هیمکح  تاهبـش  هب  طوبرم  اهنت  هن  ّرح  بانج  لیلد  هک  تسا  نیا  خیـش  دارم 
: هک تسا  تروص  نیدب  نایب  ندوب  روآباقع  تیمامت و  هک 

. رمخ اذه  لثملا : یف  دوش . زّرحم  هیضق ) يارغص   ) عوضوم - 1
. مارح رمخ  ّلک  لثملا : یف  دوش . زّرحم  هیضق ) یلک  ياربک   ) مکح - 2

. مارح اذهف  هجیتن : رد 
: لاح

. تسا یلامجا  ملع  یلیصفت و  ملع  دراوم  رد  همدقم  ود  نیا  زارحا  - 1
. تسا كوکشم  يرغص  یلو  دشاب  مولعم  يربک  ول  و  تسام ) ثحب  دروم  هک   ) يودب کش  دراوم  رد  - 2

. یلامجا ملع  دراوم  لثم  تسا  یمّدقم  بجاو  هن  یلیصفت و  ملع  دراوم  لثم  تسا  یسفن  بجاو  هن  كوکشم  درف  زا  بانتجا  هجیتن : رد 
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: نتم
: ثلاثلا

ّهنأ ال ّالإ  ۀحابإلا ، ۀلاصأ  نع  ۀـینغم  ّلحلا  یلع  ةرامأ  كانه  ناک  امیف  یّتح  اقلطم ، طایتحالا  ناحجرب  لقنلا  لقعلا و  مکح  یف  ّکش  ّهنأ ال 
زوجی الف  هرکذ ، اّمم  دـیزأ  مزلی  لب  [، 59] هرکذ مّدـقتملا  ثّدـحملا  هرکذ  امک  ماظنلا  لالتخال  بجوم  عیمجلا  یف  طاـیتحالا  نأ  یف  بیر 

نـأل لکـشم ، اـضیأ - لـالتخالا - مزلی  یّتـح  طاـیتحالا  بابحتـسا  و  دراوـملا ، بسحب  ضیعبتلا  و  ضرغلل . هتاـفانمل  میکحلا ، نم  هب  رمـألا 
. تانونظملا یف  طاتحیف  تالامتحالا ، بسحب  ضیعبتلا  لمتحیف  رسعلا ، ۀیاغ  یف  هدیدحت 

نسح ۀظحالم  دعب  لقعلا  اذه : یلع  ّلدی  و  ماظنلاب ، ّلخم  جرح  اهیف  طایتحالاف  اهیلإ ، تاموهوملا  مامـضنا  نع  الـضف  تاکوکـشملا  اّمأ  و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1246 

http://www.ghaemiyeh.com


رظن یف  ۀّـمهملا  رومألا  نم  ناک  اذإ  لمتحملا  مارحلاف  تالمتحملا ، بسحب  ضیعبتلا  لمتحی  و  لالتخالا . هتّیلک  مازلتـسا  اقلطم و  طایتحالا 
درو ام  عیمج  اذـه : یلع  ّلدـی  و  الف . الإ  و  هیف ، طاتحی  یلاعت ، هّللا  قوقح  یلإ  ۀبـسنلاب  سانلا  قوقح  قلطم  لب  جورفلا ، ءامدـلاک و  عراشلا 

[. 60] دلولا هنم  نوکی  ّهنأ  و  دیدش ، ّهنأ  و  حاکنلا ، رمأ  یف  دیکأتلا  نم 
یلإ کتعضرأ -» ةأرما  نأ  کغلب  اذإف  : » مالّسلا هیلع  لاق  ۀهبـشلاب ،» حاکنلا  یلع  اوعماجت  ال  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  نم  مّدقت  ام  اهنم :

[. 61 «] ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ّنإ  -: » لاق نأ 
وأ [ 63] اقلطم ةدوقعملا  ۀـمرح  یعّدـی  نم  لوق  لوبق  مدـع  و  [، 62] هیلع خـیبوتلا  لاؤسلا و  بوجو  مدـع  یلع  ّلد  امب  هذـه  ضراعت  دـق  و 

[. 65] کلذ ریغ  و  [، 64] ۀقث هنوک  مدع  طرشب 
دراوم ال ۀحابإلا و  یلع  ةرامألا  دروم  نیب  ضیعبتلا  لمتحی  و  بابحتـسالا . یفانی  الف  طایتحالا ، بوجو  مدـع  لیهـستلا و  اهقاسم  نأ  هیف : و 

قدص مدعل  لّوألا ، نود  یناثلا  یلع  تاهبّـشلا  دنع  فوقولا  تاهبـشلا و  نع  بانتجالا  نم  درو  ام  لمحیف  ۀـحابإلا ، ۀـلاصأ  ّالإ  اهیف  دـجوی 
دارملا ناک  اذإ  اصوصخ  ۀهبّشلل ، ۀلیزم  ماکحألا  یف  ّۀلدألا  ۀلزنمب  تاعوضوملا  یف  تارامألا  ّنإف  ۀحابإلا ، یلع  ۀّیعرشلا  ةرامألا  دعب  ۀهبشلا 

اصوصخ امومع و ال  عراشلا ال  نم  نایب  همکح و ال  یف  ّریحتی  ام  ۀهبشلا  نم 
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ّۀلدأ نکل  و  اذـه ، اهل . ۀـلیزم  ۀهبـشلا ال  دروم  یف  مکح  اّهنإف  ۀـحابإلا ، ۀـلاصأ  فالخب  اذـه  و  لاـمتحالا ، هیف  اـم  قلطم  نود  هیلإ ، ۀبـسنلاب 
ّلک یف  طایتحالا  ناحجرب  مکحلا  یلوألاف : اقلطم . طایتحالا  نسحب  ّلقتـسم  لقعلا  لب  ۀهبـشلا ،»  » ظفل هیف  رکذ  ام  یف  رـصحنت  طایتحالا ال 
یف طایتحالا ال  بوجو  یف  حدقی  اّمنإ  وهف  رـسع ، لالتخالا  موزل  ةروصب  بابحتـسالا  دـیدحت  ّنأ  نم  رکذ  ام  و  مارحلا . هنم  مزلی  عضوم ال 

. هنسح
: همجرت

تسا یگدنز  ماظن  رد  لالتخا  بجوم  مات  طایتحا  موس : هیبنت 

هراشا

هراـما تاهبـش  نآ  رد  هک  یتاهبـش  رد  یتـح  درادـن  دوجو  يدـیدرت  قـلطم  روـطهب  طاـیتحا ، ناـحجر  یبوـخ و  هب  لـقن  لـقع و  مکح  رد 
، تسا یگدنز )  ) ماظن لالتخا  بجوم  هّیعوضوم ) تاهبـش   ) مامت رد  طایتحا  کش  الب  هکنیا  زج  دشاب ، هحابالا  ۀلاصا  زا  ام )  ) هدننکزاینیب

هدومرف خیش  هچنآ  زا  رتدایز  هّیعوضوم ) تاهبش  مامت  رد  طایتحا   ) زا هکلب  دومن ، هراشا  بلطم  نیا  هب  هتشذگ  رد  یلماع  ّرح  خیـش  هکنانچ 
نینچ هب  رما  سپ  دیآیم ) مزال  لاحم  هب  فیلکت  و  قاطی ، ام ال  فیلکت  دیدش ، جرح  رـسع و  مزلتـسم  ینعی   ) دیآیم مزال  جرح ) رـسع و  )

و  ) دراد تافانم  تامعن ) زا  وا  هدافتـسا  ناسنا و  قلخ  زا   ) ضرغ اب  هک  ارچ  تسین ، زیاج  میکح  يالوم  بانج  زا  ابابحتـسا ) ول  و   ) یطاـیتحا
.)؟ درک دیاب  هچ  يدب  بوخ و  نیا  صیخشت  يارب  نکل  دب و  مه  تسا و  بوخ  مه  طایتحا   ) سپ تسا ) ضرغ  ضقن  هصالخ 

هفلتخم تاعوضوم  رد  طایتحا  حبق  نسح و  صیخشت  ياههار 

نیا دـیآ ، مزال  ماظن  رد  لالتخا  هک  ياهبترم  نآ  ات  تسا  بحتـسم  طایتحا  هک ) میئوگب  ینعی   ) بتارم بسح  هب  میوش ) لـئاق   ) ضیعبت - 1
اب هنازور  هک   ) بلطم نیا  دودـح  نییعت  هک  ارچ  دوب ) لکـشم  هّیعوضوم  تاهبـش  مامت  رد  طایتحا  هک  روطناـمه   ) تسا لکـشم  زین  قیرط 

. تسا يراوشد  تیاهن  رد  میوشیم ) وربور  هیعوضوم  ههبش  اهدص 
رب ربـتعم  ریغ  نظ  هک  اـجکره  ینعی   ) دوشیم طاـیتحا  تاـنونظم  رد  سپ  تـالامتحا ، بسح  هب  ضیعبت  هب ) ندـش  لـئاق   ) دراد ناـکما  - 2

(. تسا بوخ  طایتحا  يرادتمرح 
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، تاکوکـشم نیا  هب  تاموهوم  ندرک  همیمـض  هب  دـسر  هچ  تسا ) نیفرطلا  يواـستم  امـش   ) کـش هک ) یتاـعوضوم   ) رد طاـیتحا  اـّما  و  - 
ندوب بوخ  - 1 نتفرگ : رظن  رد  زا  سپ  هتبلا )  ) لقع مکح  ضیعبت  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  تسا و  یگدـنز  ماـظن  ّلـخم  هک  تسا  یجرح 

و - 2 تسا ) بوخ  یّلک  روطب  طایتحا  هک   ) اقلطم طایتحا 
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. تسا حیبق  میرادب  حجار  رب  مّدقم  ار  حوجرم  رگا  هک  مینیبیم  یفرط  زا  ینعی   ) ار ماظن  رد  شندوب  ّلخم  مزلتسم 
(. طایتحا میراد ال  مهو  کش و  هک  اجکره  طایتحا و  تسا  ّنظ  اجکره  هک  انعم  نیدب  مینادب . حوجرم  رب  مدقم  ار  حجار  دیاب  سپ 

ءامد و لثم  اعرـش  تسا  مهم  رایـسب  رایـسب  روما  زا  رگا  لمتحم  مارح  سپ  تالمتحم ، بسح  هب  ضیعبت  هب  ندـش ) لئاق   ) تسا نکمم  - 3
رب دراد  تلالد  و  الف . ّالا  تسا و  رتهب  طاـیتحا  هّیهلا  قوقح  هب  تبـسن  سوفن ،) ضارعا و  لاوما و  ینعی   ) ساـنلا قوقح  قلطم  هکلب  جورف و 

دنزرف دیلوت )  ) أشنم تسا و  یّمهم  رایـسب  هلئـسم  حاکن  هک  یلاح  رد  دناحاکن  رما  رد  يروما )  ) هدـننکدیکأت هک  یتایاور  مامت  ضیعبت  نیا 
رد  ) مالّسلا هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  دینکن  حاکن  هب  مادقا  ههبـش  تروص  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  ّهلدا  نیا  هلمج  زا  و  تسا .

دنچره  ) تسوت یکدوک ) نامز   ) هدنهدریـش نز  نالف  هک  دـسرب  وت  هب  یـسک ) طـسوت   ) رگا سپ  هک  دـناهدومرف  اـجنیا ) رد  ههبـش  ياـنعم 
. ینک طایتحا  تسا  رتهب  یلو  ینک ) جاودزا  یناوتیم  تسین و  تجح 

رب تلالد  هک  یثیداحا  نآ  اب  تسا ) بوخ  طایتحا  هک  دـش  هتفگ  دـش و  لقن  هک  یثیدـح   ) نیا دـنکیم  ضراعت  یخرب ) رظن  هب   ) یهاـگ و 
ندرکن لوبق  و  جاودزا ) زا  سپ  شرـسمه  نوماریپ  صحفت  لاؤس و  رطاخ  هب  درف   ) شنزرـس حیبقت و  جاودزالا و  دنع  لاؤس  بوجو  مدـع 
. دشابن قوثو  دروم  هدننکاعّدا  هکنیا  طرش  هب  ای  قلطم و  روطهب  لاح  دراد ، امش ) رب   ) هدوقعم نز  نآ  تمرح  ياعدا  هک  یسک  نخس 

هجیتن رد  تسا ، ناگدنب ) رب   ) طایتحا بوجو  مدع  رما و  لیهـست  ثیداحا  نیا  قایـس  هک ) تسا  نیا  نخـس   ) يدـعب ثیداحا  نیا  دروم  رد 
. درادن بابحتسا  اب  یفانت 

زج ياهراما  چیه  هک  ياهّیعوضوم  تاهبش  نایم  ّتیلح و  هراما  اب ) هارمه   ) هیعوضوم تاهبش  نایم  ضیعبت  هب ) ندش  لئاق   ) تسا نکمم  - 4
یمّود رب  تاهبـش  زا  بانتجا  رب  هدش  دراو  ۀهبـشلا و )...  دـنع  فق   ) ثیداحا دوشیم  لمح  سپ  دوشیمن . تفای  اهنآ  رد  ۀـحابالا  ۀـلاصا 

( مایق  ) زا سپ  ههبـش  ندرکن  قدص  لیلد  هب  درادن .) دوجو  ّتیلح  رب  هراما  هک   ) یلّوا رب  هن  و  درادن ) دوجو  ّتیلح  هراما  هک  ییاجنآ  ینعی  )
( دوجو  ) سپ دوش .) يراج  ۀهبـشلا  دـنع  فق  هک  ات  درادـن  انعم  کش  رگید  دراد  دوجو  هربتعم  هراما  هک  اجنآ  ینعی   ) هحابا رب  هربتعم  هراما 

. دنتسه تاهبش )  ) نآ دننک  لئاز  هک  هّیمکح  تاهبش  رد  دنتسه  ّهلدا  هلزنم  لزان  تاعوضوم  رد  هربتعم  تاراما 
تّجح هک  ملسملا  دی  لثم   ) یمومع نایب  هن  هدیـسرن  عراش  زا  ینایب  تسا و  عوضوم )  ) نآ مکح  رد  ینادرگرـس  ههبـش  زا  دارم  رگا  هژیوهب 

( درادن دوجو  ّریحت  يارب  یئاج  رگید  دسرب  ام  هب  رگا  هک  لالح  ءاملا  لثم   ) یـصوصخ نایب  هن  و  دنامیمن ) یقاب  يّریحت  دشاب  رگا  تسا و 
هن دنامکاح .) تاراما  دـشاب ، کش  يانعمهب  ههبـش  رگا  دـنراد و  دـنراد  دورو  تاراما  دـشاب  ّریحت  يانعمهب  ههبـش  رگا   ) رگید ترابع  هب  و 

(. تسا کش  يانعمهب  ههبش  و   ) تسا لامتحا  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  قلطم  هکنیا 
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اجنیا هک  اریز  مینکیم ،) يراـج   ) هحاـبالا ۀـلاصا  هک  تسا  يدروم  فـالخ  هب  دنتـسین ) هراـما  اـب  هارمه  هک  ياهّیعوـضوم  تاهبـش   ) نیا و 
. دربیمن نیب  زا  ار ) ههبش   ) نآ هک  ههبش  دروم  رد  يدّبعت ) يرهاظ و   ) تسا یمکح  ۀحابالا ) ۀلاصا  )

طایتحا نسح  هب  تسا  لقتسم  لقع  هکلب  تسانعم ؟ هچ  هب  ههبش  دیئوگب  امش  ات  تسین  ههبـش  هملک  ظفل و  رد  رـصحنم  طایتحا  ّهلدا  نکل  و 
مزال مارح  نآ  زا  هک  یعـضوم  ره  رد  طایتحا  هب  مکح  تسا  بحتـسم  سپ  هدـش  مئاق  نآ  ّتیلح  رب  هراما  هک  ياهیعوضوم  ههبـش  رد  یّتح 

رد هن  تسا و  ّرضم  طایتحا  بوجو  رد  تسا  رسع  لالتخا  موزل  تروص  هب  بابحتـسا  ندرک  دودحم  هکنیا  رب  ینبم  دش  رکذ  هچنآ  دیاین و 
. طایتحالا نسح 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ دوب هچ  یلبق  هیبنت  رد  بلطم  لصاح  * 
. تسین بجاو  طایتحا  هّیمیرحت  هیمکح  تاهبش  لثم  زین  هّیمیرحت  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هک  دوب  نیا 

؟ تسیچ مّوس  هیبنت  نایب  زا  ضرغ  * 
. تسا تاعوضوم  رد  طایتحا  دودح  نییعت 

؟ تسیچ روبزم  خساپ  زا  دارم  * 
حجار وکین و  يرما  القن  القع و  ۀهبـشلا  دـنع  ندرک  طایتحا  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  نکل  تسین ، بجاو  طایتحا  هچرگا  هک  تسا  نیا 

. رگید ترابع  هب  تسا .
. درامشیم دنسپان  ار  اهراک  رد  یطایتحایب  هدرک و  نیسحت  ار  روما  رد  طایتحا  یلقاع  ره  لقع  - 1

ناحجر لقا  دح  دـناهدومن  طایتحا  هب  رما  ار  ام  هک  و ...  کنیدـل ) طتحا   ) و ۀهبـشلا ) دـنع  فق   ) نوچمه يرامـشیب  تایاور  مه  القن  - 2
تاراما زا  ياهراما  هچ  تسا  نسح  قلطم  روطهب  القن و  القع و  زین  هیعوضوم  تاهبـش  رد  طایتحا  سپ  دـننکیم . دزـشوگ  ام  هب  ار  طایتحا 

مئاق یجراخ  یئزج  ءیش  نالف  ّتیلح  رب  ةراهطلا و ...  ۀلاصا  ۀّحـصلا ، ۀلاصا  نیملـسملا ، قوس  هنّیب ، دی ، هدعاق  لثم  تاعوضوم  رد  هربتعم 
. هن ای  دشاب  هدش 

؟ تسیچ عیمجلا )...  یف  طایتحالا  ّنا  یف  بیر  ّهنا ال  ّالا   ) زا دارم  * 
دیدش و جرح  رسع و  مزلتسم  هک  هیعوضوم  تاهبـش  دراوم  مامت  رد  ندرک  طایتحا  دیدرت  نودب  دومرف : هک  تسا  ّرح  بانج  نایب  هب  هراشا 

. دوشیم يزیرگ  نید  ببس  هدوبن و  لّمحت  لباق  مدرم  رثکا  يارب  هک  ارچ  دشابیمن ، عراش  رظن  دروم  تسا  یگدنز  ماظن  رد  لالتخا 
؟ تسیچ ضرغلل )...  هتافانمل   ) زا دارم  * 

هک تسا  نیا  عراش  ضرغ  اریز  ارچ ؟ تسا . ضرغ  ضقن  زین  ههبش  دراوم  مامت  رد  طایتحا  هک  تسا  نیا 
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. دنزاس مورحم  ار  دوخ  هن  دنیامن و  هدافتسا  ایند  بیط  لالح و  ياهتمعن  زا  وا  ناگدنب 
؟ تسیچ دراوملا ) بسحب  ضیعبتلا  و   ) زا دارم  سپ  * 

ینـسح اهنت  هن  ههبـش  دراوم  مامت  رد  طاـیتحا  هک  ارچ  دومن . میـسقت  ضیعبت و  ار  طاـیتحا  دـیاب  لکـشم  نیا  زا  ییاـهر  يارب  هک  تسا  نیا 
. تسا هدومرف  داهنشیپ  ار  قیرط  راهچ  یمیسقت  نینچ  ماقم  رد  خیش  بانج  اذل  دشابیم و  مه  حبق  مزلتسم  هکلب  درادن ،

؟ تسیچ لالتخالا )...  مزلی  یّتح  طایتحالا  بابحتسا  و   ) زا دارم  * 
اـجیب و اـّلا  دوشن و  یگدـنز  ماـظن  رد  لـالتخا  مزلتـسم  هک  تسا  نسح  اـجب و  یئاـجنآ  اـت  طاـیتحا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لّوا  هقیرط  ناـیب 

. تسا زاسلکشم 
؟ تسیچ روبزم  هقیرط  لاکشا  * 

: دراد دوجو  قوف  هقیرط  رد  لاکشا  ود 
لالتخا موهفم  هک  ارچ  تسا  راوشد  تخـس و  رایـسب  هن  ياهلحرم  هچ  ات  تسا و  لالتخا  بجوم  اجک  اـت  هک  يزرم  ّدـح و  نینچ  نییعت  - 1

. تسا توافتم  ریسافت  لباق  مهبم و  ماظن 
نینچ ات  طاـیتحا  هکنآ  لاـح  تسا و  اـهتمعن  زا  ادـخ  ناگدـنب  يرادروخرب  يدـنمهرهب و  تقلخ  زا  ضرغ  هک  ارچ  تسا ، ضرغ  ضقن  - 2

. تسا يرادروخرب  نینچ  زا  عنام  ياهلحرم 
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؟ تسیچ تانونظملا )...  یف  طاتحیف   ) زا دارم  سپ  * 
ربتعم ریغ  ّنظ  کی  هب  تسا  نونظم  تمرح  لامتحا  هک  اجکره  سپ  لکـشم ، لـالتخالا  مزلی  یّتح  طاـیتحالا  بابحتـسا  رگا  هک  تسا  نیا 

. تسا نسح  طایتحا  تسا  حجار  يّوق و  تمرح  لامتحا  ینعی 
رتيوق شمدع  لامتحا  فیعض و  تمرح  لامتحا  هک  اجنآ  و  کش ) ینعی   ) تسا يواسم  تمرح  مدع  تمرح و  لامتحا  هک  اجنآ  نیاربانب 

. درادن ینسح  طایتحا  مهو ،) ینعی   ) تسا
؟ تسیچ روبزم  قیرط  رب  انخیش  لیلد  * 

. تاموهوم رد  هچ  تاکوکشم و  رد  هچ  تانونظم ، هچ  دراد  نسح  اقلطم  طایتحا  - 1
. دوش میسقت  دیاب  سپ  تسا  ماظن  رد  لالتخا  مزلتسم  قلطم ، روطهب  طایتحا  يارجا  کشالب  - 2

دیاب سپ  دومن . اهر  ار  حوجرم  يواـسم و  طاـیتحا  ذـخا و  ار  حـجار  لاـمتحا  دـیاب  سپ  تسا ، حـیبق  ـالقع  حـجار  رب  عوجرم  حـیجرت  - 3
. تشاذگ رانک  ار  حوجرم  يواسم و  لامتحا  هدرک و  ذخا  ار  حجار  لامتحا 

؟ تسیچ ۀمهملا )...  رومالا  نم  ناک  اذا  لمتحملا  مارحلاف   ) زا دارم  * 
: هک تسا  نیا 

اهنآ رد  هحماسم  هدوب و  رادروخرب  یئازسب  ّتیمها  زا  عراشلا  دنع  هک  یتاعوضوم  روما و  رد  طایتحا  - 1
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: لثملا یف  تسوکین  نسح و  تساهنآ  سیماون  ضارعا و  هب  طوبرم  روما  ای  مدرم و  ياهناج  هب  طوبرم  روما  لثم  تسین  زیاج 
؟ هن ای  تسا  لتقلا  بجاو  صخش  نالف  ایآ  هک  میراد  کش  فلا :

سانلا ّقح  هب  طوبرم  هک  يروما  قلطم  رد  طایتحا  نسح  نیا  هکلب  هن  ای  تسا  زیاج  نز  نالف  اب  شزیمآ  جاودزا و  ایآ  هک  میراد  کـش  ب :
. دراد دوجو  دراد ، هژیو  تیانع  اهنآ  هب  تبسن  سّدقم  عراش  تسا و 

ار شزرمآ  رافغتـسا و  باب  سّدـقم  عراش  هک  ضحم  یهلا  قوقح  لثم  تسین  نایم  رد  اهنآ  رد  سانلا  ّقح  ياپ  هک  يروما  رد  طاـیتحا  - 2
رد هکنآ  لاح  دروخیم و  ار  نآ  فّلکم  هداتفا و  هار  رد  هک  یکوکـشم  تشوگ  لثم  درادـن  ینـسح  طایتحا  تسا ، هتـشاذگ  زاـب  اـهنآ  رد 

. تسا هدوب  مارح  ای  سجن و  عقاو 
؟ تسیچ روبزم  هقیرط  رب  انخیش  لیلد  * 

مالّـسلا هیلع  ماما  زا  تسا  یتیاور  تایاور ، نیا  هلمج  زا  تسا و  هدش  دراو  مدرم  قوقح  رب  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  دیدش  تادـیکأت 
: دناهدومرف حاکن  رما  اب  هطبار  رد  هک 

. ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ّناف  لاق - نا  یلا  ۀهبشلاب ...  حاکنلا  یلع  اوعماجت  ال 
؟ تسیچ لاؤسلا )...  بوجو  مدع  یلع  ّلد  امب  هذه  ضراعت  دق  و   ) زا دارم  سپ  * 

لاؤس و بوجو  مدع  رب  دـنراد  تلالد  هک  میراد  یتایاور  هیعوضوم ، تاهبـش  رب  دراد  تلالد  هک  روبزم  تیاور  لباقم  رد  ام  هک  تسا  نیا 
لاـح تسا . مارح  امـش  رب  ياهدرک  دـقع  دوخ  يارب  امـش  هک  ار  ینز  نیا  دـیوگیم : هک  یـسک  نخـس  لوبق  مدـع  روما و  نیا  رد  قـیقحت 

. تسین لوبق  لباق  روکذم  هقیرط  اذل  دناسانلاّقح و  هب  طوبرم  روما  رد  طایتحا  ثیداحا  اب  ضراعم  تایاور  هنوگنیا 
؟ تسیچ قوف  ضارتعا  هب  خیش  خساپ  * 

اب یفاـنت  هنوگچـیه  هلئـسم  نیا  نآ و  تمرح  هن  تسا و  لاؤس  بوـجو  مدـع  نتفرگ و  ناـسآ  لیهـست و  تاـیاور  نیا  قایـس  هک  تسا  نیا 
؟ ارچ درادن . بابحتسا 

. دینکن لاؤس  هک  دناهدومرف  تمحز  تّقشم و  نیا  عفر  يارب  تسا و  روآتّقشم  لاؤس  اریز 
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؟ تسیچ خساپ  نیا  لصاح  * 
طایتحا لاؤس و  دـیوگب  تاـیاور  نیا  دومن و  طاـیتحا  اـت  درک  لاؤس  دـیاب  سپ  تسا ، بجاو  طاـیتحا  تفگیم  طاـیتحا  تاـیاور  رگا  - 1

. دوشیم لصاح  ضراعت  تسین ، بجاو 
. دوشیم لصاح  ضراعت  زاب  تسا  مارح  لاؤس  دیوگب  تایاور  نیا  تسا و  نسح  طایتحا  زیاج و  لاؤس  تفگیم  طایتحا  تایاور  رگا  - 2

نیا دننکیم و  طایتحا  بابحتسا  نسح و  رب  تلالد  طایتحا  تایاور  هکلب  تسین ، هنوگنیا  بلطم  نکل  و 
142 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دراد یفانت  بابحتسا  اب  بوجو  مدع  ایآ  لاح  لاؤس . بوجو  مدع  رب  تلالد  تیاور 
؟ تسیچ الا )...  دجول  دروم ال  ۀحابالا و  یلع  ةرامالا  دروم  نیب  ضیعبتلا  لمتحی  و   ) زا دارم  * 

: هیعوضوم ههبش  دراوم  رد  میئوگب  هک  انعم  نیدب  هیعوضوم  تاهبش  دراوم  بسحرب  تسا  طایتحا  میسقت 
. نیملسملا قوس  و  دی )  ) هدعاق لثم  دراد  دوجو  ّتیلح  رب  هربتعم  هراما  یهاگ  - 1

. تساجن تراهط و  ای  رمخ و  ّلخ و  نیب  تسا  دّدرم  هک  یجراخ  یعیام  لثم  درادن  دوجو  ّتیلح  رب  ياهربتعم  هراما  یهاگ  و  - 2
نـسح طایتحا  میئوگیم  درک  يراج  ار  هحاـبا  لـصا  ناوتیم  اـهنت  درادـن و  دوجو  ّتیلح  رب  ياهربتعم  هراـما  هک  يدراوم  هب  تبـسن  لاـح 

. تسا
هک ارچ  درادـن ، ینـسح  طایتحا  میئوگب  دراد  دوجو  دروم ، نآ  ّتیلح  رب  هربتعم  هراما  تسا و  ّریحت  ههبـش  ياـنعم  هک  يدراوم  هب  تبـسن  و 

. درادن دوجو  نآ  يارب  یئاج  رگید  دنکیم و  دوبان  ار  ّریحت  عوضوم  دراد و  دورو  طایتحا  لثم  رگید  لوصا  رب  هربتعم  هراما 
دروم ّتیلح  رب  مه  ياهّیملع ) ریغ  اـی  و   ) هربـتعم هراـما  هچرگا  دراد . دوجو  كاـش  تسا و  کـش  ياـنعمهب  ههبـش  هک  يدراوم  هب  تبـسن  و 

نآ هب  زین  يدعب  دنب  رد  هک  دربیمن  نیب  زا  ار  ناسنا  کش  هّیملع  ریغ  ّهلدا  تاراما و  هک  ارچ  مینکیم ، يراج  تئارب  زاب  دشاب  هتشاد  دوجو 
. دش دهاوخ  هراشا 

؟ درادن ینسح  طایتحا  دراد  دوجو  ّتیلح  رب  هراما  هک  يدراوم  رد  دیامرفیم  خیش  ارچ  * 
دوشیم عفر  ام  ههبـش  زین  تاعوضوم  رد  هراما  مایق  اب  مه  روطنیمه  دوشیم ، عفر  ام  ههبـش  ماکحا ، رد  هراـما  ماـیق  اـب  هک  روطناـمه  اریز 

. تسا ملع  هلزنم  لزان  هراما  تروص  ود  ره  رد  نوچ 
. دشاب مکح  رد  دّدرت  يانعمهب  ههبش  رگا  هژیوهب  دشاب  نسح  ات  دنامیمن  یقاب  طایتحا  يارب  ییاج  هتفر و  نیب  زا  طایتحا  عوضوم  هجیتن  رد 

؟ تسیچ نایب )...  همکح و ال  یف  ّریحتی  ام  ۀهبشلا  نم  دارملا  ناک  اذا  اصوصخ   ) ترابع زا  دارم  * 
: تسانعم ود  ياراد  ههبش  هک  انعم  نیدب  قوف  بلطم  رب  ینایب 

. دنکب هچ  دنادیمن  دّدرم  درف  هک  يروطهب  تسا  دیدرت  ّریحت و  يانعمهب  یهاگ  - 1
. درادن دوجو  تمرح  هب  عطق  نیقی و  لثملا  یف  ینعی  تسا  ملعلا  مدع  يانعمهب  یهاگ  و  - 2

هب ای  طایتحا و  يارب  یعوضوم  اذـل  دوریم و  نایم  زا  ههبـش  هدـش و  لصاح  نانیمطا  هراـما  ماـیق  اـب  دـشاب  ّریحت  ياـنعمهب  ههبـش  رگا  لاـح 
. دنامیمن یقاب  لصا  رگید  ترابع 

روآملع هراما  هک  ارچ  تسا  نسح  طایتحا  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  ملعلا  مدـع  زین  هراما  مایق  اب  دـشاب  ملعلا  مدـع  ياـنعمهب  ههبـش  رگا  و 
. دشابیمن

143 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ اهل )...  ۀلیزم  ۀهبشلا ال  دروم  یف  مکح  اّهناف  ۀحابالا ، ۀلاصا  فالخب  اذه  و   ) زا دارم  سپ  * 

ّریحت يانعمهب  ههبش  رد  طایتحا  ارچ  سپ  دوشیم  لئاز  ههبـش  مه  هحابالا  ۀلاصا  مایق  اب  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
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. درادن ینسح  طایتحا  دیامرفیم  دشاب ، نآ  هدنرب  نیب  زا  هکنیا  هن  دوشیم  يراج  ههبش  دروم  رد  هحابالا  ۀلاصا  نوچ  اذل  و  دشابن ؟ نسح 
؟ تسیچ رکذ )...  ام  یف  رصحنت  طایتحالا ال  ّۀلدأ  نکل  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

تـسا هدـمآ  اهنآ  رد  ههبـش  ظـفل  هک  يدراوم  هب  دوب  رـصحنم  طاـیتحا  نسح  ّهلدا  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  روبزم  هقیرط  رد  لاکـشا  ناـیب 
(. ۀّیلحلا ةراما  یف  یتح  اقلطم  نسح  طایتحالا   ) هکنیا رب  دراد  لالقتسالاب  مکح  لقع  یلو  دوب ، تسرد  روکذم  لیصافت 

؟ تسیچ مارحلا ) هنم  مزلی  عضوم ال  ّلک  یف  طایتحالا  ناحجرب  مکحلا  یلوالاف ،  ) زا دارم  * 
هک ماظن  لالتخا  هلحرم  هب  نکل  تسا ، نسح  جرح  رسع و  هلحرم  ات  طایتحا  ینعی  تسا . حیحص  هروکذم  قرط  زا  لّوا  قیرط  هک  تسا  نیا 

. تسا حیبق  رگید  دیسر 
؟ تسیچ بابحتسالا )...  دیدحت  ّنا  نم  رکذ  ام  و   ) زا دارم  سپ  * 

جرح و رـسع و  هب  دیدحت  هک  دـیتفگ  دـیدرکن و  دراو  لاکـشا  لوا  قیرط  هب  امـش  رگم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رّدـقم  لاکـشا  کی  هب  خـساپ 
؟ دیدیزگرب ار  لّوا  قیرط  هرابود  هک  دش  روطچ  لاح  تسا ، ضرغ  ضقن  ماظن  لالتخا 

بحتـسم تسا و  بحتـسم  طایتحا  نکل  دوب ، دراو  لّوا  قیرط  رب  ام  تالاکـشا  نآ  دوب  بجاو  طایتحا  رگا  هک  دهدیم  خساپ  خیـش  اذـل  و 
. دیامن لمع  نآ  هب  هک  تسین  روبجم  دهاوخن  هکره  دنکیم و  لمع  نادب  دهاوخب  هکره  تسا  ناسآ  لهس و  یفیلکت 

؟ تسیچ هیبنت  نیا  رد  بلاطم  هصالخ  * 
دناهراما زا  درجم  هک  ياهیعوضوم  تاهبـش  رد  طاـیتحا  نکل  تسین و  بوخ  دـناهراما  اـب  هارمه  هک  ياهیعوضوم  تاهبـش  رد  طاـیتحا  - 1

؟ ارچ تسا . بوخ  طایتحا 
: یبابحتسا طایتحا  هلدا  هربتعم ، تاراما  ندوب  اب  اریز 

. دنامیمن یقاب  يّریحت  هربتعم  هراما  ندوب  اب  تسا و  ّریحت  شیاج  طایتحالا  نسح  هک  ارچ  دنادروم ، ای  - 1
نیا صیخــشت  يارب  اذـل  تـسا و  بوـخ  طاـیتحا  هدربـن و  ناـیم  زا  ار  کـش  هـیملع ) ریغ   ) هربـتعم تاراـما  هـک  ارچ  دـناموکحم ، اـی  و  - 2

. میوشیم میسقت  ضیعبت و  هب  لئاق  اههدودحم 
بتارملا بسحب  ضیعبتلا  لمتحی  - 1
تالامتحالا بسحب  ضیعبتلا  لمتحی  - 2
تالمتحملا بسحب  ضیعبتلا  لمتحی  - 3

. دراوملا بسحب  ضیعبتلا  لمتحی  - 4
. دریذپیم ار  لّوا  ضیعبت  لامتحا و  خیش  و 
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: نتم

: عبارلا
، لقنلا لقعلا و  نم  هّتلدأ  مومعل  عقاولاب ، ملعلا  لیصحت  یلع  رداقلا  لمشی  لب  مالعتـسالا ، نع  زجاعلاب  ۀّصتخم  ریغ  ۀمرحلا  لمتحی  ام  ۀحابإ 

هرهاظ ّنإف  [، 66 «] ۀنّیبلا هب  موقت  وأ  هریغ  کل  نیبتسی  یّتح  اذه  یلع  اهّلک  ءایشألا  و  : » ۀقدص نب  ةدعـسم  ۀیاور  لیذ  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
[. 67 «] نادهاش کئیجی  یّتح  لالح  کل  وه  : » هلوق و  لیصحتلا ، ۀنّیبلا ال  مایق  ۀنابتسالا و  لوصح 

مکیلع سیل  : » مالّـسلا هیلع  هلوـق  و  [، 68 «] لأـست ـال  لـک و  : » قوسلا نم  يرتشملا  محللا  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  لـثم  ههابـشأ - اذـه و  نکل 
یف ةدراو  [- 70 «] تلأس مل  : » جوز اهل  نّیبت  یّتلا  ۀعطقنملا  ۀیاکح  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و  [، 69 «] مهسفنأ یلع  اوقّیض  جراوخلا  ّنإ  ۀلأسملا ،

. هیف نحن  ام  لمشت  الف  ۀّیلحلا ، یلع  ۀّیعرشلا  ةرامألا  دوجو  دراوم 
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. تاقالطإلا ۀیافک  عم  ۀّیفالخ ، ریغ  ۀلأسملا  نأ  الإ 
: همجرت

مراهچ هیبنت 

تسا لاؤس  زا  ناوتان  هک  یسک  هب  هحابا  نتشادن  صاصتخا 

تئارب لصا   ) هکلب درادن ، صاصتخا  صحف ) و   ) مالعتـسا زا  ناوتان  درف  هب  دوشیم  هداد  نآ  رد  تمرح  لامتحا  هک  یعوضوم  ندوب  لالح 
قالطا تیمومع و  لیلد  هب  - 1 هیبوجو ) ههبش  رد  صحف  بوجو  مدع  هحابا و  نیا  و   ) دوشیم مه  ملع  لیصحت  رب  ياناوت  لماش  ّتیلح ) و 

رد مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لیلد  هب  - 2 لالح و )...  کل  ءیش  ّلک  ثیدح  نایبالب و  باقع  حبق  لثم  ةءاربلا  ۀلاصا   ) یلقن یلقع و  ّهلدا 
: دندومرف هک  هقدص  نبا  ةدعسم  تیاور  لیذ 

هماقا ّتیلح  مدـع  نیا  رب  ياهنّیب  ای  دوش و  نشور  وت  يارب  دوخيدوخهب  نآ  ندوبن  لالح  هک  یناـمز  اـت  دـناّتیلح  هب  موکحم  ءایـشا  ماـمت 
تسا يدوخهبدوخ  روطب  هنّیب  هماقا  ندش و  نشور  بلطم  رهاظ  سپ  ددرگ ،

145 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دندومرف هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لیلد  هب  و  - 3 امش ،) طسوت   ) لیصحت بسک و  ببس  هب  هن 

هماـقا دـهاش  هنّیب و  هکیماداـم  اذـل  و  . ) دـنهد تداهـش  وت  يارب  نآ ) هیاـم  ندوب  هتیم  زا   ) رب دـهاش  ود  اـت  تسا  لـالح  وت  يارب  رینپ )  ) نآ
(. تسا ّتیلح  هب  موکحم  روبزم  رینپ  هدیدرگن 

روخب دومرف : هک  رازاب  زا  هدش  يرادیرخ  تشوگ  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نوچمه   ) نآ لاثما  و  روکذم )  ) ثیدـح ود  نیا  نکل 
دناهتخادنا و هقیضم  هب  ار  دوخ  يراصن  دوهی و  هک  ارچ  درادن ، یلکشم  امش  يارب  اهنیا  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نیا  نکن و  لاؤس  و 

ياراد هک  دوشیم  نشور  دعب  هک  تقوم  هغیص ) هب  هدش  دقع   ) نز نآ  تیاکح  رد  يدرک ) لاؤس  هچ  يارب  هک   ) مالّسلا هیلع  ماما  لوق  نیا 
قوس ملـسملا ، دـی  لثم   ) دراد دوجو  اهنآ  ّتیلح  رب  هیعرـش  هراما  ةءاربلا ) ۀـلاصا  رب  هوالع   ) هک يدراوم  تهج  دـناهدش  دراو  تسا ، رهوش 

(. ملسم لاح  رهاظ  نیملسملا و 
رد ةءاربلا  ۀلاصا  میهاوخیم  اهنت  درادن و  دوجو  نآ  ّتیلح  رب  هراما  هک  ياهّیعوضوم  تاهبش  ینعی   ) هیف نحن  ام  لماش  ثیداحا ) نیا   ) سپ

ثیداحا تامومع  تاقالطا و  و  دهاوخیمن ) صحف  هیعوضوم  ههبش  هک   ) تسا یعامجا  هلئسم  نیا  هکنیا  زج  دوشیمن ، مینک ) يراج  نآ 
. تسا یفاک  هلئسم  نیا  رد 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ هن ای  تسا  روذعم  مکح  هب  لهاج  ایآ  دییامرفب  يروآدای  تهج  * 
نودب نیاربانب  دـیامن . لصاح  ماکحا  ای  مکح و  هب  ملع  دزادرپب و  هبتـشم  مکح  نوماریپ  صحف  هب  تسا  فظوم  هکلب  ریخ ، لّوا  هلحرم  رد 

رب ربتعم  لـیلد  هب  یباـیتسد  رگا  صحفلا  دـعب  سأـی  هلحرم  رد  نکل  دوش . بکترم  ار  هیمکح  ههبـش  هب  مکحلا  هبتـشم  درادـن  قح  صحف 
رثا رد  صحفلا  دـعب  سأی  نیا  هچ  لاـح  دوش . بکترم  هدومن و  يراـج  ار  ةءاربلا  ۀـلاصا  هدرک و  هّمّذـلا  ءيرب  رب  ار  دوخ  دـناوتیم  تمرح 

. ّصن لامجا  ای  نیصن و  ضراعت  ای  دشاب  ّصن  نادقف 
؟ هن ای  تسا  روذعم  ایآ  روطچ  عوضوم  هب  لهاج  * 

لهاج درف  نیارباـنب  تسین . بجاو  وا  رب  عوضوم  رد  صّحفت  لاؤس و  هک  ارچ  دـشاب . زین  قیقحت  لاؤس و  زا  نّکمتم  ول  تسا و  روذـعم  هلب ،
تروص نیا  رد  هک  دوش  لصاح  هبتـشم  دروم  تمرح  هب  نیقی  شیارب  یّکذت  ای  فداصت  رثا  رد  هکنیا  ات  تسا  هبتـشم  رما  باکترا  هب  زاجم 
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. دنک بانتجا  دیاب 
؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  خیش  بانج  لیلد  * 

: یمومع هیلقن  هیلقع و  ّهلدا  لاوقا و  - 1
باکترا ّقح  فّلکم  هدیـسرن  ینایب  هک  يراگزور  ات  سپ  تسا  نایب  تروص  رد  باقع  حـبق  مدـع  شموهفم  هک  نایبالب ، باقع  حـبق  لثم 

رب رداق  فّلکم  هچ  لالح ، کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  لک  لثم  دراد و 
146 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فداصت و يور  زا  تمرح  هب  ملع  هک  ۀنّیبلا  هب  موقت  وا  اذه . ریغ  کل  نیبتسی  یتح  اذه  یلع  اهلک  ءایـشالا  لثم  دشابن و  هچ  دشاب  مالعتـسا 
. صّحفت لاؤس و  هن  تسا و  هنّیب  هماقا 

دوبن مولعم  نآ  دیلوت  تخاس و  عبنم  هک  یکوکـشم  رینپ  هب  عجار  نادهاش ، کئیجی  یتح  لالح  کل  وه  لثم  یـصوصخ : هلدا  لاوقا و  - 2
هک لئـست  لک و ال  لثم  و  دـنهد . تداهـش  نآ  تمرح  رب  لداع  درف  ود  فداصت ، بسحرب  هکنیا  ات  تسا  لالح  وت  يارب  دـندومرف  ماـما  و 

. دندومرف رازاب  زا  هدش  يرادیرخ  تشوگ  هب  عجار  ماما 
رد تلأس ، مل  لثم  و  درکیم . دیدرت  نآ  رد  دوب و  هدیرخ  رازاب  زا  ار  یناویح  تسوپ  هک  یـسک  هب  خـساپ  رد  ۀـلأسملا ، مکیلع  سیل  لثم  و 

رادرهوش نز  هک  دوب  هدـیمهف  ندرک  لاؤس  زا  دـعب  دوب و  هدرک  هغیـص  درادـن  رهوش  هکنیا  لاـیخ  هب  ار  رادرهوـش  نز  هک  يدرم  هب  خـساپ 
. تسا

؟ تسیچ ۀّیلحلا ) یلع  ۀّیعرشلا  ةرامالا  دوجو  دراوم  یف  ةدراو   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
: لثملا یف  میراد ، ّتیلح  رب  هربتعم  تاراما  روکذم  دراوم  مامت  رد  هک  تسا  نیا 
. دراد تلالد  ّتیلح  نیا  رب  نیملسملا  قوس  نوناق  موس  مود و  لوا ، لاثم  رد  - 1

. ار عناملا  مدع  لصا  مراهچ ، لاثم  رد  - 2
؟ تسیچ ۀلأسملا )...  نا  ّالا  هیف  نحن  ام  لمشی  الف   ) زا دارم  سپ  * 

نیا رب  لیلد  تایاور  نیا  هک  انعم  نیدـب  دوشیمن  هّیعوضوم  ههبـش  دراوم  ینعی  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  لـماش  روبزم  تاـیاور  هک  تسا  نیا 
رگا ریخ  دوش ، بکترم  دراد  ّقح  فّلکم  درادـن  دوجو  ّتیلح  رب  مه  ياهراـما  تسا و  هّیعوضوم  ههبـش  هک  مه  يدراوـم  رد  هک  دوـشیمن 

نوچمه یتاقالطا  تسین و  بجاو  عامجالاب  طایتحا  هیعوضوم  تاهبـش  رد  هکنیا  الا  دنک ، لاؤس  دـیاب  اذـل  تسین و  روذـعم  دوش  بکترم 
. تسا یفاک  ام  يارب  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  لک 

؟ تشذگ هچ  لّوا  بلطم  رد  دیئامرفب  هصالخ  روطهب  * 
: دوب هّیمیرحت  تاهبش  اب  هطبار  رد  هک  لّوا  بلطم 

. دوب فالتخا  اهیلوصا  اهیرابخا و  نایم  نیّصن  ضراعت  ّصن و  لامجا  ّصن ، نادقف  ینعی  شاهلئسم  هس  رد  - 1
. دندوب یتئاربلا  ۀلاصا  نییلوصا  روهشم  فلا :

. یطایتحالا ۀلاصا  نییرابخا  روهشم  و  ب :
. دوبن طایتحا  بوجو  هب  لئاق  یسک  دندوب و  یتئاربلا  ۀلاصا  یلوصا  يرابخا و  هّیعوضوم  ههبش  ینعی  مراهچ  هلئسم  رد  و  - 2

147 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: یناثلا بلطملا 
[71 :] لئاسم اضیأ - هیف - ماکحألا و  نم  ۀمرحلا  ریغ  بوجولا و  نیب  لعفلا  مکح  نارود  یف 
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ص147 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: یلوالا

ربتعملا ّصنلا  مدع  ۀهج  نم  ّیلکلا  یعرشلا  همکح  هبتشا  امیف 
. کلذ ریغ  و  ناضمر ، یف  لالهتسالاک  و  لالهلا ، ۀیؤر  دنع  ءاعدلاک  لعف ، بوجوب  ۀعامج  يوتف  وأ  فیعض  ربخ  درو  اذإ  امک 

یف یلماعلا - ّرحلا  ثّدـحملا  لاق  طایتحالا ، بوجو  مدـع  ةءاربلا و  ۀـلاصأب  لمعلا  یف  نیدـهتجملا  ۀـقفاوم  انه  نییرابخألا  نم  فورعملا  و 
لـصح ۀـنّیعم و  ةدابعب  ۀـّمذلا  لاغتـشا  انملع  اذإ  ّالإ  بوجولا ، یف  کشلا  دـنع  بوجولا  یفن  یف  فالخ  هنإ ال  لئاسولا :- نم  ءاضقلا  باـب 

، نیتدابعلا نیب  عمجلا  بجی  ّهنإـف  کـلذ ، وحن  نینثا و  وأ  دیـصلل  دـحاو  ءازج  ۀـعمجلا و  رهظلا و  ماـمتلا و  رـصقلاک و  نیدرف ، نیب  کـشلا 
. ۀجاحلا عضوم  یهتنا  [، 72] طایتحالا ثیداحأب  المع  هنیعب ، امهدحأ  بوجوب  مزجلا  میرحت  و  ّصنلل ، اعم ، امهکرت  میرحتل 

: امهدحأ نیمسق : یلإ  ةءاربلا  لصأ  میسقت  دعب  هباتک ، تامّدقم  یف  ینارحبلا - ثّدحملا  لاق  و 
یف فالخ  مسقلا ال  اذـه  و  بوجولا : یلع  لیلد  موقی  یّتح  بوجولا  مدـع  لصألا  نأ  ینعمب : يدوجو ، لعف  بوجو  یفن  نع  ةراـبع  اـّهنأ 

[. 73] بوجولا لصألا  ّنإ  دحأ : لقی  مل  ذإ  هب ، لالدتسالا  ۀّحص 
هئافتنا یف  لاکـشإ  فالخ و ال  الف  بوجولا ، وه  هلیلد  كوکـشملا  مکحلا  ناک  نإ  ۀـّیفجنلا :- رردـلاب  یّمـسملا  هباتک - ّیکحم  یف  لاق  و 

. یهتنا [، 74] قاطی امب ال  فیلکتلا  جرحلا و  لیلدلا  نودب  فیلکتلا  مازلتسال  هلیلد ، رهظی  یّتح 
148 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

تمرح ریغ  بوجو و  نایم  لقع  مکح  نارود  رد  مّود : بلطم 

هراشا

. دراد دوجو  هلئسم  راهچ  زین  هیبوجو )  ) ههبش نیا  رد  و 

تسا هدش  هبتشم  ام ) رب   ) ربتعم ّصن  دوبن  لیلد  هب  نآ  یّلک  یعرش  مکح  هک  تسا  يرما  رد  لوا : هلئسم 

هراشا

لوا رد  لالهتـسا  لثم  لالهلا و  ۀیؤر  دنع  ءاعد  لثم  دـسرب ، ام )  ) هب رما  نآ  بوجو  رب  یهورگ  ياوتف  ای  فیعـض  يربخ  هک  یتروص  رد  و 
بوجو مدـع  ةءاربلا و  ۀـلاصا  هب  لمع  رد  تسا  نییلوصا  تارـضح  اب  قفاوت  هلئـسم ، نیا  رد  نییراـبخا  زا  روهـشم  نآ . ریغ  ناـضمر و  هاـم 

. طایتحا
، کشلا دنع  تئارب  لصا  يارجا  طایتحا و  بوجو  یفن  رد  دیامرفیم : لئاسو  باتک  تاداهش  ءاضق و  باب  رد  یلماع  ّرح  خیش  موحرم  - 1
و نیعم ) ریغ  اندنع  و   ) تسا نیعم  هّللا ) دنع  هک   ) تسا لوغـشم  یتدابع  هب  ام  همذ  مینادب  الامجا  هک  یئاج  رد   ) رگم درادـن  دوجو  یفالتخا 
ود ای  و  دناهدرک ) راکش  مهاب  هک  رفن ) ود  يارب   ) دحاو ءازج  هعمج و  رهظ و  مامتا و  رصق و  لثم  تسا  هدش  لصاح  نآ  درف  ود  نایم  کش 

تـسا بجاو  اجنیا  رد  طایتحا  هک  انعم  نیدب   ) تدابع ود  نایم  عمج  تسا  بجاو  سپ  کلذ . وحن  و  هدحیلع ) روطب  کیره  يارب   ) ءازج
ّصن و دوجو  رطاخ  هب  مهاب و  تدابع  ود  ره  كرت  ندوب  مارح  رطاخ  هب  دهدب ) هرافک  هدح  یلع  روطهب  دیاب  کیره  رفن  ود  نآ  لثملا  یف 
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رد کش  هب  طوبرم  دوب ، خیـش  رظن  دروم  هک  ثدـحم  لوا  هلمج  نامه  زج  هب  روکذـم  بلاطم  هتکن : (. ) طایتحا ثیداحا  هب  لمع  رطاخ  هب 
(. تسا هب  فّلکم  باب 

اب هطبار  رد  یکی   ) دـنکیم میـسقت  مسق  ود  هب  ار  تئارب  لصا  هکنیا  زا  دـعب  شقئادـح  باتک  تامدـقم  رد  ینارحب  ثّدـحم  موحرم  و  - 2
تسا يدوجو  لعف  بوجو  نتشادرب  یفن و  تئارب ، زا  مسق  ود  نیا  زا  یکی  دیامرفیم : هیبوجو ) ههبـش  هب  طوبرم  يرگید  هّیمیرحت و  ههبش 

، لصا هک  انعم  نیدـب  میرادیمرب ) نایم  زا  تئارب  اب  ار  بوجو  نیا  هن ، ای  تسا  بجاو  لـالهلا  تیؤر  هنع  ءاـعد  هک  دوش  کـش  رگا  ـالثم  )
. دوش هماقا  نآ  بوجو  رب  ربتعم  لیلد  هکنیا  ات  تسا  بوجولا  مدع 

رد  ) لصا هک  تسا  هتفگن  يدـحا  هک  ارچ  درادـن  دوجو  یفالتخا  هیبوجو ) ههبـش  رد  ةءاربلا  ۀـلاصا  زا  لالدتـسا   ) مسق نیا  تحـص ) رد   ) و
(. دنتسه یطایتحا  اجنآ  رد  اهیرابخا  هک  تسا  هّیمیرحت  ههبش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  رگید  مسق  هتبلا  . ) تسا بوجو  اجنیا )

نآ بوجو  رب  یلیلد  امش  هک   ) یکوکـشم مکح  لیلد  رگا  و  تسا : هدومرف  دوشیم  هدیمان  ۀّیفجنلا » ررد   » هک ناشرگید  باتک  رد  ناشیا  و 
ادـیپ شبوجو  لیلد  هکیماداـم  اـت  درادـن  دوجو  ةءاربلا ) ۀـلاصا  يارجا  و   ) بوجو نیا  یفن  رد  یفـالتخا  دوب ، بوجو  عقاولا  یف  دـیرادن )

. دشابیم تسا  قاطی  ام ال  هب  فیلکت  جرح و  مزلتسم  لیلد  نودب  فیلکت  هک  ارچ  دوش ،
149 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسا يرما  هچ  هب  طوبرم  هّیودب  تاهبش  هناگهس  بلاطم  زا  مود  بلطم  * 
هحاـبا و بابحتـسا ، لـیبق  زا  رگید  هناـگجنپ  ماـکحا  زا  تمرح  ریغ  بوـجو و  ناـیم  رما  نارود  ینعی  هّیمکح  هیبوـجو  تاهبـش  هب  طوـبرم 

. تسا هلئسم  راهچ  ياراد  زین  بلاطم  نیا  هک  دشابیم  تهارک 
؟ دنتسه یلئاسم  هچ  هیمکح  هیبوجو  ههبش  اب  هطبار  رد  مود  بلطم  هناگراهچ  لئاسم  * 

ّصن نادقف  هّیمکح و  هیبوجو  ههبش  - 1
ّصن لامجا  هیمکح و  هّیبوجو  ههبش  - 2

نیصن ضراعت  هیمکح و  هیبوجو  ههبش  - 3
هیعوضوم هّیبوجو  ههبش  - 4

؟ تسا ياهلئسم  هچ  نوماریپ  لّوا  هلئسم  * 
. دشاب ّصن  نادقف  ههبش  نآ  أشنم  هک  تسا  هیبوجو  ههبش  نوماریپ 

؟ تسیچ خلا ) ۀعامج ...  يوتف  وا  فیعض  ربخ  درو  اذا  امک   ) زا دارم  * 
لالهتـسا لالهلا و  ۀـیؤر  دـنع  اعد  لثم  میئامن  کش  هیلک  نیوانع  زا  یناونع  ای  ام و  يرایتخا  لاـعفا  زا  یلعف  بوجو  رد  رگا  هک  تسا  نیا 

طایتحا بوجو  مدـع  ةءاربلا و  ۀـلاصا  يارجا  رب  يرابخا  یلوصا و  رظنقافتا  دـشاب ، ربتعم  ّصن  نادـقف  مه  ام  کش  أشنم  ناضمر و  هام  رد 
. اهقف زا  یخرب  ياوتف  هفیعض و  رابخا  هب  لمع  هن  تسا و 

؟ دینزب لاثم  هیف  نحن  ام  رد  ءاهقف  زا  یخرب  ياوتف  هفیعض و  رابخا  نییبت  رد  * 
: لثملا یف 

هک تسا  بجاو  امـش  رب  هام  لاله  ندـید  ماگنه  رد  هام  ره  لّوا  رد  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هدـش  دراو  ام  رب  ربتعم  ریغ  فیعـض و  یتیاور  - 1
. هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  تیؤر  دنع  اعد  مالسالا  دنع  اعقاو  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  اذل  دینک و  اعد 

هب مادـقا  دـیاب  یـسکره  ناضمر  هام  لّوا  بش  هک  انعم  نیدـب  تسا  بجاو  ناضمر  هام  رد  لالهتـسا  هک  دـناهداد  يوتف  ءاهقف  زا  یخرب  - 2
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؟ هن ای  تسا  بجاو  اعرش  ناضمر  هام  رد  لالهتسا  ایآ  هک  دوشیم  لصاح  کش  ام  يارب  هجیتن  رد  دنک ، لاله  تیؤر 
؟ تسیچ هیبوجو  ههبش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  خیش  لیلد  * 

. تسا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  نییرابخا  ریهاشم  زا  زین  ار  يدهاوش  هک  تسا  هّیمیرحت  ههبش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  هعبرا  ّهلدا  نامه 
؟ تسیچ هّیبوجو  ههبش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  رب  خیش  دهاش  نیلوا  * 

: بوجو لامتحا  دراوم  رد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  تاداهش  اضق و  ثحبم  ۀعیشلا ، لئاسو  رد  تسا  یلماع  رح  خیش  نایب 
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ترابع هب  ای  بوجولا و  یفن  یف  فالخ  يدراوم ال  نینچ  رد  تسا  بوجو  لصا  رد  ام  کش  هک  انعم  نیدب  تسا  هیودب  ههبـش  یهاگ  - 1
. بوجولا مدع  ۀلاصا  نایرج  رگید 

تسرد هّمذ  لاغتشا  ام  يارب  هدیسر و  عراش  زا  یباطخ  هکنیا  هب  میراد  عطق  هک  انعم  نیدب  تسا  یلامجا  ملع  هب  نورقم  ههبـش  یهاگ  و  - 2
. میراد کش  هب  فّلکم  ای  فیلکت و  دارفا ) ای  و   ) ّقلعتم رد  ام  نکل  ياهنیعم و  تدابع  کی  هب  تبسن  هدرک 

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  هب  فّلکم  ای  فیلکت و  ّقلعتم  رد  کش  لاح 
نکل تسام ، هدـهعرب  هک  مینادیم  میراد و  ّلـص )  ) یّلک باـطخ  هب  ملع  هچرگا  ینعی  تسا  نیاـبتم  رما  ود  ناـیم  رما  نارود  هک  اـجنآ  - 1

؟ هعمج ای  هتفرگ  ّقلعت  رهظ  هب  مامتا  ای  هتفرگ  قلعت  رصق  هب  مینادیمن 
ّلقا و فلا : تسا : عون  ود  رب  دوخ  رثکا  ّلقا و  نکل  تسا  نّقیتم  ردـق  ّلقا  لاح  ره  رد  هک  تسا  رثکا  ّلـقا و  ناـیم  رما  نارود  هک  اـجنآ  - 2

. یطابترا رثکا  ّلقا و  ب - یلالقتسا ؛ رثکا 
؟ تسیچ یطابترا  رثکا  لقا و  زا  روظنم  * 

ههبـش رد  ّلـقا  لـثملا  یف  دروخیمن  درد  هب  دـسا و  دـساف  وغل و  ّلـقا  نداد  ماـجنا  دـشاب  فیلکت  ّقلعتم  رثـکا  عـقاو ، رد  رگا  هک  تسا  نیا 
. دیآیمن باسح  هب  تیصعم  هیمیرحت  ههبش  رد  دوشیمن و  بوسحم  تعاط  هّیبوجو 

ینعی  ) تسا هروس  اب  زامن  فیلکت  نیا  ّقلعتم  هک  دـنکیم  کش  نکل  دراد ، ملع  زامن  الثم  بوجو  فیلکت  کی  هب  فّلکم ، یهاـگ  لاـثم :
. رثکا ّلقا و  نایم  تسا  دّدرم  نآ  ّقلعتم  نکل  تسا ، مولعم  فیلکت  اجنیا  رد  سپ  ّلقا ) ینعی   ) تسا هروسیب  زامن  ای  و  رثکا )

؟ تسیچ فیلکت  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  * 
. تسا زامن  يارب  هروس  تیئزج  هروس و  اب  زامن  ینعی  رثکا  هب  فیلکت  دروم  رد  یلقن  یلقع و  تئارب  نایرج  هب  لئاق  خیش  بانج  - 1

هدـش و طایتحا  هب  لئاق  هکلب  هدوب و  یلقن  هن  یلقع و  هن  قلطم  روطب  تئارب  نایرج  مدـع  هب  لئاق  امدـق  زا  یهورگ  نیرخأتم و  زا  یخرب  - 2
. دنروآیم ار  رثکا 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ّرح  خیش  بانج  رظن  * 
: نکل تسا  یلامجا  ملع  دراوم  رد  طایتحا  هب  لئاق 

. ود ره  عمج  هب  نینیابتم  نایم  نارود  رد  - 1
. تسا رثکا  ماجنا  نایتا و  هب  رثکا  ّلقا و  رد  و  - 2

؟ تسیچ یلامجا  ملع  دراوم  رد  طایتحا  بوجو  رب  ّرح  بانج  لیلد  * 
: تسین رّوصتم  رتشیب  تروص  ای  تلاح و  راهچ  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
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. مینک نایتا  ار  ههبش  فرط  ود  ره  هک  انعم  نیدب  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هیعطق  تقفاوم  ای  طایتحا و  - 1

. مییامن كرت  ار  ههبش  فرط  ود  ره  هک  انعم  نیدب  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  ای  طایتحا و  - 2
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. مینک نایتا  امتح  ار  فرط  کی  رییخت  يور  زا  هک  انعم  نیدب  هیلامتحا  تفلاخم  تقفاوم و  - 3
. رایتخا يور  زا  هن  انّیعت و  فرط  ود  نآ  زا  یکی  هب  مازتلا  - 4

؟ تسا حیحص  کیمادک  لطاب و  قوف  تالامتحا  زا  کیمادک  * 
. تسا حیحص  تسرد و  لّوا  لامتحا  لطاب و  مراهچ  موس و  مود ، لامتحا 

؟ تسا لطاب  مّود  لامتحا  ارچ  * 
. تسین زیاج  نآ  هیعطق  تفلاخم  تسا و  عقاو  زّجنم  یلیصفت  ملع  لثم  یلامجا  ملع  الوا :

. تسین زیاج  تفلاخم  ّصن  دوجو  اب  دراد و  دوجو  ّصن  اجنیا  رد  ایناث :
؟ تسا لطاب  موس  لامتحا  ارچ  * 

. رییخت زا  نخس  اجنیا  تسا و  طایتحا  بوجو  زا  ثحب  طایتحا  رابخا  رد  نوچ  تسا  طایتحا  رابخا  فلاخم  اریز 
؟ تسا لطاب  مراهچ  لامتحا  ارچ  * 

نییعت تسا  طایتحا  بوجو  نامه  هک  لوا  لامتحا  هجیتن : رد  درادن . دوجو  یحیجرت  نینچ  رب  یعرـش  لیلد  تسا و  حجرمالب  حـیجرت  اریز 
. تسا هدش  لصاح  ام  بولطم  هتفای و 

؟ دراد تلالد  يرما  هچ  رب  تسیچ و  هفیعض  رابخا  دوجو  رب  مظعا  خیش  دهاش  نیمّود  * 
زا هّمذ  تئارب  - 1 تسا : عون  ود  رب  تئارب  لصا  هکنیا : رب  ینبم  قئادح  باتک  همدقم  رد  تسا  قئادح  بحاص  ینارحب  ثّدحم  موحرم  نایب 

. تمرح زا  هّمذ  تئارب  - 2 بوجو ؛
؟ تسیچ بوجو  زا  هّمذ  تئارب  زا  قئادح  بحاص  روظنم  * 

. لیلدلاب ّالا  دشاب  لمعلا  نایتا  بوجو و  نامه  هک  تسا  يدوجو  لعف  کی  یفن 
؟ تسیچ تمرح  زا  هّمذ  تئارب  زا  ناشیا  روظنم  * 

. تسا كرت  تمرح و  نامه  هک  تسا  یمدع  رما  کی  یفن 
؟ تسیچ میسقت  نیا  زا  ثّدحم  دارم  * 

: هک تسا  نیا 
. مینکیم يراج  تئارب  لصا  هن  ای  تسا  بجاو  لعف  نالف  دوجو  ایآ  هک  میدومن  کش  رگا  - 1

يراج لعف  تمرح  ای  مدع و  بوجو  زا  تئارب  لصا  هن ؟ ای  مارح  شدوجو  تسا و  بجاو  لعف  نالف  مدع  ایآ  هک  میدومن  کش  رگا  و  - 2
. دوش هدروآ  فرط  کی  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  مینکیم ،
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؟ تسیچ شدوخ  نایب  زا  ثّدحم  يریگهجیتن  * 

: هک تسا  نیا 
. تسین فالتخا  لحم  هدوب و  شریذپ  دروم  تسا  هیبوجو  تاهبش  رد  تئارب  نایرج  هک  لوا  مسق 

. تسا عازن  فالتخا و  لحم  تسا  لعف  تمرح  ای  مدع  بوجو  زا  تئارب  نایرج  هک  مود  مسق 
؟ تسیچ خیش  دهاش  نیموس  * 

: هکنیا رب  ینبم  هّیفجنلا  ررد  رد  ینارحب  ثّدحم  نیمه  زا  تسا  يرگید  نایب  لقن 
مکح هدرک و  يراج  تئارب  لصا  کشالب  دشاب ، هدشن  مئاق  نآ  تابثا  رب  یلیلد  نکل  دشاب و  بوجو  تسا  كوکشم  هک  یمکح  رگا  - 1

. دوش هماقا  نآ  بوجو  رب  لیلد  هک  ینامز  ات  مینکیم  نآ  بوجو  مدع  هب 
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؟ تسیچ قوف  بلطم  رب  ینارحب  بانج  لیلد  * 
: هک تسا  نیا 

. تسین نکمم  لاثتما  دصق  تسا و  قاطی  امب ال  فیلکت  نایبالب  فیلکت  - 1
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  قاطی  ام ال  فیلکت  - 2
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: نتم

: طایتحالا ناحجرب  عطقلا  دعب  لاق  طایتحالا ، بوجو  ۀلأسم  یف  هّرس  سّدق  هّنکل 
: اّبحتسم نوکی  ام  هنم  و  ابجاو ، نوکی  ام  هنم  ّنإ 

یفن یلع  ءانب  ۀّیلکلاب  لیلدلا  مدعل  وأ  اهتلالد ، حوضو  مدع  اههباشتل و  وأ  ۀـّلدألا ، ضراعتل  اّمإ  مکحلا ، یف  فّلکملا  دّدرت  اذإ  امک  لّوألاف :
. کلذ وحن  وأ  مکحلا ، ۀمولعملا  تاّیلکلا  ضعب  تحت  هجاردنا  یف  اکوکشم  درفلا  کلذ  نوکل  وأ  ۀّیلصألا ، ةءاربلا 

امک ةزّوجملا ، بابـسألا  ضعب  یلإ  ادنتـسم  الامتحا  یعرـشلا  لیلدـلا  هیلع  ماق  امل  ضیقنلا  دوجو  لامتحاب  ّکشلا  لصح  اذإ  امک  یناثلا : و 
هب ملعی  مل  نإ  عراشلا و  همرح  اّمم  هنأ  بابسألا  کلت  ضعب  ببسب  ابیرق  لمتحی  نکل  هتّیلح  ءیش و  ۀحابإ  یعرشلا  لیلدلا  یضتقم  ناک  اذإ 

. فّلکملا
حوجرملا لیلدلا  اضیأ  هنم  و  اعرـش ، کلذ  تبثی  مل  ّهنأ  ّالإ  مّرحملا  عاضرلا  کعم  تعـضترا  اّهنأ  کغلب  ةأرما  حاکن  و  رئاجلا ، زئاوج  هنم  و 

و ال عقاولا ، رابتعاب  ضیقنلا  لمتحا  نإ  ّۀلدألا و  نم  هل  رهظ  ام  یلع  لمعی  ّهنإف  ۀـبیّرلا ، کشلا و  بجوی  ام  لصحی  مل  اذإ  اما  هیقفلا . رظن  یف 
. نیملسملا قوس  نم  ءارشلا  دنع  لاؤسلا  نع  یهنلاب  رابخألا  ۀضافتسال  احوجرم ، ناک  اّمبر  لب  انه ، طایتحالا  هل  بحتسی 

مدع و  نیلیلدلا ، ضراعت  و  بابحتـسالا ، بوجولا و  نیب  هدّدرت  لیلدلا و  هابتـشا  ینعأ  طایتحالا ، بوجول  ۀـثالثلا  ماسقألل  ۀـلثمألا  رکذ  ّمث 
مکحلا نإف  ۀّیلـصألا ، ةءاربلا  یلع  دمتعی  مل  نم  دنع  يولبلا  اهب  ّمعی  یّتلا ال  ماکحألا  نم  ّصن  هیف  دری  مل  ام  مسقلا : اذـه  نم  و  لاق : صنلا ،

. یهتنا فلس ، امک  رکذ ، ام  هیف 
: همجرت

طایتحا بوجو  رد  يارب  ثّدحم  لوق  هیبوجو و  ههبش 

هراشا

زا یخرب  رد  تسا : هدومرف  طاـیتحا  یبوخ  ناـحجر و  هب  عطق  زا  سپ  طاـیتحا  بوـجو  هلأـسم  رد  هّللا  همحر  ینارحب  ثّدـحم  باـنج  یلو 
. بحتسم دراوم  یخرب  رد  تسا و  بجاو  طایتحا  دراوم 

(. دنادیمن ار  نآ  و   ) تسا دّدرم  مکح  رد  فلکم  هک  یماگنه  لثم  تسا ) بجاو  طایتحا  هک  ییاجنآ  : ) لّوالا
؛ ّهلدا ضراعت  رطاخ  هب  ای  - 1

؛) نآ لامجا  ینعی   ) حوضو مدع  ّهلدا و  هباشت  رطاخ  هب  ای  - 2
؛) تاهبش هنوگنیا  رد   ) هیلصا تئارب  نایرج )  ) یفن رب  انب  یّلک  روطهب  تسا  لیلد  مدع  رطاخ  هب  ای  و  - 3

نیا یلک  مکح  الثم   ) تسا تایلک  تامومع و  زا  یخرب  تحت  رد  قادصم  درف و  کی  ندوب  رطاخ  هب  ای  و  - 4
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ای  ) و تسا ) هّیمیرحت  تاهبـش  هب  طوبرم  نیا  هک  هن  ای  تسه  اـنغ  قادـصم  برطم  توص  هک  میتسه  دّدرم  اـم  لاـح  مارح ، ینغلا  هک  تسا 
. هن ای  تسه  رمخ  نیا  قادصم  تیصاخیب  رمخ  هک  میدّدرم  ام  مارح ، رمخلا  هب  هک  تسا  نیا  یّلک  مکح 
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میهدب بوجو  لامتحا  مه  ینعی   ) ضیقن دوجو  لامتحا  هب  دوش  لصاح  کش  هک  ییاجنآ  لثم  تسا ) بحتسم  طایتحا  هک  ییاجنآ   ) یناثلا
بابسا زا  یخرب  هب  تسا  دنتـسم  هک  لامتحا  هدش و  هماقا  نآرب  یعرـش  لیلد  هک  يزیچ  نآ  يارب  تمرح ) لامتحا  مه  رما ، کی  هب  تبـسن 

رطاخ هب  نکل  و  تسا ) لالح  نتت  هتفگ  یعرش  لیلد  الثم   ) تسا نآ  ّتیلح  ءیش و  هحابا  رب  یعرش  لیلد  ياضتقم  هک  روطنامه  هیئالقع ،
هدرک شمارح  عراـش  هک  تسا  يروما  نآ  زا  نیا  هک  دوشیم  هداد  کـیدزن  لاـمتحا  ربـتعم ) ریغ  ربـخ  نوچمه   ) هزّوجم بابـسا  زا  یخرب 

. تسا
ربـخ وت  هب  هک  ینز  حاـکن  و  تسا ) لواـپچ  قـیرط  زا  شلاـم  رهاـظلا  یلع  هک   ) رگمتـس ناطلـس )  ) زئاوـج هیئـالقع ) بابـسا   ) ياهلمج زا  و 

. تسا هدشن  تباث  اعرش  نکل  هدروخ  ریش  وت  اب  هک  دسریم 
. تسا بلاج  ریغ  حوجرم و  هیقف  رظن  زا  هک  تسا ) ياهدراو   ) لیلد تسا ) بحتسم  طایتحا  هک  یئاهاج  رد  هیئالقع  بابسا   ) هلمج زا  و 
ضیقن لامتحا  هچنانچ  ددرگیم و  لمع  دوشیم  نشور  ّهلدا  زا  هچنآ  هب  دـشن ، لصاح  تسا  هبیر  کـش و  بجوم  هک  یلاـمتحا  رگا  نکل 

هدننکیفن هک  تسا  هضیفتسم  رابخا  لیلد  هب  نیا )  ) دشاب و مه  حوجرم  دیاش  هکلب  تسین ، بحتسم  نآ  رد  طایتحا  دوش ، هداد  عقاو  رد  مه 
. نیملسم رازاب  رد  دیرخ  ماگنه  تسا  لاؤس 

: ینعی هدومن  رکذ  ياهلاثم  طایتحا  بوجو  هثالث  ماسقا  يارب  سپس  و 
رما نیا  هک  مینادیمن  ام  نکل  یلمع  کی  هب  هدـش  رما  ینعی   ) بابحتـسا بوجو و  نایم  تسا  دّدرم  رما  هک  ّصن  لامجا  ای  لیلد  هابتـشا  - 1

(. تسا هدمآ  حرش  رد  نآ  هلثما   ) هک بابحتسا  يارب  ای  تسا  بوجو  يارب 
نیصن ضراعت  - 2

ّصن نادقف  ای  مدع و  - 3
. تسا هدش  هتخادرپ  بلطم  نیا  هب  حرش  رد  هک  هدرواین  لاثم  مجنپ  مراهچ و  دروم  يارب  - 4

هچ  ) هدشن دراو  نآ  رد  ماکحا  زا  یّـصن  هک  تسا  يدروم  تسا ) بجاو  طایتحا  هک   ) مسق نیا  رد  هک ) يدراوم   ) هلمج زا  و  دومرف : سپس 
ياراد ار  هیلـصا  تئارب  هک  ناـنآ  و   ) دنتـسین يولبلا  ماـع  ۀیلـصالا  ةءاربلا  یلع  دـمتعی  مل  نم  دـنع  هک  یماـکحا  ینعی  بوجو ) هچ  تمرح 

(. دننادیمن بجاو  ار  طایتحا  دننادیم ، شزرا 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ كوکش  رد  ام  ثحب  دروم  بلاطم  سوئر  هصالخ و  * 
: فیلکت رد  کش  ات  زا 12  تسا  هب  فّلکم  رد  کش  نآ  ات  فیلکت و 12  رد  کش  نآ  ات  هک 12  تسا  کش   24

. تسا هیعوضوم  ههبش  ای  ّصن و  لامجا  ای  نیصن  ضراعت  ای  ّصن  نادقف  ای  نآ  أشنم  هک  تسا  هیمیرحت  ههبش  ات   4 - 1
. تسا هیبوجو  ههبش  ات   4 - 2

. تسا نیروذحملا  نیب  نارود  ات  و 4  - 3
اهیرابخا یتئارب و  هلئسم  راهچ  ره  رد  نییلوصا  تارضح  هک  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  نآ  هلئـسم  راهچ  هّیمیرحت و  ههبـش  ینعی  لّوا  تمـسق 

. دندوب یتئارب  هّیعوضوم ) تاهبش  ینعی   ) مراهچ هلئسم  رد  یطایتحا و  هّیمکح ) تاهبش  ینعی   ) موس مود و  لّوا ، هلئسم  رد 
. دوشیم یسررب  نآ  هب  طوبرم  هلئسم  راهچ  هیبوجو و  ههبش  ینعی  مّود  تمسق  بلطم  نیا  رد  کنیا  و 

؟ تسیچ هیبوجو  ههبش  لّوا  هلئسم  رد  بلطم  هصالخ  * 
زا خساپ  لصاح  هک  مینک  هچ  میداد  بوجو  لامتحا  هفیعـض  رابخا  دورو  ّصن و  نادقف  رطاخ  هب  يدروم  کی  رد  ام  رگا  هک  تسا  نیا  - 1
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. تسا تئارب  لصا  نایرج  یلوصا  يرابخا و  بناج 
زا یترابع  لقن  هب  هرابود  نکل  دنتـسه  یتئارب  هیبوجو  تاهبـش  رد  هکنیا  رب  ینبم  دنکیم  يرابخا  زا  یترابع  لقن  هب  مادقا  خیـش  سپـس  - 2

ار طایتحا  هّیمیرحت  ههبش  رد  هک  روطنامه  دناطایتحا ، بوجو  هب  لئاق  مه  هیبوجو  تاهبش  رد  یتح  اهنآ  دنکیم  تباث  هک  دزادرپیم  اهنآ 
. دوشیم رکذ  ياهلثما  اجنیا  رد  دنتسنادیم و  بجاو 

: هک انعم  نیدب  دزادرپیم  بابحتسا  دراوم  رکذ  هب  سپس  - 3
هربتعم هراما  لیلد و  ندوب  اب  هک  بوجو  مدـع  رب  میراد  هربتعم  لیلد  هراما و  ای  تمرح و  مدـع  رب  میراد  هربتعم  لیلد  هراما و  یهاـگ  فلا )

. دسریمن لصا  يارجا  هب  تبون  رگید 
هچنآ فالخرب  لثملا  یف  دـنکیم  ضراعت  نآ  اب  هتفرگ و  رارق  هربتعم  ریغ  هراما  لیلد و  کـی  هربتعم  هراـما  لـیلد و  ربارب  رد  یهاـگ  و  ب )

. مارح ای  تسا  لالح  ءیش  نالف  دیوگیم : دناهتفگ  هربتعم  ّهلدا 
هدوبن درومیب  دوشب  طایتحا  هچنانچ  ربتعم  ریغ  لیلد  دوجو  رطاخ  هب  نکل  دراد ، دوجو  ربتعم  لیلد  هک  ارچ  تسین  بجاو  طایتحا  اـجنیا  رد 

. تسا بحتسم  و 
هراما هک  ياهّیعوضوم  تاهبـش  رد  نکل  تسانعمیب و  طایتحا  بوجو  دراد  دوجو  نآ  ّتیلح  رب  هراـما  هک  ياهّیعوضوم  تاهبـش  رد  و  - 4

. عامجالاب بجاو  هن  تسا و  بحتسم  هدوبن و  دب  درادن  دوجو 
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مه هیبوجو  تاهبش  زا  یخرب  رد  دندوب ، طایتحا  بوجو  هب  لئاق  هّیمیرحت  ههبـش  رد  هک  روطنامه  يرابخا  تارـضح  هکنیا : بلطم  لصاح 
. تسا طایتحا  بوجو  مدع  رب  قافتا  نییرابخا  نییلوصا و  نایم  روهشم  نکل  دناهدوب  طایتحا  بوجو  هب  لئاق 

؟ تسیچ طایتحالا )...  بوجو  ۀلأسم  یف  هّللا  همحر  هّنکل  و   ) زا خیش  دارم  * 
هک دوشیم  هدافتسا  اهنآ  ناگرزب  یخرب  تارابع  زا  نکل  تسا  تئارب  لصا  هّیبوجو ، ههبـش  رد  اهیرابخا  رظن  روهـشم  هچرگا  هک  تسا  نیا 

. دیامنیم لقن  ار  اهنآ  زا  ترابع  ود  دهاش  ناونعهب  دناطایتحا و  هب  لئاق  مه  هّیبوجو  ههبش  رد  یتح  تارضح  نیا 
؟ تسیچ ابحتسم ) نوکی  ام  هنم  ابجاو و  نوکی  ام  هنم  ّنا   ) زا دارم  * 

؛ بجاو طاـیتحا  تسا : مسق  ود  رب  طاـیتحا  هدومرف : ههبـش  دراوم  ماـمت  رد  طاـیتحا  نسح  هب  فارتعا  زا  سپ  ینارحب  باـنج  هک  تسا  نیا 
. بحتسم طایتحا 

؟ تسیچ خلا ) لّوالاف ...   ) رد بلطم  لصاح  * 
: تسا بجاو  اهنآ  رد  طایتحا  ینارحب  ثدحم  رظن  هب  هک  تسا  دراوم  نییبت 

: اهنآ رد  ههبش  أشنم  هک  هّیمیرحت  هچ  دشاب و  هّیبوجو  هچ  هیمکح  تاهبش  دراوم  مامت  - 1
 ... نتت و برش  ای  لالهلا و  تیؤر  دنع  ءاعد  لثم  دشاب  ّصن  نادقف  فلا )

. تهارک تمرح و  نایم  دّدرم  یهن  بابحتسا و  بوجو و  نایم  دّدرم  رما  لثم  دشاب  ّصن  لامجا  ب )
. تهارک رب  يرگید  تمرح و  رب  دنک  تلالد  نیلیلدلا  دحا  هکنیا  لثم  دشاب  نیصن  ضراعت  ج )

کـش هک  تیـصاخیب  رمخ  لثم  هن و  ای  تسا  مارح  ءانغ  رد  لخاد  زین  یثارم  رد  ءانغ  ایآ  مینادیمن  هکنیا  لثم  دّدرم  تاهبـش  دراوم  و  - 2
. هن ای  دوشیم  مارح  رمخلا و  قادصم  هک  مینادیمن  میراد و 

اقلطم طایتحا  هتبلا  ماکحا ، رد  هچ  تاعوضوم و  رد  هچ  اقلطم  تسا  بجاو  اهنآ  رد  طایتحا  هک  یلاـمجا  ملع  داوم  لـثم  کـلذ  وحن  و  - 3
. میوش هیلصا  ةءاربلا  تلاصا  یفان  رکنم و  هکنیا  رب  انب  تسا  بجاو  هیمکح  تاهبش  دراوم  رد 

؟ تسیچ کشلا )...  لصح  اذا  امک  یناثلا  و   ) ترابع رد  بلطم  لصاح  * 
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: تسا بحتسم  اهنآ  رد  طایتحا  ناشیا  رظن  هب  هک  تسا  يدراوم  نییبت 
فرط کی  زا  دـهدیم و  فرط  هب  ملاظ  ناطلـس  هک  ياهزئاج  لـثم  هّیمیرحت  هچ  دنـشاب و  هّیبوجو  هچ  هیعوضوم ، تاهبـش  دراوم  ماـمت  - 1

هک یناـمز  اـت  اـجنیا  رد  تسا . ّتیکلم  هراـما  اـجنیا  رد  دـی )  ) رگید فرط  زا  دـشاب و  مارح  لاـم  زا  اـی  یبصغ و  هک  دوشیم  هداد  لاـمتحا 
. تسا بحتسم  بوخ و  طایتحا  دنچره  دنک  هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  دراد و  باکترا  قح  صخش  دوشن  تباث  اعرش  یلام  نینچ  تمرح 
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یعاـضر رهاوـخ  وا  هک  دـهدیم  ربـخ  امـش  هب  يربـتعم  ریغ  درف  نکل  دـیراد  ار  وا  اـب  جاودزا  دـصق  اـی  هدرک و  جاودزا  وا  اـب  هـک  ینز  - 2

. دشاب امش  یعاضر  رهاوخ  دیاش  هک  دیهدیم  لامتحا  اذل  تسامش و 
هب مکح  هدرک و  يراج  حاکن  يارب  عنام  قّقحت  مدـع  ینعی  مدـع  لصا  دـیناوتیم  دوشن ، هماقا  بلطم  نیا  رب  هنّیب  ربتعم و  لیلد  ات  اـجنیا  رد 

. دینک حاکن  نیا  ّتیلح 
لـصا زا  رظن  عطق  اـب  هک  ياهّیمیرحت  تاهبـش  مهنآ  هّیبوجو  هن  تسا و  هّیمیرحت  هیعوضوم  ههبـش  هب  طوـبرم  روـبزم  ياـهلاثم  هکنیا  هتکن 

. دوش طایتحا  هک  تسا  بحتسم  تسین و  دب  دیوگیم  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  نآ  ّتیلح  رب  هراما  تئارب ،
؟ تسیچ هیقفلا )...  دنع  حوجرملا  لیلدلا  اضیا  هنم  و   ) زا دارم  سپ  * 

ارچ بجاو ، هن  تسا و  بحتسم  طایتحا  مه  زاب  نآ  تمرح  رب  یفیعـض  ربخ  دنک و  تلالد  یبلطم  هحابا  رب  يربتعم  لیلد  رگا  هک  تسا  نیا 
. دراد دوجو  هحابا  رب  ربتعم  لیلد  هک 

؟ تسیچ هّلک )...  اذه   ) زا دارم  سپ  * 
. ّتیمرحم ّتیبصغ و  ههبش  لثم  دروایب  تمرح  لامتحا  يربخ  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  دراوم  نیا  مامت  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ خلا ) ۀبیّرلا ...  کشلا و  بجوی  ام  لصحی  مل  اذا  اما   ) زا دارم  * 
رگا دوشیم و  لمع  تاراما  ّهلدا و  رهاوظ  نامه  هب  دوش ، فّلکم  دـیدرت  کـش و  بجوم  هک  دـشابن  یئـالقع  یلاـمتحا  رگا  هک  تسا  نیا 

حوجرم و دیاش  تسین  بحتـسم  طایتحا  اجنیا  رد  اهنت  هن  دومن و  دامتعا  نادب  دـیابن  دـشاب ، فیعـض  یلو  دـشاب  تمرح  رب  یلامتحا  نینچ 
. دشاب مه  دنسپان 

؟ تسیچ ریخا  بلطم  رب  ینارحب  بانج  لیلد  * 
. تلأس مل  ای  لئست و  لک و ال  دومرفیم : هک  هدرک  لاؤس  زا  یهن  هک  تسا  یتایاور 

؟ تسیچ خلا ) ّصن ...  هیف  دری  مل  ام  مسقلا  اذه  نم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
يدراوم رد  نکل  تسا  طایتحا  بوجو  دراوم  نیمه  زا  دشابن  يولبلا  ماع  هلئـسم  دشاب و  هدـشن  دراو  یّـصن  يدراوم  رد  رگا  هک  تسا  نیا 

هب تبون  هنرگو  مینادـن  يراج  ار  هیلـصا  تئارب  اـم  هکنیا  رب  اـنب  هتبلا  تسین  بجاو  جاـیتحا  تسا  يولبلا  ماـع  دروم  هدـشن و  دراو  ّصن  هک 
. دسریمن طایتحا 
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: نتم

: لاق ّهنأ  ۀّیندملا ، دئاوفلا  یف  هنع  یکح  ثیح  يدابارتسألا ، ثّدحملا  انه : طایتحالا  بوجو  هنم  رهظی  نّمم  و 
اهیف اهیلإ  جاتحم  ۀـعقاو  ّلک  ّنأب  رابخألا  رتاوت  دـعب  اّمأ  و  نیدـلا ، لامکإ  لبق  زوجی  اّمنإ  یه  یه  ثیح  نم  ۀّیلـصألا  ةءاربلاـب  کّـسمتلا  نإ 

؟ زوجی فیک  و  اعطق ، زوجی  الف  یلاعت ، هّللا  لبق  نم  ّیعطق  باطخ 
: نیّللعم اهمکح ، ملعی  مل  ام  یف  فّقوتلا  بوجو  مالّسلا  مهیلع  مهنع  رتاوت  دق  و 

مه کئلوأف  یلاعت  هّللا  لزنأ  اـم  ریغب  مکح  نم  ّنأـب  و  یلاـعت ، هّللا  نم  دراو  یعطق  مکح  نع  ۀـعقاو  ولخت  ـال  ۀعیرـشلا  تلمک  نأ  دـعب  ّهنأـب 
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. نورفاکلا
لهأ ۀلالد  ماّلعلا و  کلملا  قیفوتب  هحّـضون  ماقملا و  قّقحن  نأ  انب  ّيرحف  ءاملعلا ، لوحف  نم  ماوقأ  مادقأ  هیف  ّتلز  اّمم  ماقملا  اذه  لوقأ : ّمث 

نم دنع  کلذـک  و  نییتاذـلا ، حـبقلا  نسحلل و  نیرکنملا  ةرعاشألا  دـنع  ّمتی  اّمنإ  ۀّیلـصألا  ةءاربلاب  کّسمتلا  لوقنف : مالّـسلا ، مهیلع  رکذـلا 
. يدنع ّقحلا  وه  و  مالّسلا ، مهیلع  مهمالک  نم  دافتسملا  وه  امک  نییتاذلا ، بوجولا  ۀمرحلاب و  لوقی  امهب و ال  لوقی 

هّللا نم  دراو  مکح  نع  ۀـعقاولا  ّولخ  ۀـّماعلا  نم  زّوج  نم  بهذـم  یلع  ّالإ  هدـعب ، نیدـلا ال  لامکإ  لبق  ّمتی  اّمنإ  نیبهذـملا  نیذـه  یلع  ّمث 
. یلاعت

اّمم ال مالکلا  اذـه  لوقن : ّانأل  ۀّیلـصألا . ةءاربلل  اقفاوم  یلاعت  هّللا  نم  درو  يذـلا  باـطخلا  نوکی  نأ  وه  و  رخآ ، لـصأ  اـنه  یقب  لاـقی : ـال 
. ۀفلتخم حلاصملا  مکحلا و  تایضتقم  و  حلاصملا ، مکحلل و  عبات  یلاعت  هباطخ  ّنأل  بیبل ، هب  یضری 

نم و  ّولعلا ، لفـسلا و  ۀهج  یلإ  اهعئابط  ۀبـسن  يواست  ماسجألا  یف  لصألا  لاقی : نأ  ریظن  هحبق ، یف  باتری  اّمم ال  مالکلا  اذـه  لاق : نأ  یلإ 
. لاقملا اذه  نالطب  مولعملا 

: همجرت

هّیبوجو ههبش  رد  طایتحا  بوجو  يدابآرتسا و  ثّدحم 

هراشا

تسا يدابآرتسا  ثّدحم  دوشیم  رهاظ  ّصن ) نادقف  هّیبوجو  ههبش   ) هیف نحن  ام  رد  طایتحا  بوجو  وا  تارابع )  ) زا هک  یناسک  هلمج  زا  و 
زیاج نید  لامکا  زا  لبق  هّیلـصا  تئارب  زا  ندومن  هدافتـسا  دیامرفیم : هک  هّیندملا  دئاوف  رد  یبلطم  ناشیا  زا  هدش  تیاکح  هک  تهج  نآ  زا 

زا یعطق  باطخ  اهنآ  دروم  رد  دـنیوا  هب  دـنمزاین  هماـیقلا  موی  یلا  هک  یعیاـقو  ماـمت  هکنیا  هب  هرتاوتم  راـبخا  ندیـسر )  ) زا سپ  نکل  تسا 
يادخ بناج 
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. تسین زیاج  هّیلصا ) تئارب  زا  هدافتسا   ) اعطق نید ) لامکا  زا  دعب   ) سپ تسا ، هدش  دراو  یلاعت 

مهیلع همئا  زا  ارتاوتم  تسین ، مولعم  شمکح  هک  يزیچ  دروم  رد  فّقوت  بوجو  هکیلاحرد  درک ) يراـج  هیلـصا  تئارب  دوشیم   ) هنوگچ
یلاعت يادخ  بناج  زا  هدیسر  یعطق  مکح  زا  ياهعقاو  چیه  تعیرـش  ندش  لماک  زا  دعب  هکنیا  هب  دناهدروآ  ّتلع  تسا و  هدیـسر  مالّـسلا 

. تسا یفاک  هدرک ، مکح  یلاعت  يادخ  هچنآ  ریغ  هب  دنک  مکح  هک  یسک  تسین و  یلاخ 
( يدابآرتسا : ) میوگیم سپس 

ءاملع لوحف  زا  یماوقا  ياهمدق  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  مینک ) يراج  تئارب  ای  مینک  طایتحا  کش  ماگنه  رد  ام  هک  هلئـسم  و   ) ماقم نیا 
. تسا هدیزغل  نآ  رد 

. میهد حیضوت  مالّسلا  مهیلع  همئا  یئامنهار  مالع و  کلم  قیفوت  اب  ار  نآ  مینک و  قیقحت  ماقم  نیا  رد  ام  هک  دراد  ياج  سپ 
: دراد ناکما  هیلصا  تئارب  زا  هدافتسا  میوگیم : سپ 

. دنالاعفا یتاذ  حبق  نسح و  رکنم  هک  ةرعاشألا  دنع  - 1
مکح نایم  همزالم  ینعی   ) هیتاذ تمرح  بوجو و  هب  لئاق  نکل  دـنا و  لاـعفا )  ) یتاذ حـبق  نسح و  هب  لـئاق  هچرگا )  ) هک یناـسک  دزن  و  - 2

. تسا نیمه  نم  رظن  زا  قح  دوشیم و  هدافتسا  همزالم  مدع  نیمه  مه  مالّسلا  مهیلع  همئا  مالک  زا  هکنانچ  دنتسین ، عرش ) لقع و 
: دیامرفیم سپس 

یناسک بهذم  رب  انب  رگم  نآ ، زا  دعب  هن  دوب و  نکمم  نید  لامکا  زا  لبق  هیلصا  تئارب  زا  هدافتسا  يرابخا ) هرعاشا و   ) بهذم ود  نیاربانب 
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. دننادیم زیاج  ادخ  مکح  زا  ار  عیاقو  ندوب  یلاخ  هک  هّماع  زا 
رد عراش ) بناج  زا   ) هدراو مکح  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  هدـنامیقاب و  اجنیا  رد  يرگید  لـصا  يداـبآرتسا ) ياـقآ  هک   ) دوشن ضارتعا 

: تفگ میهاوخ  ام  هک  اریز  تسا . هیلصا  تئارب  نایرج  اب  قفاوم  عقاو 
تسا و مکح  حـلاصم و  عبات  یلاعت  يادـخ  مکح  اریز  تسین ، یـضار  نآ  هب  یلماـع  چـیه  هک  تسا  ینانخـس  هلمج  زا  امـش )  ) نخـس نیا 

: دیوگیم هک  اجنآ  ات  لبق ) اب  فلاخم  تقو  کی  تسا و  لبق  اب  قباطم  تقو  کی  ینعی   ) تسا فلتخم  مکح  حلاصم و  تایضتقم 
: دیوگب یسک  هک  تسا  نیا  لثم  تسین و  نآ  حبق  رد  يدیدرت  هک  تسا  ییاهفرح  هلمج  زا  ریخا )  ) مالک نیا 

. تسا مولعم  مولع  بناج  زا  بلطم  نیا  نالطب  هک  تسا  شتعیبط  رظن  زا  نتفر  نیئاپ  الاب و  ندوب  يواسم  یمسج ، ره  رد  یّلک  هدعاق 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ عرش  مکح  اب  لقع  مکح  همزالم  یلقع و  حبق  نسح و  نوماریپ  هرعاشا  يانبم  * 
یحبق اتاذ  هکنیا  ای  درادن و  ینـسح  عراش  نایب  زا  رظنعطق  اب  اتاذ و  یلعف  چیه  ینعی  درادن  یتاذ  حـبق  نسح و  لاعفا  ءایـشا و  هک  تسا  نیا 

: رگید ترابع  هب  تسا  حیبق  دومن  حیبقت  هک  ار  هچره  تسا و  نسح  درک  نیسحت  عراش  هک  ار  يزیچ  ره  هکلب  درادن 
: لثملا یف  حیبق  وهف  هنع  یهن  عراشلا و  هّحبق  امّلک  نسح و  وهف  هب  رمأ  عراشلا و  هنّسح  امّلک 

. تسا حبق  دنسپان و  هدرمش ، دنسپان  ار  نآ  عراش  نوچ  نکل  تسین  حیبق  اتاذ  ملظ 
. تسا نسح  هدومن  نیسحت  ار  نآ  عراش  هک  اجنآ  زا  نکل  تسین  نسح  اتاذ  لدع 

. تسا عراش  دی  رد  روما  لاعفا و  حبق  نسح و  مامز  سپ 
؟ تسیچ عرش  مکح  اب  لقع  مکح  همزالم  یلقع و  حبق  نسح و  نوماریپ  هعیش  نییرابخا  يانبم  * 

اجنیا رگید  ترابع  هب  درادن . دوجو  عرش  مکح  لقع و  مکح  نایم  ياهمزالم  نکل  دنراد و  یتاذ  حبق  نسح و  لاعفا  ءایشا و  هک  تسا  نیا 
: دنیوگیم

زین ار  نآ  ماجنا  دشاب و  هتـشادن  یئانتعا  حبق  نیا  هب  عراش  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  نکل  دـشاب و  هتـشاد  تحابق  اتاذ  يزیچ  تسا  نکمم 
. دشاب هتسناد  بجاو 

؟ ارچ دشاب  هدرک  مارح  ار  نآ  عراش  نکل  دشاب و  هدیدنسپ  نسح و  اتاذ  يزیچ  هکنیا  ای  و 
لقع رگا  هک  تسین  هنوگنیا  دنیوگیم : رگید  ترابع  هب  تسوا  تیشم  عبات  هکلب  تسین ، هّیتاذ  دسافم  حلاصم و  عبات  ادخ  ماکحا  هک  اریز 

. دنک رما  نادب  هدرک ، بجاو  ار  نآ  مه  عراش  هک  دشاب  نیا  مزلتسم  تسناد  نسح  ار  یلعف  ام 
؟ تسیچ عرش  مکح  لقع و  مکح  همزالم  یتاذ و  حبق  نسح و  نوماریپ  هلزتعم  هعیش و  يانبم  * 

. تسا رارقرب  همزالم  لقع  مکح  عرش و  مکح  نایم  دناحبق و  نسح و  ياراد  اتاذ  لاعفا  ءایشا و  هک  تسا  نیا 
؟ هن ای  تسا  تجح  ءامدق  رظن  زا  تمرح  بوجو و  زا  تئارب  لصا  هیلصا و  تئارب  * 

ندمآ زا  لبق  اذل  دنتسنادیم و  تّجح  ار  نآ  عقاوهب  ّنظ  طانم  هب  لقع و  مکح  هب  دنتسنادیم و  هّینظ  تاراما  زا  ار  تئارب  لصا  هک  اجنآ  زا 
. هحابالا ءایشالا  یف  لصالا  يدازآ و  رما  نالف  رد  هکنیا  هب  دومنیم  مکح  لقع  تعیرش 

كرت لعف و  تسا و  حابم  نانچمه  دوب  حابم  تعیرـش  ندـمآ  زا  لبق  هک  لمع  نالف  ایآ  هک  مینک  کش  رگا  تعیرـش  ندـمآ  زا  سپ  لاح 
؟ بجاو ای  هدش  میرحت  ای  تسا و  يواسم  نآ 
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. يدازآ هللاءاشنا  مه  نونکا  يدوب  دازآ  تعیرش  ندمآ  زا  لبق  دیوگیم  لقع  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد 
؟ هن ای  تسا  تّجح  زین  نیرخأتم  رظن  زا  تئارب  لصا  ایآ  * 

: هکنیا هب  دنکیم  مکح  لقع  تسا و  تجح  ادبعت 
هدب و ماجنا  ار  مکحلا  كوکـشم  لعف  نآ  نک و  يراج  تئارب  لصا  اذل  تسا و  حیبق  نایبالب  باقع  هک  ارچ  يدازآ  سأیلا  صحفلا و  دعب 

. شاب هتشادن  هقباس  تلاح  هب  يراک 
؟ نیرخأتم ای  امدق و  يانبم  رب  يدابآرتسا  ثدحم  نانخس  * 

. دشابیم ءامدق  يانبم  رب 
؟ تسیچ اجنیا  رد  يدابآرتسا  نانخس  لصاح  * 

. تسانعمیب ياهدافتسا  نینچ  تعیرش  لامکا  زا  سپ  نکل  دوب  رّوصتم  نید  لامکا  زا  لبق  هیلصا  تئارب  زا  هدافتسا  هک  تسا  نیا 
؟ دننک هدافتسا  هیلصا  تئارب  زا  دنناوتیم  قوف  ياههاگدید  زا  کیمادک  يدابآرتسا  رظن  هب  روبزم  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

نکل دـننک و  تمرح  ای  بوجو  یفن  دـننک و  هدافتـسا  هیلـصا  تئارب  زا  تمرح  ای  بوجو  لامتحا  ماقم  رد  دـنناوتیم  نییراـبخا  هرعاـشا و 
. دننک هدافتسا  لصا  نیا  زا  دنناوتیمن  هیماما  هلزتعم و 

؟ تسیچ هیلصا  تئارب  زا  هدافتسا  رب  هرعاشا  لیلد  * 
: میئوگیم میدرک  کش  نتت  برش  تمرح  ّتیلح و  رد  رگا 

. دوب لالح  تعیرش  زا  لبق  نتت  برش  الوا :
. هدیسرن عنم  رب  ینایب  زین  عراش  بناج  زا  ایناث :

. درادن لکشم  نآ  باکترا  تسا و  لالح  مه  نآلا  میئوگیم  ار و  تمرح  مدع  مینکیم  باحصتسا  دنرادن . یحبق  ءایشا  هک  مه  اتاذ  اثلاث :
؟ تسیچ هیلصا  تئارب  زا  هدافتسا  رب  اهیرابخا  لیلد  * 

: دنیوگیم مارح  ای  تسا  لالح  نتت  میسرپب  اهنآ  زا  رگا  لثملا  یف  هک  تسا  نیا 
. تسا تاکوکشم  ام  ثحب  لحم  نوچ  دشاب  نینچ  هک  میهدیم  لامتحا  هکلب  تسا ، حیبق  اتاذ  نتت  مینادیمن  - 1

. دشاب رثؤم  مه  عراشلا  دنع  هک  تسین  مولعم  دشاب  هتشاد  مه  یحبق  هک  انمّلس  - 2
. درادن دوجو  نتت  يارب  یتمرح  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  ّنظ  ام  يارب  سپ :

: رگید ترابع  هب 
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. میهدیم یتاذ  حبق  لامتحا  نتت  برش  رد  - 1
. تسین یعرش  تمرح  مزلتسم  یتاذ  حبق  - 2

. هدیسرن عراش  زا  نتت  تمرح  رد  هک  مه  ینایب  - 3
. دوب لالح  نتت  برش  هک  مه  نید  لامکا  زا  لبق  - 4

. تسا لالح  مه  نونکا  دوب  لالح  البق  هک  روطنامه  میئوگیم  هدش  لصاح  تئارب  هجیتن  رد 
: دیوگیم هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  تیؤر  دنع  ءاعد  هک  دنک  کش  رگا  لثملا  یف  ای  و 

. دشاب یتاذ  نسح  ياراد  ءاعد  هک  دوشیم  هداد  لامتحا 
. دشاب رثؤم  عراشلا  دنع  ینسح  نینچ  هک  اجک  زا  دشاب  هتشاد  یتاذ  نسح  هک  انمّلس 

. ۀّیلصألا ةءاربلا  لصالاف ، بجاوب ، سیل  لالهلا  تیؤر  دنع  ءاعد  هکنیا  هب  ّنظیف 
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؟ دننک هدافتسا  هیلصا  تئارب  زا  کش  ماگنه  رد  ناوتیمن  هلزتعم  هیماما و  يدابآرتسا  رظن  هب  ارچ  * 
. ار یعرش  مکح  یلقع و  حبق  نسح و  نایم  همزالم  مه  دنراد  لوبق  ار  یتاذ  حبق  نسح و  مه  اریز 

: دیوگیم مارح ؟ ای  تسا  لالح  نتت  برش  هک  دننک  ادیپ  کش  رگا  لثملا  یف 
دشاب هتشاد  یتاذ  حبق  نتت  برش  هک  میهدیم  لامتحا 

. دراد دوجو  همزالم  عرش  مکح  اب  لقع ) مکح   ) یتاذ حبق  نایم 
. مارح هجیتن  رد  تسا و  حیبق  مه  اعرش  تسا  حیبق  القع  نتت  برش  هک  روطنامه  سپ :

: دیوگیم هن ؟ ای  تسا  بجاو  عراشلا  دنع  لالهلا  تیؤر  دنع  ءاعد  هک  دنک  کش  رگا  لثملا  یف  ای  و 
: نکل هدیسرن  یبوجو  عراش  بناج  زا  هک  تسا  تسرد 

. دشاب هتشاد  هیتاذ  تحلصم  لالهلا  تیؤر  دنع  ءاعد  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  - 
. تسا هیتاذ  تحلصم  ياراد  مه  اعرش  دراد  هیتاذ  تحلصم  القع  هچنآ  - 

. عراشلا دنع  تسا  هیتاذ  تحلصم  ياراد  لالهلا  ۀیؤر  دنع  اعد  سپ :
تمرح بوجو و  لامتحا  مه  اعرـش  همزالم  نوناق  ساسارب  دورب  یلعف  رد  هدـسفم  اـی  تحلـصم  لاـمتحا  ـالقع  اـجکره  رگید : تراـبع  هب 

. دوشیمن ادیپ  هّیعقاو  فیلکت  یفن  هب  ّنظ  طیارش  نیا  اب  دوشیمن و  ادیپ  هقباس  تئارب  هب  ّنظ  زگره  هجیتن  رد  دوریم .
؟ تسیچ يدابآرتسا  بانج  دارم  بلطم و  هصالخ  * 

نید لامکا  زا  سپ  نکل  دوب ، نید  لامکا  زا  لبق  هب  طوبرم  دـندوب  هّیلـصا  تئارب  هب  کّسمت  رب  رداق  هک  هرعاشا  نییراـبخا و  هک  تسا  نیا 
. دشابیمن دوجولا  مدع  رب  لیلد  نادجولا  مدع  هک  ارچ  دنتسین ، ياهدافتسا  نینچ  رب  رداق 
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بجی هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  تیؤر  دـنع  ءاعد  اـی  مارح و  اـی  تسا  لـالح  نتت  برـش  هک  دـنک  کـش  لـثملا  یف  یـسک  رگا  نیارباـنب 

. طایتحالا
؟ تسیچ وه )...  رخآ و  لصا  انه  یقب  لاقی : ال   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  ثّدحم  بانج  رب  تسا  یلاکشا 
نیا لصا  ینعی  هقفاوملا  ۀـلاصا  مان  هب  میراد  يرگید  لصا  نکل  تسا و  هدـش  نییبت  عیاقو  همه  نید  لاـمکا  زا  سپ  هک  میراد  لوبق  زین  اـم 

تئارب زا  ناوتیم  مه  نید  لامکا  زا  سپ  اذل  تسا و  تئارب  لصا  نامه  اب  قباطم  قفاوم و  هعقاو  نالف  رد  عراش  زا  هدراو  باطخ  هک  تسا 
. دومن هدافتسا  هّیلصا 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  ثّدحم  بانج  خساپ  * 
: ام هک  ارچ  تسین ، یلقاع  چیه  هتسیاش  لاکشا  نخس و  نیا  دیامرفیم :

. تسا دسافم  حلاصم و  رادم  رئاد  یهلا  ماکحا  - 1
ردص ام  ۀقفاوم  لصالا  تفگ : ناوتیمن  اذل  تسا  تمرح  یضتقم  یهاگ  بوجو و  یضتقم  یهاگ  تسین ، ناسکی  اهتمکح  تایضتقم  - 2

. ةءاربلا نم  لقعلا  هب  مکح  امل  عراشلا  نم 
. مارح دشاب ، نآ  رد  زارتحالا  مزال  هدسفم  رگا  دوشیم و  بجاو  دشاب  همزلم  تحلصم  لعف  تمکح  رگا  رگید  ترابع  هب 

164 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: لوقأ ّمث 
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[، 75] ۀثالث یف  رومألا  رصح  یلع  لمتشملا  نیقیرفلا  نیب  رتاوتملا  ثیدحلا 
بجوأ و  ۀیلـصألا ، ةءاربلا  نع  اـنّیب  اـهمکح  نکی  مل  ۀـعقاو  ّلـک  جرخأ  اـمهرئاظن ، و  [ 76 «] کبیری اـم ال  یلإ  کـبیری  اـم  عد  : » ثیدـح و 

. اهیف فّقوتلا 
-: ۀمرحلا لمتحم  یف  نوکی  دق  و  بوجولا ، لمتحم  یف  نوکی  دق  طایتحالا  نأ  دعب  لاق - ّمث 

هّللا ّنأب  انملعل  نیماقملا - یف  اهب  کّسمتلا  زاوج  انلطبأ  اّمل  و  ۀّیلـصألا ، ةءاربلاب  کّسمتلاب  ترج  ۀّـصاخلا  نم  نیرّخأتملا  ۀـّماعلا و  ةداع  نإ 
ام ّلک  ّنأب  انملعل  و  ضراعملا ، نع  لاخ  یلاعت  هّللا  نم  ّیعطق  باطخ  اهیف  درو  اهیلإ  جاتحی  ۀـعقاو  ّلک  ّنأب  انملعل  و  اننید ، انل  لمکأ  یلاـعت 

ملعن مل  امیف  ۀّیلـصألا  ةءاربلاب  کّسمتلا  یف  انل  اوصّخری  مل  و  مالّـسلا ، مهیلع  ةرهاطلا  ةرتعلا  دـنع  نوزخم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  انّیبن  هب  ءاج 
بجی ام  نّیبن  نأ  انیلعف : هروص - ضعب  یف  طایتحالا  اوبجوأ  و  همکح ، ملعی  مل  ام  ّلک  یف  فّقوتلا  اوبجوأ  لب  هنیعب ، هیف  درو  يذـّلا  مکحلا 

[77 .] یلاعت هّللا  ءاش  نإ  یتأی  امیف  هقّقحنس  و  نیماقملا ، یف  لعفی  نأ 
ینب بدنلا  یف  ارهاظ  ناک  ول  و  بابحتسالا ، بوجولا و  نیب  دراولا  رمألا  یلامتحا  يواست  دنع  طایتحالا  بوجو  هلـصاح : ام  كانه  رکذ  و 
عفر : » ثیدح و  هملع ،» هّللا  بجح  ام  : » ثیدحب کلذ  یف  کّسمت  و  ءیـش ، بوجوب  ۀفیعـض  ۀـیاور  تدرو  ول  اذـک  و  كرتلا . زاوج  یلع 

[. 78] ثیلثتلا ثیدحل  هزاوجب ، عطقی  مل  ّيدوجو  لعف  ّلک  امهتحت  نع  جرخ  و  لاق :- ۀعستلا -،»
165 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

طایتحا بوجو  رد  يدابآرتسا  ثدحم  هلاقم  همادا 

: میوگیم سپس 
ای و  کـلذ ) نیب  تاهبـش  نّیب ، مارح  نّیب ، لـالح   ) تسا مسق  هس  رد  روما  رـصح  رب  لمتـشم  هک  هّصاـخ  هّماـع و  ناـیم  رتاوـتم  ثیدـح  نیا 
ره دومن  جراخ  اهنیا  رئاظن  و  دنکیمن ) نارگن  ار  وت  هچنآ  نک  لابند  تسوت و  هدـننکنارگن  هچنآ  نک  اهر  ینعی   ) کیبری ام  عد  ثیدـح 

. ار طایتحا  دومن  بجاو  هّیلصا و  تئارب  هدودحم  زا  تسین  نشور  امش ) يارب   ) شمکح هک  ار  ياهعقاو 
تعاـمج و ّتنـس و  لـها  تداـع  تسا ، هّیمیرحت  ههبـش  رد  یهاـگ  هّیبوـجو و  ههبـش  رد  یهاـگ  طاـیتحا  هـکنیا  زا  دـعب  دـیوگیم : سپس 
هّیبوـجو و ههبـش  رد  ار  هیلـصا  تئارب  هب  کّـسمت  زاوـج  رگا  دـننکیم و  يراـج  هیلـصا  تئارب  کـش ) دورو  اـب   ) هک تسا  نـیا  نیدـهتجم 
هب نامعطق  لـیلد  هب  و  هدومن 2 - لماک  ام  يارب  ار  ام  نید  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  هب  ناـمنانیمطا  ملع و  لـیلد  هب  میدومن 1 - لاطبا  هّیمیرحت 
زا یلاخ  هکیلاحرد  تسا  هدش  دراو  وا  يارب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  یعطق  باطخ  شمکح ) رد   ) تسوا هب  دنمزاین  هک  ياهعقاو  ره  هکنیا 

. تسا ضراعم 
( ناراوگرزب نیا   ) هکیلاحرد تسا ، ظوفحم  راهطا  همئا  دزن  هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  ار  هچنآره  هکنیا  هب  میراد  عطق  و 
رد ار  طایتحا  دـناهدرک و  بجاو  تسین  مولعم  شمکح  هک  ار  يرما  ره  رد  فقوت  هکلب  دـناهدادن  ام  هب  ار  هیلـصا  تئارب  هب  کّسمت  هزاـجا 

. دناهدومن بجاو  ههبش  روص  یخرب 
هک هچنآ  رد  ار  هفیظو  نیا  مینکیم  قّقحم  يدوزب  دوش و  ماجنا  دیاب  ماقم  ود  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  مینک  نشور  هک  تسا  بجاو  ام  رب  سپ 

. دیآیم هللاءاشنا 

خیش طسوت  يدابآرتسا  هدشماجنا  قیقحت  لقن 

هراشا

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1267 

http://www.ghaemiyeh.com


بوـجو و ناـیم  هدراو  رما  هک  تسا  یناـمز  رد  طاـیتحا  بوـجو  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هـک  ار  یبـلطم  قـیقحت ) نآ   ) رد تـسا  هـتفگ  و 
(. ّصن لامجا  نامه  ینعی   ) دشاب نیفرطلا  يواستم  بابحتسا 

. میراذگیم كرت  زاوج  رب  ار  انب  دوش ) جراخ  بوجو  زا  ینعی   ) دوب بابحتسا  رد  رهاظ  روبزم ) رما   ) رگا اما  و 
ّصن نادـقف  کـش  أـشنم  ینعی   ) دوش دراو  يزیچ  بوجو  رب  ياهفیعـض  تیاور  کـی  رگا  كرت ) زاوـج  رب  میراذـگیم  ار  اـنب   ) نینچمه و 

زا دش  جراخ  و  نوملعی )...  ام ال  عفر   ) ثیدح و  هملع ) هّللا  بجح  ام   ) ثیدح هب  طایتحا ) بوجو  مدع   ) نیا رد  میدرک  کّسمت  و  تسا )
. ثیلثت ثیدح  لیلد  هب  هّیمیرحت ) ههبش  ینعی   ) میرادن نآ  زاوج  هب  عطق  هک  يدوجو  لعف  ره  ثیدح  ود  نیا  تحت 

166 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ تمسق  نیا  رد  يدابآرتسا  بانج  هدومرف  هصالخ  لصاح و  * 
رد ار  ام  هفیظو  دنتـسه  ۀهبـشلا  دـنع  فقوت  طاـیتحا و  رب  لاد  هک  یثیداـحا  کـیبری و  اـم  عد  فورعم  ثیدـح  ثیلثت و  يوبن  ثیدـح  - 1

. دناهدومن بجاو  ام  رب  ار  فقوت  هتخاس و  نشور  دنتسه  مکحلا  كوکشم  هک  یعیاقو 
رب هعیش  نییلوصا  زا  نیرخأتم  ّتنس و  لها  نادنمشناد  تداع  نکل  تسا و  هّیبوجو  ههبش  رد  یهاگ  هّیمیرحت و  ههبش  رد  یهاگ  طایتحا  - 2

. دننک کّسمت  هیلصا  تئارب  هب  کشلا  دنع  هک  تسا  نیا 
سّدـقم عراش  بناج  زا  همایقلا  موی  یلا  عیاقو  مامت  اب  هطبار  رد  دـش و  لـماک  ادـخ  نید  هک  ارچ  تسا ، لـطاب  اـم  رظن  هب  کّـسمت  نیا  هک 

. تسا هدش  دراو  ضراعم  الب  یتاباطخ 
: دناهدومرف مه  همئا  ظوفحم و  همئالا  دنع  هدش  لزان  ربمایپ  رب  هچنآ  - 3

تئارب هب  هک  دناهدادن  هزاجا  ام  هب  اجک  چیه  هدرک و  بجاو  ام  رب  ار  طایتحا  اذل  دینادب و  دیسرپب و  هکنیا  ات  هدرک  فقوت  دیتسنادن  اجکره 
: هک تسا  نیا  هّیمیرحت  تاهبش  هّیبوجو و  تاهبش  رد  ام  هفیظو  دیوگیم : سپس  مینک . کّسمت  هیلصا 

. میزیرگن هبتشم  رما  زا  مینک و  طایتحا  هّیمیرحت  هیمکح  تاهبش  رد  - 1
. میئامن طایتحا  دوب  ّصن  لامجا  ههبش  أشنم  رگا  زین  هیبوجو  هّیمکح  تاهبش  رد  - 2

رثا رد  ای  تسا و  يونعم  ای  یظفل  كارتشا  رثا  رد  ای  ددرت ، نیا  بابحتـسا و  بوجو و  نایم  تسا  دّدرم  هک  هدـش  دراو  يرما  رگا  لثملا  یف 
. مینک لعف  ماجنا  هب  مادقا  هدرک و  طایتحا  دیاب  تسا ، نیصن  ضراعت  ای  ّصن و  نادقف 

لعف هب  طایتحا  زیاج و  كرت  دراد  بابحتـسا  رد  روهظ  یلوم  رما  اضرف  مه  يدراوم  رد  تسین و  بجاو  طایتحا  هیعوضوم  تاهبـش  رد  - 4
. تسا بجح  ثیدح  عفر و  ثیدح  لیلد  هب  نیا  دشابیمن و  بجاو 

167 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

قیرط امب ال  فیلکتلا  حبق  وه  یلقع  لیلدب  طونم  ةءاربلا  لصأب  کّسمتلا  نأ  هّرس : سّدق  ققحملا  مالک  لقن  یف  مّدقت  امیف  تفرع  دق  لوقأ :
. کلذ یف  نیّیعرش ، وأ  نیّیلقع  میرحتلا  بوجولا و  وأ  حبقلا  نسحلا و  نوکل  همدع و ال  نیدلا و  لامکإل  لخد  و ال  هب ، ملعلا  یلإ 

و یعقاولا ، مکحلا  یفنل  ۀّیلـصألا  ةءاربلاب  کّسمتلا  نیدهتجملا  بهذم  ّنأ  هّلیخت  هرخآ : یلإ  هلّوأ  نم  ثّدحملا  اذه  هرکذ  ام  یف  ةدـمعلا  و 
مّدقت امک  ۀّینظلا ، ّۀلدألا  نم  ةءاربلا  لصأ  لعج  ۀّیمامإلا  نم  ۀعامج  رهاظ  ّنأ  اقباس  تفرع  دق  معن ، کلذ . یلع  اهب  ّلدتـسی  ادـحأ  دـجأ  مل 

. ةدبزلا ملاعملا و  یبحاص  نم  کلذ  راهظتسا  لوألا  بلطملا  یف 
هّللا یّلص  یبنلا  هب  ءاج  ام  ۀقفاوم  هریغ  وأ  باحـصتسالاب  نونظملا  نأ  يوعد  زاوجل  ّنظلا ، لوصح  یفنی  نیدلا ال  لامکإ  نم  هرکذ  ام  نکل 
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. کلذ یفانی  حلاصملا ال  مکحلل و  یلاعت  هّللا  باطخ  ۀّیعبت  نم  هرکذ  ام  و  ةءاربلل . هلآ  هیلع و 
: فاصنإلا نکل 

. نظلا دیفی  هریغ  ةرامأ  و ال  هلحم - یف  ءیجیس  امک  ماقملا - یف  اصوصخ  نظلا ، دیفی  باحصتسالا ال  نأ 
نسحلل همدع و ال  نیدلا و  لامکإل  لخد  و ال  لوصحلا ، ریدقت  یلع  هرابتعا  عنم  و  نظلا ، لوصح  عنم  وه  اّمنإ  ءالؤه  لثم  یلع  ضارتعالاف 

. عنملا اذه  یف  نیّیلقعلا  حبقلا  و 
: ناک فیک  و 

لّـصف و  هموزل ، یلإ  نورخآ  راص  و  مزال ، ریغ  طایتحالاب  لمعلا  لاق : ثیح  ۀـعامج ، نع  ماـقملا  یف  طاـیتحالاب  لوقلا  جراـعملا  نم  رهظیف 
. یهتنا [، 79] نورخآ

. ۀعامج یلإ  هتبسن  ملاعملا  نع  یکح  و 
ملعی نکل  انایحأ ، هب  کّسمتلا  [ 81] نیدیسلا و  [ 80] خیشلا نم  رهظی  ناک  نإ  و  هنیعب ، هب  لئاقلا  فرعی  مل  نکل  ۀّیفالخ ، ۀلأسملا  نأ  رهاظلاف 

. لئاسملا رثکأ  نم  مهبهذم 
. بکرملا عامجإلا  یلإ  افاضم  ۀمّدقتملا ، ۀعبرألا  ّۀلدألل  ةءاربلا  ۀلاصأ  نایرج  هیف : يوقألا  و 

168 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

ینارحب ثّدحم  لیوط  ضیرع و  راتفگ  هب  خیش  خساپ 

لیلد  ) نآ هک  یلقع  لیلد  کی  هب  تسا  طونم  ةءاربلا  ۀـلاصا  هب  نیدـهتجم )  ) کّسمت هک  يدـیمهف  تشذـگ  قّقحم  مالک  لقن  رد  هچنآ  زا 
( تسا یلعف  فیلکت  یفن  هب  ملع  لیصحت  ناشفده  ینعی   ) تسا نایبالب ) باقع  حبق  نامه  ای  و   ) ملعلا یلا  قیرط  امب ال  فیلکت  حبق  یلقع )

یعرـش یلقع و  میرحت  بوجو و  ای  حبق و  نسح و  هن  دراد و  یتیلخدم  نآ  رد  لامکا  مدع  ای  نید و  لامکا  هن  هک ) تسنیا  هدـعاق   ) نیا و 
هکنیا رب  ینبم  تسا  ناشیا  لایخ  دومرف : رخآ  هب  ات  لّوا  زا  يداـبآرتسا )  ) ثّدـحم نیا  هچنآ  رد  بلطم  هدـمع  دـشابیم و  نآ  رد  لـیخد ) )

زا  ) يدـحا خیـش ) نم   ) هکنآ لاح  یعقاو و  مکح  یفن  رد  تسا ) ّنظ  لیـصحت   ) رطاـخ هب  هیلـصا  تئارب  هب  کّـسمت  رد  نیدـهتجم  شـالت 
. یعقاو مکح  یفن  هب  هیلصا ) تئارب   ) اب دنک  لالدتسا  اتحارص )  ) هک متفاین  ار ) نیدهتجم 

ههبـش ینعی   ) لّوا بلطم  رد  هکنانچ  دناهداد  رارق  هینظ  ّهلدا  زا  ار  تئارب  لصا  هیماما  زا  یهورگ  اتحارـص ) هن  و   ) ارهاظ هک  يدیمهف  البق  هلب 
. تشذگ یئاهب ) خیش   ) هدبز بحاص  ملاعم و  بحاص  زا  هلئسم  نیا  راهظتسا  هّیمیرحت )

هدبز ملاعم و  بحاص  هب  خساپ  رد  یدابآرتسا  بلطم  ییاسران 

هدبز ملاعم و  بحاص  ياعّدا  ناکما  ببـس  هب  دشابیمن ، ّنظ  لیـصحت  یفانم  دومرف : نید  لامکا  تهج )  ) زا يدابآرتسا  ثّدـحم  هچنآ  اّما 
لیلد لیلدـلا  مدـع  ای  تاحابم و  هبلغ  لثم   ) نآ ریغ  ای  باحـصتسا و  هطـساو  هب  هدـشلصاح  ّنظ  هکنیا  رب  ینبم  ناشیا ) نخـس  لـباقم  رد  )

هـشیمه هک  تسین  روبجم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ارچ   ) هقباس تئارب  نآ  اب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  مکح  تقفاوم  مدعلا ،)
بانج هچنآ  و  دـشابن .) هن ، اـی  دـشاب و  یلبق  نوناـق  قباـطم  دـیدج  نوناـق  تسا  نکمم  اـسبهچ  هکلب  درواـیب  یلبق  نوناـق  فلاـخم  ینوناـق 

. درادن هقباس ) تلاح   ) نآ اب  یتافانم  تسا  حلاصم  مکح و  عبات  یلاعت  يادخ  ماکحا  هک  دومن  رکذ  يدابآرتسا 

هدبز ملاعم و  بحاص  هب  خیش  دوخ  خساپ 

هللاءاشنا و دمآ  دهاوخ  باحصتسا  زا  ثحب  ّلحم  رد  هچنانچ  ماقم ، نیا  رد  هژیوهب  دشابیمن  ّنظ  دیفم  باحـصتسا  هک  تسا  نیا  فاصنا 
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نظ هک  تسا  نیا  هدـبز ) ملاعم و  بحاص  بلطم   ) نیا لثم  رب  ضارتعا  سپ  دـشاب ، ّنظ  دـیفم  هک  میرادـن  ياهراما  مه  باحـصتسا  زا  ریغ 
یلقع حـبق  نسح و  يارب  نید و  لاـمکا  مدـع  نید و  لاـمکا  يارب  تسین و  تّجح  یّنظ ) نـینچ  لوـصح ، ضرف  هـب   ) دوـشیمن و لـصاح 

. درادن دوجو  تسین ) تّجح  ّنظ  دش  هتفگ  هک   ) عنم نیا  رد  یتیلخدم 
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ماقم نیا  رد  طایتحا  بوجو  لوصالا و  جراعم  رد  قّقحم  لوق 

مولعم یتعامج ، زا  ّصن ) نادـقف  هّیبوجو  ههبـش  ینعی   ) ماـقم نیا  رد  طاـیتحا  بوجو  هب  لوق  جراـعم  رد  هّللا  همحر  قّقحم  تراـبع  زا  سپ 
: دیوگیم قّقحم )  ) هک اجنآ  دوشیم 

ههبـش رد  طاـیتحا  هکنیا  هب   ) دـناهداد لیـصفت  ار ) نآ   ) مه ياهدـع  دـناهدش و  نآ  بوـجو  رادـفرط )  ) ینارگید تـسین و  بـجاو  طاـیتحا 
ار هیف  نحن  ام  رد  طایتحا  بوجو  ناشیا  هک  هدـش  تیاکح  ملاعم  بحاـص  زا  و  تسین .) بجاو  هّیبوجو  ههبـش  رد  تسا و  بجاو  هّیمیرحت 

. دناهداد تبسن  یتعامج  هب 
بجاو ار  طایتحا  هیبوجو  ههبـش  رد  اتحارـص  هک   ) لوق نیا  هب  لئاق  یلو  تسا  یفـالتخا  هلئـسم  نیا  رهاـظ  بسح  هب  هکنیا : بلطم  لـصاح 

. دوشیم هدید  طایتحا  هب  کّسمت  یهاگهاگ  هرهز  نب  دیس  سواط و  نب  دیس  یضترم و  خیش  زا  هچرگا  تسین  هدش  هتخانش  هنیع  هب  دنادب )
. دوشیم صخشم  ناشبتک ) رد  دوجوم   ) لئاسم رتشیب  زا  ندوب ) یتئارب  رد   ) ناگرزب نیا  هریس  شور و  نکل 

. بکرم عامجا  رب  هوالع  هعبرا  ّهلدا  لیلد  هب  طایتحا ) يارجا  هن  و   ) تسا تئارب  لصا  يارجا  هیبوجو ) ههبش   ) هلئسم نیا  رد  يوقا  و 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هلوقم  نیا  رد  بلطم  لصاح  * 
العف و فیلکت  یفن  هب  دننک  ادیپ  عطق  هک : تسا  نیا  هّیبوجو  ههبش  رد  هّیمیرحت و  ههبش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  زا  نیدهتجم  روظنم  هک  تسا  نیا 
دنتـسه و یلعف  فیلکت  یفن  هب  ملع  لابند  هب  نیدهتجم  ارچ  دوش  هدیـسرپ  رگا  تسا  شزرا  دقاف  ّنظ  هک  ارچ  اعقاو . فیلکت  یفن  هب  ّنظ  هن 

. یعقاو هن  تسا و  یلعف  مکح  باقع  باوث و  كالم  دایقنا ، يّرجت و  كالم  تیصعم ، تعاط و  كالم  نوچ  میئوگیم : یعقاو ، هن 
: رگید تراـبع  هب  ناـیبالب و  باـقع  حـبق  قـیرط  زا  میئوـگیم : دوـشیم  لـصاح  اـجک  زا  یلعف  فـیلکت  یفن  هب  ملع  نیا  دوـش  لاؤـس  رگا 

تارابع زا  هتبلا  درادـن . بلاطم  نیا  رد  یتلاخد  يدابآرتسا  ثّدـحم  ياهثحب  هکنیا  هصالخ  قاطی . امب ال  فیلکت  ملع  نود  نم  فیلکتلا 
. دنتسه یعقاو  فیلکت  یفن  هب  ّنظ  لابند  هب  ةءاربلا  ۀلاصا  باب  رد  ناشیا  هک  دیآیمرب  هدبز  ملاعم و  بحاص  لثم  ءاملع  زا  یخرب 

دیفم باحـصتسا  هک  دهدیم  خساپ  دوخ  دشاب و  راوگرزب  ود  نیا  ياعّدا  رب  یخـساپ  دناوتیمن  يدابآرتسا  بلاطم  دـیامرفیم : انخیـش  اما 
کـش هب  قـحلم  تسین  شتیجح  رب  لـیلد  هک  یّنظ  درادـن و  دوـجو  ّنظ  ّتیجح  رب  یلیلد  دـشاب  ّنظ  دـیفم  هک  مه  ضرف  هـب  هدوـبن و  ّنـظ 

. دوشیم
؟ تسیچ قّقحملا )...  مالک  لقن  یف  مّدقت  امیف  تفرع  دق  لوقا :  ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  يدابآرتسا  بانج  بلاطم  هب  تسا  يراصنا  خیش  بانج  خساپ 
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. دوشیم يراج  هقباس ، تلاح  ظاحل  نودب  مکح ، رد  کش  دّرجم  هب  هک  میراد  تئارب  لصا  کی  - 1
. دوشیم يراج  هقباس  تلاح  نتفرگ  رظن  رد  ظاحل و  اب  هک  میراد  لقع  لاح  باحصتسا  ای  ةءاربلا و  باحصتسا  ای  هّیلصا و  تئارب  کی  - 2

. دناهدش ادج  مه  زا  نونکا  نکل  دوب و  هدشن  ادج  مه  زا  تئارب  عون  ود  نیا  ءامدق  نامز  رد  یهتنم 
. دناهّیدبعت هّیلمع  لوصا  زا  نیرخأتملا  دنع  نکل  دندوب و  هینظ  تاراما  زا  ءامدقلا  دنع  ود  ره  تئارب  لصا  هیلصا و  تئارب  - 3
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؟ تسیچ ّیلقع )...  لیلدب  طونم  ةءاربلا  لصاب  کّسمتلا  نا   ) زا دارم  * 
حیبق راک  تسا و  حیبق  نایبالب  باقع  دیوگیم : هک  دنیامنیم  کّسمت  لقع  مکح  هب  ةءاربلا  ۀـلاصا  تابثا  رد  ءاملع  روهـشم  هک  تسا  نیا 

. تسا تئارب  يانعم  نامه  نیا  درادن و  باقع  تسا  نایبالب  هک  یفیلکت  اب  تفلاخم  سپ  دوشیمن . رداص  میکح  يالوم  زا 
مکح تسا  هدـش  لماک  نید  هک  مه  نونکا  سپ  درادـن ، دوجو  نید  لامکا  دـعب  نید و  لامکا  لـبق  ناـیم  یقرف  یلقع  مکح  نیا  رد  نکل 

راک رد  یباقع  يدـش  بکترم  هچنانچ  يدازآ و  یتفاین ، تمرح  ای  بوجو و  رب  ینایب  الثم  ثحبلا  صحفلا و  دـعب  رگا  هک  تسا  نیا  لـقع 
. تسین

: هکنیا هتکن 
نامز رد  هچ  مالـسا  ردـص  هچ  مالـسا ، زا  لبق  هچ  یّـصاخ  نامز  هن  تسا و  هنمزا  همه  هب  طوبرم  تسین و  رادرب  صیـصخت  لقع  مکح  - 1

. ام نامز  رد  هچ  همئا و 
نایب هک  تسا  نیا  رب  ضرف  ینعی  تسا  زاسراک  لصا  هکلب  هدوبن ، یفاک  فیلکت  یعقاو  دوجو  دیوگیم : لقع  روکذـم  دراوم  مامت  رد  - 2

. میدازآ ام  هدیسرن و  ام  هب 
؟ دنهدیم خساپ  هچ  خیش  تسا  طایتحا  فقوت و  رابخا  مومع  زا  ام  نخس  دنیوگب  اهیرابخا  رگا  * 

: دیامرفیم
. دناهدومرف زین  ار  تئارب  رابخا  دناهدومرف ، ار  طایتحا  فقوت و  رابخا  همئا  رگا  الوا :

سپ بابحتسا . ناحجر و  رب  هیودب  تاهبـش  رد  دنوشیم و  كرتشم  داشرا  رب  لمح  میدومن  لالدتـسا  مه  البق  هکنانچ  طایتحا  رابخا  ایناث :
. تسین تسرد  ینامز  رظن  زا  امش  لیصفت 

؟ تسیچ ۀیلخت )...  هرخآ  یلا  هلوا  نم  ثدحملا  اذه  هرکذ  امیف  ةدمعلا  و   ) زا خیش  دارم  * 
مکح مدع  هب  ّنظ  میئوگب  هدرک  یعقاو  مکح  یفن  هیلصا  تئارب  ای  تئارب و  لصا  يارجا  اب  ام  هک  هدرک  لایخ  ثّدحم  بانج  هک  تسا  نیا 
. تسا یلقع  لیلد  کی  مه  نیا  تسا و  فیلکت  زّجنت  یفن  نامروظنم  اهنت  هتشادن و  عقاوهب  يراک  ام  هکنآ  لاح  مینکیم و  ادیپ  یعقاو 
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؟ تسیچ ۀیمامإلا )...  نم  ۀعامج  رهاظ  ّنا  اقباس  تفرع  دق  معن   ) زا دارم  سپ  * 

ای تئارب و  لصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدـبز  رد  یئاهب  خیـش  ملاعم و  بحاص  نابانج  لثم  نییلوصا  یخرب  تاراـبع  رهاـظ  زا  هک  تسا  نیا 
هلئسم نالف  هک  انعم  نیدب  دوشیم  ادیپ  عقاو  مکح  یفن  هب  ّنظ  اذل  دشابیم و  عقاوهب  ّنظ  دیفم  هدوب و  هّینظ  تاراما  هلمج  زا  هیلـصا  تئارب 

. درادن یمکح  هّللا  دنع 
. تسا دراو  راوگرزب  ود  نیا  هب  ثّدحم  ضارتعا  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  اذل  و 

؟ تسیچ خلا ) یفنی ...  نیدلا ال  لامکا  نم  هرکذ  ام  نکل   ) زا دارم  سپ  * 
هب ءاج  ام  هک  میهدیم  يوق  لامتحا  اریز  دشاب . عقاولا  یف  مکحلا  مدع  هب  ّنظ  لوصح  یفان  دناوتیمن  ثّدحم  بانج  بلاطم  هک  تسا  نیا 
هب ّنظ  ام  يارب  مه  نید  لاـمکا  زا  سپ  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  سپ  تسا  هدوب  لـقع  مکح  ناـمه  اـب  قفاوم  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا 

. دوش ادیپ  تئارب 
؟ تسیچ هریغ )...  وا  باحصتسالاب  نونظملا  ّنا  يوعد  زاوجب   ) زا دارم  * 

. تسا نکمم  ام  يارب  ریز  ياههار  زا  تئارب  نایرج  یعقاولا و  مکحلا  مدع  هب  ّنظ  نیا  هک  تسا  نیا 
. بلغالا ّمعالاب  ءیّشلا  قحلی  ّنظلا  مدعلا 3 - لیلد  لیلدلا  مدع  باحصتسا 2 - - 1

؟ تسیچ مکحلل )...  یلاعت  هّللا  باطخ  ۀیعبت  نم  هرکذ  ام  و   ) زا دارم  سپ  * 
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لامکا زا  سپ  تسا  دـسافم  حـلاصم و  ینعی  اهتمکح  رادـم  رئاد  یهلا  ماکحا  نوچ  دومرفیم : هک  ثّدـحم  هب  تسا  خیـش  بانج  خـساپ 
. تسا هدش  هتسب  ام  يور  هب  تئارب  هب  ّنظ  يارب  هار  نید 
؟ دهدیم ثّدحم  بانج  نایب  نیا  هب  یخساپ  هچ  خیش  * 

تـسرد ام  ثحب  دروم  هلئـسم  رب  ملـسم  ياربک  نیا  قیبطت  نکل  تسین . یثحب  دنادسافم  حلاصم و  رادم  رئاد  هّللا  ماکحا  هکنیا  دـیامرفیم :
؟ ارچ تسین .

ریغ تحلـصم  ای  هحابا و  لعف  رد  تمکح  رگا  الثم  دـشاب  نامه  مه  ههبـش  دروم  رد  تسه  لـعف  رد  هک  یتمکح  ناـمه  تسا  نکمم  اریز 
لامتحا اب  نورقم  تمرح  لامتحا  مه  زاب  اذل  و  دشاب . هتـشاد  دوجو  تمکح  نیمه  زین  ههبـش  دروم  رد  تسا  یمازلا  ریغ  هدسفم  ای  همزلم و 

دراو زین  راوگرزب  ود  نیا  هب  ثّدـحم  بانج  لاکـشا  ضارتعا و  سپ  تسا  نکمم  مدـع  هب  نظ  روبزم  تاراما  يانبم  رب  اذـل  تسا و  هحاـبا 
. دشابیمن

؟ تسیچ خلا ) ّنظلا ...  دیفی  باحصتسالا ال  نا  فاصنالا : نکل   ) رد انخیش  بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  هّللا  همحر  یئاهب  خیش  ملاعم و  بحاص  رب  انخیش  بناج  زا  تسا  يرگید  ضارتعا 

. دنتسه هّیدبعت  هّیلمع  لوصا  زا  ام  رظن  هب  هکلب  دنـشابیمن ، مه  مدع  هب  ّنظ  دیفم  هدوبن و  هّینظ  تاراما  زا  هیلـصا  تئارب  تئارب و  لصا  الوا :
جرخ اـم  ـالا  تسا  ّنظ  هب  لـمع  تمرح  نوـنظ  باـب  رد  یلّوا  لـصا  هک  ارچ  درادـن  ّتیجح  یّنظ  نینچ  دنـشاب  ّنظ  دـیفم  هک  انمّلـس  اـیناث :

. لیلدلاب
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؟ تسیچ خلا ) طایتحالاب ...  لوقلا  جراعملا  نم  رهظیف  ناک  فیک  و   ) زا دارم  سپ  * 
رد هک  دـیآیم  تسد  هب  لوصالا  جراعم  باتک  رد  قّقحم  بانج  تارابع  زا  لوصا ، زا  اـی  دـشاب و  تاراـما  زا  ةءاربلا  ۀـلاصا  هک  تسا  نیا 

: هّیبوجو تاهبش  هلئسم  ینعی  ماقم  نیا  رد  هک  ارچ  دشابیمن ، تئارب  رب  قاّفتا  مه  هّیبوجو  تاهبش 
. دنتسه یتئاربلا  ۀلاصا  هتسناد و  مزال  ریغ  ار  طایتحا  یتعامج  - 1

. اقلطم دناهتسناد  مزال  ار  طایتحا  زین  یتعامج  - 2
یتئارب و هّیبوجو  تاهبش  رد  یطایتحا و  هّیمیرحت  تاهبش  رد  ینعی  دناهدش  لیصفت  هب  لئاق  هّیبوجو  هّیمیرحت و  تاهبش  نایم  یتعامج  و  - 3

. دنتسه طایتحا  بوجو  هب  لئاق  هّیبوجو  تاهبش  رد  زین  یخرب  هک  هدش  تیاکح  ملاعم  بحاص  بانج  زا 
؟ تسیچ ۀّیفالخ )...  ۀلأسملا  ّنا  رهاظلاف   ) رد بلطم  لصاح  * 

رد طایتحا  بوجو  مدـع  هلئـسم  هک  دوشیم  راکـشآ  ثّدـحم  ود  نآ  بلاـطم  یئاـهب و  خیـش  ملاـعم و  بحاـص  تداهـش  زا  هک  تسا  نیا 
. تسین هدش  هتخانش  بلاطم  نیا  فلاخم  یهتنم  تسین  یعامجا  تسا ، ّصن  نادقف  اهنآ  أشنم  هک  ياهّیبوجو  تاهبش 

؟ تسیچ هب )...  کّسمتلا  نیدیسلا  خیشلا و  نم  رهظی  ناک  نا  و   ) زا دارم  سپ  * 
هلئسم نیا  رد  اهنآ  بهذم  نکل  دناهدرک ، طایتحا  يدراوم  رد  هرهز  نب  دیس  یضترم و  دیـس  یـسوط و  خیـش  بانج  هچرگا  هک  تسا  نیا 

. دنتسه یتئارب  هدوب و  نشور  اهنآ  ياواتف  رثکا  رد 
؟ تسیچ ۀعبرالا )...  ّۀلدألل  ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  هیف  يوقالا  و   ) زا دارم  سپ  * 

: اعدم نیا  رب  ناشیا  لیلد  دوشیم و  يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  ّصن  نادقف  هّیبوجو  ههبش  رد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  يراصنا  خیش  بانج  دوخ  رظن 
. تشذگ نآ  ثحب  ّصن  نادقف  هّیمیرحت و  ههبش  رد  هک  تسا  هعبرا  ّهلدا  نامه  - 1

: هکنیا رب  هدش  هماقا  بکرم  عامجا  روبزم  ّهلدا  رب  هوالع  - 2
رد هدش  یطایتحا  هّیمیرحت  ههبش  رد  هک  یسک  لیـصفت و  نودب  مهنآ  تسا ، یتئارب  مه  هیبوجو  ههبـش  رد  تسا  یتئارب  هیمیرحت  ههبـش  رد 
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. لیصفت نودب  تسا ، هدش  یتئارب  زین  هیبوجو  ههبش 
؟ تسیچ خیش  بلطم  هجیتن  * 

ههبش رد  میتسه و  یتئارب  هّیمیرحت  ههبش  رد  ام  هکنآ  لاح  تسا و  طایتحا  هّیبوجو  ههبش  رد  تئارب و  هّیمیرحت  ههبـش  رد  دیوگیمن : یـسک 
. دیاین مزال  عامجا  قرط  ات  میوشیم  یتئارب  زین  هیبوجو 
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: نتم

: رومأ یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 
اطرـش وأ  ءزج  هنوکل  ابجاو  ءیـش  نوک  لمتحا  اذإ  اّمأ  و  ّلقتـسملا ، یـسفنلا  بوجولا  لامتحا  وه  ۀلأسملا  هذـه  یف  مالکلا  ّلحم  ّنأ  لوألا 

، یلاعت هّللا  ءاش  نإ  ءیجیـس  امک  اضیأ ، هیف  ةءاربلا  لصأ  نایرج  راتخملا  ناـک  نإ  و  هب ، فّلکملا  یف  ّکـشلا  یف  لـخاد  وهف  رخآ ، بجاول 
. ۀّیقافتالا ۀلأسملا  هذه  نع  جراخ  هّنکل 

: همجرت

[ تاهیبنت ]

لّوا هیبنت 

هراشا

ای ناضمر و  لوا  رد  لالهتسا  لثم   ) تسا لقتـسم  یـسفن  بوجو  لامتحا  ّصن ،) نادقف  هیبوجو  ههبـش  ینعی   ) هلئـسم نیا  رد  ام  ثحب  ّلحم 
(. لالهلا ۀیؤر  دنع  ءاعد 

تونق ای  زامن و  طرش  ءوضو  ایآ  هک  مینکب  کش  لثملایف   ) دشاب يرگید  بجاو  يارب  یئیش  ندوب  طرش  ای  ندوب و  ءزج  رد  کش  رگا  اما 
زین رثکا  ّلقا و  رد  ام ) لوق  و   ) راتخم هچرگا  تسا  رثکا ) ّلقا و  ینعی   ) هب فّلکم  رد  کش  رد  لخاد  یکـش  نینچ  هن )؟ ای  تسه  زاـمن  ءزج 

ثحب زا  جراخ  هک ) تسا  یفالتخا  هلئسم  کی   ) نیا نکل  دوشیم ) يراج  تئارب  رثکا  رد  بجاو و  ّلقا  رد  هک   ) تسا ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج 
. دمآ دهاوخ  هللاءاشنا  شدوخ  ياج  رد  هک  تسا  ّصن ) نادقف  هّیبوجو  ههبش  ینعی   ) یقافتا هلئسم  نیا 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ نتم  نیا  هصالخ  لصاح و  * 
. دنتسین مه  طایتحالا  ناحجر  رکنم  نکل  دننادیمن و  بجاو  هیبوجو  ههبش  رد  ار  طایتحا  هچرگا  نیدهتجم  تارضح  خیش و  هک  تسا  نیا 
نسح و نکل  تسین و  بجاو  طایتحا  هک  دنهدیم  خـساپ  هن ؟ ای  تسه  بجاو  ناضمر  لّوا  رد  لالهتـسا  ایآ  هک  دوش  لاؤس  رگا  لثملا  یف 

يداـشرا بابحتـسا  مینادیم  هک  هدوب  يداـشرا  تسا ، حرطم  اـجنیا  رد  هک  یبابحتـسا  میتسین . رکنم  دراوم  یخرب  رد  زین  ار  نآ  بابحتـسا 
. درادن باقع  باوث و  رد  يریثأت 

روآباوث طایتحا  هب  رما  دنچره  هک  دنهدیم  خساپ  هن ؟ ای  تسه  باوث  ّقحتسم  ایآ  دنک  لالهتسا  یـسک  رگا  هک  دوش  لاؤس  ناشیا  زا  رگا 
تسا ینارون  هلئسم  کی  نآ  هب  رما  زا  رظن  عطق  اب  عوضوم  دوخ  رگا  نکل  تسین ،
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. تسا هیمکح  تعاط  ءالقعلا  دنع  طایتحا  رگید  ترابع  هب  دیآیم و  باسح  هب  هیمکح  تعاط 
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باوث ياراد  مه  طایتحا  سپ  تسا  باوث  ياراد  زین  هّیمکح  تعاط  دراد  باوث  تسا و  بجاو  لاثتما  هّیقیقح  تعاط  هک  روطناـمه  لاـح 
. بجاو طاـیتحا  كرت  رطاـخ  هب  ندرک  باـقع  زا  تـسا  یلوا  بحتـسم  طاـیتحا  رب  یلاـعت  يادـخ  نداد  باوـث  دـیامرفیم : سپـس  تـسا .

: لثملایف
رگا لاح  دوش  هدناوخ  زامن  فرط  راهچ  ره  هب  طایتحا  يور  زا  دـیاب  زامن ، ندـناوخ  يارب  هلبق  تهج  رد  کش  ماگنه  رد  هک  مینادیم  - 1

. دوشیم عقاو  باقع  دروم  دناوخ ، زامن  فرط  هس  ای  ود و  ای  کی  هب  هدرک  بجاو  طایتحا  كرت  دادن و  ماجنا  ار  طایتحا  نیا  صخش 
باوث بحتـسم  طایتحا  نیا  دنک و  اعد  هک  تسا  بحتـسم  دومن ، کش  لالهلا  تیؤر  دنع  اعد  رد  فّلکم  رگا  دش  هتفگ  البق  هکنانچ  - 2

. دراد
. بجاو طایتحا  نآ  كرت  رب  باقع  زا  تسا  رتراوازس  یلوا و  بحتسم  طایتحا  نیا  ماجنا  رب  نداد  باوث  هک : تسا  نیا  رد  فرح  اجنیا  رد 
؟ هک دنهدیم  خساپ  تسا  نآرب  یلوا  نیا  ارچ  سپ  دنايواسم  اذل  هیمکح و  تیصعم  نآ  تسا و  هّیمکح  تعاط  نیا  دینک  لاؤس  امش  رگا 

؟ تسا عون  دنچ  رب  تسا  بوجولا  لمتحم  هّیبوجو  تاهبش  رد  هک  یلمع  * 
. يدّبعت - 2 یلّصوت ؛ - 1 تسا : عون  ود  رب 

دـصق نودـب  تسا  بجاو  لمع  یجراخ  قّقحت  دـشاب  بجاو  مه  عقاولایف  لمع  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  لـمع  کـی  ندوب  یلـصوت  زا  دارم 
یلوم رظن  روظنم  هک  تسا  ياهدیاف  دیفم  تبرق  دـصق  نودـب  هک  ارچ  رفاک ، تیم  نفک  ای  نفد و  ناضمر ، هام  لوا  رد  لالهتـسا  لثم  تبرق 

. تسا
نودـب دوش و  ماجنا  تبرق  دـصق  اب  دـیاب  تسا ، بجاو  هّللا  دـنع  عقاو و  رد  لمع  نالف  رگا  هک  تسا  نیا  لمع  کی  ندوب  يدـّبعت  زا  دارم 

. هدیاف زا  یلاخ  تسا و  مدعلاک  تبرق  دصق 
؟ تسیچ هیبنت  نیا  هصالخ  لصاح و  * 

یف تسا  لقتـسم  یبوجو  فیلکت  ردام  کـش  هک  تسا  ییاـج  هب  طوبرم  تسا  ّصن  نادـقف  نآ  أـشنم  هک  ياهّیبوجو  ههبـش  هک : تسا  نیا 
؟ هن ای  تسا  بجاو  ناضمر  لّوا  رد  لالهتسا  ایآ  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  تیؤر  دنع  اعد ، ایآ  لثملا 

لثملا یف  دوب  تدابع  رد  ّتیطرش  رد  کش  ای  تدابع و  رد  ّتیئزج  رد  کش  ینعی  دوب  لقتـسم  ریغ  یبوجو  فیلکت  رد  ام  کش  رگا  لاح 
: هک مینک  کش 

؟ هن ای  تسا  بجاو  زامن  ماگنه  رد  تونق  ایآ 
؟ هن ای  تسا  بجاو  دمح  زا  سپ  هروس  ندناوخ  ایآ 
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؟ تسا مزال  مه  وضو  کی  نآرب  هوالع  ای  تسا  یفاک  زامن  ندناوخ  يارب  ّتیم  سم  لسغ  ایآ 

لخاد یکـش  نینچ  دـنریگب . مه  وضو  دـیاب  هن  ای  تسا  یفاک  نانز  زامن  يارب  یئاهنت  هب  هضاحتـسا  ضیح و  سافن ، هناگهس  ياهلسغ  ایآ 
. تسا فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  اجنیا  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  فیلکت و  رد  کش  باب  رد  لخاد  هن  تسا و  هب  فّلکم  رد  کش  رد 

؟ دوشیم قالطا  يرما  هچ  هب  بجاو  * 
. دنیوگیم بجاو  ار  نآ  دشاب  راذگنوناق  دیدش  ثعب  دیکا و  بلط  ّقلعتم  زیچ  كرت  ای  لعف و  رگا 

؟ دشابیم بوجو  بجاو و  نایم  یتوافت  هچ  * 
. تسا هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  بوجو  مکح  هک  تسا  یلعف  بجاو ، یلو  هّیفیلکت ، هسمخ  ماکحا  زا  تسا  یمکح  بوجو ،

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دراد  هک  ییاهیگژیو  رابتعا  هب  بجاو  * 
. یعبت یلصا و  زّجنم ، ّقلعم و  یلّصوت ، يدّبعت و  دّیقم ، قلطم و  تقوم ، ریغ  تقوم و  يریغ ، یسفن و  يرییخت ، ینییعت و  یئافک ، ینیع و 
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؟ تسیچ یئافک  ینیع و  بجاو  زا  دارم  * 
لثم دوشیمن  طقاس  نارگید  هدهع  زا  دنهد  ماجنا  ار  نآ  یضعب  رگا  هدش و  هتـساوخ  امازلا  نیفلکم ، همه  زا  هک  تسا  یبجاو  ینیع  بجاو 

. هزور زامن و 
. نفد نفک و  لثم  دوشیم  طقاس  نارگید  هدهع  زا  بوجو  دنهد ، ماجنا  ار  نآ  یخرب  رگا  هک  تسا  یبجاو  یئافک  بجاو 

؟ تسیچ يرییخت  ینییعت و  بجاو  زا  دارم  * 
 ... هزور و زامن ، زا  تابجاو  رتشیب  لثم  تسا  بجاو  هینیع  هب  هب ، رومأم  هک  تسا  نآ  ینییعت  بجاو 

. ناضمر هام  هرافک  لثم  دهد  ماجنا  دیاب  ار  یکی  رما  دنچ  ای  ود  نایم  زا  فّلکم  هک  یبجاو  يرییخت ، بجاو 
؟ تسیچ يریغ  یسفن و  بجاو  زا  دارم  * 

. هزور زامن ، لثم  تسا  نآ  دوخ  رد  بوجو  تحلصم  هک  تسا  نآ  یسفن  بجاو 
. زامن هب  تبسن  وضو  بوجو  لثم  دراد  رارق  نآ  ریغ  رد  بوجو  تحلصم  هک  تسنآ  يریغ  بجاو 

؟ تسیچ تقوم  ریغ  تقوم و  بجاو  زا  دارم  * 
 ... هزور و جح ، زامن ، لثم  تسا  هدش  طرش  نآ  يارب  یصوصخم  تقو  اعرش  هک  تسنآ  تقوم  بجاو 

هلازا بوجو  هدـش و  توف  زاـمن  ياـضق  بوجو  لـثم  تسا  هدـشن  طرـش  نآ  يارب  یـصوصخم  تقو  اعرـش  هک  تسنآ  تقوم  ریغ  بجاو 
. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  دجسم و  زا  تساجن 

176 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  تقوم  بجاو  * 

: مسق ود  رب 
. تسا نآ  دنمزاین  لعف  ماجنا  هک  تسا  ینامز  زا  رتعیسو  رتشیب و  نآ  نامز  هک  عّسوم ، - 1

. تسا نآ  دنمزاین  لعف  ماجنا  هک  تسا  ینامز  اب  ربارب  هدشروظنم  نامز  هک  ّقیضم ، - 2
؟ تسا مسق  دنچ  رب  تقوم  ریغ  بجاو  * 

يروف ریغ  يروف و  مسق : ود  رب 
فورعم هب  رما  مالس ، باوج  دجسم ، زا  تساجن  هلازا  لثم  يروف 

. زامن ياضق  تاکز ، سمخ ، لثم  يروف  ریغ 
؟ تسیچ دّیقم  قلطم و  بجاو  زا  دارم  * 

. بجاو زامن  لثم  دشابن  یطرش  هب  طورشم  نآ  بوجو  هک  تسنآ  قلطم  بجاو 
زا هتبلا  تسا . تعاطتسا  ققحت  هب  طورشم  هک  جح  بوجو  لثم  تسا  یطرـش  هب  طورـشم  نآ  بوجو  هک  تسنآ  طورـشم  ای  دّیقم  بجاو 

بجاو رگید ، يرما  هب  تبسن  دشاب و  طورشم  بجاو  يرما ، هب  تبـسن  بجاو  تسا  نکمم  دنتـسه  یفاضا  روما  زا  دّیقم  قلطم و  هک  اجنآ 
. تسا طورشم  بجاو  تقو  لوخد  هب  تبسن  زامن  لثملا  یف  قلطم .

؟ تسیچ یلّصوت  يدّبعت و  بجاو  زا  دارم  * 
دـصق هب  يزاین  هک  تسنآ  یلّـصوت  بجاو  تادابع  لثم  دوش  ماجنا  رما  لاثتما  دـصق  هب  اـی  تبرق  دـصق  هب  دـیاب  هک  تسنآ  يدـّبعت  بجاو 

. نآ رد  زامن  ندناوخ  يارب  سجن  هماج  ندرک  كاپ  لثم  تسا  طقاس  فّلکم  هدهع  زا  دهد  ماجنا  ار  نآ  سکره  درادن و  تین  تبرق و 
؟ تسیچ زّجنم  ّقلعم و  بجاو  زا  دارم  * 

: لعف نآ  لوصح  هتفرگ و  ّقلعت  نآ  هب  العف  بوجو ، هک  تسا  یلعف  ّقلعم ، بجاو 
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لاوش هام  رد  امـش  هکنیا  لثم  نامز  ریغ  اـی  دـشاب  ناـمز  رودـقمان ، رما  نآ  هک  درادـن  یتواـفت  دراد و  یگتـسب  رودـقم  ریغ  يرما  رب  اـی  - 1
هجحيذ ات  دراد  نامز  تشذـگ  هب  زاین  هکلب  ینک  ناـیتا  ار  نآ  لاؤس  رد  یناوتیمن  یلو  دوش  امـش  هجوتم  جـح  باـطخ  يوش و  عیطتـسم 

. دسرب
. نک مارکا  ار  دیز  يدیرخ  هناخ  رگا  دیوگیم : امش  هب  یلوم  لثملا  یف  تسین  بجاو  نآ  ماجنا  هک  دراد  یگتسب  يرودقم  رما  رب  ای  و  - 2
ای دـشاب و  هدیـسرارف  نآ  تقو  هکنیا  زا  سپ  زاـمن  بوجو  لـثم  دـشابن  هتـسباو  يرودـقم  ریغ  رما  هب  هک  تسا  یبـجاو  لـعف  زّجنم ، بجاو 

. نآ تقو  لوخد  لولح و  زا  سپ  تعاطتسا و  زا  سپ  جح  بوجو 
177 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ یعبت  یلصا و  بجاو  زا  دارم  * 
. تسا هدومن  بجاو  ار  نآ  القتسم  ةالصلا  اومیقأ  هک  زامن  لثم  دشاب  نآ  بوجو  دیفم  القتسم  مالک  هک  تسا  نآ  یلصا  بجاو 

همّدقم لثم  تسا  هدش  دصق  مالک  زا  هک  تسا  یبوجو  عباوت  زا  هکلب  دـناسریمن  ار  نآ  بوجو  القتـسم ، مالک  هک  تسا  نآ  یعبت  بجاو 
. بجاو هب  تبسن  بجاو 

. تسا یعبت  بوجو  نآ  دیرخ  يارب  رازاب  هب  نتفر  دشاب ، رازاب  رد  تشوگ  دشاب و  هدرک  بجاو  ار  تشوگ  ندیرخ  یلوم  رگا  لثملا  یف 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  یعبت  بجاو  * 

. ینمض يریغ ، مسق : ود  رب 
؟ تسیچ ینمض  يریغ و  بجاو  زا  دارم  * 

. همّدقملا يذ  هب  تبسن  همدقم  لثم  تسا  یسفن  بجاو  لباقم  رد  هک  يریغ  بجاو 
دراد شدوخ  ّلک  نمض  رد  ینمض و  بوجو  یئزج  ره  هک  تسانعم  نیدب  دراد  رارق  یلالقتسا  یسفن  بجاو  لباقم  رد  هک  ینمض  بجاو 

. زامن رد  هروس  بوجو  لثم 
؟ تسیچ هیبنت  نیا  رد  ثحب  دروم  هلئسم  روبزم  همدقم  ظفح  اب  * 

. لالهلا تیؤر  دنع  اعد  لثم  تسا  یلالقتسا  یسفن  بوجو  رد  ام  کش  یهاگ  - 1 هک : تسا  نیا 
بوجو رد  کش  لثم  دوشیم . ریبعت  ّتیئزج  رد  کش  اـی  ّتیطرـش و  رد  کـش  هب  نآ  زا  هک  تسا  یعبت  بوجو  رد  اـم  کـش  یهاـگ  - 2

. زامن رد  هروس  بوجو  ای  زامن و  يارب  وضو 
؟ تسیچ ۀلأسملا )...  هذه  یف  مالکلا  ّلحم  ّنا   ) زا دارم  * 

. دوب یلالقتسا  یسفن  بوجو  رد  کش  هب  عجار  ام  ثحب  لحم  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ اطرش )...  ءزج و  هنوکل  ابجاو  ءیش  نوک  لمتحا  اذا  اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 

رد کش  یلاـمجا و  ملع  باـب  رد  لـخاد  تقیقح  رد  زاـمن ، يارب  يزیچ  ّتیطرـش . اـی  تیئزج و  رد  كرـش  ینعی  یعبت  بوجو  رد  کـش 
. تسا هب  فّلکم 

؟ تسیچ یعدم  نیا  رب  ناتلیلد  * 
نودب ای  ءزج  نیا  اب  ای  و  طرش ؟ نیا  نودب  ای  طرش و  نیا  اب  ایآ  نکل  تسا و  زامن  هب  لوغـشم  ام  هّمذ  هکنیا  هب  میراد  نیقی  ام  هک  تسا  نیا 

؟ ءزج نیا 
. میزادرپیم مّود  هیبنت  رد  رظن  دروم  ثحب  هب  نونکا  دمآ و  دهاوخ  دوخ  ّلحم  رد  یطابترا  رثکا  ّلقا و  اب  هارمه  ثحب  نیا  هکنیا : هتکن 

178 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم
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لامتحا یعادـل  هب  یتأ  اذإ  هیلع  باوثلا  ّبترت  رهاظلا  و  هتهارک . لمتحا  ام  یف  یّتح  لعفلاب  طاـیتحالا  ناـحجر  یف  لاکـشإ  ـال  ّهنأ  یناـثلا :
یف هنأ  یلع  ءانب  مزاللا ، طایتحالا  كرات  یلع  باقعلاب  مکحلا  نم  یلوأ  انه  باوثلاب  مکحلا  و  ۀـّیمکح ، ۀـعاطإ  داـیقنا و  ّهنـأل  ۀـّیبوبحملا ،

: ناهجو بابحتـسالا  ریغ  بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  دـنع  تادابعلا  یف  کلذ  نایرج  یف  و  اّیعقاو . امّرحم  لـعفی  مل  نإ  ۀیـصعملا و  مکح 
دنع عبرألا  تاولـصلا  نم  ّلک  یف  امک  الامجإ  وأ  الیـصفت  عراشلا  رمأب  ملعلا  یلع  ۀـفّقوتملا  بّرقتلا  ۀـّین  نم  اهیف  ّدـب  ةدابعلا ال  ّنأل  مدـعلا ،
یف هعم  دـبعلا  عراّشلل و  ادایقنا  هنوک  لجأل  وه  لب  هب ، رمألا  ّقلعت  بجوی  لـعفلا ال  اذـه  یلع  باوثلا  ّبترت  نم  اـنرکذ  اـم  و  ۀـلبقلا . هابتـشا 

. اباوث کلذ  یّمسی  لب ال  عیطملا ، مکح 
. اعرش هب  رمألا  ۀمزالملا » مکحب   » تبث نایتإلا  اذه  نسحب  ّلقتسا  اذإ  لقعلا  ّنأ  يوعد : و 

مولعم یف  ۀّیعقاولا  ۀعاطإلا  یقیقحلا و  دایقنالاب  هرمأک  دایقنالا - نم  وحنلا  اذهب  ّیعرشلا  رمألا  ّنأ  نم  لوألا : بلطملا  یف  مّدقت  امل  ۀعوفدم ،
نأـش وه  اـمک  همدـع ، وأ  هب  رومأـملا  دوجو  سفن  یلع  ّبترتی  اّـمم  دـیزأ  هتفلاـخم  هتقفاوم و  یلع  ّبترتی  ـال  ضحم ، ّيداـشرإ  فیلکتلا -
ةدابع رـصت  مل  ۀـقّقحتملا  رماوألا  ۀـعاطإ  نأ  امک  ةدابع ، ءیّـشلا  لعج  یف  عفنی  و ال  يداشرإلا ، رمألا  اذـهل  ۀـعاطإ  الف  ۀـّیداشرإلا ، رماوـألا 

[. 82 (*] َُهلوُسَر َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : ) یلاعت هلوق  یف  اهب  دراولا  رمألا  ببسب 
: همجرت

نآرب باوث  بترت  طایتحا و  ناحجر  مّود : هیبنت 

هراشا

قح درادن ، دوجو  یلاکشا  چیه  هّیمیرحت ) ههبش  رد  كّرتلاب  طایتحا  هّیبوجو و  ههبش  رد   ) لعفلاب طایتحا  ناحجر  نسح و  رد  هک  تسا  نیا 
لعف  ) تیبولطم ّتیبوبحم و  لامتحا  هزیگنا  هب  ار  بحتـسم  طایتحا  طاتحم )  ) رگا ارهاظ  و  تسا . تهارک  بوجو و  رد  کش  هک  یئاج  رد 

. تسا ّبترتم  نآرب  باوث  دهد ، ماجنا  یلوملا ) دنع 
(. تسا ندوب  یلوم  عیطم  و   ) هّیمکح تعاطا  دایقنا و  لمع  نیا  هک  ارچ 

. تسا بجاو  طایتحا  هدننکكرت  رب  باقع ، هب  مکح  زا  یلوا  یّبحتسم ) طایتحا  نایتا   ) رد باوث  هب  مکح 
هدرک هک  يّرجت  رطاـخ  هب  اـما   ) دـهدن ماـجنا  ار  یعقاو  مارح  هچرگا  تسا ، هّیمکح  تیـصعم  مکح  رد  بجاو  طاـیتحا  كرت  هکنیا  رب  اـنب 

(. دراد باقع 
179 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هلمتحم تدابع  رد  طایتحا  نسح 

هراشا

: دراد دوجو  لوق  ود  بابحتسا  بوجو و  نایم  دوش  رئاد  رما  هک  یماگنه  تادابع ، رد  طایتحالا  نسح  نایرج  رد  و 
هب یهاگآ  ملع و  رب  فّقوتم  هک  تسا  یتبرق  دـصق  هب  دـنمزاین  تدابع  هک  ارچ  تسا ، هلمتحم ) تادابع  رد   ) طایتحا مدـع  رتيوق ، لوق  - 1

(. هلبق تهج  رد  هابتشا  رد  فرط  راهچ  هب  زامن  ندناوخ  لثم   ) الامجا هچ  و  دشاب ) هدش  رما  طایتحا  نیا  هب   ) الیصفت هچ  تسا ، عراش  رما 

اّمعم نیا  زا  جورخ  تھج  یداھنشیپ  یاھلح  هار 

رد طاتحم  دایقنا  رطاخ  هب  باوث  هکلب  دوشیمن ، طایتحا  هب  رما  ّقلعت  بجوم  میتفگ ، طایتحا )  ) لـعف نیا  رب  باوث  ّبترت  رد  اـم  هچنآ  و  - 1
(. تسا لّضفت  و   ) دوشیمن هدیمان  باوث  الصا  هکلب  تسا ، عیطم  مکح  رد  طایتحا ، اب  هدنب  تسا و  عراش  ربارب 
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دوشیم عفد  دوشیم ، تباث  همزالم  باب  زا  اعرش  طایتحا  هب  رما  تسا ، لقتـسم  طایتحا  نسح  هب  مکح ) رد   ) لقع یتقو  هک  اعّدا  نیا  و  - 2
هب تسوا  رما  لثم  دایقنا  هنوگنیا  هب  عراش  رما  هک ) دش  هتفگ  و   ) تشذگ هّیمیرحت ) ههبش  ینعی   ) لّوا بلطم  رد  هک  یبلطم  نآ )  ) هطساو هب 
رب دوشیمن  ّبترتـم  تسا و  ضحم  يداـشرا  َلوُسَّرلا ،*) اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   ) لـثم  ) موـلعم فـیلکت  رد  یعقاو  تعاـطا  یقیقح و  داـیقنا 

تـسا هب  رومأم  مدـع  ای  هب و  رومأم  دوخ )  ) دوجو رب  تسا  ّبترتم  هک  ياهجیتن  زا  رتدایز  يزیچ  يداشرا ) رما   ) نآ تفلاـخم  اـی  تقفاوم و 
. تسا يداشرا  رما  وا  نأش  هکنانچ  دراد ) ياهرمث  هچ  نآ  كرت  ای  لمع و  دوخ  دید  دیاب  ینعی  )

لثم  ) هقّقحتم رماوا  تعاطا  هکنانچ  درادن ، يدوس  تدابع  ناونعهب  رومأم  نداد  رارق  رد  درادن و  دوجو  يداشرا  رما  نیا  يارب  یتعاطا  سپ 
رد طایتحا   ) نایرج دنوشیمن و  تدابع  یلاعت ، يادـخ  لوق  رد  َلوُسَّرلا *) اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   ) هدراو رما  نیا  هلیـسو  هب  َةالَّصلا *) اوُمِیقَأ 
رد ، ) رما دوجو  رب  تدابع  فقوت  عنم  تدابع و  رد  تبرق ) دصق  نودب   ) یلقع نسح  زا  رادـقم  نیا  هک  رظن  نیاربانب  تسا  لمتحم  تادابع )

. تسا یفاک  نآ ) ندوب  يدابع 
هریس هقیلس و  هدش  ّرقتسم  اذل  تسا و  یفاک  نآ  تیدابع  رد  شکرت ، ندوب  ضوغبم  نآ و  ندوب  بولطم  لامتحا  هب  تدابع  ماجنا  هکلب  - 4

ار زامن  اهتدم  لثملا  یف  هک   ) هردان ياواتف  هربتعم و  ریغ  صوصن  اب  تفلاخم  زا  جورخ  رطاخب  تادابع ، هداعا  رب  المع  احلص  يوتف و  ءاملع 
رارکت ار  اهزامن  اطایتحا  تسا ، زامن  ءزج  هدافتـسا  هکنیا  رب  ّلاد  دـسریم  ناشتـسدب  یفیعـض  ثیدـح  الثم  سپـس  هدـناوخ  ذاعتـسا  نودـب 

(. دننکیم
180 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ دینک صخشم  ار  هّیبوجو  ههبش  روص  همّدقم  * 
بابحتسا بوجو و  نایم  نارود  - 1
هحابا بوجو و  نایم  نارود  - 2

تهارک بوجو و  نایم  نارود  - 3
هحابا بابحتسا و  بوجو ، نایم  نارود  - 4

تهارک بابحتسا و  بوجو ، نایم  نارود  - 5
تهارک هحابا و  بوجو و  نایم  نارود  - 6

. تهارک هحابا و  بابحتسا ، بوجو ، نایم  نارود  - 7
؟ تسیچ طایتحالا )...  ناحجر  یف  لاکشا  ّهنا ال   ) زا دارم  دیئامرفب  لاح  * 

. دراد ناحجر  اعرش  القع و  تسا و  ینتسیاب  وکین و  زین  هّیبوجو  ههبش  رد  ندرک  طایتحا  دیدرت  الب  هک  تسا  نیا 
؟ دراد دوجو  هّیمیرحت  ههبش  هیبوجو و  ههبش  نایم  طایتحا  رد  یتوافت  هچ  * 

. تسا هبتشم  ماجنا  هب  طایتحا  هّیبوجو  ههبش  رد  تسا و  هبتشم  كرت  هب  طایتحا  هّیمیرحت  ههبش  رد 
؟ دشابیم اجب  روکذم  روص  زا  کیمادک  رد  طایتحا  * 

. دشابیم اجب  طایتحا  روبزم  روص  مامت  رد 
؟ تسا نسح  لعف  طایتحا  تهارک  بوجو و  نایم  نارود  رد  ارچ  * 

. تسین ام  حالص  هب  یتحلصم  نینچ  نداد  تسد  زا  هک  همزلم  تحلصم  ياراد  دشاب و  بجاو  عقاو  رد  لعف  نیا  تسا  نکمم 
. دشابیمن مهم  هدسفم  نآ  ماجنا  هجیتن  رد  هک  همزلم  ریغ  هدسفم  ياراد  دشاب و  هورکم  لعف  نیا  عقاو  رد  تسا  نکمم  و  - 2
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. تسا همزلم  ریغ  هدسفم  عفد  زا  یلوا  القع  هلمتحم  همزلم  تعفنم  بلج  هتبلا 
؟ تسیچ روبزم  خساپ  لصاح  * 

. تسا نسح  روبزم  هناگتفه  روص  مامت  رد  سپ  تسا  نسح  تسا  تهارک  نآ  فرط  کی  هک  ياههبش  رد  طایتحا  یتقو  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ ۀّیبوبحملا ) لامتحا  یعادل  هب  یتا  اذا  هیلع  باوثلا  ّبترت  رهاظلا  و   ) زا دارم  سپ  * 

هزیگنا هب  لعف  نداد  ماجنا  ندرک و  طایتحا  ایآ  هکنیا : رب  ینبم  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  تقیقح  رد 
181 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اریز هلب  دهدیم : خساپ  هک  هن ؟ ای  تسا  باوث  ياراد  نسح و  زین  یعرش  رظن  زا  یلقع  نسح  رب  هوالع  ّتیبوبحم  لامتحا 
[83 .] تسا ّبترتم  باوث  ّتیبولطم  ّتیبوبحم و  لامتحا  هزیگنا  هب  لمع  ماجنا  ندرک و  طایتحا  رب  - 1

ص181 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هّیمکح تعاطا  هچ  هّیقیقح و  تعاطا  هچ  تسا  تعاطا  رادم  رئاد  باوث 

. تسا هّیمکح  تعاطا  عون  کی  طایتحا  - 3
. تسا ّبترتم  باوث  طایتحا  رب  سپ 

؟ تسیچ مزاللا ) طایتحالا  كرات  یلع  باقعلاب  مکحلا  نم  یلوا  انه  باوثلاب  مکحلا  و   ) زا دارم  * 
دهدن ماجنا  ار  ههبـش  فارطا  همه  دنکن و  طایتحا  تسا  بجاو  طایتحا  هک  یلامجا  ملع  دراوم  رد  یـسک  رگا  هک  روطنامه  هک  تسا  نیا 

بوجولا لمتحم  رب  طایتحا  كرت  رد  اهنت  وا  دشاب و  عقاو  نامه  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  عقاو  رد  دنچره  دنک ، ءافتکا  فرط  کی  هب  اهنت  و 
. دشاب باقع  ّقحتسم  يّرجت  نیا  رطاخ  هب  یخرب  لوق  هب  دشاب و  هدرک  يّرجت 

. تسا باوث  ّقحتسم  ینعی  باثم  یلوا  قیرط  هب  ّتیبولطم  لامتحا  هزیگنا  هب  بجاو  ریغ  طایتحا  لعاف  زین  هیف  نحن  ام  رد  روطنیمه 
؟ تسیچ ۀیصعملا )...  مکح  یف  اّهنا  یلع  ءانب   ) زا دارم  * 

: هک انعم  نیدب  تسا  تیولوا  نیا  هجو  نایب 
رما رد  هکنآ  لاح  دـیآیمن و  باقع  یناسآ  نیا  هب  اذـل  تسا و  هدـش  تیاعر  نآ  رد  فاـصنا  تلادـع و  رثکا  دـح  تقد و  باـقع  رما  رد 

. تسا نتفرگ  ناسآ  هحماسم و  رب  انب  باوث 
؟ دیراد تیولوا  حماست و  نیا  رب  یلاثم  دهاش  هچ  * 

: دیامرفیم هک  نآرق  نخس  نیا 
(. اهَْلثِم اَّلِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  اِهلاْثمَأ  ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  )

هب اجنیا  رد  دایقنا  طایتحا و  دـشاب ، روآباقع  اجنآ  رد  يّرجت  رگا  اذـل  تسا و  باقع  فرط  زا  رتناـسآ  باوث  فرط  رد  رما  هکنیا : هجیتن 
. دراد باوث  یلوا  قیرط 

. دراد باوث  یلوا  قیرط  هب  هّیمکح  تعاطا  دراد ، باقع  هّیمکح  تیصعم  رگا  سپ 
؟ هن ای  تسا  نکمم  طایتحا  مینک ، کش  قیرح  ای  قیرغ  تاجن  تیم ، نفک  ای  نفد  ناضمر ، لّوا  لالهتسا  لثم  یتابجاو  رد  رگا  * 

هرکیپ تفر و  يدنلب  يور  ناوتیم  ینعی  تسا  نکمم  طایتحا  درادن  تبرق  دصق  هب  زاین  تسا و  یلّصوت  رما  کی  لالهتسا  هک  اجنآ  زا  - 1
. دش باوث  ّقحتسم  داد و  ماجنا  ار  لمع 

182 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا هرکیپ  ناوتیم  ینعی  تسا  نکمم  طایتحا  درادـن  تبرق  دـصق  هب  زاین  تسا و  یلـصوت  بجاو  زین  رفاـک  تیم  نفک  اـی  نفد  نوچ  و  - 2
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. داد ماجنا  ار  لمع 
باوث قحتسم  هداد  ماجنا  ار  لمع  لکـش  ناوتیم  نکمم و  اهنآ  رد  طایتحا  دناهّیلـصوت ، تابجاو  زا  مه  قیرح  ای  قیرغ  تاجن  نوچ  و  - 3

. تبرق دصق  نودب  دش 
؟ دوشیم هتفرگ  روبزم  هلثما  زا  ياهجیتن  هچ  * 

. دربیم باوث  طاتحم  تسا و  نسح  نکمم و  طایتحا  دشاب ، یلّصوت  بجاو  بجاو ، کی  هک  اجره 
؟ هن ای  تسا  نسح  ای  نکمم و  طایتحا  ایآ  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  اعد  هک  مینک  کش  رگا  قوف  هجیتن  هب  هّجوت  اب  * 

. تسا يدّبعت  بجاو  کی  اعد  هک  ارچ  ریخ ، هک  تسا  نیا  يراصنا  خیش  یئادتبا  يأر 
؟ تسیچ اجنیا  رد  اّمعم  هلئسم و  نیرتمهم  * 

. میمهفب ار  طایتحا  يانعم  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ طایتحا  يانعم  * 

. تسا هلئسم  بناوج  مامت  هب  ندرک  ادیپ  هطاحا  تسا ، عقاو  ندروآ  تسد  هب  ای  عقاو و  زارحا  تقیقح  رد 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  طایتحا  يانعمهب  هجوت  اب  * 

. ریخ دومرف ، شیوخ  یئادتبا  يأر  رد  خیش  میتفگ  هک  هن ؟ ای  تسا  نسح  نکمم و  زین  تایدّبعت  رد  طایتحا  ایآ  هک  تسا  نیا 
؟ تسا نسح  نکمم و  تایلصوت  رد  طایتحا  ارچ  * 

. هن ای  هدش  قّقحم  میئوگب  هکنیا  ات  درادن  تبرق  دصق  لثم  يرگید  رما  هب  يزاین  تسا و  مزال  لعف  قّقحت  تایلّصوت  رد  اریز 
؟ تسین نسح  نکمم و  تایدّبعت  رد  طایتحا  ارچ  سپ  * 

ایآ هک  ینک  کش  تسا  يدـّبعت  لـعف  کـی  هک  لـالهلا  تیؤر  دـنع  اـعد  رد  امـش  رگا  لـثملا  یف  دوشیمن  قّقحم  طاـیتحا  عوضوم  نوچ 
. دینکیم هچ  هن ؟ ای  تسا  بجاو  نآ  رد  طایتحا 

تسا و يدـّبعت  لمع  کی  ءاعد  هک  ارچ  هتفریذـپن  تروص  طایتحا  هدـشن و  قّقحم  ءاعد  تبرق ، دـصق  نودـب  دـیناوخب  ءاعد  دـیورب و  رگا 
. تسا هدیدرگن  قّقحم  لماک  روطهب  طایتحا  عوضوم  دوش ، هدناوخ  تبرق  دصق  نودب  ءاعد  رگا  تسا و  تبرق  دصق  طرش  هب  نآ  ماجنا 

؟ دباییمن قّقحت  طایتحا  عوضوم  مه  زاب  میهد  ماجنا  تبرق  دصق  هب  ار  ءاعد  رگا  ایآ  * 
. تسا هبعلم  تبرق  دصق  نودب  هک  روطنامه  تسا ، عیرشت  دیناوخب  تبرق  دصق  هب  ار  ءاعد  رگا  اریز  ریخ ،
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؟ تسا عیرشت  تبرق  دصق  هب  ءاعد  ندناوخ  ارچ  * 

دـصق هب  ار  ءاعد  رما  زارحا  نودـب  ای  دـیاهدرک  زارحا  ار  تبرق  دـصق  هب  رما  ایآ  تسا ، یلوم  رما  دـنمزاین  تبرق ، دـصق  هب  لعفلا  ناـیتا  اریز 
. دیهدیم خساپ  اعطق  دیدومن ؟ نایتا  تبرق 

. دشیمن داجیا  ياههبش  کش و  رگید  دیدوب  هدرک  زارحا  رگا  هک  ارچ  دیاهدناوخ . تبرق  دصق  هب  ار  ءاعد  تبرق  دصق  هب  رما  زارحا  نودب 
؟ هن ای  دراد  بوجو  رب  تلالد  هک  دوش  زرحم  دیاب  دراد  رگا  هن ؟ ای  دراد  رما  هلئسم  ایآ  هکنیا  ینعی  هّیبوجو  ههبش  الصا  و 

؟ تسیچ اجنیا  رد  هلئسم  لصا  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
ماجنا تبرق  دـصق  اب  ایآ  باوث . بجوم  دـشاب و  نسح  طایتحا  ات  دـیهدیم  ماجنا  هنوگچ  هکوکـشم  تاداـبع  رد  ار  طاـیتحا  هک  تسا  نیا 
دیدوب هدرکن  زارحا  ار  رما  رگا  هن . ای  دیدوب  هدرک  رما  زارحا  ایآ  دـیداد  ماجنا  تبرق  دـصق  اب  ار  تدابع  رگا  تبرق ؟ دـصق  نودـب  ای  دـیداد 

. تسا نیدلا  یف  نیدلا  نم  ملعی  مل  ام  لاخدا  هک  ارچ  عیرشت  دوشیم 
؟ تسا يرما  هچ  رب  فقوتم  لمع  کی  ّتیدابع  دیئامرفب  اّمعم  هلئسم و  نیا  ياهلحهار  هب  نتخادرپ  زا  لبق  * 
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یعاد هب  ار  لمع  ام  دـشاب و  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  يرما  هک  دـننادیم  نیا  رب  فّقوتم  ار  نآ  هب  تبرق  دـصق  لمع و  کـی  تیداـبع  یخرب  - 1
. تسا یمزج  تبرق  دصق  اجنیا  رد  تسا . بّرقم  هدرک و  ادیپ  تیدابع  لمع  هاگنآ  میهد  ماجنا  رما  نآ  لاثتما 

نآ هب  یلعف  رما  دنچره  دننادیم  یلوملا  دنع  لمع  هّیتاذ  تیبولطم  زارحا  رب  فقوتم  ار  نآ  هب  تبرق  دـصق  لمع و  کی  تیدابع  یخرب  - 2
. تسا یمزج  تبرق  دصق  زین  اجنیا  رد  دشابن . راک  رد 

نآ كرت  بولطم و  لعف  ماجنا  دـیاش  هک  دـننادیم  تیبولطم  لامتحا  فرـص  هب  ار  نآ  هب  تبرق  دـصق  لمع و  کی  تیداـبع  یخرب  و  - 3
. تسا لامتحا  طایتحا و  ناونعهب  تبرق  دصق  اجنیا  رد  هک  دشاب  یلوم  ضوغبم 

؟ تسا قوف  يانبم  هس  زا  کی  مادک  ساسارب  تایدّبعت  رد  طایتحا  ندوب  حجار  ریغ  رد  خیش  ییادتبا  رظن  * 
: دومرف اریز  ارچ ؟ تسا ، لّوا  يانبم  رب 

دیداد ماجنا  تبرق  دصق  اب  رگا  دهاوخیم و  تبرق  دصق  تدابع  هک  ارچ  هدشن  قّقحم  طایتحا  دیداد  ماجنا  تبرق  دصق  نودـب  ار  لمع  رگا 
لثم  ) الامجا ای  و  ةالـصلا ) مقا  لثم   ) الیـصفت رما  نآ  هب  ملع  تسا و  رما  دنمزاین  تبرق  دصق  هک  ارچ  تسا ، عیرـشت  هدوبن و  طایتحا  مه  زاب 

. تسا تعدب  ّالا  دومن و  نایتا  رما  لاثتما  دصق  هب  ار  لمع  ناوتب  ات  تسا  مزال  هلوهجم ، هلبق  رد  فرط ) راهچ  هب  زامن  راهچ 
. درادن مه  یناحجر  اذل  هدوبن و  نکمم  تایدّبعت  رد  طایتحا  سپ 
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؟ تسیچ هب )...  رمالا  ّقلعت  بجوی  لعفلا ال  اذه  یلع  باوثلا  ّبترت  نم  انرکذ  ام  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  يداهنشیپ  لح  هار  نیلوا  هب  خساپ 

. دراد باوث  طایتحا  دیتفگ : امش  - 1
. ار یبابحتسا  يولوم  روما  کی  مینکیم  فشک  باوث  ّبترت  هار  زا  اذل  تسا و  رما  رب  عرف  باوث  مییوگیم : ام  - 2

هب يولوم  رما  نیا  فشک  لیلد  هب  ار  لالهلا  تیؤر  دـنع  ءاعد  میناوتیم  ام  سپ  میهدیم . ماجنا  رما  نآ  لاثتما  دـصق  هب  ار  لـمع  هجیتن  رد 
. میهد ماجنا  تبرق  دصق 

؟ تسیچ ّلح  هار  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
: هک تسا  نیا 

ناونع سفن  رطاخ  هب  هکلب  دـشابیمن ، طایتحا  هب  رما  لاثتما  هب  طوبرم  هدوبن و  يولوم  رما  کی  فشک  بجوم  میتفگ  ام  هک  یباوث  نآ  - 1
: رگید ترابع  هب  تسا . هیمکح  تعاطا  طایتحا و  وه  امب  طایتحا 

: ینعی تسا  طایتحا  شعوضوم  تسا و  یلّضفت  اجنیا  رد  باوث 
. تشاد دهاوخن  دوجو  مه  یباوث  دوشن  قّقحم  طایتحا  هک  اجکره  دوشیم و  قّقحم  مه  باوث  نیا  دوش  قّقحم  طایتحا  هک  اجکره  - 

. تسا نکممریغ  عوضوم  قّقحت  مدع  لیلد  هب  تایدّبعت  رد  نکمم و  تایلّصوت  رد  عوضوم  قّقحت  لیلد  هب  طایتحا  - 
. تسا باوث  نودب  نکممریغ و  تاّیدبعت  رد  باوث و  ياراد  حجار و  تایلّصوت  رد  طایتحا  سپ :

هک ارچ  تسین ، راک  رد  یباوث  تسا  هبعلم  دوش  ماجنا  تبرق  دصق  نودب  عیرـشت و  دوش  ماجنا  تبرق  دصق  اب  اجنیا  رد  لمعلا  نایتا  نوچ  - 2
. میتسه يرما  نینچ  دقاف  اجنیا  رد  ام  تسا و  زّجنم  رما  دوجو  رب  عرف  باوث  قاقحتسا 

. داد دنهاوخ  ادعب  ار  یلصا  خساپ  تسین و  لح  هار  نیا  هب  خیش  یساسا  یلصا و  خساپ  نیا  هتکن :
؟ تسیچ اذه )...  نسحب  ّلقتسا  اذا  لقعلا  ّنا  يوعد  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هک دنکیم  اعّدا  هک  تسا  يداهنشیپ  لح و  هار  نیمود  هب  خیش  خساپ 
. تسا لقتسم  بوجولا ) لمتحم  لمع  ینعی   ) طایتحا نسح  ناحجر و  رد  لقع  هک  دیراد  لوبق  - 1
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. عرشلا هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  امّلک  هک  دیراد  لوبق  - 2
. دیامن رما  نادب  عرش  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دینک ، نیسحت  ار  طایتحا  لقع  یتقو  سپ :

: رگید ترابع  هب 
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. القع تسا  نسح  طایتحا  - 
. اعرش ار  يولوم  رما  مینکیم  فشک  طایتحا  نسح  زا  - 

. دوشیم قّقحم  طایتحا  هداد  ماجنا  هدش ، فاشکتسا  رما  نیا  دصق  هب  ار  هلمتحم  تدابع  سپ :
. تاّیلصوت رد  مه  تسا  حیحص  تایدّبعت  رد  مه  طایتحا  هجیتن  رد 

؟ تسیچ لاکشا  ای  لح و  هار  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
عراـش رما  نیا  نک ، ناـیتا  ار  نآ  دومرف  مه  عراـش  نسح ، تفگ  يدروم  رد  لـقع  یتقو  اـیآ  هک  ارچ  دـنادیمن  ماـمت  اـی  حیحـص و  ار  نآ 

: اریز ارچ ؟ يداشرا . تفگ  دیهاوخ  يداشرا  ای  تسا و  يولوم 
. تسا يداشرا  دورب  تالولعم  يور  هک  يرما  ره  - 

(. درادن ییانعم  طایتحا  دشابن ، یبحتسم  ای  بجاو و  رگا  هک  ارچ   ) تسا فیلاکت  لولعم  طایتحا  - 
. تسا يداشرا  رما  طایتحا  سپ :

: لاح
. تسا يداشرا  رما  طایتحا  - 

. يداشرا رما  هن  تسا و  تبرق  دصق  مزلتسم  يولوم  رما  - 
. تسین تبرق  دصق  مزلتسم  يداشرا  رما  سپ :

؟ تسیچ خیش  خساپ  يارخا  ترابع  * 
. دنرادن لقتسم  نایصع  تعاطا و  دنتسه و  يداشرا  هّیعرش  رماوا  َلوُسَّرلا * اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک  روطنامه  دیامرفیم :

نایـصع تعاـطا و  هدوب و  يداـشرا  دـیروآیم  تسد  هب  همزـالم  هار  زا  امـش  هک  زین  داـیقنا  طاـیتحا و  هب  یعرـش  رماوا  نیا  مه  روطنیمه 
. دنرادن لقتسم 

رما هیحان  زا  اهنآ  تیدابع  دناهتفاین و  تیدابع  هّللا  اوعیطا  رد  تعاطا  رماوا  اب  ةالص ...  موص و  لیبق  زا  هیقیقح  ياهتعاطا  هک  روطنامه  و 
. دشابیم ۀبرقلا  دصقب  کتالص  لعجا  اب  ّلص و  لثم  يرگید 

زا لمع  تیدابع  هکلب  دنشابیمن ، تدابع  تیدابع ، ببس  دیدرک  فشک  همزالم  هار  زا  امـش  هک  طایتحا  هب  رما  لثم  يرماوا  مه  روطنیمه 
. هدش فاشکتسا  رما  نیا  هن  تسا و  یعقاو  رما  کی  هیحان 

. داد ماجنا  رما  نیا  لاثتما  دصق  هب  ار  لمع  ناوتیمن  هتشادن و  يرثا  طایتحا  هب  رما  نیا  هجیتن  رد 
؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  يدابع  بوجولا  لمتحم  رد  طایتحا  ناحجر  هرابرد  خیش  رظن  لصاح  * 

. درادن یناحجر  نسح و  چیه  يدابع  بوجولا  لمتحم  رد  طایتحا  نایرج  هک  رظن  نیا  تیوقت 
186 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
هب نایتإلا  یفکی  لب  اهب ، رمأ  دورو  یلع  اهفّقوت  عنم  ةدابعلا و  یف  یفکی  یلقعلا  نسحلا  نم  رادـقملا  اذـه  نأ  یلع  ءانب  نایرجلا ، لـمتحی  و 

درجمل تادابعلا  ةداـعإ  یلع  ـالمع - يوتف و  ءاحلـصلا - ءاـملعلا و  ةریـس  تّرقتـسا  اذـل  و  اـضوغبم ، هکرت  نوک  وأ  اـبولطم  هنوک  لاـمتحال 
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ءاضق ۀّیعرش  یلع  تئاوفلا - ءاضق  ۀمتاخ  یف  [- 84] يرکذلا یف  ّلدتـسا  و  ةردانلا . يواتفلا  ةربتعملا و  ریغلا  صوصنلا  ۀفلاخم  نم  جورخلا 
َنیِذَّلا َو  یلاـعت : هلوق  و  [، 86] ِِهتاـُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  [، 85] ُْمتْعَطَتْـسا اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  یلاعت : هلوقب  موهوم ، اهیف  لـلخ  لاـمتحا  دّرجمل  تاولـصلا 

ملعی امیف ال  ةدابعلا  ۀّحص  یف  ۀّیبولطملا  لامتحا  ۀیافکب  انلق  نإ  ّهنأ  قیقحتلا : و  [. 87] َنوُعِجار ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی 
يوقتلا و عوضوم  ّنأل  اهتّحـص ، یف  يدجی  ال  طایتحالا - رماوأک  يرکذـلا - یف  هّرـس  سّدـق  هدروأ  امف  ّالإ  و  وهف ، الامجإ ، ول  ۀـّیبولطملا و 

ۀّین یّتح  ةدابعلا  یف  ربتعی  ام  عیمج  هیف  عمتجی  هجو  یلع  ةدابعلا  لمتحم  نایتإ  دعب  ّالإ  قّقحتی  ال  رماوألا - هذه  هیلع  فّقوتی  يذلا  طایتحالا -
اذـه دوروب  ضقنلا  دـعب  لاقی - نأ  ّالإ  مهللا  اهیف . ۀـّیونملا  ۀـبرقلل  أشنم  رماوألا  کلت  نوکت  نأ  زوجی  ـالف  اـطایتحا ، نکی  مل  اـّلإ  و  بّرقتلا ،

عوضوم یف  ربتعی  اّـمم  ۀـبرقلا  دـصق  ّنإ  ثیح  [، 88] َةاکَّزلا اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  یلاعت : هلوق  لـثم  تاداـبعلاب  ۀـّیعقاولا  رماوـألا  یف  داریـإلا 
دّرجم وه  رماوألا  هذه  یف  ءاّقتالا  طایتحالا و  نم  دارملا  ّنإ  اهیف - دراولا  رمألا  اذهب  اهتّیعورشم  توبث  ضورفملا  و  اطرـش ، وأ  ارطـش  ةدابعلا 
رماوأف ۀبرقلا ، دـصق  ادـع  اهیف  ربتعی  ام  عیمجب  نایتإلا  ةالـصلاب  طایتحالا  ینعمف  ۀـبرقلا ، ۀـّین  ادـع  تاهجلا  عیمج  نم  ةدابعلل  قباطملا  لعفلا 

مل نإ  لعفلا و  اذه  بابحتساب  يوتفلا  هّجتی  انه  نم  و  رمألا . اذه  ۀعاطإب  بّرقتلا  هیف  فّلکملا  دصقیف  ذئنیح : و  لعفلا ، اذهب  ّقلعتی  طایتحالا 
رماوألا هذـه  یف  طایتحالاب  دـیرأ  ول  و  ۀـّیبولطملا ، لامتحا  یعادـب  هب  تأی  مل  ةدابع و  اهنوک  یف  ّکش  اّمم  لـعفلا  اذـه  نوک  دـّلقملا  ملعی 

لامتحالا یعادـب  هنایتإب  دـییقتلا  عم  ّالإ  هبابحتـساب  یتفی  نأ  دـهتجملل  زجی  مل  ۀـّیبولطملا ، لامتحا  یعادـل  لعفلا  نایتإ  وه  یقیقحلا و  هانعم 
ۀّین ادع  هیف  ربتعی  ام  عیمجب  لعفلا  نایتإ  دوصقملا  ّنأ  ملعف : هفالخ . یلع  يوتفلا  لهأ  ةریس  رارقتـسا  عم  طایتحالا ، ناونع  هیلع  قدصی  یّتح 

. یعادلا
187 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

روبزم یامعم  ّلح  تھج  لح  هار  نیمجنپ 

هراشا

لامتحا دّرجم  هب  زامن  رارکت ) و   ) ءاضق ندوب  یعرـش  رب  هدرک  لالدتـسا  تئاوف  ءاـضق  ناـیاپ  رد  يرکذ  باـتک  رد  هّللا  همحر  دیهـش  و  - 5
: هک تسا  یهلا  تایآ  نیا  لیلد ) هب  دیهش  نخس  نیا  و   ) نآ رد  بیع  للخ و 

. َنوُعِجار ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو  ِِهتاُقت و  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  و  ُْمتْعَطَتْسا ، اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

يراصنا خیش  رظن  زا  بلطم  قیقحت 

هک یئاج  رد  تدابع ، ندوب ) مامت  و   ) تّحـص رد  تیبولطم ) و   ) رما لامتحا  ندوب  یفاـک  هب  میوش  لـئاق  ّتین ) باـب  رد   ) رگا هک  تسا  نیا 
ینعی  ) تسا تسرد  و  هدوب ) تداـبع  هدننکحیحـصت   ) رما لاـمتحا  ناـمه  سپ  یلاـمجا  تروص  هب  ول  میرادـن و  ّتیبوـلطم ) و   ) رما هب  ملع 

رد دیهـش  هچنآ  دـینادن ،) یفاـک  ار  رما  لاـمتحا  رگا   ) هنرگو داد .) ماـجنا  رما  لاـمتحا  دـصق  هب  ار  هکوکـشم  هـلمتحم و  تداـبع  ناوـتیم 
بجوم يداشرا  رما  هدوب و  يداشرا  رماوا  هنوگنیا   ) اریز تسین . تدابع  لیمکت ) و   ) حیحـصت رب  رداق  طایتحا  رماوا  لـثم  هدروآ  يرکذ » »

مکح هکنوچ   ) دـنافقوتم نآرب  روبزم  رماوا  هک  طتحا ،) يارب   ) طاـیتحا عوضوم  و  اوقتا ) يارب   ) يوقت عوضوم  و  دوشیمن ) تبرق  دـصق 
طیارـش ءازجا و  مامت  نآ  رد  دوشب  عمج  هک  يوحن  هب  هدابعلا  لمتحم  ماجنا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  قّقحتم  تسین ) رّوصت  لـباق  عوضومیب 
تروص تدابع  و   ) تسین طایتحا  دریذـپ ،) تروص  ّتین  نودـب  لـمع  هرکیپ  رگا   ) اـّلا و  تبرق ، دـصق  ّتین  یتح  تداـبع  رد  هدـش  ظاـحل 

دوشیمن لصاح  ّتین  ینعی  تسا  رود  مزلتـسم  هک  ارچ   ) دنـشاب تدابع  رد  هّیونم  تبرق  دصق  أشنم  رماوا  نیا  هک  تسین  زیاج  سپ  هتفرگن )
(. ّتین اب  رگم  دوشیمن  تسرد  طتحا  رما  طتحا و  رما  اب  زج 
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دیهش نخس  رد  رود  لاکشا  هب  خیش  یضقن  خساپ 

زین َةاکَّزلا *)...  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ   ) یلاـعت يادـخ  هدومرف  نیا  لـثم  تاداـبع  رد  هّیعقاو  رماوا  رد  ضقن  نیا  نیع  دوش ، هتفگ  هکنیا  رگم 
نآ طرـش  هچ  دشاب  تدابع  ءزج  هچ  تسا  ربتعم  زامن ) لثم   ) تدابع عوضوم  رد  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  تبرق  دصق  هک  ارچ  تسا  دراو 

. تسا ّلص )  ) هدراو رما  نیا  دوخ  اب  تبرق  دصق  ّتیعورشم  توبث  هک  تسا  نیا  رب  امش  ضرف  هکنآ  لاح  و 
188 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دیهش نخس  رد  رود  لاکشا  هب  خیش  یّلح  خساپ 

مامت زا  دـشاب  یلوم ) رظن  دروم   ) تدابع اب  قباطم  هک ) يوحن  هب   ) تسا لمع  همـسجم  هرکیپ و  اهنت )  ) رماوا نیا  رد  ءاّقتا  طایتحا و  زا  دارم 
. تبرق دصق  زج  هب  تاهج 

رما دارم  تبرق  دـصق  هک  ارچ   ) تبرق دـصق  زج  هب  تسا  هدـش  ظاحل  نآ  رد  هچنآ  مامت  اب  تسا  زامن  ماـجنا  زاـمن  رد  طاـیتحا  ياـنعم  سپ 
(. هدوبن

ببـس هب  ار  ادـخ  هب  بّرقت  دـنکیم  دـصق  فّلکم  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  لمع و  هرکیپ ) و   ) لکـش هب  دـنریگیم  ّقلعت  طایتحا  رماوا  سپ 
. رما نیا  زا  تعاطا 

بحتسم لالهلا  دنع  اعد  دیوگیم : و   ) لعف نیا  بابحتسا  هب  دهتجم )  ) ياوتف دباییم  تهج  هک  تسا ) تابـساحم  نیا  يور  و   ) اجنیا زا  و 
تدابع رد  دهتجم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  لالهلا ) دـنع  اعد   ) لعف نیا  هک  دـنادیمن  دـّلقم  هچرگا  دروآیمن ،) ار  طایتحا  هملک  تسا و 

هب ار  لعف  نیا  دـلقم )  ) دـهدن ماجنا  و  تسا ) هدومن  هدافتـسا  طتحا  رما  زا  دـعب  هدرک و  يراـج  تئارب  لـصا  سپـس   ) هدومن کـش  شندوب 
(. دروآ ياج  هب  بابحتسا  دصق  هب  هکلب  و   ) ّتیبولطم لامتحا  هزیگنا 

تـسین زیاج  دهتجم  يارب  ّتیبولطم ، لامتحا  دصق  هب  لعف  ماجنا  ینعی  نآ  یقیقح  يانعم  رماوا ، نیا  رد  طایتحا  زا  دشاب  هدـش  هدارا  رگا  و 
طایتحا ناونع  هکنیا  ات  دینک ) نایتا  لامتحا  دصق  هب  دیوگب   ) لامتحا هزیگنا  هب  لعف  ماجنا  ندرک  دیقم  اب  رگم  دهد  بابحتـسا  هب  ياوتف  هک 

دنـسیونیم نآ  ياـج  هب  و  درواـین ، ار  طاـیتحا  مسا  ینعی   ) تـسا نـیا  فـالخرب  يوـتف  لـها  هریـس  هـک  یتروـص  رد  دـیامن ، قدـص  نآرب 
(. بابحتسا

. تسا هدش  ظاحل  نآ  رد  هک  یتانراقم  مامت  اب  تسا  لمع  هرکیپ )  ) ماجنا طتحا ) رما  زا   ) دارم هک  دوشیم  مولعم  سپ 
189 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ یلقعلا )...  نسحلا  نم  رادقملا  اذه  ّنا  یلع  ءانب  نایرجلا  لمتحی  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  دوب و  تیبولطم  لامتحا  درجم  هب  لمع  ماجنا  هک  موس  يانبم  رب  تسا  خیش  ییاهن  رظن 

: مییوگب هک  تسا  نیا  قح 
بولطم لمع  نالف  ماجنا  هک  میهدب  لامتحا  ام  هک  تسا  یفاک  هکلب  تسین ، رما  نآ  لاثتما  دصق  یلعف و  رما  رادـم  رئاد  لمع  کی  تیدابع 

. تسوا ضوغبم  شکرت  هدوب و  یلوم 
. تسا طایتحا  يانعم  نیا  دشاب و  بّرقم  لمع  نآ  میهد و  ماجنا  لامتحا  نیمه  هزیگنا  هب  ار  روبزم  لمع  میناوتیم  هک  تساجنیا  رد 
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. تسا نسح  نکمم و  طایتحا  مه  تایدّبعت  رد  سپ 
؟ تسیچ خیش  رظن  اجنیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  * 

رما لامتحا  تدابع  رد  و  مهدیم ، ماجنا  رمالا  لامتحا  هب  هکلب  دوش ، عیرـشت  هک  مدادـن  ماجنا  رما  یعاد  هب  ار  تداـبع  اـجنیا  هک  تسا  نیا 
يراکهدـب ات  هتـشاذگن  مک  نآ  زا  يزیچ  هدرک  نایتا  تبرق  دـصق  هب  ار  ءاعد  رگا  هک  ارچ  تسا  مامت  اجنیا  رد  طایتحا  اذـل  تسا و  یفاـک 

. دشاب هتشاد 
؟ تسیچ ءاملعلا )...  ةریس  تّرقتسا  اذل  و   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  یئاهن  رظن  قوف و  بلطم  رب  يدهاش  هئارا 
اهتدم لثملا  یف  دناهدرک  لمع  نآ  هب  دوخ  مه  دـناهداد و  يوتف  هقیرط  نیا  رب  مه  هک  میوشیم  هجوتم  احلـص  ءاملع و  هریـس  هب  هعجارم  اب 

طرش نالف  ای  ءزج و  نالف  هدمآ  نآ  رد  هک  يردان  ياوتف  کی  ای  فیعـض و  تیاور  کی  هب  دروخرب  رثا  رد  نکل  دناهداد  ماجنا  ار  یتدابع 
نآ دـیاش  هکنیا  لامتحا  هب  یلو  تسا . هدوبن  زرحم  يرما  روبزم  رما  هچرگا  دـناهدرکیم . هداعا  ار  تدابع  مامت  تسا ، ربتعم  تدابع  رد  زین 

تیدابع رد  تیبولطم  لامتحا  یعاد  هب  لمع  ماجنا  سپ  دـندومنیم . طایتحا  تیاعر  دـشاب ، هدوب  تدابع  رد  لیخد  روبزم  طرـش  ای  ءزج و 
. تسا طایتحا  نامه  نیا  تسا و  یفاک  تدابع 

هب رما  ار  ام  هک  میراد  یتایآ  نآرق  ناسل  رد  ام  یلو  دشاب  رما  نآ  لاثتما  دـصق  یلعف و  رما  رادـم  رئاد  تیدابع  هک  انمّلـس  دوش  هتفگ  رگا  * 
هک تسا  نیا  هب  يوقت  رثکا  دـح  دیـشاب و  هتـشاد  ار  اوقت  رثکا  دـح  هک  انعم  نیدـب  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  هک : دـنیامرفیم  هدومن و  يوقت 
هک دراد  لاکشا  هچ  لاح  کنیدل ، طتحا  لثم  تسا  هدرک  طایتحا  هب  رما  هک  دراد  دوجو  یتایاور  زین  میهد و  ماجنا  مه  ار  بوجولا  هبتـشم 

؟ دنهدیم خساپ  هچ  خیش  میهد ؟ ماجنا  رماوا  نیا  لاثتما  دصق  هب  زین  ار  يدابع  بوجولا  لمتحم 
: هک دهدیم  خساپ  خیش 

190 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رگا نکل  درادن و  دوجو  یلاکـشا  تسا و  نکمم  مه  تدابع  رد  طایتحا  مینادب ، یفاک  تدابع  تّحـص  رد  ار  ّتیبولطم  لامتحا  نامه  رگا 

. دنشابیمن یفاک  رماوا  نیا  ریخ  دشاب  ربتعم  رما  دصق 
مجنپ لح  هار  تالاکـشا  الوصا  تسین و  یفاک  رماوا  نیا  لاـثتما  دـصق  دـشاب  ربتعم  تداـبع  رد  رما  دـصق  رگا  دـیامرفیم  خیـش  هک  ارچ  * 

؟ تسیچ
: دیامرفیم

ماجنا لاثتما  دـصق  هب  ار  نآ  هکنیا  ات  دوشیمن  تیـصعم  اـی  تعاـط و  بجوم  يداـشرا  رما  دـناهیداشرا و  رماوا  زا  نآ  لاـثما  اوّقتا و  ـالوا :
. میهد

تـسا يولوم  رما  نیا  درادن و  هدحیلع  لاثتما  يداشرا  رما  هک  ارچ  درادن  انعم  يداشرا  رما  لاثتما  دصق  هب  زامن  ندـناوخ  رگید  ترابع  هب 
. تسا هتساوخ  ام  زا  ار  نآ  یلوم  ّهنا  امب  یلوم  هک  ارچ  دراد  لاثتما  هک 

: اریز ارچ ؟ تسا ، رود  مزلتسم  تدابع  تّحص  رد  رماوا  نیا  زا  هدافتسا  ایناث :
. تسا طایتحا  يوقت و  رماوا ، نیا  عوضوم  - 1

. تسا عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هک  ارچ  دوریمن  نآ  يور  مکح  دوشن ، تسرد  عوضوم  ات  دیدرتالب  - 2
. تبرق دصق  هلمج  زا  تسا  طیارش  ءازجا و  مامت  اب  لمع  نایتا  تدابع ، باب  رد  طایتحا  - 3

يور رما  ات  دوشیمن  مامت  عوضوم  دوشن  رّوصتم  تبرق  دصق  نیا  ات  اذل  رما و  دوخ  رد  هن  دراد ، رارق  رما  زا  رخأتم  هبتر  رد  تبرق  دـصق  - 4
. دیایب نآ 
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ینعی تسا . رود  هک  ارچ  تسا  لاحم  يرما  هک  دـینک  تسرد  يولوم  اـی  يداـشرا و  رما  نیا  دوخ  اـب  ار  تبرق  دـصق  دـیهاوخیم  امـش  - 5
اذه تسا . رما  نیا  رودص  رب  فقوتم  زین  عوضوم  قّقحت  تسا و  يوقت  طایتحا و  عوضوم  قّقحت  رب  فّقوتم  عراش  بناج  زا  رما  نیا  رودص 

. لطاب رودلا  رود و 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  خیش  لیلد  يارخا  ترابع  * 

: هک تسا  نیا 
. ضراعلا رّوصتی  فیک  ضورعم  نودب  هک  ارچ  تسا . عوضوم  رب  عرفتم  مکح  کی  رودص  - 1

. ضورعم عوضوم  تسا و  ضراع  مکح  سپ 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسیچ  عوضوم  طتحا  رما  رد  دنسرپب  امش  زا  رگا  لاح 

. طایتحا تفگ : دیهاوخ 
. دیامن راب  نآرب  ار  طتحا  رما  سپس  دنک و  رّوصت  ار  طایتحا  دیاب  عراش  سپ 

. تاّیدبعت ای  تاّیلصوت و  تسا ، رّوصتم  اجک  رد  طتحا  رما  زا  رظن  عطق  اب  طایتحا  عوضوم  دیئامرفب  لاح 
؟ ارچ تاّیلصوت . رد  تفگ  دیهاوخ 

191 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
طایتحا دوخ  لمع  هرکیپ  هلکاش و  نوچ  دوشیم ، زارحا  عوضوم  مامت  لـعفلا  تاذ  ناـیتا  اـب  لالهتـسا  لـثم  یلـصوت  رما  کـی  رد  هک  اریز 

. تسا
دـصق دنمزاین  تدابع  تسا و  يدابع  لمع  کی  اعد  اریز  تسین  نکمم  لالهلا  تیؤر  دنع  ءاعد  ماجنا  رد  طایتحا  نیا  روصت  هک  یلاح  رد 

. نآ زا  لبق  هن  دوشیم و  ذخا  رما  دوخ  رد  هن  تسا و  یلوم  رما  رب  ّبترتم  تبرق  دصق  تسا و  تبرق 
. دهد ماجنا  رما  نآ  لاثتما  دصق  هب  ار  لمع  فلکم  رما  زا  سپ  دیاب  نوچ  تسا  تبرق  دصق  ءزج  دقاف  عوضوم  کی  ناونعهب  طایتحا  اذل  و 

؟ دینکیم تسرد  تدابع  رد  طایتحا  طتحا ، رما  اب  هنوگچ  امش  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
ار تین  دوشیم  طتحا  ندمآ  اب  هک  ارچ   ) طتحا يارب  دـشاب  عوضوم  لالهلا  دـنع  ءاعد  ندوب  طایتحا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  رود  امـش  قیرط 

. ّتین رب  دشاب  ّبترتم  طتحا  ندمآ  و  درک ) تسرد  عوضوم  ناونعهب 
. عوضوم ندمآ  رب  تسا  ّبترتم  مکح  ندمآ  مکح و  ندمآرب  تسا  بترتم  عوضوم  ندمآ  تایدابع  رد  رگید  ترابع  هب 

؟ تسیچ لاقی )...  نا  ّالا  مهللا   ) زا دارم  * 
. اّلح هچ  اضقن و  هچ  رود  ضارتعا  زا  تسا  خیش  دوخ  خساپ 

؟ تسیچ رود  ضارتعا  هب  خیش  یضقن  خساپ  * 
زامن و لـثم  دـنراد  رما  هک  همّلـسم  همولعم و  تاداـبع  رد  هکلب  درادـن ، هلمتحم  هکوکـشم و  تاداـبع  هب  صاـصتخا  رود  نیا  هک  تسا  نیا 

. دراد دوجو  مه  تاکز 
. دریگیمن ّقلعت  اهنآ  هب  يدابع  رما  دنوشن  تدابع  ات  تشاد و  دنهاوخن  تیدابع  تبرق  دصق  نودب  زین  ةاکز  ةالص و  هک  ارچ 

: لاح
. اهنآ تیدابع  رب  تسا  فقوتم  تاکز ، زامن و  هب  تبسن  یلوم  بناج  زا  اوتآ  اومیقا و  رما  - 1

انعم لمع  هب  تبرق  دصق  تیدابع و  دشابن  يرما  ات  هک  ارچ  اومیقا ، رما  ّقلعت  رودص و  رب  تسا  فقوتم  زین  زامن  رد  تبرق  دصق  قّقحت  و  - 2
فقوتم هطساو  نودب  زیچ  ود  هک  ارچ  حّرـصم  رود  اذه  تسا و  رما  نآ  لاثتما  دصق  یلعف و  رما  رما  رما ، رادم  رئاد  تیدابع  هک  ارچ  درادن ،

. دنرگیدکی رب 
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؟ دینزب لاثم  بلطم  نییبت  رد  * 
. ةالص تفگ : دیهاوخ  تسیچ ؟ ّلص »  » عوضوم دنسرپب  امش  زا  رگا  لثملا : یف 

؟ دنکب دیاب  هچ  دربب  ّلص  يور  ار  ّلص  رما  دهاوخب  ملاع  يادخ  رگا  لاح 
192 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لاحم ضورعم  نودب  ضرع  ای  تسین و  نکمم  عوضوم  رّوصت  نودب  مکح  رودص  هک  ارچ  دنک ، رّوصت  ار  ةالـص  دیاب  هک  تفگ  دـیهاوخ 
. تسا

طسوت ةالـص  رّوصت  هک  دوش  لاؤس  امـش  زا  رگا  لاح  هدرک . راب  نآرب  ار  ّلص »  » رما سپـس  هدرک و  روصت  ار  ةالـص  هک  تسا  ریزگان  سپ 
؟ ّتینیب ای  هدوب و  ّتین  اب  ةالص  یلوم ،

اب ةالـص  دیئوگب  رگا  تسین . تدابع  تبرق  دصقیب  تدابع  نوچ  تسا  مامتان  هدشن و  زرحم  عوضوم  هک  هدوب  تینیب  ةالـص  دـیئوگب  رگا 
. عیرشت رگید  ترابع  هب  لاحم و  رما  زا  لبق  تسا و  فّلکم  هب  طوبرم  ّتین  نوچ  دوشیمن  هک  هدوب  تین 

؟ تسا رّوصتم  لوقعم و  یلوم  رما  زا  رظنعطق  اب  رایعمامت  ةالص  دیئامرفب  لاح 
. عیرشت ای  تسا  هبعلم  ای  رما  زا  رظنعطق  اب  ةالص  ریخ ، تفگ : دیهاوخ 

. دنکیم تسرد  ار  ةالص  هک  تسا  رما  نیا  تفگ  دیاب  هجیتن  رد 
؟ هدومرف راب  نآرب  ار  ّلص »  » رما هدومن و  رّوصت  ار  ةالص  هنوگچ  سپ  هک  میسرپیم  امش  زا  هرابود  لاح 

. تسا هدرب  نآ  يور  ار  رما  سپس  هدومن و  رّوصت  تساهنآ  زا  یکی  زین  تبرق  دصق  هکنآ  رد  هربتعم  تانراقم  عیمج  اب  ار  زامن  ایآ 
مامت اب  دیئوگب  رگا  تسا ؟ هدرک  روصت  تبرق  دصق  نودـب  تانراقم و  زا  ات  هد  اب  ار  زامن  تساتهدزای ، هک  تانراقم  هعومجم  زا  هکنیا  ای  و 

. تسین قّقحتم  عوضوم  تانراقم ، یخرب  اب  دیئوگب  رگا  تسا و  عیرشت  تانراقم 
تین نودب  تدابع و  هن  تسا  عیرـشت  رما  زا  لبق  تدابع  ینعی  تسا . حرطم  زین  ّلص »  » رد انیع  دیداد  طتحا  رد  امـش  هک  یباوج  نامه  لاح 

. تدابع ریغ  تسا و  لوقعم  ریغ 
؟ درک رّوصت  رما  زا  لبق  ناوتیمن  ار  تبرق  دصق  دش  هتفگ  بلاطم  مامت  رد  ارچ  * 

هک ینآ  رّوصت  لاـح  تسا  رما  لولعم  تسا  تبرق  دـصق  هک  یکی  دـنارما و  رودـص )  ) ّتلع اـت   10 زامن ، رد  نراـقم  زا 11  لـثملا  یف  اریز 
: رگید ترابع  هب  تسا . لاحم  رما  زا  لبق  تسا  رما  لولعم 

و دـیامرفیم : یـضقن  باوج  نیا  رد  خیـش  هصالخ  فّلکم . بناج  زا  لاثتما  طرـش  یکی  تسا و  هب  رومأم  طرـش  ات  نراقم 10  ات  هدزاـی  زا 
. ّلحلا ّلحلا 

. دینک تسرد  روطنامه  ار  تدابع  مه  هیمکح  ياهتعاطا  رد  دینکیم  تسرد  ار  تدابع  هّیقیقح  رماوا  رد  هک  يروط  ره  ینعی :
؟ تسانعم هچ  هب  طایتحا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. ّتیبولطم لامتحا  هزیگنا  هب  تسا  لمع  ماجنا  هملک  یقیقح  يانعمهب  - 1
. تبرق دصق  نودب  تسا  لمعلا  تاذ  ماجنا  هملک ، معا  يانعمهب  و  - 2

193 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا يدبعت  لمع  کی  تسا و  یلصوت  لمع  کی  هک  دیمهف  دیاب  اجک  زا  * 

لـصاح ار  وا  بولطم  تبرق  دصق  نودب  هرکیپ و  دح  رد  لمع  ماجنا  دـیاش  تسا و  یلوم  رما  دـیوگیم  هک  تسا  لقع  نیا  لقع : قیرط  زا 
. دیاین رسک  مک و  يزیچ  ات  هدب  ماجنا  تبرق  دصق  اب  سپ  دنکن 

هرکیپ و دـح  رد  لمع  ماجنا  تسا و  رظن  ّدـم  نآ  يوب  زا  مدرم  ظفح  دـسج و  ندرک  ناـهنپ  هک  دـمهفیم  تیم  نفد  رد  لـقع  نیمه  نکل 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1287 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا یفاک  لکش 
؟ دنکب رما  فّلکم  هب  ار  تبرق  دصق  دناوتیمن  عراش  ایآ  * 

: دیامرفب سپس  ّلص و  دیامرفب : لّوا  الثم  ارچ  ددعتم  رما  اب  یلو  دیآیم  مزال  رود  هک  ارچ  ریخ . دحاو  رما  اب 
. دوشیم مکح  اهنآ  هب  هناگادج  هدرک  میکحت  رمالا  تحت  دوشیمن  هک  ار  یطیارش  هک  تسا  نیا  یلک  نوناق  هصالخ  نیصلخم .

؟ تسیچ خلا ) ءاقتالا ...  طایتحالا و  نم  دارملا  ّنا   ) زا دارم  قوف  یناعم  هب  هجوت  اب  * 
: هکنیا رب  ینبم  رود  ضارتعا  هب  تسا  یّلح  خساپ 

: هیقیقح رماوا  رد  - 1
. تسا هتفرگ  ّقلعت  لمعلا  تاذ  هب  تبرق  دصق  زا  رظنعطق  اب  ّلص  رما 

، تسا هدومن  راب  نآرب  ار  ّلص »  » رما هتفرگ و  رظن  رد  لمع  حور  تبرق و  دـصق  زج  شطئارـش  ءازجا و  مامت  اـب  ار  لـمع  هرکیپ  یلوم  ینعی 
. دشابیمن رما  رودص  رب  فقوتم  عوضوم  قّقحت  سپ 

دنکیم و نایتا  رما  نآ  لاثتما  دصق  هب  ار  لمع  نآ  يرگید  ّصاخ  لیلد  ای  لقع و  لیلد  قبط  وا  فّلکم ، هب  نآ  غالبا  رما و  رودـص  زا  سپ 
عفترم رود  اذـل  تسا و  رما  رب  فقوتم  تداـبع  تیداـبع  یلو  تسین  رما  رب  فقوتم  عوضوم  قّقحت  سپ  تسا . رما  رب  فقوتم  تیداـبع  اذـل 

. دوشیم
: طایتحا رماوا  رد  و  - 2

زج هب  تسا  طیارـش  ءازجا و  مامت  اب  بوجولا  لمتحم  لمع  ینعی  لعف  هرکیپ  هلکاش و  ناـمه  تسا  رماوا  نیا  عوضوم  هک  طاـیتحا  زا  دارم 
. تبرق دصق 

: سپ
لمع نآ  فـّلکم  رما  ندیـسر  زا  سپ  هکلب  دـشابیمن ، تبرق  دـصق  قّـقحت  تیداـبع و  رب  فـقوتم  دوریم و  لـمعلا  تاذ  يور  طـتحا  رما 

. دوشیم تسرد  تیدابع  دهدیم و  ماجنا  رما  نامه  لاثتما  دصق  هب  ار  لمتحم 
فّقوت هکنیا  هصـالخ  تسا . عوضوم  قّقحت  رب  فقوتم  رما  رودـص  نکل  تسین و  رما  رودـص  رب  فـقوتم  دـشاب  طاـیتحا  هک  عوـضوم  سپ 

. تسا ّمعا  يانعم  نامه  هب  هکلب  تسین  هملک  یقیقح  يانعمهب  دراوم  هنوگنیا  رد  طایتحا  هک  ارچ  دیایب ، مزال  رود  ات  تسین  ینیفرط 
194 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ رود  ضارتعا  هب  خیش  یّلح  باوج  هصالخ  لصاح و  * 

هب ای  لقع و  لیلد  هب  ای  زین  رما  زا  سپ  تسا  لـمع  هرکیپ  دـیامرفیم  رّوصت  رما  زا  لـبق  عراـش  هک  ار  هچنآ  تاداـبع  هیلک  رد  هک  تسا  نیا 
دنهدیم لیکشت  ار  زامن  هرکیپ  هک  تانراقم  زا  ات  هد  ةالص  هلئسم  رد  لثملا  یف  دوشیم . لصاح  تبرق  دصق  ای  لمع و  حور  ّصاخ ، لیلد 

. دوشیم لصاح  رما  زا  سپ  فّلکم  هب  طوبرم  تسا و  تبرق  دصق  هک  نراقم  نیمهدزای  دنوشیم و  رّوصت  رما  زا  لبق 
ات دوش  رداص  رما  دیاب  دنک ، رما  لاثتما  دصق  وا  هک  میهاوخب  فّلکم  زا  رما  دوجو  نودب  دوشیم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  مه  هلئسم  نیا  تلع 

. دنکب ار  رما  نآ  لاثتما  دصق  فّلکم 
؟ تسیچ خلا ) لعفلا ...  اذه  بابحتساب  يوتفلا  هّجتی  انه  نم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

لمتحم لـمع  هک  يدراوـم  رد  میوـشیم  هجوـتم  ءاـملع  ياوـتف  هب  هعجارم  اـب  هکنیا ، رب  ینبم  دوـخ  یّلح  خـساپ  رب  تسا  يدـهاش  ندروآ 
تسا تدابعلا  كوکشم  عقاولا  یف  لمع  نیا  هک  نادب  فّلکم  هچ  تسا ، بحتـسم  لمع  نالف  ماجنا  هکنیا  هب  دناهداد  يوتف  تسا  تدابعلا 

رد طایتحا  رگا  اریز  ارچ ؟ دنروآ . ياج  هب  مّلـسم  بابحتـسا  هزیگنا  هب  هچ  دنهد و  ماجنا  تیبولطم  لامتحا  یعاد  هب  ار  نآ  هچ  دـننادن ، هچ 
دیق و نودب  عطاق و  روطب  تسناوتیمن  دهتجم  دوب ، تیبولطم  لامتحا  هزیگنا  هب  لمع  ماجنا  ینعی  دوب  هملک  یقیقح  يانعمهب  طایتحا  رماوا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1288 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامن قدص  نآرب  یقیقح  طایتحا  ناونع  ات  تیبولطم  لامتحا  هزیگنا  هب  درکیم  دّیقم  ار  لمع  دیاب  هکلب  دهدب . بابحتسا  هب  ياوتف  طرش 
. دنهدیم بابحتسا  هب  ياوتف  قلطم  لوق  هب  هک  تسا  ءاملع  هریس  فالخرب  نیا  هکنآ  لاح  و 

؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 
؟ هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  الثم  ایآ  هک  دنکیم  کش  دهتجم  یتقو  هک  تسا  نیا 

اج هب  ار  روبزم  ياعد  هک  تسا  بحتسم  هتفگ  طتحا  هک  دنیبیم  هتفر  طتحا  غارـس  هب  نآ  زا  سپ  ریخ  هک  دنکیم  يراج  تئارب  لصا  ادتبا 
لـالهلا دـنع  ءاـعد  ینعی  هرکیپ  نیع  زین  ءاـهقف  ابابحتـسا ، تسا  لـمع  هرکیپ  طاـیتحا  زا  دارم  تسا ، طاـیتحا  مـه  طـتحا  عوـضوم  يروآ ،

. دنسیونیم دوخ  هلاسر  رد  ار  تسا  بحتسم 
195 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
رمألا ّنأ  تابثإ  ۀفلک  طایتحالا و  رابخأ  یلإ  ۀجاح  الف  افیعض ، اربخ  ناک  اذإ  بوجولا  لامتحا  أشنم  ّنإ  ّمث  ننسلا ] ۀلدأ  یف  حماستلا  ةدعاق  ]

نب ماشه  ۀحیحـصک  باوثلا : هیف  لمتحی  ام  ّلـک  لـعف  بابحتـساب  راـبخألا  ضعب  دورول  ّیلقعلا ، داـشرإلا  نود  ّیعرـشلا  بابحتـسالل  اـهیف 
: لاق مالّسلا ، هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  نساحملا - نع  ۀّیکحملا  ملاس -

[. 89 «] هلقی مل  هّللا  لوسر  ناک  نإ  هل و  کلذ  رجأ  ناک  هلمعف ، باوثلا  نم  ءیش  ّیبنلا  نع  هغلب  نم  »
[. 90] دیناسأب ۀّصاخلا  ۀّماعلا و  هاور  تاروهشملا ، نم  ربخلا  اذه  ّنأ  اهرکذ : دعب  راحبلا  نع  و 

ةّدـع یف  و  باوثلا . یلع  لمتـشملا  لعفلا  وه  هیلإ - رجـألا  ۀـفاضإ  و  هلمعف ،»  » ریمـض ۀـنیرقب  باوثلا -» نم  ءیـش   » نم دارملا  ّنأ  رهاـظلا : و 
: ّهنأ مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا  نع  هقرطب  يور  ّهنأ  هّرس : سّدق  ینیلکلا  نع  یعادلا 

[. 91 «] هغلب امک  رمألا  نکی  مل  نإ  هغلب و  ام  باوثلا  نم  هل  ناک  هب ، لمعف  ریخلا  نم  ءیش  هغلب  نم  »
ّالإ [، 93] ةریثک بابلا  اذه  یف  ةدراولا  رابخألا  و  [. 92 «] کلذ هل  ناک  : » هیف ّنأ  ّالإ  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  نع  لابقإلا  یف  دیسلا  هوحن  لسرأ  و 

و ّیعرـشلا . بابحتـسالا  یلع  ّلدـی  رجألا ال  توبث  ّنأب  ةرات : اضیأ . هیلع  دروی  ناک  نإ  و  هیف ، نحن  اـم  یلع  ۀـلالد  حـضوأ  اـهانرکذ  اـم  ّنأ 
ۀحّحـصملا یه  نوکت  نأ  زوجی  الف  رابخألا ، هذهب  هب  رومأملا  لعفلا  یف  ذوخأم  ۀبرقلا  دـصق  ّنأ  نم  طایتحالا : رماوأ  یف  مّدـقت  امب  يرخأ :

: ۀثلاث و  لعفلا . ۀّیعرـش  لصأ  نود  هیف  حماستملا  وهف  ّصاخلا ، باوثلا  وه  غلابلا  نوک  و  بابحتـسالا ، قّقحت  ةروصب  اهدروم  ّصتخیف  هلعفل ،
. ربخلا قالطإ  عم  روهظلا  عنم  اذه : ّدری  نکل  باوثلا . عم  وأ  اضحم  باقعلا  ال  ضحملا ، باوثلا  هیف  غلب  امیف  اهروهظب 

لمعلا نوک  رابخألا  هذـه  نم  رهاظلا  ّنأل  هجو ، نع  ولخی  ّهنأ ال  فاصنإلاف  لّوألا ، داریإلا  اّمأ  و  طایتحالا . رماوأ  یف  مّدـقت  ام  هلبق  ام  ّدری  و 
: هدّیؤی و  لمعلا - یلع  یعادلا  هنوک  غولبلا و  یلع  اعّرفتم 

ّنأ مولعملا  نم  و  دوعوملا - باوثلا  ساـمتلا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـنلا  لوـق  بلطب  [ 94] رابخألا کلت  نم  دـحاو  ریغ  یف  لمعلا  دـییقت 
. باوثلا حدملا و  لماعلا  اذه  قاقحتساب  ّلقتسم  لقعلا 

196 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

: مشش لح  هار 

غلب نم  رابخا  مکح  هب  هکوکشم  لاعفا  ماجنا 

: دیامرفیم سپس 
لح هار  رد   ) طایتحا رابخا  هب  يزاین  دـشاب  هیقف ) دـنچ  ياوتف  ای  و   ) فیعـض يربخ  لـالهلا ،) دـنع  ءاـعد  ـالثم   ) بوجو لاـمتحا  أـشنم  رگا 
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. دشابیمن یلقع ، داشرا  هن  و  یبابحتسا ) يولوم  رما   ) یعرش بابحتسا  يارب  طایتحا  هب  رما  هک  بلطم  نیا  تابثا  يراوشد  و  مجنپ )
باتک زا  لقن  هب  ملاس  نب  ماشه  هحیحـص  لثم  دوریم  باوث  لاـمتحا  نآ ، رد  هچنآ  ماـجنا  ندوب  بحتـسم  هب  راـبخا  یخرب  دورو  لـیلد  هب 

: دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحم 
لوسر هچرگا  تسوا ، يارب  نآ  باوث  رجا و  ار  نآ  دـهد  ماجنا  سپ  باوث ، زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  زا  وا  هب  دـسرب  هک  یـسک 

زا غلب ) نم  رابخا  زا  نآ  لاثما  و   ) ربخ نیا  دـیوگیم : راحب  زا  ربخ  نیا  لثم  لـقن  زا  سپ  دـشاب و  هدومرفن  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا 
. دناهدرک تیاور  ار  نآ  هّصاخ  هّماع و  هک  تسا  یتاروهشم 

رّدقم لاکشا  کی  هب  خیش  خساپ 

یلعف نامه  نآ ، هب  رجا  هملک )  ) هفاضا هنیرق  هب  هلمعف و  رد  ه )  ) ریمـض هنیرق  هب  باوثلا ) نم  ءیـش  ترابع   ) رد ءیـش  زا  دارم  هک  تسا  نیا 
مالّـسلا مهیلع  همئا  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  موحرم  زا  یعادلا » ةّدـع   » باتک رد  و  لالهلا ) دـنع  اعد  لثم   ) تسا باوث  رب  لمتـشم  هک  تسا 
یناوخب ار  زامن  نالف  رگا  الثم   ) هدیـسر وا  هب  هک  باوث  زا  رادقم  نآ  ریخ ، نآ  هب  دنک  لمع  سپ  ریخ ، زا  يزیچ  وا  هب  دسرب  هک  یـسک  هک 

. دشابن تسا  هدیسر  وا  هب  هکنانچ  رما  هچرگا  دوب . دهاوخ  وا  يارب  يربیم ،) باوث  راب  لهچ 
. کلذ هل  ناک  تسا  هتشون  نایاپ  رد  هکنیا  زج  قداص  ماما  زا  لابقالا »  » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  لثم  هّللا  همحر  دیس  هدومن  تیاور  و 

زا هدافتسا   ) رگا تسا . هدمآ  اجنیا  رد  هچنآ  زا  تسا  رتحضاو  شتلالد  میتفگ  ام  هچنآ  هکنیا  زج  تسا  ناوارف  باب  نیا  رد  هدیسر  رابخا  و 
: هکنیا هب  دوش  عقاو  داریا  دروم  غلب ) نم  رابخا 

(. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  اّمعم  دروخیمن و  هیف  نحن  ام  درد  هب  اذل  و   ) یبابحتسا يولوم  رما  رب  دنکیمن  تلالد  باوث ، توبث  - 1
غلب نم  رابخا  نیا  هب  رومأم  هک  هدش  ذخا  یلعف  نآ  رد  تبرق  دصق  هک  دش  هتفگ  طایتحا ، رماوا  نوماریپ  یلبق  بلاطم  رد  هکنیا  رگید  و  - 2

(. ۀکوکشم تایلصوت  همولعم و  تابحتسم  همولعم ، تابجاو  لثم   ) تسا
197 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

صاصتخا غلب  نم  راـبخا  دروم  اـّلا  و  دـنیامن ) تسرد  تبرق  دـصق  و   ) دنـشاب لـعف  نآ  حّحـصم  غلب ) نم   ) راـبخا نیا  هک  تسین  زیاـج  سپ 
نآ لـماش  غلب  نم  راـبخا  تسا  قّقحم  دوخهبدوخ  ریخ  هک  اـجره  هک  تسا  نیا  روظنم   ) همولعم تاـبجاو  تابحتـسم و  تروص  هب  دـباییم 

(. تسین مه  رابخا  نیا  لومشم  تسین  قّقحم  هک  اجره  دوشیم و 

روبزم لاکشا  ود  هب  خیش  خساپ 

لـصا هکنیا  هن  تسا و  هدـش  هحماسم  نآ  رد  هک  تسا  يربخ  ناـمه  سپ  تسا  بیجع ) و   ) ّصاـخ باوث  نآ  غلب ، نم  رد  هدیـسر  ربخ  نآ 
. دهد رارق  هحماسم  دروم  ار ) ندوب  هب  رومأم  ای   ) لعف یعرش 

موس لاکشا 

هراشا

برش لثم   ) ضحم باقع  هن  و  هکوکشم ) تابحتـسم  لثم   ) دسرب ام ) هب   ) ضحم باوث  اهنت  هک  دنراد  روهظ  یئاج  رد  اهنت )  ) غلب نم  رابخا 
باقع شکرت  رطاخب  باوث و  نایتا  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  لمع  نالف  هک  دـشاب  هدیـسر  الثم  هک   ) باقع اب  هارمه  باوث )  ) ای و  نتت )

(. دوشیمن ام  ثحب  ّلحم  دروم و  لماش  غلب  نم  رابخا  سپ  (. ) میوشیم
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موس لاکشا  هب  خیش  خساپ 

طاـیتحا رماوا  رد  هک  یبلاـطم  اـب  یلبق  لاکـشا  نآ  دوشیم  ّدر  ربـخ و  قـالطا  اـب  دـیدومن ) اـعّدا  امـش  هک   ) روهظ عنم  نیا  دوشیم  ّدر  اـّما 
(. دوریم تدابع  هرکیپ  يور  مه  غلب  نم  رابخا  سپ   ) تشذگ

: لوا داریا  اما  و 
هب  ) ندیـسر رب  تسا  عّرفتم  لمع  ماجنا )  ) هک تسا  نیا  غلب  نم  رابخا  رهاظ  هک  ارچ  تسین ، هجو  زا  یلاخ  لّوا  داریا  هک  تسا  نیا  فاـصنا 
هن تسا و  یلّـضفت  باوث  هاگنآ   ) تسا غولب  نیمه  لمع  رب  یعاد  تسا ) رما  دوجو  لامتحا  طایتحا و  يور  زا  لـمعلا  ناـیتا   ) هکلب شوگ )

(. یقاقحتسا
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبن  هکنیا  دـیما  هب  رابخا  نیا  رتشیب  رد  تسا  لمع  ندرک  دـّیقم  اـطایتحا ) لـمع  زا  دارم  هک   ) اـم راـتفگ  نیا  دـیؤم  و 

. يدوعوم باوث  دیما  هب  ای  هتساوخ و 
هیف نحن  اـم  درد  هب  اذـل  دراد و  یلـضفت  باوـث  و   ) تسا لقتـسم  یلعاـف  نینچ  باوـث  قاقحتـسا  هب  مکح  رد  لـقع  هک  تسا  نشور  نیا  و 

(. دروخیمن
198 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

: دش لفاغ  دیابن  هتکن  هچ  زا  روبزم  ثحابم  رد  * 
تبرق دـصق  يارب  هکنیا  زا  دوب  ترابع  هک  تسا  مراهچ  قیرط  تدابع  رد  طایتحا  حیحـصت  يارب  هدـشهئارا  قرط  زا  قیرط  هناگی  هکنیا  - 1

. رما زارحا  هن  تسا و  یفاک  رما  لامتحا 
. مینکن طلخ  رگیدکی  هب  ار  ثحابم  دریگ و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  لقتسم  تروص  هب  دیاب  هدش  هئارا  قرط  زا  کیره  - 2

. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  لّوا  لاکشا  نکل  دش و  هداد  خساپ  خیش  طسوت  لّوا  لاکشا  هک  دوب  لاکشا  ود  ياراد  مجنپ  قیرط 
؟ تسیچ ننس  ّهلدا  رد  حماست  زا  دارم  * 

. دنهدیم تیارس  زین  تاهورکم  هب  ار  حماست  نیا  یخرب  یتح  دناتابثا و  لباق  زین  فیعض  لیلد  اب  تابحتسم  هک  تسا  نیا 
؟ دناحماست نیا  هب  لئاق  ءاملع  یساسا  هچ  رب  * 

. غلب نم  تایاور  ساسارب 
؟ دیوگیم هچ  غلب  نم  تایاور  رگم  * 

نآ هب  یبایتسد  دیما  هب  وت  دنهدیم و  وت  هب  باوث  رازه  نیدنچ  یهدب  ماجنا  ار  لمع  نالف  رگا  هک  دیـسر  وت  هب  لثملا  یف  رگا  دـیوگیم 
. دشاب ربتعم  ریغ  قیرط  زا  غلاب  باوث  نیا  هچرگا  دنهدیم  وت  هب  ار  هدشهدادهدعو  باوث  نآ  يداد  ماجنا  ار  روبزم  لمع  باوث 

؟ دوب تاهبش  زا  کیمادک  هب  طوبرم  تشذگ  هک  یبلاطم  رد  روکذم  ياهباوج  لاکشا و  * 
. دشابن فیعض  ربخ  کی  بوجو  لامتحا  ههبش و  أشنم  هک  دوب  ياهّیبوجو  تاهبش  هب  طوبرم 

. تسا نسح  روسیم و  طایتحا  مه  يدابع  بوجولا  لمتحم  رد  هک  دنیامن  تباث  ات  دندرک  شالت  همه  اذل  و 
؟ تسیچ افیعض )...  اربخ  ناک  اذا  بوجولا  لامتحا  أشنم  نا  مث   ) رد بلطم  لصاح  * 

يزیچ کی  بوجو  رب  یفیعض  ربخ  دوجو  ههبش  أشنم  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ثحب  دروم  يامعم  هیف و  نحن  ام  رد  لح  هار  نیمشش  هئارا 
: دشاب
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. یلقع يداشرا  ای  دنایعرش و  يولوم  رماوا  نیا  هک  مینک  ثحب  ات  تسین  ءاقتا  طایتحا و  رماوا  هب  يزاین  - 1
. دشاب تیبولطم  لامتحا  هزیگنا  هب  لمع  هک  تسین  يزاین  و  - 2

. مینک تابثا  ار  يولوم  رما  یمل  ّینا و  ناهرب  هار  زا  ات  تسین  يزاین  و  - 3
؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  ناشلیلد  * 

199 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب ار  لمتحم  لمع  اذل  دـشاب و  باوثلا  لمتحم  یلمع  ره  بابحتـسا  رب  دـنراد  تلالد  هک  غلب  نم  رابخا  ناونع  تحت  تسا  یناوارف  تایاور 

. میهدیم ماجنا  باوث  دصق 
؟ دناتایاور نیمادک  تلالد  ثیح  زا  غلب  نم  رابخا  نیرتنشور  * 

: دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نبا  ماشه  هحیحص  - 1
. هلقی مل  هّللا  لوسر  ناک  نا  هل و  کلذ  رجا  ناک  هلمعف  باوثلا  نم  ءیش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  نع  هغلب  نم 

: دناهدومرف هک  هداد  تبسن  مالّسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  شدنس  هدمآ و  یعادلا  ةدع  رد  ینیلک  زا  هک  یتیاور  - 2
. هلعف امک  رمالا  نکی  مل  نا  هغلب و  ام  باوثلا  نم  هل  ناک  هب  لمعف  ریخلا  نم  ءیش  هغلب  نم 

اب تسا  هدـش  لقن  لسرم  تروص  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لابقا  باتک  رد  سواط  نب  دیـس  زا  قوف  تیاور  لثم  تسا  یتیاور  - 3
. تسا هدمآ  کلذ  هل  ناک  باوثلا ، هل  ناک  ياج  هب  هک  توافت  نیا 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  غلب  نم  رابخا  ندروآ  زا  روظنم  بلطم و  لصاح  * 
. دننک هدافتسا  رابخا  نیا  زا  تدابع  حیحصت  رد  دناهتساوخ  یخرب  هک  تسا  نیا 

؟ تسا هنوگچ  غلب  نم  رابخا  هب  ناشلالدتسا  تیفیک  * 
. دهاوخیم تبرق  دصق  تدابع  - 1

. دهاوخیم رما  تبرق  دصق  - 2
. دهدیم باوث  هدعو  امش  هب  هلمتحم  تدابع  هب  لمع  ربارب  رد  غلب  نم  رابخا  - 3

. تسین باوث  هدعو  دشابن  رما  ات  نوچ  تسا  یبابحتسا  يولوم  رما  فاشکتسا  مزلتسم  باوث  هدعو  - 4
طایتحا و رگید  ترابع  هب  دوشیم . عفر  لکـشم  میهدیم و  ماجنا  هدـشفشک  رما  نیمه  لاثتما  دـصق  هب  ار  يدابع  بوجولا  لمتحم  سپ :

. تسا باوث  بجوم  نسح و  نکمم و  اقلطم  تایدّبعت  رد  بوجولا  لمتحم  لمع  ماجنا 
؟ تسیچ ۀنیرقب )...  باوثلا ) نم  ءیش   ) نم دارملا  ّنا  رهاظلا  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  رّدقم  لاکشا  کی  هب  خساپ 
، تسا هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  اب  ربارب  لمع  نالف  باوث  لثملا  یف  تسا  باوث  زا  ینیعم  رادقم  تیاور ، نیا  رد  غلب  نم  لعاف  نوچ  - 1

. تسا ملسم  نتشاد  باوث  باوث و  لصا 
. تسا ملسم  اهنآ  رد  بابحتسالا  وا  بوجولا  لصا  هک  تسا  یتابحتسم  تابجاو و  هب  طوبرم  مّلسم  باوث  - 2

. تسا كوکشم  باوث  لصا  هک  تسا  ياهلئسم  اب  هطبار  رد  هیف  نحن  ام  - 3
. درادن ام  ثحب  هب  یطبر  دنکیمن و  رما  زا  فشک  هیف  نحن  ام  رد  باوث  نیا  سپ :

200 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  لصاح  * 

. تسا باوث  رهاظلا ، یلع  غلب  لعاف  هک  تسا  تسرد  - 1 هک : تسا  نیا 
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هیف نحن  اـم  درد  هب  روبزم  ثیدـح  سپ  تسا  لـعاف  لـمع  ینعی  باوـث  هل  لـمع  هغلب  نم  هک  تسا  نیا  مـالک  ریدـقت  اـی  ریبـعت و  نکل  - 2
: میئوگیم لثملا  یف  دروخیم 

. تسا بجاو  دراد و  باوث  هدیسر  فیعض  ربخ  ساسارب  لالهلا  ۀیؤر  دنع  اعد  - 
. کلذ هل  ناک  هلمعف  باوث  هل  لمع  هغلب  نم  - 

. تسا باوث  لالهلا  ۀیؤر  دنع  اعد  سپ :
؟ تسا ریدقت  رد  روبزم  ثیدح  رد  لمع  هک  دیامرفیم  خیش  ارچ  * 

: اریز
ارچ ددرگیمنرب ، باوث  هب  ه )  ) ریمـض کشالب  تسا ، باوث  وا  يارب  ار  نآ  دهد  ماجنا  هک  یـسک  ینعی  هلمعف  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  - 1

. تسا ناسنا  لمع  هجیتن  هکلب  دهد ، ماجنا  ار  نآ  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  باوث  هک 
. ددرگیمزاب لمع  هب  کلذ )  ) هراشا مسا  و  ه )  ) ریمض سپ 

ود باوث  رجا و  هکلب  درادـن  رجا  باوث و  دوخ  باوث  هک  ارچ  دـنک  تشگزاـب  باوث  هب  دـناوتیمن  کـلذ  رجا  هل  ناـک  رد  رجا )  ) هملک - 2
. تسا باوث  رب  لمتشم  دوخ  هک  یلمع  دندرگیمزاب  لمع  هب  هک  دنتسه  انعممه  فدارتم و  تغل 

؟ تسا لاکشا  مادک  مشش  ّلح  هار  هب  لاکشا  نیمود  * 
: دیوگیم غلب  نم  رابخا  هک  تسا  نیا 

. دربیم باوث  دهد ، ماجنا  اطایتحا ) ینعی   ) باوث دیما  هب  ار  یلمع  سکره  - 1
. یقاقحتسا هن  دراد و  یلّضفت  باوث  طایتحا  - 2

. تسین یبابحتسا  يولوم  رما  زا  فشاک  یلّضفت  باوث  - 3
. دیهدیم ماجنا  يولوم  رما  کی  لاثتما  دصق  هب  ار  هلمتحم  تدابع  دیئوگب  دیناوتیمن  امش  سپ :

. دشابیمن تدابع  حّحصم  دروخیمن و  هیف  نحن  ام  درد  هب  غلب  نم  رابخا  هجیتن  رد 
لاح يربیمن . باوث  تسین  نکمم  طایتحا  اجکره  يربیم و  باوث  تسا  نکمم  طایتحا  اجکره  دیوگیم : غلب  نم  رابخا  رگید  ترابع  هب 

يروآ اج  هب  ّتین  اب  ار  تدابع  رگا  اریز  دـشابیم . نکممریغ  تایدـّبعت  رد  نکل  دربیم و  باوث  درف  تسا و  نکمم  تاّیلـصوت  رد  طایتحا 
. تسا هبعلم  یهد  ماجنا  تینیب  رگا  عیرشت و 

؟ دوشیم تباث  هنوگچ  تسا  بابحتسا  ای  بوجولا و  لمتحم  هک  یلمع  ماجنا  ربارب  رد  باوث  * 
لمع ربارب  رد  باوث  رادقم  نالف  دیهد  ماجنا  ار  لمع  نالف  هکنیا  رب  دشاب  جراخ  رد  لعفلاب  رما  کی  دیاب  ای 

201 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمع ام  دیاب  ای  و  میربیم . ار  رما  نآ  لاثتما  باوث  تقیقح  رد  میهدیم و  ماجنا  رما  نآ  لاثتما  یعاد  هب  ار  لمع  ام  هک  دوشیم  هداد  نآ  هب 
نینچ یقاقحتـسا و  هن  دوب و  دـهاوخ  یلّـضفت  باوث  تروص  نیا  رد  هک  میهد  ماجنا  رما  لامتحا  یعاد  هب  ینعی  طایتحا  يور  زا  ار  لمتحم 

مّود تروص  نیا  دوشیم  هدافتـسا  غلب  نم  رابخا  زا  هچنآ  دـیوگب  دـهاوخیم  مود  لاکـشا  رد  اذـل  و  تسین . يولوم  رما  زا  فشاـک  یباوث 
. لّوا هن  تسا و 

؟ تسیچ مّود  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
. تسا هتشذگ  غلب  نم  رابخا  ریخ  زا  لاکشا  نیمه  ساسا  رب  هدادن و  روبزم  لاکشا  هب  یخساپ 

؟ تسیچ مشش  ّلح  هار  رب  لاکشا  نیمّوس  * 
ریخ غلب  نم  راـبخا  رد  عوضوم  رگید  تراـبع  هب  تسا . ریخ  عوضوم  ریخلا ،) نم  ءیـش  یلع  باوـثلا  نم  ءیـش  هغلب  نم   ) رد هک  تسا  نیا 
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. تسا
. جراخ زا  تفگ : دیهاوخ  غلب ؟ نم  رابخا  دوخ  زا  ای  دوشیم و  زارحا  جراخ  زا  ریخ  دیئامرفب  لاح 

؟ دیاهدرک زارحا  جراخ  رد  نونکات  يریخ  هچ  هنوگچ و  دوش  هدیسرپ  رگا 
: تفگ دیهاوخ 

: میسرپیم امش  زا  لاح  تاّیلصوت . همولعم و  تابحتسم  همولعم ، تابجاو 
ریخ لالهلا  دنع  ءاعد  ایآ  هک  دـیدرک  کش  رگا  لثملا  یف  دوشب ؟ نآ  لماش  غلب  نم  رابخا  ات  تسا  ریخ  زین  هلمتحم  تادابع  رد  طایتحا  ایآ 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  هن  ای  تسا 
دوشیمن راب  نآرب  رابخا  نیا  اذل  ّتینیب و  ای  یناوخب و  ّتین  اب  ینادیمن  هک  ارچ  تسین  زرحم  هلمتحم  تدابع  رد  عوضوم  تفگ : دیهاوخ 

. دوش هداد  باوث  نآ  هب  ات  تسا  ریخ  مناوخیم  ّتینیب  ای  ّتین  اب  نم  هک  ییاعد  نیا  تفگ : ناوتیمن  و 
؟ ارچ تسا  رود  مزلتسم  هک  دینک  تسرد  غلب  نم  رابخا  اب  ار  ود  ره  مکح  عوضوم و  هکنیا  رگم 

. غلب نم  رابخا  رب  تسا  فوقوم  ندوب  ریخ  ندوب و  ریخ  رب  تسا  فوقوم  غلب  نم  رابخا  اریز 
؟ دینزب لاثم  قوف  لاکشا  نییبت  رد  * 

: هک تسا  نیا  لاؤس  امش  شوگ  هب  بوجو  ندیسر  اب  تسا ، بجاو  لمع  نالف  هک  دسرب  امش  هب  رگا 
؟ باقع هغلب  ای  تسه  باوث  هغلب  نیا 

لاـح میوشیم  باـقع  میدرک  كرت  رگا  میربیم و  باوث  میداد  ماـجنا  رگا  هک  تسا  یلمع  بجاو  هک  اریز  ارچ ؟ ود . ره  تفگ  دـیهاوخ 
؟ باقع باوث و  ای  باقع  ای  باوث  هتفگ  غلب  نم  رابخا  هک  تسا  نیا  لاؤس 

. دشاب بحتسم  دراد  لامتحا  هک  یلمع  کی  رد  ینعی  دروخیم  هّیبابحتسا  ههبش  درد  هب  اهنت  سپ  باوث  تفگ  دیهاوخ 
202 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دهاوخیم باقع  باوث و  هغلب  ههبش ، نیا  تسا و  هّیبوجو  ههبش  ام  ثحب  لحم  هکنآ  لاح  و 
؟ دهدیم لاکشا  نیا  زا  یخساپ  هچ  خیش  * 

. دنرگیدکی اب  مأوت  باقع  باوث و  هکنوچ  دوشیم  ود  ره  باقع  باوث و  لماش  غلب  نم  رابخا  دیوگیم ،
؟ دشاب رتکیدزن  نتم  ناسل  هب  هک  دینک  نایب  ياهنوگهب  ار  لاکشا  * 

. دشاب زرحم  دیاب  تیریخ  تسا . ریخ  غلب  نم  رابخا  عوضوم 
. تسا یعطق  مّلسم و  ّبحتسم  تسا  زرحم  نآ  رد  تیریخ  هچنآ 

. تسا مولعم  مّلسم و  ّبحتسم  غلب  نم  رابخا  دروم 
؟ ارچ دیآ . مزال  رود  دوش ، هدابعلا  لمتحم  لماش  دهاوخب  غلب  نم  رابخا  رگا  لاح :

: اریز
تسا و نآ  بابحتسا  زارحا  رب  فقوتم  ةدابعلا  لمتحم  رب  غلب  نم  رابخا  لومش  - 1

. نآ بابحتسا  رب  ناشتلالد  هدابعلا و  لمتحم  رب  رابخا  نیا  لومش  رب  فقوتم  مه  بابحتسا  - 2
. تسا لطاب  مه  رود  تسا ، رود  نیا 

. تسا هملسم  تابحتسم  هب  ّصتخم  غلب  نم  رابخا  سپ 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

، تسا مّلـسم  ناشبابحتـسا  هک  یئاهزیچ  ینعی  نآ  یقیقح  يانعم  ریخ  زا  دارم  نکل  تسا ، ریخ  غلب  نم  رابخا  عوضوم  هچرگا  هک  تسا  نیا 
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هک تبرق  دصق  زج  هب  تاهج  عیمج  اب  تسا  لمع  دّرجم  ریخ  زا  دارم  رگید  ترابع  هب  دوشیم . لماش  زین  ار  هدابعلا  لمتحم  هکلب  دشابیمن 
. دیآیم مه  تبرق  دصق  رما  دورو  زا  سپ 

؟ تسا هنوگچ  فیعض  ربخ  هار  زا  باوث  غولب  دینک  صخشم  ۀمدقم  * 
. تسا باوث  ياراد  ای  بحتسم  لمع  نالف  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  یفیعض  ربخ  کی  یهاگ  - 1

. دراد باوث  شماجنا  همزالملاب  هک  دراد  باقع  لمع  نالف  كرت  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  یفیعض  ربخ  کی  یهاگ  - 2
. دشابیم باقع  شکرت  رد  باوث و  شماجنا  رد  ینعی  تسا  بجاو  لمع  نالف  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  یفیعض  ربخ  کی  یهاگ  و  - 3

؟ تسیچ مشش  ّلح  هار  هب  لاکشا  نیمراهچ  * 
حیحص رما  نیا  لاثتما  دصق  هب  نآ  نایتا  ات  دنوشیمن  بوجولا  لمتحم  لماش  سپ  دنوشیم ، بابحتـسالا  لمتحم  لماش  اهنت  غلب  نم  رابخا 

؟ ارچ دشاب ،
. باقع اب  مأوت  باوث  هن  دراد و  ضحم  باوث  رد  روهظ  نیا  باوث و  هغلب  نم  هدومرف : اریز 
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. دهاوخیم باقع  باوث و  هغلب  ههبش  نیا  تسا و  هّیبوجو  ههبش  هیف  نحن  ام  هکنآ  لاح  و 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
: هک تسا  نیا 

. دشابیمن كرت  رب  باقع  هدعو  یفان  باوث  هدعو  سپ  دنکیمن  دعاسم  یفن  ءیش  تابثا  - 1
لّوا ضرف  هب  صاصتخا  هدـش و  روکذـم  هجو  هس  ره  لـماش  باوث  غولب  هک  ارچ  دـنکیم ، در  ار  لاکـشا  نیا  غلب  نم  تاـیاور  قـالطا  - 2

. درادن
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  خیش  لیلد  * 

. همزالملاب ای  دشاب  هقباطملاب  هکنیا  زا  تسا  معا  باوث  غولب  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ هجو )...  نع  ولخی  ّهنا ال  فاصنالاف  لّوالا ، داری  اّما ال  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

؟ ارچ تسا . غولب  رب  عرفتم  لمع  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  رهاظ  نوچ  تسا ، دراو  غلب  نم  رابخا  تلالد  رب  لّوا  داریا  افاصنا  هک  تسا  نیا 
. تسا لمع  رب  یعاد  غولب  هلمعف و  هتفگ  عیرفت  ءاف  اب  سپس  هغلب  هتفگ  اریز 

. رگید ناونعهب  هن  میهدیم و  ماجنا  ار  راک  نیا  اطایتحا ) ینعی   ) رما لامتحا  یعاد  هب  ام  دراد  باوث  راک  نالف  هک  هدیسر  ام  هب  نوچ  ینعی 
؟ تسیچ رابخالا )...  کلت  نم  دحاو  ریغ  یف  لمعلا  دییقت  هدّیؤی  و   ) زا دارم  سپ  * 

 ... باوثلا کلذ  سامتلا  ای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  لوق  بلط  هب  لمع  دییقت  هک  تسا  نیا 
. تسا غولب  رب  لمع  عیرفت  رب  یهاوگ  تایاور  زا  يرایسب  رد 

؟ تسیچ عیرفت  نیا  هجیتن  * 
. دوش نایتا  رما  نآ  لاثتما  دصق  هب  لمع  ات  دشابیمن  یبدن  يولوم  رما  یعرش و  بابحتسا  زا  فشاک 

: میئوگیم دراد  باوث  طاتحم  هک  دشاب  نیا  غلب  نم  رابخا  دافم  یتقو  لاح 
. دراد لالقتسا  تسا ، حودمم  هدرک  لمع  نایتا  باوث  دیما  هب  هک  یلعاف  تسا و  باوث  حدم و  بجوم  طایتحا  هکنیا  هب  مکح  رد  لقع 
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: نتم

: ذئنیح و 
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: لعفلا اذهل  عراشلا  بلط  اّمأ  و  قاقحتسالاب ، لقعلا  مکحل  ةدّکؤم  تناک  باوثلا ، لصأ  رابخألا  هذهب  تباثلا  ناک  نإف 
. طایتحالاب رمألا  نیع  وه  و  روکذملا ، قاقحتسالل  مزال  وهف  دوعوملا  باوثلا  اذه  لیصحت  لجأل  داشرإلا  هجو  یلع  ناک  نإف 

لقعلا مکحل  قیدصت  مکحلا  اذـه  ّنأل  باوثلا ، زّجنتب  مکحلل  مزال  ریغ  وهف  بابحتـسالاب ، هنع  ّربعملا  ّیعرـشلا  بلطلا  هجو  یلع  ناک  نإ  و 
دعو هیف  نحن  ام  و  ۀّیقیقحلا ، ۀعاطإلا  یلع  دعو  اذه  ّنأ  ّالإ  [. 95 (] يِرَْجت ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : ) یلاعت هلوق  هبشیف  هزّجنتب 
دبعلا اهعم  ّدعی  یّتلا  ریخلا  ۀّین  یلع  باوثلا  دعو  باب  نم  وهف  عیطملا ، مکح  یف  دبعلا  هعم  ّدعی  يذـّلا  لعفلا  وه  و  ۀـّیمکحلا ، ۀـعاطإلا  یلع 

. دایقنالا ثیح  نم  عیطملا  مکح  یف 
دراوملا یف  ةدراولا  رابخألا  نم  یعرـشلا  بابحتـسالا  ةدافتـسا  ریظن  هیف  نحن  اـمیف  یعرـشلا  بابحتـسالا  ةدافتـسا  ّنأ  نم  مّهوتی : اـم  اـّمأ  و 

[. 96 «] اذک هلف  هتیحل  حّرس  نم  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  لمعلل ، باوثلا  رکذ  یلع  اهیف  رصتقملا  ةریثکلا 
باوثلا نایب  یلإ  رابخألا  کلت  عجرمف  امکح ، وأ  ۀقیقح  ۀـعاطإلا  عم  ّالإ  نوکی  باوثلا ال  ّبترت  ّنأ  رابتعاب  كانه  ةدافتـسالا  ّنأب  عوفدـمف :

. اّینإ الالدتسا  هیلع  هب  ّلدتسی  رمألل  مزال  كانه  باوثلاف  عراشلا ، نم  اهب  رمألا  ّقلعت  نع  فشکت  یهف  لعفلا ، اذهب  هناحبس  هّللا  ۀعاطإ  یلع 
. لعفلا وأ  كرتلا  یلع  باقعلا  رکذ  یلع  هیف  رصتقا  اّمم  میرحتلا  بوجولا و  ةدافتسا  کلذ  لثم  و 

ول قدصلا و  لامتحا  عامـسلا و  یلع  عّرفتملا  هلمع  سفنل  مزال  وهف  ۀّیمکحلا ، ۀـعاطإلا  رابتعاب  وهف  رابخألا  هذـه  یف  دوعوملا  باوثلا  اّمأ  و 
. دوعوملا کلذ  لیصحتل  ّيداشرإ  بلط  باوثلا  یلع  دعولا  نم  مزلی  معن ، هل . رخآ  ّیعرش  بلط  یلع  ّلدی  الف  الصأ ، رخآ  رمأ  هب  دری  مل 

ۀلزنمب نیدودعملا  نیداقنملا  هدابع  هّللا  دعو  ام  لیـصحت  یف  بیغرتلا  و  لقعلا ، مکح  دییأت  طایتحالا - رماوأک  رماوألا - هذـه  نم  ضرغلاف 
. نیعیطملا

باوثلا لصأ  قاقحتـساب  لقعلا  مکحل  اریاغم  ناک  نإ  وهف و  اهـضعب ، رهاظ  وه  امک  غلابلا  باوثلا  صوصخ  رابخألا  هذهب  تباثلا  ناک  نإ  و 
کلذ قاقحتساب  مکحی  لقعلا ال  نأ  یلع  ءانب  لمعلا - اذه  یلع 
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ءازجلا نم  اعون  ناک  نإ  اباوث و  رمألا  لامتحا  دّرجمل  لماعلا  اذه  هّقحتسی  ام  ۀیمست  یف  شقانی  دق  لب  لعفلا ، یلإ  یعادلا  عومسملا  باوثلا 
یعرـش رمأل  امزال  سیل  اضیأ  وه  و  عومـسملا ، باوثلاب  لماعلا  یلع  هناحبـس  هّللا  لّضفت  نع  رابخإ  رابخألا  هذه  لولدـم  نأ  ّالإ  ضوعلا - و 

- لقعلا هب  ّلقتـسی  ّيداشرإ - رمـأل  موزلم  [ 97 (] اِهلاْثمَأ ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  : ) یلاـعت هلوق  ریظن  وه  لـب  باوثلا ، اذـهل  بجوملا  وه 
. فعاضملا باوثلا  کلذ  لیصحتب 

: همجرت

لقع مکح  رد  غلب  نم  رابخا  دیکأت 

هراشا

: دنالقع مکح  دّکؤم  تهج  ود  زا  سپ  دشاب ، تباث  رابخ  نیا  هلیسو  هب  باوث  لصا  رگا  تروص  نیا  رد 
(. دراد باوث  دیوگیم  مه  غلب  نم  رابخا  دراد ، باوث  طایتحا  دیوگیم  لقع  ینعی   ) قاقحتسالاب - 1

(. ار یطایتحا   ) لعف نیا  عراش  بلط  - 2
همزـال بلط )  ) نیا سپ  تسا  هداد  هدـعو  الـضفت ) دـنوادخ  هک   ) باوـث نـیا  لیـصحت  يارب  دـشاب  داـشرا  هـجو  رب  بـلط ) نـیا   ) رگا سپ 
لاثتما دـصق  ات  تسین  يولوم  رما  تسا و  لقع  مکح  دـکؤم  هک   ) تسا طایتحا  هب  رما  نامه  لیـصحت )  ) موزل نیا  تسا و  باوث  قاقحتـسا 

(. دبلطب
مکح مزلتـسم  یباوث ) هدعو  نینچ   ) نیا سپ  دوشیم . يولوم  بابحتـسا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دـشاب  یعرـش  بلط  هجو  رب  بلط ) نیا   ) رگا و 
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رما شاهمزال  هک   ) باوث زّجنت  هب  تسا  لقع  مکح  نامه  قیدـصت  باوث ) زّجنت  هب  عرـش   ) مکح نیا  اریز  تسین . باوث  هب  زّجنت  هب  رما ) اـی  )
: دیامرفیم هک  تسا  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  هب  هیبش  غلب ) نم  رابخا   ) هیف نحن  ام  سپ  تسا ) يداشرا 

هدعو هیآ  نیا  دروم )  ) هکنیا زج  تسا ...  يراج  هک  ییاهتشهب  رد  ار  وا  ادخ  دنکیم  لخاد  ار  شلوسر  ادـخ و  دـنک  تعاطا  هک  یـسک 
یلعف نامه  نیا  تسا و  طایتحا ) ینعی   ) هیمکح تعاطا  رب  باوث  هدـعو  غلب ) نم  رابخا   ) ام ثحب  دروم  تسا و  هّیقیقح  تعاـطا  رب  باوث ) )

(. عیطم اعقاو  هن  و   ) دیآیم باسح  هب  عیطم  مکح  رد  نآ ) ماجنا  اب   ) دبع هک  تسا 
نیا زا  دیآیم ، رامش  هب  عیطم  مکح  رد  ریخ  ّتین  ماجنا )  ) اب درف  هک  تسریخ  ّتین  رب  باوث  هدعو  باب  زا  غلب ) نم  رابخا   ) هیف نحن  ام  سپ 

(. ماجنا رب  مزج  و   ) دراد لماک  دایقنا  هک  تهج 
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نآ عفد  مّھوت و  کی 

رد هک  تسا  هریثک  هدراو  رابخا  زا  یعرش  بابحتسا  هدافتسا  دننام  غلب ، نم  رابخا  رد  یعرش  بابحتسا  هدافتسا  هک  دوشیم  مهوت  هکنیا  اما 
رادقم نالف  دنک  هناش  ار  دوخ  نساحم  سکره  هک : مالّسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  هدشن ) رما  یلو   ) هدش باوث  هدعو  رکذ  هب  افتکا  اهنآ 

ّبترتـم باوث  هک  تسا  نیا  راـبتعا  هب  هتیحل ،) حّرـس  نم  راـبخا  ینعی   ) اـجنیا رد  يولوم ) رما   ) هدافتـسا هکنیا  هب  دوشیم  عفد  دراد ، باوـث 
. هیمکح ای  هیقیقح و  تعاط  اب  رگم  تسین 

اجنیا رد  باوث  سپ  لعف ، ماجنا  رطاـخ  هب  تسا  ناحبـس  يادـخ  تعاـطا  رثا  رد  باوث  هک  تسا  نیا  هب  حّرـس ) نم   ) راـبخا تشگزاـب  سپ 
هک تسا  يرما  مزلتسم  هیّحللا ) حیرـست  رد   ) دوعوم باوث  هجیتن  رد  عراش . بناج  زا  هیحل  حیرـست  هب  يولوم  يرما  ّقلعت  زا  دنکیم  فشک 

: تسا لاثم  نیمه  لثم  و  میربیم ) ّتلع  هب  یپ  لولعم  زا  ینعی   ) ّینا تروص  هب  نآ  هب  دوشیم  لالدتسا 
ار لمع  نیا  رگا  الثم  هک   ) كرت رب  ای  لعف  رب  ّهلدا  نآ  رد  هدـش  افتکا  هک  ياّهلدا  زا  تامّرحم )  ) ندوب مارح  و  تاـبجاو )  ) بوجو هدافتـسا 
و تسا .) یهن  ای  رما و  زا  فشاک  نیا  تشاد و  یهاوخ  ار  باقع  نـالف  ینک  كرت  ار  نآ  رگا  يراد و  ار  تشهب  هجرد  نـالف  یهد  ماـجنا 

رما لام  هن  و   ) تسا طایتحا  دوخ  همزـال  باوث  نیا  سپ  تسا ، هیمکح  تعاـط  راـبتعا  هب  هدـش  هداد  غلب ) نم   ) راـبخا نیا  رد  هک  یباوث  اـّما 
رابخا  ) سپ دشاب  هدشن  دراو  نآرب  مه  يرگید  رما  ول  یتسار و  قدـص و  لامتحا  ندینـش و  رب  تسا  عرفتم  هک  یلمع )  ) یطایتحا يولوم ،)

دارم سپ  باوث  نیا  ندروآ  تسد  هب  تهج  تسا  يداشرا  بلط  باوث  هدـعو  همزال  هلب  دـنرادن . تلالد  يرگید  یعرـش  بلط  رب  غلب ) نم 
هب هک  شناگدـنب  هب  تسا  هداد  هدـعو  ادـخ  هچنآ  لیـصحت  هب  قیوشت  تسا و  لقع  مکح  دـییأت  طاـیتحا  رماوا  لـثم  غلب ) نم   ) رماوا نیا  زا 

( باوث لـصا  هن   ) دـشاب و رظن  دروم  غلب ) نم   ) راـبخا نیا  هلیـسو  هب  غلاـب  باوث  صوصخ  رگا  و  هّیمکح .) تعاـط  ینعی   ) دـنانیعیطم هلزنم 
لصا لقع ) مکح  هک   ) دشاب لقع  مکح  ریاغم  هچرگا  دنهدیم .) دناهداد ، هدعو  هک  ینآ   ) تسا نینچ  غلب  نم  رابخا  یـضعب  رهاظ  هکنانچ 

اب ربارب  لمع  نالف  الثم  هک   ) هدـش هدینـش  باوث  نآ  قاقحتـسا  هب  دـنکیمن  مکح  لقع  هکنیا  رب  انب  لمع  نیا  ماـجنا  هب  تبـسن  تسا  باوث 
ّقحتـسم لعاف  نیا  هک  یباوث  نآ  يراذـگمان  رد  دوشیم  هشقانم  یهاگ  هکلب  تسا . لعف  نیا  ماجنا  رب  هزیگنا  هک  تسا ) تدابع  لاس  لهچ 

زج تسا . ضوع  ازج و  زا  یعون  هچرگا  هکلب  و  تسا ) یلّـضفت  هکلب  تسین ، یقاقحتـسا  ینعی   ) طایتحا رما  لامتحا  رطاـخ  هب  دوشیم . نآ 
يرما مزلتسم  زین  نیا  دشاب ؛ نینچنیا  رگا  هدش . هدینش  باوث  نامه  هب  لماع  رب  ناحبس  يادخ  لّضفت  زا  نداد  ربخ  رابخا  نیا  لولدم  هکنیا 

رما موزلم  و  اهلاثما ، رشع  هلف  ۀنسحلاب  ءاج  نم  هک  تسا  یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  ریظن  نآ  هکلب  تسین  تسا ، باوث  نیا  بجوم  هک  یعرش 
. تسا عرش  لابند  هب  فعاضم  باوث  نآ  لیصحت  رد  لقع  هک  تسا  يداشرا 
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( لئاسملا حیرشت  )
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؟ تسیچ رابخالا )...  هذهب  تباثلا  ناک  ناف  ذئنیح  و   ) بلطم لصاح  * 
لقتـسم تسا  حودـمم  طایتحا  لعاف  هکنیا  هب  مکح  رد  زین  لقع  دراد ، باوث  طاتحم  هک  دـش  نیا  غلب  نم  راـبخا  داـفم  یتقو  هک  تسا  نیا 

: دنالقع مکح  دکؤم  تهج  ود  زا  رابخا  نیا  هاگنآ  تسا ،
. غلاب باوث  توبث  رب  دنراد  تلالد  ای  - 2 باوث ؛ لصا  رب  دنراد  تلالد  ای  - 1

؟ همزالملاب ای  تسا  هقباطملا  اب  باوث  لصا  رب  غلب  نم  رابخا  تلالد  * 
مکح دّـکؤم  هک  تساهنآ  یقباطم  يانعم  تسا  باثم  باوث ، غولب  لاـبند  هب  لـعاف  طاـتحم و  درف  هکنیا  رب  دـننکیم  تلـالد  ـالامجا  یتقو 

. دنشابیم زین  لقع 
نآ عراش  بلط  رب  دـنراد  تلالد  همزالملاب  سپ  يراکطایتحا  ناونع  رب  ول  باوث و  توبث  رب  دـندرک  تلالد  هقباطملاب  ربخا  نیا  یتقو  لاح 

. تسین جراخ  لاح  ود  زا  بلط  نیا  یهتنم  ار . یطایتحا  لعف 
؟ تسیچ باوثلا )...  اذه  لیصحت  لجال  داشرالا  هجو  یلع  ناک  ناف   ) زا دارم  * 

: بلط نیا  هک  تسا  نیا 
قاقحتـسا همزال  سپ  هداد ، هدعو  ام  هب  یلاعت  يادخ  الّـضفت  هک  یباوث  نامه  لیـصحت  هب  دنک  داشرا  ار  ام  دـشاب و  يداشرا  بلط  رگا  - 1

. تسا باوث 
هب رما  نیع  یبلط  نینچ  اذـل  تسا . باوث  نآ  لیـصحت  هب  يداشرا  رما  کی  شاهمزال  دـنداد ، قاقحتـسا  هب  مکح  عرـش  لـقع و  یتقو  ینعی 

. دبلطب لاثتما  دصق  ات  تسین  يولوم  رما  رما ، نیا  نکل  دنالقع  مکح  دکؤم  هک  تسا  طایتحا  رماوا  رد  طایتحا 
باوث زّجنت  هب  عرـش  مکح  هک  ارچ  تسین ، يولوم  یبابحتـسا  رما  مزلتـسم  باوث  هدعو  میئوگیم : دشاب  یبابحتـسا  يولوم  بلط  رگا  و  - 2
تسا هفیرـش  هیآ  نیا  هیبش  هیف  نحن  ام  يولوم و  هن  تسا و  يداشرا  رما  بلطم  نیا  همزال  باوث و  زّجنت  هب  تسا  لقع  مکح  نامه  قیدصت 

: دیامرفیم هک 
هدـعو هیآ  دروم  هک : توافت  نیا  اب  نکل  دراد  لالقتـسا  انعم  نیا  هب  مکح  رد  زین  لقع  هک  يِرَْجت *) ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  )

عیطم مکح  رد  نآ  ماجنا  اب  هدـنب  هک  تسا  طایتحا  ینعی  هیمکح  تعاطا  رب  باوث  هدـعو  اـم  ثحب  دروم  تسا و  هیقیقح  تعاـطا  رب  باوث 
. عیطم اعقاو  هن  تسا و 

دراد و لماک  دایقنا  هک  تهج  نیا  زا  تسا  عیطم  مکح  رد  ریخ  ّتین  اـب  درف  هک  تسا  ریخ  ّتین  رب  باوث  هدـعو  هیبش  هیف  نحن  اـم  هجیتن  رد 
. تسا هتفرگ  لعف  ماجنا  رب  یعطق  میمعت 

؟ تسیچ بابحتسالا )...  ةدافتسا  ّنا  نم : مّهوتی  ام  اما  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
تارضح اذل  و  دشابیم . هتیحل  حّرس  نم  رابخا  هیبش  غلب  نم  رابخا  هک  دناهدرک  مّهوت  یخرب  هک  تسا  نیا 
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: هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  لثملایف  ار . بابحتسا  دننکیم  فشک  باوث ، هدعو  هار  زا  دراوم  رتشیب  رد  ءاهقف 

. دراد باوث  رادقم  نالف  دنک  هناش  ار  دوخ  نساحم  سکره  - 1
. یبابحتسا يولوم  رما  کی  تسا ، رما  مزلتسم  القع  باوث  - 2

: میئوگب هک  دراد  لاکشا  هچ  ینعی  تسا  نینچ  زین  هیف  نحن  ام  میئوگب  هک  دراد  لاکشا  هچ  لاح 
. تسا یبدن  يولوم  رما  بابحتسا و  مزلتسم  انیلا  غلب  هک  یلمع  نالف  رب  باوث  توبث  - 1

. میهدیم ماجنا  یبدن  رما  نیا  لاثتما  دصق  هب  ار  لمع  - 2
. دوشیم تسرد  زین  تدابع  رد  طایتحا  سپ :
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؟ دراد دوجو  هّیمکح  تعاط  هیقیقح و  تعاط  نایم  یتوافت  هچ  دیئامرفب  خیش  خساپ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  * 
. دراد باوث  دوش  ماجنا  مولعم  مّلسم و  رما  هزیگنا  هب  لمع  رگا  هّیقیقح  تعاطا  رد 

. دراد باوث  دوش ، ماجنا  رما  لامتحا  هزیگنا  هب  لمع  رگا  هیمکح  تعاطا  رد 
؟ تسیچ روکذم  مّهوت  هب  خیش  خساپ  * 

. تسا توافت  هیحل  حیرست  رابخا  اب  غلب  نم  رابخا  ینعی  هیف  نحن  ام  نیب  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ روبزم  توافت  زا  دارم  * 

یعاد هب  ار  هیحل  حیرـست  رگا  اذـل  تسا و  ّبترتم  هیمکح  تعاـطا  رب  باوث  هکنیا  رب  دـننکیمن  تلـالد  هیحل  حیرـست  راـبخا  هک  تسا  نیا 
. دراد باوث  یهد  ماجنا  رما  لامتحا 

غلب نم  رابخا  هکنآ  لاح  تسا و  يولوم  رما  مزلتـسم  مه  هیقیقح  تعاطا  تسا ، هیقیقح  تعاطا  رب  ّبترتم  باوث  هک  تسنآ  رب  لـیلد  نیا  و 
. تسا طایتحا  نامه  هک  هیمکح  تعاطا  رب  باوث  ّبترت  رب  دننکیم  تلالد 

کی نیا  سپ  تسا . يداشرا  رما  کی  زا  فشاک  هکلب  دشاب ، تسرد  نآ  ماجنا  دصق  هب  لاثتما  ات  تسین  يولوم  رما  کی  زا  فشاک  نیا  و 
. تسین تسرد  تسا و  قرافلا  عم  سایق 

؟ دینک نایب  رتهداس  نابز  هب  ار  نآ  خساپ  مّهوت و  لصاح  * 
: لثملا یف  تسا  باوث  لیبق  مادک  زا  غلب  نم  رابخا  مینیبب  میهاوخیم  ام  تسا و  هداد  باوث  هدعو  روج  دنچ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا 

. هلمع نم  ریخ  نمؤملا  ۀّین  هکنیا : هب  تسا  هداد  باوث  هدعو  اجکی  - 1
. دراد باوث  دومن 1  تین  اهنت  رگا  باوث و  دومن 10  لمع  رگا  هک  انعم  نیدب 

. دراد باوث  رادقم  نالف  دنک  هناش  ار  دوخ  نساحم  یسک  رگا  هدومرف : هداد و  یصوصخ  یصخش و  ياهراک  رد  باوث  هدعو  اجکی  و  - 2
: هدومرف هداد و  فعاضم  باوث  هدعو  اجکی  ای  و  - 3
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. اهلاثما رشع  هلف  ۀنسحلاب  ءاج  نم 

؟ تسا خنس  مادک  زا  غلب  نم  رابخا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
تسا یصوصخ  ياهراک  هب  باوث  هدعو  لیبق  زا  هک  دوب  هدرک  لایخ  دوب  هدرک  داهنشیپ  تدابع  حیحصت  تهج  ار  مشش  قیرط  هک  لدتسم 

: تفگیم اذل  و 
. دراد باوث  رادقم  نالف  دنزب  هناش  شنساحم  هب  یسک  رگا 

. تسین هیمکح  تعاط  نساحم  هب  ندز  هناش  نیا 
. تسا هّیقیقح  تعاط  رطاخ  هب  دب  هدوبن ال  هیمکح  تعاط  رطاخ  هب  ندز  هناش  یتقو 

. دنالیبق نیا  زا  تابحتسم  رتشیب  هکنانچ  دهاوخیم  رما  هّیقیقح  تعاط 
. ار یبابحتسا  يولوم  رما  مینکیم  فشک  یصخش ، لمع  ربارب  رد  باوث  نیا  زا  سپ 

؟ تسا يرما  هنوگچ  مزلتسم  ریخلا  ۀّین  رب  باوث  هدعو  * 
: لثملا یف 

. اعرش تسا  هدش  هداد  باوث  هدعو  ریخ  تین  رب  - 1
. القع دنراذگیم  تین  هب  صخش  همّلسم . تابحتسم  تابجاو و  لثم  تسا  مّلسم  شنسح  هک  ریخ  ياهراک  - 2

. تسا یلوم  داقنم  عیطم و  هدننکتین  هک  ارچ  تسا ، هیمکح  تعاط  دوخ  ندرک  ّتین  - 3

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1299 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا باوث  ياراد  هیمکح  تعاط  - 4
. تسا يداشرا  رما  مزلتسم  هیمکح  تعاط  رب  ّبترتم  باوث  - 5

: سپ
. دهدیم ریخلا  ۀّین  رب  باوث  هدعو  عراش  - 

. تسا رما  مزلتسم  باوث  - 
. ار يداشرا  رما  مینکیم  فشک  ریخلا  ۀّین  رب  عراش  باوث  هدعو  زا 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  ریخلا  ۀّین  یلع  باوثلا  ّدع  زا  ای  تسا و  هتیحل  حّرس  نم  لیبق  زا  غلب  نم  رابخا  دنسرپب  امش  زا  رگا  لاح  * 
: دیوگیم غلب  نم  رابخا  نوچ  ارچ ؟ باوث . هلف  ریخلا  ۀین  لیبق  زا  تفگ  دیهاوخ 

. دربیم باوث  طاتحم  مدآ  - 1
. دوب هیمکح  تعاط  ریخلا  ۀّین  هک  هنوگ  نامه  تسا  هیمکح  تعاط  طایتحا ، - 2

. تسا یلّضفت  هیمکح  تعاط  رب  ّبترتم  باوث  - 3
. يولوم هن  تسا و  يداشرا  رما  زا  فشاک  یلّضفت  باوث  - 4
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؟ دیهدیم خساپ  هچ  دهدیم  دوعوم  باوث  هدعو  غلب  نم  رابخا  دیوگب  یسک  رگا  * 

: دیوگیم الثم  غلب  نم  رابخا  میئوگیم 
. يربیم ار  هلاسلهچ  تدابع  باوث  ینکب  ار  راک  نالف  رگا 

. میهدیم ماجنا  دوعوم  باوث  نآ  دیما  هب  ار  نآ  عمتسم  ناونعهب  ام 
. تسا طایتحا  دوعوم  باوث  رطاخ  هب  لمع  نایتا  نیا 

. یقاقحتسا هن  دراد و  یلّضفت  باوث  طایتحا 
. دنکیم يداشرا  رما  زا  فشک  هکلب  تسین ، يولوم  رما  زا  فشاک  یلّضفت  باوث 

مکح دّـکؤم  دـناوتیمن  رگید  تسا  يداشرا  رما  زا  فشاک  یباوث  نینچ  دـهدیم و  ار  دوعوم  باوث  هدـعو  غلب  نم  راـبخا  یتقو  هجیتن  رد 
؟ ارچ دشاب ، لقع 

. دشاب عرش  عبات  دیاب  اجنیا  رد  اذل  درادن و  ار  یمکح  نینچ  رودص  كرد و  ناوت  لقع  اریز 
؟ درادن ار  یماکحا  نینچ  رودص  ناوت  لقع  ارچ  * 

راک دیوگب  دـناوتیم  لقع  رگید  ترابع  هب  دراد . هلاس  باوث 40  راک  نالف  ماجنا  دـیوگب  تسناوتیمن  لقع  دوبن  غلب  نم  راـبخا  رگا  اریز 
. دراد نآرق  متخ  کی  باوث  راک  نالف  دیوگب  دناوتیمن  نکل  تسا و  باوث  ياراد  کین 

. تسین لقع  مکح  دّکؤم  رگید  عومسم ، هن  دهدیم و  دوعوم  هدعو  غلب  نم  رابخا  رگا  نیاربانب 
. تسا لقع  عبات  عرش  میتفگ  یلبق  نایب  رد  هچرگا  دشاب ، عرش  عبات  دیاب  لقع  ییاج  نینچ  رد  اذل  و 

؟ تسا لقع  عبات  عرش  هک  دش  هتفگ  یلبق  نایب  رد  ارچ  * 
: اریز

. دراد باوث  هیمکح  تعاط  - 
. دراد رما  القع  باوث  - 

. تسا هدمآ  لقع  مکح  دیکأت  يارب  غلب  نم  رابخا  سپ :
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: نتم

ناـیب یف  باوـثلا  نم  درو  اـم  یلع  ـال  ریخلا ، ۀـّین  یلع  باوـثلا  نم  درو  اـمب  هیف  نـحن  اـم  سیقی  نأ  مّهوـتملل  یغبنی  ناـک  هـّنأ  لـصاحلا : و 
لثم ۀّیعرشلا ، تاّبحتسملا  یلع  ۀّبترتملا  ۀّیعرشلا  راثآلا  ّبترت  یف  رهظت  یعرشلا  بابحتسالا  نیب  انرکذ و  ام  نیب  ةرمثلا  نإ  ّمث  تاّبحتـسملا .

و ال هیلع ، باوثلا  قاقحتسا  ّالإ  بجوی  هب ال  رمألاب  ربتعم  ریغ  ربخ  دورو  دّرجم  ّنإف  اعرش ، هب  رومأملا  ءوضولا  یلع  ّبترتملا  ثدحلا  عافترا 
غوسی ال  طایتحالا ، دّرجم  باب  نم  ءوضولا  یف  ۀـیحللا  نم  لسرتسملا  لـسغ  بابحتـساب  مکحلا  اذـک  و  لـّمأتف . ثدـحلا ، عفر  هیلع  ّبترتی 

. مهفاف اّیعرش ، اّبحتسم  هتروریصب  انلق  نإ  هللبب و  حسملا  نم  عنمی  نأ  اّیوق  لمتحی  لب  هللبب ، حسملا  زاوج 
: همجرت

: هکنیا بلطم  لصاح 
رد هدـش  دراو  هچنآ  اب  ار  غلب  نم  رابخا  هک  دوب  هتـسیاش  دروآ ) تسدـب  یعرـش  يولوم  رما  غلب  نم  رابخا  زا  تساوخیم  هک   ) مّهوتم يارب 

نایب رد  هدـشدراو  رابخا  نآ  اب  هن  و  تسا ) هیمکح  تعاطا  ربارب  رد  هک  یلّـضفت  باوث  اـب  ینعی   ) دـنک هسیاـقم  ریخ  تین  رب  باوث  اـب  هطبار 
 ...(. هتیحل حّرس  نم  لثم   ) تابحتسم باوث 

غلب نم  رابخا  رد  ثحب  رب  بّترتم  هرمث 

هراشا

هک  ) یعرـش بابحتـسا  نایم  و  دـناهدرواین ) اـم  يارب  یعرـش  يولوم  رما  غلب  نم  راـبخا  هک   ) میتفگ اـم  هچنآ  ناـیم  هرمث  دـیامرفیم : سپس 
رومأم هک   ) هّیعرش تابحتـسم  رب  دوشیم  ّبترتم  هک  يراثآ  ّبترت  رد  دوشیم  رهاظ  هدروآ ) یعرـش  رما  غلب  نم  رابخا  دیوگب : هدننکمّهوت 

رما نآ  هب  عرـش  ینعی   ) تسا یعرـش  هب  رومأـم  هک  ییوضو  رب  تسا  ّبترتـم  هک  زاـمن ) هحاـبا  اـی  و   ) ثدـح عفر  لـثم  دنتـسه ) یعرـش  هب 
(. هدومرف

ثدـح عفر  رثا  نکل  دوشیم و  نآ  ماجنا  رب  باوث  قاقحتـسا  بجوم  اهنت  وضو )  ) نآ هب  رما  رد  ربتعم  ریغ  ربخ  کـی  دورو  فرـص  هب  سپ 
: هک نک  لمأت  بلطم  نیا  رد  سپ  تسا ). يداشرا  شرما  هکلب  هدرواین ، یعرش  رما  اجنیا  رد  غلب  نم  رابخا  هک  ارچ   ) دوشیمن ّبترتم  نآرب 

نینچمه هضاحتسم .) ای  نوطبم و  ای  سولسم و  يوضو  لثم  تسین  ثدح  عفار  نکل  تسه و  یعرـش  هب  رومأم  هک  میراد  مه  ییوضو  - 1)
و درادـن ) زرحم  یعرـش  رما  یلو   ) تسا طایتحا  باب  زا  اهنت  هک  ءوضو  رد  نساحم  هدـش  هار  رادـقم  نآ  نتـسش  بابحتـسا  هب  مکح  تسا 

دـشاب عونمم  نساـحم  زا  تمـسق  نآ  تبوطر  اـب  حـسم  هک  دوشیم  هداد  يوق  لاـمتحا  هکلب  دوشیمن . نآ  تبوطر  اـب  حـسم  زاوـج  ببس 
هب رومأم  ام  هک   ) مهفب سپ  دنشاب ) هدروآ  یبابحتسا  يولوم  رما  غلب  نم  رابخا  هکنیا  هب   ) نآ ندش  یعرش  بحتسم  هب  میوش  لئاق  ام  هچرگا 

(. دوش حسم  یلصا  هب  رومأم  تبوطر  زا  دیاب  یعبت و  هب  رومأم  میراد و  یلصا 
212 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ سیقی )...  نا  مّهوتملل  یغبنی  ناک  ّهنا  لصاحلا  و   ) زا دارم  * 
هـسیاقم اِهلاْثمَأ ) ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : ) دومرف هک  فعاـضم  باوث  هدـعو  اـب  ار  غلب  نم  راـبخا  مّهوتم  هک  دوبیم  رتهب  هک  تسا  نیا 

«. هتیحل ّرس  نم   » هن درکیم و 
. دومن هدافتسا  اهنآ  زا  تدابع  تیدابع  حیحصت  رد  دمآ و  شیپ  ناوتیمن  زین  غلب  نم  رابخا  هار  زا  هکنیا  بلطم  لصاح 
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؟ دوشیم رهاظ  اجک  رد  يولوم  ای  تسا و  يداشرا  غلب  نم  رابخا  هک  ثحب  نیا  هرمث  * 
. دومن نایتا  يرما  نینچ  لاثتما  دصق  هب  ار  هلمتحم  تادابع  ناوتیم  دنکب ، يولوم  رما  زا  فشک  غلب  نم  رابخا  رگا  هک : اجنیا  رد 

: رگید ترابع  هب  دروخیمن . تدابع  حیحـصت  درد  هب  دشاب  يداشرا  رما  زا  فشاک  هکلب  دـنکن ، يولوم  رما  زا  فشک  غلب  نم  رابخا  رگا  و 
يراثآ ياراد  هدحیلع  روطهب  هّیعرش  تابحتسم  ینعی  ددرگیم  رهاظ  دوشیم  ّبترتم  هّیعرش  تابحتـسم  رب  هک  يراثآ  رد  ثحب  نیا  هرمث 

. تسا
. دوشیم نآ  لماش  غلب  نم  رابخا  تسا ، بحتسم  ای  تسا و  باوث  ياراد  لمع  نالف  هک  دیسر  ام  هب  یفیعض  لیلد  هب  رگا  اذل  و 

راب رثا  نیا  مّهوتم  لوق  هب  هک  یلاـح  رد  دوشیمن  راـب  راـبخا  نآرب  یعرـش  رثا  دـنالقع  مکح  دّـکؤم  غلب  نم  راـبخا  هک  میتفگ  رگا  لاـح :
. دوشیم

: لثملا یف 
رما وضو  رگا  لاـح  تسا . ةالـص  هحاـبا  ثدـح و  عفر  نآ  رثا  تسا و  رثا  ياراد  اولـسغاف  ةالـصلا  یلا  متمقا  اذا  هب  رومأـم  هک  ییوضو  - 1

باوخ يارب  وضو  الثم  هک  هدیسر  ام  شوگ  هب  یفیعض  ربخ  قیرط  زا  اهنت  دشاب  هدشن  تباث  نآ  بابحتسا  بوجو و  دشاب و  هتشادن  یعرش 
: دوش قبطنم  دروم  نیا  رب  زین  غلب  نم  رابخا  تسا و  باوث  ياراد  هدوب و  بحتسم 

يانبم رب  نکل  دشاب و  زامن  حیبم  ثدح و  عفار  ات  دادن  زین  ار  یعرـش  يوضو  راثآ  هدشن و  یعرـش  بحتـسم  وضو  نیا  خیـش )  ) ام يانبم  رب 
. دراد ار  يراثآ  نینچ  مّهوتم 

ّبترتم نآرب  زامن  هحابا  ثدـح و  عفر  هیعرـش  راثآ  درادـن . یعرـش  رما  ینعی  تسین  هب  رومأم  یئوضو  نینچ  هک  اجنآ  زا  رگید : تراـبع  هب 
. دراد مه  باوث  دنچره  دوشیمن 

؟ تسیچ لّمأتف )  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 
هک دراد  دوجو  ییاهوضو  نوچ  ثدح  تیعفار  یعرش و  بابحتسا  نایم  همزالم  مدع  هب  دراد  هراشا  دیاش 

213 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لثم دنشابیمن . ثدح  عفار  یلو  دنتسه  یعرش  هب  رومأم 

. تسا لوبلا  ۀلسلس  هب  التبم  هک  یسک  ینعی  سولسم  صخش  يوضو  - 1
[98 .] تسا نطب  ضرم  هب  التبم  هک  یسک  ینعی  نوطبم  درف  يوضو  - 2

ص213 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 ... تسا و ندید  نوخ  لاح  رد  بترم  هک  هضاحتسم  نز  يوضو  ای  و 

تفگ ناوتیمن  سپ  تسین . مه  زامن  حیبم  ضئاح  نز  يوضو  یلو  تسه  ةالـص  حـیبم  هضاحتـسم  نوطبم و  سولـسم ، درف  يوضو  هتکن :
. دوشیم راب  ییوضو  نینچ  رب  هیعرش  راثآ  مّهوتم  يانبم  رب  هک 

؟ تسیچ ۀیحللا )...  نم  لسرتسملا  لسغ  بابحتساب  مکحلا  اذک  و   ) زا دارم  * 
هدودحم رد  هک  نساحم  زا  رادقم  نآ  رـس  حسم  زج  هب  دوش  هتـسش  دـیاب  تسا و  هب  رومأم  رـس  تمـسق  رد  وضو و  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا 

هدیسر ام  هب  هفیعض  رابخا  قرط  زا  یهتنم  تسا . تروص  دح  زا  جراخ  ینعی  تسا  هدش  اهر  هک  نساحم  زا  رادقم  نآ  نکل  تسا ، تروص 
. دوشیم عقاو  زین  غلب  نم  رابخا  لومش  اذل  دراد و  باوث  لسرتسم  رادقم  نآ  نتسش  هک 

؟ تسیچ امش  هفیظو  دشاب  هدش  کشخ  امش  تسد  تبوطر  حسم  ندیشک  يارب  رگا  لاح 
. میشکیم حسم  هتفرگ و  رگید  ياضعا  زا  ار  تبوطر  تفگ  دیهاوخ 
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؟ هن ای  دیریگب  تبوطر  لسرتسم  نساحم  رادقم  نآ  زا  دیناوتیم  ایآ  هک  میسرپیم 
. ریخ هدشن ، ءوضو  وضع  ینعی  هدشن  تباث  لسغ  نیا  یعرش  بابحتسا  هک  خیش )  ) ام يانبم  رب 

وـضع هچرگا  تسا  وضو  ءاضعا  زا  يوضع  زین  لسغ  نیا  تسا و  یعرـش  بابحتـسا  زا  فشاـک  باوث  هدـعو  هک  مّهوتم  ياـنبم  رب  نکل  و 
. دومن هدافتسا  نآ  تبوطر  زا  حسم  ندیشک  يارب  ناوتیم  هلب  بحتسم ،

. ریخ درواین  يولوم  رما  رگا  هلب و  دروآ ، هلئسم  نیا  رد  ام  يارب  يولوم  رما  غلب  نم  رابخا  رگا  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ بلطم  نایاپ  رد  مهفاف )  ) زا دارم  سپ  * 

. مهفب ار  روکذم  لامتحا  هجو  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دیاش 
؟ تسیچ روبزم  لامتحا  هجو  * 

: مه یعرش  بابحتسا  ضرف  هب  هک  تسا  نیا 
. دشاب هدحیلع  بحتسم  دیاش  تسین و  مّلسم  لسرتسم  نساحم  تیوضع  دشاب و  وضو  ءاضعا  للب  هلیسو  هب  دیاب  حسم  الوا 

ضرف هب  هجیتن : رد  دـشابیمن . هبجاو  ءاضعا  زا  لسرتسم  نساـحم  نتـسش  هکنآ  لاـح  دـشاب و  بجاو  وضع  زا  دـیاب  تبوطر  نتفرگ  اـیناث :
. دنکیمن تیافک  حسم  تهج  یتبوطر  نینچ  نتفرگ  مه  یعرش  بابحتسا 

214 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: ثلاثلا
لجأل نّیعتملا  ّریخملا  بجاولاـک  اّیـضرع  وأ  اّیلـصأ  ناـک  ءاوس  ینییعتلا ، بوجولا  یف  ّکـشلا  ةروصب  ةءاربلا  ۀـلدأ  صاـصتخا  رهاـظلا : ّنأ 

یلع لوهجملا  ءیـشلا  نییعت  مدـع  یف  اـهروهظل  ةءاربـلا ، ۀـّلدأ  هیف  يرجت  ـالف  ۀـحابإلا  يرییختلا و  بوجولا  یف  ّکـش  ول  اـّمأ  راـصحنالا ،
. هیلع بقاعی  هب و  مزتلی  ثیحب  فّلکملا 

: لیصفت بوجولا  مدع  ۀلاصأ  نایرج  یف  و 
مدع ۀـلاصأ  نایرج  لکـشیف  صوصخلاب ، ریغلا  کلذ  بوجو  وأ  هریغ  نیب  هنیب و  كرتشم  یّلک  نمـض  یف  هبوجو  یف  ّکشلا  ناک  نإ  ّهنأل 
لعفب بوجولا  نّقیتملا  درفلا  کلذ  طوقس  مدع  ۀلاصأ  ءارجإ  انه  نّیعتف  درفلا ، ّیلکلا و  نیب  دّدرم  دحاو  بوجو  ّالإ  انه  سیل  ذإ  بوجولا ،

. كوکشملا اذه 
هب مولعملا  بجاولا  طوقس  وه  و  ّیعـضولا ، همزال  مدع  ۀلاصأ  بوجولا و  مدع  ۀلاصأ  يرج  صوصخلاب ، هبوجو  یف  ّکشلا  ناک  اذإ  اّمأ  و 

اطقـسم احابم  وأ  رخآلا  بجاولل  اطقـسم  اـبجاو  هنوک  یف  ّکـش  و  مولعملا ، بجاولل  اطقـسم  هنوکب  عطق  اذإ  اـّمأ  هل ، هطاقـسإ  یف  ّکـش  اذإ 
ینییعتلا هبوجو  نع  ةءاربلا  ۀلاصأ  يرجت  و  هبلط ، یلإ  ۀبسنلاب  ّالإ  لصألل  يرجم  الف  موصلا - بوجول  طقسملا  حابملا  رفـسلا  ریظن  هبوجول -

. رخآلا بجاولا  کلذ  رّذعت  ضرف  اذإ  ضرعلاب 
: همجرت

يرییخت بوجو  کش  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  مدع  مّوس  هیبنت 

هراشا

هاوخ لالهلا و )...  دـنع  ءاعد  لـثم   ) تسا ینییعت  بوجو  رد  کـش  هک  یتروص  نآ  هب  دـنراد  صاـصتخا  تئارب  ّهلدا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
. شندوب رصحنم  رطاخب  هتفای  نیعت  يرییخت  بجاو  لثم  یضرع  ای  دشاب و  یلصا  كوکشم ) نییعت  بوجو  نیا  )

هن ای  تسا و  يرییخت  بجاو  مایـص  ماعطا ، رانک  رد  اـیآ  هکنیا  ـالثم  یلمع   ) ندوب حاـبم  اـی )  ) يرییخت و بوجو  رد  دوش  کـش  رگا  اـّما  و 
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ناشروهظ لیلد  هب  دـنوشیمن ، يراج  يرییخت ) بوجو  رد  کش   ) نیا رد  یعرـش ) هچ  یلقع و  هچ   ) تئارب ّهلدا  تسا ،) حابم  ای  بحتـسم 
، دوش باقع  دروم  نآ  اـب  تفلاـخم  رثا  رد   ) دـشاب و نآ  هب  مزلم  فّلکم )  ) هک ياهنوگهب  فّلکم  هدـهعرب )(  لوهجم  ءیـش  نّیعت  مدـع  رد 

. تسا هقیضم  جرح و  عفر  ّهلدا  نیا  فده  هک  نوچ 
215 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

روبزم کش  رد  بوجو  مدع  باحصتسا  يارجا  رد  مظعا  خیش  رظن 

: اریز دراد ، دوجو  یلیصفت  بوجولا  مدع  باحصتسا  يارجا ) ناکما   ) رد و 
نیا  ) ای دـشاب و  ماعطا ) نوچمه   ) نآ ریغ  مایـص و  ناـیم  رّفک ) لـثم   ) كرتشم یّلک  نمـض  مایـص ) لـثم  يدرف   ) بوجو رد  کـش  رگا  - 1

(. تسا یلقع  يرییخت  بوجو  رد  کش  نامه  هک   ) دشاب صوصخلاب  ماعطا ) ینعی   ) ریغ نا  بوجو  رد  کش )
یّلک نایم  تسا  دّدرم  هک  دراد ) دوجو  عرش  بناج  زا   ) بوجو کی  اهنت  اجنیا  رد  اریز  دراد ، لاکشا  بوجو  مدع  باحصتسا  نایرج  سپ 

(. درک يراج  بوجو  مدع  باحصتسا  ناوتیمن  هجیتن  رد  هدماین و  يرما  مایص  هب  عجار   ) یلو معطا )  ) درف و  رّفک ) )
يدرف نآ  طوقس  مدع  ۀلاصا  يارجا  اجنیا  رد  دوشن ) يراج  ندوبن  ای  ندوب  ینییعت  ندوبن ، ای  ندوب  طقسم  هب  عجار  باحصتسا  یتقو   ) سپ

مایـص ماجنا  اـب  هک  مدرک  کـش  رگا  ینعی   ) دـباییم نّیعت  تسا ، ینیقی  مایـص ) لـثم   ) كوکـشم لـعف  نیا  ماـجنا  هطـساو  هب  شبوجو  هک 
(. تسا طوقس  مدع  لصا  هن ؟ ای  تسا  طقاس  نم  هدهع  زا  فیلکت 

(، مص وأ  هدومرفن  هن  ای  مص  وأ  هدومرف  نآ  زا  دـعب  معطا و  هدومرف : عراش  ایآ   ) هک دـشاب  یعرـش  يرییخت  بوجو  رد  کـش  رگا  اـما  و  - 2
مولعم بجاو  نامه  طوقس  یعضو ) همزال  مدع  تلاصا   ) نیا دوشیم و  يراج  نآ  یعضو  همزال  مدع  تلاصا  بوجو و  مدع  باحـصتسا 

(، تسا طوقـس  مدـع  اجنیا  رد  لصا  هک  هن ؟ ای  دوشیم  طقاس  ماعطا  مداد  ماـجنا  تسا  مولعم  بجاو  هک  ار  مایـص  نم  رگا  هک  ینعی   ) تسا
. دوش کش  ماعطا  هب  تبسن  مایص  ندوب  طقسم  رد  رگا  هّتبلا 

نیا  ) اـیآ هکنیا  رد  دوش  کـش  و  تسا ) دارفا  طقـسم  هک  تعاـمج  زاـمن  لـثم   ) مولعم بجاو  ندوب  طقـسم  هب  دوش  لـصاح  عـطق  رگا  اـما 
هزور رد   ) حابم رفس  لثم  رگید ، بجاو  بوجو  طقـسم  تسا و  حابم  هن  ای  رگید و  بجاو  طقـسم  لاح ) نیع  رد   ) تسا و بجاو  طقـسم )

هب تبـسن  رگم  دـشابیمن ، یلـصا  نایرج  ّلحم  شتیطقـسم .) ندوب  یعطق  لیلد  هب   ) تسا ناضمر )  ) هزور بوجو  طقـسم  هک  ناضمر ) هام 
رّذـعت ببـس  هب  دوش  ضرف  ینّیعت  هک  اـجنآ  شندوب  ضرعلاـب  ینییعت  بجاو  رطاـخ  هب  تئارب  لـصا  ناـیرج  هب  تبـسن  شنیعت و  بوجو ) )

(. تسا نّیعت  مدع  لصا ، اجنیا  رد  هک   ) رگید فرط 
216 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ دراد دوجو  يرییخت  بجاو  ینییعت و  بجاو  نایم  یتوافت  هچ  * 
. تسا لیدب  وذ  يرییخت  بجاو  لیدب و  الب  ینییعت  بجاو 

بجاو رد  نکل  و  زاـمن . لـثم  داد  ماـجنا  نآ  ياـج  هب  ار  يرگید  لـعف  ناوتیمن  تسا و  بجاو  اـنیعم  لـمع  دوـخ  ینییعت  بجاو  رد  ینعی 
تصش ماعطا  نیب  تسا  ریخم  فّلکم  هک  ناضمر  هام  رد  هراّفک  لاصخ  لثم  داد  ماجنا  ار  نآ  لدع  هدرک و  اهر  ار  بجاو  ناوتیم  يرییخت 

. یپردیپ نتفرگ  هزور  زور  تصش  ای  نیکسم و 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  ینییعت  بجاو  * 

. ضرعلاب ینییعت  - 2 ۀلاصالاب ؛ ینییعت  - 1 مسق : ود  رب 
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؟ تسا یبجاو  هنوگچ  ۀلاصالاب  ینییعت  بجاو  * 
. حبص زامن  لثم  تسا  هدوب  بجاو  انّیعم  هتفر و  نآ  يور  بوجو  عراش  بناج  زا  رودص  يادتبا  زا  هک  یبجاو 

؟ تسا یبجاو  هنوگچ  ضرعلاب  ینییعت  بجاو  * 
لمع دـیدرگ و  رّذـعتم  دارفا  زا  یخرب  نوچ  نکل  دوب و  رایتخا  دروم  قیداصم  ءزج  عراش  بناج  زا  شرودـص  ناـمز  رد  هک  تسا  یبجاو 

. درک ادیپ  ینییعت  بوجو  ضرعلاب  دارفا ، نیا  رد  دش  رصحنم 
دوشیم رصحنم  هفیظو  اذل  دباییم و  نّیعت  ضرعلاب  نیتس  ماعطا  دننک ، ادیپ  رّذعت  نیرهش  مایص  هبقر و  قتع  رافک  لاصخ  رد  رگا  لثملایف 

. ماعطا رد 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  يرییخت  بجاو  * 

. یعرش رییخت  یلقع 2 - رییخت  - 1 مسق : ود  رب 
؟ دراد دوجو  یعرش  یلقع و  رییخت  نایم  یتوافت  هچ  * 

ره نایم  دنکیم  ّریخم  ار  ام  لقع  اذل  تسا و  ياهفلتخم  قیداصم  دارفا و  ياراد  یّلک  نکل  تسا  هتفر  یّلک  يور  یلوم  رما  یلقع  رییخت  رد 
. نیقتملا مرکا  لثم  دوشیم  قبطنم  نآرب  یّلک  هک  دارفا  زا  يدرف 

 ... معطا و وا  مص  دیوگیم : لثملایف  رومالا  هذه  دحا  لعفا  دیوگیم : دوخ  لیلد  یعرش  رییخت  رد  یلو 
؟ دریگیم ّقلعت  یبوجو  هچ  هب  هّیبوجو  تاهبش  رد  ام  کش  بجاو  ماسقا  هب  هجوت  اب  * 

ینییعت شبوجو  اـیآ  دـشاب  بجاو  رگا  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  لـمع  نـالف  اـیآ  هک  تسا  ۀـلاصالاب  ینییعت  بوـجو  رد  اـم  کـش  یهاـگ  - 1
: لثملایف ضرعلاب . ای  تسا  ۀلاصالاب 

. ضرعلاب ای  تسا  ۀلاصالاب  شبوجو  تسا  بجاو  رگا  هن ، ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  ایآ  - 
. هن ای  تسا  بجاو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبن  ترضح  مان  رکذ  ماگنه  تاولص  ایآ  - 

بجاو هب  دوش  لیدبت  يرییخت  بجاو  هک  یئاج  لثم  تسا  ضرعلاب  ینییعت  بوجو  رد  ام  کش  یهاگ  و  - 2
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. تسا روسیم  ماعطا  نکل  تسین و  نکمم  فّلکم  يارب  هبقر  قتع  نیرهش و  مایص  لثملایف  ینییعت 
؟ هن ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نییعت  وحن  هب  نآلا  ات  تسا  هدوب  بجاو  وا  رب  رییخت  وحن  هب  لصا  زا  ماعطا  ایآ  هک  دراد  کش  نکل 

نکل تسا و  بجاو  وا  رب  ماعطا  ناضمر  هاـم  هراـفک  رد  هک  دـنادیم  فّلکم  لـثملایف : تسا . يرییخت  بوجو  رد  اـم  کـش  یهاـگ  و  - 3
؟ تسا ّریخم  دنراد  ناکما  وا  يارب  ود  ره  هک  یمایص  ماعطا و  نایم  هکنیا  ای  تسا و  بجاو  انییعت  ایآ  هک  دراد  کش 

نکمم مایص  ماعطا و  فرط  ود  ره  رگا  یلک  روطهب  هن ؟ ای  تسا  بجاو  وا  رب  يرییخت  بجاو  ناونعب  موص  ایآ  هک  دراد  کش  نونکا  اذل  و 
. ضرعلاب یهتنم  ینییعتلا . هبوجو  یف  کشلا  تسا ، نکمم  فرط  کی  رّذعتم و  فرط  کی  رگا  يرییختلا و  بوجو  یف  کشلا  دشاب ،

؟ دوشیم يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  روبزم  كوکش  زا  کیمادک  رد  * 
ینییعت بوجو  رد  کش  هچ  دشاب . ءیش  کی  ینییعت  بوجو  رد  ام  کش  هک  تسا  یئاج  نآ  ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  ياج  هک  دش  هتفگ  البق 

نم هدـش و  رّذـعتم  ماعطا  هک  اجنآ  لثم  دـشاب ، ضرعلاب  ینییعت  بوجو  رد  کش  رد  هچ  و  لالهلا . تیؤر  دـنع  ءاعد  لـثم  دـشاب  ۀـلاصالاب 
هچ تسا  تئارب  لصا  يارجا  لحم  ینییعتلا . هبوجو  یف  کشلا  رتهاتوک : ترابع  هب  هن . ای  دراد  ضرعلاب  ینییعت  بوجو  مایص  هک  منادیمن 

. دوشیمن يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  تسا  يرییخت  بوجو  رد  کش  هک  ییاجنآ  اذل  و  ضرعلاب . هچ  تاذلاب و 
؟ تسیچ ۀحابالا )...  يرییختلا و  بوجولا  یف  کش  ول  اّما   ) زا دارم  * 

؟ هن ای  تسا  بجاو  امش  رب  يرییخت  بجاو  ناونعهب  موص  ایآ  هک  یشاب  هتشاد  کش  امش  رگا  هک  تسا  نیا 
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: رگید ترابع  هب  یلقن . هچ  یلقع و  هچ  ینک  يراج  موص  يرییخت  بوجو  زا  ةءاربلا  ۀلاصا  یناوتیمن 
رگا تسا : هدومرف  عراش  لثملایف  يراد ، کش  يرییخت  بوجو  رد  هکلب  يرادن  کش  ضرعلاب  تاّذـلاب و  ینییعت  بوجو  رد  امـش  یهاگ 

. ینک ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دیاب  يداد  ماجنا  ار  لمع  نالف 
اجنیا رد  ماعطا . تصش  ای  هزور و  زور  تصش  نایم  هدومن  ّریخم  هن  ای  هدومرف و  بجاو  امش  رب  انّیعم  ار  نیتس  ماعطا  هک  ینادیمن  امش  لاح 

؟ دینک يراج  تئارب  لصا  دیناوتیم  ایآ  دینکب ؟ دیاب  هچ  تسا ، مایص  يرییخت  بوجو  رد  امش  کش 
. یلقن هچ  یلقع و  هچ  دینک  يراج  تئارب  دیرادن  قح  ریخ . هک : تسا  نیا  هدعاق  ياضتقا 
؟ تسیچ ثیحب )...  فّلکملا  یلع  لوهجملا  نییعت  مدع  یف  اهروهظل   ) ترابع  ) زا دارم  * 

نکل تسا و  تّقـشم  تفلک و  عفر  يارب  تئارب  لصا  يارجا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  مایـص  يرییخت  بوجو  زا  تئارب  لصا  يارجا  مدع  تلع 
رد ياهقیضم  مه  لصا  نایرج  نودب  میراد  رییخت  هیف  نحن  ام  رد  هک  اجنآ  زا 
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لـصا رگا  هکلب  درادن . هدیاف  لصا  سپ  دنک ، باختنا  ار  ماعطا  دنک و  كرت  ار  مایـص  دناوتیم  تسا و  راتخم  فّلکم  هک  ارچ  تسین ، راک 

رب ماعطا  ینییعت  بوجو  ببـس  مایـص  زا  تئارب  لصا  اریز  ارچ ؟ تسا  ضرغ  ضقن  نیا  دوشیم و  هقیـضم  ببـس  دوخ  دوش  يراـج  تئارب 
. تسا هقیضم  دوخ  نیا  دوشیم و  فّلکم 

؟ دومن يراج  هیلقع  تئارب  ناوتیمن  يرییخت  بوجو  رد  کش  رد  ارچ  دیئامرفب  رتنشور  ترابع  هب  * 
؟ هن ای  تسه  راک  رد  یباقع  هک  مینکب  کش  ام  هک  تسا  ییاجنآ  هب  طوبرم  هیلقع  تئارب  يارجا  ّلحم  اریز 

؟ ارچ دشابیمن . باقع  دوجو  رد  یکش  هیف  نحن  ام  رد  نکل  مینکیم  همذلا  ءيرب  ار  دوخ  تسا و  حیبق  نایبالب  باقع  دوشیم  هتفگ  هک 
انیقی میرواین ، ياج  هب  ار  ماعطا  ینعی  نآ  لدـب  ای  میهدـن و  ماجنا  میراد  شیرییخت  بوجو  رد  کـش  هک  ار  مایـص  نیمه  اـم  رگا  هک  نوچ 
كرت ار  مایـص  رگا  هتبلا : میاهدادـن  ماجنا  ار  کیچـیه  ام  هدوب و  بجاو  ام  رب  لمع  کی  ارییخت  ای  انییعت و  اریز  ارچ ؟ دـش ، میهاوخ  باقع 

ای هکلب  درادـن ، انعم  باقع  مدـع  باقع و  رد  کش  اجنیا  رد  الـصا  رگید : ترابع  هب  تشاد  میهاوخن  یباقع  میهد  ماـجنا  ار  ماـعطا  هدرک ،
: هکنیا مالک  هصالخ  باقع . دوجو  هب  نیقی  هن  ای  تسا و  باقع  مدع  هب  نیقی 

. تسا ینیقی  شباقع  بوجو  ماعطالا ، كرت  عم  مایصلا  كرت 
. تسا ینیقی  شباقع  مدع  ماعطالا  نایتا  عم  مایصلا  كرت 

. يراج تئارب  لصا  دوش و  حرطم  باقع  حبق  ات  تسین  رّوصتم  اجنیا  رد  باقع  کش  تلاح  هجیتن  رد 
؟ دوشیمن يراج  یعرش  تئارب  يرییخت  بوجو  رد  کش  رد  ارچ  * 

ینییعت بجاو  هب  طوبرم  نیا  تسا و  فّلکم  شود  زا  تّقـشم  تفلک و  عفر  نوملعی و ...  ـال  اـم  عفر  لـثم  هیعرـش  تئارب  ّهلدا  فدـه  اریز 
نتـشادرب هکلب  دـهدیم . ماـجنا  ار  يرگید  كرت و  لـیلد  اـب  ار  یکی  هکنیا  رطاـخ  هب  تسین  روآتـفلک  يرییخت  بوـجو  هـک  ارچ  تـسا ،

؟ ارچ دوشیم . تمحز  تفلک و  ببس  تئارب  لصا  اب  يرییخت  بوجو 
ار یکی  لـمع  ود  زا  یتـقو  رگید  تراـبع  هب  ینییعت  تروـص  هب  مهنآ  دوـشیم  بجاو  ماـعطا  مـیرادرب ، لـصا  نـیا  اـب  ار  مایـص  رگا  اریز 

. تسا تفلک  دوخ  نیا  يرگید و  رد  دوشیم  مکارتم  بوجو  میتشادرب 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  ود  لصاح  * 

. هیعرش هن  دوشیم و  يراج  نآ  رد  هیلقع  تئارب  هن  ارییخت  دوب  يزیچ  بوجو  رد  ام  کش  رگا  هک  تسا  نیا 
. دشابیم نایم  رد  یتفلک  هن  دراد و  دوجو  باقع  رد  یکش  هن  هکنوچ 

؟ تسیچ لیصفت )... ، بوجولا  مدع  ۀلاصا  نایرج  یف  و   ) زا دارم  سپ  * 
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؟ هن ای  مینک  يراج  ار  بوجو  مدع  باحصتسا  میناوتیم  ایآ  دش  هاتوک  يرییخت  بوجو  رد  کش  رد  ام  تسد  هک  لاح  هک  تسا  نیا 
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ناونعهب موص  ینامز  میئوگب  هکنیا  هب  درک ؟ يراج  بوجو  مدع  باحصتسا  مایص  يرییخت  بوجو  هب  تبسن  ناوتیم  ایآ  رگید  ترابع  هب 
خـساپ رد  هک  مینکیم  يراج  بوجو  مدع  باحـصتسا  هجیتن  رد  میراد ، کش  نآ  بوجو  رد  ام  نونکا  تشادن و  يرییخت  بوجو  هراّفک 

. دش لئاق  لیصفت  یعرش  یلقع و  رییخت  نایم  دیاب  دیامرفیم :
: خساپ لاح 

. يرادن بوجو  مدع  باحصتسا  قح  يراد  کش  نآ  یلقع  يرییخت  بوجو  رد  رگا 
. يراد ار  بوجو  مدع  باحصتسا  يارجا  قح  يراد  کش  نآ  یعرش  يرییخت  بوجو  رد  رگا  و 

؟ تسیچ خلا ) یف ...  هبوجو  یف  کشلا  ناک  نا  ّهنال   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  یلبق  لاؤس  هب  خساپ  رد  تسا  رظن  دروم  لیصفت  نایب 

. تسا یلقع  يرییخت  بوجو  رد  ام  کش  یهاگ  - 1
. تسا یعرش  يرییخت  بوجو  رد  ام  کش  یهاگ  و  - 2

؟ دوشیم ادیپ  هنوگچ  یلقع  رییخت  نیا  تسیچ ، تسا  یلقع  يرییخت  بوجو  رد  ام  کش  هکنیا  زا  دارم  دیئامرفب  لاح  * 
. عرش مکح  هب  هن  تسا و  يرییخت  بوجو  لقع  مکح  هب  دشاب ، يرییخت  بجاو  مه  عقاو  رد  مایص  نیا  رگا  هک  تسا  نیا 

زا یکی  هک  ماعطا  صوصخ  ای  تسا و  قتع  ماعطا و  مایـص و  عماج  ردق  هک  تسا  بجاو  هراّفک  یلک  ایآ  هک  دینکیم  کش  امـش  لثملایف 
: هدومرف عراـش  هک  منادیمن  رگید  تراـبع  هب  تسا . رییخت  نییعت و  ناـیم  نارود  تقیقح  رد  هک  تسا  بجاو  تسا  هراّـفک  یّلک  قیداـصم 

. معطا هدومرف : هکنیا  ای  رفک و 
. يرییخت هن  تسا و  ینییعت  هن  تسا  هراّفک  یّلک  قیداصم  زا  یکی  هک  مایص  ینییعت و  بجاو  دوشیم  ندرک  ماعطا  معطا ، دشاب  هدومرف  رگا 

نیا زا  یکی  نایم  دیوشیم  ّریخم  امش  اذل  ماعطا و  شرگید  درف  تسا و  مایـص  رافک  درف  کی  بوخ  هدب ) رافک   ) رفک دشاب : هدومرف  رگا  و 
. تسا یلقع  رییخت  نیا  ود و 

تبـسن نیاربانب  دارفالا . نیب  انّریخی  لقعلا  دارفا ، هل  یلک  هب  یلوم  رما  هک : اجکره  تفگ  میهاوخ  دنیوگیم ؟ یلقع  ار  رییخت  اجک  هکنیا  اما 
. دوشیمن يراج  بوجو  مدع  باحصتسا  مراد  نآ  يرییخت  بوجو  رد  کش  هک  مایص  صوصخ  هب 

؟ تسیچ دّدرتم )...  دحاو  بوجو  الا  انه  سیل  ذا   ) زا دارم  * 
نآ يرییخت  بوجو  رد  کش  هک  تسا  مایص  صوصخ  هب  تبسن  مدع  باحصتسا  يارجا  مدع  رب  لیلد 
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. ماعطا نیعم  درف  هب  ای  هتفرگ و  ّقلعت  هراّفک  یّلک  هب  ایآ  هکنیا  نایم  تسا  دّدرم  شرما  مهنآ  تسین  رتشیب  بوجو  کی  هکنیا  رب  ینبم  مراد 
رد هک  ماعطا  صوصخ  ای  تسا و  هرافک  ّیلک  ای  تسا  بوجو  ّقلعتم  هکنآ  انیقی و  هتفرگن  ّقلعت  یبوجو  مایص  صوصخ  هب  تبسن  هجیتن  رد 

. تسا لصا  نایرج  زا  عنام  یلامجا  ملع  اریز  دومن ، يراج  بوجو  مدع  باحصتسا  ناوتیمن  زین  ود  نیا 
. رییخت نییعت و  نایم  رما  نارود  هب  دسریم  تبون  سپ 

نم هدـهع  زا  هرافک  رما  هک  مراد  کش  منک  رایتخا  ار  رگید  درف  رگا  نکل  هتفرگ و  تروص  رما  لاثتما  مهد  ماجنا  انیعت  ار  ماعطا  رگا  لاـح 
؟ هن ای  دوشیم  طقاس 

. دنامیمن یقاب  بوجولا  مدع  باحصتسا  يارب  ییاج  مهدیم و  ماجنا  ار  درف  نامه  هدرک و  يراج  طوقسلا  مدع  ۀلاصا  اجنیا  رد 
؟ تسیچ قوف  خساپ  يارخا  ترابع  * 
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. ماعطا مایص و  نایم  موشیم  ّریخم  نم  ماعطا  شرگید  درف  دشاب و  مایص  هرافک  درف  کی  رّفک و  دشاب  هدومرف  عراش  رگا  هک  تسا  نیا 
؟ ارچ تسین ، بجاو  مه  الاح  سپ  دوبن  بجاو  البق  مایص  میوگب  منک و  يراج  ار  بوجو  مدع  باحصتسا  مناوتیمن  اجنیا  رد 

هدوـمرفن هک  مراد  نیقی  سپ  رفک ، اـی  معطا و  هدوـمرف : هک  مراد  کـش  نکل  هدرک  بجاو  ار  یفیلکت  عراـش  هکنیا  هب  مراد  نیقی  نـم  اریز 
، رّفک دشاب  هدومرف  عراش  رگا  یهتنم  مرادـن . کش  هک  ارچ  ریخ ، منک ؟ يراج  بوجو  مدـع  باحـصتسا  اجنیا  رد  مناوتیم  ایآ  لاح  مص .

. یعرش هن  یلقع و  يرییخت  بجاو  دوشیم  مایص 
. دوشیمن يراج  مه  بوجو  مدع  باحصتسا  دوشیمن . يراج  یلقع  تئارب  یلقع  يرییخت  بجاو  رد  هک  روطنامه  اذل  و 

؟ هچ دش  هتفگ  لّوا  لاؤس  هب  خساپ  رد  هکنانچ  دوب  یعرش  دوبن و  یلقع  ام  يرییخت  بجاو  رگا  * 
؟ هن ای  مص  وأ  هدومرف : معطا  رس  تشپ  ایآ  منادیمن  نکل  معطا و  هدومرف : عراش  هک  منادیم  لثملا  یف 

؟ دیهدیم خساپ  هچ 
. یعرش يرییخت  بجاو  دوشیم  موص  مص ، وأ  معطا  دشاب : هدومرف  عراش  رگا 

. تسا یعرش  يرییخت  بوجو  رد  کش  نم  کش  معطا ، دشاب : هدومرف  اهنت  رگا  و 
تبسن - 1 دراد : دوجو  ثحب  زا  ماقم  ود  اجنیا  رد  رگید  ترابع  هب  درک . هدافتسا  موص  بوجو  مدع  باحصتسا  زا  ناوتیم  اجنیا  رد  اذل  و 

. یعضو مکح  هب  تبسن  - 2 یفیلکت ؛ مکح  هب 
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؟ تسا عنامالب  روبزم  مکح  ود  زا  کیمادک  هب  تبسن  لصا  ءارجا  * 
؟ ارچ تسا  عنام  الب  مایص  يرییخت  بوجو  ینعی  یفیلکت  مکح  هب  تبسن  - 1

دوبن و بجاو  نم  رب  يرییخت  بوجو  اب  مایص  هک  دوب  ینامز  ینعی  تسا  لماک  مایص  يرییخت  بوجو  هب  تبسن  باحصتسا  ناکرا  هک  اریز 
بوجو مدع  منکیم  باحـصتسا  سپ  مراد  کش  شبوجو  رد  نونکا  نکل  دوب ، هراّفک  ندـش  راب  يدـمع و  راطفا  زا  لبق  نامز  نامز ، نآ 

. ار نآ 
. دنکیم ادیپ  تروص  ود  هلئسم  دشاب  ماعطا  هک  مولعم  بجاو  طوقس  ینعی  یعضو  مکح  هب  تبسن  اما  و  - 2

ای دوشیم  طقاس  نم  هدهع  زا  مولعم  بجاو  ایآ  مداد  ماجنا  ار  مایـص  ینعی  كوکـشم  درف  نم  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ثحب  رگید  ترابع  هب 
؟ هن

: دراد تروص  ود  هلئسم  هن ؟ ای  دوشیم  يراج  طوقسلا  مدع  ۀلاصا  لصا  اجنیا  رد  ایآ 
باحـصتسا اجنیا  رد  هن ؟ ای  دشاب  بوجولا  مولعم  درف  طقـسم  دناوتیم  بوجولا  كوکـشم  درف  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نم  کش  یهاگ  - 1

. دوشیم ءارجا  یعضو  مزال  مدع 
طقاـس نم  هدـهع  زا  مولعم  درف  نآ  مهد ، ماـجنا  ار  نآ  رگا  سپ  تسا ، طقـسم  بوـجولا  كوکـشم  درف  هکنیا  هب  مراد  نیقی  یهاـگ  و  - 2

. دوشیم
بجاو طقـسم  یلو  حابم  لمع  کـی  هکنیا  اـی  تسا و  طقـسم  تسا و  يرییخت  بجاو  درف  ود  زا  یکی  درف ، نیا  اـیآ  هک  مراد  کـش  نکل 

؟ تسا رگید 
زا باحـصتسا  ناکرا  زا  یکی  اذل  مرادن و  کش  نآ  طوقـس  رد  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  بجاو  درف  طوقـسلا  مدع  باحـصتسا  اجنیا  رد 

. دوریم نیب 
. تسین طقسم  تسین  يرییخت  بجاو  رگا  تسا و  طقسم  دشاب  يرییخت  بجاو  رگا  هکنیا  مالک  هصالخ 
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: نتم
یف ّکشلا  یلإ  ۀلأسملا  عوجر  یلع  ءانب  اهمّلعت ، ةءارقلا و  نع  زجع  نم  یلع  مامتئالا  بوجو  یف  ّکش  ول  ام  لیبقلا : اذه  نم  لّیختی  اّمبر  و 

. لصألاب يرییختلا  هبوجو  عفدیف  ةءارقلا ، عم  ةالصلا  نیب  هنیب و  اّریخم  ابجاو  وأ  اطقسم  اّبحتسم  مامتئالا  نوک 
اهفاّصتا و  ۀـلاحم ، بوجولاب ال  فصّتتف  ۀـبجاولا ، ةالـصلا  نم  درف  ۀـعامجلا  ةالـص  ّنـأل  لـیبقلا ، اذـه  نم  تسیل  ۀـلأسملا  نأ  رهاـظلا  ّنکل 

اذإ امک  بابحتـسالا ، نع  جرخ  نّیعت و  زجع  اذإف  هریغ ، نم  فّلکملا  نّکمت  اذإ  امب  ّصتخیف  بجاولا ، يدرف  لضفأ  باـب  نم  بابحتـسالاب 
هنع اهطوقـسل  ةءارق ، الب  ادرفنم  ةالـصلا  نم  نّکمتی  ّهنإف  هیف ، نحن  اـمیف  زجعلا  ققحت  عنم  نکمی  نکل  ادرفنم . ةالـصلا  نع  رخآ  عناـم  هعنم 

. لیلد یلإ  جاتحی  نیطقسملا  دحأ  نّیعتف  مامتئالاب ، اهطوقسک  رّذعتلاب 
«: زجاعلا ّیمألا  یلع  مامتئالا  بوجو  برقألا  و  : » امهّرس سّدق  هدلاو  لوق  حرش  یف  حاضیإلا  یف  نیقّقحملا  رخف  لاق 

و مّلعتلا . نم  نّکمتلا  مدع  عم  نسحی  امب  ءافتکالا  امهدحأ : نیّصن : مومعل  همدع ، لمتحی  و  ةءارقلا . ۀحیحص  ةالص  نم  هنّکمت  برقلا  هجو 
رّذعت دنع  انیع  بجی  يرایتخا  لدـب  ّلک  ّنأل  ةرورـضلا ، دـنع  نّیعتیف  ارایتخا  ةءارقلا  ماقم  موقی  ّهنأل  يوقأ ، لّوألا  و  ۀـعامجلا . ۀـّیبدن  یناثلا :

اذإف طقـسم ، اضیأ  رّذعتلا  و  مومأملا ، یلع  ةءارقلا  بوجول  ۀطقـسم  مامإلا  ةءارق  ّنأل  مدعلا ، لمتحی  و  لوصألا . یف  کلذ  نّیب  دق  و  هلدـبم ،
. یهتنا [ 99 [؟ طقسم وأ  لدب  مامإلا  ةءارق  ّنأ  أشنملا : و  ّمات . ببس  امهنم  اّلک  ّنأ  ریدقتلا  ذإ  رخآلا ، بجی  مل  بوجولل  نیطقسملا  دحأ  دجو 

ۀعامج و یلع  مّلس  اذإ  یّلصملا  یلع  مالسلا  ّدر  بوجوک  یئافکلا - بوجولا  یف  ّکشلا  یف  مالکلا  ّنإ  ّمث  لّمأتلا . یلإ  ۀجاتحم  ۀلأسملا  و 
. مهفاف انرکذ ، اّمم  رهظی  مهنم - وه 

223 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

تیطقسم هب  ملع  اب  يرییخت  بوجو  رد  کش  يارب  عرف  کی  رکذ 

هراشا

بوجو رد  دوش  کش  رگا  هک  یئاجنآ  تسا ، بابحتسا ) يرییخت و  بوجو  نایم  رما  نارود   ) هیف نحن  ام  لیبق  زا  هک  دوش  هتـشادنپ  اسبهچ 
عوـجر و رب  اـنب  کـش ،) نیا  و   ) يدارف زاـمن  رد  نآ  يریگداـی  تئارق و  ندـناوخ  زا  تسا  زجاـع  هک  یـسک  يارب  تعاـمج ) زاـمن   ) ینیقی
تسا و طقسم  ّبحتسم  تسا ) يدارف  زامن  رد  هروس  دمح و  طقـسم  هک  تعامج  زامن  ایآ   ) هک تسا  نیا  رد  کش  هب  هلئـسم  نیا  تشگرب 
زا زجاع  رد  زین  ثحب  نیا  هرمث  هک   ) تئارق اب  هارمه  تعامج  زاـمن  تئارق و  نودـب  يدارف  زاـمن  ناـیم  تسا  طقـسم  يرییخت  بجاو  هن ، اـی 

بوجولا مدـع  لصالا ، میئوگیم  هک   ) باحـصتسا لصا  نایرج )  ) هطـساو هب  نآ  يرییخت  بوجو  دوشیم  عفد  هک  دوشیم .) رهاظ  تئارق 
. بوجو مدع  باحصتسا  ینعی  يرییختلا )

طلغ رادنپ  نیا  هب  عجار  مظعا  خیش  رظن 

( یّلک ینعی   ) بجاو زامن  زا  يدرف  زین )  ) تعامج زامن  اریز  تسین ، بابحتـسا ) يرییخت و  بوجو  ناـیم  نارود   ) لـیبق زا  هلئـسم  رهاـظ  اـما 
زاـمن فاـصتا  دوـشیم و  یلقع ) يرییخت   ) بوـجو هب  فـصّتم  شدارفا ) کـتکت   ) هلاـحم ـال  دوـش ) بجاو  یّلک  هک  یتـقو   ) سپ تسا ،

(. تسا ینییعت  بحتسم  يرییخت و  بجاو  ینعی   ) تسا شندوب )  ) نیدرفلا لضفا  باب  زا  نیملسملا ) دنع   ) بابحتسا هب  تعامج 
عم يادارف  ینعی   ) تعامج ریغ  ندـناوخ  ناکما  فّلکم  هک  یئاجنآ  هب  دراد  صاصتخا  شندوب ) بحتـسم  ای  ندوب و  يرییخت  بجاو   ) سپ

. دشاب هتشاد  ار  ةءارقلا )
اـنیعت و بجاو  دوشیم  رگید  تراـبع  هب  تعاـمج و  زاـمن  وا  يارب   ) دـباییم نیعت  ةءارقلا ) عم  يدارف  زا   ) تسا ناوتاـن  فلکم )  ) رگا سپ 
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زامن زا  ار  وا  يرگید  عنام  یهاگ  هک  روطنامه  دوشیم . جراخ  بابحتـسا  درجم  زا  و  عمج ) اجکی  بحتـسم  بجاو و  هک  انییعت  بحتـسم 
(. دنکیم ادیپ  نییعت  بناجنیا  يارب  تعامج  هک  یناوخب  يدارف  ار  زامن  دیابن  هک  دینک  دیدهت  ار  هدنب  امش  هکنیا  لثم   ) درادیمزاب يدارف 

مظعا خیش  بناج  زا  رگید  یلامتحا  نایب 

دمح و نودب  يدارف  زامن  ندناوخ  رب  رداق  یّلـصم  فّلکم  هک  ارچ  دراد ، ناکما  یـسک ) بناج  زا   ) زامن باب  رد  یناوتان  زجع و  عنم  نکل 
طقسم ود  ياراد  ینعی   ) تعامج ماگنه  رد  نآ  طوقـس  لثم  رّذعت ، تروص  رد  وا  هدهع  زا  هروس  دمح و  طوقـس  لیلد  هب  دشابیم ، هروس 

. تسا لیلد  هب  دنمزاین  طقسم ) رگید  نتشاذگ  رانک  و   ) طقسم ود  زا  یکی  نییعت  سپ  تسا .)
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ناشیا یاوتف  رد  تیبرقا  هجو  همّالع و  یاوتف 

: دیامرفیم هک  هّللا  همحر  شردپ  نخس  نیا  حرش  رد  حاضیا  باتک  رد  نیققحملا  رخف 
( رب  ) تسوا تردق  ّتیبرقا  نیا  هجو  دیامرفیم :)  ) تسا تعامج  زامن )  ) بوجو هروس ) دـمح و  ندـناوخ  زا   ) زجاع یّما و  درف  يارب  برقا 

. هروس دمح و  اب  حیحص  زامن 

همّالع طسوت  رگید  یلامتحا  نایب 

: ّصن ود  ّتیمومع  لیلد  هب  برقا ،) متفگ  تهج  نیا  زا  اذل  و   ) تعامج نییعت  مدع  دوشیم  هداد  لامتحا  و 
شیارب تعامج  هچ   ) دراد بسانت  شیریگدای  تردـق  یئاناوت و  اب  هچنآ  هب  تسا ) یماـع  درف   ) تعاـنق ءاـفتکا و  ّصن ، ود  نآ  زا  یکی  - 1

(. دشاب هتشادن  ناکما  هچ  دشاب و  هتشاد  ناکما 
(. دنادن هچ  دنادب و  تئارق  هچ   ) تسا تعامج  زامن  ندوب  یبحتسم  رگید ، ّصن  و  - 2

رگید یتّلع  نایب  اب  نکل  همّالع  لوق  زا  نیققحملا  رخف  دییأت 

زا يدارف  زاـمن  رد  تسا  هروس  دـمح و  ماـقممئاق  تعاـمج  زاـمن  هک  ارچ  تسا ، رتيوق  لوق ) زین  نم  رظن  هب  دومرف  مردـپ  هک   ) لّوا لوق  و 
( يرایتخا لدب   ) دباییم نّیعت  سپ  تسا .) يرارطـضا  لدب  هروس  دـمح و  نودـب  زامن  هکیلاحرد  تسا  يرایتخا  لدـب  ینعی   ) رایتخا يور 

لدـب ّلک   ) هدـعاق نیا  و  انیع ، دوشیم  بجاو  تسا ،) دّدـعتم  هک   ) شلدـبم رّذـعت  ماگنه  يرایتخا  لدـب  ره  هک  ارچ  ترورـض ، ماـگنه  رد 
. تسا هدش  نشور  لوصا  ملع  رد  ّيرایتخا )

نیققحملا رخف  طسوت  رگید  یلامتحا  نایب 

رد نآ ) لدـب  هن  و   ) تسا مومأم  طسوت  تئارق  بوجو  طقـسم  ماما  تئارق  هک  ارچ  دوشیم ، هداد  لاـمتحا  زین ) تعاـمج  زاـمن   ) نیعت مدـع 
ضرف اریز  تشاد . دهاوخن  بوجو  نّیعم و  رگید  طقسم  دوش ، ادیپ  بوجو  نیطقسم  زا  یکی  یتقو  سپ  تسا . طقـسم  زین  رّذعت  هک  یلاح 

اهنت ای  تسا و  لدـب  ماما  تئارق  ایآ ) هک  تسا  نیا  اـهثحب  همه   ) أـشنم تسا و  طوقـس  هّماـت  ّتلع  مینک  ضرف  هک  ار  کـیره  هک  تسا  نیا 
. طقسم

(. دومن یسررب  ار  هلئسم  یهقف  ّهلدا  دیاب  و   ) تسا لمأت  هب  دنمزاین  هلئسم  دیامرفیم : مظعا  خیش 
تعامج رد  هک  ي   ) رازگزامن رب  مالـس  خـساپ  یئافک  بوجو  لثم  تسا  یئافک  بوجو  رد  کش  رد  هک  يدـعب  مـالک  دـیامرفیم : سپس 

. دوشیم نشور  میتفگ  ام  هچنآ  زا  تسا ، تعامج  نآ  زا  یکی  رازگزامن  نیا  دوشیم و  هداد  ياهدنوشدراو ) طسوت   ) مالس یتقو  تسا )
225 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ دوب هچ  یلبق  ثحب  رد  بلطم  لصاح  * 
؟ هن اـی  دوشیم  ّبترتم  وا  رب  يرییخت  بوجو  راـثآ  اـیآ  و  هن ؟ اـی  دراد  يرییخت  بوجو  لـمع  نـالف  هک  میدرک  کـش  رگا  هک  دوب  نیا  - 1

: بوجو مدع  باحصتسا  اما : و  یعرش ) هچ  یلقع و  هچ   ) دوشیمن يراج  ةءاربلا  ۀلاصا 
. دوشیمن يراج  بوجو  مدع  باحصتسا  میتشاد ، یلقع  رییخت  بوجو  رد  کش  رگا 

. دوشیم يراج  بوجو  مدع  باحصتسا  میتشاد  یعرش  رییخت  بوجو  رد  کش  رگا  و 
: تسا رثا  ود  ياراد  هک  دوب  يرییخت  بوجو  راثآ  هب  عجار  - 2

: لاح رخآلا  رّذعت  دنع  نّیعت  ب : ندوب ؛ طقسم  فلا :
اجنیا رد  هک  هن ؟ ای  دوشیم  نیعتم  ام  رب  مایـص  ایآ  دش  رّذـعتم  رگید  فرط  رگا  لثملایف  دـشیم . يراج  ةءاربلا  ۀـلاصا  نّیعت  هب  تبـسن  - 1

. ضرعلاب هچ  تاذلاب و  هچ  تسا  هّینیعت  تابجاو  هب  طوبرم  تئارب  نوچ  دشیم ، يراج  ةءاربلا  ۀلاصا 
طقـسم رد  ام  کش  هک  يدروم  هب  دوب  طوبرم  لبق  ثحب  اذل  دوب و  اذـه  لعفب  رخآلا  طوقـس  مدـع  لصالا ، ندوب ، طقـسم  هب  تبـسن  و  - 2

. دوب ندوب 
؟ تسیچ نتم  نیا  رد  بلطم  لصاح  * 

؟ ارچ تسا ، كوکشم  ندوب  يرییخت  بجاو  اّما  دشاب  مّلسم  ندوب  طقسم  هک  انمّلس 
مدـع لصا  ناوتیمن  اجنیا  هک  دـشاب  بجاو  طقـسم  مه  حابم  لمع  اـسبهچ  تسین و  ندوب  يرییخت  بجاو  هب  رـصحنم  ندوب  طقـسم  نوچ 
نوچ میئوگب  میناوتیمن  نکل  دوشیم و  راب  تیطقسم  رثا  تسا و  طقسم  هک  مینادیم  هک  تسا  نیا  ضرف  هک  ارچ  دومن ، يراج  تیطقسم 
نّیعت يرگید  رّذـعت  ماـگنه  سپ  تسا  طقـسم  نوـچ  میئوـگب  میناوـتیمن  هکنیا  اـی  تسه و  مه  يرییخت  بجاو  اـمتح  سپ  تـسا  طقـسم 

. دباییم
. دوشیم طقاس  امش  هدهع  زا  هروس  دمح و  فیلکت  دیناوخب  تعامج  اب  ار  دوخ  رهظ  زامن  امش  رگا  لثملا  یف 

طقـسم يرییخت  بجاو  کی  تعامج  زامن  ایآ  اّما  اعطق . تسا  ةءارقلا  عم  يادارف  زامن  طقـسم  ةءارقلا  رکذ  نودـب  ۀـعامجلا  عم  زاـمن  ینعی 
؟ تسا طقسم  ّبحتسم  کی  ای  و  تسا ؟

؟ دوشیم رهاظ  اجک  رد  لاثم  نیا  اب  روکذم  ثحب  هرمث  * 
ای دباییم  نّیعت  وا  هب  تبسن  تعامج  زامن  ایآ  دناوخب . ةءارقلا  عم  يادارف  زامن  دناوتن  الثم  دوش ، روذعم  فرط  کی  زا  یفّلکم  هک  ییاجنآ 

؟ هن
: هک تسا  نیا  خساپ  لصاح 

. رخآلا رّذعت  دنع  نّیعتی  طقسم ، دشاب و  يرییخت  بجاو  تعامج  زامن  رگا 
226 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نّیعتم تعامج  زامن  هدش ، رّذعتم  ةءارقلا  عم  يادارف  زامن  رگا  ینعی  رخآلا ، رّذعتب  نّیعتی  ال  طقـسم ، دـشاب و  بحتـسم  تعامج  زامن  رگا  و 
بوجو طقـسم  هک  حابم  رفـس  لثم  دوش . نّیعتم  رگید  فرط  دـش ، رّذـعتم  فرط  کی  رگا  هک  تسین  يرییخت  بجاو  نوچ  دـش ، دـهاوخن 

رگا هجیتن  رد  دـنک ؟ ترفاسم  دـیاب  امتح  دریگب  هزور  تسناوتن  فّلکم  رگا  ینعی  نّیعتی ، رخآلا  رّذـعت  دـنع  ایآ  نکل  تسا ، ناـضمر  هزور 
ساـسارب ندوب  طقـسم  رگا  و  دوـشیم . نّیعتم  رگید  فرط  دـش  رّذـعتم  هک  فرط  کـی  تسا ، ندوـب  يرییخت  بجاو  يور  ندوـب  طقـسم 

. دوشیمن نّیعتم  رگید  فرط  فرط ، کی  رّذعت  اب  تسین ، ندوب  يرییخت  بجاو 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  ثحب  دروم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
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. تسا رگید  یبجاو  طقسم  نکل  تسا  بوجولا  كوکشم  هک  تسا  يدروم  اعطق 
؟ تسیچ لیختم  ياعّدا  دروم  عرف  * 

نیا ایآ  هک  اجنیا  رد  نکل  تئارق . نودـب  تعامج  زامن  ای  ةءارقلا و  عم  يادارف  زامن  نایم  تسا  ّریخم  راـیتخا  لاـح  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا 
. تسا ةءارقلا  عم  زامن  ینعی  ینییعت ، بجاو  کی  زا  طقسم  هک  تسا  یبحتسم  رایتخالا ، دنع  تعامج  زامن 

ةءارقلا عم  ةالـص  ینعی  ینییعت ، بجاو  کی  زا  طقـسم  هک  تسا  يرییخت  بجاو  درف  ود  زا  یکی  راـیتخالا  دـنع  تعاـمج  زاـمن  هکنیا  اـی  و 
. تسا

؟ هن ای  دوشیم  ضرعلاب  ینییعت  بجاو  يدارف  زامن  زا  رطضم  فّلکم  يارب  تعامج  زامن  قوف ، يانبم  ود  هب  هجوت  اب  * 
هکلب دوشیمن ، ضرعلاب  ینییعت  بجاو  رارطـضالا  دـنع  تسا  بجاو  طقـسم  هک  تسا  بحتـسم  راـیتخالا ، دـنع  هک  لّوا  ياـنبم  رب  اـنب  - 1

. ارچ تسا ، ّریخم  تئارق  نودب  يادارف  تعامج و  نایم  فّلکم 
. دهاوخیم لیلد  ود  نآ  زا  یکی  نییعت  دنراد و  تیطقسم  ود  نآ  زا  کیره  هک  اریز 

رّذـعتم تسا  يدارف  زامن  هک  بجاو  زا  رگید  درف  نآ  طقـسم ، هک  تسا  يرییخت  بجاو  رایتخالا  دـنع  تعامج  هک  مّود  ياـنبم  رب  یلو  - 2
. دنکیم ادیپ  ضرعلاب  ینییعت  بوجو  هک  تسا  درف  نیا  تسا و  تعامج  هک  رگید  درف  رد  دوشیم  رصحنم  رما  هدش و 

؟ تسیچ لیختم  رظن  دروم  کش  * 
يرییخت بجاو  کی  ای  تسا و  طقـسم  بحتـسم  کی  يدارف ، ندـناوخ  زا  فّلکم  ناکما  دوجو  اب  تعاـمج  زاـمن  اـیآ  - 1 هک : تسا  نـیا 

؟ طقسم
؟ مینک يراج  بوجو  مدع  ۀلاصا  میناوتیم  هن  هکنیا  ای  دوشیم  ینییعت  بجاو  هرورضلا  دنع  تعامج  زامن  ایآ  - 2

227 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ لاؤس  ود  نیا  هب  لیختم  خساپ  * 

بوجو هب  تبـسن  نکل  تسا و  یعطق  اـهنیا  رد  تیطقـسم  هک  ارچ  دوشیمن ، يراـج  مدـعلا  ۀـلاصا  ندوب  طقـسم  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا 
. مینکیم يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  ندش ، ضرعلاب  ینییعت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  لیختم  ياعّدا  دیئامرفب  لاح  * 
زا نآ  ندوب  طقسم  نکل  تسا و  بوجولا  كوکـشم  هک  تسا  یلمع  ینعی  هیف  نحن  ام  لیبق  زا  روبزم  لاثم  یهقف و  عرف  نیا  هک  تسا  نیا 

. یعطق رگید  بجاو 
؟ دینک رکذ  هرابود  ار  لیختم  رظن  دروم  کش  * 

: دیوگیم وا  رگید  ترابع  هب  تسا  طقسم  يرییخت و  بجاو  ای  تسا و  طقسم  بحتسم و  ةءارقلا  عم  تعامج  زامن  ایآ  هک  میراد  کش 
نودـب يدارف  زامن  دـناوتیم  هکنیا  ای  دـناوخب و  ةءارقلا  عم  تعامج  زامن  دـیاب  امتح  دـناوخب ، ةءارقلا  عم  يدارف  زامن  تسناوتن  یـسک  رگا 

. دنادیم هیف  نحن  ام  لیبق  زا  ار  ههبش  کش و  نیا  و  دناوخب ؟ تئارق 
؟ تسیچ رادنپ  نیا  هب  خیش  خساپ  * 

بوجو هب  نیقی  يارب  لاـثم  هکلب  تسین  ّتیطقـسم  هب  ملع  اـب  يرییخت  بوـجو  رد  کـش  هب  طوـبرم  لاـثم  نیا  اـی  عرف و  نیا  هک  تسا  نیا 
. تسا يرییخت 

؟ دیهد حیضوت  ار  خیش  دارم  * 
ةالص يدارف 2 - ةالـص  تسا 1 - درف  ود  ياراد  دوـخ  هک  هـتفر  ةالـص  عماـج  ردـق  یّلک و  يور  یلوـم  رما  ةالـصلا ، مـقا  هدوـمرف : یلوـم 

ود نیا  زا  کیره  روبزم و  درف  ود  زا  کیره  نایم  دـنکیم  ّریخم  ار  فّلکم  لقع  دـشاب ، هدـمآ  یّلک  يور  رما  هک  اجکره  لاح  تعاـمج .
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الثم درف  کی  رّذـعت  اب  دـش  يرییخت  بوجو  یتقو  اذـل  دوشیم . قبطنم  کیره  رب  بجاو  زاـمن  ینعی  بوجو  فصو  هب  دـنوشیم  فصّتم 
. دوشیم نّیعتم  تسا  تعامج  هک  رگید  درف  ةءارقلا  عم  يدارف  زامن 

. مینک بوجو  مدع  باحصتسا  هک  ات  میرادن  ندرک  کش  يارب  یئاج  يرییخت  بوجو  رد  ام  هجیتن  رد 
دجسم رد  ای  میناوخب  هناخ  رد  ار  زامن  میناوتیم  هک  دنامهفیم  ام  هب  بلطم  قالطا  ناوخب ، حبص  زامن  دومرف : یلوم  یتقو  رگید  ترابع  هب 

. يدارف ای  میناوخب و  تعامج  هب  رگید  ياج  رد  ای  و 
. دناهیلقع هیرییخت  تابجاو  زا  یّلک ، دارفا  همه  کش  نودب  اذل  و 

يرییخت بجاو  ای  تسا  طقـسم  ّبحتـسم  ةءارقلا  عم  تعامج  زامن  ایآ  هک  میراد  کش  تسا  هتفگ  هک  هدرک  هابتـشا  لیختم  ياقآ  نیاربانب 
. انییعت بحتسم  ارییخت ، بجاو  یهتنم  تسا ، طقسم  يرییخت  بجاو  هک  نادب  ملسم  میئوگیم : وا  هب  هک  ارچ  طقسم ؟

228 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟) بجاولا يدرف  لضفا  باب  نم  بابحتسالاب  اهفاصتا  و   ) دومرف خیش  ارچ  * 

لـضفا رگید  یخرب  رب  یخرب  بابحتـسا  رظن  زا  دـیاش  نکل  دـناناسکی و  همه  بوـجو  رظن  زا  هـک  تـسا  يدارفا  ياراد  یلک  اـسبهچ  اریز 
انییعت بابحتسا  رظن  زا  تعامج  زامن  نکل  دنتـسه و  يرییخت  بجاو  کیره  حبـص  زامن  رد  تعامج  زامن  يدارف و  زامن  لثملا  یف  دنـشاب .

. تسا بحتسم 
تعامج زامن  ةءارقلا  عم  دناوخب  يدارف  ار  شزامن  دناوتن  یسک  رگا  هجیتن  رد  انییعت . تسا  بحتـسم  ارییخت ، تسا  بجاو  رگید  ترابع  هب 

. ابوجو وا  يارب  دنکیم  ادیپ  نیعت 
: رگید ترابع  هب 

دشاب هتشاد  تیلضفا  ود  نآ  زا  یکی  دشاب و  درف  ود  ياراد  یّلک  اجکره  هک  تسا  نیا  باب  زا  اجنیا  رد  بابحتـسا  هب  تعامج  زامن  فصو 
. تسا نیدرفلا  لضفا  هنمؤم  هبقر  هک  ۀبقر . قتعا  لثم  تسا  ینییعت  بحتسم  يرییخت و  بجاو  درف  نآ 

نایتا ار  لضفا  درف  نیا  نکل  دـنکیم و  ّریخم  ار  ام  لقع  هتبلا  تسا و  باب  نیا  زا  بابحتـسا  هب  تعامج  زاـمن  فاـصتا  زین  هیف  نحن  اـم  رد 
. تسا رتهب  مینک 

؟ تسیچ هریغ ) نم  فّلکملا  نکمت  اذا  امب  ّصتخیف   ) زا دارم  سپ  * 
رب دـشاب  رداـق  فّلکم  هک  يدراوم  هب  دـنکیم  ادـیپ  صاـصتخا  فاـصتا  نیا  دـش ، باـب  نیا  زا  بابحتـسا  هب  فاـصتا  یتقو  هک  تسا  نیا 

. تسین بابحتسا  ياج  رگید  دباییم و  نّیعت  لضفا  درف  ریزگان  دش ، رّذعتم  لضفا ) ریغ   ) ود نآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  درف و  ود  زا  کیره 
؟ تسیچ ادرفنم ) ةالصلا  نع  رخآ  عنام  هعنم  اذا  امک   ) زا دارم  * 

تعامج نکل  تسا  ّریخم  تعامج  يدارف و  نایم  تسا  تئارق  رب  ياناوت  هک  يراـیتخا  ياراد  فّلکم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ریظنت  کـی  هئارا 
ياج رگید  دوشیم و  نّیعتم  تعامج  ریزگان  يدارف  ماجنا  زا  دش  عنام  تعامج و  هب  درک  مزلم  ار  وا  جراخ  زا  یعنام  رگا  اما  تسا . لضفا 

. تسین بابحتسا 
؟ دنامسق دنچ  رب  لدب  رظن  زا  يرییخت  تابجاو  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

: مسق ود  رب 
دنراد يرارطضا  لدب  یهاگ  - 1

. دنرادن يرارطضا  لدب  یهاگ  - 2
؟ ارچ تسا ، مایص  ماعطا و  باب  لثم  تسین  راک  رد  يرارطضا  لدب  هک  اجنآ 

يرگید یکی  رّذعت  اب  هجیتن  رد  تسا ، نیمه  مکح  رارطـضالا  رایتخالا و  دنع  اذل  درادـن و  دوجو  اهنآ  ینیزگیاج  تهج  يرگید  زیچ  اریز 
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. دباییم نّیعت 
ةءارقلا عم  يدارف  زامن  رّذعت  درجم  هب  هک  هیف  نحن  ام  لثم  تسه  راک  رد  يرارطضا  لدب  هک  اجنآ  و 
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رئاد رما  سپ  تسا ، تئارق  نودـب  يدارف  زاـمن  ناـمه  هک  دراد  دوـجو  يرارطـضا  لدـب  هک  ارچ  دـباییم  نّیعت  تعاـمج  تـفگ  ناوـتیمن 

. نیطقسملا دحا  نایم  دوشیم 
. تسا يدارف  زا  طقسم  هک  تعامج  - 1

. تئارق نودب  يدارف  - 2
. تسا لیلد  دنمزاین  نیطقسملا  دحا  نیقی  اذل 

؟ تسیچ بلطم  نیا  رد  خیش  نخس  لصاح  * 
. مینکیم يراج  تئارب  لصا  هن ؟ ای  دوشیم  ینییعت  بجاو  يرگید  ایآ  هک  مینکیم  کش  زین  امهدحا  رّذعت  اب  هک  تسا  نیا 

؟ دیئامرفب رتهداس  نایب  هب  ار  یلبق  بلطم  زا  خیش  ماربا  ضقن  قوف و  بلطم  يارخا  ةرابع  * 
نیا دـش ، رّذـعتم  فرط  نآ  هک  یتروـص  رد  يرییخت و  بجاو  تـسا و  زاـمن  دارفا  زا  یکی  تعاـمج  زاـمن  دوـمرف : یلبق  بـلطم  رد  خـیش 

. ینییعت دوشیم 
دـش رّذعتم  دوخ  رگا  تشاد ، لدب  ود  يرییخت  بجاو  یتقو  دراد و  دوجو  لدـب  ود  ام  يرییخت  بجاو  يارب  اجنیا  دـیامرفیم : سپـس  نکل 

زاـمن لدـب  کـی  تسا و  ةءارقلا  عم  زاـمن  لدـب  کـی  رگید  فرط  رد  نوچ  دوشیم ، نّیعتم  تسا  يدارف  هک  رگید  فرط  تفگ  ناوـتیمن 
. تسا تئارق  نودب 

؟ تسیچ تاهفیظو  دش  رّذعتم  ةءارقلا  عم  زامن  نیا  رگا  هروس ، دمح و  اب  یناوخیم  يدارف  ار  تزامن  امش  رگید  ترابع  هب 
. دراد دوجو  لدب  ود  اجنیا  تفگ : دیهاوخ 

. متسین دلب  هک  ارچ  هروس  دمح و  نودب  نکل  مناوخب  يدارف  ار  مزامن  هکنیا  - 1
. هروس دمح و  اب  مناوخب  تعامج  هب  ار  مزامن  مورب و  هکنیا  - 2

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 
مناوتیم ریخ  یناوخب ، تعامج  اب  ار  تزامن  يورب و  دـیاب  امتح  یتسین  دـلب  هروس  دـمح و  هک  وت  دـیئوگب  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسا  نیا 

. میناوخب هروس  دمح و  نودب  يدارف و 
. دومن هدافتسا  يرگید  زا  ناوتیم  یکی  رّذعت  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  طقسم  ود  اجنیا  اذل  و 

. طقسم تسا و  نّیعتم  تعامج  دشن ، يدارف  رگا  تفگ  دوشیمن  سپ 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  هّللا  همحر  هماّلع  ياوتف  * 

زاـمن ینعی  دـناوخب  تعاـمج  اـب  ار  شزاـمن  دـیاب  هک  تسا  نیا  برقا  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  زا  تسا  زجاـع  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا 
. دنکیم ادیپ  نّیعت  وا  يارب  تعامج 
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؟ تسیچ تیبرقا  نیا  هجو  رد  هّللا  همحر  هماّلع  دنزرف  نیقّقحملا  رخف  رظن  * 

مومأم دوخ  ایوگ  دـناوخیم  تئارق  ماما  هک  یتقو  رگید  ترابع  هب  مومأـم ، هروس  دـمح و  زا  تسا  لدـب  ماـما  هروس  دـمح و  هک  تسا  نیا 
. دناوخیم هروس  دمح و  دراد  هک  تسا 

. دسریمن تئارق  نودب  يادارف  هب  تبون  سپ  تعامج ، هطساو  هب  حیحص  زامن  زا  تسا  نکمتم  هروس  دمح و  زا  زجاع  فّلکم  اذل  و 
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؟ تسیچ همدع )...  لمتحی  و   ) زا دارم  سپ  * 
ینییعت بوجو  تئارق  زا  زجاع  يارب  تعامج  هب  زاـمن  ندـناوخ  تسا  نکمم  اذـل  دراد و  دوجو  مه  رظن  نیا  لـباقم  لاـمتحا  هک  تسا  نیا 

. دناوخیم هروس  دمح و  نودب  يدارف و  ّالا  دناوخب و  تعامج  هب  دناوتیم  وا  هکلب  دشاب . هتشادن 
. هدادن يوتف  عطاق  يوقألا و  هدومرف : دیدرت  اب  هماّلع  هک  تسا  لباقم  لامتحا  نیمه  رطاخ  هب  و 

؟ تسیچ یلامتحا  نینچ  لیلد  * 
: ماع ّصن  ود  دوجو 

دمح رب  رداق  هک  دوشیم  یناسک  لماش  مه  تسا  قلطم  نوچ  هک  دراد  یتلیـضف  نانچ  نینچ و  ۀـعامجلا  عم  زامن  هک  میراد  ماع  ّصن  کی 
. دنازجاع هک  دوشیم  یناسک  لماش  مه  دناهروس و  و 

هک دنناوخب  هروس  دمح و  نودب  ار  ناشزامن  دـنناوتیم  دنتـسین  هروس  دـمح و  رب  رداق  هک  یناسک  هکنیا  رب  ینبم  میراد  مه  ماع  ّصن  کی 
. یشاب هتشادن  هچ  یشاب و  هتشاد  تعامج  زامن  رد  تکرش  تردق  هچ  ینعی  تسا  ماع  زین  نیا 

لامتحا هچرگا  دـیآیم ، باسح  هب  مومأم  تئارق  ماما  تئارق  نوچ  دـیناوخب  تعامج  هب  ار  زاـمن  تسا  رتهب  هدومرف : هماـّلع  مه  زاـب  نکل  و 
. تسا هتفرگن  هدیدان  زین  ار  لباقم 

؟ تسیچ يوقا )...  لّوالا  و   ) زا دارم  سپ  * 
، ماما تئارق  هک  دومرف  هماّلع  مردپ  هک  تهج  نآ  زا  هن  نکل  ۀعامجلا . عم  ةالصلا  هیلع  نّیعتی  هکنیا  رب  ینبم  تسا  نیققحملا  رخف  دوخ  رظن 

. دیآیم باسح  هب  مومأم  تئارق 
؟ تسیچ رخف  رظن  هب  تئارق  زا  زجاع  يارب  تعامج  زامن  تیبرقا  تهج  * 

میوریم دـش ، رّذـعتم  لمع )  ) دوخ هچنانچ  يرارطـضا . لدـب  یکی  يرایتخا و  لدـب  یکی  تشاد  لدـب  ود  یلمع  کی  یتقو  هک  تسا  نیا 
دراد رایتخا  هک  مه  یسک  درادن و  يرایتخا  تلاح  هب  يراک  نیا  تسا و  رارطـضا  نامز  لام  يرارطـضا  لدب  هک  ارچ  يرایتخا ، لدب  غارس 

. درادن رارطضا  هب  يراک 
دراد و هراچ  هک  وا  اما  دناوخب . هروس  دمح و  نودب  يادارف  زامن  دناوتیم  راچان  فّلکم  رگید  ترابع  هب 
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. دناوخب تعامج  هب  ای  ةءارقلا و  عم  دناوخب  يدارف  هب  دناوتیم  هکلب  دناوخب  هروس  دمح و  نودب  يدارف و  تسین  مزال  هن  تسین ، رطضم 

؟ درکن تئارق  زا  زجاع  درف  يارب  تعامج  نّیعت  هب  مکح  عطق  هب  تفریذپ و  ار  يوقا  لوق  هک  تسیچ  نیقّقحملا  رخف  دیدرت  أشنم  * 
غارس هب  دناوتیم  درف  دوش ، رّذعتم  لمع  یتقو  اذل  دشاب و  هتشاد  دوجو  طقسم  ود  اجنیا  رد  هک  دوریم  اجنیا  رد  لامتحا  نیا  هک  تسا  نیا 

. دورب دهاوخب ، هک  طقسم  ود  نیا  زا  کیره 
. تسوا هروس  دمح و  طقسم  تعامج  دناوخب ، تعامج  اب  رگا  هک  تسا  نیا  طقسم  کی 

. تسوا هروس  دمح و  طقسم  ندوب  زجاع  نیا  تسا و  زجاع  هک  تسا  نیا  طقسم  کی 
؟ تسیچ لمأتلا ) یلا  ۀجاتحم  ۀلأسملا  و   ) زا خیش  دارم  * 

زا هک  ارچ  تسا ، تایاور  رد  رتشیب  هشیدنا  لمأت و  هب  دـنمزاین  نآ  تیطقـسم  ای  مومأم و  تئارق  زا  ماما  تئارق  ّتیلدـب  هلئـسم  هک  تسا  نیا 
. تسا هقف  رد  مه  یسررب  نیا  ياج  هک  ّتیطقسم  رگید  یخرب  زا  دوشیم و  هدافتسا  ّتیلدب  تایاور  یخرب 

؟ تسیچ بوجوک )...  یئافکلا ، بوجولا  یف  کشلا  یف  مالکلا  نا  مث   ) رد بلطم  لصاح  * 
. دیآیم زین  یئافک  بوجو  رد  کش  رد  يرییخت ، بوجو  رد  کش  هب  طوبرم  ثحابم  مامت  هک  تسا  نیا 

؟ دراد دوجو  یئافک  ینیع و  بجاو  نایم  یتوافت  هچ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
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. هّیموی ياهزامن  لثم  دوشیمن  طقاس  رگید  یضعب  هدهع  زا  دارفا  یضعب  ماجنا  اب  بجاو و  نیفّلکم  کتکت  رب  ینیع 
. دوشیم طقاس  نارگید  هدهع  زا  ۀیافکلا  هب  نم  مایق  اب  نکل  تسا ، بجاو  نیفلکم  همه  رب  ءادتبا  یئافک  بجاو 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  ینیع  بجاو  * 
. ضرعلاب ینیع  هزور 2 - زامن و  لثم  ۀلاصالاب  ینیع  - 1 مسق : ود  رب 

؟ تسا یبجاو  هنوگچ  ضرعلاب  ینیع  بجاو  زا  دارم  * 
. دنامیم لّطعم  دهدن ، ماجنا  وا  هچنانچ  فّلکم  کی  رد  دوش  رصحنم  شرما  دشاب و  هتشادن  هیافکلا  هب  نم  هک  تسا  یئافک  بجاو  ره 

. دنامیم نیمز  رب  مدرم  راک  دریذپن  رگا  هک  اقآ  نالف  رد  هدرک  ادیپ  نّیعت  تواضق  لثملایف 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  یئافک  بجاو  * 
یعرش یئافک  یلقع 2 - یئافک  - 1 مسق : ود  رب 
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؟ تسا یبجاو  هنوگچ  یلقع  یئافک  بجاو  * 

. دنکیم تیافک  دنیامن  نآ  هب  مادقا  هک  نیفّلکم  زا  کیره  دیوگیم  لقع  نکل  هتفرگ ، قلعت  یّلک  هب  رما  هک  تسا  یبجاو 
؟ تسا یبجاو  هنوگچ  یعرش  یئافک  بجاو  * 

. دیهد ماجنا  دیاب  اهامش  زا  یکی  هدومرف  عراش  دوخ  هک  تسا  یبجاو 
؟ دراد دوجو  یئافک  بجاو  يرییخت و  بجاو  نایم  یتوافت  هچ  * 

. تسا فّلکم  رد  رییخت  یئافک  بجاو  رد  تسا و  هب  فّلکم  رد  رییخت  يرییخت ، بجاو  رد 
؟ تسیچ انرکذ )...  اّمم  رهظی   ) زا خیش  دارم  روبزم  تامّدقم  تامیسقت و  هب  هجوت  اب  * 

ینک یسررب  دش  هتفگ  یلبق  تاهبش  رد  هک  ار  یبلاطم  دیاب  ینادب  یئافک  بوجو  رد  کش  رد  ار  دوخ  فیلکت  یهاوخب  رگا  هک  تسا  نیا 
: میئوگیم اذل  یسررب و  هلئسم  نیا  خساپ  هب  ات 

. منکیم يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  هعبرا  ّهلدا  مکح  هب  دشاب ، لالهلا  ۀیؤر  دنع  ءاعد  لثم  ۀلاصالاب  ینیع  بوجو  رد  نامکش  رگا 
بجاو رگا  هّتبلا  هک  هن ؟ ای  تسا  بجاو  رفاک  تیم  نفک  ای  نفد  منادیمن  هک  اجنآ  لثم  دـشاب  ضرعلاـب  ینیع  بوجو  رد  نم  کـش  رگا  و 
تئارب زین  اجنیا  رد  هک  مراد  کش  مه  زاب  یلو  دـیدرگ  نّیعم  نم  رب  ضرعلاب  ینعی  تسین  یـسک  نم  زج  نونکا  نکل  تسا ، یئاـفک  دـشاب 

. منکیم يراج 
. یعرش هن  یلقع و  هن  تسین  تئارب  نایرج  ياج  هن ؟ ای  تسا  يرییخت  بجاو  ماعطا  اب  مأوت  مایص  هک  دوب  نیا  نم  کش  رگا  و 

رد نم  کش  رگا  لاح  تسا . زیاج  دشاب  یعرـش  رگا  اما  تسین  زیاج  بوجولا  مدع  باحـصتسا  دشاب  یلقع  رییخت  رگا  هک  دش  هتفگ  نکل 
. دوشیم يراج  تئارب  ّهلدا  زین  اجنیا  رد  هچ ؟ مدوخ  رب  دوب  یلمع  یئافک  بوجو 

؟ دینزب لاثم  بلطم  نییبت  رد  * 
عمج نیا  دارفا  موشیمن  هجوتم  منادیمن و  نم  دینکیم ، مالـس  دناهتـسشن ، یعمج  نم  رانک  رد  هک  دـیوشیم  یّلحم  دراو  امـش  لثملا  یف 

؟ هن ای  دنداد  ار  امش  خساپ 
. منکیم همّذلا  ءيرب  ار  مدوخ  يراج و  ار  تئارب  لصا  هدرک  هدافتسا  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  زا  اجنیا  رد 

ّقح رد  یباقع  لامتحا  مرادن  اهنآ  خساپ  هب  ملع  لاح  دناهداد و  خساپ  نارگید  هکنیا  لامتحا  هب  مدادـن  ار  مالـس  خـساپ  نم  رگا  اریز  ارچ ؟
. تسا نایبالب  اجنیا  رد  باقع  هک  ارچ  دوریمن . نم 

؟ تسا ّبترتم  یئافک  بجاو  رب  يراثآ  هچ  * 
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هک ات  دوب  یئافک  بجاو  نم  يارب  خساپ  ایآ  هک  درک  کش  دندادن و  مالس  خساپ  نارگید  هک  دید  یّلصم  رگا 
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. ةءاربلا لصالا ، ینعی  دوشب . ینیع  نونکا  هک  دوبن  یئافک  بجاو  الصا  دیوگیم : هن ؟ ای  دوشب  ینیع  الاح 
. دوشیم طقاس  نارگید  هدهع  زا  داد  ماجنا  رفن  کی  رگا  - 2

. طوقسلا مدع  لصالا ، هن ؟ ای  هدش  هتشادرب  اهنآ  هدهع  زا  مالـس  خساپ  ایآ  هک  دندرک  کش  نارگید  داد و  ار  مالـس  خساپ  یّلـصم  رگا  - 3
. طوقسلا مدع  لصالا  عمج  نآ  يارب  یلو  نّیعتلا . مدع  لصالا  هداد : خساپ  هک  یّلصم  يارب  ینعی 

؟ تسیچ مهفاف )  ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 
؟ ارچ تسا ، قرافلا  عم  يرییخت  بوجو  رد  کش  اب  یئافک  بوجو  رد  کش  سایق  هکنیا  هب  دراد  هراشا  دیاش 

يارب يدازآ  هعـسوت و  بجوـم  اـجنیا  رد  نکل  دوـشیمن و  يراـج  تسا و  ضرغ  ضقن  تئارب  لـصا  يرییخت  بوـجو  رد  کـش  رد  اریز 
. دشابیمن بجاو  وا  رب  خساپ  اذل  تسا و  یّلصم 
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: نتم

ظفللا لامجإ  ۀهج  نم  ّیعرشلا  همکح  هبتشا  امیف  ۀیناثلا  ۀلأسملا 
. ۀحابإلا وأ  بابحتسالا  بوجولا و  نیب  رمألا »  » ظفل كارتشاب  انلق  اذإ  امک 

یف ّکشلا  دـنع  بوجولا  یفن  یف  فالخ  ّهنأ ال  لئاسولا : یف  یلماعلا  ثّدـحملا  نع  مّدـقت  دـق  و  طایتحالا ، بوجو  مدـع  انه  فورعملا  و 
[. 100] جراعملا عامجإ  دقعم  اضیأ  هلمشی  و  بوجولا ،

اعبت قئادـحلا - بحاص  حّرـص  دـق  و  انه ، هبوجوب  لئاقلا  دوجو  طایتحالا  بوجو  یف  فالخلا  رکذ  دـنع  اضیأ - جراعملا - نم  مّدـقت  نکل 
: فّقوتلا بوجو  رکذ  دعب  قئادحلا  یف  لاق  انه ، طایتحالا  فّقوتلا و  بوجوب  [- 101] يدابارتسألا ثّدحملل 

. بابحتسالل ۀحّجرم  انه  اهلعجی  ةءاربلا  ۀلاصأ  یلع  دمتعی  نم  ّنإ 
. ۀّیعرشلا ماکحألا  یف  ۀّیلصألا  ةءاربلا  یلع  دامتعالا  زاوج  عنم  الّوأ : هیف : و 

مکحلا حلاصملل و  ۀعبات  یلاعت  هّللا  ماکحأ  ّنأ  مولعملا  نم  و  ةءاربلا ، ۀقفاومل  بابحتسالاب  مکح  یلاعت  هّللا  ّنأ  یلإ  کلذ  عجرم  ّنأ  ایناث : و 
. یهتنا [ 102 ،] بیر الب  ةأرج  بیغلاب و  مجر  ّهنإف  ۀّیلصألا ، ةءاربلا  ۀقفاوم  ۀحلصملا  یضتقم  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  و ال  ۀّیفخلا .

یلإ کلذ  عجری  الف  نایبلا  نود  نم  باقعلا  حـبقب  لقعلا  مکح  باـب  نم  اـهیلإ  عجر  نإ  ۀّیلـصألا  ةءاربلاـب  لـئاقلا  ّنإـف  یفخی ، ـال  اـم  هیف  و 
. ۀّیلصألا ةءاربلاب  کلذ  لیلعت  نع  الضف  بابحتسالا ، وه  هّللا  مکح  نوک  يوعد 

ذإ کلذ ، نع  ّیبنجأ  ةرعاـشألا - هیلع  اـمک  اـهتّیعبت - مدـع  حـلاصملل و  ماـکحألا  ۀـّیعبت  ثیدـحف  ّنظلا  لوصح  يوعدـب  اـهیلإ  عجر  نإ  و 
. فالخلا یلع  اهنع  وأ ال  ۀحلصملا  نع  رداصلا  یعقاولا ، هّللا  مکحب  ّقلعتملا  ّنظلا  اذه  رابتعا  یلع  لیلدلا  ۀماقإ  هیلع  بجاولا 

نم وأ  لقعلا  مکح  باب  نم  لصألا  اذـه  رابتعاب  انلق  ءاوس  ّصنلا ، هیف  لمجا  ام  نیب  هیف و  ّصن  ام ال  نیب  قرفلل  اهجو  يردأ  الف  ۀـلمجلاب : و 
لمجملا مالکلا  عم  بوجولا  ۀنیرق  مدـعب  ّنظلا  بجوی  هیف  نحن  امیف  يولبلا  مومع  ّنإف  يولبلا ، مومع  ّنظلا  طانم  لعج  ول  یّتح  نظلا ، باب 

. هلقن یلع  یعاودلا  ّرفوت  مدعل  بابحتسالا ، فالخب  یعاودلا ، ّرفوت  عم  لقنل  ّالإ  و  روکذملا ،
235 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يرجی باوثلا ال  هغلب  نم  یف  ۀمّدقتملا  رابخألا  معن ، مّدقت . امک  اعرش  هبابحتسا  یف  مالکلا  و  انه ، راج  طایتحالا  نسح  نم  انرکذ  ام  ّنإ  ّمث 
راد ول  اذک  و  باوثلا . غولب  ملعی  الف  ۀحابإلا  لامتحا  ضورفملا  ّنأل  اهدراوم ، یف  لخدـی  مل  ۀـحابإلا  بوجولا و  نیب  راد  ول  رمألا  ّنأل  انه ،

. ۀهارکلا بوجولا و  نیب 
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. ملاعلا هللا  و  اهیلإ ، جتحی  مل  بابحتسالا  بوجولا و  نیب  راد  ول  و 
: همجرت

تسا هدش  هبتشم  ّصن  لامجا  تهج  هب  شایعرش  مکح  هک  یئیش  دروم  رد  مود  هلئسم 

هراشا

طایتحا بوجو  مدـع  ههبـش  زا  هوحن  نیا  رد  روهـشم  میوش  هحابا  ای  بابحتـسا  بوجو و  نایم  رما  ظفل  كارتشا  هب  لئاق  ام  هک  اـجنآ  لـثم 
درادـن و دوجو  فیلکت  رد  کش  ماگنه  طایتحا  بوجو  مدـع  رد  یفالتخا  هک  تشذـگ  لئاسو »  » رد یلماع  ثدـحم  لوق  زا  ـالبق  تسا و 

. دوشیم فیلکت ) رد  کش   ) نیا لماش  زین  جراعم »  » عامجا
. دراد دوجو  زین  هیف  نحن  ام  رد  طایتحا ، بوجو  هب  لئاق  هک  دش  نشور  طایتحا  بوجو  رد  فالتخا  رکذ  ماگنه  زین  قّقحم  جراعم  رد  یلو 

هیف نحن  ام  رد  تئارب  لصا  يارجا  رد  نییلوصا  رب  ینارحب  ثدحم  لاکشا 

هراشا

رد طاـیتحا  فقوت و  بوجو  هب  حیرـصت  هکنآ  زا  سپ  يداـبآرتسا  ثّدـحم  زا  يوریپ  هب  قئادـح  باـتک  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  موحرم 
: دیامرفیم تسا  هدومن  ّصن  عامجا 

لاکـشا ود  هلئـسم  نیا  رد  و  دهدیم . رارق  بابحتـسا  حّجرم  اجنیا  رد  ار  نآ  دـنکیم ، دامتعا  ةءاربلا  ۀـلاصا  رب  هلئـسم ) نیا  رد   ) هک یـسک 
: دراد دوجو 

(. نید لامکا  زا  سپ   ) هیعرش ماکحا  رد  هیلصا  تئارب  هب  کّسمت  دامتعا و  تیعونمم  - 1
هب یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  هب  دیهدیم ) رارق  بابحتسا  دیؤم  ار  نآ  هدرک و  کّسمت  هیلـصا  تئارب  هب  هک  امـش   ) بلطم نیا  تشگرب  - 2
هن و   ) تسا مکح  حـلاصم و  عبات  یهلا  ماکحا  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  لمع ) نالف   ) بابحتـسا هب  مکح  هیلـصا  تئارب  اـب  تقفاوم  رطاـخ 

(. هقباس تلاح 
تراسج بیغ و  ملاع  هب  ینارپگنـس  رظنراـهظا ، نیا  هک  ارچ  تسا ، هیلـصا  تئارب  اـب  تقفاوم  تحلـصم ، ياـضتقم  تفگ : ناوتیمن  سپ 

. کشالب تسا 
236 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ینارحب ثّدحم  هب  مظعا  خیش  خساپ 

شکّسمت عوجر و  رگا  - 1 ةءاربلا : ۀلاصا  هب  لئاق  اریز  تسین . هدیشوپ  یـسک  رب  هک  دراد  دوجو  یتاداریا  قئادح ) بحاص  بلاطم   ) نیا رد 
( کّسمت عوجر و  نیا   ) سپ دـشاب ، ۀعـس و )...  ثیدـح  ای  عفر  ثیدـح  ای  و   ) ناـیبالب باـقع  حـبق  هب  لـقع  مکح  باـب  زا  لـصا ) نیا  هب  )

. ةءاربلا ۀلاصا  هب  نآ )  ) ندرک هب  دسر  هچ  تسا  بابحتسا  یعقاو  هّللا  مکح  هکنیا  هب  درادن  تشگرب 
لیلد لیلدـلا  مدـع  هظحالم  هب  هچ  هقباس و  تلاح  هظحـالم  هب  هچ   ) تسا ّنظ  لوصح  ياـعّدا  باـب  زا  لـصا ) نیا   ) هب شعوجر  رگا  و  - 2

اعّدا و زا  هناگیب  دـنالئاق  نادـب  هرعاشا  هکنانچ  اهنآ  تیعبت  مدـع  مکح و  حـلاصم و  زا  ماکحا  تیعبت  ناتـساد  يولبلا .) هب  ّمعی  امیف  مدـعلا 
. تسا هدبز ) ملاعم و  بحاص  ینعی   ) اهنیا رظنراهظا 

رداص یعقاو  هّللا  مکح  هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  هک  یّنظ  نیا  ّتیجح  رب  لـیلد  هماـقا  ملاـعم ) بحاـص   ) وا رب  تسا  بجاو  خیـش ) رظن  هب   ) اریز
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. تحلصم زا ال  ای  تحلصم  زا  هدش 
، مینیبیمن تسا  ّصن  لامجا  شأشنم  هک  ياههبش  تسا و  ّصن  نادقف  شأشنم  هک  ياههبـش  نایم  توافت  تهج  یهجو  چیه  هکنیا  هصالخ 

ّمعی مدعلا  لیلد  لیلدلا ، مدع  ّنظ ، طانم  رگا  یّتح  ّنظ ، باب  زا  ای  میشاب و  لقع  مکح  باب  نم  تئارب  لصا  ّتیجح  رابتعا و  هب  لئاق  هاوخ 
(. باحصتسا هن  و   ) دوش هداد  رارق  يولبلا  هب 

بوجو رب  هنیرق  دوجو  مدـع  هب  ّنظ  بجوـم  هیف  نحن  اـم  رد  تسا  يوـلبلا  ماـع  هک  هلئـسم ) کـی  هک  یبـنلا  رکذ  دـنع  ةالـص  یتـقو   ) اریز
لقن اههزیگنا  یناوارف  شندوب و  يولبلا  ماع  رطاـخ  هب  دوب ) بوجو  رب  ياهنیرق  رگا   ) ـالا و  دوشیم ، روکذـم  لـمجم  مـالک  رد  تاولـص ) )

. درادن دوجو  نآ  لقن  رب  يدایز  هزیگنا  هک  بابحتسا  فالخ  هب  دیسریم ) ام  هب  و   ) دشیم
نامه شندوب  یعرش  بحتسم  رد  نخس  نکل  دراد  نایرج  زین  هلئسم  نیا  رد  میتفگ ، طایتحا  نایرج )  ) نسح زا  ام  هچنآ  دیامرفیم : سپس 
يرما نیا  اریز  درادـن ، نایرج  تسا ) لمجم  ّصن  هک   ) هیف نحن  ام  رد  مشـش ) قیرط  ینعی   ) غلب نم  راـبخا  نآ  هلب  میاهتفگ ، هک  تسا  هنوگ 

نیا ضرف  اریز  دوشیمن ، هحابا  بوجو و  دراوم  رد  لخاد  رگید  هحابا  بوجو و  نایم  دـش  دّدرم  رگا  تسا ) لـمجم  هدیـسر و  اـم  هب  هک  )
هب یجایتحا  بابحتسا  بوجو و  نایم  دش  دّدرم  لعفا ) هغیص   ) رگا نینچمه  و  تسین . مولعم  باوث  غولب  سپ  تسا  هحابا  لامتحا ، هک  تسا 

. دشابیمن غلب ) نم  رابخا   ) نیا
237 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسا ياههبش  هچ  نوماریپ  بلطم و  مادک  زا  هلئسم ، مادک  اجنیا  رد  مود  هلئسم  زا  دارم  * 
. دشاب ّصن  لامجا  ههبش  أشنم  هک  تسا  نیا  هّیبوجو  ههبش  نوماریپ  مود و  بلطم  هناگراهچ  لئاسم  زا  مود  هلئسم 

ای بحتسم  ای  تسا  بجاو  لالهتسا  هک  مینادیم  ام  بلطم  لامجا  لیلد  هب  نکل  ناضمر ، هام  لّوا  رد  لالهتـسا  هب  تسا  هدش  رما  لثملا  یف 
؟ حابم

رد اجنیا  رد  لعفا  هک  مینادیمن  ام  ینعی  بابحتـسا . بوجو و  نایم  تسا  دّدرم  لمجم و  لعفا  هغیـص  هک  تسا  نیا  ضرف  رگید  ترابع  هب 
. يونعم كرتشم  ای  تسا  یظفل  كرتشم  ای  لعفا  هغیص  هک  ارچ  بابحتسا ، رد  ای  تسا و  هدش  لامعتسا  بوجو 

؟ تسیچ طایتحالا )...  بوجو  مدع  انه  فورعملا  و   ) زا خیش  دارم  * 
بجاو ار  طایتحا  لّوا  هلئـسم  رد  هک  روطنامه  تسا ، ةءاربلا  ۀلاصا  ههبـش  زا  وحن  نیا  رد  نییلوصا  نییرابخا و  نایم  فورعم  هک  تسا  نیا 

يدابآرتسا ثدحم  ینارحب و  ثدحم  لثم  نییرابخا  زا  یهورگ  لوا  هلئسم  رد  هک  روطنامه  نکل  دندش . تئارب  يارجا  هب  لئاق  هتسنادن و 
. دناهدش فقوت  طایتحا و  بوجو  هب  لئاق  ثّدحم  ود  نیا  زین ، ههبش  زا  وحن  نیا  رد  دندش ، طایتحا  فقوت و  هب  لئاق  هدرک  تفلاخم 

هچنآ رارکت  زا  يریگولج  نمض  اذل  دش و  هداد  خساپ  تایعدم  حرطم و  دوب  ّصن  نادقف  ههبـش  أشنم  هک  لّوا  هلئـسم  رد  ثحابم  مامت  هتبلا 
. داد میهاوخ  ار  ناشیا  خساپ  هتخادرپ و  قئادح  بحاص  ناسل  زا  مهنآ  ثّدحم  ود  نیا  تانایب  زا  ياهصالخ  رکذ  هب  تشذگ 

؟ تسیچ ههبش  نیا  رد  قیادح  بحاص  رظن  * 
: دیامرفیم سپس  تسا . هدش  فقوت  طایتحا و  بوجو  هب  لئاق  يدابآرتسا  بانج  زا  يوریپ  عبت و  هب 

بناج رب  ار  بابحتـسا  بناج  هک  تسا  نیا  ناشدارم  دـننکیم ، دامتعا  تئارب  لصا  هب  ّصن  لاـمجا  باـب  ینعی  هلئـسم  نیا  رد  هک  یناـسک 
. دنریگب هجیتن  ار  یعقاو  بابحتسا  هداد و  حیجرت  بوجو 

؟ تسیچ نییلوصا  يأر  نیا  هب  قئادح  بحاص  ینارحب  بانج  لاکشا  * 
: تسا لطاب  لیلد  ود  هب  يأر  نیا  هک  تسا  نیا 
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. تسین زیاج  هیعرش  ماکحا  رد  تئارب  لصا  هب  کّسمت  عیاقو  همه  ماکحا  نایب  نید و  لامکا  زا  سپ  - 1
ادـخ تفگیم  تئارب  هک  ار  نامه  ینعی  تسا  هیلـصا  تئارب  اب  قفاوم  یهلا  یعقاو  مکح  هک  تسا  نیا  نییلوصا  امـش  نخـس  تشگزاب  - 2

. تسا لطاب  ییأر  نیا  تسا و  هدومرف 
نالف رد  تمکح  اسبهچ  يا  هقباس و  تلاح  عبات  هن  تسا  دسافم  حلاصم و  اهتمکح ، رادم  رئاد  ادخ  ماکحا 

238 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. بابحتسا هن  دشاب و  بوجو  یضتقم  لمع 

. تسا هّیلصا  تئارب  اب  قفاوم  یعقاو  هّللا  مکح  هک  دومن  اعّدا  ناوتیمن  سپ 
؟ تسیچ ةءاربلاب )...  لئاقلا  ّناف  یفخی ، ام ال  هیف  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

زا ای  تسا  دّبعت  باب  زا  دناتئارب  نایرج  هب  لئاق  هک  نیدـهتجم  تارـضح  ایآ  هکنیا  رب  ینبم  تسا  ینارحب  بانج  بلاطم  رب  خیـش  لاکـشا 
. ّنظ لوصح  باب 

تّجح نایبالب  باقع  هدعاق  ۀعـس و  ثیدح  عفر و  ثیدح  ساسارب  دّبعت و  باب  زا  ار  تئارب  لصا  ای  نیدـهتجم  تارـضح  رگید  ترابع  هب 
. دنروآیم تسدب  هقباس  تلاح  هظحالم  زا  ار  نآ  هتسناد و  تّجح  ّنظ  باب  زا  هن  هکنیا  ای  دننادیم و 

. تسین فیلکت  ریخ  هک  مینکیم  ادیپ  نظ  هن ؟ ای  تسا  فیلکت  هک  مینک  کش  نآلا  رگا  هدوبن  فیلکت  البق  لمع  نیا  نوچ  هک  انعم  نیا  هب 
. دنروآیم تسد  هب  يولبلا  هب  ّمعی  مدعلا  لیلد  لیلدلا  مدع  الثم  رگید  قرط  زا  ار  نآ  هکنیا  ای  و 

؟ تسیچ يرابخا  بانج  هب  خیش  خساپ  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

نآ دنهاوخیمن  دنتـسین و  لصا  نیا  هلیـسو  هب  یعقاو  مکح  یفن  لابند  هب  دننکیم  يراج  دّبعت  باب  نم  ار  تئارب  لصا  هک  ینیدهتجم  - 1
. دنهد رارق  بابحتسا  حّجرم  ار 

. دراد ءارتفا  هب  تهابش  نیدهتجم  تارضح  هب  تبسن  اهيرابخا  امش  ياعدا  اذل  و 
تئارب نایرج  دیدومرف  امش  هک  تسین  نیا  دننادیم  تّجح  ّنظ  اب  نم  ار  تئارب  لصا  هک  هدبز  ملاعم و  بحاص  لثم  یتارضح  خساپ  و  - 2

. تسا هدوب  نید  لامکا  زا  لبق  هب  طوبرم 
: میتفگ میداد و  اهنآ  هب  البق  ام  هک  تسا  نامه  خساپ  هکلب 

؟ دراد دوجو  یّنظ  نینچ  ّتیجح  رب  یلیلد  هچ  دینک  لصاح  یّنظ  نینچ  هک  انمّلس 
؟ تسیچ ّصنلا )...  هیف  لمجا  ام  نم  هیف و  ّصن  ام ال  نیب  قرفلل  اهجو  يردا  الف  ۀلمجلاب ، و   ) زا دارم  سپ  * 

هچ درادن  دوجو  یتوافت  تسا  ّصن  لامجا  هک  مود  هلئسم  اب  دوب  ّصن  نادقف  هک  لّوا  هلئـسم  نایم  ام  رظن  هب  دیامرفیم  خیـش  هک  تسا  نیا 
. ملاعم بحاص  يانبم  رب  هچ  روهشم و  يانبم  رب 

. ّنظ باب  نم  ای  مینادب و  تّجح  ادّبعت  لقع و  مکح  باب  نم  ار  تئارب  لصا  هچ  رگید  ترابع  هب 
؟ تسیچ يولبلا )...  مومع  ّنظلا  طانم  لعج  ول  یّتح   ) زا دارم  سپ  * 

ای دشاب و  ةءاربلا  باحصتسا  ای  هیلصا  تئارب  نوناق  یعقاو  زاوج  هب  نظ  أشنم  هکنیا  رد  مود  هلئسم  لوا و  هلئسم  نایم  قرف  هک و ال  تسا  نیا 
. يولبلا مومع  نوناق 

239 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ارچ * 

بوجو هنیرق  دوجو  مدـع  هب  ّنظ  بجوم  مود )  ) هلئـسم ندوب  يولبلا  ماع  هوالع  هب  بوجو  رب  هدـننکتلالد  هنیرق  هب  یبایتسد  مدـع  اریز 
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نینچ دوجو ، تروص  رد  دنتـشاد  تاـبجاو  ماـکحا  ناـیب  رد  ناـشیا  باحـصا  راـهطا و  همئا  هک  یتـیمها  تقد و  همهنآ  اـب  اـّلا  دوشیم و 
. دیسریم ام  تسد  هب  ياهنیرق 

لقتنم ام  هب  اههزیگنا  یناوارف  لیلد  هب  ّالا  دوب و  بوجولا  یلع  لیلدلا  مدع  هب  ّنظ  بجوم  لوا  هلئـسم  رد  يولبلا  مومع  نوناق  هک  روطنامه 
. دشیم

؟ تسیچ هلقن ) یلع  یعاودلا  ّرفوت  مدعل  بابحتسالا ، فالخب   ) زا ضرغ  سپ  * 
يولبلا ماع  هتبلا  دنتـسین . سایق  لباق  اذل  تسا و  هدوبن  ناوارف  ای  مهارف و  تابجاو  لثم  تابحتـسم  لقن  رد  اههزیگنا  یعاود و  هک  تسا  نیا 

. تسین تابحتسم  دوبن  رب  لیلد  هنیرق  دوجو  مدع  ندوبن و 
؟ تسیچ انه ) راج  طایتحالا  نسح  نم  انرکذ  ام  نا  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 

لباق شناحجر  هدوب و  نسح  ياراد  نکل  تسین و  بجاو  طایتحا  میتفگ  ّصن  نادـقف  دروم  رد  هک  روطنامه  هک : تسا  بلطم  نیا  رب  هّبنت 
. میتسه بلطم  نامه  هب  لئاق  زین  صن  لامجا  رد  تسین ، راکنا 

؟ تسیچ مّدقت ) امک  اعرش  هبابحتسا  یف  مالکلا  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
: هک دیئوگب  رگا  هک  تسا  نیا 

نیا خـساپ  لوا  هلئـسم  رد  تفگ  میهاوخ  هن ؟ ای  دـشاب  یبابحتـسا  يولوم  رما  زا  فشاک  ات  تسه  زین  یعرـش  بابحتـسا  ياراد  طایتحا  ایآ 
. هن اجنیا  رد  دوب و  نایرج  لباق  لّوا  هلئسم  رد  زین  غلب  نم  رابخا  هک  توافت  نیا  اب  میداد ، ار  هلئسم 

. دوشیمن یعرش  بابحتسا  هدافتسا  کیچیه  زا  دوجو  نیا  اب 
؟ تسیچ اهدراوم ) یف  لخدی  مل  ۀحابالا  بوجولا و  نیب  دراد  ول  رمالا  نال   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  ّصن  لامجا  هلئسم  رد  غلب  نم  رابخا  نایرج  مدع  رب  لیلد 
قرط زا  هچرگا  دـشابیمن  زرحم  باوث  غولب  رگید  تهارک  ای  هحابا و  لامتحا  اب  دـشاب ، بابحتـسا  ریغ  بوجو و  ناـیم  رما  نارود  رگا  - 1

. درادن عوضوم  اجنیا  رد  غلب  نم  رابخا  سپ  هفیعض .
رابخا هب  يزاین  زاب  میراد  نیقی  نآ  بوجو  ول  يولوم و  بلط  باوث و  هب  نیقی  نوچ  دـشاب  بابحتـسا  بوجو و  نایم  رما  نارود  رگا  و  - 2

. دشابیمن غلب  نم 
240 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
فّقوتلا و بوجو  مدـع  تابثإ  انه  دوصقملا  نکل  تاماقم ، انه  نیّـصنلا و  ضراـعت  ۀـهج  نم  ّیعرـشلا  همکح  هبتـشا  اـمیف  ۀـثلاثلا  ۀـلأسملا 

ناثّدـحملا حّرـص  دـق  و  انه . تآ  فالخلا ، قاـفولا و  لـقن  نم  ۀـیناثلا : ۀـلأسملا  یف  مّدـقت  اـم  و  اـنه ، هبوجو  مدـع  فورعملا  و  طاـیتحالا .
ۀلالدلا روصق  نم  اهیف : ام  تفرع  دـق  یّتلا  فّقوتلا ، رابخأ  يوس  هل  كردـم  و ال  [، 104] انه طایتحالا  فّقوتلا و  بوجوب  [ 103] نامّدقتملا

لمعلا مدع  نیضراعتملا و  صوصخ  یف  فّقوتلا  یلع  ّلد  ام  و  رییختلا . ۀعسوتلا و  یلع  ّلد  اّمم  ّمعأ  اّهنأ  عم  هیف . نحن  ام  یف  بوجولا  یلع 
[. 105] مالّسلا هیلع  مامإلا  یلإ  عوجرلاب  ۀهبشلا  ۀلازإ  نم  نّکمتلا  ةروصب  اضیأ - ّصتخم - امهنم ، دحاوب 

ةروص یلع  اهلمح  ناکمإ  عم  اهیف ، ام  تفرع  دـق  ّکنأ  ّالإ  اهنم ، صخأ  تناک  نإ  طایتحالاب و  ةرمآلا  ۀـمّدقتملا  یلآللا  یلاوع  ۀـیاور  اـّمأ  و 
. مالعتسالا نم  نّکمتلا 

راـبتعاب اهلومـش - راهظتـسا  یلع  ءاـنب  دیـصلا ، ءازج  یف  ةدراولا  ۀـمدقتملا  جاـجحلا  نبا  ۀحیحـصب  اـنه  کّـسمتلا  زاوج  مدـع  رهظی : هنم  و 
. هیف نحن  امل  طانملا -

: ۀمرحلا ریغب  بوجولا  هابتشا  نم  هیف  نحن  ام  صوصخ  یف  رییختلاب  رمألا  یلع  ّلدی  اّمم  و 
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: هجرف هّللا  لّجع  بحاصلا - یلإ  بتک  ثیح  يریمحلا ، نع  جاجتحالا  یف  يورملا  عیقوتلا 
ال لاق : انباحـصأ  ضعب  نإف  ّربکی ؟ نأ  هیلع  بجی  له  ۀـثلاثلا ، ۀـعکرلا  یلإ  لوألا  دهـشتلا  نم  ماق  اذإ  یّلـصملا  نع  ءاـهقفلا  ضعب  ینلأـسی  »

ۀلاح نع  لقتنا  اذإ  ّهنإف  امهدـحأ ، اـما  ناثیدـح ، کـلذ  یف  باوجلا : دـعقأ . موقأ و  هتّوق  هّللا و  لوحب  لوقی  نأ  زوجی  و  ةریبکت ، هیلع  بجی 
یف هیلع  سیلف  ماق ، ّمث  سلج  ّمث  ّربک  ۀـیناثلا و  ةدجـسلا  نم  هسأر  عفر  اذإ  ّهنأ  يور : ّهنإف  رخـآلا ، ثیدـحلا  اـما  و  ریبکتلا ، هیلعف  يرخا  یلإ 

[. 106 «] ربخلا اباوص ...  ناک  میلستلا  باب  نم  تذخأ  امهّیأب  و  يرجملا ، اذه  يرجی  لوألا  دهشتلا  و  ریبکت ، دوعقلا  دعب  مایقلا 
241 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

تسا هبتشم  نیّصن  ضراعت  لیلد  هب  شایعرش  مکح  هک  يرما  رد  موس  هلئسم 

هراشا

فقوت و بوجو  مدـع  تابثا  نآ ) تسا و  هتکن  کی  طقف   ) هلئـسم نیا  رد  ام  دارم  نکل  دراد  دوجو  اهثحب  نیّـصن ،) ضراعت   ) اجنیا رد  و 
. تسا طایتحا 

هلئـسم رد  ءارآ )  ) فالتخا قافتا و  نایب  لقن و  زا  هچنآ  تسا و  طایتحا  بوجو  مدـع  هلئـسم  نیا  رد  اهیرابخا ) ناـیم  یتح   ) روهـشم رظن  و 
. تسا يراج  زین  هلئسم  نیا  رد  دمآ  هتفگ  مود 

رد  ) یکردـم لیلد و  هکنآ  لاح  هلئـسم و  نیا  رد  طایتحا  بوجو  هب  دـناهدومن  حیرـصت  يدابآرتسا ) ینارحب و   ) نیمدـقتم نیثدـحم  نآ  و 
بوجو رب  ار  اهنآ  تلالد  مدـع  هک  ۀهبـشلا ) دـنع  فق  لثم   ) فقوت رابخا  و  کنیدـل ) طـتحا  ینعی   ) طاـیتحا راـبخا  زج  اـعدا ،) نیا  تاـبثا 

و  ) هدومن تلالد  هک  ثیدـح  زا  تسا  قلطم  معا  طایتحا  فقوت و  رابخا  هکنیا  رب  هوـالع  درادـن ، دوجو  يدـیمهف  هیف  نحن  اـم  رد  طاـیتحا 
ّریختف نذا  یلو  تسا  ههبش  دراوم  مامت  لماش  کنیدل  طتحا  ای  ۀهبشلا و  دنع  فق   ) ینعی نیضراعتم ) رد   ) رییخت هعـسوت و  رب  هداد ) روتـسد 

(. تسا نیّصن  ضراعت  هب  طوبرم 
عفر ناکما  هک  یتروص  نآ  هب  دراد  صاصتخا  دراد ، ود  نآ  زا  یکی  هب  ندرکن  لمع  نیـضراعتم و  صوصخ  رد  فقوت  رب  تلالد  هچنآ  و 

. دراد دوجو  ههبش ) هلازا  و   ) ماما هب  عوجر  ای  ههبش و 
تسا هعسوت  رییخت و  ثیداحا  زا  ّصخا  هچرگا  طایتحالا ) امهنم  قفاو  ذخ  هدومرف : و   ) تسا طایتحا  هب  رمآ  هک  یلایللا  یلاوع  تیاور  اما  و 
هچنآ نکل  و  دشاب ) نکمم  طایتحا  هک  تسا  ینیـضراعتم  هب  طوبرم  نیا  تسا و  نیـضراعتم  قلطم  هب  طوبرم  ثیداحا  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  )

زا  ) لاؤس مالعتـسا و  زا  نّکمت  تروص  رب  ثیدـح  نیا  لمح  هکنیا  رب  هوالع  یتسناد  دوب ) یعّدـم  نیا  رب  اهنآ  تلـالد  مدـع  فعـض و  زا  )
. تسا نکمم  ماما ) رضحم 

نحن ام  رب  شلومش  لوصح  رب  انب  دوشیم ، نشور  هدمآ  دیص  ءازج  رد  هک  زین  جاّجح  نبا  هحیحص  هب  کّسمت  زاوج  مدع  خساپ ، نیا  زا  و 
(. دراد ملع  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  زین  ثیدح  نیا  خساپ  هک   ) طانم حیقنت  رابتعا  هب  هیف 

نیّصن ضراعت  رد  رییخت  رب  نییلوصا  تارضح  خیش و  لیلد 

هراشا

هحاـبا و زا   ) تمرح ریغ  هـب  بوـجو  هابتـشا  ینعی  هـیف ، نـحن  اـم  صوـصخ  رد  رییخت  هـب  رما  رب  دـنکیم  تلـالد  هـک  ثیداـحا  هـلمج  زا  و 
كرابم رـضحم  هب  تسا  هتـشون  هک  اجنآ  يریمح  زا  تسا  یـسربط  جاجتحا  رد  هدـش  تیاور  عیقوت  نیـصن ، ضراعت  رطاـخ  هب  بابحتـسا ،
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(. جع  ) رمالا بحاص 
242 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وا رب  ریبکت  ایآ  هک  موس  تعکر  يارب  دنکیم  مایق  لّوا  دهـشت  زا  سپ ) هک   ) يرازگزامن اب  هطبار  رد  دناهدرک  لاؤس  نم  زا  ءاهقف  زا  یخرب 
تسا زیاج  ةریبکت و  هیلع  بجی  هک ال  دنالئاق  نایعیش )  ) ام باحـصا  زا  یخرب  هکیلاحرد  دیوگب ) هّللا  لوحب  دناوتیم   ) هن ای  تسا  بجاو 

. دعقا موقا و  هتوق  هّللا و  لوحب  دیوگب  هک 

يریمح هب  جع )  ) ماما خساپ 

هراشا

: دراد دوجو  ثیدح  ود  دروم  نیا  رد 
. دیوگب ریبکت  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دوشیم  لقتنم  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  رازگزامن  یتقو  هدومرف : ثیدح  ود  نآ  زا  یکی 

رد دومن ، مایق  نآ  زا  سپ  تسشن و  سپس  تفگ  ریبکت  تشادرب و  مود  هدجس  زا  ار  شرـس  هک  یماگنه  تسا : هدومرف  رگید  ثیدح  اما  و 
. درادن ریبکت  تسا و  دوعقلا ) دعب  مایق  نیمه   ) يارجم يراج  لّوا  دهشت  تسین و  بجاو  وا  رب  ریبکت  مود ، تعکر  رد  دوعقلا  دعب  مایق  نیا 

. ربخلا رخآ  یلا  رییخت ) ینعی  نیا  و   ) تسا تسرد  دیئامن  لمع  ذخا و  میلست  باب  زا  روبزم  ثیدح  ود  زا  کیره  هب  لاح 
243 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
تاولص هباوج - ّنأ  ّالإ  ریبکتلا ، بوجو  مدعب  مکحلا  هب و  لّوألا  صیـصخت  مزاللا  ناک  و  لّوألا ، نم  ّصخأ  ناک  نإ  یناثلا و  ثیدحلا  ّنإف 
هلومش دارأ  و  ینعملاب ، مالّسلا  هیلع  مامإلا  هلقن  لّوألا  ثیدحلا  ّنأ  یلع  ّلدی  میلـستلا  باب  نم  نیثیدحلا  دحأب  ذخألاب  هیلع - همالـس  هّللا و 

. رییختلاب مالّسلا  هیلع  باجأف  هنم ، درفلا  اذه  ادع  ام  ةدارإ  نکمی  ثیحب ال  مایقلا  یلإ  دوعقلا  نم  لاقتنالا  ۀلاحل 
ضراعتلا دنع  لمعلا  قیرط  میلعت  هّلعل  باوجلا  اذه  ّنأ  ّالإ  ّیعقاولا ، مکحلا  نع  ۀهبـشلا  ۀلازإ  تناک  نإ  مالّـسلا و  هیلع  مامإلا  ۀفیظو  نإ  ّمث 

دـصق ۀیافک  ۀهج  نم  بجاوب ، سیل  ام  یف  بوجولا  دصق  ثیح  نم  لهجلاب  ءارغإلا  هیف  سیل  و  عقاولا ، یف  هدـنع  ریبکتلا  بوجو  مدـع  عم 
. لمعلا یف  ۀبرقلا 

یف نیربـخلا  ضراـعت  نم  هیف - نحن  اـم  یف  تبث  همدـع ، ۀـّیئزجلا و  هجو  یلع  ءیـشلا  بوجو  یلیلد  نیب  رییختلا  تبث  اذإـف  ناـک : فیک  و 
. ۀّیعطقلا ۀّیولوألا  عامجإلاب و  ّلقتسملا - فیلکتلا  توبث 

حیجرت رثکــألا  نــع  یکح  و  [، 107] رّرقملا وأ  لـقانلا  حـیجرت  یف  فـالخلا  حــیجارتلا  باـب  یف  اورکذ  نییلوصـألا  نـم  ۀــعامج  ّنإ  ّمـث 
ربخلا ضراعت  اورکذ  و  [. 109] لّوألا حیجرت  یلإ  ۀعامج  بهذ  و  ۀحابإلل ، دیفملا  بوجولل و  دیفملا  ربخلا  ضراعت  اورکذ  و  [. 108] لقانلا

. رابخألا نع  رظنلا  عطق  عم  هّلک  اذه  ّلعل  و  [، 111] رظاحلا میدقت  ّلکلا - لب  رثکألا - نع  یکح  و  [، 110] رظحلل دیفملا  ۀحابإلل و  دیفملا 
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: همجرت

فیرش عیقوت  نوماریپ  لاؤس  نیلّوا  هب  خیش  خساپ 

ریبکت بوجو  مدع  هب  مکح  مّود و  ثیدح  هلیـسو  هب  لوا  ثیدـح  صیـصخت  لّوا و  ثیدـح  زا  تسا  قلطم )  ) ّصخا مود  ثیدـح  هچرگا 
( جـع  ) ماما هکنیا  رب  دراد  تلالد  نیا  تسا و  میلـست  باـب  زا  ثیدـح  ود  زا  یکی  ذـخا  هک  تسا  نیا  جـع )  ) ماـما خـساپ  نکل  تسا  مزـال 
درف و هدارا  ناکما  هک  يوحن  هب  تسا  هدومن  هدارا  مایق  هب  دوعق  زا  لاـقتنا  تلاـح  رب  ار  نآ  لومـش  هدومرف و  اـنعم  هب  لـقن  ار  لّوا  ثیدـح 
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. رییخت هب  جع )  ) دناهداد خساپ  سپ  هتشادن ، ار  تلاح  نیا  زا  ریغ  يرگید  تلاح 

رّدقم لاؤس  کی  هب  خیش  خساپ 

رد تسا ) نیفّلکم  هب   ) لمع قیرط  نداد  دای  باوج  نیا  دیاش  نکل  تسا ، یعقاو  مکح  زا  ههبـش  عفر  ماما  هفیظو  هچرگا  دیامرفیم : سپس 
تهج زا  لهج  هب  ءارغا  هبنج  خـساپ  نیا  رد  اذـل  تسا . هدوبن  بجاو  عقاو  رد  مامالا  دـنع  ریبکت  هکنیا  رب  هوالع  ّصن ،) ود   ) ضراعت ماگنه 

. درادن دوجو  تسین ، بجاو  هچنآ  رد  دننک  بوجو  دصق  صاخشا  هکنیا 
. تسا هدوب  لمع  رد  نآ  تیافک  تبرق و  دصق  تهج  زا  دیاش )  ) و

رگید رّدقم  لاؤس  کی  هب  خیش  خساپ 

باب رد  سپ  دش  تباث  رییخت  دـنادیمن ، بجاو  ار  نآ  يرگید  تسا و  بجاو  ریبکت  دـیوگیم  یکی  هک  یّـصن  ود  ضراعت  رد  یتقو  سپ 
. هّیعطق تیولوا  لیلد  هب  مه  بکرم و  عامجا  لیلد  هب  مه  طایتحا  هن  تسا و  مکاح  رییخت  اعطق  هیف  نحن  ام  ینعی  فیلکت  رد  کش 

: دیامرفیم سپس 
ار لقان  ایآ  هک   ) دناهدومن ناونع  رّرقم  ای  لقان  حیجرت  رد  ار  ءاملع ) نایم   ) فالتخا حیجارت ، لداعت و  باب  رد  نییلوصا  تارضح  زا  یعمج 

(. تسا دّکؤم  هک  میرادب  مّدقم  ار  رّرقم  ای  تسا  سسؤم  هک  میرادب  مّدقم 
و  ) تسا هحابا  دیفم  هک  يربخ  تسا و  بوجو  دیفم  هک  يربخ  ضراعت  دناهدومن  رکذ  هدـش و  تیاکح  لقان  ناحجر  تارـضح  رثکا  زا  و 
و  ) تسا رطخ  دیفم  هک  يربخ  اب  تسا  هحابا  دیفم  هک  يربخ  ضراعت  دـناهدومن  رکذ  نینچمه  و  دناهتـسناد ) مدـقم  ار  بوجو  رب  لاد  اعون 

(. دناهتشاد مدقم  ار  رظاح  اعون 
هدشن اجنیا  رد  رییخت  زا  یتبحـص  هک  تسا  رابخا  زا  رظن  عطق  اب  رظن  نیا  دیاش  تسا و  هدش  تیاکح  رظاحلا  میدـقت  همه  هکلب  رثکا و  زا  و 

. تسا
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هّیبوجو  ههبش  هعبرا  لئاسم  زا  هلئسم  نیموس  * 
. دشاب نیّصن  ضراعت  ههبش ، أشنم  هک  تسا  ياهّیمکح  هّیبوجو و  تاهبش 

ام رب  رما  هک  تسا  هدـش  ببـس  ضراعت  نیا  بجاوب  سیل  هدومرف  يرگید  ّصن  نکل  بجاو  لالهلا  دـنع  ءاعد  هدومرف : ّصن  کی  لثملایف 
هچ اـجنیا  رد  فّلکم  هفیظو  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  اذـل  و  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  مالـسا  رد  ۀـیؤرلا  دـنع  اـعد  اـیآ  هک  مینادـن  دوش و  هبتـشم 

؟ دشابیم
؟ تسیچ طایتحالا ) بوجو  مدع  تابثا  انه  دوصقملا  نکل  تاماقم ، انه  و   ) ترابع زا  دارم  * 

ای تسا  طقاست  نیـضراعتم  رد  لصا  ایآ  هکنیا  هلمج  زا  دراد  دوجو  ثحب  زا  یفلتخم  تاهج  نیّـصن  ضراـعت  هلئـسم  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
؟ تسا تئارب  لصا  نایرج  ياج  هکنیا  ای  تسا و  طایتحا  ای  تسا و  فقوت 

اجنیا رد  هچنآ  نکل  دنکیم . باجیا  ار  یبلطم  هچ  يوناث  لصا  دـنکیم ؟ ءاضتقا  ار  يزیچ  هچ  نیـضراعتم  رد  یلّوا  لصا  رگید  ترابع  هب 
زا یـشان  هک  ياهّیبوجو  ههبـش  رد  اـیآ  هک  مینیبب  میهاوخیم  رگید  تراـبع  هب  تسا و  ههبـش  نیا  رد  طاـیتحا  بوجو  یفن  تسا  رظن  دروم 

؟ هن ای  تسه  مزال  طایتحا  تسا  نیّصن  ضراعت 
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؟ تسیچ هلئسم  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
لامجا رد  هک  روطنامه  رگید  ترابع  هب  دنتـسه  تئارب  هب  لئاق  نییلوصا  لثم  تسا و  طاـیتحا  بوجو  مدـع  اـهيرابخا  ناـیم  رد  روهـشم 

. طایتحالا بجی  مه ال  نیّصن  ضراعت  رد  دوبن  بجاو  طایتحا  ّصن 
؟ تسیچ انه ) تآ  فالخلا  قافولا و  لقن  نم  ۀیناثلا  ۀلأسملا  یف  مّدقت  ام  و   ) زا دارم  سپ  * 

تسا یـسررب  حرط و  لباق  هدوب و  حرطم  زین  اجنیا  رد  دش  هداد  اهنآ  خساپ  حرطم و  لبق  هلئـسم  ود  رد  اهرظن  راهظا  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا 
: لثملا یف 

. میدومن كرتشم  ردق  رب  لمح  ار  اهنآ  دندومن ، حرطم  ار  طایتحا  رماوا  - 1
. میدوب ماما  زا  لاؤس  نّکمت  دراوم  هب  ار  نآ  دش ، حرطم  فقوت  رابخا  - 2

ثیداحا نآ  هب  نیـضراعتم  رد  دیاب  نکل  میداد و  رارق  هشدخ  دروم  طایتحالا )...  امهقفاو  ام  ذخ  : ) تفگ هک  ار  یلائللا  یلاوع  ثیدح  - 3
. دومن ّتقد  هّجوت و  ّریختف ، نذا  هدومرف : هک 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  يدابآرتسا  ینارحب و  ثدحم  رظن  * 
. دناهدومن کّسمت  لیلد  هتسد  راهچ  هب  اعومجم  هدش و  طایتحا  فقوت و  بوجو  هب  لئاق  زین  هلئسم  نیا  رد 

؟ تسیچ نیصن  ضراعت  رد  طایتحا  بوجو  تابثا  رد  يدابآرتسا  ینارحب و  بانج  لیلد  نیلوا  * 
یف ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبـشلا  دنع  فوقولا  ای  ۀهبـشلا و  دنع  فق  لثم  طایتحا  بوجو  رب  دنراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  رابخا و  تامومع 

دیاب ۀهبشلا  دنع  هک  دوب  نیا  تایاور  نیا  نومضم  رگید  ترابع  هب  ۀکلهلا .
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رابخا نیا  مومع  اذل  دشاب و  هّیبوجو  ای  هّیمیرحت و  ههبـش  هچ  دشاب و  نیـصن  ضراعت  هچ  دشاب ، ّصن  نادقف  ههبـش ، أشنم  هچ  دومن ، طایتحا 
. دوشیم مه  نیّصن  ضراعت  هیجو  ههبش  لماش 

؟ دوب هچ  اهيرابخا  لیلد  نیا  هب  مظعا  خیش  خساپ  * 
ای یبوجو و  بلط  صوصخ  رب  رابخا  نیا  لمح  نوچ  دومن . لمح  كرتشم  داشرا  ای  يداشرا و  بلط  قلطم  رب  دـیاب  ار  طایتحا  تایاور  - 1
رد هکنانچ  مینک  بوجو  رب  لمح  ار  روبزم  رابخا  دش  مئاق  بوجو  رب  هنیرق  يدروم  رد  رگا  لاح  تسا . رثکا  صیصخت  مزلتـسم  یبابحتـسا 

. مینکیم نینچ  یلامجا  ملع  دراوم 
صحفلا و دعب  هیودب  تاهبش  دراوم  رد  هکنانچ  مینکیم  یبدن  بلط  رب  لمح  ار  رابخا  نیا  دش  هماقا  بابحتـسا  رب  هنیرق  يدروم  رد  رگا  و 

. مینکیم نینچ  سأیلا 
یبایتسد ات  عوجر و  زا  نّکمت  ضرف  رد  هک  دناههبـش  عفر  ربتعم و  لیلد  ای  ماما  هب  عوجر  زا  نّکمت  دراوم  هب  دّیقم  اعون  طایتحا  رابخا  - 2

. نک طایتحا  ای  فقوت و  تفگیم : ربتعم  لیلد  ای  ماما و  هب 
. سأیلا صحفلا و  دعب  تسا  ههبش  هلازا  زا  نّکمت  مدع  مالّسلا و  هیلع  ماما  هب  عوجر  زا  نّکمت  مدع  ضرف  رد  ام  ثحب  دروم  هکنآ  لاح  و 

. دراد دوجو  نّکمت  مدع  ضرف  رد  نآ  بوجو  رب  یلیلد  هچ  دشاب  بجاو  فقوت  نّکمت  ضرف  رد  رگا  سپ 
رد هچ  یلامجا ، ملع  هب  نورقم  هچ  دشاب  هّیودب  ام  ههبـش  هچ  ینعی  اقلطم . دنک  طایتحا  بوجو  رب  تلالد  تایاور  نیا  مومع  هک  انمّلـس  - 3

دیاـب نکل  دراد . طاـیتحا  بوجو  رب  تلـالد  راـبخا  نیا  مومع  نّکمت ، مدـع  ضرف  رد  هچ  ههبـش و  هلازا  ماـما و  هب  عوـجر  زا  نّکمت  ضرف 
؟ ارچ تسا  رییخت  هعسوت و  رابخا  هب  تبسن  تیمومع  نیا  دناقلطم ، معا  طایتحا  رابخا  رگا  هک  دینادب 

بوجو دینک و  لمع  دیهاوخیم  هک  کیره  هب  هک  دننکیم  ّریخم  ار  امـش  نیـضراعتم  صوصخ  رد  هک  دنارییخت  هعـسوت و  رابخا  هکنوچ 
. دنرادیمرب ار  طایتحا 
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. دنوشیم مه  نیّصن  ضراعت  لماش  دنراد  طایتحا  رب  تلالد  قلطم  روطب  هک  طایتحا  رابخا  اما 
. ماعلا یلع  صاخلا  مّدقی  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اجنیا  رد  هیلوا  هدعاق  لاح 

. مینکیم لمع  ذخا و  هعسوت ، رییخت و  رابخا  هب  نیضراعتم  رد  زین  ام  سپ 
؟ تسیچ نیصن  ضراعت  رد  طایتحا  بوجو  رب  اهيرابخا  لیلد  نیمود  * 

. دراد فقوت  بوجو  رب  تلالد  نیضراعتم  صوصخ  رد  هک  تسا  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم 
؟ تسیچ روبزم  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 

ثحب دروم  ضرف  هکنآ  لاح  تسا و  ملع  لیـصحت  ههبـش و  هلازا  ماما و  هب  عوجر  زا  نّکمت  ضرف  هب  طوبرم  زین  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا 
. تسا ماما  هب  عوجر  زا  نّکمت  مدع  ام 
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؟ تسیچ نیصن  ضراعت  رد  طایتحا  بوجو  رب  اهیرابخا  لیلد  نیموس  * 

. دوب مارحا  لاح  رد  دیص  هرافک  نوماریپ  هک  تسا  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  هحیحص 
؟ تسا هنوگچ  هحیحص  نیا  هب  تارضح  لالدتسا  تیفیک  * 

؟ ارچ دـنوشیم ، زین  ام  ثحب  دروم  لماش  طانم  حـیقنت  اب  نکل  تسا ، ّصن  نادـقف  هب  طوبرم  روبزم  ثیدـح  هک  میراد  لوبق  ام  دـنیوگیم :
مکیلعف اوردـت ، مل  اذـه و  لـثمب  متبـصا  اذا  دوـمرف : هـک  ارچ  ینادرگرـس  تـسا و  تریح  روـبزم  ثیدـح  رد  طاـیتحا  بوـجو  طاـنم  اریز 

. دومن طایتحا  دیاب  زین  اجنیا  رد  هجیتن  رد  تسه . زین  نیصن  ضراعت  ینعی  ام  ثحب  دروم  هلئسم  رد  طانم  نیمه  لاح  طایتحالا .
؟ تسیچ تارضح  لیلد  نیا  هب  خیش  خساپ  * 

. دراد صاصتخا  مالعتسا  زا  نّکمت  ضرف  هب  زین  روبزم  ثیدح  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  خیش  لیلد  * 

. تسا لاؤس  عوجر و  زا  نّکمت  مدع  ام  ثحب  دروم  ضرف  هکنآ  لاح  تساعّدم و  نیا  رب  هنیرق  اوملعت  اولأست و  یّتح 
. دشاب بجاو  مه  نّکمت  مدع  تروص  رد  هک  دراد  یلیلد  هچ  تسا  بجاو  نّکمت  تروص  رد  طایتحا  رگا  لاح 

؟ دوشیم هچ  اهنآ  هب  خیش  ياهخساپ  اهیرابخا و  ّهلدا  رد  بلطم  لصاح  * 
. تسین بجاو  نیّصن  ضراعت  رد  طایتحا  ریخ  هک  دوشیم  نیا 

؟ تسیچ خلا ) هیف ...  نحن  ام  صوصخ  یف  رییختلاب  رمالا  یلع  ّلدی  اّمم  و   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
بجاو طایتحا  هکنیا : رب  رئاد  دومن  کّسمت  یثیدح  هب  ناوتیم  هّیبوجو  ههبـش  رد  نیـضراعتم  ینعی  ثحب  لحم  صوصخ  رد  هک  تسا  نیا 
. دیئامن لمع  ذخا و  بوجو  مدع  رب  لاد  يرگید  تسا و  بوجو  رب  لاد  یکی  هک  یثیدح  ود  زا  کیره  هب  هک  دیتسه  ّریخم  هدوبن و 

؟ تسا ثیدح  نیمادک  رییخت  هب  نیلئاق  کّسمت  دروم  ثیدح  نیا  * 
تـسا رارق  نیدب  ارجام  تسا و  هدومن  لقن  جـع )  ) رـصع ماما  زا  يریمح  زا  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  موحرم  هک  تسا  ياهّصاخ  تیاور 

: هک
: هک درادیم  هضرع  دسیونیم  جع )  ) رصع ماما  هب  هک  ياهمان  یط  رد  يریمح 

هّللا لوحب  دـناوتیم  هن ؟ ای  موس  تعکر  يارب  دـنک  مایق  دـیوگب و  ریبکت  دـیاب  مود ، تعکر  رد  دهـشت  مامتا  زا  سپ  رازگزامن  صخـش  ایآ 
. تسا یفکم  دیوگب و 

دناهتساوخ نم  زا  دناّریحتم و  یخرب  نکل  تسا و  یفاک  هّللا  لوحب  هدوبن و  بجاو  ریبکت  دنیوگیم : هعیش )  ) ام باحـصا  زا  یخرب  هک  ارچ 
. میامن فیلکت  بسک  امش  رضحم  زا  هک 
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248 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هّجوت  دروم  هتکن  * 

؟ هن ای  تسا  بجاو  ریبکت  هک  دنادب  دهاوخیم  هک  ارچ  تسا  هّیبوجو  ههبش  دروم  رد  لاؤس  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  جع )  ) ماما خساپ  * 

: دنراد ضراعت  مهاب  ثیدح  ود  دروم  نیا  رد  ناثیدح ، کلذ  یف  دیامرفیم : فیرش  عیقوت  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
هب لاقتنا  لوا و  دهشت  زا  دعب  لماش  هدوب و  ماع  تلالد  نیا  هک  دیوگب ، ریبکت  لاقتنا  تالاح  مامت  رد  دیاب  یّلصم  هک  دیوگیم  یثیدح  - 1

. دوشیم زین  مایق 
ریبکت دیوگب و  دعقا  موقا و  هتوق  هّللا و  لوحب  دهـشتلا  دعب  مایق  ای  دوقعلا و  دعب  مایق  رد  دـناوتیم  یّلـصم  هک  دـیوگیم  رگید  ثیدـح  - 2

. تسین بجاو 
، دومن مایق  يدعب  تاعکر  يارب  سپـس  تسـشن و  تفگ و  ریبکت  تشادرب و  مود  هدجـس  زا  رـس  یّلـصم  یتقو  دـیامرفیم  رگید  ترابع  هب 

. تسین بجاو  ریبکت  تسا  دوعق  زا  دعب  هک  یمایق  نینچ  يارب 
. تسین مزال  نآ  رد  ریبکت  نتساخرب  يارب  نآ  زا  سپ  ینعی  تسا  لیبق  نیا  زا  لّوا  دهشت  دومرف : سپس 

. درادن دوجو  یعنام  یئامن و  لمع  یهاوخیم  هک  مادکره  هب  يریخم  وت  دومرف : سپس 
؟ تسیچ عیقوت  نیا  هجیتن  لصاح و  * 

. دیتسه ّریخم  دندومرف  هکلب  دینک  طایتحا  نیّصن  ضراعت  رد  دندومرفن  ماما  - 1
. دراذگیمن ثحب  ياج  هدرب و  نیب  زا  ار  کش  هنوگره  ماما  نایب  - 2

. تسین بجاو  طایتحا  نیّصن  ضراعت  زا  یشان  هّیبوجو  ههبش  ینعی  موس  هلئسم  رد  سپ 
؟ تسیچ خلا ) لّوالا ...  نم  ّصخا  ناک  نا  یناثلا و  ثیدحلا  ّناف   ) ترابع زا  ضرغ  * 

: ناثیدح کلذ  یف  دیدومرف : امش  هکنیا  رب  ینبم  روبزم  ثیدح  اب  هطبار  رد  جع )  ) ماما زا  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
. تسا قلطم  ماع  نیا  هک  دیوگب  ریبکت  دیاب  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  لاقتنا  يارب  زامن  تالاح  مامت  رد  تفگ : لوا  ثیدح 

صوصخ مومع و  مه  هب  ثیدح  ود  نیا  تبـسن  سپ  تسا  قلطم  ّصاخ  نیا  تسین و  مزال  ریبکت  دوقعلا  دـعب  مایق  رد  تفگ : مّود  ثیدـح 
هچ دننک  ضراعت  مهاب  یّصاخ  ماع و  رگا  هک  تسا  نیا  امش  كرابم  رضحم  زا  ام  لاؤس  لاح  هجو  نم  صوصخ  مومع و  هن  تسا و  قلطم 
هک ار  مود  ثیدح  دیاب  زین  اجنیا  رد  سپ  تفگ  میهاوخ  میهدیم  رارق  ماع  صّـصخم  ار  ّصاخ  هک  دومرف  دیهاوخ  هدعاق  قبط  درک ؟ دـیاب 

ریاـس رد  بجاو و  هب  سپ  دوقعلا  دـعب  ماـیق  رد  ریبـکت  هجیتـن  رد  تسا . قلطم  ماـع  هک  داد  رارق  لّوا  ثیدـح  صّـصخم  تسا  قلطم  ّصخا 
. کعمس میلستلا و  باب  نم  تذخا  امهّیاب  دیدومرف : هکلب  هدرکن و  نینچ  امش  ارچ  لاح  بجاو . تالاقتنا 

249 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دهدیم لاؤس  نیا  زا  یخساپ  هچ  خیش  * 

[112 .] هدومرف رصتخم  انعم و  هب  لقن  ار  لّوا  ثیدح  ماما  هکنیا  رب  تسا  ياهنیرق  ماما  خساپ  دیامرفیم :

ص249 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ انعم  هب  لقن  نیا  زا  دارم  * 

تالاح ریاـس  رد  مه  لّوا و  دهـشت  زا  سپ  هیناـث و  هدجـس  زا  دـعب  تلاـح  رد  مه  هک : تسا  هدوب  نینچ  مه  عقاو  رد  ثیدـح  هک  تسا  نیا 
. تسا هدومن  حیرـصت  زین  تلاح  نیا  رد  نآ  بوجو  رب  هکلب  هتـسنادن  بجاو  تالاح  ریاس  رد  طقف  ار  ریبکت  ینعی  دنادیم  بجاو  ار  ریبکت 
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. دشابیمن بجاو  ریبکت  هدومرف : تلاح  نیا  صوصخ  رد  ینعی  هدش  فالخ  هب  حیرصت  مّود  ثیدح  رد  هکنآ  لاح  و 
؟ تسا یتبسن  هچ  ّصاخ  تلاح  نیا  اب  هطبار  رد  ثیدح  ود  نیا  تبسن  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

. قلطم ّصاخ  ماع و  هن  تسا و  نیابت  تبسن  تفگ : دیهاوخ 
. دناهدومرف نایب  ار  نیمه  زین  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا و  رییخت  نینیابتم  رد  نوناق  میئوگیم :

؟ دیروایب يرتهداس  ریظنت  انعم  هب  لقن  نیا  نییبت  رد  * 
. ةاّحنلا مرکت  ال  دیوگیم : سپس  ءاملعلا  ریاس  ةاحنلا و  مرکا  دیوگیم : یلوم  لثملایف 

؟ تسا یضراعت  هنوگچ  نیا  مینکیم  لاؤس  لاح 
ثیدح ود  لاح  دراد . دوجو  نیابت  تبسن  ةاحنلا  مرکت  ةاحنلا و ال  مرکا  نایم  تبسن  نکل  درادن  یضراعم  هک  ءاملعلا  ریاس  تفگ : دیهاوخ 

. دنراد یتیعضو  نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  دروم 
؟ تسیچ ۀهبشلا )...  ۀلازا  تناک  نا  مامالا و  ۀفیظو  ّنا   ) زا دارم  سپ  * 

هتـسنادیمن و ار  یعقاو  مکح  هدننکلاؤس  نیا  هکنیا  رب  ینبم  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ثیدح  هب  عجار  تسا  رگید  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 
هک دنادب  هتساوخیم  لئاس  رگید  ترابع  هب  ضراعتلا . دنع  هفیظو  ینعی  رهاظ  مکح  زا  هن  تسا  هدوب  ههبـش  عفر  یعقاو و  مکح  زا  شلاؤس 
زا ههبـش  هلازا  یعقاو و  مکح  ناـیب  لاؤس  نیا  لاـبق  رد  امـش  هفیظو  و  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  ریبکت  مود  تعکر  رد  دوقعلا  دـعب  ماـیق  رد  اـیآ 

. دیتسه ریخم  دیدومرف : هتخادرپ و  يرهاظ  مکح  نایب  هب  هکلب  دیدومرفن و  نایب  ارچ  دیتسنادیم  ار  یعقاو  مکح  هک  امش  تسوا ،
؟ دوشیمن بجاو  كرت  ببس  خساپ  نیا  ایآ 

بجاو هیف  نحن  ام  رد  ریبکت  هک  هتـسنادیم  ماما  نوچ  هک  دشاب  نیا  رد  بلطم  رـس  دـیاش  دـیامرفیم : لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  خیـش  بانج 
ماما شیامرف  اذل  دزومایب و  نیفلکم  هب  ار  نیضراعتم  هب  لمع  مسر  هار و  تسا  هتساوخ  بسانت  هب  نکل  تسا و  هدیدن  نایب  هب  يزاین  تسین 

. تسا هدشن  یهلا  مکح  تفلاخم  بجوم  هدوبن و  هفیظو  رد  لالخا 
؟ تسیچ امیف )...  بوجولا  دصق  ثیح  نم  لهجلاب  ءارغالا  هیف  سیل  و   ) زا دارم  سپ  * 

250 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هکنیا رب  ینبم  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تسا  رگید  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  زین  نیا 

؟ تسین لهج  هب  ءارغا  مالّسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  یخساپ  نینچ  ایآ 
ریبکت بوجو  رب  تلالد  هک  ار  نآ  تفر و  یسک  رگا  دینک ، لمع  دیهاوخیم  هک  کیره  هب  دیتسه  ّریخم  امـش  دیامرفیم : ماما  یتقو  ینعی 

عیرـشت ببـس  دوبن ، بجاو  عقاولا  یف  هکنآ  لاـح  داد و  ماـجنا  بوـجو  ّتین  هب  ار  نآ  لـمع  ماـقم  رد  درک و  راـیتخا  دراد  هیف  نحن  اـم  رد 
؟ دوشیمن

ماما هک  دینـش  یتقو  ياهدنونـش  ره  اذل  دنکب و  نآ  دـصق  فّلکم  ات  درادـن  یلیلد  هدوبن و  ربتعم  هجو  دـصق  دـیامرفیم : مظعا  خیـش  اذـل  و 
. تسین بوجو  یعقاو  مکح  هک  دمهفیم  نک  باختنا  ار  یکی  هدومرف 

مه تبرق  دصق  رگا  ای  تسا و  بجاو  عقاولا  یف  هکنیا  باب  زا  هن  تسا  نیربخلا  دحا  باب  زا  دـنک  رایتخا  ار  بوجو  بناج  مه  یـسک  رگا 
. لاح ّلک  یلع  نسح  هّللا  رکذ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنکب 

؟ تسیچ ءیشلا )...  بوجو  یلیلد  نیب  رییختلا  تبث  اذاف  ناک  فیک   ) زا دارم  سپ  * 
تسا ییاج  نآ  ثیدح  نیا  ثحب  دروم  خیش  بانج  هکنیا  رب  ینبم  هّللا  همحر  مظعا  خیش  دوخ  زا  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  زین  نیا 

لاح تسا و  رثکا  ّلقا و  رد  کش  نیا  هک  زامن  ءزج  ناونعهب  میراد  ریبکت  بوجو  رد  کش  ام  تسا و  تباث  ۀـلمجلا  یف  فیلکت  لصا  هک 
هدومرف رییخت  هب  مکح  ماما  رثکا ، لّوا و  باب  رد  رگا  لاح  تسا  كوکشم  فیلکت  لصا  هک  تسا  یئاج  هیف  نحن  ام  رد  ثحب  دروم  هکنآ 
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لالدتـسا فیرـش  عـیقوت  نیا  اـب  امـش  خیـش  باـنج  رگید  تراـبع  هب  دوـش ؟ رییخت  هب  مکح  زین  هیف  نحن  اـم  رد  هک  دراد  دوـجو  یلیلد  هچ 
ایآ هک  تسا  رثکا  ّلقا و  رد  کش  تسا ، تیئزج  رد  کش  فیرش  عیقوت  نیا  دروم  هک : ارچ  درادن  هیف  نحن  ام  هب  یطبر  رییخت  هک  دینکیم 

ههبـش ینعی  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  لقتـسم و  بوجو  هن  تسا و  یئزج  بوجو  زا  لاؤس  سپ  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  زاـمن  رد  ریبکت  ـالثم 
. دشابیم ثحب  دروم  لقتسم  بوجو  هّیبوجو ،

زا ثحب  رگید  ترابع  هب  هن ؟ ای  تسا  بجاو  یبنلا  رکذ  دنع  تاولص  هن ، ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  هک  تسا  نیا  زا  لاؤس  لثملایف 
سپ تسا . لقتـسم  ریغ  بوجو  دروم  رد  فیرـش  عیقوت  هکنآ  لاح  یئزج و  بوجو  هن  تسا و  لقتـسم  بوجو  دروم  رد  نیّـصن  ضراـعت 

. دینک ثحب  نآ  زا  تیئزج  رد  کش  رثکا و  ّلقا و  باب  رد  دیاب  درادن و  ام  ثحب  هب  یطبر  عیقوت  نیا  خیش  بانج 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  لاؤس و  هب  خیش  خساپ  * 

لصفلاب و لوقلا  مدع  هار  زا  نکل  تسین ، هیف  نحن  ام  هب  طوبرم  امیقتسم  هچرگا  تسا و  رثکا  ّلقا و  هب  عجار  ثیدح  نیا  هلب  هک  تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب  دراد . ربراک  هیف  نحن  ام  رد  تیولوا  هار  زا 

زین تسام  ثحب  دروم  هک  فیلکت  رد  کش  باب  رد  فقوت ، طاـیتحا و  بوجو  هن  دـشاب  مکاـح  رییخت  یطاـبترا  رثکا  ّلـقا و  باـب  رد  رگا 
هب مه  تسا و  بکرم  عامجا  لیلد  هب  مه  اعّدا  نیا  طایتحا و  هن  تسا و  مکاح  رییخت 
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. هّیعطق تیولوا  لیلد 

؟ تسیچ یعدم  نیا  رد  بکرم  عامجا  ای  لصفلاب و  لوقلا  مدع  زا  خیش  روظنم  * 
هچ دنشاب  هّیمیرحت  ههبـش  رد  نیـضراعتم  نیا  هچ  ینعی  دناهدشن  لئاق  نیـضراعتم  باب  رد  یتوافت  ءاملع  هک  تسا  نیا  لصفلاب  لوقلا  مدع 

هیلک رد  تسا  یطاـیتحا  یـسک  رگا  ینعی  تسا . تخاونکی  ناـسکی و  اـج  همه  رد  مکح  دنـشاب  رد ...  اـی  هب و  فّلکم  رد  کـش  باـب  رد 
تسا و هتفگن  ءاـملع  زا  يدـحا  رگید  تراـبع  هب  تسا . يرییخت  دراوـم  هیلک  رد  تسا  يراـیتخا  یـسک  هچناـنچ  تسا و  یطاـیتحا  دراوـم 

. رییخت دراوم  زا  یضعب  رد  تسا و  مزال  طایتحا  نیّصن  ضراعت  زا  دراوم  یخرب  رد  هک  هدادن  لیصفت 
رد هچ  دشاب و  رثکا  ّلقا و  رد  هچ  لاح  اقلطم ، طایتحا  هب  لئاق  ياهدع  اقلطم و  دنتـسه  رییخت  هب  لئاق  نیـضراعتم  رد  ءاملع  زا  ياهدع  هکلب 

. رگید دراوم 
هب میهدیمن . لیـصفت  هدـش و  رییخت  هب  لئاق  اج  همه  رد  لصفلاب  لوقلا  مدـع  يور  اـم  ّریختف ، نذا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  یتقو  سپ 

بکرم عامجا  قرف  ّالا  تسا و  تباث  رییخت  زین  هیف  نحن  ام  رد  دـش ، تباث  رثکا  ّلقا و  رد  رییخت  روبزم  ثیدـح  مکح  هب  یتقو  رگید  ترابع 
. تسا لطاب  نیا  دیآ و  مزال 

؟ تسیچ هّیعطق  تیولوا  زا  خیش  دارم  * 
نذا دـیامرفب : ماـما  میراد  فیلکت  لـصا  هب  یلاـمجا  ملع  زین  اـم  تسا و  هب  فّلکم  رد  کـش  هک  رثکا  ّلـقا و  باـب  رد  یتقو  هک  تسا  نیا 

زا بصنا  طایتحا  يارب  هب  فّلکم  رد  کش  اریز  ارچ ؟ ّریختف ، نذا  یلوا  قیرط  هب  تسا  لقتسم  فیلکت  رد  کش  هک  هیف  نحن  ام  رد  ّریختف ،
. تسا هیف  نحن  ام  هک  تسا  فیلکت  رد  کش 

؟ تسیچ خلا ) نییلوصالا ...  نم  ۀعامج  ّنا  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 
نکل میدش ، رییخت  هب  لئاق  تسا  نیّصن  ضراعت  ههبش  أشنم  هک  ياهّیمیرحت  ای  هّیبوجو و  ههبش  رد  ام  هچرگا  دیامرفیم  خیـش  هک  تسا  نیا 

: نییلوصا تارضح  زا  یخرب 
. دناهتشاد مّدقم  تسا  بوجو  رب  لاد  هک  ار  لقان  اعون  رّرقم ، لقان و  ضراعت  رد  - 1

. دناهتشاد مدقم  ار  رظاح  اعون  رظاح  حیبم و  ضراعت  رد  و  - 2
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. دناهدشن رییخت  هب  لئاق  کیچیه  رد  ینعی  دناهتشاد  مّدقم  ار  بوجو  رب  لاد  اعون  بوجو  رب  لاد  هحابا و  رب  لاد  ثیدح  ضراعت  رد  و  - 3
؟ تسیچ بلطم  رس  * 

يارب ییاج  ام  هظحالم  ساسارب  ّالا  دشاب و  نیـضراعتم  باب  رابخا  زا  رظن  عطق  اب  یلقع و  لصا  هظحالم  هب  رظن  نیا  دیاش  دـیامرفیم : خـیش 
. تسین رییخت 

252 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

مکحلا عوضوم  یف  هابتشالا  ۀهج  نم  هریغ ، بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  ۀعبارلا  ۀلأسملا 
. فیلکتلا یف  ّکشلا  دنع  ةءاربلا  ّۀلدأ  نم  ۀّیمیرحتلا : ۀّیعوضوملا  ۀهبشلا  یف  مّدقت  ام  عیمج  هیلع  ّلدی  و  ةءاربلا ، هیف  مکحلا  و 

ام ّلک  یف  هتقفاوم  هدارفأ - عیمج  یف  فیلکتلا  لاثتمال  ۀـمّدقم  بجو - موهفمب  ّقلعت  اذإ  فیلکتلا  ّنأ  مّهوت  عافدـنا  اضیأ :- اـهیف - مّدـقت  و 
. هل ادرف  نوکی  نأ  لمتحی 

ءانب ةدحاو - ةالص  نیتالصک و  رثکألا - ّلقألا و  نیب  ۀتئافلا  تدّدرت  اذإ  ام  یف  لاغتشالا  ةدعاق  یلإ  دانتـسالل  هجو  ّهنأ ال  ملعی : کلذ  نم  و 
. ۀمّدقملا باب  نم  رثکألاب  نایتالا  موزل  یضتقی  اعقاو  تاف  ام  عیمج  ءاضقب  رمألا  ّنأ  یلع 

هتوف و ملع  ام  ءاضق  بوجوب  ّیلیصفتلا  ملعلا  بجوی  تاف » ام  ضقا  : » هلوق ّنأ  ۀّیمیرحتلا :- ۀهبـشلا  یف  مّدقت  ام  یلإ  افاضم  کلذ - حیـضوت 
تاف ام  ءاضقب  رمألاف  ۀمّدقملا ، باب  نم  بجی  یّتح  بجاول  ۀمّدقم  هلعف  سیل  هتوف و  یف  ّکش  ام  بوجو  یلع  الـصأ  ّلدـی  و ال  ّلقألا ، وه 
دییقت ریغ  نم  عقاولا  یلإ  رظان  ظفللا  ّنإ  لاقی : یّتح  مولعملا - یلع  ظفللا  ۀـلالد  ۀـهج  نم  ـال  هتاوف ، مولعملا  بوجو  اـّلإ  یـضتقی  ـال  اـعقاو 

و ال ۀمّدقم ، یلإ  جاتحی  اذـه ال  و  هیلع ، تئافلا  قدـص  ملع  ام  یلع  ّالإ  الیلد  ّدـعی  ّیعقاولا ال  تئافلا  ءاضقب  رمألا  ّنأ  ۀـهج : نم  لب  ملعلاب -
. ۀّیملعلا ۀمّدقملا  یلإ  جاتحی  رخآ  ءیش  بوجو  هنم  ملعی 

. یلامجإلا ملعلا  عم  ّالإ  نوکت  بوجولاب ال  ۀفصّتملا  ۀّیملعلا  ۀمّدقملا  ّنأ  لصاحلا : و 
. هیلع مالکلا  ءیجیس  و  هجو ، هلف  هؤاضق ، بجیف  تقولا  یف  لعفلاب  نایتإلا  مدع  ۀلاصأ  ماقملا  یف  يرجأ  ول  معن ،

253 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

مکح عوضوم  رد  هابتشا  لیلد  هب  بوجو  مدع  بوجو و  نایم  هدش  رئاد  رما  مراهچ  هلأسم 

هراشا

لقع تنـس و  باتک و  زا  هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبـش  رد  تئارب ) رب  درکیم  تلالد   ) هچنآ همه  تئارب ، لصا  نایرج )  ) رب دـنکیم  تلـالد  و 
(. هّیمکح هچ  هّیعوضوم و  هچ  هّیمیرحت ، ههبش  هچ   ) فیلکت رد  کش  رد 

ام ءاـضق  مارح و  رمخلا  لـثم   ) یموهفم اـنعم و  هب  تفرگ  ّقلعت  یتقو  فیلکت  هک  مّهوت  نیا  عفد  هّیمیرحت ، هّیعوضوم  ههبـش  رد  تشذـگ  و 
. دنشاب موهفم  نآ  دارفا  زا  يدرف  دراد  لامتحا  هک  یقیداصم  دارفا و  مامت  رد  نآ  اب  تقفاوم  تسا  بجاو  بجاو ) تاف 

ود ای  زامن  کی  لثم  رثکا  ّلقا و  نایم  تسا  دّدرم  هدشتوف  رما  هک  اجنآ  رد  لاغتشا  هدعاق  هب  دانتـسا  يارب  یلیلد  هک  دش  نشور  اجنیا  زا  و 
. درادن دوجو  هیملع ، همّدقم  باب  زا  ار  رثکا  ماجنا  دنکیم  ءاضتقا  تسا  هدش  توف  اعقاو  هچنآ  مامت  ءاضق  هب  عراش )  ) رما هکنیا  رب  انب  زامن 

مّهوت نیا  رب  هیّدر  زا  خیش  حیضوت 

بجو تاف ، ام  ضقا  هک : یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  هک  تسا  نیا  تشذگ  هّیمیرحت  ههبـش  رد  هک  یحیـضوت  رب  هوالع  بلطم ، نیا  حیـضوت 
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زّجنم تسا و  ّلقا  نامه  نآ  و  دنکیم ) زّجنم  ار  فیلکت  هک  ینآ  ینعی   ) تسا مّلـسم  شتوف  هک  يزامن  نآ  ءاضق  بوجو  هب  یلیـصفت  ملع 
لعف نآ  ماجنا  و  یلالحنا ) ای  دـشاب  يودـب  کـش  نیا  هک  دـنکیمن  یقرف  و   ) دـیتشاد کـش  شتوف  رد  هک  ار  ینآ  بوجو  ادـبا  دـنکیمن 
يارب همّدقم  هک  تسا  نینیابتم  رد  لحنی  یلامجا ال  ملع  نآ  هّتبلا  هک   ) دشاب بجاو  همّدقم  باب  زا  ات  تسین  یبجاو  يارب  همّدقم  كوکـشم 

هن تسا ، مولعم  مّلـسم و  شتوف  هک  ار  يرادقم  نآ  بوجو  رگم  دـنکیمن  اضاقت  هدـش ، توف  اعقاو  هچنآ  ءاضق  هب  رما  سپ  تسا .) بجاو 
نخـس  ) هکلب ملع ، هب  ندش  دّیقم  نودـب  دـناهیعقاو  یناعم  هب  رظان  ظافلا  دوش  هتفگ  ات  همولعم  یناعم  رب  هدـش ) عضو   ) ظفل تلالد  تهج  زا 
نآرب ندش  توف  هک  يرادـقم  نآ  رگم  دـیآیمن  باسح  هب  یعقاو  زّجنم  لیلد  یعقاو ، هدـشتوف  ءاضق  هب  رما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نم )

. دنکیم قدص 
لـصاح دـشاب  هتـشاد  هّیملع  همّدـقم  هب  زاین  هک  يرگید  زیچ  بوجو  هب  ملع  لـیلد ) نیا   ) زا درادـن و  همّدـقم  هب  زاـین  ناـیتا ) رادـقم   ) نیا و 

.( دهاوخب هّیملع  همدقم  ات  دنکیمن  زّجنم  ام  رب  ار  یعقاو  تاف  ام  ینعی   ) دوشیمن
(، لحنی یلامجا ال  ملع  نامه   ) یلامجا ملع  دوجو  اب  رگم  درادن  دوجو  تسا  بوجو  هب  فصتم  هک  ياهّیملع  همدـقم  هکنیا  بلطم  لصاح 

(. لاغتشا هن  تسا  تئارب  لصا  ياج  هلئسم  نیا   ) سپ
وا رب  نآ  ياضق  سپ  تقو ، رد  باحصتسا ) ینعی   ) لعف ماجنا  مدع  لصا  ماقم  نیا  رد  دوش  يرجا  رگا  هلب 

254 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دمآ دهاوخ  نآ  زا  ثحب  هک  تسا  یهجو  اعّدا  نیا  يارب  سپ  تسا ، بجاو 

: هکنیا مراهچ  هلأسم  رد  بلطم  لصاح 
وت زا  يزامن  ینادیمن  نکل  تسا  بجاو  هدشتوف  زامن  ءاضق  هک  ینادیم  امش  لثملا  یف  تسا . ثحب  دروم  هّیعوضوم  هیبوجو  ههبـش  - 1

. دراد نایرج  ههبش  نیا  رد  تئارب  ّهلدا  مامت  هک  ارچ  تسا ، یتئارب  خیش  زین  هلئسم  نیا  رد  هن ؟ ای  هدش  توف 
هلدا هک  تسا  نیا  مّهوت  لـصاح  دوشیم  حرطم  زین  ههبـش  نیا  رد  دـش  هداد  خـساپ  حرطم و  هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبـش  رد  هک  یمّهوـت  - 2

. تسین يراج  هّیعوضوم  هیبوجو  ههبش  رد  تئارب 
هیمکح و تاهبـش  لثم  دـشاب  هدیـسرن  عراش  بناج  زا  ینایب  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  ّهلدا  نیا  هک  تسا  نیا  یعدـم  نیا  رب  مّهوتم  لـیلد 

همه لـماش  مارح  رمخلا  نیا  مارح ، رمخلا  هدوـمرف : عراـش  لـثملا  یف  تسا . هدیـسر  اـم  تسد  هب  ناـیب  هّیعوـضوم  تاهبـش  رد  هکنآ  لاـح 
. لمتحم هچ  هنع و  لوفغم  رمخ  هچ  موهوم ، رمخ  هچ  نونظم ، رمخ  هچ  مولعم ، رمخ  هچ  دوشیم  رمخ  قیداصم 

. دومن زیهرپ  زین  لمتحم  ياهرمخ  زا  هکلب  مولعم ، ياهرمخ  زا  اهنت  هن  هدرک و  طایتحا  دیاب  هیملع  همّدقم  باب  زا  هجیتن  رد 
نیا لاح  درادن . انعم  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  لثم  تسا  هیمکح  تاهبـش  هب  طوبرم  نایبلا  مدـع  سپ 

: دنیوگیم اذل  تسا و  يراج  زین  هیعوضوم  هیبوجو  تاهبش  رد  مّهوت 
هّیعوضوم هّیبوجو  تاهبش  هب  طوبرم  هن  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  ایآ  هکنیا  لثم  تسا  هّیمکح  تاهبـش  هب  طوبرم  نایبلا  مدع 

مولعم هچ  تسا  تاـف  اـم  ماـمت  لـماش  هلوصوم  ءاـم )  ) و تاـف ، اـم  ضقا  هدوـمرف  نوـچ  هدـش  صخـشم  عراـش  بناـج  زا  یّلک  مکح  اریز 
. موهوم لمتحم و  هچ  لامجالاب و  مولعم  هچ  لیصفتلاب ،

مظعا خیـش  ینکب  ءاـضق  هیملع  همدـقم  باـب  زا  ار  مکحلا  لـمتحم  مکحلا و  نوـنظم  مکحلا ، موـلعم  دـیاب  وـت  هدرکن و  یقرف  بـلطم  سپ 
: دیامرفیم

مولعم امش  يارب  رمخ  تمرح  اجنیا  رد  لاح  ار  يرغص  مه  ینادب و  ار  يربک  مه  دیاب  امـش  دوشیمن و  ققحم  نایب  یّلک  ياربک  نتـسناد  اب 
وت رب  هدشتوف  زامن  ياضق  بوجو  سپ  تاف ، ام  ضقا  هدومرف : عراش  زین  اجنیا  رد  تسین  مولعم  هن  ای  تسه  رمخ  عیام  نیا  هکنیا  اما  تسا 

لـصا اجنیا  رد  سپ  دـشابیمن  مامت  نایب  اذـل  تسین و  مولعم  وت  يارب  رهظ  زامن  اـی  هدـش  ءاـضق  وت  زا  حبـص  زاـمن  هکنیا  نکل  تسا  مولعم 
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. دوشیم يراج  تئارب 
255 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسا یبلطم  هچ  نوماریپ  هیبوجو  ههبش  لئاسم  زا  هلئسم  نیمراهچ  * 
زین ههبـش  نیا  أشنم  میراد و  یئزج  یبوجو  مکح  رد  کش  امـش  ای  نم و  یهاگ  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  هّیعوضوم  هّیبوجو  تاهبـش  نوماریپ 

. سّدقم عراش  باطخ  هن  تسا و  هّیجراخ  لماوع 
تایاور رد  هک  ارچ  میئامن  درادـن  تقو  جراخ  رد  ار  نآ  دـیاب  عراـش  رظن  زا  دوش  توف  اـم  زا  هک  یبجاو  زاـمن  ره  هک  مینادیم  لـثملا  یف 

. تاف امک  تاف  ام  ضقا  هک : تسا  هدمآ 
مکح نیا  لومشم  ات  تسا  هدش  توف  ام  زا  يزامن  ایآ  هک  میراد  کش  ام  نکل  تسا و  نشور  ءادا  زا  فّلکم  طسوت  اضق  یّلک  مکح  سپ 

. تسا هّیبوجو  ههبش  نیا  و  هن ؟ ای  میوش  یّلک 
ای نایـسن و  لیبق ، زا  هیجراخ  لماوع  يرـس  کی  مه  نم  کش  نیا  أشنم  زامن و  نالف  ءاضق  بوجو  رد  مراد  کش  نونکا  رگید  تراـبع  هب 

. درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسا  تلفغ و ... 
؟ تسیچ ههبش  نینچ  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

: هک تسا  نیا 
بوجو زا  ةءاربلا  ۀـلاصا  کشلا  دـنع  هّیعوضوم ، هّیمیرحت  ههبـش  ای  هیبوجو و  تاهبـش  لـئاسم  لـثم  زین  هّیعوضوم  هّیبوجو  تاهبـش  رد  - 1

. دنراد تلالد  بلطم  نیا  رب  هعبرا  ّهلدا  دوشیم و  يراج 
حرطم زین  هّیبوجو  هّیعوـضوم  ههبـش  ینعی  هلئـسم  نیا  رد  دوـب  حرطم  هّیمیرحت  هّیعوـضوم  ههبـش  ثحب  رد  هک  ییاهخـساپ  تالاکـشا و  - 2

. تسا
؟ دوب هچ  هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبش  ثحب  رد  لاکشا  نیرتمهم  * 

. تسا هّیمکح  تاهبش  صوصخم  دوشیمن و  هّیعوضوم  تاهبش  لماش  تئارب  ّهلدا  هک  دوب  نیا 
؟ تسیچ نشور  روطهب  ریخا  بلطم  زا  دارم  * 

صحفلا و دعب  هک  ارچ  تسا  سوسحم  ینـشور  هب  هّیمکح  تاهبـش  رد  عوضوم  نیا  تسا و  نایبلا  مدـع  تئارب  ّهلدا  عوضوم  هک  تسا  نیا 
هن میراد و  نیقی  مکح  دوجو  هب  ام  هدـش و  نایب  یلک  مکح  هیعوضوم  تاهبـش  رد  نکل  مینکیم . يراج  ار  ةءاربلا  ۀـلاصا  ناـیب ، زا  سأـیلا 

ياهزامن دادـعت  هچ  دـمهفیم ، باـطخ  نیا  زا  ار  هدـشتوف  زاـمن  ياـضق  بوجو  لـقع  تاـف ، اـم  ضقا  هدومرف  عراـش  لـثملا  یف  کـش .
. دشابن مولعم  هچ  دشاب و  مولعم  نم  يارب  هدشتوف 

. ملع دیق  هب  همولعم  یناعم  هن  ۀیرمألا و  سفن  یناعم  يارب  دناهدش  عضو  ظافلا  هک  اریز  ارچ ؟
. مینکیم ادیپ  ینیقی  لاغتشا  عراش  باطخ  نیا  رد  دوجوم  مکح  هب  ام  - 1

. تسا هینیقی  تغارف  یعدتسم  القع  ینیقی  لاغتشا  - 2
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نیقی ات  میهد  ماجنا  میراد ، شتوف  هب  لامتحا  لقا  دـح  ای  یلامجا و  ملع  ای  یلیـصفت و  نیقی  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  ینیقی  لاغتـشا  و 
. دوش لصاح 

. تسا لاثتما  هب  ملع  يارب  هیملع  همدقم  توفلا  لمتحم  ماجنا  - 3
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. تسا بجاو  هّیملع  همدقم  سپ 
؟ دوب هچ  لاکشا  نیا  زا  خیش  خساپ  * 

: تسا رما  ود  زارحا  ورگ  رد  مه  نایب  تیزّجنم  تیمامت و  دروایب . لاغتشا  دشاب و  لاثتما  مزلتسم  ات  دشاب  مامت  دیاب  نایب  هک  دوب  نیا 
. دوش هدایپ  یّلک  ات  تسا  هدش  توف  نم  زا  یئاهزامن  ای  زامن  اجنیا  رد  هک  دوش  تباث  ینعی  يرغص  زارحا  - 1

: لاح تسا . بجاو  هتئاف  ياضق  هک  دوش  تباث  اجنیا  رد  لثملایف  یلک  يربک  زارحا  - 2
سپ تسین . زرحم  يرغـص  رب  نآ  قیبطت  تسا  یئزج  عوضوم  رد  کـش  نوچ  نکل  تسا و  زرحم  یلک  ياربـک  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  - 1

. میهد ماجنا  ار  لمتحم  هّیملع  همدقم  باب  زا  ام  دشاب و  هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ات  تسا  هدشن  لصاح  ینیقی  لاغتشا 
تغارف یعدتـسم  ات  هدشن  لصاح  هّینیقی  لاغتـشا  مه  زاب  سپ  تسین  زرحم  یلک  ياربک  نکل  تسا  زرحم  يرغـص  هیمکح  تاهبـش  رد  - 2

. دسریم تئارب  لصا  نایرج  هب  تبون  اذل  تسا و  كوکشم  لاغتشا  لصا  هکلب  دشاب ، هّینیقی 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 

: هک میراد  لوبق  ام  اجنیا  رد  مارح و  رمخلا  هدومرف : عراش  هک  تسا  تسرد  هلب  دیامرفیم :
رمخ ینعی  رمخ  هکنیا  هن  یعقاو  مد  ینعی  مد  یعقاو و  رمخ  ینعی  رمخ  اذـل  هـّیلک و  هـیعقاو  یناـعم  يارب  دـناهدش  عـضو  ظاـفلا  یماـسا  - 1
 ... تسا رمخ  تسا ، رمخ  هچنآ  ینادـن  هچ  ینادـب  هچ  ینعی  هدـشن ، ذـخا  تیرمخ  عوضوم  رد  ملع  ریخ  همولعم ، مد  ینعی  مد  اـی  همولعم و 

: هدومرف هکلب  مارح  ۀّیرمخلا  مولعم  هدومرفن : عراش  سپ 
مه ینادـب و  ار  یلک  ياربک  مه  هک  تسا  ماـمت  ناـیب  یتـقو  هکلب  دوشیمن ، قّقحم  ناـیب  یلک ، ياربـک  نتـسناد  اـب  اـهنت  نکل  مارح  رمخلا 

. رمخ اذه  ینادیمن  اما  مارح  رمخلا  هک  ینادیم  وت  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  ار و  يرغص 
. مارح اذهف  مارح  رمخلا  رمخ و  اذه  هک  ینادب  دیاب  سپ 

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  یلامجا  ملع  دراوم  رد  نینیابتم  نایم  رما  نارود  ۀمّدقم  * 
ترفاسم رثا  رد  ای  هعمج و  ای  تسا  بجاو  نم  رب  رهظ  هک  منادیمن  نم  ماـمتا و  رـصق و  اـی  هعمج و  رهظ و  ناـیم  تسا  ریاد  رما  لـثملا  یف 

. مامتا ای  تسا  بجاو  نم  رب  رصق 
یلامجا ملع  تفگ  ناوتیمن  یعماج ، ردق  ای  نّقیتم و  ردق  هنوگره  دوبن  لیلد  هب  ینارود  نینچ  رد  یهتنم 
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زا یکی  هکنیا  هب  نم  یلامجا  ملع  هکلب  داز ، ام  هب  تبسن  يودب  کش  کی  نّقیتم و  ردق  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  کی  هب  دوشیم  لحنم  نم 

: اذل تسا ، یقاب  دوخ  لاح  هب  تسا  بجاو  نم  رب  ود  نیا 
. دوشیم لصاح  ینیقی  لاغتشا  یلامجا ، ملع  ندمآ  اب  - 1

. تسا هینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  - 2
. دیآیم تسد  هب  ههبش  فرط  ود  ماجنا  اب  هّینیقی  تغارف  - 3

: رگید ترابع  هب  ار . هعمج  مه  دناوخ و  ار  رهظ  مه  هیملع  همدقم  باب  زا  دومن و  طایتحا  دیاب  سپ 
. هدش توف  وت  زا  ءاشع  ای  برغم  رهظ ، زامن  ود  زا  یکی  هک  ینادیم  وت  - 1

. تسا بجاو  وت  رب  زامن  ود  زا  یکی  ءاضق  سپ  تسا ، بجاو  تئاف  ءاضق  ینادیم  و  - 2
: لاح

؟ ارچ یهد ، ماجنا  دیاب  ار  ود  ره  سپ  تسا  زّجنم  زامن  ود  زا  یکی  هب  تبسن  اجنیا  رد  فیلکت 
. فرط ود  ماجنا  اب  زج  تسین  رّسیم  نیا  تسا و  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دراد ، باقع  لامتحا  ینزب ، رانک  ار  کیره  اریز 
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؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود  ۀمّدقم  * 
هک تسا  يدراوم  نینچ  رد  رازه  ود  ای  هدـش  توف  زامن  رازه  کی  منادیمن  نکل  تسا  هدـش  توف  نم  زا  ییاهزامن  هک  منادیم  لثملا  یف 
. تساترازه ود  هک  رثکا  هب  تبسن  يودب  کش  کی  تساترازه و  هک  ّلقا  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  کی  هب  دوشیم  لحنم  نم  یلامجا  ملع 

، دوش لصاح  نم  يارب  نآ  هب  تبسن  ینیقی  لاغتـشا  هک  ات  مرادن  یلامجا  ملع  رثکا  هب  تبـسن  رگید  دش ، لحنم  نم  یلامجا  ملع  یتقو  لاح 
. تسا يودب  کش  فرص  هکلب 

مولعم الیـصفت  هک  ار  زامن  رازه  ینعی  تسا  تئارب  لصا  يارجم  هدـعاقلایلع  تسا ، يودـب  کش  کی  رثکا  هب  تبـسن  نم  کش  هک  لاـح 
. منکیم يراج  تئارب  لصا  يودب  کش  هب  تسا  كوکشم  هک  داز  ام  هب  تبسن  هدرک و  ءاضق  تسا 

. تسا رثکا  هب  لحنم  یلامجا  ملع  اب  هارمه  هک  یکش  يودب و  کش  نایم  تسین  یقرف  ینعی 
. تسا یتئارب  زین  هدشلحنم  یلامجا  ملع  رد  خیش  سپ 

؟ تسیچ دانتسالل )...  هجو  ّهنا ال  ملعی  کلذ  نم  و   ) زا دارم  روبزم  تامّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: دناهتفگ یخرب  هک  تسا  نیا 

زارحا مدـع  لـیلد  هب  هّیمیرحت  هچ  هّیبوجو و  هچ  هّیمکح ، هچ  هّیعوضوم ، هچ  فـیلکت  رد  کـش  هیودـب و  تاهبـش  دراوـم  هک  میراد  لوـبق 
. تسین لاغتشا  نوناق  ياج  ینیقی  لاغتشا 
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اج هب  ار  رثکا  دـیاب  ام  تسه و  طایتحا  لاغتـشا و  نوناـق  ياـج  رثکا  ّلـقا و  ناـیم  نارود  یلاـمجا و  ملع  هب  هنورقم  تاهبـش  باـب  رد  نکل 

. میروآ
: هک ارچ  يروآ ، اج  هب  ار  رثکا  دیاب  اجنیا  رد  زامن ، ود  ای  هدش و  توف  امش  زا  زامن  کی  ای  هک  يراد  یلامجا  ملع  امش  لثملا  یف 

. دینکیم ادیپ  تاف  ام  ياضق  هب  ینیقی  لاغتشا  دوشیم و  امش  هّجوتم  تاف  امک  تاف  ام  ضقا  باطخ  یلامجا  ملع  ندمآ  اب  - 1
. ياهداد ماجنا  ار  تاف  ام  نآ  ییامن  نیقی  هک  ینک  يراک  دیاب  سپ  ۀّیرمألا . سفن  هیعقاو و  یناعم  يارب  دناهدش  عضو  ظافلا  یفرط  زا  - 2

: رگید ترابع  هب 
. دوش لصاح  ینیقی  غارف  امش  يارب  دیاب  - 1

ات دـینک  ءاضق  دـیاب  دـیراد  کش  هک  مه  رثکا  هب  تبـسن  دـینک و  ءاضق  هدـش  توف  دـیراد  نیقی  هک  ار  ّلقا  هک  تسا  نیا  هب  ینیقی  غارف  - 2
. دوش لصاح  لاثتما  هب  نیقی 

. لاثتما هب  ملع  يارب  دوشیم  هّیملع  همّدقم  رثکا  هب  نایتا  اذل  - 3
. تسا بجاو  عامجالاب  هّیملع  همّدقم  - 4

. تسا بجاو  رثکا  هب  نایتا  سپ 
؟ تسیچ روبزم  يأر  هب  خیش  بانج  رظن  * 

. هب دوشیم  لحنم  هکلب  دشاب ، رثکا  هب  نایتا  طایتحا و  یضتقم  ات  دنامیمن  یقاب  امش  یلامجا  ملع  نیا  دیامرفیم :
. دبلطیم لاثتما  تسا و  مات  مولعم و  زرحم و  اعوضوم  امکح و  ام  نایب  اجنآ  رد  هک  ّلقا  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  کی  فلا :

؟ هن ای  دوش  بجاو  ءاضق  ات  تسه  یتوف  مینادیمن  هدوب و  مات  ریغ  اعوضوم  نایب  اجنآ  رد  هک  رثکا  هب  تبسن  يودب  کش  کی  و  ب :
. تسا كوکشم  هکلب  تسین ، زرحم  مه  ینیقی  لاغتشا  دشابن ، مات  نایب  یتقو  - 
. دشاب ینیقی  لاثتما  یعدتسم  هک  درادن  دوجو  يزیچ  دوبن ، هک  ینیقی  لاغتشا  - 

. همّدقم باب  زا  هن  تسا و  بجاو  الالقتسا  هن  رثکا  هب  نایتا  هجیتن : رد 
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: نتم

مل ول  ّهنأ  [: 115] یناثلا دیهشلا  یلإ  [ 114] دـیفملا نم  هب  عوطقملا  لـب  مهیلع - هّللا  ناوضر  [- 113] باحصألا نیب  روهـشملا  ّنکل  و  اذه ،
ءافتکالا نوک  نم  مهـضعب ، لالدتـسا  نم  رهظی  ام  ۀـظحالمب  اصوصخ  کلذ - رهاظ  و  اهنم . غارفلا  ّنظی  یّتح  یـضق  تاـف  اـم  ۀـّیمک  ملعی 

نیعلا ۀمولعم  تاولـص  هتتاف  ول  ةرکذتلا : یف  لاق  ةدعاقلا . یلع  مکحلا  نوک  غارفلاب :- ملعلا  بوجو  یـضتقت  ةدعاقلا  ّنأ  و  ۀـصخر ، ّنظلاب 
و کلذب . ّالإ  اعطق  ةءاربلا  لصحی  الف  تئافلاب ، ۀّمذلا  لاغتـشال  ءافولا ، هّنظ  یف  بلغی  نأ  یلإ  تاولـصلا  کلت  نم  یّلـص  ددعلا ، ۀمولعم  ریغ 
: امهدـحأ نیرخآ : نیلاـمتحا  ۀـلأسملا  یف  لـمتحا  ّمث  ءاـفولا . ّنظی  یّتح  ارّرکم  ةالـصلا  کـلت  یّلـص  ددـعلا ، ملعی  مل  ةدـحاو و  تناـک  ول 

نیهجولا الک  بسن  مث  ةالـصلا . تّوفی  ملـسملا ال  ّنأ  رهاظلا  ّنأل  مولعملا ، ردقلاب  ذخألا  یناثلا : و  نیقیلاب ، ّالإ  ةءاربلا  مدعل  ملعلا ، لیـصحت 
. یهتنا [، 116] ۀّیعفاشلا یلإ 

[119] ضایرلا یف  حّرص  و  ناکمإلا ، عم  ملعلا  لیـصحت  بوجوب  [ 118] نادیهشلا حّرص  و  [، 117] ۀیاهنلا نع  هنیعب - مالکلا - اذـه  یکح  و 
ثیح بیذهتلا ، یف  خیشلا  لالدتسالا  اذه  یف  مهقبس  دق  و  ۀّینیقیلا . ةءاربلل  الیصحت  ءافولاب ، ملعلا  لصحی  یّتح  ءاضقلا  لصألا  یضتقم  ّنأب 

: لاق
ّالإ کلذ  نم  صّلختی  نأ  هنکمی  اهبوجو و ال  تبث  اذإ  و  بجاو ، ضئارفلا  ءاضق  ّنأ  تبث  ام  وهف  اهنم ، رثکی  نأ  بجی  ّهنأ  یلع  ّلدـی  ام  اـّمأ 

. یهتنا [، 120] بجو اهنم ، رثکتسی  نأب 
نیدلا رادقم  یف  ّکش  ول  امک  رثکألا ، نیب  هنیب و  رمألا  نارود  دنع  ّلقألاب  ذخألا  ةءاربلا و  ۀلاصأ  نایرج  دراوم  نم  دروملا  ّنأ  تفرع : دق  و 

دّدرت ول  اذک  و  رهظلا ، ءاضق  موزلب  مهئاتفإ  مدع  رهاظلا  ّنإف  رهظلا ، عم  یه  وأ  طقف  رصعلا  ةالـص  هنم  تئافلا  ّنأ  یف  وأ  هؤاضق ، بجی  يّذلا 
. رثکألا ّلقألا و  نیب  ةراجإلاب  هلّمحت  ام  یف  وأ  هیوبأ  نع  تاف  ام  یف 

: همجرت

تئاوف ءاضق  هلئسم  رد  روهشم  لوق 

هراشا

نامز ات  دیفم  خیش  نامز  زا  داب ، اهنآ  رب  ادخ  ناوضر  هک  ام  نایعیش ) و   ) باحصا نایم  رد  مّلسم  یعطق و  رظن ) يأر و   ) هکلب روهشم و  اّما 
، دنادن هدش  توف  وا  زا  هک  ار  ییاهزامن  یسک )  ) رگا هک : تسا  نیا  یناث  دیهش 
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رد اب  اصوصخ   ) روهـشم ياوتف  نیا  رهاظ  و  دوش . لصاح  وا  يارب  اههدـشتوف  نآ  زا  غارف  هب  ّنظ  ات  دـنک  ءاضق  اهنآ ) زا  رادـقم  نآ  دـیاب  )
هب ملع  بوجو  دـنکیم  ءاضتقا  هدـعاق  هنرگو  فّلکم ) هب   ) تسا ياهزاجا  قافرا و  ّنظ ، هب  ءافتکا  هکنیا  هب  ناشیخرب  لالدتـسا  نتفرگ  رظن 

. تسا هدعاق  ساسارب  یمکح  ار ) غارف 

تئاوف ءاضق  نوماریپ  ةرکذت  رد  هماّلع  رظن 

ياهزامن نآ  زا  رادقم  نآ  دـیاب  تسین  مولعم  اههدـشتوف )  ) نآ ددـع  نکل  هناگجنپ ،)  ) نیعلا ۀـمولعم  ياهزامن  فّلکم  زا  دـش  توف  رگا 
هّینیقی تئارب  سپ  هدشتوف . هب  تبـسن  شا )  ) همذ لاغتـشا  لیلد  هب  وا ، نامگ  رد  دهع  هب  يافو  دنک  ادیپ  هبلغ  ات  دناوخب  ار  نیعلا ) ۀـمولعم  )

دنادیمن ار  نآ  دادعت  هکیلاحرد  دشاب ) حبـص  زامن  الثم   ) دشاب یکی  هدـش  توف  زامن  رگا  و  زامن . نآ  ندـناوخ  اب  رگم  دوشیمن  لصاح 
. دوشیم هداد  زین  رگید  لامتحا  ود  هلئسم  نیا  رد  دیامرفیم : سپس  دنک . ادیپ  دهع  هب  يافو  هب  ّنظ  ات  دناوخب  اررکم  ار  زامن  نآ  دیاب 
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ردق ماجنا  رگید  لامتحا  - 2 نیقی . ببـس  هب  زج  دوشیمن  لصاح  تئارب  اریز  ّنظ ،) هن  و   ) تسا ملع  لیـصحت  لامتحا ، ود  نیا  زا  یکی  - 1
نیا و  تسا . هداد  تبـسن  هّیعفاش  هب  ار  لامتحا  ود  نیا  سپـس  دنکیمن و  تیوقت  ار  شزامن  ناملـسم  هک  تسا  نیا  رهاظ  اریز  تسا ، نّقیتم 

زین ضایر  رد  و  دـناهدومن . ملع  لیـصحت  هب  حیرـصت  ناکما ، تروص  رد  نادیهـش  هدـش و  تیاکح  زین  خیـش  هیاهن  زا  انیع  يأر ) و   ) مالک
تلالد هک  هچنآ  اما  دوش . لصاح  افو  هب  ملع  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش ) توف   ) ءاضق ندروآ  اجهب  لصا ، ياضتقم  هکنیا  هب  دناهدرک  حیرـصت 

تسا و بجاو  تئاوف  ءاضق  دیوگیم : هک  تسا  ياهدعاق  نامه  دـناوخب  رایـسب  هدـش  توف  زامن  نآ  زا  هک  تسا  بجاو  هکنیا  رب  دـنکیم 
نیا هک  یتسناد  و  یهتنا . اـهزامن و  نآ  ناـیتا  ترثک  هب  زج  تسین ، نکمم  وا  يارب  نآ  زا  ییاـهر  دـش ، تباـث  ءاـضق  بوجو  هک  یماـگنه 

. تسا ّلقا  هب  لمع )  ) ذخا و تئارب و  لصا  نایرج  ياهلحم ) و   ) دراوم زا  رثکا ) ّلقا و  نایم  نارود   ) دروم

قوف ياعّدم  رب  خیش  دهاوش 

(. دومن يراج  تئارب  داز  ام  رد  تخادرپ و  ار  ّلقا  دیاب  هک   ) تسا بجاو  نآ  ءاضق  هک  یهدب  رادـقم  رد  دوش  کش  رگا  هک  روطنامه  - 1
ياوتف مدـع  رهاظ  هک  تسا  رهظ  اب  هارمه  رـصع  ای  و  هدـش ) توف   ) تسا رـصع  زامن  اهنت  ایآ ) هک   ) فّلکم زا  هدـشتوف  زاـمن  رد  اـی  و  - 2

ییاهزامن زا   ) هچنآ رد  دنک  کش  رگا  تسا  نینچنیا  و  - 3 تسا .) یفاک  رـصع  نامه  ءاضق  هک  ینعی   ) رهظ ءاضق  بوجو  هب  تسا  ناشیا 
( دیامن کش   ) تسوا هدهعرب  هراجا  ببـس  هب  هک  يزامن  رد  هکنیا  ای  و  - 4 تسا .) یفاک  ّلقا  نایتا  هک   ) شردام ردپ و  زا  هدـش  توف  هک )

. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  دیوگیم  خیش  اذل  و  دینک ) يراج  تئارب  رثکا  رد  هداد و  ماجنا  ار  ّلقا  دناهتفگ  هک   ) رثکا ّلقا و  نایم 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ روبزم  نتم  رد  بلطم  لصاح  * 
: زامن ود  ای  هدش  توف  وا  زا  زامن  کی  الثم  هک  دراد  کش  فّلکم  تسا و  رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود  هک  هلئسم  نیا  رد  هک  تسا  نیا 

. تسا تئارب  نایرج  لحم  هلئسم  نیا  هکنآ  لاح  دناهدش و  طایتحا  هب  لئاق  ءاملع  روهشم  - 1
لـصاح وت  رد  اههدشتوف  نآ  زا  هّمذ  تغارف  هب  ّنظ  هک  یناوخب  ءاضق  زامن  يرادقم  دیاب  تسا  جرح  غارف  هب  ملع  نوچ  دـنیوگیم  اذـل  و 

دیاب هکلب  ینک  ءافتکا  لقا  دح  هب  دیابن  يراد  یلامجا  ملع  نوچ  ینعی  يروآ . اجب  ار  رثکا  ینعی  زامن  ود  دیاب  روکذم  لاثم  رد  اذـل  دوش و 
. یناوخب ار  رثکا  رتشیب و 

. دوش لصاح  وت  رد  هّمذ  تغارف  هب  ملع  ات  ناوخب  رادقم  نآ  دوش  لصاح  ملع  دیاب  تسین  یفاک  نظ  ریخ ، دناهتفگ : یخرب  - 2
رثکا هب  تبسن  تسا و  بجاو  ءاضق  میراد  توف  هب  دصرددص  نیقی  هک  ّلقا  هب  تبسن  دعب  هب  يراصنا  خیـش  نامز  زا  ءاملع  زا  نیرخأتم  - 3

. مینکیم يراج  تئارب  تسا ، کش  درجم  هک 
: رگید ترابع  هب  مینکیمن . ءانتعا  كوکشم  داز  ام  هب  مینکیم و  لمع  ذخا و  ار  ّلقا )  ) نّقیتم ردق  نیاربانب 

. دناهدش یتئارب  داز  ام  رد  ّلقا و  هب  لئاق  مراهچ  هلئسم  رد  روهشم  مظعا و  خیش 
. غارفلا ّنظی  یتح  یلص  دنیوگیم : اذل  تسا و  جرح  غارف  هب  ملع  هک  ارچ  دناهدش  غارف  هب  ّنظ  لیصحت  هب  لئاق  یخرب 

. غارفلا نّقیتت  یّتح  ّلص  دنیوگیم : اذل  دناهدش و  غارف  هب  ملع  لیصحت  هب  لئاق  یخرب 
؟ تسیچ دناهدش  رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود  رد  ملع  ای  نظ و  لیصحت  هب  لئاق  هک  یهورگ  ود  لیلد  نیلوا  * 

. تسا ینیقی  غارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  دیوگیم : لقع  ینعی  تسا  لاغتشا  هدعاق 
. تسا رثکا  نایتا  هب  هّیملع  همّدقم  باب  زا  ینیقی  غارف 
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؟ تسیچ روبزم  لیلد  هب  خیش  ّیلح  خساپ  * 
يودـب کش  کی  کی  ّلقا و  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  کی  هب  دوشیم  لحنم  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  ناـیم  رما  نارود  رد  یلاـمجا  ملع  - 1

. رثکا هب  تبسن 
. تسا يودب  کش  کی  فرص  نوچ  دشاب  هّینیقی  تغارف  یعدتسم  لقع  مکح  ات  هدماین  ینیقی  لاغتشا  رثکا  هب  تبسن  - 2

لصا يارجم  تسا و  کش  فرص  هک  يودب  کش  رد  نکل  مینکیم  نایتا  ار  لقا  دراد ، دوجو  یلیـصفت  ملع  ّلقا  هب  تبـسن  هک  اجنآ  لاح 
. مینکیم يراج  تئارب  تئارب ،
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؟ تساجک لاغتشا  هدعاق  يارجا  لحم  سپ  * 

. تسا نینیابتملا  نیب  رما  نارود  دراد و  دوجو  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  - 1
. تسا یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود  دراد و  دوجو  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  - 2

؟ تسیچ روبزم  لیلد  هب  خیش  یضقن  خساپ  * 
ماجنا لاغتشا و  هب  يوتف  دنتـسه ، یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  لیبق  زا  مه  اهنآ  همه  هک  دروم  نیا  رئاظن  هابـشا و  زا  تارـضح  امـش  هک  تسا  نیا 

. دیاهدش نآ  تیافک  ّلقا و  ماجنا  هب  لئاق  هکلب  دیاهدشن  یطایتحا  هدادن و  رثکا 
؟ تسیچ هؤاضق ) بجی  يذلا  نیّدلا  رادقم  یف  کش  ول  امک   ) ترابع زا  دارم  * 

کـش فّلکم  لثملا  یف  تسا . نید  باب  رد  نآ  دناهدش و  یتئارب  نآ  رد  تارـضح  هک  تسا  هیف  نحن  ام  هباشم  لئاسم  زا  دروم  نیلّوا  نایب 
: دنیوگیم اجنیا  رد  تارضح  ناموت  ای 200  مراکهدب و  سکنالف  هب  ناموت  ایآ 100  هک  دنکیم 

نیا رگم  هک  تسا  نیا  خیـش  لاؤس  لاح  يرادن . یفیلکت  داز  ام  هب  تبـسن  تسامـش و  نیقی  دروم  هک  دیتسه  ّلقا  تخادرپ  هب  فلکم  امش 
. دیاهدش یتئارب  نآ  رد  هک  تسین  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  دراوم  زا  دروم 

؟ تسیچ رهظلا ) عم  یه  وا  طقف  رصعلا  ةالص  هنم  تئافلا  ّنا  یف  وا   ) ترابع زا  دارم  * 
رهظ زاـمن  هک  يراد  نیقی  امـش  لـثملا  یف  دـناهدش  یتئارب  رثکا  رد  تارـضح  هک  تسا  یلالقتـسا  رثکا  ّلـقا و  دراوم  زا  دروم  نیمّود  ناـیب 
ّلقا نایتا  دناهتفگ  تارضح  نیمه  هن ؟ ای  هدش  ءاضق  زین  امش  رصع  زامن  ایآ  هک  يراد  کش  رـصع  زامن  دروم  رد  نکل  هدش  ءاضق  تزورما 

. تسین مزال  رصع  ءاضق  نک و  ءاضق  ار  رهظ  زامن  ینعی  نک  يراج  تئارب  لصا  داز  ام  هب  تبسن  دیاب  تسا و  یفاک 
؟ تسیچ هیوبا ) نع  تاف  ام  یف  دّدرت  ول  اذک  و   ) زا دارم  * 

زامن رادـقم  رد  رتگرزب  رـسپ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دـناهدش و  یتئارب  رثکا  رد  تارـضح  هک  تسا  هیف  نحن  ام  اب  هباـشم  دروم  نیموس  هئارا 
نک نایتا  ار  لاس  کی  دنیوگیم  تارضح  دناوخب  ءاضق  وا  يارب  دیاب  لاس  جنپ  ای  الثم و  لاس  کی  ایآ  هک  درک  کش  شیلو  زا  هدشتوف 

. امن يراج  تئارب  رثکا  رد  و 
؟ تسیچ رثکالا ) ّلقالا و  نیب  هراجالاب  هلّمحت  ام  یف  وا   ) زا دارم  سپ  * 

ریجا هلاسکی  هزور  زامن و  يارب  ایآ  هک  دـنکیم  کش  ریجا  یهاگ  هک  يراجیتسا  ياهزامن  رد  هیف  نحن  ام  اـب  تسا  يرگید  هباـشم  دروم 
ام رد  هدش و  یتئارب  اهاج  روجنیا  ارچ  هک  تسا  نیا  خیش  نخس  لاح  یتئارب . رثکا  رد  دناّلقا و  نایتا  هب  لئاق  تارـضح  هک  رتشیب ، ای  هدش 

. دیئوگیم نخس  نینچ  هیف  نحن 
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: نتم
ةریخذـلا بحاص  ّدر  یف  [- 122] هنع یکح  ثیح  هیف ، نحن  اـم  نیب  ۀـلثمألا و  هذـه  نـیب  قرفلا  [: 121] نیققحملا ضعب  نـع  رهظی  اـّمبر  و 
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: لاق هنأ  [- 123] ةءاربلا یلإ  عوجرلا  ماقملا  یف  ةدعاقلا  یضتقم  ّنأب  لئاقلا 
ضورع دّرجم  و  اذکه ، ۀثلاثلا و  ۀیناثلا و  ۀتئافلا  یف  لاحلا  کلذک  و  اعطق ، ۀتئافلا  هذه  ءاضقب  افّلکم  راص  تئاوفلاب  ملع  نیح  فّلکملا  ّنإ 

لبق ام  یلإ  ّهنأ  یف  لّمأتلا  هنم  لصحی  صخش  ّيأ  و  اضیأ ؟ عامجإلا  لب  باحصتسالا ، تاقالطإلا و  نم  تباثلا  مکحلا  عفری  فیک  نایـسنلا 
ّینیقیلا لغشلا  ّنأ  مّلسی  وهف  باحصتسالا  ۀّیجح  رکنأ  نإ  و  تباثلا ؟ فیلکتلا  عفتری  نایسنلا  ضورع  دّرجمب  و  افّلکم ، ناک  نایسنلا  رودص 

. ۀّینیقیلا ةءاربلا  یعدتسی 
: لاق نأ  یلإ 

نکمی ّهنإف  اهرادقم ، ملعی  نکل ال  اهدّدـعت  اعطق  ملعی  ةدّدـعتم  تئاوفب  هتّمذ  لاغتـشاب  یلامجإ  ملع  فّلکملل  لصحی  یّتلا  ةروصلا  یف  معن ،
. هنّقیت يّذلا  رادقملا  نم  دیزأب  لغشلا  قّقحت  مّلسن  ال  لاقی : نأ  ذئنیح 

: لاق نأ  یلإ 
یتفأ امک  رمألاف  هتدهع ، نع  جورخلا  هنکمأ  و  اّمک ، کلذ  هیلع  سبتلا  دّدـعتمب و  هتّمذ  لاغتـشاب  عطقلا  لصح  اذإ  فّلکملا  ّنأ  لصاحلا : و 
رمألاف هلمتحا ، لامتحا  لب  الف ، کلذ  نم  دیزأ  اّمأ  ثالث و  وأ  نیتنثا  صوصخ  هب  ملع  ام  نوکی  نأب  کلذ ، لصحی  مل  نإ  و  باحصألا ، هب 

ّنظی ملعی و ال  الف  اهریغ  اّمأ  و  تتاف ، هموی  حبـص  ةالـص  ّنأ  ملع  ۀتئاف و  یف  دّدـعتمب  الـصأ  ملعی  مل  ول  انه : نم  و  ةریخذـلا . یف  هرکذ  امک 
[، 124] اهؤاضق هیلع  سیل  ّهنأ  صوصنملا  و  تقولا ، جورخ  دعب  اّکـش  هنوکل  لمتحملا ، نود  ةدـحاولا  ۀـضیرفلا  ّالإ  هیلع  سیلف  الـصأ ، هتوف 

. هماقم عفر  همالک  یهتنا  هب ، یتفملا  هّلعل  لب 
لـصأ ءارجإ  مهنم  رهاظلا  لب  ماقملا ، ریظن  یف  طایتحالا  بوجوب  انباحـصأل  مکح  نآلا  ینرـضحی  و ال  اقباس ، هانرکذ  اّمم  هیف  رظنلا  رهظی  و 

. یصحی اّمم ال  هیف  نحن  ام  لاثمأ  یف  ةءاربلا 
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: همجرت

هیف نحن  ام  رد  يراوزبس  بانج  رظن  ّدر  روهشم و  زا  مولعلا  رحب 

نایم نارود  هک   ) هیف نحن  ام  و  دومن ) رکذ  خیـش  هک   ) هلثما نیا  نایم  توافت  مولعلا ) رحب  هماـّلع  لـثم   ) نیقّقحم یخرب  ءارآ ) زا   ) اـسبهچ و 
خیش لثم  هک  يراوزبس ) هماّلع  ینعی   ) هریخذ بحاص  ّدر  رد  ناشیا  زا  هدش  تیاکح  هک  اجنآ  دوشیم ، اعّدا ) و   ) راکشآ تسا ) رثکا  ّلقا و 

: هدومرف تسا و  تئارب  لصا  هب  عوجر  ماقم  نیا  رد  هدعاق  یضتقم  هک  تسا  نیا  هب  لئاق  مظعا 
و موس ) زور  رد   ) موس هتئاف  و  مود ) زور  رد   ) مود هتئاف  رد  تیعضو ) و   ) لاح تسا  نینچمه  دشیم و  هتئاف  نیا  ءاضق  هب  فظوم  فّلکم و 
رب شیاضق  تشاد ، هک  یلیـصفت  ملع  رطاخ  هب  دـشیم  توف  زور  ره  رد  وا  زا  هک  يزامن  ره   ) ینعی رگید  ياهزور  رد  رگید  تئاوف  اذـکه 

(. دشیم زّجنم  وا 
تاقالطا زا  هدشزّجنم ) فیلکت  و   ) تباث مکح  نآ  دربیم  نیب  زا  هنوگچ  نامز ) رذگ  تئاوف و  مکارت  رثا  رد   ) یشومارف ضورع  فرـص  و 

. ار عامجا  هکلب  نایتا و  مدع  باحصتسا  و  تاف ) ام  ضقا  )
هب تسا و  هتئاف ) ءاضق  هب   ) فّلکم یـشومارف  نایـسن و  ضورع  زا  لبق  ات  رازگزاـمن  هکنیا  رد  دوشب  لـمأت  راـچد  تسا  نکمم  یـسک  هچ  و 

؟ دوشیم عفر  هدش )  ) تباث فیلکت  نآ  یشومارف ، ضورع  فرص 
هک اجنآ  ات  ار ، هّینیقی  تئارب  دراد  اعدتسا  هّینیقی  لاغتـشا  هک  دراد  لوبق  یـسک  نینچ  سپ  دنک ، راکنا  ار  باحـصتسا  ّتیجح  یـسک  رگا  و 

: دیامرفیم
نع تاف  اـم  لـثم   ) دوشب لـصاح  دّدـعتم ، تئاوف  هب  شاهّمذ  لاغتـشا  هب  یلاـمجا  ملع  فّلکم ، يارب  ءادـتبا ،) و   ) اـتعفد هک  یتروص  رد  هلب ،
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. دنادیمن هدوب ) ات  دنچ  و   ) رادقم هچ  هکنیا  نکل  دنادیم  ار  اهنآ  دّدعت  هک  هیوبا )
هب تبسن  ینعی   ) میرادن لوبق  ار  دراد  نیقی  نآ  هب  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هب  لاغتشا  قّقحت  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  سپ 

: دیوگیم هک  اجنآ  ات  رثکا ) هب  تبسن  هن  میراد و  لاغتشا  ّلقا 
هدنارذگ و لاونم  نیا  رب  زور  دنچ  هک  یلاح  رد  دوش ، لصاح  فّلکم  يارب  رثکا ) ینعی   ) دّدـعتم هّمذ  هب  لاغتـشا  هب  عطق  رگا  هکنیا  لصاح 

یّتح یّلـص  دنتفگ : و   ) دنداد يوتف  نادـب  هعیـش )  ) باحـصا هک  تسا  نیمه  بلطم  سپ  دراد ، دوجو  فیلکت  نیا  هدـهع  زا  جورخ  ناکما 
(. غارفلا ملعی  یّتح  یّلص  ای  غارفلا و  ّنظی 

نیقی هس ) ود و   ) نآ زا  رتشیب  نکل  تسا  دّدرم  زامن )  ) هس ای  و  زاـمن )  ) ود ناـیم  اـهنت  هکنیا  رطاـخ  هب  دـشن ، لـصاح  روکذـم  بلطم  رگا  و 
. دهدیم لامتحا  وا  هک  تسا  یلامتحا  الاب ) هب  هس  ود و  زا   ) هکلب درادن ،

سپـس رتشیب .) هن  روایب و  اـج  هب  تسا  نّقیتم  هک  ار  هس  ود و  ناـمه  ینعی   ) دومرف هریخذ  رد  يراوزبس  باـنج  هک  تسا  ناـمه  بلطم  سپ 
: دیامرفیم

اما هدش و  توف  شزورما  حبص  زامن  هک  دنادیم  درادن و  دّدعتم  هب  ملع  الصا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و 
265 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ّنظ هن  دراد و  ملعت  هن  الصا  شزورما ) حبص  زامن   ) زا ریغ  زامن ) توف  هب  )
کـش رگید  اـهنآ  هـک  ارچ  تـسین  وا  هدـهعرب  رثـکا  دراد ) مـلع  نادـب  هـک  یحبــص  نآ  رد  هدـش  ءاـضق   ) هدـحاو هـضیرف  ناـمه  زج  سپ 

هداد نآرب  هک  تسا  نامه  ياوتف  هکلب  تسین ، وا  هدـهعرب  اهنآ  ءاـضق  دومن ) کـش  تقولا  دـعب  رگا   ) هک تسا  نیا  ضرف  دـناتقولادعب و 
. تسا هدش 

. هماقم عفر  هک  مولعلا  رحب  نخس  مالک  دش  مامت 

مولعلا رحب  رظن  هجو  رد  خیش  بانج  مالک 

هراشا

لحنم یلامجا  ملع  یتقو  هک  دوب  نیا  نآ  و   ) دوشیم راکـشآ  میتفگ  لبق  بلطم  رد  اـم  هچنآ  زا  مولعلا ) رحب  تاـملک   ) نیا رد  رظن  هجو  و 
رد یئاوتف  مکح و  نونکاـت  نم  و  اجیردـت .) هچ  دـشاب و  اـتعفد  فّلکم  کـش  هچ  دوشیم ، يراـج  رثکا  هب  تبـسن  تئارب  ّهلدا  ماـمت  دـش ،
ام لاثما  رد  تسا  تئارب  لصا  ارجا  تسا  رهاظ  ناشیا  زا  هچنآ  هکلب  ماهدیدن . نامباحـصا  زا  رثکا ) ینعی   ) ماقم نیا  لثم  رد  طایتحا  بوجو 

(. دش رکذ  هک  تسا  لاثم  راهچ  نامه  هک   ) هیف نحن 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ هیف ) نحن  ام  نیب  ۀلثمألا و  هذه  نیب  قرفلا  نیققحملا  ضعب  نم  رهظی  اّمبر  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
لئاق رثکا  ّلقا و  نایم  نارود  یلامجا و  ملع  ینعی  هیف  نحن  ام  اب  روکذـم  هلثما  نایم  روهـشم  زا  عافد  رد  مولعلا  رحب  دیـس  هک  تسا  یتوافت 

. تسا قرافلا  عم  هلثما  نیا  رد  امش  سایق  دیوگیم  تسا و  هدش 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  اب  هلثما  نیا  قرف  ماقم  رد  ناشیا  رظن  * 

: تسا هنوگ  ود  رب  رثکا  ّلقا و  نایم  نارود  یلامجا و  ملع  هک  تسا  نیا 
هک متـسنادیم  نم  دـشیم  توف  نم  بجاو  ياهزامن  هک  نامز  نآ  ینعی  تسا  یلیـصفت  ملع  کی  هب  قوبـسم  نم  یلامجا  ملع  یهاگ  - 1
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نیب زا  یلیصفت  ملع  نآ  تلفغ و ...  ندش  ضراع  نامز و  رورم  هب  نکل  ای ...  رهظ و  ای  تسا و  حیحـص  ياهزامن  زا  ایآ  تسا و  زامن  دنچ 
. ماهدش دّدرم  رثکا  ّلقا و  نایم  نونکا  هتفر و  متسد  زا  باتک  باسح و  نآ  نونکا  هتفر و 

هجوتم هک  نونکا  هدـش و  توف  نم  ياهزامن  زا  يدادـعت  هک  ماهدـش  هجوتم  نآلا  ینعی  تسا  نکاـس  هب  ادـتبا  نم  یلاـمجا  ملع  یهاـگ  - 2
سابل نآ  رد  هتـشذگ  ياهزور  رد  ار  زامن  نیدنچ  هدوب و  سجن  نم  سابل  هک  مدش  هجوتم  نونکا  ای  رثکا و  ّلقا و  نایم  مدرک  کش  مدـش 

. منادیمن تسا  زامن  دنچ  نکل  ماهدناوخ 
؟ تسیچ روکذم  نارود  ود  زا  کیره  رد  فّلکم  فیلکت  ناشیا  رظن  هب  * 

تئارب رثکا  هب  تبـسن  مروآ و  اجب  ار  ّلقا  دیاب  دوب ، نینچ  خیـش  لاثم  راهچ  رد  هکنانچ  دوب  نکاس  هب  ادـتبا  امـش  ای  نم و  یلامجا  ملع  رگا 
. تشذگ یلامجا  ملع  لالحنا  رد  هکنانچ  منک  يراج 

. تسین لاغتشا  نوناق  ياج  دوش و  ماجنا  رثکا  دیاب  دشاب  یلیصفت  ملع  هب  قوبسم  ام  یلامجا  ملع  رگا  و 
؟ ارچ

يارب رثکا  هب  فیلکت  نایتا  مدع  باحصتسا  تاف و  ام  ضقا  تاقالطا  هار  زا  تسا ، یلیصفت  ملع  هب  قوبـسم  نم  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  اریز 
. دشاب هدش  تباث  مکح  نیا  عفار  دناوتیمن  يدعب  هدشضراع  نایسن  تلفغ و  اذل  هدرک و  ادیپ  ّتیلعف  نم 

؟ تسیچ مولعلا  رحب  بلطم  نیا  رد  خیش  بانج  رظن  * 
. امن يراج  تئارب  نآرب  داز  ام  رد  نک و  نایتا  تسا  نّقیتم  هک  ار  ّلقا  دیوگیم  دنادیم و  هجویب  یتوافت  ار  نآ 

هب تبسن  ام  عقاو  رد  لوا و  زا  دیاش  دشاب  هدش  لصاح  یلاغتـشا  ملع و  نینچ  رثکا  هب  تبـسن  ساسا  لصا و  زا  هک  اجک  زا  رگید  ترابع  هب 
. میاهتشاد هفیظو  ّلقا 

267 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

یف اهب  نایتإلا  ملع  ةالص  یف  ّالإ  ءاضقلا  بوجو  هیلع  ّبترتیف  ۀبجاولا ، ةالصلاب  نایتإلا  مدع  لصألا  ّنأب  هیف : نحن  امیف  مکحلا  هّجوی  اّمبر  و 
. اهتقو

نم رهظی  امل  ۀـعونمم ، لصألاب ، تباثلا  نایتالا  مدـع  دّرجم  ال  لـصألاب ، تباـثلا  ریغلا  توفلا  قدـص  یلع  ءاـضقلا  بوجو  ّبترت  يوعد : و 
یف ّکشلا  نأ  یلع  ّلد  ام  اّمأ  و  [. 127] هقفلا یف  هانّیب  امک  كرتلا  دّرجم  توفلاب  دارملا  ّنأ  نم  [: 126] باحصألا تاملک  و  [ 125] رابخألا

. هیف نحن  ام  لمشی  الف  هب ، ّدتعی  اهتقو ال  دعب  ةالصلا  نایتإ 
رارمتسا نع  فشاک  رمألا  کلذ  ّنأ  ّالإ  دیدج ، رمأب  ناک  نإ  ءاضقلا و  ّنأ  هحیضوتف : مزاللا ، طایتحالا  ةدعاق  یلع  کلذ  قیبطت  تئش  نإ  و 

نوکی نأب  بولطملا ، دّدعت  لیبس  یلع  اذه  نوک  رمألا  ۀـیاغ  فّلکملا ، نم  نّکمتلا  نامز  رخآ  یلإ  اهتقو  لوخد  دـنع  نم  ةالـصلا  ۀـّیبولطم 
یف بجاو  مالـسلا  ّدر  نیّدـلا و  ءادأ  ّنأ  امک  رخآ ، ابولطم  تقولا  یف  هنایتإ  نوک  اـبولطم و  هجراـخ  تقولا و  یف  اـم  نیب  كرتشملا  ّیلکلا 

ّکـش اذإف  ّیلکلا ، کلذ  نع  ۀّمذلا  ءاربإ  بجو  تقولا  لخد  اذإف  ذئنیح : و  اذـکه . و  یناثلا ، نآلا  یفف  لعفی  مل  ول  و  ناکمإلا ، تاقوأ  لّوأ 
لبق ةءاربلا  یف  کش  ول  اـمک  ناـیتإلا ، بوجو  ۀـّینیقیلا  ةءاربلل  ّینیقیلا  لغـشلا  ءاـضتقاب  لـقعلا  مکح  یـضتقمف  تقولا ، دـعب  هتّمذ  ةءارب  یف 

نامزلا یف  هدوجو  و  نایـصعلاب ، عفترا  دـق  لّوألا  نامزلا  یف  بلطلا  ّنإ  لاقی : الف  يروفلا ، نیّدـلا  ءادأ  یف  ّکـش  ول  اـمک  و  تقولا ، جورخ 
. مالسلا باوج  کلذک  و  هیف ، كوکشم  یناثلا 

ماقملا نوکی  الف  قلطملا ، یلإ  ۀبسنلاب  لاغتشالا  ةدعاق  باحـصتسالا و  نایرج  یفانی  دّیقملا ال  قلطملاب و  دّدعتملا  فیلکتلا  ّنأ  لصاحلا : و 
. ةءاربلا يرجم 

: همجرت
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نظ ای  ملع و  زرم  ات  تئاوف  ءاضق  بوجو  هب  يوتف  يارب  روهشم  لیلد  نیمّود 

هراشا

شزامن صخـش  نیا  هک  تسا  نیا  لصا  و   ) تسا بجاو  زامن  ماجنا  مدع  لصا ، هکنیا  هب  هیف  نحن  ام  رد  مکح  تسا  هدـش  هیجوت  اسبهچ  و 
. دراد دوجو  شتقو  رد  نآ  ماجنا  هب  ملع  هک  يزامن  رد  زج  تسا  ّبترتم  نآرب  ءاضق  بوجو  سپ  هدناوخن ) ار 

268 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( فیلکت  ) ماجنا مدع  فرص  رب  هن  دوشیمن و  تباث  لصا  اب  هک  دشاب  یتوف  قدص  رب  فوقوم  هکنیا  رب  انب  ءاضق  بوجو  هکنیا  ياعدا  سپ 
هک دهدیم  ناشن  باحصا  تاملک  رابخا و  زا  هک  ارچ  تسا ، عونمم  ینکیم ) تسرد  امـش  هک  باحـصتسا   ) لصا هلیـسو  هب  هدش )  ) تباث

(. میاهدروآ ار  ضئاح  نز  رد  تأت  مل  ام  ضقا  و   ) میاهدومن نایب  هقف  رد  هکنانچ  تسا  كرت  نامه  توف ، زا  دارم 
يراج غارف  هدـعاق  دـیاب  هکلب   ) دوشیمن يراج  شرد  باحـصتسا  تقو ، زا  دـعب  زامن  ماـجنا  رد  کـش  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هچنآ  اـما  و 

هک دیراد ) لیامت  و   ) دـیهاوخیم رگا  و  تسا .) يودـب  کش  هب  طوبرم   ) هکلب دوشیمن ، تسا ) یلامجا  ملع  هک   ) هیف نحن  ام  لماش  ینک )
رگا هتئاف ) زامن   ) ءاضق بوجو )  ) هک تسا  نیا  نآ  حیـضوت  لاغتـشا ) هدعاق  ینعی   ) مزال طایتحا  هدعاق  رب  دـینک  قیبطت  ار  رثکا ) ّلقا و   ) نیا

ات شتقو  لوخد  ماگنه  زا  تسا  زامن  تیبولطم  ياـقب  رارمتـسا و  زا  فشاـک  دـیدج  رما  نیا  لّوا ،) رما  هن  و   ) دـشاب دـیدج  رما  ببـس )  ) هب
. تسا نآ  ماجنا  رب  رداق  فّلکم  هک  ینامز  نیرخآ 

زامن  ) نآ هکنیا  هب  تسا  بولطم  دّدعت  هار  زا  رارمتسا  نیا  هک : تسا  نیا  هدش ) نیعم  نآ  يارب  تقو  ارچ  سپ  دیسرپب  امـش  هک   ) رما تیاهن 
هدـش نییعت  تقو  نیا  رد  نآ  ماـجنا  تسا و  بوـلطم  کـی  تقو  جراـخ  رد  تقو و  لـخاد  رد  هک  تـسا  یکرتـشم  یّلک  رهظ ) لـثملا  یف 

. تسا رگید  یبولطم 

روبزم بلطم  رئاظن  هابشا و  لاثم و  دهاش 

رد دوشن  ماـجنا  تقو  لّوا  رد  فـّلکم  طـسوت  هچناـنچ  تسا و  بجاو  نکمم  تقو  نیلّوا  رد  مالـس  خـساپ  و  مدرم )  ) ضرق نداد  هکناـنچ 
یّلک نآ  زا  هّمذ  ءاربا  دوـش ، لـخاد  تقو  رگا  هک  تسا  نینچنیا  و  یلک . هن  تسا و  طـقاس  دـّیقم  هک  ارچ  دوـش ،) ماـجنا  دـیاب   ) مّود تقو 

(. دشاب هدرک  لاثتما  ار  دیقم  هک  ات   ) تسا بجاو  زامن ) ینعی  )
یعدتسم هک  ینیقی  لاغتشا  ءاضتقا  ّتلع  هب  لقع  مکح  ياضتقم  زامن ، نآ  زا  شاهّمذ  تئارب  رد  دنک  کش  تقو  زا  دعب  فّلکم )  ) رگا سپ 

تقو ماـمتا  زا  شیپ  روبزم ) زاـمن  زا   ) شاهّمذ تئارب  رد  دـیامن  کـش  رگا  هک  روطناـمه  تسا . رثـکا  ماـجنا  بوـجو  تسا ، هّینیقی  تئارب 
(. دنکیم يراج  لاغتشا  هدعاق  )

هتفر و نیب  زا  نایـصع  ببـس  هب  لّوا  ناـمز  رد  بلط  هک  دوـشیمن  هتفگ  دـنک ، کـش  نید  يادا  يروـف  تخادرپ  رد  رگا  هک  روطناـمه  و 
: هکنیا بلطم  لصاح  مالس . باوج  خساپ و  اذکه  و  مرادن ) یهدب  رگید  سپ   ) تسا كوکشم  مه  مّود  نامز  رد  رما  دوجو 

هب تبسن  یهتنم  درادن ، لاغتشا  هدعاق  باحـصتسا و  نایرج  اب  یفانت  دّیقم ، يرگید ) و   ) تسا قلطم  یکی ) هکنیا   ) ببـس هب  دّدعتم  فیلکت 
. ینک هدایپ  ار  لاغتشا  هدعاق  دیاب  دوبن و  تئارب  لصا  يارجم  ماقم  نیا  سپ  تسا .) هتفر  نایم  زا  دّیقم  هک  ارچ   ) قلطم
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ةالصلاب )...  نایتالا  مدع  لصالا  ّناب  هیف  نحن  امیف  مکحلا  هّجوی  اّمبر  و   ) زا دارم  * 
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مدـع باحـصتسا  نآ  هّمذ و  تغارف  هب  ّنظ  ای  ملع و  زرم  ات  تسا  تئاوف  ءاضق  بوجو  هب  ياوتف  رد  نیرخأتم  روهـشم  لـیلد  هجو و  نیمود 
. تسا بجاو  زامن  نایتا 

؟ دینک نایب  تسیچ ، ریخا  بلطم  زا  دارم  * 
: دنیوگیم هک  تسا  نیا  بلطم  نایب 

. تسین باحصتسا  هب  يزاین  دوش  ءاضق  دیاب  تسا و  نّقیتم  ردق  هک  ّلقا  هب  تبسن  - 1
لّوا رد  هک  تسنادیم  دـشیم ، لخاد  هدـشتوف  ياهزامن  نیا  زا  کـیره  تقو  هک  یناـمز  ناـمه  هک  دوشیم  هتفگ  رثکا  هب  تبـسن  و  - 2

؟ هن ای  هداد  ماجنا  شدوخ  تقو  رد  ار  ضئارف  نیا  زا  کیره  ایآ  هک  دنکیم  کش  نآ  زا  سپ  نکل  هدادن ، ماجنا  ار  کیره  تقو 
بجاو اهزامن  نیا  ءاضق  سپ  تسا  تّجح  هک  مه  باحصتسا  تقو ، رخآ  ات  ار  نایتا  مدع  دنک  باحـصتسا  دیاب  هک  تسا  تروص  نیا  رد 

. تسا
؟ تسیچ نیرخأتم  روهشم  زا  روبزم  رظن  هب  خیش  خساپ  * 

: دیامرفیم
بجاو ار  رثکا  ماجنا  ارچ  دشیم  يراج  باحصتسا  هک  ریجألا  هلّمحت  ام  باب  رد  نینچمه  رثکا و  ّلقا و  نایم  دّدرم  نید  باب  رد  امش  الوا :

؟ تسین ضقانت  نیا  ایآ  دینکیم ؟ بجاو  ار  رثکا  ماجنا  اجنیا  رد  دیدرکن و 
. تسین تّجح  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  باحصتسا  نیا  ایناث :

؟ تسیچ یناث  بلطم  زا  دارم  * 
: هدومرف هک  ارچ  تسا  توف  ءاضق  بوجو  عوضوم  تایاور ، ساسا  رب  هک  تسا  نیا 

«. اهضقیلف ۀضیرف  هتتاف  نم  »
تبثم لصا  مینک  تباث  باحـصتسا  ءارجا  اب  ار  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا  دیایب . اضق  بوجو  ات  دوش  تباث  عوضوم  نیا  دیاب  ادـتبا  رد  اذـل 

تسا و هدش  تباث  هطـساولا  عم  یعرـش  مکح  هک  انعم  نیدب  تسا  تبثم  لصا  يرگید ، زیچ  یفن  اب  يدوجو  رما  کی  تابثا  ینعی  دوشیم 
. تسین تّجح  اذل 

؟ تسیچ روبزم  ضارتعا  هب  خیش  خساپ  * 
كرت و نامه  توف  دـیآیم . تسد  هب  ءاملع  تاملک  زا  هچنآ  بسح  رب  نکل  دـشاب  توف  اـضق ، بوجو  عوضوم  هک  انمّلـس  هک  تسا  نیا 

نودب میقتسم و  روطهب  تسا  یعرـش  مکح  هک  ءاضق  بوجو  اذل  ار و  مدع  مینکیم  باحـصتسا  دش  یمدع  رما  یتقو  تسا و  نایتالا  مدع 
. دوشیم راب  ام  بحصتسم  دوخ  رب  هطساو 
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: دیوگیم هک  میراد  زین  ار  زواجت  نوناق  میراد ، ار  نایتا  مدع  باحصتسا  رگا  - 3

. تسا نینچ  هیف  نحن  ام  رد  نکن و  ءانتعا  دوخ  کش  هب  يدرک  کش  تقو  زا  زواجت  زا  سپ  ای  ّلحم  زا  زواجت  زا  سپ  هاگره 
. تسا نآرب  مّدقم  باحصتسا و  رب  مکاح  زواجت  هدعاق  لاح :

. باحصتسا هن  تسا و  زواجت  نوناق  ياج  اجنیا 
. یشابیمن رثکا  ماجنا  هب  مزلم  هدرک و  افتکا  ّلقا  نایتا  هب  هجیتن  رد 

؟ تسیچ روکذم  ضارتعا  هب  خیش  خساپ  * 
. یلامجا ملع  دراوم  هب  طوبرم  هن  تسا و  فیلکت  لصا  رد  کش  هب  طوبرم  زواجت  هدعاق  هک  تسا  نیا 

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  روکذم  بلطم  زا  خیش  دارم  * 
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: هک تسا  تقو  کی  لثملا  یف 
؟ هن ای  دیاهدناوخ  ار  رصع  رهظ و  زامن  ایآ  هک  دینکیم  کش  باتفآ  بورغ  زا  سپ 

. نکن هّجوت  دوخ  کش  هب  دیوگیم : زواجت  نوناق 
. دیراد کش  اهزامن  نیا  رثکا  ّلقا و  رد  نکل  دینک ، ءاضق  دیاب  هدش و  توف  امش  زا  ییاهزامن  هک  دیراد  یلامجا  ملع  هک  تسا  تقو  کی 

لـصا رد  کش  هب  طوبرم  زواجت  هدـعاق  نوچ  تسین ، زواجت  هدـعاق  ياـج  اذـل  فیلکت و  رد  کـش  هن  تسا و  هب  فّلکم  رد  ّکـش  نیا  و 
. تسا فیلکت 

هدـعاق ياج  اجنیا  رگم  لاح  رثکا  هب  تبـسن  يودـب  کش  تسا و  نّقیتم  ردـق  هک  ّلقا  هب  دوشیم  لحنم  یلامجا  ملع  دومرفن  خیـش  رگم  * 
؟ تسین زواجت 

. دشابیمن حیحص  قوف  ضارتعا  هب  خیش  خساپ  نیا  تسا و  تسرد  هلب ،
؟ تسیچ مزاللا )...  طایتحالا  ةدعاق  یلع  کلذ  قیبطت  تئش  نا  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا لاغتشا  هدعاق  نآ  هّمذ و  تغارف  هب  ّنظ  ای  ملع و  زرم  ات  تسا  تئاوف  ءاضق  بوجو  هب  ياوتف  رد  روهشم  لیلد  هجو و  نیمّوس 
؟ دندرکن حرطم  ار  لاغتشا  نوناق  لّوا  لیلد  رد  رگم  * 

. دراد قرف  دش ، حرطم  لّوا  لیلد  ناونعهب  هک  لاغتشا  هدعاق  نآ  اب  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  لاغتشا  هدعاق  نیا  نکل  تسا و  تسرد  هلب ،
؟ تسیچ رد  موس  لّوا و  لیلد  رد  هدعاق  ود  نیا  توافت  * 

نیدب دوب  یلامجا  ملع  باب  هب  طوبرم  دش  حرطم  لّوا  لیلد  ناونعهب  هک  یلاغتشا  هدعاق  هک  تسا  نیا  رد 
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. رثکا ای  تسا و  بجاو  ّلقا  ای  هک  مینادیم  الامجا  هک  انعم 
. تسا هّمذ  لاغتشا  بجوم  هدوب و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع 

. تسا تغارف  یعدتسم  لاغتشا 
. دوش نایتا  دیاب  تغارف  لوصح  تهج  هّیملع  همدقم  باب  زا  رثکا  سپ 

انعم نیدب  دنشابیم  ءارجا  لباق  زین  يودب  کش  رد  هتـشادن و  یلامجا  ملع  هب  صاصتخا  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  مّود  لاغتـشا  هدعاق  اما 
: هک

؟ هن ای  ماهدروآ  اج  هب  ار  زامن  هک  منادیمن  نکل  هدروآ  زامن  هب  هّمذ  لاغتشا  هدش و  رداص  یلوم  زا  يرما  - 1
: دیوگیم روبزم  هدعاق  - 2

. دوشیم ریبعت  هّمذ  لاغتشا  باحصتسا  هب  هدعاق  نیا  زا  اذل  تقو . زا  جراخ  رد  هچ  دشاب و  تقو  رد  وت  کش  هچ  يروآ  ياجب  ار  زامن  دیاب 
. ینکن ادیپ  تغارف  هب  نیقی  یهدن  ماجنا  هک  ینامز  ات  سپ 

؟ تسا دنمزاین  دیدج  رما  هب  ای  تسادا و  عبات  اضق  ایآ  قوف  بلاطم  هب  هّجوتاب  * 
. دیدج رما  عبات  یهاگ  تسا و  ادا  عبات  ءاضق  یهاگ 

؟ دوشیم رایتخا  هیف  نحن  ام  رد  قوف  يانبم  ود  زا  کی  مادک  * 
: میئوگیم هدش  رایتخا  تسا  ادا  عبات  ءاضق  هک  اجنآ  ینعی  لّوا  يانبم  یهاگ  - 1

تباث تقو  جراخ  رد  نآ  ءاضق  بوجو  مه  تقو  رد  زامن  بوجو  مه  لیللا ، قسع  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةالـصلا  مقا  رد  لّوا  رما  نامه  اب 
: تسا یلوم  بولطم  بلطم  ود  ینعی  بولطم  دّدعت  باب  زا  نکل  دوشیم ،

صاخ تقو  زا  رظن  عطق  اب  زامن  لصا  - 1
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. هدش نیعم  تقو  نیمه  رد  زامن  قّقحت  - 2
قّقحت هک  یلوم  بولطم  ود  زا  یکی  اربج  ای  اوهـس و  ای  ادـمع و  دادـن  ماجنا  نّیعم  نامز  نیا  رد  ار  زامن  یـسک  رگا  انبم  نیا  ساسارب  لاـح 

هب ار  ام  لقع  اذـل  و  تسا ، نکمم  دوش  ادـیپ  تصرف  هک  ینامز  ره  رد  زامن  لصا  قّقحت  نکل  تسا  هدـش  توف  دـشاب  نّیعم  تقو  رد  زاـمن 
. میهد ماجنا  دیاب  دبلطیم و  نآ  ماجنا 

. دش لصاح  زامن  هب  هّمذ  لاغتشا  تقو  لّوا  نامه  رد  هیف ، نحن  ام  رد  نیاربانب 
تسا و مکاح  هک  تسا  نیا  هلب ، خساپ  تسا  مکاح  لاغتـشا  نوناق  ایآ  هک  مینک  کش  تقو  مامتا  زا  سپ  ای  تقو و  مامتا  زا  لبق  رگا  لاح 

. ینک نایتا  ار  زامن  دیاب 
: میئوگیم مینکیم و  رایتخا  ار  مّود  يانبم  یهاگ  و  - 2

. دراد دوجو  انبم  ود  زین  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  دیدج  رما  هب  دنمزاین  ءاضق 
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؟ تسیچ لّوا  يانبم  * 
: هک تسا  نیا 

. درادن لّوا  رما  هب  یطابترا  اذل  دیدج و  تسا  يرما  هتفرگ ، ّقلعت  ءاضق  هب  هک  مّود  رما  میئوگب  - 1
دوجو تقولا  اذه  یف  لمعلا  نوک  لمعلا و  تاذ  ناونعهب  اب  بولطم  ود  هک  میرادـن  لوبق  اذـل  تسا و  دـیدج  فیلکت  نّیبم  دـیدج  رما  - 2

. دوشیم هتشادرب  ام  هدهع  زا  عفترم و  لّوا  رما  تقو  زا  جورخ  اب  ریخ  دراد ،
؟ دراد هیف  نحن  ام  هب  یطبر  هچ  روبزم  يانبم  * 

: هک ارچ  تسین ، لاغتشا  باحصتسا  ياج  هیف  نحن  ام  روکذم ، يانبم  ساسا  رب 
. مینک باحصتسا  هک  ات  میرادن  کش  رگید  هدش و  یفتنم  نونکا  هک  لّوا  بوجو  لّوا و  رما  - 1

. هن ای  دیایب  رما  ات  هدشتوف  رثکا  مینادیمن  هک  ارچ  تسا ، كوکشم  نونکا  دشابیم  ءاضق  هب  رما  هک  زین  مود  رما  - 2
. دوشیم يراج  مدع  ای  تئارب و  لصا  تسا  كوکشم  لّوا  زا  مود  رما  نوچ  سپ 

؟ تسیچ مّود  يانبم  * 
لخاد رد  لّوا  رما  هطـساو  هب  هک  یتیبولطم  نآ  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  دیدج  رما  نکل  دشاب ، دیدج  رما  اب  هتئاف  ياضق  ول  هک و  تسا  نیا 

. تسا یقاب  دوخ  توق  هب  نآ  نایتا  دراد و  تیبولطم  زین  تقو  زا  جراخ  رد  تشاد  دوجو  تقو 
؟ تسیچ انبم  نیا  رد  بلطم  لصاح  * 

: میئوگب هک  تسا  نیا 
. نیعم تقو  نیا  رد  زامن  ندوب  هب  مه  دمآ و  زامن  یّلک  هب  رما  مه  هدش  لخاد  تقو  هک  یماگنه  - 1

هّمذ لاغتـشا  هتـشاد و  نآ  ندمآ  هب  نیقی  هک  قباس  یّلک  نآ  نکل  تفر  نایم  زا  دـشاب ، تقو  نیا  رد  زامن  هک  دـّیقم  نیا  تقو  جورخ  اب  - 2
ار هّمذ  لاغتـشا  اـیآ  هک : تسا  نیا  لاؤـس  لاـح  میراد . نآ  ماـجنا  رد  قحـال  کـش  نوـنکا  نکل  تسا ، یقاـب  دوـخ  لاـح  هب  میتـشاد  نآرب 

؟ هن ای  میاهتشادرب 
. میروآ اجب  ار  رثکا  دیاب  میئوگیم : هدرک  باحصتسا  ار  هّمذ  لاغتشا  ءاقب 
؟ تسیچ لاقی )... : الف  ّيروفلا  نیدلا  ءادا  یف  کش  ول  امک  و   ) زا دارم  * 

. ناشبلطم نییبت  رد  تسا  ریظنت  ود  نایب 
. دراد رما  هدوب و  يروف  بجاو  هدشمامت  نآ  تقو  هک  ینید  ءادا  دروم  هکنیا  - 1
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. نآ يادا  رد  لیجعت  یکی  بلطم ، یّلک  یکی  تسا  بولطم  بلطم  ود  زین  دروم  نیا  رد  لاح 
یلک هکلب  دوش  طقاس  وا  هدهع  زا  ءادا  بوجو  دادن  ار  دوخ  نید  اروف  یسک  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  نکل 
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. دبا ات  ول  تسا و  بولطم  ءادا  بوجو 

. تسا نید  ءادا  لثم  زین  نیا  هک  تسا  يروف  بجاو  هک  تسا  مالس  ّدر  دروم  - 2
؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  رتهداس  ناسل  رگید و  رابتعا  هب  بلطم  لصاح  * 

. دروآ اجب  ار  رثکا  دیاب  رثکالا ، لقالا و  نیب  رمالا  راد  اذا  هک : تسا  نیا  رب  یخرب  رظن 
: لثملایف دینکیم . يراج  تئارب  رثکا  رد  امش  هلئسم  نیا  رئاظن  هابشا و  رد  ارچ  هک  مینک  لاؤس  اهنیا  زا  رگا 

يذـّلا نیّدـلا  رادـقم  یف  کش  رد  ای  نک و  يراج  تئارب  رثکا  رد  نایتا و  ار  ّلقا  دـیئوگیم : رثکألا ، ّلـقألا و  نیب  ةراـجالاب  هلّمحت  اـم  یف 
؟ دینکیم بجاو  ار  رثکا  هیف  نحن  ام  رد  نکل  نک  يراج  تئارب  رثکا  رد  هدب و  ماجنا  ار  لقا  دیئوگیم : هؤاضق ، بجی 

. دراد قرف  روبزم  هلثما  اب  هام  دنچ  ای  هدش و  توف  نم  زا  زامن  زور  دنچ  لثملا  یف  منادیمن  نم  هک  لاثم  نیا  دنیوگیم :
؟ تسیچ شقرف  میسرپب  رگا 

: دیوگیم
تایح دوردب  امـش  ردپ  زورید  الثم  دیداتفا . کش  هب  دیدش  هّجوتم  هک  عقوم  نامه  دیوشیم و  هجوتم  اتعفد  امـش  هک  تسه  تقو  کی  - 1

وا زا  زامن  رادقم  هچ  هک  دومن  کش  زین  عقوم  نامه  تسوت و  هدهع  هب  ناشیا  هدشتوف  ياهزامن  هک  يدش  هّجوتم  هعفد  کی  امـش  تفگ ،
. نک يراج  تئارب  رثکا  رد  نایتا و  ار  ّلقا  اجنیا  رد  هدش  توف 

توف تزامن  هک  یتسنادیم  يدناوخیمن ، زامن  یلیلد  هب  هک  زور  ره  الثم  دشاب ، هدمآ  امـش  هدـهع  هب  اجیردـت  هلئـسم  نیمه  رگا  نکل  - 2
. دش جراخ  وت  تسد  زا  هدرک  مک  ار  اهنآ  باسح  مکارت ، نامز و  تشذگ  رثا  رد  نکل  ینک ، اضق  ار  نآ  دیاب  هدش و 

 ... ای هام و  ای 6  زور و  ای 10  دوب و  زور  ود  ایآ  هک  ینکیم  کش  لاح 
. يروآ ياجب  ار  رثکا  دیاب  اجنیا  رد 

. روآ ياجب  ار  رثکا  دوب  یجیردت  نارود  رگا  نک و  يراج  تئارب  رثکا  رد  نایتا و  ار  ّلقا  دوب  اتعفد  نارود  رگا  هکنیا  هصالخ 
؟ تسیچ رظن  نیا  رب  ناتلیلد  میسرپب  اهنیا  زا  رگا  * 

. دشیم زّجنم  وت  ندرگ  رب  نآ  ياضق  اذل  یتشاد و  نآ  توف  رب  لماک  هّجوت  وت  دشیم ، توف  وت  زا  يزامن  هک  يزورره  دنیوگیم :
. تسا مزال  طایتحا  سپ  دوشیمن ، هدش  زّجنم  فیلکت  عفر  ببس  وت  زورما  دیدرت  اذل 
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؟ تسیچ تارضح  نیا  هب  خیش  خساپ  * 

نایب كالم  هک  اریز  ارچ ؟ اجیردت ، ای  ینک و  ادـیپ  هّمذ  لاغتـشا  اتعفد  امـش  هک  دـنکیمن  یتوافت  هک  ارچ  دـنکیم  ّدر  ار  تارـضح  بلطم 
. تسا

. دوش نایب  ناتیارب  بلطم  هک  دوشیم  زّجنم  امش  يارب  فیلکت  یتقو  ینعی 
داز ام  هب  تبـسن  يراد و  نیقی  هک  ّلقا  رد  ینعی  رثکا . ّلقا و  هب  هدش  لحنم  وت  ملع  نونکا  نکل  یتشاد  هجوت  البق  امـش  هلب  رگید  ترابع  هب 

. تسا تئارب  ياج  سپ  تسا  يودب  کش  کی  نیا  کش و 
یلو تسا  هدوب  زّجنم  وا  رب  نآ  ياضق  بوجو  اذل  هتـشاد و  ملع  شدوخ  هدشتوف  ياهزامن  رب  هتفگ  تایح  دوردب  نونکا  هک  يدلاو  الثم 

؟ دنکب دیاب  هچ  دنکیم  کش  نآ  رثکا  ّلقا و  رد  نونکا  وا  نکل  دمآ ، وا  دنزرف  هدهع  هب  نونکا 
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؟ دنک نایتا  ار  رثکا  دیاب  ایآ  تسیچ  وا  فیلکت  میسرپب  تارضح  زا  رگا 
؟ ارچ میسرپیم . دنک  يراج  تئارب  رثکا  رد  نایتا و  تسا  ّلقا  هک  ار  نّقیتم  ردق  دیاب  ریخ ، تفگ  دنهاوخ 

. میراد کش  نآ  رد  هک  يرثکا  تسا و  نّقیتم  ردق  هک  یّلقا  هب  دوشیم  لحنم  وا  ملع  نوچ  دنیوگیم :
؟ دراد دوجو  روکذم  هلثما  اب  دروم و  نیا  نایم  یقرف  هچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

. دوشیمن طایتحا  بجوم  زین  دروم  نیا  سپ  درادن  دوجو  یتوافت  رگا 
؟ تسیچ دناهدرک ، هدافتسا  نآ  زا  رثکا  نایتا  هب  يوتف  رد  تارضح  هک  يرگید  لئالد  هوجو و  * 

. تسا باحصتسا  - 1
؟ هن ای  هدش  توف  مه  دعب  زور  منادیمن  نکل  هدش ، توف  نم  زا  زامن  زور  کی  دیوگیم : امش  لثملا  یف 

؟ دیوگیم هچ  اجنیا  رد  لصا  تسیچ ؟ نم  فیلکت 
: دنیوگیم ار  نایتا  مدع  ای  دهدیم  ناشن  هتشذگ  رد  ار  كوکشم  نایتا 

. دوشیم لدبم  دوجو  هب  مدع  زا  تقیقح  رد  دوشیم  ماجنا  هک  يزامن  ره 
: رگید ترابع  هب  تسا  مدع  لصا ، هن ؟ ای  هدش  لدبم  دوجو  هب  مدع  زا  هک  ینک  کش  يزامن  رد  رگا  نکل 

. تسا لیدبت  مدع  اجنیا  رد  لصا  و  هن ؟ ای  هدش  لدبم  دوجو  هب  مدع  زا  دیراد  کش  امش  هک  تسا  يرثکا  تسامش ، دارم  هک  يرثکا  نآ 
. ینک ءاضق  تسا  زور  ود  هک  ار  رثکا  هدرک  طایتحا  دیاب  رثکا ، نایتا  مدع  باحصتسا  مکح  هب  لاح :

؟ دناهدرک دراو  تارضح  باحصتسا  نیا  رب  یلاکشا  هچ  * 
: تفگ دنهاوخ  تسیچ ؟ نایتا  مدع  نیا  رثا  دیدرک ؟ تابثا  ار  نایتا  مدع  باحـصتسا ، اب  هک  امـش  دیوگب  تارـضح  هب  یـسک  تسا  نکمم 

. رآ ياجب  ار  رثکا  وش و  دنلب  تاف ، ام  ضقا 
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. تاف ام  ضقا  هدومرف : هکلب  نک ، اضق  يدرواین  اجب  هک  ار  یلمع  هدومرفن  عراش  یلو  دیوگیم : لکشتسم 
. دراد قرف  نایتا  مدع  اب  نیا  نک و  ءاضق  هدش  توف  هک  ار  یئاهنآ 

؟ مینک زارحا  باحصتسا  اب  ار  نایتا  مدع  هلب ،
: تفگ دنهاوخ  تأت . مل  ام  ضقا  هدومرفن : تاف و  ام  ضقا  دومرف : عراش  رگید  ترابع  هب 

. یمدع هن  تسا و  يدوجو  رما  توف  هک  ارچ  مینکیم ، زارحا  باحصتسا  اب  زین  ار  یتحلصم  توف 
: رگید ترابع  هب 

هکنآ لاح  دش و  توف  امش  زا  ندش  هدیدزد  اب  نکل  دیتشاد  لوپ  امش  دربب . ار  امش  لوپ  دنزب و  ار  امـش  بیج  دزد  هک  تسا  نیا  لثم  توف 
. تسا یمدع  يرما  نایتا  مدع 

: دیوگیم لکشتسم  سپس 
مدـع هار  زا  هکنیا  رگم  درادـن ، هقباس  هک  ارچ  تسین  باحـصتسا  دروم  شدوخ  مه  تاف  تسا و  تاف  عرـش  رظن  زا  ءاضق  بوجو  عوضوم 

نیا هکنآ  لاح  مینک و  تابثا  ار  رگید  ءیش  دوجو  ءیـش  کی  مدع  باحـصتسا  اب  ینعی  تبثم  لصا  دوشیم  مه  نیا  هک  دوشب  تباث  نایتا 
. دشابیمن تسرد 

؟ تسیچ لاکشا  نیا  هب  مظعا  خیش  خساپ  * 
. تسا یکی  تأت  مل  تاف و  ام  - 1 هک : تسا  نیا 

. تسا تأت  مل  ام  ضقا  نامه  شدارم  تاف ، ام  ضقا  هدومرف : عراش  رگا 
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: دراد دوجو  زین  دهاش  اعّدا  نیا  رد  - 2
. نک ءاضق  هدش  توف  وت  زا  هک  ییاههزور  دیامرفیم : ضئاح  نز  هب  عراش  لثملا  یف 

ضیح لاح  رد  ادا  هزور  تفگ : دیهاوخ  دشاب  هدش  توف  هک  هتشاد  وا  يارب  یتحلصم  هچ  ضئاح  نز  هزور  نیا  هک  میسرپیم  امش  زا  لاح 
. هدومرف یهن  هکنآ  لاح  دومرفیم و  رما  نادب  عراش  تشاد  یتحلصم  رگا  درادن ، یتحلصم 

: رگید ترابع  هب  تسا . هدومرف  رما  نادب  هک  دراد  وا  يارب  تحلصم  نآ  ياضق  رد  سپ  تفگ : میهاوخ 
. درادن دوجو  تأت  مل  تاف و  ام  نایم  یتوافت  سپ  ضقا . دومرف : هدرکن  نایتا  هدرواین و  اجب  وا  ار  هچنآ 

؟ تسیچ تارضح  بناج  زا  نایتا  مدع  باحصتسا  رب  هدراو  لاکشا  رگید  * 
هدعاق دیاب  تقو  زا  دعب  رد  هکنآ  لاح  دینکیم و  باحصتسا  هیف  نحن  ام  رد  ار  نایتا  مدع  امـش  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا 

. ار باحصتسا  هن  دینک و  يراج  ار  غارف 
؟ هن ای  دیاهدناوخ  ار  ناترصع  رهظ و  زامن  ایآ  هک  دیدرک  کش  باتفآ  بورغ  زا  سپ  امش  رگا  لثملا  یف 

؟ غارف هدعاق  ای  دینکیم و  يراج  نایتا  مدع  باحصتسا 
276 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

انتعا لباق  ریغ  هلئـسم  تسا ، ّلحم  زا  دعب  کش  ای  تسا و  تقو  زا  دعب  کش  هک  یئاج  نینچ  رد  اریز  ارچ ؟ دینک . يراج  غارف  هدـعاق  دـیاب 
. دشابیم

يراج نایتا  مدع  باحـصتسا و  تسا ، ّلحم  تقو و  زا  جراخ  کش  دینکیم و  کش  رثکا  نآ  رد  هک  لاس  دـنچ  زا  سپ  امـش  روطچ  لاح 
؟ ینکیم

؟ تسین تقو  جورخ  زا  لبق  هب  طوبرم  باحصتسا  ایآ  و  تسا ؟ یباحصتسا  هچ  نیا  دشابیمن ؟ تقو  زا  دعب  کش  لاس ، دنچ  زا  سپ  ایآ 
؟ دهدیم قوف  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  خیش  * 

: هک ارچ  دیئامرفیم ، امش  هک  تسین  هنوگنیا  ریخ  دیامرفیم :
. ددرگیم يراج  غارف  هدعاق  هکلب  دوشیمن و  يراج  باحصتسا  يودب  کش  رد  میراد و  يودب  کش  کی  ام  یهاگ  - 1

. دوشیمن يراج  غارف  هدعاق  یلامجا  ملع  رد  میراد و  یلامجا  ملع  یهاگ  نکل  - 2
هدوب و يودـب  کش  کی  کش  نیا  هن ؟ ای  میاهدـناوخ  ار  نامرـصع  رهظ و  زامن  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  باـتفآ  بورغ  زا  سپ  لـثملا  یف 

. باحصتسا هن  تسا و  غارف  هدعاق  ياج 
يراج غارف  هدـعاق  رگید  اجنیا  رد  زامن ، ود  ای  تسا  زامن  کی  ینادیمن  نکل  هدـش ، توف  وت  زا  يزامن  ینادیم  هک  تسه  تقو  کی  اـما 

. تسا نایتا  مدع  باحصتسا  نایرج  ياج  هکلب  دوشیمن و 
؟ تسیچ هدش ، دراو  باحصتسا  نیا  رب  هک  يرگید  لاکشا  بیع و  * 

نایتا مدع  باحـصتسا  اجنیا  رد  یلو  دیدرکن  يراج  باحـصتسا  دروم  نیا  رئاظن  هابـشا و  رد  روطچ  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  تسا  نکمم 
؟ دیدرک يراج 

اجنیا رد  یلو  داد  ماجنا  ار  ّلقا  دیاب  دیتفگ  دیدرکن و  يراج  باحـصتسا  دیدرک ، کش  نیدلاو  زامن  رثکا  ّلقا و  رد  هک  یئاجنآ  لثملا  یف 
. دیروآ ياجب  ار  رثکا  دیئوگیم :

هشدخ لباق  زین  اجنیا  رد  تسا  هشدخ  لباق  اجنآ  رد  باحـصتسا  رگا  دیهدیم ؟ یئاوتف  نینچ  هک  دراد  دوجو  اجنآ  اجنیا و  رد  یتوافت  هچ 
. تسا

؟ دراد دوجو  لاغتشا  باحصتسا و  رد  یتوافت  هچ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
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. ار هّمذ  هب  لاغتشا  دّرجم  لاغتشا  رد  یلو  دننکیم ، ظاحل  ار  هقباس  تلاح  باحصتسا  رد 
؟ دوب هچ  لاغتشا  هدعاق  * 

. دوب هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  مینکیم و  ادیپ  رما  کی  هب  ینیقی  هّمذ  لاغتشا  ام  هک  دوب  نیا 
؟ تسیچ دناهدرک ، کّسمت  نادب  هیف  نحن  ام  رد  رثکا  ماجنا  تابثا  رد  تارضح  هک  یلیلد  رگید  * 
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، ینک يراج  لاغتشا  هدعاق  دیاب  اجنیا  رد  هن ؟ ای  ياهدناوخ  ار  تیاهزامن  هک  ینک  کش  بورغ  زا  لبق  امش  رگا  ینعی  تسا  لاغتـشا  هدعاق 
زا لـبق  زورما  یلو  يدـناوخیم ، ار  ترـصع  رهظ و  زاـمن  تقو  لّوا  زور  ره  امـش  لـثملا  یف  تسا . نینچ  بلطم  زین  هیف  نحن  اـم  رد  لاـح 

. دبلطیم هّینیقی  تغارف  سپ  دراد ، دوجو  هّینیقی  لاغتشا  اجنیا  رد  هن ؟ ای  ياهدناوخ  ار  زامن  ود  نیا  ایآ  هک  دیدرک  کش  بورغ 
. یناوخب ار  رظن  دروم  ياهزامن  دیاب  هجیتن : رد 

؟ دنهدیم خساپ  هچ  تسا  رما  دنمزاین  لاغتشا  هدعاق  هک  دوش  لاکشا  رگا  * 
کـش هک  ارچ  میراد ، کش  شققحت  ثودح و  رد  زین  ار  مّود  رما  دش . يرپس  نآ  تقو  هک  ارچ  دـش ، طقاس  اعطق  هک  لّوا  رما  دـنیوگیم :

؟ هن ای  میاهدروآ  اجب  ار  رثکا  ایآ  هک  میراد 
ار اهزامن  رگا  دوشیم و  ثداح  يدیدج  رما  هن  دراد و  دوجو  رما  هب  يزاین  هن  رگید  هک  میـشاب  هدروآ  اجب  ار  اهزامن  رگا  رگید  ترابع  هب 

. دوشیم ثداح  دیدج  رما  میاهدرواین  اجب 
. دینکیم يراج  لاغتشا  هدعاق  هنوگچ  اجنیا  رد  لاح 

امـش زا  رما  نیا  ایآ  هک  ینادیمن  یلو  تسا  هدـمآ  یلوم  فرط  زا  يرما  ینادیم  امـش  هک  تسین  یئاـجنآ  هب  طوبرم  لاغتـشا  هدـعاق  رگم 
؟ هن ای  هدش  طقاس 

؟ هن ای  ياهدناوخ  ار  ترصع  رهظ و  زامن  ایآ  هک  دینکیم  کش  بورغ  زا  لبق  لثملا  یف 
 ... یلا سمشلا  كولدل  ةالصلا  مقا  هدومرف : عراش  یئوگیم : اجنیا  رد 

. مینیبب دیئامرفب  لاح  دینکیم  يراج  لاغتشا  هدعاق  اجنیا  رد  هن ؟ ای  هدش  طقاس  نم  زا  رما  نیا  هک  منادیمن  نم  نکل 
رما هک  تسا  لّوا  رما  رطاخ  هب  دیئوگب  رگا  مّود  رما  رطاخب  ای  دینکیم  يراج  لاغتشا  هدعاق  رثکا  هب  تبسن  لّوا  رما  رطاخ  هب  هیف  نحن  ام  رد 

تیـصعم ای  تعاطا  اب  تسا  نکمم  تسا . فلتخم  رما  نتفر  نیب  زا  ياهببـس  هک  ارچ  تسا . هدش  مامت  نآ  تقو  هک  ارچ  هتفر  نیب  زا  لوا 
. دورب نیب  زا  رما  عوضوم  ءانف  ای 

. میراد کش  نآ  ثودح  رد  هک  دشاب  دیدج  رما  رطاخ  هب  رگا  و 
؟ دینکیم يراج  ار  لاغتشا  هدعاق  نیا  رما  مادک  هیاس  ریز  دیئامرفب ، لاح 

؟ تسیچ داریا  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
دننکیم ءاضق  ار  هدشتوف  زامن  هک  یناسک  هجیتن  رد  تسا  ءادا  عبات  ءاضق  هک  ارچ  هدشن  طقاس  لّوا  رما  دـیوگب : یـسک  دراد  ناکما  الوا :

؟ ارچ دننکیم ؟ ءاضق  لّوا  رما  نامه  اب 
هک ییاهزیچ  رد  سپ  یناوخب  ار  نآ  دـیاب  درذـگب  مه  لاس  دـص  رگا  هدروآ و  وت  هّمذ  رب  ار  رهظ  زاـمن  هدـش  دراو  هک  یتالـصلا  مقا  نوچ 

؟ ارچ دوشیمن ، طقاس  رما  نیا  تیصعم  اب  دراد  دوجو  اضق 
278 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ناوخب تقو  نیا  رد  ناوخب و  زامن  دومرف : اریز 
زا هک  ناوخب  زامن  نکل  دـش ، طقاس  تسا  نّیعم  تقو  رد  زامن  هک  بلطم  ود  زا  یکی  يدـناوخن  ار  زامن  نآ  وت  تشذـگ و  تقو  رگا  لاـح 
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. یناوخب دیاب  دش  هک  تقوره  سپ  دشن . طقاس  امش 
: میئوگیم ریظنت  يارب  لثملا  یف 

. روایب نک و  بآ  ار  بآ  گنت  دیوگیم : دبع  هب  تسا  هنشت  یلوم 
نوچ تفگ  دیهاوخ  دهد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  يرگید  فرظ  رد  دناوتیم  ای  دیایب و  بآ  نودب  دیاب  دبع  دوب  هتـسکش  بآ  گنت  رگا 

میهاوخ ماجنا  ار  تسا  بآ  هک  رگید  بولطم  رگید  فرظ  رد  دـشن ، گنت  رگا  بآ  ندروآ  یکی  گنت و  رد  بآ  کی  تساـتود  بولطم 
نایتا ار  اهزامن  هدرک و  هدایپ  ار  لاغتـشا  هدـعاق  لّوا  رما  نامه  رطاخب  میناوتیم  ام  تسا و  ءادا  عباـت  ءاـضق  دـناهتفگ : تارـضح  اذـل  داد و 

. مینک
؟ باحصتسا هدعاق  مه  درک و  يراج  لاغتشا  هدعاق  مه  اجکی  رد  دراد  ناکما  تارضح  رظن  هب  ایآ  * 

؟ هن ای  دیاهدناوخ  ار  ناترصع  رهظ و  زامن  ایآ  هک  دینکیم  کش  امش  هدرکن و  بورغ  باتفآ  زونه  الثم  هلب ؟
مدوب هدناوخن  ار  رصع  رهظ و  زامن  نیا  البق  هک  نم  دیئوگیم  هدرک  هدافتسا  دوشیم ، ظاحل  هقباس  تلاح  باحـصتسا  هدعاق  رد  نوچ  - 1
. ماهدرواین اجب  ار  رصع  رهظ و  نم  ریخ  هک  تسا  نیا  لصا  ینعی  نایتالا . مدع  لصالا  دیئوگیم : هن ؟ ای  ماهدناوخ  ادعب  هک  منادیمن  و 

نکل ناوخب ، ار  ترـصع  رهظ و  زامن  هک  هدش  رما  نم  رب  یلوم  بناج  زا  هک  منادیم  نم  ییوگیم : هدرک ، هدافتـسا  لاغتـشا  هدـعاق  زا  - 2
هن دهاوخیم و  هّمذ  زا  هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  هّمذ  لاغتـشا  ییوگیم  لاح  هن ؟ ای  تسا  هدش  طقاس  نم  زا  زامن  ود  نیا  هک  منادیمن 

. یناوخیم ار  تزامن  اذل  و  هقباس ، تلاح 
279 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
. ماقملا یف  هیلإ  باحصألا  دانتسا  مّلس  ول  هیجوتلا  اذه  فعض  فاصنإلا : ّنکل  و  اذه ،

وهف رخآلل ، اریاغم  افیلکت  ءاضقلا  ءادألا و  نم  ّلک  نوک  دـیدج ، رمأب  ءاضقلا  نوکب  لوقلا  یلع  رهاظلا - لب  لمتحملا - نم  ّنألف  ـالّوأ : اـّمأ 
فصوب هب  ءاضقلا  رمأ  و  [ 128] لعفلا سفنب  ءادألا  رمأ  ّقلعت  کلذ  نع  فشکی  امک  هتوف - دعب  هکرادت  بوجو  ءیشلا و  بوجو  لیبق  نم 

درفب رمألا  ّیلکلاب و  رمألا  باب  نم  ال  ۀـیالولا - ادـع  هؤاضق ، وه  الدـب و  ضئارفلا  نم  ّلـکل  نأ  یلع  ّلد  اـم  ضعب  هدـّیؤی : و  [، 129] توفلا
لاغتشالا و ةدعاقل  يرجم  الف  نیّدلا ، ءاضق  مالسلا و  ّدرک  هلیجعتب ، رمألا  ّیلکلاب و  رمألا  وأ  سیمخلا ، موی  مص  و  مص ، هلوقک : هنم ، ّصاخ 

. هباحصتسا
عم اصوصخ  دنـسلا . نع  لاخ  ماقملل ، هب  ّدـتعی  ال  [ 130] تقولا جورخ  دـعب  نایتإلا  یف  ّکشلا  ّنأ  یلع  ّلد  ام  مومع  عنم  ّنألف  اـیناث : اـّمأ  و 
عم و  [، 131 «] هزجت مل  ءیش  یف  ّکشلا  اّمنإ  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  لثم  هزواجت ، دعب  هب  ینتعی  ءیـشلا ال  یف  ّکشلا  ّنأ  یلع  ّلد  امب  هداضتعا 

. ةالصلا كرت  مدع  یف  ملسملا  لاح  رهاظب  تاماقملا  ضعب  یف  هداضتعا 
ّهنأب اومزتلا  نإ  و  کلذب ، نومزتلی  مهّنظأ  و ال  امهنم ، تاف  ام  رادقم  یف  ّکش  اذإ  هیوبأ  نع  هیضقی  امیف  يرج  کلذ  ّمت  ول  ّهنألف  اثلاث : اّمأ  و 
یلع ارهاظ  هبوجول  رادقملا ، کلذ  ءاضق  ّیلولا  یلع  بجو  ةءاربلا ، هعم  ّنظی  وأ  ملعی  نّیعم  رادقم  هتاف - امب  هلهجل  ّتیملا - یلع  بجو  اذإ 

. هیلع هبوجوب  ملعی  مل  ام  فالخب  ّتیملا ،
. فیعض روکذملا  هیجوتلاف  ناک : فیک  و 

یّلص مک  يردی  یّتح ال  یضق  هترثک ، نم  هیصحی  ام ال  ۀلفانلا  نم  هیلع  نم  نأ  : » یف دراولا  ّصنلاب  هیف  نحن  ام  یف  کّسمتلا  هنم : فعضأ  و 
ةاعارمب ۀـلفانلا  یف  ماـمتهالا  ّنأ  عم  ۀـلفانلاب . ّصتخم  ّهنأ  ـال  صحی ، مل  تاـف و  اـم  كرادـتل  قیرط  کـلذ  ّنأ  یلع  ءاـنب  [، 132 «] هترثک نم 

. لمأتف یلوأ ، قیرطب  ۀضیرفلا  یف  کلذ  بجوی  طایتحالا 
280 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: همجرت

روهشم ياعّدا  زا  خیش  خساپ 

دانتـسا هک  ضرف  هب  تسا  فیعـض  دـندرک ) يراج  هیف  نحن  ام  رد  ار  لاغتـشا  هدـعاق  هک   ) تارـضح هیجوت  نیا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  اـما 
. دشاب هدوب  لاغتشا  هدعاق  نیا  هب  غارفلا ) ّنظی  یتح  یّلص  دنتشادیم  راهظا   ) هک ماقم  نیا  رد  ام  باحصا 

فعض نیا  رب  مظعا  خیش  لئالد  اّما  و 

هراشا

ءاضق ءادا و  زا  کیره  دوجو  هک  تسا  نیا  دـشاب ، دـیدج  رما  ببـس  هب  ءاضق  هکنیا  رب  انب  رهاـظ  هکلب  دراد و  لاـمتحا  ـالوا  هک : تسا  نیا 
نآ كرادت  بوجو  هب  رما  ءیش و  بوجو  هب  رما  لیبق  زا  ءاضق ) هب  رما  ءادا و  هب  رما   ) نیا تسا و  رگید  فیلکت  زا  يادج  ریاغم و  یفیلکت 

. شتوف زا  سپ  تسا  لدب ) ینعی   ) ءیش
زاـمن هب  ءاـضق  هب  رما  و  رهظ ) لـثملا  یف  زاـمن  دوخ  ینعی   ) لـعفلا سفن  هب  ءادا  هب  رما  ّقلعت  ریاـغت ،)  ) نآ زا  دوشیم  فشک  هک  روطناـمه 

ینیزگیاج لدـب و  ضئارف  زا  کـیره  يارب  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  ثیداـحا  یخرب  ار ) رما  ود  نیا  ریاـغت   ) دـنکیم دـییأت  و  هدـشتوف .
: زا تسا  ترابع  نآ  تسه و 

لثم  ) ّصاخ درف  هب  رما  یّلک و  هب  رما  باب  زا  هن  و  دوش ) هداد  رارق  شلها  رد  دـیاب  تسین و  لدـب  لباق  هک   ) تیالو زج  هب  هضیرف  نآ  ءاـضق 
 ...( سیمخلا و مویلا  یف  مص  مص و 

(. دشابیمن لاغتشا  باحصتسا و  ياج  هیف  نحن  ام   ) سپ
تسین و هیف  نحن  ام  هب  طوبرم  تقو  زا  جورخ  زا  سپ  زامن )  ) ماجنا رد  کش  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  غارف  هدـعاق  دـیتفگیم  هکنیا  اـیناث :

. تسا دانتسا  زا  یلاخ 
281 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ دوب هچ  هیف  نحن  ام  رد  اج  نیدب  ات  ثحب  عورش  زا  بلطم  لصاح  * 
يزامن ایآ  هک  متـسنادن  نم  رگا  لثملایف  طایتحا ؟ ياج  ای  تسا و  تئارب  ياج  هّیعوضوم  هّیبوجو  ههبـش  ایآ  هک  دوب  اجنیا  زا  ثحب  عورش 

؟ تسیچ فیلکت  دشابن  نم  هدهعرب  یئاضق  نینچ  هکنیا  ات  هدشن  توف  ای  دشاب و  بجاو  نم  رب  ءاضق  ات  هدش  توف  نم  زا 
نیا سپس  دشابیمن . بجاو  امش  رب  یئاضق  هدشن و  توف  امش  زا  يزیچ  هک  انعم  نیدب  دینک  يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  دیاب  دومرف : خیـش  بانج 

. رثکا ّلقا و  ثحب  هب  دش  رجنم  ثحب 
؟ رثکا ای  تسا و  ّلقا  ینادیمن  نکل  هدش ، توف  وت  زا  يزامن  هک  ینادب  الامجا  رگا  دومرف : زین  اجنیا  رد  خیش 

: هک دش  نیا  خیـش  رظن  هجیتن  دـنتخادرپ و  مهاب  ثحب  هب  نیفرط  هک  دوب  اجنیا  رد  امن . يراج  تئارب  رثکا  رد  نایتا و  تسا  نّقیتم  هک  ار  ّلقا 
يراج تئارب  رثکا  رد  نایتا و  ار  ّلقا  هک  رثکا  رد  يودـب  کش  کی  ّلـقا و  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  کـی  هب  دوشیم  لـحنم  یلاـمجا  ملع 

. غارفلا ملعی  یّتح  یضق  ای  غارفلا و  ّنظی  یّتح  ءاضق  هک : دندوب  دقتعم  نیدیهش  نامز  ات  اصوصخم  ءاملع  روهشم  دوشیم و 
ياوتف نیا  يارب  هجو  راهچ  اذـل  و  دـشابیم ؟ هچ  نآ  خـساپ  تسیچ و  روهـشم  بلطم  نیا  هجو  دـنیبب  هک  دوب  نیا  لاـبند  هب  خیـش  لاـح  * 

؟ دوب هنوگچ  خیش  طسوت  روهشم  ياوتف  لّوا  هجو  ریرقت  دومن . رکذ  تارضح 
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ملع ياپ  یتقو  ار . رثکا  ای  دومن و  اضق  دـیاب  ار  ّلقا  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  میراد ، یلاـمجا  ملع  دـنیوگیم : روهـشم  تارـضح  دـیامرفیم 
. تسا هّینیقی  تئارب  یعدتسم  ینیقی ، هّمذ  لاغتشا  دوشیم . لصاح  هّمذ  هب  لاغتشا  دیآ  نایم  هب  یلامجا 

. ینک نایتا  هّیملع  همّدقم  باب  نم  ار  رثکا  هک  تسا  نیا  هب  هّینیقی  تئارب  و 
؟ دوش هجوت  ریز  ياهلاثم  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  * 

ود ره  زا  هّیملع  همّدقم  باب  نم  دـیاب  فرظ  نآ  ای  تسا و  رمخ  فرظ  نیا  هک  دـیراد  کش  امـش  تسامـش و  لباقم  رد  فرظ  ود  رگا  - 1
. دینک بانتجا  فرظ 

. دیروآ ياجب  ار  ود  ره  هدرک  طایتحا  هّیملع  همّدقم  باب  نم  دیاب  عمج ؟ ای  تسا  بجاو  رهظ  هک  دیدرک  کش  هچنانچ  - 2
: لاح دیناوخب  زامن  تهج  راهچ  هب  هدرک  طایتحا  هّیملع  همّدقم  باب  نم  دیاب  هلبق  هابتشا  ماگنه  - 3

همّدقم باب  زا  لاغتـشا و  هدعاق  ساسارب  دیاب  دایز  هچ  مک  هچ  هدـش  توف  امـش  زا  ییاهزامن  هک  دـینادیم  الامجا  امـش  زین  هیف  نحن  ام  رد 
. یلامجا ملع  باب  رد  لاغتشا  هدعاق  هصالخ  دوب  نیا  يروآ . ياج  هب  ار  رثکا  هدرک  طایتحا  هّیملع 

282 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دوب هچ  هجو  نیا  هب  خیش  خساپ  هصالخ  * 

یلامجا ملع  نآ  نکل  مینادیم ، مزال  باب  نیا  رد  زین  ار  هّیملع  همّدقم  میراد و  لاغتـشا  هدعاق  کی  یلامجا  ملع  باب  رد  ام  هلب  دیامرفیم :
. هلبق هابتشا  ای  نیهبتشم و  نیئانا  ای  هعمج و  رهظ و  لثم  دوشن  لحنم  هک 

زین هیف  نحن  ام  لاح  رثا . دقاف  تسا و  مدـعلاک  رگید  دوشیم ، لحنم  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  اّما  تسا ، بجاو  طایتحا  اهاج  روجنیا  رد  هلب 
؟ ارچ دنوشیم . لحنم  هک  تساهیلامجا  ملع  هتسد  نآ  زا 

. مینکیم يراج  تئارب  رثکا  رد  هدرک  نایتا  ار  ّلقا  اذل  كوکشم و  رثکا  تسا و  نّقیتم  ّلقا  هک  اریز 
؟ دوب هنوگچ  مدع  باحصتسا  ینعی  تارضح  مّود  لیلد  هجو و  زا  خیش  ریرقت  * 

ینعی دراد  ءاضتقا  ار  نایتا  مدـع  لصا ، هن ؟ ای  دـیاهدروآ  اـجب  ار  ناـتزورید  ياـهزامن  هک  دـیدومن  کـش  امـش  رگا  لـثملایف  هک  دوب  نیا 
. همدع ثداح ، ّلک  دوجو  یف  کشلا 

بجاو سپ  نایتالا ، مدع  لصالا ، وگب  هن ؟ ای  ياهداد  ماجنا  يدومن  کش  هک  ار  هچره  اذـل  دـنامدع و  هب  قوبـسم  ثداوح  همه  اریز  ارچ ؟
. یهد ماجنا  ار  رثکا  هک  تسا 

؟ دوب هچ  هجو  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
خساپ نکل  داد و  ناماس  رس و  ار  روبزم  باحصتسا  درک و  ّدر  زین  ار  نآرب  هدراو  تالاکشا  هکلب  دادن ، باحـصتسا  نیا  زا  یخـساپ  اهنت  هن 

. دمآ دهاوخ  شخب  نیا  ینایاپ  نتم  رد  نآ 
؟ دوب هچ  كوکشم  رما  رد  لاغتشا  هدعاق  ینعی : روهشم  مّوس  لیلد  هجو و  زا  خیش  ریرقت  * 

؟ ارچ دش . ثحب  نآ  يور  ادتبا  هک  تسا  لاغتشا  هدعاق  نآ  زا  ریغ  لاغتشا  هدعاق  نیا  هک  درادیم  نایب  الوا 
. تسا رما  کی  طوقس  رد  کش  هب  طوبرم  لاغتشا  هدعاق  نیا  نکل  دوب ، هّیملع  همّدقم  یلامجا و  ملع  دروم  رد  لاغتشا  هدعاق  نآ  اریز 
هّینیقی تئارب  ینیقی  لاغتـشا  دوشیم و  يراج  لاغتـشا  هدـعاق  هک  هن ؟ ای  تسا  هدـش  طقاس  مینادیمن  ام  دوب و  هدـمآ  يرما  کی  لـثملا  یف 

. دبلطیم
کـش کش ، نیا  هک  هن ؟ ای  تسا  هدش  طقاس  نم  زا  رما  نیا  هک  مراد  کش  یلو  دش  نم  هّجوتم  یلوم  بناج  زا  يرما  رهظ  لّوا  لاثم  يارب 

. تسا رما  طوقس  رد 
. درادن یلامجا  ملع  هب  یطبر  دهاوخیم و  هّینیقی  تئارب  مه  لاغتشا  تسا و  لاغتشا  هدعاق  هب  زاین  اجنیا  رد 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  یساسا  هتکن  * 
؟ دننکیم يراج  اجنیا  رد  هنوگچ  ار  لاغتشا  هدعاق  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ اهنآ  خساپ  * 
؟ هن ای  هدش  طقاس  رما  نیا  هک  منادیمن  هدمآ و  يرما  هک  باسح  نیا  يور  دنیوگیم  هک  تسا  نیا 

283 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ زا  خیش  لاؤس  سپ  * 

: دنیوگیم تارضح  رثکا ؟ ای  هدش و  توف  نم  زا  ّلقا  منکیم  کش  نم  هک  هیف  نحن  ام  رد  هک  تسا  نیا 
. دینک يراج  لاغتشا  هدعاق  رثکا  هب  تبسن 

زامن وش و  دـنلب  دومرف  هک  لّوا  رما  هظحالم  يور  اـیآ  دـیهدیم ؟ يروتـسد  نینچ  يرما  هچ  يور  هک  تسا  نیا  رد  خیـش  لاؤس  هراـبود  * 
هلب دیئوگب  رگا  دینکیم ؟ يراج  لاغتـشا  هدعاق  تاف  ام  ضقا  ینعی  دیدج  رما  رطاخ  هب  ای  تفر و  نیب  زا  دـش و  مامت  شتقو  هکنیا  ناوخب ،

الـصا هک  مراد  کش  ینعی  هن ؟ ای  تسا  هدـش  ثداح  نم  ّقح  رد  هک  مراد  کـش  هک  رثکا  هب  تبـسن  تفگ  میهاوخ  تسا  دـیدج  رما  يور 
؟ هن ای  مراد  تاف  ام  ضقا 

؟ تسا لاغتشا  هدعاق  ياج  هچ  مراد  کش  نآ  ثودح  رد  نم  هک  يرما  لاح 
ای تسا و  ناترظن  ّدم  قباس  رما  ایآ  تسا  يرما  هچ  دینکیم  يراج  رما  دوجو  لامتحا  هب  هک  ار  لاغتـشا  هدعاق  نیا  مینیبب  دـیئامرفب  نیاربانب 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا ؟ كوکشم  هک  تسا  قحال  رگا  دش ، عفترم  هک  تسا  قباس  رگا  قحال ؟ رما 
: هک دنهدیم  خساپ  روهشم  تارضح 

دوش لاؤس  رگا  لاح  دوشیمن . طقاس  دریگن  ماجنا  هکیمادام  دـمآ  هک  لّوا  رما  هک  انعم  نیا  هب  تسا  ءادا  عبات  ءاضق  هک  میدـقتعم  ام  ـالوا :
اب هارمه  ار  رما  نیا  رمع  مهاوخیم و  امـش  زا  لـیل  قـسغ  اـت  سمـش  كوـلد  زا  ار  رهظ  زاـمن  هدوـمرف  ارچ  سپ  دوـشیمن ، طـقاس  ارچ  هک 

نیا هب  ارچ  دـسریمن و  نایاپ  هب  شرما  دوشن  ماجنا  اـت  تسا و  یقاـب  هب  رومأـم  نیا  دـیئوگیم  روطچ  امـش  هدرک و  صخـشم  شاهبرومأـم 
نآ هب  رومأم  یکی  تساتود  بولطم  هک  ارچ  تسا ، بولطم  دّدعت  باب  زا  نیا  ریخ  هک : دنهدیم  خساپ  تسا  تقوم  بجاو  نیا  دـیئوگیم 
هتفر نیب  زا  هدـش و  يرپس  هک  تسا  نّیعم  تقونآ  رد  هب  رومأم  نآ  ماجنا  یکی  دوشیمن و  طقاس  امـش  هدـهع  زا  دوشن  ماجنا  اـت  هک  تسا 

[133 .] تسا

ص283 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یقبی قلطملا  نکل  طقسی و  دیقملا  اذل 

؟ دوشیم هچ  انبم  نیا  يور  ثحب  هجیتن  * 
یقاب هب  رومأم  قلطم  لّوا و  رما  نآ  هک  دـیهدیم  لامتحا  دوخ  هن ؟ ای  دـیاهدرک  نایتا  ار  رثکا  هک  دـیراد  کـش  امـش  یتقو  هک  دوشیم  نیا 

. تسا هتفر  نایم  زا  ۀیصعملاب  ای  هعاطالاب  نآ  دّیقم  نکل  تسا ،
. دهاوخیم هّینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  دوشیم و  لصاح  هّینیقی  لاغتشا  رما  ياقب  لامتحا  يور  سپ 

بولطم دّدعت  يور  زا  هیف  نحن  ام  رد  ار  لاغتشا  هدعاق  ام  دنیوگیم : امش  هب  هکنیا  هصالخ  دیروآ . ياجب  ار  رثکا  هدرک ، طایتحا  دیاب  سپ 
. مینکیم تسرد 

؟ دیآیم تسد  هب  تارضح  خساپ  نیا  زا  ياهجیتن  هچ  * 
284 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ ارچ تاف . ام  ضقا  هک  میتفگیم  امش  هب  ام  تاف  ام  ضقا  دومرفیمن : مه  یلوم  رگا  هک  هجیتن  نیا 
. تسوت هدهعرب  یقاب و  دوخ  لاح  هب  دشاب  زامن  هک  رما  نیا  قلطم  بولطم  هک  اریز 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا  دیدج  رما  عبات  هکلب  تسین ، ادا  عبات  اضق  هک  دوش  هتفگ  روهشم  هب  رگا  * 
: دومرفیمن عراش  رگا  هک  انعم  نیدب  تسین  ادا  عبات  اضق  دیئوگب  رگا  دنیوگیم 

رما مییوگیم : امـش  هب  تسا . هدشمامت  راک  هدرک و  تیـصعم  هک  ارچ  دـینک  اضق  یلّوا  رما  يور  تفگیمن  امـش  هب  یـسک  تاف ، ام  ضقا 
هچ قلطم  هچ  لّوا  رما  نآ  هک  دـنامهفب  ام  هب  دوش و  هنیرق  ات  هدـمآ  مّود  رما  نیا  ینعی : ءادبتـسا  هبنج  هن  دراد و  فاشکتـسا  هبنج  اـهنت  مّود 

. دش لحنم  تفر و  نایم  زا  دّیقم 
ار هجیتن  نامه  مه  زاـب  هجیتن  رد  یئادبتـسا  هن  هتـسناد و  یفاشکتـسا  ار  رما  نیا  مینادـب ، بجاو  دـیدج  رما  ساـسارب  ار  ءاـضق  اـم  رگا  سپ 

: هک میریگیم 
ارجا ار  لاغتـشا  هدعاق  دیاب  اذل  دـشاب و  یقاب  مه  زونه  لّوا  رما  نآ  هک  یهدیم  لامتحا  هن ؟ ای  ياهدروآ  اجب  ار  رثکا  يراد  کش  هک  یلوت 

. ینک نایتا  ار  رثکا  هدرک ،
؟ تسیچ تارضح  لالدتسا  نیا  زا  خیش  خساپ  * 

: دیامرفیم دراد  دوجو  نآ  رد  زین  یلبق  باحصتسا  زا  خساپ  تقیقح  رد  هک  لالدتسا  نیا  هب  خساپ  رد  خیش 
؟ دوش دیقم  قلطم و  هب  لحنم  لّوا  رما  هک  اجک  زا  و  دشاب ؟ راک  رد  یبولطم  دّدـعت  هک  مولعم  اجک  زا  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  نیا  لّوا  بیع 
. دّیقم قلطم و  هب  لحنم  هن  تقونآ  هب  تسا  دّیقم  اهنت  رما  نیا  دومن و  بجاو  لیللا  قسغ  ات  سمـش  كولد  زا  ار  زامن  دمآ و  لّوا  رما  هکلب 

زین دـیدج  رما  تسا ، دـیدج  رما  اب  تسا  بجاو  هک  یئاضق  اما  و  دوشیم . ماـمت  ۀیـصعملاب  اـی  ۀـعاطالاب و  اـی  رما  نیا  دـش  هک  بورغ  اذـل 
هب ءاضق  يور  هتفر  هک  تسا  يرما  دیدج  رما  نیا  ادا و  يور  دوب  هتفر  هک  دوب  يرما  لوا  رما  تسا . هزات  یئادبتسا و  هکلب  هدوبن  یفاشکتسا 

. دیدرک ثحبم  طلخ  امش  تسا و  ءاضق  مّود  رما  عوضوم  دوب و  ادا  لّوا  رما  عوضوم  رگید : ترابع 
رما يور  رگا  هتفر و  نیب  زا  هک  تسا  لّوا  رما  يور  رگا  دـینکیم  يراج  هنوگچ  ار  لاغتـشا  هدـعاق  نیا  هرخـالاب  دـسرپیم  خیـش  اذـل  و  * 

؟ تسیچ هلئسم  رد  خیش  هیبشت  تسا ؟ یقاب  دوخ  توق  هب  ام  لاکشا  سپ  دیراد ؟ نآ  ثودح  رد  کش  هک  تسا  دیدج 
يور هدمآ  يرما  ینعی  تسا . لدـب  هب  رما  ءیـش و  هب  رما  لیبق  زا  رما ، کی  نیا  دراد و  رما  کی  ءاضق  ءادا و  ینعی  هیف  نحن  ام  دـیامرفیم :

لاغتـشا هدعاق  ياج  دراد ، کش  فّلکم  هک  هیف  نحن  ام  رد  لاح : دـنریاغتم  رما  ود  نیا  ءیـش و  نآ  لدـب  يور  هدـمآ  يرگید  رما  ءیش و 
. دراد کش  شثودح  رد  هک  مه  ار  لدب  هب  رما  تفر  نایم  زا  هک  ءیش  هب  رما  هک  ارچ  دشابیمن ،

. دشاب یقاب  شقلطم  تفر  شدّیقم  رگا  ضرف  هب  هک  تسین  دّیقم  قلطم و  لیبق  زا  هیف  نحن  ام  سپ 
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. تسین یّلک  نآ  درف  هب  رما  یّلک و  هب  رما  لیبق  زا  ءاضق  ءادا و  ینعی  هیف  نحن  ام  رگید  ترابع  هب 
زور مهنآ  ریگب ، هزور  دیوگیم : شدبع  هب  یلوم  هک  تسین  اجنیا  لثم  هیف  نحن  ام  دـیامرفیم : هتخادرپ ، ییاهلاثم  رکذ  هب  نآ  نییبت  رد  و 

دنچره تفرگن ، هزور  هبنشجنپ  زور  دبع  هچنانچ  و  ییزج . رما  کی  ریگب  هبنشجنپ  زور  دشاب و  یّلک  رما  کی  ریگب  هزور  ات  ریگب  هبنـشجنپ 
. دباییم ناکما  هک  ینامز  رد  نآ  نایتا  هب  فظوم  وا  دشاب و  شیاج  رس  یلوم  رظن  دروم  هزور  یلو  هتفر  نیب  زا  شزور  نآ  هزور 

. دیتفگ امش  هک  يروما  زا  هن  تسا و  نآ  لدب  هب  تسا  ءیش  هب  رما  لیبق  زا  هیف  نحن  ام  سپ 
؟ تسیچ خیش  خساپ  نیمّود  * 

نیا زا  شیپ  لاـس  ود  اـیآ  هک  درک  کـش  فـّلکم  رگا  لاـح  تسین ، ءاـنتعا  لـباق  تـقو  زا  سپ  کـش  دـیئوگیمن  امـش  رگم  دـیامرفیم :
کـش نیا  رگا  دینکیم ؟ يراج  لاغتـشا  هدعاق  ارچ  سپ  تسه  رگا  تسین ؟ تقو  زا  دعب  کش  نیا  ایآ  هن ؟ ای  تسا  هدناوخ  ار  شیاهزامن 
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. تسا تقو  زا  دعب  کش  نکل  دوب ، تسرد  امش  باحصتسا  دوب ، تقو  ندش  مامت  زا  لبق 
باحـصتسا هدعاق  زا  مه  باوج  نیا  ماهدروآ و  اج  هب  هللاءاشنا  هک  وگب  ینعی  تسا  غارف  هدعاق  ياج  تقو  زا  سپ  کش  دینادب  دیاب  سپ 

. لاغتشا هدعاق  زا  مه  تسا و 
؟ تسیچ تارضح  هب  خیش  خساپ  نیموس  * 

يراج هسفن  نع  هلّمحت  ام  رد  یلو  دیروآ  اج  هب  ار  ّلقا  دیتفگ  دیدرکن و  يراج  هیوبا  هلّمحت  ام  یف  ار  لاغتـشا  هدعاق  روطچ  هک  تسا  نیا 
؟ دینکیم

؟ دیدرکن ارچ  دیدرکیم  يراج  ار  دعاوق  نیا  دیاب  نیوبا  زامن  رثکا  ّلقا و  رد  کش  ماگنه  سپ :
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: لئاسم هیف  ۀمرحلا و  بوجولا و  نیب  هیف  رمألا  راد  امیف  ثلاثلا  بلطملا 
امهدحأ یلع  لیلدلا  مایق  دعب  امهدحأ  نییعت  یلع  لیلدلا  مدع  ۀهج  نم  ۀمرحلا  بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  مکح  یف  یلوالا  ۀلأسملا 

. ثلاثلا مدع  ملع  ثیحب  نیلوقلا  یلع  ۀّمألا  تفلتخا  اذإ  امک 
مل اذإ  صوصخلاب - امهنم  دحاو  ّلکب  ۀقّلعتملا  راثآلا  یفن  ینعمب  ۀمرحلا - بوجولا و  نم  ّلک  مدع  ۀلاصأ  ءارجإ  یف  لاکـشإلا  یغبنی  و ال 

. یلامجإلا ملعلا  رابتعا  عورف  یف  باتکلا  لوأ  یف  مّدقت  هجو  یلع  کلذ  مزلتسا  ول  لب و  یلیصفت ، ملع  ۀفلاخم  مزلی 
: ۀثالث اهوجو  ۀلأسملا  یف  ّنإف  همدع ، ةءاربلا و  ۀلاصأ  نایرج  ثیح  نم  ۀعقاولا  مکح  یف  انه  مالکلا  اّمنإ  و 

ذخألا بوجو  اعقاو و  ارهاظ و ال  ءیـشب ال  مکحلا  مدع  ینعمب  فّقوتلا  و  بوجولا ، ریغ  میرحتلا و  لمتحی  ام  ریظن  ارهاظ ، ۀحابإلاب  مکحلا 
. هنیعب وأ ال  هنیعب  امهدحأب 

. حجرم الب  حیجرتلا  مزل  ّالإ  و  لقعلا ، مکحب  كرتلا  یف  لعفلا و ال  یف  جرح  الف  نیلامتحالا ، الکل  عراشلا  ءاغلإ  یلإ  هعجرم  و 
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: همجرت

[ دوش ریاد  تمرح  بوجو و  نیب  رما  هک  ییاج  رد  موس : بلطم  ]

بوجو و زا  یکی  رب  لیلد  هماقا  زا  سپ  ود  نآ  زا  یکی  نییعت  تهج  لیلد  نادـقف  رطاخب  تمرح  بوجو و  ناـیم  رما  نارود  مکح  رد   ] لّوا هلأـسم 
[ تمرح

هراشا

زا یکی  رب  یلاـمجا )  ) لـیلد هماـقا  زا  سپ  ود  نآ  زا  یکی  نییعت  تهج  لـیلد  نادـقف  رطاـخب  تمرح  بوـجو و  ناـیم  رما  نارود  مکح  رد 
الثم . ) دوشیم هتسناد  نآ  زا  یموس  لوق  دوبن  هک  تسا  ياهنوگهب  لوق  ود  رب  ناملـسم  تما  دننک  فالتخا  رگا  هکنانچ  تمرح . بوجو و 
نّیعم اـم  رب  تمرح  بوـجو و  زا  کـیچیه  هک  تسا  تسرد  لاـح  دناهتـسناد ، مارح  ار  نآ  یخرب  بجاو و  یّلـصم  رب  ار  مالـس  ّدر  یخرب 

(. يرگید رما  هن  تسام و  هدهعرب  ود  نیا  زا  یکی  هک  مینادیم  الامجا  نکل  هدشن و 

ثحب زا  لّوا  هلحرم 

هب ّقلعتم  یـصاصتخا  راثآ ) ای  و   ) رثا نتـشادرب  یفن و  يانعمهب  هک )  ) تمرح بوجو و  زا  کیره  مدـع  تلاـصا  ءارجا  هب  ندرک  لاکـشا  و 
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انب هکلب  دشابن ، یلمع  یلیصفت  ملع  و  یلامجا ) ملع   ) تفلاخم مزلتسم  ءارجا ) نیا   ) هک یتروص  رد  تسین  هتـسیاش  تسا  ود  نآ  زا  کیره 
درادن لکـشم  دشاب ) مه  یلمع  یلامجا  ملع  تفلاخم   ) مزلتـسم رگا  تشذـگ  یلامجا  ملع  رابتعا  عورف  رد  باتک  لّوا  رد  هک  یلوق  نآ  رب 

(. تسا رثا  دقاف  مدعلاک و  یلامجا  ملع  دناهتفگ  یخرب  هک  ارچ  )

ثحب زا  مود  هلحرم 

اب ( ؟ هن ای  دوشیم  يراج  ةءاربلا  ۀـلاصا  ایآ ) هک   ) تهج نیا  زا  تسا  یعقاو  مکح  رد  نیروذـحملا ) نیب  نارود  ینعی :  ) اـجنیا رد  اـم  نخس 
(. تمرح ای  تسا و  بوجو  ای  هک  مینادیم  الامجا  ینعی : تسا . فیلکت  سنج  هب  ام  یلامجا  ملع  هکنیا 

هلئسم نیا  رد  هفلتخم  هوجو  لاوقا و 

: لثم تمرح ) بوجو و  لامتحا  زا  کیره  هب  تبسن  تئارب  لصا  ءارجا  و   ) هّیرهاظ هحابا  هب  مکح  - 1
. هّیمیرحت تاهبش  هیبوجو و  تاهبش 

هب فّقوت  تشگزاـب  و  تسا ) هلئـسم  ندرک  ضرف  مکح  ـالب  و   ) یعقاو هن  يرهاـظ و  هن  يزیچ  هب  ندرکن  مکح  ياـنعمهب  تسا  فـقوت  - 2
هب هجیتن : رد   ) درادـن دوجو  كرت  لعف و  رد  یجرح  لـقع  مکح  هب  سپ  لاـمتحا ، ود  زا  کـیره  ندوب ) مکح  ـالب   ) رد تسا  عراـش  ءاـقلا 

. دیآ مزال  حّجرم  الب  حیجرت  مینک ) یشارتمکح  فرط  کی  يارب  رگا   ) هنرگو شکرت ،) مه  تسا ، زیاج  شلعف  مه  ندوب  مکح  الب  رطاخ 
. هنیعب ای ال  هنیعب و  تسا  تمرح  ای  بوجو و  فرط  ود  زا  یکی  هب  ذخا  بوجو  - 3

288 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسا یلصا  هچ  هیلمع  لوصا  زا  لصا  نیمود  * 
: هک تسا  رییختلا  ۀلاصا 

. تسا لقتسم  لقع  نآ  هب  مکاح  ینعی  تسا ، ضحم  یلقع  لصا  کی  - 1
تسا نیروذحملا  نیب  نارود  نآ ، يارجم  - 2

؟ لمع كرد  ای  تسا  لمع  ود  رد  نیروذحملا  نیب  نارود  * 
ملع نکل  مارح ، رمخ  برـش  ای  تسا و  بجاو  هعمج  زامن  ای  مالـسا  رد  هکنیا  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  ـالثم  تسا ، لـمع  ود  رد  یهاـگ  - 1

؟ رمخ برش  تمرح  ای  تسا و  هعمج  بوجو  ایآ  تسا ؟ مادک  یعرش  مکح  هک  میرادن  یلیصفت 
؟ مدع لصا  ءارجا  ای  طایتحا و  نایرج  ياج  یلامجا  ملع  دوجو  هب  هّجوتاب  يدراوم  نینچ  رد  * 

مه یلامجا  ملع  تسا و  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  هیلمع  تفلاخم  مزلتـسم  تمرح  لامتحا  بوجو و  لامتحا  هیحان  رد  مدع  لصا  ءارجا  نوچ 
و مییامن . كرت  ار  رمخ  برـش  دیاب  مه  مینک ، نایتا  ار  هعمج  زامن  دیاب  مه  ینعی : تسا . طایتحا  نایرج  ياج  دنکیم ، ّرجنم  ام  رد  ار  عقاو 

. دوشیم نیروذحملا  نیب  رما  نارود  هب  ریبعت  هابتشا  نیا  زا  هک  تسا  لمع  کی  رد  مارح  اب  بجاو  هابتشا  یهاگ 
؟ تسا قوف  دروم  ود  زا  کی  مادک  اجنیا  رد  ام  ثحب  دروم  * 

یّلـصم رب  مالـس  باوج  ایآ  هک  دـینک  کش  امـش  هکنیا  لثم  تسا . لمع  کی  رد  مارح  اـب  بجاو  هابتـشا  هک  اـجنآ  ینعی  تسا  ریخا  دروم 
. مارح ای  تسا  بجاو  یفاک  تیم  نفد  ایآ  و  مارح ؟ ای  تسا  بجاو 

؟ تسیچ نیروذحملا  نیب  نارود  زا  روظنم  * 
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تراـبع هب  دـیآیم . شیپ  نیـضیقن  عاـمتجا  هک  ارچ  دـنک  تیاـعر  ار  تمرح  بوجو و  فرط  ود  ره  هک  دـناوتیمن  فـلکم  هک  تسا  نیا 
. هّیعطق تفلاخم  هن  تاروسیم و  فرط  ود  ره  اب  هیعطق  تقفاوم  هن  رگید :

؟ تسیچ یفّلکم  نینچ  فیلکت  سپ  * 
: هک تسا  نیا 

. دوشیم لصاح  هیلامتحا  تقفاوم  هدرک و  تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  هک  دهدیم  ماجنا  ار  دحاو  لمع  ای  - 1
. دوشیم لصاح  هیلامتحا  تقفاوم  هدرک و  تقفاوم  تمرح  لامتحا  اب  هک  دنکیم  كرت  ار  دحاو  لمع  ای  و  - 2

. دیهد ناشن  صتخم  تراچ  کی  رد  يروآدای  تهج  ار  کش  فلتخم  روص  * 
طوبرم ات  طایتحا و 12  هب  طوبرم  ات  باحصتسا و 12  هب  طوبرم  ات  روص 24  نیا  هعومجم  زا  تسا . تروص  یلک 48  روطهب  کش  روص  - 

. تسا رییخت  تئارب و  لصا  ود  هب 
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؟ دناهدش حرطم  ینیوانع  هچ  تحت  ریخا  روص  * 
: بلطم هس  ناونع  تحت 

لـصا يارجم  هک  تشذـگ  تئارب  ثحب  رد  نآ  نایب  دوب و  هلئـسم  راهچ  ياراد  هک  تسا  هیبوجو  ههبـش  فیلکت و  رد  کش  لّوا : بلطم  - 
. تسا تئارب 

. تفرگ رارق  ثحب  دروم  الصفم  هک  تسا  ةءاربلا  ۀلاصا  يارجم  هلئسم و  راهچ  ياراد  هک  هیبوجو  ههبش  فیلکت و  رد  کش  مود : بلطم  - 
دریگیم و رارق  ثحب  دروـم  اـجنیا  رد  هک  تسا  نیروذـحملا  نـیب  نارود  و  نآ ) سنج  هـن  و   ) فـیلکت عوـن )  ) رد کـش  مّوـس : بـلطم  - 

. تسا رییختلا  ۀلاصا  يارجم 
؟ تسا هلئسم  دنچ  ياراد  ریخا  بلطم  * 

: تسا هلئسم  راهچ  ياراد 
. ّصن نادقف  تهجب  نیروذحملا  نیب  نارود 
. ّصن لامجا  تهجب  نیروذحملا  نیب  نارود 

. نیّصن ضراعت  تهجب  نیروذحملا  نیب  نارود 
. هیعوضوم ههبش  تهجب  نیروذحملا  نیب  نارود 

؟ تسیچ موس  بلطم  هعبرا  لئاسم  زا  هلئسم  نیلوا  * 
تسا تمرح  بوجو و  ینعی : نیروذحملا  نیب  نارود 

؟ تسیچ ههبش  نیا  اشنم  * 
. ّصن نادقف 

؟ درادن دوجو  یّصن  الصا  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ّصن  نادقف  زا  دارم  ایآ  * 
. مینادیمن تسا  تمرح  ای  بوجو و  زا  کیمادک  مکح  نیا  یلو  دراد  لیلد  تمرح  ای  بوجو و  زا  یکی  هک  مینادیم  الامجا  هکلب  ریخ ،

. میرادن ود  نآ  زا  یکی  نییعت  رب  لیلد  رگید : ترابع  هب 
: دناهدومرف رگید  فصن  تسا و  بجاو  تبیغ  رصع  رد  هعمج  زامن  دناهدومرف  تما  ءاملع  فصن  لثملایف :

. تسا مارح 
؟ تسیچ نیلوقلا )...  یلع  ۀّمألا  تفلتخا  اذا  امک   ) زا دارم  روبزم  تامّدقم  هب  هّجوت  اب  * 
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: هک تسا  نیا 
. تسین مکح  زا  یلاخ  ياهثداح  هعقاو و  چیه  هک  مینادیم  هرتاوتم  تایاور  بسحرب  یفرط  زا  - 1
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. دناقفتم درادن  دوجو  تمرح  ای  بوجو  زا  ریغ  هعقاو  نیا  رد  یثلاث  مکح  هکنیا  رب  تما  هورگ  ود  ره  رگید  فرط  زا  و  - 2

: درادن دوجو  ود  نیا  زا  یکی  نییعت  رب  یلیلد  چیه  نکل  مارح ، ای  تسا  بجاو  ای  هعمج  هک  ود  نیا  زا  یکی  هب  دوشیم  رصحنم  رما  سپ :
: لثملایف ای  و 

نیب نارود  لـبق  لاـثم  نوـچمه  ینعی  تسا . مارح  دـناهتفگ  رگید  فـصن  تسا و  بجاو  رفاـک  تـّیم  نـفد  دـناهتفگ : تـما  ءاـملع  فـصن 
. تسا نیروذحملا 

؟ درک دیاب  هچ  يدراوم  نینچ  رد  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
هب عجار  تمرح  بوجو و  نایم  رما  نارود  رد  دوجوم  ثحاـبم  دـییامرفب  عازن  لـحم  ندـش  نشور  تهج  روبزم  لاؤس  هب  خـساپ  زا  لـبق  * 

؟ تسیچ
. تسا هدش  حرطم  اجنیا  تبسانم  هب  هک  تسا  تمرح  بوجو و  زا  کیره  مدع  باحصتسا  هب  عجار  ثحب  کی  - 1

؟ تساهنآ زا  کیمادک  يارجم  هیف  نحن  ام  دید  دیاب  هک  تسا  رگید  هثالث  لوصا  هب  عجار  ثحب  کی  و  - 2
؟ تسیچ ۀمرحلا )...  بوجولا و  نم  ّلک  مدع  ۀلاصا  ءارجا  یف  لاکشالا  یغبنی  و ال   ) رد بلطم  لصاح  * 

. تسا لاکشا  الب  تمرح  بوجو و  زا  کیره  هصتخم  راثآ  هب  تبسن  مدع  باحصتسا  هک : تسا  نیا 
. یهدب هقدص  ناموت  نآ 100  هنارکش  هب  يداد  ماجنا  ار  یبجاو  ینامز  رگا  هک  ياهدرک  رذن  امش  لثملایف :

امـش تسا و  بجاو  هعمج  زامن  ایآ  هک  ینک  کش  يدرک  نفد  ار  رفاـک  ّتیم  اـی  يدـناوخ و  ار  هعمج  زاـمن  هکنیا  زا  سپ  يدـمآ و  لاـح 
؟ هن ای  دشاب  بجاو  امش  رب  رذن  هب  ءافو  قّدصت و  ات  ياهداد  ماجنا  ار  یبجاو 

. تسین بجاو  نم  رب  قّدصت  سپ  هک  يریگب  هجیتن  ار و  بوجو  مدع  ینک  باحصتسا  یناوتیم  اجنیا  رد 
. یهدب هقدص  ناموت  مارح 200  كرت  نیا  هنارکش  هب  يدومن  كرت  ار  یمارح  هاگره  هک  ياهدرک  رذن  لثملایف : ای  و 

رب قّدصت  هدرک و  یمارح  كرت  وت  ات  تسا  مارح  نتت  برـش  ایآ  هک  ینک  کش  يدرک  كرت  ار  نتت  برـش  هکنیا  زا  سپ  دـمآ و  لصاح 
؟ تسین مارح  هن  هکنیا  ای  دشاب و  بجاو  وت 

. تدوخ رب  ار  قّدصت  بوجو  مدع  يریگیم  هجیتن  ار و  تمرح  مدع  ینکیم  باحصتسا  اجنیا  رد 
؟ تسیچ صوصخلاب ) امهنم  دحاو  ّلکب  ۀقلعتملا  راثآلا  یفن  ینعمب   ) زا دارم  سپ  * 

هکرتشم راثآ  رد  هن  دوشیم و  ءارجا  تمرح  بوجو و  زا  کیره  هّصتخم  راثآ  رد  اهنت  تشذـگ  هکناـنچ  مدـع  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 
. دوشیم راب  عماج  ردق  یّلک و  رب  هک 
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زامن هکنیا  زا  سپ  يدمآ و  لاح  یهدـب  هقدـص  ناموت  يدـش 500  یمازلا  فیلکت  کی  بکترم  رگا  هک  يروخیم  مسق  امـش  لـثملایف :
مدع ینک  باحـصتسا  یناوتیمن  اجنیا  رد  ینکیم  هچ  هن ؟ ای  تسا  یمازلا  فیلکت  کی  هعمج  زامن  ایآ  هک  ینک  کش  يدناوخ  ار  هعمج 

؟ ارچ ار . تدوخ  رب  قّدصت  بوجو  مدع  يریگب  هجیتن  ار و  هعمج  تمرح  مدع  ای  بوجو و 
امـش رب  قدـصت  سپ  ياهدـش ، یمازلا  فیلکت  بکترم  امـش  دـشاب ، هک  ود  نیا  زا  کیره  مارح و  ای  تسا  بجاو  ای  عقاولا  یف  هعمج  اریز 

. تسا بجاو 
؟ تسیچ رخآ ) یلا  یلیصفت ...  ملع  ۀفلاخم  مزلی  مل  اذا   ) زا دارم  سپ  * 
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: هک تسا  نیا 
. دوشن یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  مزلتسم  هک  تسا  لوبق  لباق  ینامز  ات  هّصتخم ، راثآ  هب  تبسن  مدع  باحصتسا  يارجا  - 1

ار یبجاو  هچنانچ  یهدب و  هقدص  ناموت  رازه  ود  ناتدوخ  هیبنت  تهج  هب  يدـش  یمارح  بکترم  هچنانچ  هک  ياهدرک  رذـن  امـش  لثملایف :
. یهدب هقدص  ناموت  رازه  تسیب  نآ  هنارکش  ناونعب  يداد  ماجنا 

مدـع لصا  یئوگب ، یناوتیمن  رگید  يدرک  نفد  ار  يرفاک  ّتیم  ای  يداد و  ار  هدننکمالـس  مالـس  خـساپ  یّلـصم  ناونعهب  امـش  رگا  لاـح 
رازه تسیب  سپ  تسا  تمرح  مدـع  لـصا  ییوگب  یناوتیمن  زین  تسین و  بجاو  نم  رب  ناـموت  رازههد  نداد  سپ  تسا  مالـس  در  بوجو 

؟ ارچ تسین  بجاو  نم  رب  ناموت 
لصا رگید  یلامجا  ملع  دوجو  اب  اذل  تسا . هدش  جراخ  امش  کلم  زا  ناموت  رازه  تسیب  ای  هد و  زا  یکی  هک  يراد  یلامجا  ملع  امش  اریز 

. دوشیمن يراج  مدع ،
ملع اب  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  مزلتـسم  هک  دوشیم  يراج  تمرح  ای  بوجو  هّصتخم  راـثآ  هب  تبـسن  یناـمز  اـت  مدـع  باحـصتسا  زین  و  - 2

. دوشن یلامجا  ملع  زا  هدش  لصاح  یلیصفت 
دـیهدب و ار  رادـقم  ود  ره  هدـش ، جراخ  امـش  کلم  زا  ناـموت  رازه  تسیب  اـی  هد  هک  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  رگا  ـالاب  لاـثم  رد  لـثملایف :

. تسا مارح  ترشابم  تبارق و  نیا  هکنیا  زجب  تشاد  دیهاوخ  یلیصفت  ملع  دینک ، ترشابم  وا  اب  دیرخب و  ياهیراج 
. دوشیمن يراج  اجنیا  رد  سپ  دوشیم . هدسفم  نیا  هب  ّرجنم  تمرح  بوجو و  مدع  لصا  ءارجا  ینعی :

؟ تسیچ رخآ ) یلا  ةءاربلا ...  ۀلاصا  نایرج  ثیح  نم  ۀعقاولا  مکح  یف  انه  مالکلا  اّمنا   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هک تسا  نیا 

لاوقا هلئـسم  نیا  رد  هک  هن ؟ ای  دوشیم  يراج  نآ  رد  ةءاربلا  ۀـلاصا  ایآ  هکنیا  تمرح و  بوجو و  نایم  نارود  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  نخس 
. دراد دوجو  یفلتخم 
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؟ هن ای  دوشیم  يراج  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  طایتحا  لصا  ایآ  هک  دییامرفب  روبزم  لاوقا  یسررب  زا  لبق  * 

. ریخ مّلسم  ردق 
؟ لیلد هچ  هب  ارچ و  * 

تقفاوم هک  تسا  ییاـج  رد  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  ثحب  ضرف  هکنآ  لاـح  روص و  ماـمت  اـب  هیعطق  تقفاوم  ینعی  طاـیتحا  هکنوـچ 
رگا هدومن و  تفلاـخم  تمرح  لاـمتحا  اـب  نکل  هدرک  تقفاوم  بوجو  لاـمتحا  اـب  دـهد  ماـجنا  رگا  فّلکم ، هک  اریز  تسین  نکمم  هیعطق 

. هدومن تفلاخم  بوجو  لامتحا  اب  نکل  هدرک  تقفاوم  تمرح  لامتحا  اب  دنک  كرت 
. تسین طایتحا  ياج  اجنیا  زا  و  دشابیم ، یلامتحا  تفلاخم  تقفاوم و  امئاد  هجیتن : رد 

؟ درک دیاب  هچ  نیروذحملا  نیب  نارود  باب  رد  سپ  * 
هتفرگ رارق  یسررب  دروم  يرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  هک  تسا  حرطم  ماقم  نیا  رد  لوق  جنپ 
؟ تسیچ بوجولا ) ریغ  میرحتلا و  لمتحی  ام  ریظن  ارهاظ ، ۀحابالاب  مکحلا   ) زا دارم  * 

هحاـبا هب  مکح  هدرک و  يراـج  تئارب  لـصا  تمرح  بوجو و  لاـمتحا  زا  کـیره  هب  تبـسن  دراوم  هنوـگنیا  رد  یتعاـمج  هک : تسا  نیا 
: هک انعم  نیا  هب  دناهدومن  هیرهاظ 

يراج بوجو  زا  تئارب  لصا  هجیتن  رد  هن ؟ ای  تسا  بجاو  ایآ  هک  مینکیم  کش  اذل  میرادن  نییعت  رب  لیلد  بوجو  لامتحا  بناج  رد  - 1
. مینکیم
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لـصا هجیتن  رد  هن ؟ ای  تسا  مارح  ایآ  هک  مینکیم  کـش  اذـل  میرادـن  تمرح  نییعت  رب  یلیلد  مه  تمرح  لاـمتحا  بناـج  رد  اذـکه  و  - 2
. مینکیم هّیرهاظ  هحابا  هب  مکح  هدرک و  يراج  تئارب 

؟ تسیچ اعقاو ) ارهاظ و ال  ءیشب ال  مکحلا  مدع  ینعمب  فّقّوتلا  و   ) زا دارم  * 
هن بوجو و  هب  هن  دنهدیم و  هحابا  هب  اوتف  هن  هک  انعم  نیا  هب  دـناهدش . فقوت  هب  لئاق  اوتف  رظن  زا  هیف  نحن  ام  رد  زین  یتعامج  هک  تسا  نیا 

. یعقاو هن  يرهاظ و  مکح  قبطرب  هن  تمرح و  هب 
ار فرط  کی  ّدـبال  ّالا و  المع  هدوب و  تعـسو  رد  لمع  ماقم  رد  هاـگنآ  دـننکیم  ضرف  مکح  نودـب  ار  هعقاو  هدرکن و  مکح  اـساسا  هکلب 

. تسا لاکشا  دقاف  دشاب  هک  فرط  ره  دهدیم و  ماجنا 
. دزاسیم تمرح  لامتحا  اب  دنک  شکرت  رگا  دزاسیم و  بوجو  لامتحا  اب  دهد  ماجنا  رگا  ینعی :

؟ تسیچ هنیعب )...  امهدحاب  ذخالا  بوجو   ) زا دارم  * 
: هک تسا  نیا 

وه نّیعملا و  امهدـحاب  مازتلالا  انیلع  بجی  ینعی : دـنک  ذـخا  ار  تمرح  بناج  انّیعم  دـیاب  فّلکم  دراوم  هنوگنیا  رد  دـنیوگیم  یتعاـمج 
. بوجولا ۀمرحلا ال  لامتحا 
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؟ تسیچ قوف  لاؤس  نتم  نایاپ  رد  هنیعب ) وا ال   ) زا دارم  سپ  * 

هب ذـخا  ام  هفیظو  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  هک : اـنعم  نیا  هب  دـناهداد  يرارمتـسا  رییخت  هب  اوتف  یتعاـمج  هیف ، نحن  اـم  رد  هک : تسا  نیا 
. نییعتلا یلع  تسا ال  تمرح  بوجو  زا  یکی 

فّلکم دراد و  ياهناگادج  مکح  عیاقو ، زا  ياهعقاو  ره  ینعی : تسا . يرارمتـسا  مه  رییخت  نیا  متـسه و  ّریخم  امهدـحا  باختنا  رد  ینعی :
نایتا ار  لمع  دوش و  مزتلم  ار  بوجو  لامتحا  ای  دـنک و  كرت  ار  لمع  دـنک و  ذـخا  ار  تمرح  بناج  هک  تسا  ّریخم  اهنآ  زا  مادـکره  رد 

. دیامن
: هک انعم  نیا  هب  دناهداد  ییادتبا  رییخت  هب  اوتف  یتعامج  و  - 2

رییخت یهتنم  تسا ، ام  اب  رایتخا  نآ  نییعت  رد  دـشاب  فرط  مادـک  یلو  مینک  ذـخا  فرط  کـی  هب  دـیاب  نیروذـحملا  نیب  نارود  هلئـسم  رد 
. تسا ییادتبا 

نکل كرتلا ، لعفلا و  نیب  تسا  ّریخم  فّلکم  دـش  قّقحم  جراخ  رد  يرفاـک  ّتیم  لـثملایف  داد و  خر  ياهعقاو  نینچ  هک  راـب  نیلوا  ینعی :
. مییامن ذخا  نآ  هب  هدش و  مزتلم  فرط  نامه  هب  زین  هیتآ  ثداوح  عیاقو و  رد  دیاب  میدومن  ذخا  ار  فرط  کی  هثداح  نیا  رد  یتقو 

: رگید ترابع  هب 
. دشاب تمرح  هشیمه  يارب  هدیزگرب  ار  تمرح  هچنانچ  بوجو و  هدرک  رایتخا  ار  بوجو  رگا 

؟ یلّصوت ای  تسا  يدبعت  تمرح  بوجو و  نایم  تسا  رئاد  شرما  هک  یلمع  دییامرفب  ۀمّدقم  * 
: تسین جراخ  لاح  راهچ  زا 

. تسا يدبعت  مه  زاب  تسا  مارح  رگا  تسا و  يدبعت  تسا  بجاو  عقاولا  یف  رگا  هک  انعم  نیدب  دنشاب ، يدبعت  امهالک  ای  - 1
هچنانچ تسا و  يدـبعت  دـشاب ، بجاو  عقاو  رد  الثم  رگا  ینعی  تسا ، یلـصوت  يرگید  يدـبعت و  نّیعم  روطب  لاـمتحا  ود  زا  یکی  اـی  و  - 2

. تسین تبرق  دصق  هب  جاتحم  شکرت  هک  تسا  یلّصوت  دشاب  مارح 
تـسا یلـصوت  کیمادک  يدـبعت و  انیعم  کیمادـک  هکنیا  نکل  تسا ، یلـصوت  يرگید  يدـّبعت و  نییعتلا  یلع  ود ال  نآ  زا  یکی  ای  و  - 3

. تسین صّخشم 
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كرت دشاب . مارح  هچنانچ  تسا و  بجاو  تبرق  دصق  نودب  لمعلا  تاذ  دشاب  بجاو  عقاو  رد  رگا  ینعی  دنتـسه  یلّـصوت  امهالک  ای  و  - 4
. درادن تبرق  دصق  هب  زاین  لمعلا 
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: نتم

دصق یلإ  نیجاتحم  نییدّبعت  اناک  ول  ذإ  ۀقفاوملا ، دّرجمب  طقسی  ثیحب  اّیلصوت  میرحتلا  بوجولا و  نم  ّلک  ناک  ول  ام  هوجولا  هذه  ّلحم  و 
ۀّیعطق ۀـفلاخم  ّهنأل  ۀـحابإلا ، یلإ  عوجرلا  امهحرط و  زاوج  مدـع  یف  لاکـشإ  نکی  مل  کلذـک ، نّیعملا  امهدـحأ  ناک  وأ  فیلکتلا  لاـثتما 

. ۀیلمع
: مهلوق لثم  ۀّیرهاظلا ، ۀحابإلا  ّۀلدأ  مومعل  ارهاظ ، ۀحابإلاب  مالکلا  ّلحم  یف  لاقی  دقف  ناک : فیک  و 

دق ۀـمرحلا  بوجولا و  نم  اّلک  ّنإـف  [، 135 «] مهنع عوضوم  وهف  داـبعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  اـم  : » مهلوـق و  [، 134 «] لالح کل  ءیـش  ّلک  »
ۀیاور یلع  رمأ » وأ  یهن  هـیف  دری  یّتـح  قـلطم  ءیـش  ّلـک  : » مالّـسلا هـیلع  هلوـق  یّتـح  هـّتلدأ ، نـم  کـلذ  ریغ  و  هـملع ، داـبعلا  نـع  بـجح 

. یهن رمأ و ال  دری  مل  ّهنأ  انه  قدصیف  الیصفت ، ملعی  ثیحب  امهدحأ  دورو  رهاظلا  ذإ  [، 136] خیشلا
باقعلا حبقل  القع  ۀّمات  ۀّلع  بوجولا  لصأب  لهجلا  ّنإف  كرتلا ، لعفلا و  نم  ّلک  یلع  ةذـخاؤملا  حـبقب  لقعلا  مکح  یلإ  افاضم  هّلک ، اذـه 

. ۀمرحلا لصأب  لهجلا  اذک  و  هیف ، ۀمرحلا  لامتحا  ءافتنال  ۀّیلخدم  ریغ  نم  كرتلا  یلع 
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: همجرت

هلئسم رد  عازن  لحم  نایب 

رفاکلا نفد  لثم   ) دـشاب یلّـصوت  تمرح  لامتحا  بوجو و  لامتحا  زا  کـیره  هک  تسا  ییاـجنآ  لاوقا  هوجو و  نیا  زا ) کـیره   ) ّلـحم و 
(. تسا یلّصوت  دشاب  هک  مادکره  مارح ، وا  بجاو 

تمرح زاب  دوشن  نفد  دـشاب و  مارح  وا  نفد  رگا  سکعلاب  و   ) دوشیم طقاس  بجاو  فیلکت ) رفاک ، نفد  و   ) تقفاوم دّرجم  هب  هک  يروطهب 
(. دوشیم طقاس 

رد دشاب ، تین  هب  دنمزاین  يدـبعت و  نیعم  روطب  ود ، نآ  زا  یکی  ای  دـنافیلکت و  لاثتما  دـصق  هب  دـنمزاین  دنـشاب ، يدـبعت  ود  ره  رگا  اریز 
( تسانعمیب تروص  نیا  رد  مود  لّوا و  لوق  ینعی   ) درادـن دوجو  یلاکـشا  هحاـبا  هب  عوجر  و  مّود ) لّوا و  لوق   ) ود نیا  حرط  زاوج  مدـع 

. تسا هّیلمع  تفلاخم  نیلوقلا ) دحا  ندرکن  ذخا   ) اریز

نیروذحملا نیب  نارود  رد  هّیرهاظ  هحابا  رد  هیلقع  هّیعرش و  هّلدا 

هراشا

-1 لثم : هیرهاظ ، هلدا  لومـش  مومع و  لیلد  هب  دـناهدش ، هیرهاظ  هحاـبا  هب  لـئاق  نیروذـحملا ) نیب  نارود  ینعی   ) مـالک ّلـحم  رد  یهاـگ 
زا شملع  تمرح  بوجو و  زا  کیره  اریز  مهنع . عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  مهلوق : و  - 2 لالح . کل  ءیش  ّلک  مهلوق :
ّلک دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  موصعم  نخـس  نیا  یتح  هّیرهاظ  هحابا  هلدا  ریاس  لیلد ) هب  و   ) تسا هدش  بوجحم  روتـسم و  ادخ  ناگدنب 

زا یکی  دورو  ثیدح )  ) رهاظ هک  ارچ  انییعت ) یهن  دری  ای  انییعت  رما  دری  ینعی : یهن  وا  رما  دری  نوچ   ) یسوط خیش  تیاور  رب  انب  قلطم  ءیش 
. دوش هتسناد  الیضفت  تمرح ) ای  بوجو و  زا  یکی   ) هک يوحن  هب  تسا  ود  نیا 

اجنیا رد  نآرب  هیعرـش  هلدا  تلالد  هیرهاظ و  هحابا  اذـل  و   ) یهن هن  و  انییعت )  ) هدـش دراو  يرما  هن  هک  دـنکیم  قدـص  هیف  نحن  اـم  رد  سپ :
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(. تسا تباث 
رب باقع  حبق  يارب  تسا  هّمات  ّتلع  القع  بوجو  لصا  هب  لهج  هک  اریز  كرت ، لعف و  زا  کیره  هب  هذـخاؤم  حـبق  هب  لقع  مکح  رب  هوالع 
هک لالهلا  ۀـیؤر  دـنع  ءاعد  لثم : تسا  كوکـشم  بوجو  لصا  هکلب  میرادـن  بوجو  لصا  هب  یلاـمجا  ملع  هیف  نحن  اـم  رد  ینعی :  ) كرت
ود نیا  زا  کیمادـک  هک  میراد  کـش  هکلب  میرادـن  کـش  بوجو  لـصا  رد  اـم  هک  هعمج  رهظ و  فـالخرب  هن  اـی  تسا  بجاو  مینادیمن 

یماگنه هلب  مییوگب : لثملا  یف  هک   ) دشاب هتشاد  ّتیلخدم  نایبالب ) باقع  حبق  ینعی :  ) نآ تمرح  لامتحا  مدع  هکنیا  نودب  تسا ،) بجاو 
حبق نایرج  ياج  هک   ) تمرح لصا  هب  لـهج  مکح )  ) تسا نینچنیا  و  درادـن ) ناـیبالب  باـقع  حـبق  بوجو ، لـصا  رد  میدرک  کـش  هک 

(. تسا نایبالب  باقع 
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: نتم
یف فیلکتلا  ّنإ  لاقی : یّتح  دّدرم ، رمأب  ّقلعتملا  فیلکتلا  عونب  ملعلاک  ۀمرحلا  بوجولا و  یعون  نیب  دّدرملا  فیلکتلا  سنجب  ملعلا  سیل  و 

. الامجإ مولعم  ماقملا 
: اهیفف عرشلل ، دایقنالا  بوجو  لیلد  مومعل  یلاعت ، هّللا  مکحب  مازتلالا  بوجو  يوعد  اّمأ  و 

كرتلا یف  بوجولل و  ۀـقفاوم  لعفلا  یف  ّنإف  هیف ، نحن  اـمیف  لـصاح  وهف  هّللا  مکح  ۀـقفاوم  بوجو  دـیرا  نإ  مازتلـالا : بوجوب  دارملا  ّنأ 
. لاثتمالا دصق  یلع  ماقملا  یف  ۀقفاوملا  فّقوت  مدع  ضورفملا  ذإ  ۀمرحلل ، ۀقفاوم 

الامجإ ملع  نإ  و  کلذـک ، هب  نّیدـتلا  بجو  الیـصفت  ملع  نإف  مکحلاب ، ملعلل  عباـت  وهف  هّللا  مکحب  نّیدـتلا  داـیقنالا و  بوجو  دـیرا  نإ  و 
ۀفلاخملا مولعم  نوکی  نأ  زوجی  يرهاظلا ال  مکحلا  ذإ  ارهاظ ، هتحاـبإب  ذـئنیح  نّیدـتلا  کـلذ  یفاـنی  ـال  و  عقاولا ، یف  هتوبثب  نّیدـتلا  بجو 

. هب نّیدتلا  ثیح  نم  ال  لمعلا ، ثیح  نم  یعقاولا  مکحلل  الیصفت 
و یعقاولا ، هّللا  مکحل  حرط  ۀـحابإلاب  مکحلا  امهحرط و  ّنأ  ّالإ  امهدـحأب ، ابجاو  نکی  مل  نإ  مازتلالا و  ّنأ  نم  لاقی : ام  عافدـنا  رهظی  هنم  و 

. امهدحأ یف  مالّسلا  هیلع  مامإلا  لوخد  ملعی  نیلوق  یلع  ۀّمألا  تفلتخا  اذإ  ثلاثلا  لوقلا  ثادحإ  زاوج  مدع  ینبی  هیلع  و  مّرحم . وه 
یف هیلع  وه  ام  یلع  هّللا  مکحب  مازتلالا  نّیدتلا  ماقم  یف  بجاولا  و  قّقحتم ، ریغ  لمعلا  ماقم  یف  حرطلا  وه  مّرحملا و  ّنأ  عافدـنالا : حیـضوت 
اّمم اذه  و  یعقاولا ، مکحلل  ۀقفاوملا  لمتحی  امب  همازتلا  هنّیدت و  فلکملا و  دـّبعت  بوجو  ّالإ  قبی  ملف  عقاولا ، یف  قّقحتم  اضیأ  وه  و  عقاولا ،

. الصأ هبوجو  یلع  لیلد  ال 
: همجرت

دیدومن عوجر  هحابا  هب  روطچ  یلامجا  ملع  دوجو  اب  هکنیا  هب  خساپ  رد  لّوا  هجو 

( تمرح ای  تسا  بوجو  مکح  هک  منادیمن  الصا  ینعی :  ) تمرح بوجو و  عون  نایم  تسا  دّدرم  هک  فیلکت  سنج  هب  ملع  هک : تسا  نیا 
، تسین منادیمن ) هعمج  ای  تسا و  رهظ  نکل  منادیم  ار  تمرح  ای  بوجو و  ینعی :  ) ددرم رما  هب  تسا  ّقلعتم  هک  فیلکت  عون  هب  ملع  لـثم 

. تسا مولعم  لامجالاب  اجنیا  رد  فیلکت  دوش  هتفگ  هکنیا  ات 
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دوشیم هچ  ادخ  مکح  هب  مازتلا  سپ  هکنیا  هب  خساپ  رد  مّود : هجو 

عرـش ربارب  رد  دایقنا  بوجو  لیلد  ّتیمومع  رطاخب  نآ ) هب  ندـش  مزتلم  و   ) یلاعت يادـخ  مکح  هب  مازتلا  بوجو  ياـعدا  رد  هک : تسا  نیا 
: مازتلا بوجو  زا  دارم  یلامجا .) ملع  تروص  لماش  مه  دوشیم و  یلیصفت  ملع  لماش  مه  هک  َلوُسَّرلا *...  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  لثم : )

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1361 

http://www.ghaemiyeh.com


ّتیم نفد   ) ماجنا لعف و  رد  هک  ارچ  تسا ، لصاح  هیف  نحن  ام  رد  نآ  هک  دشاب ، هدش  هدارا  ادخ  مکح  اب )  ) یلمع تقفاوم  بوجو  رگا  - 1
: هک تسا  نیا  اجنیا  رد  ضرف  هک  ارچ  تمرح ، اب  تقفاوم  وا ) نفد   ) كرت رد  و  دوشیم ) لصاح   ) بوجو اب  تقفاوم  الثم ) رفاک 

. تسین لاثتما  دصق  رب  فّقوتم  ادخ ) مکح  اب   ) تقفاوم
عبات نیروذحملا ) نیب  نارود  ینعی   ) هیف نحن  ام  رد  زین )  ) نآ هک  تسا  هدـش  هدارا  ادـخ  مکح  هب  یبلق )  ) نیدـت دایقنا و  بوجو  رگا  و  - 2

. تسا مکح  هب  ملع 
. ینآ تمرح ) ای  و   ) بوجو هب  نیدتم  مزتلم و  الیصفت  مه ) امش  ، ) مارح ای  تسا  بجاو  لمع  نیا  دوش  هتسناد  الیصفت  رگا  سپ :

ینآ تمرح ) اـی  و   ) بوـجو هب  نیدـتم  مزتـلم و  ـالامجا  مه ) امـش  (، ) مارح اـی  و   ) تسا بجاو  لـمع  نیا  هک  دوـش  هتـسناد  ـالامجا  رگا  و 
(. عقاولایف هیلع  وه  ام  یلع  ینعی :  ) عقاولایف

مکح ندوب  ۀـفلاخملا  مولعم  اریز  هیرهاـظ ) هحاـبا  اـب  مکح   ) نآ اـب  درادـن  یتاـفانم  عقاولایف ) هیلع  وه  اـم  یلع  هللا  مکح  هب   ) نیدـت نیا  و 
هب نیدتم  ارهاظ  هک  درادن  یتافانم  ینعی :  ) نآ هب  نیدـت  تهج  زا  هن  تسین و  زیاج  یعقاو  مکح  اب  لمع  تهج  زا  یلیـصفت  وحن  هب  يرهاظ 

: هکنیا رب  ینبم  دش  هتفگ  هچنآ  خساپ  دوشیم  نشور  بلطم  نیا  زا  و  هیلع ) وه  ام  یلع  هب  اعقاو  میشاب و  هحابا 
هیرهاظ هحابا  هب  مکح  ود و  نیا  نتخادـنا  رود  حرط و  نکل  دوبن و  بجاو  تمرح ) بوجو و   ) ود نیا  زا  یکی  هب  تبـسن  یمازلا  هچرگا  و 

دـندومن و فـالتخا  لوق  ود  رب  تما  هک  یناـمز  رد  موس  لوق  داـجیا  زاوج  مدـع  یلو  تسا  مارح  نیا  تسا و  دـنوادخ  یعقاو  مکح  حرط 
. دیدرگ انب  ساسا  نیمه  رب  تسا  فرط  ود  زا  یکی  رد  ماما  هک  تسا  مولعم 

رد هچنآ )  ) و درادـن . ققحت  هیف ) نحن  ام  رد   ) هک تسا  لمع  ماقم  رد  هللا ) مکح   ) حرط تسا  مارح  هچنآ  هک : تسا  نیا  عاـفد  نآ  حیـضوت 
( یلاکـشا  ) سپ تسا . ققحم  یناملـسم ) ره  لد  و   ) عقاو رد  مهنآ  هک  تسا  هیلع  وه  ام  یلع  ادخ  مکح  هب  مازتلا  تسا  بجاو  نیدت  ماقم 

نیا دشاب و  یعقاو  مکح  اب  قفاوم  دراد  لامتحا  هچنآ  ربارب  رد  دیدش . وا  نیدت  فّلکم و  دّبعت  بوجو  هب ) لئاق  امش  هکنیا   ) زج دنامن  یقاب 
. درادن دوجو  نآ  بوجو  رب  یلیلد  الصا  هک  تسا  يروما  هلمج  زا 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ایلصوت ) ۀمرحلا  بوجولا و  نم  لک  ناک  ول  ام  هوجولا  هذه  ّلحم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  عازن  ّلحم  نایب 

. دشاب یلّصوت  نییعتلا  یلع  ود ال  نآ  زا  یکی  ای  تمرح و  بوجو و  لامتحا  ود  ره  هک  دنرّوصتم  ییاج  رد  روکذم  هوجو  لاوقا و 
رد فـّقوت  هحاـبا و  ینعی : مّود  لّوا و  لوـق  رگید  دـشاب  يدـبعت  نییعتلا  یلع  ود  نآ  زا  یکی  اـی  تمرح  بوـجو و  فرط  ود  ره  رگا  نکل 

. دنراد نایرج  لامتحا  رگید  لاوقا  هچرگا  تشاد  دهاوخن  نایرج  ییاج  نینچ 
؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 

. دراد دوجو  روذحم  فّقوت  هب  لوق  هحابا و  هب  لوق  يارجا  يارب  دشاب  يدّبعت  فرط  ود  ره  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسا هیعطق  هیلمع  تفلاخم  نآ  و 

: اذل دراد ، مزال  تبرق  دصق  دشاب  هک  کیره  مارح ؟ ای  تسا  بجاو  ای  هّیموی  ياهزامن  رد  هللا  مسب  هب  رهج  لثملایف :
؟ ارچ تسا . هیلمع  تفلاخم  امش  ندناوخ  يرهج  نیا  مییوگیم  مناوخب  ارهج  ار  نآ  مراد  تسود  نم  تسا و  بجاو  هللا  مسب  دیتفگ  رگا 

تبرق دصق  نودب  نوچ  دشاب  بجاو  رگا  ياهدش و  مارح  بکترم  امـش  دشاب  مارح  رگا  مارح ، ای  تسا  بجاو  ای  هّللا  مسب  هب  رهج  هک  اریز 
. ياهدرک تفلاخم  مه  زاب  تسا 
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كرت تین  نودـب  ار  مارح  اـی  ياهدرک  كرت  ار  بجاو  اـی  ینعی : تـسا ، هـیلمع  تفلاـخم  مزلتـسم  مّود  لّوا و  لوـق  ناـیرج  اـجنیا  رد  سپ 
هب رـصحنم  نیا  تسا و  یلامتحا  تقفاوم ، تفلاخم و  هکلب  دـشابن  نکمم  هیلمع  تفلاخم  هک  يدروم  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاـح  و  ياهدرک .

. تسا رگید  لاوقا 
؟ تسا هیلمع  تفلاخم  فقوت  هحابا و  هب  لوق  يارجا  مه  زاب  دشاب  يدبعت  نّیعملا  امهدحا  رگا  ایآ  * 

: لثملا یف  هک  ارچ  هلب ،
مارح هچناـنچ  دراد و  مزـال  تبرق  دـصق  دـشاب  بجاو  رگا  هک  منادیم  ار  نیا  نکل  مارح ؟ اـی  تسا  بجاو  هللا  مسب  هب  رهج  مـنادیمن  نـم 

. هن دشاب 
؟ دییوگیم هچ  ار ، فقوت  هب  لوق  ای  دینکیم و  رایتخا  ار  هحابا  هب  لوق  اجنیا  رد  هک  دنسرپب  امش  زا  رگا  لاح 

: مییوگیم وت  هب  مناوخیم ، ارهج  ار  هللا  مسب  هدرک و  رایتخا  ار  لّوا  لوق  دییوگب  رگا 
. ياهدومن نایتا  تبرق  دصق  نودب  ار  بجاو  ای  ياهدش و  بکترم  ار  مارح  ای  هک  ارچ  تسا  هیلمع  تفلاخم  نیا 
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: مییوگیم وت  هب  زاب  ماهدرک  رایتخا  ار  كرت  بناج  ینعی  مود  لوق  دییوگب : رگا  و 

. دراد لابند  هب  ار  هیلامتحا  تفلاخم  اهنت  هکلب  تسین ، هیلمع  تفلاخم  مزلتسم  امش  باختنا  نیا  هلب ،
. ياهتشادن تفلاخم  هب  ملع  نکل  یشاب و  هدرک  كرت  ار  بجاو  دیاش  هک  انعم  نیدب 

؟ تسیچ ۀیرهاّظلا )...  ۀحابالا  ّۀلدا  مومعل   ) زا دارم  * 
عوضوم نیا  تسا و  ملعلا  مدع  هّیعرـش ، تئارب  ّهلدا  عوضوم  هکنیا : رب  ینبم  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  هیرهاظ  هحابا  هب  نیلئاق  لیلد 

. دنوشیم هّیرهاظ  هحابا  هب  مکح  ببس  دنوشیم و  يراج  زین  هیف  نحن  ام  رد  ّهلدا  نیا  سپ  تسا  دوجوم  زین  هیف  نحن  ام  رد 
؟ تسا لیلد  مادک  روبزم  ّهلدا  زا  تارضح  لیلد  نیلوا  * 

: هک تسا  هدمآ  ياهدّدعتم  ثیداحا  رد  هک : تسا  نیا 
ام رد  هک  ارچ  دوشیم  زین  هیف  نحن  ام  لماش  مومع  نیا  رد  روکذم  تیاغ  لاح  هعدـتف ) هنیعب  مارح  ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  کل  ءیـش  ّلک  )

. مینکیم مکح  هحابا  ّتیلح و  هب  رهاظ  رد  اذل  تسا . هبتشم  ام  رب  رما  هکلب  هنیعب ، مارح  لمعلا  اذه  هک  میرادن  ملع  ام  زین  هیف  نحن 
. دش نایب  هک  تسا  نیمه  زین  دنوخآ  موحرم  يأر  هتکن :

؟ تسیچ روبزم  ّهلدا  زا  تارضح  لیلد  نیمود  * 
يراس يراج و  زین  هیف  نحن  ام  رد  مومع  نیا  لاح  مهنع  عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  اـم  دـیامرفیم : هک  تسا  بجح  ثیدـح 

؟ ارچ تسا .
تـسا عوفرم  ام  هدهع  زا  سپ  تسا ، بوجحم  ام  زا  شملع  مه  تمرح  صوصخ  تسا ، بوجحم  ام  زا  شملع  بوجو  صوصخ  هک  اریز 

. تسام بولطم  نامه  نیا  و 
؟ تسیچ روبزم  ّهلدا  زا  تارضح  لیلد  نیموس  * 

: زین هیف  نحن  ام  رد  لاح  یهن  وا  رما  هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیش  ّلک  دیوگیم : رگید  ثیدح  هک  تسا  نیا 
. مینکیم يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  سپ  میرادن  يرما  بوجو ، صوصخ  هب  تبسن  - 1

. تفگ ناوتیم  رگید  ترابع  هب  هیرهاظ  هحابا  هب  مینکیم  مکح  اذل  و  میرادن ، ییهن  مه  تمرح  صوصخ  هب  تبسن  و  - 2
. تسا قالطا  هحابا و  مکح  زین  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  ثیدح  ردص  مکح  هب  - 1
؟ ارچ تسا  هدشن  لصاح  زین  هیف  نحن  ام  رد  دشاب  دری ...  یتح  هک  ثیدح  تیاغ  و  - 2
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الیصفت یهن  هیف  دری  ای  الیصفت  رما  هیف  دری  یّتح  هک : تسا  نیا  ثیدح  رهاظ  اریز 
300 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هیرهاظ هحابا  هب  مینکیم  مکح  سپ : یلیصفت  ملع  هن  امهدحا و  دورو  هب  میراد  یلامجا  ملع  ام  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  و 
؟ تسیچ خلا ) كرتلا ...  لعفلا و  نم  ّلک  یلع  ةذخاؤملا  حبقب  لقعلا  مکح  یلا  افاضم   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  نیروذحملا ) نیب  نارود   ) هیف نحن  ام  رد  یلقع  تئارب  نایرج  رب  تسا  تارضح  لیلد 
. هدیسرن عراش  زا  ینایب  هیف  نحن  ام  رد  بوجو  صوصخ  هب  تبسن  - 

. تسا حیبق  نایبالب  باقع  - 
. تسا دازآ  صخرم و  فلکم  سپ :

و:
. هدیسرن ام  هب  عراش  زا  ینایب  هیف  نحن  ام  رد  مه  تمرح  صوصخ  هب  تبسن 

. تسا حیبق  مه  نایبالب  باقع 
. تسا دازآ  صخرم و  فّلکم  سپ :

: رگید ترابع  هب 
. تسا بوجو  لصا  رد  کش  فیلکت ، رد  کش  ناونعب  ام  کش  یهاگ 

. تسا بوجو  درف  قادصم و  رد  کش  هب ، فّلکم  رد  کش  ناونعب  ام  کش  یهاگ  و 
: نیاربانب تسا . حیبق  نایبالب  باقع  هکنیا : هب  دنکیم  مکح  لقع  تسا ، بوجو  لصا  رد  ام  کش  هک  لّوا  تمسق  رد  لاح 

هک يدراوم  لثم  دشاب  یفتنم  اجنآ  رد  تمرح  لامتحا  هکنیا  زا  معا  كرت ، رب  باقع  حبق  يارب  تسا  همات  ّتلع  بوجو  لصا  هب  امش  لهج 
دوجو یتواـفت  لـقع  مکح  رد  هک  هیف  نحن  اـم  لـثم  دـشاب  مه  تمرح  لاـمتحا  هکلب  دـشابن  یفتنم  هن  هکنیا  اـی  دوب و  هیبوجو  تاهبـش  رد 

. دشابن ای  دشاب  تمرح  لامتحا  هچ  درادن ،
. تشذگ هک  تسا  نیمه  زین  خیش  زا  ادتبا  يأر 

؟ دینک نایب  هیف  نحن  ام  رد  هحابا  هب  لوق  هب  عجار  ار  خیش  بانج  رظن  * 
ار بوجو  هن  ینادیم و  ار  تمرح  هن  هک  ارچ  درادن ، لاکشا  لوق  نیا  دیامرفیم :

. دراد نایرج  وت  دروم  رد  قلطم  ءیش  لک  لثم : تئارب  هلدا  سپ :
. یتسه اهر  صخرم و  يرادن  نآ  هب  رما  هب  ای  یهن و  هب  ملع  انییعت  هک  ینامز  ات  يزیچ  ره  هب  تبسن  امش  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  هحابا  هب  لوق  هب  عجار  نییلوصا  تارضح  رثکا  رظن  * 
لامتحا ود  زا  یکی  دیاب  امتح  هک  دنتسه  دقتعم  دنرادن و  لوبق  هیف  نحن  ام  رد  ار  هحابا  هب  لوق  هک : تسا  نیا 

301 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مکح غارـس  هب  دنک و  حرط  ار  تمرح  لامتحا  مه  بوجو و  لامتحا  مه  هک  درادن  قح  فّلکم  اذل  دـش و  مزلتـسم  نادـب  هدرک و  ذـخا  ار 

. تسا هتخادرپ  ینآ  دقن  لقن و  هب  خیش  هک  دناهدروآ  یلئالد  يأر  نیا  تابثا  رد  و  دورب . هّیرهاظ  هحابا  نوچمه  یمّوس 
؟ تسیچ هحابا  هب  لوق  رب  نییلوصا  تارضح  لاکشا  * 

: یلامجا ملع  دنیوگیم : اذل  و  تسا ، هحابا  هب  لوق  اب  نآ  يراگزاسان  اجنیا و  رد  یلامجا  ملع  دوجو 
هدمآ ام  هدـهعرب  یلوم  بناج  زا  یمازلا  فیلکت  کی  هکنیا  هب  میراد  نیقی  ینعی : تسا . مازلالا ) قلطم  ینعی :  ) فیلکت سنج  هب  یهاگ  - 1

؟) دشاب تمرح  هک   ) تسا كرت  بناج  هب  ای  و  دشاب ) بجاو  هک   ) تسا لعف  بناج  هب  مازلا  نیا  هک  مینادیمن  لیصفت  هب  نکل  تسا و 
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نکل هدـمآ و  اـم  هدـهعرب  یبوجو  تسا و  بوجو  یمازلا  فیلکت  هک  میراد  نیقی  ینعی  تسا ، فیلکت  عوـن  هب  یلاـمجا  ملع  یهاـگ  و  - 2
؟ هعمج ای  تسا و  رهظ  هب ، فّلکم  بجاو و  ایآ  هک  مینادیمن  الیصفت 

: هک تسا  نیا  لاکشا  لاح :
بجاو طاـیتحا  دـشخبیم و  ّتیلعف  فّلکم  هدـهعرب  ار  یعقاو  مکح  تسا و  فیلکت  زّجنم  فـیلکتلا  عوـن  هب  یلاـمجا  ملع  هک  روطناـمه 

. دشابیم مارح  هیعطق  تفلاخم  تسا و 
: هک توافت  نیا  اب  تسا  لیبق  نیمه  زا  زین  تسام  ثحب  دروم  هک  فیلکتلا  سنج  هب  یلامجا  ملع  مه  روطنیمه 

. ار هعمج  مه  دناوخب ، ار  رهظ  مه  دناوتیم  فّلکم  ینعی  تسا ، نکمم  طایتحا  فیلکت  عون  هب  یلامجا  ملع  رد  - 1
اب مه  دـنک و  هیعطق  تقفاوم  بوجو  لاـمتحا  اـب  مه  دـناوتیمن  فـّلکم  ینعی  تسین ، نکمم  طاـیتحا  نیروذـحملا  نیب  رما  نارود  رد  - 2

. هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال  نکل  و  تمرح ، لامتحا 
. دومن هفیظو  ماجنا  نآ  قبط  دش و  مزتلم  نیلامتحالا  دحا  هب  دیاب  امتح  سپ :

رانک ار  فیلکت  فرط  ود  یلامجا  ملع  نتـشاد  اـب  روطچ  مارح ، اـی  تسا  بجاو  اـی  لـمع  نیا  هک  ینادیم  اـجنیا  رد  وت  رگید : تراـبع  هب 
. تسا طلغ  نیا  ینکیم ، هحابا  هب  مکح  تئارب  هلدا  هلیسوب  هتشاذگ و 

: هکنیا بلطم  هصالخ 
مادکچیه رد  تسین  رگا  باب و  ود  ره  رد  تسه  رگا  تسین ، ای  تسا  رثؤم  زّجنم و  یلامجا  ملع  ای 

؟ تسیچ ملعلاک )...  ۀمرحلا  بوجولا و  یعون  نیب  ددرملا  فیلکتلا  سنجب  ملعلا  سیل  و   ) زا دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  نییلوصا  تارضح  هب  تسا  خیش  خساپ 

. تسا قرافلا  عم  یسایق  فیلکتلا  عون  هب  یلامجا  ملع  هب  فیلکت  سنج  هب  یلامجا  ملع  سایق 
302 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا قرافلا  عم  فیلکت  عون  هب  یلامجا  ملع  اب  فیلکت  سنج  هب  یلامجا  ملع  سایق  ارچ  * 
: دراد دوجو  ود  نیا  رد  یساسا  قرف  ود  اریز 

. تسین نکمم  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  تسا و  نکمم  طایتحا  فیلکت  عون  هب  یلامجا  ملع  رد  - 1
. هّیعطق هیلمع  تفلاخم  فرط  ود  ره  رد  تسا و  حجرمالب  حیجرت  فرط  کی  رد  لصا  ءارجا  فیلکت  عون  هب  یلامجا  ملع  رد  - 2

( دشاب هک  فرط  ره   ) هیف نحن  ام  رد  لصا  ءارجا  زا  هکنآ  لاح  دوشیمن و  يراج  دـشاب  هیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  لصا  ءارجا  اجکره  لاح :
اب هک  دـنکیم  كرت  ای  هدرک و  تقفاوم  بوجو  لامتحا  اـب  هک  دـهدیم  ماـجنا  اـی  فّلکم : هک  ارچ  دـیآیمن  شیپ  هّیعطق  هیلمع  تفلاـخم 

. تسین زّجنم  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  سپ  دش ، تقفاوم  تمرح  لامتحا 
. دشاب نینچ  مه  هیف  نحن  ام  رد  هک  تسین  نآرب  لیلد  تسا  رثؤم  فیلکت ) عون  هب   ) باب نآ  رد  یلامجا  ملع  رگا  نیاربانب :

؟ تسیچ لاثم  رکذ  اب  هارمه  رتهداس و  نابز  هب  روکذم  خساپ  يارخا  ترابع  * 
: دیوگیم خیش  هک : تسا  نیا 

عون هب  یلاـمجا  ملع  رگا  فیلکت  سنج  رد  یهاـگ  تسا و  فیلکت  عون  رد  یهاـگ  یلاـمجا  ملع  هک  ارچ  دـینکیم  هابتـشا  نییلوـصا  اـمش 
. میرادن ییاج  نینچ  رد  تئارب  لصا  يارجا  قح  هلب  دشاب  فیلکت 

: لثم
. تسا بجاو  انیعم  ود  نیا  زا  کیمادک  دیراد  کش  هکیلاحرد  هعمج  رهظ و  زا  یکی  بوجو  هب  امش  یلامجا  ملع  - 1

ءانا نیا  هک  دـیراد  کـش  نکل  تسا  رمخ  فرظ  ود  زا  یکی  دـینادیم  ـالامجا  هک  فرظ ، ود  زا  یکی  تمرح  هب  امـش  یلاـمجا  ملع  و  - 2
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. ءانا ار  نآ  ای  تسا  رمخ 
. تسا فیلکت  سنج  هب  هکلب  تسین  فیلکت  عون  هب  یلامجا  ملع  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  و 

. مینادیمن تمرح  ای  تسا و  بجاو  هک  ار  نآ  عون  اّما  تسه  یفیلکت  هک  مینادیم  ام  ینعی :
. دوشیمن هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  مزلتسم  هیضق  فرط  ود  زا  کیره  رد  تئارب  لصا  ءارجا  فیلکت ، سنج  هب  یلامجا  ملع  بوجو  اب  اذل  و 

. تسا لاکشا  الب  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  تئارب  لصا  يارجا  هحابا و  هب  لوق  سپ :
؟ تسیچ ۀیرهاظ  هحابا  هب  لوق  رب  نییلوصا  تارضح  لاکشا  نیمود  * 

. لاثتما مازتلا 2 - - 1 دراد . بلطم  ود  هب  زاین  ادخ  ماکحا  هک : تسا  نیا 
303 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ره تمرح  بوجو و  هیف  نحن  ام  رد  هک  امش  لاح  مینک ، لمع  نآ  هب  جراخ  رد  مه  میشاب و  یهلا  ماکحا  هب  مزتلم  دهعتم و  دیاب  مه  ینعی :
. دیراد نآ  هب  تبسن  یمازتلا  هچ  دیاهتشاذگ  رانک  ار  ود 

دحا هب  دـیاب  سپ : تمرح  بناـج  رد  اـی  تسا و  بوـجو  بناـج  رد  یهلا  یعقاو  مکح  اـی  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  رگید : تراـبع  هـب 
راـتفرگ اـّلا  و  میوش . مزتلم  هیرهاـظ  هحاـبا  ماـن  هب  یثلاـث  مکح  هب  هدرک و  حرط  ار  فرط  ود  ره  هک  میتسین  زاـجم  میـشاب و  مزتـلم  نیفرطلا 
. تسا هدشن  لامجالاب  فیلکت  هب  مزتلم  دوش  هیرهاظ  هحابا  هب  لئاق  هیف  نحن  ام  رد  سکره  هکنیا  هصالخ  میوشیم . هیمازتلا  تفلاخم 

؟ تسا عون  دنچ  رب  مازتلا  دییامرفب  ۀمدقم  * 
: عون ود 

. میراذگ ندرگ  نآ  هب  میشاب و  نیدتم  یهلا  مکح  هب  ابلق  ینعی : یبلق ، مازتلا  - 1
. مینک لمع  نآ  هب  میشاب و  میلست  هّللا  مکح  ربارب  رد  حراوج  ءاضعا و  اب  لمع  ماقم  رد  جراخ و  رد  ینعی  یلمع ، مازتلا  - 2

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  قوف  همدقم  هب  هّجوت  اب  * 
: دییوگیم دینادن  اعون  ار  ادخ  مکح  امش  یتقو  هک : تسا  نیا 

ّتیم نفد  مراد ، لوبق  دشاب  هتـشاد  یمکح  ره  هللا  مسب  هب  رهج  ییوگیم : لثملا  یف  متـسه ، مزتلم  عقاولایف  هیلع  وه  ام  یلع  ار  ادخ  مکح 
. مراد لوبق  دشاب  هتشاد  یمکح  ره  رفاک 

. درک باختنا  ار  نیمکحلا  دحا  دیاب  امتح  دییوگب  امش  هک : تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  و 
. موشیم هحابا  هب  لئاق  مکح ، رظن  زا  نکل  موشیم  مزتلم  ار  عقاولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع  مازتلا  رظن  زا  رگید : ترابع  هب 

: مییوگیم امش  هب  دشاب  یهلا  مکح  اب  هیلمع  تقفاوم  یلمع و  مازتلا  هیف ، نحن  ام  رد  مازتلا  بوجو  زا  امش  دارم  رگا  رگید : ترابع  هب 
. تسین نکمم  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  هیعطق  - 1

. دنتسه یلّصوت  لامتحا  ود  ره  ضرف  بسح  هب  هک  ارچ  تسا  لصاح  دوخيدوخهب  اجنیا  رد  زین  هیلامتحا  تقفاوم  - 2
رگا و  تسا . هدـش  تقفاوم  تمرح  لامتحا  اب  هک  دـنکیم  كرت  ای  هدرک و  تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  هک  دـهدیم  ماجنا  ای  فّلکم : لاح 

: مییوگیم امش  هب  دشاب  یبلق  مازتلا  بوجو  مازتلا ، بوجو  زا  امش  دارم 
تـسا بجاو  یتدـیقع  لئاسم  رد  هکلب  تسین  بجاو  یحراوج  لاـمعا  ماـکحا و  شخب  ینعی : هیعرف  هّیعرـش  ماـکحا  رد  یبلق  مازتلا  ـالّوا :

. یسفن بوجو  مهنآ 
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: مییوگیم امش  هب  دشاب  نید  عورف  رد  یبلق  مازتلا  بوجو  هک  ضرفرب  ایناث :
: اذل لقتسم و  یعرش  مکح  کی  هن  تسا و  مکح  هب  ملع  عبات  مازتلا  بوجو 
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هب ای  ةالص و  بوجو  صوصخ  هب  میوش  دقتعم  ینعی : میشاب ، هتشاد  نآ  هب  مه  یلیصفت  مازتلا  دیاب  میشاب  هتشاد  مکح  هب  یلیصفت  ملع  رگا 
 ... رمخ و برش  تمرح  صوصخ 

. موشیم مزتلم  تسه  هک  هنوگنآ  عقاوهب  دیاب  میشاب  هتشاد  مکح  هب  یلامجا  ملع  رگا  و 
: هیف نحن  ام  رد  لاح 

هتـشاد و لوبق  تسه  هک  هچره  هعقاو  نیا  رد  ار  وت  مکح  ایادـخ  هک  اـنعم  نیدـب  عقاولا ، یف  هیلع  وه  اـم  یلع  تسا  مکح  هب  مزتـلم  فلکم 
. متسه میلست 

هیلع وه  ام  یلع  عقاوهب  مازتلاـب  رهاـظ  رد  هحاـبا  هب  مازتلا  دوشیم و  هحاـبا  هب  مزتلم  رهاـظلا  یلع  تسین  مکح  هب  هاـگآ  الیـصفت  نوچ  نکل 
دوجو تفلاخم  نیا  رب  یلیلد  ماقم  رد  نکل  دـشاب ، فلاخم  لـمع  ماـقم  رد  یعقاو  مکح  اـب  دـیابن  يرهاـظ  مکح  هک  ارچ  درادـن ، یتاـفانم 

. درادن
دشاب مارح  عقاو  رد  ای  دشاب  بجاو  لمع  عقاو  رد  هک  میهدیم  لامتحا  هّیمیرحت  ای  هّیبوجو  تاهبش  فیلکت و  رد  کش  باب  رد  هکنیا  امک 

. میدش مزلتسم  ار  هحابا  رهاظ  رد  یلو 
؟ تسیچ ّالا )...  امهدحاب  ابجاو  نکی  مل  نا  مازتلالا و  ّنا  نم   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  هحابا  هب  لوق  رب  لاکشا  نیرتمهم  نیموس و 
. تسا یعقاو  مکح  هب  یلیصفت  ملع  عبات  یمازتلا  نینچ  بوجو  هک  ارچ  دشابن  مزال  هیف  نحن  ام  رد  نّیعملا  امهدحاب  مازتلا  هک  انمّلس 

؟ ارچ تسین . زیاج  هحابا  هب  مازتلا  تمرح و  بوجو و  ود  ره  حرط  نکل  میرادن  یلیصفت  ملع  نینچ  کی  اجنیا  رد  ام  اّما 
. تسا مارح  زین  عقاو  حرط  تسا و  یعقاو  مکح  حرط  مزلتسم  نوچ 

. میتسه ریخم  مازتلا  باختنا و  رد  میوش و  مزتلم  ار  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  سپ :
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  تارضح  دهاش  * 

: دناهتفگ تارضح  تسین  زیاج  یعقاو  مکح  حرط  هک  ساسا  نیمه  رب  هک  تسا  نیا 
دوجو هب  نیقی  ام  هک  یلاح  رد  رگید  مکاح  هب  لئاق  رگید  یخرب  هدش و  یمکح  هب  لئاق  یخرب  هدرک  فالتخا  يدروم  رد  تما  ءاملع  رگا 

ماما لوق  حرط  مزلتـسم  هک  ارچ  مینک ، موس  موق  ثادحا  هتـشاذگ و  رانک  ار  لوق  ود  ره  هک  میرادـن  قح  میراد ، هورگ  ود  زا  یکی  رد  ماما 
. تسا یعقاو  مکح  ینعی 

. تسین زیاج  موس  لوق  ثادحا  لوق  ود  رب  تما  فالتخا  هلئسم  رد  هک  رایعم  كالم و  نامه  هب  لاح :
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. تسین زیاج  زین  هیرهاظ  هحابا  هب  مازتلا  زین  هیف  نحن  ام  رد  كالم  نامه  هب 
. تسا یعقاو  مکح  حرط  نامه  طانم  هتکن :

؟ تسیچ رتهداس  ناسل  هب  تارضح  لاکشا  يارخا  ةرابع  * 
: هک تسا  نیا 

. دوش هداد  عقاو  اب  ندوب  قفاوم  لامتحا  نآ  رد  هک  دشاب  يروط  دیاب  هکلب  دشاب ، عقاولل  ۀفلاخملا  مولعم  دیابن  يرهاظ  مکح 
. تسین عقاو  اب  قباطم  هک  دینک  هدایپ  يرهاظ  مکح  کی  هیف  نحن  ام  رد  دیهاوخیم  امش  هکنآ  لاح 

عقاو اب  قباطم  هک  دیهدیم  لامتحا  الصا  یتشاذگ  رانک  ار  ود  ره  رگا  مارح ، ای  تسا  بجاو  ای  رفاک  ّتیم  نفد  ینادیم  هک  امش  لثملایف :
؟ هن ای  دشاب 

. تسین راک  رد  ياهحابا  مارح و  ای  تسا  بجاو  ای  هک  يراد  عطق  نوچ  ریخ ، هک  تفگ  دیهاوخ 
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. تسین تسرد  عقاو  اب  تفلاخم  هب  میراد  ملع  هک  اجنیا  رد  هحابا  هب  مکح  سپ :
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

. تسا مارح  یعقاو  مکح  حرط  تسا و  یعقاو  مکح  حرط  مزلتـسم  هحابا  هب  مازتلا  هکنیا  زا  ناـتدارم  دـنکیم  لاؤس  اـهنآ  زا  هک : تسا  نیا 
. مازتلا ماقم  رد  حرط  ای  لمع و  ماقم  رد  حرط  تسا ؟ حرط  مادک 

نیب نارود  رد  اریز  ارچ ؟ تسا . لاکـشاالب  نیا  دوشب ، یعقاو  مکح  فلاخم  امازتلا  يرهاـظ  مکح  تسا و  یمازتلا  حرط  امـش  دارم  رگا  - 1
نفد ای  فّلکم  ناونعب  امـش  هک  ارچ  دیآیمن ، شیپ  هّیعطق  هیلمع  تفلاخم  یلمع و  حرط  هّیرهاظ  هحابا  هب  مکح  رثا  رد  زگره  نیروذـحملا 

دزاسیم و بوجو  لامتحا  اب  يدرک  نفد  رگا  درادـن . دوجو  یمّوس  قش  هکنوچ  یهدیمن ، ماـجنا  هن  هکنیا  اـی  یهدیم و  ماـجنا  ار  رفاـک 
. دزاسیم تمرح  لامتحا  اب  يدرکن  نفد  هچنانچ 

نینچ هدوب و  تسرد  امش  فرح  هلب  دوشب  یعقاو  مکح  فلاخم  المع  يرهاظ  مکح  هک  انعم  نیدب  دشاب  یلمع  حرط  امـش  دارم  رگا  و  - 2
: لثملا یف  تسا  مارح  یحرط 

دوشیم نیا  شاهجیتن  دـینک  هیرهاظ  هحابا  هب  مکح  هعمج و  هن  دـیریذپب و  ار  رهظ  هن  رگا  هعمج ؟ اـی  تسا  بجاو  رهظ  ینادیمن  امـش  - 1
. یناوخیمن زامن  الصا  امش  هک 

. هعمج ای  تسا و  رهظ  ای  هک  تسا  یعقاو  مکح  اب  هیعطق  هّیلمع  تفلاخم  نیا  هلب 
، دیروخب ءانا  ود  ره  زا  هدرک و  يراج  ۀحابالا  ۀلاصا  رگا  لاح  ءانا ؟ نآ  ای  تسا  سجن  ءانا  نیا  هک  ینادیمن  امـش  نیهبتـشم  نیئانا  رد  - 2

. تسامش اب  قح  تسا و  مارح  نیا  ياهدرک و  تفلاخم  المع  رمخلا  بنتجا  دومرف : هک  یعقاو  مکح  اب  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن 
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ام رد  مازتلا  مییوگیم : امـش  هب  تسا  بجاو  مازتلا  ماـقم  رد  تقفاوم  مارح و  یبـلق  مازتـلا  ماـقم  رد  حرط  هک  تسا  نیا  ناـتدارم  رگا  و  - 3
: تسا روصت  لباق  لیذ  تروص  ود  زا  یکی  هب  هیف  نحن 

. میرادن یمازتلا  نینچ  رب  یلیلد  هنوگچیه  هک  انیعم ، نیرمالا  دحا  هب  میوش  مزتلم  هکنیا  - 1
یعقاو هللا  مکح  رکنم  اـم  هک  ارچ  تسا  لـصاح  هیف  نحن  اـم  رد  نیا  هک  هیلع  وـه  اـم  یلع  یعقاو  هللا  مـکح  هـب  میوـش  مزتـلم  هـکنیا  و  - 2

میوشیم و هیرهاظ  هحابا  هب  لئاق  هّیرهاظ  هحابا  تئارب و  تایاور  ساسارب  نکل  میراذـگیم . ناممـشچ  يور  ار  نآ  هکلب  میتسین  دـنوادخ 
. دنرادن یفانت  مازتلا  ود  نیا 

؟ تسیچ خلا ) نیدتلا ...  مازتلالا و  وه  اعرش  بجاولا  ّنا  لصاحلا : و   ) زا دارم  سپ  * 
تاوذ و يور  هیعرش  ماکحا  هّیقب  لثم  هک  تسین  لقتسم  یعرش  مکح  کی  بوجو ، ضرفرب  هّیعقاو  ماکحا  هب  نیدت  مازتلا و  هک : تسا  نیا 

. ریخ دنکب . طایتحا  دیاب  مه  لهجلا  دنع  سپ  دیوگب  یسک  هک  ات  هن ؟ ای  دنادب  هچ  دشاب  بجاو  فّلکم  رب  هتفر  عیابط 
مشاب و هتشاد  مه  یلیصفت  مازتلا  دیاب  مراد  عقاوهب  یلیصفت  ملع  رگا  - 1 ینعی : تسا ، یعقاو  مکح  هب  ملع  عبات  عقاوهب ، مازتلا  بوجو  هکلب 

. تسین راک  رد  یمازتلا  نینچ  ّالا 
. هب مازتلالا  بجی  اذهف  هب / مازتلالا  بجی  بجاو  ّلک  بجاو 2 - اذه  - 1 میوگب : مناوتب  لثملا : یف 

هحاـبا هب  مازتلا  اـب  یتاـفانم  عقاو ، قیدـصت  لوبق و  نیا  موش و  مزتلم  هیلع  وه  اـم  یلع  عقاوهب  دـیاب  زاـب  مراد  عقاوهب  یلاـمجا  ملع  رگا  و  - 2
؟ ارچ درادن . هیرهاظ 

تـسا عـقاو  هچنآ  هک  دراد  ناـکما  مه  هیمیرحت  هیبوـجو و  تاهبـش  رد  هنرگو  دوـشیم  مه  هیف  نحن  اـم  لـماش  تئارب  ّهلدا  تاـمومع  اریز 
. میوشیم هّیرهاظ  هحابا  هب  لئاق  ام  هکیلاحرد  دشاب  بوجو  ای  تمرح و 
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: نتم
ۀمرحلا وأ  هنیعب  بوجولا  صوصخب  مازتلالا  بوجو  و  یعقاولا ، هّللا  مکح  ّهنأ  ملع  امب  نّیدـتلا  مازتلالا و  وه  اعرـش  بجاولا  نأ  لصاحلا : و 

سیل و  هئافتنا ، عم  هدوجو  لقعی  الف  يربکلا ، کلت  یلإ  الیصفت  ۀمولعم  يرغص  ّمض  نم  لصحی  یلیصفتلا  ملعلل  ۀّیلقعلا  مزاوللا  نم  اهنیعب ،
. یلیصفتلا لهجلا  عم  ول  هتاعارم و  بجی  یّتح  عقاولا  یف  اتباث  اّیعرش  امکح 

امک یهنلا ، یلع  رخآلا  رمألا و  یلع  امهدحأ  ۀـّلادلا  ۀـّیجحلا  طئارـشل  نیعماجلا  نیربخلا  ضراعت  ةروصب  هیف  نحن  ام  سایق  لطبی  انه  نم  و 
[. 137] نیربخلا ضراعت  یف  ةدراولا  رابخألا  ضعب  دروم  وه 

ربتعم لیلد  امهنم  دـحاو  ّلک  یلع  نکی  مل  نإ  نیمکحلا و  دـحأب  ذـخألا  بوجو  طانملا - حـیقنتب  هنم - دافتـسملا  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  و ال 
. رخآلا لیلدب  ضراعم 

ضورفملا نیربخلا  نم  ّلکب  ذـخألا  بجوأ  عراـشلا  نأ  وه  امهدـحأب ، ذـخألاب  كاـنه  عراـشلا  مکح  یف  هجولا  ّنإ  لاـقی : نأ  نکمی  ّهنإـف 
ریغ ۀّیلوصالا  ۀلأسملا  یف  یعرش  فیلکت  اذه  و  امهدحأب ، ذخألا  نم  ّدب  الف  اعم  امهب  ذخألا  نکمی  مل  اذإف  ۀّیجحلا ، طئارـشل  امهعامجتـسا 

هب لوقلا  نکمأ  رییختلاب  كانه  مکاحلا  ّصنلا  ول ال  لب و  كرتلا ، لعفلا و  نم  دـحاوب  ۀـّیعرفلا  ۀـلأسملا  یف  الامجإ  هقّلعت  مولعملا  فیلکتلا 
یلإ ۀجاح  ریغ  نم  لصاح  هب  مازتلالا  و  ۀعقاولا ، هذـه  یف  اعقاو  ردـص  امب  ذـخألاب  ّالإ  فیلکت  ذإ ال  هیف ، نحن  ام  فالخب  ۀـهجلا ، هذـه  نم 

. صوصخلاب امهدحأب  ذخألا 
هیلع هلوق  و  [. 138 «] کعسو میلـستلا  باب  نم  تذخأ  امهّیأب  : » رابخألا کلت  ضعب  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  هجولا : نم  انرکذ  ام  یلإ  ریـشی  و 

مهیلع ۀـمئألا  رابخأ  نم  ةربتعملا  قرطلاب  هیلع  دری  ام  عیمجل  میلـستلا  فّلکملا  یلع  بجو  اّمل  ّهنأ  یلإ  ةراـشإ  میلـستلا » باـب  نم  : » مالّـسلا
یف انیلاوم  نم  دحأل  رذع  ال  : » هلوق اهنم  مالّـسلا ، مهیلع  ۀـمئألا  نم  دری  امل  میلـستلا  باب  یف  ةدراولا  رابخألا  نم  کلذ  رهظی  امک  مالّـسلا -

میلـستلا بجو  اعنتمم ، نیـضراعتملا  ةربتعملا  قرطلاب  نیدراولا  نیربخلا  ـالکل  میلـستلا  ناـک  و  [- 139 «] انتاقث اّنع  هیوری  اـم  یف  کیکـشتلا 
. هنییعت یف  اّریخم  امهدحأل 

هیف نحن  ام  مکح  ةدافتـسا  نع  اعنام  نیماقملا  نیب  اقراف  حلـصی  هلامتحا  دّرجم  ّنأ  ّالإ  عنم ، وأ  ۀـشقانم  نع  لخی  مل  نإ  هجولا و  اذـه  ّنإ  ّمث 
. مهفاف ضراعتلا ، ماقم  یف  رییختلاب  عراشلا  مکح  نم 
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: همجرت

نیربخ ضراعت  باب  اب  هیف  نحن  ام  سایق  تحص  مدع 

هراشا

هلئـسم ینعی :  ) نیربخ ضراعت  باب  اب  ّصن ) نادـقف  تهج  هب  نیروذـحملا  نیب  نارود  ینعی :  ) هیف نحن  ام  سایق  تشذـگ ، هک  یبلاطم  زا  و 
(، نآ  ) تمرح رب  يرگید  دراد و  رفاک ) ّتیم  نفد   ) بوجو رب  تلـالد  ود  نآ  زا  یکی  ود  دـناّتیجح  طیارـش  عماـج  ربخ  ود  ره  هک  موس )

. دوشیم لطاب 
: دوش هتفگ  هک  درادـن  ناکما  و  تسا . نیربخ  ضراعت  رد  هدراو  رابخا  یـضعب  هلئـسم  دروم و  یهنی ) رخآلا  رمأی و  امهدـحأ   ) نیا هچناـنچ 

يارب يربـتعم  لـیلد  هچرگا  تسا . مکح  ود  زا  یکی  هب  ذـخا  بوـجو  دوـشیم ، هدافتـسا  نیربـخ  ضراـعت  زا  طاـنم  حـیقنت  يور  زا  هچنآ 
(. دشاب نیّصن  نادقف  ای  نیّصن و  لامجا  هکلب  دشابن ، نیّصن  ضراعت  ول  و  ینعی :  ) دشابن يرگید  اب  ود  نیا  زا  کیره  ندوب  ضراعم 

كاردتسا
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عراـش هک : تسا  نیا  فرط ، ود  زا  یکی  ذـخا  هب  موس ) هلئـسم  ینعی :  ) اـجنآ رد  عراـش  مکح  رد  بلطم  ّرـس  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا 
. تسا هدومرف  بجاو  دناّتیجح  طیارش  ياراد  ود  ره  ضرف  بسح  هب  هک  ار  ربخ  ود  زا  کیره  هب  ذخا 

نذا هدومرف : هکنانچ   ) میتسه ود ) نآ  زا   ) یکی رایتخا  ذـخا و  زا  ریزگان  دـشاب ، هتـشادن  ناـکما  مهاـب  اـهنآ ) ي   ) ود ره  هب  ذـخا  رگا  سپ :
(. ّریختف

زا ریغ  هک  نیربخلا ) ّتیجح  ینعی :  ) تسا هیلوصا  هلأسم  رد  هک ) تسا  ياهبنج  نآ   ) هب طوبرم  هک  تسا  یعرش  یفیلکت  ّریختف ) نذا   ) نیا و 
( وا نفد   ) كرت ای  و  رفاک ) نفد  ینعی   ) لـعف زا  یکی  هب  هّیعرف  هلئـسم  رد  شقلعت  ـالامجا  هک  تسا  تمرح ) اـی  بوجو  ینعی :  ) فیلکت نآ 

ناـکما اـجنیا ) رد   ) تهج نیا  زا  رییخت  هب  لوق  دوـبن ، اـجنیا  رد  ماـما ) ّریختف  نذا  ینعی :  ) رییخت هب  مکاـح  ّصن  نیا  رگا  هکلب  تسا . موـلعم 
هثداـح هعقاو و  نیا  رد  اـعقاو  هچنآ  هب  راـیتخا  ذـخا و  زج  هک  ارچ  مازتلا ، بوجو  هلأـسم  فـالخ  هب  میتـشاد .) مکح  نینچ  دوخ  و   ) تشاد

تشگنا و   ) ذخا هب  زاین  نودب  هک  مه ) یعقاو  هللا  مکح   ) نیا هب  مازتلا  و  یعقاو .) هللا  مکح  نامه  ینعی : . ) درادن دوجو  یفیلکت  هدش  رداص 
. تسا لصاح  ود ) نآ  زا  یکی  صوصخ  يور  نتشاذگ 

صوصن ضراعت  باب  اب  ّصن  نادقف  باب  نایم  توافت  رب  خیش  دهاش 

هراشا

هّیجالع رابخا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  لوق  نیا  دـش :) ریختف  نذا  رودـص  ثعاـب  وت  زجع  هک   ) میتفگ هجو  نیا  رد  اـم  هچنآ  هب  دراد  هراـشا  و 
: دومرف هک  تسا 
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. دهدیم رارق  تعسو  رد  ار  وت  ینک ، ذخا  ۀجحلا  میلست  باب  زا  ار  ربخ  ود  زا  کیره 

زا هدراو  رابخا  مامت  ربارب  رد  میلـست  هک  یماگنه  هب  دراد  هراشا  میلـستلا ؛ باب  نم  دـیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف  زا  زارف  نیا  و 
. تسا بجاو  هربتعم  قرط  زا  همئا ،

هک تسا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  راـبخا  نیا  هلمج  زا  و  ددرگیم ، راکـشآ  زین  میلـست  باـب  رد  هدراو  راـبخا  زا  بلطم  نـیا  هکناـنچ 
. درادن دوجو  دننکیم  تیاور  ام  زا  ام  هقث  دروم  دارفا  هچنآ  رد  کیکشت  رد  ام  ناوریپ  زا  يدحا  يارب  ياهناهب  رذع و  چیه  دیامرفیم :

بجاو و ود  نآ  زا  یکی  ربارب  رد  میلـست  سپ  تسا  نکممریغ  هربتعم  قرط  زا  هدـش  هدراو  ضراعتم  ربخ  ود  ربارب  رد  میلـست  هکنآ  لاـح  و 
. تسا ّریخم  یکی ) نآ   ) نییعت رد  فّلکم )  ) هکنآ لاح 

. تسا يّدعت  زا  عنام  اجنیا  رد  مه  ّتیببس  لامتحا 
: هک نادب  سپس 

( نیربـخلا دـحا  ربارب  رد  میلـست  بوجو  نیمکحلا و  دـحا  هب  مازتـلا  بوـجو  ناـیم  تسا  قرف  هک : میتـفگ  میدرک و  رکذ  اـم  هک   ) هجو نیا 
و ّصن ) نادـقف  ینعی   ) ام ثحب  دروم  هلئـسم  نایم  قرف  يارب  بلطم  نیا  ندوب  یلامتحا  دّرجم  اّما  تسین ، عنم  ای  هشقاـنم و  زا  یلاـخ  هچرگا 

. دراد ّتیحالص  تسا ،) نیّصن  ضراعت  هک   ) مّوس هلئسم 
لطب لامتحالا  ءاج  اذا  هک  ارچ   ) ینک هدافتـسا  ضراعت ، ماقم  رد  رییخت  هب  عراـش  مکح  زا  ار  هیف  نحن  اـم  مکح  امـش )  ) هک تسا  یعناـم  و 

(. لالدتسالا
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( لئاسملا حیرشت  )
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؟ تسیچ ضراعت ) ةروصب  هیف  نحن  ام  سایق  لطبی  انه  نم  و   ) زا دارم  * 
تلالد یّصن  هک  نیّصن  ضراعت  باب  رد  هک  روطنامه  هکنیا : رب  ینبم  هحابا  هب  لوق  لاطبا  رب  تسا  نییلوصا  تارضح  لیلد  نیمراهچ  نایب 

: مییوگیم هدرک  هدافتسا  هیجالع  رابخا  زا  نآ ، تمرح  رب  تلالد  رگید  یّصن  دراد و  رفاک  ّتیم  نفد  بوجو  رب 
. میتسه ّریخم  مه  فرط  کی  نآ  باختنا  رد  دومن و  لاثتما  ار  فرط  ود  زا  یکی  دیاب  دشابیمن و  حیحص  ثیدح  ود  ره  حرط 

هدـش مزتلم  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  هکلب  میور  هحابا  غارـس  هب  هدرک  حرط  ار  فرط  ود  ره  میناوتیمن  ّصن  نادـقف  باب  رد  مه  روطنیمه 
. میتسه ّریخم  زین  نآ  باختنا  رد  هک 

؟ تسیچ روکذم  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 
. تسا قرافلا  عم  صوصن  ضراعت  باب  اب  صن  نادقف  باب  سایق  هک : تسا  نیا 

: هک ارچ 
. دوبیم بجاو  ام  رب  کیره  هب  لمع  دندرکیمن و  ضراعت  ّالا  دنتسه و  تّجح  طئارشلا ، عماج  ربخ  ود  زا  کیره  نیضراعتم  باب  رد  - 1
هک اجنآ  زا  مینک و  ذخا  ود  نآ  زا  یکی  هب  دیاب  هکنیا  هب  دسریم  تبون  اذل  و  درادن ، دوجو  ود  ره  هب  ذخا  ناکما  ضراعت  رثا  رد  نکل  - 2

. تسا حجرم  الب  حیجرت  مزلتسم  انّیعم  امهدحا  هب  ذخا 
. القع دسریم  رییخت  هب  تبون  سپ :

. دییوگب امش  ات  هصوصخب  یمکح  ره  هب  مازتلا  بوجو  رب  دننکیمن  تلالد  هللا ، مکح  هب  مازتلا  بوجو  ّهلدا  هیف  نحن  ام  رد  اّما 
. دش مزتلم  یکی  هب  دیاب  سپ  تسین  نکمم  ود  ره  هب  مازتلا  هیف  نحن  ام  رد  - 1

. تسا حجرم  الب  حیجرت  یکی  هب  مازتلا  - 2
. تفریذپ ار  رییخت  دیاب  سپ :

؟ تسیچ ضعب )...  یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  هجولا : نم  انرکذ  ام  یلا  ریشی  و   ) زا دارم  سپ  * 
تایاور یخرب  رد  هکنیا : رب  ینبم  صوصن  ضراعت  باب  ّصن و  نادـقف  باب  نایم  توافت  يراذـگقرف و  نیا  رب  تسا  خیـش  دـهاش  لیلد و 

. کعسو میلسّتلا  باب  نم  تذخا  امهّیاب  هدمآ : نیضراعتم 
. دشاب مزتلم  دسریم  همئا  زا  هربتعم  قرط  زا  هچنآره  هب  دیاب  فّلکم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  میلستلا  هملک : یفرط  زا  لاح :
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. تسا نکممریغ  ضراعتم  ثیدح  ود  ره  ربارب  رد  میلست  یفرط  زا 

. تسا حجرمالب  حیجرت  زین  نیعملا  امهدحا  ربارب  رد  میلست  یفرط  زا 
. دش رییخت  هب  لئاق  دیاب  دب  ّالا و ال  سپ :

؟ تسیچ لخی ) نا ا ...  هجولا و  اذه  نا  ّمث   ) زا دارم  * 
رب يدهاش  ناونعب  دـش و  هدافتـسا  نآ  زا  نیـضراعتم  رد  رییخت  هب  مکح  يارب  دراد و  دوجو  روکذـم  هجو  رد  هک  یلاکـشا  هب  هراشا  نمض 

. تسا تسرد  تیببس  ینبم  رب  هدافتسا  نیا  دیدرگ ، حرطم  نیضراعتم  باب  هیف و  نحن  ام  توافت 
؟ تسا لاکشا  هب  التبم  روکذم  هجو  ارچ  * 

. ّتیقیرط هب  لوق  ّتیببس 2 - هب  لوق  - 1 دراد : دوجو  لوق  ود  دحاو  ربخ  ّتیجح  باب  رد  اریز 
. ّتیقیرط يانبم  رب  هن  تسا و  تسرد  ّتیببس  يانبم  رب  روکذم  هجو  لاح :

؟ تسیچ انبم  نیا  لاکشا  تسا و  حیحص  ّتیببس  يانبم  رب  روبزم  هجو  ارچ  * 
: اریز
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، دندوب مهم  مها و  رگا  هک : تسا  نیا  زین  نیتحلصم  محازت  نوناق  تسا و  نیتحلصم  محازت  باب  زا  ّتیببس ، ساسارب  نیربخ  ضراعت  هلئسم 
. دومن لمع  ذخا و  ار  مها  دیاب  انیعم 

. دوشیم لقع  مکح  دّکؤم  عراش  نایب  دنکیم و  رییخت  هب  مکاح  لقع  دندوب  نییواستم  رگا  و 
؟ تسا لاکشا  هب  التبم  و  هدوبن ، حیحص  ّتیقیرط  يانبم  رب  روبزم  هجو  ارچ  * 

. تسا صوصن  ساسارب  هدعاق و  نیا  فالخ  رییخت  مکح  و  فّقوت ، ای  تسا  طقاست  ای  تیقیرط  يانبم  رب  هیلوا  هدعاق  اریز 
. دوش حرط  عقاو  دیابن  هیعقاو  ماکحا  تیاعر  طانم  هب  اذل  و 

. درک نینچ  زین  هیف  نحن  ام  رد  دیاب  طانم  نیمه  هب  لاح :
. میشاب هتشادن  يدعت  قح  هک  تسا  یفاک  میهدب  لامتحا  ار  تیببس  هک  رادقم  نیمه  نکل  تسا  لاکشا  هب  التبم  روکذم  هجو  سپ :
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: نتم

. ۀمرحلا بوجولا و  یف  نیدهتجملا  فالتخا  دنع  دّلقملا  مکح  یلع  هیف  نحن  ام  سایق  لاح  رهظی  انرکذ ، امب  و 
مامإلا لوقل  لمعلا  ثیح  نم  فلاخم  ریغ  ثلاثلا  یلإ  عوجرلا  ناک  اّمم  هیف  نحن  امل  هلومـش  ملعی  ۀـّمالا ال  فالتخا  ۀـلأسم  یف  هورکذ  ام  و 

. ایقاّفتا سیل  لصألل  قباطملا  ثلاثلا  یلإ  عوجرلا  زاوج  مدع  ّنأ  عم  مالّسلا ، هیلع 
اذل و  ۀلأسملا ، یف  مالّسلا  هیلع  مامإلا  لوقل  فلاخملا  یعقاولا  رییختلا  ةدارإ  وه  ءیجیس - امک  رییختلاب - لئاقلا  خیشلا  مالک  رهاظ  ّنأ  یلع :
هیلع مامإلا  لوقل  حرط  اضیأ  رییختلا  ّنأل  لصألل ، قباطملا  ثلاـثلا  یلإ  عوجرلا  نع  ارارف  رییختلا  عفنی  ـال  ّهنأـب  [: 140] ققحملا هیلع  ضرتعا 

. مالّسلا
. ماقملا یف  عراشلا  لوقب  ذخألا  نم  نکمملا  رادقملا  وه  امهدحأ ، ذخأ  ارهاظ و  نیمکحلا  نیب  رییختلا  ّنأب  [: 141] ضعب خیشلل  رصتنا  نإ  و 

: ةّدعلا یف  لاق  کلذ ، نع  یبأی  هّرس  سّدق  خیشلا  مالک  رهاظ  نکل 
: لوقی نم  مهنم  نابهذم : کلذ  یف  انباحصأل  و  اعامجإ ، نوکی  الف  نیلوق  یلع  ۀّمالا  تفلتخا  اذإ 

کّـسمتلا بجو  اطقـس و  هیف ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  موصعملا  نأ  یلع  ّلدی  وأ  ملعلا  بجوی  لیلد  امهدحأ  عم  نکی  مل  ناقیرفلا و  أفاکت  اذإ 
. ّيوقب سیل  لوقلا  اذه  و  مهبهاذم ، فالتخا  یلع  ۀحابإ  وأ  رظح  نم  لقعلا  یضتقمب 

: همجرت
زا ثلاث  لوق  هب  عوجر  و  لوق ) ود  حرط   ) زا هک  هیف  نحن  ام  رب  شلومـش  دناهتفگ ، نیلوقلا  یلع  تما  املع )  ) فالتخا هلأسم  رد  هچنآ  الّوا :

. تسین مولعم  تسا ) هیرهاظ  هّیمازتلا  تفلاخم  افرص  و   ) دشابیمن ماما  لوق  فلاخم  لمع  تهج 
عجری نالوقلا و  حرطی  هک  دنالئاق  ياهدع  هکلب   ) تسین یقافتا  یعامجا و  تسا ، لصا  اب  قباطم  هک  یثلاث  لوق  هب  عوجر  زاوج  مدـع  ایناث :

(. لصالا یلا 
هک تسا  یعقاو  رییخت  هدارا  نامه  دـمآ ) دـهاوخ  هدـنیآ  رد  هکنانچ   ) تسا رییخت  هب  لئاق  هک  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  مـالک  رهاـظ  اـثلاث :

انییعت هک  تسا  یهورگ  نیا  اب  ای  ماما  نوچ   ) هلئسم نیا  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  فلاخم 
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یموس لوق  دوخ  نیا  رییخت و  دـیتفگ  امـش  هکنآ  لاـح  ریغ و  ـال  تسا و  تمرح  هتفگ  هک  تسا  هورگ  نآ  اـب  اـی  ریغ و  ـال  بوجو و  هتفگ 
.( تسا لوق  ود  نآ  اب  فلاخم  هک  تسا 

هّللا همحر  یسوط  خیش  هب  هّللا  همحر  ققحم  ضارتعا 
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: هکنیا هب  هدومن  ضارتعا  ناشیارب  ققحم  بانج  اذل  و 
( دوخ  ) رییخت نیا  هک  ارچ  درادـن ، يدوس  تسا  لصا  قباطم  دـناهتفگ ) نارگید   ) هک یثلاـث  لوق  هب  عوجر  زا  زارف  تهج  امـش )  ) رییخت نیا 

. تسا مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  حرط 
يرهاظ مکح  ود  نایم  یسوط ) خیش   ) ریخت نیا  هکنیا ، هب  ملاعم ) رد  ءاملعلا  ناطلـس  لثم   ) یخرب ار  یـسوط  خیـش  دناهدرک  کمک  هچرگا 
تـسد هب  و   ) دوـشیم ذـخا  ماـقم  نیا  رد  عراـش  لوـق  زا  هک  تسا  ینکمم  رادـقم  ناـمه  فرط ، ود  نآ  زا  یکی  هـب  ندـش  مزتـلم  تـسا و 

(. دیآیم
لوق ود  رب  دندرک  فالتخا  تما  یتقو  تسا : هدومرف  هّدع  رد  خیش  هک  ارچ  دراد ، ابا  يرهاظ ) رییخت   ) نیا زا  یسوط  خیش  مالک  رهاظ  نکل 

: تسا بهذم  ود  هلئسم  نیا  رد  ام  باحصا  يارب  و  تسا ) بکرم  عامجا  هکلب   ) دشابیمن طیسب  عامجا  رگید ) نیا  )
( ام  ) یلیصفت ملع  بجوم  هک  یلیلد  هورگ  ود  نیا  زا  کیچیه  اب  هکیلاحرد  دنايواستم  هورگ  ود  نیا  رگا  دنیوگیم : ناشیا  زا  یخرب  - 1

لقع ياضتقم  هب  کّسمت  دننکیم و  طوقـس  لوق ) ود  ره   ) دشابن تسا  هورگ  نآ  رد  لخاد  ماما  هکنیا  رب  دنک  تلالد  ای  دوشب و  قدـص  هب 
. ناشبهاذم فالتخا  رب  انب  هتبلا ) : ) دوشیم بجاو  هحابا ، ای  دشاب و  رطخ  ءایشا ) رد  یلوا  لصا  هکنیا  زا  معا  )

. تسین یلوبق ) لباق   ) يوق و لوق  لصالا ) یلا  عجری  نالوقلا و  حرطی  هک   ) لوق نیا  و 
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: نتم
. لقعلا یف  امب  لمعلا  هکرت و  مالّسلا  هیلع  مامإلا  لوق  نییعت  عم  زاجل  کلذ  زاج  ول  و  لاق : مالّسلا ، هیلع  مامإلا  لوق  حارّطاب  هّللع  ّمث 

. یهتنا اضراعت ، اذإ  نیربخ  يرجم  يرجی  کلذ  و  نیلوقلا ، ّيأب  لمعلا  یف  نوّریخم  نحن  لوقی : نم  مهنم  و 
کلذ نم  مزلی  ّهنأب  الّلعم  کلذ ، زاوج  مدع  یناثلا  لوقلا  یلع  و  دـحاو ، لوق  یلع  فالتخالا  دـعب  مهقاّفتا  زاوج  لّوألا  لوقلا  یلع  عّرف  ّمث 

. یهتنا کلذ ، ضقتنا  امهدحأ  یلع  مهعامجإ  ناک  ول  و  لمعلا ، یف  نوّریخم  مّهنإ  انلق : دق  و  رخآلا ، لوقلا  نالطب 
. لاکشإلا نع  ولخی  هب ال  لوقلا  ناک  نإ  و  یعقاولا ، رییختلا  ةدارإ  یلع  دهاش  يوقأ  عیرفتلا  نم  هرکذ  ام  و 

. عجارف عطقلا ، رابتعا  عورف  یف  مّلکتلا  دنع  باتکلا ، نم  لوألا  دصقملا  یف  کلذ  یف  مالکلا  نم  رطش  یضم  دق  و  اذه ،
، لمعلا ثیح  نم  حرطلا  مالّـسلا » هیلع  مامإلا  لوق  حرط   » مهتدارإ ب عامجإلا  باـب  یف  مهتاـملک  یف  لـّمأتلا  دـعب  رهاـظلاف  ناـک : فیک  و 

. لّمأتف
: همجرت

: هدومرف تسا و  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  حرط  مزلتسم ) لوق  نیا  هکنیا   ) هب هدرک  لّطعم  ار  ندوب ) لوبق  لباق  ریغ  تّوق و  مدع   ) نیا سپس :
. دوب دهاوخ  زیاج  دنکیم  مکح  لقع  هچنآ  هب  لمع  نییعت و  تروص  رد  زین  ماما  لوق  كرت  دشاب ، زیاج  ماما  لوق  حرط  اجنیا  رد  رگا 

ود يارجم  يراج  لوق  ود  نیا  و  مینک . لمع  میهاوخب ) هک   ) لوق ود  زا  کیره  هب  میتسه  ّریخم  لمع  رد  اـم  دـنیوگیم : ءاـملع  زا  یخرب  و 
. دننکیم ضراعت  هک  یماگنه  دناربخ 

(: هتفرگ هجیتن  و   ) هدومن عرفتم  سپس 
. فالتخا زا  سپ  ار  لوق  کی  رب  ناشعامجا  قافتا و  زاوج  تسا ) لصالا  یلا  عجری  نالوقلا و  حرطی  هک   ) لّوا لوق  رب  - 1

مزال هکنیا  هب  ار ) قافتا  زاوج  مدع  نیا   ) تسا هدروآ  ّتلع  و  فالتخا ، زا  سپ  ار  قافتا  نیا  زاوج  مدع  دوب ) رییخت  هک   ) مود لوق  رب  و  - 2
ناشیا هک  میدوب  هتفگ  ام  هکیلاحرد  رگید  لوق  نالطب  رظنقافتا )  ) نیا زا  دیآیم 
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نآ هدرک و  قفاوت  هلئـسم  کی  رب  دوشیم  هنوگچ  لاح  تسا  قح  ود  ره  هک  انعم  نیدب  مارح  بجاو و  رفاک  نفد  هک  تسا  هتـشون  ظوفحم 
(. دنک مالعا  قحان  هتسنادیم  قح  هک  ار 

، تسا ناـشیا ) بناـج  زا   ) یعقاو رییخت  هدارا  رب  دـهاش  نیرتيوق  هدرک  رکذ  یـسوط  خیـش  هک  ار  هجیتـن ) و   ) عیرفت نیا  دـشاب : هک  روطره 
. تسین لاکشا  زا  یلاخ  رییخت  هب  لوق  نیا  هچرگا 

هیلع ماـما  لوـق  حرط  زا )  ) ناـشیا هدارا  تسا  راکـشآ  بکرم  عاـمجا  باـب  رد  هقف  باـبرا  تاراـبع  رد  لـّمأت  کـف و  زا  سپ  هچنآ )  ) سپ
. تسا لمع  تهج  زا  ماما  لوق  حرط  مالّسلا ،

: هداس نابز  هب  بلطم  هصالخ  لصاح و 

هراشا

. تسا حرطم  هلئسم  نیا  رد  یلاوقا  تسا و  نیروذحملا  نیب  رمالا  راد  اذا  ثحب ؛ لصا  - 
. تسا يراج  اجنیا  رد  تئارب  ّهلدا  هحابا و  ّهلدا  دندقتعم  هک  ارچ  دناهدرک ، هحابا  هب  مکح  یخرب  - 

. لالح کل  ءیش  ّلک  قلطم و  ءیش  ّلک  نوچمه : هحابا  هلدا  - 
. نوملعی ام ال  عفر  نایبالب و  باقع  حبق  نوچمه : تئارب  هلدا  - 

. دندومن رکذ  ناشتفلاخم  تابثا  رد  ار  یهوجو  دندرک و  تفلاخم  هحابا  هب  لوق  اب  زین  یخرب  - 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  هدشن  نآ  ضّرعتم  هّللا  همحر  خیش  هک  تسا  راک  رد  زین  یمتفه  هجو  - 

. دش دهاوخ  هیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  دنک ، هحابا  هب  مکح  یجیردت  هدّدعتم و  عیاقو  رد  یسک  رگا 
بکترم امـش  هدوب  مارح  لمع  نیا  رگا  لاح  ياهتفگ  كرت  ار  لمع  نیا  یهاگ  هدرک و  رفاـک  ّتیم  نفد  هب  مادـقا  یهاـگ  امـش  لـثملایف :

روطب هب  مارح  یهاگ  ار و  بجاو  یهاگ  هک  ارچ  تسا ، هّیجیردـت  هّیلمع  تفلاخم  نیا  ياهدومن و  شکرت  هدوب  بجاو  هچناـنچ  ياهدـش و 
ياهیلمع تفلاخم  اریز  درادـن ، یلاکـشا  هحابا  هب  مکح  دوشب ، عمج  هعقاو  کی  رد  تمرح  بوجو و  رما  رگا  نکل  ياهداد  ماجنا  ضقاـنتم 

. دیآیمن شیپ 
رگا اجنیا : رد  مارح ؟ ای  تسا  بجاو  امش  رب  دنفسوگ  نیا  حبذ  دینادیمن  نونکا  اّما  دینک ، حبذ  ار  يدنفسوگ  هک  دیاهدرک  رذن  لثملا : یف 

، دزاسیم تمرح  لامتحا  اب  هک  دـیهدیمن  ماجنا  ای  دزاسیم و  بوجو  لامتحا  اب  هک  دـیهدیم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ای  دـینک  هحابا  هب  مکح 
هّیلمع تفلاخم  مزلتـسم  هحابا  هب  مکح  اجکره  هجو : نیا  هجیتن  لصاح و  دوش . لصاح  یـضیقن  هک  تسین  راـک  رد  مه  یجیردـت  رارکت و 
هحابا هب  مکح  دوب و  دـحاو  هعقاو  هک  اجکره  و  دـش . مزتلم  فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیاب  رفاکلا  نفد  ای  یّلـصملا  یلع  مالـسلا  ّدر  لثم : تسا 

لوق نآ  دزادرپیم و  هتشذگ  لاوقا  زا  یکی  رتشیب  یسررب  هب  خیش  سپس  تسا . لاکـشا  دقاف  هحابا  هب  مکح  دوبن ، هّیلمع  تفلاخم  مزلتـسم 
، تفگ خساپ  ار  بلطم  اجنآ  رد  خیش  هچرگا  تسا . یعقاو  مکح  ای  ماما و  لوق  حرط  مزلتـسم  دینک ، هحابا  هب  مکح  امـش  رگا  هک : دوب  نیا 

. دهدیم اجنیا  رد  یتافاضا  اب  ار  خساپ  نامه  اجنیا  رد  نکل 
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کی ثلاـثلا  یلا  عوجرلا  اـمهحرط و  زوجی  ـال  نیلوقلا ، یلع  ۀـمالا  فـلتخا  اذا  نیا  هک : تسا  نیا  تسیچ ؟ تاـفاضا  نیا  دـید  دـیاب  لاـح 
میاهدز و اجنیا  رد  ار  فرح  نیمه  زین  ام  لصالا . یلا  عوجرلا  امهحرط و  زوجی  دناهتفگ : زین  ياهدع  هکلب  تسین . یلامجا  یقافتا و  بلطم 

: اریز ارچ ؟ درک  هیرهاظ  هحابا  هب  مکح  تشاذگ و  رانک  هحابالا  ۀلاصا  اب  ار  تمرح  بوجو و  يود  ره  ناوتیم  هک : میاهتفگ 
زوجی نیا ال  ایناث : یمازتلا . حرط  هن  دـیایب و  مزال  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  هک  تسا  ییاـج  هب  طوبرم  زوجی ، ـال  دـناهتفگ : هک  ییاـجنآ  ـالّوا :
لئاـق زوجی و  ـال  دـناهتفگ : هک  مه  ار  اـهنآ  اـثلاث : تسا . هیرهاـظ  هحاـبا  هب  عوجر  فرط و  ود  حرط  زین  يرایـسب  لوق  هکلب  تسین  یلاـمجا 
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: دناهتسد ود  رب  دوخ  دناهدرک  رییخت  هب  مکح  نیلوقلا و  دحا  هب  دناهدش 
لوصا زا  یکی  هک  رییختلا  ۀـلاصا  مارح  ای  تسا  بجاو  لمع  نیا  ینادیمن  هک  ییوت  هک ، انعم  نیدـب  دـنايرهاظ ، رییخت  هب  لئاق  یخرب  - 1
؟ میتسه مزتلم  دشاب  هچره  هیلع  وه  ام  یلع  یعقاو  مکح  هب  ام  تسین و  یعقاو  مکح  حرط  مزلتسم  نیا  نک و  يراج  تسا  هعبرا  هیلمع 

رفاک نفد  مکح  لثملا : یف  هک  انعم  نیدب  دنایعقاو  رییخت  هب  لئاق  دوشیم  هدافتسا  هّللا  همحر  یسوط  خیش  نانخـس  زا  هکنانچ  یخرب  و  - 2
هب عوجر  فرط و  ود  حرط  شاهمزال  دش  یعقاو  رییخت  هب  لئاق  هلئـسم  نیا  رد  یـسک  رگا  لاح : تسا . ۀـمرحلا  بوجولا و  نیب  رییخت  اعقاو 

: هک تسا  نیا  نیلوق  یلع  تما  فالتخا  يانعم  نوچ  ارچ ؟ تسا . ثلاث  لوق 
( تسین راک  رد  رییخت  ینعی :  ) ریغ تسا و ال  بجاو  رفاک  ّتیم  نفد  دنیوگیم : هورگ  کی 

. تسین راک  رد  رییخت  ینعی : نیا  و  ریغ ، تسا و ال  مارح  رفاک  ّتیم  نفد  دنیوگیم : هورگ  کی 
يرییخت نینچ  تسا و  رییخت  نیا  مارح و  مه  تسا  بجاو  مه  هک : تسا  نیا  شیاـنعم  دـیوشیم  یعقاو  رییخت  هـب  لـئاق  امـش  یتـقو  لاـح :

؟ ارچ تسا ، ماما  لوق  اب  تفلاخم 
رگا دـیاهدرک : ّدر  ار  لوق  نیا  رییخت  هب  لوق  اب  امـش  هکنآ  لاح  ریغ و  تسا و ال  نیا  دـناهتفگ  هک  تسا  هورگ  کی  رد  لخاد  ماما  هک  اریز 

: هک دهدیم  خساپ  خیش  تسا ؟ یعقاو  رییخت  ناشیا  روظنم  هک  دیدرک  هدافتسا  یسوط  خیش  مالک  ياجک  زا  هک  دنسرپب  خیش  زا 
هکنآ لاـح  درکیمن و  ضارتـعا  دـیمهفیمن  ناـشیا  مـالک  زا  ار  يرهاـظ  رییخت  رگا  هک  ارچ  تـسا  ناـشیا  هـب  قـقحم  باـنج  ضارتـعا  زا 

( یسوط  ) خیش بانج  دیوگیم :
مزلتسم یلوا  قیرط  هب  امش  نخس  هکنآ  لاح  تسا و  ماما  موق  حرط  مزلتسم  دیتفگ  دیتفریذپن و  ار  ثلاثلا  یلا  عوجرلا  نالوقلا و  حرطی  امش 

. تسا ماما  لوق  حرط 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ خلا ) دّلقملا ...  مکح  یلع  هیف  نحن  ام  سایق  لاح  رهظی  انرکذ ، امب   ) زا دارم  * 
ود رگا  دـنیوگیم : هدرک  سایق  نیدـهتجملا  فالتخا  دـنع  دـّلقملا  رییخت  اب  ار  هیف  نحن  ام  هک  تسا  هحابا  هب  لوق  نیفلاخم  لـیلد  نیمجنپ 

بوجو هب  ياوتف  هعقاو  نالف  هب  عجار  ود  نیا  زا  یکی  نکل  دـشابن  مولعم  يرگید  هب  یکی  ّتیملعا  هدوب و  يواـسم  تهج  ماـمت  زا  دـهتجم 
امـش هب  دورب ، رگید  مکح  غارـس  هب  دنک و  حرط  ار  اوتف  ود  ره  دیاب  دییوگب  رگا  تسیچ ؟ دّلقم  هفیظو  تمرح ، هب  ياوتف  يرگید  دـهدب و 

اوتف ود  زا  یکی  هب  لمع  ذخا و  هب  دننکیم  فّلکم  ار  وا  هکلب  هدادن  وا  هب  ياهزاجا  نینچ  ءاملع  مییوگیم 
انّیعم ود  نآ  زا  یکی  هب  ذخا  امهدـحا و  نییعت  مییوگیم : امـش  هب  دـنکیم  باختنا  انیعم  ار  اوتف  ود  زا  یکی  درادـن  یلاکـشا  دـییوگب  رگا 

قح دّلقم  هک : تسا  نیا  مه  بلطم  رـس  دیامن . ذخا  ارایتخا  ار  یکی  دـیاب  هک  دـسریم  رییخت  هب  تبون  هجیتن : رد  تسا . حـجرمالب  حـیجرت 
هلئسم رد  تسا  رییخت  مکح  روبزم  هلئـسم  رد  هک  روطنامه  لاح : دوش . تیاعر  یعقاو  مکح  ناکمالا  یتح  دیاب  هتـشادن و  ار  ود  ره  حرط 

ات دـیامن  لمع  ذـخا و  ار  لامتحا  ود  زا  یکی  هک  تسا  ّریخم  فّلکم  تسا و  رییخت  مکح  زین  نیروذـحملا  نیب  نارود  ینعی  ام  ثحب  دروم 
. دوش تیاعر  ناکمالا  یتح  یعقاو  مکح 

؟ تسیچ سایق  نیا  رد  ناشلیلد  * 
ناکمالا یتح  تسا  یعقاو  مکح  تیاعر  ینعی : روکذم  طانم  رد  باب  ود  نیا  داحتا 

؟ تسیچ روکذم  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 
. عجارف تسا  ناشیا  مراهچ  لیلد  هب  خساپ  نامه 
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؟ تسیچ هیف )...  نحن  امل  لومش  ملعی  ۀّمالا ال  فالتخا  ۀلأسم  یف  هورکذ  ام  و   ) زا دارم  سپ  * 
نآ زا  هیف  نحن  ام  رد  رییخت  لصا  تابثا  رد  لقتسم  لیلد  کی  ناونعب  اجنیا  رد  دندروآ و  مّوس  لیلد  رد  تارـضح  هک  تسا  يدهاش  نامه 

: هکنیا رب  ینبم  دناهدرک  هدافتسا 
انعم ثلاث  لوق  هب  ندـش  لئاق  رگید  تسا ، هورگ  ود  زا  یکی  اب  ماما  هک  میدرک  نیقی  اـم  دـندش و  هورگ  ود  ياهلئـسم  رد  تما  ءاـملع  رگا 

. تسا مارح  یحرط  نینچ  تسا و  یعقاو  مکح  حرط  مزلتسم  هک  ارچ  درادن 
تـسا نیا  تسا . یعقاو  مکح  حرط  مزلتـسم  هک  ارچ  تسین ، زیاج  لامتحا  ود  ره  حرط  زین  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  طانم  نیمه  هب  لاح 

: هک
لوق ثادحا  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  تسا ، یعقاو  لوق  حرط  مزلتـسم  نوچ  تسین  زیاج  موس  لوق  هب  ندش  لئاق  دـییوگیم  هکنیا  - 1

. دوش یعقاو  مکح  ای  لوق و  اب  هّیلمع  تفلاخم  یلمع و  حرط  مزلتسم  مّوس 
رد هک  ارچ  دوشیمن . تسا  هّیرهاظ  هّیمازتلا  تفلاخم  افرص  هک  هیف  نحن  ام  لثم  يدراوم  لماش  اذل  و 

318 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدرک تقفاوم  بوجو  لامتحاب  هک  دـهدیم  ماجنا  ای  هک  ارچ  دوشیمن ، لصاح  ياهیلمع  تفلاخم  زین  لامتحا  ود  ره  حرط  زا  هیف  نحن  اـم 

. تسا هدومن  قفاوت  تمرح  لامتحا  اب  هک  دنکیم  كرت  ای  و 
عوجر لـصا  هب  هدرک و  ّدر  ار  لوق  ود  ره  ياهدـع  هک  ارچ  تسا  یفـالتخا  دوخ  هدوبن و  یلاـمجا  ثلاـث  لوـق  ثادـحا  رب  زاوـج  مدـع  - 2

. دناهدرک
حرط دوخ  رییخت  هب  لوق  هکنآ  لاح  تسا و  هداد  رییخت  هب  ياوتف  هّللا  همحر  یـسوط  خیـش  نیلوق ، یلع  تما  فالتخا  هلئـسم  نیمه  رد  - 3

. دشاب هیف  نحن  ام  هب  یلیلد  دناوتیمن  تسا  یفالتخا  دوخ  هک  هلئسم  نیا  اذل  و  يرییخت . هن  تسا و  ینییعت  ماما  اریز  ارچ ؟ تسا . ماما  لوق 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  رییخت  دییامرفب  ۀمّدقم  * 

. یعقاو رییخت  يرهاظ 2 - رییخت  - 1 تسا : مسق  ود  رب 
؟ دراد دوجو  یعقاو  يرهاظ و  رییخت  نایم  یتوافت  هچ  * 

نیـضراعتم نیب  ام  رییخت  لثم : میّریخم . فرط  کی  ذخا  رد  ارهاظ  میرادـن و  عقاوهب  یـسرتسد  ام  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  يرهاظ  رییخت 
. تسا یمادام  يروص و  هک 

. تسا رییخت  نامه  هعقاو  کی  هب  عجار  یعقاو  مکح  هک : تسا  نیا  یعقاو  رییخت  اّما 
. انیکسم نیّتس  ماعطا  نیعباتتم و  نیرهش  مایص  هبقر و  قتع  نایم  دیتسه  ریخم  اعقاو  امش  هک  هراّفک  لاصخ  باب  لثم :

؟ تسیچ رییختلا )...  ّناب  ضعب : خیشلل  رصتنا  نا  و   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 
: دیوگب هک  انعم  نیا  هب  دشاب  یسوط  خیش  نخس  هیجوت  لابند  هب  یسک  رگا  هک : تسا  نیا 

. درادـن یفانت  هیلع  وه  ام  یلع  عقاو  هب  مازتلا  اب  يرییخت  نینچ  هک  نیـضراعتملا  نیب  ام  رییخت  لثم  تسا  يرهاـظ  رییخت  رییخت ، زا  خیـش  دارم 
: مییوگیم وا  هب  دشابیمن . مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  یعقاو و  مکح  حرط  مزلتسم  رییخت  هب  خیش  لوق  سپ :

« هّدع  » رد یسوط  خیش  هک  ارچ  تسا  یعقاو  رییخت  ناشیا  دارم  هک  دهدیم  ناشن  هتشاد و  بلطم  نیا  زا  يابا  یسوط  خیش  مالک  رهاظ  ریخ ،
. دراد دوجو  هیرظن  ود  نیلوق  یلع  تما  فالتخا  هلئسم  رد  هدومرف :

: هک يوحن  هب  دندش  یلوق  ود  ياهلئسم  رد  تما  رگا  دنیوگیم : یخرب  - 1
. دشاب هتشادن  يرگید  رب  یناحجر  فرط  ود  زا  کیچیه  فلا :

طقاس لوق  ود  ره  دروایب . یلیـصفت  یملع  هتـسد  نآ  رد  ماـما  لوخد  هب  تبـسن  اـم  يارب  هک  تشادـن  یلیلد  مه  فرط  ود  زا  کیچـیه  ب :
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هحابا ءایـشا  رد  یلّوا  لصا  دـنیوگیم : یخرب  لاح : تسوا  لقع  مکح  ياضتقم  هب  هعجارم  يدروم  نینچ  رد  دـهتجم  هفیظو  اذـل  دوشیم .
. تسا رظح  دنیوگیم : یخرب  تسا و 

319 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ماما  لوق  حرط  مزلتسم  هک  ارچ  تسا  نطاب  يأر  نیا  دیامرفیم : سپس 

نایم ام  تسا و  رییخت  مکح  دندش  یلوق  ود  قوف  وحن  هب  ياهلئـسم  رد  تما  هک  اجنآ  دنیوگیم : یـسوط  خیـش  دوخ  هلمج  زا  یخرب  و  - 2
. میتسه ّریخم  تمرح  ای  بوجو و  بناج  هب  ذخا 

؟ تسیچ خلا ) مهقاّفتا ...  زاوج  لّوالا  لوقلا  یلع  عّرف   ) زا دارم  سپ  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  ياهرمث  نایب 

[142 .] تسا زیاج  فالتخا  زا  دعب  قافتا  تسا ، لصا  هب  عوجر  دهتجم  هفیظو  هک  لّوا  لوق  رب  انب  - 1

ص319 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
قافتا طیـسب  عامجا  دحاو و  لوق  رب  دنناوتیم  تسا  لطاب  لوق  ود  زا  یکی  كردم  هک  دندش  هّجوتم  هورگ  ود  ره  یتدـم  زا  سپ  رگا  ین :

؟ دوریم نایم  زا  لصا  هب  عوجر  هفیظو  اذل  و  دنیامن ،
ییاج رگید  انظ  هچ  املع و  هچ  عقاو  فاشکنا  فرط و  کی  هب  عطق  ندـمآ  اب  نکل  تسا و  یماداـم  يرهاـظ و  لـصا ، هب  عوجر  اریز  ارچ ؟

. درادن دوجو  نآ  يارب 
. تسین زیاج  فالتخا  زا  دعب  قافتا  تسه . امهدحا  رییخت  هک  مود  لوق  رب  انب  و  - 2

تسا و رییخت  مّود  ياـنبم  رب  مکح  هکنآ  لاـح  تسین و  تسرد  لـباقم  فرط  لوـق  هک  تسا  نیا  دـحاو  لوـق  رب  قاـفتا  ياـنعم  اریز  ارچ ؟
. تسا فرط  ود  ره  تحص  هب  فارتعا  رییخت  يانعم 
. تسا ضقانت  اجنیا  رد  قافتا  فالتخا و  عمج  سپ :

؟ تسیچ حیضوت  ناسل  هب  بلطم  نیا  يارخا  ةرابع  * 
: هکنیا رب  ینبم  دنکیم  حرطم  هرمث  ناونعهب  ار  يرگید  هجو  یسوط  خیش  هک  تسا  نیا 

رییختلا یلا  عجری  - 1 دیتفگ : ای  نیلوقلا : یلع  ۀّمألا  فلتخا  اذا  دش : هتفگ  یتقو 
غارـس هب  اراچان  دـیدش و  فقوت  راچد  هدـشن و  مزتلم  کیچیه  تیناقح  هب  هجیتن  رد  و  لصالا ، یلا  عجری  نالوقلا و  حرطی  دـنتفگ : اـی  - 2

. دیتفر هحابالا  ۀلاصا 
دیتسه یناسک  زا  رگا  و  تسین . لوقعم  نکمم و  فالخلا  دعب  عامجا  قافتا و  رگید  دـندش  رییخت  هب  لئاق  هک  دـیتسه  یناسک  زا  رگا  لاح :

. تسا لاکشاالب  فالخلا  دعب  عامجا  قافتا و  دندش  رییختلا  ۀلاصا  هب  لئاق  هک 
نارگید اب  هدرک و  لمع  لوق  نامه  هب  دـیدرب  یپ  فرط  کی  ّتیناقح  هب  امـش  دـش و  لـصاح  قفاوت  لوق  کـی  رب  ءاـملع  ناـیم  رگا  ینعی :

. دینکیم قافتا 
: مییوگیم امش  هب  تسین  نکمم  رییخت  هب  نیلئاق  يارب  فالتخالا  دعب  قافتا  ارچ  دیسرپب  رگا 

حول رد  ادخ  هک : دیاهتفگ  رییخت  هب  لوق  اب  امـش  تسا  مارح  دنتفگ  رگید  فصن  تسا و  بجاو  لمع  نیا  دـنتفگ  تما  ءاملع  فصن  یتقو 
. تسا بکرم  عامجا  نیا  هک  لیدبلا . یلع  مارح  بجاو و  رفاک  تیم  نفد  تسا  هتشون  ظوفحم 

320 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ارچ ریخ ، مییوگب : دیاب  تسا  نکمم  دحاولا  لوقلا  یلع  قفاوت  ایآ  دیدیسر  لوق  نیا  هب  بکرم  عامجا  اب  یتقو  لاح :
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مارح ال اـی  ریغ و  ـال  بجاو  تسا  نیلوقلا  یلع  قفاوت  رد  هچنآ  هکنآ  لاـح  و  تسا ، مارح  بجاو و  يدـیمهف  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  نوچ 
. تسا ریغ 

ای هحابا و  هب  لوق  زا  سپ  فـالخلا  دـعب  قاـفتا  نکل  تسین  لوقعم  یعقاو  رییخت  هب  لوق  زا  سپ  فـالخلا  دـعب  عاـمجا  قاـفتا و  هجیتن : رد 
. درادن یلاکشا  يرهاظ  رییخت 

؟ تسیچ یلع )...  دهاش  يوقا  عیرفتلا  نم  هرکذ  ام  و   ) زا دارم  * 
. تسا یعقاو  رییخت  هدارا  رب  دهاش  نیرتيوق  دومرف  نایب  یسوط  خیش  هک  ياهرمث  نیا  هک : تسا  نیا 

عافترا لباق  یعقاو  رییخت  هکنآ  لاح  دوشیم و  عفترم  یعقاو  مکح  هب  ملع  درجم  هب  لوصا  ریاـس  ياـضتقم  لـثم  يرهاـظ  رییخت  اریز  ارچ ؟
. تسین

مامالا لوق  حرطل  مزلتسم  وه  يرهاظ و  هن  تسا و  یعقاو  رییخت  یسوط : خیش  دارم  سپ :
؟ تسیچ مهتاملک )...  یف  لّمأتلا  دعب  رهاظلاف  ناک : فیک  و   ) زا دارم  سپ  * 

حرط هک : تسا  نیا  اهنآ  دارم  هک  دوشیم  هّجوتم  دـیامن  تقد  بکرم  عامجا  باب  رد  هقف و  باـبرا  تاـملک  رد  یـسک  رگا  هک : تسا  نیا 
. دشابیمن زیاج  لمع  ماقم  رد  ماما  لوق 

یبلق مازتلا  دشابیمن ، ماما  لوق  یعقاو و  مکح  حرط  مزلتـسم  میوش  مزتلم  هحابا  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رد  ضورفم  هکنآ  لاح  و 
. تسا ملع  عبات  هک  مه 

؟ دوب هچ  اجنیا  هب  ات  روبزم  هلئسم  رد  خیش  شالت  بلطم و  لصاح  * 
هب میوشیم  مزتلم  ام  زین  اجنیا  رد  اذـل  دوشیم و  مه  نیروذـحملا  نیب  نارود  لماش  هحابا  تئارب و  ّهلدا  هک  دـنک  تباـث  تساوخیم  خـیش 

. هیرهاظ هحابا 
321 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ملعی مل  اّمع  فیلکتلا  یفن  ّۀلدأ  و  بوجولا ، ریغ  ۀـمرحلا و  لمتحم  یلإ  فرـصنت  ۀـمرحلا  لمتحم  یف  ۀـحابإلا  ۀـّلدأ  ّنأ  فاصنإلا : ّنکل  و 

ذخألا بوجو  یفانی  رادقملا ال  اذه  و  بوجولا ، وأ  ۀمرحلا  نییعت  مدع  و  لعفلا ، كرتلا و  یلع  ةذـخاؤملا  مدـع  ّالإ  دـیفت  فیلکتلا ال  عون 
. هیف اّریخم  امهدحأب 

و ال عقاولا ، یف  هیلع  وه  ام  یلع  یعقاولا  مکحلاب  ّالإ  مازتلالا  مدع  و  فّقوتلا ، وه  مزاللاف  دوقفم ، وه  لیلد و  یلإ  جاتحی  بوجولا  اذه  معن ،
. بابحتسالا بوجولا و  نیب  رمألا  راد  ول  ام  ریظن  لمعلا ، یف  هیلإ  جتحی  مل  اذإ  يرهاظ  مکح  نع  ۀعقاولا  ّولخ  زاوج  مدع  یلع  لیلد 

؟ بوجولاب ذخألا  نیب  هنیب و  ّریختی  وأ  ۀمرحلاب ، ذخألا  نّیعتی  له  ذخألا ، بوجو  ریدقت  یلع  ّمث 
: نالوق لب  ناهجو ،

-: نییعتلا رییختلا و  نیب  رمألا  رودی  ثیح  طایتحالا ، ةدعاق  دعب  لّوألا - یلع  لدتسی 
. ۀهبشلا یف  لوخدلا  كرت  فّقوتلا  نم  رهاظلا  ّنإف  ۀهبشلا ، دنع  فّقوتلا  بوجو  یلع  ّلد  ام  رهاظب 

لیصحت بوجولا  یف  و  لعفلل ، ۀمزالم  ةدسفم  عفد  ۀمرحلا  یف  بلاغلا  ّنأ  نم  ۀیاهنلا : نع  امل  ۀعفنملا ، بلج  نم  یلوأ  ةدسفملا  عفد  ّنأب  و 
. ّمتأ ةدسفملا  عفدب  ءالقعلا  عراشلا و  مامتها  و  لعفلل ، ۀمزال  ۀحلصم 

: مالّسلا هیلع  هلوق  و  [، 143 «] تانسحلا باستکا  نم  یلوأ  تائّیـسلا  بانتجا   » نأ نم  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  لسرا  ام  هل : دهـشی  و 
[. 144 «] تائیسلا بانتجا  تانسحلا  باستکا  نم  لضفأ  »

مأ دـصق  عم  ناک  ءاوس  كرتلاب  ّیتأتی  ۀـمرحلا  دوصقم  ّنأل  هدوصقم ، یلإ  بوجولا  ءاـضفإ  نم  ّمتأ  اـهدوصقم  یلإ  ۀـمرحلا  ءاـضفإ  ّنـأل  و 
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. یهتنا [، 145] بجاولا لعف  فالخب  ۀلفغ ،
و راهظتسالا ، ماّیأب  هل  لّثم  و  ۀمرحلا ، بناجل  عراشلا  بیلغت  مارحلا  بجاولا و  قیداصم  هابتشا  دراوم  یف  بلاغلا  ّنأ  یلع  ءانب  ءارقتـسالاب ، و 

. سجنلاب هبتشملا  ءاملا  لامعتسا  میرحت 
322 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

نیروذحم نیب  نارود  رد  فقوت  لوبق  هحابا و  هب  لوق  زا  خیش  بانج  لودع 

هراشا

: ینعی  ) بجاولا ریغ  ۀـمرحلا و  لمتحم  هب  دـنراد  فارـصنا  ۀـمرحلا ، لمتحم  رد  قلطم ) ءیـش  ّلک  لثم :  ) هحابا ّهلدا  هک : تسا  نیا  فاصنا 
. تسین مولعم  نآ ) رد   ) فیلکت عون  هک )  ) هچنآ رد  نایبالب ،) باقع  حـبق  نوملعی و  اـم ال  عفر  لـثم :  ) فیلکت یفن  ّهلدا  و  هّیمیرحت .) ههبش 

رادـقم نیا  و  وت ،) يارب   ) تمرح ای  بوجو  نییعت  مدـع  لعف و  ای  كرت  رطاـخب  باـقع  هذـخاؤم و  مدـع  رب ) تلـالد   ) زج درادـن  ياهدـیاف 
(. درادن دوجو  هذخاؤم  هتفگ  افرص  هک  ارچ   ) درادن یفانت  رییخت ) ای  هحابا و   ) ود نیا  زا  یکی  رایتخا  ذخا و  بوجو  اب  ّهلدا ،) نیا  تلالد  )
مدـع نیا  همزال  و  درادـن ، دوجو  اـجنیا  رد  یلیلد ) نینچ   ) هک تسا  لـیلد  هب  دـنمزاین  تسا ) رییخت  هک  امهدـحا  هب  ذـخا   ) بوجو نیا  هلب ،

نتـشاذگ تشگنا   ) نآ هب  يزاین  یتقو  هکنیا  هب  افاضم  عقاولا ، یف  هیلع  وه  ام  یلع  یعقاو  مکح  هب  زج  ندشن  مزتلم  تسا و  فّقوت  لیلدـلا ،
. درادن دوجو  يرهاظ  مکح  زا  هعقاو  نیا  ندوب  یلاخ  رب  یلیلد  چیه  دشابیمن ، لمع  رد  امهدحا ) يور 

(. دشابیمن تسرد  مه  فقوت  هب  لوق  سپ   ) باحصتسا بوجو و  نایم  تسا  رئاد  رما  هک  اجنآ  لثم 
دباییم نّیعت  فلکم ) يارب   ) تمرح بناج  رایتخا  ذخا و  ایآ  دشاب ، بجاو  نیمکحلا ) دحا   ) رایتخا ذـخا و  هکنیا  رب  انب  دـیامرفیم : سپس 

؟ بوجو هب  ذخا  نیب  تمرح و  نیب  تسا  ریخم  هکنیا  ای  و  دوشیم ) مزال  (و 
: دراد دوجو  هلئسم ) نیا  هب  خساپ   ) رد لوق  ود  هکلب  هجو و  ود 

رما هک  تهج  نآ  زا  طایتحا ، هدـعاق  هب  کّسمت  زا  سپ  تسا ،) تمرح  بناـج  هب  ذـخا  هک  نییعت  ینعی :  ) لّوا لوق  رب  دوشیم  لالدتـسا  - 
میتسه ریخم  ام  ای  تسا و  نّیعتم  ملعا  زا  دیلقت  ایآ  دوش  هتفگ  هکنیا  لثم :  ) تمرح نییعت  و  ۀمرحلا ) بوجولا و  نیب   ) رییخت نایم  تسا  رئاد 

(. تسا رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  نیا  ملعا و  ریغ  ملعا و  نیب 
ندرکن و) تکرح   ) نامه فّقوت ، هملک  رهاـظ  نوچ  ههبـش ، اـب  دروخرب  ماـگنه  بوجو ، رب  دراد  تلـالد  هک  يراـبخا  روهظ  ببـس  هب  - 1

. تسا ههبش  رد  ندشن  لخاد 
: هک تسا  هدش  لقن  همالع  ۀیاهن  زا  نوچ  تسا ، تعفنم  بلج  زا  یلوا  هدسفم  عفد  هکنیا  ببس  هب  و  - 2

برش لثم :  ) تسا ءیـش ) نآ   ) ماجنا اب  مزالم  هک  دراد  دوجو  ياهدسفم  عفد  دناهدش ) مارح  هک  ییایـشا  زا  یخرب   ) تمرح رد  ابلاغ  فلا )
(. تسا براش  لقع  لاوز  شاهدسفم  هک  رمخ 

عفد هب  ءالقع  عراش و  مامتها  تسا و  ءیش ) نآ   ) ماجنا اب  مزالم  هک  تسا  یتحلصم  لیصحت  بسک و  ءایـشا ) زا  یخرب   ) بوجو رد  و  ب )
(. تعفنم بلج  زا   ) تسا رتشیب  هدسفم 

: هکنیا هب  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  السرم  هک  یثیدح  هدسفم ،) عفد  ّتیمها   ) نیا رب  تسا  هاوگ  و 
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تسدب دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  و  تابحتسم .) قیرط  زا   ) تانسح ندروآ  تسدب  زا  تسا  رتدنمـشزرا  ناهانگ  زا  يرود 
. تسا ناهانگ  زا  ندرک  يرود  تانسح  ندروآ 
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. شفده هب  ار ) ناسنا   ) بوجو ندناسر  زا  تسا  لضفا  شفده  هب  ار ) ناسنا   ) تمرح ندناسر  هکنیا : و  ج )
. تلفغ اب ) هارمه   ) هچ دشاب ، هدارا  دصق و  اب  هارمه  كرت  نیا  هچ  دوشیم  لصاح  كرت  اب  تمرح  فده  هک : ارچ 

(. دراد مزال  ار  همه  تکرح  هدارا و  ملع و  هک   ) بجاو ماجنا  فالخ  هب 
بناـج عراـش  تسا ، هبتـشم  مارح  بجاو و  قیداـصم  هک  يدراوـم  رد  اـبلاغ  هکنیا : رب  اـنب  تسا . هیهقف ) هلثما  رد   ) ءارقتـسا ببـس  هـب  و  - 3

هدافتسا تمرح  و  دنکیم ) كرت  ار  شتدابع  نز  هک   ) راهظتسا مایا  هب  یعّدم ، نیا  تابثا )  ) رد هدش  هدز  لاثم  تسا و  هداد  هبلغ  ار  تمرح 
(. نیهبتشم نیئانا  هب   ) تسا تساجن  هب  هبتشم  هک  یبآ  زا 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ۀمرحلا )...  لمتحم  یف  ۀحابالا  ّۀلدا  ّنا  فاصنالا : نکل  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  هحابا  هب  لوق  رب  هدراو  لاکشا  نیرتمهم  هب  تسا  مظعا  خیش  هراشا 

هیرهاظ هحابا  هدننکتباث  اذل  دنوشیمن و  نیروذحملا  نیب  نارود  لماش  تسا و  هیبوجو  هّیمیرحت و  تاهبـش  هب  طوبرم  هیرهاظ  هحابا  ّهلدا 
. دیدرگ فقوت  هب  لئاق  دیاب  و  دنشابیمن . نآ  رد 

؟ تسیچ روکذم  ياعّدم  رب  يراصنا  بانج  لیلد  * 
: دناهتسد ود  رب  هیرهاظ  هحابا  تئارب و  هلدا  هک : تسا  نیا 

. هنیعب مارح  هنا  فرعت  یّتح  کل  ءیش  ّلک  لثم : دنراد  هیرهاظ  ّتیلح  هحابا و  رد  روهظ  هلدا  نیا  زا  ياهتسد  - 1
رد ینعی : دوشیم : زین  نیروذـحملا  نیب  نارود  لـماش  هتـسد  نیا  هک  فیلکت  مدـع  باـقع و  یفن  رب  دـنراد  تلـالد  اـهنت  مه  ياهتـسد  - 2

رییخت هب  لوق  اب  هکلب  دـشابیمن . يرهاظ  مکح  تبثم  بلطم  نیا  نکل  كرت و  رب  هن  تسه و  یباقع  لـعف  رب  هن  مه  نیروذـحم  نیب  نارود 
. تسا راگزاس 

؟ تسیچ نشور  روطب  يدنبمیسقت  نیا  زا  خیش  دارم  * 
: هک تسا  نیا 

هک يروهظ  فارـصنا  مه  تسا ، يدوجو  هبلغ  نآ  اشنم  هک  يودب  فارـصنا  مه  هیمیرحت : تاهبـش  باب  هب  دنراد  فارـصنا  لّوا  هتـسد  - 1
تمرح لامتحا  یتقو  هک  اجنآ  زا  لاح  دوریم  راـکب  تمرح  ظـفل  لـباقم  رد  ّتیلح  ظـفل  اـبلاغ  اریز  ارچ ؟ تسا . لامعتـسا  هبلغ  نآ  أـشنم 

هب ّهلدا  زا  هتـسد  نیا  فارـصنا  هب  هّجوت  اـب  سپ : تسا . قـالطا  هب  کّـسمت  زا  عناـم  دوـخ  فارـصنا  نیا  مینکیم  ّتیلح  هب  مکح  میهدیم 
. دروآ تسدب  اهنآ  زا  ار  نیروذحملا  نیب  نارود  مکح  هدرک و  کّسمت  اهنآ  قالطا  هب  ناوتیمن  هیمیرحت  تاهبش 
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هن هک  دنراد  تلالد  مه  بلطم  نیا  رب  كرت ، ای  لعف و  زا  کیره  رب  تسا  تبوقع  مدع  باقع و  یفن  رب  ناشتلالد  هک  مه  مّود  هتـسد  و  - 2

. بوجو بناج  هن  تسا و  نیعم  اجنیا  رد  تمرح  بناج 
؟ رییخت هب  ای  دوشیم  هحابا  هب  مکح  يدروم  نینچ  رد  ایآ  * 

. درادن دوجو  یصوصخب  لیلد  مادکچیه  رب  نکل  تسا  لمتحم  ود  نیا  زا  کیره  تفگ : دیاب 
. میوش فقوت  هب  لئاق  دیاب  سپ :

؟ تسیچ خیش  بانج  رظن  زا  فقوت  يانعم  * 
، میدرگن مزتلم  یمکح  چیه  هب  رهاظلا  یلع  میناوتیم  هچرگا  میوش ، مزتلم  نادب  هتفریذپ ، ار  عقاولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع  عقاو  هک : تسا  نیا 

. رییخت هن  تمرح و  بناج  هب  هن  هحابا و  هن 
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. مینک ضرف  مکحالب  ار  هلئسم  ینعی :
؟ تسیچ فقوتلا ) وه  مزاللاف  دوقفم ؛ وه  لیلد و  یلا  جاتحی  بوجولا  اذه  معن ،  ) زا دارم  سپ  * 

مازتلا هلدا  یفرط  زا  تسین . مکح  زا  یلاخ  ياهعقاو  چیه  دـیوگیم : هرتاوتم  تایاور  یفرط  زا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  لاکـشا  کی  هب  خـساپ 
. دوب مزتلم  مکح  نآ  هب  دیاب  دیوگیم :

خیـش اذل  و  درادن . اج  فقوت  هجیتن  رد  نیلامتحالا  دـحا  هب  ذـخا  بوجو  ای  هحابا و  ای  تسا  یمکح  ياراد  زین  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  سپ :
مکح ياراد  مه  رهاظ  رد  هکنیا  نکل  تسا  یمکح  ياراد  هّللا  دنع  نم  امتح  تسین و  یعقاو  مکح  زا  یلاخ  ياهعقاو  چیه  هلب  دـیامرفیم :

: هکنانچ تسا ، لیلد  نودب  نادب ، مزتلم  ام  دشاب و 
: دنیوگیم دنشاب  يدبعت  ود  ره  هک  بابحتسا  بوجو و  نایم  رما  نارود  رد  تارضح 

اریز ارچ ؟ میرادن ، انیعم  بابحتـسا  ای  بوجو و  هب  يرهاظ  مازتلا  هب  يزاین  تسا و  رفاک  میهد  ماجنا  تبرق  دـصق  هب  ار  لمع  هک  ردـقنیمه 
. درادن دوجو  یلیلد  دهاوخیم و  لیلد  هک 

؟ دیوگیم هچ  تسا  يرهاظ  مازتلا  هب  زاین  لمع  ماقم  رد  دراوم و  یخرب  رد  دنیوگب  خیش  هب  رگا  * 
زج ياهراچ  دشاب ، يدبعت  تمرح  بوجو و  لامتحا  زا  کیره  هکنیا  لثم  دـشاب  يرهاظ  مکح  مازتلا  هب  زاین  المع  هک  اجنآ  هلب  دـیوگیم :

. میرادن رهاظ  رد  نیلامتحالا  دحا  هب  ذخا 
تاّیلـصوت رد  ام  ثحب  هک  میاهتفگ  ادـتبا  زا  ام  نکل  مارح  وه  دـیآ و  مزال  هیلمع  هّیعطق  تفلاخم  ّالا  دـشاب و  نکمم  تعاـطا  دـیاب  هک  ارچ 

: اذل تسا ،
. دشابیمن هیلمع  هیعطق  تفلاخم  مزلتسم  رهاظلا  یلع  یمکح  هب  مازتلا  مدع  - 1

. درادن دوجو  یلیلد  مه  هیرهاظ  هّیمازتلا  تفلاخم  تمرح  رب  - 2
؟ دش هچ  ثحب  زا  هلحرم  ود  نیا  رد  بلطم  لصاح  * 

. ار هحابا  هب  لوق  تفرگ  هجیتن  ثحب  لّوا  هلحرم  رد 
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. درک فقوت  دیاب  سپ  نیلامتحالا  دحا  یتح  ذخا  رب  میرادن  یلیلد  هک  دیسر  اجنیا  هب  مّود  هلحرم  رد 
؟ تسیچ بوجوب ) ذخالا  نیب  هنیب و  ّریختی  وا  ۀمرحلاب ، ذخالا  نّیعتی  له  ذخالا ، بوجو  ریدقت  یلع  ّمث   ) زا دارم  * 

هب ذـخا  دـیاب  انّیعم  ایآ  هک  مسرپب  امـش  زا  رگا  نکل  تسا ، مزال  نیرمالا  دـحا  هب  ذـخا  مازتلا و  هک  انمّلـس  دـیامرفیم : خیـش  هک : تسا  نیا 
رایتخا هب  ریخم  ام  هن ، هکنیا  ای  میوش و  مزتلم  نآ  هب  لئاق و  بوجو  بناج  هب  دـیاب  انّیعم  هکنیا  ای  میوش و  مزتلم  نآ  هب  هدرک  تمرح  بناج 

؟ میتسه نیلامتحالا  دحا 
؟ دیهدیم رگید  لامتحا  ود  هب  یخساپ  هچ  دشاب  لطاب  طقاس و  نآرب  لیلد  مدع  رطاخ  هب  بوجو  بناج  هب  ذخا  لامتحا  رگا  لاح :

؟ تسا هدش  هداد  خیش  لاؤس  نیا  زا  یخساپ  هچ  * 
دناهدروآ یلیالد  بلطم  نیا  تابثا  رد  و  ۀمرحلا ، بناجب  ذخالا  نّیعتی  دناهتفگ : یخرب 

؟ درک دیاب  هچ  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  رد  دییامرفب  روبزم  نیلئاق  لئالد  یسررب  زا  لبق  * 
. داد ماجنا  ار  نامه  انّیعم  هتفرگ و  ار  نییعت  بناج  دیاب 

هکنیا باب  زا  دـیاب  مّریخم ؟ ماعطا  مایـص و  نایم  هکنیا  ای  تسا و  بجاو  مایـص  انّیعم  هک  مدرک  کش  رگا  ناضمر  هام  هرافک  رد  لثملا : یف 
. دوشیم لصاح  لاثتما  نییعت  بناج  هب  لمع  رایتخا و  اب  نوچ  منک ، رایتخا  ار  مایص  تسا ، هینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاعتشا 

؟ تسیچ ۀمرحلا  بناجب  ذخالا  نّیعت  رب  لدتسم  لیلد  نیلوا  قوف  همّدقم  هب  هّجوتاب  * 
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ای اـنّیعم و  تمرح  بناـج  هب  مازتـلا  ناـیم  تسا  رئاد  رما  هک  ارچ  تسا ، رییخت  نییعت و  نیب  نارود  دارفا  زا  يدرف  هیف  نحن  اـم  هک : تسا  نیا 
. بوجو تمرح و  نایم  رییخت 

. دنوش لاثتما  هلدا  نیا  هک  تسین  مولعم  میوش  مزتلم  بوجو  هب  رگا  نکل  دوشیم  لاثتما  مازتلا  ّهلدا  میوش  تمرح  هب  مزتلم  رگا  لاح :
. دش مزتلم  تمرح  صوصخ  هب  ینعی  تفرگ ، ار  نییعت  بناج  درک و  طایتحا  دیاب  سپ :

ذخا دیاب  زاب  دشاب  مه  نّیعم  رگا  تسا و  هّیضق  فرط  کی  تمرح  بناج  هب  ذخا  میـشاب ، ریخم  رگا  نوچ  تسا ، نیمه  نقیتم  ردق  هک  ارچ 
. دومن تمرح  بناج  هب 

؟ تسیچ روکذم  بلطم  يارخا  ةرابع  * 
. دنانییعت هب  مزتلم  نیروذحملا  نیب  نارود  هلئسم  رد  هماّلع  هلمج  زا  نییلوصا  زا  یهورگ  هک : تسا  نیا 

. دشاب تمرح  دیاب  مه  امهدحا ، نیا  ایناث : نیمکحلا  دحأب  مازتلالا  بجی  الّوا : دنیوگیم : ینعی 
. میرحتلا بناجب  ذخالا  بجی  ینعی :
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؟ تسیچ نیروذحملا  نیب  نارود  رد  تمرح  بناج  هب  ذخا  رب  تارضح  لیلد  نیمّود  * 

: تسا فقوت  تامومع 
. امن كرت  ار  هبتشم  رما  نکن و  مادقا  يدیسر  ياههبش  هب  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنراد  فّقوت  رب  تلالد  یناوارف  تایاور  ینعی :

مزتلم دـیاب  سپ : درادـن . دوجو  فقوت  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  بوجو ، هب  مازتلا  رییخت و  اب  هن  دزاسیم و  تمرح  هب  مازتلا  اب  بلطم  نیا  و 
. دش تمرح  هب 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  تارضح  لیلد  نیمّوس  * 
: ۀحلصملا بلج  نم  یلوا  ةدسفملا  عفد  هک : تسا  نیا 

: تسا رئاد  رما  یتقو  هکنیا  بلطم  حیضوت 
. دوش هدسفم  رد  ام  ندیطلغورف  ببس  دشاب و  مارح  عقاو  رد  دنچره  دوش ، تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  هکنیا  ات  لمع  ماجنا  نایم  - 

ام تسد  زا  یتعفنم  كرت  نیا  رثا  رد  دـشاب و  بجاو  عقاو  رد  دـنچره  دوش ، تقفاوم  تمرح  لامتحا  اـب  هک  اـت  لـمع  نآ  كرت  ناـیم  و  - 
. میشاب هدشن  يررض  هدسفم و  هب  التبم  هچرگا  دورب .

. تسا تعفنم  بلج  زا  یلوا  هدسفم  عفد  هکنیا : هب  دنتسه  مکاح  عرش  لقع و  ملاع و  ءالقع  مامت 
: لثملا یف 

. مهدیمن مه  ررض  نکل  مربیمن  دوس  اهنت  هلماعم  کی  رد 
. مهدیم مه  ررض  هکلب  مربیمن  دوس  اهنت  هن  رگید  هلماعم  رد 

. تسا ررضلا  مدع  مزلتسم  هک  منکیم  باختنا  ار  دوسلا  مدع  نامه  مشاب  لقاع  رگا  اذل :
. دشن هدسفم  راچد  ات  تفرگ  ار  تمرح  بناج  دیاب  تسا و  نینچنیا  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

. دراد بلطم  نیمه  هب  هراشا  تانسحلا  باستکا  نم  یلوا  تائیسلا  بانتجا  دیامرفیم : هک  اجنآ  هلمج  زا  تایاور  یخرب  هتکن :
؟ تسیچ نم )...  ّمتا  اهدوصقم  یلا  ۀمرحلا  ءاضفا  ّنال   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  تمرح  بناج  هب  ذخا  رب  تارضح  لیلد  نیمراهچ 
. تسا نایتالا  مدع  كرت و  تمرح ، زا  یلصا  فده  - 1

. تسا لمع  ماجنا  لعف و  بوجو ، زا  یلصا  فده  - 2
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. تسا بوجو  بناج  زا  فده  هب  ندیسر  زا  رتناسآ  تمرح  بناج  زا  فده  هب  ندیسر  کش  الب  - 3
نایتا نکل ، تافتلا  مدع  تلفغ و  اب  مه  دوشیم ، لصاح  سفنلا  ّفک  هدارا و  اب  مه  لمعلا ، كرت  اریز : ارچ ؟
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. دهاوخیم يرتشیب  تامدقم  ینعی : تسا ، ماجنا  هدارا و  تافتلا ، هب  جاتحم  لعفلا 
. دوریمن رتتخس  هار  غارس  دشاب  هتشاد  دوجو  رتناسآ  قیرط  ات  لقع  هجیتن : رد 

. تسا بوجو  بناج  هب  ذخا  رب  مّدقم  یلوا و  تمرح  بناج  هب  ذخا  سپ :
؟ تسیچ قیداصم )...  هابتشا  دراوم  یف  بلاغلا  ّنا  یلع  ءانب  ءارقتسالاب ؛ و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  هیف ، نحن  ام  رد  تسا  تمرح  بناج  هب  ذخا  رب  تارضح  لیلد  نیمجنپ 
: هک میدیسر  هجیتن  نیا  هب  نیروذحملا  نیب  نارود  فلتخم  دراوم  رد  صّحفت  زا  سپ 

هب ذخا  هب  هدومن  رما  هتـشاد و  مّدقم  بوجو  بناج  رب  ار  میرحت  بناج  سّدقم  عراش  دـشاب  مارح  بجاو و  نایم  رما  نارود  هک  اجکره  رد 
. تمرح بناج 

: لثملا یف 
ضیح ار  لوا  زور  هس  نیا  ایآ  هک  دـننادیمن  و  تداعلا ، تاذ  هن  دنتـسه و  هئدـتبم  هک  ینانز  يارب  ضیح  لّوا  راهظتـسا  مایا  هب  تبـسن  - 1

مایا رد  تسا : هدومرف  دـشاب ، بجاو  اهنآ  رب  تدابع  اـت  دـنهد  رارق  هضاحتـسا  ار  نآ  هکنیا  اـی  دـشاب  مارح  اـهنآ  رب  تداـبع  اـت  دـنهد  رارق 
. تسا مارح  ینز  نینچ  رب  تدابع  راهظتسا ،

. تسا هداد  هبلغ  ار  تمرح  بناج  تدابع ، بوجو  تمرح و  نایم  نارود  رد  ینعی :
رادقم نیا  زا  هام  نیا  رد  یلو  دنیبیم  ضیح  زور  تفه  هام  ره  هک  ۀـّیددعلا  تداعلا  تاذ  هب  تبـسن  ضیح  رخآ  راهظتـسا  هب  تبـسن  و  - 2

موص ایآ  هک  دنادیمن  هجیتن  رد  هضاحتـسا ، ای  تسا  ضیح  مایا  زور  هس  نیا  ایآ  هک  دنکیم  کش  نونکا  و  هدیـسر ، زور  هب 10  هتشذگ و 
؟ مارح ای  تسا  بجاو  وا  رب  زور  هس  نیا  رد  ةالص  و 

. تسا هداد  هبلغ  ار  تمرح  بناج  هک  ینعی  دنک ، كرت  ار  تدابع  دیاب  دیامرفیم :
دنکیم کش  وا  درادن و  دوجو  یبآ  مه  ود  نیا  زا  ریغ  سجن و  اعطق  يرگید  تسا و  كاپ  اعطق  یکی  هک  هبتشم  ءانا  ود  هب  تبسن  ای  و  - 3

. ینک مّمیت  هب  مادقا  یناوخب  زامن  یهاوخیم  رگا  يرذگب و  ود  ره  ریخ  زا  دیاب  هدومرف : تسا ، كاپ  انّیعم  کیمادک  دنادیمن  و 
. تسا هتشاد  مّدقم  ار  تمرح  بناج  زین  اجنیا  رد  اذل 

؟ دنریگیم قوف  هلثما  زا  ياهجیتن  هچ  * 
. تسا مّدقم  تمرح  بناج  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  اج  همه  هکنیا : نآ  دنسریم و  یلک  هجیتن  کی  هب 
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: نتم

ماّیأ یف  ةدابعلا  كرت  ّنإف  مالکلا ، ّلـحم  نع  جراـخ  اـهب - ۀـبلغلا  توبث  مدـع  عم  ۀـلثمألا - نم  رکذ  اـم  و  ۀـبلغلا . عنمب  ریخـألا : فّعـضی  و 
اّمأ و  ةدابعلا . ۀـمرح  ضیحلا و  ءاقب  ۀـلاصأ  ةاعارمل  هّلعلف  بوجولاـب  لـیق  ول  و  [. 146] روهـشملا دنع  بوجولا  لیبس  یلع  سیل  راهظتـسالا 
یه ضیحلا  مدـع  ةراهطلا و  ۀـلاصأف  ّالإ  و  نکمأ ،» ام  ّلک   » ةدـعاق و  [ 147] تاقالطإلل وهف  ۀـیؤرلا ، دّرجمب  ةداـبعلا  تقولا  تاذ  ریغ  كرت 

. عجرملا
ّنأ [- 148] هّلحم یف  تبث  امک  رهاظلا - ّنأل  مارحلا ، بجاولا و  نیب  رمـألا  نارود  نم  سیلف  ةراـهطلا ، یف  نیهبتـشملا  نیءاـنإلا  كرت  اـّمأ  و 

[. 149] ّصنلا لجأل  هابتشالا  عم  ةراهطلا  نع  عنم  اّمنإ  و  ۀّیتاذ ، ۀّیعیرشت ال  سجنلا  ءاملاب  ةراهطلا  ۀمرح 
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ءاملا راصحنا  عم  هریغب  بهذلا  ءانإ  هبتـشا  ول  امک  مّمیتلا ، وه  هل و  لدبلا  توبث  ءوضولا  وه  بجاولا و  كرت  هجوف  ۀّیتاذ ، تناک  ول  اّهنأ  عم 
. امّرحم محازی  هل ال  لدبلا  توبث  ۀهج  نم  ءوضولاف  ۀلمجلاب : و  نیهبتشملا ، یف 

ءاملعلا ّنأل  مارحلا ، یف  ۀّیعطقلا  ۀقفاوملا  لیـصحت  لجأل  بجاولا  یف  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  زاوجب  لوقی  ۀـمرحلا ال  بناج  بیلغتب  لئاقلا  ّنأ  عم 
. اعطق هیف  نحن  اّمع  ّیبنجأ  لاثملا  اذهف  مارحلا ، یف  عوقولا  نع  اظّفحت  بجاولا  كرت  زاوج  مدع  یلع  نوقفّتم  ءالقعلا  و 

: همجرت

تمرح بناج  هب  نیلئاق  هّلدا  رد  يراصنا  خیش  هشقانم 

هراشا

. هبلغ عنم  ببس  هب  ریخا  لالدتسا  دوشیم  فیعضت  - 1
اریز تسا ) نیروذـحملا  نیب  نارود  ینعی :  ) ثحب لحم  زا  جراخ  اهنآ ، رد  هبلغ  توبث  مدـع  رب  هوالع  دـش ، رکذ  هک  ياهناـگهس )  ) هلثما و 

دناهداد اوتف  روهشم  هکلب  ۀمرحلا ، بناج  میدقت  دییوگب : امش  ات   ) تسین بجاو  ءاملع  روهشم  هدیقع  رب  انب  راهظتـسا  مایا  رد  تدابع  كرت 
زا هکلب  تسین  هیتاذ  تمرح  باب  زا  ضیح  مایا  رد  تدابع  كرت  هک  ارچ  تسا ، هضاحتسم  لاعفا  ضئاح و  كورت  عمج  طایتحا ؛ هکنیا : هب 

تمرح باب 
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تمرح دـناوخب  زامن  تبرق  دـصق  اـب  ضیح  لاـح  رد  دـهاوخب  نز  رگا  ینعی  ّتین ، هب  دراد  یگتـسب  زین  هّیعیرـشت  تمرح  تسا و  هّیعیرـشت 
(. تسا طایتحا  دناوخب ، زامن  رما ، لامتحا  هب  راهظتسا  لاح  رد  دهاوخب  رگا  اّما  درادن ، رما  هک  ارچ  دراد  هّیعیرشت 

ضیح و ءاقب  تلاصا  تیاعر  رطاخ  هب  دـیاش  ضیح ) ماـیا  لـثم  راهظتـسا  ماـیا  رد  تداـبع  كرت   ) بوجو هب  دوش  لـئاق  یـسک  رگا  اذـل  و 
ءاقب دنکیم  باحـصتسا  راهظتـسا  مایا  رد  اذل  دنادب و  هیتاذ  اجنیا  رد  ار  تمرح  دـیاش  هک  مّدـلا  رخآ  راهظتـسا  رد   ) دـشاب تدابع  تمرح 

(. ۀمرحلا بناج  میدقت  هن  ۀمرحلا و  نّیب  دوشیم  نیا  هک  ار  تمرح 
هّیتقو تداع  بحاص  هک  دوش  ینز  رد  تداـبع  كرت  بوجو ) هب  لـئاق  مّدـلا  لّوا  راهظتـسا  رد   ) نوخ ندـید  درجم  هب  یـسک ) رگا   ) اـّما و 

لـصا رگا   ) هنرگو تسا ، یجراخ ) لیلد  هّیوناث و  هدـعاق  يور  ینعی   ) ضیح وهف  اضیح  نکما  ام  ّلک  هدـعاق  تاقالطا و  رطاـخ  هب  تسین ،
ضئاح نز  رب  ار  زاـمن  هدرک و  هعجارم  باحـصتسا  هب  ینعی   ) دوب صخـش  نیا  عوجر  لـحم  ضیح ، مدـع  ةراـهطلا و  ۀـلاصا  دوبن ) يوناـث 

.( تسنادیم بجاو 
هکلب  ) تسین مارح  بجاو و  نایم  رما  نارود  لیبق  زا  بوجو ، ماقم  رد  ندوب ) سجن  كاـپ و  هب   ) هبتـشم فرظ  ود  نتـشاذگ  راـنک  اـّما  و  - 

، سجن بآ  اب  نتفرگ ) ءوضو  و   ) تراهط تمرح  هک : تسا  نیا  تسا  هدـش  تباث  هقف  رد  هکنانچ  رما  رهاـظ  هک  ارچ  تسا ،) هیبوجو  ههبش 
ءوـضو زا  تسا  هدـش  عـنم  رگا )  ) و تسا ،) تین  هوـحن  اـب  هک  مه  هّیعیرـشت  تمرح  ناـمرد   ) هیتاذ تمرح )  ) هن تسا و  هّیعیرـشت  تـمرح ) )

. تسا یجراخ ) لیلد  و   ) ّصن رطاخب  ندوب  هبتشم  تروص  رد  نتفرگ 
، تسا وضو  هک  بجاو  كرت  نیا  لـیلد  هجو و  دـشاب ، مه  نیروذـحملا ) نیب  نارود  نیئاـنا  نیا  و   ) هیتاذ تمرح ) نیا   ) رگا دوـجو  نیا  اـب 

بآ هک  یتروص  رد  دوش ، هبتـشم  ییالط  ریغ  فرظ  اب  الط ، فرظ  رگا  هکناـنچ  تسا ، مّمیت  مه ) لدـب   ) نآ تسا و  نآ  يارب  لدـب  دوجو 
.( مینکیم مّمیت  هتشاذگ و  رانک  ار  فرظ  ود  ره   ) تسا فرظ  ود  نیا  رد  رصحنم  مه 

. دنکیمن ادیپ )  ) محارت تمرح  اب  دراد  لدب  هک  تهج  نیا  زا  ءوضو  هکنیا : بلطم  هصالخ 
هیعطق تفلاخم  لیصحت  دیوگیمن : اهاج ) هنوگنیا  رد  هک  مه  نیروذحملا  نیب  نارود  رد   ) تمرح بناج  بیلغت  هب  لئاق  هکنیا : هب  افاضم 

. تسا زیاج  مارح  اب  هّیعطق  تقفاوم  لیصحت  رطاخب  بجاو  اب 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1384 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنراد قافتا  مارح ، هب  ندش  راچد  زا  ندنام  ظوفحم  رطاخ  هب  بجاو  كرت  زاوج  مدع  رب  القع  هبطاق  املع و  هک  ارچ 
.( دیشاب هدرک  تقفاوم  تمرح  اب  ات  دینک  تفلاخم  بجاو  اب  دیوگیمن : سکچیه   ) ینعی

. تسا هناگیب  هیف  نحن  ام  زا  لاثم  نیا  سپ 
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ خلا ) ۀبلغلا ...  عنمب  ریخالا ، فّعضی  و   ) ترابع زا  دارم  * 
تسا دنمـشزرا  هکنآ  صقان . - 2 مات ؛ - 1 تسا : مسق  ود  رب  ءارقتـسا  دـیامرفیم : اذـل  تسا و  ءارقتـسا  ینعی  تارـضح  مجنپ  لیلد  لاـطبا 

مالّـسلا مهیلع  نیموـصعم  زج  تسا و  يداـع  لاـحم  هکلب  لکـشم و  يرما  ءارقتـسا  نیا  نکل  تسا و  روآنیقی  هک  ارچ  تسا  ماـت  ءارقتـسا 
نامگ تسا و  روآنامگ  رثکا  دح  مهنآ  هک  تسا  صقان  ءارقتسا  تسا  روسیم  نکمم و  هکنآ  و  دشاب . هتـشاد  اعدا  نینچ  دناوتیمن  یـسک 

عقی و مل  دصق  ام  هک  ارچ  تشذگ  ءارقتسا  ریخ  زا  دیاب  سپ : درادن . دوجو  هک  مه  یعطاق  لیلد  دشاب ، نآرب  یلیلد  رگم  درادن  ّتیجح  اتاذ 
. دصقی مل  عقو  ام 

؟ دوشیم هچ  دندروآ  هلئسم  نیا  نییبت  رد  تارضح  هک  ياهلثما  فیلکت  * 
. دنتسه جراخ  نیروذحملا  نیب  نارود  ینعی : ام  ثحب  ّلحم  زا  زین  هلثما  نیا 

؟ دناجراخ ام  ثحب  لحم  زا  ۀّیددعلا  ةداعلا  تاذ  هب  تبسن  رخآ  راهظتسا  مایا  ارچ  * 
: هکنوچ

لاـعفا ناـیم  هدومن و  طاـیتحا  دـیاب  یـسک  نینچ  دـنیوگیم : هکلب  دـشابیمن  بجاو  روهـشم  هدـیقع  هب  ماـیا  نیا  رد  تاداـبع  كرت  ـالّوا :
عمج مئازع ، روس  ندـناوخ  دجـسم و  رد  دورو  زا  يراددوخ  ینعی  ضئاح  كورت  اـهزامن و  ندـناوخ  اـههزور و  نتفرگ  ینعی  هضاحتـسم 

. بوجو تسا و  تمرح  نایم  نارود  دییوگب  امش  ات  هدشن  كرت  بوجو  هب  لئاق  یسک  اذل  و  دیامن .
ینعی یعوـضوم  لـصا  ءارجا  رطاـخب  بلطم  نیا  اـّما  مارح ، ناـشماجنا  دـشاب و  بجاو  راهظتـسا  ماـیا  رد  تاداـبع  كرت  هـک  انمّلـس  اـیناث :

تسا و تمرح  افرـص  هکلب  دوب  دـهاوخن  نیروذـحم  نیب  نارود  باب  زا  هلئـسم  زاـب  دـشاب  نینچ  رگا  لاـح  تسا . ضیح  ءاـقب  باحـصتسا 
. تسا انعم  نودب  بوجو  لامتحا 

؟ تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  هّیتقولا  ةداعلا  تاذ  ریغ  هب  تبسن  لّوا  راهظتسا  مایا  ارچ  * 
ضیح مدـع  باحـصتسا  ینعی  یعوضوم  لصا  ظاحل  هب  زین  نیا  اریز  ارچ ؟ دـشابیمن . نیروذـحملا  نیب  نارود  باـب  زا  زین  دروم  نیا  اریز 

. مییامن بوجو  هب  مکح  دیاب 
. دناهدرک وا  يارب  تادابع  كرت  رب  مکح  یعمج  رگا  لاح 

نوخ ةداعلا ، تاذ  رد  نوخ ، نیا  هک  هدرک  مکح  ادـّبعت  هک  دـشاب  تایاور  تاقالطا  نامه  هک  تسا . هّیدـبعت  هیوناث  دـعاوق  رطاخ  هب  ای  - 1
. دشابن هچ  دشاب  هّیتقو  هچ  تسا  ضیح 

مایا لاح : دـننکیم . ّتیـضیح  هب  مکح  ناکما ، فرـص  هب  اذـل  و  ضیح ، وهف  اـضیح  هنوک  نکما  اـمّلک  همّلـسم : هدـعاق  رطاـخ  هب  اـی  و  - 2
بوجو هب  مکح  هّیلوا  دـعاوق  ساسارب  روبزم  ّهلدا  زا  رظنعطق  اب  ام  اـّلا  و  تسا ، مارح  تاداـبع  اذـل  تسا و  هدـعاق  نیا  رد  لـخاد  راهظتـسا 

. میدومنیم تادابع 
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؟ دراد دوجو  هّیعیرشت  تامّرحم  هیتاذ و  تامرحم  نایم  یتوافت  هچ  تارضح ، موس  لاثم  لاطبا  زا  لبق  * 
. دناهدش عقاو  یهن  دروم  سّدقم  عراش  يوس  زا  امیقتسم  هک  دنتسه  یتامّرحم  هیتاذ ، تامّرحم 

 ... هتیم و لکا  رمخ ، برش  لثم : دنتسه ، يولوم  یهن  ّقلعتم  ینعی :
يولوم رما  هک  ینعی  میاهدـشن  رما  نآ  هب  عراـش  بناـج  زا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ناـشتمرح  هک  دنتـسه  یتاـمّرحم  هیعیرـشت ، تاـمّرحم  و 

. دنشاب بجاو  هک  میهدیم  لامتحا  اهنت  هکلب  دنرادن 
، مهد ماجنا  يولوم  رما  لاثتما  دصق  هب  رگا  نکل - دنرادن . یتمرح  تسا و  بولطم  مهد  ماجنا  طایتحا  دصق  هب  رگا  ار : یلامعا  نینچ  لاح :

. تسا مارح  هعبرا  ّهلدا  مکح  هب  مه  عیرشت  تسا ، نیدلا  یف  نیدلا  نم  هنوک  ملعی  مل  ام  لاخدا  هک  ارچ  تسا ، عیرشت  تعدب و 
یعیرـشت تمرح  تمرح ، نیا  هب  هک  اهنآ ، دوجو  زا  یهن  باب  زا  هن  تساـهنآ و  هب  رمـالا  مدـع  باـب  زا  لاـمعا  هنوگنیا  تمرح  هجیتن : رد 

نحن ام  رد  رگید : ترابع  هب  یعیرـشت  هن  تسا و  یتاذ  بوجو  تمرح و  هب  عجار  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  دـنیوگ .
تـسا هدومرف  هدرک و  رما  لمع  نیا  هب  ار  ام  الوم  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  هدـش  رداص  یلوم  بناـج  زا  یباـطخ  هک  مینادیم  ـالامجا  اـم  هیف 

. دشاب یتاذ  مارح  ات  لعفت  هدومرف ال  هدرک و  یهن  هکنیا  ای  دشاب و  یتاذ  بجاو  ات  لعفا 
؟ تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  نیهبتشم  نیئانا  لاثما  ارچ  تشذگ  هک  یتامّدقم  هب  هّجوتاب  * 

سجن عقاولا  یف  هک  یبآ  اب  ندرک  لسغ  اـی  نتفرگ و  وضو  لـثم  تراـهط  تمرح  - 1 نوچ : تسین . نیروذـحملا  نیب  نارود  باـب  زا  اریز 
. تسا یعیرشت  تمرح  کی  اهقف  میراد ، ملع  نآ  ندوب  سجن  هب  زین  ام  تسا و 

. دراد یهن  هک  تسا  باب  نیا  زا  هن  میرادن  نادب  رما  هک  تسا  باب  نیا  زا  نآ  تمرح  ینعی :
تـسد هک  یئانا  ره  هب  هک  تسا  وحن  نیدـب  تسا  هبتـشم  سجن  هک  هیف  نحن  اـم  رد  تسا  نینچ  مولعم  سجن  هب  تبـسن  مکح  یتقو  لاـح :

. بجاو نآ  اب  تراهط  لیصحت  اذل  دشاب و  كاپ  ءانا  نامه  دیاش  مینزب 
هکلب لاکـشا و  الب  میهد  ماجنا  طایتحا  رما و  لامتحا  دصق  هب  رگا  مارح و  میهد  ماجنا  رما  دـصق  هب  هچنانچ  تسا و  بوجولا  هبتـشم  سپ :
بناج میدـقت  باب  زا  هن  تسا و  صاخ  ّصن  باـب  زا  يدـبعت و  اـهنت  رهاـط ، هب  سجن  هابتـشا  اـب  تراـهط  تمرح  هجیتن : رد  تسا . حـجار 

: هک تسا  نیا  ضرف  اریز  ارچ ؟ بوجو . بناج  رب  تمرح 
. دوشیم عفترم  طایتحا  دصق  اب  هک  تسا  عیرشت  باب  زا  تمرح  لامتحا 
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: نتم

. رییختلا یفنل  ال  بوجولا ، نییعت  مدعل  اهجو  حلصی  ّهنأب  هلبق : ام  فّعضی  و 
تاوف دّرجم  ذإ  مازلإلل ، حلـصی  مل  ّالإ  و  ةدـسفم ، اـضیأ  بجاولا  كرتب  ۀـتئافلا  ۀحلـصملا  ّنکل  ۀمّلـسم ، یهف  ةدـسفملا  عفد  ۀـّیولوأ  اـّمأ  و 
نوکی اّدح  غلبی  مل  ام  فّلکملا  یلع  ءیـش  مازلإل  اهجو  حلـصی  ال  توفلا ، لبق  امیف  هلاحک  توفلا  دعب  هلاح  نوک  صخـشلا و  نع  ۀعفنملا 

[. 150] رئابکلا ربکأ  ةالصلا  كرت  لعج  هنأ  عم  ضئارفلا ، ّمهأ  كرت  نم  مظعأ  تامّرحملا  رغصأ  ناکل  ّالإ  و  ةدسفم ، هتاوف  یف 
وه ثیح  نم  عفنلا  تاوف  ّنإف  ۀـّیویندلا ، ةّرـضملا  ّبترت  ۀـّیویندلا و  ۀـعفنملا  توف  نیب  رمألا  نارود  یلع  هیف  نحن  ام  سایق  لطبی  رکذ  امب  و 

. اررض بجوی  عفن ال 
. یفخی امک ال  هکرت ، یف  ررضلا  لمتحی  ام ال  یف  ةرهاظف  فّقوتلا ، یلع  ّۀلادلا  رابخألا  اّمأ  و 

. دیعب وه  و  [، 151] ماقملا یف  اضیأ  طایتحالا  رابخأ  نایرج  ۀیفاولل : حراشلا  دّیسلا  مالک  رهاظ  و 
ّلقتسی نأ  اّمإ  لقعلا  ّنإف  لقعلا ، هیف  مکاحلا  نوکی  اّمم  ماقملا  لاثمأ  یف  راج  ریغف  نییعتلا » رییختلا و  یف  کشلا  دنع  طایتحالا   » ةدعاق اما  و 

. لقعلا اهکردی  یّتلا ال  ۀّیفیقوتلا  ماکحألا  یف  ّکشلا  اّمنإ  و  ریدقت ، ّلک  یلع  کش  ماقملا  یف  سیلف  نییعتلاب ، ّلقتسی  نأ  اّمإ  رییختلاب و 
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- هیف نحن  امل  فّقوتلا  رابخأ  لومـش  لامتحال  ول  و  ۀـمرحلا - بناج  حـیجرت  یف  ّیفیقوت  مکح  عراشلا  نم  دری  نأ  لامتحا  ّنإ  لاقی : نأ  ّالإ 
. ۀمرحلاب ذخألا  طایتحالا و  یف  فاک 

: همجرت
تسا و) یناسحتـسا  یهجو   ) هکنیا هب  فدـه ) هب  ندیـسر  يارب  تمرح  ندوب  رتناسآ  ینعی :  ) ءارقتـسا لبق  ام  هجو  دوشیم  فیعـضت  و  - 
هن تسا ) رتتحار  تمرح  مییوگب : تسا ، نّیعتم  بوجو  دیوگب  یـسک  رگا  هک   ) بوجو نییعت  زا  يریگولج  يارب  دشاب  یهجو  دـناوتیم 

. دنک یفن  ار  رییخت  و  دنک ) تباث  ار  تمرح  هکنیا  )
همزلم تحلـصم  نوچ   ) زین بجاو  كرت  ببـس  هب  هدـنوشتوف  تحلـصم  نکل  تسا ، ینالقع ) و   ) مّلـسم زین  هدـسفم  عفد  تیولوا  اّما  و  - 

ّتیحالـص دوبن ) همزلم  تحلـصم  رگا   ) اـّلا و  نیتدـسفملا .) نیب  نارود  ینعی : نیروذـحملا  نیب  نارود  هک  ارچ   ) تسا هدـسفم  دوخ  تسا )
توف فرـص  اریز  دـنکیم ). مارح  ای  بجاو و  ار  یلمع  هک  تسا  همزلم  تحلـصم  نیا  هکلب   ) تشادـن ار ) ناسنا  رب  لـمع   ) بوجو مازلا و 

هدـسفم شتوف  رد  هک  يّدـح  هب  دـسرن  هکیماداـم   ) نآ توف  زا  سپ  تعفنم و  توف  زا  لـبق  وا  لاـح  ندوب  ناـسکی  صخـش و  زا  تعفنم 
( دشاب
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هدـسفم تابجاو  رد  تحلـصم  توف  رگا   ) اـّلا و  فّلکم ، رب  تمرح ) بوجو و  لـثم :  ) یمکح مازلا  يارب  دـشاب  یلیلد ) و   ) هجو دـناوتیمن 

ینکب كرت  ار  ضئارف  نیرتمهم  هک  ارچ   ) دوب دهاوخ  تابجاو  نیرتمهم  كرت  زا  رتگرزب  تامّرحم  نیرتکچوک  باکترا ) دشاب . هتشادن 
ياج اذل  و  . ) تسا هدش  هداد  رارق  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  زامن  كرت  هک  یتروص  رد  هتشادن ،) ياهدسفم  یلو  هدش  توف  وت  زا  یتعفنم  کی 

.( تسا بابحتسالا  ۀمرحلا و  نیب  رمالا  راد  رد  شدربراک  هکلب  تسین  اجنیا  رد  هدعاق  نیا 
لطاب يویند  ررـض  يویند و  تعفنم  توف  نیب  رما  نارود  اب  نیروذـحملا  نیب  نارود  ساـیق  قیقحت ) ناـمه  ینعی :  ) دـش رکذ  هچنآ  اـب  و  - 

امب ۀـعفنملا  قوف  اـهنت  بجاولا  كرت  رد  نکل   ) دوشیمن ررـض  بجوم  رگید  تسا  عفن  هک  تهجنآزا  عفن  نتفر  نیب  زا  هک  ارچ  دوشیم ،
(. دراد هدسفم  هکلب  تسین  ۀعفنم  وه 

طوبرم ینعی :  ) دوریمن شکرت  رد  ررض  لامتحا  هچنآ  رد  تسا  رهاظ  ۀهبشلا ،) دنع  فق  لثم :  ) دراد فقوت  رب  تلالد  هک  يرابخا  اّما  و  - 
. تسین هدیشوپ  یسک  رب  هکنانچ  تسا ) هّیمیرحت  ههبش  هب 

( نیروذحملا نیب  نارود  ینعی :  ) ماقم نیا  رد  کنیدل ) طتحا  لثم :  ) طایتحا رابخا  نایرج  هک )  ) هیفاو حراش  ردص ، دّیـس  ترابع  رهاظ  و  - 
. تسا لوقعم ) ریغ  و   ) دیعب يرما ) ، ) تسا

رییخت و نییعت و  نایم  نارود  رد  طایتحا  دنتفگ : دوب و  تارضح  لیلد  نیلوا  هک   ) نییعّتلا رییختلا و  یف  ّکشلا  دنع  طایتحالا  هدعاق  اّما  و  - 
. تسین يراج  تسا ) نیروذحملا  نیب  نارود  هک   ) ماقم نیا  رد  تسا ) نییعت  هب  ذخا  نامه  هب ، فّلکم  رد  کش 

هب مکح ) رد   ) تسا لقتـسم  ای  رییخت و  هب  مکح ) رد   ) تسا لقتـسم  ای  زین )  ) لقع تسا و  لقع  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  مکاح  هک  ارچ 
هّیفیقوت ماکحا  هب  طوبرم  کـش  هتبلا  و  درادـن ، دوجو  یلکـش  دـینک ) هعجارم  هک  یلقع  ره  هب  و   ) یـضرف ره  رب  ماـقم و  نیا  رد  سپ  نییعت 

 ...(. مایص ماعطا و  لثم :  ) دنکیمن كرد  ار  اهنآ  لقع  هک  تسا 
رابخا لومـش  لامتحا  رطاخ  هب  ول  و  دوش ، دراو  تمرح  بناج  حـیجرت  رد  یفیقوت  یمکح  عراش  بناج  زا  هکنیا  لاـمتحا  دوش : هتفگ  رگم 

فقوـت راـبخا  تسین و  نینچ  هتبلا  . ) تسا یفاـک  تمرح  بناـج  نییعت  طاـیتحا و  هب  مکح  رد  نیروذـحملا ، نیب  نارود  هب  تبـسن  فـقوت 
(. تسا هّیمیرحت  ههبش  هب  طوبرم 
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( لئاسملا حیرشت  )

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1387 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ خلا ) بوجولا ...  نییعت  مدعل  اهجو  حلصی  ّهناب  هلبق ، ام  فّعضی  و   ) زا دارم  * 
نییعت بوجو  لامتحا  بناج  هکنیا  رب  دشاب  یلیلد  دـناوتیم  امـش  بلطم  هکنیا : رب  ینبم  تارـضح  مراهچ  لیلد  لاطبا  رد  تسا  خیـش  نایب 

. دنکیمن ادیپ 
؟ ارچ دشاب . تمرح  بناج  نییعت  هب  لوق  رییخت و  ّدر  رب  یلیلد  دناوتیمن  نکل 

میـشاب هتـشادن  قح  ام  هکنیا  رب  درادن  یتلالد  نکل  دـناسریم ، یلـصا  فدـه  هب  ار  ام  رتناسآ  تمرح  باختنا  دـیوگیم : امـش  لیلد  اریز 
. ار بوجو  هن  دناسریم و  ار  ناحجر  اهنت  نیا  و  میریگب . ار  بوجو  بناج 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هلمتحم  تحلصم  دییامرفب  ۀمّدقم  * 
: تسا مسق  ود  رب 

. دشاب كرت  بناج  رد  ياهدسفم  هکنیا  نودب  تسا  دوجو  بناج  رد  هک  ياهلمتحم  تحلصم  - 1
هن دراد و  تحلـصم  هن  دشاب  حابم  هچنانچ  تسا و  تحلـصم  ياراد  دشاب  بحتـسم  عقاولا  یف  لمع  رگا  هک : هلمتحم  تابحتـسم  باب  لثم :

. هدسفم
. تسا هدسفم  اب  هارمه  كرت  مدع و  بناج  رد  نکل  تسا  بوجو  بناج  رد  هک  ياهلمتحم  تحلصم  - 2

باقع بجوم  هموزلم و  هدـسفم  ياراد  شکرت  همزلم و  تحلـصم  ياراد  شماجنا  دـشاب  بجاو  عقاولا  یف  رگا  هک : هلمتحم  تابجاو  لثم :
. دشابیمن عفنلا  مدع  فرص  كرت ، مدع و  بناج  هب  ذخا  سپ : تسا .

؟ تسیچ نکل )...  ۀمّلسم  یهف  ةدسفملا  عفد  ۀّیولوا  اّما  و   ) زا دارم  دییامرفب  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
صوصخ رد  نکل  میراد  لوبق  ار  ۀـعفنملا  بلج  نم  یلوا  ةدـسفملا  عـفد  نوناـق  زین  اـم  هکنیا : رب  ینبم  تسا  تارـضح  موـس  لـیلد  لاـطبا 

رد هک  تحلـصم . ياراد  بحتـسم و  مه  دیاش  دشاب و  رادهدـسفم  مارح و  دـیاش  هک  دـشاب . بابحتـسا  تمرح و  نایم  نارود  هک  يدراوم 
. تسا یلوا  هدسفم  عفد  اجنیا 

رما نارود  هکلب  دـشاب ، نآ  زا  یلوا  هدـسفم  عفد  ات  تسین  راک  رد  یتحلـصم  تسا ، تمرح  بوجو و  نایم  نارود  هک  هیف  نحن  ام  رد  نکل 
. تسا همزلم  هدسفم  ود  نایم 

هدـسفم تبوقع و  ياراد  شکرت  دـشاب ، بجاو  رگا  تسا و  دـصرددص  هدـسفم  تبوـقع و  ياراد  شماـجنا  دـشاب  مارح  رگا  هکنیا  یکی 
رییخت هب  تبون  ّدـبال  اـّلا و  سپ : تسا . هدـسفم  یکی  نآ  عفد  زا  یلوا  هدـسفم  نیا  عفد  تفگ : ناوـتیمن  اـجنیا  رد  اذـل  تسا . دـصرددص 

. دشابیمن مارح  بناج  نییعت  ياج  دسریم و 
؟ تسیچ بجاولا )...  كرتب  ۀتئافلا  ۀحلصملا  ّنکل   ) زا دارم  سپ  * 

. تسه كرت  رد  زین  همزلم  هدسفم  هکلب  تسین . ماجنا  رد  همزلم  تحلصم  اهنت  تابجاو ، باب  رد  هکنیا : رب  ینبم  تسا  خیش  ّهلدا 
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؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  رد  خیش  لّوا  لیلد  * 
: هک تسا  نیا 

ناسکی تعفنم و  توف  فرـص  اریز  دشابن . بجاو  لمع  نآ  هک  دوب  نیا  مزلتـسم  دـشیمن  مارح  تشادـن و  هدـسفم  بجاو  كرت  رگا  - 1
؟ ارچ دوشیمن . بوجو  ببس  توفلا  دعب  توفلا و  لبق  ناسنا  لاح  ندنام 

. ار ایند  رد  لامعا  مازلا  هن  میهاوخیم و  ار  یتشهب  ياهتمعن  هن  ام  دنیوگب : دنناوتیم  مدرم  زا  يرایسب  اریز 
. دشاب هدسفم  ياراد  ناشکرت  هکنیا  نودب  دوب  تحلصم  ياراد  تابجاو  ماجنا  اهنت  رگا  یفرط  زا  - 2

. دشاب رتمهم  هدش  بجاو  رما  نیرتگرزب  زا  هدش  مارح  رما  نیرتکچوک  هک  دوب  نیا  مزلتسم 
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عفنلا مدع  اهنت  دوب و  تبوقع  دقاف  گرزب  بجاو  نآ  كرت  نکل  دـشیم و  منهج  تبوقع و  ببـس  کچوک  مارح  نآ  باکترا  اریز  ارچ ؟
. تشاد

. دینادیم رئابک  زا  ار  زامن  كرت  دیتسین و  مزتلم  يزیچ  نینچ  هب  لدتسم  دوخ  هن  امش و  هن  لاح ،
؟ تسیچ رمالا )...  نارود  یلع  هیف  نحن  ام  سایق  لطبی  رکذ  امب  و   ) زا دارم  سپ  * 

لمتحم و ررـض  عفد  نایم  دوش  رئاد  رما  رگا  يویند : ّراضم  عفانم و  باب  رد  هکنیا  رب  ینبم  تارـضح  بناـج  زا  تسا  يرگید  لـیلد  لاـطبا 
. دنرادیم مدقم  ار  ررض  عفد  بناج  القع  هلمتحم ، تعفنم  بلج 

بلج زا  یلوا  هدـسفم  عفد  تسا ، نایم  رد  ررـض  عفن و  رگید  ترابع  هب  ای  ماکحا و  دـسافم و  حـلاصم و  ياپ  هک  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح :
. تسا تحلصم 

؟ تسا قرافلا  عم  يویند  عفن  ررض و  باب  اب  هیف  نحن  ام  سایق  ارچ  * 
: اریز

: هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دوشیم  هتسناد  مّدقم  ررض  عفد  هک  يویند  تعفنم  ررض و  نایم  رما  نارود  رد  - 1
ررض هن  تسا و  عفنلا  مدع  اهنت  تعفنم  بناج  رد 

يارب ییاج  يواسم  ررـض  ود  نایم  نارود  رد  اذـل  ررـض و  هدـسفم و  مه  تسا  عفنلا  مدـع  مه  بوجو  بناـج  رد  هیف  نحن  اـم  رد  یلو  - 2
. درادن دوجو  فرط  کی  ناحجر 

. ررض عفن و  نایم  نارود  باب  اب  هن  درک و  هسیاقم  نیررضلا  نیب  نارود  باب  اب  ار  هیف  نحن  ام  دیاب  سپ :
؟ تسیچ خلا ) فقوتلا ...  یلع  ۀلاّدلا  رابخالا  اّما  و   ) ترابع زا  دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  فقوت  رابخا  ینعی  تارضح  مّود  لیلد  ّدر 
تمرح و نیب  نارود  هک  هّیمیرحت  تاهبـش  باب  رد  دـنراد  روهظ  دراد  دوجو  اهنآ  رتشیب  لیذ  رد  هک  یلیلعت  هنیرق  هب  امـش  رظن  دروم  رابخا 

. دوشیمن نیروذحم  نیب  نارود  لماش  اذل  تسا و  بوجو  ریغ 
؟ دوشیمن هیف  نحن  ام  لماش  ارچ  تسیچ و  روبزم  لیلعت  * 
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: هک تسانعم  نیدب  نیا  تاکلهلا و  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبـشلا  دـنع  فوقولا  ّناف  هک : تسا  هدـمآ  تایاور  نیا  لیذ  رد  هک : تسا  نیا 

. نآ ماجنا  هطساوب  تکاله  رد  نداتفا  زا  تسا  رتهب  ههبش  رد  مادقا  كرت 
؟ ارچ هیف . نحن  ام  هن  تسا و  هیمیرحت  ههبش  تسا  تکاله  رد  نداتفا  اهنت  شماجنا  نآ و  هب  مادقا  هک  هچنآ  لاح :

. دشاب تکاله  رد  نداتفا  ببس  دناوتیم  يواسم  روطب  كرت  لعف و  زا  کیره  هیف  نحن  ام  رد  اریز 
؟ تسیچ اضیا )...  طایتحالا  رابخا  نایرج  ۀیفاولل : حراشلا  دّیسلا  مالک  رهاظ  و   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  یسررب  دروم  ياعّدم  رد  تسا  تارضح  زا  يرگید  لیلد  هب  هراشا 
. تسا هدومن  کّسمت  زین  طایتحا  رابخا  هب  میرحت  بناج  بیلغت  تهج  ردص  دّیس 

؟ تسیچ دیعب ) وه  و   ) زا دارم  سپ  * 
؟ ارچ تسا . دیعب  کّسمت  نیا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیش  بانج  رظن 

نیروذـحم نیب  نارود  رد  هکنآ  لاـح  دـشاب و  نکمم  عقاو  زارحا  هجیتـن  رد  طاـیتحا و  هک  تسا  يدراوـم  هب  طوـبرم  طاـیتحا  راـبخا  اریز 
. تسین تسرد  مه  طایتحا  رابخا  هب  کّسمت  اذل  و  تسین ، نکمم 

؟ تسین زیاج  هّیلقع  ماکحا  رد  بابحتسا  ارچ  دییامرفب  هصالخ  روطب  ۀمّدقم و  * 
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مکح هناعطاق  لقع  دـشاب ، زرحم  لقع  مکح  عوضوم  هکیمادام  ینعی  درادـن ، دـیدرت  دوخ  مکح  رد  دـشاب  مکاح  لقع  هک  اجره  رد  اریز 
یتقو لثملا : یف  دنکیم . مدـع  هب  مکح  هناعطاق  زاب  دـش  هتـشادرب  نآ  دویق  زا  یخرب  ای  تفر  نایم  زا  شمکح  عوضوم  رگا  لاح  دـنکیم .

. درادن شمکح  نیا  رد  يدیدرت  حیبق ، هدننزررض  یتسار  تسوکین و  عفان  یتسار  هک : دنکیم  مکح 
؟ دوشیم لصاح  یتروص  هچ  رد  کش  سپ  * 

یلو دنتسه  عراش  نایب  هب  دنمزاین  هک  یماکحا  رد  رگید ، ترابع  هب  تسین ، لقتسم  اهنآ  كرد  رد  لقع  دنتـسه و  یفیقوت  هک  یماکحا  رد 
. تسا هدیسرن  ینایب  رهاظلا  یلع  مه  عراش  بناج  زا 

؟ تسیچ راج )...  ریغف  نییعتلا  رییختلا و  یف  کشلا  دنع  طایتحالا   ) ةدعاق اّما  و   ) زا دارم  دییامرفب  قوف  همّدقم  هب  هّجوتاب  * 
ياهیعرـش ماکحا  هب  طوبرم  دیدرک  رکذ  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  امـش  هک  ياهدـعاق  نیا  دـیامرفیم : تارـضح  هب  خیـش  هک : تسا  نیا 

اریز ارچ ؟ دشابیمن . نایرج  لباق  نارود  نیا  رد  دروخیمن و  هیلقع  تاّلقتـسم  دراوم  درد  هب  دراد و  دوجو  دیدرت  ماکحا  نآ  رد  هک  تسا 
: هکلب درادن . دیدرت  دوخ  مکح  رد  لقع  تسا و  لقع  نارود  نیا  رد  مکاح 

هک ار  فرط  ره  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  هک  تسا  ظاحل  نیا  اب  نیا  و  تسا ؛ رییخت  هب  لقتسم  ای  - 1
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. تسا هدسفم  ود  نایم  نارود  تشاد و  دهاوخ  دوجو  ياهلمتحم  هدسفم  دریگب ،
هبنج نیا  زین  لقتـسم  لقع  هکنانچ  تسا  تعفنم  بلج  زا  یلوا  هدسفملا  عفد  هک  تسا  ظاحل  نیا  اب  نیا  و  تسا ؛ نییعت  هب  لقتـسم  ای  و  - 2

. درکن دیدرت  نآ  رد  دومن و  نییعت  هب  مکح  هظحالم و  ار 
؟ دوب هچ  تارضح  بناج  زا  روبزم  هدعاق  * 

. تفرگ ار  تمرح  بناج  انّیعم  دومن و  طایتحا  دیاب  رییخت  نییعت و  نایم  نارود  رد  هک : دوب  نیا 
؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  رظن  هصالخ  * 

اّریخم ای  معطا و  هدومرف : اـنّیعم  عراـش  اـیآ  هکنیا  رد  میراد  دـیدرت  اـم  هک  ياهیعرـش  ماـکحا  هب  دوشیم  طوبرم  هدـعاق  نیا  هک : تسا  نیا 
. معطا وا  مص  هدومرف :

. تسا رییخت  زا  یلوا  نتفرگ  ار  نییعت  بناج  هک  تسا  يدراوم  نینچ  رد  لاح 
. تسا هیلقع  تالقتسم  دراوم  زا  هک  دروخیمن  هیف  نحن  ام  درد  هب  هدعاق  نیا  اذل  و 

. تسا رییخت  زین  ۀیافک  بحاص  يأر  هکنانچ  تسا  هدادن  هار  دوخ  هب  مه  يدیدرت  مکح  نیا  رد  هدرک و  رییخت  هب  مکح  خیش  هجیتن : رد 
؟ تسیچ ۀمرحلا )...  بناج  حیجرت  یف  یفیقوت  مکح  عراشلا  نم  دری  نا  لامتحا  ّنا  لاقی : نا  ّالا   ) زا دارم  سپ  * 

یمکح عراش  بناج  زا  هک  دراد  لامتحا  یلو  درادـن  دـیدرت  دوخ  مکح  رد  لقع  وه  امب  لـقع  هچرگا  دـیوگب : یـسک  رگا  هک : تسا  نیا 
لیلد ای  دـشاب و  فّقوت  رابخا  لومـش  هیف  نحن  ام  هب  تبـسن  لامتحا  نیا  اشنم  هچ  تمرح  بناج  حـیجرت  رب  ینبم  دـشاب  هدـش  دراو  يدـّبعت 

. ءارقتسا
. دزاس مزلم  تمرح  بناج  هب  ذخا  هب  ار  وا  هدرک و  فّقوتم  مکح  رودص  رد  ار  لقع  هک  تسا  رفاک  لامتحا  نیمه  اذل  و 

. تسا نایرج  لباق  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  نوناق  نیا  سپ :
؟ تسیچ لاکشا  نیا  هب  خیش  خساپ  * 

. میهدیمن یلامتحا  نینچ  ام  الّوا :
لقع مکح  دوشن  زرحم  عراش  نایب  ات  هک  ارچ  دوشیمن ، لقع  مکح  يارجا  زا  عنام  لامتحا  نیا  دـشاب . مه  یلامتحا  نینچ  هک  انمّلـس  ایناث :

. تسا یقاب  دوخ  توق  هب 
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: نتم

؟ رارمتسالا یلع  ءانبلا  طرشب  وأ  اقلطم ، لودعلا  هلف  ّرمتـسم  وأ  راتخا ، اّمع  لودعلا  هل  زوجی  الف  رمألا  ءادتبا  یف  وه  لهف  رییختلاب ، انلق  ول  ّمث 
. هوجو

نم ۀحابإلا  یلإ  عوجرلا  نع  ۀعناملا  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملل  لودعلا  مازلتـسا  و  راتخملا ، مکحلا  باحـصتسا  و  طایتحالا ، ةدعاقب  لّوألل : ّلدتـسی 
. رمألا لّوأ 

هدهتجم نع  دّلقملا  لدع  وأ  هیأر ، یف  دهتجملل  ادب  ول  امک  اهتمرح ، یلع  لیلد  کلذ ال  لثم  یف  ۀـّیعطقلا  ۀـفلاخملا  ّنأب  ریخألا : فّعـضی  و 
. هزاوجب لوقلا  یلع  ارایتخا  وأ  قسف - وأ  نونج ، وأ  توم ، نم  رذعل -
. هیلع مکاحلا  رییختلا  باحصتسا  ۀضراعمب  باحصتسالا : فّعضی  و 

. طایتحالا هیف  يرجی  یّتح  هیف  لامتحا  ّیلقع ال  رییختلاب  لقعلا  مکح  ّنأ  نم  مّدقت ، امب  طایتحالا : ةدعاق  فّعضی  و 
. یناثلا نامزلا  یف  هئاقب  یف  ّکشی  یّتح  لقعلا  مکح  یف  لامهإ  ذإ ال  رییختلا ، باحصتسا  نایرج  مدع  رهظی : کلذ  نم  و 

. لّوألا نامزلا  یف  هب  مکح  امک  یناثلا  نامزلا  یف  لقعلا  مکحل  لب  باحصتسالل  ال  يرارمتسالا ، رییختلا  وه  يوقألاف :
: همجرت

یرارمتسا ای  تسا و  ییادتبا  رییخت  نیا  میوش  رییخت  هب  لئاق  رگا 

رما ءادتبا  رد  رییخت  نیا  ایآ  میوش . رییخت  هب  لئاق  رگا  هکنیا : رد  میدرکن ،) ادیپ  تمرح  بناج  تابثا  رب  یلیلد  هک  لاح  : ) دـیامرفیم سپس 
( قح وا   ) يارب هجیتن  رد  تسا و  رمتـسم  رییخت ) نیا   ) ای تسین و  زیاج  فّلکم  يارب  راتخم  مکح )  ) زا لودع  هجیتن  رد  تسا و  ییادتبا ) (و 

تسا راتخم  رارمتسا  ءانب  طرش  هب  رارمتسا ) نیا  هکنیا   ) ای و  دشاب ) يرارمتسا  رییخت  ات   ) تسا قلطم  رگید ،) مکح  هب  مکح  کی   ) زا لودع 
: تسا یهوجو  دشاب .) راتخملا  رارمتسا  هکلب  دشابن  يرارمتسا  رییخت  ات  )

تسا هدش  کّسمت  اھنآ  هب  ییادتبا  رییخت  تابثا  رد  هک  یدراوم 

(: ییادتبا رییخت  ینعی :  ) لّوا بلطم  رب  تسا  هدش  لالدتسا  - 1
. تسا ییادتبا  رییخت  نییعت  طایتحا ، رییختلا ، نییعتلا و  نیب  نارود  رد  ینعی :  ) طایتحا هدعاق  هب  فلا :

339 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
.( نک باحصتسا  ار  راتخم  مکح  نآ  ینعی :  ) راتخم مکح  باحصتسا  هب  ب :

. رما لّوا  زا  دش )  ) هحابا هب  عوجر  زا  عنام  لبق ) ثحابم  رد   ) هک هیلمع  هّیعطق  تفلاخم  رطاخ  هب  لودع ، مازلتسا  هب  و  ج :

هّلدا نیا  رد  خیش  هشقانم 

تشگنا يزور  هک   ) بلطم نیا  لثم  رد  هّیعطق  تفلاخم  هکنیا  هب  تسا ) هّیجیردت  تفلاخم  موزل  هک   ) ریخا مالک  نیا  دوشیم  فیعـضت  و  - 
لـصاح شیأر  رد  ادـب  دـهتجم ، يارب  رگا  هک  روطنامه  درادـن ، دوجو  شتمرح  رب  یلیلد  تمرح ) يور  يزور  میراذـگب و  بوجو  يور 

. دنک لودع  شدهتجم  زا  رایتخا  يور  زا  ای  ندش و  قساف  ای  یگناوید  ای  توم  هلمج  زا  يرذع  رطاخ  هب  دّلقم  ای  دوش و 
یلاکشا دشاب  هتشاد  تّجح  شتالاح  لدبت  رد  ناسنا  یتقو  اذل  تسا و  لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام   ) دهتجم زا  لودع  زاوج  هب  لوق  رب  انب 

(. تسا هحابا  زا  ریغ  نیا  درادن .
. تسا راتخملا ) باحصتسا   ) نآ هب  مکاح  هک  رییخت  باحصتسا  اب  هضراعم  ببس  هب  راتخملا  باحصتسا  دوشیم  فیعضت  و  - 
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ات دوشیمن  ادیپ  نآ  رد  یکـش  تسا و  یلقع  رییخت  هب  لقع  مکح  هک  تشذگ  البق  هچنآ  ببـس  هب  طایتحا ، هدـعاق  دوشیم  فیعـضت  و  - 
. دوش يراج  نآ  رد  طایتحا  هدعاق 

باحـصتسا نایرج  مدع  هک  روطنامه   ) دوشیم نشور  رییختلا  باحـصتسا  نایرج  مدـع  روکذـم ) هوجو  هب  خـساپ  و   ) بلاطم نیا  زا  و  - 
رد ات  دنامیمن ) یقاب  ّریحتم  ناسنا  و   ) درادن دوجو  لقع  مکح  رد  یتسـس  لامها و  چـیه  هک  ارچ  دـش ) نشور  طایتحالا  ۀـلاصا  راتخملا و 

. دوشب کش  مود  نامز  رد  رییخت  ءاقب 

. تسا هدّدعتم  عیاقو  رد  یرارمتسا  رییخت  نامھ  رتیوق  لوق  خیش  رظن  زا 

، مود نامز  رد  لقتـسم )  ) لقع مکح  لیلد  هب  هکلب  رییختلا ، باحـصتسا  رطاـخب  هن  نکل  تسا و  يرارمتـسا  رییخت  ناـمه  رتيوق  لوق  سپ :
: لّوا نامز  رد  نآ  هب  دومن  مکح  روطنامه 

340 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ ییادتبا  رییخت  زا  روظنم  دییامرفب  ۀمّدقم  * 
هب شرمع  رخآ  ات  دـیاب  نکل  ار ، بوجو  ای  دریگب و  ار  تمرح  بناج  هکنیا  نایم  تسا  ّریخم  هعقاو  نیلوا  هب  تبـسن  فلکم ، هک : تسا  نیا 

. دشاب دنبیاپ  مزتلم و  هدرک  باختنا  ادتبا  رد  هچنآ 
؟ تسیچ يرارمتسا  رییخت  زا  روظنم  * 

لمع دوش و  مزتلم  نادب  باختنا و  دهاوخیم  هک  ار  فرط  ره  هک  تسا  ّریخم  دهدیم ، خر  وا  يارب  هک  ياهعقاو  رد  فّلکم  هک : تسا  نیا 
. دنک

. دنک نفد  ار  وا  دریگب و  ار  بوجو  بناج  ادرف  دنکن و  نفد  ار  رفاک  ّتیم  دریگب و  ار  تمرح  بناج  زورما 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  يرارمتسا  رییخت  * 

. يراذگانب طرش  هب  يرارمتسا  اقلطم 2 - يرارمتسا  - 1 تسا : مسق  ود  رب 
؟ تسیچ اقلطم  يرارمتسا  رییخت  زا  روظنم  * 

. دنکیم رایتخا  ار  فرط  کی  هک  ياهعقاو  نیلوا  رد  فّلکم  هک : تسا  نیا 
. دهد همادا  ار  فرط  نامه  رخآ  ات  هک  دشاب  هتشاد  انب  لّوا  زا  - 1

. دهد همادا  ار  رییخت  زین  يدعب  عیاقو  رد  هک  دشاب  هتشاد  انب  لّوا  زا  ای  و  - 2
. دشاب ییانب  الب  رب  شیانب  لّوا  زا  ای  و  - 3

؟ تسیچ راتخم  مکح  رارمتسا  رب  يراذگانب  طرشب  رییخت  زا  روظنم  * 
: هک تسا  نیا 

رب دراد  انب  لّوا  زا  رگا  و  تسا . ّریخم  مه  يدـعب  عیاقو  رد  سپـس  دـهد ، همادا  رخآ  ات  ار  هدرک  رایتخا  فرط  نامه  هک  دراد  انب  لّوا  زا  رگا 
. دنک لابند  هدرک  رایتخا  هک  ار  نامه  دیاب  دشابیمن و  ّریخم  يدعب  تاعفد  رد  تسا و  ّریخم  لّوا  هعفد  اهنت  رییخت ، رارمتسا 

؟ تسیچ خلا ) وه ...  لهف  رییختلاب ، انلق  ول  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  هیف  نحن  ام  رد  تسا  رییخت  هب  نیلئاق  رظن  نییبت 

رد فّلکم  مییوگب : میوش و  رییخت  هب  لئاق  زین  ام  رگا  و  دشاب . بجاو  لمتحم ، فرط  ود  زا  یکی  هب  مازتلا  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  رگا 
نیا تسوا ، دوخ  اـب  راـیتخا  بوجو ، اـی  تمرح و  فرط  ود  زا  یکی  باـختنا  رد  دوش و  مزتـلم  فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیاب  دراوم  هنوگنیا 
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؟ يرارمتسا رییخت  کی  ای  تسا و  ییادتبا  رییخت  کی  رییخت  نیا  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس 
: ینعی

341 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نامه دیاب  دبالا  یلا  زین  يدعب  عیاقو  رد  دـیزگرب  ارایتخا  هک  ار  فرط  ره  نکل  تسا و  ّریخم  كرت  لعف و  نایم  هعقاو  نیلوا  رد  فّلکم  ایآ 

؟ دنک رایتخا  ار 
: لثملا یف 

. دنک نفد  ار  وا  رفاک  ّتیم  اب  دروخرب  رد  دیاب  هشیمه  يارب  دیزگرب  رفاک  ّتیم  نفد  رد  ار  بوجو  بناج  هعقاو  نیلّوا  رد  رگا 
. دنک نفد  ار  نآ  دیابن  زین  يدعب  ياهتیم  اب  دروخرب  رد  درک  رایتخا  ار  كرت  بناج  رگا  و 

كرت لـعف و  ناـیم  هیلّوا  هعقاو  نوـچمه  دـیآیم  شیپ  هک  ياهعقاو  ره  رد  هشیمه و  يارب  فـّلکم  تسا و  يرارمتـسا  رییخت  هن  هکنیا  اـی  و 
. تسا ّریخم 

؟ دیامن ذخا  ار  رگید  بناج  ددرگرب و  هدومن  رایتخا  نیشیپ  عیاقو  رد  هچنآ  زا  دناوتیم  دراد و  لودع  قح  ياهعقاو  ره  رد  ینعی :
رارمتـسا رب  يراذگانب  طرـش  هب  رارمتـسا  هکنیا  ای  تسا و  قلطم  يرارمتـسا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  زاب  دـشاب  يرارمتـسا  رییخت  نیا  رگا  و 

؟ راتخم مکح 
؟ تسیچ و )...  طایتحالا ، ةدعاقب  لّوالل : ّلدتسی   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  ییادتبا  رییخت  هب  نیلئاق  لیلد  لّوا  نییبت 

؟ ارچ تسا  رییخت  نییعت و  نایم  رما  نارود  قیداصم  زا  یقادصم  نیروذحملا  نیب  نارود 
؟ میتسه ریخم  مه  يدعب  عیاقو  رد  هن  ای  میتسه و  ریخم  لّوا  هعقاو  رد  طقف  ایآ  هک  مینادیمن  رییخت  ضرف  اب  اریز :

. مینکیم رایتخا  تسا  ییادتبا  رییخت  هک  ار  نقیتم  ردق  ینیقی ، لاثتما  طایتحا و  هب  لقع  مکح  باب  زا  اجنیا  رد  اذل : و 
؟ تسیچ راتخملا )...  مکحلا  باحصتسا  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  ییادتبا  رییخت  هب  نیلئاق  لیلد  نیمود  هب  هراشا 
کش يدعب  ياهراب  رد  رگا  دهد  ماجنا  دیاب  دش و  وا  هفیظو  بوجو  نیا  و  ار ، بوجو  الثم  درک  رایتخا  ار  فرط  کی  فّلکم  هک  لّوا  راب 

. ار مکح  ار  نآ  ءاقب  دنکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  شراتخم  مکح  نامه  ایآ  هک  دنک 
؟ تسیچ ۀحابالا )...  یلا  عوجرلا  نع  ۀعناملا  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملل  لودعلا  مازلتسا  و   ) زا دارم  * 

تفلاخم تسا و  هّیجیردت  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  مزلتـسم  يرارمتـسا  رییخت  هکنیا : رب  ینبم  تسا  ییادتبا  رییخت  هب  نیلئاق  لیلد  نیمّوس  نایب 
. تسا مارح  یلوم  مکاح  اب  هیعطق 

342 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ییادتبا رییخت  هب  دش  لئاق  دیاب  سپ :

: هک تسنآ  شاهمزال  دشاب ، ّریخم  ثداوح  همه  رد  اّرمتسم و  فّلکم  رگا  رگید : ترابع  هب 
نامز رورم  هب  هاگنآ  دـیامن  كرت  ار  لمع  باختنا و  ار  تمرح  بناـج  یهاـگ  دـنک و  لـمع  نادـب  هدـیزگرب و  ار  بوجو  بناـج  یهاـگ 

؟ ارچ دیآیم . شیپ  هّیجیردت  هّیلمع  هّیعطق  تفلاخم 
: اریز

لطاب و شلوا  لمع  هدوب و  تمرح  یعقاو  مکح  سکعلاب  ای  لطاب و  یمود  تسا و  حیحـص  شلوا  لمع  سپ  هدوب  بوجو  یعقاو  مکح  ای 
. يدعب هعقاو  نیا  رد  ای  هدش و  تفلاخم  یلبق  هعقاو  رد  ای  هک  مینکیم  نیقی  دوش  همیمض  يدعب  هعقاو  یتقو  ینعی : حیحص : یمود 
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. دش لئاق  ییادتبا  رییخت  نامه  هب  دیاب  سپ  یجیردت ، هچ  دشاب و  یعفد  هچ  تسا  مارح  مه  یلوم  مکح  اب  هیعطق  تفلاخم 
؟ تسیچ اهتمرح )...  یلع  لیلد  کلذ ال  لثم  یف  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ّناب  ریخالا : فّعضی  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: هیعطق تفلاخم  هکنیا : رب  ینبم  ییادتبا  رییخت  هب  نیلئاق  لیلد  نیموس  هب  تسا  خیش  خساپ 
كرت رابکی  میهد ، ماجنا  رابکی  میوش و  هحابا  هب  مزتلم  ام  رگا  هک  هحابا ، هب  لوق  لثم : تسا ، نیمکحلا  دحا  هب  مازتلا  نودـب  یهاگ  - 1

. تسین زیاج  تفلاخم  تسا و  تفلاخم  مزلتسم  مینک ،
اب هدش و  مزتلم  فرط  کی  هب  هعقاو  ره  رد  ام  هک : تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رد  ضرف  هک  تسا  نیمکحلا  دـحا  هب  مازتلا  اب  هارمه  یهاگ  و  - 2

. مینک لمع  ار  نآ  مازتلا 
ار ییاـهتفلاخم  نینچ  هک  دراد  دوجو  ییاـههنومن  زین  سدـقم  عرـش  رد  هکلب  درادـن . دوجو  شتمرح  رب  یلیلد  هیعطق  تفلاـخم  زا  وحن  نیا 

. تسا هدرک  زیوجت 
؟ تسیچ هیأر )...  یف  دهتجملل  ادب  ول  امک   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  هنومن  نیلوا  هئارا 
. تسنادیم نآ  هب  مزتلم  ار  دوخ  تشاد و  ّقلعت  رما  نالف  بوجو  رب  شیأر  نونکات  یهیقف  - 1

: لاح دوشیم . مزتلم  نادب  هداد و  تمرح  هب  اوتف  هدرک ، لودع  روبزم  يأر  زا  رگید  هلدا  هب  یسرتسد  رثا  رد  نونکا  - 2
: اریز ارچ ؟ دنکیم . ادیپ  نیقی  هّیجیردت  هّیلمع  تفلاخم  هب  دهتجم  نیا 

. دنکیم لمع  تسا و  مزتلم  نآ  هب  دعب  هب  الاح  زا  ار  هچنآ  ای  هدوب و  یلوم  تیصعم  هدرکیم  لمع  هدوب و  مزتلم  نادب  نونکات  ار  هچنآ  ای 
. دنک لودع  شیأر  زا  دیاب  هکلب  درادن  یعنام  هدوب  مازتلالا  عم  وا  لمع  نوچ  اّما 

343 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ رذعل )...  هدهتجم  نع  دّلقملا  لدع  وا   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  لیلد  لیذ  رد  هنومن  نیمود  نایب 
قبطرب دوب  ياوتف  نادب  مزتلم  هکنیا  رب  هوالع  اذل  دوب و  هداد  رفاک  نفد  بوجو  هب  ياوتف  وا  هک  هدرکیم  دیلقت  يدهتجم  زا  نونکات  يدّلقم 

. درکیم لمع  زین  نآ 
دّلقم اذل  تسا و  هداد  رفاک  ّتیم  نفد  تمرح  هب  ياوتف  هک  هتخادرپ  يرگید  دهتجم  زا  دیلقت  هب  هدرک و  لودع  دـهتجم  نآ  زا  نونکا  نکل 

. دنکیم لمع  نادب  دعب  هب  الاح  زا  مزتلم و  ياوتف  نیا  هب 
. درادن یعنام  هدوب  مازتلا  يور  ود  ره  نوچ  نکل  شیدعب . كرت  ای  هدوب و  طلغ  شلوا  لعف  ای  هک  دراد  نیقی  دّلقم  نیا  لاح :

. تسا لیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  ام  تسا و  عنامالب  مازتلا  اب  هارمه  هّیعطق  تفلاخم  سپ :
؟ تسیچ هیلع ) مکاحلا  رییختلا  باحصتسا  ۀضراعمب  باحصتسالا : فّعضی  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  ییادتبا  رییخت  هب  نیلئاق  مّود  لیلد  هب  خیش  خساپ 
. رییخت هب  مکح  باحصتسا  اب  تسا  ضراعم  راتخم  مکح  باحصتسا  الّوا :

؟ ارچ راتخم . باحصتسا  رب  تسا  مّدقم  رییخت  باحصتسا  ایناث :
: اریز

. رییخت ءاقب  رد  ام  ّکش  زا  تسا  ّببسم  راتخم  مکح  رب  ءاقب  بوجو  رد  ام  کش 
: ینعی

راتخم مکح  رب  ءاقب  بوجو  هب  تبون  سپ  تسا ، یقاب  رییخت  میتفگ  رگا  دـنامب و  راتخم ، مکح  دـیاب  سپ  تفر  ناـیم  زا  رییخت  میتفگ  رگا 
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. دسریمن
: مییوگیم ینعی  ار ، رییخت  مینکیم  باحصتسا  رییخت ، ءاقب  رد  کش  ماگنه  اذل : و 

هب تبوـن  رگید  سپ : ار . نآ  ءاـقب  مینکیم  باحـصتسا  هجیتـن : رد  نآ  ءاـقب  رد  میراد  کـش  يدـعب  عیاـقو  رد  دوـب ، رییخت  یلوا  هعقاو  رد 
. دسریمن راتخم  مکح  باحصتسا 

؟ تسیچ مدقت )...  امب  طایتحالا : ةدعاق  فّعضی  و   ) زا دارم  * 
. درادن رارکت  هب  زاین  تشذگ و  نآ  نایب  هک  تسا  تارضح  لّوا  لیلد  هب  خیش  خساپ 

؟ تسیچ باحصتسالل )...  ال  يرارمتسالا ، رییختلا  وه  يوقالاف :  ) رد بلطم  لصاح  * 
. تسا رییخت  باحصتسالا  ینعی : اقلطم ، يرارمتسا  رییخت  هب  نیلئاق  لیلد  نایب 

باحـصتسا رییخت ، نآ  ءاقب  رد  دـنک  کش  يدـعب  عیاقو  رد  رگا  لاح  كرت ، لعف و  نایم  دوب  ریخم  لّوا  هعقاو  رد  فّلکم  هک : اـنعم  نیدـب 
. ییانب ریغ  هچ  ییانب و  هچ  ار  نآ  ءاقب  دنکیم 
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؟ تسیچ روبزم  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 

نیب نارود  رد  رییخت  هب  مکاح  هکنیا  لـیلد  هب  هکلب  رییخت  باحـصتسا  ساـسارب  هن  نکل  تسا  يرارمتـسا  رییخت  زین  اـم  يأر  هک : تسا  نیا 
. دشاب باحصتسا  نایرج  يارب  ییاج  ات  درادن . يدیدرت  دوخ  مکح  رد  لقتسم و  رییخت  هب  مکح  رد  لقع  تسا و  لقع  نیروذحملا 

سپ دـنکیم ، رییخت  هب  مکح  مه  زاب  هدوب و  مکاـح  زین  مود  هعقاو  رد  درک ، رییخت  هب  مکح  لّوا  هعقاو  رد  هک  یلقع  نیمه  فرط  زا  ینعی :
. تسین باحصتسا  هب  يزاین 

. میتشادرب مازتلا  هلئسم  اب  زین  ار  هّیجیردت  هّیعطق  تفلاخم  لکشم  رگید : فرط  زا  و 
؟ دشاب هدشن  نآ  ضّرعتم  خیش  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لوق  اجنیا  رد  ایآ  * 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  هلب و 
انب هکنیا  ای  دـنک و  لمع  ار  مکح  نیمه  رمع  رخآ  ات  هک  تسا  نیا  رب  شیاـنب  اـیآ  دـنکیم . راـیتخا  ار  نیمکحلا  دـحا  لّوا  زور  هک  یـسک 

؟ دنک ضوع  ار  مکح  دوشیم  رارکت  هک  ياهعقاو  ره  رد  هک  تسا  هتشاد 
؟ ارچ تسا . رییختلا  رارمتسا  دوخ  نیا  دشاب  هدوب  راتخملا  رارمتسا  رب  شیانب  رگا 

ات ادتبا  زا  رایتخا  نیا  رد  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  رایتخا  زا  دوشیم ، مزتلم  نآ  هب  هشیمه  يارب  دنکیم و  رایتخا  ار  نیمکحلا  دحا  هک  یـسک 
. تسا هدرک  هدافتسا  رییخت  زا  اهتنا 

دنکیم هدارا  هک  ار  یفرط  نآ  یهاوخب  هک  تقوره  هک  ارچ  تسا ، راتخملا  رارمتسا  دوخ  نیا  دشاب ، هدوب  رییختلا  رارمتسا  رب  شیانب  رگا  و 
. دنکیم ضوع  ار  هلئسم  و  دیامنیم . رایتخا 

. دروآیم رییختلا  رارمتسا  راتخملا  رارمتسا  دروآیم و  راتخملا  رارمتسا  رییختلا ، رارمتسا  هجیتن : رد 
؟ دوب هلئسم  نیا  رد  یلاوقا  هچ  یلک  روطهب  * 

ییادتبا رییخت  - 1
. دومرف خیش  دوب و  لقع  مکح  نآ  رد  بلطم  هجو  هک  يرارمتسا  رییخت  - 2

. يرارمتسا یهاگ  تسا و  ییادتبا  رییخت  یهاگ  هک  انعم  نیا  هب  لیصفت  هب  لوق  - 3
؟ تسیچ رییخت  هلئسم  رد  لیصفت  هب  لوق  خساپ  * 

یقرف امش  ياهانب  نیب  تسا  ییادتبا  رییخت  هکنیا  هب  دومن  مکح  ای  تسا و  يرارمتـسا  رییخت  هکنیا  رب  دومن  مکح  لقع  یتقو  هک : تسا  نیا 
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. دراذگیمن
؟ تسیچ ّصن  نادقف  نیروذحملا و  نیب  نارود  رد  خیش  رظن  امش  رظن  هب  * 

: هک تسا  نیا  خیش  رظن  هصالخ  لصاح و 
ار هلئسم  تسا و  فقوت  هب  لئاق  اجنآ  دوشن . هّیجیردت  هّیلمع  تفلاخم  بجوم  ات  دشاب  هدحاو  هعقاو  رگا 
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. دمآ نایم  هب  نخس  نآ  زا  بلاطم  یسررب  رد  هک  دنکیم  ضرف  مکح  الب 

ای تسا  بجاو  امـش  رب  نآ  حـبذ  ایآ  هک  دـینک  کش  نونکا  دیـشاب و  هدرک  رذـن  يدنفـسوگ  امـش  رگا  هّیعوضوم ، تاهبـش  رد  لـثملا  یف 
؟ مارح

تـسا نیا  بلطم  رثکا  دح  اذل  دینک و  ضرف  مکح  الب  ار  هلئـسم  دینک و  فّقوت  دیناوتیم  تسا  هدـحاو  هعقاو  نوچ  هک  مییوگیم  امـش  هب 
. بوجو اب  دیدومن  حبذ  هچنانچ  دزاسیم و  تمرح  اب  دیدرکن  حبذ  رگا  هک 

دحا تسا  رتـهب  دـینک . دروخرب  نآ  هب  اـهراب  ناـترمع  لوط  رد  امـش  تسا  نکمم  هک  رفاـکلا  عـفد  لـثم : دـشاب  هدّدـعتم  عیاـقو  رگا  اـّما  و 
. دیآیم مزال  هیجیردت  هّیلمع  تفلاخم  اجنیا  رد  هک  ارچ  دینامب ، یقاب  راتخملا  مکح  يور  هشیمه  دینک و  رایتخا  ار  نیمکحلا 

: هک تفایرد  ناوتیم  اهیسررب  دقن و  يالبال  زا  خیش و  نانخس  رد  تقد  اب  هکنیا : هصالخ 
هدـحاو هعقاو  رد  ناشیا : هک  تفگ  ناوتیم  نکل  هدرکن و  يرگید  بلطم  هب  حیرـصت  يرارمتـسالا و  رییخت  يوقالا  هدومرف : خیـش  دـنچره 

. فّقوت هن  تسا و  يرارمتسا  رییخت  هب  لئاق  هددعتم  هعقاو  رد  نکل  درادن و  هحابا  رب  لیلد  هک  ارچ  تسا  فقوت  هب  لئاق 
؟ تسیچ هداس  نابز  هب  لّوا  هلئسم  رد  بلاطم  هصالخ  لصاح و  * 

: هکنیا هب  دش  لئاق  ادتبا  نیروذحم  نیب  نارود  رد  هّللا  همحر  مظعا  خیش  هک  تسا  نیا  - 
. ۀیرهاظلا ۀحابالاب  مکحی  نالوقلا و  حرطی 

. تشادرب هار  رس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  عناوم  دروآ و  لیلد  یعّدم  نیا  تابثا  رد 
. تسا هّیمیرحت  ههبش  هب  طوبرم  هکلب  هتشادن و  هحابا  رب  تلالد  میدرک  هئارا  ام  هک  یلیلد  تفگ  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  لیلد  نآ  زا  سپ  - 

. دومن ضرف  مکح  الب  يرهاظ  ای  یعقاو و  مکح  رظن  زا  ار  هلأسم  دش و  فّقوت  هب  لئاق  تفاین و  رییخت  هب  لوق  رب  مه  یلیلد  اّما 
. تسا لاحم  نیضیقن  عافترا  هک  ارچ  ار  كرت  ای  درک و  رایتخا  ار  لعف  دیاب  ای  هرخالاب  زین  لمع  رظن  زا  - 

لاقی دـقف  دومرف : میـشاب  یمکح  ندرک  ادـیپ  هب  مزلم  ام  نکل  دـشاب و  لوبق  لباق  ریغ  لـطاب و  فقوت  هحاـبا و  هب  مکح  هکنیا  رب  اـنب  اـّما  - 
. نیمکحلا دحا  رییختب 

. تمرح زا  تسترابع  مهنآ  هک  دومن  رایتخا  ار  تمرح  بوجو و  مکح  ود  زا  یکی  دیاب  هکنیا  هب  دناهدش  لئاق  یخرب  ینعی : - 
: تسا هتخادرپ  اهنآ  یسررب  هب  خیش  بانج  هک  هدش  رکذ  یهوجو  زین  بلطم  نیا  تابثا  رد  - 

: طایتحا هدعاق  - 1
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موزل ای  اریز : ارچ ؟ تسا . بجاو  هب  فّلکم  رد  ّکش  باب  رد  طایتحا  تسا و  هب  فّلکم  رد  کش  لیبق  زا  نیروذـحم  نیب  نارود  دـناهتفگ 
. میهدیم لامتحا  ار  امهدحاب  ذخا  موزل  ای  نییعت و  دوشیم  هک  میهدیم  لامتحا  ار  ۀمرحلاب  ذخا 

. نیمکحلا امهدحا  رییخت  نیب  ۀمرحلا و  نییعت  نیب  تسا  رئاد  رما  سپ :
دهتجم ود  هک  ییاجنآ  لثم : میریگب . ار  نییعت  بناج  هک : تسا  نیا  نیمکحلا  دحا  رییخت  نیب  ۀمرحلا و  نییعت  نیب  نارود  رد  طایتحا  لاح :

؟ مینک دیلقت  دش  هک  مادکره  زا  میتسه  ریخم  هکنیا  ای  ملعا و  ریغ  ای  ملعا و  مینک  دیلقت  دیاب  مادک  زا  مینادیمن  ام  دراد و  دوجو 
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. مینک دیلقت  انّیعم  ار  ملعا  دیاب  طایتحا  مکح  هب  اجنیا  رد 
: ۀهبشلا دنع  فّقوت  - 2

 ... ریخ ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ای  ۀهبشلا و  دنع  فق  هدومرف : عراش  دناهتفگ :
. مارح دیاش  دشاب و  بجاو  دیاش  مییوگیم : هک  ارچ  تسا  ههبش  زین  نیروذحملا  نیب  نارود  لاح :

زا کی  مادـک  هک ، تسا  نیا  لاؤس  لاح  هللا  مکحب  مزتلا  هدومرف : رابخا  یفرط  زا  ۀهبـشلا ، دـنع  فق  هدومرف : فقوت  راـبخا  یفرط  زا  ینعی :
دشاب راگزاس  فّقوت  اب  هک  میوش  مزتلم  دیاب  ار  تمرح  بوجو و  فرط  ود  نیا 

. درادن يراگزاس  نکن  تکرح  فّقوت و  اب  نیا  میاهداد و  ماجنا  ار  لمع  تقیقح  رد  مینک  رایتخا  ار  بوجو  رگا  هک  ارچ  ار ، تمرح  انیقی :
: ۀعفنملا بلج  نم  یلوا  ةدسفملا  عفد  - 3

. دینکن هدسفم  راتفرگ  ار  دوخ  دیرذگب و  شبوجو  ریخ  زا  امش  دیوگیم : لقع  ینعی :
. بوجولا لاثتما  نم  لهسا  ۀمرحلا  لاثتما  - 4

نینچ لاح  هب  تفتلم  دعب  تسا ، بجاو  لمع  نالف  هک  مینک  ادیپ  بلطم  نیا  هب  ملع  دـیاب  ادـتبا  مینکب  بجاو  هب  ذـخا  میهاوخب  رگا  ینعی :
. بجاو لاثتما  دوشب  ات  مینک ، لمع  هب  مادقا  دعب  مینک و  هدارا  سپس  میوشن  تلفغ  راچد  میشاب و  یلمع 

. درادن هنوئم  هب  يزاین  مه  كرت  تسا و  كرت  دنهاوخیم  هچنآ  مارح  باب  رد  اّما :
. تسا بوجو  لاثتما  زا  رتناسآ  یلیخ  تمرح  لاثتما  اذل  هدارا و  هن  تافتلا و  هن  دهاوخیم  ملع  هن 

. تسا رتناسآ  هک  مینکیم  رایتخا  ار  تمرح  بناج  بوجولا ، ۀمرحلا و  نیب  رمالا  راد  رد  سپ :
ءارقتسا - 5

رد هک  تسا  هتشاد  مّدقم  ار  تمرح  بناج  عراش  ۀمرحلا ، بوجولا و  نیب  تسا  رئاد  رما  هک  اجکره  میدش  هّجوتم  هقف  رد  یـسررب  اب  ینعی :
: مینکیم مادقا  لاثم  هس  رکذ  هب  یعّدم  نیا  تابثا 
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کـش اذل  تسا و  هتـشذگ  زور  زا 7  راـب  نیا  نکل  دـشابیم ، زور  شتداع 7  ياـهزور  تسا و  ۀـّیددعلا  تداـعلا  تاذ  هک  ینز  لـثم : - 1

؟ دشابیم هضاحتسا  هکنیا  ای  تسا و  ضیح  همادا  نیا  هک  دنکیم 
ضیح نیا  هک  دوش  صّخـشم  ات  دنامب  رظتنم  دـیاب  هک  انعم  نیدـب  تسا ، راهظتـسا  مایا  مهد  زور  ات  درذـگب  هک  زور  نیا 7  زا  دـناهتفگ : - 

؟ هن ای  تسا 
ادع ام  نیا  هک  دوشیم  صّخـشم  تشذگ  زور  زا 10  رگا  نکل  هدوـب ، ضیح  زور  همه 10  هک  دـمهفیم  دوش  عطق  زور  هد  اـت  رگا  اذـل  و 

. تسا هدوب  هضاحتسا  ةداعلا 
؟ مارح ای  تسا  بجاو  وا  رب  هضاحتسا  مایا  رد  تدابع  هک  دنادیمن  نز  نیا  لاح :

. ۀمرحلا بوجولا و  نیب  رمالا  راد  دوشیم  نیا 
: هدومرف اجنیا  رد  عراش  اذل  و 

دوش مولعم  هچنانچ  تسین و  وا  هدهعرب  یتدابع  هدوب  ضیح  هک  دش  مولعم  رگا  نیا  زا  سپ  نکل  دـنک ، كرت  ار  شتدابع  دـیاب  زور  ات 10 
. دیامن اضق  ار  شاهزور  ای  زامن و  دیاب  تسا  هدوب  هضاحتسا  هک 

: تسا هتشاد  مّدقم  ار  تمرح  بناج  اجنیا  رد  عراش  هک  میوشیم  هّجوتم  هجیتن : رد 
نوـخ نوـخ ، نیا  هک  اـی  هدـش و  ضئاـح  هک  دـنادیمن  نکل  دـنیبیم  ار  ینوـخ  نز  نیا  تسین ، هیتـقو  تداـع  بحاـص  هک  ینز  لـثم : - 2

. تسا هضاحتسا 
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: هک دوشیم  هتفگ  وا  هب 
هک دوـشیم  موـلعم  دوـب  رتـمک  زور  هس  زا  هچناـنچ  تسا و  هدوـب  ضیح  هک  دوـشیم  موـلعم  تشذـگ  زور  هس  زا  نوـخ  تـیؤر  نـیا  رگا 

. دوشیم هتفگ  راهظتسا  مایا  نیا  هب  هک  تسا ، هدوب  هضاحتسا 
؟ مارح ای  تسا  بجاو  وا  رب  تدابع  هک  دنادیمن  نز  نیا  لاح :

. بجاو یتسه  هضاحتسم  رگا  الا  مارح و  یتسه  ضئاح  رگا  دوشیم  هتفگ  وا  هب 
كرت ار  تدابع  دـیاب  هدومرف : هتـشاد و  مدـقم  ار  تمرح  بناج  اجنیا  رد  زین  عراـش  تسا و  ۀـمرحلا  بوجولا و  نیب  رمـالا  راد  نیا  بوخ :

. ینک
دیهاوخیم یفرط  زا  تسا . سجن  مادـک  كاپ و  ود  نیا  زا  کیمادـک  ینادیمن  امـش  دراد و  دوجو  فرظ  ود  نیهبتـشم : نیئاـنا  لـثم : - 3

؟ دینکب دیاب  هچ  دیرادن  فرظ  ود  نیا  رد  دوجوم  بآ  زج  مه  یبآ  دیریگب و  وضو  زامن  يارب 
. مرحی دشاب  سجن  رگا  بجی و  دشاب  كاپ  هچنانچ  دیریگب  وضو  دیهاوخب  هک  کیره  بآ  اب  - 

. تسا ۀمرحلا  بوجولا و  نیب  رمالا  راد  نیا  اذل  و  - 
. تسا هتشاد  مّدقم  ار  تمرح  بناج  ینعی : نک ، ممیت  كرت و  ار  ود  ره  هدومرف : اجنیا  رد  عراش  - 

348 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسا  نیا  قوف  لاثم  هس  رد  بلطم  لصاح  اّما  و 

. تسا هتسناد  مّدقم  ار  تمرح  بناج  عراش  تمرح ، بوجو و  نیب  تسا  رئاد  رما  اجکره 
. تسیچ دروم  نیا  رد  مظعا  خیش  بانج  رظن  دید  دیاب  تشذگ و  تمرح  بناج  مّدقت  تابثا  رد  هناگجنپ  هوجو  نیب  لاح :

. دنکیم ّدر  ار  نآ  يرگید  زا  سپ  یکی  تسین و  مامت  روکذم  هوجو  زا  کیچیه  دیامرفیم : خیش 
: ءارقتسا اّما  - 

. دوشیمن لصاح  نانیمطا  ای  ملع و  دیفم  ءارقتسا  هقف ، رد  لاثم  هس  ای  ود  ندرک  ادیپ  اب  الّوا :
. ۀمرحلا نیب  لیبق  زا  ای  دناهّیبوجو و  ههبش  لیبق  زا  ای  اهنیا  هکلب  تسین ، نیروذحملا  نیب  نارود  لیبق  زا  قوف  لاثم  هس  زا  کیچیه  ایناث :

: هک مینادب  دیاب  هلثما  نیا  زا  کیره  هب  نتخادرپ  زا  لبق  - 
هّیعیرشت هیتاذ 2 - تسا 1 - روج  ود  تمرح 

رمخلا برشت  ال  لثم : دشاب . یهن  ّقلعتم  ءیش  کی  هک : تسا  نیا  هّیتاذ ، تمرح 
. تسا حابم  روما  زا  هک  بآ  ندروخ  لثم  درادن  رما  ءیش  هک : تسا  نیا  هیعیرشت ، تمرح 

. مارح تسا و  عیرشت  دوش ، ماجنا  رما  دصق  هب  هچنانچ  درادن  رما  هک  يزیچ  لاح 
: مد رخآ  راهظتسا  اّما  و 

زا 10 رگا   ) یفاضا زور  هس  نآ  هک  دش  هتفگ  هک  دنیبیم  نوخ  مه  زونه  زور  زا 7  سپ  راب  نیا  نکل  تسا و  زور  شاهنایهام 7  تاداع  هک 
. دنک كرت  ار  تدابع  دیاب  تسا و  راهظتسا  مایا  درذگن ) زور 

: هک تسناد  دیاب  لاح 
. تسا هیعیرشت  تمرح  هکلب  تسین ، هّیتاذ  تمرح  ضئاح ، نز  رد  تدابع  ندوب  مارح 

؟ ارچ
، تشادـن رما  یتقو  بوخ  درادـن ، زامن  هب  رما  رگید  تداع  هب  دـش  التبم  یتقو  نکل  زامن ، هب  دراد  رما  هدـشن  ضئاـح  نز  هکیماداـم  نوچ 

. مارح تسا و  عیرشت  رما  نودب  وا  ندرک  تدابع 
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؟ ارچ
. تسا عیرشت  تسا  رما  نودب  نوچ  دناوخب  ّتین  اب  تسا ، هبعلم  دناوخب  ّتین  نودب  ار  زامن  دهاوخب  رگا  نز  نیا  نوچ 
. هّیمیرحت هن  تسا و  هیبوجو  ههبش  طقف  راهظتسا  مایا  رد  دراد ، هّیعیرشت  تمرح  ضیح  مایا  رد  تدابع  رگا  نیاربانب :

349 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نوچ ارچ ؟ دشاب ؟ مارح  شتدابع  هجیتن  رد  هدماین و  ای  دشاب  بجاو  وا  رب  زامن  ات  دمآ  رما  ایآ  هک  دنکیم  کش  تشذـگ  هک  زور   7 ینعی :

لـصاح وا  يارب  ّکش  نیا  زور  زا 7  سپ  اذـل  تشادـن و  زاـمن  رب  رما  رگید  ضیح  زور  نیا 7  رد  نکل  تشاد  زاـمن  رب  رما  ضیح  زا  لـبق 
. هیبوجو ههبش  دوشیم  نیا  بوخ  هن ؟ ای  هدمآ  هرابود  ضیح  زا  لبق  رما  ایآ  هک  دوشیم 

؟ لعف هب  ای  تسا  كرت  هب  طایتحا  هّیبوجو  ههبش  رد  هک  میسرپیم  امش  زا  اذل  و  * 
ياههلاسر رد  اهقف  رتشیب  اذل : اطایتحا و  دهد  ماجنا  ار  شتادابع  راهظتـسا  مایا  رد  دـیاب  نز  نیا  اذـل  و  تسا . لعف  هب  طایتحا  هک  دـش  هتفگ 

: هک دناهتشون  دوخ 
. اطایتحا ینعی : دیامن . عمج  ضئاح  كورت  هضاحتسم و  لاعفا  نایم  ینز  نینچ  تسا  رتهب 

. دورن دجسم  هب  نکل  دناوخب  ار  زامن  الثم : دنک : كرت  ار  تابحتسم  دروآ و  ياج  هب  ار  تابجاو  دیاب  رگید : ترابع  هب 
. دننادیم بجاو  ار  راهظتسالا  مایا  یف  ةدابعلا  كرت  دننادیم  هیتاذ  تمرح  ار  تمرح  هک  یناسک  هلب 

؟ دنرادیم مّدقم  ار  تمرح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  بوجو  نیا  ایآ 
. دننادیم نّیب  ار  تمرح  اهنیا ، هک  تسا  باب  نیا  زا  ریخ  مییوگیم :

؟ هچ ینعی 
: هجیتن رد  هن ؟ ای  تفر  تدابع  تمرح  دنکیم  ّکش  دیسر  راهظتسا  مایا  هب  یتقو  ینعی  - 

. ار تمرح  ءاقب  دنکیم  باحصتسا 
؟ نیروذحم نیب  نارود  ای  دوشیم  ۀمرحلا  نیب  ایآ  دومن ، باحصتسا  ار  تمرح  ءاقب  یتقو  لاح  - 

. ۀمرحلا نیب  اعطق :
: هکنیا بلطم  لصاح 

نیب ای  ۀـمرحلا و  باحـصتسا  باب  زا  تدابع  كرت  راهظتـسا  مایا  رد  دـشاب ، تمرح  هیتاذ  تمرح  باب  زا  ضیح  مایا  رد  تدابع  كرت  رگا 
. دوب دهاوخ  بجاو  ۀمرحلا 

هّیبوجو ههبش  نوچ  هکلب  تسین ، بجاو  تدابع  كرت  راهظتسا  مایا  رد  دشاب ، هّیعیرـشت  تمرح  باب  زا  ضیح  مایا  رد  تدابع  كرت  رگا  و 
. دهد ماجنا  ار  تدابع  طایتحا  يور  زا  دناوتیم  تسا 

؟ تسا تمرح  بناج  حیجرت  نیروذحملا و  نیب  رمالا  راد  بلطم  نیا  ياجک  میسرپیم  امش  زا  لاح  * 
: هلب تفگ : دیهاوخ 

. تسا زیاج  طایتحا  يور  زا  نایتا  هک  تسا  هّیبوجو  ههبش  ضرف  کی  رد 
. تمرح باحصتسا  رطاخب  تسا  ۀمرحلا  نیب  ضرف  کی  رد  و 

350 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ۀیؤرلا درجمب  مدلا  لّوا  راهظتسا  لاثم : اّما  و  - 

؟ ارچ هّیمیرحت . هن  تسا و  هیبوجو  ههبش  زین  اجنیا  ام  رظن  هب 
[152 [؟ هن ای  دش ، هتشادرب  وا  زا  تدابع  هب  رما  هک  دنکیم  کش  دید  دوخ  رد  یمد  یتقو  اریز 
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ص350 ج7 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هّیبوجو ههبش  دوشیم  نیا  دشاب  هّیعیرشت  تمرح  هکنیا : رب  ا 

؟ تسیچ هّیبوجو  ههبش  رد  قح  میسرپیم  امش  زا  لاح  * 
. تسا رتهب  هک  دناهتفگ  مه  ياهدع  تسا و  بحتسم  طایتحا  هب  نایتا  تفگ : دیهاوخ 

. هدرک بوجولا  نّیب  ار  اجنیا  باحصتسا  هکنیا : هب  افاضم 
: دیوگیم هک  اریز  ارچ ؟

؟ هن ای  هدـش  هتـشادرب  بوجو  ایآ  هک  هدرک  کش  هک  الاح  سپ  دوب ، بجاو  هلب  دـیوگیم  هن ؟ اـی  دوب  بجاو  نوخ  ندـید  زا  لـبق  تداـبع 
. ار بوجو  دنکیم  باحصتسا 

. دشابیم مزال  هکلب  لاکشا و  دقاف  نآ  نایتا  تسا و  بوجولا  نّیب  اجنیا  هجیتن : رد 
(. ضیح وهف  اضیح  هنوک  نکما  مد  ّلک  : ) هک تسا  هتفگ  هدمآ و  هک  تسا  يوناث  لصا  نیا  یهتنم ؛

. تسا ضیح  هب  موکحم  ینز  نینچ  هک  ارچ  كرت ، زاوج  هب  دننکیم  لمح  ار  مکح  نیا  دـننادیم  زیاج  ار  تدابع  كرت  هک  ییاهنآ  لاح :
. دنک كرت  دناوتیم  و 

. دنک كرت  ار  تدابع  دیاب  امتح  ینعی  بوجو ، هب  دننکیم  لمح  ار  مکح  نیا  دناهدادن ، هزاجا  لاح  نیا  رد  ار  تدابع  هک  ییاهنآ  و 
: تروصرهرد

هدعاقلا یلع  تسا و  بوجولا  نّیب  هکلب  هّیبوجو و  ههبـش  باب  زا  نیا  تسین ، نیروذـحملا  نیب  نارود  لیبق  زا  ضیح ، لّوا  رد  نوخ  ندـید 
. تسا بجاو  شنایتا 

. ۀمرحلا بناج  حیجرت  دشاب و  هدوب  نارود  هکنیا  هن  تسا  هتفگ  مد  ّلک  يوناث  هدعاق  باب  زا  تسا  مارح  شنایتا  دیوگب  یسک  رگا  هتبلا 
. نک ممیت  رذگب و  ود  ره  زا  دش  هتفگ  هک  نیهبتشم : نیئانا  اّما  و  - 

. تسا هّیبوجو  ههبش  هکلب  نیروذحملا ، نیب  نارود  هن  تسا و  هّیمیرحت  ههبش  هن  زین  نیا 
؟ هچ ینعی  دراد . هّیعیرشت  تمرح  هکلب  هدومرفن  یهن  نآ  زا  عراش  درادن و  هّیتاذ  تمرح  سجن  نآ  اب  نتفرگ  وضو  اریز : ارچ ؟

یلا ۀبرق  هچ  درادـن . رما  سجن  بآ  اب  نتفرگ  وضو  نوچ  مارح ، تسا و  عیرـشت  هللا ، یلا  ۀـبرق  دریگب  وضو  سجن  بآ  اب  یـسک  رگا  ینعی 
؟ یهللا

351 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هیبوجو  ههبش  دیراذگب  تشگنا  هک  کیره  يور  هدش  هبتشم  مهاب  بآ  ود  نیا  یتقو  نیاربانب :

رد هب . ءوضولا  بجی  هکنیا ال  ات  تسا  كاپان  هکنیا  ای  هب  ءوضولا  بجی  هکنیا  ات  تسا  كاپ  فرط  نیا  ییوگیم : یتقو  رگید : تراـبع  هب 
. یتسه هیبوجو  ههبش  راچد  تقیقح 

، تسا روطنیمه  هلئسم  مه  فرظ  یکی  نآ  هب  تبسن  بوخ :
هّیبوجو ههبش  دوشیم  ود  ره  سپ :

؟ كرت رد  ای  لعف و  رد  طایتحا  هّیبوجو ، ههبش  رد  میسرپیم  امش  زا  لاح 
. تسا لعف  رد  تفگ : دیهاوخ 

. دریگب وضو  ود  ره  اب  هک : تسا  نیا  رد  طایتحا  سپ  مییوگیم :
هدوب و نیروذـحملا  نیب  نارود  هکنیا  رطاخب  هن  تسا و  ّصن  دوجو  رطاخب  نک ، باـنتجا  ءاـنا  ود  ره  زا  هک : دـناهتفگ  یناـسک  رگا  لاـح :
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. تمرح بناج  حیجرت 
نیا تارـضح  هلثما  یـسررب  لصاح  تسا  هیبوجو  ههبـش  نوچ  تسا  لعف  رد  طایتحا  میتفگیم  ام  زاـب  دوبن  یجراـخ  لـیلد  نیا  رگا  ینعی :

: هک تسا 
. درادن دوجو  ۀمرحلا  بناج  حیجرت  نیروذحملا و  نیب  نارود  اهلاثم  نیا  رد  الّوا :

هک ارچ  تسا  لدب  دوجو  رطاخب  دیراذگیم  رانک  ار  ءانا  ود  ره  هک  ءوضو  رد  هک  ارچ  دـینک . هسیاقم  هیف  نحن  اب  ار  وضو  لاثم  دـیابن  ایناث :
. تسا وضو  زا  لدب  ممیت 

لمع لدب  هب  هتـشاذگ  رانک  ار  فرط  ود  ره  هک  ات  درادن  دوجو  لدب  هک  مارح  وا  بجاو  رفاکلا  نفد  لثم  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  نکل 
. مینک

. تسین ۀمرحلا  بناج  تهج  زا  میراذگیم  رانک  ار  ود  ره  رگا  نیهبتشم  نیئانا  لاثم  رد  هتشذگ : نیا  زا  - 
هدننکلامیاپ ۀمرحلا  بناج  نداد  حیجرت  هک  دننزیم  ار  فرح  نیا  ییاج  رد  دیهدب ، حیجرت  ار  ۀمرحلا  بناج  دنیوگیم : هک  ییاهنآ  هّتبلا 

. دشابن یمولعم  بجاو 
. مارح ای  تسا  بجاو  ای  هک  رفاک  نفد  لثم :

. دیشاب هدرک  لامیاپ  ار  یلمتحم  بجاو  دیاش  هکلب  دیاهدرکن  لامیاپ  ار  یمولعم  بجاو  دینک  رایتخا  ار  تمرح  بناج  اجنیا  رد  رگا 
؟ ارچ دیاهدرک . كرت  ار  یمولعم  بجاو  دیراذگب  رانک  اجنیا  رد  ار  ءانا  ود  ره  رگا  هکنآ : لاح  و 

تمرح و اـب  هیعطق  تقفاوـم  تقیقح  رد  تـسا ، مارح  ود  نآ  زا  یکی  هـکنیا  رطاـخب  دـیراذگیم ، راـنک  ار  فرظ  ود  ره  امـش  یتـقو  اریز :
؟ ارچ دیاهدرک . بجاو  اب  هیعطق  تفلاخم 

. سجن يرگید  تسا و  كاپ  فرظ  ود  زا  یکی  نوچ 
352 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لاثتما ار  تمرح  اـت  يراذـگب  راـنک  ار  ود  ره  رگا  مارح . نآ  اـب  ءوضو  تسا  سجن  هکنآ  تسا و  بجاو  نآ  اـب  وضو  تسا  كاـپ  هکنآ  - 
. ياهدومن هیعطق  تفلاخم  بوجو  اب  نکل  ياهدرک ، تمرح  اب  هّیعطق  تقفاوم  یشاب ، هدرک 

هب مکح  دـیامرفیم : مظعا  خیـش  نیا  زا  سپ  بوجو  بناج  رب  دراد  ناحجر  تمرح  بناج  دـیوگیمن : ییاـج  نینچ  رد  سکچـیه  اذـل  و 
یلیلد میتفریذـپن و  ار  کیچـیه  میدرک و  یـسررب  ار  تمرح  بناج  رب  هناگجنپ  هوجو  تسین ، تسرد  هک  مه  فقوت  دوب ، مامتان  هک  هحابا 

. میتفاین نیروذحملا  نیب  نارود  رد  تمرح  بناج  نییعت  رب 
؟ درک دیاب  هچ  سپ 

؟ تسا يرییخت  مسق  هچ  رییخت  نیا  میوش ، رییخت  هب  لئاق  رگا  * 
: تسا رّوصتم  رییخت  مسق  هس  هک  مینادب  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  زا  لبق  ام  لاح 

: ییادتبا رییخت  - 1
. ار تمرح  ای  ینک و  رایتخا  ار  بوجو  هک  یتسه  ّریخم  لّوا  هعفد  مارح  ای  تسا  بجاو  رفاکلا  نفد  ینادیمن  هک  امش  ینعی :

هب يرادن . ار  يرگید  مکح  رایتخا  قح  دعب  تاعفد  رد  ینک و  لمع  مکح  نیمه  هب  دـیاب  رمع  رخآ  ات  يدومن  رایتخا  هک  ار  کیره  یهتنم 
؟ لیلد هچ 

: طایتحا هدعاق  ببس  هب  - 1
ضرف هب  هک : لیلد  نیا  هب  لیلد ؟ هچ  هب  تسا . رییختلا  راتخملا و  نییعتلا  نیب  نارود  قیداصم  زا  یقادـصم  نیروذـحملا  نیب  نارود  هک  ارچ 

؟ میریخم مه  يدعب  عیاقو  رد  هن  ای  و  میتسه ؟ ّریخم  لّوا  هعقاو  رد  اهنت  ایآ  هک  مینادیمن  رییخت 
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راتخملا باحصتسا  ببس  هب  - 2
ای دنک  ضوع  ار  زورید  مکح  دراد  قح  ایآ  هک  درک  ّکش  مّود  زور  رد  دیزگرب و  ار  بوجو  الثم  فرط  کی  لّوا  زور  فّلکم  رگا  ینعی :

؟ هن
. یشاب مزتلم  مه  زورما  يدش ، مزتلم  زورید  هک  یمکح  نامه  هب  دیاب  دیوگیم : باحصتسا 

. هّیجیردت هّیلمع  تفلاخم  هب  دوشیم  ّرجنم  نیا  میشاب ، مکح  ندرک  ضوع  رییغت و  رب  رداق  زور  ره  ام  دشابن و  ییادتبا  رییخت  رگا  - 3
. تسا عونمم  زین  هّیجیردت  هّیلمع  تفلاخم  - 

. دشاب ییادتبا  دیاب  رییخت  سپ :
: هک تسا  نیا  رثکا  دح  دیدنام ، اجرباپ  نآ  يور  دیدش و  نیمکحلا  امهدحا  هب  مزتلم  ادتبا  زا  رگا  لاح :

. هّیلمع هّیعطق  هن  تسا و  هّیلامتحا  تفلاخم  شتفلاخم ،
353 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوب هدشن  نآ  ضّرعتم  روکذم  هوجو  رد  خیش  هک  تسا  متفه  هجو  نامه  موس ، هجو  نیا  هتکن :
. میریگیم ار  يرارمتسا  رییخت  يولج  زین  اجنیا  رد  میتفرگ ، ار  هحابا  يولج  هک  یلیلد  نامه  اب  ینعی :

. دشابیمن شزرا  ياراد  زین  هناگهس  هوجو  نیا  زا  کیچیه  دیامرفیم : خیش  نکل 
. تسا لاکشا  دقاف  دوخ  دوشیم  هّیجیردت  هّیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  دشاب  يرارمتسا  رییخت  رگا  میتفگ  هک  ریخا  هجو  نیمه  نوچ  ارچ ؟

: لثملا یف  دشاب . مازتلا  يور  دناوتیم  رییخت  هک  اریز  ارچ ؟
. تسا مارح  لمع  نالف  دیوگیم : یکی  نیا  هکیلاحرد  دهتجم ، نآ  زا  رگید  زور  مینکیم ، دیلقت  دهتجم  نیا  زا  زورما 

: هک ارچ  تسا ، لاکشا  دقاف  بلطم  نیا  تسا و  بجاو  ریخ  دیوگیم : يرگید 
. درادن لاکشا  نیا  دهتجم و  نآ  ياوتف  هب  موشیم  مزتلم  ادرف  دهتجم ، نیا  ياوتف  هب  موشیم  مزتلم  زورما  - 1

. ربخ نآ  هب  مزتلم  رگید  زور  میشاب ، ربخ  نیا  هب  مزتلم  زور  کی  میناوتیم  نیربخ  ضراعت  رد  ای  و  - 2
هّیلمع تفلاخم  سپ : تمرح  يور  تشگنا  مه  يزور  میراذـگیم ، بوجو  يور  تشگنا  زور  کی  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  اـی  و  - 3

: هّیجیردت
زور کی  یهدب و  ماجنا  زور  کی  یناوتیمن  اذل  دشابیم و  هّیجیردـت  هّیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم  نوچ  تسا  طلغ  دـشاب  هحابا  نآ  أشنم  رگا 

. يوش مزتلم  يزیچ  هب  یناوتیمن  هک  ارچ  ینک . كرت 
. مینامیم مزتلم  نآ  هب  رمع  نایاپ  ات  مینکیم و  باحصتسا  هک  ارچ  درادن ، یلاکشا  دشاب  نیمکحلا  دحا  هب  مازتلا  نآ  أشنم  رگا  و 

رایتخا لّوا  زور  هک  تسا  یلمع  نآ  راـتخم  هک  ارچ  رییختلا ، باحـصتسا  اـب  دـنکیم  ضراـعت  راـتخملا  باحـصتسا  نیا  دـیوگیم : سپس 
. تسا دیدرت  ّکش و  رییخت  هکنآ  لاح  میدرک و 

: رگید ترابع  هب 
ریخ دــیوگیم  يرگید  ار و  لّوا  زور  تـمرح  ناـمه  اـی  لّوا و  زور  بوـجو  ناــمه  ینعی  ار  راــتخم  نـک  باحــصتسا  دــیوگیم : یکی 

. مراد ار  رییخت  تلاح  اهادرف  ادرف و  زورما و  متشاد ، رییخت  لّوا  زور  هک  نم  وگب  ینعی  ار  رییخت  نک  باحصتسا 
: طایتحا دیتفگ : هک  امش  لّوا  هجو  اّما  و  - 

: هک دینادب  دیاب  نکل  دیریگب ، ار  راتخملا  نییعت  هک  تسا  نیا  طایتحا  رییختلا ، نییعتلا و  نیب  رمالا  راد  رد  دیتفگ :
354 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

طایتحا هب  جایتحا  ات  دیآیمن  شیپ  هب  فّلکم  رد  یکـش  و  دیآیمن ، شیپ  يدیدرت  هیلقع  هلئـسم  رد  تسا و  هیلقع  هلئـسم  کی  هلئـسم  نیا 
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. دشاب
. تسا نییعت  بناج  طایتحا  تفگ  دیاب  مایص ، ماعطا و  لثم : دیایب  شیپ  هیعرش  هلئسم  رد  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  رگا  هلب :

هفیظو دـیوگیم : عطاق  روطب  ای  راتخملا و  مکحلا  ینعی : تسا ، نییعت  وت  هفیظو  دـیوگیم : عطاق  روطب  ای  هک  تسا  لقع  مکاح  اجنیا  نکل 
. تسا رییخت  هشیمه  وت 

باحـصتسا نآ  راتخملا و  تاباحـصتسا  نآ  هک  مینادب  دیاب  درادن  انعم  هیلقع  هلئـسم  رد  ّکش  تسا و  هیلقع  هلئـسم ، نیا  هک  اجنیا  زا  لاح 
. تسا کش  هب  طوبرم  باحصتسا  هک  ارچ  طلغ ، تسا و  انعمیب  اجنیا  رد  زین  رییختلا 

. لقع مکح  رطاخب  هکلب  باحصتسا ، رطاخب  هن  نکل  متسه  يرارمتسا  رییخت  هب  لئاق  زین  نم  دیامرفیم : خیش  هصالخ 
. ّریخم تنا  دنیوگیم : مه  دعب  تاعفد  موس و  مود و  راب  رد  لقع  نامه  ریخم ، تنا  تفگ : امش  هب  لّوا  راب  هک  لقع  نامه  ینعی :

355 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

وأ دـیدهتلا ، باـجیالا و  نیب  دّدرملا  رمـألاک  اـمکح ، اـّمإ  لیلدـلا  لاـمجإ  ۀـهج  نم  ۀـمرحلا  بوجولا و  نیب  رمـألا  راد  اذإ  ۀـیناثلا  ۀـلأسملا 
. هکرت ءیشلا و  لعف  نیب  دّدرم  رمأ  نع  زّرحتلاب  رمأ  ول  امک  اعوضوم ،

. ۀقباسلا ۀلأسملا  یف  امک  هیف  مکحلاف 
: همجرت

ّصن لامجا  تهجب  تمرح  بوجو و  نایم  تسا  رئاد  رما  یتقو  مّود  هلأسم 

دیامن رما  یلوم  هک  ییاجنآ  لثم : تسا  لمجم  اعوضوم  هکنیا  دـیدهت و  باجیا و  نایم  ددرم  رما  لثم  تسا ، یمکح  ّصن ) لامجا  نیا   ) ای
. دوب یلبق  هلئسم  رد  هک  تسا  نامه  هلئسم  نیا  رد  مکح  هک  شکرت ، ای  شماجنا و  نایم  تسا  ددرم  زیچ ) نآ   ) هک يزیچ  کی  زا  زّرحت  هب 

356 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

ضعب صوصخ  و  [، 153] هّتلدا قالطإل  رییختلا ، انه : مکحلاف  ّۀلدألا  ضراعت  ۀهج  نم  میرحتلا  بوجولا و  نیب  رمألا  راد  ول  ۀـثلاثلا  ۀـلأسملا 
[. 154] یهن رخآلا  رمأ و  امهدحأ  نیربخ  یف  دراولا  اهنم 

امل و  اقباس ، انرکذ  اـمل  یهنلا ، یلع  ّلد  اـم  اوحّجرف  [، 157] يدمآلا و  [ 156] رصتخملا حراش  و  [ 155] ۀیاهنلا یف  هّللا  همحر  ۀـماّلعلل  افالخ 
. هنم فعضأ  وه 

انه کّسمتی  دـق  ّهنأ  اـّلإ  تمّدـقت ، هوجو  رارمتـسالا ، یلع  رمـألا  لّوأ  نم  ءاـنبلا  عم  وأ  اـقلطم  اّیرارمتـسا  وأ  اّیودـب ، اـنه  رییختلا  نوک  یف  و 
. رابخألا قالطإب  رارمتسالل 

. امهدحأب ذخألا  دعب  همکحل  اهل  ضّرعت  الف  رمألا ، لّوأ  یف  ّریحتملا  مکح  نایبل  ۀقوسم  اّهنأب  لکشی : و 
. رارمتسالل لباقلا  عراشلا  مکحب  تبث  ّهنإ  ثیح  رییختلا ، باحصتسا  انه  نکمی  معن ،

یف اذه  حضّتیـس  و  لّمأتف . ّریحت ، امهدحأب ال  ذخألا  دـعب  و  ّریحتملا ، وه  هعوضوم  نم  نّقیتملا  وأ  بحـصتسملا  عوضوم  ّنأ  یعّدـی : نأ  ّالإ 
. یناثلا نامزلا  یف  رییختلا  توبث  مدعل  راتخا ، ام  یلع  رارمتسالا  مزاللاف  هیلع : و  باحصتسالا ، ثحب 

357 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

)؟ تسیچ مکح   ) نیّصن ضراعت  رطاخ  هب  تمرح  بوجو و  نایم  دوش  رئاد  رما  رگا  موس  هلئسم 
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هراشا

( نیّصن ضراعت  رد  رییخت  هب  مکح  رب  لیلد  )
صوصخ لیلد  هب  و  دوشیم ،) مه  نیروذـحملا  نیب  نارود  لماش  هک   ) نیـضراعتم رد )  ) ّهلدا قـالطا  لـیلد  هب  تسا  رییخت  اـجنیا  رد  مکح 

. یهن يرگید  و  دنکیم )  ) رما ود  نآ  زا  یکی  هک  ضراعتم )  ) ربخ ود  هلأسم ) لح  رد   ) دناهدش دراو  هک  رابخا  زا  یخرب 
(. دناهدرک تفلاخم  رییخت  اب  هیف  نحن  ام  رد   ) هک يدمآ  بانج  رصتخم و  حراش  ۀیاهن و  رد  هّللا  همحر  هماّلع  فالخرب 

نیا یفن  رد   ) اقباس هک  تسا  یبلطم  نآ  رطاخ  هب  نیا )  ) دراد و تمرح ) بناج  و   ) یهن رب  تلالد  هک  ار  يربخ  هک  دناهداد  حـیجرت  اذـل : و 
ۀلالدلا يوق  رما  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  نآ  و   ) تسا یلبق  هوجو  زا  رتفیعـض  هک  تسا  یمـشش  هجو  کی  رطاخ  هب  و  میاهتفگ ، هلئـسم )

؟ ارچ تسا . ۀلالدلا  يوق  یهن  دنیوگیم : یهن ؟ ای  تسا و 
دـهاوخیم و ار  تعیبط  داجیا  رما  هکنآ  لاح  هدارفا و  عیمج  كرتب  اـّلا  لـصحت  ـال  ۀـعیبطلا  كرت  دـهاوخیم و  ار  تعیبط  كرت  یهن  اریز 

. دحاو درف  داجیاب  لصحی  هعیبطلا  داجیا 
هدوب رارمتـسا  رب  رما  لّوا  زا  شئانب  ای  تسا و  اقلطم  يرارمتـسا  اـی  تسا و  ییادـتبا  رییخت  ریختف ،) نذا  رد   ) رییخت نیا  اـیآ  هکنیا  رد  لاـح :

. دوشیم کّسمت  تسا ) هیظفل  لوصا  زا  هک   ) قالطالا ۀلاصا  هب  یهاگ  اجنیا  رد  هکنیا  زج  تشذگ ، هک  تسا ) ياهناگهس   ) هوجو تسا ،

روکذم نایب  هب  خیش  لاکشا 

اذل و  راب . لّوا  رد  نادرگرس  ّریحتم و  درف ) نآ   ) مکح نایب  يارب  تسا  هدش  هداد  قوس  رییخت  رابخا  هک  ارچ  تسا ، لاکشا  ياراد  يأر  نیا 
. تسا هدشن  امهدحا  هب  ذخا  زا  سپ  صخش  نآ  مکح  ضرعتم 

یسک هکنیا  رگم  تسا ، هدش  تباث  عراش  مکح  هب  رییختلا ) باحصتسا  نیا   ) هک تهجنآزا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  رییختلا  باحصتسا  هلب ،
ذخا زا  سپ  هکنآ ، لاح  تسا و  ّریحتم  درف )  ) نامه رییخت ، عوضوم  زا  نقیتم  ردـق  ای  و  رییخت ) ینعی :  ) بحـصتسم عوضوم  هک  دـنکب  اعدا 

. تسین ّریحتم  رگید )  ) امهدحا هب 
دـش نیا  مزال  سپ  دوشیم . هداد  حیـضوت  باحـصتسا  ثحب  رد  بلطم  نیا  و  دوشیمن ) ضوع  عوضوم  اهزیچ  نیا  اب  هک   ) شیدـنیب سپ :

. مود نامز  رد  رییخت  توبث  مدع  لیلد  هب  دنامب  رمتسم  تسا  هدرک  رایتخا  هک  یثیدح  نآ  يور  ناسنا )  ) هک
358 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ رییختلا  ۀلاصا  ای  نیروذحملا و  نیب  نارود  ینعی  موس  بلطم  هعبرا  لئاسم  زا  هلئسم  نیمود  * 
. ّصن لامجا  لیلد  هب  نکل  تسا  تمرح  بوجو و  نایم  نارود 

نیمه ههبـش  اشنم  اذـل  و  دنـشابیم . تمرح  بوجو و  نایم  رئاد  شرما  تسا و  لمجم  نکل  تسا  هدـش  دراو  عراش  بناج  زا  یّـصن  ینعی :
. تسا ّصن  لامجا 

؟ تسا ياهیحان  هچ  زا  ّصن  لامجا  * 
. متئش ام  اولمعا  لثم : دراد . مکح  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  هیحان  زا  یهاگ  - 1

رد تسا و  يدیدهت  ای  ّقلعتم و  بوجو  رب  دراد  تلالد  هدوب و  یباجیا  رما ، نیا  ایآ  هک  منادیمن  نم  نکل  يزیچ ، هب  هدومرف  رما  یلوم  هک :
. تسا لعف  رب  دیدهت  ماقم 
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نم نکل  هدوـمرف و  رما  یلوـم  هک  حاـکنلا  ۀـبغر  نع  زّرحت  لـثم : دراد . مکح  عوـضوم  رب  تلـالد  هک  تـسا  یظفل  هیحاـن  زا  یهاـگ  و  - 2
ضارعا يانعمهب  ای  نک و  يرود  حاکن  هب  لیم  زا  هک  دـشاب  نیا  شیانعم  ات  تسا  لیم  يانعمهب  مکح ، عوضوم  ناونعب  تبغر  هک  منادیمن 

. حاکن كرت  زا  زیهرپب  هک  دشاب  نیا  شیانعم  ات  تسا 
ّصن نوچ  نکل  تسا ، حاکن  بوجو  رب  لاد  دشاب  ضارعا  يانعمهب  رگا  تسا و  حاکن  تمرح  رب  لاد  دشاب  لیم  يانعمهب  تبغر  رگا  لاح :

. تسا هبتشم  ام  رب  رما  تسا  لمجم 
؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  هک : تسا  نیا  لاؤس 

؟ دهدیم لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  هّللا  همحر  مظعا  خیش  * 
دوب ام  راتخم  اجنآ  رد  هچنآ  اذل  تسه و  زین  اجنیا  رد  دمآ  اجنآ  رد  هک  ياهلدا  ینعی : تسا ، ّصن  نادقف  هب  قحلم  ّصن  لامجا  دـیامرفیم :

. تسام راتخم  زین  اجنیا  رد 
؟ تسیچ نیروذحملا  نیب  نارود  هعبرا  لئاسم  زا  هلئسم  نیموس  * 

: لثملا یف  نیّصن ، ضراعت  تهج  هب  تسا  تمرح  بوجو و  نایم  نارود 
يرگید تسا و  بجاو  رفاـک  ّتیم  نفد  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  یکی  هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  مـهیلع  نیموـصعم  تارـضح  زا  ثیدـح  ود 

. تسا مارح  هکنیا  رب  دراد  تلالد 
نیا لاؤس  لاح  مارح ؟ ای  تسا  بجاو  مالسا  رد  رفاک  ّتیم  نفد  هک  مینادن  دوش و  هبتشم  ام  رب  رما  هک  تسا  هدش  ثعاب  ضراعت  نیا  اذل  و 

؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  هک  تسا 
؟ تسیچ خلا ) رییختلا ...  انه : مکحلاف   ) زا دارم  * 

. تسا رییخت  نیّصن ، ضراعت  رد  ام  ياوتف  هکنیا  رب  ینبم  تسا  مظعا  خیش  بانج  رظن 
359 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ اهنم )...  ضعب  صوصخ  و  هّتلدا ، قالطال   ) زا دارم  * 
. دناهّیجالع رابخا  هب  فورعم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  رابخا  نیضراعتم ، باب  رد  هک : تسا  نیا 

: دناهتسد ود  رب  رابخا  نیا  نکل 
. تسا یهن  رما و  وحن  هب  ضراعت  هک  دنوشیم  هیف  نحن  ام  لماش  ناشقالطا  لیلد  هب  هتسد  کی  - 1

: هک انعم  نیدب  تسا  هیف  نحن  ام  ناشدروم  الصا  هتسد  کی  و  - 2
لمع نالف  هب  دنکیم  رما  یکی  هک  هدیسر  امش  زا  ربخ  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  هک  دننکیم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا 

؟ درک دیاب  هچ  تسیچ و  ام  فیلکت  نآ ، زا  دنکیم  یهن  يرگید  و 
. تسا هداد  رییخت  هب  نامرف  ترضح 

؟ تسیچ و )...  ۀیاهنلا ، یف  هّللا  همحر  ۀماّلعلل  افالخ   ) زا دارم  سپ  * 
طوبرم رییخت  هب  لوق  هک  دنتسه  یعّدم  رگید  یخرب  هّللا و  همحر  همالع  بانج  خیش ، دوخ  هلمج  زا  روهـشم ، لوق  لباقم  رد  هک : تسا  نیا 

. دشاب هتشادن  ناحجر  يرگید  هب  تبسن  کیچیه  هدوب و  نییواستم  نیضراعتم ، هک  تسا  يدراوم  هب 
كرت ار  لـمع  هدـش و  مزتلم  نادـب  دـیاب  اـنّیعم  هتـشاد و  حّـجرم  دراد ، تمرح  یهن و  رب  تلـالد  هک  يربخ  هیف ، نحن  اـم  رد  هکنآ  لاـح  و 

. مییامن
؟ تسیچ اقباس )...  انرکذ  امل   ) زا دارم  * 

هدش کّسمت  ّهلدا  نیا  هب  زین  قوف  ياعّدم  تابثا  رد  هک  دنتشاد  لّوا  هلئسم  رد  تمرح  نییعت  هب  نیلئاق  هک  تسا  هسمخ  ّهلدا  نامه  هب  هراشا 
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. تسا
؟ تسیچ هنم ) فعضا  امل  و   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  ّهلدا  نآ  زا  رتفیعض  هک  روبزم  ياعّدم  تابثا  رد  روکذم  هناگجنپ  ّهلدا  رب  هوالع  تسا  يرگید  لیلد 
. دراد رارکت  رارمتسا و  رب  تلالد  یهن  هک  ارچ  رما ، تلالد  زا  تسا  رتيوق  یهن  تلالد 

. ینامز ره  ياهعقاو و  ره  رد  لمع  كرت  ینعی :
تسا و مّدـقم  نآ  دـشاب  يوقا  ۀـلالد  هک  یهن  رما و  زا  کیره  اذـل : و  راب . کی  يارب  مهنآ  تعیبط  داجیا  رب  دراد  تلالد  رما  هک  یلاح  رد 

. تسا رما  رب  مّدقم  یهن  سپ : تسا . رما  زا  يوقا  ۀلالد  یهن 
؟ دوشیم هداد  قوف  لیلد  هب  یخساپ  هچ  * 

؟ ارچ درادن . دوجو  یهن  رما و  نایم  یقرف  چیه  تهج  نیا  رد  هک  دوشیم  هتفگ 
. تسا نآ  مادعا  داجیا و  كرت  یهن  لولدم  تعیبط و  داجیا  رما  لولدم  اریز :

360 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دناتوافتم مهاب  تهج  هچ  زا  یهن  رما و  سپ  * 

: لقع اریز : ارچ -؟ یلقع . مزاول  تهج  زا 
. درادن رما  قباطم  لولدم  هب  یطبر  نیا  دحاو و  درف  دوجوب  دجوت  ۀعیبطلا  دیوگیم : داجیا  بناج  رد  - 1

. درادن یهن  لولدم  هب  یطبر  مه  بلطم  نیا  هک  هدارفا  عیمج  مادعناب  مدعنت  ۀعیبطلا  دیوگیم : مادعا  بناج  رد  و  - 2
. تسا رییخت  نامه  مکح  تسین و  رما  بناج  رب  یهن  بناج  حیجرت  يارب  یهجو  هکنیا : بلطم  لصاح 

؟ تسیچ اّیرارمتسا )...  وا  اّیودب ، انه  رییختلا  نوک  یف  و   ) زا دارم  * 
اقلطم تسا ، يرارمتسا  رگا  يرارمتـسا ؟ ای  تسا  ییادتبا  رییخت ، نیا  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  زاب  رییخت  هب  لوقلا  یلع  هک : تسا  نیا 
حرطم ّصن  لامجا  ّصن و  نادـقف  رد  هک  یتالامتحا  مامت  لاح : راتخم ؟ مکح  رب  ءاقب  رارمتـسا و  یلع  رمالا  لّوا  نم  ءانبلا  طرـشب  اـی  تسا 

. تسا حرطم  زین  اجنیا  رد  دوب 
. دراد دوجو  نیصن  ضراعت  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  زایتما  کی  هکنیا  زج 
؟ تسیچ رابخالا ) قالطاب  رارمتسالل  انه  کّسمتی  دق  ّهنا  ّالا   ) زا دارم  * 

: هک دناهدش  یعّدم  یخرب  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رظن  دروم  زایتما  نامه  نایب 
رییخت راـبخا  قـالطا  هب  یعّدـم  نیا  تاـبثا  رد  و  ییادـتبا . هن  تسا و  يرارمتـسا  رییخت  کـی  نیّـصن  ضراـعت  ینعی  هیف  نـحن  اـم  رد  رییخت 

. دیتسه ّریخم  امش  نیضراعتم  رد  دناهدومرف : قلطم  لوق  هب  رییخت  رابخا  هک  انعم  نیا  هب  دناهدومن  لالدتسا 
. دنتسه قالطا  نیا  لومشم  هشیمه  اهتنا و  ات  لّوا  زا  عیاقو  اذل  و 

؟ تسیچ رمالا )... ، لّوا  یف  ّریحتملا  مکح  نایبل  ۀقّوسم  اّهناب  لکشی : و   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  هدرک  دراو  قالطا  نیا  رب  خیش  هک  تسا  یلاکشا 

اب هطبار  رد  دـیدروخرب و  ّتیم  نفد  لثم  ياهعقاو  هب  رگا  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  نایب  ماقم  رد  ینعی : قلطم ، هن  دنتـسه و  لمجم  راـبخا  نیا 
. تسا رییخت  امش  فیلکت  دیدش ، ّریحتم  دّدرم و  دوخ  هفیظو  صیخشت  رد  دیدروخرب و  ضراعتم  تایاور  زا  هتسد  ود  هب  نآ 

دیتسه ّریخم  زین  يدعب  عیاقو  رد  تریح  عفر  فرط و  کی  هب  ذخا  زا  سپ  ایآ  نکل  دییامن و  لمع  ذخا و  دـیتساوخ  هک  فرط  ره  هب  ینعی :
؟ دینک لمع  راتخم  مکح  نامه  هب  انّیعم  دیناوتیم  ای  و 

؟ دهدیم روبزم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  خیش  دوخ  * 
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ار راتخم  يأر  نامه  انّیعم  دناوتب  هکنیا  ای  دـشاب و  ّریخم  فّلکم  مه  زاب  تّریح  عفر  فرط و  کی  هب  ذـخا  زا  سپ  هک  انعم  نیا  دـیامرفیم :
تسا نیا  روبزم  رابخا  رد  نقیتم  ردق  هکلب  دیآیمن  تسدب  رییخت  رابخا  زا  دنک  لمع 
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. دنتسین لالدتسا  لباق  اذل  و  دنکیم ، نشور  رما  ودب  رد  ار  فّلکم  هفیظو  اهنت  هک 

؟ تسیچ عراشلا )...  مکحب  تبث  ّهنا  ثیح  رییختلا ؛ باحصتسا  انه  نکمی  معن ،  ) زا دارم  سپ  * 
: دیوگب یسک  تسا  نکمم  هلب  هک : تسا  نیا 

دنکیم باحصتسا  دنکیم  ّکش  رییخت  ءاقب  رد  يدعب  عیاقو  هب  تبسن  فّلکم  یتقو  نکل  دنکیم  نشور  رییخت  رابخا  ار  هّیلوا  هعقاو  مکح 
. ار رییخت 

. تسین باحصتسا  ياج  تسا  مکاح  لقع  هک  يدراوم  هیلقع و  تالقتسم  رد  هک  دینک  لاکشا  دیناوتیمن  امش  رگید  اجنیا  رد  لاح :
؟ ارچ

. تسه باحصتسا  ياج  یعرش  مکح  ءاقب  رد  مینک  کش  ام  رگا  تسا و  رییخت  هب  مکاح  عراش  نیضراعتم ، رد  ضرف  رب  انب  اریز :
. دوب فقوت  ای  طقاست و  یلقع ، هدعاق  ياضتقم  هنرگو 

. میهدیم يرارمتسا  رییخت  هب  ياوتف  رییخت ، رابخا  اب  رییخت و  باحصتسا  اب  نیاربانب :
؟ تسیچ وا )...  بحصتسملا  عوضوم  نا  یعّدی : نا  ّالا   ) زا دارم  سپ  * 

: دیوگب یسک  روکذم  خساپ  لابند  هب  دیاش  هک : تسا  نیا 
دوجو عوضوم  ندش  ضوع  لیلد  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  عوضوم  تدحو  باحصتسا  طیارش  زا  یکی  هک  ارچ  تسین  باحصتسا  ياج  اجنیا 

: شعوضوم تسا  رییخت  هک  ام  بحصتسم  اریز  ارچ ؟ درادن .
. درادن ءاقب  رگید  دوریم و  نیب  زا  ّریحت  فرط ، کی  هب  ذخا  اب  هک  تسا  ّریحتملا  ناونع  ای  - 1

. دوریم نیب  زا  يرگید  فرط ، کی  هب  ذخا  اب  هک  تسا  ّریحتملا  فّلکملا  نآ ، زا  نّقیتم  ردق  هک  تسا  فّلکملا  ناونع  ای  و  - 2
. تسین باحصتسا  ياج  رگید  هتفر و  نیب  زا  عوضوم  دیق  سپس :

؟ تسیچ لمأتف )  ) رد بلطم  لصاح  * 
: هک بلطم  نیا  هب  تسا  خیش  هراشا 

؟ تمرح ای  تسا و  بوجو  وا  یعقاو  مکح  دنادیمن  هک  یسک  ینعی  ّریحتم  هک  ارچ  تسا ، یقاب  زین  ذخا  زا  سپ  بحصتسم ، عوضوم  الّوا :
. تسا فرط  مادک  یعقاو  مکح  دنادیمن  انّیعم  زین ، فرط  کی  هب  ذخا  زا  سپ 

یفسلف تقد  اب  هن  دشاب و  یقاب  دیاب  افرع  باحصتسا  باب  رد  عوضوم  ایناث :
؟ تسیچ راتخا )...  ام  یلع  رارمتسالا  مزاللاف   ) زا روظنم  * 

باحصتسا اجنیا  رد  ار  رییخت  مکح  میناوتن  عوضوم  ندش  ضوع  لیلد  هب  هک  ضرف  هب  هک : تسا  نیا 
362 ص : ج7 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. يرارمتسا هن  تسا و  ییادتبا  رییخت  تبثم  لصا  نیا  دشاب و  یبّبسم  لصا  هک  راتخم  مکح  باحصتسا  هب  دسریم  تبون  زاب  مینک ،
؟ تسیچ هداس  نابز  هب  مود  هلأسم  هصالخ  لصاح و  * 
. تسا ّصن  لامجا  رطاخب  روذحم  ود  نایم  نارود  الّوا :

. عوضوملا یلع  ّلدی  هک  تسا  یظفل  نآ  هب  طوبرم  یهاگ  مکحلا و  یلع  ّلدی  هک  تسا  یظفل  نآ  هب  طوبرم  یهاگ  لامجا  ایناث :
: زین اجنیا  رد 
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: هکنیا لثم  دراد  لامجا  دراد  مکح  رب  تلالد  هک  یظفل  یهاگ  - 1
؟ يدیدهت ای  تسا و  یباجیا  رما  نیا  هک  دمهفیمن  دنزرف  هک  یلاح  رد  هدب ، ماجنا  ار  راک  نالف  دیوگب : شدنزرف  هب  يردپ 

دنع دـنزرف  نیا  دزن  لعفا  هغیـص  اذـل  مارح و  دوشیم  دـشاب  دـیدهت  يارب  رگا  بجاو و  دوشیم  دـشاب  ماـجنا  باـجیا و  يارب  رما  نیا  رگا 
. تسا هدش  لمجم  ۀمرحلا  بوجولا و 

هچ هب  اجنیا  رد  ۀـبغر  بوخ  حاکنلا  ۀـبغر  زّرحت  هدومرف : یلوم  لثملا : یف  تسا ، لـمجم  دراد  عوضوم  رب  تلـالد  هک  یظفل  یهاـگ  و  - 2
؟ تسا لیامت  يانعم  هب  ای  تسا و  ضارعا  يانعمهب  ایآ  تسانعم ؟

: هک مینادب  دیاب 
. تسا لیم  يانعم  هب  دوشب  يدعتم  یف )  ) اب هچنانچ  تسا و  ضارعا  يانعمهب  دوشب  يدعتم  نع )  ) فرح اب  اریدقت  ۀبغر  رگا 

دناسریم ار  تمرح  دشاب ، لام  يانعمهب  ۀبغر  رگا  لاح : هنع  ضرعا  ینعی  هنع : ۀبغر  نآ و  هب  ندش  لیام  ینعی  هیف  ۀـبغر  رگید : ترابع  هب 
. ار بوجو  دشاب  ضارعا  يانعمهب  هچنانچ  و 

؟ ارچ
. نکب جاودزا  هک : تسا  نیا  شیانعم  حاکن  ضارعا  زا  نکب  زّرحت  دیوگیم : یلوم  یتقو  اریز :

. نکن جاودزا  هک : تسا  نیا  شیانعم  حاکن  هب  لیم  زا  نکب  زرحت  دیامرفب  رگا  و 
. دوشیم لمجم  فّلکملا  دنع  تمرح  بوجو و  رظن  زا  ۀبغر  ظفل  نیا  سپ :

؟ درک دیاب  هچ  ۀمرحلا  بوجولا و  نیب  دش  ددرم  باطخلا  لامجا  رطاخ  هب  ناسنا  یتقو  اذل : و 
. عجارف میهدیم  ار  خساپ  نامه  زین  اجنیا  رد  میداد  لّوا  هلأسم  رد  هک  یخساپ  ره  مییوگیم :

؟ تسیچ موس  هلأسم  هصالخ  لصاح و  * 
نیّصن ضراعت  تهج  هب  نکل  تمرح  بوجو و  نایم  تسا  رئاد  رما  هک  تسا  ییاجنآ  هب  طوبرم  هلأسم  الّوا :
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رفاکلا نفد  هک  هدیـسر  ناشیا  زا  يرگید  ربخ  تسا و  بجاو  رفاـکلا  نفد  هکنیا  رب  ّلاد  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  یّـصن  لـثملا : یف 

؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  لاح  مارح .
. درادن انعم  ۀمرحلا  نییعت  فقوت و  هحابا ، لاوقا  زا  کیچیه  مییوگیم :

؟ ارچ دیسرپب  رگا 
. دناهدومرف صخشم  دوخ  روتسد  اب  دراوم  هنوگنیا  رد  ار  فّلکم  فیلکت  مالّسلا  مهیلع  همئا  مییوگیم :

؟ دناهداد يروتسد  هچ  دیسرپ  رگا 
. نک لمع  نک و  رایتخا  یتساوخ  هک  ار  کیره  ریختف ، نذا  دناهدومرف : مییوگیم 

؟ دراد ّتین  هب  یگتسب  هکنیا  ای  ءانبلا و  طرش  هب  يرارمتسا  ای  تسا و  اقلطم  راتخملا  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  ییادتبا  رییخت  نیا  دیسرپب  رگا 
دوجو هلئسم  نیا  اب  مّود  لّوا و  هلأسم  رد  هک  ياهدمع  توافت  کی  نکل  دوشیم و  يراج  اجنیا  رد  دروم  هس  ره  مییوگیم : امش  خساپ  رد 

. یعرش اجنیا  رد  دوب و  یلقع  اجنآ  رد  رییخت  هک : تسا  نیا  دراد 
؟ هنوگچ دنکیم . ادیپ  توافت  یلقع  رییخت  اب  یفلتخم  تاهج  زا  اذل  و  ّریختف . نذا  هدومرف  ماما  هک  ارچ 

: هک تروص  نیدب 
. دومن هدافتسا  تاباحصتسا  تاقالطا و  زا  ناوتیم  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  تشادن و  انعم  باحصتسا  یلقع ، رییخت  رد 

؟ منکب دیاب  هچ  منک  هدافتسا  هیظفل  لوصا  زا  هیلمع ، لوصا  زا  هدافتسا  نودب  مهاوخیم  نم  دیوگب ، یسک  رگا  لاح :
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: لثملا یف 
. متسه ریخم  هشیمه  ای  متسه و  ّریخم  لّوا  هعفد  منادیمن  نم  هکنآ  لاح  ّریختف و  نذا  هدومرف : ماما  - 1

. نک يراج  قالطالا  ۀلاصا  مییوگیم : وا  هب 
؟ هبقر قلطم  ای  تسا و  یلوم  دارم  هنمؤم  هبقر  دنادیمن  دبع  و  ۀبقر ، قتعا  هتفگ : شدبع  هب  یلوم  - 2

. نک يراج  قالطالا  ۀلاصا  مییوگیم : وا  هب 
. نک يراج  هداد  ار  شروتسد  ماما  هک  يرییخت  نامه  مییوگیم : وا  هب  منک ، يراج  رییخت  باحصتسا  مهاوخیم  نم  دییوگب  امش  رگا  - 3

. ار رییختلا  باحصتسا  مه  دومن و  يراج  ار  قالطالا  ۀلاصا  ناوتیم  مه  سپ :
؟ تسیچ قوف  تانایب  هب  عجار  خیش  رظن  دیسرپب  رگا  * 

. ار رییختلا  باحصتسا  هن  هتفریذپ و  اجنیا  رد  ار  قالطالا  ۀلاصا  هن  خیش  مییوگیم :
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: مییوگیم امش  هب  ارچ ؟ دیسرپب  رگا 
دوب هدیـسر  يدرف  تسد  هب  ثیدـح  ود  هک  انعم  نیدـب  قلطم  هن  تسا و  ماـما  هدومرف  دـیوگیم  هک  ارچ  تفریذـپن  ار  قـالطالا  ۀـلاصا  - 1

رد ماما  دیـسر و  ماما  تمدـخ  اذـل  دـنک و  لمع  ضراعتم  ثیدـح  ود  نیا  هب  هنوگچ  هک  دوب  هدـش  نادرگرـس  هدـنام و  ّریحتم  هکیلاحرد 
. دش فرطرب  شینادرگرس  تریح و  دومن  رایتخا  ار  امهدحا  وا  هکنیا  زا  سپ  اّما  ّریختف  نذا  دومرف : وا  هب  خساپ 

خیـش دوشیم ؟ مه  نادرگرـس  ریغ  دارفا  لـماش  دومن ، صخـش  نیا  زا  ینادرگرـس  عـفر  هک  ماـما  باـطخ  اـیآ  هک : تسا  نیا  لاؤـس  لاـح 
. هدوب ناشرظن  دروم  درف  نامه  طقف  دیاش  دشاب ، هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  همه  ماما  هک  تسین  مولعم  دیوگیم :

سپ نکل  دوب  نادرگرس  ادتبا  روبزم  درف  اریز  تسا ، هدش  ضوع  اجنیا  رد  عوضوم  دیوگیم : هک  ارچ  تفریذپن ، ار  رییختلا  باحصتسا  - 2
. تسین وا  رگید  اتلاح  دش و  جراخ  ینادرگرس  زا  امهدحا  هب  ذخا  زا 

. دومن يراج  ار  باحصتسا  دوشیم  هنوگچ  هدش  ضوع  شتلاح  عوضوم  ناونعهب  درف  یتقو  لاح :
: دیامرفیم نایاپ  رد  هتبلا :

. تسا هدمآ  لئاسملا  حیرشت  رد  هک  تسا  راتخملا  باحصتسا  فّلکم  نیا  هفیظو 
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: نتم
عوضوملا هابتشا  ۀهج  نم  ۀمرحلا  بوجولا و  نیب  رمألا  راد  ول  ۀعبارلا  ۀلأسملا 

هبرـش یلع  فولحملا  ّلخلاب  و  ۀّیبنجألاب ، هریغ - وأ  رذن  نم  ضراعل  وأ  ۀـلاصألاب ، اهؤطو - بجاولا  ۀـلیلحلا  هابتـشاب  هل  مهـضعب  لّثم  دـق  و 
. رمخلاب هبتشملا 

. ءطولا بوجو  مدع  ۀلاصأ  و  امهنیب ، ۀّیجوزلا  مدع  ۀلاصأل  ءطولا ، میرحت  وه  کلذ  یف  مکحلا  ّنأ  لّوألا : یلع  دری  و 
. هبرش یلع  فلحلا  مدع  ۀحابإلا و  یتلاصأ  نیب  اعمج  هتمرح ، مدع  برشلا و  بوجو  مدع  مکحلا  ّنأ  یناثلا : یلع  و 

. ۀلادعلا قسفلا و  ثیح  نم  دیز  لاح  هبتشا  قاّسفلا و  مارکإ  مرح  لودعلا و  مارکإ  بجو  اذإ  امیف  لاثملا  ضرف  یلوألا : و 
هیلع مامإلا  لوقل  حارّطا  هیف  سیل  ذإ  یلوأ ، انه  لب  رهاظلا ، یف  امهدـحأب  ذـخألا  بوجو  مدـع  نم  یلوـألا : ۀـلأسملا  یف  اـمک  هیف  مکحلا  و 

عم الامجإ ، ول  ۀمولعم و  ۀّیلمع  ۀفلاخم  اضیأ  هیف  سیل  و  مالّسلا ، هیلع  مامإلا  هنّیب  يّذلا  ّیلکلا  ّیعرشلا  مکحلا  یف  هابتشالا  سیل  ذإ  مالّـسلا ،
. ۀّیعوضوملا تاهبّشلا  یف  ءاصحإلا  ّدح  قوف  لمعلا  یف  الامجإ  مولعملا  ۀفلاخم  ّنأ 

. امهنیب رمألا  نارود  و  هسکع ، و  ۀمرحلا ، ریغ  بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  ینعأ  ۀثالثلا ، تاماقملا  یف  مالکلا  مامت  اذه 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1409 

http://www.ghaemiyeh.com


. انرکذ ام  ۀظحالمب  ملعیف  ماکحألا ، نم  ۀمرحلا  بوجولا و  ادع  ام  نیب  رمألا  نارود  اّمأ  و 
ریظن ۀهارکلا  بابحتسالا و  نیب  رمألا  نارود  و  نیلّوألا ، نیماقملا  ریظن  ۀحابإلا  نیب  كرتلا و  وأ  لعفلا  بلط  نیب  رمألا  نارود  ّنأ  هصّخلم : و 

دق اکرت - وأ  العف  ّیمازلإلا - ریغلا  بلطلا  یف  ّکشلا  ةروص  یف  ةءاربلا  ّۀلدأ  ءارجإ  ّنأ  ّالإ  مکحلا ، اذه  لصأ  یف  لاکشإ  و ال  ثلاثلا . ماقملا 
. ّربدتف مارحلا ، بجاولا و  ریغ  یف  امهؤافتنا  ضورفملا  و  باقعلا ، ةذخاؤملا و  یفن  ّۀلدألا  کلت  رهاظ  ّنأل  هیف ، لکشتسی 
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: همجرت

عوضوم هابتشا  تهج  هب  نیروذحملا  نیب  نارود  مراهچ  هلأسم 

: هیعوضوم ههبش  نییبت )  ) رد روهشم  زا  یخرب  دناهدز  لاثم  عوضوم و  ندوب  هبتشم  رطاخ  هب  تمرح  بوجو و  نایم  دوش  رئاد  رما  رگا 
هیبنجا و هک  ینز  هب  رذـن  ای  مسق و  رطاخب  یـضرع  بوجو  هب  ای  و  هام ) راهچ  ره  رد   ) یلـصا بوجو  هب  ای  وا  اب  شزیمآ  هک  ار  ياهجوز  - 1

. تسا مرحمان 
)؟ هن ای  دشاب  بجاو  وا  اب  ترشابم  ات  تسوا  هلیلح  نز  نیا  ایآ  هک  تسا  هبتشم  درف  رب  نکل  (و 

. تسا رمخ  هب  هبتشم  نونکا )  ) هدش و هدروخ  مسق  نآ  برش  رب  هک  ياهکرس  هب  و  - 2

روهشم هلثما  هب  خیش  لاکشا  داریا و 

: دوشیم دراو  داریا  و 
. تسا ترشابم  شزیمآ و  میرحت  رفن  ود  نیا  نیب  تیجوز  هقلع  مدع  لصا  لیلد  هب  اجنیا  رد  مکح  هکنیا : هب  لّوا : لاثم  رب  - 1

مدع هحابالا و  ۀـلاصا  لصا  ود  عمج  رطاخ  هب  تسا ، نآ  تمرح  مدـع  برـش و  بوجو  مدـع  اجنیا  رد  مکاح  هکنیا : هب  مود  لاثم  رب  و  - 2
ۀلاصا اب  دوشیم و  هتـشادرب  بوجو  لامتحا  لصا ، نیا  اب  هک  رمخلا  برـشب  فلحلا  قلعت  مدع  لصالا  ینعی   ) رمخ برـش  هب  دنگوس  قلعت 

(. دوشیم عفترم  نآ  تیرمخ  هیحان  زا  برش  تمرح  لامتحا  هحابالا ،
دیز لاح  هکنآ  لاح  و  تسا ، مارح  قساف  نادنمـشناد  مارکا  بجاو و  لداع  ياملع  مارکا  هک  یئاج  رد  تسا  لاـثم  نیا  ضرف  رتراوازـس  و 

رب  ) فرط کی  هب  ذخا  هک  تسا ، لّوا  هلئـسم  رد  مکح  دننامه  هلئـسم ، نیا  رد  مکح  تسا و  هبتـشم  فّلکم ) رب   ) تلادـع قسف و  تهج  زا 
. تسین بجاو  ام )

هک ارچ  درادـن ، دوجو  مه  ماما  لوق  حرط  هیف  نحن  ام  رد  هک  ارچ  فقوت ) هب  اـی  میوش و  هحاـبا  هب  مزتلم  اـی  هک   ) تسا یلوا  اـجنیا  رد  هکلب 
. درادن دوجو  هدومرف  نایب  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یعرش  یّلک  مکح  رد  يدیدرت  کش و 

رد لمع و  رد  لامجالاب  مولعم  اب  تفلاخم  هک  یتروص  رد  دـیآیمن  شیپ  اـجنیا ) رد   ) زین لاـمجالاب  مولعم  اـب  هیلمع  تفلاـخم  نینچمه  و 
. تسا شرامش  لباق  ریغ  ناوارف و  هیعوضوم  تاهبش  باب 

. تمرح بوجو و  نایم  رما  نارود  نآ و  سکع  تمرح و  ریغ  بوجو و  نایم  رمالا  نارود  ینعی : هناگهس  بلاطم  رد  مالک  مامت  دوب  نیا 
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مولعم دـش ، هتفگ  هچنآ  رد  تقد  هظحالم و  اب  هحابا ) تهارک و  ینعی :  ) ماـکحا ریاـس  زا  تمرح  ریغ  بوجو و  ریغ  ناـیم  رما  نارود  اـّما  و 
. دوشیم

: هک تسا  نیا  نآ  مکح )  ) هصالخ و 
. تسا تمرح  ریغ  بوجو و  نایم  نارود  لثم  ۀحابالا  نیب  و  بابحتسا )  ) لعف بلط  نایم  رمالا  نارود  - 1
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. تسا تمرح  بوجو و  نایم  نارود  لثم  تهارک  بابحتسا و  نایم  رمالا  نارود  و  - 2
، دشیم يراج  تمرح  ای  بوجو  هب  تبـسن  دراوم  نآ  رد  ةءاربلا  ۀلاصا  هک  روطنامه  ینعی :  ) درادـن دوجو  مکح  نیا  لصا  رد  یلاکـشا  و 

(. دوشیم يراج  تهارک  بابحتسا و  هب  تبسن  مه  دراوم  نیا  رد 
باقع هذـخاؤم و  یفن  يارب  تئارب  ّهلدا  هک  ارچ  تسا  لاکـشا  هب  التبم  یمازلا  ریغ  بلط  رد  ّکش  تروص  رد  تئارب  ّهلدا  ءازجا  هکنیا : زج 

. تسا یفتنم  مارح  بجاو و  ریغ  رد  باقع  هذخاؤم و  الصا  هک : تسا  نیا  رب  ضرف  هکیلاحرد  دنوشیم . يراج 
. نک هشیدنا  سپ :
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( لئاسملا حیرشت  )

؟ تسیچ نیروذحملا  نیب  نارود  هعبرا  لئاسم  زا  هلئسم  نیمراهچ  * 
. عراش باطخ  هن  تسا و  هیجراخ  روما  مه  نارود  نیا  اشنم  تسا و  تمرح  بوجو و  نایم  رما  نارود 

؟ تسیچ اهؤطو )...  بجاولا  ۀیلحلا  هابتشاب  هل  مهضعب  لّثم  دق  و   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  هّیعوضوم  ههبش  نییبت  رد  روهشم  زا  تسا  یلاثم  رکذ 

شاهجوز اب  هدرک  رذن  ای  هدروخ و  مسق  هک  یضرع  بوجو  هب  ای  تسا و  رـسمه  قح  رابکی  هام  راهچ  ره  هک  یلـصا  بوجو  هب  ای  يدرم 
وا اب  تعماجم  ات  تسوا  هلیلح  ایآ  دراد  ّکش  هک  دـنکیم  دروخرب  ینز  اب  نکل  و  تسا ، هدـش  بجاو  وا  رب  بلطم  نیا  لاح  دـنک ، عاـمج 

؟ دشاب مارح  وا  اب  تعماجم  ات  تسا  هّیبنجا  ای  و  دشاب ؟ بجاو 
. دشابیم هّیعوضوم  مه  ههبش  تسا و  تمرح  بوجو و  نایم  نارود  نیا 

؟ تسیچ ۀّیجوزلا )...  مدع  ۀلاصال  ءطولا  میرحت  وه  کلذ  یف  مکحلا  ّنا  لّوالا : یلع  دری  و   ) زا دارم  * 
؟ ارچ تسا . لطاب  روکذم  لاثم  هک : تسا  نیا 

. دسریمن هّیمکح  لوصا  هب  تبون  اجنیا  رد  مکاح  یعوضوم  یلصا  دوجو  اب  اریز 
؟ تسیچ اجنیا  رد  مکاح  یعوضوم  لصا  * 

. تسا نز  نآ  درم و  نیا  نایم  تیجوز  هقلع  مدع  لصا 
: رگید ترابع  هب 

. تسا مکاح  اجنیا  رد  نز  نآ  درم و  نیا  نایم  تیجوز  هقلع  مدع  لصا  - 1
. تسا ّتیجوز  هقلع  نیا  مدع  دوجو و  رد  ّکش  زا  ّببسم  زین  یطو  تمرح  ای  بوجو  رد  کش  - 2

. تسا مارح  نز  نیا  اب  عامج  دیدرت  الب  سپ :
؟ تسیچ هتمرح )... ، مدع  برّشلا و  بوجو  مدع  مکحلا  ّنا  یناثلا : یلع  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  هّیعوضوم  ههبش  نییبت  رد  روهشم  لاثم  نیمود  ّدر  رب  لیلد 
. تسا مارح  مالسا  رد  رمخ  برش  هک  مینادیم  - 1

. دوشیم بجاو  ای ...  مسق و  رذن و  هطساوب  هکرس  برش  یهاگ  - 2
: لاح

. دشونب هکرس  هک  هدروخ  مسق  یسک  - 1
ات تسا  رمخ  ای  دشاب و  بجاو  وا  رب  نآ  برـش  ات  تسا  هکرـس  عیام  نیا  ایآ  هک  دـنکیم  دـیدرت  نکل  دروخیمرب  یعیام  هب  جراخ  رد  - 2
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؟ دنک هچ  هک  دنامیم  دشاب ، مارح  شبرش  هک 
. دراد مان  هّیعوضوم  ههبش  هدوب و  تمرح  بوجو و  نایم  نارود  نیا 

[158]

________________________________________

ص 15. ج 2 ، نیناوقلا : یف  یمقلا  قّقحملا  وه  یکاحلا  (. 1 [ ) 1]
ص 212. لوصألا ، جراعم  (. 2 [ ) 2]

.140 ص 141 - ۀّیندملا ، دئاوفلا  (. 1 [ ) 3]
ص 33. ج 1 ، طوسبملا ، (. 1 [ ) 4]

ص 4. ص 445 ، نیدشرتسملا ، ۀیاده  یف  یقت  دمحم  خیشلا  س 27 و  ص 363 ، ۀّیورغلا ، لوصفلا  یف  لوصفلا  بحاص  مهنم  (. 2 [ ) 5]
.462 ، 359 ، 358 ، 335 ، 252 ج 1 ، ربتعملا ، رظنا  (. 3 [ ) 6]

ص 192. لوصألا ، ملاعم  (. 1 [ ) 7]
ص 36. لوصألا ، ةدبز  (. 2 [ ) 8]

ص 212. لوصألا ، جراعم  (. 3 [ ) 9]
. ینعملاب القن  یضاقلا ح 47  تافص  باوبأ  نم  ص 124 ب 12  ج 18 ، لئاسولا ، (. 1 [ ) 10]

یضاقلا ح 22. تافص  باوبأ  نم  ص 118 ب 12  ج 18 ، لئاسولا ، (. 3 ، 2 [ ) 11]

یضاقلا ح 22. تافص  باوبأ  نم  ص 118 ب 12  ج 18 ، لئاسولا ، (. 3 ، 2 [ ) 12]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 13]

ص 1. ص 287 ، لئاسولا ، قثوأ  یف  امک  يرئازجلا  هّللا  ۀمعن  دّیسلا  ّهنا  لیق : (. 1 [ ) 14]
س 25. ص 286 ، لئاسولا ، قثوأ  یف  هطبض  امک  ۀّیوسلا  جهانملا  یف  ّيدنهلا  لضافلا  وه  (. 2 [ ) 15]

.270 ص 269 - دعاوقلا ، دیهمت  (. 3 [ ) 16]
. انیدیأب دوجوم  ریغ  ۀّیوسلا  جهانملا  نم  ةراهطلا  باتک  (. 4 [ ) 17]

.4 ةدئاملا / (. 5 [ ) 18]
.145 ماعنالا / (. 1 [ ) 19]

ح 6. لاغبلا ، لیخلا و  موحل  ۀهارک  باوبأ  نم  ب 5  ص 327 ، ج 16 ، لئاسولا ، (. 2 [ ) 20]
س 1. ص 287 ، لئاسولا ، قثوأ  یف  امک  يرئازجلا  هّللا  ۀمعن  دیسلا  ّهنا  لیق : (. 1 [ ) 21]

.130 ۀحفصلا 135 - یف  همالک  لقن  یتأیس  و  . 518 ۀیسوطلا : دئاوفلا  یف  یلماعلا  رحلا  ثّدحملا  وه  مّهوتملا  (. 1 [ ) 22]
ص ج 17 ، كردتسملا ، و  ثیدحلا 229 ، ص 133 ، ج 4 ، یلآللا ، یلاوع  رظنا  ۀّمتت . ثیدحلل  تسیل  نکل  و  خسنلا ، یف  اذـک  (. 1 [ ) 23]

ثیدحلا 2. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 303
ص 99. ج 1 ، قئادحلا ، (. 2 [ ) 24]

.705 لوصألا ، حیتافم  445 و  لوصفلا ، 253 و  ملاعملا ، و  ، 156 جراعملا ، رظنا  (. 1 [ ) 25]
.458 طوطخم ،) لوصألا ( ۀیاهن  رظنا  (. 2 [ ) 26]
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.289 طوطخم ،) ئدابلا ( ۀیاغ  رظنا  (. 3 [ ) 27]
.99 لوصألا ، بیذهت  237 و  لوصألا ، يدابم  رظنا  (. 4 [ ) 28]

.708 لوصألا : حیتافم  157 و  جراعملا : رظنا  (. 5 [ ) 29]
.220 طوطخم :) لومأملا ( ۀیاغ  یف  امک  (. 6 [ ) 30]

.708 لوصألا : حیتافم  رظنا  لومأملا ، ۀیاغ  نع  دهاجملا  دّیسلا  هاکح  ام  دوصقملا  ّلعل  (. 7 [ ) 31]
705 و 708. لوصألا : حیتافم  رظنا  (. 8 [ ) 32]

یف هنم  برقی  ام  درو  معن ، ۀّیثیدحلا . عیماجملا  یف  کلذ  ریغ  یلع  رثعن  مل  و  روطـس ، دعب  ۀیتآلا  ۀـقدص  نب  ةدعـسم  ۀـیاور  یه  (. 1 [ ) 33]
ثیدحلا 2. ۀمّرحملا ، ۀمعطألا  باوبأ  نم  بابلا 64  ، 403 لئاسولا 16 :

. لّوألا ثیدحلا  هب ، بستکی  ام  باوبأ  نم  بابلا 4  ، 59 لئاسولا 12 : (. 2 [ ) 34]
.588 : 1 ۀّیرجحلا ) ۀعبطلا  ةرکذتلا ( (. 3 [ ) 35]

ثیدحلا 4. هب ، بستکی  ام  باوبأ  نم  بابلا 4  ، 60 لئاسولا 12 : (. 4 [ ) 36]
211 و 216. جهانملا : یف  یقارنلا  لضافلا  399 و  ۀّیلوصألا : لئاسرلا  یف  یناهبهبلا  دیحولا  مهنم  (. 5 [ ) 37]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 38]
.157 نارمع / لآ  (. 1 [ ) 39]

.33 نارمع / لآ  (. 2 [ ) 40]
.7 رشحلا / (. 3 [ ) 41]

.195 هرقب / (. 1 [ ) 42]
. ۀحابملا ةروظحملا و  ءایشألا  نایب  یف  س 10  ص 299 ، ۀّیرجحلا :) ۀعبطلا  لوصألا ( ةّدع  (. 2 [ ) 43]

ح 4. هب ، بستکی  ام  باوبأ  نم  ب 4  ص 60 ، ج 12 ، لئاسولا : (. 3 [ ) 44]
ثیدحلا 2. لافنألا ، باوبأ  نم  بابلا 3  ص 375 ، ج 6 ، لئاسولا ، (. 1 [ ) 45]

ص 387. ج 2 ، كرادملا ، یف  یلماعلا  دّیسلل  هجولا  اذه  (. 2 [ ) 46]
ص 365. طوطخم ،) ۀیفاولا ( حرش  یف  ردصلا  دّیسلل  هجولا  اذه  (. 3 [ ) 47]

.3 ةدئاملا / (. 4 [ ) 48]
.3 هدئام / (. 1 [ ) 49]

.117 ماعنا / (. 1 [ ) 50]

.119 ماعنا / (. 2 [ ) 51]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 52]

. لّوألا ثیدحلا  هب ، بستکی  ام  باوبأ  نم  بابلا 4  ص 59 ، ج 12 ، لئاسولا ، (. 1 [ ) 53]
. ردصملا یلا  برقأ  هانتبثأ  خسنلا و  نم  هانرتخا  ام  و  ، 518 ص 519 - ۀّیسوطلا ، دئاوفلا  (. 2 [ ) 54]

ثیدحلا 9. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 114 لئاسولا 18 : (. 1 [ ) 55]
.519 ۀّیسوطلا : دئاوفلا  (. 2 [ ) 56]

ص 519. ۀّیسوطلا : دئاوفلا  (. 1 [ ) 57]
.519 - 520 ۀّیسوطلا : دئاوفلا  (. 1 [ ) 58]
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. یلماعلا ّرحلا  خیشلا  يأ  (. 1 [ ) 59]
.1 ثیدح 3 - حاکنلا ، تامّدقم  باوبأ  نم  بابلا 157  - 193 لئاسولا 14 : (. 2 [ ) 60]

ثیدحلا 2. هبادآ ، حاکنلا و  تامدقم  باوبأ  نم  بابلا 157  ، 193 لئاسولا 14 : (. 3 [ ) 61]
. حاکنلا دقع  باوبأ  نم  بابلا 25  ، 227 لئاسولا 14 : (. 4 [ ) 62]

. ثلاثلا لوألا و  ثیدحلا  حاکنلا ، دقع  باوبأ  نم  بابلا 23  ، 226 لئاسولا 14 : (. 5 [ ) 63]
. یناثلا ثیدحلا  ردصملا ، سفن  (. 6 [ ) 64]

. ۀعتملا باوبأ  نم  بابلا 10  ، 457 لئاسولا 14 : رظنا  (. 7 [ ) 65]
ثیدحلا 4. هب ، بستکی  ام  باوبأ  نم  بابلا 4  ، 60 لئاسولا 12 : (. 1 [ ) 66]

ثیدحلا 2. ۀحابملا ، ۀمعطألا  باوبأ  نم  بابلا 61  ، 91 لئاسولا 17 : (. 2 [ ) 67]
. لّوألا ثیدحلا  قتعلا ، باتک  نم  بابلا 48  ، 75 راصبتسالا 4 : (. 3 [ ) 68]

ثیدحلا 3. تاساجنلا ، باوبأ  نم  بابلا 50  ، 1071 لئاسولا 2 : (. 4 [ ) 69]
. توافت عم  ثیدحلا 3 و 4 ، ۀعتملا ، باوبأ  نم  بابلا 10  ، 457 لئاسولا 14 : (. 5 [ ) 70]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 71]
ثیدحلا 28. لیذ  یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 119 - 120 لئاسولا 18 : (. 1 [ ) 72]

.43 قئادحلا 1 : (. 2 [ ) 73]
.444 نیدشرتسملا : ۀیاده  یف  یقت  دّمحم  خیشلا  وه  یکاحلا  و  ، 25 ۀّیفجنلا : رردلا  رظنا  (. 3 [ ) 74]

ثیدحلا 43403. ، 855 لامعلا 15 : زنک  ثیدحلا 23 و  یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 2  ، 118 لئاسولا 18 : رظنا  (. 1 [ ) 75]
ثیدحلا 471 و 56. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 12  124 و 127 ، لئاسولا 18 : (. 2 [ ) 76]

.138 - 139 ۀّیندملا : دئاوفلا  (. 3 [ ) 77]
.162 - 163 ۀّیندملا : دئاوفلا  رظنا  (. 4 [ ) 78]

.216 جراعملا : (. 1 [ ) 79]
15 و 59. طوسبملا 1 : (. 2 [ ) 80]

59 و 63. ، 58 ، 55 ۀینغلا : 146 و 148 و  ، 143 ، 103 راصتنالا : (. 3 [ ) 81]
.20 لافنالا / (. 1 [ ) 82]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 83]
.444 يرکذلا 2 : (. 1 [ ) 84]

.16 نباغتلا : (. 2 [ ) 85]
.102 نارمع : لآ  (. 3 [ ) 86]

.60 نونمؤملا : (. 4 [ ) 87]
.43 ةرقبلا : (. 5 [ ) 88]

ثیدحلا 3. تادابعلا ، ۀمّدقم  باوبأ  نم  بابلا 18  ، 60 لئاسولا 1 : و  ثیدحلا 2 ، ، 93 نساحملا 1 : (. 1 [ ) 89]
.423 نیدشرتسملا : ۀیاده  یف  هنع  هاکح  و  ثیدحلا 3 ، لیذ  ، 256 راحبلا 2 : (. 2 [ ) 90]

باوبأ نم  بابلا 18  ، 61 لئاسولا 1 : و  لوألا ، ثیدـحلا  لمع ، یلع  باوث  هغلب  نم  باـب  ، 87 یفاکلا 2 : و  ، 12 یعادلا : ةّدع  (. 3 [ ) 91]
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ثیدحلا 8. تادابعلا ، ۀمدقم 
ثیدحلا 9. تادابعلا ، ۀمّدقم  باوبأ  نم  بابلا 18  ، 61 لئاسولا 1 : و  ، 171 لامعألا 3 : لابقا  (. 4 [ ) 92]

. تادابعلا ۀمّدقم  باوبأ  نم  بابلا 18  ، 59 لئاسولا 1 : عجار  (. 5 [ ) 93]
ثیدحلا 4 و 7. تادابعلا ، ۀمّدقم  باوبأ  نم  بابلا 18  ، 59 لئاسولا 1 : (. 6 [ ) 94]

.13 ءاسنلا : (. 1 [ ) 95]
. لّوألا ثیدحلا  ماّمحلا ، بادآ  باوبأ  نم  بابلا 76  ، 429 لئاسولا 1 : رظنا  (. 2 [ ) 96]

.160 ماعنألا : (. 1 [ ) 97]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 98]

.154 دئاوفلا 1 : حاضیا  (. 1 [ ) 99]
.208 جراعملا : (. 1 [ ) 100]

.163 ۀّیندملا : دئاوفلا  رظنا  (. 2 [ ) 101]
69 و 70. قئادحلا 1 : (. 3 [ ) 102]

. ینارحبلا يدابارتسالا و  ینعی  (. 1 [ ) 103]
.70 قئادحلا 1 : 163 و  ۀّیندملا : دئاوفلا  رظنا  (. 2 [ ) 104]

. لوألا ثیدحلا  یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 75 لئاسولا 18 : یف  ۀیورملا  ۀلظنح  نب  رمع  ۀلوبقمک  (. 3 [ ) 105]
ثیدحلا 8. دوجسلا ، باوبأ  نم  بابلا 13  ، 967 لئاسولا 4 : و  ، 304 جاجتحالا 2 : (. 4 [ ) 106]

.253 ملاعملا : 458 و  طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  156 و  جراعملا : رظنا  (. 1 [ ) 107]
.705 لوصألا : حیتافم  رظنا  458 و  طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  یف  هاکح  (. 2 [ ) 108]

.710 لوصألا : حیتافم  460 و  طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  رظنا  (. 3 [ ) 109]
.459 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  157 و  جراعملا : رظنا  (. 4 [ ) 110]

.708 لوصألا : حیتافم  رظنا  (. 5 [ ) 111]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 112]

.406 ۀمارکلا 3 : حاتفم  رظنا  (. 1 [ ) 113]
148 و 149. ۀعنقملا : (. 2 [ ) 114]

.750 ۀّیهبلا 1 : ۀضورلا  (. 3 [ ) 115]
.361 ةرکذتلا 2 : (. 4 [ ) 116]

.325 ماکحالا 1 : ۀیاهن  (. 5 [ ) 117]
.217 ۀّیلعلا : دصاقملا  437 و  - 438 يرکذلا 2 : (. 6 [ ) 118]

.289 ضایرلا 4 : (. 7 [ ) 119]
.198 بیذهتلا 2 : (. 8 [ ) 120]

. یتأیس امک  حیباصملا ، یف  مولعلا  رحب  دّیسلا  وه  (. 1 [ ) 121]
.408 - 409 ۀمارکلا 3 : حاتفم  یف  یلماعلا  دّیسلا  وه  هنع  یکاحلا  (. 2 [ ) 122]

.384 ةریخذلا : (. 3 [ ) 123]
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ثیدحلا 10. ، 294 یفاکلا 3 : (. 4 [ ) 124]
 ... وأ دمعب  ۀتئافلا  ۀضیرفلا  ءاضق  بوجو  باب  تاولصلا ، ءاضق  باوبأ  نم  لّوألا  بابلا  ، 347 لئاسولا 5 : (. 1 [ ) 125]

.377 ۀمارکلا 3 : حاتفم  270 و  ناهذألا 1 : داشرا  (. 2 [ ) 126]
.223 - 224 فّنصملل : ۀّیهقفلا  لئاسرلا  (. 3 [ ) 127]

.78 ءارسإلا : ، E(\ ِْلیَّللا ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  ) i:\ یلاعت هلوقک  (. 1 [ ) 128]
. لوألا ثیدحلا  تاولصلا ، ءاضق  باوبأ  نم  بابلا 2  ، 350 لئاسولا 5 : رظنا  (. 2 [ ) 129]

. لوألا ثیدحلا  تیقاوملا ، باوبأ  نم  بابلا 60  ، 205 لئاسولا 3 : (. 3 [ ) 130]
ثیدحلا 2. ءوضولا ، باوبأ  نم  بابلا 42  ، 330 لئاسولا 1 : (. 4 [ ) 131]

ثیدحلا 2. اهلفاون ، ضئارفلا و  دادعأ  باوبأ  نم  بابلا 18  ، 55 لئاسولا 3 : (. 5 [ ) 132]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 133]

ثیدحلا 2. ۀحابملا ، ۀمعطألا  باوبأ  نم  بابلا 61  ، 91 لئاسولا 17 : (. 1 [ ) 134]
ثیدحلا 28. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 119 لئاسولا 18 : (. 2 [ ) 135]

.12 ثیدحلا 1405 / ، 669 یسوطلا : یلامأ  (. 3 [ ) 136]
ثیدحلا 42. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 88 لئاسولا 18 : (. 1 [ ) 137]
ثیدحلا 19. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 80 لئاسولا 18 : (. 2 [ ) 138]

ثیدحلا 40. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 11  ، 108 لئاسولا 18 : (. 3 [ ) 139]
.133 جراعملا : (. 1 [ ) 140]

ۀیشاح ، 181 ۀیرجحلا :) ۀعبطلا  ملاعملا ( رظنا  لوصفلا ، نیناوقلا و  ابحاص  هعبت  ملاعملا و  یلع  هتیـشاح  یف  ءاملعلا  ناطلـس  وه  (. 2 [ ) 141]
.257 لوصفلا : و  ، 383 نیناوقلا 1 : و  خلا ،» لمعلا ...  یف  عونمم  اذه  هلوقب «: ةّودبملا  ءاملعلا  ناطلس 

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 142]
ۀمکحلا 1559. لّوألا ، لصفلا  ، 81 مکحلا : ررغ  (. 1 [ ) 143]
ۀمکحلا 225. عبارلا ، لصفلا  ، 196 مکحلا : ررغ  (. 2 [ ) 144]

.299 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  یف  هنع  هاکح  و  ، 460 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  (. 3 [ ) 145]
.381 ۀمارکلا 1 : حاتفم  و  ، 333 كرادملا 1 : رظنا  (. 1 [ ) 146]

ثیدحلا 2. ضیحلا ، باوبأ  نم  بابلا 3  ، 537 لئاسولا 2 : رظنا  (. 2 [ ) 147]
.289 رهاوجلا 1 : و  ، 106 كرادملا 1 : رظنا  (. 3 [ ) 148]

ثیدحلا 14. قلطملا ، ءاملا  باوبأ  نم  بابلا 8  ، 116 لئاسولا 1 : (. 4 [ ) 149]
. اهلفاون ضئارفلا و  دادعأ  باوبأ  نم  بابلا 6 و 7  ، 15 - 19 لئاسولا 3 : (. 1 [ ) 150]

.299 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  (. 2 [ ) 151]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 152]

ثیدحلا 19 و 40. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 75 لئاسولا 18 : (. 1 [ ) 153]
ثیدحلا 44. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 88 لئاسولا 18 : (. 2 [ ) 154]

.460 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  (. 3 [ ) 155]
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.489 لوصألا : رصتخملا  حرش  (. 4 [ ) 156]
.259 يدمآلل 4 : ماکحالا  (. 5 [ ) 157]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 158]

متشه دلج 

هراشا

: نتم
وأ مارحلا  هبتـشی  بوجولا و  وأ  ۀـمرحلا  ملعی  نأب  فیلکتلا  عونب  ملعلا  عم  هب  فّلکملا  یف  کشلا  یف  یناـثلا  عضوملا  طاـیتحالا  ۀـلاصا  - 3

: ۀثالث اضیأ - هبلاطم - و  بجاولا .
: عبرأ هلئاسم  بجاولا و  ریغ  مارحلا و  نیب  رمألا  نارود  یف  لوألا : بلطملا 

: همجرت

طایتحا لصا  -[ 3]

هراشا

یلو تسا  مولعم  بوجو  ای  تمرح  هکنیا  هب  فیلکت  عون  هب  فّلکم )  ) ملع دوجو  اب  تسا  هب  فّلکم  رد  کـش  اـب ) هطبار   ) رد مود : عضوم 
: تسا مسق  هس  زین  نآ  بلاطم  تسا و  هبتشم  بجاو  ای  مارح 

رگید ماکحا  زا  بوجو  ریغ  تمرح و  نایم  رما  نارود  رد  لّوا : بلطم 

(. هّیمیرحت ههبش  ینعی   ) تسا هحابا )... ، بابحتسا ، لثم  )
ۀیعوضوملا ۀهبّشلا  انمدق  اّمنإ  یجراخلا و  عوضوملا  هابتشا  ۀهج  نم  مارحلا  یف  ّکش  میرحتلا و  ملع  ول  ۀیعوضوملا ] ۀهبّـشلا   ] یلوألا نتم :

راد ول  امک  ةروصحم ، رومأ  یف  هبتشم  اّمإ  هریغب  هبتشملا  مارحلا  ّمث  ۀّیمکحلا ، ۀهبشلا  ناونع  فالخب  ءاملعلا ، مالک  یف  اهناونع  راهتشال  انه ،
. ةروصحم ریغ  رومأ  یف  هبتشم  امإ  و  ةروصحملا ، ۀهبشلاب  یّمسی  و  ةروصحم ، رومأ  وأ  نیرمأ  نیب 

: همجرت

هّیعوضوم ههبش  لّوا : هلأسم 

ههبـش هتبلا : یجراـخ . عوضوم  ندـش  هبتـشم  تهج  زا  هّتبلا )  ) دوش کـش  هب ) فلکم  ینعی   ) مارح رد  یلو  دـشاب  موـلعم  تمرح  هک )  ) رگا
ناونع فالخ  هب  املع ، نخس  رد  هّیعوضوم  ههبش  ناونع  ندوب  روهشم  لیلد  هب  میداد  رارق  هّیمکح ) ههبـش  رب   ) مّدقم اجنیا  رد  ار  هّیعوضوم 

. هیمکح ههبش 
: شدوخ ریغ  هب  هبتشم  مارح  نیا  سپس :

ههبـش هب  دوـشیم  هدـیمان  هک  یلاـح  رد  روـصحم ، رما  دـنچ  اـی  رما  ود  ناـیم  تسا  ریاد  رما  هکناـنچ  هروـصحم ، روـما  رد  تـسا  هبتـشم  اـی 
. هروصحم

. هروصحم ریغ  روما  رد  تسا  هبتشم  ای 
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6 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ دوب یلوصا  هچ  نوماریپ  ثحب  نونکات 
. دوب رییخت  تئارب و  لصا  ود  نوماریپ 

؟ دوب هچ  روبزم  لصا  ود  يارجم 
. دوب فیلکت  لصا  رد  کش 

؟ تسا یلصا  هچ  هب  طوبرم  لصف  نیا  ثحابم 
. تسا طایتحالا  لاغتشالا و  ۀلاصا  ینعی  هیلمع  لوصا  زا  لصا  نیموس  هب  طوبرم 

؟ تسیچ طایتحالا  ۀلاصا  لصا  يارجم 
بجاو نکل  تسا ، مولعم  نآ  تمرح  ای  بوجو و  ینعی : تسا  دوجوم  فیلکت  هب  ملع  ۀلمجلا  یف  هکنیا  زا  سپ  تسا ، هب  فّلکم  رد  کش 

: رگید ترابع  هب  تسا . هبتشم  مارح  ای 
بوجو نیا  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  تسا ، هدش  صخشم  فیلکت  عون  هدش و  رداص  یبوجو  سّدقم  عرـش  هیحان  زا  هک  مینادیم  الامجا  - 1

. هعمج هب  ای  هتفرگ  قلعت  رهظ  هب  لثملا : یف 
. تسین صخشم  مولعم و  ام  يارب  تمرح  نیا  ّقلعتم  نکل  هدش ، رداص  یتمرح  سّدقم  عرش  هیحان  زا  هک  مینادیم  الامجا  ای  و  - 2

؟ تسا يرما  هچ  رب  طورشم  طایتحا  لصا  يارجا 
. دشاب نکمم  روسیم و  ههبش ، فارطا  همه  كرت  ای  فارطا و  عیمج  هب  نایتا  ینعی  ندرک  طایتحا  هک : تسا  نیا  هب  طورشم 

؟ دراد دوجو  هب  فّلکم  رد  کش  فیلکت و  عون  هب  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هطبار  رد  یبلاطم  هچ 
. تسا هلئسم  راهچ  ياراد  دوخ  مه  بلطم  ره  هک  تسا  ثحب  دروم  هدمع  بلطم  هس 

؟ تسیچ هناگهس  بلاطم  زا  لّوا  بلطم 
. تسا رگید  ماکحا  زا  بوجو  ریغ  تمرح و  نایم  رما  نارود  ینعی  هّیمیرحت ، تاهبش 

؟ تسیچ هناگهس  بلاطم  زا  مّود  بلطم 
. تسا رگید  ماکحا  زا  تمرح  ریغ  بوجو و  نایم  نارود  ینعی  هّیبوجو  تاهبش 

؟ تسیچ موس  بلطم 
. تسا مارحلا  بجاولا و  نیب  ینعی  نیروذحملا ، نیب  نارود 

؟ تسیچ رکذلا  قوف  بلاطم  زا  کیره  هناگراهچ  لئاسم 
تسا هّیعوضوم  ههبش  نیصن و  ضراعت  ّصن ، لامجا  صن ، نادقف 
7 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هناگهس  بلاطم  زا  لّوا  بلطم 
فّلکم نکل  دیراد و  تمرح  لصا  هب  یلامجا  ملع  امـش  هک  ینعی  دنکیم ، ثحب  هّیمیرحت  تاهبـش  نوماریپ  هک  تسا  یلامجا  ملع  ثحبم 

. تسا هلئسم  راهچ  ياراد  دوخ  بلطم  نیا  هک  تسا  كوکشم  ناتیارب  هب 
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؟ تسیچ لّوا  بلطم  لئاسم  زا  هلئسم  نیتسخن 
؟ تسا هّیعوضوم  ههبش 

؟ هدروآ مّدقم  ار  هّیعوضوم  تاهبش  فیلکت ، لصا  رد  کش  باب  سکعرب  یلامجا  ملع  باب  رد  ارچ 
: هک تسا  نیا 

، دناهّیعوضوم تاهبش  لیبق  زا  زین  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  عون  - 2 دنرتروهشم . املع  مالک  رد  هّیعوضوم  تاهبـش  باب ، نیا  رد  - 1
. تسا رتشیب  ناشتیمها  هجرد  سپ  تسا . یجراخ  روما  ههبش  اشنم  - 3

؟ تسا عون  دنچ  رب  فیلکت  لصا  هب  ملع  دیئامرفب  ثحب  لصا  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
: تسا عون  هس  رب 

دنچ ای  ود و  زا  یکی  نیب  تسا  دّدرم  هب ، فّلکم  بجاو و  نکل  تسا و  هب  عوطقم  فیلکت ، لصا  هک  انعم  نیدب  تسا  نّقیتم  یبوجو  ای  - 1
. رما

بجاو رـصق  اـیآ  و  هعمج ؟ اـی  تسا  بجاو  رهظ  اـیآ  مینادیمن  لـثملا : یف  نآ ، نیا و  ناـیم  تسا  رئاد  شرما  هب  فّلکم  رگید : تراـبع  هب 
. تسا دّدرم  كوکشم و  هب  فّلکم  بجاو و  نکل  تسا و  ملسم  بوجولا  لصا  ای  فیلکتلا و  لصا  رگید  ترابع  هب  مامتا ؟ ای  تسا 

بجاو عیام  نیا  زا  بانتجا  ایآ  هک  منادیمن  لثملا : یف  نآ ، نیا و  نایم  تسا  دّدرم  هب  فّلکم  ای  مارح  نکل  تسا و  نّقیتم  یتمرح  ای  و  - 2
. عیام نآ  زا  ای  تسا 

: رگید ترابع  هب 
؟ رگید عیام  باکترا  ای  دشابیم و  فیلکت  ّقلعتم  تسا و  مارح  عیام  نیا  برش  باکترا و  ایآ 

لعف هب  دـشاب  تمرح  رگا  هتفرگ و  ّقلعت  لعف  کـی  هب  دـشاب  بوجو  رگا  یهتنم  تسا ، مّلـسم  عوطقم و  یتمرح  اـی  یبوجو  هکنیا  اـی  و  - 3
. هتفرگ ّقلعت  رگید 

. نیروذحملا نیب  نارود  لثم  تسا  مارح  ءیش  نآ  ای  تسا و  بجاو  ءیش  نیا  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  هکنیا : هصالخ 
؟ دراد دوجو  نیروذحملا  نیب  نارود  اب  یلامجا  ملع  هنوگنیا  رد  یتوافت  هچ 

. دوب هتفرگ  ّقلعت  دحاو  ءیش  هب  تمرح  بوجو و  اجنآ  رد  هکنآ  لاح  تسا و  ءیش  ود  مکح  ّقلعتم  اجنیا  رد 
8 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نیماقم یف  عقی  هیف  مالکلاف  ةروصحملا  ۀهبشلا  یف  لوألا ] ماقملا   ] اّمأ نتم :
: يرخأ ةرابعب  و  همدع ، یلامجإلا و  ملعلا  حرط  رومألا و  وأ  نیرمألا  الک  باکترا  زاوج  امهدحأ :

. اهمدع مولعملا و  فیلکتلل  ۀیعطقلا  ۀفلاخملا  ۀمرح 
. همدع مولعملا و  فیلکتلل  ۀّیعطقلا  ۀقفاوملا  بوجو  يرخأ : ةرابعب  و  همدع ، لکلا و  بانتجا  بوجو  یناثلا :

: لّوألا ماقملا  اما 
. اهزاوج ضعب  رهاظ  نع  یکح  و  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  ۀمرح  زاوجلا و  مدع  هیف : قحلاف 

. اهنع عناملا  مدع  ۀمرحلل و  یضتقملا  دوجو  کلذ : یلع  انل 
مولعملا دوجوملا  رمخلا  لمـشی  رمخلا ،» نع  بنتجا  : » عراشلا لوق  ّنإف  هبتـشملا ، ناونعلا  کلذ  میرحت  لیلد  مومعلف  یـضتقملا : توبث  اـّمأ 

. الیصفت مولعملا  رمخلاب  هصیصختل  هجو  و ال  دیزأ ، وأ  نیءانإلا  نیب  هبتشملا 
مزتلی ادـحأ  ّنظأ  و ال  اّیعقاو ، الالح  ناک  اّیعقاو و  امارح  هنوک  نع  الامجإ  مولعملا  درفلا  جرخ  الیـصفت  مولعملاـب  لیلدـلا  ّصتخا  ول  هنأ  عم 

. الامجإ مولعملا  نم  معألا  مهتدارإ  رهاظلا  ّنإف  ۀمولعملا ، رومألل  یماسأ  ظافلألا  نوکب  لوقی  نم  یّتح  کلذب ،
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و رومأ ، وأ  نیرمأ  یف  هبتـشملا  مارحلا  ناونع  نع  بانتجالاب  اصوصخ - وأ  امومع  فیلکتلا - نم  عنمی  لـقعلا ال  ّنـألف  عناـملا : مدـع  اـّمأ  و 
. فیلکتلا اذه  ۀفلاخم  یلع  باقعلا 

ءیش ّلک   » و هنیعب ،» مارح  ّهنأ  فرعت  یّتح  لالح  ءیش  ّلک  : » مالّسلا مهیلع  مهلوق  نم  درو  ام  ادع  عنملل  حلصی  ام  هیف  دری  ملف  عرّشلا  اّمأ  و 
عم هبتـشملا  ۀـّیلح  یلع  ّتلد  امک  رابخألا  هذـه  ّنأ  یلع  ءانب  کلذ ، ریغ  و  هنیعب » هنم  مارحلا  فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف 

. یلامجإلا ملعلا  عم  هبتشملا  ۀّیلح  یلع  ّتلد  کلذک  هناحبس ، هّللا  ملع  یف  امّرحم  ناک  نإ  یلامجإلا و  ملعلا  مدع 
ۀلمتحملا ةأرملا  ۀّیرحلل و  لمتحملا  كولمملا  ۀقرّـسلل و  لمتحملا  بوثلا  لثم  تایاورلا ، هذه  ضعب  یف  ةروکذملا  ۀلثمألا  قالطإ  هدّیؤی : و 
. ةروصحم ریغ  ۀهبشلا  نوک  عم  نکل  یلامجإلا ، ملعلا  توبث  بلاغلا  لب  یلامجإلا ، ملعلا  عم  هابتشالا  لمشی  اهقالطإ  نإف  ۀعیضرلل ،

مولعملا کلذ  ۀمرح  یلع  ّلدت  کلذک  نیهبتشملا ، نم  دحاو  ّلک  ۀّیلح  یلع  ّلدت  امک  اّهنأل  عنملل ، حلصت  اهلاثمأ ال  رابخألا و  هذه  نکل  و 
. هتمرح ملع  ءیش  اضیأ  ّهنأل  الامجإ ،

9 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

هروصحم ههبش  رد  لّوا  ماقم 

هراشا

: دوشیم عقاو  ماقم  ود  رد  هروصحم  ههبش  رد  نخس  سپ 
ملع نتفرگ  هدـیدان  و  ءانا ،) زا  رتشیب  ای  هس و  ینعی :  ) رما دـنچ  ای  و  فرظ ) ود  ره  ای  و   ) رما ود  ره  باکترا  زاوج  ماـقم  ود  نیا  زا  یکی  - 1

مولعم فیلکت  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  مدع  تمرح و  نوماریپ  نخـس  رگید : ترابع  هب  و  تسا ، هیعطق  تفلاخم  زاوج )  ) مدـع یلامجا و 
. تسا

بوجو مدـع  ای  بوجو و  نوماریپ  رگید : ترابع  هب  تسا و  ءانا ) ود  ره  ینعی :  ) لک زا  باـنتجا  بوجو  مدـع  بوجو و  نوماریپ  مود : - 2
. تسا مولعم  فیلکت  اب  هیعطق  تقفاوم 

تسین زیاج  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  لوا ] ماقم  ]

هک یلاح  رد  تسا ، ههبش ) فارطا  باکترا   ) زاوج مدع  و  یلامجا ) ملع  دراوم  اب   ) هّیعطق تفلاخم  تمرح  لّوا : ماقم  رد  قح  لّوا : ماقم  اّما 
(. تسا مدعلاک  یلامجا  ملع  و   ) هدش لقن  تفلاخم  نیا  تمرح  مدع  زاوج و  يرعشا ) لثم :  ) یخرب ترابع  رهاظ  زا 

. تسا زاوجلا  مدع  نیا  زا  عنام  دوبن  تمرح و  يارب  یضتقم  دوجو  نیهبتشم ،) نیئانا  ندروخ  باکترا و  رد   ) زاوج مدع  نیا  رب  ام  لیلد 
: یضتقم توبث  اّما 

دوجوم و رمخ  لماش  رمخلا ،) نع  بنتجا  : ) دومرف هک  عراش  نخس  نیا  اریز : تسا . هبتشم  رمخ  نآ  تمرح  لیلد  نتشاد  ّتیمومع  لیلد  هب 
دوجو یلیصفت  مولعم  رمخ  هب  نآ  راصحنا  صیـصخت و  يارب  یلیلد  و  دوشیم ، مه  فرظ  ود  زا  رتشیب  ای  فرظ و  ود  نایم  هبتـشم  مولعم و 

. درادن
دـشاب یعقاو  مارح  هکنیا  زا  تسا ، مولعم  الامجا  هک  رمخ )  ) درف نیا  یلیـصفت ، مولعم  هب  تشاد  صاصتخا  لـیلد  نیا  رگا  هک : یتروص  رد 
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. ددرگیم یعقاو  لالح  جراخ و 
، دـناهمولعم یناعم  روما و  یماسا  ظافلا ، هکنیا  هب  تسا  لئاق  هک  یـسک  یّتح  دوشب ، مزتلم  بلطم  نیا  هب  يدـحا  هک  منکیمن  نامگ  نم  و 

. لیصفتلاب مولعم  لامجالاب و  مولعم  زا  تسا  معا  ناشیا  هدارا  هک : تسا  نیا  رهاظ  اریز 
: عناملا مدع  اّما  و 

لثم  ) یمومع باطخ ) هطساو  هب   ) هچ فیلکت ، زا  دنکیمن  تعنامم  لقع  هک : تسا  نیا  رطاخ  هب  - 1
10 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای فرظ و  ود  ناـیم  دّدرم  رمخ  زا  باـنتجا  ببـس  هب  رمخلا ) نع  بنتجا  لـثم :  ) یـصوصخ باـطخ )  ) هـچ و  تاهبـشلا )...  دـنع  فوـقولا 
. یفورظ

. دّدرم فیلکت  نیا  تفلاخم  رطاخ  هب  باقع ، زا  و 
(. درادن یتفلاخم  تسا  مارح  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هکنیا  اب  لقع  سپ : )

هتـشاد ار  یلامجا ) ملع  اـب   ) هیعطق تفلاـخم  تمرح  زا  عنم  يارب  ّتیحالـص  هک  يزیچ  تعیرـش ، رد  تسا  هدـشن  دراو  هکنیا  رطاـخ  هب  - 2
: هک مالّسلا  مهیلع  همئا  لوق  زا  تسا  هدش  دراو  هچنآ  زج  دشاب ،

. هنیعب مارح  ّهنا  فرعت  یّتح  لالح  ءیش  ّلک  - 1
. کلذ ریغ  و  هنیعب ، هنم  مارحلا  فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  ّلک  - 2

؛ رابخا نیا  هک  ضرف  نیاربانب 
، دنـشاب مارح  مه  دـنوادخ  ملع  رد  هچرگا  یلامجا ، ملع  دوبن  اب  نوتوت ) برـش  لثملا : یف   ) هبتـشم ّتیلح  رب  دـنراد  تلالد  هک  روطناـمه 

هنیعب هکلب  هدـشن ، اـفتکا  ملع  هب  اـهنت  ثیداـحا  نیا  رد  هک  ارچ  ، ) یلاـمجا ملع  دوجو  اـب  هبتـشم  ّتیلح  هب  دـننکیم  تلـالد  مه  روطنیمه 
(. دراد

لاثم مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  هک   ) تایاور نیا  زا  یخرب  رد  هروکذم  هلثما  قالطا  ار ، بلطم  نیا  دـنکیم  دـییأت  قوف و  ياعّدـم  رب  يدـّیؤم 
یتقرس هک  دراد  لامتحا  و  دیرخب ) دیهاوخیم  هک   ) یـسابل لثم : یلامجا ،) ملع  نودب  يودب و  کش  اب  هچ  دشاب ، یلامجا  ملع  اب  هچ  هدز ،

. دشاب یعاضر  دراد  لامتحا  هک  ینز  دشاب و  دازآ  دراد  لامتحا  هک  یکولمم  ای  دشاب و 
هب  ) یلامجا ملع  رازاب ) هب  هعجارم  ماگنه  رد   ) ارثکا هکلب  دوشیم ، یلامجا  ملع  اب  هابتـشا  يودـب و  هابتـشا  لماش  اـهلاثم  نیا  قـالطا  سپ :

. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  نیا  نکل  تسا  تباث  سانجا ) یخرب  تمرح 
تمرح  ) زا عنم  يارب  ّتیحالـص  اهنآ  لاـثما  راـبخا و  نیا  اـّما  دـیامرفیم : خیـش  سپـس  تمرح  زا  عنم  يارب  ّلـحلا  راـبخا  ّتیحالـص  مدـع 

. دنرادن ار ) یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم 
رب دـنراد  تلالد  اـموهفم )  ) مه روطنیمه  هبتـشم ، رما  ود  زا  کـیره  ّتیلح  رب  دـنراد  تلـالد  اـقوطنم )  ) هک روطناـمه  تاـیاور  نیا  اریز :

. تسا مولعم  شتمرح  هک  تسا  يزیچ  زین  نآ  اریز  تسا . مولعم  الامجا  هک  يزیچ  نآ  تمرح 
11 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا يرما  هچ  نوماریپ  یلامجا  ملع  ثحبم  هناگهس  بلاطم  زا  بلطم  نیتسخن 
. تسا هّیمیرحت  تاهبش  نوماریپ 
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؟ هچ ینعی 
هلئـسم راـهچ  ياراد  دوخ  بلطم  نیا  دـش  هتفگ  هک  تسا  كوکـشم  نم  يارب  هب ، فّلکم  نکل  مراد  یلاـمجا  ملع  تمرح  لـصا  هب  ینعی :

. تسا
؟ تسیچ بلطم  هناگراهچ  لئاسم  زا  هلئسم  نیتسخن 

. تسا هّیعوضوم  ههبش 
؟ تسیچ هّیعوضوم  ههبش 

؟ یکی نآ  ای  تسا  تمرح  ّقلعتم  یجراخ  درف  نیا  ایآ  هک  مراد  کش  نکل  مراد . تمرح  لصا  هب  نیقی  هدنب  هک : تسا  نیا 
. فرظ یکی  نآ  ای  تمرح  ّقلعتم  تسا و  رمخ  فرظ  نیا  ایآ  رگید : ترابع  هب 

؟ دراد تروص  دنچ  ماقم  نیا  رد  ههبش  یّلک  روطهب 
: تروص ود 

. تسا رامشتشگنا  دودحم و  روصحم ، ههبش  فارطا  هک  هروصحم  تاهبش  - 1
ءیـش ود  زا  یکی  ناـیم  تسا  رئاد  رما  هکنیا : لـثم  تسین ، ود  نآ  ناـیم  یعماـج  ردـق  هک  تسا  نینیاـبتم  نیب  رما  نارود  رگید : تراـبع  هب 

. دراد زرم  ّدح و  ءیش و  دنچ  زا  یکی  ای  یجراخ 
هک تسا  رثکالا  ّلقالا و  نیب  رما  نارود  رگید : تراـبع  هب  تسا  نوریب  هرامـش  زا  یهاـنتمان و  ههبـش  فارطا  هک  هروصحم  ریغ  تاهبـش  - 2

. تسا مارح  سجن و  جراخ  رد  دوجوم  یجراخ  فرظ  نارازه  زا  یکی  لثملا : یف  تسا ، عماج  ردق  نّقیتم و  ردق  لقا 
؟ تسا تروص  مادک  نوماریپ  امش  ثحب  العف 

. تسا هروصحم  تاهبش  یلامجا و  ملع  دراوم  رد 
؟ تسیچ ریخا  خساپ  زا  ناتدارم 

اـصّخشم نکل  تسا و  جراـخ  رد  هک  یفرظ  هد  اـی  هس و  اـی  ود و  زا  یکی  تمرح  هب  میراد  یلاـمجا  ملع  هدـنب  اـی  امـش و  هـک : تـسا  نـیا 
. تساهنآ زا  کیمادک  مینادیمن 

؟ تسا یلاؤس  هچ  اجنیا  رد  یساسا  لاؤس 
؟ هن ای  دبلطیم  لاثتما  و  هن ؟ ای  تسه  عقاو  زّجنم  امش  ای  نم و  یلامجا  ملع  نیا  ایآ  هک  تسا  لاؤس  نیا 

12 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دیئوگیم هچ  روکذم  لاؤس  هب  خساپ  رد 

خـساپ لدتـسم  ار  کیره  سپـس  حرطم و  یـساسا  لاؤس  ود  بلاق  رد  ار  قباس  لاؤس  هدومن و  لابند  دـیاب  ماقم  ود  رد  ار  ثحب  مییوگیم :
. داد

همات ّتلع  یلیـصفت  ملع  دـننامه  یلامجا  ملع  ایآ  رگید : ترابع  هب  تسا ؟ مارح  هن  ای  تسا  زیاج  یلاـمجا  ملع  اـب  هیعطق  تفلاـخم  اـیآ  - 1
ای و  دراذگیم ؟ ریثأت  دـشابن  عنام  رگا  هک  تسا  هیعطق  تفلاخم  تمرح  یـضتقم  هکنیا  ای  و  تسا ؟ هیعطق  تفلاخم  تمرح  فیلکت و  زّجنت 

تئارب لـصا  فیلکت  لـصا  رد  کـش  رد  هکيروطناـمه  دوشیم و  ضرف  اـسأر  لـهجلاک  هکلب  یـضتقم ، هن  تسا و  هّماـت  تلع  هن  هکنیا 
كوکشم فرظ  ود  رگا  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  دیاب  ههبـش  فارطا  زا  کیره  رد  زین  اجنیا  رد  میدشیم ، بکترم  میدرکیم و  يراج 

هّیعطق تفلاخم  تسین و  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  میئوگب : دـیاب  هکنیا  ای  و  مینک ؟ مادـقا  اهنآ  برـش  هب  دـش و  بکترم  ار  ود  ره  میراد 
؟ تسا مارح 

ار ههبش  فرط  کی  رگا  ینعی  تسا ، یفاک  یلامجا  ملع  اب  هّیلامتحا  تقفاوم  ایآ  دشاب ، مارح  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هک  انمّلـس  - 2
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بانتجا ههبـش  فرط  ود  ره  زا  دیاب  تسا و  مزال  هّیعطق  تقفاوم  هن  هکنیا  ای  دنکیم ؟ تیافک  میئامن  كرت  ار  رگید  فرط  و  دـش ، بکترم 
؟ تسا طایتحا  نامه  نیا  هک  مینک 

؟ دینک نییبت  نشور  روطهب  اقادصم و  ار  لّوا  لاؤس 
هک ینادیم  هکنیا  ای  تسا و  رمخ  تسا  ناتربارب  رد  هک  یفرظ  ود  رد  دوجوم  عیام  ود  زا  یکی  هک  ینادیم  الیـصفت  هن  ـالامجا و  امـش  - 1

. تسا سجن  فرظ  ود  نآ  زا  یکی 
. تسا مومسم  ياهدیرخ ، هک  یچیودناس  ود  زا  یکی  هک  دناهداد  مایپ  امش  هب  الامجا  هکنیا  ای  و  - 2

رطخ ياراد  دیاهتفرگ  رظن  رد  ناتفدـه  هب  ندیـسر  يارب  امـش  هک  یهارود  نیا  زا  یکی  هک  دـناهدومن  راطخا  امـش  هب  الامجا  هکنیا  ای  و  - 3
. تسا

. تسا لکشم  ياراد  کیمادک  هک  ینادیمن  الیصفت  امش  روکذم  دراوم  زا  کیچیه  رد  نکل 
ایآ رگید  ترابع  هب  دینک . هّیعطق  تفلاخم  دوخ  یلامجا  ملع  نیا  اب  یناوتیم  اعرش  القع و  يدراوم  نینچ  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

یلاـمجا ملع  هب  دـینک و  لواـنت  ار  چـیودناس  ود  ره  اـی  دیـشونب و  كوکـشم  فرظ  ود  ره  زا  هک  دـیراد  قح  فّلکم  کـی  ناوـنعهب  اـمش 
؟ دینکن ءانتعا  ناتدوخ 

چیودـناس ود  ره  اـی  لاـثم و  دروـم  فرظ  ود  ره  زا  هک  دـیرادن  قـح  امـش  و  تسا ؟ مارح  یلاـمجا  ملع  نیا  نتفرگ  هدـیدان  هن ، هکنیا  اـی  و 
؟ دیروخب روکذم 

؟ دوشیم هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ 
. تسین زیاج  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هک  تسا  نیا  روهشم  لوق  - 

13 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دیوش بکترم  ار  ههبش  فرط  ود  ره  دیناوتیم  امش  لاکشاالب و  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هک  دندقتعم  یخرب  - 

. دمآ دهاوخ  هک  دناهدش  لیصفت  هب  لئاق  زین  یخرب 
؟ تسیچ ۀفلاخملا )...  ۀمرح  زاوجلا و  مدع  هیف : ّقحلاف   ) ترابع زا  دارم 

. تسا مارح  هدوبن و  زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  مظعا  خیش  بانج  رظن 
هب دـننادیم . هیعطق  تفلاـخم  تمرح  هجیتـن  رد  فـیلکت و  زّجنت  هّماـت  ّتلع  ار  یلاـمجا  ملع  روهـشم  نوـچمه  زین  خیـش  رگید : تراـبع  هب 
اب اعرـش  القع و  هیعطق  هیلمع  تفلاخم  تسا و  فیلکت  زّجنت  هّماـت  ّتلع  یلیـصفت ، ملع  هک  روطناـمه  هک  دـندقتعم  ناـشیا  رگید  تراـبع 

. تسا مارح  لیصفتلاب  مولعم  فیلکت 
. تسا مارح  نآ  اب  هّیعطق  تفلاخم  اعرش ، القع و  فیلکت و  زّجنت  هّمات  تلع  زین  یلامجا  ملع  روطنیمه 

؟ تسین هلئسم  نیا  رد  یلیصفت  ملع  یلامجا و  ملع  نایم  یتوافت  ایآ 
: امهب عقاولا  فاشکنا  یف  یلیصفتلا  یلامجالا و  ملعلا  نیب  قرف  ال  ریخ ،

. فاشکنالا ملعلا و  ۀیحان  نم  ال  مولعملا ، ۀیحان  نم  امهنیب  قرفلا  اّمنا 
؟ تسیچ عناملا )...  مدع  ۀمرحلل و  یضتقملا  دوجو  کلذ : یلع  انل   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  روکذم  ياعّدم  تابثا  يارب  تسا  خیش  بانج  لالدتسا 
. تسا دوجوم  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  يارب  یضتقم 

. تسا دوقفم  یتمرح  نینچ  زا  زین  عنام 
. تسا مارح  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  سپ :
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: رگید ترابع  هب 
. دوجوم یلامجالا  ملعلا  عم  ۀمرحلل  یضتقملا 

. دوقفم ۀمرحلا  نع  عناملا  و 
. هرثأ ّرثؤیف  ۀّماتلا ، ۀّیلعلا  لصحیف 

؟ تسیچ هرثأ ) ّرثؤیف   ) ترابع زا  القع  دوصقم 
مه شلولعم  اعطق  دـش ، قّقحم  هّمات  تلع  هک  اجره  دوشیم و  قّقحم  هّمات  ّتلع  دوقفم ، عنام  دـشاب و  دوجوم  یـضتقم  یتقو  هک  تسا  نیا 

. دش دهاوخ  قّقحم  تسا  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  اجنیا  رد  هک 
؟ همولعم یناعم  ای  دناهدش و  عضو  هّیعقاو  یناعم  يارب  دناعراش  باطخ  ّقلعتم  هک  یظافلا  یماسا  دیئامرفب  ۀمّدقم 

هب همولعم ، یناعم  يارب  هن  دناهدش و  عضو  ۀّیرمألا  سفن  هّیعقاو و  یناعم  هلسلس  کی  يارب  ظافلا  نیا 
14 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. درادن هل  عوضوم  يانعم  رد  یتلاخد  چیه  فّلکم  ناونعهب  ام  لهج  ای  ملع و  هک  ياهنوگ 
لیخد اـنعم ، نآ  رد  اـم  لـهج  ملع و  تسا و  روآیتـسم  هـک  یعیاـم  مـسج  نآ  يارب  هدـش  عـضو  برع  تـغل  رد  رمخ )  ) هـملک لـثملایف 

. دشابیمن
؟ دناهتفرگ رارق  باطخ  ّقلعتم  تروصنیمههب  ّهلدا  ناسل  رد  یهاون  رماوا و  ایآ 

. دناهدش عقاو  باطخ  ّقلعتم  تروصنیمههب  مه  لیلد  ناسل  رد  یهاون  ای  رماوا  ظافلا  هلب ،
: ینعی

: هدومرف هتفر و  سمخ و ...  تاکز و  ةالص و  تاذ  تعیبط و  يور  یلوم  روما  - 1
. مینادن هچ  مینادب و  ام  هچ  ةاکزلا ، اوتآ  ةالصلا و  اومیقا 

: هدومرف هتفر و  هتیم ، رمخ و  تعیبط  تاذ و  يور  یلوم  یهن  و  - 2
. مینادن هچ  مینادب و  ام  هچ  ۀتیملا و ...  رمخلا و  مکیلع  تمرح 
؟ درادن دوجو  عراش  باطخ  هب  لهاج  ملاع و  نایم  یتوافت  ایآ 

دوشیم زّجنم  ام  ّقح  رد  فیلکت  میشاب ، عراش  بناج  زا  روکذم  تاباطخ  هب  رصقم  لهاج  ای  ملاع و  ام  رگا  هک  انعم  نیدب  دراد  دوجو  ارچ 
روذعم ام  هدوبن و  زّجنم  ام  ّقح  رد  یعقاو  فیلکت  میشاب ، رـصاق  لهاج  تاباطخ  نیا  هب  تبـسن  رگا  دراد و  باقع  نآ  اب  تفلاخم  هک  ینعی 

. دوب میهاوخ 
؟ تسا دوجوم  لامجالاب  مولعم  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  يارب  یضتقم  دیامرفیم : خیش  ارچ  روبزم  همّدقم  هب  هّجوت  اب 

: هک انعم  نیدب  هبتشملا ، ناونعلا  کلذ  میرحت  لیلد  مومعل 
ای دارفا و  زا  هتسد  هس  لماش  هتـشاد و  تیمومع  رمخ ، ناونع  تمرح  رب  دنکیم  تلالد  هک  رمخلا و ...  نع  بنتجا  لیبق  زا  ماکحالا  ّۀلدأ  - 

: ینعی دوشیم  تالاح 
. دوشیم لیصفتلاب  مولعم  یجراخ  ياهرمخ  لماش  مه  فلا :

. دوشیم تسا  رمخ  عیام  ود  زا  یکی  مینادیم  الامجا  هک  لامجالاب  مولعم  یجراخ  ياهرمخ  لماش  مه  ب :
. دوشیم يودب  کش  هب  كوکشم  لوهجم و  اما  یعقاو  یجراخ  ياهرمخ  لماش  مه 
. درادن دوجو  لیصفتلاب  مولعم  ياهرمخ  هب  ناونع  نیا  صاصتخا  يارب  یهجو  اذل  و 

؟ ارچ
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ءزج مه  یلیـصفت  ملع  هک  ملعلا  دـیقب  همولعم  یناعم  هن  ۀـّیرمألا و  سفن  هّیعقاو و  یناعم  يارب  دـناهدش  عضو  دنتـسه و  یماسا  ظاـفلا ، اریز 
. دشاب عوضوم 

15 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
باطخ يانعم  نیاربانب  تسا  هدشن  ملع  دیق  هب  دّیقم  عضو  نیا  تسا و  رمخ  عقاو  رد  هچنآ  يارب  هدش  عضو  رمخ  ظفل  لیلد ، ناسل  رد  لاح 

: هک تسا  نیا  عراش 
نکل دراد و  دوجو  یعقاو  رمخ  زین  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دومن ، زیهرپ  دـیاب  تسا  رمخ  عقاو  رد  هک  هچنآره  زا 

. درک بانتجا  دیاب  سپ  میتسه ، كوکشم  ام 
؟ تسین زّجنم  رصاق  لهاج  يارب  فیلکت  دیتفگن  رگم 

لقع و نکل  دراد و  دوجو  فیلکت  هچرگا  تسین ، زّجنم  ام  رب  فیلکت  دـشاب  يودـب  کش  لهج و  اـم  کـش  لـهج و  هک  یتروص  رد  هلب ،
. درادیم روذعم  ار  ام  هک  تسا  عرش 

؟ تسیچ بلطم  لصاح 
: هدومرف عراش  هک  تسا  نیا 

. مولعملا رمخلا  نع  بنتجا  هدومرفن : رمخلا و  نع  بنتجا 
: دوشیم درف  هس  لماش  یعقاو  رمخ  تسا و  مارح  یعقاو  رمخ  سپ 

. مرادن یهاگآ  نادب  فّلکم  نم  یلو  تسا  رمخ  عقاو  رد  هک  لوهجم  رمخ  لامجالاب ، مولعم  رمخ  لیصفتلاب ، مولعم  رمخ 
؟ تسیچ خلا ) مولعملاب ...  لیلدلا  صتخا  ول  ّهنأ  عم   ) زا دارم  سپ 

: دیامرفیم هک  سایق  يارغص  ناونعهب  یضتقم  تیدوجوم  رب  تسا  خیش  لیلد  نیمود  نایب 
یعقاو مارح  زا  لامجالاب  مولعم  رمخ  هک : تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب  هتـشاد  صاصتخا  تیرمخ  هب  یلیـصفت  ملع  تروص  هب  لیلد  ناسل  رگا 
دوجو اجنیا  رد  هک  تسا  یلیـصفت  ملع  تروص  صوصخم  یعقاو  تمرح  یـضرف  نینچ  رب  اـنب  هک  ارچ  دوش  یعقاو  لـالح  جراـخ و  ندوب 

. همولعم یناعم  يارب  دناهدش  عضو  ظافلا  دنیوگیم ، هک  یناسک  یتح  دشابیمن  مزتلم  مزال ، نیا  هب  يدحا  هکنآ  لاح  درادن و 
. تسا دساف  یلات  ياراد  یلیصفت  یملع  تروص  هب  لیلد ، صاصتخا  هب  لوق  هکنیا  هصالخ 
؟ دریگب ار  یضتقم  ریثأت  يولج  ات  تسین  یعنام  دیامرفیم : شلالدتسا  ياربک  رد  خیش  ارچ 

. دنرادن ّتیعنام  تیحالص  اجنیا  رد  ود  نیا  زا  کیچیه  هکنآ  لاح  عرش و  ای  تسا و  لقع  ای  عنام  هک  اریز 
؟ درادن دوجو  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  اب  یتیعنام  لقع  هیحان  زا  ارچ 

ملع دراوم  رد  لـقع  هک  میباـییم  رد  مینکیم  هعجارم  دوخ  نادـجو  لـقع و  هب  یتـقو  ینعی  باـقعلا ، فیلکتلا و  نم  عنمی  ـال  لـقعلا  ّنـال 
. باقع زا  عنام  هن  تسا و  فیلکت  لصا  زا  عنام  هن  یلامجا ،

؟ تسین فیلکت  لصا  زا  عنام  یلامجا  ملع  دراوم  رد  لقع  ارچ 
مولعم زا  هک  روطنامه  هکنیا  هب  دنک  فّلکم  ار  شناگدنب  یلوم  هک  درادن  يداریا  چیه  لقع  مکح  هب  اریز 

16 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنیامن زیهرپ  رما ، دنچ  ای  ود و  نایم  تسا  دّدرم  شرما  هک  زین  لامجالاب  مولعم  زا  دننکیم  زیهرپ  لیصفتلاب 

: دیامرفب هکنیا  هب  دشاب  یمومع  تروص  هب  فیلکت  نیا  هچ 
. دوشیم هریغ  ههبتشم و  رمخ  لماش  هک  تاکلهلا ...  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  فوقولا  ناف  ۀهبشلا  دنع  فق 

. امهدحا نیب  دّدرملا  رمخلا  نع  بنتجا  دیامرفب : هکنیا  هب  دشاب  یصوصخ  تروص  هب  هکنیا  ای  و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1425 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسین باقع  زا  عنام  نآ  اب  هیعطق  تفلاخم  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  لقع  ارچ 
هن یلامجا و  هن  یـصوصخ ، هن  و  یمومع ، هن  هدیـسرن  وت  هب  ینایب  هک  اجنآ  ینعی  تسا  حـیبق  لصا  نایبالب و  باـقع  دـیوگیم : لـقع  اریز 

، بنتجا باطخ  هک  میراد  نیقی  ام  تسا و  دوجوم  لصا  نایب و  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هکنآ  لاح  تسین و  زّجنم  وت  قح  رد  عقاو  یلیـصفت 
. تسین یفتنم  اجنیا  رد  تسا  نایبلا  مدع  هک  حبق  هب  لقع  مکح  عوضوم  اذل  دوشیم و  لماش  زین  ار  هیف  نحن  ام 

. دنکیمن حیبقت  دراوم  هنوگنیا  رد  ار  فیلکت  زّجنت  لقع ، سپ 
؟ تسین یلامجا  ملع  دراوم  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  زا  عنام  عرش  ارچ 

: ثیدح دیوگب  یسک  هک  تسا  نیا  هب  یعرش  عنم  اریز 
لماش هنیعب ،) هنم  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیش  لک   ) ای و  هنیعب ) مارح  هنا  فرعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک 

تبـسن اریز  نیهبتـشم ، زا  کیره  باکترا  رد  تصخر  زاوج و  رب  دنکیم  تلالد  هجیتن  رد  ددرگیم و  زین  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش 
. تسا نآ  لماش  روکذم  ثیدح  تسا و  ملعلا  مدع  لهج و  مادکره  صوصخ  هب 

: هک تسا  نیا  نآ  خساپ  نکل 
. تسا ضقانت  مزلتسم  ّالا  دوشیمن و  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  لماش  تسا و  هیودب  تاهبش  هب  ّصتخم  تایاور  نیا 

؟ دیآیم مزال  ضقانت  هنوگچ  تسیچ و  روکذم  بلطم  نایب  يرخا و  ةرابع 
رمخ زا  بانتجا  بوجو  رب  دـنکیم  تلالد  ددرگیم و  مه  یلاـمجا  ملع  دراوم  لـماش  رمخلا ) نع  بنتجا   ) لـیلد یفرط ، زا  هک  تسا  نیا 

. لیصفتلاب مولعملاک  لامجالاب  مولعم 
. دراد دوجو  یلوم  يوس  زا  ياهّیمازلا  هدارا  کی  هک  مینکیم  نیقی  سپ 

: هک تسا  نیا  شیانعم  مادکره ، باکترا  زاوج  رب  دنک  تلالد  دوشب و  دروم  نیا  لماش  لالح )...  کل  ءیـش  لک   ) ثیدـح رگا  یفرط  زا 
لاحم لطاب و  مه  ضقانت  تسا و  راکـشآ  ضقانت  نیا  یتسه و  زاجم  یعقاو  رمخ  باکترا  رد  مه  ینک و  بانتجا  یعقاو  رمخ  زا  دـیاب  مه 

. تسا
: رگید ترابع  هب 

17 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا تیصعم  رد  صیخرت  مزلتسم  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  دارفا  فارطا و  همه  رد  هحابا ، مان  هب  يرهاظ  مکح  لعج  - 1

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حیبق  لعف  تسا و  حیبق  القع  تیصعم  رد  صیخرت  - 2
. هّیعطق تفلاخم  تمرح  یعقاو و  فیلکت  زّجنت  يارب  دوشیم  همات  ّتلع  یلامجا  ملع  هجیتن  رد  دنوش . عنام  دنناوتیمن  زین  لح  رابخا  سپ :

؟ تسا هدش  ءیش ) لک   ) تیاور ود  زا  ياهدافتسا  هچ  هک  دشن  نشور  اقیقد 
ملع اب  تفلاخم  دشاب : هدومرف  تعیرـش  هکنیا  رب  ینبم  میباییمن  ار  یثیدح  هیآ و  چـیه  مینک ، هعجارم  سدـقم  عرـش  هب  ام  رگا  دـیامرفیم :

: تایاور زا  هتسد  ود  رگم  دیراذگب  اپ  ریز  ار  لامجالاب  مولعم  دیناوتیم  امش  تسا و  زیاج  یلامجا 
 ... فرعت یتح  لالح  ءیش  لک  دیوگیم : هک  یتایاور  - 1
 ... مارح لالح و  هیف  ءیش  لک  دیوگیم : هک  یتایاور  - 2

. تسا تیاور  ود  نیا  دانتسا  هب  تسا  زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  دنیوگیم : هک  یناسک  تقیقح  رد 
؟ درادن دوجو  تفلاخم  تمرح  يارب  یضتقم  هک  دندقتعم  اهنیا  ایآ 

. دراد دوجو  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  يارب  یضتقم  هک  دندقتعم  زین  اهنیا  ریخ ،
. دنتسه یضتقم  زا  عنام  تیاور  ود  نیا  نکل 
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؟ تسیچ اعّدم  نیا  رب  ناشلالدتسا  تیفیک 
: هک تسا  نیا 

رد هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا  نومضم  هک  ارچ  دوشیم ، مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  هتـشاد و  میمعت  تیاور  نیا  ردص  - 1
. نکب شتیلح  هب  مکح  رهاظ  رد  يراد ، کش  نآ  تمرح  ّتیلح و 

. میراد شتمرح  تیرمخ و  رد  کش  عیام  نیا  صوصخ  هب  تبسن  ام  یلامجا  ملع  دراوم  رد  - 2
. دوشیم يراج  زین  اجنیا  رد  هّیلحلا  ةءاربلا و  ۀلاصا  اذل : و  کلذک ، زین  رگید  عیام  نآ  هب  تبسن  لالح و  کل  وهف 

. دنوشیم زین  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  لماش  دنوشیم  هیودب  تاهبش  لماش  هک  روطنامه  رابخا  نیا  هکنیا  بلطم  لصاح 
؟ تسیچ خلا ) یف ...  ةروکذملا  ۀلثمالا  قالطا  هدّیؤی : و   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  رابخا  رد  روبزم  لومش  رب  يدّیؤم 

. دشاب يدزد  دیاش  ینکیم و  يرادیرخ  هک  ياهچراپ  - 1 لیبق : زا  ییاهلاثم  هقدص ، نب  ةدعسم  تیاور  رد 
18 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب ّرح  تقیقح  رد  دیاش  يرخب و  یهاوخیم  هک  یکولمم  - 2
 ... دشاب و وت  یعاضر  رهاوخ  هک  دیاش  ینک و  جاودزا  وا  اب  يراد  دصق  هک  ینز  - 3

تاهبـش لماش  مه  ینعی  دنراد ، قالطا  اهلاثم  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  عنامالب  باکترا  دـندومرف : قوف  دراوم  مامت  رد  ماما  و  - 
. نآ ندوب  هروصحم  ریغ  ضرف  اب  هکلب  هروصحم ، ههبش  ضرف  رد  هن  یهتنم  دنوشیم  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  لماش  مه  هیودب و 

زا یکی  ای  تسا و  یتقرس  تسه ، ارسهچراپ  رد  هک  ياهچراپ  هعطق  نارازه  زا  یکی  هک  يراد  نیقی  یلامجا ، ملع  قیرط  زا  امـش  لثملا : یف 
. دوشیمن انتعا  یلامجا  ملع  نیا  هب  کلذعم  تسا  یعرش  ریغ  تسا  هناخدرس  رد  هک  ياهحیبذ  نارازه 

. دش بکترم  ار  ههبش  فارطا  ناوتیم  تسا و  زیاج  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  سپ 
؟ تسیچ عنملل )...  حلصت  اهلاثما ال  رابخالا و  هذه  نکل  و   ) رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  بانج  رظن 
هک هدـمآ  یتیاغ  زین  اهنآ  لیذ  رد  هک  درک  هجوت  دـیاب  نکل  دوشیم و  زین  یلامجا  ملع  هب  هبتـشم  رما  لـماش  روبزم  تاـیاور  ردـص  هچرگا 

. مارح ّهنا  فرعت  یّتح  زا  تسترابع 
ۀمرحلاب تملع  تفرع و  اذاف  هک : تسا  نیا  مالک  تیاغ  موهفم  تسا و  ملع  تیاغ  هب  اّیغم  ههبـش ، دراوم  رد  يرهاـظ  ّتیلح  هب  مکح  ینعی 

. تسا ماع  موهفم  نیا  تسین و  ّتیلح  ياج  رگید 
تایاور نیا  ردص  رگا  سپ  تسا . تفرعم  ملع و  ود  ره  هک  ارچ  ار ، نآ  هب  یلامجا  ملع  مه  دریگیم  ار  تمرح  هب  یلیـصفت  ملع  مه  ینعی 

: هک ارچ  دشابیم  نآ  قوطنم ) موهفم و   ) لیذ ردص و  نایم  ضقانت  مزلتسم  دوشب ، مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش 
. مارح دیوگیم : لیذ  موهفم  و  لالح ، دیوگیم : تیاور  ردص 

. هیودب تاهبش  هب  میهدب  صاصتخا  ار  ردص  قوطنم  هکنیا  زج  درادن  دوجو  ياهراچ  ضقانت  نیا  زا  جورخ  يارب  اذل  و 
جتنم زین  ام  لالدتسا  دوشیم و  دوقفم  هتفر و  نیب  زا  دوب  اعّدا  دروم  هک  یعنام  نیا  دنروخیمن و  هیف  نحن  ام  درد  هب  تایاور  نیا  هجیتن  رد 

. تسا حیحص  و 
19 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. یلامجإلا مولعملا  یف  قّقحتی  مل  هصخشب و  مارحلا  ۀفرعم  ّلحلا  ۀیاغ  نإ  تلق : نإف  نتم :
دیکأت هنیعب » : » مالّـسلا هیلع  هلوق  ّنأل  ترکذ ، ام  یلع  ّلدـی  الف  هنیعب » مارح  ّهنأ  ملعت  یّتح  لالح  ءیـش  ّلـک  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  اـّمأ  تلق :
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ملع ءیش  ّلکف  ّالإ  و  ۀیؤّرلا ، یف  هابتشالا  عوقو  مّهوت  عفدل  هنیعب » هسفن  ادیز  تیأر  : » لاقی امک  ملعلا ، رابتعا  یف  مامتهالل  هب  ءیج  ریمـضلل 
. هنیعب هتمرح  ملع  ءیش  دیز  ءانإف  ناءانإلا ، هبتشاف  ورمع  ءانإ  ةراهط  دیز و  ءانإ  ۀساجن  ملع  اذإف  هنیعب ، هتمرح  ملع  دقف  هتمرح 

دنع نّیعملا  امهدحأ  لباقم  یف  هنیعب ، امهدحأ ال  لاقیف : امهدـحأ »  » ناونع هیلع  قلطأ  اذإ  هنیعب  هنوکب ال  نّیعملا  مولعملا  اذـه  فصّتی  معن ،
. لئاقلا

هاّدؤمف ۀفرعملل ، دیق  هنیعب » : » هلوق نإ  ثیح  رکذ ، ام  یف  روهظ  هلف  هنیعب ،» هنم  مارحلا  فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  اّمأ  و 
ناک نإ  لاثملا و  یف  ورمع  ءانإب  هبتشملا  دیز  ءانإ  و  هیلإ ، ۀّیـسحلا  ةراشإلا  تنکمأ  اذإ  ّالإ  کلذ  قّقحتی  و ال  هصخـشب ، مارحلا  ۀفرعم  رابتعا 

. هصخشب افورعم  سیلف  ورمع ، ءانإ  نع  جراخلا  یف  هل  ةّزیمملا  رومألا  رابتعاب  لوهجم  ّهنأ  ّالإ  ناونعلا  اذهب  امولعم 
ّنأل رمخلا ،» نع  بنتجا  : » هلوق لثم  هبتـشملا ، ناونعلا  کلذ  ۀـمرح  یلع  ّلد  امل  ةافانملا  بجوی  روهظلا  اذـه  یلع  ۀحیحـصلا  ءاـقبإ  نأ  اـّلإ 
وه و  عقاولا ، نتم  یف  الامجإ  مولعملا  رمخلا  ۀـمرح  مدـعب  مکحلا  بجوی  و  امهنیب ، دّدرم  ناونع  نع  عنملا  یفانی  نیهبتـشملا  الک  یف  نذـإلا 

. هبتشملا رمألل  ۀّیعقاولا  ۀمرحلا  توبث  اهاّدؤم  نإ  ثیح  رابخألا ، هذه  سفن  یّتح  هفالخ ، یلع  صنلا  قافتالا و  دهشی  اّمم 
. درادن دوجو  یلامجا  مولعم  رد  هنیعب )  ) هکنآ لاح  هنیعب و  تسا  مارح  دوخ  تخانش  لح ، رابخا  تیاغ  هک  دوش  هتفگ  رگا  لاکشا  همجرت :

: دیامرفیم هک  موصعم  نخس  نیا  اما  میوگیم : خساپ :
(، درادن هدیاف  یلامجا  ملع  تسا و  طرـش  یلیـصفت  ملع  : ) هک میتفگ  ام  هچنآ  رب  درادن  تلالد  هنیعب ، مارح  ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  ءیـش  ّلک 

امتح ات  یلاـمجا  ول  و   ) ملع راـبتعا  هب  نداد  تیمها  يارب  دوشیم  هدروآ  هک  يریمـض  يارب  تسا  دـیکأت  ماـما ، نخـس  رد  هنیعب )  ) هک اریز 
رد هابتشا  عوقو  مّهوت  عفد  رطاخب  هسفن ، هسفن  ادیز  تیأر  دوشیم : هتفگ  هکنانچ  دشابن ،) الیصفت  دنچره  تسا ، مارح  ءیش  نآ  هک  ینادب 

هنیعب رگا   ) ّالا و  دیز ، ندید 
20 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دوشیم ادیپ  شتمرح  هب  ملع  هنیعب  دوش ، ادیپ  شتمرح  هب  شتمرح  هب  ملع  هک  زیچ  ره  هک ) ارچ  دشابیمن  لوقعم  دوش  هتفرگ  يزارتحا  دیق 
. هنیعب هن ال  و 

مادـک دـیز و  نآ  زا  کیمادـک  هک   ) دـنوش هبتـشم  ءانا ) ود  نیا  نآ  زا   ) سپ دوش ، هتـسناد  رمع  ءانا  تراهط  دـیز و  ءانا  تساجن  رگا  سپ 
. تسا مولعم  هنیعب  نآ  تمرح  هک  تسا  یئیش  دیز  ءانا  سپ  تسا ،) رمع  هب  طوبرم 

. لئاقلا دنع  نّیعملا  امهدحا  ربارب  رد  تسا  هنیعب  هکنیا ال  هب  دوشیم  فصتم  دوش ، قالطا  نآرب  امهدحا  ناونع  رگا  نّیعم  مولعم  نیا  هلب 
مارحلا فرعت  یّتح  لالح  کل  وهف  : ) دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  ثیدح  نیا  اما  رهاظ و  تهج  زا  روبزم  ثیدح  ربارب  رد  خیش  میلـست 

تهج نآ  زا  دراد  روهظ  دنالالح ) ود  ره  دنتسین ، صخـشم  هنیعب  کیچیه  هک  تهج  نآ  زا  نیهبتـشم  هک   ) دش هتفگ  هچنآ  رد  هنیعب .) هنم 
نیا و  هصخشب ، تسا  مارح  تخانـش  موزل ) و   ) رابتعا ثیدح ، نیا  يانعم  اّدؤم و  سپ  هنیعب .) فرعت  ینعی   ) تسا تفرعم  دیق  هنیعب  زارف  هک 

شتمرح یلبق  لاثم  رد   ) دیز ءانا  اّما )  ) و دشاب . هتشاد  ناکما  نآ  هب  هّیسح  هراشا  هک  ینامز  رگم  دوشیمن  قّقحم  هصخـشب ) مارحلا  فرعت  )
روما رابتعا  هب  لاثم و ) نیا  رد   ) نکل تسا ، مولعم  دیز ، ءانا  ناونعهب  لاثم  نآ  رد  هچرگا  تسا ، رمع  ءانا  اب  هبتشم  اجنیا ) رد   ) و دوب ) مولعم 

. تسا مولعمان  لوهجم و  رمع  ءانا  زا  جراخ ، رد  نآ  هب  هّیسح ) هراشا  لثم   ) هدننکادج
(. تسا لالح  وت  رب  هبتشم  ءانا  ود  ره  هجیتن  رد   ) تسین مولعم  هصخشب  نآ  تمرح  سپ 

: روهظ نیا  رب  تیاور  نیا  ءاقبا  ذخا و  اّما  روبزم  ثیدح  هیجوت  خیش و  كاردتسا 
( تسا هدش  هبتـشم  ءانا  ود  نیب  هک  يرمخ  نآ  ینعی   ) هبتـشم ناونع  نآ  تمرح  رب  دنراد  تلالد  هک  دوشیم  یتایاور  اب  تافانم  بجوم  - 1

نع بنتجا  اب  دراد  تافانم  هبتشم ، فرظ )  ) ود ره  باکترا )  ) رد هزاجا  اریز  رمخلا  نع  بنتجا  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم 
(. مارحب سیل  رمخلا  مارح و  رمخلا  دوشیم : هک  ارچ   ) ءانا ود  نایم  تسا  دّدرم  هک ) يرمخ   ) رمخلا
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و ددرگ ،) یعقاو  لالح  یعقاو ، مارح  هک  انعم  نیدـب   ) عقاو رد  دوشیم  الامجا  مولعم  رمخ  تمرح  مدـع  هب  مکح ، رودـص )  ) بجوم و  - 2
راـبخا نیا  دوخ  یتح  تسین ،) مزتلم  نادـب  يدـحا  و   ) دـهدیم یهاوگ  نآ  فـالخرب  ّصن  عاـمجا و  هک  تسا  ییاـهفرح  نآ  هلمج  زا  نیا 

. تسا هبتشم  رما  يارب  یعقاو  تمرح  توبث  رابخا ، نیا  يانعم  وا  يّدؤم  هک  تهج  نآ  زا  ةءاربلا ،
21 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هصخشب )...  مارحلا  ۀفرعم  لحلا  ۀیاغ  نا   ) رد بلطم  لصاح 
امش ات  تسین  نآ  هب  ملع  مارح و  تخانـش  هب  طوبرم  اهنت  هدمآ  تایاور  زا  يرـس  نیا  رد  هک  یتیاغ  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لاکـشا  کی  نایب 

. دشابیمن ایغم  هب  ذخا  ياج  رگید  هدمآ  لصاح  تیاغ  نآ  هک  لاح  تسه و  زین  یلامجا  ملع  ضرف  رد  انعم  نیا  دیئوگب :
ءیـش نـالف  هک  ینادیمن  الیـصفت  هک  یناـمز  اـت  ینعی  دراد  صاـصتخا  تمرح  هب  یلیـصفت  تفرعم  یلیـصفت و  ملع  هب  تیاـغ  نـیا  هـکلب 

. تسا یقاب  دوخ  توق  هب  اّیغم  مومع  هدماین و  لصاح  تیاغ  تسا  مارح  یجراخ 
؟ دشابیم هچ  اعّدم  نیا  رب  لکشتسم  هاوگ 

. دشابیم هصخشب  يانعمهب  دراد و  دوجو  رظن  دروم  ثیدح  ود  ره  رد  هک  تسا  هنیعب )  ) هملک
؟ تسیچ روبزم  خساپ  زا  دارم 

ءیش نآ  هک  دیسانشب  اصخشم  هدرک و  ادیپ  یلیصفت  ملع  امـش  هک  يراگزور  ات  تسا  ّتیلح  هب  موکحم  رهاظ  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب  تسا و  مارح 

. تسا لالح  ءیش  لک  ینعی  اّیغم  ردص و  مومع  ياج  دیراد  یلامجا  ملع  ای  ربتعم و  ریغ  ّنظ  ای  کش و  امش  هک  ینامز  ات  - 1
کی تمرح  هب  مکح  دیناوتیم  دوش ، لصاح  امش  يارب  تمرح  هب  ربتعم  یلیصفت  ّنظ  لقا ، دح  ای  یلیـصفت و  ملع  هک  یتروص  رد  اهنت  - 2

. دینک ءیش 
. درادن دوجو  دشاب  لالح  ءیش  لک  نایرج  زا  عنام  هک  يربتعم  یلیصفت  ّنظ  ای  یلیصفت و  ملع  نینچ  هیف  نحن  ام  رد  - 3

. تسا زیاج  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  سپ :
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  بانج  خساپ 

. تسا حرطم  لاؤس  ود  هنیعب ) مارح  هنا  فرعت  یّتح  لالح  ءیش  لک   ) تیاور اب  هطبار  رد  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ رظن  دروم  لاؤس  نیلّوا 

؟ تسا ترابع  مادک  دیق  رورجم  راج و  نیا  و  تسیچ ؟ هنیعب  نیا  ّقلعتم  هک  تسا  نیا 
: دراد دوجو  هلمج  ود  ترابع  رد  رگید  ترابع  هب 

(. مارح هنا   ) هلمج و  مارح ) هنا  ملعت  یتح   ) هلمج - 1
: هک تسا  نیا  لاؤس  لاح  دینکیم  ادیپ  ملع  زیچ  نآ  هب  امش  ایناث  تسا . مارح  عقاو  رد  يزیچ  الوا : ینعی 

ءیش نآ  هب  یلیصفت  ملع  هک  انعم  نیدب  هصخشب  ملعت  ینعی  تسا  ملعت  یتح  دیق  هنیعب ،)  ) هملک نیا  ایآ 
22 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیوگیم ار  نیمه  مه  لکشتسم  هک  ینک  ادیپ 
؟ تسا مارح  هنیعب  ءیش  نآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، مارح ) هنا   ) دیق هکنیا  ای  و 
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؟ تسیچ روبزم  لاؤس  هب  خیش  خساپ 
رتکیدزن وا  هب  هکنآ  دـشاب  ّتیحالـص  يذ  ّقلعتم  ود  ياراد  رورجم  راـج و  اـی  فرظ و  رگا  هک  ارچ  تسا  مارح  هنا  دـیق  هنیعب  هک  تسا  نیا 

. دعبالا عنمی  برقالا  یبدا ، ترابع  هب  دوشیم  عقاو  وا  ّقلعتم  تسا 
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  اب  هطبار  رد  رظن  دروم  لاؤس  نیمّود 

یحیـضوت دیق  کی  ناونعهب  ای  هدش و  هدروآ  يزارتحا  دیق  کی  ناونعهب  ایآ  دشاب ، ملعت  یّتح  ترابع  دیق  هنیعب )  ) هک انمّلـس  هک  تسا  نیا 
؟ تسا هدش  هدروآ  بلطم  نامه  دیکأت  تهج  يدیکأت  و 

؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  خیش  خساپ 
هک تسا  ادیز  ادیز  تیأر  هلزنم  هب  هک  هنیع  ای  هسفن  ادیز  تیأر  رد  نیع ، سفن و  هملک  لثم  تسا  يدیکأت  یحیـضوت و  دـیق  هک  تسا  نیا 

هدید ار  دیز  ردپ  ای  دیز و  تسود  میاهدرک و  هابتـشا  نامراتفگ  رد  امـش  ای  نم  هک  دنک  لایخ  هدنونـش  ادابم  هک  دـیآیم  مهوت  عفد  تهج 
. میشاب

؟ دهدیم یخساپ  نینچ  خیش  ارچ 
هنیعب ءیش  نآ  هک  دوش  هتسناد  هکنیا  ات  ددرگیمزاب  لالح ) ءیش  ّلک   ) ترابع رد  ءیش  هملک  هب  مارح ، ّهنا  مّلعت  یّتح  رد  ه )  ) ریمـض اریز 

. يرگید زیچ  هن  تسا و  مارح  هصخشب  شدوخ  ینعی 
شدوخيدوخهب ینعی  هنیعب  دـیز  فرظ  تسا ، كاـپ  رمع  راـیتخا  رد  فرظ  تسا و  سجن  دـیز  هب  طوبرم  فرظ  هک  دوش  مولعم  رگا  سپ 

ضرف رد  مه  هلئسم  نیا  رمع . فرظ  رب  هن  دنکیم و  قدص  دیز  فرظ  رب  تساجن  مه  زاب  دندش ، هبتـشم  فرظ  ود  نیا  رگا  و  تسا . سجن 
يرادربهرهب ناشدوخ  عفن  هب  تیاور  رد  هنیعب  هملک  زا  دنناوتیمن  تارـضح  اذـل  و  یلامجا . ملع  ضرف  رد  مه  تسا و  نینچ  یلیـصفت  ملع 

. دننک
تایاور نیا  زا  مّود  هتـسد  اب  هطبار  رد  خیـش  رظن  دـیئامرفب  لاح  دـیدرگ  حرطم  اهنآ  خـساپ  لاؤس و  ود  تایاور  زا  لّوا  هتـسد  اـب  هطبار  رد 

؟ تسیچ
دیق هک  دریذپیم  ثیدح  رهاظ  هب  هجوت  اب  هدوب و  میلـست  هنیعب  هنم  مارحلا  فرعت  یّتح  دـیوگیم : هک  تایاور  زا  هتـسد  نیا  ربارب  رد  خـیش 

. تسا فرعت  هب  ّقلعتم  هنیعب 
؟ تسیچ شریذپ  نیا  هجیتن 

. یئامن ادیپ  نآ  تمرح  هب  یلیصفت  ملع  هکنیا  ات  تسا  لالح  وت  يارب  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا 
. دنکیمن تیافک  ءیش  زا  زارتحا  رد  ار  امش  اهنت  یلامجا  ملع  دیاین ، لصاح  امش  يارب  ءیش  تمرح  هب  یلیصفت  ملع  ات  نیاربانب 

23 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ بلطم  ّرس 

. دروخیم فّرعت  یّتح  هلمج  عومجم  هب  دیق  نیا  هلمج و  ود  هن  تسا و  هلمج  کی  اعمج  هنیعب ، هنم  مارحلا  فرعت  یتح  هک  تسا  نیا 
. دوشیم نآ  ّتیلح  هب  مکح  دوشن  لصاح  ءیش  تمرح  هب  یلیصفت  ملع  هک  ینامز  ات  هکنیا  لصاح 

؟ ددرگیمنرب ملعت )  ) هب زین  لوا  هتسد  تایاور  رد  روبزم  دیق  ایآ  مّود  هتسد  تایاور  رد  دوجوم  نئارق  بلاطم و  هب  هّجوت  اب  امش  رظن  هب 
خـساپ مّود  هتـسد  زا  ناشیا  هک  ینایب  نامه  اب  دیاب  نکل  تسا ، یلیـصفت  ملع  هب  یبایتسد  نامه  نآ  زا  دارم  ددرگیمرب و  ملعت )  ) هب ارچ ،

. داد خساپ  زین  لوا  هتسد  زا  دناهتفگ ،
؟ تسیچ خلا ) روهظلا ...  اذه  یلع  ۀحیحصلا  ءاقبا  ّنا  ّالا   ) زا دارم  سپ 

لماش ثیدح  نیا  ردص  رگا  هک  ارچ  دوشیم ، یفانت  ببس  شرهاظ  هب  نآ  ءاقبا  ثیدح و  نیا  رهاظ  هب  ذخا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیـش  رظن 
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. دراد دساف  یلات  دوشب و  مه  یلامجا  ملع  دراوم 
؟ تسیچ خیش  رظن  هب  یئاقبا  ذخا و  نینچ  لّوا  دساف  یلات  یفانت و 

: اریز ارچ ؟ دراد  یفانت  رمخلا ، نع  بنتجا  دومرف : هک  عراش  لوق  نیا  اب  ثیدح  نیا  لومش  هک  تسا  نیا 
مه لقع  هکنانچ  ینک ، بانتجا  یعقاو  رمخ  زا  دـیاب  دـیوگیم : امـش  هب  عراـش  دراد و  دوجو  يرمخ  اـجنیا  رد  هک  ینادیم  امـش  یفرط  زا 

. تسا مارح  الوم  تیصعم  دیوگیم :
: مه امش  هجیتن  رد  تسا  زیاج  ود  ره  باکترا  دیامرفیم : عراش  هک  تسا  نیا  یلومش  نینچ  يانعم  یفرط  زا 

. تسا مارح  رمخ  زا  بانتجا  هک  يراد  نیقی  - 1
. تسا دوجوم  رمخ  اجنیا  رد  - 2

. دراد باقع  نآ  هب  باکترا  تسا و  بجاو  رمخ  نیا  زا  بانتجا  سپ :
: مه

. تسین بجاو  ههبش  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  هک  يراد  نیقی  - 1
. دراد دوجو  هبتشم  رمخ  اجنیا  رد  - 2

. درادن باقع  نآ  هب  باکترا  تسین و  بجاو  رمخ  نیا  زا  بانتجا  سپ :
. دیآ لصاح  ضقانت  یفانت و  هجیتن  رد 

؟ تسیچ ثیدح  نیا  رهاظ  هب  ءاقبا  ذخا و  مّود  دساف  یلات  یفانت و 
. دشاب یلیصفت  ملع  دراوم  نآ  زا  یعقاو  تمرح  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دوشب ، مه  یلامج  املع  دراوم  لماش  ثیدح  نیا  رگا  هک  تسا  نیا 

24 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد تیعوضوم  ملع  هک  تسانعم  نادب  نیا  تسین و  مارح  اعقاو  دوجوم ، رمخ  یلامجا ، ملع  دراوم  رد  سپ 

. دوب دهاوخ  یعقاو  لالح  هکرس ، لثم  یعقاو  رمخ  هجیتن  رد 
؟ تسا دراو  روبزم  هجیتن  رب  یتالاکشا  هچ 

. لالح هن  تسا  مارح  تسه و  اجنیا  رد  يرمخ  عامجالاب  هک  ارچ  تسا ، عامجا  فالخرب  الّوا :
. هدرکن یلیصفت  ملع  هب  دیقم  ار  نیا  رمخلا و  نع  بنتجا  هدومرف : ّصن  هک  ارچ  تسا ، ّصن  فالخ  رب  ایناث :

کل وهف  مارح ، لالح و  هیف  ءیـش  لک  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  دافم  هک  ارچ  تسا ، راـبخا  نیا  دوخ  روتـسد  نومـضم و  فـالخ  رب  اـثلاث :
. لالح

. تسا لوبق  لباق  ریغ  ینخس  هک  دشاب . مارح  عقاو  رد  تسا  نکمم  هچرگا  تسا  لالح  امش  يارب  رهاظلا  یلع  هبتشم  نیا  ینعی 
25 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، یلامجإلا ملعلا  نع  ةدّرجملا  ۀهبّـشلا  یف  امک  یعقاولا ، مکحلا  عافترا  بجوی  یعقاولا ال  مکحلل  يرهاظلا  مکحلا  ۀـفلاخم  تلق : نإف  نتم :
هجورخ بجوی  رهاّظلا ال  یف  هتّیلح  و  الامجإ ، ول  فّلکملا و  هب  ملعی  مل  يذـّلا  یعقاولا  رمخلل  لماش  رمخلا » نع  بنتجا  : » عراّشلا لوق  الثم 

. الامجإ مولعملا  یعقاولا  رمخلا  یف  کلذ  مازتلا  یف  ریض  الف  اّیعقاو ، امارح  نوکی  یّتح ال  روکذملا  مومعلا  نع 
ۀّیروذـعم یلإ  کلذ  عوجرل  ۀـفلاخملاب ، موکحملا  لـهج  عم  مکاـحلا  رظن  یف  یعقاولا  مکحلل  هتفلاـخم  حدـقی  ـال  ّيرهاـظلا  مکحلا  تلق :

قرطلا یف  نیهجولا  یلع  هیلإ ، الوعجم  اقیرط  هنوک  وأ  عقاولا  نع  يرهاظلا  مکحلا  ۀـّیلدب  یلإ  و  ةءاربلا ، ۀـلاصأ  یف  امک  لـهاجلا  موکحملا 
. ۀلوعجملا ۀّیرهاظلا 

نع بانتجالاب  لاثتمالا  بوجو  یـضتقی  میرحتلاب  ملعلا  ّنأل  نیمکحلا ، الک  لـعج  لـعاجلا  نم  حـبقیف  ۀـفلاخملاب  موکحملا  ملع  عم  اـّمأ  و 
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. ۀعاطإلا بوجوب  لقعلا  مکح  یفانی  هلعف  یف  عراشلا  نذإف  مّرحملا ، کلذ 
ءیـش هک  انعم  نیدـب   ) دوشیمن یعقاو  مکح  نتفر  نیب  زا  بجوم  یعقاو  مکح  اب  يرهاظ  مکح  تفلاـخم  دوش  هتفگ  رگا  لاکـشا  همجرت :

. دیتفگ نینچ  يودب ) ههبش  ینعی :  ) یلامجا ملع  زا  هدّرجم  ههبش  رد  هکنانچ  لالح ،) رهاظ  رد  دشاب و  مارح  عقاو  رد  دناوتیم  دحاو 
، دوشیم مه  لامجالاب  ول  درادـن و  ملع  نادـب  فّلکم  هک  یعقاو  رمخ  نآ  لماش  رمخلا ، نع  بنتجا  دومرف : هک  عراش  نخـس  نیا  لثملایف 

مارح رگید )  ) هکنیا ات  دوشیمن  رمخلا ) نع  بنتجا   ) هدـشرکذ مومع  زا  نآ  جورخ  بجوم  رهاظ ، رد  یعقاو  رمخ  نآ )  ) ندوب لالح  نکل 
رمخ رد  مکح ) ود   ) نآ مازتلا  رد  تسا ،) عناـمالب  يودـب  کـش  رد  دـحاو  عوضوم  يور  نیمکح  عاـمتجا  هک  ـالاح   ) سپ دـشابن ، یعقاو 

. درادن دوجو  یعنام  مه  لامجالاب  مولعم  یعقاو 
و  ) موکحم لهج  تروص  رد  ادخ ،) ملع  و   ) مکاح رظن  هب  دنکیمن  دراو  يررض  یعقاو ، مکح  اب  يرهاظ  مکح  تفلاخم  میوگیم : خساپ 

: لهاج عوجر  لیلد  هب  تفلاخم  نیا  هب  يرهاظ ) مکح  هدننکرداص 
(. تسا روذعم   ) ةءاربلا ۀلاصا  نایرج )  ) رد هک  روطنامه  لهاج ، درف )  ) ندوب روذعم  هب  - 1

26 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد ّتیقیرط ) ای  ّتیببـس و   ) هجو ود  رب  اـنب  وا ، يارب  يرهاـظ ) مکح   ) نیا ندوب  قیرط  اـی  یعقاو و  مکح  زا  يرهاـظ  مکح  ّتیلدـب  هب  و  - 2

. هّیرهاظ هلوعجم  قرط 
. تسا حیبق  لعاج ، بناج  زا  يرهاظ ) یعقاو و   ) مکح ود  لعج  تفلاخم ، نیا  هب  مکاح ) ملع  رب  هوالع   ) موکحم ملع  تروص  رد  اما  و 

. دراد ار  مارح  نآ  زا  بانتجا  هلیسو  هب  لاثتما  بوجو  ياضاقت  ءانا ،) ود   ) میرحت هب  ملع  اریز 

. دراد تافانم  تعاطا  بوجو  هب  لقع  مکح  اب  هبتشم ) ود   ) نآ باکترا  رد  عراش  هزاجا  سپ 

لئاسملا حیرشت 

؟ هن ای  تسا  زیاج  دحاو  عوضوم  رب  فلتخم  مکح  ود  عامتجا  یلوصا  رظن  زا  هک  دیئامرفب  ۀمدقم 
. تسین زیاج  دحاو  عوضوم  رب  یعقاو ، تمرح  یعقاو و  بوجو  لثم  فلاختم  یعقاو  مکح  ود  عامتجا  - 1

. تسین زیاج  دحاو  عوضوم  رب  زین  يرهاظ  تمرح  يرهاظ و  ّتیلح  لثم  فلاخم  يرهاظ  مکح  ود  عامتجا  - 2
مارح رهاظ  رد  دـشاب و  مارح  عقاو  رد  يزیچ  هک  انعم  نیدـب  ار  يرهاظ  مکح  کی  اب  یعقاو  مکح  کـی  عاـمتجا  روهـشم  لوق  هب  نکل  - 3

. دننادیم زیاج  دنراد و  لوبق 
؟ تسیچ بجوی )...  ال  یعقاولا ، مکحلل  يرهاظلا  مکحلا  ۀفلاخم   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یلاکشا 
دـشاب زیاج  عامتجا  نیا  رگا  ّالا  دشابن و  زیاج  دحاو  عوضوم  رد  يرهاظ  یعقاو و  نیمکح  عامتجا  هک  تسا  یتروص  رد  هدـسفم  ات  ود  نیا 

الیـصفت نوـچ  اـما  دـشاب  یعقاو  مارح  رمخلا ، نع  بنتجا  مکح  هب  تسا  رمخ  عـقاو  رد  هک  هبتـشم  رما  ود  زا  یکی  هـک  دراد  یلاکـشا  هـچ 
. دشاب لالح  ود  ره  کل ، ءیش  لک  مکح  هب  ارهاظ و  تسا ، رمخ  کی  مادک  هک  ینادیمن 

: اذل و 
، درادن ياهدسفم  چیه  میئوگیم : امش  هب  دراد  هدسفم  ود  دوشب  مه  هروصحم  ههبش  لماش  هنیعب ، هنم  مارحلا  فرعت  رگا  دیتفگ  امـش  هکنیا 

ءانا کی  اهنت  دـینکیم  يراج  تئارب  لصا  امـش  هک  هیودـب  تاهبـش  رد  هکنانچ  تسا ، عنامالب  عوضوم  کی  رد  مکح  ود  عامتجا  هک  ارچ 
مینکیم و نآ  ّتیلح  هب  مکح  هدرک و  يراج  تئارب  دـش  هتفگ  هک  مارح ، ای  تسا  لالح  رمخ ، اـی  تسا  ّلـخ  هک  دـینادیمن  نکل  دـیراد ،
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. دشاب رمخ  عقاو  رد  هک  دراد  لامتحا  هکنآ  لاح 
؟ هن ای  دوشیم  رمخلا  نع  بنتجا  لومشم  ایآ  دشاب ، رمخ  عقاو  رد  رگا  لاح 

: هک دیتفگ  دوخ  امش 
27 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ میتفگ  تسا  لالح  رهاظ  رد  نکل  تسا و  رمخلا  نع  بنتجا  لومشم  هک  دشاب  رمخ  عقاو  رد  رگا 
ام لاح  تسا . ّتیلح  هک  رهاظ  رد  یکی  تسا و  تمرح  هک  عقاو  رد  یکی  دشاب  هتشاد  مکح  ود  ءیش  کی  هک  درادن  لاکـشا  اریز  دیتفگ :

: میئوگیم اجنیا  رد  مه 
لاکشاالب نیمکح  عامتجا  زین  هروصحم  ههبش  رد  درادن  یلاکـشا  دحاو  عوضوم  رد  نیمکح  عامتجا  يودب  کش  دروم  رد  هک  روطنامه 

ملع رد  ینعی  تسین  نکمم  نیمکح  عامتجا  هک  تسا  یلیصفت  ملع  دروم  رد  اهنت  هک  میراد  لوبق  هتبلا  دشاب  یقرف  دیابن  درادن و  یتافانم  و 
. مارح مه  دشاب ، لالح  مه  هک  دوشیمن  دحاو  ءیش  هک  تسا  یلیصفت 

مزال یضقانت  نیمکح  عامتجا  زا  هروصحم ، ههبش  هچ  دشاب و  تلفغ  هچ  دشاب ، يودب  کش  هچ  میرذگب ، هک  یلیـصفت  ملع  نیا  زا  نکل  و 
. دیآیمن

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  هب  خیش  خساپ 
ياراد رصاق  لهاج  اریز : تسا ، قرافلا  عم  یـسایق  امـش  سایق  نیا  درک و  هسیاقم  یلامجا  ملع  دروم  اب  ار  يودب  کش  دیابن  هک  تسا  نیا 

: لثملا یف  تسا  نآ  دقاف  یلامجا  ملع  ياراد  ول  ملاع و  مدآ  هک  تسا  ییاهتیحالص  اهتیفرظ و 
نوملعی و اـم ال  عفر  هک  دـمآ  تئارب  ّهلدا  رد  هکناـنچ  تسا ، روذـعم  لـهاج  یلهاـج و  وت  دـیوگب : وا  هب  ادـخ  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  - 1

 .... ۀعس یف  سانلا 
عقاو قباطم  رگا  نک ، لمع  دحاو  ربخ  هب  وت  لهاجلا  اهیا  دیوگب : وا  هب  عراش  هک  انعم  نیدب  دنک . لدب  لعج  هک  دراد  ار  تیحالص  نیا  - 2

. دوشیم عقاو  زا  نیزگیاج  لدب و  نآ  يادؤم  ّالا  بولطملا و  وهف  هک  دمآ  رد 
. دهدیم لهاج  فّلکم  هب  ار  عقاو  اب  لداعم  یتحلصم  هیکولس  تحلصم  يانبم  رب  ینعی 

: دیوگب لهاج  هب  ادخ  هک  انعم  نیدب  دراد  مه  ار  قیرط  لعج  تیحالص  لدب ، رذع و  تیحالص  رب  هوالع  - 3
دحاو ربخ  هب  امـش  لمع  نیا  دیـشاب و  تیقیرط  هب  لئاق  رگا  لاح  ورب ، هار  نیا  زا  نک و  لمع  دحاو  ربخ  نیا  هب  يرادـن ، عقاو  هب  یهار  رگا 

. يروذعم وت  تسا و  قیرط  لعج  دمآرد  عقاو  اب  قباطم 
شدوخ ملع  هب  دیاب  هتشادن و  ار  قیرط  لدب و  لعج  يارب  تیحالـص  هدوبن و  روذعم  قوف  دراوم  زا  کیچیه  رد  ملاع  هک  مینادب  دیاب  لاح 

. دیامن لمع 
. لهاج فالخرب  تسا  لاحم  هدوب و  ضقانت  ملاع  قح  رد  دحاو  عوضوم  يور  نیمکح  عامتجا  هجیتن  رد 

. دینک هسیاقم  ملاع  مدآ  اب  ار  لهاج  مدآ  دیابن  امش  سپ 
؟ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 

: هک تسا  نیا 
28 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

قیرط و لعج  تیحالص  مه  لدب و  لعج  تیحالص  مه  دراد  رذع  تیحالص  ادخ  بناج  زا  مه  تسا  يودب  کش  راتفرگ  هک  لهاج  مدآ 
: اذل

: هک دینادب  دیاب  ملاع  مدآ  هب  تبسن  اّما  يرهاظ و  یعقاو و  دشاب ، هتشاد  مکح  ود  وا  هب  تبسن  عوضوم  کی  هک  تسا  نکمم 
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ای رذع و  لعج  يارب  تیحالـص  تسا ، رمخ  امهدحا  هک  یلامجا  ملع  هچ  تسا و  رمخ  فرظ  نیا  هکنیا  هب  دشاب  هتـشاد  یلیـصفت  ملع  هچ 
: هجیتن رد  دنک ، لمع  شملع  هب  دیاب  درادن و  ار  لدب و ... 

، رمخلا نع  بنتجت  ال  دیوگب : وا  هب  دناوتیمن  رگید  رمخلا  نع  بنتجا  هدومرف : وا  هب  عراش  تسا و  رمخ  نیءانإلا  دحا  دـنادیم  هک  یـسک 
. دوشیمن رداص  عراش  بناج  زا  هدوبن و  عمج  لباق  هکنیا 

مکح ود  عامتجا  ملاع  مدآ  رد  نکل  تسا ، لاکشاالب  دشاب  هتـشاد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  ود  عوضوم  کی  لهاج  مدآ  رد  هکنیا : هصالخ 
. تسا ضقانت  هدوبن و  لوبق  لباق  دحاو  عوضوم  کی  يور 

29 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀیـصعملا و یف  نذإ  ّهنإ  ثیح  نم  لـقعلا  مکح  یفاـنی  اـّمنإ  هـمیرحتب  فـّلکملا  مـلع  عـم  مّرحملا  لـعف  یف  عراـشلا  نذإ  تـلق : نإـف  نـتم :

یلع ناک  اذإ  کلذک  سیل  نیهبتـشملا  باکترا  یف  نذإلا  و  اهباکترا ، نیح  ۀیـصعملا  قّقحتب  فّلکملا  ملع  عم  حبقی  اّمنإ  وه  و  ۀـفلاخملا ،
باکترا یف  نذإلا  حبقل  ّالإ  و  کلذ ، حبقی  ام  لقعلا  یف  سیل  و  اهدـعب ، ّالإ  اهب  فّلکملا  ملع  مدـع  عم  ۀـفلاخملا  یف  نذإ  وه  لب  جـیردتلا ،

ملعی یتلا  ةدرجملا  ۀهبشلا  باکترا  یف  و  هیف ، مارحلا  نوکب  ةداع  ملعی  رادقم  باکترا  یف  وأ  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلاب  تاهبتـشملا  عیمج 
. نیدهتجملا يوتف  وأ  نیربخلا  نیب  يرارمتسالا  رییختلاب  مکحلا  یف  و  ۀیصعم ، هنوک  یلع  لعفلا  دعب  دبعلا  عالطا  یلوملا 

باجیإل هبتـشملا ، قادصملاب  ّقلعتملا  مولعملا  فیلکتلا  لاثتما  بوجوب  لقعلا  مکح  اضیأ - یفانی - نیهبتـشملا  دـحأ  یف  عراشلا  نذإ  تلق :
. نیهبتشملا الک  نع  بانتجالا  ذئنیح  لقعلا 

امهدـحأ ال یف  عراشلا  نذإف  زاج ، هنع  بانتجالاب  ءازتجالا  یف  عقاولا  نع  الدـب  رخآلا  لعج  عم  امهدـحأ  باکترا  یف  عراشلا  نذأ  ول  معن ،
اذـک رییختلا و  یلع  امهدـحأ  وه  يرهاظلا  مّرحملا  نوکیف  یعقاولا ، مارحلا  نع  اّیرهاظ  الدـب  رخـآلا  نع  باـنتجالاب  رمـألا  دـعب  اـّلإ  نسحی 

. نیهبتشملا الک  لعفب  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ۀمرح  وه  بولطملا و  تبثی  و  يرهاظلا ، لّلحملا 
هباـکترا یف  وأ  طـقف  هباـکترا  یف  نأ  فرعت  یّتح  لـالح ، کـل  وهف  مارح  لـالح و  هیف  ءیـش  ّلـک  ّنأ  ۀحیحـصلا : کـلت  ینعم  لـصاح  و 

. یلامجإلا ملعلا  یف  یناّثلا  یلیصفتلا و  ملعلا  یف  لّوألا  و  مارحلل ، اباکترا  هریغ  باکترا  عم  نورقملا 
تافانم لقع  مکح  اب  نآ  ندوب  مارح  هب  فّلکم ، ملع  دوجو  اب  هدـش  مارح  رما  باـکترا  هب  عراـش  هزاـجا  دوش : هتفگ  رگا  لاکـشا  همجرت :

نامز رد  تیصعم  قّقحت  هب  فّلکم ، ملع  تروص  رد  تیـصعم ، رد  نذا  نیا  و  تسا ، تفلاخم  تیـصعم و  رد  نذا  نذا ، نیا  هک  ارچ  دراد ،
هب نذا  عون  زا   ) دـشاب جـیردت  وـحن  هب  هک  یتروـص  رد  نیهبتـشم  باـکترا  هب  عراـش  نذا  هکنآ  لاـح  تسا و  حـیبق  تیـصعم ، هب  باـکترا 

تفلاخم و نیا  هب  فّلکم ، لهج  تروص  رد  تسا ، تفلاخم  رد  نذا  نذا ، نیا  هکلب  تسین ، ۀیصعملا ) نیح  اهب  ملعلا  عم  تیصعم  باکترا 
مامت باکترا  رد  نذا  دشاب ،) ۀیصعملا  دعب  اهب  ملعلا  عم  تیصعم  رد  نذا  رگا   ) ّالا و  تسین . درامـشب  حیبق  ار ) نذا   ) نیا هک  يزیچ  لقع  رد 

و هروصحم ) ریغ  ههبش  لثم   ) دوشیم هتـسناد  مارح  نآ  رد  دورو  ةداع  هک  يرادقم  نآ  باکترا  رد  ای  هروصحم و  ریغ  ههبـش  هب  تاهبتـشم 
هانگ ماجنا  زا  سپ  هدنب  دنادیم ، ادخ  هک  هّیودب ) ینعی   ) هدّرجم ههبش  باکترا  رد 

30 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دهاوخ حیبق  زین  دهتجم ، ود  ياوتف  ای  ضراعتم و  ربخ  ود  نایم  يرارمتـسا  رییخت  هب  مکح  رد  تسا و  هدوب  تیـصعم  لاح  رد  هک  دـمهفیم 

. دوب
( فّلکم يارب   ) هک یفیلکت  لاثتما  بوجو  هب  لقع  مکح  اب  زین  جـیردت ) وحن  هب   ) نیهبتـشم کیاکی  رد  عراـش  نداد  نذا  میوگیم : خـساپ 
زا زیهرپ  لقع  باجیا  لاح ، نیا  رد  هک  ارچ  دراد  تاـفانم  ءاـنا ) ود  زا  یکی  ینعی   ) هبتـشم قادـصم  نآ  هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  تسا و  مولعم 

. تسا هبتشم  ءانا )  ) ود ره 
تعانق ءافتکا و  رد  ینعی )  ) عقاو زا  لدب  ناونعهب )  ) يرگید لعج  تروص  رد  ءانا ،)  ) ود نآ  زا  یکی  باکترا  هب  دـهدب  نذا  عراش  رگا  هلب 
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ات يرگید  زا  بانتجا  هب  رما  زا  دعب  رگم  تسین  وکین  نیهبتشم  زا  یکی  رد  عراش  نذا  سپ  تسا . لاکـشاالب  زیاج و  يرگید ، زا  بانتجا  هب 
. یعقاو مارح  نآ  زا  دشاب  يرهاظ  لدب 

. رییخت رب  انب  ود  نآ  زا  یکی  يرهاظ  لّلحم  دشابیم و  ود  نآ  زا  یکی  يرهاظ  مّرحم  سپ 
. تسا هبتشم  ود  ره  ندش  بکترم  اب  هّیعطق  تفلاخم  ندوب  مارح  هک  یلاح  رد  دوشیم ، تباث  بولطم  اذل  و 

تسا و لالح  مسق  کی  نآ  رد  هک  یئیـش  ره  هک : تسا  نیا  ثیدح  نیا  يانعم  هجیتن  لصاح و  فیرـش  ثیدـح  رد  هنیعب  زا  خیـش  هیجوت 
یهارمه هب  نآ  هب  باکترا  رد  ای  یئاهنت ، هب  نآ  هب  باـکترا  هک  ینادـب  هکنیا  اـت  تسا  لـالح  وت  رب  کـش ) ماـگنه  رد  ، ) مارح مسق  کـی 

. یلامجا ملع  رد  یمّود  تسا و  یلیصفت  ملع  رد  یلّوا  هک  لالح ) هب  هن  و   ) تسا مارح  هب  باکترا  يرگید ، نآ  باکترا 

لئاسملا حیرشت 

؟ دینک نییبت  تسیچ ؟ رظن  دروم  لاکشا  رد  فّلکملا )...  ملع  عم  مّرحملا  لعف  یف  عراشلا  نذا   ) زا دارم 
؟ ّتیلح مکح  ياراد  رهاظ  رد  دشاب و  تمرح  مکح  ياراد  عقاو  رد  لامجالاب ، مولعم  رمخ  نیا  هک  دراد  یبیع  هچ  دیوگیم : لکشتسم 

: هک دیئوگب  رگا  ارچ ؟ هک  میسرپیم  امش  زا  دهدیمن ، هزاجا  لقع  هک  دیئوگب  رگا 
. تسا تیصعم  مزلتسم  نیهبتشم  باکترا  هب  نذا 

. تسا حیبق  تیصعم 
. دوشیمن رداص  حیبق  میکح  يالوم  زا 

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  نیهبتشم  باکترا  هب  نذا  سپ :
31 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا روج  ود  تیصعم  الّوا  میئوگیم : امش  هب 
. هدرک تیصعم  هک  دمهفیم  تیصعم  هب  باکترا  زا  سپ  دنکیم  تیصعم  هک  تسین  هجوتم  نکل  دنکیم ، تیصعم  یصاع  تقو  کی  - 1

: میئوگیم اذل  و  تسا . تیصعم  لاح  رد  هک  دنادیم  تسا و  هجوتم  ۀیصعملا  نیح  نکل  دنکیم و  تیصعم  مه  تقو  کی  - 2
. تسا حیبق  اهب  باکترا  دنع  اهب  ملعلا  عم  تیصعم  رد  نذا  - 

. تسین حیبق  اهب  باکترا  دنع  اهب  ملعلا  مدع  عم  تیصعم  رد  نذا  - 
: تسا نیهبتشم  نیئانا  یلامجا و  ملع  هک  هیف  نحن  ام  رد  ایناث :

هک باکترالا ، نیح  نآ  هب  ملع  اب  تیصعم  هب  باکترا  دوشیم  نیا  دنک  برش  سلجم  کی  رد  ةدحاو و  ۀعفد  ار  ءانا  ود  ره  مدآ  نیا  رگا 
: ینعی دوش ، بکترم  اجیردت  ار  ءانا  ود  نیا  رگا  و  تسا . حیبق  اجنیا  رد  یلوم  نذا 

هک زورما  نیاربانب : لمعلا . نیح  اـهب  ملعلا  مدـع  عم  نکل  تیـصعم . هب  باـکترا  دوشیم  نیا  ادرف . ار  يرگید  نآ  دروخب و  زورما  ار  یکی 
. تسا كاش  هکلب  تسا ، تیصعم  رمخ و  برش  لوغشم  هک  درادن  نیقی  دیامنیم ، برش  ار  لّوا  فرظ 

. درادن تیصعم  هب  نیقی  لمعلا  نیح  دیامنیم ، برش  ار  رگید  فرظ  هک  ادرف  اّما 
امـش هب  لاـح  زورید . اـی  زورما و  اـی  هدـش  تیـصعم  بکترم  هک  دوـشیم  لـصاح  نیقی  وا  يارب  فرظ  ود  ره  برـش  لـمعلا و  دـعب  نکل ،

رد هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  هکنآ  لاح  دادیمن و  نذا  دروم ، نیا  رئاظن  رد  ّالا  تسین و  حـیبق  يدروم  نینچ  رد  یلوم  نذا  هک : میئوگیم 
. تسا هدش  هداد  اجیردت  اّما  تیصعم  باکترا  هب  نذا  اجنآ 

؟ دیراد ینذا  نینچ  دوجو  رب  يدهاوش  هچ  دیسرپب  رگا 
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: مینکیم حرطم  ار  لیذ  دراوم 
باکترا زا  سپ  هچرگا  دوشیم ، زیاج  ههبـش  فارطا  همه  باکترا  هدش و  رثاالب  یلامجا  ملع  دـشاب ، هروصحم  ههبـش  هک  یتروص  رد  - 1

. تسا هدش  مارح  بکترم  هک  دمهفیم  فارطا  همه  هب 
درف ةداع  هک  دوش  بکترم  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  نکل  هدشن و  بکترم  ار  ههبش  فارطا  زا  يدادعت  هچرگا  هروصحم  ریغ  تاهبـش  رد  - 2

. تسا هدش  زیوجت  زاب  هدش ، مارح  بکترم  هک  دنکیم  نیقی 
نیا هب  یلّوا  هعقاو  رد  رگا  کشالب  يرارمتـسا و  رییخت  عون  هب  ربخ  ود  نآ  زا  یکی  نیب  تسا  ّریخم  فّلکم  نیـضراعتم  نیربخ  رد  اـی  و  - 3
نیح نوچ  نکل  تسا و  هدـش  یتیـصعم  بکترم  هک  دوشیم  لـصاح  نیقی  وا  يارب  دـنک ، لـمع  ربخ  یکی  نآ  هب  يدـعب  هعقاو  رد  ربـخ و 

. تسا لاکشاالب  درادن ، ملع  تیصعم  نیا  هب  لمعلا 
32 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب دنک ، لمع  نآ  فلاخم  ياوتف  هب  ار  یتّدم  دهتجم و  کی  ياوتف  هب  ار  یتّدم  رگا  دهتجم ، ود  ياوتف  نایم  دـّلقم  رییخت  دراوم  رد  ای  و  - 4
. تسا لاکشاالب  هدوبن ، تفتلم  لمعلا  نیح  نوچ  نکل  هدش ، تیصعم  بکترم  هک  دنکیم  لصاح  نیقی  جیردت 

؟ دریگب روکذم  دراوم  اهلاثم و  زا  ياهجیتن  هچ  دهاوخیم  لکشتسم 
. اجیردت هن  تسا و  مارح  ۀعفد  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  هکنیا 

؟ دنتسین رادرب  صیصخت  هیلقع  ماکحا  ارچ  دییامرفب  ۀمّدقم 
. دنراد ّتیلک  اریز 

؟ تسیچ لکشتسم  نیا  لاکشا  هب  خیش  خساپ  ریخا  هتکن  هب  هجوت  اب 
هچ تسا ، حـیبق  مه  تیـصعم  رد  نذا  تسا و  تیـصعم  ود  ره  اریز  درادـن ، دوـجو  یتواـفت  یجیردـت  یعفد و  باـکترا  نیب  هک  تسا  نیا 

. باکترالا دعب  هچ  دنکیم ، تیصعم  هک  دمهفب  باکترا  نیح  فّلکم 
. دهدیمن ار  ینذا  نینچ  عراش  تسا و  حیبق  یبلطم  نینچ  القع  سپ 

: هک تسا  نیا  درادن  حیبق  هروصحم  تاهبش  دروم  رد  هک  ینآ 
؟ ارچ دیامن ، عنم  يرگید  زا  نکل  دهد و  هزاجا  امهدحا  هب  عراش 

معنف هدرک  عـنم  هـک  دـشاب  نـیمه  یعقاو  مارح  رگا  لاـح  یعقاو ، مارح  زا  نیزگیاـج  لدـب و  دوـشیم  هدرک  عـنم  عراـش  هـک  ار  ینآ  اریز :
لـصاح هّیعطق  تفلاخم  هک  ارچ  تسا ، بولطم  نامه  هک  هدش  یعقاو  مارح  زا  لدب  رهاظ  رد  زاب  هدوب  یعقاو  لالح  نیمه  رگا  بولطملا و 

. درادن یحبق  القع  هک  تسا  رادقم  نیا  اهنت  هدشن و 
نآ زا  یکی  اهنت  امش  هک  دهد  هزاجا  عراش  رگا  لاح  رمخ ، یکی  تسا و  ّلخ  یکی  هک  دینادیم  الامجا  دیراد و  فرظ  ود  امش  لثملا : یف 

: تسا رّوصتم  تلاح  ود  يرگید  نآ  هب  تبسن  دیروخب  ار  فرظ  ود 
. تسا هدش  بانتجا  یعقاو  مارح  زا  هک  ارچ  بولطملا ، معنف  دشاب  هدوب  یعقاو  مارح  هدش  عونمم  هک  یفرظ  نیا  رگا  - 1

. دریگیم رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  دشاب ، سکعلاب  ارجام  رگا  و  - 2
. ار فرظ  ود  ره  باکترا  هن  دهدب و  هزاجا  دناوتیم  ار  رادقم  نیا  عراش  سپ 

. تسا حیبق  دوشیم و  تیصعم  رد  نذا  مه  زاب  هک  اریز 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  دش ، هدروآ  هک  یئاههنومن  ضقن و  دراوم  خیش  بانج 

عم تسا ، هروصحم  ههبـش  هک  هیف  نحن  ام  اب  قوف  دراوم  سایق  هک : میئوگیم  امـش  هب  دـیدروآ  لاـثم  هروصحم  ریغ  ههبـش  زا  هک  اـجنآ  - 1
. دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  نآ  لیصفت  تسا و  قرافلا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1436 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک میئوگیم  امش  هب  دیدروآ  لاثم  نیضراعتم  نیربخ  زا  هک  اجنآ  و  - 2
33 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ام فالخرب  درادـن ، دوجو  یلعف  ملع  امـش  لاثم  رد  هکنآ  لاح  تسا و  رثاالب  وا  يدـعب  ملع  تسا و  دـبع  یلعف  ملع  كالم  عراـش ، رظن  زا 
. دراد دوجو  یمارح  هک  دراد  نیقی  ملع و  لعفلاب  هک  هیف  نحن 

: هک میئوگیم  امش  هب  دیدروآ  لاثم  نیدهتجم  ياوتف  نایم  دّلقم  رییخت  زا  هک  اجنآ  و  - 3
یتّجح نیهبتـشم  رد  هکنآ  لاح  دنکیم و  لمع  تّجح  ساسا  رب  دراد و  یتّجح  دـنکیم  لمع  فرط  کی  هب  هک  هعفد  ره  رییخت  دراوم  رد 

؟ دروخب ار  ود  ره  یباسح  هچ  يور  درادن 
؟ تسیچ لالح )...  هیف  ءیش  ّلک  ّنا  ۀحیحصلا : کلت  ینعم  لصاح  و   ) ترابع زا  دارم 

نآ تمرح  ّتیلح و  رد  وت  یمارح و  مسق  تسه و  یلـالح  مسق  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  هکنیا  رب  ینبم  روبزم  ثیدـح  زا  تسا  خیـش  هیجوـت 
. تسا لالح  وت  يارب  ینادن  هنیعب  ار  نآ  تمرح  هک  ینامز  ات  يدومن ، کش 

؟ تسیچ ینادب  هنیعب  دیامرفیم : هکنیا  زا  دارم 
قیفر ندش  بکترم  اب  نآ  ندش  بکترم  هک  ینادب  تسا و  ندش  مارح  بکترم  نآ ، نداد  ماجنا  ندش و  بکترم  هک  ینادـب  هک  تسا  نیا 

. تسا ندش  مارح  بکترم  زین ، شهارمه  و 
عم ءیش  باکترا  تسا و  یلیـصفت  ملع  هب  طوبرم  هبتـشم  ءیـش  هب  باکترا  هک  انعم  نیدب  دناهداد  هعـسوت  يردق  ار  هنیعب  رگید  ترابع  هب 

. یلامجا ملع  هب  طوبرم  هقیفر 
؟ تسیچ خیش  رظن  زا  روبزم  ّتیلدب  نوماریپ  ینیمخ  ماما  رظن 

. دشاب یلامجا  ملع  فارطا  زا  یضعب  اب  تفلاخم  هب  تصخر  نذا و  كالم  هک  تسین  لوقعم  دناوتیمن و  ّتیلدب  نیا  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ ناشیا  لیلد 

: هّیمیرحت ههبش  رد  - 1
ار يرگید  دیوش و  بکترم  ار  یکی  يراد ، یلامجا  ملع  يرگید  نآ  بابحتـسا  ءیـش و  ود  زا  یکی  تمرح  هب  هک ، یلاح  رد  امـش  رگا  - 
زا لدب  بحتـسم ، كرت  تفگ : دیهاوخ  دوشیم ؟ هچ  ّتیلدب  يانعم  اجنیا  رد  دشاب  رمخ  دیاهدش ، بکترم  هک  ار  نآ  اقافتا  دیئامن و  كرت 

: هک دـیئوگب  دـیاب  تسا ؟ هنوگچ  اـجنیا  رد  هنم  لدـبم  لدـب و  رد  تحلـصم  تدـسفم و  ناـیرج  هک  میـسرپیم  امـش  زا  تسا . مارح  كرت 
زا رادتحلصم  ءیش  ندش  عقاو  لدب  ایآ  هک  میسرپیم  امـش  زا  یمازلا . هدسفم  ياراد  مارح  هدوب و  یمازلا  ریغ  تحلـصم  ياراد  بحتـسم 

فارطا زا  یخرب  اب  تفلاخم  هب  تصخر  نذا و  كالم  دناوتیمن  ّتیلدب  سپ  هن : هک  تفگ  دیهاوخ  اعطق  تسا ؟ لوقعم  رادتدسفم  ءیش 
. دشاب یلامجا  ملع 

: هّیبوجو ههبش  رد  - 2
هتشاد ملع  ود  نآ  زا  يرگید  تهارک  نیعمان و  ءیش  ود  زا  یکی  ندوب  بجاو  هب  هک  یلاح  رد  امش  رگا  - 

34 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هنوگچ  ّتیلدـب  تروص  نیا  رد  دـشاب  هدوب  كورتم  نامه  یعقاو  بجاو  اقافتا  دـیدومن و  كرت  تهارک  باـب  زا  ار  یکی  دیـشاب و 

. تسا هدش  بجاو  لعف  زا  لدب  هورکم  لعف  تقیقح  رد  تفگ : دیهاوخ 
دیهاوخ تسا ؟ تسرد  دراد  یمازلا  تحلـصم  هک  یبجاو  زا  دراد  یمازلا  ریغ  هدـسفم  هک  هورکم  لعف  ّتیلدـب  اـیآ  هک : میـسرپیم  امـش  زا 

. دشاب یلامجا  ملع  فارطا  زا  یخرب  اب  تفلاخم  هب  تصخر  نذا و  كالم  دناوتیمن  ّتیلدب  سپ  میئوگیم : هن . تفگ :
؟ دیراد لوبق  ار  یتصخر  نینچ  رودص  ایآ 
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. دراد دوجو  روظنم  تایاور  هب  هجوت  اب  ياهزاجا  نذا و  نینچ  رودص  ناکما  هلب ،
؟ تسیچ امش  رظن  هب  یتصخر  نینچ  رودص  كالم 

. نیفّلکم يارب  فیلکت  ندومن  ناسآ  لهس و  - 1
. فیلکت ندرک  قیض  يریگتخس و  ندوب  رادهدسفم  - 2

؟ هن ای  تسا  زیاج  همرحلا  كوکشم  ياهقادصم  مامت  باکترا  ایآ  یتصخر  نینچ  رودص  هب  هّجوت  اب 
یعقاو مارح  اب  ینیقی  یعطق و  تفلاخم  نامه  هک  ۀمرحلا  كوکـشم  ياهقادـصم  مامت  هب  باکترا  تمرح ، هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  ریخ ،

. تسین زیاج  تسا ،
باکترا رد  یلوم  نذا  هک  دوشیم  هتفگ  دوقفم ، عنام  دوجوم و  یـضتقم  یعطق ، تمرح  يارب  دومرف : هک  خیـش  لیلد  رب  هوـالع  اریز  ارچ ؟

: تسا هنوگ  هس  رب  یعقاو  مارح  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  ههبش  فارطا 
. تسا تیصعم  مزلتسم  هک  دهدیم  نیهبتشم  هب  نذا  ای 

. تسا حیبق  هّیعطق  تیصعم 
. دنزیمن رس  میکح  يالوم  زا  حیبق  راک 

. دهدیمن نیهبتشم  هب  نذا  یلوم  سپ :
. دهدیم نّیعملا  امهدحا  هب  نذا  ای  و 

. تسا حّجرمالب  حیجرت  هک 
. دنزیمن رس  میکح  يالوم  زا  حّجرمالب  حیجرت 

. دهدیمن نیهبتشم  هب  نذا  یلوم  سپ :
. دهدیم لدبلا  یلع  نییعتلا و  یلع  امهدحا ال  باکترا  رد  نذا  ای  و 
. تسین لوقعم  لدبلا  یلع  نیعتلا و  یلع  امهدحا ال  باکترا  رد  نذا 

. دهدیمن لدبلا  یلع  نییعتلا و  یلع  امهدحا ال  باکترا  رد  نذا  یلوم  سپ :
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، ارهق رخآلا  نع  بانتجالا  قّقحتی  امهدحأ  باکترا  نامز  یفف  اجیردت ، الإ  امهباکترا  نکمی  اّمم ال  نیهبتـشملا  انـضرف  اذإ  تلق : نإف  نتم :
دـصق نع  الـضف  دـصقلا ، مارحلا  كرت  یف  ربتعی  ذإ ال  امهیلک ، باکترا  یف  نذإلا  عم  لصاح  امهدـحأ  كرت  وه  رییختلا و  نم  دوصقملاف 

. لاثتمالا
لیلد دوجو  عم  ّهنأ  نم  مّدـقت : امل  مّرحملا ، یعقاولا  ناونعلا  نع  بانتجالاب  رمألا  یفانی  اـضیأ - ةروصلا - هذـه  یف  اـمهلعف  یف  نذـإلا  تلق :
هانعم و  یعقاولا ، مّرحملا  نع  الدب  رخآلا  نع  عنملا  دعب  ّالإ  امهدحأ  یف  نذإلا  حصی  نیهبتـشملا ال  یف  هدوجو  مولعملا  ناونعلا  کلذ  ۀمرح 

یف هکرت  ذإ  هنع ، بانتجالاب  هرمأ  یفانی  یّتح ال  یعقاولا  مارحلا  نع  الدب  عراشلا  هلعجی  نأ  نکمی  يّذلا  وه  اذه  ّنأل  هدـعب ، هلعف  نع  عنملا 
زجی مل  دوجولا  یف  نیجردـتملا  نیرمألا  نم  دـحاو  نع  ةروصلا  هذـه  یف  عنم  نإف  ذـئنیح : و  الدـب ، نوکی  نأ  حلـصی  رخآلا ال  لـعف  ناـمز 

. روکذملا عنملا  یغل  ّالإ  و  لوألا ، باکترا  دعب  یناثلا  باکترا 
ام یف  کلذ  عانتما  ضورفملا  و  ۀعفد ، امهبکتری  نأب ال  ۀـعقاولا  کلت  سفن  یف  رخآلا  نع  عنملا  یلع  فّقوتی  امهدـحأ  یف  نذإلا  تلق : نإف 

. يرارمتسالا يرهاظلا  رییختلا  یف  امک  لّوألا ، باکترا  دعب  رخآلا  نع  عنملا  یلع  فّقوتی  و ال  عنملا ، یلإ  ۀجاح  ریغ  نم  هیف  نحن 
و عونمم ، کلذ  لثم  یف  يرارمتـسالا  رییختلا  و  یعقاولا ، مارحلا  ۀمرح  لیلدـل  حرط  اجیردـت - ول  و  رمألا - لّوأ  نم  امهباکترا  زیوجت  تلق :

ریدقت یلع  كورتملا  نع  الدب  ۀعفد  ّلک  یف  هب  ّیتأملا  نوکی  یّتح  لعفلاب  فیلکتلا  قبـس  وأ  نّیعمب  فیلکتلا  قبـسی  مل  اذإ  ام  هنم  مّلـسملا 
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ۀهبشلا یف  کلذ  ۀمتت  یتأیس  و  هتمرح ، ریدقت  یلع  هب  ّیتأملا  نع  الدب  رخآلاب  نایتإلا  نامز  یف  كورتملا  نوکی  نأب  سکعلا  نود  هبوجو ،
. ةروصحملا ریغلا 

تروـص هب  رگم  تسین ، نکمم  اـهنآ  يود  ره  باـکترا  هک  دنتـسه  ینیهبتـشم  هـلمج  زا  نیهبتـشم  هـک  مـینک  ضرف  رگا  لاکـشا  هـمجرت :
. دوشیم قّقحم  يرگید  نآ  زا  بانتجا  ارهق  ود ، نآ  زا  یکی  باکترا  نامز  رد  هجیتن  رد  هک  یجیردت 

كرت رد  اریز  تسا  لصاح  هبتـشم ، ود  ره  باکترا  هب  عراـش  نذا  تروص  رد  الدـب )  ) تسا ود  نآ  زا  یکی  كرت  هک  رییخت ، زا  دارم  سپ 
يرگید نآ  دوـب  مزـال  ّتین  هیف  نحن  اـم  رد  رگا  ینعی  . ) لاـثتما دـصق  هب  دـسرب  هچ  تسین  مزـال  تـّین  شندوـب ،) یلـصوت  لـیلد  هـب   ) مارح

(. ارایتخا هن  هدش و  كرت  ارهق  يرگید  نآ  نکل  دوش ، لدب  تسناوتیمن 
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نع بنتجا  دیوگب : هک   ) دراد تافانم  مّرحم . یعقاو  ناونع  زا  بانتجا  هب  رما  اب  زین  دروم  نیا  رد  ود  ره  باکترا  هب  نذا  هک  میوگیم  خساپ 
هک ناونع  نیا  تمرح  لیلد  ندوب  اب  دـش : هتفگ  هکنیا  رطاـخ  هب  دـهد ) هزاـجا  ار  نیهبتـشم  نیتأرم  اـب  ترـشابم  رگید  فرط  زا  ۀـّیبنجألا و 

مارح زا  لدب  ناونعهب  يرگید ، نآ )  ) زا دعب  رگم  تسین ، حیحص  هبتشم ) رما   ) ود نآ  زا  یکی  رد  نذا  تسا ، مولعم  نیهبتـشم  رد  شدوجو 
(. تقوم هن  هشیمه  يارب  و   ) نآ زا  سپ  نآ ، ماجنا  زا  تسا ) عراش  ندرک   ) عنم عنم ،) ای   ) لدب يانعم  و  یعقاو ،

نآ زا  بانتجا  هب  وا  رما  اب  یفانم  ات  دـهد  رارق  یعقاو  مارح  زا  لدـب  ار  نآ  عراش  دراد  ناکما  هک  تسا  يزیچ  نامه  عنم ) لدـب و   ) نیا اریز 
نیا رد  درادـن  ندوب  لدـب  يارب  تیحالـص  يرگید ) اب  ترـشابم  و   ) ماجنا نامز  رد  ةأرم ) یکی  نیا   ) كرت هک  ارچ  دـشابن  یعقاو ،) مارح  )

: تروص
هنرگو یلّوا  هب  باکترا  زا  سپ  یمود  هب  باکترا  تسین  زیاج  دـنیآیم ، مهرـس  تشپ  هک  ار  يرما  ود  زا  یکی  زا  دومرف  عنم  عراش )  ) رگا

. دوشیم وغل  روکذم  عنم 
ادعب بلطم  قیدصت  نکل  دهد و  رارق  لدب  ار  یکی  دهد و  هزاجا  ار  یکی  عراش  هک  تسا  نکم  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  اجنیدب  ات   ) هتبلا

(. دمآ دهاوخ 
: امهدحا رد  نذا  دوش : هتفگ  رگا  لاکشا 

ام ضورفم  و  تقوم ) روـط  هب  نکل   ) دوـشن بکترم  ۀـعفد  ار  ود  ره  هک  اـنعم  نیدـب  یلعف ، هعقاو  رد  يرگید  زا  عـنم  رب  تسا  فوـقوم  - 1
. دشاب عنم  هب  لدب و ) لعج و   ) زاین هکنیا  نودب  تسا ، نیهبتشم ) نیتأرم  ینعی :  ) هیف نحن  ام  رد  هبتشم ) ود  ره   ) باکترا عانتما 

عراش هک   ) تسا نینچنیا  يرارمتـسا  يرهاظ  رییخت  رد  هکنانچ  لّوا ، باکترا  زا  دعب  هشیمه ،) يارب   ) يرگید عنم  رب  تسین  فوقوم  و  - 2
 ...(. نیروذحملا و نیب  نارود  ای  نیربخ و  ضراعت  لثم  تسا  هداد  ار  يرارمتسا  رییخت  هّیجیردت و  تفلاخم  هزاجا 

( رمخلا نع  بنتجا  ینعی   ) یعقاو مارح  تمرح  لیلد  ّدر  مزلتـسم ) ، ) اجیردـت ول  رما و  لّوا  زا  نیهبتـشم  باـکترا  هب ) عراـش   ) هزاـجا خـساپ 
هک تسا  ییاجنآ  تسا ،) حیحص  و   ) ملـسم يرارمتـسا  رییخت  رد  هچنآ  تسا و  عونمم  هروصحم  ههبـش  لثم  رد  يرارمتـسا  رییخت  و  تسا ،

نیب نارود  لثم   ) تسین نیعم  فیلکت  هب  قوبسم  فّلکم 
37 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، مامتا ای  تسا  بجاو  رصق  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  هک  هّیبوجو  ههبـش  لثم   ) لعف هب  فیلکت  هب  دشاب  قوبـسم  هکنیا  ای  و  نیروذحملا ،)
هک سکع  هب  هن  و  هبوـجو ، ضرف  یلع  دوـشب ، كورتـم  زا  لدـب  هعقاو  ره  رد  هب  ّیتأـم  هکنیا  اـت  تـسا ،) لاکـشاالب  يرارمتـسا  رییخت  هـک 
هّللا ءاـش  نا  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  ثحب  نیا  هدـنامیقاب  هک  شتمرح  ضرف  هب  دـشاب  هب  ّیتأـم  زا  لدـب  يرگید  ماـجنا  ناـمز  رد  كورتـم 

. دمآ دهاوخ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجیردت )...  ّالا  امهباکترا  نکمی  اّمم ال  نیهبتشملا  انضرف  اذا   ) رد بلطم  لصاح 
: خیش بانج  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رگید  یلکشتسم  زا  رگید  یلاکشا  نایب 

هک ارچ  اجیردت ، هن  ۀعفد و  هن  دهد  هزاجا  ءانا  ود  ره  باکترا  هب  دناوتیمن  عراش  نیهبتـشم  نیئانا  یلامجا و  ملع  باب  رد  هک  دیدومرف  - 1
. حیبق تسا و  تیصعم  رد  نذا 

. یجیردت ای  دشاب و  یعفد  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هک  دنکیمن  یقرف  رگید : ترابع  هب  و 
یعقاو مارح  زا  لدب  ار  عونمم  نیا  دنک و  عنم  يرگید  زا  هکنیا  طرـش  هب  نکل  دـهدب ، امهدـحا  هب  هزاجا  دـناوتیم  عراش  هک  دـیدومرف  - 2

نیا هب  امش  راتفگ  نیا  زا  نیاربانب  تسا . فّلکم  اب  رایتخا  دریگب  رارق  لدب  کیمادک  هکنیا  رد  هتبلا  دیاین  شیپ  هیعطق  تفلاخم  ات  دهد  رارق 
: هروصحم ههبش  یلامجا و  ملع  باب  رد  هک  میسریم  هجیتن 

. اجیردت مه  تسا و  نکمم  ۀعفد  مه  فرط  ود  ره  باکترا  هک  تسا  يوحن  هب  ههبش  فارطا  یهاگ  - 1
. دشورفب هکنیا  ای  دنک و  برش  هسلج  کی  رد  اجکی و  ار  نیهبتشم  نیئانا  هکنیا  لثم  دوش  بکترم  ۀعفد  هکنیا  - 

. ادرف ار  یکی  دروخب و  زورما  ار  نیئانا  زا  یکی  هکنیا  لثم  دوش  بکترم  اجیردت  هکنیا  - 
لثم یجیردت . تروص  هب  رگم  تسین  نکمم  هعفد  کی  اجکی و  ههبش  فارطا  همه  باکترا  هک  تسا  يوحن  هب  ههبش  فارطا  یهاگ  و  - 2
اذل تسا و  هقلطم  شنانز  زا  کیمادک  هک  دوش  هبتـشم  وا  رب  رما  يدنچ  زا  سپ  دهدب ، قالط  ار  یکی  دشاب و  نز  دنچ  ياراد  يدرف  هکنیا 

: اجنیا رد 
دنادیمن الیـصفت  نکل  تسا و  هقلطم  هک  ارچ  تسا  مارح  وا  رب  شیاهنز  زا  یکی  اب  ترـشابم  تعماـجم و  هکنیا  هب  دراد  یلاـمجا  ملع  - 1

. تسا کیمادک 
ارچ دوش ، بکترم  اجیردت  دیاب  تسین و  روسیم  ۀعفد  ههبش  همه  فارطا  باکترا  هک  دنادیم  یلقاع  ره  تسا  هروصحم  ههبـش  هکنیا  اب  - 2
هک يدراوم  رد  هک  میراد  لوبق  مه  ام  هک : میئوگیم  امش  باسح  نیا  اب  لاح  تسین  لوقعم  نز  کی  زا  شیب  اب  ترشابم  دحاو  نآ  رد  هک 

یهن يرگید  زا  هکنیا  رگم  دهد ، هزاجا  امهدحا  باکترا  هب  دناوتیمن  سّدقم  عراش  تسا ، نکمم  اجیردت  مه  ۀعفد و  مه  هیعطق  تفلاخم 
. دهد رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  ار  نآ  هدرک و 

38 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یتقو اریز  دشابیمن ، لدب  لعج  هب  يزاین  رگید  تسا ، نکمم  یجیردـت  تروص  هب  اهنت  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هک  يدراوم  رد  اّما 

دهاوخب هک  ار  ههبـش  زا  فرط  ره  اریز  ارچ ؟ تسا ، لـصاح  دوخبدوخ  رظن  دروـم  یهن  دوـشیم و  كرت  يرگید  ارهق  دـهد ، نذا  یکی  هب 
. دوشیم كرت  رگید  فرط  دوش ، بکترم 

كرت هک  ینآ  لاح  دوشیم ، كرت  رگید  فرط  یکی  هب  مادـقا  اب  هک  ارچ  دـهد ، هزاـجا  ار  هئرم  ود  ره  اـب  ترـشابم  دـناوتیم  عراـش  سپ 
. دهد رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  دوشیم 

: هک دوشیم  نیا  ام  ثحب  هجیتن  خیش  بانج 
. تسین امش  تاهیجوت  هب  يزاین  دومن و  ءاقبا  شرهاظ  رب  ار  روبزم  هحیحص  دوشیم  دراوم  هنوگنیا  رد 

هکیلاحرد دراد ، ار  یعقاو  مارحا  زا  ندش  عقاو  لدب  تیحالص  دوشیم  كرت  يرهق  روطهب  هک  یفرط  نآ  هنوگچ  هک  دیـسرپب  ام  زا  رگا  و 
. دشابیمن مزال  رایتخا  دصق و  لصا  مارح ، كرت  باب  رد  هک : تفگ  میهاوخ  امش  هب  تسا ؟ هدوبن  یهن  لاثتما  دصق  هب 

؟ تسیچ لاکشا  نیا  لصاح 
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: هک میهد  لیصفت  هنوگنیا  دیاب  ام  دیوگب : دهاوخیم  لکشتسم 
رد نذا  ههبـش ، فرط  ود  ره  باـکترا  رد  نذا  تسا ، نکمم  اجیردـت  ۀـعفد و  یلاـمجا  ملع  دراوـم  اـب  هیعطق  تفلاـخم  هک  اـجکره  رد  - 1

. حیبق تسا و  تیصعم 
لاکـشاالب ود  ره  باکترا  رد  نذا  تسا  رّـسیم  یجیردت  تروص  هب  اهنت  دنتـسین و  باکترا  لباق  ۀعفد  ههبـش  فرط  ود  هک  اجره  رد  و  - 2

. تسا لصاح  دوخبدوخ  لدب  لعج  زا  فده  دوشیم و  كرت  ارهق  يرگید  دوشیم  بکترم  ار  یکی  هک  رابره  هک  ارچ  تسا  زیاج  هدوب و 
؟ تسیچ بانتجالاب ) رمالا  یفانی  اضیا  ةروصلا  هذه  یف  امهلعف  یف  نذالا   ) رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  لاکشا  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
. دراد تافانم  ۀّیبنجألا ، نع  بنتجا  اب  ای  رمخلا و  نع  بنتجا  اب  نیهبتشملا  الک  رد  باکترا  نذا  ای  تیصعم و  رد  نذا  - 1

. ۀعفد هن  اجیردت و  هن  دهدب ، ار  ود  ره  باکترا  هزاجا  دناوتیمن  عراش  رگید  ترابع  هب 
، دـیامن عنم  ار  يرگید  هزاجا و  ار  یکی  ینعی  تسا  رخآلا  عنملا  عم  امهدـحا  باکترا  هزاـجا  دراد ، ناـکما  عراـش  فرط  زا  هک  ینآ  و  - 2

. ادبا دشاب  هتشادن  يراک  يرگید  اب  دروخب و  ار  ءانا  ود  زا  یکی  هک  انعم  نیدب  ّدبؤم  عنم  هکلب  یکی ، باکترا  نیح  رد  عنم  هن  مهنآ 
؟ تسیچ رتینف  تروص  هب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 

: هک تسا  نیا 
39 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لقع  یلوم  تیصعم  تعاطا و  باب  رد  مکاح  رگا  - 
. تسا مارح  وا  هیعطق  تفلاخم  یلوم و  تیصعم  هکنیا  رد  لقع ، رگا  و  - 

[1 .] تسا لقتسم  تسا  بجاو  یلوم  تعاطا  هکنیا  رد  لقع ، رگا  و  - 

ص39 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوش بانتجا  دیاب  هبتشم  ود  ره  زا  هیملع  همّدقم  باب  زا  هک  تسا  نیا  هب  اجنیا  رد  یلوم  تعاطا  رگا  و 

. دراذگیمن یقرف  یجیردت  هچ  دشاب و  یعفد  هچ  هّیعطق  تفلاخم  قیداصم  نایم  لقع  نیا 
رگم تسین  راگزاس  بنتجا »  » باطخ اب  اجنیا  رد  ههبـش  فرط  ود  ره  زیوجت  تسا و  حـیبق  لاح  ره  رد  تیـصعم  رد  نذا  رگید : تراـبع  هب 

. دهد رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  ار  نیهبتشم  زا  یکی  كرت  عراش  هکنیا :
ار يرگید  هدرک و  نایتا  ار  یکی  یـشاب  هتـشاد  ّقح  امـش  ياهعقاو  ره  رد  هک  دشاب  يرارمتـسا  رییخت  تروص  هب  دـیابن  زین  كرت  نیا  هتکن :

؟ ارچ ینک ، اهر 
. دهدیمن هزاجا  ار  يزیچ  نینچ  لقع  هک  دروآیم  رد  هّیعطق  تفلاخم  زا  رس  مه  زاب  اریز 

؟ دشاب دیاب  هنوگچ  كرت  نیا  خیش  بانج 
يارب یعقاو و  مارح  زا  یهد  رارق  لدب  ار  يرگید  هدش و  بکترم  ار  هک  يّریخم  هعقاو  نیلّوا  رد  هک : انعم  نیدب  یئادـتبا ، رییخت  تروص  هب 

. ینک شکرت  ار  نآ  ادبعت  هشیمه و 
؟ تسیچ رییخت  نیا  هجیتن 

. دیآیمن شیپ  بنتجا  اب  هیعطق  تفلاخم  - 1
دوش و كرت  هشیمه  يارب  دیاب  مهنآ  لدب  بوخ  دوشیم ، كرت  هشیمه  يارب  هک  تسنآ  مارح  نوچ  دنکیم ، قدص  مارح  زا  ّتیلدـب  - 2

. دوشیمن مارح  زا  لدب  الا 
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؟ تسیچ ۀعقاولا )...  کلت  سفن  یف  رخآلا  عنملا  یلع  فقوتی  امهدحا  یف  نذالا   ) رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  رگید  یلکشتسم  زا  یلاکشا  نایب 

دیاب نکل  دهد ، رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  ار  عونمم  دنک و  عنم  يرگید  زا  دیاب  دهد  نذا  امهدـحا  هب  دـهاوخب  رگا  عراش  هک  تسا  تسرد 
: تسا مسق  ود  رب  زین  لدب  هک  دینادب 

ددرگ یعقاو  مارح  زا  لدـب  دوش و  كرت  ارهق  ای  ارایتخا و  رگید  فرط  دوشیم ، بکترم  ار  فرط  کی  هک  نونکا  ینعی : تقوم ، لدـب  - 1
. دشاب يرارمتسا  مه  رییخت  عون  دشاب و  یمکح  ياراد  القتسم  مکح  ياهعقاو  ره  و 

باختنا رد  ام  راک  يادـتبا  رد  اهنت  دوش و  كورتم  دوش و  هداد  رارق  یعقاو  مارح  زا  لدـب  هشیمه  يارب  فرط  کـی  ینعی  یمئاد ، لدـب  - 2
. میشاب ّریخم  فرط  کی 

نیهبتـشم نیئانا  رد  رگم  دشاب ، یمئاد  دیاب  امتح  دیئامرفیم  امـش  هک  دراد  یبیع  هچ  تقوم  لدـب  خیـش  بانج  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح 
ار نآ  هتفگ و  كرت  ار  رگید  فرط  فرط ، کی  باکترا  نیح  رد  هک  دشن  هتفگ 

40 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا یفاک  تقوم  لدب  هکنیا  اب  تسه  یمئاد  لدب  هب  يزاین  هچ  سپ  میهدیم . رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب 

؟ دهدیم روکذم  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
: دیامرفیم

. دیآیم شیپ  تیصعم  رد  نذا  دوش ، بکترم  ار  فرط  ود  ره  جیردت  هب  دناوتب  فّلکم  هک  يروطهب  دشاب  یتقوم  لدب  رگا 
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  تیصعم  رد  نذا 

. دشاب یتقوم  دناوتیمن  لدب  سپ :
رییخت زا  مّلـسم  ردق  میئوگیم : امـش  هب  دینکیم  باسح  ادج  ار  ياهعقاو  ره  دـینکیم و  تبحـص  نآ  زا  بترم  هک  يرارمتـسا  رییخت  اّما  و 
دهتجم ود  نایم  دلقم  رییخت  ای  ضراعتم و  ربخ  ود  نایم  دهتجم  رییخت  لثم  تسا  هیودـب  تاهبـش  دراوم  هب  طوبرم  جیردت 1 - يرارمتسا و 

. تسا زیاج  دهدیم و  ماجنا  مازتلا  اب  هدرک و  رایتخا  ار  فرط  کی  رابره  رد  فّلکم  هک  نیروذحملا  نیب  نارود  باب  ای  يواسم و 
: هکنیا لثم  تسا  هّیبوجو  ههبش  یلامجا و  ملع  دراوم  هب  طوبرم  زین  و  - 2

هک تسا  نیا  لاؤس  لاح  دیدرگیمرب  سپـس  دینامیم و  اجنآ  رد  زورهنابـش  کی  دیوریم و  ناتدـلب  یخـسرف  راهچ  فّلکم  ناونعهب  امش 
. یفّلکم ود  نیا  زا  یکی  هب  ینادیم  هک  یلاح  رد  مامتا ؟ ای  تسا  رصق  اجنآ  رد  امش  زامن 

یناوخب یتعکر  راهچ  ار  رهظ  زامن  هک  تروص  نیدب  تسامش  اب  رایتخا  دنیوگیم  هدش و  يرارمتـسا  رییخت  هب  لئاق  یخرب  اجنیا : رد  اذل  و 
 ... یتعکر و ود  ار  رصع  و 

حیبق دروآیم و  رد  هّیعطق  تفلاخم  زا  رـس  تسا  هّیمیرحت  ههبـش  یلاـمجا و  ملع  باـب  هک  هیف  نحن  اـم  رد  يرارمتـسا  رییخت  هکنآ  لاـح  و 
. اجیردت هچ  دشاب  ۀعفد  هچ  تسا 

: تسا لاکشاالب  اج  ود  رد  يرارمتسا  رییخت  رگید : ترابع  هب 
ّتیم نفد  نفک و  هک  دـنادیمن  درادـن و  بلطم  هب  یلیـصفت  ملع  لّوا  زا  لـهاج  دراوـم ، هنوـگنیا  رد  اریز  هّیودـب : تاهبـش  دراوـم  رد  - 1

. تمرح هب  رگید  زور  دنک و  لمع  بوجو  هب  زور  کی  ات  تسا  هداد  هزاجا  وا  هب  يرارمتسا  رییخت  روطب  مه  عراش  مارح ؟ ای  تسا  بجاو 
ینعی هیف  نحن  ام  رد  نکل : هدومن  يرارمتـسا  رییخت  هب  مکح  عراش  درادن  فیلکت  هب  ملع  لّوا  زا  صخـش  هک  نیـضراعتم  نیربخ  رد  ای  و  - 

؟ یکی نآ  ای  تسا  رمخ  ءانا  نیا  هک  دنادیمن  نکل  و  رمخ ) الثم   ) بوجو هب  دراد  یلیصفت  ملع  فّلکم  نیهبتشم  نیئانا 
تسا و رمخ  هک  دنادیم  دراد و  ملع  فیلکت  ّقلعتم  ای  عون و  هب  هک  یسک  هب  دناوتیمن : سّدقم  عراش  لاح 
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41 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يدرک ادیپ  زاین  دعب  هعفد  روخب و  ار  یکی  نیا  هعفد  کی  هک  انعم  نیا  هب  دهدب  یجیردت  باکترا  ای  يرارمتسا و  رییخت  هزاجا  تسا ، مارح 

. ار یکی  نآ 
؟ ارچ

. تسا مولعم  فیلکت  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  دشابن و  مولعم  فّلکم  يارب  فیلکت  لّوا ، زا  هک  تسا  حیحص  ییاج  رد  يرارمتسا  رییخت  اریز 
. هّیبوجو تاهبش  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  - 2

رـصق زور  کی  دیوگب  وا  هب  دـناوتیم  عراش  اجنیا  رد  مامتا ، ای  یناوخب  دـیاب  رـصق  ار  تزامن  هک  ینادیمن  رفاسم  ناونعهب  امـش  لثملا  یف 
. مامت زور  کی  ناوخب و 

عراش زین  اـجنیا  رد  هعمج . اـی  تسا و  رهظ  زاـمن  نیا  هک  ینادیمن  نکل  تسا و  بجاو  امـش  رب  يزاـمن  هک  ینادیم  امـش  لـثملا  یف  اـی  و 
تفلاخم و هن  دیوریم و  تقفاوم  هب  ور  امـش  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  ارچ  هعمج  هتفه  کی  ناوخب و  رهظ  هتفه  کی  دیوگب  وا  هب  دناوتیم 

: هکنآ لاح 
یکی نیا  ینادیمن  نکل  تسا ، رمخ  ءانا  ود  زا  یکی  دنادیم  هک : انعم  نیدـب  صخـشم  فیلکت  و  تسا ، هّیمیرحت  ههبـش  اجنیا  رد  ام  ثحب 

؟ ارچ دهدب . یجیردت  باکترا  هزاجا  امش  هب  دناوتیمن  عراش  اذل  ءانا و  یکی  نآ  ای  تسا  رمخ  ءانا 
؟ ارچ يوریم . تفلاخم  هب  ور  هکلب  يوریمن ، تقفاوم  هب  ور  امش  يدراوم  نینچ  رد  اریز 

. دوشیمن لصاح  هتساوخ  یلوم  هک  یتعیبط  كرت  يروخب  رگا  تسا  رمخ  یمّود  دشاب ، ّلخ  یلّوا  رگا  اریز 
. ینکیم لمع  هتساوخ  نیا  فالخ  نآ  ندروخ  اب  امش  تسا و  هتساوخ  ار ) رمخ  ینعی   ) تعیبط كرت  ادخ  رگید : ترابع  هب 

. دوشیم قّقحم  مهنآ  زا  دحاو  درف  داجیا  اب  تعیبط  داجیا  و  تسا ، هتساوخ  ار  تعیبط  داجیا  تابجاو  رد  هکنآ  لاح  و 
. دراد دوجو  تعیبط  اب  تقفاوم  هّیبوجو ، ههبش  رد  نیهبتشم  هب  باکترا  رد  سپ 

42 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لاق ول  امک  و  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلا  یف  امک  تاّیعرـشلا ، یف  ءاصحإلا  ّدـح  قوف  یلامجإلا  ملعلل  ۀـّیعطقلا  ۀـفلاخملا  ّنإ  تلق : نإف  نتم :
اذک و  لطابلاب ، لاملل  ذخأ  امهدحأ  ّنأ  عم  ورمعل ، هتمیق  دـیزل و  لاملا  ذـخأی  مکاحلا  ّنإف  ورمعل ،» لب  دـیزل  اذـه  : » رارقإلا ماقم  یف  لئاقلا 

: لاق ول  و  هنذإ . ریغب  ریغلا  لام  یف  فّرصت  نیذخألا  دحأ  نأب  هملع  عم  ورمع ، دی  نم  هتمیق  دیز و  دی  نم  لاملا  ذخأی  نأ  ثلاثلل  زوجی 
فلاخم نیتمیقب  هتّمذ  لاغتـشاب  مکاحلا  مکح  ّنأ  عم  ۀمیقلا ، مامت  دلاخ  ورمع و  نم  ّلکل  مرغی  ّهنإ  ثیح  دلاخل ،» لب  ورمعل  لب  دیزل  اذـه  »

. اعطق عقاولل 
ّمعی لّوـألا  ّنأ  یّتـح  اـمارح ، هنوک  فرعی  مل  اـم  ّلـح  ۀـّلدأ  نیب  و  زئاـج ،» مهـسفنأ  یلع  ءـالقعلا  رارقإ  : » مالّـسلا هیلع  هلوـق  نیب  قرف  ّيأ  و 

؟ امهدحأ ۀمرح  مولعملا  نیئیشلا  ّمعی  یناثلا ال  و  عقاولل ، امهدحأ  ۀفلاخم  مولعملا  نیرارقإلا 
. امهدحأل ّالإ  تسیل  اّهنأب  ملعلا  عم  امهنیب ، اهفیصنتب  مکحی  عضوم  یف  انیع  ایعادت  ول  کلذک  و 

مـسقی هنإف  مهاردـلا ، دـحأ  یعدولا  دـنع  فلتف  نامهرد ، رخآلل  مهرد و  نیعدوملا  دـحأل  ناک  ول  ّهنأ  حلـصلا : باب  یف  اضیأ - اورکذ - و 
. هبحاص ریغ  یلإ  لاملل  عفد  نیفصنلا  دحأ  عفد  نأب  یلامجإلا  ملعلا  عم  نیکلاملا ، نیب  نییقابلا  نیمهردلا  دحأ 

یف یلیـصفتلا  لب  یلامجإلا  ملعلا  ۀـفلاخم  مزلی  ّهنإـف  عیبلا ، خاـسفنا  فلاـحتلاب و  مکح  نمثلا و  وأ  عیبملا  یف  ناـعیابتملا  فلتخا  ول  اذـک  و 
. یفخی امک ال  ضورفلا ، ضعب 

ماکحا رد  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  دوش : هتفگ  رگا  یلامجا  ملع  لیلد  هب  تاّیعرش  رد  هّیعطق  تفلاخم  دوجو  مهوت  لاکـشا : همجرت :
ار رثکا  ای  همه و  فّلکم  هک  تسا  هداد  هزاـجا  عراـش   ) هروصحم ریغ  ههبـش  رد  هکنیا  اـمک  تسا  شرامـش  ءاـصحا و  ّدـح  زا  شیب  هّیعرش 
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( هک  ) تسا ورمع  نآ  زا  هکلب  دیوگب ) دـعب   ) تسا دـیز  نآ  زا  نیع )  ) نیا دـیوگب  رارقا  ماقم  رد  یلئاق  رگا  هک  روطنامه  و  دوش ) بکترم 
. تسا لطاب  هب  ود  نیا  زا  یکی  ذخا  هکنیا  اب  ورمع  يارب  ار  شتمیق  دنکیم و  ذخا  دیز  يارب  ار  لام  نآ ) ، ) مکاح هجیتن  رد 

ود زا  یکی  دـنادیم  هکنیا  اب  ورمع  تسد  زا  ار  شتمیق  دـیز و  تسد  زا  ار  لام  نآ  درخب  هک  یثلاـث  صخـش  يارب  تسا  زیاـج  نینچمه  و 
(. نیهبتشم نیئانا  برش  لثم  ، ) انیع وا  هزاجا  نودب  تسا  يرگید  لام  رد  فرصت  ذخا 

اجنآ تسا  دلاخ  نآ  زا  هکلب  دیوگب  سپس  تسا و  ورمع  نآ  زا  هکلب  تسا  دیز  نآ  زا  نیع )  ) نیا دیوگب  رگا  و 
43 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همذ لاغتـشا  هب  مکاح  مکح  هکنآ  لاح  و  دهدیم ) دیز  هب  ار  نیع  و   ) دـنکیم تخادرپ  ار  تمیق  مامت  زین  دـلاخ  ورمع و  زا  کیره  هب  هک 
(. شمکح مه  دراد  لکشم  شذخا  مه  ینعی   ) لامجالاب ول  تسا و  عقاو  اب  فلاخم  اعطق  تمیق  ود  ره  هب  وا 

کل ءیش  لک  لثم   ) ّلح ّهلدا  نایم  زئاج و  مهـسفنأ  یلع  ءالقعلا  رارقا  دیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  نیا  نایم  تسا  یقرف  هچ  سپ 
مولعم عقاو  اب  ناشیکی  تفلاخم  هک  نیهبتـشم  لماش  رارقا  هدعاق  هک  یئاجنآ  ات  تسا  مارح  نیع  نآ  هک  تسا  هتخانـشن  هکیمادام  لالح )

؟ دشن تسا  مولعم  ناشیکی  تمرح  هک  ینیهبتشم  لماش  ّلح  هدعاق  یلو  دش  تسا ،
( مهنآ  ) یعّدم ود  نایم  نآ  فینصت  هب  دوشیم  مکح  ار ،) ياهناخ  الثم   ) یعـضوم رد  ار  ینیع  دننک  اعّدا  رفن  ود  رگا  هک  تسا  نینچنیا  و 

(. ود ره  لام  هن  و   ) رفن ود  نیا  زا  یکی  لام  رگم  تسین ، هناخ ) ای   ) نیع نیا  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  دوجو  ضرف  اب 
سپ مهرد و  ود  يرگید  يارب  دوب و  مهرد  کی  یعدو ) دزن   ) راذـگهعیدو ود  زا  یکی  يارب  رگا  هکنیا  هب  حلـص  باب  رد  دـناهدرک  رکذ  و 

اب راذگهعیدو ، ود  نایم  دوشیم  میـسقت  مکاح ) طسوت   ) هدنامیقاب مهرد  ود  زا  یکی  دوش ، فلت  مهرد  هس  نیا  زا  یکی  هعیدو ) ندرپس  زا  )
. شبحاص ریغ  هب  تسا  لام  تخادرپ  فصن ، ود  زا  یکی  تخادرپ  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  دوجو 

کلم سپـس  هلماعم ، ندروخ  مهرب  فرط و  ود  ندروخ  مسق  هب  دوشیم  مکح  دـننک ، فالتخا  نمث  ای  عیبم و  رد  ناعیابتم  رگا  نینچمه  و 
. دوشیم هداد  تشگرب  شکلام  هب 

. تسا راکشآ  هکنانچ  دیآیم  مزال  یلیصفت  ملع  هکلب  یلامجا و  ملع  اب  تفلاخم  دش ) رکذ  هک   ) اهلاثم نیا  زا  یخرب  رد  سپ 
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یلع هل  موکحملا  هّقحتـسی  ام  ذـخأ  هتفیظوف  مکاـحلا  اـّمأ  و  اـهیف . ۀـفلاخملا  زاوج  هجو  ءیجیـسف  ةروصحملا  ریغلا  ۀهبـشلا  اـما  تلق : نتم :
. یلامجإلا هملعب  ةربع  و ال  هقح ، ذخأ  یف  قحتسملا  ماقم  مئاق  وهف  اهریغ ، ۀنّیبلا و  فلحلا و  رارقإلاک و  ۀّیرهاظلا ، بابسألاب  هیلع  موکحملا 

امهنم ـالک  نذأـی  اـّمنإ  ّهنإـف  دجـسملا ، لوخد  یف  كرتشملا  بوثلا  یف  ّینملا  يدـجاو  نم  دـحاو  ّلـکل  یتـفملا  نذأ  اذإ  اـم  کـلذ : ریظن 
. مارح وه  دجسملا و  لوخد  یف  بنجلا  نذإ  کلذ  نم  مزلی  ّهنإ  لاقی : الف  هسفن ، یف  هفیلکت  ۀظحالمب 

، امهنم ءیشل  لب و ال  امهل ، هذخأ  زاوج  ملسن  الف  رارقإلا ، ۀلأسم  یف  امهل  رقملا  نیصخشلا  نم  نیلاملا  ذخأ  هل  قفتا  نّمم  مکاحلا  ریغ  اّمأ  و 
دیری نم  بهذمل  فلاخم  داهتجا  وأ  دـیلقتب  ارهاظ  هکلمی  ام  ریظن  یعقاولا ، کلملا  ۀـلماعم  هعم  لماعی  امهنم  ّلک  هذـخأی  ام  نأب  انلق  اذإ  ّالإ 

سّبلتملا دنع  اهتّحـصب  امهریغ - ۀّیجوزلا و  ۀّیکلملاک و  ۀعیرـشلا - یف  ۀتباثلا  تاعوضوملا  راثآ  بیترت  یف  ةربعلا  ّنأ  یلع  ءانب  رثألا ، بیترت 
يدـجاوب نیرهظلا  یف  ءادـتقالا  زاوجب  لیق  اذـل  و  کلذ ، فالخ  رثألا  بیترت  دـیری  نم  الیـصفت  ملعی  مل  اـم  نیجوّزلا - کـلاملاک و  اـهب -

. هداسف الیصفت  ملعی  مل  ام  یّلصملا  دنع  ۀّحصلا  ءادتقالا  ۀّحص  یف  طانملا  ّنأ  یلع  ءانب  ةدحاو ، ةالص  یف  لب  ینملا 
. دمآ دهاوخ  يدوز  هب  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  تفلاخم ، زاوج  هجو  اما  میوگیم : روکذم  مّهوت  لاکشا و  زا  خساپ  همجرت :

موکحم هب  تبـسن  هل  موکحم  هک  تسا  یلام  نآ  ذـخا  بیان ،) ناونعهب   ) شاهفیظو دـنکیم ) مکح  روکذـم  ياهلاثم  رد  هک   ) مکاح اّما  و 
ذخا رد  تسا  ّقحتسم  درف  نآ  ماقم  مئاق  مکاح )  ) وا سپ  تسا . هدش  نآ  ّقحتسم  نآ  ریغ  هنّیب و  مسق و  رارقا و  لثم  هّیرهاظ ، بابسا  اب  هیلع 

. تسین يرابتعا  شیلامجا ، ملع  يارب  هکنآ  لاح  و  شّقح ،
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ود زا  کیره  هب  دـهدب  نذا  یتفم  هک  تسا  یئاجنآ  دـهدیم ) شکلام  هب  ار  کیره  دریگیم و  ار  نیلام  مکاح ، هک   ) بلطم نیا  هباـشم  و 
ود نآ  زا  کیره   ) وا فیلکت  ظاحل  هب  ود ، نآ  زا  کیره  هب  دهدیم  هزاجا  وا  سپ  دجـسم ، رد  دورو  هب  كرتشم  سابل  رد  ینملا  يدجاو 

. تسا مارح  نیا  هدش و  دجسم  هب  دورو  رد  بنج  هزاجا  هب  مزتلم  اوتف  نیا  رطاخ  هب  وا  هک  دوشیمن  هتفگ  سپ  تسه . هسفن  ّدح  یف  رفن )
رد هک  یصخش  ود  زا  نمث ) نیع و   ) لام ود  نیا  دیرخ ) و   ) ذخا هک  ثلاث ) صخش  نآ  ینعی   ) مکاح ریغ  اّما  و 

45 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زیاج وا  هطـساو  هب  ار  لام  ود  نیا  زا  یکی  هکلب  لام و  ود  نیا  ذخا  ام  هداتفا ، قافتا  وا ) يارب   ) دـنالام ود  نیا  هب  ّرقم  کیره )  ) رارقا هلأسم 

: میئوگب هکنیا  زج  مینادیمن ،
ود نیا  زا  کیره  ینعی   ) ار یعقاو  کلم  هلماـعم  عیاـب ، اـب  دـنکیم  هلماـعم  تمیق ، نیع و  نیا  زا  کـیره  زا  دـنکیم ، ذـخا  وا  هک  ار  هچنآ 

(. تسا هداتفا  راک  زا  مه  یلبق  یلامجا  ملع  هدش و  ءارجا  يرهاظ  مکح  نآ  يور  راب  کی  هک  ارچ  دنادب ، یعقاو  کلام  ار  رگیدمه 
هدش نآ  کلام  یـسرافلا ) دقعلاب  دشاب و  دهتجم  رگا   ) داهتجا ببـس  هب  ای  دشاب ) دلقم  رگا   ) دـیلقت ببـس  هب  ارهاظ  وا  هک ) یلام   ) نآ لثم 

انب هتبلا )  ) دنک هلماعم  یبرعلا ) دقعلاب   ) ار لام  نیا  دهاوخیم  هک  یـسک  شور  بهذم و  اب  تسا  فلاخم  شور ) بهذـم و  نیا  هک   ) تسا
: هکنیا رب 

زا فقو و ...  حلـص ، هبه ، شورفودـیرخ ، زاوج  هک   ) تیکلم لثم  تعیرـش ، رد  تاعوضوم  رب  هدـشتباث  راثآ  بیترت  رد  كـالم  راـیعم و 
ندوب حیحـص  هب  اـهنیا ، ریغ  و  دـشابیم ) ریغ و ....  يارب  نیکمت  تمرح  رهوش و  رب  هقفن  بوجو  شراـثآ  هک   ) تیجوز و  تسا ) نآ  راـثآ 
فالخ رثالا ، بیترت  دـیری  نم  هکیمادام  نیجوز ، کلام و  لثم  تسا  تاعوضوم  نیا  هب  سّبلتم  هک  یـسک  نآ  دزن  تسا  تاعوضوم  نیا 

. دنادن الیصفت  ار  نآ 
ّتیجوز یتقو  ای  دنک و  ّبترتم  وا  رب  ار  تیکلم  راثآ  دیاب  مه  يرگید  دوب  نینچ  یتقو  دشاب و  حیحـص  کلام  رظن  رد  دـیاب  تیکلم   ) ینعی

نیا اب  یـسراف  دقع  اب  نوچ  دیوگب  دناوتیمن  اذل  دـنک و  بترتم  اهنآ  رب  ار  تیجوز  راثآ  دـیاب  مه  يرگید  تسا ، حیحـص  نیجوز  رظن  رد 
. منک جاودزا  نز  نیا  اب  نم  هک  تسا  زیاج  تسا و  لطاب  ناشدقع  میرادن  لوبق  ار  يدقع  نینچ  ام  هدرک و  جاودزا  نز 

: هدش هتفگ  اذل  و 
رگید زامن  ناشیکی و  رس  تشپ  زامن  کی   ) زامن کی  رد  هکلب  تسا  زیاج  كرتشم  بوث  رد  ینملا  يدجاو  هب  رصع  رهظ و  زامن  رد  ادتقا 

ار نآ  داـسف  الیـصفت  هکیماداـم  تسا  یلـصم  دزن  نآ )  ) تّحـص ءادـتقا ، نیا  تّحـص  رد  كـالم  هکنیا  رب  اـنب  يرگید .) نآ  رـس  تشپ  ار 
. دنادیمن

46 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ءاصحالا )...  ّدح  قوف  ّیلامجالا  ملعلل  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  نا   ) رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  لکشتسم  بناج  زا  تسا  لاکشا  نیرخآ  نایب 

باوبا هب  هعجارم  اب  ام  نکل  تسا  مارح  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هیعطق  تفلاخم  دیتفگ  دـیدرک و  در  امـش  میدروآ  یلیلد  ره  ام  خیـش  بانج 
اب یهاگ  یتح  یلامجا و  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  اهقف  دراوم ، نیا  رد  هک  میروخیمرب  یناوارف  ياههنومن  هب  تالماعم ، باـب  رد  هژیوهب  هقف 

. دناهتسناد زیاج  ار  یلیصفت  ملع 
؟ تسیچ هدروآ  دوخ  ياعّدم  تابثا  تهج  لکشتسم  هک  ار  يدروم  نیلوا 
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مزلتـسم زین  باکترا  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  زیاج  هروصحم  ریغ  تاهبـش  رد  ههبـش  فارطا  همه  باکترا  روهـشم ، هدـیقع  هب  هک  تسا  نیا 
. تسا یلامجا  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم 

؟ دهدیم روکذم  دروم  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
درادن و دوجو  تلع  نیا  هیف  نحن  ام  رد  هک  تسا  ياهفسلف  ّتلع و  ياراد  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  تفلاخم  نیا  زاوج  هچرگا  دیامرفیم :

. تسا مارح  هروصحم  ریغ  تاهبش  نیمه  رد  هیعطق  تفلاخم  دمآ ، دهاوخ  هدنیآ  رد  هکنانچ  نکل  تسا  قرافلا  عم  اجنیا  رد  امش  سایق 
؟ تسیچ لکشتسم  رظن  دروم  لاثم  دروم و  نیمّود 

دنع اـجنیا  رد  مکاـح  هفیظو  تسا  رمع  نآ  زا  هکلب  تسا ، دـیز  نآ  زا  هخرچود  نیا  دـنک  رارقا  همکحم  رد  یـصخش  رگا  هـک  تـسا  نـیا 
. دهدب رمع  هب  ار  نآ  تمیق  دیز و  هب  ار  هخرچود  ّرقم  ياقآ  هکنیا  هب  دنک  مکح  هک  تسا  نیا  روهشملا 

زین ود  نآ  دـنهدیم و  رمع  دـیز و  هب  بـیترت  هـب  هـتفرگ و  ّرقم  زا  ار  نآ  تـمیق  هـخرچود و  اـهنآ  دـهدیم و  روتـسد  نیرومأـم  هـب  اذـل  و 
. دنریگیم

یلامجا ملع  اب  فلاخم  وا  مکح  لاح  نیع  رد  تسا و  هدوب  اـطخ  رارقا  ود  نیا  زا  یکی  هک  دـنادیم  یـضاق  هک  تسا  یلاـح  رد  مکح  نیا 
. تسوا

قحيذ اهنآ  زا  یکی  هک  دننادیم  مه  تمیق  نیع و  هدنریگ  ود  تساجیب و  ذخا  ود  نیا  زا  یکی  هک  دننادیم  مه  نیرومأم  ناگدـنریگ و 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  ار  نیا  تسین .

رکب نآ  زا  هتبلا  دیوگب  سپس  تسا و  رمع  نآ  زا  هکلب  تسا ، دیز  نآ  زا  هخرچود  نیا  هکنیا  هب  دنک  رارقا  ّرقم  صخش  رگا  لاثم  نیمه  رد 
. تسا

تـسا نامه  هلئـسم  زین  ضرف  نیا  رد  دهدیم . رکب  هب  تمیق  کی  رمع و  هب  تمیق  کی  دـیز و  هب  ار  هخرچود  هک  تسا  نیا  مکاح  هفیظو 
هب ّرقم  هّمذ  لاغتشا  هب  مکح  مکح ، هک  توافت  نیا  اب  تشذگ  یلبق  ضرف  رد  هک 

47 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ارچ تسا ، عقاو  فلاخم  مه  تمیق  ود  ره  تسا و  تمیق  ود  تخادرپ 

. رتشیب هن  تسا و  تمیق  کی  دشاب  ّرقم  هدهع  هب  مه  ياهّمذ  لاغتشا  رگا  اریز 
مهسفنا یلع  ءالقعلا  رارقا  تامومع  ساسا  رب  هک  میئوگیم  امش  هب  تسا  یـساسا  هچ  رب  دراوم  نیا  رد  مکاح  مکح  هک  دیـسرپب  رگا  لاح 

. دشابیم زیاج 
هب مینک  مکح  لالح ...  ءیش  ّلک  تامومع  لومـش  رطاخ  هب  مه  هیف  نحن  ام  رد  هک  دراد  لاکـشا  هچ  هک  میـسرپیم  خیـش  بانج  زا  اذل  و 

. هبتشم فرط  ود  ره  باکترا  زاوج 
مه روطنیمه  میدرکن ، ءانتعا  یلامجا  ملع  هب  هدومن و  ذـخا  مومع  هب  رارقا ، باب  رد  هک  روطنامه  هک  دراد  لاکـشا  هچ  رگید  تراـبع  هب 

؟ مینکن ءانتعا  یلامجا  ملع  هب  هدرک و  ذخا  تیلح  رابخا  مومع  هب  مه  نیهبتشم  نیئانا  ینعی  هیف  نحن  ام  رد 
؟ تسیچ قوف  دراوم  هب  خیش  بانج  خساپ 

: دیاب یضاق  دنک  یگدیسر  ناشراک  هب  هک  دنهاوخیم  یضاق  زا  ّرقم  هس  ره  ای  ود و  ره  یتقو  هک  تسا  نیا 
 ... رارقا و هنّیب ، دنگوس ، لثم  تسا  هتشاذگ  وا  ياپ  شیپ  تعیرش  هک  ياهّیرهاظ  دعاوق  بابسا و  هظحالم  هب  القتسم و  یفّلکم  ره  يارب  - 1

. تسا رابتعا  دقاف  هک  ارچ  دنکن ، ءانتعا  شدوخ  یلامجا  ملع  هب  دیامن و  مکح 
هب يراک  دسرب و  شدوخ  باسح  هب  دراد  هفیظو  کیره  دـنریگیم  ار  تمیق  ای  هخرچود و  هدوب و  یعّدـم  هک  مه  رفن  هس  ای  ود و  نآ  - 2

. دیایب شیپ  یلامجا  ملع  ات  دشاب  هتشادن  يرگید  نآ  نتفرگ 
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هب ود  نیا  زا  کیره  هک  ارچ  دجـسم ، رد  كرتشم  هماج  اب  یّنم  هدـنب  ای  ود  زا  کـیره  لوخد  زاوج  هب  دـهدیم  اوتف  يدـهتجم  هکنیا  لـثم 
. دنکیم يراج  تبانج  مدع  لصا  ای  تئارب و  لصا  هجیتن  رد  دراد و  تبانج  رد  کش  هک  دسریم  شدوخ  باسح 

. تسا شزرا  دقاف  دیآ ، نایم  رد  سک  ود  ياپ  یلامجا  ملع  رد  اجکره  هکنیا  لصاح 
؟ تسیچ نم )...  هتمیق  دیز و  دی  نم  لاملا  ذخأی  نا  ثلاثلل  زوجی  اذک  و   ) زا دارم 

ياوتف قبط  یثلاث  صخش  دنتفرگ ، ار  هب  ّرقم  هل ، ّرقم  ود  هکنآ  زا  دعب  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لکـشتسم  مود  لاثم  رد  هلئـسم  زا  يرگید  لکش 
هکنیا هب  دراد  یلامجا  ملع  هکنیا  اـب  دریگب ، یمّود  زا  يرگید  بلطم  اـی  بلط و  تباـب  ار  تمیق  درخب و  یلّوا  زا  ار  نیع  دـناوتیم  روهـشم 

. تسا هدش  زیوجت  یلامجا  ملع  نیا  اب  هّیعطق  تفلاخم  کلذعم  ریغ . نآ  هزاجا  نودب  تسا  ریغ  کلم  رد  فرصت  ذخا ، ود  نیا  زا  یکی 
؟ تسیچ روکذم  دروم  هب  خیش  بانج  خساپ 

: هک تسا  نیا 
. دروآیمرد یلیصفت  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  زا  رس  هک  ارچ  مینادیمن  زیاج  ار  ثلاث  درف  ذخا  نیا  ام  الوا :

48 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مکح هلزنم  هب  ذـفان و  یـسکره  قح  رد  يرهاـظ  مکح  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  مکاـح  مکح  نیا  هک  میئوـگیم  مه  زاوـج  ضرفرب  اـیناث :

هک مه  نونکا  میدـیرخیم  وا  زا  تسا  دـیز  نآ  زا  هخرچود  نالف  هک  میتشاد  نیقی  رگا  هک  روطناـمه  ینعی  نارگید  قح  رد  تسا  یعقاو 
زین ار  هلماعم  هدـید و  عقاو  هلزنم  هب  ار  نآ  میناوتیم  تسا  دـیز  نآ  زا  هخرچود  نآ  هک  دوشیم  تباث  دـی و ...  ای  هنّیب و  رارقا ، اب  رهاـظ  رد 

. دیاین شیپ  نآ  فالخ  هب  یلیصفت  ملع  هک  ینامز  ات  مینادب  یعقاو 
. كرتشم بوث  رد  ینملا  يدجاو  هب  ثلاث  درف  يادتقا  زاوج  لثم 

؟ دینک نایب  رتحضاو  ار  خیش  خساپ  نیا  يارخا  ةرابع 
ای ار و  یلّوا  ای  درخب  ار  یکی  دناوتیم  اهنت  درخب و  ار  تمیق  مه  نیع و  مه  دناوتیمن  ثلاث  صخـش  نیا  دـیامرفب : خیـش  تسا  نکمم  - 1

. دوشیمن لصاح  شیارب  یلامجا  ملع  هک  یکی  اب  نوچ  یمود 
ام اب  مه  زاب  نکل  درخب و  ار  ود  ره  دشاب و  هتشاد  یلامجا  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  دناوتیم  صخش  نیا  هلب ، هک  دیامرفب  تسا  نکمم  و  - 2

. دراد قرف  تسا  نیهبتشم  نیئانا  هک  هیف  نحن 
؟ تسیچ قرف  نیا  هک  دید  دیاب  لاح 

هدـشن ارجا  ود  نآ  يور  يرهاظ  مکح  هک  تسین  زیاج  یتروص  رد  هبتـشم  ود  ره  باکترا  هک  دـناهتفگ  نیهبتـشم  نیئاـنا  رد  هک  تسا  نیا 
. دریگیم ار  یعقاو  مکح  ياج  يرهاظ  مکح  نیا  دش ، ارجا  عوضوم  نیا  يور  يرهاظ  مکح  راب  کی  هک  ینآ  زا  دعب  اّما  دشاب ،

ارجا نآ  يور  يرهاظ  مکح  مه  نونکاـت  تسا ، رمخ  یکی  ّلـخ  یکی  هک  دـنادیمن  ـالامجا  تسا و  فرظ  ود  ياراد  یـصخش  لـثملا  یف 
. تسا هدشن 

؟ تسا یمکح  هچ  هیرهاظ  مکح  نیا  دنک ، ارجا  نآ  يور  هیرهاظ  تمرح  ای  يرهاظ و  مکح  دهاوخیم ، هک  تسا  راب  نیلوا  يارب  لاح 
دـشاب و یلامجا  وت  ملع  هچ  نک ، زیهرپ  فرظ  ود  ره  زا  هدرک و  طایتحا  ینعی  تسا  طایتحا  هب  مکح  هیرهاـظ ، مکح  نیا  هک  مینادـب  دـیاب 

. یلیصفت هچ 
: رارقا لاثم  اّما  و 

. ار تمیق  مّود  ّرقم  تفرگ و  ار  نیع  لّوا  ّرقم  مکاح  مکح  زا  سپ  رارقا  لاثم  رد 
؟ دشن ای  دش  ارجا  نآ  يور  يرهاظ  مکح  کی  اجنیا  رد  ایآ 

ةراهطلا ۀـلاصا  ناشدوخ  ّقح  رب  کیره  هک  دوب  نیا  تفگ : دـیهاوخ  دوب ؟ هچ  اجنیا  رد  يرهاظ  مکح  نیا  میـسرپیم  هلب ، تفگ : دـیهاوخ 
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شدوخ قح  رد  سکره  هک  دوشیم  ثعاب  تسا و  رذع  دوخ  ناشندوب  رفن  ود  نیا  دندوب و  رفن  ود  اهنیا  رگید : ترابع  هب  دـندرک  يراج 
. دنک يراج  ةراهطلا  ۀلاصا 

49 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دیوگب هک  تسا  زیاج  دناوتیم و  ثلاث  صخش  هک  تسا  تروص  نیا  رد 

يراج ةراهطلا  ۀـلاصا  کـی  شدوخ  ّقح  رد  رفن  ود  نیا  زا  کـیره  نوچ  یلو  دراد  لکـشم  لاـم  ود  نیا  زا  یکی  منادیم  ـالامجا  هچرگا 
. مرخب ار  شلام  مناوتیم  هدرک ،

نیدـب تسا  یعقاو  مکح  هلزنم  هب  نارگید  يارب  يرهاظ  مکح  نیا  هدـش  ارجا  يرهاـظ  مکح  کـی  یلاـمجا  ملع  يور  هکنآ  زا  سپ  ینعی 
يدجاو رد  يرادیرخ و  ار  کیره  دناوتیم  اذـل  اعقاو و  تسا  رهاط  لالح و  مه  یکی  نیا  اعقاو ، تسا  رهاط  ای  لالح و  یکی  نآ  هک  انعم 

. دنک ادتقا  کیره  هب  ّینملا 
؟ تسیچ لیلحت  نیا  هجیتن 

. دراد قرف  تسا ، نیهبتشم  نیرما  هک  هیف  نحن  ام  اب  ثلاث  صخش  هلأسم  هک  دیوشیم  هّجوتم  مه  زاب  هک  تسا  نیا 
؟ ارچ

نآ مینک و  ءارجا  نآ  يور  ار  يرهاظ  مکح  میهاوخیم  هک  تسا  يراب  نیلّوا  تسا و  هدـشن  ءارجا  يرهاظ  مکح  نیا  هیف  نحن  اـم  رد  اریز 
دراو ذـخا  تهج  ثلاـث  صخـش  نآ  زا  دـعب  هدـش ، يراـج  ّتیلح  مکح  راـب  کـی  رارقا  هلئـسم  رد  هک  یلاـح  رد  تسا . طاـیتحا  هب  مکح 

. دوشیم
؟ دینک هئارا  دشاب  رارقا  هلأسم  هباشم  هک  يرگید  لاثم 

: لثملا یف 
دوشیم و ادیپ  یثلاث  صخـش  لاح  دنادیم  حیحـص  ار  هّیـسرافلاب  دقع  رگید  دـنادیم و  لطاب  ار  هّیـسرافلاب  دـقع  ناشیکی  هک  دـنرفن  ود 

. یسراف دقع  اب  نکل  مشورفب  ار  منیشام  مهاوخیم  هک  دنکیم  مالعا 
، دنادیمن حیحـص  ار  هّیـسرافلاب  دقع  هکنآ  یلو  دنک  هلماعم  وا  اب  دناوتیم  دـنادیم ، حیحـص  ار  هّیـسرافلاب  دـقع  هک  یـسک  نآ  اجنیا ، رد 

. دنک هلماعم  وا  اب  دناوتیمن 
هدرک و هلماعم  یبرع  دـقع  اب  هدرک و  عوجر  وا  هب  دـناوتیم  هّیـسرافلاب  دـقع  هب  لئاق  تیکلام  رفن و  ود  نآ  هلماعم  زا  سپ  درف  نیمه  نکل 

. درخب وا  زا  ار  نیشام 
لطاب نیشام  نیا  يور  وت  اب  هلماعم  سپ  تسا ، لطاب  نم  رظن  زا  یسراف  دقع  ياهدیرخ و  یـسراف  دقع  اب  وت  نوچ  دیوگب ، دناوتیمن  ینعی 

. تسا
: رگید ترابع  هب 

ایب و دنادیم  زیاج  ار  هیبرعلاب  دقع  هک  مه  امش  تسا  تسرد  شتیکلام  دش و  کلام  درک و  هلماعم  تسنادیم و  زیاج  ار  ۀّیسرافلاب  دقع  وا 
مکح هلزنم  هب  عوضوم ، کی  يور  يرهاـظ  مکح  يارجا  دراوم ، نیا  ماـمت  رد  سپ  دوش . کـلام  نک و  هلماـعم  دـقع  نیمه  اـب  ناـشیا  اـب 

. نارگید يارب  تسا  یعقاو 
50 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ اهفیصنتب )...  مکحی  عضوم ، یف  انیع  ایعادت  ول  کلذک  و   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  لکشتسم  بناج  زا  تسا  يرگید  لاثم  دروم و 

ود ره  دنـشابن و  دیلا  وذ  کیچیه  نکل  دنـشاب ، لزنم  ّلک  تیکلام  یعّدـم  کیره  دـننک و  فالتخا  یلزنم  الثم  ینیع ، رـس  رب  رفن  ود  رگا 
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. دنزادرپیم هنّیب  هماقا  هب  ود  ره  هک  یلاح  رد  دننکیم ، یگدنز  يرگید  ياج  رد  لزنم و  زا  جراخ 
. دوش هداد  یعّدم  ود  نیا  زا  یکی  هب  فصن  ره  دوش و  فصن  دیاب  لزنم  نیا  هکنیا  هب  دنکیم  مکح  مکاح  ضرف ، نیا  رد  لاح 

. تسا رفن  ود  نیا  زا  یکی  نآ  زا  لزنم  نیا  ّلک  هک  دراد  نیقی  مکاح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
. دنکیمن ءانتعا  دوخ  یلامجا  ملع  هب  دوجو  نیا  اب  - 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  خیش  بانج  دنزیم ، تسد  دوخ  یلامجا  ملع  اب  هّیلمع  تفلاخم  هب  رگید  ترابع  هب 
؟ تسیچ دحال )...  ناک  ول  ّهنا  حلصلا : باب  یف  اضیا )  ) اورکذ و   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  لکشتسم  بناج  زا  تسا  يرگید  لاثم  دروم و 
ار مهارد  نیا  هتفر و  ینیما  صخـش  دزن  مهرد ، ود  ياراد  ناتـسود  مهرد و  کی  ياراد  هک  امـش  رگا  هک  دناهدومرف  حلـص  باب  رد  ءاهقف 
دوش و فلت  مهرد  هس  نیا  زا  یکی  دنکب ، شیرادتناما  رد  یهاتوک  نیما  درف  نآ  هکنیا  نودـب  یتدـم  زا  سپ  دیراپـسب  تناما  هب  وا  شیپ 
ار رگید  مهرد  کی  دوش و  هداد  مهرد  ود  بحاص  هب  هدـنامیقاب  مهرد  ود  زا  یکی  مکح  مکاح  دـینک ، هعجارم  مکاح  هب  ناتـسود  اـمش و 

. دهدیم مهرد  فصن  کیره  هب  دنکیم و  میسقت  ود  نآ  نایم 
ملع نیا  اب  کلذعم  مهرد ، ود  بحاص  نآ  زا  ای  تسا و  مهرد  کی  بحاص  نآ  زا  اـی  مهرد  کـی  نیا  هک  دـنادیم  اـجنیا  رد  مکاـح  نیا 

. دهدیم ماجنا  ار  میسقت  نیا  هدرک و  تفلاخم  شدوخ  یلامجا 
؟ تسیچ روکذم  دراوم  هب  خیش  خساپ 

: فیصنت هب  مکح  هک  تسا  نیا 
. تسا صوصنم  هک  تسا  يرهق  حلص  باب  زا  هدوب و  يدّبعت  مکح  کی  ای  - 1

. رگید باوبا  هب  تیارس  لباق  دراد و  دربراک  شدوخ  هب  طوبرم  باب  رد  يدبعت  مکح  ره  و  - 
نوناق قبط  دـیآیم و  دوجو  هب  تکرـش  کلام ، ود  نایم  اهمهرد  طالتخا  دّرجم  هب  هک  انعم  نیدـب  تسا ، تکرـش  داجیا  يانبم  رب  ای  و  - 2

. دریذپیم تروص  میسقت  نیا  هک  تسا  تکرش 
؟ تسیچ مکح )...  نمثلا و  وا  عیبملا  یف  ناعیابتملا  فلتخا  ول  اذک  و   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  زاوج  تابثا  رد  تسا  يرگید  لاثم  دروم و 
51 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیوگب عیاب  هکنیا  هب  دننک  فالتخا  مهاب  عیبم  نییعت  رد  نیعیابتم  رگا  - 1
مکاح ماهدیرخ ، وت  زا  ناموت  رازه  دصکی  هب  ار  روتوم  نیا  نم  ریخ ، هک  دیوگب  رادیرخ  ماهتخورف و  ناموت  رازههد  هب  ار  یلدنص  نیا  نم 

. دوشیم خسف  هلماعم  دنگوس  زا  سپ  هک  دنکیم  فلاحت  هب  مکح  یعادت  باب  نوناق  ساسا  رب  عازن و  عفر  يارب 
: مکاح هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ددرگیمرب و  يرتشم  کلم  هب  نمث  کلام و  کلم  هب  عیبم  اذل  و 

. روتوم ای  هدش و  جراخ  عیاب  کلم  زا  یلدنص  ای  هکنیا  هب  دراد  یلامجا  ملع  مه 
. تسا هدش  جراخ  يرتشم  کلم  زا  ناموت  رازه  دصکی  هک  دراد  یلیصفت  ملع  مه 

. یلیصفت ملع  اب  مه  هدرک ، تفلاخم  یلامجا  ملع  اب  مه  دروم  نیا  رد  اذل  و 
. دوشیم رارکت  هرابود  الاب  نایب  دننک ، فالتخا  مه  نمث  نییعت  رس  رب  رگا  و  - 2

؟ دهدیم روکذم  لاثم  دروم و  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
ایوگ هک : انعم  نیدـب  تسا  هدـش  زیوجت  تعیرـش  بناج  زا  يدراوم  رد  ّصاقت  تسا و  صاقت  یعون  نمثم ، ای  نمث  ّدر  هلئـسم  دـیامرفیم :

. مرادیم هگن  مدوخ  شیپ  وت  لمع  زا  ّصاقت  رد  ياهدیرخ ) نم  زا  هک   ) ار وت  نیع  مه  نم  یهدیمن ، ار  ملوپ  هک  لاح  دیوگیم  هدنشورف 
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؟ تسیچ روکذم  دراوم  رد  لکشتسم  راتفگ  هجیتن  لصاح و 
هنوگچ ار  روکذـم  دراوم  اقلطم ، تسا  مارح  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاـخم  دـیئامرفیم : هک  امـش  خیـش  باـنج  دـیوگیم : هک  تسا  نیا 

؟ دینکیم هیجوت  ای  هداد و  خساپ 
؟ دهدیم هجیتن  نیا  هب  یخساپ  هچ  خیش 

. تسا قرافلا  عم  یسایق  اهلاثم ، دراوم و  نیا  هب  هیف  نحن  ام  سایق  هک  دومرف  داد  روبزم  دراوم  هب  هک  ییاهخساپ  اب 
؟ دش رارکت  اجنیا  رد  ارچ  دمآ ، عطقلا  باتک  رد  یلامجا  ملع  تاعورف  ثحب  رد  اقباس  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  اهلاثم و  دراوم و 

هکنیا ای  تسا و  یلیـصفت  ياهملع  ریاس  لـثم  اـیآ  هک  دـشیم  ثحب  یلاـمجا  ملع  زا  هدـمآ  تسد  هب  یلیـصفت  ملع  هب  عجار  اـجنآ  رد  هلب ،
؟ تسا زیاج  نآ  اب  تفلاخم 

. دوشیمن بوسحم  رارکت  هدوب و  توافتم  مهاب  ثحب  ود  نیا  دوشیم و  ثحب  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هب  عجار  اجنیا  رد  نکل  و 
52 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رکذ دق  و  طالتخالاب ، ۀکرـشلا  لوصح  یلع  لمحی  وأ  نیکلاملا ، نیب  يرهق  حلـص  ّهنأک  و  يدّبعت ، اهیف  مکحلاف  حلـصلا ، ۀلأسم  اّمأ  و  نتم :
. ۀعرقلا یلإ  عوجرلا  ةدعاقلا  یضتقم  ّنأ  باحصألا  ضعب 

اهنع عنمی  اّمم  تفرع  امک  اّهنأل  ّیعرـش ، لیلد  حرط  یلإ  ۀعجارلا  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  زاوج  مّهوت  ام  عیمج  یف  هیجوتلا  نم  ّدب  الف  ۀـلمجلاب : و 
باکترالا زاوج  هنم  رهظی  نم  و  هیف ، لّمأت  اّمم ال  اذـه  مارحلا . یلإ  لّصوتلا  نیهبتـشملا  باـکترا  نم  دـصق  اذإ  اـصوصخ  لـقنلا ، لـقعلا و 

. ةروصلا هذه  ریغ  دصق  ّهنأ  رهاظلاف 
عمجی نأب  حابم - هجو  یلع  تامّرحملا  عیمج  لعف  یلإ  لّصوتلا  ناکمإ  یلإ  یضفی  کلذ  زیوجت  ّنأب  زاوجلاب : لئاقلا  مازلإ  ّنأ  رهظی : هنم  و 

نم هب  لّثم  ام  یلع  اصوصخ  رظن ، ّلحم  امهبکتریف ،- هابتـشالا  بجوی  هجو  یلع  ّلخلا  رمخلاک و  الیـصفت  نیمولعملا  مارحلا  لالحلا و  نیب 
. ۀجوّزلا ۀّیبنجألا و  نیب  عمجلا 

: حلص هلأسم  اّما  و  همجرت :
هک انعم  نیدب   ) تسا کلام  ود  نایم  يرهق  یحلص  ییوگ  وت  تسا ، يدبعت  هدنامیقاب ) مهرد  ود  زا  یکی  ندرک  فصن  هب   ) اجنآ رد  مکح 

ببـس هب  تکرـش  داـجیا  رب  دوشیم  لـمح  اـی  و  دـهد ) رارق  هحلاـصملا  هجو  ار  مهرد  کـی  نیا  عازن ، عفر  تهج  دراد  قـح  عراـش  اـیوگ 
. طالتخا

هیجوت زج  ياهراچ  تسا ، رمخلا و )...  نع  بنتجا  الثم   ) هّیعرـش لیلد  هدـننکّدر  هک  دوریم  ياهّیعطق  تفلاـخم  زاوج  مّهوت  هک  اـجره  رد 
. تسین

هژیوهب دـنکیم ، تعنامم  نآ  زا  لقن  لقع و  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  يدـش  هّجوتم  ثحابم ) رد  قیقحت  زا   ) هکنانچ هیعطق ، تفلاخم  اریز 
هک تسا  یلئاسم  نآ  زا  نیا  و  دوش ) بکترم  ار  هبتشم  ود  ره  دهاوخب  و   ) دشاب هتشاد  ار  مارح  هب  یبایتسد  دصق  نیهبتشم ، باکترا  زا  رگا 

. تسین مزال  نآ  رد  يرکفت  لّمأت و  چیه 
هدارا دـصق و  ار  تروص  نیا  ریغ  وا  هک  تسا  نیا  ارهاـظ  دوشیم ، راکـشآ  نیهبتـشم  باـکترا  زاوج  وا  تاراـبع  زا  هک  یـسک  روظنم )  ) و
ندرک زاب  باکترا ، نیا  نتـسناد  زیاج  هکنیا  هب  زاوج ، هب  لئاق  ندرک  مزلم  هک  دوشیم  نشور  دـش ، رکذ  هک  یبلاـطم  نیا  زا  تسا و  هدرک 

( لّمأت و   ) رظن لحم  دوش ، ود  ره  بکترم  نآ ) زا   ) سپ هدـش  هابتـشا  بجوم  هک  تامّرحم  مامت  ماجنا  هب  یبایتسد  ناـکما  يارب  تسا  يرد 
. دز لاثم  هجوز  هّیبنجا و  نایم  عمج  زا  ضرتعم ) بانج   ) هک يزیچ  نآ  هب  تبسن  هژیوهب  تسا 

53 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

یعرش مّلسم  لئالد  اب  هارمه  هک  یعطق  لقع  مکح  فالخرب  يزیچ  روهشم  ياواتف  تایاور و  تایآ و  رهاوظ  نایم  رد  رگا  دییامرفب  ۀمدقم 
؟ درک دیاب  هچ  دوش ، ادیپ  دنکیم  تیبثت  ار  یبلطم 

. مینکیم دی  عفر  اهنآ  زا  هیجوت و  ار  رهاوظ  نیا 
؟ تسیچ مّهوت )...  ام  عیمج  یف  هیجوتلا  نم  ّدب  الف  ۀلمجلاب : و   ) زا دارم 

یلامجا ملع  اـب  هّیعطق  تفلاـخم  تمرح  هب  مکح  عرـش  لـقع و  یتقو  هکنیا  رب  ینبم  یهجوت  لـباق  هتکن  هب  تسا  نیعّرـشتم  نداد  یهاـگآ 
، دشاب یتفلاخم  نینچ  يواح  هک  دوش  تفای  یبلاطم  روهشم  ياواتف  عرـش و  رهاوظ  رد  هچنانچ  دندومنن ، زیوجت  ار  یتفلاخم  نینچ  هدومن و 

دـصق رگا  هژیوهب  میتفگ ، خـساپ  هدرک و  هیجوت  لکـشتسم  بناج  زا  روکذـم  ياههنومن  اجنیا  رد  اـم  هکناـنچ  تخادرپ  نآ  هیجوت  هب  دـیاب 
. دشاب مارح  هب  لّصوت  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  زا  فّلکم 

؟ تسیچ زاوجلاب )...  لئاقلا  مازلا  نا  رهظی : هنم  و   ) زا دارم  سپ 
: دیوگیم تسا  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  زاوج  هب  لئاق  هک  لوصف  بحاص  دوخ  هک  تسا  نیا 

تسا نیا  نآ  دوشیمن و  مزتلم  نادب  دوخ  زاوج  هب  لئاق  هک  تسا  يدساف  یلات  مزلتسم  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  زاوج  هب  لوق 
نایم هلیح  يور  زا  صخـش  دـشاب و  زیاج  حابم  هجو  رب  تامّرحم ، مامت  هب  لصوت  هک  مینک  لوبق  اـم  هک  دوشیم  نیا  هب  رجنم  لوق  نیا  هک :

. دوش بکترم  اتیاهن  هدش و  هبتشم  مه  شدوخ  رب  رما  هک  دنک  عمج  ياهنوگهب  لیصفتلاب  مولعم  مارح  لالح و 
هک دینک  میرگ  نانچ  هنارهام  يرگهطاشم  اب  ار  ود  ره  لاح  تسا  هّیبنجا  نز  نالف  تسامـش و  هجوز  نز  نالف  هک  ینادیم  امـش  لثملا  یف 

. ددرگ هبتشم  امش  هب  رما  هدش و  لکشم  مه  امش  دوخ  يارب  نز  ود  نیا  صیخشت 
. منک تعماجم  وا  اب  مناوتیم  مسرب  هک  کیره  هب  رهاظلا  یلع  سپ  تسا ، مرحمان  هّیبنجا و  مادک  منادیمن  هک  نم  دیئوگب  سپس 

. تسا دودرم  تروص  نیا  رد  زاوج  هب  لوق  هجیتن  رد  دشابیمن ، ضرف  نیا  رد  زاوج  هب  لئاق  يدحا  اما 
؟ تسیچ نآ  هب  طوبرم  لاثم  روکذم و  ضرف  هب  تبسن  خیش  بانج  رظن 

دـصق هب  فّلکم  هک  دـیوگیم  ار  یـضرف  مه  زاوج  هب  لئاق  دـشابیمن و  زیاج  عامجالاب  یـضرف  نینچ  هک  میتفگ  هلمجلاـب  اـم  دـیامرفیم :
. تسین زیاج  يدصق  نینچ  الا  دوشن و  بکترم  ار  نیهبتشم  مارح ، هب  ندیسر 

زاوج هب  نیلئاق  هب  دیناوتیمن  اذل  تسا و  راک  رد  یئوس  دصق  هک  تسا  روکذم  ضرف  هب  طوبرم  دیدرک 1 - حرطم  امش  هک  يریوصت  لاح 
. دینک ضارتعا 
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کیره هب  تبـسن  ّتیجوز  مدـع  یعوضوم  لصا  زین  دروم  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، مامتان  دـیدروآ  هلیلح  هّیبنجا و  زا  هک  یلاثم  یفرط  زا  - 2

. دوشیم يراج 
هک تسا  يدراوم  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  دـنامیمن و  یقاب  لحلا  ۀـلاصا  یمکح  لصا  يارب  یئاج  رگید  یعوضوم  لـصا  دوجو  اـب  اذـل  و 

. دشابن راک  رد  یعوضوم  لصا  نینچ  کی 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  نوماریپ  امش  رظن 

؟ ارچ تسا ، لاکشا  لحم  زین  زاوج  هب  نیلئاق  دوخ  ضرف  هک  تسا  نیا 
. ارچ تسین ، یعوضوم  لصا  ياج  تسا ، هجوز  نز  ود  نآ  زا  یکی  اعطق  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  اریز 

. تسا حّجرم  الب  حیجرت  مه  فرط  کی  رد  نایرج  تسا و  راگزاسان  یلامجا  ملع  اب  فرط  ود  ره  رد  لصا  نایرج  اریز 
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. دسریم یمکح  لصا  هب  تبون  درادن و  نایرج  یعوضوم  لصا  زین  اجنیا  رد  اذل  و 
: هکنیا حیضوت 

بانج هک  لوصف  بحاص  زا  روکذـم  لاثم  لثم  دـیآیم  شیپ  هیلمع  هّیعطق  تفلاخم  یلاـمجا  ملع  فارطا  رد  نیلـصا  ءارجا  زا  یهاـگ  - 1
. تسا حیحص  الماک  خیش  نایب  تسین و  زیاج  لوصا  ءارجا  يدراوم  نینچ  رد  دومرف  مه  خیش 

فرظ ود  امـش  لثملا : یف  ددرگیم  تباث  هیمازتلا  تفلاخم  افرـص  هکلب  دـیآیمن ، مزال  ياهّیلمع  تفلاخم  نیلـصا  ءارجا  زا  یهاـگ  اـّما  - 2
ینادیمن انیعم  یلو  تسا  هدـش  كاـپ  ود  نآ  زا  یکی  هک  ینادیم  ـالامجا  ـالاح  نکل  دـندوب و  سجن  ود  ره  هک  يراد  نیقی  يراد و  بآ 

. تسا فرظ  مادک 
ياهّیلمع هّیعطق  تفلاخم  هنوگچـیه  يرگید و  نآ  رد  مه  دوشیم و  يراج  تساجن  باحـصتسا  هصوصخ ، هب  فرظ  نیا  رد  مه  اـجنیا  رد 

. دیآیمن شیپ 
. درادن یعنام  دراوم  هنوگنیا  رد  نیلصا  ءارجا  سپ 
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ملعلاب اقباس  انّلثم  اـمک  نیناونع ، نیب  ادّدرم  ناـک  اذإ  اـّمأ  و  نیرمأ ، نیب  ادّدرم  ادـحاو  اـناونع  هبتـشملا  مارحلا  ناـک  اذإ  اـمیف  هّلک  اذـه  نتم :

نیب یعرـشلا  لیلّدلل  ۀفلاخملا  زاوج  مدع  یف  قرف  ذإ ال  کلذک ، همکح  نأ  رهاظلاف  بوصغم ، رخآلا  وأ  رمخ  نیعئاملا  دحأ  نأب  یلامجإلا 
وأ رمخلا  ۀمرح  لیلد  فلاخ  ّهنأب  ملعی  لاثملا  یف  نیءانإلا  بکترا  نم  ّنإف  لامجإلاب ، امولعم  هنوک  لیـصفتلاب و  امولعم  لیلدـلا  کلذ  نوک 

دحأ ۀـفلاخم  اـّلإ  هنم  مزلی  ـال  ّهنأ  عم  هباـکترا ، زجی  مل  بوصغملا  رمخلا و  نیب  ادّدرم  دـحاو  ءاـنإ  ناـک  ول  اذـل  و  بوصغملا ، ۀـمرح  لـیلد 
. نیلیلد نیب  دّدرت  وأ  فّلکملل  نّیعت  ءاوس  اعرش ، القع و  مّرحم  یعرشلا  لیلّدلا  ۀفلاخم  ّنأ  ۀهج  نم  ّالإ  کلذ  سیل  و  هنیعب ، نیلیلدلا ال 

، هنع بانتجالا  بجیف  ناونع  نم  ادرف  نیهبتشملا  نیب  دّدرملا  نوک  نیب  ةروصحملا  ۀهبـشلا  باب  یف  لیـصفتلا  قئادحلا : بحاص  نم  رهظی  و 
. بجی الف  نیناونع  نیب  ادّدرم  هنوک  نیب  و 

بوجو مدـع  دارأ  نإ  و  انرکذ ، امب  هفعـض  رهظف  اـعم ، اـمهباکترا  زاوج  یناـثلا و  یف  اـمهنم  ءیـش  نع  باـنتجالا  بوجو  مدـع  دارأ  نإـف 
. هیف ام  ءیجیسف  هیف ، طایتحالا 

: همجرت

دّدرم ناونع  دحاو و  ناونع  نایم  توافت  مدع 

مارح نآ  رگا  اما  و  نیئانا ) نایم  دّدرم  رمخ  لثم   ) رما ود  نایم  دّدرم  دشاب  يدحاو  ناونع  هبتشم ، مارح  هک  تسا  ییاج  رد  بلاطم  نیا  مامت 
يرگید نآ  ای  تسا  رمخ  عیام  ود  نیا  زا  یکی  نیا  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  هب  میدز  لاثم  رتشیپ  هکنانچ  دـشاب ، ناونع  ود  ناـیم  دّدرم  دـحاو 

؟ یبصغ
تـسا یلامجا  ملع  ود  ره  هک  ارچ  دشابیمن ، دّدرم  ناونع  اب  دـحاو  ناونع  نایم  یتوافت  هک   ) تسا نینچ  شمکح  هک  تسا  نیا  رهاظ  سپ 

(. تسا فیلکت  زّجنم  مه  یلامجا  ملع  و 
هکنیا نیب  و  رمخلا ) نع  بنتجا  لثم   ) دـشاب یلیـصفت  مولعم  لیلد  نآ  هکنیا  نیب  تسین ، یقرف  یعرـش  لـیلد  تفلاـخم  زاوج  مدـع  رد  اریز 

(. بصغلا وا  رمخ  لثم   ) دشاب لامجالاب  مولعم 
. تسا هدرک  تفلاخم  بصغ  تمرح  لیلد  ای  رمخ و  تمرح  لیلد  اب  هک  دنادیم  دوش  نیئانا  بکترم  لاثم  نیا  رد  هک  یسک  سپ 

رما رمخ و  نایم  دّدرم  فرظ  کی  رگا  هک  تسا  نیا  دّدرم  ناونع  اب  دـحاو  ناونع  نایم  تسین  یتوافت  هکنیا ) رب  دـهاش  نیرتهدـمع   ) اذـل و 
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مهنآ لیلد ، ود  زا  یکی  تفلاخم  رگم  دیآیمن  مزال  يزیچ  ءانا ، نیا  هب  باکترا  زا  هکنآ  لاح  تسین و  زیاج  نآ  باکترا  دـشاب ، یبصغ 
هک تهج  نیا  زا  زج  بلطم  نیا  تسین  هنیعب و  ال 
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. لیلد ود  نایم  دّدرم  هاوخ  دشاب و  نّیعم  فّلکم  يارب  یعرش  لیلد  هاوخ  تسا ، حیبق  اعرش  القع و  یعرش ، لیلد  تفلاخم 

زا درف  کی  رگا  هک  دوشیم  راکشآ  هروصحم  ههبش  باب  رد  قئادح ، بحاص  تارابع )  ) زا هروصحم و  ههبـش  رد  قئادح  بحاص  لیـصفت 
. تسا بجاو  نآ  زا  بانتجا  تسا ) رمخ  ءانا  نآ  ای  تسا  رمخ  ءانا  نیا  هک  انعم  نیدب   ) دشاب دّدرم  نیهبتشم  نایم  ناونع  کی 

. تسین مزال  نآ  زا  بانتجا  هجیتن  رد  هک  ناونع  ود  نایم  دشاب  دّدرم  درف  کی  رگا  و 
ار رمخ  مه  هـک   ) تـسا هدرک  هدارا  ود  تمـسق  رد  مهاـب  ار  نآ  باـکترا  زاوـج  ود و  نـیا  زا  کـیره  زا  باـنتجا  بوـجو  مدـع  رگا  سپ 

. دوشیم راکشآ  تسین ) دّدرم  ناونع  نّیعم و  ناونع  نایم  یقرف  هک   ) میتفگ هچنآ  زا  نآ  فعض  ار ،) یبصغ  مه  دوش  بکترم 
. دمآ دهاوخ  نآ  زا  ثحب  يدوز  هب  هک  تسا  هدرک  هدارا  نآ  رد  ار  طایتحا  بوجو  مدع  رگا  و 

لئاسملا حیرشت 

هکنیا ای  تسا و  یّلک  ناونع  کی  تسا  ثحب  دروم  هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبـش  یلامجا و  ملع  باب  رد  هک  یمارح  رما  نیا  دیئامرفب  ۀـمدقم 
؟ تسا ناونع  ود  نایم  دّدرم 

رد لاح  رمخلا . نع  بنتجا  هدومرف  لیلد  لثملا : یف  تسا  یجراـخ  دوجوم  ود  زا  یکی  ناـیم  دّدرم  هک  تسا  یّلک  ناونع  کـی  یهاـگ  - 1
. تسا رمخ  کیمادک  ّلخ و  فرظ  ود  نیا  زا  کی  مادک  مینادیمن  ام  نکل  تسا ، ّتیرمخ  ناونع  مارح ، ناونع  اجنیا 

: تسا رّوصتم  لکش  ود  هب  یهتنم  تسا  ناونع  ود  نایم  دّدرم  مارح ، رما  نیا  یهاگ  و  - 2
. تسا ءیش  کی  رد  ناونع  ود  نایم  ام  دیدرت  تاقوا  یخرب  فلا :

اذل و  ّتیبصغ . رثا  رد  ای  ّتیرمخ و  رثا  رد  ای  تسا  مارح  تسا  ناتربارب  رد  هک  یعیام  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امـش  لثملا : یف 
. دوشیم بصغلا » نع  بنتجا   » ای و  رمخلا » نع  بنتجا   » باطخ لومشم 

. ینادیمن تسا  ود  نیا  زا  کی  مادک  نکل  تسا ، لالح  امتح  عیام  یکی  نآ  اّما  و 
. تسا ءیش  ود  رد  ناونع  ود  نایم  ام  دیدرت  مه  تاقوا  یخرب  ب :

: هک ینادیم  الامجا  امش  لثملا  یف 
. لالح هکرس  يرگید  نآ  ای  تسا و  رمخ  عیام  نیا  ای  - 

. لالح تسا و  رمخ  ریغ  عیام  نیا  تسا و  یبصغ  هکرس  يرگید  نآ  ای  و  - 
57 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. بصغلا نع  بنتجا  ای  یتسه و  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  هب  بطاخم  ای  لاح  ره  رد 
؟ تسیچ رد  تسا  دحاو  ناونع  هک  الاب  تروص  نآ  اب  فلا و ب )  ) تروص ود  نیا  نایم  توافت 

مولعم عراش  بناج  زا  هرداص  باطخ  تسا ، یجراـخ  دوجوم  ود  زا  یکی  ناـیم  دّدرم  دـحاو  ناونع  ناونع ، هک  اـجنآ  رد  هک  تسا  نیا  رد 
. تسا هبتشم  باطخ  ّقلعتم  نکل  رمخلا و  نع  بنتجا  ینعی  تسا  لیصفتلاب 

. تسا لامجالاب  مولعم  زین  هرداص  باطخ  فلا و ب ،) تروص  ود   ) هیف نحن  ام  رد  اّما 
. بصغلا نع  بنتجا  ای  یتسه و  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  هب  بطاخم  ای  هک  ینادیم  الامجا  ینعی 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1453 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ مارحلا )...  ناک  اذا  امیف  هّلک  اذه   ) زا خیش  دارم  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 
رما هک  تسا  لّوا  تروص  هب  طوبرم  تشذـگ  اجنیا  هب  ات  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاـخم  ثحب  يادـتبا  زا  هک  یثحاـبم  ماـمت  هک  تسا  نیا 

. دوب زیچ  ود  نایم  دّدرم  نکل  تسا و  ناونع  کی  مارح 
؟ تسیچ انلثم )...  امک  نیناونع ، نیب  ادّدرم  ناک  اذا  اّما  و   ) زا خیش  دارم  سپ 

حیبق القع  زین  یلوم  تیـصعم  تسا و  مارح  تیـصعم و  یلامجا  ملع  اـب  هّیعطق  تفلاـخم  هک  مکح  نیا  رد  مییوگیم : نونکا  هک  تسا  نیا 
. تسین یقرف  چیه  تسا 

ود زا  یکی  اب  ای  دـیایب و  شیپ  رمخلا  نع  بنتجا  یلیـصفت  باطخ  اب  هّیعطق  تفلاخم  ههبـش  فرط  ود  ره  ندـش  بکترم  رثا  رد  هکنیا  نایم 
؟ ارچ تسا ، ناونع  ود  نایم  دّدرم  مارح  هک  لامجالاب  مولعم  باطخ 

هدرک و تفلاخم  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  اب  ای  هک  دـنکیم  نیقی  دوشیم ، بکترم  ار  فرط  ود  ره  هک  یـسک  نآ  زین  ضرف  نیا  رد  اریز 
البق هکنانچ  فلتخم  قیداصم  روص و  هکنیا  لصاح  تسین . زیاج  هک  دـیآیم  شیپ  یتفلاخم  اعطق  سپ  بصغلا . نع  بنتجا  باطخ  اـب  اـی 

. درادن يریثأت  لقع  مکح  رد  دش  هتفگ  مه 
؟ تسیچ باب )...  یف  لیصفتلا  قئادحلا : بحاص  نم  رهظی  و   ) رد بلطم  لصاح 

، یعقاو مارح  هک  يدراوم  ناـیم  تسا  لیـصفت  هب  لـئاق  ناـشیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  قیادـح  رد  ینارحب  ثّدـحم  تاـملک  زا  هک  تسا  نیا 
. میدروآ لاثم  الاب  رد  هک  دشاب  ناونع  ود  یعقاو  مارح  هک  يدراوم  اب  دشاب  رما  ود  نایم  دّدرم  دحاو  ناونع 

؟ دینک نایب  رتنشور  ار  ینارحب  بانج  لیصفت 
دنشاب ۀّیهاملا  ۀفلتخم  ههبـش  فارطا  هک  ياهروصحم  تاهبـش  اب  دنـشاب ، ۀیهاملا  ۀقفتم  ههبـش  فارطا  هک  ياهروصحم  تاهبـش  نایم  ناشیا 

: هک انعم  نیدب  تسا  هدش  لئاق  توافت  لیصفت و 
یف دوشیم . زّجنم  اـم  قح  رد  یعقاو  فیلکت  تسا و  مزـال  طاـیتحا  دنـشاب  هّیهاـملا  ۀـقفتم  ۀهبـش  فارطا  هک  ياهروصحم  تاهبـش  رد  - 1

. دنابآ ۀیهام  ود  ره  ود و  نآ  زا  یکی  تساجن  هب  دیراد  یلامجا  ملع  هک  یلاح  رد  دیراد  رایتخا  رد  عیام  ود  امش  لثملا :
58 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا زیاج  مه  باکترا  هکلب  تسین ، مزال  بانتجا  طایتحا و  دنشاب  ۀّیهاملا  ۀفلتخم  ههبش  فارطا  هک  ياهروصحم  تاهبش  رد  و  - 2
. دناهدش هبتشم  رگیدکی  اب  نکل  ّلخ و  کی  تسا و  رمخ  یکی  هک  يراد  رایتخا  رد  عیام  ود  امش  لثملا  یف 

؟ دوشیم هدافتسا  لیصفت  هب  لوق  قئادح  بحاص  مالک  ياجک  زا 
. تسا هدومن  نایب  كرادم  بحاص  ياعّدم  اب  هطبار  رد  هک  ینانخس  زا 

؟ تسیچ كرادم  بحاص  ياعّدم 
. تسا زیاج  مه  باکترا  هکلب  تسین ، مزال  ههبش  فارطا  زا  طایتحا  بانتجا و  هروصحم ، تاهبش  رد  هک  تسا  نیا 

؟ هدرک داهشتسا  يرما  هچ  هب  یعّدم  نیا  تابثا  رد 
زا هدافتسا  اجنیا  رد  نآ ، جراخ  ای  هداتفا و  فرظ  نیا  لخاد  ای  ینوخ ، ای  یلوب و  هرطق  هک  میتشاد  یلامجا  ملع  رگا  هک  باحـصا  ياواتف  هب 

. تسا هداد  داهشتسا  نیا  زا  باوج  ود  قئادح  بحاص  هک  تسا  عنامالب  فرظ  نیا  لخاد  عیام 
؟ تسیچ قئادح  بحاص  خساپ  نیلّوا 

دنتسه و طایتحا  هب  لئاق  هک  تسا  هروصحم  تاهبش  رد  باحصا  هروصحم ، ریغ  ههبش  هروصحم و  ههبـش  عون  ود  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا 
دشاب رّوصتم  دناوتیم  هطقن  نارازه  اهدص و  فرظ  جراخ  هک  ارچ  تسا  هروصحم  ریغ  ههبـش ، هدش  رکذ  یلاثم ك  رد  هروصحم و  ریغ  هن 

. درادن يرصح  ّدح و  و 
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؟ تسیچ قئادح  بحاص  خساپ  نیمّود 
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  هروصحم  ههبش  هک  تسا  نیا 

. دناۀّیهاملاۀقفتم نآ  فارطا  هک  ياههبش  - 1
. دناۀّیهاملاۀفلتخم نآ  فارطا  هک  ياههبش  - 2

نوچ تسا ، مود  مسق  زا  روکذـم  لاثم  هکنآ  لاح  هروصحم و  ههبـش  قلطم  هن  تسا و  لوا  مسق  رد  طاـیتحا  موزل  هب  باحـصا  ياوتف  لاـح 
. دراد یصوصخم  هدافتسا  کیره  هک  ای ...  شرف و  ای  تسا  نیمز  ای  فرظ  جراخ  تسا و  عیام  فرظ  لخاد 

؟ تسیچ قئادح  بحاص  هلأسم  هک  دینک  نایب  رتهداس  روطهب 
ینادیم الامجا  امش  لثملا  یف  تسین . زیاج  ناشباکترا  دنشاب  عونلاب  دحاو  نیهبتـشم  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا  نیهبتـشم  نیئانا  اب  هطبار  رد 

، عونلاـب دـحاو  رد  هک  ینادیم  اریز  تسا ؛ مارح  دـشاب  مه  یکی  نـیا  تـسا  مارح  دـشاب  رمخ  یکی  نآ  لاـح  تـسا ، راـک  رد  يرمخ  هـک 
اذل تسا و  وت  هّجوتم  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ 

59 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ءانا نآ  ای  تسا  مارح  ءانا  نیا  ینادیمن  نوچ  يوش ، بکترم  ار  اهنیا  یناوتیمن  تسا و  زّجنم  وت  رب  فیلکت 

. تسا زیاج  ناشباکترا  عونلاب  دحاو  هن  دنشاب و  عونلاب  ددعتم  نیهبتشم  رگا  و 
ریغ عیام  نیا  تسا و  یبصغ  هکرس  يرگید  نآ  هکنآ  ای  ّلخ و  يرگید  نآ  ای  تسا و  رمخ  عیام  نیا  ای  هک  ینادیم  الامجا  امـش  لثملا  یف 

. لالح تسا و  رمخ 
رب فیلکت  ییوگیم  هجیتن  رد  بصغلا  نع  بنتجا  ای  یتسه و  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  هب  بطاخم  ای  هک  ینادیم  ـالامجا  لاـح  ره  رد  و 

. موش بکترم  ار  ود  ره  مناوتیم  تسین و  زّجنم  نم 
؟ دینک نایب  هداس  تروص  هب  تسیچ  قئادح  بحاص  هب  خیش  خساپ 

مزال رگم  تسوا ؟ هّجوتم  باطخ  مادک  هک  دنادب  امش ) ای   ) فّلکم دیاب  هک  تسا  هتفگ  یسک  هچ  قئادح ، بحاص  بانج  دیامرفیم : خیش 
؟ ارچ تسین ، مزال  یملع  نینچ  ریخ ، دنک ؟ دانتسا  نآ  هب  ات  تسوا  هّجوتم  یصخشم  باطخ  هک  دنادب  ناسنا  هک  تسا 

امتح هن ؟ ای  ینکیم  بانتجا  نآ  زا  تیبصغ ، ناونعهب  ای  دشاب  تیرمخ  ناونعهب  هکنیا  زا  معا  تسا  مارح  ءانا  نیا  هک  ینادب  امـش  رگا  اریز 
؟ ارچ دینکیم  بانتجا 

نیا ناونع  نوچ  دیئوگب ، دـیناوتیم  ایآ  لاح  بصغ . ای  تسا و  رمخ  هک  دـینادیمن  اناونع  هچرگا  دـینادیم ، ار  شتمرح  الیـصفت  هک  اریز 
. هن هک  تفگ  دیهاوخ  امتح  موش ؟ بکترم  ار  ود  ره  مناوتیم  تسین  صخشم  ناتیارب  فرظ  ود 

؟ دیشاب باطخ  ود  نایم  دّدرم  هکنیا  ای  تسامش و  هجوتم  باطخ  مادک  دینادب  امش  هک  دراد  یتوافت  هچ  قئادح  بحاص  بانج 
؟ دش حرطم  یلاوقا  هچ  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  ینعی  لّوا  ماقم  اب  هطبار  رد 

: اریز ارچ ؟ دش . بکترم  ار  نیهبتشم  نیئانا  دوشیم  ینعی  اقلطم  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  دنتفگ  یخرب  - 1
. تسا اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  الوا :

. هینعب مارح  هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  دیوگیم : لیلد  ایناث :
. تسا زیاج  اجیردت  نکل  مارح ، ۀعفد  نیهبتشم  باکترا  ای  هّیعطق  تفلاخم  دنتفگ  یخرب  - 2

اجیردت یلو  دنتـسین  باکترا  لباق  اعم  رگا  نکل  تسین و  زیاج  ناشباکترا  دناباکترا ، لباق  ۀعفد  نیهبتـشم  ود  ره  رگا  دنتفگ : یخرب  - 3
. تسا زیاج  ناشباکترا  نیهبتشم ، نیتأرم  ترشابم  لثم  دناباکترا  لباق 

هکنیا لثم  دشاب ، عونلاب  فلتخم  رگا  نکل  تسین و  زیاج  تفلاخم  دشاب  عونلاب  دحاو  فیلکت  رگا  دـنتفگ : قئادـح  بحاص  لثم  یخرب  - 4
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. تسا زیاج  تفلاخم  رمخ  وا  لخ  ینادیمن 
. اقلطم تسا  مارح  هّیعطق  تفلاخم  دندومرف : خیش  لثم  یخرب  - 5

60 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وگتفگ شور  هب  بلاطملا  صیخلت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  عوضوم  خیش  بانج 
. تسا روهشم  هداعلاقوف  املع  نایم  رد  هک  تسا  هّیعوضوم  ههبش 

؟ تسا حرطم  ههبش  نیا  رد  یثحابم  هچ 
. تسا یلامجا  ملع  دراوم  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  رد  لوا  ثحب 
. تسا یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  رد  مود  ثحب 

؟ تسیچ هّیعطق  تفلاخم  مکح  امش  رظن  هب 
. تسا مارح  ود  ره  نیهبتشم  نیئانا  برش  هک  انعم  نیدب  تسا ، مارح  لوا  هبترم  رد 

؟ ارچ
. تسا دوقفم  نآ  عنام  دوجوم و  تمرح  نیا  یضتقم  اریز 

؟ تسا دوجوم  یضتقم  ارچ 
. دوشیم مه  دّدرم  درف  نیا  لماش  هدروآ  عوضوم  نیا  يور  ار  مکح  هک  یلیلد  اریز 

. دوشیم زین  تسا  فرظ  ود  نایم  دّدرم  هک  يرمخ  نیا  لماش  دنادیم  مارح  ار  رمخ  هک  ياهفیرش  هیآ  رگید  ترابع  هب 
؟ دوشیم مه  دّدرم  درف  نیا  لماش  هفیرش  هیآ  ارچ 

هبتـشم عیام  نآ  هکنیا  زا  معا  یعقاو ، رمخ  ینعی  رمخ  اذل  و  همولعم ، یناعم  يارب  هن  دـناهدش و  عضو  هّیعقاو  یناعم  يارب  ظافلا  یماسا  اریز 
. لوهجم ای  نونظم و  ای  دشاب و  مولعم  یجراخ 

. دوشیم مه  نیءانإلا  نیب  دوجوم  رمخ  لماش  رمخ  هملک  هجیتن  رد 
؟ هچ دشاب  مولعم  رمخ  رمخ ، زا  دارم  لزنت  ضرف  هب  رگا 

. دشاب لامجالاب  نآ  هب  فّلکم  ملع  ول  دوشیم و  دّدرم  رمخ  لماش  رمخلا  نع  بنتجا  مه  زاب 
؟ ارچ

. الیصفت همولعم  یناعم  يارب  دناهدش  عضو  ظافلا  یماسا  هک  هدشن  لئاق  يدحا  مه  درادن و  یلیصفت  ملع  هب  يزاین  مه  اریز 
؟ دشیم هچ  الیصفت  همولعم  یناعم  يارب  دوب  هدش  عضو  یماسا  رگا 

هکنآ لاح  الیصفت و  مولعملا  رمخلا  نع  بنتجا  دشیم . رمخلا  نع  بنتجا  زا  دارم  هک  ارچ  دشاب ، لالح  اعقاو  دیاب  لامجالاب  مولعم  رمخلا 
. تسین بلطم  نیا  هب  مزتلم  يدحا 

. دوشیم مه  فرظ  ود  نایم  دّدرم  رمخ  لماش  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  ینعی  تسا  دوجوم  یضتقم  سپ 
61 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا دوقفم  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  زا  عنام  ارچ 
. عرش هن  تسا و  یتمرح  نینچ  زا  عنام  لقع  هن  هکنآ  لاح  عرش و  ای  دشاب و  لقع  دیاب  ای  تمرح  عنام  اریز 
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؟ تسین تمرح  نیا  زا  عنام  لقع  ارچ 
: دیوگیم هن ؟ ای  دروخ  ار  ود  ره  ناوتیم  تسا  رمخ  ود  نآ  زا  یکی  مینادیم  الامجا  میراد و  هبتـشم  فرظ  ود  هک  میـسرپب  وا  زا  رگا  اریز 

. زیاج امش  باقع  تسا و  مارح  دیروخب  ار  ود  ره  رگا  تسا و  ناتدوخ  یلامجا  ملع  اب  امش  تفلاخم  نیا  ریخ 
؟ درک يراج  تئارب  لصا  ناوتیم  تروص  هچ  رد  سپ 

؟ هن ای  تسا  مارح  هن ؟ ای  تسا  رمخ  عیام  نیا  الصا  هک  دیراد  کش  امش  هک  انعم  نیدب  دشاب  يودب  کش  کی  امش  کش  هک  یتروص  رد 
ملع امـش  یتقو  نکل  تسا  حیبق  نایبالب  باقع  هک  ارچ  یتسین  بقاعم  يوش  بکترم  رگا  دشاب  مارح  هک  مه  ضرف  هب  دهدیم  خـساپ  لقع 

. دنکیمن حیبقت  ار  امش  باقع  رگید  لقع  تسا ، رمخ  فرظ  ود  زا  یکی  هکنیا  هب  دیراد  یلامجا 
سپ حـیبقب . سیل  يزّجنت  نینچ  یلامجا  ملع  رد  هکنآ  لاح  تسا و  حـیبق  القع  لهاج  رب  فیلکت  زّجنت  يودـب  کـش  رد  رگید  تراـبع  هب 
زّجنم یعقاو  باطخ  نامه  اب  ار  فیلکت  عراـش  هچ  تسا  زاـجم  هکلب  هدوبن و  عونمم  ـالقع  یلاـمجا  ملع  دراوم  اـب  هّیعطق  تفلاـخم  تمرح 

. هناگادج باطخ  اب  هچ  دنکب و 
؟ هچ ینعی  یعقاو  باطخ  اب  زّجنت 

. دنکیم باقع  ار  امش  باطخ  نیمه  ببس  هب  تمایق  زور  رمخلا و  نع  بنتجا  باطخ : نامه  اب  ینعی 
؟ تسیچ هناگادج  باطخ  اب  فیلکت  زّجنت  زا  دارم 

. تسا تاکلهلا  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا  دنع  فوقولا  - 1
. تسا تامّرحملا  نم  یجن  تاهبشلا ، كرت  نم  - 2

. تسا عنامالب  القع  فیلکت  زّجنت  رگید : ترابع  هب  تسا . عنامالب  القع  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  سپ 
؟ تسا عنامالب  اعرش  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  ارچ 

هتسد کی  دناهتسد : ود  تئارب  ّهلدا  هک  ارچ  تسین  تمرح  نیا  عنام  تسا  تمرح  نیا  زا  عنام  امـش  رّوصت  رد  هک  ياّهلدا  نآ  زا  یخرب  اریز 
هب ملع  هکنیا  ات  تسا  لالح  لوهجم  ءیـش  دیوگیم : هتـسد  نیا  هنیعب  مارح  هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  ءیـش  لک  دـیوگیم : تئارب  ّهلدا  زا 

. دوشیمن نیئانا  نیب  دّدرم  رمخ  ینعی  هیف  نحن  ام  لماش  اذل  دوش و  ادیپ  نآ  تمرح 
62 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ
. دنکیم ضراعت  ناشموهفم  اب  ّهلدا  نیا  قوطنم  دوشب ، دروم  نیا  لماش  رگا  اریز 

؟ دیآیم شیپ  یضراعت  نینچ  ارچ 
هک تسانعم  نیدب  تسا  لهج  هک  تهج  نآ  زا  ملع  یتهج  زا  دراد و  دوجو  لهج  یتهج  زا  نیءانالا ) نیب  دّدرم  رمخ   ) هیف نحن  ام  رد  اریز 

؟ هن ای  تسا  رمخ  هک  دینادیمن  دیهد  رارق  ظاحل  دروم  کتکت  ار  فرظ  ود  زا  کیره 
هنا فرعت  یّتح  لالح  کـل  ءیـش  لـک  لاـح  تسا  رمخ  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـیراد  ملع  یفرط  زا  دـنالوهجم  فرظ  ود  ره  یفرط  زا  سپ 

: دیوگیم شقوطنم  بسح  هب  مارح .
اذکه تسا و  لالح  مارح ، ای  تسا  لالح  ءانا  نیا  ینادیمن  هک  نونکا  اذـل  تسا و  لالح  وت  رب  مارح ، ای  تسا  لالح  ینادیمن  هک  يزیچ 

. ءانا یکی  نآ 
ثیدح دـیهاوخب  رگا  اذـل  تسین  لالح  رگید  يدرک  ادـیپ  ملع  ءانا  نآ  تمرح  هب  یتقو  دـیوگیم : تیاغ ) موهفم   ) شموهفم بسح  هب  و 

، تسا لـالح  دـیوگیم : شقوطنم  اریز  ارچ ؟ دـنکیم . ضراـعت  شقوطنم  اـب  شموهفم  دـیربب ، راـکب  یلاـمجا  ملع  دراوـم  رد  ار  روکذـم 
نیا و  لهج . رظن  کی  زا  میراد و  ملع  رظن  کی  زا  نیءانإلا  نیب  دّدرم  رمخ  هب  تبـسن  ام  رگید  تراـبع  هب  تسا  مارح  دـیوگیم  شموهفم 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1457 

http://www.ghaemiyeh.com


. مارح دیوگیم : میراد  ملع  هک  تهج  نآ  زا  لالح و  دیوگیم : میراد  لهج  نآ  هب  ام  هک  تهج  نآ  زا  ثیدح 
؟ درک دیاب  هچ  سپ 

و رمخ ؟ ای  تسا  ّلخ  مینادیمن  میراد  فرظ  کی  لثملا  یف  یلامجا . ملع  دراوم  رد  هن  دومن و  هدافتـسا  يودب  کش  رد  ّهلدا ، نیا  زا  دـیاب 
؟ مارح ای  تسا  لالح  نتت  برش  مینادیمن  هکنیا  ای 

؟ دنراد يدربراک  هچ  دنامادک و  ّهلدا  زا  مّود  هتسد  خیش  بانج 
 ... هعدتف هنیعب ، مارح  هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  لثم  دنراد  هنیعب )  ) دیق هک  دنتسه  یثیداحا 

؟ تسیچ ّهلدا  نیا  ياضتقم 
. تسا فرظ  ود  ره  باکترا  هزاجا  تسا  فرظ  ود  ره  ّتیلح 

؟ ارچ
. ینادیمن انیع  ار  ءیش  تمرح  اریز 

؟ دراد نیءانإلا  نیب  دّدرم  رمخ  اب  یطبر  هچ  ءاضتقا  نیا 
ياضتقم رگید  ترابع  هب  تسا . لالح  فرظ  ود  ره  سپ  ار . ءانا  نآ  تمرح  انیع  هن  ینادیم و  ار  ءانا  نیا  تمرح  انیع  هن  امش  زین  اجنیا  رد 

الیصفت دیاب  ینعی  دهاوخیم  یلیصفت  ملع  تمرح ، هک  تسا  نیا  ّهلدا  نیا 
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. دشاب مارح  ات  تسا  رمخ  فرظ  نیا  هک  ینادب 
. دریگب ار  ّتیلح  يولج  دناوتیمن  تسا و  مدعلاک  یلامجا  ملع  سپ 

؟ تسیچ هنیعب )  ) دیق اب  ثیداحا  هنوگنیا  نوماریپ  امش  رظن  خیش  بانج 
( رورجم راج و  ناونعهب   ) هنیعب دـیق  نیا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  دنتـسه و  هنیعب )  ) دـیق ياراد  اهنآ  زا  هتـسد  کی  دـنروج : ود  ثیداـحا  نیا 

. تسا مارح  ّهنا  دیق  هکلب  دهدب ، لیصفت  يانعم  ات  تسین  ملعت  دیق  ام ، رظن  هب  مارح  هنا  ّقلعتم  ای  تسا و  ملعت  ّقلعتم 
؟ يزارتحا دیق  ای  تسا و  يدیکأت  یحیضوت و  دیق  تسا ، مارح  هنا  هنیعب  ّقلعتم  هک  لاح 

هسفن هسفن  ادیز  تیأر  لثم  تسا  يدیکأت  یحیضوت و  دیق 
ادیز ادیز  تیأر  نوچمه  مارح ، هنا  مارح ، هنا  ملعت  یتح  ینعی 

. هنیعب تسا  هدرک  لیدبت  مود  راب  رد  ار  مارح  هنا  رگید  ترابع  هب 
؟ دور راکب  يزارتحا  دیق  ناونعب  اجنیا  رد  دناوتیمن  هنیعب  دیق  ارچ 

. هنیعب هن ال  تسا  مارح  انیع  ءیش  نآ  هک  ینادب  امش  ات  تسا  عجار  ءیش  هب  هنا  رد  ه )  ) ریمض اریز 
مارح زا  زارتحا  يارب  دیریگب  يزارتحا  دیق  ار  هنیعب  امش  ات  درادن  انعم  هنیعب  دوشیم و ال  مارح  هینعب  دش  مارح  یئیـش  یتقو  رگید  ترابع  هب 

. هنیعب ال 
. یحیضوت دیق  مهنآ  تسا  مارح  هنا  دیق  هنیعب ، هکنیا  لصاح 

؟ تسیچ ثحب  هرمث 
: هک تسا  نیا 

. تسا لالح  ياهدرکن  ادیپ  تمرح  هب  ملع  ات  دیوگیم : روبزم  ثیدح  - 1
یلامجا ملع  دراوم  لماش  روبزم  ثیدـح  سپ  درک  بانتجا  دـیاب  تسا و  مارح  فرظ  ود  زا  یکی  هک  میراد  ملع  الامجا  میئوگیم : اـم  - 2

. دروخیم هّیودب  تاهبش  درد  هب  دوشیمن و 
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: رگید ترابع  هب 
. دنتسین یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  زا  عنام  دنراد  هنیعب  دیق  هک  مه  يرابخا  نیا 

فرعت هب  تسا  هدـش  اّیغم  ّتیلح  زین ، هنیعب  هنم  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیـش  لک   ) ثیدـح رد  خیـش  بانج 
، تسا لالح  يرادن  ءانا  ود  ره  تمرح  هب  ملع  هکنیا  لیلد  هب  سپ  تسا  لالح  يرادن ، هنیعب  ءیـش  تمرح  هب  ملع  هکیمادام  ینعی  مارحلا 

؟ دیهدیم خساپ  هچ 
. تسا لالح  دّدرم  رما  هدوبن و  راک  رد  یتمرح  ینادن  انیع  ار  تمرح  هکیمادام  هک ، تسا  نیا  روکذم  ثیدح  رهاظ  هلب 
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؟ ارچ

فرعت هب  عجار  هنیعب )  ) دـیق اذـل  تسا و  هنیعب ) مارحلا  فرعت   ) مهنآ تسا ، هلمج  کـی  هکلب  تسین  هلمج  ود  زا  فـّلؤم  ثیدـح  نیا  اریز 
. تسا مارحلا 

ار شتمرح  هک  يزیچ  هکنیا  هب  دراد  تلـالد  ثیدـح  رهاـظ  سپ  ياهتخانـشن . هـنیعب  ار  شتمرح  هکیماداـم  تـسا  لـالح  یئیـش  ره  ینعی 
. تسا لالح  وت  رب  ياهتخانشن 

؟ تسا نیمه  امش  یعطق  رظن  خیش  بانج 
. دراد هیجوت  هب  زاین  مینکب و  ثیدح  نیا  رهاظ  هب  ذخا  میناوتیمن  نکل  دمآ ، هتفگ  هک  تسا  نیمه  ثیدح  رهاظ  هچرگا  ریخ ،

؟ یتهج هچ  رد  هیجوت 
. هیودب تاهبش  هب  دوش  طوبرم  یلبق ، ثیدح  نوچمه  هکنیا  رد 

؟ تفریذپ ار  ثیدح  نیا  رهاظ  ناوتیمن  ارچ 
: دراد یفانت  هدسفم و  ود  یلامجا  ملع  دروم  رد  ثیدح  نیا  نایرج  اریز 

: هدومرف یفرط  زا  عراش  هک  ارچ  رمخلا  نع  بنتجا  اب  تافانم  - 1
. تسا رمخ  ءانا  ود  زا  یکی  هک  ینادیم  زین  وت  رمخلا و  نع  بنتجا 

؟ هن ای  تسا  مارح  هک  ینادیمن  انیع  هک  ارچ  تسا ، زیاج  وت  رب  هبتشم  ود  ره  باکترا  دیوگیم : یفرط  زا 
. تسا لطاب  مه  ضقانت  ضقانت و  اذه 

تـسا دوجوم  ءانا  ود  رد  هک  يرمخ  نیا  دـیاب  تسا  عنامالب  ءانا  ود  باکترا  مهدیم و  هزاجا  ار  ود  ره  باکترا  دـیوگب : ثیدـح  رگا  - 2
. دشاب لالح  اعقاو 

؟ ارچ
نیئانا رد  دوجوم  رمخ  هک  ینادیمن  الیـصفت  وت  هکنآ  لاـح  ینادـب و  ار  شتمرح  الیـصفت  هک  تسا  مارح  يزیچ  دـیوگیم : ثیدـح  اریز 

؟ تسا لالح  عقاو  رد  سپ  هن ؟ ای  تسا  مارح 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  رد  خیش  بانج  رظن 

. دشابیمن مزتلم  بلطم  نیا  هب  يدحا 
؟ تسیچ هجیتن  لصاح و 

. دروخیم هیودب  تاهبش  درد  هب  دشابیمن و  هروصحم  تاهبش  هب  طوبرم  زین  هنیعب ، مارحلا  فرعت  یّتح  فیرش  ثیدح 
دشابن و زیاج  دحاو  عوضوم  رد  نیمکح  عامتجا  هک  تسا  یتروص  رد  هدسفم  ود  نیا  هک  دوش  لاکشا  رگا 
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تسا و رمخ  ءانا  ود  زا  یکی  هک  ارچ  دیآیمن ، شیپ  يروذحم  هتـشادن و  یلاکـشا  دشاب  زیاج  دحاو  عوضوم  رد  نیمکح  عامتجا  رگا  اذل 
هچ نیا  لـالح ، ود  ره  رهاـظلا  یلع  تسا ، رمخ  ءاـنا  ود  زا  کیمادـک  ینادیمن  الیـصفت  نوـچ  نکل  مارح ، رمخلا  نـع  بـنتجا  مـکح  هـب 

رهاظ رد  تسا  مارح  کیمادـک  مینادیمن  نوچ  نکل  مارح ، عقاو  رد  تسا و  رمخ  ءانا  ود  زا  یکی  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاـح  دراد . یلاکـشا 
. لالح دوشیم 

چیه دراد ، دساف  یلات  ود  دوشب  مه  هروصحم  ههبش  لماش  هنیعب ، مارحلا  فرعت  ثیدح  رگا  دیتفگ : امش  هکنیا  میئوگیم  امـش  هب  هجیتن  رد 
. تسا لاکشاالب  دحاو  عوضوم  رد  مکح  ود  عامتجا  هک  ارچ  درادن ، ياهدسفم 

تسا نکمم  هکنآ  لاح  دیهدیم و  ّتیلح  هب  مکح  دینکیم و  يراج  تئارب  لصا  يودب  کش  رد  دحاو  ءانا  دروم  رد  امـش  هک  روطنامه 
. دشاب رمخ  ای  مارح و  عقاو  رد 

: دیئوگب مه  اجنیا  رد  سپ  هن ؟ ای  دوشیم  رمخلا  نع  بنتجا  لومـشم  دـشاب ، رمخ  عقاو  رد  دـحاو  ءانا  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح 
لالح رهاظلا  یلع  يرادن  ملع  نادب  الیـصفت  نوچ  اما  مارح  تسا و  رمخلا  نع  بنتجا  لومـشم  تسا ، رمخ  عقاو  رد  نیئانا  زا  کیره  رگا 

. تسا
رد یکی  تسا و  تمرح  هک  عقاو  رد  یکی  دشاب  هتـشاد  مکح  ود  ءیـش  کی  هک  درادن  لاکـشا  دیتفگ : اجنآ  رد  هک  دـیدوب  امـش  هک  ارچ 

. تسا ّتیلح  هک  رهاظ 
ام دیتسنادیم  لاکـشاالب  ار  دحاو  عوضوم  رد  نیمکح  عامتجا  يودب  کش  دروم  رد  امـش  هک  روطنامه  میئوگیم : اجنیا  رد  مه  ام  لاح 

. مینادیم لاکشاالب  ار  نیمکح  عامتجا  هروصحم ، ههبش  رد  زین 
مه دـناوتیمن  دـحاو  ءیـش  هدوبن و  نکمم  نیمکح  عامتجا  هک  تسا  یلیـصفت  ملع  دروم  رد  اهنت  هک  میئوگیم  امـش  هب  رگید  ترابع  هب 

. مارح مه  دشاب ، لالح 
شیپ یضقانت  نیمکح  عامتجا  زا  هروصحم ، ههبش  هچ  دشاب و  تلفغ  هچ  دشاب ، يودب  ام  کش  هچ  میرذگب ، هک  یلیصفت  ملع  نیا  زا  لاح 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دیآیمن ،
ینادیمن هک  يراد  فرظ  کی  يودب  کش  رد  هک  ارچ  دینک ، هسیاقم  یلامجا  ملع  دروم  اب  ار  يودب  کش  دیابن  هک  دهدیم  خساپ  خـیش 

هک دراد  ار  يروما  هب  عوجر  تردق  لهاج  مدآ  اریز  ارچ ؟ لالح ، رهاظ  رد  دشاب و  مارح  عقاو  رد  هک  درادن  یلاکشا  مارح ، ای  تسا  لالح 
. درادن یلامجا  ملع  دوجو  اب  ملاع  مدآ 

؟ تسا يروما  هچ  هب  عوجر  هب  رداق  لهاج 
یف ساّنلا  ای  نوملعی و  ام ال  عفر  هک  دمآ  تئارب  ّهلدا  رد  هک  روطنامه  روذعم ، لهاجلا  هدومرف : رصاق  لهاج  هب  ادخ  هک  بلطم  نیا  هب  - 1

 ... ۀعس
دوب عقاو  قباطم  دحاو  ربخ  نآ  رگا  لاح  نک  لمع  دحاو  ربخ  هب  وت  دیوگیم : لهاج  مدآ  هب  عراش  لثملا  یف  دنک ، لدب  لعج  هکنیا  هب  - 2

. تسا عقاو  زا  لدب  نآ  ياّدؤم  دوبن  مه  عقاو  قباطم  رگا  دارملا و  اهبف  هک 
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. دهدیم رارق  عقاو  زا  لدب  ار  دحاو  ربخ  ياّدؤم  عراش  هزاجا  اب  رگید  ترابع  هب 
. دراد مه  ار  قیرط  لعج  تیحالص  الاب  رما  ود  رب  هوالع  - 3

؟ تسیچ قیرط  لعج 
دحاو ربخ  قیرط  زا  سپ  ماهداد ، رارق  هار  وت  يارب  ار  دـحاو  ربخ  يرادـن ، عقاو  هب  یهار  رگا  دـیامرفب : رـصاق  لـهاج  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا 

. ورب
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. قیرط لعج  دیدوب  ّتیقیرط  هب  لئاق  رگا  دوشیم و  لدب  لعج  دیدوب ، تیببس  هب  لئاق  رگا  هکنیا  هصالخ 
؟ دیریگیم روبزم  بلاطم  زا  ياهجیتن  هچ 

. دینک هسیاقم  ملاع  مدآ  اب  ار  لهاج  مدآ  دیابن  امش  هکنیا 
قیرط و لعج  ّتیحالص  مه  لدب ، لعج  تیحالص  مه  دراد  رذع  لعج  ّتیحالـص  مه  تسا ، يودب  کش  راتفرگ  هک  لهاج  مدآ  هک  اریز 
هب دشاب  هتـشاد  یلیـصفت  ملع  هچ  ملاع  مدآ  اما  يرهاظ . یعقاو و  دـشاب ، هتـشاد  مکح  ود  لهاج  هب  تبـسن  عوضوم  کی  تسا  نکمم  اذـل 
هب دیاب  درادن و  ار  قیرط  ای  لدب و  رذع ، لعج  يارب  تیحالـص  رمخ ، امهدـحا  هک  دـشاب  هتـشاد  یلامجا  ملع  هچ  رمخ و  ءانالا  اذـه  هکنیا 

. دیامن لمع  شملع 
عراش هک  دوشیمن  تسا ، عراش  رمخلا  نع  بنتجا  لومـشم  شیلامجا  ملع  نیا  تسا و  رمخ  نیءانإلا  دحا  هک  دنادیم  یـسک  یتقو  اذـل  و 

. دراد یفانت  مهاب  بلطم  ود  نیا  هدوبن و  عمج  لباق  القع  هک  ارچ  تسا  زیاج  ود  ره  نیئانا  باکترا  دیوگب : وا  هب 
؟ تسیچ هجیتن 

ود عامتجا  ملاع  مدآ  رد  نکل  تسا ، لاکـشاالب  دـشاب  هتـشاد  یعقاو  يرهاظ و  مکح  ود  عوضوم  کـی  رگا  لـهاج  مدآ  رد  هک  تسا  نیا 
. دراد ضقانت  تسین و  لوبق  لباق  دحاو  عوضوم  کی  يور  مکح 

هتـشاد رگید  مکح  کی  رهاظ  رد  مکح و  کی  عقاو  رد  دراد  یلاـمجا  ملع  هک  يدرف  نیا  هک  دراد  یبیع  هچ  خیـش  باـنج  لاکـشا : کـی 
؟ دشاب

. دهدیمن ار  ياهزاجا  نینچ  لقع 
؟ ارچ

. تسا حیبق  ینذا  نینچ  هک  دیآیم  مزال  تیصعم  رد  نذا  هک  اریز 
دیوگب وت  هب  رگید  فرط  زا  هک  دوشیم  ایآ  تسا  هدرک  عونمم  رمخ  زا  ار  وت  مه  عراش  تسا و  رمخ  امهدحا  هک  ینادیم  امـش  لثملا  یف 

؟ مداد هزاجا  وت  هب  ار  ءانا  ود  ره  باکترا 
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تیصعم  رد  نذا  هکنآ  لاح  تسه و  ارچ  تسین ؟ تیصعم  رد  نذا  نیا  ایآ 

: هک دهدیم  همادا  لکشتسم  سپس 
67 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا روج  ود  هکلب  تسین ، روج  کی  تیصعم  هب  تبسن  یصاع  یلو 
. هدرک تیصعم  هک  دمهفیم  تیصعم  ماجنا  زا  سپ  یلو  دنکیم  تیصعم  هک  تسین  هّجوتم  نکل  دنکیم ، تیصعم  تقو  کی  - 1

و اهب ، باکترا  دنع  اهب  ملعلا  عم  ۀیصعملا  مییوگیم : اذل  تسا و  تیصعم  لاح  رد  هک  تسا  هّجوتم  دنکیم و  تیـصعم  مه  تقو  کی  - 2
: لاح اهب . باکترا  دنع  اهب  ملعلا  مدع  عم  ۀیصعملا 

. حیبق اهب  باکترا  دنع  اهب  ملعلا  عم  تیصعم  رد  نذا  - 
. حیبقب سیل  اهب  باکترا  دنع  اهب  ملعلا  مدع  عم  تیصعم  رد  نذا  - 

. تسین حیبق  اهب  باکترا  دنع  اهب  ملعلا  مدع  اب  تیصعم  رد  نذا  هکنیا : بلطم  لصاح 
؟ لکشتسم بانج  دیریگیم  روکذم  لصا  زا  ياهجیتن  هچ 

. اهب باکترا  دنع  اهب  ملعلا  عم  تیصعم  باکترا  دوشیم  دوش ، بکترم  ۀعفد  ار  هبتشم  ءانا  ود  ره  لهاج ، مدآ  نیا  رگا  - 1
، دروخب جایتحا  تروص  رد  ادعب و  ار  يرگید  نآ  دروخب و  لّوا  ار  یکی  هک  تروص  نیدب  دوش  بکترم  اجیردـت  ار  ءانا  ود  ره  رگا  و  - 2

. اهب باکترا  دنع  اهب  ملعلا  مدع  عم  تیصعم  باکترا  دوشیم 
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؟ لکشتسم بانج  تسیچ  ناتمالک  لصاح 
هب باـکترا  تروص  نیا  رد  تسا  هدـش  تیـصعم  بکترم  هدروخ و  رمخ  هکنیا  هب  دوـشیم  هاـگآ  دروـخ ، ار  ءاـنا  ود  ره  هک  ینآ  زا  سپ 

. درادن یلاکشا  تیصعم 
. اجیردت ۀعفد و  تسا : روج  ود  نیئانا  باکترا  سپ 

تیـصعم هزاجا  ناشیا  هب  دناوتیمن  عراش  اذل  اهب و  باکترا  دنع  ۀیـصعملاب  ملعلا  عم  ۀیـصعملا  باکترا  دوشیم  دوش ، بکترم  ۀـعفد  رگا 
 ... ۀیصعملاب ملعلا  مدع  عم  ۀیصعملا  باکترا  دوشیم  دوش ، بکترم  اجیردت  رگا  تسا و  حیبق  نوچ  دهدب 

. دهدب تیصعم  نذا  وا  هب  دناوتیم  عراش  درادن  تیصعم  هب  ملع  نوچ  اذل  و 
؟ داد هزاجا  ار  باکترالا  یجیردت  عراش  لیلد  هچ  هب 

. هنیعب هنم  مارحلا  فرعت  یتح  نامه  لیلد  هب 
؟ لکشتسم بانج  تسیچ  امش  لاکشا  هصالخ 

. تسا لاکشاالب  اهب ، باکترا  دعب  اهب  ملعلا  عم  تیصعم  باکترا  رد  نذا  هک  تسا  نیا 
؟ خیش بانج  دیهدیم  قوف  لاکشا  هب  یخساپ  هچ 

: اریز درادن ، دوجو  یتوافت  یجیردت  یعفد و  باکترا  نیب  میوگیم :
68 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دنکیم و تیصعم  هک  دنادب  نآ  هب  باکترا  نیح  فّلکم  هچ  تسا  حیبق  يرما  تیصعم  رد  نذا  تسا و  تیـصعم  رد  نذا  ود  ره  هب  نذا  - 
: هک تسا  نیا  درادن  حبق  هروصحم  ههبش  دروم  رد  هک  ینآ  هتبلا  تسا . هدرک  تیصعم  هک  دمهفب  تیصعملا  دعب  هچ 

. دوش یعقاو  مارح  زا  لدب  ات  دیامن  عنم  يرگید  زا  نکل  دهد ، هزاجا  امهدحا  هب  عراش 
یکی دیروخب و  ار  ود  نیا  زا  یکی  هک  دهدیم  هزاجا  رمخ ، یکی  تسا و  ّلخ  یکی  هک  دینادیم  الامجا  دیراد و  فرظ  ود  امش  لثملا  یف 
یعقاو مارح  زا  هک  ارچ  بولطملا  معن  هک  دشاب  هدوب  یعقاو  مارح  دیدومن ، كرت  امـش  هدـش و  عونمم  هک  یفرظ  ءانا و  نیا  رگا  لاح  هن . ار 

. هدش بانتجا 
. رتشیب هن  دهد و  هزاجا  دناوتیم  عراش  هک  تسا  يرادقم  نامه  نیا  دریگیم و  رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  دشاب ، سکعلاب  ارجام  رگا  و 

؟ دهد هزاجا  اجیردت ، ار  فرظ  ود  هب  باکترا  دناوتیمن  عراش  ارچ 
. حیبق تسا و  تیصعم  رد  نذا  مه  زاب  اریز 
؟ دینکیم هچ  ار  ضقن  دراوم  خیش  بانج 

هب اجیردـت  یتقو  هک  یلاح  رد  دـینک . لـمع  ربخ  ود  ره  هب  هک  تسا  هدادـن  هزاـجا  يرارمتـسا  رییخت  روطب  نیـضراعتم  نیربخ  رد  رگم  - 1
ارچ دشابیمن ، هیف  نحن  ام  اب  هسیاقم  لباق  بلطم  نیا  نکل  تسا و  تسرد  هلب  دوشیم  ادـخ  مکح  تفلاخم  بجوم  میدرک ، لمع  نیربخ 

. دراد یتّجح  هعفد  ره  نیضراعتم  نیربخ  رد  هک 
رذـع ام  يارب  دوخ  نیا  اوتف و  ای  ربخ و  یکی  نآ  نم  تّجح  هعفد  نآ  تسا و  اوتف  ای  ربخ و  نیا  نم  تّجح  هعفد  نیا  دـیوگیم : لـثملا  یف 

. تسا
؟ دروخب مه  ار  یکی  نآ  دیایب و  ادعب  دروخب و  ار  فرظ  نیا  فّلکم  یتّجح  هچ  يور  نیهبتشم ، رد  نکل 

هک دـمهفیم  مارح  هب  باـکترا  زا  سپ  تسا  يودـب  کـش  رد  هک  ياهدـنب  نیا  هک  دـنادیم  یلوـم  هک  دـشن  هتفگ  رگم  خیـش  باـنج  - 2
خـساپ هنوگچ  ار  نیا  دوش ، بکترم  ار  ءانا  ود  ره  دناوتیم  درادن  ملع  نوچ  هک  دـش  هتفگ  مه  اجنیا  رد  بوخ  تسا ، هدـش  مارح  بکترم 

؟ دیهدیم
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. تسین هسیاقم  لباق  هیف  نحن  ام  اب  زین  بلطم  نیا  نکل  تسا و  تسرد  هلب 
هب هتـشاد و  روذعم  ار  وا  اذل  درادن و  فیلکت  هب  ملع  العف  زین  فّلکم  دریگیم و  رظن  رد  ار  فّلکم  یلعف  لاح  عراش  لاثم  نیا  رد  اریز  ارچ 

. درادن باقع  هدوب و  روذعم  زین  وا  هجیتن  رد  دهدیم ، باکترا  هزاجا  وا 
: خیش بانج 

، دـینک هیجوت  ار  نآ  هتفریذـپن و  ار  هنیعب  مارحلا  فرعت  یتح  لالح  کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  ءیـش  لک  ثیدـح  رهاظ  امـش  هک  دـش  اـنب 
؟ تسیچ امش  هیجوت 

69 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، کش ماگنه  رد  ینعی : لالح . کـل  وهف  مارح ، مسق  کـی  دراد و  دوجو  لـالح  مسق  کـی  نآ  رد  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نم  هیجوت 
: دیوگیم هکنیا  نکل  ینادب ، هنیعب  ار  نآ  تمرح  هک  يراگزور  ات  درادن  دوجو  نآ  هب  باکترا  زا  یعنام  هدوب و  لالح  وت  يارب  ءیـش  نیا 

ینعی ینادب  هنیعب  ار  تمرح 
. ياهدش مارح  بکترم  يدش ، بکترم  ار  عونمم  نیا  رگا  هک  ینادب  - 1

رد مّود  بلطم  تسا و  یلیـصفت  ملع  رد  لّوا  بلطم  لاح  تسا  مارح  هب  باکترا  رگید  ءانا  باکترا  ای  ءاـنا  نیا  باـکترا  ینادـب  اـی  و  - 2
. ار یلامجا  ملع  مه  دوش ، لماش  ار  یلیصفت  ملع  مه  ات  یلامجا  ملع 

هب هزاجا  دناوتیم ، هک  ار  ینآ  نکل  اجیردـت . هن  ۀـعفد و  هن  دـهد  هزاجا  نیهبتـشم  يود  ره  هب  دـناوتیمن  عراش  هک  دـیدومرف  خیـش  بانج 
: دناروج ود  زین  نیهبتشم  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  امش  راتفگ  نیا  زا  ام  یعقاولا  مارحلا  نع  الدب  يرگید  زا  عنم  طرش  هب  تسا  امهدحا 

. رمخ یکی  تسا و  ّلخ  یکی  هک  نیهبتشم  نیئانا  لثم  اجیردت ، مه  هدش  بکترم  ار  نآ  ۀعفد  دوشیم  مه  هک  ینیهبتشم  - 1
. ادرف ار  یکی  دروخب و  زورما  ار  یکی  ینعی  دوش  بکترم  اجیردت  میئوگیم  هکنیا 

 ... ای دشونب و  ای  دشورفب  هسلج  کی  رد  ار  ود  ره  ای  لاح  دوش  بکترم  راب  کی  ار  ود  ره  ینعی  دوش  بکترم  ۀعفد  میئوگیم  هکنیا  و 
هدرک شومارف  نونکا  نکل  تسا ، هداد  قالط  ار  یکی  هک  هتشاد  نز  دنچ  يدرف  هکنیا  لثم  دش ، بکترم  ۀعفد  دوشیمن  هک  ینیهبتـشم  - 2

. تسا مارح  کیمادک  اب  لالح و  کیمادک  اب  ترشابم  هک  دنادیمن  هجیتن  رد  تسا  هقّلطم  مادک  هک 
لعج اب  مارح  رد  نذا  هک  امـش  هتفگ  هبانب  اذـل  دوش و  بکترم  جـیردت  هب  دـیاب  سپ  تسین ، لوقعم  نز  ود  اب  دـحاو  نآ  رد  ترـشابم  لاح 
ینآ دوشیم و  كرت  يرگید  دهد ، هزاجا  هک  ار  کیره  ینعی  دـهد . هزاجا  ار  هئرم  ود  ره  دـناوتن  اجنیا  رد  عراش  ارچ  تسا ، لوقعم  لدـب 

: هک توافت  نیا  اب  هتبلا  دریگیم . رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  دوشیم  كرت  هک 
: ریخ هک  مهدیم  خساپ  امش  هب 

. دراد تافانم  ۀّیبنجالا ، نع  بنتجا  ای  رمخلا و  نع  بنتجا  اب  نیهبتشملا ، الک  باکترا  رد  نذا  رگید  ترابع  هب  تیصعم و  رد  نذا 
، دراد ناکما  عراش  فرط  زا  هک  ینآ  ۀـعفد . هن  اجیردـت و  هن  دـهدب ، ار  نیهبتـشملا  الک  باکترا  هزاجا  دـناوتیمن  عراش  رگید  تراـبع  هب 
ار یکی  ءانا  ود  نیا  زا  ینعی  دـّبؤم . عنم  هکلب  یکی ، نیا  باکترا  نیح  رد  عنم  هن  مهنآ  تسا  رخآلا  نع  عنملا  عم  امهدـحا  باکترا  هزاجا 

. شاب هتشادن  يراک  ادبا  يرگید  اب  روخب و 
70 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دراد یلاکشا  بیع و  هچ  تقوم  لدب  رگم  خیش  بانج 
. دیآیم شیپ  تیصعم  رد  نذا  دوش  بکترم  ار  ود  ره  جیردت  هب  دناوتب  فّلکم  هک  دوشن  یمئاد  لدب  رگا 

. تسا حیبق  تیصعم  رد  نذا 
. دوشیمن حیبق  بکترم  عراش 
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. دشاب ّتقوم  لدب  هک  دوشیمن  سپ :
دناوتیم هک  دـیدومرف  نیروذـحملا  نیب  نارود  اـی  نیـضراعتم و  نیدـهتجم  ياوتف  اـی  نیـضراعتم و  نیربـخ  رد  هنوگچ  سپ  خیـش  باـنج 

؟ درادن یلاکشا  جیردت  يرارمتسا و  رییخت  لئاسم  هنوگنیا  رد  ارچ  و  دهد ؟ هزاجا  ار  جیردت  هب  باکترا 
؟ مارح ای  تسا  بجاو  نفد  نفک و  هک  تسنادیمن  الثم  تشادن و  بلطم  هب  یلیصفت  ملع  لّوا  زا  اهاج ، روجنیا  رد  اریز 

نیربخ رد  لثملا  یف  ای  و  تمرح . هب  زور  کی  دـنک و  يور  بوجو  هب  زور  کـی  اـت  داد  هزاـجا  وا  هب  يرارمتـسا  رییخت  روطهب  عراـش  اذـل 
نیهبتشم نیئانا  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  نکل  تسا ، هدرک  يرارمتـسا  رییخت  هب  مکح  عراش  درادن ، فیلکت  هب  ملع  لّوا  زا  درف  هک  نیـضراعتم 

. یکی نآ  ای  تسا و  رمخ  فرظ  نیا  هک  دنادیمن  یهتنم  دراد  یلیصفت  ملع  رمخ  بوجو  هب  فّلکم 
باکترا ای  يرارمتسا و  رییخت  هزاجا  وا  هب  دناوتیمن  عراش  مارح ، تسا و  رمخ  هک  دراد  ملع  فیلکت  ّقلعتم  ای  عون و  هب  هک  یسک  نیاربانب 

. ار یکی  نآ  دعب  هعفد  روخب و  ار  یکی  نیا  راب  کی  دیوگب  وا  هب  دهدب و  یجیردت 
فیلکت هیف  نحن  اـم  رد  هکنیا  لاـح  دـشابن و  مولعم  فّلکم  يارب  فـیلکت  لّوا  زا  هک  تسا  تسرد  یئاـج  رد  يرارمتـسا  رییخت  اریز  ارچ ؟

. تسا مولعم 
ای تسا  رهظ  دنادیمن  نکل  تسا و  بجاو  وا  رب  يزامن  هک  دنادیم  تسا و  مولعم  فّلکم  يارب  فیلکت  رفاسم  ثحب  رد  خیش  بانج  یلو 
ای يرارمتـسا و  رییخت  نیا  ایآ  هعمج ، هتفه  کی  ناوخب  رهظ  هتفه  کـی  دـیوگب : دـناوتیم  اـی  دـیوگیم و  وا  هب  عراـش  کـلذعم  هعمج و 

؟ دیراد یخساپ  هچ  تسین ، یجیردت  باکترا 
ههبـش رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  تسا و  هّیبوجو  ههبـش  رد  امـش  لاـثم  نکل  تسا و  مولعم  فّلکم  يارب  فیلکت  تسا و  تسرد  بلاـطم  هلب ،

نآ ای  تسا  رمخ  یکی  نیا  هک  دنادیمن  نکل  تسا و  رمخ  ءانا  ود  زا  یکی  ای  تسا و  مارح  رمخ  هک  دـنادیم  فّلکم  ینعی  تسا  هّیمیرحت 
. دهدب یجیردت  باکترا  هزاجا  دناوتیمن  عراش  یئاج  نینچ  رد  یکی ،

؟ ارچ
. دوریم تفلاخم  هب  ور  هکلب  دوریمن ، كرت  اب  تقفاوم  هب  ور  فّلکم  اجنیا  رد  اریز 
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؟ ارچ

. دیآیمن لصاح  هتساوخ  یلوم  هک  یتعیبط  كرت  دروخب ، ار  ود  ره  جیردت  هب  رگا  اذل  تسا و  رمخ  یمّود  دشاب  ّلخ  یلّوا  رگا  اریز 
. دوشیم قّقحم  مه  دحاو  درف  داجیا  اب  تعیبط  داجیا  تسا و  هتساوخ  ار  تعیبط  داجیا  ادخ  تابجاو ، رد  ینعی  امش  لاثم  رد  اما 

. دراد دوجو  تعیبط  اب  تقفاوم  نیهبتشم ، هب  باکترا  رد  هّیبوجو ، ههبش  رد  اذل  و 
ضقن دیلئاق  امـش  هک  ار  یتمرح  نیا  دـناهدومن و  هیعطق  تفلاخم  یلامجا  ملع  اب  ءاهقف  هک  میراد  غارـس  ار  يرایـسب  دراوم  خیـش  بانج  اّما 

؟ دیهدیم یخساپ  هچ  دناهدومن ،
؟ تسیچ ناتضقن  دراوم 

هابتـشا نیرارقالا  دـحا  هکنیا  اب  تسا  رمع  زا  ریخ  هک  دـینک  رارقا  سپـس  تسا  دـیز  زا  لیبموتا  نیا  لثملا  یف  هک  دـینک  رارقا  امـش  رگا  - 1
. زئاج مهسفنأ  یلع  ءالقعلا  رارقا  هک  ارچ  دهدیم ، یمّود  هرّرقم  هب  هتفرگ  ار  شتمیق  یلّوا و  هرّرقم  هب  هتفرگ  ار  یلدنص  مکاح  تسا .

. دراد یناوارف  دراوم  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  هیلمع  تفلاخم  هک  دش  هتفگ  دمآ و  هتفگ  لئاسملا  حیرشت  رد  هک  ياهلثما  اذکه  و 
، ءانا نآ  ای  تسا  رمخ  ءانا  نیا  دوشیم  هتفگ  تسا و  هروصحم  ههبش  هک  هیف  نحن  ام  رد  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح 

؟ دهدب ار  ود  ره  باکترا  هزاجا  عراش 
؟ تسا رظن  هچ  زا  امش  لاکشا  منکیم  لاؤس  امش  زا  مه  هدنب 
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. رمع نآ  زا  تفگ  سپس  تسا و  دیز  نآ  زا  ءیش  نیا  تفگ  رّرقم  هک  دیتفگ  روکذم  لاثم  رد  هک  امش  - 
. رمع هب  ار  نآ  تمیق  داد و  دیز  هب  تفرگ  ار  ءیش  زین  مکاح  - 

؟ تسا هدرک  یمکح  نینچ  مکاح  ارچ  هک  دـیئوگیم  ای  دـناهدرک و  تفلاخم  ناـشیلامجا  ملع  اـب  رفن  ود  نآ  هک  تسا  نیا  ناـتروظنم  اـیآ 
؟ تسا کی  مادک  هب  امش  لاکشا 

ار تمیق  ءیـش و  نیا  وا  یلو  دـمآیم  شیپ  هّیلمع  تفلاـخم  تفرگیم ، شدوخ  يارب  ار  تمیق  نیع و  نآ  مکاـح  رگا  میوگیم : امـش  هب 
. تسا هدرک  رداص  مکح  اهنت  تسا و  هتفرگن  شدوخ  يارب 

. امکح هن  تسین و  زیاج  هسفن  لمع  یلع  تسین ، زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیلمع  تفلاخم  میتفگ : ام  رگا 
؟ ارچ تسا ، زیاج  مکح  نکل  تسین و  زیاج  یلامجا  ملع  فالخرب  لمع  سپ 

. تسا هدرک  مکح  نازیم  قبط  زین  اجنیا  رد  دنک و  مکح  ای ...  فلاحت و  ای  هنّیب و  هار  زا  ینعی  عرش ، نیزاوم  قبط  تسا  فظوم  مکاح  اریز 
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؟ دوب هچ  نازیم 
تسا مکح  تهج  زا  تفلاخم  هک  ارچ  درادن ، اجنیا  رد  ام  ثحب  هب  یطبر  مکاح  مکح  اذل  و  زئاج . مهسفنأ  یلع  ءالقعلا  رارقا  هک  دوب  نیا 

. لمع تهج  زا  تفلاخم  هن  و 
، دنریگیم ارچ  سپ  تسا ، هابتـشا  رارقا  ود  زا  یکی  هک  دننادیمن  ناشدوخ  دنریگیم  ار  تمیق  ءیـش و  هک  يرفن  ود  نیا  ایآ  خیـش  بانج 

؟ دناهدرکن تفلاخم  یلامجا  ملع  اب  المع  اهنیا  ایآ 
ریثأتالب رفن  ود  نیب  ام  یلامجا  ملع  دـسریم و  شدوخ  باسح  هب  رفن  ود  نیا  زا  کیره  دـیآیم  نایم  هب  یلامجا  ملع  ياپ  یتقو  اـجنیا  رد 

. تسا
ملع یتقو  زین  اجنیا  رد  هک  مینکیم : حرطم  دـناهدید  تبانج  تمـالع  كرتشم  بوث  رد  هک  ار  يرفن  ود  نآ  لاـثم  بلطم  نییبت  ریظنت و  رد 

لصا هن ؟ ای  متـسه  كاپ  دیوگیم : یکی  نیا  ینعی  دنکیم  یگدیـسر  شدوخ  باسح  هب  یـسکره  تسا ، بنج  یکی  هک  دیآیم  یلامجا 
. یکی نآ  اذکه  دنکیم و  يراج  تئارب 

ود ياپ  هک  ارچ  تسا  هّیودب  ههبـش  هک  ارچ  تسین  راک  رد  یلامجا  ملع  رگید  دـسرب  شدوخ  باسح  هب  یـسکره  هک  دـش  رارق  یتقو  لاح 
. تسا راک  رد  رفن 

دنادیم هکنآ  لاح  ءانا و  نآ  ای  ءانا  نیا  دروخب  ار  ءانا  ود  زا  کیمادـک  دـنادیمن  یهتنم  تسا  نایم  رد  رفن  کی  ياـپ  هیف  نحن  اـم  رد  اـّما 
. تسا رمخ  یکی 

. تسا هدرک  یلامجا  ملع  اب  هّیلمع  تفلاخم  دوش  بکترم  رگا  لامجالاب  ول  تسا و  رمخ  نیئانا  زا  یکی  هک  دنادیم  یتقو  هجیتن  رد 
؟ دهدیم مّود  رّرقم  هب  ار  تمیق  لّوا و  رّرقم  هب  ار  نیع  مکح  يارجا  رد  مکاح  ارچ  سپ  خیش  بانج 

؟ روطچ دهدیم  نیفرط  هب  ذخا و  ار  نیلام  هک  شذخا  رد  دیئامرفب  تسا ، زاجم  شمکح  رد  دیتفگ : امش 
رثایب یلاـمجا  ملع  دـنرفن ، ود  هکنیا  تهج  هب  ار  تـمیق  یکی  تـفرگ و  ار  نـیع  یکی  هـک  يرفن  ود  نآ  ینعی  تـسا ، یباـین  مـه  شذـخا 

. دنکیم میسقت  ناشنایم  هتفرگ ، ار  نیلام  رفن  ود  نآ  زا  تباین  هب  عرش  مکاح  دوشیم و 
؟ هن ای  دریگب  ار  تمیق  دناوتیم  ایآ  روطچ . یمّود  هرّرقم  هن ؟ ای  دریگب  ار  نیع  هک  دراد  قح  یلّوا  هرّرقم  ایآ  خیش  بانج 

. دهدیم وا  هب  هدرک  ذخا  ار  تمیق  ای  لام و  کیره  زا  تباین  هب  عرش  مکاح  نوچ  هلب ،
. دوب دهاوخن  لاکشا  لحم  هدعاق  قبط  مکاح و  ذخا  ضبق و  هن  مکاح و  مکح  هن  دشابیمن ، ام  ثحب  لحم  لحارم  نیا  زا  کیچیه  اذل  و 

دیرخ و یمود  رّرقم  زا  ار  لام  ای  تمیق  یلوا و  رّرقم  زا  ار  لام  دمآ و  یثلاث  صخش  رگا  خیش  بانج 
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. تسا قحهبان  کی  قح و  هب  ود  نیا  زا  یکی  هک  دنادیم  الامجا  هک  یلاح  رد  هچ ؟ دش  ود  ره  کلام 

هّیلمع تفلاخم  نیهبتـشم  نیئانا  برـش  لثم  رگید  هکنیا  تسیچ ؟ فیلکت  شکلام ، ریغ  زا  یکی  هدش و  لقتنم  وا  هب  شکلام  زا  یکی  ینعی 
. تسا یلامجا  ملع  اب 

: هک تسا  نیا  قرف  نآ  دراد و  قرف  هیف  نحن  ام  اب  مه  زاب  نکل  تسا  نکمم  هلب 
يرهاظ مکح  راب  کی  هک  ینآ  زا  دعب  نکل  دشاب  هدـشن  ءارجا  نآ  يور  يرهاظ  مکح  هک  تسین  زیاج  یتروص  رد  نیهبتـشم  باکترا  - 1

[2 .] دریگیم ار  یعقاو  مکح  ياج  يرهاظ  مکح  دش ، يراج  عوضوم  يور 

ص73 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يرذـع دوخ  ندوب  رفن  ود  دـنرفن و  ود  هک  ارچ  دـننکیم ، يراج  ةراهطلا  ۀـلاصا  ناشدوخ  ّقح  رب  رّرقم  ود  زا  کیره  رارقا  لاثم  رد  لثملا 

. دنک يراج  ار  لصا  نیا  شدوخ  ّقح  رد  سکره  هک  دوشیم  ثعاب  تسا و 
رد ود  نیا  زا  کیره  نوچ  یلو  دراد  لکـشم  لام  ود  نیا  زا  یکی  منادیم  الامجا  ول  و  دـیوگب : هک  تسا  زیاـج  موس  صخـش  يارب  لاـح 

. مرخب ار  شلام  مناوتیم  نم  هدرک  يراج  ةراهطلا  ۀلاصا  کی  شدوخ  ّقح 
اذل تسا و  یعقاو  مکح  هلزنم  هب  ثلاث  صخـش  ناونعهب  امـش  يارب  دـش ، ءارجا  يرهاظ  مکح  کی  یلامجا  ملع  يور  هکنآ  زا  سپ  ینعی 

 ... ای درخب و  ار  کیره  دناوتیم  اذل  اعقاو و  تسا  رهاط  ای  لالح و  مه  یکی  نیا  اعقاو ، تسا  رهاط  ای  لالح و  لام  یکی  نآ 
دهدیم یمّود  هب  دریگیم و  ار  تمیق  یتقو  ارهاـط ، ـالالح  نوکی  دـهدیم . یلّوا  هب  دریگیم و  ار  نیع  مکاـح  یتقو  زین  رارقا  لاـثم  رد  و 

. تسا لالح  رهاط و  شلها  تسد  رد  کیره  ارهاط و  الالح  هل  ناک 
یعقاو کلام  ار  کیره  هک  تسا  زیاـج  ثلاـث  صخـش  يارب  دـش ، ارجا  يرهاـظ  مکح  کـی  عوضوم  ود  نیا  زا  کـیره  يور  یتقو  سپ 

. دنک يرادیرخ  اهنآ  زا  هدومن و  باسح 
. درک توافت  هیف  نحن  ام  اب  ثلاث  صخش  هب  تبسن  بلطم  مه  زاب  سپ 

. مینک ارجا  یمکح  نینچ  میهاوخیم  هک  تسا  يراب  نیلوا  تسا و  هدشن  ارجا  روبزم  يرهاظ  مکح  هیف  نحن  ام  رد  اریز  ارچ ؟
یمکح هچ  هّیمیرحت ، ههبـش  تسا و  مارح  ود  نآ  زا  یکی  هک  دیراد  یلامجا  ملع  هک  یلاح  رد  نیهبتـشم ، نیئانا  دـیتسه و  امـش  لثملا  یف 

؟ دینک ءارجا  نآ  يور  دیاب 
. یلیصفت هچ  دشاب و  یلامجا  وت  ملع  هچ  امن ، بانتجا  ود  ره  زا  نکب و  طایتحا  طایتحا ، مکح 

؟ تسیچ امش  نخس  لصاح  خیش  بانج 
مه یئوس  دـصق  هدرواین و  دوجو  هب  دوخ  ار  نیهبتـشم  هکنیا  ول  تسا و  مارح  امتح  یلامجا  ملع  لیلد  هب  نیهبتـشم  باـکترا  هک  تسا  نیا 

. دنک تفلاخم  یلامجا  ملع  اب  ءوس  دصق  هب  یسک  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دشابن ، راک  رد 
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دهد و رارق  یکیرات  رد  ار  هّیبنجا  هلیلح و  هئرم  ود  هکنیا  ای  دـسرب و  رمخ  برـش  هب  ات  دـنک  هبتـشم  طالتخا  رثا  رد  ار  ءانا  ود  ره  لثملا  یف 
. دسرب هّیبنجا  هب  ات  دنک  هبتشم 

تارـضح هب  رگا  سپ  تسا  ۀـیجوزلا  مدـع  هک  تسا  راک  رد  مه  یعوضوم  لصا  کـی  یلاـمجا  ملع  رب  هوـالع  نیهبتـشم ، نیتأرم  رد  هتبلا 
: دنیوگیم امش  هب  دیاهداد  هزاجا  ار  نیهبتشم  هب  باکترا  ارچ  هک  دینک  ضارتعا 

: هک میاهداد  ياهزاجا  نینچ  یئاج  رد 
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. دشابن راک  رد  یئوس  دصق  الوا :
. دشابن مکاح  یمکح  لصا  رب  یعوضوم  لصا  ایناث :

. تسین ءارجا  لباق  اجنیا  رد  مه  یعوضوم  لصا  هک  میدرک  تابثا  لئاسملا  حیرشت  رد  هتکن :
: دیوگیم قئادح  بحاص  خیش  بانج 

زا یکی  مادک  ینادیمن  تسا  راک  رد  يرمخ  ینادیم  الامجا  امـش  لثملا  یف  تسین . زیاج  شباکترا  دشاب  عونلاب  دـحاو  یلامجا  ملع  رگا 
. تسا عونلاب  دحاو  هک  ارچ  تسا ، رمخ  دشاب  مه  یکی  نیا  تسا ، رمخ  دشاب  فرظ  یکی  نآ  لاح  تسا ، فرظ  ود 

ههبش فارطا  یناوتیمن  تسا و  زّجنم  امـش  رب  فیلکت  اذل  تسامـش و  هجوتم  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  هک  ینادیم  عونلاب  دحاو  رد  لاح 
. دوش بکترم  ار 

ینادیمن هک  ارچ  دش ، بکترم  ار  ود  ره  ناوتیم  تسین و  زّجنم  امـش  رب  فیلکت  دـشاب ، عونلاب  دّدـعتم  یلامجا  ملع  ای  هبتـشم و  رگا  نکل 
. بصغلا نع  بنتجا  ای  رمخلا و  نع  بنتجا  باطخ  تسوت  هجوتم  باطخ  مادک 

: خساپ
امـش بلطم  نیا  دنک ؟ دانتـسا  نآ  هب  ات  تسوا  هّجوتم  باطخ  مادـک  دـنادب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  قئادـح  بحاص  بانج 

. تسین حیحص 
؟ ارچ

الیـصفت نوچ  تسا ، مزال  نآ  زا  بانتجا  تیبصغ  ناونع  اب  هچ  دـشاب  تیرمخ  ناونع  اب  هچ  تسا  مارح  ءاـنا  نیا  هک  ینادـب  امـش  رگا  اریز 
دیناوتیم امـش  دـشاب  مادـکره  بصغ ، اـی  تسا و  رمخ  هک  ینادیمن  تسین و  صخـشم  امـش  يارب  شناوـنع  اـهنت  ینادیم و  ار  شتمرح 

. دیوش بکترم  ار  ود  ره  دیناوتیم  تسین  صخشم  ناتیارب  کیره  ناونع  نوچ  دیئوگب 
. دیشاب دّدرم  نیباطخ  نایم  هکنیا  ای  تسامش و  هجوتم  باطخ  مادک  دینادب  امش  هک  درادن  یقرف  سپ 
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: یناثلا ماقملا  اّمأ  و  نتم :

قّقحملا هبـسن  و  باحـصألا ، مالک  یف  هب  عوطقم  ّهنأ  كرادـملا : یف  و  روهـشملل ، اقافو  نیهبتـشملا  الک  نع  بانتجالا  بوجو  هیف : ّقحلاـف 
یلإ ۀعامج  بهذ  و  احیرـص ، عامجإلا  يوعد  ۀیفاولا : حرـش  یف  یمظاکلا  سّدـقملا  قّقحملا  نع  و  باحـصألا ، یلإ  هدـئاوف  یف  یناهبهبلا 

. ۀعرقلا ضعب  نع  یکح  و  هبوجو ، مدع 
فیلکتلا زّجنت  نم  ّیعرـش  وأ  ّیلقع  عنام  انه  نکی  مل  الامجإ و  مولعملل  ۀلماش  تامّرحملا  میرحت  ّۀلدأ  نوک  تبث  اذإ  ّهنأ  انرکذ : ام  یلع  انل 

. نیهبتشملا الک  نع  بانتجالاب  مّرحملا  کلذ  باکترا  نع  زّرحتلا  لقعلا  مکحب  مزل  هب ،
یلع ملاستلا  ماقملا  اذـه  یف  ضورفملا  و  ۀـّیعطقلا ، ۀـفلاخملا  تزاج  اـتباث  نکی  مل  نإ  ـالامجإ  مولعملا  کلذـب  فیلکتلا  يرخا : ةراـبعب  و 

بقاعیف یعقاولا ، مارحلا  وه  نیهبتـشملا  نم  هبکتری  ام  نوکی  نأ  لـمتحی  ذإ  لـقعلا ، مکحب  هیف  طاـیتحالا  بجو  اـتباث  ناـک  نإ  و  اـهتمرح ،
. باکترالا نیح  هب  ملعی  مل  ول  هباکترا و  قّفتا  اذإ  هیلع  باقعلا  حبقی  مل  مّرحملا  کلذب  فیلکتلا  توبث  ناک  اّمل  ضورفملا  ّنأل  هیلع ،

یف باترت  داـکت  ـال  کـّنإف  نیءاـنإلا ،» نیذـه  نیب  دّدرملا  رمخلا  نع  زّرحت  بنتجا و  : » یلوملا هل  لاـق  اذإ  دـبعلا  لاـح  نم  کـلذ  ربتخا  و 
. صوصخلا مومعلا و  ّالإ  ۀعیرشلا  یف  ۀتباثلا  تامّرحملا  ّۀلدأ  نیب  باطخلا و  اذه  نیب  قرف  و ال  طایتحالا ، بوجو 

: همجرت

؟ تسا بجاو  تاهبش  مامت  زا  بانتجا  ایآ  مود : ماقم  اما 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1467 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج هب  ههبـش ، فرط  ود  ره  زا  تسا  بانتجا  طایتحا و  بوجو  یلامجا ،) ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تقفاوم  ینعی   ) ماقم نیا  رد  قح  لوق  سپ 
. روهشم هدیقع )  ) اب تقفاوم 

. تسا هدش  لصاح  عطق  باحصا  مالک  رد  طایتحا  بوجو  هب  كرادم ، باتک  رد  و  - 
. باحصا هب  شدئاوف  باتک  رد  یناهبهب  قّقحم  ار  طایتحا  بوجو  هداد  تبسن  و  - 

. تسا هدش  عامجا  ياعّدا  اتحارص  هیفاو ، حرش  رد  یمظاک  سّدقم  قّقحم  بناج  زا  و  - 
. تسا هدش  تیاکح  هعرق  هب  لوق )  ) زین یخرب  زا  دناهدش و  لئاق  طایتحا  بوجو  مدع  هب  یتعامج  و  - 
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: هک تسا  نیا  تسا ) بجاو  طایتحا  هک   ) میتفگ هچنآ  رب  ام  لیلد  هیف  نحن  ام  رد  طایتحا  بوجو  رب  خیش  لالدتسا 

( نیءانالا نیب  دّدرم  رمخ  لثم   ) لامجالاب مولعم  لماش  رمخلا ) نع  بنتجا  لثم   ) تامّرحم میرحت  ّهلدا  هک  دـش  تباـث  لّوا ) ماـقم  رد   ) یتقو
نآ باکترا  زا  بانتجا  زّرحت و  تشادن ، دوجو  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  ببس  هب  فیلکت  زّجنت  زا  یعرـش  یلقع و  عنام  هک  یلاح  رد  تسا و 

. تسا مزال  القع  هبتشم ، ود  ره  زا  بانتجا  اب  مّرحم 
هب لّوا ) ماقم  رد  هثالث  هوجو  زا  یکی  هطـساو   ) هب رگا  نیءاـنالا ،) نیب  دّدرم  رمخ  ینعی   ) لاـمجالاب مولعم  نآ  هب  فیلکت  رگید : تراـبع  هب 

میلـست ضرف و  مّود ، ماقم  رد  ام  ضرف  هکنآ  لاح  و  دیوش ) بکترم  ار  ءانا  ود  ره  دـیناوتیم  و   ) تسا زیاج  هیعطق  تفلاخم  دیـسرن  توبث 
. تسا هیعطق  تفلاخم  تمرح  ربارب  رد 

هک ار  هچنآ  دراد  لامتحا  هک  ارچ  تسا ، بجاو  لقع  مکح  هب  نآ  رد  بانتجا  طایتحا و  دـش ، تباث  لّوا ) ماقم  رد  ءانا  نیا  تمرح   ) رگا و 
. دوشیم باقع  نآ  رطاخب  هجیتن  رد  هک  دشاب  یعقاو  مارح  نامه  دوشیم ، بکترم  نیهبتشم  نیئانا  زا 

دروخب و   ) دوش نآ  بکترم  هک  یتروص  رد  تسا ، زّجنم  رمخ ) و   ) تسا مارح  هکنآ  هب  فیلکت  توبث  یتقو  هک  تسا  نیا  ام  ضورفم  اریز 
(. تسا رمخ  هک  دنادن  و   ) دشاب هتشادن  ملع  نادب  باکترا  ماگنه  رد  هچرگا  تسین ، حیبق  وا  رب  باقع  دیآرد ) عقاو  اب  فداصم  اقافتا  و 
دّدرم هک  يرمخ  زا  دـیوگیم : وا  هب  شیالوم  هک  یماگنه  دـبع ، کی  لاح  اب  ار  ام  بلطم  نک  شیامزآ  ناـحتما و  هلئـسم  رد  خیـش  ریظنت 

. يرادن کش  نیهبتشم ) نیئانا  نآ  هب  تبسن  دبع  نیا  رب   ) طایتحا بوجو  رد  امش  سپ  ءانا ، ود  نایم  تسا 
دبع هک  نیءانإلا  نیب  دّدرملا  رمخلا  نع  بنتجا  لثم :  ) تعیرـش رد  هتباث  تامّرحم  ّهلدا  نیب  و  شدبع ) هب  یلوم   ) باطخ نیا  نیب  یقرف  لاح 

رمخلا نع  بنتجا  هدومرف : یلک  روطهب  یلاعت  قح  هک   ) صوصخ مومع و  رد  رگم  درادن ، دوجو  تسا ) هبتشم  ود  ره  زا  بانتجا  شاهفیظو 
(. بنتجا هتفگ : یّصاخ  دروم  رد  یلوم  نآ  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوشیم ثحب  ياهلئسم  هچ  هب  عجار  مّود  هلحرم  رد 
ای و  دنکیم ؟ تیافک  ههبـش  فارطا  هیقب  رد  باکترا  قح  ههبـش و  فرط  کی  زا  بانتجا  يارب  یلامجا  ملع  اب  هّیلامتحا  تقفاوم  ایآ  هکنیا 

؟ دنکیمن تیافک  فرط  کی  هب  ءافتکا  تسا و  بجاو  ههبش  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  ندرک و  طایتحا  ینعی  هّیعطق  تقفاوم  هکنیا 
ایآ میوش ، بکترم  ار  نیهبتـشم  نیئانا  هک  میتسین  زاجم  ام  دـش و  مارح  یلاـمجا  ملع  دراوم  اـب  هیعطق  تفلاـخم  هک  لاـح  رگید  تراـبع  هب 

تیافک یلاـمتحا  تقفاوم  هدوبن و  بجاو  هیعطق  تقفاوم  هن  هکنیا  اـی  و  مینک ؟ باـنتجا  ءاـنا  ود  ره  زا  دـیاب  تسا و  بجاو  هیعطق  تقفاوم 
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. میوش بکترم  ار  یکی  نآ  میناوتیم  هدرک و  تیافک  یلامجا  ملع  اب  تقفاوم  رد  مینک  بانتجا  یکی  زا  رگا  هجیتن  رد  دنکیم و 
؟ مادکچیه ای  یضتقم و  ای  تسا  همات  ّتلع  هیعطق  تقفاوم  هب  تبسن  یلامجا  ملع  ایآ  رگید  ترابع  هب 

؟ تسا هدش  هداد  قوف  هلئسم  هب  یخساپ  هچ 
. دراد دوجو  روبزم  لاؤس  اب  هطبار  رد  خساپ  ای  هیرظن و  راهچ  یلک  روطهب 

؟ تسیچ روهشملل ) اقافو  نیهبتشملا  الک  نع  بانتجالا  بوجو  هیف : قحلاف   ) زا دارم 
هکنانچ دومن  بانتجا  ءانا  ود  ره  زا  هدرک  طایتحا  دـیاب  تسا و  بجاو  هیعطق  تقفاوم  هکنیا  رب  ینبم  خیـش  طـسوت  تسا  قح  لوق  باـختنا 

. تسا نینچ  روهشم  لوق 
ریثأت یعرـش  عناـم  رگا  ینعی  تسا  یـضتقم  هّیعطق  تقفاوم  هب  تبـسن  یلاـمجا  ملع  هک  تسا  نیا  ءاـملع  روهـشم  هدـیقع  رگید  تراـبع  هب 

. تسا عنامالب  امهدحا  باکترا  دهد ، هزاجا  لدبلا  یلع  نیفرطلا  دحا  باکترا  رد  عراش  دوخ  رگا  نکل  دنکیم ،
؟ تسیچ و )...  باحصالا ، مالک  یف  هب  عوطقم  ّهنا   ) زا دارم  سپ 

ینعی باحـصا  هب  ار  نآ  یناهبهب  قّقحم  تسا و  هدـناوخ  هّیماـما  مـالک  رد  یعطق  يأر  ار  روکذـم  يأر  یلماـع  دّـمحم  دیـس  هک  تسا  نیا 
. دناهداد تبسن  هّیماما  ياهقف 

؟ تسیچ احیرص ) عامجالا  يوعد   ) زا دارم  سپ 
. تسا هدرک  عامجا  ياعّدا  روبزم  هلأسم  رد  تحارص  اب  هیفاو  حرش  رد  یمظاک  هّللا  دسا  خیش  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ هبوجو ) مدع  یلا  ۀعامج  بهذ   ) زا دارم 
هب دنرامـشیم . يراـیتخا  ار  ههبـش  فارطا  زا  یخرب  باـکترا  هتـسنادن و  بجاو  ار  یلاـمجا  ملع  اـب  هّیعطق  تقفاوم  یهورگ  هک  تسا  نیا 

. دیامن بانتجا  يرگید  زا  دوش و  بکترم  ار  یکی  ینعی  دننادیم  زیاج  رایتخالاب  ار  امهدحا  باکترا  رگید  ترابع 
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؟) ۀعرقلا ضعب  نع  یکح  و   ) زا دارم 
. تسا لکشم  رمخ  ّلخ و  صیخشت  هک  ارچ  دناهدرک ، طرش  ار  هعرق  یخرب  هک  تسا  نیا 

رد اـی  هروصحم و  ههبـش  رد  رگید  تراـبع  هب  تسا و  هّیعطق  تقفاوم  بوـجو  هّیعطق و  تفلاـخم  تمرح  هک  ماـقم  ود  نیا  رد  هتفرمهيور 
؟ دیسیونب ار  نآ  تاّمهم  تسا  حرطم  یلاوقا  هچ  نیهبتشم 

يارب هّمات  ّتلع  یلامجا  ملع  هک  ارچ  دـش ، بکترم  ار  نیهبتـشم  نیئانا  ناوتیم  اذـل  تسا و  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  هک  دوب  نیا  لوق  کی  - 
. دراذگیم ار  شدوخ  ریثأت  یضتقم  عناملا  ول ال  هک : تسنآ  یضتقم  نوناق  تسا و  نآ  یضتقم  هکلب  تسین و  هّیعطق  تفلاخم  تمرح 

هک دنتـسه  ییاهنامه  اهنیا  رثاالب ، تسا و  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  اذـل  تسا و  ّلحلا  رابخا  هک  دراد  دوجو  عنام  هیف  نحن  ام  رد  لاـح 
. دش هداد  اهنآ  خساپ  هک  هنیعب . مارح  هنا  ملعت  یتح  دنتفگ :

. ۀعفد اجیردت و ال  نکل  تسا  زیاج  نیهبتشم  باکترا  هک  دوب  نیا  رگید  لوق  - 
؟ ارچ

ناسنا هکيروطنامه  ینعی  تسا  اـسأر  لـهجلاک  هکلب  یـضتقم  هن  هیعطق و  تفلاـخم  تمرح  يارب  تسا  هّماـت  ّتلع  هن  یلاـمجا  ملع  اریز 
ار نیهبتـشملا  الک  دراد  ّقح  یلامجا  ملع  هب  ملاع  مه  روطنیمه  دوش  بکترم  ار  نیهبتـشم  زا  کیره  تسا  زاجم  يودـب  کش  هب  كاـش 

. دوش بکترم 
، نیتأرم ترـشابم  لثم  دنتـسین  باکترا  لباق  ۀـعفد  اـعم و  رگا  نکل  تسین  زیاـج  نیهبتـشم  باـکترا  دـناباکترا ، لـباق  ۀـعفد  ود  ره  رگا 

. دش هداد  خساپ  زین  لوق  نیا  هک  تسا  زیاج  هتشادن و  یبیع  یجیردت  تروص  هب  نیهبتشم  باکترا 
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یف دـشاب  عونلاب  فلتخم  رگا  نکل  تسین و  زیاج  تفلاخم  دـشاب ، عونلاب  دـحاو  فیلکت  رگا  هک  دوب  نیا  قئادـح  بحاص  زا  رگید  لوق  - 
. تسا زیاج  تفلاخم  رمخ ، یکی  ّلخ و  یکی  لثملا 

: زا دوب  ترابع  مود  ماقم  رد  لاوقا  اما  دوب و  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  هک  دوب  خیش  لوق  رگید  لوق  - 
هعرق هب  لـئاق  یلاـمجا  ملع  باـب  رد  هّیعطق  تقفاوم  طاـیتحا و  هلئـسم  اـب  هطبار  رد  ءاـملع  زا  یهورگ  هک  اـنعم  نیدـب  دوب  هعرق  هب  لوـق  - 

. تسا مزال  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  هکلب  تسین ، مزال  ههبش  نیفرط  زا  بانتجا  ینعی  دناهدش 
. مینکیم نییعت  ار  نآ  هعرق  اب  تسا  هدش  هبتشم  ام  رب  یعقاو  مارح  نوچ  لاح 

؟ تسیچ میرحت )...  ّهلدا  نوک  تبث  اذا  هنا  انرکذ : ام  یلع  انل   ) رد بلطم  لصاح 
ههبـش رد  تسا  هبتـشم  دارفا  ماـمت  زا  باـنتجا  بوـجو  هلئـسم  نیا  رد  ّقـح  باوـص و  يأر  دوـمرف : هک  شمـالک  نیا  رب  تسا  خیـش  لـیلد 

. هروصحم
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؟ تسیچ خیش  لیلد 
: تسا هدومرف  اذل  تسا و  یلامجا  مولعم  هب  تبسن  تامّرحم  میرحت  ّهلدا  لومش 

مّرحم نآ  باـکترا  زا  زارتحا  لـقع ، مکح  هب  اذـل  درادـن  دوجو  مولعم  ندوب  یلاـمجا  اـب  فیلکت  ندـش  زّجنم  زا  یلقع  اـی  یعرـش و  عناـم 
؟ ارچ تسا ، مزال  هبتشم  دارفا  مامت  زا  بانتجا  هلیسو  هب  یلامجا 

مّرحم اب  فیلکت  هک  ارچ  دوش ، رفیک  نآ  يارب  درف  دـشاب و  یعقاو  مارح  نامه  دراد  ار  نآ  باکترا  دـصق  هک  يدرف  نآ  دراد  لامتحا  اریز 
. دوشیمن يراج  هّیمیرحت  ههبش  رد  ّتیلح  لصا  هجیتن  رد  تسین  حیبق  نآرب  رفیک  تسا و  تباث  یلامجا 

هب ینیقی  لاغتشا  اب  تسا  زّجنم  نآ  زا  بانتجا  هب  فیلکت  دراد و  دوجو  ههبشم  دارفا  نمض  رد  یعقاو  مارح  هک  دش  تباث  هکنآ  زا  دعب  سپ 
. دوشن عقاو  مارح  لعف  روذحم  رد  ات  تسا  هبتشم  دارفا  مامت  زا  ندیزگ  يرود  طایتحا و  لقع ، ياضتقم  یعقاو ، مارح  كرت 

؟ دیسیونب رتهداس  نابز  هب  ار  خیش  لیلد  يارخا  ةرابع 
: لّوا ماقم  رد 

. تسا دوجوم  یضتقم  هک  دیسر  تبث  هب  - 1
. دنریگیمرب رد  مه  ار  یلامجا  ملع  دراوم  هتشاد و  میمعت  تامّرحم  ّهلدا  ینعی 

. تسا دوقفم  زین  لامجالاب  مولعم  فیلکت  زّجنت  زا  عنام  هک  دش  تباث  - 2
. اعرش هن  دراد و  دوجو  زّجنت  زا  یعنام  القع  هن  ینعی :

. درک بانتجا  نآ  زا  دیاب  تسا و  مارح  نآ  تیصعم  هک  میراد  زّجنم  باطخ  کی  ام  یلامجا ، ملع  دراوم  رد  سپ :
. ههبش فرط  ود  ره  زا  بانتجا  زا  تسترابع  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  هار  اهنت  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

؟ ارچ
. دشاب هدش  لاثتما  بنتجا ، باطخ  میشاب و  هدرک  بانتجا  یعقاو  مارح  زا  هک  دوشیمن  لصاح  نیقی  مینک  بانتجا  هک  فرط  ره  زا  اریز 

. مینک بانتجا  هبتشم  ود  ره  زا  دیاب  هّیملع  همّدقم  باب  زا  اذل 
: دیوگیم لقع  رگید  ترابع  هب 

. ههبش فرط  ود  ره  زا  بانتجا  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  هینیقی  تغارف  اجنیا  رد  و  ینیقیلا . غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا 
بجاو نیهبتشم  اب  هّیعطق  تقفاوم  دیدومرف  مّود  ماقم  رد  هک  امش  میسرپب  خیش  زا  رگا  رگید  ترابع  هب 
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؟ تسیچ ناتلیلد  دومن  بانتجا  ءانا  ود  ره  زا  دیاب  تسا و 
: هک انعم  نیا  هب  تسا  مزالت  تابثا  یفن و  رد  مّود  ماقم  لّوا و  ماقم  نایم  دیوگیم :

. تسین بجاو  هّیعطق  تقفاوم  مه  مود  ماقم  رد  دشابن ، مارح  هیعطق  تفلاخم  لّوا  ماقم  رد  رگا 
. تسا بجاو  هّیعطق  تقفاوم  مه  مّود  ماقم  رد  دشاب ، مارح  هیعطق  تفلاخم  لّوا  ماقم  رد  رگا  و 

تقفاوم هک  میوشیم  لئاق  مه  مود  ماقم  رد  تسا ، مارح  لاـمجالاب  مولعم  اـب  هیعطق  تفلاـخم  هک  میدرک  تباـث  لّوا  ماـقم  رد  نوچ  لاـح 
. تسا بجاو  تشذگ  هچنآ  قبط  هّیعطق 

ار هبتـشم  فرط  ود  ره  ناوتب  دشابن و  مارح  هیعطق  تفلاخم  دـشاب و  رثالاب  یلامجا  ملع  هک  دوشیم  هنوگچ  تروص و  هچ  رد  امـش  رظن  هب 
؟ دش بکترم 

. مارح مولعملا  رمخلا  ینعی  مارح  رمخلا  دوشیم : هتفگ  یتقو  هک  انعم  نیدب  همولعم ، یناعم  يارب  تسا  هدش  عضو  ظافلا  میئوگب : هکنیا  - 1
عـضو ظاـفلا  هکنیا  هن  مارح ، مولعملا  رمخلا  تسا : هدومرف  هدومن و  عضو  تاـعوضوم  يارب  ار  ظاـفلا  نیا  عراـش  هک  میئوگب  هکنیا  اـی  - 2

. همولعم یناعم  يارب  دنشاب  هدش 
یناعم يارب  دـشاب  هدرکن  عضو  ار  ظافلا  نیا  عراـش  اـی  همولعم و  یناـعم  يارب  دنـشاب  هدـشن  عضو  ظاـفلا  نیا  ول  و  میئوگب : هکنیا  اـی  و  - 3

. تسا یلیصفت  ملع  فیلکت  زّجنت  طرش  نکل  همولعم و 
. هنیعب مارح  هنا  ملعت  یتح  لالح  کل  ءیش  لک  ینعی 

: هک میدرک  تباث  ام  اّما 
. مولعم هن  دناهدش و  عضو  هّیعقاو  یناعم  يارب  ظافلا  نیا  - 1

. مارح رمخلا  هدومرف : هدومرفن و  عضو  تاعوضوم  يارب  ار  ظافلا  نیا  زین  عراش  - 2
. تسین فیلکت  زّجنت  طرش  مه  یلیصفت  ملع  - 3

. تسا بجاو  هّیعطق  تقفاوم  مّود  ماقم  رد  اذل  تسا و  مارح  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  سپ :
؟ ارچ

. درادن دوجو  يّرفم  اریز 
؟ ارچ
: اریز

. دراد دوجو  باقع  لامتحا  يوش  بکترم  هک  نیئانا  زا  کیره  هب  - 1
. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  - 2

. تسا بجاو  نیهبتشم  نیئانا  زا  بانتجا  سپ :
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: هتکن
. تسا هب  فّلکم  هب  طوبرم  لمتحم  باقع  عفد  تسا و  فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  نایبالب  باقع  حبق 

؟ دوشیم طابنتسا  ینیناوق  دعاوق و  هچ  روکذم  تانایب  زا 
: یلامجا ملع  باب  رد  مّلسم  نوناق  ود 

. هّیعطق تفلاخم  تمرح  فلا )
. هّیعطق تقفاوم  بوجو  ب )
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؟ تسیچ روبزم  هدعاق  ود  زا  کیره  رب  ناتلیلد 
. تسا بجاو  القع  یعطق  باقع  عفد  هکنیا  فلا 1 -

. تسا عقاو  تفلاخم  هب  عطق  مزلتسم  فارطالا  عیمج  باکترا  یلامجا ، ملع  هب  هنورقم  تاهبش  رد  - 2
. تسا مارح  القع  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هیعطق  تفلاخم  سپ :

. تسا هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  ب 1 -
. میراد ههبش  فرط  دنچ  ای  ود  زا  یکی  هب  ینیقی  لاغتشا  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  رد  - 2

. دراد هینیقی  تغارف  لیصحت  هب  مکح  لقع  ههبش ، فارطا  یخرب  هب  ینیقی  لاغتشا  رد  - 3
. دوش بانتجا  فرط  ود  ره  زا  هّیملع  همّدقم  باب  زا  هک  تسا  نآ  هب  فیلکت ، لاثتما  هب  نیقی  لیصحت  - 4

. تسا بجاو  ههبش  فرط  ود  زا  بانتجا  هّیعطق و  تقفاوم  لقع  مکح  هب  سپ :
؟ دوشیم هدعاق  ود  نیا  زا  ياهدافتسا  هچ 

. مینکیم لمح  رهاظ  فالخرب  هدرک و  هیجوت  ار  رهاوظ  ام  تفرگ ، رارق  داضت  رد  نوناق  ود  نیا  اب  هّیعرش  ثیداحا  رهاوظ  اجکره 
؟ تسا هنوگچ  رهاظ  فالخرب  لمح  قیرط 

. میدرک نینچ  لالح  کل  ءیش  لک  ثیداحا  رد  هکنانچ  مینکیم  لمح  هیودب  تاهبش  رب  ار  نآ  ای  - 1
. مینکیم لمح  دنتسه ، هروصحم  ریغ  هک  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  رب  ار  نآ  ای  - 2

نم اذـکه  تسا و  جراـخ  هروصحم  هنورقم  تاهبـش  نوناـق  زا  هدوب و  یّـصاخ  دروم  ثیدـح ، دروم  نآ  هکنیا  رب  مینکیم  لـمح  اـی  و  - 3
. تاهیجوتلا

؟ دراد مه  ياهیعرش  تادّیؤم  لاغتشا  هدعاق  نیا  ایآ 
: دنالیذ رارق  هب  رظن  دروم  تادیؤم  دمآ  حرش  رد  هکنانچ  هلب 
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. لالحلا مارحلا  بلغ  ّالا  مارحلا  لالحلا و  عمتجا  ام  مالّسلا  هیلع  هلوق  - 1

. سأبلا هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  اوکرتا  مالّسلا  هیلع  هلوق  - 2
 ... نیهبتشملا و نیبوثلا  یف  ةالصلا  یف  درو  ام  - 3

. قلطم اهلامعتسا  نع  بانتجالا  بوجو  یلع  فالخالب  باحصالا  يوتف  عم  اصوصخ  نیهبتشملا  نیءانإلا  یف  درو  ام  - 4
؟ تسیچ بنتجا )...  یلوملا : هل  لاق  اذا  دبعلا  لاح  نم  کلذ  ربتخا  و   ) زا دارم 

: ملاع ءالقع  فرعلا و  دنع  هکنیا : رب  ینبم  هدروآ  ّقح  لوق  هّیعطق و  تقفاوم  بوجو  تابثا  رد  خیش  بانج  هک  تسا  یبلطم  دهاش 
. دنکیم طایتحا  هب  مکح  نادجو  دیدرتالب  نیءانإلا ، نیذه  نیب  دّدرملا  رمخلا  نع  بنتجا  دیوگب : شدبع  هب  ییالوم  رگا 

. دننادیم تمذم  ّقحتسم  ار  وا  ءالقع  نامه  دنکن ، بانتجا  ههبش  فرط  ود  ره  زا  هداد  تسد  زا  ار  طایتحا  دبع  نیا  رگا  اذل 
. مینک طایتحا  دیاب  میراد ، ار  رمخلا  نع  بنتجا  يولوم  یعرش و  باطخ  ام  هک  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

؟ دراد دوجو  یعرش  باطخ  نیا  یفرع و  باطخ  نآ  نایم  یتوافت  هچ 
لماش مه  یلیـصفت ، ملع  دراوم  لـماش  مه  ثحب ، دروم  هّیعرـش  تاـباطخ  یلو  یلاـمجا  ملع  دراوم  هب  دراد  صاـصتخا  یفرع  باـطخ  - 1

. دنوشیم زین  لهج  کش و  دراوم  لماش  یتح  یلامجا و  ملع  دراوم 
. تسین یعرش  یلقع و  طایتحا  نایم  یقرف  طایتحا  لاثتما و  لمع و  ماقم  رد  اّما 
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، نیلـصألا ضراعت  ماقملا  یف  مزلی  ام  ۀیاغ  و  ضراعملا ، ول ال  ةربتعم  اهـسفن و  یف  ۀـیراج  نیهبتـشملا  الک  یف  ّلحلا  ۀـلاصأ  تلق : نإف  نتم :
. امهیلک حرطل  هجو  و ال  نیهبتشملا ، دحأ  یف  لمعلا  یف  ّریختیف 

بانتجالاب باطخلا  یـضتقم  وه  ام  یلع  ازّجنم - هنع  بانتجالاب  افّلکم  یعقاولا  مّرحملا  نوک  ضرف  دعب  انه  ۀـیراج  ریغ  ّلحلا  ۀـلاصأ  تلق :
روذـحم یف  عقی  یّتح ال  نیهبتـشملا  الک  نع  زّرحتلا  طایتحالا و  وه  یعقاولا  مارحلا  كرتب  ینیقیلا  لاغتـشالا  یف  لقعلا  یـضتقم  ّنأل  هنع -

یف نذإلل  لاجم  یقبی  الف  سأبلا ،» هب  اّمع  ارذـح  هب  سأب  ام ال  كرتا  : » يواتفلا بتک  ضعب  یف  يورملا  لـسرملا  ینعم  وه  و  مارحلا ، لـعف 
وه رخآلا ، یلع  امکاح  امهدحأ  نکی  مل  اذإ  نیلصأ  ّلک  ضراعت  یف  مکحلا  ّنأ  اضیأ :- باحـصتسالا - باب  یف  ءیجیـس  و  امهدحأ . لعف 

. رییختلا طقاستلا ال 
: همجرت

ود نآ  نایم  رییخت  نیهبتشم و  زا  کیره  رد  ّلحلا  ۀلاصا  نایرج  مّهوت 

: هک دوش  هتفگ  رگا 
رگا هتبلا )  ) شزرا ياراد  تسا و  يراج  نیهبتـشم  زا  کیره  رد  رمخلا ) نع  بنتجا  باطخ  زا  رظن  عطق  اـب  ینعی   ) اهـسفن یف  ّلـحلا  ۀـلاصا 

. دشاب هتشادن  دوجو  رمخلا ) نع  بنتجا  لثم   ) یضراعم
نع بنتجا  نآ  زا  هکلب  تسین ، نیلـصا  نآ  زا  اهنت  نادـیم  هک  ارچ   ) تسا نیلـصا  ضراعت  دـیآیم ، مزال  هیف  نحن  ام  رد  هک  يزیچ  تیاـهن 

( طایتحا هب  لمع  و   ) ّلحلا ۀـلاصا  ود  ره  يزادـنارود  ّدر و  رب  یلیلد  هبتـشم و  ود  زا  یکی  رد  لمع  دوشیم  رایتخا  اذـل ) تسه و  زین  رمخلا 
. درادن دوجو 

قوف لاکشا  هب  مظعا  خیش  خساپ 

زا بانتجا  هب  تسا  فّلکم  ناسنا )  ) هک یلاح  رد  و  یلامجا ) ملع  رثا  رد   ) یعقاو مّرحم  ضرف  زا  سپ  اجنیا و  رد  ّلحلا  ۀلاصا  هک  تسا  نیا 
. تسین يراج  تسا  هدش  زّجنم  فّلکم ) رب  یعقاو  مارح   ) هکیلاحرد نآ 

. تسا رمخ )  ) نآ زا  بانتجا  باطخ ، ياضتقم  هکنیا  رب  انب  هتبلا ) )

رییخت هن  تسا و  طقاست  نیلصا  ضراعت  رد  مکح 

لکـشم روذـحم و  رد  صخـش )  ) ات تسا  هبتـشم  ود  ره  زا  بانتجا  طایتحا و  یعقاو ، مارح  كرت  هب  ینیقی  لاغتـشا  رد  لقع  ياـضتقم  اریز 
. دوشن عقاو  مارح  لعف 
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رطاخ هب  دیآیمن ، شیپ  نآ  هطـساو  هب  یلاکـشا  هچنآ  ریخ  زا  هک : تسا  يواتف  بتک  زا  یخرب  رد  يورم  ثیدـح  نآ  يانعم  انعم ،)  ) نیا و 

(. يوشن رمخ  راتفرگ  ات  رذگب  ّلخ  ریخ  زا  ینعی   ) رذگب دوشیم  داجیا  لاکشا  نآ  هطساو  هب  هچنآ  زا  تاجن  رذح و 
: دمآ دهاوخ  زین  باحصتسا  باب  رد  و  ءانا )  ) ود نآ  زا  یکی  ماجنا  رد  عراش  نذا  يارب  دنامیمن  یقاب  یلاجم  رگید  سپ 

. رییخت هن  تسا و  طقاست  دشابن ، مکاح  يرگید  هب  تبسن  امهدحا  رگا  لصا ، ود  ضراعت  رد  مکح  هک 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اهسفن )...  یف  ۀیراج  نیهبتشملا  الک  یف  لحلا  ۀلاصا   ) زا دارم 
، ریخ هکنیا  رب  ینبم  تسا  بجاو  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هیعطق  تقفاوم  دیامرفیم : هک  انخیش  لوق  ربارب  رد  تسا  يرگید  لوق  ای  لاکشا و 

. دنکیم تیافک  مه  هیلامتحا  تقفاوم  تسین و  بجاو  هیعطق  تقفاوم 
. ینک بانتجا  يرگید  زا  بکترم و  ار  یکی  یناوتیم  نیهبتشم  نیئانا  رد  امش  ینعی 

؟ تسیچ اعّدم  نیا  رب  تارضح  لیلد  نیلّوا 
. میتسه صّخرم  امهدحا  رد  بانتجا و  امهدحا  زا  لیلد  ود  نایم  عمج  اب  اذل  میراد و  لیلد  هنوگود  هروصحم  ههبش  رد  ام  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ لیلد  هنوگود  ای  روج  ود  نیا  زا  دارم 
. رمخلا نع  بنتجا  - 1

 ... یتح لالح  کل  ءیش  لک  - 2
زا هک  دـهاوخیم  امـش  زا  رمخلا  نع  بنتجا  یعقاو  لیلد  رمخ ، یکی  تسا و  ّلخ  یکی  ینادیم  الامجا  يراد و  فرظ  ود  امـش  لثملا  یف 

. ینک بانتجا  رمخ 
. تسا لالح  وت  رب  زیچ  نآ  مارح ، ای  تسا  لالح  ینادیمن  هک  يزیچ  ره  دیوگیم : امش  هب  ءیش ...  لک  لیلد  لثملا  یف  ای  و 

. لالح کل  ءیش  لک  لیلد  مه  دراد  رظن  دروم  نیا  هب  رمخلا ، نع  بنتجا  نوناق  مه  سپ 
؟ تسیچ نیلصالا )...  ضراعت  ماقملا  یف  مزلی  ام  ۀیاغ   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

. تسا ماقم  نیا  رد  ضراعت  ببس  هک  تسا  نیهبتشملا  الک  رب  روبزم  لیلد  ود  رظن  هجیتن 
؟ تسیچ ضراعت  نیا  زا  دارم 

. فرظ نآ  رد  هّیلحلا  ۀلاصا  اب  دنکیم  ضراعت  فرظ  نیا  رد  هّیلحلا  ۀلاصا  هک  تسا  نیا 
85 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دوشیم لصاح  یضراعت  نینچ  ارچ 
بیترت هب  میتشاد  هک  مه  فرظ  ات  دـنچره  ام  و  دـمآیمن . شیپ  نیلـصا  نایم  یـضراعت  ّالا  دراد و  رظن  دروم  نیا  هب  رمخلا  نع  بنتجا  اریز 

. میدشیم بکترم  ار  اهنآ  یکییکی  هدرک و  يراج  تراهط  لصا  لحلا و  ۀلاصا 
؟ دوشیم ضراعت  لماع  اجنیا  رد  رمخلا  نع  بنتجا  ارچ 

. یکی نآ  رد  تراهط  لصا  اب  دنکیم  ضراعت  ینک  يراج  تراهط  یکی  نیا  رد  رگا  اذل  تسا ، رمخ  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امش  اریز 
؟ دیوگیم هچ  درک  دیاب  هچ  ضراعت  عفر  يارب  میسرپب  لکشتسم  زا  رگا 

دوشب يرگید  لالح و  کل  ءیـش  لک  مهـس  دوشب  یکی  ات  تسا ، بلطم  ّلـح  هار  يرگید  زا  باـنتجا  طرـش  هب  یکی  باـکترا  دـیوگیم 
. رمخلا نع  بنتجا  مهس 

؟ تسیچ لکشتسم  لاکشا  لصاح 
: هک تسا  نیا 

. مینکیم دی  عفر  نیلصا  زا  ترورض  رادقم  هب  اهردقب ،» رّدقتت  تارورّضلا   » نوچ
. لصا ود  زا  هن  تسا  لصا  کی  ءارجا  زا  دی  عفر  نیهبتشم ، نیئانا  رد  دی  عفر 
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. دنکیم تیافک  مه  هیلامتحا  تقفاوم  هدوبن ، مزال  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هیعطق  تقفاوم  سپ :
؟ تسا هنوگچ  قوف  لاکشا  يارخا  ةرابع  يدنبعمج و 

. میراد ّتیلح  رد  کش  ءانا  ود  زا  کیره  صوصخ  رد  یلامجا ، ملع  زا  رظن  عطق  اب  نیهبتشم  نیئانا  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  - 1
میئامن ّتیلح  هب  مکح  هدرک ، يراـج  ّلـحلا  ۀـلاصا  نآ  رد  میناوتیمن  هجیتن  رد  تسا ، مارح  ءاـنا  ود  نیا  زا  یکی  هک  مینادیم  ـالامجا  - 2

. دش تباث  لوا  ماقم  رد  هکنانچ 
اب ءانا  ود  نیا  زا  کیره  رد  لـحلا  ۀـلاصا  یفاـنت  ینعی  مینک  يراـج  ود  ره  رد  ار  لـصا  میناوتیمن  امهدـحا  هب  یلاـمجا  ملع  رطاـخ  هب  - 3

. یتاذ هن  تسا و  یضرع  يرگید 
ود ره  نایرج  عنام  یلامجا  ملع  نکل  تسا ، دوجوم  ءانا  ود  ره  رد  دـشاب  کش  نامه  هک  لـصا  ناـیرج  یـضتقم  هچرگا  رگید  تراـبع  هب 

. تسا هدش  لصا 
ءارجا زا  هک  تسا  نیا  هب  اجنیا  رد  دی  عفر  مینکیم و  دی  عفر  لوصا  زا  ترورـض  ردقب  زین  ام  اهردـقب ، ردـقتت  تارورـضلا  هک  اجنآ  زا  - 4

. فرط ود  رد  لصا  ود  ره  ءارجا  زا  هن  مینک و  دی  عفر  فرط  کی  رد  لصا  کی 
. دنکیم تیافک  زین  هیلامتحا  تقفاوم  هدوبن ، مزال  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تقفاوم  سپ 

86 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مّرحملا )...  نوک  ضرف  دعب  انه  ۀیراج  ریغ  ّلحلا  ۀلاصا  تلق :  ) زا دارم 

رد ّلـحلا  ۀـلاصا  ناـیرج  هب  تبون  رگید  یلاـمجا  ملع  دوجو  ضرف  اـب  هکنیا  رب  ینبم  قوف  لالدتـسا  لاکـشا و  هب  تسا  خیـش  خـساپ  نیلوا 
. دینک رییخت  هب  مکح  امش  دیآ و  شیپ  ضراعت  زا  نخس  ات  دسریمن  نیهبتشم 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  خیش  بانج  لیلد 
: هک تسا  نیا 

. میراد زّجنم  باطخ  مه  یلامجا  ملع  دراوم  رد  - 1
. دوش لاثتما  دیاب  هدوب و  رثؤم  یلیصفت  ملع  لثم  مه  یلامجا  ملع  - 2

. تسین ههبش  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  طایتحا و  زج  یهار  باطخ ، لاثتما  رد 
. دسرب ضراعت  هب  تبون  ات  درادن  دوجو  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ّلحلا  ۀلاصا  نایرج  يارب  ییاج  سپ :

: رگید ترابع  هب 
يوـش بکترم  هک  ار  کـیره  دوـشیم  رمخلا  نع  بنتجا  لومـشم  تسا و  رمخ  فرظ  ود  نـیا  زا  یکی  هـک  ینادیم  ـالامجا  امـش  یتـقو 

. دراد باقع  لامتحا 
. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد 

. تسا هبتشم  ود  ره  زا  بانتجا  هّیملع  همّدقم  باب  زا  لمتحم  باقع  عفد 
. دوش يراج  نآ  رد  لالح  کل  ءیش  لک  باطخ  ات  درادن  دوجو  ّتیلح  رد  کش  اجنیا  رد  نیاربانب 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  نیمود 
: هک تسا  نیا 

هک تسا  یئاج  نآ  زا  هّیلحلا  ۀـلاصا  ینعی  تسا  هّیلحلا  ۀـلاصا  رب  مکاح  لاغتـشا  هدـعاق  اذـل  تسا و  راک  رد  یلامجا  ملع  ياپ  اجنیا  رد  - 1
رمخ ءانا  ود  نآ  زا  یکی  هک  دراذـگیمن  یکـش  یلامجا  ملع  رگید  ترابع  هب  مارح . ای  تسا  لالح  ءیـش  نیا  ایآ  هک  دـنکب  کش  ناـسنا 

. دنکیم زّجنم  وت  رب  ار  فیلکت  اذل  تسا و 
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. دراد باقع  لامتحا  يوش  بکترم  هک  ار  کیره  دشاب  زّجنم  وت  رب  فیلکت  یتقو  - 2
. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  - 3

. تسا مزال  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  هّیملع  همدقم  باب  زا  لمتحم ، باقع  عفد  رد 
. لالح کل  ءیش  لک  هدعاق  رب  دراد  تموکح  لمتحم ، باقع  عفد  هدعاق  ای  لاغتشا و  هدعاق  نیاربانب 

؟ تسیچ دراد  تموکح  هکنیا  زا  ناتدارم 
: دیوگیم دراد و  يریسفت  رظن  ینعی 

87 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ زا  نادیم  دراد و  دوجو  یلامجا  ملع  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  درادن و  دوجو  یلامجا  ملع  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  لالح  کل  ءیش  لک 

. یلامجا ملع  تموکح 
؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 

. دسریمن رییخت  مکح  هب  تبون  مه  زاب  دننکب  مه  ضراعت  دنوش و  يراج  یلامجا  ملع  فارطا  رد  ّلحلا  ۀلاصا  لصا  ود  هک  انمّلس 
؟ ارچ

: هک دمآ  دهاوخ  باحصتسا  ثحبم  رد  اریز 
. تسین رییخت  يارب  یئاج  دننکیم و  طقاست  دنتسین  موکحم  مکاح و  کیچیه  هک  یلاح  رد  دننک ، ضراعت  مهاب  یلمع  لصا  ود  رگا 

. اطقاست هجیتن  رد  اضراعت و  اذل  دنتسه و  یمکح  لصا  زین  ود  ره  هدوب و  مه  ضرع  رد  ّلحلا  ۀلاصا  ات  ود  هیف  نحن  ام  رد  لثملا  یف 
88 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ملعلا نع  ةدّرجملا  ۀهبـشلاب  تاهبتـشملا  ۀـّیلح  هنم  دافتـسی  هوحن ، و  مارح » ّهنأ  فرعت  یّتح  لـالح  کـل  ءیـش  ّلـک  : » هلوق تلق : نإـف  نتم :
، اهریغ یف  ۀصخرلا  یفانت  ةدّرجم ال  ۀهبـش  ّلک  یف  ۀصخرلا  ّنأل  لدبلا ، یلع  یلامجإلا  ملعلاب  ۀنورقملا  تاهبّـشلا  ۀّیلح  و  اعیمج ، یلامجإلا 

. اّلخ رخآلا  هبتشملا  نوک  یلع  ءانبلا  یفانی  ال  اّلخ ، رمخلاب  هبتشملا  اذه  نوک  یلع  ءانبلاف  عقاولا ، یف  الالح  عیمجلا  نوک  لامتحال 
، رخآلا هبتشملا  وه  مّرحملا  نوک  یلع  ءانبلا  بوجو  مزلتست  امل  اّلخ  هنوک  یلع  ءانبلا  یلامجإلا و  ملعلاب  ۀنورقملا  ۀهبـشلا  یف  ۀصخرلا  اّمأ  و 

دحأ باکترا  یف  ۀصخرلا  لثم : هریغ ، مّرحملا  نأ  یلع  ءانبلا  هباکترا و  زاوج  ینعمب  هیف  ۀصخرلا  زوجی  معن  اعیمج ، هیف  ۀـصخرلا  زوجی  الف 
ینعم ناـک  نیرمـألا ، نیب  دّدرت  ول  یعقاولا و  رمخلا  میرحت  ۀـّلدألا  نم  ملع  اـمل  ّهنإـف  ارمخ ، امهدـحأ  نوـکب  ملعلا  عـم  رمخلاـب  نیهبتـشملا 

زاوج ینعمب  لالح ، امهنم  ّلکف  هریغ ، مّرحملا  ّنأ  هیلع و  مّرحملا  رمخلا  وه  هنوک  مدع  یلع  ءانبلا  یف  نذإلا  امهدحأ  باکترا  یف  ۀصخرلا 
. هریغ مّرحملا  نوک  یلع  ءانبلا 

لمتحم لعجی  ۀـمرحلا و  لامتحا  هتّیلح  ءیـشلا و  ۀـمرح  یف  کشلا  یفرط  نم  یغلی  نأ  رابخألا  هذـه  نم  عراـشلا  دوصقم  ّنأ  لـصاحلا : و 
كاذ الالح و  اذـه  نوک  لامتحا  ّالإ  هیف  نکی  مل  دـحاو و  کش  ةروصحملا  ۀهبـشلاب  نیهبتـشملا  یف  ناک  امل  و  اـهنقیتم ، مکح  یف  ۀـیلحلا 

امهدـحأ یف  يرهاظلا  مکحلا  ناک  و  سکعلاب ، رخآلا و  یف  هل  الامعإ  امهدـحأ  یف  ۀـمرحلا  لامتحا  ءاغلإ  ناک  سکعلا ، لاـمتحا  اـمارح و 
هلامعإل مزلتـسملا  هیف  ۀمرحلا  لامتحا  ءاغلإ  هباکترا و  یف  نذإلا  ّالإ  امهنم  ّلک  ۀّیلح  ینعم  سیل  و  رخآلا ، یف  ۀـمرحلاب  اّیرهاظ  امکح  ّلحلاب 

. رخآلا یف 
تاهبشلا یلامجإلا و  ملعلاب  ۀنورقملا  تاهبشلا  یلإ  ۀبسنلاب  لالح » کل  ءیـش  ّلک  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  لامعتـسا  ّنأ  مّهوتت : یّتح ال  لّمأتف 

. نیینعم یف  لامعتسا  ةدّرجملا 
: دوش هتفگ  رگا  لاکشا  همجرت :

یلامجا ملع  زا  هدّرجم  ههبـش  هب  تاهبتـشم  مامت  ّتیلح  نآ ، لاثما  و  لالح ...  کل  ءیـش  لک  هدومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا 
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: اریز دوشیم ، هدافتسا  لدبلا  یلع  اما  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  ّتیلح  و  هیودب ) ههبش  )
89 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

شمامت دراد  لامتحا  هک  ارچ  درادـن ، یفانت  نآ  ریغ  رد  ّتیلح )  ) تصخر و اب  ياهدّرجم  ههبـش  ره  رد  نتـسناد ) لالح  و   ) نداد هزاجا  - 1
. دشاب لالح  عقاو  رد 

. دشابیمن تسا ، ّلخ  هبتشم  یکی  نآ  هکنیا  رب  نتشاذگ  ءانب  اب  یفانم  تسا  رمخ  هبتشم  نیا  هکنیا  رب  نتشاذگ  انب  سپ 
( ءانا  ) نیا هکنیا  رب  يراذگانب  و  تسا ) لالح  ءانا  نیا  الثم  هک   ) یلامجالا ملعلاب  هنورقم  ههبش  رد  نتـسناد ) لالح  و   ) نداد هزاجا  اما  و  - 2

. تسین زیاج  ههبش  فارطا  مامت  رد  هزاجا  تسا ، رمخ  رگید  هبتشم  هکنیا  رب  نتشاذگ  انب  بوجو  مزلتسم  نوچ  تسا ، ّلخ 
دحا باـکترا  رد  هزاـجا  لـثم  تسا  مارح  يرگید  نآ  هکنیا  رب  يراذـگانب  یکی و  نیا  هـب  باـکترا  زاوـج  ياـنعم  هـب  نآ  رد  هزاـجا  هـلب ،

. تسا رمخ  ءانا  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  هب  ملع  اب  رمخ  هب  نیهبتشملا 
تصخر و کل ...  ءیش  لک  يانعم  دشاب ، رما  ود  نایم  دّدرم  ول  تسا و  مولعم  یعرـش  ّهلدا  رد  یعقاو  رمخ  میرحت  نوچ  لاثم  نیا  رد  سپ 
. تسا يرگید  نآ  تسا  مارح  هک  ینآ  هکنیا  ءانا و  یکی  نآ  ندوبن  رمخ  رب  يراذـگانب  رد  تسا  عراش  نذا  امهدـحا ، باـکترا  رد  هزاـجا 

. تسا رمخ ) و   ) مارح يرگید  نآ  هکنیا  رب  تسا  يراذگانب  زاوج  يانعمهب  تسا  لالح  ءانا )  ) ود نیا  زا  کیره  سپ 
ءیـش رد   ) ّتیلح تمرح و  لاـمتحا  ود  زا  هک  تسا  نیا  لـالح )...  کـل  ءیـش  لـک   ) راـبخا نیا  زا  عراـش  فدـه  هکنیا  بـلطم  لـصاح 

ینادیمن هک  يزیچ  ینعی   ) دریگب رارق  هّیلحلا  نّقیتـم  هلزنم ) هب  لزاـن   ) مکح رد  هّیلحلا  لـمتحم  دوش و  یغلم  تمرح  لاـمتحا  كوکـشم ،)
(. تسا لالح  مارح ، ای  تسا  لالح 

. تسا هدشن  لامعتسا  انعم  ود  رد  تسا و  دحاو  يانعم  ياراد  ءیش  لک  ثیدح 
نآ و  لخ ) و   ) دـشاب لالح  ءانا )  ) نیا هکنیا  لامتحا  رگم  نآ  رد  تسین  دراد و  دوجو  کش  کی  هروصحم  ههبـش  هب  نیهبتـشم  رد  نوچ  و 

یکی رد  تمرح  لامتحا  ندش  وغل  لخ ) یکی  نآ  دـشاب و  رمخ  ءانا  نیا  هک  انعم  نیدـب   ) نآ سکع  لامتحا  و  رمخ ) دـشاب و   ) مارح ءانا ) )
. سکعلاب ءانا و  رگید  رد  وا  يارب  تسا  باکترا  لمع و  مزلتسم  ود  نیا  زا 

ندوب لـالح  ياـنعم  تمرح و  هب  يرگید  رد  تسا  يرهاـظ  مکح  مزلتـسم ) ، ) لـح هب  ود  نیا  زا  یکی  رد  يرهاـظ  مکح  رگید  تراـبع  هب 
يرگید رد  وا  باکترا  لامعا و  مزلتـسم  هکنآ  رد  تمرح  لامتحا  ندـش  اغلا  نآ و  باکترا  رد  نذا  رگم  تسین  ءانا ،)  ) ود نیا  زا  کـیره 

. تسا
ملع هب  بوشم ) و   ) هنورقم تاهبـش  رد  کل ....  ءیـش  لـک  ثیدـح  لامعتـسا  هک : دـیاین  شیپ  مّهوت  نیا  اـت  اـم ) هتفگ  رد   ) شیدـنیب سپ 

. تسانعم ود  رد  لامعتسا  هیودب ، تاهبش  رد  یلامجا و 
90 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یلامجا  ملع  دراوم  رد  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  رب  خیش  لالدتسا  لباقم  رد  لالدتسا  ای  لاکشا و  نیمّود  رد  بلطم  لصاح 
زا معا  ههبـش  دراوم  هیلک  لماش  یلیـصفت ، ملع  دراوم  زج  هب  هنیعب ، مارح  هنا  فرعت  یتح  لالح  ءیـش  لک  لثم  ّتیلح  راـبخا  هک  تسا  نیا 

. دنکیم هبتشم  رما  هیرهاظ  ّتیلح  هب  مکح  دراوم  نیا  مامت  رد  دوشیم و  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  هیودب و  تاهبش 
: ّتیلح رابخا  نیا  زا  هک  توافت  نیا  اب 

قادصم ای ...  ای 1000 و  ای 100  جراخ 10  رد  رگا  هک  انعم  نیدب  دوشیم  هدافتسا  نییعتلا  یلع  ههبش  فارطا  همه  هّیودب ، تاهبـش  رد  - 1
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. میوشیم بکترم  ار  نآ  هدرک و  يراج  لحلا  ۀلاصا  هدحیلع  روص  هب  کیره و  يارب  دشاب ، هتشاد  دوجو  هیودب  ههبش  يارب 
؟ ارچ

. درادن دوجو  یلامجا  ملع  ینعی  لومش  نیا  زا  عنام  مه  تسا و  دوجوم  لومش  نیا  يارب  ّتیلح  رد  کش  ینعی  یضتقم  مه  اریز 
. دیآیمن شیپ  یلامجا  ملع  اب  ياهّیعطق  تفلاخم  هیلمع  لوصا  ءارجا  اب  سپ 

لک ياضتقم  مینیبب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  هکلب  میرادـن ، يراک  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  اـب  اـم  دـیوگیم : لکـشتسم  رگید  تراـبع  هب 
؟ تسیچ لالح  کل  ءیش 

ناـیم عمج  زا  یتبحـص  رگید  اذـل  یـصّخرم و  مه  یکی  زا  وش و  بکترم  ار  یکی  هک  تسا  نیا  هدـعاق  نیا  ياـضتقم  هک  میوشیم  هّجوتم 
. تسین راک  رد  نیلیلد 
: هکنیا بلطم  حیضوت 

یکی نآ  ایآ  رمخ و  ای  تسا  ّلخ  فرظ  یکی  نیا  ایآ  هک  انعم  نیدب  امش  يودب  کش  هب  دناكوکشم  هک  يراد  فرظ  ود  امش  یهاگ  - 1
. تسین یلامجا  ملع  زا  يربخ  اجنیا  رد  اذل  رمخ و  ای  تسا  ّلخ  ءانا 

رگید ترابع  هب  تسا و  لالح  وت  رب  مارح ، ای  تسا  لالح  زیچ  نالف  ینادیمن  یتقو  دیوگیم : امش  هب  لالح ، کل  ءیـش  ّلک  هدعاق  لاح 
یکی ار  ّتیلح  لصا  هکنیا  هصالخ  وش . بکترم  تسا ، لالح  وت  رب  مارح  ای  تسا  لالح  هک  ینادـن  يراذـگب و  تسد  هک  یفرظ  ره  يور 

. دیآیمن شیپ  مه  یضراعت  وش ، بکترم  هدرک و  يراج  اهنآ  رد  يرگید  زا  سپ 
. تسا یلامجا  ملع  اب  هارمه  امش  کش  نکل  يراد ، کش  کیره  ندوب  مارح  ای  لالح و  رد  هک  يراد  فرظ  دنچ  ای  ود  امش  یهاگ  و  - 2

. تسا رمخ  فورظ  نیا  زا  یکی  ینادیم  الامجا  هک  انعم  نیدب 
91 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ار شتمرح  نوچ  دـیوگیم : کل  ءیـش  لک  مارح ، ای  تسا  لالح  هک  ینکیم  کـش  يراذـگیم  هک  لّوا  فرظ  يور  تسد  یتقو  اذـل  و 
. تسا لالح  وت  رب  فرظ  نیا  ینادیمن ،

يدش بکترم  امـش  تسا و  لالح  تفگ  کل  ءیـش  لک  باطخ  مارح و  ای  تسا  لالح  نیا  یتفگ  فرظ  ود  زا  یکی  رد  امـش  یتقو  لاح 
. ینک رداص  یمکح  نینچ  فرظ  نیمّود  يارب  یناوتیمن  رگید 

؟ ارچ
ملع دراوم  رد  فرط  کـی  باـکترا  اـب  ءیـش  لـک  هدـعاق  رمع  هک  ارچ  تسا  یکی  نآ  ندوـب  مارح  فرظ ، نیا  ندوـب  لـالح  همزـال  اریز 

. تسین ریذپنایاپ  هدعاق  نیا  رمع  هک  يودب  تاهبش  فالخرب  دسریم . نایاپ  هب  یلامجا 
قیداصم نیا  ّتیلح  هب  مکح  يرگید  زا  سپ  یکی  هتشاد و  ءاقب  دشاب  مه  قادصم  نویلیم  رگا  يودب  کش  رد  هدعاق  نیا  رگید  ترابع  هب 

. دسریمن يدعب  فرظ  هب  شرمع  رگید  هدش و  يراج  یکی  رد  دش  یلامجا  ملع  اب  هارمه  یتقو  نکل  دنکیم و 
. میرادن نیلیلد  تیاضر  لیصحت  لّوا و  هجو  ندومن  یط  هب  يزاین  رگید  تسا و  مارح  يرگید  لالح و  یکی  هک  میریگیم  هجیتن  اذل 

: دیوگیم امـش  هب  هدعاق  يراذگیم  هک  کیره  يور  تسد  امـش  دراد و  دوجو  يدّدـعتم  فورظ  هک  يودـب  کش  رد  لکـشتسم : بانج 
لالح کیمادک  هک  يراد  کش  مه  زاب  دیراد ، امهدـحا  تمرح  هب  یلامجا  ملع  امـش  دنانیهبتـشم و  نیئانا  هک  مه  اجنیا  رد  تسا ، لالح 
هدعاق نیا  رمع  دیئوگیم  اجنیا  رد  ارچ  تسا ؟ لالح  دـیوگب  هّیلحلا  ۀـلاصا  هک  دراد  لاکـشا  هچ  دـیراد  کش  یتقو  بوخ  مارح ، ای  تسا 

؟ تسیچ بلطم  رس  دریذپیم ؟ نایاپ  یلّوا  باکترا  زا  سپ 
. دراد هّیلحلا  ۀلاصا  کی  یتمرح ، رد  کش  ره  هک  تسا  نیا  بلطم  رس 

. دراد دوجو  مه  هّیلحلا  ۀلاصا  ات  اجنیا 10  رد  يراد ، يودب  کش  مه  فرظ  همه 10  هب  تبسن  يراد و  فرظ  امش 10  لثملا  یف 
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تسا لامتحا  ود  ياراد  مه  یکش  ره  نکل  تسا  يودب  اهفورظ  نیا  زا  کیره  هب  تبسن  ناتکش  يراد و  فرظ  امش 20  رگید  ترابع  هب 
: یئوگیم فرظ  ره  هب  تبسن  هکنانچ  لامتحا  راهچ  اب  دیراد  کش  ود  سپ 

. مارح ای  تسا  لالح  ءانا  نیا 
. مارح ای  لالح و  ینعی  تسا  لامتحا  ود  زا  فلؤم  کش  نآ  دوخ و  هب  صوصخم  دراد  یکش  یئانا  ره  سپ 

ات تسا  لامتحا  ود  ياراد  مه  کش  ره  تسا و  یلقتـسم  کش  ياراد  ءانا  ره  تسا ، یلامجا  ملع  اب  هارمه  هک  نیهبتـشم  نیئانا  رد  ایآ  اـما 
؟ لامتحا راهچ  دوشب  اعمج 

؟ لامتحا ود  دراد و  کش  کی  ءانا  ود  هکنیا  ای 
92 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يرگید نآ  تسا و  لـالح  نیا  هک  يراد  کـش  نکل  تسا  رمخ  یکی  هـک  ینادیم  ـالامجا  يراد و  فرظ  ود  امـش  میئوـگیم : اـجنیا  رد 
؟ مارح یکی  نیا  تسا و  لالح  يرگید  نآ  ای  مارح و 

؟ ّلخ یکی  نیا  تسا و  رمخ  یکی  نآ  هن  ای  ّلخ و  یکی  نآ  تسا و  رمخ  نیا  ایآ  رگید : ترابع  هب 
لامتحا و کی  دراد  دوجو  کش  کی  فرظ  ود  رد  یلاـمجا  ملع  رد  هجیتن  رد  دـناموزلم . مزـال و  بلطم  ود  نیا  هک  اریز  تسا  نینچ  ارچ 

. هّیلحلا ۀلاصا  کی 
کـش نیا  لباقم  رد  دراد و  کش  کی  ءانا  ود  یلامجا  ملع  رد  اما  لامتحا ، ود  يراد و  کش  کی  ءانا  ره  ددـع  هب  يودـب  کش  رد  سپ 

. هّیلحلا ۀلاصا  کی  دراد و  دوجو  لامتحا  کی 
کی یلامجا  ملع  رد  سپ  تسا  لخ  یکی  نیا  سپ  تسا  رمخ  یکی  نآ  رگا  تسا و  ّلخ  یکی  نآ  سپ  تسا  رمخ  یکی  نیا  رگا  هک  ارچ 

. درادن دوجو  رتشیب  هّیلحلا  ۀلاصا 
. دوش لامعتسا  انعم  ود  رد  دحاو  ظفل  تسا  مزال  لالح  کل  ءیش  لک  رد  هک  دیاین  شیپ  امش  يارب  مّهوت  نیا  رگید  سپ 

یئانا ره  يودب  کش  رد  هک  انعم  نیدب  رییخت  رد  مه  هدش  لامعتـسا  نییعت  رد  مه  لالح  کل  ءیـش  لک  هک  دینکن  لایخ  رگید  ترابع  هب 
. لالح ارییخت  امهدحا  یلامجا  ملع  دراوم  رد  اما  لالح ، انیعت  ءانا  نآ  لالح ، انیعت  ءانا  نیا  انیعت ، تسا  لالح 

لثملا یف  دراد . قرف  دراوم  ياضتقم  تیصوصخ و  نکل  درادن  رتشیب  انعم  کی  کل  ءیش  لک  ریخ 
. لالح کل  وهف  يراد ، کش  کی  یفرظ  ره  ددع  هب  يودب  کش  باب  رد  - 1

يرادن و رتشیب  مه  هّیلحلا  ۀلاصا  کی  يراد  کش  کی  نوچ  کش ، کی  يراد و  فرظ  ود  امش  هروصحم  ههبش  نیهبتـشم و  نیئانا  رد  - 2
نوـچ ینکب  رداـص  یمکح  نینچ  هک  اـت  يرادـن  کـش  يرگید  رد  يدرک  يراـج  ار  هّیلحلا  ۀـلاصا  يدـش و  بـکترم  هـک  ار  یکی  نوـچ 

. دشاب ّلخ  یکی  نآ  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تسا  رمخ  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  یتقو  تسا  رمخ  یکی  الامجا  هک  ینادیم 
ناونعهب ار  یکی  دـیاب  سپ  دـنامیمن . یقاب  يرگید  نآ  يارب  یلاجم  ینکیم  ارجا  نیئانالا  دـحا  رد  ار  ءیـش  لک  امـش  یتقو  هکنیا : هجیتن 

يانعم هن  دنکیم و  قرف  هک  تسا  دروم  تیـصوصخ  اذل  و  يوش . بکترم  تسا  لالح  ناتیارب  هک  ار  مارحلا  ادع  ام  يراذگب و  رانک  مارح 
. تسا هدشن  هتفرگ  راکب  انعم  ود  رد  ثیدح  ثیدح و 

؟ تسا هنوگچ  رابخالا )...  هذه  نم  عراشلا  دوصقم  نا  لصاحلا : و   ) ترابع رد  بلطم  يدنبعمج 
: دیئوگیم امش  هب  هک  تسا  نیا  لکشتسم  هب  لاکشا  نایب  يدنبعمج و  - 

یلامجا ملع  هب  هنورقم  تاهبش  مه  دریگیمرب ، رد  ار  يودب ) کش   ) هدّرجم تاهبش  مه  ّتیلح  رابخا  - 1
93 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلع ارییخت و  تیلح  رب  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  رد  انیعت و  تاهبتـشم  عیمج  ّتیلح  رب  دنکیم  تلالد  هدّرجم  تاهبـش  رد  یهتنم  ار .
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. لدبلا
، یلوصا رظن  زا  هکنآ  لاح  دوش و  لامعتـسا  دـحاو  ياـنعم  زا  رثکا  رد  لـالح  ءیـش  لـک  ظـفل  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  امـش  بلطم  نیا  - 2

. تسا لاحم  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا 
. دراد هیودب  تاهبش  هب  صاصتخا  هدشن و  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  لماش  ّتیلح  رابخا  سپ 

رب يراذگانب  زا  تسترابع  نآ  هدـمآ و  یلک  انعم  کی  هب  اج  همه  رد  لالح  ءیـش  لک  ظفل  هک  تسا  نیا  لکـشتسم  خـساپ  يدـنبعمج  - 
نیا هک  هنورقم  تاهبش  رد  تسا  رییخت  هدّرجم و  تاهبـش  رد  تسا  نییعت  انعم  نیا  یلقع  همزال  نکل  تمرح ، لامتحا  ءاغلا  هبتـشم و  ّتیلح 

. درادن هیف  لمعتسم  هب  یطبر  رما 
؟ تسیچ خساپ  نیا  زا  لکشتسم  دارم 

لامتحا هب  يدرک  ادـیپ  تمرح  ّتیلح و  رد  کـش  يدروم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  لـالح  ءیـش  لـک  راـبخا  زا  عراـش  فدـه  هک  تسا  نیا 
تاهبش رد  نوچ  تسا  يراج  تاهبـش  مامت  رد  بلطم  نیا  نادب و  هّیلحلا  نّقیتم  لثم  رهاظلا  یلع  ار  هیلحلا  كوکـشم  نکن و  انتعا  تمرح 

دعب دروم  هب  مارح . ای  تسا  لالح  ای  دروم  نیا  هک  انعم  نیدـب  دوجوم  فرط  ود  تسا و  حرطم  کش  کـی  یکوکـشم  ره  ربارب  رد  هیودـب 
. قیداصم رگید  رد  اذکه  مارح و  ای  تسا  لالح  ایآ  هک  فرط  ود  يراد و  کش  کی  زاب  یسریم  هک  مه 

نک و یغلم  ار  تمرح  لاـمتحا  هکنیا  هب  دوشیم  مکح  هدـش و  يراـج  لـحا  راـبخا  نّیعم  روطهب  ادـجادج و  تروـص  هب  کـیره  رد  اذـل 
. تسین يرگید  رد  لصا  ءارجا  یفان  کیره  رد  ّتیلح  لصا  ءارجا  اجنیا  رد  امن  ضرف  نّقیتم  هلزنم  هب  لزان  ار  كوکشم 

. تسا بلطم  یلقع  همزال  ینییعت  ّتیلح  سپ 
لصا هناگادج  کیره  رد  ات  میرادن  کش  مسق  ود  رگید  ام  تسا  راک  رد  نیهبتشم  نیئانا  ياپ  هک  یلامجا  ملع  هب  نورقم  تاهبش  رد  نکل 
تـسا نیا  نآ  یلقع  همزال  دـشاب  نینچ  رگا  تسا  لالح  عیام  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  کش  عون  کی  هکلب  مینک ، يراـج  ّتیلح 

. دشاب مارح  يرگید  نآ  هک 
. تسا مارح  ود  نیا  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  نیقی  ام  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  مارح  ءانا  یکی  نیا  ارهق  سپ 

نیفرط زا  کیچـیه  نوـچ  لاـح  دـیراذگب  تمرح  رب  يرگید  رد  ار  اـنب  دـیاب  دـیراذگب ، ّتیلح  رب  ار  اـنب  هک  ود  نـیا  زا  کـیره  رد  اذـل  و 
. دسریم رییخت  هب  تبون  درادن  ناحجر 

دوشیم مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  ّتیلح  رابخا  هجیتن  رد  درادـن . مالک  هیف  لمعتـسم  هب  یطبر  تسا و  دروم  یلقع  مزاول  زا  رییخت  سپ 
تیاـفک زین  هّیلاـمتحا  تقفاوم  هکلب  دـشابیمن ، مزـال  هّیعطق  تقفاوـم  هک  دوـشیم  نیا  مه  لومـش  هجیتـن  دـیآیمن  شیپ  مه  يروذـحم  و 

. دنکیم
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عوضوملا وه  هنوک  یلع  ءاـنبلا  بوـجو  ـال  هیف ، ۀـصخرلا  میرحتلا و  لـمتحم  ۀـّیلح  یلع  ءاـنبلا  ةروکذـملا  راـبخألا  نم  رهاـظلا  تلق : نتم :
. لّلحملا

نوک یلع  ءانبلاب  ارمأ  ّلخلا  وه  نیهبتـشملا  دـحأ  نوک  یلع  ءانبلاب  رمألا  سیل  و  کلذـک ، هبتـشم  ّلک  نوک  یلع  ءانبلا  اهرهاظف  مّلـس ، ول  و 
. ّربدتف رثأ ، نیع و ال  ۀّیلدبلا  نم  تایاورلا  یف  سیلف  رمخلا ، وه  رخآلا 

 ...( قلطم ءیش  لک  و  لالح ...  کل  ءیش  لک  ینعی   ) هروکذم رابخا  نیا  زا  هچنآ )  ) لکشتسم رب  خیش  یبدا  لاکـشا  لوا و  خساپ  همجرت :
هکنیا رب  يراذـگانب  بوجو  هن  تسا ، نآ  رد  هزاجا ) و   ) تصخر میرحتلا و  لمتحم  ندوب ) لخ  و   ) ّتیلح رب  يراذـگانب  دـیآیم  تسد  هب 
نییعت رابخا  نیا  ینعی  يزاسعوضوم  هن  تسا ، يزاسمکح  رابخا  نیا  هفیظو  هک  ارچ   ) تسا ندوب ) لـخ  ینعی   ) لـّلحم عوضوم  ناـمه  نیا 

(. مارح ای  تسا  لالح  هک  دننکیم  صخشم  هکلب  رمخ ، ای  تسا  ّلخ  عوضوم  نیا  هک  دننکیمن 
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ندوب نینچ  نیا  رب  يراذگانب  ناشرهاظ  سپ  تسا ) يزاسعوضوم  رابخا  نیا  فده  هک   ) میلـست ضرف  هب  لکـشتسم و  هب  خیـش  مود  خساپ 
(. رخآ یلا  تسا  ّلخ  مه  يرگید  نآ  تسا  ّلخ  ءانا  نیا  رگا  هک  انعم  نیدب   ) تسا یهبتشم  ره 

رب يراذگانب  رب  رما  مزلتـسم  القع  لالح ،)  ) تسا ّلخ  نیهبتـشم  زا  یکی  هکنیا  رب  يراذگانب  هک  تسا  نیا  لکـشتسم  هب  خیـش  موس  خـساپ 
(. راذگب ار  انب  نامه  ینکیم  دروخرب  هک  یهبتشم  ره  هب  هکلب  ، ) تسین مارح ) و   ) تسا رمخ  يرگید  هکنیا 

مارح ار  يرگید  لالح و  ار  یکی  نیهبتـشم  نیئانا  رد  هک   ) درادن دوجو  ّتیلدب  رییخت و  زا  يرثا  کل )...  ءیـش  لک   ) تایاور نیا  رد  سپ 
. نک ّربدت  سپ  نادب )
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ میرحتلا )...  لمتحم  ۀیلح  یلع  ءانبلا  ةروکذملا  رابخالا  نم  رهاظلا  تلق :  ) زا دارم  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  روکذم  لاکشا  زا  تسا  خیش  خساپ 

. دیامنیم مکح  هب  دّبعتم  ار  ام  هتشاد و  مکح  نایب  رد  روهظ  لح  رابخا  الوا :
. هبتشم ّتیلح  رب  دیراذگب  ار  انب  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  دراوم  رد  هک  دیشاب  دّبعتم  دیاب  امش  هکنیا ، رب  دنراد  تلالد  ینعی 

نآ دیئوگب  دـیراذگب و  هبتـشم  نیا  ّتیلح  رب  ار  انب  ادـبعت  دـیاب  امـش  هکنیا  رب  دـننکیمن  تلالد  ینعی  دنتـسین  نک  تسرد  عوضوم  نکل  و 
لـصا لاغتـشا  هدـعاق  نوچ  لاغتـشا ، هدـعاق  رب  دوش  مکاح  یعوضوم  لـصا  هجیتن  رد  اـت  تسا  نیمه  تسا  لـالح  عقاو  رد  هک  یعوضوم 

. تسا یمکح 
لاثتما يارب  يرگید  هار  هک  ارچ  تسا  مکاح  هک  تسا  لاغتشا  هدعاق  نیا  یلامجا  ملع  دروم  رد  دنتـسه و  یمکح  لصا  هدعاق  ود  ره  ریخ 

. تسین زّجنم  باطخ 
کـش نیئانا  دروم  رد  امـش  یتقو  هک  تسا  نیا  لالح ...  ءیـش  لک  يانعم  تفگ : شلالدتـسا  نمـض  رد  لکـشتسم  نیا  رگید  تراـبع  هب 

ار نآ  لالح و  دوشب  ات  ءانا  یکی  نیا  ّتیلح  رب  راذگب  ار  انب  رمخ ، ای  تسا  ّلخ  ای  مارح و  کی  مادـک  تسا و  لالح  کی  مادـک  هک  يراد 
. مارح دوشیم  هجیتن  رد  هک  ءانا  یکی  نآ  تیرمخ  رب  يراذگب  ار  انب  یکی  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیا  همزال  نکل  يوش و  بکترم 

. مارح ای  لالح  هن  ياهدومن و  رمخ  ای  ّلخ  نییعت  هب  مادقا  كاش  ناونعهب  امش  تقیقح  رد 
: دیامرفیم خیش  اذل  و 

لاح تسا و  يزاسعوضوم  نیا  هک  ارچ  تسا  ّلخ  یکی  نآ  تسا و  رمخ  ءانا  نیا  هک  دیراذگب  ار  انب  هک  دـیوگیمن  امـش  هب  ثیدـح  نیا 
. تسا يزاسمکح  شفده  ثیدح  هکنآ 

. يزاسمکح دوشب  ات  نیئانا  ندوب  مارح  ای  ندوب و  لالح  رب  دیراذگب  ار  انب  دیوگیم : امش  هب  ثیدح  اذل  و 
نامه هبتـشم  هکنیا  رب  دـیراذگب  ار  انب  امـش  هکنیا  رب  دـنیامن  تلـالد  ّتیلح  راـبخا  دـشاب و  نک  تسرد  عوضوم  ثیدـح  هک  انمّلـس  اـیناث :

ّلخ تسا و  لالح  انّیعم  یهبتـشم  ره  هکنیا  رب  راذـگب  ار  اـنب  ینعی  تسا  نییعت  راـبخا  نیا  داـفم  دـینادب  دـیاب  نکل  تسا و  لـّلحم  عوضوم 
. دوشب مه  رییخت  لماش  هک  دشاب  یلک  يانعم  کی  ای  دشاب و  رییخت  هکنیا  هن  تسا ،

. یلامجا ملع  هب  هنورقم  هن  تسا و  هیودب  تاهبش  رد  نییعت  لاح 
. دش نییعت  هب  لئاق  اجنیا  رد  ناوتیمن  نوچ  دوشیمن  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  لح  رابخا  سپ 
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قرف اههبتـشم  نایم  امن و  تکرح  تخاونکی  یهبتـشم  ره  رد  امـش  هک  تسا  نیا  لالح  کل  ءیـش  لـک  ثیدـح  ياـنعم  رگید  تراـبع  هب 
. تسا لالح  وت  رب  هبتشم  كوکشم و  ءیش  ره  هتفگ  هک  ارچ  راذگن 

لک اهنآ  همه  رد  وت  تسا و  كوکـشم  شاهمه  دـشاب ، فرظ  ای 100  ای 20  هکنیا 10  زا  معا  يودـب  کش  دراوم  رد  هک  روطنامه  لاـح 
دیوگیم ءیـش  لک  تسا و  كوکـشم  يراذـگب  هک  یئانا  ره  يور  تشگنا  زین ، یلامجا  ملع  دروم  رد  ینکیم  ارجا  ار  لالح  کل  ءیش 

. دینک باسح  روج  کی  ار  تاهبتشم  مامت  دیاب  تسا و  لالح  یکوکشم  ره 
هکلب دینکن . ارجا  ار  لالح  ءیـش  لک  ههبـش ، فارطا  زا  کیچیه  رد  تسا  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  یلامجا  ملع  دراوم  رد  نیاربانب 

. دینک يراج  ار  لاغتشا  هدعاق 
. دینک ارجا  اهءانا  ههبش و  فارطا  مامت  رد  ار  ءیش  لک  تسا ، اسأر  لهجلاک  تسین و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  و 

رد دوشیم و  ارجا  نیهبتشم  زا  یکی  رد  هک  انعم  نیا  هب  دراذگیم  قرف  نیهبتشم  نایم  لالح  کل  ءیش  لک  دیئوگب : دیناوتیمن  امـش  سپ 
. درادن يراگزاس  روبزم  ثیدح  نحل  اب  نیا  ریخ  دوشیمن  ارجا  يرگید 

. دوشیم يراج  تشذگ  هکنانچ  يودب  کش  دراوم  مامت  رد  هتبلا 
تمرح هب  مکح  ّتیرمخ و  رب  يراذـگانب  مزلتـسم  القع  ندوب ، لالح  هب  ندومن  مکح  هجیتن  رد  فرط و  کـی  ّتیلخ  رب  يراذـگانب  اـثلاث :

. دشاب يرگید  زیچ  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ، رگید  فرط 
. ار هیلقع  مزاول  راثآ و  هن  دننکیم  تباث  ار  هطساوالب  هیعرش  مزاول  ماکحا و  اهنت  لوصا  اذل 

. تسا هدیافالب  یلامجا  ملع  فارطا  رد  یلصا  نینچ  سپ 
: دیتفگ امش  لکشتسم  بانج  رگید  ترابع  هب 

ّتیرمخ رب  راذگب  ار  انب  يرگید  رد  ّتیلخ و  ّتیلح و  رب  راذگب  ار  انب  امهدحا  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  نیهبتشم  نیئانا  رد  لالح  ءیـش  ّلک 
: هک میسرپیم  امش  زا  تمرح  و 

. القع ای  تسا  ءانا  رگید  ندوب  رمخ  مزلتسم  اعرش  نیئانا  زا  یکی  ندوب  ّلخ 
: تفگ دیهاوخ  امتح 

نیئانا زا  یکی  ندوب  ّلخ  هک  ارچ  تسا ، یقافتا  نراقم  عقاو  رد  هکلب  تسین ، نیب  رد  مه  یلقع  مزالت  اـعقاو  هچرگا  تسا ، نآ  یلقع  همزـال 
يرگید زیچ  الـصا  ای  دنـشاب و  رمخ  ود  ره  ای  دشاب و  ّلخ  مه  يرگید  نآ  تسا  نکمم  نوچ  تسین  يرگید  نآ  ندوب  رمخ  مزلتـسم  اعقاو 

. دنشاب
. يرگید ندوب  رمخ  اب  نراقم  دوشیم  یکی  ندوب  ّلخ  اذل  رمخ  یکی  تسا و  ّلخ  یکی  هک  ینادیم  الامجا  نوچ  یهتنم 
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باحـصتسا نم  دیئوگیم : امـش  تسا  هدرم  دندوب  ترفاسم  رد  هک  يرمع  ياقآ  دـیز و  ياقآ  ود  زا  یکی  ینادیم  الامجا  امـش  لثملا  یف 

. تسا رمع  گرم  باحصتسا ، نیا  همزال  ار و  دیز  تایح  منکیم 
. دنشاب هدنز  ود  ره  ای  دشاب و  هدرم  مه  دیز  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ، یلقع  همزال  نیا  اعقاو  ایآ  اما 

دنناوتیم ینعی  دـننک . تابثا  رگید  فرط  رد  ار  نآ  ضیقن  دـنناوتیمن  دـندرک ، نیهبتـشم  فرط  کی  رد  یمکح  رگا  لوصا  نیا  هصالخ 
. تسا مارح  زین  یکی  نآ  سپ  دیوگب  دناوتیمن  رگید  یلو  تسا  لالح  ءانا  نیا  دنیوگب :

؟ تسیچ ربدتف )  ) زا دارم 
: دیامرفیم خیش  هک  دشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  دیاش 

رد روهظ  رابخا  هک  مینک  لاکـشا  وا  هب  ات  تسا  رییخت  لح ، رابخا  دافم  هک  دوب  هتفگن  لکـشتسم  هک  ارچ  تسا ، هشدخ  لباق  ام  مّود  خـساپ 
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. دنراد نییعت 
. درادن مالک  هیف  لمعتسم  دافم و  هب  یطبر  بلطم  نیا  تسا و  رییخت  یلامجا ، ملع  دراوم  رد  رابخا  نیا  دافم  یلقع  همزال  تفگیم : وا 

؟ دراد دوجو  مود  تلق  نا  لّوا و  تلق  نا  رد  یتوافت  هچ 
. تسا نیلصا  ضراعت  باب  دعاوق  نایرج  یلمع و  لصا  هب  کّسمت  لّوا ، لاکشا  يانبم  - 

هدـمآ تسد  هب  رابخا  نیمه  زا  زین  ّلحلا  ۀـلاصا  هک  دـنچره  تسا  یعامتجا  لیلد  هک  تسا  ّتیلح  رابخا  هب  کّسمت  مّود ، لاکـشا  يانبم  - 
. تسا یمکح  ياراد  مادکره  توافتم و  کیره  رد  تابساحم  نکل  تسا ،
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: نیهجوب هنع  عنم  مارحلا و  رادقم  ادع  ام  باکترا  زّوج  نم  ّجتحا  نتم :

: لّوألا
مارحلا و باکتراب  ملعلل  همازلتسال  اّمإ  مارحلا ، رادقم  باکترا  نم  عنم  اّمنإ  و  اهضعب ، مّدقت  یّتلا  هتمرح  ملعی  مل  ام  ّلح  یلع  ّۀلادلا  رابخألا 

: کلذ حیضوت  یف  لاق  مارحلا ، یلع  هلامتشال  مارح ، نیهبتشملا  عومجم  باکترا  ّنأ  نم  مهضعب : هرکذ  امل  اّمإ  و  مارح ، وه 
ول ۀـمرحلا و  مولعم  عومجملا  ثیح  نم  عوـمجملا  و  هتمرح ، ملعی  مل  اـم  لامعتـسا  زّوـج  موـلعملا و  مارحلا  لامعتـسا  نع  عـنم  عراـشلا  ّنإ 

. الالح نوکیف  ۀمرحلا  لوهجم  دارفنالا  طرشب  امهنم  ّلک  و  هبانتجا ، بجیف  رخآلا ، عم  عامتجالا  طرشب  امهنم  ّلک  اذک  هئزج و  رابتعاب 
نم رکذ  ام  و  اعیمج ، امهلمشت  نأ  اّمإ  و  نیهبتشملا ، نم  ائیش  لمشت  نأ ال  اّمإ  تفرع - ام  یلع  ۀمّدقتملا - رابخألا  ّنأ  کلذ : نع  باوجلا  و 

. عنملل حلاص  ریغف  لّوألا ، باکترا  دعب  ریخألا  باکترا  زاوج  مدعل  نیهجولا 
: همجرت

خیش طسوت  تارضح  مّوس  لیلد  هجو و  ریرقت 

: دناهدومن لالدتسا  هجو  ود  رب  دناهدرک  عنم  مارح  رادقم  زا  هتسناد و  زیاج  ار  مارح  رادقم  رب  دئاز  باکترا  هک  یناسک 
 ...( کـل ءیـش  لـک  لـثم   ) راـبخا نیا  زا  یخرب  هک  دنـشابیم  تسین  مولعم  شتمرح  هچنآ  ّتیلح  رب  هدـننکتلالد  لـح  راـبخا  لّوا : هجو 

باکترا هب  ملع  تسا و  مارح  باکترا  هب  ملع  مزلتـسم  شباکترا )  ) هک تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  هدش : عنم  مارح  باکترا  زا  هکنیا  تشذـگ و 
. تسا مارح  زین  مارح 

حیـضوت رد  مارح و  ءزج  رب  نآ  لامتـشا  لیلد  هب  تسا  مارح  نیهبتـشم  عومجم  باکترا  دـناهتفگ : یخرب  هک  تسا  بلطم  نیا  رطاخ  هب  اـی 
هداد هزاجا  تسین  مولعم  شتمرح  هک  يزیچ  ینعی ) ۀمرحلا  مولعم  ریغ   ) لامعتسا هدرک و  عنم  ار  مارح  لامعتسا  عراش  دیوگیم : بلطم  نیا 

. تسا
ود نیا  زا  کـیره  مکح )  ) تسا نینچنیا  شمارح و  زج  راـبتعا  هب  ول  تسا و  مولعم  شتمرح  تسا ، عومجم  هک  تهج  نآ  زا  عوـمجم  و 

. يرگید اب  مامضنا  عامتجا و  طرش  هب  ءزج ) )
. دشابیم لالح  سپ  تسا  ۀمرحلا  لوهجم  یئاهنت )  ) دارفنا و طرش  هب  ود  نیا  زا  کیره  تسا و  بجاو  يرگید  نآ  زا  بانتجا  سپ 
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ملع هک  یئاجنآ  رد  ای  يدـیمهف  وت  و  مداد ) حیـضوت   ) هچنآ رب  انب  ءیـش )...  لک  ینعی   ) همّدـقتم رابخا  یقارن  بانج  لیلد  رد  خیـش  هشقانم 

لماـش ار  نآ  فارطا  همه  تسین ) زّجنم  یلاـمجا  ملع  هک  یئاـجنآ   ) اـی دوـشیمن و  لـماش  ار  نیهبتـشم  زا  کیچـیه  تـسا  زّجنم  یلاـمجا 
. دوشیم
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و  ) عنم نینچ  يارب  تیحالـص  دـش  رکذ  یلّوا ، باـکترا  زا  دـعب  یمّود ) ینعی   ) يرگید باـکترا  زاوج  مدـع  رد  هجو ، ود  نیا  رد  هچنآ  و 
. درادن ار  يزاوج ) مدع 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مارحلا و )...  رادقم  ادع  ام  باکترا  زوج  نم  ّجتحا   ) زا دارم 
بجاو زین  هّیعطق  تقفاوم  نکل  مارح و  یلامجا  ملع  دراوم  اـب  هّیعطق  تفلاـخم  هکنیا  رب  ینبم  تسا  نییلوصا  زا  رگید  یخرب  ياعّدـم  ناـیب 

. دنکیم تیافک  زین  هیلامتحا  تقفاوم  هکلب  تسین ،
؟ تسیچ هتمرح )...  ملعی  مل  ام  ّلح  یلع  ۀلادلا  رابخالا  لّوالا :  ) زا دارم 

هدـش هماقا  جـهانم  بحاص  یقارن  لضاف  نیناوق و  بحاص  یمق  قّقحم  بانج  بناج  زا  هک  تسا  قوف  ياعّدـم  تابثا  رد  لیلد  نیلّوا  ناـیب 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و 

تسا یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  هب  نیهبتشم  زا  کیره  ندوب  لالح  ّتیلح  رابخا  ياضتقم  - 1
؟ ارچ
: اریز

. تسا دوجوم  تمرح  ّتیلح و  لامتحا  ود  کش و  کی  ههبش ، فرط  ود  زا  کیره  صوصخ  هب  تبسن  یلامجا ، ملع  زا  رظن  عطق  اب  - 1
. نکن انتعا  تمرح  لامتحا  هب  ّتیلح و  رب  راذگب  ار  انب  يراد  ههبش  اجکره  هک  تسا  نیا  لالح ) ءیش  لک  ینعی   ) ّلح رابخا  دافم  - 2

: رگید ترابع  هب 
. دراذگیمن ءانا  ود  نایم  یقرف  ار و  ءانا  یکی  نآ  مه  دنکیم  لالح  ار  ءانا  نیا  مه  لالح  ءیش  لک 

باجیا يوحن  هب  هکلب  دراذـگب ، تسا  فرط  ود  ره  ّتیلح  هک  ار  دوخ  رثا  یـضتقم  دراذـگیمن  هک  دراد  دوجو  یجراخ  عناـم  کـی  نکل 
. ینک زیهرپ  يرگید  زا  دیاب  يوشیم  بکترم  ار  ءانا  یکی  نیا  امش  یتقو  هک  دنکیم 
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؟ تسیچ همازلتسال )...  اما  مارحلا  رادقم  باکترا  نم  عنم  اّمنا  و   ) ترابع زا  دارم 

: هکنیا رب  ینبم  یجراخ  عنام  نیا  نییبت  رد  تسا  یمق  يازریم  بانج  نایب 
. تسا مارح  باکترا  هب  ملع  مزلتسم  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  - 1

. تسا مارح  مه  مارح  باکترا  هب  ملع  - 2
. تسا مارح  مزلتسم  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  سپ :

: لاح
. تسا مارح  مزلتسم  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  - 1

. تسا مارح  مارحلا ، مزلتسم  - 2
. تسا مارح  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  سپ :

. تسا ههبش  فرط  ود  ره  هب  تبسن  ءیش  لک  نوناق  يارجا  زا  عنام  مارح  باکترا  هب  ملع  سپ 
: تفگ دش  لئاق  میسقت  ضیعبت و  هب  دیاب  هجیتن  رد 

. عونمم رگید  فرط  باکترا  نکل  زیاج و  نییعتلا  یلع  فرط ال  کی  باکترا 
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؟ تسیچ مارحلا )...  یلع  هلامتشال  مارح  نیهبتشملا  عومجم  باکترا  ّنا  نم   ) زا دارم  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  یجراخ  عنام  نیا  نییبت  رد  تسا  جاهنم  بحاص  یقارن  لضاف  بانج  نایب 

. دوشیم ءیش  لک  لومشم  تسا و  لالح  يوش  بکترم  ار  فرط  کی  امش  یتقو  - 1
. دوشیم مارح  شمارح  ءزج  رابتعاب  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  يوش ، بکترم  ار  ههبش  فرط  ود  ره  امش  یتقو  - 2

. تسا مارح  شمارح  ءزج  رابتعا  هب  دیسر  هعومجم  هب  رگا  نکل  تسین و  مارح  دسرن  ّتیعومجم  دح  هب  هکیمادام  باکترا  سپ 
؟ تسیچ رخآلا )...  عم  عامتجالا  طرشب  امهنم  ّلک  اذک  و   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یقارن  لضاف  نایب  يارخا  ةرابع 
. دوشیم ءیش  ّلک  رابخا  لومشم  تسا و  ۀمرحلا  لوهجم  يرگید  زا  بانتجا  طرش  هب  نیهبتشم  زا  فرط  ره  باکترا  - 1

طرش تمرح  تهج  زا  هچ  میوش  بکترم  میرادن  ّقح  ام  تسا و  مارح  يرگید  اب  مامضنا  طرـش  هب  نیهبتـشم  زا  فرط  ره  باکترا  اما  - 2
. طورشم تمرح  تهج  زا  هچ  دشاب  همیمض  هک 

؟ دراد دوجو  یقارن  بانج  نایب  ود  نایم  یتوافت  هچ 
: هک توافت  نیا 
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. تسا ّلک  کی  بّکرم و  کی  ظاحل  عومجم ، ظاحل  - 1

. تسا ءزج  ود  زا  رتشیب  ای  ود و  زا  بکرم  لک  - 2
. تسا مارح  ءزج  ود  زا  یکی  هک  مینادیم  نیهبتشم  رد  - 3
. تسا مارح  فرط  ود  ره  باکترا  عومجم و  ظاحل  سپ :

ای یکی  نآ  هک  تسا  حرطم  یکی  تمرح  هکلب  تسین ، لک  تمرح  مزلتـسم  رگید  فرط  زا  لقتـسم  ادـج و  ادرفنم ، فرط  ره  ظاـحل  نکل 
. طورشم ای  تسا و  طرش 

؟ تسیچ تارضح  مّوس  لیلد  ای  هجو و  هب  خیش  بانج  خساپ 
: هک انعم  نیدب  درادیمنرب  ضیعبت  میسقت و  ّتیلح  رابخا  هک  تسا  نیا 

. دوشیم لماش  ار  فرط  ود  ره  انّیعم  ای  دوشیمن و  یلامجا  ملع  باب  رد  ههبش  فرط  ود  زا  کیچیه  لماش  ای 
؟ دینک نییبت  تسیچ  خساپ  نیا  زا  خیش  دارم 

یلیـصفت مه  دوش  یلامجا  ملع  لماش  مه  ینعی  دراد . تیمومع  مارحلا  فرعت  یّتح  ینعی  ّلح  رابخا  رد  تیاغ  دییوگب : رگا  هک : تسا  نیا 
تیاغ رد  لخاد  تسا  یلامجا  ملع  دروم  هک  یفرط  ود  ره  هک  ارچ  دوشیمن ، ههبش  فرط  ود  زا  کیچیه  لماش  رابخا  نیا  سپ  میئوگیم 

. دناجراخ اّیغم  زا  هدوب و 
. تسا هّیعطق  تقفاوم  نامه  نیا  تسین و  زیاج  کیچیه  باکترا  سپ 

: میئوگیم تسا  رثاالب  هدشن و  یلامجا  ملع  لماش  تسا و  یلیصفت  ملع  هب  ّصتخم  تیاغ  دیئوگب  رگا  - 
. تساّیغم رد  لخاد  يودب  کش  دراوم  لثم  زین  یلامجا  ملع  دراوم  سپ 

. تسا هّیعطق  تفلاخم  نامه  نیا  تسا و  زیاج  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  سپ 
: لاح

ّلح رابخا  يریذپمیسقت  ضیعبت و  يارب  یهجو  اذل  تسا و  بجاو  زین  هّیعطق  تقفاوم  هک  دیریذپب  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  هک  اجنآ  زا 
خـساپ بیترت  هب  هک  تسا  دودرم  لوبق و  لـباق  ریغ  دـش  حرطم  یقارن  لـضاف  ازریم و  باـنج  بناـج  زا  هک  یهجو  ود  ره  درادـن و  دوـجو 
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. دوشیم هداد  روکذم  هوجو  زا  کیره 
102 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ریغلا باکتراب  ملعلا  لیـصحت  معن  هیلع ، لیلد  ّلدـی  ملف  مارح ، مارحلا  باکتراب  ملعلا  لیـصحت  دّرجم  ّنأ  دـیرأ  نإ  ّهنألف : لّوألا ، اـّمأ  نتم :
. ملعلا هل  لصحی  مل  نإ  هنع و  ّیهنملا  سّسجتلا  ثیح  نم  مارح  مارحلل 

ّدعت اّهنإف ال  ۀـّیلامتحالا ، نود  ۀـّیملعلا  ۀـفلاخملا  یه  یلاوملا - قلطم  لب  عراـشلا - ماـکحأ  ۀـفلاخم  نم  ـالقع  هنع  عونمملا  ّنأ  دـیرا : نإ  و 
نیح فرعی  مـل  نإ  یعقاوـلا و  مّرحملا  نود  عوـمجملا  باـکترا  وـه  هبتــشملا  رمخلا  باــنتجاب  باــطخلا  نایــصعف  فرعلا ، یف  انایــصع 

: هیفف ۀّیملعلا ، ۀمّدقملا  بوجو  عنم  هلصاح : و  باکترالا ،
ۀفلاخملا ۀـمرح  ۀـّیملعلا  ۀـفلاخملا  ۀـمرح  نم  دـیرأ  نإ  ّهنأ : ۀـّیملعلا ، ۀـمّدقملا  بوجو  یلع  یکح - امک  ءالقعلا - لـب  ءاـملعلا  قاـبطإ  عم 

. الیصفت ۀمولعم  ۀفلاخم  هعم  لصحی  ذإ ال  اجیردت ، عومجملا  باکترا  زاوجب  فارتعا  اذهف  ۀفلاخملا ، نیح  ۀمولعملا 
دق و  ۀمولعم ، ۀفلاخملا  هب  ریـصی  يّذلا  ملعلا  لیـصحت  ۀمرح  یلإ  اهعجرمف  اهدعب ، ول  اهب و  ملعلا  ّقلعت  یّتلا  ۀفلاخملا  ۀمرح  اهنم  دیرا  نإ  و 

. اّدج اهتمرح  عنم  تفرع 
یف هل  لخد  هیلإ ال  رخآلا  ءزجلا  ّمضف  نّیعملا ، ریغلا  هئزج  رابتعاب  ناـک  اذإ  عومجملا  ۀـمرح  ّنإـف  یناـثلا ، هجولا  داـسف  رهظی : اـنرکذ  اّـمم  و 

ملعلا ۀمرح  مدع  دعب  اهتمرحل  هجو  الف  هسفنل ، ال  مارحلا ، باکتراب  ملعلل  ۀمّدقم  یهف  قّقحتلا ، مولعم  مارحلا  نوک  یف  لخد  هل  معن  هتمرح .
. مارحلا باکتراب 

فصول طرـش  طرـشلا  ّنأ  ّالإ  ۀمولعم ، تناک  نإ  هتمرح و  نإف  رخآلا ، عم  عامتجالا  طرـشب  امهنم  اّلک  مارحلا  لعج  داسف  رهظی : کلذ  نم  و 
ۀمرح یلإ  هعجرم  و  قّقحتلا ، ۀـمولعم  مارحلا  تاذ  لـعج  مرح  اذإ  اـّلإ  عاـمتجالا ، داـجیإ  مرحی  ـالف  مارحلا ، تاذـل  ـال  قّقحتلا  مولعم  هنوـک 

. مارحلاب ملعلا  لیصحت 
: همجرت

مظعا خیش  طسوت  یمق  يازریم  نخس  دقن  یسررب و 

هب ملع  لیصحت  هلب  دنکیمن ، تلالد  نآرب  یلیلد  تسا  مارح  مارح ، باکترا  هب  ملع  لیصحت  فرـص  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  لّوا : هجو  اما 
. دوشن لصاح  وا  يارب  یملع  نینچ  ول  تسا و  مارح  تسا ، مارح  هنع و  یهنم  سّسجت  نآ  هک  یسّسجت  باب  زا  مارح ، هب  يرگید  باکترا 
نآ تسا  عونمم  یلاوم ، تفلاخم  قلطم  باـب  رد  عرـش و  ماـکحا  تفلاـخم  باـب  رد  تسا  عونمم  ـالقع  هک  ینآ  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  و 

. دیآیمن باسح  هب  تیصعم  افرع  یلامتحا ) تفلاخم  نیا   ) هلمتحم تفلاخم  هن  تسا و  همولعم  تفلاخم 
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تسا نیهبتشملا ) الک  ینعی   ) عومجم ندروخ ) و   ) باکترا هب  تسا ، هبتـشم  هک  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  ربارب ) رد   ) ندرک تیـصعم  سپ 
. دشاب هدوب  رمخ  عقاو  رد  دروخب و  ار  یکی  هک   ) یعقاو مرحم  باکترا ) اهنت   ) هن و 

. تسا هّیملع  همّدقم  ندوبن  بجاو  بلطم ، نیا  لصاح  و 
، دـشاب شنّیعم  ریغ  ءزج  رابتعا  هب  رگا  عومجم  ندوب  مارح  اریز  دوشیم ، نشور  یقارن ) شیامرف  ینعی   ) یناـث هجو  داـسف  میتفگ  هچنآ  زا  و 
(، ندـش همیمـض  عاـمتجا و   ) نیا يارب  هلب ، درادـن . رمخ )  ) نآ تـمرح  رد  یتلاـخد  رمخ ) هـب  ّلـخ  ینعی   ) رگید ءزج  ندـش  همیمـض  سپ 
ار ود  ره  رگا  نکل  تسین  قّقحتلا  مولعم  رمخ  برـش  دروخب ، ار  یکی  نیئاـنا  زا  رگا  ینعی   ) مارح ندوب  قّـقحتلا  موـلعم  رد  تسا  تیلاـخد 

(. دوشیم قّقحتلا  مولعم  دروخب 
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. مارح دوخ  رد  ندوب ) لیخد   ) هن مارح و  باکترا  هب  ملع  يارب  تسا  ياهمّدقم  عامتجا )  ) نیا سپ 
. درادن دوجو  باکترا ) هب  ملع  ای  و   ) عامتجا تمرح  يارب  یهجو  مارح ، باکترا  هب  ملع  تمرح  مدع  تابثا  زا  سپ  نیاربانب 

طرـش نیا  هک  ارچ   ) يرگید اب  عاـمتجا  طرـش  هب  ود  نیا  زا  کـیره  نداد  رارق  مارح  یتسرداـن ) و   ) داـسف دوشیم  نشور  بلطم ، نیا  زا  و 
(. ّتیرمخ رد  هن  دراد و  ملع  رد  تلاخد 

( ملع لوصح  ینعی   ) نآ فصو  يارب  تسا  طرش  مامضنا )  ) طرـش نیا  نکل  تسا ، مولعم  هچرگا  رخآلا ، مامـضناب  امهنم  ّلک  تمرح  سپ 
(. ینادن هچ  ینادب  هچ  تسا  مارح  مارح ، تاذ  هک  ارچ   ) مارح تاذ  يارب  هن  تسا و  قّقحتلا  مولعم  هک 

نیا تشگزاـب  تسا و  مارح  مارح ، دوـخ  ندوـب  قّـقحتلا  موـلعم  هک  اـجنآ  رگم  دـشابیمن  مارح  نیئاـنا ) باـکترا  و   ) عاـمتجا داـجیا  سپ 
مامـضنالا طرـشب  امهنم  لک  تسا و  مارح  عامتجا  تسا و  مارح  ملع  اذـل  و   ) تسا مارح  هب  ملع  لیـصحت  ندوب  مارح  ناـمه )  ) هب بلطم ) )

(. مارح یکی  تسا و  لالح  یکی  دیئوگب : یلامجا  ملع  دروم  رد  امش  هک  درادن  نیا  هب  یطبر  تسا  مارح 
104 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لّوا  هجو  ای  یمق و  يازریم  نخس  هب  خیش  خساپ 
مارح زین  مارح  باکترا  هب  ملع  تسا و  مارح  باکترا  هب  ملع  مزلتسم  ههبـش  فرط  ود  ره  باکترا  دیتفگ  هکنیا  ازریم  بانج  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ ناتدارم  تسا ،
هچ دراد ، لاکـشا  مارح  هب  باکترا  هب  فّلکم  ملع  نکل  درادن و  یلاکـشا  دـشاب  مولعم  ول  مارح و  باکترا  هک  تسا  نیا  ناتدارم  رگا  - 1

؟ دیراد اعّدم  نیا  رب  یلیلد 
رمخ ندروـخ  ینعی  تسا  مارح  مارح ، باـکترا  هب  ملع  یلو  تسین  مارح  مارح ، باـکترا  هـک  تـسا  نـیا  ناـتدارم  رگا  رگید  تراـبع  هـب 

لاکـشا مارحلا  باکترا  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هچ  میـسرپیم  امـش  زا  تسا  حیبق  دراد و  لاکـشا  رمخ  ندروخ  هب  ملع  یلو  درادن  لاکـشا 
. دراد لاکشا  مارحلا  باکترا  هب  ملع  اما  درادن .

نارگید روـما  تـالاح و  رد  شاـکنک  هب  سّـسجت  باـب  زا  هک  تسا  یئاـج  رد  نآ  تسا و  مارح  مارح ، باـکترا  هـب  مـلع  اـجکی  رد  هـلب ،
؟ هن ای  دنوشیم  مارح  اطخ و  بکترم  ایآ  هک  میزادرپب 

دوشیم و بکترم  ناسنا  دوخ  هک  تسا  یمارح  باکترا  هب  ملع  هب  عجار  اـم  ثحب  هک  ارچ  درادـن ، هیف  نحن  اـم  هب  یطبر  مه  یملع  نینچ 
. نارگید هب  تبسن  هن 

: هک دیئوگب  هنوگنیا  تسا  رتهب  ازریم  بانج  دیوگیم : خیش  هصالخ 
باقع عفد  دوریم و  باقع  لامتحا  هک  ارچ  دیوش  بکترم  ار  ههبـش  نیفرط  زا  کیچیه  دیرادن  قح  تسا  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا 

. دوشیمن لصاح  مه  باکترا  هب  ملع  تسا ، بجاو  مه  لمتحم 
هیملع همدـقم  هک  دوشیم  نیا  امـش  بلطم  لـصاح  هلمتحم  تفلاـخم  هن  تسا و  مارح  همولعم  تفلاـخم  هک  تسا  نیا  ناـتدارم  رگا  و  - 2

مزال باطخ  نیا  ربارب  رد  ینیقی  لاثتما  لیـصحت  نکل  مراد و  ملع  بنتجا  لثم  زّجنم  باـطخ  کـی  هب  نم  هکنیا  اـب  ینعی  دـشابیمن  بجاو 
امش هب  تروص  نیا  رد  تسا . یفاک  فرط  کی  زا  بانتجا  هکلب  منک ، بانتجا  ههبش  فرط  ود  ره  زا  هیملع  همدقم  باب  نم  دیابن  تسین و 

: میئوگیم
. تسا بجاو  عامجالاب  هّیملع  همدقم  الوا :
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: دینادیم هک  اقلطم  همولعم  تفلاخم  الیصفت ، همولعم  تفلاخم  تسا  هنوگود  رب  همولعم  تفلاخم  ایناث :
. دیراد ههبش  فرط  ود  ینعی  مارح  باکترا  هب  دصرددص  نیقی  باکترالا  نیح  امش  هک  تسا  ییاجنآ  الیصفت  همولعم  تفلاخم 

نیا هب  نخـس  نیا  تشگزاب  هک  تسا  مارح  شباکترا  دـشاب  لیـصفتلاب  ای  لامجالاب و  همولعم  هک  تسا  یئاجنآ  اـقلطم  همولعم  تفلاـخم  و 
. تسا لکشم  هدننکداجیا  مارح  تفلاخم  هب  ملع  ندوب و  مولعم  هکلب  درادن ، لاکشا  عقاولا  یف  مارح  تفلاخم  هک  تسا 

105 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب فرط  ود  ره  باکترا  سپ  هک  تسا  نیا  امش  نخس  نیا  همزال  هک  میئوگیم  امـش  هب  تسا  الیـصفت  همولعم  تفلاخم  ناتدارم  رگا  لاح 

امـش هک  یلاـح  رد  دوشیم  ادـیپ  ادـعب  هکلب  تسین ، تمرح  هب  ملع  لـمعلا  نیح  ياهعقاو  چـیه  رد  هک  ارچ  تسا  زیاـج  یجیردـت  تروص 
: دیئوگیم هکلب  دیتسین  مزتلم  بلطم  نیا  هب  ناتدوخ 

میتفگ ال البق  هک  دـشاب  اقلطم  همولعم  تفلاخم  ناتدارم  رگا  یجیردـت  هچ  یعفد و  هچ  تسا  مارح  اقلطم  یلاـمجا  ملع  اـب  هّیعطق  تفلاـخم 
. هیلع لیلد 

؟ تسیچ ازریم  بانج  هب  خیش  بلطم  يارخا  ةرابع 
یهتنم دـش  بکترم  ناوتیم  ار  ءاـنا  ود  ره  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا  مارح  هیلیـصفت  هموـلعم  تفلاـخم  هک  تسا  نیا  ناـتدارم  رگا  - 1

. ۀعفد هن  اجیردت و 
لاکشاالب هدوبن و  هیلیصفت  همولعم  تفلاخم  دوش  بکترم  اجیردت  رگا  هیلیـصفت و  همولعم  تفلاخم  دوشیم  دوش ، بکترم  ۀعفد  رگا  اریز :

. تسا
هب زین  دوخ  امش  ازریم  بانج  اما  دیوش  بکترم  یجیردت  تروص  هب  ار  ههبـش  فارطا  همه  هروصحم  ههبـش  رد  هک  دیراد  هزاجا  امـش  سپ 

. یجیردت هچ  یعفد و  هچ  تسا  مارح  اقلطم  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هک  دیدقتعم  دیتسین و  مزتلم  بلطم  نیا 
مارح تفلاخم  هک  دوشیم  نیا  ناتمالک  يانعم  تسا  عونمم  مارح و  الیـصفت  ای  الامجا  همولعم ، تفلاخم  هک  تسا  نیا  ناتدارم  رگا  و  - 2

. تسین مارح  ناسنا  دوخ  ّقح  رد  ملع  هک  ارچ  تسین  یتسرد  نخس  تسا  مارح  تفلاخم  هب  ملع  هکلب  تسین ،
؟ تسیچ عومجملا )...  ۀمرح  ّناف  یناثلا : هجولا  داسف  رهظی : انرکذ  اّمم  و   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  یقارن  لضاف  موحرم  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
؟ تسیچ تسا  مارح  عومجم  هکنیا  زا  ناتدارم  یقارن ، بانج 

مارح دوش ، بکترم  مه  اـعمتجم  تسا  مارح  دوش  بکترم  ادرفنم  تسا ، رمخ  نیئاـنا  زا  یکی  دـنادیم  ـالامجا  هک  یلاـمجا  ملع  دروم  رد 
ادیپ ملع  دروخب  ار  ءانا  ود  ره  درف  یتقو  هک  ارچ  دراد ، تلاخد  باکترا  هب  ملع  رد  هکلب  درادن ، رمخ  تیرمخ  رد  یتلاخد  عامتجا  تسا و 

. دوشیمن لصاح  وا  يارب  یملع  نینچ  دوش ، بکترم  ادرفنم  هکنآ  لاح  هدرک و  رمخ  برش  هکنیا  هب  دنکیم 
هب ملع  دشاب ، هتـشادن  ینارگن  رمخ  رگا  سپ  درادن . سرت  یملع  نینچ  هک  میدومن  تابثا  ام  تیرمخ و  زا  هن  دیـسرتیم  ملع  زا  امـش  اذل  و 

. درادن ینارگن  یلّوا  قیرط 
؟ تسیچ امهنم )...  الک  مارحلا  لعج  داسف  رهظی : کلذ  نم  و   ) زا دارم 

: دیئامرفیم هکنیا  یقارن  بانج  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یقارن  بانج  مّود  نایب  هب  خیش  بانج  خساپ 
106 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تفگ دیهاوخ  اعطق  باکترا ؟ هب  ملع  رد  ای  دراد و  تلاخد  مارح  باکترا  رد  مامضنا  طرش  نیا  تسا ، مارح  مامـضنالا  طرـشب  امهنم  لک 
. مارح باکترا  لصا  رد  هن  دراد و  تلاخد  باکترا  هب  ملع  رد  هک 

مامضنا نودب  زین  نآ  هب  ملع  هلب  تسا ، هدش  لصاح  مارح  باکترا  دشاب  رمخ  عقاو  رد  عیام  نیا  رگا  مه  مامضنالا  طرـش  نودب  اریز  ارچ ؟
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. دوشیمن لصاح 
، درادن دوجو  نآ  تمرح  رب  یلیلد  هک  میتفگ  ام  نکل  دیـسرتیم و  باکترا  هب  ملع  زا  هکلب  دیـسرتیمن ، مارح  باکترا  دوخ  زا  امـش  سپ 

. دیسرت مارح  باکترا  دوخ  زا  دیاب  هکلب 
ار یلاـمجا  ملع  اـی  دومن و  باـنتجا  فرط  ود  ره  زا  هدرک  طاـیتحا  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  مینادیم  رثؤـم  ار  یلاـمجا  ملع  اـی  هجیتـن  رد 

یقاب امـش  میـسقت  ضیعبت و  يارب  یئاج  رگید  مینادـب و  زیاج  ار  فرط  ود  ره  باکترا  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  مینادیم  اـسأر  لـهجلاک 
. دنامیمن

رمخ هب  ملع  هک  یلامجا  ملع  دروم  رد  هک  ارچ  درادـن  یتلاخد  رمخ  تمرح  رد  دـیدومرف  امـش  هک  یمامـضنا  طرـش  نیا  رگید  تراـبع  هب 
. روآباقع شباکترا  تسا و  رمخ  رمخ ، دوشن  ای  دوشب  لصاح  طرش  نیا  میراد ، نیءانإلا  دحا  ندوب 

. تسا بقاعم  دشاب  رمخ  عقاو  رد  ادرفنم و  ول  دروخب و  مه  ار  ءانا  کی  ینعی 
. تسا مارح  مه  طرش  نیا  نودب  دشاب  مارح  رمخ  رگا  درادن ، تلاخد  رمخ  تمرح  رد  امش  طرش  نیا  سپ 

. دراد رثا  ملع  رد  نکل  دوشیمن و  مارح  طرش  نیا  اب  دشابن  مه  مارح 
. دوشیم مارح  باکترا  هب  ملع  بجوم  رخآلا  مامضنا  طرشب  امهدحا  باکترا  نیئانإلا ، دحا  تمرح  هب  یلامجا  ملع  رد  ینعی 

ینارگن و باکترا  هب  ملع  هک  میتفگ  امـش  هب  اما  رخآلا . مامـضنا  طرـشب  امهنم  لک  دـیتفگ : هک  اریز  تسا  ملع  زا  امـش  سرت  مه  زاـب  سپ 
. تسا ندوب  رمخ  دراد  ینارگن  هچنآ  درادن ، تمرح 

107 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: یناثلا نتم :

ناونعلا میرحت  یلع  ّلد  ام  نیب  و  عیمجلا - لواـنت  زاوج  یف  هروهظ  ریدـقت  یلع  هنیب - عمجیف  ةروصحملا ، ۀهبـشلا  لواـنت  زاوج  یلع  ّلد  اـم 
ةالـصلا لعفب  یفتکا  ول  امک  يرهاظلا ، لاثتمالا  یف  هکرت  یفکیف  یعقاولا ، مارحلا  نع  الدـب  تالمتحملا  ضعب  لعج  عراـشلا  ّنأـب  یعقاولا ،

: ةریثک رابخألا  هذه  و  اهضعب . یلإ  ةالصلا  كرت  یف  صّخر  ۀهبتشملا و  تاهجلا  ضعب  یلإ 
هتبارق و لصی  هنم و  قّدصتی  وه  و  ۀـّیمأ ، ینب  لاّمع  نم  الام  باصأ  لجر  نع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  ابأ  تلأس  : » لاق ۀعامـس . ۀـّقثوم  اهنم :

ّطحت ۀنـسحلا  ّنإ  و  ۀئیطخلا ، رّفکت  ۀئیطخلا ال  نإ  مالّـسلا : هیلع  لاقف  ِتائِّیَّسلا ، َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ  لوقی : و  بستکا ، ام  هل  رفغیل  ّجـحی ،
«. سأب الف  لالحلا ، نم  مارحلا  فرعی  ملف  اعیمج  اطلتخاف  الالح  مارحلا  طلخ  ناک  نإ  لاق : ّمث  ۀئیطخلا .

فّرصتلا زاوج  یلع  ۀلالد  هیف  سیل  و  کلذ ، یف  رجألا  لوصح  طلتخملا و  لاملا  نم  ّجحلا  ۀلصلا و  قّدصتلا و  نع  سأبلا  یفن  هرهاظ : نإف 
فّرـصتلا ۀـمرحل  هسفنب  ضتقم  وه  و  یعقاولا ، مارحلا  نع  بانتجالا  بوجو  یلع  ّلد  اـمب  هنع ، فرـص  هیف  هروهظ  ضرف  ول  و  عیمجلا . یف 

نکل اضیأ ، لمتحملا  ضعبلا  یف  فّرـصتلا  ۀمرحل  طایتحالا  موزلب  لقعلا  مکح  ۀهج  نم  و  اهفالخ ، یلع  لیلدلا  دورو  زوجی  الف  ّلکلا ، یف 
. ۀمّدقملا يذ  نع  اّیرهاظ  الدب  رخآلا  اهضعب  لعجب  ۀّیملعلا  تامّدقملا  ضعب  كرت  یف  نذإلا  زوجی  ّهنأ  تفرع 

یف فرـصت  دقف  یقابلا ، کسمی  ضعبلاب و  ّجحی  لصی و  قّدصتی و  ّهنأل  عیمجلا ، یف  فّرـصتلا  زاوج  هرهاظ  ّنأ  ربخلا : اذه  نع  باوجلا  و 
هلمحف ذئنیح : و  هرهاظ ، نع  هفرص  نم  اّمإ  و  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  زیوجت  هب و  ذخألا  نم  اّمإ  ّدب  الف  یقابلا ، كاسمإ  ضعبلا و  فرصب  عیمجلا 

صاخ مارح  یلع  مارحلا  لمح  نم  یلوأـب  سیل  مارحلا ، رادـقم  كاـسمإ  هیلع  مرح  نإ  ضعبلا و  یف  فّرـصتلا  نع  سأـبلا  یفن  ةدارإ  یلع 
. طولخملا لاملا  یف  هنیعب  فرعی  مل  ّمث  الهج  ذخأ  يّذلا  ابّرلا  ۀّیلح  نم  رابخأ : ةّدع  یف  درو  ام  یلع  ءانب  ابّرلاک  لهاجلا ، هیف  رّذعی 

: همجرت

هروصحم ههبش  باکترا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور 
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: هیلامتحا تقفاوم  هب  افتکا  زاوج  هب  نیلئاق  لیلد : نیمود 
. هروصحم ههبش  رد  ءانا ) ود  ره   ) باکترا زاوج  رب  دنراد  تلالد  هک  هعامس ) ثیدح  لثم   ) تسا یتایاور  نآ 

108 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ههبش و فارطا  همه  رد ) فرـصت  و   ) باکترا ندوب  زیاج  رب  ثیدح  نیا  روهظ  ضرف  رب  انب  هعامـس ) ثیدح   ) نآ نایم  دوشیم  عمج  سپ 

ههبـش رد  عراـش  هک  تروص ) نیا   ) هب یعقاو  ناونع  میرحت  رب  دـنراد  تلـالد  هک  لـطابلاب ) مکنیب  مکلاومأ  اولکأـت  ـال  لـثم :  ) یتاـیآ ناـیم 
روطنامه دنکیم ، تیافک  يرهاظ  لاثتما  رد  لدب  مامه  كرت  سپ  تسا  هداد  رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  ار  تالمتحم  زا  یخرب  هروصحم ،

نیا ددرگیم و  صخرم  تاهج ، نیا  زا  یخرب  رد  زامن  كرت  رد  دـنکیم و  افتکا  هبتـشم  تاـهج  نیا  زا  یخرب  رد  زاـمن  ماـجنا  هب  رگا  هک 
. دناناوارف رابخا  لیبق ) )

زا یلاـم  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : هک  تسا  هعامـس  هّقثوم  تاـیاور ، نیا  هلمج  زا  هعامـس  هّقثوم 
شناهانگ ات  دـنکیم  ّجـح  دروآیم و  اجب  محر  هلـص  دـهدیم  هقدـص  نآ  زا  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  وا  بیـصن  هّیما  ینب  لاّـمع  بناـج 

؟ دربیم نیب  زا  ار  اهيدب  اهیکین ، دیوگیم : دوش و  هدیزرمآ 
رگا دندومرف : سپس  دوشیم . هئّیس  يدوبان  طبح و  ببس  هک  تسا  هنسح  هلب  دربیمن ، نیب  زا  ار  هئیطخ  هک  هئیطخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

زا هدافتسا  رد   ) یلاکشا سپ  دوشیمن . هتخانشزاب  لالح  زا  مارح  هک  هدش  طلتخم  يوحن  هب  نآ  همه  سپ  هدرک ، طولخم  لالح  اب  ار  مارح 
. درادن دوجو  نآ )

مارح و هب  طلتخم  لام  زا  ندرک  ّجـح  ماـحرا و  هلـص  نداد ، هقدـص  زا  تسا  لاکـشا  یفن  ماـما  مـالک  رهاـظ  سپ  ثیدـح  تلـالد  ّتیفیک 
تـسین ههبـش ) فرط  ود  ره   ) عیمج رد  باکترا  فّرـصت و  زاوج  رب  یتلالد  ماما  مـالک  نیا  رد  هکیلاـحرد  نآ  رد  شاداـپ  دزم و  لوصح 
فرصنم نآ  زا  دوش ، ضرف  عیمج  رد  ثیدح  نیا  روهظ  رگا  و  دنکیم ) تباث  ار  ام  ياعّدم  لیلد  هدوب و  ضعب  رد  فّرـصت  شدارم  هکلب  )

هیآ نیا  هکیلاحرد  یعقاو ، مارح  زا  بانتجا  بوجو  رب  دراد  تلالد  هک  ْمُکَْنَیب *...  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  هیآ ال  هب  مینکیم ) شهیجوت  و   ) هدش
. دراد ار  ّلک  رد  فّرصت  تمرح  ياضاقت  هسفنب  هفیرش 

ربارب رد  طایتحا  بوجو  هب  لقع  مکح  رطاخ  هب  زین  تسین و  زیاج  اولکأت ، هفیرـش ال  هیآ  فالخرب  هعامـس ) ثیدـح   ) لیلد نیا  دورو  سپ 
. لمتحم ضعب  رد  فّرصت  تمرح 

ینعی  ) همّدقملا يذ  زا  يرهاظ  لدـب  ناونعهب  رگید  یخرب  نداد  رارق  اب  هّیملع  تامّدـقم  زا  یـضعب  كرت  رد  عراش )  ) نذا هک  يدـیمهف  اما 
. تسا زیاج  یعقاو ) مارح 

109 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لاؤس روظنم   ) اریز تسا . لاوما )  ) مامت رد  صخش ) نیا   ) فّرصت زاوج  ثیدح  نیا  رهاظ  هک ) دینادب  : ) الوا هعامس  ثیدح  زا  خیـش  خساپ 
فرـص اب  سپ  درادیم  هگن  زین  ار  هیقب  دنکیم و  ّجح  نآ  زا  يرادقم  اب  دنکیم و  محر  هلـص  دهدیم ، هقدص  یلام ) نینچ  زا  هک  دوب  نیا 

. دنکیم فّرصت  نآ  مامت  رد  نآ )  ) هیقب زا  يرادهگن  نآ و  ضعب  جرخ  و 
باسح هب  اسأر  لهجلاک  ار  یلامجا  ملع  و   ) هدوب هّیعطق  تفلاخم  نتـسناد  زیاج  ثیدح و  نیا  ذخا  زا  ریزگان  ای  ایناث : روبزم  ثیدح  هیجوت 

، ضعب رد  فّرصت  زا  لاکشا  یفن  هدارا  رب  نآ  لمح  تروص  نیا  رد  میتسه  ثیدح  نیا  هیجوت ) و   ) رهاظ زا  فارـصنا  زا  ریزگان  ای  و  دیآ )
انب ابر ، لثم  دوشیم  روذعم  نآ  رد  لهاج  هک  یـصاخ  مارح  رب  مارح  نیا  لمح  زا  یلوا  تسا ، مارح  وا  رب  مارح  رادقم  يرادـهگن  دـنچره 
. تسین مولعم  هدش  طولخم  لام  رد  هنیعب  هدش و  هتفرگ  لهج  يور  زا  هک  یئابر  ندوب  لالح  زا  هدش  دراو  رابخا  زا  يدادعت  رد  هچنآ  رب 

لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ ةروصحملا )... ، ۀهبشلا  لوانت  زاوج  یلع  ّلد  ام   ) رد بلطم  لصاح 
یناوارف تایاور  رابخا و  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هیلاـمتحا  تقفاوم  هب  ءاـفتکا  زاوج  هّیعطق و  تقفاوم  موزل  مدـع  هب  نیلئاـق  لـیلد  نیمّود  ناـیب 

. هروصحم ههبش  فارطا  باکترا  زاوج  رب  دنراد  تلالد 
؟ تسیچ لدب  لعج  يانعم  دیئامرفب  ۀمّدقم  تارضح  لالدتسا  هوحن  نایب  زا  لبق 

طرـش هب  دـهد  هزاجا  ار  ههبـش  فارطا  زا  یکی  باکترا  دـناوتیم  هروصحم  ههبـش  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  سّدـقم  عراـش  هک  تسا  نیا 
: نکل تشذگ و  نآ  حرش  هک  دهد  رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب  رهاظ  رد  عنم و  ار  يرگید  هکنیا 

. تسا تیصعم  رد  نذا  مزلتسم  ههبش ، فرط  ود  ره  رد  نذا 
. تسا حیبق  تیصعم  رد  نذا 

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حیبق  رما 
. دهدیمن ههبش  فرط  ود  ره  هب  نذا  میکح  عراش  سپ :

؟ دیوگیم هچ  هّیلامتحا  تقفاوم  هب  افتکا  زاوج  تابثا  رد  لدتسم  قوف ، همّدقم  هب  هّجوت  اب 
: رابخا نیا  دیوگیم 

سپ دنراد . تلالد  یضعب  باکترا  زاوج  رب  رثکا  دح  دنرادن  ههبش  فارطا  همه  باکترا  زاوج  رب  یتلالد  الوا :
110 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دننکیم تابثا  تسا  هّیلامتحا  تقفاوم  هک  ار  ام  بولطم  میقتسم  روطهب  القتسم و 
هیجوت ار  ثیدح  نیلیلد  نیب  عمج  باب  زا  دیاب  مه  زاب  نکل  دنشاب و  هتشاد  ههبش  فارطا  همه  باکترا  رد  روهظ  رابخا  نیا  هک  انمّلس  ایناث :

. مینک لمح  رهاظ  فالخرب  هدرک و 
[3 [؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  لدتسم  دارم 

ص110 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسا  ن 

. هروصحم ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  زاوج  رب  دنشاب  هتشاد  تلالد  لح  رابخا  هک  ضرف  هب  - 1
: لباقم رد 

. دنراد دوجو  دنوشیم ، مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  هک  بنتجا  لیبق  زا  تامّرحم  ّهلدا  - 1
. میراد زّجنم  باطخ  بنتجا ، لیلد  هب  زین  اجنیا  رد  - 2

. ههبش فارطا  همه  زا  بانتجا  القع  زّجنم ، باطخ  نیا  لاثتما  هار  اهنت  - 3
: لاح

. دناضراعت رد  مهاب  رهاظ  بسح  هب  لیلد  هتسد  ود  نیا  - 1
. حرّطلا نم  یلوأ  نکمأ  امهم  عمجلا  دیوگیم : نیضراعتم  نوناق  - 2

: هک انعم  نیدب  هنالداع  ضیعبت  میسقت و  کی  زا  تسترابع  مه  عمجلا  هجو  نیرتهب  - 3
. مینک شباکترا  زاوج  هب  مکح  هداد ، ّلحلا  رابخا  هب  ار  ههبش  فرط  کی  - 
. مییامن شتمرح  هب  مکح  هداد ، تامّرحم  ّهلدا  هب  مه  ار  ههبش  فرط  کی  - 
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. تسا هّیلامتحا  تقفاوم  ینعی  ام  ياعّدم  نامه  نیا  هجیتن  رد 
؟ دناهتسج کّسمت  یتایاور  هچ  هب  هّیلامتحا  تقفاوم  تابثا  رد  روبزم  نیلدتسم 

. تسا قداص  ماما  زا  هعامس  هقثوم  نآ  هدرک و  هدنسب  تارضح  نیا  لالدتسا  دروم  رابخا  زا  هنومن  کی  رکذ  هب  خیش  بانج 
دهدیم هقدص  نآ  زا  هدومن و  تفایرد  اهنآ ) زا   ) ار یلام  هک  هّیما  ینب  لاّمع  زا  يدرم  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  زا  دـیوگیم : يوار 

. تائّیسلا نبهذی  تانسحلا  ّنا  دیوگیم : دوش و  هدیزرمآ  شناهانگ  ات  دروآیم  اجب  محر  هلص  دنکیم ، ّجح 
يدوبان ببـس  هک  تسا  ریخ  راک  هنـسح و  يرآ  دوشیمن  هانگ  هرافک  هک  هانگ  دومن  هئیطخ  ناربج  ناوتیمن  هئیطخ  اـب  مالّـسلا : هیلع  ماـما 

. دوشیم تائیس 
نآ زا  هدافتسا  رد  ینعی  سأب  الف  تسین ، صیخـشت  لباق  مارح  زا  لالح  هک  يوحن  هب  هدومن  طولخم  شدوخ  لام  اب  رگا  دومرف : ماما  سپس 

. تسین یکاب 
111 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  تلالد  تیفیک 
: دنیوگیم

طولخم شمارح  لالح و  هک  یلام  دـیوگیم : اریز  دوشیم ، طوبرم  تسا  نیهبتـشم  نیئانا  هک  هیف  نحن  اـم  هب  ثیدـح  رد  ریخا  بلطم  - 1
. دومن فّرصت  نآ  رد  دوشیم  مولعم  ات  تسا و 

هبتـشم طولخم و  مهاب  هکلب  تسین ، مولعم  تسا  مارح  انیعم  کیمادـک  هکنیا  صیخـشت  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  زین  نیهبتـشم  نیئانا  - 2
. تسا

. دشاب لاکشاالب  دیاب  زین  اجنیا  رد  تسا ، لاکشاالب  فّرصت  اجنآ  رد  رگا  سپ 
هک میـسرپب  رگا  رگید . یبلطم  کمک  اب  ای  دـنکیم و  تباث  ار  ام  ياعّدـم  نیع  کـمک  نودـب  اـی  ثیدـح  نیا  هک  دـننکیم  هفاـضا  سپس 

؟ دوب هچ  امش  ياعّدم 
مالّـسلا هیلع  ماما  هکنیا  رگید  ترابع  هب  تشاذـگ  راـنک  ار  يرگید  دروخ و  ار  یکی  دوشیم  نیهبتـشم  نیئاـنا  رد  هک  دوب  نیا  دـیوگیم :

رد لالح  رادقم  هب  دـناوتیم  فّلکم  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشروظنم  دومن ، صّخـشم  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  هبتـشم  لام  رگا  هک  دـندومرف 
. دیامن بانتجا  شمارح  رادقم  زا  دیاب  دنک و  فرصت  طلتخم  نآ 

ناموت رازه  هزادنا 5  هب  دناوتیم  تسا ، هّیما  ینب  هیحان  زا  نآ  ناموت  رازه  هک 10  دنادیم  الامجا  دراد  یئاراد  ناموت  رازه  لثملا 100  یف 
. دراذگب رانک  ار  نآ  ناموت  رازه  هزادنا 5  هب  دیامن و  جرخ  ار  ناموت  رازه  نیا 10  زا 

رگید هدش  طولخم  هک  نونکا  هک  دشاب  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  روظنم  رگا  تسام و  ياعّدم  تبثم  دـشاب ، بلطم  نیا  ماما  روظنم  رگا  اذـل  و 
اُولُکَْأت ال  هفیرـش : هیآ  اب  ضراعت  رد  روبزم  ثیدـح  تسا ، باقعالب  لالح و  ههبـش  فارطا  باکترا  تسا و  لـالح  شاهمه  درادـن ، یبیع 

. دریگیم رارق  ِلِطاْبلِاب *، ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ 
؟ دینکیم هچ  ضراعت  نیا  رد  میسرپب  لدتسم  زا  رگا 

. دوش لصاح  تیاضر  ار  ود  ره  ات  مینکیم  عمج  لیلد  ود  نایم  دیوگیم :
؟ تسیچ عمج  نیا  هار 

ثیدـح ات  مینکیم  فّرـصت  زین  ار  يرادـقم  کی  دوش و  تیاعر  اولکأت  هفیرـش ال  هیآ  اـت  مینزیم  راـنک  ار  شمارح  رادـقم  هک  تسا  نیا 
. دوش تیاعر  هعامس 

. تسا هّیلامتحا  تقفاوم  هب  ءافتکا  زاوج  هک  تسام  ياعّدم  تبثم  هعامس  ثیدح  مه  زاب  هجیتن  رد 
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؟ تسیچ عیمجلا )...  یف  فرصتلا  زاوج  هرهاظ  ّنا   ) زا دارم 
ار ههبش  فارطا  عیمج  فّرصت  رد  روهظ  ثیدح  نیا  هکنیا  رب  ینبم  هعامـس  ثیدح  هب  نیلدتـسم  نیکـسمتم و  هب  تسا  خیـش  بانج  خساپ 

. تسین جراخ  لاح  ود  زا  هلئسم  هک  ارچ  دراد 
112 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا عیمج  رد  فّرصت  دوخ  نیا  هک  دنکیم  جرخ  روکذم  دراوم  ار  لاوما  نیا  همه  هک  تسا  نیا  ای  - 
عیمج رد  فّرـصت  یعوـن  دوـخ  زین  نیا  درادیم  هگن  زین  ار  هّیقب  دـنکیم و  جرخ  هقدـص و ...  ّجـح و  هار  رد  ار  یخرب  هک  تسا  نـیا  اـی  - 

. تسا
. ار ضعب  رد  هن  تسا و  هداد  ار  ههبش  فارطا  مامت  رد  فّرصت  هزاجا  ماما  سپ 

بلطم نیا  هب  مزتلم  مه  لدتـسم  یّتح  تسا و  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  میراذگب ، یقاب  شرهاظ  هب  ار  ثیدـح  نیا  رگا  لاح 
؟ درک دیاب  هچ  سپ  تسین ،

: میئامن لمح  رهاظ  فالخرب  هدرک و  هیجوت  ار  ثیدح  دیاب 
: دراد دوجو  هار  ود  زین  هیجوت  ماقم  رد  - 

: دیوگیم دنک  هیجوت  ار  ثیدح  هک  میهاوخب  لدتسم  زا  رگا 
دهدیم رارق  لدب  ار  يرادقم  هدرک و  فّرصت  ار  نآ  زا  يرادقم  فّلکم  هک  میریگیم  هجیتن  هدرک  عمج  رگید  ّهلدا  هعامس و  ثیدح  نایم 

. یعقاو مارح  زا 
: دیامرفیم تسیچ ؟ روبزم  هیجوت  هب  عجار  ناترظن  میسرپب  خیش  بانج  زا  رگا 

. دشاب نامدوخ  عفن  هب  هک  مینکیم  هیجوت  يوحن  هب  هکلب  دوش ، مامت  لدتسم  عفن  هب  هک  میریذپب  ار  هیجوت  هنوگنیا  ارچ 
؟ خیش بانج  تسا  هنوگچ  امش  هیجوت 

. تسا روذعم  نآ  ببس  هب  لهاج  هک  تسا  یّصاخ  مارح  کی  روبزم ، ثیدح  دروم  رد  رظن  دروم  مارح  لام  میئوگیم :
؟ تسیچ بلطم  نیا  زا  ناتدارم 

: هک تسا  نیا 
طایتحا دیاب  دوشیم و  مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  اهنآ  لیلد  هکلب  هدیدرگن ، ذخا  ناشعوضوم  رد  یلیـصفت  ملع  تامّرحم  عون  رد  - 1

. رمخلا نع  بنتجا  لثم  دومن  بانتجا  و 
نآ زا  دـیاب  یـسانشیم  الیـصفت  ار  مارح  امـش  رگا  ینعی  دراد  ّتیعوضوم  یلیـصفت  ملع  ّصاخ ، لیلد  هب  ادـبعت و  تاـمّرحم  یخرب  رد  - 2

. هن ای  یشاب  هتشاد  یلامجا  ملع  هچ  يدازآ  صخرم و  يرادن  یلیصفت  ملع  رگا  ّالا  ینک و  بانتجا 
؟ دینزب لاثم 

: تامّرحم نیا  هلمج  زا 
تلاوما اب  یتفرگ و  هدوب  يوبر  هک  ار  یلام  يدوب و  لهاج  ابر ، تمرح  مکح  هب  امش  رگا  هک  تسا  ابر ، - 1
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ههبـش دیراد و  یلامجا  ملع  هچرگا  تسا ، زیاج  لاوما  نیا  مامت  رد  فّرـصت  تسین  ندرک  ادـج  لباق  نونکا  هک  يوحن  هب  يدومن  طولخم 

. تسا هروصحم  زین 
؟ ارچ

. تسا یلیصفت  ملع  رادم  رئاد  اجنیا  رد  تمرح  زّجنت  اریز 
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نآ زا  بانتجا  هدش  طولخم  یّکذم  ياهیهام  اب  رگا  ینک و  بانتجا  دیاب  تسا  هتیم  نیا  هک  ینادیم  الیصفت  رگا  هک  تسا  یهام  هتیم  - 2
. ینک صخشم  ار  نآ  یناوتیمن  هتشادن و  نآ  هب  یلیصفت  ملع  رگید  نوچ  تسین ، مزال 

يدّبعت مکح  کی  ثیدح  دشاب  نینچ  رگا  هک  دشاب  ثیدـح  نیا  دراوم  زا  موس  دروم  زین  ام  ثحب  دروم  هلأسم  دـیاش  لدتـسم  بانج  لاح 
. دوب دهاوخ  شدوخ  دراوم  اب  هطبار  رد 

. دیرادن تسا ، بجاو  اجنآ  رد  طایتحا  هک  ار  هروصحم  ههبش  هلمج  زا  دراوم  ریاس  هب  يدعت  قح  اذل  و 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  هاگنآ :
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: فانصأ یلع  هتمرح  ملعی  مل  ام  ۀّیلح  یف  ةدراولا  رابخألاف  ۀلمجلاب : و  نتم :

«. مارح ّهنأ  فرعت  یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لیبق  نم  ناک  ام  اهنم :
ۀهبـشلا یف  هنیعب  دـحاولا ال  یلع  رابخألا  کلت  لمح  ّنأل  نیهبتـشملا ، باکترا  زاوج  يری  نمل ال  هب  لالدتـسالا  زوجی  ـال  فنـصلا  اذـه  و 

یلع اهلمح  بجیف  رّذـعتم ، لب  رّـسعتم  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلا  یلاـمجإلا و  ملعلا  نم  ةدّرجملا  ۀهبـشلا  یف  ۀـنّیعملا  داـحآلا  ةروصحملا و 
. یعقاولا مارحلاب  یلعفلا  فیلکتلا  مدع  ةروص 

. مّدقتملا ربخلا  لثم  ةروصحملا ، ۀهبشلا  صوصخ  یف  نیهبتشملا  الک  باکترا  یلع  ّلد  ام  اهنم : و 
برقأ یلع  هلمح  بجیف  اـهیف ،- هدروم  ّنـأل  ةروصحملا - ۀهبـشلا  ریغ  یلع  هلمح  زوجی  ـال  و  هنومـضمب ، ّلدتـسملا  مزتلی  ـال  اـضیأ  اذـه  و 

نع هجورخب  مازتلالا  نکمی  اّمم  هوحن  اـبرلاک و  صاـخ ، دروم  یف  هدورو  نم  و  مارحلا ، رادـقم  ءاـقبإ  عم  ضعبلا  باـکترا  نم  نیلمتحملا :
. ةروصحملا ۀهبشلا  ةدعاق 

. هب طلتخملا  لاملا  عیمج  ّلح  نم  ابرلا  یف  درو  ام  لاح  ملعی : کلذ  نم  و 
: همجرت

: دنافنص هس  رب  یّلک  روطب  تسین ، مولعم  شتمرح  هک  یئیش  ندوب  لالح  رد  هدش  دراو  رابخا 

دنراد ۀمرحلا  لوهجم  ءیش  تّیلح  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 1

هبتـشم وت  رب  شندوب  مارح  لالح و   ) هک يزیچ  ره  دـندومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لیبق  زا  دنتـسه  یثیداحا  رابخا  نیا  هلمج  زا 
. یسانشب هنیعب  ار  نآ  تمرح  هکنیا  ات  تسا  لالح  وت  يارب  تسا )

زیاج تسین  نیهبتشم  باکترا  زاوج  هب  لئاق  هک  یسک  يارب  ثیداحا ، فنص )  ) نیا هب  لالتـسا  رابخا  لیبق  نیا  هب  لالدتـسا  زا  خیـش  خساپ 
. دشابیمن

هک هیودـب  ههبـش  رد  هنّیعم  داحآ  رب  و  تسا ) لالح  نیفرط  زا  یکی  طقف  هک   ) هروصحم ههبـش  رد  هنیعب  ـال  دـحاو  رب  راـبخا  نیا  لـمح  اریز 
لکـشم و دنالالح ) دارفا  رثکا  ای  مامت و  زاب  هک   ) هروصحم ریغ  ههبـش  رد  و  دنالالح ) دارفا  فارطا و  همه  و   ) تسا یلامجا  ملع  زا  دّرجم 

نیا لمح  سپ  دراد .) مّود  تلق  نا  هب  هراشا  نیا  دوشیم و  تاهبـش  همه  لماش  تخاونکی  روطب  روبزم  ثیدح  هک  ارچ   ) تسا لاحم  هکلب 
. تسا بجاو  يودب ) کش  باب  ینعی   ) یعقاو مارح  هب  یلعف  فیلکت  مدع  تروص  رب  تایاور 
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دنراد ههبش  فرط  ود  باکترا  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 2
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تـشذگ هک  يربـخ  لـثم  هروصحم  ههبـش  صوصخ  رد  هبتـشم  ود  ره  باـکترا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  تسا  یتاـیاور  راـبخا ، نیا  هلمج  زا 
(. هعامس ثیدح  )

هک ارچ   ) دوشیمن ثیدـح  نیا  نومـضم  شریذـپ )  ) هب مزتلم  مه  لدتـسم  دوخ  هک  تسا  نیا  رابخا  لـیبق  نیا  هب  لالدتـسا  زا  خیـش  خـساپ 
ههبـش رد  مه  هعامـس  ثیدـح  دروم  اریز  تسین ، زیاـج  هروـصحم  ههبـش  ریغ  رب  نآ  لـمح  و  دریذـپب ) ار  ههبـش  فارطا  همه  دـیاب  تقونآ 

. تسا هروصحم 
: لمتحم ود  نیرتکیدزن  زا  یکی  رب  ثیدح  نیا  لمح  تسا  بجاو  سپ 

. مارح رادقم  يرادهگن  ضعب و  باکترا  زا  - 1
(. ادّبعت  ) یّصاخ دروم  اب  هطبار  رد  نآ  دورو  زا  و  - 2

. تسا نکمم  هروصحم  ههبش  هدعاق  زا  نآ  جورخ  هب  مازتلا  هک  يروما  زا  نآ  لثم  ابر و  لثم 
. دوشیم نشور  هدش ، دراو  نآ  هب  طولخم  لام  همه  ّتیلح  رد  ابر ، باب  رد  هک  یثیدح  لاح  بلطم  نیا  زا  - 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  اجنیدب  ات  ثحب  هصالخ  لصاح و 
هجو و جنپ  هب  اعّدم  نیا  تابثا  رد  تسا و  یفاک  هّیلامتحا  تقفاوم  هک  دنتفگ  دنتـسنادن و  بجاو  ار  طایتحا  هروصحم  ههبـش  رد  یخرب  - 1

: دندومن کّسمت  لیلد  ای 
هک ینعی  ناهجو  مهل  و  دومرف : خیـش  سپـس  تشاد  یهجو  هب  هراشا  کیره  هک  تشذگ  تلق  تلق و  نا  ود  تروصب  مود  لوا و  هجو  - 1

. دناهدرک کّسمت  رگید  هجو  ود  هب  روبزم  ياعّدم  تابثا  رد  تارضح 
باکترا هب  ملع  مزلتـسم  ود  ره  باکترا  نوچ  یهتنم  دومنیم ، باجیا  ار  ود  ره  ّتیلح  هک  دوب  لالح  کل  ءیـش  لک  ثیدح  هب  یکی  - 1

. مینکیم بانتجا  يرگید  زا  هدش و  بکترم  ار  یکی  دنتفگ  دشیم ، مارح 
هدش و حرطم  صاخ  تروص  هب  ثیدح  نیا  دروم  دیاش  هک  دنداد  باوج  خیـش  هدـش و  یـسررب  هک  دوب  هعامـس  ثیدـح  هب  مه  یکی  - 2

. تسا هتشاد  دروم  نامه  هب  صاصتخا  ثیدح  مکح 
؟ تسیچ فانصا ) یلع  هتمرح  ملعی  مل  ام  ۀّیلح  یف  ةدراولا  رابخالاف  ۀلمجلاب : و   ) زا دارم  سپ 

ياعّدـم تابثا  رد  هّیلامتحا  تقفاوم  هب  نیلئاق  دـنراد و  تلالد  تسین  مولعم  شتمرح  هک  يرما  ّتیلح  هحابا و  رب  هک  يرابخا  هک  تسا  نیا 
: دناهتسد هس  رب  دناهدرک  لالدتسا  اهنادب  دوخ 

. تسا ّتیلح  رابخا  لوا : هتسد  - 
. دنراد باکترا  زاوج  رب  تلالد  هروصحم  ههبش  دروم  رد  هک  تسا  يرابخا  مود : هتسد  - 

. دراد دوجو  مارح  اهنآ  لام  رد  دنادیم  هدنریگ  هک  تشاد  یناسک  زا  لام  ذخا  زاوج  رب  تلالد  هک  يرابخا  موس : هتسد  - 
؟ تسیچ یّتح )...  لالح  کل  ءیش  لک  مالّسلا  هیلع  هلوق  لیبق  نم  ناک  ام  اهنم :  ) زا دارم 

. دندومن لالدتسا  نادب  نایب  هس  اب  تارضح  هک  روکذم  ثیدح  هلمج  زا  تسا  لوا  هتسد  رابخا  یفرعم 
نع بنتجا  اب  لباقم  رد  نوچ  نکل  تسا و  لالح  هبتشم  نیا  دیوگیم : لالح  کل  ءیش  لک  دنتفگ : هک  دوب  لّوا  تلق  نا  نامه  لّوا : نایب 

باـنتجا یکی  زا  دوـش و  یـضار  لـالح  ءیـش  لـک  اـت  هدـش  بکترم  ار  یکی  میتـسه  وربور  تسا  مارح  ددرم  رمخ  دـیوگیم  هـک  رمخلا 
. دوش یضار  رمخلا  نع  بنتجا  ات  مینکیم 
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هدـسفم فرط  ود  ره  باکترا  نوچ  یهتنم  تسا  هبتـشم  ود  ره  ندوب  لالح  لالح ، ءیـش  لک  ياضتقم  هک  دـنتفگ  نایب  نیا  رد  مّود : نایب 
. میهدیم رارق  مارح  ار  يرگید  لالح و  ار  یکی  دراد  لابند  هب  ار  نآ  تمرح  باکترا و  هب  ملع 
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. لالح ءیش  لک  دنتفگ : نایب  نیا  رد  مّوس : نایب 

یکی نآ  ندوب  لالح  اب  یتافانم  ههبش  یکی  نیا  ندوب  لالح  هک  ارچ  ههبـش ، فارطا  همه  ندوب  لالح  رب  دراد  تلالد  هیودب  ههبـش  رد  - 1
. درادن ههبش 

. رییختلا یلع  یکی  ندوب  لالح  رب  دراد  تلالد  یلامجا  ملع  دروم  رد  و  - 2
؟ دوب هچ  تانایب  نیا  هب  انخیش  خساپ 

: هک داد  خساپ  اهنآ  هب  بترم 
. تسین هّیلحلا  ۀلاصا  يارجا  يارب  یئاج  لاغتشا ، هدعاق  زا  هدافتسا  هروصحم و  ههبش  رد  یلامجا  ملع  دوجو  اب  - 1

. تسا دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مزلتسم  هیرییخت ، هّینییعت و  ّتیلح  رب  رابخا  نیا  لمح  - 2
. دنوش لاغتشا  هدعاق  رب  مکاح  هکنیا  ات  عوضوم  هن  دننکیم و  مکح  هب  دّبعتم  ار  ام  رثکا  دح  رابخا  نیا  - 3

. درادن دوجو  اهنآ  رد  ّتیلدب  زا  يرثا  یلو  دنراد  هّینییعت  ّتیلح  رد  رابخا  نیا  هچرگا  - 4
. تسا تبثم  لصا  دوش  يراج  دهاوخب  رگا  لحلا  ۀلاصا  - 5

. دوشیمن لماش  ار  ههبش  فارطا  زا  کیچیه  ای  دریگیمرب و  رد  ار  ههبش  فرط  ود  ره  ای  هکلب  تسین ، رادربضیعبت  ّتیلح  رابخا  - 6
؟ تسیچ خساپ  نیا  يارخا  ةرابع 

. تسین فیلکت  زّجنم  ای  تسه و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  ای  هک  تسا  نیا 
هب طوبرم  هک  ارچ  دوش ، دراو  یلامجا  ملع  يداو  رد  دـناوتیمن  لـالح  کـل  ءیـش  لـک  ثیدـح  تسه ، فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  رگا 

. تسا يودب  کش 
. دومن بانتجا  دیاب  لمتحم  باقع  عفد  باب  زا  ههبش ، فرط  ود  ره  زا  دش  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  یتقو  یلامجا  ملع  باب  رد  ینعی 
ترابع هب  دوشیم . يراج  ههبش  فارطا  مامت  رد  لالح  ءیش  لک  ثیدح  تسا ، اسأر  لهجلاک  تسین و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  و 

. امهنم ءیش  لمشی  نا ال  اّما  امهلمشی و  نا  اّما  لالح ، کل  ءیش  لک  هک : دهدیم  خساپ  هنوگنیا  بترم  خیش  رگید 
. ارییخت ای  انییعت و  مارح  یکی  دشاب و  لالح  یکی  هک  دوشیمن  دوشن و  لماش  ار  کیچیه  دیاب  ای  دوش و  لماش  ار  ود  ره  دیاب  ای  ینعی 

. تشذگ رابخا  نیا  ریخ  زا  دیاب  سپ 
118 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ ةروصحملا )...  ۀهبشلا  صوصخ  یف  نیهبتشملا  الک  باکترا  یلع  ّلد  ام  اهنم : و   ) زا دارم 
دراد فرط  ود  ره  باکترا  زاوج  رب  تلالد  هروصحم  ههبش  دروم  رد  هک  يرابخا  تسا ، هعامـس  ثیدح  هلمج  زا  مود  هتـسد  رابخا  یفرعم 

. دندومن کّسمت  نآ  هب  دوخ  ياعّدم  رد  تارضح  و 
؟ تسیچ هنومضمب )...  لدتسملا  مزتلی  اضیا ال  اذه  و   ) زا دارم 

مزتلم بلطم  نیا  هب  دوخ  امـش  دراد و  لک  باکترا  زاوج  رد  روهظ  هعامـس  ثیدـح  هکنیا  رب  ینبم  هعامـس  ثیدـح  زا  تسا  خیـش  خـساپ 
هک ارچ  تسا ، دروم  جورخ  مزلتسم  لمح  نیا  میئوگیم : امش  هب  دینک ، لمح  هروصحم  ریغ  تاهبش  رب  ار  نآ  دیهاوخب  امـش  رگا  دیتسین و 

. تسا هروصحم  ههبش  ثیدح  دروم 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا ، ءاج  اذا  هک  دوب  نیا  نآ  هجیتن  هک  دش  حرطم  هیجوت  عمجلا و  هجو  ود  هدز و  ثیدح  هیجوت  هب  تسد  سپس 
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: دیامرفیم خیش  رگید  ترابع  هب 
اما تسا  لالح  ههبش  فارطا  همه  هروصحم  ههبش  رد  هک  دیوش  مزتلم  دیاب  امـش  دراد و  ههبـش  فارطا  همه  ّتیلح  رب  تلالد  ثیدح  رهاظ 

. دینک هیجوت  ار  نآ  دیاب  دینک  کّسمت  ثیدح  نیا  رهاظ  هب  دیناوتیمن  نوچ 
. دشاب امش  عفن  هب  هک  یهیجوت  هنوگنآ  هن  نکل  و 

؟ دوب هنوگچ  تارضح  هیجوت 
کی هروصحم  ههبـش  رد  هک  دندومن  اعّدا  اذل  مینکیم و  فرـصم  دابعلا  ملاظم  ناونعهب  ار  يرادقم  فرـصم و  ار  لام  زا  يرادقم  دـنتفگ :

. تسا مارح  رادقم  کی  لالح و  رادقم 
؟ دوب هنوگچ  ثیدح  زا  خیش  هیجوت 

یّصاخ يدّبعت  یمکح  هک  مارح  اب  طولخم  لوهجم  يوبر  لام  یهام ، هتیم  لثم  تسا  هدش  دراو  یّصاخ  دروم  رد  ثیدح  نیا  هک  دوب  نیا 
. تسا

، هّیما ینب  لاّمع  زا  هذوخأم  لام  ابر ، هکمـس ، لیبق  زا  ییاهاج  رد  یهتنم  دومن ، طایتحا  دـیاب  هروصحم  ههبـش  رد  هک  تسا  نیا  نوناق  ینعی 
. تسا هدش  انثتسا  يدراوم 

119 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ناطلسلا قراسلا و  لماعلا و  نم  ذخألا  زاوج  رابخأک  الامجإ ، مارحلا  هیف  ملع  ام  ذخأ  زاوج  یلع  ّلد  ام  اهنم : و  نتم :

لومحملا هفّرصت  یلع  اعّرفتم  و  ملسملا ، دی  نم  اذوخأم  ءیشلا  نوک  یلإ  ادنتسم  ّلحلاب  مکحلا  نوک  یلع  اهّلک  وأ  اهّلج  لمح  ءیجیـس : و 
. کشلا دنع  ۀّحصلا  یلع 

ۀمّرحملا نیوانعلا  نع  بانتجالا  بوجو  یلع  ۀّیعطقلا  ّۀلدألا  نم  ّلد  اّمع  ۀئـشانلا  ۀّیلقعلا  ةدعاقلا  نع  رابخألا  نم  فانـصألا  هذهب  جورخلاف 
الک نع  بانتجالا  یلع  ۀـفّقوتملا  ۀـمولعملا  فیلاکتلا  ۀـعاطإ  بوجو  و  نیهبتـشملا ، نیب  هب  عوطقملا  ررـضلا  عفد  بوجو  یه  و  ۀـّیعقاولا -

. بلطملا یلع  لیلدلاک  امه  نیرخآ  نیهجوب  ةدعاقلا  داضتعا  عم  اصوصخ  اّدج ، لکشم  نیهبتشملا ،-
: ینعملا اذه  یلع  ّۀلادلا  رابخألا  امهدحأ :

: مدقتملا لسرملا  و  لالحلا ،» مارحلا  بلغ  الإ  مارحلا  لالحلا و  عمتجا  ام  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  اهنم :
. مّدقت نم  مالک  یف  یعّدملا  عامجإلا  ۀقّقحملا و  ةرهشلاب  ربجنی  اهفعض  و  سأبلا ،» هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  اوکرتا  »

: همجرت

دنراد هملظ  زا  لام  ذخا  زاوج  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 3

لثم دراد  دوجو  مارح  نآ  رد  هک  تسا  مولعم  الامجا  هک  یلام  تفایرد  ندوب  زیاج  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یثیدح  رابخا ، نیا  هلمج  زا  و 
. رئاج ناطلس  ای  دزد و  ای  هملظ  لماع  زا  لام )  ) تفایرد ذخا و  زاوج  رب  هدننکتلالد )  ) رابخا

: دمآ دهاوخ  يدوز  هب  رابخا و  نیا  هب  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 
رد تسا ، هدـش  هتفرگ  ناملـسم  تسد  زا  ءیـش  نآ  هکنیا  رب  تسا  دنتـسم  ّتیلح  هحابا و  هب  مکح  رب  تایاور  نیا  مامت  ای  رثکا و  لمح  هک 

(. نآ ندوب  مارح  لالح و  رد   ) کش ماگنه  تّحص  نیا  رب  شلومحم و  فّرصت  رب  تسا  عّرفتم  ذخا  نیا  هک  یلاح 
: اّما

بانتجا طایتحا و  بوجو  رب  هّیعطق  تلالد  هک  تسا  یتایاور  زا  یشان  هک  ياهّیلقع  هدعاق  زا  ندرک  دی  عفد 
120 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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فیلاکت تعاطا  بوجو  نیهبتـشم و  نایم  یعطق  ررـض  عفد  بوجو  نامه  هدـعاق )  ) نیا هک  یلاـح  رد  و  دـنراد ، هّیعقاو  همّرحم  نیواـنع  زا 
لکـشم ادـج  نآ ) لاثما  و   ) تاـیاور فنـص  هس  نیا  هطـساو  هب  تسا ، هبتـشم  ود  ره  زا  يراددوخ  باـنتجا و  رب  فقوتم  هک  تسا  یمولعم 

هب مکح  یلامجا  ملع  فارطا  رد  طایتحا و  لاغتـشا و  نوناق  نامه  هب  میدرگیمرب  اذل  دنام و  مامتان  فنـص  هس  نیا  تلالد  هک  ارچ   ) تسا
نیا رب  دنالیلد  کی  لثم  کیره  هک  رگید  دیؤم  لیلد و  ود  هطـساو  هب  هدـعاق  نیا  ینابیتشپ  کمک و  اب  هژیو  هب  مینکیم ) طایتحا  بوجو 

(. ام  ) بلطم
 ... ینیقی لاغتشا  باقع و  عفد  هدعاق  رب  هدننکتلالد  رابخا 

هّللا یّلـص  يوبن  ثیدح  ود  رابخا  نیا  هلمج  زا  طایتحا ) بوجو  ینعی   ) انعم نیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  تسا  يرابخا  دـیؤم  ود  نیا  زا  یکی 
: دیامرفیم هک  تسا  هلآ  هیلع و 

تـسین نکمم  یعقاو  مارح  كرت  تسا و  كرت  موزل  هبلغ  نیا  هجیتن  هک   ) لالح رب  مارح  هبلغ  اـب  رگم  دـنوشیمن  عمج  مارح  لـالح و  - 1
(. تسا لیبق  نیا  زا  زین  نیهبتشم  نیئانا  هک  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  اب  زج 

یعقاو مارح  رد  ادابم  ات  دومن  كرت  مه  ار  یعقاو  لالح  دـیاب  زین  نیهبتـشم  نیئانا  رد  سپ   ) سأبلا هب  اّمع  ارذـح  هب  سأـب  ـال  اـم  اوکرتا  - 2
(. بولطملا وه  اذه  دومن و  بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  هیملع  همدقم  باب  زا  ینعی  ندرک  طایتحا  اب  رگم  تسین  نکمم  نیا  میتفیب و 

. دوشیم ناربج  یلبق  مالک  رد  هدشاعّدا  عامجا  هیئاوتف و  ترهش  اب  ثیدح  ود  نیا  يدنس )  ) فعض و 
121 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ الامجا )...  مارحلا  هیف  ملع  ام  ذخا  زاوج  یلع  ّلد  ام  اهنم : و   ) زا دارم 
ذخا زاوج  رب  دنراد  تلالد  رابخا  نیا  دناهدرک و  کّسمت  نآ  هب  دوخ  ياعّدم  تابثا  رد  تارـضح  هک  تسا  يرابخا  زا  موس  هتـسد  یفرعم 

: لثملا یف  تسا  مارح  اهنآ  لام  زا  يرادقم  دنادیم  لام  هدنریگ  هک  یناسک  زا  لام 
. ترجا ضوع و  ناونعهب  ای  دشاب و  اناجم  هکنیا  زا  معا  دنک  تفایرد  روج  مکاح  لماع  زا  ار  یلام  هک  یصخش  لثم  - 1

یلاوما نآ  ای  تسا و  مارح  هذوخأم  لام  نیا  ای  هک  دـنادیم  الامجا  دریگیم و  ای ...  بصاغ و  قراس و  زا  ار  یلام  هک  یـصخش  لثم  و  - 2
زا هک  تسین  مزال  سپ  دـناهدومن . زیوجت  ار  یلام  نینچ  ذـخا  تیاور  کلذعم  تسا  مارح  دراد  رارق  وا  لماع  رئاج و  مکاـح  تسد  رد  هک 

. دومن هدافتسا  ار  يرادقم  دوشیم  هکلب  دومن ، زیهرپ  ههبش  فارطا  همه 
؟ دراد دوجو  هعامس  ثیدح  اب  ثیدح  نیا  نایم  یتوافت  هچ 

ایآ لاح  هدومن ، طولخم  شدوخ  لاوما  اب  ار  لاوما  نیا  دـعب  هدوب  مارح  اصّخـشم  هک  هدرک  تفایرد  ار  یلام  یـصخش  هعامـس  ثیدـح  رد 
. دنداد فّرصت  هزاجا  ماما  دنک . فّرصت  شلاوما  رد  دناوتیم 

ای و  دراد . مارح  لالح و  تسا و  هبتـشم  هکلب  هن ، ای  تسه  مارح  دنادیمن  اصخـشم  دنکیم  تفایرد  یلام  هک  یـسک  ثیدح  نیا  رد  اما  - 
هچ اصّخـشم  هن  تسا و  سجن  فورظ  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  وت  دراذگیم ، نانامهیم  نایم  رد  ار  یبآ  فورظ  ینابزیم  لثملا  یف 

هداد هزاجا  ماما  یلو  دشونب . فورظ  نیا  زا  درف  نیا  هن  دنک و  ذخا  لام  نآ  زا  صخـش  نآ  هن  هدرک  بانتجا  دیاب  زین  اجنیا  رد  ینکب . دـیاب 
. دومن هدافتسا  ار  يرادقم  هروصحم  ههبش  رد  ناوتیم  سپ  اترجا ...  ای  اناّجم و  ۀبه و  هچ  تسا 

؟ تسیچ مکحلا )...  نوک  یلع  اهّلک  وا  اهّلج  لمح  ءیجیس : و   ) رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  ریخا  ثیدح  زا  تسا  خیش  خساپ 

نینچ ءارجا  ببس  هب  هک  دراد  دوجو  ملـسملا  لعف  یف  هحـصلا  ۀلاصا  هدعاق  دی و  هدعاق  لیبق  زا  یتاراما  دراوم  نیا  رثکا  ای  مامت و  رد  الّوا :
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. دوشیم قراس و ...  ای  مکاح و  يارب  هیرهاظ  ّتیکلام  هب  مکح  یتاراما ،
نآرب ار  هّیعقاو  ّتیکلم  راثآ  زین  نارگید  اذـل  و  تسا . یعقاو  مکح  هلزنم  هب  نارگید  ّقح  رد  مکح  نیا  یـسک ، يارب  يرهاظ  مکح  زا  سپ 
ههبـش یلاـمجا و  ملع  افرـص  هک  تسا  يدروم  رد  اـم  ثحب  دروـم  هکنآ  لاـح  میراد و  هزّوـجم  تاراـما  اـجنیا  رد  سپ  دـننکیم . بترتـم 

. نیهبتشم نیئانا  لثم  دشابن  راک  رد  ياهراما  دشاب و  هروصحم 
هک ارچ  تسا  نینچ  زین  هیف  نحن  ام  رد  دـشابیم و  یئالب  یلامجا  ملع  نآ  دـشاب ، نایم  رد  رفن  ود  ياپ  یلامجا  ملع  باب  رد  اـجکره  اـیناث :

دشاب مارح  هدنامیقاب  مکاح  ای  ناطلس و  تسد  رد  هک  یلام  نآ  عقاو  رد  رگا 
122 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ملع هب  هنورقم  ههبـش  هک  مهنآ  صوـصخ  هب  تبـسن  مراد و  تسد  رد  هک  یلاـم  متـسه و  نم  تسین . نم  هب  ـالتبم  درادـن و  یطبر  نم  هـب 
. دوشیم يراج  هحابالا  هّیلحلا و  ۀلاصا  تسا و  يودب  کش  دّرجم  هکلب  تسین ،

؟ دینک نییبت  ار  نآ  لاثم  رکذ  اب  رتهداس و  نابز  هب  تسیچ  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 
. دروخیمن امش  درد  هب  مه  ثیدح  نیا  هک  دیوگیم  تارضح  هب  خیش  بانج 

ءاطعا وت  هب  ار  یلام  لـثملا  یف  تسا . ملـسملا  دـی  هدـعاق  باـسح  يور  دـنکب  تفاـیرد  ار  یلاـم  فرط  دومرف  هزاـجا  ماـما  هک  اـجنآ  اریز 
. ینک باسح  هّقح  دی  ار  يدی  نینچ  هک  دنکیم  باجیا  دی  هدعاق  یناودع ، دی  ای  تسا  هّقح  دی  دـی ،)  ) نیا هک  يراد  کش  وت  دـننکیم و 

اجنیا رد  لاح  دوشیم . یقلت  یعقاو  مکح  نارگید  يارب  دوش  ارجا  يدروم  يور  يرهاـظ  مکح  کـی  یتقو  هک  دـش  هتفگ  زین  هتـشذگ  رد 
. تسا عبّتم  دی  هدعاق  مارح ، ای  تسا  لالح  هک  يراد  کش  دهدیم و  امش  هب  ار  یلام  یسک  هک  زین 

؟ تسیچ ۀّیلقعلا )...  ةدعاقلا  نع  رابخالا  نم  فانصالا  هذهب  جورخلاف   ) زا دارم 
لکشم رّسعتم و  هناگهس  فانصا  نیا  هطـساو  هب  ینیقی ، لاغتـشا  لمتحم و  باقع  عفد  بوجو  ینعی  طایتحا  هدعاق  زا  دی  عفد  هک  تسا  نیا 

. تسا مامتان  تیاور  فنص  هس  نیا  تلالد  هک  ارچ  تسا 
هدعاق نامه  هب  ددرگیمرب  رگید  ترابع  هب  دوقفم . مه  عنام  دوجوم ، یـضتقم  دومرف : هک  شدوخ  نخـس  نامه  رب  ددرگیمرب  خیـش  اذل  و 

. دنکیم طایتحا  بوجو  هب  مکح  یلامجا  ملع  فارطا  رد  طایتحا و  لاغتشا و 
تـسا نایم  رد  زین  رگید  لیلد  ای  هجو و  ود  هکلب  تسین ، اهنت  میدومن  ضرف  اجنیدب  ات  ادتبا  زا  ام  هک  لاغتـشا  هدعاق  نیا  دـیامرفیم : سپس 

. دنراد ّتیلیلد  ّتیحالص  هدحیلع  روطب  مه  کیره  دنتسه و  لاغتشا  هدعاق  نابیتشپ  دّیؤم و  هک 
؟ دنمادک دنراد ، طایتحا  بوجو  رب  تلالد  هدوب و  لاغتشا  هدعاق  دّیؤم  هک  يربخ  نیمود  نیلوا و 

. لالحلا مارحلا  بلغ  ّالا  مارحلا  لالحلا و  عمتجا  ام  يوبن : ثیدح  - 1
؟ تسیچ نآ  ندیسر  تیلعف  هب  تمرح و  هبلغ  نیا  هجیتن 

لیبق نیمه  زا  هیف  نحن  ام  رد  زین  نیهبتـشم  نیئانا  هک  ههبـش  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  اب  رگم  تسین  نکمم  هک  تسا  باـنتجا  كرت و  موزل 
. تسا

. سأبلا هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  اوکرتا  يوبن : ثیدح  - 2
؟ تسیچ رذح  كرت و  نیا  هجیتن 

. دومن كرت  مارح  رد  نداتفا  زا  يریگولج  تهج  ار  یعقاو  لالح  دیاب  زین  نیهبتشم  نیئانا  رد  هک  تسا  نیا 
؟ دینکیم هچ  ناشندوب  لسرم  رطاخ  هب  ار  ثیدح  ود  نیا  يدنس  فعض 

. دنکیم ناربج  ار  ناشیدنس  فعض  اهنآ  رد  هّیئاوتف  ترهش 
123 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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مل ام  اّمأ  و  لکأت ، الف  مارحلا  هطلخ  دـق  ّهنأ  تملع  ام  اّمأ  لاق : « ؟ نیکرـشملا ضرأ  یف  نبجلا  نمّـسلا و  نع  سیرـض ، ۀـیاور  اـهنم : و  نتم :
: نانس نبا  ۀیاور  و  هابتشالا . عم  قدصی  طلخلا  ّنإف  لکف ،» ملعت 

. ۀتیملا هیف  ّنأ  محللا  تاعطق  عومجم  یلع  قدصی  ّهنإف  ۀتیملا ،» هیف  ّنأ  نادهاش  کئیجی  یّتح  لالح  ءیش  ّلک  »
وه ام  ۀکالهلاب  دارملا  ّنأ  یلع  ءانب  ملعی » ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو  : » ثیلثتلا ثیدح  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  اهنم : و 
ام یف  امک  هب - فیلکتلا  زّجنتی  اّمم  ناک  نإ  و  ۀـّیتاذلا ، هتـصقنم  هیلع  ّبترتملا  كالهلاف  هب  فیلکتلا  زّجنتی  مل  مارحلا  ناک  نإف  مارحلل ، رثأ 
ّلک نع  باـنتجالا  بجو  لـقعلا  مکحب  بجاو  لـمتحملا  باـقعلا  عفد  ّنإ  ثیح  و  يورخـألا ، باـقعلا  وه  هیلع  ّبترتـملا  ناـک  هیف - نحن 
لب بجاو ، ریغ  ةدّرجملا  ۀهبـشلا  نع  بانتجالا  ناـک  اـعامجإ  مزـال  ریغ  باـقعلا  ریغ  ررـضلا  عفد  ناـک  اّـمل  و  ةروصحملا ، ۀهبـشلاب  هبتـشم 

. اّبحتسم
نع الدب  رخآلا  لعج  و  اّریخم ، نیهبتـشملا  دحأ  باکترا  زاوج  یلع  لیلدلا  نم  ضرفی  امل  هتـضراعم  ربخلا : اذه  لثمب  لالدتـسالا  ةدـئاف  و 

هّنکل یعقاولا ، مرحملا  ناونع  نع  باـنتجالا  یلع  ۀـّلادلا  ۀـّلدألا  یلع  مکاـح  هدوجو - ضرف  وـل  لیلدـلا - اذـه  لـثم  ّنإـف  یعقاوـلا ، مارحلا 
. لّمأتف ّۀلدألا ، کلت  ملسیف  ۀّیئادتبالا ، ۀهبشلل  همومع  ضرف  ول  امهب  صّصخم  لب  نیّیوبنلاب ، ثیلثتلا و  ربخ  لثمب  ضراعم 

: تایاور نیا  هلمج  زا  و  همجرت :
( دسرپیم ماما  زا   ) نیکرشم دالب  رد  دوجوم  ياهرینپ  یناویح و  نغور  هب  عجار  هک  تسا  سیرض  تیاور 

اّما و  روخن . سپ  تسا ) مارح  و   ) تسا هدش  طولخم  اهنآ  اب  مارح  يراد  نیقی  هک  ار  یئاهرینپ  اهنغور و  نآ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. روخب سپ  تسا ) لالح  تسا ، يودب  کش  دّرجم  هکلب   ) يرادن ملع  نادب  ار  هچنآ 

(. بولطملا وه  اذه  و   ) دنکیم قدص  بانتجالا ) بجی  ثیدح  مکح  هب  رما و   ) ندش هبتشم  تروص  رد  مارح ) اب  لالح   ) طلخ سپ 
الامجا هک  هیف  نحن  ام  رد   ) تشوگ تاعطق  عومجم  رب  ۀـتیملا . هیف  ّنا  نادـهاش  کئیجی  یّتح  لالح  ءیـش  لـک  ینعی  نانـس  نبا  تیاور  و 

(. تسا بانتجالا  بجاو  مارح و  سپ  . ) دنکیم قدص  دراد ، دوجو  هتیم  نآ  رد  مینادیم )
: تایاور نیا  هلمج  زا  و 

124 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ زا  هداـتفا و  تاـمّرحم  رد  دوش  تاهبـش  بکترم  هک  سکره  هک  ثیلثت  ثیدـح  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوـسر  نخـس  نیا 
هب فیلکت  رگا  سپ  تسا . مارح  رب ) بترتم  هک   ) تسا يرثا  نآ  تکاله ، زا  دارم  هکنیا  رب  انب  هتبلا ) . ) دوشیم كاله  دـنادیمن  هک  تهج 

. تسا نآ  یتاذ  صقن  نآرب  ّبترتم  تکاله  هجیتن  رد  دوشیمن ، زّجنم  ام ) رب   ) مارح هطساو 
يورخا باقع  نامه  نآرب ، بترتم  تکاله  تسا ، نینچنیا  هیف  نحن  ام  رد  هکناـنچ  دوشیم ، زّجنم  اـم ) رب   ) نآ هطـساو  هب  فیلکت  رگا  و 

. تسا بجاو  زین  هروصحم  ههبش  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  تسا  بجاو  لقع  مکح  هب  لمتحم  باقع  عفد  هک  اجنآ  زا  و  تسا ،
بحتـسم هکلب  تسین ، بجاو  زین  هیودـب ) ای   ) هدّرجم ههبـش  فارطا )  ) زا بانتجا  تسین ، مزال  اعامجا  تبوقع  ریغ  ررـض  عفد  هک  یناـمز  و 

. تسا
: ربخ نیا  لثم  هب  لالدتسا  هدیاف 

زا لدب  ناونعهب )  ) يرگید نآ  نداد  رارق  اّریخم و  هبتـشم  ود  زا  یکی  باکترا  زاوج  رب  ناشتلالد  هک  تسا  ياهثالث  فانـصا  اب  نآ  ضراعت 
(. تسا بجاو  طایتحا  دیوگیم : ربخ  نیا  تسین و  بجاو  طایتحا  تفگیم : هثالث  فانصا  هک  ارچ   ) دوشیم ضرف  یعقاو  مارح 

یعقاو مارح  ناونع  زا  بانتجا  طایتحا و  رب  تلالد  هک  ياّهلدا  هب  دوش  ضرف  مامت  شتلالد  رگا  هثالث ) فانـصا  ینعی   ) لـیلد نیا  لـثم  سپ 
. تسا مکاح  رمخلا ) نع  بنتجا  ینعی   ) دنراد

بجاو طایتحا  دـیوگیم  رابخا  نیا  هک  ارچ   ) تسا ضراعت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يوبن  ثیدـح  ود  ثیلثت و  ربخ  لثم  يربخ  اب  نکل  و 
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هدز صیـصخت  نیّیوبن ) ثیلثت و   ) ود نیا  هلیـسو  هب  هثالث ) فونـص  نیا   ) هکلب تسین ) بجاو  طاـیتحا  دـیوگیم  روکذـم  فانـصا  تسا و 
اهنت ربخ  ود  نیا  یلو  دـنوشیم ، يودـب  کش  هروصحم و  ریغ  هروصحم ، ههبـش  لماش  هتـشاد  تیمومع  هثالث  فانـصا  هک  ارچ   ) دـنوشیم

. دوش عقاو  ضرف  دروم  هیئادتبا  ههبش  رب  هثالث ) فانصا   ) نیا تیمومع  رگا  هتبلا ) دوشیم  هروصحم  ههبش  لماش 
. دنامیم ملاس  هّیعقاو ) تامّرحم  نیوانع   ) ّهلدا نآ  دندروخ ) صیصخت  هثالث  فانصا  ای  دندرک و  ضراعت  مهاب  فنص  ود  نیا  یتقو   ) سپ

. نک لّمأت  سپ 
125 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دراد ، نیهبتشم  نیئانا  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  طایتحا  بوجو  رب  هک  یثیدح  نیموس 
: تسا سیرض  تیاور 

دناكاپ مارح ؟ ای  دنالالح  ایآ  هک  دومن  لاؤس  نیکرـشم  دالب  رد  دوجوم  ياهرینپ  یناویح و  نغور  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  سیرض 
؟ سجن ای 

ندروخ ّقح  مارح و  دناهدش  طولخم  مارح  اب  نغور  اب  منغ  تایلا  طالتخا  رثا  رد  دیراد  نیقی  هک  ییاهرینپ  اهنغور و  نآ  دیامرفیم : ماما 
. دشابیم زیاج  نآ  ندروخ  تسا و  لالح  تسا ، يودب  کش  کی  افرص  امش  کش  هکلب  دیرادن  یملع  نینچ  رگا  اّما  دیرادن . ار  نآ 

؟ تسا هنوگچ  ثیدح  نیا  هب  خیش  لالدتسا  تیفیک 
. تسا عون  ود  رب  لالتخا  یهتنم  تسا ، مارح  طلخ  تروص  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

. دریگ رارق  فرظ  کی  رد  هدش و  جوزمم  نغور  اب  تایلا  هک  جازتما  تروص  هب  - 1
هک مـینادیمن  اـم  نـکل  تـسا و  مارح  نـغور  ياراد  یکی  لـالح و  نـغور  ياراد  یکی  هـک  دـشاب  فرظ  ود  هـک  هابتـشا  تروـص  هـب  - 2

بانتجالا و بجی  روبزم  ثیدح  مکح  هب  دـنکیم و  قدـص  مارح  اب  لالح  طلخ  زین ، اجنیا  رد  تسا . مارح  کیمادـک  لالح و  کیمادـک 
. بولطملا وه  اذه 

؟ تسا ثیدح  مادک  تسا  لاغتشا  هدعاق  دیؤم  هدوب و  طایتحا  بوجو  رب  لاد  هک  یثیدح  نیمراهچ 
. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبشلا  بکترا  نمف  هک : تسا  هدمآ  نآ  زا  يزارف  رد  هک  تسا  ثیلثت  فورعم  ثیدح 

؟ دینک نایب  ار  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  تیفیک 
: هک تسا  نیا 

بانتجا هب  تبوقع  عفد  تسا و  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  القع  هک  تساهيرابخا  يأر  هک  تسا  تبوقع  صوصخ  تکاله ، زا  دارم  ای  - 
. تسا ههبش  نیفرط  زا 

. تسا يویند  يورخا و  تبوقع  ینعی  مارحلا  رثا  قلطم  تکاله ، زا  دارم  ای  و  - 
. یبابحتسا صوصخ  ای  یبوجو و  داشرا  صوصخ  رب  هن  میئامن و  لمح  كرتشم  داشرا  رب  ار  روبزم  ثیدح  دیاب  سپ 

. بحتسم اهاج  یخرب  رد  بجاو و  اهاج  یخرب  رد  رگید  ترابع  هب 
؟ تسیچ كرتشم  بلط  هب  لمح  نیا  كالم 

. تسا هلمتحم  تکاله 
126 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا بجاو  باقع  عفد  اجنآ  رد  تسا  باقع  هلمتحم  تکاله  رگا 
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. تسا بحتسم  شعفد  اجنآ  رد  تسا  باقع  ریغ  هلمتحم  تکاله  رگا 
. تسا باقع  شاهلمتحم  تکاله  هک  تسا  ههبش  مادک  لاح 

. تسا هدیباوخ  شرد  باقع  لامتحا  ینزب  تسد  کیره  هب  هک  ارچ  هروصحم ، ههبش  تفگ : دیهاوخ 
. دوب لاغتشا  هدعاق  دّیؤم  تسا و  یلامجا  ملع  دراوم  رد  طایتحا  بوجو  رب  لیلد  ثیدح  نیا  سپ 

؟ تسا باقع  ریغ  شتکاله  هک  تسا  ههبش  مادک 
. هروصحم ریغ  ههبش  يودب و  کش 

رابخا زا  هتـسد  نیا  رب  لالدتـسا  تادیؤم و  نیا  ندرک  هفاضا  دیدرکیم ؟ افتکا  ناتلوا  لیلد  نامه  هب  هک  تشاد  یلاکـشا  هچ  خیـش  بانج 
؟ دراد ياهدیاف  هچ 

اهنت رگا  رگید  ترابع  هب  دنکیم . يریگولج  تامّرحم  ّهلدا  رب  زاوج  رابخا  دورو  ای  تموکح  زا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یمهم  هدـیاف  هلب 
. دوش عقاو  موکحم  نم  لیلد  دوب  نکمم  مدرکیم  ءافتکا  لاغتشا  هدعاق  هب 

؟ دوش عقاو  لیلد  مادک  موکحم  هک  تسا  نکمم  امش  لیلد  خیش  بانج 
هعامـس و ثیدح  لالح ، کل  ءیـش  لک  ثیدح  هلمج  زا  درکیم  لالدتـسا  فنـص  هس  نآ  هب  مصخ  هک  يرابخا  فنـص  هس  نآ  موکحم 

 .... ذخالا زاوج  ثیدح 
؟ دراد دوجو  تیاور  هتسد  دنچ  اجنیا  رد  یلک  روطهب  دیئامرفب  خیش  نایب  حیضوت  زا  لبق 

: هتسد هس 
لثم دـنوشیم  مه  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  ناـشمومع  هب  هّیعقاو و  تاـمّرحم  زا  باـنتجا  بوجو  رب  دـندومنیم  تلـالد  هک  يراـبخا  - 1

. میدومن تابثا  ار  هّیعطق  تقفاوم  طایتحا و  بوجو  لقع ، مکح  مامضنا  هب  رابخا  نیا  قیرط  زا  لبق  ثحابم  رد  رمخلا . نع  بنتجا 
فنـص هس  هک  دریگ  رارق  یعقاو  مارح  زا  لدـب  يرگید  هکنیا  طرـش  هب  دـنراد  تلالد  نیهبتـشملا  دـحا  باـکترا  زاوج  رب  هک  يراـبخا  - 2

. تفرگ رارق  هّیلامتحا  تقفاوم  هب  نیلئاق  ینعی  مّود  هورگ  لالدتسا  دروم  دوب و  تیاور 
: لیبق زا  دومن  لالدتسا  اهنآ  هب  خیش  مراهچ  لیلد  نیمه  رد  تشاد و  طایتحا  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 3

. تسا مود  لوا و  هتسد  اب  هطبار  رد  ثحب  نیاربانب  اوکرتا ... 
؟ دراد دوجو  رابخا  زا  مود  هتسد  رابخا و  زا  لّوا  هتسد  نایم  یتبسن  هچ  همّدقم  نیا  هب  هجوت  اب 

: مّود هتسد 
. دننکیم فّرصت  قییضت  وحن  هب  موکحم  لیلد  عوضوم  رد  هک  انعم  نیدب  دنراد ، تموکح  لوا  هتسد  رب  ای  - 1

127 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لامجالاب و مولعم  ای  دشاب  لیـصفتلاب  مولعم  هکنیا  زا  معا  تسا  یعقاو  رمخ  ناشعوضوم  دناتامرحم  ّهلدا  نامه  هک  موکحم  لیلد  هک  ارچ 

. لوهجم ای 
. دربیم نیب  زا  ار  يدروم  لیلد  عوضوم  دراو  لیلد  هک  انعم  نیدب  دنراد ، دورو  لّوا  هتسد  رب  ای  و  - 2

: لاح
رد تسا و  یعقاو  مارح  رد  کش  ههبـش و  ناشعوضوم  یلامجا  ملع  دروم  رد  لقع  مکح  همیمـض  هب  تامّرحم  هلدا  زین  هیف  نحن  ام  رد  - 1

. دومن طایتحا  دیاب  اجنیا 
یقاب طایتحا  يارب  یئاـج  هدرک و  عفر  ار  ههبـش  ینعی  تسین  ینارگن  ياـج  دـیریخم و  امـش  هک  تسا  نیا  ناـشدافم  راـبخا  مّود  هتـسد  - 2

. دراذگیمن
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. دسریمن لوا  هتسد  هب  تبون  تسا  مّدقم  موکحم  رب  مکاح  دوروم و  رب  دراو  هک  اجنآ  زا  اذل  لّوا و  هتسد  رب  دوشیم  دراو  مّود  هتسد  سپ 
زا طایتحا  بوجو  رب  هک  رابخا  زا  لوا  هتـسد  رب  مصخ  هناگهس  فانـصا  ینعی  راـبخا  زا  مود  هتـسد  دورو  تیمکاـح و  نیا  عفر  يارب  خـیش 

؟ دنکیم هچ  دنراد  تلالد  هّیعقاو  تامّرحم 
فونـص نآ  ینعی  مّود  هتـسد  رابخا  ضرع  رد  ای  هتـسد  نیا  هک  دـشکیم  شیپ  ار  موس  هتـسد  رابخا  نامه  ینعی  طایتحا  رابخا  ياـپ  اـجنیا 

. تسا اهنآ  طقاست  هجیتن  هک  دندرک  ضراعت  مهاب  هتسد  ود  نیا  رگا  اهنآ  اب  ضراعت  رد  ای  دنریگیم و  رارق  هناگهس 
مه هیودـب  تاهبـش  لماش  یلامجا  ملع  رب  هوالع  هدوب و  معا  مود  هتـسد  دـشاب و  هتـشاد  صاصتخا  یلامجا  ملع  باب  هب  موس  هتـسد  رگا  و 

. دوشیم صاخ  ماع و  هطبار  دوشب ،
تموکح هدـنام و  ضراـعمالب  لّوا  هتـسد  لاـحرههب  دوشیم  مّدـقم  ماـع  رب  صاـخ  هدـش و  مود  هتـسد  صّـصخم  موس  هتـسد  راـبخا  سپ 

. دننکیم
؟ تسیچ خیش  بلطم  يارخا  ةرابع 

نآ تلالد  رگا  لاح  ینک . بانتجا  ود  ره  زا  دـیاب  ءانا  نآ  ای  تسا  مارح  ءانا  نیا  ینادیمن  یتقو  میتفگ  نیهبتـشم  نیئانا  رد  ام  دـیامرفیم :
هک ار  کـیره  تـفگیم  درکیم و  نـیعم  اراـیتخا  اـم  يارب  ار  مارح  هدرک  فرطرب  ار  کــش  مـیدرکیم ، لوـبق  ار  ثیدــح  فنــص  هـس 

. لالح یتساوخ  هک  ار  کیره  روآ و  باسح  هب  مارح  یهاوخیم 
زا ار  ام  لاغتـشا  هدـعاق  ات  دـنامیمن  یقاب  یکـش  رگید  مارح ، ار  یکی  مینادـب و  لالح  ار  یکی  هک  دـش  ام  اب  رایتخا  یتقو  رگید  ترابع  هب 

. دنکب فرط  ود  زا  بانتجا  هیملع و  همدقم  هب  مزلم  هیملع ، همدقم  باب 
لیلد رب  مکاح  هدرب و  نیب  زا  تسا  کش  هک  ار  لاغتـشا  هدـعاق  عوضوم  دوبیم ، مامت  فنـص  هس  نیا  تلـالد  رگا  هک  تساـجنیا  زا  اذـل  و 

: میدومن کّسمت  اهنادب  ام  هک  یتادّیؤم  اما  دشیم ، لاغتشا 
128 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مینادب مامت  مه  ار  ناشتلالد  ول  دننکیم و  يریگولج  فنص  هس  نآ  تیمکاح  زا  الّوا :
هناگهس فانـصا  نآ  صّـصخم  تادـّیؤم ، نیا  هکنیا  ای  تسا و  طقاست  نآ  هجیتن  هک  دـننکیم  ضراعت  مهاب  هک  تسا  نیا  رثکا  دـح  اـیناث :

. دنوشیم عقاو 
. دنوشیمن هناگهس  فانصا  نآ  موکحم  رگید  تادیؤم  نیا  اذل  و 

؟ دننکیم ضراعت  مهاب  روکذم  هناگهس  فانصا  اب  تادّیؤم  نیا  یباسح  هچ  يور  خیش  بانج 
. تسا بجاو  طایتحا  نیهبتشم  نیئانا  رد  هک  دنتفگ  ام  لالدتسا  دروم  تایاور  - 1 اریز :

یکی زا  دیوش و  بکترم  هتـسناد  لالح  ار  یکی  دیناوتیم  تسین ، بجاو  طایتحا  دنتفگ  ناشتلالد  ّتیمامت  ریدقت  رب  انب  هثالث  فانـصا  - 2
. دینک بانتجا  مارح  ناونعهب 

. ضراعتلا وه  اذه  تسین و  بجاو  طایتحا  دیوگیم  هتسد  کی  تسا و  بجاو  طایتحا  دیوگیم : هتسد  کی  سپ 
؟ درک دیاب  هچ  دنتفرگ  رارق  ضراعت  رد  رابخا  هتسد  ود  نیا  هک  نونکا  خیش  بانج 

. دنک رایتخا  دناوتیم  تساوخ  هک  ار  هتسد  ود  نیا  زا  کیره  سکره  تسا  رییخت  نیضراعتم  رد  هدعاق 
ّتیمامت ضرف  رب  انب  دومن  لالدتـسا  اهنادب  مصخ  هک  مود  هتـسد  رابخا  رگید  ترابع  هب  دوب . دهاوخن  يرگید  رب  مکاح  کیچیه  هجیتن  رد 

. میدرکن دییأت  ار  ناشتلالد  ام  هک  ناشتلالد 
. دناضراعتم خیش  مّود  لیلد  هب  تبسن  دنامکاح و  خیش  لّوا  لیلد  هب  تبسن  - 1

؟ دنوشیم مّود  هتسد  رابخا  صّصخم  امش  تادّیؤم  موس و  هتسد  رابخا  یباسح  هچ  يور  خیش  بانج 
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اهنت ام  لیلد  هکنآ  لاح  دشیم و  زین  هیودب  تاهبـش  لماش  تشادن و  یلامجا  ملع  دروم  هب  صاصتخا  هثالث  فانـصا  هک  باسح  نیا  يور 
. دشیم یلامجا  ملع  لماش 

. تسا ّصاخ  خیش  تادیؤم  لیلد و  نیا  ماع و  هثالث  فانصا  نآ  نیاربانب 
. تساهنآ رب  مکاح  هکلب  هدشن و  عقاو  هثالث  فانصا  موکحم  ام  لیلد  هجیتن  رد  ماعلا . یلع  ّصاخلا  مّدقی  صاخ ، ماع و  ضراعت  رد  لاح 

129 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مالّسلا مهیلع  ۀمئألا  نیب  هنع  اغورفم  امّلسم  ارمأ  نیهبتشملا  نم  دحاو  ّلک  نع  بانتجالا  نوک  نم  ةریثک : رابخأ  نم  دافتسی  ام  یناثلا : نتم :

. ۀعیرشلا یف  اهدراوم  ءارقتساب  ةدعاقلا  لصأ  یلع  قئادحلا  بحاص  ّلدتسا  لب  اضیأ ، ۀّماعلا  لب  ۀعیشلا ، و 
: ةریثک تایاوّرلا - نم  اریرقت - الوق و  اهنم  ّمشتسی  ام  ناک  نإ  و  اّلقتسم ، هیلع  دامتعالا  نکمی  اّدح  کلذ  غولب  مدع  فاصنإلا : نکل 

. اقلطم امهلامعتسا  نع  بانتجالا  بوجو  یلع  مهنیب - فالخالب  باحصألا - يوتف  عم  اصوصخ  نیهبتشملا ، نیءاملا  یف  درو  ام  اهنم :
. نیهبتشملا نیبوثلا  یف  ةالّصلا  یف  درو  ام  اهنم : و 

نم نیقی  یلع  نوکی  یّتح  : » مالّسلا هیلع  هلوقب  الّلعم  ۀساجنلل  اهـضعب  ۀباصإب  ملعی  یّتلا  ۀیحانلا  نم  بوثلا  لسغ  بوجو  یف  درو  ام  اهنم : و 
«. هتراهط

و ۀساجنلاب ، یلامجإلا  ملعلا  دعب  ةراهطلا  ۀلاصأ  نایرج  مدع  یلع  ّلدی  لیلعتلا - نم  دافتسی  ام  یلع  ةراهطلاب - نیقیلا  لیـصحت  بوجو  نإف 
ةراهطلا و ۀلاصأ  ترج  ول  ّهنإف  ّلحلا ، ۀـلاصأ  یلإ  اهیف  عوجّرلا  زاوج  مدـع  ةروصحملا و  ۀهبـشلا  یف  طایتحالا  بوجو  هیلع  انینب  يذـّلا  وه 

لیـصحت بوجوب  ریخألا  مکحلا  یف  لیلعتلل  و ال  هجو ، ةروکذملا  ماکحألل  نکی  مل  نیهبتـشملا ، ضعب  یف  ةالـصلا  ةراهطلا و  ّلح  ۀـلاصأ 
. ۀساجنلاب نیقیلا  دعب  ةراهطلاب  نیقیلا 

: همجرت

. تسا یعطق  يرما  هروصحم  ههبش  فارطا  زا  بانتجا 

ملـسم و ياهدـعاق  هروصحم  ههبـش  فارطا  زا  کـیره  زا  باـنتجا  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  هریثک  راـبخا  زا  هچنآ  هکنیا : مّود  دـّیؤم 
. تسا هماع  لها  هکلب  هعیش و  مالّسلا و  مهیلع  همئا  نایم  یعطق 

لالدتسا تعیرـش ، رد  نآ ) بوجو  و   ) هروصحم ههبـش  دراوم  رد  قیقحت  ءارقتـسا و  هلیـسو  هب  طایتحا  هدعاق  لصا  رب  قئادح  بحاص  هکلب 
. تسا هدومن 

اهنآ زا  هک  یتایاور  هچرگا  تسین ، نکمم  لقتـسم  روطب  نآرب  دامتعا  هک  ياهّوق  ّدح و  رد  تسا  ءارقتـسا  نیا  ّتیمامت  مدـع  فاصنا  اّما  - 
. دناناوارف تسا ، طایتحا  ياج  هروصحم  ههبش  هک  دسریم  مامشتسا  هب  اریرقت  الوق و 

: رابخا نیا  هلمج  زا  - 
130 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مّمیت اـب  ار  ناـتزامن  دـیزیرب و  رود  ار  ود  ره  دـندومرف : ماـما  هـک   ) هبتـشم بآ  فرظ )  ) ود هراـبرد )  ) تـسا هدـش  دراو  هـک  تـسا  يربـخ 
هبتـشم بآ  ود  يریگراکب  زا  بانتجا  بوجو  رب  دـشاب ، ناشنایم  رد  فالتخا  هکنیا  نودـب  باحـصا ، ياوتف  دوجو )  ) اـب هژیوهب  دـیناوخب ،)

. تسا بجاو  بانتجا  تروصرهرد  ار  یکی  ای  دینک و  هدافتسا  ار  ود  ره  دیهاوخب  هک  دنکیمن  یقرف  ینعی  )
: رابخا نیا  هلمج  زا  و  - 

(. نک طایتحا  هک  ینعی  ناوخب ، زامن  ود  ره  اب  دیامرفیم : هک   ) هبتشم سابل  ود  رد  زامن  ندناوخ )  ) رد تسا  هدش  دراو  هک  تسا  يربخ 
: رابخا نیا  هلمج  زا  و  - 
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رد تسا  مولعم  الامجا )  ) نآ زا  یتمـسق  ندـش  سجن  هک  ياهیحان  ماـمت ) رد   ) ساـبل نتـسش  بوجو  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  تسا  يربخ 
دیاب تسا و  هروصحم  ههبـش  ینعی   ) نآ یکاپ  تراهط و  رب  دوش  لصاح  نیقی  ات  هک  ماما  نخـس  نیا  هب  تسا  لّلعم  بلطم ) نیا   ) هک یلاح 

(. ینک طایتحا 
ۀلاـصا نتفاـین  ناـیرج  رب  دراد  تلـالد  دوشیم  هدافتـسا  لـیلعت  نیا  زا  هچنآ  رب  اـنب  یکاـپ ، تراـهط و  هب  نیقی  لیـصحت  ندوب  بجاو  سپ 

. تساجن هب  یلامجا  ملع  ندمآ ) نایم  هب   ) زا سپ  هراهطلا 
زاوج مدع  هروصحم و  ههبش  رد  ار  طایتحا  بوجو  ام  هک  تسا  یبلطم  نامه  ۀّینیقیلا ) تئارب  یعدتسی  ینیقی ، همّذ  هب  لاغتشا  هدعاق   ) نیا و 

. میتشاذگ انب  نآ  يور  ار  ّلحلا  ۀلاصا  هب  نآ  رد  عوجر 
: سپ

نیا رودـص )  ) يارب دـشاب  يراج  دومن ) اـعّدا  مصخ  هکناـنچ   ) نیهبتـشم زا  يرادـقم ) اـی   ) یخرب رد  ۀـّیلحلا  ۀـلاصا  ةراـهطلا و  ۀـلاصا  رگا 
سپ تراهط ، هب  نیقی  لیـصحت  بوجو  هب  ریخا  مکح  رد  ماما )  ) ندروآ ّتلع  نیا  يارب  نینچمه  دش و  رکذ  همئا ) بناج  زا   ) هک یماکحا 

. تشادن دوجو  یلیلد  هجو و  تساجن  هب  نیقی  زا 
131 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ بانتجالا )...  نوک  نم  ةریثک : رابخا  نم  دافتسی  ام  یناثلا :  ) رد بلطم  لصاح 
نیا نونکات  ادتبا  زا  ءاملع  باحصا و  همئا ، زا  معا  نیملسم  هریس  هکنیا  رب  ینبم  خیش  بناج  زا  تسا  لیلد  نیمراهچ  ای  دّیؤم و  نیمّود  نایب 

. تسا هدوب  طایتحا  بوجو  ههبش و  فارطا  همه  ریخ  زا  نتشذگ  هروصحم ، ههبش  ینعی  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هک  تسا  هدوب 
؟ دراد دوجو  اعّدم  نیا  رب  يدهاوش  هچ 

؟ منک هچ  وضو  يارب  دسرپیم  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تسا  سجن  ود  نآ  زا  یکی  دنادیم  الامجا  دراد و  بآ  فرظ  ود  یصخش  - 1
. تسا طایتحا  نامه  نیا  نک و  مّمیت  زیرب و  رود  ار  ود  ره  دیامرفیم : ماما 

؟ دنک هچ  زامن  يارب  هک  دسرپیم  ماما  زا  تسا  سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنادیم  الامجا  دراد  رتاس  هماج  ود  یصخش  - 2
. دناوخب يزامن  مادکره  اب  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما 

. تسا دحاو  ثیدح  ود  ره  رد  طانم  نکل  تسا و  هّیبوجو  ههبش  رد  هلئسم  نیا  هچرگا 
منادیم الامجا  تساجک ، تساجن  ّلحم  هک  منادیمن  یتسرد  هب  نونکا  نکل  تسا و  هدش  سجن  مسابل  زا  ياهشوگ  هک  دنکیم  لاؤس  - 3

؟ منک هچ  تسا ، هدوب  میابق  تسار  تمس  رد 
: دیامرفیم ترضح 

دوجو هّیلحلا  ةراهطلا و  ۀلاصا  نایرج  يارب  یئاج  تسا و  نیقی  لیصحت ، رایعم  سپ  ینک . ادیپ  تراهط  هب  نیقی  ات  يوشب  ار  هیحان  نآ  مامت 
. دومرفیم نایب  ار  نآ  ماما  ّالا  درادن و 

. بولطملا وه  اذه  تسا و  نینچ  یلامجا  ملع  دراوم  همه  مکح  سپ  مّمعت . ۀلعلا  میئوگیم : تسا  هدروآ  ّتلع  نوچ  لاح 
؟ تسیچ ءارقتساب )...  ةدعاقلا  لصا  یلع  قئادحلا  بحاص  ّلدتسا  لب   ) زا دارم  سپ 

. ءارقتسا مان  هب  قئادح  بحاص  بناج  زا  تسا  یمجنپ  لیلد 
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عیب ۀـمرح  تامومع  فلاخی  ام ال  یلع  اهلمح  یلع  ءانب  باتکلا ، لهأ  نم  اهاّکذـمب  اهتتیم  طلتخملا  حـئابذلا  عیب  یلع  ّلد  اـم  اـهنم : و  نتم :
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. ةایحلا هّلحت  ام ال  عم  وأ  ۀّصاخ  یّکذملا  عیب  دصقی  نأب  ۀتیملا ،
مامإلا باوج  یف  ۀّیکحملا  ۀیاورلا  یه  و  اهضعب ، یف  ءوطوملا  دوجو  مولعملا  منغلا  عیطق  یف  ۀعرقلا  بوجو  نم  درو  امب  هل : سنأتـسی  دق  و 

: مالّسلا هیلع  لاق  ثیح  منغلا ؟ یف  اهلسرأ  مث  اهنم  ةدحاو  یلع  یعارلا  يزن  منغ  عیطق  نع  مثکأ  نب  ییحی  لاؤسل  مالّسلا  هیلع  داوجلا 
«. یقابلا اجن  دحاو و  یقبی  یّتح  اذکه  و  نیمسق ، هریغ  مسق  هیلع  مهسلا  عقو  ام  ّلکف  امهنیب ، عرقی  ّمث  نیفصن  منغلا  مسقی  »

. لوصألل فلاخم  مکح  تابثإل  ضهنت  اهّنکل ال  ۀعرقلا ، بوجوب  لوقلا  ۀّجح  یه  و 
ّلکلا نع  بانتجالاب  بجاو  ۀّیعقاولا  ةءوطوملا  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  ّنإف  ۀعرقلا ، لبق  اهنم  ءیش  باکترا  زاوج  مدع  یلع  ّۀلاد  یه  معن ،

. یعرش قیرطب  ول  لالحلا و  ّزیمتی  یّتح 
حرط نم  ّدب  روهشملا ال  لوق  یلع  ذإ  بابحتـسالا ، یلع  ۀعرقلا  لمح  یلع  ءانب  مصخلا  بلطم  یلع  ّلدأ  ۀیاورلا  ّنأ  فاصنإلا : نکل  و  اذه ،

. اهدروم صوصخ  یف  اهب  لمعلا  وأ  ۀیاورلا 
: رابخا نیا  هلمج  زا  و  همجرت :

لـالح ار  هتیم  هک  ي   ) باـتک لـها  هب  تسا  طـلتخم  شیاّکذـم  هب  شاهتیم  هک  یحئاـبذ  شورف  تّحـص )  ) رب دراد  تلـالد  هک  تسا  يربخ 
صوصخ عیب  یعیب ) نینچ  رد   ) دیامن دصق  هکنیا  هب  هتیم ، عیب  تامومع  اب  دـنکن  تفلاخم  هک  ییانعم  رب  ثیدـح  نیا  لمح  رب  انب  دـنادیم )

ماما هکنیا  هصالخ   ... ) مشپ لثم  تسا  هدرکن  لولح  اهنآ  رد  تایح  هک  ییاهتمـسق  نآ  اب  هارمه  یّکذم  صوصخ  ای  یّکذم و  رادقم ) نآ  )
(. تسا هداد  اهنآ  ندرک  ّدر  رب  روتسد  هکلب  هدادن ، ار  کیچیه  رد  فّرصت  هزاجا 

ببـس هب  تسا ) بجاو  طاـیتحا  هک   ) بلطم نیا  هب  دوشیم  هتفرگ  سنا  یهاـگ  روبزم و  ثیدـح  ببـس  هب  طاـیتحا  بوجو  رب  یخرب  سنا 
لقن هک  تسا  یتیاور  نآ  تسا و  مولعم  الامجا  نآ  رد  هئوطوم  دوجو  هک  يدنفسوگ  هلگ  رد  هعرق  بوجو  زا  تسا  هدش  دراو  هک  یثیدح 

هدومن یط  اهنآ و  زا  یکی  اب  ناـپوچ  هک  يدنفـسوگ  هلگ  نوماریپ  مثکا  نب  ییحی  لاؤس  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  باوج  رد  تسا  هدـش 
: مالّسلا هیلع  دیامرفیم  هک  اجنآ  تسا ؟ هدومن  اهر  هلگ  رد  ار  نآ  سپس 
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هدز رانک   ) دـش عقاو  نآرب  هعرق  ریت  هک  یمـسق  ره  سپ  دوشیم ، هدز  هعرق  فصن  ود  نیا  نایم  سپـس  دوشیم ، میـسقت  فصن  ود  هب  هلگ 
. دننک ادیپ  تاجن  هّیقب  دنامب و  یقاب  یکی  ات  دباییم ) همادا  هعرق  میسقت و   ) روطنیمه دوشیم و  میسقت  هرابود )  ) رگید مسق  و  دوشیم )

( دناهدرک ضارعا  نآ  زا  روهشم  هک   ) ثیدح نیا  نکل  تسا و  هعرق  بوجو  هب  لوق  رب  تارضح )  ) لیلد مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف   ) نیا - 
. درادن تیحالص  تسا ، همّلسم  دعاوق  لوصا و  اب  فلاخم  هک  یمکح  تابثا  يارب 

رادقم نیا  هک   ) هعرق زا  شیپ  هروصحم ) ههبش  رد   ) ءیـش باکترا  زاوج  مدع  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  هلب : روبزم  ثیدح  تیامح  هجو 
(. دنکیم دییأت  ام  راتفگ  رد  ار  طایتحا  ثحب ،

دوش ادـج  مارح ) زا   ) لالح ات  نآ  همه  زا  بانتجا  اب  اّما )  ) تسا بجاو  رمخلا ) نع  بنتجا  لثم   ) هّیعقاو هئوطوم  زا  بانتجا  هب  فیلکت  سپ 
(: تیامح هجو   ) نیا هعرق ) ینعی   ) یعرش قیرط  هب  ول  و 

رب انب  اریز  دوش . بابحتـسا  رب  لـمح  هعرق  هکنیا  رب  اـنب  هتبلا )  ) تسا رتشیب  مصخ  بلطم  رب  شتلـالد  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  اـّما 
. شدوخ دروم  صوصخ  رد  نآ  هب  لمع  ای  تیاور  ّدر  زا  میریزگان  روهشم ، لوق 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اهاکذمب )...  اهتتیم  طلتخملا  حئابذلا  عیب  یلع  ّلد  ام  اهنم : و   ) رد بلطم  لصاح 
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هیلع ماما  زا  یـصخش  هک : تسا  نیا  نآ  دروآیم و  طایتحا  بوجو  ینعی  دوخ  ياعّدم  تابثا  رد  خیـش  هک  تسا  يدـهاوش  زا  رگید  یکی 
؟ هن ای  میراد  نآ  زا  هدافتسا  ّقح  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  هک  دنکیم  لاؤس  دناهدش  هبتشم  مهاب  هک  یئاکذم  هتیم و  هب  عجار  مالّسلا 

دیابن لحتسم  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  قوطنم  نیا  موهفم  تخورف . هتیم  نیّلحتـسم  ینعی  باتک  لها  هب  ناوتیم  ار  ود  ره  دیامرفیم : ترـضح 
. تخورف

؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  هب  لالدتسا  تیفیک 
. ّلحتسم هب  دومرف  دّیقم  ار  یهبتشم  نینچ  شورف  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا 

. دروآیمن ار  يدیق  نینچ  ماما  دوب  زیاج  ناملسم  يارب  نییعتلا  یلع  مه ال  ههبش  فرط  کی  لقاال  ای  ههبش و  فرط  ود  ره  باکترا  رگا 
. ههبش فرط  ود  زا  نیلحتسم  ریغ  بانتجا  طایتحا و  موزل  زا  تسا  فشاک  نیا  سپ 

ریغ ّلحتسم و  لماش  ناشمومع  هب  هتیم و  عیب  تمرح  رب  دنراد  تلالد  هک  یتامومع  اب  دراد  یفانت  ثیدح  نیا  هک  دوش  لاکشا  خیش  هب  رگا 
هچ دومن ، لمع  ثیدح  نیا  هب  ناوتیمن  اذـل  راّفک و  هب  یّتح  تسین  زیاج  هتیم  عیب  دـناهتفگ  اتحارـص  هکنیا  ای  دـنوشیم و  ود  ره  لحتـسم 

؟ دهدیم خساپ 
هکلب دـشابن  روبزم  تامومع  اب  یفانم  اهنت  هن  هک  مینکیم  هیجوت  يوحن  هب  ار  نآ  اـم  دـشابیمن و  ثیدـح  نیا  حرط  هب  يزاـین  دـیامرفیم :

. دشاب مه  عمج  لباق 
؟ تسا هنوگچ  روبزم  ثیدح  زا  خیش  بانج  هیجوت 

. دهد رارق  نآ  لباقم  رد  ار  نمث  دنک و  دصق  ار  یّکذم  صوصخ  یّکذم ، هتیم و  عومجم  عیب  زا  دناوتیم  - 1
. كرک وم ، مشپ ، لثم  هدرکن  لولح  اهنآ  رد  حور  هک  دـشاب  یئازجا  نآ  ظاـحل  هب  دوشیم  دـهدیم  تلاـخد  دـصق  رد  زین  ار  هتیم  رگا  - 2

. دیآیمن شیپ  یتافانم  سپ 
؟ تسیچ ۀعرقلا )....  بوجو  نم  درو  امب  هل : سنأتسی  دق  و   ) رد بلطم  لصاح 

: هک انعم  نیا  هب  تسا ، هّیعطق  تقفاوم  یلامجا و  ملع  هلئسم  رد  هعرق  بوجو  هب  لوق  ینعی  موس  لوق  نایب 
. میوش بکترم  ار  رگید  فرط  مینک و  بانتجا  نآ  زا  هدرک ، صّخشم  هعرق  دیق  اب  دیاب  ار  یعقاو  مارح  - 

؟ دراد قفاوت  هّیلامتحا  تقفاوم  هیعطق و  تقفاوم  زا  کیمادک  اب  هعرق  هب  لوق 
. دزاسیم هّیلامتحا  تقفاوم  اب  یتهج  زا  هّیعطق و  تقفاوم  اب  یتهج  زا  هک  انعم  نیدب  تسا ، لوق  ود  نیا  نیگنایم 
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؟ ارچ

فارطا زا  کیچـیه  دـیابن  مینزن  رانک  هعرق  دـیق  اـب  ار  مارح  مینزن و  هعرق  اـم  اـت  هک  تسا  نیا  مارح  نییعت  يارب  هعرق  بوجو  ياـنعم  اریز 
. میئامن بانتجا  فارطا  همه  ای  ود  ره  زا  دیاب  هکلب  میوش ، بکترم  ار  ههبش 

تقفاوم اب  دوشیم  هدز  رانک  فرط  کی  هک  هعرق  زا  دـعب  دـناوخیم و  هّیعطق  تقفاوم  اب  تسا  باـنتجا  بوجو  هک  هعرق  زا  لـبق  اـت  لاـح 
. هّیلامتحا

. تسا رتراگزاس  هیلامتحا  تقفاوم  ینعی  مّود  لوق  اب  هعرق  هب  لوق  اج  نیدب  ات  یهتنم 
؟ ارچ

. انییعت هن  ارییخت و  نکل  دنادیم ، زیاج  ار  یضعب  باکترا  زین  هّیلامتحا  تقفاوم  ینعی  مّود  لوق  نوچ 
؟ دناهدومن کّسمت  یلیلد  هچ  هب  دوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  هعرق  هب  نیلئاق 

ماما زا  يوار  هک  تسا  نیا  نآ  هدـش و  لـقن  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  زا  مثکا  نب  ییحی  زا  یلاـمجا  ملع  باـب  رد  هک  ياهّصاـخ  تیاور  هب 
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: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نبا  ای  هک  دومن  لاؤس 
هدرک و اهر  هلگ  نایم  هب  ار  ءوطوم  دنفـسوگ  مه  دـعب  هدـش  عمج  حـیبق  هب  نآ  نادنفـسوگ  زا  یکی  اـب  ناـپوچ  هک  تسا  يدنفـسوگ  هلگ 

؟ درک دیاب  هچ  تسا . نادنفسوگ  نیا  زا  کیمادک  هک  تسین  صخشم  نونکا 
: دندومرف ترضح 

ماجنا رگید  فرط  رد  ار  میسقت  نیا  دمآ  رد  هک  فرط  ره  مان  هب  هتشون  ای  هعرق و  ریت  دینزب ، هعرق  سپـس  دینک ، تمـسق  ود  ار  نادنفـسوگ 
يدـعب مسق  غارـس  هتـشاذگ ، رانک  ار  نآ  دومن  تباصا  هک  مسق  ره  هب  لالح  هعرق  دـینزب ، هعرق  میـسقت و  ار  رگید  مسق  نیا  هرابود  دـیهد .

. دیورب
هّلگ نیا  زا  مارح  مسا  هب  دـنامب و  یقاب  یکی  ات  دـینزب  هعرق  تمـسق  ار  رگید  مسق  نآ  هرابود  یجن و  دـمآ  رد  هعرق  مسا  هب  مادـکره  لاـح 

. دوش جراخ 
: هکنیا هجیتن 

. دناهداد ار  هعرق  نامرف  مارح  نییعت  يارب  زین  تارضح  تسا و  یلامجا  ملع  دروم  دروم ،
؟ تسیچ هعرق  لوق  هب  نیلئاق  هب  خیش  خساپ 

. تسا لاغتشا  طایتحا و  هدعاق  ینعی  باب  نیا  همّلسم  دعاوق  فالخرب  هیف  نحن  ام  رد  هعرق  بوجو  مکح  لصا  الوا :
. دناهدرکن لمع  نآ  هب  هّیلامتحا  تقفاوم  هب  نیلئاق  هچ  هّیعطق و  تقفاوم  هب  نیلئاق  هچ  روهشم  ایناث :

. دنتسه یطایتحا  اقلطم  هعرق  زا  دعب  لبق و  اهنآ  هکنوچ  دناهدرک ، ضارعا  نآ  زا  هیعطق  تقفاوم  هب  نیلئاق 
مکح هعرق ، زا  دعب  هچ  هعرق و  زا  لبق  هچ  زین  اهنیا  هکنوچ  دندرکن  لمع  نآ  هب  هّیلامتحا  تقفاوم  هب  نیلئاق 
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. دناهدومن نییعتلا  یلع  یهتنم ال  ههبش  فارطا  زا  یضعب  باکترا  زاوج  هب 

؟ دناهدرک هچ  ثیدح  نیا  اب  روهشم  هک  دید  دیاب  اذل  تسا و  هدش  فعض  راچد  ثیدح  هدرکن و  ثیدح  هب  یهجوت  روهشم  سپ 
؟ تسیچ ۀعرقلا )...  لبق  اهنم  ءیش  باکترا  زاوج  مدع  یلع  ۀلاد  یه  معن ،  ) زا دارم 

نیا زا  هک  دناهتساوخ  دنراد ، لوبق  ار  طایتحا  هب  لوق  هدوب و  هدیقع  مه  خیش  اب  هک  یخرب  هک  انعم  نیدب  سنأتـسی  دق  رب و  تسا  یحیـضوت 
. ینک بانتجا  ههبش  فارطا  همه  زا  دیاب  ياهدزن  هعرق  هک  ینامز  ات  دیامرفیم  تیاور  هکنوچ  دننک  هدافتسا  طایتحا  عفن  هب  مه  تیاور 

. هعرق نامز  ات  تسا  هدش  دّیقم  عامتجا  نیا  بوجو  یهتنم  تسام  بلطم  دّیؤم  تیاور  اذل  میئوگیم و  ام  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و 
؟ تسیچ مصخلا )...  بلطم  یلع  ّلدا  ۀیاوّرلا  ّنا  فاصنالا : نکل  و  اذه ،  ) زا دارم 

زا ام و  مصخ  درد  هب  هن  دروخیم و  ام  درد  هب  هن  تهج  کـی  زا  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  فاـصنا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیـش  باـنج  رظن 
. ام درد  هب  ات  دروخیم  مصخ  درد  هب  رتشیب  مه  تهج  کی 

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  خیش  دارم 
. نآ بابحتسا  رب  ای  هعرق و  بوجو  رب  دراد  تلالد  ای  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا 

مصخ میرادن و  لوبق  ار  هعرق  میتسه و  یطایتحا  اقلطم  ام  هک  ارچ  دروخیمن ، نیفرط  زا  کیچیه  درد  هب  دنک  تلالد  هعرق  بوجو  رب  رگا 
. میرادن لوبق  ار  هعرق  بوجو  کیچیه  اذل  هعرق و  زا  دعب  هچ  هعرق و  زا  لبق  هچ  تسا ، لئاق  طایتحا  مدع  هب  اقلطم  زین  ام 

هک تفگ  ناوتیم  تهج  نیا  زا  اذل  دادیمن و  ام  هب  ار  باکترا  هزاجا  هعرق  زا  لبق  ات  روبزم  ثیدح  میدـش  رکذـتم  مه  البق  هکنانچ  هتکن :
؟ ارچ دنکیم . ام  زا  تیامح  هیلوا  هاگن  اب 

نیا هک  میوشیم  هجوتم  هّقادـم  اب  دـیامرفیم : خیـش  سپـس  دومن . بانتجا  فارطا  همه  زا  دـیاب  هروصحم  ههبـش  رد  میئوگیم : مه  ام  اریز 
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: دیوگیم هک  دنکیم  مصخ  لوق  زا  تیامح  ثیدح 
. مارحلا رادقم  ادع  ام  باکترالا  زوجی 

؟ ارچ
دروخیم و ام  درد  هب  هن  دشاب ، هتـشاد  بوجو  رد  روهظ  رگا  نآ  بابحتـسا  رب  تسا  ّلاد  ای  هعرق  بوجو  رب  تسا  ّلاد  ای  ثیدـح  نیا  اریز 
: دـیوگیم هکلب  دـنادیمن  بجاو  ار  هعرق  زین  ام  مصخ  میتسنادـن ، یفاک  ار  هعرق  هتـسناد و  بجاو  ار  طایتحا  ام  هک  ارچ  مصخ . درد  هب  هن 

. دیریگب مارح  دیتساوخ  هک  ار  مادکره  لالح و  دیتساوخ  هک  ار  کیره 
137 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ دروخیم . مصخ  درد  هب  نکل  مینادیم  بجاو  ار  طایتحا  ام  هکنوچ  دروخیمن  ام  درد  هب  دوش ، بابحتسا  رب  لمح  رگا  و 
نّیعم ار  مارح  فرط  مینزب و  هعرق  یهتنم  تسا  زیاج  فارطـالا  ضعب  باـکترا  زین  هعرق  نودـب  هک  تسا  نیا  هعرق  بابحتـسا  ياـنعم  اریز 

. تسا رتهب  مینک 
لالح و يرادقم  دیوگیم : مه  ثیدح  مارح  مه  يرادقم  لالح ، نآ  زا  يرادـقم  دـیوگیم : هک  ارچ  تسا  نیمه  شفرح  زین  مصخ  لاح 

. مارح يرادقم 
هلئـسم نیا  تاهیبنت  رد  تسا  لیـصفت  هب  لوق  هک  مراـهچ  لوق  نکل  دـندومن ، رکذ  هّیعطق  تقفاوم  باـب  رد  ار  لوق  هس  اـج  نیدـب  اـت  هتکن :

. دمآ دهاوخ 

لئاسملا صیخلت 

؟ تسیچ مّود  ماقم  رد  ثحب  عوضوم 
تقفاوم ایآ  دش  بکترم  دوشیمن  ار  نیهبتشم  نیئانا  هک  دنتفگ  دش و  مارح  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هّیعطق  تفلاخم  هک  الاح  هک  تسا  نیا 

؟ دش بکترم  ار  یکی  ناوتیم  تسا و  زیاج  زین  هیلامتحا  تقفاوم  هکنیا  ای  و  دومن ؟ بانتجا  ءانا  ود  ره  زا  دیاب  زاب  تسا و  بجاو  هّیعطق 
؟ دیهدیم روبزم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج 

. دینک بانتجا  ءانا  ود  ره  زا  هدرک  طایتحا  دیاب  اذل  منادیم ، بجاو  ار  هیعطق  تقفاوم  - 
؟ دراد دوجو  لاؤس  دروم  اب  هطبار  رد  يرگید  لاوقا  ایآ 

. دش بکترم  ار  یکی  بانتجا و  یکی  زا  دیاب  اذل  تسا و  زیاج  نیهبتشملا  امهدحا  باکترا  دندقتعم  یخرب  هلب 
. دومن لح  ار  لکشم  هعرق  اب  دیاب  تسا  لکشم  رمخ ) ّلخ و  ای  و   ) مارح لالح و  صیخشت  نوچ  دندقتعم  مه  یخرب 

؟ تشاد دوجو  یلاوقا  هچ  دوب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  زا  ثحب  هک  یلبق  ماقم  رد 
هدوب و رثاـالب  یلاـمجا  ملع  هک  ارچ  دـش . بکترم  ار  ههبـش  فرط  ود  ره  ناوـتیم  تسا و  زیاـج  هّیعطق  تفلاـخم  هک  دوـب  نیا  لوـق  کـی 

. تسا اسأر  لهجلاک 
. دندومن دانتسا  هنیعب ، مارح  هنا  ملعت  یّتح  هب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهنیا 

. ۀعفد هن  اجیردت و  نکل  تسا و  زیاج  نیهبتشم  باکترا  هک  دوب  نیا  لوق  کی  - 
لباق اعم  رگا  نکل  تسین و  زیاج  ناشباکترا  دنشاب ، باکترا  لباق  ۀعفد  ود  ره  رگا  هک  دوب  نیا  لوق  کی  - 

138 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دش بکترم  جیردت  هب  اما  ار  ود  ره  ناوتیم  نیتأرم  ترشابم  لثم  دنتسین  باکترا 

الثم دـشاب  عونلاب  فلتخم  رگا  نکل  تسین و  زیاج  تفلاخم  دـشاب ، عونلاب  دـحاو  فیلکت  رگا  هک  دوب  نیا  قئادـح  بحاص  زا  لوق  کی  - 
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. تسا زیاج  تفلاخم  رمخ  وا  لخ 
. دوب هّیعطق  تفلاخم  تمرح  هک  تسام  دوخ  زا  مه  لوق  کی  - 

؟ تشاد دوجو  لوق  دنچ  ماقم  ود  نیا  رد  مه  يور 
. لوق تشه 

. لوق تفه  دوشیم  میربب  لیلحت  اب  امش  لوق  ود  زا  یکی  رگا  نکل  و 
؟ دیربیم لیلحت  هنوگچ 

تقفاوم بوجو  دوشب  مّود  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نیا  تسا و  هیعطق  تفلاخم  تمرح  ناترظن  لوا  ماـقم  رد  امـش  هک  هنوگ  نیدـب 
. هیعطق

. تسا لوق  کی  تسین و  لوق  ود  نیاربانب 
؟ تسیچ مّود  ماقم  رد  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  رب  امش  لیلد  خیش  بانج 

تقفاوم مه  فرط  نآ  رد  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  هک  میتفریذـپ  لّوا  ماقم  رد  یتقو  ینعی  ماقم . ود  رد  تفلاخم  تقفاوم و  نایم  مزالت 
. تسا بجاو  هّیعطق 

؟ دشابن مارح  مه  هّیعطق  تفلاخم  هدوب و  رثایب  یلامجا  ملع  هک  دشیم  هنوگچ 
: لیذ طیارش  اب 

. مارح مولعملا  رمخلا  ینعی  مارح  رمخلا  دوشیم  هتفگ  یتقو  الثم  همولعم ، یناعم  يارب  دنشاب  هدش  عضو  ظافلا  - 1
رمخلا هدومرف : تاعوضوم و  نیا  يارب  دشاب  هدرک  ذخا  ار  ظافلا  نیا  عراش  یلو  دناهدشن ، عضو  همولعم  یناعم  يارب  ظافلا  نیا  هچرگا  - 2

. مارح مولعملا 
کی تمرح  هکیمادام  ینعی  دشاب . فیلکت  زّجنت  طرش  یلیصفت  ملع  یلو  دشاب ، هدوبن  لوبق  لباق  مه  قوف  بلطم  ود  زا  کیچیه  رگا  - 3

. تسین زّجنم  وت  رب  تمرح  ینادیمن ، انیع  ار  ءیش 
؟ دیریذپیم ار  قیرط  هس  نیا  امش  ایآ 

. تسا بجاو  هّیعطق  تقفاوم  زین  مّود  ماقم  رد  مارح و  هّیعطق  تفلاخم  اذل  میریذپیمن و  ار  قیرط  هس  زا  کیچیه  ریخ 
؟ میرادن هّیعطق  تقفاوم  زج  ياهراچ  مّود  ماقم  رد  ارچ 

. دیرادن يرگید  ّرفم  اریز 
139 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ
: اریز

. دراد دوجو  نآ  رد  باقع  لامتحا  دیوش  بکترم  دیهاوخب  ار  هبتشم  ءانا  ود  زا  کیره 
. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد 

. تسا بجاو  ءانا  ود  ره  زا  بانتجا  سپ :
. دشاب بجاو  دیاب  هّیعطق  تقفاوم  دش ، مارح  یتقو  ای  دشابن و  مارح  هّیعطق  تفلاخم  دیاب  ای  نیاربانب 

؟ دراد دوجو  لمتحم  باقع  عفد  نایبالب و  باقع  حبق  رد  یتوافت  هچ  خیش  بانج 
. تسا هب  فّلکم  هب  طوبرم  لمتحم  باقع  عفد  هکنآ  لاح  تسا و  فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  نایبالب  باقع  حبق 

ار یکی  نیهبتـشم  نیئانا  رد  دوشیم  ینعی  دـنکیم  تیافک  هّیلاـمتحا  تقفاوم  دـنیوگیم : هّیعطق  تقفاوم  بوجو  لـباقم  رد  خیـش  باـنج 
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؟ دیئامرفیم هچ  دومن ، بانتجا  یکی  زا  بکترم و 
؟ تسیچ تارضح  لیلد 

. دناهدومن رکذ  دوخ  ياعّدم  تابثا  رب  لیلد  ای  هجو و  جنپ 
؟ تسیچ هیلامتحا  تقفاوم  تیافک  رب  ناشلوا  لیلد  هجو و 

. میراد لیلد  روج  ود  هروصحم  ههبش  رد  ام  هک  ارچ  تسا  نیلیلدلا  نیب  عمج 
؟ تسیچ لیلد  ود  زا  دارم 

مارح ّهنا  ملعت  یّتح  لالح  کل  ءیش  لک  تسا 2 - رمخلا  نع  بنتجا  - 1
بانتجا رمخ  زا  هک  دـهاوخیم  ام  زا  بنتجا  لیلد  تسا  رمخ  یکی  ّلخ و  یکی  مینادیم  الامجا  میراد  ءانا  ود  اـم  هک  تسه  تقو  کـی  - 

. مینک
یف ءانا  یکی  نآ  ای  مارح و  ای  تسا  لالح  هسفن  ّدـح  یف  ءانا  یکی  نیا  هک  مینادیمن  نکل  میراد ، ءاـنا  ود  اـم  هک  تسه  مه  تقو  کـی  - 

؟ مارح ای  تسا  لالح  هسفن  ّدح 
. تسا لالح  وت  يارب  مارح  ای  تسا  لالح  ینادیمن  هک  ار  يزیچ  دیوگیم : لالح  کل  ءیش  لک  هدعاق 

؟ تسیچ لیلد  ود  نیا  هجیتن 
. دیآیم شیپ  نیلصا  ضراعت  دراد ، رظن  دروم  يور  رمخلا  نع  بنتجا  هکنیا  لیلد  هب 

؟ ارچ
اب دنکیم  ادیپ  ضراعت  ینک ، يراج  هراهطلا  ۀلاصا  یکی  نیا  رد  رگا  لاح  تسا  رمخ  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امش  اریز 

. ءانا یکی  نآ  رد  هراهطلا  ۀلاصا 
140 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ءانا نآ  رد  ّتیلح  لصا  اب  دنکیم  ضراعت  ءانا  نیا  رد  ّتیلح  لصا  رگید  ترابع  هب 
؟ دننکیم هچ  ضراعت  عفر  يارب 

لک مهـس  دوشیم  یکی  هک  ارچ  دوشیم  عفر  لاکـشا  میوش  بکترم  يرگید  ءانا  زا  بانتجا  طرـش  هب  ار  ءانا  ود  زا  یکی  رگا  دـنیوگیم :
. رمخلا نع  بنتجا  مهس  دوشیم  يرگید  لالح و  کل  ءیش 

؟ دیهدیم تارضح  لوا  لیلد  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
امـش هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  هّیلحلا  ۀـلاصا  هک  ارچ  تسا  هّیلحلا  ۀـلاصا  رب  مکاح  لاغتـشا  هدـعاق  تسا ، راک  رد  یلامجا  ملع  ياـپ  یتقو 
رمخ فرظ  ود  زا  یکی  هک  دراذگیمن  یقاب  یکش  امش  يارب  یلامجا  ملع  اجنیا  رد  مارح و  ای  تسا  لالح  ءیـش  نالف  ایآ  دینکیم  کش 
عفد رد  تسا و  بجاو  مه  باقع  عفد  دراد و  باقع  لامتحا  يوشب  بکترم  هک  ار  کیره  اذل  دنکیم و  زّجنم  امـش  رب  ار  فیلکت  تسا و 

. دومن بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  هیملع  همّدقم  باب  نم  باقع ،
: رگید ترابع  هب 

. دراد تموکح  لالح  کل  ءیش  لک  هدعاق  رب  لمتحم  باقع  عفد  هدعاق  ای  لاغتشا و  هدعاق 
: رگید ترابع  هب 

دوجو یملع  نینچ  هیف  نحن  ام  رد  هک  یلاح  رد  درادـن  دوجو  یلامجا  ملع  هک  یتسه  یئاج  لاـم  وت  دـیوگیم : دراد ، يریـسفت  رظن  نآرب 
. تسا یلامجا  ملع  تموکح  نادیم  دراد و 

؟ تسیچ تارضح  رگید  لیلد  هجو و 
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يزیچ رگید  ترابع  هب  مارح  يرادقم  دشاب و  لالح  هبتـشم  زا  يرادقم  هک  دنکیم  باجیا  هیف  نحن  ام  رد  لالح  ءیـش  لک  هک  تسا  نیا 
. نک یغلم  ار  شندوب  رمخ  تمرح و  لامتحا  شندوب و  ّلخ  ندوب و  لالح  رب  راذگب  انب  مارح ، ای  تسا  لالح  ینادیمن  هک 

: یهتنم
ینک و نینچ  هک  ار  کیره  ّتیلح و  رب  راذـگب  ار  انب  دـیوگیم : هقرفتم  ای  دـشاب و  اـجکی  هکنیا  زا  معا  يودـب  کـش  دراوم  هب  تبـسن  - 1

. درادن یتافانم  نآ  دروم  رگید  اب  يوش  بکترم 
تسا نیا  مزلتـسم  ّتیلح ، رب  يراذگب  ار  انب  ینکیم  دروخرب  هک  یلّوا  هب  رگا  تسا  نیهبتـشم  نیئانا  هک  یلامجا  ملع  دراوم  رد  نکل  و  - 2

. تیرمخ رب  يراذگب  ار  انب  یکی  نآ  رد  هک 
. دشاب لالح  وت  يارب  مارحلا  دع  ام  ات  راذگب  رانک  مارح  ناونعهب  ار  یکی  سپ 

. دنکیم قرف  هک  تسا  دروم  تیصوصخ  نیا  هکلب  هدشن ، لامعتسا  انعم  ود  رد  ثیدح  هک  دش  هتفگ  هتکن :
141 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ خیش بانج  دیئوگیم  هچ  اهنیا  هب  خساپ  رد 
. يزاسعوضوم هن  دنکیم و  يزاسمکح  ءیش  لک  الوا :

روـبزم ثیدـح  هفیظو  تیحالـص و  رد  نیا  تسا  ّلـخ  یکی  نآ  تسا و  رمخ  فرظ  نیا  هک  راذـگب  اـنب  وـت  هک  دـیوگیمن  ثیدـح  ینعی 
. تسا يزاسمکح  نیا  هک  شندوب  مارح  رب  ای  شندوب و  لالح  رب  راذگب  ار  انب  دیوگیم : هکلب  تسین ،

ءیـش ره  دـیوگیم  هک  ارچ  راذـگن ، قرف  اههبتـشم  نایم  هدرک و  تکرح  تخاونکی  یهبتـشم  ره  رد  هک  تسانعم  نیدـب  ءیـش  لک  اـیناث :
. تسا لالح  وت  رب  یکوکشم 

ارجا ار  ءیـش  لـک  همه  رد  وت  كوکـشم و  همه  دـشاب و  فرظ  اـی 1000  ای 100 و  ول 10  يودـب و  کش  دراوم  رد  هک  روطناـمه  لاـح 
تسا لالح  یکوکشم  ره  دیوگیم : ءیش  لک  تسا و  كوکشم  يراذگب  هک  یئانا  ره  يور  تشگنا  مه  یلامجا  ملع  دروم  رد  ینکیم 

. دینک باسح  روج  کی  ار  تاکرتشم  مامت  و 
تسین و فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  ار و  ءیـش  لک  هن  دینک و  ارجا  ار  لاغتـشا  هدـعاق  دـیاب  تسا  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  سپ 

. نک ارجا  فورظ  دراوم و  مامت  رد  ار  ءیش  لک  تسا ، اسأر  لهجلاک 
رگید رد  میراذگیم و  ّتیلخ  ای  ّتیلح و  رب  ار  انب  ءانا  ود  زا  یکی  رد  هک  تسانعم  نیدب  نیهبتـشم  نیئانا  رد  ءیـش  لک  دیتفگ : امـش  اثلاث :

: میسرپیم امش  زا  تیرمخ  تمرح و  رب  ءانا 
. القع ای  تسا و  رگید  ءانا  ندوب  رمخ  مزلتسم  اعرش  نیءانالا ، دحا  ندوب  ّلخ 

دشاب و بآ  رگید  ءانا  نآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  یلقع  همزال  هن  تسا و  یقافتا  نراقم  میئوگیم  امـش  هب  نکل  القع و  تفگ : دیهاوخ  امش 
. مهلاثما اذکه  دشاب و  رمخ  هک  تسا  نکمم  رمخ و  هن  تبرش و  ای 

رگا لوصا  ینعی  تسا  مارح  یکی  نآ  امتح  هک  دیوگب  دـناوتیمن  نکل  تسا و  لالح  ءانا  نیا  دـیوگب  دـناوتیم  طقف  ءیـش  لک  هصالخ :
. دننک تباث  ار  نآ  ضیقن  رگید  فرط  رد  دنناوتیمن  دندرک ، تابثا  فرط  کی  رد  مکح  کی 

باجیا هک  تسا  یجراخ  یلیلد  یهتنم  دـنکیم  لالح  ار  ءانا  ود  ره  ءیـش  لک  دـنیوگب  هدروآ  یموس  لـیلد  تارـضح  رگا  خیـش  باـنج 
. تسا مارح  باکترا  هب  ملع  یجراخ  بلطم  نآ  میروخن و  ار  يرگید  میدروخ ، ار  نیئانا  زا  یکی  یتقو  دنکیم 

مارح باکترا  هب  ملع  میاهدـش ، مارح  بکترم  هک  دوش  لصاح  ام  يارب  ملع  هک  دـیآیم  مزـال  میوش  بکترم  مه  ار  یمود  ءاـنا  رگا  ینعی 
. تسا مارح  مه 

ود زا  یکی  رگید  ترابع  هب  تسا . لالح  دارفنالا  طرـشب  نکل  مارح و  عومجم  ناونعهب  يرگید  مامـضنالا  طرـشب  امهنم  ءیـش  لـک  سپ 
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؟ دیهدیم خساپ  هچ  عونمم  رگید  فرط  زاجم و  فرط 
142 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیتفگ امش  هکنیا  هک  مسرپیم  اهنیا  زا 
دوش لصاح  باکترا  هب  ملع  دـیابن  اذـل  تسا و  مارح  مارح ، باکترا  هب  ملع  دوشیم و  لصاح  باـکترا  هب  ملع  مروخب ، ار  مّود  ءاـنا  رگا 

؟ تسیچ ناتدارم 
یلو درادـن  لاکـشا  رمخ  ندروخ  ایآ  ینعی  تسا  مارح  مارح ، باکترا  هب  ملع  یلو  تسین  مارح  مارح ، باکترا  هک  تسا  نیا  ناتدارم  ایآ 

: میوگیم امش  هب  دشاب ، امش  دارم  نیا  رگا  تسا  مارح  رمخ ، باکترا  هب  ملع 
یصوصخ لئاسم  تالاوحا و  رد  سّسجت  رثا  رد  هک  تسا  یملع  دراد ، لاکـشا  هک  یملع  نآ  درادن . دوجو  یملع  نینچ  تمرح  رب  یلیلد 

. دوشیم لصاح  مدرم 
: دیئوگب هنوگنیا  اذل  و 

دراد و باقع  لامتحا  هک  ارچ  یمود ، هن  یلوا و  هن  يوش  بکترم  ار  نیئانا  زا  کیچـیه  يرادـن  ّقح  تسا  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا 
. تسا بجاو  مه  لمتحم  باقع  عفد 

. درادن باقع  يوش و  بکترم  ار  ود  ره  یناوتیم  تسین  زّجنم  یلامجا  ملع  رگا  و 
؟ دیراد مه  يرگید  بلطم  دیدرک ، ثحب  باکترا  هب  ملع  يور  اجنیدب  ات  خیش  بانج 

: میوگیم تارضح  هب 
، هلمتحم تفلاخم  هن  الامجا و  وا  ناـک  الیـصفت  دـیآیم  مزـال  همولعم  تفلاـخم  هک  تسا  نیا  مارح  هب  باـکترا  هب  ملع  زا  ناـتدارم  رگا  - 

. ۀعفد هن  اجیردت و  یهتنم  دش  بکترم  دوشیم  ار  ءانا  ود  ره  هک  تسا  نیا  هیلیصفت  همولعم  تفلاخم  تمرح  يانعم 
هیلیـصفت همولعم  تفلاخم  رگید  دیوش ، بکترم  اجیردـت  رگا  نکل  هیلیـصفت ، همولعم  تفلاخم  دوشیم  دـیوش  بکترم  ۀـعفد  رگا  هک  ارچ 

. درادن یلاکشا  هدوبن و 
. اجیردت نکل  دیوش و  بکترم  ار  همه  هروصحم  ههبش  رد  هک  دیراد  هزاجا  امش  سپ 

نیا شیانعم  هّیلیـصفت ، همولعم  هچ  هّیلامجا و  همولعم  هچ  تسا ، عونمم  همولعم  تفلاـخم  هک  تسا  نیا  باـکترا  هب  ملع  زا  ناـتدارم  رگا  - 
. تسا همولعم  تفلاخم  هک  ارچ  تسا . مارح  اجیردت  هچ  ۀعفد و  هچ  يروخب  ار  ود  ره  هک  تسا 

: یمق بانج 
، هیلیـصفت هچ  دـشاب و  هیلامجا  هچ  تسا  هیملع  تفلاـخم  زا  امـش  سرت  هکلب  هیلیـصفت ، هیملع  تفلاـخم  زا  هن  تسا و  ملع  زا  هن  امـش  سرت 

لـصاح هیملع  تفلاخم  دروخب  ار  ود  ره  رگا  هکلب  دوشیمن  لصاح  هّیلیـصفت  هیملع  تفلاخم  دروخب  ار  امهدحا  ناسنا  رگا  هک  انعم  نیدب 
. اجیردت هچ  ۀعفد و  هچ  دوشیم 

. تسا ملع  نامه  هب  فرح  نیا  تشگرب  یهتنم  دیسرتیم ، هیملع  تفلاخم  زا  امش  یمق  بانج  هلب ،
143 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک دیـسرتب  رمخ  زا  رگا  ّالا  دیـسرتیم و  باکترا  هب  ملع  ناـمه  زا  تقیقح  رد  مسرتیم ، هیملع  تفلاـخم  زا  نم  دـیئوگیم  هک  امـش  سپ 
. درادن سرت  ملع  هک  میتفگ  امش  هب  ام  تسا و  مارح  مه  امهدحا 

؟ دیهدیم یخساپ  هچ  دوشیم  مارح  شمارح  ءزج  رابتعا  هب  عومجم  دروخب  ار  ءانا  ود  ره  رگا  دیوگیم : یقارن  موحرم  خیش ، بانج 
؟ تسیچ عومجم  تمرح  زا  امش  دارم  هک  مسرپیم  وا  زا 

دینک ظاحل  ار  عومجم  دـشاب ، مارح  رمخ  هک  یتروص  رد  تسا ، رمخ  نیءانالا  دـحا  ینادیم  الامجا  امـش  هک  یلاـمجا  ملع  دروم  رد  اریز 
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. تسا مارح  دشاب  مه  درفنم  تسا ، مارح 
؟ ارچ

فّلکم رگا  ینعی  دراد ، تلاخد  ملع  رد  عامتجا  هکلب  تسا  مارح  دشاب  مه  یکی  رمخ  درادن ، تلاخد  رمخ  تمرح  رد  ندوب  عومجم  اریز 
. رمخلا برش  هکنیا  هب  ملعی  دروخب  ار  ود  ره 

وا ناـک  ادرفنم  تسا  مارح  هک  تسا  رمخ  تسا ، مارح  رگا  درادـن  تشحو  سرت و  ملع  هک  میتـفگ  اـم  دیـسرتیم و  مـلع  زا  زین  امـش  سپ 
. دینادن ای  دینادب  اعمتجم ،

خساپ هچ  هن ، دارفنالا  طرشب  نکل  تسا و  مارح  يرگید  مامضنا  طرشب  امهنم  لک  تفگ  دوخ  رگید  بلطم  رد  یقارن  موحرم  خیـش  بانج 
؟ دیهدیم

؟ ملع لوصح  رد  ای  دراد  تلاخد  تمرح  رد  مامضنالا  طرش  نیا  ایآ  هک  مسرپیم  وا  زا 
طرـش نیا  هچ  تسا ، رمخ  نیءانالا  دـحا  ینادیم  امـش  هک  یلامجا  ملع  دروم  رد  هک  ارچ  درادـن ، تلاخد  رمخ  تمرح  رد  دـیئوگب : دـیاب 
یکی تسا  روآباقع  دـشاب  رمخ  عقاو  رد  ادرفنم و  ول  دروخب و  ار  مه  یکی  ینعی  روآباقع . تسا و  رمخ  رمخ ، دوشن  هچ  دوشب ، لصاح 

. تسا مارح  دروخب  مه  يرگید  مامضنالا  طرشب  ار 
طرش نیا  اب  دشابن  مه  مارح  رگا  تسا و  مارح  مه  طرـش  نیا  نودب  دشاب  مارح  رگا  درادن ، تلاخد  رمخ  تمرح  رد  امـش  طرـش  نیا  سپ 

. دش دهاوخن  مارح 
مامـضنا طرـشب  امهدـحا  باکترا  نیءانالا  دـحا  تمرح  هب  یلامجا  ملع  رد  هک  انعم  نیدـب  دراد  ریثأت  باکترا  هب  ملع  رد  طرـش  نیا  سپ 

. تسا مارح  باکترا  هب  ملع  بجوم  يرگید 
هچنآ درادن ، ینارگن  ملع  هک  میتفگ  امـش  هب  ام  رخآلا و  طرـشب  امهنم  لک  دیتفگ : نوچ  تسا ، باکترا  هب  ملع  زا  امـش  سرت  مه  زاب  سپ 

. تسا رمخ  هب  طوبرم  دراد  ینارگن 
ار رادـقم  کی  ناوتیم  ههبـش  دروم  رد  هک  مینکیم  هدافتـسا  تیب  لها  تایاور  زا  دـنیوگیم  هّیلامتحا  تقفاوم  هب  نیلئاق  نیا  خیـش  بانج 

هدننکلاؤس نآ  لباقم  رد  ماما  هک  دناهتفگ  دناهدرک و  حرطم  ار  هعامس  ثیدح  مه  دروم  نیا  رد  دز و  رانک  ار  رادقم  کی  دش و  بکترم 
: دومرف

144 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لوهجم مکح  رد  تسا  صخـشم  وا  هچرگا  تسا  صّخـشم  ادـج و  ای  هدرک و  طولخم  شدوخ  لاـم  اـب  ار  هدروآ  تسد  هب  لاوما  نیا  اـیآ 

. دسرب شبحاص  هب  دیاب  تسا و  کلاملا 
. درادن یلاکشا  و  ای ...  دنک و  ّجح  ای  دهدب و  هقدص  نآ  زا  دناوتیم  تسا ، زیامت  ندرک و  ادج  لباق  ریغ  هکيروطهب  هدش  طولخم  رگا 
. دومن فّرصت  نآ  رد  ناوتیم  تسین  مولعم  شمارح  لالح و  هک  یلام  دیوگیم : هک  ارچ  تسا ، هیف  نحن  ام  هب  طوبرم  بلطم  نیا  لاح 
. دش بکترم  ناوتیم  هتشادن و  لکشم  نآ  رد  فّرصت  دنالیبق ، نیمه  زا  هدش و  هبتشم  مهاب  مارح  لالح و  نیهبتشم  نیئانا  رد  نوچ  اذل 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا . لاکشاالب  زین  نیهبتشم  نیئانا  رد  تسا  لاکشاالب  فّرصت  هبتشم  لام  نآ  رد  رگا  رگید  ترابع  هب 
؟ دوب هچ  امش  ياعّدم  هک  میسرپیم  وا  زا  ادتبا 

. تشاذگ رانک  ار  یکی  دروخ  ار  یکی  دوشیم  نیهبتشم  نیئانا  رد  هک  دوب  نیا  دیوگیم :
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  زا  ناتتشادرب  میسرپیم 

یف دومن . بانتجا  دیاب  شمارح  رادقم  زا  نکل  دومن و  فّرـصت  طلتخم  نآ  رد  لالح  رادـقم  هب  دـناوتیم  فّلکم  هک  تسا  نیا  دـیوگیم 
نیا زا  ناموت  رازه  جـنپ  هزادـنا  هب  تسا . هّیما  ینب  هیحان  زا  نآ  ناـموت  رازههد  هک  دـنادیم  ـالامجا  دراد ، یئاراد  ناـموت  رازه  دـص  لـثملا 
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تسام و ياعّدم  نیع  نیا  دشاب ، نیا  ماما  روظنم  رگا  لاح  دراذگب . رانک  ار  نآ  ناموت  رازه  جنپ  هزادـنا  هب  دـنک و  جرخ  ار  ناموت  رازههد 
. تسا لالح  شاهمه  درادن و  یبیع  رگید  هدش  طولخم  هک  لاح  هک  دشاب  نیا  ماما  روظنم  رگا 

؟ لطابلاب مکنیب  مکلاوما  اولکأت  هفیرش ال  هیآ  اب  تسا  ضراعت  رد  ثیدح  نیا  هک  میسرپیم  وا  زا 
. دوش لصاح  ود  ره  تیاضر  ات  مینکیم  نیلیلد  نیب  عمج  دیوگیم :

؟ هنوگچ
. دوش تیاعر  هعامس  ثیدح  ات  مینکیم  فّرصت  زین  ار  شرادقم  کی  دوش ، یضار  اولکأت  هیآ ال  ات  مینزیم  رانک  ار  شمارح  رادقم 

. تسام ياعّدم  تبثم  کمک  نودب  هچ  کمک و  اب  هچ  هعامس  ثیدح  سپ 
؟ تسیچ تارضح  لالدتسا  نیا  هب  امش  خساپ  خیش  بانج 

شلاؤس زا  لئاس  روظنم  هک  مسرپیم  ناشیا  زا  نکل  دنک  فّرصت  لام  نآ  همه  رد  دراد  ّقح  درف  هک  تسا  نیا  ثیدح  رهاظ  هلب ، میوگیم 
؟ تسا هدوب  هچ 

145 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هگن شیگدـنز  يارب  ار  نآ  هیقب  هدـش و  رکذ  روما  نآ  رد  دـنک  جرخ  ار  لام  زا  رادـقم  کـی  صخـش  نآ  هک  تسا  هدوب  نیا  شدارم  اـیآ 

؟ دراد
[4 .] يرادهگن مه  تسا و  فّرصت  ندرک  جرخ  مه  هک  ارچ  تسا ، هداد  ار  لام  همه  رد  فّرصت  هزاجا  ماما  سپ  دشاب  نیا  رگا 

ص145 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع 

نیا اب  هک  میـسرپیم  هرابود  لدتـسم  ياقآ  زا  لاح  دناهداد . ار  لکلا  یف  فرـصت  هزاجا  هکلب  دـناهدادن ، ار  ضعبلا  یف  فرـصت  هزاجا  ماما 
؟ درک دیاب  هچ  ثیدح 

همه ناوتیم  اذـل  تسا و  اـسأر  لـهجلاک  تسین و  فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  هکنیا  هب  میوش  مزتـلم  هتفرگ  ار  ثیدـح  رهاـظ  دـیاب  اـی  - 1
. دش بکترم  ار  ههبش  فارطا 

. دش بکترم  ار  نیهبتشم  نیئانا  ناوتیم  مه  هیف  نحن  ام  رد  هجیتن  رد 
. دومن هیجوت  ار  ثیدح  دیاب  هکنیا  ای  و  - 2

: دیوگیم لدتسم 
. مینکیم هیجوت 

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  هک  میسرپیم  وا  زا 
مه ار  يرادقم  هدرک ، فّرـصت  ار  يرادقم  هک  دوشیم  نیا  عمج  نیا  هجیتن  مینکیم و  عمج  رگید  ّهلدا  هعامـس و  ثیدح  نایم  دـیوگیم :

. میراذگیم رانک 
: میئوگیم لدتسم  بانج  هب  ام 

: میئوگیم هک  تسا  وحن  نیدب  ام  هیجوت  دشاب و  ام  عفن  هب  هک  مینکیم  هیجوت  يوحن  هب  دشاب ، امش  عفن  هب  هک  دوش  هیجوت  هنوگنیا  ارچ 
ءانثتسا ادبعت  ار  دراوم  یخرب  سّدقم  عراش  یهتنم  تسا  طایتحا  بجوم  یلامجا  ملع  ینعی  دنک ، بانتجا  دیاب  فّلکم  یلامجا  ملع  رد  هلب ،

. تسا هدرک 
طولخم وا  لام  اب  رگا  نکل  تسا و  مارح  نآ  رد  فّرـصت  تسا ، درف  لام  زا  ادـج  صّخـشم و  يوبر  لام  هکیمادام  يوبر ، لام  لـثملا  یف 
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: میئوگیم اذل  و  رگید . دروم  ود  یکی  اذکه  هنوگنیمه و  مه  ام  هتیم  باب  رد  تسا ، لالح  لام  نیا  تسا ، صیخشت  لباق  ریغ  هدش و 
لالح ار  طولخم  لام  دروم  هس  رد  عراش  دیئوگب  امـش  ینعی  شدوخ  دروم  رد  تسا  يدّبعت  مکح  کی  دشاب  حیحـص  روبزم  ثیدـح  رگا 

ود ره  زا  دـیاب  تسا و  بجاو  اجنآ  رد  طایتحا  هک  دـینکن  يّدـعت  هروصحم  ههبـش  هلمج  زا  رگید  ياهاج  هب  رگید  امـش  نکل  تسا ، هدرک 
. دومن بانتجا  ههبش  فرط 

146 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هداد  صخش  نآ  هب  ار  یتفایرد  نینچ  هزاجا  یباسح  هچ  يور  ماما  خیش  بانج 

. دی هدعاق  باسح  يور 
هک دنکیم  باجیا  دی  هدعاق  یناودع ، دی  ای  تسا  هّقح  دی  دی ، نیا  هک  يراد  کش  امش  دنکیم و  ءاطعا  امـش  هب  ار  یلام  يدرف  لثملا  یف 

. تسا يروآباسح  هب  هّقح  دی  ار  دی  نیا 
. دوشیم یقلت  یعقاو  مکح  يرگید  يارب  دش ، ارجا  يدروم  يور  يرهاظ  مکح  کی  یتقو  هک  میتفگ  مه  نیا  زا  لبق 

. تسا عبّتم  دی  مارح ، ای  تسا  لالح  هک  يراد  کش  دهدیم و  یلام  امش  هب  فرط  یتقو  مه  اجنیا  رد  اذل 
؟ دوب هچ  یضتقم  دوقفم  عنام  دوجوم و  یضتقم  دیدومرف  هک  امش  نخس  هب  میدرگیمرب  خیش  بانج 

. دوب لامجالاب  مولعم  رمخ  زا  بانتجا  رمخلا ، نع  بنتجا  رد 
. ینک بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  هّیملع  همدقم  باب  زا  تسا ، رمخ  اصخشم  نیئانا  زا  کیمادک  ینادیمن  هک  تهج  نآ  زا  ینعی 

زین دّیؤم  ود  نیا  زا  کیره  هک  دیدرک  حرطم  مه  رگید  دـّیؤم  ود  دوب  لاغتـشا  هدـعاق  هک  ناتیلـصا  لیلد  حرط  رب  هوالع  امـش  خیـش  بانج 
؟ دیروایب ار  دوخ  تادّیؤم  یلصا و  لیلد  زا  ياهصالخ  دشاب ، امش  ياعّدم  رب  یّلقتسم  لیلد  دناوتیم 
. دهاوخیم هّینیقی  تئارب  هک  دوب  لاغتشا  هدعاق  هروصحم ، ههبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  ام  یلصا  لیلد 

عفد دراد و  باقع  لامتحا  مینزب ، تسد  دـنالامجالاب  مولعم  هک  نیئانا  زا  کیره  هب  دـش ، زّجنم  ام  رب  رمخ  زا  باـنتجا  هکنیا  زا  سپ  ینعی 
. تسا بجاو  مه  لمتحم  باقع 

. تسا بجاو  ءانا  ود  زا  بانتجا  هیملع  همّدقم  باب  نم  اذل  و 
طالتخا ههبـش و  دراوم  رد  دیاب  هک  دراد  طایتحا  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هتـسد  کی  دوب : تایاور  هتـسد  ود  ام  تادّیؤم  اّما  و 

. میدرک ثحب  تایاور  يور  هک  دومن  طایتحا  مارح  لالح و 
؟ هن ای  دراد  ياهدیاف  تادّیؤم  نیا  ندرک  هفاضا  ایآ  دیدرکیم ؟ هدنسب  ناتلّوا  لیلد  نامه  هب  امش  هک  تشاد  یبیع  هچ  خیش  بانج 

یتادّیؤم نیا  دوش و  عقاو  موکحم  ناملیلد  يزور  دوب  نکمم  میدرکیم  تعانق  یلـصا  هدعاق  هب  ام  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  هدیاف  هلب 
. موکحم هن  تسا و  مکاح  میدروآ  هک 

؟ دوش عقاو  لیلد  مادک  موکحم  تسا  نکمم  امش  یلصا  لیلد 
. ذخالا زاوج  فنص  هعامس و  ثیدح  لالح ، کل  ءیش  لک  هلمج  زا  درکیم  لالدتسا  نآ  هب  مصخ  هک  یفنص  هس  نآ 

147 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دشیم روبزم  فانصا  موکحم  ناتلیلد  هنوگچ 

هس نیا  تلالد  رگا  ینک ، بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  ءانا  نآ  ای  تسا  مارح  ءانا  نیا  ینادیمن  امش  هک  نیهبتشم  نیئانا  رد  میتفگ  ام  هک  اجنآ  زا 
: تفگیم درکیم و  نّیعم  ارایتخا  ام  يارب  ار  مارح  هدرک ، فرطرب  ار  کش  میدرکیم  لوبق  ار  فنص 

. روآ رامشب  لالح  یتساوخ  هک  ار  کیره  مارح و  یتساوخ  هک  ار  کیره 
: لاح
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کش شعوضوم  هک  لاغتشا  هدعاق  ات  دنامیمن  یقاب  یکش  رگید  مارح ، ار  مادک  مینادب و  لالح  ار  کی  مادک  هک  دشاب  ام  اب  رایتخا  یتقو 
. مینک بانتجا  ههبش  فرط  ود  زا  هّیملع  همدقم  باب  زا  ام  دوش و  ارجا  تسا 

لاغتشا لیلد  رب  مکاح  فونـص  نیا  هدرب و  نیب  زا  تسا  کش  هک  ار  لاغتـشا  هدعاق  عوضوم  دوشب ، مامت  فونـص  نیا  تلالد  رگا  هصالخ 
. دوشیم

يریگولج اهنآ  تیمکاـح  زا  مینادـب ، ماـمت  ار  ناـشتلالد  ول  هتفرگ و  رارق  فنـص  هس  نآ  لـباقم  رد  - 1 تشذـگ : هک  یتادـّیؤم  نیا  نکل 
. دنکیم

. دوشیم عقاو  هناگهس  فانصا  نیا  صّصخم  هکنیا  ای  و  دننکیم 3 - طقاست  هدرک  ضراعت  مهاب  هک  تسا  نیا  رثکا  دح  ای  و  - 2
. دوب دهاوخن  هناگهس  فانصا  موکحم  ام  تادّیؤم  سپ 

؟ دننکیم ضراعت  مهاب  لیلد  فنص  ود  نیا  یباسح  هچ  يور  خیش  بانج 
: دنیوگیم ناشتلالد  ّتیمامت  ریدقت  رب  انب  هثالث  فانصا  هک  باسح  نیا  يور 

. تسا ضراعت  نیا  تسا و  بجاو  طایتحا  دیوگیم : ام  لالدتسا  دروم  تایاور  اما  تسین  بجاو  طایتحا 
؟ درک دیاب  هچ  دوش  عقاو  ضراعت  نیا  هک  یتروص  رد  خیش  بانج 

. تسا رییخت  نیضراعتم  رد  هدعاق 
هدرک باختنا  ار  هثالث  فانصا  دهاوخب  هکره  تسا و  بجاو  طایتحا  دیوگیم  هدرک و  رایتخا  ار  ام  دانتـسا  دروم  ثیدح  دهاوخب  سکره 

. دوب دهاوخن  يرگید  رب  مکاح  کیچیه  سپ  تسین . بجاو  طایتحا  دیوگیم  و 
ام نکل  نیـضراعتم و  ام  مّود  لیلد  هب  تبـسن  نکل  دنوشیم و  مکاح  ام  لّوا  لیلد  هب  تبـسن  ناشتلالد  ّتیمامت  ریدقت  رب  انب  هکنیا : هصالخ 

. میتسنادن مامت  ار  اهنآ  تلالد 
؟ دش عقاو  تارضح  ثیدح  هثالث  فانصا  صّصخم  هنوگچ  امش  يدعب  لیلد  خیش  بانج 

اهنت ام  لیلد  هکنآ  لاح  دشیم و  مه  هّیودـب  ههبـش  لماش  تشادـن و  یلامجا  ملع  دروم  هب  صاصتخا  هثالث  فانـصا  هک  باسح  نیا  يور 
. تفرگیمرب رد  ار  یلامجا  ملع 

148 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ّصاخ  تسا ، بجاو  طایتحا  دیوگیم  هک  خیش  لیلد  تسا و  ماع  هثالث  فانصا  نآ  سپ 

. ام لّوا  دّیؤم  هدیاف  دوب  نیا  ماعلا  یلع  ّصاخلا  مّدقی  میئوگیم : ّصاخ  ماع و  لباقت  رد  لاح 
؟ تسیچ امش  مّود  دّیؤم  هدیاف  خیش  بانج 

دنتشذگیم و ههبش  فارطا  همه  ریخ  زا  هروصحم  ههبش  دراوم  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ءاملع  باحـصا و  همئا و  هقیلـس  یتقو  هک  تسا  نیا 
. درک میهاوخ  تکرح  هریس  نامه  رب  مه  ام  دندرکیم ، بانتجا  همه  زا 

: هک درک  لاؤس  داوج  ماما  زا  مثکا  نب  ییحی  هک  تسا  یثیدح  يانبم  رب  نیا  دوب و  هعرق  هروصحم  ههبش  رد  لاوقا  زا  یکی  خیش  بانج 
دیاب هچ  تسا  صخشمان  هلگ  نایم  رد  دنفـسوگ  نآ  نونکا  نکل  هدرک و  یطو  نادنفـسوگ  نیا  زا  یکی  اب  ناپوچ  تسا ، يدنفـسوگ  هلگ 

؟ درک
ار رگید  فصن  هدز  رانک  ار  نآ  دمآ  رد  ندوب ) لالح   ) یفنـص ره  مان  هب  هعرق  دـینزب  هعرق  هدرک  مسق  ود  ار  هلگ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

. اذکه دنورب و  يدعب  مسق  غارس  ات  دینزب  رانک  ار  مسق  نآ  دومن  تباصا  مسق  ره  هب  ندوب  لالح )  ) هعرق دینزب ، هعرق  هدرک  مسق  ود 
هّلگ نیا  زا  مارح  مسا  هب  دـنامب و  یکی  ات  دـینزب  هعرق  هدرک  تمـسق  زاب  ار  يرگید  نآ  یجن و  لالح  دـمآ  رد  هعرق  مسا  هب  مادـکره  سپ 

؟ تسیچ ناترظن  دیهدیم و  خساپ  هچ  دوش . جراخ 
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. تسا هعرق  هفیظو  هروصحم  ههبش  رد  هک  دناهتفگ  هدرک و  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  ءاملع  زا  یمک  هدع  ام  رظن  هب  دیامرفیم : خیش 
؟ دناهدرک هچ  ثیدح  نیا  اب  روهشم  سپ 

ارجا ار  نآ  یلاـمجا  ملع  لـثم  دراوم  رگید  رد  نکل  دـناهدرک  لـمع  نآ  هب  شدوخ  هب  ّصاـخ  هطوبرم و  دروم  رد  اـی  دـناهدرک و  حرط  اـی 
. دناهدرکن

؟ تسا زیاج  مارحلا  رادقم  دع  ام  باکترا  دنیوگیم : هک  یناسک  یماح  ای  تسا و  طایتحا  هب  لوق  یماح  ثیدح  نیا  خیش  بانج 
؟ ارچ دنکیم . تیامح  ار  باکترالا  زوجی  لوق  ثیدح  نیا  هک  میوشیم  هجوتم  هّقادم  اب 

: ثیدح نیا  اریز 
درد هب  هن  دروخیم و  ام  درد  هب  هن  دـشاب  هتـشاد  بوجو  رد  روهظ  رگا  هعرق . بابحتـسا  رب  تسا  ّلاد  اـی  هعرق  بوجو  رب  تسا  لاد  اـی  - 1

هک ار  مادکره  دیوگیم  دـنادیمن و  بجاو  ار  هعرق  زین  ام  مصخ  میتسنادـن ، یفاک  ار  هعرق  هتـسناد و  بجاو  ار  طایتحا  ام  نوچ  ام . مصخ 
. دینادب مارح  دیتساوخ  هک  ار  مادکره  لالح و  دیتساوخ 

. دوشیم لمع  نآ  هب  شدوخ  دروم  رد  ای  دوشیم و  ضارعا  نآ  زا  ای  اذل  دروخیمن و  کیچیه  درد  هب  سپ 
149 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مصخ درد  هب  نکل  مینادیم . بجاو  ار  طایتحا  ام  هک  ارچ  دروخیمن . ام  درد  هب  تروص  نیا  رد  هک  هعرق  بابحتـسا  رب  تسا  ّلاد  ای  و  - 2
: هک تسا  نیا  بابحتسا  يانعم  هک  ارچ  دروخیم 

مه مصخ  مینک  نییعت  هعرق  اب  ار  مارح  رادـقم  نآ  هک  تسا  رتهب  یهتنم  لالح ، رادـقم  کی  تسا و  مارح  لک  نآ  زا  رادـقم  کی  هرخالاب 
: دیوگیم تسا  نیمه  شفرح 

. تسا مارح  زین  يرادقم  لالح و  نآ  زا  يرادقم 
. دنکیم مارحلا  رادقم  ادع  ام  باکترالا  زوجی  لوق  زا  تیامح  روبزم  ثیدح  سپ 

هروصحم ههبـش  رد  یلامجا  مولعم  ياهفرط  زا  یـضعب  اب  تفلاـخم  رد  تصخر  نذا و  رودـص  يراـصنا  خیـش  رظن  زا  دـیئامرفب  ۀـصالخ 
؟ هن ای  دراد  دوجو 

یعطق تقفاوم  مارح و  یعطق  تفلاخم  هجیتن  رد  درادن ؛ دوجو  یتصخر  نذا و  نینچ  رودـص  رب  یتابثا  لیلد  نکل  دراد و  ناکما  هلب  اتوبث ،
. تسا بجاو 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ینیمخ  ماما  رظن 
[5 .] تسین راک  رد  یفالتخا  تسا و  خیش  رظن  قباطم  قفاوم و  اجنیا  رد  ماما  ترضح  يأر 

150 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رومأ یلع  هیبنتلا  یغبنی  و  نتم : هروصحم  ههبش  تاهیبنت 

ام مومعل  کلذ ، ریغ  ةدـحاو و  ۀـقیقح  تحت  نیجردـنم  نیهبتـشملا  نوک  نیب  مارحلا  هبتـشملا  نع  بانتجالا  بوجو  یف  قرف  ّهنأ ال  لوـألا 
. ّۀلدألا نم  مّدقت 

نع بانتجالا  بوجو  مدـع  نم  هاوق ، ام  دـییأت  ماقم  یف  كرادـملا  بحاص  مالک  رکذ  ّهنإف  لیـصفتلا ، قئادـحلا  بحاص  مالک  نم  رهظی  و 
وه و  هلامعتسا ، نم  عنمی  مل  هجراخ  ءانإلا و  یف  ۀساجنلا  عوقوب  کشلا  ّقلعت  ول  ّهنأ  باحـصألا : دعاوق  نم  دافتـسملا  ّنأ  وه : و  نیهبتـشملا ،

. هانرکذ امل  دّیؤم 
: کلذ نع  ابیجم  لاق ،

. ةروصحملا ریغلا  ۀهبشلا  باب  نم  ّهنأ  الّوأ :
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اهرهاط هبتـشا  اذإ  ةدحاو  ۀقیقح  اهیوحت  یتلا  تایئزجلا  ةدحاو و  ۀّیهام  تحت  ۀجردنملا  دارفألاب  ّقلعتت  اّمنإ  ةروکذملا  ةدـعاقلا  ّنأ  ایناث : و 
یهتنا قّفتا ، فیک  هابتـشالا  عوقو  ال  رابخألا ، کلت  هتنّمـضت  اـمب  روصحملا  ریغ  روصحملا و  نیب  اـهیف  قرفیف  اـهمارحب ، اـهلالح  اهـسجنب و 

. هماقم عفر  همالک 
رهظ وأ  ءانإلا  یف  ۀساجنلا  عوقو  یف  ّکش  ول  لب  روصحملا ، ریغب  اّصتخم  باحـصألا  نع  كرادملا  بحاص  هاکح  ام  نوک  عنم  دعب  هیف - و 

ءاملا یف  نیبتـسملا  ریغلا  مدـلا  یف  ةدراولا  رفعج  نب  یلع  ۀحیحـصل  مهلیوأت  هیلع  ّلدـی  امک  اضیأ ، ءاملا  ةراـهطب  مکحلا  مهرهاـظف  ءاـنإلا ،
. ةدعاقلا صاصتخا  نم  هرکذ  امل  هجو  ّهنأ ال  کلذب :-

ریغلا لام  رمخلا و  سجنلاک و  ۀّیعقاولا - ۀمّرحملا  نیوانعلا  نع  بانتجالا  ّۀلدأ  یه  اهتدمع و  اصوصخ  ةروکذملا ، ۀـّلدألا  مومعلف  الّوأ : اّمأ 
. لمتحملا ررضلا  عفد  بوجوب  لقعلا  مکح  ۀمیمضب  کلذ - ریغ  و 

نیب وأ  هنطاب ، ءانإلا و  رهاظ  نیب  سجنلا  دّدرت  نیب  قرفلا  ملعی  مل  و  ةدحاو ، ۀّیهام  تحت  جاردنالا  نم  هرکذ  امل  ۀطباض  ّهنألف ال  ایناث : اّمأ  و 
يدّحتم نیعئام  وأ  نیبوث  وأ  نیءام  نیب  هدّدرت  نیب  و  ۀـقیقحلا ، یفلتخم  نیعئام  نیب  وأ  رخآ ، عئام  ءاملا و  نیب  وأ  ضرألا ، نم  ۀـعطق  ءاملا و 

. ۀقیقحلا
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: همجرت

هدحاو ریغ  ای  دحاو و  تقیقح  تحت  رد  نیهبتشم  جاردنا  توافت  مدع  لوا ]: هیبنت  ]

هراشا

: دیامرفیم خیش 
هدحاو تقیقح  ریغ  تحت  ای  و  هبتـشم ) بآ  ود  لثم   ) ياهدحاو تقیقح  تحت  نیهبتـشم  هکنیا  نایم  مارح  هب  هبتـشم  زا  بانتجا  بوجو  رد 

( هروصحم ههبـش  اب  هطبار  رد   ) هک تسا  ّهلدا  نتـشاد  ّتیمومع  لیلد  هب  توافت ) مدع  نیا  و   ) درادـن دوجو  دـنریگب  رارق  رمخ ) ّلخ و  لثم  )
. تشذگ

(: ینارحب ثدحم   ) قئادح بحاص  مالک  زا  قئادح و  بحاص  طسوت  كرادم  بحاص  مالک  لقن 
تسا و هدومن  لقن  نیهبتشم  زا  بانتجا  بوجو  مدع  رب  ینبم  شدوخ  يأر  دییأت  ماقم  رد  ار  كرادم  بحاص  مالک  ناشیا  هکنیا ) زا  سپ  )

نیا  ) دریگب ّقلعت  نآ  جراخ  ای  ءانا و  لخاد  رد  تساجن  عوقو  هب  کش  رگا  هک  دوشیم  هدافتسا  باحـصا  ياوتف  زا  هک  تسا  نیا  مالک  نآ 
بحاص  ) اـم هک  تسا  یبلطم  نآ  دـّیؤم  باحـصا ) ياوتف   ) نیا دـنکیمن و  ءاـنا  نیا  لـخاد  زا  هدافتـسا  يریگراـکب و  زا  تعناـمم  کـش )

(. تسین بجاو  نیهبتشم  رد  طایتحا  هک   ) میدومن رکذ  كرادم )
: دیامرفیم كرادم ) بحاص  مالک   ) نآ زا  دهدیم  خساپ  هک  یلاح  رد  هلئسم  رد  قئادح  بحاص  لیصفت 

بوجو رب  اوتف  باحصا  دوب  هروصحم  رگا  نوچ   ) تسا هروصحم  ریغ  ههبش  لیبق  زا  دیدروآ  كرادم ) بحاص   ) امش هک  يدّیؤم  نیا  الوا :
(. دندادیم طایتحا 

و بآ ) ات  ود  لثم   ) ّتیهام کی  تحت  رد  دـناجردنم  هک  يدارفا  هب  تسا  طوبرم  هروصحم ) ههبـش  رد  طاـیتحا  بوجو   ) هدـعاق نیا  اـیناث :
. دوش هبتشم  شمارح  اب  شلالح  شسجن و  اب  شکاپ  یتقو  نیئام ) لثم   ) تقیقح کی  ار  تایئزج  نآ  دوشیم  لماش  هک  یتایئزج 

ریغ رد  بجاو و  طایتحا  هروصحم  ههبش  رد   ) ندوب هروصحم  ریغ  ندوب و  هروصحم  ههبش )  ) نایم نآ ، رد  دوشیم  هتـشاذگ  قرف  هجیتن  رد 
کّـسمت لالح  کل  ءیـش  لک  هب  دشاب  هروصحم  ریغ  ههبـش  رگا  ینعی  . ) دنانآ نّمـضتم  تایاور  هچنآ  ببـس  هب  بجاوب ) سیل  هروصحم 

 ...(. ریخ تاهبشلا  دنع  فوقولا  ای  کنیدل و  طتحا  هب  دشاب  هروصحم  ههبش  هچنانچ  دوشیم و 
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هابتشا نیا  هکنیا  هن  و  تسا ) هقیقحلا  ۀقفّتم  هب  طوبرم  هروصحم ، ریغ  هروصحم و  نایم  اهتوافت  نیا   ) و
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ۀقفّتم طرـش  اب  هکلب  دـتفیب ، قافتا  تروص  ره  هب  هک  تسین  یهابتـشا  رد  طاـیتحا  دـناهتفگ  رگید  تراـبع  هب  . ) تسا هداـتفا  قاـفتا  هنوگچ 
(. تسا بجاو  ندوب  هقیقحلا 

(. هقیقحلا ۀفلتخم  هقیقحلا و  ۀقفتم  نایم  تسا  قرف  هک  دش  نیا  هجیتن  و   ) دش مامت  قئادح  بحاص  مالک 
: قئادح بحاص  مالک  نیا  رد  قئادح و  بحاص  مالک  رد  خیش  هشقانم 

، هروصحم ریغ  ههبـش  هب  دراد  صاصتخا  هک ) تسا  هدومرف  و   ) هدومن لقن  باحـصا  زا  كرادـم  بحاص  هچنآ  لوبق ) مدـع  و   ) عنم زا  سپ 
بآ نیا  یکاپ  هب  مکح  باحـصا  ياوتف )  ) رهاظ مه ) زاب   ) سپ دوشب ، کش  ءاـنا  جراـخ  اـی  ءاـنا و  لـخاد  رد  تساـجن  عوقو  رد  رگا  هکلب 

دروم رد  تسا  هدـش  دراو  هحیحـص ) نیا   ) هکنیا هب  رفعج  نب  یلع  هحیحـص  زا  باحـصا  لیوأت  بلطم  نیا  رب  دراد  تلـالد  هکناـنچ  تسا ،
هب  ) هدـعاق نیا  صاصتخا  رب  یلیلد  هجو و  تسا ، كوکـشم ) و   ) صخـشمان نآ ) نوریب  ای   ) فرظ کـی  بآ  رد  شعوقو  هک  تسا  ینوخ 

)؟ ارچ . ) درادن دوجو  ۀقیقحلا ) ۀقفّتم 
: اریز

زا تسترابع  هک  ّهلدا  نآ  هدمع  هژیوهب  ار ) هقیقحلا  ۀـفلتخم  مه  دـنالماش ، ار  هقیقحلا  ۀـقفتم  مه  هک   ) طایتحا ّهلدا  تیمومع  رطاخ  هب  الوا :
مکح مامـضنا  هب  کلذ ، ریغ  ریغلا و  لام  نع  بنتجا  رمخلا و  نع  بنتجا  سجنلا ، نع  بنتجا  لثم  یعقاو ، مّرحم  نیواـنع  زا  باـنتجا  ّهلدا 

. لمتحم ررض  عفد  بوجو  هب  لقع 
ۀفلتخم ای  ندوب  هقیقحلا  ۀقفّتم  رگید  ترابع  هب  و   ) تیهام کی  تحت  رد  نیهبتشم  جاردنا  زا  هچنآ  يارب  یصخشم )  ) نازیم هطباض و  ایناث :

ندوب عیام  رظن  زا  مه  بآ  ود  نآ  دناهقیقحلا ، ۀـقفتم  تیمـسج  رظن  زا  مه  رمخ  ّلخ و  هک  ارچ  . ) درادـن دوجو  دومن ، رکذ  ندوب ) هقیقحلا 
(. دنتسه هیهاملا  ۀقفتم  دوجو  تهج  زا  ملاع  ءایشا  مامت  هصالخ  دندحتم و 

: سجن دّدرت  نایم  یقرف  هک  یلاح  رد 
( اهنیا هک   ) عیام ود  نایم  ای  رگید و  یعیاـم  بآ و  نیا  ناـیم  اـی  نیمز و  زا  ياهعطق  بآ و  ناـیم  اـی  شنطاـب و  فرظ و  نیا  رهاـظ  نیب  - 1

(. رمخ ّلخ و  لثم   ) دنتسه هقیقحلا  ۀفلتخم 
. دوشیمن هتسناد  دناهقیقحلا ) يدحتم  اهنیا ) هک   ) عیام ود  ای  سابل  ود  ای  بآ  ود  نیب  و  - 2
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مارحلا )...  هبتشملا  نع  بانتجالا  بوجو  یف  قرف  ّهنا ال   ) رد بلطم  لصاح 
دنکیم تابثا  نیهبتـشم  رد  یلک  تروص  هب  ار  بانتجا  بوجو  نیـشیپ ، ياهلیلد  ماع  تلالد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیـش  باـنج  دوخ  رظن 
فّلکم هّجوتم  زّجنم  فیلکت  یلامجا ، ملع  اب  اریز  دـشاب . توافتم  هبتـشم  دارفا  ّتیهاـم  هکنیا  هچ  دنـشاب ، جردـنم  ّتیهاـم  کـی  تحت  هچ 

. دنادیمن مزال  ار  قئادح  بحاص  طرش  هجیتن  رد  تسا  بجاو  وا  رب  نآ  تاعارم  سپ  تسا ،
؟ تسیچ مالک )...  رکذ  ّهناف  لیصفتلا ؛ قئادحلا  بحاص  مالک  نم  رهظی  و   ) زا دارم 

طورشم ار  یلامجا  مولعم  رد  طایتحا  بوجو  كرادم  بحاص  مالک  لقن  زا  سپ  يرابخا  هقف  بحاص  ینارحب  فسوی  خیش  هک  تسا  نیا 
. دنشاب تقیقح  کی  تایئزج  زا  جردنم و  تقیقح  ّتیهام و  کی  تحت  هبتشم  دارفا  هک  تسا  هتسناد  نیا  هب 

سجن فرظ  ود  نآ  زا  کیره  دوریم  لامتحا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  مه  بآ  فرظ  ود  رگا  دراد ؛ نتخاس  وضو  دـصق  یـسک  لثملا  یف 
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رگا اما  و  دومن . بانتجا  بآ  ود  ره  زا  دـیاب  بجاو و  اجنیا  رد  طاـیتحا  دراد . ود  نآ  زا  یکی  یعطق  تساـجن  هب  ملع  هک  یلاـح  رد  دـشاب 
اذـغ ود  زا  یکی  یعطق  تمرح  هب  ملع  هکیلاحرد  دـشاب  سجن  فرظ  ود  نآ  زا  کیره  هک  دوریم  لامتحا  تسه و  اذـغ  فرظ  ود  ـالثم 

. تسین مزال  بانتجا  طایتحا و  دنشاب  تقیقح  تیهام و  ود  زا  هک  یتروص  رد  دراد ،
؟ تسیچ کلذ )... : نع  ابیجم  لاق :  ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  كرادم  بحاص  مالک  هب  تسا  قئادح  بحاص  زا  خساپ  ود 
تاهبش رد  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبش  باحـصا  ياوتف  دروم  هک  ارچ  دروخیمن . ناتیاعّدم  درد  هب  دیدومن  رکذ  امـش  هک  ار  يدّیؤم  الوا :

. تسا هروصحم  تاهبش  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  تسین و  بجاو  طایتحا  عامجالاب  هروصحم  ریغ 
هّیهاـملا ۀـقفّتم  ههبـش  فارطا  هک  میئوگیم  يدراوم  صوصخ  رد  تسا ، بجاو  طاـیتحا  هروصحم  تاهبـش  رد  میئوگیم  اـم  هکنیا  اـیناث :

. دنریگب رارق  ّتیهام  کی  تحت  رد  ههبش  فارطا  همه  هک  انعم  نیدب  دنشاب ،
امـش لثملا  یف  ای  و  دنتـسه . بآ  ود  ره  ههبـش  نیفرط  هک  رگید  بآ  نآ  ای  تسا و  سجن  بآ  نیا  ای  هک  ینادیم  ـالامجا  امـش  لـثملا  یف 
ۀیهام ود  ره  هکیلاحرد  تسا  مارح  اعطق  امهدحا  اذل  بآ و  یکی  نآ  ای  بآ  نیا  ندیشون  كرت  رب  ياهدروخ  مسق  ای  هک  ینادیم  الامجا 

. دنتسه یکی 
. مینادیم زیاج  ار  باکترا  هکلب  میتسین  طایتحا  بوجو  هب  دقتعم  زین  ام  دناهیهاملاۀفلتخم  ههبش  فارطا  هک  يدراوم  رد  اّما  و 
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یکی ناشتیهام  عیام  ود  نیا  هکیلاحرد  سکعلاب . ای  هکرـس و  يرگید  نآ  تسا و  رمخ  عیام  نیا  اـی  هک  ینادیم  ـالامجا  امـش  لـثملا  یف 

. تسین
الماک فرظ و  فارطا  نیمز  فرط  کی  تسا و  فرظ  نورد  عیام  فرط  کی  هک  ارچ  تسا  لیبق  نیا  زا  دیدروآ  امش  هک  ار  يدّیؤم  لاح 

. هّیهاملا ۀفلتخم 
؟ دیئامرفب رگید  نایب  هب  ار  قئادح  بحاص  ریخا  بلطم  يارخا  ةرابع 

: دیامرفیم قئادح  بحاص 
؟ ارچ تسا . توافتم  ام  ثحب  لحم  دروم  اب  باحصا  ياوتف  دروم 

ای تسا  هدش  سجن  فرظ  لخاد  بآ  هک  مینادیمن  نوچ  دناهّیهاملاۀفلتخم ، ههبـش  فارطا  هک  تسا  یئاج  رد  باحـصا  ياوتف  دروم  اریز 
. دنتسه توافتم  ۀیهام  فرظ  فارطا  نیمز  بآ و  هکیلاحرد  تسا  هدش  سجن  فرظ  جراخ 

؟ میمهفیم هچ  كرادم  بحاص  مالک  ّدر  رد  قئادح  بحاص  نانخس  زا 
رثاالب یلامجا  ملع  ءانا ، جراخ  نیمز  ءانا و  لخاد  عئام  لـثم  ۀـّیهاملا  ۀـقفّتم  هن  دنـشاب و  هّیهاـملا  ۀـفلتخم  ههبـش  فارطا  رگا  هک  میمهفیم 

. تسین بجاو  طایتحا  سپ  تسا .
؟ تسیچ قئادح  بحاص  هب  خیش  خساپ 

: دیتفگ امش  هکنیا  اّما  درادن و  دوجو  هروصحم  ریغ  ههبش  دراوم  هروصحم و  ههبش  دراوم  نایم  یقرف  طایتحا  بوجو  رد  هک  تسا  نیا 
رد مه  باحـصا  میئوگیم : امـش  هب  تسا  هروصحم  تاهبـش  رد  اـم  ثحب  هکنآ  لاـح  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبـش  باحـصا  ياوتف  دروم 

هلئـسم نیا  رد  هک  ام  باحـصا  رگید : ترابع  هب  هروصحم  ریغ  ههبـش  ضرف  رد  مه  دـناهداد ، طاـیتحا  مدـع  هب  اوتف  هروصحم  ههبـش  ضرف 
: دناهتسنادن بجاو  ار  طایتحا 

. درادن دوجو  طایتحا  هروصحم  ههبش  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  - 1
. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  و  - 2
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رد کش  هکنیا  رب  هوالع  دـناهداد  ار  اوتف  نیا  ندوب  هروصحم  ریغ  ضرف  رد  مه  ندوب و  هروصحم  ضرف  رد  مه  باحـصا  رگید  ترابع  هب 
هب اوتف  هروصحم  ههبش  نیمه  رد  تارضح  نیا  تسا و  هروصحم  ههبش  دوخ  فرظ  نوریب  تشپ و  رد  ای  هداتفا  فرظ  لخاد  رد  مارح  هکنیا 

. دناهداد طایتحا  مدع 
. دناهداد یئاوتف  نینچ  باحصا  دنتسین ، هّیهاملا  ۀقفتم  نوچ  هک  دیتفگ  امش  رگید  فرط  زا 

: مییوگیم امش  هب  ریخ  - 
، درادن یتوافت  هّیهاملا  ۀقفّتم  ۀّیهاملا و  ۀفلتخم  اهنآ  رظن  زا  هک  ارچ  تسین ، مه  تهج  نیا  زا  ناشیا  ياوتف 
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. تسین بجاو  اقلطم  دشابن  بجاو  مه  رگا  تسا و  بجاو  اقلطم  دشاب  بجاو  طایتحا  دشاب  انب  رگا  هکلب 

؟ تسین بجاو  طایتحا  یلامجا  ملع  دراوم  رد  هدوب و  تسرد  كرادم  بحاص  نخس  ایآ  قئادح  بحاص  هب  خیش  خساپ  هب  هجوت  اب 
زا هدوب و  رثاالب  یلامجا  ملع  ءالتبا ، لحم  زا  جراخ  رگید  فرط  دشاب و  ءالتبا  دروم  فرط  کی  یلامجا  ملع  دراوم  رد  اجکره  اریز  ریخ ،

. دتفایم رثا 
نوریب اب  دارفا  دوشیم و  هدافتـسا  اهنآ  زا  هدوب و  ءالتبا  دروم  فرظ  لخاد  تاعیام  الومعم  هک  ارچ  تسا . لیبق  نیا  زا  زین  هیف  نحن  ام  لاـح 

. دنرادن يراک  فرظ 
. دشابن بجاو  طایتحا  اقلطم  هکنیا  هن  تسین  بجاو  طایتحا  هک  تسا  باب  نیا  زا  اذل  و 

دیراد ءانا  کی  امـش  هک  تروص  نیدـب  نیهبتـشم  نیئانا  لثم  ندوبن  ای  ندوب  التبا  ّلـحم  هب  تسا  طوبرم  باحـصا  ياوتف  رگید  تراـبع  هب 
؟ دینکیم هچ  ءانا  ود  نیا  اب  ناتردارب  امش و  لاح  تسا ، سجن  ءانا  ود  نیا  زا  یکی  هک  دینادیم  الامجا  دراد ، ءانا  کی  مه  ناتردارب 

. درادن رثا  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  اریز  دنکیم ، هدافتسا  شدوخ  ءانا  زا  کیره  هک  تسا  مولعم 
؟ ارچ

. يرگید نآ  ءانا  هن  تسا و  ناتدوخ  ءانا  ناتیالتبا  ّلحم  رفن  ود  امش  زا  کیره  اریز 
؟ سجن ای  تسا  كاپ  منادیمن  هک  انعم  نیدب  دشابیم  میالتبا  لحم  هک  مراد  ءانا  کی  نم  دیئوگیم : امش 

. تسا كاپ  هک  هللاءاشنا  دیئوگیم : امش 
دشابن و سجن  ناتردارب  ءانا  هک  مولعم  اجک  زا  دینادب  بوخ  تسا ، سجن  فرظ  ود  نآ  زا  یکی  هک  دینادیم  الامجا  امش  رگید  ترابع  هب 

. تسا كرتشملا  بوث  یف  یّنم  دوجو  نامه  لثم  دراد . امش  هب  یطبر  هچ  نیا 
؟ ءانا رهظ  ای  تسا  ءانا  لخاد  اجنیا  رد  ام  يالتبا  ّلحم  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  اجنیا  رد  لاح 

: میئوگیم خساپ  رد 
؟ ءانا جراخ  زا  ای  دننکیم  هدافتسا  ءانا  لخاد  زا  صاخشا  ابلاغ  ایآ  تسیچ ؟ بلاغ  دید  دیاب 

. نآ جراخ  هن  دنراد و  راک  ءانا  لخاد  اب  صاخشا  ابلاغ  تفگ : دیهاوخ 
: میئوگیم نآ ؟ جراخ  رد  ای  هداتفا و  ءانا  لخاد  هداتفا  هک  یلوب  ای  نوخ و  نیا  هک  دینک  کش  امش  رگا  لاح 

. تسا هدافتسا  لباق  ءانا  لخاد  عیام  هداتفا و  نآ  جراخ  رد  هکلب  هداتفین  ءانا  لخاد  رد  هک  هللاءاشنا 
. تسا ءالتبا  ّلحم  هک  تسا  ءانا  لخاد  نیا  هکلب  تسین  ءالتبا  لحم  ءانا  جراخ  سپ 

. ءانا جراخ  هن  دشاب و  ءالتبا  لحم  ءانا  لخاد  هک  تسا  يدروم  هب  طوبرم  باحصا  ياوتف  اذل  و 
. تسین بجاو  طایتحا  دناهتفگ : هک  تساجنیا  رد 
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، تسا بجاو  طاـیتحا  دنـشاب  ۀـیهاملا  ۀـقفتم  ههبـش  فارطا  هک  يدراوـم  رد  تفگ  هک  قئادـح  بحاـص  مّود  خـساپ  هب  یخـساپ  هچ  خـیش 
؟ دهدیم

: دیامرفیم
. دراذگیمن یقرف  ۀّیهاملا  ۀفلتخم  ۀّیهاملا و  قفتم  نایم  هتشاد و  ّتیمومع  مود ، لیلد  هژیوهب  طایتحا  ّهلدا  الوا :

. دومن طایتحا  دیاب  تسا و  دوقفم  عنام  دوجوم و  یضتقم  روص  همه  رد  اذل  و 
؟ دیوگیم هچ  درادن  دوجو  ود  نیا  نایم  رد  یقرف  ارچ  میسرپب  خیش  بانج  زا  رگا 

نآ هب  مه  لبق  بلطم  رد  هک  دراد  دوجو  هّیهاملا  ۀفلتخم  رد  دراد  دوجو  ۀـّیهاملا  ۀـقفتم  رد  هک  ياّهلدا  نامه  هک  تهج  نیا  هب  دـیوگیم :
. دومرف هراشا 

: هدومرف عراش  هک  تسا  باسح  نیا  يور  دینادیم  بجاو  ار  طایتحا  ۀّیهاملا  ۀقفتم  رد  امش  یتقو  ینعی 
هک کـیره  هب  اذـل  تسا و  فیلکت  زّجنم  مه  یلاـمجا  ملع  تسا . سجن  بآ  ود  زا  یکی  هک  ینادیم  ـالامجا  امـش  و  سجنلا ، نع  بنتجا 

. تسا بجاو  هک  مه  لمتحم  باقع  عفد  دراد ، دوجو  لمتحم  باقع  نآ  رد  ینزب  تسد 
. ینک بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  تسا  سجنلا  نع  بنتجا  زا  هتفرگ  تأشن  هک  لاغتشا  هدعاق  يور  لاح 

. تسا يراج  ود  ره  هقیقحلا  ۀفلتخم  رد  مه  ۀقیقحلا و  ۀقفتم  رد  مه  دش  هدروآ  ثحابم  رد  هک  ياّهلدا  ریاس  رگید  فرط  زا 
. دراذگب یقرف  ود  نآ  نایم  قئادح  بحاص  هک  درادن  دوجو  یهجو  سپ 

؟ تسیچ ّتیهام  زا  ناتدارم  قئادح  بحاص  بانج  ایناث :
. دنشاب نآ  تحت  رد  ههبش  فارطا  هک  تسا  هّیفنص  ّتیهام  نامه  ّتیهام ، زا  امش  دارم  ایآ 

. دنشاب نآ  تحت  رد  شدارفا  هک  تسا  هّیعون  ّتیهام  تیهام ، زا  ناتدارم  ایآ 
؟ سنج بتارم  مادک  تسا  نیا  تسا  هیسنج  ّتیهام  تیهام ، زا  ناتدارم  ایآ 

: هکنیا هصالخ 
. تسا صّخشم  ياهطباض  نودب  لمجم و  امش  مالک  اجنیا  رد 

؟ دوب هچ  اجنیا  رد  خیش  يأر  بلطم و  هصالخ 
ای نیهبتـشم و  نیئانا  لثم  دنـشاب  هّیهاملا  ۀـقفتم  هکنیا  نایم  دـشاب  یقرف  هکنیا  نودـب  تسا  بجاو  طایتحا  هروصحم  ههبـش  رد  دـیامرفیم :

. ءانا جراخ  ءانا و  لخاد  ای  رمخ و  ّلخ و  لثم  دنشاب  ۀّیهاملا  ۀفلتخم 
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ّلک یلع  نوکی  نأ  نیهبتشملا ، نیب  دّدرملا  یعقاولا  سجنلا  وأ  یعقاولا  مّرحملا  ناونعلا  یف  طرتشی  له  ّهنأ  وه  و  رخآ : ءیش  انه  معن ، نتم :
رخآلا یف  سبللا و  امهدحأ  یف  مّرحملا  ّنإ  ثیح  ادجـسم ، رخآلا  ابوث و  نیهبتـشملا  دحأ  ناک  اذإ  الثم : مأ ال ؟ دـحاو  مکحل  اقّلعتم  ریدـقت 

و ةالصلا ،» یف  سجنلا  سبلت  ال  : » عراشلا لوق  عومجم  نم  دافتسم  فیلکتلاب  ملعلا  لب  یعقاولا ، سجنلل  عماج  باطخ  انه  سیلف  ةدجـسلا ،
«. سجنلا یلع  دجست  «ال 

نیعئاملا دحأ  نوک  نیب  رمألا  راد  ول  امک  رخآلا ، ریدقتلا  یلع  هریغ  اناونع  ریدقت  ّلک  یلع  مّرحملا  ناک  ول  ام  لاکـشإلاب : کلذ  نم  یلوأ  و 
. یناثلا فالخب  سجنلا » نع  بانتجالا   » باطخ تحت  لّوألا  ضرفلا  جاردإ  فّلکت  ناکمإل  ریغلا ، لام  رخآلا  نوک  اسجن و 

. ارمخ عئاملا  اذه  نوک  وأ  ۀّیبنجأ  ةأرملا  هذه  نوک  نیب  رمألا  دّدرت  ول  ام  کلذ : نم  یلوأ  و 
نیوانعلاب ۀـقّلعتملا  ۀـّلدألا  نم  عزتنی  ناونع  مارحلا  نع  بانتجالا  ّنأب  عوفدـم : مارحلا ، نع  بانتجالا  بوجو  یف  هّلک  کلذ  جاردإ  مّهوت  و 

. یفخی امک ال  هب ، اهب ال  رابتعالاف  ۀّیعقاولا ،
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صوصخب یلیصفتلا  ملعلا  نیب  عراشلا  یهاون  ۀفلاخم  یف  افرع  القع و  قرف  و ال  زئاج ، ریغ  کلذ  عیمج  یف  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ّنأ  يوقألا : و 
هلهجل رذـعی  مل  سجن ، وأ  ریغلا  لام  ّهنأ  ملعی  ادـحاو  اعئام  بکترا  ول  ّهنأ  يرت  أ ال  نییهنلا ، دـحأ  ۀـفلاخمب  یلامجإلا  ملعلا  نیب  هفلاخ و  ام 

. ریخألا لاثملا  یف  عئاملا  برش  ةأرملا و  یلإ  رظنلا  بکترا  نم  لاح  اذکف  هفلاخ ، امب  یلیصفتلا 
. دراد دوجو  يرگید  ثحب  اجنیا  رد  هلب  موس  ضرف  همجرت :

هک هبتـشم  ود  نایم  تسا  هدـش  دّدرم  هک  یعقاو  سجن  ای  یعقاو و  مارح  نیا  ناونع  رد  تسا  طرـش  اـیآ  هکنیا  زا  تستراـبع  ثحب )  ) نآ و 
؟) دشاب مکحلا  یفلتخم  ای  مکحلا  یقفتم  هک  درادن  یقرف   ) هن هکنیا  ای  دشاب ، برشت ) لثم ال   ) يدحاو مکح  ّقلعتم  ریدقترههب 

رد تسا و  ندیـشوپ  ود  نآ  زا  یکی  رد  هدـش  مارح  ناوـنع  هک  تهج  نآ  زا  رهم  يرگید  دـشاب و  بوـث  نیهبتـشم  زا  یکی  رگا  لـثملا  یف 
زا فیلکت  هب  ملع  هکلب  تسین ، یعقاو  سجن  يارب  یعماـج  باـطخ  کـی  اـجنیا  رد  سپ  دـنافلتخم .) اـمکح  هک   ) ندرک هدجـس  يرگید 

. دوشیم هدافتسا  نکن ، هدجس  سجن  ءیش  رب  شوپن و  زامن  رد  ار  سجن  سابل  هدومرف ) هک   ) عراش لوق  هتفرمهيور 
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یناوـنع ریدـقترههب  مّرحم  هک  تسا  یتروـص  نآ  تسا ، رتيوـق  یلوا و  موـس ) مسق   ) نیا زا  نآ ) هب   ) لاکـشا رد  هکنآ )  ) مراـهچ و ضرف 
مارح یکی  نآ  رگا  تسا و  ندوب  سجن  ناونعهب  تسا  مارح  یکی  نیا  رگا  ینعی   ) تسا يرگید  ریدـقت  رب  هک  تسا  یناوـنع  زا  ریغ  دـشاب 

(. تسا مارح  ندوب  بصغ  ناونعهب  تسا 
تحت رد  لّوا  ضرف  جاردنا  ناکما  رطاخ  هب  دشاب  ریغ  لام  يرگید  سجن و  عیام  ود  زا  یکی  هکنیا  نایم  دـشاب  رئاد  رما  رگا  هک  روطنامه 

. مّود ضرف  فالخ  هب  سجنلا ، نع  بنتجا  دحاو )  ) باطخ
؟ تسا رمخ  عیام  نیا  ای  تسا و  هّیبنجا  نز  نیا  هکنیا  نیب  تسا  دّدرم  رما  هک  تسا  ییاجنآ  رتلکشم ، نیا  زا  مجنپ و  ضرف 

مارحلا نع  بنتجا  باطخ  هک  انعم  نیدـب   ) مارحلا نع  بنتجا  باطخ  تحت  رد  مسق  مجنپ  نیا  همه  جاردـنا  مهوت  نآ و  عفد  مّهوت و  کی 
هّیعقاو نیواـنع  هب  هک  ياّهلدا  زا  هک  تسا  یناونع  مارح  زا  باـنتجا  هکنیا  هب  دوشیم  عـفد  تسا ) فـّلکم  هّجوـتم  ضرف  جـنپ  نیا  ماـمت  رد 

(. دشاب یعقاو  یلصا و  باطخ  کی   ) هکنیا هن  دوشیم و  عازتنا  دنراد  ّقلعت  رمخلا و )...  نع  بنتجا  سجنلا ، نع  بنتجا  لثم   ) مارح
هکنانچ یعازتنا ، ناونع  نآ  هب  هن  تسا و  هیلصا  نیوانع  نیا  هب  باطخ )  ) رابتعا دینک ) هظحالم  ار  یلیـصفت  باطخ  دیهاوخیم  یتقو   ) سپ

. تسا نشور 
مسق جنپ  نیا  مامت  رد  هّیعطق  تفلاخم  هک  تسا  نیا  رتيوق  لوق  دیامرفیم : خیش  سپـس  تسا  عونمم  ضورف  نیا  مامت  رد  هیعطق  تفلاخم 
کی هک   ) دـنکیم تفلاخم  نآ  اب  هچنآ  صوصخ  هب  فّلکم )  ) یلیـصفت ملع  نایم  سّدـقم  عراش  یهاون  رد  و  تسا ) مارح  و   ) تسین زیاج 

( بصغلا نع  بنتجا  ای  تسا و  سجنلا  نع  بنتجا  ای  هک   ) باطخ ود  زا  یکی  تفلاخم  هب  وا  یلامجا  ملع  نایم  و  تسا ) صخـشم  باطخ 
باطخ مادـک  اب  هک  دـنادب  الیـصفت  هچ  دـنکیم  تفلاخم  ار  یلاـعت  يادـخ  یهاون  هک  یـسک  ینعی   ) درادـن دوجو  یتواـفت  اـفرع  ـالقع و 

(. تسین یتوافت  شتفلاخم  رد  دنکیم ، تفلاخم  باطخ  ود  زا  یکی  اب  هک  دنادب  الامجا  هچ  دنکیم و  تفلاخم 
هب تسا ، سجن  ای  تسا و  يرگید  لام  عیام  نآ  دـنادیم  هک  یلاح  رد  دوش  بکترم  ار  يدـحاو  عیام  یـسک )  ) رگا هک  یتسین  هّجوتم  اـیآ 

دوش نز  نآ  هب  رظن  بکترم  هک  یسک  مکح ) و   ) لاح تسا  نینچنیا  سپ  تسین . روذعم  هدرک ، تفلاخم  هچنآ  هب  شیلیـصفت  لهج  لیلد 
. ریخا لاثم  رد  ار  عیام  نیا  دشونب  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انه )...  معن   ) زا دارم 
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تامیـسقت نیا  هعومجم  زا  هک  دوشیم  میـسقت  مسق  جـنپ  هب  میـسقت  کی  رد  هروصحم  ههبـش  هکنیا  رب  ینبم  خیـش  زا  تسا  يرگید  بلطم 
. دیآیم تسد  هب  لیصفت  راهچ 

نیا زا  کیمادـک  هک  دوش  صّخـشم  ات  دـهدیم  رارق  یـسررب  دروم  هدرک و  حرطم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  روبزم  تامیـسقت  خیـش  اذـل  و 
. تسا ینارحب  ثّدحم  رظن  دروم  لیصافت 

؟ تسا هنوگچ  يدنبمیسقت  نیا  لّوا  تروص 
. دناناونعلا مکحلا و  ۀّیهاملا و  ۀقفتم  هروصحم  ههبش  فارطا 

هب یلامجا  ملع  هک  نیهبتشم  نیئام  لثم  تسا  یکی  مه  ناشناونع  تسا ، یکی  ناشمکح  تسا ، یکی  ناشتیهام  تقیقح و  رگید  ترابع  هب 
رد لاح  بآ  فرظ  یکی  نآ  اـی  باـنتجالا  بجاو  تسا و  سجن  بآ  فرظ  یکی  نیا  هک  منادیمن  نکل  مراد و  ود  نآ  زا  یکی  تساـجن 

: لاثم نیا 
. دنابآ ود  ره  هکنوچ  دناهقیقحلا  ۀقفتم  ود  ره  - 1

. تسا برشت  شمکح ال  دشاب  سجن  کیره  هک  نوچ  دنامکحلا ، ۀقفتم  ود  ره  - 2
سجن رطاـخ  هب  دـشاب  مارح  مه  یکی  نآ  تسا  شندوب  سجن  رطاـخ  هب  دـشاب  مارح  یکی  نیا  رگا  هک  ارچ  دـناناونعلا ، ۀـقفتم  ود  ره  - 3

. تسا تساجن  ود  ره  ناونع  سپ  تسا ، شندوب 
. سجنلا ءاملا  برشت  ال  دیوگیم : دشاب  هک  کیره  رد  اذل  و 

هک مه  یـسجن  ره  دـشاب و  سجن  فرظ  نیمه  عقاو  رد  دـیاش  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  شونن  فرظ  نیا  زا  هک  دوشیم  هتفگ  رگا  اـجنیا  رد 
. رگید فرظ  هب  تبسن  اذکه  تسا و  مارح 

. دومن بانتجا  ههبش  فارطا  زا  دیاب  تسا و  بجاو  طایتحا  هک  دنراد  لوبق  مه  قئادح  بحاص  یتح  همه  ههبش  زا  مسق  نیا  رد  هتکن :
. تسا نآ  نیا و  نایم  دّدرم  نآ  ّقلعتم  دنچره  تسا  فّلکم  هجوتم  یلیصفت  باطخ  کی  اجنیا  رد  هک  نوچ 

؟ تسا هنوگچ  يدنبمیسقت  نیا  مّود  تروص 
. دناناونعلا مکحلا و  قفّتم  هچرگا  تسا  هیهاملا  ۀفلتخم  هروصحم  ههبش  فارطا 

رمخ مادـک  ّلخ و  مادـک  منادیمن  الیـصفت  نکل  مارح و  تسا و  رمخ  عقاو  رد  ود  نآ  زا  یکی  منادیم  الامجا  هک  نیهبتـشم  نیعیاـم  لـثم 
. تسا

: اجنیا رد  عیام  ود  نیا  لاح 
160 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا رمخ  یکی  ّلخ و  یکی  هک  ارچ  دناهیهاملاۀفلتخم ، - 1
. تسا برشت  شمکح ال  مه  زاب  دشاب  عیام  یکی  نآ  تسا ، برشت  شمکح ال  دشاب  عیام  یکی  نیا  هکنوچ  دنامکحلا ، ۀقفتم  - 2
شندوب رمخ  رطاخ  هب  دـشاب ، مه  یکی  نآ  تسا  مارح  شندوب  رمخ  رطاـخ  هب  دـشاب  مارح  عیاـم  یکی  نیا  هک  ارچ  دـناناونعلا ، ۀـقفتم  - 3

. دنتسه هیرمخلا  لمتحم  ود  ره  هک  ینعی  تسا ، مارح 
. دناهیهاملاۀفلتخم نکل  دناهیرمخلا و  لمتحم  ود  ره  دنوشیم و  عقاو  برشت  ّقلعتم ال  ود  ره  سپ 

لیـصفت مّود  تروص  نیا  لّوا و  تروص  نایم  هک  انعم  نیدب  دشاب ، تروص  نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدـع  قئادـح  بحاص  دارم  رگا  هتکن :
بوجو ّهلدا  هک  میهدیم  خساپ  وا  هب  تسین  بجاو  مّود  تروص  نیا  رد  تسا و  بجاو  لّوا  تروص  رد  طایتحا  هکنیا  هب  دشاب  هدـش  لئاق 

. دنراذگیمن مّود  لوا و  تروص  نایم  یقرف  هتشاد و  میمعت  طایتحا 
خـساپ تسین ؟ بجاو  مّود  تروـص  رد  یلو  دوـب  بجاو  طاـیتحا  لّوا  تروـص  رد  ارچ  میـسرپیم  قئادـح  بحاـص  زا  رگید : تراـبع  هـب 
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میراد و رمخلا  نع  بنتجا  کی  ام  میئوگیم : وا  هب  ام  و  دناهّیهاملاۀفلتخم . هکلب  دنتـسین ، ۀّیهاملا  ةدـحتم  اجنیا  رد  نیعیام  نوچ  دـهدیم :
يارب دوشیم و  عقاو  رمخلا  نع  بنتجا  لومـشم  اذـل  تسا و  رمخ  ود  نیا  زا  یکی  هک  مینادیم  الامجا  ام  لاـح  سجنلا ، نع  بنتجا  کـی 

. دومن بانتجا  ههبش  فرط  ود  ره  زا  دیاب  هّیملع  همّدقم  باب  زا  يرما  نینچ  هب  یبایتسد 
ای دوشیم  لیصفتلاب  مولعم  دحاو  باطخ  کی  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  ههبـش  فرط  ود  ره  باکترا  یتروص  ره  رد  ایآ  دیئامرفب  ۀمدقم 

؟ هن
. لّوا تروص  لثم  دوشیم : لیصفتلاب  مولعم  دحاو  باطخ  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتسم  نیهبتشم  باکترا  یهاگ  - 1

. مود تروص  لثم  دوشیم و  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  اب  تفلاخم  ببس  ههبش  فرط  ود  ره  باکترا  هک 
. دوشیم رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  اب  تفلاخم  ببس  ههبش  نیفرط  باکترا  هک 

نیباطخلا ال دـحا  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  رثکا  دـح  هکلب  تسین ، یباطخ  نینچ  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  یباـکترا  نینچ  یهاـگ  و  - 2
. دمآ دهاوخ  بیترت  هب  يدعب  بتارم  رد  هک  يدنبمیسقت  نیا  مجنپ  مراهچ و  موس ، تروص  لثم  دوشیم  دیدرتلا  یلع  هکلب  نییعتلا و  یلع 

؟ ارچ و  دنادیم ؟ لاکشاالب  تروص  مادک  رد  ار  لیصفتلاب  مولعم  دحاو  باطخ  اب  تفلاخم  قئادح  بحاص 
لمع ود  نیا  زا  یکی  رب  ار  فّلکم  رگا  هجیتن  رد  دشاب  مزال  لاثتما  ات  یلیـصفت  باطخ  کی  هّجوت  هب  درادن  ملع  هک  اریز  مود ، تروص  رد 

حبق هب  مکح  رد  لقع  اذل  دوشیم و  عقاو  لوهجم  رما  رب  هدوب و  نایبالب  دننک ، باقع 
161 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دشاب نآ  نیا و  نایم  دّدرم  نآ  ّقلعتم  ول  تسا و  فّلکم  هّجوتم  یلیصفت  باطخ  کی  هک  لّوا  تروص  رد  اّما  دراد . لالقتسا  یباقع  نینچ 
. تسا باقع  قحتسم  نیفرط  باکترا  تروص  رد 

؟ تسا هنوگچ  روبزم  يدنبمیسقت  مّود  لیصفت  موس و  تروص  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 
. دناناونعلاقفّتم یلو  مکحلا  ۀّیهاملا و  ۀفلتخم  ههبش  فارطا 

نآ ندیـشوپ  دشاب و  سجن  ات  تسا  هداتفا  مسابل  نیا  يور  هک  منادیمن  نکل  تسا و  هداتفا  لوب  ياهرطق  هک  میراد  یلامجا  ملع  لثملا  یف 
. دشاب مارح  نآرب  هدجس  ات  هدش  سجن  هداتفا و  نم  هدجس  رهم  يور  ای  دشاب و  مارح  زامن  لاح  رد 

: اجنیا رد  لاح 
. هدجس ّلحم  رهم  يرگید  سابل و  یکی  تساتود  اهتیهام  - 1
. دجست يرگید ال  سبلت و  یکی ال  تساتود  زین  اهمکح  - 2

. تسا تساجن  ناونع  نآ  تسا و  دحتم  اهناونع  نکل  - 3
. تسا تساجن  ناونعهب  نونعم  ام  سابل  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  میشاب  سبلت  باطخ ال  هب  بطاخم  ام  عقاو  رد  رگا  ینعی 

رگا رگید  ترابع  هب  تسا . تساجن  ناونعهب  نونعم  اـم  رهم  هک  تسا  نیا  ظاـحل  هب  میـشاب  دجـست  ـال  باـطخ  هب  بطاـخم  عقاو  رد  رگا  و 
دشاب سابل  تسا  یکی  ناشناونع  هک  یلاح  رد  تسا  دجست  شمکح ال  دشاب  سجن  رهم  رگا  تسا و  سبلت  شمکح ال  دشاب  سجن  سابل 

. تسا سجن  دشاب  مه  رهم  تسا ، سجن 
. دشاب موس  تروص  نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع  قئادح  بحاص  دارم  دیاش  اجنیا  رد 

نایم تسا و  مود  لّوا و  تروص  نامه  هک  دـنامکح  کـی  ّقلعتم  یـضرف  ره  رد  ههبـش  فارطا  هک  يدراوم  ناـیم  ناـشیا  رگید  تراـبع  هب 
هک موس  تروص  نیمه  لثم  تسا  رگید  یمکح  ياراد  رگید  ضرف  رد  تسا و  یمکح  ياراد  ضرف  کـی  رد  ههبـش  فارطا  هک  يدراوم 

. تسا هدش  لئاق  لیصفت  تسا ، دجست  شباطخ ال  مکح و  دشاب  سجن  رهم  رگا  تسا و  سبلت  شباطخ ال  دشاب  سجن  سابل  عقاو  رد  رگا 
نیا رد  اریز  تسین . بجاو  طایتحا  مّوس  تروص  رد  همّدقم  بلاطم  ساسا  رب  یلو  دـنادیم  بجاو  ار  طایتحا  مود  لّوا و  تروص  رد  ینعی 
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یعنام مه  نیباطخلا  نیب  دّدرم  باطخ  اب  تفلاخم  دوشیمن و  لـصاح  دـشاب  ود  نآ  ناـیم  عماـج  هک  يدـحاو  باـطخ  اـب  تفلاـخم  ضرف 
. درادن

. دجست ای ال  سبلت و  تسا ال  هدومرف  ادخ  هک  دنادیمن  فّلکم  ینعی  درادن  دوجو  یلیصفت  باطخ  هب  ملع  اجنیا  رد  رگید : ترابع  هب 
. تسا بجاو  طایتحا  میئوگب  هک  تسا  لکشم  دشاب  هتشادن  دوجو  یلیصفت  باطخ  هب  ملع  یتقو  اذل 

162 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بوجو نکل  دوبن و  دراو  یلاکشا  تسین ، بجاو  طایتحا  تفگ  درک و  لاکـشا  قئادح  بحاص  هک  یلبق  ضرف  رد  دیامرفیم : خیـش  اذل  و 

. تسا لاکشا  دروم  ضرف  نیا  رد  طایتحا 
؟ تسا هنوگچ  هروصحم  ههبش  يدنبمیسقت  زا  موس  لیصفت  مراهچ و  تروص 

. موس تروص  سکع  هب  دنامکحلا  ۀقفتم  هّیهاملا و  ۀقفتم  نکل  دناناونعلا  ۀفلتخم  هروصحم  ههبش  فارطا 
یکی اهتیهام  اجنیا  رد  تسا . مارح  یبصغ و  بآ  نآ  ای  مارح و  تسا و  سجن  بآ  نیا  ای  مینادیم  الامجا  هک  میراد  بآ  ات  ود  لـثملا  یف 

تـساتود اهناونع  نکل  تسا . برـشت  شمکح ال  دـشاب  هک  کیره  ینعی  تسا  یکی  زین  اـهمکح  تسا . بآ  فرط  ود  ره  هک  ارچ  تسا ،
ضرف نیا  رد  طاـیتحا  بوجو  مدـع  زا  قئادـح  بحاـص  روظنم  دـیاش  لاـح  تیبصغ . ناونعهب  یکی  تسا و  مارح  تساـجن  ناونعهب  یکی 

. تسین بجاو  مراهچ  تروص  نیا  رد  یلو  تسا  بجاو  طایتحا  موس  مود و  لوا ، تروص  رد  هک  انعم  نیدب  دشاب 
: دیامرفیم خیش  رگید  ترابع  هب 

عماج ردق  هک  يدحاو  باطخ  ناوتیم  موس  تروص  رد  اریز  لبق  ضورف  زا  تسا  رتيوق  رایسب  ضرف  نیا  رد  طایتحا  بوجو  رد  لاکـشا 
. تسا سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  باطخ  نیا  دومن و  تسرد  دوش  یلیصفت  باطخ  هب  تفلاخم  هب  رجنم  فرط  ود  ره  باکترا  دشاب و 

ود ره  ناوتیمن  مراهچ  ضرف  رد  هکنآ  لاـح  دروآ و  سجنلا  نع  بنتجا  دـحاو  باـطخ  تحت  ار  رهم  ساـبل و  ناوتیم  رگید  تراـبع  هب 
. سجن يرگید  تسا و  بصغ  یکی  هک  ارچ  دروآ  رد  باطخ  کی  تحت  ار  فرط 

؟ درب مارحلا  نع  بنتجا  ناونع  تحت  ار  ود  ره  ناوتیمن  ایآ 
مّدلا نع  بنتجا  ابرلا ، نع  بنتجا  زا  هدـش  عازتنا  تسا  یناونع  نیا  هکلب  میرادـن ، مارحلا  نع  بنتجا  مالـسا  نیبم  نید  رد  ام  هک  ارچ  ریخ ،

. تسین یلصا  باطخ  کی  مارحلا  نع  بنتجا  ینعی  ... 
؟ تسا هنوگچ  روبزم  يدنبمیسقت  زا  مراهچ  لیصفت  مجنپ و  تروص 

امش هک  ینیهبتـشم  لثم  دندوب . قفّتم  تهجرهزا  هک  لّوا  تروص  سکع  هب  دناناونعلا  مکحلا و  ۀّیهاملا و  ۀفلتخم  هروصحم  ههبـش  فارطا 
: هبتشم ود  نیا  اجنیا  رد  مارح . تسا و  هیبنجا  هیجراخ  نز  نآ  ای  مارح و  تسا و  رمخ  عیام  نیا  ای  ینادیم  الامجا 

. ناویح یکی  تسا و  عامج  یکی  ای  نز و  یکی  تسا و  بآ  یکی  هک  ارچ  دنافلتخم  ۀیهام  - 1
رـشابت شمکح ال  دـشاب ، هیبنجا  نز  رگا  تسا و  برـشت  شمکح ال  سجن  اـی  دـشاب  یبصغ  بآ  رگا  هک  ارچ  دـنافلتخم  مه  اـمکح  - 2

. عامج رظن و  تمرح  یکی  تسا و  برش  تمرح  یکی  رگید  ترابع  هب  تسا .
. ندوب هیبنجا  ناونعهب  يرگید  تسا و  مارح  تیرمخ  ناونعهب  یکی  هک  ارچ  دنافلتخم  دّدعتم و  مه  اناونع  - 3

163 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشاب مجنپ  ضرف  نیا  لیصفت  زا  قئادح  بحاص  دارم  دیاش  لاح 

هک یلیلد  نامه  هب  تسا  باکترا  زاوج  هب  لئاق  مجنپ  ضرف  رد  هدوب و  طایتحا  بوجو  هب  لـئاق  مراـهچ  موس و  مود ، لوا ، ضرف  رد  ینعی 
. دمآ مراهچ  موس و  ضرف  رد 

: دیامرفیم خیش  هک  توافت  نیا  اب 
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دوجو یلیـصفت  باطخ  اجنیا  رد  الـصا  هک  ارچ  تسا  رتلکـشم  یلبق  ضرف  راهچ  رد  لاکـشا  زا  ضرف  نیا  رد  طایتحا  بوجو  رب  لاکـشا 
. تسا مارح  نآ  اب  تفلاخم  مییوگب  ات  درادن 

؟ تسیچ مارحلا )...  نع  بانتجالا  بوجو  یف  هّلک  کلذ  جاردا  مّهوت  و   ) زا دارم 
تفگ دومن و  تسرد  عماج  باطخ  کی  ههبـش  فارطا  نایم  ناوتیم  هناگجـنپ  ضورف  نیا  مامت  رد  هکنیا  رب  ینبم  تسا  مّهوت  کـی  لـقن 

. تسا مارح  تفلاخم  نیا  تسا و  یلیصفت  باطخ  نآ  اب  تفلاخم  مزلتسم  ههبش  فارطا  باکترا 
باطخ نیا  اب  دیآیم و  شیپ  مارح  باکترا  ههبـش ، فارطا  باکترا  مجنپ و  مراهچ و  ضرف  رد  هک  تسا  مارحلا  نع  بنتجا  باطخ ، نیا 

. دنامیمن یقاب  قئادح  بحاص  لیصفت  نیا  يارب  یئاج  رگید  اذل  تسین و  زیاج  هک  دوشیم  تفلاخم 
؟ تسیچ عزتنی )...  ناونع  مارحلا  نع  بانتجالا  ّناب  عوفدم :  ) زا دارم 

: یلیصفت باطخ  هکنیا  رب  ینبم  خیش  طسوت  تسا  روکذم  مّهوت  ّدر  عفد و 
. تسا هدش  رداص  سدقم  عراش  زا  دراد و  دوجو  عقاو  رد  هک  تسا  یعقاو  باطخ  کی  یهاگ  - 1

. تسا مارح  تاباطخ  نیا  اب  تفلاخم  هک  ابرلا  نع  بنتجا  بصغلا ، نع  بنتجا  سجنلا ، نع  بنتجا  رمخلا ، نع  بنتجا  لثم 
. تسا هیعقاو  تامّرحم  ّهلدا  زا  عزتنم  هک  تسا  یعازتنا  باطخ  کی  یهاگ  و  - 2

 ... هریغ بصغت و  ال  بصتغت ، ال  رمخلا ، برشت  نوچمه ال  یتاباطخ  زا  دوخ  هک  مارحلا  نع  بنتجا  لثم 
. درادن تفلاخم  تقفاوم و  اذل  تسا و  هدش  عازتنا 

؟ تسیچ کلذ )...  عیمج  یف  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ّنا  يوقالا : و   ) زا دارم  سپ 
اب هیعطق  تفلاخم  تسین و  هناگجـنپ  روص  نیا  نایم  یقرف  هکنیا  رب  ینبم  تالیـصفت  تالامتحا و  نایب  زا  سپ  تسا  خیـش  دوخ  رظن  يأر و 

. تسا بجاو  هّیعطق  تقفاوم  مارح و  روص  نیا  مامت  رد  یلامجا  ملع 
؟ تسا مارح  ضورف  نیا  رد  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  ارچ 

: ناسنا هکنیا  نایم  تسین  یقرف  یلوم  یهاون  تفلاخم  باب  رد  هکنیا  رب  تسا  مکاح  فرع  لقع و  الّوا : اریز :
164 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. موس مود و  لوا ، ضرف  لثم  یلیصفت  باطخ  کی  اب  تفلاخم  هب  دنک  ادیپ  یلیصفت  ملع  - 1
. تسا هدش  تفلاخم  یلوم  یهن  ود  زا  یکی  نیباطخلا و  دحا  هکنیا  هب  دنک  ادیپ  یلامجا  ملع  هکنیا  ای  و  - 2

تـسا نیا  لقع  مکح  طانم  هکلب  تسین  روص  نیا  نایم  یقرف  لقع  مکح  طانم  رد  تسا  مکاح  لقع  هک  تیـصعم  تعاطا و  باب  رد  لاح 
. یلامجا ملع  ای  دشاب و  یلیصفت  ملع  هچ  تسا  حیبق  یلوم  تیصعم  هک 

؟ دینک نایب  هلئسم  ریظنت  ناونعهب  ار  یلاثم 
تهج زا  عیام  نیا  تمرح  هک  دینادیمن  نکل  تسا و  مارح  هک  دیراد  نیقی  هکنآ  لاح  دینکیم و  یعیام  ندیشون  هب  مادقا  امـش  لثملا  یف 

 ... هریغ تساجن و  تهج  زا  ای  تسا و  تیبصغ  تهج  زا  ای  تسا  تیرمخ 
برشت باطخ ال  اب  ای  دیاهدرک  تفلاخم  بصغت  باطخ ال  اب  ایآ  هک  دیرادن  یلیصفت  ملع  نوچ  امش  ایآ  هک  میـسرپیم  امـش  دوخ  زا  لاح 

؟ دیتسه روذعم  انادجو  سجنلا ، نع  باطخ  اب  ای  و 
. دنکیم امش  هذخاؤم  هب  مکح  القتسم  امش  لقع  هکلب  ریخ  تفگ : دیهاوخ 

تفلاخم بصغت  باطخ ال  اـب  اـی  هک  دـیراد  نیقی  دـیوش  بکترم  ار  ههبـش  فرط  ود  ره  رگا  ینعی  تسا  روطنیمه  زین  هیف  نحن  اـم  لاـح 
. دنتسین لیصفت  هب  لئاق  هلئسم  نیا  رد  فرع  لقع و  سپ  سجنلا  لنع  بنتجا  باطخ  اب  ای  دیاهدرک و 

: اریز تسا  تیصعم  رد  نذا  مزلتسم  روص 1 و 2 و 3  رد  یلّوا  قیرط  هب  روص 4 و 5 و  رد  نیهبتشم  باکترا  زاوج  ایناث :
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نآ هچ  دـشاب  باطخ  نیا  هچ  میراد  يزّجنم  باطخ  ام  زین  باب  نیا  رد  اذـل  دوشیم و  مه  یلامجا  ملع  لماش  ماـکحالا  ۀـلدا  یفرط  زا  - 1
. میئامن بانتجا  یعقاو  مارح  زا  هدرک  لاثتما  ار  نآ  دیاب  سپ  باطخ ،

لدب لعج  نودـب  مهنآ  تسا  تیـصعم  رد  نذا  مزلتـسم  ار  هئرم  هب  رظن  مه  دـهد ، هزاجا  ار  عیام  برـش  مه  عراش  رگا  رگید  فرط  زا  - 2
. يرهاظ

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  تیصعم  رد  نذا 
؟ ارچ تسا ، ضقانت  مزلتسم  فرط  ود  ره  باکترا  زاوج  اثلاث :

نیا ود  ره  باکترا  زاوج  ياـنعم  ینک و  باـنتجا  نیبلا  یف  مارح  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  یلاـمجا  ملع  دراوم  رد  زّجنم  باـطخ  ياـنعم  اریز 
. تسا لطاب  ههادبلاب  مه  ضقانت  تسا و  ضقانت  نیا  تسین و  مزال  نیبلا  یف  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  هک  تسا 

. درادن دوجو  هّیعطق  تفلاخم  زاوج  يارب  یلیلد  سپ 
165 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. رومأ ةّدع  نع  دحاو  یهن  ۀلزنمب  اهیلع  عالّطالا  دعب  ۀّیعرشلا  یهاونلا  ّنأ  لصاحلا : و  نتم :
عمتجی اذکف ال  رمخلا ، امهنیب  دّدرملا  نیعئاملا  باکترا  یف  نذإلا  عم  رمخلاک  دـحاو  یعقاو  رمأ  نع  عراشلا  یهن  عمتجی  ّهنأ ال  مّدـقت  امکف 

. امهیف رومألا  کلت  دحأ  دوجو  مولعملا  نیرمألا  الک  باکترا  یف  نذإلا  عم  رومأ  ةّدع  نع  یهنلا 
. اهیلقن اهیلقع و  ةءاربلا  ّۀلدأ  ۀّیلحلا و ال  ّۀلدأ  نایرج  مدعل  اهبوجو ، اضیأ  يوقألاف  ۀّیعطقلا : ۀقفاوملا  اّمأ  و 

ءاقبإ و  ۀّیعقاولا ، نیوانعلا  میرحت  ّۀلدأ  عم  یفانتلا  بجوی  امهؤاقبإ  و  نیهبتـشملا ، نم  ّلک  یلإ  ۀبـسنلاب  اهئاوتـسا  نم  مّدـقت  املف  ۀـّیلقنلا : اّمأ 
. مومعلا ۀلاصأ  تحت  یقبی  اثلاث  ادرف  هنیعب  دحاولا ال  سیل  صوصخلاب  امهنم  ّلک  جورخ  دعب  ذإ  زئاج ، ریغ  لدبلا  لیبس  یلع  دحاو 

دعب ماقملا - یف  لقعلا  لالقتـسا  رهاظلا  لب  نیرمألا ، نیب  دّدرملا  مارحلا  بکترا  نم  ةذخاؤم  حـبقب  ماقملا  یف  هلالقتـسا  عنملف  لقعلا ، اّمأ  و 
. امهدحأ باکترا  یف  لمتحملا  باقعلا  ینعأ  ررضلا ، عفد  بوجوب  روکذملا - حبقلا  مدع 

. ۀیناثلا عنمت  نأ  اّمإ  یلوالا و  زوجت  نأ  اّمإف  ۀّیلامتحالا ، ۀفلاخملا  ۀّیعطقلا و  ۀفلاخملا  نیب  ماقملا  اذه  یف  کیکفتلا  مدع  رهاظلاف  ۀلمجلاب : و 
: هکنیا لصاح  همجرت :

. تسا دحاو  یهن  هلزنم  هب  اهنآ  رب  ناملسم ) درف   ) یهاگآ عالطا و  زا  سپ  هیعرش  یهاون 
: تشذگ اهراب  هکنانچ  سپ :

، تسا رمخ  یلامجا ،) ملع  هب   ) ود نآ  زا  یکی  هک  يددرم  یعیام  ود  هب  باکترا  رد  نذا  اب  رمخ  لثم : دـحاو  یعقاو  رما  کی  زا  عراش  یهن 
(. تسا ضقانت  مزلتسم  هک  ارچ   ) دوشیمن عمج 

هک يدوجولا  مولعم  رما  ود  زا  یکی  باکترا  رد  نذا  اب  دناهدش ) هتـشون  تسیل  کی  رد  لثملا  یف  هک   ) روما زا  يدادـعت  زا  یهن  هجیتن : رد 
(. دیآیم مزال  ضقانت  هک  ارچ  دوشیمن  عمج  تسا  نآ  رد  یهن  دروم  همّرحم  روما  نآ  زا  یکی 

: لثم  ) ّتیلح ّهلدا  نایرج  مدع  لیلد  هب  تسا ، بجاو  هک : تسا  نیا  يوقا  مه  زاب  هّیعطق ، تقفاوم  اّما  و 
. هّیلقن هّیلقع و  زا  معا  تئارب  ّهلدا  و  دناهّیمیرحت ) تاهبش  هب  طوبرم  هک  اریز  لالح ،» ءیش  ّلک  »

166 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد ار  ءیش )...  ّلک  : » لثم هّیلقن   ) تامومع نیا  رگا  و  دنايواسم ، نیهبتـشم  زا  کیره  هب  تبـسن  تشذگ ،) البق   ) هکنانچ هّیلقن ، ّهلدا ) : ) اّما

. دوشیم رمخ ) لثم :  ) هّیعقاو نیوانع  هّیمیرحت  ّهلدا  اب  یفانت  بجوم  مینک  ارجا ) و   ) ءاقبا ود  ره 
یثلاث درف  ههبش ، فرط  ود  زا  کیره  جورخ  زا  سپ  هک  ارچ  تسین  زیاج  ّتیلدب  رب  انب  ههبش  فرط  ود  زا  یکی  رد  تامومع ،) نیا   ) ءاقبا و 

. دوش رابخا  نیا  لومشم  ات  درادن  دوجو  هنیعب  دحاو ال  مان  هب 
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هک دننک  یـسک  هذخاؤم  حبق  هب  مکح  القتـسم  دنناوتیمن  ماقم  نیا  رد  اریز  امهدحا ،) باکترا  هب  دـننکیمن  مکح  ارچ  : ) هّیلقع ّهلدا )  ) اّما
ررـض عفد  بوجو  هب  مکح  رد  نایبالب  حـبق  نایرج  مدـع  زا  سپ  ماقم  نیا  رد  لقع  هکلب  تسا ؛ هدـش  نیهبتـشملا  نیب  دّدرم  مارح  بکترم 

(. نیهبتشم زا  یکی  هب  باکترا  رد  لمتحم  باقع  ینعی :  ) تسا لقتسم  یلامتحا ،
: هکنیا مالک  هصالخ 

. درادن دوجو  رهاظلا  یلع  ماقم  نیا  رد  هّیلامتحا  تفلاخم  هّیعطق و  تفلاخم  نایم  کیکفت 
: سپ

. دشاب مارح  هّیلامتحا  هّیعطق و  تفلاخم  دیاب  تسا ، بجاو  لمتحم ) باقع  باب  زا   ) هّیعطق تقفاوم  رگا 
167 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لصاحلا )...  و   ) رد بلطم  لصاح 
، بصغت ایوگ ال  اذل  و  تسا . هدّدعتم  روما  زا  دحاو  یهن  هلزنم  هب  لزان  فلتخم  روما  زا  یعرش  دّدعتم  یهاون  هک : تسا  نیا  هصالخ  روطهب 

 .... ابّرلا ۀبیغلا ، رمخلا ، بصغلا ، رومالا : هذه  لعفت  ال  دیامرفب : عراش  هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  بتغت  ال  رمخلا ، برشت  ال 
. تسین زیاج  تسا  رمخ  ود  نآ  زا  یکی  مینادیم  الامجا  هک  ینیهبتشم  باکترا  یلیصفت ، باطخ  دحاو و  یهن  رد  هک  روطنامه  نیاربانب 

: دوشیمن دّدعتم  ياهباطخ  رد  مه  روطنیمه 
. فرط نآ  ای  تسا  لاثتمالا  مزال  زّجنم و  باطخ  نیا  ای  تفگ  فرط  کی  زا  - 1

. تسا لطاب  ضقانت  تسا و  ضقانت  نیا  هک  ارچ  تسا . زیاج  ود  ره  باکترا  تفگ  رگید  فرط  زا  و  - 2
تقفاوم مارح و  هیعطق  تفلاخم  دـیآ  شیپ  ضورف  نیا  رد  یلامجا  ملع  ياپ  هک  یتقو  دـنرادن و  یقرف  مهاب  مسق  جـنپ  نیا  هکنیا : هصـالخ 

؟ تسا بجاو  هّیعطق 
؟ تسا مارح  هیعطق  تفلاخم  هناگجنپ  ضورف  نیرد  ارچ  دیئامرفب  هصالخ  روطب  اّما  دش  نایب  هچرگا 

دنادیم ـالامجا  وا  هک  ینیهبتـشم  رد  هک  تسا  حـیبق  رگید  هدرک  ادـیپ  ملع  مارح  نآ  هب  هدـنب  هدرک و  مارح  ار  يزیچ  یلوم  هک  یتـقو  اریز 
. دهدب ار  ههبش  فارطا  باکترا  هب  نذا  دراد ، رارق  اهمارح  نیا  زا  یکی 

ضقن هک  ارچ  نیهبتـشملا ، باـکترا  زوجی  دـیوگب : رگید  فرط  زا  رمخلا ، نع  بنتجا  دـیوگب : فرط  کـی  زا  یلوم  هک  تسا  حـیبق  ینعی 
. ضقانت تسا و  ضرغ 

مجنپ مراهچ و  مسق  رد  هکیلاحرد  دـنادب ، ار  یلیـصفت  باـطخ  ناـسنا  هک  تسا  یئاـج  رد  ضقاـنت  نیا  خیـش  باـنج  دـیوگب  یـسک  رگا 
یلیصفت باطخ   3 ، 2 مسق 1 ، رد  رگید : ترابع  هب  دـیآ ، مزال  ضقانت  شباکترا  زا  هجیتن  رد  اـت  دـنادیم  ار  یلیـصفت  باـطخ  هچ  فّلکم 
فلتخم هک  مراهچ  مسق  رد  یلو  تسا ، ضقاـنت  بجوم  اـجنیا  رد  باـکترا  رد  نذا  دـنادیم و  ار  سجنلا  نع  بنتجا  رمخلا و  نع  بنتجا 
باکترا رد  نذا  ات  دراد  نآ  دروم  رد  یلیـصفت  ملع  هچ  بصغ ، عیام  نآ  ای  تسا  سجن  عیام  نیا  منادیمن  هک  دوشیم  هتفگ  دناناونعلا و 

؟ دهدیم خساپ  هچ  خیش  دوش ، ضقانت  بجوم  نیفرط 
طبض تبث و  اجنآ  رد  تامّرحم  مامت  یماسا  هک  تسا  یتروص  تسیل و  کی  هلزنم  هب  هدومرف  مارح  یلاعت  يادخ  هک  ار  يروما  دیامرفیم :

. تسا هدش 
درف هفیظو  بصغلا و ...  نع  ۀـمهتلا ، نع  ۀـبیغلا ، نع  اـنزلا ، نع  اـبّرلا ، نع  باـنتجالا : بجی  هک : تسا  هدـش  هتـشون  تسیل  نـیا  لّوا  رد  - 

هب امش  مجنپ  مراهچ و  مسق  رد  لاح  تسا . ءایشا  نیا  زا  بانتجا  مه  ناملسم 
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168 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ینادیم ار  هدمآ  دنع  بانتجالا  بجی  شدروم  رد  هک  يروما  نیا  زا  یکی 

فارطا زا  یکی  مولعم  دروم  نآ  هک  نیهبتـشملا  باکترا  هک  دهد  هزاجا  امـش  هب  يرگید  تسیل  ای  باطخ و  کی  رد  دناوتیم  یلوم  ایآ  - 
. تسا بجاو  وت  رب  ای  تسا و  لاکشالاب  تسا  نآ 

. تسا ضقانت  ارچ  تسین . ضقانت  نیا  ایآ 
. تسا مارح  روبزم  هناگجنپ  تروص  رد  لامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  سپ 

؟ تسیچ اهبوجو )...  اضیأ  يوقألاف  ۀّیعطقلا  ۀقفاوملا  اما  و   ) زا دارم 
یکی زا  انـسفنا  دنع  هک  دوشیمن  دومن و  بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  هک  انعم  نیدب  فلکم  يارب  هّیلامتحا  هّیعطق و  تفلاخم  یتقو  هک  تسا  نیا 

. دنک ادیپ  تقفاوم  هب  عطق  نیقی و  دیاب  تسا ، مارح  عونمم و  دش  بکترم  ار  یکی  رظنفرص و  یعقاو  مارح  زا  لدب  ناونعهب 
: اریز ارچ ؟

تقفاوم طایتحا و  يارب  دوش ، لاثتما  دـیاب  تسا و  یلعف  ام  ّقح  رد  باطخ  نآ  ای  نیا و  اـی  هک  تسا  زّجنم  باـطخ  ناـمه  هک  یـضتقم  - 1
. تسا دوجوم  هّیعطق 

اعرـش هن  رگید  ترابع  هب  دنوشیمن . عنام  ود  نیا  زا  کیچـیه  هک  یلاح  رد  عرـش  ای  تسا  لقع  ای  عنام  هک  ارچ  تسا ، دوقفم  مه  عنام  - 2
. دراد دوجو  ياهلأسم  نینچ  القع  هن  هدش و  هداد  ام  هب  ياهزاجا  نینچ 

؟ تسین یتقفاوم  نینچ  زا  عنام  عرش  هدشن و  هداد  ام  هب  ياهزاجا  نینچ  اعرش  ارچ 
: اریز

. دناطایتحا بوجو  زا  عنام  قلطم  ءیش  لک  ای  لالح و  کل  ءیش  لک  لثم  ّتیلح  رابخا  ای  - 
. دناطایتحا بوجو  زا  عنام  نوملعی  ام ال  عفر  لثم  تئارب  رابخا  ای  - 

هّیبوجو تاهبـش  رد  هّیمیرحت  تاهبـش  رب  هوالع  ناشتیمومع  لیلد  هب  تئارب  رابخا  یلو  دناهّیمیرحت ، تاهبـش  هب  ّصتخم  ّتیلح  رابخا  لاح :
. دنرادن ار  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  زا  ّتیعنام  رابخا  هورگ  ود  نیا  زا  کیچیه  نکل  دنتسه و  يراج  زین 

؟ ارچ
. تسین جراخ  لاح  هس  زا  هلئسم  هک  اریز 

نوچ تسا  لطاب  یلامتحا  نینچ  هک  دـنوش  فرط  ود  باکترا  زّوجم  هدـش  ههبـش  فارطا  زا  کیره  لماش  رابخا  نیا  هک  تسا  نیا  اـی  - 1
. دش تباث  نآ  نالطب  البق  هک  دوشیم  هّیعطق  تفلاخم  مزلتسم 

نیا هک  دننک  نیعم  فرط  کی  ّتیلح  هحابا و  رب  هک  انعم  نیدـب  دـنوش  ههبـش  فارطا  زا  نیعم  دـحاو  لماش  رابخا  نیا  هک  تسا  نیا  ای  - 2
. لاحم تسا و  حّجرمالب  حیجرت  هک  ارچ  تسا ، لطاب  مه  لامتحا 
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ّتیلدب زا  هک  دش  هتفگ  البق  هک  ارچ  تسا ، یلطاب  لامتحا  مه  نیا  هک  دـنوش  نییعتلا  یلع  دـحاو ال  لماش  رابخا  نیا  هک  تسا  نیا  ای  و  - 3
ار هبتشم  یکی  نآ  صوصخ  هن  دوش و  لماش  ار  هبتـشم  یکی  نیا  صوصخ  هن  یتقو  هتـشذگ  نیا  زا  يرثا  هن  دراد و  دوجو  نآ  رد  ینیع  هن 

. دوش عقاو  رابخا  نیا  لومشم  ات  درادن  دوجو  هنیعب  دحاو ال  مان  هب  یثلاث  درف  رگید 
؟ تسیچ روکذم  خساپ  يارخا  ةرابع 

هنوگچ امـش  لاح : تسا  نوملعی  ام ال  عفر  لالح و  کل  ءیـش  لک  هدیـسر ، ام  هب  صیخرت  باب  رد  عرـش  بناج  زا  هک  ینآ  هک  تسا  نیا 
؟ دینک ارجا  نیهبتشم  رد  ار  ءیش  لک  دیناوتیم 
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ءیـش لک  هتـشاذگ و  ههبـش  فرط  ود  زا  یکی  يور  تسد  ینعی  مینکیم ، ارجا  ءانا  ود  زا  یکی  يور  ار  ءیـش  لک  دـیئوگب  تسا  نکمم 
. مینکیم ءارجا  نآ  يور  ار  نوملعی  ام ال  عفر  ای  کل و 

دیرادن یخـساپ  دراد ، دوجو  هبتـشم  ود  نیا  نایم  یقرف  هچ  رگم  دینکیمن . ارجا  یکی  نآ  يور  ار  باطخ  نیا  ارچ  هک  میـسرپیم  امـش  زا 
. دیاهدرک دروخرب  حّجرمالب  حیجرت  هب  هک  ارچ  دیهدب 

حیجرت زاـب  هک  ارچ  تسین  ارجا  لـباق  مه  ءاـنا  نآ  صوـصخ  تسا ، حّـجرمالب  حـیجرت  نوـچ  تسین  ءارجا  لـباق  ءاـنا  نـیا  صوـصخ  سپ 
. تسا حّجرمالب 

. تسا ضقانت  مزلتسم  تشذگ  البق  هکنانچ  میئوگیم : امش  هب  مینکیم  ءارجا  ود  ره  يور  ار  دعاوق  نیا  هک  دیئوگب  رگا 
: هکنیا بلطم  هصالخ 

. مینک هدافتسا  ههبش  نیا  فارطا  رد  تئارب  ای  ّتیلح و  ّهلدا  زا  میناوتیمن  ام 
. تسا حّجرمالب  حیجرت  هک  ارچ  نّیعملا  امهدحا  رد  هن  - 

. تسا ضقانت  مزلتسم  هکنوچ  امهیلک  رد  هن  - 
یتشاذـگ رانک  مه  ار  يرگید  نآ  یتشاذـگ ، راـنک  ار  یکی  نیا  یتقو  هکنوچ  درادـن ، دوجو  جراـخ  رد  هک  ارچ  ّریخملا  امهدـحا  رد  هن  - 

. درادن دوجو  يدحا  رگید 
؟ تسیچ یلقع  عنام  دیئامرفب  ثحب  هب  طوبرم  لاؤس  زا  لبق 

. تسا نایبالب  باقع  حبق 
اجنیا رد  لقع  ارچ  رگید  ترابع  هب  میراذگب  رانک  ار  يرگید  هدش و  بکترم  ار  یکی  هک  دـهدیمن  هزاجا  یلقع  لیلد  ارچ  دـیئامرفب  لاح 

؟ تسین نیهبتشم  رد  طایتحا  بوجو  زا  عنام 
. دوشیم ءانا  ود  ره  لماش  شاهجیتن  هک  دهدیم  ار  یئاربک  کی  يرغص و  کی  لیکشت  هروصحم  ههبش  فارطا  رد  لقع  اریز 
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: دیوگیم اذل  و 

. دراد باقع  لامتحا  دشاب ، رمخ  عقاو  رد  يوش و  بکترم  ار  یکی  رگا  تسا  رمخ  امهدحا  هک  يراد  یلامجا  ملع  نوچ  - 1
. القع تسا  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  - 2

. تسا بجاو  القع  ءانا  ود  ره  زا  بانتجا  سپ 
. دومن بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  لاغتشا  باب  زا  هّیملع  همّدقم  باب  نم  اذل  و 

؟ دیدرکن هدافتسا  نایبالب  باقع  حبق  یلقع ، عنام  زا  اجنیا  رد  ارچ 
. نایبالب هن  الامجا و  تسا و ال  نایبلا  عم  باقع  هکلب  تسین  يراج  هیف  نحن  ام  رد  نایبالب  باقع  حبق  اریز 

باب زا  طایتحا  موزل  هب  تسا  لقتـسم  اجنیا  رد  لقع  اذل  دـشابیم و  تسا ، بجاو  لمتحم  باقع  عفد  يارجم  اهاج  روجنیا  رگید  ترابع 
. روبزم نوناق 

؟ تسیچ هذه )...  یف  کیکفتلا  مدع  رهاظلاف  ۀلمجلاب  و   ) رد بلطم  لصاح 
تقفاوـم تسا و  ضقاـنت  مزلتـسم  هک  ارچ  تسا  مارح  شاهـّیعطق  تفلاـخم  هناگجـنپ ، ضورف  رد  هروـصحم  ههبـش  فارطا  هـک  تـسا  نـیا 

. لقع هن  تسا و  هداد  ار  امهدحا  هزاجا  عرش  هن  هک  ارچ  تسا ، بجاو  شاهیعطق 
مارح و زین  هیلامتحا  تفلاخم  دیاب  تسا  مارح  هیعطق  تفلاخم  رگا  ینعی  دراد  دوجو  همزالم  تقفاوم  تفلاخم و  نیا  نایم  رگید  ترابع  هب 

. دشاب بجاو  لمتحم ، باقع  عفد  باب  زا  لقع و  مکح  هب  هّیعطق  تقفاوم 
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لّوا هیبنت  صیخلت 

: دنیوگیم هک  باحـصا  ياوتف  نیا  هب  دوخ  رظن  دییات  رد  هتـسنادن و  بجاو  هروصحم  ههبـش  رد  ار  طایتحا  كرادـم  بحاص  خیـش  بانج 
. تسین مزال  ءانا  نیا  زا  بانتجا  نآ ، جراخ  ای  هداتفا  فرظ  لخاد  رد  هک  دنک  کش  فّلکم  دشاب و  هداتفا  لثملا  یف  ینوخ  هرطق  رگا 

: دیوگیم هدرک  لقن  ار  كرادم  بحاص  بلطم  قئادح  بحاص 
رب دـییأت  اذـل  تفرگ و  رظن  رد  ناوتیم  ار  هطقن  اـهرازه  ءاـنا  زا  جراـخ  رد  هک  ارچ  تسا  هروصحم  ریغ  ههبـش  باحـصا ، ياوتف  دروـم  - 1

. دشابیمن امش  راتفگ 
بآ هک  مینادیمن  اـم  اریز  دـناهّیهاملافلتخم  دارفا  ياوتف  نآ  دروم  هک  ارچ  دراد  قرف  اـم  ثحب  لـحم  دروم  اـب  باحـصا  ياوتف  دروم  - 2

. دناتوافتم ۀیهام  ود  نیا  هک  بآ  فرظ  فارطا  ماسجا  نیمز و  ای  هدش و  سجن  فرظ  لخاد 
رثا یلامجا  ملع  دشاب ، ۀیهاملا  ۀفلتخم  ههبش  فارطا  رگا  هک  میمهفیم  قئادح  بحاص  نانخس  زا  لاح 
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؟ تسیچ بلطم  نیا  رد  امش  رظن  تسین . بجاو  طایتحا  هجیتن  رد  هتشادن و 

. كرادم بحاص  رظن  هن  تسا و  تسرد  قئادح  بحاص  رظن  هن  بناجنیا  رظن  هب 
؟ دیهدیم كرادم  بحاص  هب  یخساپ  هچ 

: دناهتسنادن بجاو  ار  طایتحا  هلئسم  نیا  رد  هک  ام  باحصا  میوگیم :
. درادن دوجو  طایتحا  هروصحم  ههبش  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  - 1

باحـصا مه  ندوب  هروـصحم  ضرف  رد  اریز  تفگ ، قئادـح  بحاـص  هکناـنچ  تسا  هروـصحم  ریغ  ههبـش  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  و  - 2
. دنهدیم ار  یئاوتف  نینچ 

هب طوبرم  اوتف  نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدـع  اذـل  تسا و  هروصحم  نآ  جراخ  ای  هداتفا  فرظ  رد  لخاد  نوخ  هک  هلئـسم  نیا  رد  کـش  - 3
. تسا هروصحم  ههبش  نامه 

. دوشیم مه  هروصحم  ههبش  لماش  هکلب  تسین  هروصحم  ریغ  ههبش  هب  طوبرم  اوتف  سپ 
. درادن یقرف  ۀیهاملا  ۀقفتم  اب  ۀیهاملا  ۀفلتخم  اهنآ  رظن  زا  هک  ارچ  تسین ، مه  ندوبن  ۀیهاملا  ۀقفتم  تهج  زا  ناشیا  ياوتف  - 4

. تسین بجاو  اقلطم  دشابن  بجاو  مه  رگا  تسا و  بجاو  اقلطم  دشاب  بجاو  طایتحا  دشاب  انب  رگا 
؟ تساجک هب  طوبرم  باحصا  ياوتف  خیش  بانج  سپ 

: تسا لیذ  تروص  هب  هک  ینیهبتشم  نیئانا  لثم  تسا  ندوبن  ای  ندوب  التبا  لحم  هب  طوبرم 
نیا اب  امـش  نم و  هک  مینیبب  دیاب  لاح  تسا ، سجن  ءانا  ود  نیا  زا  یکی  هک  مینادیم  الامجا  مراد ، ءانا  کی  مه  هدـنب  دـیراد  ءانا  کی  امش 

؟ مینکیم هچ  ءانا  ود 
. تسا رثایب  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  هک  ارچ  مینکیم  هدافتسا  دوخ  ءانا  زا  رفن  ود  ام  زا  کیره 

؟ تسا رثایب  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  ارچ 
يالتبا ّلحم  هک  مراد  ءانا  کی  نم  دـیئوگیم : امـش  رگید  ترابع  هب  يرگید ، ءانا  هن  تسا و  نامدوخ  ءانا  ام  زا  کیره  يالتبا  لحم  اریز 

. تسا كاپ  هک  هللاءاشنا  هک  دیئوگیم  امش  بوخ  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  منادیمن  هک  انعم  نیدب  تسا  نم 
؟ تسا سجن  ءانا  ود  نیا  زا  یکی  هک  دنادیم  الامجا  وا  یلو 

: هکنیا هصالخ  دراد . وا  ءانا  هب  یطبر  هچ  دشاب  نینچ  رگا  دشابن و  سجن  نم  ءانا  هک  اجک  زا  دنادب :
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. تسا كرتشملا  بوث  یف  ینملا  دوجو  لثم  اجنیا  رد  ءالتبا  لحم 
؟ ءانا رهظ  ای  تسا  ءانا  لخاد  هیف  نحن  ام  رد  ام  يالتبا  لحم  خیش  بانج 

؟ ءانا رهظ  ای  دننکیم  هدافتسا  ءانا  لخاد  زا  دارفا  ابلاغ  دینیبب  دیاب 
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. نآ لخاد  عیام  ءانا و  لخاد  زا  ابلاغ 
: دیوگب دیاب  نآ  لخاد  رد  ای  هداتفا  ءانا  جراخ  رد  هداتفا  مد  هک  دنک  کش  هیف  نحن  ام  رد  رگا  سپ  میئوگیم :

. دنک هدافتسا  نآ  زا  ءانا و  لخاد  رد  هن  هداتفا و  ءانا  جراخ  رد  هللاءاشنا 
هک تسا  يدروم  هب  طوبرم  باحـصا  ياوتف  اذـل  تسا و  ءالتبا  لحم  هک  تسا  ءاـنا  لـخاد  نیا  هکلب  تسین  ءـالتبا  لـحم  ءاـنا  جراـخ  سپ 

. تسین بجاو  طایتحا  دناهتفگ  هک  تساجنیا  رد  نآ  جراخ  هن  دشاب و  ءالتبا  لحم  ءانا  لخاد 
؟ تسیچ هروصحم  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  رد  امش  یقیقحت  رظن  خیش  بانج 

لثم دنـشاب  هیهاملا  ۀفلتخم  ای  نیهبتـشم و  نیئام  لثم  دنـشاب  ۀیهاملا  ۀـقفتم  هکنیا  نیب  قرف  نودـب  تسا  بجاو  طایتحا  هروصحم  ههبـش  رد 
. ءانا رهظ  ءانا و  لخاد  ای  ّلخ و  رمخ و 

؟ تسیچ توافت  مدع  نیا  ّتلع 
. دراد دوجو  زین  هیهاملا  ۀفلتخم  رد  دراد  دوجو  هیهاملا  ۀقفتم  رد  هک  ياّهلدا  نامه  هک  تسا  نیا 

: هدومرف عراش  هک  تسا  باسح  نیا  يور  دینادیم  بجاو  ار  طایتحا  هک  هقیقحلا  ۀقفتم  رد  امش  لاح 
هک ار  کیره  سپ  تسا ، فیلکت  زّجنم  هک  مه  یلامجا  ملع  تسا ، سجن  بآ  ود  زا  یکی  ینادیم  الامجا  مه  امش  سجنلا و  نع  بنتجا 

بجاو تسا ، سجنلا  نع  بنتجا  زا  هتفرگ  تأشن  هک  لاغتـشا  هدـعاق  يور  هک  مه  لمتحم  باقع  عفد  دراد . باقع  لامتحا  يوش  بکترم 
. تسا

. تسا يراج  مه  هقیقحلا  ۀفلتخم  رد  ّهلدا  نیمه  هک  اجنآ  زا  اذل  و 
. تسین حیحص  دیدش  لئاق  امش  هک  ههبش  فارطا  نایم  قرف  نیا  قئادح  بحاص  بانج  سپ 

؟ تسا یساسا  هچ  رب  هروصحم  ههبش  هناگجنپ  تامیسقت  خیش  بانج 
: ههبش فارطا  هک  ساسا  نیا  رب 

نآ ای  تسا  سجن  ءام  نیا  مینادیمن  هک  نیهبتـشم  نیئام  لثم  ناونعلا  یقفتم  مه  دنامکحلا و  یقفتم  مه  دناهقیقحلا ، ۀقفتم  مه  یهاگ  - 1
. ءام

. دجنگیم سجنلا  ءاملا  برشت  ترابع ال  رد  ود  نیا  ناونع  مکح و  ّتیهام  اذل  و 
. ّلخ مادک  تسا و  رمخ  مادک  مینادیمن  هک  نیهبتشم  نیئام  لثم  دناناونعلا  مکحلا و  ۀقفتم  هچرگا  دناهّیهاملاۀفلتخم  یهاگ  و  - 2

. رمخ یکی  تسا و  ّلخ  یکی  ۀّیهام  نکل  دنکیم و  قدص  ود  ره  رب  ندوب  رمخ  ناونع  تسا ، برشت  ود ال  ره  مکح  لاح 
. ءانا نآ  نوریب  رهظ و  ءانا و  کی  لخاد  لثم  دنامکحلا . یفلتخم  مه  دناهّیهاملاۀفلتخم  مه  یهاگ  و  - 3
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دجـست شمکح ال  دـشاب  ءانا  نوریب  رهم  ای  نیمز  تسا و  برـشت  شمکح ال  دـشاب  ءانا  لخاد  عیاـم  نوچ  تسا  فلتخم  ناـشمکح  لاـح 

. تسا كاخ  لثملا  یف  یکی  تسا و  بآ  یکی  نوچ  تسا  فلتخم  ناشتّیهام  تسا 
. تسا سجن  دشاب ، مه  یکی  نیا  تسا ، سجن  دشاب  یکی  نآ  نوچ  تسا ، یکی  ناشناونع 

سجن بآ  نیا  ای  مینادیم  الامجا  هک  بآ  ات  ود  لثم  دنـشاب  مکحلا  یقفتم  هّیهاملا و  ۀـقفتم  هچرگا  دـناناونعلا  یفلتخم  مه  یهاـگ  و  - 4
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. یبصغ ای  تسا  سجن  بآ  نآ  ای  یبصغ  ای  تسا 
. تساتود ناشناونع  یلو  تسا  بآ  ود  ره  ّتیهام  تسا ، برشت  ود ال  ره  مکح  لاح 

. دندوب قفتم  تهجرهزا  هک  لّوا  ضرف  سکعرب  تسرد  دناناونعلا  ۀفلتخم  مه  دنامکحلا و  ۀفلتخم  مه  دناهّیهاملاۀفلتخم  مه  یهاگ  و  - 5
. تسا هیبنجا  نز  نآ  ای  تسا  یبصغ  بآ  نیا  منادیمن  هک  ینیهبتشم  لثم 

؟ تسا حیحص  روبزم  ضورف  زا  کیمادک  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رب  ینبم  قئادح  بحاص  رظن  خیش  بانج 
. درادن دوجو  مارحلاب  نیهبتشم  زا  بانتجا  رد  یقرف  چیه  بجاو و  طایتحا  ضورف  نیا  مامت  رد  ام  رظن  هب 

لثم دنـشاب  هدحاو  تقیقح  ریغ  تحت  ای  نیهبتـشم و  نیئام  لثم  دنـشاب  هدحاو  تقیقح  تحت  نیهبتـشم  هک  دـنکیمن  قرف  رگید  ترابع  هب 
رظن هن  تسا و  حیحـص  هلئـسم  نیا  رد  قئادح  بحاص  رظن  يأر و  هن  اذل  و  تشذگ . هک  تسا  ياّهلدا  ّتیمومع  لیلد  هب  نیا  رمخ و  ّلخ و 

. كرادم بحاص 
؟ تسیچ ثحبم  نیا  رد  بلطم  لصاح 

. تسا بجاو  هّیعطق  تقفاوم  مارح و  هّیعطق  تفلاخم  دیآ ، شیپ  ضورف  نیا  رد  یلامجا  ملع  ياپ  یتقو 
؟ تسا مارح  هروصحم  ههبش  رد  ای  روبزم و  ضورف  رد  هیعطق  تفلاخم  ارچ  خیش  بانج 

ضقانت ضرغ و  ضقن  دوخ  نیهبتـشملا  باکترا  زوجی  دـیوگب : رگید  فرط  زا  رمخلا ، نع  بنتجا  دـیوگب : فرط  کی  زا  یلوم  رگا  اریز 
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حیبق  تسا و  حیبق  يراک  دوخ  نیا  تسا و 

؟ تسا بجاو  روکذم  ضورف  رد  هّیعطق  تقفاوم  ارچ  خیش  بانج 
. لقع هن  تسا و  هداد  هروصحم  ههبش  فارطا  رد  ار  امهدحا  هزاجا  عرش  هن  اریز 
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ام ۀـفداصمب  ةذـخاؤملا  یف  عوقولا  نم  ارذـح  هنع  زارتحالا  موزل  ینعمب  وه  له  نیهبتـشملا ، نم  ّلک  نع  بانتجالا  بوجو  ّنأ  یناثلا  نتم :

ّقحتـسیف هبتـشم ، ّهنإ  ثیح  نم  هنع  زارتحـالا  موزل  ینعمب  وه  وأ  مارحلا ، یف  عوقولا  ریدـقت  یلع  اـّلإ  ةذـخاؤم  ـالف  یعقاوـلا ، مارحلل  هبکترا 
؟ نیباقع ّقحتسا  امهبکترا  ول  و  مارحلا ، فداصی  مل  ول  امهدحأ و  باکتراب  ةذخاؤملا 

و ّيداشرإ ، مکح  عوطقملا - لب  لمتحملا  باقعلا  ینعمب  ررـضلا - عفد  بوجوب  لقعلا  مکح  ّنأل  لّوألا ، امهاوقأ : نالوق . لـب  ناـهجو ، هیف 
الإ نکی  مل  اـنزلا ،» نع  یهنلا  ۀیـصعم  یف  عوقولا  نع  زّرحت  : » هلوقب عوطقم  وأ  لـمتحم  باـقع  نع  باـنتجالاب  عراـشلا  رمأ  ضرف  ول  اذـک 

. يداشرإلا بلطلا  نأش  وه  امک  هکرت ، هب و  رومأملا  سفن  ۀّیصاخ  يوس  هتفلاخم  هتقفاوم و  یلع  ّبترتی  مل  و  اّیداشرإ ،
یف عقو  تاهبّـشلا  بکترا  نم  : » هلوق و  سأبلا ،» هب  اّمع  ارذـح  هب  سأب  ـال  اـم  اوکرتا  : » هلوقب هیلع - هللا  تاولـص  راـشأ - ینعملا  اذـه  یلإ  و 

«. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و 
: همجرت

]؟ تسیچ هبتشم  ود  ره  زا  بانتجا  بوجو  ینعم   ] مّود هیبنت 

رذح رطاخ  هب  تسا  نآ  زا  يراددوخ  زارتحا و  بوجو  يانعمهب  - 1 تسام ) داقتعا  هک   ) هبتشم ود  ره  زا  بانتجا  بوجو  ایآ  هک  تسا  نیا 
نیا ایآ  ینعی   ) یعقاو مارح  اب  تسا  هدش  بکترم  ار  نآ  هک  يزیچ  ای ) ءانا و   ) نآ ندش  فداصم  ببـس  هب  باقع ، هذـخاؤم و  رد  نداتفا  زا 

( باکترا  ) عوقو ضرفرب  رگم  تسین  راک  رد  ياهذـخاؤم  سپ  میئوگب ): هک  دوشب  نیا  شاهجیتن  ات  تسا  يداـشرا  زارتحا  بوجو  هب  مکح 
؟ مارح رد 

مکح نیا  ایآ  ینعی  هن ، ای  دیآ  رد  عقاو  اب  فداصم  هچ   ) تسا هبتـشم  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هبتـشم )  ) نآ زارتحا  بوجو  يانعمهب  ای  و  - 2
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:( میئوگب هک  دوشب  نیا  شاهجیتن  ات  تسا  يولوم  بانتجا  بوجو  هب 
ود قحتـسم  دوش ، بکترم  ار  ود  ره  رگا  و  دوشن ، عقاو  اب  فداصم  دنچره  ود ، نآ  زا  یکی  باکترا  ببـس  هب  تسا  هذخاؤم  قحتـسم  سپ 

؟ تسا باقع 
ياـنعمهب ررـض  عفد  بوجو  هب  لـقع  مکح  اریز  تسا  لّوا  لوق  لوـق ، ود  نیا  نیرتيوـق  هک  تسا  لوـق  ود  هکلب  هجو و  ود  بلطم  نیا  رد 

هک مکح )  ) تسا نینچنیا  و  يوشن ) هدـسفم  راچد  امـش  هک  دـهاوخیم  لقع  ینعی   ) تسا يداشرا  یمکح  عوطقم ، هکلب  لمتحم ، باقع 
انز زا  یهن  تیـصعم  رد  عوقو  زا  هدومرف : هک  شباـطخ  نیا  ببـس  هب  عوطقم  اـی  لـمتحم  یباـقع  زا  باـنتجا  هب  عراـش  رما  دوش  ضرف  رگا 

رگم دشابیمن  زیهرپب ،
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هب و رومأم  دوخ  زج  تسین  بترتم  يزیچ  شتفلاخم  تقفاوم و  رب  هک ) تسا  نیا  شندوب  يداشرا  هجیتن  و  . ) تسا يداـشرا  یمکح  هکنیا 
هراشا انعم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  تسا . يداشرا  بلط  نأش  نیا  هکنانچ  ندروخن ،) اـی  ندروخ و  دوخ  زج  ینعی   ) نآ كرت 

: هک شنخس  نیا  اب  تسا  هدومرف 
. سأبلا هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  اوکرتا 

. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  یف  عقو  تاهبشلا  بکترا  نم  هک  شنخس  نیا  اب  و 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ هب  عجار  هروصحم  ههبش  یلامجا و  ملع  تاهیبنت  زا  مود  هیبنت  رد  بلطم  لصاح 
يداـشرا بوجو  نیا  اـیآ  هّیبوجو  هّیمیرحت و  تاهبـش  رد  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  طاـیتحا و  بوجو  تاـبثا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هب  عـجار 

؟ يولوم ای  تسا و 
؟ تسانعم هچ  هب  طایتحا  بوجو  لثم  مکح  کی  ندوب  يداشرا 

يارب تسا  ياهمّدقم  القع  نیهبتشم  زا  بانتجا  رگید  ترابع  هب  ههبش  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  ببـس  هب  تسا  یعقاو  مارح  زا  نتفای  تاجن 
. درادن یتیبولطم  ّتیعوضوم و  فلاخم ، هچ  دیآرد  عقاو  اب  فداصم  هچ  هبتشم ، وه  امب  هبتشم  زا  بانتجا  ّالا  یعقاو و  مارح  زا  بانتجا 

؟ تسیچ طایتحا  بوجو  ندوب  يداشرا  هجیتن 
: فّلکم هک  تسا  نیا 

. تسا یعقاو  مارح  زا  بانتجا  هک  هدش  لصاح  لاثتما  کی  دنک  بانتجا  ههبش  فرط  ود  ره  زا  رگا  - 
. تسا روآباقع  یعقاو  مارح  رطاخ  هب  هتفرگ و  تروص  تیصعم  کی  دوش  بکترم  ار  ههبش  فرط  ود  رگا  و  - 

: ینعی دراد  وا  سناش  هب  یگتسب  هدوب و  لامتحا  فرص  هب  دوش  بکترم  ار  ههبش  فرط  کی  رگا  و  - 
. درادن دوجو  وا  يارب  مه  یباقع  هتفرگن  تروص  یتیصعم  نوچ  دارملا ، اهبف  هک  دشابن  یعقاو  مارح  دیاین و  رد  عقاو  اب  فداصم  رگا  - 

. دراد باقع  کی  ندوب  مارح  نامه  عقاو  رد  هدش  بکترم  هک  ار  نآ  ینعی  دیآرد ، عقاو  اب  فداصم  رگا  و  - 
. هبتشم وه  امب  هبتشم  باکترا  رطاخ  هب  هن  تسا  یعقاو  مارح  باکترا  رطاخ  هب  باقع  نیا  یهتنم 

دنچره درادن  باقع  هدمآ  رد  ّلخ  رگا  نکل  دراد و  باقع  دمآ  رد  رمخ  دـش و  بکترم  ار  یکی  رگا  يداشرا : مکح  رد  رگید  ترابع  هب 
ثبخ تسا و  نطاب  ثبخ  هکنوچ  تسا ، باـقع  بجوم  يرجت  دـیوگب  یـسک  هکنیا  رگم  تسا . هدوب  ههبـش  فارطا  زا  باـنتجا  وا  هفیظو 

. تسا روآباقع  نطاب 
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؟ تسیچ نیهبتشملا  الک  رد  طایتحا  بوجو  ندوب  يولوم  يانعم 

ادبعت ههبش  فرط  ود  ره  زا  هک  یفّلکم  امـش  دشاب  هک  هچره  ّلخ ، ای  تسا  رمخ  ههبـش  فارطا  زا  یکی  هک  میرادن  يراک  ام  هک  تسا  نیا 
. تسا روآباقع  هنرگو  يوشن  بکترم  ار  کیچیه  هدرک و  بانتجا 

؟ تسیچ بانتجا  بوجو  تیولوم  هجیتن 
: هک تسا  نیا 

. تسا هدش  لصاح  لاثتما  ود  دیاهدرک و  تقفاوم  يدبعت  يرهاظ  باطخ  ود  اب  دیدرک  بانتجا  هبتشم  ود  ره  زا  رگا  - 
. دوشیم تباث  امش  يارب  باقع  ود  هک  هدرک  تفلاخم  يدّبعت  باطخ  ود  اب  دیدش  بکترم  ار  ههبش  فرط  ود  ره  رگا  - 

. تسا هبتشم  وه  امب  نیهبتشملا  الک  باکترا  رطاخ  هب  باقع  ود  نیا  یهتنم 
يدّبعت باطخ  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  باقع  نیا  دوشیم و  تباث  امش  يارب  باقع  کی  دیوش ، بکترم  ار  ههبش  فرط  ود  زا  یکی  رگا  و  - 

؟ هن ای  دشاب  مارح  اب  فداصم  هچ  تسا ، هبتشملا  نع  بنتجا 
. درادن امش  لابقا  سناش و  هب  یگتسب  نآ  لثم  هدوبن و  لمتحم  باقع  نیا  اذل  و 

؟ تسیچ خلا ) ارذح ...  هنع  زارتحالا  موزل  ینعمب  وه  له   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
دمآ هتفگ  هک  يانعمهب  دراد  تیولوم  اـی  شاهرمث و  اـب  هارمه  دـش  رکذ  هک  یئاـنعم  هب  دراد  تیداـشرا  باـنتجا  بوجو  اـیآ  هک  تسا  نیا 

؟ شاهرمث اب  هارمه 
: هبتشم ای  ههبش و  ناونع  ایآ  رگید  ترابع  هب 

مارح زا  بانتجا  يارب  ياهمّدقم  ههبـش  زا  بانتجا  تسا و  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  مکح  زا  ضرغ  هک  انعم  نیدـب  دراد  ّتیقیرط  افرـص  - 1
؟ تسا

رما هب  رومأم  تسا و  بولطم  مارح  اب  شتفداـصم  زا  رظن  عطق  اـب  هبتـشم  زا  باـنتجا  سفن  هک  اـنعم  نیدـب  دراد  ّتیعوضوم  افرـص  اـی  و  - 2
؟ تسا يولوم 

؟ تسا هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ 
: هک تسا  نیا  رب  مظعا  خیش  هدیقع  - 1

. عرش هچ  نک  طایتحا  دیوگب  لقع  هچ  تسا  يداشرا  ههبش  فرط  ود  ره  رد  طایتحا  بوجو 
الامجا فّلکم  هک  ارچ  تسا ، تکاله  ماد  رد  نداتفا  زا  يریگولج  یعقاو و  مارح  نآ  هب  رظن  رطاخ  هب  نک ، بانتجا  دیوگب : لقع  هکنیا  اّما 

: دیوگیم لقع  هک  مه  یلیـصفت  ملع  رد  یتح  تسا ، لهـس  هک  یلامجا  ملع  رد  هلئـسم  نیا  اّما  تسا . رمخ  نیهبتـشم  زا  یکی  هک  دنادیم 
. تسا يداشرا  شمکح  نک ، طایتحا 
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كرت باقع  راچد  امـش  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ ناوخب  ار  تزامن  وش ، دـنلب  دـیوگیم : لقع  تسا  بجاو  وت  رب  زامن  هک  ینادیم  لـثملا  یف 

. يوشن تابجاو 
هذـخاؤم ازج  زور  رد  امـش  هک  دـهاوخیم  تسا و  يداشرا  شمکح  نونظم ، باقع  عفد  رد  هچ  لـمتحم و  باـقع  عفد  رد  هچ  لـقع  سپ 

. دیوشن
كرت باقع  راچد  ناگدـنب  هک  ات  دـنکیم  یمکح  نینچ  هک  تسا  لـقع  عبت  هب  کنیدـل ) طـتحا   ) هب دـنکیم  مکح  یتقو  زین  عرـش  لاـح 

يداشرا مکح  نیا  تسا ، بجاو  طایتحا  تفگ  لقع  رگا  هک  دینک  لایخ  دیابن  امـش  یفرط  زا  دـنوشن . تامّرحم  كرت  باکترا  تابجاو و 
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زور رما  هک  هاگنآ  هک  دـش  هتفگ  اـهراب  هکلب  تسین . روطنیا  ریخ ، تسا  يولوم  سپ  تسا ، بجاو  طاـیتحا  دومرف  عرـش  هچناـنچ  تسا و 
نم یجن  تاهبـشلا ، كرت  نـم  لـثم  تـسا . هـتفر  فـیلکت  لوـلعم  يور  زین  عراـش  رما  دراد و  داـشرا  رد  روـهظ  دوریم  فیلاـکت  لـیلاعم 

. ملعی ثیح ال  نم  کله  تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب  ذخا  نم  و  تامّرحملا -
. عرش هچ  دشاب و  لقع  مکح  نیا  رب  مکاح  هچ  تسا  يداشرا  شبوجو  هب  مکح  تسا و  بجاو  طایتحا  هک  دش  هتفگ  اجنیا  هب  ات  سپ 

تباث یلقع  لیلد  لقع و  مکح  هار  زا  هاوخ  تسا  يداشرا  بوجو  کـی  طاـیتحا  بوجو  هک  تسا  نیا  خیـش  ییاـهن  رظن  رگید  تراـبع  هب 
. تسین لوقعم  نآ  تیولوم  هب  داقتعا  یعرش و  باطخ  هار  زا  هاوخ  دوش و 
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عرـشلا مکح  یلإ  هیف  دانتـسالا  نیب  لـقعلا و  مکح  یلإ  باـنتجالا  بوـجو  یف  دانتـسالا  نیب  کـلذ  یف  قرف  ـال  ّهنأ  رهظ : اـنه  نـم  و  نـتم :

. طایتحالا بوجوب 
ّنأل هیف ، نحن  اّمع  جراخ  وهف  عقاولا ، فداصی  مل  نإ  هکرت و  یلع  باقعلا  قاقحتسا  اعرـش و  نونظملا  ررـضلا  عفد  بوجوب  مهمکح  اّمأ  و 
عم مّدقملاک  ّنظلا  عم  مّدقملاف  هیلإ ، یعرـش  قیرط  ررـضلا  باب  یف  ّنظلا  ّنأ  ضورفملا  و  اعرـش ، مارح  ملعلا  عم  هباکترا  يویندـلا  ررـضلا 

. ربتعملا نظلاب  تامّرحملا  رئاس  ّنظ  ول  امک  باقعلل ، ّقحتسم  عطقلا 
يویندلا ررـضلا  یلع  مادقإلا  یف  عراشلا  صیخرت  ۀلاحتـسا  مدعل  ررـضلا ، مدع  ۀحابإلا و  ۀـلاصأ  یلإ  عجری  ررـضلا  اذـه  یف  کش  ول  معن ،

یلع رمـألا  لیهـست  تناـک  ول  ۀحلـصمل و  لـمتحملا  یلع  مادـقإلا  یف  هصیخرت  زوجیف  ۀـّیورخأ ، ۀحلـصم  صیخرتلا  یف  ناـک  اذإ  عوطقملا 
. هیف صیخرتلا  عراشلا  نم  حبقی  اعقاو  هتوبث  ریدقت  یلع  ّهنإف  يورخألا ، ررضلا  فالخب  اذه  و  هتدارإ . یلع  مادقإلا  لوکوب  فّلکملا 

مل ّمث  هب  عطق  ول  ّهنأ  یّتـح  اـعقاو ، هتوبث  ریدـقت  یلع  هسفن  اـّلإ  هعفد  كرت  یلع  ّبترتـی  ـال  نکل  کّـشلا ، عم  ول  یلقع و  هعفد  بوجو  معن ،
مالکلا عطقلا - ۀّیجح  لئاسم  نایبل  لّفکتملا  لوألا - دصقملا  یف  مّدقت  دق  و  يّرجتلا ، باب  نم  ّالإ  هیلع  بقاعی  مل  اعقاو  همدع  قّفتا  هعفدی و 

. اضیأ ءیجیس  هیف و 
: همجرت

تسین عرش  لقع و  نایم  یقرف  طایتحا  بوجو  هب  مکح  ندوب  يداشرا  رد 

، عرش مکح  هب  نآ  رد  دانتسا  نایم  لقع و  مکح  هب  بانتجا  بوجو  رد  دانتسا  نایم  یقرف  ندوب ، يداشرا  رد  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 
(. يولوم هن  تسا و  يداشرا  طایتحا  هب  مکح  عرش ، هچ  دشاب و  لقع  مکاح  هچ  ینعی   ) درادن دوجو  طایتحا  بوجو  هب 

هب باقع  قاقحتـسا  هب  و  اعرـش 2 - عوطقم ،) یلّوا  قیرط  هب  و   ) نونظم يویند )  ) ررـض عفد  بوـجو  هب  - 1 املع ، مکح  اـّما  لّوا و  لاکـشا 
(. درادن ام  ثحب  دروم  هلئسم  هب  یطبر  و   ) هیف نحن  ام  زا  جراخ  دشابن ، مه  عقاو  اب  فداصم  هچرگا  عفد ، نیا  كرت  ببس 

: اریز
179 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

کی ررـض  باـب  رد  نتـشاد )  ) نظ هک  تسا  نیا  ضرف  هک  یلاـح  رد  تسا ، مارح  اعرـش  دـمع ، ملع و  يور  زا  يویند  ررـض  باـکترا  - 1
. تسا ررض )  ) نیا يوس  هب  یعرش  قیرط 

: سپ
. تسا باقع  قحتسم  عطق  نتشاد )  ) اب ررض ) هب   ) هدننکمادقا لثم  ّنظ )  ) نتشاد اب  ررض ، هب  هدننکمادقا 

(. دنکیم بانتجا   ) تامّرحم ریاس  هب  دنک  ادیپ  ّنظ  فلکم  رگا  هک  روطنامه 
تهج نیا  زا  ههبـش  هک   ) ررـض مدـع  لـصا  هحاـبالا و  ۀـلاصا  هب  دوشیم  عوجر  لـمتحم ) يویند   ) ررـض نیا  رد  دوـش  کـش  رگا  هلب ، - 2
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نیا رد  هک  یتروص  رد  هتبلا ) ، ) عوـطقم يوـیند  ررـض  هب  مادـقا  رد  عراـش  هزاـجا ) و   ) صیخرت ندوـبن  لاـحم  رطاـخ  هب  تسا .) هّیعوـضوم 
 ...(. هک قوقح  يافیتسا  و  هک ...  داهج  هب  نامرف  لثم   ) دشاب هیورخا  تحلصم  صیخرت 

ول تسا و  زیاج  یتحلصم  رطاخ  هب  لمتحم  ررض )  ) رب مادقا  رد  وا  صیخرت  دهدیم ،) صیخرت  هزاجا  عوطقم  يویند  ررـض  رد  یتقو   ) سپ
. تسا يورخا  ررض  فالخرب  نیا  وا و  دوخ  هب  راک  ندومن  لوکوم  اب  دشاب  فّلکم  رب  راک  ندرک  ناسآ  تحلصم ) نیا  )

دشاب یعقاو  باقع  هک  اجکره  ینعی   ) تسا حیبق  عراش  بناج  زا  نآرب ،) دبع  لامتحا  و   ) عقاو رد  شتوبث  ضرف  هب  باقع  هب  صیخرت  اریز 
(. دهدب ار  نآ  باکترا  هزاجا  دناوتیمن  عراش  دهدب ، ار  نآ  لامتحا  دبع  ول  و 

و لمتحم ،) ای  دـشاب و  نونظم  ای  دـشاب  عوطقم  هک  دـنکیمن  یقرف  ینعی   ) دـشاب کش  اب  هچرگا  تسا  یلقع  باـقع  عفد  ندوب  بجاو  هلب ،
عطق یـسک )  ) رگا یتح  عقاو  رد  شتوبث  ضرفرب  باقع ، نامه  دوخ  رگم  دوشیمن  بترتم  يزیچ )  ) لمتحم باقع  نیا  عفد  كرت  رب  نکل 

قافتا شندوبن ) رمخ   ) نآ مدـع  اقافتا ) دروخب و  ار  نآ  دـنک و  يّرجت  شعطق  هب  و   ) دـنکن عفد  ار  نآ  سپـس  رمخ ،)  ) نیا هب  دـنک  لصاح 
. يّرجت باب  زا  رگم  دوشیمن  باقع  نآ  رطاخ  هب  دتفیب ،

نیا هب  عجار  زین  هرابود  هللاءاشنا  تشذـگ و  يّرجت  تمرح  رد  ثحب  تسا  عطق  ّتیجح  لـئاسم  ناـیب  رادهدـهع  هک  دـئارف »  » يادـتبا رد  و 
. تفر دهاوخ  نخس  ثحب 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دانتسالا )...  نیب  کلذ  یف  قرف  هنا ال  رهظ : انه  نم  و   ) رد بلطم  لصاح 
باقع لامتحا  نیهبتشم  زا  کیره  باکترا  رد  ارچ  دیسرپب  لقع  زا  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لبق  بلاطم  رب  بترتم  هک  تسا  ياهجیتن  نایب 

. دوش باقع  بجوم  دشاب و  یعقاو  مارح  دیوشیم ، بکترم  امش  هک  ار  یفرط  نامه  دیاش  هک  دهدیم  خساپ  تسا ؟
. تسا يداشرا  مکح  کی  لقع  مکح  سپ  يدّبعت . هن  تسا و  یعقاو  مارح  طانم  اب  عقاو و  هب  رظن  اب  لقع  مکح  اذل  و 

. تسا يداشرا  یمکح  زاب  دـینک  هدافتـسا  طایتحا ، هب  وا  رما  عراش و  باطخ  هار  زا  ار  طایتحا  بوجو  دـیهاوخب  دیـسرپب و  عرـش  زا  رگا  و 
؟ ارچ

الک ینعی  اجنیا  رد  لقع  تشادـن ، دوجو  مه  يرابخا  نینچ  هک  یتروص  رد  دـناهدش و  دراو  هّیلقع  تاّلقتـسم  دروم  رد  طایتحا  راـبخا  اریز 
. دومنیم طایتحا  هب  مکح  نیهبتشملا 

. تسا تیداشرا  يانعم  نامه  نیا  دیدج و  يدّبعت  مکح  کی  سّسؤم  هن  دنالقع و  مکح  دّکؤم  طایتحا  رماوا  اذل  و 
رارف یعقاو  مارح  زا  امـش  هک  انعم  نیدـب  ادـّبعت . هن  تسا و  سأبلا  هب  اّمع  ارذـح  طانم  اب  هب ، سأب  ام ال  اوکرتا  دـیامرفیم : یتقو  لـثملا  یف 

. یبای تاجن  هدرک و 
: رگید ترابع  هب  عرـش . مکح  هب  ای  میهد و  دانتـسا  لقع  مکح  هب  ار  نآ  ام  هک  دنکیمن  یقرف  طایتحا  بوجو  ندوب  يداشرا  رد  هجیتن  رد 

ماکحا رد  الوصا  هک  ارچ  درادـن ، هار  نآ  رد  تیدـّبعت  هدوب و  يداشرا  مکح  کی  دـصرددص  ههبـش  فارطا  زا  بانتجا  طایتحا و  بوجو 
. دشابیمن لوقعم  تیدّبعت  هیلقع 

؟ تسیچ نونظملا )...  ررضلا  عفد  بوجوب  مهمکح  اّما  و   ) رد بلطم  لصاح 
بجی عوطقملا  ررضلا  هکنیا  هب  هدومرف  مکح  هّیویند  ياهررض  هب  تبـسن  سّدقم  عرـش  هکنیا  رب  ینتبم  لکـشتسم  بناج  زا  تسا  یلاکـشا 

. هعفد
نآ زا  ادّبعت  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  هدرک و  ادـیپ  تیعوضوم  عوطقم  ررـض  نیا  دـیدرک ، ادـیپ  ررـض  هب  عطق  امـش  هکنیا  ضحم  هب  ینعی 
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[6 .] دینک بانتجا 

ص180 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد امـش  هدوبن و  عقاو  اب  قباطم  امـش  عطق  هک  دوش  مولعم  لمعلا  دعب  هچرگا  دیوشیم  باقع  دـیوش ، بکترم  ار  نآ  هدرکن و  بانتجا  رگا 

. دیاهدوب بکرم  لهج 
. تسا يدّبعت  يولوم و  مکح  نیا  تسین ، رایعم  ندوبن  ای  ندوب  عقاو  اب  قباطم  نوچ  اذل  و 

؟ ارچ تسا ، تباث  مه  نونظم  ررض  يارب  بانتجا  بوجو  يدّبعت  مکح  نیمه  لاح 
181 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اریز
. دشابیمن نکمم  ابلاغ  لمعلا  لبق  ررض  هب  عطق  لیصحت  - 1

. دوشیم ملع  ماقم  مئاق  نظ  دوش  لکشم  ملع  لیصحت  یتقو  - 2
. تسا بجاو  ادّبعت  عوطقم  ررض  عفد  - 3

. تسا بجاو  ادّبعت  تسا  عوطقم  ررض  ماقم  مئاق  هک  مه  نونظم  ررض  عفد  سپ :
فالخ فشک  ادـعب  هچ  دـیآرد و  عقاو  قباطم  هدوب و  بیـصم  وا  ّنظ  هچ  تسا ، بقاـعم  دوش  بکترم  ار  نونظم  ررـض  یـسک  رگا  اذـل  و 

دیابن دـیراد ، يویند  ررـض  هب  ّنظ  نآ  رد  یلو  دـیراد  رفـس  دـصق  رگا  هک  دـنهدیم  اوتف  رفـس  باـب  رد  اـنبم  نیمه  يور  اـهقف  اذـل : دوش .
دعب ول  دیناوخب و  مامت  ار  ناتزامن  دیاب  تسا و  تیصعم  رفس  امش  رفس  دینک ، رفـس  هب  مادقا  یّنظ  نینچ  فالخرب  رگا  ینعی  دینک  ترفاسم 
ررض عفد  هک  میئوگب  زین  يورخا  تبوقع  ررض و  باب  رد  هک  دراد  لاکشا  هچ  لاح : تسا . هدوبن  راک  رد  يررـض  هک  دوش  مولعم  رفـس  زا 

هدوبن تیـصعم  ام  لمع  هجیتن  رد  هدوب و  بکرم  لهج  ام  عطق  هک  میوش  هجوتم  باکترا  زا  سپ  ول  تسا و  بجاو  ادـّبعت  یعطق  تبوقع  و 
هدوب ّلخ  هکلب  هدوبن ، رمخ  هک  دش  مولعم  برش  زا  سپ  نکل  میدش و  بکترم  میتشاد  عطق  نآ  تیرمخ  هب  هک  ار  يرمخ  لثملا  یف  تسا .

. دش دیهاوخ  هذخاؤم  دّبعت  دیئوگب : امش  تسا 
: میئوگیم ساسا  نیمه  رب  اذل  و 

نونظم باـقع  عفد  هن ؟ اـی  دـشاب  عقاو  اـب  فداـصم  اـم  عطق  هکنیا  زا  رظن  عطق  اـب  ادـّبعت  تسا  بجاو  يورخا  یعطق  تبوقع  عفد  یتـقو  - 1
. هن ای  دشاب  عقاو  اب  فداصم  ام  ّنظ  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ادّبعت  تسا  بجاو  مه  يورخا 

ام لامتحا  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ادّبعت  تسا  بجاو  زین  يورخا  لمتحم  باقع  عفد  ادـّبعت ، تسا  بجاو  يورخا  نونظم  باقع  عفد  یتقو  - 2
. هن ای  دشاب  عقاو  اب  فداصم 

: میئوگب هک  دراد  لاکشا  هچ  و  تسا ، ریخا  تروص  نیمه  لیبق  زا  زین  هیف  نحن  ام  لاح :
. میهدیم باقع  لامتحا  ههبش  فرط  ود  زا  کیره  هب  تبسن  - 1

. تسا بجاو  ادّبعت  نآ  عفد  دمآ  هک  باقع  لامتحا  - 2
. تسا باقع  لامتحا  نیهبتشم  زا  کیره  رد  - 3

هن دـینادیم و  يولوم  تقیقح  رد  ار  ماکحا  نیا  امـش  اذـل  و  تسا . بجاو  ادـّبعت  نیهبتـشم  زا  کیره  زا  بانتجا  لاـمتحا و  نیا  عفد  سپ :
؟ دنتسه يداشرا  هک  دیئامرفیم  ارچ  سپ  يداشرا ،

؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  راصتخا و  هب  قوف  لاکشا  يارخا  ةرابع 
نینچ عفد  هک  یسک  تسا و  بجاو  يویند  ررض  عفد  دیداد  اوتف  هک  امش  خیش  بانج  دیوگیم : لکشتسم 
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. دوشن هچ  دوش و  ثداح  يررض  نینچ  عقاو  رد  هچ  هدرک  تیصعم  دنکن  يررض 

زا معا  دیورب  رفس  نیا  هب  دیابن  دراد ، دوجو  نآ  رد  يویند  ررـض  لامتحا  یلو  دیراد  رفـس  دصق  رگا  هک  دیداد  اوتف  بلطم  نیا  ساسا  رب  و 
. نونظم ای  دشاب  عوطقم  ررض  نیا  هکنیا 

. دیوشیم باقع  قحتسم  دیاین ، شیپ  مه  يررض  رفس  رد  ول  دیاهدرک و  تیصعم  دیورب  رفس  نیا  هب  هدرکن  انتعا  رگا  دیتفگ : سپس 
راک تیصعم  ار  رفاسم  دشابن ، هچ  دشاب  راک  رد  يررـض  هچ  هک  ارچ  يداشرا ، هن  دینادیم و  يولوم  اقلطم  ار  يویند  ررـض  عفد  امـش  سپ 

. دینادیم
تسا و يداشرا  بجاو  دیئوگیم : دیروآیم و  رامش  هب  يداشرا  ار  نآ  دیسریم  يورخا  ررـض  عفد  مکح  هب  یتقو  هک  تسا  روطچ  لاح 

. يولوم هن 
: تسا يداشرا  رما  نیا  نوچ  هک  دیریگیم  هجیتن  نینچ  سپس 

. يوشیم هذخاؤم  یبقاعم و  دوب ، راک  رد  يررض  عقاو  رد  يدش و  بکترم  امش  رگا 
. يوشیمن هذخاؤم  هدوبن  بقاعم  دوبن ، راک  رد  يررض  عقاو  رد  يدش و  بکترم  امش  رگا  و 

: هکنیا هصالخ 
؟ یتسناد يداشرا  ار  يویند  ررض  عفد  يداشرا و  ار  يورخا  ررض  عفد  امش  ارچ  خیش  بانج 

؟ تسیچ يویندلا )...  ررضلا  نال  هیف  نحن  اّمع  جراخ  وهف   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  قوف  لاکشا  هب  تسا  خیش  خساپ 

اب ام  ثحب  دروم  تسا و  تبوقع  هک  يورخا  ررـض  نایم  یـساسا  توافت  ود  هک  ارچ  تسا  قرافلا  عم  يویند  ررـض  اب  يورخا  ررـض  سایق 
: دراد دوجو  يویند  ررض 

ررـض باب  رد  مکاـح  هکیلاـحرد  تسا ، بجاو  ادـّبعت  نونظم  عوطقم و  ررـض  عفد  اذـل  تسا و  عراـش  يویند  ررـض  باـب  رد  مکاـح  - 1
. تسا فّلکم  یعقاو  مارح  زا  تاجن  شمکح  طانم  هکلب  درادن ، يدّبعت  مکح  لقع  تسا و  لقع  تبوقع ، ینعی  يورخا 

عراش وه  امب  عراش  بناج  زا  یمکح  رگا  مه  ررـض  عون  نیا  رد  ّالا  تسا و  هدیـسرن  عراش  بناج  زا  یلیلد  لـمتحم  ررـض  هب  تبـسن  هتکن :
. دراد باقع  نآ  تفلاخم  هدوب و  يولوم  دسرب ،

. دوشیمن لمتحم  دراوم  لماش  دراد و  صاصتخا  ررض  هب  ّنظ  ای  عطق  دراوم  هب  زین  يویند  ررض  هب  تبسن  عفد  بوجو  هب  عراش  مکح  - 2
ضرف ود  هب  صاصتخا  دوشیم و  هس  ره  لامتحا  ّنظ و  عطق و  ضورف  لماش  شمکح  تسا ، مکاح  لقع  هک  يورخا  ررـض  هب  تبـسن  اـّما 

. درادن ّنظ  عطق و 
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هکنیا هن  یعقاو  مارح  زا  ندش  رود  طانم  هب  نکل  دـنکیم  طایتحا  هب  مکح  اجنآ  رد  لقع  میهدـب  باقع  لامتحا  مه  يدروم  رد  رگا  ینعی 
: ریخ دنادب . يدّبعت  ار  نآ  زا  بانتجا 

، تسین راک  رد  یباقع  دوش ، فالخ  فشک  لمع  زا  سپ  میوش و  بکترم  مه  ار  ياهمرحلا  نونظم  ای  همرحلا  عوطقم  رگا  لقعلا  دنع  هکلب 
. تسا رمخ  میدرکیم  رّوصت  ام  هچرگا  تسا  هدوب  هکرس  میدیشون  هچنآ  عقاو  رد  ینعی  میاهدشن  یتیصعم  بکترم  هک  ارچ 

. تسا هدش  يّرجت  راچد  فّلکم  هجیتن  رد  تسا و  یتسردان  تین  مه  تین  تسا و  راک  رد  نطاب  ثبخ  هلب ،
. تسا یلعف  حبق  رادم  رئاد  باقع  هکنآ  لاح  یلعف و  حبق  هن  دراد و  یلعاف  حبق  يّرجت  نکل 

: دیامرفیم روبزم  لاکشا  خساپ  رد  خیش  رگید  ترابع  هب 
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: دراد قرف  ود  يویند  ررض  اب  يورخا  ررض 
. دننکن يویند  ررض  راچد  ار  دوخ  نیفّلکم  هکنیا  رطاخ  هب  القع ، هن  تسا و  بجاو  اعرش  تسا ، بجاو  يویند  ررض  عفد  رگا  - 1

. تسا لقع  تسا  بجاو  يورخا  ررض  عفد  هک  نوناق  نیا  سّسؤم  اما 
. ّنظ تروص  رد  یکی  تسا و  بجاو  عطق  تروص  رد  یکی  تسا ، بجاو  اعرش  شعفد  هک  يویند  ررض  - 2

دیاب ای  هک  ارچ  هدـشن ، لئاق  ّنظ  عطق و  نایم  یتوافت  هلبق ، باب  رد  هک  روطنامه  نونظم ، هچ  عوطقم و  هچ  بجاو  يویند  ررـض  عفد  ینعی 
. ّنظ ای  هلبق  هب  ینک  ادیپ  عطق 

. درادن یقرف  مه  يویند  ررض  عفد  رد  درادن ، یقرف  هلبق  هلئسم  رد  ّنظ  عطق و  هک  روطنامه  سپ 
مزاع امش  لثملا  یف  تسا . بحتسم  هکلب  تسین ، بجاو  شعفد  نونظم ، عوطقم و  هن  دوب و  لمتحم  كوکشم و  يویند  ررـض  رگا  نکل  - 

. يورب یناوتیم  یتسین و  رفس  نیا  كرت  هب  فظوم  دیهدیم ، نآ  رد  ررض  لامتحا  رگا  دیرفس 
. تسا بجاو  يررض  نینچ  عفد  دوب ، ررضلا  نونظم  ای  عوطقم  رگا  نکل 

لمتحم ررـض  عفد  سپ  دوش . عفد  دـیاب  تروصرهرد  تسین  لـمتحم  اـی  نونظم  اـب  عوطقم  ناـیم  یقرف  يورخا  ررـض  عفد  بوجو  رد  اـّما :
. لمتحم هچ  نونظم و  هچ  عوطقم  هچ  تسا  بجاو  القع  يورخا 

: نتم نیا  لاؤس  هب  خساپ  هصالخ 
. تسا عرش  يویند  ررض  رد  مکاح  تسا و  لقع  يورخا  ررض  رد  مکاح  - 1

. لامتحالا نود  تسا  ّنظ  عطق و  تروص  ود  رد  لقع  تیمکاح  - 2
. تسا لامتحا  ّنظ و  عطق و  تروص  هس  ره  رد  عرش  تیمکاح  - 3
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رکـش بوجو  ةرمث  اولعج  و  ةّرـضملا ، لاـمتحا  هکرت  یف  ّنأ  معنملا : رکـش  بوـجو  یلع  لالدتـسالا  یف  ۀـّیلدعلا  رکذ  دـق  تلق : نإـف  نتم :

دّرجمب باقعلا  قاقحتـسا  یلع  کلذ  ّلدـیف  هناـمز ، ّیبن  ةوعد  هغلبی  مل  نمل  رکـشلا  كرت  یلع  باـقعلا  قاقحتـسا  هبوجو : مدـع  معنملا و 
. لمتحملا يورخألا  ررّضلا  عفد  كرت 

امل رکـشلا  ّنإف  عقاولل ، لامتحالا  ۀـفداصم  لجأل  هکرت ، یف  ررـضلا  لاـمتحا  دّرجمب  رکـشلا  كرت  یلع  باـقعلا  قاقحتـساب  مهمکح  تلق :
عفد  » ۀـلأسم یف  لقعلا  ۀـموکحب  انلق  نإف  هکرت ، یلع  باقعلا  لقاعلا  لمتحا  اذإـف  هکرت ، یلع  باـقعلا  ّبترت  عراـشلا و  دـنع  هبوجوب  اـنملع 

عفدب لقعلا  ۀموکح  ةرمث  ّنأ  مهضرغف : الف ، ّالإ  و  هلقع ، ۀفلاخمب  هیلع  ۀّجحلا  مامتإ  لجأ  نم  رکشلا ، كرات  باقع  ّحص  لمتحملا » ررـضلا 
نکی مل  نإ  لقعلا و  ۀفلاخمب  بقاعی  صخشلا  نأ  ال  عرشلا ، قیرط  نم  هب  ملعلا  مدع  عم  اعرش  تباثلا  ررضلا  یف  رهظی  اّمنإ  لمتحملا  ررضلا 

. کلذ یف  مالکلا  نم  رطش  ۀّیمیرحتلا  ۀهبشلا  لئاسم  ضعب  یف  مّدقت  دق  و  عقاولا ، یف  ررض 
. اعرش مرحیف  القع ، احیبق  نوکیف  ایّرجت ، هنوکب  ماقملا  یف  ۀمرحلا  تابثإل  کّسمتی  دق  و 

امیف ةرکذتلا  یف  هب  یتفأ  امک  عقاولل ، افلاخم  ناک  اذإ  ۀمرحلاب  عطقلا  عم  یّتح  يّرجتلا  ۀمرح  یلع  مالکلا  ملعلا : ۀّیجح  عورف  یف  مّدقت  دق  و 
. ۀیاهنلا یف  دّدرت  نإ  و  تقولا ، ءاقب  فشکنا  رّخأف و  تقولا  قیض  دقتعا  اذإ 

یف عوقولا  نع  زّرحتلا  طایتحالا »  » ةّدام نم  رهاظلا  ّنأ  نم  مّدقت : امل  طایتحالا ، یلع  ّۀلادلا  ۀّیعرشلا  ّۀلدألاب  کّسمتلا  کلذ : نم  فعـضأ  و 
«. ۀکلهلا یف  ماحتقالا  نم  یلوأ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  ّنإ  -: » مهیلع هللا  تاولص  مهلوق - و  ناقباسلا ، ناّیوبنلا  کلذ  حضوی  امک  مارحلا ،

: دناهتفگ معنم  رکش  بوجو  رب  لالدتسا  رد  هیلدع  هّیماما و  هک  دوش  هتفگ  رگا  لاکشا  همجرت :
دنع  ) ار نآ  بوجو  مدـع  و  هیلدـع ) ۀـیمامإلا و  دـنع   ) ار معنم  رکـش  بوجو  هرمث  دراد و  دوجو  ررـض  لاـمتحا  معنم  رکـش  نیا  كرت  رد 
رگا نوچ   ) تسا هدیسرن  وا  هب  شنامز  ماما  ربمایپ و  توعد  هک  یسک  يارب  هّتبلا )  ) دناهداد رارق  رکش  كرت  رب  باقع  قاقحتسا  ةرعاشألا ،)
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(. تسا یمتح  شباقع  عفد  نیا  كرت  تروص  رد  هدش و  مامت  وا  رب  تّجح  هک  دسرب  وا  هب  توعد 
(. تسین سناش  زا  تبحص  و   ) لمتحم يورخا  ررض  عفد  دّرجم  هب  باقع  قاقحتسا  رب  دراد  تلالد  ءاملع  ياوتف  سپ 
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رطاخ هب  رکـش )  ) نیا كرت  رد  ررـض  لاـمتحا  دّرجم  هب  رکـش  كرت  تهج  هب  باـقع  قاقحتـسا  هب  اـملع  مکح  هک  تسا  نیا  خیـش  خـساپ 

. تسا عقاو  اب  لامتحا  نیا  دروخرب 
هب دـهدب  باقع  لامتحا  لقاع  رفاک )  ) رگا نآ ، كرت  رطاخ  هب  باقع  ّبترت  هّللا و  دـنع  رکـش  بوجو  هب  میراد  ملع  اـم  هک  یماـگنه  سپ 

هدـننکكرت باقع  هک ) میروخب  مسق  میناوتیم  ، ) لمتحم ررـض  عفد  هلأسم  رد  لـقع  تموکح  هب  میوش  لـئاق  اـم  و  عفد ، نیا  كرت  ببس 
؟) ارچ . ) تسا حیحص  رکش 

هکنیا هب  دنکیم  مکح  لقع  هک  تسا  تروص  نیدب  تجح  مامتا  و   ) شلقع مکح  اب  تفلاخم  ببـس  هب  وا  رب  تّجح  ندـش  مامت  رطاخ  هب 
باقع عفد  هرعاشا  لثم  رگا   ) هنرگو تسا ) بجاو  مه  لمتحم  باقع  عفد  دراد  لمتحم  باقع  رکـش  نیا  كرت  تسا ، لـمتحم  معنم  رکش 
باقع اـی  ررـض و  عفد  بوجو  هب  لـقع  مکح  هجیتن  هک  تسا  نیا  هّیلدـع  ضرغ  سپ  تسین . باـقع  ّقحتـسم  مینادـن ،) بجاو  ار  لـمتحم 

نیا هکنیا  هن  عرش ، قیرط  زا  ررض  نیا  هب  رفاک ) نیا   ) ملع مدع  دوجو  اب  دشاب ، هتشاد  تیعقاو  اعرش  هک  دوشیم  رهاظ  يررـض  رد  لمتحم ،
ای دـشاب  عقاو  اـب  فداـصم  كرت  نیا  هچ  تسا ، يولوم  مکح  کـی  مکح  نیا  ینعی   ) دوشیم باـقع  لـقع  اـب  تفلاـخم  ببـس  هب  صخش 

( نیهبتـشملا ـالک   ) هیف نحن  اـم  رد  تمرح  تاـبثا  يارب  یهاـگ  دـشاب . هدوبن  راـک  رد  يررـض  مه  عقاو  رد  دـنچره  دراد ،) باـقع  دـشابن ،
: هکنیا هب  دوشیم  کسمت 

. اعرش تسا  مارح  یلقع ) حیبق  ره   ) سپ تسا ، حیبق  القع  يّرجت  و  تسا ، يّرجت  فرط ،) ود  زا  کیره  باکترا  )
رگا تمرح ، هب  عطق  تروص  رد  یّتح  تسین ،) مارح  يّرجت  هک   ) تشذگ يّرجت  تمرح  رد  ثحب  ملع ، هلئـسم  عورف  رد  دیامرفیم : سپس 

(. درادن باقع  دشابن ، رمخ  عقاو  رد  و  دنک ، برش  ار  ۀّیرمخلا  عوطقم  رگا  ینعی :  ) دشاب عقاو  اب  فلاخم 
شزامن هدرک ، يّرجت  نکل   ) تسا گنت  تقو  دـنادیم  صخـش  هک  اجنآ  رد  هرکذـت ، رد  يّرجت  تمرح  هب  همالع  تسا  هداد  اوتف  هچناـنچ 

؟ هن ای  تسا  مارح  هک  دراد  دیدرت  اتیاهن  هچرگ  دوشیم ، فشک  تقو  ءاقب  سپس  تخادنا و  ریخأت  هب  ار )
هجو  ) هکنانچ کنیدل و )...  طتحا  دیوگیم : هک   ) تسا طایتحا  رب  هدننکتلالد  هّیعرش  ّهلدا  هب  ندرک  کّسمت  رتفیعـض ، هجو  ود  نیا  زا 

: هکنیا رب  ینبم  تشذگ  البق  شفعض )
هک يوبن  ثیدح  ود  ار ، طایتحا ) رماوا  ندوب  يداشرا  نیا   ) دـهدیم حیـضوت  هکنانچ  تسا ، مارح  عوقو  زا  يریگولج  طایتحا ، هدام  رهاظ 

. تشذگ البق 
186 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ درادن دوجو  باقع  یتروص  هچ  رد  دراد و  دوجو  باقع  هیودب  تاهبش  رد  یتروص  هچ  رد 
مارح هک  دش  مولعم  سپس  دیدش و  بکترم  ار  هبتـشم  فّلکم  کی  ناونعهب  امـش  رگا  هک  انعم  نیدب  تسه ، باقع  سأیلا ، صحفلا و  لبق 

. دیتسه رّصقم  هک  ارچ  دیتسه ، بقاعم  هدوب 
. تسا رذع  دوخ  هلئسم  هب  ندوب  لهاج  ملعلا و  مدع  هک  ارچ  تسین ، راک  رد  یباقع  سأیلا ، صحفلا و  دعب  اما 

؟ دراد یمکح  هچ  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  رد  ههبش  فارطا  باکترا 
. تسا بجاو  نآ  زا  بانتجا  هدوب و  مارح  باکترا  دشاب ، هروصحم  ههبش  رگا 
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. درادن یعنام  ههبش  فارطا  زا  یخرب  باکترا  دشاب ، هروصحم  ریغ  ههبش  رگا  و 
؟ تسیچ خلا ) لالدتسالا ...  یف  ۀیلدعلا  رکذ  دق   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب 

ار لمتحم  باقع  عفد  هیلدع  هیماما و  تارضح  هک  میراد  غارس  ار  يدراوم  ام  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لکشتسم  بناج  زا  لاکـشا  نیمّود  نایب 
هچ دـشاب و  نآ  رد  یباقع  هچ  تسا ، هدرک  تیـصعم  دـنکن ، عفد  ار  لمتحم  باقع  یـسک  رگا  هکنیا  هب  دـناهدرک  هفاـضا  هتـسناد و  بجاو 

. دشابن
. اداشرا هن  ایولوم و  تسا  هدش  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  رگید  ترابع  هب 

، دراد لقع  هک  اجنآ  زا  نکل  دشاب و  هدشمامت  وا  رب  تّجح  هکنیا  ات  هدیـسر  وا  شوگ  هب  شنامز  ربمایپ  توعد  هک  تسا  يرفاک  لثملا  یف 
ار رکـش  نیا  نم  رگا  هجیتن  رد  دشاب و  بجاو  ادـخ  نیا  رکـش  دـیاش  دـشاب و  هتـشاد  یئادـخ  یتسه  هک  دـهدیم  لامتحا  شلقع  مکح  هب 

. موش عقاو  يورخا  باقع  دروم  هدش  هذخاؤم  هک  دراد  لامتحا  میامن  كرت 
دسانـشن و ار  ادخ  دورن و  قیقحت  صحف و  لابند  هب  رفاک  نیا  رگا  هک  دناهتفگ  ءاملع  تسا ، لامتحا  دراوم  نیا  مامت  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح 

. تسا بقاعم  امتح  دهدن ، ماجنا  ار  یهلا  تابجاو 
. دننادیم بقاعم  ار  وا  باقع ، نیا  عفد  مدع  تروص  رد  دناهتسناد و  بجاو  ار  نآ  عفد  رفاک ، يوس  زا  باقع  لامتحا  درجم  هب  ینعی 

: خیش بانج  لاح 
مارح سجن و  ءانا  نیا  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  ینعی  دـشاب  نینچ  زین  هروصحم  ههبـش  فارطا  ینعی  هیف  نحن  اـم  رد  هک  دراد  لاکـشا  هچ 

. دوریم باقع  لامتحا  میوش  بکترم  هک  ار  کیره  ءانا ، یکی  نآ  ای  تسا و 
. دیاینرد هچ  دیآرد  عقاو  اب  قباطم  لامتحا  نیا  هچ  يوشیم ، رفیک  ّالا  ینک و  بانتجا  دیاب  میئوگب : لامتحا  دّرجم  هب 

187 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم باقع  ببس  ادّبعت  عقاو ، اب  شتفداصم  زا  رظن  عطق  اب  هبتشم  باکترا  هک  دوشیم  نیا  هجیتن 

؟ دراد دوجو  معنم  رکش  لاثم  اب  هیف  نحن  ام  نایم  یتوافت  هچ  دیئامرفب  قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  زا  لبق 
. تسا هّیبوجو  ههبش  رفاک  يارب  معنم  رکش  هلأسم  هکنآ  لاح  تسا و  هّیمیرحت  تاهبش  رد  نونکا  ام  ثحب  - 1

لبق فیلکت  لصا  رد  کش  لئاسم  زا  معنم  رکش  هلأسم  هکنآ  لاح  تسا و  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  لئاسم  زا  اجنیا  رد  ام  هلأسم  - 2
. تسا سأیلا  صحفلا و 

دراد و دوجو  باقع  لامتحا  نآ  كرت  ای  هبتشم و  باکترا  يارب  باب ، ود  ره  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دناناسکی و  تهج  کی  رد  ود  نیا  اما 
. تسا بجاو  لامتحا  نیا  عفد 

؟ دینک رورم  ار  لاکشا  هصالخ  لصاح و 
: يرفاک

. دراد یمعنم  هک  دهدیم  لامتحا  - 1
. تسا بجاو  معنم  نیا  رکش  هک  دهدیم  لامتحا  - 2

یفیلاکت نآ  زا  رگید  ترابع  هب  تسا  صحفلا  لبق  هک  تسا  یتاهبش  زا  نوچ  دشاب  روآباقع  رکـش ، نیا  ماجنا  مدع  دهدیم  لامتحا  - 3
. دراد باقع  لامتحا  دنک  يراج  تئارب  صحفلا  لبق  رگا  هک  تسا 

: لاح
. تسین بجاو  لمتحم  باقع  عفد  هک  ارچ  دورب ، باقع  لامتحا  درادن  لاکشا  هک  تسا  نیا  ناشیأر  هرعاشا  - 

رفاک رگا  تسا  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  یتقو  هک  دناهتفرگ  هجیتن  اذل  و  تسا ، بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دـنیوگیم : هلزتعم  هیلدـع و  - 
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. ایولوم هکلب  اسناش  هن  اما  تسا  باقع  قحتسم  دنکن  عفد  ار  نآ 
: ینعی تسا  نینچنیا  زین  هیف  نحن  ام  رد  هلئسم  لاح 

. دراد باقع  لامتحا  دوش  بکترم  ار  مادکره  یلامجا ، ملع  دوجو  رطاخ  هب  نیهبتشم  نیئانا  رد  - 1
. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  - 2

. تسا نیهبتشم  زا  کیره  كرت  هب  لمتحم  باقع  نیا  عفد  - 3
. تسا تیصعم  سناش  يور  زا  نیهبتشم  زا  کیره  باکترا  لمتحم و  باقع  نیا  عفد  مدع  - 4

. تسا يولوم  اجنآ  رد  هک  روطنامه  تسا ، يولوم  اجنیا  رد  لمتحم  باقع  عفد  سپ :
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  بانج  خساپ 

188 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دیامرفیم

: اریز تسا  قرافلا  عم  سایق  هلئسم  ود  نیا  سایق 
مکح کی  مکح  ات  هدادـن  كرت  رب  باقع  اـی  عفد و  بوجو  هب  اوتف  باـقع ، لاـمتحا  فرـص  هب  یـسک  معنم  رکـش  رفاـک و  هلأـسم  رد  - 1

. دشاب يدّبعت 
: رفاک هجیتن  رد  تسا  عقاو  اب  فداصم  یلامتحا  نینچ  هک  تسا  باب  نیا  زا  هلئسم  نیا  رد  مالسا  ياملع  ياوتف  سپ 

. دشاب هتشاد  رارق  کش  لامتحا و  رد  امئاد  رفاک  دوخ  هچرگا  هیلامتحا ، تفلاخم  فرص  هب  هن  دوشیم و  باقع  عقاو  كرت  رطاخ  هب 
يارب هلئسم  نیا  رد  اذل  روآباقع و  رکش  نیا  تفلاخم  تسا و  بجاو  وا  رکـش  تسه و  یئادخ  هک  دراد  مزج  نید  ملاع  رگید  ترابع  هب 

. تسا حرطم  دیاب  هکلب  تسین ، حرطم  دیاش  وا 
، مالـسا ياملع  عامجا  هب  دـنک  يرکـش  نینچ  كرت  وا  دوش و  ماـمت  وا  رب  يرهاـظ  تّجح  دـسرب و  رفاـک  شوگ  هب  ربماـیپ  توعد  رگا  - 2

؟ ارچ تسا . بقاعم 
مکح هدیـسرن  وا  هب  تعیرـش  نایب  هک  یـسک  يارب  هرعاشا  یهتنم  تسه . زین  یعرـش  تسا ، یلقع  هکنیا  رب  هوالع  معنم  رکـش  بوجو  اریز 

دنک تفلاخم  رگا  تسا و  یفاک  وا  يارب  لقع  مکح  هک  دندقتعم  هیلدـع  یلو  دـننادیمن  بقاعم  ار  وا  هتـسنادن و  یفاک  وا  قح  رد  ار  لقع 
. تسا بقاعم 

. تسا دیاب  يانبم  رب  هکلب  تسین و  لامتحا  فرص  هب  ءاملع  مکح  اجنیا  رد  سپ 
؟ دریگیم روکذم  بلاطم  زا  ياهجیتن  هچ  خیش 

هب هک  یلاـح  رد  تسوا  رگهراـظن  مه  يرگید  هتفرگ و  رارق  یعیاـم  راـنک  رد  ود  نآ  زا  یکی  هک  يرفن  ود  هب  دـنکیم  هیبشت  ار  قوف  دروم 
. دراد دصرددص  نیقی  زیچ  همه 

مارح بکترم  دشونیم و  نآ  زا  قیقحت  نودـب  نکل  تسا ، ّلخ  ای  تسا  رمخ  عیام  نیا  ایآ  هک  دراد  کش  هتـسشن  عیام  رانک  رد  هک  يدرف 
. دوشیم

هب يویند  ررـض  دیاش  دشاب ، رمخ  عیام  نیا  دیاش  دیوگیم : دوخ  شیپ  هک  تروص  نیدب  تسا  یلامتحا  زیچ  همه  بکترم  نیا  يارب  اذل  و 
. دشاب هتشاد  يورخا  باقع  دیاش  دشاب ، هتشاد  لابند 

: دیوگیم رگید  درف  هب  هناعطاق  دراد  روبزم  عیام  تیرمخ  هب  نیقی  هک  رظان  درف  اما 
یعطق و شمکح  هکلب  درادن ، انعم  وا  يارب  لامتحا  ینعی  دوب  یهاوخ  بقاعم  هجیتن  رد  يوشیم و  یتسم  راچد  يرمخ ، برش  لاح  رد  وت 

. تسا ملع  يور  زا 
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رب درک . هذخاؤم  ار  وا  ناوتیمن  هبتشم  باکترا  فرص  هب  ینعی  تسا  نینچنیا  زین  رفاک  هلأسم  لاح :
189 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیاینرد عقاو  اب  فداصم  هچرگا  تسا  بقاعم  دوش  بکترم  ار  نیئانا  زا  یکی  رگا  هک  هیف  نحن  ام  فالخ 
؟ تسا هنوگچ  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 

نیا ضرغ  تسا و  لقع  نآرب  مکاح  هک  ارچ  تسا  يداـشرا  دـشاب  هک  اـجکره  نآ  بوجو  هب  مکح  لـمتحم و  باـقع  عفد  هک  تسا  نیا 
. دوشن باقع  راچد  ادخ  هدنب  هک  تسا 

وا زا  رگا  اذل  دشاب و  روآباقع  رکش ، نیا  كرت  هک  دهدیم  لامتحا  زین  دشاب و  بجاو  معنم  رکـش  هک  دهدیم  لامتحا  رفاک  مدآ  یهتنم 
؟ دوشیم هچ  تبقاع  ینکیم و  هچ  هرخالاب  میسرپب 

. دارملا اهبف  هک  دشابن  يربخ  مه  رگا  میراتفرگ ، ام  هک  دشاب  يربخ  اجنآ  رگا  سناش ، ای  دیوگیم :
. دننکیم هیبشت  نیهبتشملا  الک  هب  ار  بلطم  نیا  تسا و  بقاعم  امتح  وا  هک  دنهدیم  خساپ  اهنیا  تسین ، هنوگنیا  نیعلطم  تواضق  اّما 

: دنیوگیم هجیتن  رد 
. دنراد هک  تسا  یعالطا  ملع و  ساسا  رب  تواضق  نیا  دناباقع و  قحتسم  رافک و ... 

؟ تسیچ احیبق )...  نوکیف  ایّرجت ، هنوکب  ماقملا  یف  ۀمرحلا  تابثال  کّسمتی  دق  و   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  نیهبتشملا  الک  زا  بانتجا  بوجو  تیولوم  نارادفرط  لیلد  نیلّوا  نایب 

. دراد دوجو  تمرح  لامتحا  کیره  باکترا  رد  نیهبتشم ، زا  یکی  تمرح  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  - 1
. تسا يرجت  یلامجا ، ملع  دوجو  اب  ۀمرحلا  لمتحم  باکترا  - 2

. تسا حیبق  القع  یلوم  رب  تئرج  يرجت و  - 3
. تسا مارح  مه  اعرش  يّرجت  عرشلا ، هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  ینعی  همزالم  نوناق  مکح  هب  - 4

. تسا تبوقع  بجوم  یعرش  مارح  ره  باکترا  - 5
. تسا یعرش  يدّبعت و  بوجو  يانعم  نیا  و  هن ، ای  دشاب  عقاو  اب  فداصم  هچ  تسا  باقع  بجوم  نیهبتشملا  دحا  باکترا  سپ 

؟ تسیچ اذا )...  ۀمرحلاب  عطقلا  عم  یتح  يرجتلا  ۀمرح  یلع  مالکلا   ) زا دارم 
يدیلپ زا  یکاح  دراد و  یلعاف  حبق  يّرجت  هک  تشذـگ  الیـصفت  عطق  تیجح  عورف  رد  هکنیا  رب  ینبم  روکذـم  لیلد  هب  تسا  خیـش  خـساپ 

ّلخ برش  هکلب  هدوبن ، رمخ  برش  عقاو  رد  يدرف  نینچ  لمع  هک  ارچ  درادن  یلعف  حبق  هچرگا  تسا . درف  تریس  يدب  زا  فشاک  ینطاب و 
. تسا هدوب 

حبق تفگ : دـیاب  سپ  یلعاف ، حـبق  هن  تسا  یلعف  حـبق  رادـم  رئاد  باقع  هک  میتفگ  يّرجت  هلئـسم  عطق و  ّتیجح  زا  ثحب  ناـمه  رد  هتکن :
بکترم رـصاق  لهاج  رگا  هجیتن  رد  تسین . باقع  ببـس  یلعف  حـبق  وه  امب  مه  یلعف  حـبق  تسین ، باقع  ببـس  یلعاف  حـبق  وه  امب  یلعاف 

اب یلعف  حبق  نیا  رگا  نکل  تسا و  روذعم  دوش  رمخ 
190 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا بقاعم  اعطق  دوش  بکترم  ادمع  دنادب و  ینعی  دوش  هارمه  یلعاف  حبق 
. تسین راک  رد  مه  یباقع  سپ  هتفرگن ، تروص  یعقاو  مارح  ضرف  رب  انب  هیف و  نحن  ام  رد  لاح :

؟ تسیچ طایتحالا )...  یلع  ۀلاّدلا  ۀیعرشلا  ۀلدالاب  کّسمتلا  کلذ : نم  فعضا  و   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  نیهبتشم  زا  بانتجا  بوجو  تیولوم  نارادفرط  لیلد  نیمّود  نایب 

. دننکیم طایتحا  هب  رما  ار  ام  ثیداحا  - 1
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دراد بوجو  رد  روهظ  رما  - 2
. تسا بجاو  ادّبعت  طایتحا  سپ :

: لاح
. تسا بجاو  ادّبعت  طایتحا  - 1

. تسا روآباقع  شتفلاخم  مه  یبجاو  ره  - 2
. دشابن هچ  دشاب  عقاو  اب  فداصم  هچ  دوشیم ، لصاح  فرط  کی  باکترا  اب  لقا  دح  هک  دراد  باقع  طایتحا  كرت  سپ :

؟ تسیچ روبزم  لیلد  هب  خیش  خساپ 
: هک تسا  نیا 

. دنرادن تیولوم  هدوب و  يداشرا  امومع  طایتحا  رماوا  هک  میاهتفگ  اهراب  - 1
. درادن باقع  هدحیلع  روطب  يداشرا  رماوا  تفلاخم  - 2

: رگید ترابع  هب  تسا و  عقاو  نآ  زا  تسه  هچره  نیاربانب 
. دراد بوجو  رد  روهظ  رما  تئیه  طایتحا  رابخا  رد  - 1

. تسا یعرش  باطخ  هک  ارچ  تسا  یعرش  بوجو  نیا  رد  تئیه  نیا  روهظ  - 2
. تسا طایتحا  هّدام  رب  ّبترتم  تئیه  نیا  - 3

. تسا نآ  تالمتحم  همه  اب  عقاو  زارحا  يانعمهب  طایتحا  - 4
رماوا نیا  تیداشرا  رب  يدهاش  رکذلا  قباس  يوبن  ثیدح  ود  هکنانچ  تسین ، راک  رد  يدـّبعت  تسا و  عقاو  زارحا  رماوا  نیا  زا  فدـه  سپ 

. دنتسه
: لثم

. سأبلا هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  اوکرت  - 1
 ... تامّرحملا و نم  یجن  تاهبشلا  كرت  نم  - 2

تاکلهلا یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبشلا  دنع  فوقولا  - 3
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مّود هیبنت  صیخلت 

؟ دراد ّتیعوضوم  هدوب و  يولوم  هن  هکنیا  ای  دراد و  تیقیرط  هدوب و  يداشرا  نیهبتشملا  الک  زا  بانتجا  بوجو  خیش  بانج 
هکنیا ای  تسا و  قیرط  طایتحا  تسا و  یعقاو  بجاو  هب  ندیـسر  ای  یعقاو و  مارح  زا  نتـسج  يرود  ضرغ  كالم و  ایآ  رگید : تراـبع  هب 
اعرـش ههبـش ، ناونع  مه  روطنیمه  دراد  باقع  شتفلاخم  تسا و  بجاو  الثم  زامن  ای  تسا و  مارح  اعرـش  رمخ  لـثملا  یف  هک  روطناـمه 

تبوقع تیـصعم و  بجوم  تسا  هبتـشم  هک  تهج  نآ  زا  هبتـشم  باـکترا  تسا و  مکح  ياراد  ادـّبعت  هبتـشم  ناوـنع  دراد و  ّتیعوـضوم 
مارح هن ، ای  دشاب  بجاو  عقاو  رد  هاوخ  تسا  باقع  ببس  تسا  هبتشم  هک  تهج  نآ  زا  زین  هّیبوجو  ههبـش  هب  هبتـشم  كرت  هکنیا  هچ  تسا ،

؟ هن ای  دشاب 
؟ تسا ّقح  بلطم  ود  نیا  زا  کی  مادک  خیش  بانج 

: دراد دوجو  هیرظن  ود  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
. میتسه نآ  ّتیقیرط  هب  لئاق  يداشرا و  ار  طایتحا  بوجو  ام  لثم  یخرب  - 1
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. دنالئاق ّتیعوضوم  نآ  يارب  يولوم و  ار  طایتحا  موزل  زین  یخرب  - 2
؟ تسیچ رظن  ود  نیا  زا  کیره  هرمث 

: میتسه طایتحا  بوجو  تیقیرط  ندوب و  يداشرا  هب  لئاق  هک  ام  رظن  رب  انب 
اب تفلاخم  رطاخب  دـشاب ، یعقاو  مارح  نامه  دـیآرد و  عقاو  اب  فداصم  هچنانچ  دـیوش ، بکترم  ار  ههبـش  فرط  ود  زا  یکی  امـش  رگا  - 1

. دوب دیهاوخن  بقاعم  دیاینرد ، عقاو  اب  فداصم  رگا  نکل  دیوشیم و  باقع  عقاو 
. تسا یعقاو  مارح  رطاخ  هب  مهنآ  دراد ، باقع  کی  يوش  بکترم  مه  ار  ههبش  فارطا  همه  رگا  - 2

: تسا طایتحا  بوجو  ّتیعوضوم  هک  مّود  رظن  رب  انب  اّما 
. دراد ّتیعوضوم  هبتشم  ناونع  نوچ  دراد  باقع  کی  دیوش  بکترم  ار  ههبش  فارطا  زا  یکی  رگا  - 1

ات هد  ههبش  فارطا  رگا  اذل  و  دوشیم ، دّدعتم  باقع  هبتـشم  ناونع  دادعت  هب  دیوش  بکترم  ار  ههبـش  فارطا  همه  ای  فرط و  ود  رگا  و  - 2
. دیراد باقع  هد  زین  امش  دوشب 

. دراد تیقیرط  تسا و  يداشرا  طایتحا  نیا  بوجو  عرش  هچ  نک و  طایتحا  دیوگب  لقع  هچ  لاحرههب 
. تسا بجاو  مه  لمتحم  باقع  عفد  یهدیم  باقع  لامتحا  امش  نوچ  نک ، بانتجا  ههبش  فرط  نیا  زا  دیوگیم : لقع  هکنیا  اّما 

لام هن  تسا و  یعقاو  بجاو  ای  مارح و  نآ  زا  لمتحم  باقع  تسا و  لمتحم  باقع  زا  تبحص  سپ :
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. هبتشم ناونع 
: لثملا یف 

؟ ارچ روخن ، نک و  بانتجا  دیوگیم : امش  هب  لقع  تسا ، رمخ  نیهبتشم  زا  یکی  ینادیم  الامجا  امش  - 1
. تسا یعقاو  تکاله  مارح و  ماد  رد  امش  نداتفا  زا  يریگولج  رطاخ  هب 

راچد امش  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ ناوخب ، ار  تزامن  وش  دنلب  دیوگیم : امش  هب  لقع  تسا ، بجاو  وت  رب  زامن  هک  ینادیم  الیـصفت  امـش  - 2
. يوشن بجاو  كرت  باقع 

. تسا يداشرا  شمکح  نونظم ...  باقع  عفد  رد  هچ  لمتحم و  باقع  عفد  رد  هچ  لقع  سپ 
عبت هب  تامّرحملا و ...  نم  یجن  تاهبـشلا  كرت  نم  ای  سأبلا و  هب  اّمع  ارذح  هب  سأب  ام ال  اوکرتا  هک  دـنکیم  مکح  یتقو  زین  عرـش  لاح :

. دنوشن تامّرحم  باکترا  تابجاو و  كرت  باقع  راچد  ناگدنب  هکنیا  ات  دنکیم ، مکح  لقع 
ریخ تسا ، يولوم  دنک  طایتحا  هب  مکح  عرـش  هچنانچ  يداشرا و  شمکح  دـنک  طایتحا  بوجو  هب  مکح  لقع  رگا  هک  دـینکن  لایخ  اذـل 

، دراد داشرا  رد  روهظ  دیوریم  فیلاکت  لیلاعم  يور  رما  یتقو  هکلب  تسا  يولوم  دش  رداص  عراش  فرط  زا  يرما  ره  هک  تسین  هنوگنیا 
؟ ارچ
: اریز

. تسا فیلکت  نیا  لولعم  مارح  زا  تاجن  تامّرحملا ، نم  یجن  تاهبشلا ، كرت  نم  - 1
 ... اذکه تامّرحملا و  یف  عقو  تاهبشلاب  ذخا  نم  - 2

؟ تسیچ طایتحا  بوجو  ندوب  يولوم  ّتیعوضوم و  هب  نیلئاق  لّوا  لیلد 
: دنیوگیم

. ياهدرک يّرجت  تیلامجا  ملع  لیلد  هب  يوش  ههبش  فرط  بکترم  فّلکم  يامش  رگا 
. تسا حیبق  القع  يّرجت 
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. عرّشلا هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  امّلک 
هچ دـیآرد و  عقاو  اـب  فداـصم  هچ  تسا  باـقع  بجوم  هدوب و  يولوم  تسا  مارح  اعرـش  هک  هچنآ  تسا و  مارح  مه  اعرـش  يّرجت  سپ :

. دیاینرد
؟ تسیچ لیلد  نیا  هب  امش  خساپ 

. تسا یلعف  حبق  رادم  رئاد  باقع  هکنآ  لاح  دراد و  یلعاف  حبق  هکلب  درادن ، یلعف  حبق  يّرجت 
؟ تسیچ بانتجا  بوجو  تیولوم  رب  تارضح  لیلد  نیمّود 

. ههبش فرط  نتشاد  باقع  بانتجا و  بوجو  تیولوم  رب  دنراد  تلالد  هک  دناطایتحا  رماوا  ّهلدا و 
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؟ تسیچ تارضح  لیلد  هب  امش  خساپ 
. دنتسین يولوم  دیدج و  مکح  سّسؤم  دنراد و  لقع  مکح  هب  داشرا  ّهلدا  نیا  هک  تسا  نیا 

. دوشیم راهظتسا  انعم  نیا  زین  طایتحا  دوخ  مان  زا  هکنیا  رب  هوالع  دراد ، عقاو  يوس  هب  تیقیرط  طایتحا  هک  تسا  نیا  ّقح  سپ 
اداشرا و تسا  بجاو  يورخا  ررض  عفد  دیئوگیم  دینادیم و  يداشرا  ار  نآ  دسریم  يورخا  ررـض  عفد  هب  مکح  یتقو  ارچ  خیـش  بانج 

: تسا يداشرا  رما  نیا  نوچ  هک  دیریگیم  هجیتن  سپس  ایولوم و  هن 
؟ درادن باقع  تشادن  دوجو  يررض  هچنانچ  تسا و  بقاعم  تشاد ، دوجو  يررض  عقاو  رد  دش و  بکترم  فّلکم  رگا 

؟ يولوم ار  يویند  ررض  یتسناد و  يداشرا  ار  يورخا  ررض  ارچ  هکنیا : هصالخ 
: دراد يویند  ررض  اب  قرف  ود  يورخا  ررض  اریز :

. تسا لقع  يورخا  ررض  عفد  بوجو  سّسؤم  هکنآ  لاح  القع و  هن  تسا و  بجاو  اعرش  تسا  بجاو  هک  يویند  ررض  عفد  - 1
. ّنظ تروص  رد  رگید  عطق و  تروص  رد  یکی  تسا : تروص  ود  رد  اهنت  تسا  بجاو  شعفد  اعرش  هک  يویند  ررض  - 2

بجاو شعفد  دشاب  لمتحم  كوکشم و  يویند  ررـض  نیا  رگا  نکل  نونظم ، هچ  عوطقم و  هچ  اعرـش  تسا  بجاو  يویند  ررـض  عفد  سپ 
. تسا بحتسم  هکلب  تسین ،

ررـض لامتحا  رگا  نکل  دیورب و  رفـس  هب  دیابن  بجاو و  نآ  عفد  دراد  دوجو  نونظم  ای  عوطقم و  ررـض  رگا  دـیراد  رفـس  دـصق  لثملا : یف 
. دیورب رفس  هب  دیناوتیم  دینکب و  ءانتعا  دیابن  دیداد 

. درادن دوجو  شلمتحم  نونظم و  عوطقم و  نایم  یقرف  يورخا  ررض  عفد  بوجو  رد  اّما :
. هروکذم روص  زا  تروصرهرد  القع  بجاو  يورخا  ررض  عفد  سپ 

: رگید ترابع  هب 
. تروص هس  ره  رد  تسا  لقع  يورخا  ررض  نآ  رد  مکاح  - 

. لامتحالا نود  تروص  ود  رد  تسا  عرش  يویند  ررض  نآ  رد  مکاح  - 
صخـشم ار  نآ  تسا ؟ هدـش  بجاو  اّیولوم  لمتحم ، باقع  عفد  هدـش و  هداد  باقع  لامتحا  هک  میراد  غارـس  ار  یئاج  ام  خیـش  بانج  اّما 

. دینک
لامتحا دـشاب و  بجاو  عناص  نیا  رکـش  هک  دـهدیم  لاـمتحا  دـشاب و  هتـشاد  یعناـص  هک  دـهدیم  لاـمتحا  نکل  تسا و  رفاـک  یـصخش 

. دشاب هتشاد  باقع  وا  يارب  رکش  نیا  مدع  هک  دهدیم 
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تـسا یئاهفیلکت  رد  اهکش  نآ  هلمج  زا  اما  تسا  فیلکت  رد  کش  دوخ  هن  ای  تسا  بجاو  معنم  رکـش  هک  دوشیم  کش  هکنیا  لاـح 
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. تسا یسررب  صحف و  شاهفیظو  هک  ارچ  تسا  باقع  لامتحا  مزلتسم  هک 
. دراد باقع  لامتحا  دنک  يراج  تئارب  صحفلا  لبق  رگا  هک  تسا  یفیلاکت  نآ  زا  رگید  ترابع  هب 

: بلطم نیا  اب  هطبار  رد  اّما 
. تسین بجاو  لمتحم  باقع  عفد  هک  ارچ  تسا ، لاکشا  دقاف  دناهتفگ : هرعاشا  - 1

رگا تسا  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  هک  لاح  دنتفگ : هتفرگ  هجیتن  سپـس  تسا ، بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دـناهتفگ : هلزتعم  هیلدـع و  - 2
. ایداشرا هن  ایولوم و  نکل  تسا و  باقع  قحتسم  دنکن  عفد  ار  نآ  رفاک 

. سناش ای  دنتفگیم  ّالا  يداشرا و  هن  دناهدروآ و  باسح  هب  يولوم  ار  مکح  هک  دوشیم  مولعم  اذل 
: میئوگب نیهبتشم  نیئانا  رد  هک  دراد  یلاکشا  هچ  خیش  بانج  لاح 

. دراد باقع  لامتحا  شایلامجا  ملع  رطاخ  هب  دوش  بکترم  ار  نیهبتشم  زا  کیره  - 1
. تسا بجاو  هک  مه  لمتحم  باقع  عفد  - 2

هن ای  دـشاب و  عقاو  اب  فداصم  هچ  تسا  راک  تیـصعم  هدـعاقلا  یلع  سناش ، ای  تفگ  درکن و  عفد  ار  لمتحم  باقع  نیا  فّلکم  رگا  سپ :
؟ دیهدیم خساپ  هچ  خیش  بانج 

هبتـشم و ناونع  لاـم  هن  تسا  یعقاو  بجاو  اـی  مارح و  نآ  زا  تبوقع  لاـمتحا  تسا و  تبوقع  لاـمتحا  زا  تبحـص  اـجنیا  رد  مییوـگیم :
. لمتحم

. دننکیم یمکح  نینچ  دوخ  یهاگآ  ملع و  هب  هاگن  اب  تسا  باقع  قحتسم  رافک  دنیوگیم  هک  هیماما  ياملع  یهتنم 
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امهنم ّلک  نوکی  نأب  ریدـقت ، ّلک  یلع  یعقاولا  مارحلاب  فیلکتلا  زّجنت  عم  وه  اّمنإ  نیهبتـشملا  الک  نع  بانتجالا  بوجو  ّنأ  ثلاـثلا  نتم :
عوقوب ملع  ول  اـمک  الـصأ ، هب  فّلکی  مل  نأـب  کلذـک  نکی  مل  ولف  ازّجنم ، باـنتجالاب  فیلکتلا  ناـک  مارحلا  هنوکب  عطقلا  ضرف  ول  ثیحب 

مل همامتب ، سجن  امهدـحأ  نیبوث  دـحأ  وأ  ۀـساجنلاب ، لعفنی  ریثک ال  وأ  لوبلاـب  سّجنتم  وأ  لوب  امهدـحأ  نیءاـنإ  دـحأ  یف  لوبلا  نم  ةرطق 
مل سجنلا  ءانإلا  وه  اهیقالم  ناـک  ول  ذإ  ةرطقلا ، هذـه  یقـالم  نع  باـنتجالاب  فیلکتلا  ثودـحب  ملعلا  مدـعل  رخـآلا ، نع  باـنتجالا  بجی 

. هب فّلکملا  فیلکتلا ال  لصأ  یف  ّکش  رخآلا  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  یف  ّکشلاف  الصأ ، بانتجالاب  فیلکت  هببسب  ثدحی 
نم فّلکملا  نّکمتی  ام ال  نإف  هنم ، فّلکملا  نّکمت  یلع  اقّلعم  لب  زّجنتلا ، هجو  یلع  نکل ال  امولعم  امهدحأ  یف  فیلکتلا  ناک  ول  اذـک : و 

، امهنم نّیعم  دحاو  باکترا  نم  فّلکملا  نّکمتی  نیئیـش ال  دـحأ  یف  ۀـساجنلا  عوقوب  ملع  ول  امک  هنع ، بانتجالاب  ازّجنم  فّلکی  هباکترا ال 
. ازّجنم افیلکت  هب  فّلکملا  یف  ال  فیلکتلا ، زّجنت  لصأ  یف  کشلا  ّنأل  رخآلا ، نع  بانتجالا  بجی  الف 

نیب سجنلا  دّدرت  اذإ  امک  هلاح ، بسحب  هب  لتبم  ریغ  هنع و  یبنجأ  فّلکملا  نکل  القع ، اـنکمم  نّیعملا  دـحاولا  باـکترا  ناـک  ول  اذـک : و 
اذـهل ال و  افرع ، زّجنم  ریغ  القع  نّکمتملا  رخآلا  ءانإلا  اذـه  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  ّنإـف  الـصأ ، هیف  فّلکملل  لـخد  ـال  رخآ  ءاـنإ  هئاـنإ و 

. هب ءالتبالا  فّلکملا  نأش  نم  سیل  يّذلا  بوثلا  وأ  ماعطلا  نع  بانتجالاب  زّجنملا  فیلکتلا  نسحی 
. هنع بانتجاف  ۀحابإ  وأ  کّلمت  وأ  ۀیراعب  کلذب  ءالتبالا  کل  قّفتا  اذإ  هلوقب : ادّیقم  هنع  بانتجالاب  رمألا  نسحی  معن ،

: همجرت

یضرف ره  رد  تسا  فیلکت  زّجنت  تروص  رد  نیهبتشم  زا  بانتجا  بوجو  موس ]: هیبنت  ]

دشاب مارح  هک  کیره  ینعی   ) یضرف ره  رد  تسا  یعقاو  مارح  هب  تبسن  فیلکت  ندوب  زّجنم  هب  طورشم  هبتـشم ، ود  ره  زا  بانتجا  بوجو 
دـشاب یـصوصخب ) لاح  ياراد  و   ) یثیح هب  ههبـش  فرط  ود  زا  کیره  هکنیا  هب  تسا ) بجاو  طایتحا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  زّجنم  نآ 
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: هک
( یمتح و   ) زّجنم باـنتجا  هب  فیلکت  تسا ) مارح  اـعطق  نآ  هک  دـنادب  الیـصفت  فّلکم  ینعی :  ) دوش ضرف  نآ  ندوـب  ۀـمرحلا  عوـطقم  رگا 

. تسا
196 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یکی رد  لوب  زا  ياهرطق  نداتفا  رگا  هک  روطنامه  دشن ، فّلکم  نآ  ببس  هب  الصا  هکنیا  هب  دوبن ، هنوگنیا  ههبـش ) نیفرط  زا  یکی   ) رگا و 
( بآ  ) ای تسا و  لوب  هلیسو  هب  هدش  سجن  ای  لوب و  ناشیکی  هک  تسا ) مولعم  الیـصفت  لوا  زا   ) هک ینیئانا ) ، ) دشاب مولعم  الامجا  نیئانا  زا 

لّوا زا   ) هک تسا  ینهاریپ  ود  زا  یکی  يور  لوب ) هرطق  نیا  نداتفا   ) ای دوشیمن و  سجن ) و   ) لعفنم تساـجن  دروخرب ) اـب   ) هک تسا  يّرک 
زا باـنتجا  هب  فیلکت  ثودـح  هب  ملع  مدـع  لـیلد  هب  يرگید  نآ  زا  باـنتجا  تروـص ) نیا  رد   ) تسا سجن  هماـمتب  ناـشیکی  دـنادیم )

. تسین بجاو  هرطق ، نیا  یقالم 
. دوشیمن ثداح  هرطق  نیا  ببس  هب  بانتجا  هب  فیلکت  تسا ، سجن  ءانا  نامه  هرطق  نیا  یقالم  مینادب ) الیصفت   ) رگا اریز 

. هب فّلکم  رد  کش  هن  تسا و  يودب ) کش  ینعی   ) فیلکت لصا  رد  کش  يرگید  نآ  زا  بانتجا  هب  فیلکت  رد  کش  سپ 
زا فـّلکم  یئاـناوت  رب  تسا  قـّلعم  هکلب  زّجنت ، هجو  رب  هن  نکل  دـشاب و  موـلعم  هبتـشم  ود  زا  یکی  رد  فـیلکت  رگا  هـک  تـسا  نـینچنیا  و 

یقیلعت یکی  يزیجنت و  یکی  اما  دنکب  فیلکت  داجیا  تسا  نکمم  دنک  تباصا  هک  فرط  ود  زا  کیره  هب  تساجن  نیا  ینعی   ) نآ ماجنا ) )
(. تسا رثاالب  یلامجا  ملع  زین  اجنیا  رد  هک  تسا 

نآ زا  باـنتجا  هب  فـّلکم  مـه )  ) زّجنم روـطب  سپ  تـسین ، نآ  زا  هدافتـسا ) و   ) باـکترا رب  رداـق  فـّلکم  هـک ) یئاـنا  نآ  اـی   ) هـچنآ سپ 
روطب ود  نآ  زا  یکی  باکترا  رب  رداق  فّلکم  هک ) یتروص  هب   ) دشاب ملاع  ءیـش  ود  زا  یکی  رد  تساجن  عوقو  هب  رگا  هکنانچ  دـشابیمن ،
زّجنم فیلکت  هک  یهبفـّلکم  رد  هن  تسا و  فـیلکت  زّجنت  لـصا  رد  کـش  هک  ارچ  تسین . بجاو  يرگید  زا  باـنتجا  سپ  دـشابن ، نّیعم 

. تسا
. تسین نآ  هب  يالتبم  شلاح  بسح  هب  تسا و  هناگیب  نآ  زا  فّلکم  یلو  دشاب ، نکمم  القع  نیعم  دحاو  باکترا  رگا  تسا ، نینچمه  و 

. تسین يرگید )  ) ءانا نآ  رد  فّلکم  نیا  يارب  یلخد  چیه  تسا ، دّدرم  يرگید  نآ  ءانا  شدوخ و  ءانا  نایم  سجن  یتقو  هک  روطنامه 
ای ماعط  زا  بانتجا  هب  زّجنم  فیلکت  رطاخ  نیا  هب  تسین و  زّجنم  افرع  دراد ، ناـکما  ـالقع  هک  يرگید  ءاـنا  نیا  زا  باـنتجا  هب  فیلکت  سپ 

. دشابیمن وکین  بوخ و  تسین  فّلکم  نأش  رد  نآ  هب  ءالتبا  هک  یسابل 
ای یکیلمت  اـی  ياهیراـع  تروـص  هب  نآ  هب  ءـالتبا  رگا  هک  شنخـس  نیا  هب  تسا  دـّیقم  هک  یلاـح  رد  تسوـکین  نآ  زا  باـنتجا  هب  رما  هلب ،

. نک بانتجا  نآ  زا  سپ  دوش  ثداح  وت  يارب  ياهحابا 
197 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ هب  عجار  موس  هیبنت  رد  ثحب 
ياراد رگم  دوشیمن ، عقاو  فیلکت  زّجنت  هروصحم و  ههبـش  رد  نیهبتـشم  زا  طایتحا  بوجو  ببـس  یلامجا  ملع  ره  هک  تسا  نیا  هب  عجار 

. دشاب یتایصوصخ  طئارش و 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  یلامجا  ملع  فارطا  اعومجم 

: مسق راهچ  رب 
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؟ تسا هنوگچ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  لوا  مسق 
رداص یلوم  زا  زّجنم  یلعف  باطخ  کی  نآ  لابند  هب  دریگب  ّقلعت  اهنآ  زا  کیره  هب  یلیصفت  ملع  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  ههبش  فارطا  - 1

. تشاد دهاوخن  دوجو  ياهرظتنم  تلاح  رگید  دوشیم و 
هدوب و لمتحم  فرط  ود  ره  هکلب  دشابن ، لیـصفتلاب  مولعم  ههبـش  فارطا  زا  یفرط  چـیه  یلامجا  ملع  زا  لبق  هک  تسا  يدروم  رد  نیا  - 2

. تسا سجن  ای  مارح و  ود  نآ  زا  یکی  هک  مینادب  الامجا  نکل 

. دنشاب فّلکم  نّکمتم  رودقم و  ةداع  القع و  فرط  ود  ره  - 3
. دنشاب فّلکم  يالتبا  زاین و  دروم  زین  فرط  ود  ره  - 4

؟ تسیچ ضرف  نیا  تیصوصخ 
: لثملا یف  دوشیم . طایتحا  بوجو  بجوم  هدوب و  رثؤم  ضرف  نیا  رد  یلامجا  ملع 

. دنشابیم ناتیالتبا  دروم  امش و  رودقم  ود  ره  هکیلاحرد  دیراد  بآ  فرظ  ود  امش  - 1
هب تبسن  رگا  اذکه  دوشیم و  امش  هّجوتم  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  اروف  دینک ، ادیپ  فرظ  یکی  نیا  تیرمخ  هب  یلیـصفت  ملع  رگا  لاح :

. دینک ادیپ  یملع  نینچ  يرگید 
: هتکن

. دریگیمرب رد  ار  روکذم  ضرف  تشاد  هیعطق  تقفاوم  بوجو  رب  تلالد  هک  ياّهلدا 
الیـصفت رگا  هک  دـنراد  ار  لاح  نیا  ءاـنا  ود  ره  نکل  تسا و  رمخ  یکی  ّلـخ و  یکی  ینادیم  ـالامجا  هک  یتسه  ءاـنا  ود  ياراد  امـش  - 2

. يرگید نآ  رد  اذکه  تسا و  بجاو  نآ  زا  بانتجا  تسا ، رمخ  یکی  نیا  هک  ینادب 
. تسا بجاو  نیهبتشملا  الک  زا  طایتحا  اهلاثم  هنوگنیا  لاثما  اهاج و  روجنیا  رد  سپ 

؟ تسا هنوگچ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  مّود  مسق 
تیرمخ هب  یلیـصفت  ملع  امـش  رگا  هک  دنتـسین  ياهنوگهب  ینعی  دنـشابیمن ، روـبزم  یگژیو  تلاـح و  ياراد  ههبـش  فارطا  زا  کـیره  - 1

یلع هکلب  دوشب ، امش  هجوتم  ریدقت  لک  یلع  زّجنم  باطخ  يدرک  ادیپ  کیره 
198 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیفرطلا دحا  رگید  ترابع  هب  ازیجنت و  هن  اقیلعت و  هن  درادن  یباطخ  چـیه  هک  رخآ  ریدـقت  نود  دوشیم  امـش  هّجوتم  زّجنم  باطخ  ریدـقت ،
. تسا روبزم  تفص  نآ  دقاف 

. دشاب لیصفتلاب  مولعم  فرط  کی  هک  تسا  يدروم  رد  نیا 
: لثملا یف 

. كاپ لالح و  یکی  نآ  تسا و  سجن  مارح و  یکی  نیا  هک  ینادیم  الیصفت  يراد و  عیام  زا  رپ  ءانا  ود  - 
. تسا هداتفا  فرط  ود  نیا  زا  کیمادک  رد  ینادیمن  الیصفت  نکل  تسا  هداتفا  ود  نیا  زا  یکی  رد  یلوب  هرطق  هک  ینادیم  الامجا  - 

سجن هک  یتسنادیم  لوا  زا  هک  یئاـنا  نآ  ینعی  نآ  دـقاف  یکی  تسا و  روکذـم  تفـص  تلاـح و  نآ  ياراد  ءاـنا  ود  زا  یکی  اـجنیا  رد  - 
، دیآیمن يدیدج  باطخ  چیه  هدوب و  رثاالب  امـش  یلامجا  ملع  تسا ، هداتفا  نامه  رد  روبزم  هرطق  هک  ینک  ادـیپ  نیقی  الیـصفت  رگا  تسا 

. تسا لصاح  لیصحت  هک  ارچ 
سجن لّوا  زا  ءانا  نیا  هک  ارچ  تسا ، لصاح  لیـصحت  نیا  میئوگیم : امـش  هب  رمخلا ، نع  بنتجا  دـیوگیم : عراـش  هک  دـیئوگب  امـش  رگا 

. داتفایمن هچ  داتفایم  نآ  رد  هرطق  نیا  هچ  بانتجالا  بجاو  هدوب و 
بنتجا يزیجنت  باطخ  تسا  يودب ) کش  ینعی   ) کش دّرجم  هن و  ای  هدرک  تباصا  نآ  هب  لوب  ینادیمن  امـش  هک  رگید  ءانا  هب  تبـسن  اّما 
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. تسین بجاو  نآ  رد  طایتحا  دیرادن و  ار 
: لثملا یف  ای  و 

سجن سجن ، اـب  تاـقالم  فرـص  هب  هـک  تـسا  رک  اـنیعم  ود  نـیا  زا  یکی  نـکل  دـنالالح  كاـپ و  ود  ره  هـک  يراد  بآ  فرظ  ود  اـمش 
. دوشیمن

دروخرب کیمادـک  اب  ینادیمن  الیـصفت  نکل  تسا  هدومن  تباصا  ود  نیا  زا  یکی  هب  ینوخ  ای  لوب و  هرطق  هک  دـینکیم  ادـیپ  ملع  الامجا 
. تسا هدومن 

امـش هّجوـتم  سجنلا  نع  بنتجا  باـطخ  هدوـب و  رثاـالب  امـش  یلاـمجا  ملع  نیا  هک  دـشاب  هدرک  دروـخرب  ّرک  بآ  اـب  عـقاو  رد  رگا  لاـح :
بجاو طایتحا  دـیراد ، کش  امـش  هک  مه  رگید  فرط  هب  تبـسن  اما  و  دوشیمن . سجن  تباـصا  نیا  رد  تسا  رک  بآ  هک  ارچ  دوشیمن ،

. تسین
؟ تسا هنوگچ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  موس  مسق 

ره رد  هک  دنتـسین  هژیو  تفـص  لاح و  نآ  ياراد  نیهبتـشم  مه  زاب  ینعی  ههبـش ، فارطا  همه  هن  تساـم و  رودـقم  ههبـش  فارطا  زا  یخرب 
. دوشیم امش  هجوتم  زّجنم  باطخ  فرط  کی  ریدقت  ضرف و  رب  انب  هکلب  دننکب ، امش  هّجوتم  ار  زّجنم  باطخ  یضرف 

: لاح
199 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ضرف و رب  انب  اـما  تسامـش ، رودـقم  هک  یفرط  نآ  هب  سجن  تباـصا  هب  ینک  ادـیپ  یلیـصفت  ملع  امـش  هک  تسا  یـضرف  نآ  رد  دروم  نیا 
رثکا دح  هکلب  تسا . حیبق  قاطی  امب ال  فیلکت  تسین و  امش  رودقم  هک  ارچ  دوشیمن  امش  هجوتم  یلیصفت  باطخ  رگید  فرط  نآ  ریدقت 

. دوشیم امش  هجوتم  یقیلعت  باطخ 
؟ تسیچ ریخا  ترابع  زا  دارم 

. دینک طایتحا  هک  تسا  بجاو  دش ، ناترودقم  مه  امش  رودقم  ریغ  فرط  نآ  يزور  رگا  هک  تسا  نیا 
: لثملا یف 

ناهد ای  تسا و  سجن  تدوخ  راولـش  ای  هک  ینادیم  الامجا  ای  فچابرگ و  هالک  ای  تسا و  سجن  تدوخ  ءانا  ای  هک  ینادیم  الامجا  امش 
. شوب ناهد  هن  تسامش و  رودقم  فچابرگ  هالک  هن  هک  اکیرمآ . روهمج  سیئر  شوب 

؟ تسا هنوگچ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  مراهچ  مسق 
. تسا نوریب  اهالتبا  ّلحم  زا  ههبش  زا  فرط  کی 

. نابایخ نالف  رد  يزپهّلک  نالف  فرظ  ای  تسا و  سجن  ناتدوخ  فرظ  ای  هک  ینادیم  الامجا  امش  لثملا  یف 
. تسین امش  هب  التبم  ةداع  هتشادن و  یطبر  امش  هب  زپهّلک  نالف  فرظ  - 

. دوشیمن ناتدوخ  فرظ  هب  تبسن  طایتحا  بجوم  هدوب و  رثاالب  یلامجا  ملع  زین  ضرف  نیا  لاثما  ضرف و  نیا  رد 
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ّیهنملا ۀعقاولاب  یلتبم  ّدعی  نمب  فرعلا - لقعلا و  مکحب  ۀّصتخم - كرتلا  یلع  فّلکملا  لمح  اهیف  بولطملا  یهاونلا  ّنأ  لصاحلا : و  نتم :
. ءالتبالا ةروصب  دییقتلا  هجو  یلع  ّالإ  انجهتسم  كرتلاب  هریغ  باطخ  ّدعی  اذل  و  اهنع ،

زّجنتب فّلکملا  ملعی  هابتـشالا ال  دنعف  هیهن ، یلإ  ۀـجاح  الف  هئالتبا ، مدـع  سفنب  هنع  ّیهنملل  كرات  یلتبملا  ریغ  ّنأ  کلذ : یف  ّرـسلا  ّلعل  و 
. یعقاولا مارحلا  نع  بانتجالاب  فیلکتلا 

عوقوب الامجإ  ملع  اذإ  ام  لثم  عقاوم ، یف  ةروصحملا  ۀهبـشلا  نع  بانتجالا  بوجو  مدع  نم  ملع  اّمع  لاکـشإلا  هب  ّلحنی  عساو  باب  اذه  و 
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امهنم ّلکل  نیبوثلا  ّنإف  ریغلا ، بوث  وأ  هبوث  یف  ۀـساجنلا  عوقوب  وأ  ةداع ، فّلکملا  هب  یلتبی  ضرألا ال  نم  عضوم  یف  وأ  هئاـنإ  یف  ۀـساجنلا 
یف امهنایرجب  ضراعی  مل  ةراهطلا  ّلحلا و  ۀـلاصأ  هبوث  یف  امهدـحأ  يرجأ  اذإف  اـمهبانتجا ، بوجو  مدـع  عم  ةروصحملا  ۀهبـشلا  باـب  نم 

رمألاب زّجنتم  فیلکت  حرط  لصألا  کلذـب  لمعلا  عم  اـهّبترت  نم  مزلی  فّلکملل  ۀـّیلمع  ةرمث  ضراـعملا  اذـه  یلع  ّبترتی  ـال  ذإ  هریغ ، بوث 
. الامجإ مولعملا 

ّکش ول  و  اهسفن ، یلع  ۀّیجوزلا  ماکحأ  بیترت  اهل  زاج  اهتاّرـض  نم  اهریغ  وأ  ۀقّلطملا  یه  اّهنأ  یف  تکـش  ول  صخـش  ۀجوز  ّنأ  يرت : أ ال 
فالخب جوزلا ، ّقح  یف  ناضراعتم  امهنم  اّلک  هقیلطت  مدع  ۀلاصأ  ّنأل  ّالإ  کلذ  سیل  و  امهادـحإ ، یلإ  رظنلا  هل  زجی  مل  ّکشلا  اذـه  جوزلا 

. ۀّیلمع ةرمث  اهل  رمثت  اهتّرض ال  قلطت  مدع  ۀلاصأ  ّنإف  ۀجوّزلا ،
. ۀیاغلا یف  ریثک  کلذ  لثم  و  ةروصحملا ، ۀهبشلا  یف  تلخد  اهتّرض  ۀّیجوز  یلع  فیلکت  ّبترت  قّفتا  ول  معن ،

: همجرت

تسا هدش  يایهنم  هعقاو  هب  التبم  هک  یسک  هب  یهاون  صاصتخا 

یـسک هب  اـفرع  ـالقع و  باـنتجا ، رب  تسا  فّلکم  ندرک  راداو  و  یهاون ، نیا  رد  یلوم )  ) بولطم هک )  ) یهاوـن نیا  هکنیا : بلطم  لـصاح 
نیا زا   ) بانتجا كرت و  هب  وا  ریغ  هب )  ) باطخ اذل  و  تسا . هدش  یهن  نآ  زا  هک  دیآیم  رامش  هب  ياهعقاو  نیا  هب  التبم  هک  دراد  صاصتخا 

یقیلعت باـطخ  تسین و  تسرد  يزیجنت  باـطخ  هکنیا   ) ّرـس دـیاش  و  ءـالتبا . تروـص  هب  دـییقت  هجو  رب  رگم  تسا ، تشز  ءـالتبا ) لـحم 
درادـن یلوم )  ) یهن هب  يزاـین  سپ  تسا ، هنع  یهنم  هدـننکكرت  شندوبن  ـالتبم  هک  تسا  ـالتبم  ریغ  مدآ  نآ  هک  تسا  نیا  تسا ) تسرد 

(. تسا لصاح  لیصحت  هک  ارچ  )
زّجنت هب  فّلکم  شتسود ) ءانا  ای  تسا و  سجن  شدوخ  ءانا  دنادیمن  فّلکم  هک   ) هابتشا تروص  رد  سپ 
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. درادن ملع  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  هب  فیلکت 

ههبش زا  يدراوم  رد  بانتجا  بوجو  مدع  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  يرایسب ) تا   ) لاکـشا نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  ياهدرتسگ  باب  کی  نیا  و 
زا يرگید  ياج  رد  ای  شدوخ و  ءانا  رد  تساجن  نیا  عوقو  هب  دراد  ملع  ـالامجا  هک  ییاـج  نآ  لـثم  دوشیم  ّلـح  تسا ، مولعم  هروصحم 

نیا زا  کیره  يارب  نهاریپ  ات  ود  نیا  هک  ریغ ، نهاریپ  اـی  شنهاریپ  رد  تساـجن  نیا  عوقو  هب  اـی  تسین و  فّلکم  نآ  هب  ةداـع  وا  هک  نیمز 
. ود نآ  زا  بانتجا  بوجو  مدع  هب ) اوتف   ) دوجو اب  تسا  هروصحم  ههبش  باب  زا  رفن  ود 

سابل رد  لـصا ) نیا   ) ناـیرج ببـس  هب  یـضراعت  دـنک ، يراـج  ار  ةراـهّطلا  ۀـّیلحلا و  ۀـلاصا  شدوخ ، ساـبل  رد  ود  نیا  زا  یکی  رگا  سپ 
. دیآیمن شیپ  يرگید 

ببس هب  زّجنم  فیلکت  کی  حرط  لصا  نیا  هب  لمع  اب  نآ  ّبترت  زا  ات  تسین  ّبترتم  فّلکم  هب  تبـسن  ضراعم  نیا  رب  ياهیلمع  هرمث  اریز :
. دیایب مزال  تسا  لامجالاب  مولعم  هک  يرما 

تسا زیاج  تسا ، هقلطم  شیاهووه  زا  رگید  یکی  وا  ریغ  ای  تسا  هقلطم  شدوخ  هکنیا  رد  دنکب  کش  یـسک  هجوز  رگا  هک  دینیبیمن  ایآ 
ّقح زین  درم  هجوز  یکی  نآ  نینچمه  و   ) شدوخ هب  تبسن  ّتیجوز  راثآ  ماکحا و  ندرک  ّبترتم  شدوخ و ) تیجوز  باحصتسا   ) وا يارب 

(. دیامن بترتم  شدوخ  هب  تبسن  ار  ّتیجوز  راثآ  دنک و  تیجوز  باحصتسا  شدوخ  دروم  رد  دراد 
هکنآ لاح  و   ) تسین زیاج  وا  يارب  ود  نآ  زا  کیچیه  هب  رظن  تسا ،) هقلطم  شیاههجوز  زا  کیمادک  هک   ) دنکب یکش  نینچ  جوز  رگا  و 

: هکنیا رگم  تسین  نیا  و  دهدب ) ار  اهنآ  هقفن  دیاب 
ارچ  ) جوز نیا  ّقح  رد  دننکیم  ضراعت  هجوز ، ات  ود  نیا  زا  کیره  يارب  تیجوز ) باحصتسا  رگید  ترابع  هب  و   ) وا قیلطت  مدع  تلاصا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1554 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـیپ یـضراعت  ناشدوخ  يارب  کیره  تیجوز  باحـصتسا  زا  هک   ) هجوز رد ) لصا  ناـیرج   ) فـالخ هب  دراد ) رثا  باحـصتسا  ود  ره  هک 
(. دوشیمن

. درادن وا  يارب  ياهّیلمع  هرمث  وا  يووه  ّتیجوز ) باحصتسا  ای  و   ) ّقلطت مدع  تلاصا  اریز 
دناهدـشن هقّلطم  شیووه  شدوـخ و  هکیماداـم  هک  تسا  هدرک  رذـن  ـالثم  و   ) دـتفیب قاـفتا  وا  يووـه  تیجوز  رب  یفیلکت  ّبترت  رگا  هلب ،

دنکب و تیجوز  باحـصتسا  دناوتیم  هن ؟ ای  هدش  هقّلطم  شدوخ  ایآ  هک  دنکب  کش  یکی  نیا  رگا  لاح  دـهدب ، ریقف  هب  رانید  کی  يزور 
؟ هن ای  تسا  هدش  هقّلطم  شیووه  هک  دنکب  کش  رگا  ای 

هقّلطم دناهدش و  هقّلطم  ناشیکی  هک  دنادیم  الامجا  هک  ارچ  ریخ ، دهدب ؟ ار  مهرد  کی  هجیتن  رد  دنکب و  ّتیجوز  باحـصتسا  دـناوتیم 
دهاوـخن ار  مهرد  کـی  نیا  رگید  هک  تسا  نیا  نیا  شرثا  تسا و  رثا  ياراد  مه  یکی  نآ  ندـش  هقّلطم  تـسا ، رثا  ياراد  شدوـخ  ندـش 

. دنک يراج  لصا  دناوتیمن  نیلصا و  ضراعت  یلامجا و  ملع  هگرج  رد  دوریم  اذلف  داد .)
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هنع  یهنم  باکترا  زا  سفنلا  فک  ای  تسا و  نایتإلا  مدع  كرتلا و  دّرجم  یهن ، هب  بولطم  ایآ  دیئامرفب  ۀمدقم 
. كرتلا یلع  فّلکملا  لمح  اهیف  بولطملا  دیامرفیم : زین  خیش  هکنانچ  تسا ، نایتالا  مدع  كرتلا و  دّرجم  روهشم ، يأر 

زّجنم باطخ  هدشن و  بانتجا  بوجو  ببـس  تسا و  رثاالب  یلامجا  ملع  مراهچ  موس و  مود ، تروص  رد  ارچ  رکذلا  قوف  قلطم  هب  هجوت  اب 
؟ دروآیمن فرط  ود  زا  کیره  هب  تبسن 

: هک تسا  نیا  بلطم  نیا  هفسلف  دیامرفیم  مظعا  خیش  بانج 
داجیا یهن  زا  بولطم  ضرغ و  نیرخأتم  هدیقع  هب  هچ  كرت و  هب  دـشاب  فّلکم  ندرک  راداو  یهن  هب  بولطم  ام  نیمدـقتم و  هدـیقع  هب  هچ 

. تسا هنع  یهنم  هچنآ  هب  تبسن  فّلکم  يارب  تسا  ینورد  عدار  رجاز و 
: لاح

، وا هب  التبم  مه  دشاب و  فّلکم  رودقم  ةداع  القع و  مه  ههبش  فرط  ود  ره  هک  دراد  صاصتخا  يدراوم  هب  دشاب  هک  قوف  دراوم  زا  کیره 
. دشابیمن ءالتبا  دروم  ای  تسین و  تردق  ای  ههبش  فرط  کی  هب  تبسن  هیف  نحن  ام  رد  هک  یلاح  رد 

: هجیتن رد 
وا یهن  ینعی  يزیجنت  باطخ  اذل  و  تسین . وا  يالتبا  دروم  هکنیا  ای  درادـن و  ار  نآ  باکترا  تردـق  ای  هک  تسا  یفرط  نیا  كرات  فّلکم 

. تسا لاحم  لصاح  لیصحت  تسا و  لصاح  لیصحت  رگید  ترابع  هب  ای  دشابیم و  ثبع 
؟ دیآیمن يدیدج  باطخ  چیه  یلامجا  ملع  هیحان  زا  مه  زاب  تسا  لیصفتلاب  مولعم  هک  مه  فرط  کی  رد  ارچ 

. تسا زّجنم  بنتجا  باطخ  تسا ، لیصفتلاب  مولعم  هک  یفرط  هب  تبسن  مه  شیپ  زا  اریز 
نوچ میراد  يزیجنت  باطخ  لصا  رد  کـش  زین  نآ  هب  تبـسن  نکل  تساـم و  هب  ـالتبم  رودـقم و  هک  مه  رگید  فرط  نآ  هب  تبـسن  لاـح :

. مینکیم يراج  تئارب  لصا  تسین ، ام  ءالتبا  دروم  هک  دشاب  رگید  فرط  رد  یعقاو  مارح  تسا  نکمم 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  روکذم  ّرس  ای  هفسلف و  يارخا  ةرابع 

التبم رد  هک  یسک  اذل  دشاب و  هعقاو  هب  يالتبم  هک  دوشیم  زّجنم  یسک  رب  یهلا  باطخ  هک  تسا  نیا 
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؟ ارچ تسین . وا  هّجوتم  مه  تاباطخ  تسین ،
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. حیحصان لصاح  لیصحت  تسا و  لصاح  لیصحت  ای  لصاح و  بلط  هک  اریز 
امـش ردارب  فرظ  هب  یطبر  هچ  نیا  دوش  سجن  امـش  فرظ  اـضرف  رگا  یفرظ ، ياراد  مه  امـش  ردارب  یتسه ، یفرظ  ياراد  امـش  لـثملا  یف 

؟ دراد
شیپ زا  نم  اریز  هن ، تفگ : دیهاوخ  تسا  سجن  ناتدوخ  فرظ  دینادیم  هک ؟ دوش  امـش  هّجوتم  دـناوتیم  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  ایآ 

. دشابن راک  رد  مه  يایهن  نینچ  ول  تسا و  بجاو  نآ  زا  بانتجا  هک  متسنادیم  هتشاد و  ملع  الیصفت  مدوخ  فرظ  تساجن  هب 
: هکنیا هصالخ  و 

. تسا حیبق  دیامن  یهن  تسین  ناسنا  يالتبا  لحم  هک  ار  ياهعقاو  عراش  رگا 
؟ تسیچ ملع )...  اّمع  لاکشالا  هب  لحنی  عساو  باب  اذه  و   ) رد بلطم  لصاح 

. دوشیم لح  هروصحم  ههبش  رد  یناوارف  تالاکشا  ءالتبا  مدع  ءالتبا و  رایعم  هطباض و  نایب  اب  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ قوف  خساپ  زا  دارم 

. دومن بانتجا  ههبش  فارطا  زا  هدرک ، طایتحا  دیاب  هروصحم  ههبش  یلامجا و  ملع  رد  هک  میتفگ  یفرط  زا  - 1
هب اوتف  تسا ، هروصحم  مه  ههبش  هتشاد و  دوجو  یلامجا  ملع  رهاظ ، بسح  هب  هک  هقف  زا  يرایسب  تاعورف  دراوم و  رد  ءاهقف  یفرط  زا  - 2

. دناهداد طایتحا  بوجو  مدع 
: لثملا یف 

اهاج روجنیا  رد  طایتحا  هک  دـش  هتفگ  تشذـگ و  لّصفم  نآ  ثحب  هکنآ  جراخ  ای  هداتفا و  ءانا  لخاد  رد  اـی  یلوب  هرطق  هک  مینادیم  - 1
. تسین بجاو 

؟ ارچ هک  دیسرپب  رگا 
. تسا رثاالب  یلامجا  ملع  اذل  تسین و  ءالتبا  ّلحم  ههبش  فرط  کی  دراوم  هنوگنیا  رد  میئوگیم 

. دناهدش بنج  شتسود  ای  شدوخ و  هک  دنادیم  الامجا  کیره  اذل  دناهدید و  یّنم  نآ  رد  هک  دنتسه  یکرتشم  سابل  ياراد  رفن  ود  - 2
ار شدوخ  تیعـضو  کیره  یتقو  اذـل  دنـسرب و  ناشدوخ  باسح  هب  دـنافظوم  کیره  هکلب  دـننکیمن ، ءانتعا  یلامجا  ملع  هب  اـجنیا  رد 

. تسین بجاو  وا  رب  لسغ  دنکیم و  يراج  تبانج  مدع  ۀلاصا  هن ؟ ای  هدش  بنج  ایآ  هک  دیامنیم  کش  دنکیم و  هبساحم 
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زین فرط  ود  هب  تبـسن  حّـجرمالب و  حـیجرت  فرط  کی  هب  تبـسن  تئارب  لـصا  ءارجا  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  هک  دومرفن  خیـش  دوخ  رگم 
؟ دومن هدافتسا  لصا  نیا  زا  دیابن  اذل  تسا و  ضراعت  مزلتسم 

ام رد  هکنآ  لاح  دـشاب و  رثا  اـشنم  فّلکم  ّقح  رد  ود  ره  نیلـصا  ءارجا  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  نخـس  نیا  نکل  تسا و  تسرد  هلب ،
يراج زین  شتسود  قح  رد  ار  لصا  نیا  دناوتیمن  وا  نکل  نایرج و  لباق  تسا و  رثؤم  صخش  دوخ  هب  تبسن  تبانج  مدع  لصا  هیف ، نحن 

. دشابیمن وا  ءالتبا  دروم  تسین و  طوبرم  وا  هب  شقیفر  عضو  هک  ارچ  درادن ، يرثا  صخش  نیا  يارب  نوچ  دنک 
ضراعم فرط  کی  هب  تبـسن  نوچ  دـنکیم  يراج  شدوخ  دروم  رد  ار  تبانج  مدـع  لـصا  دـنام  یقاـب  شدوخ  فرط  اـهنت  یتقو  اذـل  و 

. درادن دوجو 
؟ تسیچ هبوث )...  یف  امهدحأ  يرجا  اذاف   ) رد بلطم  لصاح 

. تسا رکذلا  قوف  بلطم  نامه  نایب 
؟ دیئامرفب ناور  هداس و  نابز  هب  ار  نآ  يارخا  ةرابع 

: هک تسا  نیا  بلطم  هصالخ 
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ود ره  زا  دوشب ، ههبـش  فرط  ود  رد  نیلـصا  يارجا  ضراعت  بجوم  یلامجا  ملع  هک  دندوب  ياهنوگهب  هروصحم  ههبـش  رد  نیفرط  رگا  - 1
. دوشیم بانتجا  فرط 

. دشن نیلصا  ضراعت  ثعاب  یلامجا  ملع  هنرگا  و 
. تسا سجن  امهدحا  هک  دینادیم  الامجا  یلو  دنتسه  امش  زاین  دروم  ءالتبا و  لحم  هک  دیراد  بآ  فرظ  ود  امش  لثملا  یف 

یئوگب رگا  ینعی  دـنکیم  ضراعت  يرگید  رد  لصا  نیا  نایرج  اب  ینکب  يراـج  تراـهط  لـصا  ود  نیا  زا  یکیره  رد  یهاوخب  رگا  لاـح 
نآ هک  تسا  نیا  لصا  ریخ  هک  تفگ  امـش  هب  ناوتیم  سجن ، یکی  نآ  تسا و  كاپ  بآ  فرظ  یکی  نیا  هللاءاـشنا  هک  تسا  نیا  لـصا 

. سجن یکی  نیا  تسا و  كاپ  یکی 
. دوشیم نیلصا  ضراعت  ببس  امش  یلامجا  ملع  تسامش ، يالتبا  ّلحم  فرط  ود  ره  نوچ  اجنیا  رد 

. دننکیم طقاست  دندرک ، ضراعت  لصا  ود  یتقو 
. دینک بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  هجیتن  رد 

. دنکیم قرف  هلئسم  دوشب  نیلصا  يارجا  ضراعت  ببس  امش  یلامجا  ملع  هک  دندوبن  ياهنوگهب  هروصحم  ههبش  نیفرط  رگا  و  - 2
لحم يرگید  تسا و  امش  ءالتبا  ّلحم  یکی  هک  یفرظ  ود  ای  ناتتسود و  نآ  زا  یکی  تسامش و  نآ  زا  یکی  هک  تسا  فرظ  ود  لثملا  یف 

. تسین امش  ءالتبا 
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؟ ارچ دوشیمن . ههبش  فرط  ود  رد  نیلصا  ضراعت  بجوم  ناتیلامجا  ملع  اّما  تسا ، سجن  امهدحا  هک  دینادیم  الامجا  هکنیا  اب  زین  امش 
هچ ناتتسود  فرظ  رد  امش  ندرک  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  هک  میسرپیم  امش  زا  لاح  دشاب ، رثا  ياراد  دینکیم  ءارجا  هک  ار  یلصا  دیاب  اریز 

. درادن یطبر  تفگ  دیهاوخ  دراد ، امش  هب  یطبر 
. تسا رثاالب  ناتتسود  فرظ  رد  امش  طسوت  لصا  يارجا  سپ  میئوگیم :

نآ رد  لصا  يارجا  تسامـش و  هب  طوبرم  هک  ارچ  ینک  يراـج  ار  تراـهط  لـصا  تدوخ  هب  طوبرم  فرظ  رد  اـهنت  یناوتیم  امـش  اذـل  و 
. تسا رثا  ياراد  امش  يارب 

: لاح
. تسین نایم  رد  یضراعم  رگید  يدومن  لصا  يارجا  تدوخ  فرظ  رد  یتقو 

هب طوبرم  هک  یفرط  مهنآ  فرط  کی  رد  میناوتیم  اهنت  مینک و  يراج  نآ  رد  لصا  میتسناوتن  هک  دش  ياهنوگهب  نیفرطلا  دحا  یتقو  سپ 
. مینکیم هدافتسا  نآ  زا  نامدوخ  طوبرم  فرط  رد  لصا  يارجا  اب  هدش و  مدعلاک  یلامجا  ملع  مینک ، يراج  لصا  تسا  نامدوخ 

: عقاو رد 
رد کش  دوشیم ، فیلکت  رد  کش  رد  لخاد  دوشیم و  جراـخ  ندوب  هب  فّلکم  زا  درک  ادـیپ  ار  قوف  تلاـح  یلاـمجا  ملع  فارطا  یتقو 

. درادن ضراعم  هک  مه  فیلکت 
؟ تسیچ ۀقّلطملا )...  یه  اّهنا  یف  تکش  ول  صخش  ۀجوز  نا  يرت : أ ال   ) رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یلامجا  ملع  هروصحم و  ههبش  فارطا  رد  ثحابم  همادا 
؟ درک دیاب  هچ  دوش  هبتشم  هقّلطم  ریغ  اب  هقّلطم  سپس  دهدب ، قالط  ار  ود  نآ  زا  یکی  دشاب و  هتشاد  هجوز  ود  یصخش  رگا 

. جوز هب  تبسن  هلئسم  کی  دراد و  دوجو  هجوز  هب  تبسن  هلئسم  کی  اجنیا  رد 
ایآ و  هن ؟ ای  دـنک  ترـشابم  ای  هاگن و  درم  نیا  هب  دـناوتیم  اـیآ  هجیتن  رد  و  هن ؟ اـی  تسا  هقّلطم  اـیآ  هک  دـنک  کـش  هجوز  رگا  هجوز : اـّما 

هجوز مه  نونکا  سپ  مدوب ، هجوز  هک  البق  دیوگیم : ینعی  ار  ّتیجوز  دنکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسه  درم  نیا  زا  هقفن  جرخ و  قحتـسم 
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. متسه وا 
؟ دنکیم تیجوز  باحصتسا  هنوگچ  یلامجا  ملع  نیا  دوجو  اب  سپ  تسا  هقّلطم  هک  دنادیمن  الامجا  وا  رگم 

. دسرب شدوخ  راک  باسح  هب  دیاب  هجوز  ود  نیا  زا  کیره  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  شتلع 
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. درادن یکی  نآ  هب  یطبر  دشاب  هقّلطم  یکی  نیا  رگا  ای  درادن و  یطبر  هجوز  یکی  نیا  هب  هن ؟ ای  تسه  هقّلطم  نز  یکی  نآ  هک  ارچ 
، امهدحا ندوب  هقّلطم  هب  یلامجا  ملع  رطاخ  هب  یکی  نآ  ّتیجوز  باحـصتسا  اب  یکی  نیا  ّتیجوز  باحـصتسا  هک  تفگ  ناوتیمن  اذـل  و 

. دنکیم ضراعت 
اجنیا رد  دسریم ، شدوخ  باسح  هب  یـسکره  تسا و  يودب  کش  کش ، كرتشملا ، بوث  یف  ینملا  يدـجاو  رد  هک  روطنامه  ریخ ، - 

. هب فّلکم  رد  کش  هن  تسا و  فیلکت  رد  کش  کش ، ینعی  تسا . نینچ  زین 
شدوخ يارب  دـسرب و  شدوخ  باسح  هب  دـیاب  دراد و  فیلکت  رد  کش  شدوخ  هب  تبـسن  کـیره  تسا و  نینچ  ناـشلاح  زین  وه  ود  نیا 

. دراد رثا  شدوخ  يارب  لصا  يارجا  هک  ارچ  دنک . تیجوز  باحصتسا 
نآ دروـم  رد  ار  نآ  ندرک  يراـج  قـح  تسا  رثاـالب  هجوز  یکی  نآ  يارب  هجوز  یکی  نیا  ّتیجوز  باحـصتسا  نوـچ  رگید  تراـبع  هـب 

. درادن يرگید 
: اذل و 

. دنک هدافتسا  ّتیجوز  قوقح  ایازم و  زا  دناوتیم  هجوز  ود  نیا  زا  کیره  هدوب و  رثایب  یلامجا  ملع  اجنیا  رد 
؟ ارچ دنکب . ار  هجوز  ود  نیا  زا  کیره  تیجوز  باحصتسا  دناوتیمن  جوز  جوز : اّما  و 

هدافتسا ءالتبا و  دروم  فرظ  ود  صخش  هک  اجنآ  لثم  تسا  رثا  ياراد  وا  يارب  ود  ره  رد  باحصتسا  دنتسه و  وا  يالتبا  لحم  ود  ره  اریز 
ضراـعت مهاـب  هـک  ارچ  دـنک ، ارجا  فرط  ود  ره  رد  ار  نیلــصا  تسناوـتیمن  تـشاد ، امهدــحا  هـب  یلاـمجا  مـلع  هکیلاـحرد  تـشاد و 

. دندرکیم
نکل تسا  رثایب  هجوز  ود  زا  کیره  هب  تبـسن  یلاـمجا  ملع  اذـل  دـنکیم و  ضراـعت  نیتجوز  ّقح  رد  نیلـصا  ءارجا  زین  اـجنیا  رد  لاـح :

. تسا رثؤم  جوز  دوخ  هب  تبسن 
؟ ارچ

دهاوخب هک  یکیره  رد  ود ، نیا  زا  یکی  ندوب  هقّلطم  هب  وا  یلامجا  ملع  هب  هجوت  اب  دـنک  يراـج  ود  ره  رد  ار  نیلـصا  دـهاوخب  یتقو  اریز 
. دنکیم ضراعت  يرگید  رد  نآ  يارجا  اب  دنک  ارجا 

. تشاذگ قرف  هیلع  ام  نیب  هل و  ام  نیب  دیاب  سپ 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  دارم 

دـنک و بترتم  ار  راثآ  نآ  جوز  هک  دراذـگیمن  یلامجا  ملع  تسا ، جوز  هل  رب  هک  هاگن و )...  ای  ترـشابم  لثم   ) يراـثآ رد  هک  تسا  نیا 
. تسا عونمم  نز  نآ  اب  ترشابم  هاگن و  زا  اذل 
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. دنک بترتم  ار  راثآ  نآ  دناوتیم  جوز  هدوب و  رثاالب  یلامجا  ملع  تسا  جوز  هیلع  رب  هک  نداد ) هقفن  یجرخ و  لثم   ) يراثآ رد  و 

بجوم اجنیا  رد  یلامجا  ملع  رگید  ترابع  هب  درادن . ار  اهنآ  اب  ترشابم  هاگن و  قح  هکیلاحرد  دهدب  ار  ود  ره  هقفن  یجرخ و  دیاب  ینعی 
. دوشیم طایتحا 

. دنامب مورحم  اهنآ  زا  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا  درم  هل  رب  هک  يراثآ  ینعی 
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. تسا مورحم  اهنآ  ترشابم  هاگن و  زا  هک  یلاح  رد  دوشب  اهنآ  لّمحتم  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا  درم  هیلع  رب  هک  يراثآ 
؟ تسیچ دراوم  نیا  رد  لصا  يارجا  طرش  هصالخ  روطهب 

. دشاب هتشاد  رثا  لصا  يرجم  يارب  لصا  يارجا  هک  تسا  نیا 
: اجنیا رد  اذل  و 

هدافتـسا نآرب  بترتـم  راـثآ  زا  هدرک و  لـصا  يارجا  کـیره  سپ  تسا ، ضراـعمالب  دراد و  رثا  شیارب  لـصا  کـی  نیتـجوز  زا  کـیره 
. دنکیم

. دننکیم طوقس  ود  ره  هجیتن  رد  هک  دوشیم  ادیپ  ضراعت  ود  نآ  يارجا  زا  هک  تسا  لصا  ود  ياراد  جوز  اما 
؟ تسیچ ۀیجوز )...  یلع  فیلکت  ّبترت  قفتا  ول  معن ،  ) زا دارم 

. دتفایم رثؤم  زین  هجوز  یکی  نآ  يارب  هجوز  یکی  نیا  یلامجا  ملع  هک  دتفایم  قافتا  مه  یهاگ  هلب ، هک  تسا  نیا 
ار هقلطم  نز  نهاریپ  هک  تسا  هدروخ  مسق  هک  یلاح  رد  نز  یکی  نآ  زا  نهاریپ  کی  دراد و  شرهوش  زا  نهاریپ  کـی  نز  نیا  لـثملا  یف 

. دشوپن
؟ ارچ دنک . طایتحا  دیاب  تسا ، نایم  رد  رفن  کی  ياپ  اجنیا  رد  نوچ  لاح 

. نز یکی  نآ  نهاریپ  زا  ای  دنک و  بانتجا  دوخ  نهاریپ  زا  دیاب  ای  سپ  رگید ، نز  نآ  ای  تسا و  هقّلطم  دوخ  ای  هک  دنادیم  الامجا  نوچ 
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یف بانتجالا  بوجو  مدـع  نم  هراتخا - ام  یلع  ضاهنتـسالا  نم  هّللا : همحر  كرادـملا  بحاـص  نم  مّدـقت  اـم  عفدـنی  اـنرکذ  اّـمم  و  نتم :
ذإ ال هجراخ ، یف  وأ  هیف  ۀساجنلا  عوقوب  ملع  يّذلا  ءانإلا  نع  بانتجالا  بوجو  مدـع  نم  باحـصألا : نم  دافتـسی  امب  ةروصحملا - ۀهبـشلا 

دجـسی اّمم  جراخلا  نوک  ضرف  ول  و  ةداع ، فّلکملا  هب  یلتبی  اّمم  سیل  هنم - ۀـبیرقلا  ضرألا  وأ  هرهظ  ناک  ءاوس  ءانإلا - جراـخ  ّنأ  یفخی 
یلع ةدجـسلا  ۀمرح  سجنلا و  ءاملاب  ءوضولا  ۀـمرح  نیب  دّدرملا  فیلکتلاب  یلامجإلا  ملعلل  امهنع ، بانتجالا  بوجوب  انمزتلا  فّلکملا  هیلع 

. ۀسجنلا ضرألا 
، هءانإ باصأف  اراغص  اعطق  مدلا  راصف  طختماف  فعر  نم  یف  ةدراولا  مالّـسلا ، امهیلع  هیخأ  نع  رفعج ، نب  یلع  ۀحیحـص  انرکذ : ام  دّیؤی  و 

«. الف انّیب  ائیش  ناک  نإ  و  هب ، سأب  الف  ءاملا  یف  نیبتسی  ءیش  نکی  مل  نإ  : » مالّسلا هیلع  لاقف  هنم ؟ ءوضولا  حلصی  له 
ۀباصإ مزلتـسی  ءانإلا ال  ۀباصإ  نأ  یلع  روهـشملا  اهلمح  و  مدلا ، نم  فرطلا  هکردی  اّمع ال  وفعلا  یلع  هّرـس  سّدق  خیـشلا  هب  ّلدتـسا  ثیح 
. ةروصحملا ۀهبشلا  نم  ءاملل  يواحلا  هنطاب  ءانإلا و  رهظ  ّنأ  مولعم  و  هتراهطب ، مکحی  ءاملا  یف  ءیش  نّیبت  مدع  عم  ّهنأ  دارملاف  ءاملا ،

. ّربدت نمل  حضاو  انرکذ ، ام  و 
. یفخی ام  اریثک  امهنم  نّیعم  دحاوب  ءالتبالا  مدع  نیهبتشملا و  نم  ّلکل  ءالتبالا  دراوم  صیخشت  ّنأ  فاصنإلا : ّنأ  ّالإ 

عـضوملاب هؤالتبا  ةداع  قفّتی  ـال  هنم  بیرق  ناویح  وأ  رئاـط  رهظ  یلع  اـهعوقو  بوثلا و  یلع  ۀـساجنلا  عوقو  نیب  رمـألا  راد  ول  ّهنأ  يرت : ـال  أ 
دوجسلا یف  هب  فّلکملا  ءالتبا  دعبی  اضرأ ال  رخآلا  فرطلا  ناک  ول  اّمأ  و  هبوث ، نع  بانتجالا  بوجو  مدع  یف  دحأ  کشی  مل  هنم ، سجنلا 

. لّمأت هیفف  العف ، کلذ  یلإ  ّجتحی  مل  نإ  مّمیتلا و  و 
: همجرت

موس هیبنت  رد  ام  بلاطم  هطساو  هب  تشذگ  هچنآ  رد  كرادم  بحاص  تانایب  عفد 

مدـع ینعی  شراتخم  رب  ناشیا  دادمتـسا  زا  تشذـگ  كرادـم  بحاص  زا  هچنآ  دوشیم  عفد  میدرک ، نایب  موس  هیبنت  رد  ام  هک  یبلاـطم  زا 
تساجن عوقو  هک  یئانا  زا  بانتجا  بوجو  مدع  ینعی  باحصا  ياوتف ) زا   ) دوشیم هدافتـسا  هچنآ  هب  هروصحم ، ههبـش  رد  بانتجا  بوجو 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1559 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا مولعم  الامجا  نآ  جراخ  رد  ای  نآ  رد 
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و تسا . فّلکم  يالتبا  دروم  ةداع  هک  تسین  يروما  زا  نآ . هب  کیدزن  نیمز  ای  دـشاب و  ءانا  رهظ  هاوخ  ءاـنا ، جراـخ  هک  تسا  نشور  اریز 
ود ره  زا  بانتجا  هب  میوشیم  مزتلم  دنکیم ، هدجس  نآرب  لومعم  روطهب  فّلکم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  ءانا  جراخ  هک  دوش  ضرف  رگا 

نیمز نآرب  هدجـس  تمرح  نیب  سجن و  بآ  اب  ءوضو  تمرح  نایم  تسا  دّدرم  هک  یفیلکت  هب  یلامجا  ملع  لیلد  هب  ضرا ) مه  ءانا و  مه  )
. سجن

نیا رد  هدش و  غامد  نوخ  هک  یصخش  دروم  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  هحیحـص  هیبنت  نیا  رد  خیـش  بلاطم  دیؤم 
. تسا هدرک  تباصا  زین  وا  ءانا  هب  هلمج ) زا  هدیـشاپ  فارطا  هب  و   ) هدـیدرگ لیدـبت  یکچوک  تارطق  تارذ و  هب  نوخ  هدومن و  هسطع  نیب 
اب وضو )  ) سپ دوشیمن ، هدید  بآ  رد  نوخ ) زا   ) يزیچ رگا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  سپ  تسا ؟ حیحص  بآ )  ) نآ زا  نتخاس  ءوضو  ایآ 

(. يرادن ار  نآ  زا  هدافتسا  قح   ) هن سپ  تسا  سوسحم  نوخ ) زا   ) يزیچ رگا  یلو  درادن . یلاکشا  نآ 
لمح ءاملع  روهشم  و  دنیبیمن . ار  نآ  مشچ  هک  ینوخ )  ) رادقم نآ  زا  تشذگ ) و   ) وفع هب  هداد  اوتف  ثیدح  نیا  رهاظ  قبط  یـسوط  خیش 

. تسین بآ  هب  تباصا  مزلتسم  ءانا  هب  تباصا  هکنیا  رب  ار  ثیدح  نیا  دناهدرک 
تـشپ هک  تسا  نشور  دوشیم و  نآ  تراهط  هب  مکح  بآ  رد  نوخ ) زا   ) يزیچ ساـسحا  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  نیا  ماـما  دارم  سپ 

. تسا هروصحم  ههبش  لیبق  زا  تسا  بآ  يواح  هکنآ  لخاد  فرظ و 
(. تسا هدوب  جراخ  ءالتبا  لحم  زا  فرط  کی  هک  ارچ  هتسنادن  بجاو  نآ  رد  ار  طایتحا  ماما  تسا ، هروصحم  ههبش  لیبق  زا  هکنیا  اب  (و 
ءالتبا دراوم  صیخـشت  هک : تسا  نیا  فاصنا  اما  تسا  نشور  حـضاو و  دـشیدنایم  هک  یـسک  يارب  میتفگ  هیبنت  نیا  رد  ام  هک  ار  هچنآ  و 

. تسا راوشد ) و   ) یفخم اهاج  زا  يرایسب  رد  نّیعم  روطب  ود  نآ  زا  یکی  هب  ءالتبا  مدع  نیهبتشم و  زا  کیره  يارب 
ةداع هک  تسوا  کیدزن  هک  یناویح  ای  ياهدـنرپ  تشپ  رب  نآ  عوقو  شنهاریپ و  رب  تساجن  عوقو  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا  هک : ینیبیمن  اـیآ 

بانتجا بوجو  مدع  رد  يدحا  دشابیمن ،) رثؤم  یلامجا  ملع  و   ) دوشیمن عقاو  صاخـشا )  ) ءالتبا دروم  ناویح  نآ  تشپ  ای  هدـنرپ و  لاب 
(. تسین وا  يالتبا  لحم  رگید  فرط  هکنوچ  دنک  بانتجا  شسابل  زا  وا  هک  تسین  مزال  ینعی   ) درادن کش  وا  نهاریپ  زا 

. درادن نآ  هب  يزاین  العف  هچرگا  دشابیمن ، دیعب  نآرب  مّمیت  هدجس و  رد  نآ  هب  فّلکم  ءالتبا  هک  تسا  ینیمز  رگید  فرط  رگا  اما  و 
(. هن ای  مینادب  كاپ  ار  لحم  نیا  هک   ) تسا لمأت  ياج  ضرف  نیا  رد  سپ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ كرادملا )...  بحاص  نم  مدقت  ام  عفدنی  انرکذ  اّمم  و   ) رد بلطم  لصاح 
. دوشیم هداد  میدرک  رکذ  اجنیدب  ات  لّوا  هیبنت  زا  هک  یبلاطم  زا  هدافتسا  اب  قئادح  بحاص  كرادم و  بحاص  ياعّدم  هک  تسا  نیا 

؟ دوب هچ  كرادم  بحاص  ياعدم 
عوقو اب  هطبار  رد  باحـصا  ياوتف  هب  دومن  دانتـسا  اعدا  نیا  تابثا  رد  دـشابیمن و  بجاو  هروصحم  ههبـش  فارطا  رد  طاـیتحا  هک  دوب  نیا 

. تشذگ لّوا  هیبنت  رد  نآ  زا  ثحب  هک  ءانا  رهظ  رد  ای  هداتفا و  ءانا  لخاد  رد  دراد  کش  فّلکم  هک  یتساجن 
هروصحم ههبـش  رد  طایتحا  هک  میتفگ  دـشن و  عقاو  ام  لوبق  دروم  هک  دـنداد  قئادـح  بحاص  هب  ییاهخـساپ  زین  قئادـح  بحاص  اجنیا  رد 

. تسا بجاو 
؟ تسیچ یلتبی )...  اّمم  سیل  ءانالا ...  جراخ  نا  یفخی  ذا ال   ) زا دارم 
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: هکنیا رب  ینبم  هر )  ) خیش بناج  زا  قئاقح  بحاص  كرادم و  بحاص  تانایب  عفد  نیا  رب  تسا  یلیلد 
تباصا ءانا  جراخ  هب  ای  هداتفا و  ءانا  لخاد  رد  میراد  کـش  هک  ینوخ  هرطق  نآ  رد  لـثملا  یف  ناشـضرف  هک : تسا  نیا  روبزم  ياوتف  اـشنم 

بحاص ءالتبا  لحم  الومعم  ءانا  جراخ  رهظ و  نیا  هک  میتفگ  نآ  هب  خـساپ  رد  ام  هک  دـننادیم  ءالتبا  لحم  رد  لخاد  ار  ءانا  جراخ  هدومن ،
. تسین ءانا 

يراج تسا  فرط  کی  اهنت  هک  ءالتبا  لحم  رد  نکل  تسا و  رثاالب  هکنوچ  دوشیمن  يراج  تسین  ءالتبا  لحم  هک  یئاج  رد  لـصا  اذـل  و 
. تسا ضراعمالب  هدش و 

ءانا جراخ  هک  ههبش  فرط  کی  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نیا  تشذگ - هکنانچ  دروم - نیا  رد  باحصا  ياوتف  هفسلف  رگید  ترابع  هب 
. دروآیمن يزیجنت  باطخ  مه  رگید  فرط  هب  تبسن  درادن و  رثا  یلامجا  ملع  دشاب  نینچنیا  هک  اجکره  تسین و  التبا  دروم  دشاب 

؟ تسیچ فّلکملا )...  هیلع  دجسی  اّمم  جراخلا  نوک  ضرف  ول  و   ) زا دارم  سپ 
تهج تسا  ءانا  فارطا  نیمز  هعطق  هک  یئانا  نینچ  جراخ  ءانا  لخاد  رب  هوـالع  هک  مینک  ضرف  روکذـم  لاـثم  دروم  رد  رگا  هک  تسا  نیا 

رب ممیت  هدجـس و  زا  ای  مینک و  بانتجا  سجن  بآ  اب  وضو  زا  دـیاب  ای  هکنیا  هب  میتسه  بطاخم  ام  تسام و  ءـالتبا  دروم  ممیت  اـی  هدـجس و 
؟ درک دیاب  هچ  هک  میسرپب  نآ  فارطا  سجن  نیمز 

. تسا ءالتبا  مدع  رطاخ  هب  طایتحا  بوجو  مدع  هب  مکح  نکل  طایتحالا و  بجی  دیوگیم : خیش 
؟ تسیچ خلا ) رفعج ...  نب  یلع  هحیحص  انرکذ : ام  دیؤی   ) رد بلطم  لصاح 

. تسام راتفگ  دیؤم  زین  رفعج  نب  یلع  هحیحص  هکنیا  رب  ینبم  تسا  خیش  نایب 
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؟ تسا ياهلأسم  هچ  دروم  رد  هدراو  ثیدح 
هب هلمج  زا  فارطا و  هب  نوخ  تارطق  تاّرذ و  هسطع  رثا  رد  هدومن و  هسطع  نامز  نیمه  رد  هدـش و  غامد  نوخ  هک  تسا  یـسک  دروم  رد 

. تسا هدومن  تباصا  مه  وا  بآ  فرظ 
؟ هن ای  تسا  تسرد  بآ  نیا  اب  نتخاس  وضو  ایآ  لاح 

هرذ رگا  یلو  درادن . یلاکـشا  نآ ) اب  وضو   ) سپ تسین  هدهاشم  لباق  سوسحم و  بآ  رد  نوخ  زا  يزیچ  رگا  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. دنک بانتجا  دیاب  تسین و  تسرد  نآ  زا  نتخاس  ءوضو  ریخ  دروخیم ، مشچ  هب  نآ  رد  ینوخ 

؟ تسیچ مدلا ) نم  فرطلا  هکردی  اّمع ال  وفعلا  یلع  خیشلا  هب  لدتسا  ثیح   ) زا دارم  سپ 
: هکنیا هب  تسا  هداد  اوتف  ثیدح  نیا  رهاظ  رب  لالدتسا  هدافتسا و  اب  یسوط  خیش  هک  تسا  نیا 

زا بآ  دنیآیمن ، مشچ  هب  هک  دنزیچان  کچوک و  يردقب  نکل  هداتفا و  بآ  رد  نوخ  تارطق  هک  میشاب  هتـشاد  مه  یلیـصفت  نیقی  ام  رگا 
. دوشیم سجن  بآ  دشاب  سوسحم  نوخ  تارذ  رگا  نکل  دوشیمن و  سجن  هدشن و  لعفنم  نوخ  ءازجا  نیا 

؟ تسیچ ءاملا )...  ۀباصا  مزلتسی  ءانالا ال  ۀباصا  نا  یلع  روهشملا  اهلمح  و   ) زا دارم 
هب دیاش  تسین ، ءانا  لخاد  بآ  هب  تباصا  مزلتسم  ءانا  هب  نوخ  تباصا  هکنیا  هب  دناهدومن  لمح  ار  ثیدح  نیا  رهاظ  روهـشم  هک  تسا  نیا 

: دوشیم هداد  اجنیا  رد  لامتحا  ود  اذل  دشاب و  هدومن  تباصا  فرظ  تشپ  ای  هبل و 
. دشاب هدرک  تباصا  بآ  هب  دراد  لامتحا  - 1

. دشاب هدرک  تباصا  فرظ  تشپ  هب  دراد  لامتحا  - 2
؟ تسیچ لامتحا  ود  نیا  هجیتن 

يدرک و هاگن  رگا  هکنیا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مکح  اذـل  دوشیم و  هروصحم  ههبـش  یلاـمجا و  ملع  دراوم  زا  ثیدـح  دروم  هک  تسا  نیا 
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ّلحم زا  ههبـش  فرط  کی  نوچ  هک : تسا  باب  نیا  زا  تسین  مزال  نآ  زا  بانتجا  يریگب و  وضو  یناوتیم  يدیدن  نآ  رد  نوخ  زا  يزیچ 
. درادن رثا  یلامجا  ملع  تسا ، جراخ  ءالتبا 

؟ تسیچ مالّسلا  هیلع  ماما  ثیدح  زا  خیش  هیجوت 
هب تسین ، مزال  نآ  زا  بانتجا  يدازآ و  دوبن  دوهـشم  نآ  رد  نوخ  زا  يزیچ  رگا  نک  هاـگن  فرظ  رد  دـیامرفیم  ماـما  یتقو  هک  تسا  نیا 

. بآ رب  نآ  تباصا  مدع  رب  تسا  ياهراما  دوخ  ندشن  هدهاشم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ 
؟ تسیچ ثحابم  نیا  رد  یلک  هطباض  بلطم و  لصاح 

دقاف فرط  کی  رد  لصا  يارجا  رگید  ترابع  هب  دشابن و  ءالتبا  لحم  ههبش  فرط  کی  رگا  هک : تسا  نیا 
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. تسا عنامالب  رگید  فرط  رد  نآ  يارجا  دشاب ، شزرا 
: رگید ترابع  هب 

. دوشیم فرط  ود  ره  زا  بانتجا  بوجو  ببس  هدوب و  رثؤم  یلامجا  ملع  دنشاب ، فّلکم  ءالتبا  دروم  ههبش  فرط  ود  ره  هک  اجره  - 1
بجاو نآ  زا  طایتحا  هدوب و  رثؤم  یلامجا  ملع  دنـشاب  جراخ  فّلکم  ءالتبا  لحم  زا  فرط  ود  ره  ای  ههبـش و  فرط  کـی  هک  اـجره  و  - 2

. تسین
؟ تسیچ ءالتبالا )...  دراوم  صیخشت  نا  فاصنالا  نا  الا   ) زا دارم  سپ 

: هک تسا  نیا 
. دنتسه شیالتبا  لحم  نیفرط  هک  دمهفیم  یتحار  هب  ناسنا  اهاج  زا  یخرب  رد  - 1

: لثملا یف 
رد نیلصا  يارجا  تسا ، سجن  ود  نیا  زا  یکی  هک  دیوش  هجوتم  الامجا  رگا  ناتفرصم ، هدافتسا و  تهج  دینکیم  هیهت  بآ  فرظ  رد  امش 

. دننکیم طقاست  هجیتن  رد  هدرک و  ضراعت  ود  نیا 
. تسا التبا  لحم  فرط  کی  اهنت  تسین و  ءالتبا  لحم  فرط  کی  مه  اهاج  زا  یخرب  رد  - 2

رانک رهم  ای  فارطا و  نیمز  يور  ای  داتفا و  هدـنرپ  نآ  يور  ینادیمن  امـش  داتفا  ینوخ  هرطق  هتـسشن ، امـش  راـنک  رد  ياهدـنرپ  لـثملا : یف 
؟ فرظ

ای نیمز و  نامه  تسامش ، يالتبا  لحم  هکنآ  ریخ ، هک  تسا  مولعم  تسامـش ؟ يالتبا  لحم  دیرپ  تسامـش و  رانک  رد  هک  یکـشجنگ  ایآ 
. دشابیم امش  يالتبا  لحم  ممیت  ای  هدجس و  تهج  هک  تسا  ءانا  زا  جراخ  رهم 

. دینکیم هدافتسا  نآ  زا  هدرک  يراج  ار  تراهط  لصا  تسا ، ءالتبا  لحم  فرط  کی  اهنت  تسین و  ءالتبا  لحم  فرط  کی  نوچ  لاح 
؟ ءالتبا مدع  دراوم  زا  ای  دیآیم و  باسح  هب  ءالتبا  دراوم  زا  دروم  نیا  ایآ  هک  دنکیم  کش  ناسنا  دراوم  یخرب  رد  اّما :

یلو تسین  امـش  ءالتبا  دروم  العف  هک  ءانا  فارطا  نیمز  يور  رب  ای  داتفا و  بآ  ءانا  نورد  رد  ای  ینوخ  هرطق  هک  دینادیم  الامجا  لثملا  یف 
. دوش عقاو  امش  يالتبا  زاین و  دروم  هدجس  ای  ممیت و  تهج  ادرف  هک  اسبهچ  بوخ 

زا معا  ار  رایعم  رگا  نکل  تسین و  راک  رد  العف  اجنیا  رد  هک  دـینادب  تیلعف  ءـالتبا  رد  ار  راـیعم  رگا  تسیچ ؟ راـیعم  درک و  دـیاب  هچ  لاـح 
؟ مّریحتم هک  یلاح  رد  منکب  دیاب  هچ  نم  تسه ، زین  اجنیا  رد  بوخ  دینادب ، هوقلاب  لعفلاب و 

. تسا يدعب  نتم  رد  نآ  خساپ 
213 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فیلکتلا دـییقت  ریغ  نم  کـلذ  نسح  هتـساجنب و  ملعلا  ریدـقت  یلع  هنع  باـنتجالاب  فیلکتلا  ۀّحـص  ناـک  نإ  کـلذ و  یف  راـیعملا  و  نتم :
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. اّدج لکشم  کلذ  صیخشت  نأ  ّالإ  هل ، ۀعقاو  هتروریص  قاّفتا  ءالتبالا و  ةروصب 
، زّجنملا فیلکتلا  نم  ةءاربلا  لصألا  اقّلعم : ّالإ  هنسح  مدع  بانتجالاب و  افرع  يزیجنتلا  فیلکتلا  نسح  یف  ّکشلا  دنع  لاقی  نأ  نکمی  معن ،

یف ّکش  نکل  رمأ  یلع  قیلعتلا  ملع  وأ  مدـعلا ، قّقحم  رمأ  یلع  اـقّلعم  وأ  ازّجنم  فیلکتلا  نوک  یف  هیف  ّکـش  اـم  ّلـک  یف  رّرقملا  وه  اـمک 
. ماقملا یف  امک  هدارفأ  نم  قّقحتملا  نوک  وأ  هقّقحت 

عـضوم یف  ءالتبالاب  اهدـییقت  مولعملا  و  ۀـقّلعم ، ریغ  ۀـقلطم  تامّرحملا  نع  بانتجالاب  تاباطخلا  ّنإ  لاقی : نأ  نم  یلوأب  سیل  اذـه  ّنأ  اـّلإ 
: لاق ول  امک  ءالتبالاب ، ّقلعت  ریغ  نم  اههیجوت  فرعلا  حیبقتب  ملعلا 

ساـبللا یف  فرـصت  ـال  : » وأ هب ، فّلکملا  ءـالتباب  ةداـعلا  ناـیرج  مدـع  عم  دـلبلا » ریمأ  مادـق  عوضوملا  سجنلا  ماـعطلا  کـلذ  نع  بنتجا  »
فّلکملا ءالتبا  ۀلاحتـسا  مدـع  عم  هناوسن ،» صاوخ  نم  اـهلعج  کـلملا و  اهبـصغ  یّتلا  ۀـیراجلا  وأ  کـلملا  کـلذ  هسبل  يذـّلا  بوصغملا 

. تاقالطإلا یلإ  عجریف  زیجنتلا  حبق  یف  ّکش  اذإ  اّمأ  و  قاّفتالا ، دیعب  ّهنأ  ّالإ  ةداع ، القع و ال  هّلک  کلذب 
نم قادصم  یفخی  هجو ال  یلع  هموهفم  طبـض  رّذعتل  دراوملا - ضعب  یف  قّقحتلا  كوکـشم  دیقب  دّیقملا  قلطملا  ّنأ  یلإ : ۀـلأسملا  عجرمف 

بوجو ۀـلأسملا  یف  لصألا  ریـصیف  زاوجلا ، يوقألا : و  وأ ال ؟ هب  کّسمتلا  زوجی  لـه  ۀـّیفرعلا - میهاـفملا  بلغأ  نأـش  وه  اـمک  هقیداـصم ،
. مارحلا هنوکب  ملعلا  ریدقت  یلع  نیهبتشملا  دحأب  فیلکتلا  زّجنت  مدع  ملع  ام  ّالإ  بانتجالا ،

کلذ نوکیف  فیلکتلا ، زّجنت  مدـع  لیبق  نم  ءانإلا  رهاـظ  ءاـملا و  نوک  ۀـمّدقتملا  رفعج  نب  یلع  ۀحیحـص  نم  دافتـسملا  ّنإ  لاـقی : نأ  اـّلإ 
. مهفاف ّصنلا ، لجأل  ةروصحملا  ۀهبشلا  ةدعاق  نع  کلذ  جورخ  یلع  اهلمح  دعبی  ذإ  همدع ، ءالتبالا و  یف  اطباض 

: همجرت

التبا تروص  هب  نآ  نسح  فیلکت و  تّحص  كالم  دییقت  مدع 

تروص هب  فیلکت  ندرک  دـّیقم  نودـب  مهنآ )  ) زّجنم باطخ  نآ  نسح  نآ و  تساجن  هب  ملع  ضرف  هب  ندوبن ، ندوب و  هب  التبم  رد  رایعم  و 
و  ) صیخـشت نکل  تسا و  نآ  زا  باـنتجا  هب  فـیلکت  تحـص  هچرگا  دوـش ، عـقاو  وا  يارب  ياهثداـح  هعقاو و  هـکنیا  نودـب  تـسا و  ـالتبا 

.( درادن اهاجک  دراد و  نسح  افرع  يزیجنت  باطخ  اهاجک  رد  هک  تسا  نیا  لکشم  ینعی   ) تسا لکشم  اّدج  نآ  ندرک ) شیامزآ 
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يزیجنت فیلکت  نسح  مدـع  بانتجا و  هب  فرع ) رد   ) يزیجنت باطخ  فیلکت و  نسح  رد  کـش  ماـگنه  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هلب ،
هک يزیچ  ره  رد  هدـش  رّرقم  هک ) تسا  ياهدـعاق   ) نیا هکنانچ  زّجنم ، باطخ ) ای  و   ) فیلکت زا  تسا  تئارب  لصا  دـشاب : ّقلعم  هکنیا  رگم 

زّجنم ایآ  هک  ملاعلا  مرکا  باطخ  رد  دوش  کش  لثملا  یف   ) تسا مدعلا  ققحم  هک  يرما  رب  نآ  ندوب  ّقلعم  ای  نآ و  ندوب  زجنم  فیلکت  رد 
فیلکت زا  تسا  تئارب  لـصا ، زاـب  هک  تسین ) قّقحم  نونکا  هک  تلادـع  رما  رب  تسا  ّقلعم  مرکا ، نیا  بوـجو  اـیآ  هکنیا  اـی  هن و  اـی  تسا 

. تسا زّجنم 
ایآ هک   ) غولب نآ  قّقحت  رد  نکل  و  تسا ) غولب  هب  قلعم  هک  مدرم  فیلکت  نوچمه   ) تسا موـلعم  يزیچ  هب  فـیلکت  ندوـب  قـّلعم  هکنیا  اـی 

. تسا زّجنم  فیلکت  زا  تئارب  لصا  زاب  دوشیم ، کش  هن )؟ ای  هدش  غلاب  ینالف 
زا بانتجا  هب  تاباطخ  هک  دوش  هتفگ  هکنیا  زا  دوشیم ،) عوجر  ةءاربلا  ۀـلاصا  هب  هک  بلطم   ) نیا هکنیا  زج  تسا  یلوا  تاـقالطا  هب  عوجر 

فرع حـیبقت  هب  ملع  هک  تسا  یئاج  رد  ءالتبا  هب  ّقلعم )  ) تاباطخ نیا  دـییقت  نّقیتم  ردـق  تسین و  رتهب  قیلعت  نودـب  دـناقلطم و  تامّرحم 
حبق هب  تمرح ، هب  ملع  ریدقت  یلع  هک  تسا  ییاج  نآ  هدش  جراخ  تاقالطا  نیا  زا  هک  ینّقیتم  ردق  ینعی :  ) ازیجنت باطخ  هیجوت  رد  میراد 

: دیوگب شدبع  هب  یلوم  رگا  هکنیا  امک  دنامیم ،) سجنلا  نع  باطخ  تحت  هکوکشم  دروم  نآ  اذل  و  میشاب ، هتشاد  ملع  يزیجنت  باطخ 
التبم ماعط  نیا  هب  فّلکم  هک  تسین  يراج  نیا  رب  تداع  هک  یتروص  رد  نک ، بانتجا  هدش  هتشاذگ  ریما  ربارب  رد  هک  یـسجن  ماعط  نآ  زا 
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نانز زا  هدرک و  بصغ  ار  وا  هک  ياهیراج  ای  هدیـشوپ و  ار  نآ  کلم  هک  یبصغ  ساـبل  نآ  رد  دـیوگب ): شدـبع  هب  یلوم  رگا   ) اـی دوشب و 
یئالتبا نینچ  هکنیا  زج  تسین ، لاحم  ةداع  القع و  یلک  روطب  نآ  هب  فّلکم  ءـالتبا  هک  یتروص  رد  نکن ، فّرـصت  هداد  رارق  دوخ  ّصاـخ 

زا نیفرطلا  دحا  رگا  اذـل  و  تسا ، جراخ  تاقلطم  زا  هدوب و  روآهدـنخ  حـیبق و  يزیجنت  باطخ  اهاج ، روجنیا  اذـل  و   ) تسا قاّفتالا  دـیعب 
ءانا نآ  لثم  دوبن و  هنوگنیا  نیفرطلا  دـحا  رگا  یلو  دـش  بکترم  ار  رگید  فرط  ناوتیم  تسین و  اجنیا  رد  يزیجنت  باطخ  دوب  لیبق  نیا 

(. هن دوب  نآ  فارطا  نیمز  و 
: اّما

. تاقالطا هب  دوشیم  عوجر  دوش ، کش  دشابیم ) ام  ثحب  ّلحم  هک   ) يزیجنت باطخ )  ) حبق رد  رگا 
يدـیق هب  تسا  دـّیقم  هک  سجنلا ) نع  بنتجا  لثم   ) قلطم کی  هک  تسا  نیا  هب  تسام ) ثحب  لـحم  هک  ریخا   ) هلئـسم نیا  تشگزاـب  سپ 

طبض يراوشد  یتخس و  لیلد  هب  هن )؟ ای  تسه  هب  التبم  ایآ  هک   ) تسا قّقحتلا  كوکـشم  دراوم  یخرب  رد  نیا ) تسا و  ندوب  هب  التبم  هک  )
نینچ یفرع  میهافم  بلغا  نأش  هکنانچ  دـنامن ، كوکـشم  ناـهنپ و  نآ  قیداـصم  زا  یقادـصم  هک  یهجو  رب  تسا ، ندوب  هب  ـالتبم  موهفم 

هک  ) تسا
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؟ هن ای  تسا  زیاج  یقلطم  نینچ )  ) هب کّسمت  ایآ  هک ) دوشیم  عقاو  لاؤس  دروم  هدوب و  كوکشم 
(. دومن کسمت  نآ  هب  ناوتیم  تسا  لمجم  شدیق  هک  یقلطم  ینعی   ) تسا زاوج  رتيوق : لوق 

زّجنت مدـع  هک  ییاـج  رد  زج  تسا  ههبـش ) فارطا  همه  زا   ) باـنتجا بوجو  هروـصحم ) ههبـش  ینعی   ) هلئـسم نیا  رد  هدـعاق  لـصا و  سپ 
(. تسا جراخ  تاقالطا  تحت  زا  دروم  کی  اهنت  ینعی   ) مینادب شندوب  مارح  هب  ملع  ریدقت  یلع  نیهبتشملا  دحا  هب  ار  فیلکت 

: دوش هتفگ  هکنیا  رگم 
زّجنت مدـع  لـیبق  زا  ءاـنالا  رهظ  و  ءاـنا ) لـخاد   ) بآ هک  تسا  نیا  دوـشیم  هدافتـسا  مالّـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یلع  هحیحـص  زا  هـچنآ  هـک 

. دنافیلکت
. نآ مدع  ندوب و  هب  التبم  رد  تسا  یسایقم  هطباض و  ءانالا  رهظ  ءانا و  نآ  سپ 

. تسا دیعب  نآ  ندوب  ّصن  لیلد  هب  هروصحم  ههبش  هدعاق  زا  نآ  جورخ  رب  ثیدح  نیا  لمح  اریز 
[7 .] مهفب سپ  دیریگب . سایقم  اج  همه  يارب  ار  ثیدح  نیا  امش  تسا و  ندوبن  ندوب و  التبا  ّلحم  هدعاق  تسا و  هدعاق  قبط  ثیدح  ریخ ،

ص216 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) فیلکتلا ...  ۀحص  ناک  نا  کلذ و  یف  رایعملا  و   ) رد بلطم  لصاح 
افرع يزیجنت  باطخ  هک  اجره  هک  تسا  نیا  میدرک  نایب  البق  هکنانچ  هکوکـشم  دراوم  ندوبن  ندوب و  التبم  رد  راـیعم  هچرگا  دـیامرفیم :
اجنآ رد  یلامجا  ملع  دشاب  حیبق  يزیجنت  باطخ  هک  اجکره  تسا و  رثؤم  یلامجا  ملع  دیآیم و  باسح  هب  ءالتبا  لحم  اجنآ  دشاب  نسح 

مینادیمن هک  ارچ  تسا  هطباض  نیمه  ساسا  لصا و  رد  اـم  لکـشم  نکل ، و  تسا . نآ  زا  باـنتجا  هب  فیلکت  تحـص  هچرگا  تسین  رثؤم 
اهفرع و نوچ  درادـن  یـصخشم  رایعم  زین  فرع  هک  اریز  دـنادیمن . نسح  اهاجک  دـنادیم و  نسح  ار  يزیجنت  باطخ  اهاجک  رد  فرع 

. تسا فلتخم  اهتداع 
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یقاب دوخ  توق  هب  ههبـش  دراوم  اذـل  و  دـشاب ، حـیبق  رگید  يارب  نسح و  یکی  يارب  يزیجنت  باـطخ  يدروم  نینچ  رد  تسا  نکمم  اذـل  و 
؟ مینک هچ  هلئسم  لح  يارب  مینادیمن  تسا و 

؟ تسیچ لاقی )...  نا  نکمی   ) زا دارم  سپ 
دوشیم ماجنا  هلحرم  هس  رد  هک  دراد  دوجو  یـشیامزآ  قرط  کی  روبزم  دراوم  رد  کش  ماگنه  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا 

. مینک هدایپ  اجنیا  رد  ار  لحارم  نیا  میناوتیم  و 
؟ تسیچ بانتجالاب )...  افرع  يزیجنتلا  فیلکتلا  نسح  یف  کشلا  دنع   ) زا بلطم  لصاح 

. تسا تئارب  لصا  هلمج  زا  هیلمع  لوصا  اب  ههبش  دراوم  هبساحم 
: هک مینک  کش  اجره  هک  تسا  نیا  یّلک  هدعاق  دیوگیم :

. تسا نسح  یباطخ  نینچ  افرع  میراد و  بانتجا  هب  يزیجنت  باطخ  ایآ  - 1
هب تسا  یقیلعت  يرگا و  باطخ  کی  دـشاب  مه  رگا  ای  تسا و  حـیبق  افرع  هلئـسم  نیا  میرادـن و  بانتجا  هب  يزیجنت  باطخ  هکنیا  ای  و  - 2

؟ تسین قّقحم  نونکا  هک  يزیچ 
؟ هن ای  تسه  باقع  ببس  فرط  کی  باکترا  دروم  نیا  رد  الصا  ایآ  هک  مینکیم  کش  زاب  روبزم  کش  لابند  هب  - 3

. تسا تروص  راهچ  هب  دوخ  نیا  هک  تسا  زّجنم  باطخ  ای  فیلکت و  زا  تئارب  لصا ، اجنیا  رد 
؟ تسیچ یلع )...  اقلعم  وا  ازّجنم  فیلکتلا  نوک  یف  هیف  کش  ام  ّلک  یف   ) زا دارم 

. تسا زّجنم  باطخ  زا  تئارب  يارجا  رد  مود  لوا و  تروص  نایب 
؟ تسا هنوگچ  ءارجا  نیا  لوا  تروص 

يزیجنت هن  تسین  راک  رد  یباطخ  نینچ  الصا  ای  میراد و  يزیجنت  باطخ  ایآ  هک  باطخ  لصا  رد  مینک  کش  رگا  هک  تسا  تروص  نیدب 
. یباطخ نینچ  زا  مینکیم  يراج  تئارب  یقیلعت ؟ هن  و 
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؟ تسا هنوگچ  زّجنم  باطخ  زا  تئارب  ءارجا  مود  تروص 

کی باطخ  نیا  ایآ  هک  میراد  کش  نکل  تسام و  هّجوتم  هدش و  رداص  یلوم  زا  یباطخ  هکنیا  هب  میراد  عطق  ام  هک  تسا  تروص  نیدـب 
؟ تسا مدعلا  مولعم  نونکا  دیق  نآ  هک  تسا  يدیق  کی  هب  یقیلعت  باطخ  کی  ای  دشاب و  روآباقع  شتفلاخم  ات  تسا  يزیجنت  باطخ 

: لثملا یف 
نآ اـب  تفلاـخم  تسا و  قـلطم  بوـجو  کـی  اـجنیا  رد  مارکا  بوـجو  اـیآ  هک  میراد  کـش  اـم  نـکل  ملاـعلا و  مارکا  هـک  تـسا  باـطخ 

فیلکت رد  کش  ام  کش  ینعی  ندوب و ...  یماما  تلادع ، لیبق  زا  يدـیق  هب  تسا  طورـشم  ّقلعم و  بوجو  نیا  هکنیا  ای  تسروآباقع و 
 ... هدرک و يراج  تئارب  لصا  اذل  تسا و  يزیجنت 

. مینکیم يراج  يزیجنت  باطخ  زا  تئارب  ام  سپ  دهاوخیمن  باطخ  رگا  رگید  ترابع  هب 
. ةءاربلا لصالا ، دش  ءالتبا  لحم  فرط  کی  یتقو  دوشیم ، ءالتبا  لحم  ههبش  فرط  کی  اهنت  دوبن ، يزیجنت  باطخ  ياج  یتقو 

. میئامنیم هدافتسا  رگید  فرط  زا  مینکیم و  يراج  يزیجنت  باطخ  زا  تئارب  فرط  کی  رد  رگید  ترابع  هب 
؟ تسیچ هققحت ) یف  ّکش  نکل  رما  یلع  قیلعتلا  ملع  وا   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  زّجنم  باطخ  زا  تئارب  نایرج  موس  تروص  نایب 
. تسا هدش  رداص  یلوم  زا  یباطخ  هک  مینادیم  - 1

. تسا دّیقم  قلعم و  باطخ  کی  باطخ  نیا  هک  مینادیم  و  - 2
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قّقحم هکنیا  ای  دوش و  زّجنم  قلطم و  دـیآرد و  ندوب  طورـشم  ّقلعم و  زا  مارکا  بوجو  ات  هتفای  قّقحت  دـیق  نیا  ایآ  هک  میراد  کش  نکل  و 
: لثملا یف  دشاب . روآباقع  ات  تسین  راک  رد  يزّجنم  باطخ  العف  هجیتن  رد  هدشن و 

یبوجو دشاب  هتـشادن  دوجو  تردق  غولب و  لقع ، ات  دنـشابیم و  تردق  غولب و  لقع ، هّماع  طئارـش  هب  طورـشم  ّقلعم و  تابجاو ، مامت  - 1
. تسین راک  رد  مه 

باطخ زا  تئارب  لصا  مه  اجنیا  رد  هن ؟ ای  دروایب  وا  يارب  زّجنم  باطخ  ات  هدـش  قّقحم  ینالف  رد  غولب  الثم  ایآ  هک  میراد  کش  نونکا  اـّما 
. غولب مدع  باحصتسا  ای  باحصتسا و  لصا  مه  دوشیم  يراج  يزیجنت 

. تسا هصاخ  طیارش  ياراد  یبجاو  ره  - 2
زّجنم باـطخ  هدـش و  لـخاد  تقو  اـیآ  هک  میراد  کـش  اـم  نونکا  نکل  تسا و  طورـشم  ّقلعم و  تقو  لوخد  هب  تبـسن  زاـمن  لـثملا  یف 

؟ هن ای  هدیدرگ 
. مینکیم يراج  يزیجنت  باطخ  زا  تئارب  لصا  زین  اجنیا  رد 
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؟ تسیچ ماقملا )...  یف  امک  هدارفا  نم  ققحتملا  نوک  وا   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  زّجنم  فیلکت  زا  تئارب  رد  مراهچ  تروص  هب  هراشا 
. میراد باطخ  هب  نیقی  عطق و  - 1

. میراد مه  باطخ  ندوب  یقیلعت  هب  عطق  - 2
طرـش دـیق و  نآ  دارفا  زا  يدرف  یجراـخ  دوجوم  نیا  اـیآ  هک  میراد  کـش  نکل  میراد و  مه  جراـخ  رد  يزیچ  ندـش  دوجوم  هب  عـطق  - 3

؟ هن ای  دوش  زّجنم  باطخ  ات  تسه 
«، قاّسفلا ّالا  ءاملعلا  مرکا  : » هدومرف یلوم  لثملا  یف 

ياملع قادصم  یـسک  نینچ  هک  مینادیمن  ام  اذل  دـنکیم و  بانتجا  رئابک  زا  هچرگا  دوشیم  هریغـص  بکترم  هک  تسا  یملاع  جراخ  رد 
قح رد  باطخ  نینچ  تسا و  قساف  ياملع  ءزج  هن ؟ ای  دـشاب  روآباقع  نآ  تفلاخم  دوش و  زّجنم  ام  قح  رد  مرکا  باطخ  ات  تسه  لداع 

. تسین زّجنم  ام 
. مینکیم يراج  زّجنم  فیلکت  زا  تئارب  لصا  زین  اجنیا  رد 

؟ تسیچ شیامزآ  لّوا  هلحرم  رد  روص  نیا  هجیتن 
. تسا لیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  ام  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  رب  خیش  لیلد 
: هک تسا  نیا 

. تساهنآ ندوبن  ای  ندوب  ءالتبا  دروم  هب  طورشم  یلامجا  ملع  نیفرط  هب  تبسن  فیلکت  زّجنت  - 1
. مینادب هوقلاب  لعفلاب و  زا  معا  ار  تیلعف  رگا  دراد  دوجو  ءالتبا  لامتحا  هدنیآ  هب  تبسن  نآ  فارطا  نیمز  هعطق  ءانا و  لاثم  رد  - 2

؟ هن ای  تسه  ندوب  هب  التبم  قیداصم  زا  ءالتبا  ندوب  هوقلاب  نیا  هک  مینادیمن  ام  نکل  و 
. ةءاربلا لصالا ، تسا و  يزیجنت  باطخ  رد  کش  سپ 

؟ تشاد لابندب  اجنیا  رد  ياهجیتن  هچ  دراوم  هبساحم  یلمع و  لصا  هب  عوجر 
. دنالصا نیا  نایرج  لحم  هک  ارچ  تسین  مزال  ههبش  دراوم  زا  بانتجا 

؟ یّبل ای  تسا و  یظفل  لیلد  دیقم  قلطم و  صاخ و  ماع و  رد  دیقم  صّصخم و  دیئامرفب  ۀمّدقم 
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. تسا تنس  باتک و  ینعی  یظفل  لیلد  یهاگ  - 1
. دشابیم عامجا  ینعی  یبل  لیلد  یهاگ  - 2

؟ دشاب مسق  دنچ  رب  دناوتیم  لقع  مکح  هب  یظفل  لیلد 
لمجم نّیبم 2 - - 1 مسق : ود  رب 
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  ههبش  دشاب ، لمجم  یظفل  لیلد  رگا 

: مسق ود  رب 
. هّیقادصم یهاگ  تسا و  هیموهفم  یهاگ 

؟ تسین زیاج  اعون  ماع  هب  کّسمت  هیقادصم  هیموهفم و  تاهبش  زا  کیمادک  رد 
. هّیقادصم تاهبش  رد 

؟ لصفنم ای  تسا  لصتم  لیلد  هّیموهفم  تاهبش  رد  دّیقم  ای  صّصخم 
. لصفنم یلیلد  یهاگ  تسا و  لصتم  یلیلد  یهاگ  صّصخم  لیلد 

؟ تسا هنوگچ  نارود  لصفنم  لصتم و  صّصخم  ود  نیا  زا  کیره  رد 
. رثکا ّلقا و  نایم  یهاگ  تسا و  نینیابتم  نایم  نارود  یهاگ 

؟ دومن کّسمت  ماع  لیلد  هب  ناوتیم  ایآ  دشاب  لصتم  صّصخم  رگا 
ّلقا و رد  هچ  نینیابتم و  رد  هچ  دزادـنایم  کسمت  تیلباق  زا  هدومن و  لمجم  ار  نآ  هدرک  تیارـس  ماع  لیلد  هب  صاخ  لیلد  لاـمجا  ریخ ،

. رثکا
؟ دومن کّسمت  ماع  لیلد  هب  ناوتیم  دشاب  لصفنم  صّصخم  رگا 

. دشاب نینیابتملا  نیب  نارود  رگا 
. دزادنایم کّسمت  تیلباق  زا  هتخاس و  لمجم  ار  نآ  هدرک  تیارس  ماع  لیلد  هب  صاخ  لیلد  لامجا  زاب 

لمجم نآ  رّـسفم  هدوب و  مکاح  اجنیا  رد  قلطم  ماع و  روهظ  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  رثکا  مظعا و  خیـش  دـشاب  رثکا  ّلـقا و  نیب  نارود  رگا  و 
. دوشیم

؟ دومن کّسمت  ماع  لیلد  هب  ناوتیم  ایآ  دشاب  یعامجا  ینعی  یبل  صّصخم  رگا 
، ریخ دشاب  نینیابتم  نیب  نارود  رگا  لصفنم  رد  هچ  لصتم و  رد  هچ 

. رثکا ّلقا و  رد  هچ  نینیابتم و  رد  هچ  دزادنایم . کّسمت  تیلباق  زا  هدومن  لمجم  ار  نآ  هدرک و  تیارس  ماع  رد  لیلد  لامجا  زاب  هک  ارچ 
هدوب و مکاح  هک  تسا  قلطم  ماع و  روهظ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  روهـشم  مظعا و  خیـش  رظن  زاب  تسا  رثکا  ّلـقا و  نیب  نارود  هک  اـجنآ  اـّما 

. دوشیم لمجم  نآ  رّسفم 
؟ تسام ثحب  دروم  العف  روکذم  دراوم  زا  کی  مادک 

. مینکیم هدافتسا  قالطالا  ۀلاصا  زا  نآ  رد  هک  تسا  ریخا  مسق  نیمه 
؟ تسیچ خلا ) لاقی ... : نا  نم  یلواب  سیل  اذه  نا  الا   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب 

: هک تسا  نیا 
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. دنراد قالطا  ءابرلا  نع  بنتجا  ای  رمخلا و  نع  بنتجا  لثم  تامّرحم  زا  بانتجا  هب  دننکیم  رما  هک  یتاباطخ  - 1
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. نک بانتجا  دوب  ءالتبا  دروم  ههبش  فارطا  رگا  هکنیا  هب  دناهدشن  طورشم  ّقلعم و  تاباطخ  نیا  - 2
. دنریگیمرب رد  زین  ار  ءالتبا  رد  کش  ای  ءالتبا و  مدع  دراوم  ءالتبا  دراوم  رب  هوالع  ناشقالطا  لیلد  هب  هکلب 

نّقیتم ردـق  تسا  یّبل  لیلد  نوچ  نکل  تسا ، حـیبق  ءالتبا  مدـع  دراوم  هب  تبـسن  یلوم  بناج  زا  يزیجنت  باطخ  هک  مینادیم  القع  یهتنم 
. تسا ءالتبا  مدع  هب  عطق  دراوم ، نآ 

. تسا لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  هک  مینکیم  هدافتسا  قالطالا  ۀلاصا  زا  هکوکشم  دراوم  هب  تبسن  اّما 
؟ تسیچ ثحب  نیا  هصالخ  لصاح و 

. تسا رثکا  ّلقا و  نایم  رئاد  لمجم و  شرما  هک  يدیق  هب  هدش  دیقم  ام  قلطم  - 1
. رگید میهافم  همه  لثم  تسین  نشور  ام  يارب  ءالتبا  موهفم  تسا و  موهفم  زین  ههبش  - 2

. تسا لصفنم  یظفل  لیلد  لثم  زین  یّبل  لیلد  - 3
هک مینکیم  ریسفت  زین  ار  لمجم  نآ  هک  تسا  قالطا  روهظ  اب  هکلب  دنکیم ، تیارـس  قلطم  هب  هک  تسین  دّیقم  لامجا  نیا  یئاج  نینچ  رد 

. نّقیتم ردق  هب  دنکیم  ادیپ  صاصتخا 
. مینکیم هدافتسا  قالطالا  ۀلاصا  زا  ءالتبا  مدع  ءالتبا و  رد  کش  دراوم  هب  تبسن  هجیتن  رد 

؟ دراد دوجو  تئارب  لصا  زا  هدافتسا  قالطالا و  ۀلاصا  هب  کسمت  هجیتن  نایم  یتوافت  هچ 
ینعی دنامه ، سکع  هجیتن  ود 

. تسا ّرثؤم  یلامجا  ملع  دومن و  بانتجا  ههبش  زا  دیاب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  قالطالا  ۀلاصا  زا  هدافتسا  رد 
؟ تسیچ رفعج )...  نب  یلع  ۀحیحص  نم  دافتسملا  نا  لاقی : نا  الا   ) زا دارم  سپ 

. تسا یعرش  قیرط  کی  روبزم  ثیدح  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  اب  هطبار  رد  روهشم  رظن 

هب اـیآ  هک  مینادیمن  نکل  میراد و  نیقی  عطق و  فرظ  هب  نوخ  تباـصا  هب  اـم  هک  تسا  یلاـمجا  ملع  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا 
؟ نآ جراخ  هب  ای  هدرک و  تباصا  نآ  نورد 

؟ تسیچ ةروصحملا )...  ۀهبشلا  ةدعاق  نع  کلذ  جورخ  یلع  اهلمح  دعبی  ذا   ) زا دارم 
طایتحا هدوب و  نوریب  هروصحم  ههبـش  یلامجا و  ملع  نوناق  زا  صاخ  ّصن  هب  ادبعت و  ثیدـح  دروم  دـناهتفگ  هک  یخرب  هب  تسا  یخـساپ 

. دشابیمن بجاو 
؟ تسیچ هورگ  نیا  هب  خیش  خساپ 

ساسا رب  رهاظلا  یلع  هکلب  دوش ، ءانثتسا  صاخ  ّصن  هب  ات  درادن  یتیصوصخ  ثیدح  دروم  هک  تسا  نیا 
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يارب دوشیم  يرایعم  تیاور  نیا  اذل  درادـن و  رثا  یلامجا  ملع  تسین ، ءالتبا  دروم  فرط  کی  نوچ  هک  انعم  نیدـب  تسا  نوناق  هطباض و 
. هروصحم ههبش  یلامجا و  ملع  رگید  دراوم  شجنس 

؟ تسا هنوگچ  شجنس  نیا  خیش  رظن  هب 
ار يدروم  نینچ  دشاب ، يوقا  مدع  لامتحا  هکنیا  ای  مدع و  لامتحا  اب  دشاب  يواسم  فرط  کی  هب  تبـسن  زّجنت  مدـع  لامتحا  هک  اجره  - 1

. زّجنت مدع  هب  مینکیم  مکح  هدرک و  قحلم  ثیدح  نیا  دروم  هب 
زّجنت هب  مینکیم  مکح  ءـالتبا و  دراوم  هب  مینکیم  قـحلم  ار  اـجنآ  دـشاب ، ثیدـح  دروـم  زا  فعـضا  زّجنت  مدـع  لاـمتحا  هک  اـجره  و  - 2

. باطخ
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؟ تسیچ مهفاف )  ) ترابع زا  دارم  سپ 
. دهدیمن هئارا  یصخشم  هطباض  مه  روبزم  ثیدح  هک  تسا  نیا 

. هزات دوشن  ءالتبا  ّلحم  هدنیآ  رد  هک  مولعم  هچ  نکل  تسین و  هب  التبم  ءانالا  رهظ  العف  هچرگا  اریز 
: هتکن

فارطا زا  یخرب  رگا  اذل  دشاب و  فّلکم  يالتبا  دروم  ههبش  فارطا  مامت  هک  دوب  نیا  یلامجا  ملع  ندش  زّجنم  طرش  يراصنا  خیـش  رظن  هب 
يراج یعرـش  ای  یلقع و  تئارب  رگید  فرط  هب  تبـسن  هجیتن  رد  دوشیمن  زّجنم  یلاـمجا  ملع  دـشاب ، نوریب  ءـالتبا  لـحم  زا  یلاـمجا  ملع 

. میوشیم بکترم  ار  نآ  هدرک و 
: هک تسا  هدومرف  روبزم  طرش  هب  جوت  اب  لاح 

: هجیتن رد  یعقاو . مارح  هب  تبسن  تسا  فیلکت  ندوب  زّجنم  هب  طورشم  هبتشم ، دارفا  زا  بانتجا  بوجو 
تقیقح رد  هک  دیآیم ، دوجو  هب  دـیدرت  رگید  فرط  هب  تبـسن  بانتجا  فیلکت  رد  دوش  جراخ  ءالتبا  دروم  زا  اهفرط  زا  یکی  یتقو  - 1

. هب فّلکم  رد  کش  هن  تسا و  فیلکت  لصا  هب  تبسن  کش 
، هب فّلکم  رد  هن  تسا و  فیلکت  رد  کش  رگید ، فرط  زا  بانتجا  رد  کش  درادن ، باکترا  ناکما  فرط  کی  هب  تبسن  فّلکم  رگا  - 2
ار مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  ثیدح  ناشیا : هک  تسا  ساسا  نیا  رب  تسین  زّجنم  نکممریغ  فرط  رد  فیلکت  اریز 

: دیوگیم دیامنیم و  هیجوت 
. دشابیمن مزال  فرظ  بآ  زا  بانتجا  تسین ، ءالتبا  دروم  فرظ  فارطا  نیمز  ای  فرظ  جراخ  هکنوچ 

: دیامرفیم ساسا  نیمه  رب  لاح 
يارجا اب  نارـسمه  نکل  دـنک و  رظن  ود  نآ  زا  کیچـیه  هب  تسین  زیاج  دوش ، هابتـشا  راچد  شدوخ  رـسمه  ندوب  هقّلطم  رد  یـصخش  رگا 

. دنیامن ءارجا  ناشدوخ  رب  ار  يرسمه  ماکحا  دنناوتیم  دوخ ، ندوب  هقّلطم  زا  تئارب  لصا 
؟ تسیچ روکذم  بلاطم  هب  عجار  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  دیئامرفب  لاح 
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ّلحم رد  هچنآ  كرت  اب  ار  فیلکت  دـهعت  زا  ندـمآ  نوریب  هکلب  دناهتـسنادن ، فیلکت  رد  ناـصقن  بجوم  ار  ءـالتبا  ّلـحم  زا  جورخ  ناـشیا 

. دناهتسناد مزال  دراد  رارق  ءالتبا 
؟ تسیچ هیبنت  نیا  رد  خیش  یلبق  هاگدید  هب  عجار  ماما  ترضح  رظن 

: دیامرفیم ناشیا  یلبق  هاگدید  هب  خساپ  رد  ناشیا 
. تسا هدش  هابتشا  تسا  نیفلکم  داحآ  فیلکت  هک  یصخش  ياهباطخ  اب  تسا  نیفلکم  همه  فیلکت  هک  یّلک  ياهباطخ  نایم  - 1

نیفلکم همه  فیلکت  هک  یّلک  باطخ  رودص  اّما  تسین ، حیحـص  القع  افرع و  ناوتان  نّکمتم و  ریغ  يارب  یـصاصتخا  فیلکت  رودـص  - 2
. تسه زین  لاکشاالب  هدش و  اهنآ  لماش  ضراوع  لاوحا و  مامت  رد  تسا ،

. دریگیمرب رد  ار  نیفلکم  همه  تسا و  یّلک  باطخ  کی  ءانزلا ، اوبرقت  ال  لثملا : یف 
. دشابیم وا  هب  تبسن  باطخ  هّجوت  يارب  عوضوم  مامت  فّلکم )  ) تسا و تمرح  يارب  عوضوم  مامت  انز )  ) ینعی

. دشاب هدش  فیلکت  ءاشنا  اهنآ  کتکت  يارب  لقتسم  روطب  هکنیا  نودب  تسا  تّجح  نیفّلکم  مامت  رب  هک  تسا  یباطخ  باطخ ، نیا  لاح 
: هک درادن  لاکشا  اذل  و 

، تسا ناوتاـن  اـفرع  اـی  ـالقع  فیلکت  هب  تبـسن  فّلکم  هک  هنکما ، لاوحا و  یخرب  رد  یمومع و  یّلک و  ياـهباطخ  هنوـگنیا  رد  فـّلکم ،
. دشاب هتشاد  فیلکت 
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. دنشابیمن ندوبن  ءالتبا  لحم  زا  جراخ  یئاناوت و  لهج و  مدع  هب  دّیقم  یعرش  فیلاکت  اریز 
. دنانیفلکم همه  فیلکت  هنکما ، لاوحا و  همه  رد  یّلک  فیلاکت  سپ 

. دوش جراخ  نآ  هدهع  زا  دیاب  زّجنم  یلعف و  فیلکت  هب  تبسن  یلامجا  ملع  دوجو  اب  فّلکم  روکذم  بلطم  هب  هجوت  اب  لاح 
. تسا یلامتحا  یعطق و  تفلاخم  كرت  یلامتحا و  یعطق و  تقفاوم  یضتقم  هدهع ، زا  جورخ 

زّجنت مدـع  بجوم  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  نآ  هب  تبـسن  مه  ياهزیگنا  دـشاب و  جراخ  ءالتبا  ّلحم  زا  اـهفرط  زا  یکی  هکنیا  دّرجم  هب  اذـل :
. دوشیمن مولعم  فیلکت 

تابثا يارب  هماع  هلدا  دنتـسه و  هماع  ّهلدا  زا  هکنوچ  دوشیمن  يراج  هب  التبم  فرط  رد  هراهطلا ، ّلحلا و  ۀـلاصا  لیبق  زا  هیلمع  لوصا  اـّما 
هتشاد حیرص  تلالد  هک  تسا  یلیلد  هب  زاین  دنرادن و  تیحالص  هّیبوجو ، ههبش  رد  كرت  تصخر  ای  هّیمیرحت  ههبـش  رد  باکترا  تصخر 

. دشاب
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[. 8] درادن یلامجا  ملع  تیزّجنم  رد  يریثأت  ءالتبا ، ّلحم  زا  یلامجا  ملع  ياهفرط  یخرب  جورخ  سپ 
؟ تسیچ ینیمخ  ماما  ترضح  بناج  زا  خیش  مالک  رد  روکذم  طرش  یفن  هجیتن 

ساسحا لباق  ریغ  هرطق  دیامرفیم : هک  دناهتسناد  یسوط  خیـش  رظن  يأر و  نامه  ار  ثیدح  نیا  حیحـص  ریـسفت  ینیمخ  ماما  هک  تسا  نیا 
هکنیا ای  تسین  یمکح  دـناسح ، لـباق  ریغ  ءازجا  ياراد  هک  ینوخ  گـنر  يارب  اذـل  و  [ 9] دشابیمن یعرـش  مکح  يارب  عوضوم  ءانا ، رد 

زا کیره  هک  ارچ  دوشیم ، جراـخ  یلاـمجا  ملع  ثحب  زا  زین  هجوز  لاـثم  لاـح  دوشیم . اـقلطم  نوخ  تباـصا  لـصا  رد  کـش  رب  لـمح 
[. 10] دنراد يودب  کش  ندوب  هقّلطم  رد  لقتسم و  مکح  دوخ  هب  تبسن  اههجوز 

تـسناد فیلکت  رد  کش  هب  هب ، فّلکم  زا  کش  رییغت  بجوم  ار  ندوب  ءالتبا  ّلحم  زا  یلامجا  ملع  فرط  کی  جورخ  هکنیا  زا  سپ  خیش 
: دومرف لثملا  یف  تسا و  لکشم  ءالتبا  دروم  صیخشت  دراوم  يرایسب  رد  دومرف :

. تسین ءالتبا  دروم  دشاب  هدنرپ  هک  فرط  کی  انیقی  ءانا ، لخاد  تباصا  ای  هدنرپ  تشپ  رب  تباصا  نایم  دشاب  دّدرم  تساجن  عوقو  رگا  - 1
. دوش عقاو  ءالتبا  دروم  ممیت  ای  هدجس و  تهج  يدوز  هب  هک  تسین  دیعب  ءانا  فارطا  نیمز  ءانا و  رب  تباصا  نایم  دشاب  دّدرم  رگا  و  - 2

: تسا لکشم  اهرایعم  نیا  صیخشت  هچرگا  داد ، رارق  دروم  نیا  رد  ءالتبا  لحم  صیخشت  رایعم  ار  زیچ  هس  : 1
. دشاب حیحص  نسح و  نآ  تساجن  هب  ندرک  ادیپ  ملع  تروص  رد  سجن  نآ  زا  بانتجا  هب  فیلکت  فلا :

. دشاب نسح  ءالتبا  تروص  هب  فیلکت  ندوبن  دّیقم  ب :
. دوشب ياهعقاو  فّلکم  يارب  عوضوم  نآ  ج :

؟ تسیچ خیش  رظن  نیا  هب  عجار  ینیمخ  ماما  رظن  دیئامرفب  لاح 
: تسا هدومرف  خیش  يانبم  نیمه  رب  زین  ینیمخ  ماما 

يدـیدرت کش و  دروم ، ندوب  لمجم  تهج  زا  نآ  ندوب  تردـق  ّدـح  رد  ای  یلامجا  مولعم  ياهفرط  زا  یخرب  ندوب  ءالتبا  دروم  رد  رگا 
[. 11] يزیجنتلا فیلکتلا  نع  ةءاربلا  لصالا ، ددرگرب ، فیلکت  رد  کش  هب  دیآ و  دوجوب 
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موس هیبنت  صیخلت 

: هک دش  نشور  نونکات  خیش  بانج 
. دوش لصاح  لاثتما  هب  نیقی  ات  دومن  بانتجا  هیملع  همّدقم  باب  زا  مهنآ  ههبش  فارطا  همه  زا  دیاب  هّیمیرحت  ههبش  رد  - 
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: دوش لصاح  یلوم  رما  لاثتما  هب  نیقی  ات  دروآ  اجب  ار  فارطا  همه  دیاب  هّیبوجو  تاهبش  رد  و  - 
؟ دناعون دنچ  رب  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  هک  دیئامرفب  لاح 

ریهطت اـی  لـسغ و  وضو ، يارب  دـهاوخیم  فلکم  هک  یبآ  فرظ  ود  لـثم  دـنافلکم ، زاـین  ءـالتبا و  دروم  ههبـش  فارطا  همه  یهاـگ  - 1
. دنک هدافتسا  بآ  فرظ  ود  ره  زا  شسابل 

. دنتسین فلکم  ءالتبا  دروم  ههبش  فارطا  زا  یخرب  ای  فارطا و  همه  مه ، یهاگ  - 2
زاـین ءـالتبا و  دروـم  کیچـیه  نکل  تسا و  سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  مراد  نیقی  نـم  تـسه و  لـحم  نـالف  رد  بآ  فرظ  ود  لـثملا  یف 

. تسین فلکم 
نآ ةداع  اما  هدش ، سّجنتم  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  هک  دنادیم  الامجا  دـیز  تسا ، رمع  شیپ  رگید  فرظ  دـیز و  دزن  بآ  فرظ  کی  ای  و 

. دوشیمن عقاو  دیز  ءالتبا  دروم  تسا  رمع  دزن  هک  یفرظ 
زا کیمادـک  هب  طوبرم  بلطم  نیا  دروآیم  ام  شود  رب  يزیجنت  باطخ  دـبلطیم و  لاـثتما  هدوب و  عقاو  زّجنم  یلاـمجا  ملع  خیـش  باـنج 

؟ تسا قوف  دراوم 
. دنشاب فلکم  هب  التبم  ههبش  فارطا  همه  ای  ود و  ره  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم 

راذگریثأت درادن و  یشزرا  یلامجا  ملع  رگید  دوش  جراخ  فّلکم  ءالتبا  دروم  زا  فارطا ) همه  یلوا  قیرط  هب  و   ) فارطالا ضعب  رگا  سپ 
. دشابیمن بجاو  فارطا  ریاس  كرت  ای  باکترا  هجیتن  رد  تسین و 

. دشاب فّلکم  ءالتبا  ّلحم  نآ ، فارطا  مامت  هک  تسا  نآ  یلامجا  ملع  تیزّجنم  طئارش  زا  یکی  نیاربانب 
؟ تسا زّجنت  طرش  ءالتبا  ارچ 

: باطخ زا  یلوم  ضرغ  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 
. تسا كرت  رب  فّلکم  ندومن  راداو  ءامدقلا  دنع  - 1

. تسا لعفلا  نع  فّلکملا  رجز  نیرّخأتملا  دنع  - 2
. دوش نآ  بکترم  فّلکم  اتداع  دشاب و  ءالتبا  دروم  لمع  هک  دوشیم  لصاح  یتروص  رد  ریخا  ضرغ  لاح 

. دوشیم عنام  هتشاد و  رثا  يزیجنت  باطخ  اهاج  روجنیا  رد 
. تسین عراش  يوس  زا  رجاز  لعج  هب  يزاین  رگید  دوشیم و  كرت  دوخهبدوخ  هنع  یهنم  تسین  هب  التبم  اتداع  هک  يدراوم  رد  اما 
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. لاحم وه  لصاح و  لیصحت  هکلب  تسا و  ثبع  ییهن  نینچ  دوجو  تسین و  يولوم  یهن  هب  يزاین  دراوم  هنوگنیا  رد  هجیتن  رد 

؟ تسیچ ههبش  فارطا  ندوب  ءالتبا  ّلحم  رد  رایعم 
ام ّقـح  رد  مارحلا  نع  بنتجا  باـطخ  تسا ، مارح  ههبـش  فارطا  زا  فرط  یکی  نیا  هک  میتـشاد  یلیـصفت  ملع  اـضرف  رگا  هک : تسا  نـیا 

. دشیم زّجنم 
. دشیم زّجنم  ام  ّقح  رد  روکذم  باطخ  زاب  تسا  مارح  ههبش  فارطا  زا  فرط  یکی  نآ  هک  میتشاد  یلیصفت  ملع  اضرف  رگا  و 

دروم دراوم  نیا  اذـل  دـیآیمن و  يزیجنت  باـطخ  میـشاب  هتـشاد  نآ  ندوب  مارح  هب  مه  یلیـصفت  ملع  اـم  رگا  هک  دراد  دوجو  يدراوم  اـما 
. دنیآیمن باسح  هب  ام  يالتبا 

: لثم
بطاخم نآ  هب  تبـسن  نم  دـشابیمن و  نم  هب  التبم  مشاـب  هتـشاد  ملع  نادـب  الیـصفت  نم  ول  دراد و  دوجو  هاـم  هرک  رد  هک  یبآ  فرظ  - 1

. متسین
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، تسین نم  هب  التبم  هک  ارچ  متـسین ، نآ  هب  بطاخم  اما  مشاـب  هتـشاد  مهنآ  تساـجن  هب  نیقی  نم  ول  تسامـش و  کـلم  هک  یبآ  فرظ  - 2
باـطخ نینچ  نونکا  بوخ  یلو  دـیآیم  نم  يارب  يزیجنت  یلعف و  باـطخ  تروـص  نآ  رد  هک  دـیآرد  نم  ّتیکلم  هب  يزور  هکنیا  رگم 

. تسین راک  رد  یلعف 
: دوش لاؤس  رگا 

. تسا زّجنم  اجنآ  رد  مه  یلامجا  ملع  تسا و  ءالتبا  دروم  ههبش  فارطا  هک  میراد  عطق  دراوم  یخرب  رد  - 1
. تسین زّجنم  اجنیا  رد  مه  یلامجا  ملع  تسا و  جراخ  ءالتبا  لحم  زا  ههبش  فارطا  همه  ای  ضعب و  هک  میراد  عطق  دراوم  یخرب  رد  و  - 2

؟ هن ای  تسه  ءالتبا  دروم  ههبش  فارطا  همه  ایآ  هک  مینکیم  کش  مه  يدراوم  رد  - 3
؟ درک دیاب  هچ  اهاج  روجنیا  رد  میرادن ، مه  نیقی  نکل  میهدیم و  ءالتبا  لامتحا  ینعی 

: دیامرفیم يراصنا  خیش 
. دوشیم دروم  هس  ره  لماش  تسا و  قلطم  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ 

. دنتسه هکوکشم  هک  يدراوم  مه  میراد و  ءالتبا  مدع  هب  عطق  هک  ار  يدراوم  مه  میراد  ءالتبا  هب  عطق  هک  ار  يدراوم  مه  ینعی 
. دنتسه یقاب  قالطا  تحت  رد  رگید  مسق  ود  یلو  دش  جراخ  قالطا  زا  یّصاخ  لیلد  هب  هک  مود  مسق  - 
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: سپ

. هکوکشم دراوم  رد  طایتحا  موزل  هب  مینکیم  مکح  هدرک  کّسمت  قالطالا  ۀلاصا  هب 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  دنوخآ  بانج  رظن 

. دشابیمن زیاج  تسا و  هّیقادصم  تاهبش  رد  ماع  هب  کّسمت  لیبق  زا  قالطا  هب  کّسمت  نیا  دیامرفیم :
یلعف باطخ  ایآ  هک  مینکیم  کش  هجیتن  رد  هن ؟ ای  تسه  ءالتبا  دروم  ایآ  هک  میراد  کش  هک  ارچ  دسریم ، ةءاربلا  ۀلاصا  هب  تبون  اذـل  و 

؟ هن ای  میراد  نآ  هب  تبسن 
. تسا یلعف  فیلکت  رد  کش  مه  تئارب  لصا  يارجم  تسا و  یلعف  فیلکت  زا  تئارب  لصا ، اجنیا  رد 

؟ دراد ياهرمث  هچ  قوف  تانایب 
بانتجا کلذعم  تسا و  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  ههبش  اج  نالف  هک  دنک  ههبش  یـسک  رگا  دوشیم و  ّلح  نآ  دراوم  تاهبـش و  زا  يرایـسب 

. تسا ءالتبا  مدع  رطاخ  هب  نیا  هک  میهدیم  خساپ  وا  هب  تسین  بجاو 
؟ دناعون دنچ  ههبش  نیفرط  خیش  بانج 

: عون هس 
. دراد دوجو  ههبش  نیفرط  رد  میهاوخیم  هک  یصوصخلاب  لاح  یگژیو و  نآ  یهاگ ، - 

یکی ای  هدش  سجن  یکی  هک  دوشیم  لصاح  ناتیارب  یلامجا  ملع  لاح  دیاهدرک ، هیهت  هدافتسا  تهج  بآ  فرظ  ود  امش  هک  یئاجنآ  لثم 
. تسا یبصغ 

دشاب مارح  یکی  نآ  تسا  زّجنم  بانتجا  دشاب  مارح  یکی  نیا  ینعی  تسا  زّجنم  امـش  يارب  نآ  زا  بانتجا  دشاب  مارح  هک  اهنیا  زا  کیره 
. تسا زجنم  نآ  زا  بانتجا 

. دینک بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  اجنیا  رد 
. درادن نیفرط  زا  یکی  میهاوخیم  ام  هک  یصوصخلاب  لاح  یگژیو و  نآ  یهاگ ، - 

هک ینادیم  الامجا  امـش  نکل  تسین ، طوبرم  امـش  هب  هک  ناتتـسود  نآ  زا  یکی  امـش و  نآ  زا  یکی  دراد  دوجو  ءانا  ود  هک  یئاـجنآ  لـثم 
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. تسا سجن  ءانا  ود  نیا  زا  یکی 
هک ینادب  رگا  نکل  درادن و  امش  هب  یطبر  هک  ارچ  تسین  زّجنم  امش  رب  وا  بنتجا  تسا ، سجن  ناتتسود  ءانا  دینادب  امش  هک  ضرف  هب  لاح 

. دوشیم زّجنم  امش  رب  بنتجا  تسا  سجن  تدوخ  ءانا 
. تسین نشور  ناشعضو  الصا  هک  تسا  یطیارش  رد  ههبش  نیفرط  یهاگ  و  - 

: رگید ترابع  هب 
باسح ءالتبا  ّلحم  زا  جراخ  ار  یکی  ءالتبا و  ّلحم  ار  یکی  ای  میروآ و  باسح  هب  ءالتبا  لحم  ار  ههبـش  فرط  ود  ره  ایآ  هک  مینادیمن  ام 

. میاهدنام ود  نیا  نایم  کش  رد  هکنیا  هصالخ  مینک و 
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: لثملا یف 
؟ تسا فرظ  نآ  یکیدزن  رد  هک  ینیمز  رب  ای  هداتفا و  بآ  نیا  رد  هک  منادیمن  نم  نکل  هداتفا و  سجن  ياهرطق 

دیتسنادیم الامجا  دیدوب و  هدرک  هیهت  هدافتـسا  تهج  بآ  فرظ  ود  امـش  هک  تسا  یئاجنآ  لثم  ههبـش  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
دوب و امـش  نآ  زا  ءانا  کی  هک  تسا  یئاج  نآ  لثم  ههبـش  نیا  هن ، هکنیا  ای  دوب و  مزال  اجنآ  رد  طایتحا  بانتجا و  تسا و  سجن  یکی  هک 

؟ تسا لیبق  هچ  زا  دروم  نیا  هرخالاب  تسا ؟ سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  دینادیم  الامجا  امش  يرگید و  نآ  زا  ءانا  کی 
ّلحم زا  یکی  هک  تسا  یئاجنآ  لیبق  زا  ای  تسا و  ءالتبا  ّلحم  ههبش  فرط  ود  ره  هک  تسا  يدراوم  نآ  زا  دروم  نیا  ایآ  رگید : ترابع  هب 

؟ درک دیاب  هچ  دروم  نیا  رد  اذل  و  تسا ؟ جراخ  ءالتبا 
؟ دینک رارکت  لاثم  حرط  هلیسو  هب  ار  لاؤس 

نم فـیلکت  بآ  فرظ  فارطا  نیمز  اـی  دـش و  سجن  بآ  نآ  منادیمن  هداـتفا ، یـسجن  هرطق  ماهدرک ، هیهت  هدافتـسا  تـهج  ار  یبآ  هدـنب 
؟ تسیچ

. دینک بانتجا  طایتحا و  دیاب  تسا و  زّجنم  امش  رب  هنع  بنتجا  باطخ  هک  دشاب  هدش  سجن  بآ  دینک و  هدهاشم  بآ  رد  ار  سجن  رگا 
امـش رب  نآ  زا  بنتجا  باطخ  هک  دیئوگب  دیناوتیمن  امـش  دـشاب  هدـش  سجن  نآ  فارطا  نیمز  دوشن و  هدـهاشم  بآ  رد  سجن  رگا  نکل 

؟ هن ای  هدش  زّجنم 
؟ تسا نینچ  نم  هب  تبسن  فارطا  نیمز  عضو  ارچ 

. هدجس تهج  هن  ممیت و  تهج  هن  تسین  امش  هب  التبم  نیمز  نیا  العف  نوچ 
؟ منکب دیاب  هچ  تروص  نآ  رد  موش ؟ التبم  نادب  تسین  رود  یلیخ  هک  ینامز  ای  يدوزب و  هک  تسین  دیعب  اّما 

فرط هب  تبـسن  هدرک و  باسح  نآ  زا  جراخ  ار  یکی  ای  منک و  طایتحا  ود  ره  زا  مروآ و  باسح  هب  ءالتبا  ّلحم  ار  ههبـش  نیفرط  دیاب  ایآ 
؟ مهدب باکترا  هزاجا  مدوخ  هب  رگید 

؟ دیهدیم لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
: منکیم هراشا  قیرط  هس  هب  امش  لاؤس  نیا  خساپ  هب  یبایتسد  تهج 

هّیلمع لوصا  هب  عوجر  هار  - 1
هّیظفل لوصا  هب  عوجر  هار  - 2
ّصاخ لیلد  هب  عوجر  هار  - 3
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؟ تسا هنوگچ  قوف  لاؤس  خساپ  هب  یبایتسد  یلمع و  لصا  هب  عوجر  نایب  خیش  بانج 
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: دشاب هدش  سجن  هک  یهدیم  لامتحا  امش  هک  ینیمز  نیا 
؟ هن ای  تسه  زّجنم  وت  رب  شبنتجا  العف  هک  ینک  کش  یلو  تسا  هدش  سجن  هک  ینادب  مه  الیصفت  هکنیا  ضرف  هب 

يرایسب رد  دروم و  نیا  هابشا  رد  هک  روطنامه  تسا ، يرب  يزیجنت  فیلکت  زا  نم  همذ  ینعی  يزیجنتلا ، فیلکتلا  نع  ةءاربلا  لصالا ، وگب :
. ینکیم نینچ  اهاج  زا 

: رگید ترابع  هب 
؟ هن ای  تسه  يزیجنت  باطخ  ياج  اجنیا  ایآ  هک  مینکیم  کش  یئاج  رد  یتقو 

. يزیجنتلا باطخلا  نع  ةءاربلا  لصالا ، میئوگیم :
؟ دینزب لاثم  دوخ  خساپ  نییبت  رد  مه  زاب  خیش  بانج 

: لثملا یف 
هب تبسن  ملاعلا  مرکا  نونکا  ایآ  هک  ینکیم  کش  هکیلاحرد  یملاع  کی  هب  ینکیم  دروخرب  امش  لاح  ءاملعلا ، مرکا  هدومرف : یلوم  - 1

. تسین بجاو  نونکا  تسا و  بجاو  نم  رب  شمارکا  دش  لداع  يزور  کی  رگا  هکنیا  هب  تسا  ّقلعم  هن ، ای  تسا  زّجنم  ملع  نیا 
. يزیجنتلا فیلکتلا  نع  ةءاربلا  لصالا ، هک  تسا  نیا  امش  کش  خساپ  اجنیا  رد 

. دوشیم رئاغص  بکترم  نکل  دنکیم و  بانتجا  رئابک  زا  هک  دیسانشیم  ار  یملاع  امش  و  لداعلا ، ملاعلا  مرکا  هدومرف : یلوم  - 2
؟ هن ای  هدش  قّقحم  اقآ  نیا  رد  هدومرف  دیق  یلوم  هک  ار  یتلادع  نآ  هک  ینکیم  کش  امش  لاح 

. يزیجنتلا فیلکتلا  نع  ةءاربلا  لصالا ، میئوگیم : امش  کش  نیا  هب  خساپ  رد 
: هک دیسرپب  رگا  اما 

؟ هن ای  تسه  زّجنم  نم  رب  شبنتجا  ایآ  دشاب  هب  التبم  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  نکل  تسین  هب  التبم  نونکا  هک  ینیمز  ینعی  هیف  نحن  ام 
. يزیجنتلا فیلکتلا  نع  ةءاربلا  لصالا ، هک : میهدیم  خساپ  امش  هب 

؟ تسا هنوگچ  رظن  دروم  لاؤس  هب  خساپ  تهج  قالطالا  ۀلاصا  لصا  ای  یظفل  لصا  هب  عوجر  نایب  خیش  بانج 
هب هن ؟ ای  هدش  زّجنم  امش  رب  بنتجا  باطخ  هک  دینادن  اما  تسا ، هدش  سجن  فرظ  فارطا  نیمز  هک  دینادب  اضرف  رگا  هک : تسا  وحن  نیدب 

: میئوگیم امش 
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. سجنلا نع  بنتجا  هدومرف : عراش  هک  انعم  نیدب  تسا  قلطم  هک  باطخ  - 1
. اعطق دوب  دهاوخ  زّجنم  امش  رب  مه  بنتجا  قلطم  باطخ  هک  دشاب  امش  ءالتبا  ّلحم  سجن و  نیمز  نیا  رگا  - 2

دنـسپان حـیبق و  افرع  يزیجنت  باطخ  مینادـب  ام  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  تسا و  هدـش  ءانثتـسا  جراخ و  بنتجا  نیا  زا  ینّقیتم  ردـق  کی  اما 
. تسا

: لثملا یف 
هک هداتفا  ياهدـنرپ  نآ  تشپ  ای  میاهدرک و  هّیهت  فرـصم  يارب  هک  هداتفا  بآ  نیا  رد  مینادیمن  ام  هداتفا و  سجن  هرطق  کـی  هک  یئاـجنآ 

؟ تسین ام  ءالتبا  لحم  الصا  تفر و  دیرپ و 
: اجنیا رد 

. تسا روآهدنخ  حیبق و  افرع  ام  رب  بنتجا  باطخ  ندش  زّجنم  هدش ، سجن  هدنرپ  نآ  مینادب  هکنیا  ضرف  هب 
؟ هن ای  تسا  حیبق  يزیجنت  باطخ  هک  مینادیمن  ام  هکنیا  ای  تسین و  حیبق  افرع  يزیجنت  باطخ  هک  اجنآ  اما 

. تسا سجنلا  نع  بنتجا  قالطا  نامه  ياج  هیف ، نحن  ام  لثم 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1574 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دش هچ  اجنیا  رد  امش  بلطم  لصاح 
: دروم هس  ياراد  تسا و  قلطم  باطخ  نیا  سجنلا ، نع  بنتجا  هدومرف : عراش  هک  دش  نیا 

. تسا نسح  يزیجنت  باطخ  هک  يدروم  - 1
. تسا حیبق  يزیجنت  باطخ  هک  يدروم  - 2

. دوب ام  ثحب  ّلحم  اجنیا  هک  حیبق ؟ ای  تسا  نسح  يزیجنت  باطخ  مینادیمن  هک  يدروم  - 3
: قوف دروم  هس  زا 

. میتسنادیم ار  يزیجنت  باقع  حبق  ام  هک  دوب  یضرف  نآ  دوب و  سجنلا  نع  بنتجا  تحت  زا  جراخ  دروم  کی 
: دنام یقاب  بنتجا  باطخ  تحت  مه  دروم  ود 

ود ره  هب  تبـسن  يزیجنت  باطخ  العف  تسام و  ءالتبا  ّلحم  ود  ره  هک  یئاجنآ  لثم  میتسنادیم ، ار  يزیجنت  باـطخ  نسح  هک  اـجنآ  یکی 
. دراد نسح 

؟ هن ای  دراد  يزیجنت  نسح  باطخ  نیا  ایآ  هکنیا  رد  میدرکیم  کش  هک  اجنآ  مه  یکی 
. میدرکیم کّسمت  قالطالا  ۀلاصا  لصا  هب  اجنیا  رد  هک 
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؟ دوب هچ  تئارب  لصا  هب  هعجارم  هجیتن  خیش  بانج 

. میدرک يراج  تئارب  لصا  نآ  رد  هک  فرط  کی  دنام  یقاب  میدرک ، جراخ  ءالتبا  زا  ار  فرط  کی  هک  دوب  نیا 
؟ تسیچ قالطالا  ۀلاصا  لصا  هب  هعجارم  هجیتن 

سجن مه  فرظ  یکی  نآ  دراد  بنتجا  دـشاب ، سجن  فرظ  یکی  نیا  ینعی  دـنراد  سجنلا  نع  بنتجا  ههبـش  فرط  ود  ره  هک  تـسا  نـیا 
. دراد بنتجا  دشاب 

. دومن بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  بانتجالا ، بجی  هجیتن  رد 
؟ دیئامرفب ار  بلطم  هصالخ  خیش  بانج 

: يزیجنت فیلکت  رد  کش  دروم  رد 
. رخآلا فرط  باکترا  زوجی  هک  میریگیم  هجیتن  مینکیم و  عوجر  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  یهاگ  - 1

. دنتسه ءالتبا  ّلحم  مکح  رد  ود  ره  اریز  طایتحالا ، بجی  هک  میریگیم  هجیتن  مینکیم و  عوجر  قالطالا  ۀلاصا  هب  یهاگ  - 2
ياج رد  قلطم و  تسا و  ماع  هک  ملاعلا  مرکا  لثم  دشاب  لمجم  شدیق  نکل  دشاب و  دّیقم  هک  میشاب  هتشاد  یقلطم  کی  ام  رگا  خیش  بانج 

تلادع قّقحت  هن  هکنیا  ای  دوشیم  قّقحم  رئابکلا  نع  بنتجا  فرـص  هب  تلادع  هک  مینادیمن  ام  اما  دراد  تلادـع  دـیق  باطخ  نیا  يرگید 
کـش دروم  رد  دـیق  هک  یتقو  دوشیم و  لمجم  دـیق  هک  تساجنیا  ینعی  دراد ، مه  رئاغـص  زا  بانتجا  هب  زاین  رئاـبک  زا  باـنتجا  رب  هوـالع 

، مینک هعجارم  قالطالا  ۀلاصا  هب  هکنیا  ای  دشاب و  يزیجنت  فیلکت  مدع  لصا ، ات  مینک  هعجارم  تئارب  لصا  هب  ایآ  هک  مینادیمن  دش  لمجم 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  امش  درک و  دیاب  هچ 

. ملاعلا مرکا  قالطا  هب  دینک  عوجر 
؟ تسیچ رظن  دروم  لاؤس  هب  خساپ  تهج  صاخ  لیلد  هب  عوجر  نایب  خیش  بانج 

: هک تسا  نیا 
رفعج نب  یلع  هحیحـص  زیجنت ، حـبق  زیجنت و  نسح  كالم  ای  طاـیتحا و  بوجو  مدـع  طاـیتحا و  بوجو  كـالم  میئوگب  اـم  تسا  نکمم 

. دیهد رارق  كالم  اج  همه  يارب  ار  نیمه  امش  تسا ،
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یلامجإلا ملعلا  لجأل  نیهبتـشملا - نم  ّلک  یف  تباـثلا  ّنأ  هّیعرـش ] راـثآ  ریاـس  بوجو  مدـع  نیهبتـشم و  زا  باـنتجا  بوجو   ] عبارلا نتم :

رئاس اّمأ  یعقاولا ، مارحلا  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  نم  ۀـمّدقملا  باب  نم  مزاللا  ّهنأل  باـنتجالا ، بوجو  وه  اـمهیف - یعقاولا  مارحلا  دوجوب 
نم ّلک  یف  ۀیراجلا  لوصألا  یلإ  اهیف  عجریف  اهیف ، ۀمّدقملا  باب  نایرج  مدعل  امهیلع ، ّبترتت  الف  مارحلا  کلذ  یلع  ۀّبترتملا  ۀّیعرشلا  راثآلا 

. هبوجو ّدحلا و  بجوم  مدع  ۀلاصأ  يرجی  لب  بکترملا ، یلع  رمخلا  ّدح  بجوی  نیهبتشملا ال  دحأ  باکتراف  صوصخلاب ، نیهبتشملا 
ءانب سجنلا ، کلذ  نع  بانتجالا  بوجو  نم  ءاج  اّمنإ  یقالملا  سّجنت  ّنأ  یلع  ناّینبم  نالوق  لب  ناـهجو ، هیقـالم ؟ سّجنتب  مکحی  لـه  و 

سّجنت یلع  ۀینغلا  یف  مراکملا  وبأ  دّیـسلا  ّلدتـسا  اذـل  و  طئاسوب ، ول  هیقالم و  نع  بانتجالا  ّمعی  ام  هب  داری  سجنلا  نع  بانتجالا  ّنأ  یلع 
رابخألا ضعب  یف  ام  اضیأ  هیلع  ّلدی  و  ْرُجْهاَف ، َزْجُّرلا  َو  یلاعت : هلوق  یف  تاساجنلا  رجه  بوجو  یلع  ّلد  امب  ۀـساجنلا ، ةاقالمب  لیلقلا  ءاملا 

ّلک رجه  بوجوب  عراشلا  مکح  اذإف  ۀتیملا ،» مّرح  هناحبـس  هّللا  ّنأ  : » ةرأف ب هیف  تام  يّذلا  ماعطلا  ۀـمرح  یلع  مالّـسلا  هیلع  هلالدتـسا  نم 
ّنأب کلذ : یلع  یهتنملا  یف  هّرـس  سّدـق  ۀـمالعلا  هب  ّلدتـسا  ام  ینعم  اذـه  و  هاقال . ام  ّلک  رجه  بوجوب  مکح  دـقف  نیهبتـشملا  نم  دـحاو 

. هراثآ عیمج  یف  سجنلا  مکحب  نیهبتشملا  نم  اّلک  ّنإ  دحأ : لقی  ملف  ّالإ  و  سجنلا ، مکح  امهاطعأ  عراشلا 
یعقاولا ناونعلا  یلع  ّبترتی  ّیببس  ّیعضو  مکح  سجنلل  یقالملا  سّجنت  و  نیعلا ، نع  بانتجالا  ّالإ  هب  داری  سجنلا ال  نع  بانتجالا  ّنأ  وأ 

. ۀحابإلا لصأ  ةراهطلا و  لصأ  هیف  يرج  یقالملل  هتوبث  یف  ّکش  اذإف  رمخلل ، ّدحلا  بوجو  ریظن  تاساجنلا  نم 
: همجرت

هّیعرش راثآ  ریاس  بوجو  مدع  نیهبتشم و  زا  بانتجا  بوجو  رد  مراهچ : هیبنت 

هراشا

ره زا   ) بانتجا بوجو  نامه  تسا ، هدـش )  ) تباث ود ، نآ  رد  یعقاو  مارح  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  رطاـخب  نیهبتـشم ، زا  کـیره  رد  هچنآ 
زا بانتجا  هب  فیلکت  نامه )  ) زا موزل ) نیا  اشنم  و   ) تسا مزـال  هیملع  همدـقم  باـب  زا  نیهبتـشم ) زا  کـیره  زا  باـنتجا   ) اریز تسا ؛ ود )

اعفد هیملع و  همدـقم  باـب  زا  تسا  رمخ  نیءاـنإلا  دـحا  ینادیم  امـش  رمخلا و  نع  بنتجا  دوـمرف  عراـش  یتـقو  ینعی   ) تـسا یعقاو  مارح 
(. ینک بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  لمتحملا  باقعلل 

232 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ هیقب )  ) رد هّیملع  همدـقم  نایرج  مدـع  لیلد  هب  تسا  بترتم  مارح  نیا  رب  هک  رمخلا ) براش  رب  ّدـح  نایرج  لثم   ) هیعرـش راثآ  ریاس  اـّما 

عوجر ددرگیم  يراج  صوصخلاب  نیهبتشم  زا  کیره  رد  هک  یلوصا  هب  راثآ  ریاس  رد  سپ  دوشیمن ؛ ّبترتم  نیهبتـشم )  ) ود نآرب  راثآ ،
برـش ار  ءانا  یکی  نآ  رگا  تسا و  ّدـح  زا  تئارب  لصا ، هن ؟ ای  دوشیم  يراج  وا  رب  دـح  ایآ  هدومن  برـش  ار  ءانا  یکی  نیا  الثم   ) دوشیم

(. تسا دح  زا  تئارب  لصا ، مه  زاب  دشاب ، هدرک 
. دوشیم يراج  ّدحلا  بوجو  مدع  لصا  هکلب  دوشیمن ، بکترم  رب  رمخ  ّدح  بجوم  هبتشم  ود  زا  یکی  باکترا  سپ 

؟ تسا سجن  نیهبتشملا  دحا  اب  یقالم  ایآ 

رب دنتـسه  ینتبم  هک  دراد  دوـجو  لوـق  ود  هکلب  هجو و  ود  هن ؟ اـی  دوـشیم  مکح  نیهبتـشم  اـب )  ) هدـننکتاقالم سّجنت  هب  اـیآ  هکنیا ) رد  )
: هکنیا

ّمعا هک  هدـش  هدارا  یئانعم  سجنلا  نع  بنتجا  زا  هکنیا  رب  اـنب  دـیآیم ، تسدـب  سجن  زا  باـنتجا  بوجو  ناـمه )  ) زا یقـالم  سّجنت  - 1
(. رگید زا  سپ  یکی  یقالم  دنچ   ) هطساوب ول  سجن و  یقالم  زا  و  سجن ) زا   ) بانتجا زا  تسا 
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رب دراد  تلالد  هک  یبلطم  هب  تساجن ، اب  تاقالم  ببـس  هب  لیلق  بآ  سّجنت  رب  هدومن  لالدتـسا  هینغ  رد  هرهز  نبا  مراکملا  وبا  دیـس  اذل  و 
(. نک بانتجا  تساجن  زا   ) هک یلاعت  يادخ  نخس  نیا  رد  تاساجن  زا  بانتجا  بوجو 

نآ رد  یشوم  هک  یماعط  تمرح  رب  مالّـسلا ، هیلع  ماما  لالدتـسا  زا  تسا  رابخا  رد  هچنآ  هرجهاف  يانعم )  ) نیا رب  دنکیم  تلالد  زین  و  - 2
. هدومن مارح  ار  هتیم  ناحبس  يادخ  هکنیا  هب  تسا  هدرم 

اب هک  يزیچ  ره  زا  بانتجا  هب  تسا  هدومن  مکح  تقیقح ) رد   ) نیهبتـشم زا  کیره  زا  بانتجا  بوجو  هب  دـنکیم  مکح  عراش  یتقو  سپ 
. دنک تاقالم  نآ 

: هک هدومن  بلطم  نیا  رب  یهتنم  رد  هماّلع  هک  تسا  یلالدتسا  نآ  يانعم  نیا  و 
ّالا و  هیقالم ) نع  نیهبتـشملا و  نع  بنتجا  ینعی   ) هدومرف ءاـطعا  نیهبتـشم  هب  تسه ) هیقـالم  نع  هنع و  بنتجا  هک   ) ار سجن  مکح  عراـش 
رد یتح  رمخ ،  ) راثآ مامت  رد  تسا ، رمخ ) الثم   ) سجن مکح  رد  نیهبتشم  زا  کیره  هک  تسا  هتفگن  يدحا  دوبن ) نیا  هماّلع  روظنم  رگا  )

(. هداد مه  نیهبتشم  هب  هداد  رمخ  هب  هک  تسا  یبنتجا  نامه  روظنم  هکلب  تسین  نیا  روظنم  ریخ ، الثم  دح  ءارجا 
هب یقالم  ندش  سجن  تسا و  هدشن  هدارا  سجن  دوخ  زا  بانتجا  زج  سجنلا  نع  بانتجا  زا  هکنیا  ای 

233 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ناشتاقالم هک  دنزیچ  هد  تاساجن  نیا  هک   ) تسا بترتم  تساجن  یعقاو  ناونع  رب  شدوخ  هک  تسا  یببس  یفصو  مکح  کی  سجن  ببس 

( برـش  ) رطاخب دح  يارجا )  ) بوجو لثم  تسین ،) هناگهد  تاساجن  زا  هبتـشم  نوچ  درادـن ، هبتـشم  اب  یطبر  نیا  دوشیم و  تساجن  ببس 
. رمخ

نیهبتـشملا دـحا  هب  يزیچ  رگا  ینعی  تسا  نینچ  هیف  نحن  اـم  رد  هک  روطناـمه   ) دوـش کـش  یقـالم  يارب  مکح  نیا  توـبث  رد  رگا  سپ 
. دوشیم يراج  نآ  رد  هحابا  لصا  تراهط و  لصا  میراد ،) کش  نآ  زا  بانتجا  رد  دنک ، تاقالم 

234 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دنتسه يراثآ  هچ  ياراد  مالسا  رظن  زا  هّیعقاو  تاساجن  تامّرحم و  زا  کیره  یّلک  روطهب 
. هّیعضو راثآ  - 2 هیفیلکت ؛ راثآ  - 1

: رمخ برش  لثملا  یف 
. تسا نآرب  باقع  برش و  تمرح  هک  دراد  یفیلکت  مکح  کی  - 

 .... دوشیم و یقالم  سّجنت  یعرش و  ّدح  ءارجا  ببس  هک  دراد  یعضو  رثا  کی  - 
. دوشیم ّبترتم  نآرب  یعقاو  رمخ  برش  هب  ملع  اب  ماکحا  راثآ و  نیا  هتبلا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  امنا 
. تسا رثؤم  رکذلا  قوف  راثآ  زا  هتسد  مادک  هب  تبسن  یلامجا  ملع  هک  مینیبب  میهاوخیم  تسا  یلامجا  ملع  دراوم  رد 

؟ تسیچ ّیلامجالا )...  ملعلا  لجال  نیهبتشملا  نم  ّلک  تباثلا و  نا   ) زا دارم  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لاؤس  هب  تسا  خیش  خساپ 

رگا اذـل  تسا و  رثؤم  یلیـصفت  ملع  نوچمه  باکترا  تمرح  بانتجا و  بوجو  ینعی  هیفیلکت  راثآ  هب  تبـسن  عامجالاب  یلاـمجا ، ملع  - 1
بوجو رب  لیلد  زا  ثحب  رد  هکنانچ  تسا  بقاعم  دوش  بکترم  مه  ار  ههبـش  فرط  کی  لقا  دـح  هدرک و  تفلاخم  یلامجا  ملع  اب  یـسک 

: میراد بنتجا  لثم  زّجنم  باطخ  یتقو  هک  دمآ  هّیعطق  تقفاوم 
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. دوریم باقع  لامتحا  شباکترا  رد  مینک  رظن  ههبش  زا  فرط  ره  هب  - 1
. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  - 2

. ههبش فرط  ود  زا  بانتجا  اب  رگم  دوشیمن  لصاح  لمتحم  باقع  عفد  - 3
. دومن بانتجا  ههبش  فرط  ود  ره  زا  هّیملع  همدقم  باب  زا  دیاب  سپ 

. تسین رثؤم  ّدح  يارجا  ینعی  رمخ  برش  یعضو  رثا  هب  تبسن  عامجالاب  یلامجا ، ملع  - 2
یعرش و ّدح  هک  ارچ  میوشیمن ، یهلا  ّدح  قحتسم  میدش ، بکترم  ار  ود  نآ  زا  یکی  تسا و  رمخ  نیءانإلا  دحا  مینادب  الامجا  رگا  ینعی 

. دوشیم راب  رمخلا  برش  رب  یهلا 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  يارخا  ترابع 

: میتفگ هک  تسا  نیا 
، تسا رمخ  کیمادک  مینادیمن  الیصفت  نکل  تسا و  رمخ  یکی  ّلخ و  یکی  مینادیم  الامجا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ینیهبتشم  نیئانا  رگا 

. دومن بانتجا  ود  ره  زا  دیاب 
235 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لاح
؟ میروآیم رد  ود  ره  رس  ار  بنتجا  یفیلکت  رثا  هک  روطنامه  دروآرد ، ههبش  فرط  ود  ره  رس  ناوتیم  ار  یعضو  رثا  ایآ  هک  دیسرپب  رگا 

: رگید ترابع  هب 
ّدح زین  ود  ره  كاذ ، نع  بنتجا  اذه و  نع  بنتجا  دوشیم  هتفگ  دراد و  بنتجا  باطخ  نیهبتشملا  الک  هک  روطنامه  تفگ  ناوتیم  ایآ 

؟ دنراد ار  رمخ  برش 
. ریخ هک  دهدیم  خساپ  خیش 

. یعضو رثا  رد  هن  تسا و  یفیلکت  رثا  رد  بنتجا  رد  ود  نیا  ندوب  کیرش  اریز 
. دوش يراج  امش  رب  دح  دشابن  هچ  دشاب و  رمخ  هچ  دیدش  بکترم  ار  فرط  کی  امش  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی 

: هلب
دراد و ّدـح  رمخلا  براش  رمخلا و  براش  دـیوشیم  اـعطق ، تسا  رمخ  یکی  هک  دـیراد  یلاـمجا  ملع  نوچ  دـیوش  بکترم  ار  ود  ره  رگا 

. دشابن رمخ  ینعی  عقاو  اب  فداصم  فرط  نیا  دیاش  هک  ارچ  مینکیمن ، براش  ّدح  هب  مکح  یکی ، برش  فرص  هب  نکل 
؟ دیآیمن ود  ره  رس  ّدح  یلو  دیآیم  ود  ره  رس  بنتجا  باطخ  ارچ  سپ 

. تسا روآباقع  فیلکت  تسا و  فیلاکت  بنتجا  اریز 
: لاح

. دوریم باقع  لامتحا  نیهبتشم  زا  کیره  رد 
. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد 

. تسا بجاو  لمتحم ، باقع  عفد  باب  زا  فرط  ود  ره  زا  بانتجا  سپ 
. دنراد عوضوم  هب  یگتسب  هکلب  لمتحم ، باقع  عفد  هن  دراد و  باقع  لامتحا  هب  یطبر  هن  راثآ  ریاس  اما 

ار عوضوم  رگا  اما  تسا ، هدرک  رمخ  برـش  صخـش  نالف  هک  ینک  زارحا  امـش  هک  یتروص  رد  نکل  تسا ، ّدـح  بجوم  رمخ  برـش  هلب ،
. ینک يراج  ّدح  یناوتیمن  ینکن ، زارحا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  لصاح 
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: هک تسا  نیا 
دوشیمن راب  مکح  اذل  تسا و  كوکشم  عوضوم  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  دومن و  راب  نآرب  ار  مکح  سپـس  دومن  زارحا  ار  عوضوم  دیاب  ادتبا 

. دوشیم يراج  مدع  لصا  هکلب 
236 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: مدع لصا  نیا 
. دشاب ّدحلا  بجوم  مدع  ۀلاصا  ینعی  یعوضوم  لصا  هچ 

. دشاب ّدحلا  بوجو  مدع  ۀلاصا  ینعی  یمکح  لصا  هچ 
. تاهبشلاب دودحلا  أردت  هک  تسا  دودح  باب  رد  هدعاق  نیا  هتکن :

؟ دینک هدافتسا  زین  اجنیا  رد  دیدرک  هدافتسا  هّیملع  همدقم  زا  یفیلکت  رثا  رد  هک  روطنامه  دوشیمن  ایآ  خیش  بانج 
هب شبترت  هک  تسا  هیعـضو  راثآ  زا  نخـس  هکلب  درادن  دوجو  باقع  لامتحا  اجنیا  رد  تسا و  باقع  لامتحا  دروم  رد  هیملع  همدقم  ریخ ،

. تسا عوضوم  زارحا 
؟ تسیچ هیقالم )...  سّجنتب  مکحی  له  و   ) رد مالکلا  امنا 

؟ هن ای  دننکیم  ادیپ  بانتجا  بوجو  هدش و  سّجنتم  نیهبتشملا  دحا  یقالم  ایآ  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ نا )...  یلع  ناینبم  نالوق  لب  ناهجو ،  ) زا دارم 

نایعا دوخ  رد  نآ  زا  بانتجا  بوجو  یقـالم و  سّجنت  اـیآ  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  هلئـسم  ود  رب  ینتبم  روبزم  لاؤس  هب  خـساپ  هک  تسا  نیا 
؟ تسا یبلط  یفیلکت  مکح  کی  تسا  سجن  سجن ، یقالم  میئوگیم  هک  هسجن 

؟ یببس یعضو  مکح  کی  ای  و 
؟ تسیچ یبلط  یفیلکت  مکح  يانعم  دیئامرفب  زیچ  ره  زا  لبق 

: هک تسا  نیا 
. دوشیم هدافتسا  رمخ ، ینعی  یعقاو  مارح  ناونع  زا  بانتجا  هب  رما  نامه  زا  نآ ، زا  بانتجا  بوجو  یقالم و  سّجنت  مکح 

دـیدج و رما  هب  يزاین  اذـل  تسا و  همزالم  نآ ، زا  بانتجا  بوجو  یقالم و  تساجن  نآ و  زا  بانتجا  بوجو  ءیـش و  تساجن  نایم  ینعی 
. دشابیمن هناگادج  يدّبعت  لیلد 

. هطساو دنچ  رد  ول  هیقالم و  نع  هنع و  بنتجا  ینعی  رمخلا  نع  بنتجا  اذل  و 
؟ تسیچ یببس  یعضو  مکح  يانعم 

: هک تسا  نیا 
. دیآیم تسدب  لّوا  رما  زا  رمخ  الثم  مّرحم  ناونع  دوخ  زا  بانتجا  بوجو  - 1

ادبعت سدقم  عراش  هک  انعم  نیدب  دـیآیم  تسدـب  هدـحیلع  لیلد  زا  یقالم ، تساجن  ای  یعقاو و  مارح  نآ  یقالم  زا  بانتجا  بوجو  - 2
. تسا هداد  رارق  نآ  زا  بانتجا  بوجو  یقالم و  سّجنت  يارب  ببس  ار  تساجن  اب  تاقالم 
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؟ دوشیم هچ  هجیتن  دشاب  یبلط  یفیلکت  مکح  کی  نآ  زا  بانتجا  بوجو  یقالم و  سّجنت  رگا 

: هک دوشیم  هتفگ  تسا  نیهبتشم  یلامجا و  ملع  باب  هک  هیف  نحن  ام  رد 
. تسا بجاو  ود  نآ  زا  بانتجا  مارح و  القع  اعرش و  نیهبتشم  باکترا  - 1

. تسا هیقالم  نع  هنع و  بنتجا  زین  هبتشملا  نع  بنتجا  يانعم  - 2
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. تسا رثؤم  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  دومن و  بانتجا  دیاب  مه  نیهبتشملا  دحا  یقالم  زا  سپ :
هداد رارق  یقالم  تساجن  ببس  ار  تاقالم  القتـسم  عراش  هک  دشاب  یببـس  یعـضو  مکح  کی  نآ  زا  بانتجا  بوجو  یقالم و  سّجنت  رگا 

؟ دوشیم هچ  هجیتن 
: دوشیم هتفگ 

. ءاهقف تاعامجا  هریثک و  تایاور  زا  دنترابع  هک  میراد  صوصخم  لیلد  صاخ و  دبعت  نآ  زا  بانتجا  بوجو  سجن و  یقالم  باب  رد  - 1
. تسین رثؤم  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  میرادن و  یلیلد  نینچ  نیهبتشملا  دحا  یقالم  باب  رد  - 2

؟ تسا هنوگچ  هداس  نامتفگ  کی  رد  نیهبتشم  یقالم  سجن و  یقالم  هلئسم  ریوصت 
: خیش بانج  هک  دوش  هتفگ  رگا 

ات نیهبتشم  هب  دنکیم  تیارس  زین  ّدحلا  بجوی  رمخلا  ایآ  لاح  نامارح ، ناهبتشملا  دش  هتفگ  نیهبتـشم و  هب  درک  تیارـس  مارح  رمخلا  - 1
؟ هن ای  ّدحلا  نابجوی  ناهبتشملا  میئوگب 

. سّجنتی زین  نیهبتشملا  یقالم  ایآ  سجنتی ، رمخ ) الثم   ) سجنلا یقالم  - 2
خساپ هچ  هن ؟ ای  دوشیم  سّجنتم  مه  زاب  روطچ  نیهبتشملا  دحا  هب  دوشیم ، سجن  امتح  دنک  تاقالم  رمخ  اب  يزیچ  رگا  رگید  ترابع  هب 

؟ دیهدیم
: دیامرفیم خیش 

. یببس یعضو  ای  دشاب و  یبلط  سّجنتی  مکح  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  نیهبتشم  اب  دروخرب  رد  یقالم  سّجنت  ندرکن و  ندرک و  تیارس 
: لثملا یف 

ای تسا  یبلط  یمکح  سّجنتی  نیا  ایآ  سّجنتی . انیقی  دنک  تاقالم  رمخ  نیا  اب  يزیچ  رگا  تسا ، رمخ  ءانا  نیا  هک  مینادب  الیـصفت  ام  یتقو 
؟ یببس یعضو و  یمکح 

. تسا یبلط  تفگ : دیهاوخ 
؟ هچ ینعی  تسا  یبلط  یمکح  دیسرپب  رگا 

: دوشیم هدافتسا  بلطم  ود  رمخلا  نع  بنتجا  زا  ینعی  میوگیم : امش  هب 
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. نک بانتجا  رمخ  زا  - 1
. نک بانتجا  مه  رمخ  یقالم  زا  - 2

. نامارح هیقالم  رمخلا و  ینعی  مارح  رمخلا  اذل  و 
؟ هچ ینعی  تسا  یببس  یعضو و  یمکح  دیسرپب  رگا 

ای تایآ و  قیرط  زا  هکلب  تسین  اجنیا  رد  ياهمزالم  نوچ  دیآیمن  تسدب  هاقالم  یقالم و  نیب  همزالم  زا  بنتجا  مکح  میئوگیم : امـش  هب 
: هدومرف ادبعت  عراش  هکنانچ  دیآیم ، تسدب  تایاور 

. تسا يدّبعت  یعضو  رثا  کی  ّدح  بوجو  نیا  هک  دوشیم  يراج  ّدح  وا  رب  درک  رمخ  برش  یسک  رگا 
؟ تسیچ يدّبعت  یعضو  رثا  زا  ناتدارم  دیسرپب  رگا 

: ادّبعت هک  روطنامه  عراش  ینعی  تسا  ّتیببس  میئوگیم : امش  هب 
. تسا هداد  رارق  ّدح  ءارجا  ببس  ار  رمخ  برش  - 1

. تسا هداد  رارق  رهظ  زامن  بوجو  ببس  ار  سمش  كولد  - 2
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. تسا هداد  رارق  جح  بوجو  ببس  ار  تعاطتسا  - 3
. تسا هداد  رارق  لاعفنا  رب  ببس  زین  ار  رمخ  اب  یقالم  مه  روطنیمه 

؟ دیمهفیم هچ  انبم  ود  ای  رظن و  ود  نیا  زا  دیسرپب  رگا 
: میئوگیم امش  هب 

دوخ زا  بانتجا  مه  سجنلا ، نع  بنتجا  زا  ینعی  تسا  یمکح  یفیلکت و  رثا  کی  یقالم  سّجنت  دـیدرک  رایتخا  ار  لوا  ياـنبم  رظن و  رگا 
. ار سجن  یقالم  زا  بانتجا  مه  میمهفیم و  ار  سجن 

. تسا بانتجالا  بجاو  مه  نیهبتشم  دحا  اب  یقالم  هجیتن  رد 
: اریز ارچ ؟

. تسه هیقالم  نع  هنع و  بنتجا  يانعمهب ، مه  بنتجا  تسا ، بنتجا  مکح  ياراد  نیهبتشم  زا  کیره 
: لثملا یف  تسا . بانتجالا  بجاو  مه  نیهبتشملا  دحا  اب  یقالم  سپ 

. دشابیم هیقالم  نع  هنع و  بنتجا  رمخلا ، نع  بنتجا  يانعم  - 1
. دراد بنتجا  مکح  نیهبتشم  نیئانا  زا  کیره  - 2

. هیقالم نع  نیهبتشملا و  نم  ّلک  نع  بنتجا  سپ :
هک روطنامه  نوچ  دومن ، بانتجا  زین  نیهبتـشملا  ـالک  یقـالم  زا  دـیاب  دـشاب ، یبلط  یمکح  یقـالم  سّجنت  تاـساجن  باـب  رد  رگا  سپ :

. تسه هیقالم  نع  هنع و  بنتجا  مه ، بنتجا  يانعم  دنراد ، بنتجا  مه  نیهبتشم  دنراد ، بنتجا  تاساجن 
239 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نآ تساجن  هب  مکح  هدوبن و  لعفنم  نیهبتـشملا  دـحا  بنتجا ، هب  طوبرم  هن  دـشاب و  یببـس  یمکح  یقالم  سّجنت  تاساجن  باب  رد  رگا  و 
. درادن بانتجا  بوجو  دوشیمن و 

. تسا هدومرفن  ار  یبلطم  نینچ  نیهبتشم  باب  رد  عراش  اریز 
دوشیم لعفنم  هبتشم  اب  یقالم  دیوگب  امب  هک  میرادن  زیچ  رگید  ترابع  هب 

: دشاب نینچ  رگا  لاح :
. هیقالم نع  هن  تسا و  سجنلا  نع  بنتجا  بنتجا ، يانعم 

. میرادن لعفنی  هبتشملا  یقالم  هکنیا  رب  یلیلد  نیهبتشم  زا  کیچیه  رد 
. تسا يرگید  یجراخ  مکح  هب  زاین  دوشیمن و  بنتجا  قیرط  زا  نیهبتشم  یقالم  هب  مکح  سپ :

؟ تسیچ ۀینغلا )...  یف  مراکملا  وبا  دّیسلا  لدتسا  اذل  و   ) زا دارم  بلطم  ریوصت  زا  سپ 
هک دـناهدش  یعدـم  هدـیدرگ و  لوا  لوـق  هب  لـئاق  یهتنم  رد  هماـّلع  هینغ و  رد  هرهز  نبا  مراـکملا  وـبا  دیـس  هلمج  زا  یخرب  هک  تسا  نـیا 

. تسا یبلط  مکح  کی  رگید  ترابع  هب  دوشیم و  هدافتسا  بنتجا  زا  یقالم  زا  بانتجا  بوجو 
 ... هناوعا و هعباوت و  نع  هنع و  بنتجا  ینعی  ءیشلا  نع  بنتجا  هک  انعم  نیدب 

؟ تسیچ ْرُجْهاَف  َزْجُّرلا  َو  یلاعت : هلوق  یف  تاساجنلا  رجه  بوجو  یلع  لد  امب   ) زا دارم 
. ناشدوخ ياعّدم  تابثا  رد  تسا  همالع  هرهز و  نبا  لیلد  نیلوا  نایب 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  تارضح  لیلد  نیلوا 
. تسا هیقالم  نع  هنع و  بنتجا  نامه  دنکیم ، روطخ  ناسنا  نهذ  هب  ءیشلا  نع  بنتجا  هملک  زا  هچنآ  ینعی  تسا  یعضو  ردابت 

؟ ارچ
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: رد باطخ  اریز 
سجن یقالم  مه  دوشیم  لماش  ار  سجن  مه  هک  انعم  نیدـب  تسا  معا  رجهاـف  زجرلا  و  سجنلا 3 - نع  بنتجا  رمخلا 2 - نع  بنتجا  - 1

. ار
. دوشیم مه  یقالم  لماش  تسا  معا  نوچ  اذل  دراد و  دوجو  زین  یلامجا  ملع  فارطا  رد  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  نیا  - 2

. دوشیم لخاد  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هبتشملا  یقالم  دوشن ، هبتشملا  یقالم  لماش  بنتجا  باطخ  هک  انمّلس  - 3
، شیقالم ءانا و  نآ  ای  تسا و  سجن  ءانا  نیا  ای  هک  مینادیم  الامجا  ام  تاقالم  زا  سپ  لاح 
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ای هک  مینادیم  الامجا  میراد و  فرظ  هس  رما ، لّوا  زا  هک  اجنآ  لثم  تسا  بانتجالا  بجاو  دوشیم ، یلامجا  یملع  فرط  یقالم  یتقو  اذل 

. رگید ياتود  نآ  ای  تسا و  سجن  فرظ  نیا 
؟ یقالم لماش  مه  دوشیم  سجن  لماش  مه  سجنلا  نع  بنتجا  هک  دندقتعم  ارچ 

يوحن هب  هک  ياهدافتـسا  ره  زا  هک  تسا  نیا  بنتجا  باطخ  يانعم  سپ  تسا  مومع  دیفم  سجنلا و ...  نع  بنتجا  رد  قلعتم  فذـح  اریز 
. دومن بانتجا  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یقالم  زا  هدافتسا  روما  نیا  هلمج  زا  نک ، بانتجا  تسا  هتیم  ای  رمخ و  ای  سجن و  هب  طوبرم  ءاحنا  زا 

. ناونع یقالم  مه  دوشیم ، ناونع  لماش  مه  هتشاد و  میمعت  هک  تسا  باطخ  دوخ  نیاربانب 
؟ تسیچ مالّسلا )...  هیلع  هلالدتسا  نم  رابخالا  ضعب  یف  ام  اضیا  هیلع  لدی  و   ) زا دارم  سپ 

هیلع ماما  تیاور  ینعی  صاخ  لـیلد  هیقـالم  نع  هنع و  بنتجا  نیا  دـیؤم  هکنیا  رب  ینبم  ناشیاعّدـم  رد  تسا  تارـضح  لـیلد  نیمود  ناـیب 
هنوگچ نغور  نیا  زا  هدافتسا  تسا ، هدرم  هداتفا و  ینغور  فرظ  رد  یـشوم  هّللا ، لوسر  نبا  ای  دیـسرپ  رقاب  ماما  زا  یـصخش  تسا  مالّـسلا 

؟ تسا
. يروخب نآ  زا  دیابن  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما 

؟ مرذگرد نغور  همه  نیا  زا  نم  هک  دراد  یشزرا  هچ  هدرم  شوم  نیا  تفگ : لئاس 
لک نم  ۀتیملا  مرح  هّللا  نا  دومرف : هک  ار  ادخ  مکح  هکلب  يدرواین  باسح  هب  زیچان  ار  هدرم  شوم  تقیقح  رد  وت  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

. يدرمش کبس  ءیش ،
؟ دننکیم نایب  ار  هتیم  دوخ  مکح  ماما  ارچ  دنسرپیم  نغور  ینعی  هتیم  یقالم  زا  لئاس 

. دشابیمن نآ  رکذ  هب  يزاین  تسا و  هنع  غورفم  مّلسم و  یّلک  ياربک  اریز 
؟ مینکیم ياهدافتسا  هچ  ثیدح  نیا  رد  يربک  رکذ  نودب  يرغص  نایب  زا 

. تسا همزالم  نآ  یقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  نایم  هک  مینکیم  هدافتسا 
. هیقالم ۀمرحل  مزلتسم  ءیشلا ، ۀمرح  هک  تسا  نیا  یّلک  ياربک  هیف ، نحن  ام  رد  لاح :

: میئوگیم روکذم  يارغص  نآ  هب  یّلک  ياربک  نیا  مامضنا  اب  هاگنآ :
. تسا هتیم  هدرم  شوم  - 1

. تسا مارح  ياهتیم  ره 
. تسا مارح  هدرم  شوم  سپ :

تسا مارح  هدرم  شوم  - 2
تسا مارح  مارح ، یقالم 

. تسا مارح  دشاب ، نغور  هک  هدرم  شوم  یقالم  سپ :
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؟ تسا هنوگچ  هیف  نحن  ام  اب  ثیدح  نیا  قیبطت 

: میئوگیم
. دنامارح رهاظلا  یلع  نیهبتشم  زا  کیره 

. تسا همزالم  نآ  یقالم  تمرح  اب  ءیش  تمرح  نیب 
. بانتجالا بجاو  تسا و  مارح  نیهبتشم  زا  کیره  یقالم  سپ :

: رگید ترابع  هب 
. دنابانتجالابجاو مارح و  هبتشم  ود  زا  کیره 

. تسه همزالم  هیقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  نایم 
. تسا هدرک  تاقالم  نیهبتشملا  دحا  اب  يزیچ 

. تسا بانتجالا  بجاو  رمخ ) یقالم  لثم   ) زین نیهبتشملا  دحا  یقالم  سپ :
؟ تسیچ نیعلا )...  نع  بانتجالا  ّالا  هب  داری  سجنلا ال  نع  بانتجالا  نا  وا   ) زا دارم 

: دناهتفگ هدش و  مود  لوق  هب  لئاق  روهشم  هک  تسا  نیا 
ءیـشلا و ۀمرح  همزالم  زا  هن  هدمآ و  تسدب  سجنلا  نع  بنتجا  زا  هن  هک  انعم  نیدـب  تسین  یفیلکت  رثا  سجن ، یقالم  زا  بانتجا  بوجو 

نیا زا  بلطم  یتقو  لاح  تسا  یببس  یعـضو  مکح  بوجو  مکح  نیا  میراد و  یقالم  لاعفنا  ببـس  رب  یجراخ  لیلد  هکلب  هیقالم . تمرح 
: دنیوگیم دش  باب 

رثؤم یلامجا  ملع  اذـل  و  میرادـن ، یلیلد  نینچ  ام  هبتـشملا  یقالم  رد  ّالا  تسا و  دوجوم  سّجنلا  یقالم  باب  رد  اهنت  مه  ّصاـخ  لـیلد  نیا 
. تسین

: میئوگب میناوتیمن  سپ 
. تسا بجاو  نآ  زا  بانتجا  سجن و  نیهبتشملا  یقالم 

: رگید ترابع  هب 
. دوشیم لاعفنا  ببس  مه  هبتـشم  یقالم  هک  هدومرفن  رگید  دوشیم و  هیقالم  لاعفنا  ببـس  سجن  تاقالم  هدومرف : تاساجن  باب  رد  عراش 

. دهاوخیم لیلد  ببس 
. میرادن ّتیببس  رب  یلیلد  تاهبتشم  باب  رد  نکل  ّتیببس و  رب  میراد  لیلد  تاساجن  باب  رد  سپ 
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. یناّثلا وه  يوقألا : و  نتم :

هیلع نکی  مل  اذإ  زجّرلا  یقالم  نع  بانتجالا  بوجو  یلع  زجّرلا  رجه  بوجو  ۀـلالد  نم  ۀـینغلا ، یف  ام  عنم  هلـصاح : و  رکذ ، املف  الّوأ : اّمأ 
ّلدی الف  ةروصحملا ، ۀهبشلا  یف  هبتـشملا  رجه  بوجوب  عراشلا  مکح  اذإف  ّصاخ ، دّبعت  دّرجمل  ّالإ  سیل  ذئنیح  هبّنجتف  زجّرلا ، کلذ  نم  رثأ 

. هیقالی ام  رجه  بوجو  یلع 
، هبیقع ةراهطلاب  عراشلا  رمأ  نم  ءاربتسالا  لبق  جراخلا  هبتـشملا  للبلا  ۀساجن  دیفتـسا  امک  ۀّیجراخلا ، تارامألا  ضعب  ۀطـساوب  ّلدی  دق  معن ،

صوصخ بجوأ  ّهنأ  ال  الوب ، جراخلا  نوکب  مکحف  لصألا ، یلع  رهاظلا  میدقت  دراوم  نم  دروملا  اذه  لعج  عراشلا  ّنأ  راهظتـسا  ۀـهج  نم 
. هجورخب ءوضولا 

مکح اهبتـشم  امهنم  ّلک  نوک  عم  للبلا ، یف  اهب  مهمکح  هیف و  نحن  امیف  ۀساجنلا  مدعب  مهمکح  نم  قئادـحلا  بحاص  بّجعت  عفدـنی  هب  و 
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. ۀساجنلا ماکحأ  ضعبب  هیلع 
اهیف ۀیباخ  یف  ةرأف  تعقو  هل : لاقف  لجر  هاتأ  ّهنأ  : » مالّسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  یفعجلا ، رباج  نع  رمش ، نب  ورمع  ۀیاور  یهف  ۀیاوّرلا ، اّمأ  و 

، اهلجأل یماعط  كرتأ  نأ  نم  یلع  نوهأ  ةرأفلا  لجّرلا : لاقف  هلکأت ، ـال  مالّـسلا : هیلع  رفعج  وبأ  لاـقف  هلکأ ؟ یف  يرت  اـمف  تیز ، وأ  نمس 
«. ءیش ّلک  نم  ۀتیملا  مّرح  هّللا  ّنإ  کنیدب ، تففختسا  اّمنإ  ةرأفلاب و  ّفختست  مل  ّکنإ  مالّسلا : هیلع  رفعج  وبأ  هل  لاقف 

لکأ نکی  مل  هیقالم  میرحتل  همازلتـسا  ول ال  و  ۀـتیملا ، میرحتب  افافختـسا  ماعطلا  نع  باـنتجالا  كرت  لـعج  مالّـسلا  هیلع  ّهنأ  ۀـلالدلا : هجو 
. هیقالم نع  بانتجالا  بوجو  مزلتسی  ءیش  نع  بانتجالا  بوجوف  ۀتیملا ، میرحتب  افافختسا  ماعطلا 

و یقالملا ، سجنت  نع  الضف  ۀساجنلا  یلع  ّلدی  میرحتلا ال  دّرجم  ّنأل  ۀساجنلا ، اهیف  ۀمرحلا  نم  رهاظلا  ّنأ  عم  ادنـس . ۀفیعـض  ۀیاوّرلا  ّنکل 
ال هیقالم ، سّجنت  ءیـشلا و  ۀساجن  نیب  ۀـمزالملاف  يرت ، امک  تامّرحملا ، نم  تاساجنلا  ادـع  ام  جارخإب  ۀـیاورلا  یف  صیـصختلا  باکترا 

. هیقالم ۀمرح  ءیشلا و  ۀمرح 
: همجرت

یقالم سّجنت  هب  مکح  مدع  يوقا ] ]

: دیامرفیم خیش  بانج 
(. یفیلکت هن  تسا و  یعضو  رثا  دیوگیم  هک   ) تسا مود  لوق  نامه  رتيوق  لوق 

243 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: اّما

بوجو تلـالد  زا  تستراـبع  نآ  تسا و  هینغ  رد  هک  تسا  یبـلطم  نآ  عنم  هتفگ ، نآ  لـصاح  دـمآ و  هتفگ  اـفنآ )  ) هچنآ رطاـخ  هب  ـالّوا :
. دشابن هاقالم  نآ  رد  زجر  نیا  زا  يرثا  هک  هاگنآ  زجر  هدننکتاقالم  زا  بانتجا  بوجو  رب  زجر  زا  بانتجا 

. صاخ يدّبعت  دّرجم  هب  رگم  تسین  نآ  سیجنت  سپ 
اب هدننکتاقالم  هچنآ  زا  بانتجا  بوجو  رب  درادن  تلالد  هروصحم ، ههبش  رد  هبتشم  زا  بانتجا  بوجو  هب  دنکیم  مکح  عراش  یتقو  سپ 

. تسا هبتشم  نآ 
هدش هدافتسا  هکنانچ  هیجراخ ، تاراما  یخرب  هطساوب  اّما  هیقالم ) تساجن  رب   ) دنکیم تلالد  هبتشملا ) نع  بنتجا   ) یهاگ هلب ، كاردتـسا 
ندش نشور  تهج  هب  هبتشم ، للب  نیا  زا  سپ  نتفرگ  وضو  هب  عراش  رما  زا  دوشیم ، جراخ  ءاربتسا  زا  لبق  هک  یهبتـشم  للب  تساجن  تسا 

، تسا هدرک  هدش  جراخ  للب  نآ  ندوب  لوب  هب  هجیتن  رد  تسا ، هداد  رارق  لصا  رب  رهاظ  میدـقت  دراوم  زا  ار  دروم  نیا  عراش  هک  بلطم  نیا 
. دشاب هدرک  بجاو  صوصخب  يوضو  کی  للب  نیا  جورخ  هطساو  هب  هکنیا  هن 

هب ناشمکح  و  نیهبتـشم ) ینعی   ) هیف نحن  ام  رد  یقالم )  ) تساجن مدـع  هب  تارـضح  نیا  مکح  زا  قئادـح  بحاـص  بجعت  هلیـسونیدب  و 
ماکحا یخرب  عراش  دناهبتـشم  هک  هبتـشم ) للب  نیهبتـشم و   ) ود نیا  زا  کـیره  هکنآ  لاـح  دوشیم و  عفد  هبتـشم ، لـلب  رد  یقـالم  سّجنت 

(. ار بنتجا  نیهبتشم  هب  هدرک و  راب  ار  ریگب  وضو  هبتشم  للب  رب  لثملا  یف  . ) تسا هدرک  راب  نآرب  ار  تساجن 
، تیاور نیا  اما  و 

: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  رمش  رسپ  رمع و  زا  تسا  یتیاور  هک 
: درک ضرع  ناشیا  هب  دمآ و  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  يدرم 

؟ تسیچ نآ  ندروخ  دروم  رد  ناترظن  دوب ، یتابن  نغور  ای  یناویح و  نغور  نآ  رد  هک  هداتفا  ياهرمخ  رد  یشوم 
(. زیرب رود   ) روخن ار  نآ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
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(. مزیرب رود  و   ) منک كرت  وا  رطاخب  ار  دوخ  ياذغ  نم  هکنیا  زا  تسا  رتشزرایب  شوم  تفگ : درم  نآ 
ار يزیچ  ره  هتیم  یلاعت  يادخ  هک ) ارچ   ) يدرمش کچوک  ار  تنید  هکلب  يدرمـشن ، کچوک  ار  شوم  وت  دومرف : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. تسا هدومرف  مارح 
244 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(: هک تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رب  ثیدح  نیا   ) تلالد هجو  یقالم  سّجنت  رب  روبزم  تیاور  هب  لالدتسا 
همزالم نآ  یقالم  ءیش و  تمرح  نایم  هک  انعم  نیدب   ) داد رارق  هتیم  تمرح  ندرمش  کچوک  ار  نغور  زا  بانتجا  مدع  مالّـسلا  هیلع  ماما 

(. تسه
. دمآیمن باسح  هب  هتیم  تمرح  ندرمش  کچوک  نغور )  ) ماعط ندروخ  دوبن  نآ  یقالم  تمرح  اب  ءیش  تمرح  همزالم  رگا  و 

. تسا نآ  یقالم  زا  بانتجا  بوجو  مزلتسم  يزیچ  زا  بانتجا  بوجو  سپ 
رد تمرح  زا  دارم )  ) ارهاظ هکنیا  رب  هوـالع  تسا  دنّـسلا  فیعـض  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  هب  لالدتـسا  تیاور و  نیا  زا  خیـش  خـساپ 

. نآ یقالم  ندوب  سجن  هب  دسر  هچ  تسین  ءیش  ندوب  سجن  رب  تلالد  ءیش  ندوب  مارح  فرص  اریز  تسا ، تساجن  ثیدح 

رّدقم لاکشا  کی  هب  خساپ 

. تامّرحم زا  تاساجن  يادع  ام  ندرک  جراخ  اب  تیاور  نیا  ندز  صیصخت  و 
. تسین نآ  یقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  لثم  نآ  یقالم  ندش  سجن  ءیش و  تساجن  نایم  همزالم  سپ 

245 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یناثلا )...  وه  يوقالا : و   ) رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم هدیزگرب و  ار  مود  لوق  زین  خیش  بانج  هک  تسا  نیا 

: اذل یفیلکت و  رثا  باب  زا  هن  تسا و  یعضو  رثا  باب  زا  تسا  سجن  سجن ، یقالم  دوشیم  هتفگ  هکنیا 
[12 .] یعقاو سجن  یقالم  لثم  میتسه  لیلد  عبات  ام  دشاب  لیلد  یقالم ، سّجنت  رب  هک  اجره  - 

ص245 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀلاصا هب  تسا ، نینچ  نیهبتـشملا  دـحا  یقالم  رد  هکنانچ  میدرک ، کـش  نآ  رد  اـم  تشادـن و  دوجو  لـیلد  یقـالم ، سّجنت  رب  هک  اـجره 

. مینکیم یقالم  ّتیلح  تراهط و  هب  مکح  هدرک و  عوجر  تسا  یببس  لصا  کی  هک  هراهطلا 
؟ تسیچ ۀینغلا )...  یف  ام  عنم  هلصاح : و  رکذ ، املف  الوا :  ) زا دارم  سپ 

: دیامرفیم اذل  تسا و  ردابت  ینعی  تارضح  لّوا  لیلد  هب  خیش  خساپ 
. دروخیم مشچ  هب  زین  یقالم  رد  لوب  ای  نوخ و  تارذ  لثم  یعقاو  تساجن  راثآ  یهاگ  - 1

. دوشیم زّجنم  ام  رب  دوخبدوخ  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  اجنیا  رد 
دراد و دوجو  يردابت  ای  همزالم و  هچ  اجنیا  رد  دوش  هدید  یقالم  رد  سجن  نیع  زا  يرثا  هکنیا  نودب  تسا  تاقالم  فرص  مه  یهاگ  - 2

: تفگ ناوتیم  هنوگچ 
. هیقالم نع  هنع و  بنتجا  ینعی  رمخلا  نع  بنتجا  ای  و  هیقالم . نع  هنع و  بنتجا  ینعی  سجنلا  نع  بنتجا 
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سّجنت و رب  یّـصاخ  لیلد  هکنیا  ّالا  درادـن ، یقالم  هب  یطبر  نیا  تسا و  رمخ  ینعی  یعقاو  ناونع  دوخ  زا  باـنتجا  رمخلا ، نع  بنتجا  سپ 
. میشاب هتشاد  یقالم  زا  بانتجا  بوجو 

؟ تسیچ امک )...  ۀّیجراخلا  تارامالا  ضعب  ۀطساوب  لدی  دق  معن   ) زا دارم  سپ 
: خیش بانج  دنیوگیم  لّوا  لوق  هب  نیلئاق  هک : تسا  نیا 

. تسا هدرک  راب  ار  یعقاو  سجن  ماکحا  تسام  ثحب  ّلحم  هک  هبتشم  وه  امب  هبتشم  رب  عراش  هک  میراد  غارس  ار  يدراوم  هقف  رد  ام 
دنادیمن هک  هدرک  هدهاشم  ار  یتبوطر  نآ  زا  سپ  هتفرگ  وضو  سپس  ریهطت و  ار  ّلحم  ءاربتسا ، نودب  نکل  هدرک  لوب  یـصخش  لثملا  یف 

؟ كاپ بآ  ای  تسا و  لوب 
. دریگب وضو  دیاب  صخش  نیا  هدومرف : عراش 

؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا  دیئامرفب  تسا  حیحص  امش  بلطم  هلب ،
سابل ای  ندب و  هب  هبتشم  تبوطر  نیا  رگا  هک  دناهداد  اوتف  مکح  نیا  ساسا  رب  ءاهقف  هک  تسا  نیا  رد 

246 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنک ریهطت  دیاب  دنک ، تباصا  زین  صخش 

. ارچ تفگ  دیهاوخ  تسین  نآ  زا  بانتجا  بوجو  هبتشم و  یقالم  سّجنت  هب  مکح  نیا  ایآ 
: هدومرف عراش  مه  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

: اذل تسا و  هدش  هداد  تیارس  نیهبتشم  هب  هک  تسا  یعقاو  رمخ  راثآ  زا  بانتجا  بوجو  نیا  نک و  بانتجا  نیهبتشم  زا 
بجاو نیهبتشملا  دحا  یقالم  دیوگب  مه  هیف  نحن  ام  رد  تسا  بانتجالا  بجاو  هبتـشم  یقالم  هک  دیداد  اوتف  هبتـشم  للب  رد  هک  روطنامه 

. تسا بانتجالا 
: رگید ترابع  هب 

. تسا هداد  هبتشم  تبوطر  هب  ار  وضو  بوجو  نیمه  تسا  وضو  بوجو  لوب ، مکح 
؟ دیتسناد سّجنتم  ار  تبوطر  نیا  یقالم  اجنآ  رد  امش  ارچ 

دوشب ات  هداد  نآ  یقالم  هب  زین  ار  نیهبتـشم  مکح  نک  بانتجا  ود  ره  زا  هدومرف  هداد و  نیهبتـشم  هب  ار  رمخ  مکح  عراش  هک  مه  اـجنیا  رد 
. سّجنتم

؟ تسیچ قئادحلا )...  بحاص  بجعت  عفدنی  هب  و   ) زا دارم  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  قئادح  بحاص  لاکشا  هب  تسا  خیش  خساپ 

. میمهفیم ار  هبتشم  یقالم  سّجنت  هنیرق ، نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ياهیجراخ  هنیرق  هبتشم ، للب  هلئسم  رد 
. تسا لصا  رب  لاح  رهاظ  میدقت  هنیرق ، نیا 

؟ دیهد حیضوت  ار  خیش  نایب 
ای تسا و  لوب  ایآ  هک  دـنکیم  کش  دـنیبیم ، ار  للب  هک  نونکا  هتفرگ ، وضو  هدرک و  ریهطت  ءاربتـسا  نودـب  لوب ، زا  سپ  درف  هک  اجنآ  زا 

؟ كاپ بآ 
. درادن وضو  دیدجت  هب  يزاین  تسا و  كاپ  هک  هللاءاشنا  دیوگیم : لصا  دنک ، عوجر  لصا  هب  رگا  اجنیا  رد 

جراخ هرذهرذ  نونکا  هدـنام و  یقاب  نآ  يارجم  رد  هک  تسا  لوب  يایاقب  شتبوطر  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  صخـش  نیا  لاـح  رهاـظ  نکل 
. دوشیم

: اذل و 
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. تسا هدرک  وضو  هب  مکح  هجیتن  رد  هتسناد و  لوب  ار  روبزم  تبوطر  هتشاد و  مّدقم  لصا  رب  ار  لاح  رهاظ  اجنیا  رد  سّدقم  عراش 
رب ياهنیرق  چـیه  هیف  نحن  اـم  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  سجن  تسا  لوـب  هک  مه  تبوـطر  نیا  یقـالم  تـسا  سجن  لوـب  هـک  اـجنآ  زا  لاـح 

اب تاقالم  فرص  میتسه و  ام  درادن  دوجو  ههبش  فارطا  زا  کیچیه 
247 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا قرافلا  عم  امش  سایق  اذل  و  میرادن ، بانتجا  بوجو  رب  مه  یلیلد  نیهبتشملا  دحا 
؟ تسیچ نع )...  رمش ، نب  ورمع  ۀیاور  یهف  ۀیاوّرلا ، اّما  و   ) رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  لّوا  لوق  هب  نیلئاق  مّود  لیلد  زا  تسا  خیش  خساپ 
. تیّجح دقاف  تسا و  دنسلا  فیعض  روبزم  ثیدح  الّوا :

. دراد مه  یلالد  لاکشا  اذل  یفیلکت و  تمرح  هن  تسا و  تساجن  ینعی  یعضو  تمرح  تسا ، حرطم  ثیدح  رد  هک  یتمرح  ایناث :
: سپ ءیش . ّلک  نم  ۀتیملا  سّجن  هّللا  ّنا  ینعی  ءیش  ّلک  نم  ۀتیملا  مّرح  هّللا  ّنا  دومرف : هک  ماما  رگید : ترابع  هب 

( يرغص . ) ءیش ّلک  نم  ۀتیملا  سّجن  هّللا  ّنإ 
. دیآیم تسد  هب  یجراخ  لیلد  زا  درادن و  بنتجا  هب  یطبر  هک  يربک ) . ) سجن سجنلا ، یقالم 

. سجن سجنلا ، یقالم  سپ :
؟ تسا تساجن  ینعی  یعضو  تمرح  يانعمهب  ثیدح  رد  تمرح  ارچ 

. دوب دهاوخن  تسرد  همزالم  ینعی  یلک  ياربک  دشاب ، تمرح  ینعی  دوخ  يرهاظ  يانعمهب  رگا  نوچ 
؟ ارچ

: لثملا یف  درادن . دوخ  یقالم  تمرح  اب  ياهمزالم  چیه  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تامّرحم  اریز 
مارح دـنک ، تاـقالم  نآ  اـب  رگید  يرازه  کـی  دـشاب ، هدـمآ  تسدـب  اـبر  هار  زا  يرازه  کـی  رگا  اـیآ  لاـح  تسا ، مارح  يوبر  لاـم  - 1

. ریخ دوشیم ؟
. ریخ تسا ؟ مارح  دشاب  هتشاد  لاصتا  یبصغ  هناخ  کی  راوید  هب  امش  زا  يراوید  رگا  تسا ، مارح  یبصغ  لام  - 2

. ریخ تسا ؟ مارح  دنک  دروخرب  لام  نیا  هب  يرگید  لام  رگا  تسا ، مارح  هدمآ و  تسدب  لطاب  عیب  قیرط  زا  یلام  - 3
: ینعی دوشیم  نیمضت  یّلک  ياربک  دشاب ، سجن  يانعمهب  مّرح  رگا  اذل  و 

. هدومرف سجن  دشاب  هک  یناویح  ره  زا  ار  هتیم  ملاع  يادخ  - 1
. دوشیم سجن  زین  نآ  اب  یقالم  دب  الا و ال  دشاب  سجن  هک  يزیچ  ره  - 2

. درادن هیف  نحن  ام  هب  یطبر  بلطم  نیا  نیاربانب 
. سجن یقالم  رد  هن  میرادن و  نآ  سّجنت  رب  یلیلد  هک  تسا  نیهبتشملا  دحا  یقالم  رد  ام  ثحب  هک  ارچ 

نایم هتفرگ و  تمرح  نامه  ینعی  شیرهاظ  يانعمهب  مّرح  هک  دراد  لاکشا  هچ  دیوگب  یسک  رگا 
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صیـصخت ار  یّلک  ياربک  نیا  يوبر و ...  لام  لیبق  زا  روکذم  دروم  دنچ  هب  تبـسن  هدش و  همزالم  هب  لئاق  یقالم  تمرح  اب  ءیـش  تمرح 
؟ دنامب یقاب  یّلک  نیا  تحت  رد  نیهبتشم  یقالم  ات  مینزب 

: دیامرفیم خیش  بانج 
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  تسا و  حیبق  زین  رثکا  صیصخت  تسا و  رثکا  صیصخت  نیا 

. دنتسین هنوگنیا  تامّرحم  ریاس  یلو  تسا  مارح  زین  اهنآ  یقالم  دنامارح و  هک  دنتسه  هسجن  نایعا  نیا  تامّرحم ، نایم  زا  اریز 
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. تسا هیف  نحن  ام  رد  کّسمت  لباق  ریغ  نوهوم و  یماع  نینچ  اذل  و 
: اههتکن

كاپ فرظ  ینعی  تسا  سجن  بآ  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  مینادب  الامجا  ام  دـشاب و  دوجوم  بآ  فرظ  ود  رگا  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
یقالم ندـش  سجن  هب  مکح  ایآ  دـیامن ، تاـقالم  هبتـشم  دارفا  زا  یکی  اـب  یموس  بآ  لاـح  نیا  رد  دـشاب و  هدـش  هبتـشم  سجن  فرظ  اـب 

؟ هن ای  دوشیم 
تسا بجاو  بانتجا  مه  اههبتشم  نآ  اب  هدننکتاقالم  دارفا  زا  تسا ، بجاو  هبتـشم  دارفا  زا  بانتجا  هک  تهج  نآ  زا  ایآ  رگید  ترابع  هب 

؟ دشاب نایم  رد  مه  یئاههطساو  رگا  یتح 
: دراد دوجو  لوق  ود  هلئسم  نیا  رد  دیتفگ 

: دندروآ لیذ  حرش  هب  نآ  تابثا  رب  مه  لیلد  ود  دوشیم و  سجن  یقالم  هک  دوب  نیا  لّوا  لوق  - 1
هک اجنآ  زا  تسا و  یقالم  ندـش  سجن  تسا ، سجن  اـهنآ  زا  یکی  دـینادیم  ـالامجا  هک  یهبتـشم  دارفا  زا  باـنتجا  بوجو  ياـضتقم  - 1

. دوش بانتجا  هطساو  دنچ  اب  ول  یقالم و  زا  تسا  مزال  تسا  یماع  موهفم  بانتجا 
. دومن يرود  دیاب  هدرک  تاقالم  سجن  اب  هک  یلیلق  بآ  زا  تفگ : رجهاف ) زجّرلا  و   ) هیآ دانتسا  هب  هرهز  نبا  دیس  ساسا  نیمه  رب 

: دش هتفگ  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رفعج  رباج  زا  رمش  نب  ورمع  تیاور  رگید  لیلد  - 2
. تسا هدومن  مکح  زین  اهنآ  یقالم  زا  يرود  بوجو  هب  تقیقح  رد  دنکیم ، مکح  اههبتشم  زا  بانتجا  بوجو  هب  عراش  یتقو 

: هک دش  نیا  خیش  طسوت  یقالم  زا  بانتجا  بوجو  لالدتسا  عفد  دقن و  لصاح  اّما 
: هک تسا  نیا  رتيوق  لوق  - 

هفیرـش هیآ  زا  رگا  دومرف : تارـضح  لّوا  لیلد  هب  خـساپ  رد  اذـل  تسین  بجاو  نآ  زا  بانتجا  دوشیمن و  یقـالم  ندـش  سجن  هب  مکح  - 
دیاب دـشابن ، نآرب  سجن  نآ  زا  يرثا  ول  و  سجن ، یقالم  زا  باـنتجا  بوجو  رب  دراد  تلـالد  سجن  زا  باـنتجا  بوجو  هک  دوش  طابنتـسا 

. تسا دّبعت  فرص  هدننکتاقالم  ندش  سجن  نیا  تفگ :
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نآ یقالم  زا  بانتجا  بوجو  رب  یتلالد  بوجو  نیا  دـیامن ، هبتـشم  زا  بانتجا  بوجو  هب  مکح  هروصحم  ههبـش  رد  عراـش  یتقو  نیارباـنب 
[. 13] درادن

: دومرف تارضح  مّود  لیلد  هب  خساپ  رد  اّما  و 
نآ تساجن  رب  تلالد  يزیچ  ندوب  مارح  فرـص  اریز  تسا . سجن  ثیدح  رد  مّرح  يانعم  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، دنـسلا  فیعـض  ثیدـح 
نآ یقالم  ندش  سجن  يزیچ و  تساجن  نایم  همزالم  زا  ثحب  هکیلاحرد  دنکب  مهنآ  یقالم  ندش  سجن  رب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  درادن 

. نآ هدننکتاقالم  تمرح  يزیچ و  تمرح  نیب  همزالم  هن  تسا و 
؟ تسیچ یقالم  هلأسم  رد  ماما  ترضح  رظن  دیئامرفب  لاح 

. درادن ار  هماّلع  هرهز و  نبا  ياعدا  دروم  بلاطم  تابثا  تیحالص  روکذم  لیلد  ود  هک  تسا  نیا  قح  دناهدومرف :
: هدننکتاقالم ندش  تهج  سجن  اب  تاقالم  تیببس  هک  تسا  نیا  هیآ  هب  لالدتسا  تیحالص  مدع 

رد یقالم  تساـجن  دوش و  سجن  هریاد  ندـش  هدرتسگ  بجوم  اـت  تسا  یقیقح  تیارـس  تروص  هب  هن  و  تسا ، ینیوکت  تروص  هب  هن  - 1
. دریگ رارق  هدنوش  تاقالم  تساجن  فیدر 

. دشاب نآ  یقالم  زا  بانتجا  رجه و  بوجو  هب  مکح  سجن ، زا  بانتجا  رجه و  بوجو  هب  مکح  ات  تسا  سجن  نیع  هن  و  - 2
. دوشیم هتفریذپ  عراش  زا  دّبعت  اب  هک  تسه  هدنوش  تاقالم  رد  هک  تسا  یتساجن  زا  ریغ  يرگید  تساجن  هدننکتاقالم  تساجن  هکلب 
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، نآ زا  بانتجا  بوجو  بآ و  نآ  ندـش  سجن  يارب  تسا  رتمک  ّرک  زا  یکدـنا  هک  یبآ  رد  لوب  زا  ینزوس  رـس  نداتفا  تیببـس  لـثملا  یف 
. تسین يرگید  زیچ  ضحم  دّبعت  زج 

. تسا هدش ) سجن  ینعی   ) سّجنتم هکلب  دشابیمن ، سجن  بآ  نآ  دشابن ، دّبعت  رگا  ّالا  و 
. دراد ار  مکح  نیمه  مینکیم  ثحب  نآ  رد  ام  هچنآ  دنکیمن و  نآ  زا  بانتجا  بوجو  رب  تلالد  هیآ  و 

: هک تسا  نیا  رطاخ  هب  تیاور  ّتیحالص  مدع  اما  و 
[. 14] تسا رفعج  رباج  باتک  رد  ثیدح  ناگدننکلعج  زا  هدش  هتفگ  هک  تسا  رمش  نب  ورمع  شیوار  نوچ  تسا  دنسلا  فیعض  - 1

شخپ نغور  رد  هدش و  هراپ  شوم  هک  تسا  نیا  تیاور  رد  لاؤس  دروم  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  - 2
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. دروخب ار  نآ  هک  تشاد  دصق  یعضو  نینچ  اب  هدننکلاؤس  تسا و  هدش  طولخم  نغور  اب  شوم  يازجا  هدیدرگ و 
. تسا رادرم  ندروخ  تمرح  مکح  ندرمش  کبس  نآ ، ندروخ  هک  هدرک  مکح  مالّسلا  هیلع  ماما  تباب  نیا  زا 

ياهیکاروخ تیفیک  نامز و  نآ  نیـشنهیداب  برع  ياهتلاح  هظحالم  زا  دعب  نکل  دیامنیم و  دـیعب  لّوا  هاگن  رد  هچرگا  انعم  نیا  لاح :
[. 15] تسین دیعب  اهنآ ،

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیاربانب :
هک تسا  نیا  نایب  يارب  هکلب  تسین ، شوم  اـب  یقـالم  تساـجن  رب  لالدتـسا  تهج  تسا ، هدرک  مارح  ار  يزیچ  ره  رادرم  لاـعتم  دـنوادخ 

مکح ندرمـش  کبـس  منک ، اـهر  نآ  تهج  هب  ار  مدوخ  ياذـغ  هکنیا  زا  تسا  رتتحار  نم  رب  شوم  ندروـخ  تفگ : هک  هدـنیوگ  راـتفگ 
[. 16] تسا هتفرگ  ّقلعت  يرادرم  ره  هب  دنوادخ  مکح  اریز  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ 
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: نتم

ملعلا یف  هیقالمک  ریـصی  ّهنأ  ّالإ  هل ، هتاقالم  ثیح  نم  نکی  مل  نإ  هبتـشملا و  یقالم  نع  بانتجالا  بوجو  تلق : نإـف  ةروصحملا ] ۀهبـشلا  ]
دحأ مّسق  اذإ  ام  ریظن  وهف  ۀهبـشلا ، یفرط  دـحأ  امهنم  ّلک  نوک  یف  نییقالتملا  نیب  قرف  الف  رخآلا ، هبتـشملا  ۀـساجن  وأ  هتـساجنب  یلامجإلا 

. ءانإ یف  مسق  ّلک  لعج  نیمسق و  نیهبتشملا 
فالخب رخآلا ، هبتـشملا  ةراهط  ۀلاصأ  ۀـضراعم  نع  میلـس  رـسکلاب - یقالملا - یف  ّلحلا  ةراهطلا و  ۀـلاصأ  ّنأل  کلذـک ، رمألا  سیل  تلق :

. رخآلا هبتشملا  یف  اهب  ۀضراعم  اّهنإف  حتفلاب - یقالملا - یف  ّلحلا  ةراهطلا و  ۀلاصأ 
و یببـسلا ، کشلا  یف  لصأ  امهیف  لصألاف  نیهبتـشملاب ، ۀـمّوقتملا  ۀهبـشلا  نع  شان  رـسکلاب - یقالملا - یف  کشلا  ّنأ  کلذ : یف  ّرـسلا  و 

: هّلحم یف  رّرقت  دق  و  یببسملا ، کشلا  یف  لصأ  هیف  لصألا 
یلع ۀـمکاحلا  ءاملا  ةراهط  ۀـلاصأ  یف  امک  هل  افلاخم  ناک  ءاوس  یبّبـسملا - کشلا  یف  لصألا  یلع  مکاح  یببـسلا  کـشلا  یف  لـصألا  ّنأ 

لـصألا ماد  امف  برـشلا ،- ۀحابإ  ۀلاصأ  یلع  ۀمکاحلا  ءاملا  ةراهط  ۀلاصأ  یف  امک  هل  اقفاوم  مأ  هب ، لوسغملا  سجنلا  بوثلا  ۀساجن  ۀـلاصأ 
و هیلإ ، ۀبسنلاب  لیلدلا  ۀلزنمب  ّببسملا  ّکشلل  ّیعرش  عفار  لّوألا  ّنأل  موکحملا ، لصألا  رجی  مل  ایراج  نوکی  فلاخملا  وأ  قفاوملا  مکاحلا 

ۀبسنلاب لصألاک  ّهنأل  هیلإ ، عوجّرلا  بجو  ببسملا و  کشلا  یف  لصألا  نایرج  نم  عناملا  لاز  هلثمب  هتـضراعمل  مکاحلا  لصألا  رجی  مل  اذإ 
. نیضراعتملا یلإ 

سجنلا ّلحملا  لسغ  دـنع  و  رهاطب ، اّرک  سجنلا  ءاملا  میمتت  دـنع  ۀـساجنلا - ةراهطلا و  ۀـلاصأ  ضراعت  دـنع  عوجّرلا  بجی  ّهنأ  يرت : ـال  أ 
؟ نیضراعتملا دحأک  ةدعاقلا  لعجت  و ال  ةراهطلا ، ةدعاق  یلإ  سجنلاب - نیهبتشم  نیءامب 

. ةدحاو ۀبترم  یف  امهنوک  معزب  اهل  قفاوملا  امهدحأل  ادضاعم  لعجت  اّمبر  معن ،
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اهداضتعال حـتفلاب - یقالملا - هبتـشملا  یف  ةراهطلا  ۀـلاصأ  میدـقتب  ةروصحملا  ۀهبـشلا  ۀـلأسم  یف  دـحأ  لقی  مل  اذـل  و  دـساف ، مّهوت  هّنکل 
. رسکلاب یقالملا ، ةراهط  ۀلاصأب 

: همجرت

[ هروصحم ههبش  ]

: هک دوش  هتفگ  رگا  لاکشا 
یقالم نکل  دشابیمن و  هدرک  تاقالم  هبتشم  اب  هک  ثیح  نیا  زا  هچرگا  هبتشم ، یقالم  زا  بانتجا  بوجو 
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. دوشیم اقالم  لثم  رگید  هبتشم  تساجن  ای  یقالم و  تساجن  هب  یلامجا  ملع  رد  مه 

هب نیهبتشم  زا  یکی  هک  تسا  یئاجنآ  لثم  نیا  درادن و  دوجو  یقرف  دنشاب ، ههبـش  نیفرط  زا  یکی  اقالم  یقالم و  زا  کیره  هکنیا  رد  سپ 
. دریگب رارق  یئانا  رد  مه  یمسق  ره  دوش و  میسقت  مسق  ود 

(: دیدومرف امش  هک   ) تسین نینچ  رما  هک  تسا  نیا  روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ 
هراهطلا ۀلاصا  نایرج )  ) فالخ هب  رگید ، هبتـشم  رد  هراهطلا  ۀلاصا  اب  هضراعم  زا  تسا  ملاس  یقالم  رد  ۀّیلحلا  ۀلاصا  هراهطلا و  ۀـلاصا  اریز 

. رگید هبتشم  رد  هراهطلا  ۀلاصا  نایرج  اب  تسا  ضراعم  هک  اقالم  رد  هّیلحلا  و 
و  ) یـشان یقالم  رد  کش  هک : تسا  نیا  درادن ) ضراعت  اهنآ  اب  یکی  نیا  یلو  دـنراد  ضراعت  مهاب  ود  نآ  هک   ) هلئـسم نیا  رد  بلطم  ّرس 

. تسا ءانا ) ود  نآ  ای  و   ) هبتشم ود  زا  هتفای  ماوق  هک  ياههبش  نآ  زا  تسا ) ّببسم 
تـسا هدـش  رّرقم  شدوخ  ياج  رد  تسا و  یبّبـسم  کش  رد  لصا  یقالم  رد  لصا  تسا و  یببـس  کش  رد  لصا  اقالم ، نآ  رد  لصا  سپ 

: هک
هکنانچ دشاب ، یببسم  کش  دناعم  فلاخم و  یببس  کش  هاوخ  - 1 یببسم ، کش  رد  لصا  رب  تسا  مّدقم ) و   ) مکاح یببس  کش  رد  لصا 

هدش هتـسش  بآ  نآ  هلیـسو  هب  هک  یـسجن  نهاریپ  تساجن  باحـصتسا  نایرج )  ) رب تسا  مکاح  هک  یبآ  رد )  ) هراهطلا ۀلاصا  نایرج )  ) رد
. تسا

ۀلاصا نایرج )  ) رب تسا  مکاح  هک  یبآ  رد )  ) هراهطلا ۀـلاصا  نایرج )  ) رد هکناـنچ  دنـشاب ، مه )  ) قفاوم یبّبـسم ) یببـس و  هکنیا   ) اـی و  - 2
. تسا نینچ  برش  رد )  ) هحابالا

رد هک  یلصا   ) یلّوا نآ  اریز  دوشیمن  يراج  موکحم  لصا  دشابیم  يراج  فلاخم ، ای  قفاوم و  مکاح  لصا  هکیمادام  سپ  بلطم  هجیتن 
(. یلمع  ) لصا هب  تبسن  تسا  یعرش )  ) لیلد هلزنم  هب  تسا  یبّبسم  کش  یعرش  هدنربنیب  زا  هک  دوشیم ) يراج  ببس 

ّببسم و کش  رد  لصا  نایرج  زا  عنام  دوشن ، يراج  شدوخ  اب  شلثم  ضراعت  لیلد  هب  یببـس ) کش  رد  يراج  لصا   ) مکاح لصا  رگا  و 
. دوریم نیب  زا  نآ ، هب  عوجر  بوجو 

(. دوشیم عوجر  یلمع  لصا  هب  اهنآ  طقاست  ربخ و  ود  ضراعت  زا  سپ  هک   ) نیضراعتم هب  تبسن  تسا  لصا  دننام  یبّبسم  لصا  اریز 
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: هک ینیبیمن  ایآ  دسریم  یبّبسم  لصا  هب  تبون  هک  یئاج  رد  هناگهس  هلثما  رکذ 
هک  ) ّرک دـح  رد  رهاط  بآ  ندرک  همیمـض  اب  سجن  بآ  ندرک  مامت  ماگنه  ۀـساجنلا ، ۀـلاصا  هراهطلا و  ۀـلاصا  ضراعت  ماـگنه  رد  عوجر 

تراهط هدعاق  هب  سجن ، هب  هبتشم  بآ  ود  اب  سجن  لحم  نتـسش  ماگنه  و  دنکیم ) ضراعت  تساجن ، باحـصتسا  اب  تراهط  باحـصتسا 
، هلب دریگیمن . رارق  ضراعتم  ود  زا  یکی  حطسمه  تراهط  هدعاق  نیا  تسا و  بجاو 
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اب ینعی   ) دوش هداد  رارق  تسوا  اب  قفاوم  هک  هبتـشم  ود  نیا  زا  یکی  هب  هدـننککمک  دـعاسم و  تراهط ) هدـعاق  نیا  یخرب  طسوت   ) اسبهچ
(. دناهبترم کی  رد  اهلصا  نیا  هکنیا  نامگ  هب  ار  فصن  نآ  تراهط  مینکیم  باحصتسا  تراهط  هدعاق 

. تسا يدساف  نامگ  نیا  اّما 
. تسا هدادن  هیف  نحن  ام  رد  اقالم  هبتشم  رد  هراهطلا  ۀلاصا  نتشاد  مّدقم  هب  اوتف  هروصحم  ههبش  رد  يدحا  اذل  و 
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ناک ول  یّتلا  لوصألا  نم  امهءارو  ام  یلإ  عوجّرلا  امهل : ۀـبجوملا  ۀهبـشلا  داّحتال  امهتبترم  داّحتا  عم  نیلـصألا  ضراـعت  یف  قیقحتلاـف  نتم :

مهفاف نیلاثملا ، یف  ةراهطلا  ةدعاقک  امهـسنج  ریغ  نم  وأ  امهل  اسناجم  لصألا  اذه  ناک  ءاوس  هیلإ ، عجری  مل  ضراعملا  نع  امیلـس  امهدحأ 
. منتغا و 

. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  نیباحصتسالا  ضراعت  یف  مالکلا  مامت  و 
ۀهبـشلا نم  اـناک  رخـآلا ، هبتـشملا  یقـالم  هعم  دـجو  ول  اـمک  هتبترم  یف  رخآ  لـصأ  رـسکلاب - یقـالملا - اذـه  یف  لـصألل  لـصح  ول  معن ،

. ةروصحملا
وأ یقابلا  هبتشملا  ۀساجنب  یلامجإلا  ملعلا  لصح  مث  حتفلاب - یقالملا - دقف  یلامجإلا و  ملعلا  لبق  نیهبتشملا  دحأل  ءیـش  ةاقالم  ناک  ول  و 
یف ةراهطلا  ۀلاصأب  ۀضراعم  رـسکلاب - یقالملا - یف  ةراهطلا  ۀلاصأ  ّنأل  یقابلا ، نع  هنع و  بانتجالا  بوجو  یف  هماقم  هیقالم  ماق  دوقفملا ،

هب یلتبی  ام ال  یف  لصألا  نایرج  مدع  نم  ثلاثلا : رمألا  یف  هیلإ  انرـشأ  امل  هضراعی ، یّتح  دوقفملا  یف  لصألا  نایرج  مدعل  رخآلا ، هبتـشملا 
. هیلإ ۀبسنلاب  هل  رثأ  فّلکملا و ال 

. ۀضراعم وأ  ۀمیلس  هتراهط  ۀلاصأ  نوکب  یقالملا  مکح  یف  ةربعلا  ّنأ  انرکذ : ام  لّصحمف 
و ال یقالملا ، بحاص  نع  بانتجالا  بوجو  یقالملا و  ةراـهط  رهاـظلاف  دـقفف ، ةاـقالملا  یقـالملا و  دـقف  لـبق  یلاـمجإلا  ملعلا  ناـک  ول  و 

. ادّیج لّمأتف  ههجو ، یفخی 
: همجرت

دوشیم هعجارم  رگید  لوصا  هب  نیدحّتم  نیلصا  ضراعت  رد 

دنـشاب و هتـشاد  هبتر  تدحو  هک  انعم  نیدـب   ) ود نآ  هبترم  ندوب  دـحتم  تروص  رد  مهاب  لصا  ود  ضراعت  رد  هک  تسا  نیا  قیقحت  سپ :
- تسا لـصا  ود  نیا  بجوم  تسا و ) یلاـمجا  ملع  زا  یـشان  هک   ) تسا یکـش  ندوـب ) یکی  و   ) تدـحو تهج  هب  زین ) هبتر  تدـحو  نیا 
، دوب هضراـعم  زا  ملاـس  دـناضراعت ) رد  هک  یلـصا   ) ود نیا  زا  یکی  رگا  هک  يرگید  لوصا  هب  لـصا ) ود  نیا  زا  ریغ   ) هب دوـشیم  عوـجر 
ام لثم   ) دـشاب نیـضراعتم  نآ  اب  سنجمه  ءاروام  لصا  نیا  هچ  یبّبـسم .) یببـس و  لاثم  لثم   ) دـشیمن عوجر  ءارواـم ، لـصا  نآ  هب  زگره 
نآ سنج  ریغ  زا  ای  و  دوشیم ) يراج  تراهط  لصا  یقالم  رد  اطقاست و  اضراعت و  تراهط  لـصا  اـت  ود  نیهبتـشم  نیئاـنا  رد  هک  هیف  نحن 

(. دنتشاد ضراعت  اهباحصتسا  هک  یلاثم  ود  نآ  لثم   ) دشاب ضراعتم  لصا  ود 
. دیرامشب تمینغ  مه  دیمهفب و  مه  سپ 

. یلاعت هللاءاشنا  دمآ  دهاوخ  باحصتسا  ود  ضراعت  ثحب  رد  زین  نخس  مامتا  و 
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. دـشاب هبترمه  وا  اب  هک  يرگید  لصا  کی  مینکیم ، يراج  یقالم  رد  هک  ياهراـهطلا  ۀـلاصا  نآ  يارب  دوشب  لـصاح  رگا  هلب ، كاردتـسا 
کی دنک ، تاقالم  هبتشم  نیا  اب  يزیچ  کی  هک  انعم  نیدب   ) رگید هبتشم  اب  هدننکتاقالم  هبتـشم ، یقالم  نیا  يارب  دوش  تفای  رگا  هکنانچ 
لیبق زا  تسا ) یبّبسم  لصا  هبترم  رد  ود  نیا  هک  اطقاست ، اضراعت و  یقالم  ود  نیا  رد  تراهط  لصا  دنک و  تاقالم  هبتشم  نآ  اب  مه  يزیچ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1591 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه هروصحم  ههبش 
یلامجا ملع  سپس  دشاب ، هدش  دوقفم  یقالم  نآ ) زا  سپ   ) دشاب و یلامجا  ملع  لوصح  زا  لبق  هبتشم  ود  زا  یکی  اب  یئیـش  تاقالم  رگا  و 

مئاق یقالملا ) قیفر   ) یقاب زا  یقالم و  زا  بانتجا  بوجو  رد  یقالم  دوش ، لصاح  هدـش  دوقفم  هک  ینآ  اـی  یقاـب و  هبتـشم  نآ  تساـجن  هب 
. دوش اقالم  ماقم 

هکنیا ات  دوقفم ، رد  لصا  نایرج  مدـع  لیلد  هب  یقاب ،)  ) رخآ هبتـشم  رد  هراهطلا  ۀـلاصا  اب  دـنکیم  ضراعت  یقالم  رد  هراـهطلا  ۀـلاصا  اریز 
هک يزیچ  رد  لصا  ناـیرج  مدـع  هب  میدرک  هراـشا  موس  هیبنت  رد  نوچ  دـنامب ،) ملاـس  ءارواـم  لـصا  نیا  شقیفر و   ) نآ اـب  دـنک  هضراـعم 

. درادن يرثا  فّلکم  هب  تبسن  دوشیمن و  التبم  نآ  هب  فّلکم 
ۀلاصا يارجا )  ) هک تسا  نیا  هب  هن )؟ ای  مینکب  بانتجا  هک  انعم  نیدـب   ) یقالم مکح  رد  كالم  رایعم و  هک  تسا  نیا  میتفگ  هچنآ  لصاح 

. دراد ضراعم  ای  دوش ) يراج  ات   ) تسا ضراعم  زا  ملاس  یقالم ) رد   ) هراهطلا
(. دوشن يراج  هک  تساقالم  ماقم  مئاق  یقالم  دوقفم و  اقالم  هک  ییاج  نآ  دوب و  ات  ود  یقالم  هک  ییاج  نآ  لثم  )

تسا و كاپ  یقالم  سپ  دورب  نیب  زا  اقالم  سپـس  و  دوش ) يراج  ات   ) دـشاب تاقالم  زا ) لـبق   ) یقـالم و نادـقف  زا  لـبق  یلاـمجا  ملع  رگا 
. نک لمأت  بوخ  سپ  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  نیا  هجو  تسا و  بجاو  یقالملا  قیفر  زا  بانتجا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  لکشتسم  لاکشا  لصاح 
؟ یقب ام  یقب  جرخ و  ام  جرخ  نکل  دشاب و  نآ  یقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  نایم  همزالم  هک  دراد  لاکشا  هچ  دیوگیم :

لاـم لـثم  يدراوم  یهتنم  نآ  یقـالم  مه  دوش و  مارح  شدوـخ  مه  دوـشیم ، مارح  هک  يزیچ  ره  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  رگید  تراـبع  هب 
. دوش جراخ  ماع  نیا  زا  ای ...  یبصغ و  ای  يوبر 

مه دنـشاب و  مارح  ناشدوخ  مه  دنتـسه ، ام  ثحب  ّلحم  هک  زین  نیهبتـشم  دنتـسه ، یقب  ام  یقب  قیداصم  زا  تاساجن  هک  روطناـمه  هاـگنآ 
؟ ناشیقالم

: هک دهدیم  همادا  لکشتسم  سپس 
اعّدم نیا  تابثا  رب  مه  یلیلد  اریز  تسین ، بانتجا  بوجو  سّجنت و  هب  موکحم  تسا  یقالم  هک  تهج  نآ  زا  نیهبتـشملا  دـحا  یقالم  هلب ،

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  میاهدیزگرب و  یقالم  سّجنت  تابثا  يارب  ار  يرگید  قیرط  ام  نکل  درادن . دوجو 
. لالح كاپ و  ود  ره  ای  دنامارح و  سجن و  ود  ره  ای  هک  انعم  نیدب  دنراد  دحاو  مکح  اقالم  یقالم و  تاقالم ، زا  سپ 

هب یلاـمجا  ملع  هروصحم و  ههبـش  فارطا  زا  زین  یقـالم  دنتـسه ، یلاـمجا  ملع  هروصحم و  ههبـش  فارطا  زا  یقـالم  هک  روطناـمه  لاـح 
. دنیآیم باسح 

: هکنیا بلطم  لصاح 
: هک تسا  هنوگ  نیدب  ام  یلامجا  ملع  اقالم ، اب  یقالم  تاقالم  زا  سپ 

. كاپ رگید  فرط  فرظ  دنتسه و  سجن  اقالم  یقالم و  ای  - 1
؟ كاپ اقالم  یقالم و  تسا و  سجن  ههبش  رگید  فرط  فرظ  ای  - 2

: تروص نیا  رد 
. دوشیم یلامجا  ملع  فارطا  رد  لخاد  یقالم 
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. بانتجا بوجو  رد  تسا  ّرثؤم  یلامجا  ملع 
. میرادن يدبعت  ّصاخ  لیلد  هب  یتجاح  ام  تسا و  بجاو  زین  یقالم  زا  بانتجا  سپ :

: لثملا یف 
. دینکیم میسقت  فرظ  مینود  ینعی  شخب  ود  هب  ار  یکی  نکل  دیراد و  بآ  فرظ  ود  امش  - 

. سکعلاب ای  رگید و  فرظ  نآ  ای  دناسجن و  فرظ  مینود  نیا  ای  هک  دینادیم  الامجا  اّما  - 
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. تسا هروصحم  ههبش  دنتسه و  امش  یلامجا  ملع  رد  لخاد  فارطا  همه  اذل  و 
. دنکیم ادیپ  بوجو  باب  نیا  زا  هدش و  نیهبتشم  فص  رد  لخاد  امهدحا  یقالم  مه  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  يارخا  ةرابع 
لوبق مه  ام  میروآ . تسدب  بنتجا  باطخ  زا  ار  یقالم  سّجنت  میناوتیمن  ام  درک  تاقالم  نیهبتـشملا  دحا  اب  یئیـش  کی  یتقو  دـش  هتفگ 

: هک تسا  نیا  نآ  میروآ و  تسدب  نآ  زا  ار  بانتجا  بوجو  ای  یقالم و  سّجنت  میناوتیم  هک  میراد  غارس  ار  يرگید  هار  نکل  میراد و 
: هک مینکیم  لصاح  نیقی  دنک ، تاقالم  نیهبتشملا  دحا  اب  ءیش  کی  یتقو 

. سجن ود  ره  ای  دناكاپ و  ود  ره  ای  هک  انعم  نیدب  دنراد  لاح  کی  اعطق  اقالم  یقالم و 
: لاح

؟ هن ای  دینادیم  بانتجالا  بجاو  ار  اقالم  امش ، ایآ 
. تسا ههبش  نیفرط  زا  یکی  هکنوچ  هلب  تفگ : دیهاوخ 

. ههبش فارطا  هب  دوشیم  قحلم  زین  یقالم  سپ  دراد ، ار  اقالم  لاح  نامه  زین  یقالم  بوخ  میئوگیم :
فارطا زا  اقالم  لثم  دـناوتیم  زین  یقالم  هک  اجنآ  زا  نکل  مینادیمن و  لعفنم  بنتجا ، باـطخ  باـب  زا  ار  یقـالم  زین  اـم  رگید  تراـبع  هب 

. دوشیم لعفنم  مهنآ  لثم  دشاب  ههبش 
: رگید ترابع  هب 

. كاپ ود  ره  ای  دناسجن و  ود  ره  ای  دنراد  لاح  کی  اقالم  یقالم و 
. تسا ههبش  فرط  هب  قحلم  ای  ههبش و  فرط  یقالم ،

. تسا هبتشم  ارهق  مه ، یقالم  سپ :
؟ دینزب لاثم  لاکشا  رتشیب  نییبت  رد 

ای فرظ و  هس  دوشیم  میزیرب  هساک  مینود  رد  هدرک و  مسقت  شخب  ود  هب  ار  ءانا  ود  زا  یکی  رگا  دوب . عیام  ود  اـی  ءاـنا و  ود  نیهبتـشم  - 1
. هبتشم هس 

. ریخ اعطق  دوشیم ؟ جراخ  ندوب  هبتشم  زا  میدرک  ءانا  ود  هب  میسقت  ار  ءانا  کی  ام  یتقو  ایآ 

. رگید فرط  کی  رد  رگید  ياتود  فرط و  کی  رد  اهنآ  زا  یکی  میتشاد ، ءانا  هس  ءادتبا  زا 
نآ دـناسجن و  ءانا  ات  ود  نیا  ای  كاپ و  رگید  ءانا  ود  تسا و  سجن  تسا  فرط  کی  رد  هک  ءانا  یکی  نآ  ای  هک  میتسنادیم  ـالامجا  اـما 

. تسا كاپ  تسا  رگید  فرط  رد  یکی 
: لاح

. ندوب ههبش  فرط  باب  زا  ینعی  دنالیبق ، نیمه  زا  مه  اقالم  اب  یقالم 
258 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1593 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ 
: ریخ هک ، تسا  نیا 

. دنتسه اهنآ  اب  یقالم  تاقالم  زا  لبق  عیام  ود  نامه  نیهبتشم  هدنهدلیکشت  هکنوچ  دشاب ، نیهبتشم  هبتر  فص و  رد  دناوتیمن  یقالم 
هبتر فص و  رد  دـناوتیمن  یقالم  سجن ، ود  ره  اـی  دـناكاپ و  ود  ره  اـی  ینعی  دـنراد  تلاـح  کـی  ود  ره  هک  اـقالم  یقـالم و  یتقو  ارچ 

؟ تسیچ بلطم  ّرس  دشاب ؟ نیهبتشم 
. دریگیم تأشن  یلامجا  ملع  زا  هک  تسا  ههبش  کی  دنراد  یقالم  اب  تاقالم  زا  لبق  عیام  ود  نآ  هک  ياههبش  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 

. سکعلاب ای  ّلخ و  رگید  نآ  تسا و  رمخ  عیام  یکی  نیا  ای  هک  دینادیم  لامجالاب  امش  ینعی 
. دشابیم هروصحم  زین  ههبش  تسا و  یلامجا  ملع  زا  ّببسم  ود  ره  دنراد و  کش  کی  ود  نیا  سپ 

: لاح
، فرط ود  ره  هجیتـن  رد  تسا  یلاـمجا  ملع  زا  یـشان  کـش  تسا  فرط  کـی  رد  مـه  فرظ  کـی  فرط ، کـی  رد  فرظ  ود  هـک  اـجنآ 

. تسا زیچ  کی  ود  ره  همشچرس  نوچ  دنافص  کی  رد  شودمه و 
؟ دوشیم هچ  اجنیا  رد  یقالم  فیلکت  سپ 

؟ ارچ دراد ، رارق  اقالم  لوط  رد  هکلب  دشاب ، اقالم  ضرع  رد  دناوتیمن  یقالم 
. تسا یبّبسم  ببس و  ود  نیا  هطبار  تساقالم و  رد  کش  زا  ّببسم  یقالم  رد  کش  هک  اریز 

ود نآ  هکنآ  لاح  و  سجن ؟ ای  دوب و  كاپ  اـقالم  ینادیمن  هک  دوشیم  یـشان  اـجنیا  زا  یقـالم  تساـجن  تراـهط و  رد  امـش  کـش  ینعی 
. دنایلامجا ملع  زا  ّببسم  ود  ره  هدوب و  فص  کی  رد  دراد  رارق  رگید  فرط  کی  رد  هک  یفرظ  اب  دنراد  رارق  فرط  کی  رد  هک  فرظ 

. تسا یبّبسم  شلباقم  تسود  اقالم و  رد  کش  یببس و  کش  یقالم  رد  کش  سپ 
. یبّبسم کش  رب  تسا  مّدقم  یببس  کش  هک  تسا  نیا  یبّبسم  یببس و  رد  نوناق  لاح 

. تسا رخؤم  ۀبترم  یبّبسم  کش  مّدقم و  ۀبتر  یببس  کش  رگید  ترابع  هب 
؟ دراد یئاضتقا  هچ  یبّبسم  یببس و  روما  رد  نوناق  هدعاق و  خیش  بانج 

هدش يراج  ببس  رد  لصا  یتقو  ّببسم ، رد  هن  دوشیم و  يراج  ببس  رد  تشادن ، یمحازم  عنام و  یببـس  کش  رد  لصا  يارجا  رگا  - 1
. دوشیم نشور  دوخبدوخ  ّببسم  باسح 

؟ ارچ
زا یبّبسم  لصا  اب  یببس  لصا  هک  درادن  دوجو  یتوافت  تهج  نیا  رد  تسا و  ببس  عبات  ّببسم  هک  اریز 
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. فلاخم ای  دنشاب  ناسکی  هجیتن  ثیح 

. دسریم یبّبسم  لصا  رد  نآ  يارجا  هب  تبون  مینک ، يراج  ببس  رد  ار  لصا  میناوتن  یتاروذحم  ای  عناوم و  دوجو  رطاخ  هب  رگا  اما  - 2
عوجر دـنراد ، رارق  هیداهتجا  ّهلدا  زا  رخأتم  هبتر  رد  هک  هیلمع  لوصا  هب  دـننکیم  طقاست  هدرک  ضراعت  هیداهتجا  ّهلدا  یتقو  هک  روطنامه 

. مینکیم
؟ تسیچ سجنلا )...  بوثلا  ۀساجن  ۀلاصا  یلع  ۀمکاحلا  ءاملا  ةراهط  ۀلاصا  یف  امک  هل  افلاخم  ناک  ءاوس   ) زا دارم 

نآ دـسریمن و  یبّبـسم  لصا  ای  کش و  هب  تبون  رگید  دوشیم و  يراج  یببـس  کش  رد  لصا  هک  تسا  ییاج  نآ  يارب  لاثم  نیلّوا  رکذ 
: هکنیا زا  تسترابع 

. دوب امش  رایتخا  رد  لیلق  یبآ  - 1
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. دیتسش لیلق  بآ  نآ  اب  راب  هس  ای  ود  ار  نآ  دوب  هدش  سجن  امش  تسد  ای  هماج و  ای  سابل و  - 2
. تسا سجن  هن  ای  تسا  هدش  كاپ  امش  تسد  ای  هماج و  ای  سابل و  ایآ  هک  دیراد  کش  نونکا  - 3

رد امش  سپ  دشاب ، سجن  بآ  نآ  دوخ  هک  دیهدیم  لامتحا  تسا و  كوکشم  دوخ  لیلق  بآ  نآ  هک  تسا  نیا  امـش  کش  نیا  أشنم  - 4
: يراد کش  ود  اجنیا 

؟ هن ای  هدش  كاپ  امش  ای ....  هماج و  ای  تسد  ایآ  هکنیا  - 1
؟ هن ای  تسا  كاپ  دوخ  لیلق  بآ  ایآ  هکنیا  - 2

: هجیتن رد 
رد لیلق ، بآ  نآ  تساجن  تراهط و  رد  امـش  کش  زا  تسا  ببـسم  امـش  رد  ای  تسد و  ای  سابل و  تساجن  عافترا  ای  ءاقب  رد  امـش  کش 

؟ درک دیاب  هچ  اجنیا 
. تسا كاپ  لیلق  بآ  نآ  هک  هللاءاشنا  میئوگیم : هدرک  ءارجا  یببس  کش  رد  ار  لصا  اجنیا  رد  - 1

کش هب  عجار  رگید  تسا و  نشور  امـش  تسد  باسح  رگید  دیدومن  نآ  تراهط  هب  مکح  دیدرک و  ارجا  لیلق  بآ  رد  ار  لصا  یتقو  - 2
. دنامیمن یکش  رگید  ایوگ  هک  ارچ  دینکیمن ، يراج  لصا  دوخ  یبّبسم 
؟ تسیچ ۀمکاحلا )...  ءاملا  ةراهطلا  ۀلاصا  یف  امک  هل  اقفاوم  ما   ) زا دارم 

زا تسترابع  نآ  دـسریمن و  یبّبـسم  کش  هب  تبون  دوشیم و  يراـج  یببـس  کـش  رد  لـصا  هک  یئاـجنآ  يارب  تسا  لاـثم  نیمّود  رکذ 
: هکنیا

. تسامش رایتخا  رد  یلیلق  بآ  - 1
؟ مارح ای  تسا  لالح  نآ  زا  ندروخ  دینادیمن  سجن و  ای  تسا  كاپ  دینادیمن  - 2
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. دراد دوجو  کش  ود  اجنیا  رد  تقیقح  رد  - 3

. تسا هدش  برش  تمرح  ّتیلح و  رد  امش  کش  ببس  بآ  تساجن  تراهط و  رد  امش  کش  - 4
: رگید ترابع  هب 

؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  دوب  دهاوخ  مارح  امتح  دشاب  سجن  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  مه  لالح  امتح  دشاب  كاپ  بآ  نیا  رگا 
دوشیم برـش  دـش ، تراهط  هب  موکحم  بآ  یتقو  تسا  كاپ  هک  هللاءاـشنا  یئوگیم : هدرک  ءارجا  ببـس  بناـج  رد  ار  لـصا  اـجنیا  رد 

. درادن لصا  نایرج  هب  يزاین  رگید  لالح و 
: رگید ترابع  هب 

. دوشیم يراج  تراهط  هدعاق  ینعی  یببس  لصا  لبق ، هبتر  رد  هکنوچ  تسین  بآ  نیا  رد  ۀیلحلا  ۀلاصا  ياج  اجنیا 
. تسا هدوهیب  ّتیلح  لصا  ءارجا  دوب و  دهاوخ  مه  تیلح  هب  موکحم  هاوخانهاوخ  دش  تراهط  هب  موکحم  بآ  یتقو  لاح 

؟ تسا هدش  رکذ  لاثم  ود  ّببسم  ببس و  ثحب  رد  ارچ 
. تسا یبّبسم  اب  راگزاس  قفاوم و  یببس  هک  تسا  یئاجنآ  رطاخ  هب  یکی 

یببس کش  هک  هاگنآ  هک : دنیوگب  دناهتساوخ  اذل  تسا و  یبّبسم  اب  راگزاسان  فلاخم و  دناعم و  یببـس  هک  تسا  یئاجنآ  رطاخ  هب  یکی 
. فلاخم هچ  دنشاب و  قفاوم  ود  نیا  هچ  مینکیم  ءارجا  یببس  رد  ار  لصا  ام  دوشب  یبّبسم  و 

؟ تسا هنوگچ  ریخا  بلطم  رکذلا  قوف  لاثم  ود  رد 
: لّوا لاثم  رد 
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: اریز ارچ ؟ دندوب ، مه  فلاخم  یبّبسم  یببس و 
. دوب ةراهطلا  لصالا  دینک ، يراج  لیلق  بآ  رد  ار  لصا  دیتساوخیم  رگا 

. دوب ۀساجنلا  نع  باحصتسالا  لصالا ، دینک ، ارجا  ناتتسد  رد  ار  لصا  دیتساوخیم  رگا  و 
. تسین تسد  رد  لصا  نایرج  هب  يزاین  رگید  دش  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  بآ  رد  نوچ  یهتنم 

: مّود لاثم  رد  اما  و 
. دنراد قفاوت  هدوب و  راگزاس  مهاب  یببسم  یببس و 

مینک يراج  لصا  برـش  اب  هطبار  رد  میهاوخب  رگا  بوخ  تسا  هراـهطلا  ۀـلاصا  مینک ، يراـج  بآ  دروم  رد  ار  لـصا  میهاوخب  رگا  لاـح 
. هیلحلا ۀلاصا  دوشیم 
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. دنراگزاس دنرادن و  يدناعت  ّتیلح  لصا  اب  تراهط  لصا  هک  تسا  نشور 

؟ تسیچ ءاملا )...  میمتت  دنع  ۀساجنلا  ةراهطلا و  ۀلاصا  ضراعت  دنع  عوجرلا  بجی  ّهنا   ) زا دارم 
. دراد عنام  یببس  لصا  هدش و  عمج  مهاب  یبّبسم  یببس و  لصا  هک  تسا  يدروم  يارب  لاثم  نیلّوا  رکذ 

. دسریم یبّبسم  لصا  هب  تبون  هتخادنا و  شزرا  زا  ار  یببس  لصا  عنام  هک  ییاجنآ  رگید  ترابع  هب 
: لثملا یف 

. كاپ بآ  ّرک  فصن  تسام و  رایتخا  رد  سجن  بآ  ّرک  فصن  - 1
. دریگیم رارق  ام  رایتخا  رد  بآ  مامت  ّرک  کی  هدرک  طولخم  فرظ  کی  رد  ار  فصن  ود  نیا  - 2

كاپ شفـصن  تفگ  دوشیمن  رگید  سجن و  ای  تسا و  كاپ  ای  ّرک  بآ  نیا  سپ  تسا ، دـحاو  مکح  ياراد  دـحاو  بآ  یهقف  رظن  زا  - 3
. سجن شفصن  تسا و 

هب سجن ؟ ای  تسا  هدـنرب  كاپ  نادـیم  نیا  رد  هک  مینادیمن  رگید  ترابع  هب  سجن و  ای  تسا  كاـپ  بآ  نیا  هک  میراد  کـش  ـالعف  سپ 
: مینادیمن هک  تسا  نیا  ام  کش  اشنم  رگید  ترابع 

هجیتن رد  ات  تسا  یقاب  نونکا  فصن  تراهط  ای  دـشاب و  سجن  بآ  لک  هجیتن  رد  ات  تسا  یقاب  مه  نونکا  سجن  فصن  نآ  تساـجن  اـیآ 
؟ دشاب كاپ  بآ  لک 

: اریز دننکیم  ضراعت  یببس  نیلصا  اجنیا  رد  اذل  و 
اب دـنکیم  ضراـعت  ار  سجن  فـصن  نآ  تساـجن  منکیم  باحـصتسا  میئوـگب : مینک و  يراـج  ببـس  بناـج  رد  ار  لـصا  میهاوـخب  رگا 

. رهاط فصن  نآ  تراهط  ءاقب  باحصتسا 
. اطقاست اضراعت ، اذا  و 

. تراهط هدعاق  زا  تسترابع  هک  یببسم  لصا  هب  دسریم  تبون  هاگنآ 
بآ و عومجم  غارس  میوریم  مینک  يراج  ار  تساجن  باحصتسا  يرگید  رد  تراهط و  باحصتسا  فصن  کی  رد  میتسناوتن  یتقو  ینعی 

: مییوگیم هقباس  تلاح  زا  رظن  عطق  اب 
. ةراهطلا لصالا ، سجن ؟ ای  تسا  كاپ  بآ  نیا  هک  میراد  کش  نونکا 

؟ تسیچ رد  یبّبسم  یببس و  لصا  توافت  قوف  لاثم  رد 
. دنتسین ّتیهام  مه  سناجم و  هک  تسا  نیا  رد 

نآ رد  هک  تسا  ةراهط  لصا  یبّبـسم ، لصا  نکل  دـنوشیم و  ظاحل  هقباس  تلاـح  رد  اـمتح  هک  دوب  باحـصتسا  یببـس  لـصا  ود  هکنوچ 
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. دوشیمن ظاحل  هقباس  تلاح 
؟ تسیچ سجنلاب )...  نیهبتشم  نیءامب  سجنلا  ّلحملا  لسغ  دنع  و   ) زا دارم 

. دراد عنام  یببس  لصا  هدش و  عمج  مهاب  یبّبسم  یببس و  لصا  هک  يدروم  يارب  تسا  لاثم  نیمّود  رکذ 
262 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لثملا یف 
ود ره  زا  دـیاب  هک  دـینادیم  ـالامجا  تسا و  سجن  یکی  كاـپ و  یکی  هـک  دـینادیم  ـالامجا  هـک  تسامـش  راـیتخا  رد  بآ  فرظ  ود  - 1

. دومن بانتجا 
. تسا هدش  سجن  زین  امش  هماج  ای  ندب و  زا  یتمسق  - 2

. دییوشیم بآ  ود  نیا  زا  کیره  اب  بیترت  هب  ار  سجن  ءیش  نآ  دینکیم و  عورش  - 3
؟ تسا سجن  هن  ای  هدش  كاپ  امش  ندب  ای  هماج و  نیا  ایآ  هک  دینکیم  کش  نونکا  - 4

؟ تسیچ زا  ّببسم  امش  کش  نیا  دید  دیاب  لاح 
هماج و هجیتن  رد  و  رخؤم ؟ سجن  بآ  اب  تسا و  هدوب  مدـقم  كاپ  بآ  اب  امـش  يوشتـسش  ایآ  هکنیا  رد  کش  زا  تسا  ّببـسم  کـش  نیا 

؟ تسا سجن  امش  ندب 
؟ تسا كاپ  امش  هماج  ندب و  هجیتن  رد  ات  رّخؤم  كاپ  بآ  اب  هدوب و  مّدقم  سجن  بآ  اب  امش  يوشتسش  هکنیا  ای  و 

. یمّود بآ  هب  دراد  یگتسب  امش  ندب  ای  هماج و  ندوب  سجن  ای  كاپ و  رگید  ترابع  هب 
. تسا سجن  امش  ندب  هماج و  هدوب  سجن  هچنانچ  تسا و  كاپ  امش  هماج  سابل و  هدوب  كاپ  یمّود  بآ  رگا 

. مّود فرظ  بآ  ندوبن  ای  ندوب  كاپ  زا  تسا  ّببسم  امش  ندب  ای  هماج و  ندوبن  ای  ندوب  كاپ  ینعی 
: میئوگیم اجنیا  رد 

. هداتفین بقع  سجن  هب  لسغ  هک  تسا  نیا  لصا  ینعی  سجنلاب  لسغلا  رّخأتلا  مدع  لصالا 
. دنکیم ضراعت  رهاطلاب ) لسغلا  رّخأتلا  مدع  لصالا   ) اب سجنلاب ) لسغلا  رّخأتلا  مدع  لصالا   ) نیا لاح :

: رگید ترابع  هب 
سپ دـننکیم ، طقاست  هدرک  ضراعت  هجیتن  رد  هدوبن  كاپ  یمّود  نیا  هک  تسا  نیا  لصا  ریخ  هدوبن ، سجن  یمّود  نیا  هک  تسا  نیا  لصا 

. تسا یبّبسم  هک  مینکیم  يراج  هماج  ای  ندب و  نیا  دوخ  رد  ار  لصا  ام 
. تسا كاپ  هک  تسا  نیا  لصا  ةراهطلا ، لصالا  تسیچ ؟ اجنیا  رد  لصا 

هدعاق غارس  هب  دیدرکن و  باحصتسا  ار  هقباس  تلاح  نآ  ارچ  دراد  تساجن  هقباس  تلاح  ندب  ای  هماج و  نیا  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  دیتفر  تراهط 

. میرادن شیاقب  رد  کش  هتفر و  نیب  زا  هقباس  تساجن  نآ  نوچ  میئوگیم :
. تسا هدرب  نیب  زا  ار  نآ  تساجن  هدوب و  كاپ  مّود  بآ  ای  هدرب و  نیب  زا  ار  ندب  ای  هماج  تساجن  هدوب و  كاپ  لّوا  بآ  ای  اریز  ارچ ؟
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. تسا تراهط  هدعاق  يارجا  ّلحم  هک  تسا  ندب  ای  هماج  تساجن  تراهط و  رد  يودب  کش  کی  ام  کش  نونکا  سپ 

؟ تسیچ هب  عجار  اجنیا  رد  حرطم  لاثم  نیمّوس 
. تسام ثحب  ّلحم  نیع  هک  دسریم  یبّبسم  لصا  هب  تبون  دتفیب  راک  زا  یببس  لصا  رگا  هک  تسا  نیا  دروم  رد 

ود ره  زا  دـیاب  یلاـمجا  ملع  يور  تسا  سجن  کیمادـک  كاـپ و  کیمادـک  مینادیمن  نکل  تساـم  لـباقم  رد  بآ  فرظ  ود  لـثملا  یف 
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. مینک بانتجا 
. تسا رارق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  هک  دنکیم  تاقالم  هبتشم  بآ  ود  نیا  زا  یکی  اب  مه  يرگید  زیچ  کی  لاح 

؟ سجن ای  تسا  كاپ  یقالم  نیا  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  اجنیا  رد 
؟ مینکیم کش  ارچ 

. سجن ای  هدوب  كاپ  اقالم  هک  مینادیمن  اریز 
یقالم سپ  تسا  سجن  اقالم  ای  دـشاب و  كاپ  مهنآ  یقالم  ات  تسا  كاـپ  اـقالم  نآ  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـم  کـش  أـشنم  رگید  تراـبع  هب 

دشاب هدش  سجن  مهنآ 
؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد 

تراهط ناوتیمن  رگید  ترابع  یقالملا و  ةراهط  لصالا  تفگ : ناوتیمن  دوشیمن و  يراج  اقالم  ینعی  ببـس  هیحاـن  رد  لـصا  اـجنیا  رد 
. درک باحصتسا  ار  اقالم 

لیلد هب  تسه  اقالم  قیفر  تسود و  هک  هبتشم  یکی  نآ  هیحان  رد  نآ  باحـصتسا  ای  تراهط و  لصا  اب  اقالم  رد  لصا  نیا  يارجا  هک  اریز 
. اطقاست هجیتن  رد  اضراعت و  ام  یلامجا  ملع 

. تسا كاپ  فرظ  یکی  نآ  ریخ  هک  دوشیم  هتفگ  تسا ، كاپ  فرظ  یکی  نیا  هک  تسا  نیا  لصا  دیئوگب : رگا  ینعی 
. یبّبسم لصا  هب  دسریم  تبون  دنیامن  طقاست  دعب  دننک و  ضراعت  لصا  ود  نیهبتشم  نیئانا  رد  یتقو  لاح 

. هراهطلا لصالا ، هک  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  یقالم  ایآ  هک  میراد  کش  نونکا  ینعی 
هک دید  دـننکیم ؟ هچ  نیهبتـشم  نآ  رد  لصا  ود  نیا  دـنیبب  دوب  راظتنا  مشچ  هکلب  دریگب ، رارق  هبتـشم  ود  نآ  فص  رد  دـماین  یقالم  سپ 

. ةراهطلا ءایشالا ، یف  لصالا  هک  شدوخ  هب  دیسر  تبون  اذل  اطقاست و  اضراعت و 
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؟ تسیچ بلطم  لصاح 
لصا هک  اجره  نکل  دسریمن و  یبّبسم  لصا  هب  تبون  دشاب  هتشادن  یعنام  یببس  لصا  هک  اجره  تابّبسم  بابـسا و  باب  رد  هک  تسا  نیا 

. دش دهاوخ  ءارجا  یبّبسم  لصا  دوش ، يراج  تسناوتن  یلیلد  هب  یببس 
؟ تسیچ ةدحاو ) ۀبتر  یف  امهنوک  معزب  اهل  قفاوملا  امهدحال  ادضاعم  لجعت  اّمبر  معن ،  ) زا دارم 

ار یبّبسم  لصا  دراد ، ضراعم  یببس  لصا  میراد و  یبّبـسم  یببـس و  لصا  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  دنانامگ  نیا  رب  یخرب  هک  تسا  نیا 
. دنهد رارق  یببس  لصا  حّجرم 
؟ تسیچ راک  نیا  زا  ناشدارم 

. طقاست ياج  هن  تسا و  فرط  کی  حیجرت  ياج  اجنیا  دنیوگب  دنهاوخیم 
؟ تسیچ خلا ) دساف ...  مّهوت  ۀنکل   ) زا دارم 

: هک ارچ  تسا  لطاب  ینامگ  رادنپ و  نیا  هکنیا  رب  ینبم  روکذم  مّهوت  هب  تسا  خیش  خساپ 
. دشاب فرط  کی  دّیؤم  ات  دشابیمن  لصا  ود  نآ  هبتر  رد  یبّبسم  لصا  - 1

. دسریمن یبّبسم  لصا  هب  تبون  دنشاب  ءارجا  لباق  ود  نآ  هکیمادام  - 2
. دش هتفگ  البق  هک  یتروص  رد  رگم  دشابیمن ، فرط  کی  حیجرت  ياج  اجنیا  سپ 

؟ تسیچ دقف )...  یلامجالا و  ملعلا  لبق  نیهبتشملا  دحال  ءیش  ةاقالم  ناک  ول  و   ) رد بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1598 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراد رارق  امش  لباقم  رد  بآ  فرظ  ود  - 1
. دنکیم دروخرب  تاقالم و  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  اب  لیلد  ره  هب  ءیش  - 2

. دوریم نیب  زا  اقالم  تاقالم ، نیا  زا  دعب  - 3
. تسا هدوب  سجن  ءانا  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینکیم  ادیپ  یلامجا  ملع  امش  لحارم  نیا  زا  سپ  - 4

؟ تسیچ تروص  نیا  مکح  مینادب  میهاوخیم  ام  یقالم و  رگید  یقالملا و  قیفر  یکی  تسا  ءانا  ود  تسا ، دوجوم  هچنآ  لاح :
. درادن فّلکم  يارب  یلمع  رثا  اریز  دوشیمن ، يراج  نآ  رد  لصا  هتفر  نیب  زا  یلامجا  ملع  زا  لبق  اقالم  نوچ  هک  مینادب  دیاب  الامجا  - 1

ای هک  يدرک  ادـیپ  یلامجا  ملع  نونکا  اقالم  دـقف  زا  سپ  امـش  هکنوچ  دوشب  فص  رد  لخاد  هدـش  اقالم  ماقم  مئاـق  دـناوتیم  یقـالم  - 2
. تساقالم مکح  رد  امتح  یقالم  اریز  یقالم ، ای  تسا و  سجن  یقالملا  قیفر 

: هکنیا هجیتن 
. یقالملا یقالملا و  قیفر  دنادوجوم ، هک  تسا  فرظ  ود  نیا  مینک  يراج  لصا  نآ  رد  میناوتیم  هک  ینآ  - 1
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. تسا سجن  امهدحا  هک  میراد  یلامجا  ملع  مه  فرظ  ود  نیا  هب  تبسن  - 2

. اطقاست اضراعت و  مهاب  اهنآ  رد  لصا  يارجا  دنافص  کی  رد  ود  ره  نوچ  لاح 
: ینعی

. دنکیم ضراعت  یقالملا  قیفر  رد  تراهط  لصا  نایرج  اب  مینک  يراج  تراهط  لصا  یقالم  رد  میهاوخب  رگا 
تسا و سجن  یقالملا  قیفر  ای  میتسه و  سجنلا  یقالم  نع  بنتجا  باطخ  لومشم  ای  تسا و  سجن  یقالم  ای  هک  مینادیم  الامجا  ام  اریز 

. میتسه سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  لومشم  ام 
: هک میتفگ  لّوا  هیبنت  رد  اما 

. نیباطخلا دحا  نایم  دّدرم  دحاو  باطخ  ای  زّجنم و  دحاو  باطخ  نایم  قرف  ال 
. دومن بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  ینعی 

؟ تسیچ قالملا )...  مکح  یف  ةربعلا  ّنا  انرکذ : ام  لّصحمف   ) زا دارم 
. خساپ نودب 

؟ تسیچ هدقفف )...  ةاقالملا  یقالملا و  دقف  لبق  یلامجالا  ملعلا  ناک  ول  و   ) زا دارم 
: هک تسا  نیا 

نیا زا  یکی  اب  لیلد  ره  هب  یئیـش  سپـس  تسا  سجن  ود  نآ  زا  یکی  یتسنادیم  الامجا  لّوا  زا  هک  تسامـش  لباقم  رد  بآ  فرظ  ود  رگا 
. دورب نیب  زا  تاقالم  زا  سپ  هدرک و  تاقالم  فرظ  ود 

؟ تسیچ رد  تروص  ود  نیا  توافت  دوش ؟ اقالم  ماقم  مئاق  لبق  تروص  لثم  دناوتیم  یقالم  مه  زاب  ایآ  لاح 
. دوب لصاح  ادتبا  زا  اجنیا  رد  دش و  لصاح  اقالم  لاوز  زا  سپ  یلامجا  ملع  اجنآ  رد  - 1

دنکیم اضتقا  یلامجا  ملع  هدـعاق  دورب  نیب  زا  اقالم  هک  ینآ  زا  لبق  هکنوچ  دوش ، اقالم  بانم  بئان  دـناوتیمن  یقالم  رگید  اجنیا  رد  - 2
. دشاب تراهط  هب  موکحم  تسا  یقالم  هک  یمّوس  دنابانتجالابجاو و  فرظ  ود  نیا  هک 

. درادن یضراعم  رگید  نونکا  دنچره  بانتجا ، بوجو  هب  تسا  موکحم  نونکامه  زاب  هدوب  بانتجا  بوجو  هب  موکحم  هک  ینآ  ینعی 
. دوشیمن بانتجا  بوجو  هب  موکحم  رگید  هدش ، تراهط  هب  موکحم  هک  مه  یکی  نیا 
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هک تسا  هدـنوش  تاقالم  یقالم و  نتفای  تدـحو  تهج  زا  هکلب  تسین ، تاقالم  باب  زا  یقالم ، زا  بانتجا  بوجو  دـنتفگ  یخرب  اههتکن 
: دومرف ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  خیش 

؟ ارچ تسین ؛ حیحص  هدنوش  تاقالم  اب  هدننکتاقالم  تیئزج  ای  تدحو 
نیا زا  هک  هدـنوش  تاقالم  فالخ  هب  تسا ، ناما  رد  رگید  هبتـشم  تراهط  لصا  هضراعم  زا  یقالم ، رد  ّتیلح  تراهط و  لصا  لامعا  اریز 

. تسین نوصم  هضراعم 
: هک دوب  نیا  خیش  رظن  زا  توافت  نیا  زار  اّما  و 

. تسا هتفای  ماوق  قّقحت و  یلامجا  ملع  فرط  ود  اب  هک  تسا  ياههبش  زا  یشان  یقالم ، تساجن  رد  کش 
: سپ

. تسا یببس  کش  رد  لصا  تسا ، یلامجا  ملع  درف  ود  هک  یهبتشم  ود  رد  لصا  - 1
. تسا یبّبسم  کش  رد  لصا  یقالم ، رد  لصا  - 2

: هکنیا زا  معا  تسا ، یبّبسم  کش  رد  لصا  رب  دراو  مکاح و  یببس ، کش  رد  لصا  - 3
. تسا مکاح  بآ ، نآ  اب  هدش  هتسش  سجن  سابل  تساجن  لصا  رب  هک  بآ  تراهط  لصا  لثم  دشاب  نآ  فلاخم  مکح  رد  فلا :

. تسا مکاح  نآ  ندیماشآ  ندوب  حابم  لصا  رب  هک  بآ  تراهط  لصا  لثم  دشاب  نآ  قفاوم  مکح  رد  ای  و  ب :
: نیاربانب

. دوشیمن يراج  موکحم  لصا  دوشیم ، يراج  فلاخم ) هچ  قفاوم و  هچ   ) مکاح لصا  هک  ینامز  ات 
: اریز

. دشابیم لیلد  هلزنم  هب  نآ  هب  تبسن  تسا و  یبّبسم  کش  یعرش  عفار  یلّوا 
: سپ

دوشیم و لیاز  یبّبـسم  کش  رد  لصا  نایرج  زا  عنام  دوشن ، يراج  شدوخ ، دـننامه  یلـصا  اب  هضراعم  تهج  هب  مکاح ، لصا  هک  ینامز 
؟ ارچ ددرگیم . بجاو  لصا  نآ  هب  عوجر 

تروص رد  تساجن ، لصا  تراهط و  لصا  ضراعت  ماگنه  هکنانچ  دشابیم ، ضراعتم  لصا  ود  هب  تبـسن  لصا  دننامه  یبّبـسم  لصا  اریز 
تراهط هدعاق  هب  تسا  بجاو  تساجن ، هب  هبتشم  بآ  ود  اب  سجن  لحم  نتـسش  ماگنه  كاپ و  بآ  سجن و  بآ  اب  ّرک  بآ  ندرک  لماک 

. دوشیمن هداد  رارق  ضراعتم  ود  زا  یکی  لثم  تراهط  هدعاق  دومن و  عوجر 
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؟ تسیچ خیش  هدیقع  هب  یبّبسم  لصا  رب  یببس  لصا  مّدقت  اب  هطبار  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  قوف  ریرحت  هب  هّجوت  اب  لاح 
زا تسترابع  نآ  دناهدوزفا و  نآرب  ار  یطرش  یهتنم  دناهتفریذپ ، یبّبسم  لصا  رب  یببس  لصا  مّدقت  رد  ار  خیـش  هاگدید  هر )  ) ماما ترـضح 

. دشاب ّببسم  رد  کش  عفار  ادّبعت  دیاب  ببس  رد  يراج  لصا  اهنآ  زا  یکی  رد  کش  ّتیببسم  رب  هوالع  هکنیا 
. دربب نیب  زا  ار  ّببسم  رد  کش  ادّبعت  یعرش ، یّلک  هدعاق  عوضوم  حیقنت  اب  ببس  رد  يراج  لصا  هک  تروص  نیا  هب 

رک رد  کش  زا  ّببـسم  نهاریپ ، تراـهط  رد  کـش  تسا  كوکـشم  شندوب  ّرک  هک  هتـسش  یبآ  اـب  ار  دوخ  سجن  نهاریپ  رگا  لـثملا  یف 
. تسا بآ  نآ  ندوب 
: هک یتروص  رد  سپ 

. دشاب هدوب  رک  بآ  - 1
. ددرگ باحصتسا  نآ  ندوب  ّرک  اب  کش  نامز  رد  - 2
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. دبای قّقحت  زین  ّرک  بآ  ندوب  هدننکكاپ  يارب  عراش  مکح  عوضوم  - 3
. دشاب هدش  هتسش  بآ  نآ  اب  زین  نهاریپ  - 4

. تسا هدش  لیاز  ادّبعت  نآ  تساجن  رد  کش  هدیدرگ و  كاپ  نهاریپ  نآ 
قّقحم ار  نآ  عوضوم  هک  يایعرش  مکح  دوجو  مدع  تهج  هب  دشابن  یعرش  هدعاق ، عوضوم  هدننکحیقنت  ببس ، رد  يراج  لصا  رگا  اّما :

ینعی هیف  نحن  ام  هکنانچ  دوشیمن ، نآرب  مّدـقم  ّببـسم و  رد  لصا  رب  مکاح  ببـس  رد  لصا  ددرگ ، حّـقنم  باحـصتسا  هلیـسو  هب  دـنک و 
؟ ارچ تسا . نینچ  ام  ثحب  دروم 

ات تسا  كاپ  هدرک ، تاقالم  یکاپ  يزیچ  اب  هک  يزیچ  ره  هک  دشاب  نیا  نآ  يانعم  دافم و  هک  درادن  دوجو  يایلک  هدـعاق  عرـش  رد  اریز 
، ثحب ماقم  اذل  دوش ؛ هتشادرب  هدننکتاقالم  رد  کش  ددرگ و  حّقنم  هدعاق  نیا  عوضوم  هدنوش ، تاقالم  رد  تراهط  باحـصتسا  اب  هکنیا 

. تسین یبّبسم  یببس و  کش 
طقاس هجیتن  رد  دـنراد و  هضراعم  رگیدـکی  هب  تبـسن  یلامجا  ملع  رگید  فرط  هدـنوش و  تاـقالم  یقـالم و  رد  هناـگهس  لوصا  نیارباـنب 

[. 17] دنوشیم
؟ درک دیاب  هچ  دمآ  دوجوب  دیدرت  اجنیا  رد  یعرش  لوصا  يارجا  رد  هک  لاح 

. دریگ رارق  هظحالم  دروم  یقالم  دروم  رد  یلقع  دعاوق  لقع و  مکح  تسا  مزال 
268 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن 
: تسا زیچ  ود  یلامجا  ملع  ندوب  زّجنم  طرش  دیامرفیم : ینیمخ  ماما  ترضح 

. دیامن عقاو  زا  یلعف  فشک  قلطم  هنوگهب  اهضرف ، مامت  رد  هکنیا  - 1
. دشاب فیلکت  ندوب  زّجنم  ببس  قلطم ، هنوگهب  هکنیا  - 2

: لاح
. تسا ریثأتالب  یلامجا  ملع  دشابن ، نایم  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای  طرش  ود  ره  رگا 

ّتیحالـص هچرگا  مّود  هراـما  ددرگ ، هماـقا  مکح  نآرب  اـنیع  يرگید  هراـما  سپـس  دوـش ، هماـقا  یلعف  بوـجو  رب  ياهراـما  رگا  لـثملا  یف 
؟ ارچ تسین . یلّوا  هراما  مایق  زا  دعب  زّجنم  یلعف  مکح  زا  فشاک  نکل  دراد و  ار  زّجنم  یلعف  مکح  زا  ّتیفشاک 

. درادن دوجو  نآ  زّجنت  نینچمه  يزیچ و  زا  یلعف  فشک  هبترم  ود  ناکما  اریز 
اهضرف مامت  رد  نآ  یلعف  زّجنم  اهنآ و  نایم  فیلکت  زا  یلعف  فشاک  ملع  نآ  یلامجا ، ملع  رگید  فرط  یقالم و  هب  ملع  ّقلعت  اب  نیاربانب 

. دوشیم
نکمم یلو  دیآیم ؛ دوجوب  یلامجا  ملع  تسا ، هدنوش  تاقالم  زا  نآ ) تساجن  ضرف  هب   ) یقالم تساجن  هک  دـش  لصاح  ملع  یتقو  سپ 

؟ ارچ ددرگ ؛ فصّتم  اهضرف  مامت  رد  یلعف  تیزّجنم  یلعف و  ّتیفشاک  هب  ملع  نآ  تسین 
تـسین لوـقعم  تسا و  هتفاـی  قّـقحت  یلعف  زّجنت  یلعف و  فـشک  لّوا  ملع  اـب  دـشاب ، یلاـمجا  ملع  رگید  فرط  سجن ، هک  یـضرف  رد  اریز 

[. 18] دوش لصاح  لّوا  زّجنت  يالاب  يزّجنت  لّوا و  فشک  اب  يرگید  فشک 
؟ تسا هنوگچ  بلطم  يارخا  ةرابع 

: تسین لوقعم  و  دنریذپیمن ، دّدعت  هک  دنتسه  يروما  زا  زیجنت  فشک و  هک  تسا  نیا 
. دوش فشک  ملاع  دزن  راب  ود  زیچ  کی  هک  - 1

. دریذپیمن ررکت  هک  تسا  دبع  رب  رذع  ندش  عطقنم  تّجح و  ندش  مامت  نآ  يانعم  هک  تسا  فشک  لثم  زین  زیجنت  - 2
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تّجح زین  مّود  ملع  رد  هک  درادن  انعم  دوش ، لصاح  فاشکنا  ای  دـشاب  هدـش  مامت  نیـشیپ  ملع  رد  فرط ، هب  تبـسن  تّجح  هک  یتقو  سپ :
. درادن انعم  فاشکنا  دّدعت  هکنانچ  تسا ؛ هتفرگ  ّقلعت  یلامجا  ملع  رگید  فرط  ای  یقالم  تساجن  هب  هک  یتجح  دوش ؛ مامت 

269 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[: 19] دیامرفیم ماما  ترضح 

رب دشاب و  هتـشاد  ّقلعت  دتفا  قافتا  هک  یفرط  ره  رد  یلعف  فیلکت  هب  هک ، تسا  نیا  یلامجا  ملع  زیجنت  طیارـش  هلمج  زا  وگب : یتساوخ  رگا 
؟ ارچ درادن . دوجو  طرش  نیا  هک  ددرگ ؛ مازلا  بجوم  یضرف  ره 

لاحرههب نیـشیپ ، ملع  ساسا  رب  هکنوچ  يروص  تسا  يراتفگ  دـیامن ؛ بانتجا  رگید  فرط  ای  یقالم  زا  تسا  بجاو  هکنیا  هب  مکح  اریز 
. هن ای  دشاب  بجاو  یقالم  زا  بانتجا  هچ  تسا ، بجاو  رگید  فرط  زا  بانتجا 

دنکیمن داجیا  يزیچ  هتفرگ ، ّقلعت  فیلکت  البق  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دریگب  ّقلعت  ییاهزیچ  هب  یلاـمجا  ملع  رگا  هک  تسا  تهجنیمههب  - 
؟ ارچ دوشیمن ؛ زّجنت  بجوم  و 

. تسا كوکشم  ساسا ، زا  زین  یقاب  هدوب و  بجاو  کش ) نودب   ) اقباس نآ  زا  بانتجا  هک  هتفرگ  يزیچ  هب  ّقلعت  اریز 
هرابنیا رد  ینیمخ  ماما  رظن  تسناد ، یببـس  لصا  هبتر  ندوب  مّدقم  باب  زا  ار  یبّبـسم  لصا  رب  یببـس  لصا  مّدـقت  تموکح و  خیـش  بانج 

؟ تسیچ
: دیامرفیم يأر  نیا  هب  نیلئاق  رگید  خیش و  بانج  رظن  نیا  دقن  رد  ینیمخ  ماما 

؟) ارچ ، ) درادن زّجنت  مّدقت  رد  يریثأت  القع  یبتر  مّدقت 
هکلب تسین ، یجراخ  مّدـقت  ّببـسم ، رب  ببـس  ندوب  مّدـقم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ملع  یجراـخ  دوجو  رثا  طـقف  زّجنت  هک  تسا  یهیدـب  اریز 

. دوشیم عازتنا  يرگید ، زا  یکی  ندش  یشان  زا  دنکیم و  كرد  ار  نآ  لقع  هک  تسا  یئانعم 
زّجنت رد  مّدـقت  بجوـم  یلقع ، هبتر  رد  فرط  یقـالم و  هب  یلاـمجا  ملع  رب  فرط ، هدـنوش و  تاـقالم  هب  قـّلعتم  یلاـمجا  ملع  مّدـقت  سپ :

. دوشب دراد ، رارق  رخأتم  هبتر  رد  هک  يزیچ  زیجنت  زا  عنام  ات  دوشیمن 
: نیاربانب

، هدرک بسک  هدنوش  تاقالم  زا  هچنآ  زا  ریغ  یقالم ، يارب  هک  دنادب  دریگ و  ّقلعت  ههبـش  فارطا  هب  ملع  تاقالم ، هب  ملع  ّقلعت  زا  دـعب  رگا 
، تسا هدش  لصاح  فرط  یقالم و  تساجن  هب  ملع  شیادیپ  نامز  رد  هدـنوش  تاقالم  فرط و  تساجن  هب  یلامجا  ملع  یلو  تسین  يزیچ 

[: 20] دیامرفیم هر )  ) ماما ترضح  سپس  تسا . بجاو  فارطا  مامت  زا  بانتجا  دشابیم و  زّجنم 
ياهتروص زا  يراصنا  خیش  هک  يایبّبسم  یببس و  لصا  نآ ، هقطنم  هک  تسا  ياهدرتسگ  باب  میدرک ، رکذ  یبتر  مّدقت  ریثأت  مدع  زا  هچنآ 

. دوشیم لماش  زین  ار  هداد  رارق  یبتر  مّدقت 
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؟ تسیچ ثحابم  نیا  رد  بلطم  لصاح 
یلعف تیزّجنم  یلعف و  تیفشاک  هک   ) زیجنت طرش  یلو  دنادیمن ، یبّبسم  ملع  زیجنت  زا  عنام  ار  یبتر  مّدقت  هر ،)  ) ینیمخ ماما  هک  تسا  نیا 

. دنشابیم رکنم  ار  تسا )
یظفل لیلد  هن  دناهدرکن ؛ ادیپ  یقالم  هب  یلامجا  ملع  فارطا  زا  بانتجا  بوجو  هب  ملع  يّرـست  يارب  یلیلد  ناشیا  هک  دسریم  رظن  هب  اذـل :

. هیلمع لوصا  زا  هن  و 
[: 21] دیامرفیم ۀیادهلا  راونا  رد  لوصا  سیردت  لّوا  هرود  رد  هر )  ) ماما ترضح 

زا لقتـسم  یتساجن  یقالم ، تساجن  هک  دوش  لالدتـسا  ءیـش ) هسّجنی  مل  ّرک  ردـق  ءاملا  ناک  [ 22] اذا  ) ثیدـح موهفم  هب  دراد  ناـکما  - 1
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ّرک هزادنا  هب  هک  یبآ  هک  تسا  نیا  ثیدح  موهفم  اریز  ارچ ،) ، ) تسا يدّبعت  نآ  زا  بانتجا  بوجو  تسا و  هدوب  هدنوش  تاقالم  تساجن 
. دنکیم سجن  ار  نآ  تاساجن  دشابن ،

يدرف سجن ، اب  تاقالم  تهج  هب  بآ  دشابیم و  بآ  تساجن  توبث  يارب  ياهطـساو  تساجن  نیع  هک  تسا  نیا  نآ  يرهاظ  موهفم  سپ 
. تسا هدش  لعج  شیارب  اصاصتخا  نآ ، زا  بانتجا  بوجو  ندوب و  تاساجن  زا  هک  دوشیم  تاساجن  زا 

ادیپ ملع  هکنیا  ات  تسا  كاپ  بآ  هک  انعم  نیدب  دومن ، لالدتـسا  ردق ) هنا  ملعت  یّتح  رهاط ، هلک  ءاملا   ) ثیدـح هب  دوشیم  نینچمه  و  - 2
. تسا هدش  سجن  تساجن ، اب  تاقالم  هطساو  هب  هک  ینک 

: هکنیا بلطم  لصاح 
. درادن دوجو  یلاکشا  دشابیم ، هسجن  نایعا  تساجن  زا  ارصحنم  اهسجن ، اب  یقالم  تساجن  هکنیا  رد 

. تسا یصاصتخا  رگید و  یلعج  اب  نآ ، نتسناد  سجن  - 1 هک : تسا  نیا  رهاظ  هکنانچ 
ياـهزیچ زا  باـنتجا  بوجو  نیع  نآ ، زا  باـنتجا  بوجو  هکنیا  هن  تسا ، نآ  زا  بوجو  لـعج  هب  لقتـسم  زین  نآ  زا  باـنتجا  بوجو  - 2

. دشاب هتفرگ  تروص  يرگید  لعج  هکنیا  نودب  دشاب ، رگید  سجن 
؟ تسا هنوگچ  هر )  ) خیش بانج  هاگدید  هب  تبسن  ینیمخ  ماما  ترضح  هاگدید  روبزم  نایب  اب 

دنالئاق یطرـش  هب  رگید ، لصا  رب  یلـصا  تموکح  مّدقت و  رد  ماما  هکنوچ  دوشیم ، هر )  ) خیـش هاگدید  زا  توافتم  ینیمخ  ماما  هاگدید 
. درادن دوجو  طرش  نیا  یبّبسم  لصا  رب  یببس  لصا  تموکح  مّدقت و  رد  هک 
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لئاسملا صیخلت 

: خیش بانج 
لـصاح عطق  رگا  اذـل  تسا و  مارح  اهنآ  باکترا  بجاو و  اـهنآ  زا  باـنتجا  دـناتامّرحم و  ءزج  هناـگهد  تاـساجن  هک  تسین  یکـش  - 1

ُمِْهیَلَع ُمِّرَُحی  دیامرفیم : ای  ْرُجْهاَف و  َزْجُّرلا  َو  دـیامرفیم : سّدـقم  عراش  اریز  مینک  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  تسا  لوب  الثم  عیام  نیا  هک  میدرک 
. َِثئابَْخلا

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا  سپ  دنابانتجالابجاو  دنوشیم  هدیمان  سّجنتم  هک  هسجن  نایعا  اب  یقالم  هک  تسین  یکش  و  - 2
: هک تسا  نیا  رد 

: دنیوگیم هرهز  نب  دیس  هماّلع و  نوچمه  یخرب  - 1
: هک انعم  نیدب  دوشیم  هدافتسا  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  دوخ  زا  سجن  یقالم  مکح 

. نآ یقالم  و  یعقاو ) سجن  ینعی   ) زجر دوخ  زا  تسا  معا  رجهاف ، زجّرلا  و 
. هیقالم نع  هنع و  بنتجا  زا  تسا  معا  بنتجاف  يانعم  رگید : ترابع  هب 

: دنیوگیم روهشم  - 2
. دوشیمن ردابتم  نهذ  هب  يزیچ  یعقاو  سجن  دوخ  زا  بانتجا  بوجو  زا  ریغ  سجنلا ، نع  بنتجا  هلمج  زا 

وه اذه  ءاهقف و  تاعامجا  و  ریثک ، تایاور  زا  دـنترابع  هک  دراد  یـصوصخم  لیلد  صاخ و  دـّبعت  سجن ، یقالم  زا  بانتجا  بوجو  اذـل  و 
. ّقحلا

: کشالب خیش  بانج 
. تسا مارح  اهنآ  باکترا  بجاو و  هروصحم  تاهبش  رد  یلامجا  ملع  فارطا  زا  بانتجا  - 1
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. سجن سجنلا  یقالم  هک  ارچ  تسا  بانتجالا  بجاو  دنک  تاقالم  هروصحم  ههبش  فرط  ود  ره  اب  یکاپ  ءیش  رگا  - 2
یقالم فرط  ود  ره  زا  بانتجا  دنک ، تاقالم  ههبـش  رگید  فرط  اب  يرگید  رهاط  ءیـش  ههبـش و  فارطا  زا  یکی  اب  يرهاط  ءیـش  رگا  - 3

؟ ارچ تسا . مزال 
بجیف فرظ  نآ  ای  تسا و  سجن  سجن ، یقالم  هدرک و  تاقالم  یعقاو  سجن  اب  فرظ  نیا  ای  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  یلامجا  ملع  اریز 

. بانتجالا
؟ تسیچ اجنیا  رد  یقالم  رد  مالکلا  اّمنا  دیئامرفب  لاح 

؟ هن ای  تسه  بانتجالا  بجاو  ایآ  دنک  تاقالم  ههبش  فرط  کی  اب  یکاپ  ءیش  رگا  ینعی  تسا  ههبش  فارطا  دحا  یقالم  رد 
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؟ تسا هدش  هداد  روبزم  لاؤس  زا  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
: دراد دوجو  اجنیا  رد  لوق  ود 

. یهتنم رد  همالع  هینغ و  رد  هرهز  نب  دیس  لوق  - 1
. روهشم لوق  - 2

؟ تسیچ ناشیا  نیعبات  همالع و  هرهز  نبا  نخس 
نع بنتجا  هک  انعم  نیدـب  تسا  یبلط  مکح  کی  رگید  ترابع  هب  دوشیم و  هدافتـسا  بنتجا  زا  یقالم  زا  باـنتجا  بوجو  هک  دـنایعّدم 

. هیقالم نع  هنع و  بنتجا  ینعی  ءیشلا 
؟ تسیچ اعّدم  نیا  تابثا  رب  تارضح  لیلد 

. تسا مالّسلا  هیلع  ماما  تیاور  ینعی  صاخ  لیلد  یعضو 2 - ردابت  - 1
؟ دننکیم قیبطت  هیف  نحن  ام  اب  هنوگچ  ار  روبزم  ثیدح 

: دنیوگیم
. دنابانتجالابجاو مارح و  هبتشم  ود  زا  کیره 

. تسا همزالم  هیقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  نایم 
. هدرک تاقالم  نیهبتشملا  دحا  اب  يزیچ 

. تسا بانتجالا  بجاو  رمخ  یقالم  لثم  زین  نیهبتشملا  دحا  یقالم  سپ 
؟ تسیچ رظن  دروم  لاؤس  اب  هطبار  رد  روهشم  نخس 

ءیـشلا و ۀمرح  همزالم  زا  هن  هدمآ و  تسدب  بنتجا  زا  هن  هک  انعم  نیدـب  تسین  یفیلکت  رثا  سجن ، یقالم  زا  بانتجا  بوجو  دـنیوگیم :
. هیقالم تمرح 

. تسا یببس  یعضو  مکح  کی  مکح  نیا  میراد و  یقالم  لاعفنا  ببس  رب  یجراخ  لیلد  هکلب 
؟ تسیچ یقالم  اب  هطبار  رد  روکذم  لوق  ود  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 

: میئوگیم هدیزگرب و  ار  مّود  لوق  ام 
. یفیلکت رثا  باب  زا  هن  تسا و  یعضو  رثا  باب  زا  تسا  سجن  سجن ، یقالم  دوشیم  هتفگ  هکنیا 

هب تسا  نینچ  نیهبتـشملا  دـحا  یقالم  رد  هک  روطنامه  میدرک ، کش  نآ  رد  ام  تشادـن و  دوجو  لیلد  یقالم ، سّجنت  رب  هک  اجره  سپ 
. مینکیم یقالم  ّتیلح  تراهط و  هب  مکح  هدرک و  عوجر  تسا  یببس  لصا  کی  هک  هراهطلا  ۀلاصا 

؟ دیتفرگ تساجن  ینعی  یعضو  تمرح  يانعمهب  ار  ثیدح  رد  تمرح  ثحابم  رد  ارچ 
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. دوب دهاوخن  تسرد  همزالم  ینعی  یّلک  ياربک  دشاب  تمرح  ینعی  دوخ  يرهاظ  يانعمهب  رگا  نوچ 
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؟ ارچ
مارح اهنآ  اب  یقالم  هک  یبصغ  لام  ای  يوبر  لام  لثم  دنرادن  دوخ  یقالم  تمرح  اب  ياهمزالم  چیه  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تامّرحم  اریز 

. دوشیمن
؟ دیئوگیم هچ  یقب  ام  یقب  جرخ و  ام  جرخ  نکل  تسا و  نآ  یقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  نایم  همزالم  خیش ، بانج  دیوگب  یسک  رگا 

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حیبق  تسا و  حیبق  رثکا  صیصخت  تسا ، رثکا  صیصخت  نیا  میئوگیم :
دنتسین و هنوگنیا  تامّرحم  ریاس  یلو  تسا  مارح  زین  ناشیقالم  دنامارح و  هک  دنتسه  هسجن  نایعا  نیا  تامّرحم ، نایم  زا  رگید  ترابع  هب 

. تسا کّسمت  لباق  ریغ  هیف  نحن  ام  رد  نوهوم و  یماع  نیا  اذل 
: اذل و 

مزال رثکا  صیصخت  ات  نآ  یقالم  تمرح  ءیش و  تمرح  نایم  هن  دزادنیب و  یقالم  تساجن  ءیشلا و  تساجن  نایم  ار  همزالم  هتساوخ  ماما 
. دیآ

. دروآ باسح  هب  یقب  ام  ءزج  ار  نیهبتشم  یقب  ام  یقب  جرخ و  ام  جرخ  ثحب  قیرط  زا  ناوتیمن  سپ 
هچ دروآ  تسدـب  قیرط  نآ  زا  ار  باـنتجا  بوجو  اـی  یقـالم و  سّجنت  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  يرگید  هار  دوش  هتفگ  رگا  خیـش  باـنج 

؟ دیئوگیم
؟ تسیچ هار  نیا  میسرپیم 

ود ره  ای  دنراد ، لاح  کی  اعطق  اقالم  یقالم و  نیا  هک  مینکیم  ادیپ  نیقی  دنک  تاقالم  نیهبتـشم  زا  یکی  اب  ءیـش  کی  یتقو  دـنیوگیم :
. دناسجن ود  ره  ای  دناكاپ و 

فارطا هب  دوشیم  قحلم  مه  نیا  سپ  دراد  ار  لاح  نامه  زین  نآ  یقالم  بانتجالا ، بجاو  تسا و  ههبـش  نیفرط  زا  یکی  اقالم  نوچ  لاح 
: رگید ترابع  هب  ههبش و 

. سجن ود  ره  ای  دناكاپ  ود  ره  ای  دنراد  لاح  کی  اقالم  یقالم و  - 1
. تسا ههبش  فارطا  زا  اقالم  - 2

. ههبش فرط  دوشیم  ارهق  مه  یقالم  سپ :
؟ دیئوگیم هچ  لاح 

؟ دینزب لاثم  میوگیم 
ار هساک  مینود  نآ  فرط و  کی  رد  ار  یکی  مینک و  میـسقت  هساک  مینود  هب  ار  یکی  اـم  رگا  دراد  دوجو  بآ  فرظ  ود  هک  یئاـجنآ  ـالثم 

. ریخ امتح  دنکیم ؟ جراخ  ندوب  هبتشم  زا  ار  نآ  هساک  مینود  هب  یکی  میسقت  نیا  ایآ  میهد ، رارق  رگید  فرط  رد 
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ءانا ود  نیا  تسا و  سجن  ءانا  یکی  نآ  ای  هک  مینادیم  الامجا  ام  تسا و  رگید  فرط  رد  هساک  مینود  فرط و  کی  رد  فرظ  کـی  لاـح 
. تسا كاپ  ءانا  یکی  نآ  سجن و  ءانا  ات  ود  نیا  ای  دناكاپ و 

. دنتسه ارچ  تفگ  دیهاوخ  دنتسین ؟ ههبش  فارطا  ءانا  هس  ره  ایآ 
؟ دیئوگیم هچ  تسا  ههبش  فارطا  زا  مه  یقالم  دنالیبق و  نیمه  زا  اقالم  اب  یقالم  میئوگیم  ام  لاح 

تساقالم و یکی  هک  دنانیهبتـشم  نامه  فص  نیا  هدنهدلیکـشت  نوچ  دش  دهاوخن  نیهبتـشم  فص  رد  لخاد  یقالم  هک  میهدیم  خساپ 
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. یقالملا قیفر  یکی 
؟ خیش بانج  ارچ 

. تسا یلامجا  ملع  زا  یشان  هک  تسا  ههبش  کی  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  ياههبش  اریز 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  ناتدارم 

ای هک  انعم  نیدب  هدمآ  دوجو  هب  ههبـش  کی  اجنیا  رد  نکل  ءانا و  یکی  نآ  ای  تسا  رمخ  ءانا  نیا  ای  هک  میتسنادیم  الامجا  ام  هک  تسا  نیا 
کـش کی  هک  دـش  هتفگ  مه  البق  هکنانچ  سجن . یکی  نیا  تسا و  كاپ  یکی  نآ  سکعلاب  ای  سجن و  یکی  نآ  تسا و  كاپ  یکی  نیا 

. دریگیم لکش  لامتحا  ود  زا  لقا  دح 
. تسا یلامجا  ملع  زا  یشان  تسا  رگید  فرط  رد  رگید  فرظ  فرط و  کی  رد  فرظ  ود  هک  مه  اجنآ  رد  کش  لاح 

. تسا زیچ  کی  ود  ره  همشچرس  نوچ  دناهتفرگ  رارق  فص  کی  رد  هدوب و  شودمه  فرط ، ود  نیا  اذل  و 
. دنتسه یبّبسم  یببس و  باب  زا  هکلب  هدوبن ، نینچ  اقالم  یقالم و  تیعضو  اما 

؟ تسیچ دنتسه ، یبّبسم  یببس و  باب  زا  اقالم  یقالم و  هکنیا  زا  ناتدارم 
؟ سجن ای  تسا  هدوب  كاپ  اقالم  هک  ینادیمن  امش  هک  دریگیم  همشچرس  اجنیا  زا  یقالم  تساجن  تراهط و  رد  امش  کش  ینعی 

هکنآ لاـح  و  اـقالم . ندوب  سجن  اـی  كاـپ و  رد  کـش  زا  تسا  ّببـسم  یقـالم  ندوب  سجن  اـی  كاـپ و  رد  امـش  کـش  رگید  تراـبع  هب 
. دنتسه کش  کی  ياراد  یلامجا و  ملع  زا  ّببسم  ود  ره  دنراد و  رارق  فص  هبتر و  کی  رد  هکلب  هدوبن و  یبّبسم  یببس و  نیهبتشم 

؟ خیش بانج  بلطم  لصاح 
. تسا رّخؤم  یبّبسم  کش  مّدقم و  ۀبتر  یببس  کش  هک  ارچ  دنریگیمن  رارق  فص  کی  رد  یبّبسم  کش  اب  یببس  کش  هاگچیه 

؟ دنکیم ءاضتقا  هچ  نوناق  هدعاق و  دش  یبّبسم  یببس و  اقالم  یقالم و  زا  ثحب  هک  نونکا  خیش  بانج 
ببس رد  ار  لصا  یتقو  اذل  ّببسم و  رد  هن  دوشیم و  يراج  ببس  رد  لصا  تشادن  یعنام  یببس  کش  رگا 

275 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[23 .] دوشیم نشور  دوخبدوخ  ّببسم  باسح  میدرک  يراج 

ص275 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یبّبسم لصا  رد  نآ  يارجا  هب  دسریم  تبون  مینک ، يراج  ببس  رد  ار  لصا  میتسناوتن  عناوم  دوجو  لیلد  هب  رگا  ّا :

؟ دینزب لاثم  ود  نیا  نییبت  رد  خیش  بانج 
: هکنیا لثم  دوشیم  يراج  یببس  کش  رد  لصا  هک  ییاج  رد 

هباتفآ بآ  ندوب  سجن  ای  ندوب و  كاپ  هب  هکنآ  لاح  دیتسش و  تشاد  دوجو  هباتفآ  رد  هک  یلیلق  بآ  اب  ار  نآ  دوب ، سجن  امش  تسد  - 1
. دیتشاد کش  زین 

: دیراد کش  ات  ود  اجنیا  رد  امش  سپ 
؟ هن ای  هدوب  كاپ  هباتفآ  بآ  ایآ  هکنیا  - 2 هن ؟ ای  هدش  كاپ  ناتتسد  ایآ  هکنیا  - 1

. تسا هباتفآ  بآ  رد  امش  کش  زا  ّببسم  هن ؟ ای  هدش  كاپ  ناتتسد  ایآ  هک  دینکیم  کش  امش  هکنیا  یهتنم ،
رد ار  لصا  یتقو  هجیتن  رد  تسا . هدوب  كاپ  هباـتفآ  بآ  هک  هللاءاـشنا  میئوگیم : هدرک  ارجا  یببـس  کـش  رد  ار  لـصا  يدروم  نینچ  رد 

. تسا نشور  دوخبدوخ  امش  تسد  باسح  میدرک ، ارجا  هباتفآ  بآ 
؟ مارح ای  تسا  لالح  نآ  ندروخ  - 2 سجن ؟ ای  تسا  كاپ  دینادیمن 1 - هک  یلاح  رد  تسامش  رایتخا  رد  یبآ  هکنیا  ای  و  - 2
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ارجا ببس  بناج  رد  ار  لصا  زین ، اجنیا  رد  تسا  بآ  نآ  تساجن  تراهط و  رد  کش  زا  یشان  نآ  برـش  تمرح  ّتیلح و  رد  کش  لاح 
. تسا كاپ  هک  هللاءاشنا  یئوگیم : هدرک 

: هجیتن رد 
. درادن لصا  نایرج  هب  يزاین  رگید  لالح و  دوشیم  زین  برش  هدش  تراهط  هب  موکحم  بآ  یتقو 

؟ دش رکذ  لاثم  ود  ّببسم  ببس و  ثحب  رد  ارچ  خیش  بانج 
، ینک يراج  لصا  هباتفآ  بآ  رد  یهاوخب  رگا  هک  انعم  نیدـب  دـندوب ، فلاخم  هتـشادن و  قفاوت  مهاـب  یبّبـسم  یببـس و  لّوا  لاـثم  رد  اریز 

دیدرک ارجا  هراهطلا  ۀلاصا  بآ  رد  نوچ  یهتنم  تسا  تراهط  باحـصتسا  ینک ، يراج  لصا  تتـسد  رد  یهاوخب  رگا  هراهطلا و  لصالا ،
. دشابیمن ناتتسد  رد  باحصتسا  نایرج  هب  يزاین  رگید 

: مّود لاثم  رد  اما 
لـصا دیهاوخب  برـش  هب  عجار  تسا و  تراهط  دینک ، يراج  لصا  بآ  هب  عجار  دـیهاوخب  رگا  نوچ  دـنراد ، قفاوت  مهاب  یبّبـسم  یببس و 

. دنرادن مهاب  یضراعت  دناعت و  ّتیلح  تراهط و  لصا  تسا و  ّتیلح  دینک ، يراج 
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: هکنیا بلطم  هصالخ 
. ادناعت هچ  اقفاوت  هچ  دننکیم  يراج  یببس  رد  ار  لصا  دش ، یبّبسم  یببس و  کش  هک  ینامز  درادن  یقرف 

؟ تسیچ دراد ، عنام  یببس  لصا  هدش و  عمج  مهاب  یبّبسم  یببس و  لصا  هک  يدروم  يارب  ناتلاثم  خیش  بانج 
: الثم هک  تسا  نیا 

نیا هک  میراد  نیقی  لاـح  میهدیم  لیکـشت  بآ  ّرک  کـی  هتخیر  مه  يور  ار  ود  ره  كاـپ ، بآ  ّرک  فصن  میراد ، سجن  بآ  ّرک  فصن 
رد مینادیمن  یهتنم  سجن . شفـصن  تسا و  كاپ  شفـصن  تفگ  دوشیمن  و  كاپ ؟ ای  تسا و  سجن  اـی  دراد  مکح  کـی  بآ  ّرک  کـی 

؟ سجن ای  هدش  هدنرب  كاپ  نایم  نیا 
یقاب دوخ  لاح  هب  فصن  نآ  تساجن  ایآ  مینادیمن  هک  تساجنیا  زا  یشان  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  رک  بآ  نیا  ایآ  هکنیا  رد  ام  کش  اذل  و 

؟ تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  فصن  نآ  تراهط  ای  تسا و 
: اجنیا رد 

باحـصتسا اب  دنکیم  ضراعت  ار ، فصن  نآ  تساجن  منکیم  باحـصتسا  میئوگب : مینک و  يراج  ببـس  بناج  رد  ار  لصا  میهاوخب  رگا 
. اطقاست اضراعت ، اذا  و  رگید ، فصن  نآ  تراهط 

؟ سجن ای  تسا  كاپ  بآ  نیا  ایآ  هک  یبّبسم  لصا  هب  دسریم  تبون  هجیتن  رد 
. ةراهطلا لصالا ، اجنیا  رد 

غارـس هب  میوریم  مینک ، يراـج  يرگید  رد  تساـجن  باحـصتسا  اـی  یکی و  رد  تراـهط  باحـصتسا  میتـسناوتن  یتـقو  رگید  تراـبع  هـب 
. مینکیم يراج  نآ  رد  ار  هراهطلا  ۀلاصا  بآ و  عومجم 

؟ دشاب ام  ثحب  ّلحم  نیع  هک  دینزب  یلاثم  اجنیا  رد  خیش  بانج 
دومن و بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  یلامجا  ملع  نیمه  يور  تسا و  سجن  ود  نآ  زا  یکی  مینادیم  الامجا  هک  دراد  دوجو  بآ  فرظ  ود  الثم 

. تسا کیمادک  مینادیمن  الیصفت  نکل 
؟ سجن ای  تسا  كاپ  یقالم  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  اذل  دنکیم و  تاقالم  هبتشم  بآ  ود  نیا  زا  یکی  اب  يزیچ  کی  لاح 

؟ سجن ای  هدوب  كاپ  اقالم  مینادیمن  هکنوچ  میدرک ؟ کش  یقالم  دروم  رد  اجنیا  رد  ام  ارچ  اّما 
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كاپ فرظ  یکی  نآ  هک  مولعم  اجک  زا  ریخ  دـنیوگیم : امـش  هب  تسا  كاپ  فرظ  یکی  نیا  هک  تسا  نیا  لـصا  دـیئوگب : رگا  اـجنیا : رد 
هجیتن رد  یبّبـسم . لصا  هب  دسریم  تبون  سپ  تسا . طقاست  شاهجیتن  دننکب ، ضراعت  هبتـشم  فرظ  ود  نیا  رد  نیلـصا  نایرج  یتقو  دشاب 

. ةراهطلا لصالا ، میئوگیم  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  یقالم  هک  دیسرپب  رگا 
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دینیبیم دیآیم ؟ شیپ  هچ  لصا  ود  نآ  رد  دنیبب  ات  دـنامیم  راظتنامشچ  هکلب  دریگیمن ، رارق  نیهبتـشم  فیدر  رد  یقالم  هکنیا : هصالخ 
. ةراهطلا لصالا ، هک  شدوخ  هب  دسریم  تبون  اطقاست . اضراعت و  هک 

؟ یقالم رد  مه  دیدرک ، يراج  تراهط  لصا  نیهبتشم  رد  مه  امش ، اما 
. دوب ضراعمالب  یقالم  رد  نکل  اطقاست و  اضراعت و  نیلصا  ود  نآ  رد  یهتنم  هلب ،

؟ دشابن سنج  کی  زا  نیهبتشم  رد  ضراعتم  لصا  ود  نآ  اب  دینکیم  ءارجا  یقالم  رد  هک  یلصا  هک  دینزب  یلاثم  دیناوتیم  ایآ 
: هلب

. رهاط بآ  ّرک  فصن  میراد و  سجن  بآ  ّرک  فصن  میتفگ  هک  یلاثم  نامه  لثم  - 1
، تساجن باحـصتسا  رگید  فصن  رد  میدرکیم و  تراهط  باحـصتسا  دیاب  فصن  کی  رد  مینک  يراج  لصا  میتساوخیم  رگا  اجنیا  رد 
ود نآ  ینعی  هراهطلا ، لصالا ، اجنیا  رد  سجن ؟ ای  تسا  كاـپ  میتسنادیمن  هک  ّرک  بآ  نآ  میدـنام و  اـم  لاـح  اـطقاست . اـضراعت و  یهتنم 

. تسا تراهط  هدعاق  زا  لصا  نیا  یلو  دندوب  باحصتسا  لیبق  زا  ضراعتم  لصا 
هدش كاپ  سجن  ءیش  نیا  هک  میراد  کش  نونکا  نکل  میاهتسش و  نیهبتشم  نیئام  اب  ار  یـسجن  ءیـش  میتفگ : هک  یلاثم  نامه  لثم  و  - 2

؟ هن ای  تسا 
ای تسا  مّدقم  رهاط  تسا ؟ هدش  هتسش  رّخؤم  هبتر  رد  بآ  مادک  اب  هک  تسا  نیا  زا  تفگ  دیهاوخ  تسیچ ؟ زا  ّببـسم  ههبـش  نیا  ایآ  لاح 

. تسا رخؤم  مادک  مّدقم و  مادک  سجن ؟
هدرک ضراعت  مهاب  رّخأت  مدـع  ۀـلاصا  لصا  اب  مّدـقت  مدـع  ۀـلاصا  لصا ، ود  مینک  يراج  لصا  هبتـشم  ءاـم  ود  نیا  رد  میهاوخب  رگا  اذـل  و 

. دننکیم طقاست 
. ةراهطلا لصالا ، دوشیم : هتفگ  درک ؟ دیاب  هچ  اجنیا  رد  سجن ، ءیش  نآ  میئام و  لاح 

. تراهط هدعاق  زا  یبّبسم  لصا  و  دناباحصتسا ، زا  نیضراعتم  سپ 
دنشاب و سنج  کی  زا  هچ  دسریم  یبّبـسم  لصا  هب  تبون  دننکیم و  طقاست  دنریگب  رارق  فص  کی  رد  یتقو  لصا  ات  ود  لاح ، لک  یلع 

. فلتخم ياهسنج  زا  هچ 
؟ ۀلأسم خیش  بانج 

. دشاب دوجوم  ام  لباقم  رد  ءانا  ود  رگا  - 1
. دنک دروخرب  تاقالم و  ءانا  ود  نیا  زا  یکی  اب  يزیچ  - 2

. دورب نیب  زا  اقالم  تاقالم ، زا  سپ  - 3
. تسا هدوب  سجن  ءانا  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوش  لصاح  یلامجا  ملع  ام  يارب  لحارم  نیا  زا  سپ  - 4
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؟ تسیچ ام  فیلکت  یقالم ، يرگید  یقالملا و  قیفر  یکی  هدنامیقاب  ءانا  ود  لاح 

. دریگب رارق  فص  رد  دوشب و  اقالم  ماقم  مئاق  دناوتیم  یقالم  اجنیا  رد  هکنوچ  تسا  نشور  امش  فیلکت 
؟ خیش بانج  ارچ 
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. یقالم ای  تسا  سجن  یقالملا  قیفر  ای  هک  يدرک  ادیپ  یلامجا  ملع  نونکا  امش  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ 
. تسه اقالم  مکح  رد  زین  یقالم  ضرف  نیا  رد  هک  ارچ 

؟ دش فص  رد  لخاد  نونکا  یقالم  هک  دش  روطچ  خیش  بانج 
. تسین لصا  يارجم  رگید  هدـش  جراخ  ءـالتبا  ّلـحم  زا  هچنآ  هدـش و  جراـخ  ءـالتبا  لـحم  زا  هتفر  نیب  زا  هکنآ  هتفر و  نیب  زا  اـقالم  نوچ 

، نیاربانب
. یقالم يرگید  یقالملا  قیفر  یکی  دندوجوم ، هک  تسا  ءانا  ود  نیا  مینک  يراج  لصا  نآ  رد  میناوتیم  هک  ینآ  - 1

. تسا سجن  امهدحا  هک  میراد  یلامجا  ملع  زین  ود  نیا  هب  تبسن  - 2
. دننکیم طقاست  هجیتن  رد  هدرک و  ضراعت  مهاب  دناحطس  کی  رد  ود  نیا  نوچ  لاح 

. یقالملا قیفر  رد  هراهطلا  ۀلاصا  اب  دنکیم  ضراعت  مینک  يراج  تراهط  لصا  یقالم  رد  میهاوخب  رگا  ینعی :
طقاست هجیتن  رد  شقیفر و  اب  دـنکب  ضراعت  یببـس و  دوشب  ات  دوشیمن  يراـج  نآ  رد  یلـصا  هدـش  دوباـن  یقـالم  نوچ  رگید : تراـبع  هب 

. ریخ یبّبسم . لصا  هب  دسرب  تبون  هدرک و 
جراخ زا  دنالصا ، يارجم  ود  ره  دناسجن و  ود  نیا  زا  یکی  مینادیم  دنامه و  ضرع  رد  هک  تسا  دوجوم  ءانا  ود  نیا  نآ  زا  تبون  اجنیا 

. اطقاست اضراعت و  اذل  دنرادن و  یضراعم  زین 
؟ ۀلأسم خیش  بانج 

نیب زا  اقالم  سپس  دنک و  تاقالم  ود  نآ  زا  یکی  اب  ءیـش  نآ  زا  سپ  تسا ، سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  مینادب  الامجا  دشاب و  ءانا  ود  رگا 
؟ هن ای  دوشب  اقالم  ماقم  مئاق  دناوتیم  یقالم  مه  زاب  ایآ  دورب 

زا لبق  رگید  ترابع  هب  تسا . هدـش  لصاح  لوا  زا  یلامجا  ملع  اجنیا  رد  یلو  دـش  لصاح  اقالم  لاوز  زا  سپ  یلامجا  ملع  اجنآ  رد  ریخ ،
تراهط هب  موکحم  تسا  یقالم  هک  یموس  نیا  اذل  مینک و  بانتجا  ءانا  ود  نآ  زا  هک  درکیم  ءاضتقا  یلامجا  ملع  دورب  نیب  زا  اقالم  هکنیا 

. تسا
هک مه  یکی  نیا  درادـن . ضراعم  رگید  الاح  ول  تسا و  بانتجا  بوجو  هب  موکحم  مه  زاب  دوب  بانتجا  بوجو  هب  موکحم  هک  ینآ  ینعی 

. دش دهاوخن  بانتجا  بوجو  هب  موکحم  رگید  هدش ، تراهط  هب  موکحم 
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: نتم
رارطـضالا ناک  نإ  یقابلا  نع  بانتجالا  بوجو  مدـع  رهاظلاف  انّیعم ، اضعب  ناک  نإف  تالمتحملا : ضعب  باکترا  یلإ  ّرطـضا  ول  سماـخلا 

تفرع دق  و  هیلإ ، ّرطـضملا  وه  مّرحملا  نوک  لامتحال  یعقاولا ، مارحلا  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  زّجنت  مدـع  یلإ  هعوجرل  هعم ، وأ  ملعلا  لبق 
. مّدقتملا رمألا  یف  هحیضوت 

نع بانتجالا  بوجو  ۀظحالم  دـعب  ۀـّیملعلا  تامّدـقملا  ضعب  كرت  یف  نذإلا  ّنأل  رخآلا ، نع  بانتجالا  بوجو  رهاظلاف  هدـعب  ناک  نإ  و 
. تاهبتشملا ضعب  نع  بانتجالاب  فیلکتلا  کلذ  لاثتما  یف  عراشلا  ءافتکا  یلإ  عجری  یعقاولا ، مارحلا 

ۀمرحب لصاح  ملعلا  ّنأل  یلامجإلا ، ملعلا  لبق  رارطـضالا  ناک  نإ  یقابلا و  نع  باـنتجالا  بجو  نّیعم ، ریغ  اـضعب  هیلإ  ّرطـضملا  ناـک  ول  و 
. یقابلا نع  بانتجالاب  رمألا  ءافتکال  بجوم  لدبلا  یلع  اهضعب  صیخرت  و  هنع ، بانتجالا  بجو  الیصفت  هتمرح  ملع  ول  رومأ  نم  دحاو 
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: همجرت

رارطضا لاح  رد  تالمتحم  زا  یخرب  باکترا  زاوج  مجنپ : هیبنت 
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: دوش ّرطضم  تالمتحم  زا  یخرب  ماجنا  باکترا و  هب  یسک  هچنانچ 
هدافتـسا نآ  زا  دـناوتیم  ینعی   ) تسا یقاب  نآ  زا  بانتجا  بوجو  مدـع  رهاـظ  سپ  دـشاب ، نیعم  روطب  یکی )  ) ضعب هب  رارطـضا  نیا  رگا 
یلامجا ملع  تروص  ود  نیا  رد  هک  ارچ   ) یلامجا ملع  اب  نامزمه  ای  دشاب و  هدش ) ادیپ   ) یلامجا ملع  زا  لبق  رارطضا  هکنیا  طرش  هب  دنک )

زا بانتجا  هب  فیلکت  ندوبن  زّجنم  هب  هدـنام ) اـهنت  رگید  فرط  هیلا و  رطـضم  فرط  کـی  هک   ) هلئـسم نیا  عوجر  لـیلد  هب  تسا و ،) رثایب 
تارورضلا هک   ) دشاب هیلا  رطـضم  نیمه  یعقاو  مارح  تسا  نکمم  نوچ  تسین ) زّجنم  فّلکم  رب  یعقاو  مارح  هک  ینعی   ) تسا یعقاو  مارح 

(. تسین بجاو  طایتحا  دوشن  زّجنم  فیلکت  رگا  هک   ) یتسناد یلبق  بلاطم  رد  ار  نآ  حیضوت  هک  تاروذحملا ) حیبت 
تـسا رارطـضا  دروم  هچنآ  نکل   ) تسا يرگید  زا  بانتجا  بوجو  رهاظ  دـشاب ، یلاـمجا  ملع  زا  سپ  نیعملا  امهدـحا  هب  رارطـضا  رگا  و 

زا بانتجا  بوجو  هظحـالم  زا  سپ  هیلا ) اوّرطـضا  اـم   ) هّیملع تامّدـقم  یخرب  كرت  هب  عراـش  هزاـجا  نذا و  هکنیا  تهج  هب  تسا ) لـالح 
. تاهبتشم یخرب  زا  بانتجا  هب  فیلکت  نآ  لاثتما  رد  عراش  ءافتکا  هب  ددرگیمزاب  یعقاو ، مارح 

یقاب زا  بانتجا  تسا و ) لالح  رارطـضا  رطاـخ  هب  یکی  هک  ّریخملا  امهدـحا  ینعی   ) دـشاب نیعم  ریغ  تروص  هب  یخرب  هیلا ، رطـضم  رگا  و 
ینادیم الامجا  و   ) تسا لصاح  روما  نیا  زا  یکی  تمرح  هب  یلامجا  ملع  اریز  دـشاب ، یلامجا  ملع  زا  لبق  رارطـضا  هچرگا  اقلطم ، بجاو 

يرگید و   ) بجاو نآ  زا  بانتجا  دوش ، هتـسناد  الیـصفت  ءانا  نیا  تمرح  رگا  هک ) دش  هداد  كالم  البق  ءانا و  نآ  ای  تسا  مارح  ءانا  نیا  ای 
.( یقاب زا  بانتجا  هب  تسا  عراش  ءافتکا  بجوم  لدبلا  یلع  تروصب  ار  یکی  عراش  هزاجا  دوشیم و  عقاو  هدافتسا  دروم 
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لئاسملا حیرشت 

؟ درادیمرب ام  لاعفا  زا  ار  میرحت  ای  بوجو و  فیلاکت ، زرم  ّدح و  ناونعهب  يروما  هچ 
 ... رارطضا و هارکا ، ررض ، جرح ، رسع و  لیبق  زا  هیوناث  نیوانع 

؟ دیئامن صخشم  ثیدح  نآرق و  رد  ار  يوناث  نیوانع  زا  ییاههنومن 
[24] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  - 1

اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  - 2
[25  ...] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  - 3

. تسا هتشادن  ررقم  امش  رب  یجرح  یمکح  مالسا  نید  ماکحا  رد  و  - 
[26] ٍجَرَح ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  ام  - 4

دهد رارق  امش  رب  یجرح  هک  دهاوخیمن  دنوادخ  - 
[27] َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  - 5

. راوشد هن  دریگیم و  ناسآ  امش  رب  دنوادخ  - 
: تایاور هلمج  زا  و 

، هدـش هتخیر  نآ  رد  زین  ییاهيدـیلپ  هدوب و  نآ  رد  يدایز  بآ  هک  يریگبآ  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  یبا  تیاور  - 1
[28 «.] ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  لوقی : هّللا  ناف  قیضمب ، سیل  نیّدلا  ناف  أضوت ، مث  كدیب ، ءاملا  جرفا  تسا ...«  هدومرف 

: هدومرف دنوادخ  دریگیمن و  تخس  مالسا  نید  هک  ریگب  ءوضو  هاگنآ  نک و  زاب  تتسد  اب  ار  بآ  حطس  ینعی :
. تسا هدشن  هداد  رارق  امش  رب  یجرح  نید  نیا  رد 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1610 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشذگ نآ  زا  لّصفم  ثحب  یلبق  تادلجم  رد  هک  عفر  ثیدح  - 2
؟ تسیچ قوف  همّدقم  زا  دارم 

ّتیلعف و ياراد  دودح  نیا  ات  هک  دنتسه  یئاهزرم  دودح و  ياراد  هیعرش  تامّرحم  تابجاو و  هک  تسا  نیا 
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. دنرادن ّتیلعف  رگید  تشذگ  هک  دودح  نیا  زا  نکل  دنشابیم و  زّجنت 
. تسا رارطضا  دودح ، نیا  زا  یکی  لاح 

هک تسا  لثملا  برـض  ترابع  نیا  اذـل  دوب و  دـهاوخن  بقاعم  دوش ، رطـضم  یمارح  لـعف  اـی  بجاو و  كرت  هب  تبـسن  یفّلکم  رگا  ینعی 
. تاروذحملا حیبت  تارورضلا 

؟ تسا ردقچ  باکترا  نازیم  دینک  صخشم  نکل  دوریم  نایم  زا  تمرح  رارطضا  ندمآ  اب  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
: هلئسم نیا  رب  لقع  مکح  رب  هوالع  هک  ارچ  نآ  زا  شیب  هن  تسا و  ترورض  عفر  رادقم  هب  بجاو  كرت  ای  مارح و  باکترا 

. هیوناث هیلوا و  هلدا  نایم  عمج  زا  - 1
. هلک كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  تیاور : زا  - 2
. روسعملاب طقسی  روسیملا ال  تیاور : زا  و  - 3

. اهردقب ردقتت  تارورضلا  هک : دیمهف  ناوتیم 
؟ تسیچ تالمتحملا )...  ضعب  باکترا  یلا  ّرطضا  ول   ) زا دارم  قوف  تامّدقم  هب  هجوت  اب 

دوش رطضم  اهنت  فرط  کی  هب  تبـسن  الثم  دوش ؛ ههبـش  فارطا  زا  یخرب  هدافتـسا  باکترا و  زا  ریزگان  راچان و  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا 
. دشابن شیارب  یترورض  رگید  فرط  هب  تبسن  یلو 

: رگید ترابع  هب 
لالح زین  رگید  هبتـشم  ایآ  دیآ ، باسح  هب  تاروذحملا  حـیبت  تارورـضلا  قیداصم  زا  دوش و  عقاو  رارطـضا  دروم  هبتـشم  ود  زا  یکی  رگا 

؟ دومن بانتجا  نآ  زا  دیاب  هن  ای  دوشیم 
؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  خساپ 

: دیامرفیم
تروص ود  هلئسم  منک ، هدافتسا  نیعم  صّخشم و  ءانا  نیا  زا  هک  مّرطضم  نم  دیئوگب  امش  هکنیا  لثم  دشاب  نّیعملا  امهدحا  هب  رارطضا  رگا 

. دراد
دحا تساجن  هب  یلامجا  ملع  سپس  مدش و  رطـضم  لّوا  هک  انعم  نیدب  دوش ، ادیپ  یلامجا  ملع  زا  لبق  نیعملا  امهدحا  هب  رارطـضا  رگا  - 1
رگید فرط  زا  یناوتیم  دوشیمن و  رگید  فرط  زا  بانتجا  بوجو  ببس  هدوب و  رثایب  یلامجا  ملع  اجنیا  رد  مدومن ، لصاح  نیهبتـشملا 

. ینک هدافتسا  زین 
؟ تسیچ تروص  نیا  رد  بلطم  ّرس 

هب لاح  نآ  ياراد  ههبش  فارطا  زا  کیره  هک  تسا  زّجنم  رثؤم و  ینامز  یلامجا  ملع  تشذگ  هکنانچ 
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نیا هکنآ  لاح  دوش و  زّجنم  نآ  رد  مارحلا  نع  بنتجا  باـطخ  دوش ، ادـیپ  کـیره  تساـجن  هب  یلیـصفت  ملع  رگا  هک  دنـشاب ، یـصوصخ 
. درادن دوجو  روکذم  تروص  رد  صوصخ  هب  تلاح 

؟ درادن دوجو  ارچ 
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حیبق دوشیمن و  زّجنم  رارطـضا  رطاخ  هب  بنتجا  باطخ  زاـب  دـیآ  لـصاح  هیلا  رطـضم  فرط  ناـمه  هب  تبـسن  مه  یلیـصفت  ملع  رگا  اریز 
. تسا

رد لصا  میئوگیم : هن ؟ ای  تسا  بجاو  نآ  زا  بانتجا  هک  دوش  لاؤس  رگا  تسا و  يودـب  کش  ام  کش  هک  رگید  فرط  هب  تبـسن  هاگنآ 
. تسا هّیلحلا  ةراهطلا و  هحابالا و  ۀلاصا  هیودب ، تاهبش 

: لثملا یف 
یلامجا ملع  روبزم  عیام  ود  زا  یکی  برش  رارطضا و  نیا  زا  سپ  دیـشونب ، ار  رانا  بآ  نآ  ای  قلطم و  بآ  نیا  هک  دیدوب  ّرطـضم  امـش  - 1

: اجنیا رد  تسا  سجن  امهدحا  هک  دش  لصاح  امش  يارب 
دیاب سجن  هچ  كاپ و  هچ  تسا و  جراخ  ءالتبا  لحم  زا  تسا  هیلا  رطـضم  هک  یعیام  نآ  نوچ  درادن ، يریثأت  هنوگچـیه  یلامجا  ملع  - 1

. تسا زاوج  شباسح  هک  دوش  هدروخ 
. كرتشم سابل  رد  ینملا  يدجاو  لثم  تسا  رثایب  نآ  هب  تبسن  یلامجا  ملع  دنامیم ، اهنت  رگید  عیام  نآ  نوچ  لاح 

نکل تسا و  سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  میتسنادیم  الامجا  ام  رمع و  نآ  زا  ءانا  کی  دوب و  دـیز  نآ  زا  ءانا  کـی  هک  یلاـثم  لـثم  اـی  و  - 2
. دیسریم شدوخ  فرظ  باسح  هب  کیره  نوچ  دوب  یئالب  ام  یلامجا  ملع 

یکی هک  ینادب  الامجا  امش  هک  انعم  نیدب  دوش  لصاح  امهدحا  تساجن  هب  یلامجا  ملع  اب  نامزمه  نّیعملا  امهدحا  هب  رارطضا  رگا  و  - 2
. تسا لبق  ضرف  مکح  شمکح ، دوش ، لصاح  ود  نآ  زا  یکی  هب  رارطضا  مه  عقوم  نامه  تسا و  سجن  ءانا  ود  زا 

. تسا رثایب  نآ  رد  یلامجا  ملع  هک  دوشیم  اهنت  رگید  فرط  دیراذگیم ، رانک  ار  هیلا  رطضم  ینعی 
. يودب کش  رد  تراهط  لصا  ناونعب  يرگید  رارطضا و  ناونعب  یکی  دنالالح : فرط  ود  ره  اذل 

؟ تسیچ رخآلا )...  نع  بانتجالا  بوجو  رهاظلاف  هدعب  ناک  نا  و   ) زا دارم 
سجن امهدـحا  هک  ییامن  ادـیپ  یلامجا  ملع  لّوا  ینعی  دوش  لـصاح  یلاـمجا  ملع  زا  سپ  نّیعملا  امهدـحا  هب  رارطـضا  رگا  هک  تسا  نیا 

. رانا بآ  ای  قلطم و  بآ  ای  تسا 
. ترورض رب  داز  ام  هن  اهترورض و  ردقب  ردقتت  تارورضلا  هک  تساجنیا  رد  يوش ، رطضم  صخشم  روطب  ود  نآ  زا  یکی  هب  سپس 

ینک بانتجا  ود  ره  زا  هک  ینکیم  ادیپ  هفیظو  تسا ، سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  یمهفیم  هک  هاگنآ  سپ 
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. دوشیم ادیپ  امهدحا  هب  ترورض  هلحرم  نیا  زا  سپ  نکل 
. مارح رگید  فرط  نآ  لالح و  دوشیم  تسا  هیلا  رطضم  هک  امهدحا  نآ  اجنیا  رد 

؟ تسیچ یقابلا ) نع  بانتجالاب  رمالا  ءافتکال  بجوم  لدبلا  یلع  اهضعب  صیخرت  و   ) زا دارم  سپ 
زا یعنام  باکترا و  يارب  يزّوجم  نآ  زا  شیب  اما  هدومن  زیوجت  ار  فارطـالا  ضعب  باـکترا  عراـش  دوخ  رارطـضا  هیاـس  رد  هک  تسا  نیا 

. اهردقب ردقتت  تارورضلا  يانعم  نیا  مینک و  بانتجا  دیاب  سپ  تسین ، بانتجا 
؟ تسیچ نیعم )...  ریغ  اضعب  هیلا  ّرطضملا  ناک  ول  و   ) زا دارم  سپ 

. نّیعملا امهدحا  هب  هن  تسا و  ّریخملا  امهدحا  هب  رارطضا  یهاگ  هک  تسا  نیا 
نیا هچ  دـیروخب  ار  بآ  ود  نآ  زا  یکی  دـیاب  دوخ  تکاله  زا  يریگولج  شطع و  عفر  تهج  امـش  دراد و  دوجو  بآ  ءاـنا  ود  لـثملا  یف 

. تسا بجاو  یقب  ام  زا  بانتجا  یهتنم  دشاب ، ضرغ  لّصحم  دناوتیم  کیره  هک  ارچ  ءانا . یکی  نآ  هچ  ءانا و 
: رگید ترابع  هب 

، نآ زا  دـعب  هچ  نآ و  اـب  ناـمزمه  هچ  دوـش  لـصاح  یلاـمجا  ملع  زا  لـبق  رارطـضا  نیا  هـچ  دـشاب ، ریخملا  امهدـحا  هـب  اـم  رارطـضا  رگا 
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یقب ام  زا  دیاب  هکلب  ترورض ، زا  شیب  هن  مینک و  هدافتـسا  ترورـض  هزادنا  هب  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  تسا و  ناسکی  مکح  تروصرهرد 
. مینک بانتجا 

؟ مینک بانتجا  یقب  ام  زا  دیاب  میزاجم و  ترورض  هزادنا  هب  ارچ 
تـساجن تمرح و  هب  یلیـصفت  ملع  رگا  هـک  تـسا  ياهنوـگهب  ههبـش  فرط  ود  زا  کـیره  دـمآ ، هـتفگ  مـه  مّوـس  هیبـنت  رد  هکناـنچ  اریز 

؟ ارچ دوشیم . زّجنم  نآ  رد  مارحلا  نع  بنتجا  باطخ  مینک ، ادیپ  نآ  صوصخ 
ترورـض رادقم  هب  اذل  و  رگید ، فرط  هب  تبـسن  اذـکه  مینک و  كرت  ار  نآ  هک  میناوتیم  میتسین و  ّرطـضم  یکی  نآ  هب  انّیعم  ام  هکنوچ 

. رتشیب هن  میراد و  هزاجا 
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بوجول یـضتقم  ـالف  هادـع ، اـمب  فـیلکت  ـال  یعقاوـلا و  مارحلا  ةدارإ  مدـع  یلع  لـیلد  تامّدـقملا  ضعب  كرت  صیخرت  تلق : نإـف  نتم :
. یقابلا نع  بانتجالا 

یعقاولا مارحلا  نع  بانتجالا  بوجو  مدع  ال  ملعلا ، لیصحت  بوجو  مدع  اهیف  صیخرتلا  نم  مزاللا  و  ملعلل ، ۀمّدقم  ۀّیملعلا  ۀمّدقملا  تلق :
كرت نم  ۀلـصاحلا  ۀـفلاخملا  یلع  باقعلل  بجوملا  بلطلا  ّقلعت  ۀـظحالمب  لقعلا - وه  ملعلا  لیـصحت  بوجوب  مکاحلا  ّنإ  ثیح  و  اسأر ،
تبثیف هکرت ، یف  صّخر  يّذلا  اذه  كرت  نم  ۀلـصاحلا  ۀفلاخملا  یلع  باقعلا  نم  نمألل  ابجوم  روکذملا  صیخرتلا  ناک  لمتحملا ،- اذـه 

. هیلع وه  ام  یلع  عقاولاب  اقّلعتم  هتوبث  اسأر و  فیلکتلا  یفن  نیب  طسوتم  فیلکت  کلذ  نم 
قرطلا عیمج  ریظن  اذه  و  تالمتحملا . یقاب  كرت  وه  و  هنم ، هلاثتما  یف  عراشلا  صّخر  يّذلا  قیرطلا  نم  عقاولاب  فیلکتلا  توبث  هلصاح : و 

یف ۀـقباسلا  ۀـلاحلاب  ذـخألا  یف  اـمک  اـنّیعم  هتـالمتحم  ضعبب  عـقاولا  نـع  ۀـعانقلا  یلإ  هـعجرم  و  ۀـّیعقاولا ، فیلاـکتلل  ۀـلوعجملا  ۀّیعرـشلا 
. رییختلا دراوم  یف  امک  اّریخم  وأ  باحصتسالا ،
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: دوش هتفگ  رگا  لاکشا  همجرت :

( عراش رظن  فرص  و   ) هدارا مدع  رب  تسا  یلیلد  رطضم ) درف  هب  عراش  بناج  زا  نیهبتـشم  دحا  زا  هدافتـسا  و   ) تامّدقم یخرب  كرت  هزاجا 
ءاضتقا یقب ، اـم  زا  باـنتجا  بوجو  يارب  سپ  درادـن . دوجو  یعقاو  مارح  نآ  زا  ریغ  هب  مه  یفیلکت  تسا و  بنتجا ) زا  و   ) یعقاو مارح  زا 

. درادن دوجو  یتّلع ) (و 
رد هزاجا  نیا  همزال  و  بانتجا .) نیا  قّقحت  رب   ) یهاـگآ ملع و  يارب  تسا  ياهمّدـقم  ههبـش ،) فرط  ود  زا  باـنتجا   ) هّیملع همّدـقم  خـساپ 

. یعقاو مارح  زا  بانتجا  ندوبن  بجاو  هن  تسا و  ملع  لیصحت  ندوبن  بجاو  امهدحا ، باکترا ) )
هلصاح تفلاخم  رطاخب  هک  مارح ) زا  بانتجا  تساوخرد  و   ) بلط ّقلعت  هظحالم  هب  مهنآ ) ، ) ملع لیـصحت  بوجو  هب  مکاح  هک  اجنآ  زا  و 

زا هدمآشیپ  تفلاخم  رطاخب  هک  تسا  باقع  زا  تینما  بجوم  هروکذم  هزاجا  نیا  تسا  لقع  تسا ، باقع  بجوم  لامتحا  نیا  كرت  زا 
. هدش هداد  نآ  كرت  هزاجا  هک  تسا  ههبش  فرط  كرت 

: سپ
دراد عقاو  هب  ّقلعت  هکنآ  توبث  یلک و  روطب  فیلکت  یفن  نایم  طسو  دـح  فیلکت  کی  صیخرت ) بنتجا و   ) بیکرت نیا  زا  دوشیم  تباـث 

. هیلع وه  ام  یلع 
: دیلوت بیکرت و  نیا  لصاح 

. تسا هداد  هزاجا  هار ، نآ  زا  نآ  لاثتما  رد  عراش  هک  یهار  زا  یهتنم )  ) تسا یعقاو  فیلکت  نتساوخ ) و   ) توبث
(. ترورض رادقم  زا  سپ  تسا  ههبش  فارطا  و   ) تالمتحم هّیقب  كرت  هدومرف ): عراش  هک  یلاثتما  هار   ) نآ و 
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هدش لعج  هّیعقاو  فیلاکت  يارب  هک  تسا  هّیعرـش  ياههار  مامت  لثم  دش ) هتفگ  هروصحم  ههبـش  یلامجا و  ملع  باب  رد  هک  یبلطم   ) نیا و 
 ...(. دینک و لمع  دحاو  ربخ  هب  دیوگیم : هکنیا  لثم   ) تسا

هب ذـخا  رد  هکنانچ  نّیعم ، روطب  تالمتحم  زا  یخرب  هب  عقاو ، هب ) لاثتما   ) زا تسا  عراـش  ندومن )  ) تعاـنق هب  قرط  لـعج  نیا  تشگزاـب  و 
ضراعت رد  نیروذـحملا و  نیب  نارود  لثم   ) رییخت دراوم  رد  هکنانچ  تسا ، يرایتخا  روطب  ای  تسا و  نینچ  باحـصتسا  رد  هقباـس  تلاـح 

. تسا نینچ  دهتجم و )...  ود 
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ روکذم  لاکشا  لصاح 
هچ میدازآ ، نیهبتشملا  امهدحا  هب  باکترا  رد  سّدقم  عراش  بناج  زا  رارطضا ، ّهلدا  مکح  هب  رارطضا  دراوم  رد  هلب ، دیوگیم : لکشتسم 

. ّریخملا امهدحا  هچ  نیعملا و  امهدحا 
؟ میمهفیم هچ  عراـش  هزاـجا  نیا  زا  ینک  هدافتـسا  هروـصحم  ههبـش  فارطا  زا  هـک  يزاـجم  رطـضملا ، اـهیا  دـیوگیم  عراـش  یتـقو  لاـح 

: هک میمهفیم 
ام زا  هدوـب  اـم  هفیظو  هک  ار  یعقاو  مارح  كرت  هدرک و  رظن  فرـص  دوـب  مارحلا  نع  بنتجا  هک  شدوـخ  مکح  زا  دراوـم  هنوـگنیا  رد  - 1

. دادیمن ار  امهدحا  رد  باکترا  هزاجا  ّالا  دهاوخیمن و 
. درادن دوجو  طایتحا  يارب  یضتقم  هیحان  نیا  زا  اذل 

. درادن دوجو  یضتقم  هک  مه  رگید  هیحان  زا  - 2
. طایتحالا بوجو  یلع  لیلد  ال  رارطضالا ، دنع  سپ 

. دشاب بجاو  ههبش  فارطا  زا  یخرب  رب  طایتحا  ارچ  درادن ، دوجو  رارطضالا  دنع  طایتحا  بوجو  رب  یلیلد  یتقو  لاح 
؟ دشاب لالح  تسا  هدش  رطضم  ههبش  فرط  کی  هب  هک  یسک  يارب  ههبش  فارطا  همه  دراد  لاکشا  هچ  رگید  ترابع  هب 

؟ دهدیم قوف  لاکشا  زا  یخساپ  هچ  خیش  بانج 
: دیامرفیم

. تسا رمخلا  نع  ای  مارحلا و  نع  بنتجا  هتساوخ  ام  زا  عراش  هچنآ  - 1
. تسا عراش  بولطم  شکرت  هک  تسا  یعقاو  مارح  تسا  رظن  دروم  باطخ  نیا  رد  هچنآ  - 2

. درادن دوجو  نیهبتشم  زا  يرثا  باطخ  نیا  رد  سپ 
نوچ تسین ، نیهبتـشملا  لک  زا  بانتجا  هب  فوقوم  رمخ  زا  بانتجا  تسا و  هتـساوخ  ناگدنب  زا  ار  رمخ  زا  بانتجا  عراش  رگید  ترابع  هب 

. دوشیم لصاح  بانتجا  زاب  دیآرد ، عقاو  اب  فداصم  رگا  زین  ههبش  فارطا  زا  یکی  زا  بانتجا 
: هکنیا هب  دنکیم  مکح  هک  تسا  لقع  نیا  عراش  مکح  هب  ملع  زا  سپ  اذل  و 

. ینک بانتجا  ءانا  نیمه  زا  دیاب  انیعم  تسا  رمخ  ءانا  نیا  هک  ینادیم  يراد و  یعقاو  مارح  هب  یلیصفت  ملع  یتقو  - 1
ءانا ود  زا  کی  مادک  ینادیمن  الیصفت  نکل  امهدحا و  تمرح  هب  يراد  یلامجا  ملع  هک  يراگزور  و  - 2
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؟ ارچ يزیهرپب  ههبش  فارطا  همه  زا  هدرک و  طایتحا  دیاب  تسا ، رمخ  ای  مارح و 
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. تسا بجاو  هک  مه  لمتحم  باقع  عفد  دراد و  باقع  تمرح و  لامتحا  يوش ، لیامتم  ههبش  فارطا  زا  کیره  هب  اریز 
. دنکیم نیهبتشم  كرت  هب  مکح  هّیملع  همّدقم  باب  زا  هک  تسوت  لقع  نیا  سپ 

: رگید ترابع  هب 
. عرش هن  دنکیم و  نیهبتشملا  لک  زا  بانتجا  هب  مکح  یعقاو  مارح  زا  بانتجا  هب  ملع  لیصحت  يارب  هک  تسا  لقع  نیا 

: هتکن
. تسا هّیلقع  تالقتسم  زا  لقع : بناج  زا  روکذم  مکح  - 1

. درادن ياهرظتنم  تلاح  هدوب و  يزیجنت  هّیلقع  تالقتسم  رد  لقع  مکح  - 2
: اّما

ّالا دوشن و  رداص  نآ  فالخرب  عراش  بناج  زا  یباـطخ  هکنیا  هب  تسا  ّقلعم  ینعی  تسا ، یقیلعت  هّیلقع  تالقتـسم  ریغ  رد  لـقع  مکح  نیا 
. دزادنایم زّجنت  ّتیلعف و  زا  ار  نآ 

: لاح
زا يزّوجم  هکنیا  هب  طورـشم  اّما  دـنکیم  نیهبتـشم  زا  بانتجا  هب  مکح  هیملع  همّدـقم  باـب  زا  لـقع  ینعی  تسا  لـیبق  نیا  زا  هیف  نحن  اـم 

. دسرن نآ  باکترا  رب  عراش  بناج 
؟ دریگیم ار  بانتجا  هب  لقع  مکح  يولج  دسرب  عراش  بناج  زا  ههبش  فارطا  باکترا  رب  يزوجم  رگا  ارچ 

. دوب دهاوخن  بقاعم  هک  دهدیم  نانیمطا  لقع  هب  عرش  زّوجم  دسرتیم و  باقع  لامتحا  زا  لقع  نوچ 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  زّوجم  نیا 

. دوشیم هتشاذگ  رانک  لقع  مکح  ّهلدا  نیا  ندمآ  اب  هک  تسا  هیوناث  نیوانع  ای  هیرارطضا و  ّهلدا  نامه 
؟ درادن دوجو  یضراعت  باکترا ) هب  صیخرت  لثم   ) هیوناث نیوانع  ّهلدا  و  مارحلا ) نع  بنتجا  لثم   ) هیلّوا نیوانع  ّهلدا  نایم  اجنیا  رد  ایآ 
تحت رد  هک  رذگرد  یقب  ام  زا  وش و  بکترم  تسا  هیوناث  ناونع  هک  ترورـض  رادقم  هب  هک  وحن  نیدـب  دنتـسه  زین  عمج  لباق  هکلب  ریخ ،

. تسا مارح  شباکترا  دراد و  رارق  بنتجا  هیلّوا  ناونع 
: رگید ترابع  هب 

: هک تسا  نیا  رطضم  مدآ  هب  باکترا  هزاجا  يانعم 
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یقب ام  ریخ  زا  نک و  هدافتـسا  ترورـض  رادـقم  هب  هکلب  ینک  بانتجا  ههبـش  فارطا  همه  زا  هّیملع  همّدـقم  باـب  نم  هک  تسین  مزـال  وت  رب 
. رذگرد

یهتنم مهاوخیم  مه  ار  بنتجا  هب  لمع  ریخ ، متـشذگ  رمخلا  نع  بنتجا  هیلّوا  مکح  ریخ  زا  نم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  صیخرت  نیا  سپ 
. وه وه  امب  هن 

؟ تسیچ فیلکتلا )...  یفن  نیب  طسوتم  فیلکت  کلذ  نم  تبثیف   ) زا دارم 
عقاو هب  ّقلعت  هکنآ  توبث  یلک و  روطب  فیلکت  یفن  نایم  یطـسو  دـح  فیلکت  کی  صیخرت  بنتجا و  جاودزا  بیکرت و  زا  هک  تسا  نیا 

. دیآیم دوجوب  دراد  هیلع  وه  ام  یلع 
: ینعی

نیب هکلب  تسا  زیاج  هیعطق  تفلاخم  یلک و  روطب  طایتحا  كرت  هن  دوشیم و  بجاو  هّیلک  تقفاوم  لیصحت  یّلک و  طایتحا  هن  رارطضا ، زا 
. تسا ههبش  فارطا  زا  یخرب  رد  یئزج و  طایتحا  هدوب و  نیب 
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. درادن دوجو  ههبش  فارطا  همه  باکترا  زاوج  يارب  یلیلد  هجو و  سپ 
؟ تسیچ قوف  بلطم  يارخا  ةرابع 

. ینک هدافتسا  نیهبتشم  زا  رارطضا  عفر  هزادنا  هب  هک  يزاجم  هدومرف  رگید  فرط  زا  رمخلا ، نع  بنتجا  هدومرف : عراش  فرط  کی  زا 
. امن بانتجا  شدازام  زا  نک و  هدافتسا  ترورض  عفر  هزادنا  هب  هک  تسا  نیا  ود  نیا  هجیتن  لصاح و  لاح 

؟ تسیچ ۀّیعقاولا )...  فیلاکتلل  ۀلوعجملا  ۀیعرشلا  قرطلا  عمج  ریظن  اذه  و   ) زا دارم  سپ 
ترابع هب  عراش و  لبق  زا  هلوعجم  قرط  تاراما و  هیلک  دروم  رد  هکلب  درادـن ، هیف  نحن  ام  هب  صاصتخا  طسوتم  فیلکت  نیا  هک  تسا  نیا 

: هک انعم  نیدب  تسا  نینچنیا  مکح  یعرش  تاررقم  رگید 
. مینک زیهرپ  هّیعقاو  دسافم  زا  هدروآ و  تسدب  ار  هّیعقاو  حلاصم  دیاب  ام  دهاوخیم و  ام  زا  ار  عقاو  عراش ، یفرط  زا  - 1

. هدومن بجاو  ام  رب  ار  هقث  دحاو  ربخ  ریظن  هربتعم  هّینظ  تاراما  زا  تعباتم  زین  یفرط  زا  - 2
؟ تسام هفیظو  وه  وه  امب  هراما  ياّدؤم  ای  تسا و  زّجنم  ام  ّقح  رد  عقاو  وه  امب  عقاو  ایآ 

: یطیارش نینچ  رد  ریخ ،
. دشاب بجاو  طایتحا  هدوبن  یلیصفت  ملع  اجکره  ات  تسین  زّجنم  ام  قح  رد  وه  وه  امب  عقاو  - 1

. دوش لطاب  بیوصت  مزلتسم  ات  تسین  ام  هفیظو  وه  وه  امب  زین  هراما  ياّدؤم  - 2
؟ تسیچ دهاوخیم  ام  زا  ار  عقاو  هکنیا  زا  عراش  روظنم  سپ 

انعم نیدب  هداد ، رارق  تجح  ام  يارب  ار  اهنآ  هک  یتاراما  قیرط  زا  نکل  دهاوخیم  ام  زا  ار  عقاو  هک  تسا  نیا 
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وه امب  ار  عقاو  عراش  رگا  نوچ  دهاوخب  لاح  لک  یلع  ار  عقاو  هکنیا  هن  دینک ، هدافتـسا  عقاو  هب  ندیـسر  يارب  قیرط  نیا  زا  دـیوگیم : هک 
ار عقاو  ات  دینک  طایتحا  دومرفیم : ادتبا  نامه  زا  تشاذـگیمن و  ام  رایتخا  رد  تجح  ناونعهب  ار  تاراما  نیا  رگید  تساوخیم ، ام  زا  وه 

. دیروآ تسدب  وه  وه  امب 
: رگید ترابع  هب 

. دوب طایتحا  ام  هفیظو  تساوخیم  ام  زا  تسه  هک  هنوگنآ  ار  عقاو  عراش  رگا 
: هکنیا هصالخ 

ام زا  وه  وه  امب  زین  ار  تاراما  رگا  نوچ  هتـساوخ  اـم  زا  وه  وه  اـمب  ار  تاراـما  هن  هتـساوخ و  اـم  زا  وه  وه  اـمب  ار  عقاو  هن  سّدـقم ، عراـش 
. تسین راک  رد  یعقاو  تسا و  تاراما  نیمه  رد  تسه  هچره  ینعی  بیوصت  هب  لوق  دوب و  بیوصت  مزلتسم  تساوخیم 

؟ تسیچ انّیعم )...  هتالمتحم  ضعبب  عقاولا  نع  ۀعانقلا  یلا  هعجرم  و   ) زا دارم  سپ 
یخرب رد  انیعم و  یخرب  رد  یهتنم  تالمتحم ، زا  یخرب  هب  عقاو  هب  لاثتما  رد  تسا  عراش  تعانق  هب  قرط  لعج  نیا  تشگزاب  هک  تسا  نیا 

. اّریخم
: رگید ترابع  هب 

. ضراعم نودب  ۀقث  ربخ  هار  لثم  دیورب ، قیرط  نیا  زا  انّیعم  هک  هدرک  نییعت  اج  یخرب  رد 
لابند هب  امش  تسین و  عقاو  زا  عراش  ندرک  رظنفرص  بجوم  امش  ملع  مدع  نیا  و  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نتت  ینادیمن  امش  لثملا 1 - یف 

. یتسه قیرط 
. ینک لمع  دیاب  دیوگیم : دحاو  ربخ  ار  هچنآ  هک  هدومرف  نییعت  دحاو و  ربخ  نابز  زا  نکل  مهاوخیم و  ار  عقاو  ینعی 

رگید ربخ  تسا و  لالح  لمع  نالف  دـیوگیم  ربخ  کی  هک  نیربخ  ضراعت  باب  لـثم  هدومن  راذـگاو  اـم  هب  ار  راـیتخا  دراوم  یخرب  رد  و 
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. تسا مارح  لمع  نالف  دیوگیم 
؟ دهاوخیم ربخ  ود  زا  کیمادک  زا  دهاوخیم ، ربخ  نابز  زا  مهنآ  دهاوخیم ، ار  عقاو  اجنیا  رد  عراش 
. ار رگید  ربخ  نآ  نابز  ای  مینیزگرب و  ار  ربخ  نیا  نابز  ای  هک  هداد  ام  هب  ار  رایتخا  هکلب  هدومرفن  نییعت 

: لاح
: ینعی تسا  لیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  ام 

. مینک بانتجا  يرگید  زا  هک  تسا  هتساوخ  ام  زا  انّیعم  نّیعملا ، امهدحا  هب  رارطضا  رد  - 1
. تسا هتشاذگاو  ام  هب  ار  رایتخا  ّریخملا ، امهدحا  هب  رارطضا  رد  - 2
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یلامجإلا ملعلا  لیصحت  بوجو  مدع  ۀّیعرـشلا و  ماکحألاب  یلیـصفتلا  ملعلا  باب  دادسنا  دنع  ةدعاقلا  یـضتقم  ّنأ  نّیبت : انرکذ  اّمم  و  نتم :

ینعأ هیف  طایتحالا  كرت  یف  صّخرملا  ضعبلا  ادـع  ام  یف  عجری  نأ  هبوجو - مدـع  یلع  عامجإلا  مایق  وأ  جرحلا  ناکمل  طاـیتحالاب - اـهیف 
ّنظلاب لمعلا  بوجو  طایتحالا و  لاطبإ  دعب  دادـسنالا  لیلدـب  لالدتـسالا  لهأ  ءانب  ّنأ  عم  طایتحالا ، یلإ  ۀـلمجلا  یف  وأ  اقلطم  ّنظلا  دراوم 

نود دراوملا  کـلت  یف  ةدوجوملا  لوصـألا  یلإ  ربـتعملا  ّنظلا  دراوـم  ریغ  یف  عوـجّرلا  یلع  مهنیب - فـالخلا  یلع  ۀـلمجلا - یف  وأ  اـقلطم 
. طایتحالا

یف اـقیرط  ۀّـجح و  ۀـلمجلا - یف  وأ  اـقلطم  ّنظلا - نوک  بوجو  یلع  عاـمجإ  وأ  ّیلقع  لـیلد  طاـیتحالا  بوجو  نـالطب  دـعب  ماـق  وـل  معن ،
دوجو مدـع  دراوم  یف  عوجّرلا  نم  هیلع  اورج  ام  ّحـص  هب ، فّلکملا  یف  کشلا  دـنع  طایتحالا  بوجو  ۀـلاصأ  اوعنم  وأ  ۀّیعرـشلا ، ماکحألا 

. اهدراوم یف  ۀیراجلا  لوصألا  یلإ  قیرطلا  اذه 
ۀـلأسملا و یف  لصألا  ّهنأب  مهرثکأ  فارتعا  عم  طایتحالا ، نالطب  ّالإ  تانونظملا  عاـّبتا  بوجو  یلع  اومیقی  مل  مقی و  مل  ّهنأـب  ریبخ : کـّنکل 

نود نونظملا  یف  حـجارلا  فرطلا  ۀـقفاومب  طاـیتحالا  ۀـفلاخم  زاوج  اـّلإ  دـیفی  ـال  اذـه  ّنأ  مولعملا  نم  و  حوـجرملا ، حـیجرت  زاوـج  مدـع 
. تانونظملا ریغ  یف  طایتحالا  موزل  اذه  یضتقم  و  موهوملا ،
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: همجرت

ریبک یلامجا  ملع  اب  هطبار  رد  نویدادسنا  هب  خیش  ضارتعا 

: هک دوشیم  نشور  میدومن  رکذ  تایعقاو  لاثتما  رد  عراش  هقیرط  رد  هچنآ  زا 
هب ای  لاح  طایتحا ، هب  نآ  رد  یلامجا  ملع  لیـصحت  ندوبن  بجاو  هّیعرـش و  ماکحا  هب  یلیـصفت  ملع  باب  دادـسنا  ماگنه  هدـعاق  ياـضتقم 

: هک تسا  نیا  طایتحا  ندوبن  بجاو  رب  یلقن ) لیلد   ) عامجا هماقا  رطاخ  هب  ای  جرح و  رسع و  رطاخ 
هـصالخ روطب  ای  نظ و  دراوم  ینعی  دنکن ، طایتحا  رادقم  نآ  رد  هک  تسا  هدش  صّخرم  هک  يرادقم  نآ  رد  دنک  عوجر  دادسنا ) هب  لئاق  )

(. دیامن طایتحا  یقب  ام  رد  دنک و  لمع  نظ  هب  لامعا  زا  يرادقم  رد  ینعی   ) طایتحا هب  کش  دراوم  رد 
هب لمع  بوجو  هب  مکح )  ) و نوئش ) لک  رد   ) طایتحا لاطبا  زا  سپ  دادسنا  لیلد  هب  نظ ) ّتیجح  يارب   ) لالدتسا لها  ءانب  هک  یتروص  رد 

. طایتحا هب  عوجر )  ) هن تسا و  دراوم  نیا  رد  دوجوم  هّیلمع  لوصا  هب  عوجر  کش ، ینعی   ) ربتعم ّنظ  دراوم  رد  نظ 
، هلب

هار رد  تسا  قیرط  تّجح و  ۀـلمجلا  یف  ای  اقلطم  ّنظ  هکنیا  رب  عامجا )  ) یلقن ای  یلقع  یلیلد  لک ) رد   ) طایتحا بوجو  نالطب  زا  سپ  رگا 
رد کش  ماگنه  طایتحا  بوجو  ای  و  تسا ) ّنظ  ّتیجح  باب  زا  نظ  هب  لـمع  هک  اـنعم  نیا  هب   ) دومنیم هماـقا  هیعرـش ، ماـکحا  هب  ندیـسر 
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رد هک  ياهقیلـس  شور و  دنتـسنادیمن .) بجاو  ار  طایتحا  اسأر و  لهجلاک  ار  یلاـمجا  ملع  رگید  تراـبع  هب  . ) دومنیم عنم  ار  هب  فّلکم 
هب باحـصتسا  دروم  رد  هک   ) دوبیم حیحـص  دـننکیم ، عوجر  شدراوم  رد  هیلمع  لوـصا  هب  هدرک و  ذاـختا  ّنظ  نیا  دوـجو  مدـع  دراوـم 

 ...(. طایتحا و هب  طایتحا  رد  رییخت و  هب  رییخت  دروم  رد  باحصتسا ،
: هکنیا هب  دیتسه  رتهاگآ  امش  نکل 

حجار رب  حوجرم  حـیجرت  زاوج  مدـع  طایتحا و  هب  عوجر  هکنیا  هب  ناشرثکا  فارتعا  دوجو  اب  تاـنونظم ، زا  عاـّبتا  بوجو  رب  اهيدادـسنا 
. دناهدرکن هماقا  یلیلد  طایتحا ، نالطب  زج  تسا  هلئسم  نیا  رد  لصا 

فرط هن  نونظم و  رد  حجار  فرط  تقفاوم  اب  طایتحا  تفلاخم  زا ) يرادـقم  ندرک  مک   ) زاوج زج  شور  هقیلـس و  نیا  هک  تسا  نشور  و 
، ورن فیلکت  راب  ریز  فیلکت  مدع  هب  يراد  نظ  رگا  ورب ، فیلکت  راب  ریز  فیلکت ، هب  يراد  نظ  رگا  ینعی   ) دنکیمن هدافا  يزیچ  حوجرم ،

(. ریگب ار  نظ  فرط  ینعی 
(. طایتحا هب  دندرگرب  دیاب  هک  ینعی   ) تانونظم ریغ  رد  تسا  طایتحا  موزل  تشادرب ، نیا  ياضتقم  و 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نّیبت )...  انرکذ  اّمم  زا  دارم 
. تاروذحملا حیبت  تارورضلا  اهردقب و  ردقی  ةرورضب ، رّدقملا 

؟ دراد دوجو  یتایرظن  دیاقع و  هچ  اهنآ  لاثتما  يارب  اهدیابن  اهدیاب و  تخانش  تهج  رد  خیش  بانج 
: هلمج زا  دراد  دوجو  هدمع  هیرظن  ای  هدیقع و  هس 

. یقیقح نویدادسنا  هدیقع  یمکح 3 - نویحاتفنا  هدیقع  یقیقح 2 - نویحاتفنا  هدیقع  - 1
؟ دنیوگیم هچ  یقیقح  نّویحاتفنا 

 ... رهاوظ و باتک و  صوصن  هلّصحم  تاعامجا  هنیرقلا ، عم  دحاو  رابخا  هرتاوتم ، رابخا  نوچ  دنیوگیم :
ماـکحا زا  یلیلق  دروـم  رد  مینک و  ملع  لیـصحت  هّیعرف  هّیعرـش  ماـکحا  مظعم  هب  تبـسن  میناوـتیم  دراد ، رارق  اـم  راـیتخا  رد  ناوارف  رایـسب 

. مینک عوجر  هیلمع  لوصا  هب  هدنامیقاب 
کی هب  دوشیم  لحنم  ریبک  یلامجا  ملع  ماکحا ، مظعم  هب  تبـسن  ملع  لیـصحت  روکذـم و  عبانم  هب  هعجارم  زا  سپ  تارـضح ، نیا  رظن  هب 

. هدنامیقاب ماکحا  هب  تبسن  يودب  کش  کی  ماکحا و  رثکا  هب  تبسن  یلیصفت  ملع 
اهنآ دروم  رد  ام  کش  هک  هدـنامیقاب  شخب  نآ  رد  مینکیم و  لمع  دوخ  یلیـصفت  ملع  هب  دوشیم ، لصاح  یلیـصفت  ملع  هک  اـجنآ  لاـح 

. میئامنیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  تسا  يودب 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ریبک  یلامجا  ملع  زا  دارم 

وا هدهعرب  اهدـیابن  اهدـیاب و  هلـسلس  کی  مالـسا  هک  دـنادیم  الامجا  دـنک ، هعجارم  هقف  عبانم  هب  هکنیا  زا  لبق  یناملـسم  ره  هک  تسا  نیا 
. دیامن صّحفت  ماکحا  کتکت  هب  یبایتسد  رد  هدزرس  هقف  عبانم  هب  تسا  فظوم  ریبک  یلامجا  ملع  نیا  لابندب  وا  هتشاذگ و 

؟ دنیوگیم هچ  یمکح  نّویحاتفنا 
، تسا هتسب  ام  يور  هب  ملعلا  باب  هّیعرـش ، ماکحا  مظعم  هب  تبـسن  میرذگب ، هک  بهذم  نید و  تایرورـض  زا  تبیغ  رـصع  رد  دنیوگیم :

. تسا زاب  ام  يور  هب  هربتعم  هّصاخ و  نونظ  رگید  ترابع  هب  ای  یملع و  باب  نکل 
هّیلمع لوصا  هب  هدـنامیقاب  تیلقا  هب  تبـسن  مینک و  یئاسانـش  ار  ماـکحا  مظعم  اـی ...  هقث و  ربـخ  لـثم  ربـتعم  ّنظ  قیرط  زا  میناوتیم  اذـل  و 
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. مینک کّسمت 
یلامجا ملع  ماکحا ، مظعم  هب  تبـسن  یلیـصفت  ّنظ  لیـصحت  عباـنم و  هب  هعجارم  زا  سپ  دنتـسه ، نییلوصا  زا  هک  زین  تارـضح  نیا  رظن  هب 

. هدنامیقاب تیلقا  هب  تبسن  يودب  کش  کی  رثکا و  هب  تبسن  یلیصفت  نظ  کی  هب  دوشیم  لحنم  ریبک 
. میئامنیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  لقا  هب  تبسن  مینکیم و  لمع  نظ  هب  رثکا  هب  تبسن  اذل 
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؟ دراد دوجو  یمکح  نویحاتفنا  لوق  اب  یقیقح  نویحاتفنا  لوق  نایم  یتوافت  هچ 

. تسا یمکح  يدّبعت و  یمکح ، نویحاتفنا  لوق  رد  یلو  تسا  ینادجو  یقیقح و  یقیقح ، نّویحاتفنا  لوق  رد  لالحنا  - 
؟ دنیوگیم هچ  نویدادسنا 

هب زین  یملع  یتح  ملع و  باب  اعون  هّیعرـش ، ماکحا  ریاس  هب  تبـسن  میرذگب ، هک  بهذم  نید و  تایرورـض  زا  تبیغ  رـصع  رد  دنیوگیم :
. تسا هتسب  ام  يور 

. میزاس نشور  ار  ماکحا  رثکا  ّتیعضو  میناوتب  هک  میرادن  مه  هربتعم  نونظ  یتح  یفاک  هزادنا  هب  ام  ینعی 
. تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  ریبک  یلامجا  ملع  زین  هعجارم  زا  سپ  نیاربانب 

؟ تسیچ نویدادسنا  ناسل  رد  یّلک  طایتحا  زا  دارم 
میهدیم تمرح  لامتحا  هک  اجره  ینعی  تسا  طاـیتحا  بوجو  یـضتقم  تسا ، یقاـب  دوخ  لاـح  هب  ریبک  یلاـمجا  ملع  یتقو  هک  تسا  نیا 

. میوش بکترم  دیاب  میهدیم  بوجو  لامتحا  هک  اجره  مینک و  بانتجا  دیاب 
. دوریم راکب  ههبش  دراوم  مامت  رد  دناهتشاذگ و  یّلک  ار  یطایتحا  نینچ  مان  اذل  و 

؟ تسا دراو  یّلک  طایتحا  رب  یتالاکشا  هچ  خیش  بانج 
. دوشیم یگدنز  تانوئش  زا  يرایسب  رد  جرح  رسع و  مزلتسم  - 1

. دوشیم یگدنز  ماظن  رد  لالتخا  مزلتسم  یطایتحا  نینچ  زا  یشان  جرح  رسع و  - 2
. دنوش لئاق  طایتحا  رد  ضیعبت  هب  دیاب  هجیتن  رد  تسین . بجاو  یطایتحا  نینچ  اعرش  قوف ، لکشم  ود  مدع  ضرف  هب  - 3

؟ تسا هنوگچ  ضیعبت  نیا  ّتیفیک 
: دنیوگیم

. مینک تیعبت  هنظم  زا  میدومن  ادیپ  فیلکت  توبث  هب  ّنظ  هک  اجره  - 1
: ینعی میدازآ  اجنآ  رد  میدومن  ادیپ  فیلکت  مدع  هب  ّنظ  هک  اجره  و  - 2

. تسا باکترا  زّوجم  تمرح ، مدع  هب  ّنظ  فلا :
. تسا كرت  زّوجم  بوجو ، مدع  هب  ّنظ  ب :

. مینکیم عوجر  دراد  دوجو  دروم  نامه  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  هب  میتفاین ، فرط  کی  رد  یناحجر  میدومن و  کش  هک  اجکره  و  - 3
. میوشیم یتئارب  دوب  تئارب  لصا  يارجم  رگا  ینعی :

. مینکیم باحصتسا  دوب ، باحصتسا  لصا  يارجم  رگا 
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. میوشیمن یّلک  طایتحا  ریبک و  یلامجا  ملع  نآ  عبات  ورهلابند و  هجیتن  رد 
؟ تسیچ خلا ) ملعلا ...  باب  دادسنا  دنع  ةدعاقلا  یضتقم  نا   ) زا دارم  قوف  تامّدقم  هب  هّجوت  اب 

: هکنیا رب  ینبم  نویدادسنا  هب  تسا  خیش  لاکشا  ضارتعا و  تقیقح  رد 
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لوصا هب  هن  تسا و  طایتحا  ریبک و  یلامجا  ملع  هب  عوجر  کش ، دراوم  رد  هّیلوا  هدعاق  ياضتقم  قوف ، تامّدقم  قبط  یمق ، يازریم  بانج 
: هک تسا  رارطضا  ضرف  لثم  انیع  هلئسم  نیا  دیدرکن . تیاعر  ار  هدعاق  ياضتقم  ارچ  سپ  هّیلمع .

. دومن طایتحا  دیاب  تامّرحم  ّهلدا  هدعاق و  ياضتقم  هب  رارطضا  زا  لبق  - 1
یلّوا لصا  نامه  هب  داز  ام  رد  میدرک و  ضارعا  بنتجا  یلّوا  مکح  زا  رارطضا  رادقم  هب  تسا ، باکترا  رد  زّوجم  هک  رارطضا  زا  سپ  - 2

. میدومن عوجر  طایتحا 
؟ دنیوگیم هچ  نویدادسنا  دیئامرفب  هداس  هصالخ و  روطب  ادّدجم و 

زا مینادیمن  الیـصفت  مینزب ، تسد  میهاوخیم  هک  يراـک  ره  هب  یهتنم  میراد ، عقاولا  یف  هریثـک  تاـبجاو  تاـمّرحم و  هب  یلاـمجا  ملع  اـم 
؟ تابجاو ای  تسا  تامّرحم 

. دوریم نآ  رد  ندوب  سجن  ای  ندوب و  رمخ  لامتحا  مینزب  تسد  کیره  هب  هک  نیهبتشم  نیئانا  لثم 
دوجو رطخ  لامتحا  مینزیم  تسد  هک  يراک  ره  هب  دراد ، ندوب  رمخ  لامتحا  مینزب  تسد  کیره  هب  هک  نیهبتـشم  نیئانا  نیمه  لثم  لاـح 

. دراد
. مینک طایتحا  لمتحم ، باقع  عفد  باب  زا  هک  دنکیم  باجیا  یلامجا  ملع  اجنیا  رد 

: دناهتفگ بلطم  نیا  زا  سپ  اّما 
. میوشیم جرح  رسع و  راچد  عیاقو  رد 99  مینک  طایتحا  میهاوخب  هچنانچ  تسا ، عیسو  یلیخ  یلامجا  ملع  نیا  هنماد  هک  اجنآ  زا 

: دیوگیم یمق  يازریم  اذل 
داز ام  زا  دوش و  هدافتـسا  ترورـض  ردـق  هب  دومرف  عراـش  رارطـضا  ماـگنه  رد  نیءاـنإلا  دـحا  تساـجن  هب  یلاـمجا  ملع  رد  هک  روطناـمه 
مینک طایتحا  یگدـنز  روما  رگید  دوخ و  شاعم  رد  میهاوخب  رگا  میتسه و  ّرطـضم  ام  هک  زین  گرزب  یلامجا  ملع  نیا  رد  دـب  ال  باـنتجا ،

. مینک مک  هداد و  لیلقت  ار  طایتحا  هنماد  میراد ، رارطضا  هک  يدراوم  رد  هدومرف  هزاجا  میوشیم  دیدش  جرح  رسع و  راچد 
؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  طایتحا  هنماد  لیلقت  میسرپب  وا  زا  رگا 

. قلطم ّنظ  هب  لمع  اب  دیوگیم :
زا ات  دنوریم  قلطم  نظ  غارس  هب  دوشیم ، هاتوک  ملع  زا  ناشتسد  یتقو  اهيدادسنا  هکنیا : بلطم  لصاح 
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. دننک رارف  دیآیم  مزال  طایتحا  زا  هک  یجرح  رسع و 

؟ دننکیم هچ  کش  عقاوم  رد  يدادسنا  تارضح 
. دننک عوجر  طایتحا  هب  هک  تسا  نیا  هدعاق 

؟ تسا يرما  هچ  رد  تارضح  هب  خیش  لاکشا 
دننام هکنآ  لاح  دـیدرگرب و  طایتحا  هب  دـیناوتیمن  هک  اجنآ  دـینکب و  لـمع  ّنظ  هب  دـیاب  دـیناوتیم  هک  اـجره  رد  امـش  دـیوگیم : خـیش 

. دیوریم هّیلمع  لوصا  غارس  هب  دوشیم  هاتوک  قلطم  ّنظ  ملع و  زا  ناتتسد  یتقو  نویحاتتفا 
: دیوگیم رگید  ترابع  هب 

دـش يرادقم  ندرک  فرطرب  ببـس  دمآ و  هک  جرح  رـسع و  ینعی  تسا ، لکلا  یف  طایتحا  امـش  هیلّوا  هفیظو  دیتسه ، يدادـسنا  نوچ  امش 
. دینک طایتحا  هیقب  رد  دیاب 

؟ دینکیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  یقب  ام  رد  رگید  هورگ  ود  لثم  ارچ  نکل 
؟ دنتسه یّلک  طایتحا  بوجو  هب  لئاق  نویدادسنا  ایآ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1620 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناكرتشم تسا  مزال  هّنظم  هب  عوجر  تسین و  بجاو  یّلک  طایتحا  هک  تهج  نیا  رد  ریخ 
؟ دننادیم تّجح  یباب  هچ  زا  ار  ّنظ  هب  عوجر  نویدادسنا 

. دننادیم يراچان  يور  زا  طایتحا و  رد  ضیعبت  باب  زا  ار  ّنظ  هب  عوجر  اهنآ  تیرثکا  - 
. دننادیم تیّجح  باب  زا  ار  عوجر  نیا  زین  اهنآ  زا  یخرب  - 

؟ هچ ینعی  تسا  تیّجح  باب  زا  ّنظ  هب  عوجر  ینعی  ریخا  ترابع 
. دوشیم هعجارم  ّنظ  هب  تسا  ّنظ  رادم  رئاد  اتابثا  ایفن و  یعرش  مکح  نوچ  ینعی 

؟ تسیچ رد  ّتیلقا  تیرثکا و  نیا  رظن  توافت 
عوجر طایتحا  ینعی  یلّوا  لصا  هب  دیاب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  کش  دراوم  ینعی  فرط  کی  رب  هّنظم  هک  يدراوم  رد  تیرثکا ، رظن  رب  انب  - 

. دوش
. دوشیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  تیلقا  رظن  رب  انب  و  - 

؟ تسا قوف  يانبم  ود  زا  کیمادک  هب  يراصنا  خیش  لاکشا  ضارتعا و 
. تسا لّوا  يانبم  رب 

؟ ۀلمجلا یف  ای  دننادیم  تّجح  اقلطم  ار ، قلطم  ّنظ  نویدادسنا 
. فیعض ّنظ  هچ  يوق و  نظ  هچ  دننادیم ، تّجح  اقلطم  اهنآ  زا  یخرب  - 1

. دننادیم تّجح  ار  نآ  ۀلمجلا  یف  دشاب  ینانیمطا  نظ  دیفم  رگا  زین  اهنآ  زا  یخرب  - 2
297 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اّما
: هک مینادیم  تسا و  بجاو  نآ  اب  هیعطق  تقفاوم  مارح و  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  هک  میتسناد 

. تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  بانتجا  بوجو  اذل  درادن و  رارطضا  یلامجا  ملع  فارطا  زا  مادکچیه  هب  تبسن  فّلکم  یهاگ  - 1
. تسین راک  رد  مه  فیلکت  ّتیلعف  عفار  هدرک و  زّجنم  ام  شود  رب  ار  یعقاو  فیلکت  یلامجا  ملع  ینعی 

یعقاو فیلکت  دناوتیمن  هدش و  رثایب  یلامجا  ملع  زین  اجنیا  رد  هک  دنکیم  ادیپ  رارطضا  ههبش  فرط  ود  ره  هب  تبـسن  فّلکم  یهاگ  - 2
. دنک زّجنم  ام  رب  ار 

. دوشیم رارطضا  عفر  عفر ، ثیدح  ساسا  رب  تاروذحملا و  حیبت  تارورضلا  ساسا  رب  اجنیا  رد 
. تسین مزال  هّیعطق  تقفاوم  زین  ضرف  نیا  رد  هک  دوشیم  ّرطضم  فّلکم  ههبش  فرط  کی  هب  تبسن  یهاگ  و  - 3

. تسا زیاج  اّریخم  وا  انّیعم  فرط  کی  باکترا  دشاب ، ّریخملا  امهدحا  هب  رارطضا  ای  دشاب و  نّیعملا  امهدحا  هب  رارطضا  رگا  هکلب 
هک مه  ار  رگید  فرط  دراد  ّقح  فّلکم  ایآ  ینعی  هن ؟ ای  تسا  زیاج  زین  هّیعطق  تفلاخم  ریخا ، ضرف  نیمه  رد  دـیئامرفب  خیـش  بانج  لاح 

؟ هن ای  دوش  بکترم  تسین  رارطضا  دروم 
: تسا مسق  ود  رب  ههبش  فرط  کی  هب  رارطضا  مینادب  دیاب  خساپ  زا  لبق 

صوصخ هب  فّلکم  نم  هکرـس و  یکی  بآ و  یکی  تسام  لباقم  رد  فرظ  ود  هکنیا  لـثم  تسا ، نّیعملا  امهدـحا  هب  رارطـضا  یهاـگ  - 1
. ماهدش ّرطضم  بآ 

ار ود  نآ  زا  یکی  میتسه  راچان  ناوارف  شطع  رثا  رد  میراد و  فرظ  ود  هکنیا  لثم  تسا  نییعتلا  یلع  امهدـحا ال  هب  رارطـضا  یهاگ  و  - 2
. مینک برش 

: قوف تروص  ود  زا  کیره  رد  لاح 
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. تسا هدش  لصاح  یلامجا  ملع  زا  لبق  امهدحا  هب  رارطضا  یهاگ  - 
. تسا یلامجا  ملع  اب  نامزمه  امهدحا  هب  رارطضا  یهاگ  - 

. تسا یلامجا  ملع  زا  سپ  امهدحا  هب  رارطضا  یهاگ  و  - 
. تسا تروص  شش  ياراد  رارطضا  هکنیا ، بلطم  لصاح  سپ 

؟ دوش بکترم  تسین  رارطضا  دروم  هک  ار  ههبش  رگید  فرط  نآ  دناوتیم  ّرطضم  فّلکم  ایآ  دیئامرفب  لاح  خیش  بانج 
: هک میتسه  یعّدم  ینعی  میتسه  لیصفت  هب  لئاق  ام 

298 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دراد تروص  هس  دوخ  دشاب  نّیعملا  امهدحا  هب  رارطضا  رگا  - 1

. دوشیمن یلعف  فرط  چیه  هب  تبسن  فیلکت  هتفرگ ، ار  یلامجا  ملع  ریثأت  يولج  هک  تسا  یلامجا  ملع  زا  لبق  رارطضا  یهاگ  - 
چیه هب  تبـسن  فیلکت  زاب  دریگیم و  ار  یلامجا  ملع  ریثأت  يولج  مه  زاب  هک  دوشیم  لصاح  یلامجا  ملع  اب  نامزمه  رارطـضا  یهاـگ  - 

. دوشیمن یلعف  فرط 
؟ دنکیمن ادیپ  ّتیلعف  یعقاو  فیلکت  تروص  ود  نیا  زا  کیره  رد  ارچ 

تبـسن اذل  دشاب و  لالح  رگید  فرط  تسا و  هدش  رطـضم  نآ  هب  تبـسن  فّلکم  هک  دشاب  یفرط  نیمه  رد  یعقاو  مارح  دراد  لامتحا  اریز 
. دشابن ای  دشاب  زّجنم  ات  دوشیمن  لصاح  فیلکت  هب  ملع  هاگچیه  هدنام  اهنت  هک  رگید  فرط  هب 

ام رب  ار  یعقاو  فیلکت  هدرک و  ریثأـت  رتولج  یلاـمجا  ملع  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  لـصاح  یلاـمجا  ملع  زا  سپ  رارطـضا  یهاـگ  و  - 
. دومن بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  هّیملع  همّدقم  باب  زا  لقع  مکح  هب  هدرک و  زّجنم 

رطضم هک  يرگید  نآ  رد  اّما  دنکیم  هدافتسا  هدش  ّرطضم  نادب  هک  فرط  کی  زا  ترورـض  عفر  هزادنا  هب  رارطـضا  لوصح  زا  سپ  نکل 
. دنک بانتجا  دیاب  تسین  هیلا 

. تسا قوف  روص  لثم  شضرف  هس  ره  مکح  دشاب ، ّریخملا  امهدحا  هب  رارطضا  رگا  و  - 2
؟ ارچ

: هک تسا  نیا  یلامجا  ملع  زیجنت  ریثأت و  رد  هطباض  ام  رظن  زا  اریز 
هب رارطـضا  تروص  رد  لاح  تسا  زّجنم  نم  رب  فرط  نیا  زا  بانتجا  تسا ، فرط  نیا  رد  یعقاو  مارح  هکنیا  هب  میتشاد  یلیـصفت  ملع  رگا 

. تسا نینچ  مه  نییعتلا  یلع  امهدحا ال 
؟ ارچ

شدوخ رایتخا  هب  هک  ار  فرط  ره  اذل  دورب و  رگید  ءانا  غارـس  هب  هدرک  اهر  ار  ءانا  ود  زا  کیره  دناوتیم  تسا و  زاب  فّلکم  تسد  نوچ 
باقع عفد  تسه و  باقع  لامتحا  سپ  دشاب . فرط  نامه  رد  یعقاو  مارح  دـیاش  نوچ  دـیامن  بانتجا  رگید  فرط  زا  دـیاب  دـنک  باختنا 

. تسا مزال  لمتحم 
؟ تسیچ رارطضا  هناگشش  عاونا  نوماریپ  هیافک  بحاص  دنوخآ  بانج  رظن 

. دنیبیمن رارطضا  هناگشش  عاونا  نایم  یتوافت  هیعطق  تفلاخم  تقفاوم و  نتفر  رانک  رارطضا و  شیادیپ  رد  ناشیا 
؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  دنوخآ  بانج  لیلد 

ملع زا  لبق  رارطضا  هک  ار  یتروص  دوشیم  لماش  مه  هتشاد و  قالطا  هیلا  اورطضا  ام  عفر  هک  تسا  نیا 
299 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلاـمجا ملع  زا  سپ  رارطـضا  هک  ار  یتروص  دوشیم  لـماش  مه  و  دوشیم . یلعف  فیلکت  هب  یلاـمجا  ملع  ّقلعت  زا  عناـم  هدوب و  یلاـمجا 
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. دوش لصاح 
مه وا  هّیعطق  تفلاخم  درادن و  رثا  هدش  رارطـضا  هب  التبم  هک  یلامجا  ملع  نیا  دریگیم و  ار  فیلکت  تیلعف  يولج  دمآ  هک  رارطـضا  ینعی 

. هّیعطق تقفاوم  موزل  مدع  هب  دسر  هچ  ات  تسا  زیاج 
دوجوم فرط  زا  بانتجا  دتفایمن و  رثا  زا  یلامجا  ملع  دیاهتفگ  نادقف  باب  رد  ههبـش  فرط  کی  فلت  نادقف و  ضرف  رد  دـنوخآ  بانج 
یلامجا ملع  دیئوگیم  هک  نادقف  باب  رد  فلت  ضرف  اب  ههبش  فرط  کی  هب  رارطـضا  ضرف  نایم  تسا  قرف  هچ  دیئامرفب  لاح  تسا  مزال 

؟ دتفایم رثا  زا  یلک  روطهب  تسا و  ملع  لثم ال 
: هک تسا  نیا  ناشقرف 

سپ نکل  هدماین و  رارطـضا  هک  تسا  لعف  یمادام  ات  یفیلکت  ره  ینعی  تسا ، هدش  دودحم  دّیقم و  رارطـضا  هب  تبـسن  فیلاکت  ّتیلعف  - 1
. تسین یلعف  رگید  رارطضا  زا 

. ُْمتْرِرُطْضا اَم  اَّلِإ  َمَّدلا ...  َو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  لثم :
. تسا هدشن  دّیقم  دودحم و  فلت  نادقف و  هب  تبسن  فیلاکت  تیلعف  و  - 2

. دوشن دوقفم  هکیمادام  مارح  اذه  هک  هدشن  هتفگ  ینعی 
. مود ضرف  فالخ  هب  دتفایم ، ّتیلعف  زا  فیلکت  فیلکت ، زرم  ّدح و  ندمآ  زا  سپ  لّوا  ضرف  رد  اذل 

: هکنیا هصالخ 
. تسا رارطضالا  مدع  یلامجا  ملع  زیجنت  طیارش  زا  یکی  تسا و  رارطضا  ریثأت  زا  یلامجا  ملع  طوقس  لماوع  زا  یکی 

: رارطضا هک  وحن  نیدب  دناهدومن  رکذ  ار  یقوقش  رارطضا  نیا  هوحن  يارب  عومجم  رد 
. دوشیم ادیپ  نآ  هب  ملع  ّقلعت  زا  شیپ  یلامجا و  ملع  ياهفرط  زا  یکی  هب  فیلکت  ّقلعت  زا  شیپ  یهاگ  - 1

. تسا فیلکت  ّقلعت  زا  سپ  امهدحا و  تساجن  ای  تمرح  هب  یلامجا  ملع  لوصح  زا  شیپ  یهاگ  - 2
. تسا ههبش  فارطا  زا  یخرب  هب  فیلکت  ّقلعت  زا  سپ  یلامجا و  ملع  لوصح  زا  سپ  یهاگ  - 3

. دوشیم ادیپ  فیلکت  ّقلعت  یلامجا و  ملع  لوصح  اب  نامزمه  یهاگ  - 4
هتشاد ار  نآ  طرش  قّقحت  زا  شیپ  طورشم ، بجاو  هب  ملع  هکنانچ  دوشیم ، ادیپ  فیلکت  ّقلعت  زا  شیپ  باطخ و  هب  ملع  زا  سپ  یهاگ  - 5

. تسا هدش  قّقحم  طرش  نامز  نیا  رد  هک  ددرگ  فارطا  یخرب  هب  ّرطضم  سپس  دشاب .
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: رارطضا روکذم ، ضورف  زا  کیره  رد 
. دوشیم ثحب  نآ  يور  عفر  ثیدح  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا  یلقع  یهاگ  - 1

. دوشیم ثحب  نآ  هرابرد  روبزم  ثیدح  هب  هجوت  اب  دشابیم و  عفر  ثیدح  لومشم  تسا و  يداع  یهاگ  - 2
. تسا ههبش  فارطا  زا  یخرب  باکترا  هب  یهاگ  - 3

. تسا ههبش  فارطا  زا  یخرب  كرت  هب  یهاگ  - 4
: مولعم روکذم ، ضورف  زا  کیره  رد  و 

. تسا مارح  نامه  یهاگ  - 1
. تسا بجاو  نامه  یهاگ  و  - 2

؟ تسیچ روکذم  ضورف  دروم  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن 
: دیامرفیم
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ملع طوقـس  رد  يریثأت  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب ، نآ  زا  رتشیب  ای  مولعم  رادـقم  هب  رارطـضا  هک  تسا  ینامز  روکذـم  روص  مامت  رد  دروم 
[. 29] درادن یلامجا 

؟ دناهدومن رکذ  رارطضا  هوحن  يارب  ار  يروص  هچ  ینیمخ  ماما  ترضح 
: زا دنترابع  روص  نیا  يدیلک  رصانع  هک  دناهدومن  رکذ  هلئسم  نیا  رد  ار  تروص  هدراهچ  عومجم  رد 

. كرت هب  رارطضا  باکترا ، هب  رارطضا  یعرش ، رارطضا  یلقع ، رارطضا  نّیعم ، ریغ  درف  هب  رارطضا  نّیعم ، درف  هب  رارطضا  ملع ، فیلکت ،
؟ تسا هدومن  رکذ  رارطضا  هوحن  رد  تروص  شش  اهنت  خیش  بانج  ارچ  سپ 

. تسا هدرک  ادج  هیبوجو  ههبش  زا  ار  هّیمیرحت  ههبش  ناشیا  نوچ 
؟ تسیچ رارطضا  هلأسم  رد  طایتحا  بوجو  مدع  بوجو و  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن 

[: 30] هک دراد  رظن  قافتا  خیش  ترضح  اب  ناشیا 
. تسین بجاو  طایتحا  دوش ، لصاح  نّیعم  درف  هب  تبسن  ملع ، اب  نامزمه  ای  ملع  زا  شیپ  رارطضا  رگا  - 

. تسا زّجنم  فیلکت  هک  ارچ  تسا  بجاو  هیقب  زا  بانتجا  دوش ، لصاح  یلامجا  ملع  زا  سپ  رارطضا  رگا  - 
: اّما و 

تسا بجاو  طایتحا  دوش ، لصاح  مه  ملع  زا  شیپ  هچرگا  دشاب  نّیعمان  دارفا  یخرب  هب  تبسن  رارطضا  رگا 
301 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیآ لصاح  رفیک  زا  ینمیا  ات  ددرگیم  ءافتکا  یقاب  هب  بانتجا  رد  ای  دوشیم و  یقاب  زا  بانتجا  هب  یلیصفت  ملع  بجوم  ای  نوچ 
: دیامرفیم ینیمخ  ماما  ترضح  سپس 

زیاج دیآ ، دوجو  هب  دروخرب  اهنآ  نایم  هکنیا  نودـب  رگید ، فرط  هب  تبـسن  رارطـضا  اب  ههبـش  فارطا  زا  یخرب  رد  یعقاو  فیلکت  عامتجا 
؟ ارچ دننکیم ، محازت  رگیدکی  اب  هک  تسا  لمع  ماقم  رد  اهنت  تسا و 

رب رایتخا  نتفرگ  یشیپ  فیلکت و  ّتیلعف  زا  سپ  وا  رایتخا  تسا و  لهاج  فیلکت  ّقلعتم  هب  تبسن  فرط ، کی  رایتخا  زا  سپ  فّلکم ، اریز 
. دوشیمن ملع  ریثأت  مدع  بجوم  فیلکت  ّتیلعف 

هک تسا  یکـش  لثم  دـیآیم ، دوجوب  فیلکت  ّتیلعف  هب  تبـسن  هک  یکـش  دومن ، رایتخا  ار  ههبـش  فارطا  زا  یکی  فّلکم  هکنیا  زا  دـعب  و 
. دیآیم دوجو  هب  رارطضا  مدع  اب  اهفرط  زا  یکی  ماجنا  ای  اهفرط  زا  یکی  نتفر  نیب  زا  سپ 

؟ تسیچ رد  نّیعم  ریغ  نّیعم و  درف  هب  رارطضا  توافت  ماما  ترضح  رظن  هب 
: رارطضا [: 31] هک تسا  نیا  رد 

يزیچ نامه  هب ، فّلکم  هک  دراد  لامتحا  اریز  دوشیم ؛ یلعف  فیلکت  هب  لالدتـسا  تیحالـص  مدـع  اـی  ملع  مدـع  بجوم  نّیعم  درف  هب  - 1
. هدش عقاو  رارطضا  دروم  هک  دشاب 

هب فّلکم  هب  تبـسن  فّلکم  لهج  رب  فقوتم  دنتـسم و  تسا ، رارطـضا  دروم  هک  يزیچ  رب  هب  فّلکم  قابطنا  ببـس  نّیعم  ریغ  درف  هب  و  - 2
. دشابیم

. تسا دوجوم  ماجنا  ای  بانتجا و  هب  وا  فیلکت  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ؛ رگید  درف  رارطضا ، دروم  هک  دراد  ناکما  ینعی 
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لئاسملا صیخلت 

هب دش  هتشادرب  طایتحا  تسا ، رارطـضا  دروم  هک  رادقم  نآ  دریگ ، رارق  رارطـضا  دروم  ههبـش  فارطا  زا  یخرب  رگا  دش  هتفگ  خیـش  بانج 
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، دوش طایتحا  دیاب  داز  ام  رد  دوشیم و  هدافتسا  زاین  رادقم 
؟ درک دیاب  هچ  دراد  دوجو  هیعرش  ماکحا  هب  یبایتسد  رد  هک  یگرزب  یلامجا  ملع  نیا  اب  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

ملع زا  ناشتـسد  رگا  دـننکیم ، لمع  ملع  هب  دـشاب  ملع  هک  اجکره  تسا ، نشور  ناشعـضو  دـننادیم  حوتفم  ار  ملع  باب  هک  یناسک  - 1
. دننکیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  دش  هاتوک 

. دنیامنیم عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  دشن  دننکیم ، لمع  یملع  ملع و  هب  دننادیم  حوتفم  ار  یملع  باب  هک  یناسک  - 2
؟ دننکیم هچ  گرزب  یلامجا  ملع  نیا  لباقم  رد  دننادیم  ّدسنم  ار  یملع  ملع و  باب  هک  نویدادسنا  خیش  بانج 

گرزب و هچ  یلامجا  ملع  دروم  رد  ار  طایتحا  دـننادیم ، اسأر  لهجلاک  ار  نآ  تسین و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  دـندقتعم  هک  اـهنآ  - 1
. دننادیمن مزال  کچوک  هچ 

کش يزیچ  تمرح  ّتیلح و  رد  هک  اجنآ  دننکیم و  بانتجا  ای  باکترا و  هب  مادقا  مارح ، ای  تسا  بجاو  يزیچ  دنتسناد  هک  اجکره  سپ 
. دننکیم هعجارم  تئارب  لصا  هب  دندومن 

عوجر ّنظ  هب  نویحاتفنا  نوچمه  ملعلا ، ماقم  موقی  ّنظلا  دـنیوگیم : دـننادیم و  تّجح  ار  قلطم  ّنظ  دادـسنا  لاح  رد  هک  مه  یناـسک  - 2
. دننکیم عوجر  لصا  هب  هدش  هاتوک  ّنظ  زا  ناشتسد  هک  اجره  یهتنم  دننکیم ،

. دنکیم تیافک  دادسنا  لاح  رد  تسا  ملع  ماقم  مئاق  هک  یّنظ  ینعی  صاخ  ّنظ  هک  میاهتفگ  البق  هک 
دادـسنا لاح  رد  زین  قلطم  ّنظ  تسین و  اـسأر  لـهجلاک  تسا و  فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  هک  دـندقتعم  نویدادـسنا  زا  رگید  ناـسک  - 3

. تسین تّجح 
. تسا طایتحا  بجوم  مه  ریبک  یلامجا  ملع  تسا ، طایتحا  بجوم  ریغص  یلامجا  ملع  هک  روطنامه  سپ 

؟ تسیچ ناشلکشم  سپ  دننادیم  طایتحا  ار  نوناق  هورگ  نیا  رگا  خیش  بانج 
: اذـل تسا و  دـیدش  جرح  رـسع و  مزلتـسم  یگدـنز  تانوئـش  لـک  رد  طاـیتحا  نکل  تسا و  طاـیتحا  نوناـق  هک  تسا  تسرد  دـنیوگیم :

. تاروذحملا حیبت  تارورضلا 
تسا و لالح  رارطضا  هزادنا  هب  دیوشب  رطضم  امهدحا  هب  امش  نیهبتشم  نیئانا  رد  رگا  هک  روطنامه  ینعی 
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نآ داز  ام  رد  هتشاذگ و  رانک  ار  طایتحا  رارطضا  هزادنا  هب  گرزب  یلامجا  ملع  رد  ام  مه  روطنیمه  دینکیم ، يراج  ار  طایتحا  داز  ام  رد 

. مینکیم يراج  ار  طایتحا 
؟ تسیچ نآ  داز  ام  رارطضا و  رد  ناشیریگهزادنا  كالم  رایعم و  خیش  بانج 

. دوش جرح  رسع و  عفر  ات  میوریمن  طایتحا  غارس  مینکیم و  ّنظ  هب  لمع  تشاد  دوجو  فیلکت  هب  ّنظ  هک  اجره  دنیوگیم :
؟ مینزیم رانک  ار  طایتحا  مهو  دروم  رد  هدرک و  لمع  مهو  هب  دنیوگب  هک  تشاد  لاکشا  هچ  خیش  بانج 

؟ دناهدومن ّنظ  دراوم  هب  دودحم  هلئسم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  ارچ 
لمع نالف  هک  درک  ادیپ  ّنظ  یتقو  تسا ، مارح  لمع  نالف  ای  تسا و  بجاو  لمع  نالف  هک  دـنکیم  لصاح  ّنظ  ناسنا  یهاگ  دـنیوگیم :

. مارحب سیل  وا  بجاوب  سیل  هکنیا  هب  دنکیم  ادیپ  مهو  مارح ، ای  تسا  بجاو 
. میراد فیلکت  مدع  هب  مهو  هک  تسا  ییاج  نآ  میراذگب ، رانک  ار  طایتحا  دراوم  يرس  کی  رد  میهاوخب  رگا  اذل  و 

. مارح هن  ای  تسا و  بجاو  هن  هک  دیراد  مهو  اّما  مارح ، ای  تسا  بجاو  لمع  نیا  هک  دیراد  ّنظ  لثملا  یف 
. دوشب عفر  جرح  رسع و  ات  دینک  لابند  ار  مهو  نیمه  دیاب 

: رگید ترابع  هب 
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. تسین مزال  طایتحا  میراد  فیلکت  مدع  هب  مهو  هک  ییاهاج  نآ 
؟ دنیوگیم هچ  تسین  مزال  طایتحا  دیئوگیم  دیراد  فیلکت  مدع  هب  مهو  اجکره  ارچ  هک  میسرپب  ناشیا  زا  رگا  خیش  بانج 

. دیآ مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  نکن ، تعباتم  مهو  زا  نکب و  تعباتم  ّنظ  زا  میئوگب  رگا  دنیوگیم :
. ار حوجرم  هن  دومن و  يوریپ  ار  حجار  دیاب  هکنآ  لاح  ّنظ و  رب  دنکیم  ادیپ  ناحجر  مهو  ینعی 

؟ دننکیم هچ  دنرادن  فیلکت  هب  ّنظ  هک  يدراوم  رد  تارضح  نیا  خیش  بانج 
. طایتحا هدعاق  غارس  دندرگیمرب 

یلامجا ملع  نیا  رد  طایتحا ، یقب  ام  رد  دوشیم و  هدافتسا  ترورض  هزادنا  هب  رارطضا  لاح  رد  نیهبتـشم و  نیئانا  رد  هک  روطنامه  ینعی 
اهاج یقب  ام  رد  دوش و  کبـس  نامراب  هدـش  جرح  رـسع و  عفر  اـت  مینکیمن  طاـیتحا  میراد  فیلکت  مدـع  هب  نظ  هک  اـجکره  مه ، گرزب 

. مینکیم طایتحا 
؟ هدمآ دراو  تارضح  نیا  رب  امش  بناج  زا  يداریا  هچ  خیش  بانج 

. هّیلمع لوصا  غارس  هب  دناهتفر  رگید  هورگ  ود  نآ  لثم  دننکب  طایتحا  یقب  ام  رد  ناشدوخ  هدعاق  قبط  هکنیا  ياج  هب  اجنیا  رد 
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؟ دیهد حیضوت  ار  داریا  نیا  زا  ناتدارم 
ّنظ امدع  ادوجو و  فیلاکت  رایعم  رگید  ترابع  هب  ای  ام و  لمع  رایعم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دننادیم  تّجح  ار  ّنظ  تارضح  هک  یئاجنآ 

. تسا
. مارح وگب  مارح  تفگ  هک  ار  هچره  بجاو و  وگب  بجاو  تفگ  ّنظ  ار  هچنآ  ینعی 

تّجح ّنظ  نیا  رگید  دندومن ، هعجارم  ّنظ  هب  جرح  رـسع و  عفر  يارب  يراچان و  يور  دنتـسنادن و  تّجح  ار  ّنظ  دادـسنا  لاح  رد  رگا  اّما 
. تسین

؟ دننکب دیاب  هچ  رارطضا  داز  ام  رد  دشابن ، تّجح  ّنظ  یتقو 
. دننک هعجارم  طایتحا  هدعاق  هب  دیاب  هدعاقلا  یلع 

. دیدومن عوجر  تئارب  لصا  ای  هیلمع  لوصا  هب  ارچ  دیدرکیم ، هعجارم  طایتحا  هب  دیاب  هک  امش  هک  میسرپیم  تارضح  نیا  زا  ام  لاح 
: رگید ترابع  هب 

: دیتفر ّنظ  لابند  دیدش و  یکّتم  بلطم  ود  هب  نویدادسنا  امش 
. دراد جرح  رسع و  لکلا  یف  طایتحا  دیتفگ  هکنیا  یکی  - 

. دیآیم مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  میراذگب  رانک  ار  ّنظ  میریگب و  ار  مهو  رگا  دیتفگ  هکنیا  رگید  - 
. دیدرک عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  هکنآ  لاح  میدرگیمرب و  طایتحا  هب  یقب  ام  رد  هتشاذگ ، رانک  ار  طایتحا  ّنظ  دراوم  رد  ام  سپ 

؟ دیهد حیضوت  حوجرم  حجار و  نیا  زا  ار  تارضح  نیا  دارم  خیش  بانج 
: ملع باب  دادسنا  رد  دنیوگیم 

مدع هب  ینکیم  ادـیپ  مهو  نآ  لباقم  رد  مارح ، لمع  نآ  تسا و  بجاو  لمع  نیا  هک  انعم  نیدـب  فیلکت  هب  ینکیم  ادـیپ  ّنظ  یهاگ  - 1
. فیلکت

. فیلکت بوجو  هب  ینکیم  ادیپ  مهو  لباقم  رد  فیلکت و  مدع  هب  ینکیم  ادیپ  ّنظ  یهاگ  سکعلاب  و  - 2
. فیلکت بوجو  هب  مهو  فیلکت و  مدع  هب  ّنظ  سکعلاب  فیلکت و  مدع  هب  مهو  فیلکت و  هب  ّنظ  دش  سپ :

. حوجرم فرط  حجار و  فرط  دنکیم ، ادیپ  تلاح  ود  یّنظ  ره  رگید  ترابع  هب 
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: رگا لاح 
، میراد فیلکت  مدـع  هب  ّنظ  هک  یئاج  رد  سکعلاب  میورب و  فیلکت  راب  ریز  هتفرگ و  ار  ّنظ  فرط  میراد ، فیلکت  هب  ّنظ  هک  یئاـج  رد  - 

. میوشیم جرح  رسع و  راچد  دیآیم و  مزال  لکلا  یف  طایتحا  میورب  فیلکت  راب  ریز  مه  زاب  هتفرگ  ار  مهو  فرط 
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. میورن فیلکت  راب  ریز  ود  نیا  زا  یکی  رد  دیاب  ندش  رابکبس  جرح و  رسع و  زا  جورخ  يارب  سپ 
: هکنیا بلطم  لصاح 

حیجرت میورب ، فـیلکت  راـب  ریز  هدرک و  هجوـت  نآ  هب  فـیلکت  هب  مهو  دراوـم  رد  اـّما  مینکن  ءاـنتعا  ّنظ  هب  فـیلکت  هب  ّنظ  دراوـم  رد  رگا 
. دیآیم مزال  حجار  رب  حوجرم 

سکع میورن  فیلکت  راـب  ریز  هتـشادن و  یهّجوت  مهو  هب  نکل  میورب  فیلکت  راـب  ریز  هدرک  اـنتعا  ّنظ  هب  فـیلکت  هب  ّنظ  دروـم  رد  رگا  و 
. جرح رسع و  عفر  دوب و  دهاوخ  حوجرم  رب  حجار  حیجرت  ینعی  دباییم ، نّیعت  لبق  دروم 

رـسع و دـیآیم و  مزال  لـکلا  یف  طاـیتحا  فیلکت  هب  مهو  رد  هچ  فیلکت و  هب  ّنظ  رد  هچ  میورب  فیلکت  راـب  ریز  اـقلطم  میهاوخب  رگا  و 
. دراد لابندب  جرح 

؟ دوصقم خیش  بانج 
. متشادن اهنآ  هب  یضارتعا  دنتسنادیمن  بجاو  ار  طایتحا  لّوا  زا  يدادسنا  تارضح  رگا  - 

. مدرکیمن اهنآ  هب  یضارتعا  زاب  دنتسنادیم  تّجح  دادسنا  لاح  رد  ار  قلطم  ّنظ  رگا  ای  و  - 
رب حجار  حیجرت  عفر  جرح و  رـسع و  عفر  رطاخ  هب  دنوریم  مه  ّنظ  لابند  هب  رگا  و  تسا ، بجاو  طایتحا  دـناهتفگ  ابلاغ  لّوا و  زا  نکل  و 

. تسا حوجرم 
: هک تسا  نیا  تارضح  نیا  زا  ام  لاؤس  لاح 
؟ دینکیم هچ  دش  هاتوک  ّنظ  زا  ناتتسد  رگا 

. طایتحا هدعاق  هب  دیدرگرب  دیاب  هکنآ  لاح  هّیلمع و  لوصا  غارس  میوریم  تفگ  دیهاوخ 
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: نتم
، اهددع تظفح  نإ  اهتقو و  یسنت  نأب  اهضیح  یف  ۀبرطـضم  لجّرلا  ۀجوز  تناک  اذإ  امک  اجیردت ، دجوی  اّمم  تاهبتـشملا  ناک  ول  سداسلا 

اـضیأ ۀـجوّزلا  یلع  بجی  و  رهّـشلا ، مامت  یف  اهنع  بانتجالا  جوّزلا  یلع  بجی  لهف  الثم ، ماّیأ  ۀـثالث  رهـشلا  یف  ضئاح  اّهنأ  ـالامجإ  ملعیف 
، ۀّیوبر ۀلماعمب  هرهـش  وأ  هموی  یف  هئالتباب  الامجإ  رجاتلا  ملع  اذإ  امک  و  مأ ال ؟ رهّـشلا  مامت  ۀمیزعلا  ةءارق  دجـسملا و  لوخد  نع  كاسمإلا 

مأ ال؟ هرهش  وأ  هموی  یف  تالماعملا  نم  همکح  فرعی  اّمع ال  كاسمإلا  هیلع  بجی  لهف 
ءالتبالا ناک  اذإ  اهنیب  دّدرملا  مارحلا  نع  بانتجالا  بوجو  یف  اجیردـت  تادوجوملا  العف و  تادوجوملا  نیب  قرف  ّهنإ ال  لاقی : نأ  قیقحتلا 

. بانتجالا بوجو  یف  طانملا  داّحتال  همدع ، و  ۀعفد ،
اهـضیح نامز  لبق  ضئاحلا  ءطو  كرتب  جوّزلا  فیلکت  زّجنت  نإف  ضیحلا ، لاـثم  یف  اـمک  تاّیجیردـتلا ، یف  ۀـعفد  ءـالتبالا  عنمی  دـق  معن ،

ذإ ضئاحلاب ، ءالتبالا  دـنع  ّفکلا  بوجو  یف  رهاظ  َنْرُهْطَی ، یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاـسِّنلا  اُولِزَتْعاَـف  عراـشلا : لوق  نإـف  عونمم ،
یلع ّالإ  باّزعلا  لمـشی  جاوزألا و ال  يوذـب  ّصتخم  ّهنأ  امک  باطخلا  اذـهف  بلطی ، الف  ءالتبالا ، مدـع  سفنب  لصاح  ءـالتبالا  لـبق  كرتلا 

. ضئاحلا ةأرملاب  لتبی  مل  نم  کلذکف  قیلعتلا ، هجو 
. دیزأ وأ  نیتلیل  نیب  تهبتشا  ّمث  ۀصاخ ، ۀلیل  یف  ءطولا  كرت  یلع  فلح  وأ  رذن  اذإ  ام  نیب  اذه و  نیب  قرفلا  لکشی  و 
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. نیمّدقتملا نیلاثملا  نم  یناثلا  لاثملا  یف  اذک  و  طایتحالا ، بوجو  انه  رهظألا  ّنکل  و 
: همجرت

یجیردت دوجوم  فارطا  دوجوم و  فارطا  نایم  توافت  مدع  مشش : هیبنت 

رگا هکنانچ  دنوشیم ، دوجوم  جیردت  هب  هک  دنشاب  يروما  هلمج  زا  یلامجا ) ملع  دروم  رد  هروصحم  ههبـش  فارطا  ینعی   ) تاهبتـشم رگا 
ینعی  ) ددع هچرگا  دراد ،) رارق  هام  ياجک  رد  هک   ) ار شـضیح  تقو  دـنک  شومارف  هکنیا  هب  دوش  هبرطـضم  شـضیح  رد  درم  کی  هجوز 

. تسا ضئاح  الثم  ار  شزور  هس  هام  نیا  رد  وا  هک  تسا  مولعم  الامجا  دنادیم ، ار  نآ  ندوب ) زور  هس 
نیا مامت  رد  مئازع  روس  ندـناوخ  دجـسم و  هب  نتفر  زا  كاسما  ایآ  تسا و  بجاو  هام  نیا  مامت  رد  درم  نیا  رب  وا  زا  بانتجا  اـیآ  نیارباـنب 

؟) دوشیمن طایتحا  بجوم  یلامجا  ملع  تسا  یجیردت  ههبش  فارطا  نوچ   ) هن ای  تسا  بجاو  نز  نیا  رب  هام 
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نآ زا  كاسما  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  يوبر  هلماعم  کی  هب  شیراک )  ) هام نیا  اـی  زورما و  رد  شئـالتبا  هب  ملع  ـالامجا  يرجاـت  رگا  هکناـنچ  و 
[32 [؟ هن ای  تسا  بجاو  شیراک )  ) هام نیا  ای  زورما و  رد  دناهبتشم ) و   ) دنادیمن ار  ناشمکح  هک  یتالماعم 

ص307 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک دوش  هتفگ  هروصحم ) ههبش  باب  رد  یلامجا و  ملع  باب  رد   ) هک تسا  نیا  قیق 

هام کی  زور  یـس  رد  جـیردت  هب  هک  یئاهزور  هس  لثم   ) دـنوشیم دوجوم  اجیردـت  هک  یفارطا  دـندوجوم و  ـالعف  هک  یفارطا  ناـیم  یقرف 
فارطا نیا  زا  کیره  دید  دیاب  هکلب   ) دـشابیمن فارطا ، نیا  نایم  تسا  دّدرم  هک  یمارح  زا  بانتجا  بوجو  رد  دـنیآیم ) دوجوب  ایلاوتم 
تاعاس نیلوا  ای  هام و  ياهزور  نیلوا  رد  ههبـش و  فارطا  مامت  هب  ینعی   ) ۀـعفد ءالتبا  نیا  هچ  هن ،)؟ ای  دراد  ار  روکذـم  یگژیو  لاح و  نآ 

مزال امـش  رب  مه  طایتحا  هک  دـشابن  ءالتبا  لحم  فارطا  همه  الاح  ینعی   ) دـشاب ءالتبا  نیا  مدـع  هچ  و  ینک ) باـنتجا  دـیاب  هک  دـشاب  زور 
. تسا یکی  دوجولا ) یجیردت  رد  هچ  دوجولا و  یعفد  رد  هچ   ) بانتجا بوجو  رد  طانم  هک  ارچ  تسین ،)

، دوشیم عنم  تاّیجیردـت  رد  ههبـش  فارطا  همه  ءالتبا  یهاگ  هلب ، دنتـسین  التبا  دروم  العف  فارطا  همه  دنـشاب  دوجولا  جّردـتم  عیاـقو  رگا 
رد ینعی   ) شـضیح ناـمز  زا  لـبق  ضئاـح  نز  اـب  ترـشابم  كرت  هب  جوز  يارب  فـیلکت  زّجنت  اریز  تسا ؛ نـینچ  ضیح  لاـثم  رد  هکناـنچ 

: دیامرفیم هک  عراش  نخس  نیا  اریز  تسا ؛ عونمم  هام ) لوا  ياهزور 
التبم ماگنه  هب  دراد  ندـش  کیدزن  زا  ّفک  بوجو  رد  روهظ  دـنوش ، كاپ  ات  دـیورن  اهنآ  کیدزن  دـینک و  يرود  ضیح  مایا  رد  اـهنز  زا 

، دوشیمن هتساوخ  درم ) زا   ) و تسا ، لصاح  دوخ  ضئاح  هب  ندوبن  التبم  ببـس  هب  ءالتبا  زا  لبق  ترـشابم  كرت  اریز  ضئاح ؛ نز  هب  ندش 
هجو رب  رگم  دوشیمن  لماش  ار  نیدّرجم  اهبذـع و  دنتـسه و  هجوز  ياراد  هک  یناسک  هب  دراد  صاصتخا  هفیرـش ) هیآ   ) باطخ نیا  سپ 

هبالتبم یلو ) دراد  نز   ) هک یسک  تسا  نینچنیا  سپ  نکن .) تعماجم  وا  اب  ضیح  لاح  رد  دش  ضئاح  یتفرگ و  نز  رگا  الثم  هک   ) قیلعت
. تسین هضئاح  نز  هب 

دنکن و یطو  یّصاخ  بش  رد  هک  هدروخ  مسق  ای  هدرک و  رذن  هک  یسک  نآ  نیب  و  هبرطضم ) نز   ) نیا نایم  نتشاذگ  قرف  تسا  لکـشم  و 
(. دننکب طایتحا  هبتشم  یلایل  یمامت  رد  دیاب  دناهداد  اوتف  ءاهقف  تارضح  و   ) تسا هدش  هبتشم  یلایل ، مامت  ای  بش و  ود  نایم  دعب 

نینچمه و  دراد ) دوجو  رذن  رد  ههبش  فارطا  مامت  هب  تبـسن  روکذم  طانم  نآ  نوچ  ، ) تسا طایتحا  بوجو  رذن ، لاثم  نیا  رد  رهظا  اّما  و 
. ریخ ضئاح  نز  لاثم  رد  نکل  و  رجات ، لاثم  رد  تسا 
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ لوصحلا یجیردت  ای  دنالوصحلا  یلعف  روما  زا  هروصحم  ههبش  فارطا  دیئامرفب  ۀمّدقم 
ام لباقم  رد  ود  ره  هک  نیهبتـشم  نیئانا  لثم  دنراد  دوجو  جراخ  رد  لعفلاب  اهنآ  همه  هک  انعم  نیدـب  دـنالوصحلایلعف ، روما  زا  یهاگ  - 1

. دنراد رارق 
رد نامز  رورم  هب  فارطا  یقب  ام  دنراد و  دوجو  جراخ  رد  لعفلاب  ههبـش  فارطا  زا  یخرب  هک  انعم  نیدب  دنالوصحلا ، یجیردت  یهاگ  - 2

. دنیآیم دوجوب  جراخ 
؟ دناعون دنچ  رب  دوخ  لوصحلا  ّیلعف  فارطا 

. دش بکترم  ار  ههبش  فارطا  همه  دحاو  نآ  رد  ناوتیمن  ینعی  دنباکترالایجیردت ، یهاگ  - 
: لثملا یف 

نآ يور  هک  ینز  نآ  هک  دوشیم  هبتشم  وا  رب  رما  بش  نآ  رد  نکل  دنک و  تعماجم  شنانز  زا  یکی  اب  هعمج  بش  هک  هدروخ  مسق  يدرف 
. تسا نز  مادک  هدروخ  مسق 

تروـص هب  يرگید و  زا  سپ  یکی  رگم  ریخ ، اـعطق  تسا ؟ نکمم  دـحاو  نآ  رد  نز  هـس  اـی  ود و  نـیا  اـب  شزیمآ  تعماـجم و  اـیآ  لاـح 
. یجیردت

کی رد  نیهبتـشم  نیئاـنا  شورف  لـثم  دـش  بـکترم  ار  ههبـش  فارطا  هـمه  دـحاو  نآ  رد  ناوـتیم  ینعی  دـناباکترالایعفد ، یهاـگ  و  - 
. سلجم

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا 
. تسا لوصحلا  یجیردت  لاح  نیع  رد  لوصحلا و  یلعف  ههبش  فارطا  هک  تسا  یئاج  رد 

؟ دینزب لاثم  دنچ  ثحب  لحم  عوضوم  نییبت  رد 
: لّوا لاثم 

ضیح هاـم  لوا  ـالثم  یـصخشم  نیعم و  خـیرات  رد  مهنآ  زور ، هس  هاـم  ره  رد  ینعی  تسا  هیددـع  هّیتـقو و  تداـع  ياراد  هـک  ینز  لـثم  - 
. دراد ملع  شتداع  زور  هس  دادعت  رب  هکیلاحرد  دنک  شومارف  ار  نّیعم  تقو  هدش و  هبرطضم  دوشیم ،

: ینز نینچ  - 
دنادیمن نکل  تسا ، هدوب  ضیح  ار  هام  نیا  زا  زور  هس  هک  دنادیم  طقف  دـنیبب ، نوخ  ار  هام  رخآ  ات  هام  لّوا  لاس  ياههام  زا  یکی  رد  رگا 

؟ هام رخآ  ای  هدوب و  هام  طسو  هدوب ، هام  لّوا  زور  هس  ایآ  هک 
. دنادوجولایجیردت نآ  فارطا  تسا و  هروصحم  ههبش  ههبش ، نیا 

: اریز
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. درادن رتشیب  زور  هس  ات  هد  هام  کی  الّوا :
. يدعب ياهزور  هس  رد  اذکه  دیسر و  دهاوخن  ارف  يدعب  زور  هس  دوشن  يرپس  لّوا  زور  هس  ات  ایناث :

: هک دینک  ضرف  ار  یناگرزاب  مود : لاثم  اما  و  - 
. دهدیم ماجنا  هلماعم  هاجنپ  شیراک  هام  کی  ای  هتفه و  کی  ای  زور و  کی  لوط  رد  - 1
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. تسا هلماعم  مادک  دنادیمن  الیصفت  نکل  تسا و  يوبر  تالماعم  نیا  زا  یکی  هک  دنادیم  الامجا  - 2
. دندوجولایجیردت نآ  فارطا  هروصحم و  ههبش  زین  ههبش  نیا 

: اریز
تسا روصحم  تالماعم  دادعت  الوا :

سپ یکی  اجیردت و  ههبـش  فارطا  ریاس  ناونعب  تالماعم  ریاس  یلو  تسا  دوجوم  لعفلاب  تسوا  يراج  هلماعم  هک  ههبـش  فرط  کی  ایناث :
. دنیآیم دوجوب  يرگید  زا 

: موس لاثم  اما  و  - 
بـش مادـک  بش  نیا  هک  دـنادیمن  الیـصفت  نکل  دـنکن و  شزیمآ  شاهجوز  اب  اهبـش  زا  یکی  رد  هام  نیا  لوط  رد  هک  هدروخ  مسق  يدرم 

. تسا
: اریز تسا . هروصحم  ههبش  زین ، ههبش  نیا 
. تسا دودعم  روصحم و  اهبش  دادعت  الّوا :

. دنوشیم داجیا  يرپس و  يرگید  زا  سپ  یکی  هدوب و  دوجولا  یجیردت  ههبش  فارطا  ایناث :
؟ تسا حرطم  قوف  تاهبش  اب  هطبار  رد  یلاؤس  هچ 

: هک تسا  حرطم  لاؤس  نیا 
طایتحا ببـس  یلاـمجا  ملع  زین  هّیجیردـت  تادوجوم  رد  دوب  طاـیتحا  بوجو  ببـس  یلاـمجا  ملع  هّیلعف  تادوجوم  رد  هک  روطناـمه  اـیآ 

؟ هن ای  تسه 
؟ تسیچ لاقی )....  نا  قیقحتلا   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  لاؤس  هب  تسا  خیش  خساپ 
: اذل میدومن و  رکذ  طایتحا  دوجو  يارب  ياهطباض  ام  هکلب  تسین  كالم  ندوب  یجیردت  ای  ندوب و  یلعف  اعرش  القع و 

. دوجولا یجیردت  هچ  دنشاب و  دوجولا  یلعف  ههبش  فارطا  هچ  دوشیم  بجاو  طایتحا  دوش ، قبطنم  هطباض  نیا  هک  اجره 
. دنشاب یلعف  ههبش  فارطا  هچرگا  دوشیمن ، بجاو  مه  طایتحا  دوشن  قبطنم  هطباض  نیا  هک  اجره  و 
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؟ تسیچ خلا ) العف ...  تادوجوملا  نیب  قرف  ّهنا ال   ) زا دارم  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  هطباض  نامه  نایب 
هدوب و رثؤم  اجنآ  رد  یلامجا  ملع  دـنیآ ، باسح  هب  فّلکم  ءـالتبا  دروم  ناـشمامت  اـفرع  هک  دـشاب  يوحن  هب  ههبـش  فارطا  هک  اـجره  - 1

. تسا بجاو  طایتحا 
بنتجا باطخ  دوش  لصاح  کیره  صوصخ  هب  یلیصفت  ملع  رگا  هک  دنـشاب  یـصوصخب  لاح  نآ  ياراد  ههبـش  فارطا  هک  اجره  اما  - 2
یلامجا ملع  دنـشاب  هتـشادن  ار  ّصاخ  لاح  نیا  رگا  ّالا  تسا و  بجاو  بانتجا  رثؤم و  زین  اجنآ  رد  یلاـمجا  ملع  دوشب ، زّجنم  نآ  دروم  رد 

. تسین بجاو  طایتحا  هدوبن و  رثؤم 
: تسا هدش  لیصفت  هب  لئاق  خیش  رگید  ترابع  هب 

. دنک بانتجا  دیاب  شاهمه  رد  اجنآ  دنوشیم ، بوسحم  ءالتبا  ّلحم  عیاقو  همه  العف  هک  اجکره  - 
. دشابیمن مزال  طایتحا  اجنآ  دیآیمن ، باسح  هب  ءالتبا  لحم  عیاقو  همه  العف  هک  اجکره  و  - 

؟ تسیچ تایجیردتلا )...  یف  ۀعفد  ءالتبالا  عنمی  دق  معن ،  ) رد بلطم  لصاح 
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: دنیوگیم یخرب  هک  تسا  نیا 
فرط کی  رثکا  دـح  ریخ  دنتـسه ، ءالتبا  دروم  العف  فارطا  همه  یئوگب  مه  دـعب  ینک  ضرف  دوجولا  جردـنم  ار  عیاقو  امـش  هک  دوشیمن 

تروصرهرد دـنوشیم  دوجوم  هدـنیآ  رد  ای  دـنرادن و  تیدوجوم  نونکا  هتفای و  قّقحت  هتـشذگ  رد  اـی  فارطا  ریاـس  تسا و  ءـالتبا  دروم 
. دنرادن یتّیعوضوم  نونکا 

. تسا رثاالب  یلامجا  ملع  اهنآ  یمامت  رد  درادن و  دوجو  امش  هلثما  رد  یتوافت  نیاربانب 
: لثملا یف 

دوجو شدرم  يارب  وا  اب  شزیمآ  زا  بانتجا  بوجو  هب  تبـسن  يزّجنم  باطخ  نز  رد  ضیح  قّقحت  زا  لبق  هک  دـینک  تباـث  دـیناوتیم  اـیآ 
؟ دراد

: هدومرف نآرق  هکنوچ  هن ، هک  تفگ  دیهاوخ  امتح 
: اذل و  َنْرُهْطَی . یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتْعاَف 

. دشاب زرحم  دیاب  عوضوم  تسا و  ضیحم  ناونع  هفیرش  نیا  رد  باطخ  عوضوم  - 1
. تسین یمتح  زین  يزیجنت  باطخ  اذل  تسا و  كوکشم  ام  ثحب  رد  عوضوم  - 2

؟ تسا كوکشم  اجنیا  رد  كوکشم  عوضوم  ارچ 
: اریز

شزیمآ زا  وا  ندـش  كاـپ  اـت  دـیاب  دوشیم و  زّجنم  شدرم  رب  باـطخ  تسا ، ضیح  هاـم  لّوا  زور  هس  نز  نیا  هک  دوش  لـصاح  عـطق  رگا 
. دنک بانتجا 

311 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
درک باطخ  وا  درم  هب  ناوتیمن  و  تسین ، درم  هب  التبم  دشابیمن و  قّقحم  عوضوم  العف  دشاب  هام  نیا  يدـعب  ياهزور  هس  زا  یکی  رگا  اّما 

. نک يراددوخ  دوخ  نز  اب  شزیمآ  زا  هک 
؟ تسیچ بلطی )...  الف  ءالتبالا  مدع  سفنب  لصاح  ءالتبالا  لبق  كرتلا  ذا   ) زا دارم 

باطخ هب  يزاین  رگید  تسه و  ضیح  نامز  رد  شزیمآ  كرات  دوخبدوخ  تسین ، ضیح  هب  يالتبم  درم  ضیح  زا  لبق  نوچ  هک  تسا  نیا 
. تسا لصاح  لیصحت  نوچ  درادن 

؟ تسیچ رد  موس  مود و  لاثم  ود  اب  لّوا  لاثم  نایم  يراذگقرف  رد  بلطم  ّرس  دیئامرفب  یلبق  لاؤس  هب  خیش  بانج  خساپ  زا  لبق 
. طورشم ریغ  تسا و  قلطم  باطخ  کی  باطخ  فلاح ، صخش  نآ  رجات و  لاثم  رد  هک  تسا  نیا 

: ینعی
هک دـشاب  يوبر  هلماعم  هب  التبم  نونکا  هچ  تسا  زّجنم  هشیپ  تراجت  رجاـت  قح  رد  ادـتبا  زا  يوبر  هلماـعم  زا  يراددوخ  اـبّرلا و  نع  بنتجا 

نکل یلعف و  فیلکت  مه  زاب  هک  دوش  ابر  هب  ـالتبم  کـیدزن  اـی  رود و  هدـنیآ  رد  هچ  تسا  یکی  هب  فّلکم  ّتیلعف  اـب  فیلکت  ّتیلعف  ناـمز 
: لاثم ود  نیا  رد  رگید  ترابع  هب  تسا و  یلابقتسا  هب  فّلکم 

. تسا یلابقتسا  بجاو  نکل  تسا و  یلاح  یلعف و  بوجو 
: هجیتن رد 

. دشیم زّجنم  باطخ  دمآیم ، یلیصفت  ملع  رگا  فرط  ره  هب  تبسن  هک  دنراد  ار  صوصخم  لاح  نآ  ههبش  فارطا 
ءالتبا ّلحم  فارطا  نیا  همه  العف  دیئامرفیم  سپس  تسا  دوجولا  یجیردت  ههبش  فارطا  دیئامرفیم  هکنیا  زا  ناتروظنم  خیـش  بانج  لاح 

؟ دشابیم هچ  تسین 
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ءالتبا ّلحم  نونکامه  عیاقو  نیا  دـیئوگب  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دـیدومن  ضرف  ار  دوجولا  جردـنم  عیاـقو  دوخ  امـش  یتقو  رگید  تراـبع  هب 
؟ دنتسه ءالتبا  ّلحم  ۀعفد  فارطا  همه  دندوجولاققحم  همه  ههبش  فارطا  هک  یئاجنآ  رگم  دنتسین ،

؟ هن ای  دراد  نونکا  میتفگ  لّوا  زور  زا  هک  ار  یلاح  نآ  ههبش  فارطا  زا  کیره  ایآ  مینیبب  دیاب  هک  تسا  نیا  نم  روظنم  دارم و  هلب ،
. دوشیم زّجنم  ام  رب  بنتجا  هب  فیلکت  تسا  مارح  نآ  هک  مینادب  الیصفت  ام  رگا  ینعی 

دیهاوخ اعطق  هن ؟ اـی  دوشیم  زّجنم  شدرم  قح  رد  بنتجا  هب  فیلکت  دـشاب ، ضیح  ار  هاـم  نیا  لّوا  زور  هس  لـثم ، ضرف  هب  نز  نیا  رگا  - 
. هلب تفگ 

312 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاح

نوـنکا مه  زا  اـیآ  دوـشیم  ضیح  هاـم  رخآ  زور  هس  رد  اـی  یناـیم و  زور  هس  رد  اـی  یمود و  زور  هس  رد  هک  مینک  ضرف  ریدـقت  یلع  رگا 
. هن تفگ  دیهاوخ  اعطق  دوشیم ؟ زّجنم  وا  درم  هرابرد  بنتجا  باطخ 

: اریز ارچ ؟
. تسا طورشم  بجاو  کی  اجنیا  رد  بجاو  - 1

. تسا ضیح  اجنیا  رد  بوجولا  طرش  - 2
. دوشیمن قّقحم  تسا  بانتجا  بوجو  هک  مه  طورشم  دوشن ، زرحم  طرش  ات  سپ :

؟ هن ای  میراد  يزیجنت  باطخ  نونکا  ایآ  هک  مینکیم  کش  هن ؟ ای  تسا  ضئاح  نونکا  نز  نیا  هک  مینک  کش  رگا  نیاربانب 
. ةءاربلا لصالا ، کشلا ، دنع  اجنیا  رد 

؟ دراد دوجو  لاثم  هس  نیا  رد  کش  قلعتم  رد  یتوافت  هچ  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
. تسا هب  فّلکم  رد  کش  یلو  دراد  دوجو  فیلکت  لصا  هب  یلامجا  ملع  فلاح  رجات و  لاثم  ود  رد  - 1

. تسا فیلکت  لصا  رد  کش  لیبق  زا  کش  ضئاح ، نز  لاثم  رد  - 2
؟ تسیچ فلح )...  وا  رذن  اذا  ام  نیب  اذه و  نیب  قرفلا  لکشی  و   ) زا دارم  سپ 

نامز هک : تسا  نیا  رب  ینبم  يراذـگقرف  کیکفت و  نیا  هک  ارچ  دـنکیمن  هیکت  يراذـگقرف  نیا  يور  خیـش  باـنج  دوخ  هک  تسا  نیا 
. تسا هدش  يراشفاپ  نآ  ّدر  رب  لوصا  یلبق  ثحابم  رد  هک  دوش  ّکفنم  بجاو  نامز  زا  بوجو 

؟ تسیچ نم )...  یناثلا  لاثملا  یف  اذک  و  طایتحالا ، بوجو  انه  رهظالا  نکل  و   ) زا دارم  سپ 
: دیامرفیم هک  تسا  خیش  بانج  رظن 

. تسین نینچنیا  ضئاح  نز  لاثم  رد  نکل  طایتحا و  بجوم  تسا و  رثؤم  یلامجا  ملع  فلاح  رجات و  لاثم  رد  هک  تسا  نیا  رهظا 
313 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فیلکتلا زّجنت  مدـع  ضورفملا  ّنأل  ۀـّیعطقلا ، ۀـفلاخملا  زاوج  رهاظلاف  ۀـّیجیردتلا ، ۀهبـشلا  یف  طاـیتحالا  بوجو  مدـعب  اـنلق  ثیح  و  نتم :
. امیرحت ۀحابإ و  هبتشملا  کلذ  صوصخ  یف  يراجلا  لصألا  یلإ  هبتشم  ّلک  یف  عوجرلا  بجاولاف  هیلإ ، ۀبسنلاب  یعقاولا 

باحـصتسا ناـیرج  مدـعل  ۀـحابإلا ، ۀـلاصأ  یلإ  هیف  عجریف  ضیحلا ، رادـقم  یقبی  نأ  یلإ  رهطلا  باحـصتسا  یلإ  لوـألا  لاـثملا  یف  عجریف 
عاقیإ یلع  باقعلا  قاقحتـسا  مدعب  ۀّیوبر  اهنوک  یف  ّکشی  ۀلماعم  ّلک  یف  مکحیف  داسفلا ، ۀحابإلا و  ۀلاصأ  یلإ  یناثلا  لاثملا  یف  و  رهطلا .
رغصلا نایسنلا و  لهجلاب و  رـصاقلا  ّقح  یف  دسفی  اذل  و  یفیلکتلا ، مکحلا  رادم  ارئاد  سیل  ابّرلا  داسف  ّنأل  اهیلع ، رثألا  ّبترت  مدع  اهدقع و 

. هجو یلع 
، اهـضعب داـسفب  ملعلا  ضرفل  مومعلا ، نع  ۀـّیجیردتلا  تاهبتـشملا  ضعب  جورخب  ملعلل  دوقعلا ، ۀّحـص  موـمعب  کّـسمتلا  دروـم  اـنه  سیل  و 
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. داسفلا ۀلاصأ  یلإ  عوجرلا  بجی  و  اهیلإ ، ۀبسنلاب  روهظلا  نع  ّماعلا  طقسیف 
ءارجإ یف  حدقی  کلذک ال  اهیف ، ۀّیلمعلا  لوصألا  ءارجإ  یف  حدقی  امک ال  ۀّیجیردتلا  تاهبتشملا  نیب  یلامجإلا  ملعلا  ّنإ  لاقی : نأ  ّالإ  مهّللا 
ۀّیظفللا لوصألا  نیب  قرفلا  رهاظلا  ّنکل  مومعلا ، ۀلاصأب  تاهبتشملا  نم  دحاو  ّلک  ۀّحـصل  هیف  نحن  امیف  کّسمتلا  نکمیف  ۀّیظفللا ، لوصألا 

. لّمأتف ۀّیلمعلا ، و 
314 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

هّیجیردت تاهبش  رد  هّیعطق  تفلاخم  زاوج 

هّیعطق تفلاخم  زاوج  رهاظ  دـش ،) نشور  ضیح  لاثم  رد  هکنانچ   ) میدـشن هّیجیردـت  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  هب  لـئاق  اـم  هک  اـجنآ  زا  و 
درم نیا  ّقح  رد  یعقاو  فیلکت  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا ،) لالح  نز  نآ  اـب  ترـشابم  هاـم  نیا  لوط  ماـمت  رد  هک  اـنعم  نیدـب   ) تسا

. تسین زّجنم 
لاح دوش  هعجارم  زور  ره  رد  هبتـشم  نآ  صوصخ  رد  هدـعاق ) و   ) يراج لصا  هب  زور ) ره  رد   ) یهبتـشم ره  رد  هک  تسا  نیا  بجاو  سپ 

. تمرح هچ  هحابا و  هچ 
هـس  ) دـنامب یقاب  ات  رهط )...  باحـصتسا  هب  مود  زور   ) رهط باحـصتسا  هب  لّوا ) زور  رد   ) دوشیم عوجر  ضئاح ) نز   ) لّوا لاـثم  رد  سپ 

نایرج مدع  لیلد  هب  ۀحابالا ؛ ۀلاصا  هب  دنکیم  عوجر  دشن ) باحصتسا  لاح  متفه ، تسیب و  زور  ینعی   ) تسا ضیح  رادقم  هب  هک ) يزور 
(. زور هس  نیا  رد   ) رهط باحصتسا 

مدـع هب  دوش ، کـش  نآ  ندوب  يوبر  رد  هک  ياهلماـعم  ره  رد  سپ  داـسفلا  ۀـحابالا و  ۀـلاصا  هب  دوشیم ) عوـجر  رجاـت ،  ) مود لاـثم  رد  و 
. باقع قاقحتسا 

داسف هب ) دوشیم  مکح   ) راک شومارف  درف  یـضاق و  لهاج  ّقح  رد  اذـل  و  تسین ، تمرح ) ینعی   ) یفیلکت مکح  رادـم  رئاد  ابر  داـسف  اریز 
شاهلماعم  ) هک یهجو  رب  لفط  دروم ) رد   ) و تسین ) روآباقع  مارح و  ود  نیا  هلماعم  هچرگا   ) نایـسن لهج و  ببـس  هب  وا ) يوبر  هلماعم  )

(. تسا باقع  نودب  یلو  دساف 
دوقع تمـص  هب  مکح ) و   ) مومعلا ۀلاصا  هب  کّسمت  ّلحم  دراد ،) دوجو  یلامجا  ملع  تسا و  صـصخم  هیقادصم  ام  ههبـش  هک   ) اجنیا و  - 
ضرف اب  ّهلدا ، مومع  زا  هکوکـشم ) تالماعم  زا  یخرب  لثم   ) هّیجیردت تاهبتـشم  زا  یخرب  جورخ  هب  ملع  لیلد  هب  تسین ، هیف ) نحن  ام  رد  )

. تالماعم نیا  زا  یخرب  داسف  هب  ملع 
رد مهنآ   ) داسفلا ۀلاصا  هیلمع ) لصا   ) هب عوجر  دوشیم و  طقاس  ههبش  فارطا  زا  کیره  هب  تبـسن  روهظ  زا  هیظفل ) لوصا  لثم   ) ماع سپ 

. دوشیم بجاو  تالماعم )
دراو يررـض  تاهبتـشم  نیا  رد  هّیلمع  لوصا  ءارجا  هب  هک  روطناـمه  هّیجیردـت ، تاهبتـشم  ناـیم  رد  یلاـمجا  ملع  دوـش : هتفگ  هکنیا  زج 

مومعلا ۀلاصا  هب  کّسمت  سپ  دوشیمن .) کیچیه  يارجا  زا  عنام  ینعی   ) دناسریمن يررض  زین  هّیظفل  لوصا  ءارجا  هب  نینچمه  دزاسیمن ،
. تسا نکمم  تاهبتشم  نیا  زا  کیره  تحص  هب ) مکح   ) تهج هیف  نحن  ام  رد 

. دراد دوجو  توافت  هّیلمع  لوصا  هّیظفل و  لوصا  نایم  هک  تسا  نیا  رهاظ  اّما  دیامرفیم : خیش  سپ 
. نک لّمأت  سپ 

315 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ رهاظلاف )...  ۀّیجیردتلا  ۀهبشلا  یف  طایتحالا  بوجو  مدعب  انلق  ثیح  و   ) رد بلطم  لصاح 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  لاؤس  نآ  یساسا و  لاؤس  کی  هب  خساپ 

زیاج هن  ای  تسا  مارح  اهنآ  اب  هّیعطق  تفلاخم  ایآ  دـشابن  بجاو  روکذـم  هلثما  رد  هیلاـمجا  مولع  زا  هنوگنیا  اـب  هّیعطق  تقفاوم  هک  ضرفرب 
؟ تسا

؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  روبزم  نتم  رد  خیش  خساپ 
زیاج زین  نآ  اب  هّیعطق  تفلاخم  رهاظلا  یلع  میدـشن  ضیح ) لاثم  لثم   ) هّیجیردـت ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  هب  لـئاق  اـم  نوچ  هک  تسا  نیا 

. تسا
زّجنم نز  نیا  رهوش  قح  رد  یعقاو  فیلکت  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هک  ارچ  تسا . لالح  نز  نآ  اـب  ترـشابم  هاـم  نیا  لوط  ماـمت  رد  ینعی 

. تسین
؟ تسیچ خیش  بلطم  يارخا  ةرابع 

: هک انعم  نیدب  دراد  دوجو  همزالم  ماقم  ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا 
. دشاب بجاو  دیاب  مه  شاهّیعطق  تقفاوم  تسا ، مارح  شاهّیعطق  تفلاخم  هک  روطنامه  تسا ، رثؤم  یلامجا  ملع  رگا  - 1

. دشاب اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  و  زیاج ، مه  شاهّیعطق  تفلاخم  دیاب  تسین ، رثؤم  یلامجا  ملع  رگا  و  - 2
: لاح

. دشابیمن مه  هّیعطق  تفلاخم  ببس  سپ  تسین ، طایتحا  بوجو  ببس  یلامجا  ملع  هیف  نحن  ام  رد  هک  اجنآ  زا 
. هّیلمع لوصا  هب  دوشیم  عوجر  هجیتن  رد 

؟ تسیچ خلا ) لّوالا ...  لاثملا  یف  عجریف   ) رد بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا 

. دنک شزیمآ  وا  اب  دراد  قح  نز  نیا  رهوش  هدش و  هدافتسا  رهط  باحصتسا  زا  هام  متفه  تسیب و  زور  ات  - 1
. دیامن تئارق  ار  مئازع  روس  ای  هتفر و  دجسم  هب  دناوتیم  مه  نز  - 2

؟ تسیچ هحابالا )...  ۀلاصا  یلا  هیف  عجریف  ضیحلا ، رادقم  یقبی  نا   ) زا دارم  سپ 
؟ ارچ تسین . رهط  باحصتسا  ياج  رگید  هام  رخآ  زور  هس  هک  تسا  نیا 

316 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ار هام  مامت  ناوتیمن  اذـل  دـشاب و  هام  رخآ  زور  هس  نیمه  اب  دـیاش  هک  دوشیم  ضقن  رهط  هقباس  تلاـح  راـب  کـی  هاـم  کـی  نیا  رد  اریز 

. تسا نیقی  هب  نیقی  ضقن  هکنوچ  دومن . رهط  باحصتسا 
. دوشیم نشور  مه  زور  هس  نیا  تیعضو  هتفر و  ۀحابالا  ۀلاصا  هلمج  زا  هّیلمع  لوصا  رگید  غارس  هب  اذل : و 

؟ تسیچ یناثلا )...  لاثملا  یف  داسفلا ...  ۀحابالا و  ۀلاصا  یلا   ) زا دارم 
: رجات میئوگیم : میریگیم و  کمک  ۀّیلحلا  ۀحابالا و  ۀلاصا  زا  هّیفیلکت  تمرح  ّتیلح و  هب  تبسن  مود  لاثم  رد  هک  تسا  نیا 

. دراذگب ّتیلح  رب  ار  لصا  هن ؟ ای  تسا  يوبر  دراد  کش  هک  ياهلماعم  ره  هب  تبسن  - 1
نآرب يرثا  دـنک و  بانتجا  ياهلماعم  نینچ  زا  هتـشاذگ و  تالماعم  رد  داسفلا  ۀـلاصا  رب  ار  انب  داـسف  ینعی  هّیعـضو  تمرح  هب  تبـسن  و  - 2

. دنکن بترتم 
؟ تسیچ باقعلا )...  قاقحتسا  مدعب  ۀیوبر  اهنوک  یف  کشی  ۀلماعم  لک  یف  مکحیف   ) زا دارم  سپ 
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: هکنیا رب  ینبم  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
. تمرح ّتیلح و  رد  ام  کش  زا  تسا  ّببسم  هلماعم  نیا  داسف  تحص و  رد  ام  کش 

هلماعم تحـص  هب  مکح  دـیاب  هدـش  نشور  دوخبدوخ  یبّبـسم  عضو  هجیتن  رد  میدومن و  ّتیلح  هب  مکح  هدرک و  يراج  یببـس  لصا  زین  ام 
؟ داسف دیدومرف  ارچ  مینک .

؟ تسیچ قوف  لاؤس  هب  روبزم  نتم  رد  خیش  بانج  خساپ  لصاح 
: هک تسا  نیا 

لیلد کـیره  هکلب  دنـشابیمن ، يرگید  زا  ّببـسم  کیچـیه  هدوـبن و  تمرح  عباـت  تـالماعم  رد  نـالطب  داـسف و  تاداـبع ، فـالخرب  - 1
. دراد ياهدحیلع 

. دوشیم عوجر  لصا  هب  کیره  رد  اذل  دنتسه و  ندوبن  ای  ندوب و  يوبر  رد  کش  زا  ّببسم  هیف  نحن  ام  رد  ود  ره  - 2
: رگید ترابع  هب 

: اسبهچ هکلب  درادن ، دوجو  داسف  تمرح و  نایم  ياهمزالم  هنوگچیه  تالماعم  رد 
. دشابن دساف  یلو  دشاب  مارح  هلماعم  - 1

 ... لوق و یلع  ءادنلا  دنع  عیب  راهظ ، لثم 
هک دهدیم  ماجنا  رـصاق  لهاج  هک  ياهیوبر  هلماعم  لثم  درادن . یفیلکت  تمرح  ینعی  دشابن  مه  مارح  نکل  دـشاب و  دـساف  ياهلماعم  و  - 2

. تسین روآباقع  مارح و  یلو  تسا  دساف 
317 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. راکشومارف صخش  هّیوبر  هلماعم  لثم  و 
. تسا تسرد  شاّیلو  نذا  اب  يوبر  ریغ  وا  تالماعم  یلوق  رب  انب  هتبلا  هک  ّزیمم  لفط  هّیوبر  هلماعم  لثم  و 
. دوشیمن لاقتنا  لقن و  بجوم  تسا و  دساف  نکل  درادن و  باقع  درک  ياهلماعم  نینچ  یلفط  رگا  ینعی 

؟ تسیچ ملعلل )...  دوقعلا ؛ ۀّحص  مومعب  کّسمتلا  دروم  انه  سیل  و   ) رد بلطم  لصاح 
: هک دراد  یعنام  هچ  هک  تسا  نیا  نآ  رّدقم و  لاؤس  کی  هب  تسا  خیش  خساپ 

؟ مینک هدافتسا  هحابالا  ۀّیلحلا و  ۀلاصا  ینعی  هیلمع  لوصا  زا  ّتیلح  تمرح و  ینعی  یفیلکت  مکح  رد  کش  هب  تبسن  - 1
هب مکح  هدرک  هدافتـسا  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  ای  مومعلا  ۀلاصا  ینعی  هیظفل  لوصا  زا  داسف  تحـص و  ینعی  یعـضو  مکح  رد  کش  هب  تبـسن  و  - 2

. مینکب ياهلماعم  نینچ  تحص 
؟ تسیچ هدافتسا  نیا  رب  ناشلیلد 

: هک تسا  نیا 
. يدقع ره  ندوب  ءافولا  بجاو  رب  دراد  تلالد  دوقعلاب  اوفوأ  - 1

. دقع نآ  ندوب  مزال  ندوب و  حیحص  رب  دراد  تلالد  يدقع  ره  ندوب  ءافولا  بجاو  - 2
نیا تّحص  هب  مکح  مومعلا  ۀلاصا  نیا  هطساو  هب  اذل  دوشیم و  دراد ، هکوکشم  هلماعم  کی  هک  مه  هیف  نحن  ام  لماش  ّتیمومع  نیا  اذل  و 

؟ دسریمن داسفلا  ۀلاصا  نایرج  هب  تبون  رگید  مینکیم و  مه  هکوکشم  هلماعم 
؟ تسا هنوگچ  ماع  لیلد  دوخ  قادصم  رد  ههبش  دیئامرفب  روبزم  لاؤس  هب  خیش  خساپ  زا  لبق 

: جراخ رد  ام  ءاملعلا و  مرکا  دیامرفیم : یلوم  یهاگ  لثملا  یف 
. دنریگیم رارق  ءاملعلا  مرکا  ناونع  تحت  رد  دناملاع و  هک  میراد  ملع  رفن  دصکی  هب  تبسن  - 1
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. دناجراخ ءاملعلا  مرکا  ناونع  زا  اعوضوم  دنتسین و  ملاع  هک  میراد  ملع  مه  رفن  هاجنپ  هب  تبسن  - 2
ات دـنالهاج  هکنیا  ای  دـشاب و  بجاو  ام  رب  ناشمارکا  دنـشاب و  ماع  رد  لخاد  ات  دـناملاع  ایآ  هک  میراد  کـش  مه  رفن  تسیب  هب  تبـسن  - 3

؟ دنتسین مارکالا  بجاو  جراخ و  ماع  زا  اعوضوم 
: نیاربانب

. تسین زیاج  یئاج  نینچ  رد  ماع  هب  کّسمت  اذل  تسا و  ناونع  قدص  لصا  رد  ام  کش 
: اریز ارچ ؟

. تسا ناونع  قدص  زارحا  قالطالا  مومعلا و  ۀلاصا  هب  کّسمت  یساسا  طرش  - 1
. تسا یفتنم  نآ  هب  کّسمت  طرش  سپ  تسین ، زرحم  ناونع  قدص  قوف  دروم  رد  - 2

318 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یفتنم  تسا  مومعلا  ۀلاصا  هب  کّسمت  هک  مه  طورشم  سپ  تسا ، یفتنم  تسا  ناونع  قدص  زارحا  هک  کّسمت  طرش  یتقو 

. ماع لیلد  دوخ  قادصم  رد  ههبش  دش  نیا 
؟ تسا هنوگچ  ّصاخ  لیلد  قادصم  رد  ههبش 

: یلوم لثملا ، یف 
ءاملعلا مرکا  هدومرف : اجکی  رد  - 1

. مهنم قاّسفلا  مرکت  ال  هدومرف : رگید  ياج  رد  - 2
: رفن نیا 200  زا  هک  دنراد  دوجو  جراخ  رد  ملاع  رفن   200 - 3

. دنراد رارق  ءاملعلا  مرکا  مومع  تحت  رد  دنالداع و  رفن   150 - 1
. دناجراخ ءاملعلا  مرکا  مومع  تحت  زا  اعوضوم  دنالداع و  ریغ  قساف و  رفن   20 - 2

؟ دنشاب ماع  مومع  تحت  رد  ات  دنالداع  هکنیا  ای  دنشاب و  صاخ  رد  لخاد  ات  دناقساف  ایآ  هک  میراد  کش  مه  اهنآ  رفن  هب 30  تبسن  - 3
: لاثم نیا  رد 

هک تسا  ّصاخ  لیلد  هّیقادـصم  ههبـش  رد  ماع  هب  کّسمت  شمان  مینک  هدافتـسا  مومعلا  ۀـلاصا  زا  هکوکـشم  دراوم  هب  تبـسن  میهاوخب  رگا 
. تسین زیاج  رثکالا  دنع  مه  یکّسمت  نینچ 

: دیوگیم لئاس  هک  ارچ  تسا  لیبق  نیمه  زا  رّدقم  لاؤس  نآ  ینعی  هیف ، نحن  ام  لاح 
: لثملا یف 

. دوقعلاب اوفوا  مان  هب  میراد  یماع  - 1
. دنالطاب دساف و  هّیوبر  تالماعم  هکنیا  مان  هب  میراد  یّصاخ  - 2

رد يوبر و  اعطق  نآ  ياتهد  دراد ، رارق  روبزم  مومع  تحت  رد  مزال و  حیحـص و  نآ  ياـت  هک 25  دریگیم  ماجنا  هلماعم  جراخ 40  رد  - 3
. دراد رارق  ّصاخ  لیلد  تحت 

. دنشاب ّصاخ  تحت  رد  ات  دنالطاب  دساف و  ای  دنشاب و  ماع  مومع  تحت  رد  ات  دناحیحص  ایآ  هک  میراد  کش  نآ  يات  هب 5  تبسن  اما 
. تسین زیاج  دوقعلاب  اوفوا  ینعی  ماع  مومع  هب  کّسمت  مه  يدروم  نینچ  رد  دیوگیم : خیش  اذل  و 

؟ دهدیم خساپ  هچ  خیش  بانج  تسا  زیاج  صّصخم  هّیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کّسمت  یلو  هک  دوش  ضارتعا  خیش  هب  رگا 
هب دراد  صاصتخا  زین  نآ  دشاب ، زیاج  صّصخم  هّیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کّسمت  هک  انمّلس  دیوگیم :

319 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسا يودب  کش  کی  ام  کش  درادن و  دوجو  اجنآ  رد  یلامجا  ملع  هک  يدراوم 
. مینکیم کّسمت  تارابع  مومع  هب  يدروم  نینچ  رد  هلب  هن ؟ ای  تسا  يوبر  میراد  کش  هک  میوشیم  وربور  ياهلماعم  اب  اقافتا  لثملا  یف 

: اّما
. تسین ماع  هب  کّسمت  ياج  رگید  هیف  نحن  ام  لثم  دنتسه  يوبر  تالماعم  زا  یخرب  مینادیم  الامجا  هک  يدراوم  رد 

هکوکـشم تالماعم  زا  یخرب  ندوب  يوبر  هب  یلامجا  ملع  هک  يدراوم  رد  ارچ  دـیئامرفب  يرگید  قیرط  زا  نکل  دـش و  هداد  خـساپ  هچرگا 
؟ تسین زیاج  ماع  هب  کّسمت  میراد  هیف  نحن  ام  لثم 

: اریز
؟ ارچ تسا . لطاب  مینک  هدافتسا  مومعلا  ۀلاصا  زا  ههبش  فارطا  مامت  هب  تبسن  رگا  - 

. اطقاست اضراعت و  دنوشب  يراج  مه  رگا  دنوشیمن ، يراج  هّیظفل  لوصا  یلامجا  ملع  دوجو  اب  نوچ 
. دیآیم مزال  حّجرمالب  حیجرت  زاب  مینک  هدافتسا  هّیظفل  لوصا  زا  ههبش  فارطا  یخرب  هب  تبسن  رگا  و  - 

دسریم و هّیلمع  لوصا  نایرج  هب  تبون  تسام  بولطم  هک  مینکن  هدافتـسا  مومعلا  ۀلاصا  زا  ههبـش  فارطا  زا  کیچیه  هب  تبـسن  رگا  و  - 
. تسا داسفلا  ۀلاصا  تالماعم ، رد  مهنآ 

؟ تسیچ نیب )...  یلامجالا  ملعلا  نا  لاقی : نا  الا  مهللا   ) ترابع زا  دارم 
: هک تسا  نیا  لاکشا  نآ  رگید و  لاکشا  کی  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 

. تسا رثایب  ای  دراد و  رثا  ای  یلامجا  ملع  - 
رد دریگب و  دـیاب  مه  ار  هّیلحلا  ۀـلاصا  هّیلمع  لصا  ولج  دریگیم  ار  هّیظفل  لوصا  يولج  هک  روطنامه  سپ  تسا  رثؤم  یلامجا  ملع  رگا  - 

. دیامن تعنامم  ود  ره  نایرج  زا  تقیقح 
یظفل لصا  يارجا  زا  دـیابن  مه  روطنیمه  دوشیمن ، یلمع  لصا  ناـیرج  زا  عناـم  هک  روطناـمه  سپ  تسین ، رثؤم  یلاـمجا  ملع  رگا  و  - 

. دنک تعنامم 
؟ تسیچ يارب  قیرفت  لیصفت و  نیا  سپ 

؟ تسیچ قوف  لاکشا  لاؤس و  هب  روبزم  نتم  رد  خیش  خساپ  لصاح 
. تسا قرافلا  عم  سایق  امش  نخس  هک  تسا  نیا 

: اریز
زین هیف  نحن  ام  هک  دنوشیم  يراج  درادن  ار  تیزّجنم  طانم  یلامجا  ملع  اجکره  هک  دنتسه  ياهّیدبعت  لوصا  يرـس  کی  هّیلمع  لوصا  - 1

. دنالیبق نیمه  زا 
320 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لباق دتفایم و  روهظ  زا  یماع  نینچ  یلامجا  ملع  ندـمآ  اب  هکنآ  دـنروهظ و  عبات  هکلب  دنتـسین ، هّیدـبعت  روما  يرـس  کی  هّیظفل  لوصا  - 2
. دشابیمن کّسمت 

؟ تسیچ لّمأتف )  ) نیا زا  خیش  دارم 
. دومرف نایب  خیش  هک  تسا  قرفلا  هجو  نیمه  هب  هراشا  دیاش 

؟ دوب هچ  مشش  هیبنت  لاؤس  نیرتیساسا  اههتکن 
؟ هن ای  تسا  زّجنم  رثؤم و  یلامجا  ملع  تاّیعفد  لثم  زین  تاّیجیردت  رد  ایآ 

؟ دوب هچ  خیش  خساپ  لصاح 
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نوچمه دراوم  نآ  رد  یلامجا  ملع  فلاح  رجات و  لاثم  لثم  تسا  دوجوم  نونکا  هدـنیآ ، رما  نآ  رد  فیلکت  ّتیلعف  طانم  هک  يدراوم  - 1
. تسا بجاو  تسا  دّدرم  اهنآ  نایم  رد  هک  یمارح  زا  بانتجا  تسا و  زّجنم  تاّیعفد 

. تسا اسأر  لهجلاک  رثایب و  یلامجا  ملع  ضئاح ، لاثم  لثم  تسین  دوجوم  لعفلاب  فیلکت  ّتیلعف  طانم  هک  يدراوم  - 2
؟ تسیچ خساپ  نیا  رد  خیش  يانبم 

: هک تسا  نیا 
ملع رذن ، عیب و  لاثم  لثم  دنیآیم  باسح  هب  التبم  ةدحاو  ۀـعفد  فرعلا  دـنع  دنـشاب ، لوصحلا  یجیردـت  ول  ههبـش و  فارطا  هک  اجره  - 1

. تسا رثؤم  یلامجا 
دنـشاب یتیـصوصخ  ياراد  ههبـش  فارطا  زا  کیره  هک  دوب  نیا  مه  ءالتبا  رایعم  تسین و  راک  رد  مه  يزیجنت  دشابن  نینچ  هک  اجره  و  - 2

. دشیم زّجنم  بنتجا  باطخ  دش ، ادیپ  نآ  تمرح  هب  یلیصفت  ملع  رگا  هک 
؟ تسیچ رظن  دروم  لاؤس  هب  دنوخآ  بانج  خساپ 

. دومن يراج  ۀّیلحلا  ۀلاصا  ههبش  فارطا  همه  رد  ناوتیم  تسا و  زیاج  هّیعطق  تفلاخم 
؟ تسیچ خساپ  نیا  نداد  رد  دنوخآ  بانج  يانبم 

: دیامرفیم
عیمج یف  لوصالا  یلا  عوجرلا  زاوج  ماقملا و  یف  هزیجنت  مدـع  راتخاف  یلعفلا  فیلکتلاب  ّقلعتم  هنوک  یلع  فّقوتم  یلامجالا  ملعلا  ۀـیزجنم 

نم عناـم  ـالف  یلعفلا  فیلکتلاـب  ملع  ـالف  لـصاح  ریغ  طرـشب  اطورـشم  وا  اـّیلعف  نوکی  نا  نیب  هیف  فیلکتلا  دّدرت  ضورفملا  اذا  فارطـالا ،
. لصالا یلا  عوجرلا 
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؟ تسیچ یلامجا  ملع  فارطا  ندوب  یجیردت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن 

: دناهدومن میسقت  مسق  هس  هب  ار  یلامجا  ملع  ياهفرط  دوجو  هر )  ) ماما ترضح 
. تسا قلطم  ههبش  فارطا  هب  تبسن  مکح  لّوا : مسق  رد  - 1

هک تسا  نیا  رب  ضرف  یهتنم  ادرف ، رد  ای  دوش  ماجنا  زورما  رد  دـیاب  مارکا  نیا  هک  دـنادیمن  نکل  دراد و  مارکا  بوجو  هب  ملع  لـثملا  یف 
. تسا مارکا  مکح و  ماجنا  فرظ  طقف  هکلب  تسین  عوضوم  ای  مکح و  يارب  يدیق  ادرف 

. تسا طرش  هب  دّیقم  یلامجا  ملع  مود  فرط  مّود ، مسق  رد  - 2
. باتفآ عولط  طرش  هب  یهتنم  ادرف  ای  تسا و  زورما  ای  هک  دنادیم  ار  دیز  مارکا  بوجو  لثملا  یف 

. دباییمن ّتیلعف  مارکا  بوجو  ادرف  رد  هچ  دشاب و  زورما  رد  هچ  دنکن  دیشروخ  هک  ینامز  ات  ینعی 
. تسا یقیلعت  بجاو  وحن  هب  یلامجا  ملع  ياهفرط  زا  یکی  مّوس ، مسق  رد  - 3

ادرف رد  دیز  مارکا  هب  هدارا  بوجو و  ّقلعت  زا  یعنام  تروص  نیا  رد  تسا ، بجاو )  ) ینعی عوضوم  دیق  ادرف  روکذـم ، لاثم  رد  لاثملا : یف 
. تسین

؟ تسیچ هر )  ) ماما رظن  زا  ماسقا  نیا  زا  کیره  رد  تقفاوم  ای  تفلاخم و  فیلکت 
: مّوس لوا و  مسق  رد 

. درادن دوجو  یقرف  نآ  تاعارم  تهج  زا  دوجولا  یجیردت  ریغ  دوجولا و  یجیردت  نایم  - 
. تسوا هّجوتم  قلطم  فیلکت  هک  دنادیم  فّلکم  هک  ارچ 

. دنکب ار  فیلکت  نآ  تیاعر  نآ ، فارطا  مامت  كرت  ای  ماجنا و  اب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  سپ 
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. تسا دیقم  بجاو  یهتنم  تسا ، یلعف  مکح  مه  ّقلعم  بجاو  رد  اریز 
: مّود مسق  رد 

بجاو القع  فیلکت  نآ  تاعارم  تسا ، دّدرم  ادرف  هب  طورـشم  مکح  یلعف و  قلطم  مکح  نایم  هک  یفیلکت  هب  ینادجو  ملع  تروص  رد  - 
. تسا

یعقاو فیلکت  هک  دراد  لاـمتحا  دوشن و  قّقحم  شطرـش  دراد  لاـمتحا  نوچ   ) درادـن شدوخ  هب  یلعف  فـیلکت  هّجوـت  هب  ملع  هچرگا  اریز 
. دراد دوجو  اهفرط  نیا  زا  یکی  رد  هدننکمازلا  هزیگنا  هک  دنادیم  نکل  و  دشاب ) طورشم  فرط  نامه 

. تسا بجاو  وا  ّتیعبت  دراد  دوجو  یلوم  يارب  یمکح  رد  ضرغ  هزیگنا و  هکنیا  هب  ملع  اب  اذل  و 
ای تسا و  بجاو  یلعف  مکح  نیا  ای  هک  دشاب  هدـش  هماقا  ياهربتعم  هراما  اّما  دـشاب  هتـشادن  فیلکت  هب  ینادـجو  ملع  هک  یتروص  رد  و  - 2

طایتحا دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هدشن ، قّقحم  شطرش  هک  طورشم  مکح  نآ 
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)؟ ارچ . ) تسین بجاو 
. طرش قّقحت  زا  سپ  هن  دراد و  طرش  قّقحت  زا  شیپ  هن  زّجنم  یلعف و  فیلکت  هب  ملع  اریز 

.)؟ ارچ )
رب ضرف  زین  تسا و  نآ  تقو  نتشذگ  رب  ضرف  هک  یلاح  رد  دشاب ، بجاو  طورشم  ریغ  فرط  هک  دراد  لامتحا  طرش ، قّقحت  زا  سپ  اریز 

. دشابیم نآ  هب  تبسن  ینادجو  ملع  مدع  رب  ضرف  هکنوچ  درادن ، نآ  يارب  هزیگنا  ضرغ و  دوجو  هب  ملع  هک  تسا  نیا 
: دیامرفیم ماما  ترضح  سپس 

یطرـش هب  طورـشم  هکنآ  بوجو  ای  لعفلاب ، مکح  نیا  بوجو  رب  هراما  دوجو  اب  هک  ارچ  تسا ، روکذـم  بلطم  فالخ  هنافـصنم  يأر  اّما 
. تسین روذعم  تفلاخم  القع  فرعلا و  دنع  دش ، دهاوخ  قّقحم  اعطق  هک  تسا 

زا شیپ  یّتح   ) ار نآ  ماجنا  تامّدقم  نکل  دوشیم و  قّقحم  انیقی  نآ  طرش  هک  دراد  یطورشم  لعف  بوجو  هب  یلیصفت  ملع  هک  یسک  لثم 
. تسا هدش  رّذعتم  لاثتما  زا  نآ ، تامّدقم  كرت  تهج  هب  طرش ، قّقحت  زا  سپ  هدرک و  كرت  شطرش ) قّقحت 

. تسا راکهانگ  هکلب  تسین ، روذعم  ءالقعلا  دنع  یصخش  نینچنیا 
: لاح

. تسا هنوگنیمه  زین  هدش ) هماقا  طورشم  یلعف و  بجاو  نایم  دّدرم  فیلکت  رب  ربتعم  هراما  هک   ) ام ثحب  دروم  هلأسم  رد 
تفلاخم رد  وا  رذع  دیامن و  تیاعر  ار  یلامجا  ملع  ياهفرط  زا  کیره  دیاب  دوشیم ، قّقحم  نآ  طرـش  دنادیم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ینعی 

. تسین هتفریذپ 
؟ تسیچ بلطم  لصاح 

: هکنآ لاح  و  تسین . یلامجا  ملع  تاعارم  بوجو  رد  هناگهس  ماسقا  نایم  یقرف  نیاربانب  دنیامرفیم :
نوریب فّلکم  يالتبا  دروم  زا  یلامجا  ملع  رگید  فرط  هک  ارچ  هتفریذپ ، ار  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  ۀمرحلا و  هبتـشم  باکترا  زاوج  خیش 

[. 33] تسا
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لئاسملا صیخلت 

؟ تسا ياهلأسم  هچ  دروم  رد  مشش  هیبنت  خیش  بانج 
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. تسا یلامجا  ملع  فارطا  ندوب  دوجولا  یجیردت  دروم  رد 
: ینعی

. دریگیم ّقلعت  هّیجیردت  روما  هب  یهاگ  مه  روطنامه  دریگیم ، ّقلعت  هّیعفد  روما  هب  یلامجا  ملع  یهاگ  هک  روطنامه 
رگید ضعب  دـندوجوم و  نونکامه  فارطالا  ضعب  هکلب  دنتـسین ، دوجوم  لعفلاب  جراخ  رد  اـهنآ  همه  هک  دنتـسه  يروما  هّیجیردـت ، روما 

. تفای دنهاوخ  قّقحت  هدنیآ  رد  اجیردت و 
: لثملا یف 

رهوش رب  ایآ  تسا ، صّخشم  شزور  دادعت  هچرگا  تسا  نیعمان  برطـضم و  نآ  تقو  یلو  تسا ، تداع  زور  هس  هام  ره  رد  دنادیم  ینز 
؟ تسا مزال  هام  مامت  رد  وا  زا  بانتجا 

؟ تسا مارح  دجسم  هب  نتفر  مئازع و  ياههروس  ندناوخ  هام  نیا  مامت  رد  نز  نیا  دوخ  رب  ایآ  و 
: لثملا یف  ای  و 

رب هام  مایا  مامت  رد  هلماعم  زا  يراددوخ  ایآ  تسین ، نّیعم  زور  نآ  دوشیم و  يوبر  هلماعم  هب  التبم  ار  هام  زا  زور  کی  دـنادیم  هک  يرجات 
؟ تسا بجاو  وا 

؟ تسیچ روبزم  لاؤس  هب  یلاعترضح  خساپ  خیش  بانج 
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  یقیقحت  يأر 

زا باـنتجا  بوجو  رد  دوجولا  ّیجیردـت  تادوجوم  یلعف و  تادوجوم  ناـیم  یتواـفت  دـشاب ، یعفد  ءـالتبا  مدـع  ءـالتبا و  هک  یتروص  رد 
. درادن دوجو  تساهنآ ، نایم  دّدرم  هک  یمارح 

؟ ارچ
. تسا دحتم  بانتجا  بوجو  رد  كالم  طانم و  اریز 

؟ دیئامرفیم هچ  ضئاح  نز  لاثم  دروم  رد  خیش  بانج 
. تسا نینچ  ضیح  هلئسم  رد  هکنانچ  تسا ، عنتمم  دننکیم  ادیپ  دوجو  جیردت  هب  هک  يروما  رد  اتعفد  تروص  هب  ءالتبا  یهاگ  هلب ،

؟ ارچ
. تسا عونمم  ضیح  زا  شیپ  ضئاح ، شزیمآ  كرت  رب  رهوش  فیلکت  ندش  زّجنتم  اریز 
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ههبش بش ، ود  زا  ندوب  رتشیب  ای  بش  ود  نایم  سپس  هدرک  ءاشنا  ار  یّـصاخ  بش  رد  شزیمآ  كرت  رب  مسق  ای  رذن  هک  يرهوش  نینچمه  - 

. هدمآ دوجوب 
. تسا رترهاظ  يوبر  هلماعم  لاثم  لاثم و  نیا  رد  طایتحا  یلو  تسا ، لکشم  ضیح  لاثم  اب  لاثم  نیا  نایم  نتشاذگ  قرف  هتبلا 

؟ تسا زیاج  دوجولا  یجیردت  ههبش  رد  هّیعطق  تفلاخم  خیش  بانج 
. دشابن بجاو  نآ  رد  طایتحا  هک  یتروص  رد  اما  تسا  زیاج  هلب ،

؟ ارچ
نآ صوصخ  رد  يراج  لـصا  هب  ياههبـش  ره  رد  تسا  بجاو  تسا ، هدـشن  زّجنم  وا  هب  تبـسن  یعقاو  فیلکت  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز 

. دیامن عوجر  ندوب ) مارح  ای  حابم و  تهج  زا   ) ههبش
: لثملا یف 

. تسین نکمم  نآ  رد  باحصتسا  ضیح ، دروم  رد  - 1
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نآرب مه  هلماعم  رثا  اـّما  درادـن ، رفیک  هک  دوشیم  مکح  ینعی  دوشیم ، هعجارم  نآ  نـالطب  هلماـعم و  هحاـبا  لـصا  هب  رجاـت ، دروم  رد  - 2
. دوشیمن بترتم 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  دنوخآ  بانج  رظن 
. دومن يراج  هّیلحلا  ۀلاصا  فارطا  همه  رد  ناوتیم  تسا و  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  دیوگیم :

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ینیئان  يازریم  بانج  رظن 
. دومن طایتحا  تاّیعفد  لثم  دیاب  مه  تاّیجیردت  رد  تسین و  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  دیوگیم :

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن 
مـسق هس  نیا  نایم  یتوافت  یلامجا  ملع  تاعارم  بوجو  رد  نکل  و  دناهتـسناد ، مسق  هس  ار  یلامجا  ملع  ياهفرط  دوجو  ندوب  یجیردـت 

. دناهتسنادن زیاج  ار  تفلاخم  دناهدشن و  لئاق 
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: نتم
اذه و  هب ، فّلکملاب  ّقلعتملا  یلامجإلا  ملعلا  وه  ةروصحملا  ۀهبشلاب  نیهبتـشملا  نم  ّلک  یف  لصألا  ءارجإ  نم  عناملا  ّنأ  تفرع : دق  عباسلا 
یف امک  فّلکملا ، هابتـشا  ۀـهج  نم  نوکی  دـق  و  امهریغ ، وأ  سجنلا  وأ  رمخلاـب  هبتـشملا  یف  اـمک  هب ، فّلکملا  هابتـشا  نع  أـشنی  دـق  ملعلا 

بوثلا اذـه  ّنأ  وأ  رمخ  ءاـنإلا  اذـه  ّنأ  ملع  اذإ  اـم  لـیبق  نم  اذـه  و  هیلع ، ةأرملا  لـجرلا و  یـسابل  يدـحإ  ۀـمرحب  ـالامجإ  ملاـعلا  یثـنخلا 
. بوصغم

دوجو مولعملا  نیباـطخلا  نیب  نیهبتـشملا و  نیب  هعوضوم  دوجو  مولعملا  دـحاولا  باـطخلا  نیب  قرف  ـال  ّهنأ  لّوـألا : رمـألا  یف  تفرع  دـق  و 
. نیهبتشملا نیب  امهدحأ  عوضوم 

عامتـسا اذک  و  ةرورـضل ، ّالإ  ءاسنلا  لاجّرلا و  عم  مّلکتلا  و  اعطق ، ةروع  امهدحأ  ّنأل  هیلبق ، نم  ّلک  فشک  یثنخلا  یلع  مرحیف  اذـه  یلع  و 
مدع لاجّرلل و  ّضغلا »  » ۀـیآ یف  مومعلا  مدـع  یلع  ءانب  ّلحلا ، ۀـلاصأل  اهیلإ ، رظنلا  لب  اهتوص  عامتـسا  ءاسّنلا  لاجّرلل و  زاج  نإ  امهتوص و 

. صّصخملا قادصم  هابتشال  ءاسنلا ،» یلع  ۀنیّزلا  ءادبإ  ۀمرح   » ۀیآ مومعب  کّسمتلا  زاوج 
بوجو دقعلا و  ریثأت  مدع  لصألاف  ّالإ  و  ۀجوزلا ، یف  ۀّیثونألا  جوزلا و  یف  ۀـّیلوجرلا  زارحإ  بوجول  جّوزتلا ، جـیوزتلا و  هیلع  مرحی  اذـک  و 

. جرفلا ظفح 
326 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

هروصحم ههبش  رد  یلامجا  ملع  أشنم  متفه : هیبنت 

ّقلعت هب  فّلکم  هب  هک  تسا  یلامجا  ملع  نامه  هروصحم  ههبـش  هب  نیهبتـشم  زا  کیره  رد  هّیلمع  لصا  ندرک  يراج  زا  عناـم  هک  دـیتسناد 
: یلامجا ملع  نیا  دریگیم و 

. تسا نینچ  ود  نیا  ریغ  تساجن و  ای  تیرمخ و  هب  هبتشم  رد  هک  روطنامه  دریگیم ، تأشن  فّلکم  لعف  ای  هب  فّلکم  زا  یهاگ  - 1
ملع هک  یئاثنخ  لثم  باطخ ) نآ  ای  تسا  باطخ  نیا  هب  بطاخم  ایآ  هک  تسا  دّدرم  هک   ) تسا فّلکم  دوخ  هب  طوبرم  هابتشا  یهاگ  و  - 2
رمخ ءاـنا  نیا  تسا  مولعم  هک  تسا  يدروم  نآ  لـیبق  زا  نیا  و  شدوـخ ، هب  تبـسن  نز  درم و  ساـبل  ود  زا  یکی  تمرح  هب  دراد  یلاـمجا 

. تسا یبصغ  سابل  نیا  ای  تسا 
یکی عوضوم  هکنیا  نیب  دشاب و  مولعم  نیهبتـشملا  نیب  دحاو  باطخ  رد  عوضوم  هکنیا  نایم  یقرف  چیه  القع )  ) هک یتسناد  لّوا  هیبنت  رد  و 
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(. تسا بجاو  هّیعطق  تقفاوم  مارح و  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  تروصرهرد   ) دشاب مولعم  نیهبتشملا  نیب  دّدرم )  ) باطخ ود  زا 
: تسا مارح  یثنخ  رب  نیاربانب  یثنخ  مکح 

. تسا ةروع  ود  نیا  زا  یکی  اعطق  اریز  شربد ، لبق و  زا  کیره  فشک  - 1
. ترورض يور  زا  زج  نانز  نادرم و  اب  نتفگ  نخس  - 2

زیاـج وا  هب  ندرک  هاـگن  هکلب  وا  يادـص  هب  نداد  شوـگ  ناـنز  نادرم و  يارب  هچرگا  هورگ ، ود  نآ  يادـص  هب  نداد  شوـگ  نینچمه  - 3
، ّلحلا ۀلاصا  نایرج  لیلد  هب  تسا 

. تسین مومع  دیفم  لاجرلل  ّضغلا )  ) هفیرش هیآ  - 1 هکنیا : لیلد  هب 
. تسین زیاج  تسا ، هیقادصم  ههبش  نوچ  ءاسنلا ) یلع  ۀنیزلا  ءادبا  ۀمرح   ) هیآ مومع  هب  کّسمت  - 2

لـصا هنرگو  هجوز  رد  تیثونا  و  جوز ، رد  ّتیلوجر  زارحا  بوجو  لیلد  هب  تسا ، مارح  وا  رب  رـسمه  باختنا  رهوش و  باختنا  نینچمه  و 
. تسا جرف  ظفح  بوجو  باحصتسا )  ) دقع و ندوب  رثاالب  اجنیا ، رد 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هب  طوبرم  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  باب  رد  هابتشا  دیئامرفب  ۀمّدقم 
: هکنیا لثم  تسا  هب  فّلکم  ای  فّلکملا و  لعف  هب  طوبرم  هابتشا  یهاگ  - 1

؟ بصغت باطخ ال  هب  بطاخم  ای  تسا و  سّجنلا  نع  بنتجا  باطخ  هب  بطاخم  ایآ  هک  دنادیمن  فّلکم 
. باطخ نآ  ای  تسا و  باطخ  نیا  هب  بطاخم  ایآ  هک  تسا  دّدرم  فّلکم  ینعی  تسا  فّلکم  دوخ  هب  طوبرم  هابتشا  یهاگ  و  - 2

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  زین  دّدرت  هابتشا و  نیا 
. یثنخ لثم  تسا  نایم  رد  درف  کی  ياپ  یهاگ  و  تسا ، سک  ود  نایم  دّدرت  یهاگ 

؟ دنکیم بجاو  ار  طایتحا  تسا و  زّجنم  یلامجا  ملع  روکذم  مسق  ود  زا  کیمادک  رد 
. كرتشملا بوث  یف  ینملا  يدجاو  لثم  دنشاب  رفن  دنچ  ای  ود  ههبش  نیفرط  رگا  - 

. دوشیمن طایتحا  بجوم  هدوب و  رثاالب  یلامجا  ملع  تسا ، سجن  امهدحا  هک  دنراد  یلامجا  ملع  کیره  هک 
؟ ارچ

لصا ءارجا  هکنوچ  دشاب ، هتـشادن  رگید  فرط  هب  يراک  دسرب و  شدوخ  باسح  هب  دراد  هفیظو  ود  نیا  زا  کیره  دش  هتفگ  هکنانچ  اریز 
. درادن وا  رب  يریثأت  رگید  فرط  رد 

. دنکیم هیفصت  ار  شیوخ  باسح  هدرک ، هدافتسا  تئارب  هّیلمع  لصا  زا  دراد  لسغ  بوجو  دوخ و  تبانج  رد  کش  کیره  یتقو  لاح 
فئاظو هب  فّلکم  ای  تسا و  نادرم  فیلاکت  هب  فّلکم  ای  هک  دراد  یلامجا  ملع  هک  دشاب  دحاو  صخـش  هب  طوبرم  ههبـش  نیفرط  رگا  و  - 

: دنکیم ادیپ  تروص  ود  روبزم  لاؤس  نانز ،
ماجنا هب  فظوم  هکلب  ناـنز ، هب  هّصتخم  تاـباطخ  هن  تسوا و  هّجوتم  نادرم  هب  هّصتخم  تاـباطخ  هن  مینادـب  هثلاـث  تعیبط  ار  یثنخ  اـم  رگا 

. تسا كرتشم  تاباطخ 
یلاعت يادـخ  هک  ارچ  روهـشملا ، هیلع  امک  نز  ای  تسا  درم  اـی  عقاو  رد  وا  هک  میـشاب  دـقتعم  هکلب  مینادـن  هثلاـث  تعیبط  ار  یثنخ  رگا  اـّما :

: دیامرفیم
ای تسا و  لاجر  هب  هّصتخم  تاباطخ  هب  بطاخم  ای  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  یثنخ  زاـب  َروُکُّذـلا )، ُءاـشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  َو  ًاـثانِإ  ُءاـشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  )
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: هک تسا  نیا  نآ  دیآیم و  شیپ  يرگید  لاؤس  اجنیا  رد  هک  نانز  هب  هّصتخم  تاباطخ  هب  بطاخم 
؟ هن ای  تسه  طایتحا  بجوم  رثؤم و  یلامجا  ملع  نینچ  ایآ 
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؟ تسیچ قرف )...  ّهنا ال  لّوالا ؛ رمالا  یف  تفرع  دق  و   ) زا دارم  قوف  لاؤس  هب  هجوت  اب 

: دیامرفیم اذل  تسا و  یثنخ  رد  روکذم  یلامجا  ملع  هاگیاج  نییبت 
: یلامجا ملع  دراوم  رد  هک  میدروآ  لّوا  هیبنت  رد 

رگید عوضوم  نآ  رد  ای  تسا و  عوضوم  نیا  رد  اـیآ  هک  تسا  دّدرم  نکل  دراد  دوجو  لیـضفتلاب  مولعم  نّیعم و  باـطخ  کـی  یهاـگ  - 1
: لثم

. تیرمخ هب  نیهبتشم  هب  تبسن  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  فلا :
. سجن هب  نیهبتشم  رد  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  ای  و  ب :

اجنیا رد  نیباطخلا  دحا  هک  میراد  یلامجا  ملع  ینعی  دراد ، دوجو  دّدرم  باطخ  نکل  درادن ، دوجو  ینیعم  دـحاو  باطخ  الـصا  یهاگ  - 2
. دراد عوضوم 

 ... بصغت هب ال  میبطاخم  ای  سجنلا و  نع  بنتجا  هب  میبطاخم  ای  لثملا : یف 
تقفاوم مارح و  یلامجا  ملع  اـب  هّیعطق  تفلاـخم  روص  عیمج  رد  هکلب  تسین ، روکذـم  دراوم  ناـیم  یتواـفت  ـالقن  ـالقع و  اـجنیا  رد  هتکن :

. تسا بجاو  هّیعطق 
؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا 

ای لاجر و  باطخ  ای  دراد  عوضوم  وا  ّقح  رد  نیباطخلا  دحا  هک  دـنادیم  الامجا  مه  یثنخ  ینعی  تسا  لیبق  نیا  زا  زین  یثنخ  هک  تسا  نیا 
. ءاسن باطخ 

. دوشیم طایتحا  بجوم  تسا و  رثؤم  یلامجا  ملع  نیا  الاب  نایب  قبط  لاح :
؟ تسیچ هیلبق )...  نم  لک  فشک  یثنخلا  یلع  مرحیف  اذه  یلع  و   ) زا دارم 

: تسا تباث  یثنخ  يارب  لیذ  ماکحا  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  ریثأت  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا 
. ار ّتیثونا  تلآ  مه  دناشوپب ، ار  ّتیلوجر  تلآ  دیاب  مه  - 1

. ّنهجورف نظفحی  ینعی  نانز  باطخ  هب  بطاخم  ای  دشابیم و  مهجورف  اوظفحی  ینعی  نادرم  باطخ  هب  بطاخم  ای  اریز  ارچ ؟
. ترورض هزادنا  هب  رگم  ءاسن  اب  نتفگ  نخس  زا  مه  دزیهرپب و  لاجر  اب  نتفگ  نخس  زا  دیاب  مه  - 2

نایم رد  سک  ود  ياپ  نوچ  دـننک  عامتـسا  ار  وا  يادـص  ای  دـننک و  هاگن  یثنخ  هب  هک  تسا  زیاـج  ناـنز  نادرم و  زا  کـیره  يارب  هچرگا 
. دنک يراج  هّیلحلا  ۀلاصا  دوخ  ّقح  رد  دراد  ّقح  کیره  تسا و 

؟ تسیچ ّلحلا )...  ۀلاصال   ) زا دارم 
. دنهدب شوگ  وا  يادص  هب  ای  دننک و  رظن  یثنخ  هب  دنناوتیم  نانز  نادرم و  هورگ  ود  زا  کیره  هک  تسا  یهاگن  زاوج  رب  لیلد 
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؟ تسیچ ءاسنلا )... » یلع  ۀنیزلا  ءادبا  ۀمرح   » هیآ مومعب  کّسمتلا  زاوج  مدع  و   ) زا دارم  سپ 
. دننک بانتجا  یثنخ  هب  رظن  زا  دیاب  مه  نادرم  نانز و  دندقتعم ، هک  تسا  یتعامج  هب  خساپ 

؟ تسیچ روکذم  مکح  رب  ناشلیلد 
: هفیرش هیآ  مومع  لیلد  هب  ار  نادرم  بانتجا 
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. تسا ْمُهَجوُُرف ...  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق 
؟ تسا هنوگچ  ناشلالدتسا  ّتیفیک 

. یقب ام  یقب  جرخ و  ام  جرخ  یهتنم  دراد  ّتیمومع  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  هلمج  دنیوگیم :
؟ تسیک جرخ  ام  جرخ  زا  ناشدارم 

مرحم نانز  رگید 2 - نادرم  - 1
؟ تسا یسک  هچ  یقب  ام  یقب  زا  ناشدارم  سپ 

یثنخ دارفا  مرحمان 2 - نانز  - 1
. دنشوپب مشچ  یثنخ  زا  دیاب  نادرم  مومع  مکح  هب  سپ 

؟ تسیچ روکذم  هدیقع  هب  روبزم  نتم  رد  خیش  بانج  خساپ 
: هک تسا  نیا 

. تسین مومع  دیفم  هفیرش  هیآ  الوا :
. تسا لطاب  هک  تسا  هیقادصم  ههبش  رد  ماع  هب  کّسمت  یلالدتسا  نینچ  ّتیمومع  ضرفرب  ایناث :

؟ تسیچ رظن  دروم  هفیرش  هیآ  مومع  مدع  رب  خیش  لیلد 
: دیوگیم

لامجا ببـس  ّقلعتم  فذح  هک  تسا  هدش  تباث  ظافلا  ثحابم  رد  هکنآ  لاح  دننکیم و  تشادرب  ار  ّتیمومع  ّقلعتم  فذـح  هار  زا  اهنیا 
. تیمومع هن  تسا و 

زا دشاب  یثنخ  هک  كوکـشم  داز  ام  رد  مینکیم و  ذخا  تسا  نانز  هب  رظن  تمرح  هک  ار  نّقیتم  ردـقنآ  زا  دـش  لمجم  ترابع  یتقو  لاح :
. میریگیم کمک  ّتیلح  تئارب و  لصا 

. تسین مارح  نادرم  رب  یثنخ  هب  رظن  سپ 
؟ تسیچ صّصخملا )... » قادصم  هابتشال  ءاسنلا  یلع  ۀنیز  ءادبا  ۀمرح   » ۀیآ مومعب  کّسمتلا  زاوج  مدع  و   ) زا دارم  سپ 

ياج اجنیا  نکل  تسا و  ماع  هیآ  هک  میراد  لوبق  دشاب  َّنِِهَتلوُُعِبل ...  اَّلِإ  هک  هیآ  لیذ  يانثتسا  هنیرق  هب  مه  ام  دیامرفیم : خیـش  هک  تسا  نیا 
. تسین ماع  هب  کّسمت 
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تحت زا  هک  مه  لثامم  دارفا  تسا ، مارح  اهنآ  هب  رظن  تسا و  یقاب  هیآ  تحت  رد  لـثامم  ریغ  دارفا  اذـل  تسا و  هّیقادـصم  ههبـش  اریز  ارچ ؟

. تسا لالح  نانآ  هب  رظن  هدش و  جراخ  هیآ  مومع 
هدـنامیقاب هیآ  مومع  تحت  رد  ات  تسا  لثامم  ریغ  اـی  دـشاب و  هدـش  جراـخ  هیآ  مومع  تحت  زا  اـت  تسا  لـثامم  یثنخ  هک  مینادیمن  اـّما :

؟ دشاب
يراج هحابالا  ۀّیلحلا و  ۀلاصا  يدروم  نینچ  رد  یهتنم  تسا  هّیلمع  لوصا  نایرج  ياج  تسین و  مومع  زا  هدافتسا  ياج  يدروم  نینچ  سپ 

. دوشیم
. درادن دوجو  یثنخ  هب  نانز  نادرم و  هاگن  رظن و  زا  یعنام  هجیتن  رد 
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طبنتـسملا سابللا  مکح  یف  اصوصخ  اهریغ ، یلإ  اهفارـصنال  اّمإ  اهیلإ ، ۀّصتخملا  ۀـّیفیلکتلا  تاباطخلا  هّجوت  مدـعب  لاقی : نأ  نکمی  و  نتم :

ناک نإ  الیـصفت و  هیلإ  باطخلا  هّجوتب  فّلکملا  ملعب  فیلکتلا  طارتشال  اّمإ  و  رخآلاب ، ةأرملا  لجّرلا و  نم  ّلک  هّبـشت  ۀـمرح  یلع  ّلد  اّـمم 
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نع بنتجا  : » هلوق نیب  قرف  ذإ ال  نیئیـشل ، دـحاو  باطخ  ۀـلزنمب  دـحاو  صخـشب  نیباطخلا  ّنأل  الیـصفت ، هیلإ  نیهّجوم  نیباطخ  نیب  ادّدرم 
تحت هلوخد  فّلکملا  ملعی  نیفنص  یلإ  نیهّجوملا  نیباطخلا  فالخب  امهیلک ،» نع  بنتجا  : » هلوق نیب  و  ریغلا ،» لام  نع  بنتجا   » و رمخلا »

. امهدحأ
رظنلا نع  ةروعلا  وأ  انّزلا  نع  جرفلا  ظفح  بوجو  یلع  ّلد  ام  لومـش  مدع  يوعد  ّنإف  ۀفیعـض ، ةریخألا  اصوصخ  نییوعدـلا  نم  ّلک  نکل 

. يرت امک  یثنخلل ،
ءارجإ زاوج  مدع  ةروصحملا  ۀهبـشلا  یف  طایتحالا  بوجو  یف  طانملا  ّنإف  یلیـصفت ، باطخ  هّجوتب  ملعلاب  فیلکتلا  طارتشا  يوعد  اذک  و 
ملعلل یثنخلا ، یلبق  نم  ّلـک  فشک  یف  ّلـحلا  ۀـلاصأ  ناـیرج  مدـع  ةرورـض  هیف ، نحن  اـم  یف  تباـث  وه  و  نیهبتـشملا ، یف  ۀـحابإلا  لـصأ 
ضعبل ارــضاح  وأ  ارفاـسم  هنوـک  نـیب  دّدرملا  فـّلکملا  ریظن  یثـنخلا  ۀــلأسمف  دــحأ ، ّلـک  یلع  اـنزلا  رظنلا و  نـم  جرفلا  ظـفح  بوـجوب 

. امهباطخب لمعلا  كرت  هل  زوجی  الف  تاهابتشالا ،
: هکنیا هب  دنوش  لئاق  قئادح ) بحاص  لثم  یناسک   ) تسا نکمم  دشابیمن و  یثنخ  هّجوتم  نادرم  نانز و  هب  هّصتخم  تاباطخ  همجرت :
مولعم ینعی   ) یثنخ ریغ  هب  ناشفارـصنا  لیلد  هب  ای )  ) تسین یثنخ  هّجوتم  نانز ) نادرم و  هورگ  ود  زا  کیره  هب   ) هّصتخم هّیفیلکت  تاـباطخ 

دراد تلالد  يرگید  هب  نز  درم و  زا  کیره  هّبـشت  تمرح  رب  هک  یتاـیاور  زا  هک  ساـبل  یعرـش )  ) مکح رد  هژیوهب  ۀـّیثونألا ،) ۀـیلوجرلا و 
نایم تسا  دّدرم  هچرگا  وا . هب  یلیصفت  باطخ  هجوت  هب  فّلکم  عالطا  ملع و  هب  فیلکت  نتسناد  طورـشم  رطاخ  هب  ای  و  دوشیم ، طابنتـسا 

. ءیش ود  هب  تبـسن  تسا  دحاو  یباطخ  هلزنم  هب  دحاو ، یـصخش  هب  تبـسن )  ) باطخ ود  نیا  اریز  تسوا ؛ هّجوتم  هک  یلیـصفت  باطخ  ود 
هب درادـن ، دوجو  یقرف  امهیلک ، نع  بنتجا  شاهدومرف : نیا  ناـیم  ریغلا و  لاـم  نع  بنتجا  رمخلا و  نع  بنتجا  عراـش : لوق  نیا  ناـیم  اریز 
ود نآ  زا  یکی  لومـشم  هک  دنادیم  فّلکم  و  تسا ) نانز  نادرم و  ینعی  نیفّلکم  زا   ) فنـص ود  هّجوتم  هک  یباطخ  هتـسد  ود  نآ  فالخ 

(. تسیچ شفیلکت  تسا و  باطخ  تسد  ود  نیا  زا  کیمادک  لومشم  هک  دنادیمن  یثنخ  یلو   ) تسا
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دیاب یلامجا  ملع  باب  رد  فّلکم  دراد و  فارـصنا  یثنخ  زا  تاباطخ  هک   ) اعّدا ود  نیا  زا  کـیره  اـّما  روکذـم  لوق  رد  لاکـشا  هشقاـنم و 
. تسا فیعض  مّود )  ) رخآ ياعّدا  هژیو  هب  دنادب ) ار  باطخ  خنس 

دوشیمن یثنخ  لماش  دـنکیم ، تلالد  نارگید  هاگن  زا  تروع  ظفح  اـی  اـنز  زا  جرف  ظـفح  بوجو  رب  هک  ياّهلدا  هک  تسا  نیا  اـعّدا  اریز 
نّیعم نوچ  دـنک و  ظـفح  نارگید  رظن  زا  ار  شنیلبق  یثـنخ  تسین  مزـال  دوش  هتفگ  تسا  لوقعم  هنوـگچ  هکنآ  لاـح  و   ) ینیبیم هکناـنچ 

)؟ دنراد فارصنا  وا  زا  تاباطخ  نیا  دوشیمن و  ّنظفحی  اوظفحی و  باطخ  لومشم  نز  ای  تسا  درم  هک  تسین 
ههبـش رد  طایتحا  بوجو  كالم  اریز  وا .) هب  تبـسن   ) یلیـصفت باطخ  هّجوت  هب  فّلکم )  ) ملع هب  فیلکت  طرـش  ياـعّدا  تسا  نینچنیا  و 

(. تسا طقاست  ضراعت و  شاهجیتن  نیفرط  رد  نیلصا  يارجا  هک  ارچ   ) نیهبتشم رد  تسا  هحابالا  ۀلاصا  ءارجا  ندوبن  زیاج  هروصحم 
يراج نادرم  فیلاکت  هب  تبـسن  ار  ةءاربلا  ۀـلاصا  دـهاوخب  رگا  ینعی   ) تسا تباث  یثنخ ) باب   ) هیف نحن  ام  رد  لصا ) نایرج  مدـع   ) نیا و 

ربد لبق و  زا  کیره  فشک  رد  ّلحلا  ۀلاصا  نایرج  مدع  هک  ارچ  دنکیم .) ضراعت  نانز  فیلاکت  هب  تبـسن  ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  اب  دـنک .
. تسا یهیدب  یسکره ، رب  انز  و  نارگید )  ) هاگن زا  ةروع  ظفح  بوجو  ندوب  مولعم  لیلد  هب  یثنخ  رد 

هب لثملا  یف   ) رـضاح ای  تسا  رفاسم  ایآ  هکنیا  ناـیم  تسا  دّدرم  تاهابتـشا  یخرب  رطاـخ  هب  هک  تسا  یفّلکم  نآ  لـثم  یثنخ ، هلأـسم  سپ 
نیرـضاح ای  تسا  نیرفاسم  هورگ  زا  دـنادیمن  نوچ  ایآ  لاح  هن ؟ اـی  تسه  خـسرف  دصقم 8  ات  أدـبم  زا  دـنادیمن  هدرک ، ترفاسم  یّلحم 

؟ دناوخن زامن  دناوتیم 
: رگید ترابع  هب 

)؟ تسا بجاو  طایتحا  هکنیا  ای  دناوخب ؟ زامن  دیابن  ممتأ ، باطخ  ای  تسوا  هّجوتم  رصق  باطخ  دنادیمن  درف  نیا  رگا 
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. تسین زیاج  وا  يارب  هورگ  ود  نیا  زا  یکی  باطخ  هب  لمع  سپ :
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اهیلا )...  ۀّصتخملا  ۀیفیلکتلا  تاباطخلا  هّجوت  مدعب  لاقی : نا  نکمی  و   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  قئادح  بحاص  هلمج  زا  نییرابخا  زا  یخرب  ياعّدم  نایب 

: هجیتن رد  تسین  مزال  وا  رب  طایتحا  سپ  دشابیمن ، یثنخ  هّجوتم  نانز  نادرم و  هورگ  ود  زا  کیره  هب  هّصتخم  تاباطخ 
. یجیردت تروص  هب  هچ  ةدحاو و  ۀعفد  هچ  دنک ، هدافتسا  نانز  ای  نادرم و  هب  طوبرم  هسبلا  زا  دناوتیم  - 1

. اهنآ اب  مّلکت  هن  تسا و  مارح  يو  رب  نانز  ای  نادرم و  توص  عامتسا  هن  - 2
. تسا اسأر  لهجلاک  ریثأتالب و  باب  نیا  رد  یلامجا  ملع  سپ 

؟ تسیچ خلا ) مکح ...  یف  اصوصخ  اهریغ ، یلا  اهفارصنال  اّما   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  قوف  ياعّدم  رب  لیلد  نیلّوا  هماقا 

مولعم ینعی  نآ  ریغ  هب  دـناهیثونالا ، ۀـیلوجرلا و  لوهجم  هلکـشم  یثانخ  زا  دـنراد  صاـصتخا  ناـنز  اـی  نادرم و  هب  هک  یفیلاـکت  تاـباطخ 
. دنراد فارصنا  ۀّیثونألا  ۀیلوجرلا و 

دشاب و درم  عقاو  رد  هچرگا  تسین  فراعتم  دارفا  زا  یثنخ  هکنآ  لاح  دنراد و  فارـصنا  فراعتم  دارفا  هب  روبزم  تاباطخ  رگید  ترابع  هب 
. نز ای 

. سابل هّیعرش  ماکحا  دروم  رد  هژیوهب  دوشیمن . نانز  ای  نادرم و  هب  ّصتخم  تاباطخ  لومشم  یثنخ  اذل 
؟ ارچ دنرادن . قالطا  تاباطخ  نیا  سپ 

هب ّهلدا  نیا  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  دنراد و  تلالد  سکعلاب  هئرم و  هب  لجر  هّبشت  تمرح  رب  هک  دوشیم  طابنتسا  تایاور  یخرب  زا  اریز 
. دنوشیمن فراعتم  ریغ  دارفا  لماش  هتشاد و  فارصنا  نانز  نادرم و  زا  فراعتم  دارفا 
؟ تسیچ هیلا )...  باطخلا  هّجوتب  فّلکملا  ملعب  فیلکتلا  طارتشال  اّما  و   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  ياعّدم  تابثا  رد  تسا  يرابخا  تارضح  لیلد  نیمود  هماقا 
لصاح عطق  دشاب و  هتـشاد  عالطا  تسوا  هّجوتم  هک  یتاباطخ  خنـس  هب  فّلکم  هک  تسا  طایتحا  ببـس  فیلکت و  زّجنم  یتقو  یلامجا  ملع 

. تسوا هّجوتم  یلیصفت  باطخ  هک  دنک 
؟ تسیچ الیصفت )...  هیلا  نیهجوم  نیباطخ و  نیب  ادّدرم  ناک  نا  و   ) رد بلطم  لصاح 

: تسا عون  راهچ  رب  دوخ  میسقت  کی  رد  فّلکم  هب  یلیصفت  باطخ  هّجوت  نیا  هک  تسا  نیا 
. باطخ عوضوم ) ای  و   ) ّقلعتم مه  تسا ، لیصفتلاب  مولعم  نّیعم و  یعرش  باطخ  مه  یهاگ  - 1

: لثملا یف 
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. تسا زّجنم  نآ  هب  تبسن  زین  رمخلا  نع  بنتجا  باطخ  هکیلاحرد  تسا  رمخ  دینادیم ، انیقی  هک  دراد  دوجو  یئانا  امش  لباقم  رد 
. دومن لاثتما  ار  نامرف  دیاب  بجاو و  طایتحا  دیدرت  نودب  اجنیا  رد  سپ 

. تسا دّدرم  رومالا  وا  نیرمالا  نیب  نآ  عوضوم ) ای  و   ) ّقلعتم نکل  تسا و  نّیعم  امش  هّجوتم  یعرش  باطخ  یهاگ  - 2
. تسا کیمادک  دینادیمن  الیصفت  نکل  تسا و  رمخ  ناتلباقم  ءانا  ود  زا  یکی  دینادیم  الامجا  امش  لثملا  یف 
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. دینک بانتجا  ءانا  ود  نیا  زا  کیره  زا  هدرک  طایتحا  دیاب  تسا و  زّجنم  امش  ّقح  رد  بنتجا  باطخ  اجنیا  رد 
. تسا صّخشم  نیعم و  باطخ  ّقلعتم  ای  عوضوم و  هچرگا  تسا  دّدرم  تسامش  هّجوتم  هک  یباطخ  زین  یهاگ  - 3

: لثملا یف 
زا دیاب  سجنلا  نع  بنتجا  باب  زا  ایآ  هک  دیتسه  دّدرم  نکل  تسا  بجاو  تسامـش  ربارب  رد  هک  ینیعم  عیام  زا  بانتجا  هک  دـینادیم  امش 

؟ بصغلا نع  بنتجا  باب  زا  ای  دینک و  بانتجا  عیام  نیا 
یلیـصفت باطخ  اب  باطخ ، ود  نیا  كرت  تروص  رد  دـیتسه و  باـطخ  ود  ره  هب  بطاـخم  امـش  دـشاب ، هک  ود  نیا  زا  کـیره  اـجنیا  رد 

. دیاهدومن تفلاخم 
. نآ عوضوم  ای  ّقلعتم و  مه  تسا و  دّدرم  یعرش  باطخ  مه  یهاگ  - 4

: لثملا یف 
. تسا مرحمان  نز  نآ  ای  تسا و  سجن  ءانا  نیا  ای  هک  دینادیم  الامجا  امش 

: سپ
. ۀّیبنجألا نع  بنتجا  باطخ  هب  بطاخم  ای  دیتسه و  سجنلا  نع  بنتجا  باطخ  هب  بطاخم  ای  هک  دینادیم  الامجا 

. دینک بانتجا  طایتحا و  دیاب  تسا و  امش  هّجوتم  دشاب ، هک  ود  نیا  زا  کیره  اجنیا  رد 
؟ تسیچ امهدحا )...  تحت  هلوخد  فّلکملا  ملعی  نیفنص  یلا  نیهّجوملا  نیباطخلا  فالخب   ) زا دارم  سپ 

؟ ارچ دنکیمن . قدص  یثنخ  دروم  رد  روکذم  باطخ  ود  زا  کیچیه  هک  تسا  نیا 
دنادیمن یثنخ  هک  دراد  دوجو  دنانانز  نادرم و  هک  نیفّلکم  زا  فنص  ود  هب  تبسن  باطخ  هتسد  ود 
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؟ تسیچ شفیلکت  تسا و  باطخ  هتسد  ود  نیا  زا  کیمادک  لومشم 

. دشابیمن بجاو  طایتحا  يدروم  نینچ  رد  اذل  و 
؟ تسیچ نییوعدلا )...  نم  لک  نکل   ) زا دارم  سپ 

. يرابخا تارضح  لیلد  ود  زا  تسا  خیش  بانج  خساپ 
؟ تسیچ ماسقا  نیا  زا  کیره  اشنم  هدوب و  مسق  دنچ  رب  فارصنا  دیئامرفب  ۀمّدقم  تارضح  لّوا  لیلد  زا  خیش  خساپ  نایب  زا  لبق 

يروهظ يودب  تسا : مسق  ود  رب 
. تسا فنص  کی  یجراخ  دوجو  هبلغ  يودب ، فارصنا  اشنم  - 

. نوراک بآ  هب  ناتسزوخ  رد  بآ  هملک  فارصنا  لثم 
. تسا لامعتسا  ترثک  يروهظ ، فارصنا  اشنم  - 

هب هریغ ...  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  دـسریم ، شوگ  هب  ناویح  هملک  ات  هک  يوحن  هب  ناسنا  ریغ  هب  ناـسنا  زا  ناویح  هملک  فارـصنا  لـثم 
. دنکیم ردابت  نهذ 

؟ تسا دنمشزرا  فارصنا  ماسقا  زا  کیمادک 
. تسا يروهظ  فارصنا  تسا  دنمشزرا  هچنآ 

؟ تسیچ تارضح  هب  خیش  خساپ  رد  مالکلا  اّمنا 
. يروهظ هن  تسا و  يودب  هیف  نحن  ام  رد  فارصنا  هک  تسا  نیا 

؟ تسین يروهظ  هیف  نحن  ام  رد  فارصنا  ارچ 
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. هن ای  میشاب  هتشاد  ملع  ام  هچ  دوریم  راکب  انعم  نیمه  رد  مه  ابلاغ  تسا و  ۀّیلوجرلا  هل  تبث  تاذ  يانعمهب  لجر  اریز :
لوهجم ۀیثونألا و  مولعم  هب  تبـسن  هئرم  هملک  اذکه  دریگیمرب و  رد  دشاب  لجر  عقاو  رد  هک  مه  ار  یئاثنخ  روکذـم ، يانعمهب  لجر  لاح 

. ۀیثونألا
. دشاب رتشیب  فراعتم  دارفا  ۀّیلوجرلا و  مولعم  رد  لجر  هک  میرادن  لوبق  ام  اذل  و 

؟ تسا يودب  هیف  نحن  ام  رد  فارصنا  ارچ 
ببـس دناوتیمن  تردن  تسا و  ردان  مک و  رایـسب  دشاب  نز  ای  درم  عقاو  رد  هک  یئاثنخ  بلاغ و  جراخ  رد  فراعتم  لجر  هئرم و  دارفا  اریز 

. دوش نآ  زا  فارصنا 
؟ تسیچ یلیصفت )...  باطخ  هّجوتب  ملعلاب  فیلکتلا  طارتشا  يوعد  اذک  و   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  ناشیاعّدا  دروم  هلأسم  رد  تسا  يرابخا  تارضح  مود  لیلد  زا  خیش  خساپ 
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، میدرک ادیپ  فرط  نامه  هب  یلیصفت  ملع  رگا  هک  دنشاب  يروط  ههبش  فارطا  زا  کیره  هک  تسا  نیا  یلامجا  ملع  تیزّجنم  رد  طانم  - 1
: اریز ارچ ؟ تسا . روجنیا  یثنخ  دروم  رد  دوش و  زّجنم  باطخ  امتح 

. دوشیم وا  هّجوتم  ثانا  باطخ  دنک ، ادیپ  ملع  تیثونا  هب  رگا  دوشیم و  وا  هّجوتم  لاجر  باطخ  دنک ، ادیپ  ّتیلوجر  هب  ملع  رگا 
. دنک طایتحا  دیاب  یلامجا  ملع  ماگنه  سپ 

ره رد  لصا  ءارجا  هک  ارچ  مینک ، هدافتـسا  هّیلمع  لوصا  زا  نآ  فارطا  رد  میناوتن  هک  تسا  نیا  رد  یلامجا  ملع  ندوب  رثؤم  طانم  اـی  و  - 2
. تسا رگید  فرط  رد  نآ  ءارجا  اب  ضراعم  فرط 

یثنخ دروم  رد  هک  دـسریم  طایتحا  یلامجا و  ملع  نوناـق  هب  تبون  هدرک و  طوقـس  دوش ، يراـج  مه  رگا  اـی  دوشیمن و  يراـج  اـی  سپ 
. تسا نینچ  هلئسم 

. یثنخ ینعی 
: دیوگب رگید  فرط  زا  تسین ، اهنز  تاباطخ  هب  بطاخم  هک  تسا  نیا  لصا  دیوگب : فرط  کی  زا  رگا 

. اطقاست اضراعت و  یلامجا  ملع  رثا  رب  تسین ، اهدرم  باطخ  هب  بطاخم  هک  تسا  نیا  لصا 
؟ تسیچ ارفاسم )...  هنوک  نیب  دّدرملا  فّلکملا  ریظن  یثنخلا  ۀلأسمف   ) زا دارم 

هک دنادیمن  نکل  هتـشگرب و  هدنام و  دـصقم  نآ  رد  بش  کی  هتفر  رتمولیک  اـت 24  ضرف  رب  اـنب  هک  یفّلکم  هب  تسا  یثنخ  هیبشت  ریظنت و 
. مامتا ای  تسا  رصق  شاهفیظو  ایآ 

؟ رضاح ای  تسا  رفاسم  باطخ  هب  بطاخم  ایآ 
دیاب هکلب  ریخ  تسا ، دازآ  سپ  تسا  هتـسد  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  بطاخم  دـنادیمن  فّلکم  نوچ  هک  هدـشن  لئاق  يدـحا  اجنیا  رد  هک 

. دنک طایتحا 
. دشابیم ود  نیا  نیب  ّریخم  لقا  دح  هکنیا  ای  مامتا و  مه  دناوخب و  رصق  دیاب  مه  ینعی 

؟ تسیچ لکشم  ياثنخ  اب  لکشم  ریغ  ياثنخ  قرف 
. نز ای  تسا و  درم  عقاو  رد  ایآ  هک  دیمهف  ناوتب  یفرط  زا  هک  تسا  لکشم  ریغ  یتروص  رد  یثنخ 

. تسا درم  دنکیم ، لوب  تیلوجر  تلآ  زا  رگا  تسا و  نز  دوشیم  ضیح  رگا  ای  دنکیم و  لوب  جرف  زا  رگا  لثملا  یف 
. تسین صیخشت  لباق  هک  تسا  هلکشم  یتروص  رد  یثنخ  اّما  و 

. درادن ار  کیچیه  ای  دراد و  ار  تلآ  ود  ره  ای  لثملا  یف 
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؟ دشابیم ود  نیا  زا  کیمادک  رد  ثحب 
. تسا لکشم  ياثنخ  رد  ثحب 

337 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنادیم بجاو  ار  طایتحا  مه  دروم  نیا  رد  دنادیم ، رثؤم  ار  یلامجا  ملع  هک  سکره  سپ 

هیلع مرحی  اذـک  تسا و  مارح  ترورـض  ّدـح  زا  شیب  ناوسن  لاجر و  اـب  وا  مّلکت  تسا ، مارح  ربد  لـبق و  زا  کـیره  فشک  یثنخ  رب  سپ 
. جوزتلا جیوزتلا و  هیلع  مرحی  امهتوص و  عامتسا 

؟ ارچ
. ۀجوز رد  ّتیثونا  جوز و  رد  ّتیلوجر  زارحا  بوجو  رطاخ  هب 

: اّما
ۀلاصا دوخ  ّقح  رد  کیره  هدـمآ و  نایم  رد  سک  ود  ياـپ  هک  ارچ  دـننک ، رظن  یثنخ  هب  دـنراد  ّقح  دـندازآ و  ءاـسن  لاـجر و  زا  کـیره 

. تسا روهشم  لوق  نیا  هک  دنک  يراج  هّیلحلا 
338 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ضورفملا ّنأل  ۀـمرحلا ، وأ  ّلحلا  وه  هسفن  یف  نیهبتـشملا  نم  دـحاو  ّلک  یف  لصألا  نوک  نیب  ۀـیوستلا  باحـصألا  مالک  رهاظ  ّنأ  نماـثلا 

. همدعک هدوجوف  لثملاب ،- هتضراعم  لجأل  امهیف - لصألا  نایرج  مدع 
زاوج مدـعب  ۀـیناثلا  یف  نومکحی  و  یلوألا ، ةروصلاب  زاوجلا  صیـصخت  و  مارحلا ، رادـقم  ادـع  ام  باکترال  نیزّوجملا  نم  قرفلا  نکمی  و 

اـصوصخ لمعلاب ، ّقلعتت  مل  اذإ  اهتمرح  یلع  لیلد  و ال  لمعلا ، یف  ۀّیعطق  ۀـفلاخم  انه  مزلی  و ال  امهیف ، لصألاب  لمعلا  یلع  ءانب  باکترالا ،
. طایتحالا قفاو  اذإ 

صیـصختلا یلع  و  میمعتلا ، هنم  رهظی  اّمبر  مارحلاب ، طلتخملا  لاملا  ۀّیلح  یلع  ّۀلادلا  رابخألاب  باکترالل  نیزّوجملا  ضعب  لالدتـسا  ّنأ  ّالإ 
دحأ وأ  ریغلا ، لاـم  نیلاـملا  دـحأ  وأ  ۀـتیم ، نیتحیبذـلا  يدـحإ  وأ  ۀـّیبنجأ ، نیتأرملا  يدـحإ  نوکب  ملع  وـل  اـمک  عازنلا ، لـحم  نع  جرخیف 

. امهدحأ ةراهط  ملعف  اقباس  ۀساجنلا  یمولعم  نا  ءانإلا  ناک  وأ  مدلا ، نوقحم  نیریسألا 
دحأ لقی  مل  ّهنأ  رهظتـسیف  ضارعألا ، سفنألا و  یف  ال  سجنلاک ، اهوحن  ۀـّیلاملا و  تامّرحملا  یف  مالکلا  لحم  ّنأ  رهاظلا  ّنإ  لاقی : اّمبر  و 

. ّيرورض کلذ  لثم  یف  عنملا  ّنأل  باکترالا ، زاوجب  اهیف 
. رظن هیف  و 

: همجرت

تمرح ای  دشاب و  تّیلح  هب  موکحم  هچ  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  متشه : هیبنت 

ملع زا  رظن  عطق  اب  ینعی   ) هسفن دـح  یف  نیهبتـشم  زا  کیره  رد  لـصا  هکنیا : نیب  تسا  هیوست  روهـشم )  ) اـم باحـصا  مـالک  رهاـظ  هکنیا 
. تمرح ای  دشاب و  ّتیلح  یلامجا )

ءارجا ینعی   ) شدوخ لثم  اب  یکی ) نیا  رد  لصا  ءارجا   ) ندرک ضراـعت  رطاـخ  هب  تسا ، ود  نیا  رد  لـصا  ندـشن  ارجا  رب  اـم )  ) ضرف اریز 
(. مینکیم هدافتسا  لمتحم  باقع  عفد  یلامجا و  ملع  زا  ام  هکلب  اطقاست ، اضراعت و  هجیتن  رد  هک  یکی  نآ  رد  لصا 

(. تسا ریثأت  دقاف  و   ) تسا شمدع  لثم  لصا  دوجو  سپ 
صاصتخا و  دننادیم 2 - زیاج  ار  مارحلا  ردقم  ادع  ام  باکترا  هک ) یناسک  بناج  زا  دروم  ود  نیا  نایم   ) يراذگقرف تسا 1 - نکمم  و 
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رد ام ) اب  تقفاوم  و   ) باکترا زاوج  مدـع  هب  دـننکیم  مکح  هک  یلاـح  رد  لّوا ، تروص  هب  اـم ) اـب  تفلاـخم  باـکترا و   ) زاوج نیا  نداد 
( ۀمرحلا باحصتسا  ای  و   ) ۀمرحلا ۀلاصا  هب  لمع  رب  انب  مّود ؛ تروص 

339 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
باحصتسا ود  ره  رد  تسا  مارح  یکی  لالح و  یکی  دنادیم  الامجا  نوچ   ) دیآیمن مزال  لمع  رد  هّیعطق  تفلاخم  اجنیا  رد  و  ود ، ره  رد 

تـسه ناترایتخا  رد  هک  یبآ  عبنم  ود  زا  دـیناوتیم  مه  امـش  تسین ، تفلاخم  بانتجا  دـیامنیم و  بانتجا  ود  ره  زا  هدرک  يراج  ۀـمرحلا 
ياهتـسناد و مارح  ار  ود  ره  دـینک ، يراج  تمرح  باحـصتسا  ود  ره  رد  یتقو  هک  ارچ  دـیآیم  مزال  هّیمازتلا  تفلاخم  هلب  دـینک ، باـنتجا 

تمرح رب  یلیلد  چـیه  و  یجراخ ) لمع  ثیح  زا  هن  دـیآیم  مزال  تفلاخم  داقتعا  تهج  زا  سپ  تسا ، لالح  ود  نیا  زا  یکی  هکنآ  لاـح 
. دشاب طایتحا  قفاوم  هّیمازتلا ) تفلاخم   ) رگا هژیوهب  دریگیمن ، ّقلعت  لمع  هب  هک  اریز  درادن ، دوجو  تفلاخم  نیا 

دوشیم رهاظ  میمعت  مارح ، هب  طلتخم  لاـم  ّتیلح  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  يراـبخا  هب  باـکترا ، نیزّوجم  زا  یخرب  لالدتـسا  زا  هکنیا  زج 
ود ره  رد  ای  دـشاب و  تمرح  ود  ره  رد  یلّوا  لصا  هک  تسا  نیا  ناشرظن  اذـل  میدـش و  میمعت  هب  لـئاق  دوخ  ياـنبم  رد  اـم  هک  روطناـمه  )

نیا زیاج ،) ار  یکی  دروم  یکی  نآ  رد  دننادب و  مارح  ار  ود  ره  دروم  نیا  رد  هک   ) صیـصخت رب  انب  و  تسا ) زیاج  ضعبلا  باکترا  ّتیلح ،
[34 (.] دومن بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  هک  دننکیم  تقفاوم  ام  اب  زین  اهنآ  و   ) دوشیم جراخ  اهنآ ) ام و  نایم   ) عازن لحم  زا  دروم 

ص339 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هکنانچ تسا  تمرح  ود  ره  رد  یلّوا  لصا  مینادب  هکنیا  يارب  لاثم  دنچ  ر 

نیا زا  یکی  دـنادب ) الامجا   ) ای تسا و  هتیم  هحیبذ  ود  نیا  زا  یکی  دـنادب ) الامجا   ) اـی تسا و  هیبنجا  نز  ود  نیا  زا  یکی  هک  دـنادب  رگا  - 
شتـساجن اقباس  ود  نآ  زا  یکی  هک  یفرظ  ود  ای  تسا ، مدلا  نوقحم  ریـسا  ود  نیا  زا  یکی  هک  دنادب ) الامجا   ) ای تسا و  ریغ  لام  لام ، ود 

. تسا تمرح  دراوم  هلثما و  نیا  زا  کیره  رد  یلّوا  لصا  تسا ، هدش  كاپ  یکی  هک  دوشیم  مولعم  الاح  دوب و  مولعم 
ههبـش هک   ) تسا هیلام  تامّرحم  رد  هن ؟ ای  تسا  زیاج  طاـیتحا  هکنیا  رب  ینبم  اـم  مصخ  اـم و  ناـیم  مـالک  ّلـحم  هک  دوشیم  هتفگ  اـسبهچ 

. ضارعا سوفن و  لیبق  زا  هن  و  سجن ، لثم  لیبق ) نیا  لثم  ای  تسا و  لیبق  نیمه  زا  هروصحم 
دراوم هنوگنیا  رد  تمرح  هک  ارچ  تسا ، هدـشن  لـئاق  باـکترا  زاوج  هب  ضارعا  سوفن و  نیا  رد  يدـحا  هک  دوـشیم  رّوـصت  نینچ  سپ 

. تسا يرورض 
. تسا يداریا  رظن و  هلئسم  نیا  رد  هّتبلا 

340 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دراد دوجو  انبم  دنچ  یلامجا  ملع  باب  رد  دیئامرفب  ۀمّدقم 
: انبم هس 

. تسا رثؤم  هلمجلاب  یلامجا  ملع  هک  دندقتعم  روهشم  - 1
. بجاو نآ  هّیعطق  تقفاوم  مه  تسا ، مارح  نآ  هیعطق  تفلاخم  مه  ینعی 

. تسا اسأر  لهجلاک  رثاالب و  یلامجا  ملع  هک  دندقتعم  یهورگ  - 2
. مارح شاهیعطق  تفلاخم  هن  تسا و  بجاو  نآ  اب  هیعطق  تقفاوم  هن  سپ 
. هلمجلاب هن  تسا و  رثؤم  ۀلمجلا  یف  یلامجا  ملع  هک  دندقتعم  یخرب  - 3
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. تسا زیاج  مارح  رادقم  يادع  ام  باکترا  رگید  ترابع  هب  تسین و  بجاو  شاهّیعطق  تقفاوم  یلو  تسا  مارح  شاهّیعطق  تفلاخم  ینعی 
؟ دناهیلحلا ۀلاصا  يارجم  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  یلامجا  ملع  باب  رد  ههبش  فارطا  تروص  هچ  رد 

. دنوشیم يراج  نآ  رد  ۀیلحلا  ۀلاصا  دنشاب  يودب  کش  هب  كوکشم  ههبش  فارطا  زا  کیره  هک  یتروص  رد 
. دنشابیم ۀمرحلا  ۀلاصا  يارجم  تمرح و  هب  موکحم  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  ههبش  فارطا  زین  یهاگ  و 

لـالح و امهدـحا  هک  میراد  یلاـمجا  ملع  نوـنکا  نکل  دوـشیم و  اـهنآ  تمرح  هب  مکح  رگید  تاـهج  اـی  ـالثم  باحـصتسا  رثا  رد  ینعی 
. تسا مارح  يرگید 

؟ تسیچ نیهبتشملا )...  نم  دحاو  ّلک  یف  لصالا  نوک  نیب  ۀیوستلا   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
لصاح یلامجا  ملع  یتقو  تمرح ، ای  دنشاب و  ّتیلح  هب  موکحم  ههبـش  فارطا  هک  دنکیمن  قرف  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا  نیا 

. دومن بانتجا  فارطا  همه  زا  دیاب  دش ،
. دوشیم لماش  ار  روبزم  تروص  ود  ره  هتشاد و  ّتیمومع  درکیم  تلالد  طایتحا  بوجو  یلامجا و  ملع  ّتیزّجنم  رب  هک  ياّهلدا  سپ 

؟ تسا هنوگچ  موس  يانبم  رب  انب  ثحب  دروم  هلأسم 
: میئوگب هتشاذگ  قرف  هلئسم  شخب  ود  نایم  هک  تسا  نیا  لوق  کی  - 1

هک يرادقم  نآ  زا  دیاب  یلامجا ، ملع  لوصح  سپ  دشاب ، ّتیلح  هب  موکحم  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  ههبش  فارطا  هک  لّوا  تمسق  رد  - 
. رتشیب هن  دومن و  بانتجا  تسا  مارح 

341 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هن نکل  دومن . بانتجا  دیاب  ههبش  فرط  ود  ره  زا  دشاب ، تمرح  هب  موکحم  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  ههبش  فارطا  هک  مّود  تمسق  رد  - 

. ۀمرحلا ۀلاصا  نایرج  ساسا  رب  هکلب  یلامجا  ملع  ساسا  رب 
؟ تسیچ لمعلا )...  یف  ۀّیعطق  ۀفلاخم  انه  مزلی  و ال   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  لاکشا  کی  هب  خساپ 
؟ درک يراج  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  ضراعم  هب  يالتبم  ههبش  فارطا  رد  هّیلمع  لوصا  ءارجا  یلامجا  ملع  دوجو  اب 

؟ تسیچ قوف  نتم  رد  روبزم  لاکشا  هب  خساپ 
ءارجا زا  هک  یئاجنآ  تسین و  هیلمع  هّیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  یئاجره  رد  لـصا  ناـیرج  اریز  تسین ، دراو  رظن  دروم  لاکـشا  هک  تسا  نیا 

. تسا عنامالب  نآ  يارجا  دیاین ، شیپ  هیلمع  هیعطق  تفلاخم  لصا 
. درادن یعنام  مهنآ  هک  دیآ  شیپ  ياهیمازتلا  تفلاخم  کی  تسا  نکمم  رثکا  دح  هلب ،

؟ تسیچ دروم  نیا  رد  خیش  بانج  رظن 
اهنآ یلامجا و  ملع  نوناق  يور  ام  یهتنم  میتسه  طایتحا  بوجو  هب  لـئاق  ود  ره  دـناقفاوم و  اـم  اـب  هورگ  نیا  شخب  نیا  رد  هک  تسا  نیا 

. نیلصا ءارجا  يور 
: میئوگب هک  تسا  نیا  رگید  لوق  - 2

. دش بکترم  ناوتیم  ار  مارح  يادع  ام  دومن و  بانتجا  دیاب  مارح  رادقم  زا  اهنت  یلامجا  ملع  لوصح  زا  سپ 
زیاج ار  مارحلا  دـع  ام  باکترا  مالّـسلا  هیلع  ماما  کلذ  عم  تسا ، تمرح  نآ  رد  یلّوا  لـصا  هک  مارح  هب  طـلتخم  لاـم  رد  هک  روطناـمه 

. تسناد
؟ تسیچ رخآ ) یلا  اهوحن ...  ۀّیلاملا و  تامّرحملا  یف  مالکلا  ّلحم  نا   ) زا دارم  سپ 

اذـل دـشاب و  سوفن  ضارعا و  لـیبق  زا  هک  يدراوم  اـب  دـشاب  لاوما  لـیبق  زا  هک  يدراوم  ناـیم  لیـصفت  رد  تسا  یمق  قّقحم  هدـیقع  ناـیب 
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: دیوگیم
. دومن بانتجا  دیاب  هرورضلاب  تسا  سوفن  ضارعا و  لیبق  زا  هک  مود  شخب  رد  نکل  تسا و  یلام  روما  هب  طوبرم  تافالتخا 

؟ تسیچ متشه  هیبنت  رد  ثحب  دروم  هلئسم  خیش  بانج  نامتفگ  کی  تروصب  بلطم  صیخلت  يرخا و  ةرابع 
: هک تسا  نیا 

. تسا ةءاربلا  ۀحابالا و  ۀلاصا  يارجا  ياج  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  هروصحم  ههبش  فارطا  ةرات  - 1
342 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یکی نیا  ایآ  هک  ینکیم  کش  امش  ینعی  دنوشیم  يودب  کش  هب  كوکـشم  هک  دراد  دوجو  امـش  لزنم  رد  هکرـس  فرظ  ود  لثملا : یف 
؟ هن ای  دیدرگ  رمخ  ءانا  یکی  نآ  ایآ  هن ؟ ای  دیدرگ ، رمخ  ءانا 

. تسا هّیلحلا  باحصتسا  ای  ۀّیلحلا و  ۀحابالا و  ۀلاصا  لصا ، اجنیا  رد 
: لاح

. تسا هدیدرگ  رمخ  ءانا  ود  زا  یکی  هک  دیآیم  دیدپ  یلامجا  ملع  - 
. تسا ۀمرحلا  ۀلاصا  يارجا  ّلحم  یلامجا  ملع  زا  رظن  عطق  اب  هروصحم  ههبش  فارطا  ةرات  - 2

: لثملا یف 
نآ ای  تسا  هدش  هکرـس  فرظ  یکی  نیا  هک  دـنادیمن  درف  ینعی  تسا ، يودـب  کش  هب  كوکـشم  ود  ره  هک  دراد  دوجو  رمخ  فرظ  ود 

؟ فرظ یکی 
. تسا ۀساجنلا  وا  ۀمرحلا  ۀلاصا  لصا ، اجنیا  رد 

: لاح
. رمخ یکی  تسا و  ّلخ  یکی  هک  دوشیم  لصاح  یلامجا  ملع 

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا  خیش  بانج 
دوجو یتوافت  دراد  ۀمرحلا  ۀلاصا  هسفن  دح  یف  ای  هّیلحلا و  ۀـلاصا  هسفن  دـح  یف  نیهبتـشم  زا  یکی  هک  دروم  ود  نیا  رد  ایآ  هک  تسا  نیا 

؟ درادن یلامجا  ملع  مکح  رد  يریثأت  هکنیا  ای  دراد و 
؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  خیش  بانج 

تمرح ای  دـشاب و  ّتیلح  یلامجا ) ملع  زا  رظن  عطق  اب  ینعی   ) هسفن دـح  یف  نیهبتـشم  زا  کـیره  رد  لـصا  هکنیا  رد  یقرف  چـیه  اـم  رظن  هب 
. درادن دوجو 

. درادن یلامجا  ملع  مکح  رد  يریثأت  چیه  رگید  ترابع  هب 
: لثملا یف 

ود ره  زا  هک  یفظوـم  امـش  یلاـمجا  ملع  نیا  مکح  هب  رمخ  یکی  تـسا و  ّلـخ  یکی  هـک  ینادیم  ـالامجا  امـش  دراد و  دوـجو  فرظ  ود 
ّلخ ود  نآ  زا  یکی  هدوب  رمخ  فرظ  ود  ره  اـی  دـشاب و  هدـش  رمخ  ود  نآ  زا  یکی  هدوـب ، ّلـخ  فرظ  ود  ره  هکنیا  زا  معا  ینک ، باـنتجا 

. دشاب هدش 
؟ درادن یلامجا  ملع  مکح  رد  ریثأت  ۀمرحلا  ۀلاصا  ای  دشاب و  هتشاد  ۀیلحلا  ۀلاصا  هسفن  دح  یف  نیهبتشملا  نم  ّلک  رگا  ارچ  خیش  بانج 
تمرح لصا  ای  دـنکیم و  باجیا  ار  ّتیلح  لصا  ایآ  هک  میـشاب  نیا  لابند  هب  ات  مینکیمن  هدافتـسا  لصا  زا  یلامجا  ملع  دروم  رد  اـم  اریز 

. طقاست تسا و  ضراعت  شاهجیتن  اجنیا  رد  نیلصا  يارجا  هک  نوچ  ار .
343 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: تسا هنحص  رد  هچنآ  اما 
. یلامجا ملع  دیتسه و  امش  - 1

. تسا فیلکت  زّجنم  لمتحم  باقع  عفد  باب  زا  یلامجا  ملع  - 2
. دینک بانتجا  دیاب  فرظ  ود  ره  زا  سپ 

. تمرح ای  دشاب و  ّتیلح  لصا ، ياضتقم  هک  دنکیمن  یقرف  ام  يانبم  رب  هکنیا  هصالخ 
؟ دناهتشاذگ قرف  دروم  ود  نیا  نیب  اجنیا  رد  یناسک  هچ  خیش  بانج 

. ام نیفلاخم 
؟ دننادیمن مزال  ار  طایتحا  یلامجا  ملع  رد  هک  دنتسه  یناسک  هچ  دروم  نیا  رد  امش  نیفلاخم 

: دنتسه هورگ  ود 
. تشذگ نآ  ثحب  البق  هک  تسا  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  دنیوگیم : ياهّدع  - 1

یکی دنتفگیم : یلامجا  ملع  نیهبتـشم و  نیئانا  دروم  رد  هک  ییاهنامه  تسا ، زیاج  مارحلا  رادقم  ادع  ام  باکترا  دنیوگیم : ياهّدع  - 2
. مارح وت  رب  مه  يرگید  لالح ، وت  رب 

. دنوش قرف  هب  لئاق  دروم  ود  نیا  نایم  ریخا  هتسد  نیا  تسا  نکمم  لاح 
؟ دناهدش قرف  هب  لئاق  اجنیا  رد  هورگ  نیا  ارچ 

. دننکیم هدافتسا  لصا  زا  اهنیا  اریز 
؟ روطچ

هیلحلا ۀـلاصا  ود  ره  رد  لصا  ياضتقم  هک  میتفگیم  یئاج  رد  تسا ، زیاج  مارحلا  رادـقم  ادـع  اـم  باـکترا  میتفگیم  هک  اـم  دـنیوگیم :
. دشاب

ههبـش فارطا  زا  کیره  رد  هکلب  میتسین ، مارحلا  رادقم  ادع  ام  باکترا  هب  لئاق  دـشاب  تمرح  نیهبتـشملا ، الک  یف  لصا  ياضتقم  رگا  اّما 
. ءانا یکی  نآ  رد  تمرح  لصا  ءانا و  یکی  نیا  رد  تمرح  لصا  ینعی  مینکیم . بانتجا  هدرک و  يراج  ار  تمرح  لصا 

؟ مالک هصالخ  خیش  بانج 
. تسا بجاو  فرط  ود  ره  زا  طایتحا  درادن و  دوجو  دروم  ود  نایم  یتوافت  ام  يانبم  رب  - 1

کی رد  دنهدب و  ار  ضعب  باکترا  هزاجا  دروم  کی  رد  تسا  نکمم  دنامارحلا  رادقم  ادـع  ام  باکترا  هب  لئاق  هک  نیفلاخم  يانبم  رب  - 2
. دنهدن ار  ضعب  باکترا  هزاجا  دروم 

؟ دناهدرکن هدافتسا  لصا  زا  امش  نیفلاخم  خیش  بانج  اّما 
؟ ارچ

344 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد دوجو  زین  يرگید  ّهلدا  مارحلا  رادقم  ادع  ام  باکترا  يارب  اریز 

؟ دینزب لاثم 
نیا ایآ  هک  دش  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تفرگ  لام  يرادقم  وا  زا  یـسک  تشاد ، مارح  هب  طلتخم  لالح  لاوما  صخـش  هک  یئاجنآ  لثم 

؟ هن ای  دریگب  هبتشم  لام  نیا  زا  دراد  ّقح  صخش 
. درادن یبیع  دندومرف : ماما 

. مارحلا رادقم  ادع  ام  باکترا  زوجی  دنیوگیم  هدرک  هدافتسا  لیلد  نیا  زا  اذل  و 
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نآ زا  یکی  تمرح  زا  ای  تسا و  ود  نآ  زا  یکی  ّتیلح  زا  ایآ  تسا ، قوف  دروم  ود  زا  کیمادک  لیبق  زا  لاوما  دروم  نیا  دـیئامرفب  لاح  - 
؟ ود

. میتسین لئاق  اجنیا  رد  یتوافت  ام  تسا و  تمرح  نآ  رد  یلّوا  لصا  دشاب  هک  کیره  - 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  اهنآ  هدیقع  نیفلاخم و  نیا  اب  هطبار  رد  امش  مالک  لصاح  خیش  بانج 

: ام فلاخم  هک  تسا  نیا 
مه ام  نوچ  تسا ، قفاوم  ام  اب  دـنادب ، مزـال  ار  ود  ره  زا  باـنتجا  تسا ، تمرح  ود  ره  رد  یلّوا  لـصا  ياـضتقم  هک  دروم  نیا  رد  رگا  - 1

. مینادیم مزال  ار  طایتحا 
رد ام  نوچ  تسا  فلاخم  ام  اـب  دـنادن  مزـال  ار  طاـیتحا  باـنتجا و  دراد ، ّتیلح  ياـضتقا  ود  ره  رد  یلّوا  لـصا  هک  يدروم  رد  رگا  و  - 2

. مینادیم مزال  ار  طایتحا  يدروم  نینچ 
. دناقفاوم ام  اب  ار  تمرح  دنکیم  ءاضتقا  یلّوا  لصا  هک  اجنآ  دنامصخ و  ام  اب  ار  ود  ره  ّتیلح  دنکیم  ءاضتقا  یلّوا  لصا  هک  اجنآ  سپ 

. همرحلا باحصتسا  ناونعب  فرط  ود  زا  دننکیم  بانتجا  اهنآ  طایتحا ، ناونعهب  مینکیم  بانتجا  فرط  ود  ره  زا  ام  یهتنم 
. دننکیم يراج  ۀمرحلا  باحصتسا  فرط  ود  ره  رد  ینعی 

345 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

. رهاظ وه  و  ۀمّدقم ، ۀمّدقملا  ۀمّدقم  ّنأل  امهمکح ، همکح  نیهبتشملا  دحأب  هبتشملا  ّنأ  عساتلا 
: همجرت

تسا نیهبتشم  مکح  نیهبتشم ، زا  یکی  هب  هبتشم  ءیش )  ) مکح مهن  هیبنت 

. تسا ینشور  بلطم  نیا  تسا و  همّدقم  دوخ  همّدقم ، همّدقم  هک  ارچ  ، 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روبزم  هیبنت  رد  بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا 

. دومن بانتجا  ود  ره  زا  هیملع  همّدقم  باب  زا  دیاب  تسا و  سجن  نیئیشلا  دحا  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  یهاگ  - 1
؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  مالکلا  اّمنا  لاح  دوشیم ، هبتشم  نیهبتشملا  دحا  هب  يرگید  ءیش  یهاگ  اّما  - 2

؟ تسیچ اجنیا  رد  فیلکت  خیش  بانج 
. دومن بانتجا  مه  موس  ءیش  نیا  زا  دیاب 

؟ ارچ
: اریز

. نیهبتشملا دحا  زا  بانتجا  يارب  تسا  ياهمّدقم  مّوس  ءیش  زا  بانتجا  - 1
. یعقاو مارح  زا  بانتجا  يارب  تسا  ياهمّدقم  هبتشم  زا  بانتجا  - 2

. تسا همّدقم  دوخ  همّدقم ، همّدقم  - 3
. دومن بانتجا  ای ...  راهچ و  ای  هس  ره  زا  دیاب  سپ :
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: نتم

. بانتجالا بوجو  مدع  اهیف : فورعملا  ةروصحملا و  ریغلا  ۀهبشلا  یف  یناثلا  ماقملا 
: هوجو هیلع  ّلدی  و 

: لّوألا
، هیف بیّرلا  یفن  هیلع  داز  و  هدئاوف - یف  یناهبهبلا  قّقحملا  احیرص  هاعّدا  و  دصاقملا ، عماج  نع  ضورلا و  یف  هب  حّرـصملا  رهاظلا  عامجإلا 

ةرورـضلا يوعد  مهـضعب  داز  و  هنع ، رّخأت  نّمم  دحاو  ریغ  عامجإلا  يوعد  یف  هعبت  و  هیلع - راصمألا  راصعألا و  یف  نیملـسملا  رادم  ّنأ  و 
. ۀلأسملا یف  فاک  وه  و  ضیفتسم ، عامجإلا  لقنف  ۀلمجلاب : و  ۀلمجلا ، یف  هیلع 

: یناّثلا
هلمشیف نیفّلکملا ، دارفأ  بلغأل  ۀهبـشلا  هذه  دارفأ  بلغأ  یف  هموزل  هب  دارملا  ّلعل  و  بانتجالا . یف  ۀّقـشملا  موزل  نم  ۀعامج : هب  ّلدتـسا  ام 

ام ّنأ  دارملا  ّنأ  یلع  ءانب  ٍجَرَح ، ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  یلاعت : هلوق  و  َرْسُْعلا ، ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  یلاعت : هلوق  مومع 
. هیلإ ۀبسنلاب  جرح  نم ال  یّتح  نیفّلکملا  عیمج  نع  عفترم  وهف  بلاغلا  یلع  جرحلا  هیف  بلاغلا  ناک 

- امدع ادوجو و  ۀّیلکلا - ۀّیعرـشلا  ماکحألا  ۀطانإ  نم  درو : ام  ۀـنوعمب  هیلع ، لمحلا  نّیعتی  ّهنأ  ّالإ  رهاظلا ، فالخ  ناک  نإ  ینعملا و  اذـه  و 
. نیبلاغلا رسیلا  رسعلاب و 

وهف فّلکم  یلع  قیـض  هیف  ناک  ام  ّنأ  یلع  ّالإ  لدـت  تایاوّرلا ال  تایآلا و  نم  جرحلا  رـسعلا و  یفن  ۀـّلدأ  ّنـأل  رظن ، لالدتـسالا  اذـه  یف  و 
ۀحلـصم تیوفت  هیف  لب  دـحأ ، یلع  نانتما  هیف  سیلف  ۀلوهـسلا ، ۀـیاغ  یف  هیلع  وه  نّمع  رثکألا  یلع  اقیـض  ناک  ام  عافترا  اـّمأ  و  هنع ، عفترم 

. لیهستلاب اهکرادت  ریغ  نم  فیلکتلا 
ةدـحاو ۀـعقاو  تسیل  ةروصحملا  ریغلا  ۀهبـشلا  ّنأل  هیف ، نحن  امیف  عفنی  الف  بلغألا ، یلع  ۀلوهـسلا  رادـم  ماکحألا  نارود  نم  درو : ام  اّمأ  و 

یه لب  اقلطم ، اهیف  طایتحالا  مکح  عفتریف  سانلا ، بلغأ  یلع  رسع  اهدراوم  بلغأ  یف  طایتحالاب  مکحلا  ّنأ  یعدی  یّتح  مکحب  اهیف  مکح 
یف دوجوملا  یمیرحتلا  صاخلا  لیلدـلا  سفن  وه  عوضوم  ّلک  یف  طایتحالل  یـضتقملا  و  ةدّدـعتم ، ماـکحأل  ةدّدـعتم  تاـعوضومل  ناونع 

ةروص یف  باـنتجالا  ّنأ  و  بلغـألا ، یلع  جرح  هنم  دری  ـال  و  مّلـسم ، عوضوملا  کلذـل  میرحتلا  توبث  ّنأ  ضورفملا  و  عوـضوملا ، کـلذ 
لخدم ّيأف  رسیلا ، ۀیاغ  یف  اضیأ  ههابتشا 

347 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. رسعلا رسیلا و  یف  بلغألا  عبتی  یعرشلا  مکحلا  ّنأ  یف  ةدراولا  رابخألل 

رّـسعت اّمل  نکل  رـسعلا ، ول ال  طایتحالا  بوجو  اهیف  لیلدلا  یـضتقم  ةدحاو  ۀعقاو  ةروصحملا  ریغلا  ۀهبـشلا  لعج  کلذب ، ّلدتـسملا  ّنأک  و 
. ۀّیلک طایتحالا  بوجو  مدعب  مکح  سانلا  بلغأ  یلع  دراوملا  بلغأ  یف  طایتحالا 

. عوضوملا کلذ  ۀمرح  لیلد  ّالإ  سیل  ۀهبشلا  نم  درف  ّلک  یف  طایتحالا  لیلد  ّنأ  هیف : و 
بلغأ یف  نیفّلکملا  بلغأ  یلع  ةروصحملا  ریغلا  هتاهبتـشم  صوـصخ  یف  یعقاوـلا  مّرحملا  ناوـنعلا  مکح  ناـیرج  نم  جرحلا  مزل  وـل  معن ،

- یبلاـغلا جرحلا  بجوی  ةروصحم ، ریغ  رومأ  یف  ههابتـشا  عم  یعقاولا  سجنلا  نع  باـنتجالا  بوجوب  مکحلا  ّنأ  یعدـی : نأـک  تاـقوألا -
. ۀهبتشملا ۀساجنلا  صوصخ  یف  طایتحالا  بوجو  عافترا  مازتلا  نکمأ 

یف ۀهبتـشملا  ۀـمّرحملا  ةأرملا  و  ةروصحم ، ریغ  تاعئام  نیب  هبتـشملا  رمخلا  یف  میرحتلا  عاـفتراب  مکحلا  دارّطا  کـلذ : نم  مّهوتی  ـال  نکل 
. تامّرحملا نم  کلذ  ریغ  یلإ  ۀصوصخم ، ۀیحان 

. ۀساجنلا ةراهطلا و  یف  کلذ  اورکذ  امک  صاخلا ، دروملا  دارأ  ۀّقشملا  موزلب  ماقملا  اذه  یف  کّسمت  نّمم  اریثک  ّلعل  و 
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. عونمم اهیف ، طایتحالا  بوجو  مّدقتملا  لیلدلا  یضتقی  یّتلا  ةروصحملا  ریغلا  ۀهبشلا  نع  بانتجالا  یف  جرحلا  موزل  ّنأ  عم  هّلک ، اذه 
هذه لثم  یف  طایتحالا  بجی  و ال  فّلکملا ، ءالتبا  دروم  اهیف  تالمتحملا  عیمج  نوکی  ةروصحملا ال  ریغلا  تاهبشلا  نم  اریثک  ّنأ  ههجو : و 

. بانتجالا یف  رّسعتلا  ۀبلغ  عنم  فاصنإلاف : مالکلا  ّلحم  نع  اذه  جارخإ  دعب  و  اقباس ، هانحضوأ  امک  ةروصحم  تناک  نإ  ۀهبشلا و 
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: همجرت

هروصحم ریغ  ههبش  رد  مّود : ماقم 

تلالد بوجو  مدـع  نیا  رب  هجو  دـنچ  تسا و  ههبـش ) فارطا  زا   ) طاـیتحا ندوبن  بجاو  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  مکح ) رظن  زا   ) فورعم
: دنراد

: لّوا هجو 
رد قّقحم  زا  لقن  هب  یناث و  دیهـش  نانجلا  ضور  باتک  رد  نآ  هب  تسا  هدـش  حیرـصت  تسا و  رهاظ  بوجو ) مدـع  نیا  رب   ) عاـمجا هکنیا 

نیا ياعّدا  اتحارص  شدئاوف  باتک  رد  یناهبهب  قّقحم  و  تسا ) رهاظلا  لّصحم ، عامجا  رظن  زا  ملسم و  لقن  ثیح  زا  ینعی   ) دصاقملا عماج 
ناناملـسم لمع  كالم  هکلب )  ) درادن دوجو  طایتحا  بوجو  مدـع  نیا  رد  یکـش  اهنت ) هن   ) هک تسا  هدوزفا  اعّدا  نیا  رب  هدومن و  ار  عامجا 

زا رّخأتم  هک  یناسک  زا  يرایـسب  عامجا  ياعّدا  نیا  رد  و  دننکن ) طایتحا  هروصحم  ریغ  رد  هک   ) تسا هدوب  نیا  رب  راصما  راصعا و  مامت  رد 
(. تسا رتالاب  مه  عامجا  زا  هک   ) دناهدومن ترورض  يوعد  عامجا  نیا  رب  الامجا  اهنآ  زا  یخرب  دناهدرک و  يوریپ  ار  وا  دنتسه ، وا 

: هکنیا هصالخ 
. دنکیم تیافک  هلئسم  نیا  رد  بلطم  نیا  و  تسا ) نئارق  هب  فوفحم  هلئسم  نآرب  هوالع  و   ) هدیسر هضافتسا  دح  هب  عامجا  لقن 

: مّود هجو  تسا  تقشم  مزلتسم  ههبش  فارطا  زا  بانتجا 
فارطا زا   ) بانتجا رثا )  ) رد جرح ) رسع و  ینعی   ) تّقشم موزل  ببس )  ) هب بانتجا ) بوجو  مدع   ) نیا هب  دناهدرک  لالدتسا  یتعامج  هکنیا 

(. هروصحم ریغ  ههبش 
. تسا مدرم  بلغا  يارب  هروصحم  ریغ  ههبش  دارفا  بلغا  رد  نآ  موزل  تّقشم )  ) موزل زا  دارم  دیاش  و 

: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  مومع  سپ 
: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  لوق  نیا  َرْسُْعلا و  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری 

. دوشیم بوجو ) مدع   ) نیا لماش  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام 
یـسک یّتح  نیفّلکم  مامت  زا  تسا ، روآجرح  مدرم  بلغا  يارب  ابلاغ  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  جرح ) رـسع و  یفن   ) زا دارم  هکنیا  رب  اـنب 

. تسا هدش  هتشادرب  دیآیمن  شیپ  شیارب  نآ  هب  تبسن  یجرح  چیه  هک 
349 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ینعی تسا  كالم  یـصخش  جرح  رـسع و  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  نوچ   ) تسا هیآ )  ) رهاظ فالخ  هچرگا  ینوناق ) یّلک و  ي   ) انعم نیا  و 
هیآ هک  میراچان  ام  یلو  دنک ،) طایتحا  تسا  جرح  رسع و  ياراد  هک  یسکره  يارب  دنکن و  طایتحا  دراد  جرح  رـسع و  هک  یـسکره  يارب 

رـسی رـسع و  هب  امدع  ادوجو و  هّیلک ، هّیعرـش  ماکحا  ندوب ) رادم  رئاد  و   ) هطانا زا  هدـش  دراو  هچنآ  هنیرق  هب  مینک ، انعم  نینچنیا  ار  هفیرش 
(. تسه نآ  رد  مه  یصخش  ءانثتسا  هچرگا  دوب  تسا  بلاغ  رسی  هک  اجره  رد  دوبن و  تسا ، بلاغ  رسع  اجره  هک  انعم  نیدب   ) نیّیبلاغ

؛ دراد دوجو  ياهشقانم  لالدتسا  نیا  رد  و 
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نآ دراد ، جرح  رـسع و  یـسکره  يارب  هک  یلمع  ره  هک ، رادـقم  نیا  زج  دـنرادن  تلالد  تایاور  تایآ و  رد  جرح  رـسع و  یفن  ّهلدا  اریز 
، دراد تّقشم  رثکا  يارب  هک ) ياهروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  ینعی   ) هچنآ نتشادرب  اما  دوشیم و  هتـشادرب  وا  زا  لمع  فیلکت و 

تحلصم تیوفت  نتـشادرب  نیا  رد  هکلب  تسین ، یـسک  رب  ینانتما  نتـشادرب  نیا  رد  تسا ، یناسآ  تیاهن  رد  وا  يارب  طایتحا  هک  یـسک  زا 
، دینیبیم جرح  رـسع و  دروم  رد  هک  یتایاور  تایآ و  سپ   ) لیهـست تحلـصم  اب  تحلـصم ، نیا  ناربج  نودـب  تسا  درف ) نآ  زا   ) فیلکت

یف دـشابیم ، شدوخ  لاح  بسانت  هب  یـسکره  باـسح  قلطم و  هچ  دـشاب و  یبلغا  هچ  تسا  یـصخش  يدروم و  جرح  رـسع و  ناـشدارم 
لثم دننکن ، طایتحا  رفن  نآ 999  دنکب و  طایتحا  دیاب  رفن  کی  نیا  بوخ  دراد ، رسی  رفن  کی  يارب  نکل  دراد  رـسع  رفن  يارب 999  لثملا 

 ...(. هزور و وضو ، هلئسم 
امدع ادوجو و  ادخ  ماکحا  دومرف : هک  یثیدح  ینعی   ) بلغالا یلع  تسا  تلوهس  رادم  رئاد  ماکحا  نارود  هک  تسا  هدش  دراو  هچنآ  اما  و 

هدحاو هلئسم  کی  هروصحم  ریغ  ههبش  اریز  درادن ، هروصحم ) ریغ  ههبش  ینعی   ) هیف نحن  ام  رد  یعفن  تسا ) نییبلاغ  رسی  رـسع و  رادم  رئاد 
مدرم بلغا  رب  شدراوم  بلغا  رد  طاـیتحا  هب  مکح  هک  دوش  اـعّدا  اـت  دـشاب  هدـش  مکح  یمکح ، هب  نآ  رد  هک  تسین  مارح ) رمخلا  لـثم  )

. تسا روآلکشم ) و   ) رسع
لثم  ) هروصحم ریغ  ههبـش  هکلب  تسا ،) هدوبن  جرح  رـسع و  رد  هک  یـسک  يارب  یتح   ) اـقلطم دوشیم  هتـشادرب  نآ  رد  طاـیتحا  مکح  سپ 
يارب یـضتقم  هدّدـعتم و  ماـکحا  يارب  اـبر )...  بصغ ، رمخ ، لـثم   ) هفلتخم هدّدـعتم و  تاـعوضوم  يارب  تسا  یناوـنع  هروـصحم ) هـهبش 

نآ يارب  میرحت  توـبث  هک  تـسا  نـیا  ضرف  تـسا و  عوـضوم  نآ  رد  دوـجوم  یمیرحت  ّصاـخ  لـیلد  ناـمه  یعوـضوم ، ره  رد  طاـیتحا 
نیا زا  هک ) تسا  نیا  ضرف   ) و هدومرف و )...  مارح  ار  بصغ  هدومرف ، مارح  ار  رمخ  ادـخ  هک  تسا  نیا  ضرف  ینعی   ) تسا یعطق  عوـضوم 

رد هروـصحم ) ریغ  هچ  هروـصحم ، هچ   ) ندـش هبتـشم  تروـص  رد  باـنتجا  طاـیتحا و  دوـشیمن و  دراو  نیفّلکم  بلغا  رب  یجرح  میرحت ،
. تسا یناسآ  تیاهن 

. دنکیم تیعبت  رسی  رسع و  زا  بلغا  یعرش  مکح  هکنیا  رد  دراد  یتّیلخدم  یطبر و  هچ  هدراو  رابخا  سپ 
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یتروص رد  نآ  رد  لیلد  ياضتقم  هک  هداد  رارق  ياهدحاو  هعقاو  ار  هروصحم  ریغ  ههبـش  جرح ،) رـسع و  هدعاق  هب   ) هدننکلالدتـسا ایوگ  - 
یّلک روطب  تشاد ، تّقـشم  رّـسعت و  مدرم  بلغا  يارب  دراوم  بلغا  رد  طاـیتحا  یتقو  نکل  تسا  طاـیتحا  بوجو  دـشابن ، نآ  رد  رـسع  هک 

. تسا هدش  نآ  رد  طایتحا  بوجو  مدع  هب  مکح 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  یلاکشا  هبساحم )  ) نیا رد  خساپ 

بنتجا اجکی  تسا ، رمخلا  نع  بنتجا  اجکی  ینعی   ) عوضوم نآ  تمرح  لیلد  رگم  تسین ، ههبش  نیا  زا  يدرف  ره  رد  طایتحا  بوجو  لیلد 
 ...(. ابرلا و نع  بنتجا  اجکی  تسا و  بصغلا  نع 

بلغا رد  نیفّلکم  بلغا  رب  هروصحم ، ریغ  تاهبتـشم  صوصخ  رد  رمخلا ) نع  بنتجا  لثم   ) یعقاو مّرحم  ناونع  مکح  ناـیرج  زا  رگا  هلب ،
ریغ ههبـش  رد  نآ  ندـش  هبتـشم  تروص  رد  یعقاو  سجن  زا  بانتجا  بوجو  هب  مکح  هک  دوش  اـعّدا  هکنیا  لـثم  دـیآ ، مزـال  جرح  تاـقوا 

. تسا نکمم  هبتشم  تساجن  نیا  صوصخ  رد  طایتحا  بوجو  نتشادرب  موزل  تسا ، یبلاغ  جرح  بجوم  هروصحم 
( ینوناق  ) عویـش دارطا و  هک  دـیاین  شیپ  مّهوت  تفرگ ) رارق  اعّدا  دروم  سّجنتم  سجن و  باب  رد  اهنت  یبلاغ  رـسع  هک  بلطم  نیا  زا   ) نکل
زا کلذریغ  یلا  هصوصخم  هیحان  رد  هبتـشم  همّرحم  هئرم  رد  اـی  هروصحم و  ریغ  تاـعیام  ناـیم  هبتـشم  رمخ  رد  تمرح  نتـشادرب  هب  مکح 

(. تسا هتفرگن  دوخ  هب  ینوناق  تلاح  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  یبلاغ  رسع  ینعی   ) تسا تامّرحم 
( ار تساجن  تراهط و  باب  نامه  ینعی   ) ّصاخ دروم  دـناهدرک ، کّسمت  تّقـشم  موزل  هب  ماقم  نیا  رد  هک  یناـسک  زا  يرایـسب  دـیاش  و  - 

. بلطم مامت  دوب  نیا  تسا . هدومن  رکذ  تساجن  تراهط و  باب  رد  اهنت )  ) ار هلئسم  نیا  هکنانچ  دناهدرک ، هدارا 
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رد ار  طایتحا  بوجو  یلامجا ) ملع   ) مّدـقتم لیلد  هک  ياهروصحم  ریغ  ههبـش  رد  ندرک )  ) طاـیتحا رد  جرح  رـسع و  موزل  هک  یتروص  رد 
. تسا عونمم  دنکیم ، اضاقت  نآ 

: هک تسا  نیا  جرح ) مدع  نیا   ) هجو و 
هچرگا ههبـش ، نیا  لثم  رد  طایتحا  اذـل  و  دـشابیمن . فّلکم  ءـالتبا  ّلـحم  نآ  رد  تـالمتحم  زا  رتشیب  هروصحم ، ریغ  تاهبـش  زا  يرایـسب 

عنم فاصنا  ثحب  ّلـحم  زا  ( 0 / 95  ) نیا ندرک  جراخ  زا  دـعب  میداد و  حیـضوت  ار  نآ  اقباس  هکناـنچ  تسین ، بجاو  دـشاب ، مه  هروصحم 
. تسا بانتجا  طایتحا و  نیا  رد  جرح  رسع و  هبلغ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  نوماریپ  نونکات  ثحب 
. تفرگ رارق  یسررب  دروم  لّوا  ماقم  تحت  هک  دوب  هروصحم  تاهبش  نوماریپ  هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبش  یلامجا و  ملع  اب  هطبار  رد 

؟ تسیچ هب  عجار  یناث  ماقم  رد  ثحب 
. هروصحم ریغ  تاهبش 

؟ تسا حرطم  هروصحم  ریغ  ههبش  اب  هطبار  رد  یثحابم  هچ 
. هروصحم ریغ  ههبش  مکح  اب  هطبار  رد  یکی 

. تسا ههبش  ندوب  هروصحم  ریغ  هروصحم و  رد  نازیم  نایب  ای  هروصحم و  ریغ  ههبش  عوضوم  اب  هطبار  رد  مه  یکی 
؟ تسا حرطم  یثحابم  هچ  هروصحم  ریغ  ههبش  مکح  اب  هطبار  رد 

. تسا هروصحم  ریغ  تاهبش  باب  رد  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تقفاوم  اب  هطبار  رد  یکی 
؟ هن ای  تسا  زیاج  فارطا  همه  باکترا  هّیعطق و  تفلاخم  ایآ  طایتحا  بوجو  مدع  ضرفرب  هکنیا  یکی  و  - 

: دوشیم ثحب  هلحرم  ود  رد  مکح  نایب  اب  هطبار  رد  رگید : ترابع  هب 
؟ هن ای  تسا  بجاو  طایتحا  هروصحم  دننام  زین  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  ایآ  - 1

باکترا و  دومن ؟ بانتجا  مارح  رادقم  هب  دیاب  طقف  هن  ای  تسا  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  ایآ  هّیعطق  تقفاوم  طایتحا و  بوجو  مدع  ضرفرب  - 2
؟ تسا زیاج  یقب  ام 

؟ تسیچ بانتجالا ) بوجو  مدع  اهیف : فورعملا  و   ) زا دارم  لّوا  هلحرم  لاؤس  قوف و  همّدقم  هب  هجوت  اب 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  لّوا  لاؤس  هب  خساپ 

ببـس تسین و  رثؤم  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  هب  تبـسن  هروـصحم  ریغ  ههبـش  باـب  رد  یلاـمجا  ملع  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  نییلوـصا  روهـشم 
. تسا هداد  رارق  دقن  یسررب و  دروم  ار  نییلوصا  زا  لیلد  دنچ  اعّدم  نیا  تابثا  رد  زین  انخیش  هکنانچ  دوشیمن ، طایتحا  بوجو 

: رگید ترابع  هب 
ءانا نیا 1000  زا  یکی  ینادیم  الامجا  امش  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  دوجو  فرظ  الثم 1000  دشاب  هروصحم  ریغ  ههبش ، هک  یتروص  رد 

. تسین بجاو  ههبش  فارطا  مامت  زا  طایتحا  یئاج  نینچ  رد  تسا ، يوبر  ای  تسا و  رمخ  ای  تسا و  یبصغ  ای  تسا و  سجن 
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: مینیبب هک  تسا  نیا  رد  ثحب  یهتنم 
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؟ هن ای  تسا  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  فرط  نآ  زا  ایآ  دشن  بجاو  طایتحا  فرط  نیا  زا  رگا 
زا مه  هّیعطق  تفلاخم  ایآ  تسین ، بجاو  فرط  نیا  زا  طایتحا  رگا  ای  و  هن ؟ ای  دـش  بکترم  ار  فرظ  اـت  نیا 1000  همه  دوشیم  ایآ  ینعی 

؟ دز رانک  ار  شمارح  رادقم  دیاب  هدوبن و  زیاج  فرط  نآ 
. هروصحم ریغ  ههبش  رد  تسا  طایتحا  بوجو  مدع  تسا  ثحب  ّلحم  اجنیا  رد  العف  هچنآ  هصالخ 

؟ تسیچ روبزم  هلئسم  هب  خساپ  لصاح 
ینعی تسین . بجاو  طایتحا  زین  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  تسا ، بجاو  طایتحا  دـش  هتفگ  هروصحم  ههبـش  رد  هک  روطناـمه  هک  تسا  نیا 

. تسا زیاج  مارحلا ، رادقم  ادع  ام  ههبش  فارطا  باکترا 
؟ تسیچ خلا ) ضورلا ...  یف  هب  حّرصملا  رهاظلا  عامجالا   ) زا دارم 

. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  رد  تسا  طایتحا  بوجو  مدع  رب  لیلد  نیلّوا  نایب 
بجاو طایتحا  هیف  نحن  ام  رد  عامجالاب  هکنیا  رد  دراد  روهظ  یخرب  تاملک  دـناهدش و  عامجا  یعّدـم  تحارـص  اب  یخرب  هک  اـنعم  نیدـب 

. تسین
؟ دشابیمن تّجح  القتسم  هتشادن و  شزرا  لوقنم  عامجا  هک  دیدیسرن  هجیتن  نیا  هب  ّنظ  ثحابم  رد  رگم  خیش  بانج 

: هیف نحن  ام  رد  عامجا  نیا  نکل  دوب و  تسرد  امش  نخس  دوب  درجم  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  عامجا  نیا  رگا  هلب ،
شیب شنالقان  هک  تسا  ضیفتـسم  ربخ  هب  لوقنم  نکل  هدیـسرن و  رتاوت  دح  هب  هچرگا  ینعی  تسین ، دّرجم  دحاو  ربخ  هب  هلوقنم  عامجا  - 1

. دنشابیم یناهبهب  دیحو  اقآ  یناث و  قّقحم  یناث ، دیهش  لیبق  زا  يدارفا  رفن و  هس  زا 
راصما راصعا و  رد  ناناملسم  هریس  هلّصحم ، ترهـش  لیبق  زا  ینئارق  تاراما و  هب  فوفحم  هک  تسا  ياهلوقنم  تاعامجا  زا  عامجا  نیا  - 2

. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  قیداصم  یخرب  رد  ترورض  ياعّدا  و 
. دهد ماجنا  ار  لیلد  کی  راک  دناوتیم  تاراما  نئارق و  نیا  اب  هارمه  عامجا  نیا  سپ 

هّیهقف هّیعرف  هلأـسم  کـی  هیف  نحن  اـم  رد  هلئـسم  نیا  تسا ، يدارطتـسا  یثـحب  لوصا  ملع  رد  هّیعوضوم  تاهبـش  زا  ثحب  هک  اـجنآ  زا  - 3
. تسا

. تسا یفاک  ياهلأسم  نینچ  يارب  ینئارق ، تاراما و  نینچ  بوجو  اب  یعامجا  نینچ  کی  هجیتن  رد 
؟ تسیچ بانتجالا )...  یف  ۀقشملا  موزل  نم  ۀعامج : هب  ّلدتسا  ام   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  نییلوصا  بناج  زا  تسا  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  تابثا  رد  لیلد  نیمّود  نایب 
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. تسا جرح  رسع و  مزلتسم  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  طایتحا  - 1

. تسا عفترم  مالسا  رد  دشاب  جرح  رسع و  مزلتسم  هک  یمکح  ره  - 2
. تسین بجاو  تسا و  عفترم  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  سپ :

؟ تسیچ یعون  یصخش و  جرح  رسع و  زا  دارم 
وا شود  زا  روآرـسع ، دوش و  یجرح  یـسکره  يارب  یئاجره و  رد  یفیلکت  یمکح و  رگا  هک  تسانعم  نیدب  یـصخش  جرح  رـسع و  - 1

. درادن رگید  صاخشا  هب  یطبر  دوشیم و  هتشادرب 
: رگید ترابع  هب 

. دوش تباث  دارفا  همه  ّقح  رد  هک  تسین  یّلک  نوناق  کی  یصخش ، جرح  رسع و 
. تسا بجاو  دشابن  روآرسع  یجرح و  هک  یسک  يارب  تسین و  بجاو  وا  رب  دشاب  روآجرح  رسع و  یسک  يارب  رگا  هک  وضو  لثم 
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: هک تسانعم  نیدب  یبلاغ  یعون و  رسی  رسع و  - 2
هکنیا زا  معا  تسا ، هدش  هتشادرب  ناگمه  شود  زا  یّلک  نوناق  کی  تروص  هب  دشاب  روآتّقشم  مدرم  عون  يارب  یفیلکت  هک  اجره  رد  - 1

: فیلکت نیا 
. ترفاسم رد  رصق  رفس و  رد  هزور  لثم  دشاب  یبوجو  فیلکت  کی  - 

. دیدح زا  هدافتسا  تساجن  تمرح و  لثم  دشاب  یمیرحت  فیلکت  کی  ای  و  - 
مه فیلکت  نیمه  هک  يدادـعت  هچرگا  دوشیم ، لعج  دارفا  همه  ّقح  رد  دـشاب  ناسآ  روآرـسی و  مدرم  عون  يارب  یمکح  اـجره  رد  و  - 2

. دنوشیم ءانثتسا  تسا  روآرسع  اهنآ  يارب 
؟ دراد رظن  ّدم  جرح  رسع و  تایآ  زا  ار  قوف  يانعم  ود  زا  کیمادک  لدتسم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

: دیوگیم
 ... هیلع لمحلا  نّیعتی  ّهنا  ّالا  رهاظلا ، فالخ  ناک  نا  ینعملا و  اذه 

هک ارچ  مینک ، لمح  تسه  مه  رهاـظ  فـالخ  هک  یبلاـغ  یعون و  ینعی  مّود  ياـنعم  اـی  لاـمتحا و  رب  ار  تاـیآ  نیا  هک  میراـچان  اـم  ینعی 
زا نهذ  هب  ردابتم  هچرگا  يردان ، هن  تسا و  یبلاغ  یعون و  رسی  رـسع و  رادم  رئاد  یهلا  ماکحا  هکنیا  رب  ینبم  هدش  دراو  يرایـسب  تایاور 

. تسا یصخش  جرح  رسع و  روکذم ، تایآ 
: ینعی

. دوشیم عفترم  همه  زا  تمرح  ای  بوجو و  یفیلکت  مکح  دشاب  یبلاغ  رسع  هک  اجره  - 
. دوشیم لعج  یمیرحت  هچ  دشاب  یبوجو  هچ  یفیلکت  مکح  نآ  دشاب  یبلاغ  رسی  هک  اجره  و  - 

: میئوگیم لاح 
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. دوشیم تشادرب  تایآ  نآ  زا  یبلاغ ، جرح  رسع و  تایاور  نیا  هطساو  هب 
. تسا یجرح  مدرم  بلغا  يارب  هروصحم  ریغ  تاهبش  رتشیب  رد  طایتحا  زین ، هیف  نحن  ام  رد 
. تسا تایآ  نیا  لومشم  زین  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  طایتحا  ینعی  هیف  نحن  ام  هجیتن : رد 

. تسین بجاو  هدش و  هتشادرب  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  طایتحا  سپ :
؟ تسیچ خلا ) جرحلا ...  رسعلا و  یفن  ّۀلدأ  ّنال   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لالدتسا  زا  تسا  خیش  خساپ  نیلّوا 
. یعون هن  دنراد و  یصخش  جرح  رسع و  رد  روهظ  تایآ ، نیا  دیتسه ، فرتعم  مه  لدتسم  يامش  دوخ  هکنانچ 

تامّرحم تابجاو و  تاهبـش و  ناـیم  هکلب  هروصحم و  ریغ  هروصحم و  ههبـش  ناـیم  رگید  دـشاب  یـصخش  جرح  رـسع و  راـیعم  رگا  اذـل  و 
. درادن دوجو  یقرف  همّلسم 

. دوشیم هتشادرب  صخش  نامه  شود  زا  فیلکت  جرح ، رسع و  ندمآ  اب  هجیتن  رد 
. دینک تابثا  ار  هروصحم  ریغ  ههبش  صوصخ  رد  ار  طایتحا  بوجو  مدع  دیناوتیمن  هیجوت  نآ  اب  لدتسم  يامش  سپ 

؟ تسیچ خلا ) هیلع ...  وه  نّمع  رثکالا  یلع  اقیض  ناک  ام  عافترا  اّما  و   ) زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لالدتسا  زا  تسا  خیش  خساپ  نیمّود 

تّما مامت  رب  نانتما  مهنآ  دناهدش  رداص  نانتما  ماقم  رد  امومع  جرح  رسع و  ّهلدا  عفر ، ثیدح  ررـض  نوناق ال  لثم  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  - 1
. یّصاخ هورگ  ای  فنص و  رب  هن  و 
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. تسا یصخش  جرح  رسع و  لمح  یضتقم  نانتما  ماقم  رد  ّهلدا  نیا  دورو  - 2
ار فیلکت  نآ  هتشاذگ و  ّتنم  وا  رب  ادخ  دشاب ، رسع  مزلتسم  لمع  نالف  رثا  رد  هک  یئاجره  رد  یصخش و  ره  يارب  طایتحا  میئوگب : ینعی 

هّیعقاو حـلاصم  هـب  ار  وا  هـک  ارچ  تـسا ، تباـث  هدـیدرگ و  لـعج  دراد  رـسی  فـیلکت  نـیا  هـک  یـسکره  يارب  نـکل  هتـشادرب ، وا  شود  زا 
. دناسریم

؟ تسیچ روکذم  بلطم  زا  خیش  دارم 
: هک تسا  نیا 

تّما مامت  رب  نانتما  نیا  هک  ارچ  دوش ، هتـشادرب  همه  شود  زا  دشاب  روآرـسع  مدرم  بلغا  يارب  یفیلکت  یمکح و  رگا  هک  تسین  هنوگنیا 
. تسین

، دیتشادرب همه  شود  زا  ار  فیلکت  امـش  هک  یتروص  رد  روآرـسی ، رفن  يارب 100  دشاب و  روآرـسع  رفن  يارب 900  طایتحا  رگا  لـثملا  یف 
ماجنا هک  رفن  يارب 100  نکل  دیاهدرک و  تسرد  لیهست  تحلصم  رفن  يارب 900 
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نانتما فالخ  نیا  دینک و  ناربج  لیهـست  حـلاصم  اب  ار  نآ  هکنیا  نودـب  دـیاهدرک ، تیوفت  ار  عقاو  تحلـصم  تسا ، ناسآ  شیارب  فیلکت 

. تسا
؟ تسیچ بلغالا )...  یلع  ۀلوهسلا  رادم  ماکحالا  نارود  نم  درو : ام  اّما  و   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  تارضح  لالدتسا  زا  خیش  خساپ  نیمّوس 
یعّدم نیا  تابثا  رد  سپس  دومن ، لمح  یبلاغ  یعون و  جرح  رسع و  رب  ار  جرح  رسع و  تایآ  دیاب  هک  دیدش  یعّدم  امـش  لدتـسم  بانج 

: هکنیا رب  دنراد  تلالد  رابخا  نیا  دیتفگ  هدرک  داهشتسا  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هدیسر  رابخا  هب 
. تسا یبلاغ  رسی  رسع و  رادم  رئاد  هّیهلا  ماکحا  - 1

. تسا یبلاغ  جرح  رسع و  تایآ  زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  ياهنیرق  دوخ  تایاور  تلالد  نیا  - 2
. تسا یجرح  مدرم  بلغا  يارب  دراوم  بلاغ  رد  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  - 3

. تسا هدش  هتشادرب  ناگمه  هدهع  زا  روبزم  تایآ  ساسا  رب  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  سپ 
: اّما

یناوارف تاعوضوم  زا  یعوضوم  ره  هک : تسا  نیا  روبزم  تایاور  يانعم  هکنوچ  دشاب ، امـش  ياعّدـم  رب  يدـهاش  دـناوتیمن  تایاور  نیا 
. دناعراش يوس  زا  یمکح  هب  موکحم  دنتسه  ءالتبا  ّلحم  هک 

: لثملا یف 
 ... اذکه تسا و  مارح  ابر  تسا ، مارح  انز  تسا ، مارح  هتیم  لکا  تسا ، بجاو  سمخ  تسا ، بجاو  هزور  تسا ، بجاو  زامن 

؟ تسیچ تایاور  روظنم  قوف  يانعمهب  هجوت  اب  هک  دیئامرفب  دوخ  خساپ  همادا  رد  خیش  بانج 
: هک تسا  نیا 

. تسا هداد  رارق  ظاحل  دروم  ار  یبلاغ  رسی  رسع و  هدومرف ، لعج  تاعوضوم  زا  یعوضوم  ره  يارب  هک  ار  یمکح  ره  سّدقم  عراش 
: لثملا یف  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ینعی 

کی ناونعهب  بجاو و  ار  نآ  دراد  رسی  مدرم  عون  يارب  هک  تسا  يرادتحلـصم  لامعا  فیلاکت و  زا  هزور  نتفرگ  زامن و  هماقا  نوچ  - 1
روسیم هکلب  هدوبن  روآرسع  مدرم  عون  يارب  هک  تسا  يرادتحلصم  لامعا  فیلاکت و  زا  نتفرگ  هزور  نوچ  تسا و  هداد  رارق  یّلک  نوناق 

. تسا هداد  رارق  مدرم  عون  يارب  یّلک  نوناق  کی  ناونعهب  بجاو و  ار  نآ  تسا ،
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. دناهدش ءانثتسا  تردق و ...  مدع  ای  رارطضا و  لیلد  هب  مه  يدادعت  هچرگا 
356 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

روآرـسی مدرم  عون  يارب  نآ  كرت  هدـسفم و  مزلتـسم  نآ  هب  باکترا  هک  تسا  هدـید  هداد و  رارق  هظحـالم  دروم  ار  رمخ  برـش  اـی  و  - 2
. تسا هدومن  میرحت  ار  نآ  اذل  تسا و 

بوجو تسا ، جرح  رـسع و  ياراد  مدرم  بلغا  يارب  هک  تسا  هدید  هداد و  رارق  ظاحل  دروم  ار  ترفاسم  لاح  رد  نتفرگ  هزور  لباقم ، رد 
. تسا هتشادرب  تسین ، روآرسع  شیارب  نتفرگ  هزور  رفس  لاح  رد  هک  یسک  يارب  یتح  ار  نآ 

دشاب روآرسی  نآ  زا  هدافتسا  روآرسع و  مدرم  يارب  مدرم  ندرکن  هدافتـسا  هک  هدید  هداد  رارق  هظحالم  دروم  ار  دیدح  زا  هدافتـسا  ای  و  - 3
. دادن رارق  مارح  ای  سجن و  ار  نآ  اذل  و 

؟ تسیچ مکحلا )...  ّنا  یف  ةدراولا  رابخالل  لخدم  ياف   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
. تسین روکذم  دراوم  لیبق  زا  هروصحم  ریغ  ههبش  ینعی  هیف  نحن  ام  هک  تسا  نیا 

؟ ارچ
. درادن دوجو  هروصحم  ریغ  ای  هروصحم و  ههبش  مان  هب  یعوضوم  تایاور  تایآ و  ناسل  رد  اریز 

دراوم عون  رد  نوچ  دیئوگب : امـش  ات  ةروصحملا  ۀهبـشلا  نع  بنتجا  دشاب : هتفگ  ییاج  رد  هک 1 - دینکیمن  ادیپ  یتیاور  هیآ و  امـش  ینعی 
. تسا هدش  بجاو  ام  رب  دراد  رسی  طایتحا  هروصحم  ههبش 

ریغ ههبـش  دراوم  عون  رد  نوـچ  دـیئوگب : امـش  اـت  تسین  بجاو  هروـصحم  ریغ  ههبـش  زا  باـنتجا  هک : دـشاب  هتفگ  يرگید  ياـج  رد  و  - 2
. تسا هدش  هتشادرب  ام  زا  شبوجو  سپ  تسا  روآرسع  طایتحا  هروصحم 

؟ دناهدمآ تسدب  اجک  زا  تاحالطصا  هنوگنیا  سپ  خیش  بانج 
ياهدـنکارپ فلتخم و  تاعوضوم  يارب  عازتنا و  هّیعقاو  تامّرحم  نیوانع  ّهلدا  زا  ءاهقف  هک  دنتـسه  ياهّیعازتنا  نیوانع  زا  تاحالطـصا  نیا 

. دناهدومن يراذگمان  تسا  دوخ  هب  صوصخم  لیلد  ّصاخ و  مکح  ياراد  کیره  هک 
. دنرادن یّلک  ناونع  نیا  اب  يراک  دنهدیم و  رارق  ظاحل  دروم  شدوخ  هب  طوبرم  لیلد  اب  ار  يدروم  ره  یهتنم 

نآ رد  دـیاب  هک  تسین ، روآرـسع  یجرح و  نآ  رد  طاـیتحا  رگا  دـنهدیم  رارق  یـسررب  دروم  ادـج  هدـحیلع و  روطب  ار  دروم  کـی  اذـل 
. تسین مزال  نآ  رد  طایتحا  تسا ، روآرسع  یجرح و  هک  یتروص  رد  هدومن و  طایتحا 

: لثملا یف 
. دیدرگ لعج  تسا  ناسآ  زین  نآ  لاثتما  روآرسع ، هن  تسا ، روآرسی  رمخ  كرت  نوچ  ینعی  مارح  رمخلا  هدومرف : عراش 

: جراخ رد  فّلکم  لاح 
357 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. یلامجا ملع  یهاگ  تیرمخ 2 - هب  دنکیم  ادیپ  یلیصفت  ملع  یهاگ  - 1
: یهتنم

. دنیوگیم هروصحم  ههبش  نآ  هب  تسا  دودعم  دودحم و  ههبش  فارطا  یهاگ 
. دنیوگیم هروصحم  ریغ  ههبش  نآ  هب  تسا  ءاصحا  لباق  ریغ  دودحمان و  ههبش  فارطا  یهاگ 

هب فّلکم  فّلکم و  يارب  جراخ  رد  هک  یفلتخم  تـالاح  يارب  تسا  یماـن  هکلب  تسین ، عراـش  بناـج  زا  لوعجم  روبزم  تاریبعت  نیارباـنب 
. دیآیم شیپ 

: هک تسا  نیا  روبزم  دروم  مکح  اّما 
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هچ دشاب  هروصحم  هچ  دراد  رسی  زین  لامجالاب  مولعم  رمخ  زا  بانتجا  هکنانچ  دراد ، رسی  مدرم  عون  يارب  لیصفتلاب  مولعم  رمخ  زا  بانتجا 
. هروصحم ریغ 

. درادن دوجو  طایتحا  نیا  رد  یجرح  رسع و  سپ 
؟ تسیچ ریغلا ا )...  ۀهبشلا  لعج  کلذب ، ّلدتسملا  ّناک  و   ) زا دارم 

: دیامرفیم خیش 
رگید ترابع  هب  ای  هدـحاو و  هعقاو  بصغ و ...  اـی  يوبر و  هلماـعم  اـی  رمخ  برـش  نوچمه  ار  هروصحم  ریغ  ههبـش  لدتـسم ، ياـقآ  اـیوگ 

. دشاب هتشاد  یمکح  عراش  هیحان  زا  دیاب  هک  هدروآ  باسح  هب  يدحاو  عوضوم 
هدـش هتـشادرب  نآ  بوجو  اذـل  دراد و  رـسع  دراوم  بلاغ  رد  مدرم  بلاغ  يارب  طایتحا  هدـحاو  هعقاو  نیا  رد  هک  هدرک  ناـمگ  نآ  زا  سپ 

. تسا
بـصغ ای  هیبنجا و  ای  هتیم و  ناونع  لثم  یجراخ  عیاقو  هکیلاـحرد  تسا  لـیلدالب  هک  تسا  یعازتنا  ناونع  کـی  ناونع  نیا  هکنآ  لاـح  و 

. دنتسه لیلد  ياراد 
. تسا رسع  دقاف  قوف  دراوم  زا  کیره  كرت  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  ادجادج  روطب  روبزم  دراوم  زا  کیره  یسررب  لاح 

. دشاب طایتحا  بوجو  مدع  تبثم  دناوتیمن  هدوبن و  لوبق  لباق  امش  لیلد  سپ 
؟ تسیچ خلا ) مّرحملا ...  ناونعلا  مکح  نایرج  نم  جرحلا  مزل  ول  معن ،  ) رد بلطم  لصاح 

. تسا تساجن  تراهط و  باب  نآ  تسا و  روآرسع  مدرم  بلغا  يارب  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  ندرک  طایتحا  اجکی  رد  هلب  هک : تسا  نیا 
. مارح سجن  ّلک  هدومرف  عراش  لثملا  یف 

: ام نکل 
. مینک بانتجا  هک  تسا  بجاو  مارح ، ءیشلا  اذه  هک  مینادیم  الیصفت  یهاگ  - 1

358 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هروصحم  ههبش  هکیلاحرد  سجن  رومالا  دحا  هک  مینادیم  الامجا  زین  یهاگ  - 2

. تسا بجاو  هجیتن  رد  ناسآ و  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  طایتحا و  زین  اجنیا  رد 
: اّما

. تسا روآرسع  ندرک  طایتحا  تساجن  باب  رد  هروصحم  ریغ  ههبش  قیداصم  عون  رد  هک  تساجنیا  رد  تسا ، هروصحم  ریغ  ههبش  یهاگ 
: لثملا یف 

؟ تسین روآرسع  هناخ  ثاثا  همه  زا  بانتجا  ایآ  تسا ، هدش  سجن  لزنم  رد  دوجوم  هیثاثا  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع 
؟ تسین روآرسع  رهش  ياهیئاونان  زا  بانتجا  ایآ  تسا ، سجن  ای  یبصغ و  رهـش  ياهیئاونان  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  لثملا : یف  ای 

. تسا روآرسع  ارچ  تفگ  دیهاوخ  امتح 
: اذل و 

. تسین بجاو  يدراوم  نینچ  رد  طایتحا  هک  میراد  لوبق  زین  ام 
: هک تسا  نیا  رد  ثحب  یهتنم 

رگید باوبا  رد  هکنیا  رب  دشاب  یلیلد  دناوتیم  دشابن  بجاو  هجیتن  رد  دشاب و  روآرـسع  طایتحا  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  باب  کی  رد  رگا 
؟ دشابن بجاو  تسین ، یجرح  روآرسع و  طایتحا  هک  مه 

؟ تسیچ ریغلا )...  ۀهبشلا  نع  بانتجالا  یف  جرحلا  موزل  ّنا  عم   ) زا دارم 
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: هکنیا رب  ینبم  تارضح  لالدتسا  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ  نیمراهچ 
بلغا يارب  نآ  دراوم  بلغا  رد  طایتحا  هک  میرادن  لوبق  نکل  دشاب و  يدحاو  مکح  ياراد  هدحاو و  هعقاو  هروصحم  ریغ  ههبـش  هک  انمّلس 

. دشاب روآرسع  یجرح و  مدرم 
؟ ارچ

. دشابیمن نیفلکم  ءالتبا  دروم  ههبش  فارطا  همه  هروصحم ، ریغ  ههبش  دراوم  زا   0 رد 95 / اریز 
ههبش ول  دشابیم و  رثاالب  فارطا  زا  هدنامیقاب  هب  تبـسن  یلامجا  ملع  دشاب ، جراخ  ءالتبا  ّلحم  زا  ههبـش  فارطا  یخرب  هک  اجره  یفرط  زا 

. هروصحم ریغ  تاهبش  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ، هروصحم 
: اّما

رد طایتحا  هک  دومن  اعّدا  ناوتیمن  زاب  دشاب ، نیفّلکم  ءالتبا  ّلحم  ههبش  فارطا  همه  هروصحم  ریغ  ههبـش  رگید   0 رد 05 / هکنیا  ضرف  هب 
. دشاب یجرح  روآرسع و  مدرم  عون  يارب  مه  دراوم  نیا 

. دشاب هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  تبثم  دناوتیمن  زین  امش  لیلد  نیمّود  هجیتن  رد 
359 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اههتکن
رد جرح  رسع و  لّمحت  هک  دناهتفگ  هتسناد و  جرح  رسع و  تّقشم و  بجوم  ار  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بانتجا و  بوجو  یهورگ 

. تسین بجاو  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  جرح  رسع و  سپ  هدیدرگ ، یفن  عرش 
؟ تسیچ هیرظن  نیا  اب  هطبار  رد  ماما  ترضح  رظن  دیئامرفب  لاح 

[. 35] تسین قّقحم  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  جرح  رسع و  عوضوم  هک  دناهدومرف  هتفریذپن و  ار  روبزم  لیلد  خیش  بانج  لثم  زین  ناشیا 
360 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ثلاثلا نتم :
ّلد ام  نیب  اهنیب و  عمجلا  یـضتقم  ّنأ  ّالإ  ةروصحملا ، ۀهبـشلا  تّمع  نإ  اهرهاظب و  اّهنإف  هتمرح ، ملعی  مل  ام  ّلک  ۀـّیلح  یلع  ۀـّلادلا  راـبخألا 

. روصحملا یلع  عنملا  رابخأ  لمح  روصحملا و  ریغ  یلع  ۀصخرلا  رابخأ  لمح  وه  قلطم ، لوقب  بانتجالا  بوجو  یلع 
: هیف و 

امب مّدقت  دق  و  لقعلا ، مکح  ۀمیمضب  کلذل  هبتـشملا  مارحلا  سفن  لیلد  ءاضتقا  وه  روصحملا  یف  بانتجالا  بوجو  یف  دنتـسملا  ّنأ  الّوأ :
. مارحلاب یلامجإلا  ملعلا  ةروص  لمشت  ۀهبشلا ال  ّلح  رابخأ  ّنأ  هیلع : دیزم  ال 

بوجو رابخأ  و  اضیأ ، ةروصحملا  لمـشت  اهّنکل  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلا  لمـشت  یّتح  یلامجإلا  ملعلا  ةروصل  اهلومـش  انمّلـس  ول  ایناث : و 
. ۀصخّرلا رابخأ  نم  اقلطم  ّصخأ  اضیأ  ةروصحملا  ریغلا  ۀهبشلل  اهمومع  یلع  یهف  اعامجإ ، ۀّیئادتبالا  ۀهبشلا  ریغب  ۀّصتخم  بانتجالا 

ۀهبـشلا یف  نارهاظ  نیفرطلا  الک  و  ةروصحملا ، ۀهبـشلا  یف  ّصن  بانتجالا  رابخأ  ۀـّیئادتبالا و  ۀهبـشلا  یف  ّصن  ّلحلا  رابخأ  ّنأ  لصاحلا : و 
. حّجرم الب  احیجرت  لب  اعمج ، سیل  رخآلا  یف  اهلاخدإ  امهدحأ و  نع  اهجارخإف  ةروصحملا ، ریغلا 

مارحلا سجنلا و  دوجوب  ابلاغ  الامجإ  ملعن  ّانأل  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلا  یلإ  ةرخألاب  عجرت  ۀـّیئادتبالا  ۀهبـشلا  دارفأ  رثکأ  ّنإ  لاقی : نأ  اـّلإ 
بـسانی وه ال  و  رداّنلا ، ّالإ  دارفألا  نم  اـهتحت  قبی  مل  ّلـحلا  راـبخأ  نع  ۀهبـشلا  هذـه  تجرخأ  ولف  ةروصحملا ، ریغلا  ۀـلوهجملا  عئاـقولا  یف 

. ّربدتف رابخألا ، هذه  قاسم 
لماـش ناـشرهاظ  هب  هچرگا  تسین ؛ مولعم  شتمرح  هک  يزیچ  ره  ّتیلح  رب  دـنراد  تلـالد  هک  يراـبخا  ّتیلح  راـبخا  موس : لـیلد  همجرت :

لثم  ) درکیم تلالد  طایتحا  بوجو  رب  هچنآ  نیب  و  لـالح ) کـل  ءیـش  ّلـحم   ) نیا ناـیم  عمج  ياـضتقم  نکل  دنتـسه و  هروصحم  ههبش 
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رب کل ) ءیـش  لک   ) تصخر رابخا  لمح  نامه  هروصحم ،) ریغ  لماش  مه  دوشیم  هروصحم  لماش  مه  هک   ) قلطم لوق  هب  کنیدل ) طتحا 
(. تسا هنالداع  میسقت  عمج و  نیا  و   ) تسا روصحم  رب  عنم  رابخا  لحم  روصحم و  ریغ 

361 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دراد دوجو  هابتشا  ود  لیلد  نیا  رد  لالدتسا و  نیا  رد  خیش  هشقانم 

نع بنتجا  ینعی   ) هبتـشم مارح  دوخ  كردـم  لیلد و  ءاضتقا  نامه  هروصحم ، ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  رد  اـم )  ) كردـم دنتـسم و  ـالّوا :
( کل ءیش  ّلک  ینعی   ) ههبش فارطا  ّتیلح  رابخا  هک  تشذگ  البق  تسا و  لمتحم ) باقع  عفد  هک   ) لقع مکح  مامـضنا  هب  تسا ، رمخلا )

(. تسا يودب  کش  هب  طوبرم  هکلب   ) هروصحم ریغ  هچ  دشاب  هروصحم  هچ  دوشیمن  یلامجا  ملع  تروص  لماش 
نیا نکل  دوش ، لماش  مه  ار  هروصحم  ریغ  ههبش  هک  اجنآ  ات  دوش ، مّلسم  زین )  ) یلامجا ملع  تروص  رب  ءیش  ّلک  لومش  هک  ضرفرب  ایناث :

. دوشیم زین  هروصحم  ههبش  لماش  ءیش  لک 
. عامجا لیلد  هب  مهنآ ) ( ) یلامجا ملع  ینعی   ) هّیودب ههبش  ریغ  هب  دراد  صاصتخا  بانتجا  بوجو  رابخا  هکنآ ) لاح   ) و

تصخر رابخا  زا  تسا  قلطم  ّصخا  لاح  نیع  رد  هروصحم ) رب  هوالع   ) هروصحم ریغ  ههبـش  رب  شتیمومع  رب  انب  کنیدل ) طتحا   ) نیا سپ 
(. ّماعلا یلع  ّصاخلا  مّدقی  ةدعاقلا  یلع  تسا و  رتماع  کنیدل  طتحا  زا  ءیش  لک  ینعی  کل ، ءیش  لک  ینعی  )

: هکنیا بلطم  لصاح 
رد شنّقیتم  ردق  طتحا ،) ینعی   ) بانتجا رابخا  و  ارچونوچ ) نودب  ، ) هّیئادتبا ههبش  رد  تسا  ّصن  لالح ) کل  ءیـش  لک  ینعی   ) ّلح رابخا 

(. اطقاست اضراعت و  هجیتن  رد  و   ) هدش رهاظ  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  فرط  ود  ره  هکیلاحرد  ارچونوچ ،) نودب   ) تسا هروصحم  ههبش 
نیلیلدـلا نیب  عمج  لالح ، کـل  ءیـش  لـک  مومع  هب  نآ  ندرک  لـخاد  کنیدـل و  طـتحا  تحت  زا  هروصحم ) ریغ  ههبـش   ) نآ جارخا  سپ 

: دوش هتفگ  هکنیا  رگم  تسا . حّجرمالب  حیجرت  هکلب  تسین ،
مارح سجن و  دوجو  هب  الامجا  بلاغ و  روطهب  ام  هک  ارچ  ددرگیمرب ، هروصحم  ریغ  ههبـش  هب  لمأت  یمک  اب  هّیئادـتبا ، تاهبـش  دارفا  رتشیب 

. میراد ملع  هروصحم  ریغ  هلوهجم  عیاقو  رد 
یکدنا و رگم  دنامیمن  یقاب  نآ  تحت  رد  دارفا  زا  يزیچ  دوش ، جراخ  ّلح  رابخا  تحت  زا  هروصحم  ریغ  ههبـش  نیا  رگا  سپ  ثحب  هجیتن 

. تسین رابخا  نیا  يادصورس ) و   ) قایس اب  بسانم  كدنا ) مک و  هیمهس   ) نیا
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رد  لدتسم  لیلد  نیموس 
 ... لالح و کل  ءیش  لک  لیبق  زا  تسا  هحابا  ّتیلح و  رابخا  هب  لدتسم  دانتسا 

: دیوگیم اذل 
ار نآ  هدومن و  ّتیلح  هب  مکح  رهاظلایلع  دیاب  دـیدرک  کش  يزیچ  تمرح  ّتیلح و  هب  تبـسن  اجره  هک  تسا  نیا  ّتیلح  رابخا  دافم  - 1

. دیئامن لصاح  نآ  تمرح  هب  ملع  هک  ینامز  ات  دیرامشب  لالح 
. میتسه کش  اب  هجاوم  میراذگب  تشگنا  فورظ  زا  کیره  يور  یلامجا ، ملع  زا  رظن  عطق  اب  هروصحم  ریغ  ههبش  فارطا  هب  تبسن  - 2

. تسین مزال  نآ  زا  بانتجا  طایتحا و  میئوگیم  هدرک  ّتیلح  هب  مکح  رابخا  نیا  مکح  هب  سپ :
هروصحم ریغ  ههبش  فارطا  سپ  لالح ، کل  كوکشم )  ) ءیش لک  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  یتقو  دیوگیم : لدتسم  رگید  ترابع  هب 
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. لالح امش  رب  تسا  كوکشم  نآ  فارطا  زا  کیره  هک  زین 
ءارجا هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  رد  ءیـش  لک  دـشاب و  ّتیلح  رابخا  لومـشم  هروصحم  ریغ  تاهبـش  هک  دـشاب  رارق  رگا  لدتـسم  بانج 

، دوشن يراج  هروصحم  ههبـش  رد  نیهبتـشم  نیئانا  زا  کیره  رد  ءیـش  لک  دـشابن و  روبزم  رابخا  رد  لخاد  هروصحم  تاهبـش  ارچ  دوشب ،
. لالح کل  تسا و  كوکشم  ءیش ، فارطا  زا  کیره  زین  اجنآ  رد  هکنوچ 

یخساپ هچ  دیدش ؟ یطایتحا  هدرکن و  ءارجا  هروصحم  تاهبش  رد  یلو  دینکیم  ءارجا  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  ار  هّیلحلا  ۀلاصا  ارچ  سپ 
؟ دیهدیم

رد میناوتب  ام  هروصحم و  ریغ  رد  هچ  هروصحم و  رد  هچ  دوشب  ههبش  فارطا  لماش  لالح  کل  ءیش  لک  ینعی  ّتیلح  رابخا  هک  انمّلس  هلب ،
. مینکب ّتیلح  هب  مکح  اج  ود  ره 

زاب هک  کنیدل ، طتحا  ۀهبـشلا و  دنع  فق  دیوگیم : هک  میراد  ار  ههبـشلا  دنع  طایتحا  فقوت و  تامومع  کل ، ءیـش  لک  لباقم  رد  نکل 
. هروصحم ریغ  هچ  دشاب و  هروصحم  ههبش  هچ  طایتحا  بوجو  رب  دراد  تلالد  هدش و  لماش  ار  ود  ره 

. مینکیم نیلیلدلا  نیب  عمج  حرطلا ، نم  یلوا  نکما  امهم  عمجلا   ) ياضتقم هب  ضراعت ، نیا  زا  یئاهر  يارب  هجیتن  رد 
؟ تسیچ ناتعمج  هار  لدتسم  بانج 

. ّتیلح رابخا  تحت  رد  هروصحم  ریغ  ههبش  دراوم  هدش و  لخاد  طایتحا  رابخا  تحت  رد  هروصحم  ههبش  دراوم  هک  تسا  نیا 
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. هروصحم ههبش  باب  هب  ار  کنیدل  طتحا  مینزیم و  هروصحم  ریغ  ههبش  باب  هب  ار  لالح  کل  ءیش  لک  رگید  ترابع  هب 
؟ تسیچ تارضح  موس  لیلد  لصاح 

. تسا رابخا  نایم  عمج 
؟ تسیچ ءاضتقا )...  وه  روصحملا  یف  بانتجالا  بوجو  یف  دنتسملا  نا   ) زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لالدتسا  زا  تسا  خیش  بانج  خساپ  نیلّوا 
اذل تسا و  کنیدـل  طتحا  ینعی  طایتحالا  رابخا  یلامجا  ملع  باب  رد  طایتحا  بوجو  رب  ام  لیلد  هک  دـیاهدرک  لایخ  امـش  لدتـسم  بانج 
لقع مکح  هوالعهب  یعقاو  مارح  ناونع  لیلد  دوخ  طایتحا  بوجو  رب  ام  لیلد  هکلب  دوبن . نینچ  هکنآ  لاح  دـیدز و  یعمج  نانچ  هب  تسد 

: هک تسا  نیا  یعقاو  مارح  ناونع  لیلد  اذل  تسا و 
. تسا رمخ  نیءانإلا  دحا  هک  ینادیم  الامجا  وت  رمخلا و  نع  بنتجا  هدومرف : عراش 

: سپ
ملع رطاـخ  هب  فـیلکت  هک  دـیوگیم  لـقع  اذـل  تسا  دوـقفم  مه  فـیلکت  زّجنت  زا  عناـم  دوـجوم ، تسا ) رمخلا  نع  بنتجا  هک   ) یـضتقم

. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  دراد و  باقع  لامتحا  يوش  بکترم  هک  ار  کیره  هجیتن  رد  دوشیم ، زّجنم  یلامجا 
. دشاب کنیدل  طتحا  رطاخ  هب  طایتحا  بوجو  هکنیا  هن  ام  ثحب  دوب  نیا  دومن ، بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  سپ 

. دراد نایرج  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  لیلد  نامه  انیع  تشاد ، نایرج  هروصحم  ههبش  رد  هک  لیلد  نامه  ینعی 
. تسا رمخ  دوجوم  ءانا  زا 100  یکی  هک  ینادیم  الامجا  - 1 لثملا : یف 

. تسا دوقفم  مه  عنام  دوجوم ، یضتقم  اذل  رمخلا و  نع  بنتجا  هدومرف : زین  عراش  - 2
. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دراد و  باقع  لامتحا  يروخب  ار  فارطا  زا  کیره  - 3

. دومن بانتجا  ههبش  فارطا  همه  زا  دیاب  سپ 
؟ تسیچ ۀهبشلا )...  ّلح  رابخا  نا  هیلع : دیزم  امب ال  مّدقت  دق  و   ) زا دارم  سپ 
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لیلد ود  نایم  عمج  هجیتن  رد  ضراعت و  هب  تبون  زاب  نکل  دـشاب و  کنیدـل  طتحا  نامه  طایتحا  بوجو  رب  لیلد  هک  انمّلـس  هک : تسا  نیا 
. دسریمن

ایغم رابخا  نیا  رد  ّتیلح  هکنوچ  دوشیمن ، یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبـش  لماش  تسا و  هّیودـب  تاهبـش  هب  صوصخم  ّتیلح  رابخا  اریز 
. مارحلا فرعت  یتح  تیاغ  هب  هدش 

: لاح
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. یلیصفت یلامجا و  تفرعم  زا  تسا  معا  مارحلا  ۀفرعم  ام  رظن  زا 

. دسریمن اهنآ  نایم  عمج  ضراعت و  هب  تبون  دراد و  قرف  يرگید  اب  رابخا  زا  هتسد  ره  يراجم  سپ 
: دیتفگ هک  تسا  نیا  امش  هابتشا  رگید  ترابع  هب 

. تسا ماع  مهنآ  هک  میراد  مه  کنیدل  طتحا  کی  تسا ، ماع  هک  میراد  ءیش  لک  کی  ام 
هب اـم  نکل  هروصحم و  ریغ  نآ  زا  یکی  هروصحم و  نآ  زا  یکی  هک  وحن  نیدـب  مینکیم ، عمج  ار  ود  نآ  نیب  دـناماع  ود  ره  نوـچ  لاـح :

: میئوگیم امش 
. هروصحم ریغ  رد  هن  هروصحم و  رد  هن  درادن ، نایرج  یلامجا  ملع  باب  رد  ءیش  لک  ینعی  ّلحلا  رابخا 

. یلامجا ملع  رد  هب  فّلکم  رد  کش  هب  طوبرم  هن  يودب و  کش  تسا و  فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  ءیش  لک  ینعی 
. یلامجا ملع  هب  هنورقم  تاهبش  هب  طوبرم  هن  تسا و  يودب  کش  هب  طوبرم  اهنت  تسین و  ماع  کل  ءیش  لک  سپ 

؟ تسیچ ةروصحملا ) ریغلا  ۀهبشلا  لمشت  یتح  یلامجالا  ملعلا  ةروصل  اهلومش  انمّلس  ول   ) زا دارم  سپ 
ریغ ههبش  مه  ار و  هروصحم  ههبش  مه  دریگب  رب  رد  ار  هیودب  تاهبش  مه  هتشاد ، تیمومع  لالح  کل  ءیـش  لک  هک  انمّلـس  هک : تسا  نیا 

. ار هروصحم 
تاهبش لماش  رگید  هروصحم و  ریغ  هچ  هروصحم و  هچ  یلامجا  ملع  دراوم  هب  دراد  صاصتخا  کنیدل  طتحا  هک  میئوگیم  امـش  هب  نکل 

. قافتالاب دوشیمن . هیودب 
. ار دروم  ود  کی  دوشیم و  لماش  ار  دروم  هس  یکی  نوچ  قلطم ، ّصاخ  نآ  هب  تبسن  کنیدل  طتحا  تسا و  قلطم  لماع  ءیش  لک  سپ 

. ماعلا یلع  ّصاخلا  مّدقی  هک : تسا  نیا  اجنیا  رد  نوناق 
. ّتیلح رابخا  زا  هن  مینکیم و  هدافتسا  کنیدل  طتحا  رابخا  زا  هروصحم  ریغ  تاهبش  هب  تبسن  هجیتن  رد 

؟ تسیچ هّیئادتبالا )...  ۀهبشلا  یف  ّصن  ّلحلا  رابخا  ّنا   ) رد بلطم  لصاح 
دشاب و نیابتم  ضراعتم و  زین  کنیدل  طتحا  اب  و  دوشب . مه  هیودب  تاهبش  لماش  هتشاد و  ّتیمومع  زین  ءیش  لک  هک  انمّلـس  هک : تسا  نیا 

. صاخ ماع و  هن 
. تسا مّدقم  یفرع  عمج  تسا  نکمم  یفرع  عمج  رگا  هک  تسا  نیا  نینیابتم  نوناق  - 1

. دوشیم لمح  نآرب  هک  دراد  ینقیتم  ردق  لیلد  ود  زا  کیره  هک : تسا  نیا  یفرع  عمج  هوجو  زا  یکی  - 2
هروصحم ههبش  کنیدل ، طتحا  نّقیتم  ردق  تسا و  هّیودب  ههبش  لالح ، کل  ءیش  لک  نّقیتم  ردق  اجنیا : رد 
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. میهدیم لالح  کل  ءیش  لک  هب  ار  نآ  تفگ  لدتسم  بانج  دوشیم  هچ  هروصحم  ریغ  ههبش  فیلکت  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  تسا .

؟ میهدن کنیدل  طتحا  هب  ار  نآ  ارچ  تسا ، حّجرمالب  حیجرت  نیا  میئوگیم : ناشیا  هب  خساپ  رد  ام 
؟ تسیچ عجرت )...  ۀّیئادتبالا  ۀهبشلا  دارفا  رثکا  نا  لاقی : نا  ّالا   ) زا دارم  سپ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1667 

http://www.ghaemiyeh.com


هروصحم ریغ  ههبش  هب  تبسن  ّتیلح  رابخا  لومش  هک  دیوگب  حّجرم  کی  ندیشارت  اب  دهاوخیم  لکشتسم  تسا و  قوف  خساپ  زا  یئانثتـسا 
: هک تسا  نیا  نآ  دراد و  ناحجر 

دادـعت هنرگو  تسنآ  هب  ءـالتبا  دراوم  یناوارف  يداـیز و  هناـشن  زین  ماـمتها  تسا ، همئا  ماـمتها  هناـشن  یناوارف  نیا  دنرایـسب و  تیلح  راـبخا 
. درادن مزال  ادصورس  همه  نیا  دراوم  زا  يدودعم 

: اذل و 
زامن دـیهاوخیم  هک  ّلحم  نالف  هک  دـینادیمن  نونکا  امـش  لـثملا  یف  هروصحم ، ریغ  ههبـش  هب  دـندرگیمرب  هیودـب  تاهبـش  دراوم  بلغا 

یبصغ نآ  دیاش  هک  دراد  دوجو  یبصغ  ءیش  ملاع  رد  هکنیا  هب  هجوت  یمک  اب  اما  تسا  يودب  امش  کش  نیا  هن ؟ ای  تسا  یبصغ  دیناوخب 
. هروصحم ریغ  ههبش  کی  یلامجا و  ملع  کی  هب  دوشیم  لیدبت  امش  يودب  کش  دشاب ، رظن  دروم  ناکم  نیمه 

: سپ
زین ار  هروصحم  ریغ  ههبش  دراوم  رگا  اذل  تسا  مک  رایـسب  دراد  دوجو  رگا  ای  درادن و  دوجو  ای  دشاب  يودب  کش  قلطم  روطب  هک  يدراوم 
. درادن يراگزاس  رابخا  نیا  یناوارف  اب  بلطم  نیا  دنامب و  یقاب  نآ  تحت  رد  يرامشتشگنا  دارفا  دیآیم  مزال  میهدب  کنیدل  طتحا  هب 

. دنوشن نوبغم  ات  میهدب  کل  ءیش  لک  هب  مه  ار  هروصحم  ریغ  تاهبش  دیاب  سپ 
؟ تسیچ ءانثتسا  نیا  يارخا  ةرابع 

ریغ هچ  دـشاب  هروصحم  هچ  یلامجا  ملع  باب  هب  ار  کنیدـل  طـتحا  مینزیم و  يودـب  کـش  باـب  هب  ار  ءیـش  ّلـک  دـیوگیم : لکـشتسم 
. هروصحم

: هک تسا  نیا  نوناق  ینعی 
. قارتفا هدام  هب  ار  ّصاخ  دننکیم و  لمح  كارتشا  هدام  هب  ار  ماع 

. اهنآ قارتفا  هدام  ةاحن  ریغ  تسا و  مرکت  مرکا و ال  عامتجا  هدام  ةاحن  ةاحنلا ، مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  رد  لثملا  یف 
نوناق کی  نیا  ءاملعلا و  مرکا  هب  دـنهدیم  دنتـسه ، ءاملع  ریاس  هک  ار  ةاحن  ریغ  ةاّحنلا و  مرکت  هب ال  دـشاب  ةاحن  هک  ار  عامتجا  هداـم  لاـح 

. تسا مّلسم 
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نوبغم رایـسب  ماع  نیا  تقونآ  میهدـب ، کل  ءیـش  ّلک  هب  ار  هروصحم  ریغ  ههبـش  دراوم  هدرک و  ار  راک  نیا  زین  ام  رگا  دـیامرفیم : خـیش 
. میرادن يودب  کش  رادقم  نآ  ام  هک  ارچ  دوشیم ،

. هروصحم ریغ  ههبش  هب  ددرگیمرب  لمأت  یمک  اب  میراد  هک  مه  يودب  کش  رادقم  نیا  اریز  ارچ ؟
. دومن يراج  تئارب  نآ  رد  دیاب  تسا و  يودب  کش  کی  نیا  هن ؟ ای  هدش  سجن  تیابع  هک  يراد  کش  امش  لثملا  یف 

دوشیم لیدبت  امش  کش  هک  تساجنیا  رد  تسا ، سجن  اهنیا  زا  یکی  هرخالاب  دراد و  دوجو  یناوارف  سابل  ساسا و  امـش  لزنم  رد  لاح 
اذـکه دوشن و  لیدـبت  هروصحم  ریغ  ههبـش  هب  نامّکـش  میوشب و  يودـب  کـش  راـچد  اـم  هک  دوشیم  رتمک  ینعی  هروصحم ، ریغ  ههبـش  هب 

. مهلاثما
مک رایـسب  دشاب  مه  رگا  میرادن  يودب  کش  هک  ام  يودب ، کش  مادک  میهدیم ، يودب  کش  هب  ار  ءیـش  لک  دـییوگیم : هک  امـش  لاح 

. تسا
. يودب کش  رد  مه  میربب و  راکب  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  مه  رد  ار  ءیش  لک  هک  میراچان  هجیتن  رد 

. دربیمن یئاج  هب  هار  زین  امش  لیلد  نیموس  سپ 
؟ تسیچ نامیلس  نبا  هّللا  دبع  تیاور  نانس و  نبا  هّللا  دبع  تیاور  روبزم و  لیلد  هب  خیش  خساپ  لصاح 
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، باکترا زاوج  رابخا  هک  تسا  نیا  دـنراد  بانتجا  بوجو  رب  قلطم  تلالد  هک  یتایاور  تایاور و  نیا  ناـیم  عمج  ياـضتقم  هک  تسا  نیا 
. دنوشیم هروصحم  ههبش  رب  باکترا ، عنم  رابخا  هروصحم و  ریغ  ههبش  رب 

: دناهتفگ هتفریذپن و  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  بانتجا  بوجو  مدع  تابثا  يارب  ار  نآ  تلالد  اّما 
. درادن یلامجا  ملع  رب  تلالد  رابخا  نیا  - 1

هروصحم ههبـش  رد  ّصن  هک  عنم  رابخا  دنتـسه و  هّیودـب  ههبـش  رد  ّصن  هک  ّتیلح  راـبخا  دوشب ، مه  یلاـمجا  ملع  لـماش  هک  ضرف  هب  - 2
، رگید هتسد  رد  نآ  لاخدا  رابخا و  زا  هتسد  کی  لومش  زا  هروصحم  ریغ  ههبـش  جارخا  دنراد و  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  روهظ  دنـشابیم ،

. یفرع عمج  هن  و  تسا . حّجرم  نودب  حیجرت 
؟ تسیچ هرابنیا  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن 

ای عامجا و  لیلد  هب  ای  هروصحم  ههبش  و  دنراد ؛ یلامجا  ملع  صوصخ  رد  روهظ  روبزم  تایاور  هک  دندقتعم  خیش  فالخرب  ماما  ترـضح 
[36 .] دنامیم یقاب  اهنآ  تحت  رد  هروصحم  ریغ  ههبش  هدش و  جراخ  تایاور  نیا  مکح  لومش و  زا  لقع ، لیلد  هب 
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: نتم

: عبارلا
یف ام  لثم  امارح ، هنوک  لمتحی  ام  عیمج  نع  بانتجالا  بجوی  تاهبتـشملا ال  نیب  مارحلا  دوجوب  ملعلا  دّرجم  ّنأ  یلع  ّۀلادلا  رابخألا  ضعب 

: لاق دوراجلا ، یبأ  نع  یقربلا ، نساحم 
ۀتیملا هیف  لعجی  دـحاو  ناکم  لجأ  نم  أ  لاقف : ۀـتیملا ، هیف  لـعجی  ّهنأ  يأر  نم  ینربخأ  تلقف : نبجلا ، نع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  اـبأ  تلأـس  »

مّحللا و يرتشأف  قوسلا  ضرتعأل  ّینإ  هّللا  و  لک ، عب و  رتشاف و  ملعت  مل  ام  و  هلکأت ، الف  ۀـتیم  هیف  تملع  اـمف  ضرـألا !؟ یف  اـم  عیمج  مرح 
«. ربخلا نادوسلا ...  هذه  ربربلا و  هذه  نوّمسی ، مهّلک  ّنظأ  ام  هّللا  و  نبجلا ، نمسلا و 

. هتالمتحم نع  بانتجالا  بجوی  مارحلا ال  دوجوب  ملعلا  دّرجم  ّنأ  یف  رهاظ  ربخلا » دحاو ...  ناکم  لجأ  نم  أ  : » هلوق ّنإف 
. نادوسلا ربربلاک و  حبذلا ، نیح  ۀعامج  ۀیمست  مدعب  ملعلا  ةدارإ  هنم  رهاظلا  ّنإف  نوّمسی ،» مهّلک  ّنظأ  ام  هّللا  و  : » مالّسلا هیلع  هلوق  اذک  و 

، کلذ یف  مالک  و ال  نکامألا ، نم  هریغ  نبج  نع  بانتجالا  بجوی  دحاو ال  ناکم  یف  نبجلا  یف  ۀتیملا  لعج  ّنأ  دارملا  ّنأ  یعّدـی : نأ  ّالإ 
. یعّدملاب هل  لخد  الف  ناکملا ، کلذ  نم  نوکی  نأ  لمتحی  نبج  ّلک  نع  بانتجالا  بجوی  ّهنأ ال  ال 

ّنأ یلع  ءانب  نیملـسملا ، قوس  نم  اهذخأ  یفکی  لب  ۀّیلحلاب ، عطقلا  وأ  نظلا  بوجو  مدع  هنم  دارملاف  نوّمـسی ،» مهّلک  ّنظأ  ام  : » هلوق اّمأ  و 
. مالسإلا لوهجم  دی  نم  ول  هنم و  ذوخأملا  نبجلا  ّلحل  ۀّیعرش  ةرامأ  قوسلا 

. لّمأتف ةروصحم ، ریغ  ۀهبشلا  نوک  ّالإ  باکترالل  غّوسم  الف  مارحلا ، دوجوب  یلامجإلا  ملعلا  عم  ربتعم  ریغ  نیملسملا  قوس  ّنإ  لاقی : نأ  ّالإ 
: همجرت

دوجو هب  ملع  دّرجم  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  رابخا  زا  یخرب  ۀـمرحلا  لمتحم  مامت  زا  بانتجا  رب  رابخا  زا  یخرب  تلالد  مدـع  مراهچ : لـیلد 
دـشاب مارح  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هچنآ  ماـمت  زا  باـنتجا  طاـیتحا و  بجوم  هروصحم ) ریغ  ههبـش  هب   ) تاهبتـشم ناـیم  رد  مارح  کـی 

مدرک و لاؤس  رینپ  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : تسا و  دوراجلا  یبا  زا  یقرب ، نساحم  باتک  رد  هک  یتیاور  لثم  دوشیمن 
. تسا هدش  هداد  رارق  هتیم  رینپ  نآ  رد  تسا  هدید  هک  هداد  ربخ  نم  هب  یسک  متفگ :

رد رینپ ) زا   ) هچنآ دوشیم ، هداد  رارق  هتیم  نآ  دیلوت )  ) رینپ رد  هک  یناکم  کی  رطاخب  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
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؟ دوشیم مارح  تسا  نیمز  ضرا و  مامت 
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، يرادـن نآ  رد  هتیم ) دورو  هب   ) ملع هک  ار  هـچنآ  روـخن و  ار  نآ  هدـش ، هداد  رارق  هـتیم  نآ  رد  هـک  يراد  نـیقی  مـلع و  هـک  ار  هـچنآ  سپ 
ناـمگ مسق  ادـخ  هب  مرخیم  رینپ  نغور و  تشوـگ ، سپ  موریم ، رازاـب  هب  مدوـخ )  ) نم مسق : ادـخ  هب  روـخب . شورفب و  نـک  يرادـیرخ 

دیرخ هدرکن و  هّجوت  دوخ  ملع  نیا  هب  کـلذعم   ) دـنروایب ناـبز  هب  ار  ادـخ  ماـن  حـبذ ) ماـگنه   ) ناهایـس اـههدرب و  نیا  ماـمت  هک  منکیمن 
(. تسا رثاالب  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبش  هک  ارچ  منکیم ،

رد  ) مارح کی  دوجوب  ملع  فرـص  هکنیا ، رد  دراد  روهظ  ثیدح ، رخآ  ات  يدحاو ...  لحم  رطاخب  ایآ  دندومرف : هک  ماما  نخـس  نیا  اریز :
هک مالّـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  زا  نینچمه  و  دوشیمن . ههبـش  فارطا  همه  زا  باـنتجا  بجوم  هروصحم ) ریغ  ههبـش  هب  تاهبتـشم  ناـیم 

اهربرب و لثم  تاناویح   ) حـبذ ماگنه  تسا  یهورگ  طسوت  ادـخ  ماـن  ندرب  مدـع  هب  ملع  خـلا ، منکیمن ...  ناـمگ  مسق  ادـخ  هب  دـندومرف :
زا ياهّلحم  الثم   ) لحم ناـکم و  کـی  رد  رینپ  رد  هتیم  نداد  رارق  هک : تسا  نیا  مالّـسلا ) هیلع  ماـما   ) دارم دوش : اـعّدا  هکنیا  رگم  ناـهایس )

يودـب کـش  هب  كوکـشم  اـجنیا  رد  ءیـش  هکنوچ   ) دوشیمن رهـش ) نآ   ) ياـههّلحم زا  هّلحم  نآ  ریغ  ياـهرینپ  زا  باـنتجا  بجوم  رهش )
يرینپ ره  زا  بانتجا  بجوم  رینپ  ندوب  سجن  هک ) تسا  هدوب  نیا  ماما  دارم   ) هکنیا هن  درادن ، دوجو  نآ  ندوب ) يودـب   ) رد یثحب  و  تسا )

(. هتشادن هروصحم  ریغ  ههبش  هب  یطبر  ماما  مالک  اذل  و   ) دشاب هّلحم  ناکم و  نآ  زا  دوشیم  هداد  لامتحا  هک  تسا 
. درادن ام  ياعّدم  هب  یطبر  ثیدح  نیا  هتشادن ) یلامجا  ملع  باب  هب  یطبر  تسا و  يودب  کش  باب  هب  طوبرم  ماما  مالک  یتقو  : ) سپ

، دنربب ار  ادـخ  مان  حـبذ ) ماگنه  رد   ) ناهایـس اههدرب و  نیا  مامت  هک  منکیمن  نامگ  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا  دارم  اّما  و 
رب انب  دـنکیم ، تیافک  نآ ) ّتیلح  رد   ) نیملـسم رازاب  زا  نآ  يرادـیرخ ) و   ) ذـخا هکلب  تسا ، ندوب  لالح  هب  عطق  ای  ّنظ و  بوجو  مدـع 

ذـخا و نیا   ) وـل و  دوـشیم ، يرادـیرخ  نآ  زا  هک  يرینپ  ندوـب  لـالح  يارب  تسا  ياهّیعرـش  هراـما  کـی  دوـخ )  ) نیملـسملا قوـس  هکنیا 
(. تسا نیملسم  دوجو  اب  هبلغ  هک  ارچ   ) تسین زرحم  شندوب  ناملسم  هک  دشاب  یسک  تسد  زا  يرادیرخ )

قوس نیا   ) سپ دشاب .) ّتیلح  هراما  دناوتیمن  و   ) تسا شزرا  دقاف  مارح  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  نیملسملا  قوس  هک  دیوگب  یـسک  رگم 
درد هب  روبزم  تاراما  یلامجا  ملع  دوجو  اـب  ینعی   ) دـشاب هروصحم  ریغ  ههبـش  هکنیا  زج  دـشابیمن  ماـما  باـکترا  رب  یغّوسم  نیملـسملا )
سپ دراد . دوجو  ّتیلح  هراـما  هک  تهج  نیا  زا  هن  و  تسا ) هروصحم  ریغ  ههبـش  هک  هدوـب  نیا  رطاـخب  رازاـب  زا  ماـما  دـیرخ  دروـخیمن و 

(. ندوب هروصحم  ریغ  زا  هن  تسا و  هدرکیم  هدافتسا  هراما  نامه  زا  ماما  هک  یسرب  اجنیا  هب  دیاش   ) شیدنیب
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ تارضح  مراهچ  لیلد  رد  بلطم  لصاح 
دوجو هروصحم  ریغ  ههبش  هب  تاهبتشم  نایم  رد  یمارح  هکنیا  هب  فّلکم  ملع  فرص  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  هک : تسا  نیا 

. دشابیمن طایتحا  بوجو  ههبش و  فارطا  مامت  زا  وا  بانتجا  رب  لیلد  دراد ،
نـساحم رد  هک  تسا  رینپ  ینعی  نبج  ثیدـح  هب  فورعم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراـجلا  یبا  ثیدـح  ثیداـحا ، نیا  هلمج  زا 

: هک دنکیم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  يوار  ثیدح  نیا  رد  تسا ، هدش  لقن  یقرب 
هجیتن رد  هتفرگ و  هدرم  تاناویح  زا  ار  ناشرینپ  هیام  ّلحم  نـالف  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  یـسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا 

همه زا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  ّلحم  نآ  ياهرینپ  دوجو  هب  ام  ملع  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا  بانتجالا  بجاو  سجن و  ّلحم  نآ  ياـهرینپ 
؟ مینک بانتجا  نیمز  ياهرینپ 

: تسا داهشتسا  ّلحم  تمسق  ود  ره  هک  دندومرف  هلمج  ود  بلاق  رد  ینایب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ماما 
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؟ ضرالا یف  ام  عیمج  مّرح  ۀتیملا و  هیف  لعجی  دحاو  ناکم  لجا  نم  أ  هک : تسا  نیا  زارف  کی  - 
. نادوسلا هذه  ربربلا و  هذه  نومسی ؛ مهلک  ّنظا  ام  هّللا ! و  هک : تسا  نیا  مه  زارف  کی  - 

؟ تسا هنوگچ  مالّسلا  هیلع  ماما  نایب  زا  لّوا  زارف  هب  داهشتسا 
هنکما مامت  ياهرینپ  زا  بانتجا  هک  دـننامهفیم  لئاس  هب  يراکنا  ماهفتـسا  تروص  هب  لّوا  تمـسق  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوشیم  هتفگ 

. تسا يرکنم  راک  هکلب  تسین و  یئالقع  يراک  لحم  کی  ياهرینپ  ندوب  سجن  هب  ملع  رطاخب 
. دناهدروآ باسح  هب  رکنم  رما  کی  ار  هروصحم  ریغ  ههبش  زا  بانتجا  مالّسلا  هیلع  ماما  رگید  ترابع  هب 

: دنیامرفیم سپس 
يرادن یملع  نینچ  هک  اجره  نکل  روخن و  نک و  بانتجا  نآ  زا  يدومن  ادـیپ  یلیـصفت  ملع  یّلحم  ياهرینپ  ندوب  سجن  هب  تبـسن  هاگره 

. يدازآ نآ  لکا  شورفودیرخ و  رد 
: دنیازفایم نآ  زا  سپ 

یکذـم اهتشوگ  نیا  زا  یخرب  هک  مراد  نیقی  هکنیا  اـب  مرخیم  رینپ  نغور و  تشوگ ، موریم ، رازاـب  هب  مه  مدوخ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
. دننادیمن حبذ  هلأسم  رد  ار  نید  ماکحا  اههدرب  اهنیشنهیداب و  زا  یخرب  نوچ  تسین ،

؟ تسیچ قوف  لالدتسا  بلاطم و  هب  لدتسم  هّجوت  دروم  هتکن 
: دنیوگیم

مالّسلا هیلع  ماما  کلذ  عم  تسا  سجن  رازاب  رد  دوجوم  ياهرینپ  زا  یخرب  هک  دراد  نیقی  لئاس  هکنیا  اب  - 1
370 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ياههبـش نینچ  رد  یلاـمجا  ملع  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  هک  اریز  ارچ ؟ نکن ، هجّوت  تدوـخ  یلاـمجا  ملع  نیا  هب  دـیامرفیم :
. دشابیم رثاالب 

هّجوت دوخ  ملع  نیا  هب  کلذعم  یلو  تسین  یکذـم  رازاب  رد  دوجوم  ياهتـشوگ  زا  یخرب  هک  دراد  نیقی  دـنادیم و  دوخ  ماما  هکنیا  اب  - 2
؟ ارچ دیامرفیم ، يرادیرخ  تشوگ و ...  رازاب  زا  هدرکن و 

. تسا رثاالب  یئاج  نینچ  رد  یلامجا  ملع  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبش  اریز 
؟ تسیچ خلا ) نبجلا ...  یف  ۀتیملا  لعج  ّنا  دارملا  ّنا  یعّدی : نا  ّالا   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  انخیش  بناج  زا  تسا  روکذم  لیلد  ّدر 
رب دروخیم و  لدتـسم  درد  هب  لامتحا  کی  ياـنبم  رب  روکذـم  ثیدـح  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  ود  ثیدـح  زا  زارف  ود  زا  کـیره  رد  - 1

. تسا جراخ  ثحب  ّلحم  زا  رگید  لامتحا  يانبم 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  - 2

. دشاب امش  ياعّدم  تبثم  دناوتیمن  روظنم  ثیدح  هب  کّسمت  سپ 
؟ تسیچ ثیدح  لّوا  زارف  تالامتحا 

. دومن رکذ  لدتسم  هک  تسا  نامه  شلامتحا  کی 
روطهب ناشیاهرینپ  ّلحم  کی  هک  دـیاهدید  امـش  هکنیا  رطاخ  هب  ایآ  هک  تسا  هدوب  نیا  ماما  دارم  میئوگب  هک  تسا  نیا  مه  شلامتحا  کی 

؟ دینک بانتجا  دیرادن  نآ  تساجن  هب  نیقی  ملع و  دیاهدیدن و  هک  رگید  ياهلحم  ياهرینپ  زا  دیاب  دوشیم ، دیلوت  سجن 
اهنت هتـشادن و  نیقی  نآ  تساجن  هب  هک  یقطانم  ياهرینپ  زا  هن  و  دـینک ، بانتجا  دـیراد  نآ  تساجن  هب  ملع  هک  یّلحم  نآ  ياـهرینپ  زا  هلب ،

. دیهدیم لامتحا 
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: نیاربانب
. دوشیم يودب  کش  هب  كوکشم  یلامجا  ملع  يداو  هب  طوبرم  رگید  ترابع  هب  ای  هّیودب و  تاهبش  باب  هب  طوبرم  روبزم  ثیدح 

؟ ارچ
رینپ هیام  زین  اجنآ  رد  دیاش  هک  دهدیم  لامتحا  دوریم  هک  یّلحم  ره  هب  لاح  دننکیم ، لخاد  سجن  رینپ  هیام  هک  دید  ّلحم  کی  رد  اریز 

. تسا يودب  کش  کی  لامتحا  کش و  نیا  دننکب و  اهرینپ  دراو  سجن 
ام هب  یطبر  هک  نکن  هّجوت  لامتحا  نیا  هب  هک  تسا  هدومرف  ار  ینایب  نینچ  هدومرف و  ظاحل  يودـب  کـش  تروص  هب  ار  هلئـسم  ماـما  اذـل  و 

. درادن هیف  نحن 
: میئوگیم هجیتن  رد 

371 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نک بانتجا  اجنآ  ياهرینپ  زا  يدیسر  هک  یّلحم  ره  هب  تسا  سجن  ناشیاهرینپ  هک  يدید  ّلحم  کی  رد  رگا  هک  تسین  نیا  ماما  دارم 

: دیوگب هک  انعم  نیدب  هدومرفن  حرطم  هروصحم  ریغ  ههبش  تروص  هب  ار  شدارم  ماما  ینعی 
دیاب سپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  زین  هّلحم  نیا  رد  رظن  دروم  دـحاو  ّلحم  نآ  رینپ  هک  هدـب  لامتحا  یتفر  هک  رهـش  ياـههّلحم  زا  یّلحم  ره  هب 

. ریخ دومن . طایتحا 
؟ تسیچ ثیدح  لّوا  زارف  رد  خیش  نایب  هصالخ  لصاح و 

: دراد دوجو  ثیدح  يانعم  رد  هداس  یلیخ  لامتحا  ود  ای  انعم و  ود  هک  تسا  نیا 
نیمز رد  هک  يرینپ  ره  زا  هدـش  تسرد  سجن  رینپ  اتـسور  کی  رد  یتقو  هک  انعم  نیدـب  هروصحم ، ریغ  ههبـش  هب  دروخیمرب  لامتحا  کی 

. دشاب اتسور  نآ  زا  تسا  لمتحم  هک  ارچ  دومن  بانتجا  دیاب  دوشیم  ادیپ 
. تسین بجاو  نآ  رد  طایتحا  دیامرفیم ، حرطم  هروصحم  ریغ  ههبش  تروص  هب  ار  بلطم  نوچ  نکل  و 

هب ار  هلئـسم  دـیاب  دـننکیم ، تسرد  سجن  رینپ  دـیدید  اجکی  رد  رگا  ایآ  هک  اـنعم  نیدـب  يودـب ، کـش  هب  دروخیمرب  مه  لاـمتحا  کـی 
؟ دننکیم تسرد  سجن  رینپ  دیاش  دییوگب : هداد و  میمعت  یئاجره 

؟ تسیچ لّوا  زارف  رد  تالامتحا  یسررب  هجیتن 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  میئوگیم  دش  ادیپ  لامتحا  ود  ثیدح  رد  یتقو  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ نظلا )...  بوجو  مدع  هنم  دارملاف  نوّمسی ، مهّلک  نظا  ام  هلوق : اّما  و   ) زا دارم 
مالّـسلا هیلع  ماما  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  دروآ و  لدتـسم  هک  یلامتحا  نآرب  هوالع  ثیدـح  مّود  زارف  رد  تسا  رگید  لاـمتحا  کـی  ناـیب 

هکنیا هن  هدومرفیم ، يرادیرخ  رازاب  زا  ار  تشوگ  تسا ، هیکذت  هناشن  نیملـسملا  قوس  هراما  هکنیا  ساسا  رب  هدومرف و  هیکت  تاراما  يور 
زا روبزم  ثیدح  دـشاب ، هراما  دوجو  رطاخ  هب  ماما  يرادـیرخ  رگا  لاح  هدرکن . هّجوت  دوخ  ملع  هب  تسا  هروصحم  ریغ  ههبـش  هکنیا  رطاخب 

. درادن دوجو  اتابثا  هچ  ایفن و  هچ  یصوصخب  هراما  هک  تسا  يدروم  رد  ام  ثحب  هک  ارچ  تسا . جراخ  ام  ثحب  لحم 
: رگید ترابع  هب 

ادخ مان  نیحبذم  همه  هک  منکیمن  نامگ  مرخیم و  تشوگ و ...  موریم ، رازاب  هب  نم  مسق  ادخ  هب  دیامرفیم  ماما  هکنیا  تفگ : لدتـسم 
. دراد یلامجا  ملع  رد  روهظ  دنروآیم ، نابز  هب  ار 

. منکیم فرصم  مرخیم و  هدرکن  ءانتعا  تسا ، هروصحم  ریغ  ههبش  تروص  هب  نوچ  یهتنم 
. یلامجا ملع  هب  تسا  هراشا  دوخ  هک  دروخیم  مسق  نوچ  يودب ، کش  اب  هن  تسا و  راگزاس  هروصحم  ریغ  ههبش  اب  انعم  نیا  اذل  و 

هروصحم ریغ  ههبش  هب  یلامجا  ملع  نتشاد  اب  نم  دیامرفیم : هک  ماما  یلو  دیوگیم : خساپ  رد  خیش 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1672 

http://www.ghaemiyeh.com


372 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا هللاءاـشنا  میوـگیم : اذـل  تسا و  مکاـح  لوـصا  رب  هراـما  دراد و  تیراـما  ملـسملا  قوـس  هک  تسا  نیا  ناـشدارم  مـنکیمن ، طاـیتحا 

. دیرخ وا  زا  ناوتیم  تسا و  لالح  شلام  كاپ و  تسا و  ناملسم  رادهزاغم 
، دنکیمن طایتحا  يروهظ  نینچ  تهج  هب  ناشیا  اّما  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  دراد  روهظ  هک  تسا  تسرد  هّللا ...  دیامرفیم و  هک  ماما  سپ 

. دنکیمن طایتحا  هک  تسا  هراما  دوجو  تهج  هب  هکلب 
؟ دنباییم بسانت  لیذ  ردص و  نیا  هنوگچ  هروصحم  ریغ  ههبش  هب  ار  نآ  لیذ  مینکب و  لمح  يودب  کش  هب  ار  ثیدح  ردص  رگا 

رینپ ندـید  اب  اذـکه  تسا ، يرکنتـسم  رما  تسا  ملـسملا  قوس  هک  هراما  ندوب  اب  یلامجا  ملع  زا  ندیـسرت  هک  روطنامه  دـیامرفیم : ماـما 
. تسا يرکنتسم  رما  دسرتب  رگید  ياههّلحم  ياهرینپ  زا  رگا  یّلحم  رد  سجن 

رد دنکن  هکنیا  زا  یسرتب  يدیـسر  هک  اجره  هب  دیابن  دوشیم ، دیلوت  سجن  رینپ  هک  يدید  ّلحم  کی  رد  وت  رگا  دیامرفیم : لئاس  هب  ایوگ 
. تسا يرکنتسم  رما  راک  نیا  هک  ینزب  طایتحا  هب  تسد  دننکیم و  دیلوت  سجن  رینپ  مه  ّلحم  نیا 

؟ تسیچ لّمأتف )  ) زا خیش  دارم  سپ 
ای دـنامیمن و  یقاب  روبزم  تاراما  دربراـک  يارب  يدروم  رگید  مینکن ، هدافتـسا  تاراـما  نیا  زا  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  رگا  هک : تسا  نیا 

. دوشیم مک  یلیخ  اهنآ  قیداصم 
نینچ هراما  يور  زا  ماما  دیاش  اذـل  تسا و  یقاب  مه  لامتحا  نآ  سپ  دنتـسه . هدافتـسا  لباق  روبزم  تاراما  مه ، یلامجا  ملع  دوجو  اب  سپ 

. هدرکیم لمع 
[37 .] دشاب لدتسم  يارب  یکسمتسم  دناوتیمن  ثیدح  نیا  هجیتن  رد  لالدتسالا ، لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  سپ :

ص372 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هدومرف انخیش  اههت 

: هک دراد  نیا  رد  روهظ  دنهدیم ،) رارق  رادرم  رینپ  رد  اجکی  هکنآ  تهج  زا   ) ترابع - 1
. دوش بانتجا  دوریم ، ناشدروم  رد  ندوب  مارح  لامتحا  هچنآ  مامت  زا  هک  دوشیمن  بجوم  مارح ، دوجو  هب  ملع 

: هک دراد  نیا  رد  روهظ  نوّمسی ) مهّلک  ّنظا  ام  هّللا  و   ) ترابع - 2
دوجو ناشندوب  مارح  لامتحا  هچنآ  مامت  زا  نکل  دراد ، دوجو  راتـشک  تمرح  هب  ملع  دنربیمن و  ار  ادخ  مان  ناویح ، حبذ  نامز  رد  ياهّدع 

. تسین مزال  بانتجا  دراد ،
: دومرف هدرک ، هشقانم  نآ  رد  تیاور  تلالد  نایب  زا  سپ  لاح ،

373 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رگید رینپ  زا  باـنتجا  هک  دوشیمن  بجوـم  نیا  دـنهدیم ، رارق  رادرم  رینپ  رد  اـجکی ، رد  رگا  هک  دـشاب  نیا  تیاور  دارم  تسا  نکمم  - 1

. دشاب بجاو  اهناکم 
. تسین نآ  رد  مه  یثحب  هدوبن و  بجاو  طایتحا  یتروص ، نینچ  رد  هک  دوشیم  جراخ  ءالتبا  ّلحم  زا  هبتشم  فرط  کی  ریسفت  نیا  قبط 

هب یطبر  رگید  تیاور  تروص ، نیا  رد  هک  ارچ  دـشابن ، بجاو  لّوا  ناـکم  ّلـحم و  ياـهرینپ  رگید  زا  باـنتجا  هک  تسین  نیا  دارم  اذـل  و 
. تشاد دهاوخن  تسا  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  هک  ام  ياعّدا  ثحب و  عوضوم 

: هک تسا  نیا  زین  مهّلک ) ّنظا  ام   ) ترابع زا  دارم  - 2
نیملسم رازاب  هک  ارچ  دنکیم ، تیافک  نآ  ّتیلح  رد  نیملـسم  رازاب  زا  نآ  ندیرخ  هکلب  دشابیمن ، بجاو  ّتیلح  هب  عطق  ای  ّنظ  لیـصحت 
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. تسا لوهجم  شندوب  ناملسم  هک  دوش  يرادیرخ  رازاب  رد  یسک  زا  هچرگا  تسا  رینپ  ندوب  لالح  يارب  یعرش  هراما 
نآ باکترا  يارب  يزوجم  سپ  تسین ، ربتعم  رازاـب  نآ  نیملـسم ، رازاـب  رد  مارح  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم 

. دشاب هروصحم  ریغ  ههبش  هکنیا  رگم  درادن ، دوجو 
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  خیش  راتفگ  لصاح  هب  هجوت  اب 

: تسا هدومرف  تیاور  دنس  فعض  زا  رظنفرص  ماما  ترضح 
نینچ انخیش  ياهلاکشا  هب  هجیتن  رد  تسا  مامت  نآ  تلالد  هتـشاد و  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  باکترا  زاوج  رد  روهظ  تیاور  نیا  - 1

: هک دهدیم  خساپ 
. دراد ار  يرود  دعب و  تیاهن  تیاور ، قایس  نتم و  زا  ناشیا  لّوا  لامتحا  - 1

( دشابیمن نآ  ردص  زا  هناگیب  تیاور  همادا  هک  تسا  نشور  یلامجا و  ملع  رد  ّصن  لثم  تقیقح  رد  هک   ) تیاور همادا  هب  هجوت  اب  هژیوهب :
: دندومرف ماما  هک 

لاح نیا  اب  دـندوبن ؛ ناملـسم  هفیاط  ود  نآ  اریز  دـنربیمن ؛ ار  ادـخ  مان  حـبذ  ماگنه  رد  انیقی  هکنیا  رد  دراد  روهظ  بلطم  نیا  و  ّنظا ...  ام 
. درادن دوجو  بولطم  رب  تیاور  تلالد  رد  یلاکشا  اذل  و  دندروخیم . دندیرخیم و 

، حـبذ ماگنه  رد  اهنآ  همه  دوریمن  لامتحا  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  تیاور  هک  ارچ  تسا ، تیاور  رهاظ  فالخرب  خیـش  رگید  لاکـشا  - 2
[. 38] دنربیمن ار  ادخ  مان  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  عطق  هکلب  دنربب ، ار  ادخ  مان 

374 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

: سماخلا
باب نم  هتالمتحم  نع  بانتجالا  بجوی  اّمنإ  هّنکل  مارحلا ، دوجوب  یلامجإلا  ملعلا  ّالإ  سیل  اهئارجإ  نم  عناملا  ّنأ  یلع  ءانب  ةءاربلا ، ۀـلاصأ 

يرجی اذه ال  و  تالمتحملا ، نم  دحاو  ّلک  لعف  یف  لمتحملا  باقعلا  وه  ررـضلا و  عفد  بوجو  لجأل  ّالإ  بجت  یّتلا ال  ۀّیملعلا ، ۀـمّدقملا 
. تالمتحملا نیب  هدوجو  مولعملا  ررضلاب  ءانتعالا  مدع  بجوت  لامتحالا  ةرثک  ّنأ  ةرورض  ةروصحملا ، ریغلا  تالمتحملا  یف 

هنیعب و نیـصخشلا ال  دحأ  فذق  نیب  کلذک  و  ءانإ ؟ یفلأ  نم  دحاو  وأ  نیءانإ  دـحأ  یف  ّمسلا  دوجوب  ملعلا  نیب  حـضاولا  قرفلا  يرت  أ ال 
. یناثلاب دلبلا  لهأ  نم  دحأ  ّرثأتی  لّوألاب و ال  ناّرثأتی  امهیلک  نیصخشلا  ّنإف  دلب ؟ لهأ  نم  دحاو  فذق  نیب 

لهأ نم  دحاو  ّلک  نیب  هدـلو و  نیب  دّدرملا  تومب  و  رخآ ، صخـش  هدـلو و  نیب  دّدرملا  صخـشلا  تومب  صخـش  ربخأ  ول  لاحلا : اذـک  و 
. الصأ یناثلا  یف  هرطاخ  برطضی  ّهنإف ال  هدلب ،

ملعلاب ۀـنورقملا  ریغلا  ۀهبـشلا  باکتراک  ّالإ  ءـالقعلا  دـنع  نوکی  ـال  ةروصحملا  ریغلا  ۀهبـشلا  یف  لـمتحملا  باـکترا  ّنإ  تلق : تئـش  نإ  و 
. یلامجإلا

یلإ ةراشإ  هب - لالدتـسالا  یلع  ءانب  ربخلا -» دحاو ...  ناکم  لجأ  نم  أ  : » هلوق نم  ۀمّدقتملا  ۀیاورلا  یف  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  هرکذ  ام  ّنأک  و 
ۀمولعملا تارکنملا  نم  ةروصحملا ، ریغلا  هتالمتحم  عیمج  ۀـمرحل  أشنم  دـحاو  ناکم  یف  نبجلا  ۀـمرح  نوک  لعج  ّهنإ  ثیح  ینعملا ، اذـه 

هعم ّمتی  رخآ  الامتحا  هیف  ّنأ  تفرع : نکل  يراکنإلا . ماهفتـسالا  ۀملک  کلذب  دهـشی  امک  اهلبقی ، نأ  بطاخملل  یغبنی  یّتلا ال  ءالقعلا  دـنع 
. اضیأ يراکنالا  ماهفتسالا 

فّلکملا یلع  بجوی  ام  انه  سیلف  تالمتحملا ، ةرثک  دـنع  لمتحملا  باقعلا  عفد  بوجوب  ّلقتـسی  مل  اذإ  لقعلا  ّنأ  هجولا : اذـه  لصاح  و 
نیب الامجإ  مولعملا  مّرحملا  یف  یفتکا  رمآلا  ّنأ  کلذ : نم  ملعف  ناهرب  نود  نم  اباقع  ذـئنیح  هباـقع  نوکیف  لـمتحم ، ّلـک  نع  باـنتجالا 

. لّمأتف هنایتإ ، مدعب  ملعلا  ربتعی  مل  و  هنایتإب ، یلیصفتلا  ملعلا  مدعب  تالمتحملا ،
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: همجرت
هروصحم ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  تئارب و  يارجا  مجنپ : لیلد 

روطنامه تاهبتـشم ، نایم  رد   ) تسا مارح  دوجو  هب  یلامجا  ملع  تئارب  لصا  ءارجا  زا  عنام  اهنت  هکنیا  رب  انب  تسا ، تئارب  لـصا  يارجا ) )
تئارب لصا  زا  میتسناوتن  یلامجا  ملع  لیلد  هب  مه  هروصحم  ههبش  رد  هک 

375 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بجاو هک  تسا  ياهّیملع  همّدـقم  باـب  زا  دوـشیم ، نآ  تـالمتحم  زا  ناـسنا )  ) باـنتجا بجوـم  هک  یلاـمجا  ملع  نکل  مـینک ،) هدافتـسا 
بلطم نیا  و  ههبش ،) فارطا  و   ) تالمتحم زا  کیره  ماجنا  رد  لمتحم  باقع  زا  تسترابع  نآ  ررـض و  عفد  بوجو  رطاخ  هب  رگم  تسین ،

(: اریز ارچ ؟ دراد ، نایرج  هروصحم  ههبش  رد  دنچره   ) درادن نایرج  هروصحم  ریغ  ههبش  تالمتحم  رد 
. دراد دوجو  تالمتحم  نایم  رد  هک  تسا  مولعم  مارح ) ینعی   ) ررض رب  هّجوت  مدع  بجوم  تالامتحا ، ندش  دایز  هک  تسا  یهیدب 

نشور راکشآ و  فرظ ، رازه  ود  زا  یکی  رد  مس ) دوجو  هب  ملع   ) اب فرظ  ود  زا  یکی  رد  مس  دوجو  هب  ملع  نایم  توافت  هک  ینیبیمن  ایآ 
؟ تسا

( هب نداد  شحف  و   ) فذـق نایم  هنیعب و  ال  رمع ) دـیز و  لثم   ) صخـش ود  زا  یکی  هب ) نداد  شحف  و   ) فذـق ناـیم  تواـفت  تسا  نینچنیا 
. رهش لها  زا  یکی 

فوذقم هک  دـهدیم  لامتحا   0 کیره 50 / لـقا  دـح  هدوب و  روصحم  دادـعت  نوچ   ) دـنوشیم رثأـتم  صخـش  ود  ره  لوا  ضرف  رد  سپ 
(. دشاب فوذقم  وا  هک  دهدیم  لامتحا   0 نوچ 0001 /  ) دوشیمن رثأتم  مّود  ضرف  رد  رهش  لها  زا  يدحا  هکنآ  لاح  و  دشاب ) شدوخ 
دّدرم توم  هب  يرگید و  صخـش  وا و  دنزرف  نایم  تسا  كوکـشم  دّدرم و  هک  یـصخش  توم  ربخ  یـسک  رگا  هک  لاح  تسا  نینچنیا  و 

بارطـضا راچد  لّوا  ضرف  رد  یلو   ) دوشیمن برطـضم  شرطاخ  الـصا  مّود  ضرف  رد  هک  وا  رهـش  لها  زا  کیره  نایم  وا و  دـنزرف  نایم 
(. دوشیم

هب هنورقم  ریغ  ههبـش  ندش  بکترم  لثم  رگم  دـشابیمن  ءالقعلا  دـنع  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  لمتحم  باکترا  هک : وگب  یهاوخیم  رگا  و 
(. يودب کش  هب  هبتشم  ندش  بکترم  ینعی   ) یلامجا ملع 

: دومرف هک  شنخس  زا  زارف  نیا  رد  نبج )  ) تشذگ هک  یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هچنآ  ایوگ  و 
انعم نیا  هب  تسا  ياهراشا  يراکنا ، ماهفتسا  نآ  ثیدح و  هب  لالدتسا  هک : تسا  نیاربانب  ربخ ، نایاپ  ات  دحاو ...  یّلحم  ناکم و  رطاخب  ایآ 

ریغ تالمتحم  ماـمت  تمرح  يارب  أـشنم  ار  ناـکم  کـی  رد  رینپ  تمرح  مالّـسلا  هیلع  ناـشیا  هک  ارچ  دـشابیم .) هروصحم  ریغ  ههبـش  هک  )
، دـنک لوبق  ار  نآ  هک  تسین  هتـسیاش  لـقاع  هدنونـش  يارب  موـلعم و  ءـالقع  يارب  شایتـشز  هک  تسا  ییاـهراک  زا  نداد ، رارق  هروـصحم 

. دهدیم یهاوگ  بلطم  نیا  رب  يراکنا  ماهفتسا  فرح  هکنانچ 
ینعی  ) دوشیم مامت  شیانعم  مه  لامتحا  نآ  يور  يراکنا  ماهفتـسا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لاـمتحا  ثیدـح ، نیا  رد  هک  یتسناد  اـّما 

(. دراد اج  مینکب  لمح  مه  هروصحم  ریغ  رب  دراد  اج  مینکب  لمح  هروصحم  ریغ  ههبش  رب  ار  يراکنا  ماهفتسا 
376 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( اجنیا رد   ) یهجو سپ  لمتحم ، باقع  عفد  بوجو  هب  دـشن  لقتـسم  لقع  تالامتحا  روفو  رطاخب  یتقو  هک  تسا  نیا  مجنپ  لـیلد  لـصاح 
. دوشب تالامتحا ) زا   ) یلامتحا ره  زا  فّلکم  بانتجا  بجوم  هک  درادن  دوجو 
(. تسا حیبق  هک   ) دشابیم نایب  نودب  باقع  تروص  نیا  رد  عراش  باقع  سپ :

مدـع هب  ملع  نآ و  ماجنا  هب  یلیـصفت  ملع  دوبن  هب  تسا  همولعم  تالمتحم  نایم  رد  الامجا  هک  یمارح  رد  یلاعتقح  هک  دـش  نشور  اذـل  و 
. تسا هدومرفن  ظاحل  ار  نآ  نایتا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  رد  بانتجا  بوجو  مدع  رب  لدتسم  مجنپ  لیلد  رد  بلطم  لصاح 
دوقفم درادن و  دوجو  نآ  ءارجا  رد  مه  یعنام  دوجوم و  یضتقم  هروصحم  ریغ  تاهبش  فارطا  رد  تئارب  لصا  ءارجا  تهج  هک  تسا  نیا 

. تسا
. دوشیم يراج  نآ  رد  تئارب  هتشاذگ و  ار  دوخ  ریثأت  یضتقم  اذل  و 

؟ تسیچ اجنیا  رد  یضتقم  دوجو 
: الّوا

. تسا نایبلا  مدع  هیلقع  تئارب  عوضوم  - 1
. هدیسرن ینایب  ههبش  فارطا  زا  فرط  ره  هب  تبسن  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  - 2

. دوشیم يراج  نایبالب  باقع  حبق  نوناق  سپ :
: ایناث

. تسا ملعلا  مدع  زین  هیعرش  تئارب  عوضوم  - 1
. میراد کش  ام  صوصخب  فرط  ره  هب  تبسن  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  - 2

. نوملعی ام ال  ۀعس  یف  سانلا  هک  ارچ  تسا ، نایرج  لباق  اجنیا  رد  هیعرش  تئارب  نوناق  سپ :
؟ تسیچ عناملا  نادقف  رب  ناشیا  لیلد 

: تسا لیذ  رما  ود  زا  یکی  هروصحم  ریغ  ههبش  فارطا  رد  تئارب  لصا  نایرج  زا  عنام  دنیوگیم :
دنتسه لقع  مکح  هب  داشرا  ینعی  يداشرا  رابخا  نیا  دش  هتفگ  هک  دنتـسه  عنام  ۀهبـشلا  دنع  فقو  کنیدل  طتحا  لثم  طایتحا  رابخا  ای  - 1

. دنرادن ّتیعنام  ّتیحالص  اذل  هدماین و  رابخا  نیا  بناج  زا  يدیدج  مکح  و 
. دنوشیم زین  هروصحم  ریغ  دراوم  لماش  هتشاد و  ّتیمومع  هک  ارچ  دنتشاد ، ار  لصا  ءارجا  زا  ّتیعنام  ّتیحالص  دندوب  يولوم  رگا  هلب 

: میئوگب هک  انعم  نیدب  تسا ، عنام  یلامجا  ملع  نوناق  ای  و  - 2
377 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دراد دوجو  تاهبتشم  نایم  رد  یمارح  کی  هک  مینادیم  الامجا  - 1
. مینک لاثتما  ار  نآ  دیاب  هدوب و  زّجنم  ام  ّقح  رد  مارحلا  نع  بنتجا  باطخ  - 2

لامتحا مینزب  تسد  فرط  ره  هب  هک  ارچ  درادـن ، دوجو  روبزم  باطخ  لاثتما  تهج  ههبـش  فارطا  همه  زا  بانتجا  طایتحا و  زج  یهار  - 3
. دراد باقع 

. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  - 4
عفد دیاب  القع  هک  تسا  باقع  لامتحا  نامه  عنام  هدـمع  هجیتن  رد  مینک . بانتجا  ههبـش  فارطا  مامت  زا  دـیاب  هّیملع  همّدـقم  باب  زا  سپ :

. دوش
؟ دش عنام  تابثا  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  دوقفم  تئارب  ءارجا  زا  عنام  هک  دنتفگ  ناشیا  یلو 

. دشاب یئالقع  هکنیا  رگم  تسین ، فیلکت  زّجنم  القع  یلامتحا  ره  نکل  هلب و 
. تسا نینچ  هروصحم  تاهبش  رد  باقع  لامتحا  هکنانچ  نک ، هّجوت  نادب  دیوگیم  لقع  دشاب ، یئالقع  لامتحا  رگا  رگید : ترابع  هب 
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یئالقع یلامتحا  نینچ  دهدیم . باقع  تمرح و  لامتحا   0 فرط 50 / ره  هب  تبسن  فّلکم  تسا  فرط  ود  اهنت  ههبـش  فارطا  یتقو  اریز 
. تسا بجاو  نآ  عفد  و 

. دشاب و ...  شش ، هس ، ههبش  فارطا  رگا  اذکه  و 
. تسین مزال  یلامتحا  نینچ  هب  هّجوت  نادجولاب  دوشیم و  مدع  هب  قحلم   0 الثم 0001 / دشاب  فیعض  رایسب  لامتحا  کی  لامتحا  رگا  نکل 

طاـیتحا هجیتن  رد  میهدیمن و  رثا  بیترت  نادـب  اـم  هدوبن و  یئـالقع  دنافیعـض ، رایـسب  هروصحم  ریغ  تاهبـش  رد  تـالامتحا  نوچ  لاـح 
. مینکیمن

؟ تسیچ هداس  نابز  هب  تارضح  مجنپ  لیلد  يارخا  ةرابع 
: هک تسا  نیا 

لمتحم باقع  عفد  رگید  و  مدعلا ، قحلی  هک  يردق  هب  دنکیم  فیعـضت  ار  تالامتحا  دنک ، ادیپ  تعـسو  دوش و  دایز  ههبـش  فارطا  یتقو 
. تشاد دهاوخن  یّلحم  بجاو ،

. تسا رمخ  امهدحا  هک  مینادیم  الامجا  دراد و  دوجو  اجنیا  رد  ءانا  ود  لثملا : یف 
رد تسا  یئالقع  يوق و  لامتحا  نیا  دـسریم . ءانا  نآ  هب   0 ءاـنا و 50 / نیا  هب   0 مینک 50 / میـسقت  ءانا  ود  نیا  نایم  ار  لامتحا  رگا  لاـح 

. بجاو طایتحا  سپ  بجاو ، لمتحم  باقع  عفد  میئوگیم : هجیتن 
شتمرح 0001/ لامتحا  هک  يزیچ  دشاب و  رمخ  هک  دراد  لامتحا   0 ءانا 0001 / ره  تسا  مّلسم  ءانا  نایم 1000  دشاب  دّدرم  رمخ ، رگا  اّما 

. تسا مدعلاک  دشاب ،  0
378 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دـشاب هتـشاد  مه  رگا  درادـن ، باقع  لامتحا  تفرن ، نآ  رد  هک  تیرمخ  لاـمتحا  دوریمن ، نآ  رد  تیرمخ  لاـمتحا  تسا  مدـعلاک  هچنآ 
. دیآیمن باسح  هب  هک  تسا  یلوغشین  لامتحا 

. يودب کش  هب  دوشیم  قحلم  ءانا  نیا 1000  زا  کیره  دوش ، لحنم  یلامجا  ملع  یتقو  - 1 لاح :
. طایتحا هن  تسا و  تئارب  لصا  يارجا  ّلحم  زین  يودب  کش  - 2

. تسین بجاو  طایتحا  هدش و  يراج  تئارب  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  سپ 
؟ تسیچ بلطم  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) زا خیش  دارم 

: هک تسا  نیا 
. دنهدیمن تسد  زا  ار  طایتحا  القع  هجیتن  رد  تسا  يوق  دشاب  باقع  هک  لمتحم  تسا ، فیعض  لامتحا  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  دنچره 

. تسا هشدخ  لباق  زین  روکذم  لیلد  سپ 
379 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: سداسلا نتم :
دق و  هئالتبا ، لحم  نع  اجراخ  یقاـبلا  نوکی  ةروصحملا و  ریغلا  ۀهبـشلا  تـالمتحم  نم  نّیعم  ضعبب  اـّلإ  فّلکملا  ءـالتبا  مدـع  بلاـغلا  ّنأ 

. ةروصحملا ریغ  نع  الضف  ۀهبشلا ، رصح  عم  هلثم  یف  بانتجالا  بوجو  مدع  مّدقت 
عومجملا ّنکل  روصق ، وأ  عنم  نم  ولخی  اهرثکأ ال  ّنأ  تفرع : دق  و  ةروصحملا ، ریغلا  ۀهبـشلا  مکح  یلع  هب  ّلدتـسی  نأ  نکمی  ام  ۀیاغ  اذه 

. ّنظلاب اهیف  یفتکی  ۀّیعرف  ۀلأسملا  و  ۀلمجلا . یف  طایتحالا  بوجو  مدعب  ّنظلا  وأ  عطقلا  دیفی  هّلعل  اهنم 
: دراوم یف  عقی  مالکلا  ّنأ  ّالإ 

: همجرت
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جراخ دراوم  هیقب  اذل )  ) هروصحم و ههبش  فارطا )  ) تالمتحم زا  ینّیعم  ضعب  هب  رگم  درادن  ءالتبا  ابلاغ  فّلکم  هک  تسا  نیا  مشـش  لیلد 
. تسوا يالتبا  ّلحم  زا 

ریغ ههبـش  رد  دسر  هچ  ات  تسین ، بجاو  طایتحا  ههبـش  ندوب  هروصحم  دوجو  اب  دروم و  نیا  لثم  رد  تروص ) نیا  رد   ) هک دـش  هتفگ  البق 
. هروصحم

: هک یتسناد  و  دوش ، لالدتسا  نادب  هروصحم  ریغ  ههبش  مکح  رب  تسا  نکمم  هک  تسا  يزیچ  تیاهن  هجو ) شش   ) نیا
ینعی مجنپ  لیلد  ءیش و  لک  ینعی  موس  لیلد  هب  دراد  هراشا  تیعونمم  رد  هک   ) دنتـسین روصق  عنم و  زا  یلاخ  لیلد ) جنپ   ) هوجو نیا  رتشیب 

(. تئارب نایرج 
کی  ) هلئسم نیا  هکیلاحرد  دشاب ، هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  هب  ّنظ  ای  عطق  دیفم  ّهلدا  نیا  عومجم  یـسررب )  ) دیاش اّما 

(. هقف هب  طوبرم  تسا و  هّیعوضوم  ههبش  هک  ارچ   ) دنکیم تیافک  نآ  رد  ّنظ  تسا  ياهّیعرف  هلأسم )
: دوشیم عقاو  دروم  دنچ  رد  مالک  هکنیا  زج 

380 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رب  تارضح  مشش  لیلد  لصاح 
. تسوا ءالتبا  دروم  نآ  فارطا  یخرب  هکلب  دوشیمن  عقاو  فّلکم  ءالتبا  ّلحم  هروصحم  ریغ  ههبش  فارطا  همه  ابلاغ  هک  تسا  نیا 

ياهییاونان همه  هک  تسا  نیا  ایآ  لاؤس  لاح  تسا  سجن  ای  یبصغ و  ناترهـش  ياهیئاونان  زا  یکی  هک  یهدیم  لامتحا  امـش  لـثملا  یف 
؟ تسامش ءالتبا  ّلحم  رهش 

. هن هک  تفگ  دیهاوخ 
ات دشابیمن ، مزال  شفارطا  همه  زا  بانتجا  طایتحا و  دشاب ، مه  هروصحم  ههبـش  ههبـش ، رگا  دـشابن ، ءالتبا  ّلحم  ههبـش  فارطا  همه  یتقو 

. تسین بجاو  طایتحا  یلوا  قیرط  هب  اجنآ  رد  هک  هروصحم  ریغ  تاهبش  هب  دسر  هچ 
؟ داد ناوتیم  قوف  لیلد  هب  یخساپ  هچ 

رد ایآ  هک  مینکیم  لاؤس  امـش  زا  دـشاب ، ءـالتبا  ّلـحم  شفارطا  همه  هک  دوش  ادـیپ  ياههبـش  تسا  نکمم  هک  یئاـجنآ  زا  تفگ : ناوتیم 
؟ هن ای  تسا  مزال  طایتحا  یئاج  نینچ 

: لثملا یف 
. دینکیم هدافتسا  قاتا  فک  نیمز  زا  زامن  هدجس  تهج  دینکیم و  یگدنز  ناتدوخ  هب  ّقلعتم  قاتا  کی  رد  امش 

؟ ینکیم هچ  تساجک ، هک  ینادن  الیصفت  نکل  هداتفا و  قاتا  نیمز  نیا  زا  ياهطقن  رد  یسجن  هک  دیهدب  لامتحا  رگا  لاح 
. دشاب رتمک  مه  قاتا  فک   0 زا 0001 / تسا  نکمم  هدجس  يارب  نیمز  رادقم  هک  ارچ  تسا ، هروصحم  ریغ  امش  ههبش  اجنیا  رد 

؟ تسین نم  ءالتبا  ّلحم  قاتا  نیا  همه  هک  دیئوگب  دیناوتیم  ایآ 
. هن هک  تفگ  دیهاوخ 

. دنیامرفیم تارضح  نیا  هک  دشاب  هنوگنآ  هروصحم  ریغ  تاهبش  همه  هک  تسین  هنوگنیا  نیاربانب 
؟ تسیچ خلا ) هب ...  لدتسی  نا  نکمی  ام  ۀیاغ  اذه   ) زا دارم  سپ 

هدش لالدتـسا  نادـب  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  مدـع  يارب  هک  تسا  يرادـقم  تیاهن  لالدتـسا  زا  رادـقم  نیا  هک  تسا  نیا 
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. تسا
381 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

صقان رصاق و  ناشتلالد  مشـش  مجنپ و  مراهچ ، لیلد  لثم  ای  تشادن و  تلالد  ای  دش و  لاطبا  ای  مّوس  مّود و  لیلد  لثم  ّهلدا  نیا  رتشیب  لاح 
. دوب

؟ هن ای  تسا  بجاو  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  ایآ  یمومع  تواضق  کی  رد 
بجاو هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  طایتحا  هک  تفگ : ناوتیم  هروکذـم ، تاراـما  عاـمجا و  همیمـض  هب  تارـضح  هناگشـش  ّهلدا  عومجم  زا 

. تسین
. دومن ءافتکا  هّنظم  هب  ناوتیم  نآ  تابثا  تهج  رد  تسا  هّیهقف  هّیعرف  هلأسم  کی  هلئسم  هک  اجنآ  زا  اّما 

لئاسملا صیخلت 

هراشا

؟ تسا ياهلأسم  هچ  نوماریپ  ماقم  نیا  رد  ثحب  خیش  بانج 
. هروصحم ریغ  ههبش  مکح 

؟ دینک نییبت  ار  نآ  هب  طوبرم  لاؤس  ثحب و  ّلحم  لاثم  رکذ  اب 
: لثملا یف 

مارح هکنیا  هصالخ  تسا و  رمخ  ای  یبصغ و  اـی  تسا و  سجن  اـهنآ  زا  یکی  ینادیم  ـالامجا  امـش  هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  فرظ  رازه 
. تسا

. تسین بجاو  ههبش  فارطا  ماما  زا  بانتجا  هک  دوشیم  هتفگ  تروص  نیا  رد 
؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا 

امتح تسین و  زیاج  فرط  نآ  زا  زین  هّیعطق  تفلاخم  ایآ  تسین ، بجاو  ههبـش  فارطا  مامت  رد  طاـیتحا  فرط  نیا  زا  رگا  هک  تسا  نیا  رد 
؟ دز رانک  ار  شمارح  رادقم  دیاب 

؟ تسیچ تسا  ثحب  ّلحم  العف  هچنآ 
هروصحم ریغ  ههبـش  رد  بجاو ، طایتحا  دـنتفگ  هروصحم  ههبـش  رد  رگید  ترابع  هب  تسا . هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  مدـع 

. بجاوب سیل  طایتحا  دنیوگیم :
؟ تسیچ روبزم  مکح  نیمکاح  لیلد 

. دناهدومن هماقا  یعّدم  نیا  رب  لیلد  ای  هجو و  شش 
؟ تسیچ تارضح  لیلد  نیلّوا 

. تسا عامجا  ياعّدا 
؟ دیریذپیم عامجا  ياعّدا  اب  ار  یعّدم  نیا  امش  ایآ 

. هلب
382 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسین تّجح  لوقنم  عامجا  دیدومرف  دوخ  هک  امش  خیش  بانج  یلو 
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يور هک  تسا  نئارق  هب  فوفحم  هک  تسا  ياهلوقنم  تاـعامجا  زا  هکلب  تسین ، دّرجم  دـحاو  ربخ  هب  لوقنم  عاـمجا  عاـمجا ، نیا  یلو  هلب ،
. دننکیم ار  لیلد  کی  راک  مه 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رب  تارضح  لیلد  نیمّود 
. تسا جرح  رسع و  بجوم  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  - 

. تسا هدش  یفن  فّلکم  زا  جرح  رسع و  مالسا  رد  - 
. تسا هدش  یفن  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  سپ :

یجرح رـسع و  هچ  تسا ، مارح  یکی  مینادیم  الامجا  اـم  تسا و  فرظ  هزاغم 1000  کی  رد  یتقو  هن  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  بانج 
؟ دنهدیم خساپ  هچ  میرخیم ، يرانک  هزاغم  زا  میوریم  دوشیم ؟ ام  ریگنابیرگ 

. یمئاد هن  تسام و  رظن  دم  یبلاغ  جرح  رسع و  تسا ، جرح  رسع و  بجوم  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  میتفگ  هکنیا  دنیوگیم 
؟ تسیچ خساپ  نیا  زا  روظنم 

. دیایب شیپ  هروصحم  ریغ  تاهبش  بلغا  رد  دارفا ، بلاغ  يارب  جرح  رسع و  هک  تسا  نیا 
يارب رهـش  ياهیئاونان  مامت  زا  بانتجا  ایآ  تسا ، سجن  ای  یبصغ و  رهـش  ياـهیئاونان  زا  یکی  هک  دـننادب  ـالامجا  مدرم  رگا  لـثملا : یف 

؟ تسین روآرسع  مدرم  بلغا 
. دشابن روآرسع  دنزپیم  نان  ناشلزنم  رد  هک  دارفا  زا  يدودعم  يارب  تسا  نکمم  هچرگا  ارچ ، تفگ  دیهاوخ 

؟ دنهدیم خساپ  هچ  دشابن  روآرسع  يدحا  يارب  هک  دشاب  مه  ياهروصحم  ریغ  ههبش  تسا  نکمم  یلو  دوش  هتفگ  رگا 
كالم هک  دنتـسه  اهمدآ  بلغا  دراوم و  بلغا  نیا  هکلب  دشاب . كالم  دناوتیمن  مدآ  دـنچ  دروم و  دـنچ  ای  دروم و  کی  نیا  دـنیوگیم :

. دنریگیم رارق 
. تسا طایتحا  بوجو  مدع  هروصحم ، ریغ  ههبش  رد  بّوصم  نوناق  سپ 

امش ارچ  یلو  هدش  هتشادرب  فیلکت  دشاب ، روآجرح  رـسع و  هک  مه  اجره  تسین و  جرح  رـسع و  هّیهلا  فیلاکت  رد  هلب  دیوگب  یـسک  رگا 
دنکن طایتحا  دراد  جرح  رسع و  یسکره  يارب  هک  يدروم  ره  دیتفگن  دیدرکن و  يدروم  ار  نآ  ارچ  دیداد و  رارق  یّلک  نوناق  کی  ار  نیا 

. دنک طایتحا  درادن ، جرح  رسع و  وا  يارب  هک  يدروم  ره  و 
383 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیتفگن ارچ  لثملا  یف 
وضو درادن  جرح  رسع و  تسین و  ّرضم  یسک  يارب  وضو  هچنانچ  دریگن و  وضو  سکنآ  تسا ، روآرـسع  ّرـضم و  یـسک  يارب  وضو  رگا 

. دریگب
ارچ دینک ، هدایپ  هنوگنیا  ار  هلئسم  مه  هروصحم  ریغ  ههبـش  باب  رد  بوخ  تسین ؟ يدروم  نیا  ایآ  شدوخ ، لاح  باب  نم  یـسکره  ینعی 
یّلک روـطهب  سپ  دراد  جرح  رــسع و  مدرم  بـلغا  يارب  دراوـم  بـلغا  نوـچ  دـیتفگ : دـیدروآرد و  یّلک  نوناـق  کـی  تروـص  هـب  ار  نآ 

؟ دنهدیم خساپ  هچ  تارضح  تسا ؟ ناسآ  شیارب  ندرک  طایتحا  هک  یسک  نآ  یّتح  دنک  طایتحا  دیابن  سکچیه 
ياراد ادخ  ماکحا  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  میدرک  عضو  یّلک  نوناق  کی  ناونعهب  ار  نوناق  نیا  تهج  نیا  زا  دنیوگیم :

. نییردان رسی  رسع و  هن  تسا  نییبلاغ  رسی  رسع و 
؟ هچ ینعی 

عفاـن و مدرم  رثکا  يارب  نوناـق  مکح و  نیا  اـیآ  هک  دـنکیم  هظحـالم  دـیامرفب ، رّرقم  ار  یمکح  کـی  دـهاوخب  یتقو  ملاـع  يادـخ  ینعی 
؟ هن ای  تسا  دنمدوس 
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. دشاب روآرسع  ّرضم و  مه  یلیلق  دادعت  يارب  ول  دیامنیم و  لعج  ار  نآ  دشاب  عفان  مدرم  بلغا  يارب  وا  رظن  زا  رگا 
. روآرسع هن  دشاب و  دیفم  مه  يدادعت  يارب  ول  دنکیمن و  لعج  ار  نآ  دشاب  جرح  رسع و  ياراد  مدرم  بلغا  يارب  وا  رظن  زا  رگا 

. تسا نییبلاغ  رسی  رسع و  رادم  رئاد  ادخ  ماکحا  سپ 
: لثملا یف 

؟ ارچ رفس . رد  هن  تسا و  بجاو  رضح  رد  هزور 
. دشاب هتشادن  يرسع  نینچمه  یخرب  يارب  تسا  نکمم  هچرگا  تسا ، روآرسع  نیرفاسم  يارب  ابلاغ  نتفرگ  هزور  نوچ 

. دریگن هزور  رفاسم  هک  دش  عضو  نوناق  نیا  یلک  روطهب  اذل  و 
: لثملا یف  ای  و 

يامرـس ّتلع  هب  اـی  ناـبایب و  رد  یـسک  يارب  نتفرگ  وـضو  تسا  نکمم  هچرگا  تسا ، ناـسآ  روآرـسی و  مدرم  بلغا  يارب  نتفرگ  وـضو 
. دننکیم جراخ  نوناق  نآ  زا  رارطضا  هدعاق  اب  ار  نآ  هک  دشاب  روآرسع  دیدش ،

. دنریگب وضو  ای ...  زامن و  يارب  مدرم  هک  دش  عضو  نوناق  نیا  یّلک  روطهب  اذل  و 
. ردان هن  تسا و  كالم  بلغا  جرح  رسع و  باب  رد  سپ 

384 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ روکذم  لیلد  نوماریپ  امش  رظن  خیش  بانج 

. مریذپیمن ار  لیلد  نیا  نم 
؟ تسا بجاو  طایتحا  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  دیئوگب  دیهاوخیم  ایآ 

. مرادن لوبق  ار  روبزم  لیلد  هکلب  ریخ ،
. مرادن لوبق  تسین ، بجاو  طایتحا  یبلاغ  جرح  رسع و  رطاخب  دنیوگیم : هکنیا  رگید  ترابع  هب 

؟ ارچ
دهاوخیم یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  نیا  نکل  تسا و  نییبلاغ  رـسی  رـسع و  رادـم  رئاد  ادـخ  ماکحا  هک  تسا  تسرد  نوچ 

؟ هن ای  دراد  جرح  رسع و  بلغا  يارب  دورب  عوضوم  نآ  يور  مکح  هچنانچ  ایآ  هک  دنکیم  هظحالم  اذل  دربب و  یعوضوم  يور  ار  مکح 
: لثملا یف 

جرح رـسع و  تاعوضوم  نیا  زا  کیره  ماجنا  رد  ایآ  هک  دـنکیم  هظحالم  دـنک ، بجاو  ار  زامن  اـی  دـیامرفب و  مارح  ار  رمخ  دـهاوخیم 
؟ هن ای  دراد  دوجو  یبلاغ 

مان هب  یعوضوم  عراش  ناسل  رد  الـصا  تسا و  هدربن  هروصحم  ریغ  ههبـش  يور  ار  یمکح  ادـخ  هک  منکیم  هتکن  نیا  هجوتم  ار  امـش  لاح 
. دناناونع ود  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبش  هکلب  دوش  لعج  نآ  يارب  یمکح  ات  درادن  دوجو  هروصحم  ریغ  ههبش 

نع بنتجا  لثم  هیعقاو  تامّرحم  نیوانع  ّهلدا  زا  ءاهقف  هک  دنتـسه  یحالطـصا  ود  هروصحم  ریغ  ههبـش  هروصحم و  ههبـش  رگید  ترابع  هب 
. دناهدرک عازتنا  مارحلا  نع  سجنلا ، نع  ابرلا ، نع  رمخلا ،

: رمخ لاح  تسا  هدرک  مارح  ار  رمخ  رمخ و  يور  هدرب  ار  تمرح  عراش  لثملا  یف 
. رمخ ءانالا  اذه  میئوگیم : هک  تروص  نیدب  تسا  لیصفتلاب  مولعم  یهاگ 

، یهتنم تسا ، لامجالاب  مولعم  یهاگ  و 
رمخ نیءانإلا  دحا  میئوگیم : هک  روصحم  تروص  هب  یهاگ  - 1

. تسا رمخ  ءانا  نیا 1000  زا  یکی  میئوگیم : هک  هروصحم  ریغ  تروص  هب  یهاگ  و  - 2
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ءانا نآ  ای  تسا  رمخ  ءانا  نیا  ایآ  هک  دوشیم  كوکشم  یهاگ  و  - 3
؟ يراذگیم نآ  يور  یمسا  هچ  رمخ ، نیءانإلا  دحا  ینادیم  الامجا  امش  یتقو  هک  میسرپیم  امش  زا  لاح 

. هروصحم ههبش  میوگیم : نآ  هب  یئوگیم 
؟ يراذگیم نآ  يور  یمسا  هچ  تسا ، مارح  یکی  سنج  دروم  زا 10000  ینادیم  الامجا  یتقو  میسرپیم  امش  زا 

385 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هروصحم ریغ  ههبش  تفگ : یهاوخ 

هدومن عضو  لعج و  عراش  هک  دنتـسه  يروما  دراد  یبلاـغ  رـسی  سجن  لوبلا  دراد ، یبلاـغ  رـسع  مارح  بصغلا  دوشیم : هتفگ  یتقو  لاـح 
. تسا

دشاب و هتفرگ  رظن  رد  ار  یبلاغ  رسع  لعج  نیح  رد  ات  تسا  هدرک  لعج  ار  یمکح  عراش  هروصحم ، ریغ  ای  هروصحم و  ههبـش  يارب  ایآ  اّما 
؟ دشاب هدرکن  بجاو  نآ  رد  ار  طایتحا 
. دیسر دیهاوخن  یتبثم  خساپ  هب  زگره 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رب  تارضح  موس  لیلد  هجو و  خیش  بانج 
كوکـشم کیره  هک  زین  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  اذـل  و  لالح ، کل  كوکـشم )  ) ءیـش لک  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق 

. لالح کل  تسا 
نیئاـنا زا  کـیره  رد  ارچ  مینک  ءارجا  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  رد  ار  ءیـش  لـک  هک  دـشاب  رارق  رگا  هک  دوش  لاکـشا  لدتـسم  هب  رگا 

؟ دهدیم خساپ  هچ  مینکن  ارجا  هروصحم  ههبش  رد  نیهبتشم 
: دیوگیم

کل ءیـش  لک  لباقم  رد  نکل  دوشب  هروصحم  ریغ  رد  هچ  هروصحم و  رد  هچ  ههبـش  فارطا  لـماش  لـالح  کـل  ءیـش  لـک  هک  ضرف  هب 
عمج ّهلدا  زا  هورگ  ود  نیا  ناـیم  ضراـعت  زا  يریگولج  يارب  اذـل  و  دریگیمرب . رد  ار  ود  ره  زاـب  هک  دراد  دوجو  کنیدـل  طـتحا  لـالح ،

. مینکیم
؟ تسا هنوگچ  امش  عمج  هار 

زا یکی  هروصحم و  نآ  زا  یکی  سپ  هروصحم  ههبـش  باب  هب  ار  کنیدـل  طتحا  مینزیم و  هروصحم  ریغ  ههبـش  باب  هب  ار  کل  ءیـش  لک 
. هروصحم ریغ  نآ 

؟ تسیچ روکذم  لیلد  نوماریپ  امش  رظن  خیش  بانج 
: تسا هدش  ههبش  ود  راچد  لدتسم  ياقآ  نیا  دیامرفیم :

هنوگنیا هکنآ  لاـح  تسا و  کنیدـل  طـتحا  رطاـخب  میتـسناد  بجاو  ار  طاـیتحا  هروصحم  ههبـش  رد  هک  اـم  هدرک ، لاـیخ  هکنیا  یکی  - 1
. رمخلا نع  بنتجا  دومرف : عراش  هک  دوب  يرگید  لیلد  رب  انب  هکلب  تسین ،

عنام مه  تسا ، دوجوم  بانتجا  يارب  رمخلا ) نع  بنتجا  ینعی   ) یضتقم مه  تسا ، رمخ  نیءانإلا  دحا  هک  ینادیم  الامجا  امـش  یتقو  لاح 
. تسا دوقفم  فیلکت  زّجنت  زا 

. دوشیم زّجنم  ام  رب  یلامجا  ملع  رطاخب  بنتجا  فیلکت  هک  دیوگیم  لقع  اذل  و 
. ینک بانتجا  فرط  ود  ره  زا  دیاب  اذل  تسا و  بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  دراد و  باقع  لامتحا  يوش  بکترم  هک  ار  کیره  سپ 

386 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد نایرج  زین  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  انیع  تشاد  نایرج  هروصحم  ههبش  رد  هک  یلیلد  نامه  نیاربانب :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1682 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنتفگ هک  تسا  نیا  اهنیا  رگید  هابتشا  - 2
دندومن عمج  قیرطنیدب  ار  ود  نآ  نایم  دـعب  تسا  ماع  مهنآ  هک  میراد  زین  کنیدـل  طتحا  کی  تسا ، ماع  هک  میراد  ءیـش  لک  کی  ام 

. هروصحم ریغ  هب  ار  یکی  دنداد و  هروصحم  هب  ار  یکی  هک 
: هک دننادب  دیاب  اّما 

. دوشیمن یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  لماش  تسا و  هیودب  تاهبش  لام  ّلحلا  رابخا  الّوا :
تاهبـش هکنوچ  معا ، ّلحلا  رابخا  تسا و  صخا  طایتحالا  رابخا  مه  زاب  دوشب  مه  یلامجا  ملع  هب  هنورقم  تاهبـش  لـماش  ضرف  هب  اـیناث :

. ماعلا یلع  ّصاخلا  مّدقی  دریگیمرب و  رد  مه  ار  هیودب 
. دسریمن لحلا  رابخا  هب  تبون  رگید  سپ 

: هک میئوگیم  امش  هب  ام  مه  زاب  دوشب  ود  ره  هیودب  ریغ  هیودب و  تاهبش  لماش  دشاب و  معا  مه  طایتحا  رابخا  هک  ضرف  هب  اثلاث :
. هروصحم ریغ  تاهبش  دنام  یقاب  اذل  طایتحالا و  رابخا  هب  ار  هروصحم  تاهبش  دیداد و  ّلحلا  رابخا  هب  ار  هیودب  تاهبش  امش 

. تسا حّجرمالب  حیجرت  میهدب  کیره  هب  میهدب ؟ ّلحلا  رابخا  هب  ار  هروصحم  ریغ  تاهبش  لیلد  هچ  هب  لاح 
. دییایب شیپ  دیناوتیمن  زین  هار  نیا  زا  سپ 

نیب عمج  دـیهاوخب  امـش  ات  دـننکیمن  کّسمت  طایتحالا  رابخا  هب  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  هب  نیدـقتعم  اـعبار :
. دینک نیلیلدلا 

مه یـضتقم  يراذگرثا  زا  عنام  دوجوم و  تسا ) رمخلا  نع  بنتجا  هک   ) یـضتقم دـنیوگیم  دـننکیم و  کّسمت  مکح  لیلد  دوخ  هب  اهنآ 
. دننکیم مارح  زا  بانتجا  طایتحا و  هب  مکح  دوقفم و 

نیلیلدـلا نیب  عمج  هب  تبون  سپ  دـنوشیم ، يراج  ود  ره  رد  دراذـگیمن و  یقرف  هروصحم  ریغ  هروصحم و  نایم  روکذـم  لیلد  هصـالخ 
. دسریمن

. تسا هشدخ  لباق  مه  تارضح  مّوس  لیلد  اذل  و 
؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  رد  بانتجا  بوجو  مدع  رب  تارضح  مراهچ  لیلد  خیش  بانج 

: تفگ هک  تسا  دوراج  وبا  تیاور 
. ۀتیملا هیف  لعجی  ّهنا  يأر  نم  ینربخا  هل : تلقف  نبجلا ، نع  مالّسلا  هیلع  رفعج  ابأ  تلأس 

!؟ نیضرالا عیمج  یف  مّرح  ۀتیملا ، هیف  لعجی  دحاو  ناکم  لجا  نم  أ  لاقف :
387 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. لک عب و  رتساف و  ملعت  مل  نا  هلکأت و  الف  ۀتیم  هنا  تملع  اذا 
. نادوسلا هذه  ربربلا و  هذه  نوّمسی ؛ مهّلک  ّنظا  ام  هّللا ! و  نبجلا ؛ محللا و  اهب  يرتشاف  قوسلا ، ضرتعال  ینا  هّللا ! و 

؟ تسیچ ثیدح  رظن  دروم  زارف  ود  زا  تارضح  تشادرب 
: دنیوگیم

زا هک  دوشیمن  ببـس  مارح  دوجو  هب  نتـشاد  ملع  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  دـنهدیم ،) رارق  رادرم  رینپ  رد  اجکی  هکنیا  تهج  زا   ) هلمج - 1
. دوش بانتجا  دوریم ، ناشدروم  رد  ندوب  مارح  لامتحا  هچنآ 

هب ملع  دنربیمن و  ار  ادـخ  مان  ناناویح  ندـیرب  رـس  ماگنه  رد  یهورگ  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  نوّمـسی ،) مهّلک  نظا  ام  هّللا  و   ) هلمج و  - 2
. تسین بجاو  ندرک  بانتجا  دراد ، دوجو  ناشندوب  مارح  لامتحا  هچنآ  مامت  زا  نکل  دراد ؛ دوجو  راتشک  تمرح 

؟ تسیچ روبزم  تشادرب  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 
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: هک دشاب  نیا  تیاور  دارم  تسا ، نکمم  نم  رظن  هب 
. دشاب بجاو  اهناکم  رگید  رینپ  زا  بانتجا  هک  دوشیمن  بجوم  دنهدیم ، رارق  رادرم  رینپ  رد  اجکی ، رد  رگا 

هکنیا هن  تسین ؛ طاـیتحا  بوجو  مدـع  رد  یثحب  یتروص  نینچ  رد  دوشیم و  جراـخ  ءـالتبا  ّلـحم  زا  هبتـشم  فرط  کـی  ریـسفت  نیا  قبط 
. دشابن بجاو  لّوا  ناکم  ياهرینپ  رگید  زا  بانتجا 

دهاوـخن تسا ) هروـصحم  ریغ  ههبـش  رد  طاـیتحا  بوـجو  مدـع   ) هک اـم  ياـعّدا  ثحب و  عوـضوم  هب  یطبر  تیاور  تروـص ، نیا  رد  اریز 
. تشاد

: اّما و 
نیملـسم رازاـب  زا  نآ  ندـیرخ  هکلب  تسین ، بجاو  ّتیلح  هب  عـطق  اـی  ّنظ  لیـصحت  هک : تسا  نیا  نوّمـسی ) مهّلک  ّنظا  اـم   ) هلمج زا  دارم 

لوهجم شندوب  ناملـسم  هک  يدرف  زا  رگا  یتح  تسا ، رینپ  ندوب  لالح  يارب  یعرـش  هراما  ناناملـسم  رازاب  هکنیا  رب  انب  دـنکیم ، تیافک 
. دوش يرادیرخ  تسا ،

؟ تسیچ خلا ) لاقی ...  نا  ّالا   ) ترابع زا  ناتدارم  خیش  بانج 
يارب يزوجم  سپ  تسین ، ربـتعم  رازاـب  رگید  ناناملـسم ، رازاـب  رد  مارح  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  دوجو  اـب  دوـش  هتفگ  رگم  هک : تسا  نیا 

. دشاب هروصحم  ریغ  ههبش ، هکنیا  رگم  درادن  دوجو  نآ  باکترا 
؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رب  تارضح  مجنپ  لیلد  خیش  بانج 

: تسا تئارب  لصا  هب  کّسمت 
388 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اب هک  تسا  نشور  دراد و  دوـجو  اـهنآ  زا  کـیره  رد  هک  تسا  لـمتحم  ررـض  عـفد  تهج  هب  یلاـمجا  ملع  ياـهفرط  زا  باـنتجا  ینعی 
. دوشیمن ررض  نآ  هب  یهجوت  یلامجا ، ملع  فارطا  ینوزف 

رازه نایم  رد  فرظ  کـی  ندوب  مومـسم  هب  تیمها  مدـع  و  تسا ) هروصحم  ههبـش  هک   ) فرظ ود  ندوب  مومـسم  لاـمتحا  هب  ّتیمها  لـثم 
(. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  هک   ) فرظ

. دنادیمن یمازلا  ار  یلامتحا  رفیک  عفد  یلامتحا  نینچ  رد  لقع  هک  ارچ  دوشیم ، کّسمت  روصحم  ریغ  رد  تئارب  لصا  هب  سپ 
: رگید ترابع  هب 

عفد رگید  اجنیا  رد  دوشیم ، قحلم  مدع  هب  هک  يردق  هب  دنکیم ، فیعضت  ار  تالامتحا  درک ، ادیپ  تعسو  دش و  دایز  ههبش  فارطا  یتقو 
. تشاد دهاوخن  بارعا  زا  یّلحم  لمتحم ، باقع 

: لثملا یف 
0 ءانا 50 / ود  نایم  مینک  میـسقت  ار  لامتحا  هک  یتروص  رد  تسا ، رمخ  امهدـحا  هک  ینادـب  الامجا  دـشاب و  امـش  لـباقم  رد  ءاـنا  ود  رگا 

. دشاب رمخ  ءانا  نآ  هک  میهدیم  لامتحا   0 دشاب و 50 / رمخ  ءانا  نیا  هک  میهدیم  لامتحا 
. تسا بجاو  القع  یئالقع ، لامتحا  عفد  تسا و  یئالقع  يوق و  یلامتحا  نینچ 

. تسا بجاو  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  طایتحا و  ياههبش  نینچ  رد  سپ 
: لاح

. دوشیم هداد  لامتحا   0 ءانا 33 / ره  رد  دشاب ، فرظ  هس  نایم  دّدرم  روبزم  رمخ  رگا 

. دوشیم هداد  لامتحا   0 ءانا 02 / ره  رد  دشاب ، فرظ  نایم 50  دّدرم  روبزم  رمخ  رگا 
. دوشیم هداد  لامتحا   0 ءانا 001 / ره  رد  دشاب ، فرظ  نایم 1000  دّدرم  روبزم  رمخ  رگا 
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؟ دوریم نآ  رد  تیرمخ  لامتحا  و  تسین ؟ مدعلاک  دشاب   0 شتمرح 001 / لامتحا  هک  يزیچ  ایآ 
. تسا ءانتعا  لباق  ریغ  یلوغشین و  دوش  هداد  یلامتحا  نینچمه  رگا  درادن ، باقع  لامتحا  تفرن ، نآ  رد  تیرمخ  لامتحا  یتقو 

: لاح
تئارب لصا  يارجا  ّلحم  هک  مه  يودب  کش  يودـب . کش  هب  دوشیم  قحلم  فرظ  نیا 1000  زا  کیره  دـش ، لحنم  یلامجا  ملع  یتقو 

. طایتحا هن  تسا و 
؟ تسا هداد  روبزم  لیلد  هب  یخساپ  هچ  خیش 

. تسا هدومرفن  یخساپ 
389 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ قوف  لیلد  نوماریپ  امش  رظن 
: هک تسا  نیا 

؟ ارچ يوق . هچ  دشاب و  فیعض  لامتحا  هچ  هروصحم . ریغ  هچ  دشاب  هروصحم  هچ  دومن  طایتحا  دیاب  القع  دمآ ، یلامجا  ملع  یتقو 
رگم تسین ، زیاج  تفلاـخم  هدـماین ، نّمؤم  هکیماداـم  تسا و  يوق  دـشاب  باـقع  هک  لـمتحم  نکل  تسا و  فیعـض  لاـمتحا  هچرگ  اریز 
دوجو هروصحم  ریغ  هروصحم و  ناـیم  یقرف  مه  دراوم  نیا  رد  هک  دـشاب  راـک  رد  ءـالتبالا  مدـع  رارطـضا ، جرح ، رـسع و  لـیبق  زا  ینمؤم 

. درادن
؟ تسیچ لیلد  نایاپ  رد  مهفاف )  ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ 

. درک طایتحا  دیاب  سپ  تسا ، يوق  لمتحم  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش 
. تسین مزال  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تقفاوم  لاح  ره  رد  - 

؟ تسیچ ثحب  دروم  ياعّدم  رب  تارضح  مشش  لیلد  خیش  بانج 
: هک تسا  نیا 

. دنتسه ءالتبا  دروم  فارطالا  یخرب  هکلب  دنتسین ، فّلکم  ءالتبا  ّلحم  ههبش  فارطا  همه  هروصحم  ریغ  تاهبش  رد  ابلاغ 
هروصحم ریغ  تاهبـش  هب  دسر  هچ  ات  دشابیمن  رثؤم  یلامجا  ملع  تسین و  مزال  بانتجا  دـشاب  مه  هروصحم  ههبـش  رگا  يدراوم  نینچ  رد 

. تسین بجاو  طایتحا  یلوا  قیرط  هب  اجنآ  رد  هک 
ءـالتبا ّلـحم  رهـش  ياـهیئاونان  ماـمت  اـیآ  تسا  یبـصغ  اـی  سجن و  ناترهـش  ياـهیئاونان  زا  یکی  هـک  یهدیم  لاـمتحا  امـش  لـثملا  یف 

؟ تسامش
. ریخ تفگ : دیهاوخ 

دیهاوخ تسامـش . ءالتبا  ّلحم  رهـش  ياههزاغم  همه  ایآ  تسا  سجن  شیاهرینپ  رهـش  ياهیـشورفرینپ  زا  یکی  يراد  نیقی  لثملا : یف  ای  و 
. ریخ تفگ :

ریغ ههبـش  هب  دـسر  هچ  دوب  دـهاوخن  بجاو  طاـیتحا  دـشاب ، مه  هروـصحم  ههبـش  وـل  و  دـشابن ، ءـالتبا  ّلـحم  فارطا ، همه  یتـقو  بوـخ ،
. هروصحم

؟ تسیچ تارضح  مشش  لیلد  هب  خیش  خساپ 
. تسا هدومرفن  یخساپ 

؟ داد روبزم  لیلد  هب  ناوتیم  یخساپ  هچ 
. دشابیمن ثحب  دروم  ياعّدم  تبثم  هدوب و  هشدخ  لباق  زین  لیلد  نیا  هکنیا 
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تسه مزال  طایتحا  دشاب ، نینچ  رگا  میسرپیم  تارـضح  زا  اذل  دشاب ، ءالتبا  ّلحم  شفارطا  همه  هک  دوش  ادیپ  ياههبـش  تسا  نکمم  اریز 

؟ هن ای 
: لثملا یف 

تسا و هداتفا  یسجن  نیمز ، نیا  زا  یئاج  رد  هک  یهدب  لامتحا  ینادب و  الامجا  رگا  تسامش ، هدجس  لحم  امـش  یگدنز  ّلحم  قاتا  نیمز 
؟ ینکیم هچ  تسا  هطقن  مادک  ینادن  نکل 

رتمک مه  قاتا  فک  نیمز   1 زا 1000 / تسا  نکمم  هاگهدجـس  کی  نوچ  ارچ ، تفگ  دیهاوخ  اعطق  تسین ، هروصحم  ریغ  ههبـش  نیا  ایآ 
. دشاب

. ریخ تفگ : دیهاوخ  تسین ؟ نم  ءالتبا  ّلحم  قاتا  نیا  همه  هک  دیئوگب  دیناوتیم  لاح 
. تسام ءالتبا  ّلحم  نآ  همه  دیئوگیم : هکلب 

؟ هن ای  درک  طایتحا  دیاب  ایآ  تسیچ ؟ شمکح  تسامش  ءالتبا  ّلحم  شاهمه  هکنیا  مینکیم  لاؤس  امش  زا 
. دندومن اعّدا  تارضح  هک  دنتسین  هنوگنیا  هروصحم  ریغ  تاهبش  همه  سپ 

391 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

؟ مارحلا رادقم  ءاقبإ  بجی  مأ  یلیصفتلا ، ملعلا  مزلی  ثیحب  ةروصحملا  ریغ  یف  تاهبتشملا  عیمج  باکترا  زوجی  له  ّهنأ  لوألا 
ۀهبـشلا ۀـلباقم  یف  هیف  طاـیتحالا  بوجو  مدـع  مهدارم  نوکی  نأ  لـمتحی  نکل  لوـألا ، وه  باـنتجالا  بوجو  مدـعب  لوقلا  قـالطإ  رهاـظ 

، ّلکلا باکترا  مکحل  مهعامجإ  دقعم  معی  ذـئنیحف ال  مهمالک . قاسم  نع  دـیعب  ریغ  اذـه  و  بانتجالا ، بوجوب  اهیف  اولاق  یّتلا  ةروصحملا 
. زاوجلا یلع  ّتلد  ماقملا  تّمع  ول  رابخألا  ّنأ  ّالإ 

قدـص رهاظلاف  هعم  اما  و  رمـألا ، لّوأ  نم  کـلذ  یلع  مزعلا  مدـع  عم  نکل  باـکترالا ، زاوج  یلع  هتلـالد  رهاـظلاف  سماـخلا ، هجولا  اـّمأ  و 
. باقعلا ّقحتسیف  مارحلا ، ۀفداصم  دنع  ۀیصعملا 

باقعلا ّقحتـسیف  ۀیـصعملا ، ۀـفلاخملل و  دـصق  هدـصق  نإف  رمـألا ، لّوأ  نم  کـلذ  دـصق  اذإ  باـکترالا  زاوج  مدـع  ۀـلأسملا : یف  يوقـألاف 
. مارحلا ۀفداصمب 

یف رمخلاک  یعقاولا ، مّرحملا  نع  باـنتجالا  بوجو  یلع  ّلادـلا  یعقاولا  لیلدـلا  حرط  همازلتـسال  ّلـکلا ، باـکترا  زاوج  مدـع  قیقحتلا : و 
ریغ یف  تبث  اـم  ۀـیاغ  تاهبتـشملا ، نیب  رمخلا  دوـجوب  هملع  عـم  فـّلکملا  نم  طقـسی  ـال  فـیلکتلا  اذـه  ّنـأل  رمخلا ،» نع  بنتجا  : » هلوـق

رمخلا جارخإف  ّالإ  و  یعقاولا ، مارحلا  نع  اّیرهاظ  الدـب  كورتملا  ضعبلا  نوکیف  تالمتحملا ، ضعب  كرتب  هلاثتما  یف  ءاـفتکالا  روصحملا :
. نالطبلا مولعم  وه  و  اعقاو ، هتمرح  مدعب  فارتعا  رمخ ،» ّلک  نع  بنتجا  : » هلوق مومع  نع  تاهبتشملا  نیب  انیقی  دوجوملا 

قاقحتـسا رهاظلاف  هل ، ۀـمّدقم  ّلکلا  بکتراف  عیمجلا  باکترا  نم  مارحلا  سفن  دـصق  ول  و  اهـسفنأل . رمألا  لّوأ  نم  عیمجلا  دـصق  اذإ  اذـه 
. يّرجتلا ۀمرح  یلع  ءانب  باکترالا  لّوأ  نم  ۀمرحلل  باقعلا ،

. اهّلک تفرع  ثالث ، ّلکلا  باکترا  روصف 
: همجرت

لّوا هیبنت  هروصحم ] ریغ  ههبش  تاهیبنت  ]

مزال کیره )  ) ّتیلح هب  یلیـصفت  ملع  هک  يوحن  هب  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  هبتـشم  فارطا  همه  باـکترا  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  لّوا  هیبنت 
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؟ تسا بجاو  نآ ) زا  بانتجا  و   ) مارح رادقم  ندنام  یقاب  ای  تسا  زیاج  دیآ ،
لامتحا نکل  تسا ، لّوا  لوق  نامه  تسین ، بجاو  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  هک  لوق  نیا  قالطا  رهاظ 

392 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ رد  طایتحا  بوجو  هب  لئاق  هک  تسا  هروصحم  ههبـش  لـباقم  رد  هروصحم ، ریغ  ههبـش  رد  طاـیتحا  ندوبن  بجاو  ناـشیا  دارم  هک  دراد 

. تسین رود  ناشمالک  زا  دشابن ) بجاو  ضعبلا  نع  بانتجا  دشاب و  بجاو  یّلک  بانتجا  هک   ) نیا دندوب و 
طاـیتحا یلو  تسین  بجاو  فارطا ) همه  زا   ) یلک طاـیتحا  ینعی   ) درادـن میمعت  لـکلا  باـکترا  هب  مکح  رب  ناـشعامجا  تروـص  نـیا  رد 

: هکنیا رگم  دشاب ،) بجاو  دناوتیم  یئزج 
میتفگ هک   ) دـنکب ههبـش  فارطا  همه  باکترا )  ) زاوج رب  تلالد  ات ) ، ) دوشب مه  یلامجا ) ملع  دراوم   ) ماقم نیا  لماش  ّتیلح )  ) راـبخا رگا 

(. دوشیمن یلامجا  ملع  دراوم  لماش  دناهّیودب و  تاهبش  هب  طوبرم  ّلحلا  رابخا 
، رما يادـتبا  زا  مارح  هانگ و  رب  هدارا  دـصق و  مدـع  تروص  رد  نکل  تسا ، لکلا  باکترا  زاوج  رب  شتلالد  رهاظلا  یلع  مجنپ ، لیلد  اّما  و 

(. تسا راکهانگ  وا  و   ) دنکیم قدص  تیصعم  ارهاظ  مارح  اب  تفداصم  و  مارح ) رب  یبایتسد   ) رب دصق  تروص  رد  اّما 
: هلئسم نیا  رد  رتيوق  لوق  اّما  تسا  باقع  هذخاؤم و  ّقحتسم  وا  مارح ) اب  تفداصم  تروص  رد   ) سپ

. تسا تیصعم  تفلاخم و  دصق  وا  دصق  اریز  رما  لّوا  زا  دنکب  مارح )  ) نآ دصق  هک  یتروص  رد  تسا  لکلا  باکترا  ندوبن  زیاج 
. تسا باقع  ّقحتسم  مارح )  ) عقاو اب  تفداصم  تروص  رد  هجیتن  رد 

لثم دـنکیم  مّرحم  زا  بانتجا  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا  یعقاو  لیلد  ّدر  مزلتـسم  اریز  تسین ، زیاج  لکلا  باکترا  هک : تسا  نیا  قیقحت 
ناـیم رد  رمخ  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  بوـجو  اـب  بنتجا )  ) فـیلکت نیا  اریز  رمخلا ؛ نع  بنتجا  دـیامرفیم : هک  عراـش  لوـق  نیا  رد  رمخ 

. دوشیمن هتشادرب  فّلکم  هدهع  زا  تاهبتشم 
مارح زا  تسا  يرهاـظ  لدـب  هدـنامیقاب ) هک   ) كورتـم ضعب  نآ  سپ  لاـثتما  تهج  هروصحم  ریغ  رد  تـالمتحم  یخرب  كرت  هب  ءاـفتکا 
مارح هب  فارتعا  رمخ ، لک  نع  بنتجا  دومرف : هک  عراش  لوق  نیا  مومع  زا  تاهبتـشم  ناـیم  رد  دوجوم  رمخ  ندرک  جراـخ  هنرگو  یعقاو ،

. تسا نالطبلا  مولعم  نیا  و  عقاو ، رد  تسا  رمخ  ندوبن 
سفن رگا  و  مارح . نآ  هب  ندیـسر  يارب  هن  مارح و  هب  باکترا  دـصق  رطاخب  دـنکب  ار  لـکلا  باـکترا  دـصق  هک  تسا  یناـمز  تروص  نیا 
تـسا نیا  رهاظ  سپ  دوشیم . بکترم  نآ ) هب  ندیـسر   ) همّدقم ناونعهب  ار  ّلک  دـنک ، هدارا  لکلا  باکترا  زا  ار ) نآ  هب  ندیـسر  و   ) مارح

. مینادب مارح  ار  يرجت  هکنیا  رب  انب  تسا ، باقع  قحتسم  مارح  رطاخب  دوشیم  بکترم  هک  ههبش  فرط  نیلّوا  نامه  زا  هک 
. یتخانش ار  کیره  هک  تساتهس  باکترا  روص  ّلک  سپ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  نوماریپ  اجنیدب  ات  ثحب  دیئامرفب  ۀمّدقم 
؟ هن ای  تسا  بجاو  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  طایتحا  هّیعطق و  تقفاوم  ایآ  هک  دوب  نیا  رد 

؟ دش هچ  خساپ 
. تسین بجاو  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  یّلک  طایتحا  هک  دش  نیا 

؟ تسیچ رس  رب  ثحب  اجنیا  رد 
؟ هن ای  تسا  بجاو  هیلامتحا  تقفاوم  ایآ  طایتحا  بوجو  مدع  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  رس  رب 
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تقفاوم هکنیا  ای  و  مینادـب ؟ نیب  امیف  یعقاو  مارح  زا  لدـب  ار  نآ  دومن و  بانتجا  فارطـالا  ضعب  زا  دـیاب  لـقا  دـح  اـیآ  رگید  تراـبع  هب 
؟ تسا عنامالب  مهنآ  هّیعطق  تفلاخم  یّتح  میدازآ و  ام  هدوبن و  مزال  مه  هیلامتحا 

؟ دوشیم هداد  روبزم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ 
: میئوگیم

بانتجا ههبـش  فارطا  همه  زا  دـیاب  تسا و  بجاو  طایتحا  مه  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  هک  میتفگیم  یلامجا  ملع  نوناـق  میدوب و  اـم  رگا 
. دومن

. تسین بجاو  طایتحا  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  هناگشش  ّهلدا  ساسا  رب  اّما 
؟ دوشیم هچ  هیف  نحن  ام  رد  هیعطق  تفلاخم  يارجام  سپ 

. مینک ادیپ  ار  خساپ  هدرک  یسررب  ار  کیره  تایضتقم  دافم و  میدرگرب و  هناگشش  ّهلدا  نامه  هب  دیاب 
؟ تسیچ تاهبتشملا )...  عیمج  باکترا  زوجی  له   ) زا دارم  همّدقم  هب  هجوت  اب 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  قوف  لاؤس  نامه  حرط 
زا بانتجا  هکنیا  ای  تسا  زیاج  دـیایب  مزال  کیره  ّتیلح  هب  یلیـصفت  ملع  هک  يوحن  هب  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  فارطا  همه  باکترا  اـیآ 

؟ تسا بجاو  مارحلا  رادقم 
؟ تسیچ لّوالا )...  وه  بانتجالا  بوجو  مدعب  لوقلا  قالطا  رهاظ   ) زا دارم 

هکنیا رب  دـننکیم  تلـالد  رهاـظلا  یلع  هتـشاد و  قـالطا  میمعت و  ناـشدافم  مجنپ  موس و  لّوا ، لـیلد  هلمج  زا  ّهلدا  زا  یخرب  هک  تسا  نیا 
. تسا زیاج  ههبش  فارطا  همه  باکترا 

؟ تسیچ هیف )....  طایتحالا  بوجو  مدع  مهدارم  نوکی  نا  لمتحی  نکل   ) زا دارم  سپ 
هروصحم ههبـش  لباقم  رد  ار  ریبعت  نیا  اهنآ  نکل  قالطالا و  یلع  تسین  بجاو  بانتجا  هک  تسا  نیا  عاـمجا  دـقعم  هچرگا  هک  تسا  نیا 

. دنربیم راکب 
394 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ینعی
. لکلا نع  مهنآ  تسا  بجاو  بانتجا  دنیوگیم : هروصحم  ههبش  رد  - 1

. لکلا نع  مهنآ  تسین  بجاو  بانتجا  دنیوگیم : هروصحم  ریغ  ههبش  رد  و  - 2
. دشابن بجاو  مه  یئزج  طایتحا  ضعبلا و  نع  بانتجا  هک  دشاب  نیا  ناشدارم  هکنیا  هن  تسین ، بجاو  یّلک  طایتحا  ینعی 

. دوشیم ّلح  بلطم  لباقم  هنیرق  هب  اذل  و 
؟ تسیچ زاوجلا ) یلع  ّتلد  ماقملا  تّمع  ول  رابخالا  ّنا  ّالا   ) زا دارم  سپ 

ثحب ات  دوشیمن  یلامجا  ملع  دراوم  لماش  تسا و  هّیودـب  تاهبـش  هب  طوبرم  ّتیلح  رابخا  میداد ، خـساپ  مه  ـالبق  هکناـنچ  هک  تسا  نیا 
؟ هن ای  دنراد  ّلک  باکترا  زاوج  رب  تلالد  ایآ  هک  دوش 

؟ تسیچ باکترالا )...  زاوج  یلع  هتلالد  رهاظلاف  سماخلا ، هجولا  اّما  و   ) زا دارم 
ناشدوجو دـنوشیم و  فیعـضت  تالامتحا  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  نوچ  هک : دوب  نیا  رب  رهاظلا  یلع  زین  مجنپ  لیلد  تلالد  هک  تسا  نیا 

مزع و لّوا  زا  هکنیا  طرـش  هب  نکل  تسا  زیاج  ههبـش  فارطا  باکترا  اذل  دوشیم و  هیودـب  ههبـش  هب  قحلم  ياههبـش  نینچ  تسا  مدـعلاک 
. دشاب هتشادن  تیصعم  هانگ و  رب  هدارا 

: هجیتن رد 
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سپ تسا ، تئارب  لصا  يارجا  لحم  هک  مه  يودـب  کش  يودـب ، کش  هب  دوش  قحلم  زین  ههبـش  فارطا  دوش ، لحنم  یلاـمجا  ملع  یتقو 
. تسین مزال  ههبش  فارطا  زا  طایتحا 

؟ تسیچ خلا ) اذا ...  باکترالا  زاوج  مدع  ۀلأسملا : یف  يوقالاف   ) زا دارم  سپ 
. تسین زیاج  باکترا  نینچ  دشاب  تیصعم  هانگ و  ههبش ، فارطا  باکترا  زا  شدصق  لّوا  زا  رگا  هک  تسا  نیا 

. تسا باقع  هذخاؤم و  قحتسم  مارح  اب  تفداصم  تروص  رد  سپ  تسا ، تیصعم  تفلاخم و  رب  دصق  وا  دصق  اریز 
هّیعطق تفلاخم  هدـماین ، نّمؤم  هکیمادام  سپ  تسا  يوق  دـشاب  باقع  هک  لـمتحم  نکل  تسا  فیعـض  لاـمتحا  هچرگ  رگید : تراـبع  هب 

. دیایب شیپ  ءالتبالا  مدع  رارطضا ، جرح ، رسع و  لیبق  زا  ینمؤم  رگم  تسین ، زیاج 
؟ تسیچ لیلدلا )...  حرط  همازلتسال  ّلکلا : باکترا  زاوج  مدع  قیقحتلا : و   ) زا دارم  سپ 

زا بانتجا  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا  یعقاو  لیلد  ّدر  مزلتسم  هک  ارچ  تسین ، زیاج  ةدحاو  ۀعفد  ههبش  فارطا  همه  باکترا  هک  تسا  نیا 
: دیامرفیم هک  عراش  نخس  نیا  رد  رمخ  لثم  دنکیم  یعقاو  مّرحم 

395 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیمن هتشادرب  فّلکم  هدهع  زا  تاهبتشم  نایم  رد  رمخ  دوجو  هب  یلامجا  ملع  دوجو  اب  رمخ  زا  بانتجا  نیا  و  رمخلا ، نع  بنتجا 

؟ دشابیم هچ  تسین  زیاج  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  ةدحاو  ۀعفد  ّلکلا  باکترا  دیتفگ  هکنیا  زا  ناتدارم 
: هک تسا  نیا 

: تسا تروص  ود  ياراد  هک  دوشیم  بکترم  ار  ههبش  فارطا  همه  هروصحم ، ریغ  تاهبش  باب  رد  فّلکم  یهاگ 
. تسین زیاج  هک  دوشیم ، بکترم  اجکی  ةدحاو و  ۀعفد  ار  ههبش  فارطا  همه  یهاگ  - 1

سلجم کی  رد  اجکی و  لاح  نیع  رد  تسا ، سجن  اهنآ  زا  يدادـعت  دـنادیم  الامجا  هک  دراد  یندـعم  بآ  هشیـش  ددـع  لثملا 1000  یف 
یتفلاخم نینچ  دراد و  تفلاخم  هب  یلیصفت  نیقی  هلماعملا  نیح  هک  ارچ  دشابیمن ، زیاج  یعیب  نینچ  دشورفیم ، ار  اهنآ  دحاو  عیب  هب  ینعی 

. تسا لطاب  عامجالاب 
: تسا تروص  هس  ياراد  دوخ  نیا  هک  دوشیم  بکترم  اجیردت  ار  ههبش  فارطا  همه  یهاگ  و  - 2

یقاب فرط  کی  ات  تروص  نیا  رد  تشادـن  ار  یئاـنب  نینچ  لوا  زا  هچرگا  دوشیم ، بکترم  ار  ههبـش  فارطا  همه  جـیردت  هب  فّلکم  - 1
یعقاو مارح  زا  لدب  ناونعهب  هدرک و  بانتجا  نآ  زا  دیاب  دیـسر  هک  هدنامیقاب  یکی  نآ  هب  نکل  تسا ، عنامالب  فارطا  یقاب  باکترا  تسا ،

. دهد رارق 
؟ ارچ

، تسا بنتجا  اب  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  نیا  تسا و  هدش  بکترم  ار  یمارح  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  دوش ، بکترم  زین  ار  یکی  نآ  رگا  نوچ 
. اجیردت هچ  دریذپ  تروص  ۀعفد  هچ 

: تروص نیا  رد  درادن  ءوس  دصق  نکل  دراد و  ار  لکلا  باکترا  رب  میمعت  لّوا  زا  فّلکم  - 2
یعقاو مارح  نآ  هک  ینامز  اـت  مارح ، هب  یباـیتسد  يارب  هن  نکل  دراد و  مه  مارح  باـکترا  دـصق  لـک ، باـکترا  دـصق  نمـض  رد  نوچ 

هذخاؤم بجوم  تیصعم  نیا  هک  هدرک  تیصعم  مارح ، باکترا  اب  نکل  تسین . مارح  شباکترا  تسا  هدشن  بکترم  ار  فارطا  رد  دوجوم 
. تسوا باقع  و 

. عیام نیرخآ  ای  دشاب و  عیام  نیلّوا  ندیشون  اب  مارح  باکترا  نیا  هک  دنکیمن  یقرف  هتبلا 
ار یعقاو  مارح  الیـصفت  رگا  هک  يوحن  هب  یعقاو  مارح  هب  یباـیتسد  روـظنم  هب  نکل  دراد ، ار  لـکلا  باـکترا  دـصق  ادـتبا  زا  فـّلکم  - 3

. دشیم بکترم  ار  نامه  اهنت  تخانشیم ،
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: تروص نیا  رد 
. تسا يّرجتم  دشابن ، عقاو  اب  فداصم  ول  شباکترا و  نیلّوا  اب  صخش 

396 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاح

. دشابن هچ  دشاب ، مارح )  ) عقاو اب  فداصم  هچ  تسا  راک  تیصعم  رما  يادتبا  زا  یصخش  نینچ  مینادب  مارح  ار  يرجت  ام  رگا 
باقع و دروم  يرجت  نیا  رطاخ  هب  فّلکم  اذل  تسا و  نیمه  مه  قح  هکنانچ  تسا  راک  رد  یلعاف  حبق  اهنت  مینادـن ، مارح  ار  يّرجت  رگا  و 

. دوشیم عقاو  هذخاؤم 
؟ تسیچ ثحب  نیا  یساسا  یلصا و  لاؤس  هب  خساپ  رد  خیش  رظن 

: هک تسا  نیا 
. بجاو هّیعطق  تقفاوم  مه  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  مه  هروصحم : تاهبش  رد  - 1

. تسین بجاو  هّیعطق  تقفاوم  نکل  مارح و  هّیعطق  تفلاخم  هروصحم : ریغ  تاهبش  رد  - 2
397 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ّنأ كرادـملا : بحاص  یـسیملا و  نییناثلا و  قّقحملا  دیهـشلا و  نعف  هریغ : روصحملا و  طباض  نایب  یف  باحـصألا  تارابع  فلتخا  یناـثلا 

لباق دادعألا  نم  دجوی  ام  ّلک  ّنأل  هّدع ، عنتما  ام  ال  هّدـع ، رـسعی  ّهنأ  ینعمب  ةداعلا ، یف  روصحم  ریغ  ناک  ام  وهف : فرعلا ، یلإ  هیف  عجرملا 
. رصحلا ّدعلل و 

ریغ یف  باـکترالا  زاوـج  یلع  لوـقنملا  عاـمجإلا  یلع  باـنتجالا  بوـجو  مدـع  یف  داـمتعالا  ناـک  اذإ  هّجتی  اـّمنإ  ّهنأ  یلإ  اـفاضم  هیف - و 
ّنأ اهب :- مالّسلا  هیلع  موصعملا  مالک  یف  مکحلا  ۀطانإ  نع  فشاکلا  ةرابعلا  هذهب  ّربع  نم  قاّفتا  نم  عامجإلا  لیـصحت  یلع  وأ  روصحملا ،

. ارسع ّدعی  فلألا ال  ّدع  ّنإف  الثم ، فلألاک  روصحملا  ریغل  هب  اوّلثم  امیف  قّقحتم  ریغ  ّدعلا  رّسعت 
نم روصحملا  ریغ  ّنأ  رکذ  نأ  دعب  داشرإلا - ۀیـشاح  نع  امک  عئارـشلا - دئاوف  یف  لاق  ریـصق ، نامزب  ّدعلا  رـسع  یناثلا  قّقحملا  دـّیق  اّمبر  و 

: ۀّیفرعلا قئاقحلا 
کلذ رسعل  ةداع ، ّدعی  رصحی و ال  اّمم ال  ّهنأب  عطق  الثم ، فلأک  ددعلا  بتارم  نم  ایلع  ۀبترم  ذخأ  اذإ  ّهنأ  بیر  ال  لاقی : نأ  هطبض  قیرط  ّنإ 

ام و  ریـسیلا ، نامزلا  یف  اهّدـع  ۀلوهـسل  ةروصحم ، اّهنأب  عطقی  ۀـثالثلاک  اّدـج  ایند  يرخأ  ۀـبترم  ذـخؤی  و  افرط ، لعجیف  ریـصقلا ، نامزلا  یف 
ّکـشلا هیف  ضرعی  ام  و  هب ، قحلا  یناثلا  فرطلا  يرجم  يرج  اـم  اذـک  و  هب ، قحلا  لوـألا  فرطلا  يرجم  يرج  اـمّلک  طـئاسولا  نم  اـمهنیب 

یلإ باحـصتسالاب  هیف  لمع  ّالإ  و  كاذـف ، نیفرطلا  دـحأب  هقاحلإ  ّنظلا  یلع  بلغ  نإف  بلقلا ، هیف  عجاری  و  رئاظنلا ، نیناوقلا و  یلع  ضرعی 
. لقانلا ملعی  نأ 

. امهریغ حاکنلا و  ةراهطلا و  باوبأ  یف  اعرش  روصحمب  سیل  ام  ّلک  طبضنی  اذهب  و 
. لاجم هّرس  سّدق  هرکذ  امیف  رظّنلل  و  لوقأ :

اتیب انضرف  اذإ  ّانإف  بانتجالا ، یف  رـسعلا  موزل  نم  هب : بانتجالا  بوجو  مدع  اوّللع  امل  فانم  روصحملا  ریغ  نم  فلألا  لعج  ّنألف  الّوأ : اّمأ 
یف رسع  ّيأف  فلألا ، یلإ  دحاولا  ۀبسن  تیبلا  یلإ  هتبسن  هیلع  دوجسلا  ّحصی  هنم  ریسی  ءزج  ۀساجنب  ملع  و  اعارذ ، نیرشع  یف  اعارذ  نیرشع 

بجوی اّمم  نیعارذ  وأ  هنم  عارذ  ۀـساجنب  ملعی  نأ  نیب  و  ضرفلا ، اذـه  نیب  قرف  ّيأ  و  رخآ ؟ تیب  یف  ةالّـصلا  تیبلا و  اذـه  نع  باـنتجالا 
فلأ غلبت  ماعطلا  نم  ۀیقوأ  انضرف  ول  اذک  و  اریثک . وأ  الیلق  الامجإ  مولعملا  نوکب  توافتی  هرسع ال  بانتجالا و  ۀلوهس  ّنإف  ۀهبـشلا ؟ رـصح 

. بانتجالا رّسعتب  هیف  ۀصخرلا  لیلعت  یفانی  روصحملا  ریغ  نم  اذه  لعج  نإف  اهنم ، ۀّبح  ۀّیبصغ  وأ  ۀساجنب  ملعی  دیزأ  لب  ۀّبح 
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. هیلع لیلد  ال  هریغ ، يرجم  وأ  رصحلا  ۀلوهس  یف  روصحملا  يرجم  ایراج  نّیعملا  ددعلا  نوکب  هیقفلا  ّنظ  ّنألف  ایناث : اّمأ  و 

وه امک  زاوجلا  ّلحلا و  باحـصتسا  دیرا  نإ  ّهنأل  لقانلا ، ملعی  یّتح  باحـصتسالا  یلإ  ّکشلا  دروم  یف  عوجّرلا  ۀماقتـسا  مدعلف  اثلاث : اما  و 
رمألا ۀـمرحب  ملعلا  دـعب  ۀـّیملعلا  ۀـمّدقملا  بوجو  وه  و  روصحملا - یف  باـنتجالا  بوجول  یـضتقملا  هجولا  ّنأ  هیفف : همـالک ، نم  رهاـظلا 

. باحصتسالا یلإ  عوجّرلل  هجو  الف  مولعم ، ریغ  عناملا  و  روصحملا ، ریغ  یف  هنیعب  مئاق  تاهبتشملا - نیب  دّدرملا  یعقاولا 
ریغلا ۀهبشلا  یف  بانتجالا  بوجول  یضتقملا  ّنأ  نم  بانتجالا : بوجو  مدع  ّۀلدأ  نم  سماخلا  لیلدلا  یف  انرکذ  ام  یلإ  هرظن  نوکی  نأ  ّالإ 
اهریغ وأ  ةروصحم  ۀهبـشلا  نوک  یف  ّکشلا  عجرمف  ذئنیح  و  دوجوم ، ریغ  لمتحملا - ررـضلا  عفد  بوجوب  لقعلا  مکح  وه  و  ةروصحملا -

. زاوجلا ۀلاصأ  یلإ  عجری  هعم  و  بانتجالل ، یضتقملا  دوجو  یف  کّشلا  یلإ 
. عناملا مدع  یضتقملا و  دوجول  طایتحالا ، ۀلاصأ  یلإ  کّشلا  عم  عوجّرلا  بوجو  يوقألاف : لیلدلا ، کلذ  یف  لّمأتلا  تفرع  کّنکل 

. ّکشلا دراوم  یف  ّریحتلا  ةدایز  الإ  بجوی  ال  فرعلا ، یلإ  هّزیمت  ةروصحملا و  ریغ  ۀلاحإ  نم  هورکذ : امف  ناک : فیک  و 
399 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همجرت

ههبش ندوب  روصحم  ریغ  روصحم و  هطباض  مود : هیبنت 

. تسا توافتم  نآ  ریغ  زا  ههبش  ندوب  روصحم  رایعم  هطباض و  نایب  رد  ام  باحصا  ءارآ 
: نیاربانب

يزیچ نآ  سپ  تسا . فرع  هب  عوجر  هروصحم ، ریغ  صیخـشت  نییعت و  رد  كرادـم  بحاص  یـسیم و  یناث و  قّقحم  یناث و  دیهـش  رایعم 
، دشاب نکممریغ  شرامش )  ) هکنیا هن  تسا ، راوشد  مک ) نامز  رد   ) نآ شرامـش  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هروصحم  ریغ  افرع  ةداع و  هک  تسا 

. تسا شرامش ) لباق  و   ) ندوب روصحم  دودعم و  لباق  دوش  تفای  هک  دادعا  زا  يددع  ره  اریز 
زاوج رب  باـنتجا  بوجو  مدـع  رد  هک  تسا  هّجوم  یتـقو  روکذـم  فـیرعت  هکنیا  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا  روکذـم  لوـق  رد  خیـش  هشقاـنم 

نآ زا  ترابع  نیا  هب  هک  یناسک  رظنقاـفتا  زا  لوقنم  عاـمجا  لیـصحت  رب  اـی  لوقنم  عاـمجا  رب  هروصحم  ریغ  رد  لـکلا ) فارطا   ) باـکترا
دندروآ روصحم  ریغ  يارب  لاـثم  رد  ( 1000  ) هچنآ شرامـش  هکنیا  دوش ، هیکت  تسا  موصعم  لوق  رد  رایعم  زا  فشاک  هک  دـناهدرک  ریبعت 

. دوشیمن هدرمش  راوشد  رتشیب ) نامز  رد   ) شرامش 1000 اریز  تسین ) تسرد   ) تسا قّقحتم  ریغ  هک ) دندومن  اعّدا  (و 
رد هکنانچ   ) عئارشلا دئاوف  رد  مک و  نامز  هب  تسا  هدرک  دّیقم  ار  شرامش  ندوب  لکشم  یناث  قّقحم  عئارـشلا  دئاوف  رد  یناث  قّقحم  هطباض 

: هدومرف تسا  هّیفرع  قیاقح  زا  هروصحم  ریغ  هکنیا  رکذ  زا  سپ  تسا ،) دوجوم  زین  داشرا  هیشاح 
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  هروصحم  ریغ  طبض  هقیرط 

تسا يروما  زا  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  عطق  دوش  هتفرگ  رظن  رد  الثم  لثم 1000  دادعا  زا  يددع  هیلاع  هبترم  رگا  هک  تسین  يدیدرت  - 1
ریغ و   ) دریگیم رارق  فرط  کـی  رد  سپ  هاـتوک ، ناـمز  رد  نآ  شرامـش  يراوشد  لـیلد  هب  تسین ، روصحم  دودـعم و  اـفرع  ةداـع و  هک 

هک دوـشیم  لـصاح  نیقی  هک  دوـشیم  هـتفرگ  رظن  رد  لـثم 3  تسا  نیرتـمک ) و   ) یندا هک  يرگید  هبترم  و  دوـشیم ) هدرمـش  هروـصحم 
يراج هک  کیره  دـنراد ، رارق  فرط  ود  نیا  نیب  ام  هک  يدادـعا )  ) هچنآ هاتوک و  نامز  رد  نآ  شرامـش  یناسآ  لیلد  هب  تسا . هروصحم 
هچنآ دنوشیم و  قحلم  نآ  هب  دناهروصحم  ریغ  يارجم  يراج  هک  يدادعا  نینچمه  دـنوشیم و  قحلم  نآ  هب  دـناهروصحم  فرط  يارجم 

. دنوشیم هضرع  رئاظن  هابشا و  رب  دوشیم  ضراع  نآ  صیخشت  رد  کش 
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400 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمع هّنظم  هب  و  فرط ) ناـمه  هب  نک  قحلم  ار  نآ  وت  و   ) تسا ناـنچنآ  سپ  فرط ، کـی  هب  نآ  قاـحلا  رب  درک  هبلغ  وـت )  ) نظ رگا  سپ 

هک يدراوم  مامت  مکح  هطباض  نیا  اب  دوش و  لصاح  لقان  هب  ملع  ات  دوشیم  لمع  باحـصتسا  هب  وت ، يارب  دشن  لصاح  ّنظ  رگا  ّالا  نک و 
. دنوشیم عقاو  صیخشت  دروم  طبضنم و  تساجن  تراهط و  ياهباب  رد  دناكوکشم  دنتسین و  هروصحم 

: تسا یتصرف  دومرف  قّقحم  بانج  هچنآ  رد  رظن  یسررب و  يارب  میوگیم : لّوا  ضارتعا  دومرف  هدافا  قّقحم  بانج  هچنآ  رد  خیش  هشقانم 
فیرعت و اـب  هچرگا  تسا  لکـشم  هاـتوک  ناـمز  رد  شـشرامش  هکنیا  باـسح  هب   ) هروصحم ریغ  تروص  هب  ددـع 1000  نداد  رارق  الّوا :

رسع موزل  زا  تسترابع  نآ  دناهدرک و  لّلعم  نادب  ار  بانتجا  بوجو  مدع  هک  تسا  يزیچ  نآ  یفانم  نکل ) دزاسیم و  ناشیا  دوخ  لیثمت 
(. تسین روآرسع  هک 1000  ینعی   ) بانتجا رثا )  ) رد جرح  و 

هب شتبسن  تسا و  حیحـص  نآرب  هدجـس  هکنآ  زا  یمک  ءزج  تساجن  تسا و  عارذ  رد 20  عارذ  هک 20  مینک  ضرف  ار  یقاتا  اـم  رگا  سپ 
یقرف هچ  و  دراد ؟ دوجو  رگید  قاتا  رد  زامن  قاتا و  نیا  زا  بانتجا  رد  یجرح  رـسع و  هچ  تسا ، رازه  هب  کی  تبـسن  لثم ،)  ) قاـتا نآ ) )

هروصحم و   ) رـصح بجوم  هکنآ  زا  عرذ  ود  ای  عرذ و  کی  تساجن  هکنیا  ناـیم  و  تسا ) سجن  نآ   1 هک 1000 /  ) ضرف نیا  ناـیم  تسا 
. دایز ای  دشاب و  مک  لامجالاب  مولعم  سجن ) رادقم   ) هک دنکیمن  یقرف  نآ  يراوشد  بانتجا و  تلوهس  رد )  ) اریز تسا ؟ ههبش  ندوب )

دـسریم و نآ  زا  رتشیب  هکلب  هّبح و  هب 1000  شدادـعت )  ) هک مینک  ضرف  ار  همخت ) ای  جـنرب و  الثم   ) ماعط زا  یفرظ  رگا  تسا  نینچنیا  و 
. تسا مولعم  نآ  زا  هناد  کی  ّتیبصغ  ای  تساجن 

. بانتجا رّسعت  ببس  هب  مهنآ )  ) تسا نآ  رد  تصخر  لیلعت  اب  یفانم  فرظ  نیا  نداد  رارق  هروصحم ) ریغ  : ) سپ
تلوهـس رد  تسا  روصحم  نالف )  ) يارجم يراج  نّیعم  ددـع  نـالف  هکنیا  هب  هیقف  ّنظ  ّتیجح )  ) رب یلیلد  اـیناث : اـّما  خیـش و  مّود  ضارتعا 

. درادن دوجو  تسا ، روصحم  ریغ  يارجم  يراج  ای  رصح 
زا  ) رگا اریز  تسین ؛ حیحص  دوش ، نشور  لقان  هکنیا  ات  باحصتسا ، هب  کش ، ماگنه  رد  عوجر  اثلاث : اّما  خیش و  مّوس  ضارتعا 

401 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک دراد  دوجو  لاکشا  نیا  نآ  رد  سپ  دیآیمرب ، ناشیا  مالک  رهاظ  زا  هکنانچ  زاوج  ّتیلح و  باحصتسا  دشاب  هدش  هدارا  باحصتسا )

یلامجا ملع  زا  سپ  هّیملع  همّدـقم  بوجو  زا  دوب  ترابع  لیلد  نآ  درکیم و  ءاضتقا  هروصحم  ههبـش  رد  ار  طایتحا  بوجو  هک  یلیلد  نآ 
الامجا مه  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  ینعی   ) تسا مئاق  زین )  ) هروصحم ریغ  رد  هنیعب  لیلد  نامه  تاهبتـشم ، ناـیم  دّدرم  یعقاو  رما  تمرح  هب 

و دومن ) طایتحا  دـیاب  تسا و  بجاو  یلامتحا  نینچ  عفد  دوریم و  باـقع  لاـمتحا  دـشابیم و  زّجنم  فیلکت  تسا و  رمخ  یکی  مینادیم 
(. هن ای  تسه  هروصحم  ریغ  دروم  نیا  هک  میراد  کش  ام  نوچ   ) تسا مولعمان  تسا ) ندوب  هروصحم  ریغ  هک  مه  طایتحا  بوجو  زا   ) عنام

(. یضتقملا یلع  لمعی  دوقفم ، مه  عنام  تسا و  دوجوم  تسا  بنتجا  هک  یضتقم  یتقو   ) سپ
. درادن دوجو  ّتیلح  باحصتسا  هب  عوجر  رب  یلیلد  سپ 

هدومن و رکذ  بانتجا  بوجو  مدع  ّهلدا  زا  مجنپ  لیلد  رد  ام ) هک  دشاب  یبتکم  نآرب  ّتیلح  باحـصتسا  نایرج  رد   ) قّقحم رظن  هکنیا  رگم 
دوجوم هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  باـنتجا ، بوجو  يارب  تسا ) لـمتحم  ررـض  عفد  بوجو  هب  لـقع  مکح  ناـمه  هک   ) یـضتقم هک  میتـفگ 

هکنیا رد  کش  تشگزاب  سپ  دـش ) نینچنیا  یتقو  تسین ، دوجوم  بانتجا  بوجو  يارب  یـضتقم  يودـب  کش  رد  هک  روطنامه   ) تسین
ۀّیلحلا و ۀلاصا  هب  دوشیم  عوجر  کش  تروص  رد  و  بانتجا ، رد  تسا  یضتقم  دوجو  رد  کش  هب  هروصحم  ریغ  ای  تسا  هروصحم  ههبش 

. زاوجلا
(. تسا بجاو  شعفد  دشاب  فیعض  هک  مه  ردق  ره  باقع  لامتحا  تسا و  فعض  هب  التبم  مجنپ  لیلد  هک  میتفگ   ) اّما

لیلد هب  هروصحم ) ریغ  اـی  تسا  هروصحم  دروم  هکنیا  رب   ) کـش تروص  رد  تسا  طاـیتحالا  ۀـلاصا  هب  عوجر  بوـجو  رتيوـق  لوـق  سپ 
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. عنام رد  کش )  ) یضتقم و دوجو 
ّریحت شیازفا  رگم  دوشیمن  بجوم  تسا ، فرع  هروصحم  ریغ  ههبـش  كالم  هک  دندومرف : ءاملع  روهـشم  هک  ار  هچنآ  سپ  تروصرهرد 

(. بآ هلأسم  دروم  رد  یتح  تسین ، نشور  نشور  فرع  رظن  رد  مه  یبلطم  ره  نوچ   ) ار کش  دراوم  رد  ینادرگرس  و 
402 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ يدوب ياهلأسم  هچ  نوماریپ  ثحب  نونکات 
. دوب هروصحم  ریغ  ههبش  مکح  نوماریپ 

؟ تسا ياهلأسم  هچ  نوماریپ  تسا و  هنوگچ  ثحب  یناث  رما  نیا  رد 
. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  رد  یّلک  هطباض  نایب  فیرعت و  نوماریپ  تسا و  یعوضوم  ثحب  کی  ثحب 

. تسا یسررب  دروم  اجنیا  رد  ندوب  هروصحم  ریغ  ندوب و  هروصحم  صیخشت  هار  ینعی 
؟ تسیچ هصاخ  هماع و  هّیفرع  قیاقح  هعرشتم و  قیاقح  هّیعرش ، قیاقح  هّیوغل ، قیاقح  زا  دارم  دیئامرفب  ۀمّدقم 

. سرتفم ناویح  رد  دسا  لثم  دنتسه  یناعم  رد  تقیقح  نییوغللا  دنع  هک  دنتسه  یتاغل  هیوغل ، قیاقح  - 1
. دنتسه یناعم  رد  تقیقح  عراشلا  دنع  هک  دنتسه  یظافلا  تاغل و  هیعرش ، قیاقح  - 2

. هصوصخم لامعا  رد  ةالص  لثم 
. دنتسه یناعم  رد  تقیقح  نیملسملا  دنع  هک  هعرشتم  قیاقح  - 3

. هحابا بابحتسا ، بوجو ، لثم 
. دنتسه یماع  يانعم  رد  تقیقح  افرع  هک  دنتسه  یتارابع  ظافلا و  هّماع ، هّیفرع  قیاقح  - 4

. ناسنا ریغ  هب  تبسن  ناویح  ای  بسا و  هب  تبسن  ّهباد  لثم 
. دنتسه یّصاخ  يانعم  رد  تقیقح  ءاهقف ، ای  هقطانم و  ای  نییوحن و  ای  نییلوصالا و  دنع  هک  دنتسه  یتاغل  ظافلا و  هصاخ ، هّیفرع  قیاقح  - 5

؟ تسا هدش  هدارا  هروصحم  ریغ  ههبش  زا  قوف  یناعم  زا  کیمادک  دیئامرفب  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب 
. نآ یفرع  يانعم 

؟ تسا هدش  نایب  هروصحم  زا  هروصحم  ریغ  ههبش  نییعت  تخانش و  يارب  ياهطباض  هچ 
فرع و ار  ههبش  فارطا  ندوب  هروصحم  ریغ  زا  ندوب  هروصحم  صیخـشت  رد  رایعم  طباض و  كرادم ، بحاص  یناث و  قّقحم  یناث ، دیهش 

. دناهداد رارق  ملاع  ءالقع 
؟ تسیچ هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبش  زا  ءالقع  فرع  فیرعت 

. تسا هروصحم  ریغ  نآ  رد  ههبش  هک  100 و ...  ددع 1000 و 000 / لثم  دشاب ، راوشد  فرع  دزن  رد  نآ  ندرمش  هک  يددع  ره  - 1
. تسا هروصحم  نآ  رد  ههبش  هک  4 و 10 و ...  ددع 2 ، لثم ، دشاب  ناسآ  تداع  بسح  رب  فرعلا و  دنع  نآ  ندرمش  هک  يددع  ره  و  - 2

403 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ دامتعالا )...  ناک  اذا  هّجتی  اّمنا  ّهنا  یلا  افاضم  هیف : و   ) ترابع زا  خیش  دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  دراو  روکذم  هطباض  هب  ضارتعا  لاکشا و  ود  هک  تسا  نیا 
هدـمآ تسا  موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  یعامجا  ای  تیاور و  هیآ ، ناـسل  رد  یناونع  اـی  یظفل و  هک  تسا  يدراوم  رد  فرع  هب  عوجر  - 1

. دوشیم هعجارم  فرع  هب  عوضوم  نآ  دودح  تخانش  تهج  اذل  و  دشاب ، هدادن  رارق  ینازیم  نآ  نییبت  تهج  رد  عراش  دشاب و 
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ءاهقف نایم  رد  هدافتـسا  دروم  حالطـصا  ود  میتفگ  تسین و  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبـش  زا  یفرح  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هکنآ  لاـح  و 
ناونع نیا  هک  میراد  يرگید  دّدعتم  ّهلدا  هکلب  تسین  عامجا  هب  رـصحنم  ام  ّهلدا  اّما  دشاب  هدمآ  عامجا  دقعم  رد  تسا  نکمم  اذـل  و  تسا ،

. دوبن حرطم  اهنآ  رد 
. دنک قیبطت  ّهلدا  همه  اب  هک  دومن  رکذ  ياهطباض  دیاب  سپ 

ارچ دراد ، ماهبا  لامجا و  يرادقم  بلطم  نیا  تسا ، راوشد  نآ  شرامـش  دیتفگ  دـیدز و  لاثم  رازه  ددـع  هب  هروصحم  ریغ  يارب  امـش  - 2
. تسا ناسآ  رایسب  هقیقد  دنچ  نامز  رد  نکل  تسا و  راوشد  هقیقد  کی  لثم  لیلق  نامز  رد  هچرگا  ددع 1000  ندرمش  هک 

هقیقد کـی  رد  ار  ءیـش  اـی  ددـع و  رازه  اهدـص  هک  ارچ  تسین  حرطم  هلئـسم  نیا  زورما  رگید  یکینورتکلا  لـئاسو  رازبا و  اـب  اـصوصخم 
. دننکیم شرامش 

؟ تسیچ ریصق )....  نامزب  ّدعلا  رسع  یناثلا  قّقحملا  دیق  اّمبر  و   ) زا دارم 
ره هکنیا : زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  هدوزفا  روکذـم  هطباـض  هب  ار  يدـیق  ود  هرامـش  لاکـشا  عفر  رد  یناـث  قّقحم  موحرم  هک  تسا  نیا 
رد ول  دشاب و  لکـشم  لیلق  نامز  رد  نآ  شرامـش  هک  يددع  ره  تسا و  هروصحم  وا  دشاب  ناسآ  لیلق  نامز  رد  نآ  شرامـش  هک  يددـع 

. تسا هروصحم  ریغ  دشاب ، ناسآ  لیوط  نامز 
؟ تسیچ خلا ) بیر ...  ال  لاقی : نا  هطبض  قیرط  ّنا   ) زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  قّقحم  بانج  شیامرف  همادا 
. تسا راوشد  لیلق  نامز  رد  نآ  شرامش  هک  ارچ  ددع 1000 ، لثم  تسا  هروصحم  ریغ  انیقی  ددع  هیلاع  بتارم  زا  یخرب  - 1

: نایم نیا  رد  لاح  10 و ....  ، 3 ددع 2 ، لثم  تسا  هروصحم  اعطق  ددع  هلزان  بتارم  زا  یخرب  - 2
. دنراد ار  رازه  مکح  ندوب  هروصحم  ریغ  رد  لثم 800 و 900 و  دنرازه  ددع  يارجم  يراج  دادعا  زا  يرس  کی  - 

. دنراد ار  ددع 3  مکح  ندوب  هروصحم  رد  و  20 و ...  ، 10 ددع 5 ، لثم  دنتسه  ددع 2 و 3  يارجم  يراج  مه  دادعا  زا  يرس  کی  - 
404 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ددع 1000؟ هب  ای  دنتسه و  هس  ددع  هب  قحلم  ایآ  هک  دناكوکشم  مه  دادعا  زا  ياهراپ  اّما 
ددع 400 و 500 و 600 لثم 

یندا یلعا و  فرط  ود  زا  فرط  کی  هب  دادـعا  نیا  قاحلا  هب  بلاغ  ّنظ  يدـهتجم  يارب  رگا  ینعی  تسا  بلاغ  ّنظ  رایعم  دراوم  نیا  رد  - 
. دوش لصاح  لقان  هک  ینامز  ات  دنکیم  باحصتسا  دشن  لصاح  رگا  دنکیم و  لمع  هّنظم  هب  دش  لصاح 

: دیامرفیم هر )  ) قّقحم رگید  ترابع  هب 
 ... لثم 1000 و تسا  نّقیتم  روصحم و  ریغ  مه  یخرب  2 و 3 و  لثم : تسا  نّقیتم  روصحم و  رامآ  دادعا و  زا  یخرب 

: لاح
. دناكوکشم هتفرگ و  رارق  نّقیتم  ود  نیا  نایم  مه  دادعا  یخرب  - 

؟ تسیچ تاکوکشم  نیا  دروم  رد  ام  هفیظو 
: دیامرفیم قّقحم  - 

. نیفرط هب  دینک  قحلم  دنانیفرط ، هباشم  دادعا  ماقرا و  مادک  نیبب 
: لثملا یف 

هب 1000. نک  قحلم  ار  نآ  تسا  لکشم  نوچمه 1000  هاتوک  نامز  رد  شرامش 600  ددع 400 و 600 ، ود  زا  رگا 
. ثالث هب  دینک  قحلم  ار  نآ  تسا  ناسآ  هاتوک  نامز  رد  ششرامش  روبزم 400  ددع  ود  زا  رگا  و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1694 

http://www.ghaemiyeh.com


نییبت یسررب و  دروم  ار  نآ  ندرک  قحلم  تاهبش و  هار  زا  ار  روصحم  ریغ  روصحم و  نیب  ام  كوکشم  دادعا  هلئـسم  ءادتبا  رد  ناشیا  سپ 
. داد رارق 

؟ هچ دنام  كوکشم  مه  زاب  روبزم  دادعا  دشن و  هباشت  هار  زا  رگا 
. نک فرط  نامه  هب  قحلم  ار  ددع  دناشکیم  فرط  مادک  هب  ار  وت  وت ، ّنظ  نیبب  دیامرفیم :

؟ تساجک ّنظ  نیا  أشنم 
. دننکیم باسح  هنوگچ  ار  نآ  دوشیم و  دروخرب  هنوگچ  ددع 400  اب  مدرم  نایم  رد  نیبب ، ینعی  تسا  رئاظن  هابشا و 

؟ فلتخم ای  تسا  تخاونکی  نآ  رئاظن  هابتشا و  ایآ 
. نک لمع  بلغا  يأر  هب  امش  تروصرهرد  شرامش  لباق  ریغ  بلغا  ای  دنروآیم  باسح  هب  شرامش  لباق  بلغا  ار  ددع 400  ایآ  ینعی 

405 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نک لمع  اهنآ  يأر  هب  زاب  شرامش  لباق  ریغ  اهزیچ  یخرب  رد  شرامش و  لباق  اهزیچ  یخرب  رد  ار  ددع 400  ینعی  تسا  فلتخم  رگا  و 

؟ هچ یصحی  یهاگ ال  مه  یخرب  دننکیم و  باسح  یصحی  رتشیب  دوش  هتفگ  رگا 
. تسا بلاغ  هک  دیریگب  ار  یصحی  دیاب  مه  زاب 

هچ اجنیا  رد  هچ ؟ درادن  دوجو  ياهبلغ  اجنیا  رد  دنروآیم و  باسحب  یصحی  ار ال  نآ  یخرب  یصحی و  ار  یخرب 400  هک  دوش  لاؤس  رگا 
؟ درک دیاب 

. دینک کّسمت  باحصتسا  هب  دیامرفیم :
؟ تسیچ اعرش )...  روصحمب  سیل  ام  ّلک  طبضنی  اذهب  و   ) زا قّقحم  بانج  دارم 

. دیهد زیمت  ندوب  هروصحم  ریغ  زا  ار  ندوب  روصحم  هدرک و  صّخشم  ار  دراوم  مامت  مکح  دیناوتیم  هطباض  نیا  اب  هک  تسا  نیا 
. عیام اهدص  زا  یکی  تساجن  هب  یلامجا  ملع  لثملا  یف  هک  تساجن  تراهط و  باب  رد  هچ  - 1

. ناترهش نارتخد  زا  یکی  حاکن  تمرح  هب  دیراد  یلامجا  ملع  هک  حاکن  باب  رد  هچ  - 2
 ... ندوب و هتیم  تمرح ، ّتیبصغ ، لیبق  زا  رگید  باوبا  رد  هچ  و  - 3

؟ تسیچ روکذم  هطباض  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن 
. تسا لاکشا  هب  يالتبم  هلحرم  هس  ره  رد  هطباض  نیا  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ قّقحم  بانج  هطباض  لّوا  هلحرم  لاکشا 
. دزاسیمن لیلعت  اب  نکل  دزاسیم  لیثمت  اب  قّقحم  طباض  هک  تسا  نیا 

؟ دزاسیمن لیلعت  مادک  اب 
. تسا روآرسع  ابلاغ  هروصحم  ریغ  ههبش  زا  ناشبانتجا  نوچ  هک  دندروآ  ّتلع  تارضح  نیا 

. تسین مزال  نآ  زا  طایتحا  سپ 
زا هک  ارچ  ریخ ، دیئوگب  دیاب  تسا ؟ روآرسع  ابلاغ  نآ  زا  بانتجا  ایآ  دیدز  لاثم  هروصحم  ریغ  ههبش  ناونعهب  ار  ددع 1000  هک  امش  لاح 

. تسین راک  رد  یجرح  رسع و  یجرح ؟ رسع و  هچ  دیوریم  رگید  هزاغم  غارس  هدرک  روبع  هزاغم  نیا 
امـش رگید : ترابع  هب  دزاسیمن . امـش  دوخ  لیلعت  اب  یلو  دزاسیم  لیثمت  اب  هطباـض  نیا  هچرگا  اذـل  دـینک و  طاـیتحا  هک  دـیناوتیم  سپ 

. دراد جرح  رسع و  هک  ارچ  تسین . بجاو  طایتحا  هروصحم  ریغ  رد  دیتفگ  سپس  تسا ، هروصحم  ریغ  ددع 1000  دیتفگ 
: هک مینک  ضرف  رگا  اریز  ارچ ؟ دننایفانتم . قوف  هلمج  ود  میئوگیم : امش  هب 

406 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسا ینعی 200  رتم  رد 20  رتم  میناوخیم 10  زامن  نآ  رد  هک  یقاتا  - 1
. تسا ریوصت  لباق  هدجس  تهج  هطقن  حطس 1000  نیا  رد  - 2

. تسا هدش  سجن  هطقن  رازه  نیا  زا  یکی  هک  دینادیم  الامجا  - 3
: دیامرفب لاح 

. دیآیم دوجوب  قاتا  نیا  زا  بانتجا  بوجو  رد  یجرح  رسع و  هچ  اجنیا  رد  - 1
؟ دراد دوجو  تسا  هدش  سجن  يرتم  هناخ 200  نیا  زا  رتم  ود  هک  مینک  ادیپ  یلامجا  ملع  ام  هکنیا  ضرف  اب  قوف  ضرف  نیب  یقرف  هچ  - 2

زامن يرگید  ّلحم  رد  هدرک  اهر  ار  قاتا  نآ  ناوتیم  ارچ  تفگ  دـیهاوخ  درادـن ؟ دوجو  ضرف  ود  ره  رد  هناـخ  زا  باـنتجا  تلوهـس  اـیآ 
. رگید دراوم  رد  اذکه  دناوخ و 

. ریثک ای  دشاب  لیلق  لامجالاب  مولعم  هک  دنکیمن  یقرف  بانتجا  تّقشم  تلوهس و  رد  سپ 
؟ تسیچ قّقحم  هطباض  هب  خیش  لاکشا  نیمّود 

رد ام  تسا و  بلاغ  ّنظ  رایعم  تسا ، روصحم  ریغ  مادـک  روصحم و  ددـع  مادـک  هکنیا  صیخـشت  رد  اجکره  دـنتفگ  ناشیا  هک  تسا  نیا 
: میئوگیم باوج 

. تسوا دوخ  يارب  دشاب  یشزرا  ياراد  مه  رگا  درادن و  یشزرا  نارگید  يارب  دهتجم  ّنظ  الّوا :
[39 .] لیلدلاب جرخ  ام  ّالا  تسا  نآ  هب  لمع  تمرح  ّنظ  باب  رد  یلّوا  لصا  هک  دش  هتفگ  رّرکم  ایناث :

ص406 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن دوجو  شرابتعا  رب  لیلد  دیاهدرک ، حرطم  امش  هک  یبلاغ  نظ  نیا  اذل 

؟ تسیچ قّقحم  هطباض  هب  خیش  لاکشا  نیمّوس 
. تسا طایتحالا  ۀلاصا  ياج  هکلب  تسین  زاوج  ّتیلح و  باحصتسا  ياج  اجنیا  هک  تسا  نیا 

؟ دینک نییبت  ار  خیش  خساپ 
؟ تسیچ باحصتسا  زا  ناتدارم  دیامرفیم  خیش  دینک  هعجارم  باحصتسا  هب  دش  هاتوک  فلتخم  لحارم  زا  ناتتسد  رگا  دومرف  قّقحم 

. هّیلحلا باحصتسا  دیامرفیم  قّقحم 
ای دنالالح  ایآ  هروصحم و  ریغ  ای  دناهروصحم  هک  يدرک  کش  فارطا  نیا  رد  رگا  لاح  تسا ، ّتیلح  شاهقباس  اعون  ههبش  فارطا  ینعی 

. دینک باحصتسا  ار  ّتیلح  نامه  مارح ؟
ملع ياپ  یتقو  هک  میتفگن  مجنپ  موس و  لـیلد  رد  ـالبق  رگم  دـینک ، ارجا  هّیلحلا  باحـصتسا  اـجنیا  رد  دـیرادن  ّقح  امـش  دـیامرفیم : خـیش 

. دسریمن لوصا  نیا  هب  تبون  رگید  دنکیم و  عطق  ار  هیلمع  لوصا  ياپ  دیآیم  نایم  هب  یلامجا 
407 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای تسا و  رمخ  نیءاـنإلا  دـحا  ینادیم  ـالامجا  امـش  نوچ  تمرح ، اـی  دـشاب و  ّتیلح  شاهقباـس  هک  دـنکیمن  یقرف  هک  میتـفگ  اـجنآ  رد 
یقرف اذل  و  ّلخ ، هب  هدش  لیدـبت  ود  نآ  زا  یکی  لاح  هدوب  رمخ  ود  ره  ای  رمخ و  هب  هدـش  لیدـبت  یکی  لاح  هدوب  ّلخ  ءانا  ود  ره  ینادیم 

. ینک بانتجا  ههبش  فارطا  زا  دیاب  دنکیمن و 
: میتفگ رگید  ترابع  هب 

. تسا رمخ  یکی  ینادیم  الامجا  - 1
. تسا دوقفم  مه  عنام  دوجوم ، دشاب  رمخلا  نع  بنتجا  هک  یضتقم  - 2
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. ینک بانتجا  ههبش  فارطا  زا  دیاب  بجاو و  لمتحم  باقع  عفد  سپ 
. باحصتسا هن  دراد و  دورو  قح  تئارب  هن  رگید  دمآ  یلامجا  ملع  یتقو  هجیتن  رد 

هروصحم تاهبـش  يواسم  روط  هب  میدرک  هماقا  هروصحم  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  تهج  یناث  ماقم  رد  هک  روبزم  لیلد  رگید : ترابع  هب 
. دوشیم لماش  هتفرگ  ربرد  ار  هروصحم  ریغ  و 

ندوب هروصحم  ریغ  دوشیم ، عنام  طایتحا  نایرج  زا  هک  يزیچ  اهنت  تسا و  دوجوم  باـنتجا  بوجو  يارب  دـشاب  بنتجا  هک  یـضتقم  سپ 
. تسین زّرحم  ای 300  لیبق 200  زا  هکوکشم  دراوم  رد  ندوب  هروصحم  ریغ  ناونع  نیا  ضرفلا  یلع  هکنآ  لاح  تسا . ههبش 

. طایتحالا بجیف  دراذگیم ، ار  شدوخ  رثا  یضتقم  هجیتن  رد  میراد ، عنام  دوجو  رد  کش  سپ 
؟ تسیچ خلا ) سماخلا ...  لیلدلا  یف  انرکذ  ام  یلا  هرظن  نوکی  نا  ّالا   ) زا خیش  دارم  سپ 

تسا هدروآ  باسح  هب  یضتقم  رد  کش  لیبق  زا  ار  دروم  هداد  ّتیلح  باحـصتسا  هب  روتـسد  هک  قّقحم  بانج  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا 
. تسا هتفرگ  رظن  رد  هروصحم  ریغ  ههبش  يارب  ار  هناگشش  ّهلدا  زا  مجنپ  لیلد  و 

کـش هب  ّلحنم  رگید  ترابع  هب  ای  دنکیم و  ادیپ  ار  يودب  کش  لاح  تاهبتـشم  زا  کیره  دش ، دایز  ههبـش  فارطا  یتقو  هک  انعم  نیدـب 
. ّتیلح تسا و  تئارب  يودب  کش  رد  لصا  دوشیم و  يودب 

: دیوگیم قّقحم  اذل  و 
. طایتحالا بوجو  یضتقی  هروصحم ال  ریغ  ههبش  طایتحالا و  بوجو  یضتقی  هروصحم  ههبش  - 1

. یضتقم رد  کش  دوشیم  نیا  هروصحم ، ریغ  ای  تسا  هروصحم  اجنیا  رد  ههبش  نیا  مینادیمن  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  - 2
. مینکیم يراج  هّیلحلا  باحصتسا  هجیتن  رد  هلمع ، یضتقملا  لمعی  دش ال  یضتقم  رد  کش  یتقو 

؟ تسیچ رظن  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ 
: هجیتن رد  دنکیم  طایتحا  هب  راداو  ار  ناسنا  دشاب  هک  مه  فیعـض  ول  لمتحم و  باقع  هک  ارچ  تسا ، هدـیافالب  هشدـخ و  لباق  مجنپ  لیلد 

. ار طایتحا  بوجو  دنکیم  ءاضتقا  هروصحم ، ریغ  هچ  دشاب  هروصحم  هچ  ههبش 
408 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، روصحم ریغ  وهف  ابلاغ  ةالصلا  كرت  یلإ  هبانتجا  يّدؤی  ام  ّنأ  طباضلا  ّلعل  سجنلاب : هبتـشملا  ناکملا  ۀلأسم  یف  ماثّللا  فشاک  لاق  و  نتم :
. ۀمارکلا حاتفم  یف  هبوصتسا  و  یهتنا . ابلاغ ، كرتلا  یلإ  يّدؤی  ضرألا  نم  عقص  یف  ۀهبتشم  ةأرما  وأ  ةاش  بانتجا  ّنأ  امک 

. طبّضلا مدع  نم  یفخی  ام ال  هیف : و 
: همجرت

: دیامرفیم تسا  تساجن  هب  هبتشم  هک  یناکم  هلئسم  رد  ماثللا  فشک  بحاص  يدنه  لضاف  بانج  نآ  هشقانم  يدنه و  لضاف  هطباض 
هکناـنچ تسا ، هروـصحم  ریغ  نآ  سپ  تسا ، زاـمن  كرت  ـالثم )  ) نآ زا  باـنتجا  هجیتـن  اـبلاغ  هک  يزیچ  نآ  هک  دـشاب  نیا  هطباـض  دـیاش 

. دهدیم هجیتن  ار  تشوگ  نز و  زا  كرت  نیمز  نیا  زا  یناکم  رد  یهبتشم  نز  ای  دنفسوگ  کی  زا  بانتجا 
یطبضلامدع نآ  دراد و  دوجو  یلاکـشا  هطباض  نیا  رد  تسا و  هدومرف  دییات  بیوصت و  ار  هطباض  نیا  ۀمارکلا  حاتفم  رد  ياهغارم  بانج 

. تسین هدیشوپ  دراد و  دوجو  نآ  رد  هک  تسا 
409 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  صیخشت  رد  ناسللا  فشاک  رایعم  هطباض و 
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هروصحم ریغ  ههبـش  دوشب ، نامرح  بجوم  ینک  طایتحا  یهاوخب  رگا  هک  دـیامن  ادـیپ  تعـسو  يردـق  هب  ههبـش  فارطا  رگا  هک  تسا  نیا 
. تسا

: لثملا یف 
. تسا هروصحم  ریغ  شاههبش  تسا  یبصغ  نآ  زا  ياهعطق  دنادب  الامجا  دنکیم  یگدنز  گرزب  ياهعرزم  طسو  رد  هک  یعراز  رگا 

ات دیامن  دمآ  تفر و  رتم  رازه  دنچ  دناوتیمن  زامن  ره  يارب  هکنوچ  تسا ، زامن  كرت  مزلتـسم  دـنک ، طایتحا  دـهاوخب  عراز  نیا  رگا  لاح 
. دنک ادیپ  لالح  ياج 

: لثملا یف  ای  و 
دینک بانتجا  فارطا  همه  زا  دـیهاوخب  امـش  رگا  اجنیا  رد  دراد ، اّکذـم  ریغ  تشوگ  رهـش  ياهیباصق  زا  یکی  هک  يراد  یلامجا  ملع  اـمش 

. دیوش مورحم  تشوگ  ندروخ  زا  دیاب 
. الف ّالا  تسین و  مزال  طایتحا  دشاب ، نینچ  اجکره  سپ 

؟ تسیچ يدنه  لضاف  بانج  ماثللا  فشاک  هطباض  هب  عجار  خیش  رظن 
ببـس طایتحا  ناشیا ، دوخ  ياهلاثم  هلمج  زا  دراوم و  زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  دشاب ، صّخـشم  هطباض  کی  دناوتیمن  زین  نیا  هک  تسا  نیا 

. دنیامن هیهت  اهاج  ریاس  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  همعطا  دوجوم  لئاسو  رازبا و  اب  یتحار  هب  دنناوتیم  مدرم  هک  ارچ  تسین . نامرح 
دارفا و دراد ، ملع  فارطا  زا  یکی  تساجن  ای  تمرح  هب  الامجا  ادرف  تسا و  حرطم  هروصحم  ریغ  ههبش  هک  اهاج  بلاغ  رد  رگید  فرط  زا 

. دننامب ناما  رد  مارح  زا  ات  دننک  هدافتسا  اهنآ  زا  دنناوتیم  مدرم  هک  دراد  دوجو  مه  ياهّیلحلا  نّقیتم  فارطا 
410 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ثیح ال یلإ  میرحتلل  ۀـلمتحملا  عئاقولا  ةرثک  غلب  ام  روصحملا  ریغ  ّنإ  سماخلا :- هجولا  یف  انرکذ  اـم  ۀـظحالمب  لاـقی - نأ  نکمی  و  نتم :
ۀیرق لهأ  نم  دحاو  عم  دبعلا  لماعف  دیز  عم  ۀلماعملا  نع  هدـبع  یلوملا  یهن  ول  ّهنأ  يرت : أ ال  اهیف ، لصاحلا  یلامجإلا  ملعلاب  ءالقعلا  ینتعی 

؟ ادیز فداص  نإ  امولم و  نکی  مل  اهیف ، دیز  دوجوب  ملعی  ةریبک 
نیب دّدرم  دحاو  ّبس  یف  هانلق  امک  لامتحالا ، ةرثک  راشتنالا و  عم  ّرثؤی  ام ال  لامتحالا  ۀـّلق  عم  ّرثؤی  دـق  لامجإلاب  مولعملا  ّنأ  انرکذ : دـق  و 

. ةدلب لهأ  نیب  دّدرم  و  ۀثالث ، وأ  نینثا 
، ظافلألا ضعب  یف  لقنلا  لوصح  وأ  ۀّنـسلا ، باتکلا و  رهاوظ  ضعبل  ۀـیفتخملا  ۀـفراصلا  نئارقلا  ضعب  دوجوب  ـالامجإ  ملع  اذإ  اـم  هوحن : و 

. ماقم ّلک  یف  داعملا  شاعملاب و  ۀقّلعتملا  راثآلا  اهیلع  ّبترتملا  ۀّیلامجإلا  مولعلاب  اهیف  ینتعی  یّتلا ال  دراوملا  نم  کلذ  ریغ  یلإ 
ملع اذإف  مارحلاب ، یلیـصفتلا  ملعلا  عم  باـنتجالا  بوجوب  مکحلل  ادروم  عقت  یّتلا  عئاـقولاب  ۀـّلق  ةرثک و  تـالمتحملا  یف  ةربعلا  ّنأ  ملعیل : و 

ةرـشع نیب  دّدرم  مارحلاف  تامقل ، رـشعب  ةداعلا  یف  زرألا  نم  ۀّبح  فلأ  لوانت  نأ  ضورفملا  و  ۀـّبح ، فلأ  یف  ۀـسجن  وأ  ۀـمرحم  زرأ  ۀـّبحب 
، سجنلل اغـضم  هنوکل  اهغـضم ، وأ  ریغلا ، لام  یلع  اهلامتـشال  اهذـخأ ، مرح  ۀـّبحلا  اهیف  نوکی  ۀـمقل  ّلک  ّنأل  لمتحم ، فلأ  تـالمتحم ال 

مکح هل  ناک  ۀّلقتسم  ۀعقاو  ۀّبح  ّلک  لوانت  نوکی  ماقم  یف  بوبحلا  لوانت  قّفتا  ول  معن ، تامقل . رشع  نم  ةدحاو  ۀمرحب  الامجإ  ملع  ّهنأکف 
. روصحملا ریغ 

. اهنم ءیشب  قوثو  سفنلل  لصحی  ملف  کلذ  عم  و  هریغ ، روصحملا و  طباض  یف  رکذی  نأ  نکمی  وأ  اورکذ  ام  ۀیاغ  اذه  و 
نع بنتجا  : » هلوق نإف  دروملا ، کلذ  یف  دوجوملا  یلامجإلا  ملعلا  ةاعارم  بوجوب  ءالقعلا  مکح  یلإ  کـشلا  دراوم  یف  عوجرلا  یلوـألاف :

دّدرملا دوجوملا  نیب  ةروصحم و  رومأ  نیب  دّدرملا  مولعملا  رمخلا  نیب  رمخلا ، نع  بانتجالاب  فیلکتلا  زّجنت  یلع  هتلالد  یف  قرف  ال  رمخلا »
مّدـقت امک  هتالمتحم ، ضعبب  یعقاولا  مارحلا  نع  عراشلا  ءافتکا  یلع  ةروصحملا  ریغ  یف  لیلدـلا  مایق  رمـألا  ۀـیاغ  ةروصحم ، ریغ  رومأ  نیب 

. اقباس
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یف یعقاولا  مارحلا  ماـقم  تـالمتحملا  ضعب  ماـیق  یلع  لیلدـلا  ماـیق  یف  ّکـش  ةروصحم ، ریغ  وأ  ةروـصحم  ۀهبـشلا  نوـک  یف  ّکـش  اذإـف 
. ضعبلا باکتراب  باقعلا  یف  عوقولا  نم  نمألا  مدعل  تالمتحملا ، عیمج  كرت  بجیف  ضعبلا ، کلذ  كرتب  هلاثتما  نع  ءافتکالا 

411 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

: هک دوش  هتفگ  مجنپ ) لیلد  رد  ام  بلاطم  ظاحل  اب   ) تسا نکمم  هروصحم و  ریغ  ههبش  صیخشت  رد  مظعا  خیش  هطباض 
یلامجا ملع  هب  ملاـع )  ) ءـالقع هک  دـسرب  دوش و ) ناوارف   ) ياهزادـنا هب  هلمتحم  عیاـقو  ندوب  داـیز  ثیح  زا  هک  تسا  يزیچ  هروصحم  ریغ 

زا تنـس ، باتک و  ظافلا  زا  یخرب  هک  مینادیم  لامجالاب  الثم   ) دـننکیمن ءاـنتعا  نآ ) نمـض  رد   ) مارح دوجو  هب  تبـسن  نآ ، رد  لـصاح 
لامتحا هک  تسا  ياهزادـنا  هب  ظافلا  دادـعت  اّما  دنـشابیم ، لوقنم  احالطـصا  دـناهدومن و  ادـیپ  انعم  رییغت  یعرـش  يانعمهب  یعـضو  ياـنعم 

(. تسین ءانتعا  لباق  ظافلا  نآ  زا  کیره  ندوب  لوقنم 
نآ رد  يدیز  دنادیم  هک  گرزب  يرهـش  یلاها  زا  یکی  اب  دبع  سپ  دـیامن ، یهن  دـیز  اب  هلماعم  زا  ار  شدـبع  یلوم  رگا  هک  ینیبیمن  ایآ 

. دشاب یلوم ) رظن  دروم   ) دیز نامه )  ) اب فداصم  شاهلماعم )  ) هچرگ دوشیمن  تمالم  دنک ؛ هلماعم  تسا ،
: هک میدومن  رکذ  اقباس  و 

ترثک تعـسو و  دوجو  اب  هکیمادام  دـیامنیم ،) زّجنم  ار  فیلکت  و   ) دوشیم عقاو  رثؤم  لامتحا  یمک  ّتلق و  اب  یهاـگ  لاـمجالاب  مولعم 
دّدرم ای  رفن و  هس  ای  ود و  نایم  دّدرم  دحاو  شحف  رد  ار  بلطم  نیمه  هکنانچ  دنکیمن ،) زّجنم  ار  فیلکت  و   ) دوشیمن عقاو  ّرثؤم  لامتحا ،

(. دننکیمن ءانتعا  یتالامتحا  نینچ  هب  ءالقع  میتفگ  و   ) میدرک نایب  رهش  لها  نایم 
الامجا هدـنام  یفخم  ام )  ) زا تنـس  باتک و  رهاوظ  زا  یخرب  هب  تبـسن  هک  ياهفراص  نئارق  زا  یخرب  دوجو  یتقو  تساهلاثم : نیمه  لثم  و 

نآ رد  دوشیمن  ءانتعا  هک  يروما  زا  کلذریغ  یلا  دوش ، مولعم  تنـس ) باتک و   ) ظافلا یخرب  رد  لقن  لوصح  الامجا )  ) اـی تسا و  مولعم 
هک دـیز ، اب  هلماعم  زا  ار  شدـبع  یلوم  یهن  لثم   ) شاعم هب  ّقلعتم  راثآ  هیلاـمجا  مولع  نآرب  دوشیم  ّبترتم  هک  ياهّیلاـمجا  مولع  هب  دراوم 
ره رد  رهاوظ و )...  ّتیجح  لـثم   ) داـعم و  حیحـص ) هلماـعم  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبـش  دسانـشیمن ، ار  دارفا  تسا و  گرزب  رهـش  نوچ 

. یماقم
دروم مارح  هب  یلیـصفت  ملع  ضرف )  ) اب هک  تسا  یعیاقو  ببـس  هب  ندوب  دایز  ای  مک  ظاحل  هب  تالمتحم ، رد  كالم  هک  دوش  هتـسناد  دیاب 

هب یلیـصفت  ملع  هک  نونکا  نکل  نک . طایتحا  دـیوگیم  بنتجا  مینادیم  الیـصفت  ار  مارح  نوچ   ) دـنوشیم عقاو  طایتحا  بوجو  هب  مکح 
)؟ دیوگیم هچ  بنتجا  مینیبب  دیاب  تسا  زیچ  دنچ  نایم  دّدرم  مارح  میرادن و  مارح 

: سپ
412 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

روطب جنرب  زا  هّبح  ندروخ 1000  هک  تسا  نیا  ضرف  هک  یلاح  رد  تسا ، مولعم  الامجا )  ) هبح رازه  رد  یسجن  ای  یمارح و  جنرب  هبح  رگا 
. تسا همقل  هد  رد  ةداع  لومعم و 

، شنتفرگ تسا  مارح  تسا ، نآ  رد  مارح  هّبح  هک  ياهمقل  ره  هکنوچ  لمتحم ، هن 1000  تالمتحم و  زا  ات  هد  نایم  تسا  دّدرم  مارح  سپ 
. تسا سجن  يارب  ضغم  نوچ  شندروخ ، ای  تسا و  ریغ  لام  رب  لمتشم  اریز 

. تسا مولعم  همقل  زا 10  یکی  تمرح  الامجا  ایوگ 
مکح ياراد  هک  دشابیم  ياهّلقتـسم  هعقاو  هّبح  ره  لوانت  دریذپ ،) تروص  هنادهناد  و   ) دتفا قافتا  یئاج  رد  هّبح  نیا 1000  لوانت  رگا  هلب ،

. تسا هروصحم  ریغ  ههبش 
. دوش رکذ  هروصحم  ریغ  ای  هروصحم  ههبش  هطباض  رد  هک  دراد  ناکما  ای  دناهدرک  رکذ  هک  تسا  یبلطم  تیاهن  نیا  و 
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(. میدرک نایب  نامدوخ  هک  ياهطباض  یّتح   ) تسا هدشن  لصاح  ام  يارب  بلاطم ) نیا  زا   ) يزیچ هب  نانیمطا  بلاطم ، نیا  زا  کلذ  عم 
: عراـش هدومرف  نیا  اریز  دروم ، نآ  رد  دوجوم  یلاـمجا  ملع  تیاـعر  بوجو  هب  تسا ، لـقع  مکح  هب  عوـجر  کـش  دراوـم  رد  یلوا  سپ 
دوجوم و رمخ  نیب  هروصحم و  روما  نایم  دّدرم  مولعم  رمخ  نیب  رمخ ، زا  بانتجا  هب  فیلکت  زّجنت  رب  شتلـالد  رد  یقرف  رمخلا  نع  بنتجا 

(. تسا دوجوم  اج  همه  دشاب ، رمخلا  نع  بنتجا  هک  طایتحا  یضتقم  ینعی   ) درادن دوجو  هروصحم ، ریغ  روما  نایم  دّدرم 
، هتـشذگ ثحابم ) رد   ) هکنانچ نآ ، تالمتحم  زا  یخرب  هب  یعقاو  مارح  زا  عراش  يافتکا  رب  هروصحم  ریغ  رد  تسا  لیلد  هماقا  رما  تیاـهن 

. دش نایب 
413 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  صیخشت  رد  خیش  بانج  هطباض 
ههبـش دنریگب  هدیدان  نآ  رد  ار  یلامجا  ملع  دننکن و  ءانتعا  نادب  ملاع  ءالقع  هک  دسرب  ياهجرد  هب  عئاقو  ترثک  هک  اجکره  هک  تسا  نیا 

. دوب دهاوخ  هروصحم  ریغ 
: دیامرفیم نایاپ  رد  و 

: لاثم ود  رکذ 
؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  یفرع  لاثم 

: دیامرفیم
، دنوشیم رثأتم  هدوب  اهنآ  اب  دیاش  هک  لامتحا  نیا  يور  دارفا  نیا  همه  دهد ، مانشد  دحاو  یّلحم  رد  رفن  هس  ای  ود و  زا  یکی  هب  یـسک  رگا 
1 دشاب 1000 / هدوب  وا  اب  هکنیا  لامتحا  هک  ارچ  دوشیمن  تحاران  رثأتم و  يدـحا  دـهد ، مانـشد  يرفن  رازه  ّتیعمج  زا  یکی  هب  رگا  نکل 

. دوشیمن هّجوت  نادب  اذل  تسا و 
. مینکیم بوسحم  هروصحم  ریغ  ار  یمود  هروصحم و  ار  یلّوا  سپ 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  یعرش  لاثم 
هب ام  اذل  هدیـسرن و  ام  تسدب  نآ  هنیرق  نکل  هدـش  رهاظ  فالخرب  لمح  ّتنـس  ای  نآرق  رهاوظ  زا  یخرب  هک  میراد  یلامجا  ملع  لثملا  یف 

هروصحم ریغ  ههبـش  رد  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  هک  ارچ  مینکیم ، هدافتـسا  نآرق  رهاوظ  زا  هدرکن و  ءانتعا  دوخ  یلاـمجا  ملع 
. تسین بجاو  طایتحا 

ود زا  کیچـیه  زا  مینکیم و  طایتحا  هدـش  رهاظ  فالخرب  لمح  دـش و  هیجوت  رهاظ  ود  زا  یکی  هکنیا  هب  مینک  ادـیپ  یلامجا  ملع  رگا  اّما 
. مینکیمن هدافتسا  رهاظ 

: دنیوگیم زین  ءالقع  مینک ، عوجر  ءالقع  مکح  هب  کش  دراوم  رد  هک  تسا  نیا  رتهب 
. دومن تاعارم  ار  یلامجا  ملع  دیاب 

. هرثا یضتقملا  رثؤیف  كوکشم  مه  عنام  تسا و  مارحلا  وا  سجنلا  نع  بنتجا  لیلد  نآ  دراد و  یضتقم  هک  اریز 
؟ درک دیاب  هچ  ههبش  فارطا  ترثک  ای  ّتلق و  هبساحم  يارب  خیش  بانج  بلطم  لیصفت 
. ار دّدرم  مارح  صوصخ  هن  دیریگب و  رظن  رد  تسا  باطخ  دروم  اعرش  هک  هچنآ  دیاب 

414 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هچ ینعی 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1700 

http://www.ghaemiyeh.com


. هروصحم ریغ  ای  تسا  هروصحم  دّدرم  مارح  هکنیا  هن  هروصحم ، ریغ  ای  تسا  هروصحم  باطخ  دروم  دینیبب  ینعی 
؟ ارچ

. دننکیم قرف  مهاب  هجیتن  رظن  زا  بلطم  ود  نیا  اریز 
: لثملا یف 

؟ هروصحم ریغ  ای  مینک و  باسح  هروصحم  ار  هّبح  نیا 1000  دیاب  ایآ  دراد ، دوجو  جنرب  هّبح  نایم 1000  رد  یبصغ  جنرب  هبح  کی 
نیدـب دراد  دوجو  نآ  رد  اّما  اـت  هک 1000  اریز  دـینک  باـسح  هروصحم  ریغ  ار  هّبح  دیاب 1000  دـیریگب  رظن  رد  ار  دّدرم  مارح  امـش  رگا 

: دیئوگیم هک  تروص 
. رخآ یلا  مارح  ۀبحلا  هذه  اّما  مارح و  ۀّبحلا  هذه  اّما 

. دینک باسح  هروصحم  ار  ههبش  دیاب  ار  دّدرم  مارح  هن  دیریگب و  رظن  رد  تسا  باطخ  دروم  اعرش  هچنآ  رگا  و 
. دیروخیم قشاق  ای  همقل و  هد  اب  ار  نآ  امش  دوشیم  هتخپ  جنرب  هّبح  یتقو 1000  لثملا  یف 

؟ اههمقل نیا  ای  تساههّبح و  نآ  بنتجا  باطخ  ّقلعتم  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
: عراش رگید  ترابع  هب 

؟ زرالا نم  سجنلا  ۀبح  لکأت  هک ال  دنکیم  باطخ  هنوگنیا  - 1
؟ سجن زرا  اهیف  ۀمقل  لکأت  هک ال  دنکیم  باطخ  هنوگنیا  ای  و  - 2

. تسا تسرد  یمّود  باطخ  میئوگیم : خساپ  رد 
؟ ارچ

. دننکیم لوانت  همقلهمقل  هکلب  دنروخیمن ، هنادهناد  ار  جنرب  ةداع  افرع و  مدرم  دشاب و  هتشاد  تیفرع  تیلوقعم و  دیاب  عراش  باطخ  اریز 
: سپ

. دنک ظاحل  ار  اههمقل  نایم  رد  دّدرم  همقل  دیاب  هکلب  دنک ، ظاحل  ار  هّبح  نایم 1000  دّدرم  مارح  اجنیا  رد  دیابن  عراش 
؟ هروصحم ریغ  ای  تسا  هروصحم  ههبش  میریگب  رظن  رد  ار  دّدرم  همقل  ام  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

. هروصحم تفگ : دیهاوخ 
415 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دومن بانتجا  همقل  هد  زا  دیاب  سپ  دوشیم  بجاو  مه  طایتحا  دش ، هروصحم  ههبش  اجنیا  رد  یتقو  اذل  و 
؟ دیراد یعطق  نانیمطا  دش  رکذ  هروصحم  ریغ  ههبش  صیخشت  رد  هک  یطباوض  زا  کی  مادک  هب  خیش  بانج 

. روکذم هطباض  یّتح  طباوض ، زا  کیچیه  هب 
؟ هچ دنک  ادیپ  تعسو  ههبش  فارطا  رگا  دیتفگ  هکنیا  سپ 

. دروخیمن لالدتسا  درد  هب  نکل  دنزیمن و  نآ  ندوب  هطباض  هب  يررض  نیا 
؟ دینکیم هچ  دیراد  روکذم  ياههطباض  اب  هطبار  رد  هک  ینانیمطا  مدع  هب  هّجوت  اب  خیش  بانج 

رّرقم ار  ياهدـعاق  هدرک و  يرکف  نآ  يارب  دـنامب  كوکـشم  يدراوـم  دوـشن و  صّخـشم  ههبـش  فارطا  رد  نّقیتـم  ردـق  هـک  یباـب  ره  رد 
. مینکیم

: لثملا یف 
امهنیب تسا و  هروصحم  هک  تسا  نّقیتـم  ددـع 2 و 3  تسا و  هروصحم  ریغ  هک  تسا  نّقیتم  شتاظحالم  اـب  ددـع 1000  هک  میئوگب  رگا 

مینادیمن هک  دراد  دوجو  يداـیز  كوکـشم  دراوم  نکل  دوشیم و  قحلم  فرط  کـی  هب  یتـحار  هب  هک  تسه  لثم 100 و 900  يدراوم 
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؟ روصحم ریغ  ای  تسا و  روصحم 
. میاهدومن نایب  ار  نآ  میاهدرک و  ار  يرکف  نینچ  يدعب  نتم  رد  هک  درک  يرکف  هکوکشم  دراوم  هنوگنیا  يارب  دیاب  هک  تساجنیا  رد 

؟ تسیچ خیش  ترابع  رد  هوحن ) و   ) زا روظنم 
: ینعی تسا  تّجح  باتک  رهاوظ  هک  دندومرف  خیش  رهاوظ  ّتیجح  ثحب  رد  هک  تسا  نیا 

. مینکیم کّسمت  نآ  مومعلا  ۀلاصا  هب  میدرکن  ادیپ  نآ  يارب  یصّصخم  میدروخرب و  یّماع  مالک  هب  نآرق  رد  رگا 
. مینکیم يراج  قالطالا  ۀلاصا  میدرکن ، ادیپ  نآ  يارب  يدّیقم  میدروخرب و  یقلطم  هب  رگا  ای 

. مینکیم يراج  ۀقیقحلا  میتفاین ، ياهّیزاجم  هنیرق  میدید و  یتقیقح  رگا 
: اّما

: هکنیا رب  ینبم  دش  دراو  یلاکشا  ثحب  نآ  تاهیبنت  رد 
هدیـسرن ام  هب  نآ  هنیرق  نکل  تسا و  هدرک  هدارا  ار  رهاظ  فالخ  یلاعت  يادـخ  هک  مینادیم  ـالامجا  اـم  اریز  تسین ، تّجح  باـتک  رهاوظ 

. تسا
. دنرادن ّتیجح  ام  يارب  رهاوظ  رگید  دنامسق  نیا  زا  تایآ  یخرب  هک  مینادیم  الامجا  نوچ  سپ 

: هک دومرف  خساپ  اجنآ  رد  خیش 
416 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. یلامجا ملع  هن  تسا و  يودب  ام  کش  میراد و  کش  ام  هکلب  میرادن ، تسامش  ياعّدا  دروم  هک  یلامجا  ملع  نینچ  ام  الّوا :
هیآ کی  رد  هک  ضرف  هب  دراد و  دوجو  هفیرش  تایآ  همه  نیا  هک  ارچ  تسا ، هروصحم  ریغ  ام  ههبش  میشاب ، هتـشاد  یلامجا  ملع  هک  انمّلس 

. دنزیمن رهاوظ  ّتیجح  هب  يررض  نیا  دشاب ، هدیسرن  ام  تسد  هب  مه  شاهنیرق  دشاب و  هدش  رهاظ  فالخ  هدارا  مه 
. تسین ءانتعا  دروم  هروصحم  ریغ  ههبش  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبش ، نیا  میتفگ  هکنانچ  اریز 

: لاح
. دش رکذ  هرابود  زین  اجنیا  رد  هدش  عقاو  ثحب  دروم  اجنآ  رد  هک  روکذم  بلطم 

417 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نتم

، ةروصحملا رومألا  یلإ  ءیـشلا  ۀبـسنک  تاهبتـشملا  یلإ  اهعومجم  ۀبـسن  ةریثک  ادارفأ  ةروصحملا  ریغلا  رومألا  نیب  دّدرملا  ناک  اذإ  ثلاـثلا 
یلإ دحاولا  ۀبسنک  تاهبتشملا  یلإ  تامّرحملا  عومجم  ۀبسن  ّنإف  ةاش ، ۀئام  سمخ  فلأ و  یف  ۀمّرحم  ةاش  ۀئام  سمخ  دوجوب  ملع  اذإ  امک 

مارحلا اذه  تالمتحم  و  لاثملا ، یف  ۀئام  سمخلا  عومجم  نع  بانتجالاب  ّقلعتم  رمألا  ّنأل  ةروصحملا ، ۀهبـشلاب  قحلم  ّهنأ  رهاظلاف  ۀـثالثلا ،
یلع لامتـشالا  نع  ّکفنت  تالامتحا ال  یهف  تالامتحالا  نم  ۀثالثلا  هذه  ادع  ام  اّمأ  و  ۀـثالثلا ، یف  دـحاولا  هابتـشاک  وهف  ۀـثالث ، ۀـنیابتملا 

. مارحلا
: همجرت

نیا عوـمجم  تبــسن  درف ) ود  اـی  درف و  کـی  هـن  اـت و  دـصناپ  ـالثم   ) دـشاب هریثـک  دارفا  هروـصحم ، ریغ  روـما  ناـیم  دّدرم  رگا  موـس  هیبـنت 
هـس هب  ءانا  کی  لثم   ) هروصحم روما  هب  تسا  ءیـش  کی  تبـسن  لثم  تاست 1500 ) لثملا  یف  هک   ) ههبـش فارطا  هب  دّدرم  ياتدـصناپ ) )

(. ءانا
هب يات )  500  ) تامّرحم عومجم  تبـسن  اریز  دنفـسوگ ، رد 1500  مارح  دنفـسوگ  دوجو 500  هب  دراد  ملع  ـالامجا  یتـقو  هک  روطناـمه 

. هس هب  تسا  کی  تبسن  لثم  يات )  1500  ) تاهبتشم
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رد دنفـسوگ  دصناپ  نیا )  ) زا بانتجا  هب  تسا  ّقلعتم  عراش )  ) رما اریز  هروصحم ، ههبـش  هب  تسا  قحلم  ههبـش  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  سپ 
. روکذم لاثم 

 ...(. اّما مارح و  ۀئامسمخلا  اذه  اّما  دوشیم ؛ هتفگ  هکنانچ  اّما  ات  هس  اب  ات  ات 500  هس  ینعی   ) دنتسه ات  هس  هنیابتم  مارح  نیا  تالمتحم  و 
. هس هب  تبسن  تسا  کی  هابتشا  لاثم  نیا  سپ 

هیقب  ) لامتـشا زا  دوشیمن  ادج  هک  تسا  یتالامتحا  مینک ) ظاحل  ار  ات  ای 200  ام 100 و  هک   ) تالامتحا زا  ات  دـصناپ  ات  هس  نیا  زا  ریغ  اّما 
. مارح رب  فارطا )

رگا نکل  تشاد و  دـهاوخن  یـضراعت  یقب  ام  رد  تمرح  لامتحا  اب  سپ  مارح ، لامتـشا  زا  تسا  کفنت  ـال  میریگب  ار  اـت  رگا 100  ینعی  )
: میئوگب

(. دنکیم ضراعت  دشاب  رگید  يات  ات 500  ود  هک  فارطا  هیقب  تمرح  اب  تسا  مارح  ات  دصناپ  نیا  اّما 
418 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هدش  ریثک  رد  ریثک  ههبش  ای  هکوکشم و  دراوم  يارب  يرکف  هچ  خیش  بانج 
. میدرک ّدر  ار  نآ  ام  هک  دینک  يراج  هّیلحلا  باحصتسا  تفگ  هر )  ) قّقحم بانج 

؟ ارچ
. هلمع یضتقملا  لمعیف  كوکشم . عناملا  دوجوم و  یضتقم  اریز 

؟ تسا هنوگچ  یضتقم 
: تسا هنوگنیا 

. تسا رمخ  ءانا  دنچ  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  لامجالاب  امش  - 1
رمخلا نع  بنتجا  هدومرف : عراش  - 2

. دوش زّجنم  امش  رب  فیلکت  نیا  هک  دوشیم  ثعاب  یلامجا  ملع  نآ  سپ :
: لاح

. دیآیم باقع  لامتحا  ینزب  تسد  کیره  هب  دش  زّجنم  امش  رب  فیلکت  یتقو  - 1
. تسا بجاو  زین  لمتحم  باقع  عفد  - 2

. ینک بانتجا  فارطا  همه  زا  دیاب  هّیملع  همّدقم  باب  زا  سپ :
هک هریغ ) عامجا و   ) میراد یجراـخ  لـیلد  هروصحم  ریغ  رد  یهتنم  دـشابیمن ، یقرف  هروصحم  ریغ  هروصحم و  ناـیم  تهج  نیا  رد  اذـل  و 

. تسین بجاو  طایتحا 
؟ مالکلا اّمنا  خیش  بانج 

لـثم 300 دروم  نـالف  هک  میراد  کـش  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  اـم  ضرف  نکل  تسا ، طاـیتحا  بوجو  زا  عناـم  دوخ  ندوـب  هروـصحم  ریغ 
. عناملا یف  کشلا  سپ  دوش ؟ طایتحا  عنام  ات  تسا  هروصحم  ریغ  ای  دوش و  طایتحا  ببس  ات  تسا  هروصحم 

؟ تسیچ اجنیا  رد  فیلکت 
. یلامجا ملع  هدعاق  غارس  تفر  دیاب 

؟ دوب هچ  یلامجا  ملع  هدعاق 
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. كوکشم عناملا  دوجوم و  بنتجا )  ) یضتقملا نوچ  تسا ، طایتحالا  بوجو 
؟ تسا هدنام  یقاب  هروصحم  ریغ  ههبش  هب  عجار  يرگید  رکذ  لباق  هتکن  هچ  خیش  بانج 

دوجو یمارح  دنفسوگ  نیا 1500  رد  هک  مینادیم  الامجا  اـم  دراد و  دوجو  دنفـسوگ  لـثملا 1500  یف  تسا  ناوارف  دّدرم  درف  یهاـگ  - 
: یهتنم دراد 

419 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مولعم شمکح  تسا و  هروصحم  ریغ  اجنیا  رد  ههبش  هک  تسا  دنفسوگ  کی  مارح  نیا  یهاگ  - 

ار ههبـش  نیا  اذل  تسا و  دایز  اهنآ  رد  مه  دّدرم  مارح  دندایز ، نادنفـسوگ  رگا  ینعی  تاست 500  ای  ای 100 و  مارح 50 و  نیا  یهاگ  - 
. تسا لیلق  رد  لیلق  ههبش  ربارب  رد  هک  دنمانیم  ریثک  رد  ریثک  ههبش 

؟ هروصحم ریغ  ای  مینک  باسح  هروصحم  ار  ریثک  رد  ریثک  ههبش  دراوم  خیش  بانج 
هک دیربب  راکب  يروط  ار  اّما  هملک  دیریگب و  رظن  رد  ياهنوگهب  ار  تاهبتـشم  دیاب  تساتدـنچ ؟ ههبـش  فارطا  هک  دـینیبب  دـیهاوخیم  یتقو 

. دنشاب نیابم  مه  زا  ههبش  فارطا 
؟ هچ ینعی  دنشاب  نیابم  مه  زا  هبتشم  فارطا 

: لثملا یف  دنشابن  مارح  فارطا  هیقب  رگید  دش  مارح  نآ  يدرب و  ههبش  درف  کی  يور  ار  اما  یتقو  ینعی 
. میریگب ات  نامه 1500  ار  ههبش  فارطا  میناوتیم  ایآ  تسا . مارح  نآ  يات  مینادیم 500  الامجا  دراد  دوجو  دنفسوگ   1500

. ریخ
؟ ارچ

تمرح زا  فارطا  رگید  دوب و  دـهاوخن  فارطا  رگید  اـب  نیاـبم  میربب  نآ  درف  ره  رـس  ار  اـما  میریگب ، اـت  ار 1500  ههبـش  فارطا  رگا  اریز 
. دنوشیمن صالخ 

؟ دوشب نیابم  مه  زا  تاهبتشم  ات  میروایب ؟ هنوگچ  ار  اّما 
دنفسوگ نیا 500  اـّما  وـگب  هتفرگ  رظن  رد  مسق  هس  ار  ههبـش  فارطا  تـسا ، مارح  دنفـسوگ  زا 1500  اـت  ینادیم 500  الامجا  امـش  یتقو 

امش هکنیا  لثم  تسرد  تسا  هروصحم  ههبش  دوخ  نیا  هک  دنشاب ، لالح  هدش و  جراخ  تمرح  زا  رگید  ياتود  ود 500  نآ  ات  تسا ، مارح 
. تسا مارح  ای  سجن و  ءانا  هس  نیا  زا  یکی  ینادیم  الامجا 

هیقب دـشاب ، مارح  نآ  هک  ریدـقت  یلع  هک  دـیروایب  ياهنوـگهب  دـیروآیم  هبتـشم  رـس  رب  هک  ار  اـّما  دـیتفگ  هک  تسیچ  تـّلع  خیـش  باـنج 
؟ دشاب لالح  تاهبتشم 

: هک تسا  نیا  شتلع 
؟ باطخ کی  ای  هدمآ و  عراش  بناج  زا  باطخ  ات  ایآ 500  تسا ، مارح  نآ  يات  هک 500  دنفسوگ  نیا 1500  رد 

. تسا مارحلا  نع  بنتجا  باطخ  کی  لومشم  مارح  دنفسوگ  عومجم 500  ینعی  باطخ  کی  تفگ : دیهاوخ 
420 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نتم
ۀهبـشلا اهنم  یلوألا  عبرأ : هلئاسم  ّنأ  ۀـمرحلاب : ملعلا  عم  مارحلا  یف  ّکشلا  ماسقأ  مکح  نایبل  لّفکتملا  لّوألا  بلطملا  یف  اـنرکذ  اـّنأ  عباّرلا 

. ۀّیعوضوملا
نیّـصنلا ضراعت  وأ  ّصنلا ، لامجإ  وأ  ّصنلا ، مدـع  ۀـهج  نم  مکحلا  هابتـشال  بجاولا ، ریغب  مارحلا  هبتـشا  اذإ  ام  یه  رخألا و  ثالثلا  اّمأ  و 

. ةروصحملا ۀهبشلا  یف  انرکذ  اّمم  رهظی  اهمکحف 
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یتّدام ّنإف  هجو ، نم  مومع  امهنیب  نیموهفم  نیب  مّرحملا  ءانغلا  دّدرت  اذإ  امک  یناثلا ، مسقلا  وه  ۀثالثلا  ماسقألا  هذه  نم  دجوی  ام  رثکأ  نکل 
نم : » مالّـسلا هیلع  هلوق  لثم  و  هنییعت . یف  فلتخا  ۀـعمجلا و  موی  ثلاثلا  ناذألا  ۀـمرح  لیلدـلاب  تبث  اذإ  ام  لثم  و  مسقلا . اذـه  نم  قارتفـالا 

میجلاب و ثدج »  » ئرق و  ۀمجعملا ، ءاخلا  ۀلمهملا و  ءاحلا  میجلاب و  ددـج » : » ئرق ثیح  مالـسإلا ،» نع  جرخ  دـقف  الاثم  لّثم  وأ  اربق  دّدـج 
. ۀثّلثملا ءاثلا 

421 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: همجرت

نآ تمرح  هب  ملع  تروص  رد  مارح  رد  کش  ماسقا  رد  مراهچ : هیبنت 

. تساتراهچ هّیمیرحت  ههبش  لئاسم  هک  تمرح ، هب  ملع  دوجو  اب  مارح  رد  تسا  کش  ماسقا  مکح  نایب  رادهدهع  هک  لّوا  بلطم  رد  ام 
هروصحم بلاغ  رد  هک   ) تسا هّیعوضوم  ههبش  میرادب ) مّدقم  رگید  ياتهس  رب  ار  نآ  میدید  تحلصم  ام  هک   ) هلئـسم راهچ  نیا  زا  نیتسخن 

(. دش نایب  هروصحم  ریغ  و 
مدع تهج  هب  ای  هّیمکح  ههبش  رطاخب  مهنآ ) ، ) دوش هبتشم  بجاو  ریغ  هب  مارح  هک  تسا  یئاجنآ  هلئسم ،) راهچ  نآ  زا   ) رگید ياتهس  اّما  و 

. نیّصن ضراعت  تهج  هب  ای  ّصن ، لامجا  تهج  هب  ای  ّصن 
. دوشیم نشور  میدرک  رکذ  هروصحم  ههبش  رد  هچنآ  زا  اهنیا  مکح  سپ 

يانغ رگا  هک  روطنامه  تسا ، ّصن  لاـمجا  ینعی  موس  مسق  ناـمه  دوشیم  تفاـی  هّیمکح  ههبـش  رد  هثـالث  ماـسقا  نیا  زا  هچنآ  رثکا  نکل 
مـسق نیا  زا  ود  نیا  قارتفا  هدام  اریز  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  موهفم  ود  نآ  ناـیم  تبـسن  هک  یموهفم  ود  نیب  دـشاب  دّدرم  مّرحم 

(. ّصن لامجا  تسا و  هب  فّلکم  رد  کش  لیبق  زا  ینعی   ) تسا
( تسیچ موس  ناذا  هک   ) نآ نییعت  هک  یلاـح  رد  تسا  مارح  هعمج  زور  موـس  ناذا  هک  دوـش  تباـث  یجراـخ  لـیلد  اـب  هک  یئاـجنآ  لـثم  و 

. دراد دوجو  فالتخا 
مه هک  تهج  نیا  زا  تسا ، جراخ  مالـسا  زا  اقیقحت  الاثم  لثم  وا  اربق ، ددـج  نم  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  لثم  و 

اب مه  ربق ) شبن  يانعمهب   ) همجعم ءاخ  اب  مه  ربقلا ) عیفرت  يانعمهب   ) هلمهم ءاح  اب  مه  ربق ) دیدجت  يانعمهب   ) دوشیم هدـناوخ  میج  اب  دّدـج 
. هثلثم ث 

: هتکن
دوشیم نیا  هک  هعمج  زامن  نآ  زا  مه  ناذا  کی  تسا و  رهظ  زامن  نآ  زا  ناذا  کی  تسا ، حبـص  زاـمن  نآ  زا  ناذا  کـی  لوق  کـی  رب  اـنب 

. موس ناذا 
، هماقا کی  سپـس  دنتفگیم ، شاهناخ  رد  ناذا  کی  هک  تسا  هدوب  نآ  راذگناینب  نامثع  هک  تسا  یناذا  نآ  ناذا  نیا  مه  لوق  کی  رب  انب 

. دنیوگیم موس  ناذا  ار  نیا  دشیم و  هتفگ  دجسم  رد  مه  ناذا  کی  زین  نآ  زا  دعب 
422 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  ههبش  مراهچ  هیبنت  رد  بلطم  لصاح 
: هیلّوا میسقت  رد  کش  هکنیا  حیضوت  دنک  مامت  هیبنت  نیمه  رد  ار  هدنامیقاب  هلئسم  هس  دهاوخیم  خیش  هک  تسا  نیا 

. هب فّلکم  رد  کش  ای  تسا و  فیلکت  رد  کش  ای  - 
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. نیروذحملا نیب  نارود  ای  هّیبوجو و  ههبش  ای  تسا  هّیمیرحت  ههبش  ای  فیلکت  رد  کش  - 
. نیروذحملا نیب  نارود  ای  هّیبوجو و  ههبش  ای  تسا  هّیمیرحت  ههبش  ای  زین  هب  فّلکم  رد  کش  - 

: لاح
نیّصن ضراعت  هّیمکح  ههبش  ای  تسا  ّصن  لامجا  هّیمکح  ههبـش  ای  تسا  ّصن  نادقف  هّیمکح  ههبـش  ای  قوف  هناگـشش  تاهبـش  زا  کیره  - 

. هّیعوضوم ههبش  ای  تسا و 
. هب فّلکم  رد  کش  هب  طوبرم  نآ  يات  تسا و 12  فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  نآ  يات  هک 12  تسا  کش  اعومجم 24  سپ 

. هب فّلکم  رد  کش  هب  میدش  دراو  دش و  مامت  البق  دوب  فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  هک  یئات  نآ 12  اّما 
ار مارح  نکل  مینادیم و  ار  تمرح  اـم  ههبـش  نیا  رد  هک  دوـب  هّیمیرحت  ههبـش  میدرک ، عورـش  هب  فـّلکم  رد  کـش  رد  هـک  یبـلطم  نـیلّوا 

. میسانشیمن
: لاح

: تسا هلئسم  راهچ  ياراد  دوخ  هّیمیرحت  ههبش 
. هّیعوضوم ههبش  نیّصن ، ضراعت  هّیمکح  ّصن ، لامجا  هّیمکح  ّصن ، نادقف  هّیمکح 

: هتکن
دروم رگید  هلئسم  هس  زا  رتدوز  ار  نآ  هک  میدید  حالـص  ام  نکل  دوب و  هّیمیرحت  ههبـش  هلأسم  نیمراهچ  هّیعوضوم  ههبـش  اجنیا  رد  هچرگا 

. میهد رارق  ثحب 
هک هروصحم  ریغ  هروصحم و  هب  دش  میسقت  زین  ههبـش  نیا  هک  میدرک  تبحـص  فیلکت  رد  کش  هّیعوضوم  ههبـش  نوماریپ  اج  نیدب  ات  اذل 

. میداد رارق  ثحب  دروم  ار  ود  ره 
. رگید هلأسم  هس  دنام  یقاب  دش و  مامت  دوب  هّیعوضوم  ههبش  هک  لّوا  هلئسم  سپ 

: ناونعهب مهنآ  مارحلا ، فرعی  مل  ۀمرحلا و  ملع  ینعی :
. نیّصن ضراعت  هّیمکح  ههبش  ّصن 3 - لامجا  هیمکح  ههبش  ّصن 2 - نادقف  هّیمکح  ههبش  - 1

. تسا نامه  بلطم  زین  هّیمکح  ههبش  رد  میتفگ  هّیعوضوم  ههبش  رد  هچنآره  لاح :
423 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: میتفگ هّیعوضوم  ههبش  رد 
. تسین بجاو  طایتحا  دشاب  هروصحم  ریغ  هچنانچ  تسا و  بجاو  طایتحا  دشاب  هروصحم  ههبش  رگا 

؟ تسیچ هّیمکح  ههبش  رد  هفیظو  مینیبب  لاح 
: هّیمکح ههبش  ناونعهب  یکی ، نآ  ای  تسا  مارح  یکی  نیا  ایآ  هک  رما  ود  نیب  نارود  رد 

؛ تسا مک  یلیخ  شصن  نادقف  - 1
؟ ار یبنع  ریصع  ای  هدرک و  مارح  ار  نتت  مالسا  ایآ  هکنیا  نایم  دینامب  دّدرم  دینکب و  کش  امش  تسا  نکمم  لثملا : یف 

: رگید ترابع  هب 
. دینادیمن تسا  کی  مادک  الیصفت  نکل  تسا و  مارح  یبنع  ریصع  ای  نتت و  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امش 

؟ دینادیمن ارچ 
. دناهدرک فالتخا  لوق  ود  رب  مه  تما  درادن و  دوجو  یّصن  نوچ 

. تسا مک  یلیخ  زین  نآ  نیّصن  ضراعت  - 2
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. تسا مارح  هعمج  زور  رد  رهظ  زامن  ریخ ، هتفگ  یکی  تسا ، مارح  هعمج  زور  رد  هعمج  زامن  هتفگ  یکی  لثملا : یف 
: رگید ترابع  هب 

؟ ینادیمن کیمادک  هکنیا  اّما  تسا  مارح  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امش 
. ّصن ود  ضراعت  لیلد  هب  ارچ ؟

: هکنیا بلطم  لصاح 
. تسا ّصن  لامجا  تهج  زا  تسا  ناوارف  هّیمیرحت  ههبش  رد  هچنآ 

. تسا هدرک  مارح  ار  انغ  سّدقم  عراش  لثملا : یف 
؟ ار عجرم  توص  ای  دنیوگ و  انغ  ار  برطم  توص  ایآ  هک  ینادیمن  امش  نکل 

. ّصن لامجا  هّیمکح  ههبش  دوشیم  امش  ههبش  ارهق  تسا ، لمجم  انغ  يانعم  اریز  ارچ ؟
؟ هب فّلکم  رد  کش  دوشب  هک  مینک  ضرف  ار  نآ  هنوگچ  فیلکت و  رد  کش  دوشب  هک  مینک  ضرف  هنوگچ  ار  انغ  هلئسم  خیش  بانج 

. دوشیم فیلکت  رد  کش  يودب و  کش  ام  کش  مینک  ضرف  یثالث  ار  ههبش  رگا 
. نینیابتم هب  فّلکم  رد  کش  دوشیم  ام  کش  مینک  ضرف  یئانث  ار  ههبش  رگا  و 

424 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ مینک ضرف  يدروم  هس  یثالث و  هنوگچ  ار  کش 

: هک وحن  نیدب  مینک  حرطم  نآ  رد  ار  لامتحا  هس  میراد  دیدرت  انغ  دروم  رد  رگا  لثملا  یف 
؟ دنیوگ انغ  ار  برطم  توص  ایآ  - 1
؟ دنیوگ انغ  ار  عّجرم  توص  ایآ  - 2

؟ دنیوگ انغ  ار  عّجرم  برطم  توص  هکنیا  ای  - 3
يودـب کش  هب  كوکـشم  رگید  لاـمتحا  ود  اـما  دـشاب ، عّجرم  برطم  توص  هک  تسا  نّقیتم  ردـق  یکی  لاـمتحا  هس  نیا  ناـیم  رد  لاـح 

. دنتسه
ای تسا و  برطم  اـی  هک  مه  ّلـقا  نآ  هک  مینادیمن  نکل  تسا ، مارح  اـعطق  تسا  رثـکا  نوچ  عّجرم  مه  دـشاب  برطم  مه  هک  یتوـص  سپ 

؟ هن ای  تسا  مارح  یئاهنت  هب  کیره  عّجرم 
. ةءاربلا لصالا ،

. دنکیم فیلکت  رد  کش  ای  يودب و  کش  ار  کش  انغ ، هلأسم  دروم  رد  قوف  هبساحم 
: اّما

لامتحا ود  نایم  دّدرم  ام  عّجرم . اهنت  اـی  تسا و  برطم  اـهنت  اـی  هکلب  تسین ، عّجرم  برطم  توص  اـنغ  ياـنعم  هک  دـش  نیا  اـم  ضرف  رگا 
. دوب میهاوخ 

: رگید ترابع  هب 
نیابتم رما  ود  عّجرم  برطم و  هکنوچ  نینیاـبتم ، هب  فّلکم  رد  کـش  دوشیم  اـم  کـش  عّجرم و  برطم و  نیب  دوشیم  دّدرم  اـنغ  ياـنعم 

. دنتسه
؟ دوشیم هچ  روکذم  ثحب  هجیتن  لصاح و 

: دیامرفیم خیش  هک  دوشیم  نیا 
: هکنیا زا  دوب  ترابع  نآ  دش و  هراشا  نادب  مجنپ  لیلد  رد  هک  دشاب  یبلطم  نامه  ندوب  هروصحم  ریغ  طباض  هک  تسین  دیعب  یلیخ 
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. دوشب فیعض  هداعلاقوف  لامتحا ، کیره  رد  هک  دشاب  دایز  يردق  هب  ههبش  فارطا 
: اههتکن

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  صیخشت  هطباض  نوماریپ  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن 
: دنیامرفیم دنراد و  ریخا  بلطم  هباشم  یفیرعت  هروصحم  ریغ  ههبش  زا  زین  ماما 

: هک تسا  نیا  صیخشت  هطباض 
هک  ) عوضوم نآ  دارفا  هیقب  لباقم  رد  دیآیم  شیپ  هک  ياهثداح  هب  ءالقع  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  ترثک 

425 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
فیعـض دوـشیم  لـصاح  دارفا  ترثـک  تهج  هب  هک  یلاـمتحا  اریز  دـننکیمن  ءاـنتعا  نآ  هب  دـشاب ) درف  ناـمه  هثداـح  نـیا  دراد  لاـمتحا 

[. 40] تسا
: لثملا یف 

رفن کی  نآ  هک  دراد  لامتحا  تسا و  هدـش  هتـشک  رفن  کی  هک  يونـشب  امـش  دراد  دوجو  تیعمج  رفن  رازه  هک 100  رهـش  زا  ياهّلحم  رد 
دوشیم هدناوخ  لقعمک  دوش  برطضم  دنک و  هّجوت  یلامتحا  نینچ  هب  یـسک  رگا  دوشیمن و  ءانتعا  لامتحا  نیا  هب  دشاب ، شدوخ  دنزرف 

. تسا فیعض  موهوم و  لامتحا  نیا  دارفا ، ترثک  تهج  هب  هکنوچ 
؟ تسیچ هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  زا  ههبش  ندوب  هروصحم  ریغ  ای  هروصحم  رد  کش  مکح 

. یموهفم ای  تسا و  یقادصم  ای  کش  نیا  دیامرفیم : هر )  ) ماما
؟ تسا یقادصم  ههبش  کش و  تروص  هچ  رد  ینیمخ  ماما  رظن  هب 

ار هروصحم  ههبـش  هک  يوحن  هب  رابخا  نیا  صّـصخم  عامجا  دشاب و  ّتیلح  رابخا  هروصحم ، ریغ  ههبـش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  لیلد  رگا 
. تسا یقادصم  ههبش  دشاب ، هتشاد  ینشور  موهفم  عامجا  داقعنا  ّلحم  دنک و  جراخ  رابخا  نیا  لومش  زا 

: هک مینک  کش  يدروم  رد  ام  درف و  هروصحم 100  دراد و  درف  هروصحم 1000  ریغ  هک  مینک  ضرف  رگا  لثملا  یف 
دراوم ریاس  مکح  ههبـش  نیا  تسا ، بجاو  نآ  رد  طایتحا  دراد و  درف  دـص  اـی  دـشابن و  بجاو  طاـیتحا  اـت  دراد  درف  دروم 1000  نیا  اـیآ 

؟ ارچ دشابیمن . زیاج  اهنآ  زا  کیچیه  هب  کّسمت  دراد و  ار  صّصخم  يارب  یقادصم  ياهههبش 
هدش و جراخ  ماع  تحت  زا  هروصحم  هک  مینادیم  هکنوچ  ماع ، تحت  هدنامیقاب  قادصم  ای  تسا و  صّـصخم  قادصم  هک  مینادیمن  اریز 

. تسا زیاج  زین  ُمَّدلا ...  َو  ُۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  لثم : تاعوضوم  هیلّوا  ّهلدا  هب  کّسمت  دشاب و  روصحم  دراوم  زا  ههبش  دروم  دیاش 
: دنیامرفیم سپس 

رب هدـیدرگ  هماقا  هک  تسا  نیا  لیلد  ضرف  نکل  تسا و  یقاب  نآ  دراوم  مامت  رد  هیلّوا ، ّهلدا  یلعف  مکح  هک  تسا  نیا  راـتخم  يأر  هچرگا 
. تسا زیاج  نآ  فارطا  باکترا  یلامجا و  ملع  اب  تفلاخم  هروصحم ، ریغ  ياهههبش  رد  هکنیا 

426 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لـصا رد  هک  ییاجنآ  لثم  تسا  نکمم  هّیلوا  هلدا  هب  کّسمت  دیآ ، دوجوب  دـیدرت  کش و  نآ ، فارطا  اب  تفلاخم  زاوج  لصا  رد  رگا  هلب ،

. تسا زیاج  ماع  هب  کّسمت  هک  دوش ، کش  ماع  صیصخت 
ههبـش رد  هکنانچ  ریخ ؟ ای  تسا  زاجم  دراوم  زا  دروم  نیا  مینادیمن  نکل  میراد ، تفلاـخم  زاوج  هب  ملع  هک  تسا  یئاـج  رد  اـم  ضرف  اـّما 

. دراد دوجو  مکح  نیمه  زاوج ، لصا  هب  ملع  زا  دعب  صّصخم  يارب  یقادصم 
؟ تسا یموهفم  ههبش  کش و  تروص  هچ  رد  ینیمخ  ماما  رظن  هب 

ریاس مکح  تسا و  یموهفم  ههبـش  دـشابن ، مولعم  عامجا  هلیـسو  هب  ّتیلح  رابخا  زا  هروصحم  ههبـش  جورخ  موهفم  اـنعم و  هک  یتروص  رد 
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؟ ارچ تسین . حیحص  صّصخم  هب  کّسمت  دراد و  ار  صّصخم  يارب  یموهفم  ههبش  دراوم 
زیاج مومع  هب  کّسمت  یلو  دشابیمن ؛ تّجح  صّـصخم  هب  کّسمت  تسا ، كوکـشم  نآ  هب  تبـسن  صّـصخم  لومـش  هک  يزیچ  رد  اریز 

؟ ارچ تسا ،
. تسا تّجح  كوکشم  هب  تبسن  اریز 

: هک مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  نیا  هب  کّسمت  یموهفم  ههبش  رد  كوکشم  مکح  دروم  رد  سپ 
. تسا زیاج  [ 41] لالح کل  وهف  مارح  لالح و  هیف  نوکی  ءیش  ّلک  - 

: هک دنیامرفیم  سپس 
صّـصخم و هب  کّسمت  یقادصم ، ههبـش  رد  دشاب ، یئالقع  هراما  هروصحم ، ریغ  ههبـش  رد  یلامجا  ملع  فارطا  باکترا  زاوج  لیلد  رگا  و 

. دشابیمن زیاج  هیلّوا  ّهلدا  ماع و 
: لثملا یف 

بانتجا دـشاب  دروم  دـص  رگا  نکل  دـننکیمن ، باـنتجا  دـشاب  دروم  هک 1000  یتروـص  رد  یلاـمجا  مـلع  فارطا  باـکترا  زا  ـالقع  رگا 
. تسین زیاج  هیلوا  ّهلدا  ماع و  صّصخم و  هب  کّسمت  هک  تسا  نیا  رهاظ  دص ، ای  رازه و  رد  تسا  لوهجم  هک  يدروم  رد  سپ  دننکیم ،

. تسا هدیدرگن  زارحا  باکترا  مدع  ای  باکترا  هب  تبسن  ءالقع  يانب  اریز  ارچ ؟
: یموهفم ههبش  رد  اّما 

[. 42] ددرگ تّجح  مدع  هب  کّسمت  ات  دوشیمن  هتشادرب  تّجح  زا  تسد  دوشیم و  کّسمت  ماع  لیلد  هب 
؟ دراد دوجو  يراصنا  خیش  ینیمخ و  ماما  نایم  ثحب  دروم  هلأسم  رد  ياهدیقع  قافتا  ایآ 
. دوشیم کّسمت  هماع  ّهلدا  هب  کش ، تروص  رد  هک  دندقتعم  ود  ره  اریز  هلب ، يوحن  هب 

427 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع  هب 

: هک تسا  هدومرف  دروآ  نایم  هب  ههبش  ندوب  هّیقادصم  ای  هّیموهفم و  زا  ینخس  هکنیا  نودب  زین  خیش 
روما ناـیم  دّدرم  موـلعم ، رمخ  هک  دـنکیمن  یقرف  رمخ ، زا  باـنتجا  ببـس  هب  فـیلکت  زّجنت  رب  تلـالد  رد  رمخلا ) نع  بنتجا   ) هب روتـسد 
مارح زا  بانتجا  يارب  عراش  هک  هدـش  هماقا  لیلد  هروصحم ، ریغ  رد  اهنت  دـشاب ؛ هروصحم  ریغ  روما  نایم  دّدرم  هکنیا  اـی  دـشاب و  هروصحم 

. تسا هدرک  هدنسب  هروصحم  ریغ  یلامتحا  قیداصم  یخرب  زا  بانتجا  هب  یعقاو ،
ماقم رد  تالمتحم  زا  یخرب  ندـش  نیزگیاج  رب  لیلد  هماقا  رد  کش  دوش ، کش  ههبـش  ندوب  هروصحم  ریغ  اـی  هروصحم  رد  هاـگره  سپ 

. تسا بجاو  تروص  نیا  رد  هک  هن  ای  دوشب  ضعب  نامه  كرت  هب  ءافتکا  يرادربنامرف ، لاثتما و  رد  هک  تسا  یعقاو  مارح 
. درادن دوجو  رفیک  باذع و  رد  عوقو  زا  ّتینما  تالمتحم ، زا  یخرب  باکترا  اب  اریز  دیامن ؛ كرت  ار  نآ  یلامتحا  دارفا  مامت 

. دوش کّسمت  هّماع  ّهلدا  هب  کش  تروص  رد  هک  دندقتعم  راوگرزب  ود  ره  ياهنوگهب  سپ 
: دیامرفیم هک  تسانبم  نیمه  رب  ماما  ترضح  اذل  و 

تسین و روذعم  دوش ، مارح  بکترم  دشاب  هتـشاد  دصق  دیامن و  هروصحم  ریغ  رد  یلامجا  ملع  فارطا  باکترا  هب  عورـش  فّلکم  رگا  - 1
. دشاب لاس  دنچ  لوط  رد  ول 

میسقت تمسق  هد  هب  ار  نآ  دشاب ، هروصحم 10000  ریغ  دارفا  رگا  الثم  دیامن ؛ میـسقت  دودعم  ماسقا  هب  ار  هروصحم  ریغ  فارطا  رگا  و  - 2
؟ ارچ تسین . روذعم  مه  زاب  دنکب  ار  تمسق  هد  زا  یکی  باکترا  دصق  دنک و 

فیعـض ردقنآ  دوش  بکترم  دـهاوخیم  هک  یمـسق  نآ  رد  عقاو  دوجو  لامتحا  ینعی  تسا  هروصحم  ههبـش  لیبق  زا  اجنیا  رد  ههبـش  اریز 
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. دشابن ءالقع  يانتعا  دروم  هک  تسین 
، هکنیا رب  انب  هلب ،

[. 43] تسا زیاج  نآ  فارطا  مامت  باکترا  هاگنآ  دشاب  رابخا  ّتیلح ، دنتسم 
: دومرف زین  يراصنا  خیش  دروم  نیمه  رد 

هب مکح  دروم  مارح ، هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  تروص  رد  هک  دنراد  رابتعا  یعیاقو  ّتلق ، ترثک و  ثیح  زا  یلامجا  ملع  یلامتحا  دارفا  رد 
: هک دروآ  لاثم  و  دنوش ؛ عقاو  بانتجا  بوجو 

همقل هد  اب  اضرف  هک  دراد  رارق  هناد  نمض 1000  رد  مارح  ای  سجن  جنرب  هناد  کی  هک  دنادب  فّلکم  رگا 
428 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ درف . رازه  هن  تسا و  درف  هد  نایم  دّدرم  مارح ، تروص  نیا  رد  دوشیم ، هدروخ 
مارح ندوـب ، سجن  اـی  ریغ و  لاـم  رب  لامتـشا  تهج  هب  نآ  ندـیوج  اـی  نـتفرگ  تـسا ، نآ  رد  سجن  اـی  مارح  هـناد  هـک  ياهـمقل  نآ  اریز 

. تسا مارح  همقل  هد  زا  یکی  هک  دنادب  الامجا  هک  ینامز  لثم  دشابیم ؛
دهاوخ ار  هروصحم  ریغ  مکح  دـیآ ، باسح  هب  لقتـسم  هعقاو  کی  هناد ، ره  ندروخ  هک  دـشاب  ياهنوگهب  جـنرب  ياههناد  لواـنت  رگا  هتبلا 

. تشاد
429 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هروصحم ریغ  ههبش  تاهیبنت  لئاسملا : صیخلت 

؟ تسیچ هب  عجار  هروصحم  ریغ  ههبش  لّوا  هیبنت  رد  ثحب  خیش  بانج 
رادـقم زا  بانتجا  هن  اـی  تسا  زیاـج  دـیایب  مزـال  یلیـصفت  ملع  هک  يوحن  هب  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  همه  باـکترا  اـیآ  هک  تسا  نیا 

؟ تسا بجاو  مارحلا 
؟ دیهدیم روبزم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ 

فارطا همه  باکترا  هکنیا  رب  دـننکیم  تلالد  رهاـظلا  یلع  هتـشاد و  قـالطا  مجنپ  موس و  لّوا ، لـیلد  هلمج  زا  ّهلدا  زا  یخرب  داـفم  هکنیا 
. تسا زیاج  ههبش 

؟ دشابیم هچ  تسین  بجاو  یّلک  طایتحا  هکنیا  زا  تارضح  دارم  خیش  بانج 
ضعب و زا  بانتجا  هک  دـشاب  نیا  ناـشدارم  هکنیا  هن  تسین  بجاو  هروصحم  ریغ  ههبـش  فارطا  ّلـک  زا  باـنتجا  هکنیا  ینعی  هک  تسا  نیا 

زج تسین ، بجاو  یئزج  طایتحا 
. تسا بجاو  هروصحم  ههبش  رد  فارطا  مامت  زا  بانتجا  هک  روطنامه 

؟ تشاد تلالد  يرما  هچ  رب  مجنپ  لیلد 
ههبش هب  ههبش  نیا  تسا ، مدعلاک  ناشدوجو  دنوشیم و  فیعـض  تالامتحا  هروصحم  ریغ  ههبـش  رد  نوچ  هک  تشاد  تلالد  نیا  رب  ارهاظ 

. دشاب هتشادن  تیصعم  دصق  لوا  زا  هکنیا  طرش  هب  تسا  زیاج  ههبش  فارطا  باکترا  اذل  دوشیم و  قحلم  هّیودب 
: سپ

. دوشیم يراج  تئارب  لصا  يودب ، کش  هب  ههبش  ندش  قحلم  یلامجا و  ملع  لالحنا  اب 
. تسین مزال  هروصحم  ریغ  ههبش  فارطا  زا  طایتحا  هجیتن  رد 

؟ تسیچ قوف  بلطم  نوماریپ  امش  رظن  خیش  بانج 
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. تسا يوق  رایسب  دشاب  باقع  هک  لمتحم  نکل  تسا  فیعض  لامتحا  هچرگ  نم  رظن  هب 
دیایب شیپ  ءالتبالا  مدع  رارطـضا ، جرح ، رـسع و  لیبق  زا  ینّمؤم  رگا  اذـل  و  تسین ، زیاج  هّیعطق  تفلاخم  هدـماین  نّمؤم  هکیمادام  نیاربانب 

. تسا زیاج  فارطا  همه  باکترا 
؟ دشابیم هچ  تسین ، زیاج  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  ةدحاو  ۀعفد  لکلا  باکترا  هکنیا  زا  امش  دارم  خیش  بانج 

: تسا تروص  ود  ياراد  هروصحم  ریغ  ههبش  فارطا  همه  باکترا 
لثملا یف  تسین  زیاج  نیا  هک  دوشیم  بکترم  اجکی  ةدحاو و  ۀعفد  ار  ههبش  فارطا  همه  یهاگ  - 1

430 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب سلجم  کی  رد  ار  اهنآ  رگا  تسا ، سجن  اهنآ  زا  يدادعت  دـینادیم  الامجا  امـش  دراد و  دوجو  ياهزاغم  رد  یندـعم  بآ  هشیـش   1000

زیاج عامجالاب  یتفلاـخم  نینچ  دـیراد و  تفلاـخم  هب  یلیـصفت  نیقی  هلماـعملا  نیح  هک  ارچ  تسا  لـطاب  یعیب  نینچ  دیـشورفب ، دـحاو  عیب 
. تسین

: تسا تروص  هس  ياراد  دوخ  نیا  هک  اجیردت  نکل  دیوشیم و  بکترم  ار  ههبش  فارطا  همه  یهاگ  و  - 2
کی ات  تروص  نیا  رد  دیاهتـشادن . ار  فارطا  همه  باکترا  يانب  ادتبا  زا  نکل  دیوشیم و  بکترم  جیردت  هب  ار  ههبـش  فارطا  امـش  فلا :

ناونعهب ار  نآ  دینک و  بانتجا  نآ  زا  دیدیـسر  هک  هدـنامیقاب  یکی  نآ  هب  دـیاب  اّما  تسا ، عنامالب  فارطا  یقاب  باکترا  تسا ، یقاب  فرط 
. دیهد رارق  یعقاو  مارح  زا  لدب 

؟ ارچ
هچ تسا ، بنتجا  اب  هّیعطق  هّیلمع  تفلاخم  نیا  دیاهدش و  یمارح  بکترم  هک  دینکیم  ادیپ  نیقی  دیوش ، بکترم  مه  ار  یکی  نآ  رگا  اریز 

. اجیردت هچ  دریذپب و  تروص  ۀعفد 
فارطا رد  دوجوم  یعقاو  مارح  نآ  هک  ینامز  ات  تروص  نیا  رد  دیرادن  ءوس  دصق  نکل  دیراد و  لکلا  باکترا  رب  میمعت  لّوا  زا  امش  ب :

. دیتسه بقاعم  امش  دوشیم و  امش  هذخاؤم  بجوم  هک  هدرک  تیصعم  مارح  باکترا  اب  نکل  تسا ، زیاج  ناتباکترا  دیاهدشن ، بکترم  ار 
. عیام نیرخآ  ای  دشاب و  عیام  نیلّوا  ندیشون  اب  مارح  باکترا  نیا  هک  دنکیمن  یقرف  هتبلا 

دیتخانشیم ار  یعقاو  مارح  الیصفت  رگا  هک  يوحن  هب  یعقاو  مارح  هب  یبایتسد  دصق  هب  نکل  دیراد و  ار  لکلا  باکترا  دصق  لّوا  زا  امش 
: تروص نیا  رد  دیدشیم ، نامه  بکترم  اهنت 

زا یـصخش  نینچ  مینادـب  مارح  ار  يّرجت  ام  هکنیا  رب  انب  لاح  دـیتسه  يّرجتم  دـشابن ، مه  عقاو  اب  فداصم  هچرگا  ناتباکترا  نیلّوا  اب  اـمش 
. دشابن هچ  دشاب ، عقاو  اب  فداصم  هچ  تسا  راکتیصعم  رما  يادتبا 

. تسا نیمه  مه  ّقح  هکنانچ  تسا  راک  رد  یلعاف  حبق  اهنت  مینادن ، مارح  ار  يّرجت  هکنیا  رب  انب  و 
. دوشیم عقاو  هذخاؤم  باقع و  دروم  يّرجت  نیا  رطاخب  فّلکم  اذل  و 

؟ تسیچ هیبنت  نیا  یساسا  لاؤس  هب  امش  خساپ  خیش  بانج 
. بجاو هّیعطق  تقفاوم  مه  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  مه  هروصحم : تاهبش  رد  - 1

. تسین بجاو  هّیعطق  تقفاوم  نکل  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  هروصحم : ریغ  تاهبش  رد  - 2
؟ تسا ياهلأسم  هچ  هب  عجار  تسا و  هنوگچ  مود  هیبنت  رد  ثحب  خیش  بانج 

. نآ صیخشت  رد  یّلک  هطباض  کی  ندرک  ادیپ  هروصحم و  ریغ  ههبش  فیرعت  نوماریپ  تسا و  یعوضوم  یثحب 
. تسا ثحب  دروم  نآ  ندوب  هروصحم  ریغ  زا  ههبش  ندوب  هروصحم  صیخشت  هار  سپ 
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؟ تسا هدش  صّخشم  هروصحم  زا  هروصحم  ریغ  ههبش  تخانش  نییعت و  يارب  ياهطباض  هچ 
. دناهداد رارق  ملاع  ءالقع  فرع و  ار  ندوب  هروصحم  ریغ  صیخشت  رایعم  هطباض و  كرادم ، بحاص  یناث  قّقحم  یناث ، دیهش 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  هروصحم و  ههبش  زا  ءالقع  فرع  فیرعت 
. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  نآ  رد  ههبش  ددع 1000 ، لثم  دشاب  راوشد  هاتوک  نامز  رد  فرعلا  دنع  نآ  ندرمش  هک  يددع  ره  - 1

. تسا هروصحم  نآ  رد  ههبش   ... 5 ، 4 لثم 2 ، دشاب  ناسآ  تداع  بسح  رب  فرعلا و  دنع  نآ  ندرمش  هک  يددع  ره  و  - 2
؟ تسا دراو  قوف  هطباض  رب  یلاکشا  هچ  خیش  بانج 

هقیقد کی  الثم  لیلق  نامز  رد  هچرگا  دـمآ  ناشیا  لاـثم  رد  هک  ددـع 1000  ندرمـش  هک  ارچ  دراد ، ماهبا  لامجا و  یتاهج  زا  هطباض  نیا 
. هدافتسا دروم  لئاسو  رازبا و  اب  هژیوهب  تسا  ناسآ  لهس و  هقیقد  ای 10  الثم 5 و  يرتینالوط  نامز  کی  رد  نکل  تسا و  راوشد 

؟ درک دیاب  هچ  قوف  هطباض  زا  لاکشا  عفر  يارب  خیش  بانج 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدوزفا  روبزم  هطباض  هب  ار  يدیق  روبزم  لاکشا  عفر  يارب  قّقحم  بانج 

هچرگا دشاب  لکشم  لیلق  نامز  رد  نآ  شرامـش  هک  يددع  ره  تسا و  هروصحم  دشاب ، ناسآ  لیلق  نامز  رد  نآ  شرامـش  هک  يددع  ره 
. تسا هروصحم  ریغ  دشاب  ناسآ  لیوط  نامز  رد 

تسیچ دنا  ای 1000  فرط 2 و  ود  زا  کیمادک  هب  قحلم  ایآ  هک  مینادیمن  ام  دناكوکشم و  هک  يدادعا  يارب  ناشیا  هطباض  خیش  بانج 
؟ دننکیم داهنشیپ  ار  یهار  هچ  و 

. تسا بلاغ  ّنظ  رایعم  دراوم  نیا  رد  دنیوگیم 
هّنظم هب  هدـش  لـصاح  یندا  یلعا و  فرط  ود  زا  یکی  هـب  ( 600 - 500 لثم 400 -  ) دادـعا نیا  قاحلا  هب  بلاـغ  ّنظ  امـش  يارب  رگا  ینعی 

. دینک لمع 
؟ هچ دشن  لصاح  ام  يارب  یّنظ  نینچ  رگا 

. دوش لصاح  لقان  هک  یتقو  ات  دینک  باحصتسا 
؟ تساجک ّنظ  نیا  أشنم 

مدرم بلغا  رگا  دـننکیم . باـسح  هنوگچ  ار  نآ  دوشیم و  دروخرب  هنوـگچ  ددـع 400  اب  مدرم  نایم  رد  نیبب  ینعی  تسا  رئاـظن  هابـشا و 
. روآ باسح  هب  هروصحم  ار  نآ  نک و  لمع  مدرم  يأر  هب  دنروآیم  باسح  هب  شرامش  لباق  ار  ددع 400 
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. روآ باسح  هب  هروصحم  ریغ  ار  نآ  هدرک  لمع  بلغا  يأر  هب  زاب  دنروآیم  باسح  هب  شرامش  لباق  ریغ  ار  ددع 400  بلغا  رگا  و 

. نک لمع  اهنآ  يأر  هب  زاب  دنروآیم  باسح  هب  شرامش  لباق  ریغ  اهزیچ  یخرب  رد  شرامش و  لباق  اهزیچ  یخرب  رد  ار  ددع 400  رگا  و 
بلاغ هک  دیریگب  ار  یـصحی  نامه  امـش  زاب  یـصحی  یهاگ ال  دـنروآیم و  باسح  هب  شرامـش  لباق  یـصحی و  ار  ددـع 400  رتشیب  رگا 

. تسا
باحـصتسا هب  زاب  درادـن ، دوجو  فرط  کی  رد  ياهبلغ  دـنروآیم و  باسح  هب  یـصحی  ار ال  نآ  یخرب  یـصحی و  ار  نآ  یخرب  رگا  اـّما 

. دینک کّسمت 
؟ تسیچ قّقحم  بانج  هطباض  لاکشا  خیش  بانج 

جرح رـسع و  هک  ارچ  تسین ، بجاو  طایتحا  هروصحم  ریغ  رد  دندومرف : دـعب  اما  تسا  هروصحم  ریغ  ددع 1000  دومرف  قّقحم  بانج  - 1
. دراد

؟ ارچ دننایفانتم . مالک  ود  نیا  میئوگیم : ام 
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یجرح رسع و  ای ...  رازاب و  رد  يرگید  هعومجم  هب  هعجارم  هزاغم و  کی  رد  الثم  یئات  هعومجم 1000  کی  زا  رظنفرص  نتشذگ و  اریز 
. دراد دوجو  نآ  زا  بانتجا  تلوهس  هکلب  درادن ،

: میئوگیم ام  تسا  بلاغ  ّنظ  رایعم  میدرک ، کش  اجکره  دندومرف  - 2
. تسا ربتعم  وا  دوخ  يارب  رثکا  دح  درادن و  شزرا  نارگید  يارب  دهتجم  ّنظ  قادصم  نییعت  رد 

شاهقباس اعون  ههبـش  فارطا  هک  انعم  نیدب  دینک  هعجارم  هّیلحلا  باحـصتسا  هب  دـش ، هاتوک  فلتخم  لحارم  زا  ناتتـسد  رگا  دـندومرف  - 3
ار تـّیلح  ناـمه  مارح ؟ اـی  دـنالالح  اـیآ  هروـصحم و  ریغ  اـی  دـناهروصحم  هـک  دـیدرک  کـش  فارطا  نـیا  رد  رگا  لاـح  تـسا ، تـّیلح 

. دینک باحصتسا 
: هک میتفگ  مجنپ  مّوس و  لیلد  رد  میئوگیم : ام 

تمرح ای  دشاب و  ّتیلح  شاهقباس  هک  دنکیمن  یقرف  ینعی  دنکیم  هاتوک  ار  هّیلمع  لوصا  تسد  دـیآیم ، نایم  هب  یلامجا  ملع  ياپ  یتقو 
و سکعلاب . ای  هدش و  رمخ  هب  لیدبت  یکی  لاح  هدوب  ّلخ  ءانا  ود  ره  ینادیم  ای  تسا و  رمخ  نیءانإلا  دحا  هک  ینادیم  الامجا  امـش  نوچ 

. دینک بانتجا  ههبش  فارطا  زا  دیاب  اذل 
: رگید ترابع  هب 

. تسا رمخ  یکی  ینادیم  الامجا  - 1
. تسا دوقفم  مه  عنام  دوجوم ، تسا  رمخلا  نع  بنتجا  هک  یضتقم  - 2

. دراد باقع  لامتحا  فارطا  زا  یکی  باکترا  - 3
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. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  - 4
. دوشیم قّقحم  ههبش  فارطا  همه  زا  بانتجا  اب  هّیملع  همدقم  باب  نم  لمتحم  باقع  عفد  - 5

. دینک بانتجا  ههبش  فارطا  زا  دیاب  سپ 
: هجیتن رد 

. دیرادن باحصتسا  يارجا  ّقح  امش  تسا ، نایم  رد  یلامجا  ملع  ياپ  یتقو 
؟ تسیچ مجنپ  لیلد  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 

. دنکیم طایتحا  هب  راداو  ار  ناسنا  دشاب  فیعض  ول  لمتحم و  باقع  هک  ارچ  تسا . هدیافالب  هشدخ و  لباق 
. ار طایتحا  بوجو  دنکیم  ءاضتقا  هروصحم  ریغ  هچ  دشاب  هروصحم  هچ  ههبش  نیاربانب 

؟ تسیچ ماثللا  فشاک  هطباض  هدعاق و  خیش  بانج 
هروصحم ریغ  نآ  دوشیم  نامرح  ببـس  ینک ، بانتجا  نآ  زا  یهاوخب  رگا  هک  دنک  ادـیپ  تعـسو  يردـق  هب  ههبـش  فارطا  رگا  دـیوگیم 

. تسا
؟ تسیچ هطباض  نیا  زا  خیش  بانج  رظن 

، دوجوم لئاسو  رازبا و  اب  یتحار  هب  دـنناوتیم  مدرم  هک  ارچ  تسین  ناـمرح  ببـس  طاـیتحا  ناـشیا ، دوخ  ياـهلاثم  دراوم و  زا  يرایـسب  رد 
. دننک هیهت  رگید  ياهاج  زا  ار  دوخ  همعطا 

فارطا دارفا و  دراد ، ملع  فارطا  زا  یکی  تساجن  ای  تمرح  هب  ـالامجا  درف  تسا و  حرطم  هروصحم  ریغ  ههبـش  هک  اـهاج  رتشیب  رد  اـیناث :
. دننامب ناما  رد  مارح  زا  ات  دننک  هدافتسا  اهنآ  زا  دنناوتیم  مدرم  هک  دراد  دوجو  مه  ياهّیلحلا  نّقیتم 

؟ تسیچ هروصحم  ریغ  صیخشت  رد  امش  دوخ  هطباض  خیش  بانج 
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هدـیدان نآ  رد  ار  یلامجا  ملع  دـننکن و  ءاـنتعا  نادـب  ملاـع  ءـالقع  هک  دـسرب  ياهجرد  هب  عیاـقو  ترثک  اـجکره  هک : تسا  نیا  نم  راـیعم 
. تسا هروصحم  ریغ  ههبش  دنریگب 

؟ تسیچ روکذم  طباوض  دروم  رد  امش  یئاهن  رظن  خیش  بانج 
: اذل مدوخ و  هطباض  رد  یتح  دشن  لصاح  نم  يارب  طباوض  نیا  فارطا  رد  روکذم  ثحابم  زا  یعطق  نانیمطا 

. مینک عوجر  القع  مکح  هب  دیاب  کش  دراوم  رد 
؟ دنیوگیم هچ  القع 

. كوکـشم مه  عنام  تسا و  مارحلا  وأ  سجنلا  نع  بنتجا  لیلد  نآ  دراد و  یـضتقم  اریز  دومن ، تاعارم  ار  یلامجا  ملع  دـیاب  دـنیوگیم :
. هرثا یضتقملا  رثؤیف 
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؟ دیرادن لوبق  تسا  هروصحم  ریغ  دنک  ادیپ  تعسو  ههبش  فارطا  رگا  هک  دیدومرف  دوخ  هطباض  رد  ار  هچنآ  ایآ 

. دروخیمن لالدتسا  درد  هب  نکل  دناسریمن و  نآ  ندوب  هطباض  هب  يررض  نیا  ارچ ،
هروصحم هک  تسا  نّقیتم  هس  ای  ود و  ددع  تسا و  هروصحم  ریغ  شتاظحالم  اب  ددع 1000  هک  تسا  نّقیتم  لثملا  یف  یهاگ  خیش  بانج 

دوخ هکنانچ  تسا و  كوکشم  هک  دراد  دوجو  يدراوم  نکل  داد و  صیخـشت  ار  فرط  ود  نیا  امـش  هطباض  هطـساو  هب  ناوتیم  هک  تسا 
هچ دراوم  نیا  رد  دننکب  یکمک  ام  هب  اهنآ  ندوب  هروصحم  ریغ  ای  ندوب و  هروصحم  صیخـشت  رد  دناوتیمن  روکذم  ياههطباض  دـیدومرف 

؟ تسیچ فیلکت  دیاهدرک و  يرکف 
عناملا دوجوم و  بنتجا )  ) یـضتقملا اریز  دـینک ، طایتحا  دـیاب  هک  تسا  نیا  مه  یلامجا  ملع  هدـعاق  دـیورب ، یلاـمجا  ملع  غارـس  هب  دـیاب 

. كوکشم
؟ درک دیاب  هچ  ریثک  رد  ریثک  ههبش  اب  خیش  بانج 

: یلیصفت کش  یلامجا و  ملع  باب  رد 
لیـصفت هب  نکل  تسا و  بجاو  امهدـحا  ای  تسا و  سجن  نیءانإلا  دـحا  مینادیم  الامجا  هکنیا  لثم  تسا  لیلق  رد  لیلق  ههبـش  یهاـگ  - 1

. دش نایب  نآ  مکح  هک  هن  ای  تسا  هروصحم  ههبش  مسق  نیا  هک  مینادیمن 
ریغ ههبـش  میتـفگ  مه  ار  نیا  هـک  تـسا  سجن  هشیـش  زا 1000  یکی  مینادیم  ـالامجا  هکنیا  لـثم  تـسا  ریثـک  رد  لـیلق  ههبـش  یهاـگ  - 2

. تسا هروصحم 
. دراد ار  لوا  مسق  مکح  هک  تسا  مارح  اتدص  نیا  يات  هک 99  مینادیم  الامجا  لثملا  یف  تسا  لیلق  رد  ریثک  ههبش  مه  یهاگ  - 3

. تسا ریثک  هک 500  تسا  مارح  دنفسوگ  نیا 1500  زا  يات  هک 500  منادیم  لامجالا  یف  الثم  تسا  ریثک  رد  ریثک  ههبش  مه  یهاگ  - 4
: لاح

یلامجا ملع  دـننکیمن ، ءانتعا  نآ  هب  ءالقع  هک  یثیح  هب  منادیم  فیلکت  لامتحا  ندوب  موهوم  زیجنت ، مدـع  رد  ار  كالم  هک  ام  يانبم  رب 
نآ ای  ات  نیا 500  ایآ  هک  انعم  نیدـب  تسا  ات  هس  رد  یکی  ات ، نیا 1500  زا  کیره  رد  باـقع  لاـمتحا  هک  ارچ  تسا ، زّجنم  دروم  نیا  رد 

. تسین موهوم  یلامتحا  نینچ  و  ات و ...   500
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بلاطم تسرهف 

طایتحا 5 لصا 
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هّیعوضوم 5 ههبش  لّوا : هلأسم 
هروصحم 9 ههبش  رد  لّوا  ماقم 

تسین 9 زیاج  یلامجا  ملع  دراوم  اب  هّیعطق  تفلاخم 
قوف 10 ياعّدم  رب  يدّیؤم 

تمرح 10 زا  عنم  يارب  ّلحلا  رابخا  ّتیحالص  مدع 
لاکشا 19
خساپ 19

رهاظ 20 تهج  زا  روبزم  ثیدح  ربارب  رد  خیش  میلست 
روبزم 20 ثیدح  هیجوت  خیش و  كاردتسا 

لاکشا 25
خساپ 25

لاکشا 29
خساپ 30

فیرش 30 ثیدح  رد  هنیعب  زا  خیش  هیجوت 
لاکشا 35
خساپ 36

لاکشا 36
خساپ 36
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یلامجا 42 ملع  لیلد  هب  تاّیعرش  رد  هّیعطق  تفلاخم  دوجو  مهوت  لاکشا :

روکذم 44 مّهوت  لاکشا و  زا  خساپ 
دّدرم 55 ناونع  دحاو و  ناونع  نایم  توافت  مدع 

هروصحم 56 ههبش  رد  قئادح  بحاص  لیصفت 
وگتفگ 60 شور  هب  بلاطملا  صیخلت 

75 تسا ؟ بجاو  تاهبش  مامت  زا  بانتجا  ایآ  مود : ماقم  اما 
هیف 76 نحن  ام  رد  طایتحا  بوجو  رب  خیش  لالدتسا 

هلئسم 76 رد  خیش  ریظنت 
ود 83 نآ  نایم  رییخت  نیهبتشم و  زا  کیره  رد  ّلحلا  ۀلاصا  نایرج  مّهوت 

قوف 83 لاکشا  هب  مظعا  خیش  خساپ 
رییخت 83 هن  تسا و  طقاست  نیلصا  ضراعت  رد  مکح 

لاکشا 88
89 تسا . هدشن  لامعتسا  انعم  ود  رد  تسا و  دحاو  يانعم  ياراد  ءیش  لک  ثیدح 

لکشتسم 94 رب  خیش  یبدا  لاکشا  لوا و  خساپ 
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لکشتسم 94 هب  خیش  مود  خساپ 
لکشتسم 94 هب  خیش  موس  خساپ 

خیش 98 طسوت  تارضح  مّوس  لیلد  هجو و  ریرقت 
یقارن 99 بانج  لیلد  رد  خیش  هشقانم 

مظعا 102 خیش  طسوت  یمق  يازریم  نخس  دقن  یسررب و 
هروصحم 107 ههبش  باکترا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور 

هعامس 108 هّقثوم 
ثیدح 108 تلالد  ّتیفیک 

هعامس 109 ثیدح  زا  خیش  خساپ 
روبزم 109 ثیدح  هیجوت 

دنراد 114 ۀمرحلا  لوهجم  ءیش  ّتیلح  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 1
رابخا 114 لیبق  نیا  هب  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 

دنراد 115 ههبش  فرط  ود  باکترا  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 2
437 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رابخا 115 لیبق  نیا  هب  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 
لّوا 116 نایب 
مّود 116 نایب 
مّوس 117 نایب 

دنراد 119 هملظ  زا  لام  ذخا  زاوج  رب  تلالد  هک  يرابخا  - 3
رابخا 119 نیا  هب  لالدتسا  زا  خیش  خساپ 

ینیقی 120 لاغتشا  باقع و  عفد  هدعاق  رب  هدننکتلالد  رابخا 
تسا 129 یعطق  يرما  هروصحم  ههبش  فارطا  زا  بانتجا 

روبزم 132 ثیدح  ببس  هب  طایتحا  بوجو  رب  یخرب  سنا 
روبزم 133 ثیدح  تیامح  هجو 

لئاسملا 137 صیخلت 
هروصحم 150 ههبش  تاهیبنت 

هدحاو 151 ریغ  ای  دحاو و  تقیقح  تحت  رد  نیهبتشم  جاردنا  توافت  مدع 
قئادح 151 بحاص  طسوت  كرادم  بحاص  مالک  لقن 

هلئسم 151 رد  قئادح  بحاص  لیصفت 
قئادح 152 بحاص  مالک  رد  خیش  هشقانم 

موس 157 ضرف 
مراهچ 158 ضرف 

مجنپ 158 ضرف 
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نآ 158 عفد  مّهوت و  کی 
تسا 158 عونمم  ضورف  نیا  مامت  رد  هیعطق  تفلاخم 

لّوا 170 هیبنت  صیخلت 
مّود 174 هیبنت 

تسین 178 عرش  لقع و  نایم  یقرف  طایتحا  بوجو  هب  مکح  ندوب  يداشرا  رد 
لّوا 178 لاکشا 

لاکشا 184
خیش 185 خساپ 

438 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مّود 191 هیبنت  صیخلت 

یضرف 195 ره  رد  تسا  فیلکت  زّجنت  تروص  رد  نیهبتشم  زا  بانتجا  بوجو 
تسا 200 هدش  يایهنم  هعقاو  هب  التبم  هک  یسک  هب  یهاون  صاصتخا 

موس 208 هیبنت  رد  ام  بلاطم  هطساو  هب  تشذگ  هچنآ  رد  كرادم  بحاص  تانایب  عفد 
هیبنت 209 نیا  رد  خیش  بلاطم  دیؤم 

التبا 213 تروص  هب  نآ  نسح  فیلکت و  تّحص  كالم  دییقت  مدع 
تسا 214 یلوا  تاقالطا  هب  عوجر 

موس 224 هیبنت  صیخلت 
هّیعرش 231 راثآ  ریاس  بوجو  مدع  نیهبتشم و  زا  بانتجا  بوجو  رد  مراهچ : هیبنت 

[44]232 تسا ؟ سجن  نیهبتشملا  دحا  اب  یقالم  ایآ 

ص438 ج8 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یقالم 242 سّجنت  هب  مکح  م 

كاردتسا 243
یقالم 244 سّجنت  رب  روبزم  تیاور  هب  لالدتسا 
نآ 244 هب  لالدتسا  تیاور و  نیا  زا  خیش  خساپ 

رّدقم 244 لاکشا  کی  هب  خساپ 
لاکشا 251

روبزم 252 لاکشا  هب  خیش  خساپ 
بلطم 252 هجیتن 

دسریم 253 یبّبسم  لصا  هب  تبون  هک  یئاج  رد  هناگهس  هلثما  رکذ 
دوشیم 254 هعجارم  رگید  لوصا  هب  نیدّحتم  نیلصا  ضراعت  رد 

كاردتسا 255
اههتکن 266
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لئاسملا 271 صیخلت 
رارطضا 280 لاح  رد  تالمتحم  زا  یخرب  باکترا  زاوج  مجنپ : هیبنت 

لاکشا 286
خساپ 286

ریبک 292 یلامجا  ملع  اب  هطبار  رد  نویدادسنا  هب  خیش  ضارتعا 
439 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا 302 صیخلت 
یجیردت 306 دوجوم  فارطا  دوجوم و  فارطا  نایم  توافت  مدع  مشش : هیبنت 

دنتسین 307 التبا  دروم  العف  فارطا  همه  دنشاب  دوجولا  جّردتم  عیاقو  رگا 
هّیجیردت 314 تاهبش  رد  هّیعطق  تفلاخم  زاوج 

اههتکن 320
لئاسملا 323 صیخلت 

هروصحم 326 ههبش  رد  یلامجا  ملع  أشنم  متفه : هیبنت 
یثنخ 326 مکح 

دشابیمن 331 یثنخ  هّجوتم  نادرم  نانز و  هب  هّصتخم  تاباطخ 
روکذم 332 لوق  رد  لاکشا  هشقانم و 

تمرح 338 ای  دشاب و  ّتیلح  هب  موکحم  هچ  ههبش  فارطا  زا  بانتجا  متشه : هیبنت 
مهن 345 هیبنت 

هروصحم 348 ریغ  ههبش  رد  مّود : ماقم 
تسا 348 تقشم  مزلتسم  ههبش  فارطا  زا  بانتجا 

خساپ 350
ّتیلح 360 رابخا  موس : لیلد 

لالدتسا 361 نیا  رد  خیش  هشقانم 
ثحب 361 هجیتن 

ۀمرحلا 367 لمتحم  مامت  زا  بانتجا  رب  رابخا  زا  یخرب  تلالد  مدع  مراهچ : لیلد 
اههتکن 372

هروصحم 374 ریغ  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  تئارب و  يارجا  مجنپ : لیلد 
مشش 379 لیلد 

لئاسملا 381 صیخلت 
لّوا 391 هیبنت 

لاثتما 392 تهج  هروصحم  ریغ  رد  تالمتحم  یخرب  كرت  هب  ءافتکا 
ههبش 399 ندوب  روصحم  ریغ  روصحم و  هطباض  مود : هیبنت 

روکذم 399 لوق  رد  خیش  هشقانم 
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440 ص : ج8 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
عئارشلا 399 دئاوف  رد  یناث  قّقحم  هطباض 

دومرف 400 هدافا  قّقحم  بانج  هچنآ  رد  خیش  هشقانم 
لّوا 400 ضارتعا 

خیش 400 مّود  ضارتعا 
خیش 400 مّوس  ضارتعا 

نآ 408 هشقانم  يدنه و  لضاف  هطباض 
هروصحم 411 ریغ  ههبش  صیخشت  رد  مظعا  خیش  هطباض 

بلطم 413 لیصفت 
موس 417 هیبنت 

نآ 421 تمرح  هب  ملع  تروص  رد  مارح  رد  کش  ماسقا  رد  مراهچ : هیبنت 
هروصحم 429 ریغ  ههبش  تاهیبنت  لئاسملا : صیخلت 

[45 ***]

________________________________________

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 1]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 2]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 3]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 4]
.395 ص 392 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 5]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 6]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 7]
.414 ص 403 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  - 219 ص 214 - ۀیادهلا ج 2 - راونا  (- 1 [ ) 8]

ج 1 ص 7. طوسبملا ، (- 2 [ ) 9]
ص 415. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (- 3 [ ) 10]

.222 ج 2 ص 221 - ۀیادهلا ، راونا  (- 4 [ ) 11]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 12]

.253 ص 252 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 13]
ش 765. ص 287 ، یشاجن ، لاجر  (- 2 [ ) 14]

ص 436. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 15]
ص 253. ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 2 [ ) 16]

ص 308. ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  ج 3 ص 443 ، لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 17]
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ج 2 ص 242. ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 18]
.439 ج 3 ص 438 - لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 19]

ج 2 ص 243. ۀیادهلا ، راونا  ج 3 ص 441 ، لوصالا ، حیقنت  (- 2 [ ) 20]
.253 ج 2 ص 254 - ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 21]
.253 ج 2 ص 254 - ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 22]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 23]
.173 هرقب / (. 1 [ ) 24]

.77 جح / (. 2 [ ) 25]

.9 هدئام / (. 3 [ ) 26]
.185 هرقب / (. 4 [ ) 27]

ثیدح 14. قلطم ، بآ  باوبا  زا  مهن  باب  ۀعیشلا ، لئاسو  (. 5 [ ) 28]
ج 3 ص 404. لوصالا ، حیقنت  ص 207 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 29]

.208 ج 2 ص 211 - ۀیادهلا ، راونا  (- 2 [ ) 30]
ج 3 ص 407. لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 31]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 32]
.401 ج 3 ص 403 - لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 33]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 34]
ج 3 ص 424. لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 35]

ج 2 ص 231. ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 36]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 37]

ج 2 ص 231. ۀیادهلا ، راونا  ج 3 ص 425 ؛ لوصالا ، حیقنت  (- 1 [ ) 38]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 39]

ج 2 ص 231. ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 40]
ص 87 ح 1. ج 17 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 1 [ ) 41]

.430 ج 3 ص 432 - لوصالا ، حیقنت  (- 2 [ ) 42]
ج 2 ص 233. ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 43]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 44]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 45]

مهن دلج 

هراشا

[ هب فلکم  رد  کش  رد  مود  عضوم  [ ] یعرش مکح  رد  کش  رد  لوا  ماقم  همتت  [ ] کش رد  موس  دصقم  همتت  [ ] ءزج 2 ]
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بلاطم تسرهف 

همدقم 15
تسا 18 مارح  ریغ  اب  بجاو  هابتشا  رد 

18 لّوا : مسق  اّما 
لئاسملا 18 حیرشت 

25 ّصن : مدع  لیلد  هب  نآ  ریغ  هب  بجاو  هابتشا 
25 هّیعطق : تفلاخم  تمرح  ینعی  لّوا  هلأسم  اّما 

25 هّیعطق : تقفاوم  ینعی  مّود  هلأسم  اّما  و 
ّصن 26 نادقف  ههبش  رد  طایتحا  زا  یلیصفت  لهج  ندوبن  عنام 

لئاسملا 26 حیرشت 
31 تسین ؟ طایتحا  زا  عنام  لقع  ارچ 

لاکشا 31 کی  یسررب  ریرقت و 
قوف 32 لاکشا  هب  خیش  خساپ 

هلئسم 32 نیا  رد  طایتحا  بوجو  رب  رابخا  یخرب  تلالد 
لئاسملا 32 حیرشت 

دننادیم 39 یفاک  ار  هیلامتحا  تقفاوم  هک  یناسک  ّهلدا 
قوف 39 لاکشا  هب  خیش  خساپ 

7 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا 40 حیرشت 

تئارب 44 ّهلدا  هب  ّصن  نادقف  هّیبوجو  ههبش  رد  کّسمت  زاوج  مدع 
لئاسملا 46 حیرشت 

هلئسم 52 نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رد  قّقحم ؛ مالک 
لئاسملا 53 حیرشت 

دوشیم 59 هدافتسا  طایتحا  بوجو  مدع  زین  يراسناوخ  قّقحم  تاملک  رهاظ  زا 
لئاسملا 60 حیرشت 

یمق 64 قّقحم  مالک  رد  هشقانم 
لئاسملا 66 حیرشت 

نآ 72 دقن  یمق و  ققحم  بلطم  نیرخآ  یسررب 
لئاسملا 73 حیرشت 

78 لاکشا :
79 لّوا : هجو  لاکشا 

لئاسملا 79 حیرشت 
87 مّهوت : کی  عفد 
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87 نآ : لیلد  قوف و  مهوت  عفد 
لئاسملا 89 حیرشت 

بلطم 93 لصاح 
لئاسملا 96 حیرشت 

قوف 101 لاکشا  هب  خیش  خساپ  لاکشا و 
لئاسملا 103 حیرشت 

112 مود : هلئسم 
ّصن 112 لامجا  لیلد  هب  بجاو  ریغ  هب  بجاو  هابتشا 

لئاسملا 113 حیرشت 
يراسناوخ 115 ققحم  مالک 

لئاسملا 117 حیرشت 
موس 123 هلأسم 

8 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لئاسملا 124 حیرشت 

مراهچ 127 هلئسم 
هّیعوضوم 127 ههبش  رد  طایتحا  بوجو 

تسا 127 هلئسم  نیا  رد  طایتحا  فلاخم  هر  یمق  ققحم 
یمق 128 بانج  يأر  هب  خیش  خساپ 

دش 128 هتفگ  هچنآ  رب  يدّیؤم 
لئاسملا 129 حیرشت 

دهدیم 134 خر  طورش  زا  یطرش  رد  هک  یماگنه  هیعوضوم  ههبش  فیلکت 
لوهجم 134 طرش  طوقس  ياعّدا  رب  یّلح  لیلد  ود 

تارضح 135 هلدا  رد  خیش  هشقانم 
لئاسملا 136 حیرشت 

بلاطملا 141 صیخلت 
مود 144 هیبنت 

نآ 144 لاثما  هلبق و  ندش  هبتشم  ماگنه  رد  هدّدعتم  ياهزامن  رد  ّتین  یگنوگچ  رد 
لئاسملا 145 حیرشت 

148 بلاطملا » صیخلت  »
موس 151 هیبنت 

یعرش 151 هن  تسا و  یلقع  تالمتحم  زا  کیره  بوجو  هکنیا  رد 
لئاسملا 152 حیرشت 

مراهچ 154 هیبنت 
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لئاسملا 154 حیرشت 
مجنپ 157 هیبنت 

لئاسملا 158 حیرشت 
مشش 164 هیبنت 

لئاسملا 164 حیرشت 
دشاب 169 بوانتم  بترتم و  لمع  ود  هبتشم  بجاو  هک  نیا  رد  متفه : هیبنت 

لئاسملا 172 حیرشت 
9 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطملا 178 صیخلت 
ثحب 180 هلابند 

رثکا 181 لقا و  نایم  بجاو  رد  هدش  رئاد  رما  هک  تسا  یئاج  رد  ثحب : زا  مّود  ماقم 
لئاسملا 182 حیرشت 

193 تسا . یجراخ  ءزج  رد  کش  نامه  هک  لّوا  مسق  هناگراهچ  هلئسم 
تسا 194 تئارب  لصا  ءارجا  هلئسم  نیا  رد  روهشم 

تسا 194 تئارب  ءارجا  هلئسم  نیا  رد  زین  خیش  راتخم 
ّتیئزج 194 رد  کش  رد  تئارب  يارجا  رب  یلقع  لیلد 

لئاسملا 195 حیرشت 
203 خساپ : لاکشا و 

تسا 203 حبق  دشاب  كوکشم  ءزج  هب  ملع  لیصحت  زا  زجاع  هک  یتروص  رد  دبع  هذخاؤم 
لئاسملا 204 حیرشت 
خساپ 209 لاکشا و 
لئاسملا 211 حیرشت 

219 اههتکن :
224 خساپ : لاکشا و 
لئاسملا 225 حیرشت 

تسا 231 رثؤم  ریغ  طایتحا  بوجو  رد  رثکا  لقا و  رد  یلامجا  ملع 
لئاسملا 231 حیرشت 

رثکا 235 بوجو  مدع  تلاصا  باحصتسا  هب  کّسمت  ناکما 
لصا 235 نیا  رد  خیش  هشقانم 

لئاسملا 236 حیرشت 
ثحب 240 همادا 

لئاسملا 241 حیرشت 
كوکشم 245 ءزج  رد  طایتحالا  بوجوب  نیلتاق  هلدا  هب  خیش  خساپ 
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245 لاغتشا . هدعاق  ینعی  مود  لیلد  اّما  و 
لئاسملا 246 حیرشت 

10 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ثحب 249 همادا 

لئاسملا 251 حیرشت 
252 هتکن :

رثکا 256 لقا و  باب  رد  تئارب  رب  رابخا  هب  لالدتسا 
لئاسملا 258 حیرشت 

263 اههتکن :
دنتسه 267 مدقتم  یلقع  لیلد  رب  مکاح  تئارب  هلدا 

كوکشم 267 ءزج  رد  تئارب  ّهلدا  رب  طایتحا  هلدا  تموکح  رد  لوصف  بحاص  نخس 
لئاسملا 268 حیرشت 

لوصف 274 بحاص  تانایب  رد  مظعا  خیش  ۀشقانم 
لئاسملا 275 حیرشت 

لاغتشا 279 باحصتسا  رب  تئارب  ّهلدا  تموکح 
یعضو 279 مکح  یفن  رب  تئارب  رابخا  هب  لوصف  بحاص  لالدتسا 

280 لوصف ؛ بحاص  نخس  همادا 
لئاسملا 280 حیرشت 

لوصف 286 بحاص  مالک  رد  خیش  هشقانم 
لئاسملا 289 حیرشت 

لوصا 298 نیا  رد  خیش  ۀشقانم  كوکشم و  ءزج  رد  تئارب  تابثا  رد  اهنآ  هب  کّسمت  رگید و  یلوصا 
بکرم 301 عارتخا  ماگنه  ّتیئزج  رد  کش 

لئاسملا 302 حیرشت 
رثکا 311 ّلقا و  هعبرا  لئاسم  زا  مّود : هلأسم 

یعرش 312 یفرع و  يانعم  رد  لامجا 
هلئسم 312 نیا  رد  تئارب  نایرج  خیش و  بانج  رظن 

لئاسملا 312 حیرشت 
هلئسم 319 نیا  رد  نآ  نایرج  لیخت  لاغتشا و  هدعاق 

قوف 319 لّیخت  عفد 
لئاسملا 320 حیرشت 

11 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
325 خیش : خساپ  لاکشا و 

مّهوت 325 کی 
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مّهوت 326 عفد 
لوق 326 ود  نایم  هرمث  نایب  هر و  یناهبهب 

دارم 326 موهفم  هب  هن  ظفل و  قادصم  هب  فیلکت  ّقلعت 
لئاسملا 326 حیرشت 

مظعا 333 خیش  قیقحت 
لئاسملا 336 حیرشت 

كوکشم 342 ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  مجنپ  لیلد 
روبزم 343 مهوت  عفد 

بلطم 345 لصاح 
347 هتکن :

لئاسملا 348 حیرشت 
بلاطملا 353 صیخلت 

357 مّوس : هلأسم 
لئاسملا 358 حیرشت 

363 لاکشا :
364 لاکشا : خساپ 

هیلقن 364 هّیلقع و  لوصا  ریاس  قالطالا و  ۀلاصا  نایم  توافت 
لئاسملا 365 حیرشت 

370 هلئسم : نیا  رد  هنافصنم  مکح 
لئاسملا 371 حیرشت 

مراهچ 379 هلئسم 
ضرغ 380 لّصحم  رد  کش  رد  طایتحا  موزل 

هلئسم 380 نیا  رد  تئارب  هلدا  نایرج  مدع 
همّدقتم 380 لئاسم  اب  هلئسم  نیا  نایم  توافت 

لئاسملا 381 حیرشت 
12 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

388 اههتکن :
393 هن ؟ ای  تسه  زامن  هب  رومأم  يارب  دیق  تراهط  ءیش  نالف  ایآ  هک  تسنیا  رد  کش  نآ  و  مود : مسق  اّما  و 

393 توافت : نیا  هجو 
لئاسملا 396 حیرشت 

403 مسق : ود  نیا  نایم  نتشاذگ  قرف  زا  خیش  هشقانم 
لئاسملا 404 حیرشت 

409 اههتکن :
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مراهچ 415 هلأسم 
نییعتلا 415 رییختلا و  نیب  رمالا  نارود 

تسا 416 يراوشد  تیاهن  رد  هلئسم  نیا  رد  تئارب  يارجا 
خیش 416 مالک  شالت و  نیرخآ 

لئاسملا 416 حیرشت 
ّتیعنام 424 رد  ّکش 
ّتیعطاق 424 رد  ّکش 

تسا 425 یسفن  یفیلکت  مکح  رد  کش  زا  یشان  ّتیطرش  ای  تیئزج  رد  کش 
لئاسملا 425 حیرشت 

تسا 429 طرش  ای  ءزج  هب  قلعتم  هک  يروما  هب  نداد  یهاگآ 
429 لّوا : هیبنت 

لئاسملا 430 حیرشت 
432 هتکن :

وهس 433 يور  زا  تسا  ءزج  كرت  رد  لوا : هلئسم 
لئاسملا 434 حیرشت 

438 لاکشا :
438 لاکشا : خساپ 

لئاسملا 439 حیرشت 
تسین 446 ءازجا  هلئسم  لیبق  زا  هلئسم  نیا 

13 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ 446 عفد  مّهوت و  کی 

نآ 447 عفد  رگید و  یمّهوت 
درادن 447 دوجو  یسان  زامن  زا  ّتیئزج  یفن  رب  یلیلد  چیه  خیش  رظن  هب 

لئاسملا 448 حیرشت 
نآ 457 رد  خیش  هشقانم  هلئسم و  نیا  رد  تحص  باحصتسا  هب  کّسمت 

عفر 457 ثیدح  هطساو  هب  هلئسم  نیا  رد  يوناث  لصا  مهوت 
458 قوف : مهوت  هب  خیش  خساپ 

458 اعّدا : کی 
قوف 458 ياعّدا  عفد 
لئاسملا 459 حیرشت 

ثحب 467 همادا 
لئاسملا 469 حیرشت 

471 اههتکن :
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471 لّوا : هتکن 
473 مّود : هتکن 

دمع 480 يور  زا  تسا  ءزج  ندرک  دایز  رد  موس : هلئسم 
لئاسملا 481 حیرشت 

486 لّوا : مسق  رد  تدابع  ندوب  لطاب 
رگید 486 مسق  ود  رد  لمع  ندوب  لطاب  رب  لیلد  جنپ  رکذ 

تحص 487 باحصتسا  هطساو  هب  لمع  تحص  رب  لالدتسا 
تحص 487 باحصتسا  رد  خیش  بانج  هشقانم 

تسا 488 یعطق  عنام  هک  یضرف  يور  لاثم 
هقباس 488 ءازجا  تحص  باحصتسا  هب  زاین  مدع 

لئاسملا 489 حیرشت 
لاکشا 494

تسا 495 تیعطاق  رد  کش  هک  یتقو  باحصتسا  تحص 
ّتیعطاق 495 ّتیعنام و  رد  کش  نایم  قرف 

14 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
496 تحص : باحصتسا  ّدر  رد  لوصف  بحاص  مالک 

لئاسملا 496 حیرشت 
لوصف 502 بحاص  بلطم  رد  خیش  هشقانم 

ۀیعطاقلا 502 یف  کشلا  دنع  هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  رد  لاکشا 
يرساترس 503 هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  زا  لاکشا  عفد 

لئاسملا 503 حیرشت 
مکلامعا 507 اولطبت  هطساو ال  هب  يدمع  تدایز  زا  سپ  لمع  تحص  رب  لالدتسا 

قوف 507 لالدتسا  رد  خیش  هشقانم 
507 لمع : لاطبا  تمرح  یناعم 

507 لوا : يانعم 
508 مّود : يانعم 
510 موس : يانعم 

لّوا 510 يانعم  ّتیرهظا 
لوا 512 يانعم  رب  هیآ  تلالد  رب  هاوگ  ندروآ 

لئاسملا 513 حیرشت 
يدمع 523 تدایز  زا  سپ  لمع  تحص  رد  مراهچ  لیلد  فعض 

مراهچ 523 لیلد  زا  لمع ، تحص  تابثا  رد  مجنپ  لیلد  ندوب  رتفیعض 
لمع 524 مامتا  لمع و  تمرح  باحصتسا  ود  زا  ضایر  بحاص  خساپ 
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روکذم 524 خساپ  رد  خیش  هشقانم 
لئاسملا 525 حیرشت 

تادابع 532 زا  یخرب  رد  يدمع  يدایز  ندوب  لطبم  رب  صاخ  لیلد 
لئاسملا 533 حیرشت 

بلاطملا 534 صیخلت 
548 تسا : ءزج  يوهس  ندرک  دایز  اب  هطبار  رد  لّوا  هیبنت  زا  موس  هلأسم 

وهس 548 يور  زا  ءزج  کی  تدایز  مکح 
549 دراد ؟ دوجو  قوف  هیلوا  هدعاق  فالخرب  ياهّیوناث  هدعاق  ایآ 

لئاسملا 550 حیرشت 
15 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

556 لوصا : رب  مکاح  دعاوق  ياضتقم 
557 درک ؟ دیاب  هچ  عامتجا  هدام  رد  ود  نیا  ضراعت  دوجو  اب 

لئاسملا 558 حیرشت 
بلاطم 566 هصالخ 

567 اههزات : اههتکن و 
574 هن ؟ ای  دوشیم  طقاس  طورشم  ای  لک و  هب  فیلکت  دش  رذعتم  طرش  ای  ءزج  رگا  ایآ  مود : هیبنت 

نآ 575 لیلد  طوقس و  هب  لوق 
575 ام : مراهچ  ضرف  خیش و  مّود  ضرف  نایب 

ام 575 مجنپ  ضرف  خیش و  موس  ضرف  نایب 
ام 576 مشش  ضرف  خیش و  مراهچ  ضرف  نایب 

لئاسملا 577 حیرشت 
589 نآ : لیلد  یقابلا و  طوقس  مدع  هب  لوق 

590 تیاور : هس  اب  لوق  نیا  رب  لالدتسا 
591 تسین . تسرد  ثیدح  نیا  روهظ  رد  لوصف  بحاص  هشقانم 

لئاسملا 592 حیرشت 
مّود 603 تیاور  تلالد  رد  لاکشا 

لاکشا 604 عفر 
لئاسملا 605 حیرشت 

611 موس : تیاور  تلالد  رد  لاکشا 
لّوا 611 لاکشا 
مود 611 لاکشا 

612 موس : لاکشا 
612 مراهچ : لاکشا 
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اعّدم 613 تابثا  رد  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  ندوب  مات 
لئاسملا 614 حیرشت 

دش 622 هتفگ  ءازجا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  طورش  رد  هدعاق 
یجراخ 622 لیلد 

16 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
622 هدعاق : نیا  نایرج  اب  هطبار  رد  هنافصنم  مکح 

لئاسملا 623 حیرشت 
ضایر 628 بحاص  رظن  هب  خیش  لاکشا 

نآ 628 خساپ  يوعد و  کی  حرط 
لئاسملا 629 حیرشت 

نآ 633 طرش  رّذعت  ببس  هب  طورشم  طوقس  مدع  رب  یلعالا  دبع  تیاور  هب  لالدتسا 
هفیرش 634 هیآ  زا  روکذم  مکح  طابنتسا  تیفیک 

لئاسملا 634 حیرشت 
ّتیطرش 637 ّتیئزج و  ثحب  اب  هطبار  رد  عرف  ود 

لئاسملا 638 حیرشت 
647 موس : هیبنت 

لئاسملا 647 حیرشت 
651 مراهچ : هیبنت 

ثحب 651 ّلحم  نییبت  رد  لاثم  رکذ 
نآرب 652 لیلد  هلئسم و  رد  رییخت 

لئاسملا 653 حیرشت 
نآرب 660 لیلد  طایتحا و  بوجو 

هلئسم 661 نیا  رد  خیش  قیقحت 
لئاسملا 662 حیرشت 

نیروذحملا 666 نیب  نارود  هب و  فّلکم  رد  ّکش  ینعی  مارح ، اب  بجاو  هابتشا  رد  موس  بلطم 
هیف 667 نحن  ام  رد  هلئسم  مکح  اّما  و 

لئاسملا 667 حیرشت 
هتکن 671

17 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: بجاولا ّنأل  نیمسق ؛ یلع  وه  مارحلا و  ریغب  بجاولا  هابتشا  یف  یناثلا  بلطملا  نتم 

ضعب یف  ماـمتإلا  رـصقلا و  نیب  و  ۀـعمجلا ، موی  یف  ۀـعمجلا  رهظلا و  بوـجو  نیب  رمـألا  دّدرت  اذإ  اـمک  [، 1] نییفانتم نیرمأ  نیب  دّدرم  اـّمإ 
. لئاسملا

سیل و  اءزج . ةروسلا  نوـک  یف  ّکـشلل  اهتدـقاف ؛ ةروـسلا و  تاذ  نیب  ۀـبجاولا  ةالـصلا  تدّدرت  اذإ  اـمک  رثکـألا ، ّلـقألا و  نیب  دّدرم  اـّمإ  و 
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. یفخی امک ال  رثکألا ، ّلقألا و  نم  نالّوألا  نالاثملا 
یف امهنیب  نارودلا  عجرم  ّنأل  رثکألا ؛ ّلقألا و  نیب  رمألا  نارود  روص  هب  فّلکملا  یف  ّکشلا  نم  ۀّیمیرحتلا  ۀهبشلا  یف  رکذن  مل  ّانأ  ملعا : و 

[. 3] ّلقألا ۀمرح  یف  ّکشلا  ۀمرحلا و  مولعم  رثکألا  ّنأل  فیلکتلا ؛ لصأ  یف  ّکشلا  یلإ  [ 2] ۀهبشلا کلت 
هبتشی نأ  اّمإ  ّهنأل  بابلا ؛ لّوأ  یف  انرکذ  ام  یلع  لئاسم  یف  عقی  هیف  مالکلاف  نینیابتملا ] نیب  بجاولا  یف  رمألا  راد  اذإ  امیف   ] لّوألا مسقلا  اّمأ 

. عوضوملا هابتشا  ۀهج  نم  وأ  نیّصنلا ، ضراعت  وأ  هلامجإ ، وأ  ربتعملا ، ّصنلا  مدع  ۀهج  نم  مارحلا  ریغب  بجاولا 
18 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( تسا مارح  ریغ  اب  بجاو  هابتشا  رد   ) ّمود بلطم 

هراشا

: بجاو هک  ارچ  تسا ، مسق  ود  رب  هّیبوجو ،) ههبش  ینعی :  ) نآ و 
رد مامتا  رـصق و  نایم  و  هعمج ، زور  رد  هعمج  رهظ و  بوجو  نایم  تسا  ددرم  رما  یهاگ  هکنانچ  تسا ، نیابتم  رما  ود  ناـیم  دّدرم  اـی  - 1

منادیمن هکنیا  نکل  هن ؟ ای  تسه  یخسرف  نم 8  رفس  منادیمن  الثم  هک  تسا  هّیعوضوم  اجنیا  رد  تاهبـش  زا  یخرب  اریز   ) لئاسم زا  یخرب 
(. تسا هیبوجو  ههبش  مه  یخرب  هکنانچ  تسا ، هیمکح  ههبش  مامتا ، ای  تسا  بجاو  رصق  یخسرف ، راهچ  رفس  رد 

منادیمن لثملا  یف  هک   ) نآ دـقاف  هروس و  ياراد  زامن  نایم  تسا  دّدرم  بجاو  زامن  یهاگ  هکنانچ  تسا ، رثکا  لقا و  ناـیم  دّدرم  اـی  و  - 2
. هروس ندوب  ءزج  رد  کش  لیلد  هب  یئزج ،) ای 9  تسا  بجاو  یئزج  زامن 10 

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  نآ  ّرس  هکنانچ  دنتسین ، رثکا  ّلقا و  لیبق  زا  مامتا ،) رصق و  زین  هعمج و  رهظ و   ) لّوا لاثم  ود  و  - 
رد نکل  و   ) میدرکن رکذ  ار ، رثکا  ّلقا و  نایم  رمالا  نارود  روص  هب ، فّلکم  رد  ّکش  زا  هّیمیرحت ، ههبـش  رد  ثحب ،) ماگنه   ) ام هک : نادـب 

رثکا هک  اریز  تسا ، فیلکت  لصا  رد  کش  هب  هّیمیرحت ، ههبـش  رد  رثکا ، ّلقا و  نایم  نارود  تشگرب  هک  ارچ  میدرک ،) هراـشا  نادـب  اـجنیا 
(. تئارب لصا  يارجا  لحم  تسا و  يودب  کش  هک   ) تسا ّلقا  تمرح  رد  کش ، تسا و  ۀمرحلا  مولعم 

[ نینیابتم نایم  نارود  و  هیبوجو ، ههبش  هک  تسا  یئاج  رد  لّوا : مسق  اّما  ]

هراشا

: تسا
: بجاو اریز  میداد ، رّکذت  باب  نیا  لّوا  رد  هچنآ  رب  انب  دوشیم ، عقاو  هلئسم  راهچ  رد  مسق ،)  ) نیا رد  مالک  سپ 

. دوشیم هبتشم  مارح  ریغ  هب  ربتعم  ّصن  مدع  تهج  هب  ای  - 1
(. صن  ) نآ لامجا  تهج  هب  ای  - 2

. نیّصن ضراعت  تهج  هب  ای  - 3
. عوضوم رد  هابتشا  تهج  هب  ای  - 4

***
19 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دوشیم ثحب  يرما  هچ  نوماریپ  یلامجا  ملع  بلاطم  زا  بلطم  نیمود  رد  لئاسملا * حیرشت 
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هب فّلکم  رد  کش  ای  و  هّیبوجو ، تاهبش 
؟ دنمانیم هّیبوجو  ار  ههبش  نیا  ارچ  * 

: رگید ترابع  هب  میسانشیمن ، ار  بوجو  ّقلعتم  ای  بجاو و  نکل  مینادیم ، ار  فیلکت  بوجو  اریز 
. میراد کش  هعمج  ای  تسا و  رهظ  الثم  ایآ  هک  بوجو  ّقلعتم  رد  نکل  میراد ، یلامجا  ملع  یبوجو  کی  هب 

؟ دراد دوجو  ثحب  زا  یلحارم  هچ  هّیبوجو  هّیمیرحت و  تاهبش  زا  کیره  رد  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
رثکا ّلقا و  نایم  نارود  نیابتم 2 - رما  ود  نایم  نارود  - 1

؟ تسا نینیابتملا  نیب  نارود  يدروم  هچ  رد  * 
نیابم زاتمم و  رگیدـکی  زا  الماک  لمع  ود  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  یعماج  ردـق  بجاو ، لمع  ود  ای  مارح و  لمع  ود  ناـیم  هک  يدروم  رد 

هعمج رهظ و  لثم : دنشاب .
؟ تسا رثکا  ّلقا و  نایم  نارود  يدروم  هچ  رد  * 

كوکشم رثکا  تسا و  عماج  ردق  نّقیتم و  ردق  ّلقا  هک  يدروم  رد 
؟ دنتسه هچ  یلوصا  حالطصا  رد  رثکا  لقا و  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

. دناهتفرگ رارق  هظحالم  دروم  فیلکت  ّقلعت  ماقم  رد  و  تسا ، نآ  زا  رتشیب  يرگید  و  يرگید ، زا  رتمک  یکی  هک  دنتسه  لعف  ود 
تراـبع هب  میـسانشیمن و  ار  فیلکت  نیا  ّقلعتم  نکل  تسا  هدـش  اـم  هّجوتم  مارح  یفیلکت  اـی  بجاو و  یفیلکت  هک  میراد  عطق  لـثملا : یف 

انعم نیدب  دشابیم ، رثکا  لقا و  نایم  رئاد  تمرح  ای  بوجو  رما  سپ  رثکا ، ای  تسا  ّلقا  هک  مینادیمن  ینعی  تسا . كوکشم  ام  يارب  رگید 
: هک

. رثکا ای  تسا  بجاو  لقا  ای  رثکا ، ای  تسا  مارح  ّلقا  ای 
؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا  * 

يزجم زین  لقا  نداد  ماجنا  هکنیا  ای  تسا  بجاو  رثکا  نداد  ماجنا  تسا ، رثکا  ّلقا و  ناـیم  رئاد  هک  یبجاو  فیلکت  رد  اـیآ  - 1 هک : تسنیا 
؟ دنکیم تیافک  هدوب و 

؟ دراد تمرح  ّلقا  اهنت  ای  تسا ، مارح  رثکا  باکترا  تسا ، رثکا  ّلقا و  نایم  رئاد  هک  یمارح  فیلکت  رد  ایآ  - 2
20 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  رثکا  ّلقا و  * 
یلالقتسا یطابترا 2 - - 1 مسق : ود  رب 

؟ دوشیم هتفگ  یطابترا  رثکا  ّلقا و  هب  یئاج  هچ  رد  * 
زامن رگا  لثملا  یف  دروخیمن . درد  هب  چـیه  و  تسا ، دـساف  وغل و  ّلقا  نداد  ماجنا  دـشاب ، فیلکت  ّقلعتم  رثکا ، عقاو ، رد  رگا  هک  یئاج  رد 

. دیاهدناوخن زامن  دیناوخب  یئزج  امش 9  دشاب و  بجاو  یئزج   10
. دشابیمن تیصعم  هّیمیرحت  ههبش  رد  و  دیآیمن ، باسح  هب  تعاط  یبوجو ، ههبش  رد  ّلقا  لثملا  یف 

؟ تسانعم هچ  هب  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  * 
لـصاح هّمذ  تئارب  هدـشن و  لاـثتما  هزادـنا  ناـمه  هب  میداد ، ماـجنا  ار  ّلـقا  اـم  هدوب و  بجاو  رثـکا  عقاولا  یف  مه  رگا  هک  تساـنعم  نیدـب 

؟ هن ای  میهدب  ماجنا  ار  رثکا  هچ  لاح  دوشیم ،
تئارب رادقم  نامه  هب  دیهدب ، راکبلط  هب  ناموت  رگا 100  ناموت ؟ ای 1500  دیراکهدب و  ناموت  ایآ 1000  هک  دیراد  کش  امش  لثملا : یف 

. دوشیم لصاح  هّمذ 
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؟ دینزب لاثم  نینیابتم  نایم  نآ  نارود  هّیمیرحت و  ههبش  نییبت  رد  * 
نیا زا  کیمادک  دینادیمن  الیصفت  نکل  عّجرم ، توص  ای  تسا و  مارح  برطم  توص  ای  مالسا  رد  هک  دینادیم  لامجالاب  امش  لثملا : یف 

. تسا مارح  اعطق  ود 
؟ دینزب لاثم  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  نایم  نآ  نارود  هّیمیرحت و  ههبش  نییبت  رد  * 

: هک دنادیم  الامجا  ضئاح  نز  کی  لثملا : یف 
لقا ای  هکنیا  هصـالخ  تسا و  هبجاو  هدجـس  ياراد  روس  نآ  رد  هک  ياهیآ  نآ  صوصخ  اـی  تسا و  مارح  وا  رب  مئازع  روس  ّلـک  تئارق  اـی 

. درادن يرگید  هب  یطبر  دشاب ، هک  کیره  رثکا ، ای  تسا  مارح 
. دناهدرک تیصعم  هزادنا  نامه  هب  ّلقا  ماجنا  اب  زاب  دشاب ، مارح  رثکا  عقاو  رد  رگا  ینعی 

؟ دینزب لاثم  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نایم  نآ  نارود  هّیمیرحت و  ههبش  نییبت  رد  * 
کش نکل  و  تسا ، مارح  يزاسهمّسجم  مالسا ، رد  مالـسالا ،) نع  جرخ  دقف  الاثم  لثم  نم   ) يانبم رب  هک  دینادیم  الامجا  امـش  لثملا : یف 

مّـسجت هب  مه  ار  الاب  هنتمین  الثم  هک  مه  صقاـن  ریوصت  اـی  و  دـشاب ؟ رثکا  هک  تسا  مارح  ناـسنا  کـی  لـماک  ریوصت  اـیآ  هکنیا  نیب  میراد 
؟ دشاب ّلقا  هک  تسا  مارح  زین  ندیشک 

؟ تسیچ اجنیا  رد  نّقیتم  ردق  * 
. دنتسه یطابترا  رثکا  ّلقا و  تسا  هنت  ّلک  زا  ءزج  هنتمین  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  كوکشم  لقا  مارح و  رثکا  هک  تسنیا 

21 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ نیمسق ) یلع  وه  و   ) ترابع زا  دارم  * 

. تسا مسق  ود  رب  هّیبوجو  ههبش  هک  تسنیا 
؟ تسا مسق  ود  رب  هّیبوجو  ههبش  ارچ  * 

رثکا ّلقا و  نایم  دّدرم  ای  تسا و  نیابتم  رما  ود  نایم  دّدرم  ای  بجاو ، اریز 
؟ دینزب لاثم  نینیابتم  نایم  نآ  نارود  هّیبوجو و  ههبش  نییبت  رد  * 

لیـصفتلاب یلو  هعمج  اـی  تسا  بجاو  رهظ  زاـمن  اـی  هعمج ، ياـهزور  رد  تـبیغ  رـصع  رد  هـک  دـیراد  یلاـمجا  مـلع  امـش  - 1 لـثملا : یف 
. درادن دوجو  ود  نآ  نایم  مه  یعماج  ردق  چیه  و  تسا . بجاو  اعطق  ود  نیا  زا  کی  مادک  دینادیمن 

. دنانانیابتم ود  نیا  هک  مامتا ، ای  تسا  بجاو  رصق  ای  یخسرف  راهچ  رفس  رد  هک  دیراد  یلامجا  ملع  ای  و  - 2
؟ دینزب لاثم  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  نایم  نآ  نارود  هّیبوجو و  ههبش  نییبت  رد  * 

تـسا زامن  هس  ایآ  هک  دیراد  کش  اهنآ  ددع  رد  نکل  تسا و  هدش  توف  امـش  زا  یئاهزامن  هک  ینادیم  فّلکم  ناونع  هب  امـش  لثملا : یف 
؟ زامن راهچ  ای  الثم و 

؟ رثکا ای  تسا و  بجاو  امش  رب  ّلقا  هک  دیراد  کش  نکل  تسامش و  هدهعرب  یفیلکت  تادابع  رد  هک  دینادیم  امش  رگید : ترابع  هب 
؟ ناموت ای 500  تسا و  ناموت  وا 1000  هب  امش  یهدب  هک  دیراد  کش  نکل  دیراکهدب و  وا  هب  دیز  اب  دوخ  تالماعم  رد  هک  دینادیم  ای  و 

؟ دینزب لاثم  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نایم  نآ  نارود  هّیبوجو و  ههبش  نییبت  رد  * 
زامن فیلکت ، نیا  ّقلعتم  ایآ  هک  دیراد  کش  نکل  دـیراد . ملع  زامن ، الثم  یبوجو  فیلکت  کی  هب  فّلکم ، کی  ناونع  هب  امـش  لثملا : یف 

. دشاب بجاو  لقا  ات  تسا  هروسیب  زامن  ای  دشاب و  بجاو  رثکا  ات  تسا  هروس  اب 
ای تسا  زامن  ءزج  هروس  هکنیا  هب  ددرگیمرب  کـش  نیا  هک  تسا ، رثکا  ّلـقا و  ناـیم  دّدرم  نآ  ّقلعتم  نکل  تسا ، مولعم  فیلکت  اـجنیا  رد 

. زامن يارب  تسا  هروس  ندوب  ءزج  رد  کش  ینعی  هن ؟

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1732 

http://www.ghaemiyeh.com


. دمآ دهاوخ  هک  دراد  دوجو  یلاوقا  هلئسم  نیا  رد 
؟ تسیچ رثکالا ) ّلقالا و  نم  نالّوالا  نالاثملا  سیل  و   ) زا دارم  * 

: هک ارچ  دنتسین ، نیابتم  دنرثکا و  لقا و  دراوم  زا  مامتا ، رصق و  هعمج و  رهظ و  لاثم  ود  هک  دیایب  یسک  نهذ  هب  دیاش  هک  تسنیا 
22 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هابتشا يودب و  یحطس ، شرگن  نیا  اّما  تعکر . راهچ  مامتا  تسا و  تعکر  ود  رصق  - 2 تعکر ، ود  هعمج  تسا و  تعکر  راهچ  رهظ  - 1
. دنتسه نینیابتم  زا  لاثم  ود  ره  رد  ههبش  نیفرط  تسا و 

؟ تسیچ روکذم  هابتشا  لیلد  * 
میهد ماجنا  ار  رثکا  ام  دـشاب و  بجاو  لقا  عقاو  رد  رگا  ینعی  دوشیم  ظاحل  طرـشب  وحن ال  هب  ّلقا  هتـسویپ  رثکا  لقا و  باب  رد  هک  تسنیا 

. هروس نودب  هروس و  اب  زامن  لثم  تسا . هدش  ماجنا  لاثتما  مه  زاب 
هعمج و ای  تسا و  رصق  هک  دشاب  بجاو  لقا  عقاو  رد  رگا  ینعی  تسا . ءیش  طرش  هب  رثکا  طرش ال و  هب  لقا  ریظن ، دروم  لاثم  ود  رد  لاح :
هن تسا و  بجاو  مامتا ) زا   ) طرـش ال هب  رـصق ، هک  ارچ  تسا ، هتفرگن  تروص  یلاثتما  میهد ، ماـجنا  ماـمتا  اـی  تسا و  رهظ  هک  ار  رثکا  اـم 

. دنامه میسق  ود  نیا  ءیش و  طرش  هب  رصق 
هفاضا رـصق  هب  يزیچ  دیابن  ینعی  دـشابیم  طرـش ال  هب  رـصق  زامن  نکل  تسا ، مامتا  زامن  زا  ّلقا  رـصق  زامن  رکیپ  هچرگا  رگید : ترابع  هب 

. دوش هفاضا  نآ  هب  تعکر  ود  دیاب  تسا ، ءیش  طرش  هب  نکل  تسا  تعکر  ود  مه  مامتا  زامن  هکنآ  لاح  و  دومن .
؟ رثکا لقا و  ای  دنتسه  نینیابتم  طرش ال ، هب  ءیش  ءیش و  طرش  هب  ءیش  لاح :

. دنتسه نینیابتم  امتح 
طرش ال. هب  يرگید  تسا و  ءیش  طرش  هب  یکی  دنراد ، یتیعضو  نینچ  زین  هعمج  رهظ و  زامن  لاح :

؟ تسیچ روص ) هب  فّلکملا  یف  ّکشلا  نم  ۀّیمیرحتلا  ۀهبشلا  یف  رکذن  مل  ّانا   ) زا دارم  * 
نایم نارود  زا  نخـس  اهنت  هدشن و  رثکا  ّلقا و  نایم  رمالا  نارود  روص  ضّرعتم  هّیمیرحت ، ههبـش  شخب  رد  ام  دـیامرفیم : خیـش  هک  تسنیا 

. میدرک ناونع  ار  نآ  زا  ثحب  اجنیا  رد  نکل  میدروآ ، نایم  هب  نینیابتم 
؟ تسیچ بلطم  رس  * 

: اریز ارچ ؟ فیلکت ، لصا  رد  کش  هب  تشگیمرب  هّیمیرحت  ههبش  رد  رثکا  لقا و  رد  کش  هک  تسنیا 
لحم هدوب و  يودـب  کـش  هک  تسا ، رثکا  تمرح  رد  کـش  تسا و  نقیتم  ردـق  نوچ  همرحلا ، مولعم  لـقا  یلالقتـسا ، رثکا  ّلـقا و  رد  - 1

. تسا تئارب  لصا  يارجا 
زا دوبیم و  تئارب  لصا  يارجم  زین  نیا  اذل  تسا و  يودـب  کش  زین  نیا  هک  دوب  كوکـشم  ّلقا  مارح و  رثکا  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  رد  - 2

. دش رکذ  هک  دوب  نینیابتم  ثحب ، دروم  اهنت  سپ  جراخ . ثحب  ّلحم 
23 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسین حرطم  یلالقتسا  رثکا  لقا و  هیبوجو ، ههبش  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  ارچ  * 
. تسا تئارب  لصا  يارجم  یکش  نینچ  هک  تسا  يودب  کش  هب  كوکشم  رثکا  نّقیتم و  ردق  لقا  اریز 

؟ تسیچ هّیبوجو  ههبش  رد  یطابترا  رثکا  لقا و  فیلکت  * 
تئارب لصا  يارجم  رثکا  لحنم و  یلامجا  ملع  ینعی  تسا  نیمه  بلطم  رثکا  هب  تبـسن  زین  یطاـبترا  رثکا  لـقا و  رد  خیـش ، باـنج  رظن  هب 

. دناهدرک ناونع  زین  هبش  نیا  رد  ار  نآ  دناهدش ، یطایتحا  باب  نیا  رد  نییلوصا  رثکا  نوچ  نکل  تسا و 
؟ دوشیم ثحب  یماقم  هچ  رد  هیبوجو  تاهبش  باب  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  * 
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: ماقم ود  رد 
نینیابتم نایم  نارود  هّیبوجو و  ههبش  یلامجا و  ملع  - 1

یطابترا رثکا  لقا و  نایم  نارود  هّیبوجو و  ههبش  یلامجا و  ملع  - 2
؟ دراد دوجو  هلئسم  دنچ  ماقم  ره  رد  * 

. هلئسم تشه  دوشیم  اعمج  هک  هّیعوضوم  ههبش  نیصن و  ضراعت  صن ، لامجا  صن ، نادقف  ناونع ، تحت  هلئسم ، راهچ 
؟ ارچ

. دنوشیم باب  نیا  رد  کش  أشنم  قوف  هناگراهچ  روما  زا  کیره  اریز 
***

24 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یف ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  زاوج  یف  اّمإ  [: 5] اهیف مالکلاف  یلوالا ، اّمأ  [ 4 [] صنلا مدع  ۀهج  نم  هریغب  بجاولا  هبتشا  اذإ  ام  [ ] یلوالا ۀلأسملا   ] نتم
اّمإ و  ةرورضلا ، لب  عامجإلل  فلاخم  اسأر  امهیف  ةالصلا  كرت  ّنإف  نیقباسلا ؛ نیلاثملا  یف  امک  اهتمرح ، ةرورـض - وأ  عامجإب  ملع - ام  ریغ 

. ۀّیعطقلا ۀقفاوملا  بوجو  یف 
ۀمرح یف  الامجإ  وأ  الیصفت  مولعملا  باطخلا  نیب  نوقّرفی  مّهنإف ال  ءالقعلا ، دنع  ۀیـصعم  اّهنأل  ۀّیعطقلا ؛ ۀفلاخملا  ۀمرح  رهاظلاف  لّوألا : اّمأ 

. ۀیصعم اهّدع  یف  هتفلاخم و 
نم رهظی  و  [، 6] هتهج نم  ۀعمجلا  رهظلا و  لثم  یف  ۀمرحلا  ّنأ  و  عامجإلا ، رادم  ۀـفلاخملا  ۀـمرح  نارود  يراسناوخلا : قّقحملا  نم  رهظی  و 

[. 8] تفرع ام  يوقألا  و  [ 7] هیلإ لیملا  هّللا : مهمحر  یّمقلا  لضافلا 
. عناملا مدع  یضتقملا و  دوجول  بوجولا ؛ [ 9] امهاوقأ نالوق ، هیفف  یناثلا : اّمأ  و 

ملع نم  یلإ  لصا  عراشلا و  نع  رداص  لهاجلا  ملاعلا و  ّمعی  هجو  یلع  هب  رمألا  و  عقاولا ، یف  تباث  دّدرملا  رمألا  بوجو  ّنأل  لّوـألا ؛ اـّمأ  و 
ّنأل [10 ؛] ریرحتلا یف  هّللا  مهمحر  ۀماّلعلا  هرکذ  امک  رودلا  مزل  ّالإ  و  اهب ؛ ملاعلاب  اّصتخم  رماوألا  یف  بوجولا  عوضوم  سیل  ذإ  الیـصفت ؛ هب 

؟ هیلع بوجولا  فّقوتی  فیکف  بوجولا ، یلع  فوقوم  بوجولاب  ملعلا 
25 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. القن القع و ال  عنام  ریغ  وه  و  بجاولاب ، ّیلیصفتلا  لهجلا  ّالإ  سیل  هنم  رّوصتملا  ّنألف  عناملا ؛ اّمأ  و 
همجرت *** 

:[ ّصن مدع  لیلد  هب  نآ  ریغ  هب  بجاو  هابتشا   ] لّوا هلئسم 

هراشا

: نآ رد  مالک  سپ 
ود نآ  لثم  هدش ، تباث ) و   ) هتـسناد شتمرح  ترورـض ، هب  ای  عامجا و  هب  هک  يدراوم  ریغ  رد  هتبلا )  ) تسا هیعطق  تفلاخم  زاوج  رد  ای  - 1

. تسا ترورض  فلاخم )  ) هکلب عامجا و  فلاخم  یّلک  روطب  هعمج ،) رهظ و  ینعی   ) ود نآ  رد  زامن  كرت  اریز  یلبق ، لاثم 
.)؟ هن ای  تسا  بجاو  ود  ره  ایآ  هک   ) تسا طایتحا ) ینعی   ) تقفاوم بوجو  رد  ای  و  - 2
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(: هّیعطق تفلاخم  تمرح  ینعی   ) لّوا هلأسم  اّما 

تیصعم ءالقعلا  دنع  یّلک ،) روطب  فیلکت  راب  ریز  زا  رارف  و   ) هّیعطق تفلاخم  اریز  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  هدعاقلا ،) یلع   ) ارهاظ سپ 
. تسا

ّلـص لثم   ) تسا مولعم  الیـصفت  ناسنا ) يارب   ) هک یمولعم  باطخ  نایم  شندرمـش ، تیـصعم  رد  نآ و  تفلاـخم  تمرح  رد  ءـالقع  اریز :
. دنراذگیمن یقرف  نیباطخلا ،) نیب  دّدرم  و   ) تسا لامجالاب  مولعم )  ) ای ۀعمجلا ) ّلص  رهظلا و 

هدـعاقلا یلع  هیعطق  تفلاخم  هک  ینعی   ) تسا عامجا  تفلاخم ، تمرح  رادـم  رئاد  هک  هر ،)  ) يراسناوخ ققحم  مالک  زا  دوشیم  رهاظ  و  - 
عامجا و تهج  هب  هعمج ، رهظ و  لثم  رد  تفلاخم ،)  ) تمرح و  نآ ،) تمرح  رب  دوش  هماقا  ترورـض  ای  عامجا  هک  اجنآ  زج  درادـن ، یبیع 

. تسا ترورض 
تفلاـخم تمرح  ینعی  ، ) یتـسناد هک  تسا  يزیچ  نآ  يوقا  و  هّیعطق ، تفلاـخم  زاوج  هب  لـیم  یمق ، قّقحم  مـالک )  ) زا دوشیم  رهاـظ  و  - 

(. هّیعطق

(: هّیعطق تقفاوم  ینعی   ) مّود هلأسم  اّما  و 

هراشا

، عنام ندوبن  و  طایتحا )  ) یضتقم دوجو  لیلد  هب  رتيوق  لوق  هک  دراد ، دوجو  لوق  ود  نآ  رد  سپ 
26 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. یضتقملا دوجو  ینعی  تسا . هّیعطق ) تفلاخم  تمرح  هیعطق و  تقفاوم   ) بوجو نامه 
عقاو رد  رهظ  اـی  ینعی   ) تسا تباـث  عـقاو  رد  تسا ) هعمج  رهظ و  ناـیم  دّدرم  هک  زاـمن  لـثم   ) دّدرم رما  ندوـب  بجاو  هک  تسنیا  رطاـخ  هب 
يارب تسا  هدـش  لصاو  و  عراش ، بناج  زا  هدـش )  ) رداص دوشب ، لهاج  ملاع و  لماش  هک  يوحن  هب  زامن  هب  رما  و  هعمج ،) اـی  تسا  بجاو 

. دراد نآ  هب  یلیصفت  ملع  هک  یسک 
نآ هب  نیملاـع  صوصخم  هیهلا  فیلاـکت  رگا   ) اـّلا تسین و  نآ  هب  ملاـع  هب  ّصتخم  فیلاـکت ،) باـب   ) هیهلا رماوا  رد  بوجو  عوضوم  اریز 

(. مولعم رب  دوشیم  فّقوتم  ملع  دوجو  و  ملع ، هب  دوشیم  فقوتم  فیلکت  دوجو  هک  ارچ   ) دیآیم مزال  رود  دشاب )

( ّصن نادقف  ههبش  رد  طایتحا  زا  یلیصفت  لهج  ندوبن  عنام  )

هراشا

(. درادن دوجو   ) عنام ارچ )  ) اّما - 
هچ القع و  هچ  تسین ، طایتحا ) زا   ) عنام مهنآ  هک  تسا . بجاو  هب  یلیـصفت ،) ملع  مدـع  ای   ) یلیـصفت لهج  روصت ، لباق  عناـم  اـهنت  اریز 

. اعرش
***

لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ نینیابتملا  نیب  نارود  هیبوجو و  ههبش  یلامجا و  ملع  لئاسم  زا  هلئسم  نیلوا  * 
: لثملا یف  دشاب ، ّصن  نادقف  ههبش  اشنم  هک  تسنیا 

بوجو هب  دناهداد  يوتف  اهنآ  رگید  فصن  و  تسا . بجاو  رهظ  زامن  هعمج ، زور  رد  تبیغ و  رصع  رد  هک  دنانآرب  تما  ءاملع  فصن  - 1
. هعمج

هک دش  هبتـشم  ام  رب  رما  ّصن  نادقف  لیلد  هب  سپ  دـش . لیدـبت  سأی  هب  فرط  کی  ناحجر  رد  ربتعم  یّـصن  رب  یبایتسد  رد  ام  صحف  - 2
؟ هعمج ای  تسا  بجاو  رهظ  ایآ 

؟ تسیچ ۀّیعطقلا )...  ۀفلاخملا  زاوج  یف  اّما  اهیف : مالکلاف   ) زا دارم  * 
: ّصن نادقف  هّیبوجو  ههبش  اب  هطبار  رد  ثحب  هک  تسنیا 
. تسا یلامجا  ملع  نیا  اب  هّیعطق  تفلاخم  زاوج  رد  ای  - 

. نآ اب  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  رد  ای  و  - 
: تسا حرطم  لیذ  حرش  هب  لاؤس  ود  لوا ، هلأسم  اب  هطبار  رد  رگید : ترابع  هب 

27 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ مارح ای  تسا  زیاج  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  ایآ  - 

؟ هن ای  تسا  بجاو  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تقفاوم  ایآ  - 
؟ تسیچ ۀّیعطقلا )...  ۀفلاخملا  ۀمرح  رهاظلاف  لّوألا : اّما   ) زا دارم  * 

: هک نیا  رب  ینبم  لّوا  لاؤس  هب  تسا  ناشیا  عابتا  مظعا و  خیش  بانج  خساپ 
. تسا فیلکت  هب  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  لقع ، مکح  دعاوق و  ياضتقم  ینعی  هدعاقلا ، یلع 

. ار هعمج  مه  دیامن  كرت  ار  رهظ  مه  هک  تسین  زاجم  یفلکم  چیه  ینعی 
: اریز ارچ ،؟ * 

. تسا بجاو  هعمج  ای  رهظ و  زا  یکی  عقاو  رد  هک  میراد  نیقی  ام  - 1
. یلامجا هچ  دشاب ، یلیصفت  باطخ  هچ  تسا  تیصعم  القع  بجاو  كرت  - 2

. تسا حبق  ءالقعلا  لقعلا و  دنع  یلوم  تیصعم  - 3
. تسه همزالم  عرش  مکح  لقع و  مکح  نایم  - 4

. تسا مارح  اعرش  یلوم  تیصعم  مزالت : نوناق  مکح  هب  - 5
. تسین زیاج  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هجیتن : رد 

؟ تسیچ يراسناوخلا )، قّقحملا  نم  رهظی  و   ) زا دارم  * 
تفلاخم تمرح  يارب  هّمات  ّتلع  دـناوتیمن  یلامجا  ملع  هک  دـنانآرب  یّمق  قّقحم  يراـسناوخ و  ققحم  لـیبق  زا  ءاـملع  یخرب  هک  تسنیا 

. تسا یجراخ  یلیلد  عبات  هکلب  تسین ، هدعاقلا  یلع  یتمرح  نینچ  سپ  دشاب ، نآ  اب  هیعطق 
. میدرکیم يراج  تئارب  لصا  نآ  فرط  ره  هب  تبـسن  و  اسأر ، لهجل  امک  یلامجالا ، ملعلا  میتفگیم : یلامجا  ملع  میدوب و  ام  رگا  ینعی 

. تسا زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  ناشیا ، رظن  هب  سپ 
؟ تسیچ عامجالا ) رادم  ۀفلاخملا  ۀمرح  نارود   ) زا ناشیا  دارم  سپ  * 

. تسا لاکشأ  الب  هیعطق  تفلاخم  هدعاقلا ، یلع  ّالا  و  تسا . عامجا  یلامجا ، ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  رادم  رئاد  هک  تسنیا 
اب هّیعطق  تفلاخم  هکنیا  رب  تسا  مئاق  نید  ترورـض  هکلب  عامجا و  مامتا و ...  رـصق و  ای  هعمج  رهظ و  لثم  يدراوم  رد  رگید : تراـبع  هب 
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. تسین زیاج  یلامجا  ملع  نینچ 
. تسا يدروم  هکلب  دشابیمن ، هدعاقلا  یلع  ینوناق و  هلئسم  هجیتن : رد 

28 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دوشیم هتفرگ  روکذم  تایرظن  زا  ياهجیتن  هچ  * 

دروم دوشیم ، هدـهاشم  هکناـنچ  و  دـشابیمن ، یلاـمجا  ملع  اـب  هّیعطق  تفلاـخم  تمرح  يارب  هّماـت  ّتلع  لـکلا ، دـنع  یلاـمجا  ملع  هکنیا 
. تسا فالتخا 

يراسناوخ ققحم  هکنآ  لاح  و  دـنادیم ، نآ  اب  هیعطق  تفلاخم  تمرح  یـضتقم  ار  فیلکت  هب  یلاـمجا  ملع  نیعباـت ، خیـش و  باـنج  ینعی 
: دیامرفیم

، هعمج رهظ و  لثم  رد  تفلاخم  تمرح  هکنانچ  تسا  یجراخ  لیلد  عبات  دـشاب ، مارح  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاـخم  يدروم  رد  مه  رگا 
. تسا نآرب  عامجا  دوجو  تهج  هب 

؟ تسیچ بوجولا )...  امهاوقا ، نالوق ، هیفف  یناثلا : اّما  و   ) زا دارم  * 
تقفاوم دـیاب  هکنیا  ای  تسا و  یفاـک  فرط  کـی  ماـجنا  ینعی  هیلاـمتحا  تقفاوم  اـیآ  دـش  هتفگ  هک  تسا  لاؤس  نیمود  هب  خـساپ  عقاو  رد 

؟ میروآ اجب  ار  فارطا  همه  هدش و  لصاح  هیعطق 
: رگید ترابع  هب  تسا ، هیعطق  تقفاوم  لیصحت  بوجو  رتيوق  لوق  هک  دراد ، دوجو  لوق  ود  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دیامرفیم : اذل  و 

. تسا بجاو  زین  هیعطق  تقفاوم  نینچمه  تسا ، مارح  هّیعطق  تفلاخم  هک  روطنامه  هک  تسا  نآرب  لوق  کی  - 1
. تسا یفاک  زین  هّیلامتحا  تقفاوم  هکلب  تسین ، بجاو  هیعطق  تقفاوم  یلو  تسا . مارح  هّیعطق  تفلاخم  هچرگا  دیوگیم : رگید  لوق  - 2

؟ تسیچ روبزم  لوق  ود  اب  هطبار  رد  مظعا  خیش  رظن  * 
. دنادیم يوقا  دنادیم  بجاو  ار  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تقفاوم  هک  ار  لّوا  لوق 

؟ تسیچ عناملا )...  مدع  یضتقملا و  دوجول   ) زا دارم  * 
نآ زا  عناـم  تسا و  دوجوم  طاـیتحا  يارب  یـضتقم  یتقو  هکنیا  رب  ینبم  تسا  طاـیتحا  بوجو  اـی  هیعطق و  تقفاوم  بوجو  رب  خیـش  لـیلد 

. دوشیم طایتحا  بوجو  ببس  هدوب و  هّمات  ّتلع  دوقفم ،
؟ تسیچ عقاولا )...  یف  تباث  دّدرملا  رمالا  بوجو  ّنال   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا ، یضتقم  دوجو  رب  لیلد 
. هن ای  دشاب و  ملاع  نادب  فّلکم  هچ  هدش  راب  ةالصلا  تاذ  يور  عقاو  ملاع  رد  الثم )  ) ةالصلا اومیقأ  لیبق  زا  یلوم  رماوا 

باطخ و  هدـش ، رداص  یلوم  زا  رما  تروص  ود  ره  رد  الیـصفت ، هچ  دـشاب و  هتـشاد  یلوم  رما  هب  ملع  الامجا  هچ  فّلکم  رگید : ترابع  هب 
. تسوا هّجوتم 

29 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
و تسا ، عقاو  هب  بطاخم  فّلکم ، مه  یلاـمجا  ملع  ضرف  رد  نیارباـنب  تسین . یلیـصفت  ملع  هب  نیملاـع  صوصخم  عراـش  تاـباطخ  ینعی 

. مامتا رصق و  ای  هعمج و  رهظ و  نایم  عمج  طایتحا و  زج  درادن ، دوجو  نآ  لاثتما  تهج  یهار 
؟ تسیچ رودلا ) مزل  ّالا  و  اهب ؛ ملاعلاب  اّصتخم  رماوالا  یف  بوجولا  عوضوم  سیل  ذا   ) زا دارم  سپ  * 

. دیآیم مزال  رود  دشاب  نآ  هب  ملاع  هب  ّصتخم  هیهلا  رماوا  رد  بوجو  عوضوم  رگا  هک  تسنیا 
. مولعم رب  دوشیم  فّقوت  ملع  دوجو  و  ملع ، هب  دوشیم  فقوتم  فیلکت  دوجو  اریز 

***
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30 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
طورـش نم  طرـش  دـقف  یلإ  لهجلا  عجری  یّتح  عقاولاب - نایتإلا  نع  لهاجلا  زجع  ۀـهج  نم  ناک  نإ  رذـعلاب : همکح  ّنألف  لقعلا ؛ اـّمأ  نتم 

لاق نّمم  دـحاو  ریغ  هب  فرتعا  امک  ۀـلمجلا ، یف  لمجملاب  فیلکتلا  زاوج  هب  دهـشی  امک  کلذـب ، لقعلل  لالقتـسا  الف  هب - رومأـملا  دوجو 
. یتأیس امک  هیف ، نحن  امیف  ةءاربلاب 

؛ ۀّیعطقلا ۀـفلاخملاب  اسأر  الامجإ  مولعملا  لامهإ  زاجل  ّالإ  و  [11 ؛] اعنم ّدـشأ  وهف  هیلإ ، فیلکتلا  هّجوتل  لباق  ریغ  هنوک  ۀـهج  نم  ناک  نإ  و 
وه امک  تامّرحملا ، لعف  ۀـّیعقاولا و  تاـبجاولا  [ 12] كرت یلع  رّـصقملا  لهاجلا  باقع  حبقل  و  ۀّیعطقلا . ۀـفلاخملا  ۀـمرح  مازتلال  هجو  الف 

. روهشملا
ال ۀـبانجلا ، لاـح  ةالـصلاب  بنجلا  فیلکت  ریظن  عقاولاـب ، ناـیتإلا  لـهجلا و  عفرب  لـهجلا  لاـح  یف  لـهاجلا  فیلکت  مهدارم  ّنأ  يوـعد : و 

عم لهاجلا  فیلکت  یف  مالکلا  اّمنإ  و  هلاح ، یف  فیلکتلا  نیب  اعنام و  لهجلا  نوک  نیب  یفانت  الف  لـهجلا ؛ فصو  عم  هناـیتإب  [ 13] فیلکتلا
. ملعلا لیصحت  نع  هزجع  هیف  نحن  امیف  ضورفملا  ّنأل  لهجلا ؛ فصو 

. اهنالطب مّدقت  دق  و  ۀبانجلا ، ریظن  هب  رومأملا  دوجو  طورش  نم  لهجلا  مدع  نوک  يوعد  نم  مّدقت : ام  یلإ  ذئنیح  اهعوجرب  ۀعوفدم 
دعب مالکلا  و  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  زاوج  اهئارجإ  مازلتـسال  ماقملا ؛ یف  ۀیراج  ریغ  ةءاربلا  ّۀلدأ  ّنأل  رذعلا ؛ یلع  ّلدی  ام  هیف  سیلف  لقنلا ، اّمأ  و 

. اهتمرح ضرف 
مل اذه و  لثم  متبصأ  اذإ  : » دیـصلا ءازج  یف  ۀمّدقتملا - نمحرلا - دبع  ۀحیحـص  لثم : طایتحالا ، بوجو  یلع  ّلدی  ام  رابخألا  ضعب  یف  لب 

[14 .] اهریغ اوملعتف و  هنع  اولأست  یتح  طایتحالاب  مکیلعف  اوردت ،
31 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

)؟ تسین طایتحا  زا  عنام  لقع  ارچ  )

(: فلکم نتسناد   ) روذعم هب  لقع  مکح  اریز 
طئارـش زا  یطرـش  نادـقف  هب  دـنک  تشگزاب  یلیـصفت  لهج  نیا  هک  اجنآ  ات  دـشاب ، عقاو  ماجنا  زا  لهاج  یناوتان  زجع و  تهج  زا  رگا  - 1
یمکح نینچ  رودص  رد  لقع  يارب  یلالقتـسا  هک ،) میئوگب  دـیاب   ) سپ تسا ،) لهاج  رد  یلیـصفت  ملع  مدـع  نامه  هک   ) هب رومأم  دوجو 

هب دهدیم  یهاوگ  هکنانچ  تسین ،) هب  فّلکم  ماجنا  هب  رداق  درادن ، یلیصفت  ملع  هک  یفّلکم  نیا  هک  دیوگیمن  لقع  ینعی  . ) درادن دوجو 
رداق ریغ  ار  فّلکم  نکل  تسا  لمجم  یباطخ  هک  یطـسولا ، ةالـص  اوظفاح  لثم   ) لمجم هب  فیلکت  زاوج  لهج ،) ندوبن  رذع   ) هلئـسم نیا 

هب هکنانچ  تسا . عنامالب  لمجم  هب  فیلکت  هکنیا  هب  دناهدرک  رارقا  دـناهدش ، تئارب  هب  لئاق  هیف  نحن  ام  رد  هک  یناسک  هکنانچ  دـنکیمن ،)
. دمآ دهاوخ  نآ  زا  ثحب  يدوز 

نونجم یبص و  هک  روطنامه   ) دـشاب وا  هّجوتم  فیلکت  هک  تسین  لباق  وا  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  ـالقع ،) لـهاج  ندوب  رذـعم   ) رگا و  - 2
هب یّلک ، روطب  لامجالاب  مولعم  ندادـن  ماجنا  سپ  دـشاب ،) فیلکت  عنام  لهج  رگا   ) ّالا و  تسا . عونمم  ادـیدش  نیا  دنتـسین ،) باطخ  لـباق 
؛) هعمج هن  تسا و  بجاو  وا  رب  رهظ  هن  هجیتن  رد  درادـن ، فیلکت  لهاج  تسا ، لـهاج  نوچ  . ) دوب دـهاوخ  زیاـج  هّیعطق  تفلاـخم  هطـساو 

ماجنا هّیعقاو و  تابجاو  كرت  ببـس  هب  رّـصقم  لهاج  باـقع  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  هّیعطق  تفلاـخم  تمرح  هب  مازتلا  يارب  یهجو  سپ 
.( دینادیم دماعلاک  ار  رّصقم  لهاج  دوخ  امش  هکنآ  لاح  و  . ) دشیم حیبق  تامّرحم ،

. دوشیمن طایتحا  زا  عنام  القع  لهج ، سپ 

( لاکشا کی  یسررب  ریرقت و  )
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(: تسا بقاعم  رصاق  لهاج  دنیامرفیم : هک   ) ءاملع ياعّدم 
لاـح رد  زاـمن ، ماـجنا )  ) هب بنج  فیلکت  لـثم  نآ ) زا  سپ   ) عقاو ماـجنا  و  شدوـخ ) زا   ) لـهج عـفر  رد  تسا ، لـهاج  فـیلکت  ناـشدارم 

. ّتیلهاج فصو  اب  نآ  ماجنا  هب  فیلکت  هن  و  تبانج ،
و تسا ، فیلکت  هب  فّلکم  لـهج  لاـح  رد  میئوگب ):  ) هکنیا نیب  و  تسا ) فیلکت   ) عناـم لـهج  میئوگب ):  ) هکنیا نیب  تسین  یتاـفانم  سپ :

لهج فصو  اب  لهاج  ندوب  فّلکم  رد  ام  نخس  هکنآ  لاح 
32 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای تسا  بجاو  رـصق  لـثملا : یف  هک   ) تسا فـیلکت  هب  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  زا  وا  یناوتاـن  هیف  نحن  اـم  رد  هلئـسم  ضرف  هک  ارچ  تسا ؛
( روذعم لهاج و  دوشیم  اذل  و  مامتا ؟

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

طرـش تبانج  مدـع  هکناـنچ  تسا ، هب  رومأـم  دوجو  طورـش  زا  یلیـصفت  ملع  دـنتفگ ،) هک   ) اـعّدا نآ  هب  نتـشگزاب  ببـس  هب  دوشیم  عفد 
(. فیلکت طرش  هن  تسا و  هب  فّلکم  طرش  هن  یلیصفت  ملع  هک  میتفگ  و   ) دش تباث  نآ  نالطب  قیقحت  هب  تسا ، هب  فّلکم 

( طایتحا بوجو  زا   ) لقن ندوبن ) عنام   ) اّما و 
دوشیمن يراج  یلامجا ) ملع  ینعی   ) ماقم نیا  رد  تئارب  ّهلدا  اریز  فّلکم ؛ رذع  رب  دنک  تلالد  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  سّدـقم  عرـش  رد 

و تسا . هّیعطق  تفلاخم  زاوج  رد  نآ  يارجا  مزلتـسم  اجنیا ،) رد  تئارب  يارجا   ) هک نوچ  دوشیم ،) يراـج  يودـب  کـش  دروم  رد  هکلب  )
(. دشاب هیعطق  تقفاوم  نامه  هک   ) تسا هّیعطق  تفلاخم  تمرح  تابثا )  ) ضرف زا  سپ  اجنیا  رد  ام )  ) نخس هکنآ  لاح 

( هلئسم نیا  رد  طایتحا  بوجو  رب  رابخا  یخرب  تلالد  )

ماما هک  دیـص ؛ ءازج  رد  نمحرلا  دبع  هحیحـص  لثم  طایتحا  بوجو  رب  دـنکیم  تلالد  هک  دراد ) دوجو   ) ياّهلدا رابخا ، زا  یخرب  رد  هکلب 
: دیامرفیم

هدرک و لاؤس  نآ  هرابرد  هکنیا  ات  طایتحا ، تسا ، بجاو  امـش  رب  دـیتسنادن ، ار  نآ  مکح  ياهلأسم و  نینچ  لـثم  اـب  دـیدرک  دروخرب  یتقو 
 ... لئاسم نیا  ریغ  دینادب و 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ بجاولاب )...  ّیلیصفتلا  لهجلا  ّالا  سیل  هنم  رّوصتملا  ّنالف   ) زا دارم  * 
؟ ارچ دشابیمن ، طایتحا  بوجو  زا  عنام  یلیصفت  ملع  دوبن  ینعی  یلیصفت  لهج  هکنیا  رب  تسا  لیلد 

هب یلیـصفت  لهج  تسا ، یـضتقم  ریثأت  زا  عنام  رّوصتم  رما  نیا  هک  دـیوگب  یـسک  دراد  ناکما  تسا و  رّوصتم  القع  هک  یعنام  هناـگی  اریز 
ۀعمجلا ّلص  ای  رهظلا  ّلص  تسا ؛ هدومرف  عراش  دنادیمن  هک  انعم  نیدب  تسا . عقاو 

33 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[15 .] اعرش هن  تسا و  طایتحا  بوجو  زا  عنام  القع  هن  یلیصفت ، ملع  مدع  ای  یلیصفت و  لهج  نیا  لاح :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1739 

http://www.ghaemiyeh.com


ص33 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دشابیمن طایتحا  بوجو  زا  عنام  القع  یلیصفت  لهج 

. تسا هتسب  هار  ود  ره  هک  دراد  هار  ود  نآ  ندوب  عنام  اریز 
: هکنیا هار  کی  - 1

. تسا زامن  طرش  تراهط  هکنانچ  دشاب ، هب  فّلکم  طرش  یلیصفت  ملع 
نکمم جراخ  رد  زامن  قّقحت  تراهط ، نودب  هکنانچ  دشاب ، نکمم  ریغ  جراخ  رد  هب  فّلکم  قّقحت  یلیـصفت ، ملع  نودـب  رگید : ترابع  هب 

. تسین
رد هب  فّلکم  قّقحت  هب  رداق  طایتحا ، قیرط  زا  یلیصفت و  ملع  نودب  فّلکم  اریز  تسین ، هب  فّلکم  طرش  یلیـصفت  ملع  هک  مینادب  دیاب  اّما 

. تسا جراخ 
، ار هعمج  مه  یهدیم ، ماجنا  ار  رهظ  مه  هدرک  طایتحا  نکل  و  هعمج ، اـی  تسا  بجاو  رهظ  هعمج ، زور  رد  هک  ینادیمن  امـش  لـثملا  یف 

. دوشیم قّقحم  جراخ  رد  عقاو  یهاوخن ، یهاوخ 
. دنتسه یطایتحا  ّصن ، لامجا  ینعی  مّود  هلئسم  رد  دناهدش ، یتئارب  اجنیا  رد  صن  نادقف  هلأسم  رد  هک  يدارفا  رتشیب  اذل  و 

ره دینک و  طایتحا  دیاب  دنیوگیم : میـسانشیمن  الیـصفت  ّصن  لامجا  رطاخب  ار  بجاو  نکل  مینادیم ، الامجا  ار  بوجو  ام  هک  اجنآ  ینعی 
. دینک نایتا  ار  ههبش  فرط  ود 

: هدومرف یلوم  لثملا  یف 
«. یطسولا ةالص  تاولصلا و  یلع  اوظفاح  »

. ار هعمج  مه  دیناوخب ، ار  رهظ  مه  هدرک  طایتحا  دیاب  سپ  هعمج . ای  تسا  رهظ  هک  مینادیمن  ام  تسا و  لمجم  یطسولا ، ةالص  اجنیا  رد 
نادقف رد  و  دشابیم ، هب  فّلکم  طرش  یلیـصفت  ملع  دیئوگیمن  تسا ، لمجم  ّصن  هک  اجنیا  رد  ارچ  میـسرپیم  تارـضح  نیا  زا  ام  لاح :

؟ دینادیم طرش  ار  نآ  ّصن 
، طایتحا هب  لمع  اب  دناوتیم  فّلکم  دشابیمن و  هب  فّلکم  طرـش  یلیـصفت  ملع  ّصن ، لامجا  رد  هچ  صن و  نادقف  رد  هچ  خیـش  داقتعا  هب 

. ار هعمج  مه  دناوخب ، ار  رهظ  مه 
. تسا جراخ  رد  هب  فّلکم  قّقحت  طرش  یلیصفت  ملع  تسا و  طایتحا  بوجو  زا  عنام  یلیصفت  لهج  هک  درک  اعّدا  دیابن  سپ :

34 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: میئوگب هکنیا  هار  نیمود  - 2

. دناملع هب  دّیقم  هّیعقاو  ماکحا  ینعی  تسا ، فیلکت  طرش  یلیصفت  ملع 
هن تسا و  هدرک  بجاو  یلیـصفت  ملع  هب  ملاع  فّلکم  يارب  دـنک ، بجاو  نیفلکم  يارب  ار  زامن  هتـساوخیم  عراش  یتقو  رگید : تراـبع  هب 

. درادن فیلکت  هب  یلیصفت  ملع  هک  یسک  يارب 
. تسا جح  بوجو  طرش  هک  تعاطتسا  لثم 

یلیصفت ملع  فّلکم  کی  هک  تهج  نآ  زا  اذل  تسا . فیلکت  طرش  مه  یلیصفت  ملع  تسا ، فیلکت  طرش  تعاطتسا  هک  روطنامه  لاح :
. درادن مه  فیلکت  درادن ،

. تسا یلقع  عنام  کی  یلیصفت  ملع  هجیتن  رد 
؟ تسیچ قوف  بلطم  هب  امش  خساپ  * 

هک ارچ  ار ، هعمج  هن  دناوخب و  ار  رهظ  هن  فّلکم  هدوب و  زیاج  مه  هّیعطق  تفلاخم  دیاب  دشاب ، فیلکت  طرـش  یلیـصفت  ملع  رگا  هک  تسنیا 
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. تسا مارح  هّیعطق  تفلاخم  هک  دش  تباث  هکنآ  لاح  و  درادن ، فیلکت 
. تسا روذعم  هدوب و  تفلاخم  هب  زاجم  اقلطم  دنادیمن ، ار  ماکحا  هک  یفّلکم  دشاب ، فیلکت  طرش  یلیصفت  ملع  رگا  رگید : ترابع  هب 

. تسا هدرکن  صّحفت  هک  نوچ  تسا  بقاعم  هدوبن و  روذعم  هک  تسا  رّصقم  ای  تسا . روذعم  هک  تسا  رصاق  ای  لهاج ، نکل 
: میسرپیم امش  زا  لاح 

؟ دراد دوجو  یقرف  هدشن  عیطتسم  هدرک و  یلبنت  هک  يرّصقم  اب  هدشن  عیطتسم  هدرک و  شالت  هک  يرصاق  نایم  ّجح ، بوجو  مدع  رد  ایآ 
. تسه توافت  رّصقم  رصاق و  نایم  دنچره  دشابیمن ، بجاو  کیچیه  رب  جح  ریخ ، تفگ : دیهاوخ  اعطق  - 

رّـصقم رـصاق و  نایم  مه  فیلکت  بوجو  مدع  رد  دیراذگیمن ، یقرف  رّـصقم  رـصاق و  نایم  جح  بوجو  مدـع  رد  هک  روطنامه  هجیتن  رد 
. دیراذگن قرف 

رّـصقم لهاج  اریز  تسا . روذعم  رـصاق  لهاج  یهتنم  لهاج ، هچ  ملاع ، هچ  تسا ، هدـش  لعج  همه  يارب  فیلاکت  هک  دوشیم  مولعم  سپ :
. رصاق لهاج  هن  تسا و  دماعلاک  هک  تسا 

؟ تسیچ ریرقت  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
هکلب درادن ، یفیلکت  سپ  دنادیمن ، الیصفت  ار  فیلکت  فّلکم  نیا  نوچ  تفگ  ناوتیمن  هک  تسنیا 

35 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا فیلکت  هب  فّلکم  دنادن  ای  دنادب  هچ 

. ار هعمج  مه  دناوخب ، ار  رهظ  مه  هدرک ، طایتحا  هک  تسنیا  لاثتما  هار  و  دشابیمن ، فیلکت  طرش  یلیصفت ، ملع  اذل 
. هب فّلکم  طرش  هن  تسا و  فیلکت  طرش  هن  هک  نوچ  تسین ، طایتحا  زا  عنام  القع  یلیصفت  ملع  سپ :

؟ تسیچ عقاولاب )...  نایتالا  لهجلا و  عفرب  لهجلا  لاح  یف  لهاجلا  فیلکت  مه  دارم  ّنا   ) زا دارم  * 
: تسا یعّدم  لکشتسم  هک  تسنیا 

. تسا فیلکت  طرش  مه  یلیصفت  ملع  دراد ، ّتیعنام  یلیصفت  لهج  - 1
. تسا قرافلا  عم  یسایق  امش ، بناج  زا  رّصقم  لهاج  اب  یلیصفت  لهج  هب  لهاج  یلامجا و  ملع  هب  ملاع  سایق  - 2

. تسا مّلعت  كرت  رطاخب  هکلب  تسین . هّیعقاو  فیلاکت  رطاخب  رّصقم ، لهاج  ندوب  بقاعم  هب  روهشم  ياوتف  اریز 
. دنک لمع  تایعقاو  هب  دش ، ملاع  هک  هاگنآ  دوشب ، ملاع  فیلاکت  هب  تبسن  دورب و  دیاب  فیلکت ، هب  لهاج  ینعی 

. زامن كرت  رطاخب  هن  تسا و  فیلکت  لیصحت  كرت  رطاخب  لهاجلا  باقع  سپ :
بلطم ود  نیا  نایم  هک  ارچ  تلاهج  فصو  هب  هن  تلاهج و  لاح  رد  نکل  تسا ، هّیعقاو  ماکحا  هب  فّلکم  رّـصقم  لهاج  رگید : تراـبع  هب 

. دراد دوجو  توافت 
.« لهجلا فصوب  ال  لهجلا ، لاح  یف  ةالصلاب  فّلکم  لهاجلا  : » رگید ترابع  هب 

؟ تسیچ لهج  لاح  رد  فیلکت  زا  لکشتسم  دارم  * 
. تسا تایعقاو  نایتا  هب  فّلکم  سپس  دنک و  ملع  لیصحت  هب  مادقا  تسا  فّلکم  ادتبا  لهج  لاح  رد  فلکم  هک  تسنیا 

. دنک تراهط  لیصحت  دیامن و  لسغ  هب  مادقا  دیاب  هکنیا  زا  سپ  نکل  تسا  زامن  هب  فّلکم  تسا ، تبانج  لاح  رد  هک  یفّلکم  هکنانچ ،
؟ تسیچ لهج  فصو  هب  عقاو  هب  ندوب  فلکم  زا  شدارم  * 

. تسا لاحم  يرما  هک  دشاب ، عقاو  هب  فّلکم  عقاو ، هب  ندوب  لهاج  دیق  هب  لهاج  هک  تسنیا 
نآ نودب  و  تسا ، فیلکت  طرش  یلیـصفت  ملع  هکلب  تسین  زامن  هب  فّلکم  تسا ، زامن  هب  لهاج  هک  تهج  نآ  زا  لهاج  رگید : ترابع  هب 

. تسا عقاو  زا  زجاع  هک  ارچ  يرادن  یفیلکت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1741 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تبانج فصوب  هن  تبانج و  لاح  رد  نکل  تسا  زامن  هب  فّلکم  بنج  صخش  هکنیا  ریظن 

. تسا نآ  ماجنا  زا  زجاع  تبانج ، فصوب  ّالا  و  دنک ، نایتا  ار  عقاو  سپس  دنک و  لسغ  دورب  دیاب  ینعی 
. عقاو كرت  رطاخب  هن  دوشیم و  باقع  يریگدای  كرت  ینعی  تسوا  رودقم  هک  يراک  رطاخب  رّصقم ، لهاج  سپ :

: هکنیا لاکشا  هصالخ 
. تسا فیلکت  طرش  یلیصفت  ملع  - 1

. ارّصقم وا  ارصاق  درادن ، یفیلکت  تسا ، لهاج  فلکم  هکیمادام  - 2
: یهتنم

. هعمج هن  رهظ و  هن  درادن ، یفیلکت  هدش  سویأم  فیلاکت  ماکحا و  هب  یبایتسد  زا  صحفلا ، دعب  هک  رصاق  لهاج  - 1
عقاو هب  لمع  سپس  دنک و  فرطرب  ار  شلهج  ادتبا  هک  تسا  فّلکم  رّصقم  لهاج  - 2

. دشابیمن وا  رودقم  کیچیه  هک  نوچ  ملع ، لیصحت  كرت  رب  هن  دوشیم و  باقع  تاّیعقاو  رب  هن  رصاق  لهاج  رگید : ترابع  هب 
دـشاب فّلکم  رگا  کلذعم  تسا ، زجاع  عقاو  هب  ملع  زا  هک  تسنیا  ضرف  تسا ، یلیـصفت  لهج  هب  لهاج  فّلکم  هک  هیف  نحن  ام  رد  لاح :

. تسا قرافلا  عم  یسایق  لطاب و  یفرح  نیا  دشاب و  فّلکم  ندوب  لهاج  فصو  هب  لهاج  هک  تسنیا  شیانعم 
؟ تسیچ يوعد )...  نم  مدقت  ام  یلا  ذئنیح  اهعوجرب  ۀعوفدم   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  ياعّدم  هب  تسا  مظعا  خیش  خساپ 
لّوا ماقم  زا  ام  هکنآ  لاح  و  بنج ، مدآ  هب  دیدرک  هیبشت  ار  لهاج  مدآ  دیتشاد و  ثحب  لّوا  ماقم  رد  هک  ینانخـس  هب  دیتشگرب  هرابود  امش 

. تسا هّیعطق  تقفاوم  اب  هطبار  رد  نامثحب  هدش و  قراف 
، تسا ماجنا  زا  زجاع  مه  لیصفتلاب  لهاج  داجیا و  زا  عنام  یلیـصفت  لهج  دوجولا و  طرـش  یلیـصفت  ملع  هک  دیتفگ  اجنآ  رد  لاحّيایلع 

. دش لاطبا  اجنآ  رد  اعّدم  نیا  هک 
. فیلکت رد  نآ  تیطرش  تهج  زا  هن  هب و  فلکم  رد  یلیصفت  ملع  ّتیطرش  تهج  زا  هن  تسین ، یلقع  عنام  لهج  اذلف :

؟ تسیچ رذعلا )...  یلع  ّلدی  ام  هیف  سیلف   ) زا دارم  * 
اریز درادن ، دوجو  یلیصفت  لهج  ندوب  عنام  رب  دنک  تلالد  هک  یلیلد  زین  یعرش  رظن  زا  هک  تسنیا 

37 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنوشیمن يراج  یلامجا  ملع  باب  رد  تئارب ، ّهلدا  نکل  دشابیم . تئارب  ّهلدا  تسا ، عنام  نآ  هک  دنک  رّوصت  یسک  دیاش  هک  یلیلد  اهنت 

: اریز ارچ ؟
. دشابیمن اجنیا  رد  ءارجا  يارب  یّلحم  ملع  دوجو  اب  اذل  یلیصفت و  یلامجا و  ملع  زا  تسا  معا  هک  دناملع  تیاغ  هب  اّیغم  تئارب  رابخا  - 1

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  مینک  هدافتسا  تئارب  ّهلدا  رابخا و  زا  میهاوخب  مه  رگا  - 2
. حّجرم الب  حیجرت  دوشیم  هک  مینک  يراج  تئارب  لصا  هعمج  زامن  صوصخ  الثم  نّیعم  دحاو  رد  دیاب  ای  - 

. دوشیمن هدافتسا  تئارب  رابخا  زا  اجنیا  رد  هک  مینک  يراج  ار  نآ  ّریخم  دحاو  رد  دیاب  ای  - 
. تسا هّیعطق  تفلاخم  زاوج  مزلتسم  هک  مینک  يراج  ههبش  فرط  ود  زا  کیره  رد  دیاب  ای  - 

. تسا تمرح  ضرف  زا  سپ  اهثحب  نیا  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  اهثحب  نیا  رد  تئارب  ّهلدا  اذل : و 
هلمج زا  دراد . دوجو  طاـیتحا  هّیعطق و  تقفاوم  بوـجو  رب  یلقن  لـیلد  هکلب  تسا  هدیـسرن  طاـیتحا  عـنم  رب  یلقن  یلیلد  اـهنت  هن  هجیتـن : رد 

. تسا رثکا  ّلقا و  نآ  دروم  هک  تسا  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  هحیحص 
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. تسا بجاو  یلوا ، قیرطب  ّصن  نادقف  هّیبوجو  ههبش  رد  دشاب ، بجاو  طایتحا  رثکا ، ّلقا و  دروم  رگا  لاح 
. طایتحالا بجیف  هرثا  یضتقملا  ّرثؤیف  تسین ، راک  رد  یعنام  اعرش  سپ :

***
38 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[. 16] اهریغ و  اوملعتف » هنع  اولأست  یّتح  طایتحالاب  مکیلعف  . » اوردت مل  اذه و  نتم 
بوـجول ۀـّمات  ۀـّلع  ّیلاـمجإلا  ملعلا  نوـک  مدـع  نع  فـشکی  رخـآلاب  ءاـفتکالا  نیلمتحملا و  دـحأ  كرتـل  عراـشلا  زیوـجت  ّنإ  تلق : نإـف 

و ۀـعاطإلا ، بوجول  ۀـّمات  ۀـّلع  ّیلیـصفتلا  ملعلا  نوک  یلع  لیلد  ّیلیـصفتلا  ملعلا  عم  ۀـفلاخملل  عراشلا  زیوجت  مدـع  ّنأ  اـمک  [، 17] ۀعاطإلا
ناک ثیح  و  ّیلاـمجإلا ، ملعلا  ریغ  رخآ  لـیلد  یلإ  بوجولا  تاـبثإ  جاـتحیف  ۀـعاطإلا ، بوجو  ّیلاـمجإلا و  ملعلا  نیب  ۀـمزالم  ـالف  ذـئنیح 

. نایبلا مدعل  هکرت ؛ یلع  باقعلا  حبق  عمجلا و  بوجو  مدع  یضتقی  ةءاربلا  لصأف  ادوقفم 
. ۀّیعطقلا ۀقفاوملا  بوجو  یلع  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ۀمرح  ّلدت  و ال  [، 18] اهتمرحب مکح  ءالقعلا  دنع  ۀیصعم  ّلکلا  كرت  ناک  اّمل  معن ،

یف هنع  الدب  هیلمتحم  دحأ  لعجی  نأل  حلـصی  الامجإ  مولعملا  ّنأ  ّالإ  مولعملاب ، فیلکتلا  زّجنتل  ۀّمات  ۀـّلع  ّیلیـصفتلاک  ّیلامجإلا  ملعلا  تلق :
اّمإ و  ۀقباسلا ، ۀلاحلل  قباطملا  لامتحالاب  [ 19] ذخألاب همکحک  انییعت  اّمإ  عقاولل - نیلمتحملا  دحأ  ۀـیافکب  عراشلا  مکح  دروم  ّلکف  رهاظلا ،
یف لدـب  الب  عقاولا  كرتل  صیخرتلا  ال  لمتحملا ، کلذـب  عقاولا  نع  ءافتکالا  باب  نم  وهف  نیلاـمتحالا - نیب  رییغتلا  دراوم  یف  اـمک  ارییخت 
نع ّدـب  نکی  مل  مهیلإ ، لصی  مل  نإ  دـیبعلا و  یلإ  هنع  باطخلا  رودـص  ءیـشب و  یلوملا  ةدارإ  ملع  و  [ 20] هب ملع  اذإ  عقاولا  ّنإف  ۀـلمجلا ؛

. ةروصحملا ۀهبشلا  یف  کلذ  یلإ  ةراشإلا  تمّدقت  دق  و  هنع ، الدب  عراشلا  هلعج  ام  لعفب  امکح  اّمإ  و  طایتحالاب ، ۀقیقح  اّمإ  هتقفاوم 
39 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( دننادیم یفاک  ار  هیلامتحا  تقفاوم  هک  یناسک  هّلدا  )

: هک دوش  لاکشا  رگا 
هدرپ مامتا ) ای  رصق  باحـصتسا  ای  نیدهتجم و  نایم  رییخت  لثم   ) رگید فرط  هب  ندرک  تعانق  لمتحم و  ود  زا  یکی  كرت  رب  عراش  هزاجا 

یلیـصفت ملع  اب  تفلاخم  هب  عراش  ندادن  هزاجا  هک  روطنامه  دشابیمن ، تعاطا  بوجو  يارب  هّمات  ّتلع  یلامجا  ملع  هکنیا  زا  درادیمرب 
. تسا تعاطا  بوجو  يارب  همات  ّتلع  یلیصفت  ملع  هکنیا  رب  تسا  لیلد 

. درادن دوجو  تعاطا  بوجو  یلامجا و  ملع  نیب  ياهمزالم  تروص : نیا  رد 
لـصا سپ  تسا ، دوقفم  رگید ) یلیلد   ) هک اـجنآ  زا  و  یلاـمجا ، ملع  زا  ریغ  تسا  يرگید  لـیلد  هب  دـنمزاین  طاـیتحا  بوجو  تاـبثا  سپ :

عراش نایب  مدـع  لیلد  هب  فرط ، کی  كرت  هطـساو  هب  باقع  حـبق  و  ار ، ود ) ره  ینعی   ) عمج ماـجنا  بوجو  مدـع  دـنکیم  ءاـضتقا  تئارب 
(. روایب اجب  ار  ود  ره  هکنیا  رب  ینبم   ) تسا

هّیعطق تفلاـخم  ندوب  مارح  و  نآ ، تمرح  هب  دوـشیم  مکح  تسا ، تیـصعم  ءـالقعلا  دـنع  فرط ،) ود  ره  ینعی   ) لـکلا كرت  نوـچ  هلب ،
(. رگید فرط  رد   ) هّیعطق تقفاوم  بوجو  رب  دنکیمن  تلالد 

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

: میئوگیم هک  تسنیا 
هک دراد  ناکما  یلامجا  ملع  دروم ) رد   ) هکنیا زج  تسا ، مولعم  هک  یفیلکت  زّجنت  يارب  تسا  هّماـت  ّتلع  یلیـصفت  ملع  لـثم  یلاـمجا  ملع 
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. دوش هداد  رارق  عقاو  زا  لدب  رهاظ  رد  عراش ) طسوت   ) لامتحا فرط  ود  زا  یکی 
: عقاو يارب  لامتحا  فرط  ود  زا  یکی  تیافک  هب  دنک  مکح  عراش  هک  يدروم  ره  رد  سپ :

عقوم رد  ار و  مامت  نک  باحـصتسا  نتفر  ماگنه  ینعی   ) تسا هقباس  تلاح  اـب  قباـطم  هک  یلاـمتحا  هب  ذـخا  هب  شمکح  لـثم  اـنییعت ، اـی  - 
(. ار رصق  نک  باحصتسا  نتشگرب 

هداد ياهزاجا  نینچ  نیدـهتجم و )...  نایم  رییخت  لثم   ) نیلامتحالا نیب  رییخت  دراوم  رد  هکناـنچ  ارییخت ، امهدـحا ) هب  هداد  هزاـجا   ) اـی و  - 
. تسا

عقاو كرت  يارب  صیخرت  هزاجا  هن  و  عقاو ، زا  تسا  لمتحم  هب  ءافتکا  تعانق و  باب  زا  نیا  سپ :
40 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. عقاو زا  لدب  نودب  مهنآ ) )
، هدیسرن اهنآ  تسد  هب  هچرگا  دش ، ادیپ  ياهدنب  هب  وا  زا  باطخ  رودص  يزیچ و  هب  یلوم  هدارا  هب  ملع  و  دش ، ادیپ  عقاو  هب  ملع  یتقو  اریز :

عقاو زا  لدب  ار  نآ  عراش  هک  يزیچ  ماجنا  هب  دنک ) راتفر   ) امکح ای  طایتحا و  ببـس  هب  ۀـقیقح  ای  ملع ، نیا  اب  تقفاوم  زج  تسین ، ياهراچ 
. تسا هداد  رارق 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ فشکی )...  رخآلاب  ءافتکالا  نیلمتحملا و  دحا  كرتل  عراشلا  زیوجت  ّنا   ) زا دارم  * 
حرطم لاکـشا  تروص  هب  ار  نآ  خیـش  بانج  یهتنم  دنتـسین  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  هب  لئاق  هک  تسا  یناسک  ّهلدا  زا  لیلد  نیلّوا  هب  هراـشا 

: دنیوگیم هک  تسا ، هدومرف 
. تسا رارقرب  مزالت  اعرش  القع و  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  هیعطق و  تفلاخم  تمرح  نایم  یلیصفت  ملع  باب  رد  - 

. هّیعطق تقفاوم  بوجو  هّیعطق و  تفلاخم  تمرح  يارب  تسا  مات  ّتلع  یلیصفت  ملع  رگید : ترابع  هب 
. دوش لصاح  هّینیقی  تغارف  شیارب  هک  دنکب  يراک  دهد و  ماجنا  ار  لیصفتلاب  مولعم  دیاب  ّدب  ّالا و ال  فّلکم  یلیصفت ، ملع  دوجو  اب  اذل  و 

تبـسن نکل  دشابیم و  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  هّمات  ّتلع  یلامجا  ملع  ینعی  دشابیمن ، رارقرب  ياهمزالم  نینچ  یلامجا  ملع  باب  رد  اّما  - 
. تسا ریثأت  الب  درادن و  یتّیلع  هّیعطق  تقفاوم  هب 

هک تسا  هدوب  نیا  هب  شتیاـنع  ماـمت  سّدـقم  عرـش  هدوب  یلاـمجا  ملع  اـجکره  هک  میوـشیم  هّجوـتم  فـلتخم  باوـبا  هب  هعجارم  اـب  اریز :
. تسا هتشادن  هّیعطق  تقفاوم  هب  یهّجوت  هکنآ  لاح  دریگن و  تروص  هّیعطق  تفلاخم 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  تارضح  لاثم  دهاش  نیلّوا  * 
بوجو هب  دـهدیم  يوتف  یکی  یخـسرف ، راهچ  رفـس  رد  لاح  نیع  رد  دنتـسه و  يواسم  ّتیملعا  رد  هک  تسا  ملعا  دـهتجم  ود  فـالتخا 

. مامتا بوجو  هب  دهدیم  يوتف  يرگید  رصق و 
. تسا ّریخم  دهاوخب  هک  دهتجم  ود  نیا  زا  کیره  زا  دیلقت  رد  یعرش  رظن  زا  نکل  دراد و  یلامجا  ملع  هکنیا  دوجو  اب  دّلقم  اجنیا : رد 

41 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، ناوخب ار  رهظ  مه  هدومرفن  رگید  و  امن ، لمع  وا  ياوتف  هب  نک و  دـیلقت  یتساوخ  هک  مادـکره  زا  هدومرف  دـّلقم  هب  عراش  رگید : ترابع  هب 

. تسین یلامجا  ملع  هب  انتعا  مدع  فرح  نیا  يانعم  ایآ  ار  هعمج  مه 
. هّیعطق تقفاوم  هن  تسا و  مهم  هّیعطق  تفلاخم  ینعی  طایتحا ، هب  مکح  هن  هدرک و  رییخت  هب  مکح  سّدقم  عرش  نیاربانب :
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؟ تسیچ رظن  دروم  ياعّدم  لاکشا و  رب  تارضح  لاثم  دهاش  نیمود  * 
رب دـنکیم  تلالد  يرگید  و  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  بوجو  رب  لثملا : یف  دراد  تلالد  یکی  هک  تسا  ربتعم  ضراعتم و  ربخ  ود  ضراـعت 

. رهظ بوجو 
: هدومرفن سّدقم  عراش  کلذعم  ود ، نیا  زا  یکی  بوجو  هب  دراد  یلامجا  ملع  دهتجم  اجنیا : رد 

رظن ّدـم  هّیعطق  تقفاوـم  هک  تساـنعم  نیدـب  نیا  رخـآلا »...  عدـت  امهدـحا و  ّریختف  نذا  : » هدوـمرف هکلب  ناوـخب ، ار  ود  ره  نـک و  طاـیتحا 
. تسا هدشن  یلامجا  ملع  هب  یهجوت  هک  نوچ  دشابیمن ،

؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  رب  تارضح  لاثم  دهاش  نیموس  * 
ار شزامن  ات  تسا  هدیسر  صّخرت  ّدح  هب  دنادیمن  تسا  هدیسر  یّلحم  هب  تسا  یخسرف  تشه  هک  یترفاسم  رد  رفاسم  صخش  هک  تسنیا 

. دشاب بجاو  وا  رب  مامتا  ات  تسا  هدیسرن  صخرت  ّدح  هب  ای  دناوخب و  رصق 
طایتحا هدومرفن  نوچ  هدرکن  هّجوت  یلامجا  ملع  نیا  هب  عراش  مامتا ، اـی  تسا  بجاو  رـصق  اـی  هکنیا  هب  دراد  یلاـمجا  ملع  هکنیا  اـب  لاـح :

ار تزامن  صّخرت و  ّدـح  زا  زواجت  مدـع  رب  راذـگب  ار  انب  ار و  هقباس  تلاح  نک  باحـصتسا  هدومرف : هکلب  نکب ، ود  ره  ناـیم  عمج  هدرک 
. ناوخب لماک 

ناوخب و مامت  ار  زامن  ار و  صخرت  مدع  نک  باحصتسا  هن ؟ ای  ياهدیـسر  صّخرت  ّدح  هب  ینادیمن  ياهداتفا  هار  هناخ  زا  رگید : ترابع  هب 
. تسا سکعلاب  هلئسم  تشگرب  تلاح  رد 

؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  رب  تارضح  لاثم  دهاش  نیمراهچ  * 
تسا هدیـسر  صخرت  ّدح  هب  دراد  کش  نکل  هتـشگرب  نطو  فرط  هب  ترفاسم  زا  هک  یـسک  ینعی  تسا ، موس  لاثم  دهاش  دروم و  سکع 

؟ هن ای 
. ناوخب رصق  ار  تزامن  ار و  نآ  مدع  نک  باحصتسا  هک : تسنیا  روتسد  اجنیا  رد 

؟ دنریگیم روبزم  دراوم  زا  ياهجیتن  هچ  * 
. دشابیمن ّرثؤم  هّیعطق  تقفاوم  بناج  رد  یلامجا  ملع  هک : تسنیا  رب  دهاش  دراوم  نیا  مامت  دنیوگیم :

42 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يرگید لیلد  دیورب و  یلامجا  ملع  هار  زا  ریغ  يرگید  هار  زا  دیاب  دینک ، تباث  اجنیا  رد  ار  طایتحا  بوجو  مه  زاب  دیهاوخب  امـش  رگا  لاح 

. دینک ادیپ  نآ  زا  ریغ 
: میئوگیم اذل  و  نایب ، الب  باقع  حبق  تئارب و  لصا  هب  دسریم  تبون  درادن ، دوجو  يرگید  هار  هک  اجنآ  زا  اّما :

. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  و  هدیسرن ، ینایب  هک  ارچ  تسین ، راک  رد  یباقع  میدومنن ، هعمج  رهظ و  نایم  عمج  هدرکن و  طایتحا  رگا 
. تسا حیبق  مه  یلوم  تیصعم  تسا ، یلوم  تیصعم  ببس  ههبش  فرط  ود  ره  كرت  هک  ارچ  میریذپیم ، ار  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  هلب ،

: ام هک  دینادب  هصالخ 
ماجنا میتساوخ  هک  ار  ههبـش  فرط  ود  زا  کیره  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  نیفرط  دـحا  رد  میدـش ، وربور  یلامجا  ملع  اب  هک  اـجره  رد 

. میهدیم
. سکعلاب ای  میهدیم و  ماجنا  ار  هعمج  هدرک ، يراج  تئارب  رهظ  رد  لثملا : یف 

؟ تسیچ تارضح  لّوا  لیلد  ای  لاکشا و  هب  انخیش  خساپ  * 
. تسا یضتقم  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  هب  تبسن  یلامجا  ملع  - 1 هک : تسنیا 

. دراذگیم ریثأت  دشابن  راک  رد  یعنام  رگا  هک  تسنیا  یضتقم  نوناق  - 2
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. دراد صاخ  لیلد  هدومرفن  بجاو  ار  طایتحا  عراش  هک  دینیبیم  دیدرک  رکذ  هک  يدراوم  نینچ  رد  امش  رگا  - 3
. فرط کی  نییعت  ای  رییخت و  هب  دوب  هدرک  مکح  سّدقم  عرش  هک  تشاد  صاخ  لیلد  امومع  دیدرک  رکذ  امش  هک  ار  يدراوم  - 4

. تسا هدومن  ءافتکا  نامه  هب  هداد و  رارق  یعقاو  بجاو  زا  لدب  ار  تالمتحم  زا  یکی  سدقم  عراش  هک  تسانعم  نیدب  نیا 
: اّما

. تسین راک  رد  یعنام  دشاب ، هتشادن  دوجو  یجراخ  لیلد  نینچ  هک  يدراوم  رد  - 1
. دوشیم طایتحا  بجوم  هداتفا و  رثؤم  یلامجا  ملع  دشابن ، یعنام  یتقو  - 2

. تسا طایتحا  بوجو  یضتقم  یلامجا  ملع  دشابن ، یجراخ  لیلد  رگا  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ ثحب  هجیتن  لصاح و  * 

مینادب مسانشب و  لیصفتلاب  ای  لامجالاب و  ار  یعقاو  تمرح  ای  یعقاو و  بوجو  ام  رگا  هک : تسنیا 
43 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هّیقیقح تعاطا  وحن  هب  ای  - 1 مینک ، لاثتما  ار  فیلکت  نآ  دـیاب  القع  تسا ، هدـش  رداص  یلوم  بناج  زا  يزّجنم  باـطخ  هطبار  نآ  رد  هک 
عقاو لاثتما  هب  نیقی  ام  يارب  فرط ، ود  ره  كرت  تمرح  دراوم  رد  اـی  فرط و  ود  ره  ماـجنا  ینعی  طاـیتحا  اـب  و  تسا ، طاـیتحا  ناـمه  هک 

. دوشیم لصاح 
. میشاب صّخرم  رگید  فرط  زا  هدرک و  لاثتما  هداد  رارق  عقاو  زا  لدب  عراش  هک  ار  نآ  ینعی ، هیمکح ، تعاطا  وحن  هب  ای  و  - 2

لـصاح عقاو  هب  لاثتما  طایتحا  قیرط  هب  دـیاب  درک  عقاو  لاثتما  هیمکح  تعاـطا  هار  زا  ناوتیمن  تسین و  لدـب  لـعج  هک  يدراوم  رد  سپ :
. دوش

***
44 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لمعلا ّنأل  [23 ؛] امهوحن و  [ 22] ۀعسوتلا و  [ 21] بجحلا ۀیاور  لثم  ةءاربلا ، ۀـّلدأب  ماقملا  یف  کّسمتلا  زاوج  مدـع  رهظی : انرکذ  اّمم  نتم و 
رهظلا و نم  ةدحاو  بوجو  ّنإف  هبوجو ؛ مولعملا  هّللا  دنع  نّیعملا  امهدحأ  یلإ  ۀبسنلاب  اهحرط  بجوی  هصوصخب  نیدروملا  نم  ّلک  یف  اهب 

نایرج مدعب  مکحلا  نم  اّمإ  ّدب  الف  هنم ، ۀعس  یف  انـسل  اّنع و  اعوضوم  سیلف  اّنع ، هملع  هّللا  بجحی  مل  اّمم  مامتإلا  رـصقلا و  نم  وأ  ۀعمجلا 
اهتلالد هبوجو و  مولعملا  نّیعملا  دـحاولل  اهلومـش  ّنأـب  مکحلا  نم  اـّمإ  و  ـالامجإ ، ءیـش  بوجو  ملع  اّـمم  ماـقملا  لـثم  یف  راـبخألا  هذـه 

مکح ۀمیمـضب  ّیملع - لیلد  [، 24] هیلع نیمزلم  هب و  نیذوخأم  مهیلع و  ـالومحم  هنوک  داـبعلا و  نع  اـعوضوم  هنوک  مدـع  یلع  موهفملاـب 
ّالإ اّنع ، ابوجحم  ناک  نإ  هسفنل و  امهنم  ّلک  بوجوب  ملعلاف  نیتّیصوصخلا ، نم  ّلکب  نایتإلا  بوجو  یلع  ۀّیملعلا - ۀمّدقملا  بوجوب  لقعلا 

، ۀمّدقملا باب  نم  ارهاظ  هبوجو  هتاذل و  ارهاظ  ءیـشلا  بوجو  مدـع  نیب  ةافانم  و ال  اّنع ، ابوجحم  سیل  ۀـمّدقملا  باب  نم  هبوجوب  ملعلا  ّنأ 
. کلذک يریغلا  بوجولا  توبث  اعقاو و  یسفنلا  بوجولا  مدع  نیب  یفانت  امک ال 

همجرت *** 

( تئارب هّلدا  هب  ّصن  نادقف  هّیبوجو  ههبش  رد  کّسمت  زاوج  مدع  )

ام  ) تیاور لثم : تئارب ، ّهلدا  هب  کّسمت  زاوج  مدع  تسا ) فیلکت  زّجنت  يارب  هّمات  ّتلع  یلامجا  ملع  هک  میتفگ   ) هدرک و رکذ  ام  هچنآ  زا 
نشور ود ، نیا  وحن  ۀعس و  یف  ساّنلا   ) و هّللا ) بجح 

45 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم
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هب تبسن  دوشیم  تایاور  نیا  ّدر  حرط و  بجوم  تسا ،) كوکـشم  هک   ) يدراوم نیا  زا  کیره  صوصخ  رد  ثیداحا  نیا  هب  لمع  اریز :
. تسا مولعم  نآ  بوجو  نّیعم و  ادخ  دزن  هک  ود  نآ  زا  یکی 

روتـسم بوجحم و  ام  زا  ار  نآ  هب  ملع  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتابجاو  هلمج  زا  ماـمتا ، رـصق و  زا  اـی  هعمج  رهظ و  زا  یکی  بوجو  اریز :
(. میراد ملع  نیعّتلا  یلع  امهدحا ال  هب  هکلب   ) هدومرفن

، مینک هدافتـسا  تئارب  ّهلدا  زا  هیف  نحن  ام  رد  میهاوخب  رگا  اذل  و   ) میتسین یـصّخرم  رد  نآ  هیحان  زا  ام  هدـشن و  هتـشادرب  ام  هدـهع  زا  سپ :
(. دنتسین کیکفت  لباق  مه  زا  ود  نیا  هکنآ  لاح  دیآیم و  شیپ  موهفم  اب  قوطنم  ضراعت 

: سپ
اموهفم و روبزم ، ّهلدا  هکلب   ) تسا مولعم  الامجا  يزیچ  بوجو  هک  ماقم  نیا  لثم  رد  راـبخا  نیا  ناـیرج  مدـع  هب  مکح  زا  میراـچان  اـی  - 1

(. دنوشیم يراج  فیلکت  رد  کش  ینعی  هّیودب  تاهبش  رد  اقوطنم 
موهفملاب ناشتلالد  و  تسا ، مولعم  ام  رب  شبوجو  هک  هّللا  دنع  نّیعم  دـحاو  نآ  هب  تبـسن  ّهلدا  نیا  لومـش  هکنیا  هب  مکح  زا  راچان  ای  و  - 2

رما نیا  هب  تبـسن  نانآ  تسا و  هدـش  راب  ناـنآ  رب  نّیعم  رما  نیا  هک  یلاـح  رد  ناگدـنب ، زا  هّللا  دـنع  نّیعملا  امهدـحا  نیا  عاـفترا  مدـع  رب 
ود زا  کیره  ماجنا  بوجو  رب  هّیملع ، همّدقم  بوجو  رب  تسا  یملع  یلیلد  لقع ، مکح  همیمض  هب  دنتـسه ، مزلم  نادب  هتـشاد و  ّتیلوئـسم 

( طایتحا ینعی :  ) ّتیصوصخ
مینادیم و ار  رهظ  یعقاو  بوجو  هن  ، ) تسین مولعم  ام  رب  شایعقاو ) بوجو   ) هچرگا هصوصخب ، نیهبتشم  زا  کیره  بوجو  هب  ملع  سپ :

مدـع نیب  و  میراد ،) ملع  نادـب  هکلب   ) تسین بوجحم  اـم  زا  هّیملع  همّدـقم  باـب  زا  نآ  بوجو  هب  ملع  نکل  ار ،) هعمج  یعقاو  بوـجو  هن 
یتاذ بوجو  رهاظلا  یلع  رگا  ینعی : . ) درادن دوجو  یتافانم  ارهاظ  هّیملع  همّدقم  باب  زا  نآ  بوجو  و  رهاظ ، رد  ءیـش  کی  یتاذ  بوجو 

و اعقاو ، ءیـش  کی  یتاذ  بوجو  مدـع  نایم  هکنانچ  مینادیم ،) ار  نآ  یمّدـقم  بوجو  هک  درادـن  بلطم  نیا  اـب  یفاـنت  مینادیمن  ار  رهظ 
يریغ بوجو  اعقاو  نکل  زامن ، يارب  درادـن ، یتاذ  بوجو  اـعقاو  وضو  لـثملا : یف  . ) درادـن دوجو  یفاـنت  اـعقاو ، نآ ، يریغ  بوجو  توبث 

( نآ يارب  دراد 
***

46 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انرکذ )...  اّمم  و   ) زا دارم  * 
: دومرف انخیش  یلبق  نتم  رد  هک : تسنیا 

فرط ود  ره  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  هک  ینعی  تسا ، طایتحا  تسا  ّصن  نادـقف  نآ  اـشنم  هک  نینیاـبتم ،)  ) يدوجو هب  فّلکم  ّکـش  رد  مکح 
. داد ماجنا  ار  ههبش 

: اریز ارچ ؟
رب میـشاب  هتـشاد  یجراخ  لیلد  يدراوم  رد  هکنیا  رگم  تسا  بجاو  مه  لمتحم  باقع  عفد  اـیناث : تسا ، فیلکت  زّجنم  یلاـمجا  ملع  ـالّوا :

. دشاب هدرک  ءافتکا  نیلمتحم  دحا  هب  عراش  هک  نیا 
 ... باحصتسا و رییخت ، دراوم  لثم :

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 
فرط کی  ماجنا  ینعی  هیلامتحا  تقفاوم  هکلب  تسین ، بجاو  طایتحا  يدوجو  هب  فّلکم  رد  کش  رد  هک  دـندقتعم  یخرب  هک : تسنیا  رد 
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. دنکیم تیافک  مه 
. دش هداد  نآ  خساپ  هک  تسین  فیلکت  زّجنت  ّتلع  یلامجا  ملع  هک  دوب  نیا  اعّدم  نیا  رب  تارضح  لیلد  کی  - 1

: هلمج زا  تسا ، تئارب  ّهلدا  هب  کّسمت  اعّدم  نیا  رب  تارضح  رگید  لیلد  - 2
.« مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  : » دیامرفیم هک  بجح  ثیدح  - 1

 ...« اوملعی مل  ام  ۀعس  یف  ساّنلا  : » دیامرفیم هک  هعسوت  ثیدح  - 2
 ...« نوملعی و ام ال  عفر  اهنم  ءایشا و  هّتس  وا  ۀعست  یتّما  نع  عفر  : » دیامرفیم هک  عفر  ثیدح  - 3

؟ تسا هنوگچ  تایاور  نیا  هب  تارضح  لالدتسا  ّتیفیک  * 
: هک تسنیا  روبزم  تایاور  دافم  دنیوگیم :

دسریمن زّجنت  ّتیلعف و  هجرد  هب  امش  هب  تبسن  مکح  نآ  دیتسه ، كاش  نآ  هب  تبسن  تسا و  بوجحم  امش  زا  شملع  هک  ار  یمکح  ره 
. دیتسه تعسو  رد  امش  و 

. دشابیمن راک  رد  یباقع  دریذپ  تروص  یتفلاخم  عقاو  رد  مه  رگا  سپ :
يدوجو هب  فّلکم  رد  کش  رد  ار  طایتحا  بوجو  مدع  دنکیم  اضاقت  تئارب  هلدا  هکنیا : هصالخ 

؟ تسا هنوگچ  هیف  نحن  ام  رب  روبزم  دافم  قیبطت  * 
: هّیبوجو ههبش  دروم  رد  دنیوگیم :

47 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میراد کش  يرگید  زا  رظن  عطق  اب  رهظ  هعمج و  زا  کیره  بوجو  صوصخ  هب  تبسن  ام  - 1

. تسا تئارب  يارجا  ّلحم  مکح  کی  بوجو  مدع  ای  بوجو و  رد  کش  - 2
. میهدیمن ماجنا  ار  فرط  کی  هدرک  هدافتسا  تئارب  لصا  زا  میدازآ و  ام  هجیتن : رد 

: دنیوگیم سپس 
كرت ار  هعمج  مه  رهظ و  مه  ینعی  فرط  ود  ره  هک  میرادـن  قح  ام  تسا و  مارح  هّیعطق  تفلاخم  هک  میتسه  عطاق  یجراخ  لـیلد  هب  یلو 

. مینک
. میدازآ يرگید  هب  تبسن  هداد و  ماجنا  رییختلا  یلع  ار  یکی  سپ :

: دنیوگیم رگید  ترابع  هب 
؟ هن ای  تسا  بجاو  هک  مینکیم  کش  رهظ ) زا  رظن  عطق  هعمج  الثم   ) نیفرط زا  یکی  صوصخ  رد  یتقو 

. هعمج زا  رظن  عطق  اب  رهظ  زامن  رد  کش  ماگنه  اذکه  ینادیمن و  ار  شبوجو  هک  ارچ  تسین ، بجاو  ریخ ، دیوگیم : نوملعی  ام ال  عفر 
: رگید ترابع  هب 

. تسا تئارب  لصا  ياج  دش  كوکشم  یتقو  تسا . كوکشم  نیهبتشملا  نم  صوصخ  - 1
. دوشیم يراج  ههبش  فارطا  همه  رد  تئارب  لصا  میئوگیم : هلدا ، ياضتقا  نیا  میشاب و  ام  رگا  - 2

. درک كرت  دیابن  ار  ود  ره  هک  نیا  رب  هدش  مئاق  یجراخ  لیلد  اّما :
؟ تسیچ یجراخ  لیلد  * 

. يوشیم هدناوخ  راکتیصعم  افرع  ینک  كرت  ار  فرط  ود  ره  رگا  هک : تسنیا 
؟ درک دیاب  هچ  سپ  * 

. تسین بجاو  ود  ره  نایتا  و  يروآ ، ياجب  ار  یکی  و  ینک ، يراج  تئارب  یکی  رد  دیاب 
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؟ دیوگیم هچ  تئارب  رابخا  نیا  موهفم  قوطنم و  زا  کیره  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
: دیوگیم ناشقوطنم 

. دیتسه دازآ  ههبش  نیفرط  هب  تبسن  امش  تسین و  زّجنم  امش  ّقح  رد  عقاو  دیرادن ، ملع  یعقاو  مکح  هب  تبسن  هک  ینامز  ات 
: دیوگیم ناشموهفم 

، یلیصفت ای  دشاب و  یلامجا  ملع  نیا  هکنیا  زا  معا  دیدرک ، ادیپ  ملع  یعقاو  مکح  هب  هک  ینامز 
48 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیتسین دازآ  رگید  دوشیم و  زّجنم  امش  قح  رد  عقاو 
؟ تسیچ تارضح  لیلد  نیمّود  هب  خیش  خساپ  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

: هک تسنیا  خیش  خساپ  دافم 
. میروآیم باسح  هب  بوجولا  كوکشم  ار  ههبش  فرط  ود  زا  یکی  صوصخ  هک  تسا  تسرد 

. رهظ صوصخ  ای  تسا و  بوجولا  كوکشم  ۀعمجلا  صوصخ  ای  لثملا : یف 
: میسرپیم امش  زا  نکل 

؟ تسا بوجولا  كوکشم  مه  هّللا  دنع  نیعملا  امهدحا  ایآ 
. تسا بوجولا  مولعم  ریخ ، تفگ : دیهاوخ 

: هک میسرپیم  امش  زا 
؟ دیامرفیم هچ  بوجولا  مولعم  هب  تبسن  هدومرف و  هچ  بوجولا  كوکشم  هب  تبسن  عراش 

: دیئوگب دیاب 
. مولعملا عفری  مل  دیامرفیم  بوجولا  مولعم  هب  تبسن  نکل  نوملعی ، ام ال  عفر  هدومرف : بوجولا  كوکشم  هب  تبسن 

: میئوگیم امش  هب  لاح 
اب ناشموهفم  دـنوش ، يراج  دراد ، دوجو  یلامجا  ملع  هک  هیف  نحن  ام  رد  ۀعـس و »...  یف  سانلا  نوملعی ، اـم ال  عفر  : » لـثم تئارب  هلدا  رگا 

. دنکیم ضراعت  ناشقوطنم 
: اریز میئوگیم  امش  هب  ارچ ؟ دیسرپب  رگا 

. یصّخرم نآ  هب  تبسن  ینادیمن  هک  ار  یفیلکت  ره  دیوگیم : هلدا  نیا  قوطنم  - 1
: هک تسا  یلاح  رد  نیا  یتسین و  صّخرم  نآ  هب  تبسن  ینادیم  هک  ار  یفیلکت  نآ  دیوگیم : ناشموهفم  - 2

. درک اهر  ار  يرگید  تفرگ و  ار  یکی  دوشیمن  و  دناموزلم ، مزال و  قوطنم  موهفم و 
: هک تسنیا  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  هلدا  لامعتسا  هجیتن  سپ :

. هعمج هن  یناوخب و  رهظ  هن  ینعی : ینک  كرت  ار  ههبش  نیفرط  یناوتیم  يدازآ و  ههبش  فارطا  هب  تبسن  دیوگیم ، ناشقوطنم  - 1
. یتسین صخرم  نآ  هب  تبسن  تسا  بجاو  هک  ینادیم  ار  هّللا  دنع  نّیعملا ، امهدحا  نوچ  دیوگیم : ناشموهفم  - 2

هک نوچ  دنوشیمن  يراج  هروصحم  ههبش  دراوم  یلامجا و  ملع  رد  تئارب  هلدا  هجیتن : رد 
49 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیآیم شیپ  موهفم  قوطنم و  ضراعت 
. دیآیمن مزال  مه  یضراعت  هدش ، لامعتسا  يودب  کش  رد  اموهفم  اقوطنم و  تئارب  هلدا  هتکن :

. عفر دنیوگیم : هلدا  نیا  هن ،؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  ینادیمن  یتقو  لثملا : یف 
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. تسا هدش  هتشادرب  امش  زا  اعد  بوجو  يرادن ، لالهلا  دنع  ءاعد  هب  ملع  هکیمادام  ینعی :
: هکنیا هصالخ 

. دینک تشادرب  ار  طایتحا  بوجو  یلامجا ، ملع  باب  رد  ّهلدا ، نیا  زا  هکنیا  ای  دینک ، يراج  يودب  کش  باب  رد  ار  تئارب  هلدا  دیاب  ای 
؟ دومن تشادرب  تئارب  ّهلدا  زا  ار  طایتحا  بوجو  ناوتیم  هنوگچ  * 

: هک تروص  نیدب 
صّخرم هن  یفّلکم و  نآ  هب  تبسن  ینادیم  هک  ار  یفیلکت  دیوگیم : ّهلدا  نیا  موهفم  - 1

تسا بجاو  وت  رب  لمع  ود  نیا  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  هیف  نحن  ام  رد  - 2
. دراد باقع  لامتحا  ههبش  نیفرط  زا  کیره  كرت  دیوگیم : لقع  - 3

. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  - 4
. دنابجاو وت  رب  ود  ره  هیملع  همّدقم  باب  نم  رهاظلا ، یلع  سپ :

؟ تسا هنوگچ  یقطنم  لکش  کی  رد  هصالخ  روطب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 
: تسین نوریب  لاح  هس  زا  مینک  هدافتسا  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  رابخا  زا  میهاوخب  رگا  هک : تسنیا 

، تسین بجاو  انّیعم  رهظ ، میئوگب : لثملا  یف  هک  انعم  نیدب  مینک . يراج  هعمج  رهظ و  زا  نیعم  دحاو  هب  تبـسن  ار  تئارب  لصا  دـیاب  ای  - 1
. سکعلاب ای  و 

، ههبـش فرط  ود  زا  یکی  زا  دوخ ، باختنا  رایتخا و  هب  ینعی  مینک ، هدافتـسا  نییعتلا  یلع  لدبلا و ال  یلع  امهدـحا  هب  تبـسن  دـیاب  ای  و  - 2
. مینک رظنفرص  هعمج ، ای  رهظ  ینعی 

. میریگب هدیدان  ار  نآ  میدیسر  هک  ههبش  فرط  ود  زا  کیره  هب  هدرک  هدافتسا  هعمج  رهظ و  زا  کیره  هب  تبسن  تئارب  لصا  زا  ای  و  - 3
: تسا یلاکشا  هب  التبم  قوف  روص  زا  کیره  اّما :

. تسا لاحم  يرما  هک  دیآیم  شیپ  حّجرم  الب  حیجرت  هک : تسنیا  لّوا  تروص  لاکشا 
. درادن دوجو  ّتیلدب  زا  يرثا  رابخا  نیا  رد  هک : تسنیا  مود  تروص  لاکشا 

: هک تسنیا  موس  تروص  لاکشا 
نشور ار  نیفرط  زا  کیره  صوصخ  ّتیعضو  یلامجا ، ملع  زا  رظنفرص  تایاور ، قوطنم  - 1

50 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیم صّخرم  نآ  هب  تبسن  ار  امش  و  دزاسیم .

. دیرذگب ود  ره  ریخ  زا  دیرادن  قح  دیتسه ، ملاع  نیرمالا  دحا  هب  تبسن  نوچ  دیوگیم : اهنآ  موهفم  - 2
. دیآیم شیپ  ضراعت  قوطنم  موهفم و  نایم  هجیتن : رد 

؟ درک دیاب  هچ  موهفم  قوطنم و  نایم  زا  ضراعت  عفر  يارب  خیش  رظن  هب  * 
: درک لمع  دیاب  لیذ  قیرط  ود  زا  یکی  هب 

هک ات  هداد  میمعت  ار  اهنآ  رگا  ای  مینکن  لامعتـسا  یلامجا  ملع  دراوم  رد  ار  اهنآ  و  داد ، صاصتخا  هیودـب  تاهبـش  هب  ار  رابخا  نیا  دـیاب  اـی 
. میهدب نیفرط  ماجنا  طایتحا و  بوجو  هب  يوتف  هدرک ، ّهلدا  نیا  موهفم  همیمض  ار  لقع  مکح  دنوشب ، مه  هیف  نحن  ام  لماش 

: اریز ارچ ؟
. دیتسه لوئسم  نآ  لباقم  رد  امش  تسین و  عوفرم  امش  زا  امهدحا  نیا  دیراد ، ملع  امهدحا  هب  تبسن  نوچ  دیوگیم : رابخا  نیا  موهفم 

عفد دراد ، دوجو  باقع  لامتحا  دیهدن  ماجنا  دینک و  حماست  دـیهاوخب  هک  فرط  ره  هب  تبـسن  یلامجا  ملع  نیا  دوجو  اب  دـیوگیم : لقع 
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. تسا بجاو  لمتحم  باقع 
. هعمج همه  میناوخب  رهظ  مه  ینعی  مینک ، طایتحا  هدرک و  عمج  ود  نآ  نایم  دیاب  هیملع  همّدقم  باب  زا  سپ :

؟ درادن دوجو  اجنیا  رد  یفانت  ایآ  * 
. دوش تابثا  شایمّدقم  يرهاظ  بوجو  نکل  دوش ، یفن  شایعقاو  بوجو  رهاظ  رد  يزیچ  هکنیا  نیب  تسین : یتافانم  ریخ ،

: لثم دشاب . هتشاد  یمّدقم  يریغ و  بوجو  عقاو  رد  نکل  دشاب و  هتشادن  یتاذ  بوجو  عقاو  رد  يزیچ  هکنیا  نیب  تسین : یتافانم  هکنیا  امک 
زامن هب  تبسن  وضو 

؟ تسین خیش  خساپ  رد  یضقانت  ایآ  * 
: اریز ارچ ؟ ریخ ،

. نتشاد يریغ  بوجو  يرگید  یتاذ و  بوجو  یکی  هدش ، دراو  عوضوم  ود  رب  تابثا  یفن و 
***

51 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀعمجلا رهظلا و  لثم  یف  طایتحالا  بوجو  یلإ  لیملا  يراسناوخلا  قّقحملا  نع  یکح  ام  دعب  هّللا ، مهمحر  یّمقلا  قّقحملا  ّنأ  ملعا : نتم و 

: لاق [، 25] مامتإلا رصقلا و  و 
- بطاخملا دـنع  لوهجم  عراشلا  دـنع  نّیعم  درف  ةدارإب  ةدّدـعتم - دارفأل  لمتحملا  لمجملاب  فیلکتلا  ّنإف  ۀـفالخ ؛ یـضتقی  رظنلا  قیقد  ّنإ 

ۀیاغ ذإ  هعنم ؛ نکمیف  لیبقلا  اذه  نم  هنوک  یعّدی  ام  ّلک  و  هتلاحتـسا ، یلع  لدعلا  لهأ  قّفتا  يذلا  ۀـجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأتل  مزلتـسم 
ّقحتـسی امهنم  ائیـش  لعفی  نأب ال  نیرمألا  كرت  نم  ّنأ  یلع  عقو  عامجإلا  ّنأ  اهلاثمأ : ۀـعمجلا و  رهظلا و  ماـمتإلا و  رـصقلا و  یف  مّلـسی  اـم 

. باقعلا ّقحتسی  نیعمتجم ، اهلعف  كرت  نأب  اندنع  مهبملا  عراشلا  دنع  نّیعملا  امهدحأ  كرت  نم  ّنأ  ال  باقعلا ،
تبث يذلا  ّنأ  قیقحتلا : ّنإف  ۀئطختلا ، نم  ّقحلا  لهأ  بهذم  یلع  اننامز  لاثمأ  یف  امّیـس  ۀّیعرـشلا ، ماکحألاب  فیلکتلا  قلطم  کلذ : ریظن  و 

بوجوب لقن  مل  اذل  و  ۀعقاو ؛ ّلک  یف  ّيرمألا  سفنلا  مکحلا  لیـصحت  ال  ۀـیّنظلا ، ۀـّلدألا  نم  هلیـصحت  اننکمی  ام  لیـصحت  وه  لیلدـلاب  انیلع 
. رمألا لّوأ  نم  ّيداهتجالا  ّنظلاب  لمعلا  كرت  طایتحالا و 

- هب ملعلاب  هطارتشا  نود  نم  روما  نیب  اندنع  دّدرم  یلاعت  هّللا  دنع  نّیعم  ءیـش  بوجو  یلع  ّصنلا  دورو  وأ  عامجإلا  لوصح  ضرف  ول  معن ،
دعبی الف  يراسناوخلا :- قّقحملا  ینعی  هلوق - ذئنیح  نسحی  نکل ال  و  کلذ ، ّمتل  ۀعاطلا - یف  نییعتلا  دصق  طاقسإل  ضرفلا  کلذ  مزلتسملا 

. بوجولاب مزجلا  نیقیلاب و  لوقلا  نم  ّدب  لب ال  طایتحالا ، بوجوب  لوقلا  ذئنیح 
. هماقم عفر  همالک ، یهتنا  [، 26 [؟ هتابثإ نکمی  ّینأ  و  ضرفلا ؟ اذه  نیأ  نم  نکل ، و 

52 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( هلئسم نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع  رد  هّللا  همحر  قّقحم  مالک  )

لقن مامتا  رـصق و  هعمج و  رهظ و  لثم  رد  طایتحا  بوجو  هب  ار  هر )  ) يراـسناوخ ققحم  لـیامت  هکنیا  زا  سپ  هر )  ) یمق قّقحم  هک : نادـب 
(. تسین بجاو  طایتحا  هک  ینعی   ) دنکیم ءاضتقا  ار  نیا  فالخ  رظن  ّتقد  دیامرفیم : دنکیم ،

هک يدرف  نآ  هدارا  ببس  هب  هعمج ،) ای  رهظ  يارب  لثملا  یف   ) ياهدّدعتم دارفا  يارب  تسا  لمتحم  هک  يدّدرم ) و   ) لمجم هب  فیلکت  اریز -:
قافتا نآ  ندوب  لاحم  رب  هّیلدع  هک  تسا  لمع ) و   ) تجاح تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  لوهجم ، بطاخملا  دنع  تسا و  مولعم  عراشلا  دنع 

. دنراد رظن 
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. تسا نکمم  نآ  عنم  تسا ، ۀجاحلا ) تقو  نع  نایب  ریخأت   ) لیبق نیا  زا  دروم ) نالف  هک   ) دوش اعّدا  اجکره  و 
نیا رب  هدش  عقاو  عامجا  هک : تسنیا  تسا  لوبق ) لباق  و   ) مّلسم دراوم  نیا  لاثما  هعمج و  رهظ و  مامتا و  رصق و  رد  هک  يزیچ  تیاهن  اریز :

نّیعملا امهدحا  سکره  هکنیا  هن  تسا ، باقع  قحتسم  دنک  كرت  اهنآ  زا  کیچیه  ندادن  ماجنا  ببس  هب  ار  ههبـش  فرط  ود  سکره  هک :
. تسا باقع  ّقحتسم  درکن ) طایتحا  و   ) دومن كرت  ار  ود  ره  ماجنا  هکنیا  هب  ار  یعقاو ) بجاو  ینعی   ) اندنع مهبملا  عراشلا و  دنع 

نامز لاثما  رد  هژیو  هب  دش ) هتفگ  ریبک  یلامجا  ملع  هب  عجار  ریغص  یلامجا  ملع  رد  هک   ) تسا هّیعرش  ماکحا  هب  فیلکت  قلطم  نآ ، ریظن  و 
: هک تسنیا  هلئسم  قیقحت  سپ  دناهراما .) ياّدؤم  عبات  هّیعقاو  ماکحا  هک   ) ۀئطخم زا  قح  لها  بهذم  رب  انب  هتبلا )  ) ام

هن تسا و  نکمم  ام  يارب  هّینظ  ّهلدا  زا  شلیـصحت  هک  تسا  يرادـقم  نآ  لیـصحت  هدـش ، تباث  ام  يارب  یجراخ  لیلد  اب  هک  يرادـقم  نآ 
. ياهعقاو ره  رد  یعقاو  يرمالا و  سفن  مکح  لیصحت 

. هلب مدشن ، يداهتجا  ّنظ  هب  لمع  كرت  طایتحا و  بوجو  هب  لئاق  ادتبا ، زا  نم  اذل  و 
، رما دنچ  نایم  رد  تسا  كوکـشم  دّدرم و  اندنع  تسا و  مولعم  نّیعم و  هّللا  دنع  هک  یئیـش  بوجو  رب  ّصن  دورو  ای  عامجا و  لوصح  رگا 

تعاط رد  تسا  تبرق ) ینعی   ) نییعت دصق  طاقسا  مزلتسم  یئوگلامجا ،) رب  هتشاد  دّمعت  عراش  ینعی   ) دشاب طرش  نآ  رد  ملع  هکنیا  نودب 
.( دش دهاوخ  بجاو  طایتحا  اذل : (و 

53 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يور زا  تسا  ریزگان  هکلب  دوبن ، بوخ  طایتحالا  بوجوب  لوقلا  ذـئنیح  دـعبی  ـال  دومرف : هک  يراـسناوخ  ققحم  لوق  تروص  نیا  رد  نکل 

. دنک طایتحا  بوجو  هب  مکح  نیقی  مزج و 
؟ تسا نکمم  هنوگچ  هدوب ) لمجم  دمع  يور  زا  لّوا و  زا  باطخ  هک   ) رما نیا  تابثا  و  دیآیم ، تسدب  اجک  زا  ضرف  نیا  اّما 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  هتشذگ  نتم  هجیتن  لصاح و  * 
. همات تلع  هن  تسا و  یضتقم  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  يارب  نکل  تسا ، هّمات  ّتلع  هیعطق  تفلاخم  تمرح  يارب  یلامجا  ملع  هک  دش  نیا 

: هتبلا
کیچـیه يارب  اذـل  و  هیعطق ، تقفاوم  بوجو  يارب  مه  تسا ، یـضتقم  هّیعطق  تفلاخم  يارب  مه  یلاـمجا  ملع  دـنوخآ ، باـنج  هدـیقع  هب 

. درادن ّتیلع 
. دراد اضتقا  هّیعطق  تقفاوم  هب  تبسن  نکل  دراد و  ّتیلع  هّیعطق  تفلاخم  هب  تبسن  یلامجا ، ملع  انخیش ، هدیقع  هب 

دوشیم یهاـگ  ار  اـضتقا  يولج  نکل  تفرگ ، دوـشیمن  دراد  تیلع  یلاـمجا  ملع  هکنیا  رطاـخب  ار  هّیعطق  تفلاـخم  تمرح  يوـلج  لاـح :
. درادن ّتیلع  اریز : تفرگ ،

؟ تسیچ اجنیا  رد  یمق  يازریم  موحرم  نخس  لصاح  * 
. دشابیمن طایتحا  بوجو  رب  لیمیب  هیف  نحن  ام  رد  زین  ناشیا  هک  دنکیم  ساسحا  يراسناوخ  ققحم  تاملک  لقن  زا  سپ 

. میروآ اجب  ار  ود  ره  هدرک  طایتحا  تسا  لیام  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  میسرپب  يراسناوخ  ققحم  زا  رگا  ینعی 
: دیامرفیم هدرک  ضارتعا  یمق  بانج  اذل : و 

فیلکت و  دـشابیمن ، هّیعقاو  فیلکت  زّجنم  هدوب و  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  مینادیمن ، ار  نامفیلکت  میتسه و  رما  ود  نایم  دّدرم  ام  یتقو 
. دنکیمن ّللدم  ام  رب  ار 
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. صوصن ضراعت  رد  هچ  ّصن و  لامجا  رد  هچ  دشاب ، ّصن  نادقف  رد  هچ  بلطم  نیا  لاح :
54 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: میئوگب دیاب  یلامجا ، ملع  میشاب و  ام  رگا  نیاربانب :
. تسا لمجم  هب  فیلکت  مزلتسم  دشاب ،) رثؤم  رگا   ) ّالا و  دشابیمن ، انتعا  لباق  هدوب و  يودب  کش  مکح  رد 

؟ تسیچ یمق  بانج  لیلد  * 
: هک تسنیا 

دّدرم رومـالا  وا  نیرمـالا  دـحا  نیب  هک  میوشب  رما  يزیچ  هب  اـم  ینعی  تسا ، لـمجم  هب  فیلکت  مزلتـسم  دـشاب ، رثؤم  یلاـمجا  ملع  رگا  - 1
. تسا

. تسا تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  لمجم  هب  فیلکت  - 2
. تسا حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  - 3

. تسا حبق  یلاعت  هّللا  بناج  زا  حبق  راک  - 4
لاحم هّللا  یلع  ۀجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  سپ :

. تسین نایب  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  هک  ینادیم  الامجا  امش  هکنیا  فرص  سپ :
. درادن دوجو  نایب  هیف  نحن  ام  رد  لاح :

. میشاب طایتحا  هب  فّلکم  ام  ات  درادن . دوجو  مه  فیلکت  تشادن ، دوجو  نایب  یتقو 
؟ تسا تروص  دنچ  هب  نایبلا  وذ  اب  نایب  ینامز  تبسن  دیئامرفب  بلطم  نییبت  رد  * 

. ینآرق تاقلطم  تامومع و  زا  يرایسب  لثم : تسا ، نایبلا  وذ  زا  لبق  ینامز  رظن  زا  نایب  یهاگ  - 1
نآرق اهدعب  یّلصا .» ینومتیأر  امک  اّولـص  : » دوب هدومرف  زامن  بادآ  ماکحا و  نداد  دای  رد  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  لثملا : یف 

.* َةالَّصلا اوُمِیقَأ  دومرف :
نادب نونکا  و  دندوب . هتخومآ  ربمایپ  زا  البق  ار  نآ  ماکحا  بادآ و  هک  يزامن  ینعی  دوهعم . زامن  نامه  هب  دراد  هراشا  َةالَّصلا :* اوُمِیقَأ  نیا 

. دندیدرگ فّلکم 
صّصخم و  دناهدش ، دییقت  صیصخت و  هب  التبم  یتاهج  زا  هک  تاقلطم  تامومع و  زا  يرایسب  لثم : تسا ، نایبلا  وذ  هارمه  نایب  یهاگ  - 2

. تسا ماع  هب  لصّتم  اهنآ 
. تسا لمع  نامز  زا  سپ  نایب  ینعی : تسا ، نایبلا  وذ  زا  سپ  رّخأتم و  نایب  یهاگ  - 3

: لثملا یف 
« سیمخلا موی  یف  ءاملعلا  مرکا  : » ياهتفگ دوخ  دنزرف  هب  هبنش  زور  - 1

« ءاملعلا نم  قاّسفلا  مرکت  ال  : » ياهدومرف وا  هب  هبنشهس  زور  - 2
55 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هدش رداص  هبنشهس  زور  صّصخم )  ) نایب نکل  تسا . هبنشجنپ  لمع  تجاح و  نامز  اّما  تسا ، هبنـش  ماع )  ) باطخ رودص  نامز  اجنیا : رد 
. تسا

. تسا لمع  زاین و  نامز  زا  لبق  نکل  تسا ، باطخ  زا  رخأتم  نایب ، سپ :
: لثملا یف  تسا  زاین  تجاح و  تقو  زا  رخأتم  هکلب  تسا ، باطخ  زا  رخأتم  اهنت  هن  نایب  مه  یهاگ  - 4

« سیمخلا موی  ءاملعلا  مارکا  : » دیاهتفگ دوخ  دنزرف  هب  هبنش  زور  - 1
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« ءاملعلا نم  قاّسفلا  مرکت  ال  : » دیاهتفگ هعمج  زور  ای  هبنشجنپ و  بورغ  - 2
: اجنیا رد 

تقو زا  دـعب  هک  هعمج  ای  هبنـش و  جـنپ  بورغ  ات  امـش  هکنآ  لاح  و  دـنک ، لمع  نآ  قبط  ات  هتـشاد  نایب  هب  زاین  هبنـشجنپ  زور  امـش  دـنزرف 
. ياهتخادنا ریخأت  هب  ار  نایب  تسا  زاین  تجاح و 
؟ تسا نکمم  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  ایآ  * 

؟ ارچ تسا . تالاحم  زا  میکح  يالوم  هب  تبسن  تجاح ، تقو  زا  نایب  ریخأت  هّیلدع ، رظن  زا  - 1
. تسا تحلصم  تیوقت  ای  هدسفم و  رد  ءاقلا  مزلتسم  تجاح ، تقو  زا  نایب  ریخأت  اریز :

؟ تسیچ ازریم  بانج  لالدتسا  يارخا  ةرابع  لصاح و  * 
. تسا لمجم  هب  فیلکت  مزلتسم  رثؤم  یلامجا  ملع  - 1
. تسا تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  لمجم ، - 2

. تسا حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  - 3
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حبق  راک  - 4

. دوشیمن رداص  يو  زا  لمجم  هب  فیلکت  هجیتن :
هدوبن و رثؤم  تسا  یلاـمجا  هک  تهج  نآ  زا  یلاـمجا  ملع  ماـمتا و ...  رـصق و  هعمج ، رهظ و  ناـیم  نارود  یلاـمجا و  ملع  دروم  رد  سپ :

. تسا اسأر  لهجلاک  هکلب  دنکیمن ، زّجنم  ام  رب  ار  عقاو 
؟ تسا زیاج  هیعطق  تفلاخم  ازریم  رظن  هب  ایآ  * 

. ترورض ای  تسا  عامجا  لیلد  هب  ای  نکل  دوش ، نایتا  امتح  فرط  کی  دیاب  و  تسین ، زیاج  هّیعطق  تفلاخم  روکذم  دراوم  لاثما  رد  ریخ ،
ماجنا ار  فرط  کی  دیاب  امتح  هکنیا  روکذـم و  دراوم  رد  هیعطق  تفلاخم  زاوج  مدـع  رب  هدـش  مئاق  ترورـض ؛ ای  عامجا  رگید : ترابع  هب 

. داد
. درادن دوجو  یلیلد  دشاب ، بجاو  هیعطق  تقفاوم  هکنیا  یهتنم 
56 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد هچ  ّصن  نادـقف  رد  هچ  هر )  ) یمق يازریم  ياـنبم  دوب  نیا  تسا . يدروـم  هکلب  تسین ، ینوناـق  هدـعاقلا و  یلع  هلئـسم  هکنیا : هصـالخ 
. صوصن ضراعت  رد  هچ  صن و  لامجا 

؟ تسیچ کلذ )... : رظن  و   ) زا ناشیا  دارم  سپ  * 
ملع رد  هکلب  درادـن ، دوشیم  هعمج  رهظ و  هب  دودـحم  شاهرئاد  هک  ریغـص  دادـسنا  ریغـص و  یلامجا  ملع  هب  یـصاصتخا  روکذـم  بلاطم 

. تسا يراس  يراج و  زین  دریگیم ، رب  رد  ار  ماکحا  دیلک  عیسو و  شاهنماد  هک  مه  ریبک  یلامجا 
؟ تسیچ ریبک  یلامجا  ملع  * 

قح بناج  زا  تامّرحم  تاـبجاو و  مالـسا  نید  رد  هکنیا  هب  دراد  یلاـمجا  ملع  ماـکحا  عباـنم  هب  هعجارم  زا  لـبق  یناملـسم  ره  هک : تسنیا 
. تسا هدش  رّرقم  وا  يارب 

: هک دنادیم  الامجا  رگید : ترابع  هب 
. تسا هداد  رارق  یمکح  یعوضوم  ره  يارب  ادخ  هک  دمهفیم  لامجالاب  ار  نیا  ینعی  امکح ، عوضوم  ّلکل  ّنا 

تسا و هتـسب  وا  يور  هب  یملع  ملع و  باـب  هک  دوشیم  هجوتم  نکل  دروآ ، تسدـب  ار  ماـکحا  نیا  هکنیا  لاـبند  هب  دوریم  فّلکم  لاـح :
. دنک ملع  لیصحت  تاّیعقاو  هب  تبسن  دناوتیمن 
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: هجیتن رد 
مزتلم بلطم  نیا  هب  يدحا  هک  میرادن ، یفیلکت  هنوگچیه  میتسه و  میاهب  ناگناوید و  لثم  راگزور  نیا  رد  اهناسنا  ام  دـیوگب : دـیاب  ای  - 1

. دشابیمن
رد لالتخا  جرح و  رـسع و  مزلتـسم  دراوم  همه  رد  مه  نیا  هک  منک ، طایتحا  دراوم  همه  رد  دیاب  هدوب و  فّلکم  نم  هن  دیوگب : دـیاب  ای  - 2

. تسا یگدنز  ماظن 
«. هماقم نّظلا  ماق  ملعلا  رّذعت  اذا  : » دیوگب دیاب  ای  - 3

. تسا تّجح  ام  ّقح  رد  قلطم  ّنظ  هدش و  ملع  ماقم  مئاق  هّنظم  تسا  هتسب  ام  يور  هب  ملع  باب  یتقو  ینعی :
، تسا تّجح  ام  قح  رد  دوش ، لصاح  هک  یّنظ  عون  ره  ناسحتـسا و )...  سایق و  زجب   ) یهار ره  زا  ماکحا ، زا  یمکح  ره  هب  تبـسن  لاح :

. دسریمن فارطا  همه  ماجنا  طایتحا و  هب  تبون  اذل : و  منک ، لمع  انّیعم  هدش  لصاح  میارب  هک  یّنظ  هب  نم  دیاب  و 
: هکنیا هصالخ 

. نک لمع  ترورض  عامجا و  ببس  هب  ریغص  یلامجا  ملع  رد 
57 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. نک لمع  هلصاح  نونظ  قباطم  مه  ریبک  یلامجا  ملع  رد 
؟ تسیچ دورو )...  وا  عامجالا  لوصح  ضرف  ول  معن ،  ) زا ناشیا  دارم  سپ  * 

. رما دنچ  ای  ود و  نایم  دوب  دّدرم  ترورض ...  ای  عامجا و  دقعم  نکل  يرما  رب  دش  مئاق  ترورض  هکلب  عامجا و  رگا  هک : تسنیا 
، رما دنچ  نایم  تسا  دّدرم  اندنع  نیعم و  هّللا  دنع  ءیش  نآ  هک  یلاح  رد  تسا ، بجاو  ءیش  نالف  هکنیا  رب  ینبم  دش  دراو  یّـصن  رگا  ای  و 

؟ ارچ تسا . بجاو  طایتحا  تروص  نیا  رد  دوبن . فیلکت  طرش  مه  یلیصفت  ملع  و 
شیانعم دشابن ، فیلکت  طرـش  مه  یلیـصفت  ملع  دـشاب ، رما  دـنچ  ای  ود و  نایم  دّدرم  اندـنع  مولعم و  شبوجو  هّللا  دـنع  یئیـش  یتقو  اریز :

: هک تسنیا 
نانآ شود  رب  هدرک ، بجاو  مدرم  يارب  ار  يزیچ  کی  هک  تسا  هدید  حالـص  ینعی  تسا ، هتـشاد  باطخلا  عامجا  رب  دّمعت  سّدـقم  عراش 

. دشاب هدرکن  نییعت  ار  نآ  نکل  دراذگب .
هب تبـسن  میتساوخ و  هک  روج  ره  ات  هتـشاذگ  ام  دوخ  هدهع  هب  هکلب  هتـساوخن ، ام  زا  ار  نییعت  دـصق  هک : تسنیا  زا  فشاک  زین  بلطم  نیا 

. درکیمن یئوگلمجم  ادمع  ّالا  و  مینک . تبرق  دصق  میدرک  هدارا  هک  فارطا  زا  کیره 
: لثملا یف  تسا . بجاو  طایتحا  اعطق  يدروم  نینچ  رد  هتبلا :

ردـقنیمه منادیمن ، دـیوگیم : تسیچ ، یطـسولا  ةاولـص  هک  میـسرپب  یملاع  ره  زا  هکنآ  لاح  و  یطـسولا ، ةالـص  رب  تسا  هدـش  عاـمجا 
. دش طایتحا  شاهجیتن  هک  تسا  روکذم  نخس  هب  شتشگرب  نخس  نیا  هدش  عامجا  یطسولا  ةالص  رب  هک  منادیم 

: دیامرفیم سپس 
رد سدـقم  عراش  هک  درک  تباث  ناوتیم  یلیلد  هچ  اب  اـجک و  زا  هک  ارچ  تسا ، تیعقاو  زا  رودـب  دـش و  هتفگ  ضرف  ملاـع  رد  بلطم  نیا 

. تسا هتشاد  دّمعت  یئوگلمجم  رب  هلئسم  نالف 
هن دـناهدوب و  تانّیبم  زا  مالـسا  ردـص  رد  هکلب  هدوبن ، لمجم  البق  ای ...  یطـسولا و  ةالـص  لثم : تسا  لـمجم  امـش  يارب  زورما  هک  يروما 

. تالمجم
. تاذلاب لمجم  هن  تسا و  ضرعلاب  لمجم  تسا ، لمجم  امش  رظن  هب  هک  یباطخ  ره  نیاربانب :

: هکنیا هجیتن 
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رب لقا  ّدح  ای  طایتحا و  بوجو  رب  یّـصاخ  لیلد  یئاج  رد  رگم  دوشیمن  لاثتما  طایتحا و  بوجو  ببـس  تسین و  ّرثؤم  اقلطم  یلامجا  ملع 
. دوش هماقا  هیعطق  تفلاخم  تمرح 

58 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هل مالک  دعب  لاق  ثیح  راجحألاب ، ءاجنتسالا  ۀلأسم  یف  اهرکذ  یتلا  قّقحملا ، کلذ  تاملک  ضعب  هیف  قفاو  دق  هّرس  سّدق  هرکذ  ام  نتم و 

مکحلا نم  ّدب  الف  اندنع ، ۀمولعم  ۀنّیعم  ۀیاغ  یلإ  مکح  توبث  وأ  اندنع  مولعم  نّیعم  ءیش  بوجو  یلع  عامجإ  وأ  ّصن  درو  اذإ  لصاحلا : و 
: لاق نأ  یلإ  لاثتمالا . قّقحتی  یّتح  مولعملا  ءیشلا  کلذ  دوجوب  ّنظلا  وأ  نیقیلا  لیصحت  موزلب 

ءیشب طورشم  ریغ  فیلکتلا  کلذ  ّنأ  ملعی  و  روما ، نیب  انرظن  یف  دّدرم  عقاولا  یف  نّیعم  ءیش  بوجو  یلع  عامجإ  وأ  ّصن  درو  اذإ  اذک  و 
، ملعلاب هطارتشا  مدع  اضیأ  ملعی  ءایـشأ و  نیب  اندنع  ةدّدرم  عقاولا  یف  ۀـنّیعم  ۀـیاغ  یلإ  مکح  توبث  یلع  وأ  الثم ، ءیـشلا  کلذـب  ملعلا  نم 

اهنم دحاوب  نایتإلا  یفکی  و ال  ءایشألا ، کلت  لوصح  یلإ  مکحلا  کلذ  ءاقب  و  انرظن ، یف  اهیف  دّدرملا  ءایشألا  کلت  بوجوب  مکحلا  بجو 
[. 27] نّیعملا مکحلا  عافترا  یف  ءایشألا  دحاو  ءیش  لوصح  اذک  و  فیلکتلا ، طوقس  یف 

: لاق نأ  یلإ 
بهذ وأ  رخآ ، ءیـش  بجاولا  اذـه  ّنأ  یلع  رخآ  ّصن  و  ّینالفلا ، ءیـشلا  بجاولا  ّنأ  یلع  الثم  ّصن  درو  لب  کلذـک ، نکی  مل  اذإ  اـّمأ  و 
کنیذ كرت  ّنأ  نیتروـصلا  یف  عاـمجإلا  ّصنلاـب و  رهظ  و  هنود ، رخآ  ءیـش  بوـجو  یلإ  رخآ  ضعب  و  ءیـش ، بوـجو  یلإ  ۀـّمالا  ضعب 

ءاوس امهنم ، دحاوب  ءافتکالا  رهاظلا  لب  لاثتمالا ، قّقحتی  یّتح  امهب  نایتإلا  بوجو  رهظی  مل  ذئنیحف  باقعلا ، قاقحتسال  ببـس  اعم  نیئیـشلا 
. ۀیّلکلاب انیابت  وأ  رمأ  یف  اکرتشا 

. هماقم عفر  همالک ، یهتنا  [، 28] ۀنّیعم ۀیاغ  یلإ  مکحلا  توبث  یف  مالکلا  اذک  و 
. رظنلا نم  تاملکلا  هذه  یف  امب  ریبخ  تنا  و 

59 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( دوشیم هدافتسا  طایتحا  بوجو  مدع  زین  يراسناوخ  قّقحم  تاملک  رهاظ  زا  )

هراشا

رد ار  اهنآ  هدومن  رکذ  هک  هر ،)  ) يراـسناوخ قّقحم  تاـملک  زا  یخرب  دومن ، رکذ  اـجنیا  رد  هّرـس  سّدـق  یمق  باـنج  هچنآ  اـب  دراد  قفاوت 
. ناشیا مالک  زا  سپ  یتبسانم  يور  راجحا ، اب  ءاجنتسا  هلأسم 

: هکنیا بلطم  لصاح 
و ۀعمجلا ) ّلص  ای  رهظلا و  ّلص  هدومرف : هک  اجنآ  لثم   ) تسا مولعم  نّیعم و  اندنع  هک  یئیش  بوجو  رب  دوش  دراو  یعامجا  ای  یّـصن و  رگا 

مکح زا  میریزگان  باتفآ .) بورغ  ات  دـیریگب  هزور  هدومرف : هک  اجنآ  لثم   ) تسا مولعم  اندـنع  هک  یتیاهن  تیاغ و  ات  یمکح  توبث  رب  اـی 
هطساو هب   ) مولعم ءیش  نآ  دوجو  هب  ّنظ  لوصح )  ) ای و  تسا ،) هّینیقی  تئارب  مزلتـسم  ینیقی ، هّمذ  لاغتـشا  هک  ارچ   ) نیقی لیـصحت  موزل  هب 

. دبای قّقحت  لاثتما  ات  يدناوخ ) زامن  رهظ  وت  دنیوگب  لثملا  یف  هک  لداع  دهاش  رفن  ود 
: دیامرفیم هک  اجنآ  ات 

رما دـنچ  نایم  دّدرم  اـم  رظن  رد  نکل  تسا و  نّیعم  عقاو  ملاـع )  ) رد هک  يزیچ  بوجو  رب  هدـش  دراو  یعاـمجا  اـی  یّـصن و  رگا  نینچمه  و 
هک ینایاپ  ات  یمکح  توبث  رب  ای  و  لامجالاب ،) هچ  لیصفت و  هچ   ) تسین ملع  زا  ياهبترم  هب  طورـشم  فیلکت  نآ  هک  دشاب  مولعم  و  تسا ،

( همه ماجنا   ) بوجو هب  مکح  تسا ، مولعم  نآ  رد  زین  ملع  ندوبن  طرـش  زیچ و  دنچ  نایم  تسا  دّدرم  اندـنع  نکل  تسا و  نیعم  عقاولا  یف 
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ام رب  هدرک  یئوگلامجا  عراش  رگا  ینعی   ) تسا بجاو  ءایـشا ، نآ  لوصح  اـت  مکح  نآ  ءاـقب  تساـهیفدّدرم و  اـم  رظن  رد  هک  یئایـشا  نآ 
هرمح لاوز  مه  دوـش و  لـصاح  صرق  راتتـسا  مه  اـت  میهد  همادا  ار  هزور  هکنیا  اـی  ار و  هعمج  مه  میروآ  اـجب  ار  رهظ  مـه  تـسا  بـجاو 

. دوشیمن ءافتکا  اهنآ  زا  یکی  ماجنا  هب  فیلکت  طاقسا  رد  اذل  و  هّیقرشم )
: دیامرفیم هک  اجنآ  ات  مولعم ، مکح  کی  عفر  رد  هفلتخم  ءایشا  زا  دحاو  ءیش  لوصح  تسا  نینچ  نیا  و 

رب رگید  یّـصن  تسا و  بجاو  رهظ )  ) ءیـش نالف  هکنیا  رب  لثملا : یف  یّـصن  هدـش  دراو  هکلب  دـشابن ، نینچ  نیا  ام ) یلامجا  ملع   ) رگا اّما :
هب رگید  یخرب  دـناهدش  رهظ ) الثم   ) يزیچ بوجو  هب  لئاق  تّما  ياملع  زا  یخرب  هکنیا  ای  و  هعمج ) الثم   ) تسا يرگید  زیچ  بجاو  هکنیا 

زیچ بوجو 
60 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناهدش لئاق  هعمج ) لثم   ) نآ زا  ریغ  يرگید 
ببـس مه ، اب  ود  ره  كرت  هک  نیـصن ) ضراعت  صن و  نادقف  ینعی   ) ضرف ود  ره  رد  یجراخ ،) لیلد  ینعی   ) عامجا ّصن و  اب  دـش  تباث  و 

(. دوب دیهاوخ  باقع  قحتسم  دیرواین  اجب  ار  ود  ره  رگا   ) تسا باقع  قاقحتسا 
: تروص نیا  رد  سپ 

رهظ و ای   ) تسا ود  نآ  زا  یکی  ماجنا ) هب   ) ءافتکا رهاظ  هکلب  دوشیمن ، هدافتـسا  لاثتما ، ققحت  يارب  طایتحا ،) ینعی   ) ود ره  ماجنا  بوجو 
(. هعمج ای 

رد هک  هعمج  رهظ و  لثم :  ) دنشاب هتشاد  كارتشا  يرما  رد  یلامجا ) ملع  فارطا  ینعی  یتسه  ددرم  ناشنایم  امش  هک  یبلطم  ود  نیا   ) هاوخ
نیتس ماعطا  دـیراد  ندرگ  هب  هک  ياهزور  هراّفک  دـینادن  هکنیا  لثم   ) دنـشاب زیامتم  مه  زا  هتـشاد  یّلک  نیابت  ای  و  دـناكرتشم ) ندوب  زاـمن 

(. نیرهش موص  ای  تسا و 
ای داد و  همادا  ار  هزور  دـیاب  صرق  راتتـسا  ات  مینادیمن  ـالثم   ) تسا نینچ  نیا  زین  نّیعم  تیاـغ  کـی  هب  تبـسن  مکح  توبث  رد  مـالک  و  - 

مالک ةرمحلا ،) باهذ  ای  صرق و  راتتـسا  میهدیم ، رارق  تیاـغ  میتساوخ ، هک  ار  کـیره  تسین ، مزـال  طاـیتحا  اـجنیا  رد  ةرمحلا ، باـهذ 
. داب عیفر  شماقم  تفای ، نایاپ  ناشیا 

. دراد دوجو  تاملک  نیا  رد  یتاداریا  هچ  هک  ینادیم  رتهب  وت  و 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  نینیابتم  رد  مظعا  خیش  نخس  لصاح  * 
. رصع مه  تسا ، بجاو  رهظ  مه  لثملا : یف  هک  انعم  نیدب  طایتحا ، بوجو 

؟ دوب هچ  یلبق  نتم  رد  یمق  قّقحم  مالک  لصاح  * 
. تسا زیاج  هیعطق  تفلاخم  هدعاقلا  یلع  تسین و  فیلکت  زجنم  سپ  تسا ، اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  هک  دوب  دقتعم 

کی نایتا و  ار  فرط  کی  دیاب  اذـل  و  تسین ، تسرد  هیعطق  تفلاخم  هکنیا  رب  هدـش  مئاق  ترورـض  عامجا و  زا  معا  یجراخ  لیلد  یهتنم 
. دومن اهر  ار  فرط 

61 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ هّرس ) سّدق  هرکذ  ام  و   ) ترابع زا  ضرغ  * 

ههبش راچد  نکل  ینادیم  الیصفت  ار  ادخ  مکح  امـش  یهاگ  هکنیا : رب  ینبم  ءاجنتـسا  هلأسم  رد  تسا  هر )  ) يراسناوخ قّقحم  نانخـس  لقن 
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. دینک طایتحا  دیاب  يوشیم  هّیعوضوم 
: لثملا یف 

؟ هن ای  ماهدناوخ  ار  مرصع  رهظ و  زامن  ایآ  هک  دینکیم  کش  نکل  تسا  بجاو  امش  رب  رصع  رهظ و  زامن  هک  دینادیم  الیصفت  - 
، تسا یقاب  تقو  هکیمادام  سپ : دـهاوخیم . هّینیقی  تئارب  ینیقی ، لاغتـشا  هک  ارچ  ینک ، طاـیتحا  دـیاب  اذـل  تسا و  هیعوضوم  ههبـش  نیا 

. ینک نایتا  ار  زامن  دیاب 
هک يوشیم  ههبش  راچد  اوه ، ندوب  يربا  رطاخب  نکل  ۀّیقرشملا . ةرمح  باهذ  یّتح  مایّصلا  اومتأ  هدومرف : عراش  هک  ینادیم  الیـصفت  ای  - 

. ینکن برغم  زامن  ای  راطفا و  هب  عورش  ینک و  طایتحا  دیاب  اذل  تسا و  هّیعوضوم  ههبش  مه  نیا  هن ؟ ای  تسا  هدش  ةرمح  باهذ 
، دـمع يور  زا  عراـش  هکنیا  رب  مـیراد  هـنیرق  نـکل  هّیعوـضوم ، هـن  تـسا و  هـّیمکح  ههبـش  تـسا و  لـمجم  ادـخ  مـکح  یهاـگ  نـکل  - 2

. تسا هدرک  یئوگلمجم 
. تسا هتشاد  دّمعت  بلطم  نیا  لامجا  رد  و  یطسولا ، ةالصلا  تاولصلا و  یلع  اوظفاح  هدومرف : لثملا  یف 

هدومن و ربص  هیقرـشم  هرمح  باهذ  ات  دـیاب  راطفا  هلئـسم  رد  ای  ار و  رـصع  مه  دروآ ، اجب  ار  رهظ  مه  هدرک ، طایتحا  دـیاب  یئاـج  نینچ  رد 
. تخادنا ریخأت  هب  ار  زامن  ای  راطفا و 

؟ تسیچ دّمعت  يانعم  * 
. تسین طرش  یلیصفت  ملع  يدراوم  نینچ  رد  هک : تسنیا 

: تسا بجاو  طایتحا  اج  ود  رد  سپ :
. يوشیم هّیعوضوم  ههبش  راچد  نکل  ینادیم  الیصفت  ار  فیلکت  هک  اجنآ  یکی  - 1
. تسا هتشاد  دّمعت  مه  لامجا  نیا  رب  هدرک و  یئوگلامجا  عراش  هک  اجنآ  یکی  - 2

؟ تسیچ ّصن ) درو  لب  کلذک ، نکی  مل  اذإ  اّمأ  و   ) ترابع زا  دارم  * 
: هک تسنیا 

. تسا بجاو  هعمج  هتفگ  یّصن  تسا و  بجاو  رهظ  هتفگ  یّصن  الثم : دوب ، نیّصن  ضراعت  ههبش  اشنم  رگا  - 1
و تسا ، بجاو  رهظ  دناهتفگ  تما  فصن  هک  يوحن  هب  دوب ، ّصن  نادقف  ههبش  اشنم  رگا  ای  و  - 2

62 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا بجاو  رصع  دناهتفگ : رگید  فصن 

. مینادیمن الیصفت  ار  بلطم  هک  ارچ  میشاب  هتشاد  یفیلکت  دیابن  ام  هدوب و  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  هدعاقلا  یلع  اجنیا  رد 
راب ریز  زا  هناش  تفرگ و  هدـیدان  ار  یلامجا )  ) ملع یّلک  روطب  ناوتیمن  هکنیا  رب  هدـش  مئاق  ترورـض  عامجا و  ینعی  یجراـخ  لـیلد  اـّما :

: فرط ود  نیا  هچ  ینک ، كرت  ار  يرگید  يروآ و  ياجب  ار  یکی  دیاب  اذل : هدرک و  یلاخ  تیلوئسم 
. دناكرتشم ندوب  زامن  رد  هک  هعمج  رهظ و  لثم : دنشاب ، هتشاد  یکرتشم  هجو  - 1

. دنتسه نیابتم  رما  ود  هک  ناضمر  هزور  زور  ماعطا و 60  لثم  دنشاب ، هتشادن  یکرتشم  هجو  ای  و  - 2
: هکنیا بلطم  لصاح 

. دنکیم ادیپ  نّیعت  دشاب  طایتحا  هار  هک  مّوس  قیرط 
رب هوالع  دوب . یفاـک  هیف  نحن  اـم  رد  طاـیتحا  تاـبثا  يارب  لـیلد  نیمه  روبزم ، لـیلد  رگم  طاـیتحا ، بوجو  رب  دوبن  یلیلد  چـیه  رگا  سپ :

. میراد اجنیا  رد  ار  طایتحا  رماوا  ام  هکنیا :
***
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63 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ذإ ماقملا ؛ یف  هل  لخد  الف  ۀجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأت  لمجملاب و  فیلکتلا  ثیدـح  نم  هّللا : مهمحر  یّمقلا  لضافلا  هرکذ  ام  اّمأ  نتم 

دّدرتل اذـه  ۀـلازإ  و  نیرمأ ، نیب  نّیبملا  باطخلا  کلذ  دّدرت  ۀـهج  نم  هب  فّلکملا  یف  هابتـشالا  أرط  اّمنإ  و  الـصأ ، باطخلا  یف  لاـمجإ  ـال 
ءافتخالا اذه  دنع  بجی  لب  ۀجاحلا ، تقو  نع  هریخأت  حبقی  یّتح  یلاعت  میکحلا  یلع  ۀبجاو  ریغ  ماکحألا  ءافتخا  بابسأ  ۀهج  نم  ضراعلا 

. طایتحالا ةءاربلا و  نم  لقعلا  هیضتقی  امف  ّالإ  و  ۀیفتخملا ، عئاقولا  یف  ۀیّلک  عراشلا  هرّرق  ام  یلإ  عوجرلا 
نیلامتحالا دـحأب  ذـخألا  یلع  عراشلا  نم  لیلدـلا  مدـع  و  بجاولا ، یف  ّکشلا  بوجولاـب و  ملعلا  دـعب  مکاـح - لـقعلا  ّنأ  یعّدـن  نحن  و 

فیلکتلا ۀـلأسم  نم  کـلذ  نیأ  و  یعقاوـلا ، بجاوـلا  كرت  نم  ارذـح  طاـیتحالا ؛ بوـجوب  عـقاولا - نم  هـب  ءاـفتکالا  ّریخملا و  وأ  نـّیعملا 
؟ ۀجاحلا تقو  نع  نایبلا  ریخأت  لمجملاب و 

. طایتحالاب ول  ۀعاطإلا و  نم  فّلکملا  نّکمت  اذإ  هحبق  یلع  لیلد  لمعلا ال  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  لمجملاب و  فیلکتلا  ّنأ  عم 
ملعلاب طورـشم  ریغ  عقاولا  یف  نّیعم  ءیـش  بوجو  یلع  لیلدلا  ماق  اذإ  طایتحالا  بوجو  میلـست  نم  روکذملا : قّقحملل  اعبت  هرکذ  ام  اّمأ  و 

: هیفف هب ،
حبق مدـعب  افارتعا  کلذ  ناک  ءیـشلاب ، ملعلاب  طورـشم  ریغ  ازّجنم  عقی  نأل  ملعلاب و  اطورـشم  عقی  نأل  الباق  ءیـشلاب  فیلکتلا  ناـک  اذإ  ّهنأ 

باطخلا یلإ  ۀبـسنلاب  لوقعم  ریغ  وهف  اعرـش  هب  فیلکتلا  طارتشا  اّمأ  و  اّیلقع ، اطرـش  ملعلا  نوکی  ـالف  لوهجملا ، نّیعملا  ءیـشلاب  فیلکتلا 
ملعلاب طرتشی  نأ  لقعی  ال  ۀعمجلا -» ّلص  : » هلوق ضرف  مأ  رهظلا ،» ّلص  : » هلوق ضرف  ءاوس  ۀعمجلا - موی  یف  یعقاولا  باطخلا  ّنإف  یعقاولا ،

. یلیصفتلا مکحلا  اذهب 
امب تأ  و  الوهجم ، كدنع  ناک  ول  باطخلا و  کلذب  لمعا  : » هلوقک قلطم ، باطخ  دری  نأ  ّحـصی  قلطملا  باطخلا  اذـه  ءافتخا  دـعب  معن ،

دری نأ  ّحصی  امک  مولعم ،» ریغ  ناک  ول  هیف و 
64 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب کملعب  طورـشم  کیلع  هلاثتما  بوجو  ّنا  و  ۀـعمجلا ، موی  یف  فیلکتلا  نم  کیلع  یفتخا  ام  کیلع  بجی  ـال  ّهنأ  و  طورـشم ، باـطخ 
و[30] [ 29 .] الیصفت

همجرت *** 

( یمق قّقحم  مالک  رد  هشقانم  )

هراشا

. درادن ام ) ثحب  ّلحم   ) ماقم نیا  رد  یئاج  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  لمجم و  فیلکت  هلئسم  ینعی  دومن : رکذ  یمق  قّقحم  ار  هچنآ  اّما 
(. ۀعمجلا ّلص  هدومرف  ای  رهظلا و  ّلص  هدومرف : ای  عراش  نوچ   ) درادن دوجو  هدش  دراو  عراش  زا  هک  یباطخ  رد  یلامجا  الصا  اریز :

یباطخ ینعی :  ) ءیـش ود  نایم  رودص ،) يادتبا  رد   ) نیبم باطخ  نآ  ندـش  دّدرم  تهج  هب  هب ، فّلکم  رد  هابتـشا  تسا  هدـش  ضراع  هتبلا 
دّدرت نیا  هلازا  اذل )  ) و تسا ،) كوکـشم  دّدرم و  ام  يارب  زورما  ای ...  تلفغ و  لیلد  هب  نکل  هدوب  نّیبم  هدـش  رداص  عراش  زا  لّوا  زور  هک 

رد هکلب  تسا ، حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  میئوگب  ات  تسین ، بجاو  یلاعت  يادـخ  رب  ماکحا ، ءافتخا  بابـسا  ببـس  هب  هدـش  ضراع 
هدافتـسا عرـش  نیناوق  زا  دـناوتن  رگا   ) ّالا تسا و  بجاو  ناسنا ) رب   ) هفلتخم لئاسم  رد  عراش  یّلک  تارّرقم  هب  عوجر  یئافتخا  نینچ  ماگنه 

تسا و يداشرا  رما  هک  ارچ  طایتحا  زا  هن  تسا و  يودب  کش  هب  طوبرم  نوچ  درک  هدافتسا  دوشیم  تئارب  زا  هن  هک  دنیبب  لثملا  یف  دنک ،
، دومن تئارب  هب  مکح  یلامجا  ملع  رد  لقع  رگا   ) درک لمع  دیاب  طایتحا ، تئارب و  زا  دنکیم  اضتقا  ار  نآ  لقع  هچنآ  هب  سپ  يولوم ،) هن 

(. نک لمع  طایتحا  هب  دومن ، طایتحا  هب  مکح  رگا  و  نک ، يراج  تئارب 
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: دیامرفیم مظعا  خیش  بانج  سپس 
تخانـش مدع  و   ) کش و  بوجو ، هب  درف )  ) یلامجا ملع  زا  سپ  نکل ،)  ) تسا طایتحا  بوجو  هب  هدـننکمکح  لقع  هک : تسنیا  ام  ياعّدا 

لثم  ) اـنییعت لدـب ) لـعج  ینعی   ) فرط ود  زا  یکی  هب  ذـخا  رب  عراـش  بناـج  زا  لـیلد  مدـع  و  هعمج ،) اـی  تـسا  رهظ  هـک   ) بـجاو هـب  وا )
( باحصتسا

65 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یعقاو بوجو  كرت  زا  رذح  رطاخب  ود  نا  زا  یکی  هب  عراش  ءافتکا  رب  لیلد ) مدع   ) و نیربخ ) ضراعت  لثم :  ) ارییخت ای 

لامجا ینعی  مّود  هلئسم  رد  ار  بلاطم  نیا   ) دراد تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  لمجم و  باطخ  هب  یطبر  هچ  ّصن ) نادقف   ) نآ یمق ؛ بانج 
(. تسا ضرف  کی  فرص  هک  ارچ  تسا ، هدیافیب  زین  اجنآ  رد  اهفرح  نیا  دنچره  دینک ، حرطم  ّصن 

زا نایب  ریخأت  لمجم و  هب  فیلکت  تحابق  رب  یلیلد  طایتحا  قیرطب  ول  دشاب و  هتشاد  لاثتما  تعاطا و  رب  تردق  فّلکم  رگا  هک  یتروص  رد 
ینئج دوش : هتفگ  رگا  لـثملا  یف  تسا ، حـبق  درادـن  ار  شلاـثتما  تردـق  فّلکم  هک  یلمجم  باـطخ  هکلب  . ) درادـن دوـجو  تجاـح  تقو 

(. دنک لاثتما  ار  نآ  دناوتیمن  بطاخم  تسا ، ءیش  قادصم  ملاع  نیا  رد  يزیچ  ره  نوچ  ءیشب ،
: هکنیا رب  ینبم  هدومن  رکذ  طایتحا  بوجو  لوبق  رد  يراسناوخ ، قّقحم  عبت  هب  یمق  بانج  هک  ار  هچنآ  اّما  و 

فیلکت طرـش  ملع  ینعی :  ) دـشابیمن نآ  هب  ملع  هب  طورـشم  تسا ، صّخـشم  نّیعم و  عقاو  رد  هک  يزیچ  بوجو  رب  دوش  مئاـق  لـیلد  رگا 
: هک انعم  نیدب  تسا ، هشقانم  لباق  تسین ،)

هک یلاـح  رد  دوش  عقاو  زّجنم  هکنیا  اـی )  ) و دـشاب ،) فیلکت  طرـش  ملع  ینعی :  ) دوـش عـقاو  ملع  هب  طورـشم  هک  دـشاب  لـباق  فـیلکت  رگا 
ملع هدش و  یئوگلامجا  ادّمعت  هک  اجنآ  تسا و  طرش  یلیصفت  ملع  هدشن و  یئوگلامجا  هک  اجنآ  لثم   ) دشابیمن نآ  هب  ملع  هب  طورشم 

(. تسین طرش  یلیصفت 
لاکـشا ینعی  . ) لوهجم اندنع ) و   ) تسا نّیعم  یلوملا ) دنع   ) هک يزیچ  هب  فیلکت  حبق  مدع  هب  تسا  رارقا  فارتعا و  دوخ  نیا  تقیقح  رد 

.( دیدرک ءانثتسا  ار  دروم  نیا  امش  ارچ  دوب  حبق  یئوگلامجا  رگا  اذل  دنک و  یئوگلامجا  ادّمعت  یلوم  هک  درادن 
. تسا لوقعم  ریغ  زین  یعقاو  باطخ  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  هب  فیلکت  ندوب  طورشم  اّما  و  تسین ، فیلکت  طرش  القع ، یلیصفت ، ملع  سپ 

طورشم هک  تسین  لوقعم  یلیـصفت  مکح  نیا  ببـس  هب  ۀعمجلا  ّلص  هچ  دوش و  ضرف  رهظلا  ّلص  هچ  هعمج ، زور  رد  یعقاو  باطخ  اریز :
(. دیآیم مزال  بیوصت  رود و  هک  ارچ   ) ملع نیا  هب  دوش 

: دیامرفیم هک  عراش  نخس  نیا  لثم  دوش  دراو  قلطم  باطخ  هک  تسا  حیحص  ام ) رب   ) یعقاو باطخ  نیا  ندش  یفخم  زا  سپ  هلب ،
. دشاب لوهجم  وت  دزن  هچرگ  باطخ ، نآ  هب  نک  لمع 

***
66 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ثیدح )...  نم  یّمقلا : لضافلا  هرکذ  ام  اّما   ) زا دارم  * 
: دومرف هک  تسا  هر )  ) یمق ققحم  نایب  هب  هراشا 

. دیآیم مزال  لمجم  هب  فیلکت  دشاب ، رثؤم  یلامجا  ملع  رگا  - 1
. تسا لمع  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  لمجم  هب  فیلکت  - 2

. تسا حبق  لمع  تجاح و  تقو  زا  نایب  ریخأت  - 3
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. دنزیمن رس  میکح  يالوم  زا  حبق  راک  - 4
. دنکیمن لمجم  هب  فیلکت  میکح  يالوم  سپ :

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هیلوا  میسقت  رد  لمجم  دیئامرفب  یمق  نایب  هب  خساپ  زا  لبق  * 
یضرع لمجم  یتاذ  لمجم  تسا : مسق  ود  رب 

يانعم مهف  يارب  هک  هّیظفل  تاکرتشم  همه  لثم : تسولهپ  دـنچ  دراد و  ماـهبا  لاـمجا و  تاذـلاب  ـالّوا و  هک  تسا  ياهملک  یتاذ  لـمجم  - 
. دشابیم هنیرق  هب  زاین  اهنآ  زا  رظن  دروم 

. هدرک ادیپ  لامجا  ام  يارب  رگید  یجراخ  لماوع  ای  تلفغ و  رثا  رد  نکل  هدوب ، نّیبم  رودص ، ماگنه  هک  تسا  ياهملک  یضراع ، لمجم  - 
. نیملاظ ملظ  رثا  رد  ای  نئارق و  نداتفا  نیلقان و  تلفغ  رثا  رد  لاح 

؟ تسیچ یمق  بانج  زا  روکذم  نایب  هب  خیش  خساپ  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: هک تسنیا 

. تسا ّصن  نادقف  زا  نخس  هکلب  دشاب ، حیبق  ات  تسین  لمجم  هب  فیلکت  زا  نخس  هیف  نحن  ام  رد  الّوا :
ّلـص تسا  هتفگ  ای  رهظلا و  ّلص  تسا  هتفگ  ای  لّوا  زور  نامه  عراش : تسا و  هدوب  نّیبم  ـالماک  رودـص  يادـتبا  رد  یعقاو  باـطخ  ینعی :

. ۀعمجلا
، یجراخ لماوع  رثا  رد  نامز و  رورم  هب  یهتنم ، تسا  هدوب  نّیبم  لّصفم و  هکلب  هدوبن  لمجم  شباـطخ  دـشاب ، هتفگ  هک  ار  کـیره  لاـح :

. هعمج ای  انّیعم  تسا  بجاو  رهظ  هک  میتسه  دّدرم  ام  زورما  اذل : تسا و  هدش  یفتخم  ام  رب  باطخ  نیا 
: هکنیا بلطم  لصاح 

هّیضرع تالمجم  هن  تسا و  حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  اب  هّیتاذ  تالمجم  هب  فیلکت 
67 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ میتسین لمجم  رهاظ  هب  تاباطخ  نیا  بطاخم  ام  زورما  ایآ  خیش ؛ بانج  * 
. میتسه فیلکت  ماجنا  هب  فّلکم  هدوب و  تاباطخ  نیا  بطاخم  ام  ارچ ،

؟ مینک نشور  هنوگچ  ار  دوخ  فیلکت  سپ  * 
. دینک عوجر  طایتحا  لصا  تئارب و  لصا  ینعی : هداد  رارق  يرارطضا  تالاح  هنوگنیا  يارب  سّدقم  عراش  هک  ياهّیلک  دعاوق  هب 

؟ طایتحا لصا  زا  هن  درک و  هدافتسا  ناوتیم  اجنیا  رد  تئارب  لصا  زا  هن  اّما  * 
: هک لیلد  نیا  هب  لیلد ؟ هچ  هب 

. هیعوضوم ههبش  یلامجا و  ملع  هب  فیلکت  رد  هن  دوشیم و  يراج  اجنآ  رد  هدوب و  هیودب  تاهبش  هب  طوبرم  تئارب ، لصا  - 1
یبوجو رما  کی  هن  تسا و  لقع  مکح  عبات  هدوب و  يداشرا  رما  کی  مه  طایتحا  لصا  - 2

: نیاربانب
دوخ لـقع  هب  لـقع ، مکح  هب  دـسریم  تبون  تروص  نیا  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  دومن  هفیظو  بسک  عرـش  قیرط  زا  ناوـتیمن  تاـقوا  یخرب 

؛ تسا ناهنپ  ام  زا  مه  یعقاو  باطخ  تسا و  یلامجا  ام  ملع  هک  يدراوم  نینچ  رد  لقع ، هک  دینیبب  دینک و  هعجارم 
؟ دنکیمن انتعا  یلامجا  ملع  هب  هدرک و  يراج  تئارب  هکنیا  ای  دنکیم و  طایتحا  موزل  یعقاو و  فیلکت  زّجنت  هب  مکح  ایآ  - 

. دینک يراج  تئارب  دوریمن ، باقع  لامتحا  اذل  تسین و  فیلکت  زّجنم  تسا ، لامجالاب  مولعم  هک  یفیلکت  تفگ : امش  لقع  رگا  - 1
باقع عفد  دوریم و ...  باقع  لامتحا  ینک ، كرت  هک  ار  کیره  اذل  تسا و  فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  دـیوگیم : امـش  لقع  رگا  و  - 2

. تسا بجاو  لمتحم 
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 ... دینک و طایتحا  بوخ  تسا ، بجاو  طایتحا  سپ :
؟ دیوگیم هچ  امش  لقع  خیش  بانج  * 

: دیوگیم
. تسا فیلکت  زّجنم  یلامجا  ملع  - 1

. تسا باقعلا  لمحتم  ههبش  نیفرط  زا  کیره  كرت  - 2
. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  - 3

[31 .] مینک نایتا  ار  فارطا  همه  دیاب  هیملع  همّدقم  باب  زا  ینعی  تسا ، بجاو  طایتحا  سپ :

ص68 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
68 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ یضرع ای  تسا  یتاذ  حبق  نسح و  دیئامرفب ، ۀمدقم  * 
حبق تسا و  كاکفنا  لباق  ریغ  تلادع  زا  نسح  لثملا : یف  حبق  ای  نسح و  يارب  تسا  عوضوم  مامت  ءیش  تسا و  یتاذ  ءایـشا  یخرب  رد  - 

. متس زا 
، درادن یتاذ  حبق  نآ  يریگارف  بآ و  يور  نتفر  هار  لثملا : یف  تسا . كاکفنا  لباق  مزال  ضرع  یهتنم  تسا ، یضرع  ءایشا ، یخرب  رد  - 

. دشاب قاطی  ام ال  فیلکت  مزلتسم  هک  تسا  حیبق  یتروص  رد  هکلب 
. دشابیمن حیبق  تشادن ، ار  یمزال  نینچ  رگا  سپ :

؟ تسیچ یمق  بانج  نخس  هب  خیش  خساپ  نیمود  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: دیامرفیم

هک ارچ  تسا ، یـضرع  دراد ، مه  یحبق  رگا  درادـن . یتاذ  حـبق  هک  نیا  دـشاب ، لـمجم  هب  فـیلکت  لـیبق  زا  اـم  ثحب  دروـم  هک  انمّلـس  - 1
. تسا قاطی  امب ال  فیلکت 

. درادن ناکما  طایتحا  هک  تسا  یئاج  رد  قاطی  امب ال  فیلکت  - 2
. تسین نکمم  ءیش  قیداصم  همه  هب  نایتا  دنتسه و  ءیش  ملاع  رد  روما  همه  هک  ءیشب . ینئج  لثم :

هعمج رهظ و  ماـجنا  هک  ارچ  تسا ، لـیبق  نیا  زا  هیف  نحن  اـم  و  درادـن ، دوجو  یحبق  رگید  دـشابیم ، نکمم  طاـیتحا  هک  يدراوم  رد  اـّما :
. تسام رودقم  الماک 

. درادن دوجو  دشاب  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  هکنیا  رب  یلیلد  چیه  سپ :
؟ دنتسین رادرب  صیصخت  هیلقع  نیناوق  ارچ  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

: اریز
: لثم یلمع ، لقع  دعاوق  و  ضقانت و ...  لسلست و  رود و  نالطب  لثم : يرظن  لقع  نیناوق 

. دنتسه هرصبت  دنب و  هنوگره  دقاف  یعرش ، یئالقع و  نیناوق  فالخ  رب  ءایشا ، یتاذ  حبق  نسح و 
 ...( ءیشلاب فیلکتلا  ناک  اذإ  ّهنأ   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  يراسناوخ  یمق و  ققحم  هب  خیش  بناج  زا  تسا  دورولا  كرتشم  لاکشا  کی  نایب 
. دینکیم اعدا  یفرط  زا 

. تسا لمجم  باطخ  مزلتسم  یلامجا  ملع  - 1
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. تسا تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  لمجم  باطخ  - 2
69 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  - 3
. تسا حیبق  لمجم  هب  فیلکت  سپ :

. درک طایتحا  دیاب  و  هتشادن ، یحبق  درک ، لمجم  هب  فیلکت  ار  ام  ادمع  عراش  رگا  دیئوگیم : هدز  صیصخت  ار  هجیتن  نیمه  یفرط  زا 
: هک تسنیا  امش  زا  ام  لاؤس  لاح 

؟ دیاهدشن ضقانت  راچد  اجنیا  رد  ایآ  - 1
؟ دشابیمن لمجم  هب  فیلکت  ناکما  هب  فارتعا  دوخ  امش  ریخا  هلمج  ایآ  - 2

. دشاب رثؤم  دناوتیم  مه  یلامجا  ملع  تسین  فیلکت  طرش  القع ، یلیصفت ، ملع  هک  تسین  نیا  رب  فارتعا  دوخ  نیا  ایآ  هجیتن : رد 
هب فّلکم  ار  ام  ادمع  عراش  رگا  دیئوگب  هدز و  ءانثتسا  هب  تسد  دیتسناوتیمن  امش  دوب ، فیلکت  طرش  یلیـصفت  ملع  رگا  رگید : ترابع  هب 

. نانچ نینچ و  دومن ، لمجم  فیلکت 
؟ روطچ اعرش  تسین ، فیلکت  طرش  القع  یلیصفت  ملع  دیدومرف  خیش ، بانج  * 

. تسا بیوصت  رود و  مزلتسم  هک  ارچ  دشاب ، نیملاع  هب  ّصتخم  ملع و  هب  دّیقم  یعرش  تاباطخ  دیابن  مه  اعرش 
رهظلا و ّلص  زا  کی  مادک  مینادیمن  ام  و  دش ، یفتخم  ام  رب  فیلکت  ملع ، هب  هیعقاو  تاباطخ  دییقت  مدـع  رثا  رد  هک  الاح  خیـش ، بانج  * 

فیلکت هدرک  هدافتسا  يرگید  نوناق  لعج  رگید  ترابع  هب  ای  يرگید و  قرط  زا  دناوتیم  عراش  ایآ  تسا ، یعقاو  فیلکت  ۀعمجلا  ّلص  ای 
؟ دنک نشور  ار  ام 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  یهتنم  دناوتیم ، هلب ،
رهظ و زا  کیچیه  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  اذـل : دـیتسه و  دازآ  عقاو  هب  تبـسن  امـش  لامجالاب ، نولهاجلا  اهّیا  دـیامرفب : دـناوتیم  - 1

. لکلا نع  تئارب  ینعی : دینکن . نایتا  ار  هعمج 
ضعبلا نع  تئارب  ینعی : امن . اهر  ار  رگید  فرط  نک و  رایتخا  ار  فرط  کی  لدبلا  یلع  لیصفتلاب ، لهاجلا  اهّیا  دیامرفب : دناوتیم  - 2

. هدب ماجنا  ار  فارطا  همه  هدرک  طایتحا  طتحا ، لامجالاب  لهاجلا  اهیا  دیامرفب : دناوتیم  - 3
؟ دوشیم يراج  تسام  ثحب  دروم  هک  یلامجا  ملع  دروم  رد  قوف  قرط  زا  کی  مادک  * 

تـسا بجاو  رهظ  ای  ینعی  تسام  هدـهعرب  یفیلکت  هک  مینادیم  ام  یفرط  زا  اریز : تسا . حـیبق  القع  تسا ، لکلا  نع  تئارب  هک  لّوا  قیرط 
هعمج ای 

ام یلامجا  ملع  نآ  اب  نک  یلاخ  فیلکت  راب  ریز  زا  هناش  یّلک  روطب  دیوگب : رگید  فرط  زا  رگا  لاح :
70 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین راگزاس 
ای دـشاب  یلاـمجا  اـم  ملع  نیا  هکنیا  زا  معا  تسین  تئارب  ياـج  ملع  لوـصح  اـب  تسا و  ملع  تیاـغ  هب  اـّیغم  تئارب  ّهلدا  رگید : تراـبع  هب 

. یلیصفت
. تسین يراج  یلامجا  ملع  دروم  رد  قیرط  نیا  سپ :

: مّود قیرط  اّما  - 
. تسا هدش  لدب  لعج  ارییخت  ای  انییعت و  هک  دراد  صاصتخا  يدراوم  هب  زین  قیرط  نیا 

زا میناوتیمن  ام  هدشن  لدب  لعج  عراش  بناج  زا  هک  يدراوم  رد  نکل  دنک ، تعانق  عقاولا  نع  الدب  امهدـحا  هب  دـناوتیم  عراش  اجنیا : رد 
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: هدش لدب  لعج  دراوم  نآ  رد  هک  يدراوم  اّما  مینک . لدب  لعج  دوخ  شیپ 
. تسا لدب  لعج  نیا  مینک ، راتفر  هقباس  تلاح  قباطم  میناوتیم  هک  میراد  باحصتسا  هک  اجنآ  - 

. تسا لدب  لعج  نیا  ّریختف ، نذاف  هدومرف : نیربخ  ضراعت  دروم  رد  - 
لعج دوخ  شیپ  میناوتیمن  هعمج  رهظ و  نایم  دیدرت  رد  اذـل  تسا و  هدـشن  لدـب  لعج  صن  نادـقف  رطاخب  هیف  نحن  ام  لثم  یئاج  رد  اّما :

. مینک لدب 
***

71 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀفلاخملا زاوجل  مزلتـسملا  اسأر  عقاولا  بوجو  یفن  دافأ  نإ  ّلکلا  نع  ةءاربلا  یلإ  یناثلا  عجرم  و  طایتحالاب ، رمألا  یلإ  لّوـألا  عجرم  نتم و 

لعج یلإ  هعجرمف  هلمتحی ، ام  ضعب  نایتإ  ۀـیافک  هنایتإب و  عطقلا  بوجو  یفن  دافأ  نإ  و  هبوجوب . الامجإ  ملع  اـم  یفن  [ 32] یلإ و  ۀّیعطقلا ،
. هیلع وه  ام  یلع  عقاولا  نایتإ  نع  ةءاربلا  عقاولل و  لدبلا 

مزلیف دوجوم ، ریغ  یناثلا  هجولا  یلع  و  ملعلاب ، ةاّیغملا  ةءاربلا  ّۀلدأ  سفنب  ربتعملا  یلامجإلا  ملعلا  یفانی  لّوألا  هجولا  یلع  ةءاربلا  لیلد  ّنکل 
مکحی نأ  الامجإ - مولعملا  ماقم  نیلمتحملا  دحأ  مایق  یلع  لیلد  دوجو  مدـع  یلامجإلا و  ملعلا  ةاعارم  بوجو  ینعأ  نیرمألا - نیذـه  نم 
ملعلاب طورـشم  ریغ  عقاولاب  نایتإلا  بوجو  و  طایتحالاب ، عراشلا  رمأ  یلإ  ۀجاح  الف  نیرمألا ، کنیذل  ثلاث  ذإ ال  طایتحالا ؛ بوجوب  لقعلا 

. دراوملا نم  ریثک  یف  طایتحالاب  رمألا  دورو  یلإ  افاضم  هب ، ّیلیصفتلا 
یف نییعتلا  دصق  طاقـسإل  هب - ملعلاب  طارتشا  نود  نم  دّدرملا  رمألاب  فیلکتلا  [ 33] زّجنت ینعأ  ضرفلا - کلذ  مازلتـسا  نم  هرکذ : ام  اّمأ  و 

: هیفف ۀعاطلا ،
فیلکتلا زّجنتل  امزال  سیل  و  طایتحالا ، وأ  ةءاربلاب  هیف  انلق  ءاوس  بجاولا ، یف  لامجإلا  دّدرتلا و  دّرجمب  لصح  اّمنإ  نییعتلا  دصق  طوقس  ّنأ 

. ملعلاب هطارتشا  مدع  عقاولاب و 
رگا هک  تسا  لکلا  نع  تئارب  هب  اـی  شتـشگرب  یتسین ) لوئـسم  وت  هک   ) مود عجرم  طاـیتحا و  هب  رما  هب  قلطم  باـطخ  عجرم  همجرت  *** 
. یناوخن ینک و  تفلاخم  یناوتیم  وت  تسا و  هیعطق  تفلاخم  زاوج  مزلتسم  هدش ، هتشادرب  وت  زا  یلک  هب  فیلکت  هک  دشاب  نیا  شیانعم 

72 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تئارب عقاو و  زا  لدب  لعج  هب  شتشگرب  دشاب  تالمتحم  زا  یـضعب  ماجنا  تیافک  نآ و  ماجنا  هطـساو  هب  عطق  بوجو  یفن  شیانعم  رگا  و 

. دشابیم هیلع  وه  ام  یلع  عقاو  ماجنا  زا 
هدرمـش مرتحم  ربتعم و  دـناملع . هب  ياّیغم  هک  تئارب  ّهلدا  دوخ  هطـساو  هب  هک  یلامجا ، ملع  اب  دراد  یفانت  لّوا  هجو  رب  انب  تئارب  لیلد  اّما  و 

 ...( ۀعس یف  سانلا  نوملعی ، ام ال  عفر  دناهدومرف : هکنانچ   ) تسا هدش 
. درادن دوجو  هیف ) نحن  ام   ) رد لدبلا ) عزنی  هک   ) مود قیرط  هجو و  رب  انب  تئارب ) لیلد   ) اّما و 

و مولعم ، ماقم  رد  لمتحم  ود  زا  یکی  هماقا  رب  لیلد  نتشادن  - 2 یلامجا ، ملع  تاعارم  بوجو  ینعی 1 - رما ، ود  نیا  زا  دیآیم  مزال  سپ :
. طایتحا بوجو  هب  لقع  مکح  لدب ،) لعج  رب  لیلد  مدع  ای  )

. درادن دوجو  دنالطاب ،) مه  ود  ره  هک   ) ود نیا  يارب  يرگید  هار  طایتحا ،) زا  ریغ  : ) اریز
: سپ

دوخ لقع  هک  نوچ   ) دشابیمن تسین  نآ  هب  یلیصفت  ملع  هب  طورـشم  هک  یلاح  رد  عقاو  ماجنا  بوجو  هب  طایتحا و  هب  عراش  رما  هب  يزاین 
: هکنیا رب  هوالع  دنکیم ،) تیافک 

كرتشم بلط  تسا و  كرتـشم  بلط  يارب  طاـیتحا  رماوا  دـش : هتفگ  هک  اـجنآ  لـثم :  ) تسا هدـش  دراو  یناوارف  دراوم  رد  طاـیتحا  هب  رما 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1764 

http://www.ghaemiyeh.com


.( دنتسه یبوجو  یلامجا  ملع  دراوم  هب  تبسن  یبابحتسا و  يودب  کش  هب  تبسن 

( نآ دقن  یمق و  ققحم  بلطم  نیرخآ  یسررب  )

هراشا

: ضرف نیا  رد  دومرف  دومن و  رکذ  یمق  قّقحم  هک  یبلاطم  رد  اّما  و 
یلامجا ملع  نوچ   ) دـشاب نآ  طرـش  یلیـصفت  ملع  هکنیا  نودـب  هعمج ،) ای  تسا  بجاو  رهظ  هک   ) دّدرم رما  ببـس  هب  فیلکت  زّجنت  ینعی :

یئوگلامجا ادـمعت  عراش  هک  تسنیا  مزلتـسم  رگید  ترابع  هب  و   ) تسا تعاـطا ) رد   ) نییعت دـصق  طاقـسا  مزلتـسم  تسا ،) فیلکت  زجنم 
( دوشیم طقاس  نییعت  دصق  هتفر و  نایم  زا  دیدرت  هدش ، زّجنم  فیلکت  یلامجا  ملع  نامه  اب  هک  نوچ  دنک ،

: هکنیا هب  تسا  لاکشا 
میشاب و تئارب  هب  لئاق  هلئسم  نیا  رد  هچ  نتـسنادن ،) ینعی   ) بجاو رد  لامجا  دّدرت و  دّرجم  هب  نکل )  ) دوشیم لصاح  نییعت  دصق  طوقس 
ار یلیصفت  ملع  ای  دهد و  رارق  فیلکت  زّجنم  ار ) یلامجا  ملع  ملاع  عراش  هک  ضرف  نیا  هب   ) رصحنم نییعت  دصق  طوقس  نیا   ) و طایتحا ، ای 

. تسین دهدن ، رارق  طرش  نآ  رد 
73 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نتم  ود  نیا  هصالخ  لصاح و  * 
: دندومرف يراسناوخ  ققحم  یمق و  ققحم  هک : تسنیا 

. تسا بجاو  دروم  نآ  رد  طایتحا  دنک ، یئوگلامجا  ادمعت  يدروم  رد  عراش  رگا 
. دشابن فیلکت  طرش  یلیصفت  ملع  تسا  نکمم  هکنیا  رب  تسا  رارقا  امش ، بلطم  نیا  دومرف : خیش 

. تسین حبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  لمجم و  هب  فیلکت  سپ :
: اریز

. دینک انثتسا  ار  يدراوم  ای  دروم  دیتسناوتیمن ، امش  دوب ، فیلکت  طرش  یلیصفت  ملع  رگا 
دمع يور  زا  حـبق  ققحت  هک  ارچ  دـهد ، ماجنا  ار  یلمع  نینچ  ادـمع  عراش  رگم  تسا  حـبق  نایبلا  ریخأت  تفگ : دوشیمن  رگید : ترابع  هب 

. درادن انعم  عراش  بناج  زا  مهنآ 
: هک تسنیا  خیش  فرح  هصالخ  لصاح و 

. اعرش هن  تسا و  فیلکت  طرش  القع  هن  یلیصفت  ملع 
ال دیوگب : ای  روآ و  ياجب  ار  نیلمتحملا  امهدـحا  دـیوگب : ای  طتحا و  دـیوگب : یلامجا  ملع  دروم  رد  کش ، دروم  رد  دـناوتیم  عرـش  هلب ،

: دیوگب هکنیا  نکل  یصّخرم  وت  کیلع ، سأب 
. تسین راگزاس  یلامجا  ملع  اب  يوش ، اهر  هدرک  یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز  زا  یّلک  روطب  یناوتیم  یصّخرم و  وت  کیلع ، سأب  ال 
دوشیم هنوگچ  لاح  تسا ، عراش  دوخ  بناج  زا  زین  فیلکت  نیا  بوجو  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  الثم  هک  ینادیم  ـالامجا  وت  اریز :

؟ دوشب داضت  راچد  و  يرادن ، فیلکت  دیوگب  وت  هب  فیلکت ، هب  رما  فالخ  رب 
. دنادب ربتعم  ار  نآ  هتشادهگن و  ار  یلامجا  ملع  مارتحا  دیاب  عراش  سپ :

. تسا هدشن  لدب  لعج  اجنیا  رد  ینعی ، هدومرفن ، يزیچ  نینچ  هیف  نحن  ام  رد  نکل  روایب  اجب  ار  ود  نآ  زا  یکی  دیوگب : دناوتیم  هلب ،
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ای طتحا و  هجیتن  رد  تسا ، هدادـن  زین  ار  فرط  ود  ره  اب  تفلاخم  هزاجا  میرادـن ، بلطم  نیا  رب  یلیلد  نوچ  هدـشن  لدـب  لـعج  یتقو  سپ :
. دباییم نّیعت  طایتحالا  بوجو 

74 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاح

رد اریز : ارچ ؟ تسا ، بجاو  امـش  رب  طایتحا  ادخ ، ناگدنب  يا  هک  دـنک  مالعا  امـسر  عراش  هک  تسین  مزال  هک  دوشیم  مولعم  نایب  نیا  زا 
: هیف نحن  ام 

: سپ دهد ، هزاجا  ار  فرط  ود  كرت  دناوتیم  عراش  هن  و  - 2 میراد . لیلد  لدب  لعج  يارب  هن  - 1
. طایتحا هب  لمع  رد  دوشیم  رصحنم  فیلکت  هفیظو و 

: رگید ترابع  هب 
: درادن دوجو  رتشیب  هار  هس  لهاج  مدآ  يارب 

. هیعطق تقفاوم  بوجو  - 1
. هّیعطق تفلاخم  زاوج  - 2

. هیلامتحا تفلاخم  زاوج  - 3
. میرادن لیلد  زین  هیلامتحا  تفلاخم  رب  دهد . هزاجا  دناوتیمن  دش  نایب  هک  نانچ  ار  هیعطق  تفلاخم  نکل 

: هدومرف هکنانچ  تسا  هدش  مه  یمسر  نالعا  هچرگا  دشابیمن  طایتحا  یمسر  مالعا  هب  يزاین  اذل  و  طایتحا ، دنامیم  یقاب  سپ :
اوملعت اولأست و  یتح  طایتحالا ، مکیلعف  اوردت ، مل  اذه و  لثمب  متبصا  اذا 

. دوشیم مامشتسا  طایتحا  بوجو  تایاور  نیا  زا  اذل : و 
: هکنیا هصالخ 

. تسا طقاس  نییعت  دصق  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دوشیم . بجاو  طایتحا  دنک ، یئوگلامجا  ادمعت  عراش  رگا  دومرف : یمق  ققحم 
رصحنم ار  نییعت  دصق  امـش  هک  تسین  مزال  دوشیم و  طقاس  نییعت  دصق  تشادن ، یلیـصفت  ملع  ناسنا  هکنیا  ضحم  هب  ریخ ، دومرف : خیش 

. تسا هدرک  یئوگلامجا  ادمعت  عراش  هک  يدروم  کی  هب  دینک 
؟ تسیچ هّیلصوت  تابجاو  رد  فده  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

. درادن تلاخد  نآ  رد  ینطاب  دصق  و  تسا ، لمعلا  تاذ  ماجنا 
؟ تسیچ بلطم  نیا  لصاح  * 

. ار لمع  نآ  مه  دهدیم  ماجنا  ار  لمع  نیا  مه  فّلکم  ینعی  دشابیم ، نکمم  هّیلصوت  تابجاو  رد  طایتحا  هک : تسنیا 
75 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا ثحب  دروم  هّیدّبعت  تابجاو  رد  یئاهیگژیو  تایصوصخ و  هچ  * 
تبرق دصق  هجو 3 - دصق  نییعت 2 - دصق  - 1

؟ هچ ینعی  نییعت  دصق  * 
: بجاو هب  رومأم  هک : دنک  نییعت  ینعی 

؟ ياهراّفک ای  تسا  یئاضق  - 3 یئاضق ؟ ای  تسا  یئادا  - 2 رصع ؟ ای  تسا  رهظ  ایآ  - 1
؟ هچ ینعی  هجو  دصق  * 

: هک انعم  نیدب  نتشاد ، بابحتسا  ای  بوجو و  دصق  ینعی 
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. دهد ماجنا  بوجو  ّتین  هب  ار  نآ  تسا ، بجاو  تادابع  هلمج  زا  تدابع  رگا  - 
. دروآ اجب  بابحتسا  ّتین  هب  ار  نآ  تسا ، هّبحتسم  تادابع  هلمج  زا  تدابع  رگا  و  - 

؟ هچ ینعی  تبرق  دصق  * 
. دشاب ادخ  هب  یکیدزن  بّرقت و  هب  رومأم  ماجنا  زا  یلصا  فده  ینعی :

: هک دنکیم  ّتین  هنوگ  نیا  رهظ  زامن  رد  الثم  ار  دصق  هس  عومجم  لاح :
هّللا یلا  ۀبرق  تسا  بجاو  نم  رب  هک  مروآیم  اجب  رهظ ، زامن 

؟ دراد دوجو  قوف  هثالث  روما  رد  نیرخأتم  نیمدقتم و  نایم  یتوافت  هچ  * 
تسا ربتعم  تدابع  ماجنا  رد  رما  هس  ره  نیمدقتملا ، دنع  - 

: نیرخأتملا دنع  اّما : - 
ّالا نییعت و  ّتین  زا  نّکمت  ضرف  رد  مهنآ  تسا ، كرتـشم  دراوم  هب  صوـصخم  مه ، راـبتعا  ضرف  هب  دـشابیمن و  ربـتعم  نییعت  دـصق  - 1

. تسین ربتعم 
. درادن دوجو  شرابتعا  رب  یلیلد  زین  هجو  دصق  - 2
. تسا یفاک  تبرق  دصق  اب  لمعلا  تاذ  ّتین  سپ :

هّللا یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب  رهظ  زامن  هک : دینکیم  ّتین  لثملا : یف 
؟ تسیچ ریخا  خساپ  لصاح  * 

. تسا مزال  بجاو و  نیمدقتم  نیرخأتم و  رظن  زا  تبرق  دصق  هک : تسنیا 
؟ تسیچ تبرق  دصق  بوجو  لیلد  * 

. َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  دیامرفیم : هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا 
؟ تسیچ یمق  ققحم  هب  مظعا  خیش  لاکشا  نیموس  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

: دیامرفیم یمق  بانج  هب  باطخ 
76 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تحلصم هک  ارچ  هدومن  ییوگلامجا  ادمع  يدروم  رد  سّدقم ، عراش  هکنیا ، رب  ینبم  دوش  دراو  یّصن  ای  عامجا و  رگا  دیدومرف : امش  - 1
. تسا هدوب  نیا  رد 

ام قح  رد  عقاو  مه ، یلامجا  ملع  اب  هکلب  تسین ، فیلکت  طرـش  دروم  نالف  رد  یلیـصفت ، ملع  عراـشلا ، دـنع  هک  تسنیا  زا  فشاـک  نیا  - 
. دوشیم زّجنم 

. دوش طقاس  عرش ، رظن  زا  دروم  نآ  رد  نییعت  دصق  هک  تسنیا  مزلتسم  بلطم ، نیا  دیدومرف : سپس  - 2
دوبن کش و  ضورع  درجم  هب  میئوگیم : ام  نکل  عراش و  بناج  زا  يدـمع  یئوگلامجا  رب  دـیدرک  عّرفتم  ار  نییعت  دـصق  طوقـس  ینعی :

. دوریم نیب  زا  هدش  طقاس  نییعت  دصق  یلیصفت  ملع 
: لاح

. هن ای  میشاب  هتشاد  یلامجا  ملع  هچ  یتئارب ، هچ  میشاب ، یطایتحا  ام  هچ  - 1
. نیّصن ضراعت  ای  صن و  لامجا  ای  دشاب و  صن  نادقف  ام ، دّدرت  اشنم  هچ  مه ، یلامجا  ملع  ضرف  هب  - 2

ملع ندوبن  ضحم  هب  ضورف  نیا  مامت  رد  دّمعت  مدع  يور  زا  هچ  دـنک و  یئوگلامجا  ادـمعت  عراش  هچ  زین  ّصن  لامجا  تروص  رد  و  - 3
. دوشیم طقاس  نییعت  دصق  یلیصفت 
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. دشابیمن دیدرک  رکذ  امش  هک  یضرف  هب  رصحنم  هدوبن و  بلطم  نیا  تاعّرفتم  مزاول و  زا  نییعت  دصق  طوقس  سپ :
***

77 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ۀبرقلا بوجولا و  يونی  امهّیأبف  نّکمتلا ، مدعل  نییعتلا  دصق  طقس  اذإ  تلق : نإف  نتم 

: ناقیرط کلذ  یف  هل  تلق :
. امهنم ّلکب  نایتإلاب  ارومأم  لقعلا  مکحب  هنوکل  ۀبرقلا ؛ بوجولا و  امهنم  ّلکب  يونی  نأ  امهدحأ :

هلیـصحت و  ّیعقاولا ، بجاولا  لصحیف  امهنم ، الک  لعفیف  هّللا ، یلإ  اـبّرقت  هبحاـصب  وأ  هب  بجاولا  لوصح  اـمهنم  ّلـکب  يونی  نأ  اـمهیناث : و 
تلعف وأ  اهدعب  لعفأ  یتلا  ۀعمجلاب  وأ  هب  ۀّیعقاولا  ۀضیرفلا  قّقحت  لجأل  رهظلا  یّلصا  ّینأ  [ 34] دصقیف یلاعت ، هّللا  یلإ  هب  بّرقتلا  هبوجول و 

. هّللا یلإ  ۀبرق  اطایتحا  رهظلا  یّلصا  ّینأ  کلذ : صّخلم  و  هّللا ، یلإ  ۀبرق  اهلبق 
. دصقی نأ  یغبنی  يذلا  وه  هجولا  اذه  و 

نوکل ینعم  الف  ةدابع ، نیتالـصلا  نم  ـالک  ّنأ  بیر  ـال  و  صوصخلاـب ، اـهب  دـّبعتلا  بّرقتلا و  دـصق  ةداـبعلا  یف  ربتعملا  ّنأ  هیلع : دری  ـال  و 
. ۀّیمدقملا نود  ۀّیعقاولا  تادابعلا  یف  ربتعم  وه  اّمنإ  روکذملا  دصقلا  ّنأل  هبحاصب ؛ وأ  هب  هقّقحت  نیب  دّدرملا  بّرقتلا  امهنم  ّلک  یف  یعادلا 

بوجولا ۀـّین  نم  مزلی  و ال  نّیعملا ، امهدـحأ  یف  تباثلا  بوجولا  وه  و  یعقاولا ، هجولا  زارحإ  دوصقملا  ّنأ  هیلع : دریف  لّوألا ، هجولا  اـّمأ  و 
. هدصق ّیمّدقملا 

لیصحت بوجو  یلإ  هعجرم  ّیمدقم و  بوجولا  اذه  ّنأل  ّيرهاظلا ؛ هبوجو  ۀظحالمب  ول  امهدحأ و  لعف  سفنب  ۀلصاح  ریغ  ۀبرقلاف  اضیأ : و 
رماوأ ریظن  الـصأ ، هیف  بّرقت  ـال  ّيداـشرإ  بوجولا  اذـه  و  اـمهنم ، ضعب  كرتـب  باـقعلا  ررـض  ّبترت  لاـمتحا  عفد  و  ۀـّمذلا ، غارفب  ملعلا 

نیب ةدّدرملا  ۀـّیعقاولا  [ 35] ۀـعاطإلا سفن  اضیأ - انه - بّرقملا  و  ۀـعاطإلا ، سفن  بّرقملا  اّمنإ  و  اـبّرقت ، بجوی  ـال  اـهلاثتما  ّنإـف  ۀـعاطإلا ؛
. ۀّقد نع  ولخی  ّهنإف ال  مهفاف ؛ نیلعفلا ،

78 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

:( لاکشا )

: دوش هتفگ  رگا  سپ 
دـصق هعمج ،) ای  رهظ   ) زا کی  مادک  اب  فّلکم ) ، ) دوشیم طقاس  یلیـصفت ،) ملع  نتـشادن  ینعی :  ) نّکمت مدـع  لیلد  هب  نییعت  دـصق  یتقو 

: دراد دوجو  قیرط  ود  نآ  رد  تین ) و   ) دصق يارب  میئوگیم : تسا ،) عیرشت  مزلتسم  ود  ره  اب  هک  نوچ   ) دنکب تبرق  بوجو 
: هکنیا لّوا  قیرط  هجو و  - 1

نیدب  ) تسا هدش  ود  نآ  زا  کیره  ماجنا  هب  رومأم  لقع  مکح  هب  وا  هک  ارچ  دـنک ، تبرق  بوجو و  دـصق  هصوصخب  ود  نآ  زا  کیره  هب 
(. دنابجاو ارهاظ  ود  ره  هک  انعم 

: هکنیا مّود  قیرط  هجو و  - 2
ینعی  ) نآ بحاـصم  هطـساو  هب  اـی  و  ـالثم )  ) رهظ هطـساو  هب  بجاو ، لوصح  تهج  هعمج ،) رهظ و  ینعی   ) ود نآ  زا  کـیره  هب  دـنک  ّتین 

. هّللا یلا  ابّرقت  هعمج ،)
یلا بّرقت  یعقاو و  بجاو  لیـصحت  دوشیم و  لصاح  یعقاو  بجاو  هجیتن  رد  دـهدیم ، ماجنا  تین ) نیا  هب   ) ار ود  نآ  زا  کـیره  اذـل : و 

. تسا بوجو  نیا  لیلد  هب  مه )  ) هّللا
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نآ زا  سپ  هک  ياهعمج  زامن  ای  رهظ و  نیا  هطـساو  هب  هّیعقاو  هضیرف  قّقحت  رطاخب  مناوخیم  رهظ  زامن  هک  دنکیم  دـصق  هنوگ ) نیا   ) سپ
. هّللا یلا  ۀبرق  ماهداد ، ماجنا  البق  هک  يزامن  ای  مهدیم و  ماجنا 

: هک تسنیا  ینالوط  ّتین  نیا  هدشهصالخ 
. هّللا یلا  ۀبرق  اطایتحا ، مروآیم  اجب  ار  هعمج  اذکه  اطایتحا و  مروآیم  اجب  ار  رهظ 

بیع نیا  نآرب  تسین  دراو  و  دوش ، ّتین  دصق و  هک  تسا  هتسیاش  و  هدوب ) صقن  بیعیب و   ) هک تسا  یقیرط  مّود ،)  ) قیرط هجو و  نیا  و 
: هک

هعمج رهظ و   ) زامن ود  زا  کیره  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  و  هصوصخب ، اـنّیعت و  تسا ، طرـش  دـّبعت ، دـصق  بّرقت و  دـصق  تداـبع  رد 
هطـساو هب  ای  زامن و  نیا  هطـساو  هب  نآ  ققحت  نایم  دّدرم  بّرقت  ود ، نیا  زا  کیره  رد  هزیگنا  یعاد و  هک  درادـن  ینعم  سپ  تسا ، تدابع 

(. دهاوخیم هصوصخب  ّتین  هک  ارچ   ) دشاب نآ  بحاصم 
فّلکم  ) هک تسا  طرش  هّیعقاو  تادابع  رد  دیتفگ : امش  هک  ّتین  دصق و  نینچنیا  اریز :

79 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یناوخیم ۀمّدقم  یناوخیم  هک  ار  زامن  ود  نیا  امـش  هکنآ  لاح  و   ) هّیمّدقم بجاو )  ) رد هن  و  تسا ) مادک  یعقاو  بجاو  دنادیم  الیـصفت 

(. ینک تبرق  دصق  یناوتیمن  و 

:( لّوا هجو  لاکشا  )

هراشا

: لّوا قیرط  هجو و  اّما  و 
دنع نّیعم ، يامهدحا  رد  هدش  تباث  بوجو  نآ  ینعی  یعقاو  هجو  لیصحت  زامن ) نیا  ماجنا  زا   ) دارم هک  لاکشا  نیا  نآرب  تسا  دراو  سپ 

. دیآیمن مزال  یعقاو  بوجو  دصق  یمّدقم ، بوجو  ندرک  ّتین  زا  هکیلاحرد  تسا ، هّللا 
يرهاظ بوجو  ظاحل  هب  نآ ،) ماجنا   ) ول دوشیمن و  لـصاح  ود  نیا  زا  یکی  ماـجنا  لکـش  هرکیپ و  اـب  ادـخ ،) هب   ) یکیدزن برق و  زین : و 

(. تسا یعقاو  هجو  دصق  هب  دنمزاین  هکلب   ) دشاب
: اریز

بترت لاـمتحا  عفد  هّمذ و  غارف  هب  ملع  لیـصحت  بوجو  هب  یمّدـقم  بوجو  تشگزاـب  و  تسا ، یمّدـقم  بوجو  يرهاـظ ، بوجو  نیا  - 1
. تسا ود  نآ  زا  یکی  كرت  ببس  هب  باقع  ررض 

. درادن دوجو  نآ  رد  یبّرقت  الصا  تسا و  يداشرا  يرهاظ ) یمّدقم و   ) بوجو نیا  - 2
(. دنوشیم یشان  فیلکت  لولعم  زا  نوچ  دنايداشرا  هک   ) لوسّرلا اوعیطأ  هّللا و  اوعیطأ  رماوا  لثم :

اومیقأ دـصق  هب  زامن  ندـناوخ  لثم   ) تسا تدابع  دوخ  ادـخ ) هب   ) هدـننککیدزن و  دوشیمن ، برقت  بجوم  رماوا  هنوگنیا  لاثتما  هک  ارچ 
(. ةالصلا

. تسا لعف  ود  نایم  دّدرم  هک  تسا  ياهّیعقاو  تعاطا  سفن  بّرقم ، زین ، اجنیا  رد 
. دشابیمن لمأت  تقد و  زا  یلاخ  بلاطم ، نیا  هک  اریز  مهفب ، سپ :

***

لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ ۀبرقلا ) بوجولا و  يونی  امهّیابف  نّکمتلا ، مدعل  نییعتلا  دصق  طقس  اذا   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  رگید  لاکشا  کی  حرط 

تبرق دصق  هجو و  دصق  نییعت ، دصق  تسا : ربتعم  رما  هس  تدابع  تین  رد 
؟ دینکیم هچ  رما  هس  نیا  اب  دشاب  زّجنم  ام  رب  عقاو  زین ، یلامجا  ملع  دروم  رد  رگا  لاح :

80 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: اریز

. دوشیم طقاس  هجیتن  رد  دشابیمن و  نکمم  نییعت  دصق  - 1
؟ هعمج هب  ای  رهظ  هب  دومن  بوجو  ّتین  دیاب  لمع  ود  زا  کیمادک  هب  درک و  دیاب  هچ  هجو  دصق  يارب  - 2

؟ هعمج هب  ای  مینک  تبرق  دصق  رهظ  هب  مینک ، هچ  ار  تبرق  دصق  - 3
؟ دینک نایب  رتلّصفم  ار  قوف  لاکشا  يارخا  ترابع  * 

: تسا دنمزاین  زیچ  هس  هب  تدابع  ّتین  دیوگیم : دمآ ، هتفگ  الاب  رد  هکنانچ 
. تبرق دصق  هجو و  دصق  نییعت ، دصق 

: لاح
هب تدابع  ماجنا  دشابن ، یلیـصفت  ملع  فّلکم  ملع  هک  ینامز  ات  دروآیم ، باسحب  اسأر  لهجلاک  ار  یلامجا  ملع  هک  یمق  بانج  يانبم  رب 

. حیبق تسا و  قاطی  امب ال  فیلکت  هک  ارچ  دشابیمن ، نکمم  نییعت  دصق 
و دنادب ، الیـصفت  ار  تدابع  فلکم  هک  تسا  مزال  تدابع  رد  یتروص  رد  نییعت  دصق  هک  داد  نینچ  ار  بلطم  نیا  خـساپ  خیـش  بانج  هک 

. دشابیمن مزال  ناشّقح  رد  نییعت  دصق  دننادیمن ، الیصفت  ار  تدابع  هک  یناسک  اذل 
هفاضا سپـس  و  تسا ، مزال  امتح  هک  دصق  ود  نیا  دینکیم ، هچ  ار  تبرق  دصق  هجو و  دـصق  هک  دـنکیم  لاکـشا  یمق  بانج  نیا  زا  سپ 

: هک دنکیم 
. دشابیمن بجاو  هیعطق  تقفاوم  تسا و  یفاک  هیلامتحا  تقفاوم  دناهتفگ : یخرب  هک  تسا  دصق  ود  نیمه  يور 

هب هجو  ود  نآ  لصاح  تشذگ و  نآ  هجو  ود  هک  دناهدومن  کّسمت  هجو  هس  هب  دنتـسنادیم  یفاک  ار  هیلامتحا  تقفاوم  هک  یناسک  هاگنآ 
: تسا لیذ  حرش 

، هن اـی  تسا  هدیـسر  صّخرت  ّدـح  هب  دـنادیمن  يرفاـسم  هک  اـجنآ  لـثم  هدـشن ، لـئاق  تیمها  یلاـمجا  ملع  يارب  سّدـقم  عراـش  نوچ  - 1
، نیدـهتجملا وا  نیربخلا  نیب  رییخت  دروم  رد  و  نک ، يراـج  رـصق  باحـصتسا  نتـشگرب  عقوم  ماـمت و  باحـصتسا  نتفر  عقوم  دـیوگیم :

. دوب دهاوخن  طایتحا  بجوم  یلامجا  ملع  هک  دوشیم  مولعم 
. نک نایتا  ار  یکی  هک  میتفگ  دیآیم  باسحب  هیفرع  تیصعم  القع  هکنیا  رطاخب  یهتنم 

: هک دوب  نیا  رگید  هجو  - 2
81 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تئارب سپ  مینادیمن ، ار  امهنم  ّلک  صوصخ  اجنیا  رد  زین  ام  نک ، يراج  تئارب  ینادیمن ، هک  ار  اجکره  هک  دـنیوگیم  ام  هب  تئارب  ّهلدا 
. مینکیم يراج 

. مینکیم يراج  یکی  رد  هکلب  تسا ، تیصعم  افرع  هک  ارچ  ود  ره  رد  هن  یهتنم 
: هک تسنیا  دناهدرک  کّسمت  نادب  اجنیا  رد  هک  یمّوس  هجو  اّما  و  - 3

هجو دـصق  تبرق و  دـصق  ات  ود  ره  اب  هعمج و  مه  دـناوخ ، رهظ  مه  دوشیم  هنوگچ  دـهاوخیم ، تبرق  دـصق  هجو و  دـصق  تداـبع  نوچ 
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؟ ینک
. روآ ياجب  یتساوخ  هک  ار  کیره  یهتنم  هجو ، دصق  تبرق و  دصق  اب  رآ  ياجب  ار  یکی  دیوگیم : هجیتن  رد 

؟ ار یکی  ارچ 
. ات ود  هن  تسا و  بجاو  یکی  عقاو  رد  هک  ارچ  تسا  عیرشت  مزلتسم  ود  ره  رد  تبرق  دصق  هجو و  دصق  نایرج  ود و  ره  نایتا  - 1 اریز :

. دوشیمن قّقحم  تدابع  ینکن ، تبرق  دصق  هجو و  دصق  رگا  مه  یفرط  زا  - 2
. روآ ياجب  تبرق  دصق  هجو و  دصق  اب  هدرک  باختنا  ار  یکی  دیوگیم : هلئسم  نیا  لح  رد  اذل : و 

؟ دشابیم هچ  اهلحهار  نیا  هب  عجار  شرظن  تسیچ و  روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
ّتین هجولا و  ّتین  هکنیا  هعمج و  مه  دناوخ ، دوشیم  رهظ  مه  هنوگچ  هک  لاؤس  نیا  لباقم  رد  هدرک و  در  ار  روبزم  ياهلحهار  اهخـساپ و 

: دیوگیم درک  دیاب  هچ  ار  هبرقلا 
: دراد دوجو  قیرط  ود  تبرق  دصق  هجو و  دصق  زارحا  يارب  - 

: ینعی یمزج  تبرق  دصق  مه  مینک ، یمزج  هجو  دصق  مه  ادجادج  هعمج  رهظ و  زا  کیره  هب  هکنیا : لّوا  قیرط 
هّللا یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب  رهظ  بجاو  زامن  میئوگیم : هدرک  ّتین  هنوگنیا  مینکیم  عورش  هک  ار  رهظ  - 1

: میئوگیم هدرک  تین  تایصوصخ  نامه  اب  هناگادج و  زین  ار  هعمج  - 2
. هّللا یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب  هعمج  بجاو  زامن 

؟ تسیچ قیرط  هجو و  نیا  لیلد  * 
: هک تسنیا 

. تسا بجاو  عقاو  رد  هعمج ) ای  رهظ   ) امهدحا هک  دراد  یلامجا  ملع  فلکم  - 1
. دراد باقع  لامتحا  فرط  ود  زا  کیره  كرت  تسه ، امهدحا  بوجو  هب  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  - 2

82 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  - 3

. رهاظ رد  ههبش  فرط  ود  زا  کیره  نایتا  بوجو  هب  دنکیم  مکح  لقع  سپ :
. تسا بجاو  عامجالاب  هک  هیملع  همدقم  باب  زا  یهتنم 

: لاح
. دوشیم فاشکتسا  یمّدقم  يرهاظ و  یعرش  بوجو  کی  یلقع ، مکح  نیا  زا  تسه ، همزالم  عرش  مکح  لقع و  مکح  نایم  هک  اجنآ  زا 

: ار زامن  ود  زا  کیره  هجیتن : رد 
یلاعت هّللا  یلا  بّرقم  بجاو  ّلک  هکنیا : باب  زا  نکل  میهدیم ، ماجنا  يرهاظ  بوجو  نامه  ّتین  هب  - 1

. مینکیم تبرق  دصق  زین  مادکره  هب  - 2
؟ دیهدیم خساپ  هچ  دیآیمن  باسح  هب  عیرشت  اجنیا  رد  زامن  ود  ره  نایتا  ارچ  دوش  لاؤس  رگا  * 

. دشابیم بجاو  ود  نآ  زا  یکی  عقاو  رد  نکل  دنابجاو ، ارهاظ  ود  ره  هک  تسا  تسرد  میئوگیم :
؟ تسیچ ابرقت )...  هبحاصب  وا  هب ، بجاولا  لوصح  امهنم  ّلکب  يونی  نا   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  رظن  دروم  هلئسم  ّلح  تهج  مود  قیرط  نایب 
: هک انعم  نیدب  مینکب ، یتین  نینچ  ود  نآ  عومجم  هب  هکلب  مینکیم ، تبرق  دصق  بوجو و  ّتین  هناگادج  زامن  ود  زا  کیره  هب 

زامن هطـساو  هب  ای  نآ و  هطـساو  هب  روظنم ، هب  مناوخیم  ار  هعمج  هک ، مینک  تین  هنوگنیا  دـیاب  میروآ  اجب  ار  هعمج  میهاوخیم  یتقو  - 1
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. هّللا یلا  ۀبرق  دبای  ققحت  جراخ  رد  یعقاو  بجاو  نآ  مروآیم  اجب  ادعب  هک  يرهظ 
هب ای  نآ و  هطـساو  هب  یعقاو  بجاو  هکنیا  اـت  مروآیم  ياـجب  ار  رهظ  زاـمن  میئوگیم : میروآ  اـجب  ار  رهظ  میهاوخیم  هک  یماـگنه  و  - 2

. هّللا یلا  ۀبرق  دوش  لاثتما  یلوم  رما  ققحم و  مدروآ  اجب  البق  هکنآ  قیفر  هطساو 
؟ تسیچ کلذ ) صّخلم   ) زا دارم  * 

ار هعمج  اذـکه  هّللا و  یلا  ۀـبرق  اـطایتحا  مروآیم  اـجب  ار  رهظ  میئوگیم : دوش ، رتهاـتوک  ار  قوف  ینـالوط  ّتین  میهاوـخب  رگا  هک : تسنیا 
. هّللا یلا  ۀبرق  اطایتحا  مناوخیم 

. دوشیم ینالوط  ترابع  نآ  نیزگیاج  اطایتحا  عقاو  رد  دشابیم ، نآ  هب  ندیسر  عقاو و  زارحا  نامه  اجنیا ، رد  طایتحا  زا  دارم  هتکن :
؟ تسیچ رظن  دروم  لاؤس  لاکشا و  هب  خساپ  رد  قیرط  نیا  لصاح  * 

83 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینکیم هچ  نییعت  دصق  اب  تفگیم  دوب و  نآ  نارگن  یمق  بانج  هک  ینییعت  دصق  هب  عجار  - 1

: هک دش  هتفگ  البق 
نییعت دصق  دشابن ، راک  رد  یلیصفت  ملع  یتقو  اذل  و  دننادیم . ار  هّیهلا  فیلاکت  هتشاد و  یلیصفت  ملع  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  نییعت  دصق 

. دوشیم طقاس  هدوبن و  راک  رد  زین 
: میئوگیم دروآ ، ياجب  دیاب  ار  یکی  سپ  تسا ، زیاج  هّیلامتحا  تفلاخم  دشیم ، هتفگ  هک  هجو  دصق  تبرق و  دصق  هب  عجار  و  - 2

هک یبیترت  هب  ار  یعقاو  بجاو  ای  نکب . تبرق  دصق  بوجو و  دـصق  ود  ره  رد  هدـب و  رارق  رظن  دروم  رهاظلا  یلع  ار  ود  ره  بوجو  ای  ریخ ؛
: وگب نک و  ظاحل  میتفگ  مود )  ) قیرط نیا  رد 

. خلا هقیفرب ...  وا  هب  یعقاولا  بجاو  ققحتل  مناوخیم  رهظ  زامن 
؟ تسیچ مّود  قیرط  دوبمک  صقن و  * 

بلطم نیا  نکل  مینکیم ، روبع  دـیدرت  اب  هکلب  مینک ، تبرق  هجو و  دـصق  هعمج  اـی  رهظ  هب  اـنّیعم  میناوتیمن  هک  تسا  نییعت  دـصق  ناـمه 
. دنکیمن داجیا  یلکشم 

: اریز
دراوم هب  طوبرم  شرابتعا  ضرف  هب  نییعت  دصق  هک : میداد  خـساپ  هنوگنیا  ار  صقن  نیا  بلطم  لصاح  رد  کی  هرامـش  خـساپ  رد  هکنانچ 

. طقاس اجنیا  رد  تسا و  ربتعم  نآ  زا  نکمت  یلیصفت و  ملع 
؟ تسیچ دصقی ) نا  یغبنی  يذلا  هجولا  وه  اذه  و   ) زا دارم  * 

. دوش عقاو  لمع  دروم  هک  تسا  دنسپ  دروم  لوبق و  لباق  نّیعتم و  خیش  رظن  زا  مّود  قیرط  نیمه  هک : تسنیا 
؟ تسیچ رد  مّود  قیرط  ای  ّتین و  تانّسحم  * 

. تسا یعقاو  بجاو  ماجنا  ققحت  شایلصا  ضرغ  دناوخیم ، هعمج  رهظ و  هک  یسک  نیا  هک : تسنیا  رد 
بجاو هب  ندیـسر  زین  فدـه  هک  دریذـپیم ، تروص  یعقاو  بجاو  قّقحت  دـصق  هب  زین  لـمع  ماـجنا  تفرگ ، تروص  هنوگنیا  ّتین  یتقو 

. تسا یعقاو 
. تسا قیرط  نیرتهب ، قیرط  نیا  اذل : دریگیم و  رارق  یعقاو  بوجو  ياتسار  رد  زین  تبرق  دصق  هک  تساجنیا  رد 

؟ تسیچ لوالا  هجولا  اّما  رد و  خلا ) زارحا ...  دوصقملا  نا  هیلع : دری   ) زا دارم  * 
84 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هکنیا رب  ینبم  لّوا  هجو  رب  تسا  لاکشا  داریا و  ود  نایب 
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. يرهاظ بجاو  هن  تسا و  یعقاو  بجاو  لاثتما  فّلکم ، فده  الّوا :
: هکنآ لاح  يرهاظ و  هن  دشاب و  یعقاو  بجاو  هب  تبرق  هجو و  دصق  هب  دیاب  لمع  سپ :

. دیامن نیمأت  ار  ام  فده  دیایب و  مزال  یعقاو  بوجو  ّتین  یمّدقم ، بوجو  ّتین  زا  ات  دنرادن  مه  اب  یمزالت  ود  نیا 
. تشاد عقاو  هب  رظن  هکنیا  نودب  درک  يرهاظ  بجاو  ّتین  ناوتیم  اسبهچ  اریز 

. دوش دصق  نادب  ات  تسین  بّرقم  درادن و  لاثتما  هیف  نحن  ام  رد  يرهاظ  بوجو  نیا  الصا  ایناث :
؟ ارچ

: هعمج رهظ و  زا  کیره  بوجو  اریز :
امهالک هن  تسا و  بجاو  امهدحا  ینعی  یعقاو ، هن  تسا  يرهاظ  بوجو  کی  - 1

دومن تبرق  دصق  ناوتیمن  القتسم  کیره  صوصخب  اذل  یلالقتسا و  هن  تسا و  یمّدقم  بوجو  کی  بوجو  نیا  - 2
روایب اجب  ار  ود  ره  دیوگیم  لمتحم  باقع  عفد  باب  زا  لقع  هک  نوچ  عرش ، هن  تسا و  لقع  مکح  هب  بوجو  نیا  - 3
تسا بجاو  كرت  تکاله  زا  تاجن  نآ  رد  فده  هک  نوچ  يولوم  هن  تسا و  يداشرا  بوجو  کی  بوجو  نیا  - 4

: رگید ترابع  هب 
. لمتحملا باقعلل  اعفد  هک  دنهدیم  خساپ  دروآ ، اجب  دیاب  ار  لمتحم  ود  ره  هچ  يارب  دوشیم  لاؤس  یتقو  - 

: میئوگیم هدش  هتفگ  مه  اررکم  هکنانچ  لاح 
. تسا يداشرا  دشاب ، فیلاکت  لولعم  زا  یشان  هک  یفیلکت  ره  - 1

. يورخألا باقعلا  نع  ةاجنلل  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد  هچ ؟ يارب  دیسرپیم  امش  طتحا ، دوشیم : هتفگ  یتقو  لثملا : یف 
: تفگ دیهاوخ  اهنآ ؟ لولعم  ای  تسا  فیلاکت  ّتلع  يورخا  باقع  هک  میسرپیم  امش  زا  لاح 

. تسا فیلاکت  لولعم 
؟ تسیچ فیلاکت  ّتلع  هک  دیسرپب  امش  رگا  * 
: ینعی تسا ، هّیتاذ  تحلصم  میئوگیم : امش  هب 

85 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد دوجو  نآ  رد  هک  تسا  ياهّیتاذ  تحلصم  ّتلع  هب  تسا  هدش  بجاو  زامن  رگا 

؟ یسریم ياهجیتن  هچ  هب  یناوخیم  زامن  یتقو  هک  دوش  لاؤس  امش  زا  رگا  لاح  * 
. منکیم ادیپ  تاجن  باقع  زا  مسریم و  تشهب  هب  تفگ : یهاوخ 

: سپ
. تسا باقع  زا  تاجن  تشهب و  نآ  لولعم  هجیتن و  هّیتاذ و  تحلصم  زامن ، بوجو  ّتلع 

: لاح
. دوشیم هدیمان  يداشرا  فیلکت  دشاب ، لولعم  زا  یشان  هک  یفیلکت  ره 

؟ تسیچ لّوا  قیرط  هجو و  اب  ثحب  نیا  هطبار  * 
درادـن لاـثتما  بوـجو  اذـل  لـمتحم و  باـقع  عـفد  يارب  مهنآ  دـنابجاو  رهاـظلا  یلع  لّوا  هجو  رد  هعمج  رهظ و  زاـمن  ود  هـک : تـسنیا 

. درادن لاثتما  بوجو  هدوب و  يداشرا  کشزپ  روتسد  هک  روطنامه 
: رگید ترابع  هب 

. درادن لاثتما  بوجو  هجیتن  رد  تسا ، ناتدوخ  زا  ضرم  عفد  رطاخب  هکلب  تسین  بیبط  رما  رطاخب  بیبط  هخسن  هب  امش  لمع  هک  روطنامه 
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هدوب و يداـشرا  سپ  یلوم ، ناـمرف  هب  لـمع  رطاـخب  هن  تسا و  راـن  زا  تاـجن  رطاـخب  نوچ  زاـمن  ود  نیا  يرهاـظ  بوجو  مه  روـطنیمه 
. درادن لاثتما  بوجو 

: سپ
. تسا هیعقاو  تابجاو  لاثتما  تسا  هّللا  یلا  بّرقم  هک  ینآ  تسین ، هّللا  یلا  بّرقم  يداشرا  بوجو 

؟ تسیچ لّوا  هجو  هب  لاکشا  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
دشابیمن بّرقم  هتشادن و  تبرق  دصق  تهج  ود  زا  یبوجو  نینچ  هک : تسنیا 

يریغ رما  اریز  دراد . لاـثتما  دـصق  هن  تسا  نک  تسرد  تداـبع  هن  یمدـقم  رما  و  تسا ، یمّدـقم  بوجو  کـی  هک  تهج  نیا  زا  یکی  - 1
. دراد ّتیبولطم  زین  لمعلا  تاذ  هکنیا  رب  درادن  تلالد  يریغ  رما  تسا و 

باقع باوث و  تبرق و  دصق  لاثتما و  ياراد  هدحیلع  روطب  يداشرا  بوجو  تسا و  يداشرا  بوجو  کی  هک  تهج  نیا  زا  مه  یکی  - 2
. دشابیم لوهجم  اندنع  نکل  تسا  بجاو  عقاو  رد  هک  تسا  نیلعفلا  دحا  سفن  تسا ، بّرقم  هکنآ  تسین ،

. تسا برقم  لاثتما و  دصق  ياراد  هک  ةالـصلا  اومیقأ  لثم : درادـن و  هدـحیلع  لاثتما  دـصق  تسا و  يداشرا  هک  هّللا و ...  اوعیطأ  رما  لثم :
. دراد ناحجر  عنامالب  تسا و  طایتحا  نیع  هک  مود  هقیرط  سپ :
86 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یف [ 36] ربتعملا ۀبرقلا  دـصق  ّنأل  ةدابعلا ؛ ۀـهج  یلع  بجاولا  ریغ  نایتإل  مزلتـسم  نیلمتحملا  نیب  عمجلا  ّنأ  مّهوت : عفدـنی  انرکذ  اّمم  نتم و 
نیلمتحملا نم  ّلکب  نایتإلا  ّنأ  مولعملا  نم  و  ّیعقاولا - بجاولا  یف  هزارحإـب  عطقیل  نیلمتحملا - ـالک  یف  ةاـعارملا  مزـال  ّیعقاولا  بجاولا 

اّمنإ و  تادابعلا ، یف  نکمم  ریغ  طایتحالاف  امّرحم ، نوکیف  ّیعقاولا  بجاولا  ادع  ام  یلإ  ۀبـسنلاب  عیرـشتلا  بجوی  ۀبّرقم ، ةدابع  اّهنأ  فصوب 
یتأیف دّدرملا ، یعقاولا  بجاولا  یف  هرابتعا  مدعل  بّرقتلا ؛ نییعتلا و  دـصق  امهیف  ربتعی  نیلمتحملاب ال  نایتإلا  ّنأ  ۀـهج  نم  اهریغ ؛ یف  نکمی 

. هبوجو لامتحال  امهنم  ّلکب 
ةاعارم ثیح  نم  [ 37] یّتح تادابعلا  یف  طایتحالا  مامت  نم  نّکمتلا  مدع  کلذ  نم  مزلی  ام  ۀیاغ  ّنأ  یلإ  افاضم  مّهوتلا ، اذه  عافدنا  هجو  و 

نیب و  نیلمتحملا ، دحأ  یلع  راصتقالا  نیب  رمألا  رودیف  مّرحملا ،- عیرـشتلل  همازلتـسا  ۀـهج  نم  یعقاولا - بجاولا  یف  ربتعملا  بّرقتلا  دـصق 
اذإف ناکمإلا ، ردقب  ۀّیعطقلا  ۀـقفاوملا  بوجول  یلوأ ؛ یناثلا  ّنأ  ّکش  و ال  عیرـشتلا ، نع  ارارف  ّلکلا  یف  بّرقتلا  دـصقل  المهم  امهب  نایتإلا 

: امهنمض یف  بجاولا  تاذ  قّقحتب  یفتکا  نیلمتحملا ، نم  ّلک  یف  ّیعقاولا  یف  ربتعی  ام  عیمج  ةاعارمب  ۀقفاوملا  نکمی  مل 
یـضتقی اّمنإ  و  نکمم ! ریغ  وه  فیک و  اـمهنم ؛ ّلـک  یف  [ 38] هدصق یـضتقی  اعقاو ال  ۀبجاولا  ةدابعلا  یف  دـّبعتلا  بّرقتلا و  دـصق  رابتعا  ّنأ 

نایتإب دّبعتلا  هبحاصب  وأ  هب  قّقحتیل  هلعفأ  ّینأ  امهنم : ّلک  یف  دصقی  نأب  امهنیب  دّدرملا  [ 40] بجاولا یف  دّبعتلا  بّرقتلا و  دصق  [ 39] بوجو
. ّیعقاولا بجاولا 

87 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّینأ دـصقی  نأب  امهنم ، ّلک  صوصخ  یف  ۀّـصاخ  هجولا  کلذ  ربتعی  ّهنإف ال  بجاولا ؛ یف  ربتعملا  هجولا  دـصق  یف  راج  هنیعب  مالکلا  اذـه  و 
نیب هنیب و  دّدرملا  ّیعقاولا  رمـألا  بوجول  رهظلا ؛ یّلـصا  ّینأ  دـصقی : لـب  اـهبوجول ، ۀـعمجلا  یّلـصا  ّینأ  دـصقی  ّمث  هبوجول ، رهظلا  یّلـصا 

. کلذ لبق  اهتیّلص  وأ  کلذ  دعب  اهیّلصا  یتلا  ۀعمجلا 
همجرت *** 

: مّهوت کی  عفد 

: هک مّهوت  نیا  دوشیم  عفد  میتفگ ، لبق ) نتم  رد   ) هچنآ هطساو  هب  و  - 
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رد هک  یتبرق  دـصق  اریز : تدابع  تهج  هب  تسا  بجاو  ریغ  ماـجنا  مزلتـسم  هعمج ،) مه  رهظ ، مه  ینعی   ) لـمتحم ود  ناـیم  ندرک  عمج  - 
دوش لصاح  عطق  تبرق ،) دصق   ) نیا زارحا  هطساو  هب  ات  دوش ، تاعارم  نیلمتحم ، زا  کیره  رد  دیاب  تسا ، طرـش ) و   ) ربتعم یعقاو  بجاو 

. یعقاو بجاو  هب 
هب تبسن  دوشیم ، عیرشت  بجوم  ادخ ، هب  هدننککیدزن  تسا و  تدابع  نآ  هکنیا  ّتین  هب  نیلمتحم ، زا  کیره  ماجنا  هک  تسا  مولعم  و  - 

:(. رگید ترابع  هب  . ) دشابیم مارح  سپ  تسا ، یعقاو  بجاو  زا  ریغ  هک  یکی  نآ 
امـش لثملا : یف   ) تسا نکمم  تادابع  ریغ  رد  طایتحا )  ) هتبلا تسا ،) عیرـشت  هب  ّرجنم  هک  ارچ   ) تسا نکمم  ریغ  تادابع  رد  طایتحا  سپ ؛

لاکشا يرما  نینچ  دیهدیم ، ار  ناموت  رازههد  هدرک  طایتحا  ناموت ، رازههد  ای  يراکهدب و  تتـسود  هب  ناموت  رازه  کی  هک  يراد  کش 
)؟ ارچ . ) دشابیمن طرش  نیلمتحم  زا  کیره  رد  بّرقت  نییعت و  دصق  هک  ارچ  درادن ،) مزال  تین  هک  ارچ  درادن ،

. دریگیم ماجنا  شبوجو  لامتحا  رطاخب  ود  نآ  زا  کیره  سپ  تسین ، طرش  دّدرم  یعقاو  بجاو  رد  نییعت  دصق  اریز :

:( نآ لیلد  قوف و  مهوت  عفد  )

هراشا

: هک تسنیا 
زا یتح  تسا ، تادابع  رد  لماک  طایتحا  زا  نکمت  مدـع  دـیآیم ، مزـال  زاـمن ) ود  ره  ماـجنا  ینعی   ) طاـیتحا نیا  زا  هک  يزیچ  تیاـهن  - 1

هدـش مارح  هک  تسا  یعیرـشت  مزلتـسم  فرط ) ود  ره  نایتا   ) هک ارچ  تسا ، هدـش  رابتعا  یعقاو  بجاو  رد  هک  یبّرقت  دـصق  تیاـعر  تهج 
. تسا
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صوصخ رد  بّرقت  دـصق  هکیلاحرد  نکل  فرط  ود  ره  ماجنا  نیب  فرط و  ود  زا  یکی  ماـجنا  هب  ندرک  اـفتکا  نیب  دوشیم  رئاد  رما  سپ :

، مینارذـگیم لامها  هب  ار  ناشتین  نکل  میهدیم  ماجنا  ار  ود  ره  هک  اـنعم  نیدـب  . ) تسا لـمهم  عیرـشت ، زا  رارف  رطاـخب  ود  نآ  زا  کـیره 
ینعی ، ) تسا یلوا  ناـکما ، ردـق  هب  طاـیتحا ) ینعی   ) هیعطق تقفاوـم  بوـجو  لـیلد  هب  مود  رما  کـش  ـالب  داد ) میلعت  خیـش  هک  روطناـمه 

(. دنک طایتحا  دیاب  هدشن  راچد  روذحم  هب  فلکم  هکیمادام 
مه یناوتن  ینعی   ) دـشابن نکمم  نیلمتحم  زا  کیره  رد  یعقاو  بجاو  رد  هک  ییاهزیچ  ماـمت  تیاـعر  ببـس  هب  هیعطق  تقفاوم  یتقو  سپ :
ود ره  دـیاب  سپ   ) دوشیم افتکا  جراخ  رد  نآ  هرکیپ  لمع و  تاذ  قّقحت  هب  ار ) یمود  مه  یهد ، ماـجنا  تبرق  بوجو و  دـصق  هب  ار  یلوا 

(. دوش ماجنا 
ای  ) نیلمتحم زا  کیره  رد  هجو  دصق  تبرق و  دصق  یـضتقم  تسا  بجاو  اعقاو  هک  یتدابع  رد  هجو  دـصق  تبرق و  دـصق  رابتعا  هکنیا  - 2

(. دوش لصاح  لماک  طایتحا  ات  رآ  ياجب  ار  ود  ره  مدرک  میلعت  نم  هک  یتین  نامه  اب  سپ  ( ؛ تسین نیهبتشم ،)
بجاو نآ   ) اعطق دنـشابیمن ،) بجاو  ود  ره  هکنیا  رطاخب   ) تسا نکمم  ریغ  يرما  هکیلاـحرد  ینک ) تین  ار  ود  هک  تسا  نکمم   ) روطچ
کیره رد  دنک  ّتین  دصق و  هک  يوحن  هب  تسا  ود  نآ  نایم  دّدرم  هک  تسا  یبجاو  رد  هجو  دصق  بّرقت و  دصق  بوجو  یضتقم  یعقاو ،)

: هکنیا هب  لمتحم  ود  نیا  زا 
. یعقاو بجاو  ماجنا  هب  دّبعت  شقیفر  هطساوب  ای  نآ  هطساوب  دوش  ققحم  ات  ار  لمع  نیا  مهدیم  ماجنا 

. تسا يراج  تسا ، ربتعم  یعقاو  بجاو  رد  هک  یهجو  دصق  رد  انیع  دمآ ،) تبرق  دصق  رد  هک   ) مالک نیا 
اجب ار  رهظ  هکنیا  هب  دوش  دصق  هک  تسین  مزال   ) ینعی دشابیمن . مزال  ربتعم و  لمتحم ، ود  زا  کیره  دروم  رد  هجو ، دصق  صوصخ  اریز :

ار رهظ  هکنیا : هب  دوشیم  دـصق  هکلب  شبوـجو ،) رطاـخب  مناوـخیم  ار  هعمج  هکنیا  هب  دوـش  دـصق  سپـس  و  شبوـجو ، لـیلد  هب  مروآیم 
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زا لبق  ار  نآ  مناوخیم  ای  رهظ و  زا  دـعب  ار  نآ  مناوخیم  هک  هعمج  رهظ و  نایم  تسا  ددرم  هک  یعقاو  رما  نآ  بوجو  لـیلد  هب  مناوخیم 
. نآ

***
89 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مزلتسم )...  نیلمتحملا  نیب  عمجلا  ّنا  مّهوت : عفدنی  انرکذ  اّمم  و   ) زا دارم  * 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دنتسه و  ثحب  دروم  هلأسم  رد  هّیلامتحا  تقفاوم  نارادفرط  هک  تسا  یناسک  لیلد  نیموس  نایب 

دصق نییعت و  دصق  لیبق  زا  یصوصخب  ّتین  هب  دنمزاین  تسا ، لمع  تعیبط  لصا  لعفلا و  تاذ  ماجنا  تایلـصوت  رد  فده  هک  اجنآ  زا  - 1
. دشابیمن هجو  دصق  تبرق و 

. تسا نکمم  الماک  طایتحا  درادن ، یصوصخب  ّتین  هب  زاین  هک  یلعفلا  تاذ  نایتا  رد  - 2
. تسا بجاو  تاّیلصوت  رد  طایتحا  سپ :

. دمآ دهاوخ  شیپ  قاطی  امب ال  فیلکت  ّالا  دشابیمن و  مه  بجاو  سپ  تسین ، نکمم  طایتحا  تهج  ود  زا  تایدّبعت  رد  اّما : و 
؟ تسیچ تسا  تاّیدبعت  رد  طایتحا  زا  عنام  هک  یتهج  ود  * 

هجو دصق  تهج  زا  تسا 2 - تبرق  دصق  تهج  زا  - 1
؟ تسین نکمم  تبرق  دصق  هیحان  زا  هّیدبعت  روما  رد  طایتحا  هیلامتحا  تقفاوم  هب  نیلئاق  رظن  زا  ارچ  * 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  تبرق  دصق  اریز :
. مینکیم تعانق  لمع  هرکیپ  هب  اهنت  هک  انعم  نیدب  تبرق ، دصق  نودب  میهدیم  ماجنا  ار  هعمج  رهظ و  زا  کیره  ای  - 1

. رخآلا نود  میروآیم  اجب  تبرق  دصق  اب  ار  امهدحا  هکنیا  ای  و  - 2
. میروآیم اجب  تبرق  دصق  اب  طایتحا ، يور  زا  ار  ود  ره  ای  و  - 3

: لاح
لامتحا هک  هچنآره  اـب  تسا  لـمع  ماـجنا  تداـبع  رد  طاـیتحا  هک  ارچ  دـشابیمن ، تداـبع  رد  طاـیتحا  هک  تسنیا  لّوا  تلاـح  لاکـشا  - 

. تسا هدشن  تبرق  دصق  اجنیا  رد  هک  تسا ، تبرق  دصق  هلیخد ، روما  نیا  هلمج  زا  هک  دشاب  لیخد  نآ  رد  میهدیم 
: هک تسنیا  مّود  تلاح  لاکشا  و  - 

ار عقاو  سپ : دشاب . یعقاو  بجاو  میاهدرکن ، تبرق  دصق  هک  یکی  نامه  رد  دیاش  هک  نوچ  هلمجلاب ، هن  تسا و  هدـش  طایتحا  ۀـلمجلا  یف 
. میاهدرکن زارحا  لاح  ّلک  یلع 

: هک تسنیا  موس  تلاح  لاکشا  اّما  و 
90 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ارچ تسا ؛ عیرشت  ینعی : نیدلا ، یف  نیدلا  نم  سیل  ام  لاخدا 

: اریز
. تسین بّرقم  دشابیمن و  تدابع  زامن  ود  نآ  زا  یکی  هک  میراد  نیقی  ام  - 1

. میدش دّبعتم  نادب  هداد و  ماجنا  تبرق  دصق  هب  تسین  تدابع  میراد  نیقی  هک  ار  امهدحا  - 2
. تسا عیرشت  تبرق ، دصق  هب  شماجنا  تسین  تدابع  هک  يزیچ  - 3
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. تسا مارح  ۀعبرالا  ۀلدالاب  عیرشت  - 4
هب بوـجو و  لاـمتحا  هب  میروآیم  اـجب  ار  نیلمتحم  دـحا  اذـل : تسین و  مه  بجاو  سپ  تسین ، نکمم  تاداـبع  رد  لـماک  طاـیتحا  سپ :

. تبرق لامتحا 
؟ تسیچ مّهوت  نیا  هب  خیش  خساپ  * 

: دهدیم تبرق  دصق  هب  تبسن  خساپ  ود 
صقان طایتحا  یتقو  نکل  میـشابن ، نکمتم  لـماک  طاـیتحا  زا  تاداـبع  رد  اـم  هک : تسنیا  دـیآیم  مزـال  هک  ياهلأـسم  رثکا  دـح  هکنیا  - 1

. مینکیم صقان  طایتحا  سپ : میهدب ؟ تسد  زا  ار  نآ  ارچ  تسا ، نامرودقم 
؟ تسام رودقم  صقان  طایتحا  اجنیا  رد  دیامرفیم  خیش  ارچ  * 

: تسا رّوصتم  تروص  راهچ  هعمج  رهظ و  ینعی  ثحب  دروم  هلئسم  هب  تبسن  اجنیا  رد  اریز 
: میئوگب هدرک  هیعطق  تفلاخم  تادابع  رد  هکنیا  یکی  - 1

: نکل ار  هعمج  هن  میناوخیم و  ار  رهظ  هن  هدوب ، اهر  هلی و  سپ  تسین ، نکمم  لماک  طایتحا  هک  نونکا 
. دنرادن لوبق  ار  بلطم  نیا  هیلامتحا ، تقفاوم  نارادفرط  هن  میشاب و  ام  هک  هیعطق  تقفاوم  نارادفرط  هن 

. میروآ ياجب  یمزج  تبرق  دصق  هب  ار  نیلمتحم  زا  کیره  مینکب و  لماک  طایتحا  هدرک ، هیعطق  تقفاوم  تادابع  رد  هکنیا : رگید  - 2
. دشابیم مارح  مه  عیرشت  تسا و  عیرشت  مزلتسم  هک : تسنیا  زین  تروص  نیا  لاکشا  اّما 

اهر ار  يرگید  میروآ و  اجب  تبرق  دـصق  هب  هدرک  باختنا  رایتخا  هب  ار  یکی  هدرک  افتکا  نیلمتحملا  دـحا  هب  تاداـبع  رد  هکنیا : رگید  - 3
. میئامن

مزلتسم هک  ات  مینکن  تبرق  دصق  هدحیلع  ادجادج و  تروصب  کیره  رد  نکل  میروآ ، اجب  ار  هبتـشم  ای  لمتحم و  ود  ره  هکنیا : رگید  - 4
دصق نییعتلا  یلع  اهنآ ال  زا  یکی  رد  هکلب  دشاب . عیرشت 

91 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا روکذم  لاؤس  هب  خساپ  نامه  نیا  دیآیم و  لصاح  صقان  طایتحا  هجیتن  رد  هک  مینک ، تبرق 

؟ ارچ
. ناکما ردق  هب  هیعطق  تقفاوم  بوجو  لیلد  هب 

طاـیتحا میاهدروآ ، ار  لـمع  هرکیپ  هک  ثیح  نیا  زا  نکل  تسا ، هدـماین  لـماک  روطب  فرط و  ود  زا  کـیره  رد  تبرق  دـصق  هچرگا  سپ :
. میاهدومن لیصحت  ار  صقان 

. لماک یطایتحایب  زا  تسا  رتهب  صقان  طایتحا  کشالب ، - 
: رگید ترابع  هب 

. داد تسد  زا  دیابن  تسام  رودقم  هک  ار  نآ  هرکیپ  لقا  ال  داد ، ماجنا  تایصوصخ  همه  اب  ار  لمع  ناوتیمن  رگا 
. مّوس هار  رب  دراد  تیولوا  مراهچ  هار  نیا  هّلک )...  كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال   ) مکح هب  و  روسعملاب ) طقسی  روسیملا ال   ) مکح هب  اذل : و 

. درواین رد  مه  عیرشت  زا  رس  هک  يوحن  هب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  مه  لماک  طایتحا  الصا  - 2
؟ ارچ

( هعمج رهظ و   ) فرط ود  زا  کـیره  هب  تبرق  دـصق  یـضتقم  يدـصق  نینچ  تسا و  یعقاو  بجاو  هب  تبرق  دـصق  فدـه  هکنیا  لـیلد  هـب 
. تسین

؟ ارچ
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. دومن طایتحا  دیاب  میدومن  میلعت  ام  هک  یقیرط  هب  هکلب  دشابیمن . نکمم  يدصق  نینچ  اریز 
. میهد ماجنا  یعقاو  بجاو  هب  دبعت  دصق  هب  اطایتحا و  ار  فرط  ود  زا  کیره  ینعی :

: هجیتن رد 
. تسین راک  رد  نآ  زا  یعنام  دیآیم و  لصاح  لماک  طایتحا 

؟ هچ ینعی  هجو  دصق  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
 ... تهارک و بابحتسا ، تمرح ، بوجو ، ینعی :

؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  عافدنالا  هجو  نیا  يارخا  ةرابع  * 
؟ یهدیم تارضح  لیلد  ای  مهوت و  هب  یخساپ  هچ  مسرپب  خیش  زا  رگا  هک : تسنیا 

: دیامرفیم
نیا نکل  مینیبب ، زجاع  رایعلا  لماک  طایتحا  کی  زا  ار  دوخ  و  میـشابن ، لماک  طاـیتحا  رب  رداـق  بلطم  نیا  رد  اـم  هک  تسنیا  بلطم  تیاـهن 

ول طایتحا و  زا  انعم  مامت  هب  یّلک و  روطب  هک  دوش  نیا  بجوم  دیابن 
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. میوش نادرگيور  صقان 
؟ میتسین لماک  طایتحا  رب  رداق  نیلمتحملا  دحا  رد  ارچ  خیش  بانج  * 

. هعمج رد  مه  ینک ، هجو  دصق  رهظ  رد  مه  هعمج ، رد  مه  ینک  تبرق  دصق  رهظ  رد  مه  امش  هک  تسانعم  نیدب  لماک  طایتحا  اریز 
. تسا عیرشت  مزلتسم  فرط  ود  ره  رد  هجو  دصق  ای  لمتحم و  ود  ره  رد  تبرق  دصق  نکل 

. دشابیمن ام  روسیم  اجنیا  رد  لماک  طایتحا  سپ :
؟ درک دیاب  هچ  تسین ، نکمم  لماک  طایتحا  هک  لاح  خیش  بانج  * 

دـصق تبرق و  دصق  ود  ره  رد  هکلب  دینکن  تبرق  دـصق  هجو و  دـصق  هدـحیلع  هصوصخب و  ود  ره  رد  نکل  دـیروآ ، اجب  ار  فرط  ود  ره 
. دوش طایتحا  فرط  کی  رد  تهج و  کی  زا  لقا  ات ال  دینکب  هبحاصب  وا  هب  هجو 

اجب ار  ود  ره  هکنیا  اـی  ندوب و  بّرقم  بوـجو و  لاـمتحا  هب  يروآ  اـجب  ار  نیلمتحم  امهدـحا  نارازه  امـش  هک  تسا  رتـهب  نیا  اـیآ  لاـح :
؟ دینکن هصوصخب  هجو  دصق  تبرق و  دصق  ود  ره  رد  نکل  يروآ 

: تفگ دیهاوخ  املسم 
. میاهدرک داجیا  جراخ  رد  ود ، نیا  نمض  رد  ار  یعقاو  بجاو  هک  میوشیم  نئمطم  لقا  دح  هک  ارچ  تسا ، رتهب  میروآ  اجب  ار  ود  ره 

. میاهدرک طایتحا  تهج  کی  زا  نکل  میاهدرکن ، هصوصخب  هجولا  دصق  هصوصخب و  ۀبرقلا  دصق  یهتنم ،
؟ میاهدرک طایتحا  تهج  مادک  زا  خیش  بانج  * 

؟ ارچ لمع ، یجراخ  دوجو  زارحا  تهج  زا 
ود نیا  ماـجنا  نمـض  رد  یعقاو  بجاو  هک  موـشیم  نئمطم  مدـناوخ  ار  ود  ره  هک  نم  تسا و  یعقاو  بجاو  هبتـشم ، ود  نیا  زا  یکی  اریز 

. تسا هدش  قّقحم  لمتحم ،
نامه هرکیپ  ياهداد  ماجنا  وت  هک  ار  یفرط  نیا  هک  ینک  لصاح  نیقی  یناوتیم  اجک  زا  ینکیم  ءاـفتکا  نیلمتحم  دـحا  هب  امـش  یتقو  اـّما :

؟ ياهدرک طایتحا  تهج  کی  زا  و  تسا ؟ یعقاو  بجاو 
؟ ندرک طایتحا  تهج  کـی  زا  هکنیا  اـی  ندرک  یطاـیتحایب  یّلک  روطب  تسا ، رتهب  هار  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  هک  مسرپیم  امـش  زا  لاـح 

. تسا رتهب  یمّود  تفگ  دیهاوخ  امتح 
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؟ هنوگچ دیآ  مزال  عیرشت  هکنیا  نودب  میتسه  انعم  مامت  هب  طایتحا  رب  رداق  زین  نیلمتحم  رد 
: هک نک  تین  هنوگنیا  متفگ  مه  البق  هکنانچ  نکل  ار  هعمج  مه  روآ  ياجب  ار  رهظ  مه  امش 

هّللا یلا  ۀبرق  هبحاصب  وا  هب  یعقاولا  بجاو  قّقحتل  مروآیم  اجب  ار  رهظ  - 
: سپس و 

رایعلا لماک  طایتحا  دوشیم  نیا  هّللا  یلا  ۀبرق  هبحاصب  وا  هب  یعقاولا  بجاو  ققحتل  مروآیم  اجب  ار  هعمج  وگب :
؟ تسین نکمم  لماک  طایتحا  هک  دندرکیم  لایخ  تارضح  ارچ  خیش  بانج  * 

: هک تسنیا  لماک  طایتحا  دندرکیم  لایخ  نوچ 
هدحیلع هصوصخب و  ههبـش  فرط  ود  زا  کیره  رد  هجو  دـصق  تبرق و  دـصق  ینعی : دـشاب ، هصوصخب  نیلمتحملا  نم  ّلک  یف  دـیاب  ّتین 

. تسین نکمم  رما  نیا  هکنآ  لاح  و  دوش . يراج 
؟ ارچ

رد هک  تسام  هدهعرب  یعقاو  بجاو  کی  هکلب  دشاب  مزال  ام  رب  هجو  دصق  تبرق و  دـصق  ود  ره  رد  هک  هدـشن  بجاو  ام  رب  لمع  ود  اریز :
. دیآیم لصاح  ام  یمیلعت  قیرط  اب  هک  دراد  مزال  هجو  دصق  کی  تبرق و  دصق  کی  هجیتن 

؟ دینکیم هچ  ار  نییعت  دصق  خیش  بانج  * 
نیلمتحملا و دـحا  يور  تشاذـگ  تسد  ناوـتیمن  ینعی : تسین  نکمم  يداهنـشیپ  قـیرط  نیا  رد  نییعت  دـصق  هک  مینکیم  فارتـعا  هـلب ،

. بجاو اذه  تفگ :
. میاهدروآ لصاحلا  ترابع و  رد  هک  تسنآ  مه  شلیلد  دنکیمن و  دراو  ام  ثحب  هب  يررض  صقن  نیا  اّما :

***
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نم ّلک  یف  کلذ  ۀـظحالم  نم  ّدـب  الف  ابجاو ، راص  اهرابتعاب  یتلا  اـهیلع  وه  یتلا  ۀفـصلا  یلع  هدـصق  وه  لـعفلا  ۀـّین  ّنأ  لـصاحلا : نتم و 
هب و دـّبعتملا  بجاولا  قّقحت  لاـمتحا  وه  هبوجوب - مکحلل  ۀـبجوملا  اـهیلع - وه  یتـلا  ۀفـصلا  اندـجو  هیف  کـلذ  اـنظحال  اذإ  و  نیلمتحملا ،

ّلک یف  بّرقتلا  دصقل  ینعم  الف  هیف ، دوجوم  ریغ  ینعملا  اذـه  یلع  دـئازلا  و  ینعملا ، اذـه  دـصقیف  هنمـض ، یف  یلاعت  هّللا  یلإ  هب  بّرقتملا 
. مّرحم عیرشت  عراشلا  هب  دّبعتی  مل  امب  دّبعتلا  بّرقتلا و  ّنأ  دری : یّتح  هصوصخب ، امهنم 

موزل یلع  اضیأ - ّینبم - هّنکل  صوصخلاب . هب  دـّبعتلا  بّرقتلا و  دـصق  نیلمتحملا  نم  ّلک  یف  ربتعا  نم  رهاظ  یلع  هّجوتم  داریإلا  اذـه  معن ،
یّلـص ّهنأ  تقولا  یف  ّکش  اذإ  امک  رهاظلا ، ۀـلحرم  [ 41] یف ۀـبجاو  ةدابع  امهنم  ّلک  نوکیف  امهنم ، ّلک  نایتإب  ّيرهاـظلا  رمـألا  نم  کـلذ 

ذإ عیرشتلا ؛ داریإ  هیلع  دری  الف  عورشم ، ریغ  اوغل  عقاولا  یف  اهنوک  لمتحا  نإ  ۀبرقلا و  بوجولا و  يونیف  اهلعف ، هیلع  بجی  ّهنإف  مأ ال ، رهظلا 
. رمألا سفن  یف  هب  دّبعتملا  اعقاو  بجاولا  ّهنأ  امهنم  ّلکب  دصق  ول  مزلی  اّمنإ  عیرشتلا 

نوکی یتلا ال  ۀّیملعلا  ۀمّدقملا  یف  دوجوملا  اصوصخ  ّیمّدقملا - رمألا  ّنأ  و  ءانبلا ، اذه  فالخ  قیقدلا  رظنلا  یـضتقم  ّنأ  تفرع : کّنکل  و 
. اهنم هسفن  یف  نکی  مل  اذإ  تادابعلا  نم  ءیشلا  ةروریصل  أشنم  ریصی  و ال  بّرقتلا ، هتقفاوم  بجوی  ال  اّیداشرإ - ّالإ  اهب  رمألا 

رمألا لاح  بجاولا » ۀمّدقم   » ثحب یف  انیفوتسا  دق  ّهنأ  امک  طایتحالاب . رمألا  لاح  حضوی  ام  ننسلا » ّۀلدأ  یف  حماستلا   » ۀلأسم یف  مّدقت  دق  و 
مدع ریدقت  یلع  تادابعلا  نم  مّمیتلا  نوک  یلع  ۀهجلا  هذه  نم  لاکشإلا  دورو  انرکذ  و  ةدابع ، هببـسب  ۀمّدقملا  ةروریـص  مدع  و  یمّدقملا ،

. عراشلا نم  هب  ّیمّدقملا  رمألا  ّالإ  اهنم  هنوکل  ذئنیح  أشنم  ّهنإف ال  ءوضولاک ؛ هسفن  یف  هناحجرب  لوقلا 
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همجرت

: هکنیا بلطم  لصاح 

هراشا

. تسا هدیدرگ  بجاو  نآ  رابتعا  هب  تسا و  تفص  نآ  ياراد  لعف  نآ  هک  یتفص  يور  رب  تسا  لعف  دصق  نامه  لمع  لعف و  ّتین 
مهد و رارق  ظاحل  دروم  ار  شتفـص  دـیاب  مناوخیم  ار  رهظ  یتقو  ینعی   ) نیلمتحم زا  کیره  رد  تفـص  نآ  هظحالم  زا  میریزگان  ام  سپ :

(. هعمج اذکه 
هدوب و نآ  ياراد  فرط  ود  زا  کیره  هک  ار  یتفـص  میباییم  نیلمتحم  زا  کیره  رد  ار  تفـص  نیا  مینکیم  هظحالم  هک  یماـگنه  اذـل  و 

. تسا تفص  نآ  نمض  رد  یعقاو  بجاو  ققحت  لامتحا  تسا و  هدش  نآ  بوجوب  مکح  بجوم  تفص  نیا 
انعم هصوصخب  زامن )  ) ود نیا  زا  کیره  رد  بّرقت  دصق  سپ  درادن ، دوجو  لمع  نیا  رد  انعم  نیا  رب  دـئاز  انعم و  نیا  دوشیم  دـصق  سپ :

: هک دوش  دراو  داریا  نیا  هکنیا  ات  درادن 
. مارح تسا و  عیرشت  هدشن  دّبعتم  نادب  عراش  هک  يدّبعت  بّرقت و 

، هلب
. دننادیم مزال  هصوصخب  نیلمتحم  زا  کیره  رد  ار  دّبعت  بّرقت و  دصق  هک  تسا  یناسک  هّجوتم  ارهاظ  عیرشت )  ) داریا نیا 

. تسا زامن )  ) ود نیا  زا  کیره  ماجنا  هب  يرهاظ  رما  زا  یشان  ّتین ) روج   ) نیا موزل  هکنیا  رب  تسا  ینبم  زین ) تارضح  رظن  اوتف و   ) نیا اّما 
هدناوخ ار  رهظ  زامن  هک  دـنکب  کش  فلکم )  ) رگا هک  روطنامه  تسا ، بجاو  رهاظ  هلحرم  رد  هک  تسا  یتدابع  ود  نیا  زا  کیره  سپ :

(. باحصتسا يور  زا   ) زامن نآ  ماجنا  تسا  بجاو  وا  رب  هن ، ای  تسا 
. دشاب عورشم  ریغ  وغل و  عقاو  رد  شلمع  هک  دراد  لامتحا  هچرگ  ار ، تبرق  بوجو و  دنکیم  ّتین  سپ :

بجاو ناونع  هب  ار  ود  نیا  زا  کیره  هک  دیآیم  مزال  یتروص  رد  عیرشت  هک  ارچ  تسین ، دراو  زین  تارـضح  نیا  هب  عیرـشت  داریا  نیاربانب :
(. ار ود  نیا  يرهاظ  بوجو  دننکیم  تین  تارضح  نیا  هکنآ  لاح  و   ) دوش دّبعتم  نآ  هب  رمالا  سفن  عقاو و  رد  دنک و  دصق  یعقاو 

: هک دیتسناد  اما  و 
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هب  ) رگم دوشیمن  نادب  رما  هک  ياهّیملع  همّدـقم  رد  دوجوم  یمّدـقم  رما  هژیو  هب  یمدـقم ، رما  تسانبم و  نیا  فالخرب  رظن  تقد  یـضتقم 
هسفن و یف  هکنیا  زج  دـهدیمن  رارق  تدابع  ار  لمع  يداشرا  یمدـقم و  رما  زگره  دوشیمن و  بّرقت  بجوم  شتقفاوم  و  يداـشرا ، وحن )

. دشاب تادابع  زا  هتاذ  ّدح  یف 
(، ظافلا ثحب  ینعی   ) بجاو همدقم  ثحب  رد  هکنانچ  تشذگ ؛ طایتحا  رماوا  ای  رما و  زا  ثحب  ننـس  ّهلدا  رد  حـماست  هلأسم  رد  قیقحت  هب  و 

. میدومن ثحب  یفوتسم  دوشیمن  تدابع  یمّدقم ، رما  ببس  هب  یمّدقم ، رما  هکنیا  طایتحا و  هب  رما  نوماریپ 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ۀفصلا ...  یلع  هدصق  وه  لعفلا  ۀین  ّنا   ) زا دارم  * 
: زا تسترابع  یلعف  ره  ّتین  هک : تسنیا 
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بجاو وت  رب  لمع  نیا  نآ ، رطاخب  هک  یتفص  نامه  دراد ، دوجو  لعف  نآ  رد  هک  یتیـصوصخ  تفـص و  قبطرب  نکل  لعف ، نآ  ماجنا  دصق 
. تسا هدش 

: اذل و  میهد ، رارق  رظن  دروم  ار  تفص  نآ  بجاو ، لمع  ماجنا  رد  سپ :
: لثملا یف  هک  مینادیم  الیصفت  ام  هک  انعم  نیدب  تسا ، لیصفتلاب  مولعم  هک  دشاب  نیا  لعف  تفص  رگا  - 1

ياپ هک  مینادب  دیدرتیب  هدرک و  تبرق  دـصق  لمع  نیمه  هب  انیعم  ینعی  دـشاب ، یمزج  یلیـصفت و  زین  نامتّین  دـیاب  تسا ، بجاو  رهظ  زامن 
. دشابیمن نایم  رد  يرگید  لمع 

: رگید ترابع  هب 
؟ تسا یتفص  هچ  ياراد  رهظ  زامن  نیا  دوش  لاؤس  امش  زا  رگا  تسا ، بجاو  هتفه  ياهزور  رد  رهظ  زامن  هک  ینادیم  الیـصفت  امـش  یتقو 

. نآ بوجو  هب  نم  یلیصفت  ملع  تفگ : دیهاوخ 
: اذل و 

. دریگیم لکش  نآ  اب  گنهامه  بوجو و  تفص  نیمه  بسح  رب  رهظ  زامن  نایتا  يارب  امش  ّتین 
؟ دومن تفص  اب  گنهامه  ار  ّتین  دیاب  هنوگچ  * 

. هّللا یلا  ۀبرق  بجاو  مناوخیم  رهظ  زامن  الثم ؛ یئوگب : دیاب 
منادیم لامجالاب  نم  هک  انعم  نیدب  تسا ، لامجالاب  مولعم  هک  دشاب  نیا  لعف  تفص  رگا  و  - 2
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گنهامه یلامجا و  ملع  نیمه  بسح  رب  ار  لمع  ماجنا  تین  دیاب  تسام ، ثحب  دروم  هلئسم و  نیمه  هک  هعمج  ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  هک 

. نآ زا  رتدایز  هن  میهد و  رارق  نآ  اب 
. تسا نآ  نیا و  نایم  دّدرم  تسا  نکمم  هچنآ  دشابیمن ، نکمم  هک  ارچ  درادن ، انعم  یمزج  ّتین  اجنیا  رد  هتبلا :

؟ درک لامجا  تفص  اب  گنهامه  ار  تین  دیاب  هنوگچ  اجنیا  رد  * 
. رصع زامن  هب  تبسن  اذکه  هّللا و  یلا  ۀبرق  یعقاولا  بجاولا  اهبحاصب  وا  هب  قّقحتیل  رهظلا  یّلصا  یئوگب : دیاب 

. تسا روسیم  الماک  لاعفا  زا  یخرب  رد  لامجا  تفص  تین و  نایم  یگنهامه  نیا 
؟ دینک هئارا  یتفص  نینچ  اب  تین  یگنهامه  نییبت  رد  یلاثم  * 

رهظ و زامن  هک  دوش  لاؤس  امش  زا  رگا  تسا  نیمه  زین  ام  ثحب  ّلحم  هک  هعمج  ای  تسا  بجاو  امش  رب  رهظ  هک  ینادیمن  امـش  لثملا : یف 
الامجا هکنیا  ای  یکی و  نآ  اـی  تسا  بجاو  نیا  اـی  منادیم  ـالامجا  هک : تسنیا  تفگ  دـیهاوخ  تسا ؟ یتفـص  هچ  ياراد  اـجنیا  رد  هعمج 

. هعمج ای  تسا  بّرقم  رهظ  ای  هک  منادیم 
. تسا زامن  ود  نیا  زا  کیره  كرتشم  تفص  امهدحا ، بوجو  هب  یلامجا  ملع  هصالخ :

؟ درک تین  دیاب  هنوگچ  اجنیا  رد  دیسرپب  رگا  * 
: وگب تفگ  درک و  میلعت  خیش  هک  هنوگ  نامه  میئوگیم : امش  هب 

. هعمج زامن  هب  تبسن  اذکه  هّللا و  یلا  ۀبرق  هبحاصب  وا  هب  یعقاولا  بجاولا  ققحتل  رهظلا  یلصا 
؟ تسیچ ثحب  هجیتن  لصاح و  * 

هیحان زا  یتح  درادـن  یـصقن  دوشیم و  لصاح  لماک  طایتحا  دـیهدب  ماجنا  تفگ  خیـش  هک  هنوگنآ  ار  نیلمتحملا  ـالک  رگا  هک : تسنیا 
. تسا نکمم  ام  يارب  الماک  نیا  و  نییعت ، دصق 

. دراد فیلکت  هب  یلیصفت  ملع  فلکم  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  هکلب  دشابیمن . مزال  نییعت  يودب  کش  ای  یلامجا و  ملع  رد  اریز :
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؟ تسین نکمم  اجنیا  رد  زیچ  هچ  سپ  * 
. تسا عیرشت  مزلتسم  هک  ارچ  ادجادج  هدحیلع و  تروصب  نیلمتحم  زا  کیره  هب  یمزج  تبرق  دصق 

؟ تسیچ خلا ) نم ...  رهاظ  یلع  هّجوتم  داری  اذه ال  معن ،  ) زا دارم  * 
هتفر و ار  لّوا  هجو  ای  هقیرط و  هک  تسا  دراو  یناسک  رهاظ  رب  عیرشت  لاکشا  هلب  هک : تسنیا 

98 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هجو دـصق  تبرق و  دـصق  ود  ره  رد  دـیروآ ، اجب  دـیاب  ار  زامن  ود  ره  ینعی : دـنابجاو  ارهاـظ  هعمج  رهظ و  زاـمن  ود  زا  کـیره  دـنتفگ :

. دیئامن
؟ تسا دراو  دنتفر  ار  لّوا  هقیرط  هک  تارضح  نیا  رب  عیرشت  داریا  اعقاو  ایآ  * 

. ریخ میئوگیم : هلئسم  رد  تقد  لّمأت و  اب 
و دـننکیم ، تسرد  یعرـش  يرهاظ  بوجو  کی  هیملع  همدـقم  باب  زا  ود و  نیا  زا  کیره  بوجو  هب  لقع  مکح  هار  زا  زین  اـهنیا  اریز :

. دنابجاو رهاظ  بسح  هب  هعمج ) رهظ و   ) زامن ود  ره  دنیوگیم : رگید  ترابع  هب  دنهدیم  ماجنا  يرهاظ  رما  نآ  دصق  هب  ار  لمع 
: اذل و 

: رگید ترابع  هب  مینک . هجو  دصق  تبرق و  دصق  ود  ره  رد  میناوتیم  ام  دنراد ، يرهاظ  بوجو  ود  ره  یتقو 
. میهدیم ماجنا  يرهاظ  رما  نآ  دصق  هب  ار  لمع  یکی ، یعقاو  بجاو  تساتود و  يرهاظ  بجاو  هک  اجنآ  زا 

؟ تسین دراو  اهنآ  رب  عیرشت  لاکشا  ایآ  سپ  * 
نکل و  تعدـب ، تسا و  عیرـشت  هک  دـنهد  ماـجنا  یعقاو  بجاو  ّتین  هب  ار  نیلمتحم  زا  کـیره  هک  دـشاب  نیا  ناشدـصق  هـکنیا  رگم  ریخ ،

. تسین نیا  ناشدارم 
؟ تسیچ فالخ )...  قیقدلا  رظنلا  یضتقم  ّنا   ) زا دارم  * 

. دش هداد  حیضوت  البق  هک  تارضح  رب  تسا  يرگید  لاکشا  کی  نایب 
؟ تسیچ لاکشا  نیا  * 

هب رما  هکنیا  زا  معا  یمّدـقم ، ياـهرما  یفرط ، زا  تسا  یمّدـقم  ناـشبوجو  نکل  دـنابجاو ، هعمج  رهظ و  زاـمن  ود  ره  هچرگا  هک : تسنیا 
هکنیا ای  زامن و  تهج  ءوضو  هب  رما  لثم  دشاب  یتحص  همّدقم  هب  رما  هکنیا  ای  جح و  تهج  تفاسم  عطق  هب  رما  لثم : دنـشاب  يدوجو  همدقم 

. دنشاب یعرش  رما  هکنیا  ول  و  دنتسین ، نک  تسرد  تدابع  تسام ، ثحب  لحم  هک  دشاب  هیملع  تامدقم  هب  رما 
يداشرا رما  تسا و  يداشرا  هکلب  تسین  یعرـش  اهنت  هن  هک  دشاب ، هیملع  همدـقم  رگا  هژیو  هب  تسا ، لّصوت  اهنت  رماوا  نیا  زا  فدـه  اریز :

. درادن لاثتما  دصق 
: رگید ترابع  هب 

. تسا يداشرا  یمدقم و  ناشبوجو  نکل  دنراد ، يرهاظ  بوجو  زامن  ود  نیا  هچرگا 
؟ ارچ

99 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا لمتحملا  باقعلل  اعفد  ناشماجنا  اریز :

. تسا تین  لباق  هک  تسا  رظن  دروم  يولوم  رما  تادابع  رد  هکنآ  لاح  و  تسین ، تین  لباق  يداشرا ، بوجو  - 
هّللا اوعیطأ  هک  ار  نآ  يداشرا  رما  هن  دیریگب و  رظن  رد  تسا  ةالصلا  اومیقأ  هک  ار  نآ  يولوم  رما  دیاب  دیناوخیم  امـش  هک  ار  يزامن  ینعی :

. درادن لاثتما  دصق  تسا و  رمالا  ولوا  لوسرلا و  اوعیطأ  و 
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لاثتما و لباق  هک  تسا  يرهاـظ  بوجو  نیا  ندوب  يداـشرا  هکلب  تسین ، تعدـب  عیرـشت و  تسا ، تارـضح  نیا  مـالک  رد  هک  یبیع  سپ :
؟ دننکب هچ  دیاب  اهنیا  سپ  تسین . ّتین  لباق 

. میدرک میلعت  مود  قیرط  رد  ار  نآ  رد  تین  یگنوگچ  هک  دشابیم  امهدحا  رد  مه  یعقاو  بوجو  دننکب ، تین  ار  یعقاو  بوجو  دیاب 
؟ تسیچ خلا ) ۀهجلا ...  هذه  نم  لاکشالا  دورو  انرکذ  و   ) زا دارم  سپ  * 

: هک تسنیا 
. اهنآ هب  یمّدقم  رما  ّقلعت  زا  سپ  یتح  جح ، تهج  تفاسم  عطق  ای  رازاب و  هب  نتفر  لثم  دنرادن ، تیدابع  اتاذ  تامّدقم  زا  یخرب  - 1

. دوشیم زامن  همّدقم  هتشاد  هک  یتیدابع  نامه  اب  مه  یمّدقم  رما  ندمآ  زا  سپ  هک  وضو  لثم : دناتدابع ، اتاذ  مه  تامدقم  زا  یخرب  - 2
. تسا هدماین  لصاح  یمدقم  رما  نیا  هار  زا  ءوضو  تیدابع  اّما 

، ناشندـش همدـقم  زا  سپ  هن  ای  دـنراد  ناحجر  تیدابع و  اتاذ  ناشندـش  همدـقم  زا  لبق  ایآ  هک  دـناثحب  دروم  زین  تامّدـقم  زا  یخرب  - 3
. ممیت لثم : دنباییم  تیدابع 

؟ تسیچ بلطم  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
؟ هن ای  دوش  ماجنا  تبرق  دصق  هب  دیاب  تسا و  تادابع  زا  مّمیت  ایآ  هک : تسنیا  نآ  تسا و  هدمآ  لصاح  اجنیا  رد  هک  تسا  ياهلکشم 

؟ دوشیم یشان  اجک  زا  لاکشا  نیا  * 
. تسا كوکشم  نآ  یتاذ  ناحجر  هک  اجنیا  زا  - 1
. تسین نکتسرد  تدابع  هک  مه  یمّدقم  رما  - 2

. داد ماجنا  تبرق  دصق  هب  ار  ممیت  ناوتب  تسا  لکشم  سپ :
***

100 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ارارف ول  عامجإلاب و  بجاو  امهنم  لّوألا  ّنأل  نیلمتحملا ؛ یف  ۀبرقلا  هجولا و  ۀّینل  حّحـصملا  ّیعرـشلا  بوجولا  تابثإ  نکمی  تلق : نإف  نتم 

لاغتشالا و ءاقب  باحصتسالا  یضتقم  ّنإف  ّيرهاظلا ؛ ّیعرشلا  بوجولل  تبثملا  باحصتسالا  مکحب  بجاو  یناثلا  و  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  نع 
. هبوجو ّیعقاولا  بجاولاب  نایتإلا  مدع 

هب بجاولا  قّقحت  لاـمتحال  بجو  اـّمنإ  و  ۀـعمج ، وأ  ارهظ  هنوک  صوـصخل  عرـشلا  یف  اـبجاو  سیلف  ـالّوأ  هب  ّیتأـملا  لـمتحملا  اـّمأ  تلق :
ول عقاولا و  زارحإب  رمألا  یلإ  هعجرمف  ریدـقت  ّيأ  یلع  و  رخآلا ، لمتحملاب  هعم  یتا  اذإ  ۀـقفاوملاب  عطقلل  وأ  ۀـفلاخملا ، نع  رارفلل  بجوملا 

. الامتحا
باحـصتسالا نایرج  عنم  دـعب  هیف - باحـصتسالا ، نم  رکذ  ام  و  ۀـمّدقملا . باب  نم  لقعلا  مکحب  ّالإ  سیل  اضیأ  وهف  یناثلا  لمتحملا  اّمأ  و 

نکی مل  ّالإ  و  اعطق ؛ ایقاب  لقعلا  مکح  نوکی  امهدحأب  نایتإلا  دعب  عیمجلا و  بوجوب  رمألا  لّوأ  نم  لقعلا  مکح  ۀـهج  نم  ماقملا ؛ اذـه  یف 
-: ضرفلا فالخ  وه  عیمجلا و  بوجوب  امکاح 

ّلدـی الف  هعافتراب  نیقیلا  لیـصحت  بوجو  اّمأ  هعافتراب ، نیقیلا  لصحی  یّتح  لاغتـشالا  ءاقب  یلع  ءاـنبلا  بوجو  باحـصتسالا  یـضتقم  ّنأ 
. هیلإ رمألا  عجرمف  طایتحالا ، ینعم  اذه  و  اهلاغتشا ، دنع  ۀّمذلا  غیرفتب  عطقلا  بوجوب  ّلقتسملا  لقعلا  هیلع  ّلدی  اّمنإ  و  باحصتسالا ، هیلع 

لمتحملا بوجو  تبثی  امهنم ال  ءیشف  ّیعقاولا ، بجاولاب  نایتإلا  مدع  باحـصتسا  وأ  عقاولا  یف  اقباس  بجو  ام  بوجو  باحـصتسا  اّمأ  و 
[43 [.] 42] هّلحم یف  رّرق  امک  ۀّیفنم  یه  و  ۀتبثملا ، لوصألاب  لوقلا  ریدقت  یلع  ّالإ  اّیعرش  هبوجو  نوکی  یّتح  یناثلا 

ص100 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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101 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هـسفنب باحـصتسالا  ّنإف  هلعف ؛ یف  ّکش  نم  یلع  هبوجو  ءاقب  رهظلا و  لعف  مدـع  باحـصتسا  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرفلا  رهظ  اـنه  نم  و 

. امهریغ ۀبرقلا و  بوجولا و  دصق  نم  فّظوملا ، هجولا  یلع  عرشلا  یف  بجاولا  رهظلاب  نایتإلا  بوجول  كانه  ضتقم 
. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  ۀّیعوضوملا  ۀهبشلا  یف  یتأت  ۀلأسملا  هذه  عورفب  ّقلعتی  ام  یف  مالکلا  [ 44] ۀّیقب ّنإ  ّمث 

همجرت *** 

:( لاکشا )

: اریز تسا  نکمم  نیلمتحم  رد  تبرق  هجو و  تین  یعرش  بوجو  تابثا  دوش : هتفگ  رگا 
لوـصح اـی  و   ) هیعطق تفلاـخم  زا  رارف  رطاـخب  وـل  عاـمجالاب و  تسا  بجاو  هعمج ،) رهظ و   ) اـتود نیا  زا  هـعمج ) ـالثم   ) لّوا لـمتحم  - 1

. دشاب هیعطق ،) تقفاوم 
ءاقب باحـصتسا ، یـضتقم  هک  نوچ  تسا ، يرهاظ  يولوم  بوجو  هدـننکتابثا  هک  یباحـصتسا  مکح  هب  تسا  بجاو  مود  لمتحم  و  - 2

. تسا یعقاو  بوجو  ءاقب  یعقاو و  بجاو  ماجنا  مدع  لاغتشا ،

( قوف لاکشا  هب  خیش  خساپ  )

هراشا

: میئوگیم وا  هب 
بجاو مه  رگا   ) هکلب تسین ، بجاو  عرـش ، رد  ۀـعمج  وا  ارهظ  ّهنا  اـمم  ینعی ):  ) هصوصخم دوشیم  هدروآ  اـجب  ادـتبا  هک  یلمتحم  نآ  - 1

تقفاوم لوصح  رطاخب  اـی  و  نآ ، ماـجنا  ببـس  هب  تسا ، هیعطق  تفلاـخم  زا  رارف  بجوم  هک  تسا  یعقاو  بجاو  قّقحت  رطاـخب  اـی  دـشاب )
. دوش هدروآ  ياجب  نآ  اب  رگید  لمتحم  هک  یتروص  رد  تسا ، هّیعطق 

. تسا عقاو  لیصحت  زارحا و  هب  لّوا  لمتحم  بوجو  تشگرب  ریدقترههب :
: سپ

(. یعرش بجاو  کی  هن  تسا و  یمّدقم  بجاو  کی  لمتحم  نیا  )
و هّیملع ، همّدقم  باب  زا  مهنآ )  ) لقع مکح  هب  رگم  تسین  بجاو  زین  مّود  لمتحم  اّما  و  - 2

102 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؛ تسا لاکشا  دروم  لاغتشا  باب  رد  باحصتسا  نایرج  عنم  زا  دعب  هتبلا )  ) دش هتفگ  مود ،) لمتحم   ) نیا رد  باحصتسا  زا  هچنآ  رد 

بوجو هب   ) لـقع مکح  اـعطق  زاـمن  ود  زا  یکی  ماـجنا  زا  سپ  هکنیا  و  رما ، لّوا  ناـمه  زا  زاـمن  ود  ره  بوجو  هب  لـقع  مکح  لـیلد  هب  - 1
لّوا زا  لقع  هن ،)؟ ای  تسا  بجاو  یمود  ایآ  هک  میتفیب  کـش  هب  امهدـحا  ماـجنا  زا  سپ  هک  دـشاب  رارق  رگا   ) اـّلا تسا و  یقاـب  زین ) یمود 

(. دنکیم ود  ره  بوجو  هب  مکح  لوا  زا  لقع  نوچ   ) تسا ضرف  فالخ  نیا  هکنآ  لاح  دوبیمن و  ود  ره  هب  مکاح 
لصاح نآ  زا  تغارف  هب  نیقی  هک  مادام  ینعی   ) دوش لصاح  نآ  زا  تغارف  هب  نیقی  ات  لاغتـشا  ءاقب  رب  انب  بوجو ، باحـصتسا  ياضتقم  - 2

(. مود لمتحم  بوجو  هن  تسا و  لاغتشالا  ءاقب  اجنیا  رد  امش  بحصتسم  اذل  ینک و  باحصتسا  ار  لاغتشا  دیاب  هدشن 
: اّما و 

لقتـسم هک  یلقع  بوجو  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هکلب  لاغتـشا ، نیا  زا  تغارف  هب  نیقی  لیـصحت  بوجو  رب  دـنکیمن  تلـالد  باحـصتسا 
. نآ هب  هّینیقی  لاغتشا  ماگنه  هّینیقی ، همذ  تئارب  هب  عطق  بوجو  هب  تسا 
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. دشابیم نآ  هب  هلئسم  نیا  تشگزاب  سپ  تسا  طایتحا  يانعم  نیا  و 
: زا کیچیه  اّما  و 

تاـبثا یعقاو ، بجاو  ماـجنا  مدـع  ندرک  باحـصتسا  اـی  تسا و  هدوـب  بـجاو  هتـشذگ  رد  اـعقاو  هـک  يزیچ  بوـجو  ندرک  باحـصتسا 
. دشاب یعرش  نآ  بوجو  هکنیا  ات  ار ، مود  لمتحم  بوجو  دنکیمن ،

. تسا هدش  ریرقت  شدوخ  لحم  رد  هکنانچ  تسا  یفتنم  اندنع  هتبثم  لصا  نیا  هکیلاحرد  هتبثم ، لوصا  ّتیدج ،)  ) هب لوق  رب  انب  رگم 
یسک رب  انب  رهظ  بوجو  ءاقب  رهظ و  ماجنا  مدع  باحـصتسا  نایم  و  هناگهس ) تاباحـصتسا  ینعی   ) هیف نحن  ام  نایم  توافت  ریرقت  نیا  زا  و 

: اریز دش . نشور  نآ ، ماجنا  رد  دنکیم  کش  هک 
بوجو و دصق  تهج  زا  فلکم ،)  ) هک روطنآ  تسا  بجاو  عرش  رد  هک  تسا  رهظ  ماجنا  بوجو  یضتقم  لاثم ، نیا  رد  باحصتسا  دوخ 

. تسا هدش  فظوم  نادب  ود  نیا  ریغ  تبرق و 
: سپس

. دمآ دهاوخ  هّیعوضوم  ههبش  رد  هک  تسا  هلئسم  نیا  تاعورف  هب  ّقلعتم  هک  تسا  يروما  رد  مالک  هّیقب 
***

103 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  لّوا  هجو  هقیرط و  هب  خیش  لاکشا  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
. یعرش بوجو  کی  هن  تسا و  يداشرا  یلقع و  یمدقم ، يرهاظ ، بوجو  کی  هعمج ،) رهظ و   ) نیلمتحم بوجو  هک  دوب  نیا 

. دشاب هتشاد  هجو  دصق  تبرق و  دصق  دناوتیمن  اذل : و 
؟ تسیچ تابثا )...  نکمی   ) رد لکشتسم  راتفگ  لصاح  دیئامرفب  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسنیا 
مه هجو  دصق  تبرق و  دصق  حّحصم  ات  هدش  يولوم  یعرـش  هعمج ، رهظ و  ینعی  نیهبتـشملا  الک  رد  بوجو  هک  مینک  يراک  میناوتیم  ام 

. دشاب
. دیایب مزال  عیرشت  هکنیا  نودب  میهد ، ماجنا  يولوم  یعرش  بوجو  نآ  دصق  هب  ار  زامن  ود  ره  میناوتب  ینعی :

؟ تسا هنوگچ  یعرش  بوجو  نینچ  ندرک  تسرد  هار  لکشتسم  بانج  * 
: میوگیم امش  هب  خساپ  رد 

. تسا بجاو  عامجالاب  هعمج  ای  دشاب و  رهظ  هچ  میهدیم ، ماجنا  ادتبا  هک  ار  یلمع  ای  لّوا و  لمتحم  ای  امهدحا  - 1
. دوش ماجنا  دیاب  هک  يولوم  یعرش  بجاو  دوشیم  دش  بجاو  هک  يزیچ  - 

؟ تسا بجاو  عامجالاب  لّوا  لمتحم  هک  دیتسه  یعّدم  ارچ  * 
. دنراد لوبق  ار  یبوجو  نینچ  فلاخم  قفاوم و  اریز :

؟ تسا تهج  ثیح و  کی  زا  اجنیا  رد  فلاخم  قفاوم و  لوبق  ایآ  * 
، ریخ

: هک دراد  لوبق  ار  لّوا  لمتحم  بوجو  ثیح  نآ  زا  فلاخم ، - 
. دیآیم مزال  هّیعطق  تفلاخم  دهدن  ماجنا  ار  نآ  رگا  فلا :
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. مارح تسا و  تیصعم  هیعطق  تفلاخم  ب :
. داد ماجنا  ار  نآ  دیاب  هیعطق  تمرح  تیصعم و  زا  رارف  يارب  سپ :

: هک دراد  لوبق  ار  لّوا  لمتحم  بوجو  ثیح  نآ  زا  قفاوم ، - 
. داد ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا ، مزال  یلامجا  ملع  رد  هّیعطق  تقفاوم  نوچ 

104 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هّیعطق تفلاخم  لقا  دننادیمن ال  بجاو  ار  نآ  رگا  مه  یخرب  دـننادیم ، بجاو  یلامجا  ملع  رد  ار  هّیعطق  تقفاوم  یخرب  رگید : ترابع  هب 

. دننادیم مارح  مه  ار 
: رگید ترابع  هب 

. تسا یعامجا  نآ  بوجو  لصا  ینعی  دناقفتم ، لّوا  لمتحم  بوجو  لصا  رد  هورگ  ود  ره  فلا -
. تسا یعرش  لیلد  کی  دوخ  عامجا  ب -

. عامجالاب تسا  یعرش  لّوا  لمتحم  بوجو  سپ :
: دیوگیم لاح 

. تسا یعرش  لّوا  لمتحم  بوجو  فلا -
. تسا بّرقم  یعرش  بجاو  ره  ب -

. عنامالب انّیعم و  دومن  هجو  دصق  تبرق و  دصق  لّوا  لمتحم  هب  ناوتیم  سپ :
: میئوگب هک  تسنیا  مود  لمتحم  رد  یعرش  بوجو  ندرک  تسرد  هار  اّما  و  - 2

؟ دشابیمن بجاو  هن  ای  تسا  بجاو  هک  مراد  کش  دشاب ، رهظ  لثملا  یف  هک  مّود  زامن ) ای  و   ) لمع هب  تبسن 
. تسا يولوم  یعرش  بجاو  زین  مود  لمتحم  دیوگیم : بوجو  ءاقب  باحصتسا  اجنیا : رد 

. میناوخیم تبرق  دصق  هب  بوجو و  دصق  هب  زین  ار  یمود  سپ :
: رگید ترابع  هب 

. تسا یعرش  لیلد  کی  دوخ  هدوب و  تّجح  ضقنت  رابخا ال  تکرب  هب  باحصتسا  فلا -
هدش تسرد  باحصتسا  هطساو  هب  مود  لمتحم  بوجو  ب -

. داد ماجنا  هجو  دصق  تبرق و  دصق  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  یعرش  مه  مود  لمتحم  بوجو  سپ :
؟ تسیچ لاغتشالا ) ءاقب  باحصتسالا  یضتقم  ّناف   ) زا لکشتسم  دارم  * 

: زا تسترابع  باحصتسا  نیا  هک : تسنیا 
لمتحم ماجنا  زا  سپ  نکل  دوب ، هّمذ  هب  لوغـشم  فّلکم  فرط ، ود  زا  کیره  ماجنا  زا  لبق  هک  انعم  نیدـب  هّمذ ، لاغتـشا  ءاـقب  باحـصتسا 

. میراد نآ  ءاقب  رد  کش  لّوا 
. دوشیم بجاو  زین  مّود  لمتحم  ماجنا  هجیتن  رد  ار ، هّمذ  لاغتشا  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  سپ :

؟ تسیچ یعقاولا )...  بجاولاب  نایتالا  مدع  باحصتسالا  یضتقم  ناف   ) زا دارم  * 
ءاقب رد  مینکیم  کش  لّوا  لمتحم  ماجنا  زا  سپ  هجیتن : رد  دوب . هدـشن  ماجنا  یعقاو  بجاو  لـمتحم ، ود  زا  کـیره  ماـجنا  زا  لـبق  ینعی :

. نآ
105 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم بجاو  زین  مود  لمتحم  هجیتن : رد  هک  ار  یعقاو  بجاو  ماجنا  مدع  مینکیم  باحصتسا  سپ :
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؟ تسیچ هبوجو ) ءاقب  و   ) زا لکشتسم  دارم  سپ  * 
سپ ار ، یعقاو  بوجو  مکح  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هجیتن : رد  میدرک . کش  یعقاو  بجاو  بوجو  رد  لّوا  لمتحم  زا  سپ  هک : تسنیا 

. داد ماجنا  ار  نآ  دیاب  هک  دوشیم  بجاو  مّود  لمتحم 
: دنیوگیم اهنیا  هکنیا  بلطم  لصاح 

. دیاین مزال  مه  عیرشت  درک ، هجو  دصق  تبرق و  دصق  هصوصخب ، انّیعم و  نیلمتحم  زا  کیره  هب  ناوتب  هک  میدرک  يراک  ام 
. تسا بجاو  طایتحا  سپ : تسا . عنامالب  تادابع  رد  طایتحا  زین  تهج  نیا  زا  ینعی :

؟ تسیچ خلا ) هب ...  ّیتأملا  لمتحملا  اّما   ) زا دارم  * 
تسا و يداشرا  یمّدقم  شبوجو  یتسه ، نآ  یعرـش  بوجو  رب  عامجا  یعّدم  و  یهدیم ، ماجنا  لّوا  امـش  هک  ار  لمتحم  نآ  هک : تسنیا 

. يولوم یعرش  هن 
. یعرش بوجو  کی  هدننکتسرد  هن  تسا و  يداشرا  یمّدقم  یلقع  بوجو  کی  تبثم  روبزم  عامجا  ینعی :

: اریز ارچ ؟
وه وه  امب  هعمج  ای  رهظ و  زامن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  داد  ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  بجاو  لّوا  لمتحم  دنیوگیم  هک  ياهّدـع  نآ  - 1
هب هک  یلوم  تیـصعم  هّیعطق و  تفلاخم  زا  رارف  باب  زا  هکلب  دـشاب ، موصعم  يأر  زا  فشاک  یعرـش و  لیلد  کی  ات  تسا  بجاو  ادـّبعت  و 

. دنادیم بجاو  ار  نآ  تسا  مارح  یلامجا  ملع  رد  لقع  مکح 
هّیعطق تفلاخم  مدع  رب  تسا  همدقم  لّوا  لمتحم  ماجنا  سپ :

هعمج و هنا  امب  رهظ  ای  هعمج و  زامن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  داد ، ماجنا  ار  هعمج  الثم  لّوا  لمتحم  دیاب  دنیوگیم  هک  ياهدـع  نآ  و  - 2
لـصاح هّیعطق  تقفاوم  يدـناوخ  ار  رهظ  زامن  نآ  زا  سپ  رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  یعرـش ، تجح  تسا و  بجاو  ادـّبعت  رهظ ، اـی 

. دننادیم مزال  یلامجا  ملع  رد  ار  هیعطق  تقفاوم  هک  ارچ  دوش ،
. تسا یمّدقم  بجاو  کی  زاب  دوش ، ماجنا  هک  مه  تهج  نیا  زا  لمتحم ، نیا  سپ :

رب هدـش  مئاق  عامجا  ینعی  یجراخ  لیلد  هکنیا  رطاخب  دـناوخب  ار  هعمج  هچ  رهظ و  هچ  لاـح  لّوا  لـمتحم  دـناهتفگ  زین  یخرب  هکناـنچ  - 3
ریز زا  هناش  یّلک  روطب  ناوتیمن  یلامجا  ملع  دروم  رد  هکنیا 

106 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دومن یلاخ  فیلکت  راب 

. تسا بجاو  هعمج  ای  رهظ و  ّهنا  امب  هعمج  ای  دشاب و  رهظ  هچ  لّوا  لمتحم  هک  تسا  هتفگن  املع  زا  يدحا  نیاربانب :
لیلد ببـس  هب  رگید  یکی  هیعطق و  تقفاوـم  لوـصح  رطاـخب  یکی  تسا و  بجاو  تسا  هتفگ  هّیعطق  تفلاـخم  زا  رارف  رطاـخب  یکی  هـکلب 

. تسا همّدقم  باب  زا  همه  اهنیا  و  یجراخ ،
. دوش هّجوت  تقد و  اهطانم  هب  دیاب  و  تسا ، شزرا  دقاف  اجنیا  رد  عامجا  دشاب ، نینچ  رگا  لاح :

. تسا عقاو  زارحا  فده  هکلب  تسین ، راک  رد  يدبعت  هلمجلاب  ینعی :
: رگید ترابع  هب 

یعرش يولوم  هن  تسا  يداشرا  یمّدقم  اجنیا  رد  بجاو  - 1
. هجو دصق  هن  دراد و  تبرق  دصق  هن  مه  یمّدقم  بجاو  - 2

؟ تسیچ لقعلا )...  مکحب  ّالا  سیل  اضیا  وهف  یناّثلا  لمتحملا  اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 
: دیامرفیم اذل  و  دوشیم ، تسرد  یعرش  بجاو  هناگهس  تاباحصتسا  تکرب  هب  دنتفگ  هک  یناث  لمتحم  هب  تبسن  تسا  خیش  خساپ  ود 
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. تسا لقع  لاغتشا  هب  مکاح  هک  ارچ  درادن ، باحصتسا  لاغتشا  - 1
. دشاب باحصتسا  هب  زاین  ات  دیآیمن  شیپ  یکش  رگید  لاغتشا ، هب  لقع  مکح  زا  سپ  ینعی :

؟ هعمج ای  تسا  بجاو  رهظ  هک  دیتشاد  کش  يروآ ، ياجب  ار  هعمج  رهظ و  ینعی  لمتحم  ود  زا  یکی  هکنیا  زا  لبق  رگید : ترابع  هب 
هب لاغتشا  نکل  يراد ، هّمذ  هب  لاغتـشا  تسا  بجاو  لمتحم  ود  نیا  زا  یکی  ینادیم  الامجا  هک  یئوت  دیوگیم  امـش  هب  لقع  لاح  نیا  رد 

. دهاوخیم هینیقی  تئارب  لمتحملا  باقعلل  اعفد  هّینیقی ، هّمذ 
. ار هعمج  مه  یناوخب و  ار  رهظ  دیاب  مه  سپ :

بجاو یمّود  ایآ  هک  دینکیم  کش  امهدـحا ، ماجنا  زا  سپ  امـش  هنوگچ  يروایب ، اجب  ار  ود  ره  دـیاب  دـیوگیم  لقع  هکنیا  زا  سپ  لاح :
؟ درکن نّیعم  امش  يارب  ار  زامن  ود  ره  ماجنا  لقع  رگم  دینزیم ، باحصتسا  هب  تسد  و  هن ؟ ای  تسا 

هزور هب  تبسن  هبنش ، جنپ  زور  رد  نتفرگ  هزور  زا  سپ  امش  دیریگب  هزور  ار  هام  ره  هعمج  هبنش و  جنپ  دیاب  دیوگب : امش  هب  یـسک  رگا  ایآ 
. تسین انعمیب  یکش  نینچ  ایآ  دینکیم ؟ کش  هعمج  زور  رد  نتفرگ 

. ار هعمج  مه  یناوخب و  ار  رهظ  دیاب  مه  هک  دنکیم  مکح  لمتحملا ، باقعلل  اعفد  لقع  زین ، اجنیا  رد 
107 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ینکب کش  یمّود  ماجنا  هب  تبسن  امهدحا  ماجنا  زا  سپ  هک  درادن  انعم  سپ :
. درادن یموهفم  هدوب و  انعمیب  لاغتشالا  باحصتسا  هجیتن : رد 

هب درک  مکح  ینیقی  لاغتـشا  باب  زا  هیملع و  همدـقم  باب  زا  و  لمتحم ، باقع  عفد  باب  زا  رما ، لوا  زا  هک  یلقع  ناـمه  رگید : تراـبع  هب 
. لمتحم ود  ره  بوجو 

. دسرب باحصتسا  هب  تبون  ات  درادن  شدوخ  مکح  رد  يدیدرت  تسا و  مکاح  مه  لّوا  لمتحم  ماجنا  زا  سپ  لقع  نامه 
تکرح ضرف  فالخ  دـیاهدش و  جراخ  ثحب  ضرف  زا  تسین ، یقاب  لـقع  مکح  لّوا ، لـمتحم  ماـجنا  زا  سپ  هک  دـیئوگب  امـش  رگا  سپ :

. دینکیم
. تسا ینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی ، لاغتشا  هک : تسنیا  نآ  دراد و  فرح  کی  اجنیا  رد  لقع  هکنیا : هصالخ 

اندنع تبثم  لصا  هکنیا  هب  افاضم  ار ، یعرش  رثا  هن  دننکیم و  تباث  ار  قافتا  یلقع  نراقم  هدوب و  تبثم  لصا  تاباحـصتسا  نیا  یمامت  - 2
. تسین تّجح 

: امش اریز 
. ار مّود  لمتحم  بوجو  دیریگیم  هجیتن  نکل  ار ، لاغتشا  ءاقب  ای  بوجو و  ءاقب  ای  نایتا و  مدع  دینکیم  باحصتسا  - 

یناث لمتحم  بوجو  هب  دراد  یطبر  هچ  لاغتشا ، باحصتسا  هک : تسنیا  ام  لاؤس  لاح 
. ار یناث  لمتحم  بوجو  هن  دینکیم و  باحصتسا  ار  لاغتشا  امش  رگید : ترابع  هب 

. یعرش هن  تسا و  لاغتشا  باحصتسا  یلقع ، همزال  مّود  لمتحم  بوجو  هلب ،
هب دوش  لیدبت  امـش  ینیقی  لاغتـشا  ات  يروآ  اجب  ار  مود  لمتحم  دیاب  هک : تسنیا  نآ  یلقع  همزال  ار ، لاغتـشا  دـینکیم  باحـصتسا  یتقو 

. هّینیقی تغارف 
یلقع همزال  مّود  لمتحم  بوجو  تسا و  لاغتـشا  دوشیم  باحـصتسا  هچنآ  دوشیمن ، عقاو  باحـصتسا  دروم  شدوخ  مود  لمتحم  سپ :

. دشابیم نآ 
. دشاب هیلقع  تامزاول  هدننکتابثا  دناوتیمن  باحصتسا  هک  دش  هتفگ  ارارک  اّما :

؟ ارچ
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. تسین تّجح  اندنع  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  اریز :
، یناث لمتحم  بوجو  نیا  هکنآ  لاح  یلقع و  رثا  هن  دشاب و  هتـشاد  یعرـش  رثا  دـیاب  مینکیم  باحـصتسا  ام  هک  ار  هچنآ  رگید : ترابع  هب 

. تسا یلقع  رثا 
108 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم تسرد  امهدحا  بوجو  هب  یلامجا  ملع  همیمض  اب  بوجو  نیا  عقاو  رد  - 
یعدتـسم هّینیقی ، لاغتـشا  هک  ارچ  یهدـب ، ماجنا  ار  ود  ره  دـیاب  تفگ : لّوا  زا  هک  لقع  مکح  هب  دـیربب  هانپ  دـیاب  باحـصتسا  ياجب  سپ :

: هک تسنیا  خیش  خساپ  هصالخ  لصاح و  تسا . هینیقی  تغارف 
. تسا لقع  مکح  هب  هک  ارچ  تسین ، باحصتسا  لباق  لاغتشا  - 1

. تسا هینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  هک  ارچ  يروآ  ياجب  ار  ود  ره  دیاب  هک  دوب  نیا  لّوا  زا  لقع  مکح  - 2
. دیشاب باحصتسا  هب  دنمزاین  امش  ات  دیآیمن  مزال  یکش  لقع ، مکح  نیا  ماجنا  رد  - 3

یناث لمتحم  رد  لاغتشا  باحصتسا  هک  ارچ  یعرـش ، رثا  کی  هن  تسا و  یلقع  رثا  کی  لاغتـشا  ءاقب  هب  تبـسن  یناث  لمتحم  بوجو  سپ :
. دوشیمن يراج 

. باحصتسا مکح  هب  هن  لقع و  مکح  هب  تسا  بجاو  یناث  لمتحم  رگید : ترابع  هب 
؟ دوشیم هچ  اعقاو  عقو  ام  بوجو  باحصتسا  ینعی  تارضح  مود  باحصتسا  فیلکت  * 

: هک میسرپیم  اهنآ  زا  ثحب  دروم  هلأسم  نییبت  تهج  ادتبا  رد 
مدع دینک  باحـصتسا  امـش  و  دناهدرم . فداصت  رثا  رد  دـناهدوب  ترفاسم  رد  هک  رمع  دـیز و  رفن  ود  زا  یکی  هک  دـنهد  ربخ  امـش  هب  رگا 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسیچ  باحصتسا  نیا  یلقع  همزال  ار  دیز  ندوب  هدنز  تایح و  ینعی  گرم 
. تسا هدرم  رمع  هک : تسنیا  دنیوگب  دیاب 

؟ دیز تایح  یلقع  رثا  ای  تسا  دیز  تایح  یعرش  رثا  تسا ، هدرم  رمع  هک  میسرپیم  اهنآ  زا 
. تسا دیز  تایح  یلقع  همزال  هکلب  تسا ، هدرم  رمع  هک  تسا  هتفگن  عرش  ینعی  یعرش ، رثا  هن  تسا و  یلقع  رثا  تفگ : دنهاوخ 

: هک مینکیم  لاؤس  اهنآ  زا  لاح 
؟ تسیچ نآ  یلقع  همزال  تسا  یقاب  یعقاو  بجاو  زونه  لاح  نیع  رد  ياهدروآ و  اجب  ار  لمتحم  ود  زا  یکی  امش  رگا 

: میئوگیم اهنآ  هب  اجنیا  رد  مروآ . ياجب  ار  نآ  دیاب  تسا و  بجاو  مّود  لمتحم  هک : تسنیا  دیوگب  دیاب 
: دیوگیم وت  هب  لقع  تسا ، یقاب  یعقاو  بجاو  یئوگیم  لاح  نیع  رد  نکل  ياهدروآ ، ياجب  ار  لمع  کی  امش  زین  هیف  نحن  ام  رد 

109 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نایتالا  مزال  هک  تسا ، یمود  لمتحم  نامه  یعقاو  بجاو  - 

: سپ
. تسا یلقع  رثا  کی  بوجو  نیا  - 1

. تسا تبثم  لصا  یلقع ، رثا  - 2
. تسین تّجح  مه  تبثم  لصا 

: دنتفگ هکنیا  اّما  و 
. تسا یناث  لمتحم  یعقاو  بجاو  سپ  میئوگیم : اهنآ  هب  ار ، یعقاو  بجاو  ماجنا  مدع  مینکیم  باحصتسا 

؟ یعرش ای  تسا و  یلقع  رثا  کی  نیا  میسرپیم  اهنآ  زا  سپس :
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. یلقع رثا  کی  تفگ : دنهاوخ 
. تسین تجح  تسا و  تبثم  لصا  یلقع  رثا  هب  تبسن  باحصتسا  میئوگیم : اهنآ  هب 

: هکنیا ثحب  لصاح 
. دشابیمن هّیلقع  مزاول  هدننکتابثا  باحصتسا  هکیلاحرد  تسا ، هیلقع  مزاول  باب  زا  هناگهس  تابحصتسم  هب  تبسن  یناث  لمتحم  بوجو 

؟ تسیچ رهظلا )...  لعف  مدع  باحصتسا  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرفلا  رهظ  انه  نم  و   ) زا دارم  * 
میروآیم و تسدب  ار  یلمع  یعرش  بوجو  باحصتسا  هطساو  هب  ام  هک  يدراوم  اب  تسا  روکذم  هناگهس  تاباحـصتسا  نایم  توافت  نایب 

: هک تسنیا  نآ  و  دشابیمن ، مه  تبثم  لصا  دراد و  مه  یعرش  رثا  تسا ، يراج  باحصتسا  هک  دروآیم  یلاثم  بلطم  نیا  دییأت  رد 
نکل دـیناوخیم ، رـصع  رهظ و  هعمج ، ياـهزور  يانثتـسا  هب  زور  ره  هکناـنچ  تسا ، بـجاو  رـصع  رهظ و  هـک  دـینادیم  امـش  لـثملا : یف 

. ار رصع  رهظ و  بوجو  ءاقب  دینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  ماهدناوخ  ار  مرصع  رهظ و  ایآ  هک  دینکیم  کش  هدنام  بورغ  هب  يرادقم 
: دییوگیم ینعی 

: اجنیا رد  هن ؟ ای  تسا  یقاب  بجاو  نیا  ایآ  هک  منادیمن  مراد و  کش  نونکا  دوب ، بجاو  نم  رب  رصع  رهظ و  هک  تقو  لّوا 
ار نایتالا  مدع  دینکیم  باحصتسا  ای  ار و  رهظ  بوجو  دینکیم  باحصتسا  ای 

. يولوم یعرش  بجاو  دوشیم  ود  ره  ای  رصع  ای  رهظ  هجیتن : رد 
؟ دراد دوجو  هناگهس  تاباحصتسا  نآ  اب  باحصتسا  نیا  نایم  یتوافت  هچ  خیش  بانج  * 

110 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يرگید زیچ  مود  لمتحم  بوجو  دوب و  زیچ  کی  امش  بحصتسم  هناگهس ، تاباحصتسا  نآ  رد 

ای رهظ و  بوجو  دوخ  باحـصتسا ، نیا  رد  هکنآ  لاح  نآ و  بحـصتسم  هن  دوب و  باحـصتسا  یلقع  مزاول  زا  مود  لـمتحم  بوجو  ینعی :
. تسا باحصتسا  دروم  نآ  نایتالا  مدع 

. دشاب باحصتسا  یلقع  رثا  هکنیا  هن  تسا ، بحصتسم  شدوخ  رصع  ای  رهظ  رگید : ترابع  هب 
***

111 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّصنلا لامجإ  ۀهج  نم  [ 45] هریغب ۀعیرشلا  یف  بجاولا  هبتشا  اذإ  ام  ۀیناثلا  ۀلأسملا  نتم 

: یلاعت هلوق  و  نیعب ،» ینتئا  : » هلوقک لمجم ، رمأب  ّیبوجولا  فیلکتلا  ّقلعتی  نأب 
اهریغ و  [ 47] تایاورلا ضعب  یف  امک  ۀعمجلا  ةالص  نیب  یطـسولا  ةالـصلا  دّدرت  یلع  ءانب  [، 46] یطْـسُْولا ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 

[. 48] رخآ ضعب  یف  امک 
الیـصفت انه  باطخلا  ّنأل  یلوأ ؛ انه  لب  كانه ، راتخملا  وه  اهیف  راتخملا  و  یلوالا ، ۀـلأسملا  یف  فالخلا  هنیعب  انه  فـالخلا  ّنأ  رهاـظلا : و 

. لّمأتف نیفّلکملا ، یلإ  هّجوتم 
دّرجمف لصفنم ، لیلد  نم  همالعتـسا  یلع  ارداق  ناک  اذإ  هب  رومأملا  نم  دارملاب  لهاجلا  فیلکت  حـبق  مدـعل  هیلع ؛ لیلد  لهاجلا ال  جورخ  و 

. باطخلا [ 49] هیجوت حّبقی  لهجلا ال 
هیف حـبقلا  مدـعل  ۀـعونمم ؛ اضیأ  تالمتحملا ، نایتإب  هیف  طایتحالا  یلع  رداـقلا  الیـصفت  همالعتـسا  نع  زجاـعلا  یلإ  ههیجوت  حـبق  يوعد : و 

. الصأ
مالکلا نوک  و  الّوأ ، هحبق  عنم  تفرع  دق  نایبلا - ریخأت  ۀلاحتـسا  یلع  ۀـّیلدعلا  قاّفتال  لمجملاب ؛ فیلکتلا  عنم  نم  ضعبلا - نم  مّدـقت  ام  و 

. ایناث لامجإلا  هل  ضرع  اهیف 
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112 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( ّصن لامجا  لیلد  هب  بجاو  ریغ  هب  بجاو  هابتشا  : ) مود هلئسم 

هراشا

فیلکت دریگیم  ّقلعت  هکنیا : هب  بجاو ، ریغ  اب  دوشیم  هبتـشم  صن  لاـمجا  لـیلد  هب  تعیرـش  رد  بجاو  هک  تسا  یئاـج  رد  مّود : هلئـسم 
: هک یلاعت  يادخ  نخس  نیا  لثم  و  نیعب ، ینتیا  هک : شدبع  هب  یلوم  نخس  نیا  لثم  یمولعمان ، لمجم و  رما  کی  هب  یبوجو 

. یطْسُْولا ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 
تایاور زا  رگید  یخرب  رد  هکنانچ  هعمج  ریغ  هدـمآ و  تایاور  یخرب  رد  هکنانچ  هعمج ، زاـمن  رهظ و  زاـمن  ناـیم  تسا  ددرم  هکنیا  رب  اـنب 

. تسا هدمآ 
رد هکلب  تساجنآ ، رد  ام  راتخم  نامه  اجنیا  رد  ام  راتخم  تسا و  ّصن  نادـقف  رد  فالتخا  انیع  هلئـسم  نیا  رد  فالتخا  هک : تسنیا  رهاـظ 

. شیدنیب سپ  تسا ، نیفلکم  هّجوتم  یلیصفت  روطب  ضرف ، نیا  رد  باطخ  اریز  تساجنآ . زا  یلوا  طایتحا  اجنیا 
نآ ندرک  مولعم  رب  رداق  یتقو  درادن ، یحبق  هب ، رومأم  زا  فده  هب  لهاج  فیلکت  هک  نوچ  درادن ، دوجو  لهاج  ندـش  جراخ  رب  یلیلد  و 

. لصفنم لیلد  قیرط  زا  تسا 
. دنکیمن حیبقت  وا  هب  ار  باطخ  هجوت  لهج ، درجم  سپ :

هطـساو هب  نآ  رد  طایتحا  رب  انب  نکل  تسا و  نآ  یلیـصفت  مالعتـسا  زا  زجاع  هک  یـسک  رب  لمجم  باطخ  هجوت  تسا  حیبق  هک  اعّدا  نیا  و 
. تسین نآ  رد  یحبق  الصا  هک  ارچ  تسا ، عونمم  زین ، تسا ، رداق  تالمتحم  نیا  ماجنا 

ندوب حـیبق  رب  هّیماما  عامجا  لیلد  هب  تسا  حـیبق  لمجم  هب  باطخ  هکنیا  رب  ینبم  تشذـگ  یمق ) ققحم  ینعی   ) یخرب زا  هچنآ  هب  تبـسن  و 
زا نّکمت  تروص  رد  ای  ملع و  لیـصحت  زا  نّکمت  تروص  رد  ( ؛ نآ حبق  هک  يدش  هجوتم  تجاح ، تقو  زا  نایبلا  ریخأت  باطخلا و  لامجا 

ایناث یتاذ . لمجم  رد  هن  تسا و  هدش  نآرب  ضراع  لامجا  هک  تسا  يزیچ  رد  مالک  هکیلاحرد  الّوا  تسا ) طایتحا 
***

113 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نینیابتملا  نیب  نارود  هّیبوجو و  ههبش  یلامجا و  ملع  هناگراهچ  لئاسم  زا  هلئسم  نیمّود  * 
: لثملا یف  تسا ، ّصن  لامجا  ههبش  اشنم  هک : تسنیا 

. نیعب ینتئا  دیوگیم : شدبع  هب  یئالوم  - 1
؟ هرقن ای  تسالط  نیع  زا  یلوم  دارم  هک  دنادیمن  بطاخم  هدوب و  یظفل  كرتشم  نیع ، هملک  اجنیا : رد 

. یطْسُْولا ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح  هدومرف : یلاعت  يادخ  ای  و  - 2
؟ هعمج ای  تسا  رهظ  یطسو ، زامن  زا  دارم  هک  دنادیمن  دبع  زین  اجنیا  رد 
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. تسا هدش  هعمج  هب  ریبعت  یخرب  رد  رهظ و  هب  ریبعت  یطسو  ةالص  زا  تایاور  یخرب  رد  اریز :
؟ تسیچ یلوالا )...  ۀلأسملا  یف  فالخلا  هنیعب  انه  فالخلا  نا  رهاّظلا : و   ) زا دارم  * 

زین اجنیا  رد  دش  هتفگ  ّصن  نادـقف  هلأسم  ینعی  لّوا  هلئـسم  رد  هچره  ینعی : تسا ، قباس  هلئـسم  رد  مالک  نامه  اجنیا  رد  مالک  هک : تسنیا 
. دوشیم هتفگ  نامه 

؟ دش هتفگ  یبلطم  هچ  اجنآ  رد  * 
: دش هتفگ 

يروآ اجب  ار  ود  ره  دیاب  سپ  تسا ، بجاو  هیعطق  تقفاوم  دناهتفگ : ءاهقف  یخرب  - 1
تسا یفاک  هیلامتحا  تقفاوم  هکلب  تسین ، بجاو  هیعطق  تقفاوم  هک : دناهتفگ  مه  یخرب  - 2

تسا یفاک  هّیلامتحا  تقفاوم  دنیوگیم  زین  اجنیا  رد  نک ، اهر  ار  یکی  هدب و  ماجنا  ار  یکی  ینعی :
ریز زا  هناش  یّلک  روطب  دیابن  هکنیا  رب  هدش  مئاق  یجراخ  لیلد  نکل  تسا و  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  هدعاقلا ، یلع  هک  دناهتفگ  مه  یخرب  - 3

. دیوگیم ار  نامه  زین  اجنیا  رد  ینک ، یلاخ  فیلکت  راب 
. مالکلا مالکلا و  سپ :

. تسا هّیعطق  تقفاوم  بوجو  ام  راتخم  زین  اجنیا  رد  دوب ، هّیعطق  تقفاوم  ّصن ، نادقف  هلئسم  رد  ام  راتخم  دیامرفیم : سپس  - 
؟ ارچ تسا . بجاو  یلوا  قیرطب  ّصن  لامجا  هلئسم  رد  دش  بجاو  هیعطق  تقفاوم  صن  نادقف  هلئسم  رد  رگا  رگید : ترابع  هب  و 

هلئـسم نیا  رد  هکنآ  لاـح  و  تسیچ ؟ یلوم  زا  هرداـص  باـطخ  هک  میتسنادیمن  اـم  دوب و  دّدرم  ّصن  لّوا  زا  صن ، نادـقف  هلأـسم  رد  اریز :
( یطسولا ّلص   ) نامه هک  میراد  نیعم  یلیصفت و  باطخ 

114 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ددرم  شموهفم  هچرگ  دشابیم ،

دومن طایتحا  دیاب  یلوا  قیرطب  هلئسم  نیا  رد  سپ :
؟ تسیچ لّمأتف )  ) زا دارم  سپ  * 

. نیباطخ دّدرت  هب  ددرگیمرب  زین  موهفم  ود  نایم  باطخ  کی  دّدرت  هکنوچ  دشابیمن ، راک  رد  یتیولوا  هک : تسنیا 
. تسا یعطق  تاواسم  نکل  تسین ، هک  دشابن  مه  تیولوا  رگا  اّما :

***
115 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، هتاملک ضعب  رهاظ  یف  [ 51] يراسناوخلا قّقحملا  و  [ 50] هّرس سّدق  یّمقلا  لضافلا  وه  هیلع ، انرثع  نّمم  ۀلأسملا  یف  فلاخملا  ّنإ  ّمث  نتم 
یف فیلکتلا  عنم  یف  هل  مالک  دعب  سجنلاب - هبتـشملا  ءاملاب  ؤّضوتلا  ۀلأسم  یف  لاق  رخآلا ، اهـضعب  رهاظ  یف  راتخملا  قفاو  هّرـس  سّدق  هّنکل 

: هظفل ام  اهطئارش - اهئازجأ و  نم  تبث  امب  ّالإ  تادابعلا 
اعیمج رومالا  کلت  بوجوب  لوقلا  دـعبی  الف  روما ، نیب  ادّدرتم  نوکی  لب  رمألا ، کلذ  ینعم  رهظی  مل  رمأب و  فیلکتلاب  نیقی  لصح  ول  معن ،

. یهتنا [ 52] ةءاربلاب نیقیلا  لصحی  یّتح 
فیلکتف نیبطاخملل ، المجم  نوکی  انیلإ ال  لصاولا  لمجملا  باطخلا  ّنأل  ۀقفاوملا ؛ یف  همالک  روهظ  مدـع  یطعی  همالک  یف  لّمأتلا  ّنکل  و 

هیف لامجإ  هب ال  فّلک  نمف  باطخلا ، کلذـب  انفیلکتب  ّنظلا  لب و ال  نیقیلا  تبثی  ملف  نیبئاغلا  رـشاعم  نحن  اّمأ  و  نّیبم ، وه  امب  نیبطاـخملا 
يوعدلا نیع  هب  ملعلا  نم  نّکمتی  ام  یف  نیبئاغلا  ریغ  كارتشا  ّنأل  دّدرملا ؛ عقاولاب  هفیلکت  یلع  لیلد  لامجإلا ال  هل  ضرع  نم  و  هدنع ،

: نیتلأسم انه  ّنأ  قیقحتلاف :
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وأ ال؟ طایتحالا  هیلع  بجی  له  لمجمب  صخش  بطوخ  اذإ  [ 53] ّهنأ امهادحإ :
بجی لهف  نیبئاغلا ، رـشاعم  انیلإ  ۀبـسنلاب  لمجم  وه  باطخ  نم  هومهف  و  الیـصفت ، مهل  مولعم  رمأب  نیرـضاحلا  فیلکت  ملع  اذإ  ّهنأ  ۀـیناثلا :

. یناثلا نود  لّوألا  یف  طایتحالا  بوجوب  مکح  [ 54] قّقحملا و  مأ ال ؟ رمألا  کلذ  نایتإب  طایتحالاب  عطقلا  لیصحت  انیلع 
مدع ینعأ  ۀقباسلا - ۀلأسملا  ریاغی  اّمنإ  ّصنلا  لامجإ  ۀلأسم  ّنأ  کلذ : نم  رهظف 

116 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
عم نیبئاغلا  كارتشاـب  لوقلل  اـّمإ  و  باـطخلا ، رودـص  دـنع  ارـضاح  هنوکل  اـّمإ  فّلکملا ؛ یلإ  هّجوتم  لـمجم  باـطخ  ضرف  اـمیف  ّصنلا -

. باطخلا یف  نیرضاحلا 
ّکنأ ّالإ  ّصنلا ، لامجإ  ّصنلا ال  مدـع  لیبق  نم  ۀـلأسملاف  نیبئاـغلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  لاـمجإلا  هل  ضرع  نیرـضاحلل و  باـطخلا  ناـک  اذإ  اـّمأ 

. مهفاف طایتحالا ، بوجو  امهیف  راتخملا  ّنأ  تفرع 
: هک نادب  سپس  همجرت  *** 

يراسناوخ ققحم  میداد و  البق  ار  وا  خـساپ  هک  تسا  یمق  قّقحم  نامه  نینیابتملا ،) یف  طاـیتحالا  بوجو  ینعی :  ) هلئـسم نیا  رد  فلاـخم 
زا رگید  یخرب  رهاظ  رد  مینادیم ،) بجاو  ار  طایتحا  هک   ) اـم راـتخم  اـب  تسا  هدرک  تقفاوم  وا  نکل  شتاراـبع ، زا  یخرب  رهاـظ  رد  تسا 
نآ رگم  تسا . هدـش  تادابع  رد  فیلکت  عنم  هب  لئاق  هکنیا  زا  سپ  هبتـشم ، فرظ  ود  بآ  اـب  نتفرگ  وضو  هلأـسم  رد  هکناـنچ  شتاراـبع ،

: هک تسا  هدیسر  اجنیا  هب  شمالک  تسا ، هدش  نّیعم  هک  طیارش  ءازجا و  زا  رادقم 
، دـشاب رما  دـنچ  نایم  دّدرم  هکلب  دوشن ، نشور  وا ) يارب   ) ار رما  نآ  ياـنعم  نکل  يرما ، هب  فیلکت  هب  دـنک  لـصاح  نیقی  فّلکم  رگا  هلب ،

رهاظ اذـل  و  . ) دوش لصاح  تئارب  هب  نیقی  وا ) يارب   ) هکنیا ات  دـشابیمن ، دـیعب  طاـیتحا ،) ینعی :  ) رما نآ  فارطا  همه  بوجو  هب  لوق  سپ 
(. دنتسه یطایتحا  ّصن  لامجا  رد  زین  يراسناوخ  بانج  هک  دهدیم  ناشن  مالک  نیا 

، هدیـسر ام  تسدب  هک  ياهلمجم  تاباطخ  نیا  اریز  دنامهفیم  تقفاوم  رد  ار  نآ  روهظ  مدـع  يراسناوخ  قّقحم  مالک  رد  تقد  لّمأت و  اّما 
هکیلاحرد لمجم ) هن  و   ) تسا نّیعم  دـناهدوب ،)  ) بطاخم هک  تهج  نآ  زا  نیبطاخم  فیلکت  سپ  دـشابیمن  لمجم  شدوخ  نیبطاخم  رب 

هن ام  هک  ینعی   ) میاهدرکن ادـیپ  تاباطخ  نیا  هب  تبـسن  نامفیلکت  هب  ّنظ  هکلب  نیقی و  میتسه ، نیمودـعم  اب  رـشاعم  هک  نیدوجوم  اـم  يارب 
(. میتسین تاباطخ  هنوگنیا  لومشم  اّنظ  هن  انیقی و 

رد هک  ام  ینعی   ) هدـش ضراع  وا  رب  لامجا  هک  یـسک  و  هدوبن ، لمجم  وا  دزن  باطخ  تاباطخ ، نیا  هب  تسا  هدـش  فّلکم  هک  یـسک  سپ 
. درادن دوجو  دّدرم  عقاو  هب  تبسن  وا  ندوب  فّلکم  رب  یلیلد  میاهدوب ،) بیاغ  باطخ  نامز 
نیع دنشابیمن  نادب  ملع  هب  رداق  هک  یئاج  رد  نیبطاخم ، ریغ  اب  نیبطاخم  ندوب  کیرش  اریز :

117 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
.)؟ هن ای  میتسه  کیرش  اهنآ  اب  تاباطخ  رد  ام  ایآ  هک   ) تسا يوعد 

: دراد دوجو  هلئسم  ود  باطخلا ) لامجا  ینعی   ) اجنیا رد  هک : تسنیا  قیقحت  سپ :
: هک تسنیا  هلئسم  ود  زا  یکی  - 1

؟ هن ای  تسا  بجاو  وا  رب  طایتحا  ایآ  لمجم ، باطخ  هب  دش  بطاخم  صخش  رگا 
: هک تسنیا  مود  هلأسم  - 2

( هک ینیرضاح   ) ام هب  تبـسن  هک  دیمهف  یباطخ  نآ  زا  ار  فیلکت  نآ  و  دش ، نشور  الیـصفت  یمولعم  رما  کی  هب  نیرـضاح  فیلکت  یتقو 
ققحم هکیلاحرد  هن ؟ ای  تسا  بجاو  ام  رب  رما ، نآ  ماجنا  هطـساو  هب  طایتحا ، هب  عطق  لیـصحت  اـیآ  تسا ، لـمجم  میتسه ، نیبئاـغ  رـشاعم 

لاح و   ) یمّود هلئـسم ) رد   ) هن و  یـضرع ) ای  یتاذ و  لمجم  زا  معا   ) تسا لّوا  هلأسم )  ) رد طاـیتحا  بوجو  هب  دومن  مکح  هک  يراـسناوخ 
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(. تسا یحماسم  لامجا  تسام  ثحب  دروم  هچنآ  هکنآ 
ناونع هب  هچنآ  رد  ّصن ) نادـقف  ینعی   ) یلبق هلأسم  اـب  دـش ،) حرطم  اـجنیا  رد  هک   ) صن لاـمجا  هلأـسم  هک  دـش  نشور  تاحیـضوت  نیا  زا 

؛ دوشیم ادج  ریاغم و  دش ، ضرف  تسا  فّلکم  هّجوتم  هک  یلمجم  باطخ 
. دناکیرش باطخ  رد  نیبئاغ  اب  نیرضاح  هک  تهج  نیا  زا  ای  و  تسا ، هدوب  رضاح  باطخ  رودص  ماگنه  فّلکم  هک  تهج  نیا  زا  ای  - 

تسا ّصن  مدع  هلأسم )  ) لیبق زا  هلئسم  سپ  هدش ؛ ضراع  نآرب  نیبئاغ  هب  تبسن  لامجا  یلو  دشاب ، نیرـضاح  هب  طوبرم  باطخ  رگا  اّما  و 
(. تسا حماست  يور  زا  هدش  هدیمان  ّصن  لامجا  رگا  و   ) ّصن لامجا  هن  و 

. تسا طایتحا  بوجو  ّصن ، لامجا  هچ  صن و  نادقف  هچ  هلئسم  ود  نیا  رد  ام  راتخم  هک  دیدش  هجوتم  امش  نکل  و 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ۀلأسملا ...  یف  فلاخملا  ّنا  ّمث   ) زا دارم  * 
ققحم بانج  يرگید  تسا و  هر )  ) یمق يازریم  یکی  ّصن ، لاـمجا  رد  هیعطق  تقفاوم  بوجو  ینعی  هلئـسم  نیا  رد  نیفلاـخم  هک : تسنیا 

. شتاملک زا  یخرب  رد  يراسناوخ 
118 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ شرظن  یمق  بانج  * 
. تسین بجاو  طایتحا  نینیابتملا ، نیب  لامجالا  نارود  رد  دیامرفیم :

. دنکیم تیافک  هدب  ماجنا  ار  تالمتحم  یخرب  هک  انعم  نیدب  تسا ، یفاک  هیلامتحا  تقفاوم  ّصن  نادقف  هلئسم  دننامه  رگید : ترابع  هب 
تیاـفک نک  اـهر  ار  يرگید  رواـیب و  اـجب  ار  ود  نآ  زا  یکی  هـعمج ؟ اـی  تـسا  رهظ  یطـسولا ، ةالـص  زا  دارم  ینادیمن  یتـقو  لـثملا : یف 

. دنکیم
؟ تسیچ اعّدم  نیا  تابثا  رد  یمق  بانج  لیلد  * 

: هک دوب  نیا  نآ  دروآ و  ّصن  نادقف  هلأسم  رد  هک  تسا  نامه 
. تسا لمجم  هب  فیلکت  مزلتسم  دشاب ، رثؤم  یلامجا  ملع  رگا  - 1

. تسا تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  مزلتسم  لمجم  هب  فیلکت  - 2
. تسا حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  - 3
. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  حیبق  - 4

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  یفیلکت  نینچ  سپ :
؟ تسیچ روکذم  لیلد  هب  يراصنا  بانج  خساپ  * 

: دیامرفیم
. دشابیمن حیبق  دشاب  هتشاد  ملع  لیصحت  هب  یسرتسد  فّلکم  هک  یتروص  رد  لمجملاب  باطخ  الّوا :

فراعتم و هکلب  درادن  یحبق  دشاب  یلیصفت  لاثتما  یلیصفت و  ملع  لیصحت  عبانم و  هب  هعجارم  رب  رداق  هک  یلهاج  فیلکت  رگید : ترابع  هب 
. تسا یئالقع 

باطخ کش ، الب  دروآ ، تسدب  الیـصفت  جراخ  زا  ار  یلوم  دارم  دـناوتیم  دـبع  داد و  نامرف  یلمجم  رما  هب  ار  شدـبع  یلوم  یتقو  ینعی :
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. تسا لاکشا  دقاف  یئاج  نینچ  رد  لمجم 
. تسا لاکشا  الب  دشابیم  ام  ثحب  لحم  هک  زین  طایتحا  زا  نکمت  تروص  رد  لمجملاب  باطخ  ایناث :

: رگید ترابع  هب 
زین دـهد ، ماجنا  ار  تالمتحم  همه  دـناوتیم  تسه و  طایتحا  رب  رداق  نکل  تسین و  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  رب  رداق  هک  یلهاج  رب  فیلکت 

. دشاب حیبق  هک  ات  تسین  قاطی  امب ال  فیلکت  تروص  نیا  رد  اریز  تسین  حیبق 
119 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نآ ام  ثحب  لحم  هکلب  تسین ، نیا  ام  ثحب  ّلحم  نکل  تسا و  حـیبق  درادـن  ار  نآ  رد  طایتحا  ناکما  فّلکم  هک  یلمجملاـب  باـطخ  هلب :
. تسا نکمم  نآ  رد  طایتحا  هک  تسا  یلمجم  باطخ 

. ار هعمج  مه  دناوخ و  ار  رهظ  مهنآ  هب  تبسن  ناوتیم  هک  یطسولا ، ةالص  لثم :
؟ تسیچ روکذم  لیلد  هب  خیش  خساپ  نیرخآ  * 

نیا هکنآ  لاح  و  دـشاب ، لمجم  لّوا  زا  باـطخ  هک  تسا  حـیبق  یتروص  رد  نکل  و  دـشاب ، حـیبق  لـمجم  باـطخ  هک  ضرف  هب  دـیامرفیم :
تلاح یلماوع  رثا  رد  اهدـعب  هکلب  دـناهدوبن ، لمجم  لوا  زور  زا  مینکیم  ثحب  نآ  يور  لمجم  تاباطخ  ناونع  هب  ام  زورما  هک  یتاباطخ 

: دیئوگب امش  هک  درادن  اج  اذل  و  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  لامجا 
یلوملا یلع  حیبق  ۀجاحلا ، تقو  نع  نایبلا  ریخأت  لمجملا و  باطخلا  - 
. دشابیم يرجم  دقاف  دیدروآ ، امش  هک  یلیلد  یمق ، بانج  سپ :

؟ تسیچ دعب )...  سّجنلاب ، هبتشملا  ءاملاب  ؤّضّوتلا  ۀلأسم  یف  لاق   ) زا دارم  * 
باطخلا لامجا  دروم  رد  و  هدرک ، تقفاوم  راـهظا  اـم  اـب  شتاراـبع  رهاـظ  رد  هک  تسا  يراـسناوخ  ققحم  ینعی  رگید  فلاـخم  هب  هراـشا 

. تسا بجاو  طایتحا  هک  تسا  هدومرف 
: دیامرفیم تسا  سجن  ود  نآ  زا  یکی  مینادیم  الامجا  هک  یفرظ  ود  رد  سجن ، هب  هبتشم  بآ  اب  نتخاس  وضو  رد  لثملا : یف 

: دیوگیم هک  یئاجنآ  هب  تسا  هدرب  ار  ثحب  یتبسانم  هب  نکل  میریگن و  وضو  کیچیه  اب  هدرک و  بانتجا  ود  ره  زا  هک  تسنیا  ام  هفیظو 
نآرب داز  ام  هب  تبسن  نکل  تسا ، هدش  تباث  ام  يارب  ربتعم  لئالد  هب  هک  میتسه  یطیارـش  ءازجا و  نآ  ماجنا  هب  فّلکم  تادابع  باب  رد  ام 

. میتسین فّلکم 
. میرادن یفیلکت  دناكوکشم  هدشن و  تباث  هک  یطیارش  ءازجا و  هب  تبسن  ینعی :

نآ هب  تبـسن  هدوب و  یئزج  زامن 9  ناـمه  هب  فّلکم  یئزج ، اـی 10  تسا و  بجاو  یئزج  زامن 9  ایآ  مینک  کش  هک  یئاج  رد  لـثملا : یف 
. میرادن یفیلکت  تسا  كوکشم  هدشن و  تباث  هک  یئزج 

رد هک  مینکیم ، يراج  تئارب  تسا ، كوکـشم  هک  رثکا  رد  میروآیم و  اجب  تسا ، نّقیتم  ردق  هک  ار  ّلقا  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  رد  ینعی :
. دش دهاوخ  ثحب  نآ  يور  هدنیآ ،

؟ تسیچ لب )...  رمالا ، کلذ  ینعم  رهظی  مل  رماب و  فیلکتلاب  نیقی  لصح  ول  معن ،  ) زا دارم  سپ  * 
: دیامرفیم هک  یئاج  هب  تسا  هدرب  ار  ثحب  نآ  زا  سپ  يراسناوخ  بانج  هک  تسنیا 

موهفم انعم و  نکل  میراد و  فیلکت  رما  نالف  هب  تبسن  هک  مینک  لصاح  نیقی  يدروم  رد  رگا  هلب ،
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ماجنا موزل  هب  مکح  هدـش ، طایتحا  هب  لئاق  اجنیا  رد  ام  هک  تسین  دـیعب  تسا  دّدرم  رما  دـنچ  اـی  ود  ناـیم  هکلب  تسین ، نشور  اـم  يارب  نآ 
. مینک لصاح  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  هکنیا  ات  مینک ، ههبش  فارطا  همه 
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ناوتیم هعمج ؟ ای  تسا و  رهظ  یطـسو  زا  روظنم  هک  دـنادن  دـبع  و  یطـسولا ، ّلـص  دـیوگب : دـنک و  رما  شدـبع  هب  یلوم  رگا  لـثملا : یف 
. هعمج مه  تسا و  بجاو  رهظ  مه  تفگ : دش و  یطایتحا 

. تسا قفاوم  ام  اب  ارهاظ  يراسناوخ  ققحم  مالک  دیامرفیم : سپس 
؟ تسیچ ۀقفاوملا )...  یف  همالک  روهظ  مدع  یطعی  همالک  یف  لّمّأتلا  ّنکل  و   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  بانج  نایب 
لامجا رد  ناشیا  و  دراد ، قرف  تسام  ثحب  ّلحم  هک  يدروم  اب  يراسناوخ  باـنج  ثحب  دروم  ریخ ، هک  میباـییم  رد  لـّمأت  یمک  زا  دـعب 

. تسین قفاوم  ام  اب  نینیابتم  رد  ّصن 
نیرـضاح نیدوـجوم  ینعی  نیهفاـشم  هب  نآ  تاـباطخ  موـمع  اـی  نآرق و  یهافـش  تاـباطخ  اـیآ  دـیئامرفب  ریخا  بلطم  حیـضوت  زا  لـبق  * 

؟ دوشیم مه  همایقلا  موی  یلا  نیمودعم  نیبئاغ و  لماش  ای  دراد و  صاصتخا 
: دراد دوجو  هدمع  هیرظن  ود  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

نامز رد  نیرـضاح  نیدوجوم و  هب  اهلعفتال  اهلعفا و  ینعی : روبزم  تاباطخ  هک  دـنانآرب  ارثکا  هّماع  ياملع  قافتالاب و  هعیـش  ءاـهقف  - 1
. دوشیمن یحو  لوزن  نامز  رد  نیبئاغ  نیمودعم و  لماش  و  دراد ، صاصتخا  باطخ 

هار زا  هکلب  تسین ، تاباطخ  نیا  هب  ندوب  بطاخم  هار  زا  اهدیابن ، اهدیاب و  رد  مالسا  ردص  ناناملسم  اب  راگزور  نیا  رد  ام  كارتشا  ینعی :
. تسا ترورض  عامجا و 

: هک انعم  نیدب  دشاب  ناسکی  اهنآ  اب  ام  طیارش  هک  میتسه  فیلاکت  نآ  هب  فّلکم  ینامز  ام  و 
الا دوش و  لصاح  یلیـصفت  ملع  زین  ام  يارب  دـیاب  سپ : دناهتـشاد ، لعفت  ای ال  لـعفا و  دروم  هب  یلیـصفت  ملع  باـطخ  ناـمز  رد  نیرـضاح 

. تسا هدیزگرب  ار  لوق  نیا  زین  خیش  بانج  هک  میشاب ، هتشاد  ناسکی  فیلاکت  اهنآ  ام و  هک  تسین  مولعم 
. دنوشیم راصما  راصعا و  همه  رد  یناسنا  دارفا  همه  لماش  هتشاد و  میمعت  هینآرق  تاباطخ  هک  دنانآرب  تنس  لها  زا  یخرب  - 2

؟ درک رّوصت  ناوتیم  روج  دنچ  ار  باطخلا  لامجا  هک  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
: دوشیم رّوصت  عون  راهچ 
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: هکنیا زا  تسترابع  نآ  يدّمعت و  یتاذ  باطخلا  لامجا  یکی  - 1

نیا رد  تحلـصم  هک  ارچ  هدرک  یئوگلامجا  ادـمعت  باطخ  ماگنه  رد  یلوم  هدوب و  لمجم  لّوا  زور  نامه  زا  عراـش ، زا  هرداـص  باـطخ 
. دوشن ءاقلا  نّیبم  روطب  عراش  دارم  هک  تسا  هدوب 

ّلـص تفگ : دـمع  يور  زا  اذـل  تسیچ و  یطـسو  هک  دـمهفیمن  بطاـخم  یطـسولا ، ّلـص  دـیوگب : رگا  هک  تسنادیم  یلوم  لـثملا : یف 
. هعمج ای  تسا و  رهظ  هک  دنادن  وا  ات  یطسولا 

: هتکن
. تسین طرش  دروم  نیا  رد  یلیصفت  ملع  هک : تسنیا  بلطم  نیا  يانعم  فلا :

. دنتسنادیم بجاو  ار  طایتحا  يراسناوخ  قّقحم  یمق و  بانج  تسا ، يدّمعت  باطخلا  لامجا  هک  یئاج  رد  ینعی  ضرف  نیا  رد  ب :
. تسین تابثا  لباق  ام  يارب  يزیچ  نینچ  هک  ارچ  درادن ، یجراخ  تیعقاو  تسا و  ضرف  فرص  نیا  هک  دومرف  اتیاهن  یمق  بانج  هتبلا ،

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  و  یقافتا ، یتاذ  باطخلا  لامجا  - 2
. دناهدیمهفن ار  باطخ  زا  دارم  مه  نیبطاخم  هتشاد و  لامجا  باطخ  نامز  نامه  زا  عراش  زا  هرداص  باطخ 

زا بطاخم  نکل  دیمهف و  دهاوخ  ار  شباطخ  موهفم  بطاخم  هک  هدوب  نیا  شروصت  هکلب  هتـشادن ، یئوگلامجا  رب  يدّمعت  عراش  یهتنم ،
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. دشن وا  روظنم  دارم و  هّجوتم  فداصت  ای  قافتا و  يور 
یلاوم هب  تبـسن  هچرگا  تسین ، رّوصت  لباق  يزیچ  نینچ  عراش  هب  تبـسن  اساسا  هک  ارچ  تسا ، لّوا  ضرف  هب  قحلم  زین  روبزم  ضرف  هتکن :

. دشابیمن ام  ثحب  دروم  هک  تسا  رّوصتم  هّیفرع 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  یضراع و  باطخلا  لامجا  - 3

يارب عناوم  زورب  ای  ضراوع و  ضورع  رثا  رد  اهدـعب  نکل  دوب و  نشور  بطاخم  يارب  رودـص  ماگنه  رد  عراش  بناج  زا  هرداـص  باـطخ 
. دوشیم زین  ام  لماش  تاباطخ  نیا  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدش  لمجم  میدوبن  باطخ  سلجم  رد  هک  ام  لاثما 

: هتکن
. تسین تسرد  ام  رظن  زا  هک  دنوشیم  مه  نیمودعم  لماش  هینآرق  تاباطخ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  روبزم  ضرف  هس 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  یحماست و  باطخلا  لامجا  - 4
نیدب متسین ، نآ  هب  بطاخم  ام  اساسا  نکل  تسا و  لمجم  هدیسر  ام  تسدب  نونکا  هک  یباطخ 
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ام لماش  باطخ  اساسا  الا  تسترابع و  رد  عّسوت  هحماسم و  عون  کـی  دناهتـشاذگ  باـطخلا  لاـمجا  اـم  هب  تبـسن  ار  نآ  ماـن  رگا  رطاـخ ،

. دوشیمن
. تسا باطخ  نادقف  هب  شتشگزاب  یباطخ  نینچ  هجیتن : رد 

؟ تسیچ باطخلا  لامجا  رد  تارّوصت  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
دیاب هک  3 و 4  ضورف 2 ، دنامیم  یقاب  اذل  و  دوب ، ضرف  فرص  یمق  ققحم  دوخ  هتفگ  قبط  هک  يدمعت  باطخلا  لامجا  ینعی  لّوا  رّوصت 

: تفگ
. تسا مراهچ  مسق  رد  ام  ثحب  دروم  تسین ، ام  ثحب  لحم  هک  دشابیم  رّوصت 2 و 3  رد  يراسناوخ  بانج  ثحب  دروم 

. دنک طایتحا  دیاب  دیمهفن ، ار  باطخ  نآ  زا  دارم  بطاخم  نکل  دش و  رداص  الوم  زا  یباطخ  رگا  دومرف  يراسناوخ  قّقحم 
هک میوشیم  هّجوتم  تقد  یمک  اب  نکل  میتسه . یطایتحا  زین  ام  هک  ارچ  تسا ، قفاوم  ام  اب  هک  تسنیا  بلطم  رهاظ  دیامرفیم : خیش  بانج 

باـطخلا لاـمجا  اـم  ثحب  لـحم  هکنآ  لاـح  و  یـضرع ، لـمجم  یتاذ و  لـمجم  ناـمه  هک  تسا  موس  مود و  ضرف  ود  يور  ناـشیا  رظن 
. تسا یحماسم 

: هک تسنیا  شلیلد  میرادن  ثحب  يدّمعت  یتاذ  لمجم  يور  هکنیا  اما  و  * 
موهفم ریغ  شیانعم  لمجم و  نیهفاشم  رب  دمع  يور  زا  لّوا  زور  زا  باطخ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  مالسا  رد  يزیچ  نینچ  هک  تسین  مولعم 

. تسا ضرغ  ضقن  هک  ارچ  دشاب ، هدوب 
: هک تسنیا  شلیلد  میرادن  ثحب  يدّمعت  ریغ  یضرع  لمجم  يور  هکنیا  اما  و  * 

. دنتسین تاباطخ  نآ  لومشم  نیبئاغ  دراد و  نیهفاشم  هب  صاصتخا  هّیهافش ، تاباطخ 
يراج تئارب  میتسین ، اهنآ  اب  کیرـش  روبزم  تاباطخ  رد  ام  نوچ  زین  یحماسم  لـمجم  رد  تسا ، یحماـسم  لـمجم  يور  اـم  ثحب  اذـل  و 

. مینکیم
هک یباطخلا  لامجا  نیا  اب  دراد  توافت  تسا  هدـش  طاـیتحا  هب  لـئاق  نآ  رد  هدرک و  ناونع  يراـسناوخ  ققحم  هک  یباـطخلا  لاـمجا  سپ :

. دوبیم ام  ثحب  دروم 
. تسا موس  ضرف  يور  ام  رظن  هکنآ  لاح  تسا و  موس  مود و  ضرف  هب  ناشیا  رظن  ینعی :

***
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. مامتإلا رصقلا و  لئاسم  ضعب  یف  امک  نیّصنلا  ؤفاکتل  هریغب  بجاولا  هبتشا  اذإ  ام  ۀثلاثلا  ۀلأسملا  نتم 

مدـع ضورفملا  ّنأل  طایتحالا ؛ هیف  امب  ذـخألا  یلع  ّلد  ام  یّتح  ضراـعملا  نع  ۀمیلـسلا  [ 56] رییختلا راـبخأل  رییختلا ؛ هیف : [ 55] روهشملا و 
. طایتحالل امهنم  ءیش  ۀقفاوم 

ادنـس و مواقت  طایتحالا ال  رابخأ  ّنأ  مّدقت : امیف  تفرع  دـق  نکل  ۀـّلدألا . مداصت  دـنع  طایتحالا  ۀـّیبولطم  ۀـّلدألا : کلت  نم  رهظتـسی  نأ  ّالإ 
. رییختلا رابخأل  ۀلالد 

همجرت *** 

موس هلأسم 

هراشا

. تسا نینچ  مامتا  رصق و  لئاسم  یخرب  رد  هکنانچ  دوشیم . هابتشا  بجاو  ریغ  اب  نیّصن  ضراعت  رطاخ  هب  بجاو  هک  تسا  یئاج  رد 
. تسا رییخت  دناناما ، رد  ضراعم  زا  هک  رییخت  رابخا  لیلد  هب  هلئسم  نیا  رد  روهشم  لوق  و 

: اریز طایتحالا ، قفاو  امب  ذخا  رب  درکیم  تلالد  هک  يرابخا  یّتح 
دنشابیمن طایتحا  اب  قباطم  کیچیه  دنانینیابتم و  هک  نوچ   ) دنکیمن تقفاوم  طایتحا  اب  یئاهنت  هب  ود  نیا  زا  کیچیه  هک : تسنیا  ضرف 

.( هب فّلکم  رد  کش  هب  طوبرم  هن  تسا و  فیلکت  رد  کش  هب  طوبرم  طایتحالا ) قفاو  ام  ذخ   ) ینعی
: هکنیا زج 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نینیابتملا  نیب  نارود  هّیبوجو و  ههبش  یلامجا و  ملع  لئاسم  زا  هلئسم  نیمّوس  * 
رد رگیدـکی  اـب  رهاـظ  بسح  رب  هک  هدـش  دراو  صوصن  هتـسد  ود  يرما  کـی  اـب  هطبار  رد  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، نیّـصن  ضراـعت  هلأـسم 

. تسا هدش  لامجا  ههبش و  ببس  نیّصن  ضراعت  نیا  و  دناضراعت ،
: لثملا یف 

لاؤس نیا  ددرگیمزاب ، دوخ  نطو  هب  هرابود  دنکیم و  هتوتیب  ار  بش  اجنآ  یگنسرف  راهچ  رد  جراخ و  دوخ  ّلحم  زا  هک  یـسک  دروم  رد 
؟ مامت ای  دناوخب و  رصق  ار  شزامن  دیاب  ایآ  هک  دیآیم  شیپ 

مامتا دنیوگیم : رگید  ياهتسد  و  تسا ، بجاو  وا  رب  رصق  دنیوگیم : تایاور  نیا  زا  ياهتسد  تسا ، هدش  دراو  تیاور  هتسد  ود  اجنیا  رد 
. دنریگیم رارق  رگیدکی  اب  ضراعت  رد  اذل : و  تسا ، بجاو  وا  رب 

؟ درک دیاب  هچ  میراد  مامتا  ای  رصق و  ینعی  امهدحا  بوجو  هب  یلامجا  ملع  اجنیا  رد  ام  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
یـضتقم هک  ارچ  مامتا ، مه  دـناوخب و  رـصق  مه  هدرک ، طایتحا  دـیاب  میتفگیم : یلاـمجا  ملع  باـب  دـعاوق  ياـضتقم  میدوب و  اـم  رگا  - 1

. تسا دوقفم  عنام  دوجوم و 
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نیـضراعتم باب  صوصخ  رد  هکنآ  لاح  دشابن و  راک  رد  یّـصاخ  ّصن  هک  دروخیم  درد  هب  ینامز  ات  هدوب و  هدعاق  قبط  روبزم  خساپ  اّما :
. دنراد رییخت  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  هیجالع  رابخا  ناونع  تحت  یناوارف  رابخا 

. دسریمن طایتحا  هب  تبون  رگید  دوشیم و  رییخت  هب  مکح  رابخا  نیا  مکح  هب  اذل : و 
: رگید ترابع  هب 

. دنتسین ّریختف  نذاف  اب  هضراعم  رب  رداق  طایتحا  هلدا  هک  ارچ  دریگیم . ار  یعرش  یلقع و  طایتحا  نآ  يولج  موصعم  مالک  رد  ّریختف  نذإف 
هنوگنیا اب  ارچ  سپ  دراد  دوجو  مه  فّقوت  طایتحا و  رابخا  الباقتم  دراد ، دوجو  رییخت  راـبخا  نیـضراعتم  رد  رگا  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دیزادرپیمن ؟ ضراعت  جالع  هب  رابخا 
: میئوگیم

فقوت دـصق  هّیبوجو  تاهبـش  رد  اـم  هک  ارچ  دنـشابیمن ، هّیبوجو  تاهبـش  هب  طوبرم  دـناهیمیرحت و  تاهبـش  هب  طوبرم  فـقوت  راـبخا  - 1
. میتسه لمع  لابند  هب  هکلب  میرادن 

125 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هکنیا رب  دنراد  تلالد  رابخا  نیا  هک  ارچ  دنوشیمن ، ام  ثحب  دروم  هلأسم  لماش  زین  طایتحا  رابخا  - 2

: هکنآ لاح  و  نک ، اهر  تسا  طایتحا  فلاخم  هک  ار  نآ  نک و  لمع  نآ  هب  ریگب و  تسا  طایتحا  قفاوم  هک  ار  نآ  نیضراعتم ، زا 
. دنرگیدکی ضرع  رد  ود  ره  هکلب  تسین  طایتحا  فلاخم  ای  قفاوم و  کیچیه  نینیابتم ، نیب  نارود  رد 

دیهدن و تسد  زا  ار  طایتحا  هک  دیشوکب  دیوگیم  هک  تسا  یّلک  هطباض  کی  نیـضراعتم  باب  رد  طایتحا  رابخا  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 
ام دینک و  لمع  ود  ره  هب  تسا ، طایتحا  قفاوم  ود  نآ  نایم  عمج  هچنانچ  دیریگب و  ار  نآ  تسا  طایتحا  قفاوم  نیهبتـشم  زا  یکی  رگا  اذـل 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دومن ، هدافتسا  طایتحا  رابخا  زا  ناوتیم  زین  اجنیا  رد  سپ  لیبقلا ، اذه  نم  هیف  نحن 
: میئوگیم

رب مّدقم  دناطایتحا ، رابخا  زا  رتيوق  بتارم  هب  یلالد  يدنس و  رظن  زا  رییخت  رابخا  هک  اجنآ  زا  نکل  و  دشاب . تسرد  امش  نخـس  هک  انمّلس 
. دنشابیم اهنآ 

. طایتحا رابخا  هن  مینکیم و  جالع  رییخت  رابخا  اب  ار  نیضراعتم  سپ :
***

126 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. قلطملا ءاملا  وأ  ۀلبقلا  وأ  ۀتئافلا  هابتشا  ةروص  یف  امک  عوضوملا  هابتشا  ۀهج  نم  هریغب  بجاولا  هبتشا  اذإ  ام  ۀعبارلا  ۀلأسملا  نتم 

ملعی مل  نإ  الثم و  اعقاو  ۀـتئافلاب  باطخلا  ّقلعت  نم  اهیف : ّرم  ام  نیعل  ةروصحملا ؛ ۀهبـشلا  یف  امک  طایتحالا  بوجو  اضیأ :- انه - يوقـألا  و 
ۀّیملعلا ۀمّدقملا  بوجو  لمتحملا  ررضلا  عفد  بوجوب  لقعلا  مکح  ۀّیضق  و  لهجلا ، عم  ول  اهکرت و  یلع  باقعلا  ّبترت  هاضتقم  و  الیـصفت :

. تالمتحملا عیمج  لعفب  طایتحالا  و 
ام یلإ  همالک - رهاظلا  یف  ادنتـسم - تالمتحملا ؛ نم  ةدحاو  یلع  دئازلا  بوجو  عنمف  هّللا ، مهمحر  یّمقلا  لضافلا  کلذ  یف  فلاخ  دق  و 

[. 57] ۀجاحلا تقو  نع  نایبلا  ریخأت  لمجملاب و  فیلکتلا  حبق  نم  هب : فّلکملا  یف  ّکشلا  روص  عیمجل  اعماج  همعز 
هقادـصم یف  هابتـشالا  أرط  نّیعم  موهفم  هب  فّلکملا  ّنأل  ءیـش ؛ یف  لـمجملاب  فیلکتلا  نم  سیل  عوضوملا  یف  هابتـشالا  ّنأـب  ریبخ : تنأ  و 
صّصخم و ال  ۀلوهجملا ، و  [ 58] الیصفت ۀمولعملا  یف  ّماع  ۀتئافلا  ءاضقل  رداصلا  باطخلا  و  هوحن ، نایـسنلاک و  ۀّیجراخلا  ضراوعلا  ضعبل 

. ملعلا عم  بقاعی  امک  لهجلا  عم  اهکرت  یلع  بقاعی  و  اهؤاضق ، بجیف  لقنلا ، نم  لقعلا و ال  نم  ۀمولعملاب ال  هل 
ّنإف [ 60] ریدقت ّلک  یلع  ۀّمذلا  ةءاربب  کلذ  الّلعم  ۀـضیرف ؛ هتتاف  نم  یلع  [ 59] تاولـص ثالث  ءاضق  بوجو  نم  درو  ام  انرکذ : ام  دّیؤی  و 
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ّلک یف  کلذ  ةاعارم  مومع  دیفی  لیلعتلا  رهاظ 
127 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نم ۀتئافلا  ۀضیرفلا  یلإ  ۀّیئانث - ۀّیثالث و  ۀّیعابر و  نیب  ۀتئافلا  دّدرت  وه  و  ّصنلا - دروم  نع  روهشملا  يّدعت  اذل  و  بجاولا ؛ هیلع  هبتـشا  ماقم 
[. 61] نیتالصب اهیف  اوفتکاف  ۀّیثالث ، ۀّیئانث و  نیب  ةدّدرملا  رفاسملا 

همجرت *** 

مراهچ هلأسم 

هراشا

هدش توف  زامن  هابتشا  تروص  رد  هک  روطنامه  دوشیم  هابتـشا  بجاو  ریغ  اب  عوضوم  ندش  هبتـشم  تهج  هب  بجاو  هک  تسا  يدروم  رد 
هک  ) قلطم بآ  ندش ) هبتشم  ای   ) و فرط ) نآ  ای  تسا و  فرط  نیا  زا  ایآ  هک   ) هلبق ندش ) هبتـشم   ) ای و  رـصع ) ای  تسا  رهظ  منادیمن  هک  )

. تسا نینچ  هلئسم  بآ ،) یکی  نآ  ای  تسا  قلطم  بآ  یکی  نیا  ایآ 

( هّیعوضوم ههبش  رد  طایتحا  بوجو  )

هلئـسم هک   ) هروصحم ههبـش  رد  هکنانچ  تسا  طایتحا  بوجو  دوشیم ) هبتـشم  هب  فّلکم  ناونع  هب  عوضوم  هک   ) زین اـجنیا  رد  رتيوق  لوق 
. دوب بجاو  طایتحا  دوب ،) هّیعوضوم  ههبش  شمراهچ 

( فّلکم يارب   ) الیصفت ول  تسا و  هدش  توف  اعقاو  هک  هتفرگ  ّقلعت  يزامن  هب  عراش  باطخ  هک  تشذگ  اجنآ  رد  هک  یلیلد  نامه  رطاخ  هب 
رد ول  نآ و  كرت  رطاخب  تسا ، باقع  ّبترت  نآ ، ياضتقم  دوشیم ) زّجنم  ام  رب  یلامجا  ملع  رطاخب  باطخ  هک  یتقو  سپ  ، ) دشابن مولعم 

. دشاب یلیصفت  لهج  تروص 
تالمتحم مامت  ماجنا  هطـساو  هب  طایتحا  یکی )  ) تسا و هیملع  همّدقم  بوجو  یکی ) ، ) لمتحم ررـض  عفد  بوجوب  لقع  مکح  ياضتقم  و 

(. فرط راهچ  هب  ندناوخ  زامن  لثم  )

( تسا هلئسم  نیا  رد  طایتحا  فلاخم  هر )  ) یمق ققحم  )

دحاو  ) تـسا هدرک  عـنم  ار  تـالمتحم  زا  یکی  رب  دـئاز  بوـجو  اذـل  و  تـسا ، هدرک  تفلاـخم  اـم ) اـب   ) یمق باـنج  زین )  ) هلئـسم نـیا  رد 
روص مامت  رد  يراج  عماج و  هتکن  نآ  تسا  هدرک  نامگ  هک  ياهتکن  هب  شمالک  رهاظ  رد  دنکیم  دانتسا  و  دنادیم ،) یفاک  ار  تالمتحم 

. تجاح تقو  زا  نایب  ریخأت  لمجملاب و  فیلکت  حبق  زا ) تسترابع  هتکن  نآ   ) تسا و هب  فّلکم  رد  کش 
128 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( یمق بانج  يأر  هب  خیش  خساپ  )
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: دیامرفیم خیش 
باطخ هب  یطبر  هّیعوضوم  ههبـش  ینعی :  ) تسین لمجملاب  فیلکت  هلمج  زا  اج ، چـیه  رد  عوضوم ، کی  رد  هابتـشا  هکنیا  هب  دـیهاگآ  اـمش 

(. درادن لمجم 
قادـصم رد  هّیجراخ  ضراوع  یخرب  لیلد  هب  هابتـشا  هک  نّیعم  تسا  یموهفم  ۀـلبقلا ،) یلا  ّلص  ای  تاف و  اـم  ضقا  ینعی  ، ) هب فّلکم  اریز :

توف تردام  ردپ و  زا  هک  يزامن  لثم   ) نآ وحن  و  رصع )؟ ای  هدش  توف  ترهظ  ياهدرک  شومارف  امش  هک   ) نایسن لثم  تسا  هداد  خر  نآ 
.)؟ هدش توف  زور  دنچ  ینادیمن  نکل  هدش 

هک  ) ار هلوهجم  تاف  ام  مه  تسا ، لماش  ار  لیـصفتلاب  همولعم  تاف  ام  لماش  مه  تاف ، ام  ياضق  يارب  عراش ) بناج  زا   ) هرداص باـطخ  و 
(. تسام ثحب  لحم 

. اعرش هن  القع و  هن  تسا  لیضفتلاب  مولعم  هک  یتافام  هب  درادن  صاصتخا  تاف ،) ام  ضقا   ) اذل و 
روطنامه نادب ،) یلیصفت  ملع  مدع  و   ) لهج تروص  رد  نآ  كرت  رطاخ  هب  دوشیم  باقع  فّلکم )  ) تسا و بجاو  تاف  ام  ياضق  سپ :

(. نادب  ) یلیصفت ملع  تروص  رد  نآ  كرت  رثا  رد  دوشیم  باقع  هک 

( دش هتفگ  هچنآ  رب  يدّیؤم  )

زامن جنپ  زا  زامن  کی  هک  یـسک  رب  هدش  دراو  زامن ، هس  ءاضق  بوجو  رد  هک  یثیدح  میتفگ ، طایتحا ) موزل  رد   ) ار هچنآ  دنکیم  دـییأت  و 
. هّمذ زا  تئارب  هب  تسا  هدش  لّلعم  هکیلاحرد  تسا ، هدش  توف  وا  هّیموی 

(. تسا صاخ  ثیدح  دروم  هچرگ  و   ) دوش هبتشم  اجنآ  رد  بجاو  هک  یئاجره  رد  تسا  نآ  تاعارم  مومع  دیفم  لیلعت  رهاظ  سپ 
هدـشتوف زامن  هب  هدرک و  يّدـعت  تسا ، یتعکرود  یتعکرهس و  یتعکرراهچ ، نایم  نآ  ددرت  هک  ثیدـح  دروم  زا  ءاـهقف  روهـشم  اذـل ، و 

. دناهدومن افتکا  نآ  رد  زامن  ود  هب  تسا ، یتعکرهس  یتعکرود و  نایم  ددرم  هک  يرفاسم 
***

129 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ عوضوملا ) هابتشا  هتهج  نم  هریغب  بجاولا  هبتشا  اذا  ام   ) زا دارم  * 
. تسا هّیعوضوم  ههبش  ینعی  نینیابتم  نیب  نارود  و  هّیبوجو ، ههبش  یلامجا و  ملع  لئاسم  زا  هلئسم  نیمراهچ  نایب 

. تسا هّیجراخ  روما  مه  نارود  اشنم  تسا و  رما  دنچ  ای  ود  نایم  نارود  هک  انعم  نیدب 
: لثملا یف 

منادیمن الیـصفت  نکل  متـسه ، تاف  ام  ضقا  باطخ  هب  بطاخم  و  هدـش ، اضق  مزورید  هناگجـنپ  ياهزامن  زا  یکی  هک  منادیم  الامجا  - 1
؟ یتعکرراهچ ای  یتعکرهس و  ای  تسا  یتعکرود  زامن  هدش  توف  زامن  نیا  ایآ  هک 

. دوشیمن عراش  هب  طوبرم  دشابیم و  مدوخ  يراکشومارف  دیدرت ، نیا  اشنم  اّما 
: لاثم نیا  رد  ههبش  کش و  هتکن :

 ... ای تسا  رصع  ای  تسا  رهظ  نم  هب  فّلکم  منادیمن  هک  نوچ  تسا ، هب  فّلکم  رد  کش  - 1
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. تسا بجاو  نم  رب  اهزامن  نیا  زا  کی  مادک  ياضق  منادیمن  هک  نوچ  تسا ، هّیبوجو  ههبش  - 2
. دنرگیدکی اب  نیابتم  اهزامن  نیا  زا  کیره  هک  ارچ  تسا ، نینیابتم  - 3

. تسا هیجراخ  روما  ههبش  اشنم  هک  نوچ  تسا ، هّیعوضوم  ههبش  - 4
؟ تسیچ ةروصحملا )...  ۀهبشلا  یف  امک  طایتحالا  بوجو  اضیا ، انه ، يوقالا  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  ههبش  کش و  ماگنه  رد  تسا  فّلکم  هفیظو  نایب 
، دومن طاـیتحا  دـیاب  سپ  بجاو ، هیعطق  تقفاوم  تسا و  مارح  هّیعطق  تفلاـخم  نوچ  میتـفگ  هّیمیرحت  هّیعوضوم  ههبـش  رد  هک  روطناـمه 

. تسا بجاو  طایتحا  میئوگیم  هّیبوجو  هّیعوضوم  ههبش  رد  مه  روطنامه 
دیقم هتفر و  عقاو  يور  تاباطخ  هک  دمآ  مّوس  مود و  لّوا ، هلأسم  رد  هک  تسا  یلیلد  نامه  نیع  اجنیا  رد  طایتحا  بوجو  رب  ناملیلد  اّما  و 

. تسین یلیصفت  ملع  هب 
تاف ام  نآ  زا  دارم  هدش و  فّلکم  نم  هجوتم  قلطملا  ءاملاب  أّضوت  ای  ۀـلبقلا و  یلا  ّلص  ای  تاف و  ام  ضقا  باطخ  زین ، هیف  نحن  ام  رد  سپ :

. دشابیم یعقاو و ...  هلبق  یعقاو ،
: سپ

130 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. منک لاثتما  دیاب  هک  تسا  هدش  دراو  نم  رب  زّجنم  باطخ  - 1

لمتحم باقع  عفد  باب  زا  تسا  تالمتحم  همه  ماجنا  زّجنم ، باطخ  لاثتما  هار  اهنت  - 2
. تسا بجاو  زین  اجنیا  رد  طایتحا  هجیتن : رد 

: رگید ترابع  هب 
. دوشیم زّجنم  وت  رب  باطخ  یلامجا ، ملع  نیمه  رطاخب  اذل  ار و  رصع  ای  ینک و  اضق  دیاب  ار  رهظ  ای  هک  ینادیم  الامجا  امش  - 1

. دراد باقع  لامتحا  ینک  اهر  هک  ار  نیلمتحم  زا  کیره  دش ، زّجنم  وت  رب  فیلکت  یتقو  - 2
. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  - 3

. طایتحالا ینعم  اذه  ینک ، اضق  ار  ود  ره  دیاب  هّینیقی  تغارف  تهج  هب  هیملع  همّدقم  باب  نم  سپ :
؟ تسیچ تالمتحملا )...  نم  ةدحاو  یلع  دئازلا  بوجو  عنمف  یمقلا ، لضافلا  کلذ  یف  فلاخ  دق   ) زا دارم  * 

هکلب تسین ، مزال  هیعطق  تقفاوم  دـیامرفیم : هدرک  تفلاخم  ام  اب  زین  هیعوضوم  ههبـش  ینعی  هلئـسم  نیا  رد  یمق  ققحم  بانج  هک : تسنیا 
. تسا یفاک  مه  هیلامتحا  تقفاوم 

. تسین بجاو  طایتحا  اذل  تسا و  یفاک  يروآ  ياجب  ار  نیلمتحم  دحا  رگا  زین  اجنیا  رد  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  یمق  بانج  لیلد  * 

: هک دوب  نیا  نآ  دومن و  کّسمت  نادب  اجنیدب  ات  دش و  نآ  راتفرگ  ثحب  لّوا  زا  هک  تسا  ياهبش  ای  لیلد و  نامه 
. تسا ۀجاحلا  تقو  نع  نایب  ریخأت  مزلتسم  لمجم ، هب  فیلکت  دیآیم و  مزال  لمجم  هب  فیلکت 

. تسا حیبق  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  و 
مولعم تسا ، هدرکن  نایب  هک  لاح  دراذگب . لمجم  هکنیا  هن  دـنک و  نایب  ار  نآ  دـیاب  دـهاوخیم ، ام  زا  ار  عقاو  رگا  عراش  رگید : ترابع  هب 

، میوشن راکتیـصعم  مینکن و  جراخ  فیلکت  راب  ریز  زا  هناش  یّلک  روطب  هکنیا  رطاـخب  اـم  نکل  تسا ، هتـساوخن  اـم  زا  ار  عقاو  هک  دوشیم 
. میهدیم ماجنا  ار  لمتحم  ود  زا  یکی 

؟ تسیچ یمق  بانج  ههبش  ای  لیلد و  هب  خیش  خساپ  * 
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: دیامرفیم
: دناوتیم فّلکم  هک  ارچ  درادن ، یحبق  هنوگچیه  تجاح ، تقو  زا  نایب  ریخأت  لمجم ، باطخ  الّوا :

131 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دروآ تسدب  نآ  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  ای  - 1

. دهد ماجنا  ار  ود  ره  هدرک  طایتحا  هکنیا  ای  و  - 2
هک ارچ  تسا  نشور  حـضاو و  الماک  باطخ  نایب و  هکلب  درادـن . دوجو  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأـت  لـمجم و  هب  فیلکت  اـجنیا  رد  اـیناث :

. نک اضق  هدش ، توف  وت  زا  هک  يزامن  تاف  ام  ضقا  هدومرف : عراش 
؟ تسا لمجم  باطخ  نیا  ياجک  و  دراد . دیدرت  روبزم  باطخ  موهفم  انعم و  رد  یسک  هچ 
. ینادیم الیصفت  ار  باطخ  يانعم  مه  هدیسر ، وت  هب  الیصفت  باطخ  مه  رگید : ترابع  هب 

ار رهظ  زامن  لثملا ، یف  دـینادیمن  هک  دـیتسه  امـش  نیا  هکلب  درادـن ، انعم  اجنیا  ۀـجاحلا  تقو  نع  نایبلا  ریخأت  لمجملاب و  باطخلا  سپ :
. ار رصع  ای  ياهدناوخن و 

 ... امش و نایسن  هلمج  زا  هیجراخ  روما  هب  دوشیم  طوبرم  تسه  مه  ياههبش  رگا  اذل : و 
. میوش یطایتحا  دیاب  یلوا  قیرطب  اجنیا  رد  نیاربانب :

؟ تسیچ تاولص )...  ثالث  ءاضق  بوجو  نم  درو  ام  انرکذ : ام  دّیؤی  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم

: هک تسنیا  درک  طایتحا  دیاب  زین  هیعوضوم  ههبش  ینعی  مراهچ  هلأسم  رد  هکنیا  رب  هاوگ  دهاش و 
ای تسا و  رهظ  زامن  ای  تسا ؟ حبـص  زامن  ایآ  هک  دـنادیمن  هدـش و  توف  وا  زا  ياهضیرف  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  تئاوف  ءاضق  تایاور  رد 

. دروآ ياجب  اطایتحا  ار  زامن  هس  دیاب  برغم ؟ ای  ءاشع و  ای  رصع و 
. دریگب ار  نآ  ياج  یتعکرود  نیا  هدش  اضق  حبص  عقاو  رد  رگا  ات  یتعکرود  کی  - 1

. هّمّذلا یف  ام  ّتین  هب  یتعکرراهچ  کی  یتعکرهس و  کی  - 2
. درک طایتحا  دیاب  هک : تسنیا  مه  بلطم  نیا  يانعم 

؟ تسیچ ریدقت ) ّلک  یلع  ۀّمّذلا  ةءاربب  کلذ  الّلعم   ) زا ضرغ  * 
دـینک و ادـیپ  هّمذ  زا  تئارب  تغارف و  لاـح  ّلـک  یلع  اـت  دـیروآ  ياـجب  ار  تـالمتحم  هکنیا : هب  هدروآ  ّتلع  تیاور  نیا  رد  هـک : تـسنیا 

. دوش هتشادرب  امش  هدهع  زا  هدش  توف  هک  اهزامن  نیا  زا  کیره 
؟ تسیچ بجاولا ) هیلع  هبتشا  ماقم  ّلک  یف  کلذ  ةاعارم  مومع  دیفی  لیلعتلا  رهاظ  ّناف   ) زا دارم  سپ  * 

: هک تسنیا 
دیفم ّتلع  تسا و  لّلعم  نوچ  نکل  تسا ، هدش  دراو  هناگجنپ  ياهزامن  زا  یکی  ینعی  صاخ  دروم  کی  رد  ثیدح  نیا  هک  تسا  تسرد 

: هک تسنیا  كالم  نآ  دهدیم و  كالم  ام  هب  تسا  مومع 
نامرف ات  دنک  طایتحا  دیاب  دوش ، ددرم  هب  فّلکم  رد  هیعوضوم  ههبش  ناونع  هب  فّلکم ، یتقو 

132 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوش لاثتما  یلوم 

رفاسم و ةالص  هب  هدرک  يّدعت  تسا ، رضاح  هناگجنپ و  ياهزامن  زا  یکی  هب  عجار  هک  ثیدح  دروم  زا  لیلعت  مومع  نیمه  يور  اهقف  اذل  و 
: هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
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؟ درک دـیاب  هچ  تسا ، هناگجنپ  ياهزامن  نآ  زا  کیمادـک  دـنادن  دوش و  اضق  شاهّیموی  ياـهزامن  زا  یکی  تسا ، رفـس  رد  هک  یـسک  رگا 
: دنیوگیم

. دریگب ار  وا  ياج  یتعکرهس  نیا  هدش  اضق  برغم  زامن  عقاو  رد  رگا  هکنیا  ّتین  هب  دناوخب  یتعکرهس  کی  - 1
. دریگب ار  رگید  زامن  راهچ  ياج  ات  دناوخب  همّذلا  یف  ام  ّتین  هب  مه  یتعکرود  کی  - 2

: هکنیا هجیتن 
. دومن امهنیب  عمج  ینعی  طایتحا  دیاب  نینیابتملا  نیب  نارود  هّیبوجو و  ههبش  هلأسم  راهچ  ره  رد 

***
133 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم

: روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 

لّوألا

هراشا

، بجاولا طورـش  نم  طرـش  یف  ّیعوضوملا  هابتـشالا  ناک  اّمم  اهوحن  ۀـلبقلا و  هابتـشا  ۀـلأسم  یف  طایتحالا  بوجو  مدـعب  لوقلا  نکمی  ّهنأ 
رتّسلا بوجو  یّلحلا  طقسأ  اذل  و  هابتشالا ؛ دنع  طورشلا  هذه  طوقس  يوعد  یلع  ءانب  اههبـش ، هیلع و  دوجـسلا  ّحصی  ام  سابللا و  ۀلبقلاک و 

ّنإف هجولا ؛ اذـه  یلع  نوکی  نأ  یغبنی  لیبقلا  اذـه  نم  ناک  امیف  عازنلا  لب  [، 62] ایراع ةالصلاب  مکح  سجنلاب و  رهاطلا  رتاسلا  هابتـشا  دنع 
لمتحملا ةالـصلاک  طرـشلا ، لامتحا  عم  لعفلا  ۀـیافکب  ال  لهجلا ، دـنع  طورـشلا  طوقـسب  لوقی  نأ  یغبنی  طایتحالا  بوجو  مدـعب  لـئاقلا 

. ۀّیعقاولا ۀلبقلا  نع  الدب  ۀلبقلا  یلإ  اهعوقو 
: لوهجملا طرشلا  طوقس  يوعد  یف  هجولا  ّمث 

. تئاوفلا نیب  [ 63] بیترتلا طارتشا  ریظن  طورشلا  ضعب  یف  امک  الیصفت ، هب  ملعلا  ةروص  یلإ  هّتلدأ  فارصنا  اّمإ 
بجاولا بوجوب  ملعی  ثیحب  ههجول  لمعلا  ۀنراقم  بوجو  وه  و  رخآ ، طرش  لامهإ  لوهجملا و  طرشلا  اذه  لامهإ  نیب  رمألا  نارود  اّمإ  و 

. یّلحلا مالک  نم  رهظی  يذلا  وه  اذه  و  [. 64] لوهجملا طرشلا  طوقسب  لوقلا  عم  قّقحتی  اذه  و  هلعف ، نیح  بودنملا  بدن  و 
134 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( دهدیم خر  طورش  زا  یطرش  رد  هک  یماگنه  هیعوضوم  ههبش  فیلکت  )

: دوش هداد  یهاگآ  رما  دنچ  هب  هک  تسا  هتسیاش 
: هکنیا لّوا  هیبنت 

نکمم تسا ، هبجاو  طورـش  زا  یطرـش  رد  هّیعوضوم  ههبـش  هک  يروما  زا  نآ  وحن  هلبق و  هابتـشا  هلأـسم  رد  طاـیتحا  بوجو  مدـع  هب  لوـق 
. تسا

. تسا روما  نیا  هب  هیبش  هچنآ )  ) تسا و حیحص  نآرب  هدجس  هچنآ  سابل و  هلبق و  لثم :
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. دننکیم طوقس  ندش  هبتشم  ماگنه  رد  طورش  نیا  هک  اعّدا  نیاربانب 
( ندناوخ  ) هب هدومن  مکح  و  سجن ، رتاس  اب  كاپ  رتاس  هابتشالا  دنع  ار  رتس  ّتیطرش  هدومن  طاقسا  سیردا ،) نبا  ینعی   ) یّلح بانج  اذل  و 

. تسا سابل ) ود  نیا  زا   ) يراع هک  يزامن 
. دشاب هجو  نیا  رب  طئارش ،) لثم  تسا  یجراخ  رما  ههبش  اشنم  ینعی   ) تسا لیبق  نیا  زا  ام  عازن  هک  يدراوم  رد  تسا  راوازس  هکلب 

هب دوش  لئاق  هکنیا  هن  فلکم ، لهج  ماـگنه  رد  دوش  طورـش  نیا  طوقـس  هب  لـئاق  طاـیتحا ، بوجو  مدـع  هب  لـئاق  هک  تسا  راوازـس  اریز :
. طرش ندوب  لمتحم  تروص  رد  لعفلا  تیافک 

(. دنکیم تیافک  هلبقلا  لمتحم  دیوگب  هکنیا  هن  تسین ، طرش  هلبق  الثم  دیوگب  تسا  رتهب  دنک  یفن  ار  طایتحا  دهاوخب  رگا  ینعی  )

( لوهجم طرش  طوقس  ياعّدا  رب  یّلح  لیلد  ود  )

: لوهجم طرش  طوقس  رب  لیلد  دیامرفیم : سپس 
ماجنا رد  بیترت  ندوب  طرش  لثم  طورش  یخرب  رد  هکنانچ  تسا  یلیصفت  طرش  هب  ملع  هک  یتروص  هب  تسا  طورـش  ّهلدا  فارـصنا  ای  - 1

. تسا نینچ  هدش  اضق  ياهزامن 
دـصق هب  تدابع  نراقت  بوجو  نامه  هک  رگید  طرـش  نتفرگ  هدیدان  ای  تسا و  لوهجم  طرـش  نیا  نتفرگ  هدـیدان  نیب  رما  نارود  ای  و  - 2

. دنادیم لمع  نامز  رد  ار  بودنم  بابحتسا  بجاو و  بوجو  هک  يوحن  هب  تسا ، نییعت 
هدـیمهف یّلح  بانج  مالک  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوشیم  ققحم  لوهجم  طرـش  طوقـس  هب  ندـش  لئاق  تروص  رد  نییعت ،) دـصق   ) نیا و 

. دوشیم
135 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: نافیعض نیهجولا  الک  نتم و 
ذئنیح ملعلل  هب ؛ فّلکملا  یف  ّکشلا  نم  نکی  مل  ّالإ  و  طرـشلا ؛ اذـهب  لعفلل  یعقاولا  بوجولا  تبث  اذإ  ام  مالکلا  ضورفم  ّنألف  لّوألا : اّمأ 

. لهاجلا یلإ  ۀبسنلاب  ۀلوهجملا  ۀّیعقاولا  ۀلبقلا  یلإ  ةالصلا  بوجو  مدعب 
ةردـقلا نّکمتلا  ینعم  و  نّکمتلا ، عم  هیلع  ّلدـی  اّمنإ  ۀـّینلا ، عم  مزجلا  ههجو و  دـصقب  لمعلا  ۀـنراقم  بوجو  یلع  ّلد  ام  ّنألف  یناثلا : اّمأ  و 

، طوقـسلل نّیعتملا  وهف  کلذ  نع  زجعلا  عم  اّمأ  لعفلا ، نیح  بدـنلا - بوجولا و  نم  ههجوب - اـمزاج  طئارـشلل ، اعمجتـسم  هب  ناـیتإلا  یلع 
. ۀّینلاب مزجلا  نع  زجعلا  بجوأ  يذلا  لوهجملا  طرشلا  نود 

لب طئارـشلا ، رئاس  ۀـبترم  یف  هطارتشا  سیل  و  طئارـشلل ، عمجتـسملا  لعفلا  یف  هرابتعا  ظحول  اـّمنإ  ّهنأ  وه : طوقـسلل  [ 65] هنّیعت یف  ّرـسلا  و 
. هب اموزجم  طئارشلل  عماجلا  لعفلا  نایتإ  نع  زجعلا  ینعی  زجعلا ، لاح  طقس  نّکمتلا  لاحب  هرابتعا  دّیق  اذإف  هنع ، رّخأتم 

همجرت *** 

( تارضح هلدا  رد  خیش  هشقانم  )

. تسا فیعض  دش ، رکذ  لوهجم ) طرش  طوقس  يارب   ) هک یهجو  ود  ره  و 
؛ تسا فیعض  لّوا  هجو  اّما  و 

توبث رگا   ) ّالا تسا و  طرـش  نیا  ظاحل  هب  دوشیم  تباـث  لـعف  کـی  يارب  یعقاو  بوجو  یتقو  هک  تسا  ییاـج  رد  اـم  مـالک  ضرف  اریز 
؛ تسین هب  فّلکم  رد  ّکش  ام ، ّکش  رگید  هن ،)؟ ای  تسا  زامن  طرـش  هلبق  الثم  هک  مینکن  کش  ام  دشابن و  طرـش  نیا  رطاخب  لعف  بوجو 

. تسا لوهجم  لهاج ، درف  هب  تبسن  هک  یعقاو  هلبق  فرط  هب  زامن  بوجو  مدع  هب  دوشیم  لصاح  ملع  تروص  نیا  رد  هک  ارچ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1805 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: تسا فیعض  مّود  هجو  اّما  و 

نّکمت تروص  رد  تسا ،) نییعت  دـصق  نامه  هک   ) ۀـینلا عم  مزج  هجو و  دـصق  اب  لمع  یهارمه  تنراقم و  نیا  بوجو  هب  لقع  مکح  اریز 
زا معا  نآ  هجو  هب  وت )  ) ندوب مزاج  و  هدـش ، هتـساوخ  طئارـش  مامت  اب  تسا  هب  رومأم  ماـجنا  رب  یئاـناوت  تردـق و  نّکمت ، ياـنعم  و  تسا ؛

(. هّللا یلا  ۀبرق  شندوب  ّبحتسم  ای  ندوب و  بجاو  رطاخب  مهدیم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ینعی   ) لمع ماگنه  رد  بابحتسا  بوجو و 
هن و  دباییم ، نّیعت  طوقـس  يارب  هک  تسا  هجو  دصق  نیا  یتّین ) نینچ  اب  هب  رومأم  ینعی   ) نآ ماجنا  زا  نکمت  مدع  زجع و  تروص  رد  اّما  و 

. تسا هدش  ّتین  هب  مزج  نیا  زا  وت )  ) یناوتان زجع و  بجوم  هک  هلبق ) نتسنادن  لثم   ) یلوهجم طرش 
: هک تسنیا  طوقس  يارب  هجو ) دصق   ) نیا نییعت  رد  بلطم  ّرس 

(، اذل  ) و دشاب . یلوم ) هتـساوخ  قباطم  و   ) طیارـش مامت  عمجتـسم  هک  تسا  هدش  عقاو  ظاحل  دروم  یلمع  رد  لقع  طسوت  یتّین  نینچ  رابتعا 
. تسا طورش  ریاس  زا  رخأتم  هبتر  ظاحل  هب  هکلب  تسین ، طیارش  ریاس  اب  شودمه  لمع ) کی  رد   ) تین طارتشا 

. دوشیم طقاس  زجع  تروص  رد  نّکمت ، لاح  هب  تسا  هدش  دّیقم  نآ  رابتعا  یتقو  سپ :
***

[66] لئاسملا حیرشت 

ص136 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ هیبوجو  ههبش  رد  نینیابتملا  نیب  نارود  شخب  هناگتفه  تاهیبنت  زا  هیبنت  نی 

: هّیعوضوم ههبش  رد  نینیابتملا  نیب  رمالا  نارود  ای  دّدرت و  هک : تسنیا 
نآ هب  ای  دهد و  ماجنا  ار  نآ  ات  تسا  لمع  یکی  نیا  هب  فلکم  هک  دـنادیمن  فرط  ینعی  تسا ، هب  فّلکم  دوخ  دّدرت  زا  یـشان  یهاگ  - 1

؟ لمع یکی 
؟ یتعکر راهچ  ای  یتعکرهس و  ای  هدوب  یتعکرود  هک  دینادیمن  هدش ، توف  امش  زا  يزامن  لثملا : یف 

: اّما و 
. تسین بجاو  طایتحا  یمق  يازریم  هدیقع  هب  نکل  و  دیناوخب ، زامن  هس  هدرک  طایتحا  دیاب  میتفگ : تروص  نیا  مکح  اب  هطبار  رد 

یجراخ رما  هک  تسا  بجاولا  طرش  رد  نینیابتملا  نیب  رمالا  نارود  دّدرت و  مه  یهاگ  نکل  و  - 2
137 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لثم هب ، فّلکم  ّتیهام  رد  هن  تسا و 
. تسا هناگراهچ  تاهج  زا  کی  مادک  رد  هک  هلبق  رد  امش  دّدرت  فلا :

. تسامش سابل  ود  زا  کیمادک  هک  رهاط  رتاس  رد  امش  دّدرت  ب :
. دوشیم دّدرم  زین  امش  هب  فّلکم  ینادیمن ، تسا  ةالص  طرش  هک  ار  هلبق  امش  هک  اجنآ  زا  لاح :

. نینیابتملا نیب  يوشیم  دّدرم  امش  زاب  و  رگید ، تهج  نآ  هب  ای  تسا و  بجاو  تهج  نیا  هب  زامن  هک  ینادیمن  ینعی :
؟ دراد دوجو  الاب  لاثم  لاثم و  نیا  نیب  یتوافت  هچ  * 

؟ رصع ای  تسا  هب  فّلکم  رهظ  هکنیا  رد  يراد  کش  وت  هک  انعم  نیدب  دوب  هب  فّلکم  رد  فالتخا  زا  یشان  امش  دّدرت  یلبق  لاثم  رد  - 
. تسا زامن  یجراخ  طورش  رد  کش  هکلب  تسین ، فالتخا  دروم  هب  فّلکم  ّتیهام  لاثم  نیا  رد  اّما :
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رهظ زامن  ایآ  يوش  ددرم  هک  دوشیم  ببس  ینادیمن  ار  هلبق  نوچ  نکل  تسا ، نّیعم  یناوخب  ار  نآ  یهاوخیم  هک  رهظ  زامن  ءازجا  ینعی :
؟ فرط نآ  هب  ای  یناوخب و  دیاب  فرط  نیا  هب  ار 

: هجیتن رد 
طورـش هلمج  زا  هلبق  اریز  هب ، فّلکم  ّتیهام  رد  فالتخا  هن  تسا و  طرـش  رد  کش  دّدرت  نیا  اشنم  نینیاـبتملا و  نیب  يوشیم  دّدرم  اـمش 

. تسا
؟ دنامسق دنچ  رب  یّلک  روطب  طورش  دیئامرفب  روما  نیا  هب  عجار  مکح  رگید و  هلثما  نایب  زا  لبق  * 

: دنامسق ود  رب  یّلک  روطب 
. دناهّیرکذ هّیملع و  طورش  زا  یخرب  دناهّیعقاو 2 - طورش  زا  یخرب  - 1

حیحـص شزامن  ّالا  دشاب و  طئارـش  نآ  دجاو  دـیاب  رمالا  سفن  عقاو و  رد  زامن  الثم  فّلکم  لمع  هک  دنتـسه  یطورـش  هّیعقاو ، طورـش  - 1
. ۀلفغلا تافتلالا و  لهجلا و  ملعلا و  نیب  قرف  ال  هلئسم ، نیا  رد  و  دشابیمن .

روهظ هن  تسا و  یعقاو  روهط  روهط ، زا  دارم  لاح ، روهط  هب  ّالا  ةالـص  تسا ال  هدـمآ  تیاور  رد  هک  ارچ  زامن ، هب  تبـسن  تراـهط ، لـثم :
. دیبلطیم دئاز  دیق  هنرگو  یملع 

. دنرادن ّتیطرش  نایسنلا  لهجلا و  دنع  نکل  دناطرش ، تافتلا  ملعلا و  دنع  هک  دنتسه  یطورش  هّیملع ، طورش  - 2
. تسین مزال  بیترت  جح و ...  موص و  رد  هک  ارچ  زامن ، هلمج  زا  تئاوف  ءاضق  رد  بیترت  لثم :

138 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوب دهاوخن  يزجم  ّالا  مینک و  تیاعر  ار  نآ  ياضق  رد  بیترت  امتح  دیاب  میراد  تاف  ام  بیترت  هب  ملع  رگا  ینعی :

. دوشیم طقاس  یناث ، دیهش  هلمج  زا  روهشم  ساسا  رب  لهجلا  دنع  طرش  نیمه  رد  بترت  تاعارم  اّما  و 
ای عوضوملا و  وا  مکحلاب  لهجلا  دنع  نکل  دراد و  ّتیطرـش  تافتلا  ملعلا و  دنع  هکنآ  هحابا  رازگزامن و  ناکم  ندوبن  یبصغ  هلأسم  لاح :

. تسا لیبق  نیمه  زا  درادن ، مزال  تاعارم  تسین و  طرش  نایسنلا  دنع 
زا ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  دجـسم و ...  تراهط  ندب ، رتاس و  تراهط  ۀـلبقلا ، یلا  لابقتـسا  لیبق  زا  طورـش  زا  یخرب  هب  عجار  اّما  و 

دروم رد  طایتحا  هدش و  طقاس  لهج ، تروص  رد  ات  هّیملع  طورش  زا  هکنیا  ای  دشاب و  مزال  اهنآ  دروم  رد  طایتحا  ات  دنتـسه  یعقاو  طورش 
؟ دشابن مزال  اهنآ 

؟ تسا هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  * 
: ینعی دنتسه ، هّیملع  طورش  زا  اهنیا  هک  دیآیمرب  یّلح  سیردا  نبا  مالک  زا 

. تسا مزال  کیره  تاعارم  میراد ، رتاس ، تراهط و  هلبق ، هب  یلیصفت  ملع  رگا  - 1
. دشابیمن مزال  ناشتاعارم  دنرادن و  تیطرش  روما  نیا  میرادن ، روما  نیا  هب  یلیصفت  ملع  رگا  - 2

؟ تسیچ اعّدم  نیا  رب  سیردا  نبا  لیلد  نیلوا  * 
هلمج زا  روص  ریاس  لماش  اذل  دشاب و  یلیصفت  ملع  تروص  هک  لمکا  درف  هب  دنراد  فارصنا  طئارش  ّهلدا  هک  انعم  نیدب  تسا ، فارصنا  - 

. اقلطم هن  تسا و  مزال  ملعلا  دنع  هدوب و  یملع  طرش  هک  هدش  توف  ياهزامن  نیب  بیترت  تاعارم  لثم : دنشابیمن ، کش  یلامجا و  ملع 
هجیتن رد  دننادیم  الیصفت  ار  هلبق  ای  مارحلا و  دجسملا  رطش  هک  یناسک  هب  دراد  فارـصنا  مارحلا ، دجـسملا  رطـش  کهجو  ّلوف  لثملا : یف 

. دوشیمن دننادیمن  ار  هلبق  هک  یناسک  لماش 
: رگید ترابع  هب 

کـش نآ  هب  تبـسن  دنادن و  الیـصفت  ار  نآ  رگا  سپ  تسا  فرط  مادـک  هلبق  دـنادب  الیـصفت  ناسنا  هک  یتروص  رد  تسا  زامن  طرـش  هلبق 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1807 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم طقاس  شتیطرش  دشاب ، هتشاد 
؟ تسیچ وا  لاثما  سیردا و  نبا  مّود  لیلد  * 

: دراد دوجو  لیلد  هتسد  ود  اجنیا  رد  هک : تسنیا 
. یمزج تبرق  دصق  هجو و  دصق  نییعت ، دصق  زا : دنترابع  مه  هتسد  کی  ب : رتاس و ...  هلبق ، زا  دنترابع  هتسد  کی  فلا :

139 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
اب هکنیا  ای  میناوخب و  عبرا  تاهج  هب  زامن  راهچ  هدرک و  تاعارم  ار  لّوا  هتـسد  اـیآ  هکنیا  نیب  تسا  رئاد  رما  یلاـمجا  ملع  دراوم  رد  لاـح :

؟ دوش هدناوخ  زامن  يرتاس  ره 
. مینکن یمزج  هجو  دصق  تبرق و  دصق  کیچیه ، هب  هتفرگ  هدیدان  ار  مود  هتسد  هلدا  هک  انعم  نیدب 

نامه هب  انّیعم  هدناوخ و  رتاس  کی  اب  فرط و  کی  هب  زامن  کی  هتفرگ  هدیدان  ار  لّوا  هتـسد  هدرک و  تیاعر  ار  مود  هتـسد  هلدا  هکنیا  ای  و 
؟ مینک تبرق  دصق 

. دننکیم طوقس  لّوا  هتسد  اذل  دراد و  نّیعت  هدوب ، مّدقم  مّود  هتسد  تاعارم  سیردا ، نبا  رظن  هب 
؟ تسیچ روبزم  لاؤس  هب  عجار  خیش  رظن  * 

. دناهدرکن جراخ  دوخ  مومع  زا  ار  یطرش  و  دنراد ، قالطا  طورش  ّهلدا  هک  ارچ  دنتسه ، یعقاو  طورش  زا  زین  طورش  هنوگنیا  هک : تسنیا 
؟ تسیچ هلدا  فارصنا  ینعی  سیردا  نبا  لّوا  لیلد  هب  خیش  خساپ  * 

. یّلح خساپ  کی  دهدیم و  یضقن  خساپ  کی 
دوخ هلدا  ءازجا و  هلدا  سپ  دنراد ، طورش  هب  یلیصفت  ملع  هک  یناسک  هب  دنراد  فارصنا  اجنیا  رد  ّهلدا  رگا  هک : تسنیا  خیش  یضقن  خساپ 

بلطم نیدب  یسک  هکنآ  لاح  و  دنراد ، یلیصفت  ملع  تابکرم  دوخ  ای  ءازجا و  هب  هک  یناسک  هب  دنـشاب  هتـشاد  فارـصنا  دیاب  زین  تابکرم 
. دشابیمن مزتلم 
: رگید ترابع  هب 

نآ هک  تسنیا  رب  ام  ضرف  اریز  تسا ، ضرف  فالخ  دنراد ، طورـش  هب  یلیـصفت  ملع  هک  یناسک  هب  دراد  فارـصنا  هلدا  دـیئوگیم : هکنیا 
. یلیصفت ملع  تروص  هب  دراد  فارصنا  دیئوگیم ، امش  هکنآ  لاح  دوشب و  نیفّلکم  همه  لماش  دراد  طرش  نیا  رب  تلالد  هک  یلیلد 

: دیئوگب و  دینکب . ار  یئاعدا  نینچ  هیهلا  فیلاکت  مامت  رد  دیاب  امش  تسا ، نینچ  رگا  سپ 
. دنادیم ار  نآ  مکح  الیصفت  هک  یسک  هب  دراد  فارصنا  یفیلکت  ره  ای  یئزج و  ره  ای  یطرش و  ره 

: دیئوگب لثملا  یف 
ود نیب  دـش  رئاد  رما  یتقو  نکل  تسا ، رمخ  فرظ  نیا  دـننادیم  الیـصفت  هک  تسا  مارح  یناـسک  يارب  تسا ، مارح  رمخ  هتفگ  هک  عراـش 

. دوشیمن رمخلا  نع  بنتجا  لومشم  رگید  فرظ ،
. تسا رمخ  فرظ  مادک  دنادیم  الیصفت  هک  یسک  هب  دراد  فارصنا  رمخلا  نع  بنتجا  اریز :

هک تفگ  دوشیم  هنوگچ  لاح  تسین ، فیلاکت  طرش  یلیصفت  ملع  میاهتفگ : مه  البق  هکنانچ  اّما :
140 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. یلیصفت ملع  فرط  هب  دراد  فارصنا  ّهلدا 
؟ تسیچ سیردا  نبا  مّود  لیلد  ای  هجو  هب  خیش  خساپ  * 

؟ ارچ لّوا ، هتسد  زا  هن  میرذگب و  طئارش  زا  مّود  هتسد  ریخ  زا  دیاب  محازت  نارود و  ماگنه  رد  ام  رظن  هب  هک : تسنیا 
؟ ارچ دنوش . فذح  اهنیا  دیاب  اذل  دنرخأتم و  لّوا  هتسد  زا  هبتر  ظاحل  هب  طورش  زا  مود  هتسد  اریز :
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: اریز
زا يرما  هکنیا  زا  لبق  زامن ) ینعی   ) بجاولا تاذ  هک  انعم  نیدب  دنتسه . هّیلّوا  یطئارش  زا  ینعی  رما  زا  لبق  طئارش  طیارش ، زا  لّوا  هتـسد  - 1

سابل ندب و  تراهط  اب  ةالص  نآ و  نودب  ای  لابقتسالا  عم  ةالص  هب  تسا  میسقت  لباق  طورـش  نیا  ظاحل  هب  دریگب  ّقلعت  نادب  یلوم  بناج 
. نآ نودب  ای 

لمع هب  یلوم  رما  ّقلعت  زا  سپ  هک  دنتسه  يروما  زا  ینعی  دنیآیم ، باسحب  هّیوناث  طئارـش  زا  رمالا و  دعب  طئارـش ، زا  مّود  هتـسد  نکل  - 2
. دنوشیم ادیپ 

نودب ای  میروآ  اجب  رما  لاثتما  دصق  هب  دـیاب  ار  ةالـص  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  و  تسا ، هب  رومأم  هک  یتاولـص  دوخ  لثم :
؟ نآ

. دوشیم اهنآ  زا  نّکمت  ضرف  هب  رصحنم  اهنآ  ّتیطرش  دننکیم و  طوقس  انیعم  مّود  هتسد  طئارش ، هتسد  ود  نیا  نایم  رما  نارود  رد  لاح :
. دنوش تاعارم  ناکمالا  یتح  دیاب  هدوب و  یقاب  دوخ  توق  هب  طئارش  زا  لوا  هتسد  اّما  و 

: رگید ترابع  هب 
نییعت دصق  ریخ  زا  دـیاب  هک  میئوگیم  امـش  هب  نییعت ، طرـش  ریخ  زا  ای  میرذـگب  هلبق  ریخ  زا  رمالا ، نارود  رد  دـیتفگ : مّود  هجو  رد  هکنیا 

هلبق ریخ  زا  هن  دیرذگب و 
: اریز ارچ ؟

. دنتسه يرمالا  قوف  طئارش  زا  هجو  دصق  تبرق و  دصق  نییعت ، دصق  - 1
. دنتسه يرمالا  تحت  طئارش  زا  تراهط و ...  هلبق ، - 2

: هک تفگ  دیاب  لاح 
هدـشن نکمم  ناـشزارحا  رگا  دنایـضرع ، هک  يرمـالا  دـعب  طئارـش  نکل  دومن ، زارحا  ار  اـهنآ  دـیاب  دـنرتمکحم و  يرمـالا  تحت  طـئارش 

. تشذگ اهنآ  ریخ  زا  ناوتیم 
. تشذگ دیابن  هلبق  ریخ  زا  ناکمالا  یتح  نکل  تشذگ ، نییعت  دصق  ریخ  زا  ناوتیم  سپ :

141 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطملا صیخلت 

: هک دش  حرطم  لاؤس  نیا  طایتحا  بوجو  رد  عنام  طرش و  توافت  رد 
تسیچ و ام  فیلکت  دـیآ  دوجو  هب  دـیدرت  زیچ  دـنچ  نایم  نآ ، عناوم  زا  یعناـم  هب  تبـسن  اـی  فیلکت و  طیارـش  زا  یطرـش  هب  تبـسن  رگا 

؟ دومن مکح  دیاب  هنوگچ 
: لثملا یف 

؟ تسیچ دراد  شسابل  ود  زا  یکی  ندوب  سجن  هب  ملع  هک  یفّلکم  مکح  لاح  تسا ، زامن  هماقا  طرش  رتاس ، - 1
. تسا هدش  هبتشم  فّلکم  يارب  هناگراهچ  تاهج  نایم  هلبق  هکنآ  لاح  تسا و  زامن  هماقا  طرش  ندوب ، هلبقهبور  - 2

دیاب هچ  دوشب  رتاس  دـنچ  نایم  دـیدرت  رگا  لاح  تسا . زامن  تحـص  عنام  دـشاب ، تشوگ  مارح  ناویح  نیتسوپ  زا  هک  يرتاس  رد  زاـمن  - 3
؟ درک

: دومرف لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  یّلح  سیردا  نبا  - 1
زا یکی  نتسش  نّکمت  دهد و  صیخـشت  سجن  زا  ار  كاپ  دناوتیمن  فّلکم  تسا و  كاپ  يرگید  سجن و  یکی  هک  دراد  نهاریپ  ود  رگا 
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؟ ارچ دناوخب . زامن  هنهرب  هک  دنکیم  باجیا  طایتحا  درادن ، مه  ار  اهنآ 
؟ ارچ دوش ، زامن  دراو  تسین  زیاج  تراهط  رد  کش  اب  اذل  و  تسا . لعف  اب  ندوب  نراقم  شطرش  تسا ، رثؤم  لاعفا  هجو  رد  هچنآ  اریز :

. تسا رثؤم  زامن  رد  دورو  اب  نامزمه  زامن  هجو  تیاعر  اریز 
: دومرف سیردا  نبا  لیالد  هب  خساپ  رد  مظعا  خیش  بانج  - 2

. دشاب هتشاد  نآرب  نّکمت  فّلکم  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  دراد ، یعطق  ّتین  هجو و  دصق  اب  لمع  نراقت  بوجو  رب  تلالد  هچنآ 
. دشابیمن مزال  نآ  رد  یعطق  ّتین  دشاب ، نآ  زا  زجاع  هک  یتروص  رد  اّما :

. تسا طیارش  نیا  هب  زین  لعف  یعقاو  بوجو  تسا و  يرمالا  تحت  طیارش  دوجو  زا  سپ  یعطق  ّتین  هبتر  اریز :
. دناوخب زامن  دنچ  دیاب  تسا و  بجاو  یلامجا  ملع  رد  نآ  فارطا  طایتحا  تیاعر  اذل : و 

142 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هتکن

: تسا هدومرف  هدشن و  لئاق  عنام  طرش و  نایم  یتوافت  هتسناد و  بجاو  ار  طایتحا  نآ ، ّتیلعف  زیجنت و  هب  تیانع  اب  هر )  ) ینیمخ ماما 
[. 67] درادن دوجو  عنام  طرش و  طوقس  يارب  یهجو  لامجا ، درجم  هب 

143 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
امهنم ّلک  یف  يونی  ّهنأ  ۀلـصاح : و  ۀعمجلا ، رهظلا و  ۀلأسم  یف  مّدـقتملا  هجولا  یلع  ةدّدـعتملا ، تاولـصلا  نم  ّلک  یف  ۀـّینلا  ّنأ  یناثلا  نتم 

ۀیاغ لعج  يذـلا  زارحإلل  ۀـّلع  برقلا  نوکی  نأ  یلع  هّللا ، یلإ  ابّرقت  اـهبحاص  نیب  اـهنیب و  دّدرملا  ّیعقاولا  بجاولا  زارحـإل  اـطایتحا  اـهلعف 
. لعفلل

نم ّنإف  کلذ ؛ نودب  قّقحتت  ةروکذملا ال  ۀّینلا  ذإ  رخآلا ؛ لعف  یلع  امزاع  امهدـحأ  لعف  نیح  نوکی  نأ  نم  ّدـب  ّهنأ ال  اذـه : یلع  ّبترتی  و 
اذه ۀفداصم  ریدقت  یلع  هلاثتمال  دصاق  وه  معن  ریدـقت ، ّلک  یلع  ّیعقاولا  بجاولا  لاثتمال  ادـصاق  سیل  نیلعفلا  دـحأ  یلع  راصتقالا  دـصق 
نإ ۀـبانجلا  لسغک  ةدابع - ءیـشلا  نوک  لمتحا  ول  معن ، اهب . دـّبعتلا  عوقو  مولعملا  تادابعلا  یف  فاـک  ریغ  اذـه  و  اـقلطم ، ـال  هل  لـمتحملا 

کلذ یلع  دـّبعتلا  هنم  [ 69] داری رخآ  ریدـقت  اـنه  سیل  نکل  هب . رمـألا  قّقحت  ریدـقت  یلع  لاـثتمالا  دـصقب  هیف  یفتکا  [- 68] ۀبانجلا لمتحا 
ّدب ّهنإف ال  نیرمألا ؛ دحأب  دّبعتلا  توبث  هیف  ملع  اّمم  هیف  نحن  ام  فالخب  لامتحالا . قیرط  یلع  دّبعتلا  وه  انه : هدصق  نکمی  ام  ۀیاغف  ریدقتلا ،

. دّبعتلاب مزجلا  نم  هیف 
144 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( نآ لاثما  هلبق و  ندش  هبتشم  ماگنه  رد  هدّدعتم  ياهزامن  رد  تّین  یگنوگچ  رد   ) مود هیبنت 

هراشا

: هک دوب  نیا  نآ  لصاح  و  تشذگ ، هعمج  رهظ و  هلئسم  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  قبطرب  هناگراهچ ، ياهزامن  زا  کیره  رد  ّتین 
هک یعقاو  بجاو  نآ  قّـقحت  تهج  طاـیتحا ، يور  زا  هعمج ،) رهظ و  ینعی   ) ود نیا  زا  کـیره  رد  ار  ّتین  ماـجنا  فـّلکم )  ) دـنکیم ّتین 

هداد رارق  تیاغ  هک  یعقاو )  ) زارحا يارب  دـشاب  ّتلع  هّللا  یلا  برق  نیا  هک  نیارباـنب  هّللا  یلا  ۀـبرق  رگید  زاـمن  زاـمن و  نیا  نیب  تسا  دّدرم 
(. ۀیاغلا ۀیاغ  يرگید  تسا و  لعفلا  ۀیاغ  یکی  هک  انعم  نیدب   ) لعف يارب  هدش 
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مه رگید  زاـمن  ماـجنا  رب  مزاـع  زاـمن ، ود  زا  یکی  ماـجنا  ناـمز  رد  هک  تسا  ریزگاـن  فّلکم  هکنیا  یتین ) نینچ   ) نیا رب  دوشیم  بترتـم  و 
. دوشیمن قّقحم  تالمتحم  همه  ظاحل  نودب  متخومآ ) امش  هب  نم  و   ) دیدرگ رکذ  هک  یتّین  هک  ارچ  دشاب ،

. تسین یعقاو  بجاو  لاثتما  هدننکدصق  هدومن ، دصق  ریدقت  یلع  ار  زامن ) راهچ  ای  و   ) زامن ود  زا  یکی  ماجنا  هک  یسک  اریز 
یعقاو و بوجو  اب  دهدیم ) ماجنا  هک   ) لمتحم نیا  ندش  عقاو  فداصم  ضرف  رب  انب  نکل )  ) تسا یعقاو  بجاو  لاثتما  هدننکدصق  وا  هلب ،

. ریدقت ّلک  یلع  هن 
هک ارچ   ) تسین یفاـک  تسا  مولعم  ـالامجا  نآ  هب  دـبعت  عوقو  هک  یتاداـبع  رد  تسا ،) لاـمتحا  فرـص  هّللا و  یلع  هک  یتـین  نینچ   ) نیا و 

(. دنکیم تیافک  نآ  رد  مه  لامتحا  فرص  هک  يودب  کش  هن  تسا و  یلامجا  ملع  رد  ام  ثحب 
افتکا تبانج ، لامتحا  تروص  رد  تبانج ، لسغ  لـثم : تسا  تداـبع  ءیـش  نـالف  هک  دوش  هداد  لاـمتحا  يودـب ) کـش  وحن  هب   ) رگا هلب ،

( يودـب کش  ینعی   ) اجنیا رد  هک  ارچ  نآ ، ماجنا  ببـس  هب  رما  قّقحت  ضرف  هن  لاـثتما و  دـصق  هب  لـسغ ) کـی  ناـمه   ) هب نآ  رد  دوشیم 
. رگید ریدقت  نآرب  بوجو ) و   ) دّبعت نآ ، زا  دوش  هدارا  ات  تسین ، يرگید  ریدقت 

توبث هک  هیف  نحن  ام  فالخ  هب  لامتحا ، تروص  هب  تسا ) ندرک   ) تین ناـمه  تسا : نکمم  اـجنیا  رد  نآ  دـصق  هک  يزیچ  تیاـهن  سپ :
. تسا مزال  نآ  رد  زارحا ) و   ) دبعت هب  مزج  تسا و  مولعم  الامجا  رما  ود  زا  یکی  بوجو ) و   ) دّبعت

145 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  اجنیدب  ات  ثحب  هصالخ  لصاح و  * 
نآ ایآ  دیـسانشیمن ، تسرد  ار  هلبق  تهج  امـش  لثملا  یف  هک  اجنآ  لثم  دشاب ، نآ  طئارـش  زا  یکی  هب ، فّلکم  دّدرت  اشنم  رگا  دـش  لاؤس 
هب ار  زامن  هدرک ، طایتحا  دیاب  هدوبن  طقاس  طرش  هن ، هکنیا  ای  و  دیهد ؟ ماجنا  ار  لمع  کی  دیناوتیم  فّلکم  ناونع  هب  تسا و  طقاس  طرش 

؟ دیناوخب هناگراهچ  تاهج  زا  تهج  ره 
. دیدرک رکذ  اعّدم  نیا  تابثا  رب  لیلد  ود  دوشیم و  طقاس  طرش  دش ، هتفگ  خساپ  رد 

؟ دوب هچ  روبزم  طرش  طوقس  رب  تارضح  هلدا  * 
. یلیصفت ملع  هب  دراد  فارصنا  دنادیم ، زامن  طرش  ار  هلبق  هک  یلیلد  نآ  ینعی  دوب ، فارصنا  یکی  - 1

: هک انعم  نیدب  دوب ، نیرمالا  نیب  نارود  مه  یکی  - 2
هلبق ریخ  زا  هن  هکنیا  ای  دـناوخب و  نییعت  دـصق  اب  مامت  زامن  کی  درذـگب و  نآ  ریخ  زا  دـناوتیم  درادـن  هلبق  تهج  هب  ملع  فلکم  رگا  ایآ 

؟ درذگب نییعت  دصق  ریخ  زا  هکلب  درذگن ،
. دنکیم لیمکت  ار  تدابع  ّتین  هتشذگ و  هلبق  ریخ  زا  تسا ، رتمهم  تین  ای  تدابع و  دصق  هک  اجنآ  زا  دنتفگ :

نع بنتجا  رد  روطچ  هک  دوب  نیا  خیش  یضفت  باوج  دومن  در  یّلح  خساپ  کی  یضقن و  خساپ  کی  اب  ار  تارضح  لّوا  لیلد  خیش ، اّما  و 
هب تسا  فرـصنم  هلبق  نیا  دیئوگیم  ۀـلبقلا  یلا  ّلص  رد  نکل  لیـصفتلاب و  مولعم  رمخ  هب  تسا  فرـصنم  رمخ  نیا  هک  دـیئوگیمن  رمخلا 

؟ تسا لیصفتلاب  مولعم  هک  ياهلبق 
: دومرف تارضح  مود  لیلد  ای  هجو  هب  خساپ  رد  و  - 

لعف هب  رما  ّقلعت  زا  لبق  هک  دنتـسه  يروما  طورـش  زا  رگید  یخرب  هلبق و  هک  ارچ  هلبق ، ریخ  زا  هن  تشذگ و  نییعت  دصق  ریخ  زا  دـیاب  ریخ ،
لبق دنوشیم و  ادیپ  لعف  هب  رما  ّقلعت  زا  سپ  هک  دنتسه  يروما  زا  رما و ...  لاثتما  دصق  نییعت ، دصق  هکنآ  لاح  دناهدش و  ظوحلم  لعف  رد 

. دنتسین هظحالم  لباق  رما  زا 
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: هک انعم  نیدب  دنالمع ، یلصا  طئارش  ءازجا و  دنراد  مان  هب  رومأم  دنوشیم و  عقاو  ظاحل  دروم  لعف  هب  رما  ّقلعت  زا  لبق  هک  يروما  لاح :
زا يروما  نکل  و  هتفرگ ، رظن  رد  ار  زامن  لعف  بیکرت  طئارش و  ءازجا و  ّلص ، رودص  ماگنه  یلوم 

146 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دیدپ لقع  مکح  هب  لعفب ، رما  ّقلعت  زا  سپ  دنرما و  لولعم  هک  ارچ  دناهتـشادن  ظاحل  ناکما  الـصا  لاثتما ، دصق  تبرق و  دـصق  ّتین ، لیبق 

. دنیآیم
؟ دش هچ  اهثحب  نیا  هجیتن  لصاح و  اّما  و  * 

دیآیم و دیدپ  لعف  هب  رما  ّقلعت  زا  سپ  هکنآ  دیاب  دوش ، هتفرگ  هدیدان  یلیلد  هب  روما  نیا  زا  یکی  يزور  کی  دشاب  رارق  رگا  هک  دـش  نیا 
. يرمالا تحت  روما  هن  دنوش و  هتفرگ  هدیدان  فذح و  دنراد  رارق  يرمالا  لبق  روما  زا  رخأتم  هبتر  رد 

؟ ارچ
: هک انعم  نیدب  دنتسه ، نّکمت  دیق  هب  دّیقم  يرمالا  دعب  روما  اریز :

. دوشیم طقاس  روبزم  طرش  يدشن  نآرب  رداق  رگا  سپ  دیوگیم  نّکمت  ناوت و  طرش  هب  ۀّینلا ، عم  ّلص  دیوگیم : لقع  یتقو 
: هکنیا یئاهن  هجیتن 

لماک زامن  کی  ماجنا  هب  مادقا  لقع  مکح  بسح  هب  تسا  بجاو  یطئارـش  ءازجا و  نینچ  اب  رهظ  زامن  هک  ینادیم  الیـصفت  امـش  رگا  - 1
. تسا نّکمت  يانعم  نیا  هک  ینکیم ، ّتین  اب  هارمه  رایعلا 

تسا و زامن  طرـش  هلبق  الثم  هک  ینادیم  الامجا  هکلب  يرادن  يرمالا  دعب  ای  يرمالا و  لبق  طئارـش  ءازجا و  هب  یلیـصفت  ملع  هچنانچ  و  - 2
. يرادن ار  روبزم  طرش  ماجنا  زا  نّکمت  امش  تسا ، تهج  مادک  رد  هک  ینادیمن  نکل 

. يرذگب يرمالا  دعب  تسا و  نییعت  دصق  نامه  هک  ّتین  زا  یناوتیم  اذل  و  یتسین ، لماک  ّتین  اب  هب  رومأم  ماجنا  رب  رداق  ینعی :
؟ تسیچ ةدّدعتملا )...  تاولصلا  نم  ّلک  یف  ۀّینلا  ّنا   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هّجوت  اب  * 

: هک تسا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تقیقحرد 
ّتین نامه  ای  هجو و  دصق  میراذگب ، زامن  تهج  راهچ  ره  هب  هلبق  زارحا  رد  لثملا  یف  مینک و  تیاعر  ار  طیارـش  نیا  ام  دـش  انب  هک  نونکا 

؟ تبرق دصق  کی  مادک  هب  مینک و  بوجو  دصق  لمع  راهچ  نیا  زا  کی  مادک  هب  دوشیم ؟ هچ  لمع  راهچ  نیا  رد 
: دیامرفیم هر )  ) خیش اذل  و 

: هکنیا نآ  متخومآ و  امش  هب  ار  ندرک  ّتین  هقیرط  هعمج  رهظ و  هلأسم  رد  اقباس 
نآ دعب  ای  لبق و  هک  یتالمتحم  ریاس  نیا و  طسوت  هب  ات  مروآیم ، اجب  ار  لمتحم  نیا  هک  دینک  ّتین  هنوگنیا  دیسریم  هک  یلمتحم  ره  هب 

. هّللا یلا  ۀبرق  دبای  قّقحت  یعقاو  بجاو  دوشیم ، ماجنا 
147 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: رگید ترابع  هب 
، تسا رگید  تهج  هس  هب  زامن  هس  هک  تـالمتحم  ریاـس  ماـجنا  نآ و  ماـجنا  هطـساو  هب  اـت  مناوخیم  تهج  نیا  هب  ار  زاـمن  نیا  ییوگیم :

. تسادخ هب  برق  قّقحت  رطاخب  یعقاو  بجاو  قّقحت  هکنانچ  دوش ، قّقحم  ۀلبقلا  یلا  یعقاو  بجاو 
: نیاربانب

. تسا یعقاو  بجاو  ۀلبقلا و  یلا  ةالص  ّتین ، تیاغ  - 1
. تسادخ هب  برق  تسا ، هلبقلا  یلا  ةالص  هک  قوف  تیاغ  تیاغ  - 2

. تسا نییعت  دصق  دنامیم  یقاب  هچنآ  تبرق ، دصق  مه  دریگیم ، رارق  یعقاو  بجاو  يور  هجو  دصق  مه  سپ :
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. یکی نآ  ای  تسا  یعقاو  هلبق  یکی  نیا  هک  ینکب  نییعت  یناوتیمن  اریز : ارچ ؟
: رگید ترابع  هب 

ةالـص الثم  هک  لعفلا  تیاغ  نآ  ات  دـینکب  ار  ّتین  نامه  دیـسریم  هک  رگید  زامن  هس  زا  کیره  هب  تهج  کی  هب  لوا  زاـمن  ماـجنا  زا  سپ 
. دوش زارحا  تسا  ۀلبقلا  یلا 

. هّللا یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب  ار  زامن  نیا  هک  ینکیم  ّتین  زامن  راهچ  نیا  زا  کیره  رد  هکنیا : هصالخ 
؟ تسیچ اذه )...  یلع  ّبترتی  و   ) زا دارم  سپ  * 

ار تالمتحم  هّیقب  هک  دیشاب  مّمصم  ادتبا  نامه  زا  دیاب  فّلکم  يامـش  هک  بلطم  نیا  دصق  ّتین و  هنوگ  نیا  رب  دوشیم  عرفتم  هک : تسنیا 
. دوشیمن قّقحم  روکذم  ّتین  ّالا  دیهد و  ماجنا  ّتین  نیمه  اب  مه 

: رگید ترابع  هب 
هـس نآ  ماجنا  دصق  هک  دـشاب  نیا  رب  وت  يانب  ادـتبا  زا  هک : تسنیا  دـشاب ، هّللا  یلا  ۀـبرق  مهنآ  یعقاو  بجاو  زارحا  وت  فدـه  هکنیا  همزال 

؟ ارچ یشاب . هتشاد  ار  رگید  زامن 
ار هیقب  دیـشک  ملیم  متـساوخ و  هچنانچ  مناوخیم و  ار  یکی  العف  یتفگ  هتـشادن و  فرط  راهچ  هب  ار  زامن  راهچ  ره  دـصق  لّوا  زا  رگا  اریز 

. دشاب یعقاو  بجاو  نامه  یناوخیم  هک  يزامن  نیا  هک  مولعم  اجک  زا  مناوخیم ، مه 
ره اجنیا  رد  و   ) تالمتحم همه  ماـجنا  ینکیم ، زاـمن  هب  عورـش  هک  لّوا  زا  دـیاب  يزاـس ، قّقحم  ار  یعقاو  بجاو  اـعقاو  یهاوخب  رگا  سپ 

. ینک ظاحل  دوخ  دصق  رد  ار  زامن ) راهچ 
: هتبلا

يدراوم رد  نکل  دیراد ، یلامجا  ملع  امش  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  دش  هتفگ  هک  یبلطم  نیا 
148 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  تسا  هدش  بجاو  امـش  رب  تبانج  لسغ  ایآ  دینادیمن  هکنیا  لثم  دراد ، فرط  کی  اهنت  تسا و  يودب  کش  دّرجم  امـش ، کش  هک 
: دیئوگب دیاب  اذل  دراد و  قرف  نآ  ّتین 

، دیـشاب هتـشاد  مه  ار  نآ  ّتین  دصق و  ات  تسین  راک  رد  يرگید  فرط  ای  لمتحم و  نکل  هّللا ، یلا  ۀبرق  اطایتحا  مروآیم  اجب  تبانج  لسغ 
لاح ّلک  یلع  یعقاو ، بجاو  ینعی  هب ، دّبعتم  ققحت  هب  دیوش  مزاج  هک  دینک  يراک  دیاب  دراد و  مه  رگید  فرط  هک  هیف  نحن  ام  فالخرب 

. دوشب لصاح  رگید  ریداقت  نود  ریدقت  یلع  هکنیا  هن  و 

« بلاطملا صیخلت  »

رد هک  ارچ  تسا ، مولعم  صخشم و  نآ  بوجو  الامجا  هکنیا  ای  دراد . دوجو  نآ  بوجو  لامتحا  هک  دوب  یتدابع  ّتین  دروم  رد  هجیتن  نیا 
دراد دوجو  لامتحا  ای  یلامجا و  مولعم  رد  يرادربنامرف  تبرق و  دصق  ناکما  ایآ  نکل  و  تسا ، طرش  بّرقت  يرادربنامرف و  دصق  تدابع ،

؟ هن ای 
: دومرف لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يراصنا  بانج 

لئاق لیصفت  یلامجا  ملع  هب  نورقم  ههبـش  هّیودب و  ياهههبـش  نیب  دیاب  دنتـسه  یلامجا  ای  یلامتحا  مولعم  هک  یتادابع  رد  ّتین  ّتیفیک  رد 
. دش

: اذل و 
یفاک ّتین  نیمه  یلامتحا  تدابع  هب  تبـسن  هک  ارچ  تسا  هتـسناد  یفاک  ار  هّیودـب  ههبـش  رد  لامتحا  يربناـمرف  تیبوبحم و  دـصق  فرص 
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. تسا
اجب لاح  رد  فّلکم  هک : تسنیا  نآ  همزـال  دـشاب و  هتـشاد  ار  یلاـمجا  مولعم  يربناـمرف  رما و  ّتین  دـیاب  یلاـمجا ، مولعم  تداـبع  رد  اـّما :

؟ ارچ دشاب ، هتشاد  هتشاد  زین  ار  رگید  یلامتحا  درف  ندروآ  اجب  دصق  یلامجا ، مولعم  یلامتحا  دارفا  زا  یکی  ندروآ 
ماجنا دیاب  تسا و  مولعم  الامجا  هک  يروتـسد  زا  تعاطا  يربنامرف و  دصق  دشاب ، هتـشادن  ار  یلامتحا  درف  نآ  ندروآ  اجب  دصق  رگا  اریز :

روتـسد و رودـص  هب  ملع  اب  هک  تسا  هدرک  دـصق  ار  نآ  هب  نامرف  ّقلعت  ضرفرب  ار  يربنامرف  تعاطا و  هکلب  تسا ، هدـیدرگن  ققحم  دوش ،
. تسین یفاک  لاثتما  تعاطا و  قّقحت  رد  ّتین  نیا  نامرف ، دوجو 

: هتکن

: دیامرفیم هدرک  دییأت  ار  خیش  زا  روکذم  بلطم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح 
149 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسا مولعم  شدوـجو  هک  يرما  نآ  ندروآ  اـجب  لـصا  هب  تبـسن  هکلب  تسین ، رما  دوـجو  لاـمتحا  اـهنت  هزیگنا  ملع ، هب  نورقم  ههبـش  رد 
هداد لامتحا  هک  ارچ  دـیآیم ، دـیدپ  يرگید  هزیگنا  رگید ، یلامتحا  درف  ندروآ  اجب  يارب  هزیگنا  نیا  زا  نکل  دراد و  دوجو  مادـقا  هزیگنا 

. دوش قبطنم  یلامتحا  درف  نیا  رب  یلامجا  مولعم  نآ  هک  دوشیم 
؛ تسا مولعم  الامجا  شدوجو  هک  تسا  يرما  دوجو  نامه  یلامتحا ، درف  ندروآ  اجب  لوا  هزیگنا  نیاربانب :

. تسا نآرب  رما  نامرف و  ندش  قبطنم  لامتحا  تسا ، لّوا  هزیگنا  زا  هدمآ  دیدپ  هک  مود ، هزیگنا  و 
. دشاب رما  قادصم  هک  تسا  لمتحم  درف  نآ  هکنیا  ای  رما و  نامرف و  دوجو  لامتحا  زج  يودب ، ههبش  رد  یلامتحا  درف  ندروآ  اجب  اما : و 

: دیامرفیم سپس 
: هک دناهدومرف  هدافا  يراصنا  خیش  ار  هچنآ 

هک تسا  یتروص  رد  خیـش  هدافا  ندوب  قح  نکل  و  تسا ، یّقح  نخـس  دشاب ، هتـشاد  ار  مولعم  رما  يربنامرف ، لاثتما و  دـصق  دـیاب  هکنیا  زا 
. دشاب فرط  هب  ّقلعتم  دصق  هطساو ، اب  رگید  یلامتحا  درف  دصق 
[70 .] دوش قبطنم  فرط  نآرب  مولعم  رما  هک  دراد  لامتحا  اریز :

: دیوگیم هک  خیش  نخس  نیا  دروم  رد  هر )  ) ماما اّما  و 
هتـشاد زین  ار  رگید  یلامتحا  درف  ندروآ  اجب  دـصق  یلامتحا ، دارفا  زا  یکی  ماجنا  لاح  رد  فّلکم  هک  تسنیا  رب  فقوتم  مولعم  رما  تعاطا 

. دشاب
: دیامرفیم

اب وا  لعف  قابطنا  ضرفرب  فلکم ، تسین و  یلوم  تعاطا  زج  یلامتحا  دارفا  زا  یکی  ماجنا  هزیگنا  هک  ارچ  تسین ، هتفریذپ  خیش  نخـس  نیا 
، یلامتحا درف  نآ  هب  تبـسن  هتـشاد و  ار  رگید  یلامتحا  درف  ماجنا  مدع  دصق  هک  یتروص  رد  و  دـشابیم ، دوخ  يالوم  روتـسد  عیطم  عقاو ،

. دنزیمن وا  ندوب  عیطم  هب  يررض  دشاب ، يّرجتم 
[71 .] تسا راکشآ  حضاو و  نآ  تسین و  هبتشم  ود  ره  لاثتما  دصق  رب  فقوتم  مولعم ، روتسد  يربنامرف  لاثتما و  نیاربانب :

150 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
باقعلا عفد  بوجو  باب  نم  لقعلا  ّالإ  سیل  هبوجوب  مکاحلا  ّنأل  ّیعرـش ؛ ّیلقع ال  تالمتحملا  ّلـک  بوجو  ّنأ  رهاـظلا : ّنأ  ثلاـثلا : نتم 

ناک کلذ ، بوجو  یلع  ۀتئافلا  یف  مّدقتملا  ربخلا  وأ  طایتحالا  رابخأ  ۀلالدب  انلق  ول  ّهنأ  یّتح  نیلمتحملا ، دحأ  كرت  ریدقت  یلع  لمتحملا 
. فیلکتلا یف  ّکشلا  یف  طایتحالا  عورف  یف  کلذ  یف  مالکلا  مّدقت  دق  و  داشرإلا . باب  نم  هبوجو 
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: یلوالا ۀلأسملا  یف  مّدقت  دـقف  اعرـش ، نیقیلا  ریغب  نیقیلا  ضقن  ۀـمرح  باحـصتسالاب و  هیف  نحن  ام  یف  اعرـش  رارکتلا  بوجو  تابثإ  اّمأ  و 
هفعض الامجإ  مّدقت  دق  و  هعم ، ۀنراقملا  ۀّیقاّفتالا  رومالا  هیلع  ّبترتی  بحصتسملا  ّنأ  یلع  ءانب  ّالإ  کلذ  یلع  باحصتسالا  ۀلالد  [ 72] مدع

. الیصفت یتأیس  و 
كرت ول  اذک  و  ادـحاو ، اباقع  ّالإ  ّقحتـسی  مل  تالمتحملا  عیمج  ۀـتئافل  یـسانلا  وأ  ۀـلبقلا  یف  ّریحتملا  یّلـصملا  كرت  ولف  انرکذ ، ام  یلع  و 

هقاقحتـساب لاقی  دق  معن  هب ، رمألا  ۀفلاخم  ۀهج  نم  اباقع  ّقحتـسی  مل  فداصی  مل  ول  و  ّیعقاولا ، بجاولل  هتفداصم  قّفتا  تالمتحملا و  دحأ 
. مّدقت دق  هیف  مالکلا  مامت  و  يّرجتلا . ۀهج  نم  باقعلا 

151 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( یعرش هن  تسا و  یلقع  تالمتحم  زا  کیره  بوجو  هکنیا  رد   ) موس هیبنت 

هراشا

يولوم یعرش  هن  تسا ، يداشرا  یلقع و  تالمتحم  زا  کیره  بوجو  هک : تسنیا  رهاظ 
. اهنآ زا  یکی  كرت  ببس  هب  لمتحم  باقع  عفد  بوجو  باب  زا  مهنآ  لقع ، رگم  تسین ، تالمتحم  بوجو  هب  مکاح  اریز :

بوجو تشذگ ، هتئاف  ياضق  بوجو  اب  هطبار  رد  هک  يربخ  ای  و  کنیدـل و )...  طتحا  لثم   ) طایتحا رابخا  تلالد  هب  میوش  لئاق  رگا  یتح 
. تشذگ فیلکت  رد  کش  رد  طایتحا  عورف  رد  نآ  رد  نخس  تسا و  داشرا  باب  زا  نآ 

ضقن یعرش  تمرح  و  هناگهس ) ياهباحصتسا  نامه   ) باحصتسا تکرب  هب  هیف  نحن  ام  رد  تالمتحم )  ) رارکت بوجو  یعرش  تابثا  اّما  و 
رگم دوشیم ) تبثم  لصا  هک  ارچ   ) رگید لمتحم  رب  تسا ، باحصتسا  تلالد  مدع  تشذگ ، لّوا  هلأسم  رد  هک  نیقی  ریغ  هطـساو  هب  نیقی 

یباحـصتسا نینچ  نیا  فعـض  ـالبق  هک  دنابحـصتسم ، اـب  هارمه  نراـقم و  هک  ياهیقاـفتا  روما  بحـصتسم ، رب  دوش  ّبترتـم  هک  نیارباـنب 
. دمآ دهاوخ  يدوز  هب  نآ  لیصفت  تشذگ و 

ای هدوب و  كوکشم  هلبق  صیخـشت  رد  هک  يرازگزامن  يولوم ،) هن  تسا و  يداشرا  ناشبوجو  تالمتحم  نیا  هک   ) میتفگ ام  هچنآ  رب  انب  و 
نینچمه تسا و  باقع  کی  قحتـسم  دـناوخن ،) زامن  الـصا  و   ) هدرک كرت  ار  تالمتحم  مامت  رگا  هدـش ، توف  ياـهزامن  هدـننکشومارف 

یعقاو بجاو  نامه  یکی ) نیمه   ) اقافتا دنک و  كرت  ار  اهنآ  زا  یکی  نکل ) دـناوخب  ار  تالمتحم  همه   ) رگا تسا ) باقع  کی  قحتـسم  )
. تسین باقع  قحتسم  یعقاو  رما  اب  تفلاخم  تهج  زا  عقاو ) اب   ) دشن فداصم  رگا  نکل  و  دشاب .

. يّرجت تهج  هب  تسا  باقع  قحتسم  هک  دوشیم  هتفگ  دنتسه ) يرجت  تمرح  هب  لئاق  هک  یناسک  بناج  زا   ) یهاگ هلب ،
***

152 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هدمآ  یلاؤس  هچ  اب  هطبار  رد  مّوس  هیبنت  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
بجاو تهج  دـنچ  هب  ۀـلبقلا  یلا  ةالـص  هک  لاح  رگید  ترابع  هب  ای  میروآ و  اجب  ار  تـالمتحم  همه  هدرک و  طاـیتحا  دـش  اـنب  هک  نونکا 

انعم نیدب  تسا ؟ عقاو  زارحا  تهج  هّیملع و  همدـقم  باب  زا  يداشرا و  یلقع  بوجو  کی  تالمتحم  نیا  زا  کیره  بوجو  ایآ  دوشیم ،
تسا و نیمه  مه  ام  بولطم  تسا و  عقاو  زارحا  کیره  ماجنا  زا  نامفدـه  هکلب  میروآیمن  اجب  ادـبعت  ار  تالمتحم  نیا  زا  کیره  ام  هک 
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. ریغ ال 
ار دوخ  اهنت  هتـشادن و  عقاو  هب  يراک  ام  هک  انعم  نیدب  تسا ، يدـّبعت  یعرـش و  يولوم  تالمتحم  نیا  زا  کیره  ماجنا  بوجو  هکنیا  ای  و 

؟ مینادب رهاظ  رد  کیره  ماجنا  هب  فّلکم 
؟ تسیچ یلقع )...  تالمتحملا  نم  ّلک  بوجو  ّنا  رهاّظلا : ّنا   ) زا دارم  قوف  لاؤس  هب  هجوت  اب  * 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  لاؤس  هب  تسا  خیش  موحرم  خساپ 
: ینعی تسا . يداشرا  یلقع  بوجو  کی  بوجو  نیا 

دوخ ّالا  و  تالمتحم ، مامت  ای  ههبـش و  فارطا  همه  ماجنا  هب  دنکیم  مکح  تسا  عقاو  لاثتما  هب  ملع  فدـه  هک  هیملع  همدـقم  باب  زا  لقع 
. دنرادن یتیصوصخ  تالمتحم 

. تسا باقع  ياراد  هدحیلع  روطب  نآ  اب  تفلاخم  هک  دندقتعم  دنتسه و  بوجو  نیا  یعرش  بوجو  هب  لئاق  زین  یتعامج  هتبلا ،
؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  تارضح  لیلد  * 

ۀهبشلا دنع  طایتحا  هب  تسا  هدش  رما  اهنآ  رد  هک  تسا  طایتحا  رابخا  یکی  - 
. دش هراشا  نآ  لکش  هس  هب  اقباس  هک  تسرارکت  بوجو  باحصتسا  مه  یکی  - 

؟ تسیچ خلا ) رابخا ...  ۀلالدب  انلق  ول  ّهنا  یّتح   ) زا دارم  اعّدم  نیا  رب  تارضح  لیلد  ود  هب  هجوت  اب  * 
: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لیلد  ود  هب  تسا  خیش  خساپ 

نکل تسا و  یبوجو  ناشداشرا  هیف  نحن  ام  رد  نکل  كرتشم  كارتشا  رب  میدرک  لمح  ار  اهنآ  هتفگ و  خـساپ  ار  طایتحا  رابخا  اـقباس  - 1
. تسین لقع  مکح  رب  دئاز 

. تسین تّجح  هک  تسا  بترتم  نآرب  یقافتا  یلقع  نراقم  تسا و  تبثم  لصا  هک  میتفگ  خساپ  زین  باحصتسا  اب  هطبار  رد  - 2
153 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خلا ) ریحتملا ...  یّلصملا  كرت  ولف  انرکذ ، ام  یلع  و   ) زا دارم  * 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ندوب  يولوم  ندوب و  يداشرا  هرمث  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تقیقحرد 

: دیامرفیم اذل  و 
هداد امب  باوث  کی  اـهنت  مینک ، زارحا  ار  عقاو  هداد و  ماـجنا  ار  تـالمتحم  ماـمت  اـم  دـشاب و  يداـشرا  تـالمتحم  نیا  ماـجنا  بوجو  رگا 
رّرقم باوث  کـی  هناگادـج  تـالمتحم  زا  کـیره  ماـجنا  يارب  دـشاب ، يوـلوم  نآ  بوـجو  رگا  تسا و  عـقاو  باوـث  مهنآ  هک  دوـشیم 

. دوشیم
. دوشیم ءاطعا  ام  هب  باوث  راهچ  هلبق ، دروم  رد  هجیتن : رد 

. تسا عقاو  كرت  رطاخب  نیا  میوشیم و  باقع  کی  مینک ، كرت  ار  تالمتحم  مامت  هچنانچ  بوجو ، نیا  تیداشرا  رب  انب  لاح :
. دوشیم دّدعتم  زین  باقع  تالمتحم  دادعت  هب  میئامن ، كرت  ار  تالمتحم  همه  رگا  بوجو ، نیا  تیولوم  رب  انب  اّما 

کی مه  زاب  دـشاب ، اهنآ  نایم  رد  یعقاو  بجاو  هک  یتروص  رد  میهد ، ماجنا  ار  تالمتحم  یخرب  رگا  بوجو ، نیا  تیداشرا  رب  انب  اـّما : و 
. میراد باقع  باوث و  تبسن  نامه  هب  تیولوم  رب  انب  نکل  میوشیم  باقع  کی  الا  میراد و  باوث 

***
154 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نإ هّللا و  یلإ  اهب  بّرقتلل  ادصاق  ۀّیعقاولا  ةالصلا  یّلص  ّهنأل  [73 ؛] هنع أزجأ  یقابلا  لعف  لبق  عقاولل  هب  یتأ  ام  ۀـقباطم  فشکنا  ول  عبارلا  نتم 
فاشکنا نع  ائـشان  وأ  لـعفلا  رارکت  نع  ائـشان  لـمعلاب  مزجلا  نوکی  نأ  نیب  قرف  ـال  ذإ  لـعفلا ؛ اذـه  وه  بّرقملا  ّنأ  لـعفلا  نیح  ملعی  مل 
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. لاحلا
همجرت *** 

مراهچ هیبنت 

هراشا

: هکنیا رد 
. هّیقب نآ  زا  دنکیم  تیافک  دوش ، فشک  یعقاو  بجاو )  ) اب تالمتحم  هّیقب  ماجنا  زا  لبق  هداد  ماجنا  فّلکم  هک  یلمتحم  تقباطم  رگا 
ماجنا ادـخ  هب  بّرقم  هک  تسنادیمن  لمتحم  نآ  ماجنا  ماگنه  هچرگ  تسا ، هدـناوخ  ادـخ  هب  تبرق  دـصق  لاح  رد  ار  یعقاو  زاـمن  وا  اریز 

(. تشادن نییعت  دصق  نوچ   ) تسا لمتحم  نیمه 
هب یتا  اـم  تقباـطم  تقیقح و  فشک  قیرط  زا  اـی  دـشاب و  طاـیتحا ) اـی  و   ) لـعف رارکت  قیرط  زا  عقاو  زارحا  هکنیا  ناـیم  تسین  یقرف  اریز :

. عقاولل
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مراهچ  هیبنت  زا  دارم  * 
نکل دـهد ، ماجنا  ار  تالمتحم  مامت  دـنک و  طایتحا  یلامجا  ملع  دراوم  رد  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  تقیقحرد 

لمتحم دراو  هکنیا  زا  لبق  تالمتحم و  زا  یکی  ماجنا  زا  سپ 
155 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک تسا  مزال  ایآ  تسا  یعقاو  بجاو  نامه  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمتحم  نیا  هک  دـنک  لـصاح  نیقی  ینعی ، دوش  قاـفو  فشک  دوش  يدـعب 
؟ تسا یفاک  یکی  نامه  هن ؟ ای  دهد  ماجنا  ار  رگید  تالمتحم  ای  لمتحم 

: رگید ترابع  هب 
الثم ماجنا  زا  سپ  نکل  دیروآ  ياجب  ار  ود  ره  هک  دیریگیم  میمـصت  هعمج ؟ ای  تسا  بجاو  رهظ  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  امـش  يارب  یهاگ 
ینعی رگید  لمتحم  امـش  هک  تسا  مزال  ایآ  لاـح  دـیاهدرک ، ناـیتا  هک  تسا  هعمج  نیمه  یعقاو  بجاو  هک  دـینکیم  لـصاح  نیقی  هعمج 

؟ تسا يزجم  هعمج  ماجنا  هکنیا  ای  دیهد  ماجنا  زین  ار  رهظ 
؟ تسیچ خلا ) یتا ...  ام  ۀقباطم  فشکنا  ول   ) زا دارم  قوف  لاؤس  هب  هّجوت  اب  * 

. دشابیمن هّیقب  ماجنا  هب  يزاین  هدوب و  يزجم  لمع  کی  نامه  روبزم  فاشکنا  تروص  رد  هک : تسنیا 
: اریز ارچ ؟

. درادن يدوس  ناشماجنا  دنتسین و  بجاو  تالمتحم  هّیقب  هک  دیاهدرک  لصاح  نیقی  نونکا  امش  عقاو  فاشکنا  زا  سپ  الّوا :
همه ماجنا  طایتحا و  قیرط  زا  عقاو  زارحا  نیا  هک  دـنکیمن  یقرف  لاح  تسا ، عقاو  زارحا  يراکطایتحا و  تالمتحم ، ماجنا  زا  فدـه  ایناث :

طاـیتحا اـّلا  و  تسا . هدـمآرد  هب  رومأـم  اـب  قباـطم  هک  دـشاب  یلمع  نآ  ماـجنا  هطـساو  هب  تقیقح  فشک  قیرط  زا  اـی  دـشاب و  تـالمتحم 
. درادن یتّیعوضوم 

؟ دنک رارکت  یمزج  تبرق  هجو و  دصق  اب  هرابود  تسا  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمتحم  نیمه  فاشکنا  زا  سپ  تسا  مزال  ایآ  * 
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هدوبن هجو  دصق  تبرق و  دصق  هب  مزج  اهنت  تسا و  هدوب  تایـصوصخ  همه  دجاو  هداد  ماجنا  هک  یلمع  کی  نامه  نوچ  تسین ، مزال  ریخ 
. تسا لیلد  هب  دنمزاین  دشاب  مزال  رارکت  مه  یلیصفت  ملع  زا  سپ  تسین ، ربتعم  یلامجالا  ملعلا  دنع  مهنآ  هک  تسا ،

***
156 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀلبقلا یلإ  ةالـصلاک  هطرـش  راـبتعاب  دّدرملا  بجاوـلا  یف  لاـثتمالا  طقـسی  مل  ةروـصحم  ریغ  بجاوـلا  تـالمتحم  ضرف  وـل  سماـخلا  نتم 
. اسأر طورشملا  كرتل  هجو  الف  طرشلا ، طوقس  رمألا  ۀیاغ  ذإ  اعطق ؛ اههبش  ۀلوهجملا و 

؛ ةروصحملا ریغلا  ۀهبـشلا  یف  ّلکلا  باکترا  زاوجب  انلق  ول  هطوقـس و  مدـع  اضیأ - رهاظلاف - ادّدرم ، بجاولا  سفن  ناک  اّمم  هریغ  یف  اّمأ  و 
. ۀفلاخملا نیح  ّیعقاولا  بجاولا  ۀفلاخم  هب  ملعی  ّهنإف  انه ؛ ّلکلا  كرت  فالخب  باکترالا ، دعب  ّالإ  هب  كانه  ملعی  مارحلا ال  لعف  ّنأل 

: ناهجو تالمتحملا ؟ نم  رّسیت  امب  نایتإلا  بجی  مأ  ۀفلاخملا - روذحم  عفدنی  هب  ذإ  دحاو - یلع  راصتقالا  زوجی  له  و 
. ۀّیعطقلا ۀفلاخملا  نم  ارارف  دحاوب  نایتإلا  بجو  اّمنإ  و  ۀّیملعلا ، هتامّدقم  باجیإل  یضتقم  الف  طقاس ، عقاولا  نایتإب  فیلکتلا  ّنأ  نم 

. ۀّیفرعلا مهرماوأ  یف  ءالقعلا  ءانب  هیلع  و  نکمأ ؛ امهم  هتاعارم  عقاولا  ۀفلاخم  ۀمرحب  مازتلالا  دعب  مزاللا  ّنأ  نم  و 
[، 74] عقاولا ةاعارم  بوجوب  لقعلا  مکح  ضرف  همدع و  عم  اّمأ  و  هیلع ، عراشلا  ّصن  عم  نوکی  اّمنإ  عقاولا  نع  ّيرییختلا  دحاولاب  ءافتکالا  و 

، رّسیت امب  نایتإلا  دعب  ّالإ  لصحی  اذه ال  و  لعفلا ، رّسیت  مدعب  هطوقسل  اّمإ  و  بجاولا ، لوصحل  اّمإ  باقعلا ؛ مدعب  عطقی  یّتح  هتاعارم  بجیف 
. يوقألا وه  اذه  و 

یفف اهنم ، نّیعم  ضعب  نم  عناملا  أرط  ول  و  تالمتحملا . نم  نّیعم  ریغ  ضعبب  ناـیتإلا  نم  عناـمل  دـجو  دروم  ّلـک  یف  درّطم  مکحلا  اذـه  و 
. ةءاربلا لصألا  و  یقابلا ، نیب  بجاولا  دوجوب  ملعلا  مدع  نم  لاکشإ ، روهشملا - وه  امک  بوجولا -

157 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

مجنپ هیبنت 

هراشا

اعطق دوشیمن  طقاس  شطرش ، رابتعا  هب  تسا  دّدرم  هک  یبجاو  رد  لاثتما  دنتسه ، هروصحم  ریغ  دنابجاو  هک  یتالمتحم  دوش ، ضرف  رگا 
(. تسین زیاج  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  دشاب ، شطرش  هیحان  زا  بجاو  ددرت  رگا  ینعی  )

سابل ای 10000  نایم 500  دّدرم  هک  یـسابل  رد  زامن  لـثم   ) نآ ههبـش  و  تسا ) ددرم  فرط  هب 360  هک   ) هلوهجم هلبق  فرط  هب  زاـمن  لـثم 
(. تسا

ره هب  ای  هلمتحم و  هلبق  فرط  هب  ندناوخ  زامن  و   ) تسا طرش  ریخ ) زا  نتـشذگ  و   ) طوقـس لّزنت ) نّکمت و  مدع  لاح  رد   ) رما تیاهن  اریز :
(. میهاوخب هک  فرط 

. درادن دوجو  هب ) رومأم  ینعی   ) طورشم كرت  رب  یلیلد  سپ :
زاوج هب  لـئاق  ول  دـنکیمن و  طوقـس  لاـثتما  زاـب  دـشاب  ۀـیهاملا ) سفن  ینعی   ) بجاو دوخ  هیحاـن  زا  بجاو  دّدرت  هک  مه  یئاـج  رد  اـّما  و 

(. مینادب زیاج  اجنآ  رد  ار  هّیعطق  تفلاخم  و   ) میوش هّیمیرحت  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  لکلا ، باکترا 
تالمتحم مامت  كرت  فالخب  تالمتحم ، همه  هب  باکترا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  مولعم  هّیمیرحت  ههبـش  رد  شماجنا  اب  مارح  لعف  هک  ارچ 

. دوشیم مولعم  تفلاخم  ماگنه  رد  عقاو  اب  تفلاخم  لکلا  كرت  نیمه  هطساو  هب  هک  نوچ  تسا ،) هّیبوجو  ههبش  هک   ) اجنیا رد 
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زا یکی  ماجنا  هب  افتکا  دوشیم  عفد  هیعطق  تفلاخم  روذـحم  لمتحم  کی  ماـجنا  هطـساوب  نوچ  هروصحم ) ریغ  ههبـش  رد   ) اـیآ هکنیا  رد  و 
: دراد دوجو  هجو  ود  تسا ؟ بجاو  تسا  رّسیم  نکمم و  هک  اجنآ  ات  تالمتحم  ماجنا  هکنیا  ای  تسا ، زیاج  تالمتحم 

زا یکی  ماـجنا  بوجو  و  درادـن ، دوـجو  نآ  هّیملع  تامدـقم  بوـجو  يارب  یـضتقم  سپ  تسا ، طـقاس  عـقاو  ماـجنا  هب  فـیلکت  هکنیا  - 1
. تسا هیعطق  تفلاخم  زا  رارف  رطاخب  مه  تالمتحم 

رماوا رد  زین  ملاع  ءالقع  ياـنب  هک  یلاـح  رد  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  نکمم ، تیاـعر  عقاو ، تفلاـخم  تمرح  هب  مازتلا  زا  سپ  هکنیا  - 2
(. دنناسریم ماجنا  هب  ار  نکمم  رادقم  هک   ) تسا نیمه  رب  ناشهّیفرع 

یفاک هدـب  ماـجنا  ار  یکی  تسین  مزـال  طاـیتحا  دـیوگیم  هک   ) تسا نآرب  عراـش  ّصن  دوجو  رطاـخ  هب  لـمتحم  کـی  هب  ندرک  تعاـنق  و 
(. تسا
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بجاو تاعارم  نآ ،) اب  تفلاخم  زاوج  مدع  و   ) عقاو تاعارم  بوجو  هب  لقع  مکح  ضرف  و  عراش ، بناج  زا  ّصن  مدـع  تروص  رد  اّما  و 

. باقع مدع  هب  ینک  لصاح  عطق  هکنیا  ات  تسا  بجاو  یعقاو ،
. تسین نکمم  اهنآ  همه  ماجنا  هکنیا  لیلد  هب  تالمتحم  هّیقب  طوقس  رطاخب  ای  و  طایتحا ) رثا  رد   ) بجاو لوصح  هطساو  هب  ای 

( درک شـالت  دـیاب  ناـکما  ردـق  هب  هک   ) مکح نیا  تسا و  روـسیم  نکمم و  اـم ) يارب   ) هچنآ ماـجنا  زا  دـعب  رگم  دوـشیمن  لـصاح  نیا  و 
هروصحم ریغ  هب  رـصحنم  بلطم  ینعی   ) دراد دوجو  تـالمتحم  زا  ینّیعم  ریغ  ضعب  ماـجنا  زا  عناـم  هک  يدروم  ره  رد  عیاـش  تسا  یمکح 

(. دوب نیمه  مکح  زاب  دوب  مه  يرگید  عنام  رگا  هکلب  تسین 
یلاکـشا نم  رظن  هب  تسا ، روهـشم  هکنانچ  رگید  تالامتحا  فارطا  بوجو  رد  دیآ ، شیپ  انّیعم  تالمتحم  زا  یکی  ماجنا  زا  یعنام  رگا  و 

. دراد دوجو 
. تسا تئارب  اجنیا ، رد  لصا  اذل  و  تسا . تالمتحم  یقاب  نیب  بجاو  دوجو  هب  یلامجا  ملع  مدع  نآ  و 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ دراد دوجو  تامیسقت  لئاسم و  رظن  زا  هّیبوجو  ههبش  هّیمیرحت و  ههبش  رد  یتهابش  هچ  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
تسا و هروصحم  ای  هک  هّیعوضوم  ههبش  نیّصن و  ضراعت  صن ، لامجا  صن ، نادقف  لثم  تشاد  هلئسم  راهچ  هّیمیرحت  ههبش  هک  روطنامه 

ههبـش نیـصن و  ضراعت  صن ، لامجا  ّصن ، نادـقف  ناـمه  هک  تسا ، هلئـسم  راـهچ  ياراد  هّیبوجو  ههبـش  مه  روطنیمه  هروصحم ، ریغ  اـی 
. دشابیم هیعوضوم 

. دشاب هروصحم  ریغ  تسا  نکمم  دشاب و  هروصحم  تسا  نکمم  زین ، نآ  هّیعوضوم  ههبش  و 
. دوب هروصحم  ههبش  نوماریپ  دش ، ثحب  هّیبوجو  ههبش  هب  عجار  اجنیا  هب  ات  هچنآ  هتکن :

هدـش اضق  شیاـهزامن  زا  یکی  میتفگ  يرگید  لاـثم  رد  اـی  و  هعمج ؟ اـی  تسا  بجاو  رهظ  دـنادیمن  فّلکم  میتفگ : هک  اـجنآ  لـثملا : یف 
. دنتسه هروصحم  تاهبش  زا  همه  اهلاثم ، رگید  و  دشابیم . هناگجنپ  ياهزامن  زا  کیمادک  دنادیمن 

هب رصحنم  روصحم  ریغ  ههبش  دوشیم و  هروصحم  ریغ  زین  هّیبوجو  رد  ههبش  زین  یهاگ  اّما :
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. تسین هّیمیرحت  ههبش 
هدوب زور  مادـک  زور  نآ  هک  ياهدرک  شومارف  نونکا  نکل  يریگب ، هزور  لاـس  زا  نیعم  زور  کـی  رد  هک  ياهدرک  رذـن  امـش  لـثملا : یف 
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. تسا
. دشابیم هروصحم  ریغ  هّیبوجو و  ههبش  نیا  هک  لاس ، زور  تصش  دصیس و  نایم  دوشیم  دّدرم  هزور  اجنیا : رد 

؟ تسیچ طقسی )...  مل  ةروصحم  ریغ  بجاولا  تالمتحم  ضرف  ول   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هّجوت  اب  * 
؟ مینکب دیاب  هچ  تسیچ و  ام  هفیظو  دشاب  هروصحم  ریغ  هّیبوجو  ههبش  رد  ام  ههبش  رگا  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تقیقحرد 

، لاثتما دـقاف  فیلکت  تسا و  اسأر  لهجلاک  یلامجا  ملع  تسا  هروصحم  ریغ  ههبـش  نوچ  تفگ  ناوتیم  تسا و  زیاج  هّیعطق  تفلاخم  ایآ 
؟ میناوخب زامن  ای  میریگب و  هزور  هک  تسین  مزال  رگید  سپ 

هک دوش  ماجنا  تالمتحم  زا  يردـق  هب  دـیاب  هدوبن  یفاک  تالمتحملا  دـحا  ماجنا  هکنیا  ای  تسا و  بجاو  تالمتحم  زا  یـضعب  ماـجنا  اـیآ 
؟ دوشن جرح  رسع و  هب  ّرجنم 

: دیامرفیم تالاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  بانج  اذل  و 
. دومن ادج  تسا  هزور  رذن  لاثم  رد  هک  بجاولا  تاذ  رد  دّدرت  زا  تسا ، هلبق  هابتشا  لاثم  رد  هک  ار  طرش  رد  دّدرت  دیاب 

. دنکیم ادج  اجنیا  رد  ار  هروصحم  ریغ  ههبش  ياهلاثم  رگید : ترابع  هب 
: اریز ارچ ؟

. تسا طرش  رد  هابتشا  ههبش ، اشنم  یهاگ  - 1
هلبق 360 نتـسنادن  رطاخب  اذـل : و  تسا ، هلبق  هابتـشا  تهابتـشا  اـشنم  یناوخب ، زاـمن  فرط  مادـک  هب  هک  يراد  کـش  امـش  رگا  لـثملا : یف 

. دیآیم دوجوب  زامن  رد  لامتحا 
بجاولا تاذ  رد  کش  ای  ۀیهاملا و  سفن  ههبـش ، اشنم  مه  یهاگ  تسا  ّصن  دوجو  لیلد  هب  تهج  راهچ  رد  زامن  ندناوخ  هب  تعانق  هتکن :

. تسا
؟ ياهدومن رذن  ار  يزور  هچ  هک  ياهدرک  شومارف  نونکا  نکل  يریگب و  هزور  ار  لاس  زا  ینّیعم  زور  هک  ياهدرک  رذن  امش  لثملا : یف 

. تسا زور  نایم 360  دّدرم  يریگب  هزور  نآ  رد  ياهدرک  رذن  هک  ار  يزور  نیا  اذل : و 
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؟ تسا بترتم  هروصحم  ریغ  ههبش  رد  اهلاثم  نیا  ندرک  ادج  رب  ياهرمث  هچ  * 
. دوش ماجنا  دیاب  هب  رومأم  طورشم و  نکل  دوشیم و  طقاس  طرش  دوخ  هک : تسنیا  رثکا  دح  طرش  دّدرت  رد  - 1

تفلاخم تسا ، هدرک  لاـمتحا  ار 360  زامن  تالمتحم  هک  هلبق  نتـسنادن  لثم : دـشاب ، طرـش  رد  هابتـشا  ههبـش  اشنم  رگا  رگید : تراـبع  هب 
. تسا مارح  هّیعطق 

. دومن نایتا  مامت  روطب  ار  هب  رومأم  تشذگ و  طرش  ریخ  زا  ناوتیم  اذل : و 
: لثملا یف 

، هروصحم ریغ  ههبـش  رد  یلامجا  ملع  هب  نیلئاق  هکنانچ  مرذـگیم ، طرـش  ریخ  زا  هلمتحم و  هلبق  فرط  هب  مناوخیم  زامن  کـی  میئوگیم :
. دننادیم یفاک  ار  نیلمتحملا  دحا  ماجنا 

طرـش نتـسنادن  رطاخب  هک  درادن  تلع  رگید  هن و  ای  دوشیم  عقاو  اب  فداصم  ای  دوش ، هدناوخ  تهج  کی  هب  زامن  کی  دـیاب  لاحّيایلع 
. دومن هیعطق  تفلاخم  كرت و  ار  زامن  هلبق 

لاس زا  نیعم  زور  کی  رد  موص  رذن  لثم  تسا ، ّتیهام  دوخ  رد  کش  ههبش ، اشنم  هک  اجنآ  ینعی  بجاولا  تاذ  رد  دّدرت  هب  تبـسن  اّما : و 
. تسا رّوصتم  لامتحا  راهچ 

ياهزور يانثتـسا  هب  ار ، لاـس  لوط  ماـمت  فّلکم  هک  اـنعم  نیدـب  دـشاب ، بجاو  هروصحم  ههبـش  لـثم  نآ  رد  هیعطق  تقفاوم  هکنیا  فلا -
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. تسا جرح  رسع و  مزلتسم  هک  ارچ  تسا ، لطاب  لامتحا  نیا  دریگب . هزور  زور  نیا  رطاخب  مارح ،
. تفرگن هزور  ناوتیم  سپ  تسا ، هروصحم  ریغ  ههبش  نوچ  تفگ  ناوتب  دشاب و  زیاج  اجنیا  رد  هیعطق  تفلاخم  هکنیا : ب -

. تسا مارح  تسا  هّیعطق  تیصعم  مزلتسم  نوچ  زین  لامتحا  نیا 
هیعطق تفلاخم  هب  لئاق  یخرب  هروصحم  ریغ  ههبـش  اب  هطبار  رد  هّیمیرحت ، ههبـش  رد  روطچ  دـیوگب ، هدرک  ضارتعا  اـجنیا  رد  یـسک  رگا  * 

: لثملا یف  دنتسنادیم  لهجلاک  ار  یلامجا  ملع  هک  ارچ  دندوب ،
مه ناـتیلامجا  ملع  تسا ، هروـصحم  ریغ  امـش  ههبـش  نوـچ  تـسا ، سجن  اـی  رمخ و  فرظ  نیا 1000  زا  یکی  هـک  ینادیم  ـالامجا  اـمش 

. دینک فرصم  بیترت  هب  ار  همه  دیناوتیم  تسا و  لالح  امش  رب  فرظ  نیا 1000  همه  سپ  تسا ، مدعلاک 
؟ تسا راک  رد  یقرف  هچ  دینادیمن ، زیاج  ار  هّیعطق  تفلاخم  تسا  هروصحم  ریغ  اجنآ  لثم  ام  ههبش  هک  اجنیا  رد  ارچ  لاح 

اجنیا اب  تسا  سجن  فرظ  زا 1000  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امش  هک  اجنآ  نایم  تسا  یتوافت  هچ 
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؟ تسا بجاو  لمتحم  زامن  زا 360  زامن  کی  ینادیم  الامجا  هک 
تسا و مارح  هیعطق  تفلاخم  دیتفگ  اجنیا  رد  یلو  یهد  ماجنا  ار  ههبـش  فارطا  همه  یناوتیم  تسا و  زیاج  تفلاخم  دـیتفگ  اجنآ  رد  ارچ 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  ینک ؟ كرت  ار  زامن  یناوتیمن 
: هک تسنیا  شقرف  دهدیم  خساپ  خیش  بانج 

: هک اجنآ  رد  لثملا  یف  هیلیصفت  هن  تسا و  هّیلامجا  امش  تفلاخم  دینکب ، هّیعطق  تفلاخم  هّیمیرحت  ههبش  رد  امش  رگا 
باکترا هزاجا  تسا  هروصحم  ریغ  ههبـش  نوچ  تسا ، سجن  ای  رمخ و  اهنآ  زا  یکی  هک  ینادیم  الامجا  امـش  دراد و  دوجو  فرظ   1000

نیا زا  یکی  نمض  رد  هک  يوشیم  هّجوتم  دیـسرب ، فرظ  نیرخآ  هب  یتقو  فرـصم  هب  دینکیم  عورـش  امـش  و  دوشیم ، هداد  فورظ  ّلک 
. ینادیمن هدوب  فرظ  مادک  نکل  ياهداتفا  مارح  هب  فورظ 

. هیلامجا هن  تسا و  هلیصفت  ناتتفلاخم  دینکب ، هیعطق  تفلاخم  رگا  تسا  هیبوجو  ههبش  هک  هیف  نحن  ام  رد  اّما 
: اریز

: میئوگب رگا  لاح  یناوخب ، زامن  فرط  هب 360  یلامجا  ملع  بسح  هب  زامن ، هلأسم  رد  دیاب  امش  لثملا : یف 
دوشیم مناوخیمن ، زاـمن  هک  ینکب  ّتین  تسین و  زاـمن  ندـناوخ  هب  يزاـین  تسا و  زیاـج  لـکلا  كرت  تسا ، هروـصحم  ریغ  ههبـش  نوـچ 

. هیلیصفت تفلاخم 
. دیاهدرک هّیلیصفت  هّیعطق  تفلاخم  لامجالاب  مولعم  اب  دحاو  نآ  رد  ینعی :

. تسین زیاج  هّیعطق  تفلاخم  اجنیا  رد  سپ :
. دشاب یفاک  تالمتحم  دحا  ماجنا  هکنیا  ج -

: اریز ارچ ؟ دیاین . لصاح  هّیعطق  تفلاخم  ات  دیناوخب  زامن  فرط  کی  هب  ای  دیرادب و  هزور  ار  زور  کی  امش  لثملا : یف 
. دوشیم طقاس  امش  زا  عقاو  هب  فیلکت  دینک ، تیاعر  ار  طایتحا  دیناوتن  یتقو  - 1

. دنشاب بجاو  نآ  هّیملع  تامّدقم  هک  تسین  هنالقاع  رگید  دشن ، بجاو  همّدقملا  يذ  یتقو  - 2
. دباین قّقحت  هّیعطق  تفلاخم  ات  دیهدب  ماجنا  لقا  ّدح  دیاب  ار  یکی  هلب 

تبـسن ات  رایب  اجب  ار  یکی  نکن  هدوهیب  شالت  ینکب  زارحا  ار  عقاو  هک  یتسین  رداق  وت  تسا و  هروصحم  ریغ  ههبـش  نوچ  رگید : تراـبع  هب 
هب مهتم  ای  یشاب و  هدرکن  تیصعم  دوخ  يالوم  هب 
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. يوشن يرجت 
و دومن . لاثتما  ار  تالمتحم  زا  دوشیمن ، جرح  رسع و  بجوم  تسا و  رّـسیم  هک  يرادقم  هب  دیاب  دشابن و  یفاک  تالمتحم  دحا  هکنیا  د -

. تفگ كرت  ار  یقب  ام 
. يوقالا وه  اذه  و 

. ینک ضعب  رد  طایتحا  دیاب  درادن ، ناکما  لک  رد  طایتحا  رگا  لاح  ار ، طایتحا  دراد  اضاقت  یلامجا  ملع  يراد و  یلامجا  ملع  وت  اریز 
. داد تسد  زا  ار  روسیم  رادقم  دیابن  هک : تسنیا  رب  هّیفرع  رماوا  رد  القع  ءانب  رگید  فرط  زا 

؟ تسا يدراوم  هچ  هب  طوبرم  ضعب  رد  طایتحا  * 
. دشاب هتشاد  دوجو  عنام  تالمتحم  نیا  زا  ینّیعم  ریغ  ضعب  هب  تبسن  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم 

؟ تسا مزال  هیقب  ماجنا  ایآ  هچ ؟ دشاب  هتشاد  دوجو  عنام  نّیعم  ضعب  هب  تبسن  رگا  * 
. مینکیم يراج  تئارب  لصا  اذل  هن و  ای  تسه  هدنامیقاب  نایم  رد  بجاو  هک  میراد  کش  نوچ  تسین  بجاو  ریخ  هک  دنانآرب  یخرب  - 1

. يوقالا وه  اذه  و  ءالقع ، ءانب  نامه  باب  زا  تسا  بجاو  هلب  هک  دنانآرب  یخرب  - 2
***

163 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ۀهبـشلا ۀلازإب  ّیلیـصفتلا  لاثتمالا  نم  نّکمتلا  مدع  نیهبتـشملا ، نیب  عمجلاب  ةءاربلاب  ّیلامجإلا  ملعلا  لیـصحت  یف  طرتشی  له  سداسلا  نتم 

وأ ۀلبقلاب  ملعلا  لیصحت  یلع  ردق  [ 76] نمل زوجیف  کلذ ، نم  نّکمت  نإ  هب و  ءافتکالا  زوجی  مأ  الیصفت ، ةءاربلا  هب  ملعی  ام  هرایتخا  [ 75] وأ
؟ تاهبتشملا نیب  عمجلاب  لاثتمالا  ۀعمجلا ، رهظلا و  [ 77] وأ مامتإلا  رصقلا و  نم  یعقاولا  بجاولا  نییعت 

: نالوق لب  ناهجو ،
ةءاربلا و طورـشل  ضّرعتلا  دـنع  کلذ  یف  مالکلا  یتأیـس  و  رمألا . هجوب  مهدـنع  هب  رومأـملا  لـعفلا  نارتقا  بوجول  لّوـألا ؛ رثکـألا : رهاـظ 

. هّللا ءاش  نإ  طایتحالا 
نم ّیلیـصفتلا  ملعلا  ةاعارم  بجاولاف  يرخا ، ۀهج  نم  هنع  زجع  تاهجلا و  ضعب  نم  ّیلیـصفتلا  ملعلا  یلع  ردق  ول  ّهنأ  کلذ : یلع  عّرفتی  و 

عبرأ یلإ  نیهبتشملا  نیبوثلا  یف  ةالـصلا  رارکت  ۀلبقلا ، نییعت  نع  زجع  و  [ 78] نّقیتملا رهاطلا  بوثلا  یلع  ردق  نمل  زوجی  الف  ۀـهجلا ، کلت 
. قالطإلا یلع  ّیلیصفتلا  ملعلا  کلذ  ةاعارم  لصحی  مل  نإ  بوثلا و  ةراهط  ثیح  نم  هب  رومأملاب  ّیلیصفتلا  ملعلا  نم  هنّکمتل  تاهج ؛

164 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

مشش هیبنت 

هراشا

هب یلیـصفت  لاثتما  زا  نّکمت  مدـع  طایتحا ، ینعی   ) ههبـش فارطا  نایم  عمج  هطـساو  هب  تئارب ، هب  یلاـمجا  ملع  لیـصحت  رد  اـیآ  هکنیا : رد 
، دنکیم ادیپ  تساجن  زا  تئارب  نآ  هطساو  هب  هک  ار  یثلاث ) سابل   ) شندرک رایتخا  هطـساو  هب  ای  و  شـسرپ ) اب   ) ههبـش ندرب  نیب  زا  هطـساو 

. تسا یلیصفت  ملع  لیصحت  رب  رداق  هچرگ  تسا ، زیاج  نیهبتشم ) نایم  عمج   ) طایتحا هب  افتکا  هن  هکنیا  ای  تسا ؟ طرش 
هب لاثتما  هعمج ، ای  رهظ  مامتا ، ای  رصق  زا  معا  یعقاو  بجاو  نییعت  ای  هلبق و  هب  ملع  لیـصحت  رب  دشاب  رداق  فّلکم )  ) رگا ایآ  هکنیا  رد  سپ 

؟ هن ای  تسا  زیاج  تالمتحم  نایم  عمج  و  طایتحا )  ) هطساو

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1822 

http://www.ghaemiyeh.com


: دراد دوجو  لوق  ود  هکلب  هجو ، ود 
. تسا لّوا  لوق  رثکا ، ترابع  رهاظ  - 1

هب رومأم  لعف  نتشاد ) نییعت  دصق  ینعی   ) ندوب نرتقم  اریز  دنک . ءافتکا  طایتحا  هب  دناوتیمن  تسا ، ملع  لیـصحت  رب  رداق  هک  یـسک  ینعی 
. تسا بجاو  رمالا ، هجو  هب  ءاملعلا  دنع 

: هکنیا بلطم  نیا  رب  دوشیم  عّرفتم  و 
رگید تهج  زا  یلیصفت ، ملع  نآ  زا  دشاب  ناوتان  هلبق و  ثیح  زا  تاهج  یخرب  هب  تبسن  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  رب  تسا  رداق  فلکم  رگا 

. تسا بجاو  تهج  کی  زا  ّلقا  ّدح  یلیصفت  ملع  تاعارم  رهاط ) بوث  الثم  )
سابل ود  رد  زامن  رارکت  هلبق ، نییعت  زا  تسا  زجاـع  هکیلاـحرد  نّیعم  رهاـط  ساـبل  هّیهت  رب  تسا  رداـق  هک  یـسک  يارب  تسین  زیاـج  سپ :

دنکیمن لیصحت  بلطم  نیا  تاعارم  هچرگا  سابل  تراهط  ثیح  زا  هب  رومأم  هب  یلیـصفت  ملع  رب  شیئاناوت  رطاخب  تهج . راهچ  هب  هبتـشم 
. ار انعم  مامت  هب  یلیصفت  ملع 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب یلامجا  ملع  دراوم  زا  يدروم  هچ  رد  اجنیا  هب  ات  امهنیب  عمج  طایتحا و  هب  روتسد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
عقاو نتسناد  ندرک و  لاؤس  يارب  مه  یهار  تسین و  یلیصفت  لاثتما  هجیتن  رد  یلیصفت و  ملع  لیـصحت  رب  رداق  فّلکم  هک  دوب  يدروم  رد 

. درادن
165 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مشش  هیبنت  رد  بلطم  لصاح  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب  * 

: هک تسنیا 
رد هن ، هکنیا  ای  تسین و  یفاک  طایتحا  ینعی  یلامجا  لاثتما  دشاب و  نآ  لابند  هب  فّلکم  دیاب  امتح  یلیصفت ، ملع  لیـصحت  زا  نّکمت  اب  ایآ 

؟ دشابن یلیصفت  ملع  لابند  هب  رگید  هداد و  ماجنا  ار  تالمتحم  همه  هدرک  تعانق  طایتحا  هب  دناوتیم  مه  ضرف  نیا 
: رگید ترابع  هب 

یلیـصفت ملع  لیـصحت  يارب  مه  یهار  یکی  نآ  ای  تسا و  سجن  تساـبل  یکی  نیا  اـی  هک  ینادیم  ـالامجا  امـش  هک  تسه  تقو  کـی  - 
. يرادن

. سابل یکی  نآ  اب  مه  دیناوخب  زامن  سابل  یکی  نیا  اب  مه  هدرک  طایتحا  هک : تسنیا  امش  یلامجا  ملع  ياضتقم  اجنیا  رد 
. تسا طایتحا ) ینعی   ) یلامجا لاثتما  یلامجا ، ملع  ياضتقم  ینعی :

. دیتسه یلیصفت  ملع  لیصحت  رب  رداق  امش  هک  تسه  تقو  کی  اّما  - 
دارفا ای  هداوناخ و  دارفا  زا  لاؤس  اب  دیناوتیم  نکل  ناتسابل و  یکی  نآ  ای  تسا  سجن  ناتـسابل  یکی  نیا  ایآ  هک  دینادیمن  امـش  لثملا : یف 
هکلب دیزادرپب ، وجوسرپ  هب  هک  تسین  مزال  الصا  هکنیا  ای  و  تسا . سجن  امـش  سابل  ود  نیا  زا  کیمادک  هک  دیمهفب  بلطم  نیا  رب  علطم 

دیناوتیم هک  ارچ  دنکیم . زاینیب  هبتشم  سابل  ود  نآ  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  لیـصحت  زا  ار  امـش  تسا و  رهاط  هک  دیراد  يرگید  نهاریپ 
. دیناوخب زامن  سابل  نآ  اب  ههبش  نودب 

: هک تسنیا  لاؤس  لاح 
( طایتحا ای  و   ) یلامجا لاثتما  هب  لمع  نالف  ماجنا  رد  دـناوتیم  تسا ، یلیـصفت  لاثتما  ای  یلیـصفت و  ملع  لیـصحت  رب  رداـق  هک  یـسک  اـیآ 
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؟ دشاب یلیصفت  لاثتما  رکف  هب  دیاب  امتح  هن  ای  دنک  تعانق 
؟ تسیچ لّوالا )... ؛ رثکالا : رهاظ   ) زا دارم  روبزم  لاؤس  هب  هجوت  اب  * 

دنکب و یلیـصفت  لاثتما  هدوب و  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  لابند  هب  دیاب  امتح  یلیـصفت ، ملع  زا  نکمت  دوجو  اب  هک  دنانآرب  رثکا  هک : تسنیا 
. دنکب افتکا  طایتحا  ای  یلامجا و  لاثتما  هب  دناوتیمن  اذل 

. تسا ربتعم  یمزج  تبرق  دصق  هجو و  دصق  تردق  تروص  رد  رثکالا  دنع  اریز 
نینچ اـجنیا  رد  هک  تسا  تبرق  دـصق  و  نییعت ) هصق  ینعی   ) هجو دـصق  ّتین  ءازجا  زا  تـّین و  تداـبع ، طئارـش  زا  یکی  رگید : تراـبع  هـب 

. تسا نکمم  يزیچ 
. دسریمن یلامجا  لاثتما  طایتحا و  هب  تبون  رگید  سپ :

166 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنک افتکا  یلامجا  لاثتما  نامه  هب  دناوتیم  فّلکم  هلب ، هک : دناهتفگ  زین  یخرب  اّما : و 

زا ریغ  يرگید  سابل  اب  دناوتیم  هکنیا  ای  تسا و  سجن  سابل  ود  زا  کی  مادـک  هک  دـنادب  الیـصفت  هدرک  قیقحت  دـناوتیم  هکنیا  اب  ینعی :
. دناوخب هبتشم  سابل  ود  ره  اب  زامن  ود  تمحز  يرادقم  لّمحت  اب  هکلب  هدرکن ، نینچ  دناوخب ، زامن  هبتشم  سابل  ود 

. دوشیم هدناوخ  یلوم  عیطم  افرع  دناوخیم  زامن  ود  اطایتحا  هک  یسک  اریز :
؟ تسیچ کلذ )... : یلع  عّرفتی  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: هکنیا نآ  تسا و  بترتم  روکذم  لوق  ود  رب  یجیاتن  هک : تسنیا 
؛ دنادیم مزال  ار  یلیصفت  ملع  لیصحت  هک  لّوا ، لوق  رب  انب  - 1

لاثتما کی  ات  دنک  لیـصحت  یلیـصفت  ملع  دـیاب  امتح  دـنک  لیدـبت  یلیـصفت  ملع  هب  ار  یلامجا  ملع  تاهج ، مامت  زا  هک  دراد  تردـق  رگا 
. دنک تعانق  یلامجا  ملع  نامه  هب  دناوتیم  درادن ، یلیصفت  ملع  زا  نکمت  هچنانچ  و  دهد . یلوم  لیوحت  دصرددص  یلیصفت 

ات دـنک  تاعارم  ار  ضعب  نامه  دـیاب  تسین  نکمم  تاهج  یـضعب  زا  تسا و  نکمم  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  تاهج  یـضعب  زا  رگا  اـّما : و 
. دنک مک  ار  عقاو  تالمتحم  رتشیب  هچره 

؟ دینک نییبت  لاثم  رکذ  اب  ار  ریخا  بلطم  * 
: دیراد یلامجا  ملع  ود  امش  لثملا : یف 

یکی نآ  ای  تسا  كاپ  سابل  نیا  ای  هک  رتاس ، هب  تبسن  یکی  - 1
. یناوخب زامن  رتاس  ود  زا  کیره  اب  امش  هک  تسنیا  هب  طایتحا  اجنیا  رد 

. تسا عبرا  تاهج  زا  کی  مادک  هک  هلبق ، هب  تبسن  مه  یکی  - 2
. زامن دوشیم 8  سابل  ود  نآ  زا  کیره  اب  هک  دبلطیم ، زامن  راهچ  هدحیلع  روطب  امش  یلامجا  ملع  زین  اجنیا  رد 

یکی نیا  هب  راب  کی  تمـس  کی  هب  دـیناوخیم  زامن  ود  اـهنت  دـشاب ، ناترودـقم  بلطم  نیا  دـینک و  ملع  لیـصحت  هلبق  ثیح  زا  رگا  اـّما :
. سابل یکی  نآ  اب  مه  راب  کی  سابل ،

. دیناوخیم رتاس  کی  اب  تهج  راهچ  هب  زامن  راهچ  اهنت  دیشاب ، یلیصفت  ملع  لیصحت  رب  رداق  رتاس  ثیح  زا  رگا  لاح :
. اهردقب رّدقتت  تارورضلا  هک  ارچ  تسا  هدنسب  مه  مزال ، مه  لاثتما  زا  رادقم  نیا  تیاعر  هتکن :

***
167 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لهف عبرألا ، تاهجلا  نیب  وأ  مامتإلا  رـصقلا و  نیب  نیدّدرملا  رـصعلا  رهظلاک و  اعرـش ، نیّبترتم  نیرمأ  هبتـشملا  بجاولا  ناک  ول  عباسلا  نتم 
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و [ 79] زجوملا یف  هب  حّرص  امک  هتالمتحم ، عیمج  نایتإب  لّوألا  نم  ّینیقیلا  غارفلا  قحاللا  بجاولا  تالمتحم  یف  لوخدلا  ۀّحـص  یف  ربتعی 
لوصحب عـطقی  ثیحب  لّوـألا ، تـالمتحم  ضعب  لـعف  هیف  یفکی  مأ  [، 83] ۀّیلعلا دـصاقملا  و  [ 82] ضورلا و  [ 81] کـلاسملا و  [ 80] هحرش

؟ امامت امهب  ّمث  ارصق ، رهظب  یتأیف  [- 85] كرادملا و  [ 84] ماکحإلا ۀیاهن  نع  امک  نیهبتشملا - تالمتحم  عومجمب  نایتالا  دعب  بیترتلا 
: ّهنأ یلع  ناّینبم  ناکمإلا - عم  ّیلیصفتلا  ملعلا  ةاعارم  بوجو  نم  [- 86] سداسلا رمألا  یف  مّدقتملا  لوقلا  یلع  ناعّرفتم  نالوق ،

نیبوثلا یف  ةالـصلا  رارکتک  بجاولا ، لصأ  یف  ادّدرت  هلامهإ  بجوأ  اذإ  ّالإ  بجی  ـالف  بجاولا ؟ سفن  ۀـهج  نم  کـلذ  ةاـعارم  بجی  لـه 
عم دّدرتلا  عفر  بجی  امکف  ۀلبقلا ، هابتـشا  ۀهج  نم  لصاحلا  دّدرتلا  یلع  ادـئاز  بجاولا  یف  ادّدرت  بجوی  ّهنإف  تاهج ، عبرأ  یلإ  نیهبتـشملا 

. هلیلقت بجی  کلذک  ناکمإلا 
ّنإف هیف ؛ نحن  ام  یف  امک  بجی ، الف  بجاولا  یف  ادئاز  ادّدرت  هلامهإ  بجوی  مل  اذإ  اّمأ 
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رـصعلا ّنـأل  ماـمتإلا ؛ رـصقلا و  ۀـهج  نم  لـصاحلا  دّدرتـلا  یلع  ادـئاز  ادّدرت  بجوی  ـال  ةروصقملا  رهظلا  دـعب  ةروـصقملا  رـصعلاب  ناـیتإلا 

ۀّبترتم اهعوقو  عفنی  مل  عقاولل  ۀـفلاخم  تناک  نإ  و  رهظلا ، یلع  ّبترتلا  وه  و  اهطرـشل ، ةدـجاو  تناـک  عقاولل  ۀـقباطم  تناـک  نإ  ةروصقملا 
. اعقاو نیبجاولا  نیب  وه  اّمنإ  [ 87] ّبترتلا ّنأل  ۀّیعقاولا ؛ رهظلا  یلع 

ءاقب یلع  ّبترتملا  ّنأل  کلذ  و  ّیعقاولا ؛ بجاولا  لعف  مدع  رهظلاب و  لاغتـشالا  ءاقب  ۀـلاصأب  کّسمتلا  زاوج  مدـع  رهظی : کلذ  نم  و  *** 
و رـصعلا ، تالمتحم  عیمجب  ذئنیح  نایتإلا  زوجی  اذل ال  و  مّلـسم ؛ وه  و  ّیعقاولا ، رـصعلاب  نایتإلا  زاوج  مدع  بجاولا  لعف  مدع  لاغتـشالا و 

نایرج ّکشلا و  یف  هعم  كرتشملا  رهظلا  لمتحم  نایتإل  حّحصملا  وه  هب  نایتإلل  حّحصملا  و  ّیعقاولا ، رصعلا  ّهنأ  مولعم  ریغ  لمتحملا  اذه 
. هیف نیلصألا 

بجیف بجاولا ، یف  ادّدرت  هلامهإ  بجوی  مل  نإ  ةدابعلا و  یف  ۀکوکشملا  ۀّیصوصخلا  سفن  ۀهج  نم  یلیصفتلا  ملعلا  ةاعارم  بجاولا  ّنأ  وأ 
؟ یعقاولا بجاولا  سفن  وه  هب  یتأی  ام  نوکب  نایتإلا  دنع  ّیلیصفتلا  ملعلا  فّلکملا  یلع 

وأ ارصق  ةالصلا  نوک  [ 88] نییعت نع  زجاعلا  یلع  بجاولاف  ۀنّکمتملا ، ۀهجلا  نم  هلامهإ  یف  رذـعی  مل  تاهجلا  ضعب  نم  کلذ  رّذـعت  اذإف 
. هتّحص ریدقت  یلع  هّبترتب  ملعلا  یفکی  و ال  رهظلا ، یلع  اّبترتم  هب  ّیتأملا  نوکب  یلیصفتلا  ملعلا  [: 89] امامت

لعفف ّصتخملا  تقولا  یف  طقف  رهظلاب  رمألا  قّقحت  اذإ  اّمأ  كرتشملا ، تقولا  یف  ةدـحاو  ۀـعفد  رـصعلا  رهظلاـب و  رمـألا  زّجنت  عم  هّلک  اذـه 
ّالإ بجت  یتلا ال  اهتالمتحم  یلع  مدقی  فیکف  رـصعلاب ، رمألا  قّقحت  یف  ّکشلا  یلإ  ارظن  زاوجلا ؛ مدـعب  لاقی  نأ  نکمیف  هتالمتحم ، ضعب 

. لعفلا تامّدقم  یف  لوخدلا  عرشی  الف  رمألا ، مدع  لصألا  لب  اهل ؟ ۀمّدقم 
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مدع ریدقت  یلع  [ 90] هلمتحی یتلا  هتالمتحم  هب و  رومأملا  یف  لوخدلا  ۀّیعورشم  مدع  یضتقت  اّمنإ  رمألا  مدع  ۀلاصأ  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  و 
لصألا یـضتقی  الف  رمألا ، دوجو  ریدقت  یلع  ّالإ  هلمتحی  ام ال  [ 91] اّمأ رهظلا ، یّلص  یتلا  ۀهجلا  ریغ  یلإ  رـصعلا  یّلـص  اذإ  امک  اعقاو ، رمألا 

. یفخی امک ال  هنع ، عنملا 
همجرت *** 

( دشاب بوانتم  بترتم و  لمع  ود  هبتشم  بجاو  هک  نیا  رد  : ) متفه هیبنت 

هراشا

نیب هلبق ) تهج  زا  دـنادّدرم  هک  نیا   ) ای مامتا  رـصق و  ناـیم  دـنادّدرم  هک  رـصع  رهظ و  لـثم : دنـشاب  بواـنتم  لـمع  ود  دّدرم ، بجاو  رگا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1825 

http://www.ghaemiyeh.com


تغارف دـنوشیم  قحلم  رهظ  زا  سپ  هک  رـصع ) لثم   ) یبجاو تـالمتحم  رد  فّلکم )  ) دورو لوخد و  تحـص  رد  اـیآ  هناـگراهچ  تاـهج 
نآ و حرـش  دـهف و  نبا  زجوملا  لثم ) یبتک   ) رد هچنانچ  تسا ، مزال  شتالمتحم  مامت  ماـجنا  ببـس  هب  رهظ ) ینعی   ) لّوا لـمتحم  زا  ینیقی 

يوحن هب  قیفلت ) هلئـسم   ) لعف تالمتحم  زا  یخرب  ماجنا  هک  نیا  ای  تسا ، هدش  حیرـصت  نادب  ۀـّیلعلا  دـصاقملا  نانجلا و  ضور  کلاسم و 
نانچ دـنکیم ؟ تیافک  هیف  نحن  ام  رد  دوش ، لصاح  هبتـشم  ود  ره  تالمتحم  یمامت  ماجنا  زا  سپ  زاـمن  ود  ناـیم  بیترت  لوصح  هب  عطق 
مادقا سپس  دهدیم و  ماجنا  ارصق  بیترت  هب  ار  رصع  رهظ و  هجیتن  رد  هک  دوشیم . هدافتسا  نینچ  كرادم  باتک  ماکحالا و  تیاهن  زا  هک 

. امامت اهنآ  هب  دنکیم 
: هک دراد  دوجو  اجنیا  رد  لوق  ود 

نّکمت و تروص  رد  یلیصفت  ملع  تاعارم  بوجو  زا : تسا  ترابع  نآ  تشذگ و  مشش  هیبنت  رد  هک  یلوق  هب  دنتـسم  طوبرم  عّرفتم و  - 1
. ییاناوت

: هک نیا  رب  دنتسه  ینبم  - 2
؟) دوش رتمک  بجاو  هک   ) تسا بجاو  بجاو ، دوخ  رطاخ  هب  یلیصفت  ملع  تاعارم  ایآ  فلا :
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رد زامن  رارکت  لثم  دوش ، بجاو  دوخ  رد  دّدرت  بجوم  یلیصفت  ملع  نتـشاذگ  لمهم  هک  ییاج  رد  رگم  تسین  بجاو  یلیـصفت  ملع  سپ 

(. زامن دوشیم 8  هک   ) تهج راهچ  رد  هبتشم  سابل  ود 
و  ) دوب لـصاح  هلبق  هابتـشا  تهج  زا  هک  يدّدرت  نآرب  دـئاز  یهتنم ،)  ) دوشیم بجاو  دوخ  رد  دّدرت  بجوـم  یلیـصفت  ملع  مدـع  نیا  سپ 

(. دناوخب زامن  دیاب 8  نونکا  و  دوشیم ، هدناوخ  زامن  راهچ 
ناکما مدـع  تروص  رد   ) نآ لیلقت  مه  روطنامه  تسا  بجاو  ناکما  تروص  رد  زامن ) کـی  ندـناوخ  و   ) ددرت عفر  هک  روطناـمه  سپ 

. تسا بجاو  ددرت ،) ّلک  عفر 
زامن راهچ  مه  مود  ضرف  رد  دیاب   ) دوشن بجاو  رد  تالمتحم )  ) يدایز دّدرت و  بجوم  یلیصفت  ملع  نتـشاذگ  لمهم  هک  یتروص  رد  اّما 

(. دناوخیم زامن  راهچ  لّوا  ضرف  رد  هک  نانچ  دناوخب 
. تسا نینچ  هیف  نحن  ام  رد  هک  نانچ  تسین ، بجاو  یلیصفت  ملع  لیصحت ) و   ) تیاعر سپ 

؟ ارچ
لصاح مامتا  رصق و  تهج  زا  هک  يدّدرت  رب  دئاز  دّدرت  بجوم  يرصق ، تروص  هب  رهظ  ندناوخ  زا  سپ  رصق  تروص  هب  رـصع  ماجنا  اریز 

)؟ ارچ (. ) دوشیم هدناوخ  زامن  راهچ  ود  ره  رد  دنکیمن و  دایز  ار  تالمتحم  هک  ینعی   ) دوشیمن هدش ،
تیاعر و   ) بترت نامه  هک  شطرـش  ياراد  دوب ) امـش  هدهعرب  رـصع  ینعی   ) دوب عقاو  اب  قباطم  رگا  هدش  هدناوخ  يرـصق  هک  يرـصع  اریز 

. دشابیم زین  تسا  رهظ  رب  رصع  تبون )
( لوا ضرف  لـثم   ) یعقاو رهظ  زا  سپ  نآ  قّقحت  عوقو و  تسوت ) هدـهعرب  ماـمت  دوب و  وغل  يرـصق  رـصع  و   ) دوـب عـقاو  اـب  فلاـخم  رگا  و 

)؟ ارچ . ) درادن ياهدیاف 
(. وغل کی  یعقاو و  بجاو  کی  نایم  هن   ) تسا یعقاو  بجاو  ود  نایم  هدش ) هتساوخ   ) بیترت اریز 

دوشیم نشور  عقاو ) زا  سپ  هک  نیا  ای  دشاب  وغل  رـس  تشپ  هک  دـنکیمن  قرف  دـشاب  وغل  وت  يرـصق  يرـصع  زامن  رگا  هک   ) تانایب نیا  زا 
: هک

. تسین زیاج  یعقاو ، بجاو  هب  نایتالا  مدع  باحصتسا )  ) رهظ و هب  لاغتشا  ءاقب  تلاصا  هب  وت )  ) کّسمت
مدع تسا ،) رهظ  هک   ) یعقاو لعف  مدع  رب  باحصتسا ) هجیتن  ینعی   ) لاغتشا ءاقب  رب  بترتم  هجیتن  هک : تسا  نیا  رطاخ  هب  زاوج ) مدع   ) نیا
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ماجنا طسو  رد  يرصع  تالمتحم  يرادن  هزاجا  ینکن  ای  ینکب  يراج  باحـصتسا  هک   ) تسا ملـسم  نیا  تسا و  یعقاو  رـصع  ماجنا  زاوج 
یهد
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(. تسا هدشن  ققحم  رهظ  هک  ارچ 

نامه هک  تسین  مولعم  رـصع ) زامن  ینعی   ) لمتحم نیا  تسین و  زیاج  امـش ) يارب   ) رـصع تالمتحم  همه  ماجنا  تروص ،) نیا  رد  : ) اذـل و 
(. دشاب قح  رس  تشپ  قح  ای  وغل و  رس  تشپ  وغل  هک  دیاش   ) دشاب یعقاو  رصع 

نایرج کش و  رد  رـصع  اب  هک ) رهظ  ، ) تسا رهظ  ینعی  لّوا  لمتحم  ماجنا  حّحـصم  نامه  رـصع ،)  ) ماجنا يارب  دـنهد  هزاجا  حّحـصم و  و 
. تسا كرتشم  نآ  رد  نیلصا 

تبون ینعی   ) تدابع رد  هکوکشم  ّتیصوصخ  دوخ  تهج  زا  ول  یلیـصفت و  ملع  لیـصحت  تاعارم و  ام ) رب   ) تسا بجاو  هک  نیا  ای  و  ب :
(. دنوشن رتدایز  تالمتحم  و   ) دوشن بجاو  رد  ددرت  بجوم  یلیصفت  ملع  رد  لامها  دنچره  بیترت ،) و 

. تسا یعقاو  بجاو  نامه  دروآیم ، اجب  ار  هچنآ  هک  نیا  هب  هفیظو  ماجنا  ماگنه  یلیصفت  ملع  لیصحت )  ) فّلکم رب  تسا  بجاو  سپ :
رد یلیـصفت  ملع  نتـشاذگ  لمهم  رد  فلکم ) و   ) دوشیمن هدروآ  رذع  دشاب ، لکـشم  تاهج  یخرب  زا  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  رگا  سپ :

. تسین روذعم  نّکمت ، تردق و  تروص 
رهظ رب  ّبترتم  وا  هب  ّیتأم  هک  نیا  رب  یلیـصفت  ملع  لیـصحت  مامتا ، ای  تسا  رـصق  شاهفیظو  هک  دـنک  نییعت  دـناوتیمن  هک  یـسک  رب  سپ :

(، لّوا ضرف  لثم   ) ریدـقت ّلک  یلع  ّبترت  هب  ملع  هکلب  تسین  یفاـک  قیفلت ) تروص  رد   ) ریدـقت یلع  بترت  هب  ملع  و  تسا ، بجاو  تسا ،
. تسا مزال 

. تسا هدش  زّجنم  ةدحاو  ۀعفد  كرتشم و  تقو  رد  رصع  رهظ و  هب  رما  هک  تسا  یتروص  رد  ثحابم ، نیا  همه 
تـسا نکمم  ارـصق ، دریگ  ماجنا  رهظ ) ینعی   ) تـالمتحم زا  یکی  هجیتن  رد  دوش و  قّقحم  صوصخم  تقو  رد  رهظ  هب  رما  اـهنت  رگا  اـّما  و 

: دوش هتفگ 
. دراد دوجو  کش  رصع  هب  رما  نامز  ققحت  رد  هک  نیا  هب  رظن  تسین ، زیاج  ایقیفلت ) ول  رصع و   ) ندناوخ

؟ یعقاو بجاو  رب  ۀمّدقم  رگم  دشابیمن  بجاو  هک  یتالمتحم  نآ ، تالمتحم  رب  دوشیم  مادقا  هنوگچ  سپ 
.( درادن رما  زونه  رصع  هک  انعم  نیدب   ) تسا رمالا  مدع  لصا ، هکلب 

. تسین یعرش  رصع )  ) لعف تامدقم  رد  لوخد  سپ :
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: دیامرفیم مراهچ  لامتحا  اب  هطبار  رد  خیش  سپس 
هب رومأم  رد  دورو  ندوبن  یعرـش  یـضتقم  رـصع ) زاـمن  هب  تبـسن  رما  دوبن  باحـصتسا  ینعی   ) رما مدـع  تلاـصا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
هب ار  رـصع  هک  نیا  لثم  تسا ، شندوبن  هب  رومأـم  ریدـقت  یلع  شندوب  هب  رومأـم  هک  یتـالمتحم  ار ، نآ  تـالمتحم  و  رـصع ) زاـمن  ینعی  )

. تسا هدناوخ  ار  رهظ  هک  یتهج  زا  ریغ  دناوخب  یتهج 
لمع زا  عنم  ياضتقا  زین  رما  مدع  ۀلاصا  شندوب ، هب  رومأم  ریدـقت  رب  انب  رگم  دـهدیمن  ار  شندوب  هب  رومأم  لامتحا  هک  ار  یلمتحم  نآ  اّما 

. تسین هدیشوپ  یسک  رب  بلطم  نیا  هک  نانچ  درادن . ار 
***

لئاسملا حیرشت 
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؟ دوب هچ  مشش  هجیتن  نایاپ  رد  بلطم  هصالخ  * 
. یلیصفت ملع  هب  دنک  لیدبت  ار  یلامجا  ملع  ناکمالا  یتح  دیاب  فّلکم  دش ، هتفگ  یلامجا  ملع  اب  هطبار  رد  هک  دوب  نیا 

ار راک  نیا  انعم  مامت  هب  یتسناوتن  رگا  و  دارملا . اهبف  هک  یلیـصفت  ملع  هب  ینک  لیدـبت  ار  یلامجا  ملع  هک  یتسناوت  انعم  مامت  هب  رگا  لاـح :
. نک لیدبت  تسا  نکمم  هک  ار  يرادقم  نآ  ّلقا  ینکب ال 

. دشابیمن قوف  بلطم  اب  هطباریب  متفه  هیبنت  هتکن :
؟ تسیچ اعرش )...  نیّبترتم  نیرما  هبتشملا  بجاولا  ناک  ول   ) زا دارم  * 

، دنوش ماجنا  يرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  مه و  لوط  رد  هک  انعم  نیدب  دنتـسه ، بترتم  یعرـش  رظن  زا  هک  دشاب  لمع  ود  یعقاو  بجاو  رگا 
رد امامت ؟ ای  دنابجاو  ام  رب  ارـصق  هک  مینادن  نونکا  ام  و  دنوش ، ماجنا  بیترت  هب  دیاب  دنابجاو و  ام  رب  ود  ره  هک  رـصع  رهظ و  زامن  لثم 

؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  لامجالاب  مولعم  لاثتما  تهج ؟ نآ  ای  دنوش  هدناوخ  دیاب  تهج  نیا  هب  سابل ؟ نآ  ای  دنوش  هدناوخ  دیاب  سابل  نیا 
نیبوانتم نیلعف  رگا  رگید : ترابع  هب 

؟ مامتا ای  میناوخب  رصق  دیاب  ار  نیرهظ  هک  مینادن  ام  هک  نیا  لثم  مامتا  رصق و  نیب  دنوش  دّدرم  - 1
ار لمع  ود  نیا  دیاب  هنوگچ  فرط ؟ نآ  هب  ای  میناوخب  فرط  نیا  هب  ار  نیرهظ  هک  مینادن  ام  هک  نیا  لثم  هلبق ، هابتـشا  هب  دـنوش  ددرم  ای  - 2

؟ داد ماجنا 
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؟ تسیچ ههبش  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
: هک تسا  تروص  نیدب  لّوا  ضرف  اّما  و  تسا : رّوصتم  نیبوانتم  نیلعف  اب  هطبار  رد  تروص  ای  ضرف و  راهچ  دیامرفیم :

هب میدومن  ادیپ  نآ  زا  هّمذ  غارف  هب  نیقی  هک  ینامز  و  میناوخب ، شتالمتحم  همه  اب  تسا  رـصع  رب  مّدقم  هبتر  ظاحل  زا  هک  ار  رهظ  زامن  لّوا 
: ینعی میروآ ، اج  هب  شتالمتحم  مامت  اب  زین  ار  نآ  هتفر و  رصع  غارس 

. میناوخب فرط  راهچ  هب  مه  ار  نآ  هدرک  رصع  ماجنا  هب  مادقا  سپس  میناوخب و  فرط  راهچ  هب  ار  رهظ  ادتبا  هدش ، هبتشم  هلبق  رگا 
ارصق روطنامه  هدرک  عورش  ار  رصع  سپس  میناوخب و  مامت  رابکی  ارصق و  رابکی  ار  رهظ  ادتبا  میتسه ، دّدرم  مامتا  رصق و  رظن  زا  رگا  و 

. میناوخب امامتا  و 
کی زا  اهنت  امش  ضرف  نیا  رد  اریز  دناهداد . يوتف  نآ  هب  نیدیهش  هلمج  زا  اهقف  زا  یخرب  تسا و  هقیرط  ضرف و  نیرتهب  ضرف  نیا  هتکن :

. دیتشادن ینارگن  بیترت  بوانت و  ظاحل  زا  نکل  مامتا  ای  تسا  رصق  نم  هفیظو  ایآ  هک  دوب  نیا  نآ  دیراد و  ینارگن  تهج 
: هکنیا مود  ضرف  - 2 * 

ار تالمتحم  ریاس  سپس  میهد و  ماجنا  مه  اب  خناسم  روط  هب  رّخؤم  بجاو  تالمتحم  ضعب  سپـس  مّدقم و  بجاو  تالمتحم  یخرب  ادتبا 
. بیترت نیمه  هب 
: رگید ترابع  هب 

ار رصع  امامت و  ار  رهظ  سپس  میناوخب ، ارصق  مه  ار  رصع  ارصق ، ار  رهظ  ادتبا  هک  تروص  نیدب  دنوش ، هدناوخ  یقیفلت  تروص  هب  نیرهظ 
. میروآ ياج  هب  امامت  زین 

. دناهداد يوتف  قیرط  ضرف و  نیا  هب  زین  اهقف  یخرب  هتکن :
؟ هن ای  دنکیم  تیافک  تسا و  يزجم  قوف  هقیرط  هب  دّدرت  لاح  رد  نیبوانتم  نیرهظ  ماجنا  ایآ  * 

: دراد دوجو  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  لوق  ود 
بجاو تالمتحم  ندـش  رتمک  ببـس  یلیـصفت  لاثتما  یلیـصفت و  ملع  تاـعارم  هک  اـجره  - 1 دـیوگیم : هدـش  لیـصفت  هب  لئاق  لّوا  لوق 
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: دیوگیم هدرک  هراشا  مشش  هجیتن  رد  رتاس  هلبق و  لاثم  نامه  هب  بلاطم  نیا  نییبت  رد  و  تسا . مزال  اجنآ  رد  نآ  تاعارم  دوشیم ،
. دوشیم بجاو  زامن  کی  اهنت  مینک ، ادیپ  یلیصفت  ملع  تاهج  مامت  زا  رگا 

. تسا بجاو  ام  رب  زامن  راهچ  مینک ، ادیپ  یلیصفت  ملع  رتاس  تهج  زا  رگا 
174 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. میناوخب دیاب  زامن  ود  مینک  ادیپ  یلیصفت  ملع  هلبق  فرط  تهج  زا  رگا  و 
. میناوخب زامن  تشه  دیاب  دیاین  لصاح  یلیصفت  ملع  یتهج  چیه  زا  رگا  و 

مزال یلیصفت  لاثتما  ای  تاعارم و  دوشیمن ، بجاو  تالمتحم  ندش  رتمک  ببس  درادن و  ار  یشقن  نینچ  یلیصفت  تاعارم  هک  اجره  و  - 2
. دشابیمن

: هک هیف  نحن  ام  رد  ثحب  دروم  هلئسم  لثم 
، دیآیمن لصاح  یلیصفت  ملع  مامتا  رـصق و  ظاحل  زا  نکل  هدمآ  دیدپ  یلیـصفت  ملع  بیترت  ظاحل  هب  اهنت  میورب  لّوا  هقیرط  لابند  هب  رگا 
هب یکی  مامتا  رـصق و  ظاحل  هب  یکی  دراد ، دوجو  ینارگن  ود  میورب ، مود  هقیرط  لابند  هب  رگا  میناوخب  زاـمن  راـهچ  دـیاب  اـجنیا  رد  اذـل  و 

بجاو تالمتحم  مه  زاب  ّالا  تسه و  بیترت  دشاب ، رصق  عقاو  رد  رگا  هکلب  میرادن ، بیترت  هب  یلیصفت  ملع  لمع ، ماگنه  هک  بیترت  ظاحل 
. تسین مزال  یلیصفت  ملع  تاعارم  اجنیا  رد  اذل  و  رتدایز ، هن  تسا و  لمع  لهچ  نامه 

؟ دیسیونب هداس  نامتفگ  کی  رد  ار  مّود  ضرف  دقن  یسررب و  يارخا  ةرابع  * 
: دیتسه وربور  ینارگن  ود  اب  دیناوخیم  یقیفلت  تروص  هب  ار  زامن  راهچ  نیا  امش  هک  یتقو  مّود ، ضرف  رد 

هک تسا  يرصق  نیمه  نم  هفیظو  ایآ  هک  یتفگیم  دوخ  شیپ  يدناوخیم  هک  ار  يزامن  ره  اریز  مامتا ، رـصق و  ثیح  زا  ینارگن  کی  - 1
. سکعلاب مامتا و  ای  مناوخیم و 

. تبون نودب  هک  نیا  ای  مدناوخ و  شتبون  يور  بیترت و  هب  ار  رصع  زامن  ایآ  هک  تسا  ثیح  نیا  زا  مه  ینارگن  کی  - 2
رس ار  رصع  زامن  هک  ینک  اعّدا  یناوتیم  ایآ  یناوخب  ارصق  ار  رـصع  زامن  سپـس  یناوخب و  ارـصق  ار  رهظ  زامن  الثم )  ) امـش رگا  لثملا : یف 

؟ ياهدناوخ تبون  هب  شدوخ و  ياج 
. تسا لطاب  هابتشا و  یناوخب  يرصق  امش  هدش و  مامتا  تسا  بجاو  امش  رب  هک  يرهظ  زامن  رگا  اریز  ریخ ،

عقاو ار  نآ  رهظ  زاـمن  قّقحت  زا  لـبق  نوـچ  تسا  لـطاب  زین  رـصع  ریخ  دـناوخ ، ار  رـصع  هدادـن ، ماـجنا  ار  رهظ  هک  دوـشیم  روـطچ  لاـح 
. دیاهتخاس

. یهد ماجنا  امش  ار  یعقاو  رهظ  هک  دسریم  رصع  زامن  ندناوخ  هب  تبون  یتقو  رگید  ترابع  هب 
؟ دناوخ اقیفلت  ار  زامن  ود  نیا  ناوتیم  ینارگن  ود  نیا  اب  ایآ  هک  تسنیا  داریا  لاح 

هب ار  نیرهظ  ینعی  زامن  ود  نیا  ناوتیم  ینارگن  ود  ره  دوجو  اب  هلب  هک  تسا  نیا  رب  لوق  کی 
175 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناوخ یقیفلت  تروص 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  ناشلیلد  * 

رتشیب ار  بجاو  تـالمتحم  رتشیب  ینارگن  هک  مشـش  هیبـنت  رد  یلبق  ثحب  فـالخرب  دراد . يرتـمک  تـالمتحم  رتـمک ، ینارگن  دـنیوگیم :
. دنکیم

رتمک ار  دوخ  ینارگن  هیف  نحن  ام  رد  هکنآلاح  میدـناوخیم و  زامن  دـیاب 8  بوث ، رد  مه  میدوب و  دّدرم  هلبق  رد  مه  هک  اجنآ  لـثملا : یف 
. میدرک

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1829 

http://www.ghaemiyeh.com


: لّوا ضرف  رد  الثم :
ای تسا  مزال  نم  رب  رصق  تروص  هب  ایآ  هک  ینارگن  کی  اب  میدرک  رصع  هب  عورـش  سپـس  امامت ، مه  ارـصق و  مه  میناوخیم  ار  رهظ  ادتبا 

. میرادن ار  هلبق  ینارگن  رگید  نکل  مامتا و 
: میهدیم ماجنا  ینارگن  ود  اب  ار  نیرهظ  ام  مّود ، ضرف  رد  نکل  نیرصع و  نیرهظ و  میدناوخیم ، زامن  راهچ  ینارگن  کی  نیا  اب  سپ :

. نیرصع نیرهظ و  میناوخیم . زامن  راهچ  زاب  مه  ینارگن  ود  اب  یلو  تبون ، ای  بیترت و  ینارگن  مه  یکی  مامتا ، رصق و  ینارگن  یکی 
. دنکیمن دیلوت  ار  يرتشیب  تالمتحم  اجنیا ، رد  رتشیب  ینارگن  سپ :

: رگید ترابع  هب 
. دناوخ دیاب  زامن  راهچ  ینارگن  کی  دوجو  اب  لّوا ، ضرف  رد 

. دناوخ دیاب  زامن  راهچ  مه  زاب  ینارگن  ود  دوجو  اب  مود ، ضرف  رد 
تروصرهرد ام  هک  نوچ  تسین  مزال  یلیـصفت  ملع  تاـعارم  دوشیمن ، تـالمتحم  يداـیز  بجوم  ینارگن  يداـیز  هک  یتروص  رد  سپ :

. میناوخیم زامن  راهچ 
هب تبـسن  همذ  تئارب  ایآ  هک  دیدومن  کش  رـصع  زامن  عورـش  اب  دیدناوخ  ار  رهظ  ینعی  نیلمتحم  دحا  یتقو  امـش  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 

[92 [؟ هن ای  تسا  هدش  لصاح  ناتیارب  رهظ 

ص175 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دیاهدادن ماجنا  ار  یعقاو  رهظ  زونه  تسا و  یقاب  رهظ  هب  همذ  لاغتشا  ریخ ، دیوگیم : با 

؟ دینکیم رصع  ماجنا  هب  مادقا  هنوگچ  باحصتسا  هنوگنیا  دوجو  اب  هک : تسنیا  ام  لاؤس  لاح 
: دیوگیم خیش  بانج 

؟ ارچ میرواین . اجب  زین  ار  رهظ  ینعی  لوا  لمتحم  نامه  دیاب  سپ  میهد ، رارق  رظن  دروم  ار  تاباحصتسا  نیا  هک  دشاب  رارق  رگا 
هن ای  ارصق و  نم  هک  يرهظ  زامن  نیا  ایآ  هک  يراد  کش  ینکیم  عورش  ار  رهظ  امش  یتقو  اریز :

176 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  تسا  یعقاو  بجاو  نامه  مناوخیم ، امامت 

. تسا هدشن  لصاح  وت  يارب  هّمذ  تئارب  ریخ ، دیوگیم : زین  اجنیا  رد  باحصتسا  نامه 
. دوب دهاوخ  عنام  زین  لّوا  لمتحم  زا  دشاب ، مود  لمتحم  زا  عنام  باحصتسا  رگا  سپ :

؟ دیدرکن يراج  ار  تاباحصتسا  نیا  ارچ  و  دیدروآ ، اج  هب  ار  لّوا  لمتحم  يدیما  هچ  اب  امش  هک : تسنیا  امش  زا  ام  لاؤس  لاح :
. تسا طایتحا  دوخ  نیا  هک  دشاب . یعقاو  بجاو  نامه  ام  لعف  هک  نیا  لامتحا  هب  تفگ  دیهاوخ 

. دینکن هجوت  تاباحصتسا  نیا  هب  دیروآ و  ياج  هب  زین  ار  ناترصع  دیهدیم ، ماجنا  دیما  نیا  هب  ار  ناترهظ  هک  روطنامه 
: هک تسنیا  دش  مود  ضرف  هب  تبسن  هک  یلاؤس  هب  خساپ  رد  مّود  لوق  اّما  و 

؟ هن ای  دوشیم  مک  نآ  تالمتحم  ایآ  هک  میهدب  بجاولا  تاذ  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  دیابن 
ملع نآ  هب  تبسن  ناوتیم  هک  یتروص  رد  هداد و  رارق  رظن  دروم  تسا  بیترت  هب  یلیصفت  ملع  هک  زین  ار  تایصوصخ  تافـص و  دیاب  هکلب 

. دوشیم مزال  دومن ، ادیپ  یلیصفت 
. دشابیمن لمعلا  نیح  بیترت  هب  یلیصفت  ملع  ببس  هک  نوچ  تسا ، لطاب  مود  قیرط  ضرف و  سپ :

. تسین یفاک  نکل  و  دوشیم ، مولعم  تالمتحم  عومجم  ماجنا  زا  سپ  هلب ،
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لطاب یّلک  روط  هب  ّصتخم  تقو  رد  مود  هقیرط  اذـل  و  تسا ، كرتشم  تقو  رد  لمع  ماـجنا  هب  عجار  دـش  هتفگ  ضرف  نیا  رد  هچنآ  هتکن :
. تسا رمالا  مدع  اجنیا  رد  لصا  اریز  تسا .

؟ تسیچ هناگراهچ  ضورف  زا  موس  ضرف  * 
. دناوخب امامت  ار  رهظ  زامن  نآ  زا  سپ  دناوخب  امامتا  ارصق و  ار  رصع  دنک  عورش  سپس  ارصق  دناوخب  ار  رهظ  فّلکم ، هک : تسنیا 

: رگید ترابع  هب 
اج هب  ار  رخأتم  بجاو  تالمتحم  عیمج  سپـس  دـناوخیم ، ارـصق  ار  رهظ  ـالثم  دـهدیم و  ماـجنا  ار  مدـقم  بجاو  تـالمتحم  ضعب  ادـتبا 

. دناوخیم امامت  ار  رهظ  زامن  هرابود  دناوخیم و  امامت  ارصق و  ار  رصع  ینعی  دروآیم ،
؟ تسا دراو  موس  ضرفرب  یلاکشا  هچ  * 

شتالمتحم همه  اب  رصع  رد  دورو  يارب  ار  ام  يولج  نآ  هب  همذ  لاغتشا  ءاقب  باحصتسا  رهظ و  ینعی  یعقاو  بجاو  نایتا  مدع  باحـصتسا 
. دریگیم

177 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع  هب 

رصع هک  ینکب  زارحا  یناوتیمن  اذل  و  هن ؟ ای  ياهداد  ماجنا  ار  یعقاو  بجاو  هک  ياهدرکن  زارحا  زونه  یناوخیم ، ارصق  ار  رهظ  امش  یتقو 
. ياهداد ماجنا  ار  یعقاو 

هب مادقا  امـش  عقاو  زارحا  نودب  رگا  سپ  نآ ، زارحا  هب  دسر  هچ  دسریمن  رـصع  هب  تبون  رگید  هک  دشاب  طلغ  ترهظ  زامن  دیاش  هک  ارچ 
. تسا تبون  نودب  بیترت و  نودب  عقاو  زارحا  اریز  تسا ، عیرشت  دینک ، رصع 

؟ ارچ دنارصع . ماجنا  زا  عنام  زین  رظن  دروم  تاباحصتسا  هتشذگ ، نیا  زا 
: دیوگیم امش  هب  باحصتسا  دیروآ  اج  هب  ار  رصع  تالمتحم  دیهاوخب  هچنانچ  و  دیاهدناوخ ، رهظ  زامن  کی  امش  اریز 

. یهدب ماجنا  ار  رصع  تالمتحم  همه  یهاوخیم  هنوگچ  يراد  رهظ  هب  همذ  لاغتشا  زونه  امش 
: رگید ترابع  هب 

. تسا بجاو  وت  رب  ياهدادن و  ماجنا  ار  یعقاو  رهظ  زونه  امش 
. دش موس  ضرف  زا  عنام  نکل  دشن ، مود  ضرف  زا  عنام  روبزم  باحصتسا  هک : نیا  هتکن 

: هک تسنیا  مراهچ  ضرف  اّما : و 
. خناسم ریغ  یقیفلت  مود  ضرف  فالخرب  نکل  میهد ، ماجنا  یقیفلت  تروص  هب  ار  بوانتم  لمع  ود  ره 

. میناوخیم ارصق  ار  رصع  نآ  زا  سپ  امامت و  ار  رهظ  سپس  میدروآ ، اج  هب  امامت  ار  رصع  سپس  میناوخیم ، ارصق  ار  رهظ  لثملا : یف 
؟ تسیچ ضرف  نیا  لاکشا  * 

رـصع ای  تسا و  لطاب  رـصع  سپ  هدـشن  بیترت  تیاعر  ای  هک  مینادیم  الامجا  هک  ارچ  تسا ، لطاب  ضرف  نیا  رد  رـصع  زاـمن  هک : تسنیا 
. میاهدادن ماجنا  ار  یعقاو 

؟ تسیچ ضرف  نیا  اب  هطبار  رد  خیش  موحرم  رظن  * 
. رمالا مدع  ۀلاصال  ارچ ؟ دنادیم ، نالطبلا  مولعم  ار  رصع  زامن  دیوگیم : مالک  کی 

؟ هن ای  دراد  رما  یناوخیم  يرصق ، رهظ  زا  سپ  امامت  هک  ار  يرصع  هک  يراد  کش  ینعی :
. تسا رمالا  مدع  اجنیا ، رد  لصا  هک 

. میرادن دورو  قح  اذل  تسا و  عیرشت  رصع ، رد  دورو  سپ :
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178 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ امنا )...  رمالا  مدع  ۀلاصا  نا  لاقی : نا  نکمی   ) زا دارم  سپ  * 

میناوخیم رهظ  کی  اذـل  و  تسا ، عقاو  زارحا  اـم  ضرغ  اریز  مینکیمن ، يراـج  مه  ار  رمـالا  مدـع  ۀـلاصا  درادـن ، یبیع  قیفلت  هک : تسنیا 
. تسا طلغ  ود  ره  تسا  طلغ  رگا  تسا و  حیحص  ود  ره  هک  تسا  حیحص  رگا  ارصق ، میناوخیم  مه  رصع  کی  ارصق 

تـسرد یمود  ياتود  نیا  دوب ، طلغ  لّوا  ياتود  نآ  رگا  بوخ  امامت ، میناوخیم  رـصع  کی  اـمامت و  میناوخیم  رهظ  کـی  هراـبود  دـعب 
. تسا تسرد  لّوا  ياتود  نآ  دناطلغ  ود  نیا  رگا  تسا و 

***

بلاطملا صیخلت 

: هک تسنیا  متفه  هیبنت  رد  ثحب  عوضوم 
ددرم ای  دشاب و  مامت  هتـسکش و  نایم  دّدرم  هک  رـصع  رهظ و  زامن  لثم  دنرگیدکی ، رب  ّبترتم  اعرـش  هک  دنـشاب  زیچ  ود  هبتـشم  بجاو  رگا 

. دشاب هناگراهچ  تاهج  نایم 
دارفا زا  یخرب  ماجنا  هک  نیا  ای  دوش و  هتخادرپ  رگید  بجاو  هب  سپـس  دروآ و  اج  هب  ار  لّوا  بجاو  یلاـمتحا  دارفا  ماـمت  تسا ، مزـال  اـیآ 

؟ تسا یفاک  نآرب ، مود  بجاو  ندش  بترتم  يارب  لّوا ، بجاو  یلامتحا 
. تشاد دوجو  هلئسم  نیا  هب  خساپ  رد  لوق  ود 

: دناهتفگ ۀیلعلا  دصاقم  نانجلا و  ضور  کلاسم ، بحاص  نآ ، حراش  زجوم و  بحاص  - 1
. دنوش مّود  بجاو  دراو  سپس  دنروآ ، اج  هب  ار  لّوا  بجاو  یلامتحا  دارفا  مامت  دیاب 

: دناهتفگ ماکحالا  كرادم  رد  یلماع  دمحم  دیس  ماکحالا و  ۀیاهن  رد  همالع  - 2
. دنناوخیم مامت  ار  ود  نآ  سپس  دنروآیم و  اج  هب  هتسکش  ار  رصع  رهظ و  زامن  لّوا  مامتا ، رصق و  نایم  دیدرت  رد 

: دومرف يراصنا  خیش  اّما : و 
لوق ود  نآ  يانبم  و  تسا ؛ بجاو  فیلکت ، ماجنا  رد  یلیـصفت  ملع  تیاعر  ناکما  تروص  رد  هک : بلطم  نیا  رب  تسا  عرفتم  لوق  ود  نیا 

، تسا بجاو  بجاو ، دوخ  تهج  زا  یلیصفت  ملع  تیاعر  ایآ  هک  تسا  راوتسا  لاؤس  نیا  رب 
، دشاب بجاو  لصا  رد  دّدرت  بجوم  یلیصفت ، ملع  نتشاذگ  لمهم  هک  یتروص  رد  نیاربانب :

179 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بجاو لصا  رد  دـیدرت  بجوم  رارکت  نیا  هک  هناگراهچ ؛ تاـهج  رد  هبتـشم ، نهاریپ  ود  رد  زاـمن  رارکت  لـثم : تسا ، بجاو  نآ  تیاـعر 

. دوشیم هدمآ ، دوجو  هب  هلبق  هابتشا  تهج  زا  هک  يدیدرت  رب  هوالع 
. دشابیم بجاو  زین  دیدرت  ندرک  مک  تسا ، بجاو  ناکما  تروص  رد  دیدرت  عفر  هک  هنوگ  نامه  سپ :

دیدرت ثحب ، دروم  هلئـسم  رد  هک  نانچ  تسین ، بجاو  نآ  تیاعر  دوشن ، بجاو  رد  هفاـضا  دـیدرت  بجوم  یلیـصفت  ملع  لاـمها  رگا  اـّما 
. دنکیمن داجیا  هفاضا 

هب مامتا  رـصق و  تهج  زا  هک  يدـیدرت  رب  هفاضا  دـیدرت  بجوم  هتـسکش ، رهظ  ماجنا  زا  سپ  هتـسکش  رـصع  زامن  ندروآ  اـج  هب  نیارباـنب :
. دوشیمن هدمآ ، دوجو 

عقاو دشاب ، عقاو  اب  فلاخم  رگا  و  تسا ؛ رهظ  رب  بترت  نامه  هک  هدوب  شدوخ  طرـش  ياراد  دـشاب ، عقاو  اب  قباطم  يرـصق  رـصع  رگا  اریز 
. درادن ياهدیاف  یعقاو ، رهظ  رب  بترتم  نآ  ندش 
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. تسا یعقاو  بجاو  ود  نایم  اهنت  بترت  اریز 
: تسا ماقم  ود  رد  هلئسم  نیا  رد  ثحب  دیامرفیم : هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  هتکن :

اب یّنظ  لاثتما  یلامجا ، یملع  لاثتما  یلیـصفت ، یملع  لاثتما  زا  تسترابع  نآ  دراد و  هبترم  راـهچ  يربناـمرف  لاـثتما و  اـیآ  هک  نیا  لّوا  - 1
تیاعر هک  نیا  ای  دـنکیمن ، تیافک  يدـعب  هبترم  لاثتما  اهنآ ، زا  کیره  رد  یلبق  هبترم  لاثتما  ناکما  اـب  هک  یلاـمتحا ؛ لاـثتما  ربتعم ، ّنظ 

؟ دشاب هتشاد  دوجو  یلیصفت  لاثتما  ناکما  هچرگ  دنکیم ، تیافک  یلامجا  لاثتما  هکلب  تسین ، ربتعم  یلبق  هبترم 
لبق لّوا ، بجاو  یلامتحا  دارفا  مامت  ماجنا  بوجو  ایآ  تسین ، یفاک  یلامجا  لاثتما  یلیـصفت ، لاثتما  ناکما  اب  میتفگ  رگا  هک  نیا  مّود  - 2

؟ هن ای  تسا  نآرب  عرفتم  مّود  بجاو  یلامتحا  دارفا  ماجنا  زا 
؟ ارچ تسا ، یفاک  یلامجا  لاثتما  یلیصفت ، لاثتما  ناکما  اب  هک  دوش  هتفگ  دیاب  لّوا  ماقم  دروم  رد  لاح :

. دنکیمن توعد  شدوخ  ّقلعتم  هب  زج  رما ، اریز :
طرش يرگید  زیچ  نآ  لاثتما  رد  دشابیم و  دیآ  شیپ  هک  يوحن  ره  هب  نآ  داجیا  یـضتقم  دنک ، ادیپ  ّقلعت  هقلطم  تعیبط  هب  رما  رگا  سپ :

. تسا ربتعم  صالخا  تبرق و  دصق  ّتین ، ترابع ، رد  هک  تسا  هدش  هماقا  لیلد  هک  نیا  زج  تسین 
دوخ هب  هک  يرما  تسا و  هدشن  هماقا  رما ، دصق  ای  تعاطا  ناونع  دصق  يارب  جراخ  زا  یلیلد  اّما 

180 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یلامجا  لاثتما  تیافک  نآ  ياضتقم  دنکیمن و  توعد  تعیبط  هب  زج  هتفرگ ، ّقلعت  تعیبط 

: تفگ دیاب  مّود  ماقم  دروم  رد  اّما  و 
ربتعم یعقاو  رـصع  رهظ و  زامن  نایم  بیترت  هک  نیا  رد  تسین  یلاکـشا  تسا  بجاو  یلیـصفت  لاثتما  ناکما ، تروص  رد  مینک ، ضرف  رگا 
روما نیا  زا  یکی  هب  رگا  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  رـصع ، رهظ و  ندوـب  مّدـقم  و  رـصع ، رهظ و  ماـجنا  رب  تسا  فـقوتم  ّبترت  قـقحت  تسا و 
دارفا زا  یکی  سپـس  دروآ ، اـج  هب  ار  رهظ  یلاـمتحا  دارفا  ماـمت  رگا  تروص  نیا  رد  و  دوـشیمن ، قّـقحم  بیترت  دـیامن ، لـالخا  هناـگهس 

؟ ارچ دنکیمن . ادیپ  رصع  رب  رهظ  ّتیمدقم  و  رصع ، رهظ و  نایم  بیترت  قّقحت  هب  ملع  دروآ ، اج  هب  ار  رصع  یلامتحا 
. تسین لوقعم  رخأت  فصو  قّقحت  نودب  مدقت  تفص  ققحت  و  تسا ، یبسن  یفاضا و  روما  زا  رّخأت  مّدقت و  اریز 

ماگنه سپ  دـشاب ، تهج  نیا  زا  ریغ  هلبق  دوریم  لامتحا  نوچ  دـشابن ، یعقاو  رـصع  هدروآ ، اج  هب  هک  رـصع  یلاـمتحا  درف  نآ  رگا  سپ :
؛ درادن رصع  رب  رهظ  ندوب  مّدقم  رصع و  رهظ و  نایم  بیترت  قّقحت  هب  ملع  رصع ، یلامتحا  درف  نیا  ماجنا 

. تسا یعقاو  رصع  رب  فقوتم  بیترت ، هک  یتسناد  اریز :

: هصالخ

؛ دنشابیمن ادج  رگیدکی  زا  تسا و  بیترت  لوصح  رد  کش  هارمه  هلبق  رد  کش 
. دناسریمن يدوس  رهظ  یلامتحا  دارفا  مامت  نتشاد  مّدقم  سپ :

یتح تسین ، بجاو  رصع  یلامتحا  دارفا  مامت  رب  رهظ  یلامتحا  دارفا  مامت  نتشاد  مّدقم  هک : تسنیا  هلئسم  رد  قح  تسرد و  يأر  نیاربانب :
[93 .] میشاب یلامجا  لاثتما  رب  نآ  مّدقت  یلیصفت و  لاثتما  بوجو  هب  لئاق  رگا 

181 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رثکألا ّلقألا و  نیب  بجاولا  یف  رمألا  راد  اذإ  امیف  یناثلا  نتم 

: كوکشملا ءزجلا  ّنأل  نیمسق ؛ یلع  وه  و  اهمدع ، هب و  رومأملل  ءیش  ۀّیئزج  یف  ّکشلا  یلإ  هعجرم  و 
. یجراخ ءزج  اّمإ 
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: نیمسق یلع  وه  و  دیقلا ، وه  ینهذ و  ءزج  وأ 
، یجراخلا رمألا  کلذ  باجیإ  یلإ  دیقلا  کلذ  رابتعا  [ 94] عجرمف یجراخلا ، دوجولا  یف  هب  رومأملل  ریاغم  ّیجراخ  رما  نم  اّمإ  دـیقلا  ّنأل 

. ةالصلا اهب  دّیقملا  ةراهطلل  أشنم  ریصی  يذلا  ءوضولاک 
رمألا نارود  کلذ  نم  و  ۀّـصاخ ، ۀـبقر  وأ  ۀـبقرلا  قلطم  بوجو  نیب  رمألا  راد  اذإ  امک  هب ، رومأملا  عم  دوجولا  یف  ةدـّحتم  ۀّیـصوصخ  اّمإ  و 

. اهنم ۀنّیعم  ةدحاو  نیب  لاصخلا و  يدحإ  نیب 
: لئاسم عبرأ  یف  [ 95] نیمسقلا نم  ّلک  یف  مالکلا  و 

همجرت *** 

( رثکا لقا و  نایم  بجاو  رد  هدش  رئاد  رما  هک  تسا  یئاج  رد  : ) ثحب زا  مّود  ماقم 

هراشا

رب دوخ  ءزج  نیا  و  زامن .) الثم   ) هب رومأم  رد  هروس ،) الثم   ) تسا يزیچ  ّتیئزج  مدـع  ّتیئزج و  رد  کش  هب  رثکا ) ّلقا و   ) نیا تشگزاب  و 
: كوکشم ءزج  اریز  تسا ؛ مسق  ود 

ود رب  مه  ینهذ  ءزج  تسا  طرش  ای  دیق و  نامه  هک  تسا  ینهذ  ءزج  ای  تسا و  یجراخ  ءزج  ای 
182 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیق نیا  اریز  تسا : مسق 
تایلمع هک  زامن  يارب  تراـهط  لیـصحت  لـثم   ) تسا هب  رومأـم  اـب  تواـفتم  ریاـغم و  ادوجو  هک  یجراـخ  رما  کـی  زا  هدـش  عازتنا  اـی  - 1

(. دراد زاین  مّمیت  وضو و  لسغ ، نوچمه ، ياهناگادج 
هک نتفرگ  ءوضو  لثم  تسا ، یجراخ  تایلمع ) و   ) رما نآ  ماجنا )  ) بوجو هب  زامن  رد  تراـهط )  ) دـیق نیا  راـبتعا  موزل و  تشگزاـب  سپ :

. تسا تراهط )  ) دیق نیا  هب  دّیقم  زامن  هک  زامن ، يارب  دوشیم  تراهط  اشنم 
. تسا یکی  دحتم و  هب  رومأم  اب  ادوجو  هک  تسا  یتفص ) ینعی   ) ّتیصوصخ کی  ای  و  - 2

دوشیم رئاد  رما  هن )؟ ای  دراد  يدـیق  ایآ  هک   ) باب نیا  زا  و  هنمؤم ، هبقر  ای  هبقر و  قلطم  بوجو  نیب  دوشیم  رئاد  رما  یهاگ  هک  روطنامه 
روط هب  نیرهـش ) موص  ـالثم   ) روما نیا  زا  یکی  نیب  و  قلطم ) روط  هب  هبقر  قتع  نیتس ، ماـعطا  نیرهـش ، موص  ینعی   ) لاـصخ زا  یکی  ناـیم 

(. نّیعم و   ) دّیقم
. تسا هلئسم  راهچ  رد  مسق  ود  نیا  زا  کیره  رد  نخس 

؟ تسا ياهلأسم  هچ  اب  هطبار  رد  ثحب  لاح  هب  ات  دیئامرفب  ۀمدقم  لئاسملا * حیرشت  *** 
. دش ثحب  نآ  لّوا  ماقم  رد  هک  تسا  هّیدوجو  تاهبش  یلامجا و  ملع  اب  هطبار  رد 

: رگید ترابع  هب 
. تسا ثحب  زا  هلحرم  ود  ياراد  هک  هب  فّلکم  ینعی  نآ  ّقلعتم  رد  کش  فیلکت و  هب  یلامجا  ملع  اب  هطبار  رد  ثحب 

: دراد دوجو  ثحب  زا  هلحرم  ماقم و  ود  لاغتشالا  ۀلاصا  باب  رد  رگید : ترابع  هب 
: ثحب لوا  ماقم  اّما  و 

هدیکچ دش و  تبحص  نآ  اب  هطبار  رد  لیصفت  هب  هک  تسا  مامتا  ای  رصق  هعمج و  ای  رهظ  بوجو  لثم  نینیابتملا  نیب  بوجو  رما  نارود  رد 
: هک دش  نیا  ثحابم  نآ 
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. تسا بجاو  نآ  اب  هّیعطق  تقفاوم  مارح و  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم 
: یلامجا ملع  یهتنم 

هّمات ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  تسا و  هّمات  ّتلع  ّلکلا  دنع  هّیعطق  تفلاخم  تمرح  هب  تبسن  - 1
183 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لاحم 
: تسا فالتخا  دروم  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  هب  تبسن  اّما  و  - 

. دننادیم هّیعطق  تقفاوم  بوجو  هّمات  ّتلع  ار  یلامجا  ملع  ءایض  اقآ  یناهفصا و  قّقحم  دنوخآ ، موحرم  فلا :
. دننادیم هیعطق  تقفاوم  بوجو  يارب  یضتقم  ار  یلامجا  ملع  ینیئان  يازریم  بانج  يراصنا و  خیش  موحرم  ب :

: دیامرفیم زین  ماما  موحرم  ج :
دورو مدع  عم  اهموزلب  مکحی  يا  ۀقفاوملا ، بوجول  یـضتقم  هّنکل  ءالقعلا ...  رظن  یف  ۀّیعطقلا  ۀـفلاخملا  ۀـمرحل  ۀـّمات  ۀـّلع  یلامجالا  ملعلا 

[96 .] تقولا یضم  غارفلا و  دعب  کّشلاک  یلیصفتلا  ملعلا  عم  لاغتشالا  دراوم  ضعب  یف  اهدورو  رکنتسی  یلوملا و ال  نم  ۀصخر 
: ثحب مّود  ماقم  اّما  و 

. مینک ثحب  نآ  هب  عجار  تسا  هتسیاش  هک  تسا  رثکا  لقا و  نایم  بوجو  رما  نارود  رد 
؟ دراد دوجو  رثکا  ّلقا و  نینیابتم و  نایم  یتوافت  هچ  دیئامرفب  ثحب  هب  دورو  زا  لبق  * 

: دراد دوجو  ود  نیا  نیب  یساسا  توافت  هس 
راـک رد  ینقیتم  ردـق  نینیاـبتم  رد  هکنآلاـح  دراد و  دوجو  یکوکـشم  داز  اـم  نّقیتم و  ردـق  هک  تسا  يدروم  رد  هشیمه  رثکا  ّلـقا و  - 1

. تسین
تسا و رثکا  ماجنا  هب  رثکا  لقا و  رد  طایتحا  هکنآلاح  و  ود . ره  هعمج  رهظ و  ماجنا  ینعی : تسا  لـمع  رارکت  هب  طاـیتحا  نینیاـبتم  رد  - 2

. دشابیمن لمع  رارکت  هب  يزاین 
لقا و هب  تبسن  یلیـصفت  ملع  کی  هب  دنکیم  ادیپ  لالحنا  یلامجا  ملع  رثکا  ّلقا و  رد  نکل  دوشیمن ، ّلحنم  یلامجا  ملع  نینیابتم  رد  - 3

. رثکا هب  تبسن  يودب  کش  کی 
. تسا یئانبم  توافت  کی  نیا  هک  تسین ، طایتحا  بجوم  اذل : و 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  رثکا  لقا و  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
. یطابترا یلالقتسا 2 - - 1 تسا : مسق  ود  رب 

؟ تسانعم هچ  هب  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  * 
: هک تسانعم  نیدب  هّیبوجو  ۀهبش  رد  - 1

184 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هزادـنا هب  دوشیم و  رما  لاثتما  بجوم  شدوخ ، هزادـنا  نامه  هب  ّلـقا  نداد  ماـجنا  دـشاب ، هتفرگ  ّقلعت  رثکا  هب  مکح  عقاو  رد  ضرف  هب  رگا 

. دنکیم تیافک  مه  لقا 
تـسا ّلقا  هک  زامن  دـص  رگا  زامن ، هاجنپ  دـصکی و  ای  تسا و  ناتیهدـهعرب  ءاضق  زامن  دـص  اـی  هک  يراد  یلاـمجا  ملع  امـش  لـثملا : یف 

. دوشیم لصاح  هّمذ  زا  تئارب  زامن  هزادنا 100  نامه  هب  یناوخب 
: هک تسانعم  نیدب  هّیمیرحت  ۀهبش  رد  و  - 2

. تسا هانگ  نایصع و  ّلقا ، هزادنا  نامه  هب  ّلقا  نداد  ماجنا 
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هروس نیا  زا  تایآ  مامت  ندناوخ  هک  يراد  کش  نکل  تسا  مارح  مئازع  ياههروس  ندناوخ  هک  ینادیم  ياهدش و  بنج  امش  لثملا ، یف 
؟ تسا مارح  هروس  نآ  رد  هدجس  ياههیآ  ندناوخ  طقف  ای  تسا  مارح 

هک تسا  كوکشم  اههیآ  نآرب  داز  ام  ینعی  رثکا  هب  فیلکت  تسا و  یعطق  مّلسم و  هدجـس ، ياههیآ  نامه  ینعی  ّلقا ، هب  فیلکت  اجنیا  رد 
. دوشیم يراج  تئارب  لصا  نآ  رد 

لـصا لقا ، رب  داز  ام  ینعی  رثکا  رد  هتـسناد و  بجاو  ار  لقا  هّیبوجو ، ههبـش  رد  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  ینعی  هلئـسم ، نیا  رد  اهقف  رثکا  هتکن :
؟ ارچ دناهدرک . يراج  ار  تئارب 

. تسا تئارب  لصا  يارجا  ّلحم  مه ، فیلکت  رد  کش  تسا و  لقتسم  فیلکت  کی  رد  کش  نآ ، رد  کش  اریز :
؟ دوشیم هتفگ  یطابترا  رثکا  ّلقا و  هب  یئاج  هچ  رد  * 

. دروخیمن درد  هب  الصا  تسا و  دساف  وغل و  ّلقا ، نداد  ماجنا  دشاب ، فیلکت  ّقلعتم  رثکا  عقاو ، رد  رگا  هک  یئاج  رد 
. دشابیمن تیصعم  یمیرحت  ههبش  رد  دوشیمن و  بوسحم  تعاط  یبوجو ، ههبش  رد  ّلقا  اذل : و 

. تسا هب  رومأم  يارب  يزیچ  ّتیطرش  رد  کش  ای  ّتیئزج و  رد  کش  نامه  حالطصا ، رد  یطابترا  رثکا  لقا و  هتکن :
( رثکا ینعی   ) هروس اب  زامن  فیلکت  نیا  ّقلعتم  ایآ  هک  ینکیم  کش  نکل  و  يراد ، ملع  زامن ، الثم  یبوجو  فیلکت  کی  هب  امش  لثملا : یف 

؟ تسا لقا ) ینعی   ) هروسیب زامن  ای  تسا و 
. رثکا ّلقا و  نایم  تسا  دّدرم  نآ  ّقلعتم  یلو  تسا  مولعم  فیلکت  اجنیا : رد 

؟ ددرگیمرب اجک  هب  فیلکت  ّقلعتم  هب  کش  نیا  * 
. زامن يارب  هروس  ندوب  ءزج  رد  کش  هب  ددرگیمرب  ینعی  تسین ، زامن  ءزج  ای  تسا  زامن  ءزج  هروس  هک  ددرگیمرب  نیا  هب 

185 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینزب لاثم  هّیمیرحت  ۀهبش  رد  یطابترا  رثکا  لقا و  يارب  * 

: هک نیا  رد  میراد  کش  نکل  تسا  هدش  لصاح  ام  يارب  تمرح  هب  عطق  رادناج  دوجوم  همسجم  نتخاس  رد  لثملا : یف 
؟ دراد تمرح  زین  نآ  زا  یخرب  نتخاس  یّتح  ای  تسا ؟ مارح  لماک ، روط  هب  همسجم  مامت  نتخاس  ایآ 

. تسا كوکشم  نآ ، ضعب  هب  ای  هتفرگ  ّقلعت  رثکا )  ) نآ ياضعا  ّلک  هب  ایآ  هک  نیا  اّما  تسا و  مولعم  اجنیا  رد  تمرح  لصا  سپ :
. تسا همّسجم  مامت  نتخاس  تسا ، مارح  امّلسم  هچنآ  میئوگیم : اذل  و  دوشیم . يراج  تئارب  لقا ، ینعی  كوکشم  دروم  رد  سپ :

؟ تسیچ یطابترا  یلالقتسا و  رثکا  لقا و  توافت  رد  نخس  لصاح  * 
. تسا كاش  یقب  ام  رد  نکل  دراد و  نآ  ياتود  یکی  دوجو  هب  ملع  فّلکم  تسا و  ددعتم  فیلکت  یلالقتسا ، رثکا  لقا و  رد  - 1
؟ لقا هب  ای  هتفرگ  ّقلعت  رثکا  هب  فیلکت  کی  نیا  ایآ  هک : تسنیا  رد  کش  نکل  تسا و  یکی  فیلکت  یطابترا ، رثکا  لقا و  رد  - 2

: دناهتفگ هک  تسا  تهج  نیدب 
. تسا هب  فّلکم  رد  ّکش  هب  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  کش  عجرم  نکل  تسا و  فیلکت  رد  کش  هب  یلالقتسا ، رثکا  لقا و  رد  کش  عجرم 

؟ تسا یباب  هچ  رد  اجنیا  رد  ام  ثحب  تشذگ  هک  یتامّدقم  هب  هّجوت  اب  * 
. تسا یطابترا  رثکا  ّلقا و  باب  رد 

تئارب لصا  يارجم  ّلحم و  روهشم  رظن  رب  انب  هک  تسا  يودب  کش  ام  کش  رثکا  هب  تبـسن  ادتبا  نامه  زا  یلالقتـسا  رثکا  لقا و  رد  اریز :
. تسا

؟ تسیچ اهمدع )...  هب و  رومأملل  ءیش  ۀّیئزج  یف  ّکشلا  یلا  هعجرم  و   ) زا دارم  * 
: رگید ترابع  هب  تیئزج  رد  کش  هب  دنکیم  تشگزاب  رثکا ، ّلقا و  نایم  رما  نارود  هک : تسنیا 
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؟ هن ای  تسا  هب  رومأم  ءزج  رما  نالف  ایآ  هک  نیا  هب  ددرگیمرب  رثکا ، ای  تسا  بجاو  ّلقا  هک  نیا  رد  ام  کش 
؟ هن ای  تسه  زامن  ءزج  تئارق ، هب  عورش  زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هذاعتسا  ایآ  هن ؟ ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  لثملا : یف 

186 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  ّتیئزج  رد  کش  نیا  * 

. تسا ینهذ  ءزج  رد  کش  یهاگ  تسا . یجراخ  ءزج  رد  کش  یهاگ  تسا : مسق  ود  رب 
: رگید ترابع  هب 

: هک انعم  نیدب  تسا ، ّتیعنام  ای  ّتیئزج و  رد  ام  کش  یهاگ  - 1
. مزال شمدع  دشاب و  عنام  هک  نیا  ای  مزال و  شدوجو  دشاب و  ءزج  رما  نالف  میهدیم  لامتحا 

دشابن ءزج  مه  دیاش  مزال و  شدوجو  دشاب و  ءزج  رما  نالف  دیاش  هک : انعم  نیدب  تسا  ّتیئزج  مدع  ّتیئزج و  رد  ام  کش  مه  یهاگ  - 2
. تسا زیاج  نآ  ماجنا  ندروآ و  ینعی  تسین . عنام  مه  شماجنا  نکل  و 

. تسا کش  عون  ود  نیا  زا  کیمادک  رد  ام  ثحب  العف  * 
. ّتیئزج مدع  تیئزج و  رد  کش  ینعی  تسا  مود  مسق  نیمه  رد  ام  ثحب 

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  ّتیئزج  مدع  ّتیئزج و  رد  ّکش  نیا  * 
: كوکشم ءزج  نیا  اریز 

. دوشیم ادیپ  ام  نهذ  زا  جراخ  طیحم  رد  هک  تسا  یجراخ  ءزج  کی  یهاگ  - 1
ای تسا  مزال  دـمح  تئارق  هب  عورـش  زا  لبق  لّوا  تعکر  رد  هذاعتـسا  هن ؟ ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هروس  ایآ  هک  مینکیم  کـش  لـثملا : یف 

 ... اذکه و  هن ؟
. ةراهّطلا عم  ةالصلا  لثم : دوشیم . ادیپ  نهذ  طیحم  رد  اهنت  هک  تسا  ینهذ  ءزج  کی  یهاگ  و  - 2

؟ تسیچ دیقلا ) وه  ینهذ و  ءزج   ) زا دارم  * 
. دنتسین ءزج  ناشدوخ  طئارش  دویق و  هک : انعم  نیدب  تسا ، طرش  دیق و  نامه  ینهذ  ءزج  هک : تسنیا 

: رگید ترابع  هب 
. تسا ءزج  ناشدّیقت  نکل  دنتسین و  ءزج  دوخ  طئارش  دویق و  - 1

. تسا تبسن  دّیقت ، - 2
. تسا ینهذ  رما  کی  مه  تبسن  - 3

. ءازجا دوشیم  هتفگ  مه  طئارش  دویق و  نیا  هب  اذل : و 
؟ تسین حماست  يور  زا  اجنیا  رد  خیش  بانج  ریبعت  ایآ  * 

دوخ هک  نوچ  دیق ، دوخ  هن  تسا و  دیق  نیا  هب  دّیقت  ینهذ  ءزج  هک  اریز  تسا . حماست  يور  زا  هلب ،
187 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا دوجوم  جراخ  رد  مه  دیق 
: دوشیم هتفگ  یتقو  لثملا  یف 

دوجوم جراخ  رد  تراهط  ینعی  دیقلا  تاذ  مه  دوشیم ، دوجوم  جراخ  رد  زامن  ینعی  ةالـصلا  تاذ  مه  ۀبجاو ، ةراهّطلاب  ةدـّیقملا  ةالـصلا 
. دوشیم

: هک نیا  زا  معا 
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هلصاح ّتیفیک  ینطاب و  ّتینارون  يانعم  هب  ار  نآ  هک  نیا  ای  میروآ و  باسحب  ثالث  تاحسم  تالسغ و  ینعی  هیرهاظ  لاعفا  زا  ار  تراهط 
. دوشیم لصاح  وضو  زا  سپ  هک  میروآ  باسحب  سفن  يارب 

. دوشیم دوجوم  جراخ  رد  هدوب و  سفن  تالاح  زا  زین  تلاح  ّتینارون و  نیا  هک 
: تفگ دیاب  اذل  و  تسا ، دوجوم  جراخ  رد  زین  دیق  سپ :

. تسا ّتیهام  ءیش  طرش  هب  رابتعا  نامه  هک  تسا ، تراهط  دیق  هب  ةالص  دّیقت  نامه  تسا ، نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  ینهذ و  هکنآ 100 %
. جراخ دیق  ءزج و  دّیقت  سپ :

؟ تسا مسق  دنچ  رب  ینهذ  ءزج  دوخ  * 
: تسا روج  ود  ای  مسق و  ود  رب 

اتقیقح و جراخ  رد  هک  یجراخ  رما  کی  زا  ار  نآ  ام  نهذ  ینعی  یجراـخ ، رما  کـی  رب  تسا  بترتم  ناـشققحت  ینهذ  ءازجا  زا  یخرب  - 1
. دنکیم عازتنا  دشابیم  مه  هب  رومأم  اب  ریاغم  تسا و  دوجوم  لالقتسالاب 

یجراخ رما  نآ  ندرک  بجاو  ینهذ ، ءزج  دیق و  نیا  رابتعا  يانعم  دوشیم ، دوجوم  شعازتنا  اشنم  دوجو  هب  یعازتنا  رما  هک  اجنآ  زا  لاح :
. تسا عازتنا  اشنم  ینعی 

تسا و یجراخ  رما  کی  هک  ءوضو  زا  تراهط  هب  دّیقم  ةالص  رد  ام  لوق  هب  تراهط  هب  ةالص  دّیقت  و  خیش ، لوق  هب  تراهط  دیق  لثملا : یف 
. لسغ هب  تبسن  اذکه  و  دوشیم ، عازتنا  دوشیم . دوجوم  ةالص  زا  هدح  یلع  دوجو  کی  هب  جراخ  رد 

. دریگ ماجنا  ارّهطتم  ةالص  ات  دوش ، لصاح  امش  يارب  ياهیناسفن  تراهط  ات  دریگب  ماجنا  دیاب  مّمیت  ای  وضو و  لسغ ، زا  یکی  ینعی :
. دنرادن یجراخ  لمع  هب  يزاین  القتسم  دندحتم و  ادوجو  هب  رومأم  اب  مه  ینهذ  ءازجا  زا  یخرب  - 2

188 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع  هب 

. دنوشیم عازتنا  دندوجوم ، دوجو  کی  هب  دّیقملا  تاذ  اب  و  دوب ، یکی  هب  رومأم  اب  جراخ  رد  هک  یجراخ  رما  کی  زا  ینهذ  ءازجا 
ندناوخ و زامن  تسین ، زامن  زا  ادج  یجراخ  لمع  کی  نداتـسیا  هلبقهبور  نیا  نکل  دیتسیایم و  هلبقهبور  امـش  زامن  ماگنه  رد  لثملا : یف 

. دنتسه یکی  ادوجو  ندوب  هلبقهبور 
یفـصو کی  زا  هدش  هتفرگ  نامیا ، هب  هبقر  دّیقت  ای  نامیا و  دیق  نیا  هک  دوش  دازآ  دیاب  نامیا  دیق  هب  دیقم  هبقر  ۀنمؤم ، ۀـبقر  قتعا  رد  لاح :

هبقر ناـمه  ینعی : تسا ، دوجوم  هبقر  دوجو  نیع  هب  هکلب  هدـح  یلع  دوجو  هب  هن  نکل  تسا و  تباـث  تاذ  هبقر و  نیا  يارب  جراـخ  رد  هک 
. تسا هنمؤم  هک  تسا 

: لثملا یف  ای  و 
انعم نیدـب  تسا ، بجاو  انّیعم  مایـص  الثم  هک  نیا  ای  مایـص و  ماعطا و  قتع و  نایم  میتسه  ریخم  ایآ  هک  میراد  کش  هراّفک  لاصخ  باب  رد 

: اذل و  دشاب ، مایص  ّتیصوصخ  هب  دّیقم  هراّفک  هک 
. تسا هراّفک  اب  دحتم  جراخ  رد  دشاب ، هک  لاصخ  نیا  زا  کیره 

: تسا شخب  ود  ياراد  مه  ّتیئزج  رد  کش  تسا ، ّتیئزج  رد  کش  رد  ام  ثحب  هک : نیا  لصاح 
شمسق ود  ره  هب  ینهذ  ءزج  یجراخ 2 - ءزج  - 1

: دراد دوجو  هلئسم  راهچ  مه  یماقم  ره  رد  دوشیم و  لابند  ماقم  ود  رد  مالک  سپ :
. هّیعوضوم ههبش  نیّصن 4 - ضراعت  ّصن 3 - لامجا  صن 2 - نادقف  - 1

؟ تسیچ هب  رومأم  رد  رثکا  ّلقا و  نایم  دیدرت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 
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[97 .] یلالقتسا رثکا  ّلقا و  یطابترا 2 - رثکا  ّلقا و  - 1 دنکیم : میسقت  مسق  ود  رب  ار  نآ 
؟ تسا هدمآ  يراصنا  خیش  تاملک  رد  اتحارص  يدنبمیسقت  نیا  ایآ  * 

. دوب ام  دوخ  زا  یلبق  تامیسقت  تاحیضوت و  ریخ ،
؟ دیدومن هدافتسا  یلالقتسا  یطابترا و  نیوانع  زا  خیش  بلاطم  حرش  رد  هنوگچ  * 

: هدومرف لثملا  یف  دومن : هدافتسا  ار  ثحابم  نیا  ناوتیم  دراد . دوجو  ناشیا  تانایب  رد  هک  یتاکن  زا 
ءزجلا کـلذ  نودـب  بّکرملا  کلذـب  یتا  اذا  هلوـصح ، یف  ّکـشی  ناوـنع  لیـصحت  هنم  دوـصقملا  نا  مـلعی  بّـکرمب  یلوـملا  رمأـی  دـق  - 

. كوکشملا
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: هدومرف يرگید  نتم  رد  ای  و 
ۀّیجوزک ریاغم ، ثودـحب  ثداح  ریغ  هل ، مزـال  ۀـّیدباللا  ینعمب  یمّدـقملا  هبوجو  و  ّلـکلا ، بوجو  نیع  ّلـکلا ، نمـض  یف  ءزجلا  بوجوف 

. ریاغم ثداح  يریغلا  بلطلا  ینعمب  و  ۀعبرالا ،
: تسا هدومرف  نآ  لابند  هب  ای  و 

نع ةرابع  وه  يذلا  هل  هعارتخا  دنع  بّکرملا  یف  كوکـشملا  اذه  لخد  مدع  ۀلاصأ  كوکـشملا ] ءیـشلا  ۀیئزج  مدع  ۀلاصأ  نم   ] دیرا نإ 
ائیـش هب  رومأملا  بّکرملا  عم  ءیـشلا  اذه  ۀظحالم  مدع  ۀـلاصأ  یلإ  اهعجرم  و  ادـحاو ، ائیـش  اهـسفن  یف  ۀـطبترم  ریغ  ءازجأ  ةّدـع  ۀـظحالم 
اذـه عم  اهرابتعا  اهعم و  هتظحالم  یلع  اهل  ءیـش  ۀـیئزج  فّقوت  ربتعم ، رابتعاب  ّالإ  ایلعج  اهبّکرت  ناک  اّـمل  ۀـبّکرملا  تاـیهاملا  ّنإـف  ادـحاو ؛
اهنوک تایهاملا و  عارتخا  ینعم  اذه  و  ادحاو . ائیـش  ءازجألا  یقاب  عم  ةروسلا  ۀظحالم  ةالـصلل ، ةروسلا  ۀـیئزج  ینعمف  ادـحاو . ارمأ  ءیـشلا 
لباقم یف  ایعضو ، ایعرـش  امکح  ۀیئزجلا  نوکی  یّتح  مکحلا  ثیح  نم  ال  ۀظحالملا ، رّوصتلا و  ثیح  نم  اهیف  عارتخالا  لعجلاف و  ۀلوعجم .

. یفیلکتلا مکحلا 
: هک نیا  لیبق  زا  دراد  دوجو  رثکا  ّلقا و  ندوب  یلالقتسا  ای  یطابترا و  زا  يرّوصت  دش  هدروآ  هک  ینوتم  رد  هتکن : *** 

. رثکا ّلقا و  ندوب  یطابترا  هب  تسا  ياهراشا  هک  دروآیم ، دوجوب  ناونع  لوصح  رد  دیدرت  کش و  ییاهنت ، هب  لقا  ندروآ  اج  هب  - 1
. تساهنآ ندوب  یلالقتسا  زا  يرّوصت  ای  ياهراشا و  هک  دوش ، هبلاطم  ّلقا  بلط  زا  توافتم  يریغ  بلط  هب  ءزج  - 2

. تسا هدومرفن  حرطم  ار  یثحب  رثکا  ّلقا و  ناونع  اب  لقتسم  تروص  هب  یهتنم 
؟ تسا هدرواین  نایم  هب  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  زا  ینخس  تحارص  هب  رثکا  ّلقا و  ثحابم  رد  خیش  ارچ  امش  رظن  هب  * 

رما نارود  هب و  فّلکم  رد  ّکش  ياهتروص  زا  یطابترا  هک  ارچ  تسا ، یطابترا  رثکا  ّلقا و  ناـمه  نآ ، ّلـحم  ثحب و  عوضوم  ـالّوا : اریز ،
. تسا رثکا  ّلقا و  نیب 

طقاس ّلقا و  تّحـص  رد  مه ، بوجو  ضرف  هب  رثکا ، دوجو  هک  ارچ  تسا ، نوریب  نآ  عوضوم  ثحب و  لحم  زا  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  ایناث :
؟ ارچ تسین . طرش  هّمذ  تئارب  لیصحت  رما و  ندش 

190 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدوب و جراخ  هب  فّلکم  رد  کش  عوضوم  زا  هدوب و  یلالقتـسا  یـسفن و  لاحرههب  تسا ، هدش  رداص  ّلقا  بوجو  تهج  هک  یباطخ  اریز :

کـش دـشاب و  هتـشاد  دوجو  لقا  تمرح  ای  بوجو  هب  یلیـصفت  ملع  هک  دـنکیمن  یقرف  تسا و  فیلکت  رد  کـش  رد  لـخاد  تقیقح  رد 
. يودب کش  هب  كوکشم  لیصفتلاب و  مولعم  هب  دوش  لحنم  یلامجا  ملع  هک  نیا  ای  دشاب ، دیاز  هب  تبسن 

وحن هب  اذـل  تسا و  هتـسناد  جراخ  هب  فّلکم  رد  کش  عوضوم  زا  ار  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  خیـش  بانج  هک : نیا  بلطم  هصالخ  لصاح و 
. تسا هدشن  نآ  زا  ثحب  ضرعتم  القتسم  صاخ و 
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؟ تسیچ یطابترا  یلالقتسا و  رثکا  ّلقا و  نایم  توافت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 
: اریز ارچ ؟ ددرگ . ناهنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتراکشآ  توافت  نیا  دیامرفیم :

رتشیب ای  یکی  نایم  دّدرم  هک  ياهدـشتوف  بجاو  لثم : تسا  رثکا  ریاـغم  فیلکت ، رما و  كـالم ، ضرغ ، ثیح  زا  ّلـقا  یلالقتـسا ، رد  - 1
. دشاب مهرد  دنچ  ای  ود  نیب  دّدرم  هک  ینید  ای  دشاب و 

؛ میتـفگ مه  یلبق  ثحاـبم  رد  هک  ناـنچ  و  دراد ، دوجو  ناـمرف  دـنچ  و  عوضوم ، دـنچ  ضرغ ، دـنچ  مه ، رثـکا  بوجو  ضرفرب  اـجنیا ، رد 
ود زا  رتمک  مهرد  کی  هک  نیا  رابتعا  هب  مهنآ  تسا ، ریبعت  رد  یئوگزاجم  یعون  حـماست و  يور  زا  قوف  لاثم  ود  رب  رثکا  ّلـقا و  قـالطا 

 .... اذکه تسا و  مهرد 
نتخیگنارب ضرغ و  زا  یلاخ  ّلقا  دشاب ، رثکا  نامه  بجاو  رگا  اذل : دشابیم و  راوتسا  یعقاو  يازجا  هب  تبسن  ضرغ ، یطابترا ، رد  اما  - 2

: تسا
راوتـسا هدـش  لصاح  یعقاو  يازجا  بیکرت  زا  هک  یتروص  هب  بولطم  رثا  ضرغ و  هک  دنتـسه  ییاـهنوجعم  لـثم  نیوکت ، ملاـع  رد  سپ :

. دوشیمن لصاح  هدیاف  تیاغ و  یّلک ، يازجا  عامتجا  اب  زج  تسا و 
. دنتسه هنوگ  نیا  زین  يرابتعا  تابکرم  هکنیا : هتکن 

دـهدیم و نازابرـس  روضح  شاب و  هداـمآ  هب  روتـسد  دـشاب ، شروشک  نانمـشد  ندـناسرت  تموکح  یلاو  ضرغ و  هک  یتروص  رد  سپ :
. درادن ياهدیاف  زابرس  کی  روضح  دوشیمن و  لصاح  نایماظن  یئارآفص  روضح و  اب  زج  یلاو  نیا  ضرغ 

. دریگ ّقلعت  نآ  هب  رما  هک  نیا  زا  لبق  دریگیم ، ّقلعت  عوضوم  هب  هک  تسا  یـضرغ  رابتعا  هب  ندوب ، یطابترا  یلالقتـسا و  كالم  نیارباـنب :
[98 .] ددرگیم راوتسا  نآ  زا  رتشیب  هب  یهاگ  ءزج و  هد  هب  یهاگ  ضرغ  هک  ارچ 

191 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع  هب 

، دریگب ّقلعت  یضرغ  يرگید ، زا  ّلقتسم  اهنآ  زا  کیره  هب  هک  يروط  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  عوضوم  ات  ود  هک : تسنیا  یلالقتـسا  رد  طانم 
، يرگید مکح  زا  لقتـسم  یلالقتـسا ، رثکا  ّلقا و  زا  کـیره  و  دـشاب . هتـشاد  ناـکما  يرگید  نودـب  اـهنآ  زا  یکی  لیـصحت  هک  يوحن  هب 

. دشاب یمکح  يارب  عوضوم 
رما کی  هک  نیا  ای  دریگب . ّقلعت  یّلقتـسم  رما  اهنآ  زا  کیره  هب  هک  دنکیمن  یقرف  و  دیز ، ورمع و  ای  دـیز  یئاریذـپ  بوجو  هب  مکح  لثم :

؛ دوشب رما  دنچ  ای  ود  هب  لحنم 
. تسا یکی  نآ  رد  ضرغ  مکح و  عوضوم ، هک  یطابترا  رثکا  ّلقا و  فالخ  هب  ملاع ، ّلک  مرکا  لثم :

رثـکا يارب  ّلـقا  عقاولا ، یف  اـهنآ  رد  لـقا  هنرگو  دـنکیم  راـبتعا  یلالقتـسا  رد  ار  تیرثـکا  ّتیلقا و  فّلکم ، هک : تسنیا  رگید  قرف  اـّما  و 
. دنتسه رگیدکی  زا  لقتسم  عوضوم  ود  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هکلب  تسین ،

. تسا رثکا  يارب  عقاولا  یف  ّلقا  ینعی  دنتسه  رگیدکی  هب  طبترم  رمالا  سفن  عقاو و  رد  یطابترا ، رد  اما 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هر )  ) ماما ثحب  هجیتن  لصاح و  * 

: هک نیا  زا  تسترابع  نآ  دش و  نشور  مه  یطابترا  رد  ثحب  لحم  میتفگ  هچنآ  زا  دیامرفیم :
لاثتما ّلـقا  هب  تبـسن  هدوب ، بجاو  ّلـقا  اـعقاو  هکیلاـحرد  دروآ  اـج  هب  ار  رثکا  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  طرـشب ، ـال  رثکا  هب  تبـسن  لـقا  - 

. تسا هدش  لصاح 
، دروآ اج  هب  ار  رثکا  نکل  و  دوش ، رابتعا  رثکا  نتفرگن  ماجنا  ندوبن و  طرش  هب  تیلقا  ینعی  دوش  رابتعا  طرشب ال  رثکا  هب  تبسن  ّلقا  رگا  اّما 

[99 .] دنتسه نیابتم  رگیدکی  هب  تبسن  اهنیا  هک  ارچ  تسا ، هدرکن  لاثتما  تروص  نیا  رد  دشاب ، ّلقا  نامه  یعقاو  بجاو  هکیلاحرد 
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192 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نوکیف ۀـلأسملا  یف  ربتعملا  ّصنلا  مدـع  عم  کلذ  نوکی  نأ  اهنم  یلوالاف  یجراخلا » ءزجلا  یف  کشلا  وه  و  لوالا ، مسقلا  لئاسم  اما   » نتم

ضعب هـیلإ  بـهذ  اـم  یلع  ـالثم - یلوـالا - ۀـعکرلا  یف  ةءارقلا  لـبق  ةذاعتــسالاک  ّینـالفلا ، رمـألا  ۀـّیئزج  یلإ  ۀــعامج  باـهذ  نـم  ائــشان 
[. 100] انئاهقف

ءامدــقلا ضعب  مـالک  نـم  رهظی  اــمبر  و  [، 101] هبوـجوب نیرّخأـتملا  يرّخأـتم  ضعب  حّرــصف  اـنه ، طاـیتحالا  بوـجو  یف  فـلتخا  دـق  و 
ۀلاصأ ءازجإ  ۀعامج  حیرص  و  [ 105] هفالخ رخألا  [ 104] مهتاملک رهاظ  لب  امهل ، ابهذم  هنوک  ملعی  مل  نکل  [، 103] خیشلا و  [ 102] دّیسلاک

بتک عّبتت  نم  رهظی  امک  نیرّخأتملا ، نیمّدـقتملا و  ۀّـصاخلا ، و  [ 106] ۀّماعلا نیب  روهـشملا  ّهنأ  رهاظلا : و  طایتحالا ، بوجو  مدـع  ةءاربلا و 
و [ 110] نیدیهشلا و  [ 109] نیلضافلا بتک  و  [ 108] رئارسلا و  [ 107] فالخلاک موقلا ،

193 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[. 112] مهنع رّخأت  نم  و  [ 111] یناثلا قّقحملا 

نإ طئارـشلا و  ءازجألا و  یف  طایتحالا  بوجوب  مزتلی  نم  یلع  ّيراوزبسلا ، قّقحملا  یلع  مّدـقت  نم  تاملک  یف  رثعا  مل  ّهنأ  فاـصنالا : لـب 
. مهّرس سّدق  [ 115] دیهشلا و  [ 114] خیشلا و  [ 113] دّیسلاک کلذ ، یف  همالک  فلتخی  نم  مهیف  ناک 

. ةءاربلا لصأ  نایرج  راتخملاف  ناک : فیک  و 
. لقنلا نم  درو  ام  لقعلا و  مکح  کلذ : یلع  انل 

وه رخآ و  ءزج  هل  وأ  اذه  وه  ّهنأ  یف  ّکشی  و  ءازجأ ، ةّدع  ّالإ  هئازجأ  نم  ملعی  مل  بّکرمب  فّلک  نم  ةذخاؤم  حبقب  هلالقتـسالف  لقعلا : اّمأ 
عم اصوصخ  كوکـشملا ، كرت  ملع و  امب  یتأف  ردـتقی ، ملف  رمألا  کـلذ  ۀـّیئزج  یلع  لیلدـلا  بلط  یف  هدـهج  لذـب  ّمث  ّینـالفلا ، ءیـشلا 

بصنی مل  رمآلا  نوکی  نأ  نیب  هبوجو  یف  قّرفی  نأ  یغبی  طایتحالا ال  بوجوب  لئاقلا  ّنإف  ۀلالد ، هیلع  کل  تبـصن  ام  ّینأب  یلوملا  فارتعا 
: رمألا ۀیاغ  یفتخا ، بصن و  وأ  الیلد 

. فّلکملا نع  طایتحالاب  فیلکتلا  عفری  اذه ال  و  حیبق ، رمآلا  نم  بصنلا  كرت  ّنأ 
همجرت *** 

.( تسا یجراخ  ءزج  رد  کش  نامه  هک  لّوا  مسق  هناگراهچ  هلئسم  [ ) لّوا مسق  ]

:[ هلئسم راهچ  نآ  زا  هلئسم  نیلوا  ]

هراشا

. دشابیم هلئسم  رد  ربتعم  ّصن  دوبن  رطاخ  هب  یجراخ  ءزج  رد  کش  نیا  هک : تسنیا 
: لثم تسا  زامن  رد  رما  نالف  ّتیئزج  هب  ءاملع  زا  یهورگ  داقتعا  شیارگ و  زا  یشان  سپ 

194 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ام ءاهقف  زا  یخرب  لوق  رب  انب  لّوا  تعکر  رد  دمح  هروس  ندناوخ  زا  لبق  هذاعتسا 

. تسا هدش  عقاو  فالتخا  ءاهقف  نیب  تسا ،) يزیچ  ّتیئزج  رد  کش  هک   ) اجنیا رد  طایتحا  بوجو  رد 
: نیاربانب

دیس و لثم  زین  امدق  یخرب  مالک  زا  بوجو  نیا  اسبهچ  و  رثکا ،) ماجنا  و   ) طایتحا بوجو  هب  دناهدرک  حیرـصت  نیرّخأتملا  رخأتم  زا  یخرب 
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رگید رهاظ  هک  ارچ  دـشاب ، اهنآ  داـقتعا  شیارگ و  طاـیتحا ،) بوجو  نیا   ) هک تسین  مولعم  نشور  روط  هب  نکل  دوشیم ، هدافتـسا  خـیش ،
. تسا طایتحا  فالخ  ناشتارابع 

( تسا تئارب  لصا  ءارجا  هلئسم  نیا  رد  روهشم  )

. تسا نآ  رد  طایتحا  بوجو  مدع  و  كوکشم ) ءزج  رد   ) ةءاربلا ۀلاصا  ءارجا  رگید : یهورگ  حیرصت  و 
: هک تسنیا  رهاظ  اّما 

ياهباتک رد  قیقحت  عّبتت و  زا  هک  روطنامه  تسا ، نیرخأتم  نیمّدقتم و  ینـس ، هعیـش و  نایم  روهـشم  كوکـشم ، ءزج  رد  تئارب  نایرج 
نشور دنتـسه ، ناشیا  زا  رّخأتم  هک  یناسک  یناث و  قّقحم  نیدیهـش و  نیلـضاف و  ياهباتک  رئارـس و  خیـش و  فالخلا  لثم ؛ هعیـش  ياملع 

. دوشیم
: هک تسنیا  فاصنا  هکلب 

طئارـش ءازجا و  رد  طایتحا  بوجو  هب  مزتلم  هک  متفاین  ار  یـسک  دـناهدوب ، يراوزبس  قّقحم  رب  مّدـقتم  هک  یناـسک  تاراـبع  تاـملک و  رد 
. دیهش خیش و  دیس و  لثم : تسا ، توافتم  بلطم  نیا  رد  ناشنخس  هک  دنتسه  یناسک  املع  نایم  رد  هچرگا  دشاب ،

( تسا تئارب  ءارجا  هلئسم  نیا  رد  زین  خیش  راتخم  )

زا هچنآ  تسا و  لقع  مکح  ةءاربلا : تلاصا  رب  ام  لیلد  تسا  تئارب  لصا  يارجا  كوکـشم ، ءزج  رد  اـم  باـختنا  راـیتخا و  تروص  ره  هب 
. تسا هدش  دراو  باب  نیا  رد  تیاور 

( تّیئزج رد  کش  رد  تئارب  يارجا  رب  یلقع  لیلد  )

: لقع اّما  و 
یبّکرم هب  هدش  فّلکم  هک  تسا  يدبع  هذخاؤم  یتشز  حبق و  هب  مکح  رد  شلالقتسا  رطاخ  هب 

195 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ءزج ياراد  ای  تسا و  هناگهن ) الثم   ) ءازجا نیمه  بکرم  هب  رومأم  نیا  ایآ  هک  دنکیم  کش  و  دـنادیمن ، ار  نآ  ءازجا  زا  يدادـعت  زج  هک 

. تسا هروس ) الثم   ) ءیش نالف  نآ  تسا و  يرگید 
. دوشیمن لیلد ) ندرک  ادیپ   ) رب رداق  نکل  هدرک و  شالت  ءیش  نالف  نآ  ّتیئزج  رب  بلط  رد  سپس ،

نیا هب  دنک  فارتعا  دوخ  یلوم  هک  نیا  اصوصخ  دنکیم . كرت  ار  كوکـشم  رادـقم  نآ  دروآیم و  اج  هب  دـنادیم  هک  يرادـقم  هب  سپ 
: هک

. ماهدرکن بصن  نآ ، هب  تبسن  وت  يارب  یلیلد 
هدرک بصن  هک  نیا  ای  هدرکن و  بصن  یلیلد  رما  هک  یئاج  نآ  نیب  طایتحا  بوجو  رد  دراذـگب  قرف  دـیابن  طاـیتحا  بوجو  هب  لـئاق  سپ :

. هدنام ناهنپ  یلو 
: هک نیا  بلطم  تیاهن 

. دنکیمن بلس  فّلکم  زا  ار  طایتحا  هب  فیلکت  كرت ، نیا  نکل  تسا و  حیبق  رما  بناج  زا  لیلد  بصن  كرت 
***

لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ هّیجراخ  ّتیئزج  رد  کش  ینعی  لّوا  مسق  هلئسم  نیلّوا  * 
. دشاب ربتعم  ّصن  نادقف  ههبش ، اشنم  هک : تسنیا 

: لثملا یف 
هطبار نیا  رد  يربتعم  كردـم  میدرک  صحف  هچره  ام  نکل  و  تسا ، بجاو  زاـمن  رد  هذاعتـسا  هک  نیا  هب  دـناهداد  يوتف  ءاـهقف  یخرب  - 1

. تسا هدش  هذاعتسا  بوجو  رد  ههبش  ببس  ربتعم  ّصن  مدع  تعامج و  ياوتف  نیا  اذل : میتفاین و 
. تسین يربتعم  تیاور  تیاور ، نیا  نکل  دـنکیم و  هذاعتـسا  بوجو  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یفیعـض  دـحاو  ربخ  الثم  هک  نیا  اـی  و  - 2

. تسا هدش  هذاعتسا  بوجو  رد  ههبش  ببس  ربتعم  ریغ  فیعض  ربخ  نیا  دورو  نیاربانب 
هک نیا  ای  مینک ؟ نآ  بوجو  مدع  هب  مکح  هدرک ، يراج  تئارب  لصا  ایآ  تسیچ ؟ كوکشم  ءزج  نیا  هب  تبـسن  هیملع  لوصا  ياضتقم  * 

؟ میروایب ار  رثکا  هدرک ، يراج  طایتحالا  ۀلاصا 
196 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دناتئارب لصا  نایرج  هب  دقتعم  نیرخأتم ، نیمدقتم و  رثکا  - 1

. دناهدش طایتحا  هب  لئاق  یناردنزام  ءاملعلا  فیرش  يراوزبس و  ققحم  لثم : نیرخأتملا  رخأتم  زا  یخرب  - 2
: دراد دوجو  لیلد  ود  اعّدم  نیا  تابثا  رد  تسا و  تئارب  لصا  نایرج  اجنیا  رد  ام  راتخم  دیامرفیم : هدرک  رایتخا  ار  رثکا  لوق  زین  خیش 

؟ تسیچ روبزم  تیئزج  رد  کش  ماگنه  تئارب  يارجا  رب  خیش  لّوا  لیلد  * 
: هک تسنیا 

. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  - 1
. دنزیمن رس  میکح  يالوم  زا  حیبق  راک  - 2

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  نایب  الب  باقع  سپ 
؟ تسا هنوگچ  تیئزج  رد  کش  رب  یلک  ياربک  نیا  قیبطت  * 

. تسا بکرم  کی  روما  نیا  زا  کیره  هک  مص  ای  ّلص و  هدومرف : یلوم  لثملا : یف 
 ... مالس و دهشت ، دوجس ، عوکر ، تئارق ، مارحالا  ةریبکت  لیبق  زا  ءزج  هن  هک  دینادیم  امش  لاح :

نیا زا  یکی  ایآ  هک  دیراد  کش  هذاعتـسا  ای  تونق  ای  دشاب  هروس  الثم  هک  مهد  ءزج  هب  تبـسن  نکل  دـنراد ، تلاخد  بکرم  ةالـص  نیا  رد 
؟ هن ای  دشابیم  بکرم  نیا  رد  لخاد  تسه و  زامن  ءزج  زین  روما 

تـسد یلیلد  هب  نکل  و  دـیدرگیم . كوکـشم  رما  نیا  ّتیئزج  رب  یلیلد  لابند  هب  ّهلدا  نایم  رد  هتخادرپ و  صّحفت  هب  کـش  نیا  لاـبند  هب 
. دیوشیم سویأم  هدرکن ، ادیپ 

. دینکیم افتکا  لقا  هب  لاثتما  ماقم  رد  اذل : تسا و  تئارب  لصا  ءارجا  ءزج ، نآ  هب  تبسن  امش  هفیظو  اجنیا  رد 
؟ ارچ تسا . ةءاربلا  تلاصا  ياج  اجنیا  دیامرفیم : خیش  هک  نیا  هصالخ 

كوکشم کی  یلیـصفت و  ملع  هب  مولعم  کی  هب  دوشیم  ّلحنم  هک  تسا  یئاهیلامجا  ملع  نآ  هلمج  زا  اجنیا  رد  امـش  یلامجا  ملع  اریز :
. يودب کش  هب 

. تسا بجاو  ود  نیا  زا  یکی  ینادیم  الامجا  نکل  تسا ) ءزج  هد  هک   ) رثکا ای  تسا  بجاو  ءزج ) هن  ینعی   ) لقا ینادیمن  امش  لثملا : یف 
؟ دیئوگیم هچ  رثکا  ای  تسا  نّقیتم  ردق  لقا  ایآ  دنسرپ ، امش  زا  رگا  اجنیا  رد 

. تسا نّقیتم  ردق  لقا  تفگ : دیهاوخ 
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، زین يودب  کش  رد  يودب  کش  هب  كوکشم  دوشیم  يدایز  ءزج  نآ  نّقیتم ، ردق  دش  لقا  یتقو 
197 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم يراج  تئارب  رثکا  هب  تبسن  یلالقتسا ، رثکا  لقا و  رد  هک  روطنامه  تسا . يراج  نوملعی  ام ال  عفر  و  نایبالب ، حبق  هدعاق 
؟ ناموت ای 20  تسا  ناموت  هک 10  دیراد  کش  نکل  دیراکهدب  لاقب  نالف  هب  هک  دینادیم  لثملا : یف 

: لاح نک  يراج  تئارب  يدایز  نآ  هب  عجار  هدب و  تسا  نّقیتم  ردق  هک  ار  ناموت   10 دش ، هتفگ 
. دراد ار  هدیقع  نیمه  تسام  ثحب  لحم  هک  زین  یطابترا  رثکا  لقا و  رد  خیش ،

. يودب کش  هب  كوکشم  رثکا  تسا و  نّقیتم  ردق  لقا  ینعی :
. تسا تئارب  لصا  نایرج  ياج  سپ :

؟ تسا ینایب  هنوگچ  نایبالب  باقع  حبق  هدعاق  رد  نایب  زا  دارم  * 
. دشاب لیمکت  زین  تلالد  دنس و  ظاحل  زا  دشاب و  هدیسر  ام  تسد  هب  هک  ینایب  ینعی : تسا ، مات  نایب 

الیذ هک  تسا  يروص  ياراد  نایب  اذل : ددنبیم و  وا  يور  هب  ار  ياهناهب  رذع و  هنوگره  هار  دـنکیم و  مامت  دـبع  رب  ار  تجح  ینایب  نینچ 
: دوشیم هداد  حیضوت 

شتلالد مه  تسا و  حیحـص  يدنـس  رظن  زا  مه  هدیـسر ، ام  تسد  هب  مه  هک  هدـش  رداص  یلوم  زا  ینایب  رما ، نالف  اب  هطبار  رد  یهاـگ  - 1
نینچ اب  هک  ار  یـسک  یلقاع  ره  لقع  درادـن و  یحبق  باقع  هک  تسا  ینایب  نینچ  صوصخ  رد  اهنت  دـشابیم . ضراعمالب  هدوب و  لـیمکت 

. دنادیم تمالم  قحتسم  دنکیم  تفلاخم  یباطخ 
. دشابیمن ام  ثحب  ّلحم  دروم  نیا  - 

لماک مه  تلالد  دنـس و  ظاحل  هب  تسا ، هدیـسر  زین  ام  تسد  هب  تسا ، هدـش  رداـص  یلوم  زا  یناـیب  رما  نـالف  اـب  هطبار  رد  زین  یهاـگ  - 2
. تسا ضراعم  ياراد  نکل  تسا ،

اندـنع تلالد  رظن  زا  نکل  درادـن ، لکـشم  مه  دنـس  ظاحل  هب  هدیـسر ، مه  ام  تسد  هب  هدـش  رداص  ینایب  رما  نالف  اب  هطبار  رد  یهاـگ  - 3
. تسا مامتان 

. تسا شودخم  شدنس  نکل  تسا ، مات  زین  شتلالد  هدیسر ، زین  ام  هب  هدش  رداص  ینایب  رما ، کی  اب  هطبار  رد  مه  یهاگ  - 4
. تسا صقان  تلالد  دنس و  ظاحل  هب  نکل  هدیسر ، زین  ام  هب  هدش  رداص  ینایب  بلطم  نالف  اب  هطبار  رد  مه  یهاگ  - 5

هب یعناوم  ای  ضراوع و  رثا  رد  نکل  هدش و  رداص  ینایب  رما  نالف  اب  هطبار  رد  زین  یهاگ  - 6
198 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدیسرن  ام  تسد 
. تسا هدرک  توکس  دروم  نآ  رد  اتابثا  ایفن و  یلوم  هکلب  هدشن  رداص  یلوم  زا  ینایب  الصا  رما ، نالف  اب  هطبار  رد  یهاگ  - 7

؟ تسیچ ۀلالد ) هیلع  کل  تبصن  ام  یناب  یلوملا  فارتعا  عم  اصوصخ   ) زا دارم  قوف  روص  هب  هّجوت  اب  * 
دوخ یلوم  هکلب  تسا ، هدشن  رداص  رما  نالف  تیئزج  رب  ینبم  ینایب  اهنت  هن  هک : انعم  نیدب  تسا  روکذـم  روص  زا  تروص  نیمهن  هب  هراشا 

. ماهدرکن رداص  ینایب  لیلد و  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد  نم  هک  نیا  هب  هدرک  فارتعا  احیرص 
؟ تسا حیبق  باقع  روکذم  روص  زا  کیمادک  رد  * 

رتنشور روص  همه  زا  باقع  حبق  هک  تشه  تفه و  روص  رد  هژیو  هب  تسا  حیبق  القع  باقع  لوا ، تروص  زا  ریغ  روکذـم  روص  مامت  رد 
. تسا

؟ تسیچ هبوجو )...  یف  قّرفی  نا  یغبنی  طایتحالا ال  بوجوب  لئاقلا  ّنإف   ) زا دارم  سپ  * 
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: دنیوگیم هک  كوکشم  ءزج  رد  طایتحا  بوجو  نارادفرط  هب  تسا  یخساپ  تقیقحرد 
: میئوگیم هدش  لئاق  لیصفت  تروص 7 و 8  ود  اب   6 ، 5 ، 4 ، 3 ياهتروص 2 ، نایم  ام 

. میتسه طایتحا  بوجو  رکنم  ياهتروص 7 و 8  رد  نکل  تسا ، بجاو  طایتحا   6 ، 5 ، 4 ، 3 تروص 2 ، رد 
: هک ارچ  تسین ، هتسیاش  یلیصفت  قرف و  نینچ  دیامرفیم : مظعا  خیش  اذل  و 

: هک تسنیا  هّمات  ّتلع  نوناق  هدعاق و  تسا ، طایتحا  بوجو  هّمات  ّتلع  یلامجا  ملع  هک  دیراد  لوبق  امش  رگا 
. طایتحا بوجو  هب  دیهد  يوتف  دیاب  روص  مامت  رد  سپ  دیآیم ، مه  شلولعم  دیایب ، هک  اجکره 

زا طایتحا  بوجو  عفر  ثعاب  نیا  نکل  هدـشن ، رداص  ياهینایب  هتفرگ و  تروص  یحیبق  راـک  تروص 7 و 8  ود  رد  هک : تسنیا  رما  تیاـهن 
. دوشیمن هدنب 

؟ تسیچ كوکشم  ءزج  هب  تبسن  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  * 
، تسا هتسناد  یتامدقم  نایب  هب  هتسباو  ار  نآ  حیضوت  نکل  تسا  هدومن  يراج  ار  یعرش  یلقع و  تئارب  كوکـشم  ءزج  هب  تبـسن  زین  ماما 

. میروآیم همدقم  راهچ  بلاق  رد  ار  نآ  ام  هتخادرپ و  نادب  هرامش  رد 6  هک 
199 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ لّوا  همّدقم  * 
یقیقح بکرم  هک  روطنامه  دنتسه ، جراخ  رد  یقیقح  ياهبّکرم  لثم  تاهج  یخرب  زا  رابتعا  ملاع  رد  يرابتعا  ياهبکرم  هک : تسنیا 

. دوشیم لصاح  ءازجا  تیئزج  تمالع  نتسکش  زا  سپ  اهنت 
لقتسم تروص  دوشیم و  جراخ  دوجو  لالقتسا  زا  ندش  هتسکش  نتسکش و  يریذپریثأت و  يراذگریثأت و  هطساوب  ءازجا  زا  ءزج  ره  سپ :

. دیآیم دوجوب  دشاب  بکرم  لکش  نامه  هک  يرگید 
. تشاد دهاوخ  هدوب  ءازجا  يارب  هچنآ  زا  ریغ  یتدحو  دوجو و  بکرم ، سپ 

و یظاحل ، یـضرف و  يدوجو  لالقتـسا  زا  ندش  جراخ  و  رابتعا ، ملاع  رد  ءازجا  ّتیئزج  رثا  تمالع و  نتـسکش  اب  زین  يرابتعا  بّکرم  اّما :
تدحو رابتعا ، ملاع  رد  بکرم ، يارب  هک  ینامز  ات  و  دیآیم ، دوجوب  يرابتعا  تدحو  ندیدرگ  لصاح  بکرم و  تروص  رد  ندـش  یناف 

ءازجا و تیئزج  نتفر  اـب  اـهنت  تدـحو  و  درادـن ، دوجو  درادـن ، تدـحو  هک  يزیچ  نوچ  تسین ، نآ  يارب  يدوجو  دوشن ، ادـیپ  تروـص 
. دوشیم لصاح  ازجا  یلیصفت  تروص  زا  ریغ  يرگید  یلامجا  تروص  شیادیپ 

؟ تسیچ مود  همّدقم  * 
، فّلکم هک  هاگره  هک  انعم  نیدب  دـشابیم ، جراخ  رد  نآ  ندروآ  اجب  سکع  ابلاغ  رما ، نهذ  رد  بکرم  نتفای  دوجو  تیفیک  هک : تسنیا 
هب هجوت  زا  سپ  نکل  تسا  لفاغ  نآ  طئارـش  ءازجا و  زا  دنکیم و  هدارا  ار  نآ  هتفایتدحو  دوجو  لّوا  دریگیم  بکرم  ماجنا  هب  میمـصت 

ءازجا و هب  هک  دوشیم  دـلوتم  يرگید  ياـههدارا  دوشیم و  لـقتنم  نآ  طئارـش  ءازجا و  هب  بکرم  تروص  اـی  هتفاـی و  تدـحو  دوجو  نآ 
. دیآیم دوجوب  اهنآ  زا  بکرم  هک  يوحن  هب  دراد  ّقلعت  طئارش 

هک ارچ  نآ ، يازجا  هب  هن  دریگیم و  ّقلعت  زامن  تعیبط  لصا  هب  وا  هدارا  لّوا  هلهو  رد  دـیامنیم ، تّمه  زامن  ماـجنا  هب  ياهدـنب  لـثملا : یف 
اج هب  اب  زج  تعیبط  نیا  دـنیبیم ، یتقو  نکل  دریگیم  ّقلعت  زامن  ّتیهاـم  تعیبط و  هب  هک  تسا  یناـمرف  رما و  نآ ، ماـجنا  يارب  وا  كرحم 

. دنوشیم ّدلوتم  تساهنآ ، هب  ّقلعتم  هک  یعبت  ياههدارا  دیآیمن ، لصاح  یعرش  تاررقم  قبطرب  و  نآ ، طیارش  ءازجا و  ندروآ 
قباطم ار  اهنآ  بیترت  سپس  دنکیم ، رّوصت  القتسم  ار  طیارش  ءازجا و  ابلاغ  دریگب ، بکرم  هب  تبسن  نامرف  ياشنا  هب  میمصت  یتقو  رما  اّما :

اهترثک ندرک  یناف  تدحو و  تفـص  رب  ار  اهنآ  سپـس  و  دنکیم ، رّوصت  دنتـسه ، يرمالا  سفن  ود  ره  هک  كالم  تحلـصم و  ياضتقم 
رارق دوخ  هدارا  ّقلعتم  رما و  يارب  عوضوم  ار  نآ  لحارم  نیا  زا  دعب  دوش ، لصاح  يرابتعا  بکرم  هک  نیا  ات  دنکیم ، هظحالم  تدحو  رد 
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. دهدیم
200 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دسریم ترثک  هب  تدحو  زا  رومأم  و  تدحو ؛ هب  ترثک  زا  ابلاغ  رما  سپ :
؟ تسیچ نآ  ءازجا  تروص  اب  يرابتعا  بکرم  تروص  هطبار  رد  هر )  ) ماما رظن  * 

تروـص هکلب  دنـشابیم ، یکی  هتـشادن و  یتریاـغم  ءازجا  ياـهتروص  اـب  یّلک  روـط  هب  يراـبتعا  ياـهبکرم  رد  اـهتروص  دـیامرفیم :
. تسا ترثک  تدحو و  هطساو  هب  اهنت  اهنآ  نایم  فالتخا  دنتسه و  ءازجا  ياهتروص  نامه  اهبکرم ،

هب رما  هک  تسا  یهیدـب  هک  ارچ  دـشابیمن ، لّصحم  لّـصحم و  دـننامه  دوخ ، ءازجا  ياـهتروص  هب  تبـسن  اـهبّکرم  ياـهتروص  اذـل :
. دنشاب بکرم  لّصحم  هدنهددوجو و  ءازجا ، ات  دریگیمن  ّقلعت  نآ  يازجا  زا  جراخ  يزیچ  هب  بکرم 

. دنشابیم ترثک  هظحالم  رد  اهدحاو  هب  روتسد  نیع  یئزج ، بکرم 10  هب  رما  سپ :
. ندوب لّصحم  هب  هن  تسا و  لیصفت  لامجا و  ترثک و  تدحو و  هب  شئازجا  اب  بکرم  تروص  نایم  قرف  هک : نیا  لصاح 

؟ تسیچ مّوس  همّدقم  * 
، دنـشابیمن رما  ّقلعتم  بکرم  يازجا  اذـل  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  زیچ  کی  هب  تسا و  رما  کـی  هتفرگ ، ّقلعت  بکرم  هب  هک  يرما  دـیامرفیم :

بکرم يوـس  هب  نتخیگنارب  تقو  رد  دنتـسین و  يزیچ  رما  ظاـحل  رد  ءازجا  نآ  دـنکیم ، هظحـالم  ار  بکرم  رمآ ، هـک  یماـگنه  هـک  ارچ 
. دنیبیمن ار  دننآ  رد  یناف  ءازجا  هک  یبکرم  تروص  نامه  ینعی  دحاو  تروص  زج  يزیچ 

اجب هزیگنا  روتـسد ، رما و  کی  نیمه  نکل  دـنکیمن ، رما  دـحاو  زیچ  هب  زج  دـنیبیمن و  ار  هدـحاو  تروص  زج  هظحـالم  نیا  رد  رما  سپ :
. دشابیم ءازجا  ندروآ 

؟ ارچ تسا ، بکرم  يارب  نآ  ندوب  تجح  نیع  ءازجا  نایتا  يارب  رما  نآ  ندوب  تّجح  ندوب و  هزیگنا  ینعی :
ءازجا زا  بکرم  هک  ارچ  تسا ، بکرم  ناـمه  ءازجا  ءازجا و  ناـمه  بکرم  بکرم ، رد  ءازجا  ندوب  لحمـضم  تدـحو و  ظاـحل  رد  اریز :

. دوشیم لحنم  ءازجا  هب  دباییم و  بیکرت 
. هناگادج یعاد  هب  هن  تسا  ءازجا  رب  یعاد  و  یلالقتسا ؛ تجح  هب  هن  نکل  تسا ، ءازجا  رب  تجح  بکرم ، هب  رما  اذل : و 

زا یلاخ  ندرک ، دـقعنم  رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  بجاو  ناونع  اـب  ار  ثحب  هجیتن  رد  درادـن ، دوجو  رثکا  ّلـقا و  یظاـحل ، نینچ  رد  نیارباـنب :
. دشابیم ءازجا  هب  بکرم  لالحنا  رابتعا  هب  ترثک و  هظحالم  رد  اهنت  دیدرت  و  تسین ، ریبعت  رد  حماست 

201 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مراهچ  همّدقم  * 

دوش هماـقا  لـیلد  هک  تسا  ءازجا  ندروآ  اـج  هب  هزیگنا  بکرم  هب  ّقلعتم  رما  و  ءازجا ، رب  تّجح  بکرم ، رب  تّجح  یتروص  رد  دـیامرفیم :
، بکرم هب  رما  درادـن  ناکما  نآرب ، لیلد  هماقا  مدـع  اـب  اذـل  تسا و  ءازجا  نآ  هب  لـحنم  هدـش و  بیکرت  یئازجا  ناـنچ  زا  بکرم  نیا  هک 

. دشاب نآ  هب  هزیگنا  ءازجا و  رب  تّجح 
. دشابیمن ءزج  نآرب  تجح  بکرم ، هب  رما  بکرم ، يارب  يزیچ  تیئزج  رد  کش  اب  اذل : و 

بیکرت ءازجا  نآ  زا  بکرم  هک  ییازجا  رب  اـهنت  بکرم ، هب  رما  قـّلعت  هب  ملع  و  تسا ، ماـمت  مـلع  اـب  اـهنت  تّـجح  هـک  تـسا  یهیدـب  اریز :
ءازجا نآ  هب  بکرم  لالحنا  ءازجا و  نآ  زا  بیکرت  زج  يزیچ  ءازجا  رب  بکرم ، هب  رما  ندوب  هزیگنا  ّرس  هک  ارچ  دشابیم ، تّجح  هدیدرگ ،

. تسین
نآ تلاخد  رابتعا و  رب  تّجح  بکرم ، هب  رما  هتفای ، بیترت  نآ  ءازجا  هک  یماگنه  بکرم ، رد  يزیچ  راـبتعا  تلاـخد و  رد  کـش  اـب  سپ :

. دشابیمن زیچ 
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؟ تسیچ هتفایبیترت  تامّدقم  هجیتن  لصاح و  * 
: هک دیآیم  تسد  هب  میدومن  رکذ  هچنآ  زا  دیامرفیم : هر )  ) ماما ترضح 

. تسا تئارب  نامه  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  باب  رد  یلقع  لصا  - 
دـنک و یعـس  بکرم  ءازجا  رب  لیلد  نتفای  رد  شتردـق  ناکما و  هزادـنا  هب  هدرک و  شالت  بکرم  ءازجا  هب  ملع  بسک  رد  دـبع ، رگا  سپ :
ای ّتیئزج و  رد  نکل  هدومرف ، ظاحل  بکرم  رد  ار  ءازجا  نآ  یلوم  هک  دـنادب  اعطق  هک  يوحن  هب  هدرک  ادـیپ  لـیلد  ءازجا  زا  يدادـعت  يارب 
ار یئاهزیچ  دهد و  ماجنا  هدش  هماقا  اهنآ  رب  تجح  هک  ار  ّللدـم  ءازجا  نآ  هک  یتروص  رد  دـنک ، کش  يرگید  زیچ  ندوب  ءزج  رابتعا  رد 

ناهرب نودب  نایبالب و  رفیک  كوکشم ، روما  كرت  تباب  وا  نداد  رفیک  دوشیمن و  هدرمش  راکتیصعم  دیامن ، كرت  تسا  كوکـشم  هک 
[. 116] تسا

202 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ضیرملا رمأ  اذإ  بیبطلا  ّنإف  یلوملا : وأ  ءابطألا  نم  ةرداـصلا  ۀـّیفرعلا  رماوـألا  یف  طاـیتحالا  بوجو  یلع  ءـالقعلا  ءاـنب  ّنإ  تلق : نإـف  نتم 

رمأ اذإ  یلوملا  اذک  و  موللا . ّقحتـسا  هیلع ، هتردق  عم  ضیرملا  هکرتف  هل ، ّراض  ریغ  ّهنأب  ملعلا  عم  هل  ءیـش  ۀّیئزج  یف  ّکش  نوجعم  بیکرتب 
. کلذب هدبع 

ثیح نم  اهیف  مّلکتن  و ال  هب ، رومأملا  تاذ  یلع  ۀـّبترتملا  ۀّیـصاخلا  زارحإ  ّالإ  اـهیف  بولطملا  سیل  ۀـّیداشرإ  یهف  بیبطلا ، رماوأ  اـّمأ  تلق :
یلع ّبترتی  مل  نإ  اهیف و  طایتحالا  ةاعارم  مزاللا  ناک  [، 117] ۀّیبلط ریغ  ۀّیربخ  ۀلمجب  ءاودلا  کلذ  نایب  ناک  ول  اذل  و  ۀیصعملا ؛ ۀعاطإلا و 

. همدع لوهجملا و  ۀفلاخم  یلع  رمآلا  باقع  حبق  ۀلأسملا  یف  مالکلا  و  باقع ، وأ  باوث  هتقفاوم  هتفلاخم و 
یلوملا و هیلع  علّطاف  ءزجب  ملعلا  لیصحت  نع  دبعلا  زجع  اذإ  ةذخاؤملا  حبقب  اهیف  [ 118] مزتلنف ۀعاطإلا ، دصقب  ةرداصلا  یلوملا  رماوأ  اّمأ  و 

. ضراوعلا ضعبل  دبعلا  یلع  یفتخاف  فراعتملا  نایبلاب  یفتکا  ّهنأ  ّالإ  ۀفراعتملا  ریغلا  هوجولا  ضعب  یلع  ول  هلهج و  عفر  یلع  ردق 
رمأ اذإ  امک  كوکـشملا ، ءزجلا  کلذـب  یتأ  اذإ  هلوصح  یف  ّکشی  ناونع  لیـصحت  هنم  دوصقملا  ّنأ  ملعی  بّکرمب  یلوملا  رمأـی  دـق  معن ،

لیصحت ّنإف  هب ، رومأملا  نم  ضرغلا  ّهنأ  ملع  وأ  ۀقیقحلا  یف  هب  رومأملا  وه  ناک  ثیحب  ءارفصلا ، لاهـسإ  هنم  دوصقملا  ّنأ  ملع  نوجعمب و 
. ۀعبارلا ۀلأسملا  یف  ءیجیس  امک  مزال ، هب  رومأملا  نایتإب  ملعلا 

203 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

: لاکشا

بیبط یتقو  هک  ارچ  تسا ، طایتحا  بوجو  رب  دوشیم  رداـص  یلاوم  ءاـّبطا و  زا  هک  یفرع  یلومعم  رماوا  رد  ءـالقع  ياـنب  دوش : هتفگ  رگا 
دنادـب هک  یتروص  رد  دـنکیم ، کش  نوجعم  هب  تبـسن  هدام  نالف  ّتیئزج  رد  ضیرم  ینوجعم و  ندرک  تسرد  هب  ار  راـمیب  دـنکیم  رما 

. تسا تمالم  ّقحتسم  دنکیم ، كرت  ار  نآ  تسا  نآ  هّیهت  رب  رداق  هک  نیا  دوجو  اب  و  درادن ، يررض  ءزج ) نآ  ندرک  لخاد  )
یلعف نینچ  ماجنا  هب  ار  شاهدنب  دنک  رما  رگا  یلوم  رما  تسا  نینچ  نیا  و 

: خساپ

( نوجعم ینعی   ) هب رومأم  رب  ّبترتم  هک  تسا  یتیـصاخ  هب  یباـیتسد  زارحا و  اـهنآ  رد  بولطم  دنتـسه و  يداـشرا  کـشزپ  تاروتـسد  اـّما 
. تسا

. میرادن یثحب  هیداشرا  رماوا  رد  تیصعم  تعاطا و  ثیح  زا  ام  اذل  و 
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باوث هچرگ  تسا ، مزال  نآ  رد  رثکا ) ماجنا  و   ) طایتحا تیاعر  دـشاب ، مه  هّیبلط  ریغ  هّیربخ  هلمج  کی  اب  نوجعم  نآ  ناـیب  رگا  هجیتن : رد 
رمآ باقع  حبق  تهج  زا  طایتحا ) تئارب و  ینعی :  ) هلئسم نیا  رد  نخـس  هکنآلاح  و  تسین ، بترتم  نآ  اب  تقفاوم  ای  تفلاخم  رب  یباقع  و 

(. يداشرا هن  يولوم و  رما  رد  یباقع  نینچ  حبق  مدع  ای  و  كوکشم )  ) لوهجم ءزج  اب  دبع  تفلاخم  لیلد  هب  تسا 

( تسا حبق  دشاب  كوکشم  ءزج  هب  ملع  لیصحت  زا  زجاع  هک  یتروص  رد  دبع  هذخاؤم  )

یلوم دشاب و  زجاع  كوکشم  ءزج  هب  ملع  لیصحت  زا  دبع  هک  یتروص  رد  دناهدش ، رداص  تعاطا  دصق  هب  هک  یلوم  رماوا  هب  تبـسن  اّما  و 
نکل هفراعتم و  ریغ  ياههار  یخرب  قیرط  زا  ول  تسوا و  لهج  ندرک  فرطرب  رب  رداق  هکیلاحرد  تسا ، هاگآ  وا  دهج ) ّدـج و   ) نیا رب  زین 

حبق هب  مزتلم  ام  هدـنام ، روتـسم  هدیـشوپ و  دـبع  رب  لئاسم  زا  یخرب  یـضراوع  ببـس  هب  هجیتن  رد  هدومن و  اـفتکا  فراـعتم  ناـیب  ناـمه  هب 
. میتسه هذخاؤم 

بکرم رگا  هک  تسا  یناونع  کی  لیـصحت  بکرم  نآ  زا  ضرغ  تسا  مولعم  هک  یبکرم  کی  هب  ار  شاهدنب  دنکیم  رما  یلوم  یهاگ  هلب ،
. دوشیم کش  ناونع )  ) نآ لیصحت  رد  دوش ، ماجنا  كوکشم  ءزج  نآ  نودب 

لاهسا نوجعم  نآ  زا  ضرغ  هک  تسا  مولعم  ینوجعم و  هب  دنکیم  رما  یتقو  هک  روطنامه 
204 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب رومأم  زا  فدـه  ضرغ و  ناونع  نآ  هک  تسا  مولعم  ای  تسا و  هب  رومأـم  تقیقحرد  ءارفـصلا  لاهـسا  ناونع  هک  يوحن  هب  تسا  ءارفص 
. تسا

لاهسا رگا  هدرک و  ّببسم  هدارا  ببـس و  رکذ  هک  ارچ  تسا ، زاجم  نوجعم  بیکرت  هب  رما  دشاب ، ءارفـص  لاهـسا و  یقیقح  هب  رومأم  رگا  )
(. تسا هب  رومأم  زا  ضرغ  ای  هیئاغ  تلع  دشابن ، هب  رومأم  ناونع  ءارفصلا 

دهاوخ هللاءاشنا  مراهچ  هلئـسم  رد  نآ  حیـضوت  هک  نانچ  تسا ، مزال  فدـه ) هب  ندیـسر  و   ) یعقاو هب  رومأم  ماجنا  هب  ملع  لیـصحت  سپ :
. دمآ

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ۀیفرعلا )...  رماوالا  یف  طایتحالا  بوجو  یلع  ءالقعلا  ءانب  ّنا   ) زا ارم  * 
اهنآ درکلمع  نداد  رارق  رظن  تحت  ملاع و  يالقع  فرع و  هب  هعجارم  اب  هک : نیا  رب  ینبم  تسا ، خیش  موحرم  یلقع  لیلد  رب  لاکـشا  نیلوا 

: لثملا یف  دنروآیم . اجب  مه  ار  كوکشم  ءزج  هدرک و  طایتحا  المع  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اهنآ  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب 
. دوش فرطرب  تیرامیب  ات  نک  فرصم  رادقم  نالف  هنازور  زاسب و  ار  یهایگ  نوجعم  نالف  هک  دهدیم  روتسد  شرامیب  هب  یکشزپ  - 1

مه یمهدزای  هّدام  ندوب  لیذ  هب  تبـسن  نکل  تسا و  نوجعم  نیا  هدنهدلیکـشت  یهایگ  داوم  زا  هّدام  هد  الثم  هک  دنادب  رامیب  نیا  رگا  - 2
؟ تسیچ شاهفیظو  درادن ، يررض  نوجعم  رد  هدام  نآ  ندرک  لخاد  هک  تسا  ّنئمطم  هکیلاحرد  دراد . کش 

؟ ار رثکا  ای  دهد و  ماجنا  ار  ّلقا  دیاب  ایآ  یئزج ، ای 11  دشاب  یئزج  دیاب 10  نوجعم  نیا  ایآ 
. نک لمع  رایتخا و  ار  ءزج  ینعی 11  رثکا  هک  انعم  نیدب  طایتحا ، هب  دنکیم  مکح  یلقاع  ره  لقع  ای  رامیب و  لقع  يدروم  نینچ  رد 

: دیوگیم هداد  همادا  سپس  لکشتسم 
: میوگیم میدروآ  تسد  هب  ار  ءالقع  ءانب  هک  لاح  تسا و  لیبق  نیمه  زا  زین  دبع  هب  یلوم  رماوا 

. دومن تعباتم  نآ  زا  دیاب  هدشن  در  يربتعم  لیلد  اب  هک  ینامز  ات  تسا و  عبّتم  القع  هریس  نیمه  زین  هّیعرش  ماکحا  رد 
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رد ار  كوکـشم  ءزج  نآ  هیف  نحن  اـم  رد  مه  روطناـمه  دـنکیم ، نوجعم  طولخم  ار  رطخیب  دـئاز  ءزج  نآ  راـمیب  هک  روطناـمه  ینعی :

. دنروآیم اج  هب  هدرک و  لخاد  بکرم  موص  ای  ةالص 
. میروآیم اجب  ار  رثکا  هدرک و  طایتحا  تیئزج  رد  کش  ای  رثکا  ّلقا و  نایم  رما  نارود  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  ءالقع  ءانب  مکح  هب  سپ :

؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
نیا رد  یلصا  فده  تسا و  يداشرا  اّبطا  رماوا  هک  ارچ  تسا  قرافلا  عم  یسایق  ضیرم  هب  اّبطا  رماوا  باب  هب  هیف  نحن  ام  سایق  هک : تسنیا 

نآ رد  یلصا  فده  هک  یلمع  هب  هدرک  رما  ار  شدبع  یلوم  هک  تسا  یئاج  رد  ام  ثحب  ّلحم  هکنآلاح  تسین و  نایـصع  تعاطا و  رماوا 
. تسا يولوم  رما  کی  هک  تسا  یلوم  رما  لاثتما 

: رگید ترابع  هب 
: تسا هبنج  ود  ياراد  نوجعم  ندرک  تسرد  هب  تعیبط  رما 

. تسا نوجعم  ندرک  تسرد  هب  بیبط  رما  هبنج ، کی 
. تسا رامیب  هجلاعم  ضرم و  عفد  رطاخ  هب  نوجعم  ندرک  تسرد  هب  بیبط  رما  رگید ، هبنج 

هب یتیـصعم و  هن  دراد ، یتعاط  هن  يداشرا  رما  تسا و  يداشرا  تسا ، نوجعم  ندرک  تسرد  هب  روتـسد  هک  تهج  نآ  زا  بیبط  رما  لاـح :
. یباقع هن  دراد و  یباوث  هن  رگید  ترابع 

. درادن مزال  طایتحا  سپ :
: رگید ترابع  هب  دنک  کش  تسا  ضرم  عفر  عفد و  هک  بیبط  رما  رگید  هبنج  رد  رامیب  رگا  لاح :

؟ تسیچ شاهفیظو  هن ؟ ای  تسه  ضرغ  لّصحم  ءزج  نالف  نودب  نوجعم  نیا  ایآ  هک  دنک  کش  رگا 
. تسا مزال  طایتحا  القع  تسا ، ضرغ  لّصحم  رد  کش  هک  ظاحل  نیا  زا  میئوگیم :

. بیبط رما  هیحان  زا  هن  تسا و  ضرغ  لیصحت  هیحان  زا  تسا  مزال  طایتحا  قوف  لاثم  رد  رگا  هک : نیا  هصالخ 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  یلوم  رما  دیئامرفب  ثحب  ّلحم  هب  نتخادرپ  زا  لبق  * 

: تسا مسق  هس  رب 
. درادن دوجو  اهنآ  رد  تیولوم  هبنج  هدوب و  يداشرا  افرص  هک  يرماوا  - 1

؟ ارچ َو *...  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  تسا ، هدومرف  هک  نآرق  رد  تعاطا  رماوا  لثم :
يرس کی  هطـساو  هب  ار  اهدیابن  و  َةاکَّزلا *...  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  نوچمه  يرماوا  تحت  نآرق  رد  ار  اهدیاب  ینعی  ناگدنب  فیاظو  اریز :

تالمج تحت  ای  ْمُِکتاقَدَص و  اُولِْطُبت  ال  لثم : یهاون 
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. تسا هدومرف  صخشم  رگید  هّیربخ 
. دزیهرپب وا  تیصعم  زا  هدرک  یلوم  تعاطا  دیاب  هک  دمهفیم  لقع  هتشاد ، تمرح  بوجو و  رد  روهظ  یهاون  رماوا و  نیا  زا  يرایسب 

يداشرا دـصرددص  تسا و  لقع  مکح  دّـکؤم  دـینک ، رما  نابحاص  لوسر و  ادـخ و  تعاـطا  هدومرف  هراـبود  ناـیاپ  رد  هک  نیا  هجیتن : رد 
. تسا

. تسا لیبق  نیمه  زا  هلماعملا ، دنع  داهشا  هب  رما  ءابطا و  رماوا  لاح :
. ریغ تسا و ال  هب  رومأم  ماجنا  افرص  اهنآ  رد  یلصا  فده  و  دنتسه ، يولوم  افرص  هک  يرماوا  - 2

. دوب دهاوخ  بقاعم  یصاع و  ّالا  تسا و  باثم  عیطم و  داد  ماجنا  فّلکم  رگا  ینعی :
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دوشیم باقع  حبق  هب  مزتلم  هکلب  دشاب ، طایتحا  رب  ءالقع  ءانب  هک  درادن  لوبق  تمـسق  نیا  رد  خیـش  تسا و  مسق  نیمه  رد  ام  ثحب  هتکن :
: دیوگیم و 

یحو و لـیبق  زا  فراـعتم  ریغ  قیرط  هب  ول  درکیم و  ناـیب  ار  هتـساوخ  نیا  میهد . ماـجنا  زین  ار  ءزج  نـالف  اـم  هک  تساوخیم  یلوم  رگا  - 
. تسا هدرکن  نینچ  نکل  ماهلا ... 

ام هب  رگید  عناوم  ای  نیملاظ و  ملظ  رثا  رد  مهنآ  هک  هدرک  تعانق  نایب  زا  هفراعتم  قرط  هب  هدرک  نایب  رگا  ای  هدرکن و  نایب  الصا  ای  هکلب  - 
. تسا هدیسریمن 

. درادن دوجو  باقع  يارب  یهجو  اذل  و  تسا ، هدشن  مامت  ناگدنب  رب  تّجح  سپ :
: هک يرماوا  - 3

. تسا بترتم  اهنآ  رب  باقع  باوث و  نایصع و  تعاطا و  ناشتّیولوم  تهج  زا  اذل  و  دنراد ، ّتیولوم  هبنج  مه  فلا :
لین يارب  تسا  ياهلیـسو  دوخ  هب  رومأم  ماجنا  هک  يرگید  بلطم  کی  هب  دننکیم  داشرا  ار  ناگدنب  ینعی  دـنراد ، ّتیداشرا  هبنج  مه  ب :

. بلطم نآ  هب 
ناونع تقیقحرد  نکل  و  تسا ، هب  رومأم  سابل  ندـب و  نتـسش  رهاظلا  یلع  اذـل  دوخ و  سابل  ندـب و  نتـسش  هب  میاهدـش  رما  ام  لثملا : یف 

. روهطب ّالا  ةالص  ال  اریز : تسا  هب  رومأم  روهط  لیصحت  روهط و 
ریثک بآ  اب  نتـسش  تسا ؟ یفاک  رابکی  ای  تسا  مزال  نتـسش  راب  ود  هک  نیا  الثم  یتیـصوصخ  ای  يدـیق و  رد  ام  رگا  يدروم  نینچ  رد  * 

؟ هچ مینکب  کش  تسا و ...  یفاک  مه  لیلق  ای  تسا  مزال 
ود نایم  راشف  نودـب  تسا  مزال  راب  ود  رگا  ای  مّود و  راب  نودـب  ای  ندوب و  ریثک  نودـب  ایآ  هک  مینکب  کش  هک : تسنیا  ام  کش  نیا  همزال 

؟ هن ای  دوشیم  لصاح  روهط  ناونع  هلسغ ،
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زا هبنج  نیا  نکل  دومن ، طایتحا  دیاب  دوب . ناونع  لّصحم  رد  کش  هک  اجکره  و  تسا . ناونع  لّصحم  رد  کش  یّکـش ، نینچ  همزال  سپ :
. تسین ام  ثحب  ّلحم  العف  ثحب 

؟ تساجک رد  ام  ثحب  لحم  دیئامرفب  هصالخ  روط  هب  نکل  دش و  نشور  تامیسقت  نایب  رد  هچرگا  * 
. هب رومأم  ماجنا  هطساو  هب  تسا ، رما  نآ  لاثتما  نآ  رد  یلصا  فده  هک  یلمع  هب  هدرک  رما  ار  دبع  الوم  هک  تسا  یئاج  نآ 

. يداشرا رما  کی  رد  هن  تسا و  يولوم  رما  کی  رد  ام  ثحب  ینعی :
. هرمال الاثتما  میناوخب  زامن  میفلکم  مه  ام  اّولص ، هدومرف : يولوم  رما  اب  وا 

***
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رومأملا یف  ناونعلا  لیبق  نم  اّمإ  اهیف  ۀحلصملاف  هب ، رومأملا  یف  حلاصم  یلع  اهئانتبال  لیبقلا : اذه  نم  اهّلک  ۀّیعرـشلا  رماوألا  تلق : نإف  نتم 
. ضرغلا لیبق  نم  وأ  هب 

هب رومأملا  وه  اّمإ  فطللاف  ۀـّیلقعلا ، تابجاولا  یف  افاطلأ  اهنوکل  تبجو  اـّمنأ  ۀّیعرـشلا  تاـبجاولا  ّنأ  ۀـّیلدعلا  نیب  روهـشملا  رخآ : ریرقتب  و 
. هتّیلخدم یف  ّکش  ام  ّلک  نایتإب  ّالإ  لصحی  و ال  فطللا ، لوصحب  ملعلا  لیصحت  بجیف  رمآلل ، ضرغ  وأ  ۀقیقح 

یلع اـهیف  مّلکتن  نحنف  هریغ ، یف  فـطل  وـه  ۀحلـصم و  هیف  بجاو  ّلـک  نوـک  یلع  [ 119] ۀـّینبم ریغ  طایتحالا  ةءاربلا و  ۀـلأسم  ـالّوأ : تلق :
یف نکی  مل  نإ  رمألا و  یف  ۀحلـصملا  دوجوب  نیفتکملا  ۀّیلدعلا  ضعب  بهذم  [ 121] وأ [، 120] حبقلا نسحلل و  نیرکنملا  ةرعاشألا  بهذم 

[. 122] هب رومأملا 
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نم رخآ  رثأ  فطل و ال  هیلع  ّبترتی  مل  ّحصی و  مل  لاثتمالا  هجو  یلع  هب ال  یتا  ول  اذـل  و  افطل ؛ سیل  وه ، ثیح  نم  لعفلا  سفن  ّنإ  ایناث : و 
هلاثتما یف  ارـصحنم  فطلا  نوکی  نأ  لـمتحیف  ذـئنیح : و  لاـثتمالا ، هجو  یلع  هب  ناـیتإلا  یف  وه  اـّمنإ  فطللا  لـب  ۀحیحـصلا ، ةداـبعلا  راـثآ 
اهنوکل تبجو  اّمنإ  ۀّیعمـسلا  تادابعلا  نوکب  [ 123] ۀـّیلدعلا نم  حّرـص  نم  ّنإف  ههجو - یلع  لعفلا  عقویل  لعفلا  هجو  ۀـفرعم  عم  یلیـصفتلا 

یتآلا ّنأل  هیف ؛ نحن  امیف  رّذـعتم  اذـه  و  هب - هنارتقا  بوجو  ههجو و  یلع  بجاولا  عاقیإ  بوجوب  حّرـص  دـق  ۀـّیلعفلا ، تابجاولا  یف  اـفاطلأ 
مهضعب حّرص  اذل  و  هنمضیف ؛ قّقحتملا  ّلقألا  وأ  بجاولا  ّهنأ  ملعی  رثکألاب ال 
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. ههجو یلع  الک  عقویل  تاّبحتسملا  نم  ۀبجاولا  ءازجألا  ّزیمت  بوجو  [: 125] مهنم رخآ  نم  رهظی  و  [ 124] هّللا مهمحر  ۀماّلعلاک 

ۀعبت نم  صّلّختلا  ّالإ  هیلع  قبی  ملف  همدـع ، مهرهاظ  لب  مولعم ، ریغ  هیف  نحن  امیف  لهاجلا  نم  هب  ّیتأملا  لعفلاب  فطللا  لوصحف  ۀـلمجلاب : و 
مدع ضرف  یلع  راج  وه  لب  فطللا ، ۀلأسمب  هل  لخد  و ال  ۀیـصعملا ، ۀعاطإلا و  ماقم  یف  ّیلقع  بجاو  اذه  ّنإف  هیلإ : هّجوملا  رمألا  ۀـفلاخم 

بجیف ةذخاؤملا  باقعلا و  ّقحتـسی  هکرت  عم  ّنأ  ملعی  امب  نایتإلاب  لصحی  صّلختلا  اذـه  و  اسأر ، هب  رومأملا  یف  ۀحلـصملا  مدـع  فطللا و 
. نایبلا عم  هیلع  ةذخاؤملا  حبقیف  دئازلا  اّمأ  و  نایتإلا ،

همجرت *** 

( لاکشا )

رد تحلصم  سپ  دنتـسه ، اّبطا ) رماوا  ینعی :  ) لیبق نیا  زا  هّیفخ ، حلاصم  رب  هب  رومأم  رد  ناشئانتبا  لیلد  هب  هّیعرـش ، رماوا  مامت  یئوگب : رگا 
ترابع هب  هیئاغ  ّتلع  ضرغ و  لیبق  زا  ای  و  دیآیم ) مزال  نآ  رد  ببسم  هدارا  ببـس و  رکذ  هک   ) تسا هب  رومأم  رد  ناونع  لیبق  زا  ای  اهنآ ،

تاـبجاو رد  تاـفورعم  فاـطلا و  هک  نیا  رطاـخ  هب  دـناهدش  بجاو  هّیعرـش ، تاـبجاو  هک : تـسنیا  هّیماـما  هلزتـعم و  ناـیم  روهـشم  رگید :
.( دراذگیم وا  رایتخا  رد  عرش  دهدیمن ، صیخشت  ار  يرغص  لقع  اجره  هک  . ) دناهیلقع

. رما رما  زا  ضرغ  فده و  ای  تسا  هب  رومأم  نامه  اتقیقح  ای  تحلصم  فطل و  نیا  سپ :
ّتیلخدـم و رد  کـش  هک  یئزج  ره  ماـجنا  هطـساو  هب  رگم  دـیآیمن  لـصاح  ملع  نیا  تسا و  مزـال  تحلـصم  لوصح  هب  ملع  هجیتـن : رد 

. دوشیم نآ  تیئزج 

( خساپ )

: میوگیم امش  هب  خساپ  رد 
210 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فطل ناـمه  تحلـصم ، نآ  تسا و  یتحلـصم  ياراد  یبـجاو  ره  هک : تسین  نیا  رب  ینتبم  یلوصا ) رظن  زا   ) طاـیتحا تئارب و  ۀـلأسم  ـالّوا :
. لقع مکح  رد  تسا 

بهذم يور  ای  دنایتاذ و  حبق  نسح و  رکنم  هک  هرعاشا  يانبم  يور  رب  طایتحا ) تئارب و  هلئسم  ینعی :  ) نآ رد  مینکیم  تبحص  ام  اذل : و 
. دشابیمن هب  رومأم  رد  تحلصم  نیا  هچرگ  دنتسه ، رما  دوخ )  ) رد تحلصم  بوجو  هب  هدننکتعانق  هک  هیلدع  یخرب 

. تسین تحلصم  فطل و  تسا ، هرکیپ  هک  تهج  نآ  زا  زامن ،) وه  امب  زامن  هلکاش  لثم :  ) لعف نیا  هرکیپ  ایناث :
نآرب باوث و )...  لثم :  ) تادابع راثآ  زا  يرگید  رثا  هن  یتحلصم و  هن  تسا و  حیحـص  هن  دوش ، ماجنا  ّتین  لاثتما و  دصق  نودب  رگا  اذل  و 

. تسا تین ) اب  ینعی   ) لاثتمالا هجو  یلع  زامن ) الثم   ) هب رومأم  ماجنا  رد  تحلصم  فطل و  هکلب  دوش ، بترتم 
هجو هب  یئانـشآ  تروص  رد  یلیـصفت  ّتین  لاثتما و  رد  دـشاب  رـصحنم  تحلـصم  فطل و  هک  دوشیم  هداد  لاـمتحا  تروص : نیا  رد  سپ 
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. دوش ماجنا  ههجو  یلع  لعف  ات  هورکم و )...  مادک  بحتسم ، مادک  بجاو ، ءزج  مادک  دنادب  ینعی   ) لعفلا
رد دنتـسه  تابّرقم  فاطلا و  هک  نیا  رطاخ  هب  دـناهدش  بجاو  هّیعرـش  تادابع  هک  نیا  هب  دـناهدرک  حیرـصت  هک  هّیلدـع  زا  یناسک  اذـل : و 

(. ّتین ینعی   ) هجو دصق  اب  شندوب  نرتقم  هبوجول و  بجاو  عوقو  هب  دناهدرک  حیرصت  ناشدوخ  هّیلقع ، تابجاو 
هدنهدماجنا اریز  دهد ). ماجنا  تین  اب  ار  لمع  دناوتب  هک   ) تسا راوشد  تخس و  تسا ،) لهاج  صخش  هک   ) هیف نحن  ام  رد  بلطم )  ) نیا و 

. دوشیم قّقحم  رثکا  نیا  نمض  رد  هک  ّلقا  ای  تسا ؟ بجاو  رثکا  نیا  هک  دنادیمن  رثکا 
، هّبحتـسم ءازجا  هبجاو و  ءازجا  صیخـشت ) و   ) زیمت بوجو  ناـشرگید ، یخرب  تاراـبع  زا  دـناهدرک و  حیرـصت  همـالع  لـثم  یخرب  اذـل : و 

. دوش ماجنا  شدوخ ) ّصاخ  ّتین  اب  ینعی   ) هجو یلع  یئزج  ره  ات  دوشیم ، هدیمهف 
: هک نیا  بلطم  هصالخ  لصاح و 

رهاظ هکلب  تسا ، مولعمان  دشاب ) رثکا  ّلقا و  هک   ) هیف نحن  ام  رد  لهاج  بناج  زا  هدش  ماجنا  لعف  ببس  هب  تحلـصم  فطل و  لوصح  سپ :
. تسا لهاج  رد  تحلصم  فطل و  لیصحت  مدع  ءاملع ، ترابع 
211 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسوا هّجوتم  هک  يرما  اب  تفلاخم  تاعبت  زا  ندرک  ادیپ  یئاهر  زج  لهاج  يارب  دنامیمن  یقاب  سپ :
نیا هکلب  درادن ، فطل  هلئـسم  هب  یطبر  یئاهر ) نینچ   ) تسا و یلقع  بجاو  کی  تیـصعم ، تعاطا و  ماقم  رد  تاجن  یئاهر و  نیا  اذل : و 

هیلدع یخرب  رظن  رب  انب  هب  رومأم  رد  تحلصم  مدع  و  هرعاشا ، لوق  رب  انب  هب  رومأم  رد  فطل  مدع  ضرفرب  دراد  نایرج  تیصعم ) تعاط و  )
.( دننادیم یفاک  ار  رما  رد  تحلصم  هک  )

باـقع و قحتـسم  دـنکب ، شکرت  رگا  هک  دـنادیم  هک  يرادـقم  نآ  ماـجنا  هطـساو  هب  دوشیم  لـماح  منهج ) زا   ) ییاـهر صّلخت و  نیا  و 
. دوش ماجنا  تسا  بجاو  هک  تسا ) لقا  نآ   ) تسا و هذخاؤم 

[126 .] تسا حیبق  نایبلا ، مدع  تروص  رد  شکرت  رطاخ  هب  هذخاؤم  تسا ، كوکشم ) و   ) دئاز هکنآ  اّما  و 

ص211 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت  % 

؟ تسیچ یهلا  رماوا  هب  تبسن  هرعاشا  يأر  دیئامرفب  ۀمّدقم  مّود  لاکشا  نایب  زا  لبق  * 
: یهلا یهاون  رماوا و  هک  دندقتعم 

. تسوا لیم  هدارا و  عبات  - 1
. دشابیمن مکاح  نآرب  ینوناق  هدماین ، رد  ياهطباض  چیه  تحت  - 2

. دنکیم ضوع  ای  وغل و  ار  نآ  دهاوخب ، هک  مه  تقوره  دنکیم و  رما  دهاوخب  هچره  هب  وا  - 3
. دشاب دسافم  حلاصم و  رادم  رئاد  یهلا  یهاون  رماوا و  هک  تسین  هنوگ  نیا  - 4

. تسوا یهن  رما و  عبات  هدسفم  تحلصم و  ای  حبق و  نسح و  - 5
نآ لابند  هب  دـنکیم ، رما  نوچ  ینعی : دوشیم  عازتنا  لـمع  نآ  زا  نسح  تحلـصم و  وا  رما  لاـبند  هب  دـنک ، رما  وا  هک  يزیچ  ره  هب  ینعی :

. دیآیم رما  دوب  تحلصم  ياراد  نسح و  نوچ  هکنیا  هن  دوشیم ، ادیپ  نسح  دیآیم و  تحلصم 
. عراشلا هنّسح  ام  نسحلا  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ یهلا  یهاون  رماوا و  اب  هطبار  رد  هّیماما  رظن  * 
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ماجنا تمکح  مظن و  تمکح و  يور  زا  ار  شیاهراک  تسا و  میکح  یلاعت  يادخ  هک : تسنیا 
212 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رگید ترابع  هب  دنکیم و  یهن  دنتـسه  دب  حیبق و  اتاذ  هک  ییاهراک  زا  دنکیم و  رما  دنتـسه  نسح  اتاذ  دوخ  هک  يروما  هب  اذل : دهدیم و 
. تسا یتاذ  روما  حبق  نسح و 

؟ تسیچ اجنیا  رد  تئارب  لصا  يارجا  هب  مود  لاکشا  لصاح  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: هّیماما هدیقع  قبط  هک  تسنیا 

: ةالصلا اومیقأ  الثم : دنتسه . هبنج  ود  ياراد  امومع  هّیعرش  رماوا 
. تسا روآباقع  نآ  تفلاخم  باوث و  نآ  تقفاوم  ثیح  نیا  زا  هک  دراد  ّتیولوم  هبنج  کی  - 1

؟ ارچ دراد . دوجو  ةالص  رد  هک  تسا  ياهمزلم  تحلصم  نآ  لیصحت  هب  داشرا  نامه  هک  دراد  ّتیداشرا  هبنج  کی  - 2
دوجو هب  رومأم  ینعی  ناشتاقّلعتم  رد  هک  دنتسه  ياهمزلم  حلاصم  هلـسلس  کی  رادم  رئاد  ینتبم و  هّیعرـش  رماوا  امـش ، دوخ  لوق  رب  انب  اریز :

. تسا تحلصم  نآ  هب  یبایتسد  دبع ، ةالص  یلوم و  رما  نیا  زا  یلصا  فده  هک  دراد .
: تحلصم نیا  هاگنآ 

: هک انعم  نیدب  هب ، رومأم  رد  تسا  ناونع  لیبق  زا  ای  - 1
. میتسه همزلم  تحلصم  کی  لیصحت  هب  رومأم  ام  تقیقحرد  نکل  و  زامن ، هب  رهاظ  یلع  هدومن  رما  ار  ام 

. تسا هدومن  ببسم  هدارا  هدرک و  ببس  رکذ  تسا ، یتحلصم  نینچ  ببس  ةالص  هک  اجنآ  زا  یهتنم 
نکل تسا ، ةالـص  نامه  هب  رومأم  نطاب  رد  رهاظ و  رد  هک : انعم  نیدب  دـشابیم . نآ  زا  ضرغ  ینعی  هب  رومأم  ۀـّیئاغ  ّتلع  لیبق  زا  ای  و  - 2

. تسا تحلصم  نآ  هب  لین  رما  نیا  یئاغ  ّتلع 
: رگید ترابع  هب 

تعاطا ار  دوخ  يالوم  دروم  نیا  رد  هک  تسا  دبع  هفیظو  هک  ارچ  زامن ، الثم  یبکرم  لمع  کی  هب  دنکیم  رما  ار  شدبع  یلوم  تقو  کی 
. دنک

هب رومأم  رد  ءزج ، نالف  هک  دـنک  کش  دـبع  رگا  يدراوم : نینچ  رد  تسا  يولوم  رما  زین ، يرما  نینچ  تسا و  یلوم  تعاطا  فدـه  سپ :
. دوشن بجاو  دبع  رب  كوکشم  ءزج  نآ  هک  دنکیم  باجیا  نایب  الب  باقع  حبق  هن ؟ ای  تسه  لیخد 

. دنکیم يرب  ءزج  نآ  زا  ار  دوخ  هّمذ  هدرک ، يراج  تئارب  لصا  اذل : و 
ای لّصوت و  رما ، نآ  زا  ضرغ  هک  یلمع  کی  هب  دنکیم  رما  ار  شدبع  یلوم  مه  تقو  کی 

213 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا يرگید  بولطم  ای  ضرغ و  کی  هب  ندیسر 

کـش دـبع  رگا  يدراوم : نینچ  رد  يرامیب  نالف  زا  تاجن  رطاخ  هب  نوجعم  هّیهت  لئاسم و  یخرب  تیاعر  رد  شرامیب ، هب  بیبط  رما  لـثم :
؟ هن ای  تسه  نوجعم  بیکرت  ءزج  ءزج ، نالف  ایآ  هک  دنکب 

. نک همیمض  ار  ءزج  نآ  هدرک  طایتحا  دیوگیم : لقع 
تئارب كوکـشم  ءزج  رد  دـیاب  دـنک ، کش  نآ  ءزج  رد  دـبع  دـشاب و  فدـه  دروم  بولطم و  هسفن  یف  هب ، رومأـم  رگا  هک : نیا  هصـالخ 

. دنک يراج 
ءزج نآ  ماجنا  رد  طایتحا  ضرغ ، نآ  هب  یبایتسد  ظاحل  هب  دشاب  ضرغ  کی  هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو  ینعی  دشاب ، هریغل  هب ، رومأم  رگا 

. تسا مزال  كوکشم 
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؟ تسیچ تبجو )...  امنا  ۀّیعرشلا  تابجاولا  ّنا  ۀّیلدعلا  نیب  روهشملا   ) زا دارم  سپ : * 
: هک نیا  رب  ینبم  تیئزج ، رد  کش  ینعی  هیف ، نحن  ام  رد  تئارب  نایرج  هب  تسا  مود  لاکشا  زا  يرتلماک  نایب 

. دنشابیمن ضرغیب  کیچیه  هدوب و  هّیفخ  حلاصم  عبات  هّیلدع  يانبم  رب  هّیعرش  رماوا 
لاـبند هب  اـی ...  موـص و  اـی  ةالـص و  هب  شرما  زا  زین  عراـش  تسا ، ضرغ  کـی  لاـبند  هب  نوـجعم  هّیهت  هب  بیبـط  رما  هک  روطناـمه  ینعی :

. تسا هّیفخ  حلاصم  هب  دبع  یبایتسد 
زامن ءزج  ناونع  هب  ار  ءزج  نالف  رگا  ایآ  هک  دنکیم  کش  دنک ، نایتا  ار  زامن  الثم  هب  رومأم  کی  هک  دنکیم  هدارا  دـبع  هک  یهاگ  اذـل  و 

؟ هن ای  دوشیم  لصاح  تسا  یلاعت  قح  رظن  رد  هک  یتحلصم  مهدن ، ماجنا 
. دوشیم ادیپ  مه  يولوم  رما  ضرغ  لّصحم  رد  کش  دوشیم ، ادیپ  بیبط  ضرغ  لّصحم  رد  کش  هک  روطنامه  ینعی :

. دهد ماجنا  زین  ار  كوکشم  ءزج  هدرک  طایتحا  زین  اجنیا  رد  دیاب  فلکم  ناتدوخ  هتفگ  قبط  خیش  بانج  سپ 
. ۀّیلقعلا تابجاولا  یف  فاطلا  ۀّیعرشلا ، تابجاولا  رگید : ترابع  هب 

. تسا هّیلقع  تابجاو  بّرقم  فّرعم و  تسا ، هدومن  بجاو  عراش  هک  هچنآ  ینعی :
؟ تسیچ دسافم  حلاصم و  اب  هطبار  رد  لقع  یّلک  كالم  دیئامرفب  ریخا  بلطم  حیضوت  زا  لبق  * 

. دهد ماجنا  ار  هب  رومأم  همزلم ، تحلصم  نآ  هب  ندیسر  يارب  تسا  مزال  هدنب  رب  دراد  دوجو  ياهمزلم  تحلصم  اجکره  هک : تسنیا 
زا همزال ، هدسفم  نآ  زا  تاجن  رطاخ  هب  دیاب  هدنب  تسه ، يزارتحالا  مزال  هدسفم  اجکره  ای 

214 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنک يراددوخ  هنع  یهنم  ماجنا 

. تسا بجاو  شزارتحا  همزلم ، هدسفم  بجاو ، شلیصحت  همزلم  تحلصم  سپ :
هدسفم ياراد  لمع  نالف  همزلم و  تحلـصم  ياراد  لمع  نالف  هک  دهد  صیخـشت  یئاجره  رد  هک  نیا  رب  تسا  رداق  یئاهنت  هب  لقع  ایآ  * 

؟ تسا همزلم 
: لثملا یف  دنکیم . رداص  ار  یّلک  مکح  هدروآ  ار  یلک  ياربک  نآ  زا  سپ  اذل  و  هدرک ، كرد  ار  يرغص  اهاج  یخرب  رد  لقع : - 1

. دراد همزلم  هدسفم  ملظ  - 1
. تسا بجاو  القع  همزلم  هدسفم  عفد  - 2

. القع تسا  بجاو  ملظ  عفد  سپ :
زین اهاج  زا  یخرب  رد  نکل  دنکیم و  رداص  زین  ار  یّلک  ياربک  ینعی  مکح  دنکیم و  كرد  ار  يرغص  روما  زا  يرایـسب  رد  لقع  نیاربانب :

. تسا ناوتان  يرغص  كرد  زا 
؟ هن ای  دراد  همزلم  تحلصم  جح ، ای  هزور و  ای  هّصاخ  ّتیفیک  نیا  اب  زامن  هک  دنک  كرد  دناوتیمن  لقع  لثملا : یف 

. دیامن رداص  یمکح  نآ  هب  عجار  دناوتیمن  اذل  و 
؟ تسیچ ۀّیلقعلا ) تابجاولا  یف  فاطلا  ۀّیعرشلا  تابجاولا   ) زا دارم  دیئامرفب  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

امـش هب  تسا  ناوتان  اهنآ  رد  همزلم  حـلاصم  كرد  زا  امـش  لقع  تسا و  جراخ  امـش  لقع  سرتسد  زا  هک  ار  یتایرغـص  عراش  هک : تسنیا 
. تسا مزال  القع  اهنآ  يافیتسا  هک  دنشاب  یحلاصم  بّرقم  فّرعم و  ات  هدرک  یفّرعم 

ار حلاصم  اعطق  دهد ، صیخـشت  ار  اهنآ  دناوتب  لقع  رگا  هک  دنزیم  رود  يدـسافم  حـلاصم و  يور  هیعرـش  ماکحا  مامت  رگید : ترابع  هب 
. دنکیم يرود  دسافم  زا  افیتسا و 

: دوشیم هتفگ  اذل  لمع و  نآ  ماجنا  قیرط  زا  تحلصم  نآ  لیصحت  موزل  هب  مکح  لقع  دنکیم و  تحلصم  زا  فشک  یعرش  رما  ینعی :
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. لقعلا هب  مکح  عرشلا ، هب  مکح  امّلک  عرشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  امّلک 
، يرغـص صیخـشت  زا  سپ  اذـل  و  تسا ، ّقلعم  ریغ  يزیجنت و  شلمح  دـهدیم ، صیخـشت  هدرک و  كرد  ار  يرغـص  لقع  هک  اـجنآ  هتکن :

. دنکیم مکح  رودص  هب  مادقا  هدرک و  رداص  ار  یّلک  ياربک 
شمکح تسا  عراش  رما  هب  دنمزاین  تسا و  ناوتان  يرغص  صیخشت  زا  هک  مّود  شخب  رد  نکل 
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. يزیجنت هن  تسا و  یقیلعت 

ازّجنم ات  دـنکیمن  كرد  ار  لـمع  نـالف  تحلـصم  لـقع  عراـش ، رما  زا  رظنعطق  هک  ارچ  عراـش ، رما  ناـیب و  رب  تسا  ّقلعم  شمکح  ینعی :
. دیامن مکح 

. دوشیم زّجنم  شطرش  لوصح  زا  سپ  یقّلعم  رما  ره  هک  نوچ  دوشیم ، يزیجنت  مه  لقع  مکح  رعاش ، رما  لابند  هب  هلب ،
؟ تسیچ اجنیا  رد  لکشتسم  مالک  ّبل  راتفگ و  لصاح  * 

فیطل و ناونع  میئوگیم  تسا  دوجوم  اهنآ  تاقّلعتم  رد  هک  تسا  یحلاصم  هب  ندیسر  هّیعرـش  رماوا  زا  یلـصا  فده  هک  لاح  دیوگیم :
: همزلم تحلصم 

. هب رومأم  رد  تسا  ناونع  لیبق  زا  ای  - 1
. تسا هیئاغ  ّتلع  ضرغ و  لیبق  زا  ای  - 2

. دنک طایتحا  دیاب  دنک ، ادیپ  ضرغ  ای  ناونع  لّصحم  رد  کش  فّلکم ، اجکره  دیتفگ ، دوخ  امش  هک  روطنامه  اذل  و 
ای دناسریم و  همزلم  تحلـصم  نالف  هب  ارم  ءزج  نیا  نودب  لمع  نیا  ایآ  هک  دنک  کش  لمع  زا  یئزج  يور  ياهدنب  رگا  رگید : ترابع  هب 

. دنک طایتحا  دیاب  هن ؟ ای  دنکیم  رود  هدسفم  نالف  زا  هک  نیا 
؟ تسیچ هّیعرش  رماوا  ّتیداشرا  ای  ّتیولوم و  اب  هطبار  رد  هّیلدع  هرعاشا و  رظن  دیئامرفب  قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  زا  لبق  * 

: هک دندقتعم  هرعاشا  - 1
. تسا باقع  باوث و  نایصع و  تعاطا و  اهنت  اهنآ  زا  فده  هتشاد و  تیولوم  هبنج  هّیعرش  رماوا  هّیلک 

عبات هکلب  دنتـسین ، هّیفخ  دـسافم  ای  حـلاصم و  عبات  هّیهلا  رماوا  دـنیوگیم : هدوب  لاـعفا  یتاذ  حـبق  نسح و  رکنم  هرعاـشا  رگید : تراـبع  هب 
: لثملا یف  ینعی  دنتسه ، یلاعت  يادخ  ّتیشم 

. دنکیم مارح  ار  لمع  نالف  بجاو و  ار  ای ...  هزور و  ای  زامن و  هک  نیا  هب  هتفرگ  ّقلعت  وا  ّتیشم 
. درادن ّتیداشرا  هبنج  هجوچیههب  و  دناضحم ، يولوم  هّیهلا ، رماوا  اذل : و 

. دنتسه هبنج  ود  ياراد  هّیعرش  رماوا  هک : دندقتعم  هیلدع  روهشم  - 2
. ّتیداشرا تهج  مه  یکی  ّتیولوم ، تهج  یکی 

: دنتسه هتسد  ود  اجنیا  رد  روهشم  دوخ 
ياهیرمالاسفن دسافم  حلاصم و  عبات  یهاون  رماوا و  هک : دنانآرب  هیلدع  ریهاشم  رثکا  - 1
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. دراد دوجو  اهنآ  تسا  تاقّلعتم  رد  هک  دنتسه 

هک تسین  مزال  هدرک و  تیافک  دشاب  مه  رما  سفن  رد  تحلـصم  رگا  هک : دنرواب  نیا  رب  لوصف و ...  بحاص  هلمج  زا  هیلدع  زا  یخرب  - 2
. دشاب هب  رومأم  رد 

: زا تسترابع  زین  رما  سفن  رد  تحلصم 
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. دایقنا هّیحور  نداد  ناشن  یلوم و  ربارب  رد  وا  میلست  و  سفن ، نیطوت 
. تسا نینچ  شدنزرف ، حبذ  رد  میهاربا  ترضح  هب  رما  رد  هک  نانچ  تسا ، رما  دوخ  رد  تحلصم  هک  هّیناحتما  رماوا  لثم :

رماوا لثم : تسا ، رما  دوخ  هکلب  تسین  هب  رومأـم  رد  تحلـصم  نیا  نکل  دـهاوخیم و  تحلـصم  هّیعرـش  یهاون  رماوا و  رگید : تراـبع  هب 
. دهد رارق  ناحتما  شیامزآ و  دروم  ار  دبع  ات  دنکیم  رما  یلوم  هک  هّیناحتما ،

فدـه و هب  رومأم  رد  تسا و  یهن  رد  تحلـصم  يور  رما و  رد  تحلـصم  يور  هیهلا  یهاون  رماوا و  مامت  هک : دـنرواب  نیا  رب  ياهّدـع  اّما :
. درادن دوجو  یضرغ 

رما و عراش  هک  هتشاد  دوجو  یهن  ای  رما و  دوخ  رد  تحلصم  هکلب  تسین ، فده  هب  ندیـسر  هب  رومأم  زا  ضرغ  فده و  رگید : ترابع  هب 
. تسا هدومرف  یهن  ای 

؟ تسیچ نوک )...  یلع  ۀّینبم  ریغ  طایتحالا  ةءاربلا و  ۀلأسم   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 
هب صاصتخا  كوکـشم  ءزج  رد  طایتحا  تئارب و  هلأـسم  دـیامرفیم : اذـل : هرعاـشا و  ياـنبم  رب  روبزم  لاکـشا  هب  تسا  خیـش  خـساپ  نیلّوا 
قح رماوا  نامه  ینعی  یهلا  لاعفا  رد  ضرغ  رکنم  لاعفا و  یتاذ  حبق  نسح و  رکنم  هک  مه  هرعاشا  کلـسم  رد  هکلب  درادن  هّیلدـع  روهـشم 

. تسا حرطم  زین  دنتسه 
. درادن انعم  ضرغ  لّصحم  رد  کش  لاکشا  رگید  هرعاشا  يانبم  رب  لاح :

. تسا عوضوم  عاقتنا  هب  هبلاس  هلئسم  درادن و  دوجو  یضرغ  انبم ، نیا  رب  اریز :
. دینکب طایتحا  زا  نخس  امش  ات  دنرادن  ّتیداشرا  هبنج  هدوب و  يولوم  دصرددص  هرعاشا  يانبم  رب  هّیعرش  رماوا  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ رمالا )...  یف  ۀحلصملا  دوجوب  نیفلکملا  ۀّیلدعلا  ضعب  بهذم  وا   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  و  هیلدع ، زا  یخرب  يانبم  رب  نکل  روبزم  لاکشا  هب  تسا  خیش  خساپ  نیمود  - 

يدسافم حلاصم و  عبات  یهاون ، رماوا و  دنیوگیم : هک  درادـن  هّیلدـع  رثکا  يانبم  هب  صاصتخا  كوکـشم  ءزج  رد  طایتحا  تئارب و  هلأسم 
. دراد دوجو  هنع  یهتنم  هب و  رومأم  ینعی  اهنآ  تاقّلعتم  رد  هک  تسا 
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: زین انبم  نیا  رب  لاح  تسا  حرطم  زین  لوصف  بحاص  هلمج  زا  هّیلدع  زا  یخرب  يانبم  رب  هکلب 

ضرغ تحلصم و  هتشادن و  دوجو  یتحلـصم  یـضرغ و  الـصا  هب  رومأم  لمع و  دوخ  رد  اسبهچ  اریز  تسانعمیب  ضرغ  لّصحم  رد  کش 
. دشاب رما  رما  دوخ  رد 

؟ تسیچ ول )...  اذل  و  افطل ؛ سیل  وه ، ثیح  نم  لعفلا  سفن  ّنا   ) زا دارم  سپ  * 
هبنج ّتیولوم و  هبنج  دناهبنج : ود  ياراد  هّیعرـش  رماوا  دـندقتعم  هک  هیلدـع  روهـشم  يانبم  رب  روبزم  لاکـشا  هب  تسا  خیـش  خـساپ  نیمّوس 

. میشوپیم لمع  هماج  رماوا  نیا  ّتیولوم  هبنج  نامه  هب  سپ  تسین ، نامرودقم  تیداشرا  هبنج  هیف  نحن  ام  رد  دیامرفیم : اذل  تیداشرا و 
ینعی ّتیفطل  هک  تسین  هنوگنیا  نکل  تسا ، فـّلکم  لـعف  هب و  رومأـم  رد  تحلـصم  هّیلدـع ، روهـشم  ياـنبم  رب  هچرگا  رگید : تراـبع  هب 

. دوش بترتم  تسا  لاعفا  زا  یلعف  هک  تهج  نآ  زا  نآ  هرکیپ  لمعلا و  تاذ  رب  تحلصم 
: دشاب تیصوصخ  ود  ياراد  هک  دوشیم  ّبترتم  یلمع  رب  تحلصم 

راثآ زا  يرثا  چیه  هکلب  یتحلصم  چیه  ددرگیمن و  رما  لاثتما  بجوم  هدوبن و  حیحـص  ّالا  دوش و  ماجنا  رما  لاثتما  دصق  هب  هکنیا  یکی  - 1
. دوشیمن بترتم  نآرب  باوث و ...  ینطاب ، تینارون  هجرد ، ءاقترا  لیبق : زا  هحیحص  تدابع 

هب تسا  بحتـسم  یئزج  هچنانچ  بوجو و  دصق  هب  تسا  بجاو  یئزج  رگا  هک  انعم  نیدب  دوش ، ماجنا  هجو  دـصق  اب  هک  نیا  مه  یکی  - 2
. تسا ربتعم  نآرب  باوث  بترت  لمع و  تحص  رد  زین  هجو  دصق  ءامدقلا ، روهشم  دزن  هک  ارچ  دوش . ماجنا  بابحتسا و ...  دصق 
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: تسا مسق  ود  رب  زین  هجو  دصق  یهتنم 
. یلیصفت هجو  دصق  یلامجا ب : هجو  دصق  فلا :

، مهدیم ماجنا  عقاولا  یف  هجولا  نم  هیلع  وه  ام  یلع  ار  لمع  نالف  نم  هک  دـنکیم  ّتین  فّلکم  هک : تسنیا  یلامجا  هجو  دـصق  زا  دارم  - 
: هک انعم  نیدب 

. دشاب بوجو  دصق  هب  نم  لمع  تسا  بوجو  عقاو  رد  لمع  نیا  هجو  رگا 
. دشاب بابحتسا  نامه  دصق  هب  نم  لمع  تسا  بابحتسا  عقاو  رد  لمع  نیا  هجو  رگا  و 

. دوشیمن صّخشم  اجنیا  رد  یلیصفت  روط  هب  هجو  دصق  اذل : و 
: هک تسنیا  یلیصفت  هجو  دصق  زا  دارم  و 

: هک انعم  نیدب  دهدیم ، ماجنا  بدن  ای  بوجو و  تین  هب  صّخشم  نّیعم و  روط  هب  ار  لمع  لمعلا  نیح  فّلکم 
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. دهدیم ماجنا  شدوخ  ّتین  هب  ار  کیره  هداد و  صیخشت  بحتسم  ءازجا  زا  الماک  ار  بجاو  ءازجا 
. دشاب یلیصفت  هک  تسا  لیخد  لمع  تحلصم  رد  یهجو  دصق 

؟ تسیچ رظن  دروم  لاکشا  هب  شخساپ  رد  قوف  بلاطم  زا  خیش  دارم  * 
. میدرکیمن ادیپ  کش  نآ  هب  تبسن  ّالا  تسین و  نکمم  ام  يارب  یلیصفت  هجو  دصق  كوکشم ، ءزج  هب  تبسن  هیف : نحن  ام  رد  هک : تسنیا 
هب یباـیتسد  ریخ  زا  دـیاب  اذـل : دـیآ و  شیپ  ضرغ  لّـصحم  رد  کـش  هک  اـت  تسین  رودـقم  لاـح  ّلـک  یلع  تحلـصم  هب  ندیـسر  سپ :

. درادن ناکما  هک  ارچ  تشذگ ، تحلصم 
. میوش اهر  باقع  زا  هک  مینک  يراک  دیاب  ینعی  دوشن ، لاثتما  رما  نیا  ّتیولوم  هبنج  هک  مینک  يراک  دیاب  نیاربانب :

ّلقا نامه  رادـقم  نیا  تسا ، روآباـقع  شکرت  میراد  نیقی  هک  هب  رومأـم  زا  يرادـقم  نآ  ماـجنا  اـب  رگم  تسین  نکمم  باـقع  زا  صّلخت 
. تسا

نوچ میتسین ، بقاعم  مینکن ، نایتا  ار  نآ  رگا  ینعی  میدازآ  هدیسرن ، ام  هب  ینایب  نآ  دروم  رد  تسا و  هیف  كوکشم  هک  رثکا  هب  تبـسن  اّما :
. تسا حیبق  نایبالب  باقع  هک 

. تسا تئارب  لصا  يانعم  نیا  و 
؟ تسا هنوگچ  وگتفگ  کی  بلاق  رد  خساپ  نیا  يارخا  ةرابع  * 

؟ تسا هنوگچ  یئانبم و  هچ  رب  رظن  دروم  لاکشا  هب  یلاع  ترضح  خساپ  خیش  بانج  میئوگیم :
رماوا و رگید  ترابع  هب  دناهّیفخ  حلاصم  مکح و  عبات  هیهلا  رماوا  دنیوگیم : هک  میهدیم  خساپ  هیلدع  روهـشم  يانبم  يور  ام  دـیامرفیم :

. دناهدش رداص  ءایشا  یتاذ  حبق  نسح و  يور  هّیهلا  یهاون 
زامن وه  امب  زامن  هرکیپ  لثملا : یف  دـناسریمن  تحلـصم  فدـه و  هب  ار  ام  یئاهنت  هب  لمع  هرکیپ  هّیولوم ، رماوا  رد  بلطم : نیا  هب  هّجوت  اب 
القع اعرـش و  زامن ، ّتین  دناسرب ، مکح  حلاصم و  هب  ار  ام  تسناوتیم  یئاهنت  هب  زامن  هرکیپ  رگا  ّالا  و  دناسریمن ، مکح  حلاصم و  هب  ار  ام 

. دشیمن بجاو 
، تسا ّتین  حور و  دـقاف  هک  يرما  هب  رومأـم  نوـچ  تسا  ّتین  نآ  حور  تسا و  حور  دـنمزاین  فدـه  هـب  ندـناسر  يارب  يوـلوم  رما  سپ :

. تسا تیصاخیب 
؟ تسیچ بلاطم  نیا  زا  ناتدارم  دیئامرفب  هصالخ  روط  هب  خیش  بانج  * 

: ینعی دهد  ماجنا  دناوتب  دشاب ، هتشاد  دیاب  هک  ار  یتّین  لهاج ، مدآ  تسین  نکمم  هک : تسنیا 
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. دیامن يراج  تئارب  هچ  دنکب و  طایتحا  هچ  دراد  دوجو  دوبمک  لهاج  مدآ  ّتین  رد  یهاوخن  یهاوخ 
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: لثملا یف 
؟ هن ای  تسا  بجاو  ّلقا  نیا  هک  دنادیمن  دهد ، ماجنا  ار  لقا  هدرک و  يراج  تئارب  رگا  - 1

. تسین یلیصفت  هجو  هب  نآ  ماجنا  رب  رداق  زاب  دروآ ، ياج  هب  ار  رثکا  هدرک  طایتحا  رگا  ای  و  - 2
. هّللا یلا  ۀبرق  مروآیم  اج  هب  رثکا  بوجو  رطاخ  هب  ار  رثکا  دیوگب : دناوتیمن  ینعی :

زارحا رکف  تین ، رد  دوبمک  نیا  دوجو  اب  اذـل  و  دـنک . ّتین  الیـصفت  ملاع ، مدآ  لثم  دـناوتیمن  كوکـشم  ءزج  ثحب  رد  لهاج  مدآ  سپ :
. تسین نکمم  وا  يارب  تحلصم 

. دنک زارحا  ار  روظنم  فده  تحلصم و  دناوتیمن  تسا ، زجاع  لماک  یلیصفت و  ّتین  يارجا  زا  هک  یلهاج  رگید : ترابع  هب 
؟ دنکب دیاب  هچ  یفّلکم  نینچ  خیش  بانج  * 

. دشاب هتشادن  يورخا  باذع  هدوبن و  لوئسم  ادخ  دزن  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمع  دنک و  يراک  هدرک ، یشوپمشچ  هیعقاو  تحلصم  زا  دیاب 
: دراد کش  ناشبوجو  رد  هک  ار  یئازجا  و  دهد ، ماجنا  دراد  نیقی  ناشبوجو  هب  هک  ار  یئازجا  نآ  دیاب : اذل  و 

. دهد ماجنا  ار  لقا  هدرک  يراج  نایب  الب  باقع  حبق  تساوخن  هچنانچ  دنک و  تّمه  ناشماجنا  هب  اطایتحا  تساوخ  رگا 
. دوشیم هدیمان  تئارب  لمع  نیا 

؟ تسا دراو  هر )  ) خیش خساپ  رب  یتالاکشا  هچ  * 
. تسا ربتعم  هک  تسا  لاثتما  دصق  هکلب  تسین  ربتعم  هجو  دصق  هدومرف : یلبق  ثحابم  رد  ناشیا  - 1

هیف نحن  ام  رد  هکنآلاح  تسا و  نکمم  اجنآ  رد  هجو  دصق  هک  تسا  يدراوم  هب  صتخم  مه  زاب  دـشاب  ربتعم  هجو  دـصق  هک  ضرف  هب  - 2
. تسین نکمم 

. تسا یلصوت  يدابع و  تابجاو  زا  معا  اجنیا  رد  ثحب  هکنآلاح  تسا و  لوبق  لباق  تادابع  رد  اهنت  خیش  خساپ  - 3

: اههتکن

؟ تسیچ تئارب  هب  مکح  هب  تبسن  روبزم  لاکشا  هب  عجار  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 
: دیامرفیم اذل  دناهتخادرپ و  نآ  دقن  هب  سپس  هدرک و  هئارا  یشرازگ  رظن  دروم  لاکشا  زا  ادتبا 
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ياهفطل یعرش ، تابجاو  و  تسا ، هنع  یهتنم  هب و  رومأم  رد  دسافم  حلاصم و  عبات  یهاون ، رماوا و  هک : تسنیا  هّیلدع  نایم  روهـشم  يأر 

تسا یلقع  ياهبجاو  رد  ینّابر 
، زامن لثم  يرهاظ  يزیچ  هب  رماوا  ّقلعت  تسا و  یسفن  رما  اب  هب  رومأم  نامه  ای  فطل ،) تحلصم و  ینعی   ) يرمالا سفن  ياهناونع  نیا  - 1

. تسا نآ  لاثما  جح و  هزور ،
يرمالا سفن  هب  رومأـم  هب  نآ ، اـب  یلوم  هک  دنـشابیم ، ضحم  يداـشرا  رماوا  و  دنتـسه ، يرمـالا  سفن  هب  رومأـم  هدـننکداجیا  رماوا ، اریز 

حـلاصم و نیا  رب  لـقع  رگا  و  دنتـشادن ، یعقاو  رماوا  ياـهّقلعتم  ندروآ  تسد  هب  ّتیفیک  هب  مـلع  ناگدـنب ، هـک  ارچ  تـسا ، هدرک  داـشرا 
. درکیم اهنآ  ندروآ  اجب  موزل  هب  مکح  درکیم ، ادیپ  عالطا  نآ  ناگدننکداجیا 

اههدننکداجیا اهلّصحم و  نامه  عرش ، رهاظ  رد  فیلاکت ، ياهّقلعتم  و  دنتسه ؛ یـسفن  رما  اب  هب  رومأم  نامه  اهفطل  اهتحلـصم و  سپ :
. دراد یمّدقم  يداشرا و  هبنج  اهنآ  رماوا  و  دنشابیم .
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. طایتحا بوجو  هب  دوشیم  مکح  دشاب ، هدننکداجیا  لّصحم و  رد  کش  رگا  اذل : و 
زارحا رثکا  ندروآ  اجب  اب  زج  وا  ضرغ  هک  دنشابیم ، رماوا  هب  هدننکتوعد  ياهضرغ  لیبق  زا  اهفطل  اهتحلصم و  نیا  هک  نیا  ای  و  - 2

. ددرگیمن
يدوبان و  نآ ، ّتلع  اب  زج  لولعم  داجیا  هک  روطناـمه  تسا و  ّقلعتم  هب  فیلکت  ّقلعت  يارب  هّماـت  ّتلع  ضرغ ، لیـصحت  رگید : تراـبع  هب 

. درک دوبان  دننکیم ، توعد  رماوا  هب  هک  ار  یئاهضرغ  دیاب  رماوا  ندرک  طقاس  رد  - 1 تسین . نکمم  نآ  ّتلع  ندرک  دوبان  اب  زج  نآ 
رد اهتحلـصم و  زارحا  رد  کش  ّلـقا ، ندروآ  اـجب  اـب  درک و  زارحا  ار  اـهنآ  ندروآ  تسد  هب  دـیاب  اـهضرغ ، طوقـس  زارحا  يارب  و  - 2

. دیآیم شیپ  رماوا  طوقس  رد  کش  هجیتن ،
. تسین نکمم  رثکا  ندروآ  اجب  اب  زج  نیا  دوش و  لصاح  زین  اهنآ  طوقس  هب  ملع  دیاب  اهرما ، توبث  هب  ملع  اب  سپ :

ار ندـش  ناهنپ  لامتحا  هک  تسین  ییاهزیچ  زا  تروص ، ود  نیا  نایم  توافت  دـیامرفیم : لکـشتسم  ناـسل  زا  لاکـشا  نیا  ریرقت  رد  سپس 
. دشاب هتشاد 

: اریز
. دنشابیم اهفطل  حلاصم و  نامه  یسفن ، ياهرما  اب  هب  رومأم  هک  تسنیا  لّوا  تروص  لّصحم  - 1

رد اهّقلعتم  هب  هک  دنتسه  یئاهزیچ  نامه  یسفن  ياهرما  هک  تسنیا  مود  تروص  لّصحم  و  - 2
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. تساهفطل اهتحلصم و  ندش  لصاح  راثآ و  بیترت  تهج  هب  اهنآ  ّقلعت  نکل  دناهتفرگ و  ّقلعت  عرش  رهاظ 
. دندرگیمن طقاس  رماوا  دوشن ، لصاح  اهضرغ  نیا  هکیمادام  سپ :

هدافا خیش  بانج  هچنآ  اب  ابیرقت  میدرک  رکذ  هک  یحیضوت  هک  تسین  هدیشوپ  لمأت  ياراد  صخش  رب  دیامرفیم : هر )  ) ماما ترضح  سپس 
. تسا قفاوم  تسا ، هدومرف 

ندش لصاح  هب  ملع  لیـصحت  هک  رما ، يارب  ضرغ  ای  تسا و  هب  رومأم  نامه  اتقیقح  ای  فطل  - 1 دومرف : هک  خیش  مالک  تسا  یهیدب  اریز 
. دشابیم بجاو  فطل 

تقیقحرد هک  ياهنوگ  هب  تسا ، ارفـص  ندرک  ناسآ  نوجعم  نآ  زا  دارم  هک  دـنادب  دـهد و  ینوجعم  هب  روتـسد  یلوم  یتقو  هک  نانچ  - 2
رد هک  یفطل  تحلصم و  هک  نیا  رد  تسا  ّصن  دننام  هکلب  رهاظ و  تسا  هب  رومأم  زا  ضرغ  ارفص  ندرک  ناسآ  ای  و  تسا . هب  رومأم  نامه 

[127 .] دشابیم رما  زا  ضرغ  مود ، ّقش  رد  تسا ، هدوب  هب  رومأم  لوا ، قش 
؟ تسیچ لاکشا  نیا  لّوا  ّقش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  خساپ  * 

هک تسا  فورعم  یمالک  هلئـسم  زا  ياهبعـش  هنع ، ّیهنم  هب و  رومأم  رد  دسافم  حلاصم و  زا  یهاون  رماوا و  ّتیعبت  هلئـسم  الّوا : دـیامرفیم :
رد یگدوهیب  ثبع و  مزلتـسم  هک  ارچ  تسا ، عنتمم  یلاعت  يادـخ  رب  فازگ  هدارا  و  دـهدیم . ماجنا  یـضرغ  يارب  ار  لاعفا  یلاـعت  يادـخ 

. دشابیم ناگدنب  رب  ملظ  دنوادخ و  لعف 
، تسا هرعاشا  رظن  لباقم  رد  رظن  نیا  دنشاب ؛ یتیاغ  ضرغ و  ياراد  دیاب  دنتسه ، یلاعت  يادخ  يرایتخا  لاعفا  زا  نوچ  یهاون  رماوا و  سپ :

. دننکیم یفن  ار  اهتیاغ  ضرغ و  دنوادخ ، لاعفا  قلطم  رد  هک :
حلاصم و دوجو  هک  نانچ  دنکیمن ، تابثا  ار  اهتحلصم  اهناونع و  نیا  هب  ّقلعتم  ياهرما  ندوب  یـسفن  ياعدا  یمالک ، ّهلدا  نیا  لاثما  اّما 

. دنکیمن تابثا  ار  هنع  یهنم  هب و  رومأم  رد  دسافم 
ای و  دنشاب ، هتشاد  یتاذ  ّتیبوبحم  اهضرغ ، دوخ  لیبق  زا  عرش  رهاظ  رد  اهّقلعتم  هک  نیا  ای  و  دشاب ، رما  دوخ  رد  ضرغ  تسا  نکمم  اریز :

. مینادیمن ام  هک  دشاب  يرگید  زیچ  اهنآ  زا  ضرغ  هک  نیا 
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. دنکیمن اهفطل  اهتحلصم و  هب  رماوا  ّقلعت  رب  تلالد  ناشندوب ، مامت  ضرف  هب  اهلیلد  نیا  هک : نیا  هصالخ 
. تسا دنوادخ  رب  یگدوهیب  مزلتسم  هک  ارچ  تسا ، لاحم  دنوادخ  رب  يرمالا  سفن  حلاصم  هب  رماوا  قلعت  ایناث :
. تساهّقلعتم يوس  هب  ندرک  راداو  کیرحت و  نتخیگنارب ، يارب  اهنت  اهّقلعتم ، هب  اهرما  ندرک  ادیپ  ّقلعت  اریز 

. دنشاب هتشاد  ار  ّقلعتم  يوس  هب  نتخیگنارب  کیرحت و  ناکما  هک  دنشاب  یئاهزیچ  زا  رماوا  نیا  دیاب  سپ :
مولعمان لوهجم و  ناشیا  دزن  هک  يایعقاو  ياـهناونع  هب  تسا  هدیـسرن  نیفلکم  هب  هک  يرمـالا  سفن  ياـهرما  هک  تسین  لوقعم  یفرط  زا 

. دنیآ بسح  هب  اهنآ  يوس  هب  هدننازیگنارب  دشاب و  هتفرگ  ّقلعت  تسا ،
. دشابیمن تسا ) عنتمم  دنوادخ  رب  هک   ) وغل زج  يرمالا  سفن  ياهّقلعتم  هب  رماوا  ّقلعت  سپ :

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  مود  قش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  خساپ  * 
ندوب ضرغ  نودب  عانتما  هدیدرگ ، هماقا  نآ  هب  یمالک  لیلد  هچنآ  اریز  ددرگیم ، راکـشآ  زین  مّود  ّقش  خـساپ  میتفگ  هچنآ  زا  دـیامرفیم 

رد اتاذ  ضرغ  هک  نیا  لامتحا  و  درادـن . دوجو  نآرب  یتلالد  چـیه  تسا ، راوتـسا  يزیچ  هچ  هب  ضرغ  هک  نیا  اّما  تسا  یلاعت  يادـخ  لعف 
. ددرگیم رثکا  لقا و  لیبق  زا  دنکیم و  یفن  ار  لاغتشا  دشاب ، هب  رومأم  رد  ای  رما و  دوخ 

ضرغ رب  هک  یتروـص  رد  دـنکیمن ، مکح  دراد  هک  ياهمذ  لاغتـشا  رادـقم  هب  دـهعت ، راـب  ریز  زا  نتفر  نوریب  هب  زج  لـقع  هک  نـیا  اـب  - 1
. دنکیمن نآ  لیصحت  موزل  هب  مکح  لقع  ددرگن ، هماقا  تّجح 

. دنکیمن مکح  ّلقا  ماجنا  هب  لقع  هدشن ، هماقا  تجح  ّلقا  رب  زج  هک  ینامز  و  - 2
طایتحا باـجیا  اـی  تّجح  هماـقا  هک  دـشابیم  یلوم  فرط  زا  یهاـتوک  روصق و  دوشن ، طـقاس  رما  ضرغ ، ندوب  یقاـب  تهج  هب  رگا  سپ :

. تسا هدرکن 
نآرب تّجح  هک  هچنآ  ندروآ  اجب  اب  دـشابیم و  هدـش ، هماقا  تّجح  نآرب  هک  يرادـقم  هب  اـهنت  ضرغ ، فشک  یلک  روط  هب  - 1 نیاربانب :

. تسا یلیلد  نودب  نایبالب و  باقع  نآ ، زا  رتهفاضا  رب  رفیک  هدیدرگ ، هماقا 
ياهزیچ دراد  لامتحا  هک  ارچ  تسین ، نکمم  ام  يارب  ضرغ ، لیـصحت  ینعی  اعّدا  دروم  ياـنعم  نیا  هب  رما  طوقـس  هب  ندرک  ادـیپ  ملع  - 2

. تسا هدیسرن  ام  هب  هک  دنشاب  هتشاد  تلاخد  زین  يرگید 
223 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ار طایتحا  هک  دوب  بجاو  یلوم  رب  الا  و  ددرگیم ، لـصاح  ضرغ  طـقاس و  یلعف  رما  ّلـقا ، نداد  ماـجنا  اـب  هک : میئوگب  میناوتیم  اـم  سپ :
. دیآیم مزال  یلوم  رب  ضرغ  ضقن  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دیامن ، بجاو 

روطخ فّلکم  نهذ  رد  تقوچـیه  هک  يوـحن  هب   ) دـشاب لوـهجم  ناوـنع  ثیح  زا  یلاـمجا ، ملع  فارطا  زا  یـضعب  رگا  هک : نیا  رب  اـفاضم 
. دشابیمن زّجنم  دنکن )

فارطا زا  یخرب  یتقو  هکنآلاح  و  یلامجا ، ملع  فارطا  مامت  هب  تبسن  نتخیگنارب  ّتیثعاب و  ناکما  رب  دراد  یگتـسب  نآ  ندش  زّجنم  اریز 
. درادن دوجو  فرط  نآ  يوس  هب  نتخیگنارب  ناکما  دنشاب ، لوهجم  ناونع  تهج  زا 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  ناشیا  رظن  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
. تسا نینچ  نیا  زین  ام  ثحب  ّلحم  دیامرفیم 

ریثأت ضرغ  طوقـس  رد  ءزج  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  ءزج  هک  دوشیم  هداد  لاـمتحا  هک  نیا  رگم  درادـن ، دوجو  یفیلکت  چـیه  اریز :
. تسا هدنام  ناهنپ  ام  زا  نکل  هتشاد و 

. میاهدرکن ادیپ  عالطا  ءزج  نآ  لیلد  رب  اریز 
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. تسا هتشاد  تلاخد  ضرغ ، طوقس  رد  هدیسرن و  ام  هب  هک  دشاب  هتشاد  يرگید  طرش  ای  ءزج  زامن ، دراد  ناکما  سپ :
. دشاب زّجنم  هک  درادن  ناکما  مینادیمن ، ام  هک  يرگید  زیچ  اب  رثکا  هب  ای  رثکا و  ای  تسا  راوتسا  لقا  هب  ای  ضرغ  هک  نیا  هب  ملع  هجیتن : رد 
رد هتـشاد و  تلاخد  هب  رومأم  رد  ّزیمت  دصق  ای  هجو  دصق  دراد  لامتحا  هک : دناهدومرف  هدرک و  هدافا  خیـش  بانج  هچنآ  دـیامرفیم : سپس 

. تسا رتکیدزن  میتفگ  ام  هچنآ  هب  درادن  ار  نآ  ندروآ  اجب  تردق  فّلکم  هکیلاحرد  دشاب ، رثؤم  ضرغ  ندش  طقاس 
نینچ نیا  تسام  ثحب  لحم  هچنآ  دنشابیمن و  زّجنم  دنـشاب ، رودقم  ریغ  لّوا  زا  یلامجا ، ملع  فارطا  زا  یـضعب  هاگره  رگید : ترابع  هب 

. تسا
یلیـصفت هنوگ  هب  دـیاب  هک  ّزیمت  هجو و  دـصق  اب  لقا  هب  ای  قلطم و  تروص  هب  ّلقا  هب  اـی  تسا  راوتـسا  رثکا  هب  ضرغ  هک  مینادیمن  اـم  اریز 

زّجنم یملع  نـینچ  سپ : تـسا  هدوـب  تردـق  زا  جراـخ  لوا  زا  هنوـگنیا ، هـب  ضرغ  لیــصحت  هـک  تـسا  موـلعم  و  یلاـمجا . هـن  دــشاب و 
[128 .] تسین

224 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّیعقاولا رمألاب  یعقاولا  ّقلعت  وه  و  یـضتقملا - ّنأ  وه  و  انه ، دوجوم  هنیعب  نینیاـبتملا  یف  طاـیتحالا  بوجو  یف  رکذ  اـم  ّنإ  تلق : نإـف  نتم 

نینیابتملا یف  مّدقت  امک  رمألا ، هّجوت  نع  هب و ال  رومأملا  نع  اعنام ال  حلصی  هب ال  ّیلیـصفتلا  لهجلا  و  دوجوم . رثکألا - ّلقألا و  نیب  دّدرملا 
. فرحب افرح 

رثکـألا كرت  یلع  ةذـخاؤملا  حـبقب  لـقعلا  مکحل  فّلکملا ؛ یلإ  لوهجملاـب  فیلکتلا  هّجوت  نع  ّیلقع  عناـم  لـهجلا  ّنأ  اـنه  راـتخن  تلق :
و ال نایب ؛ نود  نم  وه  ثیح  نم  ّلـقألا  كرت  یلع  ةذـخاؤملا  حـبقب  ضراـعی  ـال  و  ناـیب ، نود  نم  كوکـشملا  ءزجلا  كرت  نع  ّببـسملا 

ّهنأب ّیلیـصفتلا  ملعلا  هیلع  ةذـخاؤملل  غّوسملا  نایبلا  یف  یفکی  ذإ  نایب ؛ نود  نم  وه  ثیح  نم  ّلـقألا  كرت  یلع  ةذـخاؤملا  حـبقب  ضراـعی 
. ةذخاؤملا حبقی  ملعلا ال  اذه  عم  و  رثکألا ، نمض  یف  وأ  لالقتسالاب  عراشلل  بولطم 

همجرت *** 

: لاکشا

: هک تسنیا  نآ  دراد و  نایرج  هدوب و  دوجوم  زین  اجنیا  رد  انیع  دش ، هتفگ  نینیابتم  رد  طایتحا  بوجو  رد  هچنآ  دیئوگب : رگا 
نایم دوب  ددرم  اجنآ  هک  روطنامه   ) تسا رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  هک  تسا  یعقاو  لمع  کی  هب  یعقاو  بوجو  ّقلعت  نامه  هک  یضتقم ؛ - 1

. تسا دوجوم  نینیابتم ،)
هب  ) رما هّجوت  زا  هن  هب و  رومأم  دوجو  زا  هن  درادـن  ّتیعنام  يارب  ّتیحالـص  رثکا ) ای  تسا  لقا  لـمع  نیا  هک  نیا   ) هب یلیـصفت  لـهج  و  - 2

. تشذگ بلطم  یسررب و  یکی  هب  یکی  نینیابتم  رد  هک  روطنامه  لهاج ،)

: خساپ

هّجوت زا  تسا  یلقع  عنام  یلیصفت  لهج  هک  مینکیم  رایتخا  ار  نیا  ام  اجنیا  رد  هک : میوگیم 
225 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

كرت ببس  هب  هذخاؤم  حبق  هب  لقع  مکح  لیلد  هب  دوشیم ،) لحنم  یلیصفت  لهج  هک  نوچ  ، ) فّلکم يوس  هب  كوکـشم  ءزج  هب  فیلکت 
. نایب نودب  تسا  كوکشم  ءزج  زا  ّببسم  هک  يرثکا 

. تسا یسفن  بجاو  هک  تهج  نآ  زا  لقا  كرت  ببس  هب  هذخاؤم  حبق  اب  دنکیمن  ضراعت  اذل  و 
، رثکا ماجنا  نمض  رد  ای  تسا و  عراش  بولطم  ییاهنت  هب  ّلقا  نآ  هک  نیا  هب  یلیـصفت  ملع  ّلقألا ، یلع  هذخاؤم  تهج  غّوسم  نایب  رد  اریز :
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. دشابیمن حیبق  ّلقا  كرت  ببس  هب  هذخاؤم  یلیصفت  ملع  نیا  دوجو  اب  دنکیم و  تیافک 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  مامتا  رصق و  ای  هعمج و  رهظ و  لثم  نینیابتملا  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  باب  رد  خیش  بانج  رظن  دیئامرفب  لاکشا  نایب  زا  لبق  * 
. ار هعمج  مه  دناوخ و  ار  رهظ  مه  ینعی : درک ، امهنیب  عمج  دیاب  دومرف : دوب و  طایتحا  هب  لئاق 

؟ دوب هچ  روبزم  مکح  رب  خیش  بانج  لیلد  * 
. تسا دوقفم  مهنآ  زا  عنام  بجاو و  طایتحا  بوجو  يارب  یضتقم  هک  دوب  نیا 

؟ دوب هچ  یضتقم  * 
. میراد زّجنم  باطخ  ام  دروم  نیا  رد  و  تسا ، لماش  زین  ار  یلامجا  ملع  دراوم  هدراو  تاباطخ  هک  دوب  نیا 

. ۀعمجلا ّلص  ای  میتسه  رهظلا  ّلص  باطخ  هب  بطاخم  هک  مینادیمن  یهتنم 
. میناوخب ار  ود  ره  هدرک ، طایتحا  دیاب  سپ :

؟ تسا دوقفم  عنام  ارچ  * 
. مراد یلیصفت  لهج  سپ  منادیمن ، الیصفت  نکل  منادیم و  الامجا  هک  انعم  نیدب  تسا  یلیصفت  لهج  عنام  اریز 

. یلوم يوس  زا  یعقاو  باطخ  زّجنت  زا  هن  تسا و  عنام  دبع  يوس  زا  هب  رومأم  داجیا  زا  هن  یلیصفت ؛ لهج  اّما :
؟ تسین دبع  يوس  زا  هب  رومأم  داجیا  زا  عنام  یلیصفت  لهج  ارچ  * 

نیا رد  دشاب  مزال  تدابع  رد  زیمت  نییعت و  دصق  هک  تسا  عنام  یتروص  رد  یلیصفت  لهج  اریز 
226 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب نکمم  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  دشاب  ربتعم  مزال و  مه  رگا  تسین ، مزال  يدصق  نینچ  اج :
. تسین نکمم  اجنیا  رد  هکنآلاح  و 

. داد ماجنا  ار  یعقاو  هب  رومأم  دومن و  طایتحا  ناوتیم  مه  یلیصفت  لهج  اب  سپ :
؟ تسین یلوم  يوس  زا  یعقاو  باطخ  زّجنت  زا  عنام  یلیصفت  لهج  ارچ  * 

هک انعم  نیدب  دشاب ، زیاج  زین  یلامجا  ملع  اب  هیعطق  تفلاخم  هک : تسنیا  مزلتـسم  دشاب ، زّجنت  زا  عنام  یلیـصفت  لهج  رگا  - 1 لیلد : ود  هب 
. هعمج هن  دوش  هدناوخ  رهظ  هن 

. هلثم موزلملاف  لطاب ، مزاللا 
زین رصقم  لهاج  - 1 اریز : حیبق ، شباقع  دشاب و  دازآ  مه  رّصقم  لهاج  هک  تسنیا  مزلتـسم ، دشاب ، زّجنت  زا  عنام  یلیـصفت  لهج  رگا  و  - 2

. دنتسه هچ  تابجاو  نیا  هک  دنادیمن  الیصفت  نکل  مالسا و  رد  تابجاو  هلسلس  کی  دوجو  هب  دراد  ریبک  یلامجا  ملع 
. دنکیمن تابجاو  نیا  صیخشت  رد  صّحفت  لهاج  فّلکم  نیا  - 2

. دشاب هتشاد  باقع  دیابن  سپ :
. هلثم موزلملاف  تسا ) ملاع  مکح  رد  رصاق  لهاج  نوچ   ) لطاب مزاللا  اّما :

؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  نایب  لصاح  * 
. تسا دوقفم  مه  عنام  تسا ، دوجوم  یضتقم  هک : تسنیا  - 1

. هرثا یضتقملا  رثؤیف  - 2
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. ۀعمجلا رهظلا و  نیب  عمجلاب  طایتحالا  بجیف 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  تئارب  نایرج  هب  مّوس  لاکشا  لصاح  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

: ینعی طایتحا  هدش  لئاق  ار  مکح  نیمه  زین  رثکا  لقا و  باب  رد  هک  دراد  لاکشا  هچ  هک : تسنیا 
؟ دینادب بجاو  ار  كوکشم  ءزج  رثکا و  ماجنا 

؟ تسیچ رد  نینیابتملا  نیب  نارود  باب  اب  رثکا  ّلقا و  باب  یساسا  توافت  دیئامرفب  ۀمّدقم  خیش  خساپ  نایب  زا  لبق  * 
دوجوم زین  طایتحا  یـضتقم  سپ : تسا  یقاـب  شیوخ  تّوق  هب  هدـشن و  لـحنم  نینیاـبتملا  نیب  نارود  رد  یلاـمجا  ملع  - 1 هک : تـسنیا  رد 

. تسا
ّتقد یکدـنا  اب  نکل  دراد و  یلامجا  ملع  هک  درادـنپیم  ناسنا  رما  ودـب  رد  ینعی : تسا ، يودـب  رثکا  ّلقا و  باب  رد  یلاـمجا  ملع  اـما  - 2

: هک میوشیم  هّجوتم 
. میراد لقا  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  کی  فلا :

227 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میراد رثکا  هب  تبسن  يودب  کش  کی  ب :

. درادن دوجو  دوش  طایتحا  ببس  هک  یملع  رثکا ، هب  تبسن  سپ :
؟ تسیچ نینیابتملا  نیب  نارود  باب  اب  رثکا  لقا و  باب  یساسا  توافت  نیمود  * 

کی ّلقا ، ماجنا  بوجو  هک  مینادیمن  نکل  میراد و  نآ  ماـجنا  ّلـقا و  بوجو  هب  یلیـصفت  ملع  هک  تسا  تسرد  رثکا  ّلـقا و  باـب  رد  - 1
؟ یمّدقم ینمض و  بوجو  کی  ای  تسا  یلالقتسا  یسفن و  بوجو 

؟ دراد يریثأت  یلقع  مکح  رایعم  رد  توافت  نیا  ایآ  * 
هدـش و کیرحت  هب  رومأم  ماجنا  يارب  ناسنا  لـقع  دوشیم  ببـس  هک  تسا  بوجو  لـصا  مهم  یلقع  مکح  راـیعم  رد  درادـن  يریثأـت  ریخ 

. تسا تبوقع  ّقحتسم  نآ ، كرت  رثا  رد  هک  دنادب 
؟ تسیچ رظن  دروم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  تشذگ  هک  یتامّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

طایتحا بوجو  باطخ و  زجنت  زا  عنام  تسناوتن  نینیابتم  رد  دـش : رکذ  هک  يدنـس  كردـم و  ود  نامه  قبط  یلیـصفت ، لـهج  دـیامرفیم :
. دوب عنام  هّیودب  تاهبش  رد  هک  روطنامه  تسا  فیلکت  زّجنت  زا  عنام  لقع  مکح  هب  رثکا  ّلقا و  باب  رد  ینعی  اجنیا  رد  نکل  و  دوش .

؟ دنکیم قرف  رثکا  لقا و  باب  اب  نینیابتم  باب  رد  یلیصفت  لهج  ارچ  * 
: یلیصفت لهج  اریز :

. يودب کش  کی  یلیصفت و  ملع  کی  هب  دوشیمن  لحنم  ینعی  تسا ، لحنی  نینیابتم ال  باب  رد  - 1
. يودب کش  کی  یلیصفت و  ملع  کی  هب  دوشیم  لحنم  ینعی  تسا ، ّلحنی  رثکا  ّلقا و  باب  رد  اّما  - 2

تئارب لصا  يودـب  کش  ینعی  رگید  فرط  هب  تبـسن  نکل  دریگ ، رارق  لـمع  دروم  دـیاب  هدوبن و  زیاـج  یلیـصفت  ملع  اـب  تفلاـخم  لاـح :
. دوشیم يراج 

. دوش نایتا  دیاب  تسا و  بجاو  میئوگیم  ّتیعطاق  اب  اذل  تسا و  نّقیتم  ردق  ینیقی و  ءزج ،) ای 9   ) لقا لثملا : یف 
. تسا تئارب  يارجا  لحم  هک  يودب  کش  هب  تسا  كوکشم  مهد ) ءزج  ای   ) رثکا اّما 

، زین رثکا  لقا و  باب  رد  اذل : تسا و  نایب  الب  باقع  حبق  نآ  تسا و  یکی  هّیودب  تاهبش  باب  رثکا و  لقا و  باب  رد  طانم  هک : نیا  هصالخ 
. درادن یباقع  مه  شکرت  سپ  درادن ، دوجو  ینایب  كوکشم  ءزج  رثکا و  هب  تبسن 

228 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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رد هک  نوچ  لقا ، هب  تبسن  نایب  الب  باقع  حبق  اب  تسا  ضراعم  رثکا ، هب  تبسن  نایب  الب  باقع  حبق  دیوگب  لکـشتسم  رگا  خیـش  بانج  * 
؟ يریغ ای  تسا  یسفن  شبوجو  هک  میراد  کش  مه  لقا 

ترابع هب  دنوشیم  طقاس  ود  ره  هدرک ، ضراعت  تسین ، نایرج  لباق  هدعاق  ود  ره  نوچ  هاگنآ : تسا  حیبق  زین  لقا  كرت  رطاخ  هب  باقع 
: دیوگب یسک  تسا  نکمم  رگید 

ای تسا و  یـسفن  بوجو  کی  لقا  بوجو  نیا  هک  مینادیمن  ام  نکل  میراد و  لوبق  مه  ام  تسا و  نّقیتم  لـقا  بوجو  امـش  هتفگ  قبط  هلب 
؟ يریغ بوجو  کی 

دوخ ینعی   ) ءزج نآ 9  اعقاو ، دـشاب  بجاو  ّلقا  رگا  يریغ  بجاو  دوشیم  لـقا ) ینعی   ) ءزج نآ 9  دـشاب  بجاو  عقاو  رد  رثکا  رگا  ینعی :
خـساپ هچ  ندوب  يریغ  ندوب و  یـسفن  ناـیم  تسا  دّدرم  دـینکیم  ناوـنع  امـش  هک  ینّقیتـم  ردـق  نیا  اذـل : یـسفن و  بجاو  دوـشیم  لـقا )

؟ دیهدیم
ای تسا ، عراش  بولطم  ّلقا  هک  نیا  هب  میراد  یلیـصفت  ملع  ام  هک  ارچ  دـشابیمن ، نوناـق  نیا  ياـج  لـقا  بناـج  رد  میهدیم : خـساپ  وا  هب 

. رثکا نمض  رد  ای  القتسم و 
رثکا كرت  ببـس  نآ  كرت  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  شدوخ و  كرت  رطاخ  هب  ای  دراد ، باقع  ّلـقا  اـب  تفلاـخم  هک  میراد  یلیـصفت  نیقی  سپ :

. درادن یقرف  یلقع  مکح  طانم  رد  اهنیا  و  دوشیم ،
کی یلیـصفت و  ملع  کی  هب  یلیـصفت  لهج  لالحنا  رد  يریثأت  چـیه  ّلقا ، يریغ  بوجو  ای  یـسفن و  بوجو  رد  دـیدرت  رگید : ترابع  هب 

. درادن يودب  کش 
. دراد باقع  ءزج  ینعی 9  لقا  كرت  هک  ارچ  دینک . يراج  تئارب  ّلقا  رد  دیناوتیمن  امش  يریغ ، هچ  دشاب و  یسفن  لقا  بوجو  هچ 

ینعی یـسفن  بجاو  كرت  بجوم  شکرت  هک  تهج  نیا  زا  اـی  دـیاهدرک و  كرت  ار  نآ  هدوب و  یـسفن  بجاو  ءزج  هک 9  تهج  نیا  زا  اـی 
. تسا هدش  رثکا 

نآ 9 ماجنا  نودـب  دوشیم  رگم  تسا ، رثکا  كرت  بجوم  لقا  كرت  هک  ارچ  تسا ، تالاحم  زا  ّلقا  ماـجنا  نودـب  رثکا  ماـجنا  لاـحرههب :
. میاهداد ماجنا  ار  رثکا  هک  درک  اعّدا  ءزج 

تئارب تسا  كوکـشم  ءزج  هک  رثکا  رد  هدرک و  شناـیتا  مینک ، يراـج  تئارب  نآ  رد  میناوتن  ّلـقا  هب  یلیـصفت  ملع  لـیلد  هب  یتقو  اذـل : و 
. دنرادن مه  اب  مه  یضراعت  مینکیم ، يراج 

؟ دنکیم ضراعت  يرگید  اب  مینک  يراج  تئارب  فرط  ود  زا  کیره  رد  نینیابتم  رد  ارچ  سپ  * 
. تسا نّقیتم  ردق  لقا  هک  یطابترا  رثکا  لقا و  ینعی  هیف  نحن  ام  فالخ  رب  تسین ، راک  رد  ینّقیتم  ردق  اریز 

***
229 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هنوک و  رّـصقملا ، لهاجلا  باطخ  حبق  و  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  زاوجل  همازلتـسا  نم  اعنام : لهجلا  نوک  عنمل  ادنـس  نینیابتملا - یف  رکذ  ام  نتم 
. هیف نحن  امیف  راج  ریغ  هیلع ، قفّتملا  وأ  روهشملا  فالخ  ّهنأ  عم  عقاولا - یلإ  ۀبسنلاب  اروذعم 

مولعم هکرتب  باقعلا  قاقحتـسا  ینعمب  ّلقألا  بوجو  ّنإف  لیـصفتلاب ؛ ۀمولعم  ۀفلاخم  اهنوکل  ۀّیعطقلا  ۀـفلاخملا  زاوج  مدـع  ّنألف  لّوألا : اّمأ 
لقعلا مازلإ  یف  ربتعم  ریغ  ملعلا  اذـه  ّنإـف  رثکـألا ؛ وه  هکرت و  یف  ببـس  وه  اـم  كرتل  وأ  كرت  لـجأل  باـقعلا  ّنأ  ملعی  مل  نإ  الیـصفت و 

ّنأب هملع  نیب  هکیرحت  یف  قّرفی  و ال  باقعلا ، عفد  تاـمّرحملا ، كرت  تاـبجاولا و  لـعف  یلإ  لـقعلا  کـیرحت  طاـنم  ذإ  ناـیتإلا ؛ بوجوب 
. هیلإ دنتسم  وه  امل  وأ  ءیشلا  اذه  لجأل  باقعلا 

دوجوب ّیلامجإلا  ملعلا  وه  و  ّلقتـسملا ، فیلکتلا  سفنب  لهاجلا  هلجأ  نم  رذعی  يذلا ال  هجولل  وهف  رّـصقملا ، لهاجلا  ۀّیروذعم  مدع  اّمأ  و 
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ماقملا یف  دوجوملا  ذإ  ماقملا ؛ یف  دوجوملا  ّیلامجإلا  ملعلا  ال  ۀعیرـشلا ، لالخإ  مزل  هالول  ّهنأ  و  ۀعیرـشلا ، یف  ةریثک  تاـمّرحم  تاـبجاو و 
. ۀمّدقم ول  دئازلا و  بوجو  لصأ  یف  ّکش  و  هکرت ، یلع  باقعلا  ّبترت  ینعمب  ّلقألا  بوجو  وه  و  ّیلیصفت ، ملع 

كوکـشم رخآلا  الیـصفت و  مازلإلا  مولعم  هیفرط  دـحأ  نوکل  طایتحالا ؛ بوجو  یف  ّرثؤم  ریغ  هیف  نحن  اـمیف  ّیلاـمجإلا  ملعلاـف  ۀـلمجلاب : و 
. اسأر مازلإلا 

مایقلا بوجوب  مکحی  لقعلا  ّنأ  نم  انرکذ : امل  لیصفتلاب ؛ امولعم  هنوک  یف  حدقی  ال  اّیـسفن ، وأ  اّیمّدقم  هنوک  نیب  ّلقألا  یف  مازلإلا  نارود  و 
همازلإ موـلعملا  و  همازلإ ، یف  ّکـش  اـم  یلع  ةذـخاؤملا  حـبقب  مکحی  و  ناـک ، هجو  ّيأ  یلع  هب  یلوـملا  مازلإ  الیـصفت  وأ  ـالامجإ  ملع  اـمب 

ةربع و ال  رثکألا ، ّلقألا و  نیب  دّدرملا  ّیسفنلا  بجاولا  وه  الامجإ  همازلإ  مولعملا  و  دئازلا ، وه  اسأر  همازلإ  كوکشملا  و  ّلقألا ، وه  الیصفت 
نم دحأ  نوکب  الامجإ  ملع  ول  امک  کلذک ، ناک  ّیلامجإ  مولعم  ّلک  یف  امک  كوکشم ، ّیلیصفت و  مولعم  یلإ  هلالحنا  دعب  هب 

230 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بانتجالا بوجو  یف  ّرثؤی  رمخلاب ال  یلامجإلا  ملعلا  و  امهنم ، رهاطلا  ۀـّیّلحب  مکحی  ّهنإـف  ارمخ : سجن ، نّیعملا  امهدـحأ  نیذـللا  نیءاـنإلا 

. هنع
: هلمج زا  یلیصفت  لهج  ندوب  عنام  عنم  رب  دشاب  يدنس  ات  دش  رکذ  نینیابتم  رد  هک  یبلاطم  همجرت  *** 

فالخ نیا  هک  یتروص  رد  عقاو ، هب  تبـسن  وا  ندوب  روذـعم  رـصقم و  لـهاج  باـقع  حـبق  - 2 هّیعطق ، تفلاـخم  زاوـج  رب  نآ  مازلتـسا  - 1
. درادن نایرج  رثکا  لقا و  باب  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  تسا ، هیلعّقفتم  فالخ  ای  روهشم 

)؟ تسین يراج  اجنیا  رد  ارچ  : ) لّوا كردم  اّما  و 
قاقحتـسا يانعم  هب  لقا  ندوب  بجاو  هک  نوچ  تسا  لیـصفتلاب  مولعم  اـب  تفلاـخم  هک  تسنیا  رطاـخ  هب  هّیعطق  تفلاـخم  زاوج  مدـع  اریز 

تسا یسفن  بجاو  كرت  رطاخ  هب  باقع  هک  دشابن  مولعم  هچرگا  تسا ؛ مولعم  الیصفت  يریغ ) ای  دشاب  یسفن   ) ّلقا كرت  ببـس  هب  باقع 
.( تسا روآباقع  هک  تسا   ) رثکا كرت  بجوم  ّلقا  كرت  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  و 

. تسین ربتعم  مزال و  لقا ، ماجنا  هب  لقع  روتسد  رد  يریغ ) ای  تسا  یسفن  بوجو  مینادب  هک   ) ملع نیا  سپ :
کیرحت ماقم  رد  لقاع ،)  ) و تسا . باقع  عفد  تامّرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  هب  دـنکیم  کیرحت  ار  ناـسنا  لـقع  هک  نیا  كـالم  اریز 

كرت هب  تسا  دنتـسم  هک  رثکا  كرت  رطاخ  هب  ای  تسا  ّلقا  ندوب  یـسفن  بجاو  رطاخ  هب  باـقع  هک  دـنادب  هک  نیا  نیب  دراذـگیمن  یقرف 
. ّلقا

سفن هب  تبـسن  نآ  رطاخ  هب  لهاج  هک  تسا  یهجو  نآ  رطاخ  هب  اـجنیا : رد  رـصقم  لـهاج  تیروذـعم  مدـع و  ینعی  مّود ، كردـم  اـّما  و 
نیا  ) رگا هک  تسا ، تعیرـش  رد  يرایـسب  تامّرحم  تابجاو و  بوجو  هب  لحنم ) ریغ   ) یلاـمجا ملع  نآ  تسین و  روذـعم  لقتـسم  فیلکت 

. تسا دوجوم  رثکا ) ّلقا و   ) ماقم نیا  رد  هک  دوجوم  یلامجا  ملع  رطاخ  هب  هن  و  دمآیم . مزال  تعیرش  رد  لالخا  دوبن ، یلامجا ) ملع 
كرت رطاخ  هب  باقع  بترت  يانعم  هب  تسا  ّلقا  بوجو  نآ  تسا و  یلیـصفت  ملع  - 1 زا : بّکرم  ماقم ، نیا  رد  دوجوم  یلاـمجا  ملع  اریز 

یمدـقم شبوجو ) دـشاب  مه  بجاو   ) هک نیا  ول  و  هن ) ای  تسا  بجاو  اـیآ  هک   ) دـئاز ءزج )  ) بوجو لـصا  رد  يودـب  یکـش  و  - 2 لقا ) )
. تسا

231 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( تسا رثؤم  ریغ  طایتحا  بوجو  رد  رثکا  لقا و  رد  یلامجا  ملع  )

ملع فرط  کی  هک  نیا  رطاخ  هب  درادن . طایتحا  بوجو  رد  يریثأت  رثکا ،) ّلقا و  باب  ینعی   ) هیف نحن  ام  رد  یلامجا  ملع  هک : نیا  هصالخ 
. تسا اسأر  مازلالا  كوکشم  شرگید  فرط  تسا و  الیصفت  مازلإلا  مولعم  یلامجا 
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قاقحتـسا ینعی   ) شندوب یلیـصفت  مولعم  هب  یبیـسآ  ررـض و  یمّدقم  ای  تسا  یـسفن  بجاو  ّلقا ) نیا   ) هک نیا  نیب  ّلقا ، رد  مازلا  نارود  و 
الیـصفت ای  هعمج ) رهظ و  لثم   ) تسا مولعم  الامجا  هک  یفئاظو  هب  مایق  بوجو  هب  دنکیم  مکح  لقع  هک  ارچ  دـناسریمن . هکرتب ) باقعلا 

مکح و  يریغ .) هچ  یـسفن و  هچ   ) دـشاب هک  یهجو  ره  هب  تسا  هدرک  مزلم  لـمع  نیا  هب  ار  وا  یلوم  هک  ّلـقا ) بوجو  لـثم   ) تسا موـلعم 
. نآ هب  مازلا  رد  دوشیم  کش  هک  یلمع  رب  هذخاؤم  حبق  هب  دنکیم 

کـش هب   ) كوکـشم اسأر  شمازلا  هچنآ  و  میتسین ،) روذـعم  نآ  رد  هک   ) تسا ّلقا  تسا ، مولعم  الیـصفت  شمازلا  هیف ) نحن  اـم  رد   ) هچنآ
. تسا رثکا ) ینعی   ) دئاز رادقم  تسا ، يودب )

: اذل و  تسا . رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم  یسفن  بجاو  نامه  تسا  مولعم  الامجا  شمازلا  هچنآ  و 
مولعم ره  رد  هک  نانچ  دوشیمن ، یهّجوت  نادـب  يودـب  ّکش  کی  یلیـصفت و  ملع  کی  هب  یلامجا ) ملع  نیا  لـالحنا   ) شلـالحنا زا  سپ 

نآ ّتیلح  هب  دوشیم  مکح  تسا ، رمخ  اـنّیعم  نیئاـنا  زا  یکی  هک  دـشاب  مولعم  ـالامجا  رگا  هک  روطناـمه  تسا . نینچ  ّتیعـضو  یلاـمجا 
كوکـشم هک  یکی  نآ  رد  سپ   ) تسین رثؤم  نآ  زا  باـنتجا  بوـجو  رد  رمخ  هب  یلاـمجا  ملع  اذـل  و  تسا ، كاـپ  هک  رگید  فرظ  یکی 

(. مینکیم يراج  تئارب  تسا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نم )...  اعنام : لهجلا  نوک  عنمی  ادنس  نینیابتملا ، یف  رکذ  ام  و   ) زا دارم  * 
هناهب ار  نآ  ناوتیمن  هدوبن و  عنام  یلیصفت  لهج  هک  نیا  رب  دش  هتفرگ  لیلد  دیدرگ و  رکذ  نینیابتم  رد  هک  تسا  يدنـس  ود  نآ  هب  هراشا 

. دومن
؟ دوب هچ  لّوا  دنس  * 

، تسا یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتـسم  دـشاب ، یلوم  يوس  زا  فیلکت  زّجنت  زا  عنام  ای  هناهب و  دروم  یلیـصفت  لهج  رگا  هک  دوب  نیا 
. هعمج هن  دوشیم ، هدناوخ  رهظ  هن  هک  ارچ 

232 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسین يراج  یطابترا  رثکا  لقا و  باب  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  دنس  نیا  ارچ  * 

. درادن ار  نینیابتم  رد  روکذم  دساف  یلات  هدوبن و  یلامجا  ملع  اب  هّیعطق  تفلاخم  مزلتسم  رثکا  لقا و  باب  رد  یلیصفت  لهج  نایرج  اریز 
. دوب میهاوخ  بقاعم  ّالا  دوش و  ماجنا  دیاب  ریدقت  ّلک  یلع  تسا و  لیصفتلاب  مولعم  شبوجو  ّلقا  - 1 اریز :

. دوشیمن هّیعطق  تفلاخم  بجوم  رثکا  كرت  - 2
؟ دوشیمن هّیعطق  تفلاخم  بجوم  اجنیا  رد  رثکا  كرت  ارچ  * 

. يودب کش  هب  كوکشم  کی  هب  یلیصفت و  ملع  ای  لیصفتلاب و  مولعم  کی  هب  دوشیم  لحنم  اجنیا  رد  یلیصفت  لهج  اریز :
. لقا كرت  ببس  هب  تسا  باقع  قاقحتسا  يانعم  هب  اجنیا  رد  یلیصفت  ملع  اّما 

يودـب کش  هب  كوکـشم  ءزج  ینعی  رثکا  رد  مینکیم و  لمع  تسا  باـقع  بجوم  شکرت  هک  ار  لیـصفتلاب  مولعم  ینعی  لـقا  هجیتن : رد 
. مینکیم يراج  تئارب 

؟ دوب هچ  مّود  دنس  * 
: هک تسنیا  مزلتسم  یلوم  بناج  زا  فیلکت  زّجنت  زا  دشاب  عنام  یلیصفت  لهج  رگا  هک  دوب  نیا 

. دشاب روذعم  زین  رّصقم  لهاج 
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. موش هذخاؤم  دیابن  مروذعم و  سپ  متسنادیمن ، هدوب و  لهاج  نوچ  دیوگب : هتفرگ ، هناهب  ار  شلهج  دناوتیم  ینعی :
؟ تسین يراج  یطابترا  رثکا  لقا و  باب  رد  دنس  نیا  ارچ  * 

ینعی تسا ، ریبک  یلامجا  ملع  نینیابتم  باب  رد  رّـصقم  لهاج  یلامجا  ملع  نکل : تسا و  دوجوم  یلامجا  ملع  باب  ود  ره  رد  هچرگا  اریز 
. دنک طایتحا  دیاب  سپ  تسا ، مارح  ای  بجاو و  وا  رب  فرط  ود  زا  یکی  هک  دنادیم  وا 

تبسن يودب  کش  کی  لقا و  هب  تبسن  یلیـصفت  ملع  کی  هب  دنکیم  ادیپ  لالحنا  رثکا  لقا و  باب  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  یلامجا  ملع  اّما :
. رثکا هب 

تـسا يودـب  کش  هب  كوکـشم  هک  رثکا  هب  تبـسن  سپ : طایتحالا ، ۀـلاصا  هن  تسا و  تئارب  لصا  يارجا  لـحم  يودـب  کـش  - 1 لاح :
. مینکیم نایتا  هب  مادقا  تسا  نّقیتم  ردق  ینعی  لیصفتلاب  مولعم  هک  لقا  هب  تبسن  مینکیم و  يراج  تئارب 

کی هب  دوش  لحنم  یلامجا  ملع  هک  اجکره  رد  هک  تسا  یّلک  هدعاق  کی  نیا  رگید : ترابع  هب 
233 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. درادن دوجو  طایتحا  بوجو  يارب  یهجو  رگید  يودب ، کش  کی  یلیصفت و  ملع 
. تسا سجن  تسا ، امش  ربارب  رد  هک  یفرظ  ود  زا   x فرظ رد  دوجوم  عیام  هک  نیا  هب  دیراد  یلیصفت  ملع  امش  لثملا : یف 

تراـهط ّتیلح و  هب  موکحم  تسه   y هک رگید  فرظ  اجنیا : رد  تسا . رمخ  فرظ  ود  نیا  زا  یکی  هک  دـینکیم  ادـیپ  یلاـمجا  ملع  سپس 
؟ ارچ دتفایم . راک  زا  امش  یلامجا  ملع  نیا  و  تسا ،

. تسا بانتجالا  بجاو  ریدقت  لک  یلع  تسا  سجن  دینادیم  اصّخشم  انّیعم و  امش  تسا و   x فرظ هک  فرط  کی  اریز 
. دوشیم يراج  نآ  رد  ّتیلح  تئارب و  لصا  اذل  تسا و  يودب  کش  هب  كوکشم  تسه ،  y فرظ هک  رگید  فرط  سپ :

: یلامجا ملع  هک ، نیا  هصالخ 
. تسا ّلحنی  رثکا  لقا و  رد  هکنآلاح  تسا و  ّلحنی  نینیابتم ال  رد  - 1

. دراد دوجو  نّقیتم  ردق  رثکا ، لقا و  رد  هکنآلاح  درادن و  دوجو  نّقیتم  ردق  نینیابتم  رد  - 2
. يریغ ای  دشاب  یسفن  هک  دنکیمن  یقرف  اذل  تسا و  نایتالا  بجاو  القع  نّقیتم  ردق  نیا  - 3

***
234 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀلاصأب ۀضراعملا  نع  ماقملا  اذه  یف  ۀمیلـس  اّهنإف  هبوجو ؛ مدع  ۀلاصأب  رثکألا  بوجو  مدـع  یف  کّسمتلا  نکمی  ّهنأ  رهظی : انرکذ  اّمم  نتم 
. لصألا هیف  يرجی  الف  الیصفت  مولعم  ّلقألا  بوجو  ّنأل  ّلقألا ؛ بوجو  مدع 

َو هلوق : و  [، 129] ْرِّبَکَف َکَّبَر  َو  هلوقب : هبوجوب  ّیلیصفتلا  باطخلا  دوروب  یلیصفتلا  ملعلا  عم  ّيریغلا  ّیـسفنلا و  بوجولا  نیب  هبوجو  دّدرت  و 
: هلوق و  [، 130] َنِیِتناق ِهَِّلل  اُومُوق 

نایرج بجوی  ءازجالاب ال  رمألل  ۀنّمـضتملا  تاباطخلا  نم  [ 133] کلذ ریغ  و  [، 132] اوُدُجْـسا َو  اوُعَکْرا  هلوق : و  [، 131] ُْهنِم َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف 
؛ ةدـئافلا لیلق  وه  لب  ماقملا ، یف  عفنی  رثکألا ال  بوجو  مدـع  ۀـلاصأب  کّسمتلا  ّنأ  فاصنإلا : ّنکل  ةءاربلا  ۀـلاصا  وا  بوجولا  مدـع  ۀـلاصا 
، انرکذ امک  ّلقألا  بوجو  مدع  ۀلاصأب  ضراعم  ریغ  ناک  نإ  وهف و  هکرتب ، باقعلا  قاقحتـسا  وه  يذلا  بوجولا  رثأ  یفن  هب  دـصق  نإ  ّهنأل :

یف عفنی  ال  اـمیرحت - وأ  اـبوجو  [- 134] ّلقتـسملا فیلکتلا  مدـع  باحـصتسا  ّنأ  فیلکتلا : یف  ّکشلا  یف  مّدـقت  امیف  تفرع  دـق  ّکنأ  ّالإ 
یّتح نیّیعقاولا  ۀـمرحلا  بوجولا و  مدـع  راثآ  نم  سیل  باقعلا  قاقحتـسا  مدـع  ّنأل  لـعفلا ؛ وأ  كرتلا  یلع  باـقعلا  قاقحتـسا  [ 135] عفد

لقعلا مکحب  باقعلا  قاقحتـسا  مدع  یف  فاک  امهیف  ّکشلا  دّرجمف  امهب ، ملعلا  مدـع  هیف  یفکی  لب  باحـصتسالاب ، امهزارحإ  یلإ  جاتحی 
. عطاقلا
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و هتیّجح ، مدع  ۀلاصأب  ّنظلاب  لمعلا  ۀمرح  یف  کّسمتلا  دنع  کلذ  یلإ  انرشأ  دق  و 
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[. 136] لصألاب اهمدع  زارحإ  یلإ  جاتحی  میرحتلا و ال  یف  فاک  هتیّجح  یف  ّکشلا  ّنإ  انلق :
، ّلقألا یف  مدع  ۀلاصأب  ۀضراعم  رثکألا  یف  بوجولا  اذه  مدع  ۀلاصأف  ّلقتـسملا ، ّیـسفنلا  بوجولا  یلع  ۀـّبترتملا  راثآلا  یفن  هب  دـصق  نإ  و 

. ّيریغلا ّیسفنلل و  لماشلا  بوجولا  قلطم  یلع  ۀّبترتملا  راثآلا  نم  باقعلا  ادع  ام  یفن  یف  ّالإ  ةدئاف  لصألا  اذهل  یقبت  الف 
همجرت *** 

رثکا بوجو  مدع  تلاصا  باحصتسا  هب  کّسمت  ناکما 

نیا هک  اریز  تسا . نکمم  بوـجو  مدـع  تلاـصا  باحـصتسا  هب  کّـسمت  رثـکا ، بوـجو  مدـع  رد  هک : دوـشیم  نشور  میتـفگ  هـچنآ  زا 
یلیـصفت مولعم  ّلقا  بوجو  هک  نوچ  تسا . ّلقا  بوجو  مدـع  ۀـلاصا  اب  هضراعم  زا  نوصم  ملاس و  رثکا ) ّلقا و   ) ماقم نیا  رد  باحـصتسا 

. دوشیمن يراج  نآ  رد  لصا  سپ  تئارب .) ياج  هن  تسا و  باحصتسا  ياج  هن  هک   ) تسا
هب ّلقا  نیا  بوجو  هب  یلیصفت  باطخ  دورو  هب  یلیصفت  ملع  دوجو  اب  ندوب ، يریغ  بجاو  ندوب و  یسفن  بجاو  نایم  ّلقا  بوجو  دّدرت  و 

: دیامرفیم هک  دنوادخ  تاملک  نیا  هطساو 
ناـیرج بجوم  دـنئازجا و  هب  رما  نّمـضتم  هک  یتاـباطخ  رگید  اوُدُجْـسا و  َو  اوُعَکْرا  ُْهنِم ، َرَّسَیَت  اـم  اُؤَْرقاَـف  َنِیِتناـق ، ِهَِّلل  اُومُوق  َو  ْرِّبَکَف ، َکَّبَر 

. دنوشیمن ةءاربلا  ۀلاصا  نایرج  ای  بوجو و  مدع  تلاصا 

( لصا نیا  رد  خیش  هشقانم  )

هطساو هب  رگا  اریز : تسا  هدیافمک  هکلب  هدیافیب و  نآ ،) باحـصتسا  ینعی   ) رثکا بوجو  مدع  تلاصا  هب  کّسمت  هک : تسنیا  فاصنا  اّما 
دـشاب هدـش  هدارا  دـصق و  باقعلا  قاقحتـسا  ینعی  يورخا  رثا  صوصخ  مهنآ  تسا  رثکا  یلالقتـسا  بوجو  راثآ )  ) یفن باحـصتسا  نیا 
بجاو عقاولا  یف  ول  دوشیمن و  باـقع  قاقحتـسا  بجوم  نآ  كرت  سپ  هک  دـشاب  نیا  رثکا  بوجو  مدـع  باحـصتسا  زا  ناـتدارم  ینعی  )

، تشذـگ فیلکت  رد  کش  رد  هک  یبلاطم  رد  نکل  و  تسین ، لقا  بوجو  مدـع  تلاصا  اب  ضراـعم  هچرگا  باحـصتسا  نیا  دـشاب ،) هدوب 
يدوس لعف  ای  كرت  رب  باـقع  قاقحتـسا  عفد  رد  یمیرحت ، هچ  دـشاب  یبوجو  هچ  لقتـسم  فیلکت  نیا  مدـع  باحـصتسا  هک  دـش  نشور 

. درادن
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نآ زا  نوچ   ) هکلب دشاب . باحـصتسا  هب  زاین  ناشزارحا  يارب  ات  تسین ، یعقاو  تمرح  بوجو و  مدـع  راثآ  زا  باقع  قاقحتـسا  مدـع  اریز 
یفاک عطاق  مکح  هب  باقع  قاقحتـسا  مدع  رد  ود  نآ  رد  کش  دّرجم  سپ  دنکیم . تیافک  ود  نآ  هب  ملع  مدـع  تسا ) بوجو  رد  کش 

. تسا
میتفگ و  درادن ،) ّتیجح  تسا و  عیرشت  ّنظ  هب  دّبعت  هک  میدرک  لالدتـسا  و   ) ّنّظلاب دّبعتلا  ۀمرح  لصالا  هک  بلطم  نیا  هب  میدرک  هراشا  و 

. تسین باحصتسا  لصا  هب  يزاین  نآ  مدع  زارحا  يارب  تسا و  یفاک  شتمرح  يارب  نآ  ّتیجح  رد  کش 
یسفن بوجو  هب  بجاو  رثکا   ) تسا باقع ) زج  هب   ) رثکا یسفن  بوجو  رگید  راثآ  یفن  رثکا ، بوجو  مدع  باحـصتسا  زا  ناتدارم  رگا  و 

رد نآ  مدع  باحـصتسا  اب  ضراعم  اجنیا ،) رد   ) رثکا بوجو  مدع  باحـصتسا  و  دوشیمن ) راب  نآرب  یـسفن  بوجو  هّصاخ  راثآ  تسین و 
. تسا لقا 

معا تسا  بترتم  بوجولا  قلطم  رب  هدوب و  باقع  ریغ  هک  يراثآ  یفن  رد  رگم  دـنامیمن  یقاب  ياهدـیاف  اجنیا  رد  لـصا  يارجا  يارب  سپ :
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. يریغ یسفن و  زا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نتم  نیا  يادتبا  رد  انرکذ ) اّمم  و   ) زا دارم  * 
: نینیابتم رد  ههبش  فارطا  هب  تبسن  دش ، هتفگ  هک  تسا  نینیابتم  باب  رد  ثحب  هب  هراشا 

. بوجو مدع  باحصتسا  هن  دوشیم و  يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  هن 
؟ دوشیمن يراج  نینیابتم  رد  بوجو  مدع  باحصتسا  ارچ  * 

بناج رد  مدـعلا  ۀـلاصا  اب  تسا  ضراعم  یلامجا ، ملع  لیلد  هب  ههبـش ، فرط  ود  زا  یفرط  ره  رد  مدـعلا  ۀـلاصا  دـش : هتفگ  هکناـنچ  اریز 
: هجیتن رد  رگید .

. دننکیم طقاست  اذل  تسا و  رگید  فرط  رد  نآ  يارجا  اب  ضراعم  فرط  ره  رد  مدعلا  ۀلاصا  يارجا  - 1
. تسا حّجرم  الب  حیجرت  مه ، فرط  کی  رد  مدعلا  ۀلاصا  يارجا  - 2

؟ تسیچ رثکالا )...  بوجو  مدع  یف  کّسمّتلا  نکمی  ّهنا  رهظی ؛  ) زا دارم  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب  * 
عنام و دـشیم و  يراج  تئارب  لصا  كوکـشم  ءزج  رثکا و  هب  تبـسن  هک  روطناـمه  رثکا : ّلـقا و  باـب  ینعی  هیف  نحن  اـم  رد  هک : تسنیا 

. تسا نکمم  زین  بوجو  مدع  باحصتسا  نامه  ینعی  مدعلا  ۀلاصا  هب  کّسمت  مه  روطنیمه  تشادن ، یمحازم 
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و تسا . لاکشا  الب  مه  رثکالا  بوجو  باحـصتسا  تسا ، لاکـشا  الب  رثکا  هب  تبـسن  تئارب  نایرج  میتفگ  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 
: یئوگب یناوتیم  اذل 

ایآ هک  منکیم  کش  ماهدیسر ، غولب  هب  هک  لاح  نکل  دوبن و  بجاو  ام  رب  رثکا  یکدوک ، ّتیلوفط و  نامز  ینعی  فیلکت  زا  لبق  نارود  رد 
؟ هن ای  تسا  هدش  بجاو  نم  رب  رثکا  نیا 

. ار رثکا  بوجو  مدع  منکیم  باحصتسا  اذل : و 
: اذل و  يریغ ؟ ای  تسا و  یسفن  شبوجو  ایآ  هک  میراد  کش  زین  ّلقا  بناج  رد  ام  دیوگب  یسک  رگا  * 

هچ تسیچ ؟ نامفیلکت  دنکیم ، طقاست  هجیتن  رد  ضراعت و  نآ  يریغ  بوجو  مدع  باحصتسا  اب  نآ  رد  یـسفن  بوجو  مدع  باحـصتسا 
؟ دیهدیم خساپ 

بوجو هدوب و  نّقیتم  ردق  ّلقا  بوجو  هک  اجنآ  زا  نکل  يریغ و  یـسفن و  نایم  تسا  ددرم  ّلقا  بوجو  هک  تسا  تسرد  میئوگیم : وا  هب 
. درادن يرثا  هنوگچیه  روبزم  دّدرت  میاهدروآ ، تسد  هب  هلّصفم  تاباطخ  قیرط  زا  ار  شئازجا  کتکت 

: لثملا یف 
. میاهدروآ تسد  هب  ْرِّبَکَف  َکَّبَر  َو  هفیرش  هیآ  زا  ار  مارحالا  ةریبکت  بوجو  - 1

. میاهدروآ تسد  هب  َنِیِتناق  ِهَِّلل  اُومُوق  هفیرش  هیآ  زا  ار  مایق  بوجو  - 2
. میاهدروآ تسد  هب  اوُدُجْسا ...  َو  اوُعَکْرا ، هفیرش  هیآ  زا  ار  نیتدجس  عوکر و  بوجو  - 3

. دوش نایتا  دیاب  هدرکن  دراو  ّلقا  بوجو  لصا  هب  يررض  يریغ  یسفن و  نایم  بوجو  لصا  ندوب  دّدرم  اذل : و 
تـسا هدش  بجاو  نم  رب  ّلقا  هک  منادیم  ماهدش  غلاب  هک  نونکا  نکل  دوبن و  بجاو  نم  رب  ّلقا  مدوب  كدوک  هک  هاگنآ  رگید : ترابع  هب 

. تسین باحصتسا  نایرج  ياج  اذل  دوش و  نایتا  دیاب  و 
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؟ هن ای  تسا  بجاو  ایآ  هک  مراد  کش  نونکا  و  دوبن ، بجاو  رغص  نامز  رد  هک  رثکا  هب  تبسن  اّما :
. منکیم بوجو  مدع  باحصتسا 

. دوشیمن يراج  ّلقا  رد  بوجو  مدع  باحصتسا  لصا  هک : نیا  هصالخ 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوشیم  راب  بوجو  رب  هک  يراثآ  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

. دوشیم راب  بوجو  لصا  بوجولا و  قلطم  رب  ندوب  يریغ  ندوب و  یسفن  زا  رظنعطق  اب  هک  يراثآ  - 1
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  دوشیم و  بترتم  یسفن  بوجو  صوصخ  رب  هک  يراثآ  - 2

. دراد باقع  نآ  نایصع  باوث و  نآ  لاثتما  هک  يورخا  رثا  فلا :
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. یبجاو ره  بسانت  هب  تسا  باقع  ریغ  هک  ياهّیویند  هّینید و  راثآ  ب :
. نآ نالطب  لمع و  تحص  لیبق  زا  دوشیم ، بترتم  يریغ  بوجو  صوصخ  رب  هک  يراثآ  - 3
؟ تسیچ مومعلا )...  ۀلاصاب  کّسمتلا  ّنا  فاصنالا ؛ ّنکل  و   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

: هک تسنیا  فاصنا  دیامرفیم 
؟ تسیچ باحصتسا  ءارجا  زا  ناتفده  مسرپیم  امش  زا  هک  ارچ  تسا ، هدیافمک  لقا  ّدح  ای  هدیافیب و  باحصتسا  نیا 

ینعی يورخا  رثا  صوصخ  مهنآ  تسا ، رثکا  یلالقتـسا  بوجو  راثآ  یفن  رگید  ریبعت  هب  ای  رثکا و  یلالقتـسا  بوجو  یفن  فدـه  ایآ  - 1
؟ باقعلا باحصتسا 

ول و  دوشیمن ، باـقع  باحـصتسا  بجوم  رثکا  كرت  سپ  هک : تسنیا  رثـکا  بوجو  مدـع  باحـصتسا  زا  ناـتدارم  اـیآ  رگید  تراـبع  هب 
؟ تسا هدوب  بجاو  هک  دوش  مولعم  تمایق  يادرف 

رثکا ینکیم  کش  هک  نیا  ضحم  هب  هکلب  درادن ، مزال  باحصتسا  باقع ، قاقحتـسا  ندرب  نیب  زا  هک : دینادب  دیاب  دشاب  نیا  ناتدارم  رگا 
. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  نامه  نیا  هک  دوشیم ، هتشادرب  باقع  قاقحتسا  کش ، نیا  تکرب  هب  هن ؟ ای  تسا  بجاو 

بترتم تسا  باقعلا  مدـع  هک  رثا  نآ  رثکا ، بوجو  رد  کش  دّرجم  هب  هکلب  میرادـن ، باحـصتسا  هب  يزاین  اجنیا  رد  اـم  رگید : تراـبع  هب 
. دوشیم

رغص نامز  رد  البق و  هک  تسا  بوجولا  مدع  ام  کش  ّقلعتم  ینعی  كوکشم  و  كوکـشم ، لام  هن  تسا و  کش  لام  رثا  رگید : ترابع  هب 
؟ هن ای  تسا  یقاب  بوجولا  مدع  نیا  هک  میراد  کش  نونکا  هدوب و 

. درادن باقع  شکرت  سپ  دوب ، بوجولا  مدع  نآ  زا  باقع  قاقحتسا  مدع  ینعی  روکذم  رثا  رگا 
؟ تسین بوجولا  مدع  زارحا  هب  زاین  ایآ  * 

نکل دوش ، راب  رثا  هکنیا  اـت  باحـصتسا  تکرب  هب  ادـّبعت و  اـی  دوش و  زرحم  دـیاب  انادـجو  اـی  هک  تسه  بوجولا  مدـع  زارحا  هب  زاـین  ارچ 
. تسا بوجو  رد  کش  نآ  زا  هکلب  میوش ، باحصتسا  دنمزاین  ات  تسین ، بوجولا  مدع  لام  باقعلا  مدع  ینعی  رثا  هناتخبشوخ 

. نایب الب  باقع  حبق  هب  دنکیم  مکح  عطاق  روط  هب  لقع  نآ ، دّرجم  هب  اریز  بوجو ، رد  مینک  کش  ام  هک  تسا  یفاک  ینعی :
. تسا هدوهیب  لصا  يارجا  هکلب  دشابیمن ، یلصا  يارجا  هب  زاین  اذل  و 

239 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینک نایب  لوصا  هقف و  زا  كوکشم  لام  هن  دشاب  کش  لام  رثا  هک  دروم  نیا  ریظن  رگید  ياهنومن  * 

: میتفگ لصا  سیسأت  ماقم  رد  هّنظم ، ّتیجح  اب  هطبار  رد  لثملا : یف 
ۀلدالاب عیرـشت  تسا و  عیرـشت  لیلد ، نودب  ّنظ ، هب  دّبعت  هک : نیا  هب  میدومن  لالدتـسا  و  لیلدـلاب . جرخ  ام  ّالا  ّنّظلاب  دـّبعّتلا  ۀـمرح  لصالا 
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. تسا مارح  ۀعبرالا 
. مینکیم يراج  ۀّیجحلا  مدع  ۀلاصا  مینک ، کش  ّتیجح  رد  اجکره  دنتفگیم : اهیخرب  اّما :

: هک دنداد  خساپ  اج  نامه  رد  خیـش  هک  نانچ  تسا ، مارح  زین  نآ  هب  دـّبعت  سپ  تسین ، تّجح  هّنظم  نالف  هک  لاح  میئوگیم : نآ  زا  سپ 
دّبعت تمرح  ّتیجح ، رد  کـش  دّرجم  هب  هکلب  دـشاب  نآ  زارحا  هب  زاـین  اـت  درادـن  دوـجو  هک  ۀـّیجحلا  مدـع  نآ  زا  دـبعت  تـمرح  ینعی  رثا 

. تسا عیرشت  هک  ارچ  دیآیم ،
. تسا وغل  رثکا  بوجو  مدع  باحصتسا  نیاربانب : - 

تـسنیا لصا  هک : انعم  نیدب  تسا ، باقع  زجب  رثکا ، یـسفن  بوجو  رگید  راثآ  یفن  رثکا ، بوجو  مدع  باحـصتسا  زا  ناتدارم  رگا  و  - 2
: میئوگیم امـش  هب  دوشیمن . راب  رثکا  رب  یـسفن  بوجو  هّصاخ  راثآ  نآ  هجیتن  رد  تسین ، یلالقتـسا  یـسفن و  بوجو  هب  بجاو  رثکا  هک :

يارجم میراد و  کش  رثکا  یلالقتـسا  بوجو  هب  تبـسن  هک  روطنامه  اریز : ارچ ؟ دراد . ضراعم  اجنیا  رد  رثکا  بوجو  مدع  باحـصتسا 
. اطقاست اضراعت و  اذل : تسا و  مدعلا  ۀلاصا  يارجم  میراد و  کش  زین  ّلقا  یلالقتسا  بوجو  هب  تبسن  مه  روطنیمه  تسا  مدعلا  ۀلاصا 

یـضراعم هدش  بترتم  رثا  نیا  هلب  يریغ ، یـسفن و  زا  معا  تسا  بوجولا  قلطم  راثآ  یفن  رثکا ، بوجو  باحـصتسا  زا  ناتدارم  رگا  و  - 3
. تسا بجاو  ریدقت  ّلک  یلع  لقا  هک  ارچ  درادن . ّلقا  بوجو  مدع  بناج  زا  مه 

، یهدب مهرد  کی  يداد  ماجنا  ار  یبجاو  هاگره  هک  ياهدرک  رذن  امش  لثملا : یف  هک  ارچ  تسا ، هدیافمک  رایسب  اجنیا  رد  لصا  يارجا  اّما 
بجاو رثکا  هن ؟ ای  تسا  رثکا  ماجنا  رب  فقوتم  مهرد  قّدـصت  هدوب و  بجاو  رثکا  ایآ  هک  ینکیم  کش  نکل  ياهداد و  ماجنا  ار  لقا  لاح 

؟ دشابیمن رثکا  ماجنا  رب  فّقوتم  مهرد  قّدصت  هدوبن 
زین ّلقا  ماجنا  اب  هدوبن و  رثکا  ماجنا  رب  فقوتم  مهرد  کی  تخادرپ  هک  دیریگیم  هجیتن  هدرک  يراج  ار  مدعلا  ۀلاصا  لصا  امـش : اجنیا : رد 

. تسا بجاو 
***

240 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بوجول هب  کّـسمتی  اـم  رئاـس  عنم  یلع  ردـقت  هیف ، نحن  اـمیف  نینیاـبتملا  یف  مّدـقتملا  ّیلقعلا  لیلدـلا  ناـیرج  عـنم  یف  اـنرکذ  اـمب  ّمث  نتم 

. ماقملا اذه  یف  طایتحالا 
[. 137] ّلقألاب نایتإلا  دعب  لاغتشالا  باحصتسا  لثم :

[. 139] ةءاربلاب نیقیلا  لیصحت  بوجو  یضتقی  ّینیقیلا  لاغتشالا  ّنأ  [ 138] لثم و 
هب فّلکملاب  نیملاعلا  نیرـضاحلا  عم  نیبئاغلا - رـشاعم  انکارتشال - ۀیـضتقملا  ماـکحألا  یف  نیرـضاحلا  عم  نیبئاـغلا  كارتشا  ۀـّلدأ  لـثم : و 

[. 140] الیصفت
[. 142] بجاولل ۀّیملعلا  ۀمّدقملا  بوجو  يرخا : ةرابعب  و  اعطق ، لمتحملا  [- 141] باقعلا وه  و  ررضلا - عفد  بوجو  لثم : و 

نم ّدـب  لب ال  تادابعلا ، یف  هیلع  راصتقالا  زوجی  الف  هتاذ ، یف  هتّیبولطمب  ملعلا  مدـعل  ّلـقألاب ؛ ناـیتإلاب  نکمم  ریغ  ۀـبرقلا  دـصق  ّنأ  لـثم : و 
. كوکشملا ءزجلاب  نایتإلا 

: سپس همجرت  *** 
ۀلاصا هب  نیلئاق  هک  ياّهلدا  ریاس  لوبق  مدـع  میدرک ، رکذ  نیلئاق ) لوق  ّهلدا   ) نینیابتم رد  مدـقتم  یلقع  لیلد  ناـیرج  عنم  رد  هچنآ  ببـس  هب 
نـشور دـناهدروآ ) لیلد  شـش  دوخ  ياعّدـم  تابثا  يارب  و   ) هدرک کّسمت  نادـب  كوکـشم ) ءزج  رثکا و  ینعی :  ) ماقم نیا  رد  طاـیتحالا 

: دوشیم
241 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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: دنیوگیم هک  انعم  نیدب  لقا  ماجنا  زا  سپ  لاغتشا ، باحصتسا  لثم : - 1
هّمذ لاغتشا  نآ  ایآ  هک  مینکیم  کش  هروس  نودب  زامن  الثم  لقا ، ماجنا  زا  سپ  نونکا و  میتشاد ، هّمذ  لاغتـشا  هب  نیقی  لقا ، ماجنا  زا  لبق  )

)؟ هن ای  تسا  یقاب 
(. میروآیم اجب  ار  رثکا  هدومن  طایتحا  دیاب  سپ  تسا ، بجاو  رثکا  هک  میریگیم  هجیتن  و  ار ، همذ  لاغتشا  ءاقب  مینکیم ، باحصتسا 

، تسا یبجاو  کی  هب  لوغشم  ام  هّمذ  هک  میراد  نیقی  ام  ینعی : . ) تسا تئارب  هب  ینیقی  بوجو  لیصحت  یضتقم  هک  ینیقی  لاغتـشا  لثم  - 2
اجب ار  رثکا  دـیاب  سپ  دوشیمن ، لـصاح  رثـکا  ناـیتا  هب  زج  راـک  نیا  هک  مینک ، ادـیپ  هّمذ  تغارف  هب  نیقی  هک  دـنکیم  مکح  لـقع  اذـل  و 

(. میروآ
هیعقاو فیلاـکت  ماـکحا و  رد  همه  همه و  هّللا ، لوـسر  رـصع  رد  نیرـضاح  نیبئاـغ و  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  كارتـشا  هـّلدا  لـثم  - 3

. دناهتشاد یلیصفت  ملع  هب  فّلکم  رب  هک  ینیرضاح  اب  نامکارتشا  لیلد  هب  دناكرتشم ،
: ینعی . ) بجاو يارب  هـیملع  همدـقم  بوـجو  رگید : تراـبع  هـب  و  تـسا ، باـقع  ناـمه  هـک  لـمتحم  ررـض  عـفد  یلقع  بوـجو  لـثم : - 4

نآ كرت  دـشاب و  بجاو  رثـکا  عـقاو  رد  دـیاش  هک  ارچ  میهدیم ، تبوـقع  لاـمتحا  رثـکا ، کـسمت  هب  تبـسن  هیف  نحن  اـم  رد  دـنیوگیم :
. دنک قدص  لاثتما  ات  میهد ، ماجنا  ار  رثکا  هیملع  همدقم  باب  زا  دیاب  سپ  تسا ، مزال  القع  مه  لمتحم  باقع  عفد  دروایب ، هذخاؤم 

هک مینادیمن  هک  ارچ  دوشیمن ، لصاح  لقا  نایتا  اب  تسا ) لمع  یلـصا  نکر  تداـبع  صوصخ  رد  هک   ) تبرق دـصق  لوصح  لـثم : و  - 5
؟ هن ای  دراد  هیتاذ ، تیبولطم  ّلقا  ایآ 

. میروآ اجب  كوکشم  ءزج  ماجنا  اب  ار  رثکا  دیاب  هکلب  تسین ، زیاج  تادابع  رد  ّلقا  ماجنا  هب  افتکا  سپ :
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نینیابتملا )...  یف  مّدقتملا  ّیلقعلا  لیلدلا  نایرج  عنم  یف  انرکذ  امب  ّمث   ) زا دارم  * 
دوب یلهج  زا  ریغ  اجنیا  رد  لهج  هک  ارچ  دـشن ، بجاو  طایتحا  القع  رثکا ، ّلقا و  باب  رد  هک  میدیـسر  اجنیا  هب  یلبق  ثحب  رد  هک : تسنیا 

. تشاد دوجو  نینیابتم  رد  هک 
242 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

کی ینعی  لوهجم  کـی  یلیـصفت و  مولعم  کـی  هب  دوشیم  لـحنم  هک  ارچ  تسا ، طاـیتحا  بوـجو  زا  عناـم  رثـکا  لـقا و  باـب  رد  لـهج 
. يودب کش  هب  كوکشم 

. تسا ةءاربلا  ۀلاصا  يارجا  ياج  هدوبن  بجاو  طایتحا  القع  تفرگ ، رارق  فرط  کی  رد  لهج  یتقو  اذل  و 
: میتفگ نینیابتملا  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  باب  رد  هک  روطناـمه  دـنیوگیم : هک  هدرک  تارـضح  لّوا  لـیلد  هب  هراـشا  هک  نیا  هصـالخ 

یـضتقم میئوگیم  مه  رثکا  ّلقا و  باب  رد  نینچمه  تسا  بجاو  طایتحا  سپ  تسا ، دوقفم  نآ  زا  عناـم  دوجوم و  طاـیتحا  يارب  یـضتقم 
. میوشیم یطایتحا  و  تسا ، دوقفم  مهنآ  زا  عنام  دوجوم ، طایتحا  يارب 

؟ تسیچ لقالاب ) نایتالا  دعب  لاغتشالا  باحصتسا  لثم :  ) زا دارم  * 
: هک نیا  رب  ینبم  تسا  كوکشم  ءزج  رثکا و  هب  تبسن  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  لیلد  نیمّود  نایب 

. میتشاد همذ  لاغتشا  هب  نیقی  ّلقا  ماجنا  زا  لبق  - 1
هن هک  نیا  ای  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  مه  زاب  هّمذ  لاغتـشا  نآ  ایآ  هک  مینکیم  کش  هروس  نودـب  زامن  لثم  لقا  ماـجنا  زا  سپ  لاـح  - 2

؟ تسا هدش  هتشادرب 
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. مهدب ماجنا  ار  نآ  درک ، طایتحا  دیاب  تسا ، بجاو  رثکا  سپ  هک : میریگیم  هجیتن  ار و  همذ  لاغتشا  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  اجنیا : رد 
؟ تسیچ ةءاربلاب ) نیقیلا  لیصحت  بوجو  ّینیقیلا  لاغتشالا  ّنا  لثم :  ) زا دارم  سپ  * 

: هک نیا  رب  ینبم  كوکشم  ءزج  هب  تبسن  تسا  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  لیلد  نیمّود  نایب 
. ینیقیلا غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا 

. منک ادیپ  هّمذ  تغارف  هب  نیقی  هک  منکب  يراک  دیاب  اذل  تسا و  یبجاو  کی  هب  لوغشم  ماهّمذ  هک  مراد  نیقی  نم  ینعی :
. مروآ اج  هب  ار  رثکا  دیاب  سپ  دوشیمن ، لصاح  رثکا  ماجنا  اب  زج  راک  نیا 

؟ دراد دوجو  لاغتشا  هدعاق  لاغتشالا و  باحصتسا  ینعی  مّوس ، مود و  لیلد  نایم  یتوافت  هچ  * 
لاغتشا دّرجم  هب  لاغتشا  هدعاق  رد  نکل  دوشیم و  مکح  هظحالم  نادب  دوشیم و  هظحالم  هقباس  تلاح  امتح  لاغتشالا  باحصتسا  رد  - 1

. ةءاربلا ۀلاصا  تئارب و  باحصتسا  لثم : دوشیمن . عقاو  ظاحل  دروم  هقباس  تلاح  دوشیم و  مکح  ینیقی 
؟ تسیچ ۀیضتقملا )...  ماکحالا  یف  نیرضاحلا  عم  نیبئاغلا  كارتشا  ّۀلدأ  لثم : و   ) زا دارم  * 
ام هک : نیا  رب  ینبم  تسا  رثکا  ینعی  كوکشم  ءزج  رد  طایتحا  هب  نیلئاق  لیلد  نیمراهچ  نایب 

243 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ماکحا كارتشا  ّهلدا  مان  هب  میراد  ياّهلدا 

ماکحا رد  همه  دندوجوم ، نونکا  هک  نامز  نآ  رد  نیمودعم  نیبئاغ و  یحو و  لوزن  نامز  رد  نیرـضاح  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  ّهلدا  نیا 
. دناكرتشم هّیعقاو  فیلاکت  و 

. تسا تباث  زین  ام  يارب  هدوب ، بجاو  هّللا ، لوسر  نامز  مدرم  یباحص و  يارب  هچنآ  ره  ینعی :
: یهتنم

. رثکا هچ  لقا ، هچ  دندادیم  ماجنا  ار  عقاو  نامه  دنتشاد و  عقاو  هب  یلیصفت  ملع  دنربیم و  رس  هب  حاتفنا  رصع  رد  نانآ  - 1
اب منادیمن  نکل  هدـش و  بجاو  ام  رب  زامن  الثم  هک  مینادیم  الامجا  ردـقنیمه  میرادـن ، ماـکحا  نآ  زا  یخرب  هب  یلیـصفت  ملع  اـم  اـّما  - 2

. هروسیب ای  تسا  بجاو  هروس 
. تسا هروس  اب  زامن  ینعی  رثکا  ماجنا  طایتحا و  ام  يارب  عقاو  زارحا  هار  اهنت  سپ :

؟ تسیچ بجاولل )...  ۀّیملعلا  ۀمّدقملا  بوجو  يرخا : ةرابعب  و   ) زا دارم  * 
رب ینبم  كوکـشم  ءزج  ینعی  رثکا  رد  طایتحالا  ۀـلاصا  هب  نیلئاق  يوس  زا  تسا  یمجنپ  لیلد  رتهب  ریبعت  هب  ای  مراهچ و  لیلد  يارخا  ةراـبع 

: هک نیا 
. تسا بجاو  القع  هلمتحم ، تبوقع  ینعی  يورخا  ررض  عفد  - 1

هذـخاؤم بجوم  نآ  كرت  دـشاب و  بجاو  عقاو  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  دوریم  تبوقع  لامتحا  هیف  نحن  ام  رد  رثکا  كرت  هب  تبـسن  - 2
. دوش

. دیامن قدص  لاثتما  ات  دوش  ماجنا  رثکا  دیاب  هیملع  همّدقم  باب  زا  سپ 
؟ تسیچ ملعلا )...  مدعل  ّلقالاب : نایتالاب  نکمم  ریغ  ۀبرقلا  ّنا  لثم : و   ) زا دارم  * 

: هک نیا  رب  ینبم  تسا  كوکشم  ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  لیلد  نیمشش  نایب 
. تسا يدابع  لمع  یلصا  نکر  تبرق  دصق  - 1

؟ هن ای  دراد  هیتاذ  ّتیبولطم  ّلقا  مینادیمن  هک  نوچ  دوشیمن  لصاح  لقا  ماجنا  اب  تبرق  دصق  - 2
. دوشیمن تسرد  تدابع  دشابن ، هک  تبرق  دصق  - 3
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. دوشیم لصاح  نآ  طسوت  زین  تبرق  دصق  تسا و  یلوم  بولطم  لمع  هک  میوشیم  نئمطم  رثکا  ماجنا  اب  - 4
. مهد ماجنا  ار  رثکا  هدرک  طایتحا  دیاب  سپ :

***
244 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دّدرملا رمألا  بوجو  ءاقب  ّنأب  نینیابتملا - یف  مّدـقت  امک  طایتحالا ، بوجو  دروم  یف  یّتح  هنایرج  عنم  یلإ  افاضم  عفدـنم - لّوألا  ّنإف  نتم 
. طایتحالا یف  دجم  ریغ  ّکشلا  لبق  نّقیتملا  دوجو  نوک  ضرف  دعب  يدجی ؛ باحصتسالاب ال  رثکألا  ّلقألا و  نیب 

نکمأ هب ، ناـیتإلا  بجیف  رثکـألا  وه  بجاولا  نوـک  تبثی  ّلـقألاب  ناـیتإلا  دـعب  لاغتـشالا  باحـصتسا  ّنأ  و  تبثملا ، لـصألاب  اـنلق  وـل  معن ،
. باحصتسالاب لالدتسالا 

یف ّیفنم  وهف  ّلقألا ، لاغتشالا  نّیعتف  نایب ، نود  نم  [ 143] ةذخاؤملا حبقل  رثکألا : بوجو  قباسلا  نامزلا  یف  انیفن  ّانإ  لاقی : نأ  نکمی  نکل 
؟ قحاللا نامزلا  یف  تبثی  فیکف  قباسلا ، نامزلا 

امنإ ّینیقیلا  لاغتشالا  ّنأ  و  [، 144] باوجلا تفرع  دق  و  ماقملا ، یف  هنایرج  مّهوتملا  نینیابتملا  یف  مّدقتملا  لیلدلا  لصاح  وهف  یناثلا ، اّمأ  و 
. هیف كوکشم  هریغ  و  ّلقألاب ، وه 

و ال ةدحاو ، ۀفص  یلع  لهجلا  ملعلا و  یف  اهنوک  عم  دحاو  جهن  یلع  نیرضاحلا  نیبئاغلا و  نوک  كارتشالا  یضتقم  ّنأ  هیفف : ثلاثلا ، اّمأ  و 
. يوعدلا نیع  هیف  نحن  امیف  نیرضاحلا  نم  لهاجلا  یلع  طایتحالا  بوجو  ّنأ  بیر 

245 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

: لّوا لیلد  سپ  كوکشم ) ءزج  رد  طایتحالا  بوجوب  نیلئاق  هلدا  هب  خیش  خساپ  )

هک يرما  بوجو  ءاقب  هک : نیا  هب  دوشیم  عفد  تشذـگ  نینیابتم  رد  هک  ناـنچ  طاـیتحا ، بوجو  دروم  رد  یتح  شناـیرج  مدـع  رب  هوـالع 
. تسا نکمم  ریغ  باحصتسا  هطساو  هب  کش ، زا  لبق  نّقیتم ، ردق  ناونع  هب  لقا )  ) دوجو ضرف  زا  سپ  تسا ، رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم 

ماجنا دـیاب  تسا و  رثکا  نامه  بجاو  هک  دـنکیم  تباث  ّلقا ، ماجنا  زا  سپ  لاغتـشا  باحـصتسا  هک  نیا  تبثم و  لصا  هب  لئاق  ام  رگا  هلب ،
. تسا نکمم  باحصتسا  هب  لالدتسا  دوش ،

درک ادـیپ  نّیعت  سپ  میدرک ، یفن  نایب  الب  باقع  حـبق  هدـعاق )  ) اب ار  رثکا  بوجو  هتـشذگ  ثحابم  رد  اـم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اـّما 
. ّلقا هب  انیعم  هّمذ  لاغتشا 

. دوشیم تباث  باحصتسا  تکرب  هب  قحال ، نامز  رد  هرابود  هنوگچ  هدش  یفن  لقع  مکح  اب  هک  يرثکا  بوجو  سپ 

. لاغتشا هدعاق  ینعی  مود  لیلد  اّما  و 

رد تسا و  لمتحملا ) باقعلا  عفد  بجیف  دوقفم ، عناملا  و  دوجوم ، یـضتقملا  ینعی :  ) یلقع لیلد  نامه  هراصع  لـصاح و  لاغتـشا  هدـعاق 
. دیدرگ مولعم  نآ  خساپ  دوب و  هدش  مّهوت  یلبق ) تلق  نا  رد   ) زین رثکا ) ّلقا و   ) ماقم نیا  رد  شنایرج  هک  تشذگ ، نینیابتم 

هیف كوکـشم  رثکا ) ینعی   ) ّلقا زا  ریغ  و  هتفرگ ، ّقلعت  ّلقا  هب  اجنیا ،) رد  لـهج  ملع و  کـیکفت  لـیلد  هب   ) ینیقی لاغتـشا  رگید : تراـبع  هب 
(. تسا تئارب  يارجا  ّلحم  و   ) تسا

: هک نیا  رب  ینبم  تسا  یلاکشا  لیلد  نیا  رد  فیلکت : رد  كارتشا  ینعی  مّوس : لیلد  اّما  و 
هب تبسن   ) لهج ملع و  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دنشاب ، دحاو  شور  جهن و  رب  نیرـضاح  نیبئاغ و  هک : تسنیا  فیلکت  رد  تکرـش  ياضتقم 
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.( میرادن یملع  نینچ  ام  دنتشاد و  عقاو  هب  یلیصفت  ملع  اهنآ  هکنآلاح  وا  دنشاب  حطس ) و   ) تفص کی  رب  فیلاکت )
ّلقا و نایم  ددرت  ینعی :  ) میراد رارق  نآ  رد  ام  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یحو  نامز  رد  رـضاح  دارفا  زا  لهاج  درف )  ) رب طایتحا  بوجو  کشالب 

. نینیابتم رد  طایتحا  رثکا و  ّلقا و  نایم  ددرت  ماگنه  رثکا  رد  تئارب  لقا و  ماجنا   ) ینعی تسام ، ياعّدا  نیع  نینیابتم ، رثکا و 
246 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) عفدنم ...  لّوالا  ّناف   ) زا ضرغ  * 
، رثکا ّلقا و  باـب  رد  یلیـصفت  لـهج  هک  میتفگ  مّوس  لاکـشا  هب  خـساپ  رد  دـیامرفیم : اذـل  و  تارـضح ، لّوا  لـیلد  هب  تسا  خیـش  خـساپ 

. نینیابتم باب  فالخ  رب  دراد ، ار  رثکا  هب  تبسن  باطخ  زجنت  زا  ّتیعنام  ّتیحالص 
اجنیا رد  نکل  دوبن ، طایتحا  بوجو  زا  عنام  اجنآ  رد  تسا ، نینیاـبتم  باـب  رد  لـهج  زا  ریغ  رثکا  لـقا و  باـب  رد  لـهج  رگید : تراـبع  هب 

. تسا طایتحا  بوجو  زا  عنام  رثکا  ّلقا و  ینعی 
لقا هک  لیـصفتلاب  مولعم  لاح : يودـب  کش  هب  كوکـشم  ای  لوهجم  کی  لیـصفتلاب و  مولعم  کی  هب  دوشیم  لحنم  اجنیا  رد  لهج  اریز :

. دومن يراج  تئارب  دیاب  مه  يودب  کش  هب  كوکشم  رد  دوش ، ماجنا  دیاب  تسا 
. تسا قرافلا  عم  اج  ود  نیا  رد  یلیصفت  لهج  سایق  سپ :

؟ تسیچ نینیابتملا )...  یف  مّدقتملا  لیلدلا  لصاح  وهف  یناّثلا ، اّما  و   ) زا دارم  * 
باحصتسا نیا  تسا  بجاو  طایتحا  هک  مه  نینیابتملا  نیب  نارود  باب  رد  الّوا : دیامرفیم : اذل  تارضح و  مّود  لیلد  هب  تسا  خیـش  خساپ 

. رثکا ّلقا و  نیب  نارود  باب  هب  دسر  هچ  ات  دشن  يراج  لاغتشا  باحصتسا  ینعی 
مه روطنیمه  تسا ، لقتـسم  هعمج ، رهظ و  نایم  عمج  طایتحا و  بوجو  هب  مکح  رد  لّوا  زا  لقع  نینیابتم ، رد  هک  روطناـمه  اریز : ارچ ؟

. ّلک ماجنا  موزل  هب  تسا  ّلقتسم  رثکا  لقا و  رد 
. دوش يراج  لاغتشا  باحصتسا  ات  دنامیمن ، کش  يارب  یئاج  لقع  یمزج  یعطق و  مکح  نیا  اب  سپ :

. دوشیمن طایتحا  بوجو  ببس  هدوبن و  هدیاف  دیفم  باحصتسا  نیا  ایناث :
باحصتسا دیهاوخیم  هدرک  لاغتـشا  هب  مکح  لقا  هب  نایتا  زا  سپ  روط  هچ  دیدرکن ، لاغتـشا  هب  مکح  لقا ، ماجنا  زا  لبق  امـش  اریز : ارچ ؟

. دینک يراج 
لیلد هب  یلامجا  ملع  دشیم و  يراج  باقع  حبق  نوناق  رثکا  هب  تبسن  دوب ، ینیقی  هّمذ  لاغتشا  لصا  هک  لقا  ماجنا  زا  لبق  رگید : ترابع  هب 

. دوب رثایب  شلالحنا 
. تسا هدیافیب  یلوا  قیرط  هب  باحصتسا  نایرج  تسا ، كوکشم  لاغتشا  هک  لقا  ماجنا  زا  سپ  لاح :

[145] رگم دوب . دهاوخ  رتهدیافیب  نآ  یباحصتسا  دوجو  دشاب ، رثا  الب  لاغتشا  نّقیتم  دوجو  یتقو  اریز :

ص247 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
247 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب تبثم  لصا  رادفرط  یسک  هک  نیا 
دیاب هدش و  بجاو  نم  رب  رثکا  سپ  تسا  هتفرگ  ّقلعت  رثکا  هب  یلوم  رما  میریگیم  هجیتن  ار و  لاغتـشا  منکیم ، باحـصتسا  دـیوگب : ینعی 

. مهد ماجنا  ار  نآ 
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: تبثم لصا  اّما 
. تسین تجح  الّوا :

. دروخ نینیابتم  باب  درد  هب  هچرگا  دروخیمن  رثکا  ّلقا و  باب  درد  هب  دشاب  تّجح  روکذم  يانعم  هب  تبثم  لصا  هک  ضرفرب  ایناث :
هب انّیعم  هّمذ  لاغتـشا  هک  میدومن  تباث  هدرک  یفن  ار  رثکا  بوجو  نایب  الب  باقع  حـبق  نوناق  تکرب  هب  لمع ، رد  عورـش  زا  لبق  اریز : ارچ ؟

. تسا ّلقا 
؟ دوشیم تباث  باحصتسا  اب  هنوگچ  تسا ، هدش  یفن  لقع  مکح  اب  هک  رثکا  بوجو  لاح :

. دشابیمن كوکشم  ءزج  رد  طایتحا  هدننکتابثا  مه  قوف  لیلد  سپ :
هب ار  لقا  هک  نیا  زا  سپ  ناوتیم  ایآ  ینعی  دننک ؟ هدافتسا  لاغتشا  هدعاق  زا  هیف  نحن  ام  رد  طایتحا  تابثا  رد  دنناوتیم  ایآ  خیـش  بانج  * 

تغارف و هّینیقی ، لاغتـشا  میئوگب : هن ؟ ای  هدـش  لصاح  ام  يارب  هّمذ  زا  تئارب  ایآ  هک  دوشیم  لصاح  کش  ام  يارب  سپـس  میروآیم و  اج 
؟ میروآ اج  هب  ار  رثکا  دهاوخیم و  هّینیقی  تئارب 
. تسا هدیافیب  اجنیا  رد  مه  لاغتشا  هدعاق  ریخ ،

خساپ هک  دش  عقاو  مّهوت  دروم  رثکا  لقا و  رد  سپـس  دمآ . نینیابتم  رد  هک  تسا  لّوا  یلقع  لیلد  نامه  هراصع  لاغتـشا  هدعاق  اریز : ارچ ؟
. میداد ار  نآ 

اعفد طایتحالا  بوجو  و  دوقفم ، عناـم  دوجوم  یـضتقم  ناـمه  دـهاوخیم ، هّینیقی ، تئارب  هّینیقی ، لاغتـشا  هدـعاق  لـیلحت  رگید : تراـبع  هب 
. تسا لمتحملا  باقعلل 

رد رگا  رثکا و  ای  تسا  بجاو  ّلقا  ای  هک  مینادیم  الامجا  هدراو  تاباطخ  لیلد  هب  نوچ  تسا . دوجوم  یـضتقم  رثکا  ّلـقا و  رد  رگا  اـّما : و 
كوکـشم ای  لوهجم و  هک  یفرط  رد  اذـل  و  لوهجم . کی  یلیـصفت و  ملع  کی  هب  هدـش  لحنم  لهج  نوچ  تسا  دوقفم  عناـم  رثکا  لـقا و 

. مینکیم يراج  تئارب  تسا 
. تسا باقع  لامتحا  زا  عنام  ای  طایتحا و  زا  عنام  اجنیا  رد  لهج  سپ :

تئارب ینیقی ، لاغتشا  رگید : ترابع  هب  درادن ، مزال  لاغتشا  هدعاق  رگید  دش ، باقع  لامتحا  زا  عنام  تفرگ و  رارق  فرط  کی  لهج  یتقو 
؟ رثکا هب  تبسن  ای  تسا  ّلقا  هب  تبسن  امش  ینیقی  لاغتشا  میسرپیم  امش  زا  دهاوخیم ، هّینیقی 

. دوشب مزال  ینیقی  تئارب  ات  دیرادن  ینیقی  لاغتشا  رثکا  هب  تبسن  نوچ  ّلقا ، هب  تبسن  تفگ  دیهاوخ 
248 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رگید فرط  هب  ملع  فرط و  کی  هب  لهج  هک  ارچ  لاغتـشا ، لیلد  هن  لاغتـشا و  باحـصتسا  هن  دـش  يراـج  اـجنیا  رد  یلقع  لـیلد  هن  سپ :
. تسا هدیتلغ 

؟ تسیچ كارتشالا )...  یضتقم  ّنا  هیفف : ثلاثلا ؛ اّما  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  تسا و  كوکشم  ءزج  رد  طایتحا  بوجو  هب  نیلئاق  لیلد  نیموس  هب  خیش  خساپ 

موی ات  زین  نیمودعم  نیبئاغ و  يارب  هدوب  هّللا  لوسر  نامز  رد  نیرضاح  يارب  هک  ياهّیعقاو  فیلاکت  مامت  ماکحا ، كارتشا  ّهلدا  مکح  هب  هلب 
. دوشیم فلتخم  مکح  فلتخم ، طیارش  رد  الا  و  دشاب . يواسم  اهنآ  ام و  يارب  طیارش  هک  نیا  طرش  هب  نکل  تسا و  تباث  همایقلا 

. دنکیم قرف  ناشطئارش  هک  ارچ  تسا  بجاو  رصق  رفاسم  صخش  رب  نکل  تسا و  بجاو  یتعکرراهچ  زامن  رضاح  صخش  رب  لثملا : یف 
دوخ تمالـس  ای  بآ و  تدورب  زا  یـسک  رگا  امرـس  تدـش  رد  دوشیم  هتفگ  نکل  و  دـنریگب ، وضو  زامن  يارب  دـیاب  همه  لثملا : یف  اـی  و 

. دوشیم مکح  فالتخا  بجوم  فلتخم  طیارش  سپ  دریگب ، وضو  دیاب  درادن  یسرت  نینچ  هک  یسک  نکل  دریگن و  وضو  دناوتیم  دسرتب 
. تسا لیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  ام  لاح :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 1876 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع وه  ام  یلع  ار  عقاو  اذل  دنتـشاد و  یلیـصفت  ملع  هّیعقاو  فیلاکت  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نامز  رد  نیرـضاح  ینعی :
تحلصم هب  ندیسر  عقاو و  ماجنا  هب  فظوم  زاب  میتشاد  عقاو  هب  یلیصفت  ملع  مه  ام  رگا  دندیسریم . هیعقاو  تحلصم  هب  دندادیم و  ماجنا 

. میتسه یلامجا  ملع  طیارش  رد  ام  نکل  و  میدوب . هیعقاو 
. رثکا ای  تسا و  بجاو  ّلقا  ای  الثم  هک  مینادیم  هتسبرس  لامجالاب و  ینعی :

؟ هروسیب زامن  ای  تسا  بجاو  هروس  اب  زامن  ایآ  هک  میراد  کش  ام  رگید : ترابع  هب 
زا صّلخت  تساـم ، هفیظو  هدوب و  نّقیتـم  ردـق  هچنآ  هکلب  دـشاب ، اـم  هفیظو  هتـالمتحم  عیمج  یلع  عقاو  زارحا  هک  تسین  موـلعم  اـجنیا : رد 

. درادن دوجو  رثکا  ماجنا  يارب  یلیلد  اذل  دیآیم و  تسد  هب  مه  لقا  ماجنا  اب  صّلخت  نیا  تسا و  باقع 
هک رثکا  رد  هداد و  ماجنا  ار  لقا  دیاب  كوکشم  ءزج  ینعی  رثکا  فرط  هب  لهج  تفر و  لقا  فرط  هب  یلیـصفت  ملع  یتقو  رگید : ترابع  هب 

. مینک يراج  تئارب  تسا  كوکشم 
هچ دوب  هچ  اهنآ  قح  رد  هدعاق  دندرکیم و  هچ  دندرکیم  کش  رثکا  لقا و  نیب  مالسا  ردص  ناناملسم  هک  یتروص  رد  دوش  لاؤس  رگا  * 

؟ دیهدیم خساپ 
زین ام  دندرکیم ، يراج  تئارب  رثکا  رد  هدروآ و  اج  هب  ار  ّلقا  دندرکیم ، کش  رثکا  لقا و  رد  زین  مالسا  ردص  ناناملـسم  رگا  میئوگیم :

. مینکیم ار  راک  نامه  نونکا 
249 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مولعملا بوجو  ّنأ  مّدقت : دق  و  رثکألا ، ّلقألا و  نیب  دّدرتملا  رمألا  وه  و  ۀمّدقملا ، يذ  بوجو  عرف  ۀمّدقملا  بوجو  ّنألف  عبارلا ، اّمأ  نتم و 
ریغلا فرطلا  نوکل  طاـیتحالا ؛ بوجو  یف  ّرثؤـم  ریغ  یمّدـقملا ، مازلـإلاب  وـل  عراـشلا و  نم  مازلـإلا  نّقیتـم  هیفرط  دـحأ  نوـک  عـم  ـالامجإ 

. سجن نّیعملا  امهدحأ  [ 146] نیءانإ نیب  دّدرملا  رمخلاب  هل  انّلثم  امک  ةءاربلا ، ةدعاقل  ادروم  هیف - نحن  ام  یف  رثکألا  وه  و  نّقیتملا -
نم هیضتقی  امب  لمعلا  بوجو  یف  حدقی  ال  هیلع - هرثأ  ّبترت  الیـصفت و  لامجالاب  مولعملا  یفرط  دحأ  نّقیت  ینعأ  کلذ - ّنأ  تبث  ول  معن ،
ّيأ هلواـنت  یلع  باـقعلا  قاقحتـسا  یـضتقی  نیءاـنإلا  نیب  دّدرملا  رمخلا  اذـه  نـع  باـنتجالاب  فـیلکتلا  ّنإ  لاـثملا : یف  لاـقیف  طاـیتحالا ،

. هیف نحن  امیف  کلذکف  امهنع ، بانتجالاب  طایتحالا  بجیف  ارمخ ، هنوک  قّفتا  [ 147] نیءانإلا
. لّمأت دیزم  یلإ  جاتحی  ۀهجلا  هذه  نم  ةءاربلا  یلع  ّیلقعلا  لیلدلا  و 

نع صّلختلا  لجأل  باقعلا  قاقحتـسا  یلإ  هکرت  ءادأ  هب و  مازلإلا  عراشلا  نم  ملع  امب  نایتإلا  ۀبرقلا  دـصق  یف  یفکی  ّهنألف  سماخلا ، اّمأ  و 
. الیصفت اهئازجأب  ملع  ول  یّتح  تادابعلا  یف  ةربتعملا  ۀبرقلا  ۀّین  یف  فاک  رادقملا  اذه  ّنإف  باقعلا ؛

ریغلا یمّدـقملا  بّرقملا و  ّیـسفنلا  بجاولا  نیب  هدّدرتل  ابّرقم ؛ هنوکب  ملعلا  مدـع  عم  ّلقألا  نایتإب  ۀـبرقلا  دـصقی  فیک  ّهنأ  یف  مـالکلا  یقب 
؟ بّرقملا

[. 148] تادابعلا یف  ةروکذملا  تایاغلا  يدحإ  اّهنإف  باقعلا ؛ نم  صّلختلا  دصق  ۀبرقلا : دصق  یف  یفکی  لوقنف :
250 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدیافیب  زین  بجاو ، بجاولا ، ۀمّدقم  ینعی  مراهچ : لیلد  اّما  همجرت و 
دّدرم یعقاو  رما  کی  هیف ) نحن  اـم  رد   ) همّدـقملا يذ  هکیلاـحرد  همّدـقملا ، يذ  ندوب  بجاو  رب  تسا  فقوتم  همّدـقم  ندوب  بجاو  اریز :
بجاو ای  و   ) بوجولا نّقیتم  تروص  رد  دّدرم ،) رما  اـی  و   ) لاـمجالاب مولعم  نیا  ندوب  بجاو  هک  تشذـگ  ـالبق  تسا و  رثکا  ّلـقا و  ناـیم 

و  ) نّقیتـم ریغ  فرط  نآ  هک  ارچ  تسین ، رثؤم  طاـیتحا  بوـجو  رد  يریغلا ، بوجولاـب  وـل  و  عراـش ، بناـج  زا  شفرط  ود  زا  یکی  ندوـب )
همّدـقم اـت  تسین  راـک  رد  ياهمدـقملايذ  سپ :  ) تسا تئارب  هدـعاق  لومـشم  تسا ، رثکا  ناـمه  هیف  نحن  اـم  رد  هکیلاـحرد  كوکـشم )

(. دهاوخب
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سجن انّیعم  ود  نآ  زا  یکی  هک  ءانا  ود  ناـیم  تسا  دّدرم  هک  میدز  لاـثم  يرمخ  هب  یلبق ) ثحب  رد  یلاـمجا  ملع  لـالحنا  يارب   ) هک ناـنچ 
(. تسا لالح  كاپ و  رگید  فرط  تسا ، سجن  نیقی  عطق و  روط  هب  فرط  کی  یتقو  اذل  و   ) تسا

یئاضتقا ببـس  هب  لقا ،) ماجنا  ینعی   ) نآرب رثا  ّبترت  فرط و  ود  زا  یکی  هب ) یلیـصفت  ملع  نّقیت و  ینعی  بلطم ، نیا  دوش  تباـث  رگا  هلب ،
. دنزیمن لعف  بوجو  هب  يرورض  دراد  طایتحا  رد  یلامجا  ملع  نیا  هک 

هب ار  باقع  قاقحتـسا  دـنکیم  ءاضتقا  ءانا  ود  نایم  تسا  دّدرم  هک  يرمخ  نیا  زا  بانتجا  هب  فیلکت  هک : دوشیم  هتفگ  لاثم  نیا  رد  سپ 
. دشاب رمخ  اقاّفتا  هک  ءانا  ود  زا  کیره  ندروخ  رثا  رد  نآ  ندروخ  ببس 

ملع رکف  هب  دـیاب  تسا ، نّقیتم  ّلقا  هک  يدوجو  اب  هک   ) هیف نحن  ام  تسا  نینچ  نیا  و  تسا ، بجاو  ءانا  ود  ره  زا  بانتجا  هب  طاـیتحا  سپ :
(. عقاو ماجنا  هطساو  هب  عقاو  نایتا  میشاب و  یلامجا 

دـص رد  هک  ارچ   ) تسا رتـشیب  لـّمأت  هب  دـنمزاین  هن )؟ اـی  تسه  رادربتسد  یلاـمجا  ملع  اـیآ  هک   ) تهج نیا  زا  تئارب  رب  یلقع  لـیلد  نیا 
(. تسا دوجوم  زونه  ینارگن  یمک 

یمدقم بجاو  ندوب و  بّرقم  یـسفن  بجاو  نایم  شدّدرت  ببـس  هب  هکیلاحرد  ّلقا  ماجنا  اب  تبرق  دصق  هک  نیا  رد  نخـس  دـنامیم  یقاب 
؟ دوشیم دصق  هنوگچ  میرادن  شندوب - برقم  هب  ملع  ندوب  برقم  ریغ 

فادـها زا  یکی  باقع  زا  صّلخت  هک  ارچ  تسا ، یفاک  تازاجم  باقع و  زا  ییاهر  صّلخت و  دـصق  تبرق ، دـصق  رد  میئوگیم : نیارباـنب 
. تسا تادابع  رد  تایاغ 

251 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  ترضح  مجنپ  لیلد  لصاح  دیامرفب  ۀمدقم  * 
: ینعی میروآ  ياج  هب  ار  رثکا  ام  هک  دنکیم  باجیا  تسا ، بجاو  بجاو ، همّدقم  هک : دوب  نیا 

لقا ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  اـم  هک  مه  اـجنیا  رد  دـیروآ  اـجب  هیملع  همّدـقم  باـب  زا  ار  ود  ره  دـشیم  هتفگ  نینیاـبتم  رد  هک  روطناـمه 
. تسا بجاو  بجاو  همّدقم  هک  ارچ  میروآیم  اجب  ار  رثکا  هیملع  همّدقم  باب  نم  رثکا ، ای  تسا و  بجاو 

؟ تسیچ وه )...  و  همدقملا ، يذ  بوجو  عرف  ۀمدقملا  بوجو  ّنالف  عبارلا ، اّما  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  كوکشم و  ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  مراهچ  لیلد  هب  تسا  خیش  خساپ 

. همّدقملا يذ  بوجو  رب  تسا  فقوتم  همّدقم  ندش  بجاو 
: لاح

دیاب اذل  و  هعمج ، هب  ای  هتفرگ  ّقلعت  رهظ  هب  ای  هک  دراد  دوجو  عقاو  رد  یبجاو  هکنیا  هب  میراد  یّلحنم  ریغ  یلامجا  ملع  نینیابتم  باب  رد  - 1
. میهد ماجنا  ار  یعقاو  بجاو 

. ۀمّدقملاب ّالا  بجاولا  متی  ام ال  و  نیلمتحملا ، الک  نایتإب  الإ  بجاولا  نایتا  متی  ال  اما :
. ار هعمج  مه  یناوخب  ار  رهظ  مه  دیاب  ینعی  لمتحم ، ود  ره  ماجنا  اب  رگم  دوشیمن  مامت  یعقاو  بجاو  الّوا :

. تسا بجاو  هیملع  همدقم  باب  زا  فرط  ود  ره  ماجنا  سپ :
اجنیا رد  لهج  ملع و  نکل  رثکا و  ای  تسا  بجاو  لقا  ای  هک  نیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  ام  هک  تسا  تسرد  رثکا ، ّلقا و  باـب  رد  نکل  - 2

. دوشیم کیکفت  مه  زا 
بجاو طایتحا  همّدقم ، باب  زا  ات  دوشیمن ، زّجنم  ام  رب  یعقاو  بجاو  یضرف  نینچ  رد  و  رثکا ، هب  لهج  دریگیم و  ّقلعت  لقا  هب  ملع  ینعی :
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. دوش
. مینک يراج  تئارب  تسا  يودب  کش  هب  كوکشم  هک  رثکا  هب  تبسن  میهد و  ماجنا  ار  لیصفتلاب  مولعم  میراد  هفیظو  اهنت  ام  اذل : و 

عبات دوخ  هک  همدـقم  لاح  تسین ، بجاو  هدوب و  دّدرم  همّدـقملا  يذ  دوخ  هک  ارچ  تسین ، بجاو  بجاو ، همّدـقم  يدراوم  نینچ  رد  سپ :
. دشاب بجاو  دناوتیم  هنوگچ  تسا  همّدقملا  يذ 

، نّقیتم ریغ  كوکـشم و  رگید  فرط  دشاب و  نّقیتم  مولعم و  ریدـقت  ّيا  یلع  نآ  فرط  کی  هک  دـشاب  یلامجا  ملع  رگا  رگید : ترابع  هب 
نحن ام  درادن و  رثا  شلالحنا  نیمه  لیلد  هب  یلامجا  ملع  نیا 

252 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک ارچ  تسا ، لیبق  نیمه  زا  هیف 

. نایتالا بجاو  تسا و  مولعم  اعطق  لقا  فرط  - 1
. دوشیم يراج  نآ  رد  باقع  حبق  هدعاق  هک  تسا  كوکشم  یئاهنت  هب  رثکا  بناج  - 2

. درادن دوجو  طایتحا  يارب  یلیلد  سپ :
فرط لیـصفتلاب و  نّقیتم  مولعم و  فرط  کی  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اجنیا  رد  ام  یلامجا  ملع  هک  نیا  دوجو  اب  هک  دنک  تباث  یـسک  رگا  * 
تفرگ ار  رثکا  بناج  دش و  یطایتحا  دـیاب  سپ  تسا ، طایتحا  یـضتقم  هدوب و  رثؤم  یلامجا  ملع  کلذعم  نکل  تسا و  كوکـشم  رگید 

؟ دیهدیم خساپ  هچ 
. لّمأت دیزم  یلا  جاتحی  ۀهجلا  هذه  نم  یلقعلا  لیلدلاف  میهدیم : خساپ  هدرک  لوبق 

؟ هن ای  دوشیم  طایتحا  ببس  هدوب و  رثؤم  زین  یلامجا  ملع  نینچ  ایآ  هک  دنزیم  رود  نیا  يور  هلئسم  اریز :
. دومن هیلقع  تئارب  هب  مکح  ناوتیمن  هناعطاق  و  سپ 100 %

؟ تسیچ عم )...  لقالا  نایتاب  ۀبرقلا  دصق  فیک  ّهنا  یف  مالکلا  یقب   ) زا دارم  * 
دنمزاین تدابع  هک  نیا  رد  دیامرفیم : اذـل  هیف و  نحن  ام  رد  طایتحالا  ۀـلاصا  هب  نیلئاق  تارـضح  مشـش  لیلد  هب  تسا  خیـش  بانج  خـساپ 

. تسین یّکش  تسا  تبرق  دصق 
دهدیم ماـجنا  ار  تداـبع  یکی  تشهب ، هب  نتفر  يارب  دروآیم  اـج  هب  ار  تداـبع  یکی  تسا ، یبتارم  تاـجرد و  ياراد  تبرق  دـصق  اـّما :

، ةدابعلل الها  کتدجو  : ) دیوگیم تبرق  دـصق  هجرد  نیرتیلاع  رد  مه  یکی  هّللا ، یلا  ۀـبرق  دـنکیم  تدابع  یکی  منهج ، زا  یئاهر  يارب 
(. کتدبعف

تین رتنیئاپ  هجرد  کی  یناوتیم  هکلب  هّللا  یلا  ۀـبرق  مروآیم  اـج  هب  ار  ّلـقا  نم  هک  ینک  ّتین  وت  هک  تسین  مزـال  تبرق  دـصق  رد  لاـح :
. تسا هدش  لصاح  تدابع  تحص  طرش  دشاب ، مه  تین  زا  هلحرم  نیمه  رگا  خزود  زا  یئاهر  يارب  مروآیم  اج  هب  ار  لقا  ییوگب : هدرک 

. تسا باقع  زا  صّلخت  تدابع  تیاغ  سپ :
. دوشیم لصاح  زین  لقا  ماجنا  اب  باقع  زا  یئاهر 

. درادن دوجو  رثکا  ماجنا  طایتحا و  بوجو  يارب  یلیلد  سپ 

: هتکن

؟ تسیچ كوکشم  ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  تارضح  مشش  لیلد  ای  لاکشا و  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  خساپ  * 
253 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هدنب هک : تسنیا  تسا  ربتعم  اهتدابع  رد  هچنآ  - 1 دیامرفیم :
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. دشاب ّقلعتم  يوس  هب  یلعف  هدننازیگنارب  ثعاب و  رما  دیآرد و  تکرح  هب  رما  کیرحت  اب  ای  - 
دصق لاثتما ، دصق  رما ، دصق  هک  نیا  هن  دشاب و  رما  ندروآ  اج  هب  هزیگنا  یناسفن  ياهضرغ  دیآرد و  تکرح  هب  شتسرپ  هزیگنا  هب  ای  و  - 

. دشاب هدوب  رظن  دروم  یلّوا  لمح  هب  اهنآ ، لاثما  بّرقت و 
. تسا لّوا  لصا  نیا  دوشیم ، ادج  هدنب  ریغ  زا  هدنب  دوشیم و  لصاح  بّرقت  رما ، هزیگنا  اب  تسین و  رما  توعد  هب  زج  لاثتما  تقیقح  اّما :

: تسا ترابع  يدابع ، بّکرم  هک  دش  مولعم  - 2
. تدحو ظاحل  رد  یطئارش  ءازجا و  - 

. دنکیم توعد  زین  طیارش  ءازجا و  هب  دنکیم ، بکرم  هب  توعد  هک  يرما  - 
. تسا مّود  لصا  نیا  و  تسا ، بکرم  هب  توعد  نامه  هکلب  تسین ، لقتسم  یتوعد  طیارش ، ءازجا و  هب  رما  توعد  ینعی :

لاغتـشا هب  دقتعم  هک  رثکا  هدنروآ  اج  هب  دراد و  تئارب  هب  داقتعا  هک  ّلقا  هدنروآ  اج  هب  دـیدرت ، نودـب  میئوگیم : لصا  ود  نیا  هب  هجوت  اب 
. دناهدمآرد تکرح  هب  تسا ، بکرم  هب  ّقلعتم  هک  يرما  کیرحت  اب  ود  ره  تسا ،

؟ تسا هدوب  هچ  یجراخ  دوجوم  نیا  ندروآ  اج  هب  رد  امش  كّرحم  دوش ، لاؤس  اهنآ  زا  رگا 
. نآ لاثما  و  َةالَّصلا * اوُمِیقَأ  دومرف : هک  تسا  یلاعت  يادخ  نامرف  هک  دنهدیم  خساپ 

هک نیا  نودب  تسا ، بکرم  هب  ّقلعتم  هک  تسا  يرما  هزیگنا  هب  دننکیم ، نایتا  ار  بکرم  هدش  هتخانـش  مولعم و  يازجا  هک  اهنیا  نیاربانب :
. دشاب هتشاد  دوجو  یتوافت  ندوب ،) رما  هزیگنا  هب  ینعی   ) تهج نیا  زا  اهنآ  نایم 

: هک تسنیا  دراد  دوجو  هک  یتوافت  اهنت 
. دنیبیمن كوکشم  ءزج  ماجنا  هب  فّلکم  ار  دوخ  تئارب  هب  دقتعم  - 1

. دنیبیم نآ  ماجنا  هب  فلکم  ار  دوخ  لاغتشا  هب  دقتعم  - 2
هتخانـش يازجا  ندروآ  اـج  هب  زا  تسا  تراـبع  كرتشم  رما  نآ  دوشیمن و  دـناكرتشم  نآ  رد  هچنآ  رد  فـالتخا  بجوم  فـالتخا  نیا 

. تسا بّکرم  هب  ّقلعتم  هک  يرما  هزیگنا  هب  هدش ،
دـصق ناکما  دروآیم ، اج  هب  ار  لقا  هک  یـسک  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  دوش ، ءازجا  نیا  يارب  يریغ  یمّدقم و  بوجو  ضرف  رگا  اّما :

. تسین ربتعم  تادابع  رد  ّتین  هب  مزج  هکنآلاح  و  تسا ، تین  هب  مزج  تسین ، نکمم  شیارب  هچنآ  دراد و  ار  بّرقت 
254 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا حیحص  وا  لمع  دیامنیم ، لمع  طایتحا  هب  تسا و  هدرک  اهر  ار  دیلقت  داهتجا و  هار  هک  یسک  هجیتن : رد 
: اریز دشابیمن ، رّسیم  مه  رثکا  ندروآ  اج  هب  اب  تسین  رّسیم  لقا  ندروآ  اج  هب  اب  ّتین  هب  مزج  هک  هنوگ  نامه  رگید : فرط  زا 

. دراد دوجو  کش  رثکا ، ای  تسا  ّلقا  بجاو ، هک  نیا  رد  - 1
. درادن ناکما  ّتین  هب  مزج  دیدرت ، کش و  دوجو  اب  - 2

ناـشیا ناـیم  یتواـفت  تهج  نیا  زا  اذـل  تسین و  نـکمم  اـهنآ  زا  تـین  هـب  مزج  تـسا و  نـکمم  یلاغتـشا  یتـئارب و  زا  تـبرق  دـصق  سپ :
[. 149] دشابیمن

تئارب هب  مکح  رثکا ، ّلقا و  نایم  دـیدرت  رد  لقع  هک  دـندوب  قفتم  ود  ره  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  خیـش و  باـنج  هک : نیا  ثحب  هجیتن 
. تسا توافتم  یلقع  لیلد  مکح  زا  اهنآ  نایب  ریرقت و  هچرگا  دیامنیم ،

255 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: یلقنلا لیلدلا  اّمأ  نتم و 

بوـجو اـهیف  لـقعلا  یــضتقم  لـعج  نـم  ۀـلأسملا  یف  اـهیلع  لّوـع  اذـل  و  ۀــلالد ؛ ادنــس و  ۀحــضاولا  ةءاربـلا ، یلع  ۀــّلادلا  راـبخألا  وـهف 
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یف کلت  رثکأ  مّدـقت  دـق  لیـضفتلاب . امولعم  هیفرط  دـحأ  یف  مازلإلا  ناک  نإ  یلاـمجإلا و  ملعلا  ةاـعارم  بوجو  یلع  ءاـنب  [، 150] طایتحالا
. یبوجولا یمیرحتلا و  فیلکتلا  یف  کّشلا 

[. 151 «] مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  : » مالّسلا هیلع  هلوق  اهنم :
یلع بجاو  ریغ  هبوجو  كوکـشملا  ءزجلا  ّنأ  یلع  ّلدـف  مهنع ؛ عوضوم  وهف  داـبعلا ، نع  هملع  بوجحم  كوکـشملا  ءزجلا  بوجو  ّنإـف 

. لهاجلا یلع  رهاظلا  یف  بجاو  ریغ  ّیسفنلا  هبوجو  كوکشملا  ءیشلا  ّنأ  یلع  ّلد  امک  لهاجلا ،
. عوضوم وهف  هملع ، بجح  اّمم  رثکألا  بوجو  ّنأب  لالدتسالا : بیرقت  نکمی  و 

. عوضوم ریغ  وهف  بوجحم ، ریغ  ّيریغلا  ّیسفنلا و  نیب  دّدرملا  هبوجوب  ملعلا  ّنأل  کلذک ؛ ّلقألا  بوجو  ّنأب  ضراعی  و ال 
[. 152 «] نوملعی ام ال  یتما ...  نع  عفر  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  و 

ءزجلا كرت  دّـمعت  یلع  ۀـّبترتملا  ةذـخاؤملا  باـقعلا و  ّنأ  وأ  نیفّلکملا ، نع  عوـفرم  وـهف  ملعی ، مـل  اّـمم  كوکـشملا  ءزجلا  بوـجو  ّنإـف 
. لهاجلا نع  عوفرم  ّلکلا ، كرتب  ببس  وه  يذلا  كوکشملا 
. ۀّیبوجولا ۀهبشلا  یف  ۀیراجلا  ةءاربلا  رابخأ  نم  کلذ  ریغ  یلإ 

ّیسفنلا بوجولا  یفن  یف  اهروهظ  یعّدی  هسفن  هّللا  سّدق  انخیاشم  ضعب  ناک  و 
256 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[. 153] ّيریغلا بوجولا  یف  ّکشلا  یف  اهنایرج  مدع  و  كوکشملا ،
أـشنم ّيریغلا  بجاولا  كرت  ّنـأل  باـقعلا ؛ قاقحتـسا  نم  هیلع ، ّبترتـی  اـم  یفن  یف  نیبوـجولا  نیب  قرفلا  مدـع  لـّمأتملا : یلع  یفخی  ـال  و 

. ّیسفنلا بجاولا  كرتل  أشنم  هنوک  ۀهج  نم  ول  باقعلا و  قاقحتسال 
. یعّدا ام  یف  اهروهظ  يوعد  نکمأ  هتاذ ، صوصخ  ثیح  نم  ءیشلا  كرت  یلع  ّبترتملا  باقعلا  یفن  رابخألا  نم  رهاظلا  ناک  ول  معن ،

. مهفاف ّلکلا ، كرت  نیع  ءزجلا  كرت  ّنأل  هتاذ ؛ صوصخ  ثیح  نم  اضیأ  ءزجلا  كرت  یلع  باقعلا  ّنإ  لاقی : نأ  ناکمإ  عم 
ءیـشلا یلع  ۀـّبترتملا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  قلطمل  هانمّمع  ول  اّمأ  و  ةذـخاؤملا ، صوصخ  تاـیاورلا  یف  عوضوملا  عوفرملا و  اـنلعج  نإ  هّلک  اذـه 

. کلذ یف  ام  یتأیس  نکل  حضوأ ، ۀلالدلا  تناک  لوهجملا ،
همجرت *** 

( رثکا لقا و  باب  رد  تئارب  رب  رابخا  هب  لالدتسا  )

رب دناهدرک  دامتعا  اذل  و  دنتـسه ؛ نشور  حضاو و  اتلالد  ادنـس و  دـناتئارب و  رب  هدـننکتلالد  هک  تسا  يرابخا  نامه  ام : یلقن  لیلد  اّما  و 
رارق طایتحا  تسا ، بجاو  یلامجا  ملع  ةاعارم  هک  نیاربانب  هلئـسم  نیا  رد  ار  لقع  ياضتقم  هک  یناسک  رثکا ،) ّلقا و   ) هلأسم رد  راـبخا  نیا 

(. تسا هدیتلغ  رگید  فرط  هب  لهج  و   ) تسا مولعم  الیصفت  فرط  ود  زا  یکی  رد  مازلا  دنچره  دناهداد ،
هک تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  تایاور  نیا  هلمج  زا  تشذـگ . هّیبوجو  ههبـش  هّیمیرحت و  ههبـش  ثحب  رد  راـبخا  نیا  رتشیب  یـسررب 

. هدش هتشادرب  نانآ  هدهع  زا  هتشاد ، روتسم  ناگدنب  زا  ار  شملع  دنوادخ  هک  ار  یمکح  دیامرفیم :
: هک نیا  لالدتسا  تیفیک 

257 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا بوجحم  دابع  زا  شملع  هروس ) لثم   ) كوکشم ءزج  بوجو 

. هدش هتشادرب  ناگدنب  هدهع  زا  تسا  بوجحم  ناگدنب  زا  شملع  هچنآ 
هک نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیمه  هک  نانچ  تسین . بجاو  هدـش و  هتـشادرب  لهاج  هدـهع  زا  تسا  كوکـشم  شبوجو  هک  یئزج  سپ 
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. تسین بجاو  لهاج  درف  رب  رهاظلا  یلع  لالهلا ،) دنع  اعد  لثم   ) تسا كوکشم  شایسفن  بوجو  هک  یئیش  نآ 
. تسا عوفرم  تسا ، روتسم  ام ) رب   ) شملع هک  یهبرومأم  زا  رثکا ، بوجو  هکنیا : هب  تسا  نکمم  لالدتسا  رگید  ریرقت  و 

ام رب  هکرت ،) یلع  باقعلا  قاقحتـسا  يانعم  هب   ) لقا بوجو  هب  ملع  اریز  تسا ، نینچ  ّلقا  بوجو  هک  نیا  اب  دـنکیمن  ضراعت  بلطم ، نیا 
. تسین روتسم  بوجحم و 

. تسا هدشن  هتشادرب  ام  هدهع  زا  ّلقا  سپ :
: دیامرفیم هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نخس  نیا  تایاور  هلمج  زا  و  - 2

. دننادیمن هک  ار  هچنآ  نم ، تّما  زا  تسا  هدش  هتشادرب  - 
هک ياهذخاؤم  باقع و  هک  نیا  ای  تسا و  هدش  هتشادرب  نیفلکم  هدهع  زا  تسین  مولعم  هک  هب  رومأم  زا  كوکـشم  ءزج  ندوب  بجاو  سپ :

. تسا هدیدرگ  عفر  لهاج  زا  تسا ، ّلک  كرت  ببس  شکرت  هک  كوکشم  ءزج  كرت  دّمعت  رب  تسا  بترتم 
. دنتسه يراج  هیبوجو  ههبش  رد  هتشاد و  تئارب  رب  تلالد  هک  يرابخا  زا  کلذ  ریغ  یلا  و 

لثم  ) كوکشم یسفن  بوجو  یفن  رد  ار  هّیعرش  تئارب  ّهلدا  روهظ  درکیم  اعّدا  ءاملعلا ،) فیرش  موحرم  هلمج  زا   ) ام ناگرزب  زا  یخرب  و 
ینک کش  امش  هک  نیا  لثم   ) يریغ بوجو  رد  ار  ناشنایرج  مدع  و  هن ) ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  ایآ  هک  ینک  کش  امـش  هک  نیا 

)؟ هن ای  تسا  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  نیا  رد 
ره رد  تئارب  ّهلدا  و   ) دوشیم بترتم  نآرب  هک  یباقع  قاقحتسا  یفن  رد  نآ ، يریغ  بوجو  كوکشم و  یـسفن  بوجو  نایم  توافت  مدع 

. تسین هدیشوپ  هشیدنا  لمأت و  بحاص  درف  رب  ددرگیم ) يراج  ود 
. تسا یسفن  بجاو  كرت  ببس  هک  تهج  نیا  زا  ول  تسا و  باقع  قاقحتسا  اشنم  مه  يریغ  بجاو  كرت  اریز 

، هیتاذ صوصخب  تسا  ءیش  كرت  رب  بترتم  هک  دشاب  یباقع  یفن  تئارب  رابخا  رهاظ  رگا  هلب ،
258 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا نکمم  یسفن ) بوجو  ینعی   ) هدش اعّدا  هچنآ  رد  اهنآ  روهظ  ياعدا 
ارچ تسا ، یـسفن ) بجاو  كرت  رب  باقع  نامه  ینعی   ) هتاذ صوصخل  زین  ءزج  كرت  رب  باـقع  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد 

، دوشیم عفر  تایاور  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  ام  هک ) تساـنبم  نیا  رب   ) خـیاشم یخرب  اـب  اـم  ثحب  نیا  تسا . لـک  كرت  نیع  ءزج ، كرت  هک 
، تسا لوهجم  فیلکت  رب  بترتم  هک  ياهیعرش  راثآ  قلطم  هب  میهدب  هعسوت  میمعت و  ار  تئارب  ّهلدا  رگا  ّالا  و  میهد . رارق  هذخاؤم  صوصخ 

. درک میهاوخ  ثحب  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد  يدوز  هب  اما  تسا ، رتحضاو  رثکا  بوجو  رب  ناشتلالد 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  كوکشم  ءزج  هب  تبسن  تئارب  تابثا  يارب  خیش  لیلد  نیلوا  * 
يودب کش  لثم  رثکا  لقا و  رد  لهج  دنچره  هکنیا : بلطم  لصاح  دیدرگ  نایب  الیصفت  هک  دوب  نایب  الب  باقع  حبق  نوناق  یلقع و  تئارب 

رد دـیاب  هک  مینادیم  تسا و  يودـب  کش  لثم  رثکا  لقا و  رد  لـهج  دـنچ  نکل  مینک و  يراـج  تئارب  رثکا  رد  دـیاب  هک  مینادیم  تسا و 
و ار ، طایتحا  دنکیم  اضتقا  تسا و  نینیابتم  رد  لهج  لثم  زین  اجنیا  رد  لهج  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  نکل  مینک و  يراج  تئارب  رثکا 

. دراد تلالد  تئارب  رب  هک 100 % تفگ  ناوتیمن  القع 
اـضتقا دشاب و  تئارب  زا  عنام  هداتفا  فرط  کی  رد  هک  ملع  زا  هدش  کیکفت  لهج  نیا  هک  دوش  هداد  لامتحا  مه  رگا 1 % رگید : ترابع  هب 

. دوب نینچ  نینیابتم  رد  هک  روطنامه  دینکیم  هچ  ار  طایتحا  دنکب 
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يراـج تئارب  رثـکا  رد  مینک و  تعاـنق  ّلـقا  هب  میناوتیم  تسین و  بجاو  رثـکا  ّلـقا و  رد  طاـیتحا  هک  میتـسه  نئمطم  اـم 99 % میئوگیم :
. مینکیم ناربج  هّیلقن  ّهلدا  قیرط  زا  زین  ار  نآ  هک  لامتحا  دص  رد  کی  نآ  دنامیم  یقاب  میئامن ؛

، دـناهدش یلامجا  ملع  طایتحا و  تاعارم  هب  دـقتعم  یلقع  تابـساحم  ساسا  رب  رثکا  لقا و  هلئـسم  رد  نییلوصا  زا  یخرب  رگید : تراـبع  هب 
. دناهدومن بوجو  مدع  تئارب و  هب  مکح  رثکا  هب  تبسن  هناعطاق  دناهدیسر  هک  ةءاربلا  رابخا  هب  نکل 

؟ تسیچ هّیعرش  تئارب  عوضوم  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
يرهاظ و هحابا  شلومحم  و  تسا ، یعقاو  مکح  هب  تبسن  طیسب  لهج  ای  کش و  ای  ملعلا و  مدع 

259 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نآ  كرت  ای  لعف و  رد  تصخر 

طایتحا مکحلا  كوکشم  هعقاو  كوکـشم و  فیلکت  ربارب  رد  مالـسا  راذگنوناق  هک  تسانعم  نیدب  یعرـش  تئارب  لصا  رگید : ترابع  هب 
. تسا هتشاذگ  راتخم  دازآ و  كوکشم ، نآ  كرت  ای  لعف  هب  تبسن  ار  ناسنا  هتسنادن و  مزال  ار 

لعج عضو و  رهاـظ ، مکح  کـی  میتسه ، كاـش  نآ  رد  هدیـسرن و  اـم  هب  نآ  یعقاو  مکح  هک  یمکحلا  كوکـشم  هعقاو  ره  رد  نیارباـنب :
. تسا فیلکت  مدع  تصخر و  هّیرهاظ و  هحابا  نامه  هک  هدرک 

تئارب و هب  روتـسد  عراش  مینکن ، ادـیپ  بوجو  رب  یلیلد  تسا و  كوکـشم  ام  يارب  لاله  تیؤر  ماگنه  ندرک  اعد  مکح  یتقو  لثملا : یف 
. تسا هدش  طابنتسا  تنس  باتک و  زا  رظن  ای  لصا و  نیا  تسا  هدومن  همذ  لاغتشا  مدع  هب  مکح 

؟ تسیچ ةءاربلا )...  یلع  ۀلاّدلا  رابخالا  وهف  یلقنلا ، لیلدلا  اّما  و   ) زا دارم  قوف  تامّدقم  هب  هّجوت  اب  * 
: دیامرفیم اذل  كوکشم و  ءزج  ینعی  رثکا  هب  تبسن  تئارب  تابثا  رب  تسا  خیش  لیلد  مود  نایب 

نآ اذل  دننکیم و  باجیا  ار  ةءاربلا  ۀلاصا  دـصرددص  هیف  نحن  ام  رد  هدوب و  نشور  اتلالد  ادنـس و  هک  میراد  یناوارف  هّیعرـش  هیلقن  ّهلدا  ام 
. دنیامنیم ناربج  دوب  هیلقع  ّهلدا  رد  هک  مه  ار  یفعض  % 1

. دیدرگ نایب  ناونع و  تمرح  رد  کش  هّیودب و  تاهبش  اب  هطبار  رد  رابخا ، نیا  هدمع  شخب  هتبلا :
: دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  تسا  بجح  ثیدح  رابخا  نیا  هلمج  زا  و 

. مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  - 
؟ تسا هنوگچ  فیرش  ثیدح  هب  لالدتسا  ّتیفیک  * 

: دنیوگیم
. تسا هدیشوپ  ام  رب  شملع  كوکشم  ءزج  ای  رثکا و  بوجو  - 1

. تسا هدش  هتشادرب  ام  هدهع  زا  دشاب ، روتسم  هدیشوپ و  ام  زا  شملع  هک  یمکح  ره  - 2
. تسین روآباقع  شتفلاخم  هدش  هتشادرب  ام  شود  زا  هک  یمکح  ره  - 3

. ةءاربلا لصالا  ینعم  اذه  و  تسا ، عوفرم  كوکشم  ءزج  بوجو  سپ :
یـسفن هچ  تسا ، بجاو  لاح  ّلک  یلع  هدوب و  لیـصفتلاب  مولعم  ّلقا  هک  ارچ  داد ، ماجنا  ناوتیمن  لقا  هب  تبـسن  ار  یلالدتـسا  نینچ  لاح :

. دشابیمن بوجحم  ام  زا  شبوجو  يریغ  هچ  دشاب و 
اـم ال یتـّما ...  نع  عفر  دـیامرفیم : نآ  زا  يزارف  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  لوـق  زا  تسا  عـفر  ثیدـح  راـبخا  نیا  هلمج  زا  و 

. نوملعی
260 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یباقع هذخاؤم و  چیه  اهنآ  دروم  رد  تسا و  هدش  هتـشادرب  نانآ  زا  همه  هطوبرم  راثآ  تیلوئـسم و  مکح و  دننادیمن  نیفلکم  هک  ار  هچنآ 
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. تشاد دنهاوخن 
؟ تسا هنوگچ  فیرش  ثیدح  هب  لالدتسا  تیفیک  * 

: دنیوگیم
. میتسه نوملعی  كوکشم ال  ءزج  ینعی  رثکا  هب  تبسن  ام  - 1

. تسا هدش  هتشادرب  ام  شود  زا  میشاب ، نوملعی  نآ ال  هب  تبسن  ام  هک  یمکح  ره  - 2
. تسا هدش  هتشادرب  ام  شود  زا  كوکشم  ءزج  بوجو  سپ :

ار یعرش  مکح  دیاب  عفر  ثیدح  هک  ارچ  درادرب  ار  نآ  دناوتیمن  عفر  ثیدح  تسا و  لقع  مکح  هذخاؤم  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  * 
؟ دیئوگیم هچ  ار  هذخاؤم  لثم  یلقع  رثا  هن  درادرب و 

هک ار  مکح  زین  عفر  ثیدـح  تسا ، مکح  رد  امـش  کش  تقیقحرد  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  رثکا  مینادیمن  دـیئوگیم  امـش  یتقو  میئوگیم :
. تسا هتشادرب  تسا  رثکا  بوجو 

بوجو عفر  ثیدـح  دـیراد و  هروس  بوجو  رد  کش  تقیقحرد  هن ؟ ای  تسا  زامن  ءزج  هروس  مینادیمن  دـیئوگیم : یتقو  لثملا : یف  ای  و 
. تسا هتشادرب  دراد  کش  شبوجو  رد  هک  ياهروس 

هیلقع تئارب  يارجا  رد  هک  ضرف  هب  و  دـنکیم ، رثکا  بوجو  مدـع  هب  مکح  دـصرددص  هدـش و  هیف  نحن  ام  لماش  تئارب  رابخا  نیارباـنب :
. دوشیم عفر  مه  ینارگن  نآ  هّیعرش  تئارب  هطساو  هب  دشاب ، ینارگن  مه  يدصرد 

؟ تسیچ یعّدی )...  هسفن  هّللا  سدق  انخیاشم  ضعب  ناک  و   ) زا دارم  سپ  * 
: تسا هدش  یعّدم  هک  تسا  ءاملعلا  فیرش  موحرم  رظن  هب  هراشا 

هّیمدقم هّیریغ و  تابجاو  درد  هب  نکل  و  دنروخیم ، تابجاو  هنوگنیا  رد  کش  درد  هب  هتـشاد و  هّیـسفن  تابجاو  رد  روهظ  تئارب  رابخا  - 
. دنروخیمن

زا دینکن ، ادیپ  نآ  بوجو  مدع  ای  بوجو  رب  یلیلد  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  ۀـیؤر  دـنع  اعد  ایآ  هک  دـینک  کش  امـش  رگا  لثملا : یف 
. دینکیم یفن  ار  نآ  بوجو  نوملعی و ...  ام ال  عفر  مکح  هب  هدرک و  هدافتسا  روبزم  رابخا 

: اریز دینک . هدافتسا  ةءاربلا  رابخا  زا  دیناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  بجاو  نالف  همّدقم  رما  نالف  ایآ  هک  دینک  کش  رگا  اّما :
. تسا باقع  هذخاؤم و  یفن  تئارب  رابخا  فده  - 1

. تسا هّیسفن  تابجاو  هب  صوصخم  طوبرم و  باقع  هذخاؤم و  - 2
261 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. درادن باقع  هذخاؤم و  لامجإلاب  يریغ  بجاو  تفلاخم  - 3
ۀمدقم ینعی  تسا ، همّدـقم  يریغ و  شبوجو  مه  بوجو  تروص  رد  هک  ارچ  تسا ، يریغ  بوجو  رد  کش  لیبق  زا  ّتیئزج  رد  کش  - 4

. دوشیم بجاو  لکلل 
. تسین تئارب  رابخا  ياج  كوکش  زا  هنوگنیا  رد  سپ :

؟ تسا مسق  دنچ  رب  هیلوا  میسقت  رد  بجاو  دیئامرفب  ۀمّدقم  ءاملعلا  فیرش  نایب  هب  خیش  خساپ  زا  لبق  * 
يریغ بجاو  یسفن 2 - بجاو  - 1 تسا : مسق  ود  رب 

. زامن لثم  تسا  هدش  بجاو  هسفنل  هک  یبجاو  زا  تسترابع  یسفن ، بجاو 
. جح هب  ندیسر  يارب  تفاسم  عطق  لثم  تسا ، هدش  بجاو  ریغ  هب  لوصو  يارب  هک  یلمع  زا  تسترابع  يریغ ، بجاو 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  یمّدقم  ای  يریغ  بجاو  * 
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هیلخاد همّدقم  هیجراخ 2 - همّدقم  - 1 مسق : ود  رب 
. تساهنآ رب  فّقوتم  لمع  تحص  نکل  دنشابیم و  جراخ  هب  رومأم  ّتیهام  تقیقح و  زا  هک  يروما  زا : تسترابع  هّیجراخ  همّدقم 

رب فّقوتم  هب  رومأم  ینعی  لمع  تحـص  مه  زاـب  نکل  دـناهبرومأم و  ّتیهاـم  تقیقحرد و  لـخاد  هک  يروما  زا : تستراـبع  هّیلخاد  همّدـقم 
. دنابکرم کی  ءازجا  روما  نیا  تساهنآ .

زامن تحـص  و  تسا . زاـمن  تیهاـم  هدنهدلیکـشت  دوخ  هبون  هب  یئزج  ره  هک  تسا ، ءازجـالا  تاذ  بکرم  بجاو  کـی  زاـمن  لـثملا : یف 
 ... جح و اذکه  و  دشابیم . شئازجا  زا  کیره  رب  فقوتم 

؟ تسیچ ءاملعلا  فیرش  نایب  هب  يراصنا  بانج  خساپ  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
: دیامرفیم

: هک توافت  نیا  اب  تسا ، باقع  بجوم  زین  هّیریغ  تابجاو  كرت  تسا ، باقع  قاقحتسا  اشنم  هّیسفن  تابجاو  كرت  هک  روطنامه  - 1
. میوشیم باقع  بجاو  دوخ  كرت  رطاخ  هب  یسفن  بجاو  رد  - 

باقع تسا ، روآباقع  همّدقملا  يذ  كرت  دوشیم و  همدقملا  يذ  كرت  ببـس  همّدقم  كرت  تسا و  یمّدقم  نوچ  يریغ  بجاو  رد  و  - 
. میوشیم

. میوشیم باقع  ببس ، ببّسلا ، ببس  نوچ  ینعی :
يراج ود  ره  رد  تئارب  رابخا  هتشادن و  دوجو  هّیریغ  هّیسفن و  تابجاو  نایم  یتوافت  سپ :

262 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم نیمأت  تسا  هذخاؤم  باقع و  یفن  هک  فده  اذل : و  دوشیم .

ینعی هیلخاد  تامّدقم  دروم  رد  ام  ثحب  هکنآلاح  دوشیم و  هّیجراخ  تامّدقم  لماش  نیا  دوشن ، باقع  ببس  همّدقم  كرت  هک  انمّلس  - 2
: تفگ ناوتیم  و  تسا ، بکرم  هب  رومأم  هدنهدلیکشت  ءازجا 

. تسا ءزج  رب  فقوتم  ّلک  نوچ  تسا ، ّلک  كرت  نیع  تقیقحرد  ءزج  كرت  - 1
. تسا روآباقع  ّلک  كرت  - 2

. تسا روآباقع  ءزج  كرت  سپ :
دراد باـقع  یـسفن  بوـجو  كرت  هکنیا  رد  میرادیمرب و  تسا  یـسفن  بوـجو  هک  ار  رثـکا  بوـجو  عـفر ، ثیدـح  اـب  رگید : تراـبع  هب 

. میرادن يدیدرت 
؟ تسیچ مهفاف )  ) ترابع زا  دارم  سپ  * 

: هک تسنیا  هب  هراشا 
نادـقف هک  ارچ  تسا ، ّلک  كرت  نیع  ءزج ، كرت  تسا ، ءازجا  هب  مئاق  بّکرم و  هک  دـشاب  ياهّینادـحو  تئیه  نآ  لک  زا  ام  هدارا  رگا  - 1

. تسا ّلک  نادقف  بجوم  یئزج  ره 
. دشاب لک  ای  ءازجا و  همه  كرت  دناوتیمن  ءزج  کی  كرت  دشاب ، ءازجا  نیمه  سفن  ّلک  زا  ام  هدارا  رگا  و  - 2

كرت نیع  نآ  كرت  ات  تسین  ّلک  نیع  ءزج  دوخ  هک  ارچ  نآ ، نیع  هن  تسا و  ّلک  كرت  مزلتـسم  ءزجلا  كرت  تفگ  دیاب  اجنیا  رد  اذـل  و 
. دشاب ّلک 

؟ تسیچ ةذخاؤملا )...  صوصخ  تایاور  یف  عوضوملا  عوفرملا و  انلعج  نا  هّلک  اذه   ) زا دارم  * 
. دوب روهشم  يانبم  رب  میتشاد  ءاملعلا  فیرش  بانج  اب  هک  یئاهوگتفگ  اهثحب و  مامت  هک : تسنیا 

. دوشیم هتشادرب  هذخاؤم  باقع و  صوصخ  عفر  ثیدح  تئارب و  رابخا  هطساو  هب  هک  دوشیم  هتفگ  روهشم  يانبم  رب  ینعی :
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راثآ زا  معا  دوشیم  هتـشادرب  راثآلا  عیمج  تئارب  راـبخا  هطـساو  هب  تفگ : ناوتیم  میرادـن  لوبق  ار  نآ  اـم  هک  روهـشم  ریغ  ياـنبم  رب  اـّما :
. هّیویند هّیورخا و  ای  هّیفصو و  هّیفیلکت و 

دوخ عفر  ثیدـح  هطـساو  هب  تسا و  تیئزج  رد  کش  اریز : ارچ ؟ تسا . رتناسآ  هیف  نحن  ام  رد  تئارب  رابخا  هب  لالدتـسا  تروص  نیا  رد 
. دوشیم هتشادرب  تیئزج 

لوبق ار  انبم  نیا  دوخ  ام  هک  اجنآ  زا  هتبلا  دوشیم  هتـشادرب  عوضوم  ءاـفتنا  هب  هبلاـس  باـب  زا  زین  بوجو  دـش ، هتـشادرب  ّتیئزج  دوخ  یتقو 
یلقن هلدا  اب  ّتیطرـش و ...  تیئزج و  لیبق  زا  هیعـضو  ماـکحا  راـثآ و  هک  تفگ  میهاوخ  لوصف  بحاـص  هب  خـساپ  رد  هدـنیآ ، رد  میرادـن 

. دنتسین عفر  لباق  تئارب 
263 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسنیا  رثکا  لقا و  نایم  دیدرت  رد  یلقن  لیلد  یسررب  رد  خیش  نایب  لصاح  * 
رابخا نآ  تلالد  دنـس و  دـنراد و  تئارب  رب  تلالد  هک  تسا  يرابخا  دوشیم ، نآ  لماش  دراد و  ثحب  دروم  هلئـسم  رب  تلالد  هک  يرابخا 

: اذل تسا و  نشور  حضاو و 
. دناهدرک تابثا  نآ  اب  ار  تئارب  هدرک و  کّسمت  رابخا  نیا  هب  دناهتسناد ، طایتحا  بوجو  هیف ، نحن  ام  رد  ار  لقع  مکح  هک  یناسک 

يأر هک : دیسر  اجنیا  هب  تفرگ و  رارق  لالدتـسا  یـسررب و  دروم  هک  دوب  عفر  ثیدح  ۀعـس و  ثیدح  بجح ، ثیدح  رابخا ، نیا  هلمج  زا 
: هک تسنیا  رثکا  لقا و  باب  رد  نیرخأتم  زا  يرایسب  خیش و 

. دننکیم تئارب  هب  مکح  عرش  مه  لقع و  مه 

: اههتکن

زا یعنام  تسا ، هفاضا  طرش  ای  ءزج و  رد  ام  کش  و  دوشیم ، لحنم  یلامجا  ملع  هک : اجنآ  زا  دیامرفیم : هلئسم  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما 
. تسین بجح  ثیدح  عفر و  ثیدح  نوچ  يرابخا  نایرج 

دوشیم هتشاذگ  انب  هک  تسنیا  شیانعم  تسا و  يدّبعت  عفر  نامه  ۀّیئزجلا ، كوکشم  رد  عفر ، ثیدح  نأش  هک : دیامرفیم  حیضوت  سپس 
. تسین بکرم  يازجا  زا  كوکشم ، ءزج  هک  نیا  رب 

هب توعد  تسا و  بکرم  هب  ّقلعتم  هک  دروآیم  اج  هب  ار  اهنآ  يرما  هزیگنا  هب  اـهنت  دـهدیم ، ماـجنا  ار  مولعم  ءازجا  ریاـس  هک  یـسک  سپ 
. دنکیم زین  ءازجا 

. دنادیمن بکرم  ءزج  ار  نآ  هک  دیامنیم  لمع  یسک  لثم  عفر  ثیدح  هطساو  هب  كوکشم  ءزج  اب  اذل  و 
ماـمت موـلعم ، ءازجا  نیا  دـنک ، تاـبثا  هک  دـشاب  هتـشاد  زاـین  هک  نیا  نودـب  درذـگیم . كوکـشم  زا  هدرک و  اـفتکا  ءازجا  ریاـس  هب  ینعی :

زا دیامن ، كرت  عفر  ثیدح  هطساو  هب  ار  كوکـشم  دروآ و  اج  هب  ار  مولعم  يازجا  یـسک  نینچ  یتقو  اذل : نآ و  قادصم  ای  دناهبرومأم و 
. تسا ناما  رد  باقع  رفیک و 

، هدـش هتخانـش  مولعم و  يازجا  هک  نیا  تابثا  اّما  دوشیمن  تابثا  عفر  ثیدـح  اب  هن ؟ ای  دنتـسه  هب  رومأم  ناـمه  ءازجا  هّیقب  هک  نیا  نکل  و 
یعقاو رماوا  صّصخم  هدوبن و  كوکشم  ّتیئزج  یعقاو  عفر  لفکتم  عفر  ثیدح  هک  تسنیا  تهج  هب  تسا  یعقاو  هب  رومأم  يارب  قادصم 

. دیامن تلالد  تسا  هب  رومأم  اعقاو  هک  يزیچ  نآ  نییعت  رب  هک  نیا  هب  دیسر  هچ  ات  دشابیمن .
لفکتم عفر  ثیدح  هک  تسنیا  تهج  هب  دنتسه ، هب  رومأم  نامه  مولعم ، ءازجا  هک  نیا  هب  دّبعت  اّما :

264 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. كوکشم ّتیئزج  یفن  زا  تسترابع  نآ  تسین و  رتشیب  دبعت  کی  تابثا 
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[154 .] تسا حضاو  بلطم  نیا  دشابیمن و  نآ  لّفکتم  عفر  ثیدح  تسیچ ، ءازجا  هّیقب  لاح  هک  نیا  هب  دبعت  اّما  - 
: دیامرفیم ثحابم  نیا  لابند  هب  سپس 

. دشاب نآ  اشنم  عفر  هطساو  هب  ول  و  كوکشم ، ءزج  يدّبعت  عفر  رب  دنکیم  تلالد  عفر  ثیدح  نیاربانب :
. دراد زین  ّلک  بوجو  رب  تلالد  هک  روطنامه  دراد ، مولعم  ءازجا  بوجو  رب  تلالد  بکرم  هب  رما  و  - 

تـسا هب  فّلکم  مامت  ءازجا  نآ  دنک  تابثا  هک  درادن  يزاین  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  باقع  زا  دروآ ، اجب  ار  مولعم  ءازجا  فّلکم  یتقو  و  - 
. دشابیم یسفن  بجاو  هک  نیا  ای  و 

: دیامرفیم سپس 
. میدومن رکذ  البق  هک  تسا  یلامجا  ملع  لالحنا  رب  انب  بلطم  نیا  مامت 

هک نیا  ای  دنتسه و  یلقع  بجاو  همدقم  باب  زا  ءازجا  میئوگب  هچ  تسا ، لکـشم  عفر  ثیدح  نایرج  یلامجا ، ملع  لالحنا  مدع  رب  انب  اّما :
: اریز دنتسه ، یعرش  بجاو  ینمض ، بوجو  هب  ای  دنتسه و  یعرش  بجاو  میئوگب 

. تسا ّلقا  زا  یسفن  بوجو  عفر  اب  ضراعم  رثکا ، زا  یسفن  بوجو  عفر  - 1
. درادن نآ  اشنم  عفر  زج  یئانعم  دندقتعم ، یلامجا  ملع  لالحنا  مدع  هب  هک  یناسک  بهذم  ساسارب  زج  تیئزج  عفر  و  - 2

تروص نیا  ریغ  رد  و  دوشیم ؛ هداد  تبسن  نآ  هب  ازاجم  مود و  هبتر  رد  لعج  هک : تسنیا  شیانعم  تسا و  یضرع  لوعجم  اهنت  ءزج  اریز :
. تسین بکرم  هب  ّقلعتم  بوجو  يارب  زج  یلعج 

و رومأـم ، فـّلکم ، تسا و  هدـننکرما  رما ، هک  تسنیا  لـثم  دـشابیم ، نآ  يازجا  زین  ءازجا  تسا و  هب  رومأـم  ناـمه  بکرم  هـک  نـیا  اـّما :
. دنتسین لعج  ّقلعتم  الصا  هدوب و  یعازتنا  روما  نیا  هکنآلاح 

. دوش عفر  تسا ، لوعجم  اتقیقح  هک  يزیچ  نآ  هک  نیا  رگم  درادن ، ار  عفر  تیلباق  يزاجم ، لوعجم  نیا  لاثما  لاح :
بوجو اب  یسفن ، بوجو  نیا  هک  تسین  رثکا  هب  ّقلعتم  یسفن  بوجو  زج  مه  یقیقح  لوعجم  - 

265 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ضراعم  ّلقا  یسفن 

: ءزج بوجو  عفر  اّما :
یلقع همزالم  باب  زا  همّدقم ،) بوجو  لثم   ) دشاب یعرش  ول  ءزج و  یمّدقم  یعرـش  بوجو  رب  انب  - 2 درادن ، انعم  یلقع  بوجو  رب  انب  - 1

. دشابیم دراد  یگتسب  نآ  هب  ءیش  هک  يزیچ  نآ  بوجو  ءیش و  بوجو  نایم 
. تبثم لصا  هب  رگم  دشابیمن ، ّببسم  رد  کش  عفار  ببس ، رد  عفر  ثیدح  نایرج  سپ :

ضراـعت مه  اـب  هدوب و  رگیدـمه  ضرع  رد  ءزج  رد  يریغ  بوجو  رثـکا و  ّلـقا و  رد  یـسفن  بوجو  هب  تبـسن  ثیدـح  ناـیرج  نیارباـنب :
. دنیامنیم

نآ اب  و  دوشیمن ؛ لحنم  نآ  هب  تسا ، رثکا  لقا و  هب  ّقلعتم  هک  يایلاـمجا  ملع  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  ءزج ، زا  بوجو  عفر  نآرب ، هوـالع 
[. 155] دوش لحنم  یلامجا  ملع  ات  ددرگیمن . تباث  رثکا  زا  بوجو  عفر  ملع ،

: هک نیا  هصالخ 
هب یلامجا  ملع  لالحنا  رب  اـنب  تسا : هدومرف  هداد و  رارق  هظحـالم  هجوت و  دروم  عفر  ثیدـح  لـیلحت  رد  ار  اـنبم  ود  ره  هر )  ) ینیمخ ماـما 

. دنکیمن تابثا  ار  تئارب  نکل  دوشیم و  يراج  رثکا  ّلقا و  نایم  کش  هلأسم  رد  عفر  ثیدح  تئارب و  رابخا  ءازجا ،
[. 156] دناهتفریذپ ار  یلامجا  ملع  لالحنا  يراصنا ، خیش  لثم  زین  ناشیا  اذل : و 

266 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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ّیلامجإلا لاح  ةاـعارم  طاـیتحالا و  بوجوب  اـمکاح  لـقعلا  نوک  لـب  [، 157] مّدـقتملا ّیلقعلا  لیلدـلا  ۀـّیمامت  مدـع  انـضرف  ول  ّهنإ  ّمث  نتم 
یفنب ربخأ  عراشلا  ّنأل  ّیلقعلا ؛ لیلدـلا  کلذ  یلع  ۀـمکاح  بلطملا  یف  ۀـیفاک  رابخألا  هذـه  تناک  رثکألا ، ّلقألا و  نیب  دّدرملا  فیلکتلاـب 

باـقعلا عفد  بوجو  یلإ  عجارلا  طاـیتحالا  باـب  نم  هبوـجو  لـقعلا  یـضتقی  ـالف  عـقاولا ، یف  اـبجاو  ناـک  وـل  رثکـألا  كرت  یلع  باـقعلا 
. لمتحملا

؛ ماقملا یف  ملعلا  بجح  مّلـسن  لاقف ال  رابخألا ، هذـه  یلع  طاـیتحالا  ۀـّلدأ  ۀـموکح  کـلذ و  سکع  [ 158] نیرـصاعملا ضعب  مّهوت  دق  و 
رهاظلا ال یف  قیرط  هیلإ  انل  ناک  ام  ّنـأل  لاـق : ّمث  ۀکوکـشملا . طئارـشلا  ءازجـألا و  یف  لاغتـشالا  ۀـلاصأ  یه  و  ماـقملا ، یف  لیلدـلا  دوجول 
: لاق [ 159] ّمث امهریغ . نیلدعلا و  ةداهش  دحاولا و  ربخک  ۀیّنظلا ، ّۀلدألا  ۀیّجح  مدع  یلع  ۀیاورلا  ّتلدل  ّالإ  و  اعطق ؛ بجحلا  هّقح  یف  قدصی 

ّۀلدأ تامومع  نم  لاغتـشالا : ۀلاصأ  ۀّیجح  یلع  ّلد  امب  اضیأ - اهـصیصخت - نّیعت  قرطلا ، کلت  ۀـیّجح  یلع  ّلد  امب  اهـصیصخت  مزتلا  ول  و 
: لاق ّمث  ۀّیملعلا . ۀمّدقملا  بوجو  و  باحصتسالا ،

. یهتنا [، 160] ۀّیطرشلا ۀّیئزجلا و  یه  یعضولا و  مکحلا  یفن  یلع  رابخال  هذهب  کّسمتلا  قیقحتلا : و 
267 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( دنتسه مدقتم  یلقع  لیلد  رب  مکاح  تئارب  هلدا  )

لقع هک ) نیا  هب  میوـش  دـقتعم  هکلب  و   ) تسا ماـمتان  تئارب  رب  ناـیب ) ـالب  باـقع  حـبق  ینعی   ) مّدـقتم یلقع  لـیلد  هک  مینک  ضرف  اـم  رگا 
رابخا نیا  رثکا ، ّلقا و  ناـیم  تسا  دّدرم  هک  یفیلکت  هطـساو  هب  تسا ، یلاـمجا  ملع  لاـح  تیاـعر  طاـیتحا و  بوجو  هب  مکاـح  یناـسنا ) )

. تسا یلقع  لیلد  نآرب  مکاح  بلطم و  رد  یفاک  دصرددص ) هّیعرش  تئارب  ّهلدا  ینعی  )
. دشاب بجاو  رثکا  عقاو  رد  ول  و  تسا ،) كوکشم  هک  نوچ   ) رثکا كرت  ببس  هب  باقع  یفن  هب  تسا  هداد  ربخ  سّدقم  عراش  اریز 

. لمتحم باقع  عفد  بوجو  هب  ددرگیمرب  هک  یطایتحا  باب  زا  ار  رثکا  بوجو  دنکیمن  اضتقا  لقع  هجیتن : رد 

( كوکشم ءزج  رد  تئارب  هّلدا  رب  طایتحا  هلدا  تموکح  رد  لوصف  بحاص  نخس  )

راـبخا نیا  رب  طاـیتحا  هلدا  تموکح  هب ) دـناهدش  دـقتعم  و   ) هدرک لاـیخ  ار  قوف  بلطم  سکع  لوصف  بحاـص  ینعی  نیرخأـتم ، زا  یخرب 
لیلد نامه  هک  اجنیا  رد  لیلد  دوجو  رطاـخ  هب  میریذـپیمن ، ار  ماـقم  نیا  رد  ملع  ندوب  روتـسم  اـم  دـیامرفیم : اذـل  و  تئارب ،) ّهلدا  ینعی  )

. هکوکشم طئارش  ءازجا و  رد  تسا  لاغتشالا  ۀلاصا 
الا دنکیمن و  قدـص  نآ  قح  رد  ملعلا  مدـع  رثکا ،) بوجو  ینعی   ) دراد دوجو  يرهاظ  قیرط  ناونع  هب  هک  يزیچ  اریز  دـیامرفیم : سپس 
مدع رب  تیاور  نیا  درادرب ،) نایم  زا  ار  لاغتـشا  هدعاق  دـناوتب  دابعلا ، نع  هملع  هّللا  بجح  ام  دـشاب و  هملع  هّللا  بجح  ام  ياج  اجنیا  رگا  )

. دومن دهاوخ  تلالد  زین  تاراما  عامجا و  زا  امهریغ  نیلدع و  تداهش  دحاو ، ربخ  لثم  هّینظ  ّهلدا  ّتیجح 
هملع هّللا  بجح  اـم  دـیوگب  و   ) دـنراد قرط  نیا  ّتیجح  رب  تلـالد  هک  ياّهلدا  ببـس  هب  هینظ  ّهلدا  صیـصخت  هب  دوش  مزتـلم  یـسک  رگا  و 

ۀلاـصا ّتیجح  رب  تلـالد  هک  ياّهلدا  ببـس  هب  زین  یلاـمجا  ملع  باـب  رد  لاغتـشا  هدـعاق  صیـصخت  دربـب ،) نیب  زا  ار  قرط  نیا  دـناوتیمن 
(. تسا تّجح  و   ) هدرک ادیپ  نّیعت  دنراد ، لاغتشالا 

لمتحم باقع  عفد  لاغتـشالا ، هدـعاق  لثم   ) هیملع همّدـقم  بوجو  و  ّکشلاب ) نیقیلا  ضقنت  ـال  لـثم   ) باحـصتسا هلدا  تاـمومع  هلمج  زا 
. تسا بجاو )

تـسا رتهب  سپ   ) تسا ّتیطرـش  ّتیئزج و  نآ  تسا و  یئزج  مکح  یفن  يارب  تئارب ) ّهلدا  ینعی   ) رابخا نیا  هب  کّسمت  دـیامرفیم : سپس 
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(. دیرادنرب ار  باقع  قاقحتسا  تئارب  هلدا  اب  هک 
268 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  رثکا  لقا و  ثحب  اب  هطبار  رد  خیش  رظن  يأر و  لصاح  * 
. هّیعرش تئارب  زا  مه  دومن و  هدافتسا  كوکشم  ءزج  ینعی  رثکا  بوجو  یفن  رد  هّیلقع  تئارب  زا  مه  هدش ، یتئارب 

؟ دوب هنوگچ  هلئسم  نیا  رد  هّیلقع  تئارب  زا  هدافتسا  قیرط  * 
يراج نایب  الب  باـقع  حـبق  تسا ، رثکا  هک  كوکـشم  هب  تبـسن  لـقع  كوکـشم ، نّقیتم و  هب  دوشیم  لـحنم  یلاـمجا  ملع  نوچ  دومرف :

. دنکیم
؟ تسا هنوگچ  هلئسم  نیا  رد  هیعرش  تئارب  زا  هدافتسا  قیرط  * 

: دومرف هدرک  هدافتسا  ۀعس ، ثیدح  عفر ، ثیدح  بجح ، ثیدح  هلمج  زا  هّیلقن  هلدا  زا 
. هدش هتشادرب  ام  زا  رثکا  بوجو  هلدا  نیا  مکح  هب  تسا ، بوجحم  روتسم و  ام  رب  رثکا  بوجو  دیئوگب : دیناوتیم  - 1

. هدش هتشادرب  ام  زا  ءزج  نآ  بوجو  هلدا  نیا  مکح  هب  تسا ، كوکشم  ام  يارب  هک  ءزج  نآ  بوجو  دیئوگب : دیناوتیم  - 2
زا كوکشم  ءزج  ای  رثکا و  ینعی  مینادیمن  هک  ار  یبجاو  نآ  هذخاؤم  دیئوگب : دیناوتیم  دیریگب  ریدقت  رد  ثیدح  رد  ار  هذخاؤم  رگا  اّما :

. هدش هتشادرب  ام 
؟ دوب هچ  طایتحا  ّهلدا  اب  هطبار  رد  خیاشم  زا  یخرب  رظن  * 

. دنوشیمن هّیریغ  تابجاو  لماش  اذل  تسا و  هّیسفن  تابجاو  رد  تئارب  هلدا  روهظ  دنتفگیم 
تئارب ّهلدا  قبط  هن ، ای  تسا  بجاو  یبّنلا  رکذ  دـنع  تاولـص  ای  هن و  ای  تسا  بجاو  لالهلا  دـنع  اعد  هک  دـینک  کش  امـش  رگا  لثملا : یف 

. دوشیم هتشادرب  امش  زا  روما  نیا  بوجو 
روبزم ّهلدا  هب  دـیناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  بجاو  زامن  عورـش  رد  هذاعتـسا  ای  هن و  ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هروس  ایآ  هک  دـینک  کـش  رگا  اـّما :

. دینک کّسمت 
ياراد هّیـسفن  تابجاو  هک  ارچ  تسا ، هّیـسفن  تاـبجاو  هب  طوبرم  باـقع  قاقحتـسا  درادیمرب ، ار  باـقع  قاقحتـسا  تئارب  ّهلدا  اریز  ارچ ؟

. دناباقع باوث و  دقاف  هک  هّیریغ  تابجاو  اذل : دناباقع و  باوث و 
. دنرادن تئارب  ّهلدا  يارب  یئاج 

؟ دوب هچ  خیاشم  تارضح  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
. هّیریغ تابجاو  لماش  مه  دنوشیم ، هّیسفن  تابجاو  لماش  مه  تئارب  ّهلدا 
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. تسا توافتم  ناشندوب  اشنم  یهتنم  هّیریغ  تابجاو  مه  دناباقع ، اشنم  هّیسفن  تابجاو  مه  اریز : ارچ ؟

. تسا هتاذ  صوصخل  یسفن  بجاو  ندوب  باقع  اشنم  - 
. ببس ببسلا ، ببس  اذل : تسا و  یسفن  بجاو  كرت  ببس  يریغ  بجاو  كرت  هک  نوچ  تسا ، هریغل  يریغ ، بجاو  ندوب  باقع  اشنم  - 

. تسا باقع  بجوم  تسا  یسفن  بجاو  كرت  ببس  هک  مه  يریغ  بجاو  كرت  تسا ، باقع  بجوم  یسفن  بجاو  كرت  سپ :
ثیدح هلمج  زا  ّهلدا  نیا  هک  ارچ  دنراد ، یـسفن  تابجاو  رد  روهظ  اهنت  تئارب  ّهلدا  هک  دننک  تباث  دـنناوتیمن  تارـضح  هک : نیا  هصالخ 

. يریغ بجاو  زا  هچ  یسفن و  بجاو  زا  هچ  درادیمرب  ار  هّیعرش  راثآ  باقع و  قلطم  عفر 
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؟ میرادرب ار  يریغ  بجاو  عفر  ثیدح  اب  هک  میروبجم  ام  ایآ  * 
. میرادیمرب ار  رثکا  یسفن  بوجو  عفر  ثیدح  زا  هدافتسا  اب  ام  ریخ ،

؟ تسا یئانبم  هچ  رب  خیاشم  رظن  هب  خیش  خساپ  * 
. میریگب ریدقت  رد  ار  هذخاؤم )  ) ظفل ام  ینعی  درادرب ، نایم  زا  ار  هذخاؤم  عفر ، ثیدح  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 

؟ هچ میریگب  ریدقت  رد  ثیدح  رد  ار  راثآلا  عیمج  رگا  * 
زا یکی  هک  ار  ّتیئزج  عفر ، ثیدح  اب  ناوتیم  اریز : تسا . راکشآ  نشور و  الماک  بلطم  دنامیمن و  یقاب  تارـضح  اب  یثحب  ياج  رگید 

: دراد رثا  ود  زامن  رد  هروس  ندوب  بجاو  لثملا : یف  تشادرب  تسا  هّیعرش  راثآ 
. تسا همدقملا  يذ  كرت  ببس  هک  نیا  رطاخ  هب  هتبلا  تسا ، باقع  بجوم  هروس  كرت  هک  نیا  یکی  - 

. تسا زامن  ءزج  دوشیم ، بجاو  زامن  رد  هروس  یتقو  هک  نیا  یکی  - 
. دیراد کش  نآ  هب  تبسن  هک  یتّیئزج  درادیمرب ، ار  تیئزج  عفر ، ثیدح  لاح :

. میرادن یثحب  مه  اب  میرادرب  ار  تیئزج  هچنانچ  میراد و  ثحب  خیاشم  نیا  اب  میرادرب  ار  هذخاؤم  رگا  سپ :
؟ تسیچ لیلدلا ) ۀیمامت  مدع  انضرف  ول  ّهنا  ّمث   ) زا دارم  هتشذگ  ثحابم  هب  هّجوت  اب  * 

رب ام  یلقع  لیلد  رگا  دیامرفیم : اذل  دوب و  هدومرف  نایب  البق  هک  تسا  یبلطم  رارکت  تقیقحرد 
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ینارگن عفر  و  ناربج ، دناكوکـشم ، ءزج  اـی  رثـکا و  زا  تئارب  رب  لاد  هک 100 % هّیلقن  ّهلدا  قـیرط  زا  تشاد ، صقن  یمک  رثـکا  زا  تـئارب 
ام هب  سّدقم  عراش  رابخا ، نیا  مکح  هب  نکل  دنک و  هذخاؤم  ار  ام  دـنوادخ  يدابم  هک  تشاد  ساره  باقع  لامتحا  زا  لقع  اریز : دوشیم 

: تسا هدومرف  هداد و  ّتینما  شمارآ و 
دراو مکاح و  لمتحم  باقع  عفد  باب  زا  طایتحا  بوجو  هب  یلقع  مکح  نآرب  رابخا  نیا  اذل  و  تسین ، راک  رد  یباقع  اعطق  دیشابن ، نارگن 

. دربیم نایم  زا  تسا  باقع  لامتحا  هک  ار  نآ  عوضوم  دوشیم و 
. میوشیم یتئارب  كوکشم  ءزج  رثکا و  هب  تبسن  رابخا  نیا  تکرب  هب  سپ :

؟ تسیچ کلذ )...  سکع  نیرصاعملا  ضعب  مّهوت  دق  و   ) زا دارم  * 
. دنراد تموکح  تئارب  ّهلدا  رب  طایتحا  ّهلدا  تسا  دقتعم  هک  دراد  لوصف  بحاص  رظن  هب  هراشا 

ام عـفر  هن  شناـیب و  ـالب  باـقع  حـبق  هن  تسین  تئارب  ّهلدا  ناـیرج  ياـج  رگید  تسا ، راـک  رد  طاـیتحا  ّهلدا  ياـپ  یتـقو  رگید : تراـبع  هب 
. شنوملعیال

هدـش مّهوت  راچد  هّیمیرحت  ههبـش  رد  نییرابخا  تارـضح  لـثم  رثکا  ّلـقا و  هلئـسم  ینعی  هیف  نحن  اـم  رد  لوصف  بحاـص  هک : نیا  هصـالخ 
. تسین حیبق  هک  نایبلا  عم  باقع  نکل  تسا ، حیبق  نایب  الب  باقع  دیوگیم :

؟ دراد شخب  دنچ  لوصف  بحاص  مالک  قوف  بلطم  هب  هّجوت  اب  * 
. هّیعضو راثآ  تئارب و  رابخا  هّیفیلکت 2 - راثآ  تئارب و  رابخا  - 1 شخب : ود 

؟ تسیچ شمالک  لوا  شخب  رد  ناشیا  شیامرف  * 
ّهلدا يارجا  لحم  هکلب  دـشابیمن ، تئارب  هلدا  رابخا و  ياج  اذـل  تسا و  یفیلکت  رثا  کی  رثکا  ّلقا و  باب  رد  باـقع  لاـمتحا  هک : تسنیا 

. تسا طایتحا 
؟ تسیچ طایتحا  ّهلدا  ّتیمکاح  رب  لوصف  بحاص  لیلد  * 

: لّوا لیلد  فلا )
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دیاب اذل  دراد و  دوجو  ینیقی  لاغتشا  رثکا  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  لاح : ۀینیقیلا  ۀغارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا  ینعی : تسا ، لاغتشا  هدعاق 
. دوش لصاح  هّینیقی  تغارف  هک  مینک  يراک 

. تسا بجاو  طایتحا  سپ  تسا ، رثکا  ماجنا  هب  زین  هّینیقی  تغارف 
: رگید ترابع  هب 

. رثکا ای  تسا  بجاو  ّلقا  ای  هک  نیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  ام  - 1
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. دراد باقع  لامتحا  رثکا ، ماجنا  مدع  - 2
. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  لقع  مکح  هب  - 3

. رثکا ماجنا  طایتحا و  رگم  دیآیمن  لصاح  لمتحم  باقع  لعف  رد  - 4
. میهد ماجنا  ار  رثکا  دیاب  هیملع  همّدقم  باب  زا  سپ :

: نیا زا  رتهب  ینایب  هچ  دراد و  ّتینایب  یلقع  نوناق  نیا  - 
. دوش ارجا  یلقن  تئارب  ات  دراد  دوجو  یملعلا  مدع  هن  دوش ، يراج  یلقع  تئارب  ات  دراد  دوجو  ینایبلا  مدع  هن  هجیتن : رد 

: رگید ترابع  هب 
. تسا حبق  نایب  نودب  باقع  هک : تسنیا  یلقع  تئارب  عوضوم  - 1

. نایبلا انا  دیوگیم : دنلب  يادص  اب  روکذم  یلقع  مکح 
. نایبلا مدع  عفترا  نایبلا ، ءاج  اذا  کشالب :

. میتسه نوملعی  نآ ال  هب  تبسن  ام  بوجحم و  ام  زا  هک  تسا  یکوکشم  ءزج  مکح  عفر  عفر ، هعس و  بجح و  ثیدح  عوضوم  - 2
. دنکیم دوبان  ار  اهنآ  عوضوم  تسا و  ّهلدا  نآرب  دراو  روبزم  یلقع  مکح  سپ :

: مّود لیلد  ب )
: هک انعم  نیدب  تسا ، لاغتشالا  باحصتسا 

. متشاد همذ  لاغتشا  هب  نیقی  لقا  ماجنا  زا  لبق 
؟ هن ای  هدش  هتشادرب  همذ  لاغتشا  ایآ  هک  منکیم  کش  ّلقا  ماجنا  زا  سپ 

. ار همذ  لاغتشا  ءاقب  منکیم  باحصتسا 
. مهد ماجنا  ار  رثکا  نم  دیاب  هتفرگ و  ّقلعت  رثکا  هب  رهاظلا  یلع  یلوم  رما  سپ :

؟ تسیچ شمالک  مود  شخب  رد  لوصف  بحاص  شیامرف  * 
: هک مینادیم  ۀمدقم 

. تسا نایبلا  مدع  یلقع ، تئارب  عوضوم  - 1
. تسا نایب  ارهاظ  باحصتسا ، - 2
. نایبلا مدع  عفترا  نایبلا ، ءاج  اذا 

: لاح
. تسا كوکشم  ءزج  مکح  ندوب  روتسم  تئارب  رابخا  عوضوم  - 1
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. تسا نایب  ارهاظ  لّوا  شخب  رد  روکذم  باحصتسا  - 2
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. تسین هدیشوپ  ام  رب  ءزج  نآ  ملع  روبزم ، نایب  ندمآ  اب  - 3
. تسین تئارب  يرجا  يارب  یئاج  نایب  دوجو  اب 

: موس لیلد  ج )
: هک انعم  نیدب  تسا ، طایتحا  رابخا 

. دومن طایتحا  دیاب  ههبش  دراوم  رد  هکنیا  رب  ّلاد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  - 1
. تسا رثکا  ماجنا  هب  طایتحا  رثکا  ّلقا و  رد  - 2

. داد ماجنا  ار  رثکا  هدرک ، طایتحا  دیاب  روبزم  تایاور  مکح  هب  سپ 
عوضوم هکنآلاح  و  دراد . دوجو  ّتینایب  اجنیا  رد  هک  ارچ  درادن ، دوجو  یلقن  یلقع و  تئارب  يارب  یئاج  طایتحا  ّهلدا  ندـمآ  اب  هجیتن : رد 

. تسا نایبلا  مدع  تئارب  ود  نیا 
؟ تسیچ کسمتلا )...  قیقحتلا ؛ و   ) زا دارم  سپ  * 

. ار باقع  ینعی  یفیلکت  رثا  هن  تشادرب و  ار  تیئزج  ینعی  یعضو ، رثا  ناوتیم  تئارب  ّهلدا  اب  هک : تسنیا 
: دوشیم ادیپ  نامیا  رب  ینارگن  ود  مینکیم  کش  ءزج  کی  ّتیئزج  رد  ام  یتقو  رگید : ترابع  هب 

. تسا تئارب  ّهلدا  رب  مکاح  اجنیا  رد  طایتحا  ّهلدا  هک  باقع  ینعی  یفیلکت  رثا  هب  تبسن  یکی 
ار یعـضو  رثا  ای  تیئزج و  تئارب ، هلدا  هب  کسمت  اب  اجنیا  رد  هک  تسا ، كوکـشم  ءزج  ندوبن  اـی  ندوب  ءزج  هب  تبـسن  مه  ینارگن  کـی 

. میرادیمرب
. دنرادیمرب ار  باقع  هدوب و  یفیلکت  رثا  هب  طوبرم  هکلب  دنرادن  یعضو  رثا  هب  یطبر  طایتحا  هلدا  اریز :

***
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رابتعاب لوقلا  یلع  ّالإ  طایتحالا  موزل  تبثی  ـال  لاغتـشالا  باحـصتسا  ّنأ  [: 162] هیف نحن  اـمیف  و  [ 161] نینیابتملا یف  انرکذ  دـق  لوقأ : نتم 
بجاولا تـالمتحم  زارحإ  بوجوب  لوقعلا  مکح  وه : طاـیتحالا  بوجو  یف  ةدـمعلا  ّنأ  و  اذـهل ، اـقافو  هب  لوقن  ـال  يذـلا  تبثملا  لـصألا 

ّلـقألا و وأ  نینئاـبتم  نیب  هدّدرت  هب و  لـهجلا  نیح  ول  هکرت و  یلع  بقاـعملا  هب و  ذـخاؤملا  ّهنأ  و  فیلکتلا ، زّجنت  [ 163] تابثإ دعب  یعقاولا 
. رثکألا

ام  » هلوق یف  عراشلا - ربخأ  اذإف  ذـئنیح : و  فّلکملا ، هکرتی  ام  كرت  یلع  لمتحملا  باقعلا  عفد  بوجو  هاـنبم  مکحلا  کـلذ  ّنأ  بیر  ـال  و 
باقعلا لامتحا  عفترا  دـقف  هتّیئزج ، ملعی  مل  ام  كرت  یلع  بقاعی  هناحبـس ال  هّللا  ّنأب   ) امهریغ و  یتّما »...  نع  عفر   » هلوق و  هّللا ،»...  بجح 

. لمتحملا باقعلا  عفد  بوجوب  لقعلا  مکح  هیف  يرجی  الف  هنم ، نمألا  لصح  و  كوکشملا ، کلذ  كرت  یف 
جرخی ّهنإف  ۀـّیعقاولا ، ۀـلبقلا  اهنوک  ضرف  ول  تاهجلا  نم  ۀّـصاخ  ۀـهج  یلإ  ةالـصلا  كرت  یلع  ةذـخاؤملا  مدـعب  عراـشلا  ربخأ  اذإ  اـم  ریظن 

[. 164] باقعلا یلإ  یضفی  اهکرت ال  ّنأل  ۀمّدقملا ؛ باب  نع  کلذب 
نم ۀـّیمیرحتلا  ۀهبـشلا  یف  هیلإ  انرـشأ  هجو  ةءاربلا  رابخأ  یلع  رابخألا  کلت  ۀـموکحل  ناک  طایتحالا ، رابخأ  طایتحالا  دنتـسم  ناک  ول  معن ،

. فیلکتلا یف  ّکشلا  ماسقا 
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همجرت

( لوصف بحاص  تانایب  رد  مظعا  خیش  ۀشقانم  )
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هک میتـفگ  رثـکا ) ّلـقا و  ینعی   ) هیف نحن  اـمیف  رد  نینیاـبتم و  هـب ) عـجار  ثـحب   ) رد قـیقحت  هـب  میوـگیم : لوـصف  بحاـص  هـب  خـساپ  رد 
تسا لاغتشالا  باحصتسا  یلقع  بوجو  رثکالا ، نایتا  بوجو  اریز   ) دنکیمن تباث  ار  رثکا ) ماجنا  و   ) طایتحا بوجو  لاغتشا ، باحصتسا 
بحاص دوخ  هک  نانچ  میتسین  نآ  هب  لئاق  ام  هک  تبثم  لصا  رابتعا  هب  لوق  رب  اـنب  رگم  دـنکیمن ،) تباـث  ار  یلقع  رثا  یباحـصتسا  چـیه  و 

. دنادیمن تّجح  ار  نآ  زین  لوصف 
ملع هطـساو  هب   ) فـیلکت زّجنت  زا  سپ  یعقاو  بجاو  تـالمتحم  زارحا  بوـجو  هب  لـقع  مکح  ناـمه  طاـیتحا ، بوـجو  رد  بلطم  هدـمع 
ملع مدع   ) ماگنه ول  و  نآ ، كرت  ببس  هب  دوشیم  باقع  فلکم )  ) تسا و هذخاؤم  دروم  هک  تسا  یعقاو  فیلکت  نیا  و  تسا ، یلامجا )

باقع عفد  بوجو  شیانبم  لاغتـشا ، هدـعاق  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  رثکا  ّلقا و  ای  نینیابتم ، ناـیم  شدّدرت  نآ و  هب  لـهج  و  یلیـصفت )
. دنکیم كرت  ار  نآ  فلکم  هچنآ  رطاخ  هب  تسا  لمتحم 

: تروص نیا  رد  سپ 
ربخ نوملعی ، ام ال  یتما ...  نع  عفر  دیامرفیم : هک  شمالک  نیا  هملع و  هّللا  بجح  ام  دیامرفیم : هک  شمالک  نیا  رد  سدقم  عراش  یتقو 
ءزج نآ  كرت  رد  باقع  لامتحا  اـعطق  دـنکیمن ، باـقع  تسین ، مولعم  شتّیئزج  هک  يزیچ  كرت  رطاـخ  هب  ناحبـس  يادـخ  هک  دـهدیم 

. ددرگیم لصاح  باقع  زا  شمارآ  نما و  دوشیم و  عفترم  كوکشم ،
هب هذخاؤم  باقع و  مدـع  هب  دـهدیم  ربخ  عراش  هک  یئاج  نآ  ریظن  دوشیمن . يراج  لمتحم  باقع  عفد  بوجو  هب  لقع  مکح  هجیتن : رد 

. دشاب یعقاو  هلبق  تهج ، نآ  هک  دوش  ضرف  ول  هناگراهچ و  تاهج  زا  صاخ  تهج  کی  هب  زامن  كرت  رطاخ 
باقع هب  رجنم  شکرت  هک  تسنیا  ضرف  اریز  همّدـقم ، باب  زا  دوشیم  جراخ  یعرـش ،) نیمأت  ببـس  هب  صاـخ  تهج  اـی   ) فرط نآ  سپ 

. دوشیمن
ثحب رد  هک  دراد  دوجو  یلیلد  هجو و  تئارب  راـبخا  رب  راـبخا  نیا  تموکح  يارب  دـشاب ، طاـیتحا  ّهلدا  راـبخا و  طاـیتحا ، دنتـسم  رگا  هلب ،

. میدومن هراشا  نادب  فیلکت  رد  کش  ماسقا  زا  هیمیرحت  ههبش 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  رثکا  لقا و  باب  رد  طایتحا  ّهلدا  تیمکاح  رب  لوصف  بحاص  لیلد  دیئامرفب  ةراشا  * 
. طایتحا رابخا  لاغتشا 3 - باحصتسا  طایتحا 2 - هدعاق  - 1

؟ تسیچ طایتحا  هدعاق  هب  خیش  خساپ  * 
: دیوگیم هدرک  هبساحم  لقع  ینعی  تسا  باقع  لامتحا  طایتحا ، بوجو  هب  لقع  مکح  ساسا  دیامرفیم 

. میراد زّجنم  باطخ  كوکشم  ءزج  دروم  رد  - 1
. دراد دوجو  باقع  لامتحا  دشاب ، زّجنم  باطخ  هک  اجره  - 2

. تسا بجاو  القع  لمتحم  باقع  عفد  - 3
. میهد تاجن  باقع  زا  ار  دوخ  هدرک و  طایتحا  دیاب  سپ :

. دشاب روآباقع  كوکشم  ءزج  كرت  ادابم  هک  انعم  نیدب  تسا ، باقع  لامتحا  زا  یناسنا  لقع  ینارگن  سرت و  مامت  نیاربانب :
ياج رگید  دـیتسه ، يدازآ  تعـسو و  رد  امـش  تسین و  راـک  رد  یباـقع  هدومرف : تئارب  راـبخا  مکح  هب  سّدـقم  عراـش  دوخ  یتقو  لاـح :

. دشاب بجاو  نآ  عفد  لقع  مکح  هب  ات  تسین  نآ  زا  ینارگن  باقع و  لامتحا 
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دسرن و باقع  مدع  رب  ینبم  عراش  زا  ینایب  هک  نیا  رب  تسا  ّقلعم  طایتحا  هب  لقع  مکح  دنتـسه و  مکاح  هک  دنتـسه  تئارب  ّهلدا  نیا  سپ :
. درادن دوجو  باقع  عفد  یلقع  مکح  يارب  ییاج  هدیسر و  نایب  هکنآلاح 

دوش لصاح  نانیمطا  امش  يارب  ات  دیناوخب  زامن  فرط  راهچ  ره  هب  هدرک  طایتحا  دیاب  دوش ، هبتشم  امـش  رب  هلبق  يدروم  رد  رگا  لثملا : یف 
. ياهدناوخ یعقاو  هلبق  تهج  هب  زامن  کی  هک 

میوشیم نئمطم  ام  دشاب ، هدوب  تهج  نامه  رد  یعقاو  هلبق  هچرگ  دیناوخب ، زامن  تهج  نالف  هب  تسین  مزال  دومرف ، عراش  دوخ  رگا  لاح :
. درادن دوجو  باقع  تهج  نآ  رد  زامن  كرت  تروص  رد  هک 

. دشابیمن یلقع  مکح  ياج  يدروم  نینچ  رد 
؟ تسیچ كوکشم  ءزج  رد  لوصف  بحاص  لاغتشالا  باحصتسا  هب  خیش  خساپ  * 

ای تسا و  لاغتشالا  باحصتسا  ایآ  تسیچ ؟ لاغتشالا  ۀلاصا  نیا  زا  امش  دارم  هک  دسرپیم  وا  زا 
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. لاغتشالا ۀلاصا  دیتفگ  هکلب  لاغتشالا ، ةدعاق  مان  هن  دیدرب و  ار  لاغتشالا  باحصتسا  مان  هن  امش  اریز  لاغتشالا ؟ ةدعاق 
و رثکا ؟ ای  تسا  بجاو  لقا  منادیمن  هک : انعم  نیا  هب  دـشاب  ّلقا  نایتا  زا  سپ  لاغتـشالا  باحـصتسا  لاغتـشالا ، ۀـلاصا  زا  ناتدارم  رگا  - 1

. رثکا هب  ای  لقا و  هب  ای  دوب  لوغشم  ام  همذ  هک  منادیم  نکل 
. ار لاغتشا  منکیم  باحصتسا  سپ  هن ؟ ای  هدش  فرطرب  لاغتشا  نآ  ایآ  هک  مدرک  کش  لقا  ماجنا  زا  سپ  نکل  مدروآ  اجب  ار  ّلقا 

: میوگیم امش  هب 
تسا و کش  نآ  زا  رثا  یتقو  میتفگ : اهراب  هک  ارچ  ار  لاغتـشالا  باحـصتسا  هن  ینک و  يراج  ار  لاغتـشا  هدعاق  دیاب  یئاج  نینچ  رد  الّوا :

. تسا طلغ  نآ  رد  باحصتسا  نایرج  كوکشم ، لام  هن 
تسا و ةءاربلا  ۀلاصا  لام  باقعلا  مدع  هک  نانچ  درادن ، اجنیا  هب  یطبر  تسا و  لاغتشالا  ةدعاق  لام  لاغتشالا  باحصتسا  رگید : ترابع  هب 

. درادن ةءاربلا  باحصتسا  هب  يزاین 
. دسریمن لاغتشالا  باحصتسا  هب  تبون  رگید  لاغتشا  هدعاق  ندوب  اب  سپ :

: هک تسنیا  لاغتشالا  باحصتسا  نیا  هجیتن  اریز  تسا ، تبثم  لصا  امش  باحصتسا  نیا  ایناث :
. تسا بجاو  ام  رب  رثکا  اذل  هتفرگ و  ّقلعت  رثکا  هب  یلوم  رما  سپ :

مزال ام  رب  تسا ، یقاب  ام  هّمذ  لاغتـشا  هک  لاح  دیئوگب : هجیتن  رد  ار و  لاغتـشا  ءاقب  دینکب  باحـصتسا  دـیهاوخیم  امـش  رگید : ترابع  هب 
. رثکا ماجنا  هطساو  هب  رگم  تسین  نکمم  مهنآ  عفر  مینک  عفر  ار  نآ  هک  تسا 

. دومن مکح  نادب  لقع  هک  ارچ  تسا  یلقع  رثا  مزال و  کی  مزال ، نیا  ای  رثا و  نیا  لوصف : بحاص  بانج  اّما 
تئارب نامه  هّمذ ، زا  تئارب  هب  لقع  مکح  دنک و  فرطرب  ار  دوخ  هّمذ  لاغتـشا  دـیاب  دراد ، همذ  لاغتـشا  هک  یـسک  دـیوگیم : لقع  ینعی :

. تسا یلقع 
. تسین تجح  امش  دوخ  یتح  ام و  هدیقع  هب  هک  دوشیم  هدیمان  تبثم  لصا  دشاب ، هتشاد  یلقع  رثا  هک  یباحصتسا  ره  لاح :

کش لقا  ماجنا  زا  سپ  نونکا و  نکل  دوب و  لوغـشم  نم  هّمذ  لقا ، ماجنا  زا  لبق  هک : انعم  نیدب  تسا ، لاغتـشالا  ةدعاق  ناتدارم  رگا  و  - 2
؟ هن ای  تسا  هدش  لصاح  میارب  همذ  زا  تئارب  ایآ  هک  مراد 

. دهاوخیم هّینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتشا  دیوگیم : هدش  يراج  تئارب  هدعاق  کش ، دّرجم  هب 
باقع لامتحا  هک  اجره  تسا ، لمتحم  باقع  عفد  ساسارب  لاغتشا  هدعاق  میئوگیم : امش  هب 
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. دوریمن باقع  لامتحا  هیف  نحن  ام  رد  هکنآلاح  و  تسا ، لاغتشا  هدعاق  نایرج  ياج  دوریم ،
ام ال عفر  دومرف : عراش  يودـب ، کـش  اـب  هطبار  رد  يودـب و  كوکـشم  کـی  لیـصفتلاب و  مولعم  کـی  هب  دـش  لـحنم  یلاـمجا  ملع  اریز :

. نوملعی
. درادن باقع  اجنیا  رد  رثکالا  كرت  هک  تسا  هداد  رطاخ  نانیمطا  ام  هب  عراش  سپ :

. ریخ میراد ؟ لاغتشا  هدعاق  نایرج  هب  يزاین  درادن ، دوجو  باقع  لامتحا  یتقو  ایآ  لوصف  بحاص  بانج  لاح :
. لاغتشالا ةدعاق  هن  دراد و  ياج  لاغتشالا  باحصتسا  هن  كوکشم ، ءزج  ای  هیف  نحن  ام  رد  سپ :

؟ تسیچ طایتحا  رابخا  ینعی  لوصف  بحاص  موس  لیلد  زا  خیش  خساپ  * 
هب هبتشم  باکترا  موزل  هّیمیرحت و  ههبش  هب  هبتشم  زا  بانتجا  بوجو  رب  دندرکیم  تلالد  ادبعت  دندوب و  يولوم  رماوا  نیا  رگا  هک : تسنیا 

. دیدومرف امش  هک  ینایب  نامه  هب  دندوب ، تئارب  هلدا  رب  مکاح  هلب ، هّیبوجو ، ههبش 
. دنهدیمن ام  هب  يدیدج  بلطم  و  دنالقع ، مکح  ّدلوم  هدوب و  يداشرا  رابخا  نیا  میتفگ  مه  البق  هک  نانچ  اّما :

. میهدیم مه  رابخا  نیا  زا  میداد ، لقع  مکح  زا  باوج  رد  هک  یخساپ  نامه  دنشاب ، يداشرا  رابخا  نیا  رگا  لاح :
. تسا دودرم  امش ، فرط  زا  تئارب  رابخا  رب  طایتحا  هلدا  تموکح  نایرج  هصالخ :

***
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ّهنأل اقباس ؛ هیلإ  انرشأ  امک  اضیأ  تبثملا  لصألاب  لوقلا  ریدقت  یلع  لاغتشالا  باحصتسا  یلع  رابخألا  هذه  ۀموکح  رهظی : انرکذ  اّمم  نتم و 
نّقیتم ریغ  اقباس - مولعملا  لاغتشالا  وه  و  بحتسملا - ناک  هبوجوب ، ملعلا  بجح  يذلا  رثکألا  كرت  یلع  ةذخاؤملا  مدعب  عراشلا  ربخأ  اذإ 

. رابخألا هذه  مکحب  [ 166] ّیفنم رثکألا  [ 165] ۀهج نم  ذئنیح  لاغتشالا  ءاقب  لامتحا  و  هنایتإب ، عفترا  دق  و  ّلقألا ، یلإ  ۀبسنلاب  ّالإ 
. مّدقت ام  یلإ  ارظن  اّدج ؛ فیعض  رابخألا  هذه  یلع  لاغتشالا  ّۀلدأ  ۀموکحم  هرکذ ، امف  ۀلمجلاب : و 

اهب لالدتـسالا  نع  راـبخألا - یلع  طاـیتحالا  ۀـّلدأل  اـهمعز  یتلا  ۀـموکحلا  هذـه  لـجأ  نم  لدـع - هّللا  مهمحر  ّهنأ  کـلذ : نم  فعـضأ  و 
وأ كوکـشملا  ءیـشلا  ۀـیئزج  ینعأ  ّیعـضولا ، مکحلا  یفن  یف  اـهب  کّـسمتلا  یلإ  ّیفیلکتلا ، مکحلا  یفن  ثـیح  نـم  روهـشملا  بهذـمل 

ۀلاصأ یلع  کلذـب  مکحی  و  كوکـشملا ، ۀـیئزج  یفن  ۀمیمـضب  ّلـقألا  اـهنوک  ارهاـظ  [ 167] نّیبـت هب  رومأـملا  ۀـّیهام  ّنأ  معز  و  هـتّیطرش ،
. لاغتشالا

: کلذ حیضوت  یف  لاق 
اهنم عفتری  فیلکتلا و  دروم  نّیبتیف  ۀـمولعملا  اهطئارـشب  ۀـمولعملا  ءازجـألا  نع  ةراـبع  تاداـبعلا  تاـّیهام  ّنأ  تاـیاورلا : هذـه  یـضتقم  ّنإ 

. ماهبإلا لامجإلا و 
: لاق ثیح  کلذ ، اهنم  ءاملعلا  مهفب  هیلع ، ّلدتسا  لب  ینعملا ، اذه  دّیأ  ّمث 

لیلد لیلدلا  مدع   » و مدعلا ،» ۀلاصأ   » هنع ب ّربعی  ام  مهدنع  ۀفورعملا  لوصالا  نم  ّنإ 
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مومع ریغ  هب  کّسمتلا  نکمی  ادنتسم  لصألا  اذهل  دجن  ملف  انحّفصت  دق  نحن  و  ّیعضولا ، ّیفیلکتلا و  مکحلا  یفن  یف  هنولمعتسی  و  مدعلا ،»
. یهتنا [، 168] ماقملا یف  اهنع  ثوحبملا  ۀّیئزجلا  لوانتیف  مهماهفأ ، ةدعاسمب  ول  ّیعضولا و  مکحلل  اهمیمعت  نّیعتف  رابخألا ، هذه 

همجرت *** 

( لاغتشا باحصتسا  رب  تئارب  هّلدا  تموکح  )
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ّتیجح و   ) تبثم لصا  هب  لئاق  هک  ضرف  نیارباـنب  لاغتـشا ، باحـصتسا  رب  تئارب ) ّهلدا  ینعی   ) راـبخا نیا  تموکح  میتفگ : هک  یبلاـطم  زا 
. دوشیم نشور  میدرک ، هراشا  نادب  زین  البق  هک  نانچ  میشوپب ،) مشچ  شایلبق  لاکشا  ود  زا  و   ) میشاب مهنآ )

هب ملع  هک  دـهدیم  يرثکا  كرت  رطاخ  هب  هذـخاؤم  باقع و  مدـع  زا  ربخ  نوملعی و )...  اـم ال  عفر  هطـساو  هب   ) سدـقم عراـش  یتقو  اریز :
هب تبسن  ینعی   ) ّلقا هب  تبـسن  زج  تسا ، لقا ) ماجنا  زا  لبق  رد   ) مولعم لاغتـشا  نامه  هک  ام  بحـصتسم  تسا ، بوجحم  ام  رب  نآ  بوجو 
هب رثکا ، هب  تبـسن  ّلقا ) ماـجنا  زا  سپ   ) لاغتـشا ءاـقب  لاـمتحا  و  دوشیم ، عفر  لـقا  ماـجنا  اـب  ینیقی  لاغتـشا  نیا  و  تسا ، نّقیتم  ریغ  رثکا )

. تسا یفنم  تئارب )  ) رابخا نیا  تکرب 
هب عجار   ) هچنآ هب  هّجوت  اـب  دومرف ، تئارب  راـبخا  نیا  رب  لاغتـشا  هلدا  تموکح  اـب  هطبار  رد  هر )  ) لوـصف بحاـص  هچنآ  هک : نیا  هصـالخ 

. تسا فیعض  ادج  تشذگ  لاغتشا ) باحصتسا  لاغتشا و  هدعاق 

( یعضو مکح  یفن  رب  تئارب  رابخا  هب  لوصف  بحاص  لالدتسا  )

زا دوـب ، هدرک  لاـیخ  تئارب  ّهلدا  هب  تبـسن  طاـیتحا  ّهلدا  يارب  هک  یتـموکح  نیا  رطاـخ  هب  ناـشیا  هک : تـسنیا  اعّدـم  نـیا  زا  رتفیعـض  و 
ینعی یعضو ، مکح  یفن  رد  ّهلدا  نیا  هب  کّسمت  هب  هدرک  لودع  یفیلکت ، مکح  یفن  ثیح  زا  روهشم ، بهذم  رب  تئارب  رابخا  هب  لالدتسا 
نشور رهاظلا  یلع  تسا  ّلقا  نامه  هک  هب  رومأم  ّتیهام  تیئزج ، نیا  یفن  اب  هک  هدرک  نامگ  و  نآ ، ّتیطرش  ای  كوکشم و  ءیش  تیئزج 

. لاغتشالا ۀلاصا  رب  دوشیم  مکح  تیئزج  یفن  نیا  هطساو  هب  دوشیم و 
.( دوشیم يراج  تئارب  ّهلدا  یعضو  مکح  یفن  رد  لاغتشالا و  ۀلاصا  یفیلکت  مکح  یفن  رد  ناشیا  رظن  زا  : ) سپ
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( هّللا همحر  لوصف  بحاص  نخس  همادا  )

ءازجا نامه  زا  تسترابع  زامن ،) الثم   ) تادابع تاّیهام  هک : تسنیا  تئارب  تایاور  ياـضتقم  دـیامرفیم : بلطم  نیا  حیـضوت  رد  سپـس  و 
( تئارب هلدا  تکرب  هب  رثکا  ای  تسا  بجاو  ّلقا  میتسنادیمن  هک  ي   ) ماهبا لامجا و  نشور و  فیلکت  دروم  اذل  و  همولعم ، طئارش  اب  همولعم 

(. تسا بجاو  ّلقا  هک   ) دوشیم عفترم  نآ  زا 
رب تئارب  ّهلدا  زا  ءاملع  مهف  هب  نآرب  هدومن  لالدتسا  هکلب  دییأت و  دنتـسه ) یعـضو  ماکحا  هدنرادرب  تئارب  ّهلدا  هک   ) ار انعم  نیا  سپـس : و 

: دیامرفیم هک  اجنآ  تیئزج ، یفن 
نآ دنربیم  راکب  مدعلا و  لیلد  لیلدلا ، مدع  مدعلا و  ۀـلاصا  هب  دوشیم  ریبعت  ءاهقفلا  دـنع  اهنآ  زا  هک  ياهفورعم  دـعاوق  لوصا و  هلمج  زا 

. یعضو مکح  یفن  رد  يرخا )  ) یفیلکت و مکح  یفن  رد  ةرات )  ) ار
لصا ود  نیا  و   ) دومن کّسمت  نادب  ناوتب  هک  میدرکن  ادیپ  یکردم  دنتسم و  لصا  ود  نیا  يارب  نکل  میدرک  قیقحت  صّحفت و  رایسب  ام  و 

. تئارب ّهلدا  مومع  رگم  درک ) نآ  هب  دنتسم  ار 
ام ثحب  دروم  ّتیئزج  لماش  و  دباییم ، نّیعت  ءاملع  مهف  زا  تناعتـسا  کمک و  هب  ول  یعـضو و  مکح  یفن )  ) رد تئارب  هلدا  میمعت  اذـل : و 

. دوشیم رثکا ) لقا و   ) ماقم نیا  رد 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ثحابم  نیا  رد  امهر )  ) انخیش لوصف و  بحاص  نایم  ثحب  عوضوم  * 
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. تسا ّتیطرش  ّتیئزج و  رد  کش  ای  رثکا و  ّلقا و 
؟ دوب هچ  ثحابم  نیا  رد  خیش  هّجوت  مارم و  لصاح  * 

. يودب کش  کی  یلیصفت و  ملع  کی  هب  اجنیا  رد  تسا  یلامجا  ملع  لالحنا 
. داد ماجنا  ار  لقا  دیاب  تسین و  ثحب  یلیصفت  ملع  هب  لمع  رد  - 

. تسا يودب  کش  هب  كوکشم  ینعی  رگید  فرط  رد  ثحب  - 
تبسن تئارب  نایرج  رد  رگا  یهتنم ! هیعرـش . تئارب  مه  دوشیم ، يراج  رثکا  ای  كوکـشم  ءزج  رد  هیلقع  تئارب  مه  دومرف : اجنیا  رد  خیش 

. دنرادیمرب نایم  زا  مه  ار  ینارگن  نیا  هدوب و  دصرددص  هّیعرش  تئارب  ّهلدا  تلالد  مشاب ، هتشاد  ینارگن  يرصتخم  كوکشم  ءزج  هب 
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هلدا رب  مکاـح  تئارب  هلدا  زین  فـیلکت  رد  ّکـش  باـب  رد  هک  روطناـمه  تسا ، طاـیتحا  هلدا  رب  مکاـح  اـجنیا  رد  تئارب  ّهلدا  لـصاحلا : و 
. تسا طایتحا 

تموکح يانعم  نیا  دـنربیم و  نیب  زا  ار  باقع  لاـمتحا  هنیمز  تئارب  ّهلدا  هکنآلاـح  تسا و  باـقع  لاـمتحا  طاـیتحا ، هلدا  عوضوم  اریز 
. تسا

؟ دوب هچ  ثحابم  نیا  رد  لوصف  بحاص  هدیقع  مارم و  لصاح  * 
: مینکیم یسررب  ار  بلطم  هاگن  رظن و  ود  زا  ۀّیئزجلا  یف  کّشلا  دنع  ام  دومرف :

، كوکشملا طرش  ای  كوکـشملا و  ءزج  كرت  ای  رثکالا  كرت  ایآ  هک  مینکیم  ثحب  باقع  قاقحتـسا  یفیلکت و  مکح  رظن  زا  یهاگ  - 1
؟ هن ای  دروآیم  باقع  قاقحتسا 

؟ هن ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  الثم  هک  مینکیم  ثحب  ءزج  کی  تیئزج  ینعی  یفصو  مکح  رظن  زا  مه  یهاگ  - 2
: لاح

. دناتئارب هلدا  رب  مکاح  طایتحا  هلدا  باقع  قاقحتسا  یفیلکت و  مکح  رظن  زا  - 1
. دنتسه نایب  ملع و  نامه  طایتحا ، هلدا  هکنآلاح  تسا و  ملعلا  مدع  نایبلا و  مدع  تئارب  هلدا  عوضوم  اریز :

. نایبلا ملعلا و  مدع  عفترا  نایبلا ، ملعلا و  ءاج  اذا  اذل : و 
. دناطایتحا هلدا  رب  مکاح  هک  دناتئارب  ّهلدا  نیا  تیئزج ، یفن  ینعی  یعضو  مکح  رظن  زا  نکل  و  - 2

اجنیا رد  طاـیتحا  هلدا  تهج  کـی  زا  لوـصف ، بحاـص  رظن  هب  سپ : هّمذ  لاغتـشا  تـسا و  باـقعلا  لاـمتحا  طاـیتحا ، هـلدا  عوـضوم  اریز :
. تئارب هلدا  تهج  کی  زا  دنامکاح و 

؟ دوب هچ  لوصف  بحاص  مالک  مّود  شخب  دیئامرفب  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب  * 
. دوب هّیعضو  ماکحا  ای  راثآ  تئارب و  رابخا 

؟ تسیچ ثحب  دروم  مکح  ود  هب  تبسن  تئارب  هلدا  زا  هدافتسا  اب  هطبار  رد  نییلوصا  روهشم  رظن  * 
. دننکیم هدافتسا  باقع  هّیفیلکت و  راثآ  هب  تبسن  اهنت  تئارب  رابخا  زا 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  لوصف  بحاص  رظن  * 
ینعی هّیعـضو  راـثآ  هب  تبـسن  اـهنت  تئارب  ّهلدا  تسا : هدومرف  هدـمآ  شیپ  شیارب  طاـیتحا  ّهلدا  تیمکاـح  هب  تبـسن  هک  یمّهوـت  ظاـحل  هب 

. دنرادیمرب ار  تیطرش  ّتیئزج و  هدش و  يراج  تیطرش  ّتیئزج و 
. دومن هدافتسا  تئارب  هلدا  زا  ناوتیمن  باقع  لامتحا  هذخاؤم و  هب  تبسن  اذل : و 

. دنرادن هّیعضو  راثآ  هب  يراک  دنراد و  راکورس  باقع  لامتحا  اب  طایتحا  هلدا  اریز : ارچ ؟
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. دوشیم يراج  تئارب  رابخا  تیطرش و ...  تیئزج و  لیبق  زا  هّیعضو  راثآ  هب  تبسن  سپ :

یفن مینکیم و  یفن  ار  كوکشم  تیئزج  تئارب ، رابخا  مکح  هب  هن ، ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  مینک  کش  لثملا  یف  رگا  هجیتن : رد 
. دوشیم نآرب  باقع  لامتحا  رثکا و  بوجو  یفن  مزلتسم  هکوکشم  تیئزج 

ّببـسم يارب  یئاج  رگید  میتشادرب  ار  اشنم  ببـس و  یتقو  اذـل  تسا و  هروس  ّتیئزج  لام  بوجو  بوجو و  هب  طوبرم  باقع  لامتحا  اریز 
. دوب دهاوخن 

؟ تسیچ اجنیا  رد  لوصف  بحاص  یئاهن  هجیتن  * 
. یهتنم تسین ، مزال  رثکا  ماجنا  هک  تسا  قفاوم  خیش  اب 

. دنکیم يراج  كوکشم  ءزج  رب  ّبترتم  هذخاؤم  باقع و  دوخ  رد  ار  تئارب  ّهلدا  خیش  - 1
. درادیمرب ار  كوکشم  ءزج  دوخ  هدرک و  يراج  هّیعضو  راثآ  رد  ار  تئارب  ّهلدا  لوصف  بحاص  - 2

. درادن هّیفیلکت  راثآ  هب  صاصتخا  دوشیم و  يراج  زین  هّیعضو  راثآ  رد  هتشاد و  میمعت  تئارب  رابخا  دیوگیم : هصالخ 
؟ هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  ای  و  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نوتوت  برش  ایآ  هک  دینک  کش  امش  رگا  لثملا : یف 

[169 .] مینکیم یفن  ار  یفیلکت  مکح  هدرک  هدافتسا  تئارب  ّهلدا  زا 

ص282 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  تسه  زامن  طرش  لمع  نالف  ای  هن و  ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  نالف  هک  مینک  کش  رگا  لثملا : یف 

. میرادیمرب ار  ّتیئزج  هدرک  یعضو  مکح  یفن  هدرک  هدافتسا  تئارب  هلدا  زا 
؟ تسیچ هّیعضو  ماکحا  رد  نآ  نایرج  تئارب و  هلدا  میمعت  رب  لوصف  بحاص  لیلد  * 

. دننکیم یفن  ار  یعضو  مکح  هدرک  هدافتسا  تئارب  هلدا  زا  هک  دشابیم  ءاملع  مهف 
؟ تسا هدروآ  اجک  زا  ار  املع  مهف  * 

: لوصا نیا  هلمج  زا  دننکیم و  هدافتسا  اهنآ  زا  املع  هک  دراد  دوجو  ياهمّلسم  دعاوق  لوصا و  دیامرفیم :
. تسا مدعلا  لیلد  لیلدلا ، مدع  مدعلا 2 - ۀلاصا  لصا  - 1

: لثملا یف  هّیعضو  ماکحا  رد  مه  دنربیم ، راک  هب  هّیفیلکت  ماکحا  رد  مه  ار  روبزم  لیلد  ود  لاح :
: یئوگیم هدرک  هدافتـسا  لصا  نیا  زا  تسا  یفیلکت  مکح  کی  هک  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نتت  برـش  دـینکیم  کـش  امـش  هک  یئاـج  رد 

. تسین مارح  هک : تسنیا  لصا 
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یعضو مکح  کی  تیصقان  هک  یلاح  رد  هن ؟ ای  تسه  زامن  ضقان  ینم  لثم  يذم  ایآ  هک  ینکیم  کش  امش  هک  یئاج  رد  لثملا : یف  ای  و 
. درادن ّتیصقان  يذم ، هک : تسنیا  لصا  یئوگیم : هدرک  هدافتسا  لیلدلا  مدع  لصا  نیا  زا  تسا ،

ّتیلطبم ّتیببس ، ّتیعطاق ، ّتیعنام ، هب  تبسن  اذکه  يذملا و  ّتیصقان  مدع  یلع  لیلد  يذملا ، ّتیضقان  یلع  لیلدلا  مدع  رگید : ترابع  هب 
 ... ریغ و 

؟ تسیچ لصالا )...  اذهل  دجن  ملف  انصحفت  دق  نحن  و   ) زا ناشیا  دارم  سپ  * 
هّیمدع لوصا  نیا  يارب  یکردـم  لیلد و  ات  مدرک  صّحفت  قیقحت و  رایـسب  دـیامرفیم : اذـل  تسا و  لیلد  ود  نیا  كردـم  اشنم و  هب  هراشا 

ینعی تئارب  هلدا  نامه  لوصا  نیا  دنتـسم  اشنم و  اذـل  متفاین و  يرگید  دنتـسم  كردـم و  تئارب  رابخا  نیمه  تامومع  زج  نکل  منک  ادـیپ 
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. دشابیم هعس و ...  ثیدح  بجح ، ثیدح  عفر ، ثیدح 
ّتیکردم ّتیحالـص  ّالا  و  هیعـضو ، ماکحا  درد  هب  مه  دنروخیم ، هیفیلکت  ماکحا  درد  هب  مه  تئارب  رابخا  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  اذـل  و 

. دندرکیمن ادیپ  ار  لوصا  نیا  يارب 
؟ تسیچ نتم  نیا  يادتبا  رد  خلا ) یلع ...  لاغتشالا  باحصتسا  یلع  رابخالا  هذه  ۀموکح  رهظی ؛ انرکذ  اّمم  و   ) زا دارم  * 

ارچ دناتئارب  ّهلدا  رب  مکاح  لاغتـشالا  ۀلاصا  شدوخ  ریبعت  هب  ای  طایتحا و  ّهلدا  تفگ  هک  لوصف  بحاص  نایب  هب  تسا  خیـش  بانج  خـساپ 
. تسا ملعلا  مدع  تئارب  هلدا  عوضوم  هک 

. لاغتشالا ةدعاق  ای  تسا و  لاغتشالا  باحصتسا  لاغتشالا ، ۀلاصا  زا  امش  دارم  دیامرفیم : اذل  و 
، كوکشم لام  هن  تسا و  کش  لام  رثا  هک  اجنیا  رد  لاغتشالا  باحصتسا  میئوگیم : امش  هب  تسامش  دارم  لاغتشالا  باحـصتسا  رگا  - 1

. تسا تبثم  لصا  دوش  يراج  رگا  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج 
. رثکالا بجیف  تسا ، یقاب  همذ  لاغتشا  دیریگیم : هجیتن  باحصتسا  زا  سپ  امش  اریز 

رثا هک  دـیراد  ار  باحـصتسا  زا  هدافتـسا  قح  ینامز  امـش  اذـل  یعرـش و  رثا  ای  مکح  هن  تسا و  یلقع  رثا  ای  لقع  مکح  رثکالا ، بجی  نیا 
. دیشاب هتشاد  یعرش 

؟ ارچ تسا . تئارب  موکحم  هکلب  دوشیمن  تئارب  رب  مکاح  لاغتشا  هدعاق  تسا ، لاغتشا  هدعاق  امش  دارم  رگا  و  - 2
ملع کی  هب  دوشیم  لحنم  امـش  یلاـمجا  ملع  یتقو  نکل  دـیهدیم  باـقع  لاـمتحا  امـش  هک  تسا  یئاـج  هب  طوبرم  لاغتـشا  هدـعاق  اریز 

يودب ّکش  فرط  رد  عراش  و  يودب ، کش  کی  یلیصفت و 
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؟ یلاغتشا هچ  سپ  تسین ، يربخ  باقع  زا  رگید  عفر . هدومرف :
. دوشیم نشور  زین  لاغتشالا  باحصتسا  رب  تئارب  ّهلدا  ّتیمکاح  لاغتشا ، هدعاق  رب  تئارب  ّهلدا  ّتیمکاح  نیا  زا  لاح :

: تسا لاکشا  بیع و  هس  ياراد  تهج  کی  زا  لاغتشالا  باحصتسا  سپ :
. درادن نایرج  تسا  کش  نآ  زا  رثا  هک  يدروم  رد  هک  نیا  یکی 
. تسین تّجح  اندنع  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  هک  نیا  یکی 

. تسا تئارب  ّهلدا  موکحم  امش  لاغتشا  هدعاق  هک  نانچ  تسا  تئارب  ّهلدا  موکحم  هک  نیا  یکی 
. دینکیم باحصتسا  ار  نآ  امش  نونکا  تشاد و  دوجو  هّمذ  لاغتشا  البق ، هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  لاغتشا  باحصتسا  اریز :

باحصتسا ار  نآ  ات  يرادن  لاغتـشا  رثکا  هب  عجار  رگید  نکل  روآ و  دوجو  هب  ار  ّلقا  هدرک  باحـصتسا  دیتشاد  لاغتـشا  امـش  لمع  زا  لبق 
. ینک

؟ دینکیم هدنز  ار  لاغتشا  هّمذ ، زا  تئارب  هب  نیقی  لقا و  ماجنا  زا  سپ  روط  هچ  لوصف ، بحاص  بانج 
. تساهنآ رب  مکاح  لاغتشالا و  باحصتسا  يارب  هن  دراذگیم و  لاغتشا  هدعاق  يارب  ياهنیمز  هن  تئارب  هلدا  سپ :

. تسا فیعض  رایسب  دیدومرف ، تئارب  ّهلدا  يانبم  رب  لاغتشالا  ّۀلدا  تموکح  زا  هچنآ  هصالخ ، روط  هب 
***
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نم طایتحالا  ةءاربلا و  باب  یف  هنع  هلودـع  ولف ال  ّیفیلکتلا ، ّیمازلالا  مکحلا  ریغ  یفنل  راـبخألا  کـلت  مومع  نم  هاـعّدا  اـم  اـّمأ  لوقأ : نتم 

باجیإ وه  و  ّیفیلکتلا - مکحلا  ریغ  اّیعرش  الوعجم  ارمأ  ۀّیئزجلا  نوک  عنم  و  الّوأ ، مومعلا  عنم  نم  هیف : ام  ضعب  انرکذل  [ 170] ۀّیلقعلا ّۀلدألا 
. ایناث ءزجلا - کلذ  یلع  لمتشملا  بّکرملا 
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. صّحفّتلاب هل  رهظ  ام  باحصألا و  مهف  نم  هب : دهشتسا  ام  اّمأ  و 
: هیفف

. رابخألا هذه  یلإ  نیروکذملا  نیلصألا  یف  اودنتسی  مل  ءاملعلا  ّنأ  ماقملا : اذه  یف  صّحفتملل  رهظی  ام  [ 171] ّنأ
فیکف [ 172] اهریغ ۀنیرقلا و  مدع  ۀلاصأک  ۀّیظفللا  ماکحألا  نم  اضیأ ، ۀّیعرـشلا  ماکحألا  ریغ  یف  مهدـنع  يراجلا  وهف  مدـعلا ،» لصأ   » اّمأ

؟ ۀمّدقتملا رابخألاب  هیف  دنتسی 
و [ 174] ةرهز نبا  و  [ 173] خیشلاک ةدعاقلا ، هذهل  ضّرعت  نم  ّلک  هرکذ  رخآ ، ءیش  مهدنع  هیف  دنتسملاف  مدعلا ،» لیلد  لیلدلا  مدع   » اّمأ و 

[. 178] یعضولا یفیلکتلا و  مکحلاب  هل  صاصتخا  و ال  [، 177] مهریغ و  [ 176] دیهشلا و  [ 175] نیلضافلا
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همجرت

( لوصف بحاص  مالک  رد  خیش  هشقانم  )

ینعی  ) تسا یفیلکت  یمازلا  مکح  زا  ریغ  هک  یمکح  یفن  يارب  تئارب )  ) راـبخا نیا  تلـالد  موـمع  اـب  هطبار  رد  ناـشیا  هک  ار  هـچنآ  اـّما  و 
رد هک  ار  یتاداریا  زا  یخرب  دوب ، هدرکن  لودع  نآ  زا  دنتسه ) هّیلقع  ّهلدا  زا  هک   ) طایتحا تئارب و  باب  رد  رگا  دومن ، اعدا  یعـضو ) مکح 

: هلمج زا  مدرکیم  رکذ  دراد  دوجو  نآ 
. الّوا دنتسه ) هذخاؤم  عفار  اهنت  هک  ارچ   ) هلدا نیا  ّتیمومع  عنم  - 

، تسا ءزج  نآرب  لمتـشم  هک  تسا  یبکرم  هب  رومأم  باجیا  هک  یفیلکت  مکح  زا  ریغ  دشاب  یعرـش  لوعجم  رما  کی  تیئزج  هکنیا  عنم  - 
(. دوشیم عزتنم  یفیلکت  مکح  نآ  زا  یعضو  مکح  سپس  دهدیم و  عراش  ار  یفیلکت  مکح  هک : تسنیا  خیش  روظنم  . ) ایناث

تسا و یلاکـشا  تسا ، هدـش  نشور  رهاظ و  ناشیا  يارب  صحفت  قیرط  زا  هچنآ  باحـصا و  مهف  هب  نآ  رد  هدرک  داهـشتسا  هچنآ  رد  اّما  و 
لصا ود  نیا  رد  املع  هک : تسنیا  دوشیم  رهاظ  نشور و  ۀّیعضو ) ماکحا  باب   ) ماقم نیا  رد  صّحفتم  درف  يارب  هک  يزیچ  هک : تسنیا  نآ 

. دناهدرکن دانتسا  تئارب  ّهلدا  هب 
يراج زین  كارتشالا و )...  مدـع  ۀـلاصا  ای  و   ) هنیرقلا مدـع  ۀـلاصا  لثم  هّیظفل  ماکحا  هلمج  زا  هّیعرـش  ماـکحا  ریغ  رد  مدـعلا : لـصا  اـّما  و 
تـسا یئالقع  روما  زا  ظافلا  ثحابم  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) دوشیم دانتـسا  تئارب  رابخا  هب  نآ  رد  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوشیم ،

ار نآ  مان  تسا  هدش  هدعاق  نیا  ضرعتم  یـسکره  هک  تسا  يزیچ  اهقف  دزن  مدعلا  لیلد  لیلدلا  مدع  دنتـسم  كردم و  اما  و  یعرـش ) هن  و 
(. ّنظ ای  تسا  ملع  ای  هک   ) نیدیهش هرهز و  نبا  یسوط ، خیش  لثم : تسا ، هدرب 

: لثم تایبدا  یفرع و  ياهراک  رد   ) هکلب درادـن  یعـضو  مکح  ای  یفیلکت و  مکح  هب  یـصاصتخا  مدـعلا ) لـیلد  لیلدـلا  مدـع  نیا  : ) اذـل و 
(. دراد دربراک  نایب و ...  یناعم  وحن ، فرص و 

***
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: نیلصالا نیذه  یف  رابخالا  هذهب  ّلدتسی  نم  یلع  رثعن  ملف  ۀلمجلاب : نتم و 
. رهاظف اهرئاظن  بجحلا و  ۀیاور  اّما 

مکحلا ریغ  هب  یفنی  ةذخاؤملا و ال  عفر  یف  هروهظ  یعّدی  نم  نیب  انباحصأف  نوملعی ، ام ال  نایـسنلا و  أطخلا و  عفرل  نّمـضتملا  ّيوبنلا  اّمأ  و 
ریغلا ماکحألا  یلإ  کـلذ  نع  يّدـعتی  نم  نیب  و  نیّیلوصـألا ، رثکأ  نع  ّیکحملا  وه  و  اـهریغ - بجحلا و  ۀـیاور  نم  هتاوخأـک  ّیفیلکتلا -

توبثب اولاقل  ّيوبنلا  ول ال  ثیحب  نیروکذـملا  نیلـصألا  نایرج  مدـع  مکحلا و  کلذ  توبث  یلع  لیلدـلا  دوجو  دراوم  یف  نکل  ۀـّیفیلکتلا ،
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کلذـل ۀـتبثملا  ۀـّلدألا  کـلت  یلع  مکاـح  یعـضولا - مکحلا  یفنل  همومع  یلع  ءاـنب  ّيوبنلا - ّنأ  یلإ : کـلذ  یف  مهرظن  و  مکحلا . کـلذ 
. یعضولا مکحلا 

یفنب اهـصاصتخا  یلإ  رثکألا  بهذ  یتلا  تایاورلا  هذه  وه  امهیلع ، قفّتملا  نیروکذملا  نیلـصألا  دنتـسم  ّنأ  یعّدـی  فیک  تفرع ، ام  عم  و 
؟ ةذخاؤملا

نایسنلا و أطخلا و  ینعأ  رومالا  هذه  رثأ  عفر  قدص  ّنأ  یلع  ءانب  نیروکذملا ؛ نیلصألا  نایرج  دروم  یف  اضیأ - اهب - کّسمتلا  نکمی  معن ،
ةروصل لماشلا  رثألا ، کلذـل  تبثملا  لیلدـلا  توبث  دراوم  یف  امک  اقیقحت - [ 179] رثألا کلذل  یـضتقملا  دوجوب  لصحی  امک  امهتاوخأ ،

. قّقحم ضتقم  هل  لیلد و ال  هیلع  نکی  مل  یضتقملا و  توبث  مّهوتب  لصحی  کلذک  [- 180] نایسنلا أطخلا و 
. مدعلا یلع  ّلدی  لب  اهب ، امهل  دانتسالا  یلع  ّلدی  ال  ّیئزجلا ، امهنیابت  عم  ۀیاورلا  نیلصألا و  دراوم  ضعب  قداصت  نکل 

ۀیّجح یفن  یلع  رابخألا  هذه  ّتلدل  ّالإ  و  هلوق : یف  اهب  حّرص  یتلا  ۀمزالملا  یف  ّنإ  ّمث 
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[. 181] مهفاف هرکذ ، ّلحم  انه  سیل  احضاو ، اعنم  هریغ ، دحاولا و  ربخک  ۀیّنظلا  قرطلا 
لامتحا ثیدـح ، ود  نآ  زا  نهذ  هب  ردابتم  هک   ) تسا نشور  هک  ۀعـس ) ثیدـح  هلمج  زا   ) نآ لاـثما  بجح و  ثیدـح  اـّما  همجرت و  *** 

. دنروخیمن راثآ  ریاس  درد  هب  سپ  دنوشیمن ،) هذخاؤم  ینعی  دناتعسو ، رد  مدرم  تسا و  باقع 
. دشابیم درادن  ملع  نادب  فّلکم  هک  هچنآ  و  نایسن ، اطخ و  عفر  نمضتم  هک  عفر ) ثیدح  ینعی   ) يوبن ثیدح  اما  و 

رّدقم ثیدح  رد  ار  هذـخاؤم  صوصخ  و   ) دـناهذخاؤم عفر  رد  روبزم  ثیدـح  روهظ  یعّدـم  هک  نییلوصا  رثکا  لوق  نیب  ام  باحـصا  سپ :
يراک هیعـضو  راثآ  ریاس  اب  ینعی   ) دوشیمن یفن  عفر و  ثیدـح  نیا  اب  يرگید  زیچ  هیفیلکت  ماکحا  هذـخاؤم  زج  هک  دـندقتعم  و  هتـسناد ،)
رّدـقم ثیدـح  رد  ار  راـثآلا  عیمج  هدرک و  زواـجت  هیعـضو ،) راـثآ  ینعی   ) هیفیلکت ریغ  ماـکحا  هب  نآ  زا  هک  يروهـشم  ریغ  لوق  و  درادـن )

عفر ثیدح  رگا  هک  يوحن  هب  درادن ، نایرج  مه  روکذم  لصا  ود  دراد و  دوجو  مکح  نآ  توبث  رب  لیلد  هک  يدراوم  رد  یهتنم  دننادیم ،
: دنیوگیم درکیم  تابثا  ار  مکح  هچ )...  اطخ ، هچ  دمع ، هچ   ) تالاح همه  رد  لیلد  نآ  دوبن ،

دنتـسه نانیابتم  تساتود و  اهدروم  دروخیمن و  روکذـم  لصا  ود  تابثا  درد  هب  مه  راثآلا  عیمج  هب  ار  عفر  ثیدـح  میمعت ، ضرف  یلع  - 
(. دوشیمن يرگید  رب  لیلد  یکی  دنرادن و  مه  هب  یطبر  تسا و  نیابم  نییلصا  دروم  اب  عفر  ثیدح  دروم  رگید  ترابع  هب  )

یتایاور نیمه  تسود ، نآ  نایم  هیلع  قفتم  هک  روکذـم  لصا  ود  كردـم  دنتـسم و  هک  دـینکیم  اعدا  هنوگچ  دـیتسناد ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
؟ دناهدش هذخاؤم  یفن  هب  اهنآ  صاصتخا  هب  لئاق  رثکا  هک  تسا 

، رارطـضا هارکا ، و   ) نایـسن اطخ و  ینعی  روما  نیا  رثا  عفر  قدـص  رب  انب  روکذـم  لصا  ود  ناـیرج  دروم  رد  روبزم  ثیدـح  هب  کّـسمت  هلب ،
. تسا نکمم  لهج و )... 
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رثا نآ  تبثم  هک  لیلد  توبث  دراوم  رد  هکناـنچ  دوشیم ، لـصاح  اـققحم  مکح ) توبث  و   ) رثا نآ  يارب  یـضتقم  دوجو  اـب  هک  روطناـمه 

. دوشیم مه  نایسن  اطخ و  تروص  لماش  تسا ،
. دوشیم لصاح  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یظفل  اب  یضتقم  نآ و  تابثا  رب  یلیلد  هکیلاحرد  یضتقم ، توبث  مهوت  اب  نینچمه 

دوجو اب  عفد ،) زا  عفر  اـی  ثیدـح و  ندوب  معا  لـیلد  هب   ) تیاور نیا  نیروکذـم و  نییلـصا  دراوم  زا  یخرب  رد ) كارتشا  و   ) قداـصت اـّما :
. يدانتسا نینچ  مدع  رب  دراد  تلالد  هکلب  دنکیمن ، عفر  ثیدح  هب  نییلصا  دانتسا  رب  تلالد  ود ، نیا  یئزج  نیابت 

: دیامرفیم هر )  ) يراصنا خیش  سپس 
: تفگ هک  شنخس  نیا  رد  نادب  درک  حیرصت  هک  ياهمزالم  نیا 
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رد هچ  هقث و  ربـخ  لـثم  ماـکحا  رد  هچ  مه  هینظ  تاراـما  هک  تسنیا  شاهمزـال  دـنک ، تموـکح  تئارب  راـبخا  رب  دـناوتن  طاـیتحا  هلدا  رگا 
مینک و هدافتـسا  تئارب  رابخا  زا  هک  میـشاب  زاجم  ام  زاب  مهنآ  دوجو  اب  ینعی  دـنوش ، مکاح  تئارب  رابخا  رب  دـنناوتن  هنّیب ، لثم  تاـعوضوم 
دنراد و تیفـشاک  هّینظ  تاراما  هکنوچ  دشابیم ، قرافلا  عم  تاراما  هب  لاغتـشالا  ۀـلاصا  سایق  و   ) تسا لطاب  هلثم ، موزلملاف  لطاب ، مزاللا 

(. تسین دیدرت  کش و  عفار  هک  تسا  یلمع  لصا  کی  لاغتشالا  ۀلاصا  نکل 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یفیلکتلا ) یمازلالا  مکحلا  ریغ  یفنی  رابخالا  کلت  مومع  نم  هاعّدا  ام  اّما   ) زا دارم  * 
هب تبـسن  ار  تئارب  رابخا  هدش و  میمعت  یعّدـم  هک  لوصف  باتک  زا  معا  حیحـص و  ثحابم  رد  هر )  ) صوصف بحاص  يأر  هب  تسا  هراشا 

. دومن يراج  زین  هّیعضو  راثآ 
؟ تسیچ طایتحالا )...  ةءاربلا و  باب  یف  هنع  هلودع  ولف ال   ) زا دارم  سپ  * 

زا هدومن و  ثحب  طایتحا  تئارب و  هب  عجار  هک  اجنآ  شباتک ، هّیلقع  ثحابم  شخب  رد  قوف  يأر  زا  هر )  ) لوصف بحاـص  لودـع  هب  هراـشا 
هدش هدیقعمه  هارمه و  مظعا  خیـش  اب  هدرب و  راک  هب  هیفیلکت  راثآ  رد  اهنت  ار  تئارب  رابخا  روهـشم  نوچمه  هدیـشک و  تسد  روبزم  ياعّدا 

. تسا
، تسا لاغتشا  هلدا  رب  مکاح  تئارب  هلدا  یعضو ، مکح  رظن  زا  دومرف : هک  شثحب  مود  تمـسق  فالخرب  لوصف ، بحاص  رگید : ترابع  هب 
تسه و باقع  لامتحا  ياج  هن  رگید  هب ، رومأم  نییعت  اب  دنکیم و  نیعم  تسا  لقا ) هک   ) ار هب  رومأم  هتـشادرب ، ار  تیئزج  تئارب  هلدا  اریز 

باب رد  لاغتشا ، ياج  هن 
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: دیوگیم هدرک  لودع  رظن  نیا  زا  معا  حیحص و 
. درادیمرب ار  هذخاؤم  ینعی  یفیلکت  رثا  اهنت  درادرب و  ار  یعضو  رثا  دناوتیمن  تئارب  ّهلدا 

وا هب  درکیمن  لودـع  هدرک ، يراشفاپ  شاهّیلّوا  داقتعا  نامه  يور  لوصف  بحاص  موحرم  رگا  دـیامرفیم : خیـش  باـنج  هک  نیا  هصـالخ 
: هک مدرکیم  تباث 

. ار یعضو  ماکحا  راثآ و  هن  درادیمرب و  ار  هذخاؤم  باقع و  ینعی  یفیلکت  ماکحا  راثآ و  طقف  اذل  درادن و  ّتیمومع  تئارب  رابخا  الّوا :
عضو و هک  ياهّیعـضو  راثآ  یّلک  روط  هب  تیئزج و  عفر  رد  اذـل  تسا و  عراـش  تسد  رد  شعفر  عضو و  هک  درادرب  ار  يراـثآ  دـیاب  اـیناث :

. درادن يدربراک  تسین  عراش  تسد  رد  ناشعفر 
 ... بابحتسا و تمرح ، بوجو ، لیبق  زا  هّیفیلکت  ماکحا  تسا ، عراش  لعج  هب  لوعجم  هچنآ  اّما :

. تسا
عازتنا عراش  یهن  رما و  زا  ام  لقع  هک  دنتـسه  یعازتنا  نیوانع  يرـس  کـی  هدوبن  عراـش  لـعج  هب  لوعجم  امیقتـسم  هیعـضو  ماـکحا  اـّما : و 

. دنکیم
: لثملا یف 

. ةروّسلا عم  ةالصلا  مقا  هک : تسا  هدیسر  ام  هب  سّدقم  عراش  زا  - 1
. تسا بجاو  امش  رب  هروس  اب  زامن  هک : تسنیا  قوطنم  نیا  یقباطم  يانعم  - 2

. تسا زامن  ءزج  هروس  هک  مینکیم  مکح  هدرک  عازتنا  هروس  يارب  ار  ّتیئزج  عراش  رما  نیا  زا  ام  - 3
: لثملا یف  ای  و 
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. ةراهطلا نع  ّلص  هدیسر : ام  هب  سّدقم  عراش  زا  - 1
. ناوخب تراهط  يور  زا  ار  زامن  هک ، تسنیا  بلطم  نیا  یقباطم  يانعم  - 2

. تسا زامن  طرش  تراهط  هک  مینکیم  مکح  هدرک  عازتنا  تراهط  يارب  ار  تیطرش  عراش  رما  نیا  زا  ام  - 3
. فیلاکت زا  تسا  تایعضو  هدننکعازتنا  لقع  تسا و  فیلاکت  عضاو  لعاج و  عراش  سپ :

. دنوش عوفرم  هّیعرش  تئارب  ّهلدا  هطساو  هب  کش  لهج و  ماقم  رد  ات  دنتسین  عراش  لعج  هب  لوعجم  تیطرش  ّتیئزج و  هک : نیا  هصالخ 
. دنوریم راک  هب  هیفیلکت  راثآ  صوصخ  رد  اهنت  رابخا  نیا  هدشن و  تئارب  رابخا  هلدا و  لومشم  روما  نیا  سپ :
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؟ تسیچ خلا ) باحصالا ...  مهف  نم  هب : دهشتسا  ام  اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 

ار تـیئزج  یعـضو و  رثا  تـئارب  هـلدا  تـفگ : درک و  هدافتـسا  ءاـملع  مـهف  زا  شیاعّدـم  تاـبثا  رد  لوـصف  بحاـص  هـک  نـیا  دـیامرفیم :
دـنرادن و تئارب  ّهلدا  هب  یطبر  مدـعلا  لـیلد  لیلدـلا  مدـع  مدـعلا و  ۀـلاصا  هک  میئوگب  دـیاب  دـش ، کّـسمتم  لـصا  ود  نآ  هب  و  درادیمرب ،

. دشابیمن تئارب  رابخا  ناشکردم 
؟ تسین تئارب  رابخا  روبزم  لصا  ود  كردم  ارچ  * 

يداقتعا لوصا  رد  نینچمه  هّیوغل  هّیظفل و  ماکحا  رد  ینعی : دننکیم  يراج  زین  هّیعرش  ماکحا  ریغ  رد  تارـضح  ار  هّیمدع  لوصا  نیا  اریز 
. دوشیم هدافتسا  لوصا  نیا  زا  زین  اهنیا  ریغ  و 

مدعلا ۀلاصا  دارفا  زا  يدرف  هک  ۀنیرقلا  مدـع  ۀـلاصا  زا  هن ؟ ای  دراد  دوجو  رهاظ  فالخرب  ياهنیرق  هک  دـننک  کش  یئاج  رد  رگا  لثملا : یف 
 .... كارتشا و لقن ، صیصخت ، ریدقت ، لامتحا  رد  اذکه  و  تسین ، راک  رد  ياهنیرق  هک : تسنیا  لصا  دنیوگیم  هدرک  هدافتسا  تسا 

رد عامجالاب  تئارب  رابخا  زا  ام  رظن  هب  اّما : دـننکیم  هدافتـسا  هیداـقتعا  هّیفرع و  روما  رد  مدـعلا ) لـیلد  لیلدـلا ، مدـع   ) زا لـثملا : یف  اـی  و 
. دنروخیمن ماکحا  ریاس  درد  هب  هدوب و  هدودحم  نیمه  رد  دنشاب  هتشاد  یمیمعت  مه  رگا  دوشیم و  هدافتسا  هّیعرش  ماکحا  هدودحم 

. دوشیمن تابثا  لوصف  بحاص  بانج  معا  ياعّدم  ّصخا ، لیلد  نیا  اب  اذل : و 
؟ تسیچ ةدعاقلا ) اذهل  ضّرعت  نم  ّلک  هرکذ  رخآ  ءیش  مهدنع  هیف  دنتسملا  و   ) زا دارم  سپ  * 

: هک تسنیا 
. دوشیم باحصتسا  ّۀلدا  لومشم  دوشیم و  هدیمان  مدع  باحصتسا  دوش ، يراج  هّیعرش  ماکحا  اب  هطبار  رد  رگا  مدعلا  ۀلاصا  - 1

يراـج هیئـالقع  هریـس  هک  دراد  شزرا  یئاـج  اـت  تسا و  تجح  ـالقع  ءاـنب  باـب  زا  دوش ، يراـج  هیوغل و ...  هّیفرع و  ماـکحا  رد  رگا  و  - 
. دوشیم

: زین مدعلا  لیلد  لیلدلا  مدع  نوناق  - 2
. میتسه هنیرق  عبات  ام  اجنیا  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  نآ  زا  هّیجراخ  نئارق  زا  کمک  اب  یهاگ  فلا :

. لیلد نیا  دوخ  میتسه و  ام  مه  یهاگ  ب :
تجح دوش  لـصاح  هک  یهار  ره  زا  نیقی  هک  ارچ  تسا  تجح  شدوخ  قح  رد  شنیقی  بوخ  دوـب ، روآنیقی  یـسک  يارب  لـیلد  نیا  رگا 

. تسا
ای دنادیم و  تّجح  ار  نّظلا  قلطم  تسا و  يدادسنا  فرط  هک  دید  دیاب  دوشیم : هاگن  نآ  هب  رظنم  ود  زا  زاب  دوب  روآنامگ  هّنظم و  رگا  و 

بلطم نیا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  ار . هّصاخ  نونظ  هک  نیا 
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. میتخادرپ
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. دومن طوبرم  تئارب  رابخا  هب  تسامش  رظن  دروم  هک  يدعاوق  لوصا و  نیا  دیابن  نیاربانب :
؟ تسیچ نیلصالا ) نیذه  یف  رابخالا  هذهب  ّلدتسی  نم  یلع  رثعن  ملف   ) زا دارم  * 

درادن و ّتیمومع  تئارب  رابخا  هک  نیا  و  دشاب ، هدرک  لالدتسا  تئارب  رابخا  هب  لصا  ود  نیا  اب  هطبار  رد  هک  میتفاین  ار  یسک  ام  هک  تسنیا 
: دیامرفیم اذل  دنکیم و  ثحب  رتحضاو  يرادقم  دنروخیمن  لوصا  نیا  درد  هب 

تسا و باقع  لامتحا  دوشیم ، ردابتم  نهذ  هب  ثیدح  ود  نیا  زا  هچنآ  هک  ارچ  تسا ، نشور  الماک  ۀعسو  بجح  ثیدح  تیعضو  اّما  - 1
. دنوشیمن هذخاؤم  دناتعسو و  رد  مدرم  اذل 

. دنروخیمن ماکحا  راثآ و  ریاس  درد  هب  تیاور  ود  نیا  سپ :
: عفر ثیدح  اّما  و  - 2

ثیدح دروم  زا  معا  لصا  ود  نیا  دروم  سپ  تسا  رّدقم  اجنیا  رد  هذخاؤم  صوصخ  رثکالا  دنع  درادن و  يراک  هّیعضو  راثآ  ریاس  اب  الّوا :
. تسا عفر 

نیابم لصا  ود  نیا  دروم  اب  عفر  ثیدح  دروم  مه  زاب  میریگب ، ریدقت  رد  تسا  نینچ  روهـشملا  دـنع  هک  نانچمه  ار  راثآلا  عیمج  رگا  ایناث :
. دنرادن مه  هب  یطبر  هدوب و 

؟ دینک نییبت  ار  کیره  دروم  لاثم  رکذ  اب  تسیچ ؟ تسا  نیابم  نیلصا  دروم  اب  ثیدح  دروم  دیئوگیم  هک  نیا  زا  دارم  * 
. دشابن راک  رد  یلیلد  هنوگچیه  هک  تسا  یئاج  رد  نیلصا  دروم  - 1

دعب هن ،؟ ای  تسا  مارح  عیام  نالف  برش  ایآ  هک  دینکیم  کش  ای  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  اعد  هک  دینکیم  کش  امش  لثملا : یف 
. دینکیم يراج  دروم  نیا  رد  ار  لیلدلا  مدع  لصا  ای  مدع و  لصا  لیلد ، زا  سأی  صحفلا و 

یضتقم و نآ  دوبن ، نایم  رد  عفر  ثیدح  ياپ  رگا  اذل  تسا و  دوجوم  مکح  توبث  يارب  یضتقم  هک  تسا  یئاج  رد  عفر  ثیدح  دروم  - 2
. دنکیم تابثا  یلاح  ره  رد  ار  مکح  لیلد  ای 

رد هچ  لهج ، لاح  رد  هچ  ملع و  لاح  رد  هچ  تافتلا  ای  نایسن و  لاح  رد  هچ  هارکا ، ای  رایتخا و  لاح  رد  هچ  دمع ، هچ  اطخ و  لاح  رد  هچ 
 ... رارطضا و لاح 

. دوشیم لهج و ...  رارطضا و  هارکا و  نایسن  اطخ ، لاح  رد  لیلد  نآ  دافم  توبث  زا  عنام  دیآیم و  عفر  ثیدح  نکل 
یلع روبزم  باطخ  لتقلاب - یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  لثملا : یف 
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. دوشیم لماش  ار  ود  ره  ینعی  اطخ  دمع و  دروم  رهاظلا -

. تسین تباث  ءاطخلا  دنع  دشاب  صاصق  هک  یعضو  رثا  نآ  ینعی : أطخلا ، عفر  دیوگیم : دیآیم  عفر  ثیدح  اّما :
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  لثملا  یف  ای  و 

. ار هارکا  ضرف  مه  دریگیم ، ربرد  ار  رایتخا  ضرف  مه  رهاظلا  یلع  زین  باطخ  نیا  ٍةَْدلَج  َۀَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِیناَّزلا 
، هیلع اوهرکتـسا  ام  عفر  دیوگیم : هدمآ  عفر  ثیدح  نکل  دشیم ، يراج  زین  هارکا  ضرفرب  یعرـش  ّدح  نیا  دوبن ، عفر  ثیدح  رگا  ینعی :

. دوشیمن يراج  دح  هارکا ، ضرف  رد  اذل  و 
 .... لهج و ناسین ، رارطضا ، هب  تبسن  اذکه  و 

هدوب و اتود  اهدروم  هک  ارچ  دروخیمن ، لـصا  ود  نیا  تاـبثا  درد  هب  ثیدـح  نیا  زین ، راـثآلا  عیمج  هب  عفر  ثیدـح  میمعت  ضرف  هب  سپ :
. دنتسه نانیابتم 

مکح رب  لیلد  دشاب و  دوجوم  یضتقم  هک  تسا  یئاج  رد  عفر  ثیدح  دروم  هک  دینکیم  اعّدا  اجک  زا  امش  خیـش  بانج  دوش  لاؤس  رگا  * 
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؟ دهدیم خساپ  هچ  دش ؟ عنام  ثیدح  نیا  نکل  و  میدشیم ، مکح  نآ  توبث  هب  لئاق  ام  ثیدحلا  ول ال  ثیحب  میشاب  هتشاد 
هک يروط  هب  دراد  توبث  یضتقم  هک  تسا  يرما  کی  نتشادرب  يانعم  هب  عفر  هک  ارچ  میمهفیم ، عفر )  ) هملک زا  ار  بلطم  نیا  دیامرفیم :

. دوشیم قّقحم  دشابن ، عفار  رگا 
. تشاد دهاوخن  انعم  رگید  عفد  لباقم  رد  عفر  دشابن ، یضتقم  رگا  اذل : و 

. دوشیم مه  عفد  لماش  هدوب و  معا  نوملعی  ام ال  عفر  رد  عفر  اثلاث :
. دوشیم يراج  درادن ، دوجو  یضتقم  لعفلاب  تروص  هب  هک  مه  یئاج  رد  عفر  ثیدح  سپ :

. دیآیم شیپ  لاکشا  ثیدح  ياهزارف  زا  یخرب  رد  دشاب ، هملک  یقیقح  يانعم  هب  رگا  فیرش  ثیدح  نیا  رد  عفر  هتکن :
. هدومرفن رما  هتشاذگ و  ّتنم  ام  رب  نکل  طتحا و  عقاولاب ، لهاجلا  اهیا  دیامرفب : تسناوتیم  تلاهج  دروم  رد  لثملا : یف 

. تسا عفد  زا  معا  دریگیمرب و  رد  درادن  دوجو  یضتقم  تسین و  راک  رد  یباطخ  العف  هک  ار  يدراوم  نینچ  عفر  ثیدح  اذل : و 
؟ تسیچ توبث  یضتقم  زا  دارم  * 

رگا هک  يوحن  هب  دراد  دوجو  یعضو  یفیلکت و  مکح  توبث  يارب  ۀلمجلا  یف  لیلد  هک : تسنیا 
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. میدرکیم هدافتسا  عضو  تابثا  ای  فیلکت و  تابثا  يارب  ۀلمجلا  یف  لیلد  نآ  زا  دشابن ، نایم  رد  عفر  ثیدح  ياپ 
. تسا صاصق  یضتقم  هک  تسا  یلیلد  نیا  لتقلاب . لتقلا  هدومرف : سّدقم  عراش  لثملا : یف 
. دنکیم قالطا  هدافا  رگید ، تادّیقم  زا  نآ  وحن  ای  عفر و  ثیدح  نودب  روکذم : باطخ  - 

. یئاطخ لتق  لماش  مه  دوشیم ، يدمع  لتق  لماش  مه  دیتفگیم ، دوبن ، عفر  ثیدح  رگا  ینعی :
. دیدرکیم ارجا  دروم  ود  ره  رد  ار  صاصق  مکح  و 

يولج اذل  تسا و  هدش  هتـشادرب  فّلکم  هدهع  زا  دوش  ماجنا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  هچنآ  ءاطخلا ، عفر  دیوگیم : هدمآ و  عفر  ثیدح  اّما :
. دریگیم ار  یضتقم 

. یناّزلا ۀیناّزلا و  ۀقراّسلا و  قراسلا و  رد  اذکه  و 
؟ دراد دوجو  عضو  فیلکت و  یضتقم  هک  دوریم  راک  هب  یئاج  رد  اهنت  عفر  ثیدح  ایآ  * 

تسین رصحنم  دوریم و  راک  هب  دراد  یضتقم  ناشمدع  هکلب  درادن ، دوجو  عضو  فیلکت و  یضتقم  هک  زین  یئاهاج  رد  عفر ، ثیدح  ریخ ،
. دراد دوجو  یضتقم  هک  یئاهاج  هب 

ثیدح تسا ، ّصن  دقاف  هک  ارچ  تسا ، یـضتقم  نودـب  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نوتوت  برـش  هک  دـینکیم  کش  امـش  یتقو  - 1 لثملا : یف 
. درادیمرب ینادیمن  هک  ار  يزیچ  عفر ،

رد ار  هروس  تیئزج  عفر  ثیدح  تسا ، لیلد  دقاف  هک  ارچ  درادـن  یـضتقم  هن ؟ ای  تسا  زامن  ءزج  هروس  هک  دـینکیم  کش  امـش  یتقو  - 2
. درادیمرب اجنیا 

. دوشیم دراد  یضتقم  ناشمدع  هک  زین  يدراوم  لماش  عفر  ثیدح  سپ :
ثیدح ات  دشاب  راک  رد  يزیچ  کی  دیابن  رگم  دراد و  دوجو  توبث  یـضتقم  هک  دوشیم  يدراوم  لماش  عفر  ثیدح  دـیتفگن  امـش  رگم  * 

؟ دوشیم زین  دراد  یضتقم  ناشمدع  هک  يدراوم  لماش  دینکیم  اعّدا  هنوگچ  سپ  درادرب  ار  نآ  عفر 
. عفّدلا نم  ّمعا  عفّرلا  هک : میتفگ  میدرکیم  تبحص  عفر  ثیدح  هب  عجار  هک  اجنآ  کشلا ، باب  لّوا  رد  هلب ،

یـضتقم الـصا  اـی  و  درادیمرب ، ار  نآ  ثیدـح  هدوب و  دوجوم  یـضتقم  هک  نیا  زا  تسا  معا  هکلب  تسین ، یقیقح  عفر  عـفر ، زا  دارم  سپ :
. درادن
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. تسا يریگشیپ  تقیقحرد  دراد و  یضتقم  نآ  مدع  هکلب  درادن  دوجو  يزیچ  لوا  زا  هک  تسا  یئاج  رد  عفد  هتکن :
دنوشیم گنهامه  هارمه و  اجکی  رد  عفر  ثیدح  اب  یهاگ  رظن  دروم  لصا  ود  هک : نیا  هصالخ 
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. درادن دوجو  یهارمه  یگنهامه و  نیا  يرگید  ییاهاج  رد  نکل 

عفر ثیدـح  دراد ، دوجو  یـضتقم  هک  يدروم  رد  لثملا : یف  دـنوشیمن  يراج  روبزم  لصا  ود  نکل  دـباییم ، نایرج  عفر  ثیدـح  ینعی :
. هن لصا  ود  نآ  یلو  دباییم  نایرج 

. ار دروم  کی  لصا  ود  نآ  دوشیم و  لماش  ار  دروم  ود  عفر  ثیدح  هجیتن : رد 
. تسا قلطم  صوصخ  مومع و  عبرا  بسن  زا  رظن ، دروم  لصا  ود  عفر و  ثیدح  نایم  تبسن  سپ :

؟ دوبن ارجا  لباق  عفر  ثیدح  هک  تفاییم  نایرج  قوف  لصا  ود  زین  يدراوم  رد  اّما  * 
. دراد دوجو  يرما  نینچ  ظافلا  ثحابم  لثم  يدراوم  رد  هلب ،

. هنیرقلا مدع  لصالا  دوشیم  هتفگ  هن ؟ ای  دراد  هنیرق  بلطم  نالف  هک  دینک  کش  امش  رگا  لثملا : یف 
. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  عبرا ، بسن  زا  رظن  دروم  نیلصا  اب  عفر  ثیدح  تبسن  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح :

. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهتبسن  هک  ارچ  دروخیمن ، لصا  ود  نآ  يارب  لالدتسا  درد  هب  عفر  ثیدح  لاح  نیع  رد 
؟ تسیچ ود  نیا  قارتفا  عامتجا و  هدام  * 

. دوشیمن يراج  عفر  ثیدح  یلو  دنوشیم  يراج  نیلصا  هک  تسا ، هّیعرش  ماکحا  ریغ  رد  نیلصا  هیحان  زا  قارتفا  هدام 
هیمدـع لوصا  دراد ، دوجو  ۀـلمجلا  یف  باـطخ  نوچ  تسا و  دوجوم  یـضتقم  هک  تسا  يدروم  رد  عفر  ثیدـح  هیحاـن  زا  قارتفا  هداـم  و 

. دوشیم يراج  عفر  ثیدح  هکنآلاح  دنوشیمن و  يراج 
؟ تسیچ ناشعامتجا  هدام  * 

. دیدرگ نایب  شدوخ  هب  طوبرم  لاثم  رد  هک  تسا  عفد  يانعم  هب  عفر  نامه 
هچ طایتحا  راـبخا  رب  دـنک  تموکح  دـناوتیم  لاغتـشالا  ۀـلاصا  هک  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  لوصف  بحاـص  دـیئامرفب  يروآداـی  تهج  * 

؟ تشاد یلالدتسا 
لثم ماکحا  رد  هچ  زین  هّینظ  تراما  هک : تسنیا  مزلتـسم  تئارب ، رابخا  رب  دـنک  تموکح  دـناوتن  طاـیتحا  هلدا  رگا  هکنیا : هب  دومن  لالدتـسا 

. دنوش مکاح  تئارب  رابخا  رب  دنناوتن  هنّیب ، لثم  تاعوضوم  رد  هچ  هقث و  ربخ 
. مینک هدافتسا  تئارب  رابخا  زا  هک  میشاب  زاجم  ام  زین  هّینظ  تاراما  دوجو  اب  ینعی :
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. هلثم موزلملاف  لطاب  مزاللا  و 

؟ دنشاب هتشاد  دحاو  مکح  دیاب  ارچ  دراد و  دوجو  لاغتشالا  ۀلاصا  هینظ و  تاراما  نایم  یمزالت  هچ  * 
، دناكرتشم تهج  نیا  زا  نوچ  اذل  و  تسا ، یعرـش  يرهاظ  نایب  زین  لاغتـشالا  ۀـلاصا  دنتـسه ، رهاظ  یعرـش  نایب  تاراما  هکيروطنامه 

. دنشاب هتشاد  دحاو  مکح  دیاب 
؟ تسا لطاب  لالدتسا  نیا  رد  مزال  ارچ  * 

مه طایتحا  ّهلدا  امتح  سپ  دـسریمن ، تئارب  هلدا  رابخا و  هب  تبون  رگید  تاراما  دوجو  اـب  اذـل  دـنراد و  ّتیناـیب  عاـمجالاب  تاراـما  اریز :
. دنراد ّتیمکاح  ّتیحالص 

؟ تسیچ خلا ) ۀمزالملا ...  یف  ّنا  ّمث   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 
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ۀلاصا سایق  دودرم و  دـیدرک  اعّدا  یلاـع  ترـضح  هک  ياهمزـالم  نیا  دـیامرفیم : اذـل  لوصف و  بحاـص  لالدتـسا  هب  تسا  خیـش  خـساپ 
کش ناشدورو  اب  اذل  دنراد و  عقاو  زا  هّینظ  ّتیفشاک  هّینظ  تاراما  هک : تسنیا  رد  ناشقرف  تسا و  قرافلا  عم  یـسایق  تاراما  هب  لاغتـشالا 

. دنراد تموکح  تردق  هجیتن  رد  دوریم ، نیب  زا  نایبلا  مدع  دیدرت و  و 
تئارب هلدا  ضرع  رد  اذـل  دوشیمن و  عفترم  دـیدرت  کش و  زگره  نآ ، نایرج  اـب  هک  تسا  یلمع  لـصا  کـی  دوخ  لاغتـشالا  ۀـلاصا  اـّما 

. تسا نآرب  مّدقم  تئارب  هلدا  هکلب  تسا ،
***
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. رثکألا بوجو  مدع  ۀلاصأ  اهنم : راتخملا : یلع  اهب  کّسمتی  امبر  الوصا  انه  ّنأ  ملعا : نتم و 

. اهلاح اقباس  تفرع  دق  و 
. هتّیئزج یف  كوکشملا  ءیشلا  بوجو  مدع  ۀلاصأ  اهنم : و 

نیع ّلـکلا  نمـض  یف  ءزجلا  بوجوف  هیلع ، لمتـشملا  بّکرملا  بوجو  وـه  [ 182] لوعجملا ثداحلا  ّنأل  ادرأ : لب  اـهقباس  لاـح  اـهلاح  و 
ثداح يریغلا  بلطلا  ینعمب  و  ۀـعبرألا ، ۀـّیجوزک  ریاغم  ثودـحب  ثداح  ریغ  هل  مزـال  ۀـیّدباّللا  ینعمب  یمّدـقملا  هبوجو  و  ّلـکلا ، بوجو 

. ّلقألا یه  ۀّیهاملا  نوک  کلذب  تبثیل  تبثملا  لصألا  رابتعاب  لوقلا  یلع  ّالإ  هیف ؛ نحن  امیف  يدجی  رثأ  هیلع  ّبترتی  نکل ال  ریاغم ،
. كوکشملا ءیشلا  ۀّیئزج  مدع  ۀلاصأ  اهنم : و 

. مدعلاب اقوبسم  اثداح  ارمأ  تسیل  [، 183] اهمدع ّیعقاولا و  بّکرملل  ةروسلاک - كوکشملا - ءیشلا  ۀّیئزج  ّنأ  هیف : و 
ۀلاصأ یلإ  هعجرم  و  هنم ، هب  رومأملا  بّکرملا  ّولخ  کلذب  تبثیل  هب ، [ 184] رومأملا بّکرملا  ءزج  ةروسلا  ةروریص  مدع  ۀلاصأ  دیرا : نإ  و 

. تبثم لصأ  ّهنأ  نم  ّرم  ام  هیفف : هنم ، ءزج  اذه  نوکی  امب  رمألا  مدع 
یف ۀطبترم  ریغ  ءازجأ  ةّدع  ۀـظحالم  نع  ةرابع  وه  يذـلا  هل ، هعارتخا  دـنع  بّکرملا  یف  كوکـشملا  اذـه  لخد  مدـع  ۀـلاصأ  دـیرا : نإ  و 
ناک اّمل  ۀبّکرملا  تاّیهاملا  ّنإف  ادحاو ؛ ائیـش  هب  رومأملا  بّکرملا  عم  ءیـشلا  اذه  ۀظحالم  مدع  ۀلاصأ  یلإ  اهعجرم  و  ادحاو ، ائیـش  اهـسفن 

اهسفنأ و ال یف  اهنیب  طابترا  ءازجأ ال  یهف  ّالإ  و  رابتعالاب - الصاح  اّیلعج  اهبّکرت 
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. ادحاو ارمأ  ءیشلا  اذه  عم  اهرابتعا  اهعم و  هتظحالم  یلع  اهل  ءیش  ۀیئزج  فّقوت  ربتعم - رابتعاب  ّالإ  اهعمجت  ةدحو 
لعجلاف و ۀلوعجم ؛ اهنوک  تاّیهاملا و  عارتخا  ینعم  اذـه  و  ادـحاو ، ائیـش  ءازجألا  یقاب  عم  ةروسلا  ۀـظحالم  ةالـصلل  ةروسلا  ۀـیئزج  ینعمف 
، ّیفیلکتلا مکحلا  لباقم  یف  اّیعـضو  اّیعرـش  امکح  ۀـّیئزجلا  نوکی  یّتح  مکحلا  ثیح  نم  ال  ۀـظحالملا ، رّوصتلا و  ثیح  نم  اهیف  عارتخالا 

لیصفتلا رکذ  دنع  باحصتسالا  باب  یف  یتأی  مالکلا  مامت  و  ینعملا . اذه  یعـضولا  مکحلاب  اودیری  نأ  ّالإ  ۀعامج ، ۀنـسلأ  یف  رهتـشا  امک 
. ۀّیفیلکتلا ماکحألا  ۀّیعضولا و  ماکحألا  نیب 

همجرت *** 

( لوصا نیا  رد  خیش  ۀشقانم  كوکشم و  ءزج  رد  تئارب  تابثا  رد  اهنآ  هب  کّسمت  رگید و  یلوصا  )

کّـسمت اهنآ  هب  رثکا ،) رد  تئارب  ینعی  ام   ) راـتخم يأر  تاـبثا  رد  اـسب  دراد و  دوجو  يدـعاوق  لوصا و  رثکا  ّلـقا و  باـب  رد  هک  نادـب  و 
. دوشیم

يدـیمهف اهیطایتحا ) هناگشـش  هلدا  نایب  زا  لبق  ، ) لبق ثحاـبم  رد  هک  تسا ، رثکا  بوجو  مدـع  تلاـصا  لـصا  لوصا ، نیا  هلمج  زا  - 1
(. تسا هدیافیب  اجنیا  رد  یباحصتسا  نینچ  هک  )
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. تسا شتیئزج  رد  كوکشم  ءیش  بوجو  مدع  تلاصا  لصا  لوصا ، نیا  هلمج  زا  و  - 2
. ۀّجحب سیل  تسا و  تبثم  لصا  زین  لصا  نیا 

ّلک بوجو  نیع  لک ، نمـض  رد  ءزج  بوجو  سپ  تسا . ءزج  رب  لمتـشم  هک  تسا  یبکرم  بوجو  نامه  هدـش  لعج  هک  يزیچ  نآ  اریز 
ّتیجوز لثم : ءزج  ثودـح  اب  ریاغم  یثودـح  هب  دوشیمن  ثداح  وا و  يارب  مزـال  تسا و  ّتیدـبال  ياـنعم  هب  یمّدـقم و  شبوجو  تسا و 

کی ّالا  تسین  راب  یعرش  رثا  باحصتسا  نیا  رب  نکل  دشاب . هتـشاد  لک )  ) ثودح ریاغم  یثودح  ءزج )  ) هک يریغ  بلط  يانعم  هب  و  راهچ .
(. رثکا هن   ) بجاو تسا و  هب  رومأم  ّلقا  سپ  هکنیا  تبثم  لصا  هب  لوق  رب  انب  نآ  یلقع و  رثا 

(. درادن ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  الثم  هک : تسنیا  لصا  ینعی   ) تسا كوکشم  ءیش  ّتیئزج  مدع  تلاصا  لصا  لوصا ، نیا  هلمج  زا  و  - 3
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بکرم يارب  هروس  لثم  كوکـشم  ءیـش  ّتیئزج  هک : نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  یلاکـشا  تسا ) ّتیلک  لـباقم  رد  هک  تیئزج  یفن   ) نیا رد 
زا تیجوز  هک  روطنامه  . ) تسین دشاب ، مدع  هب  قوبـسم  هک  ياهناگادـج ) فصو  و   ) ثداح رما  کی  نآ ، ّتیئزج  مدـع  یعقاو و  یعرش 

يادج ّتیئزج  هک  ارچ  تسا ، ّلکلا  ّتیئزج  یفن  مزلتـسم  ءزجلا ، ّتیئزج  یفن  تسا و  لکلا  ّتیلک  عبات  ءزجلا  تیئزج  تسین و  ادج  راهچ 
(. تسین عفر  عضو و  لباق  ّتیلک  زا 

ندوب یلاخ  نآ  هلیـسو  هب  ات  تسین ) بکرم  هب  رومأم  ءزج  هروس  هک  انعم  نیدب   ) تسا هدـش  هدارا  هروس  نیا  ةروریـص  مدـع  تلاصا  رگا  و 
یبکرم يور  رما  مدع  تلاصا  هب  رما ،) هلحرم  رد  ۀیئزجلا  مدع  ۀـلاصا   ) نیا تشگزاب  هکنآلاح  و  دوش . تباث  ءزج  نآ  زا  بکرم  هب  رومأم 

. تسا تبثم  لصا  دش ) هتفگ  البق   ) هک تسا  یلاکشا  نامه  نآ  رد  دشاب ، نآ  نمض  رد  هروس )  ) نیا هک  تسا 
زا تسترابع  هک  شعارتخا ، ماگنه  رد  هک  تسا ، هدش  هدارا  بکرم  هب  رومأم  رد  هروس )  ) كوکـشم ءزج  نیا  تلاخد  مدع  تلاصا  رگا  و 

هلحرم رد  ۀّیئزجلا  مدـع  تلاصا   ) نیا تشگرب  هکیلاحرد  دـحاو ، ءیـش  کی  ناونع  هب  مه ، هب  طبترم  ریغ  ءازجا  يدادـعت  ندرک  هظحالم 
لثم  ) هتفای بیکرت  هک  یتایهام  اریز  تسا ، دحاو  ءیـش  ناونع  هب  بکرم  هب  رومأم  اب  هروس )  ) ءیـش نیا  هظحالم  مدـع  تلاصا  هب  عارتخا )

دنتـسه یئازجا  ءازجا  نیا  دنکن ،) رابتعا  ار  تدحو  نیا  عراش  رگا   ) الا تسا و  رابتعا  لصاح  یلعج و  ناشبیکرت  جح و ،)...  موص ، ةالص ،
. ربتعم کی  رابتعا  اب  رگم  دیامن ، عمج  مه  اب  ار  اهنآ  هک  تسین  یتدحو  و  درادن ، دوجو  ناشنایم  یطابترا  اتاذ ، دوخيدوخهب و  هک 

دحاو ءیش  نیا  اب  ءازجا  هّیقب  رابتعا  و  ءازجا ، ریاس )  ) اب ءیـش  نیا  هظحالم  رب  تسا  فّقوتم  یلوعجم ، بکرم  ره  يارب  ءیـش  کی  ّتیئزج 
. دحاو رما  کی  ناونع  هب 

ندوب لوعجم  ّتیهام و  عارتخا  يانعم  نیا  دحاو و  ءیش  ناونع  هب  ءازجا  هّیقب  اب  تسا  هروس  هظحالم  زامن  يارب  هروس  تیئزج  يانعم  سپ :
. تسا نآ 

( ّتیلک و   ) ّتیئزج هک  نیا  ات  تمکح ) اـنعم  هب   ) مکح تهج  زا  هن  و  تسا ، رّوصت  هظحـالم و  تهج  هب  تاـیهام  رد  عارتخا  لـعج و  سپ :
، یعـضو مکح  زا  هک  نیا  رگم  هتفای ، ترهـش  نینچ  یعمج  ناسل  رد  هکنانچ  دـشاب ، یفیلکت  مکح  لباقم  رد  یعرـش  یعـضو  مکح  کی 

(. تسا هدش  تسرد  رابتعا  اب  هک   ) دننک هدارا  ار  انعم  نیا 
. دمآ دهاوخ  هّیفیلکت  ماکحا  هّیعضو و  ماکحا  نایم  لیصفت  رکذ  ماگنه  باحصتسا  باب  رد  مالک  هّیقب 
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؛ ّلقألا یه  اهب  ۀّیهاملا  نوک  هیلع  ّبترتی  رهاظلا  یف  اهمدع  تبث  اذإف  اهمدـع ، لصألاف  روکذـملا  ینعملاب  ۀـّیئزجلا  یف  ّکش  اذإ  ّهنإ  ّمث  نتم 

هتظحالم مدع  اهریغ و  ۀّیئزج  مدـع  وه  ّیمدـع  لصف  و  ۀـمولعملا ، ءازجألا  یه  و  يدوجو ، سنج  یلإ  جاتحی  ّلقألا  یف  ۀـّیهاملا  نییعت  ّنأل 
[. 185] هجو هلف  هب ، رومأملا  نّیعتف  لصألاب ، تباث  لصفلا  و  ضرفلاب ، دوجوم  سنجلا  و  اهعم ،

هریغ ۀظحالم  یلإ  عجار  ۀیئزج  مدع  ّنأ  امک  ادحاو ، ائیـش  یقابلا  نم  هنم و  بّکرملا  ۀـظحالم  یلإ  اهعجرم  ءیـشلا  ۀـّیئزج  ّنإ  لاقی : نأ  ّالإ 
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ۀیّلک یف  ّکش  ءیـشلا  ۀّیئزج  یف  ّکشلاف  دحاو ، لعجب  لوعجم  هیلع  لمتـشملا  بّکرملا  ۀّیلک  ءیـشلا و  ۀـّیئزجف  ادـحاو ، ائیـش  ءازجألا  نم 
. سکعلا نم  یلوأ  سیل  و  رخآلا ، یفنب  نیّدضلا  دحأل  تابثإ  کلذب  ّلقألا  ۀیّلک  تابثإف  هتیّلکل ، یفن  ءیشلا  ۀّیئزج  یفن  و  رثکألا ،

ائیش [ 186] ۀـظحالملاب نوکی  یّتح  ءزجلا ، اذـه  یلإ  بّکرملا  رّوصت  نیح  رمـآلا  تاـفتلا  مدـع  ۀـلاصأب  کّـسمتلا  زاوج  مدـع  رهظی : هنم  و 
. ءازجألا یقاب  یلإ  ۀبسنلاب  بیکرتلا  ربتعا  ّهنأ  تبثی  ال  اضیأ - اذه - ّنأل  ءازجألا ؛ یقاب  نم  کلذ و  نم  ابّکرم  ادحاو 

اءزج هنوک  نیب  ءزجلا  رمأ  راد  ام  یف  اقلطم  يرجی  لب ال  ۀلفغلا ، نع  هزنملا  عراشلا  یلإ  ۀبـسنلاب  يرجی  تافتلالا ال  مدع  ۀلاصأ  ّنأ  عم  اذه ،
. لّمأتف اعطق ، هیف  تافتلالا  لوصحل  اّبحتسم ، اءزج  وأ  ابجاو 
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همجرت

( بکرم عارتخا  ماگنه  تّیئزج  رد  کش  )

عارتخا ماگنه  رد  عراش  و   ) تسا نآ  ّتیئزج  مدع  لصا ، دوشب ، کش  عارتخا )  ) روکذم يانعم  هب  هروس  تیئزج  رد  رگا  دیامرفیم : سپس 
(. هدرکن هظحالم  ار  هروس  بکرم ،

. تسا ّلقا  نامه  هتفرگ ، ّقلعت  نآ  هب  رما  هک  یتیهام  هک  تسا  بترتم  نآرب  هجیتن  نیا  دوش ، تباث  رهاظ  رد  هروس  ّتیئزج  مدع  یتقو  سپ 
لـصف کی  تسا و  ءزج ) هن  ینعی   ) همولعم ءازجا  نامه  هک  يدوجو  سنج  کی  هب  دراد  زاین  هب ،) رومأم  ناونع  هب   ) ّلقا ّتیهاـم  نییعت  اریز 
ظاحل ءزج  ینعی 9   ) تسا ءازجا  نآ  اب  هروس ) ینعی   ) ءزج نیا  رابتعا  مدع  همولعم و  ءازجا  نآ  زا  ریغ  يزیچ  تیئزج  مدع  نامه  هک  یمدع 

(. هدشن ظاحل  هروس  نکل  هدش و 
. دباییم نّیعت  ّلقا ) ینعی   ) هب رومأم  سپ  تسا  تباث  مدعلا  ۀلاصا  لصا  ببس  هب  زین  لصف  و  دوجوم ، ضرف  نیا  رد  سنج  و 

هلحرم رد   ) ءیـش ندوب  ءزج  دوش : هتفگ  رگم  تسا ، یهجو  نآ  يارب  دـشاب  نینچ  رگا  دـیوگیم : لبق  نتم  رد  دـیرا  نا  هب  خـساپ  رد  لاح 
يور دورب  يرابتعا  تدـحو  ینعی   ) دـحاو ءیـش  ناونع  هب  ءازجا  ریاس  و  هروس )  ) ءزج نیا  زا  تسا  بکرم  هظحالم  هب  شتـشگرب  عارتخا )
دورب يراـبتعا  تدـحو  ینعی   ) دـحاو ءیـش  ناونع  هب  وا  زا  ریغ  رگید  ءازجا  هظحـالم  هب  دراد  تشگرب  شندوـبن  ءزج  هکناـنچ  ءزج ،)  10

(. ءزج هن  يور 
کی اب  ءزج  هد  ینعی   ) تسا دـحاو  لعج  هب  لوعجم  دوشیم  ءزج  نیا  لـماش  هک  یبّکرم  ّتیلک  و  هروس ) لـثم   ) ءیـش کـی  تیئزج  سپ :

(. دننکیم ادیپ  هیرابتعا  تدحو  لعج 
هتفر تدـحو  ایآ  هک  نیا  هب  مینکیم  کش  هک  انعم  نیدـب   ) تسا رثکا  ّتیلک  رد  کـش  هروس ) لـثم   ) ءیـش کـی  ّتیئزج  رد  کـش  سپ :
(. تسا هتفرن  ءزج  هد  يور  تدحو  هک  انعم  نیدب   ) تسا ّتیلک  یفن  هروس ) لثم   ) ءیش کی  ّتیئزج  یفن  و  هن ،)؟ ای  ءزج  يور 10  تسا 

زا یلوا  هلئـسم  ندرک  سکعلاب  و  رگید ، ّدـض  یفن  رب  تسا  ّدـض  ود  زا  یکی  تابثا  هروس  ّتیئزج  یفن  اب  ءزج )  9  ) ّلقا ّتیلک  تابثا  سپ :
. تسین تروص  نیا 

ّتیهام رّوصت  ماگنه  هب  رمآ  تافتلا  مدع  تلاصا  هب  کّسمت  هک  دوشیم  نشور  بلطم ، نیا  زا 
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نیا اریز  دـشاب  ءازجا  ریاس  ءزج و  نیا  زا  یبکرم  دـحاو  ءیـش  هظحالم  نیا  ببـس  هب  هک  نیا  ات  تسین ، زیاـج  هروس ،)  ) ءزج نیا  هب  بکرم 
. تسا هدرک  رابتعا  ءزج ) ینعی 9   ) ءازجا هّیقب  هب  تبسن  ار  بیکرت  یلوم  هک  دنکیمن  تابثا  زین  ءزج  هد  هب  تافتلا  مدع 

هک یئاج  رد  الـصا  هکلب  درادن ، نایرج  تسا  تلفغ  زا  هّزنم  هک  یعراش  هب  تبـسن  تافتلا  مدـع  تلاصا  هک  تسا  یتروص  رد  بلطم ، نیا 
. تسا مّلسم  یعطق و  نآ  رد  تافتلا  لوصح  هک  ارچ  دوشیمن  يراج  اقلطم  بحتسم  ای  تسا  بجاو  ءزج  هک  نیا  نایم  تسا  رئاد  ءزج  رما 
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. نک لّمأت  سپ 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  اج  نیدب  ات  بلطم  لصاح  * 
هچ دوشیم ، يراج  ةءاربلا  ۀـلاصا  هروس ،) لثم   ) كوکـشم ءزج  ای  رثکا  هب  تبـسن  رثکا  ّلقا و  باب  رد  دـش  لـئاق  مظعا  خیـش  هک  دـش  نیا 

. هّیلقع تئارب  هچ  هّیعرش ، تئارب 
؟ تسیچ راتخملا ) یلع  امب  کّسمتی  اّمبر  الوصا  انه  ّنا  ملعا : و   ) زا دارم  * 

نیا تابثا  رد  دـناقفاوم ، خیـش  اب  كوکـشم  ءزج  ای  رثکا  هب  تبـسن  تئارب  نایرج  رد  هک  نییلوصا  تارـضح  زا  يرگید  هورگ  هک : تسنیا 
. تسا مامتان  اهنآ  لالدتسا  خیش  رظن  هب  هک  دناهدرک  لالدتسا  هّیعوضوم  هّیمکح و  هّیمدع  باحصتسا  هلسلس  کی  هب  اعّدم 

. دنکیم دقن  لقن و  ار  لیالد  نیا  خیش  بانتجا  اذل  و 
: هک انعم  نیدب  تسا . رثکا  بوجو  مدع  باحصتسا  لوصا : نیا  هلمج  زا  - 1

. دوبن بجاو  ام  رب  رثکا  غولب  زا  لبق  یکدوک و  نارود  رد  - 1
؟ هن ای  تسا  بجاو  ام  رب  رثکا  هک  مینکیم  کش  غولب  زا  سپ  نارود  رد  - 2

. ار رثکا  بوجو  مدع  مینکیم  باحصتسا 
؟ تسیچ اهلاح ) اقباس  تفرع  دق  و   ) زا دارم  سپ  * 

هک میدومن  تباث  هدومن و  نایب  ار  نآ  قوقش  هدرک  حرطم  ار  روبزم  لصا  اهیطایتحا ، هناگشـش  ّهلدا  نایب  زا  لبق  هتـشذگ  رد  هک : تسنیا 
. تسا هدیافیب  هیف  نحن  ام  رد  یباحصتسا  نینچ 

: دنیوگیم اذل  تسا و  كوکشم  ءزج  بوجو  مدع  باحصتسا  لوصا : نیا  هلمج  زا  و  - 2
. دوبن بجاو  نم  رب  هروس  الثم  كوکشم  ءزج  نیا  غولب  زا  لبق  نارود  رد  - 1
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؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  ءزج  نیا  هک  منکیم  کش  غولب  زا  سپ  - 2

. ار هروس  بوجو  مدع  منکیم  باحصتسا  سپ :
؟ تسیچ لکلا )...  بوجو  وه  لوعجملا  ثداحلا  نال  أدرأ ؛ لب  اهقباس  لاح  اهلاح  و   ) زا دارم  * 

لدتـسم دارم  دید  دیاب  هک  تسا  روصت  لباق  وحن  هس  هب  كوکـشم  ءزج  بوجو  دیامرفیم : اذل  روکذـم و  لالدتـسا  هب  تسا  خیـش  خـساپ 
؟ تسا وحن  هس  نیا  زا  کی  مادک 

. ینمض یسفن  بوجو  - 
. ّتیدبال يانعم  هب  یلقع  بوجو  - 

. دوشیم بجاو  رثکا  ینعی  همّدقملا  يذ  عبت  هب  هک  یعرش  يریغ  بوجو  - 
؟ تسیچ امش  دارم  میسرپیم  لدتسم  بانج  زا  لاح  - 

: میئوگیم امش  هب  تسا  كوکشم  ءزج  یسفن  بوجو  مدع  باحصتسا  امش ، دارم  رگا  فلا :
. دوشیمن لعج  یسفن  بوجو  دنتسه ، هکوکشم  ای  هلوهجم و  هک  اهنآ  هچ  دنتسه و  همولعم  هک  اهنآ  هچ  ءازجا  زا  یئزج  چیه  يارب  الّوا :
نیا هن  دنکیم ، تفایرد  لک  بوجو  زا  ار  شدوخ  مهس  یئزج  ره  اذل  و  دیآیم ، عومجم  ّلک و  يور  یلوم  بناج  زا  یسفن  بوجو  ایناث :
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. دشاب یسفن  بجاو  هدحیلع  شدوخ  هک 
. لکلا بوجو  نیع  ءزجلا  بوجو  سپ :

يارب دوشیم  همّدقم  دشاب  بجاو  رگا  كوکـشم  ءزج  نیا  هک  باب  نیا  زا  تسا  ّتیدـبال  يانعم  هب  یلقع  بوجو  یفن  امـش  دارم  رگا  ب :
. همدقملا يذ  ناونع  هب  رثکا ،

. همّدقم زا  میریزگان  رثکا ، ینعی  همدقملا  يذ  قّقحت  يارب  لاح :
. میتسه وا  زا  هنم  ّدب  دشاب ال  بجاو  کی  ءزج  هک  يزیچ  هکلب  دشابیمن ، ندوب  ءزج  زا  ادج  فصو  کی  ّتیدبال  میئوگیم : امش  هب 

نآ هک  انعم  نیدـب  دوشیم . يراج  نآ  عوبتم  رد  لصا  هکلب  تسین ، لصا  نایرج  يارب  یئاج  دـشاب ، يزیچ  ّکـفنی  ـال  مزـال  یتفـص  یتقو 
؟ هن ای  تسه  ءزج  ءیش  نالف 

هک يوحن  هب  تسا  هعبرا  کفنی  یتاذ و ال  همزال  تیجوز  لثملا : یف  تسین . هنم  ّدب  ال  دشابن ، ءزج  رگا  ّالا  تسا و  هنم  ّدب  دشاب ال  ءزج  رگا 
دوب هعبرا  ای  تشادن و  ّتیدبال  نکل  دوب و  ءزج  ینامز  میئوگب : ات  تسین  هعبرا  زا  کیکفت  لباق  تیجوز  اذـل : و  مدـعنت . اهدوجوب و  هجوت 

. دش ثداح  ریاغم ، ثودح  کی  اب  ادعب  تشادن و  ّتیجوز  یلو 
لصا نیا  میئوگب  دیاب  تسا ، ءزج  یعرش  يریغ  بوجو  مدع  باحصتسا  امش  دارم  رگا  و  ج :

304 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن یمّدقم  بوجو  الثم )  ) هروس هک  تسانعم  نیدب 

: هک تسنیا  نآ  دراد و  یلقع  رثا  کی  اهنت  دوشیمن ، راب  یعرش  رثا  یباحصتسا  نینچ  رب  هک  دینادب  دیاب  اذل : و 
ّتیجح دـقاف  هک  تسا  تبثم  لـصا  یباحـصتسا  نینچ  تسا و  یلقع  رثا  کـی  نیا  هک  رثـکا ، هـن  بـجاو و  تـسا و  هـب  رومأـم  ّلـقا ، سپ :

. دشابیم
. تسا كوکشم  ءزج  ّتیئزج  مدع  باحصتسا  ای  كوکشملا و  ءیّشلا  ۀّیئزج  مدع  ۀلاصا  لوصا ، نیا  هلمج  زا  و  - 3

: لثملا یف 
. دوبن مه  ّلک  هک  ارچ  تشادن ، تیئزج  هروس  غولب  زا  لبق  - 1

. تسا راک  رد  لک  نوچ  هن ؟ ای  دراد  تیئزج  هروس  ایآ  هک  مینکیم  کش  غولب  زا  سپ  - 2
. ار نآ  تیئزج  مدع  مینکیم  باحصتسا 

؟ دناهنوگچ دوجو  ققحت و  رظن  زا  هیعرش  يایاضق  باب  رد  لومحم  عوضوم و  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
 .... تراهط و ّتیلح ، بوجو ، تمرح ، لثم  وا ، تالوعجم  زا  یلوعجم  عراش و  ماکحا  زا  تسا  یمکح  هیضق  لومحم  - 1

: تسا هنوگ  ود  هب  هیضق  عوضوم  - 2
و رهاط ) ءاملا   ) و مارح ) رمخلا  : ) لثم دندوجوم  اتقیقح  هتشاد و  ءازابام  جراخ  رد  هک  دنتـسه  ياهّیرمالاسفن  هّیعقاو و  تایهام  زا  یهاگ  - 

...
. دنوشیم رابتعا  لعج و  عبات  هک  تسا  هّیعارتخا  هّیرابتعا و  تایهام  زا  مه  یهاگ  - 

: دنامسق ود  رب  دوخ  هّیرابتعا  تایهام  اّما :
 .... حاکن و عیب ، لثم : دناملاع ، ءالقع  ناشعرتخم  هک  یتاّیهام  - 1

رگید جـح و  موص ، ةالـص ، لثم : تسا ، هدرک  سیـسأت  ار  اهنآ  سدـقم  عراـش  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، عراـش  ناـشعرتخم  هک  یتاـیهام  - 2
 .... تادابع

؟ تسا قوف  ماسقا  زا  مسق  مادک  رد  ام  ثحب  * 
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رد هک  دراد  یلحارم  لمع ، کـی  ندـش  هب  رومأـم  مکح و  لـعج  عارتخا ، میئوگیم : اذـل  دنتـسه و  عراـش  عرتخم  هک  ریخا  مسق  نیمه  رد 
. دوشیم یسررب  لحارم  نیا  يدعب  لاؤس  هب  خساپ 

؟ دوشیم یط  یلحارم  هچ  لمع  کی  ندش  هب  رومأم  يارب  * 
نآ يور  مکح  ندرب  تسا و  هطبنتسم  عوضوم  کی  هک  ةالص  لثم  یتیهام  کی  عارتخا  يارب 

305 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دوشیم یط  لیذ  لحارم  بوجو ، ینعی 

، مارحالا ةریبکت  ّتین ، لثم : دنتـسه  یفلتخم  تالوقم  زا  هک  ياهدنکارپ  ءازجا  کتکت  هب  یلوم  هلحرم  نیا  رد  هجوت ، تافتلا و  هلحرم  - 1
. دنکیم رّوصت  ار  اهنآ  هدرک  هّجوت  مالس و ...  دهشت ، دوجس ، عوکر ، تئارق ،

. تسا هدومن  تافتلا  دنتسه  یعوضوم  دوخ  يارب  کیره  هک  ياهقرفتم  تاعوضوم  يرس  کی  هب  یلوم  رگید : ترابع  هب 
. تسوا تافتلا  هجوت و  مدع  يانعم  هب  ّتیئزج  مدع  تسا و  هدرک  رّوصت  زین  ار  هروس  یلوم  هک : تسنیا  يانعم  هب  هلحرم  نیا  رد  ّتیئزج 

. تسا هبکرم  ّتیهام  عارتخا  هلحرم  - 2
رظن رد  دـحاو  ءیـش  کـی  ناونع  هب  هتـسویپ و  مه  هب  هعومجم  کـی  ار  لـبق  هلحرم  رد  هرّوصتم  هقّرفتم  روما  ناـمه  یلوـم ، هلحرم  نیا  رد 

. دنکیم رابتعا  هتفرگ و 
نایم رمالا  سفن  عقاو و  رد  هنرگو  دـهدیم  هیرابتعا  تدـحو  اهنآ  هب  هدـید  مه  رانک  رد  یـصاخ  شنیچ  اب  ار  ءازجا  همه  رگید : ترابع  هب 

. درادن دوجو  یطابترا  ءازجا  نیا 
. دنرادن هیقیقح  تدحو  دنتسه ، هّیقیقح  تدحو  ياراد  هک  تروص  هدام و  ای  لصف و  سنج و  لثم  ءازجا  نیا  رگید : ترابع  هب 

: لثم دراذگیم  یمان  نآ  يارب  هعومجم  کی  لیکشت  و  هدنکارپ ، روما  عمج  زا  سپ  هصالخ ،
 .... هتفه و هام ، لاس ، ای  و  ّجح ، ةالص ، موص ،

نیدـب تیئزج  مدـع  تسا و  هدرک  هدافتـسا  ءزج  نیا  زا  شرظن  دروم  بکرم  نتخاس  رد  عراش  هک  تساـنعم  نیدـب  هلحرم  نیا  رد  ّتیئزج 
. درادن یشقن  نامتخاس  نآ  رد  هک  تسانعم 

. تسا رما  هلحرم  - 3
هک ارچ  مص و ...  ای  ّلص  دـیامرفیم : لثملا  یف  هدرک  رما  يرابتعا  بکرم  نآ  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  سّدـقم  عراـش  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد 

. تسا همزلم  تحلصم  ياراد 
تیئزج مدـع  و  دـشاب ، بکرم  نآ  رد  زین  هروس  هک  یبکرم  هب  هدرک  رما  رما ، ماـگنه  رد  یلوم  هک  تساـنعم  نیا  هب  هلحرم  نیا  رد  تیئزج 

. تسین نآ  ءزج  هروس  هک  یبکرم  هب  هدرک  رما  ینعی :
. تسا ءزج  ّلک و  هلحرم  - 4

ءزج ار  لـک  نآ  هیلوا  داوـم  زا  کـیره  ماـن  ّلـک و  ار  هعوـمجم  نآ  ماـن  اـم  شرظن  دروـم  بکرم  هب  درک  رما  یلوـم  هک  نیا  زا  سپ  ینعی :
. میراذگیم

306 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد هلحرم  نیا  رد  تیئزج  يانعم  تسا  ءازجا  نآ  کتکت  ءزج  تسا و  هیرابتعا  تدـحو  هب  دـحاو  عومجم  ناـمه  ّلـک  رگید : تراـبع  هب 

. دراد رارق  ّتیلک  لباقم 
؟ دش هچ  ثحابم  نیا  رد  بلطم  لصاح  * 

: دش ریرقت  بلطم  ود 
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. تسا رّوصتم  نآ  رد  هلحرم  راهچ  دربب ، نآ  يور  ار  رما  دنک و  عارتخا  ار  یبّکرم  دهاوخیم  یتقو  عراش  هک  نیا  یکی 
. تسا یئانعم  کی  ياراد  هلحرم  ره  رد  ّتیئزج  هک  نیا  مه  یکی 

؟ تسیچ بلاطم  نیا  نییبت  زا  خیش  دارم  * 
. ۀّیئزجلا مدع  لصالا  دییوگیم : هن ؟ ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  دینکیم  کش  امش  یتقو  هک : تسنیا 

؟ دشابیم ناتدارم  هلحرم  مادک  رد  ّتیئزج  دوشیم  لاؤس  ۀّیئزجلا ، مدع  لصالا  دیئوگیم : اجنیا  رد  هک  امش  زا  لاح 
؟ تسیچ ةروسلاک )...  كوکشملا  ءیشلا  ۀّیئزج  ّنا  هیف : و   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  * 

: دیامرفیم اذل  و  تسا ، مراهچ  هلحرم  هب  خیش  هراشا 
. تسا طلغ  دشاب  ّتیلک  لباقم  رد  ّتیئزج  دینکیم ، یفن  ار  نآ  روبزم  لصا  اب  هک  ءزج  نیا  زا  ناتدارم  رگا 

. تسین باحصتسا  لباق  نآ  زا  دعب  هن  ّلک و  لیکشت  زا  لبق  هن  ّتیلک  لباقم  رد  ّتیئزج  رگید : ترابع  هب 
؟ تسین باحصتسا  لباق  لک  لیکشت  زا  لبق  تیئزج  ارچ  * 

: اریز
. دوش يراج  باحصتسا  شفصو  رد  ات  تسا  عوضوم  زارحا  باحصتسا  طیارش  زا  یکی  - 1

. دشاب نآ  لباقم  رد  یتیئزج  ات  تسین  راک  رد  یتّیلک  ّلک ، لیکشت  زا  لبق  - 2
. تسا عوضوم  عافتنا  هب  هبلاس  باب  زا  تقیقحرد  ّتیئزج  دوبن  - 3

. تسین باحصتسا  لباق  عوضوم  عافتنا  هب  بلس  هجیتن  رد 
؟ تسین باحصتسا  لباق  لک  لیکشت  زا  سپ  تیئزج  ارچ  * 

. دشابن هک  دوشیمن  تسا و  نآ  ءزج  هروس  امتح  هدومرف ، رما  دراد  ءزج  هک 10  یبکرم  هب  لثملا  یف  عراش  رگا  اریز :
307 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین باحصتسا  لباق  تسین  کیکفت  لباق  شفوصوم  زا  تفص  هک  یئاج  رد  رگید : ترابع  و 
؟ هتسشن ای  تسا  هداتسیا  تسه  هک  اجره  رد  نونکا  دیز  ایآ  هک  دینکیم  کش  امش  لثملا : یف 

. دشاب هدیباوخ  هکلب  هتسشن ، هن  دشاب  هداتسیا  هن  دیز  تسا  نکمم  هک  ارچ  دیز ، زا  تسا  كاکفنا  لباق  تفص  ود  نیا  زا  کیره 
؟ درادن لکش  ای  دراد  لکش  تسه ، روشک  نالف  رد  هک  یئاقآ  نالف  منادیمن  هک  دینک  کش  امش  رگا  اّما :

هک روطنامه  دشاب ؟ هتشادن  ياهفایق  لکـش و  اّما  دشاب  یناسنا  صخـش  دوشیم ، رگم  تسین ، عوضوم  زا  كاکفنا  لباق  تافـص  هنوگنیا 
. تسین یضرع  فصو  نوچ  دشاب ؟ هتشادن  امرگ  دشاب و  یشتآ  دوشیم  رگم  دشابن . جوز  اّما  دشاب  راهچ  دوشیمن 

عوضوم عافتنا  هب  هبلاس  لک  لیکـشت  زا  لبق  تیئزج  هک  نانچ  تسا ، كاکفنا  لـباق  ریغ  تفـص  کـی  لـک  لیکـشت  زا  دـعب  تیئزج  سپ :
. تسا

؟ تسیچ خلا ) ةروسلا ...  ةروریص  مدع  ۀلاصا  دیرا : نا  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  تسا و  هروس  نّمـضتم  هک  یبکرم  هب  دـنکیم  رما  یلوم  هک  هاگنآ  تسا  رما  هلحرم  رد  تیئزج  ینعی  موس  هلحرم  هب  هراشا 

؟ تسیچ ۀّیئزجلا  مدع  لصالا  دیئوگیم : هک  نیا  زا  امش  دارم 
. تسا تبثم  لصا  نیا  ةروسلل ؟ نّمضتم  بّکرمب  عراشلا  رما  مدع  لصالا  هک : دشاب  نیا  ناتدارم  رگا 

. یئزج بکرم 9  ینعی  تسا ، هروس  دقاف  هک  یبکرم  هب  هدرک  رما  یلوم  هک : تسنیا  عراشلا ،)...  رما  مدع  لصالا   ) يانعم اریز  ارچ ؟
رما یئزج  بکرم 9  هب  هکلب  هدرکن ، یسفن  رما  یئزج  بکرم 10  هب  یلوم  هک : تسنیا  لصا  ینعی  ۀّیئزجلا ، مدع  لصالا  رتهداس : ترابع  هب 

. هدرک
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ءزج یعرـش 10  رثا  هب ، رومأم  ندوب  ءزج   9 اریز : تسا . تبثم  لصا  نامه  هک  رخآلا . ّدـض  یفنی  هجیتن  رد  تسا  نیدـضلا  دـحا  تابثا  نیا 
. تسا هّیقافتا  تانراقم  ای  هیلقع و  راثآ  زا  هکلب  تسین ، ندوبن 

؟ تسیچ هعارتخا )...  دنع  بّکرملا  یف  كوکشملا  اذه  لخد  مدع  ۀلاصا  دیرا : نا  و   ) زا دارم  سپ  * 
: دیامرفیم خیش  اذل  دراد و  عارتخا  هلحرم  رد  تیئزج  مدع  ینعی  مود  هلحرم  هب  هراشا 

هب رومأم  رد  هروس )  ) ندرک هظحـالم  اـی  ندرکن و  هظحـالم  ياـنعم  هب  هلحرم  نیا  رد  نآ  ّتیئزج  مدـع  و  هروس )  ) ّتیئزج زا  ناـتدارم  رگا 
؟ دشاب بکرم 

. بکرم هعومجم  نآ  رد  عراش  طسوت  تسا  هروس  هظحالم  مدع  لصا  يانعم  هب  اجنیا  رد  تیئزج  مدع  باحصتسا  میئوگیم : امش  هب 
308 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مدـع لصالا  هن ؟ ای  درک  ظاحل  رابتعا و  نآ  ءزج  ناونع  هب  ار  هروس  هدرک  عارتخا  ار  زاـمن  یلوم  یتقو  اـیآ  هک  دـینکیم  کـش  لـثملا : یف 
. ظاحللا

؟ تسیچ هجو ) هلف   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
. رثکا هن  تسا و  ّلقا  هب  رومأم  سپ  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  يراج و  باحصتسا  نیا  هک : تسنیا 

؟ تسین تبثم  لصا  روبزم  باحصتسا  ایآ  * 
، دشاب زرحم  نادجاولاب  نآ  یباجیا  شخب  دـشاب و  یبلـس  شخب  کی  یباجیا و  شخب  کی  زا  بکرم  مکح  عوضوم  هک  اجره  اریز : ریخ ،

. دوشیم راب  رثا  هاگنآ  دومن ، زارحا  لصا  اب  ناوتیم  ار  شایبلس  شخب 
. دیایب امش  لزنم  هب  رمع  ياقآ  نودب  دیز ، هک  دینکیم  رذن  امش  - 1 لثملا : یف 

. تسا رمع  ندماین  هک  دراد  یبلس  هبنج  کی  تسا و  دیز  ءیجم  هک  دراد  یباجیا  شخب  کی  امش  رذن  عوضوم  - 2
. دوشیم زارحا  امش  يارب  نادجولاب  هک  تسامش  رذن  یباجیا  هبنج  نامه  نیا  و  دیآیم ، امش  هناخ  هب  دیز  - 3

. تسا رمع  ءیجم  مدع  لصا  وا ؟ نودب  ای  تسا  هدمآ  رمع  اب  ایآ  هک  دینکیم  کش  - 4
: دراد شخب  ود  عوضوم  نیا  نکل  تسا ، کلام  تیاضر  نودب  ریغ  کلم  رد  فّرصت  يانعم  هب  بصغ  لثملا : یف  ای  و 

. تسا ریغ  کلم  رد  فرصت  نامه  هک  یتابثا ، شخب  - 1
. تسا کلام  نذا  ای  تیاضر و  دوبن  نامه  هک  یبلس ، شخب  - 2

. دوریم هار  ریغ  کلم  رد  دیز  هک  دینیبیم  امش  لاح :
تیاضر ای  نذا و  هک  مود  شخب  هب  تبـسن  اّما  تسا  هدش  زرحم  امـش  يارب  نادـجولاب  تسا  ریغ  لام  رد  فرـصت  هک  لّوا  شخب  اجنیا : رد 

سپـس دوشیم و  زارحا  ادبعت  تیاضر  مدع  هدرک ، يراج  مدعلا  ۀلاصا  هن ؟ ای  تسه  یـضار  نآ  کلام  ایآ  هک  دـیراد  کش  تسا ، کلام 
. دوشیم راب  تمرح  مکح 

. یفنم هبنج  کی  تبثم و  هبنج  کی  زا  تسا  بّکرم  ّلقا  ندش  هب  رومأم  ینعی  تسا ، نینچ  رما  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح :
. تسا زرحم  نادجولاب  هبنج  نیا  هک  عراش  طسوت  تسا  ءزج  هن  ندرک  هظحالم  نآ ، تبثم  هبنج  - 1

309 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم بترتم  لقا  رب  مکح  سپس  مینکیم ، زارحا  مدع  لصا  اب  ار  نآ  هک  زامن ، رد  تسا  هروس  هظحالم  مدع  نآ ، یفنم  هبنج  - 2

؟ تسیچ هنم و )...  بکرملا  ۀظحالم  یلا  اهعجرم  ءیشلا  ۀّیئزج  ّنا  لاقی : نا  ّالا   ) زا دارم  * 
: عارتخا هلحرم  رد  تیئزج  دیوگب : یسک  تسا  نکمم  هک : تسنیا 

ار ءیش  هد  رگید  ترابع  هب  ای  تسا و  هدرک  رابتعا  یئزجهد  هعومجم  کی  ناونع  هب  ار  زامن  سدقم  عراش  هک  تسانعم  نیا  هب  تیئزج  - 1
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. هدرک رابتعا  دحاو 
. تسانعمیب ۀّیئزجلا  مدع  ۀلاصا  اذل  و  هدرکن ، رابتعا  دحاو  کی  ناونع  هب  ار  ءیش  هد  نآ  عراش  هک  تسانعم  نیدب  تیئزج  مدع  - 2

یلقع رثا  و  هدرکن ، رابتعا  یئزجهد  ار  هعومجم  نیا  هک : تسنیا  لصا  هک  ارچ  تسین ، نایرج  لباق  اـجنیا  رد  باحـصتسا  رگید : تراـبع  هب 
. دوشیم وربور  ضراعم  اب  سپ  هدرک  رابتعا  یئزج  سپ 9  هک  تسنیا  نآ 

. هدرک رابتعا  یئزج  هک 10  تسنیا  نآ  یلقع  رثا  سپ  هدرکن  رابتعا  یئزج  ار 9  هعومجم  نیا  عراش  هک  تسنیا  لصا  تفگ  ناوتیم  ینعی :
لطاب القع  نیا  ياهدرک و  رگید  دـض  یفن  رد  نیّدـضلا  دـحا  تابثا  يروایب  فرط  کی  رد  ار  مدـع  لصا  امـش  یئاج  نینچ  رد  رگا  لاـح 

. تسا
. هایس ای  تسا  دیفس  ای  تسا  هدیرخ  ناتیارب  ناتردام  هک  یسابل  هک  دینادیم  الامجا  امش  بلطم : ریظنت  رد  هداس  یلاثم 

. تسا دوسا  سپ  ۀّیضیبالا ، مدع  لصالا  دیوگیم : یکی  اّما :
. تسا دیفس  سپ  ۀیدوسألا ، مدع  لصالا  دیوگیم : مه  یکی 

. درادن ناحجر  يرگید  رب  فرط  ود  نیا  زا  کیچیه  اعطق 
: دش انعم  روج  ود  عارتخا  هلحرم  رد  تیئزج  سپ :

. درکن ظاحل  ار  هروس  هب  رومأم  عارتخا  ماگنه  رد  عراش  هک  انعم  کی  رب  انب  - 
. ءزج هن  يور  ای  هدرک و  رابتعا  ءازجا  يور  ار  تدحو  عراش  هرخالاب  هک  مینادیمن  انعم ، کی  رب  انب  - 

؟ تسیچ تافتلا )...  مدع  ۀلاصأب  کّسمتلا  زاوج  مدع  رهظی : هنم  و   ) زا دارم  سپ : * 
لـصا ینعی : ۀّیئزجلا ، مدع  لصالا  دیئوگیم : هک  امـش  دـیامرفیم : خیـش  اذـل  تسا و  تافتلا  هلحرم  رد  تیئزج  ینعی  لوا  هلحرم  هب  هراشا 

. تسا هدشن  تافتلا  زیچ  هد  هب  هک : تسنیا 
. تسا هدومن  تافتلا  زیچ  هن  هب  سپ  هک : تسنیا  انعم  نیا  یلقع  رثا  - 

310 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین تّجح  تسا و  تبثم  لصا  اذل  و 

هروس هن  ای  دوب  هفلتخم  روما  نیا  ءزج  زین  هروس  مه ، هب  هطوبرم  ریغ  هفلتخم  روما  هب  دـش  سکعنم  یلوم  هّجوت  یتقو  اـیآ  رگید : تراـبع  هب 
؟ دوب یلوم  هّجوت  زا  جراخ 

هن هب  وا  تافتلا  ءزج ، هب 10  تافتلالا  مدع  نیا  همزال  هک  ءزج  هد  هب  تافتلالا  مدع  لصالا  ینعی  ۀیئزجلا ، مدع  لصالا  دـنیوگیم : امـش  هب 
. تسا ءزج 

. تسا تبثم  لصا  یلقع و  رثا  نیا 
هب تبـسن  یتح  تسا . هجوت  مدع  تلفغ و  زا  هّزنم  عراش  هک  ارچ  تسانعمیب  سدقم  عراش  هب  تبـسن  تافتلا  مدـع  ۀـلاصا  هتـشذگ : نیا  زا 

تافتلا يدراوم  نینچ  رد  هک  ارچ  دوشیمن . ءارجا  لـصا  نیا  بحتـسم ، بجاو و  ناـیم  دـشاب  رئاد  ءزج  رما  هک  يدراوم  رد  زین  عراـش  ریغ 
. دراد دوجو 

؟ تسیچ لّمأتف )  ) زا دارم  سپ : * 
تحلـصم مدع  ظاحل  هب  دیاش  نکل  تسا ، یفتنم  عراش  ریغ  ای  عراش و  قح  رد  تافتلا  مدع  تلفغ و  دنچره  هک  نیا  هب  دشاب  هراشا  دـیاش 

. دشاب هدرکن  ظاحل  ار  ءیش  نالف  تلفغ  يور  زا  هن  ادمع و  نآ  رد 
هلف میتفگ  هک  یـضرف  نآ  رد  رگم  دوب  دهاوخن  حیحـص  دـیریگب ، هک  یئانعم  ره  هب  ار  ۀـّیئزجلا  مدـع  ۀـلاصا  امـش : هک : نیا  بلطم  هصالخ 

. هجو
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***
311 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دحأب دّدرم - ظفلب  یظفللا  لیلدلا  یف  بوجولا  ّقلع  اذإ  امک  لیلدـلا  لامجإ  نم  ائـشان  ۀـّیئزجلا  یف  ّکشلا  ناک  اذإ  ام  ۀـیناثلا  ۀـلأسملا  نتم 
. ّلقألاب ایتآ  رثکألاب  یتآلا  نوکی  ثیحب  رثکألا  تحت  اءزج  اهّلقأ  لخدی  نیبّکرم  نیب  لامجإلا - بابسأ 

وأ نذالا  نطابک  ینـالفلا - ءزجلا  ّنأ  یف  ّکـشیف  ندـبلا ، رهاـظ  لـسغ  لـسغلا  یف  بجو  نأـک  ّیفرعلا ، ینعملا  یف  نوکی  دـق  لاـمجإلا : و 
. نطابلا وأ  رهاظلا  نم  نطبلا - [ 187] ۀنکع

ۀّیهاملل ۀعوضوم  ظافلألا  هذـه  ّنأ  یلع  ءانب  اهلاثمأ ، ةالـصلاب و  ۀّنـسلا  باتکلا و  یف  ۀـقّلعتملا  رماوألاک  ّیعرـشلا ، ینعملا  یف  نوکی  دـق  و 
. ۀّیعقاولا ءازجألا  عیمجل  ۀعماجلا  ینعی  ۀحیحصلا 

. لقنلا لقعلا و  نم  هقباس  یف  هانفلسأ  ام  نیعل  ةءاربلا ؛ ۀلاصأ  نایرج  اضیأ : انه  يوقألا  و 
همجرت *** 

( رثکا ّلقا و  هعبرا  لئاسم  زا  مّود : هلأسم  )

هراشا

ّقلعت یعوضوم ) ای  و   ) یظفل هب  یظفل  لیلد  ناسل  رد  بوجو  رگا  هک  روطنامه  دشاب ، لیلد  لامجا  زا  یشان  ّتیئزج  رد  ّکش  هک : تسنیا 
بکرم ود  ناـیم  تسا  دّدرم  شایفرع ) اـی  یعرـش و  اـی  يوـغل  ياـنعم  حوـضو  مدـع  ینعی   ) لاـمجا بابـسا  زا  یکی  ببـس  هب  هـک  دریگب 

هکنآ لاح  و  . ) دـشاب ّلقا  ماجنا  رثکا ، ماجنا  هک  يوحن  هب  تسا  رثکا  تحت  رد  لـخاد  بکرم  ود  نیا  لـقا  هک  ـالثم ،) یئزجهد  یئزجهن و  )
(. تسین هعمج  ندناوخ  يانعم  هب  رهظ  ندناوخ  نینیابتم ، رد 

312 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( یعرش یفرع و  يانعم  رد  لامجا  )

: لامجا
لثم ءزج  نالف  ایآ  هک  دوشیم  کش  سپ  ندـب  رهاظ  نتـسش  لسغ ، رد  تسا  هدـش  بجاو  هکنیا  لثم  تسا ، یفرع  ياـنعم  رد  یهاـگ  - 1

؟ نطاب ای  دنیآیم  باسحب  ندب  رهاظ  زا  یقاچ ) رثا  رد   ) مکش يور  ياهنیچ  ای  شوگ  نورد 
هتفرگ ّقلعت  جـح و )...  موص ، زا   ) نآ لاثما  ةالـص و  هب  ّتنـس  باتک و  رد  هک  ياهّیعرـش  رماوا  لثم  تسا ، یعرـش  يانعم  رد  یهاگ  و  - 2

. تسا
قدـص رد  ءازجا  همه  ینعی :  ) تسا هیعقاو  ءازجا  مامت  عماـج  هک  ياهحیحـص  ّتیهاـم  يارب  تسا  هدـش  عضو  ظاـفلا  نیا  هکنیا  رب  اـنب  هتبلا 

امـش هک  یتروص  رد  نکل  تسا و  ّصن  لامجا  شماـن  دوش  کـش  نآ  ءزج  کـی  رد  رگا  هک  يوحن  هب  دـنراد  تلاـخد  ّتینکر و  یّمـسم 
(. تسا ّصن  قالطا  شمان  دوش ، کش  ءزج  نآ  رد  دیشاب و  یمعا 

هلئسم نیا  رد  تئارب  نایرج  خیش و  بانج  رظن 

(، نوملعی ام ال  عفر  ینعی :  ) لقن و  نایب ) الب  باقع  حبق  ینعی   ) لقع زا  لبق  هلأسم  رد  هک  یبلاطم  نامه  لیلد  هب  ام ،) هدیقع  هب   ) زین اجنیا  رد 
. دوشیم يراج  تئارب  لصا  هک : تسنیا  رتيوق  لوق  میدنارذگ ،
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***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  تیئزج  رد  کش  یطابترا و  رثکا  لقا و  باب  رد  لّوا  هلأسم  * 
. دشاب ّصن  نادقف  دّدرت ، کش و  اشنم  هک  دوب  نیا 

؟ تسیچ تیئزج  رد  کش  یطابترا و  رثکا  لقا و  باب  رد  مّود  هلأسم  * 
. دشاب ّصن  لامجا  ءزج  تیئزج  رد  دیدرت  کش و  اشنم  هک  تسنیا 

تـسا يوحن  هب  ّلقا  یهتنم  رثکا ، یکی  ّلقا و  یکی  تسا  لمتحم  انعم  ود  ّصن ، ای  باطخ  نیا  رد  هک  هدـش  رداـص  یلوم  زا  یباـطخ  ینعی :
. تسا رثکا  تحت  رد  لخاد  هک 

؟ دراد يرما  هچ  هب  هراشا  بلطم  نیا  * 
هک تسام  ثحب  ّلحم  يرثکا  ّلقا و  نآ  هکلب  تسین ، ام  ثحب  ّلحم  يرثکا  لقا و  ره  هکنیا  هب 

313 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشاب رثکا  تحت  رد  لخاد  لقا 

. مامتا رصق و  لثم : دنشاب ، نینیابتم  مه  هب  تبسن  هکلب  دشابن  رثکا  تحت  رد  لخاد  لقا  نکل  دنشاب ، رثکا  ّلقا و  لمع  ود  اسبهچ  اریز 
شرما هدوب و  لمجم  نکل  تسا  هدیـسر  مه  ام  تسد  هب  هدش و  رداص  یلوم  بناج  زا  یباطخ  هک  تسا  یئاج  رد  ام  ثحب  هکنیا : هصالخ 

هداد ماجنا  مه  ار  لقا  دـهد ، ماجنا  ار  رثکا  یـسک  رگا  تسا و  رثکا  تحت  رد  لـخاد  لـقا  هک  يوحن  هب  مهنآ  رثکا ، لـقا و  نیب  تسا  رئاد 
. تسا

؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  دارم  * 
: هک تسنیا 

: ینعی تسا ، یلوم  بولطم  القتسم  هدحیلع و  روطب  رثکا  لقا و  زا  کیره  یهاگ  - 1
رصق لثم : تدایز ، مدع  طرش  هب  ینعی  دشابیم ، طرشب ال  دشاب ، بجاو  ّلقا  عقاو  رد  رگا  - 

: لثملا یف  مامتا  لثم : تسا  تدایز  طرش  هب  ینعی  تسا ، ءیش  طرشب  دشاب ، بجاو  رثکا  عقاو  رد  رگا  و  - 
؟ مامتا ای  تسا  رصق  رگید  ترابع  هب  رثکا و  ای  تسا  لقا  شاهفیظو  تسا ، ترفاسم  رد  ینالف  دینکیم  لاؤس 

زامن يرـصق ، دـشاب و  لقا  امـش  هفیظو  رگا  هک : توافت  نیا  اب  رثکا . دوشیم  هتفگ  ای  تسا و  ّلـقا  دوشیم  هداد  خـساپ  امـش  هب  هرخـالاب  - 
. تسا یتعکرراهچ  ياهزامن  رد  مراهچ  مّوس و  ياهتعکر  مدع  طرش  هب  ینعی  طرشب ال  يرصق 

. مراهچ موس و  ياهتعکر  ندناوخ  طرش  هب  ینعی  تسا ، ءیش  طرشب  رثکا  زامن  يرثکا ، دشاب و  امش  هفیظو  رثکا  رگا  و  - 
؟ هعمج ای  تسا  رهظ  هعمج ، زور  رد  نم  هفیظو  دینکیم  لاؤس  لثملا : یف  ای  و 

. تسا مراهچ  موس و  ياهتعکر  تدایز  مدع  ینعی  طرشب ال  هعمج  دشاب ، هعمج  امش  هفیظو  رگا  - 
یتعکرراهچ زامن  ینعی : تسا ، ءیش  طرشب  رهظ  دشاب ، رهظ  امش  هفیظو  رگا  - 

: لاحيایلع
نانیابتم طرشب ال ، ءیّشلا  و  ءیشلا ، طرشب  ءیشلا 

. تسا طرشب  رثکا ال  هب  تبسن  لقا  یهاگ  اّما  - 2
و دراد . دوجو  رثکا  نمـض  رد  لقا  هک  ارچ  تسا ، هدـش  لصاح  لاـثتما  یهد ، ماـجنا  ار  رثکا  امـش  دـشاب و  بجاو  لـقا  عقاو  رد  رگا  ینعی :
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زامن لثم : میاهداد . ماجنا  ار  نامه  ام  هک  دشاب ، بجاو  رثکا  هچنانچ 
314 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هروس یبایهروس  اب 
. تسا يرثکا  ّلقا و  نینچ  کی  نوماریپ  اجنیا  رد  ام  ثحب 
؟ تسیچ خلا ) یفرعلا ...  ینعملا  یف  نوکی  دق   ) زا دارم  * 

: هدومرف عراش  لثملا : یف  یعرـش ، يانعم  لباقم  رد  یفرع  ياـنعم  هتبلا  تسا  دّدرم  باـطخ  ّصن و  کـی  یفرع  ياـنعم  یهاـگ  هک : تسنیا 
. ۀبانجلل ۀعمجلل و  لستغا 

. تسا لسغ  اجنیا  رد  باطخ  ّقلعتم  - 1
تبرق دصق  هب  صاخ و  بیترت  اب  تسا  ندب  رهاظ  مامت  نتسش  يانعم  هب  لسغ  - 2

. تسا رثکا  ّلقا و  نایم  رئاد  شرما  هدوب و  لمجم  فرعلا  دنع  ندبلا  رهاظ  يانعم  اّما :
: رگید ترابع  هب 

؟ دشابیمن بجاو  اهنآ  نتسش  هدوب و  نطاب  زا  ای  دیآیم و  باسحب  رهاوظ  ءزج  مکش و ...  چیپ  شوگ ، نورد  ایآ  هک  منادیمن  نم 
. تسا رثکا  لقا و  نیب  نارود  سپ :

؟ تسیچ ۀقّلعتملا )...  رماوالاک  ّیعرّشلا ، ینعملا  یف  نوکی  دق  و   ) زا دارم  * 
. رثکا لقا و  نایم  تسا  ددرم  باطخ  ّصن و  کی  یعرش  يانعم  یهاگ  هک : تسنیا 

يارب ای  و  لقا ، ینعی  هروس  نودـب  ینعی  یئزج  هن  لمع  يارب  تسا  مسا  ةالـص  هک  مینادیمن  ام  ةالـصلا . اومیقأ  هدومرف : عراـش  لـثملا : یف 
؟ رثکا ینعی  یئزجهد  لمع 

؟ تسیچ حیحص  يارب  هدش  عضو  ظفل  هکنیا  زا  دارم  دیئامرفب  قوف  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق  * 
نآ مان  يرابتعا ،) تدحو  هب   ) دحاو هعومجم  کی  ناونع  هب  نآ  ندرک  رابتعا  ءازجا و  ای  ءایشا و  يدادعت  رّوصت  زا  سپ  عراش  هک : تسنیا 

زامن هک  تهج  نآ  زا  زاـمن  قّقحت  يارب  زاـمن  ءازجا  همه  ینعی  داد . ّتینکر  هولـص ، قدـص  يارب  ءازجا  نآ  ماـمت  هب  تشاذـگ و  ةالـص  ار 
. دنیآیم باسحب  نکر  تسا 

؟ تسیچ نکر  يانعم  * 
هن تسین ، زامن  شمان  رگید  ترابع  هب  دنکیمن و  ادیپ  ققحت  ةالص  دوش ، هدروآ  ةالص  هعومجم  هب  طوبرم  ءازجا  زا  یکی  رگا  هک : تسنیا 

. تسین حیحص  هکنیا 
؟ تسیچ معالل ) ظفللا  عضو   ) زا دارم  * 

ةالـص ار  شمان  دـحاو ، ءیـش  کی  ناونع  هب  ءازجا  نآ  يور  هیرابتعا  تدـحو  ندرب  ءازجا و  زا  يدادـعت  رّوصت  زا  سپ  عراش  هک : تسنیا 
. تشاذگ

. دنراد تلاخد  مسالا  قدص  رد  هدمآ و  باسحب  هعومجم  نآ  نکر  ءازجا  نیا  زا  یخرب  اّما :
315 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنراد تلاخد  ةالص  تحص  رد  نکل  دنرادن ، تلاخد  مسالا  قدص  رد  هدوبن و  نکر  رّوصتم  ءازجا  زا  یخرب  اّما :
: ینعی دنراد . تلاخد  ةالص  مسالا  قدص  رد  نکر و  نآ  يات   5 زامن ، تانراقم  ات  زا 11  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ءاملع  روهشم  لثملا : یف 
قدـص رد  هدوبن و  نکر  رگید  ءزج  نآ 6  نکل  دوشیمن  هدیمان  ةالـص  ياهداد  ماجنا  امـش  هک  یلمع  دوش ، مک  نکر  نیا 5  زا  یکی  رگا 

. دشابیمن حیحص  نکل  هدش و  ققحم  ةالص  دوشن ، هدروآ  ءازجا  نیا  زا  یکی  رگا  اذل  و  يرادن ، تلاخد  مسالا 
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. تسا زامن  تحص  دیق  هکلب  دشابیمن  زامن  نکر  ءزج  باتکلا  ۀحتاف  لثملا : یف 
تسا یئازجا  هّیقب  دقاف  نوچ  نکل  دنکیم ، قدص  امـش  لمع  رب  ةالـص  مسا  دوش  رارقرب  ءازجا  هیقب  نودب  رظن  دروم  نکر  رگا 5  نیاربانب :

. درادن تحص  دناتالص ، طرش  ای  دیق و  هک 
: هک تسنیا  معا  يانعم  هصالخ 

زامن دـنوش  ققحم  رگا  ءازجا  هّیقب  اـما  و  هن ؟ اـی  دـنوش  ققحم  ءازجا  هیقب  هکنیا  زا  معا  تسا  ققحم  ةالـص  دوش ، ققحم  روبزم  نکر  رگا 5 
. تسا دساف  زامن  قّقحت  مدع  تروص  رد  تسا و  حیحص 

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  اب  قوف  همّدقم  ود  طابترا  * 
يارب تسا  مسا  ةالـص  هک  مینادیمن  ام  نکل  هدرک و  عارتخا  ار  ةالـص  سّدقم  عراش  مینادیم  ام  هک  تسه  تقو  کی  دـش : هتفگ  هچنانچ 

؟ هروس اب  زامن  ینعی  تسا  رثکا  هک  یئزجهد  لمع  يارب  تسا  مسا  ای  هروس و  نودب  زامن  ینعی  تسا  لقا  هک  یئزج  هن  لمع 
هن لمع  نیا  هب  ایآ  تسیچ ، ةالص  يانعم  مینادیمن  هک  ارچ  لمجم  دوشیم ، دشاب ، هدش  عضو  حیحص  يارب  ةالـص  ظفل  هک  نیاربانب  لاح :

؟ یئزجهد لمع  نیا  هب  ای  ةالص و  دوشیم  هتفگ  یئزج 
؟ ارچ

. تسین ةالص  رگید  دشاب ، مک  مه  ءزج  کی  رگا  هک : تسنیا  ضرف  اریز :
مینک کش  مارحالا  ةریبکت  الثم  نآ  ءزج  کی  ندوب  ءزج  رد  ام  دشاب و  هدش  عضو  دساف  حیحص و  زا  معا  يارب  ةالـص  ظفل  نیاربانب  اّما : و 

: دراد تروص  ود 
نآ هب  ای  دوشیم و  هتفگ  ةالص  ءزج  نآ 4  هب  مینادیمن  هک  ارچ  تسا  لمجم  ةالص  زاب  دراد . ّتینکر  ءزج  نآ  هک  میهدب  لامتحا  رگا  - 1

؟ ءزج جنپ 
رد تلاخد  تینکر و  باب  زا  هن  مینادـب و  زامن  تحـص  يارب  شندوب  دـیق  باـب  زا  ار  شراـبتعا  میهدـن و  نآ  رد  ّتینکر  لاـمتحا  رگا  - 2

. دشابیمن لمجم  اّولص ، ینعی  باطخ  تروص  نیا  رد  مسالا ، قدص 
316 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. میاهدیشخب قّقحت  ار  یّمسم  میاهدروآ و  ار  نکر  ره 5  ام  هک  دراد  نکر  مه 5  ةالص  ّلص ، هدومرف : یلاعت  يادخ  اریز :
. میاهداد ماجنا  دراد  تلاخد  مسالا  قدص  رد  هک  ار  هچنآ  نوچ  میرادن  کش  مسا  قدص  رد  سپ :

؟ هن ای  تسا  حیحص  زامن  نیا  مرواین  ار  كوکشم  ءزج  نالف  رگا  هک  مراد  کش  یهتنم 
؟ تسیچ بلطم  هصالخ  لصاح و  * 

؛ حیحصلل عضولا  یلع  ءانب  - 
؟ هن ای  دوشیم  قّقحم  ةالص  مان  هب  يزیچ  مهدن  ماجنا  ار  كوکشم  ءزج  ایآ  هک  منک  کش  رگا 

: ّمعالل عضولا  یلع  ءانب 
هن ای  تسا  ةالص  ءزج  نیا  نودب  لمع  نیا  ایآ  هک  منکیم  کش  یحیحص  لثم  مه  زاب  دشاب ، هتشاد  تینکر  كوکشم  ءزج  رگا 

رد نکل  تسا  قلطم  هکلب  تسین  لمجم  باطخ  مرادـن و  کـش  لـمع  ندوب  ةالـص  رد  دـشاب ، هتـشادن  تینکر  كوکـشم  ءزج  نآ  رگا  و 
. مرادن کش  نآ  تحص 

. ۀبقر قتعا  هدومرف : یلوم  لثملا : یف 
؟ هن ای  هتشاد  رظن  دروم  مه  ار  دبع  نامیا  یلوم  ایآ  هک  دینکیم  کش  امش 

؟ تسا لمجم  باطخ  يانعم  دیئوگیم  هک  ای  دینکیم  لمع  ۀبقر  قتعا  قالطا  هب  ایآ  درک ، دیاب  هچ  اجنیا  رد 
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لمع تحص  طرش  هکلب  تسین ، مسالا  قدص  طرـش  نامیا  تسا و  قلطم  باطخ  هک  ارچ  تسا  مولعم  هب  رومأم  نیا  يانعم  تفگ : دیهاوخ 
. تسا

. مینکیم کّسمت  قالطالا  ۀلاصا  هب  دشاب ، قلطم  باطخ  هک  یتروص  رد  سپ :
: هکنیا هصالخ 

کّسمت مالک  قالطا  هب  تیئزج  ای  ّتیطرش  رد  کش  ماگنه  رد  ام  و  هتشاد ، قالطا  هکلب  دنرادن ، لامجا  تادابع  ظافلا  معا ، هب  لوق  رب  انب 
. مینادیمن ار  هلئسم  مکح  نکل  دیدرگ ، حرط  هلئسم  ناونع  نشور و  لاثم  ثیح  زا  بلطم  اجنیا  هب  ات  مینکیم .

؟ تسیچ هلئسم  نیا  مکح  رد  خیش  رظن  * 
رثکا هب  تبسن  زین  ّصن  لامجا  ینعی  مود  هلأسم  رد  میدش ، یتئارب  رثکا  هب  تبسن  صن  نادقف  ینعی  لّوا  هلأسم  رد  هک  روطنامه  دیامرفیم :

. میوشیم یتئارب 
317 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ینعی
. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  تسا و  هدیسرن  ینایب  رثکا  هب  تبسن  هک  ارچ  دوشیم ، يراج  هّیلقع  تئارب  مه 

. تسا عوفرم  ام  هدهع  زا  نوملعی  ام ال  عفر  مکح  هب  اذل  تسا و  بوجحم  ام  زا  رثکا  هب  ملع  هک  ارچ  دوشیم ، يراج  هّیلقن  تئارب  مه 
. تسام لیلد  زین  اجنیا  رد  دوب ، ام  لیلد  اجنآ  رد  هک  يزیچ  نآره  لیلدلا ، لیلدلا ، و  هکنیا : هصالخ 

؟ دوب هچ  نشور  روطب  امش  لیلد  * 
کی یلیـصفت و  ملع  کی  هب  دـش  لحنم  ام  یلامجا  ملع  نکل  رثکا  ای  تسا  بجاو  لقا  ای  هک  میراد  یلامجا  ملع  هک  تسا  تسرد  میتفگ :

. يودب کش 
: رگید ترابع  هب 

شماجنا هب  فظوم  دـیطلغ  ام  ملع  هک  ار  فرط  نآ  دـش  عقاو  رگید  فرط  رد  زین  ام  لهج  تفرگ ، رارق  فرط  کی  رد  دوب  هچره  اـم  ملع 
. میدرک يراج  تئارب  دوب ، يودب  کش  هک  رگید  فرط  رد  میدش و 

***
318 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رمألاب ّقلعتملا  ّیلیـصفتلا  باطخلا  دقفل  ۀـمّدقتملا ؛ ۀـلأسملا  یف  ةءاربلا  ۀـلاصا  ترج  نا  انه و  لاغتـشالا  ةدـعاق  نایرج  لّیختی : اّمبر  نتم و 
ّقلعت باطخ  ّلک  یف  نأشلا  وه  امک  لمجملا ، بجاولا  تالمتحم  نیب  عمجلاب  طایتحالا  بجیف  انه ، هدوجو  ۀـلأسملا و  کـلت  یف  لـمجملا 
ءارجإ زاوج  مدع  تادابعلا و  ءازجأ  یف  طایتحالا  بوجو  روهشملا ، وه  امک  حیحـصلل  ظافلألا  عضوب  لوقلا  یلع  اوعّرف  اذل  و  لمجم ؛ رمأب 

. اهیف ةءاربلا  لصأ 
بوجولاب ّلقألا  بوجو  باطخلا  اذه  لولدـم  نم  نّقیتملا  ّنأل  عونمم ؛ رثکألا  ّلقألا و  نیب  دّدرملا  لمجملا  یف  طایتحالا  بوجو  ّنأ  هیف : و 

، باطخلا اذـه  نم  ملعی  ملف  رثکألا  بوجو  اّمأ  و  باقعلل ، مزلتـسم  هکرت  ّنأل  هب ؛ نایتإلا  نع  صیحم  الف  یمّدـقملا ، ّیـسفنلا و  نیب  دّدرملا 
. یلقنلا یلقعلا و  لیلدلا  نم  ّرم  ام  هیف  ءیجیف  اکوکشم ، یقبیف 

لمتحملا یف  اهنایرجب  هتـضراعمل  نیلمتحملا - نم  [ 188] نّیعم دحاو  یف  ةءاربلا  ۀـّلدأ  نایرج  مدـع  طایتحالا  بوجو  طانم  ّنأ  لصاحلا : و 
نیرمأ نیب  باقعلا  هکرت  یلع  ّقحتـسملا  بجاولا  دّدرت  لجأل  اهیف ؛ طایتحالا  بجی  ةءاربلا و  دروم  نع  کلذب  ۀلأسملا  جرخی  یّتح  رخآلا -

نیب دّدرم  باـطخ  بوجو  نیب  لـمجملاب و  قـّلعتم  ۀـلأسملا  یف  ّیلیـصفت  باـطخ  دوـجو  نیب  کـلذ  یف  قرف  ریغ  نم  امهدـحأل ، نّیعم  ـال 
. نیباطخ
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. هریغ ّیلیصفتلا و  باطخلا  نیب  قرف  ریغ  نم  طایتحالا  بجی  مل  نّیعم ، دحاو  یف  ةءاربلا  نکمأ  روکذملا و  طانملا  دقف  [ 189] اذإف
319 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( هلئسم نیا  رد  نآ  نایرج  لیخت  لاغتشا و  هدعاق  )

لصا ّصن ) نادقف  ینعی   ) لوا هلئسم  رد  ول  و  تئارب ،) هن  و   ) دراد نایرج  لاغتشا  هدعاق  زین  هیناث ) هلئسم   ) اجنیا رد  هک  دوشیم  لایخ  اسبهچ 
[190 .] دشیم يراج  تئارب 

ص319 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّلص و لثم :  ) مود هلأسم  رد  یلیصفت  باطخ  نآ  دوجو  دریگب و  ّقلعت  لمجم  يانعم  هب  لوا  هلأسم  رد  هک  یلیـصفت  باطخ  کی  نادقف  لی 

(. تسا لمجم  شیانعم  یهتنم  ندبلا  رهاظ  لسغ  لسغلا  یف  بجی  ای 
یباطخ ره  رد  هکنانچ  تسا ، بجاو  رثکا ) ینعی   ) لمجم بجاو  نآ  تالمتحم  نایم  عمج  اب  طایتحا  یلیصفت ،) باطخ  نیا  دوجو  اب   ) سپ

(. تسا بجاو  طایتحا  دیدومرف  امش  دوخ  یطسولا  ةالص  رد  هکنانچ   ) تسا نینچ  نأش  دریگب ، ّقلعت  یلمجم  رما  هب  هک 
: اذل و 

ءارجا ندوبن  زیاج  تادابع و  ءازجا  رد  ار  طایتحا  بوجو  تسا ، روهـشم  هکناـنچ  حیحـص  ياـنعم  يارب  ظاـفلا  عضو  هب  نیلئاـق  لوق  رب  اـنب 
. دناهتفرگ هجیتن  ار  نآ  رد  تئارب  لصا 

( قوف لّیخت  عفد  )

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یلاکشا  یعّدم  نیا  رد  و 
 ...(، ّلص و الثم   ) باطخ نیا  لولدـم  رد  نّقیتم  ردـق  هک  ارچ  تسا ، عونمم  رثکا  ّلـقا و  ناـیم  تسا  دّدرم  هک  یلمجم  رد  طاـیتحا  بوجو 

: شیانعم هک   ) یبوجو نامه  ببس  هب  تسا  ّلقا  بوجو 
نینیابتملا نیب  ددرم  هک  دوب  مزال  طایتحا  یلمجم  رد  اذل  و   ) ندوب يریغ  ندوب و  یسفن  نایم  تسا  دّدرم  و  تسا ) هکرتب ، باقعلا  قاقحتسا 

(. رثکا ّلقا و  هن  دشاب و 
باطخ نیا  زا  رثکا  ندوب  بجاو  نکل  تسا ، باـقع  مزلتـسم  شکرت  تسا و ) ضحم  ملع  نوچ  ّلـقا   ) نآ ماـجنا  زج  تسین  ياهراـچ  سپ 

. دنامیم یقاب  كوکشم  هجیتن  رد  تسین و  مولعم 
. دیآیم زین  مود  هلأسم  رد  تشذگ  لّوا  هلئسم  رد  یلقن  یلقع و  لیلد  زا  هچنآ  هجیتن  رد 

: هکنیا بلطم  لصاح 
رگید لمتحم  رد  شنایرج  رثا  رد  نآ  ضراعت  لیلد  هب  نیلمتحم  زا  کیره  رد  تسا  تئارب  ّهلدا  نایرج  مدع  طایتحا ، ندوب  بجاو  كالم 

اب دنکیم  ضراعت  ینک  يراج  تئارب  هک  یکیره  رد  )
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اب درادن  یـضراعت  هنوگچیه  رثکا  رد  تئارب  نایرج  نکل  تسا ، هدـشن  لحنم  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  هک  نوچ  رگید  لمتحم  رد  نآ  نایرج 
رد طایتحا  هدش و  جراخ  تئارب  دروم  زا  لصا  ود  ضراعت  ببس  هب  هلئسم  هک  اجنآ  ات  دوش .) ماجنا  دیاب  تسا و  نقیتم  ردق  لقا  نوچ  لقا ،

ببـس هب  فـلکم )  ) تسین و نّیعم  اـم  يارب  امهدـحا  هک  يرما  ود  ناـیم  تسا  دّدرم  هک  تسا  یبـجاو  رطاـخب  نیا  و  دوـشیم . بـجاو  نآ 
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. تسا باقع  قحتسم  شکرت 
نیب و  یطـسولا ) ةالـص  و  اوظفاح ...  لثم   ) هلئـسم نیا  رد  یلیـصفت  باطخ  دوجو  نیب  دشاب  یقرف  یطایتحا  نینچ  بوجو  رد  هکنیا  نودـب 
یکی نآ  دناهتفگ  رگید  فصن  تسا و  بجاو  لمع  نیا  دنیوگیم  تّما  فصن  هکنیا  لثم   ) باطخ ود  نایم  تسا  ددرم  هک  یباطخ  دوجو 

( تسا بجاو  لمع 
بجاو طایتحا  دشاب ، هتـشاد  ناکما  نیهبتـشم  زا  یکی  رد  تئارب  يارجا  دشابن و  نایم  رد  نیلـصا ) ضراعت  ینعی   ) روکذم طانم  رگا  سپ :

(. یلامجا هچ  دشاب و  یلیصفت  باطخ  هچ   ) نآ ریغ  یلیصفت و  باطخ  نیب  دشاب  یقرف  هکنیا  نودب  تسین ،
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هیناث  هلئسم  رد  دعب  نوتم  نتم و  نیا  رد  خیش  نخس  روحم  * 
. دهدیم خساپ  اهنآ  هب  هدرک  یسررب  حرط و  رثکا  هب  تبسن  ار  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  ّهلدا  زا  لیلد  جنپ  خیش  بانج  دعب  هب  اجنیا  زا 

؟ تسیچ ترج )...  نا  انه و  لاغتشالا  ةدعاق  نایرج  لّیختی  اّمبر  و   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  رثکا  هب  تبسن  تسا  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  لیلد  نیلّوا  نایب 

هب هدـش  یطایتحا  رثکا  هب  تبـسن  صن ، لامجا  باب  رد  نکل  و  میدـش ، یتئارب  رثکا  هب  تبـسن  ّصن  نادـقف  ینعی  لوا  هلأـسم  رد  اـم  هچرگا 
. مینکیم کّسمت  لاغتشا  هدعاق 

: میئوگیم رگید  ترابع  هب 
. ۀّینیقیلا ۀغارفلا  یعدتسی  ینیقیلا  لاغتشالا  - 

. تسین طایتحا  ياج  اذل  دشابیمن و  ملسم  رثکا  هب  تبسن  ینیقی  لاغتشا  ّصن ، نادقف  ینعی  لّوا  هلأسم  رد  لاح :
نآ ّقلعتم  هک  میراد  یلیصفت  باطخ  کی  ضرف  رب  انب  ّصن  لامجا  ینعی  مود  هلئسم  رد  اّما 
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: ینعی تسا . لمجم 

ینیقی لاغتشا  سپ  تسا ، یعطق  زّجنم و  رثکا  ّلقا و  نایم  تسا  ددرم  شرما  یحیحص  لوق  رب  انب  هک  ةالصلا  اومیقأ  رد  باطخلا  لصا  نوچ 
. تسا یعطق  مه 

. میهد ماجنا  ار  رثکا  ینعی  لمجم  بجاو  تالمتحم  همه  هدرک و  طایتحا  دیاب  سپ :
؟ تسیچ لمجم ) رماب  ّقلعت  باطخ  ّلک  یف  نأشلا  وه  امک   ) زا دارم  * 

لمجم ول  میراد و  يزّجنم  باطخ  اجره  هک  تسا  یّلک  نوناق  کی  هکلب  درادن  هیف  نحن  ام  هب  صاصتخا  رثکا  ماجنا  طایتحا و  هک : تسنیا 
. رثکا ّلقا و  رد  هچ  نینیابتملا و  نیب  نارود  رد  هچ  مینک ، طایتحا  دیاب  ّدب  ّالا و ال 

؟ تسیچ لوقلا )...  یلع  اوعّرف  و   ) زا دارم  سپ  * 
. دومن میهاوخ  دقن  یسررب و  ار  نآ  يدوز  هب  هک  تسا  هداد  حیضوت  ار  نآ  تارضح  هلدا  زا  یکی  ناونعب  يدعب  نوتم  رد 

؟ تسیچ لیلد  نیا  يارخا  ةرابع  * 
: هک تسنیا 

. دیدوب طایتحا  هب  لئاق  ّصن  لامجا  ثحب  رد  یلاع  ترضح  دوخ  مظعا  خیش  بانج 
نیّـصن ضراعت  ّصن و  نادـقف  هن  تسا و  صّخـشم  مولعم و  باطخ  کـی  هک  یطـسولا ، ةالـصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاـح  رد  لـثملا : یف 
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: دیدومرف
. ینک يراج  تئارب  یناوتیمن ، تسا و  صّخشم  مولعم و  الیصفت  باطخ  هک  ارچ  تسا ، نیمه  مه  قح  طایتحا و 

: رگید ترابع  هب 
باطخ کی  نوچ  نکل  هعمج و  رهظ و  نایم  تسا  ددرم  باطخ  نیا  يانعم  هچرگ  یطـسولا ، ةالـص  هدومرف : یلوم  هک  دـینادیم  امـش  - 1

. ینک يراج  تئارب  یناوتیمن  امش  تسا  یلیصفت 
باطخ کی  يوشب  ار  ندـبلا  رهاظ  نکل  تسا و  رثکا  لقا و  نایم  ددرم  شیانعم  هچرگا  ندـبلا ، رهاظ  لسغ  لسغلا ، یف  بجی  رد  اـی  و  - 2

. تسا یلیصفت 
تئارب هدرک  تفلاخم  هّیلیـصفت  تاباطخ  نیا  اب  رثکا  لقا و  نایم  تسا  ددرم  امـش  یلامجا  ملع  هکنیا  هناهب  هب  اجنیا  رد  هنوگچ  امـش  لاـح :

؟ ینکیم يراج 
؟ تسیچ لقالا )...  نیب  دّدرملا  لمجملا  یف  طایتحالا  بوجو  ّنا  هیف : و   ) زا دارم  * 

هب تبسن  طایتحا  هب  نیلئاق  تارضح  لاکشا  تقیقحرد  ای  لیلد و  هب  تسا  مظعا  خیش  خساپ 
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: دیامرفیم اذل  ّصن و  لامجا  رد  كوکشم  ءزج  ای  رثکا و 
: اریز ارچ ؟ تسا . قرافلا  عم  سایق  کی  نیا 

نایم رئاد  شرما  تسا و  لمجم  یطسو  هک  یطسولا ، ةالصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاح  لثم : ّصن ، لامجا  نینیابتم و  نیب  رما  نارود  رد  - 1
باطخ ینیقی  لاثتما  تهج  يرگید  هار  هک  ارچ  دشابیم ، طایتحا  یـضتقم  تسا و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  یلامجا  ملع  دـشابیم  هعمج  رهظ و 

. درادن دوجو  طایتحا  زج  هب 
کی لقا و  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  کی  هب  دوشیم  لـحنم  یلاـمجا  ملع  ّصن ، لاـمجا  رثکا و  ّلـقا و  باـب  ینعی  هیف  نحن  اـم  رد  نکل  - 2

؟ ارچ رثکا ، هب  تبسن  يودب  کش 
. تسا لاؤس  دروم  زونه  يریغ ، ای  تسا  یسفن  شبوجو  هکنیا  رد  هچرگ  تسا ، روآباقع  شکرت  بجاو و  لاح  ّلک  یلع  ّلقا  اریز :

هک تسا  بوجو  لصا  تسا ، مهم  هچنآ  درادن ، لقع  مکح  رد  يریثأت  شندوب ، يریغ  ای  نآ و  بوجو  ندوب  یسفن  هب  ملع  مدع  نیا  نکل 
. تسا ّلقا  ینیقی  بوجو  نآ  تسا و  دوجوم  اجنیا  رد 

یلقن یلقع و  لیلد  نامه  هب  تسا  يودـب  کـش  هب  كوکـشم  هک  رثکا  بوجو  رد  میهدیم و  ماـجنا  تسا  نّقیتم  ردـق  هک  ار  ّلـقا  اذـل : و 
. تسا يراج  زین  اجنیا  رد  مییوگیم  هدرک ، کّسمت  دوب ، يراج  ّصن  نادقف  رد  هک  تئارب 

: دیامرفیم خیش  رگید  ترابع  هب 
هب ددرگیمرب  هک  یباطخلا  لامجا  هن  نینیابتم و  هب  ددرگیمرب  هک  یباطخلا  لامجا  نکل  هدوب  طایتحا  هب  لئاق  باطخلا  لامجا  رد  نم  هلب ،

. رثکا ّلقا و 
: لثملا یف 

طایتحا دـیاب  نینیابتم  رد  و  دـنانینیابتم . هعمج  رهظ و  تسا و  هعمج  رهظ و  نایم  شدّدرت  نکل  تسا  لمجم  باطخ  کی  یطـسولا ، ةالص 
ّصن لامجا  ای  دشاب و  صن  نادقف  هچ  درک 

فرط هب  شلهج  دریگیم و  ّقلعت  لقا  هب  ینعی  فرط  کی  رد  شملع  رثکا ، ّلقا و  ناـیم  تسا  دّدرم  یلاـمجا  ملع  هک  هیف  نحن  اـم  رد  اـّما :
. تسا رثکا  هک  رگید 

لامجا ّصن و  نادـقف  نیب  دـشاب  یتوافت  هکنیا  نودـب  تسا  ةءاربلا  ۀـلاصا  يارجا  ّلحم  دریگیم  رارق  نآ  رد  لهج  کـش و  هک  یفرط  نآ 
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. ّصن
؟ تسیچ خلا ) طایتحالا ...  بوجو  طانم  ّنا  لصاحلا : و   ) زا دارم  سپ  * 

: هک تسنیا 
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تـسنیا كالم  دنتـسین ، تئارب  ای  طایتحا و  يارجا  كالم  طانم و  نآ  مدع  لمجم و  یلیـصفت  باطخ  دوجو  ّصن ، لامجا  ّصن ، نادقف  - 
: هک

ّصن لامجا  ای  دشاب و  ّصن  نادقف  ههبش  اشنم  هاوخ  تسا ، طایتحا  ياج  نینیابتم ، نیب  دشاب  ددرم  یلامجا  ملع  اجره  - 
ای يودب و  کش  هب  تبسن  يودب ، کش  کی  یلیصفت و  ملع  کی  هب  دوش  لحنم  نکل  رثکا و  ّلقا و  نایم  دشاب  ددرم  یلامجا  ملع  اجره  - 

ّصن لامجا  ای  دشاب و  ّصن  نادقف  ههبش  اشنم  هچ  دوشیم  يراج  تئارب  رثکا 
: هک تسنیا  كالم  رگید  ترابع  هب 

رارق ضراعت  رد  رگید  فرط  رد  نآ  نایرج  اب  مینیبب  دیاب  مینک  يراج  یلامجا  ملع  فرط  کی  هب  تبـسن  ار  تئارب  لصا  میهاوخیم  یتقو 
؟ هن ای  دریگیم 

رد نآ  تسا و  طایتحا  ياج  اجنیا  اطقاست ،) اضراعت و   ) ینعی تسا  ضراعم  رگید  فرط  رد  شناـیرج  اـب  فرط  کـی  رد  نآ  ناـیرج  رگا 
. ّصن لامجا  هچ  صن و  نادقف  هچ  تسا  نینیابتم 

. دسریمن طایتحالا  ۀلاصا  هب  تبون  رگید  هدش و  ارجا  دشاب ، هتشادن  ضراعم  نّیعم  فرط  کی  رد  تئارب  لصا  يارجا  رگا  و 
؟ ارچ تسا . نینچ  نیا  رثکا  ّلقا و  هب  تبسن  بلطم  لاح 

تسا و تئارب  يارجا  ّلـحم  تسا  يودـب  کـش  هب  كوکـشم  هک  رثکا  نکل  تسین و  تئارب  يارجا  يارب  یّلحم  تسا و  نّقیتـم  ّلـقا  اریز :
. ّصن لامجا  هچ  صن و  نادقف  هچ  تسا ، ضراعم  الب  نآ  رد  تئارب  نایرج 

***
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ّقحتـسا و  هدارمب ، ناـیتإلاب  عطقلا  بجیف  ظـفللا ، نم  عراـشلا  دارمب  فیلکتلا  زّجنت  دـقف  ـالمجم  باـطخلا  قـّلعتم  ناـک  اذإ  تلق : نإـف  نتم 
. باقعلا قاقحتسا  نع  جورخلا  لامتحا  دارملا و  لیصحت  لامتحاب  ۀعانقلا  مدع  و  المجم ، هنوک  فصو  عم  هکرت  یلع  باقعلا 

نیب هقادـصم  هبتـشملا  نّیبملا  موهفملاـب  فیلکتلا  لـیبق  نم  نوکی  یّتـح  هلولدـم ، ظـفللا و  نم  دارملا  موهفمب  اـقّلعتم  سیل  فیلکتلا  تلق :
نّیعملا موـهفملا  لوـصحب  عـطقلا  بوـجو  یلإ  ارظن  رثکـألا ؛ ّلـقألا و  نیب  ادّدرم  قادـصملا  ناـک  وـل  هیف و  طاـیتحالا  بجی  یّتـح  نـیرمأ ،

لمعتـسملا ظفللا و  هل  عوضوملا  ّهنأل  لولدملا ؛ دارملا و  قادصمب  ّقلعتم  وه  اّمنإ  و  ۀعبارلا . ۀلأسملا  یف  ءیجیـس  امک  دـبعلا ، نم  بولطملا 
. هقادصم رثکألا ال  ّلقألا و  نیب  دّدرم  فیلکتلا  ّقلعتم  سفنف  لامعتسالا ، عضولا و  دعب  لولدملا  دارملا و  موهفمب  هفاّصتا  و  هیف ،

. طایتحالا هیف  بجیف  رثکألا ، ّلقألا و  نیب  هقادصم  دّدرم  حیحصلا  و  حیحصلل ، اعوضوم  تادابعلا  یف  ظفللا  ناک  اذإ  ّهنأ  مّهوت : اذه ، ریظن  و 
. مهفاف قادصملا ، موهفملل و  عضولا  نیب  طلخ  ّهنأب  عفدنی : و 

هضرغف ّمعألل ، اهعضو  نیب  حیحـصلل و  تادابعلا  ظافلأ  عضوب  لوقلا  نیب  ةرمثلا  [ 192] نم [: 191] نیرّخأتملا يرّخأتم  ضعب  هرکذ  ام  اّمأ  و 
بوجوب لئاق  وهف  ۀحیحـصلل  ظافلألا  عضوب  لاق  نم  ّلـک  ّنأ  ـال  ۀـّیئزجلا ، یف  ّکـشلا  یف  طاـیتحالا  بوجو  نم  هراـتخم  یلع  ةرمثلا  ناـیب 

نم مهریماوط  اوئلم  دـق  ۀحیحـصلل  عضولاب  مهلوق  عم  روهـشملا  و  فیک ؟ تادابعلا ؛ ءازجأ  یف  ةءاربلا  لصأ  ءارجإ  زاوج  مدـع  طایتحالا و 
. ةءاربلا ۀلاصأ  ریغ  لصألاب  مهدارم  ّنأ  مهمالک  نم  مّهوتی  ثیحب ال  ۀّیطرشلا  ۀّیئزجلا و  یف  ّکشلا  دنع  لصألا  ءارجإ 

325 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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همجرت

( لاکشا )

: دوش هتفگ  رگا 
: دوشیم بجاو  سپ  دوشیم . زّجنم  اعطق  زین  ظفل  زا  عراش  دارم  هب  فیلکت  دشاب ، لمجم  ندبلا ،) رهاظ   ) باطخ ّقلعتم  یتقو 

دارم نکل  و   ) تسا لمجم  ظفل  يانعم  هکنیا  اب  دیآیم  باقع  قاقحتـسا  نآ  كرت  ببـس  هب  هک  لمع ، ماجنا  اب  وا  دارم  هب  عطق  لوصح  - 1
(. تسا نّیبم  یموهفم  وا 

(. ینک لصاح  نیقی  دیاب  هکلب   ) باقع قاقحتسا  زا  جورخ  لامتحا  و  لقا ) ماجنا  ببس  هب   ) دارم لیصحت  لامتحا  هب  تعانق  مدع  - 2

:( خیش خساپ  )

زا ات  دارملا ،) اومیقأ  هدومرفن  هتفرن و  هل  عوضوم  يور  باطخ  ینعی   ) تسین نآ  لولدم  ظفل و  زا  دارم  موهفم  هب  ّقلعتم  فیلکت ، میوگیم :
هب هّجوت  اب  قادصم ، ول  دوش و  بجاو  نآ  رد  طایتحا  هکنیا  ات  تسا ، رما  ود  نایم  هبتـشم  شقادصم  هک  دشاب  ینّیبم  موهفم  هب  فیلکت  لیبق 

مراـهچ هلئـسم  رد  نآ  حیـضوت  هکناـنچ  رثـکا ، ّلـقا و  ناـیم  دـشاب  دّدرم  دوشیم ، بلط  دـبع  زا  هک  ینّیعم  موهفم  لوصح  هب  عطق  بوـجو 
. دمآ دهاوخ 

(. رثکا ّلقا و  نایم  تسا  ددرم  دارملا  قادصم  هک  ةالص  موص و  لثم   ) لولدملا دارملا و  قادصم  هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  یلوم  رما  اّما  و 
: یهتنم تسا ،) هدش  عضو  دارم  قادصم  يارب  ةالص  هک  ینعی   ) تسا ظفل  نیا  هل  عوضوم  ةالص ) ای  موص   ) قادصم اریز 

انعم نآ  دـش ، عضو  یئاـنعم  کـی  رد  ظـفل  یتـقو  ینعی   ) تسا لامعتـسا  عضو و  زا  سپ  لولدـملا ، دارملا و  موهفم  هب  نیا  ندـش  فـصّتم 
(. تسا هل  عوضوم  قادصم  ای  دارملا و  قادصم 

نآ قادصم  لّصحم و  هن  تسا و  رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم  فیلکت  ّقلعتم  سفن  سپ 

( مّهوت کی  )

: هک مّهوت  نیا  تسا  روکذم  مّهوت  لثم  و 
، رثکا ّلقا و  نیب  تسا  دّدرم  حیحص  قادصم  هکیلاحرد  حیحـص ، تدابع )  ) يارب دشاب  هدش  عضو  تادابع ، رد  هدش ) لامعتـسا   ) ظفل رگا 

. تسا بجاو  نآ  رد  طایتحا  سپ 
326 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( مّهوت عفد  )

: هکنیا هب  دوشیم  عفد  مّهوت  نیا 
. مهفب سپ  تسا . قادصم  يارب  موهفم و  يارب  ظفل  عضو  نایم  طلخ  بلطم  نیا 

( لوق ود  نایم  هرمث  نایب  و  هر )  ) یناهبهب )

عضو هب  لوق  حیحصلل و  تادابع  ظافلا  عضو  هب  لوق  نایم  هرمث  ناونع  هب  هر ،)  ) یناهبهب دیحو  ینعی  نیرخأتم  زا  یخرب  هک  ار  یبلطم  اّما  و 
ماگنه تسا  طایتحا  بوجو  هک  شدوخ  راتخم  انبم و  رب  انب  تسا  هرمث  نایب  وا  ضرغ  دومن ، رکذ  حیحـص ) ریغ  حیحـص و  زا   ) معالل اـهنآ 
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طایتحا و بوجو  هب  لئاق  وا  سپ  تسا ، هحیحـص  يارب  ظافلا  عضو  هب  لئاق  سکره  هک  دـشاب  نیا  شروظنم  هکنیا  هن  ّتیئزج و  رد  کـش 
. تسا تدابع  ءازجا  رد  تئارب  لصا  يارجا  زاوج  مدع 

( دارم موهفم  هب  هن  ظفل و  قادصم  هب  فیلکت  قّلعت  )

: هکیلاحرد تسا  نکمم  ناشیا  بناج  زا  یئاعّدا  نینچ  هنوگچ 
لـصا ءارجا  زا  تسا  رپ  ناشیاهباتک  دنتـسه ) هلمجم  مه  تاباطخ  و   ) هحیحـص يارب  تادابع  ظافلا  عضو  هب  دنالئاق  هکنیا  اب  املع  روهـشم 
. دشاب تئارب  لصا  زا  ریغ  لصا ، زا  ناشدارم  هک  دوریمن  یهوت  هنوگچیه  هک  ياهنوگ  هب  ّتیطرش  تیئزج و  رد  کش  ماگنه  تئارب ،

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) المجم ....  باطخلا  ّقلعتم  ناک  اذا   ) رد لاکشا  لصاح  * 
: دنیوگیم خیش  هب  باطخ  رد  اذل  ّتیئزج و  رد  کش  رد  تسا  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  تارضح  لیلد  نیمود  تقیقحرد 

نکل دـشاب و  نیبم  موهفم  رظن  زا  هب  رومأـم  رگا  هک : دـیاهدروآ  تسا  هّیعوضوم  ههبـش  هک  رثـکا  لـقا و  لـئاسم  زا  مراـهچ  هلئـسم  رد  اـمش 
رد ناونع  نآ  هک  دومن  يراک  هدرک ، طایتحا  دـیاب  دـشاب ، رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  ضرغ  ای  ناونع و  کی  نآ  لّـصحم  یجراـخ و  قادـصم 

. دشاب رثکا  نایتا  اب  ول  دوش و  ققحم  جراخ 
ات یئوشب  دیاب  مه  ار  ندب  ياج  نالف  ایآ  هک  دینکیم  کش  امش  وضو  ماگنه  رد  لثملا : یف  - 1

327 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  دوش  لصاح  تراهط 

. یئوشب مه  ار  تمسق  نآ  هدرک  طایتحا  دیاب  دناهتفگ  اجنیا  رد 
ياضعا زا  اجره  رد  دناهتفگ  نکل  يراد  کش  تراهط  لّصحم  رد  امش  نکل  تسا  ینـشور  نیبم و  موهفم  کی  تراهط  رگید : ترابع  هب 

. دوش لصاح  تسا  تراهط  هک  یلوم  دارم  ات  ینک ، طایتحا  دیاب  ینک ، کش  وضو 
. تسا نشور  نیبم و  موهفم  کی  سفن  ندب و  ندوب  كاپ  يانعم  هب  ریهطت  ارهطتم ، ّلص  هدومرف : لثملا  یف  ای  و  - 2

. میراد کش  ام  نتسش  راب  ود  ای  تسه  فده  ضرغ و  نیا  لّصحم  نتسش  رابکی  ایآ  هکنیا  اّما 
اهقف اذـل  و  تسا ، ددرم  لسغ  ود  لـسغ و  کـی  ناـیم  نآ  لّـصحم  نکل  تسا ، نشور  نیبم و  یموهفم  تراـهط  موهفم  رگید : تراـبع  هب 

. دوش لصاح  تراهط  ات  یهدب  ماجنا  ار  لسغ  هدرک 2  طایتحا  دیاب  دناهدومرف 
اومیقا يانعم  اذـل  ةالـصلا و  اومیقأ  هدومرف : هدرک و  هدارا  ار  يزیچ  رما  ماگنه  رد  و  ةالـصلا . اومیقأ  هدومرف : یلوم  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

. يروآ ياجب  دیاب  ار  وا  دوصقم  بولطم و  ینعی  دارم  هک : تسنیا 
؟ یئزجهد ةالص  ای  تسا  دارم  نیا  لّصحم  یئزج  ةالص 9  جراخ  رد  هک  میراد  کش  ام  نکل  تسا و  ینّیبم  موهفم  کی  دارم 

: دیاهدومرف هکنیا  رب  هوالع  درک  طایتحا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  دیاهدومرف : مراهچ  هلأسم  رد  دوخ  امش 
لـصاح لقا  ماجنا  اب  هک  باقع  قاقحتـسا  زا  جورخ  لاـمتحا  دارم و  لیـصحت  لاـمتحا  هب  سّدـقم  عراـش  هکنیا  رب  میرادـن  یلیلد  چـیه  اـم 

. دشاب هدرک  افتکا  دوشیم 
. دروآ اجب  ار  رثکا  دیاب  هجیتن : رد 

؟ تسیچ تارضح  نیا  لّوا  لیلد  ای  قوف و  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
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، تسین دارم  موهفم  ةالـص ، موهفم  هک  ارچ  ياهدرک  طلخ  ضورعم  ضراع و  ای  قادصم و  موهفم و  نایم  امـش  لدتـسم  بانج  هک : تسنیا 
. دشاب یلوم  دارم  قیداصم  زا  یقادصم  دناوتیم  ةالص  هکلب 

: رگید ترابع  هب 
: دیئوگب امش  ات  تسا  یلوملا  دارم  ناونع  نامه  ةالص ، ینعی  فیلکت  ّقلعتم  تسا  هتفگ  یسک  هچ 

و تسا . نآ  یجراخ  قادصم  ناونع و  نیا  لّصحم  رد  کش  تسا و  نّیبم  اموهفم  یلوملا  دارم  ناونع 
328 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دومن طایتحا  دیاب  تسا  نینچ  هک  اجره 
هب ۀغل  هکلب  دشابیمن ، یلوملا  دارم  يانعم  هب  یعرش  حالطصا  رد  هن  تغل و  رد  هن  ةالص  تسا و  ةالـص  اومیقا ، ینعی  یلوم  رما  قلعتم  ریخ ،

. تسا هصوصخم  لاعفا  نامه  حالطصا  رد  اعد و  يانعم 
زا یکی  مه  ندرکن  تبیغ  تسا ، دارم  قیداصم  زا  یکی  زین  هزور  هکنانچ  دشاب ، یلوم  دوصقم  دارم و  قیداصم  زا  یکی  دناوتیم  ةالص  هلب 

. تسا دارم  قیداصم 
: رگید ترابع  هب 

. دنرادن يداحتا  رظن  نیا  زا  دنریاغتم و  موهفم  ود  دارم  موهفم  اب  ةالص  موهفم 
: تفگ ناوتیمن  تسین و  دارم  موهفم  رب  لمح  لباق  یتاذ  یلّوا  لمح  هب  ةالص  موهفم  ینعی :

اذل و  دندحتم . جراخ  رد  عیاش  لمح  هب  اقادصم و  هکلب  یلّوالا ، لمحلاب  ةالص  دارملا ،
. تسا ةالص  ناونع  دوخ  فیلکتلا  ّقلعتم  هجیتن  رد  تسا ، یلوم  دارم  قیداصم  زا  یقادصم  یعقاو  ةالص  - 1

. تسا رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  هّصاخ  لاعفا  نیا  نکل  تسا و  هصوصخم  لاعفا  يرس  کی  ةالص  - 2
. طایتحا هن  دوشیم و  يراج  هّیعرش  هّیلقع و  تئارب  يدروم  نینچ  رد  و  تسا . لمجم  هک  تسا  باطخلا  ّقلعتم  دوخ  سپ :

؟ تسیچ حیحصلل )...  اعوضوم  تادابعلا  یف  ظفللا  ناک  اذا  ّهنا  مّهوت : اذه  ریظن  و   ) زا دارم  * 
اهیحیحص لوق  رب  انب  تسا  هیف  نحن  ام  رد  طایتحا  بوجو  تابثا  رب  لیلد  نّیبم  تقیقحرد  رگید و  یلاکشا 

: دسرپیم لکشتسم  اذل : و 
؟ هحیحص ریغ  ای  دهاوخیم  هحیحص  ةالص  ةالصلا ، اومیقأ  دیامرفیم : یلوم  هک  یتقو 

. دساف هب  هن  دریگیم و  ّقلعت  حیحص  هب  رما  هک  ارچ  هحیحص . میئوگیم :
: دسرپیم

؟ نّیبم ریغ  ای  تسا  نّیبم  حیحص ، موهفم 
. تسا نّیبم  میئوگیم :

؟ درک دیاب  هچ  یئزجهد  ای  تسا و  یئزج  ةالص 9  نیبم  موهفم  نیا  لّصحم  هک  مینادن  ام  یتقو  دسرپیم ،
نآ لّصحم  رد  نم  یلو  حیحص  مان  هب  نیبم  تسا  یموهفم  ام  هب  رومأم  یتقو  رگید : ترابع  هب 

329 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ نم  هفیظو  مراد  دیدرت 

؟ مروایب ار  ءزج  ای 10  دوشیم  لصاح  حیحص  مروایب  ار  ءزج  ایآ 9 
دوـخ امـش  یئزجهد  اـی  تسا  یئزج  نوـجعم 9  اـیآ  هکنآ  لّـصحم  رد  فـّلکم  دوـب و  نّیبـم  یموـهفم  هک  ارفّـصلا  لاهـسا  ثـحب  رد  رگم 

. دروآ اجب  ار  رثکا  درک و  طایتحا  دیاب  زین  اجنیا  رد  درک  طایتحا  دیاب  دیدومرفن :
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ینعی ةالـصلا  هک  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  مسرپیم  امـش  زا  تسا و  موهفم  اب  قادصم  طلخ  دراوم  زا  یکی  زین  نیا  هک : میهدیم  خساپ  وا  هب 
حیحـص قیداصم  زا  یقادـصم  دوش  ماجنا  شئازجا  طئارـش و  مامت  اب  هک  يزامن  هکلب  تسین  حیحـص  ياـنعم  هک  ةالـص  ياـنعم  حیحـصلا ،

 ... هزور و اذکه  و  تسا ،
، تسین ناشنایم  یتدحو  یتاذ  یلّوا  لمح  هب  دـنراد و  ار  دوخ  صاخ  يانعم  کیره  ةالـص  حیحـص و  ینعی  موهفم  ود  نیا  هک  مهفب  سپ :

. دنتسه یکی  جراخ  رد  اقادصم  عیاش  لمح  هب  هچرگ 
؟ تسیچ ةرمثلا )...  نم  نیرخأتملا ، يرخاتم  ضعب  هرکذ  ام  اّما  و   ) زا دارم  * 

: اذل تسا و  كوکشم  ءزج  ای  رثکا و  ّلقا و  باب  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  مراهچ  لیلد  تقیقحرد  اوعّرف و  ترابع  لیصفت 
هـصالخ لیذ  حرـش  هب  شخب  هس  رد  یّلک  روطب  هک  دراد  یتارظن  معا  حیحـص و  ثحبم  هرمث  اب  هطبار  رد  هر )  ) یناهبهب دـیحو  اقآ  موحرم 

: دوشیم
ماجنا ار  نآ  هدرک  طایتحا  رثکا  هب  تبسن  دیاب  تیئزج  رد  کش  رثکا و  ّلقا و  باب  رد  حیحص : يارب  تادابع  ظافلا  عضو  هب  لوق  رب  انب  - 1

. میهد
. دراد تلاح  ود  دساف ، حیحص و  زا  معا  يارب  تادابع  ظافلا  عضو  هب  لوق  رب  انب  - 2

دیاب هن ؟ ای  تسه  ةالص  ینکر  ءزج  ءیش  نالف  ایآ  هک  انعم  نیدب  مینک  کش  ّتیهام  مّوقم  هّینکر و  ءازجا  زا  یئزج  هب  تبـسن  رگا  فلا -)
. میهد ماجنا  مه  ار  ءزج  نآ  هدرک  طایتحا 

کّـسمت قـالطالا  ۀـلاصا  هب  دـیاب  هدوـبن و  یلمع  لـصا  يارجا  يارب  یّلحم  مینک  کـش  هینکر  ریغ  ءازجا  زا  یئزج  هب  تبـسن  رگا  و  ب -)
: میئوگب میرادرب و  لصا  نیا  اب  ار  كوکشم  ءزج  تیئزج  هدرک ،

ءزج نیا  هک  دوشیم  مولعم  هدرکن  نایب  هدوب و  نایب  ماقم  رد  هک  اجنآ  زا  نکل  درکیم و  نایب  دـیاب  دوب  لـیخد  یلوم  ضرغ  رد  هروس  رگا 
. درادن ّتیلخدم  یلوم  ضرغ  رد 

؟ تسیچ طایتحالا )...  بوجو  نم  هراتخم  یلع  ةرمّثلا  نایب  هضرغف   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  قوف  لیلد  ای  لاکشا و  هب  تسا  خیش  خساپ 

رد کش  ماگنه  حیحص  هب  لوق  رب  انب  دیئامرفیم  هک  تسامش  یصخش  رظن  يأر و  نیا  الوا :
330 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اب هطبار  رد  هکنیا  اب  نییلوصا  روهشم  هک  ارچ  تسین . نیا  تسا  روهشم  يأر  هک  ام  يأر  نکل  مینک و  يراج  طایتحالا  ۀلاصا  دیاب  تیئزج ،
عوجر هیلمع  لوصا  هب  دیاب  تیطرش  ای  تیئزج و  رد  کشلا  دنع  هک  دنداقتعا  نیا  رب  لاح  نیع  رد  دنتـسه  یحیحـص  تادابع  ظافلا  عضو 

. دشابیمن مدع  لصا  تئارب و  لصا  زا  ریغ  يزیچ  مه  ناشدارم  درک و 
حیحص و حیضوت  هب  دیاب  تالاکشا  نایب  زا  لبق  یهتنم  دنالاکشا  دروم  دیدومن  رکذ  هک  ياهرمث  هژیو  هب  امـش  مالک  زا  شخب  هس  ره  ایناث :

. تسین لوبق  لباق  زین  امش  هرمث  هک  ددرگ  صّخشم  ات  دوش  هتخادرپ  معا 
؟ تسیچ حیحص  هب  لوق  يانعم  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

ّتیلخدم مسالا  قدـص  رد  ءازجا  نیا  زا  یئزج  ره  هتـشاد و  ّتینکر  عراش  بناج  زا  هدـشعارتخا  ّتیهام  ءازجا  مامت  لثملا : یف  هک  تسنیا 
. دش دهاوخن  ققحم  رظن  دروم  ّتیهام  دوشن  هدروآ  ءازجا  نآ  زا  ءزج  کی  رگا  هک  يوحن  هب  دنراد 

: رگید ترابع  هب 
زا رظن  دروم  هدـحاو  ّتیهام  دـنوش ، هدروآ  ءازجا  همه  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دـنازامن ، ّتیهام  مّوقم  دوخ  هبون  هب  زامن  الثم  ءازجا  زا  کیره 

. دوب دهاوخن  زامن  هعومجم  نیا  مان  دوش ، مک  ءازجا  نیا  زا  ءزج  کی  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  زامن  ءازجا  نیا 
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: سپ
نآ لابند  هب  هن ؟ ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  دینک  کش  لثملا  یف  دینک ، کش  ةالص ، لثم  ّتیهام  کی  ءازجا  زا  یئزج  رد  امش  رگا 

؟ هن ای  دوشیم  هتفگ  ةالص  كوکشم  ءزج  نیا  نودب  هعومجم  رب  ایآ  هک  تفگ  دیهاوخ  کش 
: رگید ترابع  هب 

؟ هن ای  تسا  ةالص  ءزج  نآ  نودب  ةالص  ایآ  هکنیا  هب  تسا  عجار  زامن  يارب  ءزج  کی  تیئزج  رد  کش 
ای هک  دینک  هدافتـسا  هیلمع  لوصا  زا  دیاب  دـنکیم و  هاتوک  یظفل  لیلد  زا  ار  امـش  تسد  هدـش و  لمجم  باطخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد 

. دیراد هک  یئانبم  رب  انب  تئارب  ای  تسا ، طایتحا 
؟ تسیچ معا  هب  لوق  يانعم  * 

ینکر ریغ  ینکر 2 - - 1 دناهتسد : ود  رب  ءازجا  هک : تسنیا 
یئازجا زامن  ینکر  ءازجا  الثم  تساهنآ ، هب  ّتیهام  ماوق  هک  دنتسه  یئازجا  ینکر  ءازجا  - 1

331 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوجس عوکر ، مایق ، ریبکت ، ّتین - هلمج : زا  دنراد ، ّتیلخدم  زامن  ّتیهام  يریگلکش  رد  هک  دنتسه 

اب ةالـص  ناونع  اذـل  تسا و  هدرک  عضو  عماج  ردـق  نیا  يارب  ار  ةالـص  ظفل  و  هدرک ، ظاحل  ار  هعومجم  نیا  عضو  ماـگنه  رد  عضاو  سپ :
. دوشیم ققحم  ءازجا  نیا  ماجنا 

زاب هن ؟ ای  تسه  زامن  ّتیهام  مّوقم  ایآ  هن ؟ ای  دراد  تینکر  تین ، ـالثم  ءزج  نـالف  اـیآ  هک  دـینک  کـش  ءازجا  نیا  زا  یئزج  رد  رگا  لاـح :
. درک عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  دیاب  هکلب  دشابیمن ، هیظفل  لوصا  يارجا  يارب  ییاج  هدش و  لمجم  باطخ 

، دهـشت رکذ ، تئارق ، هلمج  زا  دنـشابیم . ّتیهاـم  مّوقم  ینعی  دـنرادن  تلاـخد  مسـالا  قدـص  رد  هک  دنتـسه  یئازجا  ینکر  ریغ  ءازجا  - 2
 ... هماقا و تونق ، مالس ،

. دوشیم ققحم  زین  اهنآ  نودب  ةالص  ناونع  هک  دنتسه  یئازجا  رگید : ترابع  هب 
؟ هن ای  تسا  لیخد  لمع  تحص  رد  ءازجا  نیا  زا  ءزج  نالف  ایآ  هک  تسنیا  دوش  ادیپ  اجنیا  رد  تسا  نکمم  هک  یکش  لاح :

: میئوگیم
. تساهنآ هب  دّیقم  لمع  تّحص  دهشت و ...  رکذ ، تئارق ، لثم ، تسا  مئاق  ناشرابتعا  رب  لیلد  جراخ  زا  هک  ءازجا  زا  هتسد  نآ  هب  تبسن  - 1

ۀلاصا قالطالا و  ۀلاصا  زا  هذاعتـسا ، ای  هماقا  تونق ، هروس ، لثم  تسین  تسد  رد  اهنآ  رابتعا  رب  یلیلد  هک  ءازجا  زا  هتـسد  نآ  هب  تبـسن  - 2
. مینکیم یفن  زامن  تحص  رد  ار  یکوکشم  ءزج  نینچ  ندوب  لیخد  هدرک و  هدافتسا  دییقتلا  مدع 

***
332 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، ّمعألل اهعـضوب  لوقلا  یلع  همدع  و  حیحـصلل ، ظافلألا  عضوب  لوقلا  یلع  طایتحالا  بوجو  نم  نیلوقلل : ةرمث  هورکذ  ام  ّنأ  قیقحتلا : نتم 
. رظن ّلحم 

روهـشملا راتخملا و  ّنأ  تفرع : دق  و  ۀلمجم ، ظافلألا  هذـه  نوک  حیحـصلل  عضولاب  لوقلا  نم  مزلی  ام  ۀـیاغ  ّنأ  نم  تفرع : املف  لّوألا ، اّمأ 
. طایتحالا بوجو  مدع  رثکألا  ّلقألا و  نیب  دّدرملا  لمجملا  یف 

ظفللا عضوب  لوقلا  یلع  طایتحالا  موزل  مدع  ینعأ  ةرمثلا ، کلت  ّبترت  هجو  نم  هورکذ  ام  حیـضوت  یلع  فوقوم  رظنلا  هجوف  یناثلا ، اّمأ  و 
: وه و  ّمعألل ،

«، ةالـصلا  » ظفل ینعم  ۀـقیقح  قدـصل  امّوقم  ةداـبعلا  ءازجأ  نم  ءزج  ّلـک  ناـک  حیحـصلا ، وه  ظـفللا  هل  عوضوملا  ینعملا  ّنأـب  اـنلق  اذإ  ّهنأ 
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؛ اهضعب ةدقاف  ءازجألا و  ةدجاو  یلإ  ۀبسنلاب  لوقلا  اذه  یلع  ةالـصلا »  » ظفلل قالطإ  الف  ةالـصلا ، قدص  یف  ّکش  ءیـش  ۀّیئزج  یف  ّکشلاف 
. اهب تسیل  وأ  ةالص  اهنوک  یف  ّکش  ادجاو  وأ  ادقاف  هب  ّیتأملا  نوک  یف  ّکشلاف  ةالصب ؛ سیل  ةدقافلا  ّنأل 

نم ّمعألل  عوضوملا  ریرـسلا »  » ریظن اهـضعبل - ةدـقافلا  ءازجألا و  عیمجل  ةدـجاولا  نیب  كرتشملا  ردـقلا  وه  هل  عوضوملا  ّنأب  انلق  اذإ  اـّمأ  و 
نم ةالـصلا »  » ظفل ناک  یقابلا - یلع  ریرـسلا »  » مسا قدـصب  هدـقف  ّلـخی  ـال  ثیحب  هتقیقحل  مّوقملا  ریغلا  اهـضعب  دـقاف  نم  هئازجأ و  عماـج 

. ةدسافلا ۀحیحصلا و  یلع  ۀقداصلا  ۀقلطملا  ظافلألا 
اذکه و  قلطملل ، ادییقت  کلذ  ناک  ةروسلا ، عم  ةالصلاک  ةالصلا  یّمسم  یلع  دئاز  ءزج  یلع  لمتشم  درف  ةالـصلا » اومیقأ  : » هلوقب دیرا  اذإف 

تادییقت یلإ  جاتحی  ءازجألا  عیمجل  ۀـعماجلا  ةالـصلا  ةدارإف  قلطملل ، رخآ  ادـییقت  کلذ  ناک  مایقلاک ، رخآ  ءزج  یلع  ۀلمتـشملا  دـیرا  اذإ 
ینعم تامّوقم  نم  وهف  ةالـصلا ،»  » قدص هیلع  فّقوتی  يذلا  ردقلا  اّمأ  ةالـصلا ، یّمـسم  قدص  اهیلع  فّقوتی  ام  یلع  ةدـئازلا  ءازجألا  ددـعب 

. هل ۀمّسقملا  دویقلا  نم  ال  قلطملا ،
333 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مسا قدص  یف  ّکشلا  یلإ  عجار  هیف  ّکشلاف  قلطملا  سفنل  امّوقم  اءزج  هنوک  یف  ّکش  نإف  ةالصلل ، ءیـش  ۀّیئزج  یف  ّکش  اذإف  ذئنیح : و 
ظفللا و قالطإ  ۀلاصأ  ءارجإ  و ال  قبس ، امیف  هیلإ  انرشأ  امک  ةالـصلا  موهفم  قّقحتب  عطقلا  بوجول  ةءاربلا ؛ ءارجإ  هیف  زوجی  و ال  ةالـصلا ،» »

ءازجألا عیمج  مکح  ّمعألاب  لئاقلا  دنع  كوکـشملا  اذه  مکحف  كوکـشملا ، کلذ  نم  یلاخلا  یلع  قلطملا  قدص  عرف  ّهنأل  هدییقت ؛ مدع 
. حیحصلاب لئاقلا  دنع 

دّیقی یتلا  ءازجألا  نم  ّالإ  سیل  عقاولا  یف  اءزج  هنوک  هراـبتعا و  ریدـقت  یلع  وه  لـب  ةالـصلا ، ۀـقیقح  تاـمّوقم  نم  سیل  ّهنأ  ملع  نإ  اـّمأ  و 
قالطإ دییقت  یف  ّکشلا  یلإ  عجار  هتّیئزج  هرابتعا و  یف  ّکشلاف  ذئنیحف  هدقاف ، هدجاو و  نم  ّمعألل  اعوضوم  ظفللا  نوکل  اهب ؛ ظفللا  ینعم 

. ۀحارتسالا ۀسلج  یلع  ۀلمتشملا  ةالصلا  اومیقأ  الثم : هنم  داری  نأب  ءیشلا ، اذهب  ةالصلا » اومیقأ   » یف ةالصلا 
اذـه دوجوب  دـّیقم  ریغ  رمـآلا  بولطم  ّنأـب  مکحیف  دـییقتلا ، مدـع  قـالطإلا و  ۀـلاصأ  یلإ  هیف  عجری  دـییقتلا  یف  ّکـشلا  ّنأ  موـلعملا : نم  و 

. قالطإلا یضتقمب  هتّیئزج  یفن  ینعم  اذه  و  لاثتمالا ، یف  ربتعم  ریغ  كوکشملا  اذه  ّنأ  و  هنودب ، لصحی  لاثتمالا  ّنأب  و  كوکشملا ،
همجرت *** 

( مظعا خیش  قیقحت  )

: دیامرفیم مظعا  خیش 
مدـع ۀحیحـصلل و  ظاـفلالا  عضو  یلع  ءاـنب  طاـیتحا  بوجو  ینعی  دـندومن ، رکذ  نیلوـق  يارب  هک  ياهرمث  نآ  هک : تسنیا  نم  دزن  قـیقحت 

. تسا لاکشا  رظن و  لحم  ود  ره  ّمعالل ، ظافلألا  عضو  یلع  ءانب  طایتحا  بوجو 
؛ تسا لاکشا  ّلحم  لّوا  هرمث  اّما 

ظافلا و نیا  ندوب  لمجم  دیآیم : مزال  حیحص  يارب  ظافلا  عضو  هب  لوق  زا  هک  يزیچ  تیاهن  دش : نشور  ام ) تاحیضوت  زا   ) هکنیا رطاخب 
. تسا تاباطخ 

هک یلمجم  رد  تسا  طایتحا  بوجو  مدع  تسا ، روهشم  تسام و  راتخم  هچنآ  هک  دش  نشور  و  - 
334 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. تسا يودب  کش  هب  كوکشم  رثکا  نّقیتم و  ّلقا  هک  ارچ   ) تسا رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم 
: مّود هرمث  اّما  و 

موزل مدع  هک  هرمث  نیا  يارب  لیلد  ناونع  هب  تارضح  نیا  تاشیامرف  حیضوت  رب  تسا  فّقوتم  هرمث  نیا  ندوب  هابتشا  اب  هطبار  رد  رظن  هجو 
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: هکنیا زا  تسترابع  نآ  و  معا ، يارب  ظفل  عضو  هب  لوق  رب  انب  تسا  طایتحا 
قدـص يارب  تسا  نکر ) و   ) مّوقم تدابع  ءازجا  زا  یئزج  ره  هحیحـص ، ةالـص  يارب  هدـش  عضو  ةالـص ، ظفل  هکنیا  هب  میوش  لـئاق  رگا  - 

. ةالص ظفل  یقیقح  يانعم 
.)؟ هن ای  تسا  زامن  هروس  نودب  زامن  الصا  ایآ  هک   ) تسا زامن  قدص  رد  ّکش  هب  شتشگزاب  يزیچ ، ّتیئزج  رد  کش  سپ 

. درادن دوجو  ءازجا ، زا  رگید  یخرب  ندوب  دقاف  ءازجا و  یخرب  ندوب  اراد  هب  تبسن  ةالص  ظفل  يارب  یقالطا  اهیحیحـص ، لوق  رب  انب  سپ :
. تسین زامن  تسا ،) ءزج  کی  یتح   ) دقاف هک ) يزامن   ) اریز

ای تسه  زامن  زامن ، نیا  الـصا  هکنیا  رد  تسا  کش  تقیقحرد )  ) ءازجا دـجاو  ای  تسا  ءازجا  دـقاف  هدـش ، ماجنا  زامن  هکنیا  رد  کش  سپ 
. تسین زامن 

(، تخت ینعی   ) ریرس لثم  تسا  ءازجا  یخرب  دقاف  ءازجا و  مامت  هدنراد  نایم  كرتشم  ردق  ظفل  هل  عوضوم  هکنیا  هب  میوش  لئاق  رگا  اّما  و  - 
تبسن ءزج  نآ  نادقف  هک  يوحن  هب  دنتـسین . تخت  تقیقحرد  موقم  هک  یئازجا  ضعب  دقاف  ءازجا و  مامت  زا  معا  يارب  تسا  هدش  عضو  هک 

. دنکیم قدص  هدساف ، هحیحص و  رب  هک  تسا  ياهقلطم  ظافلا  زا  ةالص  ظفل  دنکن ، دراو  مسا  قدص  هب  یللخ  ءازجا  هّیقب  هب 
هب تبـسن  تسا  دئاز  ءزج  رب  لمتـشم  هک  دوش  هدارا  زامن ) زا   ) يدرف َةالَّصلا *، اوُمِیقَأ  تسا : هدومرف  هک  یلاعت  قح  نخـس  نیا  زا  رگا  سپ 

( نکر هن  و   ) زامن ّتیهام  يارب  تسا  يدیق  دئاز  ءزج  نآ  هروس ، اب  ةالص  لثم  ةالص ، ّتیهام ) و   ) یّمسم
. زامن قلطم  يارب  تسا  يرگید  دیق  زین  ءزج  نآ  هک  مایق ، لثم  رگید  یئزج  رب  تسا  لمتشم  هک  يدرف  دوش  هدارا  رگا  تسا  نینچ  نیا  و 
اهنآ رب  مسالا  قدص  هک  یئازجا  نآ  زا  شیب  هدئاز  ءازجا  دادـعت  هب  تسا  یئاهدـیق  دـنمزاین  تسا  ءازجا  عیمج  عماج  هک  يزامن  هدارا  سپ 
دویق زا  هن  دـنازامن و  ّتیهام ) ای  و   ) قلطم يانعم  تامّوقم  زا  تسا ، فقوتم  اهنآ  رب  ةالـص  قدـص  هک  یئازجا  دادـعت  نآ  اّما  تسا  فقوتم 

ریغ بتاک و  هب  تسا  ناسنا  مّسقم  بتاـک  نکل  تسا ، ناـسنا  تیهاـم  موقم  قطاـن  ـالثم  دـنامسقم ، ّتیهاـم ، زا  جراـخ  دویق  اریز   ) همّـسقم
(. بتاک
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: دوش کش  زامن  يارب  یئیش  ّتیئزج  رد  یتقو  تروص  نیا  رد 

مسا قدص  رد  کش  هب  ددرگیمرب  کش  نیا  دراد ،) تینکر  و   ) تسا قلطم  ّتیهام  يارب  مّوقم  ءزج  نیا  ایآ  هک  تسنیا  رد  کش  رگا  - 1
: اذل ةالص و 

نادـب لبق  بلاطم  رد  هکنانچ   ) تسا زیاج  زامن ، موهفم  قّقحت  هب  عطق  بوجو  لـیلد  هب  یئزج ،) اـی  و   ) یکـش نینچ  رد  تئارب  يارجا  هن  - 
. ظفل دییقت  مدع  تلاصا  يارجا  هن  ظفل و  قالطالا  ۀلاصا  يارجا  هن  و  میدرک ) هراشا 

. تسا قلطم  تیهام  قدص  عرف  كوکشم ، ءزج  نآ  زا  ةالص  ندوب  یلاخ  رب  انب  قالطالا ، ۀلاصا  اریز 
یّمعا هک  یـسک  رظن  زا  كوکـشم  ءزج  نیا  مکح  ار ) ءازجا  زا  یخرب  یمعا  دـنادیم و  نکر  ار  ءازجا  همه  یحیحـص  هـک  اـجنآ  زا   ) سپ

. تسا یحیحص  هک  یسک  رظن  زا  تسا  ءازجا  مامت  مکح  تسا ،
رب انب  هکلب  تسین ، ةالص  تیهام  تقیقح و  تامّوقم  زا  ءزج  نآ  هک  تسا  مولعم  هکیلاحرد ) دوشب  کش  یئیش  ّتیئزج  رد  رگا   ) اّما و  - 2

تیهاـم رد  لـخاد  و   ) دوشیم دـّیقم  نآ  هب  ةالـص ) ظـفل  اـی   ) ظـفل ياـنعم  هک  تسا  یئازجا  نآ  زا  عقاو  رد  شندوب ، ءزج  راـبتعا و  ضرف 
. دقاف دجاو و  زا  معا  يارب  تسا  هدش  عضو  ةالص  ظفل  اریز  تسین ،)

: تروص نیا  رد 
ةالـص ظفل  ایآ  هک  انعم  نیدـب   ) ءیـش نیا  هب  ةالـصلا  اومیقا  رد  ةالـص  قلطم  دـییقت  رد  کش  هب  ددرگیمرب  نآ  تیئزج  رابتعا و  رد  کش 

لمتشم ای  و   ) تسا تحارتسا  هسلج  رب  لمتشم  هک  يزامن  هماقا  نآ  زا  دوش  هدارا  هکنیا  هب  هن )؟ ای  تسا  هدش  هروس  ینعی  ءزج  نیا  هب  دّیقم 
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(. تونق رب 
. دییقت مدع  ۀلاصا  قالطالا و  ۀلاصا  هب  دوشیم  عوجر  هن )؟ ای  دراد  يدیق  قلطم  هک   ) دییقت رد  کش  رد  هک  تسا  نشور 

. نآ لاثما  تونق و  ینعی  كوکشم  ءزج  نیا  دوجو  هب  تسین  دیقم  یلاعت  قح  بولطم  هکنیا  هب  دوشیم  مکح  سپ :
. دوشیم لصاح  زین  ءزج  نیا  نودب  لاثتما  هکنیا  هب  دوشیم  مکح  و  - 

. تسین ربتعم  رما  لاثتما  رد  كوکشم  ءزج  نیا  هکنیا  هب  دوشیم  مکح  و  - 
(. هر  ) یناهبهب موحرم  نخس  رد  قالطالا  ۀلاصا  ياضتقم  هب  نآ ) نتشادرب  و   ) ّتیئزج یفن  يانعم  تسا  نیا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) نیلوقلل ...  ةرمث  هورکذ  ام  ّنا  قیقحتلا :  ) رد بلطم  لصاح  * 
: میراد ضارتعا  ناشیا  مالک  شخب  هس  ره  هب  ام  تسین و  تسرد  یناهبهب  بانج  هجیتن  ود  زا  کیچیه  هک : تسنیا 

زا دوشیم و  لمجم  باطخ  ّتیئزج  رد  کش  ماگنه  حیحـصلاب ، لوق  رب  اـنب  هک  میراد  لوبق  امـش  لـثم  زین  اـم  امـش : مـالک  لّوا  شخب  اـّما 
. دومن هعجارم  یلمع  لصا  هب  دیاب  دتفایم و  کّسمت  ّتیلباق 

: هک تسنیا  ام  لاؤس  نکل  و 
؟ دیروآیم اجب  ار  رثکا  تسا و  بجاو  طایتحا  باطخلا  لامجا  رد  دیئوگیم  لیلد  هچ  هب 

. میتشادن ینیقی  لاغتشا  رما  لّوا  زا  رثکا  هب  تبسن  ام  رثکا  ّلقا و  رد  میتفگ  هک  تسا  لاغتشا  نوناق  امش  دنتسم  رگا  - 
امـش هب  دـنک ، قدـص  نآرب  ةالـص  ناونع  هک  دـیهد  ماـجنا  یلمع  دـیاب  تسا و  ةالـص  ناوـنع  هب ، رومأـم  هک  تسنیا  امـش  دنتـسم  رگا  و  - 

هب تبـسن  اّما  دوشیم و  لصاح  ّلقا  ماجنا  اب  راک  نیا  دـیوشن و  هذـخاؤم  هک  دـینکب  يراک  دـیاب  هکلب  تسین ، مهم  مسا  قدـص  میئوگیم ،
. درادن دوجو  طایتحا  بوجو  رب  یلیلد  سپ  درادن ، دوجو  یباقع  القن  القع و  رثکا 

؟ دینکیم يراج  طایتحالا  ۀلاصا  باطخلا  لامجا  رد  ارچ  میسرپیم  امش  زا  رگید : ترابع  هب 
ّلص هدومرف  یلوم  هک  مینادیم  الیصفت  ام  نوچ  دیهدیم : خساپ  امش 

ردق هک  یّلقا  رثکا . ّلقا و  نایم  تسا  هدش  دّدرم  نم  يارب  لص  نیا  نکل  و  ّلص ، هدومرف : الیـصفت  یلوم  هک  مینادیم  مه  ام  هلب  میئوگیم :
. عفر مولعمان ، تسا و  لوهجم  هک  هچنآ  لوهجم و  تسا و  كوکشم  هک  يرثکا  دوش و  ماجنا  دیاب  تسا و  نقیتم 

. دنک قدص  ناملمع  رب  ةالص  مان  هک  مینک  يراک  دیاب  دیئوگیم : امش 
: میئوگیم ام 

. دنکن قدص  ای  دنکب  قدص  ناونع  مسا و  هچ  باقع  باوث و  تیصعم و  تسا و  تعاط  زا  تبحص  هکلب  تسین  يراذگمان  زا  تبحص 
رثکا هب  تبـسن  نکل  تسا و  نّقیتم  ردـق  هک  تسا  ّلقا  نآ  تسا و  هدـش  نّیعم  نم  يارب  هک  مشاب  یفیلکت  ماجنا  لابند  هب  دـیاب  نم  نیاربانب 

. مینکیم يراج  تئارب  تسا  يودب  کش  هب  كوکشم  هک 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  بانج  نخس  لصاح  * 
کی دـنهدیم ، ماجنا  ار  رثکا  هدرک و  طایتحا  تسا  لمجم  باـطخ  هکنیا  دوجو  اـب  حیحـصلاب ، لوق  رب  اـنب  هک  دیاهدینـش  رگا  هک : تسنیا 

؛ یناهبهب موحرم  زا  تسا  یئانبم  بلطم 
. میرادن لوبق  میداد  حیضوت  هکنانچ  ار  انبم  نیا  ام  نکل  دومن ، طایتحا  دیاب  دشاب  لمجم  باطخ  رگا  هک  هدوب  نیا  رب  ناشیا  يانب  ینعی :
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: امش مالک  مّود  شخب  اّما  و 
. دناتیهام مّوقم  حیحص  هب  لوق  لثم  هینکر  ءازجا  معا  هب  لوق  رب  انب  هک  میراد  لوبق  امش  لثم  زین  ام 

زاب نکل  دوشیم . لمجم  باـطخ  هجیتن  رد  مسا و  قدـص  هب  ددرگیمرب  اـم  کـش  مینک ، کـش  ینکر  ءزج  رد  رگا  هک  میراد  لوبق  زین  و 
؟ دیهدیم ماجنا  ار  نآ  هدش  یطایتحا  رثکا  هب  تبسن  باطخ ، لامجا  دوجو  اب  لیلد  هچ  هب  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نامه 

. مالکلا مالکلا  و 
: امش مالک  مّوس  شخب  اّما  و 

. مینکیم کّسمت  قالطالا  ۀلاصا  هب  هّینکر  ریغ  ءازجا  رد  کش  ماگنه  معا  هب  لوق  رب  انب  دیتفگ : امش 
هب ددرگیمرب  ام  کش  میهدـن  ءزج  نآ  رد  ّتینکر  لاـمتحا  مینک و  کـش  یئزج  رد  هچناـنچ  معـالل ، عضولا  یلع  ءاـنب  رگید : تراـبع  هب 

؟ هن ای  تسا  هدش  يدیق  هب  دّیقم  ةالصلا  اومیقأ  ینعی : قلطم  باطخ  نیا  ایآ  هکنیا 
. تسین هروس  ای  دیق و  نیا  هب  دّیقم  تسا و  قلطم  روبزم  باطخ  هک  تسنیا  لصا  قالطالا ، لصالا ، میئوگیم :

. دینک هدافتسا  هّیظفل  لوصا  زا  اجنیا  رد  دیناوتیمن  هدوبن و  تسرد  زین  امش  مالک  نیا  میئوگیم : امش  مالک  زا  شخب  نیا  هب  خساپ  رد  ام 
طئارـش و نیا  زا  یکی  دوشیم و  ریبعت  تمکح  تامّدـقم  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  یتامّدـقم  طیارـش و  ياراد  قالطالا  ۀـلاصا  هب  کّسمت  اریز 

: هک تسنیا  تامّدقم 
. دراد رظن  تهج  مادک  هب  تسا  هدش  رداص  یلوم  زا  هک  یقلطم  باطخ  نیا 

: لثملا یف 
هفیرش نیا  قبط  دنک . یمخز  هتشک و  ار  وا  شیاهنادند  اب  هدرک  دیص  ار  یناویح  دیصلا ، بلک  رگا 
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فیلکت سپ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نکل  تسا ، لـالح  هدرک  راکـش  دیـصلا  بلک  هک  یناویح  نینچ  تشوگ  اولک ) : ) دـیامرفیم هک 

؟ سجن ای  تسا  كاپ  ایآ  دوشیم  هچ  تسا  هتفرگ  زاگ  بلک  هک  یئاهتمسق  نآ 
. دیشک بآ  رگید  ترابع  هب  دومن و  ریهطت  بآ  اب  ار  نآ  دیاب  هک : تسنیا  خساپ 

. دیئوشن ای  دیئوشب  ار  یگتفرگزاگ  ّلحم  هک  دومرفن  رگید  و  اُولُک *...  دومرف : قلطم  روطب  یلوم  یلو  میئوگیم :
اّما دوشیمن . بوسحم  هتیم  زا  هک  ینعی  تسا  یناویح  نینچ  ندوـب  یّکزم  نآ  تسا و  تهج  کـی  ناـیب  ماـقم  رد  هفیرـش  هیآ  میئوـگیم :

. درادن يراک  تهج  نیا  اب  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  یتهج  هن ؟ ای  تسـش  ار  ّلحم  نآ  دـیاب  ایآ  سجن  ای  تسا  كاپ  یگتفرگزاگ  ّلحم  هکنیا 
. دروآ تسدب  دنراد  هجوت  ءیش  تراهط  مدع  ای  تراهط  هب  هّجوت  هک  يرگید  تاباطخ  زا  دیاب  ار  تهج  نیا  هکلب 

دیاب ار  یـسّجنتم  ره  تسا و  سجن  هدرک  یمخز  هتفرگ و  زاگ  بلک  هک  ار  اجنآ  سجن ، بلکلا  هدومرف : هک  اجنآ  زا  مینک ؟ ادـیپ  اـجک  زا 
. تسش

: تسا یتهج  هچ  نایب  ماقم  رد  قلطم  باطخ  هک  دید  دیاب  سپ 
: هک تسنیا  تامّدقم  طئارش و  نیا  زا  رگید  یکی 

؟ لامها ماقم  رد  ای  لمع و  ماجنا  لاثتما و  روظنم  هب  تسا  دارملا  مامت  ینعی  حیضوت  ماقم  رد  هدش  رداص  یلوم  زا  هک  یقلطم  دید  دیاب 
ای یئوگلامجا و  لامها و  ماقم  رد  رگا  نکل  دینک و  هدافتـسا  قالطالا  ۀلاصا  زا  دیناوتیم  دـشاب  دارملا  مامت  نایب  حیـضوت و  ماقم  رد  رگا 
وا مالک  قالطا  زا  نآ  رد  دـیناوتیمن  تسین ، حرطم  نآ  لاثتما  لمع و  ماـقم  ـالعف  هک  تسا  ینوناـق  عیرـشت  لـعج و  روظنم  هب  ناـیب  ماـقم 

. دینک هدافتسا 
هب دوخ  ریـسم  رد  امـش  دـشاب . حـیبق  هکنیا  ات  دـیآیم  مزال  تجاح  تقو  زا  ریخأت  هک  ارچ  تسین  حـیبق  يدراوم  نینچ  رد  نایب  ریخأـت  اریز 
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امش هب  باوج  رد  وا  هدرک  لاح  ضرع  یسرپلاوحا ، مالس و  زا  سپ  دینکیم  دروخرب  تسامـش  يانـشآ  هک  دوخ  ّلحم  رتکد  هب  راک  ّلحم 
. ینک فرصم  وراد  دیاب  دیوگیم 

؟ دیروخب هتفرگ  دهاوخیم  ناتلد  هک  ار  یئوراد  هکنیا  هناهب  هب  هدرک و  هعجارم  هناخوراد  هب  دیهدیم  هزاجا  دوخ  هب  امش  ایآ 
ات هدوب  یئوگلامها  ماقم  رد  دـنک و  زیوجت  ار  رظن  دروم  يوراد  هتـسناوتیمن  هار  طسو  رد  رتکد  دـیوگیم  امـش  هب  هناخوراد  رتکد  اـعطق 

. دینکن هحماسم  ناتیرامیب  هب  تبسن  امش 
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. تایئزج نایب  ماقم  رد  هن  تسا و  هدوب  وراد  فرصم  لامعتسا و  زیوجت  لصا  نایب  ماقم  رد  بیبط  نخس  رگید : ترابع  هب 
زا سپ  هتفر  وا  بطم  هب  ادـعب  هک  هدوب  نیا  شروظنم  اـی  هدـیزرو و  دـیکأت  نآ  فرـصم  رب  نونکا  هدرک و  ناـیب  ـالبق  ار  تاـیئزج  اـی  هکلب 

. دنک زیوجت  ار  وراد  عون  امش  يارب  همزال  تانیاعم 
هدافتسا يرانا  ره  زا  مالک ، قالطا  لیلد  هب  دیراد  قح  امش  نیریش ، ای  دشاب  شرت  هک  تشونن  نکل  روخب و  رانا  تشون  هخـسن  رد  رگا  هلب ،

. ینک
. تسا هتشونن  هکنآ  لاح  تشونیم و  دشاب ، يرانا  عون  هچ  دیسیونب  دوب  مزال  رگا  تسا ، هتشون  ار  روتسد  نآ  حیضوت  ماقم  رد  رتکد  اریز :

: لثملا یف  ای  و 
یلوم مالک  قالطا  هب  هک  دهدیم  هزاجا  امش  هب  امش  لقع  ایآ  يورب  رفس  هب  راک  نالف  ماجنا  تهج  دیاب  ادرف  دیوگب : امش  هب  امش  ردپ  رگا 

. تسین نینچ  نیا  اعطق  ینک ؟ ترفاسم  هب  مادقا  دیتسه  لیام  ناتدوخ  تسین و  مولعم  هک  يراک  تهج  اجره و  هب  هدرک و  کّسمت 
؟ تسیچ بلطم  رس  * 

هدرکن حیرـشت  ینعی  نایب  ار  راک  تایئزج  مامت  اذـل  تسین و  لمع  روظنم  هب  دارم  ماـمت  ناـیب  ماـقم  رد  ـالعف  مّلکتم  هک : تسنیا  بلطم  رس 
. تسا

؟ تسیچ بلطم  هجیتن  لصاح و  * 
. دنالیبق نیمه  زا  دنتسه  عراش  تاعرتخم  زا  هک  تادابع  مومع  هب  تبسن  نآرق  رد  هدراو  تاباطخ  هک  تسنیا 

. لمع روظنم  هب  نایب  ماقم  رد  هن  دنشابیم و  تاکز و ...  جح و  ةالص و  عیرشت  لصا  نایب  ماقم  رد  ینعی :
. تسا هدومن  حیرشت  نیناوق  نیا  لوزن  زا  دعب  ای  لوزن و  زا  لبق  ای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ار  هلوعجم  ّتیهام  تایئزج  اذل : و 

؟ تسا قلطم  مالک  نیا  ایآ  َةالَّصلا *، اوُمِیقَأ  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  لثملا : یف 
. تسا هدومرف  نییبت  شیپاشیپ  ار  نآ  تاّیئزج  مالسا  ربمایپ  نکل  تسا و  لمجم  مالک  نیا  هن ، اعطق 

. دوهعم لمع  نیا  هب  دراد  هراشا  َةالَّصلا * اوُمِیقَأ  هفیرش  هیآ  اذل  یّلصا و  ینومتیأر  امک  اّولص  هدومرف : هک  اجنآ  هدومرف ؟ نییبت  اجک 
340 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لثملا یف  ای  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  هکلب  تسا ، هدـشن  نآ  تایئزج  ضرعتم  نکل  و  ِْتیَْبلا ...  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  هدومرف : یلاعت  يادـخ 

: هدومرف هتخومآ و  ناناملسم  هب  المع  ار  جح  هب  طوبرم  تایئزج 
. مککسانم یّنع  اوذخ 

. دناهتخادرپ تالمجم  نیا  ریسفت  هب  شیوخ  تانایب  اب  هک  دنتسه  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نیا  هکنیا : هصالخ 
؟ تسا راک  رد  یقالطا  هچ  و  تسا ؟ قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت  ياج  هچ  تابساحم  نیا  هب  هجوت  اب  یناهبهب  بانج  لاح 

: سپ
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زا يدراوم  نینچ  رد  ام  تسد  اذـل  و  تسین ، قـالطالا  ۀـلاصا  هب  کّـسمت  ياـج  مه  هّینکر  ریغ  ءازجا  هب  تبـسن  یّتح  معا ، هب  لوق  رب  اـنب  - 
. دسریم هّیلمع  لوصا  هب  تبون  تسا و  هاتوک  یظفل  لیلد 

: نیاربانب
دوشیم يراج  تئارب  كوکـشم  رد  دش  هتفگ  هکنانچ  كوکـشم و  رثکا  هدوب و  نّقیتم  ّلقا  رثکالا ، ّلقالا و  نیب  رمالا  راد  رگا  هک  اجنآ  زا 

. دنکیمن یتوافت  قلطم ، هچ  دریگب  لمجم  ار  باطخ  هچ  یحیحص ، هچ  دیشاب  یّمعا  هچ 
***

341 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: مّهوت وه  و  قادصملا ، موهفملا و  نیب  طلخلا  نم  اقباس  هانرکذ  ام  ریظن  مّهوت  انه  معن ، نتم 

تبث دقف  هب ؟ ارومأم  نوکی  فیکف  هب ، رومأملا  فلاخ  ام  دـسافلا  ّنأل  ةدـسافلاب ؛ رمأی  عراشلا ال  ّنأ  یلع  ةرورـضلا  لب  عامجإلا  ماق  اذإ  ّهنأ 
ناونعلا قّقحت  یف  ّکشلا  یلإ  اعجار  ناک  ءیش  ۀّیئزج  یف  ّکش  امّلکف  ءازجألا ، عیمجل  ۀعماج  ۀحیحص  اهنوکب  ةدحاو  ۀعفد  ةالـصلا  دییقت 

الف ةالصلا ، وه  ناونعلا و  سفن  لوصحب  عطقلا  بجی  امک  ّهنأل  هدّیقت  یلع  ناونعلا  کلذ  قّقحتب  عطقیل  طایتحالا  بجیف  هب ، رومأملا  دّیقملا 
هب دّیق  يذـلا  مولعملا  [ 194] دیقلا لیـصحتب  عطقلا  بجی  کلذـک  [، 193] هیلإ انرـشأ  امک  اهقّقحت  یف  هلخد  لمتحی  اـم  ّلـک  ناـیتإ  نم  ّدـب 

: لاق ول  امک  ناونعلا ،
. اکولمم هنوکب  [ 195] عطقلاک نامیإلا ، لوصحب  عطقلا  بجی  ّهنإف  انمؤم » اکولمم  قتعأ  »

ّۀلدألا نم  ملع  امب  تدـّیق  اـّمنإ  و  ءازجـألا ، عیمجل  عماـجلا  وه  و  ۀحیحـصلا »  » موهفمب دـّیقت  مل  ةالـصلا  ّنأ  نم  هاـنرکذ : اّـمم  رهظی  هعفد  و 
ةالصلا دییقت  یلع  لیلدلا  ّلد  یتلا  رومالل  ةدقافلا  قیداصملا  هذه  ةدارإ  مدعب  ملعلا  هب  داری  ةدسافلا »  » ةدارإ مدعب  ملعلاف  هرابتعا ، ۀّیجراخلا 
عوجرلا بجو  ةدسافلا »  » و ۀحیحـصلا »  » قدص یف  ّکش  امّلکف  ۀحیحـصلا ،»  » موهفم یقب  قلطملا و  نع  جرخ  ةدـسافلا »  » موهفم ّنأ  ال  اهب ،

«. ۀحیحصلا  » موهفم زارحإل  طایتحالا  یلإ 
ّنأل ۀّحـصلا ؛ طورـشل  عماجلا  ّالإ  سیل  ۀبقر » قتعا  : » هلوق یف  هب  رومأملاب  دارملا  ّنإ  لاقی : نأب  تاقلطملا ، عیمج  یف  ۀیراج  ۀطلاغملا  هذـه  و 

عطقلل طایتحالا  بجیف  طئارـشلل ، عماجلا  ناونعلا  قّقحت  یف  اّکـش  ناک  ءیـش  ۀّیطرـش  یف  ّکش  امّلکف  اعطق ، دارم  ریغ  [ 196] طرشلل دقافلا 
. هزارحإب

342 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لوقن و  دوصقملا ، یلإ  عجرنلف  تافتلا ، یندأب  ّیفخ  ریغ  مّهوتلا  اذه  عافدناف  ۀلمجلاب : و 

زوجی سیل  قلطملا  ّنأ  مولعملا  نم  و  اهمکح ، اهل  ناک  تاقلطملا ، نم  اهریغک  ّمعألل  اهعـضوب  لوقلا  یلع  تاداـبعلا  ظاـفلأ  ّنأ  تفرع  اذإ 
: يرت أ ال  نایب ؛ ماقم  ماقملا  نوکی  ثیحب ال  ۀـلمهملا  ۀّیـضقلا  مکح  ماقم  یف  ادراو  نوکی  نأک ال  طورـش ، هل  لب  هقالطإب ، کّسمتلا  اـمئاد 

ذخأی نأ  ضیرملل  زوجی  لهف  لهـسملا ،» وأ  ءاودـلا  برـش  نم  کل  ّدـب  ـال  : » ۀـجاحلا تقو  ریغ  یف  هل  لاـقف  بیبطلا  ضیرملا  عجار  ول  ّهنأ 
«. ادغ ةرفاسملا  کیلع  بجی  : » هدبعل یلوملا  لاق  ول  اذک  و  لهسملا ؟ ءاودلا و  قالطإب 

همجرت *** 

( كوکشم ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  مجنپ  لیلد  )

: هک تسا  مّهوت  نیا  نآ  دراد و  دوجو  میدرک  رکذ  دوصقم  موهفم و  نایم  طلخ  رد  اقباس  هک  یمّهوت  نآ  ریظن  یمّهوت  زین  اجنیا  رد  هلب ،
اب فلاخم  هک  يدساف  لمع  اریز  دنکیمن ، دساف  لمع  هب  رما  سّدـقم  عراش  هکنیا  رب  تسا  هدـش  هماقا  نید  ترورـض  هکلب  عامجا و  یتقو 
نآ لعج  ماگنه  رد  ندوب  طیارش  ءازجا و  عیمج  عماج  ندوب و  حیحـص  هب  ةالـص  دییقت  هجیتن  رد  دشاب ، هب  رومأم  دناوتیمن  تسا  هب  رومأم 
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. دوشیم تباث 
هدـش عقاو  هب  رومأم  هک  يدـّیقم  ّتیهام  قّقحت  رد  کش  هب  تسا  عجار  کش  نیا  دوش  کش  هروس ) الثم   ) يزیچ تیئزج  رد  هاـگره  سپ :

شدییقت رب  انب  ناونع  نآ  ققحت  هب  دوش  لصاح  عطق  ات  تسا  بجاو  يدروم  نینچ  رد  طایتحا  اذل  و  تسا .
: هجیتن رد  و  تسا ، بجاو  ةالص  یه  امب  ةالص  نیا  تیهام  ناونع و  دوخ  لوصح  هب  عطق  هک  روطنامه  اریز :

. میدرک هراـشا  نادـب  هک  دوـش ، ماـجنا  تسا ، لـمتحم  تیهاـم  نآ  قـقحت  رد  شتلاـخد  و  هدوـب ) هّینکرلا  لـمتحم   ) هـک ار  یئزج  ره  دـیاب 
. تسا بجاو  دوش ، دیقم  نآ  هب  ةالص  تیهام  ناونع و  تسا و  مولعم  هک  يدیق  لیصحت  هب  عطق  مه  روطنیمه 

وا ندوب  كولمم  لوصح  هب  عطق  هک  روطنامه  تسا ، بجاو  وا  نامیا  لوصح  هب  عطق  انمؤم ، اـکولمم  قتعا  دـیوگب : یلوم )  ) رگا هکناـنچ 
. تسا بجاو 

343 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( روبزم مهوت  عفد  )

: هک دوب  نیا  نآ  دوشیم و  راکشآ  میدومن  رکذ  ام  هچنآ  زا  مهوت  نیا  عفد  و 
يروما هب  تسا  هدش  دّیقم  هکلب  تسا . طئارشلا  ءازجالا و  مات  لمع  جراخ ) رد   ) هکنآ لاح  هدشن و  تحص  موهفم  هب  دّیقم  تالـص  موهفم 

 ...(. مالس و دهشت ، تئارق ، رکذ ، لثم :  ) دوشیم هتسناد  اهنآ  رابتعا  هّیجراخ  هلدا  زا  هک 
ةالص دییقت  رب  یجراخ  لیلد  هک  دنتـسه  يروما  دقاف  هک  تسا  یقیداصم  نیا  هدارا  مدع  هب  ملع  هدساف ، تدابع  هدارا  مدع  هب  ملع  زا  سپ 

نآ رد  هحیحص  موهفم  هدش و  جراخ  قلطم  موهفم  زا  هدساف  تدابع  موهفم  هکنیا  هن  دنتسه ،) ةالص  تحـص  دیق  و   ) هتـشاد تلالد  اهنآ  رب 
(. تسین تحص  ای  داسف و  هب  دیقم  تیهام  یه  امب  تیهام  ینعی   ) دنامب یقاب 

بجاو تحـص  موهفم  زارحا  تهج  طایتحالا  ۀلاصا  هب  عوجر  دوش ، کش  ةالـص  ندوب  هدساف  ای  ندوب و  هحیحـص  قدـص  رد  هاگره  سپ 
. دوشیم

، ۀـبقر قتعا  هدومرف : هک  یلوم  نخـس  نیا  رد  هب  رومأم  زا  دارم  دوش : هتفگ  هکنیا  هب  تسا  يراج  ینآرق )  ) تاقلطم ماـمت  رد  هطلاـغم  نیا  و 
. ندوب تحص  طورش  عماج  زج  تسین  يزیچ 

ققحت رد  ندرک  کش  تقیقحرد  دوش ، کش  يزیچ  ندوب  طرـش  رد  هاگره  سپ  تسین ، یلوم  دارم  اـعطق  طورـش  نیا  دـقاف  تیهاـم  اریز 
؟ هن ای  تسه  طیارش  عماج  ایآ  هک  تسا  تیهام  ناونع 

. دوشیم بجاو  طایتحا  هب ) رومأم  ناونع   ) نآ زارحا  هب  عطق  لوصح  تهج  يدروم  نینچ  رد  سپ :
: هصالخ روطب 

: میئوگیم ثحب و  لصا  هب  میدرگیمزاب  نیاربانب  تسا ، راکشآ  هّجوت  یکدنا  اب  مّهوت  نیا  عفد 
مولعم و  دنتسه ، دوخ  هب  صوصخم  مکح  ياراد  دوخ  هدوب و  تاقلطم  ریاس  نوچمه  معا  هب  لوق  رب  انب  تادابع  ظافلا  هک  دش  مولعم  یتقو 

. تسا یتامّدقم  طورش و  ياراد  هکلب  تسین  زیاج  یتروص  ره  رد  قلطم  قالطا  هب  کّسمت  هک  دش 
. دشابیمن حیضوت ) حیرشت و   ) نایب ماقم  ماقم  نیا  هک  يوحن  هب  تسا  لامجا  یئوگلامها و  ماقم  رد  باطخ  هک  یئاجنآ  لثم 

فرـصم لهـسم  ای  وراد  دیاب  وت  دیوگب  وا  هب  بیبط  دنک و  عوجر  بیبط  هب  نابایخ ) الثم   ) بسانم ریغ  تقو  رد  رامیب  نالف  رگا  لثملا : یف 
هب یلوم  رگا  تسا  نینچنیا  دنک ؟ فرصم  هتفرگ  لهـسم  ای  وراد و  بیبط  مالک  قالطا  هب  کّسمت  اب  هک  تسا  زیاج  رامیب  يارب  ایآ  ینک ،

. ادغ ةرفاسملا  کیلع  بجی  دیوگب : شدبع 
344 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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عفدی نأ  [ 197] زوجی ال  نایبلا - نم  رادقملا  اذه  ماقم  یف  ّالإ  هنوک  مدعل  لمجملا - ظفللا  رکذ  مّلکتملا  نم  حبقی  ثیحف ال  ۀلمجلاب : نتم و 
- لصألا مکحب  ول  و  ضرف - اذإ  ّهنأ  ۀمیمضب : ّالإ  [ 198] دّیقملا ةدارإ  مدع  قالطإلا و  تبثی  لصألا ال  نایرج  ّنأل  لصألاب ؛ ۀلمتحملا  دویقلا 

حبقی مل  نایبلا  ماقم  یف  هنوک  مدـعب  ملعلا  ضرف  اذإف  نایبلا ، مدـعل  فیلکتلا ؛ حـبق  ّالإ  و  دـّیقملا ؛ نم  ّمعـألا  ةدارإ  بجو  دـیقلا ، رکذ  مدـع 
. عقاولا یف  هتدارإ  عم  دیقلا  رکذب  لالخإلا 

ّنإف [199 ؛] ةدابعلا ۀّیفیک  نایب  ماقم  ریغ  یف  اهنوک  ةدابعلاب : رمألا  ماقم  یف  باتکلا  یف  ةدراولا  تاقلطملا  عیمج  یف  ّربدتلا  هیـضتقی  يذـلا  و 
اذک و وهف  ةالصلا  كرت  نم  : » هلوق ریظن  اهیلع ، ۀظفاحملا  ةالـصلاب و  رمألا  دیکأت  نایب  ماقم  یف  وه  اّمنإ  [ 200 *] َةالَّصلا اوُمِیقَأ  یلاعت : هلوق 

هنایب لبق  اّمإ  ءاودلا ، برش  یف  ضیرملا  یلع  بیبطلا  دیکأت  ریظن  [، 202 «] ۀّجح فلأ  وأ  نیرشع  نم  ریخ  ۀضیرف  ةالـص  ّنأ   » و [، 201 «] اذک
باطخلا و اذه  ریغ  یف  هل  نّیبملا  دوهعملا  یلإ  ةراشإ  نوکی  یّتح  هل  نایبلا  دـعب  اّمإ  و  لمعلا ، نیح  هل  هلّـصفی  ام  یلإ  ةراشإ  نوکی  یّتح  هل 

. یناثلا اهیف  بلاغلا  و  نیهجولا ، دحأ  یلع  اهّلک  ّجحلا - موصلا و  ةالصلاک و  هیف - تادابعلاب  ةدراولا  رماوألا 
ةدرّطم ریغ  وأ  عفدلل  ۀلباق  اهّنکل  دییقتلا ، مدع  قالطإلا و  ۀلاصأب  اهیف  کّسمتلا  ۀّیلباق  نع  تادابعلا  تاقالطإ  طوقـسل  رخا  عناوم  رکذ  دـق  و 

. هانرکذ ام  اهل  نهوملا  ةدمع  و  تاماقملا ، عیمج  یف 
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مکحلا وه  انه  مکحلا  لب  دییقتلا ، مدع  ۀلاصأ  نم  ۀـّیئزجلا  مدـع  هب  تبثی  ام  [ 203] انه نکی  مل  ةدابعل ، ءیـش  ۀّیئزج  یف  ّکش  اذإ  ذئنیحف :
. ۀلأسملا یف  فالخلا  یلع  ةءاربلا ، ۀلاصأ  یلإ  وأ  طایتحالا  بوجو  یلإ  هعوجر  یف  حیحصلل  عضولاب  لئاقلا  بهذم  یلع 

ّینبم [ 204] لمجملا مکح  و  حیحصلاب ، لوقلا  یلع  لامجإلا  موزل  وه  یّمعألا : یحیحـصلا و  نیب  فالخلا  ةرمث  یف  لاقی  نأ  یغبنی  يذلاف 
لوقلا یلع  دییقتلا - مدـع  ۀـلاصأل  ۀـّیئزجلا - مدـعب  مکحلا  نایبلا و  ناکمإ  و  ةءاربلا ، ۀـلاصأ  نایرج  وأ  طایتحالا  بوجو  یف  فالخلا  یلع 

. مهفاف ّمعألاب ،
همجرت *** 

( بلطم لصاح  )

: هصالخ روطب 
لعج و ماقم  رد  یلوم  و   ) دـشابیمن زاین  اجنیا  رد  ناـیب  زا  رادـقم  نیا  زج  هکنیا  لـیلد  هب  مّلکتم  بناـج  زا  لـمجم  ظـفل  رکذ  هک  اـجنآ  زا 

. تسین زیاج  لصا ، نایرج  هطساو  هب  قلطم  يارب  هلمتحم  ياهدیق  عفد  تسا ) نوناق  عیرشت 
بجاو لصا  مکح  هب  ول  دیق و  رکذ  مدـع  رگا  هکنیا  همیمـض  هب  رگم  ار  دـّیقم  هدارا  مدـع  تابثا  هن  دـنکیم و  قالطا  تابثا  هن  لصا  اریز :

. تسا حیبق  نایب  مدع  لیلد  هب  فیلکت  هنرگو  تسا  بجاو  مه  دّیقم  زا  ّمعا  هدارا  دشاب ،
. تسین حیبق  عقاو  رد  شاهدارا  دوجو  اب  دیق  نآ  رکذ  هب  لالخا  دشاب ، بجاو  ماقم  نیا  رد  نآ  رکذ  مدع  هب  ملع  رگا  و 

نایب ماقم  رد  تاـقلطم  نیا  هک : تسنیا  دـنکیم  ءاـضتقا  تداـبع  هب  رما  ماـقم  رد  باـتک  رد  هدراو  تاـقلطم  ماـمت  رد  ّربدـت  هک  ار  هچنآ  و 
. دناعیرشت لصا  نایب  ماقم  رد  هکلب  دنتسین  تدابع  ّتیفیک 

نیا لثم  تسا ، نآرب  تظفاحم  ةالـص و  هب  رما  رد  دیکأت  نایب  ماقم  رد  اهنت  َةالَّصلا *، اوُمِیقَأ  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  سپ 
كرت ار  زامن  هک  یسک  دیامرفیم  هک  هلالج  ّلج  وا  نخس 

346 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 ... رازه ای  تسیب و  زا  تسا  رتهب  هک  تسا  یبجاو  زامن  هکنیا  دوشیم و  نانچ  نینچ و  دنک ،

زا سپ  لمعلا و  نیح  هک  هچنآ  هب  دـشاب  ياهراشا  ات  تسا  تاـیئزج  ناـیب  زا  لـبق  اـی  نکل  وراد ، ندیـشون  رد  ضیرم  رب  بیبط  دـیکأت  ریظن 
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هدرکن و لمع  نادـب  نکل  هدروآ  وا  يارب  هخـسن  رد  البق  هک  تسا  تاـیئزج  ناـیب  زا  سپ  اـی  دـهدیم و  لیـصفت  وا  يارب  بطم  هب  هعجارم 
. دیامن لمع  نادب  هک  دراد  دیکأت  نونکا 

: اذل و 
هقلطم تاباطخ  زا  ناشمامت  ینعی   ) دناهجو ود  نیا  زا  یکی  رب  ناشمامت  ّجح و ...  موص ، ةالـص ، لثم  نآرق  رد  تادابع  رب  هدـش  دراو  رماوا 

نیا رد  بلغا  هک  ناشلوزن ) زا  سپ  اـی  هدـش و  ماـجنا  ربماـیپ  هطـساو  هب  لوزن  زا  لـبق  اـی  ناـشتایئزج  حیـضوت  حیرـشت و  هک  دنتـسه  هلمهم 
(. تسا هتفرگ  ماجنا  ناشلوزن  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  طسوت  ناشتایئزج  نایب  هک   ) تسا یمّود  نآ  تاباطخ 

هدش رکذ  دیقتلا ، مدع  ۀلاصا  قالطالا و  ۀلاصا  يارجا )  ) هطساو هب  هدافتسا  ّتیلباق  زا  تادابع  تاقالطا  طوقس  تهج  يرگید  عناوم  یهاگ 
همه هب  طوبرم  ریغ  و   ) تاماقم مامت  رد  عیاش  ریغ  ای  و  ینآرق ) تاباطخ  رد  فارـصنا  ياـعدا  لـثم   ) دـناعفد لـباق  اـی  عناوم  نیا  نکل  تسا 

(. ینآرق تاباطخ  رد  رثکا  صیصخت  ياعّدا  لثم   ) تسا تاقلطم )
هن هدوب و  یئوگلامها  ماقم  رد  نآرق  تاقالطا  هک   ) میدرک رکذ  ام  هک  تسا  یبیع  نامه  باـتک  تاـقلطم  يارب  بیع  نیرتهدـمع  اـّما )  ) و

(. حیرشت نایب و  ماقم  رد 
: نیاربانب

ات درادن  دوجو  دییقت  مدع  ۀلاصا  ای  قالطالا و  ۀلاصا  اجنیا  رد  دوش ، کش  زامن ) ینعی   ) تدابع يارب  هروس ) لثم   ) یئزج ّتیئزج  رد  یتقو 
هب شعوجر  رد  تسا  حیحـص  يارب  عضو  هب  لئاق  بهذم  رب  مکح  نامه  اجنیا  رد  مکح  هکلب  دوش ، تباث  نآ  هطـساو  هب  ّتیئزج  نیا  مدع 

. دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  هک  یفالتخا  رب  انب  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  ای  طایتحالا  بوجو 
: دوش هتفگ  یمعا  یحیحص و  نایم  فالتخا  هرمث  دروم  رد  تسا  هتسیاش  هک  یبلطم  سپ 

ای طایتحا  بوجو  رد  تارـضح )  ) فالتخا رب  تسا  ینتبم  یلمجم ) نینچ   ) مکح حیحـصلاب و  لوق  رب  انب  تسا  باطخ  لامجا  موزل  ناـمه 
. تئارب نایرج 

. دراد دوجو  تسا ) هر )  ) یناهبهب هک   ) یمعا لوق  رب  انب  قالطالا  ۀلاصا  لیلد  هب  هروس )  ) ّتیئزج مدع  هب  مکح  نایب و  ندوب )  ) ناکما اّمأ  و 
.( دهدیمن هجیتن  مه  ناکما  فرص  هک   ) مهفب سپ 

***
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: هتکن

هدنهدلکش مادک  یلوا و  هلئـسم  هدنهدلیکـشت  ثحب  مادک  میوش  هّجوتم  ات  درک  حرطم  دیاب  هنوگچ  ار  ثحب  عوضوم  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
؟ تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  کی  مادک  هثلاث و  هلئسم  دوشیم  مادک  و  هیناث ، هلئسم 

: تسا ریز  لکش  هب  مادکره  يریگلکش  هوحن  ثحب و  دروم  هناگراهچ  لئاسم  هداس  حرط 
: نکل ةالصلا ، اومیقأ  هدومرف : سّدقم  عراش  تقو  کی  فلا :

. دشاب کّسمت  ینعی  هدافتسا  لباق  هک  تسین  یقلطم  باطخ  ةالصلا  اومیقأ  نیا  - 1
ءزج دـیوگیم  رگید  ربخ  تسا ، بجاو  شندروآ  هدوب  زامن  ءزج  هروس  دـیوگیم  نیربخ  زا  یکی  دراد  دوجو  زین  نیـضراعتم  نیربخ  - 2

. تسین بجاو  هدوبن و  زامن 
. دنراد رظنفالتخا  هن  ای  تسا  زامن  ءزج  هروس  هکنیا  رد  زین  ءاملع  - 3

. تسا لّوا  هلئسم  ای  ّصن  نادقف  هب  طوبرم  تروص  نیا 
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: نکل ةالصلا  اومیقأ  هدومرف  سّدقم  عراش  تقو  کی  ب :
. حیحصلل تسا  هدش  عضو  ةالص  ظفل  هکنیا  هب  میتسه  لئاق  - 1

. دشاب هتشاد  ّتینکر  هروس  الثم  كوکشم  ءزج  هک  میهدیم  لامتحا  - 2
. بجاوب سیل  دناهتفگ  رگید  فصن  تسا و  بجاو  زامن  رد  هروس  دناهتفگ  تما  فصن  - 3

. مود هلئسم  ای  ّصن  لامجا  هب  دوشیم  طوبرم  تروص  نیا 
: نکل ةالصلا ، اومیقأ  هدومرف : عراش  تقو  کی  ج :

حیحص زامن  يارب  هدش  عضو  ةالصلا  هکنیا  هب  میتسه  لئاق  ام  - 1
. دشاب هتشاد  تینکر  ام  كوکشم  هک  میهدیم  لامتحا  - 2

. هدشن رداص  نایب  ماقم  رد  ةالصلا  اومیقأ  هکنیا  هب  میتسه  لئاق  - 3
. تسین بجاو  دیوگیم : رگید  ربخ  تسا  بجاو  هروس  دیوگیم  دراد  دوجو  هطبار  نیا  رد  هک  یضراعتم  ربخ  ود  زا  یکی  - 4

. مّوس هلأسم  ینعی  نیصن  ضراعت  هب  دوشیم  طوبرم  تروص  نیا 
: نکل ةالصلا  اومیقأ  هدومرف : عراش  تقو  کی  د :

معالل تسا  هدش  عضو  ةالص  ظفل  هکنیا  هب  میتسه  لئاق  ام  - 1
. دشاب هتشادن  تینکر  زین  كوکشم  ءزج  هک  میهدیم  لامتحا  - 2
348 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدش  رداص  نایب  ماقم  رد  ةالصلا  اومیقأ  - 3
نیلوقلا یلع  تما  فالتخا  رطاخب  هچ  دشاب و  نیـصن  ضراعت  رطاخب  ام  کش  هچ  هن ؟ ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  میراد  کش  ام  - 4

. دشاب
. تسا مراهچ  هلأسم  نامه  هک  تسام  ثحب  ّلحم  زا  جراخ  تروص  نیا 

عطق هلئـسم  زا  سپ  هک  نظ  هب  طوـبرم  ياـهثحب  هب  دوـشیم  طوـبرم  ثحب  میراد ، ربـتعم  باـطخ  هلئـسم  نیا  رد  اـم  هـک  یتـقو  اریز : ارچ ؟
. ربتعم قالطا  نآ  هب  دینک  عوجر  دیاب  دینک  کش  هک  هنوگره  امش  تسا  دوجوم  ربتعم  باطخ  یتقو  هک  میتفگ  اجنآ  رد  و  میدناوخ ،

؟ دوشیم هچ  امش  يدنبتروص  نیا  هجیتن  لصاح و  * 
: دومرف هک  هر )  ) یناهبهب بانج  دوشیم  مولعم 

دیاب زامن  يارب  ءزج  کی  تیئزج  رد  کش  ماگنه  اذل  قلطم و  دنوشیم  تاباطخ  تسا ، معالل  تادابع  ظافلا  عضو  هک  میوش  لئاق  ام  رگا 
. تسام مالک  ثحب و  ّلحم  زا  جراخ  هک  تسا  یضرف  مینک ، کسمت  قالطالا  ۀلاصا  هب 

. تسا قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت  ياج  هکلب  طایتحا ، ياج  هن  تسا و  تئارب  ياج  هن  هلئسم  ناشیا  رظن  هب  اریز : ارچ ؟
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) اقباس ...  هانرکذ  ام  ریظن  مّهوت  انه  معن ،  ) زا دارم  دمآ  دهاوخ  بلطم  هصالخ  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  * 
: هکنیا رب  ینبم  كوکشم  ءزج  رد  طایتحالا  ۀلاصا  هب  نیلئاق  مجنپ  لیلد  هب  تسا  ياهراشا  تقیقحرد 

هدش عضو  ةالـص  ظفل  هچرگ  مینک . نایتا  ار  رثکا  هدرک و  طایتحا  دیاب  کشلا  دنع  زین  هّینکر  ریغ  ءازجا  هب  تبـسن  یتح  معا ، هب  لوق  رب  انب 
. تسا زرحم  قّقحم و  مه  كوکشم  ءزج  نیا  نودب  هک  ینّیعم  ّتیهام  نآ  يارب  تسا 
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. دوش زامن  نالطب  ای  داسف و  بجوم  دناوتیم  کیره  نادقف  دناتالص و  تحص  دیق  هروس  هلمج  زا  هینکر  ریغ  ءازجا  زا  یخرب  اریز : ارچ ؟
نیا رب  نید  ترورض  هکلب  عامجا و  هکنآ  لاح  و 

349 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیمن دساف  لمع  هب  رما  میکح  يالوم  هک  تسانبم 

: میئوگیم همّدقم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
اذـل تسا و  ندوب  حیحـص  دـیق  هب  دـّیقم  لمع ، رد  زین  نطاب و  رد  نکل  تسا و  هب  رومأم  تسا  قلطم  رهاظلا  یلع  هک  ةالـص  ناونع  هچرگا 

: میئوگیم تسا  رما  ّقلعتم  ناونع  نیا  یتقو 
طئارـش ءازجا و  عیمج  عماج  هک  تسا  یتالـص  حیحـص  ةالـص  هک  ارچ  تسا  نشور  نّیبم و  الماک  موهفم  انعم و  رظن  زا  هب  رومأم  ناونع  - 

. دشاب
؟ یئزجهد ای  تسا و  یئزجهن  لمع  ناونع ، نیا  قّقحم  لّصحم و  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا  ناونع  نیا  قادصم  رد  ام  کش  نکل :

هک ۀنمؤم ، ۀبقر  قتعا  دومرف : یلوم  هکنیا : لثم  دومن  طایتحا  دـیاب  ناونع  قّقحم  لّصحم و  رد  کشلا  دـنع  هک  دـیراد  لوبق  دوخ  امـش  و  - 
. تسین یفاک  هبقر  قتع  دّرجم  دومن و  زارحا  زین  ار  نامیا  دیق  دیاب 

؟ تسیچ خلا ) دیقت ...  مل  ةالصلا  ّنا  نم  هانرکذ : اّمم  رهظی  هعفد  و   ) زا دارم  * 
: هکنیا هب  نآ  عفد  روکذم و  مهوت  هب  تسا  خیش  خساپ 

. دشابیمن هحیحص  موهفم  هب  دّیقم ، ةالص  ناونع  هک  ارچ  تسا ، قادصم  اب  موهفم  هابتشا  طلخ و  نیا 
ةالص تسا و  ةالص  هحیحص ، ةالص  اهنت  دیئوگب  امش  ات  درادن  هحیحص  ةالص  اب  یموهفم  داحتا  ةالص  معا ، هب  لوق  رب  انب  رگید : ترابع  هب 

. دنتسه یکی  جراخ  رد  اقادصم  دنراد و  یقادصم  داحتا  هحیحص  ةالص  اب  ةالص  هکلب  تسین  ةالص  هدساف 
. تسا حیحص  ةالص  قیداصم  زا  یقادصم  تسا  طئارشلا  ءازجالا و  مات  جراخ  رد  هک  یلمع  رگید : ترابع  هب 

: لثم تسا ، هدش  تباث  هیجراخ  ّهلدا  هطساو  هب  ناشرابتعا  هک  تسا  يروما  هب  دّیقم  هکلب  تسین ، ندوب  حیحص  هب  دّیقم  اموهفم  ةالص  سپ :
 ... مالس و دهشت ، تئارق ، رکذ ،

: هک تسنیا  ام  نخس  لاح 
تسا حیحص  نامزامن  هکنیا  رد  مینک  کش  ام  رگا  اذل : تسه و  ةالـص  نکل  تسین و  یلوم  بولطم  تسا  دویق  هنوگنیا  دقاف  هک  یتالص 

. هحیحص موهفم  زارحا  رطاخب  مینک  طایتحا  دیاب  دساف ، ای 
؟ تسیچ دارملا )...  ّنا  لاقی : ناب  تاقلطملا  عیمج  یف  ۀیراج  ۀطلاغملا  هذه  و   ) زا دارم  سپ  * 

لباق تاقلطم  مامت  رد  قیداصم  میهافم و  نایم  اهطلخ  تاطلاغم و  هنوگنیا  هک : تسنیا 
350 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیوگب یسک  تسا  نکمم  ینعی  تسا ، ینیبشیپ 
وا دارم  دناوتیمن  تایـصوصخ  طئارـش و  دقاف  هک  ارچ  دـشاب ، طئارـش  عماج  هک  تسا  ياهبقر  وا  یعقاو  دارم  و  ۀـبقر ، قتعا  هدومرف : یلوم 

. دشاب
هب و رومأم  نآ  ایآ  هکنیا  رد  کش  هب  ددرگیمرب  کش  نیا  دوب ، هب  رومأم  يارب  يزیچ  تیئزج  ّتیطرـش و  رد  ام  کش  هک  اجره  نیارباـنب :

؟ هن ای  دوشیم  لصاح  طئارش  ءازجا و  همه  عماج  ناونع  ای 
. دوش زارحا  ام  يارب  هب  رومأم  ناونع  ات  میروآ  اجب  زین  ار  كوکشم  ءزج  هدرک  طایتحا  دیاب  سپ :

؟ تسیچ تافتلا )...  ینداب  ّیفخ  ریغ  مهوتلا  اذه  عافدناف  ۀلمجلاب : و   ) زا دارم  * 
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. ياهدومن طلخ  قادصم  موهفم و  نایم  امش  هک : تسنیا  هب  یتامّهوت  نینچ  عفد  دیامرفیم  خیش 
 ... تلادع و نامیا ، لیبق : زا  يروما  هب  رومأم  دیق  تسین ، هب  رومأم  دیق  حیحص  موهفم  اریز :

: اذل و  دشابیم ،
ار امـش  نخـس  رگا  ّالا  تسا و  تئارب  نایرج  لحم  دوش  لمجم  هب  رومأم  سفن  کشلا  دـنع  دـشاب و  روما  نیا  رابتعا  رب  یجراخ  لـیلد  رگا 

. تسین بلطم  نیا  هب  مزتلم  یسک  دوشیم و  دودسم  تاقالطا  هب  کّسمت  باب  میریذپب 
: میئوگیم هتشگرب  نآ  زا  دوصقم  ثحب و  لصا  هب  اذل  و 

. تسا دوخ  هب  صوصخم  مکح  ياراد  تاقلطم  ریاس  لثم  معا ، هب  لوق  رب  انب  تادابع  ظافلا  هک  تسا  نشور  - 
. دوشیم ریبعت  تمکح  تامدقم  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  یتامدقم  طورش و  ياراد  قلطم  قالطا  هب  کّسمت  هک  تسا  نشور  و  - 

دئاز دیق  رد  کش  ماقم  رد  دوشب  ات  دشاب  دارملا  مامت  نایب  ماقم  رد  لمع  ماجنا  لاثتما و  روظنم  هب  یلوم  هک : تسنیا  تامدـقم  نیا  زا  یکی 
. مینک کّسمت  وا  مالک  قالطا  هب 

حرطم نآ  لاثتما  لمع و  ماقم  العف  هک  دشاب  نوناق  عیرـشت  لعج و  روظنم  هب  نکل  نایب  ماقم  رد  ای  یئوگلامها و  ماقم  رد  یلوم  رگا  اذل  و 
مزال تجاح  تقو  زا  ریخأت  اریز  دـشابیمن ، حـیبق  نایب  ریخأت  يدراوم  نینچ  رد  هک  ارچ  دومن . هدافتـسا  مالک  قـالطا  زا  ناوتیمن  تسین ،

. دیآیمن
زیوجت لصا  ماقم  رد  وا  تسا  نکمم  دینک ، لاح  ضرع  کشزپ  ياقآ  هب  هناخ  هب  دوخ  ریـسم  رد  رامیب  کی  ناونع  هب  امـش  رگا  لثملا : یف 

. ینک فرصم  وراد  دیاب  هک  دیوگب  امش  هب  دینکن  هحماسم  کشزپ  هب  هعجارم  رد  امش  هکنیا  وراد و 
هیهت یئاجره  زا  ياهزادنا و  ره  هب  یئوراد  ره  هدرک و  هدافتسا  قالطا  نیا  زا  دیناوتیم  امش  ایآ 

351 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دینک هدافتسا  هدرک و 

لمع امش  هداد و  هخسن  تروصب  ار  تایئزج  البق  ای  ریخ ، تسا  هدومن  تایئزج  نایب  رتکد  هک  دیوگیمن  درادن و  یمکح  نینچ  لقع  اعطق 
همزال تاشیامزآ  لاح و  ضرع  زا  سپ  هدمآ  بطم  هب  دیاب  هک  دنامهفیم  امش  هب  هکنیا  ای  دراد و  نآ  فرـصم  رب  دیکأت  نونکا  دیدرکن و 

. دینک فرصم  روتسد  قبط  ار  وراد  هتفرگ ، هخسن 
. نآ تایئزج  حیرشت  حیضوت و  هن  تسا و  وراد  فرصم  زیوجت و  لصا  نایب  ماقم  رد  کشزپ  نخس  سپ :

تایئزج هدوبن و  لمع  روظنم  هب  دارم  مامت  نایب  ماقم  رد  ـالعف  مّلکتم  هک : تسنیا  دـش  ناونع  مه  یلبق  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  بلطم  نیا  ّرس 
. تسا هدرکن  حیرشت  ار  باطخ 

؟ تسیچ ثحب  نیا  لصاح  هجیتن و  * 
. دنالیبق نیا  زا  دنتسه  عراش  تاعرتخم  زا  هک  تادابع  مومع  هب  تبسن  نآرق  هدراو  تاباطخ  هک : تسنیا  قوف  بلاطم  ظفح  اب 

. لمع روظنم  هب  نایب  ماقم  رد  هن  دنشابیم و  جح و ...  موص ، ةالص ، لعج  عیرشت و  لصا  نایب  ماقم  رد  ینعی :
لوزن زا  سپ  ای  هدش و  نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا  ربمایپ  هلیـسو  هب  نیناوق  نیا  لوزن  زا  لبق  ای  ياهلأسم  ره  هب  طوبرم  تایئزج  اذل : و 

. اهنآ
* َةالَّصلا اوُمِیقَأ  هدومرف : نآرق  لثملا  یف 

. تسا یئوگلامها  ماقم  رد  هکلب  هدوبن ، تایئزج  نایب  ماقم  رد  یلوم  هک  ارچ  قلطم ، هن  لمجم و  تسا  یمالک  مالک ، نیا  - 1
. تسا هدیدرگ  نایب  یّلصا  ینومتیأر  امک  اّولص  دومرفیم : هک  اجنآ  رد  لوزن و  زا  لبق  مالک  نیا  تایئزج  - 2

 ... ِْتیَْبلا ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  هدومرف : نآرق  لثملا  یف  ای  و 
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. تسا هدشن  اهنآ  ضّرعتم  باطخ  نیا  رد  هک  تسا  یتایئزج  ياراد  هک  ارچ  قلطم ، هن  لمجم و  تسا  یباطخ  باطخ  نیا  - 1
. تخومآ مدرم  هب  مککسانم ، یّنع  اوذخ  دومرفیم : هک  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ار  باطخ  نیا  تایئزج  - 2

؟ دراد دوجو  قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت  يارب  ییاج  هچ  تابساحم  نیا  اب  یناهبهب  بانج  لاح :
352 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ قالطا مادک  الصا 
. دینک راب  نآ  يارب  ار  ناترظن  دروم  مکح  سپس  دنتسه ، قلطم  تاباطخ  نیا  هک  دینک  تباث  لّوا  امش  رگید : ترابع  هب 

. دینک کّسمت  قالطالا  ۀلاصا  هب  دیناوتیم  مه  هینکر  ریغ  ءازجا  هب  تبسن  یتح  زین ، ّمعا  هب  لوق  رب  انب  سپ :
دـش هتفگ  هک  دوشیم  حرطم  یبلطم  ناـمه  دـسریم و  هیلمع  لوصا  هب  تبون  تسا و  هاـتوک  یظفل  لـیلد  زا  امـش  اـم و  تسد  هجیتـن : رد 

. دنکیم کّسمت  ةءاربلا  ۀلاصا  هب  یتئارب  طایتحالا و  ۀلاصا  هب  یطایتحا 
. هتلکاش یلع  لمعی  ّلک  اریز :

؟ تسیچ تادابعلا )...  تاقالطا  طوقسل  رخا  عناوم  رکذ  دق  و   ) زا دارم  سپ  * 
حرطم ار  یبلاـطم  هدـش و  دراو  یقرط  زا  یناـهبهب  باـنج  مـالک  رد  نآ  لاـطبا  قـالطلا و  ۀـلاصا  ّدر  يارب  تارـضح  زا  یخرب  هک : تسنیا 

: تالاکشا نیا  هلمج  زا  تسا و  ینآرق  تاباطخ  رب  داریا  دوخ  هک  دناهدرک 
. تسا قالطا  هب  کّسمت  زا  عنام  دوخ  فارصنا  نیا  هک  دشابیم  هحیحص  تدابع  ینعی  دارفالا  لمکا  هب  تاقالطا  فارصنا  - 1

. دنرادن کّسمت  تیلباق  رگید  هتخادنا و  ناشروهظ  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  ینآرق  تاباطخ  ریثک  صیصخت  - 2
: تالاکشا نیا  دیامرفیم : خیش  بانج  درادن . دوجو  قالطا  هب  کّسمت  يارجا  يارب  ییاج  ینآرق  تاباطخ  رد  سپ :
. تسا لطاب  ود  ره  هک  تسا  لامعتسا  هبلغ  ای  دوجو و  هبلغ  ای  نآ  أشنم  هک  فارصنا  لاکشا  لثم  دناخساپ  لباق  ای  - 1

دییقت تفگ  دـیاب  تقیقحرد  هک  رثکا ، صیـصخت  لاکـشا  لثم  دروخیمن  تاقلطم  تامومع و  همه  درد  هب  هتـشادن و  ّتیلک  هکنیا  اـی  - 2
. دزادنایمن شروهظ  زا  ار  مالک  دش  هتفگ  البق  هکنانچ  رثکا  دییقت  رثکا و 

. میداد ام  هک  تسا  یخساپ  نامه  یناهبهب  بانج  ياعّدا  دروم  تاقالطا  هب  خساپ  نیرتهب  دینادب  یهتنم 
؟ تسیچ ّیمعالا )... : یحیحصلا و  نیب  فالخلا  ةرمث  یف  لاقی  نا  یغبنی  يذلاف   ) زا دارم  سپ  * 

ینالوط ثحب  نیا  ایآ  خیش  بانج  هکنیا  رب  ینبم  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  تقیقحرد 
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؟ درادن ياهرمث  چیه  اجنیا  رد  معا  حیحص و 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دراد و  ياهرمث  ۀلمجلا  یف  ارچ  دیامرفیم : خیش  اذل  و 

. دتفایم کّسمت  تیلباق  زا  هدش و  لمجم  تاباطخ  اعطق  حیحص  هب  لوق  رب  انب  - 1
ههاریب یلیخ  دـنکب  یئاعدا  نینچ  یـسک  رگا  تسه و  قالطا  هب  کّـسمت  ناـکما  هینکر  ریغ  ءازجا  هب  تبـسن  معا ، هب  لوق  رب  اـنب  نکل  - 2

. تسا هتفرن 
. مهفا دیامرفیم : نایاپ  رد  اّما 

هک دوش  تباـث  نآ  عوقو  دـیاب  دروخیمن و  هیقف  یلوصا و  درد  هب  هدوبن و  یفاـک  ناـکما  فرـص  هکنیا  هب  دراد  هراـشا  خیـش  باـطخ  نیا 
. هدشن تباث  مهنآ 

. تسین رثؤم  دیفم و  نادنچ  مه  هرمث  نیا  اذل : و 
***
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بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  لوا  زا  وا  يریگهجیتن  یناهبهب و  بانج  ریرقت  هصالخ  لصاح و  * 
. دوشیم لمجم  تاباطخ  دشاب ، هدش  عضو  حیحص  يارب  تالماعم  تادابع و  ظافلا  رگا  دومرف :

، دنتـسه نآ  مّوقم  هتـشاد و  تلاخد  ّتیهام  نآ  قّقحت  رد  ّتیهام  کی  رد  رظن  دروم  ءازجا  مامت  هک : تسنیا  حیحـصلل  عضولا  يانعم  اریز :
. دوشیمن قّقحم  ّتیهام  دوشن ، هدروآ  ءازجا  نیا  زا  ءزج  کی  رگا  هک  يروطهب 

. تسا هدش  عضو  هحیحص  تدابع  يارب  ةالص  ظفل  هکنیا  هب  میاهدش  لئاق  ام  و  ةالصلا ، اومیقأ  هدومرف : عراش  لثملا  یف 
لمجم ةالـصلا ، اومیقأ  باطخ  ءزج ؟ هد  ای  تسا  ءزج  هن  هدـش  عضو  حیحـص  يارب  هک  یتالـص  نیا  ایآ  هکنیا  رد  مینک  کش  ام  رگا  لاـح 

. دوشیم
. تسا بجاو  طایتحا  سپ :

هدش ماجنا  لمع  نیا  هک  دنک  لصاح  نیقی  هک  دهد  ماجنا  ار  یلمع  دـیاب  فلکم  هک : تسنیا  لمجم  باطخ  رد  طایتحا  بوجو  ّتلع  اریز 
. مینک نایتا  زین  ار  كوکشم  ءزج  نآ  ینعی  میروآ  ياجب  ار  رثکا  هک  تسا  مزال  ینانیمطا  نینچ  لوصح  يارب  و  تسا . زامن  ام  طسوت 

کی هب  طوبرم  ءازجا  هک  انعم  نیدب  ّمعالل  دناهدش  عضو  تادابع  ظافلا  هک  میوش  لئاق  ام  رگا  اّما  - 
354 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دندّیقم یخرب  مّوقم و  یخرب  رگید : ترابع  هب  دنتسه و  ینکر  ریغ  یخرب  ینکر و  یخرب  هدوبن ، تخاونکی  ّتیهام 
تروص ود  بلطم  هن ؟ ای  دراد  تلاخد  زامن  ّتیهام  قّقحت  رد  ایآ  هک  مینک  کش  زامن  الثم  تیهام  کی  ءازجا  زا  یئزج  رد  اـم  رگا  لاـح :

: دراد
. حیحص هب  لوق  لثم  دوشیم  میهدب  ّتینکر  لامتحا  كوکشم  ءزج  نیا  رد  رگا  - 1

جنپ ای  دراد  نکر  راهچ  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  هک  يزاـمن  نیا  مینادیمن  اـم  هک  ارچ  دوشیم ، لـمجم  تهج  نیا  زا  باـطخ  ینعی :
؟ نکر

. دومن نایتا  ار  ءزج  جنپ  ره  هدرک و  طایتحا  دیاب  هجیتن : رد 
. قلطم دوشیم  ةالـصلا  اومیقأ  باطخ  دوریم ، نآ  رد  ندوب  دیق  لامتحا  هکلب  درادـن ، تینکر  كوکـشم  ءزج  هک  میتسه  نئمطم  رگا  - 2

تیهام ققحت  رد  یلخد  نکر  جـنپ  نیا  رب  دـئاز  ءازجا  نکل  ناوخب و  ار  نکر  جـنپ  همه  ناوخب ، زامن  دـیوگیم  ام  هب  یتقو  هک  انعم  نیدـب 
. دنشابیم زامن  تّحص  دیق  نکل  و  هتشادن ، زامن 

اب هدـشن  تباث  ام  رب  هک  ار  یئزج  ره  مینکیم و  هفاضا  زامن  هب  ار  نآ  هدـش  تباـث  اـم  رب  یجراـخ  لـیلد  ساـسارب  هک  يدـیق  ره  هجیتن : رد 
. مینکیم جراخ  نادیم  زا  ار  نآ  مالک  قالطا  هب  کّسمت  ینعی  قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت 

مه ار  ندوب  رعاش  دـیق  ایآ  مینادیمن  نکل  دـهاوخیم  ار  نامیا  دـیق  هبقر  هک  مینادیم  اـم  اذـل  و  ۀـنمؤم . ۀـبقر  قتعا  دـیوگیم : لـثملا : یف 
؟ هن هک  ای  دهاوخیم 

. مینکیم یفن  ار  نآ  هدرک و  يراج  قالطالا  ۀلاصا  كوکشم  دیق  نیا  هب  تبسن  اجنیا  رد 
؟ دوب هچ  یناهبهب  بانج  يریگهجیتن  نیلّوا  هب  عجار  خیش  رظن  * 

لمجم تاـباطخ  نیا  دـناهدش ، عـضو  هحیحـص  تداـبع  يارب  تاداـبع  ظاـفلا  هکنیا  هب  میوـش  لـئاق  رگا  هک  مراد  لوـبق  مـه  نـم  دوـمرف :
اب مینک  طاـیتحا  دـیاب  میدرک  کـش  ّتیهاـم  هب  تبـسن  یئزج  ّتیئزج  رد  رگا  دومرف : تفرگ و  ناـشیا  هک  ياهجیتـن  رد  نکل  و  دـنوشیم ،

؟ دومن طایتحا  اجنیا  رد  دیاب  ارچ  هک  منکیم  لاؤس  ناشیا  زا  اذل  و  متسین . قفاوم  ناشیا 
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فّلکم نادـب  هک  تسا  يزامن  ینعی  هلوعجم  تیهام  میهدیم  ماـجنا  هک  ار  یلمع  میوش  نئمطم  هکنیا  اـت  دـیامرفیم : خـساپ  رد  ناـشیا  - 
. میاهدش

زا نئمطم  امـش  هچ  دنکیم  باجیا  ار  يزیچ  هچ  اجنیا  رد  هدعاق  مینیبب  دـیاب  هکلب  میرادـن ، يراک  مسالا  قدـص  اب  ام  میئوگیم : ناشیا  هب 
. هن ای  دیوشب  مسالا  قدص 

355 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دیوگیم هدعاق  یناهبهب ، بانج  اّما  و 

ای رثکا و  نامه  هک  يودب  کش  هب  كوکـشم  کی  تسا و  لقا  هک  نّقیتم  ردق  کی  هب  تسا  هدش  ّلحنم  اجنیا  رد  امـش  یلامجا  ملع  نوچ 
. هّیعرش تئارب  مه  دوشیم و  يراج  نآ  رد  هّیلقع  تئارب  مه  هک  ارچ  ینک  يراج  تئارب  دیاب  تسا ، كوکشم  ءزج 

. هن ای  دوشب  لصاح  مسالا  قدص  هچ  دشاب  فّلکم  رذع  دناوتیم  كوکشم  ءزج  رد  تئارب  نایرج  نیا  و 
اجک و نقیتم  ردق  میـشابیم . نآ  ماجنا  رب  فظوم  ام  تسا و  تباث  ام  هدهعرب  نّقیتم  ردـق  ّلقا و  فیلکت  زا  رادـقم  نیا  لیلد  ساسارب  اریز 

. اجک كوکشم 
تعاط و اب  هکلب  میرادن ، يراک  مسالا  قدص  اب  تدابع  باب  رد  ام  هکنآ  لاح  یتسه و  مسالا  قدص  نارگن  امـش  یناهبهب ، بانج  هصالخ 

. میراد راک  تیصعم 
؟ دوب هچ  یناهبهب  بانج  مّود  يریگهجیتن  هب  عجار  خیش  رظن  هصالخ  لصاح و  * 

: معالل ظافلا  عضو  رب  انب  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دومرف :
. تسا دییقت  رد  کش  باب  زا  ام  کش  قلطم و  باطخ  باب  زا  ام  باطخ  دشاب ، ینکر  ریغ  ءزج  رد  ام  کش  رگا  - 1

دینادـب دـیاب  اّما  تسا ، قالطالا  ۀـلاصا  هب  کّسمت  ياج  دوب  دـییقت  رد  ام  کش  میتشاد و  یقلطم  باطخ  رگا  هک  میراد  لوبق  مه  یفرط  زا 
: مینکیم نایب  ار  طورش  نیا  زا  ياهصالخ  نونکا  دیدرگ و  نایب  البق  هک  دراد  یطیارش  قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت  هک 

. مینادب ار  قلطم  نایب  تهج  ام  هک : تسنیا  قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت  طورش  زا  یکی  - 1
اولک هدومرف : یلوم  لثملا : یف 

ندوب و كاپ  دیـسرپب  رگا  اذل  و  ندوبن . كاپ  ای  ندوب  كاپ  تهج  هب  رظان  هن  تسا  ندوب  یّکزم  ای  ندوب و  هتیم  تهج  هب  رظان  باطخ  نیا 
. روهطب ّالا  ةالص  نآ ال  تسا و  هدرک  نایب  ار  تهج  نیا  هک  دیشاب  یباطخ  لابند  هب  میئوگیم  امش  هب  دیمهف  دیاب  اجک  زا  ار  نآ  ندوبن 

یئوگلامجا یئوگلامها و  ماقم  رد  هن  دشاب و  حیرشت  حیضوت و  ماقم  رد  باطخ  هک : تسنیا  قالطالا  ۀلاصا  هب  کّسمت  طرـش  رگید  - 2
: هکنآ لاح  و 

تاقلطم نیا  حیرشت  حیضوت و  سپ  دیسرپب  رگا  دنتسه  یئوگلامها  ماقم  رد  هکلب  دنتسین  حیرشت  حیـضوت و  ماقم  رد  ادخ  باتک  تاقلطم 
؟ دوشیم هچ 

ماجنا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هطساو  هب  روبزم  تاباطخ  تاحیرشت  تاحیضوت و  هک  میئوگیم  امش  هب 
356 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. اهنآ لوزن  زا  دعب  هچ  تاباطخ  نیا  لوزن  زا  لبق  هچ  دریذپیم 
: میئوگیم امش  هب  دزادنایم ؟ ناشروهظ  زا  ار  تاقلطم  ای  تاباطخ و  نیا  دییقت  ترثک  هک  دیسرپب  رگا 

دروخب دـیق  هچره  قلطم  اذـل  دـییقت و  ترثـک  هن  دزادـنایم و  ّتیجح  روـهظ و  زا  ار  قـلطم  اـی  باـطخ و  هک  تسا  صیـصخت  ترثـک  نآ 
رگا دـهدیم . تسد  زا  ار  شروهظ  دـح  زا  شیب  ندروخ  ءانثتـسا  هطـساو  هب  هک  تسا  ماـع  نآ  رگید  تراـبع  هب  تسا  ظوـفحم  شروـهظ 

؟ تسیچ رما  نیا  ّتلع  دیسرپب 
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و تسا ، ظوفحم  تیهام  لصا  دـینزب  دـیق  هچره  امـش  اذـل  و  یه ، یه  ثیح  نم  دراد  رظن  ّتیهاـم  هب  قلطم  هک : تسنیا  رطاـخب  میئوگیم 
. دوشیم رتکچوک  مه  ماع  دینک  مک  ار  شدارفا  هدز  صیصخت  ار  نآ  هچره  اذل  دراد و  رظن  دارفا  هب  ماع  هکنآ  لاح 

؟ تسیچ یناهبهب  بانج  تانایب  هب  عجار  تسا  نتم  نیا  رد  ام  ثحب  هجیتن  لصاح و  هک  خیش  مالک  نیرخآ  * 
امـش هب  تشادـن ؟ ربرد  ياهجیتـن  چـیه  ثحب  همه  نیا  ندوـب و  یمعا  اـی  ندوـب و  یحیحـص  نیا  زا  سپ  اـیآ  هک  دیـسرپب  رگا  دـیامرفیم :

: میوگیم
تاباطخ ءازجالا  یف  کشلا  دنع  دـیدوب  یّمعا  رگا  هکنیا : نآ  تسا و  هجیتن  ههبـش  کی  دـشاب  بترتم  ثحابم  نآرب  ياهجیتن  مه  رگا  ریخ 

ار كوکشم  ءزج  نآ  هدرک و  هدافتسا  قالطالا  ۀلاصا  زا  اجنیا  رد  دیوگب : یناهبهب  بانج  لثم  یسک  دراد  ناکما  دوشیم و  تاقلطم  هیبش 
اجنیا رد  قلطم  هب  امـش  کّسمت  نکل  تسا و  قلطم  ههبـش  باطخ  هچرگا  میرادـن  لوبق  زین  ار  ناکما  نیمه  ام  هکنآ  لاح  و  مینکیم . یفن 

. میدومن رکذ  هک  تسا  یطئارش  نآ  دقاف 
ءازجالا یف  کشلا  دنع  دنـشاب ، هدش  عضو  معا  يارب  تالماعم  تادابع و  یماسا  رگا  هک  تسا  هدرک  لایخ  یناهبهب  بانج  هکنیا : هصالخ 

. دومن کسمت  قالطالا  ۀلاصا  هب  ناوتیم  ینکر  ریغ 
: دومرف خیش 

هدـش رداص  یئوگلامها  ماقم  رد  رگا  هک  ارچ  دـشاب  هدـش  رداـص  حیرـشت  ماـقم  رد  قلطم  هکنیا  هلمج  زا  دراد  یطورـش  کـسمت  نیا  - 1
[205 .] تسین قالطالا  ۀلاصا  نایرج  ياج  یلوصا  رظن  زا  دشاب .

ص356 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنتسه لامها  لامجا و  ماقم  رد  هکلب  هدوبن  حیرشت  حیضوت و  ماقم  رد  کیچیه  ینآرق  تاقال 

. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هدهعرب  ادخ  باتک  تاقالطا  حیضوت  حیرشت و  - 3
. تسین قالطالا  ۀلاصا  نایرج  ياج  باتک  تاقالطا  تاباطخ و  هجیتن : رد 

***
357 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلع رخآلا  ةروسلا و  ۀّیئزج  یلع  امهدحأ  ّلدی  نأک  اهمدع  ءیـشل و  ءیـش  ۀّیئزج  یف  نائفاکتم  ناّصن  ضراعت  اذإ  امیف  ۀثلاثلا  ۀـلأسملا  نتم 
. انه رییختلا  توبث  ؤفاکتلا : دعب  رییختلاب  لوقلا  باحصألا  رثکأ  قالطإ  یضتقم  و  اهمدع .

، كوکشملا اذه  ۀّیئزج  مدع  [ 206] هدییقت مدع  ۀلاصأ  یضتقی  قالطإ  كانه  نکی  مل  اذإ  ام  یلع  مهنم  مکحلا  اذه  لمحی  نأ  یغبنی  نکل 
ءالتبا دعب  دّیقملا  نع  هتمالسل  قلطملا ؛ اذه  یلإ  ؤفاکتلا  دعب  عجرملاف  ّالإ  و  قلطم ؛ لوقب  ةالـصلاب  رمألل  ربتعم  قالطإ  [ 207] انه نوکی  نأک 

. ئفاکم ضراعمب  هدییقتل  حلصی  ام 
لیلد [ 208] كانه نکی  مل  اذإ  اـمیف  ۀـضورفم  دـصقملا - اذـه  لـئاسم  نم  اـهلاثمأک  اـّهنأل - ۀـلأسملا ؛ عوضوم  نع  جراـخ  ضرفلا  اذـه  و 

. ۀّیلمعلا لوصالل  ادروم  نوکت  یّتح  ۀلأسملا  مکحل  الّفکتم  ضراعملا  نع  میلس  ّيداهتجا 
همجرت *** 

: مّوس هلأسم 

هراشا
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یکی هک  يوحن  هب  دـننکیم ، ضراعت  مه  اب  نآ  ّتیئزج  مدـع  رگید و  زیچ  يارب  يزیچ  تیئزج  رد  يواسم )  ) ّصن ود  هک  تسا  یئاـج  رد 
. نآ ّتیئزج  مدع  رب  يرگید  دراد و  هروس  ّتیئزج  رب  تلالد  ود  نآ  زا 

توبث ؤفاکت ، زا  سپ  اجنیا  رد  رییخت  هب  لوق  باحصا  لاوقا  تایاور و  رثکا  قالطا  ياضتقم  و 
358 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا رییخت 
ای و   ) دییقت مدع  تلاصا  هک  دشابن ، اجنآ  رد  ياهدافتـسا  لباق  قالطا  هک  دوش  لمح  یئاج  رب  ریختف ) نذا   ) مکح نیا  هک  تسا  هتـسیاش  اّما 

روطب ةالص  هب  رما  يارب  دشاب  هتشاد  دوجو  يربتعم  قالطا  اجنیا  رد  هکنیا  لثم  ار . كوکـشم  ءزج  نیا  ّتیئزج  مدع  دنک  اضتقا  شقالطا ،)
شتمالس رطاخب  تسا ، ربتعم  قالطا  نیمه  عوجر  لحم  نیربخ  ؤفاکت  زا  سپ  دشاب ) هتـشاد  دوجو  اجنیا  رد  یقلطم  نینچ  رگا   ) ّالا قلطم و 

. تسوا یفاکم  هک  یضراعم  هب  هدش  التبم  تسا  زامن  ءزج  هروس  دیوگیم  هک  یثیدح  نآ  هک  ینآ  زا  سپ  دّیقم  زا 
. تسا هلئسم  نیا  عوضوم  زا  جراخ  میشاب ) هتشاد  ياهدافتسا  لباق  قالطا  هک   ) ضرف نیا  و 

رد هک  یئاجنآ  هب  دنوشیم  طوبرم  تسا ) کش  ینعی  موس  دصقم  هک   ) دصقم نیا  لئاسم  زا  شلاثما  دننام  اجنیا  رد  ام  زورما  هلئـسم  اریز :
ام ثحب  لحم  ینعی  . ) دشاب هّیلمع  لوصا  دروم  ات  درادـن ، دوجو  دـشاب  هلئـسم  نیا  مکح  رگنایب  هک  ضراعم  زا  ملاس  يداهتجا  یلیلد  اجنآ 

ناصقن يرگید  هدافتسا و  لباق  قلطم  باطخ  یکی  هک  درک  جراخ  هلئسم  دروم  ثحب و  لحم  زا  ار  دروم  ود  خیـش  تسا و  نیـصن  ضراعت 
(. دوب ناحجارتم 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ياهلأسم  هچ  یجراخ  ّتیئزج  رد  کش  رثکا و  لقا و  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  باب  هناگراهچ  لئاسم  زا  هلئسم  نیموس  * 
. نیّصن ضراعت  رطاخب  تسا  ءزج  کی  ّتیئزج  رد  کش  هلأسم 

تهج هب  هکلب  ّصن  لامجا  ای  ّصن  نادـقف  تهج  زا  هن  نکل  رثکا  ّلقا و  نیب  تسا  رئاد  رما  هک  تسا  یئاج  رد  هلئـسم  نیا  رگید : ترابع  هب 
. نیصن ضراعت 

: لثملا یف 
. ةالصلا اومیقأ  هدومرف : یلوم  فرط  کی  زا  - 1

هدش دراو  ةالـص  رد  هروس  ّتیئزج  اب  هطبار  رد  درادن  يرترب  ناحجر و  يرگید  رب  کیچیه  هک  یـضراعتم  ثیدح  ود  رگید  فرط  زا  - 2
. تسین زامن  ءزج  هروس  دیوگیم  يرگید  تسا و  زامن  ءزج  هروس  دیوگیم : یکی  هک 

هبتشم ام  رب  رما  هک  هدش  نیا  ثعاب  ةالص  رد  هروس  تیئزج  هب  تبسن  ّصن  ود  نیا  ضراعت  - 3
359 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  مینک  کش  ام  دوش و 
؟ تسیچ رییختلا ) توبث  رییختلاب ...  لوقلا  باحصالا  رثکا  قالطا  یضتقم  و   ) زا دارم  سپ  * 

نیئفاکتم هک  دراد  دوجو  یـضراعتم  ربخ  ود  ياهلأسم  اـب  هطبار  رد  رگا  هکنیا : رب  دـناهداد  يوتف  قلطم  روطب  نییلوصا  روهـشم  هک : تسنیا 
ّتیئزج مدع  ّتیئزج و  رد  نیربخ  ضراعت  هک  ار  هیف  نحن  ام  هتشاد و  قالطا  روهشم  فرح  نیا  تسا . رییخت  ّلحم  يدروم  نینچ  دنتـسه ،

. دوشیم لماش  تسا ، زامن  رد  هروس 
هب کیچیه  ینعی  دنتـسه ، يواسم  مه  اب  هبتر  ظاحل  هب  نکل  دناضراعتم  رگیدکی  اب  هک  میدروخرب  ثیدـح  ود  هب  اجره  رگید : ترابع  هب 
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. تسا رییخت  نوناق  درادن . ناحجر  يرگید  رب  تاهج  زا  یتهج 
نیـضراعتم باب  رد  رییخت  رابخا  دانتـسا  هب  مکح  نیا  دیامن و  لمع  ذـخا و  دوخ  رایتخا  يور  زا  ار  نیـضراعتملا  دـحا  دـیاب  دـهتجم  ینعی :

. دناهدادن اجنیا  رد  یلیصفت  روهشم  تارضح  نکل  تسا و  هدش  رداص 
؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  نیصن  ضراعت  ّتیئزج و  رد  کش  رد  دیئامرفب  هلئسم  نیا  رد  خیش  يأر  نایب  زا  لبق  * 

: تسا رّوصتم  تروص  ود 
. درادن دوجو  دشاب  تمکح  تامّدقم  هدنریگربرد  ینعی  طئارش  عماج  هک  يربتعم  قلطم  باطخ  کی  نیضراعتم  نیلیلد  زا  ریغ  یهاگ  - 1

: لثملا یف 
. تسا یّبل  لیلد  کی  هک  تسا  عامجا  زامن ، لثم  بکرم  کی  بوجو  رب  دراد  تلالد  هک  یلیلد  - 1

يرگید تسا ، زاـمن  ءزج  هروـس  دـیوگیم  یکی  هک  دراد  دوـجو  روـبزم  بکرم  رد  هروـس  تـیئزج  اـب  هـطبار  رد  ضراـعتم  لـیلد  ود  - 2
. تسین زامن  ءزج  دیوگیم 

؟ هن ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  مینک  کش  ام  هک  هدش  نیا  بجوم  روکذم  ضراعت  - 3
تـسا لقا  هک  ار  نآ  نّقیتم  ردق  دیاب  تسا و  عامجا  لیلد  هک  ارچ  درادـن  دوجو  يربتعم  قلطم  لیلد  رگید  ترابع  هب  ای  یقالطا و  اجنیا  رد 

تسین و کـسمت  لـباق  هجیتـن  رد  تسین و  مهارف  نآ  رد  تمکح  تامّدـقم  نکل  تسا و  یظفل  لـیلد  کـی  بکرملا  لـیلد  اـی  و  تـفرگ .
. دومن يراج  قالطالا  ۀلاصا  نآ  رد  ناوتیمن 

دوجو يربتعم  قلطم  کی  بکرم  تیهام  لصا  هب  تبسن  نیضراعتم ، نیلیلد  زا  ریغ  یهاگ  و  ب -
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. دراد
تمکح تامّدقم  همه  هتشاد و  قالطا  ةالـصلا  اومیقأ  باطخ  هک  مینک  ضرف  زامن  يارب  هروس  ّتیئزج  رد  کش  لاثم  نیمه  رد  لثملا : یف 

. دشابیم لمع  روظنم  هب  نایب  ماقم  رد  یلوم  هکنیا  هلمج  زا  تسا  مهارف  نآ  رد 
؟ تسیچ مکحلا )...  اذه  لمحی  نا  یغبنی  نکل   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  بانج  نایب 
تارضح مالک  قالطا  نیا  هدش  لیصفت  هب  لئاق  ام  هک  تسا  رتهب  نکل  دوشیم  مه  هیف  نحن  ام  لماش  دراد و  قالطا  روهـشم  مالک  هچرگا 

: میئوگب ینعی  مینک ، لمح  ربتعم  قلطم  باطخ  دوبن  تروص  هب  ار 
هب تبون  ربـتعم  قلطم  باـطخ  کـی  دوجو  تروص  رد  نکل  و  دوشیم ، رییخت  هب  مکح  یقلطم ، نینچ  دوبن  نیّـصن و  ضراـعت  تروـص  رد 

مکح هدرک ، هعجارم  تسا  دـّیقم  ضراـعم و  زا  ملاـس  هک  یقلطم  نیا  هب  اـم  دـننکیم و  طـقاست  نیـضراعتم  هـکلب  دـسریمن  رییخت  راـبخا 
دیق دوب ، لـیخد  وا  ضرغ  رد  هروس  رگا  اذـل  تسا و  هدوب  ناـیب  ماـقم  رد  یلوم  میئوـگیم : زاـمن و  يارب  هروـس  تیئزج  مدـع  هب  مینکیم 

ضرغ رد  ار  هروس  تلاخد  مدع  مینکیم  فشک  هدرکن  يدییقت  نینچ  هک  اجنآ  زا  نکل  ةروّسلا و  عم  ةالصلا  اومیقأ  دومرفیم : دومنیم و 
. وا

؟ تسیچ اّهنال )...  ۀلأسملا ، عوضوم  نع  جراخ  ضرفلا  اذه  و   ) زا دارم  سپ  * 
عوجر ياج  هکلب  تسین  ّریختف  نذا  ای  رییخت و  رابخا  ياج  رگید  میشاب  هتشاد  هدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  هلئسم  نیا  رد  ام  رگا  هک : تسنیا 

. تسا هدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  نآ  هب 
. دوشیم جراخ  کش  ثحابم  ینعی  مالک  لحم  زا  هلئسم  روبزم  ضرف  رد  اذل : و 

؟ ارچ * 
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. ّنظ باب  هب  دوشیم  قحلم  هلئسم  میشاب  هتشاد  هدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  ثحب  ّلحم  رد  یتقو  اریز :
زا لبق  هک  نظ  عطق و  ثحابم  رد  و  کش . ّنظ و  عطق و  هلمج : زا  میاهدناوخ  ار  دئارف  دصاقم  زا  دصقم  هس  یّلک  روطب  ام  رگید : ترابع  هب 

. دشابیم مومعلا و ...  ۀلاصا  قالطالا ، ۀلاصا  ینعی  ظافلا  رهاوظ  هصاخ ، نونظ  هلمج  زا  هک  میدناوخ  دنراد  رارق  کش  ثحابم 
. دوشیم جراخ  دشابیم  کش  هک  ثحب  ّلحم  زا  باب و  نامه  هب  دوشیم  قحلم  دشاب  ياهدافتسا  لباق  قلطم  رگا  زین  اجنیا  رد  سپ 
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؟ تسیچ دشاب  هتشاد  دوجو  ياهدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  هکنیا  زا  ناتدارم  * 

. ةالصلا اومیقأ  هدومرف : عراش  لثملا : یف 
کّـسمت ّتیلباق  زا  هجیتن  رد  لمجم و  دوشیم  ةالـصلا  اومیقأ  باطخ  حیحـصلل ، تسا  هدـش  عضو  ةالـص  هکنیا  هب  میدـش  لئاق  رگا  لاح :

زامن يارب  هروس  تیئزج  رد  میدرک  کش  نکل  و  معالل ، تسا  هدش  عضو  ةالص  هکنیا  هب  میدش  لئاق  رگا  تسین و  هدافتسا  لباق  دتفایم و 
: دنکیم ادیپ  تروص  ود  هلئسم 

. کّسمت لباق  ریغ  لمجم و  دوشیم  ةالصلا  اومیقأ  باطخ  مه  زاب  دراد  تینکر  كوکشم  ءزج  هک  میداد  لامتحا  رگا  - 1
. قلطم دوشیم  ةالصلا  اومیقأ  باطخ  درادن ، تینکر  كوکشم  ءزج  هک  میداد  لامتحا  رگا  - 2

. دشابیم کّسمت  لباق  ریغ  مه  زاب  هدش  رداص  یئوگلامجا  لامها و  ماقم  رد  هلب  هدشن  رداص  نایب  ماقم  رد  قلطم  نیا  اّما 
: رگید ترابع  هب 

کّـسمت نآ  هب  ناوتب  هک  یـشزرااب  قالطا  رگا  تسا  هدش  دراو  هروس  ندوبن  ءزج  ای  ندوب  ءزج  اب  هطبار  رد  ضراعتم  ثیدح  ود  هک  اجنآ 
. تفر ّریختف ) نذا   ) نوناق غارس  هب  دیاب  دشاب ، هتشادن  دوجو  درک 

ّنظ لئاسم  هب  طوبرم  هلئسم  هک  ارچ  تسا  باطخ  نآ  زا  هدافتسا  ياج  میشاب  هتـشاد  کّسمت  لباق  قلطم  باطخ  يدروم  نینچ  رد  رگا  اّما :
. تسا کش  باب  هب  طوبرم  اهنیا  هکنوچ  تسین  طایتحا  تئارب و  و  ریختف ، نذا  نایرج  ياج  اذل  تسا و 

: ةالصلا اومیقأ  هدومرف : عراش  لثملا : یف 
. معالل هدش  عضو  ةالص  هک  میدقتعم  ام  - 1

. دوریمن تیئزج  لامتحا  هدش  عقاو  كوکشم  هک  یئزج  رد  - 2
هدرکن دیقم  ار  قلطم  اذل  دیامرفب و  هدوبن  هدوب و  ار  هچنآ  هتساوخیم  عراش  هک  انعم  نیدب  تسا  هدش  رداص  نایب  ماقم  رد  روبزم  قلطم  - 3

. ةروّسلا عم  ةالصلا  اومیقأ  هدومرفن  ءزج و  هب 
باب تاررقم  زا  ام  تسد  دـسریم و  کش  باب  هب  طوبرم  تاررقم  ياپ  اجنیا  رد  هک  ارچ  مینکیم ، هدافتـسا  قالطالا  ۀـلاصا  زا  اـجنیا  رد 

. دوشیم هاتوک  ّنظ 
. لصالا عوضوم  عفترا  لیلدلا ، ءاج  اذا  رگید : ترابع  هب 

***
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؟ قلطم نکی  مل  ول  امک  انه ، رییختلاب  مکحلا  نم  عناملا  ام  و  همدع ؟ قلطملا و  اذه  دوجو  نیب  قرف  ّيأف  تلق : نإف  نتم 
مدع ةروص  یف  مزاللا  ناک  املاس ، قلطملا  یقبیف  مدـعلا  ۀـلزنمب  هلثمب  یلتبملا  دـّیقملا  ّنأ  یّتح  طقاستلا ، وه  ناک  نإ  نیئفاکتملا  مکح  ّنإف 
یلع طاـیتحالا ، وأ  ةءاربلا  نم  هیف : ّصن  ـال  اـمیف  سّـسؤملا  لـصألا  یلإ  عوجرلا  طـقاستلا و  وه  رییختلاـب - اـهیف  مکح  یتلا  قلطملا - دوجو 

. فالخلا
رییختلاب مکحلا  هلثمب ، دوجوملا  قلطملل  دـّیقملا  ضراعت  دـنع  مزاللا  ناک  يوتف - اّصن و  روهـشملا  وه  امک  رییختلا - اـمهمکح  ناـک  نإ  و 
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. دّیقملل ضراعملا  ربخلاب  لمعلا  نییعت  ۀلزنمب  وه  يذلا  قلطملا  یلإ  عوجرلا  نییعت  ال  [، 209] انهاه
حرطی هب و  ذـخؤیف  هل ، عّجرم  دوجوملا  قلطملل  امهدـحأ  ۀـقفاوم  ّنأل  نیئفاکتم - ریغ  قلطملا  دوجو  عم  نیـضراعتملا  ّنأب  انلق : ول  اـّمأ  تلق :

. مالکلا ّلحم  نع  هدروم  جورخ  یف  و  مکحلا ، یف  لاکشإ  الف  رخآلا -
مدع هجوف  ّیعونلا - روهظلا  باب  نم  ال  اّیدّبعت ، دییقتلا  مدـع  ۀـلاصأ  نوک  یلإ  ارظن  عّجرم - ال  عجرم ، قلطملا  و  نائفاکتم ، امّهنإ  انلق : نإ  و 
کلت یف  ّیعرـشلا  لیلدـلا  دوجو  مدـع  ةروصب  رابخألا  کلت  صاـصتخا  روهظ  يوعد  نیئفاـکتملا : نم  مسقلا  اذـهل  رییختلا  راـبخأ  لومش 
ةروص مکحل  ةرّرقملا  ۀّیلقنلا  ۀّیلقعلا و  لوصالا  یلإ  عوجرلا  ۀعقاولا و  کلت  یف  عراشلا  لوق  حرط  زاوج  مدـع  نایبل  ۀـقوسم  اّهنأ  و  ۀـعقاولا ،

. دّیقملا یف  ّکشلا  دنع  اهب  دّبعتملا  قالطإلا  ۀلاصأ  ۀمیمضب  ول  انه و  عراشلا  لوق  دوجو  ضورفملا  و  اهیف ، عراشلا  لوق  نادقف 
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لوصالا کلت  ّنأ  وه  [: 210] نیئفاکتملا كرت  اهیلإ و  عوجرلا  نع  رابخألا  هذه  یف  عونمملا  لوصالا  کلت  نیب  لصألا و  اذـه  نیب  قرفلا  و 
قلطملا وه  ءیـشلا و  نوک  تابثإل  رّرقم  لصألا  اذه  و  اهیف ، ّیعرـشلا  لیلدلا  دقف  دنع  ۀّیعرفلا  ۀلأسملا  یف  لمعلا  نایبل  ةرّرقم  ۀّیعرف  ۀـّیلمع 

. کلذ مدع  یلع  ّلدی  ام  دقف  دنع  ۀّجح  الیلد و 
نایرج عم  رییختلا  فالخب  ناّصنلا ، اهیف  ضراعتملا  ۀلأسملا  مکحل  نّیعملا  ّیعرـشلا  لیلدلا  دوجو  عم  رییخت  لصألا  اذه  نایرج  عم  رییختلاف 

. امهدروم یف  ثلاث  لیلد  دقف  دنع  نیئفاکتملا  نیب  رییخت  ّهنإف  لوصالا ؛ کلت 
همجرت *** 

: لاکشا

اجنیا رد  رییخت  هب  مکح  زا  عنام  و  دراد ، دوجو  نآ  دوجو  مدـع  هدافتـسا و  لباق  قلطم  باـطخ  نیا  دوجو  ناـیم  یقرف  هچ  دوش : هتفگ  رگا 
: میئوگیم  ) دشابن اجنیا  رد  یقلطم  رگا  هکنانچ  تسیچ ،

؟) ّریختف نذا 
؛ ئفاکتم ضراعتم )  ) ثیدح ود  مکح  اریز :

تسا و مدع  هلزنم  هب  هدش  شدوخ  لثم  هب  یلتبم  و  دنادیم ) ءزج  ار  هروس  و   ) تسا دّیقم  هک  یثیدـح  نآ  هک  اجنآ  ات  دـشاب  طقاست  رگا  - 
هک یقلطم  نیا  دوجو  مدع  تروص  رد  هک  تسا  مزال  هدافتـسا ،) لباق  قلطم  نیا  هب  مینکیم  عوجر  ام  دیق و  زا   ) دـنامیم یقاب  ملاس  قلطم 
ای تئارب  زا  ّصن ،) لامجا  ینعی   ) هیف ّصن  ـال  هراـبرد  هک  یلـصا  هب  عوجر  دـشاب و  طـقاست  ناـمه ) مکح  ، ) رییخت هب  نآ  رد  دوشیم  مکح 

. دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  هک  یفالتخا  رب  انب  دش  سیسأت  طایتحا 
دیق هک  یثیدـح  نآ  ضراعت  ماگنه  رد  هک  تسا  مزال  تسا  روهـشم  ّصن  يوتف و  رظن  زا  هکنانچ  دـشاب ، رییخت  نیـضراعتم  مکح  رگا  و  - 

هن دـشاب و  رییخت  هب  اـجنیا  رد  مکح  شدوخ ، لـثم  اـب  تسا ) زاـمن  ءزج  هروس  دـیوگیم  ار و  ةالـصلا  اومیقأ  ینعی   ) دوجوم قلطم  دـنزیم 
. رگید ضراعم  ربخ  اب  ضراعم  يربخ  هب  لمع  نییعت  هلزنم  هب  هک  یقلطم  هب  عوجر  نییعت 
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: لاکشا خساپ 

اریز دنانیحجارتم ،) هکلب   ) دنتسین نیئفاکتم  ةالصلا ،) اومیقأ  قالطا  ینعی   ) قلطم دوجو  اب  ضراعتم  ربخ  ود  هکنیا  هب  میوش  لئاق  ام  رگا  اّما 
. دوشیم درط  حوجرم  ذخا و  حجار  اذل  تسا و  ربخ  نآ  يارب  حّجرم  تسا ، دوجوم  هک  یقلطم  اب  نیربخ  زا  یکی  تقفاوم  هک 

. دراد دوجو  لاکشا  مالک  لحم  زا  نیحجارتم  دروم  جورخ  رد  هن  دراد و  دوجو  یلاکشا  مکح  رد  هن  سپ :
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هکنیا هب  رظن  حّـجرم ، هن  تسا و  عجرم  ةالـصلا ) اومیقأ  قـالطا  ینعی   ) قلطم نآ  دـنانیئفاکتم ، ربـخ  ود  نیا  هکنیا  هب  میوـش  لـئاق  رگا  و  - 
. دشاب تجح )  ) ّنظ روهظ  باب  زا  هکنیا )  ) هن تسا و  يدّبعت  ینوناق  قالطالا  ۀلاصا 

هک تسا  ياهعقاو  رد  ّریختف  نذا  رابخا  روهظ  ياعدا  دوشیمن ، نیئفاـکتم  زا  مسق  نیا  لـماش  ّریختف  نذا  راـبخا  هکنیا  لـیلد  اـی  هجو و  سپ 
. درادن دوجو  هعقاو  نآ  رد  یعرش  لیلد 

: رگید ترابع  هب  و 
عوجر ياهّیلقن  هّیلقع و  لوصا  هب  هتخادـنا و  رود  ار  عراش  لوق  هک  تسین  زیاـج  ّریحتم  مدآ  هکنیا  ناـیب  يارب  هدـش  قوس  ّریختف  نذا  راـبخا 
اجنیا رد  ةالـصلا  اومیقأ  لثم : عراـش  لوق  دوجو  هکنآ  لاـح  و  تسین ، هعقاو  نآ  رد  عراـش  لوق  هک  هدـش  رّرقم  یتروص  نآ  يارب  هک  دـنک 

. دوشیم هیکت  نآ  هب  دّیقم  رد  کش  ماگنه  رد  هک  یقالطالا  ۀلاصا  کمک  همیمض و  هب  ول  و  تسا ، ضورفم 

( هیلقن هّیلقع و  لوصا  ریاس  قالطالا و  ۀلاصا  نایم  توافت  )

كرت و  اهنآ ، هب  عوجر  ّریختف ، نذا  رابخا  نیا  رد  هک  طایتحا ) تئارب و   ) هیلمع لوصا  نایم  و  قالطالا ) ۀـلاصا   ) لـصا نیا  ناـیم  تواـفت  و 
: هک تسنیا  تسا  عونمم  نیئفاکتم 

لیلد نادـقف  ماگنه  هب  هّیعرف  هلأـسم  رد  لـمع  ناـیب  يارب  دـناهدش  رّرقم  هک  دنتـسه  ياهّیعرف  هّیلمع و  طاـیتحا ) تئارب و  ینعی   ) لوصا نیا 
هب يداهتجا  تسا  یلیلد  تسا  قلطم  نامه  هک  ءیـش  نیا  هکنیا  تاـبثا  رب  دـنکیم  ریرقت  قـالطالا ) ۀـلاصا   ) لـصا نیا  يداـهتجا و  یعرش 

. هروس ّتیئزج  رب  دنکب  تلالد  هک  يزیچ  ندوبن  ماگنه 
مکح يارب  تسا  نّیعم  یعرـش  لیلد  هارمه  هب  هک  تسا  يرییخت  قـالطالا ) ۀـلاصا   ) لـصا نیا  دوجو  اـب  ریختف ) نذا  ینعی   ) رییخت نیا  سپ 

فالخ هب  دناهدرک ، ضراعت  نآ  رد  ربخ  ود  هک  ياهلأسم 
365 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هیلمع  لوصا  ربارب  رد  هک ) ي   ) رییختلا ۀلاصا 
لیلد ار  نیربخ  دـحا  دـیوگیم  اجنآ  هک   ) ناشدروم رد  یثلاـث  لـیلد  نادـقف  ماـگنه  هب  تسا  ئفاـکتم  ربخ  ود  ناـیم  رییخت  اـجنآ  رد  اریز :

(. دشابن یتهاقف  لیلد  دنمزاین  ات  هدب  رارق  دوخ  يداهتجا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لاکشا  نیا  رد  لکشتسم  نخس  لصاح  * 
: رگید ترابع  هب  دیوشیم و  لئاق  توافت  نآ  مدع  هدافتسا و  لباق  قلطم  نیا  دوجو  نیب  ارچ  هک : تسنیا 

رییخت راـبخا  زا  نآ  مدـع  تروص  رد  نکل  دـینکیمن و  يراـج  ار  رییخت  راـبخا  هدرکن و  رییخت  هب  مکح  یقلطم  نینچ  دوـجو  تروـص  رد 
؟ ّریختف دیئوگیم : هدرک  هدافتسا 

: میئوگیم اذل  تسا و  نوناق  هدعاق و  ياراد  لئاسم  ریاس  لثم  مه  نیضراعتم  باب  هک  دینادب  دیاب 
: نیضراعتم رد 

دوجو يربتعم  قلطم  نینچ  هچ  دـینک ، طقاست  هب  مکح  اقلطم  دـیاب  ربتعم ، قلطم  نآ  هب  عوجر  طقاست  زا  سپ  تسا و  طقاست  نوناق  رگا  - 1
. دشاب هتشادن  دوجو  هچ  دشاب  هتشاد 

رد نکل  دیدرک و  قلطم  هب  عوجر  طقاست و  هب  مکح  قلطم  نیا  دوجو  تروص  رد  ارچ  هک  تسنیا  امـش  زا  تروص  نیا  رد  ام  لاؤس  اذـل  و 
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؟ دیدومن رییخت  هب  مکح  نآ  دوبن  تروص 
؟ درک هعجارم  لیصفت  الثم  هّیلمع  لوصا  زا  یلصا  هب  دیاب  طقاست  ضراعت و  زا  سپ  دیئوگیمن  مه  ضرف  نیا  رد  ارچ 

نینچ دوـجو  ضرف  رد  هچ  دوـمن  رییخت  هب  مکح  اـقلطم  دـیاب  تسا و  روهـشم  يوـتف  ّصن و  رظن  زا  هکناـنچ  تـسا  رییخت  نوناـق  رگا  و  - 2
رد نکل  دـینکیم و  رییخت  هب  مکح  یقلطم  نینچ  مدـع  ضرف  رد  هدـش ، لـئاق  لیـصفت  ارچ  سپ  نآ ، دوـجو  مدـع  ضرف  رد  هچ  یقلطم و 

دّیقم لیلد  اب  ضراـعم  هک  تسا  نیـضراعتملا  دـحا  نییعت  هلزنم  هب  تقیقحرد  هک  درک ، عوجر  قـالطا  هب  دـیاب  دـیئوگیم  شدوجو  ضرف 
؟ رییخت اب  فلاخم  تسا و 

: هکنیا هصالخ 
رگا تسا و  نینچ  اقلطم  تسا  طقاست  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا  قلطم  یّلک و  نیضراعتم  رد  نوناق 

366 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دیاهدش لیصفت  هب  لئاق  نوناق  نیا  فالخرب  اجنیا  رد  امش  ارچ  تسا ، نینچ  اقلطم  مه  زاب  تسا  رییخت 

؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  لاکشا  نیا  يارخا  ةرابع  * 
: دسرپیم خیش  بانج  زا  هدرک  ضارتعا  لکشتسم 

اجنیا رد  هلئـسم  ّلح  تهج  نوناق  هدـعاق و  مینیبب  دـیئامرفب  تسا  هدـش  دراو  ضراـعتم  ربخ  ود  كوکـشم  ءزج  اـب  هطبار  رد  خیـش  باـنج 
؟ دنراد تینوناق  امش  يارب  ود  نیا  زا  کی  مادک  طقاست ؟ ای  تسا  رییخت  تسیچ ؟

ار نیربخ  هکنیا  هن  ّریختف . نذا  دـیئوگب : دـیاب  مه  ربتعم  قالطا  ندوب  اـب  تسا  رییخت  نیربخ  ضراـعت  رد  نوناـق  دـیئوگب  رگا  خیـش  باـنج 
. دیربب نظ  باب  هب  هدرک ، جراخ  تسا  کش  هک  ثحب  لحم  زا  یّلک  روطب  ار  هلئسم  هتفر و  قالطالا  ۀلاصا  غارس  هب  هتفرگ  هدیدان 

تـسا طقاست  نوناق  نیربخ  ضراعت  رد  دیئوگب  رگا  دینک و  لمع  ّریختف  نذا  نامه  هب  دیاب  هکلب  دینک  عوجر  قالطالا  ۀـلاصا  هب  دـیابن  ریخ 
دیاب مه  هدافتـسا  لباق  قلطم  باطخ  دوبن  تروص  رد  دـیاب  سپ  دـننک ، طقاست  دـیاب  دـننکیم  ضراعت  مه  اب  ربخ  ود  یتقو  هک  انعم  نیدـب 

ّریختف نذا  دیئوگب : امش  هکنیا  هن  دننکب و  طقاست 
. اقلطم طقاست  ای  اقلطم و  رییخت  ای  دینزب  فرح  کی  هکلب  طقاست  ةرات  رییخت و  ةرات  دیئوگن : دینکن و  تکرح  ولهپ  ود  خیش  بانج 

: رگید ترابع  هب 
باطخ ول  اطقاست و  دـیئوگب : هرابکی  هب  ای  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ياهدافتـسا  لباق  شزرااب و  باـطخ  ول  ّریختف و  نذا  دـیئامرفب : هراـبکی  هب 

. دشاب هتشادن  دوجو  ياهدافتسا  لباق  شزرااب و 
؟ دراد دوجو  انبم  دنچ  قالطالا  ۀلاصا  هلمج  زا  هّیئالقع  هیظفل  لوصا  ّتیجح  باب  رد  دیئامرفب  ۀمّدقم  خیش  خساپ  زا  لبق  * 

: دراد دوجو  انبم  ود 
. دننادیم تّجح  یعون  روهظ  رگید  ریبعت  هب  یعون و  ّنظ  هدافا  طانم  هب  ار  هّیئالقع  هّیظفل  لوصا  یهورگ  - 1

. دشابن هکنیا  ای  دشاب و  یعون  ّنظ  دیفم  هکنیا  زا  ّمعا  دننادیم  تّجح  یئالقع  دّبعت  باب  زا  افرص  ار  روبزم  لوصا  یهورگ  و  - 2
367 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  انخیش  خساپ  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

: هک تسنیا  لّوا  يانبم  رب 
: الثم هروس  ّتیئزج  رابتعا  مدع  رب  تسا  هّینظ  هراما  ای  یّنظ و  لیلد  کی  قالطالا  ۀلاصا  همیمض  اب  ةالصلا  اومیقأ  باطخ 

یقالطا نینچ  رگید  ترابع  هب  ای  دنکیم و  ادیپ  ناحجر  تسا  تیئزج  یفان  هک  یضراعتم  ربخ  ود  زا  یکی  ینظ  لیلد  نیا  هطساو  هب  هاگنآ 
. دوشیم نیضراعتملا  دحا  حّجرم 
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. تسا حوجرم  حرط  حجار و  هب  ذخا  تسا ، حوجرم  يرگید  حجار و  یکی  هک  ینیضراعتم  رد  هدعاق  لاح :
. تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  یضرف  نینچ  الصا  درادن و  دوجو  رییخت  هب  مکح  رییخت و  رابخا  يارجا  يارب  یئاج  انبم  نیا  رب  سپ :

؟ ارچ
. نیحجارتم هن  دنانیئفاکتم و  هک  تسا  ینیضراعتم  رد  رییخت  رابخا  ضرف  اریز :

: هک تسنیا  مود  يانبم  رب  اّما 
اهنآ هب  نیـضراعتم  طقاست  زا  سپ  هک  انعم  نیدـب  دـنراد ، تیعجرم  هکلب  دـنرادن  ّتیحجرم  هّیئالقع  هچ  دنـشاب و  هیلمع  هچ  هّیدـبعت  لوصا 

. دسریمن رییخت  رابخا  هب  تبون  لوصا  نیا  دوجو  اب  مه  زاب  یلو  دوشیم  عوجر 
؟ ارچ

دوجو اب  نکل  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  فرط  کـی  نییعت  رب  ربتعم  یعرـش  لـیلد  هنوگچـیه  هک  تسا  یتروص  هب  طوبرم  رییخت  راـبخا  اریز :
. تسین رییخت  هب  مکح  ياج  مه  زاب  دراد و  دوجو  لیلد  نیا  ربتعم  قلطم  باطخ 

؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  خساپ  نیا  يارخا  ةرابع  * 
ود تکرح  نیمه  هدعاق  اسبهچ  و  دشاب . هدعاقلا  یلع  دـیاب  ام  یـشم  هک  ارچ  تسین ، تسرد  امـش  تاشیامرف  لکـشتسم  بانج  هک  تسنیا 

. دنکیم باجیا  ار  لیصفت  ولهپ و 
؟ مینزب فرح  کی  دیاب  مه  اجنیا  رد  هک  میدز  فرح  کی  یک  ام  یفرط  زا 

: میئوگیم امش  هب  اذل  و 
هروس هکنیا  اب  هطبار  رد  میراد و  ةالصلا  اومیقأ  لثم  ياهدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  ام  هک  یتقو 

368 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، بجاوـب سیل  دـیوگیم  يرگید  تسا و  بجاو  هروـس  دـیوگیم  یکی  هک  دراد  دوـجو  ضراـعتم  ثیدـح  ود  هن ، اـی  تسه  ةالـص  ءزج 

؟ خیش بانج  ارچ  ّریختف  نذا  میئوگب : میناوتیمن 
عجرم ای  تسا  حّجرم  ای  هدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  نآ  اریز :

؟ تسیچ تسا  حّجرم  قلطم  نیا  هکنیا  زا  ناتدارم  * 
. نیحجارتم دنوشیم  تشاد ، دّیؤم  نیضراعتم  دحا  یتقو  مینکیم و  دییأت  ار  نیضراعتملا  دحا  ةالصلا  اومیقأ  باطخ  اب  هک : تسنیا 

. دسریمن ّریختف  نذا  هب  تبون  رگید  اذل  مینکیم و  حرط  ار  حوجرم  ذخا و  ار  حجار  هجیتن  رد 
حـجار و یکی  هدوب  نیحجارتم  اـجنیا  رد  ضراـعتم  ثیدـح  ود  هکنآ  لاـح  نیحجارتـم و  هن  تسا و  نیئفاـکتم  هب  طوبرم  رییخت  اریز  ارچ ؟

. تسا حوجرم  یکی 
؟ تسیچ دشاب  عجرم  تسا  نکمم  روکذم  باطخ  هکنیا  زا  ناتدارم  خیش  بانج  * 

. میهد رارق  عجرم  ار  نآ  میناوتیم  لقا  دح  میهد  رارق  حجرم  ار  قلطم  لیلد  نآ  میتسناوتن  ام  رگا  هک : تسنیا 
لمع کی  مادک  هب  دنادیمن  هک  تسا  هدیسر  وا  هب  ربخ  ود  هکیلاحرد  تسا  نادرگرـس  هک  تسا  یـسک  هب  طوبرم  ّریختف  نذا  اریز : ارچ ؟

. ّریختف نذا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  اذل  دنک و 
ود یتحار  هب  هکلب  ّریختف ) نذا  : ) دـیوگب یـسک  ات  درادـن  دوجو  ینادرگرـس  رگید  میراد ، کّـسمت  لـباق  ربتعم و  قلطم  باـطخ  یتقو  اـّما 

. مینکیم یفن  ار  كوکشم  ءزج  ّتیئزج  هتفر ، قلطم  لیلد  غارس  هب  هتشاذگ  رانک  ار  ضراعتم  ثیدح 
؟ تسیچ عونمملا )...  لوصالا  کلت  نیب  لصالا و  اذه  نیب  قرفلا  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  يرّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  تقیقحرد 
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دوجو مومعلا و ...  ۀلاصا  قالطالا و  ۀلاصا  لیبق  زا  هّیظفل  لوصا  اب  طایتحا و ...  لصا  تئارب و  لصا  لیبق  زا  هیلمع  لوصا  نایم  یتوافت  هچ 
تسین و رییخت  رابخا  نایرج  ياج  درک و  کّسمت  مالک  قالطا  هب  دیاب  دیئوگیم : مود  يانبم  رب  ول  هّیظفل و  لوصا  دوجو  اب  امـش  هک  دراد 

؟ دینکیم يراج  ار  رییخت  رابخا  مه  زاب  هکلب  دینزیمن  ار  فرح  نیا  هّیدّبعت  هّیلمع  لوصا  دوجو  اب  نکل 
: دیامرفیم خساپ  رد  خیش  اذل  و 

: اریز دنادراو ، مّدقم و  رییخت  رابخا  هک : میوشیم  هجوتم  مینکیم  هسیاقم  هیلمع  لوصا  اب  ار  رییخت  رابخا  ام  هک  یتقو  - 
369 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. درادن دوجو  يداهتجا  ربتعم  لیلد  هکیلاحرد  تسا  یعقاو  یعرف  یعرش  مکح  رد  کش  هیلمع ، لوصا  عوضوم  - 1
. تسا تّجح  نیضراعتملا  دحا  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  رییخت  رابخا  - 2

. دنرادن عوضوم  الصا  هک  ارچ  دسریمن ، هّیلمع  لوصا  هب  تبون  رگید  يداهتجا  لیلد  دوجو  اب  هجیتن : رد 
: هک انعم  نیدب  دوشیم  سکعرب  بلطم  مینکیم  هسیاقم  هّیظفل  لوصا  اب  ار  رییخت  رابخا  یتقو  اّما  - 

کی نییعت  رب  يداهتجا  ربتعم  یعرـش  لیلد  هک  دـننکیم  رییخت  هب  مکح  يدروم  رد  رییخت  رابخا  اریز : دنتـسه . دراو  مّدـقم و  هیظفل  لوصا 
. دشاب هتشادن  دوجو  فرط 

. دسریمن رییخت  هب  مکح  رییخت و  رابخا  يارجا  هب  تبون  رگید  دراد و  دوجو  یعرش  ربتعم  لیلد  نیا  قالطالا  ۀلاصا  دوجو  اب  نکل 
***

370 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلع ۀـمکاح  اّهنأ  امک  ۀـّیلوصالا ، ۀـلأسملا  یف  ایراج  ناک  نإ  لصألا و  اذـه  یلع  ۀـمکاح  رییختلا  رابخأ  ّنأ  فاـصنإلا : ّنکل  و  اذـه ، نتم 

مولعملا نم  و  رابخألا ، ۀـیّجح  ۀـّلدأ  يّدؤمک  نیـضراعتملا  دـحأ  ۀـیّجح  ناـیب  اـهاّدؤم  ّنـأل  ۀـّیعرفلا ؛ ۀـلأسملا  یف  ۀـیراجلا  لوصـالا  کـلت 
[. 211] افرص اّیلمع  امکح  اهنومضم  سیل  و  ۀّیلوصا ، ۀلأسم  یلع  ّۀلاد  یهف  لصألا ، اذه  لثم  یلع  اهتموکح 

دّیقملا نیذـه  دـحأب  لمعا  : » هلوق نیب  و  قلطملا ،» اذـهل  دـّیقملا  ّینالفلا  ربخلاب  لمعا  : » قلطملا لیلدـلا  اذـه  دروم  یف  دری  نأ  نیب  قرف  الف 
«. هل امهدحأ 

دحأ حـیجرت  نم  اّصن :- يوتف و  روهـشملا - وه  ام  یلع  ّینبم  رییختلا  مدـع  قلطملا و  یلإ  عوجرلاب  ماقملا  یف  روهـشملا  مکح  ّنأ  رهاظلاف :
نم ّقحلا  وه  ام  حیضوت  یتأیـس  و  يواتفلا . صوصنلا و  ۀظحالم  نم  رهظی  امک  ۀلأسملا ، کلت  یف  دوجوملا  ّماعلا  وأ  قلطملاب  نیـضراعتملا 

. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  [ 212] حیجارتلا لداعتلا و  باب  یف  نیکلسملا 
همجرت *** 

:( هلئسم نیا  رد  هنافصنم  مکح  )

ۀلاـصا لـصا  نیا  ول  و  قـالطالا ) ۀـلاصا  ینعی   ) لـصا نیا  رب  یّتـح ) دراد  تموکح  و   ) تسا مکاـح  ّریختف ) نذا   ) رییخت راـبخا  هک : تسنیا 
نایرج هک  طایتحا ) تئارب و   ) یلوصا نآرب  تسا  مکاح  هک  روطنامه  تسا ) زاسلیلد  ام  يارب  و   ) تسا يراج  هّیلوصا  هلأسم  رد  قالطالا 

. هّیعرف هلأسم  رد  دنراد 

( تّلع )

هلدا ياّدؤم  لثم  دـهد ) رارق  تّجح  امـش  يارب  ار  نآ  ات   ) تسا ضراعتم  ثیدـح  ود  زا  یکی  ّتیجح  هدـننکنایب  رییخت  راـبخا  ياّدؤم  اریز 
ربخ ات  تسا  هدمآ  هک  ءابن  هیآ  نوچمه   ) رابخا ّتیجح 
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371 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لمع نآ  هب  دیاب  هداد  رارق  ةالـصلا  اومیقأ  دـّیقم  ار  نآ  دـشاب  لداع  ربخ  ربخ  ود  زا  یکی  رگا  اذـل  دـهد و  رارق  تّجح  امـش  يارب  ار  لداع 

(. مینک
. تسا نشور  قالطالا  ۀلاصا  لصا  نیا  لثم  رب  ّریختف  نذا  تموکح  اذل  و 

افرص ّریختف ) نذا   ) رییختلا ۀلاصا  نیا  نومضم  و  تسا ) تجح  نیربخ  دحا  هک   ) تسا هیلوصا  هلئـسم  کی  رب  هدننکتلالد  ّریختف  نذا  سپ :
. تسا نیروذحملا  نیب  نارود  رد  رییختلا  ۀلاصا  نآ  زا  ریغ  و  زاسلیلد ) هکلب   ) تسین فرص  یلمع  مکح  کی 

هک يربخ  لداع )  ) نالف ربخ  هب  نک  لمع  ترابع  ةالـصلا ) اومیقأ  ینعی   ) قلطم لیلد  نیا  لـباقم  رد  دوش  دراو  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  سپ 
نآ دـّیقم  ناـشیکی  هک  يربـخ  اـت  ود  نیا  زا  یکی  هب  نک  لـمع  هک  شنخـس  نیا  نیب  و  ار ) ةالـصلا  اومیقأ  ینعی   ) قلطم نیا  دـنزیم  دـیق 

. يرگید هن  تسا و  قالطالا ) ۀلاصا  )
: هک تسنیا  رهاظ  اذل  و 

ّصن يوتف و  رظن  زا  هک  يزیچ  نآرب  تسا  ینبم  رییختلا  ۀـلاصا  ندرکن  يراـج  قـلطملا و  یلا  عوـجر  هب  ماـقم  نیا  رد  اـملع  روهـشم  مکح 
زا هچنانچ  تسا ، دوجوم  هلئسم  رد  هک  یّماع  هطساو  هب  ای  ةالصلا  اومیقأ  هطـساو  هب  تسا  نیـضراعتم  زا  یکی  حیجرت  نآ  و  تسا ، روهـشم 

. دوشیم راکشآ  هلئسم  يواتف  صوصن و  هظحالم 
. دمآ دهاوخ  حیجارت  لداعت و  باب  رد  هّللا  ءاش  نا  تسا  قح  کلسم  ود  زا  کی  مادک  هکنیا  حیضوت  اما 

***

لئاسملا حیرشت 

هک تسا  يرییختلا  ۀلاصا  نامه  دوشیم  هدرب  مان  نآ  زا  اجنیا  رد  هک  يرییختلا  ۀـلاصا  نیا  ایآ  دـیئامرفب  بلطم  لصا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  * 
؟ تسا هعبرا  لوصا  زا 

: اریز ریخ ،
رد فّلکم  هک  دوشیم  ارجا  یئاج  رد  تسا و  نیروذـحملا  نیب  نارود  هب  طوبرم  تسا  هّیلمع  ای  هعبرا و  لوصا  زا  هک  يرییختلا  ۀـلاصا  نآ 

. درادن تسد  رد  مه  يداهتجا  لیلد  تسا و  کش 
. تمرح ای  بوجو  تسا . نیمکح  دحا  رایتخا  يانعم  هب  یئاج  نینچ  رد  رییختلا  ۀلاصا 
نیمکح دحا  رایتخا  يانعم  هب  تسا  حرطم  نیضراعتم  نیربخ  رد  هک  رییختلا  ۀلاصا  نیا  اّما :

372 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا يداهتجا  لیلد  هدنزاس  اذل  تسا و  نیربخ  دحا  ندرک  رایتخا  يانعم  هب  هکلب  تسین 

. تسا نادرگرس  ّریحتم و  درف  شعوضوم  تسا و  هّیلمع  هدعاق  کی  هکلب  هدوبن  هّیظفل  لوصا  زا  ّریختف  نذا  رگید : ترابع  هب 
***

بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ اجنیا  هب  ات  موس  هلئسم  هصالخ  لصاح و  * 
. ةالصلا اومیقأ  هدومرف : عراش  - 1

. دناهدرک ضراعت  ةالص  يارب  هروس  ّتیئزج  اب  هطبار  رد  ثیدح  ود  - 2
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اومیقأ قالطا  هب  عجرم  ناونع  هب  ام  هدرک  طقاست  ثیدـح  ود  نآ  تسا  هدافتـسا  لباق  قلطم  باـطخ  ةالـصلا ، اومیقأ  نیا  رگا  دومرف : خـیش 
. تسین زامن  ءزج  هروس  میئوگیم : هدرک  کّسمت  ةالصلا 

لباق قلطم  باطخ  ةالـصلا ، اومیقأ  نیا  رگا  و  تسین . زامن  ءزج  هروس  تفگیم  هک  تسا  یثیدـح  نآ  اب  قباـطم  کّـسمت  نیا  هجیتن  هتکن :
. دوشیم سکعرب  ارجام  هک  تسا  یتالاکشا  هب  التبم  تسا  قلطم  مه  رگا  ای  دشاب و  لمجم  ای  هکلب  دشابن  ياهدافتسا 
. ّریختف نذا  میئوگیم : هتفر  ضراعتم  ثیدح  ود  غارس  هب  هدرک  یشوپمشچ  اجنیا  رد  ةالصلا  اومیقأ  باطخ  زا  ینعی :

تلالد هک  ینآ  ای  دنکیم و  ّتیئزج  یفن  هک  دشاب  یثیدـح  نآ  ای  لاح  مینکیم  لمع  نادـب  هدرک  رایتخا  ار  ثیدـح  ود  زا  یکی  هجیتن  رد 
. دنکیم هروس  بوجو  رب 

: تفگ لکشتسم  سپس 
؟ رییخت ای  تسا  طقاست  ياج  هیف  نحن  ام  هرخالاب ، هک  دیئوگب  ام  هب  دینک و  لمع  نآ  قبط  هدرک  صّخشم  ار  هدعاق  کی  خیش  بانج 

اومیقأ قالطا  اب  دـیراد  راکهچ  سپ  دـیئامن  لمع  نآ  قباـطم  دـینک و  راـیتخا  ار  نیربخ  دـحا  دـیاب  هک  تسا  رییخت  نیـضراعتم  نوناـق  رگا 
؟ ةالصلا اومیقأ  قالطا  یلا  عجراف  اطقاست ، دیئوگیم  هچ  يارب  ةالصلا ،

ّریختف نذا  دنتفگ : دوبن ، ياهدافتسا  لباق  قلطم  باطخ  ةالصلا  اومیقأ  هک  رگید  ضرف  رد  هکنانچ  ّریختف ، نذا  دیئوگب : سپ 
ضرف رد  ةالصلا ، اومیقأ  قالطالا  ۀلاصا  هب  عوجر  هجیتن  رد  تسا و  طقاست  نیضراعتم  نوناق  رگا  و 

373 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. طایتحا ای  تئارب  ای  لصالا ، یلا  عجری  اطقاست و  دیئوگب : درادن  دوجو  ياهدافتسا  لباق  باطخ  هک  مه  رگید 

. طقاست دیئوگب : ای  رییخت و  دیئوگب : ای  هکنیا : هصالخ 
: دومرف لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  خیش 

ۀلاصا موکحم  ّریختف  نذا  هک  ارچ  دـسریمن . ریختف  نذا  هب  تبون  نیربخ ، ضراـعت  تروص  رد  دـشاب  هدافتـسا  لـباق  ربتعم و  اـم  قلطم  رگا 
. تسا قالطالا 

. تسا ضراعتم  ود  نایم  ناریح  نادرگرس و  هک  تسا  یسک  يارب  هراچ  هار  ّریختف  نذا  اریز :
. تسا قالطالا  ۀلاصا  هب  عوجر  نیربخ و  طقاست  ياج  اجنیا  سپ :

: لکشتسم بانج 
عجری طقاست و  میئوگب : ایآ  مینکب ؟ هچ  میدش  نیضراعتم  نیربخ  راچد  میدوبن و  ةالصلا  اومیقأ  قالطا  هب  لئاق  ام  رگا  هک  تساجنیا  لاؤس 

؟ ّریختف نذا  میئوگب : ای  لصالا  یلا 
؟ ارچ دسریمن . هّیلمع  لوصا  هب  تبون  تسا و  ّریختف  نذا  هدعاق  يارجا  ّلحم  اجنیا  هک  میئوگیم  امش  هب  کش  الب 

لیلد اـجنیا  هکنیا  لاـح  و  درادـن . تسد  رد  يداـهتجا  یلیلد  هک  تسا  یکاـش  مدآ  راـک  رازبا  یتهاـقف  هلدا  ناوـنع  هب  هـّیلمع  لوـصا  اریز :
. دراد دوجو  يداهتجا 

؟ درادن دوجو  يداهتجا  لیلد  اجنیا  ایآ  خیش  بانج 
. ّریختف نذا  یتشادن  مه  ياهدافتسا  لباق  قلطم  هک  ینعی  نیضراعتم  نیربخ  يدوب و  وت  رگا  دومرف  عراش  اریز  دراد . دوجو  ارچ 

دوخ ثیدح  هک  ارچ  يوشیم ، لیلد  بحاص  ینکیم  رایتخا  تسا  لداع  دـحاو  ربخ  هک  ار  نیـضراعتم  دـحا  روتـسد  نیا  قبط  امـش  یتقو 
. تسا يداهتجا  لیلد 

. دسریمن یتهاقف  لیلد  لصا و  هب  تبون  يداهتجا  لیلد  ندوب  اب  لاح 
. تسا توافتم  ضرف  ود  نیا  رد  هلئسم  لکشتسم ، بانج  نیاربانب :
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: رگید ترابع  هب 
. درادن انعم  رییخت  قلطم ، ندوب  اب  هک  ارچ  تسا  قالطالا  ۀلاصا  اب  تیمکاح  لّوا  ضرف  رد  - 

هک نوچ  مینک ، عوجر  نادب  ات  درادن  دوجو  یتهاقف  لیلد  هیلمع و  لوصا  يارب  یئاج  اذـل  تسا و  ّریختف  نذا  اب  تیمکاح  مود  ضرف  رد  - 
. دزاسیم يداهتجا  لیلد  ام  يارب  ریختف  نذا 

: رگید ترابع  هب 
374 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ناـیم زا  ار  ّریختف  نذا  عوضوم  قـالطالا  ۀـلاصا  هک  نوچ  تسا ، رییختلا  ۀـلاصا  رب  مکاـح  اـی  دراو  قـالطالا  ۀـلاصا  ینعی : هّیظفل  لوصا  - 1
. دربیم

يداهتجا لیلد  كاش  تسا و  کش  هک  هیلمع  لوصا  عوضوم  ریختف  نذا  هکنوچ  تسا ، هیلمع  لوصا  رب  مکاح  ای  دراو  رییختلا  ۀلاصا  و  - 2
. دزاسیم يداهتجا  لیلد  اجنیا  رد  ریختف  نذا  هکنآ  لاح  و  درادن ،

؟ تسیچ ۀمکاح )...  رییختلا  رابخا  ّنا  فاصنالا : نکل   ) زا انخیش  بانج  دارم  سپ  * 
اب تسا و  مّدـقم  رییخت  رابخا  رب  مه  مود  ياـنبم  رب  یّتح  قـالطالا  ۀـلاصا  میتفگیم : هدرک  يراـشفاپ  نونکاـت  هچنآ  فـالخرب  هک : تسنیا 

: مییوگیم نونکا  دسریمن ، رییخت  نایرج  هب  تبون  نآ  دوجو 
هلئـسم رد  هیظفل  لوصا  هچرگ  تسا ، مّدـقم  زین  هّیظفل  لوصا  رب  دوب ، مدـقم  هّیلمع  لوصا  رب  هک  روطنامه  رییخت  رابخا  هک  تسنیا  فاصنا 

. تسا قلطم  باطخ  ّتیجح  قالطالا  ۀلاصا  يارجا  هجیتن  هک  نوچ  دنوشیم . يراج  تسا  تیجح  هلئسم  نامه  هک  هیلوصا 
؟ لیلد هچ  هب 

ۀلاصا لثم  دـشاب . هّیلمع  هّیعرف  هلئـسم  کی  نآ  هجیتن  يّدؤم و  ات  دـنوشیمن  يراج  هّیعرف  هلأسم  رد  افرـص  زین  رییخت  رابخا  هک  لیلد  نیا  هب 
. دوشیم ءارجا  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  هک  يرییختلا 

ارچ دـنوشیم ، يراج  ّتیجح  ینعی  هّیلوصا  هلئـسم  رد  ّریختف ، نذا  دـنیوگیم : ام  هب  تسا و  رظن  ّدـم  اجنیا  رد  هک  يرییخت  رابخا  نیا  ریخ ،
. تسا نیضراعتملا  دحا  ّتیجح  زین  اهنیا  ياّدؤم  هک 

نآرب دـنوشیم  مّدـقم  لیلد ) ثیح ال  لیلد  لصالا   ) هکنیا باب  زا  ای  رهاـظ و  رب  ّصن  میدـقت  باـب  زا  هیلوصا  هلأـسم  رد  راـبخا  نیا  اذـل : و 
. لوصا

دوجو شمدـع  یقلطم و  نینچ  دوجو  نایم  یتوافت  دـسریمن و  قالطالا  ۀـلاصا  هب  تبون  نیـضراعتم  رد  رییخت  راـبخا  دوجو  اـب  هجیتن : رد 
. درادن

؟ دیئامرفب هداس  نامتفگ  کی  رد  ار  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 
: دیامرفیم خیش 

هکنیا ای  دشاب و  ياهدافتـسا  لباق  قلطم  باطخ  ةالـصلا  اومیقأ  هچرگ  اقلطم  تسا  مّدقم  هّیظفل  لوصا  رب  اجنیا  رد  رییختلا  ۀـلاصا  نم  رظن  هب 
. تسا ّریختف  نذا  ياج  اجنیا  نیریدقتلا  لک  یلع  دشابن .

. مینکیم لمع  نآ  قباطم  هتفرگ  ار  دناهدرک  ضراعت  مه  اب  زامن  يارب  هروس  تیئزج  مدع  ای  ّتیئزج و  يور  هک  ینیربخ  دحا  ینعی :
رب دوب ، مّدقم  هّیلمع  لوصا  رب  هک  روطنامه  ّریختف  نذا  هدعاق  ای  رییخت و  رابخا  رگید : ترابع  هب 

375 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا مدقم  زین  هّیظفل  لوصا 

؟ خیش بانج  ارچ  * 
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: اریز
. میهدیم رارق  نیربخ  دحا  يارب  حّجرم  ار  ةالصلا  اومیقأ  یهاگ  - 1

. مینکیم عوجر  نآ  قالطا  هب  نیربخ  طقاست  زا  سپ  هک  انعم  نیدب  میهدیم  رارق  عجرم  ار  ةالصلا  اومیقأ  یهاگ  و  - 2
: لاح

دنوشیم نیربخ  هک  ارچ  دوشیم ، جراخ  اجنیا  رد  ام  ثحب  ّلحم  زا  یّلک  روطب  هلئسم  میداد ، رارق  حّجرم  ار  ةالـصلا  اومیقأ  باطخ  رگا  - 
. مینکیم كرت  ار  حوجرم  ذخا و  ار  حجار  اذل  و  نیئفاکتم . هن  نیحجارتم و  نیربخ 

. دشابیم نیئفاکتم  نیضراعتم  نیربخ  ام  ثحب  لحم  هکنآ  لاح  دنانیحجارتم و  هکلب  دنتسین  نیئفاکتم  نیضراعتم و  نیربخ ، رگید  سپ :
. قالطالا ۀلاصا  رب  دوشیم  مدقم  رییختلا  ۀلاصا  حّجرم ، هن  میهدب و  رارق  عجرم  ار  ةالصلا  اومیقأ  رگا  اّما  و  - 

؟ دوشیم عقاو  حّجرم  هنوگچ  تروص و  هچ  رد  ةالصلا  اومیقأ  نیا  * 
زا یکی  ار  قالطالا  ۀلاصا  هلمج  زا  هّیظفل و  لوصا  زین  انخیش  بانج  مینادیم و  تّجح  ّنظ  باب  زا  ار  قالطالا  ۀلاصا  یهاگ  هک  اجنآ  زا  - 

. نیربخلا دحا  حّجرم  دوشیم  ةالصلا  اومیقأ  تروص  نیا  رد  دنادیم ، هّصاخ  نونظ 
؟ ربخ مادک  * 

. تسین بجاو  هروس  دیوگیم  هک  يربخ  نآ  حجرم 
؟ هنوگچ * 

ثیدح دندش  همیمـض  ود  نیا  یتقو  دوشیم . همیمـض  وا  هب  رگید  ریبعت  هب  هداد و  ربخ  نآ  تسد  هب  تسد  قالطالا  ۀـلاصا  هک  وحن  نیدـب 
. مینکیم درط  ار  حوجرم  هدرک  ذخا  ار  حجار  حوجرم ، دوشیم  يرگید  حجار و  دوشیم  روبزم 

؟ دریگیم رارق  عجرم  هنوگچ  یتروص و  هچ  رد  ةالصلا  اومیقأ  * 
. هیلمع لوصا  لثم  نظ ، باب  زا  هن  دننادیم و  تّجح  ادّبعت  القع و  باب  زا  ار  هّیظفل  لوصا  تارضح ، یهاگ 

376 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ياراد کـش  اـب  هطبار  رد  زین  هّیظفل  لوصا  دناهدافتـسا ، لـباق  هدوب و  شزرا  ياراد  کـش  اـب  هطبار  رد  هّیلمع  لوصا  هک  روطناـمه  ینعی :

. ارجا هدافتسا و  لباق  دناشزرا و 
؟ ةالصلا اومیقأ  قالطالا  ۀلاصا  رب  تسا  مدقم  اجنیا  رد  رییختلا  ۀلاصا  ارچ  خیش  بانج  * 

ام رد  هکنآ  لاح  و  هن ؟ ای  تسا  هدروخ  يدـیق  قلطم  نالف  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  هک  تسا  یئاـج  رد  قـالطالا  ۀـلاصا  هب  کّـسمت  اریز :
: دیوگیم ریختف  نذا  هدعاق  هک  تسا ، هدش  دراو  زامن  يارب  هروس  تیئزج  اب  هطبار  رد  ضراعتم  ثیدح  ود  درادـن . دوجو  یّکـش  هیف  نحن 

. دراذگیمن يزیچ  ندوب  دیق  اب  هطبار  رد  کش  يارب  یئاج  نیضراعتملا  دحا  رایتخا  نک  رایتخا  ار  ود  نآ  زا  یکی 
: اریز ارچ ؟

سپ تسا ، هروس  هب  دـّیقم  ةالـصلا  اومیقأ  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتـن  دـنادیم ، زاـمن  ءزج  ار  هروـس  هک  مینک  راـیتخا  ار  يربـخ  نآ  رگا  - 
. تسا زامن  دیق  هروس  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  نیقی  هکلب  دنامیمن  یقاب  نآ  هب  تبسن  یکش 

زاـمن ءزج  هروس  هک  دوشیم  لـصاح  نیقی  اـجنیا  رد  زاـب  دـنکیم ، یفن  زاـمن  زا  ار  هروس  تیئزج  هک  مینک  راـیتخا  ار  يربـخ  نآ  رگا  و  - 
. دنامیمن یقاب  یکش  تسین و 

: تروصرهرد
زامن دـیق  ار  هروس  هک  میاهدرک  رایتخا  ار  یثیدـح  نآ  ای  هک  ارچ  دوریم ، نیب  زا  کش  تلاـح  مینک  راـیتخا  هک  ار  ثیدـح  ود  زا  کـیره 

. دریگیم ار  کش  ياج  نیقی  تروص  ود  ره  رد  دنادیمن و  زامن  دیق  ار  هروس  هک  میاهدرک  رایتخا  ار  یثیدح  ای  دنادیم و 
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. دربیم نیب  زا  دوب  دییقت  رد  کش  هک  ار  قالطالا  ۀلاصا  عوضوم  ّریختف  نذا  سپ :
؟ تسا مدقم  هیلمع  لوصا  رب  رییختلا  ۀلاصا  ارچ  * 

يارب ّریختف  نذا  هکنآ  لاح  درادن و  تسد  رد  يداهتجا  لیلد  هک  تسا  هدش  لعج  یـسک  يارب  سدـقم  عراش  بناج  زا  هیلمع  لوصا  اریز :
: دیوگیم هک  ارچ  دزاسیم . يداهتجا  لیلد  یسک  نینچ 

یتهاقف لیلد  هب  يزاین  رگید  دش ، يداهتجا  لیلد  ياراد  هک  یـسک  لیلد  دوشیم  نیا  نک  لمع  نآ  هب  راذگب و  نیربخ  دحا  يور  تشگنا 
. درادن

؟ تسا مّدقم  هّیظفل  لوصا  هیلمع و  لوصا  رب  تسا  حرطم  نیضراعتم  نیربخ  رد  هک  مه  يرییختلا  ۀلاصا  نیا  خیش  رظن  هب  ایآ  * 
. تسا مدقم  طایتحالا  وا  ةءاربلا  ۀلاصا  قالطالا و  ۀلاصا  رب  زین  نیضراعتم  نیربخ  رد  ّریختف  نذا  رگید  ریبعت  هب  ای  رییختلا و  ۀلاصا  نیا  هلب ،

377 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ّریختف نذا  نیا  اریز : ارچ ؟ * 

. دربیم نایم  زا  تسا  دییقّتلا  یف  ّکشلا  هک  ار  قالطالا  ۀلاصا  عوضوم  مه  - 
. دربیم نیب  زا  وا  يارب  لیلد  نتخاس  اب  تسا  درف  يداهتجا  لیلد  مدع  هک  ار  هیلمع  لوصا  عوضوم  مه  - 

. هیلمع لوصا  لباقم  رد  هچ  هّیظفل ، لوصا  لباقم  رد  هچ  دوشب  ارجا  دیاب  هک  تسا  ّریختف  نذا  نیا  خیش ، رظن  هب  سپ :
؟ تسیچ رهاّظلاف )...   ) زا دارم  سپ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  یضارتعا  کی  هب  خساپ  تقیقحرد 
رابخا هب  ربتعم  ماع  ای  قلطم  دوجو  اب  نییلوصا  روهشم  هکنآ  لاح  دش و  مدقم  زین  قالطالا  ۀلاصا  رب  رییخت  رابخا  امش  نایب  قبط  خیش  بانج 

؟ ارچ دنرادیم ، مّدقم  ار  مومعلا  ۀلاصا  ای  قالطالا  ۀلاصا  هکلب  دننکیمن  رییخت  هب  مکح  هدرکن و  هعجارم  رییخت 
: دیوگیم ضارتعا  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  اذل  و 

هب لوق  هک  تسا  لّوا  يانبم  رب  روهـشم  ياوتف  نکل  و  دـشاب ، ّتیعجرم  يانبم  هک  دوب  هیظفل  لوصا  باـب  رد  مود  ياـنبم  رب  میتفگ  اـم  هچنآ 
. تسا ّتیحجرم 

. دسریمن رییخت  رابخا  هب  تبون  حیجرت  يانبم  رب  هجیتن : رد 
؟ تسا قح  کلسم  ندوب  عجرم  ای  ندوب و  حّجرم  کلسم  ود  زا  کی  مادک  خیش ، بانج  * 

. دمآ دهاوخ  حیجارت  لداعت و  باب  رد  هللاءاشنا 
؟ دش هچ  ضرف  ود  هصالخ  * 

هدعاق ایآ  هک  اهثحب  نیا  رگید  هدش و  جراخ  ثحب  لحم  زا  هلئسم  میهد  رارق  نیربخ  حّجرم  ار  قالطالا  ۀلاصا  رگا  هک : دش  نیا  لّوا  ضرف 
. تشاد دهاوخن  دوجو  تئارب و ...  ای  تسا  قالطالا  ۀلاصا  يارجا  ات  تسا  ریختف  نذا 

دناوتیمن ریخ  دومرف : خیـش  نکل  دشاب و  عجرم  دناوتیم  دشاب  حجرم  دـناوتن  قالطالا  ۀـلاصا  رگا  دـنتفگ  یخرب  هک : دـش  نیا  مود  ضرف 
. دشاب عجرم 

. دنشاب عجرم  دنناوتیمن  زین  هیظفل  لوصا  دنشاب ، عجرم  دنناوتیمن  هیلمع  لوصا  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 
. سب تسا و  ّریختف  نذا  ياج  اجنیا  سپ :

***
378 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دّدرم نّیبم  موهفمب  رمأ  اذإ  امیف  ّیجراخلا  عوضوملا  یف  ۀهبـشلا  ۀـهج  نم  هب  رومأملل  ءیـش  ۀـّیئزج  یف  ّکش  اذإ  امیف  ۀـعبارلا  ۀـلأسملا  نتم 
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ام لثم : و  صقان . وأ  نوثالث  ّهنأ  یف  ّکشف  نیلالهلا - نیب  ام  وه  و  ّیلاله - رهـش  موص  بجو  اذإ  اـم  هنم : و  رثکـألا . ّلـقألا و  نیب  هقادـصم 
لـسغلا وأ  ءوضولل  ءیـش  ۀّیئزج  یف  ّکشف  ةالـصلل ، حـیبملا  وأ  ثدـحلل  عفارلا  [ 214] لعفلا ینعأ  ةالـصلا ، لـجأل  روهطلاـب  رمأ  [ 213] اذإ

. نیعفارلا
یـضتقمف ّلقألاب ، هقّقحت  یف  ّکشلا  اـّمنإ  و  الیـصفت ، مولعم  نّیبم  موهفمب  فیلکتلا  زّجنت  ضورفملا  ّنـأل  طاـیتحالا ؛ ماـقملا : یف  مزـاللا  و 

: لاغتشالا ءاقب  هقّقحت و  مدع  ۀلاصأ 
. رثکألاب نایتإلا  موزل  هب و  ءافتکالا  مدع 

حبقی الف  عراشلا ، نم  لصو  دـق  فیلکتلا  یف  هنم  ّدـب  يذـلا ال  نایبلا  ّنأل  ةءاربلا ؛ یلع  ّلادـلا  ّیلقعلا  لیلدـلا  نم  مّدـقت  ام  اـنه  يرجی  ـال  و 
ام زارحإب  عطقلا  بوجوب  مکحی  اضیأ - لقعلا - و  همدع . لصألاف  جراخلا  یف  هقّقحت  یف  ّکش  اذإف  الیـصفت ، هنّیب  ام  كرت  یلع  ةذـخاؤملا 
ّهنأ ملعی  مل  نأک  ۀـمولعملا - ءازجألا  یقاب  دوجو  یف  ّکش  ول  ّهنأ  يرت : أ ال  هب ؛ رومأملا  نّیبملا  نّیعملا  موهفملا  ینعأ  الیـصفت ، هبوجو  ملع 

؟ اهب نایتإلا  بوجو  باحصتسالا  لقعلا و  یضتقم  ناک  مأ ال - اهب  یتأ 
انمکح یتلا  ۀمّدقتملا  لئاسملا  نم  ۀّیمکحلا  ۀهبشلا  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرافلا  و 

379 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
اذـه و  كوکـشملاب ، هقّلعت  نیب  الیـصفت و  هبوـجو  مولعملاـب  هصاـصتخا  نیب  دّدرم  [ 216] اـهیف فیلکتلا  [ 215] سفن ّنأ  وه : ةءاربلاـب  اـهیف 

نّالادلا لقنلا  لقعلاف و  لقعلا ، مکحب  ۀحیبق  یه  و  كوکشملا ، كرت  یلع  ةذخاؤملا  یلإ  هعجرم  ّنأل  لقعلا ؛ یـضتقمب  هل  مکح  دیدرتلا ال 
. رهاظلا ۀلحرم  یف  رمألا  لّوأ  نم  [ 218] فیلکتلا [ 217] ّقلعتمل نانّیبم  ةءاربلا  یلع 

جراخلا یف  هقّقحت  یف  ّکشلا  اّمنإ  و  هیف ، لـقنلا  لـقعلل و  فّرـصت  ـال  الیـصفت ، مولعم  نّیعم  نّیبم  هیف  فیلکتلا  ّقلعتمف  هیف ، نحن  اـم  اـّمأ  و 
بوجوب ّلقتسم  اضیأ  لقعلا  و  هقّقحت ، مدع  لصألا  لب  جراخلا ، یف  هقّقحت  ناتبثی  ناروکذملا ال  لقنلا  لقعلا و  و  ۀمولعملا ، ءازجألا  نایتإب 

. قّقحتلا یف  ّکشلا  عم  طایتحالا 
همجرت *** 

( مراهچ هلئسم  )

هراشا

. تسا یجراخ  عوضوم  رد  هابتشا  تهج  هب  دوشیم  کش  هب  رومام  يارب  یئیش  تیئزج  رد  رگا  هک  تسا  یئاج  رد 
: هلمج زا  رثکا  ّلقا و  نیب  تسا  ددرم  شقادصم  نکل ) تسین و  ددرم  هک   ) ینیبم یّلک  موهفم  کی  هب  دنکیم  رما  یلوم  یتقو  هک  یئاج  رد 

هکنیا رد  دوشیم  کش  سپ  تسا ، هدـش  بجاو  لاله  ود  نایم  رد  نشور ) تسا  یموهفم  هک   ) يرمق هام  کی  هزور  هک  یئاجنآ  لـثم  - 1
؟ نآ زا  رتمک  ای  تسا  زور  یس  يرمق  هام  نیا 

سپ نشور ،) تسا  یموهفم  و   ) تسا زاـمن  حـیبم  اـی  ثدـح و  عفار  هک  یلعف  ینعی  زاـمن  يارب  روهط  هب  هدرک  رما  هک  یئاـجنآ  لـثم  و  - 2
. زامن حیبم  دناثدح و  عفار  ود  ره  هک  لسغ  ای  ءوضو  يارب  قاشنتسا ) ای  هزمزم  لثم   ) يزیچ ّتیئزج  رد  دوشیم  کش 
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( ضرغ لّصحم  رد  کش  رد  طایتحا  موزل  )

کی هب  فیلکت  زّجنت  تسا ، ضورفم  اجنیا  رد  هچنآ  اریز  تسا ، طایتحا  تسا  مزـال  ضرغ ) لّـصحم  رد  کـش  ینعی   ) ماـقم نیا  رد  هچنآ 
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. ّلقا ماجنا  هطساوب  تسا  موهفم  نیا  ققحت  رد  کش  نکل  تسا و  مولعم  الیصفت  هک  تسا  ینّیبم  موهفم 
. تسا رثکا  ماجنا  موزل  ّلقا و  هب  افتکا  مدع  لاغتشالا ؛ ءاقب  ققحت و  مدع  باحصتسا  ياضتقم  سپ 

( هلئسم نیا  رد  تئارب  هلدا  نایرج  مدع  )

بناج زا  میتسه ، نآ  زا  ریزگان  فیلکت  رد  ام  هک  ینایب  اریز  تئارب ، رب  هدـننکتلالد  یلقن  یلقع و  لیالد  نآ  اجنیا  رد  دوشیمن  يراـج  و 
. تسا هدیسر  ام  هب  عراش 

. دشابیمن حیبق  هدرک  نایب  الیصفت  ار  نآ  عراش  هک  يزیچ  كرت  رب  هذخاؤم  سپ :
هک يزیچ  زارحا  هب  عطق  بوجو  هب  دنکیم  مکح  زین  لقتـسم  لقع  تسا و  نآ  قّقحت  مدـع  لصا  دوش ، کش  هب  رومام  قّقحت  رد  رگا  سپ 

. تسا هب  رومأم  هک  ینّیبم  موهفم  نآ  ینعی  تسا . مولعم  الیصفت  نآ  بوجو 
مکح ياـضتقم  هن ، اـی  ياهداد  ماـجنا  ار  نآ  اـیآ  هک  يوحن  هب  دوشیم  کـش  دـنامولعم  هک  یئازجا  هّیقب  دوجو  رد  یتقو  هک  ینیبیمن  اـیآ 

؟ تسا هیقب  نآ  ماجنا  بوجو  باحصتسا  لقع و 

( همّدقتم لئاسم  اب  هلئسم  نیا  نایم  توافت  )

، تئارب هب  اـهنآ  رد  میدرک  مکح  هک  ياهمّدـقتم  ياهلأـسم  هس  نآ  زا  هیمکح  ههبـش  نیب  و  مراـهچ ) هلئـسم  ینعی   ) هیف نحن  اـم  نـیب  قرف  و 
الیـصفت ناـشبوجو  هک  تسا  يروما  هب  نآ  ّقلعت  صاـصتخا و  ناـیم  دّدرم  یلوم ) هتـساوخ  و   ) فیلکت دوخ  هلئـسم  هس  نآ  رد  هک : تسنیا 

(. تسا مهد  ءزج  هک   ) كوکشم ءزج  هب  شقّلعت  نیب  و  تسا ) نقیتم  ردق  هک  یئزج  هن  لثم   ) تسا مولعم 
هب تسا  هذخاؤم  هب  لقع  مکح  تشگرب  نوچ  تسین ، بجاو  نآ  رد  طایتحا  هک  انعم  نیدب  درادن ، یمکح  لقع  ياضتقم  هب  دـیدرت  نیا  و 

. تسا حیبق  القع  مولعم ، ریغ  زیچ  کی  رطاخب  هذخاؤم ، نیا  و  رثکا ) ینعی   ) كوکشم كرت  ببس 
رد هتفرگ  ّقلعت  لقا  هب  رما  لّوا  زا  فیلکت  هک  دنابلطم  نیا  هدـننکنایب  دـنراد ، تئارب  رب  تلالد  هلئـسم ) هس  نآ  رد   ) هک یلقن  لقع و  سپ 

. رهاظ هلحرم 
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رد کش  اهنت  و  درادـن ، دوجو  نآ  رد  لقن  لقع و  يارب  یفّرـصت  تسا و  مولعم  الیـصفت  نّیعم و  نیبم ، فیلکت  ّقلعتم  هیف ، نحن  اـم  رد  اـّما 
. همولعم ءازجا  ماجنا  هطساو  هب  تسا  جراخ  رد  نشور  موهفم  نآ  قّقحت 

اجنیا رد  لصا  هکلب  دـناتبثم ) لصا  هک  ارچ   ) دـننکیمن تباث  جراخ  رد  ار  موهفم  نیا  قّقحت  دـننکیم ، يراج  تئارب  هک  لـقن  لـقع و  و 
. تسا لقتسم  نآ ، ققحت  رد  کش  تروص  رد  طایتحا  بوجو  هب  مکح  رد  زین  لقع  تسا و  نآ  قّقحت  مدع 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هلئسم  مادک  هّیجراخ  ّتیئزج  رد  کش  لئاسم  زا  هلئسم  نیمراهچ  * 
هّیجراخ روما  رطاخب  تسا  ّتیئزج  رد  کش  هلأسم  رگید ، ترابع  هب  هیعوضوم و  ههبش 

؟ دراد دوجو  کش ، اشنم  ظاحل  هب  مدقتم  هلأسم  هس  هلئسم و  نیا  نیب  یتوافت  هچ  * 
. لیلد نادقف  ای  نیربخ و  ضراعت  ای  دوب ، عراش  باطخ  لامجا  ای  هب ، رومأم  يارب  ءیش  کی  ّتیئزج  رد  کش  اشنم  لبق  هلئسم  هس  رد  - 1

. تسا عراش  هدهع  هب  زین  نآ  عفر  هدیمان و  هیمکح  ار  ياههبش  نینچ  اذل : و 
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. تسا هّیجراخ  روما  هکلب  تسین  عراش  باطخ  یعرش و  مکح  تیئزج ، رد  کش  اشنم  مراهچ ، هلئسم  رد  - 2
. تسین عراش  تسد  هب  شعفر  هک  هدیمان  هیعوضوم  ار  ياههبش  نینچ  اذل : و 

؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  هلئسم  حرط  * 
نکل و  درادـن ، یلاـمجا  ماـهبا و  موهفم  ظاـحل  هب  هدوـب و  نیبـم  دوـخيدوخهب  یّلک  نآ  هک  هتفرگ  قـّلعت  یّلک  موـهفم  کـی  هب  عراـش  رما 

. رثکا ّلقا و  نایم  تسا  دّدرم  نآ  لّصحم  قادصم و 
؟ دراد دوجو  مّدقتم  هلأسم  هس  هلئسم و  نیا  نایم  یتوافت  هچ  ریخا  بلطم  هب  هجوت  اب  * 

. دوب رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  موهفم  نآ  دوخ  هکلب  دوبن  ینّیبم  موهفم  هب  فّلکم  دوخ  هلئسم  هس  نآ  رد  - 1
؟ ءزج هد  ای  تسا  ءزج  هن  هتساوخ  ام  زا  یلوم  هک  يزامن  نیا  هک  میتسنادیمن  ام  نکل  زامن و  هب  دوب  هدش  رما  لثملا : یف 
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نیا قادصم  نکل  میرادن و  يدیدرت  نآ  رد  ام  هک  نّیبم  تسا  یموهفم  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  یلوم  هک  ار  يزیچ  نآ  مراهچ  هلئـسم  رد  - 2

. تسا رثکا  ّلقا و  نایم  درم  موهفم 
ای ضرغ  لّصحم  رد  کش  هب  نآ  زا  هک  رثکا ، ّلـقا و  ناـیم  تسا  ددرم  جراـخ  رد  ضرغ  ناونع و  نیا  قّقحم  لّـصحم و  رگید : تراـبع  هب 

. دوشیم ریبعت  ناونع  لّصحم  رد  کش 
؟ دینک نییبت  ار  قوف  بلطم  لاثم  رکذ  اب  * 

: لثملا یف  هک  تسنیا  نآ  میروآیم و  هیعوضوم  ههبش  زا  لاثم  کی  - 1
عراش رما  لابند  هب  هک  انعم  نیدب  دشاب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  هک  يوحن  هب  میریگب  هزور  ار  یلاله  هام  کی  هک  تسا  هتـساوخ  ام  زا  یلوم  - 

. دوشیم بجاو  ام  رب  هزور  موادم  هام  کی 
: اجنیا رد 

لاله تیؤر  اـت  لـاله  تیؤر  زا  رگید  تراـبع  هب  نیلـالهلا و  نیب  اـم  هک  دـننادیم  همه  هک  ارچ  دراد  نشور  نّیبم و  یموهفم  یلـاله  هاـم 
. تسا دارم  رگید 

: ینعی تسا ؟ زور  یس  زا  رتمک  ای  تسا و  زور  یس  جراخ  ملاع  رد  هام  نیا  هک  مینادیمن  ام  نکل 
. باطخ ّقلعتم  رد  هن  تسا و  یجراخ  قادصم  رد  ههبش 

: لثملا یف  هک  تسنیا  نآ  میروآیم و  هیمکح  ههبش  زا  لاثم  کی  و  - 2
: تسا هدمآ  تایاور  ناسل  رد  هک  ارچ  زامن ، يارب  روهط  هب  ار  ام  هدرک  رما  یلوم 

. ةالصلا روهّطلا و  بجو  دقف  تقولا  لخد  اذا 
: اجنیا رد 

ةالـص حـیبم  اـی  ثدـح و  عفار  هک  تسا  یلعف  روهط  هک  ارچ  تسا  نّیبـم  ـالماک  یموهفم  ياراد  هک  تسا  روهط  ناونع  باـطخ  ّقلعتم  - 1
. لسغ وضو و  لثم  تسا ،

؟ هن ای  دراد  تلاخد  لسغ  ای  وضو  رد  زین  رما  نالف  جراخ ، رد  ایآ  هک  میراد  کش  ام  - 2
؟ هن ای  تسا  ءوضو  ءزج  قاشنتسا  هزمزم و  الثم  ایآ  رثکا ؟ ای  تسا  ّلقا  روهط  نیا  هک  مینادیمن  ام  رگید  ترابع  هب 

؟ تسا هّیعوضوم  ههبش  لّوا ، لاثم  رد  ههبش  ارچ  * 
هب دراد  یگتسب  زور ؟ ای 30  تسا  زور  یلاله 29  هام  هکنیا  اّما  دیریگب  هزور  ار  نیلالهلا  نیب  دیوگب  هک  تسا  هدوب  نیا  عراش  هفیظو  اریز :

. دیسرپ موجن  ملع  نیصصختم  زا  دیاب  زور ؟ هام 30  نیمادک  تسا و  زور  هام 29  نیمادک  هکنیا  اذل  و  نیمز . رودب  رمق  ریس  هوحن 
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؟ تسیچ خیش  رظن  زا  اجنیا  رد  هلئسم  مکح  * 

. دوب میهاوخن  روذعم  هدش  فالخ  فشک  سپس  میدومن و  نایتا  ار  لقا  رگا  هک  ارچ  دروآ ، اجب  ار  رثکا  درک و  طایتحا  دیاب  هک : تسنیا 
: لیلد ود  هب  لیلد ؟ هچ  هب  * 

نآ قّقحت  تهج  یـضتقم  سپ  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  نشور  الماک  یموهفم  هب  تسا و  هدش  رداص  یلوم  زا  يزّجنم  فیلکت  هکنیا : لّوا  لیلد 
: میئوگیم اذل  و  هن ؟ ای  دنکیم  ادیپ  قّقحت  ّلقا  ماجنا  اب  ناونع  نیا  ایآ  هک  میراد ، کش  نآ  یجراخ  قّقحت  رد  ام  نکل  تسا  دوجوم 

. ققحتلا مدع  لصالا ، ناونع ، قّقحت  رد  کش  ماگنه 
: هکنیا مود  لیلد 

هّینیقی تغارف  دـیاب  سپ  تسا ، یمتح  یعطق و  ینیقی  لاغتـشا  اجنیا  رد  تسا و  هّینیقی  تغارف  یعدتـسم  ینیقی  لاغتـشا  دـیوگیم : لـقع  - 
. درک لیصحت 

. تسا كوکشم  ءزج  رثکا و  نایتا  هب  هّینیقی  تغارف  لیصحت  - 
؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 

: دیوگیم هدرک  ادج  هّیمکح  ههبش  زا  ار  هّیعوضوم  ههبش  باسح  اجنیا  رد  خیش  بانج 
. طایتحالا بجی 

بجاو طایتحا  هّیعوضوم  ههبش  رد  نکل  دشیم و  بجاو  طایتحا  هّیمکح  ههبش  رد  هک  داتفایم  قاّفتا  یهاگ  هتـشذگ  رد  رگید : ترابع  هب 
بوجو هب  لئاق  هچرگ  تسا  تئارب  هّیعوضوم  ههبش  رد  مکح  دنتفگ  هدش  گنهامه  نیدهتجم  اب  زین  امش  رابخا  یتح  هک  اجنآ  ات  دشیمن ،

. دندوب هّیمکح  ههبش  رد  طایتحا 
: هکنیا هصالخ 

نآ هّیعوضوم  ههبـش  رد  نکل  دومن و  يراج  تئارب  دوب  نیـصن  ضراعت  ای  ّصن و  لامجا  ّصن ، نادقف  نآ  اشنم  هک  هیمکح  ههبـش  رد  خیش 
. دومن يراج  طایتحا 

؟ ارچ * 
نآ قادـصم  لّصحم و  رد  ّکش  ام  نکل  و  تسا ، هتـساوخ  ار  تسا  لاله  ود  نایم  هزور  هک  نّیبم  موهفم  کی  ام  زا  عراـش ، اـجنیا  رد  اریز 

. میراد
؟ زور هن  تسیب و  ای  زور  یس  نیلالهلا  نیب  هزور  دوشب  ات  میریگب  دیاب  هزور  رادقم  هچ  هک  میراد  کش  ینعی 
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؟ دومن عوجر  دیاب  اجک  هب  روهط  لاثم  رد  ههبش  عفر  يارب  خیش  بانج  * 

. تسا هیمکح  تسا  عراش  تسدب  شعفر  نوچ  اذل  و  دنک . صخشم  اجنیا  رد  ار  لمع  هدودحم  دیاب  هک  تسا  عراش  عراش ، دوخ  هب 
: دومن هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  نیاربانب 

. تسا هیمکح  ههبش  يرگید  هیعوضوم و  ههبش  میدومن  رکذ  اجنیا  رد  هک  یلاثم  ود  زا  یکی  - 1
. مینکیم يراج  تئارب  رثکا  هب  تبسن  دومرف  انخیش  بانج  رثکا  لقا و  رد  ثحب  عورش  اب  هکنیا  - 2

نایتا زین  ار  كوکـشم  ءزج  دیاب  دیتفگ  و  دیدرک . طایتحا  هب  رما  نوجعم  هلئـسم  رد  ارچ  سپ  خیـش ، بانج  هک  درک  لاکـشا  یلکـشتسم  - 
؟ دنک

: دهدیم خساپ  خیش  - 
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رد هکنانچ  دومرف : اجنآ  رد  و  تسا ، بجاو  طایتحا  ضرغ  لّـصحم  رد  ّکـشلا  دـنع  تسا و  ضرغ  لّـصحم  رد  کـش  باـب  زا  نیا  اریز :
. دمآ دهاوخ  مراهچ  هلئسم 

. داد ام  هب  اجنآ  رد  هک  تسا  ياهدعو  نآ  نوماریپ  ثحب  لوغشم  نونکا  سپ 
؟ دراد اجنیا  رد  ثحب  ّلحم  اب  یطابترا  هچ  هدش  حرطم  اجنآ  رد  هک  یئاهلاثم  ریخا  بلطم  هب  هجوت  اب 

؟ ءزج ای 10  دوش  لیکشت  ءزج  زا 9  دیاب  نوجعم  نیا  هک  دنادیمن  دبع  نکل  زاسب ، نوجعم  هک  تسا  هدرک  رما  شدبع  هب  یلوم  لثملا : یف 
. دناسریم ضرغ  فده و  نیا  هب  ار  وا  نوجعم  مادک  دنادیمن  دبع  نکل  تسا و  ءارفصلا  لاهسا  نوجعم  نیا  زا  ضرغ  رگید : ترابع  هب 

. دیامن هّیهت  تسا  یئزج  هک 10  ار  رثکا  هدرک و  طایتحا  دیاب  تسا و  ضرغ  لّصحم  رد  کش  سپ 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  اب  شطبر  لاؤس  هب  هجوت  اب  * 

رازبا و هکلب  تسین  فده  نکل  تسا و  رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم  شدوخ  ءیش  نیا  هک  نوجعم ) نوچمه   ) یئیش يور  دوریم  رما  یهاگ  - 1
. تسا رخآ  ءیش  لّصحم  ینعی  تسا ، ءارفصلا  لاهسا  نآ  هک  تسا  رگید  زیچ  کی  هب  ندیسر  هلیسو 

. تسا ءزج  ءزج و 10  نایم 9  ددرم  نآ  لّصحم  هکیلاحرد  تسا ، نشور  نّیبم و  موهفم  کی  ءارفصلا  لاهسا  اذل :
. تسا نشور  یموهفم  هک  لّصحم  هن  لّصحم و  يور  هتفر  لاثم  نیا  رد  رما  هکنیا : هجیتن 

385 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لثم ای  تسا و  هدـش  روهط  هب  رما  هک  اجنیا  رد  ام  مّود  لاثم  لـثم  نّیبم  تسا  یموهفم  لّـصحم  لّـصحم و  يور  دوریم  رما  مه  یهاـگ  - 2

. دنالّصحم هب  دنمزاین  اجنیا  رد  لّصحم  ود  ره  اّما  دناحضاو . نشور و  لّصحم  ود  ره  هک  يرمق  هام  موص  يور  هتفر  رما  هک  لوا  لاثم 
؟ تسیچ لاثم  هس  نیا  نایب  رد  بلطم  لصاح  * 

هک تسنیا  نآ  دناكرتشم و  زیچ  کی  رد  لاثم  هس  ره  هک : تسنیا 
تسا نشور  حضاو و  یموهفم  هک  دراد  دوجو  یلّصحم  لاثم  هس  زا  کیره  رد  - 1

رثکا ّلقا و  نایم  تسا  ددرم  هک  تسه  یلّصحم  لاثم  هس  زا  کیره  رد  - 2
: الثم

زور ای 30  تسا  زور  ای 29  نآ  لّصحم  نکل  تسا و  حضاو  نشور و  یلّصحم  یلاله  هام  موص  - 
تسا هزمزمیب  ای  هزمزم  اب  يوضو  نآ  لّصحم  تسا  حضاو  نشور و  یلّصحم  زامن  يارب  روهط  - 
یئزجهد ای  تسا  یئزج  نوجعم 9  ای  نآ  لّصحم  نکل  تسا و  نشور  موهفم  کی  ءارفّصلا  لاهسا  - 

دوش نایتا  رثکا  دیاب  تسا و  بجاو  طایتحا  هک : تسنیا  لاثم  هس  ره  رد  مکح  - 3
. تسا بجاو  طایتحا  دشاب ، ضرغ  لّصحم  رد  کش  هک  اجره  وا  تسا  ضرغ  لّصحم  رد  کش  لاثم  هس  نیا  زا  کیره  رد  اریز :

؟ تسیچ رد  لاثم  هس  نیا  ياهتوافت  * 
: هک تسنیا 

دشاب زامن  يارب  روهط  یلاله و  موص  هک  ضرغ  لّصحم و  يور  هتفر  رما  لاثم  ود  رد  - 1
. تسا نوجعم  هک  لّصحم  يور  هتفر  رما  لاثم  کی  رد  - 2

هیمکح ههبش  يرگید  تسا و  هّیعوضوم  ههبش  یکی  ةالصلل  روهط  یلاله و  موص  لاثم  ود  زا  - 3
؟ تسیچ هّجوت  دروم  هتکن  نیموس  * 

؟ مینک نایتا  ار  نآ  هدرک  يراج  طایتحا  رثکا  هب  تبسن  میتسناوتن  موس  مود و  لوا ، هلئسم  رد  ارچ  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب 
ای تسا  یئزج  هن  ةالـص  هک  میتسنادیمن  اـم  دوب و  رثکا  لـقا و  ناـیم  ددرم  ةالـصلا  اومیقأ  لـثم  هب  رومأـم  دوخ  هک  هلئـسم  هس  ره  رد  هکلب 
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. میدرک یفن  ار  كوکشم  ءزج  هدرک  يراج  ةءاربلا  ۀلاصا  یئزجهد ،
386 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: رگید ترابع  هب 
. دوبن مه  تبثم  لصا  مینک و  نییعت  ّلقا  رد  ار  هب  رومأم  ّتیهام  رثکا  هب  تبسن  ةءاربلا  ۀلاصا  اب  میتسناوتیم  اجنآ  رد 

: هکنیا بلطم  حیضوت 
؟ یئزج ای 10  تسا  یئزج  هن  هتساوخ  ام  زا  یلاعت  يادخ  هک  ار  يزامن  میتسنادیمن  ام  اجنآ  رد 

، لصالا دـشیم  هتفگ  هک  رثکا  هب  تبـسن  يودـب  کش  کی  تسا و  یئزج  هن  زامن  هک  نقیتم  ردـق  کی  هب  دـشیم  لحنم  ام  یلاـمجا  ملع 
. دئازلا بوجو  مدع 

میدرکیم تابثا  رثکا  بوجو  یفن  اب  هکیلاحرد  و  دـیدرکیم . يراج  هیلقن  تئارب  مه  دـشیم و  يراج  هیلقع  تئارب  مه  هکنیا  هصالخ  و 
. دوبیمن تبثم  لصا  ار ، لقا  بوجو 

تسا و بجاو  نیا  دـنویپ  زا  تسا . بجاو  ریغ  كوکـشم  رثکا  بجاو و  تسا  یئزج  هن  زامن  هک  لـقا  هک  میتسنادیم  فرط  کـی  زا  اریز :
. دمآیم تسدب  لقا  رد  تیهام  نییعت  تسین ، بجاو 

؟ مینک يراج  تئارب  كوکشم  ءزج  رد  میناوتیمن  مراهچ  هلئسم  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  ارچ  * 
. تسا تبثم  لصا  اجنیا  رد  نوچ 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  امش  هن ؟ ای  دهاوخیم  قاشنتسا  ای  هزمزم و  وضو  ایآ  هک  مینک  کش  ام  رگا  لثملا : یف 
. قاشنتسا هن  دهاوخیم و  هزمزم  هن  وضو  ریخ  هک  دیئوگب  رگا 

. روهط لیصحت  يارب  تسا  هلیسو  هکلب  تسین  فده  وضو  هک  نوچ  تسیچ ؟ روهط  لّصحم  سپ  هک : میسرپیم  امش  زا 
. تسا لقا  دیئوگیم : خساپ  رد  امش 

تبثم لصا  نیا  تسا و  روهط  لّصحم  ّلـقا  دـینک  تاـبثا  هک  دـیتسه  نیا  لاـبند  هب  رثکا  بوجو  یفن  قیرط  زا  دـیاهدمآ و  امـش  اـجنیا : رد 
. تسا

. میهدب ّلقا  هب  ار  ندوب  لّصحم  تمس  ات  مینک  یفن  تئارب  لصا  اب  ار  كوکشم  ءزج  دوجو  هیف ، نحن  ام  رد  میناوتیمن  ام  سپ :
؟ درک دیاب  هچ  دوش  يراج  اجنیا  رد  دناوتیمن  ندوب  تبثم  لیلد  هب  تئارب  لصا  یتقو  مسرپیم  امش  زا  لاح 

: تسا هدشن  ققحم  روهط  هک  تسنیا  لصا  ینعی  روهط ، قّقحت  مدع  لصالا ، هک  دیهدب  خساپ  دیاب 
387 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هدوب روهط  لّصحم  ام  قاشنتـسا  هزمزم و  نودب  يوضو  هک  میاهدرک  کش  هک  لاح  دوب  هدـشن  ققحم  روهط  میریگب  وضو  ام  هکنیا  زا  لبق 
؟ هن ای 

. تسا روهط  قّقحت  مدع  لصا  - 
کی وت  زا  یلوم  یتقو  هکنیا  رب  دراد  لالقتسا  یلقاع  ره  لقع  هکنیا  رب  افاضم  ار ، روهط  ققحت  مدع  مینکیم  باحـصتسا  رگید : ترابع  هب 

یسریم لّصحم  نآ  هب  یهدیم  ماجنا  هک  یلمع  نیا  اب  ایآ  هکنیا  رد  يراد  کش  امـش  لّصحم و  مان  هب  تسا  هتـساوخ  ار  یـصخشم  لمع 
. اجنیا رد  رثکا  ماجنا  موزل  تسا و  طایتحا  نیا  ینک و  لصاح  همض  تغارف  هب  نیقی  هک  ینک  لمع  يروج  دیاب  هن ؟ ای 

؟ تسیچ ۀیمکحلا )...  ۀهبشلا  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرافلا  و   ) زا دارم  تشذگ  هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب  * 
اب لبق  هلأسم  هس  رد  هیمکح  ههبش  نایم  یتوافت  هچ  هک  دوب  نیا  لاؤس  نآ  لصاح  دیدرگ و  نایب  هک  تسا  یلاکشا  لاؤس و  نامه  هب  خساپ 

؟ دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  هّیعوضوم  ههبش 
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؟ دیدومن لمع  طایتحا  هب  هلئسم  نیا  رد  نکل  دیدش و  یتئارب  رثکا  هب  تبسن  لبق  هلأسم  هس  رد  ارچ  - 
؟ دیوشیمن یتئارب  هّیعوضوم  ههبش  رد  دیدش ، یتئارب  هیمکح  ههبش  رد  هک  هیلقن  هیلقع و  تئارب  ّهلدا  نامه  هطساو  هب  ارچ  - 

: هک تسنیا  نآ  هصالخ  لصاح و  نکل  دمآ  هتشذگ  بلاطم  رد  لاؤس  نیا  هب  خساپ  هچرگا 
؟ رثکا هب  ای  هتفرگ  ّقلعت  ّلقا  هب  یعرش  باطخ  هک  میراد  کش  ام  ینعی  تسا ، كوکشم  یعرش  مکح  لصا  هّیمکح ، تاهبش  رد  - 1

حیبق القن  القع و  هدوب و  نایب  الب  دـشاب  يرفیک  باقع و  رثکا  هب  تبـسن  رگا  هک  میـسریم  اجنیا  هب  لیلدـلا ، نع  سأـیلا  صحفلا و  دـعب  - 
. تسا

لمع نیا  اـیآ  هک  میراد  کـش  نکل  تسا ، زّجنم  اـم  يارب  فیلکت  تسا و  زرحم  عوـضوم  مّلـسم و  مکح  لـصا  هّیعوـضوم ، ههبـش  رد  - 2
؟ هن ای  تسه  یلوم  ضرغ  لّصحم  ام ، یجراخ 

. دومن طایتحا  دیاب  لاغتشا  نوناق  زّجنم و  فیلکت  دوجو  ینعی  لیلد  ود  نیمه  هطساو  هب  اجنیا  رد  اذل  و 
***

388 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اههتکن

: هک دش  نیا  خیش  تانایب  هصالخ  لصاح و 
. تسا جراخ  رد  عوضوم  هابتشا  کش ، شیادیپ  للع  زا  یکی  - 1

: الثم تسا ، رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  شقادصم  نکل  تسا ، نشور  موهفم  ثیح  زا  هک  دوش  يزیچ  هب  رما  رگا  - 2
؟ رتمک ای  تسا  زور  یس  هام  نیا  هک  دنکیم  کش  فّلکم  نکل  هدیدرگ  بجاو  يرمق  هام  کی  هزور  - 1

هک دنکیم  کش  فلکم  ریگب ، وضو  ای  دشاب و  زامن  حیبم  ای  ثدح و  عفار  هک  هدب  ماجنا  یلسغ  ینعی  زامن ، يارب  هدش  تراهط  هب  رما  - 2
؟ هن ای  تسه  عفار  وضو  ای  لسغ  نیا  ایآ  دوشن  قّقحم  زیچ  نآ  رگا  هک  انعم  نیدب  وضو ؟ ای  لسغ  نیا  يارب  يزیچ  تیئزج  رد 

: دومرف تسناد و  طایتحا  اجنیا  رد  ار  فلکم  هفیظو  خیش ، بانج  - 
اجب اـب  فیلکت  قّقحت  رد  کـش  تسا و  لیـصفتلاب  مولعم  هک  تسا  یفیلکت  ندوب  زّجنم  رب  ضرف  رما ، ندوب  نشور  حوضو و  ساـسارب  - 1

؟ تسا ّلقا  ندروآ 
. تسا رثکا  ندروآ  اجب  موزل  ّلقا و  هب  ندرکن  افتکا  هّمذ ، لاغتشا  ندوب  یقاب  قّقحت و  مدع  لصا  ياضتقم  - 2

رب رفیک  هذخاؤم و  اذل  و  تسا . هدومن  تفایرد  زین  فلکم  هدش و  غالبا  عراش  هیحان  زا  هک  تسا  نایب  فیلکت ، غالبا  رد  یمتح  طرـش  اریز 
. تسین حیبق  هدیدرگ  نایب  الیصفت  هک  يزیچ  كرت 

هتسناد الیصفت  هک  يزیچ  زارحا  هک  دنکیم  مکح  زین  لقع  و  تسا ، نآ  مدع  لصا  دینک ، کش  جراخ  رد  فیلکت  قّقحت  رد  هچنانچ  سپ :
. تسا بجاو  هدش ،

: دومرف سپس 
باحـصتسا لقع و  ياضتقم  هب  دنک ، ادـیپ  نآ  ندروآ  اجب  رد  کش  تسا ، زجنم  الیـصفت  فیلکت  هک  یئازجا  هب  تبـسن  رگا  ینیبیمن  ایآ 

. تسا بجاو  نآ  ندروآ  اجب 
(: هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  اّما  و 

هک دناهدش  لئاق  یماسقا  هّیعوضوم  ههبـش  يارب  هتـسناد و  نکمم  دومرف  خیـش  هکنانچ  ار  عوضوم  هابتـشا  ببـس  هب  ار  رثکا  لقا و  رد  کش 
. تسا توافتم  نآ  ماکحا 
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: هکنیا زا  دنترابع  ماسقا  نیا 
و ءاملعلا ) مرکا  : ) لثم دراد ، یجراخ  ّقلعتم  هک  دننکیم  ادیپ  يزیچ  هب  ّقلعت  یهن  رما و  یهاگ  - 1

389 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد هک  تسا  ینیقـساف  اـی  اـملع  هب  قـّلعتم  ندرکن ، ندرک و  مارکا  تسا و  مارکا  هب  قـّلعتم  لاـثم  ود  نیا  رد  مکح  هک  قاّـسفلا ،) مرکت  ـال  )

. دنراد دوجو  جراخ 
. تسا زامن  هب  رما  هک  ّلص  لثم : درادن ، یقّلعتم  رگید  هک  دننکیم ، ادیپ  يزیچ  هب  ّقلعت  یهن  رما و  یهاگ  و  - 2

: لوا تروص  رد  یهن  رما و 
. قساف تعیبط  ندرک  یئاریذپ  زا  یهن  و  ملاع ، یئاریذپ  هب  رما  لثم  دنریگیم ، ّقلعت  دراد  ار  رثکت  ّتیلباق  هک  تعیبط  دوخ  هب  ای  - 1

. دنریگیم ّقلعت  درادن  رثکت  ّتیلباق  هک  ضحم  دوجو  هب  هکنیا  ای  - 2
ّلک مرکا  لثم : دنریگیم ، ّقلعت  دوشیم ، لحنم  ددـعتم  ياهیهن  رما و  هب  افرع  هک  یقارغتـسا  مومع  ینعی  دارفا  رد  يراس  تعیبط  هب  ای  - 3

قاّسف ّلک  مرکت  ملاع و ال 
. دنوشیم ّلحنم  نآ  نیا و  مارکا  زا  یهن  و  نآ ، نیا و  مارکا  هب  رما  هب  افرع ، یهن ، رما و  نیا  هک 

رد نکل  دوشیم و  ققحم  یضعب  نآ  رد  لاثتما  درک  یئاریذپ  ار  یضعب  رومأم  رگا  تسا و  يرگید  زا  ّلقتـسم  یبجاو  کیره ، مارکا  سپ :
. دوشیمن ققحم  ریخ  اهنآ  ریغ 

. ءاملعلا عومجم  مرکا  لثم : دنریگیم ، ّقلعت  یعومجم  مومع  هب  یهاگ  - 4
. دوشیمن ّلحنم  دّدعتم  ياهفیلکت  هب  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  ءاملع  عومجم  هب  هک  دراد  دوجو  فیلکت  کی  اجنیا  رد 

ول و  تسا ، هدرکن  یلاثتما  الـصا  دنکن ، یئاریذپ  ار  اهنآ  زا  رفن  کی  رگا  هک  يوحن  هب  دباییم  قّقحت  اهنآ  همه  یئاریذپ  اب  رما ، لاثتما  اریز 
. دنک یئاریذپ  ار  هّیقب 

: لاحرههب
. دنتسه يریغ  عطاوق  عناوم و  هب  ّقلعتم  ياهیهن  طیارش و  ءازجا و  هب  ّقلعتم  ياهرما  هکنانچ  يریغ ، ای  و  دنتسه : یسفن  ای  یهن  رما و  - 

: اّما دنرادن . تیعقاو  هدوب و  روصت  فرص  اهنآ  زا  یخرب  هچرگا  دنراد ، رّوصت  ماسقا  مامت  - 
: تسا یفالتخا  لیصفت ؟ ای  تسا و  تئارب  ای  تسا  لاغتشا  ماسقا  نیا  مامت  رد  هدعاق  هکنیا 
: نکل و  دناهدش ، لاغتشا  هب  لئاق  زین  اهیخرب  دناتئارب ، هب  لئاق  ماسقا  مامت  رد  اهیخرب  - 

: هکنیا هب  ماسقا  نایم  تسا  لیصفت  هب  لوق  ماقم  نیا  رد  قح  يأر 
ّلقا و نایم  رما  دـیدرت  هب و  رومأـم  قّقحت  رد  کـش  ماـگنه  دـشاب ، هتفرگ  ّقلعت  یعومجم  مومع  هب  اـی  هقلطم  تعیبط  هب  یـسفن  رما  رگا  - 1

كوکشم هب  تبسن  دیاب  لاغتشا  هدعاق  ياضتقم  هب  رثکا ،
390 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا ندمآ  نوریب  لاثتما و  ماقم  رد  اهنت  کش  و  تسا ، هدیدرگ  هماقا  نآرب  مات  تّجح  هک  هدـش  ضرف  اریز  دریگ  تروص  لاثتما  رثکا ، ینعی 
. دیآ تسدب  فیلکت  زا  هّمذ  غارف  هب  ملع  دیاب  تسا و  لاغتشا  نآ  لثم  رد  هدعاق  هک  تسا ، دهعت 

. ملاع ّلک  مارکا  لثم : دریگ ، ّقلعت  یقارغتسا  مومع  وحن  هب  يزیچ  هب  یسفن  رما  رگا  و  - 2
؟ ارچ تسا . تئارب  هدعاق  يارجا  ّلحم 

، دشاب هدمآ  دوجوب  لاثتما  ماقم  رد  نآ  قّقحت  نآ و  قادصم  رد  کش  هک  هتفرگن  ّقلعت  نشور  مولعم و  یناونع  هب  رما  هک  هدـش  ضرف  اریز 
. تسا دارفا  هب  ّقلعتم  مکح  یقارغتسا  مومع  رد  هکلب 
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: هتفگ یلوم  یئوگ  تسا ، دارفا  همه  هب  هراشا  يارب  ّلک )  ) ظفل اریز :
؟ هن ای  تسا  ملاع  دلاخ  ایآ  هک  تسنیا  رد  کش  و  نک ، مارکا  ار  ورمع  رکب و  دیز و  - 

. ددرگیمزاب رثکا  ّلقا و  رد  دیدرت  کش و  هب  کش  نیا  عجرم  اذل : و 
: نیاربانب

بوجو رد  تسا ، كوکـشم  نآ  ندوب  قادـصم  هک  يدرف  و  تسا ، بجاو  ناشمارکا  دنتـسه ، ملاـع ) ّلـک   ) قادـصم مینادیم  هک  يدارفا 
، تسا نایب  نودب  رومأم )  ) فّلکم ندرک  رفیک  هدشن ، هماقا  یلیلد  وا  مارکا  یئاریذپ و  بوجو  رب  نوچ  دـیآیم و  دوجوب  کش  وا  هب  مارکا 

. تسین نایب  نودب  نآ  اب  تفلاخم  رفیک  هک  مولعم ، قیداصم  مارکا  فالخ  هب 
؟ تسیچ دناهدرک  رکذ  مظعا  خیش  هک  یلاثم  ود  رد  رما  ّقلعتم  * 

. تسا یعومجم  مومع 
ثدـح يارب  ندوب  عفار  هب  دـّیقم  هک  یلعف  اـی  دراد و  رارق  لـاله  ود  ناـیم  هک  ياهزور  ناونع  هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  رما  اـهلاثم ، نآ  رد  اریز 

. تسا
. تسا هدعاق  اب  قباطم  اهلاثم  نیا  رد  طایتحا  موزل  هب  مکح  سپ 

؟ دشابیم هچ  يزیچ  هب  يریغ  یسفن و  یهن  نتفرگ  ّقلعت  هب  عجار  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 
: دیامرفیم

ّقلعت دوجو  فرص  هب  هک  درادن  یتوافت  تسا و  تئارب  يارجا  لحم  اقلطم  هک  تسنیا  قح  يأر  دریگ ، ّقلعت  يزیچ  هب  یـسفن  یهن  رگا  - 1
. یعومجم مومع  ای  دشاب  یقارغتسا  مومع  تروصب  نآ  ّقلعت  هک  دنکیمن  یقرف  قلطم و  تعیبط  هب  ای  دریگب و 

نیا ندروآ  اـجب  اـیآ  هکنیا  هب  دراد ، كوکـشم  ندوب  مارح  لـالح و  رد  کـش  هب  تشگزاـب  دوجو  فرـص  ندـش  قّـقحم  رد  کـش  اریز :
مومع ای  یقارغتسا  مومع  ای  قلطم  تعیبط  ای  كوکشم  قادصم 

391 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ مارح ای  تسا  لالح  یعومجم ،

. ةءاربلا لصالا ، اجنیا : رد 
هک دـشاب  يزیچ  عناـم  زا  دارم  هک  یتروـص  رد  تسا  نـینچ  زاـمن  عـطاوق  عـناوم و  رد  هکناـنچ  دریگ ، قـّلعت  يزیچ  هـب  يریغ  یهن  رگا  - 2

یّتح تسا ، تئارب  يارجا  ّلحم  تسین ، لوقعم  مدع  هب  لعف  دییقت  هک  ارچ  دشاب ، مدع  عنام ،)  ) نآ زا  دارم  هکنیا  هن  دراد و  لعف  اب  تیدـض 
. دشاب اهدوجو  عومجم  ای  تعیبط  دوخ  ای  دوجو  فرص  هنوگ  هب  عنام  رگا 

؟ تسین وربور  لاکشا  اب  روص  نیا  رد  تئارب  يارجا  ماما  ترضح  رظن  هب  ایآ  * 
لیلحت هب  يزاین  كوکشم ، سابل  رد  تئارب  يارجا  رد  اذل : و  تسا ؛ وربور  لکـشم  اب  اهتروص  همه  رد  تئارب  يارجا  زین  ناشیا  رظن  هب  ارچ 

. تسین [، 219 (] همحل لکؤی  ام ال  ربو  یف  ّلصت  ال  : ) ثیدح رد  یهن 
لالحنا و نایم  هک  تسا  طرـش  عضو  ناـمه  عناـم  عضو  تروص  نیا  رد  تسا ، طرـش  لـعف  رد  نآ  ندوبن  هک  تسا  يزیچ  عناـم  رگا  هتبلا :

: هکنیا هب  دراد  دوجو  لیصفت  نآ  مدع 
. تسا لاغتشا  لصا  رثکا ، لقا و  نایم  دیدرت  رد  دوش ، ذخا  یعومجم  مومع  ای  تعیبط ، دوخ  ای  دوجو  فرص  تروص  هب  رگا  - 

چیه رد  زامن  هک : تسنیا  هدـش  دـّیقم  نآ  هب  رما  دروم  زاـمن  هک  ثیدـح  ياـنعم  هکنیا  هب  دوش ، ذـخا  یقارغتـسا  مومع  تروص  هب  رگا  و  - 
. دشابن تشوگمارح  كرک  زا  يدرف  قادصم و 

هب زامن ، ندوب  دـّیقم  زا  تئارب  نآ ، رد  لصا  تشوگمارح ؟ ای  تسا  تشوگلالح  زا  ایآ  هک  دـیآ  دوجوب  کـش  یقادـصم ، رد  یتقو  سپ :
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. دشابیم زامن  رد  كرک  زا  درف  نآ  ندوبن 
تشوگمارح كرک  زا  هک  هدیدرگ  هماقا  لیلد  هک  یئاهزیچ  نآ  هب  تبسن  و  دوشیم ، ّلحنم  دّدعتم  ياهیهن  هب  افرع  یقارغتسا  مومع  اریز :

. تسا نایب  الب  باقع  نآرب ، باقع  و  درادن ، بانتجا  كوکشم ، دروم  نکل  تسا ، بجاو  بانتجا  تسا ،
تـسا طرـش  بکرم  رد  هک  يایلاصتا  تئیه  اب  ءیـش  تیدـض  هب  عطاق  رد  کش  اریز  دـشاب ، نینچ  زین  عطاق  رد  کـش  هک  تسین  دـیعب  - 

هتبلا تسین ، لاکشا  نودب  تئارب  يارجا  هچرگا  دوشیم . ارجا  تئارب  دیآ ، دوجوب  عطاق  ندیدرگ  ضراع  رد  کش  یتقو  سپ  ددرگیمرب .
[220 .] تسا هدش  ذخا  ناونع  تروص  هب  هب  رومأم  رد  یلاصتا  تئیه  هک  میوش  لئاق  رگا 

392 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هب رومأملل  ادیق  ءیشلا  نوک  یف  ّکشلا  وه  و  یناثلا ، مسقلا  اّمأ  نتم و 

و ءوضولا ، نم  ۀئشانلا  ةراهطلاک  ّیجراخلا  دوجولا  یف  دّیقملل  اریاغم  اّیجراخ  العف  هؤشنم  نوکی  دق  دیقلا  ّنأل  نیمسق ؛ یلع  ّهنأ  تفرع  دقف 
. ّیجراخلا دوجولا  یف  هعم  ادّحتم  ادیق  نوکی  دق 

. ةداعإلاب لیطن  الف  [، 221] مّدقت امیف  مالکلا  وه  هیف  مالکلاف  لّوألا : اّمأ 
[. 222] امهمکح داّحتا  رهاظلاف  یناثلا : اّمأ 

مل ام  یلع  ةذخاؤملا  مدع  یلع  نّیلادلا  لقنلا  لقعلا و  نایرج  یلإ  ارظن  یناثلا ؛ نود  ۀـّیئزجلا  یف  ّکشلاب  لّوألا  قاحلإب  امهنیب : قّرفی  دـق  و 
مکحب اّیفنم  ۀـمّدقم - ول  و  هب - فیلکتلا  ناک  هیلع  ةذـخاؤملا  ملعی  مل  اذإ  ءوضولا  بوجو  ّنإف  لّوألا ؛ یف  هیلع  ةذـخاؤملا  عراشلا  نم  ملعی 

. رهاظلا یف  هعازتنا  أشنم  ءافتناب  یفتنیف  ۀعیرشلا ، یف  ءوضولاب  رمألا  نم  عزتنا  اّمنإ  ّیعرشلا  طرشلا  ّنأ  ضورفملا  و  لقنلا ، لقعلا و 
لصأ بوجول  ریاغم  مازلإ  بوجو و  هب  ّقلعتی  اّمم  سیلف  ۀنمؤملا ، ۀبقرلا  یف  نامیإلاک  یجراخلا  دوجولا  یف  دّیقملا  عم  ادّحتم  ناک  ام  اّمأ  و 

[224 .] دابعلا نع  هملع  [ 223] هّللا بجح  امیف  جردنی  الف  ۀمّدقم ، ول  لعفلا و 

ص393 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
393 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

: مود مسق  اّما  و 

هراشا

)؟ هن ای  تسه  زامن ) الثم   ) هب رومأم  يارب  دیق  تراهط ) الثم   ) ءیش نالف  ایآ  هک  تسنیا  رد  کش  نآ  (و 
: اریز تسا ، تمسق  ود  رب  دیق  هک  دش  مولعم  هتشذگ  بلاطم  رد  اقّقحم 

ءوضو زا  یـشان  و  تسا ) زامن  دیق  هک   ) تراهط لثم  تسا  دّیقم  اب  ریاغم  يدوجو  رظن  زا  هک  تسا  یجراخ  لعف  کی  دـیق  اشنم  یهاگ  - 1
. تسا

(. دنریاغم اموهفم  نکل  و  هنمؤم ، هبقر  رد  نامیا  لثم :  ) تسا دحتم  یجراخ  دوجو  رد  دّیقم  اب  هک  تسا  یتفص ) ای  و   ) دیق دیق ، یهاگ  و  - 2
. دش نشور  نآ  مکح  هک  تسا  یجراخ  ءزج  رد  مالک  نامه  مسق  نیا  رد  مالک  لّوا : مسق  اّما 

نیب دوشیم  هتـشاذگ  قرف  یهاگ  و  تسا . یکی  لّوا  مسق  مکح  اب  شمکح  رهاظلا ، یلع  تسا ) هنمؤم  هبقر  رد  نامیا  هک  : ) مّود مسق  اّما  و 
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و تسا ،) تئارب  يارجا  ّلحم  هک   ) تیئزج رد  کش  هب  زاـمن ) يارب  تراـهط  ینعی   ) لّوا مسق  قاـحلا  ببـس  هب  ناـمیا ) تراـهط و   ) ود نیا 
(. تسا طایتحا  يارجا  ّلحم   ) مود مسق  هکنآ  لاح 

:( توافت نیا  هجو  )

هراشا

عراش بناج  زا  لّوا  مسق  رد  نآ  رطاخب  هذـخاؤم  يزیچ  رطاخب  هذـخاؤم  باقع و  مدـع  رب  دـنراد  تلالد  یلقن  یلقع و  لـیلد  هکنیا  هب  رظن 
. تسین مولعم 

، تسا يریغ  و  هدوبن ) یسفن   ) ول و  میشاب ، هتـشادن  عراش  بناج  زا  نآ ، كرت  ببـس  هب  هذخاؤم  رب  ملع  رگا  ءوضو  بوجو  هب  فیلکت  اریز 
. تسا عوفرم  یفنم و  لقن  لقع و  مکح  هب 

: هک تسنیا  ضرف  و 
یلع شعازتـنا  اـشنم  ءاـفتنا  ببـس  هب  دوشیم  یفتنم  سپ  تعیرـش  رد  وضو  هب  رما  زا  دوشیم  عازتـنا  تراـهط ،) ینعی   ) یعرـش طرـش  نیا 

. رهاظلا
مازلا بوجو و  هک  تسین  يروما  هلمج  زا  هنمؤم ، هبقر  رد  نامیا  لثم  تسا ، دحتم  دـّیقم  اب  یجراخ  دوجو  رد  هک  یتفـص ) ای  و   ) دـیق اّما  و 

. ۀمّدقم ول  دشاب و  لعف  لصا  بوجو  زا  يادج  ریاغم و  نآ  هب 
. تسا هتشاد  روتسم  هدابع  زا  ار  شملع  یلاعت  يادخ  هچنآ  تحت  رد  دوشیمن  جردنم  سپ :

394 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هکرت یلع  ّبترتملا  باقعلا  كوکـشملا و  لعف  نم  ۀلـصاحلا  ةدئازلا  ۀـفلکلا  یفنت  اّمنإ  لقنلا  لقعلا و  نم  ةءاربلا  ۀـّلدأ  ّنأ  لصاحلا : نتم و 

و هلهجل . میلـستلا ؛ كرت  یف  روذعم  هبوجو  [ 225] كوکشملا میلستلا  نودب  ةالـصلاب  یتآلا  ّنإف  الیـصفت ؛ بوجولا  مولعم  وه  ام  نایتإ  عم 
هب رومأملل  كرات  وه  لب  لوهجملا ، دئازلا  یف  اروذعم  نوکی  یّتح  الیـصفت  هل  مولعم  وه  امب  جراخلا  یف  تأی  ملف  ةرفاکلا  ۀبقرلاب  یتآلا  اّمأ 

. اسأر
. رثکألا ّلقألا و  ال  نینیابتملا ، لیبق  نم  دّیقملا  قلطملاف و  ۀلمجلاب : و 

قلطملا و باب  یف  هّللا  مهمحر  یّمقلا  قّقحملاک  ۀّیئزجلا  ۀّیطرـشلا و  یف  ّکشلا  دنع  ةءاربلاب  نیلئاقلا  ضعب  هرکذ  امیف  ّرـسلا  وه  اذه  ّنأک  و 
ام ّدر  و  [، 226 «] لاغتـشالا  » ةدـعاقب دـّیقملا  یلع  قلطملا  لمح  بوجو  یلع  ۀـیاهنلا  یف  هّللا  مهمحر  ۀـماّلعلا  لالدتـسا  دـییأت  نم  دـّیقملا :

: هلوقب [، 227] ةءاربلاب ملعلا  یعدتسی  یّتح  لغشلاب  ملعلا  مدعب  هیلع  ضرتعا 
و ال لمجملاب ، ۀّمذلا  لاغتـشال  امهدـحأب ؛ نوفّلکم  ّانأ  ملعن  و  قلطملا ، وأ  دـّیقملا  سفن  هنوک  نیب  دّدرملا  وه  ذـئنیح  هب  فّلکملا  ّنأ  هیف : و 

-: لاق نأ  یلإ  دّیقملاب - ّالإ  ةءاربلا  لصحی 
قرافت و ال  لصفلا ، نع  ّکفنی  دّیقملا ال  نمض  یف  دوجوملا  سنجلا  ّنأل  لصألاب : هنع  دئازلا  یفنب  مکحی  ّینیقی  كرتشم  ردق  انه  سیل  و 

. یهتنا [، 228] لّمأتیلف امهل ،
395 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هکنیا بلطم  لصاح  همجرت 
كوکشم لعف  زا  هلصاح  يدایز  تقشم  تفلک و  اهنت  نوملعی ) ام ال  عفر  لثم   ) یلقن و  نایب ) الب  باقع  حبق  لثم   ) یلقع زا  معا  تئارب  ّهلدا 

یفن تسا  بوجولا  موـلعم  الیـصفت  هدوـب ) نّقیتـم  ردـق   ) هک یلمع  ماـجنا  طرـش  هب  دوـشیم ، بترتـم  نآ  كرت  ببـس  هب  هک  ار  یباـقع  و 
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. دنکیم
و تدایز ) نودـب  زامن  ماجنا  رد   ) فّلکم تسا ، كوکـشم  فّلکم  لهج  رطاخب  شبوجو  هک  یتدایز ) و   ) میلـست نودـب  زاـمن  ماـجنا  اریز 

. تسا روذعم  تدایز  كرت 
هن  ) تسا هدادن  ماجنا  يراک  چیه  جراخ  رد  ایوگ  دشاب  هدوب  بجاو  هنمؤم  هبقر  عقاو  رد  و   ) دنک دازآ  ار  هرفاک  هبقر  فّلکم ) نیا   ) رگا اّما :

تـسین نایم  رد  ینّقیتم  ردق  نکل ) میراد  نیرمالا  دحا  بوجو  هب  یلامجا  ملع   ) هک اریز  دشاب ) هتـشادرب  ار  رثکا  هداد و  ماجنا  ار  ّلقا  هکنیا 
روطب هکلب  دشاب ، روذعم  كوکشم  لوهجم  دئاز  نآ  رد  هکنیا  ات  يودب ، کش  یلیـصفت و  ملع  هب  دوشیم  لحنم  یلامجا  ملع  میئوگب  هک 

(. دشاب هنمؤم  هبقر  هک   ) تسا هب  رومأم  كرات  یلک 
نیلئاق زا  یخرب  هچنآ  رد  تسا  بلطم  رس  نامه  نیا  ایوگ  و  رثکا ، ّلقا و  لیبق  زا  هن  دنتـسه و  نینیابتم  لیبق  زا  دّیقم  قلطم و  هصالخ : روطب 

لالدتـسا زا  عافد ) و   ) دـییأت رد  نآ  هدومرف و  ّتیئزج  تیطرـش و  رد  کـش  ماـگنه  هب  دـیقم ، قلطم و  باـب  رد  یمق  ققحم  لـثم  تئارب  هب 
هدـعاق ببـس  هب  هک  تسا  بجاو  دوب ، دـیقم  يرگید  قـلطم و  یکی  هک  میتـشاد  لـیلد  ود  اـجکره  دـیامرفیم : ۀـیاهن  رد  هک  تسا  همـالع 

(. مینک لمع  دیقم  هب   ) هدومن و لمح  دیقم  رب  ار  قلطم  لاغتشا ،
رما لّوا  زا  هدعاق  نیا  عوضوم  و   ) هتـشادن لصا  زا  هّمذ  لاغتـشا  هب  ملع  دـیقم  صوصخ  هب  زگره  ام  دـناهتفگ  هک  یناسک  ضارتعا  ّدر  رد  و 

: دیامرفیم دشاب ، هّمذ ) غارف  هب  نیقی  و   ) هینیقی تئارب  یعدتسم  ات  هدوبن  یلغش  نیقی  و  هدوب ) كوکشم 
هک  ) یّلک لمجم و  رما  هب  تبـسن  نکل  تسا ، دّیقم  قلطم و  نایم  دّدرم  و  درادن ) ینیقی  لاغتـشا  دـیقم  صوصخ  هب  تبـسن   ) فلکم هچرگا 
اب رگم  دوشیمن  ینیقی  تغارف  لیـصحت  يدراوم  نینچ  رد  کـش  ـالب  دراد و  لغـش  هب  نیقی  ملع و  تسا ) دـّیقم  قلطم و  ناـیم  رئاد  شرما 

: دیامرفیم سپس  طایتحا ،
نآرب داز  اـم  نّقیتم و  لاـح  ّلـک  یلع  رادـقم  نیا  میئوگب  هک  میرادـن  ینّقیتـم  كرتـشم  ردـق  کـی  اـم  دـّیقم  قلطم و  ناـیم  رما  نارود  رد 

. دوشیم يراج  تئارب  لصا  تسا و  كوکشم 
دوجوم جراـخ  رد  دوجو  کـی  هب  تسا  هنمؤم  هبقر  نمـض  رد  هک  ياهبقر  ینعی  تسین ، وا  زا  کـفنم  دـیقم  نمـض  رد  دوـجوم  سنج  اریز 

. دوشیمن يراج  اجنیا  رد  اهفرح  نآ  اذل  کیکفت و  لباق  ریغ  تسا و 
396 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ دشیم ثحب  يرما  هچ  اب  هطبار  رد  نونکات  * 
هک دشیم  ثحب  زامن  يارب  هروس  ّتیئزج  رد  کش  لیبق  زا  هّیجراخ  ّتیئزج  رد  کش  رثکا و  ّلقا و  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  اب  هطبار  رد 

. دادیم لیکشت  ار  ثحب  زا  لّوا  ماقم 
؟ دوشیم ثحب  يرما  هچ  نوماریپ  تسا  ثحب  زا  مود  ماقم  هک  ماقم  نیا  رد  * 

. دوشیم تبحص  هب  رومأم  يارب  يرما  کی  تیدیق  ّتیطرش و  رد  کش  رتهب  ریبعت  هب  هینهذ و  ّتیئزج  رد  کش  نوماریپ 
: رگید ترابع  هب 

يارب تسا  ءیـش  کی  ّتیدـیق  ای  تیطرـش و  رد  ام  کش  نونکا  نکل  دوب و  هب  رومأم  يارب  ءیـش  کی  تیئزج  رد  کش  ام  کش  نونکات 
. هب رومأم 

. تسا ینهذ  ءزج  رد  کش  اجنیا  رد  ام  کش  رگید : ترابع  هب 
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؟ دراد دوجو  ینهذ  ءزج  اب  یجراخ  ءزج  رگید  ترابع  هب  ای  طرش و  اب  ءزج  نایم  یتوافت  هچ  * 
زامن يارب  هروس  لثم : تسا  هب  رومأم  لخاد  نآ  هب  رومأم  دییقت  مه  تسا ، هب  رومأم  رد  لخاد  شتاذ  مه  هک  تسا  نآ  ءزج  - 1

هب تبسن  زامن  لثم : تسا ، هب  رومأم  دوخ  رد  لخاد  طرش  هب  هب  رومأم  دییقت  نکل  تسا و  هب  رومأم  زا  جراخ  شتاذ  هک  تسا  نآ  طرش  - 2
. ءوضو تراهط و 

. زامن قلطم  هن  تسا و  هب  رومأم  تسا ، دیق  نیا  هب  دّیقم  هک  يزامن  اعرش  نکل  تسا و  ةالص  تیهام  زا  جراخ  يرما  وضو  ینعی 
. ینهذ ءزج  هب  دوشیم  ریبعت  طرش  زا  قوف ، رابتعا  هب  رگید  ترابع  هب  و  دوشیم ، هتفگ  ینهذ  ءزج  يدییقت  نینچ  هب 

؟ تسیچ ّنال )...  نیمسق ؛ یلع  ّهنا  تفرع  دقف   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوت  اب  * 
. تسا مسق  ود  رب  كوکشم  دیق  هک : تسنیا 

اـشنم تسا و  دوجوم  دـّیقملا  تاذ  زا  يادـج  لقتـسم و  يدوجو  هب  جراخ  رد  هک  وضو  لثم  تسا . یجراخ  لعف  کی  نآ  اشنم  یهاگ  - 1
. تسا زامن  اب  هارمه  هک  تسا  هّینطاب  تراهط  دیق  عازتنا 

. تسا لمح  لباق  یعانص  عیاش  لمح  هب  قطنم  لها  لوق  هب  دراد و  داحتا  دّیقم  تاذ  اب  یجراخ  دوجو  رد  هک  تسا  يروما  زا  یهاگ  و  - 2
. ۀنمؤم هبقر  لثم : دنراد  ینامهنیا  هطبار  دندوجوم و  دوجو  کی  هب  جراخ  رد  ینعی :

397 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مّدقت )...  امیف  مالکلا  وه  هیف  مالکلاف  لّوالا : اّما   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم خیش  اذل  تسا و  روکذم  مسق  ود  زا  لّوا  مسق  باتک  باسح و  مکح و  نایب 
. دندوب یمکح  ياراد  مادکره  دوب و  هلئـسم  راهچ  ياراد  هک  تسا  تیئزج  نآ  رد  کش  لثم  لّوا  مسق  رد  ّتیطرـش  رد  کش  ام  رظن  هب  - 

. تسا يراس  يراج و  ماکحا  نامه  تسا و  حرطم  هلئسم  راهچ  نامه  زین  اجنیا  رد  اذل  و 
؟ تسیچ امهمکح ) داحتا  رهاّظلاف  یناثلا : اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 

قحلم رثـکا  ّلـقا و  باـب  هب  ار  مسق  ود  ره  اذـل  و  تسا ، لّوا  مسق  مکح  لـثم  زین  مسق  نیا  مکح  هـکنیا ، رب  ینبم  تـسا ، خیـش  باـنج  رظن 
ءزج ای  رثکا و  نامه  هک  داز  ام  هب  تبـسن  مینکیم و  لمع  ار  نآ  هدرک  رداص  بوجو  هب  مکح  تسا  نّقیتم  ردق  هک  ّلقا  هب  تبـسن  هتخاس ،

. مینکیم يراج  تئارب  لصا  دشاب  كوکشم 
: دیامرفیم خیش  رگید  ترابع  هب 

يراج تئارب  لصا  كوکـشم  ءزج  ای  داز و  ام  هب  تبـسن  میناوتیم  ام  اذل  تسا و  ۀـّیجراخلا  ۀـّیئزجلا  یف  ّکشلا  لثم  ۀّیطرّـشلا  یف  کّشلا 
. مود مسق  زا  هچ  دشاب و  لوا  مسق  زا  هچ  مینک 

؟ تسیچ خلا ) ۀّیئزجلا ...  یف  کّشلاب  لّوالا  قاحلاب  امهنیب : قّرفی  دق  و   ) زا دارم  سپ  * 
: هکنیا هب  دناهدش  لئاق  توافت  مّود  لّوا و  مسق  نایم  هدش  لیصفت  هب  لئاق  اجنیا  رد  یخرب  هک : تسنیا 

ءزج اـی  داز و  اـم  هب  تبـسن  هدومن و  لـمع  تسا  ّلـقا  هک  ار  نّقیتـم  ردـق  هتخاـس ، قحلم  رثـکا  ّلـقا و  باـب  هب  خیـش  نوـچمه  ار  لّوا  مسق 
. دناهدرک يراج  تئارب  كوکشم 

؟ تسیچ روبزم  مکح  رب  ناشلیلد  * 
: دنیوگیم

رما عراش  بناج  زا  کیره  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  نکل  زامن ، بوجو  يارب  تسا  ياهمّدـقم  وضو  بوجو  هک  تسا  تسرد  - 1
. دنراد ار  دوخ  هب  صوصخم 

یـسفن یلالقتـسا  بوجو  خنـس  زا  شبوجو  دـشاب  زامن  هک  لمع  ود  نیا  زا  یکی  یهتنم  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  لـمع  ود  هب  بوجو  ود  ینعی :
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. تسا یعبت  شبوجو  دشاب  وضو  هک  رگید  لمع  و  تسا ،
: لاح

. مینکیم لمع  نادب  اذل  میراد و  نیقی  دشاب  زامن  بوجو  هک  نیبوجولا  دحا  هب  - 1
. دوشیم يراج  تئارب  نآ  رد  القن  القع و  اذل  میراد و  کش  دشاب  وضو  بوجو  هک  داز  ام  هب  تبسن 

398 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دوشیم يراج  یلقع  تئارب  ارچ  * 

. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  دیوگیم : لقع  دنیوگیم :
. تسا حیبق  القع  نایب  الب  باقع  - 1

. تسا نایب  الب  وضو  هب  تبسن  باقع  هیف  نحن  ام  رد  - 2
مینکیم يراج  تئارب  نآ  رد  میدازآ و  ام  سپ :

؟ ارچ یلقن  تئارب  * 
. مهنع عوضوم  وهف  دابعلا  نع  هملع  هّللا  بجح  ام  نوملعی ، ام ال  عفر  هدومرف : عرش  - 1

. میرادن ملع  وضو  بوجو  هب  تبسن  ام  هیف  نحن  ام  رد  - 2
. تسا عوفرم  نآ  زا  هذخاؤم  هجیتن  رد  بوجو و  سپ :

: دنیوگیم هکنیا  بلطم  لصاح 
؟ دشاب وضو  زامن و  هک  لمع  ود  ای  دشاب  زامن  هک  تسا  بجاو  لمع  کی  مینادیمن  ام  - 1

. تسا رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  نیا  - 2
. میئامنیم كرت  تسا  كوکشم  هک  ار  رثکا  مینکیم و  لمع  تسا  نّقیتم  ردق  تسا و  زامن  بوجو  هک  ّلقا  هب  - 3

؟ تسا بترتم  اجنیا  رد  وضو  بوجو  یفن  رب  ياهجیتن  هچ  * 
. دریگیم تئشن  ياهّیعرش  طئارش  وضو ، هب  یعرش  رما  زا  - 1

. میاهدرب نیب  زا  مه  ار  روبزم  طیارش  میدز ، تسا  وضو  هب  رما  لصا  هک  ار  طیارش  نیا  يانبریز  ام  یتقو  - 2
. میاهدرک یفتنم  هدرب و  نیب  زا  مه  ار  وضو  ّتیطرش  سپ :

یفن ار  رثکا  هداد ، ماجنا  ار  ّلقا  دـش ، هتفگ  هک  تسا  نامه  مکح  دـشاب ، روکذـم  ّتیطرـش  لیبق  زا  یتّیطرـش  رد  ام  کش  هک  اجره  لاـح :
. مینکیم

؟ تسیچ خلا ) نامیالاک ...  یجراخلا  دوجولا  یف  دّیقملا  عم  ادحتم  ناک  ام  اّما  و   ) زا دارم  * 
: دنیوگیم لیصفت  هب  نیلئاق  اذل  تسا و  مود  مسق  مکح  نایب 

. تسین هبقر  زا  يادج  ادوجو  هنمؤم  نکل  و  دشاب ، بجاو  هنمؤم  هبقر  ینعی  دّیقم  عقاو  رد  هک  انمّلس  - 1
دیق لثم  زین  نامیا  دـیق  ات  دوجو  کی  مه  هنمؤم  هبقر  قتع  دـشاب و  هتـشاد  هدـحیلع  دوجو  کی  هبقر  قتع  لصا  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی :

ّلقا و نیب  رما  نارود  میئوگب  ام  هکنیا  ات  دشاب ، بجاو  وضو 
399 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مینکیم يراج  تئارب  داز  ام  هب  تبسن  تسا و  رثکا 
؟ هنمؤم هبقر  قتع  هب  ای  تسا  هتفرگ  ّقلعت  هبقر  قلطم  قتع  هب  مینادیمن  ام  هک  دراد  دوجو  بوجو  کی  اجنیا  رد  سپ :

ددرم نآ  ّقلعتم  نکل  تسا و  نایم  رد  یعقاو  بوجو  کی  هک  مامتا ، رصق و  ای  هعمج و  رهظ و  لثم  تسا  نینیابتم  لیبق  زا  دروم  نیا  اذل : و 
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. تسا
. دشاب لامتحا  ود  ره  عماج  ات  دومن  نایتا  ار  دّیقم  درک و  طایتحا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  هجیتن : رد 

دوجو مه  ینّقیتم  ردـق  هکیلاحرد  میراد  ملع  نیرمالا  دـحا  بوجو  هب  هک  ارچ  تسین ، تئارب  رابخا  باب  رد  لخاد  دراوم ، هنوگنیا  سپ :
. درادن

. يودب کش  کی  یلیصفت و  ملع  کی  هب  تسا  هدش  لحنم  یلامجا  ملع  میئوگب : ام  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی :
. میاهدادن ماجنا  ار  یلمع  زگره  ایوگ  مینک ، لاثتما  ار  قلطم  ام  تسا و  هدوب  بجاو  دّیقم  عقاو  رد  رگا  هکلب 

. نینیابتم هب  مود  مسق  دش و  قحلم  رثکا  ّلقا و  هب  لّوا  مسق  ارچ  هکنیا  رد  تسا  بلطم  رس  نامه  نیا 

بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  روکذم  لیصفت  هصالخ  لصاح و  * 
: دنیوگیم لیصفت  هب  نیلئاق 

لصا يارجا  ّلحم  درادن ، یجراخ  اشنم  یئزج  نینچ  رگا  تسا و  تئارب  لصا  يارجا  لحم  دشاب ، هتشاد  یجراخ  اشنم  ینهذ  ءزج  نآ  رگا 
. تسا طایتحا 

؟ تسین زامن  طرش  تراهط  هکنیا  ای  دناوخیم و  تراهط  اب  زامن  یلوم  هک  ینادیمن  امش  لثملا : یف 
تراهط اب  زامن  هدرک ، لیـصحت  ار  تراهط  مّمیت  ای  وضو و  ای  لسغ ، هناگهس  لامعا  زا  یکی  ماجنا  اب  دـیاب  دـهاوخب  تراـهط  اـب  زاـمن  رگا 

. دناوخ
؟ اهنت زامن  ای  وضو و  اب  زامن  ایآ  ار ؟ لمع  کی  ای  مهدب و  ماجنا  اجنیا  رد  ار  لمع  ود  دیاب  ایآ  هک  منادیمن  نم  دیوگب : رگا  لاح 

400 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يراج تئارب  وضو ، ینعی  تسا  كوکـشم  هک  یکی  نآ  رد  نکل  دوش و  ماجنا  دیاب  تسا  یعطق  نّقیتم و  ردق  هک  شزامن  میئوگیم : وا  هب 

. تشذگ شثحب  یئزج  ای 10  یئزج و  زامن 9  اب  هطبار  رد  هک  روطنامه  میرادیمرب ، ار  نآ  هدرک ،
؟ تسا طرش  تراهط  هکنآ  لاح  دیتشادرب و  ار  وضو  امش  میسرپیم  وا  زا  * 

دوخهبدوخ دـشاب ، تراهط  هک  یعازتنا  رما  میتشادرب  تئارب  اب  تسا  ءوضو  لثم  یجراـخ  لـمع  کـی  هک  ار  عازتنا  أـشنم  یتقو  دـیوگیم :
. دوشیم هتشادرب 

. تشاد دهاوخن  ّتیطرش  تراهط  رگید  دش ، هتشادرب  وضو  یتقو  رگید : ترابع  هب 
: دیوگب عراش  لثملا : یف  فوصوم  اب  دوجولا  دحتم  تسا  یتفـص  هکلب  هتـشادن  یجراخ  اشنم  كوکـشم  طرـش  نیا  رگا  دنیوگیم : سپس 

. ۀنمؤم ۀبقر  قتعا 
؟ تسا هبقر  دوخ  دوجو  اب  دحتم  ادوجو  نامیا  تفص  هکنیا  ای  داد ، ماجنا  لقتسم  یجراخ  لمع  کی  دیاب  هبقر  نامیا  لیصحت  يارب  ایآ 

هداد ماجنا  لمع  ود  دیاب  زین  اجنیا  رد  میدناوخیم  زامن  سپـس  میدرکیم و  تراهط  لیـصحت  هتفرگ  وضو  لوا  زامن  رد  هک  روطنامه  ایآ 
؟ شنامیا مه  نیا  هبقر ، قتع  نیا  دیئوگب 

. درادن ناکما  يرما  نینچ  تسین و  هنوگنیا  اعطق 
: يدروم نینچ  رد 

هداد و ماجنا  ار  ّلقا  هکنیا  هن  دیاهدادن ، ماجنا  يراک  چیه  هدوب  بجاو  هنمؤم  هبقر  قتع  هکیلاحرد  دینک  دازآ  رفاک ، هبقر  دـیورب  امـش  رگا 
؟ هعمج ای  تسا  بجاو  رهظ  مینادیمن  هک  نینیابتم  لثم  انیع  دیاهدادن . ماجنا  يراک  الصا  ریخ ، دیشاب . هتشادرب  ار  رثکا 
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ّلـقا و ثحب  رد  یئزج  یئزج و 10  زاـمن 9  فـالخ  هب  ماهدـناوخن  يزاـمن  دـشاب ، هدوب  بجاو  هعمج  عقاو  رد  مناوخب و  رهظ  نم  رگا  هک 
. مینکیم یفن  ار  داز  ام  میهدیم و  ماجنا  ار  نّقیتم  ردق  هک  رثکا ،

؟ تسیچ لیصفت  هب  نیلئاق  تارضح  نیا  بلطم  لصاح  * 
ماجنا ار  نقیتم  هک  كوکـشم ، نّقیتم و  ای  رثکا و  لقا و  هب  دوشیم  لحنم  وت  یلامجا  ملع  یجراخ ، ءزج  رد  دـینک  کـش  رگا  هک : تسنیا 

ءزج نیا  اـی  دراد : تروص  ود  دوخ  تراـهط  لـثم  دـشاب ، ینهذ  ءزج  رد  امـش  کـش  رگا  دوـشیم و  يراـج  تئارب  كوکـشم  رد  هداد و 
. درادن هکنیا  ای  دراد و  یجراخ  اشنم  كوکشم 

هب دوشیم  لحنم  امـش  یلامجا  ملع  مه  زاب  تسا  ءوضو  نآ  اشنم  هک  تراهط  لثم  دـشاب ، هتـشاد  یجراـخ  اـشنم  كوکـشم  ءزج  نیا  رگا 
ءزج نیا  رگا  يودب و  کش  هب  كوکشم  کی  نّقیتم و  کی 

401 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نینیابتملاک  دشاب ، فوصوم  اب  دوجولا  دحتم  تفص  کی  دوخ  هکلب  دشاب  هتشادن  یجراخ  اشنم  كوکشم 

. داد ماجنا  ار  رثکا  درک و  طایتحا  دیاب  دروم  نیا  رد 
؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  لوصولا  ۀیاهن  رد  هماّلع  نایب  * 

: تسا هدومرف 
تسا هدومن  لالدتسا  سپس  مینک ، دیقم  رب  لمح  ار  قلطم  دیاب  دنشاب ، دّیقم  يرگید  قلطم و  یکی  هک  میـشاب  هتـشاد  لیلد  ود  ام  هک  اجره 

. ینیقیلا غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا ، لاغتشالا  هک : انعم  نیدب  تسا ، لقع  مکح  هب  طایتحا و  باب  زا  لمح  نیا  دیوگیم : طایتحا و  نوناق  هب 
لـصاح دوخ  هّمذ  زا  تغارف  هب  نیقی  هک  میهد  ماجنا  ار  یلمع  مینکب و  يراک  دیاب  اذـل  میراد و  دوخ  ۀـّمذ  لاغتـشا  هب  ملع  ام  زین ، اجنیا  رد 

. دّیقم ماجنا  اب  رگم  تسین  رّسیم  نیا  مینک و 
؟ تسا هدش  هماّلع  نایب  نیا  هب  یضارتعا  لاکشا و  هچ  * 

اذل دشاب و  هّینیقی  تغارف  یعدتسم  ات  میاهتشادن  همذ  لاغتـشا  هب  نیقی  ملع و  دّیقم  صوصخ  هب  تبـسن  اجنیا  رد  ام  همالع : بانج  دناهتفگ :
. تسا مامتان  امش  لالدتسا 

؟ تسیچ خلا ) ةءاربلاب ...  نیلئاقلا  ضعب  هرکذ  امیف  رّسلا  وه  اذه  ّناک  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  و  روکذم ، ضارتعا  ّدر  هماّلع و  لالدتسا  زا  نیناوق  باتک  رد  تسا  هر )  ) یمق ققحم  عافد 

ملع دّیقم  قلطم و  نایم  تسا  رئاد  شرما  هک  یّلک  لمجم و  رما  هب  تبسن  نکل  میرادن ، ینیقی  لاغتشا  دّیقم ، صوصخ  هب  تبـسن  ام  هچرگا 
. میراد لاغتشا  هب  نیقی  و 

. دومن هّینیقی  تغارف  لیصحت  دومن و  طایتحا  دیاب  يدراوم  نینچ  رد  اذل :
نآرب داز  اـم  نّقیتم و  رادـقم  نیا  میئوگب  اـت  میرادـن  ینّقیتم  كرتشم  ردـق  کـی  اـم  دـّیقم  قلطم و  ناـیم  رما  نارود  رد  دـیامرفیم : سپس 

: هک ارچ  مینکیم ، يراج  تئارب  نآ  رد  ات  تسا ، كوکشم 
. هبقر نامه  هنمؤم  تسا و  هنمؤم  نامه  جراخ  ملاع  رد  هبقر  ینعی : دوشیمن ، ادج  وا  زا  دّیقم ، هب  رومأم  رد  دوجوم  سنج  نآ 

هب یتقو  تسا  هدـش  یتـئارب  ّتیئزج ، ّتیطرـش و  رد  کـش  باـب  رد  دوخ  هک  ازریم  باـنج  ارچ  هک : مینکیم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناـیاپ  رد 
؟ دوشیم یطایتحا  تسا ، دیقم  قلطم و  لیبق  زا  هک  دسریم  یئاهدیق  اهطرش و 

. دنانینیابتم لیبق  زا  دیقم  قلطم و  دیوگیم : هک  تسا  نامه  بلطم  رس 
402 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؛ لقنلا لقعلا و  نم  ةءاربلا  ّۀلدأب  هب  رومأملل  ۀکوکشملا  دویقلا  یفنب  سأب  ّهنإف ال  رظنلا ؛ نع  روکذملا  ّولخ  مدع  فاصنإلا : ّنکل  و  اذه ، نتم 
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فیلکتلا یف  ام  یلع  دـئاز  مازلإ  ةدـئاز و  ۀـفلک  یلع  لمتـشم  دـّیقملاب  فیلکتلا  ّنأ  بیر  و ال  هتفلک ، ملعی و  امب ال  مازلإلا  اهیف  ّیفنملا  ّنأل 
ةرفاکلا و ۀـبقرلا  نایتإ  نیب  لّمأتلا  دـنع  قرف  ـال  و  جراـخلا ، یف  دوجوملا  قلطملا  یلع  جراـخلا  یف  دوجوملا  دـّیقملا  دزی  مل  نإ  قلطملاـب و 

. ءوضولا نودب  ةالصلا  نایتإ 
ّنإف ّيرهاظ ؛ مالک  ۀنمؤملا - ۀبقرلا  یف  امهداّحتا  ءوضولا و  یف  طورشملا  دوجو  عم  طرـشلا  لوصح  أشنم  ریاغت  نم  [- 229] رکذ ام  ّنأ  عم 

. طرشلل دقافلا  درفلا  لباقم  یف  ادحاو  ارمأ  امهنم  ّلک  نوک  یف  ۀنمؤملا  ۀبقرلا  ۀلزنمب  ةراهطلا  [ 230] لاح ةالصلا 
یف قفّتی  دق  هریظن  و  ةراهطلل ، دقافلا  یلإ  ۀبسنلاب  قفّتی  رمأ  وهف  - 1 جراخلا ، یف  دّیقملا  کلذ  لیصحتل  ۀمّدقم  ءوضولا  داجیإ  بوجو  اّمأ  و 
عم نامیإلا  یلإ  ةرفاکلا  ۀبقرلا  ۀیاده  یف  یعـسلا  بجی  دق  لب  جراخلا ، یف  اهلیـصحتل  تامّدقملا  ضعب  بجی  دق  ّهنإ  ثیح  ۀنمؤملا ؛ ۀـبقرلا 
یف هل  ریاغم  دئاز  رمأ  داجیإ  هسفنب  یضتقی  ءیشب ال  طورشملاب  رمألاف  ۀلمجلاب : و  قتعلا . یف  بجاولا  رصحنا  اهریغ و  دجوی  مل  اذإ  نّکمتلا 

. قفّتی دق ال  قفّتی و  دق  لب  ّیجراخلا ، دوجولا 
. اّدج دساف  طورشلا  نیب  قرفلاف  هل ، دقافلا  یلع  ّیجراخلا  دوجولا  یف  دیزی  وهف ال  طرشلل  دجاولا  اّمأ  و[231 ] - 2

. نینیابتملاب مأ  ءزجلاب  هانقحلأ  ءاوس  دحاو ، هماسقأ  عیمجب  طرشلا  مکح  ّنأ  قیقحتلاف :
[: 232] طایتحالا ةءاربلا و  باب  یف  هرکذ  ام  یلع  قبطنی  الف  هّللا ، مهمحر  یّمقلا  قّقحملا  هرکذ  ام  اّمأ  و 

. عجارف هریغ ، نع  الضف  نینیابتملا ، یف  یّتح  ةءاربلا  ءارجإ  نم 
403 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

:( مسق ود  نیا  نایم  نتشاذگ  قرف  زا  خیش  هشقانم  )

هراشا

: هک تسنیا  فاصنا  اّما 
یلاکـشا القن  القع و  تئارب ، هلدا  هطـساو  هب  هب  رومأم  يارب  هکوکـشم  دویق  یفن  رد  هک  ارچ  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  روکذـم  قرفلا  هجو 

. درادن دوجو 
دوجو يدـیدرت  و  تسا .) هدیـسرن  نآ  دروم  رد  یناـیب  و   ) تسین موـلعم  هک  تسیزیچ  هب  مازلا  هدـش  یفن  نآ  رد  هک  هچنآ  تقیقحرد  اریز 

هچرگا دراد ، دوجو  قلطم  فیلکت  رد  هچنآ  هب  تبـسن  يدـئاز  رابجا  مازلا و  و  دـئاز ، یتفلک  رب  تسا  لمتـشم  دـّیقم  هب  فیلکت  هک  درادـن 
هشیدـنا و تروص  رد  و  تسین . جراخ  رد  دوجوم  قلطم  زا  رتدایز  المع  هنمؤم ) هبقر  ای  تراـهط  اـب  ةالـص  ـالثم   ) جراـخ رد  دوجوم  دـیقم 

. درادن دوجو  ءوضو  نودب  زامن  ماجنا  هرفاک و  هبقر  قتع  ماجنا  نایم  یقرف  هک ) دیوشیم  هجوتم   ) لّمأت
ود نیا  داحتا  دـشاب و  ءوضو  اب  هطبار ) رد   ) طرـش نیا  هک  یتروص  رد  تراهط ،)  ) طرـش نیا  لوصح  اشنم  ریاغت  زا  هچنآ  هکنیا : هب  اـفاضم 

تـسا يدحاو  رما  ود  نیا  زا  کیره  هکنیا  رد  تسا  هنمؤم  هبقر  هلزنم  هب  تراهط  لاح  رد  زامن  اریز  تسا ، يرهاظ  یمالک  هنمؤم ، هبقر  رد 
. دناطرش نیا  دقاف  هک  هبقر ) ةالص و  زا   ) يدرف لباقم  رد 

هب تبـسن  هک  تسا  يرما  جراخ ، رد  تراـهط ) اـب  ةالـص  ینعی   ) دـّیقم نآ  لیـصحت  يارب  ياهمدـقم  ناونع  هب  ءوضو  داـجیا  بوجو  اـّما  و 
بلطم نیا  هیبش  و  درادـن ،) نآ  هرابود  لوصح  هب  يزاین  دراد  تراهط  هک  یـسک  ـالا  و   ) دـتفایم قاـفتا  تسا  تراـهط  دـقاف  هک ) یـسک  )

، دنابجاو جراخ  رد  هنمؤم ) هبقر   ) هب رومأم  لیـصحت  يارب  تامّدقم  یخرب  یهاگ  هک  تهج  نیا  زا  دـتفایم ، قافتا  هنمؤم  هبقر  رد  یهاگ 
هک یتروص  رد  دوشیم ، بجاو  ناکما  تروص  رد  نامیا ، ندروآ ) تسدـب   ) يارب هرفاک  هبقر  تیادـه  رد  شـشوک  شالت و  یهاگ  هکلب 
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(. تسا هدئاز  تفلک  نیا  هک   ) تسا رصحنم  قتع  رد  زین  بجاو  دوشن و  تفای  ياهبقر  هرفاک ، هبقر  نآ  زا  ریغ 
: هصالخ روطب 

دوجو رد  هک  ار  يدئاز  رما  کی  داجیا  هتاذ  ّدـح  یف  تراهط ) لثم   ) تسا يزیچ  هب  طورـشم  هک  زامن ) لثم :  ) هب رومأم  هب  یلوم )  ) رما سپ 
ةالـص باب  رد  هچ   ) هن یهاگ  تسا و  زاین  دروم  یهاگ  یجراخ  رما  نیا  هکلب  دـنکیمن ، باجیا  اضتقا و  تسا ، هب  رومأم  اب  ریاغم  یجراـخ 

باب رد  هچ  ةراهطلا و  عم 
404 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. هنمؤم هبقر  قتع 
دقاف هک  یسک  هب  تبـسن  شلمع  یجراخ  دوجو  رب  يزیچ  دراد ،) ءوضو  تسا و  تراهط  ياراد  هک  یـسک  ینعی   ) طرـش نیا  هدنراد  اّما  و 

(. دنهدیم ماجنا  لمع  کی  طقف  جراخ  رد  ود  ره  هکلب   ) دیازفایمن درادن ) تراهط  و   ) تسا طرش  نیا 
. تسا تسردان  دساف و  ادج  هبقر ) رد  نامیا  ةالص و  رد  تراهط   ) طورش نیا  نایم  نتشاذگ  قرف  سپ :

ام هچ  تسا ، یکی  هن ) یخرب  دـنراد و  یجراخ  اشنم  یخرب  هک   ) شماسقا ماـمت  رد  طرـشلا ، یف  کّـشلا )  ) مکح هک : تسنیا  قیقحت  سپ :
لاغتـشا هدـعاق  و   ) هدرک قحلم  نینیابتم  هب  اـی  و  مینک ) يراـج  نآ  رد  تئارب   ) هدرک قحلم  ّتیئزج  رد  کـش  هب  ار  ّتیطرـش  رد  کـش  نیا 

(. مینکن باسح  مه  زا  ادج  ار  طورش  نیا  هک : تسنیا  هدمع   ) هکلب مینک ) يراج 
رد ناشیا  هچنآ  اب  تسین  قبطنم  دـیقملا ) یلع  قلطملا  لمح  ینعی :  ) دومرف همالع  موحرم  دـییأت  رد  یمق  قّقحم  موحرم  هک  ار  یبلطم  اـّما  و 

عوجر و ناـشیا  نیناوق  هب  سپ  نینیاـبتم ، ریغ  هب  دـسر  هچ  نینیاـبتم ، رد  یتح  تئارب  يارجا  هلمج  زا  تسا ، هدومرف  طاـیتحا  تئارب و  باـب 
. دینک هعلاطم 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  تشذگ  هک  يدراوم  رد  انخیش  يأر  هصالخ  لصاح و  * 
دشاب و ینهذ  ءزج  رد  ام  کش  هچ  دشاب ، یجراخ  ءزج  رد  ام  کش  هچ  تسا ، ةءاربلا  ۀلاصا  يارجا  ّلحم  روکذـم  دراوم  همه  هک  دوب  نیا 

. دشاب هتشادن  یجراخ  اشنم  هچ  دشاب و  هتشاد  یجراخ  اشنم  ینهذ  ءزج  نیا  هچ 
يدوزب نآ  ریرقت  هک  يودـب ، کش  هب  كوکـشم  کی  نّقیتم و  کی  هب  دوشیم  لحنم  اـم  یلاـمجا  ملع  روبزم  دراوم  ماـمت  رد  اریز : ارچ ؟

. دمآ دهاوخ 
؟ دندرک هچ  هلئسم  نیا  رد  لیصفت  هب  نیلئاق  * 

: دندومن میسقت  مسق  ود  هب  ار  طورشم 
نآ رد  دـندومن و  قحلم  نینیابتم  هب  ار  تمـسق  کی  دـندرک  يراج  تئارب  داز  ام  هب  تبـسن  هتخاس ، قحلم  رثکا  ّلـقا و  هب  ار  تمـسق  کـی 

. دندرک طایتحا 
405 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  فیک  مک و  ظاحل  هب  رثکا  ّلقا و  دیئامرفب  ۀمّدقم  اجنیا  رد  خیش  رظن  نایب  زا  لبق  * 
. یفیک رثکا  ّلقا و  یّمک 2 - رثکا  لقا و  - 1 تسا : مسق  ود  رب 

. زامن هب  تبسن  هروس  لثم  تسا ، هّیجراخ  ءازجا  اب  هطبار  رد  یّمک  رثکا  ّلقا و  - 
. تسا هینهذ  ءازجا  ای  دویق  طئارش و  اب  هطبار  رد  یفیک  رثکا  ّلقا و  - 
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؟ تسیچ خلا ) روکذملا ...  ّولخلا  مدع  فاصنالا : نکل  و   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
اب طورـشم  هک  ارچ  تسا . تئارب  يارجا  ّلـحم  مسق  ود  ره  اـم  رظن  هب  هدوـب و  ماـمتان  مود  لّوا و  مسق  ناـیم  قرفلا  هجو  نـیا  هـک : تـسنیا 

. درادن یقرف  طورشم 
. دوشیم يراج  تئارب  لصا  تروص  ود  ره  رد  دنکیمن و  یتوافت  دوش ، بجاو  نامیا  اب  هبقر  هچ  دوش ، بجاو  تراهط  اب  ةالص  هچ 

يراس اـجنیا  رد  ّهلدا  نیا  تمکح  مه  دوشیم ، يراـج  كوکـشم  طرـش  هب  تبـسن  هیف و  نحن  اـم  رد  لـقن  لـقع و  زا  معا  تئارب  ّهلدا  مه 
. تسا

: دیوگیم لقع  هک ، تسا  رطاخ  نیدب  تئارب  لصا  نایرج  اما  و 
. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  - 1

. میتفاین ینایب  دئاز  دیق  طرش و  هب  تبسن  هیف ، نحن  ام  رد  - 2
. دشاب هدوب  بجاو  عقاو  رد  ول  تسا و  حیبق  تسا  نایب  الب  هک  یطرش  دیق و  رطاخب  باقع  سپ :

: هک تسنیا  رطاخب  هیف  نحن  ام  رد  هلدا  نیا  تمکح  نایرج  اما  و 
. تسا هدش  رداص  فلکم  زا  هقیضم  نتشادرب  تفلک و  عفر  روظنم  هب  یلقن  هچ  یلقع و  هچ  تئارب  ّهلدا  - 1

. تسا یکی  نآ  اب  ای  دیق و  نیا  نودب  یجراخ  لمع  هچرگ  تسا ، هدئاز  تّقشم  تفلک و  دراد  هک  يدویق  اب  دّیقم  هب  فیلکت  - 2
. دراد دوجو  اجنیا  رد  مه  هلدا  نیا  طانم  اذل  و  دوشیم . عفر  تئارب  ّهلدا  اب  هدئاز  تقشم  نیا  هجیتن :

: هکنیا هصالخ 
نایب نییبت  رد  اذـل  تسین و  لوبق  لباق  مظعا  خیـش  رظن  هب  دنتـشاذگ  نامیا  هب  تبـسن  هبقر  اب  وضو  هب  تبـسن  زاـمن  نیب  تارـضح  هک  یقرف 

: اجنیا رد  میئوگیم  ناشیا 
الا دـشابیمن و  راـک  رد  یبوجو  يرما و  وضو  هب  تبـسن  نکل  و  تسا ، زاـمن  هب  تبـسن  نآ  درادـن و  دوـجو  رتـشیب  بوـجو  رما و  کـی  - 

. دوب دهاوخ  لصاح  لیصحت 
: ینعی تسا ، نینچ  عضو  زین  هیف  نحن  ام  رد  - 

406 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دقاف فلکم  مه  یهاگ  هکنانچ  تسا  هنمؤم  هبقر  قتع  نآ  درادـن و  رتشیب  مه  رما  کـی  تسا و  هنمؤم  هبقر  کـی  ياراد  فّلکم  یهاـگ  - 1

. تسا همّدقم  باب  زا  نآ  لیصحت  تسا و  ءوضو 
: لاح

رما نآ  دراد و  رما  کی  یّلک  روطب  نکل  دنک و  لیـصحت  زین  ار  اهنآ  دیاب  هک  دشاب  دقاف  مه  ار  رگید  تامّدـقم  تسا  نکمم  فلکم  نیا  - 
شرهـش رد  رگا  دـنک  يرادـیرخ  ار  نآ  لوپ  اب  دـیاب  درادـن  هنمؤم  هبقر  فلکم  رگا  هکنانچ  تسا  دویق  نیا  هب  دـّیقم  ةالـص  هب  باـطخ  مه 

، هدرک نمؤم  ار  يرفاک  دبع  دورب  دـیاب  فّلکم  و  دوشیمن ، ادـیپ  ینمؤم  دـبع  یهاگ  دـنک ، يرادـیرخ  قطانم  رگید  زا  دورب  درادـن  دوجو 
. دزاس دازآ  نآ  زا  سپ 

. تسا هتفرگ  ّقلعت  نامیا  دیق  اب  هبقر  قتع  هب  هک  تسا  راک  رد  رما  کی  تامّدقم  نیا  همه  لیصحت  زا  سپ  اّما 
هکنانچ میزاس  قحلم  رثکا  ّلقا و  هب  ار  مسق  ود  ره  دیاب  ای  اذـل : درادـن و  دوجو  مود  لوا و  مسق  نایم  یتوافت  تابـساحم ، نیا  اب  هجیتن : رد 

. تسین لیصفت  هب  يزاین  میزاس و  قحلم  نینیابتم  هب  ار  ود  ره  هکنیا  ای  تسا و  نیمه  قح  لوق 
؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  خیش  يأر  يارخا  ةرابع  * 

: تسا هتخادرپ  بلطم  نایب  هب  قیرط  ود  زا  خیش  بانج 
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. تسا فلکم  شود  زا  تقشم  تفلک و  عفر  تئارب  هلدا  فده  - 1
. درادیمرب ار  نآ  یّلک  روطب  دشاب ، يودب  کش  فّلکم ، کش  رگا  لاح :

، دـشاب رثکا  لقا و  باب  رد  وا  کش  رگا  و  هن )  ) دـیوگیم تئارب  لصا  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دـنع  اعد  هک  دـنک  کش  رگا  لثملا : یف 
هچ درادیمرب . ار  داز  ام  سپ  تسا ، نّقیتم  ردـق  لقا  رثکا ؟ ای  تسا  بجاو  ّلقا  اـی  هک  دـنادیم  ـالامجا  هک  ارچ  درادیمرب . ار  دـئاز  تفلک 

. یفیک هچ  دشاب و  یمک  تفلک  نیا 
؟ درادیمرب ار  هّیمک  تفلک  تئارب  لصا  يدراوم  هچ  رد  * 

: لثملا یف  درادیمرب ، ار  دئاز  ّتیمک  دروم  ود  رد 
. درادیمرب ار  یمک  داز  ام  ای  رثکا و  تئارب  لصا  یئزجهد ، یئزج و  هن  زامن  رد  کش  ماگنه  - 1

. دهاوخیم ءوضو  هک  تراهط  اب  زامن  لثم  دراد  یجراخ  اشنم  هک  یطورشم  رد  کش  ماگنه  - 2
ای وضو و  مه  یکی  دـشاب  زامن  یکی  هک  میهدـب  ماجنا  لمع  ود  دـیاب  مینادیمن  هک  ارچ  درادیمرب . ار  هدـئاز  هّیمک  تفلک  تئارب  لصا  زاب 

؟ دشاب زامن  نامه  هک  میهد  ماجنا  لمع  کی  هکنیا 
تسا و كوکشم  هک  ار  وضو  نکل  هدب و  ماجنا  تسا  نّقیتم  ردق  هک  ار  زامن  دیوگیم : تئارب  لصا 

407 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نک اهر  یمک  داز  ام 

رد وضو  هک  توافت  نیا  اب  درادیمرب . ار  ءوضو  بوجو  زین  اجنیا  رد  تشادیمرب ، ار  هروس  بوجو  یلبق  ثحابم  رد  هک  روطناـمه  ینعی :
. تسا تراهط  لّصحم  اجنیا 

؟ درادیمرب ار  هّیفیک  تفلک  يدروم  هچ  رد  تئارب  لصا  * 
. درادیمرب ار  هّیفیک  هدئاز  دوب ، هنمؤم  هبقر  قتع  زا  ثحب  هک  ریخا  دروم  لثم  يدراوم  رد 

؟ تسا هنمؤم  هبقر  هک  شدّیقم  هکنیا  ای  هنمؤم و  هچ  هرفاک  هچ  تسا  بجاو  شقلطم  هبقر  قتع  هک  ینکیم  کش  امش  لثملا : یف 
ریغ دبع  یجراخ  هرکیپ  زا  يزیچ  دّیقم  یجراخ  هرکیپ  هچرگا  تسا  توافتم  دّیقم  هب  فیلکت  اب  هعس  قیض و  رظن  زا  قلطم  هب  فیلکت  اعطق 

. هّللا لیبس  یف  ّرح  تنا  یئوگیم : ینک  دازآ  هک  ار  کیره  هکلب  درادن . رتدایز  نمؤم 
دّیقم هب  تبـسن  دشاب  هدرک  بجاو  ار  قلطم  یلوم  رگا  ینعی  تسا . توافتم  افیک  نکل  دنکیمن و  یقرف  اّمک  هبقر  قتع  یجراخ  هرکیپ  سپ 

تسا و تهج  کی  رد  نآ  تفلک  راشف و  تسا و  صخـشم  يدیق  اب  هدیـشک  دنب  رد  دیقم  هک  ارچ  تسا ، فلکم  هدهعرب  يرتنیگنـس  راب 
. دشاب هفلتخم  تاهج  رد  تسا  نکمم  قلطم  رد  هکنآ  لاح 

هبقر قتع  ای  هتـساوخ  ار  هبقر  قلطم  قتع  یلوم  هک  دـنک  کش  فّلکم  هچنانچ  تسا و  هّیفیک  هدـئاز  تفلک  هبقر ، رد  ناـمیا  هکنیا : هصـالخ 
؟ ار هنمؤم 

. ریگب هدیدان  دشاب  هنمؤم  دیق  هک  ار  نآرب  داز  ام  نکل  دوش و  دازآ  دیاب  تسا و  نقیتم  ردق  یعطق و  هبقر  قلطم  دیوگیم : تئارب 
( هر  ) خیـش ترـضح  مود  قیرط  اّما  یفیک و  هچ  دشاب و  یمک  داز  ام  نیا  هچ  دوشیم  هتـشادرب  تئارب  نایرج  اب  نّقیتم  ردـق  رب  داز  ام  سپ :

ناـمه تسه  هچره  هکلب  درادـن  دوجو  هّیمک  تداـیز  الـصا  هیف  نحن  اـم  رد  هک  دـینادب  دـیامرفیم : هک  تسنیا  رظن  دروم  بلطم  ناـیب  رد 
هروس اب  زامن  میدرکیم  کش  ام  هک  دوب  لّوا  مسق  نآ  هب  طوبرم  دراد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یمک  يدایز  رگا  هکلب  تسا  یفیک  يدایز 

؟ هروسیب ای  تسا  بجاو 
اب زامن  هن  تسا و  ءیش  ود  جراخ  رد  نامیا  اب  هبقر  هن  هک  ارچ  دنتـسه ، هّیفیکلا  لمتحم  ود  ره  هنمؤم  تراهط و  لاثم  ود  ینعی  اجنیا  رد  اما 

. تراهط
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هنمؤم مه  لاثم  نیا  رد  دیرادیمرب  تسا  تراهط  هک  ار  یفیک  داز  ام  تئارب  نایرج  اب  تراهط ، اب  ةالـص  ینعی  لاثم  نآ  رد  امـش  رگا  سپ :
. دیرادرب تسا  یفیک  داز  ام  هک  ار 

408 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زامن بوجو  هکلب  تسین ، زامن  بوجو  هب  طوبرم  هک  تسا  یجراخ  لمع  کی  تسا و  تراـهط  نآ  اـشنم  وضو  هک  تواـفت  نیا  اـب  یهتنم 

رد تسین ، بجاو  اج  همه  رد  وضو  هکنآ  لاح  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  دـّیقم  ةالـص  هب  ای  هتـسشن و  زامن  قلطم  يور  ای  هک  تسا  بوجو  کی 
. هن اهاج  یخرب  رد  دریگیم و  ّقلعت  نآ  هب  بوجو  اهاج  زا  یخرب 

ایآ ناوخب ، تراهط  اب  زامن  زیخرب و  دیامرفیم : وا  هب  یلوم  دوشیم ، لخاد  زامن  تقو  تسا ، تراهط  وضو و  ياراد  دیز  ياقآ  لثملا : یف 
. تسا لصاح  لیصحت  هک  نوچ  هن  اعطق  دراد ؟ وضو  هب  زاین  دیز 

. قفّتی دق ال  قفّتی و  دق  وضو  هک  ارچ  تسین  وضو  هب  رما  مزلتسم  ةالص  هب  رما  سپ :
لیـصحت هب  زاین  ةالـص  یهاگ  ةالـص ، هب  رما  رد  نکل  دـناوخ و  هروس  اب  زامن  دـیاب  دـهاوخیم ، هروس  اـب  زاـمن  یلوم  یتقو  هکنیا : لـصاح 

. دراد تراهط  وضو و  هک  ارچ  درادن ، تراهط  لیصحت  هب  زاین  یهاگ  نکل  دریگب ، وضو  دورب  دیاب  دراد  تراهط 
. تسا رّوصتم  زین  هنمؤم  هبقر  لاثم  رد  قفّتی ، دق ال  قفّتی و  دق  نیا  لاح :

: دراد دوجو  تروص  ود  اجنیا  رد  ۀنمؤم ، ۀبقر  قتعا  هدومرف  یلوم  لثملا : یف 
ود هن  هتفرگ و  تروص  لمع  کـی  اـجنیا  رد  هّللا . لـیبس  یف  ّرح  تنا  دـیوگیم : یکی  هب  تسا  هنمؤم  هبقر  دـنچ  ياراد  فّلکم  یهاـگ  - 1

لمع
. تسا هرفاک  هبقر  دراد  هچره  هکلب  درادن  هنمؤم  هبقر  تسا و  هرفاک  دراد  هبقر  هچره  مه  یهاگ  - 2

ّرح تنا  دـیوگیم : وا  هب  هدرک و  يرادـیرخ  هنمؤم  هبقر  کی  دـهدیم و  لوپ  هتـشگ ، هنمؤم  هبقر  لابند  هب  رازاب  رد  هداتفا  هار  هب  هجیتن : رد 
. ارچ اعطق  تسین ؟ یفاضا  لمع  راک و  کی  نیا  ایآ  هّللا . لیبس  یف 

دّیقم نوچ  نکل  و  درکیم ، دازآ  ار  یکی  تشاد  شلزنم  رد  زین  هرفاـک  فرط  دوب ، هدرک  بجاو  وا  رب  ار  هبقر  قلطم  قتع  یلوم  رگا  لاـح :
. دهد ماجنا  داز  ام  لمع  کی  دیاب  وا  هدرک ، بجاو  ار 

. قفتی دق ال  قفتی و  ردق  زین  هنمؤم  قفتی ، دق ال  قفّتی و  دق  وضو  هک  روطنامه  سپ :
دوجو هدئاز  تفلک  فیک  ثیح  زا  لاثم  ود  ره  رد  درادن ، دوجو  نامیا  اب  هبقر  تراهط و  اب  ةالص  ینعی  لاثم  ود  نیا  رد  یتوافت  هجیتن : رد 

. مک ثیح  زا  هن  دراد و 
. دهد ماجنا  ار  لصا  هتشادرب و  ار  داز  ام  هدرک ، يراج  تئارب  دیاب  ود  ره  رد  سپ :

؟ تسیچ خلا ) هرکذ ...  ام  یلع  قبطنی  الف  هر )  ) یمقلا ققحملا  هرکذ  ام  اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 
409 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ینعی مینک ، دـّیقم  رب  لمح  ار  قلطم  دـیاب  هلب  دومرف : هر )  ) همالع فرح  دـییأت  رد  هک  هر )  ) یمق ققحم  ياقآ  هب  تسا  خیـش  باـنج  خـساپ 
مظعا خیـش  اذـل  دومن و  دازآ  ار  هنمؤم  هبقر  هدرک ، طایتحا  هک : تسنیا  لاغتـشا  هدـعاق  ياضتقم  هک  ارچ  هنمؤم  هبقر  هب  مینک  لمح  ار  هبقر 

: دیامرفیم
یتح همه ، هکنآ  لاح  درکن و  يراج  ار  لاغتـشا  هدـعاق  نینیابتم  رد  ناشیا ، هک  ارچ  تساـم ، یتفگـش  بّجعت و  ثعاـب  یمق  باـنج  نخس 

طایتحا هب  مکح  هدرک ، يراج  لاغتـشا  هدعاق  دـیقملا ، قلطملا و  نیب  رما  نارود  ثحب  رد  نکل  و  میتسه ، یطایتحا  نینیابتم  رد  مه  ام  دوخ 
. دیامنیم

. تسا تئارب  لصا  يارجا  ياج  هکلب  تسین ، لاغتشا  يارجا  ّلحم  اجنیا  هدوبن و  تسرد  یمق  بانج  مکح  نیا 
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فلکم رب  يدایز  تقشم  تفلک و  رتشیب  ینیگنـس  نیا  دراد و  يرتشیب  ینیگنـس  هک  یفیک  تسا ، دیدش  فیعـض و  فیک  زا  تبحـص  اریز 
. دومن يراج  تئارب  نآ  هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ،

***

: اههتکن

تالاکـشا هب  خـساپ  هطوبرم و  تامیـسقت  زا  سپ  هب ، رومأم  يارب  يزیچ  ندوب  دـیق  ینعی  ینهذ ، ءزج  رد  کش  هلئـسم  رد  خیـش : ترـضح 
: دومرف

( تسا یکی  ینهذ  ءزج  یجراخ و  ءزج  رد  کش  مکح  ارهاظ  )
يراج یلقع  تئارب  كوکـشم ، طرـش  هب  تبـسن  دیامرفیم  هدوب  قفاوم  هلئـسم  نیا  رد  خیـش  بانج  رظن  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  اّما :

: دیامرفیم هدناسر  تابثا  هب  يرتشیب  حیضوت  اب  ار  یعّدم  نیا  نکل  دوشیم ،
. تسا بکرم  رد  رثکا  ّلقا و  رد  ثحب  نامه  طورشم ، قلطم و  نایم  رما  دیدرت  دروم  رد  ثحب  اّما 

اب نیابم  یجراخ  دوجو  رد  هک  دـشاب  يزیچ  ّتیطرـش ، عازتنا  اـشنم  هاوخ  دوشیم ، يراـج  یلقع  تئارب  كوکـشم ، طرـش  هب  تبـسن  ینعی 
. هبقر رد  نامیا  لثم  تسا  طورشم  اب  دحتم  دوجو  رد  هک  دشاب  يزیچ  ای  و  تسا . وضو  نآ  اشنم  هک  زامن  رد  تراهط  لثم  تسا  طورشم 

. تسا راکشآ  رهاظ و  تسا ، طورشم  اب  نیابم  هدیدرگ و  ّتیطرش  عازتنا  اشنم  هک  يزیچ  دروم  رد  یلقع  تئارب  يارجا  اّما :
، دشاب طورـشم  نآ  هب  رما  ّقلعت  هچ  دـشاب و  طرـش  نودـب  دـّیقم  نآ  هب  رما  ّقلعت  هچ  تسا ، مولعم  الیـصفت  دـّیقم  هب  تبـسن  رما  هزیگنا  اریز 

رارق کش  دروم  طرش  دیق و  ای  طارتشا  دّیقت و  هکیلاحرد 
410 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا یلقع  تئارب  نایرج  دروم  هک  دشاب ، هتفرگ 
هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هبقر ، هب  تبـسن  نامیا  لثم  تسا  طورـشم  اب  دـحتم  دوجو  رد  هک  دـشاب  يزیچ  ّتیطرـش ، عازتنا  اـشنم  رگا  اـّما 

. ددرگیمرب نینیابتم  هب  دّیقم  قلطم و  نایم  دیدرت  هک  ارچ  تسا  طایتحا  بوجو  لصا ،
؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  ماما  دارم  * 

: میهد رارق  هظحالم  دروم  تسا  هدروآ  ناشیا  هک  ار  ياهمدقم  ود  دیاب  بلطم  حیضوت  دارم و  نایب  زا  لبق 
، یئادتبا کش  دروم  رگید  یـضعب  دـشاب و  یلیـصفت  مولعم  نآ  فارطا  زا  یـضعب  هک : تسنیا  یلامجا  ملع  لالحنا  رد  كالم  طانم و  - 1

ءازجا رد  رثکا  ّلقا و  نایم  دیدرت  لثم 
یلیصفت ملع  هب  میدرگرب  یلامجا  ملع  لالحنا  رد  دیاب  هنمؤم ، هبقر  هبقر و  لثم  ادحتم  ادوجو  هک  يدیقم  قلطم و  نایم  دیدرت  رد  نیاربانب :

. هبقر ندوب  نمؤم  رابتعا  رد  کش  و  هبقر ، قلطم  بوجو  هب 
. دنکیم ادیپ  قّقحت  نیابت  ترثک و  فصو  اب  اهنت  جراخ  رد  یعیبط  یّلک  هک : تسنیا  یخرب ، رظن  هب  یعیبط  یّلک  باب  رد  قیقحت  - 2

عماـج رگا  هنرگو  یجراـخ  هن  تسا و  ینهذ  یلقع  رما  کـی  اـهنت  عماـج  هکلب  درادـن ، دوـجو  یعماـج  جراـخ ، رد  یلک  دارفا  يارب  ینعی :
اب یّلک  دوب ، دـقتعم  درک و  تاقالم  نادـمه  رد  سیئرلا  خیـش  اب  هک  تسا  ینادـمه  درم  نآ  راتفگ  مزلتـسم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یجراـخ 

[. 233] تسا دوجوم  جراخ  رد  تدحو  فصو 
. تسا نمؤم  هبقر  اب  نیابم  جراخ  رد  رافک  نمض  رد  هبقر  مینکیم ؛ ثحب  نآ  رد  ام  هچنآ  رد  نیاربانب :

تـسا فرط  ود  نایم  عماج  هبقر ، ناونع  هب  قلطم  هبقر  هک  ارچ  دوشیمن ، لحنم  یلامجا  ملع  هک  دوشیم  نشور  همّدقم  ود  نیا  هب  هجوت  اب 
. دنتسه نیابتم  رگیدکی  هب  تبسن  هک  دراد  دوجو  رفاک  هبقر  نمؤم و  هبقر  اهنت  جراخ  رد  و  درادن ، ققحت  جراخ  رد  هک 
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. تسا بجاو  طایتحا  نآ  رد  هک  تسا  نینیابتم  نایم  ریاد  رما  سپ :
411 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دشابیم هر )  ) ینیمخ ماما  دییأت  دروم  هجیتن  نیا  ایآ  * 
طلخ و همدـقم  رد  هک  ارچ  تسا ، هدـش  در  بیرقت  نیا  نکل  تسا و  طاـیتحا  بوجو  هب  نیلئاـق  لوق  بیرقت  تیاـهن  ناـیب  نیا  دـیامرفیم :

. تسا هدش  عقاو  شزیمآ 
فـصو اـب  نکل  تسا ، دوـجوم  جراـخ  رد  شدوـخ  تاذ  هب  یعیبـط  یّلک  نآ  هک : تسنیا  یعیبـط  یّلک  باـب  رد  یقیقحت  يأر  اریز : ارچ ؟

هن دوخ  تاذ  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  دوجوم  جراـخ  رد  دوجو  عبت  هب  ّتیهاـم  تسا و  ّتیهاـم  دوخ  یعیبط ، نوچ  نیاـبت ، هن  ترثک و 
. رثکتم رثکتم ، اب  تسا و  دحاو  دحاو ، اب  یئزج ؛ هن  تسا و  یّلک  هن  ریثک و  هن  تسا و  دحاو 

. دوشیم ریثک  دارفا  ترثک  اب  تسا و  دوجوم  دوخ  تاذ  مامت  هب  يدرف  ره  اب  یعیبط  سپ :
ینیابت تیناسنا ، ظاحل  هب  نکل  دنرثکتم ، یجراخ  قادـصم  رد  هچرگا  تسا ، ناسنا  یلع  تسا  ناسنا  دـمحم  تسا ، ناسنا  یقت  لثملا : یف 

. دنرادن
درم هکنانچ  دنـشاب ، دحاو  يددع ، تدـحو  اب  اهنآ  هکنیا  هن  و  دریذـپیم . ترثک  زین  تیناسنا  تقیقح  ناسنا ، دارفا  يریذـپترثک  اب  سپ :

. درکیم نامگ  ینادمه 
. دناجراخ یعیبط  یّلک  تاذ  زا  لقع ، جراخ و  رد  تدحو  ترثک و  تسا و  دوجوم  يدرف  ره  اب  شتاذ  دوخ  اب  جراخ  رد  یعیبط  سپ :

: دیامرفیم هر )  ) ماما سپس 
: دوشیم قبطنم  هنمؤم ) هبقر   ) رب ناونع  ود  جراخ  رد  هک  نادب  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب 

یعیبط موهفم  ود  يارب  قادصم  زین  هرفاک ) هبقر  ، ) هکنانچ تسا  موهفم  ود  يارب  قادصم  اذل  و  هنمؤم ،)  ) یعیبط یکی  هبقر ،)  ) یعیبط یکی 
. تسین یئادج  هبقر ، يارب  ندوب  قادصم  رد  اهنآ  نایم  تسا و  هرفاک )  ) یعیبط و  هبقر ) )

رگید تاهج  زا  دنراد  یقرف  رگا  و  دنتـسین ، نیابتم  مه  اب  دنتـسه  هبقر  ود  هکنیا  اب  دناهبقر و  قادصم  ود  ره  هرفاک  هبقر  هنمؤم و  هبقر  سپ :
. تسا

اهنآ ّتیقادصم  رد  نکل  دناهدش . صّخـشتم  یّـصاخ  صّخـشت  اب  کیره  تسا و  هرفاک  قادصم  يرگید  هنمؤم و  قادصم  یکی  لثملا : یف 
. دشابیمن یقرف  هبقر  یعیبط  يارب 

هبقر یعیبط  تسا ، یفاضا ) دـیق  اب  یعیبط  ینعی   ) هنمؤم هبقر  هبقر و  یعیبط  نایم  دّدرم  هک  دـنکب  ياهبقر  ندرک  دازآ  هب  رما  یلوم  رگا  سپ :
. دیامنیم نآ  هب  توعد  رما  تسا و  رما  يارب  عوضوم 

رد رثکا  لقا و  باب  رد  هکناـنچ  دوشیمن ، قبطنم  هرفاـک  هبقر  رب  دـشاب ، هنمؤم  هبقر  ناـمه  هب  رومأـم  عقاو  بسح  هب  رگا  هکنیا : رما  تیاـهن 
. تسا هنوگنیمه  هب  دراوم  مامت 

412 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابیم نآرب  دیق  ندوبن  قبطنم  تهج  هب  هکلب  تسین ، هب  رومأم  رب  هبقر  ندوبن  قبطنم  رطاخب  نآرب ، هب  رومأم  ندشن  قبطنم  و 

. دشابیم کش  دروم  دیق  تسا و  تّجح  الیصفت  هبقر  رب  رما  سپ :
تّجح هدرواین ، اجب  ار  هچنآ  و  تسا ، هدروآ  اجب  هدیدرگ ، هماقا  نآرب  تّجح  هک  ار  هچنآ  دنک ، دازآ  ار  هرفاک  هبقر  رومأم ، رگا  هجیتن : رد 

. دوشیم ءارجا  تئارب  نآ  هب  تبسن  اذل : تسا و  هدشن  هماقا  نآرب 
: دیامرفیم سپس  ینیمخ  ماما 

: دوشیم راکشآ  قلطم  تروص  هب  یلیلحت  ياهبکرم  لاح  میتفگ  هچنآ  زا 
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. دوشیم یئانیب  يارب  هدمآ  مهارف  ای  هدنکارپ و  گنر  هب  لحنم  هک  یهایس  يدیفس و  لثم : دنشاب ، یجراخ  ياهطیسب  هچ  - 1
زا هکلب  دنـشابیمن  ناسنا  یجراخ  يازجا  زا  دوشیم و  قطان  ناویح  هب  لـحنم  ـالقع  هک  ناـسنا  لـثم : دنـشابن  یجراـخ  ياهطیـسب  هچ  - 2

[234 .] تسا تروص  هدام و  يوحن  هب  اهنآ  ذخأم  تفایرد و  لحم  هچرگا  تسا  یقطنم  فیرعت  دح و  يازجا 
دنوشیم لحنم  صخش  ّتیهام و  و  فنص ، هدنروآ  دوجوب  ضراوع  ّتیهام و  هب  نهذ  لقع و  رد  هک  صاخشا  اهفنص و  زا  یخرب  اّما : و 

. دناکیدزن یلیلحت  ياهبکرم  هب 
: تسا کش  دروم  صاخشا  فانصا و  رد  نآ  دوجو  هک  يایفاضا  تیصوصخ  رابتعا  هک  دنکیمن  یقرف  نینچمه 

؛ دشاب هتشاد  یگتسب  یتابثا  یتوبث و  ثیح  زا  یفاضا  هنوئم  رب  - 1
يزیچ هب  اهنآ  نداد  تبسن  ندرک و  هفاضا  اب  هکلب  هدشن ، عضو  یـصاخ  ظفل  اهنآ  لباقم  رد  هک  یئاههزم  اهوب و  اهگنر ، زا  یـضعب  لثم :

. بالگ يوب  ای  کشم  يوب  یجنرط ، یقتسف و  گنر  لثم : دنوشیم ، هتخانش  ینوریب 
. ناسنا یهایس و  يدیفس و  لثم : دشاب ، هتشادن  یگتسب  یفاضا  هنوئم  رب  هکنیا  ای  - 2

. دوشیم يراج  یفاضا  تیصوصخ  زا  تئارب  دراوم  نیا  مامت  رد  - 
؟ هایس گنر  ای  گنر  قلطم  هب  یلوم  نهاریپ  ندرک  گنر  نایم  دوش  کش  هاگره  سپ :

مولعم دراد  قابطنا  ناسکی  هایس  ریغ  هایس و  رب  هک  یطرشب  گنر ال  ینعی  گنر ، قلطم  - 
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. تسا کش  دروم  هایس  صوصخ  یلیصفت و 
. تسا تئارب  دروم  یفاضا  ّتیصوصخ  تسا و  نّقیتم  گنر  یعیبط  سپ :

. تسین اهنآ  نایم  یقرف  دنتسه و  هنوگنیمه  دراوم  اهلاثم و  هّیقب  لاح :
دوجو کـی  هب  یجراـخ  دوـجو  رد  اـهلاثم  ماـمت  هک  ارچ  تسا ، دوـجوم  نیـشیپ  دراوـم  ماـمت  رد  تئارب  ناـیرج  كـالم  رگید : تراـبع  هب 

. دنوشیم كوکشم  مولعم و  هب  لحنم  یلقع  لالحنا  رد  و  دندوجوم ،
ناسنا و  جراخ ، رد  تسا  هبقر  قلطم  نیع  هنمؤم  هبقر  هکنانچ  تسا  جراخ  رد  زامن  یعیبط  نیع  تسا ، تراهط  هب  طورشم  هک  يزامن  سپ :

 ... اذکه ناویح و  نیع 
: دیامرفیم سپس 

. تسا ناسکی  دراوم  همه  رد  زین  یلقع  لیلحت  هک  تسا ، یلقع  لیلحت  رد  اهنت  توافت 
(، قطان  ) و ناویح )  ) هب ناسنا  مه  روطنیمه  دوشیم  لحنم  ندوب ) طورـشم   ) و زامن ،)  ) هب تراهط ، هب  طورـشم  زاـمن  هک  روطناـمه  سپ :

. ددرگیم لحنم 
حـضاو رد  اهنت  فالتخا  تسین و  دراوم  مامت  نایم  یقرف  یفاضا ، ّتیـصوصخ  هب  تبـسن  تّجح  ندوبن  مامت  تئارب و  ناـیرج  رد  نیارباـنب :

. تسا هدیدرگ  لیصفت  هابتشا و  اشنم  هک  تسا  نآ  ندوب  ناهنپ  ندوب و 
. تسا هدمآ  هراشا  اب  زین  خیش  بانج  تراشا  و  [ 235] تاملک رد  دومن ، رکذ  هلثما  حیضوت و  اب  هر )  ) ماما هچنآ  هتکن :
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قتعلا صوصخ  نیب  ناـضمر  ةراّـفک  یف  بجاولا  راد  ول  اـمک  نییعتلا ، رییختلا و  نیب  رمـألا  راد  ول  اـم  یف  مـالکلا  رهظی  اـنرکذ : اّـمم  نتم و 

وأ دـّیقملا ، قلطملا و  نیب  رمألا  نارود  ریظن  نوکیف  رثکألا  ّلـقألاب و  کـلذ  قاـحلإ  یف  ّنإـف  ثـالثلا ، لاـصخلا  يدـحإ  نیب  هیلع و  رداـقلل 
: نیلوق لب  نیهجو  [، 236] نینیابتملا

ّینهذ وأ  ّیجراخ  كرتشم  ردـق  [ 237] امهنیب سیل  و  ّریخملا ، دـحاولا  یف  اهنایرجب  ضراعم  ّهنأل  نّیعملا ؛ یف  ةءاربلا  ۀـّلدأ  نایرج  مدـع  نم 
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. ّینهذ وأ  ّیجراخ  دئاز  ءزج  یف  ّکشیف  هبوجو  الیصفت  ملعی 
فّلکملا ملعی  مل  ثیح  و  فّلکملا ، یلع  قیـض  وه  و  ۀلمجلا ، یف  امهدحأب  مازلإلا  یلع  ةدـئاز  ۀـفلک  امهدـحأ  صوصخب  مازلإلا  ّنأ  نم  و 

هنم ۀعس  یف  وهف  قیضلا  کلذب  ملعی  مل  ثیح  و  [، 238 «] دابعلا نع  هملع  هّللا  بجح  ام  : » مکحب فّلکملا  نع  ۀعوضوم  یهف  ۀفلکلا  کلتب 
هنع و ال اـعوضوم  سیلف  مولعم ، وهف  هیف  ّریخملا  نّیعملا و  نیب  دّدرملا  دـحاولا  بوجو  اـّمأ  و  [. 239 «] اوملعی مل  ام  ۀعـس  یف  سانلا  : » مکحب

. هتهج نم  ۀعس  یف  وه 
كوکشملا نّیعملا  نوک  مدع  و  ّیلامجإلا ، ملعلا  دعب  نییعتلا  نع  ةءاربلاب  لقعلا  لالقتساب  مزجلا  مدعل  لاکشإلا ؛ ۀیاغ  یف  [ 240] ۀلأسملا و 

ۀفرـصنم ریغ  رابخألا  و  هب ، فّلکملا  نیع  هریدقت  یلع  وه  لب  ۀّیطرـشلا ، وأ  ۀّیرطـشلا  هجو  یلع  هیف  اذوخأم  هب  فّلکملا  نع  اجراخ  ارمأ  هیف 
نینیابتملاب ال هقاحلإ  طایتحالا و  بوجوب  مکحلا  ّلعلف  ّریخملا ؛ دحاولا  یفنب  ضراعیف  نّیعملا ، دحاولا  یفن  ینعم  یف  ّهنأل  نییعتلا ؛ یفن  یلإ 

مکحلا لب  ةّوق ، نع  ولخی 
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. قاحلإلا هیف : يوقألا  ّنکل  لاکشإ ، نع  ولخی  ءزجلاب ال  هقاحلإ  طرشلا و  یف 
. عجارف ءزجلا ، لئاسم  مکح  اهمکح  طرشلا  یف  عبرألا  لئاسملاف 

مراهچ هلأسم  همجرت  *** 

( نییعتلا رییختلا و  نیب  رمالا  نارود  )

دوش رئاد  رما  رگا  هکنانچ  نییعت ، رییخت و  نیب  تسا  رئاد  رما  هک  یئاج  رد  مالک  دوشیم  رهاظ  میدومن ، رکذ  دـیقم  قلطم و  رد  ام  هچنآ  زا 
: هناگهس لاصخ  زا  یکی  نیب  دراد و  نآ  ماجنا  رب  ياناوت  هک  یسک  رب  اقلطم )  ) قتع صوصخ  نیب  ناضمر  هرافک  رد 

: اریز
هب رییخت  دـیقم و  هلزنم  هب  نییعت  هک   ) دـّیقم قلطم و  نایم  تسا  رما  نارود  هیبش  یلبق ) هلئـسم  هس   ) رثکا ّلـقا و  هب  رییخت  نییعت و  قاـحلا  - 1

. تسا قلطم  هلزنم 
: دراد دوجو  لوق  ود  هکلب  هجو و  ود  نینیابتم ، هب  نآ  قاحلا  رد  ای  و  - 2

نییعت و نایم  هکنیا ) هب  افاضم  ، ) ّریخم دـحاو  رد  شناـیرج  اـب  دـنکیم  ضراـعت  هک  ارچ  نّیعم ، رد  تسا  تئارب  هلدا  ناـیرج  مدـع  یکی  - 
یجراخ و دئاز  ءزج  نآ  رد  دوشب  کش  ات  درادن ، دوجو  دـشاب  مولعم  الیـصفت  شدوجو  هک  ینهذ  ای  یجراخ و  كرتشم  ردـق  کی  رییخت 

. ینهذ ای 
هب تبـسن  تسا ، هدـئاز  تّقـشم  تفلک و  هنمؤم ) هبقر  قتع  صوصخ  ینعی   ) ود نیا  زا  یکی  صوصخ  هب  یلوم )  ) مازلا هکنیا : رگید  هجو  - 

يارب تسا  یئاـنگنت  قیـض و  نییعت ، نیا  و  هنمؤـم ،) هبقر  قـتع  هچ  هبقر و  قـتع  هچ   ) قـلطم روـطب  ۀـلمجلا و  یف  ود  نیا  زا  یکی  هب  وا  مازلا 
. درادن تقشم  تفلک و  نیا  هب  یملع  هک  تهج  نآ  زا  فّلکم ،

. تسا عوفرم  فّلکم  زا  دابعلا  یلع  هملع  هّللا  بجح  ام  هفیرش  هیآ  مکح  هب  يدایز  تفلک  نیا  سپ 
مل ام  ۀعـس  یف  ساّنلا  هفیرـش  هیآ  مکح  هب  تسا  نآ  هب  تبـسن  تعـسو  رد  سپ  درادـن ، انگنت  قیـض و  نیا  هب  ملع  وا  هک  تهج  نآ  زا  و  - 

. اوملعی
هتـشادرب فلکم  هدـهع  زا  اذـل  و  تسا ، مّلـسم  موـلعم و  ّریخم  نّیعتم و  ناـیم  تسا  دّدرم  هک  یلمع  هس  نیا  زا  یکی  ندوـب  بجاو  اـّما  و  - 

(. دهد ماجنا  ار  نآ  دیاب   ) تسین تعسو  رد  نآ  هب  تبسن  تسا ، لصا  لمع ) هس  نیا  زا  یکی   ) هک تهج  نآ  زا  و  دوشیمن .
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( تسا يراوشد  تیاهن  رد  هلئسم  نیا  رد  تئارب  يارجا  )

هراشا

: تسا يراوشد  لکشم و  تیاهن  رد  طایتحا ) ای  تسا و  تئارب  يارجا  لحم  هکنیا  رد   ) مراهچ هلئسم  نیا  و 
(. رییخت ای  تسا و  بجاو  نییعت  ای  هک   ) یلامجا ملع  زا  سپ  نییعت  زا  تئارب  هب  مکح  رد  لقع  لالقتسا  هب  نیقی  عطق و  مدع  لیلد  هب  - 1

نآ رد  دشاب  هدش  ذخا  هک  هب  فّلکم  زا  جراخ  رما  کی  هدش ، عقاو  کش  دروم  هک  ۀـنمؤم ،) هبقر  قتع  لثم   ) نیعم رما  هکنیا : لیلد  هب  و  - 2
هبقر قتع  هک  ضرف  نیاربانب  هکلب  تسین ، زاـمن ) يارب  تراـهط  لـثم   ) ّتیطرـش اـی  زاـمن ) يارب  هروس  لـثم   ) ّتیرطـش هجو  رب  هب ) فلکم  )

. دشابیم هب  فّلکم  نیع  دشاب ، بجاو 
تسا نّیعم  دحاو  یفن  یفن ، نیا  يانعم  هک  ارچ  دنرادرب ،) ار  نییعت  دنناوتیمن  هک  ینعی   ) دنتسین نییعت  نتشادرب  هب  فرصنم  تئارب  رابخا  و 

. ّریخم دحاو  یفن  اب  دنکیم  ضراعت  هجیتن  رد  هک 

( خیش مالک  شالت و  نیرخآ  )

هک  ) ءزج هب  نآ  قاحلا  طرـش و  رد  مکح  هکلب  دشابن ، توق  زا  یلاخ  نینیابتم  هب  نآ  قاحلا  طایتحا و  بوجو  هب  مکح  هک  تسا  دیما  سپ 
. تسا تئارب ) يارجا  و   ) ءزج هب  قاحلا  نامه )  ) يوقا نکل  و  تسین ، لاکشا  زا  یلاخ  دوب ،) ام  نیشیپ  نایب 

. دیئامرف هعجارم  اجنادب  تسا . ءزج  رد  هناگراهچ  لئاسم  مکح  نامه  طرش  رد  هناگراهچ  لئاسم  مکح  سپ :
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هدیدرگ  نایب  یلامجا  ملع  باب  رد  نونکات  یبلاطم  هچ  * 
: مهم بلطم  هس 

نینیابتملا نیب  نارود  یلامجا و  ملع  - 1
هّیجراخ تیئزج  رد  کش  و  رثکالا ، ّلقالا و  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  - 2

. هینهذ تیئزج  ای  ّتیطرش و  رد  کش  رثکا و  لقا و  نایم  نارود  یلامجا و  ملع  - 3
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؟ تسا هدنام  یقاب  یلامجا  ملع  اب  هطبار  رد  یبلاطم  هچ  * 
. ود نیا  زا  یکی  بوجو  هب  یلامجا  ملع  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  - 1

ّتیعنام رد  کش  - 2
ّتیعطاق رد  کش  - 3

؟ تسیچ نییعتلا )...  رییختلا و  نیب  رمالا  راد  ول  ام  یف  مالکلا  رهظی   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
. مراهچ هلئسم  ینعی  رییخت  نییعت و  نایم  رمالا  نارود  اب  هطبار  رد  تسا  خیش  مالک 

؟ تسا يدراوم  هچ  اب  هطبار  رد  رییّختلا  نییعتلا و  نیب  رمالا  نارود  * 
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. دشاب رییخت  نییعت و  نایم  رما  نارود  نکل  دیراد و  یلامجا  ملع  یمازلا  فیلکت  کی  هب  تبسن  امش  هک  تسا  يدراوم  اب  هطبار  رد 
ایآ هک  ینادیمن  نکل  تسوت و  هدهعرب  ياهراّفک  هک  ینادیم  الامجا  ياهدومن و  راطفا  ادـمع  ار  ناضمر  هام  هزور  یلاعبانج  لثملا : یف 

؟ دوشیم بجاو  يرییخت  تروصب  رما  هس  زا  یکی  ای  دوشیم  بجاو  هبقر  قتع  صوصخ  ینییعت  تروصب 
. مایص ای  ماعطا  ای  قتع  ینعی :

ای مینک و  یفن  ار  رثکا  هدرک  يراج  تئارب  ام  هکنیا  ات  دوشیم  قحلم  رثکا  ّلقا و  باب  هب  اـیآ  هک  تساـم  ثحب  ّلـحم  يدروم  نینچ  لاـح :
؟ دومن نایتا  ار  فرط  ود  ره  دیاب  تسا و  طایتحا  يارجا  لحم  هک  تسا  قحلم  نینیابتم  هب  هکنیا 

. تفرگ ار  نییعت  بناج  درک و  طایتحا  دیاب  هک  هعمج  رهظ و  لثم :
؟ تسا یکی  رثکا  ّلقا و  رد  نآ  يارجا  اب  نینیابتم  رد  طایتحا  يارجا  ایآ  * 

. دوشیم ارجا  شدوخ  بسحب  يدروم  ره  رد  ریخ 
بجوم ریدـقت  لک  یلع  هک  تسا  نییعت  بناـج  باـختنا  هب  رییخت  نییعت و  رد  نکل  دـشابیم و  اـمهنیب  عمج  هب  نینیاـبتم  رد  طاـیتحا  سپ :

. تسا لاثتما 
؟ تسیچ ههبش  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

یلئاق مه  یلوق  ره  هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  لوق  ود  هکلب  تسا ، لـیلد  ياراد  مه  لاـمتحا  ود  ره  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  ود  هک : تسنیا 
. دراد

؟ تسیچ ّهنال )...  نّیعملا ؛ یف  ةءاربلا  ۀلدا  نایرج  مدع  نم   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم خیش  اذل  تسا و  لّوا  هجو  نایب 

ار طایتحا  هدرک و  قحلم  نینیابتم  هب  ار  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  ام  هک : تسنیا  لّوا  لامتحا 
418 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مینک يراج  نآ  رد 
. دنکیم ادیپ  ضراعت  رگید  فرط  رد  ناشنایرج  اب  فرط  کی  رد  تئارب  ّهلدا  نایرج  هک  ارچ 

لـصا يارجم  زین  يرییخت  بوجو  رد  هک  روطنامه  ینییعت ، بوجو  زا  تسا  تئارب  لصا  يارجم  هبقر  قتع  ینییعت  بوجو  رد  کـش  اریز :
: اذل و  يرییخت ، بوجو  زا  تسا  تئارب 

: مینک ارجا  رییخت  نییعت و  فرط  ود  رد  ار  تئارب  میهاوخب  رگا 
. دیآیم شیپ  ضراعت  الّوا :

. رییخت ای  تسا و  بجاو  نییعت  ای  هک  مینادیم  الامجا  هک  ارچ  دوشیم  فرط  ود  رد  تئارب  يارجا  زا  عنام  یلامجا  ملع  ایناث :
. تسا حّجرم  الب  حیجرت  فرط  کی  رد  تئارب  يارجا  اثلاث :

. میرادیمرب تئارب  اب  ار  داز  ام  هدرک و  لمع  ار  نآ  میئوگب  هک  تسین  فرط  ود  نیب  رد  مه  یکرتشم  نّقیتم  ردق  کی  اعبار :
رد ام  کش  تسا و  كرتشم  ردق  یئزج  هن  زامن  رثکا ، لقا و  باب  رد  هکنانچ  دراد  دوجو  فرط  ود  نایم  یجراخ  كرتشم  ردق  هن  اسماخ :

نآرب داز  ام  رد  ام  کش  تسا و  كرتشم  ردـق  هبقر  دـّیقم ، قلطم و  رد  هکنانچ  دراد ، دوجو  ینهذ  كرتشم  ردـق  هن  و  تسا . نآرب  داز  اـم 
. تسا هبقر  نامیا  ینعی 

ردق مان  هب  لیصفتلاب  مولعم  کی  زا  يربخ  رگید  دنراد و  نیابت  اقادصم  مه  اموهفم و  مه  لاصخ  ریاس  اب  هیف  نحن  ام  رد  هبقر  قتع  نیاربانب :
. درادن دوجو  تخاس  عفترم  تئارب  اب  ار  نآ  ناوتب  هک  يودب  کش  هب  كوکشم  کی  نقیتم و 

. دیآ لصاح  لاثتما  لاحرههب  ات  تفرگ  ار  نییعت  بناج  درک و  طایتحا  دیاب  اذل : و 
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؟ تسیچ یلع )...  ةدئاز  ۀفلک  امهدحا  صوصخب  مازلالا  ّنا  نم  و   ) زا ارم  * 
رد کش  رثکا و  لـقا و  باـب  هب  ار  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  اـم  هک : تسنیا  مّود  لاـمتحا  دـیامرفیم  خیـش  اذـل  تسا و  مود  هجو  ناـیب 

. میئامن قحلم  تیطرش 
: اریز ارچ ؟

وا نیرمـالا  دـحا  هب  مازلا  رییخت و  بناـج  اـت  دـشابیم  يرتشیب  تّقـشم  تمحز و  لـماش  هبقر  قتع  صوصخ  هب  مازلا  نییعت و  بناـج  ـالّوا :
. رومالا

. دهدیم رارق  هقیضم  رد  ار  فّلکم  هدئاز  تفلک  نییعت و  نیا  ایناث :
. درادن ملع  هدئاز  تفلک  نیا  هب  هتشاد و  کش  فلکم  اثلاث :

هقیضم و زا  ار  دوخ  هدرک  نییعت  بوجو  مدع  هب  مکح  ۀعس ، بجح و  ثیدح  مکح  هب  هجیتن : رد 
419 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناهریم هدئاز  تفلک  يانگنت 
؟ تسیچ خلا ) هیف ...  ّریخملا  نّیعملا و  نیب  دّدرملا  دحاولا  بوجو  اّما  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  لاکشا  کی  هب  خساپ 
: دیامرفیم خیش  دیآیم  شیپ  ضراعت  سپ  دراد ، دوجو  مازلا  ۀلمجلا  یف  زین  يرییخت  بوجو  بناج  رد 

ملع نادـب  اـم  ینعی  تسا ، یعطق  مّلـسم و  رگید ، روما  زا  یکی  اـی  قتع و  صوصخ  ناـیم  تسا  ددرم  هک  يرما  کـی  بوجو  لـصا  یتـقو 
. دیآ شیپ  یضراعت  ات  دنوشیمن  يراج  نآ  رد  هعس  بجح و  ثیدح  اذل  و  تسین ، کش  ياج  رگید  میراد ، یلامجا 

؟ تسیچ خلا ) لاکشالا ...  ۀیاغ  یف  ۀلأسملا  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
رد رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  رد  یلقن  هچ  یلقع و  هچ  تئارب  هلدا  يارجا  دـیامرفیم : روکذـم  هجو  ود  هـب  هجوـت  اـب  خیـش  هـک  تـسنیا 

. تسا تقشم  یتخس و  تیاهن 
؟ تسوربور يرتدایز  لکشم  اب  هیف  نحن  ام  رد  یلقع  تئارب  يارجا  ارچ  * 

: اریز
. ّریخم نّیعم و  رما  نایم  تسا  دّدرم  بجاو  هک  مینادیم  الامجا  فرط  کی  زا  - 1

هب رومأم  زا  جراخ  هک  ات  تسین  ّتیئزج  ای  تیطرـش و  رد  کش  لیبق  زا  تسا  كوکـشم  اـم  يارب  هک  ینّیعم  دـحاو  نآ  رگید  فرط  زا  - 2
. تسا هب  فّلکم  نیع  شبوجو  ضرفرب  هکلب  دشاب 

. دراد دوجو  یلامجا  نایب  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  نایبلا  مدع  تئارب  هلدا  عوضوم  رگید  فرط  زا  - 3
. دوریم نایم  زا  تسا  لقع  مکح  عوضوم  هک  نایبلا  مدع  یلامجا ، ول  دراد و  دوجو  نایب  هک  اجنآ  - 4

. دشابیمن تئارب  هب  لقع  مکح  ياج  اجنیا  هجیتن : رد 
؟ تسا وربور  لکشم  اب  هیف  نحن  ام  رد  هّیعرش  تئارب  نایرج  ارچ  سپ  * 

. دوشیمن دروم  نیا  لماش  تئارب  رابخا  اریز :
؟ لیلد هچ  هب  * 

. تشذگ نآ  نایب  هکنانچ  دننکیم ، هضراعم  يرییخت  بوجو  زا  تئارب  لصا  اب  ینییعت  بوجو  زا  تئارب  لصا  هک  لیلد  نیا  هب 
؟ تسیچ خلا ) طایتحالا ...  بوجوب  مکحلا  ّلعلف   ) زا دارم  روکذم  هجو  ود  هب  هجوت  اب  * 

420 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسین تّوق  زا  یلاخ  نینیابتم  باب  هب  باب  نیا  قاحلا  طایتحا و  بوجو  هب  مکح  هک : تسنیا 
؟ دراد دوجو  رثکا  ّلقا و  هناگراهچ  ضورف  نایم  تئارب  يارجا  رد  یتوافت  هچ  * 

: الثم دوشیم  رتلکشم  دیآیم  ولج  هک  ياهلأسم  ره  رد  جیردت  هب  نآ  يارجا 
هب تئارب  لصا  یئزجهد ؟ ای  تسا  بجاو  یئزج  هن  زامن  ایآ  هک  دوب  نیا  رد  ام  کـش  دوب و  رثکا  ّلـقا و  ناـیم  رما  نارود  هک  لّوا  ضرف  رد 

. دشیم ارجا  یتحار 
. يودب کش  هب  كوکشم  کی  نقیتم و  ردق  ای  لیصفتلاب و  مولعم  کی  هب  دشیم  لحنم  ام  یلامجا  ملع  اریز 

. دشیم يراج  تئارب  زین  داز  ام  رد  تفرگیم ، ماجنا  دیاب  دوبن و  یثحب  نقیتم  ردق  رد 
. تشاد یجراخ  اشنم  هک  دوب  ینهذ . ءزج  رد  ام  کش  دوب و  دیقم  قلطم و  نیب  رما  نارود  مود ، ضرف  اّما  - 

؟ تراهط هب  دّیقم  زامن  هب  ای  هدومرف  رما  قلطم  زامن  هب  یلوم  هک  میتسنادیمن  ام  لثملا : یف 
اب ریاغم  ادوجو  هک  دوب  یجراخ  نآ  لّصحم  اشنم و  نکل  دوبیمن و  یجراخ  تراهط  ول  و  دوبیم ، تراهط  هب  دّیقم  زامن  بجاو  رگا  لاح :

. دشیم هدیمان  وضو  هک  دوب  زامن  یجراخ  دوجو 
. مینکیم يراج  تئارب  تسا  رثکا  هک  وضو  هب  تبسن  نکل  دریگب و  ماجنا  دیاب  تسا ، ینیقی  زامن  دومرف : خیش  زین  اجنیا  رد 

. درادن مزال  یجراخ  اشنم  هک  تسا  ینهذ  ءزج  نآ  ای  دیق و  رد  ام  کش  تسا و  دیقملا  قلطملا و  نیب  رمالا  راد  هک  موس  ضرف  اّما  و 
؟ ۀنمؤم ۀبقر  قتعا  هدومرف : ای  ۀبقر  قتعا  هدومرف : یلوم  هک  ینادیمن  امش  لثملا : یف 

؟ تسا هب  رومأم  نامیا  اب  هبقر  ای  تسا  هب  رومأم  هبقر  قلطم  ایآ  هک  ینادیمن  امش  رگید : ترابع  هب 
: دیامرفیم خیش 

میئوگب ات  درادـن  دوجو  یجراخ  لمع  ود  اجنیا  رد  هک  ارچ  تسا  لبق  ضرف  ود  رد  نآ  يارجا  زا  رتلکـشم  اـجنیا  رد  تئارب  لـصا  يارجا 
. تسا دّیقم  اب  دحتم  دیق  هکلب  كوکشم  داز و  ام  يرگید  نآ  تسا و  نّقیتم  لمع  یکی  نیا 

. دومن يراج  زین  دروم  نیا  رد  ار  تئارب  ناوتیم  تمحز  تقد و  یمک  اب  اّما 
قتع نوچمه  هنمؤم ، هبقر  قتع  جراـخ ، رد  هلب ، دراد ، دوجو  یفیک  رثکا  ّلـقا و  نکل  درادـن و  دوجو  یّمک  رثـکا  لـقا و  هچرگا  اریز : ارچ ؟

هنمؤم هبقر  ینعی  دّیقم  ینیگنس  نکل  تسا و  لمع  کی  هبقر  قلطم 
421 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اذل و  دشابیم . رتمک  شتفلک  قلطم  ماجنا  تسا و  رتشیب  فلکم  يارب  راک  يراوشد  تیدودحم و  داجیا  لیلد  هب 
هدهع زا  ار  تمحز  تفلک و  هک  تسا  نیمه  مه  تئارب  لصا  فدـه  دوشیم . جراخ  رادـم  زا  تئارب  نایرج  اب  تسا  رتدایز  شتفلک  هکنآ 

. درادرب دابع 
. تسا لبق  هلئسم  رد  نآ  يارجا  زا  رتلکشم  رایسب  تئارب  يارجا  تسا ، رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  هک  مراهچ  ضرف  اّما  و 

نکل و  تسا ، هدومرف  رّرقم  ياهراّفک  امش ، يارب  سّدقم  عراش  هک  دینادیم  الامجا  دیاهدروخ و  ار  ناضمر  هام  هزور  ادمع  امش  لثملا : یف 
. رییخت نییعت و  نیب  تسا  رئاد  امش  یلامجا  ملع  نیا 

؟ دیتسه ّریخم  هثالث  لاعفا  زا  یکی  نیب  امش  هن  ای  هدش و  نّیعم  نیتس  ماعطا  رد  هرافک  نیا  هک  دینادیمن  ینعی 
؟ دراد دوجو  دیقملا  قلطملا و  نیب  رمالا  نارود  رییختلا و  نییعتلا و  نیب  رمالا  نارود  نیب  یتهابش  هچ  دیئامرفب  خیش  خساپ  زا  لبق  * 

، دنتـسه رثکا  ّلقا و  یفیک  ظاحل  هب  زین  رییخت  نییعت و  یّمک  ظاحل  هب  هن  دـندوب و  رثکا  ّلقا و  یفیک  ظاحل  هب  دـیقم  قلطم و  هک  روطنامه 
: لثملا یف 

رد رییخت  رگا  نکل  تسا و  فّلکم  لمع  نادـیم  ندرک  دودـحم  هک  دراد  ار  شدوخ  صاـخ  ینیگنـس  دـشاب  هدـش  نییعت  نیتس  ماـعطا  رگا 
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. تسا رتشیب  فّلکم  لمع  تعسو  هک  ارچ  تسا ، رتمک  نآ  ینیگنس  دشاب  لاصخ  زا  یکی 
دّیقم قلطم و  اب  يرایسب  تهابش  ندوب ، یفیک  رثکا  لقا و  تهج  هب  رگید  ترابع  هب  ای  قیض و  تعـسو و  تهج  زا  رییخت  نییعت و  نیاربانب :

. دراد
. دیقم قلطم و  زا  یتح  تسا ، رتلکشم  لبق  هلأسم  هس  رد  نآ  يارجا  زا  مراهچ  هلئسم  نیا  رد  تئارب  لصا  يارجا  لاح ، نیا  اب 

: اریز ارچ ؟
هبقر قتع  ناـمه  هک  یجراـخ ، هن  میدروآ و  باـسح  هب  ینهذ  كرتشم  نّقیتم  ردـق  ار  نآ  هک  دوب  یکرتشم  سنج  کـی  دـیقم  قلطم و  رد 

. هنمؤم هبقر  هچ  هبقر و  قلطم  هچ  دنک ، دازآ  هبقر  دیابیم  فّلکم  و  دوب .
یکوکـشم کی  كرتشم ، ردق  نیا  رب  هوالع  نکل  دشابیم  ۀنمؤم  ۀبقر  قتعا  اب  ۀبقر  قتعا  ینهذ ، كرتشم  ردق  هبقر ، قتع  رگید : ترابع  هب 

هک تشاد  کش  فلکم  هک  دوب  نامیا  نآ  تشاد و  مه 
422 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  تسه  هبقر  قتع  طرش  نامیا 
؟ ارچ درادن . دوجو  مه  ینهذ  كرتشم  نّقیتم  ردق  نیا  مراهچ ، ضرف  رد  اّما :

: اریز
. ۀبقر قتعا  ای  نیّتس  معطا  ای  نیرهشلا  مص  هدومرف : عراش  هک  مینادیمن  ام  الّوا :

. درادن دوجو  روما  نیا  رد  رییخت  روما و  نیا  زا  یکی  نییعت  نایم  یکرتشم  ردق  چیه  ایناث :
. میوشیم وربور  ضراعت  اب  مینک  يراج  تئارب  لصا  اجنیا  رد  میهاوخب  رگا  دیامرفیم : خیش  اذل 

يدـحا عراـش  هک  تسنیا  لـصا  ریخ ، دـیوگیم  يرگید  هدرکن ، نییعت  ار  نیرهـش  موص  عراـش  هک  تسنیا  لـصا  میئوگب : رگا  لـثملا : یف 
. هدرکن رییخت  ار  لاصخلا 

کیره رد  هک  هعمج ، رهظ و  ینعی : نینیاـبتم  لـثم  اـنیع  تسا . رییخت  مدـع  لـصا  مه  رگید  فرط  رد  تسا ، نییعت  مدـع  لـصا  رگا  ینعی :
. دنکیم ضراعت  يرگید  رد  نآ  يارجا  اب  مینک  يراج  تئارب  میهاوخب 

: هک تسنیا  لصا  ریخ  دیوگیم ، يرگید  تسین ، بجاو  رهظ  هک  تسنیا  لصا  میئوگب : رگا  ینعی :
. تسین بجاو  هعمج 

هدـشن و بجاو  رییخت  هک  تسنیا  لصا  ریخ ، دـیوگیم  يرگید  هدـشن ، بجاو  نییعت  هک  تسنیا  لصا  میئوگب : رگا  زین ، مراـهچ  ضرف  رد 
. تسا رظن  دروم  لکشم  نامه  نیا 

؟ هن ای  دراد  دوجو  ضرف  نیا  رد  تئارب  يارجا  تهج  یّلحهار  خیش  رظن  هب  ایآ  * 
: میئوگیم دنکیم  رتزاب  ار  وا  تسد  هداد ، يرتشیب  تعسو  فّلکم  هب  رییخت  دراد و  يرتشیب  يانگنت  قیض و  نییعت ، هک  اجنآ  زا  هلب ،

. تسا رییخت  تفلک  زا  رتشیب  نییعت  تفلک  - 1
فّلکم هدهع  زا  تسا  تفلک  نتشادرب  تئارب  رابخا  فده  - 2

میربیم نایم  زا  تئارب  لصا  يارجا  اب  ار  نییعت  تفلک  سپ 
يارجا هک  یضرف  رد  هدئاز  تفلک  یفن  قیرط  زا  ول  تشاد و  تئارب  لصا  يارجا  هب  لیامت  هلئـسم  راهچ  ره  رد  خیـش  بانج  هکنیا : لصاح 

. دوب لکشم  نآ  رد  تئارب 
؟ دراد دوجو  هیهقف  هلئسم  رد  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  اب  هیلوصا  هلئسم  رد  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  نایم  یتوافت  هچ  * 

. تسا مزال  طایتحا  دشاب ، هیلوصا  هلأسم  رد  رییختلا  نییعتلا و  نیب  نارود  رگا  - 1
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ّریخم ملعا  ریغ  ملعا و  نیب  هکنیا  ای  ینک و  دیلقت  ملعا  زا  دیاب  هک  ینادیمن  امش  لثملا : یف 
423 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیتسه
تجح ملعا  لوق  ایآ  هک  انعم  نیدـب  دـیتسه  تّجح  لابند  هب  اجنیا  رد  هک  ارچ  دـینک ، دـیلقت  ملعا  زا  دـیاب  هدوب و  بجاو  طایتحا  اجنیا : رد 

نیدهتجم قلطم  لوق  ای  تسا 
تسا تئارب  يارجا  لحم  دشاب  هیهقف  هلأسم  رد  روکذم  نارود  رگا  اما  - 2

؟ لاصخلا يدحا  ای  هدش  نّیعم  نیتس  ماعطا  ایآ  هک  ینادیمن  امش  لثملا : یف 
. دیرادیمرب تئارب  يارجا  اب  ار  هدئاز  تفلک  اجنیا : رد 

***
424 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. همدع ۀّیطرش  یف  ّکشلا  یلإ  ۀّیعناملا  یف  ّکشلا  عجرم  ّنإ  ّمث  نتم 
، عراّشلا رظن  یف  ةربتعملا  ۀّیلاصتالا  ۀئیهلل  هعطق  ۀهج  نم  ّالإ  ةدابعلا  یف  هل  لخدـم  ءیـشلا ال  مدـع  ّنأ  ملعی  نأب  ۀـّیعطاقلا ، یف  ّکشلا  اّمأ  و 

دعب [ 241] کلذ حضّتیـس  و  ۀّیلعف ، ءازجأ  اهتروریـص  ۀّیلباق  نع  ۀـقباسلا  ءازجألا  جورخ  مدـع  ۀـّیلاصتالا و  ۀـئیهلا  باحـصتسا  هیف  مکحلاف 
. هّللا ءاش  نإ  کلذ 

امکاح ّیفیلکتلا  مکحلا  کلذ  یف  ةءاربلا  ۀلاصأ  ریـصیف  یـسفن ، ّیفیلکت  مکح  یف  ّکشلا  نع  أشنی  دق  ۀّیطرـشلا : [ 242] یف ّکشلا  ّنإ  ّمث 
کلذ بوجو  نم  مکاحلا : لـصألا  هیـضتقی  اـمب  مکحیف  ةءاربلا ، طاـیتحالا و  ۀـلأسم  عوضوم  نع  جرختف  [، 243] ۀّیطرـشلا یف  لصألا  یلع 

. هبوجو مدع  وأ  هتّیطرش  یف  كوکشملا 
همجرت *** 

( تّیعنام رد  ّکش  )

. تسا نآ  مدع  ّتیطرش و  رد  کش  هب  ّتیعنام  رد  کش  تشگزاب 

( تّیعطاق رد  ّکش  )

همدص ندوب و  عطاق  تهج  هب  رگم  درادن ، تدابع  رد  یتّیلخدـم  وه ) وه  امب   ) ءیـش دوبن  هک  مینادـب  هک  تسنیا  هب  ّتیعطاق  رد  ّکش  اما  و 
. تسا هدش  رابتعا  عراش  رظن  رد  هک  ياهّیلاصتا  تئیه  هب  شندز 

تئیه باحصتسا  هن ،) ای  تسا  عطاق  زیچ  نالف  هک  میدرک  کش  رگا  هک   ) هلئسم نیا  رد  مکح  سپ 
425 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. نداد لیکشت  ار  یبکرم  و   ) نتفای تیلعف  مایتلا و  ّتیلباق  زا  هقباس  ءازجا  ندشن  جراخ  ینعی  تسا ، هّیلاصتا 

( تسا یسفن  یفیلکت  مکح  رد  کش  زا  یشان  تّیطرش  ای  تیئزج  رد  کش  )
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هراشا

: هک نادب  سپس 
نیا رب  یفیلکت  مکح  نآ  رد  ددرگیم  مکاح  ةءاربلا  ۀلاصا  سپ  تسا ، یـسفن  یفیلکت  مکح  رد  کش  زا  یـشان  یهاگ  ّتیطرـش  رد  ّکش 

شتیطرش رد  كوکشم  نآ  بوجو  زا  دنک ، اضتقا  مکاح  لصا  هچنآ  هب  دوشیم  مکح  هدش و  جراخ  رثکا  ّلقا و  هلأسم  زا  هجیتن  رد  لصا ،
. شتیطرش بوجو  مدع  ای  و 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ دینک نایب  ار  عنام  طرش و  نایم  توافت  ۀمّدقم  * 
زامن يارب  تراهط  لثم  تسا  عنام  شمدع  ربتعم و  شدوجو  هک  تسا  يرما  طرش  - 1

. وضو يارب  ثدح  لثم : تسا ، عنام  شدوجو  ربتعم و  شمدع  هک  تسا  يرما  عنام  - 2
؟ تسیچ خلا ) ۀیعناملا ...  یف  کّشلا  عجرم  ّنا   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

. ّتیطرش رد  کش  هب  ددرگیمزاب  یعون  هب  تیعنام  رد  کش  هک : تسنیا 
. ّتیطرش رد  کش  هب  دوشیم  ریبعت  کش  نیا  زا  هک  هن ؟ ای  تسا  زامن  طرش  تراهط  ایآ  هک  يراد  کش  امش  لثملا : یف 

کـش هب  ددرگیمرب  کش  نیا  هک  ّتیعنام  رد  کش  هب  دوشیم  ریبعت  نآ  زا  هن ؟ ای  تسه  ةالـص  عنام  ثدـح  ایآ  هک  دـینک  کش  رگا  اّما :
. ّتیطرش رد 

؟ ارچ
تسه ةالص  طرش  ثدحلا  مدع  ایآ  مینک  کش  ام  هک : تسنیا  لثم  ینعی  تسا . طرـش  نآ  مدع  دوش ، هب  رومأم  زا  عنام  هک  يزیچ  ره  اریز 

؟ هن ای 
تسه زامن  طرش  ثدحلا  مدع  ایآ  هک  مینکیم  کش  هن ؟ ای  تسه  زامن  طرش  تراهط  ایآ  مینکیم  کش  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 

؟ هن ای 
. دوشیم هتفگ  مه  ۀّیعناملا  یف  طرشلا  دنع  دش ، هتفگ  ۀّیطرشلا  یف  کشلا  دنع  هچنآره  نیاربانب :

426 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مینکیم ار  راک  نامه  زین  تیعنام  رد  میتشادرب  تئارب  لصا  اب  ار  دئاز  تفلک  ۀّیطرشلا ، یف  کش  رد  هک  روطنامه  ینعی :

؟ تسیچ عطاق  اب  عنام  قرف  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
تسا ربتعم  بولطم و  وه  وه  امب  نآ  مدع  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  عنام  - 1

تئیه دوش  لصاح  رگا  هک  يریثک  لعف  لثم  تسا ، ربتعم  نآ  مدع  اذـل  تسا و  ةالـص  هّیلاصتا  تئیه  هدـننز  مهرب  هک  تسا  يرما  عطاق  - 2
. دزادنایم دنوش  تدابع  هّیلعف  ءازجا  هکنیا  تیلباق  زا  ار  هقباس  ءازجا  هدز و  مهرب  ار  زامن  هیلاصتا 

. دنریگ ماجنا  مه  رس  تشپ  دیاب  زامن  ءازجا  هک  انعم  نیدب  تسا  زامن  طئارش  هلمج  زا  تالاوم  لثملا : یف 
؟ هن ای  تسا  یقاب  زامن  هیلاصتا  تئیه  ایآ  رگید  ترابع  هب  هن ؟ ای  تسه  تالاوم  عطاق  زامن  ءانثا  رد  رابدتسا  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  لاح 

مایتلا و تیلباق  ءازجا  نیا  مدروآیم ، اجب  ار  زامن  ءازجا  یتقو  هک : اـنعم  نیدـب  ۀـیلاّصتالا ، ۀـئیهلا  ءاـقب  لـصالا  دـیامرفیم : خیـش  اـجنیا  رد 
؟ تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  ای  هدرب  نیب  زا  ار  تیلباق  نیا  نم  رابدتسا  ایآ  دنتشاد ، ار  مجسنم  بکرم  کی  لیکشت  لاصتا و 

. مایتلالا تیلباق  ءاقب  لصالا ،
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؟ تسیچ ّیفیلکت )...  مکح  یف  کشلا  نع  أشنی  دق  ۀیطرشلا : یف  کشلا  ّنا  ّمث   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  ثحابم  رد  هتکن  نیرخآ  نایب 

نآ هب  عجار  اجنیا  ات  هک  دریگیم  همشچرس  هّیجراخ  روما  ای  نیّصن و  ضراعت  ای  ّصن و  لامجا  ای  ّصن  نادقف  زا  یهاگ  ّتیطرـش  رد  کش 
. دش ثحب 

: لثملا یف  دریگیم ، همشچرس  یلالقتسا  یسفن و  یفیلکت  یعرش  مکح  کی  رد  ّکش  زا  یهاگ  ّتیطرش  رد  کش  اّما :
. رگید تالاح  رد  هچ  دنشاب ، زامن  لاح  رد  هچ  تسا  مارح  یعرش  ظاحل  هب  نادرم  يارب  مشیربا  سابل  ندیشوپ  هک  دینادیم  امش 

. دوشیم ربتعم  زامن  رد  نآ  مدع  دش ، مارح  مشیربا  سابل  ندیشوپ  یتقو 
دیدرک کش  نآ  لابند  هب  و  هن ؟ ای  تسا  مارح  نادرم  يارب  مشیربا  ساـبل  اـیآ  هک  میدومن  کـش  يدروم  رد  رگا  هک : تسنیا  لاؤس  لاـح :

تسه زامن  تحص  طرش  مشیربا  سابل  ندیشوپ  مدع  ایآ  هک 
427 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ درک دیاب  هچ  هن ؟ ای 
: دیامرفیم خیش 

دسریمن یببسم  هب  تبون  تسا  دوجوم  یببس  لصا  ات  و  تسا ، نآ  مدع  تمرح و  رد  کش  زا  ّببسم  نآ  مدع  ّتیطرـش و  رد  کش  نوچ 
: تمرح ّتیلح و  رد  کش  رد  مکاح  لصا  تسا ، مکاح  هک  تسا  یببس  لصا  نیا  و 

روکذم سابل  زا  بانتجا  هب  دننکیم  مکح  اذل  و  تسا . طایتحالا  ۀلاصا  اهیرابخا ، رظن  هب  - 1
. سابل نیا  مدع  ّتیطرش  مدع  هب  دننکیم  مکح  اذل  و  تسا ، ةءاربلا  ۀلاصا  نییلوصا ، رظن  هب  - 2

***
428 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: طرشلا ءزجلاب و  ۀقّلعتم  روما  یلع  هیبنتلا  یغبنی  نتم و 
ةءاربلا و[244] ۀـلأسم  یلع  ّینبم  وأ  کلذـک ، هنوک  مدـع  وأ  انکر ، هنوک  لـصألا  لـهف  هتّینکر ، یف  ّکـش  ءیـش و  ۀـّیئزج  تبث  اذإ  لّوـألا 

ّالإ اهنم  ّقحلا  فرعی  ال  هوجو ، رخآلا ؟ اهـضعب  یفنی  اهـضعبب و  مکحیف  نکرلا ، ماکحأ  نیب  ضیعبتلا  وأ  ۀـّیئزجلا ، یف  ّکشلا  یف  طاـیتحالا 
: لوقنف نکرلا ، ینعم  ۀفرعم  دعب 

وه لب  راـبخألا ، کـلت  رودـص  ناـمز  یف  هاـنعمل  ضّرعتی  یّتح  رکذ  راـبخألا  یف  هل  سیل  و  [، 245] فورعم فرعلا  ۀـغللا و  یف  نـکرلا  ّنإ 
. ءاهقفلل ّصاخ  حالطصا 

و [، 247] هتداـیز صقنلا  یلع  فـطع  نم  نیب  و  [، 246] اوهـس ادـمع و  هصقنب  ةدابعلا  لطبت  ام  ّهنأب : لاـق  نم  نیب  هفیرعت : یف  اوفلتخا  دـق  و 
فرط یف  هیف و  وأ  ۀصیقنلا  فرط  یف  لالتخالاب  ةدابعلا  نالطب  عرـشلا  یف  تبث  ءزج ، ّلکف  ذئنیح  و  ّیفرعلا ، ّيوغللا و  ینعملاب  قفوأ  لّوألا 

. نکر وهف  ةدایزلا ،
هصقنب بّکرملا  نالطب  یضتقی  لصألا  لهف  هتّیئزج  تبث  اذإ  ّهنأ  و  ةدایزلا ، وأ  ۀصیقنلا  فرط  یف  ءزجلاب  [ 248] لالخإلا مکح  نایب  ّمهملاف :

؟ اءزج نکی  مل  ّالإ  و  ادمع ؛ هصقنب  لطبی  امک  اوهس 
[249 :] ثالث لئاسم  انهف 

ص428 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
429 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. اوهس هکرتب  ةدابعلا  نالطب 
. ادمع هتدایزب  اهنالطب  و 
. اوهس هتدایزب  اهنالطب  و 

همجرت *** 

( تسا طرش  ای  ءزج  هب  قلعتم  هک  يروما  هب  نداد  یهاگآ  )

: لّوا هیبنت 

هراشا

تـسنیا لصا  ایآ  دوش ، کش  ءزج ) نیا   ) ّتینکر رد  نکل  و  زامن ) يارب   ) دوش تباث  باـتکلا ) ۀـحتاف  ـالثم   ) يزیچ ّتیئزج  رگا  هکنیا : رد 
ینتبم ای  و  ّتیئزج ، رد  کش  رد  طایتحا  تئارب و  هلئـسم  رب  تسا  ینتبم  ای  و  تسا ، نآ  ندوب  نکر  مدـع  لصا  ای  تسا ، نکر  ءزج  نیا  هک 
نکل و  تسا ؛ یهوجو  رگید ؟ یخرب  ندـش  یفن  و  ءازجا )  ) یخرب ّتینکر  هب  دوش  مکح  ات  نکر  ماـکحا  ناـیم  تواـفت  ضیعبت و  رب  تسا 

. نکر يانعم  نتسناد  زا  سپ  رگم  دوشیمن  هتخانش  هجو  راهچ  نیا  زا  قح  لوق 
: میئوگیم اذل  و 

رظن زا   ) نآ يانعم  هب  ات  تسین  نایم  رد  نآ  زا  يرکذ  رابخا  رد  نکل  و  تسا ، فورعم  هک ) تسا  یشلا  هب  موقی  ام   ) فرع تغل و  رد  نکر 
فـالتخا نکر  فیرعت  رد  اـهقف  و  ءاـهقف . هب  طوبرم  تسا  یـصاخ  حالطـصا  نکر  هکلب  دوش . ضّرعت  راـبخ  نیا  رودـص  ناـمز  رد  عرش )

: دناهدرک
. دوشیم لطاب  وهس  ای  دمع  يور  زا  نآ  ندرواین  ای  صقن و  ببس  هب  تدابع  هک  تسا  يزیچ  ءزج  هکنیا : هب  تسا  لئاق  هک  یسک  نیب  - 

وا ادـمع  هتدایز  وا  هصیقنب  ةداـبعلا  لـطبت  اـم  نکرلا ، تسا  هتفگ   ) صقن و نیا  ياـج  هب  تسا  هدومن  فطع  ار  تداـیز  هک  یـسک  نیب  و  - 
(. اوهس

(. دنادیم مّوقم  ار  ءزج  هک   ) یفرع يوغل و  يانعم  اب  تسا  رتقفاوم  لّوا  يانعم  و  - 
: تروص نیا  رد  سپ 

. تسا نکر  ءزج  نآ  دوشیم  لطاب  تدابع  نآ  ندرک  دایز  ای  ندرک و  مک  تهج  هب  نآ  رد  لالتخا  هطساو  هب  اعرش  هک  یئزج  ره 
: تسا مهم  اجنیا  رد  هچنآ  سپ 

430 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لـصا اـیآ  دـش ، تباـث  يزیچ  ّتیئزج  رگا  هکنیا  و  نآ ، ندرک  داـیز  اـی  ندرک و  مک  فرط  رد  تـسا  ءزج  هـب  لـالتخا  مـکح  ندرک  ناـیب 
لطاـب تداـبع  نآ  يدـمع  ندرک  مک  اـب  هک  روطناـمه  ءزج ، يوهـس  ندرک  مک  هطـساو  هب  تسا  بکرم  ندـش  لـطاب  یـضتقم  هدـعاق ) )

؟ دشابیمن ءزج  هنرگو  دوشیم ؛
: دراد دوجو  اجنیا  رد  هلئسم  هس  اذل  و 

. وهس يور  زا  ءزج  كرت  ببس  هب  تدابع  ندوب  لطاب  - 1
. دمع يور  زا  ءزج  ندرک  دایز  ببس  هب  تدابع  ندوب  لطاب  - 2
. وهس يور  زا  ءزج  ندرک  دایز  ببس  هب  تدابع  ندوب  لطاب  - 3
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***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ياهلأسم  هچ  نوماریپ  رثکا  ّلقا و  تاهیبنت  زا  هیبنت  نیلوا  * 
. تسا تینکر  رد  کش  نوماریپ 

زا نکل  تسا ، زرحم  مّلـسم و  تئارق  لثم  لـثملا ، یف  يرما  کـی  ّتیئزج  لـصا  هک : تسنیا  تسا  حرطم  نـآلا  هک  یثحب  رگید  تراـبع  هب 
؟ نکر ریغ  ای  تسا  نکر  زرحم  مّلسم و  ءزج  نیا  هک  مینکیم  کش  ام  ینکر ، ریغ  - 2 ینکر ، - 1 دنمسق : ود  رب  تدابع  ءازجا  هک  اجنآ 

؟ تسیچ هتّینکر )...  یف  کش  ءیش و  ۀّیئزج  تبث  اذا   ) زا دارم  * 
؟ درک دیاب  هچ  ّتینکر  رد  کّشلا  دنع  هک : تسنیا 

؟ دنتسین نکر  هک  تسا  هدش  تباث  جراخ و  ینکر  ءازجا  زا  صاخ  لیلد  هب  هک  يدراوم  زج  تسا ، نآ  ّتینکر  هدعاق ، ياضتقم  ایآ 
؟ تسا هدش  تباث  صاخ  لیلد  هب  نآ  تینکر  هک  يدراوم  زج  تسا  ّتینکر  مدع  هدعاق  ياضتقم  ایآ  - 

: هک انعم  نیدب  تسا  ّتیئزج  رد  کش  باب  رد  طایتحا  تئارب و  هلأسم  رب  ینتبم  ّتینکر  مدع  ّتینکر و  هلئسم  ایآ  - 
رب ار  لصا  زین  اجنیا  رد  دـش  یطایتحا  اجنآ  رد  یـسکره  و  دراذـگب ، ّتینکر  مدـع  رب  ار  لصا  مه  اجنیا  رد  دـش ، یتئارب  اـجنآ  رد  سکره 

؟ دراذگب تینکر 
: ّتینکر رد  کشلا  دنع  دراد و  یماکحا  ّتینکر  هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  - 

431 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دنوشیمن بترتم  ماکحا  نیا  زا  رگید  یخرب  و  ءزج ، نیا  يوهـس  ناصقن  هب  تداـبع  نـالطب  لـیبق  زا  دوشیم  بترم  ماـکحا  نیا  زا  یخرب 

؟ نآ يوهس  ای  يدمع و  يدایز  هب  تدابع  نالطب  لثم 
؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  قوف  بلاطم  يارخا  ةرابع  * 

فیلکت مینک  کش  ءزج  نیا  ندوب  نکر  رد  ام  نکل  دشاب و  یعطق  مّلسم و  هب  رومأم  يارب  ءیـش  کی  ّتیئزج  رگا  خیـش ، بانج  مسرپیم 
؟ هّینکّرلا مدع  لصالا ، ای  هینکرلا  لصالا ، ایآ  تسیچ ؟
. تسا رّوصتم  اجنیا  رد  لامتحا  راهچ  دیامرفیم : خیش 

هینکرلا مدع  لصالا ، هکنیا  هّینکرلا 2 - لصالا ، هکنیا : - 1
طایتحا زین  اجنیا  رد  تسا ، ءزج  هروس  دـنتفگیم  دـندوب و  یطاـیتحا  ۀـّیئزجلا  یف  کـشلا  دـنع  ینعی  یلبق  ثحب  رد  هک  یئاـهنآ  هکنیا  - 3

هدش یتئارب  زین  اجنیا  رد  تسین  ءزج  هروس  دنتفگیم : دندوب  یتئارب  ۀّیئزجلا  یف  کشلا  دنع  هک  یئاهنآ  تسا و  نکر  هروس  دنیوگب : هدرک 
. تسین نکر  هروس  دنیوگب ،

: اذل و  دوشیم ، بترتم  ءزج  نآرب  هک  دشاب  يراثآ  ساسارب  ءزج  ندوبن  ای  ندوب  نکر  هکنیا  - 4
. تسین نکر  راثآ  یخرب  هب  تبسن  تسا و  نکر  راثآ  یخرب  هب  تبسن  هن ؟ ای  تسا  نکر  ءزج  نالف  ایآ  هک  مینکیم  کش  یتقو 

؟ تسا قح  لوق  هناگراهچ  لاوقا  زا  کی  مادک  خیش  بانج  * 
: میمهفب ار  بلطم  ود  هک  میراد  زاین  قح  لوق  مهف  يارب 

؟ تسیچ ندوبن  ندوب و  نکر  راثآ  مینیبب  هکنیا  یکی  میمهفب ، ار  ندوب  نکر  يانعم  هکنیا  یکی  - 
؟ تسیچ ندوب  نکر  يانعم  خیش  بانج  * 

. تسا هداتسیا  اپرس  نوتس  هطساو  هب  هک  همیخ  لثم  تسا  نآ  هب  ءیش  ماوق  هک  تسا  يزیچ  افرع  ۀغل و 
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؟ تسیچ نکر  یعرش  يانعم  * 
هدشن دراو  دروم  نیا  رد  یتیاور  ثیدح و  هک  نوچ  تسین ، هّیعرش  یناعم  زا  ای  یعرش و  عضو  لعج و  هب  لوعجم  موص و ...  ةالص و  لثم :

. دناهتشاذگ نکر  ار  بکرم  ءازجا  زا  یخرب  مان  هک  انعم  نیدب  تسا  ءاهقف  هب  طوبرم  تاحالطصا  زا  هکلب  تسا ،
؟ دناهداد ماجنا  ار  يراذگمان  نیا  ياهظحالم  ای  ظاحل و  هچ  اب  * 

: هک تسنیا  ءزج  کی  ندوب  نکر  يارب  ناشکالم  نازیم و  یخرب  - 1
ببس نآ  كرت  ینک و  كرت  اوهس  وت  هک  ار  یئزج  ره  ینعی  نکر . الطبم  اوهس ، هکرت  ناک  ءزج  لک 

432 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نکر  دوش ، لمع  لاطبا 

يور زا  ءزج  كرت  هک  ارچ  تسین ، هورگ  نیا  رایعم  كالم و  ادـمع  هکرت  ینعی : دـناهدرواین . ار  تداـیز  دـمع و  دوخ ، فیرعت  رد  اـهنیا 
. دشابن نکر  هچ  دشاب  نکر  هچ  تسه  لمع  لطبم  دمع 

دمع يور  زا  اهنآ  ندرواین  هک  دنامکح  نیا  هب  موکحم  زین  ینکر  ریغ  ءازجا  هک  ارچ  تسین  نکر  یگژیو  يدمع  ناصقن  رگید  ترابع  هب 
دهاوخن یموهفم  انعم و  تیئزج  رگید  دوب ، حیحـص  لمع  مهنآ  نودـب  رگا  اـّلا  تسا و  تیئزج  ّکـفنی  ـال  مزاول  زا  نیا  دـشابیم و  لـطبم 

. تسا لطبم  مهنآ  يوهس  ناصقن  هک : تسنیا  نکر  یگژیو  اذل  و  تشاد ،
: تسا كالم  هس  ياراد  ندوب  نکر  هک  دندقتعم  زین  یخرب  - 

اوهس هتدایز  ادمع 3 - هتدایز  اوهس 2 - هکرت  - 1
: دنیوگیم رگید  ترابع  هب 

. دشاب لطبم  وهس ، ای  دمع و  هب  نآ  ندوزفا  وهس و  ای  دمع و  يور  زا  نآ  ندرک  مک  هک  تسا  نآ  نکر 
. دناهدومن فطع  ناصقن  بناج  رب  زین  ار  تدایز  بناج  هورگ  نیا  سپ 

؟ تسیچ يوغللا )...  ینعملاب  قفوا  لّوالا  و   ) زا دارم  سپ  * 
. تسا رتقفاوم  نآ  یفرع  يوغل و  يانعم  اب  نکر  لّوا  يانعم  خیش  رظن  هب  هک  تسنیا 

. تسا نکر  دوشیم  تدابع  نالطب  بجوم  نآ  ندرک  دایز  مک و  یعرش  ظاحل  هب  هک  یئزج  ره  نیاربانب :
؟ تسیچ ۀصیقنلا )...  فرط  یف  ءزجلاب  لالخالا  مکح  نایب  ّمهملاف :  ) زا دارم  * 

: دنکیم حرطم  هطبار  نیا  رد  ار  هلئسم  هس  اذل  ءزج و  کی  تینکر  تیئزج و  تابثا  زا  سپ  تسا  تینکر  ماکحا  نایب 
؟ هن ای  تسا  لطاب  شلمع  یجراخ  لیلد  زا  رظنعطق  اب  ینعی  هدعاقلا  یلع  ایآ  دنک  كرت  اوهس  ار  یئزج  یسک  رگا  - 1

؟ هن ای  دوشیم  لطاب  شلمع  هدعاقلا  یلع  ایآ  دنک  دایز  ادمع  ار  یئزج  یسک  رگا  - 2
؟ هن ای  تسا  لطاب  هدعاقلا  یلع  شلمع  دنک ، دایز  اوهس  ار  یئزج  یسک  رگا  - 3

: هتکن

. میزادرپیمن نآ  حرط  هب  درادن  نکر  هب  صاصتخا  يدمع  ناصقن  هک  اجنآ  زا 
***

433 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لیلد موقی  نأ  ّالإ  اوهـس  ءزجلا  صقنب  ةدابعلا  نالطب  ۀـلاصأ  اهیف : يوقألاف  یلوالا ، اّما  [ 250 [] اوهـس ءزجلا  كرت  یف  [ ] یلوالا ۀلأسملا   ] نتم

هب ّیتأملا  نکی  ملف  بّکرملا ، یفتنا  یفتنا ، اذإف  ۀـلفغلا ، لاح  یف  ءازج  ناک  دـمعلا  لاح  یف  اءزج  ناک  ام  ّنأل  ۀّحـصلا ؛ یلع  ّصاخ  وأ  ّماع 
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. هداسف ینعم  وه  و  هب ، رومأملل  اقفاوم 
ءانثألا یف  ةروسلا  نع  لفغ  اذإ  ةروسلا  عم  ةالـصلاب  بطاخملا  ّنإف  هب ؛ رومأملا  رییغت  بجوت  ۀلفغلا ال  ّنألف  ۀـلفغلا ؛ لاحل  هتّیئزج  مومع  اّمأ 
ّیتأملا ةالـصلاف  هتلفغ ، نع  لفاغ  ّهنأل  ۀلفغلا ؛ نیح  رخآ  رمأ  عراشلا  نم  هیلإ  ۀبـسنلاب  ثدـحی  مل  و  ۀـلفغلا ، لبق  هیلإ  هّجوتملا  رمألا  ّریغتی  مل 

فیلکتلاف لفاغلا ، فیلکت  ۀلاحتـسال  هیلإ ؛ ةروسلا  عم  ةالـصلاب  رمألا  هّجوت  مدـع  رمألا : ۀـیاغ  الـصأ . رمأب  اهب  رومأم  ریغ  ةروس  ریغ  نم  اـهب 
رمألا یـضتقمب  اهب  نایتالا  هیلع  بجو  قاب  تقولا  اهیلإ و  تفتلا  اذإف  اهنع ، مان  وأ  اسأر  ةالـصلا  نع  لفغ  نم  ریظن  ۀلفغلا ، ماد  ام  هنع  طقاس 

. لّوألا
همجرت *** 

( وهس يور  زا  تسا  ءزج  كرت  رد  لوا : هلئسم  )

هراشا

رب یّـصاخ  ای  ّماع و  لیلد  هکنیا  رگم  وهـس ، يور  زا  ءزج  ندرک  مک  ببـس  هب  تسا  تدابع  نالطب  تلاـصا  لّوا : هلئـسم  رد  لوق  نیرتيوق 
. دوش هماقا  تدابع  تّحص 

( زین هب  رومأـم  ینعی   ) بکرم دـش ، یفتنم  یئزج  رگا  سپ  تسا ، ءزج  زین  تـلفغ  لاـح  رد  تـسا ، ءزج  دـمع  لاـح  رد  هـک  يزیچ  ره  اریز 
هب رومأم  قباطم  هب ، یتأم  اذل  و  دوشیم ، یفتنم 

434 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا تدابع )  ) داسف يانعم  نامه  نیا  و  دشابیمن ،

. دوشیمن هب  رومأم  ینوگرگد  رییغت و  بجوم  تلفغ  هک : تسنیا  رطاخب  تلفغ ، لاح  يارب  ءزج  تیئزج  ندوب  ماع  اّما 
رما و  دـباییمن ، رییغت  هدوب ، وا  هّجوتم  تلفغ  زا  لـبق  هک  يرما  دـنک ، تلفغ  هروس  زا  زاـمن  ءاـنثا  رد  رگا  هروـس  اـب  زاـمن  هب  بطاـخم  اریز 

. تسا لفاغ  مه  شدوخ  تلفغ  زا  وا  هک  ارچ  دوشیمن ، ثداح  لفاغ  مدآ  يارب  يدیدج 
: هکنیا رما  تیاهن  ثودحلا ،) يدیدج  رما  هن  یمیدق و  رما  هن   ) تسین يرما  چیه )  ) هب رومأم  الصا  هروس ، نودب  هدشهدروآ  اجب  زامن  سپ :
رد هک  ینامز  ات  اذل  و  لفاغ ، هب  تبـسن  تسا  فیلکت  ندوب  لاحم  لیلد  هب  تلفغ ) لاح  رد   ) وا هب  تبـسن  هروس ، اب  زامن  هب  رما  هجوت  مدـع 

. تسا هدنامزاب  نآ  زا  هدیباوخ و  ای  هدرک و  شومارف  ار  زامن  الصا  هک  یسک  لثم  تسا ، طقاس  وا  زا  فیلکت  تسا  یشومارف  لاح 
. تسا بجاو  وا  رب  زامن  لّوا  رما  ياضتقم  هب  تسا ، یقاب  تقو  دش و  زامن  هب  هجوتم  رگا  سپ :

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اوهس ) ءزجلا  كرت  یف  یلوالا ، ۀلأسملا   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم خیش  اذل  و  هن ؟ ای  تسا  لطبم  هدعاقلا  یلع  اوهس ، ءزجلا  كرت  هک : تسنیا 

مّلـسم زرحم و  ناشتیئزج  هک  ءازجا  زا  یئزج  ره  يوهـس  ناصقن  اب  تدابع  هک : تسنیا  هیلّوا  هدـعاق  یلّوا و  لـصا  ياـضتقم  نم  هدـیقع  هب 
رد هک  دنک ، تلالد  وهس ، يور  زا  ءزج  نالف  نودب  تدابع  نآ  تحـص  رب  صاخ  ای  ماع  یلیلد  هک  يدراوم  رد  رگم  دوشیم . لطاب  تسا ،

. میتسه لیلد  عبات  ام  تروص  نیا 
؟ ارچ

. اقلطم ءزج  ءزجلا  اریز :
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؟ اقلطم ءزج  ءزجلا  ارچ  * 
. ناوخب هروس  نودب  زامن  وت  یسانلا  اهّیا  ناوخب و  هروس  اب  زامن  وت  رکاذلا ، اهّیا  دیامرفب : یلوم  ات  تسین  باطخ  لباق  لفاغ ، اریز 

435 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین لوقعم  يرگید  يارب  نآ  ّتیئزج  مدع  یکی و  يارب  هروس  نداد  رارق  ءزج  ینعی  روکذم  توافت 

. تسا لفاغ  زین  دوخ  یشومارف  تلفغ و  زا  تسا ، لفاغ  نآ  زا  تسین و  هروس  بوجو  هّجوتم  اهنت  هن  یسان  اریز 
زا هک  انعم  نیدـب  دـش ، دـهاوخ  بلقنم  عوضوم  دوش ، عقاو  باطخ  دروم  رگا  اذـل  دـشابیمن و  باطخ  لباق  لفاغ ، وه  امب  لـفاغ  مدآ  اذـل 

. دوشیم رکاذ  هدش و  جراخ  تلفغ  تلاح 
هب هیهلا  ماکحا  هکيروطنامه  نایـسن ، لاح  رد  هچ  رکذ  لاح  رد  هچ  دـشاب  لـمع  ءزج  دـیاب  اـقلطم  دـش ، لـمع  ءزج  هک  يزیچ  نیارباـنب :

. دنرادن اهنآ  هب  نیملاع  هب  یصاصتخا  هتشاد و  میمعت  لهج  ملع و  ظاحل 
: هکنیا بلطم  هصالخ 

. تسا تدابع  ءزج  زین  نایسن  وهس و  لاح  رد  تسا ، تدابع  ءزج  تافتلا  دمع و  لاح  رد  هک  يزیچ  ره  - 1 فلا -
. دوشیم یفتنم  زین  ّلک  بکرم و  دوش ، یفتنم  ءزج  رگا  - 2

. تسا ءزج  نالف  اب  بکرم  زا  ریغ  ءزج ، نالف  ندوب  بکرم  - 3
. تسین گنهامه  هدرک ، رما  نادب  ار  يو  سّدقم  عراش  هک  یلمع  ینعی  هب ، رومأم  اب  هداد  ماجنا  فلکم  هک  یلمع  ینعی  هب  ّیتأم  سپ :

. تسین يزجم  دشابن  هب  رومأم  اب  قبطنم  هب  ّیتأم  یتقو  ب -
. تسین یفکم  دوشیمن و  یلوم  رما  لاثتما  بجوم  دشابن  يزجم  هک  یلمع 

. دوش ماجنا  اضق  ای  ادا  تروص  هب  هرابود  دوش و  هداعا  دیاب  سپ :
. هدش ماجنا  ءزج  نودب  هک  تسا  یلبق  تدابع  نالطب  داسف و  يانعم  اذهف 

: رگید ترابع  هب 
شلمع دوبن  وا  هب  رومأم  قباطم  وا  هب  یتأم  یتقو  و  تسین . قباطم  وا  هب  رومأم  اب  وا  هب  یتأم  دناوخب ، هروس  نودـب  ار  شزامن  هک  ییـسان  - 1

. دوش هداعا  دیاب  تسین و  يزجم 
مدـع زین ، تدابع  رد  داسف  يانعم  تسا ، رثایب  هلماعم  هک  انعم  نیدـب  تسا ، رثا  بترت  مدـع  هلماعم ، رد  داسف  ياـنعم  هک  روطناـمه  ینعی :

. تسا هب  رومأم  اب  هب  ّیتأم  تقباطم 
436 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لطاب  شتدابع  دنک ، كرت  اوهس  ار  یئزج  یسک  رگا  خیش  رظن  هب  هکنیا : هصالخ 
؟ تسیچ ۀلفغلا )...  لاحل  هتیئزج  مومع  اّما   ) زا دارم  * 

؟ دوشیم لماش  مه  ار  تلفغ  تلاح  هتشاد و  میمعت  تیئزج  هک  اجک  زا  ارچ و  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  تقیقحرد 
: دیامرفیم خیش  اذل  و 

رد نکل  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  تئارق  اب  زامن  هب  لثملا  یف  هک  هدوب  باطخ  کـی  لوا  زور  زا  عراـش  بناـج  زا  هرداـص  باـطخ  هک  اـجنآ  زا 
رما هدرک و  رییغت  هب  رومأم  هک  دوشیمن  ثعاب  نایـسن  تلفغ و  تلاح  نیا  نکل  و  هدمآ ، شیپ  تلفغ  تئارق  هب  تبـسن  فّلکم  يارب  جراخ 

: هک ناونع  نیا  هب  دوش  وا  هّجوتم  يرگید 
. دریگب ّقلعت  وا  هب  فیلکت  هک  تسا  لاحم  درادـن و  ار  باطخ  تیلباق  لـفاغ  میتفگ : هکناـنچ  اریز  ةءارقلا . نودـب  ةالـصلا  مقا  لـفاغلا  اـهیا 

. تسا لفاغ  مه  شیوخ  تلفغ  زا  هک  تسا  لفاغ  روبزم  ءزج  زا  اهنت  هن  لفاغ  هک  نوچ 
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: تفگ میهاوخ  امش  هب  دراد  باطخ  تیلباق  لفاغ  یئوگب  رگا 
. دشاب یباطخ  هب  بطاخم  تسا  لاحم  لفاغ  وه  امب  لفاغ  سپ  دشابیم . رکاذ  هدش و  جراخ  تلفغ  زا  تروص  نیا  رد 

زامن هب  هدش  رداص  هک  یلّوا  رما  نامه  هکلب  دوشیمن  یـسان  هجوتم  يدیدج  رما  هتفاین و  رییغت  یلّوا  رما  نآ  تلفغ  هطـساو  هب  هکنیا : هجیتن 
. تسا هدیسرن  تیلعف  هجرد  هب  لفاغ  قح  رد  العف  مهنآ  هک  هتفرگ  ّقلعت  تئارق  اب 

: نیاربانب
رد ار  بجاو  تقو  زا  یتمسق  ای  مامت  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  ای  تسا و  تدابع  لک  هدننکشومارف  مکح  رد  ءزج  کی  هدننکشومارف  - 1

. تسا هدرب  رسب  یشوهیب  ای  باوخ و 
شوه هب  اـی  باوخ و  زا  يرادـیب  اـی  یـشومارف و  عـفر  ضحم  هب  نکل  دوـشیمن ، زّجنم  درف  قـح  رد  باـطخ  یـضراع  تـالاح  نیا  رد  - 2

. دنک هداعا  لماک  روطب  ءاضق  ای  ءادا  ار  شلمع  دیاب  ندمآ ،
. دوش هداعا  دیاب  نایسن  عفر  زا  سپ  هدوبن و  يزجم  دوش  ماجنا  ءزج  نودب  یشومارف و  لاح  رد  هک  یلمع  سپ :

***
437 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ماق ول  ام  نود  [، 251 «] باتکلا ۀحتافب  ّالإ  ةالـص  ال  : » هلوق لثمب  ۀّیئزجلا  تبث  ول  امیف  ّمتی  نایـسنلا  لاحل  ءزجلا  ۀـّیئزج  مومع  تلق : نإف  نتم 
عراشلا مکح  یتلا  دراوملا  یف  لیلدلاب  کلذ  فشکنا  امک  رکّذلا ، لاحب  اهـصاصتخا  لمتحا  ۀلمجلا و  یف  ءیـش  ۀّیئزج  یلع  الثم  عامجإلا 

و ال هتالص ، تّمت  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  لثم  ۀّمات ، هتالـص  نوک  لیلدلا  نم  رهظی  هجو  یلع  ءازجألا  ضعب  اهیف  ّیـسنملا  ةالـصلا  ۀّحـصب  اهیف 
. فالخلا یلع  طایتحالا  وأ  ةءاربلا  یلإ  اهیف  عجریف  نایسنلا ، لاح  ۀّیئزجلا  یف  ّکشلا  یلإ  ّکشلا  عجرف  ذئنیح  و  [، 252 «] دیعی

رادقم یلع  هدییقت  یف  رـصتقی  ّهنإف  اقلطم ، ةدابعلا  لصأب  رمألا  ناک  رکذلا و  لاحب  اّصتخم  اّیفیلکت  امکح  ۀّیئزجلا  یلع  ّلادلا  ناک  ول  اذک  و 
یف هنم  عزتـنملا  طرـشلا  ریظن  ّیفیلکتلا  مکحلا  نم  عزتـنملا  ءزجلاـف  ۀـلفغلا ، لاـح  فـیلکت  ـال  ذإ  رکذـلا ؛ لاـح  ینعأ  دـییقتلا  لـیلد  ۀـّیلباق 

. هوحن ریرحلا و  سبلک  رکذلا ، لاحب  هصاصتخا 
لباـق ریغ  وـهف  هیلع ، ءزجلا  کـلذ  نع  ۀـیلاخلا  ةداـبعلا  باـجیإ  یـسانلا  ّقـح  یف  ۀـلمجلا  یف  هتّیئزج  تبث  اـم  ۀـّیئزج  مدـعب  دـیرا  نإ  تلق :

. اطاقسإ اباجیإ و  هنع  لوفغملا  یلإ  ۀبسنلاب  هیلإ  باطخلا  [ 253] هیجوتل
نکل هتلفغ ، لاوز  دعب  هّقح  یف  مکح  ّهنأل  نسح ؛ وهف  ۀّیعقاولا ، ةدابعلا  نع  الدـب  یـسانلا  نم  ءزجلا  کلذ  نع  یلاخلا  ءاضمإ  هب  دـیرا  نإ  و 

ّیعـضو ال مکح  ینعملا  اذه  ّنأل  طایتحالا ؛ ةءاربلا و  ۀلأسم  یف  نیفلتخملا  نم  دحأ  هب  لقی  مل  اّمم  ّکشلا  دنع  ینعملا  اذهب  ۀـّیئزجلا  مدـع 
. قاّفتالاب مدعلا  هیف  لصألا  لب  ةءاربلا ، ّۀلدأ  هیف  يرجی 

. هنع اطقسم  اهب و ال  ارومأم  اهنوک  مدع  ینعمب  انایسن ، ءزجلل  ةدقافلا  ةدابعلا  داسف  نم  هانرتخا : ام  ینعم  اذه  و 
438 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

:( لاکشا )

: هک دوش  هتفگ  رگا 
، دوش تباث  یعطاق ) حیرـص و  لیلد  اب   ) ّتیئزج نیا  هک  یئاج  رد  نکل  تسا ، لوبق ) لباق  و   ) مات نایـسن ، لاح  يارب  زج  ّتیئزج  ندوب  ماـع 

: دیامرفیم هک  مالک  نیا  لثم 
مئاق عامجا  رگا  هکنیا  هن  و  دناوخب .) باتکلا  ۀحتاف  اب  ار  زامن  دیاب  رکاذ  هچ  یـسان و  هچ  هک  انعم  نیدـب  - ) باتکلا ۀـحتافب  ّالا  ةالـص  ال  - 
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نیا دوشیم  فشک  هکنانچ  رکذ  لاح  هب  ّتیئزج  نیا  صاصتخا  دوش  هداد  لامتحا  و  لامجالاب ، ۀلمجلا و  یف  يزیچ  تیئزج  رب  تسا  هدش 
رد ءازجا  زا  یخرب  هک  يزامن  تّحص  هب  هدومرف  مکح  نآ  رد  عراش  هک  یجراخ  لیلد  هطساو  هب  دوشیمن ) یـسان  لماش  لیلد  هک   ) بلطم

. تسا حیحص  ّمات و  وا  زامن  هک  دوشیم  نشور  لیلد  نآ  زا  هک  يروطهب  تسا  هدش  شومارف  نآ 
. دوشیمن هداعا  مامت و  وا  زامن  دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم 

لاح رد  هروس ،)  ) تیئزج رد  کش  هب  هن ،)؟ ای  دراد  ّتیئزج  یسان  زامن  هب  تبـسن  هروس  ایآ  هک  ام   ) کش نیا  عجرم  تروص : نیا  رد  سپ 
. تسا نایسن 

رد کـش  رد  هک  یناـسک  يارب   ) طاـیتحا هب  و  دـندوب ) یتئارب  تیئزج  رد  هک  یناـسک  يارب   ) تئارب هب  دوشیم  هعجارم  هلئـسم  نیا  رد  سپ 
(. دندوب یطایتحا  تیئزج 
؛ مکح تسا  نینچ  نیا  و 

دوشیم افتکا  هجیتن  رد  هک  قلطم ، تدابع  لصا  هب  رما  و  دـشاب ، ّتیئزج  نیا  رب  ّلاد  رکذ  لاح  هب  دراد  صاصتخا  هک  یفیلکت  یمکح  رگا 
نآ زا  هک  دراد  تیلباق  رادـقم  نیا  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ینعی : ، ) رکذ لاح  رد  دـییقت  لیلد  تیلباق  رادـقم  رب  ةالـصلا  اومیقأ  دـییقت  رد 

(. تسا زامن  ءزج  تئارق  هک  میمهفب 
زا عزتنم  هک  تسا  یطرش  نآ  لثم  یفیلکت ، مکح  نیا  زا  عزتنم  تیئزج  نیا  سپ  درادن ، دوجو  لفاغ ) يارب   ) یفیلکت تلفغ  لاح  رد  اریز :

. نآ وحن  ریرح و  سابل  ندیشوپ  لثم  رکذ ، لاح  هب  شنتفای  صاصتخا  رد  تسا  یفیلکت  مکح 

:( لاکشا خساپ  )

نودب زامن  بوجو  تسا ، هدش  تباث  عامجالاب ) ینعی   ) ۀلمجلا یف  یسان  قح  رد  شتّیئزج  هک  هروس ) لثم   ) يزیچ ّتیئزج  مدع  زا  رگا  - 1
مدآ هک ) دینادب  دیاب   ) سپ دشاب ، هدش  هدارا  ءزج  نآ 

439 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هچ باجیا و  تهج  زا  هچ  درادن  تسا  هدرک  تلفغ  نآ  زا  هک  ياهروس  نآ  هب  تبـسن  ار  هدحیلع  صاخ و  باطخ  شریذپ  ّتیلباق  یـسان 

. طاقسا تهج  زا 
هک دوشیمن  هک  اریز  دریگیم  ربرد  ار  یـسان  مه  دوشیم و  رکاذ  لماش  مه  تسا  زامن  ءزج  هروس  دـیوگیم  هک  یعاـمجا  نآ  : ) نیارباـنب

(. دوش ادج  مه  زا  یسان  رکاذ و  باطخ 
هدش هدارا  هروس ) اب  زامن  ینعی   ) هّیعقاو تدابع  زا  ضوع  لدب و  ناونع  هب  هروس  نودب  زامن  دییأت  ءاضما و  ّتیئزج ، مدـع  نیا  زا  رگا  و  - 2

. تسا هدیدنسپ  وکین و  ینخس  نیا  دشاب ،
زا لدـب  صقان  هک   ) اـنعم نیا  هب  ندوبن  ءزج  نکل  شتلفغ ، لاوز  زا  سپ  لـفاغ  قح  رد  تسا  یمکح  لـماک ) زا  صقاـن  ّتیلدـب   ) نیا اریز :

ینعی  ) انعم نیا  هک  ارچ  دناهدشن  لئاق  نآ  هب  طایتحا  ای  تئارب و  هب  نیلئاق  زا  يدـحا  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  کشلا ، دـنع  دـشاب ،) لماک 
یتّیلدـب نینچ  اذـل  و   ) تسا مدـعلا  ۀـلاصا  اجنیا  رد  لصا  هکلب  دوشیمن ، يراج  نآ  رد  تئارب  ّهلدا  هک  یعـضو  تسا  یمکح  ندوبن ) ءزج 

(. دوشیمن تسرد  ّتیلدب  اب  هک  ارچ  تسا  یجراخ  لیلد  دنمزاین  دشاب  ناسحا  زا  نخس  رگا  تسا و  لطاب  درادن و  دوجو 
. تسا دساف  تسا  ءزج  دقاف  نایسن  رطاخب  هک  یتدابع  میتفگ : هک  تسام  رایتخا  دروم  يانعم  نامه  نیا  و 

یعقاو هب  رومأم  زا  طقـسم  هن  و  ناوخب ) هروسیب  زامن  دـنک  رما  یـسان  هب  دـناوتیمن  ادـخ  نوچ   ) تسا اهب  رومأم  هن  صقان  لمع  نیا  ینعی 
. تسا

***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  رظن  دروم  لاکشا  لصاح  * 
هب طوبرم  دیدناشن ، یـسرک  هب  ار  نآ  دیدش و  تلفغ  لاح  هب  تبـسن  ّتیئزج ، ّتیمومع  یعّدم  دوخ  لّوا  همدقم  رد  امـش  هکنیا  دـیوگیم 

مـسق هس  زا  مه  تیئزج  لیلد  نکل  میهد . ماجنا  ار  دوخ  هبـساحم  نآ  ساسارب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  تیئزج  لیلد  دـیاب  هکلب  تسین ، اج  همه 
. تسا توافتم  يرگید  اب  زین  کیره  هجیتن  هک  دشابیمن  جراخ 

روج هس  میئوگیم  امـش  هب  تسا ؟ رّوـصتم  روـج  دـنچ  هتـشاذگ  فـّلکم  هدـهعرب  ار  ّتیئزج  هک  یلیلد  نیا  دیـسرپب  رگا  رگید  تراـبع  هب 
: تسا روصتم 

440 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مه دوشیم ، نایـسن  وهـس و  تروص  لماش  مه  شروهظ  اب  تسا و  قالطا  ای  ّتیمومع  ياراد  یظفل و  یلیلد  کی  ءزج  لیلد  یهاگ  فلا -

. یشومارف نایسن و  لاح  رد  یتح  دراد  لمع  نالف  تیئزج  رب  تلالد 
: اذل زامن و  رد  تسا  هحتاف  هروس  تیئزج  رب  لیلد  باتکلا ،) ۀحتافب  ّالا  ةالص  ال   ) ثیدح لثملا : یف 

نودـب هک  یلمع  هک : دوشیم  نیا  مالک  يانعم  هدـش و  لمح  سنج  یفن  ینعی  دوخ  یقیقح  يانعم  رب  هملک ال  حیحـص ، هب  لوق  رب  اـنب  - 1
. تسین زامن  دشاب  باتکلاۀحتاف 

ندرواین هچ  تسین ، حیحـص  باتکلا  ۀحتاف  نودب  زامن  هک  انعم  نیدب  دوشیم  هدـیاف  تحـص و  یفن  رب  لمح  زین  یمعا  هب  لوق  رب  انب  و  - 2
. وهس يور  زا  هچ  دشاب و  دمع  يور  زا  تئارق 

. میتسه هدیقعمه  خیش  بانج  اب  ام  شخب  نیا  رد  هک  دوش ، هداعا  دیاب  لمع  مه  زاب  سپ :
. تسا بجاو  زامن  رد  باتکلا  ۀحتاف  تئارق  ای  هروس  هکنیا  رب  هدش  مئاق  عامجا  ینعی  تسا ، عامجا  تیئزج  لیلد  مه  یهاگ  ب -

لاح ینعی  كوکـشم  داز  ام  هب  تبـسن  ذخا و  تسا  تافتلا  رکذ و  تروص  هکنآ  نّقیتم  ردـق  هب  دـیاب  تسا و  یبل  لیلد  کی  عامجا  لاح :
. مینک يراج  تئارب  تلفغ  نایسن و 

دنع هک  دوشیم  هدافتـسا  اـنعم  نیا  یعرـش  لـیلد  دوخ  ناـبز  زا  دراوم  یخرب  رد  هک  ارچ  مینک ، هدافتـسا  لـیلد  نیا  زا  میناوتیمن  اـم  نکل 
لیلد دوخ  هکلب  دشاب ، لماک  زا  لدب  صقان  هک  لدب  لعج  لکـش  هب  هن  مهنآ  تسا ، حیحـص  ای ...  تئارق و  نودب  زامن  ۀـلفغلا ، نایـسنلا و 

ّتیئزج رکذلا  دنع  اهنت  درادن و  ّتیئزج  یـسان  صخـش  يارب  رما  نالف  هک  میمهفیم  نآ  زا  ام  و  دیعی ، هتالـص و ال  تّمت  هتفگ : لثملا  یف 
. دراد

: ام هجیتن  رد 
کـش ماگنه  ایآ  هک  هیبنت  نیا  زا  لبق  ثحابم  هب  ددرگیمرب  کش  نیا  مینکیم و  کش  ّتیئزج  لصا  رد  تلفغ ، نایـسن و  لاح  هب  تبـسن 

؟ طایتحا لصا  هب  ای  مینک و  عوجر  تئارب  لصا  هب  دیاب  تیئزج  رد 
. دنیامنیم لمع  هداعا  هب  مکح  هدش و  یطایتحا  یهورگ  دننکیم و  ماجنا  موزل  مدع  هب  مکح  هدش و  یتئارب  اجنیا  رد  یخرب 

. میرادن لوبق  ار  امش  نخس  هدوبن و  قفاوم  خیش  بانج  اب  شخب  نیا  رد  ام  سپ :
441 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسین تیئزج  نایب  ماقم  رد  امیقتـسم  عراش  زا  هرداص  باطخ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، یفیلکت  مکح  کی  ّتیئزج ، رب  لیلد  زین ، یهاگ  ج -
. مینکیم عازتنا  نآ  زا  ار  ّتیئزج  ام  نکل  تسا و  یفیلکت  مکح  کی  نایب  ماقم  رد  هکلب 

مکح کی  هک  زامن  رد  نآرق  تئارق  بوجو  رب  دراد  تلالد  میقتـسم  هقباطملاب و  هک  ِنآْرُْقلا ، َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  هدومرف : یلوم  لـثملا : یف 
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نآ زا  ار  زامن  رد  تئارق  ّتیئزج  اـم  یهتنم  تسا ، نیرکاذ  لاـح  هب  صتخم  دوشیمن و  نیلفاـغ  لـماش  مه  یفیلکت  مکح و  تسا ، یفیلکت 
. مینکیم تشادرب  عازتنا و 

دراد و قالطا  معالاب ، لوقلا  یلع  ضرف و  رب  انب  ةالـصلا  اومیقأ  لـیلد  زین  رگید  فرط  زا  دراد . نیرکاذ  هب  صاـصتخا  ّتیئزج  لـیلد  سپ :
. دنزب دییقت  ار  ةالصلا  اومیقأ  ینعی  تدابع  لصا  لیلد  دناوتیم  دراد و  تیلباق  تافتلا  رکذ و  لاح  رد  اهنت  تیئزج  لیلد 

. تسا بجاو  تئارق  نودب  زامن  یسان ، رب  هکنیا  هب  مینکیم  مکح  هدرک  کّسمت  مالک  قالطا  هب  نایسن  لاح  هب  تبسن  اذل : و 
. درادن دوجو  دیدرک  اعّدا  امش  هک  ینالطبلا  ۀلاصا  نایرج  تدابع و  نیا  نالطب  يارب  یلیلد  هجیتن : رد 

. مینکیم در  ار  ناتمالک  هدوبن و  قفاوم  امش  اب  ام  خیش  بانج  زین  شخب  نیا  رد 
؟ تسیچ طرشلا )...  ریظن  یفیلکتلا  مکحلا  نم  عزتنملا  ءزجلاف   ) زا لکشتسم  دارم  سپ  * 

. هیعازتنا تیطرش  هلئسم  هب  دنکیم  ریظنت  ار  هّیعازتنا  ّتیئزج  هلئسم  هک : تسنیا 
؟ تسیچ ریخا  بلطم  زا  دارم  * 

باطخ ال زا  هک  زامن  رد  تراهط  طارتشا  لثم  دـیآیم  تسدـب  یظفل  باطخ  زا  میقتـسم  روطب  تداـبع  طورـش  زا  یخرب  - 1 هک : تسنیا 
. دیآیم تسدب  روهطب  ّالا  ةالص 

دوشیم هدافتسا  یفیلکت  یسفن  باطخ  کی  زا  طیارش  زا  یخرب  نکل  و  - 2
. نآ ریغ  رد  هچ  زامن و  لاح  رد  هچ  تسا ، مارح  نادرم  يارب  مشیربا  سابل  ندیشوپ  دیوگیم : لیلد  لثملا : یف 

: هکنیا هب  مینکیم  مکح  هدرک و  عازتنا  زامن  تحص  رد  ار  نآ  مدع  ّتیطرش  مشیربا ، سبل  ندوب  مارح  نیا  زا  ام  لاح :
. تسا رما  نیا  ندوبن  نادرم  يارب  زامن  تحص  طئارش  زا  یکی 

442 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، باطخ نیا  زا  ام  نکل  تسین و  زامن  لاح  صوصخم  دراد و  هّیـسفن  تمرح  کی  نیا  هک  مارح ، بصغلا  دـیوگیم : لیلد  لثملا : یف  اـی  و 

. مینکیم عازتنا  زامن  تحص  تهج  ار  ّتیبصغ  مدع  ای  ناکم و  هحابا  ّتیطرش 
. دراد تافتلا  رکذ و  لاح  هب  صاصتخا  هّیفیلکت  هّیسفن  تاباطخ  ینعی  طورش  نیا  عازتنا  اشنم  اریز :

. دشابیمن زامن  تحص  طرش  مشیربا ، سبل  مدع  ای  ناکما  هحابا  نایسن ، لاح  رد  سپ :
؟ دینک نایب  نامتفگ  کی  رد  رتهداس  ینابز  اب  ار  لاکشا  هصالخ  لصاح و  * 

، تسین دراوم  همه  رد  اج و  همه  هب  طوبرم  دیدومن ، تلفغ  لاح  هب  تبسن  ّتیئزج  ّتیمومع  رب  لیلد  ياعّدا  هک  امش  خیش  بانج  دیوگیم 
: هلمج زا  دوشیم  روصت  روج  دنچ  هتشاذگ  فّلکم  هدهعرب  ار  ّتیئزج  هک  یلیلد  نیا  اریز 

مـالعا ار  ّتیئزج  نیا  تحارـص  اـب  هـک  دراد  دوـجو  یلیلد  اریز  لـفاغ ، هـچ  یـشاب  رکاذ  هـچ  اـقلطم ، ءزج  ءزجلا  دراوـم ، زا  یخرب  رد  - 1
. باتکلا ۀحتافب  ّالا  ةالص  ال  دیوگیم : لثملا  یف  دنکیم ،

: دیدومرف هک  امش  فرح  هلب  دشاب ، هتشاد  دوجو  عطاق  نینچ  نیا  یلیلد  رگا  خیش  بانج  لاح  - 
. میقفاوم امش  اب  تروص  نیا  رد  ام  و  تسا ، حیحص  اقلطم  ءزج  ءزجلا 

زامن ءزج  باتکلا  ۀـحتاف  هکنیا  رب  هدـش  مئاق  لیلد  لثملا  یف  تسا ، لمجم  دـنکیم  ءاقلا  ار  ندوب  ءزج  نیا  هک  یلیلد  دراوم  یخرب  رد  - 2
. تسا هدماین  اهنآ  تارابع  رد  اقلطم  دیق  ینعی  اقلطم ، تسا  زامن  ءزج  لمع  نالف  هک  دناهتفگن  نیعمجم  نکل  تسا و 

شیپ لاؤس  اذـل  و  هن ؟ ای  تسه  زامن  ءزج  نایـسن  لاح  رد  هروس  هک  مینکیم  کش  ام  تروص  نیا  رد  لمجم و  دوشیم  ءزجلا  لیلد  سپ :
؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد  هک  دیآیم 

یخرب اجنیا  رد  مه  روطنیمه  تئارب ، دنتفگیم  زین  یهورگ  طایتحا ، دنتفگیم : ياهدع  تیئزج  رد  کش  رد  هک  روطنامه  میئوگیم : ام 
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. دنک هداعا  ار  زامن  دیاب  دوش  نآ  تیئزج  هّجوتم  سپس  هدرک  كرت  ار  روبزم  ءزج  اوهس  فلکم  رگا  دنیوگیم  دناطایتحا و  هب  لئاق 
. دننکیم یفن  ار  كوکشم  ءزج  نآ  تیئزج  هدش  تئارب  يارجا  هب  لئاق  زین  یخرب  اّما  - 

تـشادرب فـیلکت  زا  ار  تیئزج  یعـضو  مکح  نیا  اـم  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، یفیلکت  مکح  کـی  ءزج  تـیئزج  نـیا  لـیلد  زین  یهاـگ  - 3
. تسا قلطم  زین  بکرم  لیلد  و  میرادن . تیئزج  نیا  تابثا  رد  لقتسم  لیلد  ّالا  مینکیم و 

443 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیمن هدیمهف  نآ  زا  هروس  ندوب  ءزج  قلطم و  تسا  یباطخ  معالاب ، لوقلا  یلع  باطخ  نیا  َةالَّصلا *، اوُمِیقَأ  هدومرف : ادخ  لثملا  یف 

. ِنآْرُْقلا َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  هفیرش : هیآ  زا  میئوگیم : دیاهدیمهف ؟ اجک  زا  ار  زامن  يارب  هروس  ندوب  ءزج  نیا  سپ  دیسرپب  رگا  اّما 
لیلد اذـل  و  مینکیم ، تشادرب  نآ  زا  ار  ندوب  ءزج  اـم  نکل  هلب و  میئوـگیم  تسا ، یفیلکت  مکح  کـی  ناوـخب  ناـمرف  نیا  دـیئوگب : رگا 

. دراد نیرکاذ  هب  صاصتخا  ّتیئزج 
؟ هن ای  دروآیم  تیئزج  زین  نایسن  لاح  رد  َرَّسَیَت *، ام  اُؤَْرقاَف  نیا  هک  مینکیم  کش  ام  یفرط  زا 

. تسین ءزج  هروس ، میئوگیم : هدرک  عوجر  ةالصلا  اومیقأ  قالطالا  ۀلاصا  ینعی  یظفل ، لصا  هب  اجنیا  رد  - 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  میتسه  فلاخم  امش  اب  ام  زین  اجنیا  رد  و  درادن . دوجو  زامن  نالطب  رب  یلیلد  خیش  بانج  سپ :

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
رکذ لاح  هب  رصحنم  دوشیم  تباث  عامجا  لیلد  هطساو  هب  هک  یتّیئزج  دیتفگ  هکنیا  دیامرفیم : لکـشتسم  نانخـس  لّوا  شخب  هب  خساپ  رد 

؟ تسیچ ناتدارم  دوشیمن ، تلفغ  نایسن و  لاح  لماش  تسا و 
نیرکاذ و يارب  باطخ  کی  تسا  نایم  رد  باطخ  ود  ياـپ  هجیتن  رد  تسا ، بجاو  یـسان  رب  هروس  نودـب  زاـمن  هک  تسنیا  ناـتدارم  اـیآ 

رتشیب باطخ  کی  لفاغ  تفتلم و  يارب  رگید  ترابع  هب  یـسان و  رکاذ و  يارب  هک  تسنیا  ناـتدارم  هکنیا  اـی  نایـسان ؟ يارب  باـطخ  کـی 
نکل تسین و  يزجم  هدرکن و  تیافک  رکاذ  مدآ  قح  رد  هروس  نودب  زامن  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هروس  اب  زامن  هب  رما  نآ  درادن و  دوجو 

فّلکم هب  وفع  هدـید  اب  هارکتـسا  رارطـضا و  عقاوم  رد  عراش  هک  ارچ  دوش  عقاو  لماک  زا  لدـب  یـسان  قح  رد  دـناوتیم  صقان  لمع  نیمه 
نودب ای  صقان و  لمع  نیمه  هدرک و  ارادم  یـسان  قح  رد  زین  هیف  نحن  ام  رد  اذـل  و  دـنکیم ، هدنـسب  مه  صقان  لمع  ماجنا  هب  درگنیم و 

؟ تسا هدرک  لوبق  وا  زا  ار  هروس 
: لکشتسم بانج 

لباق تلفغ  نایـسن و  هب  التبم  صخـش  الـصا  هک  ارچ  تسا  لوبق  لـباق  ریغ  یلاـمتحا  میئوگیم : امـش  هب  دـشاب  لوا  لاـمتحا  ناـتدارم  رگا 
وا هب  ناوتیم  اطاقـسا  هن  اذـک و  لعفا  یـساّنلا  اهیا  تفگ  وا  هب  ناوتیم  اباجیا  هن  اذـل  و  درادـن . نایرج  وا  قح  رد  فیلکت  تسین و  باطخ 

نالف لفاغلا  اهیا  تفگ 
444 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ ارچ تسا . هدش  هتشادرب  وت  هدهع  زا  بجاو 
. ددرگیم رکاذ  هدش و  جراخ  نایسن  تلفغ و  زا  دنک ، ادیپ  باطخ  تیلباق  هکنیا  درجم  هب  اریز 

هک دشاب  مود  لامتحا  امش  دارم  رگا  تسا و  یلطاب  نخس  تسا  هدرک  بجاو  ار  هروس  نودب  زامن  یسان ، قح  رد  سّدقم  عراش  هکنیا  سپ 
لعج یـسان  لفاغ و  قح  رد  هک  تسا  هّیعـضو  ماکحا  زا  یمکح  لدـب  لعج  هک  ارچ  تسا ، لوبق  لباق  نکمم و  يرما  تسا ، ّتیلدـب  لعج 
ینعی يوـعد  نیفرط  زا  يدـحا  نکل  و  تسین ، تلفغ  لاـح  هب  طوـبرم  یفیلکت  مکح  کـی  اذـل  و  تـلفغ ، لاوز  زا  سپ  مـهنآ  دوـشیم ،

زا اذل  دنشابیمن و  درادن ، تیئزج  نایسن  لاح  رد  هروس  دیئوگیم ، امـش  هک  انعم  نیا  هب  هروس  ّتیئزج  مدع  هب  لئاق  نویطایتحا  نّویتئارب و 
. تسا جراخ  ثحب  لحم 
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؟ تسیچ بلطم  ّرس 
تئارب هلدا  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  تئارب  هلدا  هیعـضو  ماکحا  رد  و  یفیلکت ، هن  تسا و  یعـضو  مکح  نآ  مدع  لدب و  لعج  هک  تسنیا 

. تسا هذخاؤم  عفر  رد  هلدا  نیا  روهظ  هک  ارچ  هّیفیلکت ، ماکحا  هب  دراد  صاصتخا 
. طایتحا تئارب و  ثحب  رب  دوش  ینتبم  هلئسم  ات  دشابیمن  دیتفگ  امش  هک  انعم  نیا  هب  تیئزج  مدع  هب  لئاق  یسک  نیاربانب 

؟ هچ مینک  کش  لدب  لعج  رد  رگا  خیش  بانج  * 
: هک تسنیا  نآ  هجیتن  هک  درک ، يراج  مدعلا  ۀلاصا  دیاب  هک : تسنیا  ناشرظن  عامجالاب  تارضح 

. تسام ياعّدم  نامه  نیا  دوش و  هداعا  دیاب  تسا و  دساف  وا  لمع  اذل  درادن و  ّتیلدب  یسان  قح  رد  صقان  لمع 
***

445 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب ّیتأملا  ناک  اذإ  امیف  ۀـضورفم  ۀـلأسملا  ّنأل  ءیـش ؛ یف  ءازجإلل  رمألا  ءاضتقا  ۀـلأسم  نم  ۀـلأسملا  هذـه  سیل  ّهنأ  رهظ : انرکذ  اّـمم  نتم و 

. الصأ یسانلا  هب  یتأ  امب  رمأ  ماقملا  یف  سیل  و  ۀنونظملا ، ةراهطلاب  وأ  مّمیتلا  عم  ةالصلاک  ّیعرش ، رمأب  هب  ارومأم 
نایتإ یف  کلذـل - جردـنیف - هب ، ّیتأملا  اذـه  وه  یـسانلا  ّقح  یف  بجاولا  ّنأـب  لـقعلا  لالقتـسال  اـّیلقع ؛ ارمأ  ماـقملا  یف  ّنأ  مّهوتی : دـق  و 

. ّیلقعلا رمألاب  هب  رومأملا 
ۀّیعقاولا ةدابعلاب  رمألا  یعادب  اهب  یتأی  اّمنإ  و  ءازجألا ، نم  هادع  امب  افیلکت  هل  تبثی  ّیسنملاب و ال  هفیلکت  یفنی  لقعلا  ّنأل  اّدج ؛ دساف  وه  و 

نع سان  ّهنأ  یلإ  تفتلم  ریغ  صخـشلا  اذه  و  تافتلالا ، یلإ  جاتحی  اّیعرـش - وأ  ناک  اّیلقع  فیلکتلا - فیک و  اهاّیإ ؛ هنوک  مدع  نع  ۀـلفغ 
. هادع امب  فّلکی  یّتح  ءزجلا 

. یلقعلا رمألاب  هب  رومأملا  نایتإ  باب  نم  هب ، رومأملا  ّهنأ  داقتعاب  بّکرملا  لهاجلا  هب  یتأی  ام  ّنأ  مّهوت  مّهوتلا : اذه  ریظن  و 
. هنیعب انرکذ  اّمم  رهظی  هداسف  و 

ردـقب ّالإ  ّلکلاب  رمألا  [ 254] دـّیقی ال  لفاغلا - ریغب  هصاـصتخال  وه - و  فیلکتلا ، لـیبق  نم  نوکی  دـق  ءزجلا  لـیلد  ّنأ  نم  هرکذ : اـم  اـّمأ  و 
: هیفف هلاحب ، لفاغلا - یلإ  ۀبسنلاب  هل  ءزجلا  اذه  ۀّیئزج  مدعل  یضتقملا  ّلکلاب - رمألا  قالطإف  لفاغلا ، ریغ  وه  و  هدروم ،

افیلکت ناک  نإ  و  ّلکلاب ، رمألا  هب  دـّیقی  یّتح  هب  رومأملل  اءزج  هقّلعتم  نوک  یلع  ّلدـی  ـالف  اّیـسفن ، اـفیلکت  ناـک  نإ  روکذـملا  فیلکتلا  ّنأ 
یف هتّیئزج  یفن  یلع  ّلدی  لفاغلا ال  یلإ  ۀبـسنلاب  هؤافتنا  و  ۀمّدقملاب ، ّقلعتی  اّمنإ  ّيریغلا  رمألا  ّنأل  اءزج ؛ هقّلعتم  نوک  نع  فشاک  وهف  اّیریغ 

. اهنع ّببسم  وه  لب  هنع ، ۀبّبسم  ریغ  ۀّیئزجلا  ّنأل  هّقح ؛
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- فیلکتلا نع  ۀبّبـسم  ۀّیطرـشلا  ّنإف  ریرحلا ؛ سبلک  ّیفیلکتلا ، مکحلا  نم  هطارتشا  تبث  ام  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرفلا  ملعی : کـلذ  نم  و 
. هئافتناب یفتنیف  هیف ،- نحن  ام  سکع 

ۀّیئزجلا ال ّنأ  ّالإ  هّقح ، یف  ّلکلاب  رمألا  ءافتنا  ثیح  نم  هنع ؛ لفاغلا  ّقح  یف  یفتنا  نإ  و  اءزج - هنوکل  ءیشب - ّيریغلا  رمألا  ّنأ  لصاحلا : و 
. کلذب یفتنت 

همجرت *** 

( تسین ءازجا  هلئسم  لیبق  زا  هلئسم  نیا  )

هب لمع )  ) رد ءازجا  رب  يرارطـضا ) رما  ای  يرهاظ و   ) رما ءاـضتقا  هلئـسم  لـیبق  زا  نایـسن ، هلئـسم  نیا  هک  دـش  نشور  میدرک  ناـیب  هچنآ  زا 
هچ  ) دشاب یعرش  رما  هب  رومأم  هب ، ّیتأم  رگا  هک  تسا  ضرف  دروم  یئاج  رد  ءازجا  هلئسم  هک  ارچ  تسین ،) یعرـش  رما  کی  قبطرب   ) يزیچ

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2002 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  یـسان  هک  یلمع  هب  يرما  چـیه  ماقم ، نیا  رد  هکنآ  لاح  و  تراهط ، اب  زامن  ای  مّمیت  اـب  زاـمن  لـثم  يرهاـظ ،) رما  هچ  يرارطـضا  رما 
. درادن دوجو  هداد  ماجنا 

( نآ عفد  مّهوت و  کی  )

: هک دوشیم  مّهوت  یهاگ  و 
بجاو هکنیا : هب  تسا  لقتـسم  یلقاع  ره  لقع  هک  ارچ  دراد ، دوجو  یلقع  رما  کی  دناوخیم ) هروس  نودـب  زامن  یـسان  هک   ) ماقم نیا  رد 

(. تسا روذعم  هک  ارچ   ) تسا هداد  ماجنا  هک  تسا  ياهروس  نودب  زامن  نیمه  یسان  ّقح  رد 
رطاخب یسان ،) هروس  نودب  زامن  ینعی   ) هیف نحن  ام  یعرش ،) رما  باب  رد  دنوشیم  لخاد  رهاظ  يرارطضا و  رما  دراوم  هک  روطنامه   ) سپ

(. درادن هداعا  هب  يزاین  تسا و  يزجم  سپ   ) یلقع رما  هب  هب ، رومأم  تحت  رد  دوشیم  جردنم  یلقع ، رما  نیا 
: دیامرفیم انخیش 

تابثا نکل  دنکیم و  یفن  هدـش  شومارف  یعقاو  هب  رومأم  نآ  هب  تبـسن  ار  یـسان  نیا  فیلکت  لقع ، هک  ارچ  تسا ، دـساف  ادـج  مّهوت  نیا 
ماجنا هّیعقاو  تدابع  هب  رما  لاثتما  هزیگنا  هب  ار  لمع  نیا  یـسان  هتبلا  و  دـشاب . ءازجا  نیا  زا  يادـج  هک  یلمع  هب  فیلکت  وا  يارب  دـنکیمن 

زا لفاغ  دهدیم ،
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. تسین هدش  هتساوخ  یعقاو  فیلکت  نآ  نیا  هکنیا 
تافتلا هجوت و  هب  دنمزاین  یعرـش  هچ  دشاب  یلقع  هچ  فیلکت  هکنآ  لاح  و  دـنکب ) یـسان  يارب  فیلکت  هب  رما  لقع  تسا  نکمم   ) هنوگچ

. نآ ریغ  هب  دوش  فلکم  ات  تسا  راکشومارف  ءزج  نآ  هب  تبسن  هک  تسین  هّجوتم  صخش  نیا  هکیلاحرد  تسا 

( نآ عفد  رگید و  یمّهوت  )

زا هداد ، ماجنا  تسا  هب  رومأم  هکنیا  داقتعا  هب  بکرم  لهاج  زین  ار  هچنآ  هک  تسا  مّهوت  نیا  یلقع ،) رما  کـی  دوجو  هب   ) مهوت نیا  ریظن  و 
(. دشاب يزجم  دیاب  سپ  . ) یلقع رما  هب  هب  رومأم  ماجنا  باب 

: دیامرفیم انخیش  اذل  و 
تبثم دـنکیم و  فیلکت  یفن  هب  مکح  اـهنت  لـقع   ) ینعی دوشیم  نشور  میتفگ  یلبق  مهوت  هب  خـساپ  رد  هچنآ  زا  زین )  ) مهوت نیا  داـسف  و 

(. تسین

( درادن دوجو  یسان  زامن  زا  تّیئزج  یفن  رب  یلیلد  چیه  خیش  رظن  هب  )

ءیش کی   ) ّتیئزج رب ) دراد  تلالد  هک  یلیلد  ینعی   ) ءزجلا لیلد  هک  تفگ  شدوخ ) لاکشا  مّود  شخب  رد   ) لکـشتسم هک  ار  هچنآ  اّما  و 
ینعی  ) لـفاغ ریغ  هب  شـصاصتخا  رطاـخ  هب  فیلکت  نیا  و  ِنآْرُْقلا ،) َنِم  َرَّسَیَت  اـم  اُؤَْرقاَـف   ) لـثم تسا . فیلکت  لـیبق  زا  یهاـگ  هروس ) لـثم 
لباق ریغ  مدآ  هب  تبـسن  نیا  شناوت و  هزادنا  هب  رگم  دـنکیمن  دـّیقم  ار  ةالـصلا ) اومیقأ  ینعی   ) ّلک هب  رما  رکاذ ،) لاح  هب  شندوب  صتخم 

. تسا
لاحب لفاغ ، هب  تبـسن  زامن  يارب  تسا ) هروس  ینعی   ) ءزج نیا  ّتیئزج  مدـع  یـضتقم  هک  ةالـصلا ،) اومیقأ  لـثم   ) لـک هب  رما  قـالطا  سپ 

. تسا یقاب  تسا ) قالطا  لاح  هک   ) شدوخ
: هکنیا رب  ینبم  دراد  دوجو  یلاکشا  زین  شخب  نیا  رد  سپ :
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ءزج شقّلعتم  هکنیا  رب  دـنکیمن  تلالد  مایّـصلا ،) مکیلع  بتک  لثم   ) دـشاب یـسفن  فیلکت  کی  رگا  هنم ) رّـسیت  اـم  اوءرقاـف   ) فیلکت نیا 
هب دوش  دـّیقم  ةالـصلا  اومیقأ  ات  مینکیمن  هدافتـسا  ّتیئزج  نآ  زا  ام  ینعی   ) دوش فیلکت  نآ  هب  دـّیقم  ّلک  هب  رما  هکنیا  اـت  تسا ، هب  رومأـم 

 ...( اوءرقاف
ینعی  ) شقّلعتم هک  تسنیا  زا  فشاـک  يریغ  فیلکت  اولـسغاف ،) لـثم :  ) دـشاب يریغ  یفیلکت  هنم ،) رّـسیت  اـم  اوءرقاـف   ) فـیلکت نیا  رگا  و 

هب دریگیم  ّقلعت  يریغ  رما  هک  ارچ  تسا ، زامن  ءزج  تئارق )
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رد ءزج  نیا  ّتیئزج  یفن  رب  تلالد  لفاغ ، مدآ  هب  تبسن  يریغ  فیلکت  نیا  ندش  هتشادرب  ءافتنا و  و  مکهوجو ،)...  اولـسغاف  لثم :  ) همّدقم
زا دولوم  ّببـسم و  رما  هکلب  دورب ،) نیب  زا  مهنآ  رما ، دوبن  اـب  هک  اـت   ) تسین رما  زا  دولوم ) و   ) ّببـسم ّتیئزج  هک  ارچ  دـنکیمن ، وا  ّقـح 

ّتیئزج یلو  دشابن  يریغ  رما  هک  تسین  یعنام  اذل  و  میدرک ) نایب  ار  نآ  رّوصت  هلحرم  راهچ  نمض  لبق  ثحابم  رد  هکنانچ   ) تسا تیئزج 
. دشاب

نآ طارتشا  هدش  تباث  هک  یئاجنآ  اب  دش ) هدافتسا  اوءرقاف  زا  تئارق  ّتیئزج  هک   ) هیف نحن  ام  نایم  توافت  دش ، شور  بلاطم )  ) نیا زا  و  - 
. ریرح ندیشوپ  لثم  یفیلکت ، مکح  کی  زا 

هب دوشیم  یفتنم  ّتیطرش  سپ  تسا . ّتیطرش  دولوم  فیلکت  هک   ) هیف نحن  ام  سکع  هب  تسا  فیلکت  زا  ّببـسم  ّتیطرـش  اجنیا  رد  اریز :
. فیلکت ءافتنا 

نتفر نیب  زا  ءافتنا و  تهج  هب  دوشیم  یفتنم  لـفاغ  مدآ  ّقح  رد  هچرگا  ءیـش ، نآ  ندوب  ءزج  رطاـخب  يزیچ  هب  يریغ  رما  هکنیا : لـصاح 
. دوشیمن یفتنم  يریغ  رما  ءافتنا  ببس  هب  ّتیئزج  دوخ  نکل  و  وا ، قح  رد  یّلک  روطب  ّلک  هب  رما 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  اجنیا  هب  ات  لّوا  هلئسم  رد  ثحابم  هدیکچ  لصاح و  * 
. تسا لمع  نالطب  بجوم  وهس ، يور  زا  ءزج  كرت  دومرف  خیش  - 

: دندرک لاکشا  یخرب  - 
لیلد کی  ءزجلا  لیلد  نیا  رگا  نکل  دیئامرفیم ، تسرد  امـش  هلب  باتکلا  ۀحتافب  ّالا  ةالـص  ال  لثم : دـشاب  حیرـص  عطاق و  ءزجلا  لیلد  رگا 

؟ هن ای  دراد  ّتیئزج  نایسن  لاح  رد  هروس  ایآ  هک  دوشیم  لصاح  کش  ام  يارب  عامجا ، لثم  دشاب  یلمجم 
: دومرف خیش  نکل  دندش و  یطایتحا  مه  یخرب  دندرک و  کّسمت  تئارب  لصا  هب  یخرب  لاکشا ، نیا  هب  خساپ  رد 

؟ هن ای  دراد  ّتیئزج  نایسن  لاح  رد  هروس  هک  دوشیم  ادیپ  کش  نآ  لابند  هب  دشاب  لمجم  ءزجلا  لیلد  رگا  دیتفگ  هکنیا  لکـشتسم  بانج 
؟ تسیچ ناتدارم  تئارب  ای  طایتحا  هب  دسریم  تبون  کش  نیا  لابند  هب  و 
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لفاغ ای  یـسان  يارب  شلومـش  تسا و  ءزج  رکاذ  مدآ  يارب  هروس  هک  تسنیا  شنّقیتم  ردق  دش ، لمجم  لیلد  یتقو  هک  تسنیا  ناتدارم  ایآ 

؟ تسا كوکشم 
. دشاب هتشاد  رکاذ  هب  صاصتخا  دناوتیمن  اذل  لفاغ و  لماش  مه  دوش و  رکاذ  لماش  دیاب  مه  باطخ  هک  ارچ  تسا ، طلغ  دشاب ، نیا  رگا 

ملاعلاک و دشاب ، كرتشم  دیاب  ود  ره  باطخ  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  رکاذ  مدآ  باطخ  زا  يادـج  باطخ  هک  درادـن  ار  نیا  ّتیلباق  لفاغ  اریز 
. فیلکت رد  لهاجلا 
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لدـبت و صقاـن  لـمع  هکنیا  هب  دوـشیم  مکح  نکل  دوـشیم ، ود  ره  لـفاغ  رکاذ و  لـماش  لـمجم  باـطخ  هک  دـشاب  نیا  ناـتدارم  رگا  و 
لمع ياجب  یـسان  صقان  لمع  هدومرف  هداد و  رارق  فطل  دروم  نایـسن  لاح  رد  ار  وا  تعیرـش  هک  نوچ  تسا ، لـماک  لـمع  زا  نیزگیاـج 

ۀلاصا اـی  ةءاربلا  ۀـلاصا  هدـهع  زا  دـهاوخیم و  یجراـخ  لـیلد  نیا  نکل  تسا و  ياهدیدنـسپ  بوخ و  فرح  هلب  تسا ، لوبق  لـباق  لـماک 
. دیآیمنرب طایتحالا 

: اریز
. درادرب وا  شود  زا  ار  يراب  هکنیا  هن  دنکیم ، رتدایز  ار  فّلکم  راب  طایتحالا  ۀلاصا  - 

. دشابن همزال  هداعا  لماک و  زا  لدب  دوشب  صقان  نیا  هک  ات  ار  یعضو  رثا  هن  درادیمرب و  ار  باقع  زین  هئاربلا  ۀلاصا  - 
، تسا هدش  لماک  لمع  طقسم  صقان  لمع  ای  هدش و  هب  رومأم  طقسم  هب  رومأم  ریغ  دراوم  زا  يرایسب  رد  خیش  بانج  دیوگب  یـسک  رگا  * 

: لثملا یف 
. درادن مزال  زین  اضق  ای  هداعا  دناوخیم . زامن  هدرک  مّمیت  دنکن ، ادیپ  وضو  لسغ و  يارب  یبآ  فّلکم  رگا 

: لثملا یف  ای  تسا و  ءوضو  لسغ و  اب  زامن  هک  دوشیم  لماک  لمع  طقسم  تسا ، مّمیت  اب  زامن  هک  یصقان  رگید : ترابع  هب 
اجنیا رد  دیراد ، وضو  امش  هلب  هک  دنهدیم  تداهش  رفن  ود  هن ؟ ای  دیراد  وضو  ایآ  هک  دیاهدرک  ادیپ  کش  نونکا  دیتشاد و  وضو  البق  امش 

. دیناوخیم زامن  دیراد و  وضو  هلب  هک  دوشیم  لصاح  ّنظ  امش  يارب 
لمع ناـمه  تسا و  هدوب  یفکم  دـیاهدناوخ  امـش  هک  يزاـمن  دیاهتـشادن ، وضو  اـجنآ  رد  ریخ  هک  هک  دوش  فـشک  نآ  زا  سپ  رگا  لاـح 

. دوشیم هتفریذپ  لماک  لمع  ياجب  صقان 
: هیف نحن  ام  رد  اذکه  - 

خـساپ هچ  خیـش  تسا . هروس  اب  زاـمن  ینعی  لـماک  لـمع  زا  طقـسم  صقاـن  لـمع  نیا  تسا و  هدـناوخ  هروس  نودـب  ار  زاـمن  یـسان  ینعی :
؟ دهدیم

450 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لثملا یف  يرهاظ ، رما  ای  دراد و  يرارطضا  رما  ای  تسا ، هدش  لماک  طقسم  صقان ، دینیبیم  امش  هک  ار  يدراوم  دیامرفیم :

. ابّیط ادیعص  اومّمیتف  ءام  اودجت  مل  نا  و  دومرفیمن : عراش  هنرگو  تسا  يزجم  دراد  يرارطضا  رما  یتقو  دراد ، يرارطضا  رما  مّمیت  - 
 ... ّکشلاب نیقیلا  ضقنت  ال  تسا : هدومرف  عراش  هک  ارچ  دراد ، يرهاظ  رما  دوشیم ، لصاح  تراهط  هب  ّنظ  هک  اجنآ  لثملا  یف  ای  و  - 

. تسا لوبق  لباق  عراش  بناج  زا  دوشیم و  لماک  لمع  نیزگیاج  صقاـن  لـمع  دـشاب ، يرهاـظ  اـی  يرارطـضا و  رما  يدراوم  رد  رگا  هلب ،
دشاب يرارطضا  رما  نیا  هچ  تسین  ندرک  رما  لباق  لفاغ  مدآ  هک  ارچ  يرهاظ ، رما  هن  دراد و  دوجو  يرارطـضا  رما  هن  هیف  نحن  ام  رد  نکل 

 ... يرهاظ و ای  و 
؟ تسیچ ءیش )...  یف  ءازجالل  رمالا  ءاضتقا  ۀلأسم  نم  ۀلأسملا  هذه  سیل  ّهنا  رهظ : انرکذ  اّمم  و   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هّجوت  اب  * 

: دناهتفگ هدرک و  هسیاقم  ءازجا  هلئسم  اب  ار  هیف  نحن  ام  هک  یئاهنآ  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
نآ زا  سپ  هچنانچ  و  دـناوخیم ، مّمیت  اب  زامن  هدرک  لمع  مّمیت  هب  رما  لـثم  يرارطـضا  رما  قباـطم  فّلکم  رارطـضالا  دـنع  هک  روطناـمه 

ام رد  مه  روطنیمه  یباحـصتسا ...  رما  لثم  رهاظلا  رمالا  دـنع  اذـکه  تسا و  يزجم  شلمع  روهـشم  رظن  ساـسارب  دوش ، فـالخ  فشک 
. درادن مزال  هداعا  فالخ  فشک  زا  سپ  اذل  و  تسا ، يزجم  هروس  نودب  زامن  زین  یسان  قح  رد  تفگ  ناوتیم  هیف  نحن 

: دیامرفیم انخیش  اذل  و 
رما نیا  هچ  دریگب  ماجنا  یعرـش  رما  کی  قبطرب  لـمع  هک  تسا  یئاـج  رد  ءازجا  هلئـسم  هک  ارچ  تسا ، تسرداـن  اـجنیا  رد  امـش  هسیاـقم 

ماجنا یسان  هک  ياهروس  نودب  زامن  هک  تسا  يدروم  رد  هیف  نحن  ام  نکل  و  دوش ، فالخ  فشک  سپـس  يرهاظ و  ای  دشاب و  يرارطـضا 
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. دوش ءازجا  زا  ثحب  ات  تسا  هدوبن  اهب  رومأم  الصا  دهدیم 
؟ تسیچ لقعلا )...  لالقتسال  ایلقع : ارما  ماقملا  یف  ّنا  مّهوتی : دق  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  لایخ  رادنپ و  کی  هب  تسا  خیش  هراشا 
و تسا ، هداد  ماجنا  رما  قبط  ار  شلمع  وا  نکل  و  درادن ، دوجو  یعرـش  رما  هچرگ  دـناوخیم  هروس  نودـب  زامن  یـسان  هک  هیف  نحن  ام  رد 

. ناوخب هروس  نودب  ار  تزامن  یسانلا  اهّیا  دیوگیم : وا  هب  لقع  ینعی  دوشیم ، رداص  لقع  هیحان  زا  هک  تسا  يرما  نآ 
بجاو هروس  نودب  زامن  زا  شیب  یسان  قح  رد  هکنیا  هب  تسا  ّلقتسم  یلقاع  ره  لقع  هک  اریز 

451 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا روذعم  هک  ارچ  تسین ،

باب نیا  زا  دوشیم و  لخاد  لقع  رما  باب  رد  هیف  نحن  اـم  دوشیم و  لـخاد  یعرـش  رما  باـب  رد  يرهاـظ  يرارطـضا و  رما  دراوم  اذـل : و 
. تسا يزجم 

: دیامرفیم خیش  موحرم 
رطاخب اذـل  تسین و  بجاو  هروس  اب  زامن  یـسان  ّقح  رد  هک  دـهدیم  صیخـشت  هزادـنا  نیمه  ینعی  تسا  باقع  فیلکت و  یفن  لقع  راـک 

یلقع تاکاردا  هزوح  زا  تسا ، بجاو  یـسان  قح  رد  هروس  نودـب  زاـمن  دریگب  هجیتن  هکنیا  اـّما  و  دوشیمن . هذـخاؤم  باـقع و  نآ  كرت 
. تسا جراخ 

باقع قحتـسم  تسا و  روذـعم  یعقاو  رما  تفلاخم  هیحان  زا  تسا ، نایـسن  هب  يالتبم  فّلکم  نیا  نوچ  دـیوگیم  لـقع  رگید : تراـبع  هب 
. ناوخب هروس  نودب  ار  تزامن  هکنیا  هب  دنک  رما  ار  وا  هکنیا  هن  تسین ،

. هدب رییغت  ار  هب  رومأم  هک  دهدب  نامرف  یسان  هب  دناوتیمن  لقع  رگید : ترابع  هب 
. دنسریمن ّتیلعف  هب  یسان  قح  رد  هدوب و  تافتلا  رکذ و  هب  دنمزاین  هّیلقع  هچ  دنشاب  هّیعرش  هچ  فیلاکت  هکنیا : هصالخ 

. دشاب يزجم  ات  دوشیمن  تسرد  یلقع  رما  هیف  نحن  ام  رد  سپ :
؟ تسیچ هب )...  رومأم  ّهنا  هداقتعاب  بکرملا  لهاجلا  هب  یتأی  ام  ّنا  مّهوت  مّهّوتلا : اذه  ریظن  و   ) زا دارم  سپ  * 
: دیوگیم مهوتم  اذل  هدمآ و  شیپ  بکرم  لهاج  دروم  رد  هک  روکذم  مّهوت  هب  هیبش  تسا  یمّهوت  هب  هراشا 

ار نآ  زا  یئزج  هک  تسین  هّجوـتم  هک  ارچ  دـنادیم ، حیحـص  لـماک و  ار  نآ  هک  اـنعم  نیدـب  دراد  داـقتعا  دوـخ  لـمع  هـب  یـسان  مدآ  - 1
. تسا هدرک  شومارف 

. تسا عقاولا  یلا  قیرط  هک  ارچ  تسا  تّجح  نیقی  عطق و  - 2
. تسا بجاو  القع  شتعباتم  تسا  تّجح  هچنآ  - 3

. دشاب يزجم  دیاب  اذل  دشابیم و  یلقع  رما  هب  هب  رومأم  تسا و  بجاو  وا  رب  هداد  ماجنا  یسان  هک  ار  یلمع  نامه  سپ :
یعقاو فیلکت  اب  تفلاخم  هب  تبـسن  یـسان  مدآ  نیا  میئوگیم  هک  تسا  هدـیقع  نیمه  رطاـخب  زین  اـم  هلب ، دـهدیم : خـساپ  انخیـش  باـنج 

. وا يارب  تسا  يرما  کی  هدننکداجیا  هدیقع  نیا  هک  میتسین  نیا  هب  دقتعم  نکل  تسین و  باقع  ّقحتسم  تسا و  روذعم 
452 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رما نادب  عراش  هچنآ  زا  ریغ  يرما  کی  هب  هب  رومأم  دوشب  شلمع  دراد ، شلمع  تحص  رب  هدیقع  مدآ  نیا  نوچ  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی :
. هدومرف

. تسین رما  تبثم  نکل  دنکیم و  فیلکت  یفن  هب  مکح  اهنت  لقع  هکنیا : هصالخ 
؟ تسیچ فیلکتلا )...  لیبق  نم  نوکی  دق  ءزجلا  لیلد  ّنا  نم  هرکذ : ام  اّما  و   ) زا دارم  * 
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: تفگ هک  لکشتسم  مالک  مود  شخب  هب  دراد  هراشا 
رگید ترابع  هب  و  تسا . رکذ  لاح  هب  رصحنم  ّتیئزج  مه  زاب  ِنآْرُْقلا ) َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف   ) رما ریظن  دشاب  یفیلکت  مکح  ّتیئزج  لیلد  رگا 

یلوم دیوگیم :
. تسا زامن  هب  رما  هک  ةالصلا ، اومیقأ  هدومرف : اجکی  رد  - 1

. قلطم دوشیم  ةالصلا  اومیقأ  باطخ  میشاب ، معالل  ظافلا  عضو  هب  لئام  رگا  - 2
. تسا هدش  تئارق  هب  رما  نآ  رد  هک  ِنآْرُْقلا ، َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  هدومرف : رگید  ياج  رد  و  - 3

: اذل و  تسا . زامن  ءزج  تئارق  هک  مینکیم  هدافتسا  هنم ، رّسیت  ام  اوءرقاف  یفیلکت  مکح  زا  ام  - 4
. تسوا زامن  ءزج  تئارق  هدشن ، نایسن  هب  التبم  فلکم  هکیمادام 

هب هن ؟ ای  دوشیم  اوءرقاف  باطخ  لومشم  مه  زاب  دوش  نایسن  هب  يالتبم  یفلکم  نینچ  هک  یتروص  رد  ایآ  هک  دسرپب  ام  زا  یـسک  رگا  لاح 
: میئوگیم وا 

. میئوگیم امش  هب  ارچ ؟ دیسرپب  رگا  دوشیم . هتشادرب  نایم  زا  هکلب  هدشن ، یسان  لماش  اوءرقاف  باطخ  ریخ 
. دوشیم هتشادرب  نایم  زا  هدش  طقاس  تلفغ  نایسن و  لاح  رد  یفیلکت  ره  اریز :

، دروخیم ار  نآ  تسا ، رمخ  ءانإ  نالف  هک  هدرک  شومارف  فلکم  نوچ  نکل  رمخلا ،) برـشت  ال   ) دوب هدومرف  عراش  یئاـج  رد  لـثملا : یف 
. دوشیم طقاس  نیا  تسا ، نایسن  لاح  رد  وا  هک  ارچ  دوشیمن ، مدآ  نیا  هجوتم  برشت ، باطخ ال  اجنیا  رد 

دیاب يدروم  نینچ  رد  میئوگیم  امش  هب  هن ؟ ای  دوشیم  طقاس  ّتیئزج  یعضو  مکح  اوءرقاف ، یفیلکت  مکح  طوقـس  اب  ایآ  هک  دیـسرپب  رگا 
هک يزامن  هجیتن  رد  درادن . ّتیئزج  زامن  يارب  هروس  هک : تسنیا  مه  ةالـصلا  اومیقأ  قالطا  ياضتقم  ةالـصلا  اومیقأ  قالطا  هب  دوش  عوجر 

. تسا حیحص  دوش  هدناوخ  هروس  نودب 
. تسا تحص  هب  موکحم  یسک  نینچ  زامن  ةالصلا ، اومیقأ  قالطا  مکح  هب  روکذم و  تابساحم  هب  هجوت  اب  رگید : ترابع  هب 

453 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ اّیسفن )...  افیلکت  ناک  نا  روکذملا  فیلکتلا  ّنا  هیفف :  ) زا دارم  * 

: دیامرفیم اذل  قوف و  لاکشا  ای  مّهوت و  هب  تسا  خیش  خساپ 
؟ دینادیم يرما  عون  هچ  ار  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  مان  هب  لقتسم  فیلکت  ای  یجراخ و  باطخ  نیا  رد  تئارق  هب  رما 

لقتـسم روطب  سّدقم  عرـش  رظن  زا  نآرق  تئارق  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  انعم  نیدـب  دـینادیم  هّیلالقتـسا  هّیـسفن  رماوا  زا  ار  رما  نیا  ایآ 
رب دنکیم  تلالد  هک  انعم  نیدب  دینادیم ، هّیمّدقم  هّیریغ  رماوا  زا  ار  نآ  هکنیا  ای  و  دنابجاو ؟ القتـسم  زامن  هزور و  هکنانچ  تسا ، بجاو 

؟ تسا بکرم  لصا  همدقم  هعومجم  کی  ءازجا  زا  یئزج  ره  هکنیا  باب  زا  مهنآ  تسا  ریغ  يارب  همدقم  شقّلعتم  هکنیا 
: دینادب یسفن  ار  رما  نیا  رگا 

. دشابیم جراخ  ثحب  لحم  زا  الّوا :
. نایسن لاح  هب  تبسن  هن  رکذ و  لاح  هب  تبسن  هن  دشاب  ةالصلا  اومیقأ  قالطا  دّیقم  دناوتیمن  ایناث :

يرگید ناوارف  ياهباطخ  هک  روطنامه  درادـن ، ةالـصلا  اومیقأ  هب  یطبر  اوءرقاف  هیآ  هک  ارچ  دوشیم  یفتنم  زین  ّتیئزج  عازتنا  هلأسم  اثلاث :
. درادن ةالصلا  اومیقأ  قالطا  هب  یطبر  دراد و  دوجو 

؟ تسا زامن  ءزج  هزور  هکنیا  رب  تسا  لیلد  مایّصلا ، مکیلع  بتک  دیامرفیم : ناگدنب  هب  عراش  یتقو  ایآ 
. تسا زامن  ءزج  تئارق  هک  دینک  هدافتسا  اوءرقاف  باطخ  زا  دیناوتیمن  امش  نیاربانب :

هچ یـسفن و  هچ  درادـن  دوجو  یلعف  رما  هنوگچـیه  یـسان  قح  رد  هچرگ  میئوـگیم : امـش  هب  دـینادب ، يریغ  رما  ار  اوءرقاـف  رما  نیا  رگا  و 
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مهنآ رما  دوبن  اب  ات  تسا  رما  زا  ّببسم  هک  تسین  ّتیئزج  نیا  هک  ارچ  دشابن ، یسان  قح  رد  ّتیئزج  هک  دوشیمن  ببس  نیا  نکل  يریغ و 
. تسا ّتیئزج  زا  ّببسم  هک  تسا  رما  نیا  هکلب  دشابن ،

. دشاب ّتیئزج  نکل  دشاب و  هتشادن  دوجو  يریغ  رما  هک  درادن  یعنام  تفرگ  تئشن  ّتیئزج  زا  رما  یتقو  اذل  و 
: رگید ترابع  هب 

نوچ زین  اجنیا  رد  و  اولسغاف ، هدومرف : عراش  تسا  زامن  طرـش  تراهط  نوچ  هک  انعم  نیدب  تسا ؟ اولـسغاف  لثم  اوءرقاف )  ) امـش رظن  هب  ایآ 
. اوءرقاف هدومرف : عراش  تسا  زامن  ءزج  تئارق  هروس و 

یلو دوشن  طقاس  ّتیریغ  دوشیم ، نایسن  هب  يالتبم  فّلکم  یتقو  لیلد  هچ  هب  دشاب ، يریغ  اولسغاف ، بوجو  لثم  اوءرقاف  بوجو  هک  انمّلس 
؟ دوشب طقاس  ّتیئزج 

454 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا و  دوشیم ، طـقاس  وا  زا  فیلکت  تسین و  باـطخ  لـباق  لـفاغ  هک  نوچ  دوشیم  طـقاس  هک  تسا  يریغ  بوجو  نیا  تفگ  دـیاب  ریخ ،

. تسا هدحیلع  یجراخ و  لیلد  هب  دنمزاین  تیئزج  طوقس  اریز  درادن  ّتیئزج  طوقس  هب  یطبر 
؟ تسا رما  عبات  ّتیئزج  ای  تسا  ّتیئزج  عبات  اهلاثم  نیا  رد  يریغ  رما  ایآ  لکشتسم  بانج 

. اولسغاف دومرف : عراش  تسا  تراهط  هب  طورشم  ةالص  نوچ  اولسغاف ، لاثم  رد 
؟ ّتیطرش زا  ّببسم  اولسغاف  ای  تسا  اولسغاف  زا  ّببس  تیطرش  ایآ  هک  دیئامرفب  لاح 

. ببس هن  تسا و  ّببسم  يرگید  يریغ  رما  ره  اذکه  تسا و  ّتیطرش  زا  ّببسم  اولسغاف  اعطق 
. ببس هن  دوشیم و  طقاس  هک  تسا  ّببسم  نیا  هجیتن : رد 

فیلکت نیا  هکلب  دوشب ، طقاس  مه  ّتیئزج  دوشیم  طـقاس  فیلکت  یتقو  اـت  تسین  فیلکت  عباـت  ّتیئزج ، زین  اـجنیا  رد  لکـشتسم : باـنج 
. دشابیم ّتیئزج  عبات  هک  تسا 

. دوشن طقاس  ّتیئزج  نکل  دوشب و  طقاس  فیلکت  تسا  نکمم  اذل  و 
؟ تسیچ ریرحلا )... ؛ سبلک  یفیلکّتلا ، مکحلا  نم  هطارتشا  تبث  ام  نیب  هیف و  نحن  ام  نیب  قرفلا  ملعی : کلذ  نم  و   ) زا دارم  سپ  * 

: دیوگیم هدومن و  سایق  هعزتنم  ّتیطرش  باب  هب  ار  هعزتنم  ّتیئزج  هلأسم  هک  تسا  لکشتسم  موس  شخب  هب  هراشا 
دنکیم تیعبت  ّتیطرش  ینعی  دوشیم ، طقاس  زین  ّتیطرش  فیلکت  طوقس  ببس  هب  دوشیم و  طقاس  فیلکت  هک  مراد  غارس  ار  يدراوم  نم 

. فیلکت زا 
: سّدقم عراش  لثملا  یف 

. تسا مارح  ریرح  ندیشوپ  هدومرف  رگید  فرط  زا  ناوخب ، زامن  هدومرف : فرط  کی  زا 
یّلـصم طئارـش  زا  یکی  میئوگیم : مینکیم و  عازتنا  زامن  يارب  یتّیطرـش  کی  تسا ، مارح  نادرم  يارب  ریرح  ندیـشوپ  هکنیا  زا  ام  لاـح :

. دشابن ریرح  وا  سابل  هک : تسنیا 
حیحـص شزامن  میئوگیم  قافتا  هب  هدـناوخ  زامن  نآ  اب  تسا و  ریرح  شـسابل  هک  دوب  هدرک  شومارف  زامن  نیح  رد  یّلـصم  رگا  نیاربانب :

؟ ارچ تسا .
لفاغ ای  یـسان  هدـهع  زا  نایـسنلا  ۀـلفغلا و  دـنع  فیلاکت  مامت  هک  روطنامه  دوشیم ، ریرحلا  سبلت  ـال  طوقـس  بجوم  وا  یـشومارف  اریز 

. دوشیم هتشادرب 
. دوشیم تّحص  هب  موکحم  یسک  نینچ  زامن  هجیتن  رد  و  دوشیم ، طقاس  زین  ّتیطرش  دوشیم ، طقاس  فیلکت  یتقو  هکنیا : روظنم 
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طقاس اوءرقاف  یتقو  دوشیم ، طقاس  اوءرقاف  دـنکیم ، شومارف  ار  تئارق  یّلـصم ، یتقو  هک  ارچ  تسا ، روطنیمه  هلئـسم  زین  هیف  نحن  ام  رد 
. دوشیم طقاس  زین  ةءارقلا  ۀیئزج  نآ  عبت  هب  دش 

: دیامرفیم لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  بانج  دوشیم  تّحص  هب  موکحم  یّلصم  زامن  دش ، طقاس  هک  ةءارقلا  ّتیئزج  هجیتن : رد 
. تسا قرافلا  عم  یسایق  ّتیطرش ، باب  هب  ّتیئزج  باب  سایق 

: اریز
. دشاب ّتیئزج  نکل  دشابن و  رما  تسا  نکمم  میتفگ  هکنانچ  دریگیم و  تأشن  ّتیئزج  زا  رما  تسا و  رما  رب  مّدقم  ۀبتر  ّتیئزج  - 1
. درادن دوجو  طارتشا  يارب  يرگید  لماع  دریگیم و  تأشن  یسفن  یفیلکت  باطخ  زا  هک  تسا  طرش  نیا  ّتیطرش ، باب  رد  اما  - 2

. تسا رکذ  لاح  هب  ّصتخم  تسا ، نآ  زا  عزتنم  هک  زین  ّتیطرش  تسا ، تافتلا  لاح  صوصخم  باطخ  دوخ  یتقو  اذل : و 
. دوب دهاوخن  زین  ریرح و ...  سبل  مدع  ناکم و  هحابا  ّتیطرش  تسین ، راک  رد  ّتیبصغ و ...  ریرح و  سبل  تمرح  نایسنلا ، دنع  یتقو  سپ :

؟ دوشیم دیلوت  زامن  يارب  ّتیطرش  هّلقتسم  فیلاکت  زا  ارچ  خیش  بانج  * 
اب یهن  رما و  دـیابن  تدابع  رد  هکنآ  لاح  و  دـیآیم . مزال  یهن  رما و  عامتجا  ددرگن ، لـمع  نآ  هب  دوشن و  عازتنا  یتّیطرـش  نینچ  رگا  اریز 

. دنوشب عمج  مه 
سبل مدع  میئوگن : ام  رگا  لاح  دیـشوپن ، ریرح  سابل  هدومرف  نادرم  هب  فرط  کی  زا  ناوخب ، زامن  هدومرف  فرط  کی  زا  عراش  لثملا : یف 

. دننکیم عامتجا  مه  اب  یهن  رما و  میناوخب ، ریرح  سابل  اب  ار  زامن  تسا و  زامن  تحص  طرش  ریرح 
، ببسم نتفر  اب  نکل  ببسم و  اوءرقاف  رما  تسا و  ببـس  ّتیئزج  نکل  تیئزج ، کی  و  میراد ، اوءرقاف  باطخ  کی  ام  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

. دوریمن نایم  زا  ببس 
***

456 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. اهیلع مکاح  ۀّحصلا  باحصتسا  ّنأ  ّالإ  رکذ ، ام  تضتقا  نإ  مّدقتملا و  هجولا  یلع  مدعلا  ۀلاصأ  ّنأ  لّیختی : دق  نتم و 

. كانه رکذیس  اّمم  هریغب  کّسمتلا  اذک  و  تاماقملا ، هذه  یف  هب  کّسمتلا  داسف  نم  ۀیتآلا : ۀلأسملا  یف  ءیجیس  ام  هیف : و 
طرـشلا ءزجلا و  نع  ایلاخ  یـسانلا  هلعفی  ام  ءاضمإ  یـضتقی  اّیوناث  الـصأ  انه  ّنأ  اـّلإ  ترکذ ، اـم  ناـک  نإ  یلّوـألا و  لـصألا  ّنإ  تلق : نإـف 

، ةذخاؤملا صوصخ  سیل  رّدقملا  ّنأ  یلع  ءانب  نایسنلا ،»...  أطخلا و  ۀعـست : یتّما  نع  عفر  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  وه  و  هنع ، ّیـسنملا 
داسفلاب و هیلع  عراشلا  مکح  ّبترتی  نایسنلل  ةروسلا ال  كرت  ول  ّهنإف  نایسنلا ؛ ول ال  ّیسنملا  ءیـشلا  یلع  ۀّبترتملا ، ۀّیعرـشلا  راثآلا  عیمج  لب 

. انایسن ةروسلا  كرت  عم  عوفرم  اذه  و  ةداعإلا ، بوجو 
. نایسنلا لاح  ۀعفترم  ةروسلا  ۀّیئزج  ّنإ  تلق : تئش  نإ  و 

اّمنإ و  ّلـکلا ، ۀـیّلکک  یه  لـب  اعرـش ، اـهل  ۀـلوعجملا  ماـکحألا  نم  تسیل  ةروسلا  ۀـّیئزج  ّنإ  راـثآلا :- عیمج  عفر  ةدارإ  میلـست  دـعب  تلق -
ال لّوألا ، رمألا  یلع  ّبترتم  رّکذتلا  دعب  ةداعإلا  بوجو  و  ۀیاورلا ، مکحب  نایسنلا  لاح  عفترم  بوجولا  و  ّلکلا ، بوجو  ّیعرشلا  لوعجملا 

. ةروسلا كرت  یلع 
تالوعجملا نم  وه  و  ءاقبلا ، بابسأ  نم  عفارلا  مدع  ّنأل  لّوألا ؛ رمألا  دوجو  ببس  وه  يذلا  ّلکلا  كرتل  ببس  ةروسلا  كرت  ّنأ  يوعد : و 

كرت وه  هیلع و  ّبترتی  ام  عفر  هعفر  ینعم  و  ءزجلا ، كرت  وه  هیلع و  ّبترتی  ام  عفر  نایـسنلا  عفر  ینعمف  یناثلا ، نامزلا  یف  عافترالل  ۀلباقلا 
. یناثلا نامزلا  یف  رمألا  دوجو  وه  هیلع و  ّبترتی  ام  عفر  هعفر  ینعم  و  ّلکلا ،

لصأ یف  ّکشلا  یف  ۀّیمیرحتلا  ۀهبشلا  یف  ۀیاورلا  ینعم  نایب  یف  مّدقت  امب  ۀعوفدم :
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راثآلا نم  راثآلا  هذه  یلع  ّبترتی  ام  و ال  ۀّیعرشلا ، ریغلا  راثآلا  ال  نایـسنلا ، ول ال  ۀتباثلا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  ۀیاورلا  یف  عوفرملا  ّنأ  نم  فیلکتلا :
. ۀّیعرشلا

ۀلوعجملا ۀّیعرـشلا  صوصخ  یه  اّهنأ  یف  باحـصتسالا  رابخأ  مکحب  بحـصتسملل  ۀـتباثلا  راثآلا  ریظن  ۀـیاورلا  هذـه  یف  ۀـعوفرملا  راـثآلاف 
. ۀّیعرشلا راثآلا  نم  اهیلع  ّبترتی  ام  نود  و  ۀّیداعلا ، ۀّیلقعلا و  راثآلا  نود  عراشلل ،

همجرت *** 

( نآ رد  خیش  هشقانم  هلئسم و  نیا  رد  تحص  باحصتسا  هب  کّسمت  )

یضتقم هچرگ  تسین ،) لماک  زا  لدب  صقان  هک  تسنیا  لصا  هدش  هتفگ  و  ، ) تشذگ هک  یهجو  رب  مدعلا  ۀلاصا  دوشیم : رّوصت  یهاگ  و 
. مدعلا ۀلاصا  رب  تسا  مکاح  اجنیا ) رد  ، ) تحص باحصتسا  نکل  تسا و  صقان  لمع 

باحـصتسا هب  کّسمت  ياج  اجنیا  هک  دـمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  ثحابم  رد  دراد و  دوجو  یلاکـشا  رظنراهظا  نیا  رد  دـیامرفیم  خیـش  اذـل : و 
. دشابیمن لوصا  رگید  ای  تحص و 

( عفر ثیدح  هطساو  هب  هلئسم  نیا  رد  يوناث  لصا  مهوت  )

کی اجنیا  رد  نکل  و  میتفریذپ ) زین  ام  نالطبلا و  لصالا ، ینعی :  ) تسا یلّوا  لصا  دیدرک  رکذ  امـش  ار  هچنآ  هچرگ  دـیوگیم : لکـشتسم 
زا ءزج و  زا  یلاخ  هکیلاحرد  دـهدیم ، ماجنا  ار  نآ  یـسان  هک  ار  هچنآ  ءاـضما  دـنکیم  اـضتقا  هک  دراد  دوجو  یمومع )  ) هّیوناـث هدـعاق 

هدش هتشادرب  نم  تما  زا  زیچ  هن  دیامرفیم : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالک  نیا  هیوناث  هدعاق  نیا  تسا و  هدش  شومارف  طرش 
 ... نایسن و هابتشا ، تسا ،

ءیـش رب  هک  ار  ياهّیعرـش  راثآ  یمامت  هکلب  تسین ، باقع  هذـخاؤم و  صوصخ  عفر ،)  ) تسا ردـقم  ثیدـح ) رد  هچنآ   ) هکنیا رب  اـنب  هتبلا 
. دشابن نایسن  نیا  رگا  درادیمرب ، تسا  بترتم  هدش  شومارف 

بترتـم وا  رب  ةداـعإلا  بوـجو  و  لـمع )  ) داـسف ببـس  هب  عراـش  مکح  نایـسن ، يور  زا  هـن  دوـش و  كرت  دـمع ) يور  زا   ) هروـس رگا  اریز 
. تسا هدش  هتشادرب  نایسن  يور  زا  هروس  كرت  تروص  رد  مکح  بیترت  نیا  و  دوشیم ،

458 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدش  هتشادرب  یسان  مدآ  زا  عفر ) ثیدح  هطساو  هب   ) هروس ّتیئزج  وگب ) روکذم  بلطم  ياجب   ) یهاوخیم رگا  و 

:( قوف مهوت  هب  خیش  خساپ  )

هروس نآ  يارب  اعرـش  هک  تسین  یماکحا  زا  هروس  ّتیئزج  هکنیا  راـثآلا ، عیمج  نتـشادرب  عفر و  هدارا  شریذـپ  لوبق و  زا  سپ  هک : تسنیا 
لکلا بوجو  اهنت  یعرش  لوعجم  و  هدش ،) عازتنا  ةالـصلا  اومیقأ  فیلکت  زا  هک  تسا   ) ّلک ّتیلک  لثم  ّتیئزج  نیا  هکلب  دشاب ، هدش  لعج 

( عفر  ) تیاور مکح  هب  بوجو  نیا  و  تسا ،) انّمـضت  ءزجلا  بوجو  ۀقباطم و  لکلا  بوجو  هدش  رداص  عراش  بناج  زا  هچنآ  ینعی   ) تسا
. هروس كرت  رب  هن  دوشیم و  بترتم  لّوا  رما  رب  یسان )  ) تافتلا زا  سپ  هداعا  بوجو  و  تسا ، عفترم  نایسن  لاح  رد 

:( اعّدا کی  )

: دیامرفیم خیش 
( لکلا كرت  نیا   ) هک تسا  لکلا  كرت  يارب  تسا  ببـس  ءزج  اـی  هروس  كرت  و  تسا ) ءزج  اـی  هروس  كرت  ببـس  نایـسن   ) هک اـعّدا  نیا 
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تالوعجم زا  لّوا  رما  نیا  هکیلاحرد  تسا ، لوا  رما  ءاقب  بابسا  زا  تسا ) هب  رومأم  ماجنا  هک   ) عفار مدع  اریز  تسا ، لّوا  رما  دوجو  ببس 
(. درادیمرب ار  لّوا  رما  عفر  ثیدح  ینعی   ) تسا عافترا  لباق  عراش ) طسوت   ) نایسن نامز  رد  هک  تسا  ياهیعرش 

ءزجلا كرت  ندش  هتـشادرب  يانعم  و  تسا ، ءزجلا  كرت  نآ  نایـسن و  رب  دوشیم  بترتم  هک  تسا  يزیچ  نآ  عفر  نایـسنلا  عفر  يانعم  سپ 
تسا يزیچ  نآ  عفر  لکلا  كرت  ندش  هتشادرب  يانعم  تسا و  لکلا  كرت  نآ  دوشیم و  ّبترتم  ءزج  نآرب  هک  تسا  يرثا  ندش  هتـشادرب 

راـک رد  ياهداـعالابوجو  سپ : تسا . نایـسن  و  ترتـف ) هرود  ینعی   ) مود ناـمز  رد  رما  دوجو  نآ  دوـشیم و  بترتـم  لـکلا  كرت  رب  هک 
. تسین

( قوف ياعّدا  عفد  )

دـشیم لاؤس  هک   ) فیلکت لصا  هب  تبـسن  ّکـش  رد  هّیمیرحت  ههبـش  رد  تیاور  ياـنعم  ناـیب  رد  هک  یبلطم  نآ  اـب  دوشیم  عفد  اـعدا  نیا 
دوجو نایـسن  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  هّیعرـش  راـثآ  دوشیم  هتـشادرب  عفر  ثیدـح  رد  هچنآ  هک : میتفگ  هن )؟ اـی  تسا  مارح  نتت  برش 

ریغ راثآ  هن  و  دراد .
459 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ینعی  ) راثآ نیا  رب  دوشیم  بترتم  هک  رمالا ) ءاقب  لثم   ) يرثا ای  زیچ و  نآ  هن  و  دـنایلقع ) رثا  هک  لکلا  كرت  ءزجلا و  كرت  لـثم   ) هّیعرش
. دناهطساولاعم یعرش  راثآ  زا  هک  لکلا ) كرت  ءزجلا و  كرت 

هک ار  يرثا  ره  ینعی   ) باحصتسا رابخا  مکح  هب  بحصتسم  رب  دوشیم  راب  هک  تسا  يراثآ  نآ  لثم  تیاور  نیا  رد  هدنوش  عفر  راثآ  سپ 
هب لوعجم  هک  تسا  ياهیعرـش  راثآ  صوصخ  عفر )  ) نیا و  دـینکیم ) عفر  ار  اهنامه  عفر  ثیدـح  اـب  دـینکیم  عضو  باحـصتسا  مکح  هب 

. هیعرش راثآ  رب  دنوشیم  بترتم  هک  ياهّیعرش  ریغ  راثآ  هن  هّیداع و  هیلقع و  راثآ  هن  و  دناعراش ، لعج 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دومرف هچ  لکشتسم  مالک  لّوا  شخب  هب  خساپ  رد  انخیش  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
ار صقان  لمع  یـسان ، لفاغ و  دروم  رد  سّدقم  عرـش  هک : تسنیا  لصا  ینعی  دوشیم ، يراج  مدعلا  ۀـلاصا  لدـب ، لعج  هب  تبـسن  دومرف :

. تسا لطاب  یسان  درف  صقان  لمع  اذل : هدادن و  رارق  لماک  لمع  زا  لدب 
؟ تسیچ مّدقتملا )...  هجولا  یلع  مدعلا  ۀلاصا  ّنا  لّیختی : دق  و   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

؟ ارچ دریگیم . ار  نآ  يولج  تسا و  مکاح  مدعلا  ۀلاصا  لصا  رب  تحص  باحصتسا  لصا  هک  دناهدرک  لایخ  یخرب  هک : تسنیا 
رهاظلا یلع  تحـص  باحـصتسا  هکنآ  لاح  و  درادن ، ّتیلدب  صقان  دیوگیم ، لصا  تسا و  صقان  لمع  ۀیلدبلا ، مدعلا  ۀلاصا  عضوم  اریز 

. دهدیم رارق  لماک  هلزنم  هب  ار  نآ  رگید  ترابع  هب  ای  و  یسان . لمع  ندوب  لماک  رب  دراد  تلالد 
. درادن دوجو  نآ  نالطب  يارب  یهجو  هجیتن  رد  دشاب و  ّتیلدب  مدع  لصا  يارجا  لحم  ات  تسین  صقان  یسان  لمع  اذل : و 

؟ تسیچ ۀیتآلا )...  ۀلأسملا  یف  ءیجیس  ام  هیف : و   ) زا دارم  سپ  * 
. دشابیمن لوصا  رگید  تحص و  باحصتسا  هب  کّسمت  ياج  اجنیا  هک  دمآ  دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  هک : تسنیا 

؟ تسیچ ّالا )...  ترکذ ، ام  ناک  نا  یلّوالا و  لصالا  ّنا  تلق : ناف   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  لاکشا  کی  نایب 

460 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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بوجو نالطبلا و  ۀلاصا  هجیتن  رد  لماکلا و  نع  صقاّنلا  ۀـّیلدب  مدـع  ۀـلاصا  وهـس ، يور  زا  ءزجلا  ناصقن  رد  هدـعاق  یلّوا و  لصا  هچرگا 
هّیلوا نیوانع  ّهلدا  رب  هّیوناث  نیوانع  ّهلدا  هک  نوچ  تسا ، یلّوا  لصا  نیا  رب  مکاح  هک  دراد  دوجو  يوناث  لـصا  کـی  نکل  تسا و  ةداـعإلا 

. دنراد مّدقت 
هداعا رگید  هتفریذپ و  یسان  زا  ار  كوکشم  طرـش  ای  ءزج و  نودب  زامن  نامه  عراش  هک  مینکیم  تباث  هّیوناث  لصا  نیا  ياضتقم  هب  اذل  و 

. درادن مزال 
راثآ هّیلک  عفر  زا  تسترابع  نایـسن  عفر  تسا ، ثیدح  رد  رّدـقم  راثآلا  عیمج  هکنیا  رب  انب  تسا و  عفر  ثیدـح  هب  کّسمت  يوناث  لصا  نیا 

زا دوب و  هدرکن  شومارف  ار  كوکشم  ءزج  نآ  یّلصم  رگا  هیف  نحن  ام  رد  هکنانچ  دشیم  بترتم  وا  لعف  رب  دوبن  نایـسن  رگا  هک  ياهّیعرش 
 ... اذکه هروس و  كرت  تمرح  ای  نآ و  هداعا  بوجو  لمع و  نالطب  هلمج  زا  تشاد  يراثآ  درکیم  كرت  ار  نآ  دمع  يور 

. دوشیم عفترم  نایسن  لاح  رد  زین  هروس  ّتیئزج  سپ  دوشیم ، عفترم  راثآ  نیا  مامت  نایسنلا  دنع  اّما ،
. درادن دوجو  هداعا ، بوجو  نآ و  نالطب  رب  یلیلد  تسا و  لماک  یسان  لمع  هجیتن : رد 

؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
: دیامرفیم

عفر يانعم  راثآلا و  عیمج  عفر  هن  تسا و  هذـخاؤم  باقع و  عفر  رد  عفر  ثیدـح  روهظ  هک  دـش  تباـث  تئارب  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  ـالّوا :
. تسین ثیدح  رظن  دم  یسنم  طرش  ای  ءزج و  هّیعرش  ماکحا  هلمج  زا  راثآ  ریاس  و  تسا ، نایسن  رطاخب  هذخاؤم  عفر  نایسن ،

هدوب و عراش  تسدب  ناشعضو  هک  تسا  يراج  يراس و  يروما  رد  عفر  ثیدح  نکل  دشاب و  ردقم  ۀّیعرـشلا  راثآلا  عیمج  هک  انمّلـس  ایناث :
. دشاب تسا  عراش  هک  تهج  نآ  زا  سدقم  عراش  تسدب  زین  ناشعفر  دنتسه و  هّیعرش  تالوعجم  زا 

عفر ثیدـح  يارجا  لحم  دـنوشیم ، عازتنا  هّیعرـش  تالوعجم  زا  لقع  مکح  هب  هکلب  هدوبن  عراش  لعج  هب  لوعجم  امیقتـسم  هک  يروما  اّما 
. تسین عراش  تسد  هب  روما  نیا  عفر  عضو و  هک  ارچ  تسین 

: تفگ دیاب  ثحب  دروم  هلئسم  رد  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب 
دنع یعرـش  رثا  نیا  اذـل  تسا و  هدـش  تسرد  یعرـش  رما  اـب  هدوب و  عراـش  لوعجم  ءازجا  کـتکت  بوجو  نآ  عـبت  هب  لـکلا و  بوـجو 

. تسا عوفرم  نایسنلا 
461 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: رگید ترابع  هب 
. ءزج نآ  نودب  لمع  عومجم  هن  تسا و  بجاو  یسان  رب  هدش  شومارف  ءزج  نآ  هن 

اب نایسن  ماگنه  هب  هکنیا  ات  تسین  هّیعرش  تالوعجم  ماکحا و  زا  دیدرک  نایب  تلق ) تئـش  نا  و   ) ترابع اب  امـش  هک  ار  هروس  ّتیئزج  اّما : و 
زاـمن يارب  ار  ّتیلک  ةالـص  هب  رما  زا  لـقع  هک  دنتـسه  هّیعازتنا  روما  زا  ةالـص  تیلک  لـثم  هروس  ّتیئزج  هکلب  دوش ، هتـشادرب  عفر  ثیدـح 

. هروس يارب  ار  ّتیئزج  دنکیم و  عازتنا 
: میئوگیم تسا ، عوفرم  نایسن  لاح  رد  مه  هداعا  بوجو  دیتفگ : هکنیا  هب  خساپ  رد  اّما  و 

، ینک هداعا  دیاب  هدرکن  تقباطم  هب  رومأم  اب  هب  ّیتأم  رگا  دیوگیم : لقع  هک  ارچ  تسا ، لقع  مکح  هب  یلقع و  رثا  کی  هداعا  بوجو  - 1
. دوش هتشادرب  عراش  هطساو  هب  هکنیا  ات  تسین  یعرش  رثا  هک  نوچ 

: دیئوگب ات  تسین  هروس  كرت  هب  طوبرم  نکل  دشاب  یعرش  رثا  ةداعإلا ، بوجو  هک  انمّلس  - 2
هب یلّوا  رما  نآ  تافتلا ، رکذـت و  زا  سپ  ضرف  رب  انب  تسا و  ّلـک  هب  رما  ینعی  لوا  رما  ناـمه  رثا  هکلب  تسا ، عوفرم  رثا  نیا  نایـسنلا  دـنع 

. دنک هداعا  ار  نآ  دیاب  سپ  دوش . لاثتما  دیاب  تسا و  یقاب  دوخ  تّوق 
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؟ تسیچ خلا ) يذلا ...  لکلا  كرتل  ببس  ةروّسلا  كرت  ّنا  يوعد : و   ) زا دارم  * 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  یعّدم  کی  ياوعد  نایب 

. تسا هروس  لعف  كرت و  رثا  نآ  عافترا  لّوا و  رما  ءاقب  - 1
. دشابیم عراش  عفر  هب  عفر  لباق  اذل  تسا و  عراش  لعج  هب  لوعجم  رما  نیا  - 2

. دوش هتشادرب  هداعا  بوجو  دوخبدوخ  ات  میرادیمرب  ار  رما  نیا  سپ :
؟ دینک نایب  ار  نآ  تسیچ  اعدا  نیا  زا  دارم  * 

: دیوگب دهاوخیم  یعّدم  نیا 
. تسا ءزجلا  كرت  ببس  ءزجلا ، نایسن  کش  الب  - 1

. دوشیم یفتنم  شئزج  ءافتنا  اب  بکرم  هک  ارچ  تسا  لکلا  كرت  ببس  ءزجلا ، كرت  کش  الب  - 2
همزلم تحلـصم  ظاحل  هب  هظحالم و  ار  تدابع  هعومجم  عراش  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  هدـش  یلّوا  رما  ببـس  بکرم ، ّلـک و  کـش  ـالب  - 3

. تسا هدومن  رما  نآ  هب  نآ  رد  دوجوم 
: دیوگیم عفر  ثیدح  هاگنآ 

: زا تسترابع  دوشیم و  بترتم  ءزج  نایسن  رب  امیقتسم  هک  يرثا  نآ  عفر  ینعی  نایسن  عفر  - 1
. تسا هدشن  كرت  یئزج  الصا  ایوگ  هک  يوحن  هب  دش  هتشادرب  ءزجلا  كرت 

462 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، تسا لـکلا  كرت  ناـمه  نآ  دوـشیم و  راـب  ءزج  كرت  رب  امیقتـسم  هک  يرثا  نآ  هک  تسنیا  دـش  عـفر  ءزجلا  كرت  هـکنیا  ياـنعم  و  - 2

. تسا هدشن  كرت  لک  الصا  ایوگ  هک  يوحن  هب  دش ، هتشادرب 
مود نامز  رد  رما  ءاقب  نامه  نآ  دوشیم و  راب  لکلا  كرت  رب  امیقتـسم  هک  يرثا  نآ  هک  تسنیا  هدـش  عفر  لکلا  كرت  هکنیا  ياـنعم  و  - 3

. تسا هدش  طقاس  هدوبن و  يرما  الصا  ایوگ  هک  يوحن  هب  دش  هتشادرب  تسا  نایسن  نامز  ینعی 
. تسین راک  رد  مه  هداعا  بوجو  دشابن ، راک  رد  يرما  یتقو  لاح 

دش و بترتم  ءزجلا  نایسن  رب  نآ  عفر  هطـساولا  عم  هک  تسا  یعرـش  لوعجم  یناث  نامز  رد  رمالا  دوجو  کش  الب  دیوگیم : یعّدم  سپس 
. هدیدرگ لوعجم 

؟ تسیچ قوف  ياعّدم  هب  خیش  خساپ  * 
هک هیعرـش  تالوعجم  راثآ و  اـهنت  عفر  ثیدـح  هطـساو  هب  هک  دـش  هتفگ  فیلکت  لـصا  رد  کـش  هّیمیرحت و  ههبـش  ثحب  رد  دـیامرفیم :

عضو و هک  درادیمرب  ار  یئاهزیچ  عراـش  وه  اـمب  عراـش  هک  ارچ  هدـش ، عفر  دـنوشیم  بترتم  راـیتخا  لاـح  رد  فّلکم  لـمع  رب  امیقتـسم 
. تسوا تسدب  ناشلعج 

راثآ هکنانچ  دنوشیمن ، هتشادرب  نآ  هلیـسو  هب  هدوبن و  عفر  ثیدح  هب  طوبرم  هیف  نحن  ام  رد  ّتیلک  ّتیئزج و  لیبق  زا  هیعرـش  ریغ  راثآ  اّما 
تبثم لصا  دمآ  دهاوخ  هکنانچ  دوش و  تبثم  لصا  ثیدح  نیا  هک  دیآیم  مزال  ّالا  دنوشیمن و  راب  عفر  ثیدح  رب  زین  هطساولا  عم  هیعرش 

. تسین تجح 
ببسم لک  لک و  عافترا  ءاقب و  زا  ّببسم  تسا  یعرش  لوعجم  هک  لک  هب  رما  عافترا  ءاقب و  هک  ارچ  تسا ، لیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  ام  لاح 

. تسا ءزج  زا 
زا دافتسم  هک  یعرش  ةءاربلا  تلاصا  تهج  نیا  رد  تسین و  تئارب  لصا  يارجا  ّلحم  دوشیم و  بترتم  هطـساو  ود  اب  یعرـش  رما  نیا  سپ 

. تسا ضقنت  رابخا ال  زا  دافتسم  هک  تسا  یباحصتسا  لثم  تسا  عفر  ثیدح 
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هیلقع و راثآ  هن  دوشیم و  ّبترتم  بحصتسم  هطساو  الب  هّیعرش  راثآ  طقف  باحصتسا  هطـساو  هب  باحـصتسا  باب  رد  هک  روطنامه  ینعی :
. تسین تّجح  هک  دوشیم  تبثم  لصا  ّالا  هطساولا و  عم  هّیعرش  راثآ  هن  هیداع و 

***
463 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ هداس  يوگتفگ  کی  رد  تشذگ  نتم  نیا  رد  هک  یبلاطم  لصاح  * 
تسا و هدـش  كرت  انایـسن  شئزج  هک  تسا  لمع  نآ  نالطب  یلمع  لصا  ياضتقم  هک  میدرک  لوبق  زین  ام  خیـش  باـنج  دـیوگیم  مّهوتم 

. ار لمع  نیا  تحص  دنکیم  باجیا  هک  میراد  یمومع  يوناث  هدعاق  کی  ام  نکل 
؟ تسیچ هدعاق  نیا  مّهوتم  بانج  * 

. نایسنلا ءاطخلا و  ۀعست ...  یتّما  نع  عفر  دیامرفیم : هّللا  لوسر  هک : تسنیا 
؟ تسیچ ثیدح  نیا  زا  ناتتشادرب  * 

هطساوب هدننکنارگن  راثآ  مامت  هک  تسنیا  نآ  يانعم  هکلب  دوش ، هتشادرب  هذخاؤم  طقف  هک  تسین  نیا  اهنت  نایـسن ، عفر  يانعم  هک : تسنیا 
ةداعالا بوجو  ای  نالطب و  لثم  یعضو  ياهینارگن  راثآ و  هچ  یفیلکت و  ياهیراتفرگ  راثآ و  هچ  تسا ، هدش  هتشادرب  ربمایپ  تمأ  زا  نایسن 

 ... و
هلمج زا  ییاهینارگن  امـش  يارب  اذـل  یناوخب و  هروس  اب  هک  ياهدرک  شومارف  نکل ، ياهدـناوخ و  زاـمن  امـش  هیف ، نحن  اـم  رد  لـثملا : یف 

. دیآیم شیپ  ةداعإلا و ...  بوجو  باقع  قاقحتسا  لمع ، نالطب 
لمع نالطب  هن  هک  انعم  نیدب  تسا ، هدش  هتـشادرب  امـش  زا  اهیراتفرگ  راثآ و  نیا  مامت  هک  شابن  نارگن  دیوگیم : عفر  فیرـش  ثیدـح  - 

. ةداعإلا بوجو  هن  يراد ، باقع  قاقحتسا  هن  يراد ،
. دوشیمن هداعا  بوجو  لمع و  نالطب  بجوم  اوهس ، ءزجلا  كرت  هجیتن : رد 

. دوشیم هتشادرب  تسا  راثآ  هلمج  زا  هک  زین  ّتیئزج  دوشیم  هتشادرب  عفر  ثیدح  هطساو  هب  نایسن  راثآ  مامت  یتقو  لاح :
. درادن تیئزج  رگید  عفر ، ثیدح  لیلد  هب  دمآ  شیپ  یشومارف  یتقو  نکل  و  تشاد ، ّتیئزج  هروس ، دوب  هدماین  شیپ  یشومارف  رگا  ینعی :

: لکشتسم بانج  دیامرفیم  خیش  * 
رثا دیاب  دینکیم ، باحـصتسا  ار  یعوضوم  باحـصتسا  باب  رد  یتقو  امـش  هک  روطنامه  ینعی : تسا ، باحـصتسا  لثم  عفر  ثیدح  لثم 

: هکنآ لاح  دینک و  بترتم  ناتباحصتسا  رب  ار  یعرش  رثا  نآ  هدرک و  يراج  باحصتسا  ات  دشاب  هتشاد  هطساو  الب  یعرش 
رثا ای  يداع و  ای  یلقع و  رثا  ياراد  هکلب  دشاب ، هتشادن  هطساو  الب  یعرش  رثا  هک  يزیچ  رد 

464 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین تجح  تسا و  تبثم  لصا  اجنیا  رد  باحصتسا  هک  ارچ  دینک  يراج  دیناوتیمن  دشاب  هطساولا  عم  یعرش 

یعرـش رثا  هک  ارچ  تسا  لوبق  لباق  درادـن و  یلاکـشا  هجوز ، هقفن  بوجو  رطاخب  ار  دـیز  تایح  دـینک  باحـصتسا  امـش  رگا  لـثملا : یف 
. دهدب ار  شاهجوز  هقفن  دیاب  تسا  هدنز  دیز  هکیمادام  ینعی  دراد ،

نـساحم امتح  سپ  تسا ، هدنز  مه  نونکا  هدوب  هدنز  البق  دیز  هک  انعم  نیدب  هیحل ، تابثا  رطاخب  ار  دیز  تایح  دینک  باحـصتسا  رگا  اّما :
. تسین تایح  یعرش  رثا  ندروآرد  شیر  هک  ارچ  تسین  تسرد  تسا ، هدروآرد 

رثا ندوب  رکـسم  هک  ارچ  دشابیمن ، حیحـص  تسا ، رکـسم  دـب  هک ال  دـیریگب  هجیتن  ار و  یعیام  کی  تیرمخ  ینکب  باحـصتسا  رگا  ای  و 
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. تسا یعیبط  يداع و  رثا  هکلب  تسین ، رمخ  یعرش 
ندوب رمخ  منکیم  باحصتسا  رطاخ  نیمه  هب  منک و  بترتم  ار  يرثا  نینچ  مهاوخیم  دراد و  هطساولا  عم  یعرش  رثا  یئوگب  تسا  نکمم 

تراهط هجیتن  رد  داد و  خر  رکسم  تلاح  هک  انعم  نیدب  ار  وضو  نالطب  مریگب ، هجیتن  ندوب  رکسم  زا  ار و  ندوب  رکـسم  مریگب  هجیتن  ات  ار 
. تفر نیب  زا  وضو 

دیز تایح  نامه  باحصتسا  لثم  دشاب  هتشاد  هطساو  الب  یعرـش  رثا  هک  دینک  باحـصتسا  ار  یعوضوم  کی  دیراد  قح  امـش  ینامز  سپ 
. هقفن بوجو  يارب 

: ینعی درادرب ، ار  زیچ  هن  نیا  راثآ  دهاوخیم  باحصتسا  سکع  هب  عفر  ثیدح  هیف ، نحن  ام  رد  لاح 
. درادرب ار  زیچ  هن  نیا  راثآ  دهاوخیم  عفر  ثیدح  نکل  دنک و  تابثا  ار  تایح  راثآ  دهاوخیم  باحصتسا  رد 

دیوگیم هک  مه  عفر  ثیدح  رد  راذگب  ار  بحـصتسم  هطـساو  الب  یعرـش  راثآ  دیوگیم  باحـصتسا  رد  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 
. رادرب ار  هطساو  الب  یعرش  راثآ  هک  تسنیا  شدارم  رادرب  ار  زیچ  نیا  راثآ 

دیهاوخیم ار  نآ  راثآ  مادـک  میـسرپیم  امـش  زا  ام  میرادیمرب ، ار  هروس )  ) یفنم ءزج  نیا  راـثآ  نایـسنلا ، عفر  اـب  اـم  دـیتفگ  امـش  لاـح :
؟ دیرادرب

: تفگ میهاوخ  امش  هب  میرادیمرب  ار  ةداعالا  بوجو  باقع و  نالطب ، هجیتنلاب  تیئزج و  دوخ  دیئوگب : تسا  نکمم 
465 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رما عراش  هکلب  ار ، ّتیلک  هن  دنکیم و  لعج  ار  ّتیئزج  هن  عراش  هک  ارچ  تسین ، یعرـش  لوعجم  ای  رثا و  ّتیئزج  دـیرادرب ، ار  تیئزج  رگا 
نورد لامعا  زا  کیره  هدـیمان و  لک  ار  لمع  نآ  تسا  ءازجا  ياراد  لمع  نیا  هک  میدـش  هجوتم  ام  یتقو  هک  یلمع  کی  يور  دربیم  ار 

. میمانیم ءزج  ار  نآ 
: لثملا یف  تسا . ءازجا  ياراد  هک  یلمع  هب  رما  زا  دوشیم  عازتنا  ّتیلک  تیئزج و  سپ 

. تسا ءزج  تسا  هب  رومأم  نیا  لخاد  رد  هک  یلامعا  زا  کیره  تسا و  ّلک  هب  رومأم  میئوگیم  ةالصلا ، اومیقأ  دومرف : یتقو 
: دیوگیمن زگره  عراش  هک  انعم  نیدب  دنتسین ، عراش  لعج  هب  لوعجم  تیلک  تیئزج و  هرخالاب 

عراش هک  ارچ  درادرب . ار  تیلک  ای  ّتیئزج و  دـناوتیمن  عفر  ثیدـح  اذـل  اّلک و  ّینالفلا  ءیـشلا  تلعج  اـی  اءزج و  ّینـالفلا  ءیـشلا  تلعج 
. درادرب ار  نآ  نونکا  هک  ات  هدرکن  لعج  ار  تیلک  تیئزج و 

: هکنیا بلطم  هصالخ 
. دنتسه رما  زا  عزتنم  ّتیلک  ّتیئزج و  - 1

. تسین يرما  ای  باطخ و  هنوگچیه  لباق  یسان  هک  نوچ  تسا ، رما  دوشیم ، هتشادرب  عفر  ثیدح  هطساو  هب  نایسن  لاح  رد  هچنآ  - 2
. ءزج هب  هن  دراد ، هفیظو  ّلک  هب  هن  یسان  رگید : ترابع  هب 

وا هجوتم  رکذ  لاح  رد  هک  لّوا  رما  نامه  هطـساو  هب  نآ  هداعا  هدناوخ ، هروس  نودب  ار  زامن  هک  دمهفب  دوش و  رّکذتم  ادعب  یـسان  رگا  - 3
. تسا بجاو  دوب 

. دوب وا  هجوتم  رکذ  لاح  رد  هک  قباس  رما  رب  تسا  بترتم  هداعا  بوجو  ینعی :
؟ میرادیمرب نایسن  رثا  رد  ار  هطساو  الب  یعرش  رثا  مادک  خیش  بانج  * 

دیاب قباس  رما  نامه  هب  زاب  رکذ ، لاح  هب  تشگزاب  مایتلا و  زا  سپ  یـسان  یهتنم  ّتیئزج ، هن  تسا و  رما  تسا  نتـشادرب  عفر و  لـباق  هچنآ 
. تسا مزال  هداعا  هک  ارچ  دروآ ، اجب  ءزج  اب  ار  هب  رومأم 

. مینک لسنک  ار  ةداعإلا  بوجو  هجیتن  رد  هتشادرب و  ار  یعرش  رثا  عفر  ثیدح  اب  میناوتیم  ام  خیش  بانج  دیوگیم  لکشتسم  * 
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؟ هنوگچ دسرپیم  وا  زا  خیش 
كرت دوشیم ، لکلا  كرت  ببس  ءزجلا  كرت  دوشیم و  ءزجلا  كرت  ببـس  شنایـسن  دوشیم ، نایـسن  هب  يالتبم  فّلکم  یتقو  دیوگیم :

. دوشیم قباس  رما  كرت  ببس  لکلا 
دوش و رکاذ  هدش ، جراخ  شنایـسن  زا  یـسان  تسا  رظتنم  هک  انعم  نیدب  تسوا ، بقارم  قباس  رما  نامه  درواین  اج  هب  ار  هب  رومأم  یتقو  اّما :

. لماک لمع  نایتا  هب  ددرگ  فظوم 
466 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ةداعإلا بوجو  ببس  لوا  رما  ءاقب  دش و  لّوا  رما  ءاقب  ببس  لکلا ، كرت  سپ :
؟ تسا یعرش  رثا  اهنآ  زا  کی  مادک  دراد و  دوجو  اجنیا  رد  ببسم  ببس و  دنچ  *- 

. تسا یعرش  اهنآ  زا  یکی  یلقع و  نآ  ياتهس  هک  دراد  دوجو  اجنیا  رد  ّببسم  ببس و  راهچ 
. تسا نایسن  يداع  ای  یلقع و  رثا  اوهس  ءزجلا  كرت  دش و  ءزج  كرت  ببس  نایسن  - 1

. درادن عراش  هب  یطبر  نیا  تسا و  لمع  كرت  نایسن  نیا  رثا  دوشیم  نایسن  راچد  فّلکم  یتقو  ینعی :
یطبر زین  نیا  هک  لکلا ، یفتنا  ءزجلا ، یفتنا  ذا  هک  ارچ  تسا ، ءزجلا  كرت  یلقع  رثا  لکلا  كرت  هدش  لکلا  كرت  ببـس  ءزجلا  كرت  - 2

. درادن عراش  هب 
. تسا عراش  لعج  هب  لوعجم  هک  نوچ  تسا  یعرش  لّوا  رما  نکل  دش ، لّوا  رما  ءاقب  ببس  لکلا  كرت  - 3

لاثتما دیاب  تسا  یقاب  رما  هکیمادام  دیوگیم  لقع  هک  ارچ  تسا  یلقع  رثا  کی  زین  نیا  هک  ار  ةداعإلا  بوجو  داد  هجیتن  لوا  رما  ءاقب  - 4
. تسا لقع  مکح  لاثتما  هب  مکح  رگید  ترابع  هب  ینک 

. تسا یعرش  هس  هرامش  یلقع و  2 و 4  ياههرامش 1 - سپ :
هیاس رد  همه  هک  ارچ  تسا ، نایـسن  رثا  مه  روکذم  رثا  راهچ  تسا  هدش  هتـشادرب  یـسان  زا  نایـسن  راثآ  همه  دـیوگیم  عفر  ثیدـح  لاح :
یلبق رما  دوجو  نآ  تسا و  عفر  ثیدـح  فدـه  دروم  هک  دراد  دوجو  یعرـش  رثا  کـی  رثا  راـهچ  نیا  رد  نکل  دـنوشیم ، لـصاح  نایـسن 

. تسا
. ةداعالا بجی  ال  سپ : دوشیم . هتشادرب  دشاب  هچره  نآ  لابند  هب  دش  هتشادرب  تسا  یعرش  رثا  کی  هک  یلبق  رما  یتقو  ینعی :

: هکنیا هب  دهدیم  خساپ  لکشتسم  نیا  هب  خیش  بانج  * 
بترتم نآرب  هطـساو  ـالب  یعرـش  رثا  مینکیم  باحـصتسا  ار  یعوضوم  یتـقو  باحـصتسا  رد  تسا ، باحـصتسا  لـثم  عفر  ثیدـح  لـثم 

. مینکیم
الب یعرش  رثا  تیئزج  هب  تبسن  هیف  نحن  ام  رد  نایسن  هکنآ  لاح  درادیمرب و  ار  هطساو  الب  یعرش  رثا  زیچ  هن  نآ  رد  زین  عفر  ثیدح  لاح 
رثا نیا  دناوتیمن  عفر  ثیدح  اذل  تسا و  یلقع  هطساو  ود  اب  دشاب  نایسن  یعرش  رثا  مه  لوا  رما  ءاقب  ینعی  هس  هرامـش  رگا  درادن  هطـساو 

. درادرب ار  ةداعإلا  بوجو  هجیتن  رد  هطساولا و  عم  یعرش 
***

467 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بجو الثم ، ةروسلا  نایسنل  مکح  ّهنأ ال  وأ  هنایسن ، مدعک  هنایسن  ّنأ  وأ  عوفرم ، ینالفلا  ءزجلا  نایـسن  مکح  ّنأب  عراشلا  حّرـص  ول  معن ، نتم 

[. 255] مهفاف اّیعرش ، ارثأ  نکی  مل  نإ  ةداعإلا و  عفر  یلع  مالکلل - احیحصت  هلمح -
ۀّیئزجلا ال مدع  ۀلاصأ  ّنأب  ۀّیئزجلا : یف  ّکشلا  یف  لاغتـشالا  ةءاربلا و  ۀلأسم  یف  مکح  ثیح  امهنیب ، قرفلا  [ 256] نیرصاعملا ضعب  معز  و 

رومأملا نوک  هب  تبثیف  ّيوبنلاب  ۀتباثلا  ۀّیئزجلا  عفر  اّمأ  ّیعرش . ریغ  مزال  ّهنأل  ّلقألا ؛ وه  هب  رومأملا  نوک  نم  هیلع ، ّبترتی  ام  [ 257] اهب تبثی 
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. مدعلا ۀلاصأ  یف  هرکذ  امیف  هعجار  هدارأ  نم  هل ، حلصی  ام ال  قرفلا  هجو  یف  رکذ  و  ّلقألا . وه  هب 
. ۀتباث ریغ  نایسنلا  یف  ۀّیوناثلا  ةدعاقلاف  ناک ، فیک  و 

و تقولا ، و  روهطلا ، ۀسمخ : نم  ّالإ  ةالـصلا  داعت  ال  : » مالّـسلا هیلع  هلوق  ۀهج  نم  ةالـصلا  صوصخ  یف  ۀّیوناثلا  ةدـعاقلا  يوعد  نکمی  معن 
هلوق و  [، 259 «] ۀصیقن ةدایز و  ّلک  یف  وهسلا  یتدجس  دجسی  : » نایفس ۀلسرم  یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و  [، 258 «] دوجسلا و  عوکرلا ، و  ۀلبقلا ،

[. 261] هریغ و  [، 260 «] دوجسلا عوکرلا و  تممتأ  دق  سیل  أ  : » ۀحتافلا یسن  نم  یف  مالّسلا  هیلع 
[262 .] لوئسملا ۀیاغ  وه  و  لوبقملا ، فّیزملا و  ّيوناثلا  یلّوألا و  لصألا  یف  ءزجلا  یف  مالکلاک  طرشلا  یف  مالکلا  ّنإ  ّمث 

ص467 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
468 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لثم نآ  ندرک  شومارف  ای  تسا و  هدش  هتشادرب  هروس ) الثم   ) ءزج نالف  نایسن  مکح  هکنیا  هب  دنک  حیرـصت  سّدقم  عراش  رگا  هلب ، همجرت 
شمـالک تحـص  تهج  هداـعا  عفر  رد  وا  مـالک  نیا  لـمح  درادـن ، دوجو  هروس  یـشومارف  يارب  یمکح  اـی  تسا و  نآ  ندرکن  شومارف 

. مهفب سپ  تسا . یلقع  رثا  کی  و   ) دشابیمن یعرش  يرثا  هچرگا  تسا  بجاو 
اجنآ دراد ، دوجو  عفر ) ثیدح  باحـصتسا و  ینعی   ) ود نیا  نایم  یتوافت  هک  هدرک  نامگ  لوصف  بحاص  هلمج  زا  نیرـصاعم  زا  یخرب  و 

دوشیمن تباث  باحـصتسا ،) يارجا  و   ) تیئزج مدع  تلاصا  اب  هکنیا ، هب  دومن  مکح  ّتیئزج  رد  کش  رد  لاغتـشا  تئارب و  هلئـسم  رد  هک 
. تسا ّلقا  نامه  هب  رومأم  هک : تسنیا  هجیتن  نآ  دوشیم و  بترتم  ۀیئزجلا ، مدع  تلاصا  ای  باحصتسا و  نیا  رب  هک  ياهجیتن  نآ 

سپ تسا  هب  رومأم  ّلقا  سپ  هک  تسنیا  نآ  یلقع  رثا  دـشن  بجاو  ءزج  یتقو  ینعی  تسا ، یلقع  رثا  هکلب   ) تسین یعرـش  رثا  رثا ، نیا  اریز 
(. دینک يراج  باحصتسا  دیرادن  قح 

هصالخ  ) تسا لقا  نامه  هب  رومأم  هک  دوشیم  تباث  عفر  ثیدح  هطـساو  هب  تسا ) زامن  ءزج  هک  هروس  لثم   ) هتباث ّتیئزج  نتـشادرب  اب  اّما 
(. دش عفر  ثیدح  باحصتسا و  نایم  توافت  هب  لئاق  و  تبثی ، ال  دومرف : ریخا  تمسق  رد  هکنآ  لاح  تبثی و  دومرف : لّوا  تمسق  رد  هکنیا 

هعجارم دیاب  دراد ، ار  بلاطم  نیا  هدارا  سکره  درادن و  ار  بلطم  نیا  تابثا  يارب  ّتیحالـص  هک  هدومرف  ار  یبلاطم  قرفلا  هجو  نیا  رد  و 
. تسا هدومرف  مدعلا  ۀلاصا  هب  عجار  ناشیا  هک  هچنآ  هب  دنک 

. دش تباث  نایسن  رد  هّیوناث  هدعاق  تروص  ره  هب 
رگم زامن  دوشیمن  هداعا  دیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نیا  تهج  هب  تسا  نکمم  زامن  صوصخ  رد  هیوناث  هدعاق  ياعّدا  هلب ،

. دوجس عوکر 5 - هلبق 4 - تقو 3 - - 2 تراهط ، - 1 تروص : جنپ  رد 
. دروآیم اجب  وهس  هدجس  ود  یصقن  تدایز و  ره  رد  دیامرفیم : هک  نایفس  هلسرم  رد  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نیا  و 

ياهدرکن مامت  ار  تدوجس  عوکر و  ایآ  دسرپیم : هک  هدرک  شومارف  ار  باتکلا  ۀحتاف  هک  یسک  روم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نیا  و 
زین يرگید  ثیداحا  ثیدح ، هس  نیا  زا  ریغ  و  درادن ). یلاکشا  باتکلا  ۀحتاف  نایسن  دشاب  هتفرگ  ماجنا  لماک  مامت و  روما  نیا  رگا  ینعی  )

. دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد 
: دیامرفیم سپس 
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عفر ثیدـح  زا  هدافتـسا  هک   ) لطاب يوناث  لصا  رد  دوب و  نالطب  هک  یلّوا  لصا  رد  تسا  ءزج  رد  مالک  نامه  لثم  یـسنم  طرـش  رد  مالک 

(. تسا قوف  هناگهس  ثیداحا  هک   ) لوبق دروم  يوناث  لصا  و  دوب )
***

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2017 

http://www.ghaemiyeh.com


لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  نآ  لصاح  میدرکیم و  تبحص  يرما  هچ  هب  عجار  لوا  هلئسم  رد  لاح  هب  ات  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
کّسمت ثیدح  نیا  هب  ناوتیمن  ّیـسنم  ءزج  باب  رد  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرک و  تبحـص  عفر  ثیدح  یّلک  ماع و  لیلد  هب  عجار 

. دومن
؟ تسیچ وا )...  عوفرم  ینالفلا  ءزجلا  نایسن  مکح  ّناب  عراشلا  حّرص  ول  معن ،  ) زا دارم  * 

: هکنیا هب  دشاب  هدرک  حیرصت  سّدقم  عراش  رگا  هلب ، هک : تسنیا 
. تسا عوفرم  ءزج  نالف  ّتیئزج  - 1

میهاوخ ریزگان  ام  مهلاثما ...  اذکه  و  تسا . هتفرگ  ماجنا  ایوگ  ینعی  تسا  نآ  نایسن  مدع  هلزنم  هب  ءزج  نالف  نایسن  دشاب  هدومرف  ای  و  - 2
. دشابن مه  یعرش  رثا  کی  نآ  مدع  هداعا و  ول  تسا و  ةداعإلا  عفر  دارم  میئوگب : تیوغل  زا  میکح  مالک  جورخ  يارب  هک  دوب 

دوشیم مکح  هکلب  درادن ، تیوغل  مالک  زین  انعم  نیا  رب  روبزم  لمح  نودب  هک  انعم  نیدب  مهفاف ، دیامرفیم : خیـش  زین  ضرف  نیمه  رد  اّما :
. هّیعرش راثآ  یفن  رب 

؟ تسیچ خلا ) امهنیب ...  قرفلا  نیرصاعملا  ضعب  معز  و   ) زا دارم  * 
تسا و لئاق  دوشیم ، هدافتـسا  عفر  ثیدح  زا  هک  ةءاربلا  ۀلاصا  اب  ّتیئزج  مدـع  باحـصتسا  نایم  لوصف  بحاص  هک  تسا  یقرف  هب  هراشا 

. دراد یلقع  مزال  هدوب و  تبثم  لصا  هک  ارچ  دوشیمن  يراج  اجنیا  رد  باحصتسا  هک : تسنیا  قرف  نآ 
رومأم هک  ینک  تابثا  ّتیئزج  مدع  باحـصتسا  اب  یناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  هب  رومأم  ءزج  لمع  نالف  هک  يدرک  کش  رگا  رگید : ترابع  هب 

. تسا هیلقع  هکلب  تسین ، هّیعرش  هجیتن  ياهجیتن  نینچ  هک  ارچ  تسا ، ّلقا  نامه  هب 
ینک و هدافتـسا  عفر  ثیدـح  زا  یناوتیم  هن ؟ ای  تسا  هب  رومأـم  ءزج  هروس  هک  ینک  کـش  رگا  دـیوگیم : لاغتـشا  تئارب و  باـب  رد  اـّما 

. ّلقا نامه  دوشب  هب  رومأم  ات  دیرادرب ، ار  ّتیئزج 
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. دنکیم تابثا  هب  رومأم  تسا و  ّلقا  هک  ار  هّیلقع  مزاول  مه  دنکیم و  ّتیئزج  یفن  مه  هدش ، يراج  اجنیا  رد  عفر  ثیدح  سپ :
؟ تسیچ يراذگقرف  نیا  رد  لوصف  بحاص  لیلد  * 

تاتبثم مادـکچیه  رد  تسین و  باحـصتسا  تئارب و  نایم  یقرف  تسا  تاـیاور  راـبخا و  اـهنآ  دنتـسم  هک  ياهیعرـش  لوصا  رد  هک : تسنیا 
میتفاین و باوبا  همه  رد  دشاب  یلّوا  یلـصا  هک  نالطبلا  ۀلاصا  فالخرب  هک  یّلک  يوناث  لصا  کی  ام  اجنیا  هب  ات  اذل : و  دنـشابیمن ، تّجح 

. دیدرگن يراج  مه  عفر  ثیدح 
؟ تسیچ لوصف  بحاص  ياعّدم  نیا  هب  خیش  خساپ  * 

مینک عفر  هچ  ار و  ۀّیئزجلا  مدع  مینکب  باحصتسا  هچ  درادن ، دوجو  عفر  ثیدح  تیئزج و  مدع  باحصتسا  نایم  یتوافت  چیه  هک : تسنیا 
. ار ّتیئزج  عفر  ثیدح  اب 

یعرـش رما  کی  ّتیئزج  هن  هک  ارچ  عفر ، ثیدـح  راک  هن  تسا و  باحـصتسا  لصا  راک  هن  هن ؟ اـی  تسا  ّلـقا  هب  رومأـم  هکنیا  مه  یفرط  زا 
. تسا یعرش  رثا  کی  ّلقا  ینعی  دیتسه  نآ  لابند  هب  امش  هک  يرثا  نآ  هن  تسا و 

. درادن دوجو  دنک ، بلقنم  ار  یلّوا  لصا  نیا  هک  ییوناث  لصا  تسا و  اوهس  ءزج  نودب  لمع  نالطب  یلّوا  لصا  هکنیا : بلطم  لصاح 
؟ تسیچ ةالصلا )...  صوصخ  یف  ۀّیوناثلا  ةدعاقلا  يوعد  نکمی  معن   ) زا دارم  سپ  * 

هّیلوا هدـعاق  فالخرب  هّیوناث  هدـعاق  زامن  باب  رد  تایاور  نیا  تکرب  هب  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  زاـمن  باـب  صوصخ  رد  هلب  هک : تسنیا 
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. تسا
لطاب امـش  لمع  يدومن  كرت  اوهـس  ار  یئزج  رگا  هکنیا  رب  دراد  دوجو  يوناث  لصا  هک  تفگ  ناوتیم  ةالـص  باب  رد  رگید : تراـبع  هب 

. تسین
اب هطبار  رد  هراشا  دروم  تاـیاور  هک  ارچ  دوش . يراـج  تاـبکرم  ماـمت  رد  هک  تسین  ریگارف  یّلک و  هدـعاق  کـی  نیا  هک  درک  تقد  دـیاب 

. تابکرم مامت  هن  تسا و  ةالص 
و تسا . هتفریذپ  لماک  لمع  ياجب  ار  صقان  لمع  هدومرف و  ناسحا  زامن  باب  رد  یـسان  هب  تبـسن  سّدقم  عرـش  هک  تسانعم  نادـب  نیا  و 

: دوشیم هراشا  لیذ  رد  تایاور  یخرب  هب  اذل 
. دوجسلا عوکرلا و  ۀلبقلا و  تقولا و  روهطلا و  ۀسمخ : نم  ّالا  ةالصلا  داعت  ال  مالّسلا : هیلع  لاق  - 1

. ۀصیقن ةدایز و  ّلک  یف  وهسلا  یتدجس  دجسی  مالّسلا : هیلع  لاق  و  - 2
دوجّسلا عوکرلا و  تممتأ  دق  سیل  أ  - 3
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: هتکن

دوش مک  انایـسن  هچنانچ  میرذـگب  هک  دراوم  نیا  زا  نکل  دوشیم و  هداعا  دروم  دـنچ  رد  اهنت  زامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  روبزم  تاـیاور  زا 
. دنکیم افتکا  وهس  هدجس  ود  هب  یهاگ  اذل  تسا و  لوبق  لباق  ءزج  دقاف  لمع  نامه  دوشیمن و  هداعا  بجوم 

رظن دروم  لمع  نالطب  هب  مکح  اج  همه  رد  لیلد  یلّوا  لصا  فالخرب  هک  ارچ  تسا  تحـص  هب  مکح  ةالـص  باـب  رد  يوناـث  لـصا  سپ :
. درکیم

؟ تسیچ ّنا )...  ّمث   ) زا دارم  سپ  * 
: میدرک ثحب  نآ  يور  لیذ  هلحرم  هس  رد  هک  دوب  ّیسنم  ءزج  نوماریپ  دش  نایب  اجنیا  هب  ات  هلئسم  نیا  رد  هک  یثحابم  همه  هک : تسنیا 

. دوب اوهس  ءزج  نودب  لمع  نالطب  یلّوا  لصا  - 1
. عفر ثیدح  زا  هن  دوشیم و  هدافتسا  يوناث  لصا  ناونع  هب  تئارب  لصا  زا  هن  - 2

. دوب زامن  صوصخ  رد  ۀحصلا  ۀلاصا  لصا  لوبق ، لباق  هیوناث  لصا  - 3
. تسین هداعا  رارکت و  هب  يزاین  اذل  تسا و  حرطم  مه  ّیسنم  طرش  اب  هطبار  رد  میدروآ  ّیسنم  ءزج  اب  هطبار  رد  هک  ار  هچنآره  لاح :

اههتکن

: لّوا هتکن 
يارب يزیچ  ّتیئزج  رگا  خیـش  رظن  هب  هک  ارچ  تسا  ءزج  يوهـس  ندرواـین  اـجب  رثا  رد  تداـبع  نـالطب  لّوا  هیبـنت  لـئاسم  زا  هلئـسم  نیلوا 
: اریز دوش  هماقا  تدابع  نآ  تحص  رب  صاخ  ای  ماع  یلیلد  هکنیا  رگم  دوشیمن ، ارجا  نآ  هب  تبسن  تئارب  لصا  دوش ، تباث  هب  فّلکم 

. تسا نآ  ءزج  مه  تلفغ  لاح  رد  تسا ، هب  فّلکم  ءزج  دمع  لاح  رد  هک  يزیچ  - 1
. دشابیمن هب  رومأم  اب  قباطم  هب  ّیتأم  هک  ارچ  دوشیم . یفتنم  زین  بکرم  ای  هب  رومأم  ءزج ، ءافتنا  اب  - 2

. تسا لمع  نالطب  داسف و  يانعم  قباطت  مدع  ندوبن و  قفاوم  نیا 
تـسنیا دوشیمن ، فّلکم  تلفغ  يرایـشه و  لاح  هظحالم  ندوب  ءزج  نیا  رد  تسا و  نآ  ءزج  لاـح  ره  رد  بکرم  هکنیا  رب  لـیلد  اـما : و 

: هک
. دوشیمن هب  رومأم  رییغت  بجوم  فّلکم  تلفغ  - 1
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مه دوخ  تلفغ  زا  لفاغ  صخـش  هک  ارچ  تسا ، هدـشن  ثادـحا  تلفغ  لاح  هظحالم  اب  يرگید  رما  فّلکم ، هب  تبـسن  عراش  فرط  زا  - 2

. تسا لفاغ 
. دشابیمن هب  رومأم  الصا  دروآیم ، اجب  هروس  نودب  فّلکم  هک  يزامن  سپ :

: هکنیا تیاهن 
وا زا  فیلکت  تسا  لفاغ  هک  ینامز  ات  تسا و  لاـحم  لـفاغ  ندرک  فیلکت  هک  نوچ  درادـن ، رارمتـسا  وا  يارب  هروس  اـب  زاـمن  هب  یلعف  رما 

. تسا طقاس 
یقاب تقو  زونه  هکیلاحرد  نآ  هب  هّجوت  يرایـشه و  زا  سپ  هک  تسا  هتفر  باوخ  هب  ای  هدـش و  لـفاغ  شزاـمن  زا  اـساسا  هک  یـسک  لـثم 

. دروآ اجب  ار  شزامن  هک  تسا  بجاو  وا  رب  زامن ، یلّوا  رما  ياضتقم  هب  تسا ،
: تسا هدرک  هدافتسا  نینچ  اجنیا  رد  خیش  هاگدید  نیا  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  اّما  و  * 

. تسا وغل  اهنآ  يارب  یصاصتخا  باطخ  هکلب  دنشاب ، هتشاد  یصاصتخا  باطخ  هدننکوهس  لفاغ و  هک  تسین  نیا  هب  طونم  تئارب  يارجا 
هدـننازیگنارب هک  ییاـهباطخ  هک  دوش  ضرف  رگا  سپ  تسا . بولطم  يوس  هب  وا  نتخیگنارب  فّلکم و  کـیرحت  يارب  اـهنت  باـطخ  اریز 

نتخیگنارب رد  باطخ  ریثأت  تهج  زا  دناصقان و  بکرم  يوس  هب  یهاس  لفاغ و  هدننازیگنارب  دنـشابیم  مات  بکرم  يوس  هب  ملاع  دـماع و 
. دشابیم وغل  اهنآ  يارب  یصاصتخا  رما  هجیتن  رد  یصاصتخا و  باطخ  تسین ، اهنآ  نایم  یتوافت 

، صقان بکرم  يوس  هب  وا  هدننازیگنارب  كرحم و  تسا ، لفاغ  نآ  زا  هدش و  وهس  راچد  بکرم  زا  یئزج  رد  هک  یسک  تسا  یهیدب  اریز :
هب ار  دماع  ملاع  هکنانچ  تسین . هیآ 17 ، ءارسا  هروس  رد  ِْلیَّللا ، ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  دومرف : هک  یلاعت  يادخ  نخس  زج 

. دنکیم کیرحت  دزیگنایمرب و  مات ، بکرم  يوس 
تسا و اـضتقا  كـالم و  ياراد  لـفاغ ، یهاـس و  هب  تبـسن  صقاـن  بـکرم  و  دـماع ، هـب  تبـسن  ماـت  بـکرم  هـک  دوـش  ضرف  یتـقو  سپ :

ّصاخ یباطخ  هب  اهنآ  زا  کیره  ندرک  ادیپ  صاصتخا  دشابیم ، اهتعیبط  هب  ّقلعتم  ياهباطخ  نامه  بولطم ، يوس  هب  اهنآ  هدـننازیگنارب 
. درادن انعم 

شتـسرپ زا  وا  ندـیدرگ  نّکمتم  اـی  و  بولطم ، يوس  هب  فّلکم  کـیرحت  يارب  نآ  ندـش  هلیـسو  زج  باـطخ  زا  ضرغ  رگید : تراـبع  هب 
. تسین دنوادخ 

هب رومأم  نایتا  اب  زج  فّلکم  لامک  هکنیا  رطاـخب  دراد ، دوجو  اـضتقا  كـالم و  هب ، رومأـم  هب  رما  ّقلعت  دوخ  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  لاـح :
فصو و  دوشیمن ، لصاح  شتسرپ  تیدوبع و  فصو  اب  مهنآ 

473 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب دـماع  هدـننککیرحت  دنـشابیم ، اهتعیبط  هب  ّقلعتم  هک  یعقاو  ياهباطخ  تروص  نیا  رد  دـیآیمن ، لـصاح  رما  اـب  زج  زین  شتـسرپ 

. درادن انعم  اهنآ  زا  کیره  هب  باطخ  صاصتخا  و  دنشابیم ، صقان  بکرم  يوس  هب  یهاس  لفاغ و  هدننککیرحت  و  مات ، بکرم  يوس 
: نیاربانب

وا هب  تبسن  یشومارف ، لاح  رد  هدش  شومارف  ءزج  ایآ  هک  دنک  کش  تافتلا  زا  سپ  و  دروآ ، اجب  ار  صقان  بکرم  یـسان  ای  یهاس و  رگا 
هب دوش ؛ ارجا  وا  قح  رد  تئارب  تسا  نکمم  دراد ؟ زامن  هداعا  هب  زاین  درادـن و  یئاضتقا  نینچ  هکنیا  ای  دراد  ار  شزامن  ندوب  ماـت  ياـضتقا 

. میدروآ رثکا  ّلقا و  باب  رد  هک  یلیلد  نامه 
هک روطنامه  بکرم ، هب  رما  اریز  درادـن  دوجو  یقرف  وا  ریغ  اـب  دربیم  رـس  هب  یـشومارف  رد  تقو  ماـمت  رد  هک  يراکـشومارف  ناـیم  اـّما  و 

اجب ار  هدـش  هدـناوخارف  نآ  ماـجنا  هب  هک  یئازجا  فّلکم  هک : تسنیا  ضرف  و  دـنکیم ؛ مه  ءازجا  هب  توـعد  دـنکیم ، بکرم  هب  توـعد 
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؟ هن ای  دراد  ازجا  نآ  دّدجم  ماجنا  يارب  يرگید  ناوخارف  ایآ  هک  دراد  کش  نونکا  نکل  تسا ، هدروآ 
. تسا نآ  رد  تئارب  یضتقم  لصا ، اذل : و 

: هکنیا بلطم  هصالخ  لصاح و 
. دشابیم رثکا  ّلقا و  ثحبم  ياهارغص  زا  باوج ، لاکشا و  ثیح  زا  ماقم  نیا 

هتشاذگ قرف  یسان  ریغ  یـسان و  نایم  فیلکت  ّقلعت  رد  دشاب و  طقاس  یـسان  زا  فیلکت  هک  تسا  یتروص  رد  میتفگ  هک  یتئارب  يارجا  اّما :
تـسا یلعف  اهنآ  هب  تبـسن  فیلکت  دنتـسه و  فیلکت  ّقلعت  رد  لهج  ملع و  لثم  تردـق  زجع و  تلفغ ، یـشومارف ، میتفگ  رگا  نکل  دوش .

یلعف فیلکت  كرت  رد  القع  یـسان  و  رذع ، نودب  یهاگ  دریگیم و  تروص  رذـع  اب  یهاگ  یلعف ، فیلکت  اب  تفلاخم  هک  تسنیا  تیاهن 
ءزج یـشومارف  يور  زا  رگا  اذل  و  دیامن ؛ رییغت  تسا ، نآرب  وا  هک  يزیچ  نآ  زا  فیلکت  هکنیا  هن  تسا ، روذعم  زجاع ، لهاج و  لثم  دوخ ،

هدرواـین اـجب  نآ  يازجا  ماـمت  اـب  ار  هـب  رومأـم  هکنوـچ  دوـشیم ، بـجاو  وا  رب  هداـعا  دـشاب ، هتــشاد  قـالطا  ءزج  لـیلد  دـنک و  كرت  ار 
[263 .] تسا

: مّود هتکن 

میدومن رکذ  قوف  هلئسم  رد  ینیمخ  ماما  يراصنا و  خیش  بانج  زا  هک  يرظن  فالتخا  هکنیا 
474 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لاغتشا یعرش و  تئارب  ینعی  ، ) یعرـش لصا  هب  کّسمت  زا  اهنآ  تشادرب  رد  رظنفالتخا  نیمه  نکل  دوب و  یلقع  لصا  ياضتقم  ساسارب 
نایب رد  زین  البق  هکنانچ  تسیچ ؟ خیش  بانج  رظن  زا  ثحب  عوضوم  رد  یعرـش  لصا  ياضتقم  دیـسرپب  رگا  اذل  و  دراد . دوجو  زین  یعرش )

: میئوگیم میدروآ  بلاطم 
هک لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  تسین و  تسرد  ثحب  دروم  رد  یعرـش  تئارب  تابثا  يارب  نآ  لاثما  عفر و  ثیدـح  هب  کّسمت  دومرف : خـیش 

: دوش هتفگ  رگا 
نع عفر   ) فیرش ثیدح  یعرش  لصا  نآ  و  تسا ، هدروآ  اجب  طرـش  ءزج و  نودب  یـسان  هک  تسا  یلمع  ياضما  یعرـش  لصا  ياضتقم  »

شومارف ءیش  رب  یشومارف  دوبن  اب  هک  يوحن  هب  دشاب  رّدقم  مالک  رد  یعرش  راثآلا  عیمج  هکنیا  رب  انب  تسا  نایسنلا ) ءاطخلا و  ۀعست : یتما 
؛ دیامنیم نآ  ددـجم  ماجنا  بوجو  لمع و  نالطب  هب  مکح  عراش  دـنک ، كرت  یـشومارف  يور  زا  هن  ار  هروس  رگا  الثم  دوشیم ، راب  هدـش 

هروس ندوب  ءزج  وگب : یتساوخ  رگا  تسا و  عوفرم  دشاب ، یـشومارف  يور  زا  هروس  كرت  رگا  دّدجم ، ماجنا  بوجو  ندوب و  لطاب  نیا  هک 
ّتیئزج هک  نوچ  تسین ، راثآ  زا  هروس  ّتیئزج  نکل  دشاب و  رّدقم  راثآلا  عیمج  هک  انمّلـس  دومرف : تسا » هدش  هتـشادرب  یـشومارف  لاح  رد 

ّلک بوجو  هدش  هداد  رارق  اعرـش  هچنآ  و  تسا ، لک  ّتیلک  دننامه  هروس  هکلب  تسین ، هب  فّلکم  یعرـش  هدشهداد  رارق  ماکحا  زا  هروس ،
هن و  تسا ، ّبترتم  لّوا  رما  رب  يروآدای ، زا  سپ  هداعا  بوجو  تسا و  هدش  هتشادرب  تیاور  مکح  هب  یـشومارف  لاح  رد  بوجو ، و  تسا ،

. هروس كرت  رب 
رد دنیبیمن و  یـشومارف  لاح  رد  ّتیئزج  عفر  يارب  عفر  ثیدح  هب  کّسمت  زا  یعنام  يراصنا  خیـش  فالخرب  ینیمخ  ماما  ترـضح  اّما  * 

: دیامرفیم یعرش  لصا  رد  ثحب  ّلحم  نایب 
اب ات  دـنوشب . یـشومارف  لماش  دنـشاب و  هتـشاد  قالطا  ّتیعنام ، ّتیطرـش و  ّتیئزج و  رب  هدـننکتلالد  ّهلدا  هک  تسا  یئاج  رد  ثحب  ّلـحم 

. تسین نینچ  نآ  رد  ثحب  ّلحم  هک  یلقع  تئارب  فالخ  هب  دوش ؛ یشومارف  لاح  هب  تبسن  لومش  عفر  هب  مکح  عفر ، ثیدح 
: میئوگیم نیاربانب 

ندرک اضق  تقو و  رد  ندـناوخ  هرابود  قالطا ، دوجو  اب  هدـعاق  ياضتقم  ددرگ ، طرـش  ای  ءزج  كرت  يراکـشومارف و  هّجوتم  فّلکم  رگا 
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. تسا تقو  زا  سپ 
هب دنمزاین  عفر ، ثیدـح  اب  ّتیطرـش  ّتیئزج و  عفر  هب  مکح  هن ؟ ای  تسا  نکمم  عفر  ثیدـح  اب  قالطا ، زا  نتـشادرب  تسد  ایآ  هکنیا  اّما  و 

: تسا زیچ  ود  توبث 
. دوشب تسا ) هّیعضو  ماکحا  رد  تاهبش  زا  هک   ) ام ثحب  لحم  لماش  عفر  ثیدح  هکنیا  - 1

475 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هب  رومأم  يارب  قادصم  هدش ) شومارف  ءزج  زا  ریغ   ) ءازجا یقاب  دوش  تابثا  هکنیا  - 2

ّتیعنام و ّتیطرش و  ّتیئزج ، لیلد  قالطا  ياضتقم  هکنانچ  تسا ؛ لاغتشا  هدعاق  ياضتقم  دوشن ، تابثا  زیچ  ود  نیا  هک  یتروص  رد  لاح :
نابز هب  ای  دوش  هتفگ  عضو  نابز  هب  هک  دـنکیمن  یقرف  تسا و  لاغتـشا  زین  دوشیم ، مه  یـشومارف  تروص  لماش  لیلد ، نآ  قالطا  هکنیا 

. تسین قفاوم  هب  رومأم  اب  دش ، هدروآ  اجب  هچنآ  اریز  فیلکت ،
نیا هک  دـنهدیم  حیـضوت  همّدـقم  ناونع  هب  ار  بلطم  راـهچ  هر )  ) ماـما ترـضح  قوف  بلطم  زا  يریگهجیتن  حیـضوت و  نییبـت  رد  اـّما  و  * 

: زا دنترابع  تامّدقم 
هب توعد  ادـتبا  رد  رماوا  هچرگ  طیارـش ، ءازجا و  هب  دـنوشیم  لـحنم  زاـمن ،) هب  رما  لـثم   ) دـنریگیم ّقلعت  اـهتعیبط  هب  هک  یئاـهرما  - 1

روتـسد رگا  هک  روطنامه  تسا ، ءازجا  هب  ناوخارف  تقیقحرد ، تسین ، ءازجا  نیمه  زا  ریغ  زامن  هک  تهج  نآ  زا  نکل  دننکیم و  تعیبط 
. تسا دجسم  يازجا  لیصحت  بیکرت و  فیلأت ، هب  روتسد  تقیقحرد  دوش ، هداد  دجسم  يانب  هب 

(. نوملعی ام ال  زجب  عفر  ررض و  ال  جرح ، ياهلیلد ال  لثم   ) يوناث ّهلدا  تموکح  يانعم  - 2
یـشومارف و لاح  رد  یتح   ) يدـج هدارا  هک  یلّوا ، ماـکحا  مکح  عفر  ناـمه  دـناهدرک ، ار  یلّوا  ماـکحا  تلاـفک  لوبق  هک  ياهیلوا  ّهلدا  رب 

. تسین هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  هابتشا )
اب هک  دوشیم  فـشک  يوناـث  هلدا  قـیرط  زا  هک  تسنیا  دارم  هکلب  تسا ، لاـحم  دـنوادخ  رب  هک  تسا  یخـسن  هب  اـنعم  نیا  تشگزاـب  اریز 

تیئزج لعج  ماقم  رد  ینعی   ) ینوناق یّلک  لعج  ماـقم  رد  و  تسا ، هتفرگن  ّقلعت  نآ  هب  تبـسن  يدـج  هدارا  اـهتلاح ، نیا  ندـیدرگ  ضراـع 
. درادن تقباطم  یلامعتسا  هدارا  اب  يّدج  هدارا  عنام ) ّتیعنام  طرش و  ّتیطرش  ءزج و 

لوقعم یـشومارف  عفر  هک  ارچ  دـشاب ، هدـش ) شومارف   ) عفر ناـمه  فیرـش ، ثیدـح  رد  یـشومارف ) عفر   ) زا دارم  هک  دوریم  لاـمتحا  - 3
شومارف  ) زا دارم  دراد و  دوجو  طابترا  داحتا و  ياهنوگ  هب  اهنآ  نایم  اریز  تسا ، یـشومارف  نامه  هدـش ) شومارف   ) هک اعدا  نیا  اب  تسین ؛

. تسا نآ  مکح  عفر  رابتعا  ءزج  عفر  هکلب  تسین ، یقیقح  عفر  لباق  مهنآ  تسا و  بکرم  رد  ءزج  زا  ترابع  هدش )
: دراد دوجو  اعدا  ود  اجنیا  رد  هک  تسنیا  هدمآ  تسدب  هچنآ 

. تسا هدش  شومارف  نامه  یشومارف  هک : تسنیا  لّوا  ياعدا  - 1
. تسا هدش  هدش ) شومارف   ) ندش هتشادرب  هب  ریبعت  هدش ، شومارف  مکح  ندش  هتشادرب  زا  هک : تسنیا  مود  ياعدا  - 2

. دشابیم ّیسنم  عفر  نامه  ّیسنم ، مکح  عفر  ینعی :
476 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک دوشن  هتفگ  هتبلا 
رد هکنیا  و  تسا ، نآ  مکح  عفر  رابتعا  هب  یـشومارف  نایـسن و  هب  عفر  نداد  تبـسن  تسا و  يزاجم  هدش ، شومارف  رد  یـشومارف  لامعتـسا 

: دیامرفیم هک  تسا  هفیرش  هیآ  يوریپ  تهج  هب  اهنت  قایس  رییغت  نیا  دنکیم ، قرف  رگید  ياهزیچ  هب  تبـسن  ثیدح  قایـس  نایـسن  اطخ و 
نامه اطخ  زا  دارم  نینچمه  تسا ، هدـش  شومارف  ّیـسنم و  نامه  هیآ  رد  یـشومارف  زا  دارم  هک  [ 264] انْأَطْخَأ َْوأ  انیِـسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال 

. دشابیم هدش  هارکا  نامه  دارم  هک  هیلع ،) اوهرکا  ام   ) رد تسا  نینچمه  دشابیم ، هدش  هابتشا 
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دوجو هب  یهاـگ  هارکا  هک : تسنیا  هتکن  نآ  و  تسا ، يرگید  هتکن  يارب  فیرـش  ثیدـح  رد  قایـس  رییغت  هک : تسنیا  هناـقّقحم  يأر  اریز :
رارطـضا و زین  و  مدـع ، هب  یهاگ  دریگیم و  ّقلعت  دوجو  هب  یهاگ  نتـشادن ، تردـق  تقاـط و  نینچمه  مدـع ، هب  یهاـگ  دریگیم و  ّقلعت 
. ّتیعنام ّتیطرش و  تیئزج ، لثم  يریغ . ای  یسفن و  مکح  هب  یهاگ  و  دنریگیم ، ّقلعت  عوضوم  هب  یهاگ  نوملعی ،) ام ال   ) هلمج رد  لهج 
رد هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  عناـم ، طرـش و  ءزج ، لـثم  يریغ ، يارب  یهاـگ  تسا و  یـسفن  مکح  يارب  عوضوم  یهاـگ  لـهج  عوضوم  و 
رد هک  ارچ  تسین ، هّیور  کـی  رب  مدـع  دوجو و  هب  اـهنآ  ّقلعت  هک  نایـسن  اـطخ و  فـالخ  هب  تسا ؛ هدـش  ریبعت  نآ  زا  لوصوم  اـب  ثیدـح 

كرت ار  نآ  دـنکیم و  تلفغ  ءزج  زا  هک  دریگیم  قـّلعت  هدـش  كرت  ءزج  هـب  نایـسن  یـشومارف ، يور  زا  ندادـن  ماـجنا  كرت و  تروـص 
، دهدب ماجنا  يرگید  راک  ای  دنزب  فرح  زامن  رد  هکنیا  لثم  دنکیم ، داجیا  ار  يزیچ  یـشومارف ، يور  زا  هک  یئاجنآ  فالخ  هب  دیامنیم ،
رد دنزیم ، فرح  رایتخا  هدارا و  يور  زا  تسا و  زامن  رد  هک  دنکیم  تلفغ  اذل  و  دریگیم ؛ ّقلعت  نآ  اشنم  هب  نایسن  تروص ، نیا  رد  هک 

. تسا هنوگنیمه  زین  اطخ 
لماش هدرک ،) ریبعت  هیلا ، اوّرطـضا  ام  رد  هکنانچ   ) دوب هدرک  ریبعت  اوئطخأ ) ام   ) هب اـطخ  زا  و  اوسن ) اـم   ) هب نایـسن )  ) زا رگا  تروص  نیا  رد 

اذـل و  دریگیم ؛ ّقلعت  نآ  اشنم  هب  هکلب  دریگیمن ، ّقلعت  دوجو  دوخ  هب  یـشومارف  هک  نوچ  دـشیمن ، ییاطخ  ای  یـشومارف  يور  زا  داـجیا 
و یمدـع ) يدوجو و  نایـسن  ینعی :  ) تمـسق ود  ره  لماش  ات  هدرک  اطخ )  ) و نایـسن )  ) هب ریبعت  اـهنآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

. دوشب يریغ ) هچ  دشاب و  یسفن   ) هچ مکح ،) ّقلعتم  )
نامه هک  تسا ، راثآ  ياراد  هک  تسا  يزیچ  هطساو  هب  یشومارف  عفر  نایسن ، عفر  يانعم  سپ :

477 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا رد  و  تسا ، نایـسن  زا  ّببـسم  هطـساو  نودـب  اـی  هطـساو  اـب  زیچ  نآ  هک  هتفرگ  ّقلعت  يزیچ  هب  عفر  تقیقحرد  تسا و  یـشومارف  اـشنم 

. تسا هدش  شومارف  ّیسنم و  دوخ  نایسن ، دوش  اعّدا  هک  تسین  نیا  هب  جایتحا  تروص 
دوجو هک  دریگیم ، ّقلعت  هدـش  شومارف  ءزج  دوجوب  یـشومارف  ایآ  تسا ، هدرواین  اجب  ار  اهنآ  هدرک و  شومارف  ار  طرـش  اـی  ءزج  رگا  - 4

ّقلعت مدع  هب  نایـسن  هکنیا  ای  و  [( 265] تسا یقارع  ققحم  مالک  حیرـص  نیا  هکناـنچ  ، ) دـیامنیم كرت  ار  نآ  دـنکیم و  شومارف  ار  نآ 
. تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  دئاوف  رد  خیش  و  تسا ،) نیا  ینیئان  يازریم  مالک  رهاظ  رد  هکنانچ   ) دریگیم

؟ تسا نآ  تعیبط  ءزج و  تاذ  هب  ّقلعتم  هکنیا  ای  و 
هک تسا ، هحتاـف  هروس  لـثملا ) یف   ) تعیبط زا  نهذ  بورغ  تلفغ و  زا  ّببـسم  ءزج ، ندرواـین  اـجب  هک  نوچ  تسا ، رخآ  ضرف  قح  يأر 

. طرش تسا  نینچمه  تسا  هدومن  داجیا  جراخ  رد  ار  نآ  قادصم 
، طرش ءزج و  تعیبط  عفر  يانعم  و  دریگب ؛ ّقلعت  نآ  هب  نایسن  ات  درادن  یجراخ  دوجو  یشومارف ، تروص  رد  طرش  هک : تسنیا  ضرف  اریز 

. تساهنآ مکح  عفر 
، تسین راثآ  رهظا  رابتعا  هب  اهنآ  عفر  و  دـشابیم . تیطرـش  تیئزج و  عازتنا  اـشنم  هک  یفیلکت  بوجو  اـی  ّتیطرـش ، اـی  ّتیئزج ، عفر  ینعی 

. دشابیم يرگید  ياعدا  یفاضا و  هنوئم  هب  جاتحم  رابتعا  نیا  هب  اهنآ  عفر  هکنوچ 
زین راثآ  ریاس  نآرب ، هوالع  و  دـشاب ؛ حیحـص  رثا ، نآ  رابتعا  هب  عفر  دانـسا  ات  تسا ، راثآلا  عیمج  نامه  رهاظ ، رثا  نیا  هک : تسنیا  اـعّدا  نآ 

. ددرگ بترتم 
تیعنام ّتیطرـش و  ّتیئزج ، نامه  تسا ، راـثآ  رهظا  اـجنیا  رد  هک  هچنآ  تسا ، راـثآ  رهظا  راـبتعا  هب  مکح ، عفر  هک  مینک  لوبق  رگا  لاـح 

. دشابیم راثآ  رهظا  هذخاؤم  دوش ، هتفگ  ات  درادن  دوجو  ياهذخاؤم  اجنیا  رد  اریز  تسا ،
: دیامرفیم هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  سپس  * 

. تسا هّیعرش  تئارب  ندش  يراج  زین  مینکیم  ثحب  نآ  رد  ام  هچنآ  رد  قح  يأر  روکذم ، هناگراهچ  روما  نایب  اب 
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نآ و  تسا ، هدیدرگ  لحنم  عناوم  مدع  طیارش و  ءازجا و  هب  هک  هتفرگ  ّقلعت  یتعیبط  هب  رما  اریز :
478 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

عفر و ثیدـح  هظحالم  زا  دـعب  و  دـیدرگ ) نایب  لقا  هتکن  رد  هکنآ  هچ   ) دوشیم نیفلکم  ياهتلاح  مامت  لـماش  شقـالطا ، بسح  هب  رما 
. تسا هتفرگن  ّقلعت  يّدج  هدارا  هدش  شومارف  ءزج  هب  نایسن ، لاح  رد  هک  دوشیم  فشک  نایسن ، هب  نآ  دانسا 

ماکحا ّهلدا  قالطا  هب  مکح  هدوب ، ناهنپ  ام  رب  تلاح  نآ  نوچ  و  میاهدوبن ؛ نآ  هب  ملاع  ام  هکنآ  لاح  هدوب و  یـشومارف  هب  ملاع  یلوم  اریز 
. دیدرگیم زین  نایسن  تلاح  لماش  هک  میدرک  یلّوا 

نایسن تلاح  هب  تبـسن  يّدج  هدارا  یّلک ، مکح  نوناق و  لعج  ماقم  رد  هک  میدرک  فشک  نآ  هلیـسو  هب  عفر ، ثیدح  رب  عالطا  زا  سپ  اّما 
عقاو رد  ّالا  و  دشاب . حیحص  نآ  هب  عفر  دانسا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  قالطا  نیا  و  دراد ، دوجو  يرهاظ  قالطا  هچرگا  تسا ، هتشادن  دوجو 

. تسا صّصخت  لثم  درادن  دوجو  مکح  هک  یتروص  نآ  هکلب  دوش ، هداد  دانسا  نآ  هب  عفر  ات  تسین  یمکح 
جرح و یفن  لیلد  زا  هک  هنوگ  نامه  ددرگرب ؛ لاحم  خسن  هب  ات  تسین  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  يدج  هدارا  هک  یتباث  مکح  عفر  عفر )  ) زا دارم  و 

[266 .] دیآیمن مزال  لاحم  خسن  عفر ، ثیدح  زا  نینچمه  دیآیمن . مزال  لاحم  خسن  نآ ، لاثما 
479 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ةدایزلاف هطرشب  ذخا  ولف  ةدایزلا ، مدع  [ 267] طارتشا هیف  ربتعی  مل  يذلا  ءزجلا  یف  قّقحتی  اّمنإ  ادمع و  ءزجلا  ةدایز  یف  ۀـیناثلا  ۀـلأسملا  نتم 
لاکشإ الف  دّدعتلا  ةدحولا و  طرشب  عرـشلا ال  یف  ذخا  ول  ّهنأ  امک  كورتملاک . طرـشلا  دقاف  ّنأل  ۀصیقنلا ؛ ثیح  نم  هلالتخال  بجوم  هیلع 

. داسفلا مدع  یف 
ةدایز ّدعت  مل  ةالصلا - یف  ۀمیزعلل  دجس  ول  امک  اهدصقب - ءزجلا ال  ةروص  ةدایز  اّمأ  ءازجألا ، نم  هنوک  دصق  ةدایزلا : قدص  یف  طرتشی  و 

[. 270] ةالصلا یف  ةدایزلا  ینعم  یف  مالکلا  یتأیس  و  [، 269 «] ۀبوتکملا یف  ةدایز  اّهنأ  : » رابخألا ضعب  یف  درو  [ 268 ،] معن ءزجلا . یف 
: هوجو یلع  رّوصتت  ۀّیدمعلا  ةدایزلا  ّمث 

ۀعکر ّلک  یف  بجاولا  ّنأ  اعیرـشت  وأ  اعرـش  دـقتعا  ول  امک  القتـسم ، اءزج  دـئازلا  نوک  دـصقب  ةالـصلا  ءازجأ  نم  ءازج  دـیزی  نأ  اهدـحأ :
. دوجسلاک ناعوکر ،

دحاولا و یلع  قداصلا  سنجلا  عوکرلا  یف  بجاولا  ّنأ  دقتعا  ول  امک  ادحاو ، اءزج  هیلع  دـیزملا  دـئازلا و  عومجم  نوک  دـصقی  نأ  یناثلا :
. دّدعتملا

أرق غارفلا و  دعب  وأ  ءانثألا  یف  هل  ادـب  ّمث  ةروس  أرق  ول  امک  احارتقا ، اّمإ  هنع : دـیلا  عفر  دـعب  هیلع  دـیزملا  نع  الدـب  دـئازلاب  یتأی  نأ  ثلاثلا :
ضعبب یتأی  نأک  طورشلا ، ضعب  دقفب  دساف  هجو  یلع  لّوألا  عاقیإل  اّمإ  و  لاجعتـسالاک . ّيویند  وأ  ۀلیـضفلاک ، ّینید  ضرغل  يرخا  ةروس 

. حیحص هجو  یلع  هتداعإ  یف  هل  ودبی  ّمث  اهیف ، ةربتعملا  ۀنینأمطلا  مدع  عم  وأ  ءایر  ءازجألا 
480 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( دمع يور  زا  تسا  ءزج  ندرک  دایز  رد  مود  هلئسم  )

هراشا

. تسا هدشن  رابتعا  عراش ،) بناج  زا   ) نآ ندرکن  دایز  طرش  هک  دوشیم  قّقحم  یئزج  رد  دمع  يور  زا  ءزج  ندرک  دایز 
هب تسا ، لمع  لالتخا  بجوم  شتدایز  دـشاب ، هدـش  رابتعا  ذـخا و  تدایز ،) مدـع  طرـش  هب  ینعی   ) طرـشب ال يدایز ) ءزج  نیا   ) رگا سپ 

. ندوب صقان  تهج 
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دّدـعت ال تدـحو و  هب  تبـسن  ءزج ) نیا   ) نیا رگا  هک  روطنامه  تسا ، هتفرگن ) ماجنا  و   ) هدـش كرت  لمع  لثم  طرـش  دـقاف  لـمع )  ) اریز
يدایز قدص  رد  تسا  طرش  دناجراخ و  ثحب  ّلحم  زا  دراوم  هنوگنیا  سپ   ) درادن دوجو  یلاکـشا  شندوبن  دساف  رد  دوش ، ذخا  طرـشب 

. القتسم ءزج  ندوب  دصق  يدمع ،
روس رد  هدجس ) نامرف   ) رطاخ هب  ةدایز )  ) دنک هدجـس  رگا  هکنانچ  نآ ، ندوب  ءزج  دصق  هب  هن  ءزج ، تئیه  ای  تروص و  ندرک  دایز  اّما  و 

. دیآیمن باسح  هب  ءزج  رد  تدایز  زامن  رد  مئازع ،
دهاوخ يدوز  هب  زامن  رد  تدایز  ياـنعم  رد  نخـس  هک  تسا  هب  رومأـم  هضیرف  رد  یتداـیز  نینچ  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  زا  یخرب  رد  هلب ،

. دمآ
: تسا رّوصتم  هجو  دنچ  رب  يدمع  ندرک  دایز  دیامرفیم : خیش  ثحب ) ّلحم  ندش  حقنم  زا  دعب   ) سپس

، دوش دقتعم  رگا  هک  روطنامه  دشاب  لقتسم  یئزج  هدئاز  ءزج  هکنیا ، دصق  هب  ار  زامن  ءازجا  زا  یئزج  یّلصم )  ) دنک دایز  هکنیا  اهدحا ؛ - 
. نیتدجس لاثم  تسا ، عوکر  ود  زامن ) زا   ) یتعکر ره  رد  بجاو  هک  اعیرشت  ای  اعرش 

بجاو هک  دوش  دقتعم  اعیرشت  ای  اعرـش  هکنیا  لثم  دشاب ، دحاو  ءزج  کی  هیلع  دیزم  دئاز و  ءزج  هعومجم  هک  دنک  دصق  هکنیا  یناثلا ، و  - 
دنچ یهاوخیم  يرواـیب ، اـج  هب  عوکر  کـی  یهاوخیم   ) تسا قداـص  ددـعتم  دـحاو و  رب  هک  تسا  عوکر  تعیبـط  سنج و  عوـکر ، رد 

(. روایب اج  هب  عوکر 
ار هروس  هکنیا  لثم  شهاوخلد ، احارتقا و  ای  یلّوا ، ءزج )  ) زا دی  عفر  زا  سپ  هیلع ، دیزم  زا  لدب  ناونع  هب  دهد  ماجنا  ار  دئاز  هکنیا  ثلاثلا :
ار يرگید  هروس  دنک  عورـش  و  دنک ) اهر  ار  نآ  ندناوخ   ) دوش لصاح  وا  يارب  ءادب  زامن  مامتا  زا  سپ  ای  زامن و  ءانثا  رد  سپـس  دـناوخب ،
رب یلّوا  لعف  عوقو  رطاخ  هب  ای  ندرک و  لیجعت  لثم  يویند  فدـه  کی  رطاخ  هب  ای  تلیـضف و  لثم  یعرـش  ضرغ  ای  فدـه  کی  رطاخ  هب 
وا يارب  سپس  لمع و  ماجنا  رد  هربتعم  هنینأمط  مدع  ای  و  ایر ، يور  زا  ءازجا  نداد  ماجنا  لثم  طورـش  زا  یخرب  نادقف  ببـس  هب  داسف  هجو 

. حیحص هجو  رب  لمع  هداعا  رد  دوش  لصاح  ادب 
481 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب يرما  هچ  هب  عجار  تینکر  رد  کش  هلأسم  هس  زا  هلئسم  نیلوا  * 
. دیدرگ نایب  نآ  رد  دعاوق  لوصا و  ياضتقم  هک  دوب  ءزج  يوهس  ناصقن  هب  عجار 

؟ تسا يرما  هچ  هب  عجار  ّتینکر  رد  کش  لئاسم  زا  هلئسم  نیمود  * 
. دمع يور  زا  تسا  ءزج  کی  درک  دایز  رد  ثحب  ینعی  تسا ، ءزج  يدمع  يدایز  هب  عجار 

عازن ّلحم  نییبت  رد  یهتنم  حیحـص ؟ ای  تسا  لطاب  فّلکم  لمع  هدعاقلا  یلع  تروص ، نیا  رد  ایآ  هک : تسنیا  اجنیا  رد  لاؤس  لصا  اذل  و 
. درک میهاوخ  نایب  همّدقم  هس  بلاق  رد  ار  نآ  هک  درک  هّجوت  یساسا  بلطم  هس  هب  دیاب  نآ  طئارش  و 

؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  تدایز  اب  زامن  ءازجا  زا  یئزج  هسیاقم  رد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: تروص راهچ 

لثم تسا  هدش  رابتعا  ترثک  دّدعت و  دیق  هب  تدابع  رد  ءزج  نآ  هک  انعم  نیدب  دشاب ، ءیـش  طرـشب  تدایز  هب  تبـسن  ءزج  نآ  هک  نیا  - 1
. دومن افتکا  نآ  راب  کی  هب  ناوتیمن  هدوب و  بجاو  راب  ود  تعکر  ره  رد  هک  نیتدجس 

. داد ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  مزال  اعطق  یتدایز  نینچ  هک  ارچ  تسا ، جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  مسق  نیا   2
هن تسا و  هدش  رابتعا  تدحو  دیق  هب  مارحالا  ةریبکت  الثم  ءزج  کی  هک  انعم  نیدب  دشاب ، طرـشب ال  تدایز  هب  تبـسن  ءزج  نآ  هک  نیا  - 2
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. رتشیب
. تسا لطبم  مسق  نیا  رد  يدمع  يدایز  هک  ارچ  تسا  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  زین  مسق  نیا 

دّدعت هب  دّیقم  هن  تسا و  هدش  تدحو  دیق  هب  دّیقم  هن  رظن  دروم  ءزج  هک  انعم  نیدب  دشاب ، طرشب  تدایز ال  هب  تبـسن  ءزج  نآ  هک  نیا  - 3
ای ود و  ای  کی  ناوتیم  هک  دوجس  رکذ  ای  عوکر و  رکذ  لثم : تسا . راگزاس  طرش ال  ءیـش و  طرـش  فرط  ود  ره  اب  دراد و  قالطا  اذل  و 

. تفگ ار  نآ  رتشیب  دادعت  هب 
رابتعا طرـشب  ای ال  هدـش  ذـخا  طرـشب ال  اـیآ  مینادیمن  اـم  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  لوهجم  شعـضو  تداـیز  هب  تبـسن  ءزج  نآ  هک  نیا  - 4

. تسا ءیش  طرشب  هک  نیا  ای  هدیدرگ 
؟ هن ای  تسا  لطبم  تروص  نیا  رد  ءزج  يدمع  ندرک  دایز  ایآ  هک  تسام  ثحب  ّلحم  هک  تسا  مراهچ  رّوصت  ینعی  مسق  نیا  هتکن :

482 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  تسه  ثحب  دروم  یئزج  يدایز  ره  ایآ  دیئامرفب  مود  همدقم  ناونع  هب  * 

: دشاب لیذ  طرش  ود  ياراد  هک  تسا  ثحب  دروم  یئزجلا  تدایز  هکلب  تسین  ثحب  دروم  یئزجلا  ةدایز  ره  ریخ ،
: لثم دشاب  هب  رومأم  خنسمه  رگید  ترابع  هب  ای  هیلع و  دیزم  سنج  زا  دیاز  ءزج  نآ  دیاب  - 1

 .... عوکر و اذکه  تسا و  زامن  هدجس  سنج  زا  هک  هدجس 
. دنتسین ام  ثحب  دروم  اهتشگنا و ...  نتسکش  ای  شیر ، اب  يزاب  لثم : هب  رومأم  اب  خنسمه  ریغ  سناجم و  ریغ  دئاز  ءزج  نیاربانب 

ماجنا تیئزج  دصق  نودب  رگا  ّالا  دشاب و  ّتیئزج  دصق  هب  شندرک  دایز  دیاب  تسا  هب  رومأم  اب  خنـسمه  سناجم و  دـئاز  ءزج  نیا  رگا  - 2
. دشابیمن لطبم  دوش 

هب هدجس  کی  امش  رگا  دسریم ، مئازع  روس  زا  یکی  رد  هدجس  هیآ  هب  تسا و  نآرق  توالت  لوغشم  یصخش  امـش ، زامن  نیح  لثملا : یف 
. تسا لطبم  دینک  هفاضا  ّتیئزج  بجاو و  هدجس  ناونع  هب  هدجس  کی  رگا  نکل  درادن و  یلاکشا  دینک  هفاضا  نامرف  نیا  لاثتما  ناونع 

؟ تسا عون  دنچ  رب  تیئزج  دصق  هب  ءزج  ندرک  دایز  دیئامرفب  موس  همّدقم  ناونع  هب  * 
: تسا عون  هس  رب 

. دشاب هتشاد  ّتیئزج  البقتسم  هیلع ، دیزم  رب  هوالع  دئاز  ءزج  نیا  هک  نیا  دصق  هب  دینکیم  هفاضا  زامن  رد  ار  یئزج  امش  یهاگ  - 1
. دیروآ اج  هب  عوکر  ود  هجیتن  رد  تسا و  بجاو  عوکر  ود  زامن  زا  تعکر  ره  رد  هک  دیشاب  دقتعم  امش  هک  تسنیا  لثم  تدایز  عون  نیا 

يور زا  ینعی  دـشاب  اعیرـشت  هچ  هربتعم و  قرط  زا  تسردان  تشادرب  بکرم و  لهج  يور  زا  ینعی  دـشاب  اعرـش  هچ  امـش  داقتعا  نیا  لاـح 
. هربتعم ریغ  تسردان و  قرط  زا  تسردان  تشادرب 

. دنشاب ءزج  کی  هیلع  دیزم  دئاز و  هک : تسنیا  ءزج  نالف  ندوزفا  زا  امش  دصق  یهاگ  و  - 2
رب قدص  لباق  مه  هک  تسا  عوکر  یّلک  سنج و  تسا  بجاو  هکنآ  تعکر  ره  رد  هک  دـیتسه  دـقتعم  اعیرـشت  ای  اعرـش و  امـش  لثملا : یف 

لـصاح لاثتما  کی  مهنآ  ددـعتم  ماـجنا  زا  هک  يوحن  هب  دـشابیم . عوکر  زا  يددـعتم  دارفا  رب  قدـص  لـباق  مه  تسا و  نآ  زا  درف  کـی 
. دوشیم

هدیدان ار  نآ  هاوخلد  هب  سپـس  دیروآیم ، ار  یئزج  ینعی  دـیروآیم ، هیلع  دـیزم  زا  ّتیلدـب  دـصق  هب  ار  دـئاز  ءزج  امـش  مه  یهاگ  و  - 3
. دیهدیم ماجنا  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  ءزج  هتفرگ ،

نآ مامتا  ای  ءانثا  رد  دینکیم و  ياهروس  ندناوخ  هب  عورش  زامن  مّود  ای  لّوا و  تعکر  رد  لثملا : یف 
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. دیروآیم اج  هب  يرگید  هروس  هتفرگ و  هدیدان  ار 
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. تسا لطبم  عامجالاب  لّوا  تروص  رد  ادمع  ءزجلا  ةدایز  دش ، رکذ  موس  همّدقم  رد  هک  یتروص  هس  نیا  زا  لاح :
: لیذ حرش  هب  تسا  تروص  هس  ياراد  دوخ  زین  لّوا  تروص  هتکن :

. دنک دایز  ّتیئزج  دصق  هب  ار  ءزج  نالف  هک  دوش  ادیپ  وا  يارب  ّتین  نیا  زامن  هب  دورو  زا  شیپ  فّلکم  - 1
. دنک دایز  هلقتسم  ّتیئزج  تین  هب  ار  یعوکر  لثملا  یف  دریگب و  ار  یمیمصت  نینچ  زامن  ءانثا  رد  فلکم  هک  نیا  - 2

هب ررـض  یـشیازفا  نینچ  هکنیا  ناونع  هب  دـیآ  شیپ  فّلکم  يارب  ّتیئزج  ناونع  هب  ءزج  نالف  ندوزفا  ّتین  زاـمن  ماـجنا  زا  سپ  هک  نیا  - 3
. دنزیمن یئاج 

***
484 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب یتأ  ام  ّنأل  ءانثألا ؛ یف  وأ  ةالصلا  یف  لوخدلا  لبق  کلذ  يون  اذإ  [ 271] ةدابعلا داسف  یف  لاکشإ  الف  لّوألا : هجولا  یلع  ةدایزلا  اّمأ  نتم 
. هب لاثتمالا  دصقی  مل  ةدایزلا  کلت  ادع  ام  وه  هب و  رما  ام  و  هب ، رومأم  ریغ  ةدایزلا - یلع  لمتشملا  عومجملا  وه  و  هب - لاثتمالا  دصق  و 

یلإ اهعجرم  و  ةدایزلا ، ۀـّیعنام  یف  ّکشلا  یلإ  ّکشلا  [ 272] کلذ عجرم  ّنأل  امهیف ؛ ةدابعلا  نالطب  مدع  لصألا  یـضتقمف  ناریخألا : اّمأ  و 
. ةءاربلا هیف  لصألا  یضتقم  ّنأ  مّدقت  دق  و  اهمدع ، ۀّیطرش  یف  ّکشلا 

ةالـصلا نـالطب  یلع  ربـتعملا  یف  هـب  ّجـتحا  دـق  و  ۀـلطبم . نوـکتف  ۀـفّظوملا  ةداـبعلا  ۀـئیهل  رییغت  ةداـیزلا  ّنأـب  نـالطبلا : یلع  ّلدتـسی  دـق  و 
[. 273] ةدایزلاب

اذإف يوعدلا ، لّوأ  ةدایزلا  مدع  نم  ۀلصاحلا  ۀئیهلا  رابتعا  ّنأل  ۀعونمم ؛ يرغصلاف  ةالـصلا ، یف  ةربتعملا  ۀئیهلا  رییغت  دیرا  نإ  ّهنأل  رظن ؛ هیف  و 
. هنع ةءاربلا  لصألاف  هیف  ّکش 

. الطبم ۀفراعتملا  ۀئیهلا  نوک  عنمل  ۀعونمم ؛ يربکلاف  ةالصلل  ةدوهعملا  ۀفراعتملا  ۀئیهلل  رییغت  ّهنأ  دیرا  نإ  و 
، ۀحیحص تناک  ةدایزلا  هذه  لبق  ةدابعلا  ّنأ  یلع  ءانب  [، 274] اهباحصتساب ۀحصلل  لالدتسالا  فعضلا : یف  نالطبلل  اذهب  لالدتـسالا  ریظن  و 

. اهل نالطبلا  ضورع  مدع  اهءاقب و  لصألا  و 
. دعب قّقحتی  ملف  ةالصلا  عومجم  ۀّحص  ناک  نإ  بحصتسملا  ّنأ  هیف : و 
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ّبترت اّمإ  و  اهب ، ّقلعتملا  رمألل  اهتقباطم  نع  ةرابع  اّمإ  ءازجألا : کلت  ۀّحـص  ّنأل  ۀـیدجم ؛ ریغ  یهف  اهنم  ۀـقباسلا  ءازجألا  ۀّحـص  ناک  نإ  و 
هتّحـص هب  طونملا  ءزجلا  رثأ  سیل  ذإ  طئارـشلا ؛ ءازجألا و  یقاب  عم  ۀّمـضنم  اهب  بّکرملا  لوصح  اهیلع : ّبترملا  رثألاب  دارملا  و  اهیلع . رثألا 

. ّلکلا یف  ربتعی  اّمم  هریغ  مامت  یلإ  اّمضنم  هب  ّلکلا  لوصح  ّالإ 
یلع دعب  یه  و  هیلع ، تعقو  اّمع  بلقنت  اهب ال  رمألل  ۀقباطم  اهعوقو  دعب  اّهنأل  ۀقباسلا ؛ ءازجألل  ۀیقاب  نیینعملا  الکب  ۀّحصلا  ّنأ  یفخی : و ال 

ال ءازجألا ، کلت  یلإ  ّلکلا  یف  ربتعی  ام  مامت  مامـضنا  مدـعل  ّلکلا  لوصح  مدـعف  ّلکلا ، لصح  ّلکلا  یف  ربتعی  ام  مامت  اهیلإ  ّمضنا  ول  هجو 
. اهتّحصب ّلخی 

قّقحت یف  ربـتعی  اـم  ماـمت  هیلإ  ّمضنا  ول  ۀفـص  یلع  اـهنوک  اـّلإ  اـهب  داری  ـال  نیبجنکـسلل ، اءزج  هنوک  ثیح  نم  ّلـخلا  ۀّحـص  ّنأ  يرت : ـال  أ 
یف ۀّحـصلاب  ّلخلا  فاّصتا  یف  کلذ  حدـقی  مل  ّلکلا ، کلذـل - لصحی - ملف  ربتعی  ام  مامت  هیلإ  ّمضنی  مل  ولف  ّلـکلا ، لـصحل  نیبجنکـسلا 

. ۀّیئزج ۀبترم 
ّلکلا لوصح  یف  ّکش  اذإ  فیکف  ءزجلا ، ۀّحـص  یف  حداق  ریغ  ّلکلا ، یف  ربتعی  ام  مامت  لوصح  مدـعل  انیقی  ّلکلا  لوصح  مدـع  ناک  اذإـف 

ۀهج نم  ةروکذـملا ، ةدایزلا  ققحت  دـعب  ةالـصلا  ۀّحـص  یف  ّکشلا  ّنإف  هیف ؟ نحن  امیف  امک  ربتعی ، اـم  ماـمت  مامـضنا  یف  ّکـشلا  ۀـهج  نم 
، ةربتعملا طئارشلا  دحأ  ةدایزلا  مدع  نوکل  همامضنا ؛ مدع  و  اطرش ، ةدایزلا  مدع  نوک  مدعل  ءازجألا ؛ یلإ  ربتعی  ام  مامت  مامـضنا  یف  کشلا 
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. ّلکلا قّقحتی  الف  قّقحتی . مل  و 
ءاقبب عطقن  ّانأل  هیلإ ؛ جاتحم  ریغ  ءازجألا  کلت  ۀّحـص  باحـصتساف  ۀقباسلا ، ءازجألا  ۀّحـصب  عطقلا  یفانی  ّکشلا ال  اذـه  ّنأ  مولعملا : نم  و 

. ۀیقابلا طئارشلا  ءازجألا و  نم  اهادع  امل  اهعامجتسا  ینعمب  ةالصلا  ۀّحص  یف  يدجی  هّنکل ال  اهتّحص ،
***

486 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

:( لّوا مسق  رد  تدابع  ندوب  لطاب  )

هک نیا  رد  یلاکشا  دنک ،) یئزج  هدزای  ار  یئزج  زامن 10  ای  دـناوخب و  یتعکر  ره  رد  عوکر  ود  هک   ) لّوا هجو  رب  ءزج  ندرک  دایز  رد  اّما 
. زامن ءانثا  رد  ای  زامن و  هب  دورو  زا  لبق  ار ، یتدایز  نینچ  دنک  تین  یتقو  درادن ، دوجو  تسا  دساف  تدابع 

نادـب هچنآ  و  تسین . هب  رومأم  تسا ، يدایز  ءزج  هوالع  هب  لمع  هکیلاحرد  هدرک  لاثتما  دـصق  نآ  هطـساو  هب  هداد و  ماجنا  ار  هچنآ  اریز 
. تسا هدرکن  نآ  هطساو  هب  رما  لاثتما  دصق  تسا . يدایز  نآ  زا  يادج  هکیلاحرد  تسا  هب  رومأم  هدش و  رما 

:( رگید مسق  ود  رد  لمع  ندوبن  لطاب  رب  لیلد  جنپ  رکذ  )

يدایز ءزج  ّتیعنام  رد  کش  هب  کش  نیا  تشگزاب  هک  ارچ  تسا . تدابع  نالطب  مدع  ریخا  مسق  ود  رد  هیلوا  هدعاق  لصا و  ياضتقم  - 1
يدایز نیا  مدع  ّتیطرـش  رد  کش  هب  ّتیعنام  رد  کش  تشگزاب  و  هن )؟ ای  تسه  زامن  تحـص  عنام  يدایز  نیا  ایآ  هک  انعم  نیدب   ) تسا

. تسا
. تسا تئارب  نایرج  کش  نیا  رد  هیلوا  هدعاق  لصا و  ياضتقم  هک  تشذگ  قیقحت  هب  و 

دروم هک  تسا  یتدابع  تروص  تئیه و  رد  رییغت  تقیقحرد )  ) تدایز نیا  هک  نیا  هب  یلمع ) نینچ   ) نالطب رب  دوشیم  لالدتـسا  یهاگ  و 
. تسا لطبم  يدایز  نیا  اذل  تسا و  هفیظو 

. تسا هدومن  تدایز  نیا  ببس  هب  زامن  ندوب  لطاب  رب  جاجتحا  ربتعم  باتک  رد  ققحم  لیلد  نیمه  هب  و 
: هک ارچ  دراد ، دوجو  لاکشا  جاجتحا  نیا  رد  دیامرفیم : خیش 

. تسا لوبق  لباق  ریغ  عونمم و  امـش )  ) يارغـص سپ  اعرـش . زامن  رد  هربتعم  تئیه  رییغت  دشاب  هدـش  هدارا  تئیه ،) رد  رییغت  نیا  زا   ) رگا - 1
. تسا يوعد  لّوا  دوخ  يدایز ، مدع  زا  هلصاح  هک  تئیه  رابتعا  اریز 

. تسا نآ  زا  تئارب  لصا ، هن ،)؟ ای  دنزیم  مه  هب  ار  تئیه  يدایز  نیا  ایآ  هک   ) نآ رد  دوش  کش  رگا  سپ 
عونمم و مه ) امـش   ) ياربک سپ  تسا ، زامن  يارب  هدوهعم  هفراعتم  تئیه  يارب  يرییغت  يدمع  يدایز  نیا  هک  دـشاب  هدـش  هدارا  رگا  و  - 2

(. میرادن یلیلد  نینچ  ام  و   ) تسا عونمم  زین )  ) هفراعتم تئیه  رییغت  ندوب  لطبم  هک  ارچ  تسا ، لوبق  لباق  ریغ 
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( تحص باحصتسا  هطساو  هب  لمع  تحص  رب  لالدتسا  )

تدابع هکنیا  رب  انب  تحص ، باحصتسا  هطـساو  هب  تسا  تحـص  رب  لالدتـسا  ندوب ، فیعـض  رد  نالطب ، رب  لیلد  نیا  هب  لالدتـسا  دننام  و 
. تسا تدابع  نآرب  نالطب  ندشن  ضراع  تحص و  نیا  ءاقب  اجنیا ) رد   ) لصا و  هدوب ، حیحص  تدایز  نیا  زا  لبق 

( تحص باحصتسا  رد  خیش  بانج  هشقانم  )
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: تسا یلاکشا  مالک ) شخب  هس  زا  کیره   ) رد سپ 
. تسا هدشن  ققحم  زامن ، عومجم  تدایز ) نیا  زا   ) دعب سپ  دشاب ، زامن  عومجم  بحصتسم ، نیا  رگا  هک  نیا  - 1

: ءازجا نیا  تحص  هک  ارچ  تسا ، هدیافیب  باحصتسا  نیا  سپ  تسا  هیضام  ءازجا  تحص  بحصتسم ، نیا  رگا  و  - 2
. تسا ءازجا  نآرب  رثا  بترت  يانعم ) هب   ) ای و  هتفرگ ، ّقلعت  اهنآ  هب  هک  يرما  اب  ءازجا  نیا  تقباطم  زا  تسا  ترابع  ای 

. طئارش ءازجا و  هّیقب  هب  تسا  مظنم  هک  تسا  بکرم  ققحت  لوصح و  دوشیم ، بترتم  ءازجا  نیا  رب  هک  يرثا  زا  دارم  و 
هچنآ مامت  هب  تسا  مظنم  هک  یتروص  رد  ءزج  نیا  هطساو  هب  تسا  ّلک  ققحت  لوصح و  تسا . نآ  هب  طونم  ءزج  تحص  هک  ءزج  رثا  اریز 

. تسا ربتعم  لک  رد  ءزج  نیا  زا  ریغ 
رما اب  قباطم  ناشعوقو  زا  سپ  ءازجا  نیا  اریز  تسا ، یقاب  هقباس  ءازجا  يارب  و  ینیقی )  ) انعم ود  ره  رب  تحص  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب 

يانعم تحـص  هب  دراد  هراشا  نیا  هک   ) دوشیمن نوگرگد  دوشیم  عقاو  نآرب  ادـعب  هچنآ  رطاـخ  هب  یئزج  نینچ  نیا  تسا و  ناـشدوخ  هب 
(. تسا لوا 

، دـنوش همیمـض  اهنآ  هب  تسا  هدـش  ربتعم  ّلک  رد  هچنآ  مامت  رگا  هک  دنتـسه  یهجو  رب  تدایز ) نآ  نداد  خر  زا  سپ  هقباس   ) ءازجا نیا  و 
. دوشیم لصاح  ّلک 

(، هقباس  ) ءازجا نیا  هب  تسا  هدش  رابتعا  لک  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  مامت  مامضنا  مدع  رطاخ  هب  ّلک  نتفرگن ) ماجنا  و   ) لوصح مدع  سپ :
. دنکیمن دراو  ءازجا  نیا  تحص  هب  یلالخا 
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تسا یعطق  عنام  هک  یضرف  يور  لاثم 

ماـمت رگا  هک  دـشاب  یتفـص  ياراد  رگم  دوشیمن  هدارا  تسا  نیبجنکـس  هّیهت )  ) يارب یئزج  هک  ثیح  نآ  زا  هک  رـس  تّحـص  هک  ینیبیم 
مامت مامـضنا  مدع  رطاخ  هب  لک  لوصح  مدع  سپ  دش ، دـهاوخ  لصاح  لک  دوش ، همیمـض  نآ  هب  تسا  ربتعم  نیبجنکـس  ققحت  رد  هچنآ 

. دنزیمن شدوخ  تیئزج  دح  رد  ّلخ  تحص  هب  يررض  تسا  ربتعم  ءازجا  نیا  هب  ّلک  رد  هچنآ 
سپ تسا ، ءزج  تحص  رد  رضم  ریغ  تسا  ربتعم  ّلک  رد  هچنآ  مامت  لوصح  مدع  رطاخ  هب  نیبجنکس ،) ینعی   ) ّلک لوصح  مدع  رگا  سپ 
نینچ هیف  نحن  ام  رد  هک  نانچ  تسا ، ربتعم  ّلک  رد  هچنآ  ماـمت  مامـضنا  رد  کـش  تهج  هب  ّلـک  لوصح  رد  دوشیم  کـش  یتقو  هنوگچ 

.)؟ هن ای  دنوشیم  همیمض  طئارش  هّیقب  ایآ  هک  دش ، ینارگن  بجوم  بلطم  نیا  میدرک و  دایز  ادمع  ار  یئزج  هک   ) تسا
ّتیطرش مدع  رطاخ  هب  ءازجالا ، یلا  ربتعی  ام  مامت  مامضنا  رد  کش  تهج  زا  هروکذم ، تدایز  ققحت  زا  سپ  ةالص  تحـص  رد  کش  اریز 

زین ّلک  هجیتن  رد  هک  تسا  طئارش ) هّیقب   ) قّقحت مدع  هربتعم و  طئارـش  زا  یکی  تدایز  مدع  رطاخ  هب  نآ  مامـضنا  مدع  تدایز و  مدع  نیا 
. دوشیمن ققحم 

( هقباس ءازجا  تحص  باحصتسا  هب  زاین  مدع  )

. درادن هقباس  ءازجا  تحص  هب  عطق  اب  یتافانم  هن )؟ ای  دوشیم  لصاح  ءازجا  هّیقب  ایآ  هک   ) کش نیا  هک  تسا  نشور 
. میراد هقباس  ءازجا  تحص  ءاقب  هب  عطق  ام  هک  ارچ  تسین ، نآ  هب  جاتحم  ءازجا  نآ  تحص  باحصتسا  سپ 

. درادن هیقاب  طئارش  ءازجا و  زا  ةالص  عمج  يانعم  هب  ةالص  تحص  رد  يدوس  هقباس  ءازجا  ندوب  حیحص  نکل 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ةدابعلا )...  داسف  یف  لاکشا  الف  لوالا : هجولا  یلع  ةدایّزلا  اّما   ) رد بلطم  لصاح  * 
. تسا تدابع  لطبم  عامجالاب  لّوا  تروص  رد  ادمع  ءزجلا  ةدایز  هک : تسنیا 

روص نیا  ریخ ، تروص  کی  رد  تسا و  لطبم  تروص  ود  رد  ءزجلا  ةدایز  هک  تسا  تروص  هس  ياراد  دوخ  تروص  نیا  رد  هلئـسم  هتبلا :
: هکنیا زا  دنترابع 

. تسا هدرک  مه  نینچ  دنک و  دایز  زامن  لصا  هب  ار  ءزج  کی  هک  هتشاد  میمصت  زامن  هب  دورو  زا  لبق  فّلکم  - 1
. تسا هدوزفا  زامن  هب  هّلقتسم  ّتیئزج  تین  هب  الثم  ار  یعوکر  هتفرگ و  ءزج  کی  ندوزفا  هب  میمصت  زامن  ءانثا  رد  - 2

هب هدوب و  جراخ  ثحب  ّلحم  زا  هک  تسا  هدرک  لمع  هب  هّلقتسم  ّتیئزج  ناونع  هب  یئزج  ندوزفا  ّتین  دصق و  لمع  ماجنا  زا  سپ  هکنیا  - 3
. دنزیمن ررض  یئاج 

. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام  هک  ارچ  تسا  لمع  لطبم  يدایز ، مّود ، لّوا و  ضرف  رد  اّما :
هک هدوب  هب  رومأـم  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدوـبن  هب  رومأـم  دـشاب ، دـئاز  ءزج  رب  لمتـشم  عوـمجم  هک  هداد  ماـجنا  فـلکم  هک  ار  هچنآ  ینعی :

. تسا هدادن  ماجنا  دشاب  دئاز  ءزج  نیا  نودب  عومجم 
. دنک هداعا  دیاب  اذل  يزجم و  ریغ  تسا و  دساف  وا  لمع  هجیتن  رد  هدرکن  لاثتما  ار  یلوم  رما  سپ 

؟ تسیچ ناریخالا )... : اّما  و   ) زا دارم  سپ  * 
. تسین تدابع  نالطب  بجوم  موس  مود و  تروص  رد  يدایز  ناشیا  هدیقع  هب  تسا  موس  مّود و  تروص  ینعی  عازن  ّلحم  هب  خیش  هراشا 

: اریز
لمع تحـص  زا  ّتیعنام  ءزج  نالف  يدایز  ایآ  هک  ّتیعنام  رد  کش  هب  ددرگیمزاب  ءزج  نیا  داـیدزا  اـب  تداـبع  تحـص  رد  اـم  کـش  - 1

؟ هن ای  دراد 
عنام شدوجو  هک  يزیچ  نوچ  مدـع  تیطرـش  رد  کش  هب  ددرگیمرب  ّتیعنام  رد  کش  میتفگ ؛ تاهیبنت  زا  لـبق  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  - 2

. میدش تئارب  هب  لئاق  ام  ّتیطرش  رد  کش  رد  و  تسا ، طرش  شمدع  دشاب ،
. ةءاربلا لصالا ، هن ؟ ای  تسا  بجاو  ام  رب  هداعا  ءزج ، نیا  يدایز  اب  هک  میدرک  کش  رگا  سپ 
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؟ تسیچ ۀئیهلل )...  رییغت  ةدایزلا  ّناب  نالطبلا : یلع  ّلدتسی  دق  و   ) زا دارم  سپ  * 

. دنالمع لطبم  زین  يدایز  زا  مسق  ود  نیا  هکنیا  رب  هدش  لالدتسا  لّوا  قّقحم  هلمج  زا  یخرب  هدیقع  هب  یهاگ  هک  تسنیا 
؟ دیسیونب ار  ناشلالدتسا  تیفیک  * 

( يرغص  ) تسا ندوب  زامن  تئیه  ّریغم  تدایز  نیا 
( يربک . ) تسا لطبم  دشاب  تدابع  ّریغم  هک  يزیچ  ره 

( هجیتن . ) تسا زامن  لطبم  يدایز  زا  عون  نیا  سپ :
؟ تسیچ رظن ) هیف  و   ) زا دارم  * 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  رظن  يأر و  رب  تسا  خیش  بانج  لاکشا 
: میراد هّیتالص  تئیه  مقر  ود  ام 
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. تسا عراش  رظن  دروم  هک  ياهّیعرش  تئیه  - 1
. تسا نارازگزامن  نایم  فراعتم  هک  ياهیفرع  تئیه  - 2

؟ تسا تئیه  ود  نیا  زا  کی  مادک  تسا ، هیتالص  تئیه  ّریغم  يدایز  هکنیا  زا  امش  دارم  لاح :
اب ایآ  هک  هدشن  تباث  زونه  و  يوعّدلا ، نیع  مالکلا و  لّوا  اذه  هک  ارچ  تسا  لوبق  لباق  ریغ  امش  يارغص  دشاب ، هّیعرش  تئیه  ناتدارم  رگا 

؟ هن ای  دنکیم  رییغت  ةالص  یعرش  تئیه  تدایز  نیا 
ارچ تسا ، مات  ناتلالدتسا  يارغص  هچرگا  تسا ، طلغ  امش  ياربک  ّتیلک  تسا ، نارازگزامن  نایم  هفراعتم  هدوهعم و  تئیه  ناتدارم  رگا  و 

. یعرش تئیه  رییغت  هب  دوش  رجنم  هکنیا  رگم  دشاب  لطبم  هّیفرع  تئیه  رییغت  هک  میرادن  لوبق  ام  هک 
. تسین لوبق  لباق  لوا و ...  ققحم  بانج  لالدتسا  نیا  سپ :

؟ تسیچ لالدتسالا )...  فعّضلا : یف  نالطبلل  اذهب  لالدتسالا  ریظن  و   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم خیش 

تحـص باحـصتسا  هب  نالطب  مدع  تحـص و  هب  مکح  يارب  دـناهتفر و  ار  رگید  هار  لالدتـسا  رد  دنتـسه  قفاوم  ام  اب  اعّدـم  رد  هک  یخرب 
: دناهتفگ دناهدرک و  کّسمت 

. دوب حیحص  ام  تدابع  اعطق  تدایز  نیا  ققحت  زا  لبق  - 1
تحص ءاقب  رد  مینکیم  کش  تدایز  نیا  تدایز  زا  سپ  - 2

ار تحص  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هجیتن : رد 
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؟ تسیچ روکذم  لالدتسا  نوماریپ  خیش  رظن  * 
: اریز تسا . فیعض  دش  هدروآ  نالطب  يارب  هک  یلالدتسا  نامه  لثم  لمع  تحص  تابثا  يارب  لالدتسا  نیا  هک : تسنیا 

تحص و زا  تبحص  ات  هدرکن  ادیپ  ققحت  عومجم  زونه  ضرفلا  یلع  هک : تسنیا  ام  لاکشا  دننک  باحصتسا  ار  زامن  عومجم  تحـص  رگا 
. دوش نآ  نالطب 

باحـصتسا هک  ارچ  تسین . يراج  اجنیا  رد  یباحـصتسا  نینچ  ام  رظن  هب  دـننک ، باحـصتسا  ار  تدایز  نیا  رب  قباـس  ازجا ، تحـص  رگا  و 
: تسا نکر  ود  هب  مّوقتم 

. ءاقب رد  قح  کش ال  قباس 2 - نیقی  - 1
ءاقب هب  نیقی  هکلب  مینک ، باحصتسا  ار  نآ  ات  میرادن  هقباس  ءازجا  تحـص  ءاقب  رد  کش  ام  هک  ارچ  تسا . یفتنم  اجنیا  رد  مود  نکر  اّما  و 

. میراد تحص 
؟ تسیچ اجنیا  رد  تحص  زا  دارم  * 

تحـص دـشاب  هک  مادـکره  تسا و  ءازجا  نیا  ندوب  رثؤم  يانعم  هب  ای  تسا و  رما  اب  هقباس  ءازجا  نیا  ندوب  قباطم  يانعم  هب  ای  تحـص  - 1
: هکنیا رطاخب  تسا  رما  اب  تقباطم  يانعم  هب  هکنیا  اّما  كوکشم  هن  تسا  نّقیتم 

هب تحـص  و  درادـن ، يدوبمک  صقن و  تهج  نیا  زا  هتفرگ و  ماجنا  یلوم  رما  اب  قباطم  ناشطئارـش ، همه  اب  هقباـس  ءازجا  هک  تسنیا  ضرف 
. تسا یعطق  انعم  نیا 

: هکنیا رطاخب  تسا  ندوب  رثؤم  يانعم  هب  تحص  هکنیا  اّما  و 
دوب و دـنهاوخ  لاثتما  بجوم  اـعطق  دـنوش ، همیمـض  ءازجا  نیا  هب  ناشطیارـش  همه  اـب  ءازجا  زا  هدـنامیقاب  رگا  هک  تسنیا  هقباـس  ءازجا  رثا 

. تسین باحصتسا  هب  يزاین  اذل  تسا و  مّلسم  یعطق و  مه  انعم  نیا  هب  تحص 
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؟ تسیچ هنوک )...  ثیح  نم  ّلخلا  ۀّحص  ّنا  يرت : الا   ) رد بلطم  لصاح  * 
نیبگنا هکرس 2 - - 1 تسا : نکر  ود  ياراد  نیبجنکس  دیامرفیم : اذل  هلئسم و  رد  ریظنت  ناونع  هب  تسا  جراخ  زا  لاثم  کی  نایب 

اب مه  رگید  ءزج  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، حیحص  اعطق  دساف ،؟ ای  تسا  حیحـص  ءزج  کی  ناونع  هب  ایآ  دوش  هیهت  اهنت  هکرـس  رگا  لاح :
ءزج نیا  جورخ  بجوم  رگید  ءزج  دوبن  اذل  دش و  دهاوخ  تسرد  تسا  ّلک  هک  نیبجنکس  اعطق  دوش ، همیمـض  نآ  هب  شتایـصوصخ  همه 

. دوشیمن قوحل  ّتیلباق  تّحص و  زا  هکرس  ینعی 
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. دراد ار  روکذم  يانعم  هب  تحص  ءزج  نیا  مه  زاب  درادن ، دوجو  اعطق  رگید  ءزج  هک  اجنیا  رد  لاح :
هک تساهنآ  مامضنا  مدع  ناشطئارـش و  اب  هقح  ءازجا ال  مامـضنا  رد  کش  رطاخب  زامن  تحـص  رد  ام  کش  هک  هیف  نحن  ام  هب  دسر  هچ  ات 

. درادن يدوبمک  تسا و  حیحص  هقباس  ءازجا  تفگ  دیاب  یلوا  قیرط  هب  يدروم  نینچ  رد 
؟ دینک نایب  يرتشیب  لیصفت  اب  ار  قوف  لاثم  يارخا  ةرابع  * 

زاین دروم  رکـش  ای  لسع و  اب  هارمه  بوخ  ملاس و  هکرـس  يرادـقم  نآ  ندرک  تسرد  يارب  دـبع  هتـساوخ ، نیبجنکـس  شدـبع  زا  یئالوم 
. تسا هدومن  هّیهت  ندناشوج  ندرک و  طولخم  تهج 

. تسا مهارف  نیبجنکس  هّیهت  يارب  طیارش  همه  هدوب و  رادروخرب  لماک  تحص  زا  هدش  هّیهت  داوم  هک : تسنیا  رب  ام  ضرف 
: لثملا یف  دوش ، داجیا  یلامتحا  ای  یعطق و  یعنام  راک  ءانثا  رد  رگا  لاح 

هب امش  ایآ  دوشن  تسرد  نیبجنکس  ای  هب  رومأم  دورب و  يرگید  راک  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  راک  فرظ  رد  هکرـس  نتخیر  زا  سپ  دبع  - 1
؟ دینکیم کش  هکرس  تمالس  تحص و 

. ریخ اعطق 
ینیبجنکـس نامه  نیا  ایآ  هک  دوش  لصاح  شیارب  ینارگن  سپـس  دـیازفیب و  هکرـس  هب  نیبگنازگ  رکـش ، لسع و  ياجب  دـبع  هکنیا  اـی  - 2

؟ دنکیم کش  هکرس  تمالس  تحص و  رد  وا  دروخیمرب و  هکرس  هب  وا  ینارگن  نیا  ایآ  هن ؟ ای  هدش  هتساوخ  نم  زا  هک  تسا 
. یلامتحا عنام  نیا  ای  تسا و  یعطق  عنام  نآ  هب  طوبرم  ای  وا  ینارگن  اعطق  ریخ ،

يدعب طئارـش  ءازجا و  زا  هدش  لصاح  ینارگن  عفار  هکرـس  رد  ۀحـصلا  ۀلاصا  تسا ، يدعب  ءازجا  ای  طیارـش و  هب  طوبرم  ینارگن  رگا  سپ 
. تسین

. تسین يدعب  طیارش  ءازجا و  هب  تبسن  ینارگن  کش و  عفار  یلبق  ءازجا  رد  ۀحصلا  ۀلاصا  نایرج  رگید : ترابع  هب 
***
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نإ رهدلا و  دبأ  یلإ  روکذملا  ینعملاب  ۀّحـصلا  یلع  ۀیقاب  یه  لب  ادبأ ، ۀقباسلا  ءازجألل  نالطبلا  ضرعی  الف  ترکذ  ام  یلعف  تلق : نإف  نتم 
هریغ ثدحلا و  لثم  یلع  صقانلا  لطبملا و  قالطإ  [ 276] يواتفلا و  [ 275] صوصنلا یف  عئاشلا  نم  ّنأ  عم  عناوملا ، نم  عقو  ام  اهدـعب  عقو 

. ةالصلا عطاوق  نم 
، اهیلإ یقابلا  مامت  ّمض  نم  نّکمتلا  مدـعل  ّلـکلا ؛ لوصح  یف  اـهب  دادـتعالا  مدـع  اـهنالطب  ینعم  و  کـلذ ، مازتلا  یف  ریـض  ـال  و  معن ، تلق :

. رمألل الاثتما  ةالصلا ؛ فانئتسا  بجیف 
عفترت ۀّیلاّصتا  ۀئیه  عراشلا  رظن  یف  ةالصلا  ءازجأل  ّنأ  نع  فکی  اضقان ، وأ  ةالصلل  اعطاق  هنوکب  ءایـشألا  ضعب  یلع  عراشلا  مکح  ّنإ  معن ،

یف امه  و  نیلصفنملاب ، مئاقلا  لاصفنالا  بجوی  عطقلا  و  هعطقی ، ؤّشّجتلا ال  لاّصتالا و  کلذ  عطقی  ثدحلا  ّنإف  ضعب ؛ نود  ءایشألا  ضعبب 
رخآلا و یلإ  هّمض  ۀّیلباق  نع  طقسی  قحاللا  قباسلا و  نم  ّلکف  عطاقلا ، کلذ  لّلخت  دعب  اهقحلت  یتلا  ءازجألا  ۀقباسلا و  ءازجألا  هیف  نحن  ام 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2032 

http://www.ghaemiyeh.com


. هیلإ رخآلا  ّمض 
ۀئیهلا کلت  ۀّیلباقلا و  کلت  ءاقب  لصألا  و  بّکرملل ، ۀـّیلعف  ءازجأ  اهتروریـص  اهیلإ و  ّمضلل  ۀـلباق  تناک  ۀـقباسلا  ءازجألا  ّنأ  مولعملا : نم  و 

. دوجوملا ۀّیعطاق  یف  ّکش  ام  ّلک  یف  باحصتسالا  ّحصیف  اهقحلی ، ام  نیب  اهنیب و  ۀّیلاّصتالا 
. ۀّیعطاقلا یف  اّکش  هیف - نحن  ام  یف  ةدایزلاک  ءیشلا - ۀّیعنام  یف  ّکشلا  قلطم  سیل  و  ۀّیعطاقلا ، یف  ّکش  اذإ  امب  ّصتخم  اذه  نکل  و 
طرـشلا یفتنا  دقف  ام  انآ  دجو  اذإف  طورـشلا ، ۀلمج  نم  هسفنب  نوکی  دق  ةالـصلا  تانآ  عیمج  یف  ءیـشلا  مدع  ّنأ  امهنیب : قرفلا  لصاح  و 

الف هکرادت ، نکمی  هجو ال  یلع 
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. اهباحصتسا نع  الضف  ۀقباسلا ، ءازجألا  ۀّحصب  عطقلا  هیف  يدجی  اذه ال  و  ۀهجلا ، هذه  نم  بّکرملا  قّقحتی 
ۀّیعفار یف  ّکش  اذإف  ءازجألا ، نیب  عراشلا  رظن  یف  ۀّیطابترالا  ۀـّیلاّصتالا و  ۀـئیهلل  اعفار  اعطاق و  هدوجو  نوک  ثیح  نم  هرابتعا  نوکی  دـق  و 

. ءازجألا رئاس  نم  اهقحلی  اّمع  ۀقباسلا  ءازجألا  لاصفنا  مدع  اهرارمتسا و  ۀئیهلا و  کلت  ءاقبب  مکح  اهل  ءیش 
قّقحتت اّمنإ  ةءاربلا  ّنأل  دجم ؛ ریغف  ّیلامتحالا  عناملا  ّورط  دعب  اهب  ّیتأملا  ءازجألا  ۀحص  دیرا  نإ  ّهنأب : ۀّحصلا ، باحصتسا  [ 277] ّدری امبر  و 

. یهتنا [ 278] ۀتبثملا لوصالا  یلع  لیوعتلا  مدعل  طقاسف ؛ ءازجألا  ّلکلا  لعفب 
همجرت *** 

( لاکشا )

رب دـش  رکذ  هک  یئاـنعم  هب  ءازجا  نیا  هکلب  دوشیمن ، هقباـس  ءازجا  ضراـع  نـالطب  زگره  سپ  دـیتفگ ، امـش  هچنآ  رب  اـنب  دوش : هتفگ  رگا 
لثم هکنیا  رب  انب  صقان  لطبم و  قالطا  هک  یتروص  رد  دوش ، ثداح  یعناوم  ءازجا ، نیا  ماجنا  زا  سپ  ول  و  دنتـسه ، یقاب  ناشدوخ  تحص 

. دنزامن عطاوق  زا  تسا  عیاش  يواتف  صوصن و  رد  دنشاب ، نآ  ریغ  ثدح و 

( خساپ )

رد ناشندـماین  باـسح  هب  یلبق  ءازجا  نـالطب  ياـنعم  درادـن و  دوـجو  نآ  هب  مازتـلا  رد  مه  يررـض  چـیه  و  متفگ ،) هک  تسا  نیمه  ، ) هـلب
. یلبق ءزج  نآ  هب  ءازجا  یقاب  ندرک  همیمض  رد  یئاناوت  مدع  رطاخ  هب  تسا ، ّلک  لوصح 

دـیآ و شیپ  يزیچ  زامن  ءانثا  رد  هک  تسا  یئاج  نآ  هب  طوبرم  بلطم  نیا  ّلک   ) رما لاثتما  رطاخ  هب  تسا ، بجاو  زامن  نتفرگرـس  زا  سپ 
)؟ هن ای  دراد  ّتیعنام  ایآ  هک  مینک  کش  ام 
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عراش رظن  رد  زامن  ءازجا  يارب  هک ، نیا  زا  دـنکیم  فشک  نآ  صقان  ای  دنتـسه و  ةالـص  عطاـق  هکنیا  هب  ءایـشا  یخرب  رب  عراـش  مکح  هلب ،

ای  ) هّیلاـّصتا تئیه  نیا  ثدـح  ـالثم  دوریم ، نیب  زا  اـهزیچ  یخرب  هطـساو  هب  هک  دراد ، دوـجو  تـالاوم ) ماـن  هب   ) ياهّیلاـصتا تـئیه  کـی 
. دنکیمن عطق  ار  نآ  ندز  قورآ  نکل  و  دربیم . نیب  زا  ار  تالاوم )

هب هک  دنتـسه  یئازجا  هقباس و  ءازجا  هیف ، نحن  اـم  رد  فرط  ود  نیا  تسا و  لاـصفنا  فرط  ود  هب  مئاـق  هک  تسا  یلاـصفنا  بجوم  عطق  و 
. عطاق نآ  دورو  زا  سپ  دنوشیم ، قحلم  هقباس  ءازجا 

. دنوشیم طقاس  نآ  هب  يرگید  ندش  همیمض  يرگید و  هب  شندش  همیمض  ّتیلباق  زا  هقحال  هقباس و  ءازجا  زا  کیره  سپ 

( تسا تیعطاق  رد  کش  هک  یتقو  باحصتسا  تحص  )
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نآ ّتیلباق و  نآ  ءاقب  لصا  و  دنتـسه ، بّکرم  هب  رومأم  يارب  ندـش  لـعفلاب  اـهنآ و  هب  ندـش  همیمـض  هلباـق  هقباـس  ءازجا  هک  تسا  نشور 
. دشابیم دنوشیم  قحلم  اهنآ  هب  هک  ۀیقبلا  ءازجا  نیب  ءازجا و  نآ  نیب  هیلاصتا  تئیه 

رد کـش  صوصخ  رد  باحـصتسا  يارجا  نکل  تسا و  حیحـص  دـیآ  شیپ  تیعطاـق  رد  کـش  صوصخ  رد  رگا  باحـصتسا  هجیتـن : رد 
. درادن ّتیعطاق  هب  صاصتخا  هک  هیف  نحن  ام  رد  تدایز  لثم  تسا  تدایز  ّتیعنام  قلطم  رد  ثحب  هکنآلاح  تسا و  ّتیعطاق 

( تّیعطاق تّیعنام و  رد  کش  نایم  قرف  )

طورـش هلمج  زا  زامن  تانآ  مامت  رد  وه  وه  امب  یئیـش  کی  ندوبن  هک : تسنیا  تیعطاق  رد  کش  ّتیعناـم و  رد  کـش  ناـیم  قرف  لـصاح 
نآ ناربج  كرادت و  هک  دوریم  نیب  زا  يوحن  هب  طرش  دنک ، ادیپ  دوجو  هدش و  تفای  نآ ) کی   ) ام انآ  ءیـش ) نیا   ) رگا سپ  تسا  لمع 
نیا زا  یلوم ) هتـساوخ  ینعی   ) بّکرم هجیتن ، رد  دوریم ،) نآ  رد  ّتیعنام  لامتحا  هک  هیف  نحن  ام  رد  يدـمع  تداـیز  لـثم   ) تسین نکمم 

زین هقباـس  ءازجا  تّحـص  هب  عـطق  هک  میتـفگ ) ـالبق  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه   ) نیا و  دـباییمن ، قّـقحت  دوـشیم ،) یفتنم  طرـش  هک   ) تهج
. اهنآ باحصتسا  هب  دسر  هچ  درادن ، اهنآ  يادعام  تحص  تابثا  رد  ياهدیاف 

. تسا ءازجا  نایم  عراش  رظن  رد  هیطابترا  هّیلاّصتا و  تئیه  عفار  عطاق و  شدوجو  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ءیش  کی  مدع  رابتعا  یهاگ  و 
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تئیه نآ  رارمتـسا  ءاـقب و  هب  دوشیم  مکح  هن ،)؟ اـی  تسه  هیلاـصتا  تئیه  هدـننزمهرب  اـیآ  هک   ) دوش کـش  یئیـش  ّتیعفار  رد  رگا  سپ :
. يدعب قحاول  ینعی ) دنوشیم ، اهنآ  هب  قحلم  هک  یئازجا  ریاس   ) زا هقباس  ءازجا  لاصفنا  مدع  هّیلاصتا و 

:( تحص باحصتسا  ّدر  رد  لوصف  بحاص  مالک  )

هطـساو هب  یلاـمتحا  عناـم  ندـمآ  شیپ  زا  دـعب  هدـش  هدروآ  ءازجا  تحـص  رگا  هـکنیا : هـب  تـسا  هدـش  ّدر  تحـص  باحـصتسا  اـسبهچ  و 
(. تسا کش  ینارگن و  عفر  رد   ) عفان ریغ  هدیافیب و  تسا ، هدش  هدارا  باحصتسا 

. ضعب ماجنا ) اب   ) هن دباییم و  قّقحت  ّلک  ماجنا  اب  تئارب  لوصح  اریز 
لیلد هب  باحصتسا ) نیا   ) سپ هدش  هدارا  ءازجا  هّیقب  تحص  هدمآ و  شیپ  ّتیعنام  مدع  تابثا  هقباس ، ءازجا  تحص ، باحصتسا  زا  رگا  و 

(. تسین تّجح  و   ) تسا طقاس  هتبثم  لوصا  رب  دامتعا  مدع 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  یلبق  ثحب  لصاح  * 
اّمع بلقنی  ءیّشلا ال  هک : تسنیا  لوقعم  لها  ناسل  رد  هدعاق  دناهدش و  ماجنا  احیحص  هدوب و  تحص  هب  موکحم  هقباس  ءازجا  هک  دش  نیا 

. دنتسه یقاب  ناشتحص  رب  نانچمه  ءازجا  نیا  اذل  و  هیلع ، عقو 
؟ تسیچ اجنیا  رد  لکشتسم  لاکشا  لصاح  * 

ءازجا نیا  مه  زاب  دیآ ، شیپ  یعنام  ای  عطاق  هنوگره  هقباس  ءازجا  لابند  هب  رگا  هک : تسنیا  امش  نخـس  نیا  همزال  خیـش  بانج  هک : تسنیا 
لثم روما  زا  یخرب  يواتف  صوصن و  ساسارب  هکنآلاح  و  دـنوشیمن ، نـالطب  داـسف و  هب  فصّتم  زگره  دنتـسه و  یقاـب  دوخ  تحـص  رد 

 ... ریثک و لعف  ثدح ،
. دناصقان لطبم و 
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نیا ایآ  تسا ؟ یقاب  هقباس  ءازجا  تحـص  دیئامرفیم  هنوگچ  امـش  سپ  دننکیم ، لطاب  دساف و  ار  تدابع  دوش ، قّقحم  روما  نیا  رگا  ینعی 
؟ درادن یفانت  رهاوظ  اب  امش  نخس 

؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 
. منیبیمن مازتلا  نیا  زا  مه  یعنام  چیه  مدش و  مزتلم  نادب  میتفگ و  هک  تسا  نیمه  نخس  هلب  هک : تسنیا 
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ءازجا هک  تسانعم  نیا  هب  دنوشیم ، لطاب  عطاوق  عناوم و  ضورع  اب  لمع  ّلک  ای  ءازجا و  نیا  هک  هدـمآ  يواتف  صوصن و  رد  هک  نیا  اّما  و 

يدروم نینچ  رد  تسا و  ءازجا  زا  بکرم  ياهعومجم  لمع  هک  ارچ  دنتـسین ، كاش  ینارگن  عفار  دنتـسین و  هدـیاف  دـیفم  یئاهنت  هب  هقباـس 
ماجنا رگید  فصن  دریگب و  تروص  طئارـش  اب  لمع  فصن  رگا  ّالا  دوش و  لاثتما  بجوم  اـت  دریذـپ  ماـجنا  طئارـش  اـب  لـمع  عومجم  دـیاب 

. تسین یفاک  دریذپ  تروص  طئارش  نودب  هک  نیا  ای  دریگن و 
دیفم ات  دومن  هداعا  ار  تدابع  دـیاب  اذـل  دنتـسین و  لمع  تحـص  كالم  یئاهنت  هب  نکل  دنتـسه و  یقاب  دوخ  تحـص  رب  هقباس  ءازجا  سپ :

. دوش لاثتما  بجوم  هدیاف و 
؟ تسیچ اعطاق )...  هنوکب  ءایشالا  ضعب  یلع  عراشلا  مکح  ّنا  معن   ) زا خیش  دارم  سپ  * 

هدرک تیوقت  ار  یباحـصتسا  نینچ  نونکا  میتفریذـپن ، ار  هقباس  ءازجا  تحـص  باحـصتسا  اجنیا  هب  ات  هک  هچنآ  فـالخرب  هلب ، هک : تسنیا 
: اریز مینادیم . نکمم 

 .... ناکم و سابل و  تیبصغ  ندب ، سابل و  تساجن  لثم  تسا ، هداد  رارق  تدابع  تحص  زا  عنام  ار  يروما  سّدقم  عراش  - 1
. میهدیم رارق  تحص  يارب  زا  طرش  ار  روما  نیا  مدع  هدرک و  هدافتسا  روبزم  تاباطخ  زا  اذل  و 

. دنراد ّتیعنام  هک  میراد  نیقی  يروما  هب  تبسن  - 1 اذل : و 
. دنرادن ّتیعنام  هک  میراد  نیقی  مه  يروما  هب  تبسن  و  - 2

ص) . ) میراد کش  مه  روما  یخرب  ّتیعنام  هب  تبسن  - 1 اّما : و 
ك) . ) مدع ّتیطرش  رد  کش  هب  دنکیم  تشگزاب  ّتیعنام  رد  کش  - 2

( هجیتن . ) باحصتسا هن  تسا و  تئارب  نایرج  ّلحم  یکش  نینچ 
؟ تسین باحصتسا  نایرج  ياج  ارچ  * 

ءاقب هب  نیقی  هکلب  مینک ، باحصتسا  ار  نآ  ات  درادن  دوجو  يدیدرت  ۀّیعناملا  كوکشم  رما  نیا  رب  هقباس  ءازجا  تحص  هب  تبسن  الّوا : اریز :
. میراد نآ  تحص 

. درادن اهنآ  ندوب  يزجم  ءازجا و  ریاس  تحص  مامضنا و  اب  یمزالت  هقباس  ءازجا  تحص  ایناث :
. ددرگ تباث  باحصتسا  اب  هقباس  ءازجا  تحص  هک  تسین  يزاین  هجیتن  رد 

تدابع ماجنا  هک  تسا  تدابع  رد  هّیلاصتا  تئیه  کی  زا  فشاک  ّتیصقان  تیعطاق و  لعج  نیا  تسا و  هداد  رارق  عطاق  زین  ار  يروما  و  - 2
: ام اذل  و  تسین . يزجم  یفکم و  تئیه  نآ  نودب  لمع  اذل  تسا و  عراش  بولطم  هّیلاّصتا  تئیه  نامه  اب  لمع  ای 

. زامن ءانثا  رد  ثدح  لثم  میراد  ّتیعطاق  هب  نیقی  روما  یخرب  هب  تبسن  - 1
498 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ندز غورآ  لثم : میراد  ّتیعطاق  مدع  هب  نیقی  روما  یخرب  هب  تبسن  و  - 2
دراد و ّتیعطاق  ءزج  نالف  يدمع  تدایز  ایآ  هک  میراد  کش  لثملا : یف  هن ؟ ای  دنتسه  عطاق  ایآ  هک  میراد  کش  روما  یخرب  هب  تبسن  اّما :

؟ هن ای  تسه  هّیلاصتا  تئیه  هدننزمهرب 
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هب تبسن  باحـصتسا  ناکرا  هک  ارچ  ار ، هّیلاّصتا  تئیه  ءاقب  اهنآ و  ّتیلباق  ءاقب  هقباس و  ءازجا  تحـص  ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  اجنیا : رد 
. درادن دوجو  باحصتسا  نایرج  زا  یعنام  تسا و  مات  رما  نیا 

تحـص هب  ياهمطل  عنام  هک  ارچ  میرادن ، هقباس  ءازجا  تحـص  باحـصتسا  هب  يزاین  هن ؟ ای  تسا  عنام  ءزج  نالف  هک  میدرک  کش  رگا  اّما 
. دیآیم باسح  هب  صقن  کی  هسفن  ّدح  یف  دوخيدوخهب و  هکلب  دوشیمن  اهنآ  داسف  بجوم  دنزیمن و  هقباس  ءازجا 

؟ تسیچ عنام  عطاق و  زا  کیره  یگژیو  * 
. دوشیم بوسحم  صقن  کی  ناونع  هب  هسفن  یف  هکلب  دنزیمن ، اهنآ  تحص  هب  يررض  دوشیمن و  هقباس  ءازجا  داسف  بجوم  عنام 

تسا و هقباس  ءازجا  فرط  کی  هک  تسا ، نآ  فرط  ود  هب  لاصفنا  ماوق  هک  تسا  یعیبط  دوشیم و  هّیلاّصتا  تئیه  لاـصفنا  بجوم  عطاـق 
. هقحال ءازجا  رگید  فرط 

بلطم نیا  هب  هّجوت  اب  اذـل  و  هقحال . ءازجا  هچ  هقباس و  ءازجا  هچ  دـنتفایم  ّتیلباـق  زا  فرط  ود  زا  کـیره  دـیآیم  عطاـق  هک  یتقو  لاـح 
: میئوگیم

هّیلاّصتا تئیه  ءاقب  مه  ار و  اهنآ  ّتیلباق  ءاقب  هقباس و  ءازجا  تحـص  مه  مینکیم  باحـصتسا  میتشاد ، ّتیعطاـق  رد  کـش  يدروم  رد  رگا 
. ار هیتالص 

؟ تسیچ سیل )...  و  ۀّیعطاقلا ، یف  ّکش  اذا  امب  ّصتخم  اذه  نکل  و   ) زا دارم  سپ  * 
هک تسا  تدایز  ّتیعنام  قلطم  رد  ام  ثحب  هکنآلاح  تسا و  لوبق  لباق  ّتیعطاـق  رد  کـش  صوصخ  رد  باحـصتسا  يارجا  هک : تسنیا 

. درادن ّتیعطاق  هب  یصاصتخا  و  هن ؟ ای  تسا  زامن  تحص  زا  عنام  ءیش  نالف  يدمع  تدایز  الثم  ایآ 
. تسا یعّدم  زا  ّصخا  دشاب  باحصتسا  هک  لیلد  نیا  اذل : و 

. دنکیم بیرخت  ار  نآ  تسا و  ثحب  دروم  هلأسم  رد  باحصتسا  يارجا  هب  لاکشا  ددص  رد  زین  اجنیا  رد  خیش  هتکن :
؟ تسیچ ةالصلا )...  تانآ  عیمج  یف  ءیشلا  مدع  ّنا  امهنیب : قرفلا  لصاح  و   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم اذل  تسا و  ّتیعطاق  ّتیعنام و  نایم  توافت  هب  خیش  هراشا 
وه و وه  امب  شمدع  لمع و  تحص  زا  عنام  شدوجو  هک  يزیچ  نآ  زا : تسترابع  عنام  - 1

499 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا زامن  ای  لمع و  تحص  طرش  هسفن  یف 

کی نآ و  کی  رد  رگا  هک  يوحن  هب  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  زامن  تاـنآ  ماـمت  رد  تسا  ءیـش  نـالف  دوبن  زاـمن ، تحـص  طئارـش  زا  یکی  ینعی 
. دوشیم یفتنم  زین  طورشم  طرش ، ءاقتنا  اب  هدش و  یفتنم  زامن  تحص  طرش  دبای ، ققحت  زامن  لوط  رد  رما  نیا  هظحل 

ءازجا تحـص  اریز  میـشاب ، هتـشاد  هقباـس  ءازجا  تحـص  هب  نیقی  اـم  ول  و  دوشیمن ، ققحم  هدوب  یلوم  بولطم  هک  یبـکرم  نآ  هجیتـن : رد 
هیقب مامـضنا  هک : تسنیا  ضرف  هکنآلاح  و  درادـن . يدوس  هدوب و  شزرا  دـقاف  ءازجا  زا  هدـنام  یقاب  هب  مامـضنا  نودـب  یئاهنت و  هب  هقباس 

. تسین نکمم  مه  هقباس  ءازجا  هب  ءازجا 
رب یتلالد  هتشادن و  يدوس  مینک ، تسرد  ار  نآ  تحص  باحصتسا  اب  هچ  میشاب و  هتشاد  نیقی  هقباس  ءازجا  تحص  هب  هچ  هک : نیا  لصاح 

. درادن هدنام  یقاب  ءازجا  تحص 
؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 

بترتم مزال  نیا  قباس ، باحـصتسا  اب  ات  درادن  دوجو  ياهمزالم  كوکـشم  رما  نآ  ّتیعنام  مدـع  هقباس و  ءازجا  تحـص  نایم  هک : تسنیا 
. دوش

. دوشیمن يراج  باحصتسا  يدمع ، يدایز  ّتیعنام  رد  کش  زا  شخب  نیا  رد  سپ :
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. درادن ّتیطرش  تسین و  ربتعم  زامن ) الثم   ) لمع تحص  رد  هسفن  یف  وه و  وه  امب  ناشمدع  هک  يروما  زا : تسترابع  عطاق  - 2
بجوم رما  نیا  دوجو  و  تسا ، ربتعم  ياهیلاـصتا  تئیه  کـی  عراـش  هاگدـید  زا  زاـمن  رد  هک  تسا  ربـتعم  تهج  نیا  زا  روما  نیا  مدـع  هلب 

. دوشیم تئیه  نآ  ندش  هتسسگ  لاصفنا و 
. دوش ظفح  هبولطم  هّیلاصتا  تئیه  هک  نیا  ات  تسا  ربتعم  شمدع  هجیتن : رد 

؟ تسیچ ریخا  بلطم  هجیتن  لصاح و  * 
ءاقب ناوتیم  تیعطاق  رد  کش  رد  نکل  درکیمن و  ینارگن  عفر  دوبن و  هدـیاف  دـیفم  باحـصتسا  ّتیعنام  رد  کش  رد  هچرگا  هک : تسنیا 

مات باحـصتسا  ناکرا  اجنیا  رد  هک  ارچ  درک . فانیتسا  موزل  مدـع  زاـمن و  تحـص  هب  مکح  دومن و  باحـصتسا  ار  هبولطم  هّیلاـصتا  تئیه 
. تسا

. تفریذپ ار  هّیلاّصتا  تئیه  تیلباق و  ءاقب  باحصتسا  خیش  بانج  اجنیا  هب  ات  سپ :
؟ تسیچ یتاملا )...  ءازجالا  ۀّحص  دیرا  نا  ّهناب : ۀحّصلا ، باحصتسا  ّدری  اّمبر  و   ) زا دارم  * 

. تسا هتفرگ  تحص  باحصتسا  هب  لوصف  بحاص  هک  تسا  يداریا  بیع و  هب  هراشا 
؟ تسیچ ۀحّصلا  باحصتسا  نیا  زا  امش  دارم  دیامرفیم : لوصف  بحاص 

500 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
امـش هب  تسا ، یقاب  هقباس  ءازجا  تحـص  زاـب  تسا  ۀـّیعناملا  لـمتحم  هک  مه  يدـمع  يداـیز  نیا  قّقحت  زا  سپ  هک : تسنیا  ناـتدارم  رگا 

. تسا لمع  نیا  اب  هّمذ  تئارب  تابثا  یلصا  فده  هک  ارچ  تسین  هدیاف  دیفم  نکل  تسا و  تسرد  نیا  میئوگیم ،
، لمع مامت  حیحـص  ماجنا  اب  هکلب  دوشیمن  لصاح  هّمذ  تئارب  ءازجا  زا  یخرب  تحـص  اب  تسا  ءازجا  زا  هعومجم  کـی  هک  یلمع  رد  اـّما :

. دوب هدشن  دصق  دش ، عقاو  هچنآ  سپ  دوشیم . يراج  همذ  تئارب  هب  هّمذ  لاغتشا 
لصا یباحصتسا  نینچ  میئوگیم : امش  هب  درادن  ّتیعنام  يدمع  يدایز  نآ  هک  دیریگب  هجیتن  باحصتسا  نیا  اب  هک  تسنیا  ناتدارم  رگا  و 

. تسا یلقع  مزال  رثا و  کی  ۀّیعناملا  مدع  اریز : دشابیم ، ّتیجح  دقاف  تسا و  تبثم 
امـش هب  دناحیحـص ، زین  يدـمع  يداـیز  نیا  زا  سپ  هدـنام  یقاـب  ءازجا  هک  دـینک  تباـث  باحـصتسا  نـیا  اـب  هـک : تـسنیا  ناـتدارم  رگا  و 

: میئوگیم
ءازجا سپ  دناهدش ، عقاو  حیحـص  هقباس  ءازجا  رگا  هدماین و  شیپ  یعنام  رگا  دیوگیم  لقع  هک  ارچ  تسا ، یلقع  رثا  هقحال  ءازجا  تحص 

. دنشاب حیحص  دیاب  عناملا  دقف  یضتقملا و  دوجول  مه  هقحال 
. تسین تجح  تبثم  لصا  اذل  و 

***
501 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هلصاح و  انرکذ ، اّمم  رهظی  رظن  هیف  نتم و 
نوکی یّتح  اعقاو ، ارهاظ و ال  اهمدع  مزلتست  ۀقباسلا ال  ءازجألا  ۀّحـصف  [، 279] ةالصلل همدع  ۀّیطرش  ءیـش و  ۀّیعنام  یف  ناک  نإ  ّکشلا  ّنأ 

. ۀتبثملا لوصالا  نم  اهیلإ  ۀبسنلاب  باحصتسالا 
دصقی ذإ ال  فاک ؛ لاّصتالا  ءاقب  باحصتساف  عراشلا ، رظن  یف  ةدابعلل  دوجوملا  رارمتسالا  لاّصتالل و  هعفر  ءیشلا و  ۀّیعطاق  یف  ناک  نإ  و 

یف و ال  هعفد ، باحـصتسالاب  دـصقی  یّتح  رخآ  عنام  وأ  طرـش  توبث  یف  ال  هیف ، وه  اّمنإ  ّکشلا  و  ۀـّیلاّصتالا ، کلت  ءاقب  يوس  ماـقملا  یف 
. باحصتسالاب اهلاوز  مدع  زارحإ  ضورفملا  و  ۀقباسلا ، ءازجألا  نیب  اهنیب و  ۀّیلاّصتالا  ۀئیهلا  لاوز  ۀهج  ریغ  نم  ءازجألا  ۀّیقب  ۀّحص 

اهـضعب ۀقباسلا  ءازجألا  نیب  ام  ناک  نإ  ۀّیلاصتالا  ۀئیهلا  لاّصتالاب و  دارملا  ّنأب  باحـصتسالا : نم  هانرتخا  امیف  ۀشدخلا  نکمی  نکل  و  اذه ،
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. اهئاقب اهدوجو ال  یف  ّکشلاف  ۀیتآلا ، ءازجألا  نم  اهقحل  ام  نیب  اهنیب و  ام  ناک  نإ  و  عفنی . قاب ال  وهف  ضعب ، عم 
. ۀتبثملا لوصالا  نم  اهنوک  دعبی  الف  اهب ، یقابلا  قاحلإ  ۀّیلباق  یلع  ۀقباسلا  ءازجألا  ءاقب  ۀلاصأ  اّمأ  و 

باحـصتسا ریظن  قیقدـتلا ، یلع  [ 281] ۀّینبملا ریغلا  ۀّیفرعلا  تاباحـصتسالا  نم  ۀـّیلاصتالا  ۀـئیهلا  باحـصتسا  [ 280] ّنإ لاـقی : نأ  اـّلإ  ّمهللا 
همدع عطقلا و  نم  یّلـصأل  دوصقملا  ناک  اّمل  ّهنإ  لاّصتالا : ۀّیلباق  یلع  ۀقباسلا  ءازجألا  ءاقب  یف  لاقی  و  ۀیّرکلاب . قوبـسملا  ءاملا  یف  ۀیّرکلا 

نم جرخ  اهفانئتسا ، بوجو  مدـعب  مکحلا  ةّوق  یف  اهب  یقابلا  قاحلإل  اهتّیلباقب  مکحلا  ناک  و  همدـع ، ۀـقباسلا و  ءازجـألا  فاـنئتسا  موزل  وه 
مدع هّلحم  یف  رکذ  یتلا  ۀتبثملا  لوصالا 

502 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مهفاف تابثإلا ، یف  اهب  دادتعالا 

ضعب اهیف  ّیسنملا  ةدابعلا  ۀّحص  تابثإل  ۀّحصلا  باحصتسا  یف  يودجلا  مدع  نم  ۀقباسلا : ۀلأسملا  یف  هیلإ  انرشأ  ام  ّرـس  رهظی  انرکذ  امب  و 
[. 282] نایسنلا لاح  یسنملا  ۀّیئزج  یف  کشلا  دنع  ءازجألا 

همجرت *** 

( لوصف بحاص  بلطم  رد  خیش  هشقانم  )

: هک تسنیا  بلطم  نآ  لصاح  دوشیم و  راکشآ  میتفگ  ام  هک  یبلاطم  زا  هک  تسا  یلاکشا  لوصف  بحاص  رظن  نیا  رد 
مدـع مزلتـسم  هقباس ، ءازجا  تحـص  نکل  و  هّیلاصتا ، تئیه  يارب  تسا  ءیـش  نآ  مدـع  ّتیطرـش  ای  ءیـش  کی  ّتیعنام  رد  کـش ، هچرگا 

لوصا زا  نآ  هب  تبـسن  باحـصتسا  هک  نیا  ات  ۀقیقح ) هن  دراد و  دوجو  ياهمزالم  ادبعت  هن   ) اعقاو هن  ارهاظ و  هن  تسین  دماشیپ  نآ  ّتیعنام 
. دشاب هتبثم 

ءاقب باحـصتسا  دـشاب ، عراش ، رظن  زا  تدابع  رد  دوجوم  رارمتـسا  لاّصتا و  هب  تبـسن  نآ  تیعفار  ءیـش و  کی  ّتیعطاق  رد  کـش  رگا  و 
. تسا یفاک  لاصتا 

ای طرش  کی  توبث  رد  هن  تسا و  هّیلاصتا  تئیه  نامه  رد  اهنت  کش  دوشیمن و  دصق  هّیلاّصتا  تئیه  نآ  ءاقب  زج  يزیچ  ماقم  نیا  رد  اریز 
ءازجا نایم  هیلاصتا  تئیه  لاوز  تهج  زا  هن  تسا و  ءازجا  هّیقب  تحـص  رد  هن  دوش و  عفد  باحـصتسا  هطـساو  هب  هکنیا  ات  رگید  عنام  کـی 

. باحصتسا هطساو  هب  تسا  هقباس  ءازجا  لاوز  مدع  زارحا  ضورفم  هکلب  هقباس ، ءازجا  هقحال و 

( ۀیعطاقلا یف  کشلا  دنع  هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  رد  لاکشا  )

تسا نکمم  تسا ) ۀیعطاقلا  یف  کشلا  دنع  ۀّیلاصتالا  ۀئیهلا  باحـصتسا  شمان  هک   ) میاهدرک رایتخا  ام  هک  یباحـصتسا  رد  هشدخ  نکل  و 
: هکنیا هب 

503 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسا و یقاـب  تئیه ) نیا   ) هک دـشاب ، رگید  ضعب  اـب  هقباـس  ءازجا  زا  یخرب  نیب  اـم  ّیلاـصتا  تئیه  هّیلاـصتا ، تئیه  لاـصتا و  زا  دارم  رگا 

(. دنکیمن ینارگن  عفر  و   ) درادن يدوس  نکل ) )
(، تسا لمع  يرـساترس  هّیلاصتا  تئیه  نامه  هک   ) اهنآ هب  هقحال  ءازجا  هقباس و  ءازجا  نایم  هّیلاـّصتا  تئیه  لاـصتا ، نیا  زا  ناـتدارم  رگا  و 

ققحم نآ  يرـساترس  تئیه  هک  ات  دوب  هدـشن  قّقحم  لمع  البق  هک  ارچ   ) شیاـقب رد  هن  تسا و  نآ  دوجو  ثودـح و  رد  کـش  هک  دـشاب ،
اذـل و  هن )؟ ای  دوشیم  ققحم  يرـساترس  هیلاصتا  تئیه  اـیآ  میاهدرک  ماـمت  ار  لـمع  نیا  هک  نونکا  هک  تسنیا  رد  اـم  کـش  نکل  و  دوش ،

. تسین راک  رد  یباحصتسا 
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. دنشاب هتبثم  لوصا  زا  هک  تسین  دیعب  نآ  هب  ءازجا  یقاب  قاحلا  تیلباق  رب  انب  هقباس  ءازجا  ءاقب  تلاصا  اّما  و 
.( دش لزلزتم  میدرک  شالت  نآ  تیبثت  رد  هک  ار  یباحصتسا  سپ : )

( يرساترس هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  زا  لاکشا  عفد  )

زا هّیلاّصتا  تئیه  باحصتسا  دوش : هتفگ  هک  نیا  رگم  دش ،) لزلزتم  میدیشوک  نآ  تابثا  رد  هک  ار  یباحـصتسا  : ) دیامرفیم همادا  رد  خیش 
. تسا ّتیرک  هب  قوبسم  هک  یبآ  تیرک  باحصتسا  لثم  تسین . قیمع  رظن  تقد  يانبم  رب  هک  تسا  ياهیفرع  تاباحصتسا 

ءازجا هداعا  موزل  نامه  نآ ، مدـع  و  عطاـق )  ) عطق زا  یلـصا  دارم  یتقو  هک : دوشیم  هتفگ  اـهنآ  لاـصتا  ّتیلباـق  هقباـس و  ءازجا  ءاـقب  رد  و 
اهنآ هداعا  بوجو  مدع  هب  مکح  هلزنم  هب  نآ  هب  ءازجا  هّیقب  قاحلا  يارب  ءازجا  نآ  ّتیلباق  هب  مکح  یتقو  و  دـشاب ، نآ  هداعا  مدـع  هقباس و 

. تسا هدش  رکذ  شدوخ  ّلحم  رد  هّیعرش  ریغ  راثآ  تابثا  رد  اهنآ  هب  دامتعا  مدع  هک  ياهتبثم  لوصا  زا  دوشیم  جراخ  دشاب ،
. مهفب سپ :

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) انرکذ ...  اّمم  رهظی  رظن  هیف  و   ) زا دارم  * 
. میرادن لوبق  ار  هّیدر  نیا  ام  دیامرفیم  اذل  و  ۀحّصلا ، باحصتسا  هب  تسا  لوصف  بحاص  هّیدر  هب  خیش  لاکشا 

504 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  يدمع  يدایز  نیا  رد  ام  کش  هک : تسنیا 
هقباس ءازجا  تحـص  هک  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  مدـع  ّتیطرـش  رد  رگید  ترابع  هب  ای  دـئاز و  ءیـش  نآ  ّتیعنام  رد  ام  کش  ای  - 1

. دروخیمن ّتیعنام  مدع  تابثا  درد  هب  دشابیمن و  کش  نیا  عفار 
. درادن دوجو  كوکشم  ءیش  نیا  ّتیعنام  مدع  ءازجا و  نیا  تحص  نیب  ياهمزالم  چیه  هک  ارچ 

؟ هن ای  دش  هدز  مه  هب  ةالص  هّیلاصتا  تئیه  نآ  ققحت  اب  ایآ  هک  تسا  دئاز  ءیش  نآ  تیعطاق  رد  ام  کش  هک  نیا  ای  و  - 2
مدـع لمع و  تحـص  نآ  دراد و  یعرـش  رثا  هک  ارچ  تسا  یفاک  ام  يارب  نیا  ار و  هیلاصتا  تئیه  نآ  ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  اـجنیا : رد 

. تسا نآ  هداعا  موزل 
: نیاربانب

. تسا یلقع  رثا  عناملا  عفر  ندرک و  باحصتسا  اجنیا  رد  هک  دینک  لاکشا  امش  ات  تسین  يرما  ّتیعنام  ای  ّتیطرش و  رد  ام  کش  - 1
هطـساو هب  مهنآ  هک  میرادـن  يرگید  ینارگن  تسا و  هّیلاـصتا  تـئیه  عـفر  هیحاـن  زا  اـهنت  زین  ءازجا  هدـنامیقاب  تحـص  رد  اـم  کـش  - 2

. هدشن عفترم  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  هیلاصتا  تئیه  هک  دوشیم  تباث  باحصتسا 
: تروص ره  هب 

. هن ای  تسا  تبثم  دوش  هتفگ  ات  دوشیمن  يراج  باحصتسا  ّتیعنام  رد  کش  رد 
. تسا تبثم  لصا  مینک ، يراج  باحصتسا  رگا  مه  ّتیعطاق  رد  کش  رد 

؟ تسیچ باحصتسالا )...  نم  هانرتخا  امیف  ۀشدخلا  نکمی  نکل  و   ) زا دارم  سپ  * 
نیا هک  تسا  یعّدـم  اـجنیا  رد  تفریذـپ ، تیعطاـق  رد  کـش  رد  ار  باحـصتسا  اـجنیا  هب  اـت  هک  هچنآ  فـالخرب  هر )  ) خیـش هـک : تـسنیا 
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زا ام  بحـصتسم  مینک  يراج  باحـصتسا  ّتیعطاق  رد  کش  باب  رد  میهاوخب  رگا  دیامرفیم : اذل  و  تسا . لاکـشا  راچد  مه  باحـصتسا 
: تسین جراخ  لاح  ود 

. تسا هّیلاصتا  تئیه  ام  بحصتسم  ای  - 1
. تسا مامضنا  يارب  هقباس  ءازجا  ّتیلباق  ام  بحصتسم  ای  - 2

: لاح
؟ تسیچ هیلاصتا  تئیه  نیا  زا  ناتدارم  تسا ، هیلاصتا  تئیه  ینعی  لوا  عون  زا  بحصتسم  رگا  - 1

505 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
امـش هب  تسا ، ظوفحم  تشاد  دوجو  هقباس  ءازجا  نیب  ام  هک  ياهیلاصتا  تئیه  نآ  زین  يدـمع  يدایز  نیا  زا  سپ  هک  تسنیا  ناتدارم  رگا 
ءاـقب ناـتدارم  رگا  تسین و  رثؤم  دـیفم و  یئاـهنت  هب  هقباـس  ءازجا  رد  هیلاـصتا  تئیه  دوب  ظوفحم  نکل  تسا و  تسرد  نیا  هلب  میئوگیم :

كوکشم یتئیه  نینچ  دوجو  لصا  میئوگیم : امش  هب  تسا  هقحال  ءازجا  اب  يدمع  يدایز  نیا  رب  هقباس  ءازجا  نایم  هّیعرـش  هیلاصتا  تئیه 
. میشاب هتشاد  کش  نآ  ءاقب  رد  ام  دشاب و  مّلسم  زرحم و  شدوجو  هک  نیا  هن  تسا و 

ضرف رد  درادـن و  دوجو  قحـال  کـش  ینعی  نآ  مود  نکر  لّوا  ضرف  رد  هک  تسا ، نکر  ود  ياراد  باحـصتسا  هک : نیا  بلطم  لـصاح 
. درادن دوجو  قباس  نیقی  ینعی  نآ  لّوا  نکر  مود 

. تسا تبثم  لصا  هک : تسنیا  شلاکشا  تسا  مامضنا  يارب  هقباس  ءازجا  تیلباق  ینعی  مود  عون  زا  امش  بحصتسم  رگا  و  - 2
: هک تسنیا  هدنام  یقاب  قاحلا  يارب  هقباس  ءازجا  ّتیلباق  باحصتسا  رثا  اریز :

. باحصتسالا باب  یف  یتأیس  امک  تسین  تّجح  تبثم  لصا  و  یلقع . تسا  يرما  ّتیعنام  مدع  درادن و  تیعنام  يدایز  نیا  سپ :
؟ تسیچ ۀّیلاصتالا )...  ۀئیهلا  باحصتسا  ّنا  لاقی : نا  ّالا  ّمهللا   ) زا دارم  سپ  * 

هکلب تسین  لطاب  یتبثم ، لصا  ره  دیامرفیم : اذل  دشابیم و  شدوخ  لاکشا  هب  خساپ  خیش و  طّسوت  تیلباق  ءاقب  باحصتسا  دّدجم  يایحا 
لـصا رگا  اّما  تسا  هّیلج  هطـساولاعم  یعرـش  رثا  دراد  یعرـش  رثا  مه  رگا  ای  تسا و  یعرـش  رثا  هنوگره  دـقاف  هک  تسا  لطاب  یتبثم  لصا 

امیقتسم یعرش ، رثا  ّناک  دراگنایم ، هدیدان  درذگیم و  نآ  زا  یحماست  كدنا  اب  فرع  دشاب ، هّیفخ  هطـساولاعم  یعرـش  رثا  ياراد  یتبثم 
. تسا تّجح  یتبثم  لصا  نینچ  و  درادن ، هطساو  هدش و  بترتم  رما  نیا  رب 

تیعطاق مدع  رب  فانیتسا  موزل  مدـع  دوشیم و  راب  ۀـیلباقلا  ءاقب  ۀـلاصا  رب  ّتیعطاق  مدـع  هچرگا  اریز : تسا ، لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام 
مدـع هک  هطـساو  نیا  اـیوگ  تسا . فاـنیتسا  موزل  مدـع  موزل و  ندوبن ، عطاـق  ندوب و  عطاـق  زا  یلـصا  فدـه  نوـچ  نکل  ددرگیم و  راـب 

. دوریم فانیتسا  بوجو  مدع  لمع و  تحص  غارس  هب  امیقتسم  فرع  اذل  درادن و  یتیمها  دشاب ، ّتیعطاق 
. تسارجا لباق  اجنیا  رد  ۀحماسم  تیلباق  ءاقب  باحصتسا  سپ 

***
506 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

باجیإ لاطبإلا  ۀمرح  ّنإف  [283 ؛] ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  یلاعت : هلوقب  عناملا  ّورط  یف  کشلا  دنع  ةدابعلا  ۀّحـص  تابثإل  کّسمتی  دـق  نتم و 
. ّجحلا موصلا و  ریغ  یف  امهنیب  کیکفتلاب  لوقلا  مدع  وأ  بّکرملا ، لامجإلاب  ول  اهتّحصل و  مزلتسم  وه  و  اهیف ، ّیضملل 

[. 284] هّرس سّدق  خیشلل  اعبت  دحاو  ریغ  ۀیآلا  هذهب  ّلدتسا  دق  و 
: لوقنف یناعملا ، نم  ۀفیرشلا  ۀیآلا  هلمتحی  ام  نایب  یلع  فّقوتی  رظن  نع  ولخی  وه ال  و 

هتسلجأ وأ  ادیز  تمقأ  کلوق : ریظن  الطاب ، هلعج  حیحصلا و  لمعلا  یف  نالطبلا  ثادحإ  لاعفإلا - باب  عضو  یـضتقمب  لاطبإلا - ۀقیقح  ّنإ 
. هتینغأ وأ 
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ریظن انه  لاطبإلاف  کلذـک ، نکی  مل  نأ  دـعب  مودـعملاک  رثأ  هیلع  ّبترتی  اوغل ال  لمعلا  لـعج  نع  یهنلا  یلإ  ۀـعجار  ینعملا  اذـهب  ۀـیآلا  و 
: یلاعت هلوق  ةداهشب  امهب ؛ اهبیقعت  نع  یهنلا  ّنأ  یلع  ءانب  [، 285] يذَْألا َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  ال  یلاعت : هلوق  یف  لاطبإلا 

[. 286]
. ۀعسلا دعب  قیضلا  هیف  ثدحأ  ال  اقّیض ، هثدحأ  ینعی  ۀّیکرلا ،» مف  ّقیض  : » هلوق لیبق  نم  لطاب ، هجو  یلع  لمعلا  داجیإ  هب  داری  نأ  یناثلا :

. ۀّحصلل ۀیضتقملا  رومالل  ةدقاف  وأ  اهتّحص ، نع  ۀعناملا  هوجولل  ۀنراقم  لامعإلا  نایتإ  نع  یهن  ینعملا  اذهب  ۀیآلا  و 
لمعلا ۀحلـصم  توف  ادـع  الطاب  هداجیإ  لمعلا و  یف  نـالطبلا  ثادـحإ  یلع  ّبترتی  ـال  ذإ  داـشرإلا ؛ هرهاـظ  نیهجولا  نیذـه  یلع  یهنلا  و 

. حیحصلا
507 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( مکلامعا اولطبت  هطساو ال  هب  يدمع  تدایز  زا  سپ  لمع  تحص  رب  لالدتسا  )

هک یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  هب  دوشیم  کّسمت  عناـم  کـی  ندـمآ  شیپ  رثا  رد  کـش  ماـگنه  هب  تداـبع  تحـص  تاـبثا  يارب  یهاـگ  و 
. ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  ال  دیامرفیم :

هچ هیظفل و  هچ  ۀـّیمازتلا ، تلـالد  هب   ) ّیـضم بوجو  و  تسا ، لـمع  همادا  بوجو  ّیـضم و  هب  رما  بجوم  لاـطبا ، زا ) یهن  و   ) تمرح اریز 
مدع تکرب  هب  ای  و  ود ،) ره  لمع  تحص  ّیـضم و  بوجو  هب  مکح  و   ) بکرم عامجا  هلیـسو  هب  ول  تسا و  لمع  تحـص  مزلتـسم  هیلقع ،)
لمع همادا  مه  زاب  لمع ، داسف  ضرفرب  هک   ) جح هزور و  ریغ  رد  لمع .) تحص  ینعملا و  بوجو  ینعی   ) هلئـسم ود  نیا  نایم  لصف  هب  لوق 

(. تسا مزال  نآ  مامتا  و 
. دناهدرک لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  هر ،)  ) یسوط خیش  زا  يوریپ  هب  يرایسب  ياهقف  و 

( قوف لالدتسا  رد  خیش  هشقانم  )

رکذ لاطبا ) هملک  يارب  هک   ) تسا ياهفلتخم  یناعم  نایب  رب  فقوتم  نآ ) نایب  هک   ) تسا یلاکـشا  هب  التبم  لالدتـسا  نیا  دـیامرفیم : خـیش 
: میئوگیم اذل  و  تسا ، هدش 

(: لمع لاطبا  تمرح  یناعم  )

یف هک   ) امـش نخـس  نیا  لثم  تسا  نآ  ندـینادرگ  لطاب  حیحـص و  لمع  رد  نالطب  داجیا  لاعفا ، باـب  عضو  ياـضتقم  هب  لاـطبا ، تقیقح 
مدرک و داجیا  وا  رد  ار  سولج  تفص   ) هتـسلجا ای  و  دوب ) هتـسشن  هک  نیا  زا  سپ  مدرک  داجیا  دیز  رد  ار  مایق   ) ادیز تمقا  دیئوگب ،) لثملا 

 ...(. مدرک داجیا  وا  رد  ار  يزاینیب   ) هتینغا ای  و  ...( 

:( لوا يانعم  )

نآرب يرثا  چـیه  هک  يوحن  هب  لمع  نداد  رارق  دـساف  زا  یهن  هب  ددرگیمرب  روکذـم ، ياـنعم  ساـسارب  ْمَُکلاـمْعَأ . اُولِْطُبت  ـال  هفیرـش  هیآ  و 
. هتشادن دوجو  لّوا  زا  هک  مودعم  نوچمه  دوشن . ّبترتم 

: دیامرفیم هک  تسا  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  رد  لاطبا  هملک  لثم  اجنیا  رد  لاطبا  هملک  سپ 
زا یهن  هک  نیاربانب  ندرک  تیذا  يراذگتنم و  اب  دیداد ) ماجنا  تبرق  دصق  اب  حیحـص و  روط  هب  هکنآ  زا  سپ   ) ار ناتتاقدص  دـینکن  لطاب 
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هدراذگن و یتّنم  قافنا  یپ  رد  و  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  یهاوگ  تداهـش و  هب  لمع  ود  نیا  هطـساو  هب  تسا  هدـش  لاطبا 
. دننکن يرازآ 

508 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

:( مّود يانعم  )

تحص طئارش  زا  یطرش  نادقف  هطـساو  هب   ) لطاب و  دساف )  ) یهجو رب  لمع  عورـش )  ) داجیا و لاطبا ، زا  دوش  هدارا  هک : تسنیا  مّود  يانعم 
و ینکب و ) خارف  زاب و  هک  نیا  هن   ) ریگب کچوک  ادـتبا  زا  ار  هاـچ  هناـهد  دـیوگیم : هک  نخـس  نیا  لـیبق  زا  عناوم ،) زا  یعناـم  دوجو  اـی  و 

. ینک گنت  ار  نآ  رگید  رازبا  اب  سپس 
یطورش دقاف  ای  دنانآ  تحـص  زا  عنام  هک  یعناوم  اب  تسا  هارمه  هکیلاحرد  لامعا  ماجنا  زا  تسا  یهن  مود ، يانعم  نیا  هب  هفیرـش  هیآ  و 

. دنانآ تحص  ياضتقم  هک  دنتسه 
توف رگم  دوشیمن  بترتم  يرثا  چیه  لمع  رد  نالطب  داجیا  ثادـحا و  رب  تسا و  يداشرا  انعم ، ود  ره  رب  انب  هفیرـش  هیآ  رد  یهن  رهاظ  و 

. حیحص لمع  کی  تحلصم 
. تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  هفیرش  هیآ  انعم  ود  ره  قبط  اذل  و 

***
509 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. اهب لمعلا  عطق  ۀمرحل  کّسمتلا  رهتشا  دق  و  ّجحلا . موصلا و  ةالصلا و  عطقک  هنع ، دیلا  عفر  هعطق و  لمعلا  لاطبإ  نم  داری  نأ  ثلاثلا : نتم 
هجو یلع  دجو  دق  و  ۀغل ، لمع  اضیأ  ّهنأل  لمعلا ؛ نم  مّدقتملا  ءزجلا  ّمعی  ام  لامعألا  نم  داری  نأب  لّوألا ، ینعملا  یلإ  اذـه  عاجرإ  نکمی  و 

. اّیلعف ءازج  هنوک  ۀّیلباق  نع  اطقاس  الطاب  هلعج  زوجی  الف  بّکرملل ، اّیلعف  ءازج  هتروریص  و  [ 287] رثألا ّبترتل  لباق 
. هئانثأ یف  لاطبإلا  يذلا  بّکرملا  عومجم  لمعلا  نم  دارملا  نوک  یلع  ّینبم  لّوألل  اریاغم  ینعملا  اذه  لعجف 

امل ۀبسانم  و  [، 288] ۀـمّدقتملا يرخالا  ۀـیآلا  یف  لاطبإلا  ینعمل  هتقفاومل  و  ّیقیقحلا ، ینعملا  هنوکل  رهظأ ؛ لّوألا  ینعملاـف  ناـک : فیک  و 
لوسرلا ۀعاطإ  هّللا و  ۀعاطإ  بیقعت  ّنإف  [289 ؛] ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاـعت : هلوق  نم  هلبق 

. لوسرلل هّلل و  ۀفلاخم  اّهنأل  لطابلا ؛ هجولا  یلع  لمعلا  نایتإ  ال  طابحإلا ، بسانی  لاطبإلا  نع  یهنلاب 
. بولطملا وه  يذلا  لامعألا  نم  ءیش  لاطبإ  ال  رفکلا ، لثمب  طابحإلا  بسانیف  عیمجلا ، لاطبإ  ۀمرح  یف  ۀیآلا  روهظ  عم  هّلک ، اذه 

510 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

:( موس يانعم  )

ام رد  اولطبت  هیآ ال  هب  لالدتـسا  هک   ) جح هزور و  زامن ، عطق  لثم  دشاب ، نآ  زا  دـی  عفر  شئانثا و  رد  نآ  عطق  لمع ، لاطبا  زا  دارم  هک : نیا 
(، لـفاون یخرب  هچ  ضئارف و  هچ   ) لـمع عطق  تمرح  تهج  هیآ  نیا  هب  کّـسمت  هک  ناـنچ  تسا ،) هتفرگ  تروص  اـنعم  نیارباـنب  هیف  نحن 

. تسا هتفای  ترهش 
مدـقتم ءزج  لماش  هک  یلمعلاقلطم  لمع ، زا  دوش  هدارا  هک  نیا  هب  تسا ، نکمم  مّود ) و   ) لّوا يانعم  هب  مّوس  یقالطا  يانعم  نیا  عاـجرا  و 

بکرم و يارب  یلعف  یئزج  تسا و  رثا  ّبترت  لباق  هک  دوشیم  تفای  يوحن  هب  زین  یهاگ  تسا و  لمع  ۀغل  زین  مّدـقتم  ءزج  هک  ارچ  تسا ،
. دوشیم هب  رومأم 
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. میهد رارق  دشاب  یلعف  ءزج  يارب  لباق  هک  نیا  زا  طقاس  لطاب و  ار  نآ  هک  تسین  زیاج  اذلف 
نآ ءانثا  رد  لاطبا  هک  تسا  یبکرم  ياههعومجم  لـمع  زا  دارم  هک  تسنیا  رب  ینبم  لّوا  ياـنعم  اـب  موس  ياـنعم  نیا  نداد  رارق  ریاـغم  سپ 

(. لمعلا لک  ینعی   ) تسا هدش  عقاو 

( لّوا يانعم  تّیرهظا  )

هک يرگید  هیآ  رد  لاـطبا  ياـنعم  اـب  شتقفاوـم  رطاـخ  هب  و  تسا ) لاـطبا  هملک   ) یقیقح ياـنعم  هک  نیا  رطاـخ  هب  لّوا  ياـنعم  لاـحرههب :
، ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دومرف : هک  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  اب  شتبـسانم  لیلد  هب  تشذگ و 

. تسا رگید  یناعم  زا  رتنشور  رهظا و 
لطاب و هجو  رب  ادـتبا ) زا   ) لمع ماجنا  هن  تسا و  لمع  طبح  اب  بسانم  لاـطبا  زا  یهن  ببـس  هب  شلوسر  ادـخ و  تعاـطا  بسک  همادا  اریز 

[290 .] تسا لوسر  ادخ و  اب  تفلاخم  الصا ) ادتبا  زا  لمع  ندرک  دساف   ) هک ارچ  دساف ،

ص510 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رفک يانعم  اب  بساـنم  طاـبحا ، هجیتن  رد  هک  لـمعلا ) ضعب  هن  و   ) تسا لـمع  ّلـک  لاـطبا  رد  هفیرـش  هیآ  روهظ  تروص  رد  بلاـطم ، نیا 
رظن دروم  بلطم  نیمه  هک  دینکن  لاطبا  دیداد ) ماجنا  هک  ار  لمع  زا  رادقم  نآ  هک  انعم  نیدـب   ) دـشاب لمعلا  ضعب  دارم  هک  نیا  هن  تسا ،

. تسا
***

511 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هیلع رقابلا  نع  لامعألا ، باوث  یلامألا و  نعف  لّوألا ، ینعملاب  ۀـیآلا  ریـسفت  نم  درو  ام  اـنرکذ :- اـم  یلإ  اـفاضم  اـنرکذ - اـمل  دهـشی  نتم و 

سرغ هّلل ، دمحلا  لاق : نم  و  ۀّنجلا ، یف  ةرجش  اهب  هل  هّللا  سرغ  هّللا ، ناحبـس  لاق : نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  : » لاق مالّـسلا ،
. ۀّنجلا یف  ةرجش  اهب  هل  هّللا  سرغ  هّللا ، ّالإ  هلإ  ال  لاق : نم  و  ۀّنجلا ، یف  ةرجش  اهب  هل  هّللا 

هّللا ّنإ  اهوقرحتف : اران  اهیلإ  اولسرت  نأ  مکاّیإ  نکل  و  معن ، هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  لاق  ریثکل ، ۀّنجلا  یف  انترجش  ّنإ  شیرق : نم  لجر  هل  لاقف 
[. 291] ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لوقی : ّلج  ّزع و 

ناک ۀـلأسملا - لثم  یف  هلثم  رابتعا  مدـعل  ربخلا - انحرط  هب و  لقن  مل  نإ  و  یـصاعملا . ضعب  یلإ  ۀبـسنلاب  وأ  اقلطم  طاـبحإلاب  اـنلق  نإ  اذـه 
اُولِْطُبت َو ال  ۀیآلا : ریـسفت  یف  [ 292] ۀیاورلا دورو  تعمـس  وأ  تدـجو  ّینأ  یلابب  و  ّیقاّفتا . هب  طابحإلا  ّنأل  رفکلاب ؛ لاطبإلا  ۀـیآلا  یف  دارملا 

. كرشلاب ْمَُکلامْعَأ 
ام یلإ  ۀبسنلاب  لامعألا  نم  هعطق  مرحی  ام  ّنإف  رثکألا ؛ صیصختل  بجوم  هب  لالدتـسالا  نکمی  يذلا  ثلاثلا  ینعملا  ةدارإ  ّنأ  عم  هّلک ، اذه 

. ۀّلقلا ۀیاغ  یف  مرحی  ال 
ّهنأ ّالإ  ءانثألا ، یف  عطقلا  ۀمرح  یلع  اضیأ - الیلد - ناک  مّدـقتملا ، لمعلا  ضعب  معی  ام  لامعألاب  ناک  نإف  لّوألا ، ینعملا  حـیجرت  تبث  اذإف 

، رایتخا نع  هیف ال  عقاولا  ثدحلاب  هعاطقناک  هیف ، ۀعقاولا  ةدایزلا  ببـسب  لمعلا  عاطقنا  وه  هیف  نحن  امیف  یعّدـملا  ّنأل  هیف ؛ نحن  امیف  عفنی  ال 
. لطابلا لاطبإ  عطقنملا و  عطقل  ینعم  و ال  الاطبإ ، هل و  اعطق  هنوک  ملعی  کلذ ال  دعب  هنع  دیلا  عفرف 

512 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( لوا يانعم  رب  هیآ  تلالد  رب  هاوگ  ندروآ  )
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زا لثملا  یف  تسام ، بلاطم  رب  هاوگ  هدـش ، دراو  لّوا  يانعم  اب  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  مه  یتایاور  میتفگ  اـم  هچنآ  نآرب  هوـالع  اـیناث :
: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  لامعالا  باوث  یلاما و  باتک 

. دنکیم سرغ  وا  يارب  تشهب  رد  تخرد  لصا  کی  نآ  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ  هّللا ، ناحبس  دیوگب : هک  یسک  - 
. دنکیم سرغ  وا  يارب  تشهب  رد  تخرد  لصا  کی  وا  دمح  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ  هّلل ، دمحلا  دیوگب : هک  یسک  و  - 

. دنکیم سرغ  وا  يارب  تشهب  رد  تخرد  لصا  کی  نآ  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ  هّللا ، ّالا  هلا  دیوگب ال  هک  یسک  و  - 
؟ دنناوارف تشهب  رد  ام  ناتخرد  ایآ  درک  ضرع  ناشیا  هب  شیرق  زا  يدرم  سپ 

. دنزب شتآ  ار  اهنآ  هک  دیتسرفب  ناتخرد  نیا  يوس  هب  یشتآ  هک  نیا  زا  دیشاب  رذح  رب  نکل  هلب و  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
هجیتن . ) دینکن لطاب  ار  ناتلامعا  تعاطا ) بسک  زا  سپ  و   ) دـینک تعاطا  شلوسر  ادـخ و  زا  نامیا  لها  يا  دـیامرفیم : ّلج  ّزع و  يادـخ 

هک انعم  نیدـب  هدومرف : داهـشتسا  اولطبت  هیآ ال  هب  شمالک  رخآ  زارف  رد  لّوا  يانعم  تابثا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا 
(. دینکن لطاب  ماجنا  زا  سپ  ار  ناتحیحص  لامعا 

میدومن و لمح  حیحـصلا  لمعلا  یف  نالطبلا  ثادـحا  ینعی  یلّوا  يانعم  رب  ار  اُولِْطُبت  َو ال  هیآ  ام  هک   ) نیا دـیامرفیم : خیـش  موحرم  سپس 
بجوم دنزب  رـس  ام  زا  هک  یتیـصعم  ره  میئوگب  ینعی   ) میوش طابحا  هب  لئاق  اقلطم  ای  هک  تسیتروص  رد  میدرک ،) هماقا  نآرب  زین  يدهاوش 

. میوش طابحا  هب  لئاق  یصاعم  زا  یخرب  هب  تبسن  ای  و  دوشیم ) نیشیپ  تعاطا  ندش  دوبان 
هلئـسم نیا  لثم  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  روکذـم  ثیدـح  و  میوش ) یتازاـجم  هکلب   ) هدـشن طاـبحا  هب  لـئاق  رگا  و 

لمع طابحا  هک  ارچ  تسا . رفک  كرـش و  هلیـسو  هب  لمعلا  لاطبا  صوصخ  هفیرـش  هیآ  زا  دارم  میئوگب ): دـیاب  ، ) مینک حرط  تسین  تّجح 
. تسا یقاّفتا  هلیسونیدب 

513 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مکلاـمعا اولطبت  ـال  و  هک : نیا  رب  ینبم  هدـش  دراو  یتـیاور  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  هک  ماهدینـش  ناـگرزب  زا  اـی  هدـید و  یباـتک  رد  مرظن  هب  و 

. كرّشلاب
هیآ هک  میدروآ  يدهاش  دروخیمن و  هیف  نحن  ام  رد  لالدتسا  درد  هب  دراد و  لّوا  يانعم  رد  روهظ  هفیرش  هیآ  هک   ) بلاطم نیا  مامت  اثلاث :

رد نآ  ساسارب  اُولِْطُبت * هیآ ال  هب   ) لالدتـسا هک  تسا  اوعطقت ) ینعی ال   ) مّوس يانعم  هدارا  تروص  رد  تسین ،) اوعطقت  يانعم ال  هب  هفیرش 
جـح و هزور ، زامن ، لثم   ) تسا مارح  شعطق  هک  لاـمعا  زا  هچنآ  اریز  تسا ، رثکا  صیـصخت  بجوم  نکل  تسا و  نکمم  اـم  ثحب  ّلـحم 

. تسا یمک  ۀّلق و  تیاهن  رد  رگید ) لمع  نارازه   ) لثم تسین  مارح  شعطق  هچنآ  هب  تبسن  ...( 
ضعب لماش  هک  دـشاب  یماع  يانعم  لامعا ، زا  دارم  رگا  دـینکن :) هابت  ار  هتـشذگ  حیحـص  لامعا  هک   ) دـش تباـث  لّوا  ناـحجر  یتقو  سپ :

نکل و  تسام ) ثحب  لحم  هک   ) نآ ءانثا  رد  لمع  عطق  تمرح  رب  دوب  دـهاوخ  لیلد  هفیرـش  هیآ  مه  زاب  موس ) يانعم  ، ) دوشیم زین  لـمعلا 
لاطبا مدـع  ای  لاطبا  رب  رداـق  تسا و  ناشتـسد  رد  روما  ماـمز  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  اریز  دروخیمن ، هیف  نحن  اـم  درد  هب  هیآ ) نیا  )
عاطقنا نامه  هک  هیف ) نحن  ام   ) اجنیا رد  یعّدـم  اریز  تسین ،) یّلـصم  تسد  رد  لاطبا  رایتخا  هیف  نحن  ام  رد  هکنآلاـح  و  ، ) دنتـسه لـمع 

. نآ رد  هدش  عقاو  ثدح  ببس  هب  تسا  نآ  يرایتخا  ریغ  عاطقنا  لثم  نآ ، رد  هدش  عقاو  تدایز  ببس  هب  تسا  لمع 
نآ لاطبا  لمع و  يارب  عطق  هداد ، خر  نآ  رد  يدـمع  يدایز  هک  ینآ  زا  سپ  لـمع  زا  نتـشادرب  تسد  دـیلا و  عفر  هک  تسین  مولعم  سپ :

. درادن انعم  لطابلا  لاطبا  عطقنم و  عطق و  هک  ارچ  دشاب ،
***

لئاسملا حیرشت 
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؟ دندوب تدابع  تحص  رادفرط  اهقف  هب  رومأم  ای  لمع و  رد  يدمع  تدایز  زا  يروص  هچ  رد  * 
: رگید ترابع  هب  درکیم و  لدب  هدارا  ای  عومجم و  دصق  فّلکم  هک  موس  مّود و  تروص  - 

. دشاب هعومجم  کی  هیلع  دیزم  دیاز و  هک  دوب  نیا  ءزج  کی  ندرک  دایز  زا  فّلکم  هدارا  هک  دوب  ییاجنآ  مود  تروص  - 
. دروآیم هیلع  دیزم  زا  ّتیلدب  دصق  هب  ار  دئاز  ءزج  فّلکم  هک  دوب  یئاج  نآ  موس  تروص  - 

؟ دوب هچ  تروص  ود  نیا  رد  تدابع  تحص  رب  اهقف  لیلد  * 
514 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوب ةءاربلا  ۀلاصا  هر ،)  ) يراصنا خیش  دوخ  لیلد  - 1
. دوب باحصتسا  مه  اهقف  زا  یخرب  لیلد  - 2

؟ تسیچ عناملا )...  ّرط و  یف  کشلا  دنع  ةدابعلا  ۀّحص  تابثال  کّسمتی   ) زا دارم  سپ  * 
ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  هفیرش ال  هیآ  هب  روص  نیا  رد  تدابع  تحـص  تابثا  يارب  یـسوط  خیـش  هفئاطلا ، خیـش  زا  يوریپ  هب  یتعامج  هک : تسنیا 

. دناهدرک کّسمت 
؟ تسا یتّیفیک  هچ  هب  ناشلالدتسا  * 

: دنیوگیم
. دراد تمرح  رد  روهظ  لعفت  هغیص ال  هک  ارچ  دراد ، لمع  لاطبا  تمرح  رب  تلالد  هّیقباطم ، تلالد  هب  هفیرش  هیآ  - 1

ّدض هب  رما  مزلتسم  ءیش  زا  یهن  مه  روطنیمه  تسا ، ّدض  زا  یهن  یـضتقم  ءیـش  هب  رما  هک  روطنامه  هدش ، تباث  هّیلقع  تامزالم  رد  - 2
. تسا

. تسا لمع  همادا  یضم و  هب  رما  مزلتسم  لمع  لاطبا  زا  یهن  قوف  دنب  هب  هجوت  اب  - 3
. تسا بجاو  ام  رب  لمع  همادا  یضم و  ماجنا  سپ :

: لیذ قرط  زا  یکی  اب  ار  لمع  تحص  دننکیم  تابثا  یضم  بوجو  هار  زا  سپس 
؟ تسیچ اهتّحصل )...  مزلتسم  وه  اهیف و  ّیضملل  لاطبالا  ۀمرح  ّناف   ) زا دارم  * 

: دنیوگیم دننکیم و  هدافتسا  ّیضم  بوجو  زا  روبزم  لمع  تحص  يارب  تارضح  هک  تسا  یهار  نیلوا 
هب ّیضم ، بوجو  رّوصت  زا  ام  دراد ، دوجو  صخالا  ینعملاب  نّیب  موزل  هّیظفل ، هّیمازتلا  تلالد  هب  لمع ، تّحص  ّیـضم و  بوجو  نایم  نوچ 

. میسریم لمع  تحص  رّوصت 
؟ هچ دریذپن  ار  هّیمازتلا  تلالد  یسک  رگا  * 

. دنیوگیم هدرک  هدافتسا  هیلقع  هّیمازتلا  تلالد  زا 
. دشاب وغل  ّیضم  بوجو  هک  دیآیم  مزال  ّالا  تسا و  لمع  تحص  ّیضم ، بوجو  همزال  دیوگیم : لقع 

؟ تسیچ عامجالاب ) ول  و   ) زا دارم  * 
: اذل دننکیم و  تابثا  بکرم  عامجا  طسوت  هب  ار  روبزم  لمع  تحص  هک : تسنیا 

، ار لمع  تحص  مه  ّیضم و  بوجو  مه  دناهدرک  یفن  زین  یخرب  هک  نانچ  لمع  تحـص  هب  ّیـضم و  بوجو  هب  دناهداد ، يوتف  یخرب  - 1
دشاب و ّیضم  بوجو  هب  لئاق  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  سپ 

515 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابن تحص  هب  لئاق  نکل 

. لمع تّحص  دوشیم  تباث  زین  بکرم  عامجا  تکرب  هب  دش ، تباث  ّیضم  بوجو  هفیرش  هیآ  تکرب  هب  هک  تهج  نآ  زا  اذل : و 
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؟ تسیچ امهنیب )...  کیکفتلاب  لوقلا  مدع  وا   ) زا دارم  * 
. هلئسم ود  نیا  نایم  لصف  هب  لوق  مدع  تکرب  هب  تسا  روبزم  لمع  تحص  تابثا  مراهچ و  قیرط  هب  هراشا 

؟ تسیچ روکذم  خساپ  زا  دارم  * 
. دراد دوجو  اجنیا  رد  یعضو  یفیلکت و  هلئسم  ود  هک : تسنیا 

. لمع تحص  یضملا 2 - بوجو  - 1
. دنرکنم رگید  یخرب  دناتبثم و  دروم  ود  ره  رد  یخرب  هکلب  تسا ، هدشن  لیصفت  هب  لئاق  هلئسم  ود  نیا  نایم  اهقف  زا  یسک  اّما 

. دوشیم تباث  لصف  هب  لوق  مدع  تکرب  هب  زین  لمع  تحص  دش ، تباث  هیآ  تکرب  هب  یضم  بوجو  نوچ  سپ :
؟ تسیچ ّجحلا ) موّصلا و  ریغ  یف   ) زا دارم  سپ  * 

. تسا مزال  نآ  مامتا  نداد و  همادا  مه  زاب  لمع ، داسف  ضرف  هب  هک  دراد  دوجو  صاخ  لیلد  موص  جح و  باب  صوصخ  رد  هک : تسنیا 
؟ تسه ياهمزالم  لمع  تّحص  ّیضم و  بوجو  نایم  امش  رظن  هب  ایآ  * 

. دوشیم تباث  همزالم  نیا  دعاوق  يور  درادن  دوجو  یّصاخ  لیلد  هک  باوبا  ریاس  رد  نکل  و  ریخ ،
؟ تسیچ یناعملا ) نم  ۀفیرشلا  ۀیآلا  هلمتحی  ام  نایب  یلع  فّقوتی  رظن  نع  ولخی  وه ال  و   ) زا دارم  * 

هیآ رد  هک  لاطبا  هملک  هفلتخم  یناعم  اب  دیاب  لاکشا  نایب  زا  لبق  یهتنم  تسا ، لاکشا  هب  يالتبم  روکذم  لالدتسا  خیش  رظن  هب  هک : تسنیا 
. میهد خساپ  حرطم و  ار  قوف  لالدتسا  لاکشا  حیحص ، يانعم  رایتخا  یسررب و  زا  سپ  دش ، انشآ  هدمآ  اُولِْطُبت * ال 

؟ تسیچ نالطبلا )...  ثادحا  لاعفالا - باب  عضو  یضتقمب  لاطبالا - ۀقیقح  ّنا   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم اذل  تسا و  هدش  لاطبا  هملک  زا  هک  تسا  یئانعم  نیلوا  هب  خیش  هراشا 

روط هب  هک  ار  یلامعا  نامیا  لها  يا  هک : دوشیم  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  اذل  و  تسا . حیحـصلا  لمعلا  یف  نالطبلا  ثادحا  يانعم  هب  لاطبا 
دینکن يراک  دینکن و  لاطبا  ادعب  تسا ، بترتم  لامعا  نیا  رب  همزلم  تحلـصم  دـیاهداد و  ماجنا  طئارـش  ءازجا و  مامت  اب  هارمه  و  حـیحص ،

امش هتشذگ  لامعا  هک 
516 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوش رثایب  وغل و  دوبان و  طبح و  بجع ...  ای  ندیزرو و  كرش  ای  ندیزرو و  رفک  رثا  رد 
؟ تسا هدمآ  یئیش  رد  یتفص  ثادحا  يانعم  هب  لاعفا  باب  ایآ  * 

. تسانعم نیمه  لاعفا  باب  هیقیقح  یناعم  زا  یکی  هلب ،
؟ تسیچ هتینغا ) وا  هتسلجا  وا  ادیز  تمقا   ) زا دارم  * 

: لثملا یف  لاعفا ، باب  يارب  روکذم  يانعم  دییأت  رد  تسا  یئاههنومن  هلثما و  رکذ 
. دوب هتسشن  هک  نیا  زا  دعب  مدرک  داجیا  ثادحا و  وا  رد  ار  مایق  ینعی  ادیز ، تمقا  دیئوگیم : امش  - 1

. دوب هداتسیا  وا  هکنیا  زا  سپ  وا  رد  مدرک  داجیا  ثادحا و  ار  نتسشن  سولج و  تفص  ینعی  ادیز ، تسلجا  دیئوگیم : ای  و  - 2
. دوب ریقف  جاتحم و  هکنیا  زا  سپ  مدرک  داجیا  وا  رد  ار  يزاینیب  انغ و  ینعی ، ادیز ، تینغا  دیئوگیم : ای  و  - 3

. تسا هتفرگ  ماجنا  احیحص  هکنیا  زا  سپ  تسا ، حیحص  لمع  رد  نالطب  داجیا  يانعم  هب  لاطبا  سپ :
؟ تسیچ یلاعت )...  هلوق  یف  لاطبالا  ریظن  انه  لاطبالاف   ) زا دارم  * 

. يذَْألا َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  ال  هدومرف : هک  تسا  تاقدص  هیآ  رد  لاطبا  ریظن  روکذم  هیآ  رد  لاطبا  هملک  هک : تسنیا 
؟ تسا هدش  ریسفت  هنوگچ  قوف  هفیرش  هیآ  * 

: تسا هدش  ریسفت  هنوگ  ود 
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، ندرک ّتیذا  يراذگّتنم و  اب  ماجنا  زا  سپ  دیاهداد ، ماجنا  تبرق  دصق  اب  حیحـص و  روط  هب  هک  ار  یتاقدص  هک : تسنیا  ریـسفت  کی  - 1
. دینکن لطاب 

. دینکن تیذا  ار  وا  دیراذگن و  ّتنم  دینکیم  قدصت  هک  يدرف  رب  قّدصت  ماگنه  رد  هک : تسنیا  ریسفت  کی  - 2
. دیهدن ماجنا  لطاب  دساف و  ار  ناتلمع  لمع ، يادتبا  نامه  زا  ینعی :

؟ تسام ثحب  دروم  ّلحم و  رب  دهاش  قوف  یناعم  زا  کی  مادک  * 
دوجو هنیرق  ًيذَأ ، َو ال  انَم  اوُقَْفنَأ  ام  َنوُِعْبُتی  َُّمث ال  هفیرـش  هیآ  رد  هک  نیا  رب  افاضم  تسام  ثحب  دروم  هلئـسم  رب  دـهاش  لّوا  ریـسفت  اـنعم و 
يدـعب یناعم  اب  تاقدـص  هیآ  مّود  يانعم  ای  ریـسفت و  قبط  هچرگا  تسا . لّوا  ریـسفت  ای  اـنعم و  ناـمه  هفیرـش  هیآ  زا  دارم  هک  نیا  رب  دراد 

. تسا بسنا 
517 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ لاطبا  هملک  يانعم  نیلّوا  رد  ثحب  لصاح  * 
دوشیمن و بترتم  یباقع  باوث و  چـیه  هیحاـن  نیا  زا  تسا و  يداـشرا  اولطبت ، ـال  رد  طبنتـسم  یهن  دـش ، هک  یئاـنعم  لاـمتحا و  نیا  قبط 

. تسا لقع  مکح  هب  داشرا 
؟ یهدیم تسد  زا  ار  نآ  تهجیب  ارچ  ياهدش  رایسب  باوث  بساک  هدیشک و  تمحز  همه  نیا  هک  امش  دیوگیم : لقع  ینعی :

. تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  هفیرش  هیآ  انعم ، نیا  قبط 
؟ تسیچ هلوق )...  لیبق  نم  لطاب ، هجو  یلع  لمعلا  داجیا  هب  داری  نا  یناّثلا :  ) زا دارم  * 

زاغآ زا  هک : تسنیا  لاطبا  هملک  يانعم  ریـسفت  نیاربانب  دیامرفیم : اذل  تسا و  هدش  لاطبا  هملک  زا  هک  تسا  یئانعم  نیمّود  هب  خیـش  هراشا 
. دینکن عورش  ادساف  الطاب و  ار  ناتلامعا  ماجنا 

و زامن ...  رد  تراهط  ای  و  زامن ، رد  ّتین  لثم  تسا ، تحص  طئارش  زا  یطرـش  دقاف  لمع  هک  تسنیا  ظاحل  هب  ای  لمع  ندرک  عورـش  دساف 
: لثم تسا . عناوم  زا  یعنام  اب  ندوب  هارمه  رطاخ  هب  ای 

هدوب و حیحص  لّوا  هک  نیا  هن  تسین ، بترتم  لمع  نیا  رب  يرثا  ادتبا  نامه  زا  هلبقلا  رابدتسا  ای  ناکم و  ّتیبصغ  ای  ندب و  سابل و  تساجن 
. هدش دساف  ادعب 

؟ تسیچ لاطبا  هملک  يانعم  نیمود  رد  بلطم  لصاح  * 
. تسا لقتسم  قوف  مکح  رودص  رد  لقع  هک  ارچ  تسا  لقع  مکح  هب  داشرا  ینعی  تسا  يداشرا  اولطبت ، یهن ال  زین  انعم  نیا  قبط 

مف ّقیض  دنیوگیم : هک  تسا  یبرع  لثملا  برض  نآ  لثم  هفیرش  هیآ  نیا  لثم  و  تسا . جراخ  ثحب  ّلحم  زا  هفیرـش  هیآ  زین  انعم  نیا  قبط 
. ۀّیکّرلا

ار نآ  رگید  رازبا  اب  سپـس  يریگب و  دایز  رطق  اب  عیـسو و  ار  هاچ  هقلح  لّوا  هکنیا  هن  دیریگب  گنت  کچوک و  ادتبا  زا  ار  هاچ  هناهد  ینعی :
. ینک رتگنت 

؟ تسیچ هنع و )...  دیلا  عفر  هعطق و  لمعلا  لاطبا  نم  داری  نا  ثلاثلا :  ) زا دارم  * 
، زامن لثم  یلمع  ینعی : دـشاب ، نآ  زا  دـی  عفر  نآ و  ءانثا  رد  لمع  عطق  لمع ، لاـطبا  زا  دارم  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  موس  ياـنعم  هب  هراـشا 

. دوش دساف  لمع  نآ  هک  دینکن  يراک  لمع  طسو  رد  دیاهدرک ، عورش  حیحص  روط  هب  هک  ار  جح و ...  هزور ،
. دوش لمع  لاطبا  بجوم  هک  دینکن  داجیا  ار  عطاوق  زا  یعطاق  ای  عناوم  زا  یعنام  لثملا : یف 

. دینزب مه  هب  نآ  ءانثا  رد  ار  لمع  دیرادن  قح  هک : نیا  بلطم  لصاح 
: هتکن
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518 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هتفرگ تروص  انعم  نیا  لامتحا و  نیاربانب  هیف  نحن  ام  رد  روکذم ، هیآ  هب  لالدتسا  - 1

. دناهدومن دانتسا  هیآ  نیمه  هب  لفاون  يارب  یخرب  هضیرف و  عطق  تمرح  تهج  زین  اهقف  روهشم  - 2
؟ لمع ءزج  ای  دوب  لمع  ّلک  موس  مّود و  لوا و  يانعم  ود  ای  لامتحا و  ود  رد  لمع  زا  دارم  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

. دوشیم قالطا  لمع  زین ، لمعلا  ءزج  رب  موس  لامتحا  رد  نکل  دوب و  لمع  ّلک  مّود  لّوا و  لامتحا  ود  رد  لمع  زا  دارم 
؟ تسیچ رخآ ) یلا  ینعملا ...  یلا  اذه ، عاجرا  نکمی  و   ) زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

: میئوگب مراهچ  يانعم  رد  هک  نیا  هب  دراد  هراشا  نیا  تسا و  نکمم  مّود  لّوا و  يانعم  هب  مّوس  یقالطا  يانعم  عاجرا  هک : تسنیا 
لاطبا ار  لمع  لک  هن  دیامرفیم : هفیرـش  هیآ  تفگ : ناوتیم  اذل  ةالـص و  ضعب  ای  ةالـص و  ّلک  زا  معا  تسا ، لمعلا  قلطم  لمع ، زا  دارم 

. ار لمع  ضعب  هن  دینک و 
. دوشیم هیف  نحن  ام  لماش  هفیرش  هیآ  زین  انعم  ای  لامتحا و  نیا  قبط  هتکن :

: سپ دروخیمن . هیف  نحن  ام  درد  هب  هفیرش  هیآ  هن ، یخرب  دشیم و  هیف  نحن  ام  لماش  تالامتحا  یناعم و  زا  یخرب  هک : اجنآ  زا  اّما 
. تسین مّود  لوا و  لامتحا  تابثا  هب  يزاین  اذل  لالدتسالا و  لطب  لامتحالا ، ءاج  اذا  الّوا :

؟ تسیچ رهظا )...  لّوالا  ینعملاف  ناک : فیک  و   ) زا دارم  * 
. تسا لّوا  يانعم  نامه  هفیرش  هیآ  رد  لاطبا  زا  دارم  هک : تسنیا 

؟ تسیچ لاطبالا )...  ینعمل  هیقفاومل  و  یقیقحلا ، ینعملا  هنوکل   ) زا دارم  * 
: هک تسنیا 

هدوب و جراخ  ثحب  لحم  زا  اذـل  و  مراهچ ، موس و  يانعم  هن  دراد و  لوا  ياـنعم  رد  روهظ  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  رب  دراد  دوجو  یتئارق  اـیناث :
. تسا مامتان  نآ  هب  لالدتسا 

: زا دنترابع  نئارق  نیا 
زا یکی  هک  ارچ  دوشیم ، یقیقح  يانعم  رب  لمح  لاطبا  ظـفل  رگید  تراـبع  هب  تسا و  لاـطبا  ظـفل  یقیقح  ياـنعم  لّوا ، ياـنعم  هکنیا  - 1

. تسا لّوا  يانعم  نیمه  لاعفا  باب  یقیقح  یناعم 
. تاقدص هیآ  رد  لاطبا  يانعم  اب  لاطبا  يانعم  نیا  تقفاوم  - 2

َهَّللا اوُعیِطَأ  هدومرف : هک  ارچ  تسا ، لّوا  يانعم  نیمه  رب  هفیرش  هیآ  ردص  ندوب  دّیؤم  - 3
519 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو 
. اولطبت ال  هدومرف ، سپس  دینک و  تعاطا  لوسر  ادخ و  زا  هدومرف  ادتبا  یلاعت  يادخ  اجنیا : رد 

ماجنا دساف  ار  ناتلامعا  لّوا  زا  هک  نیا  هن  دینکن ، دوبان  طبح و  تیصعم و ...  رفک و  كرـش و  اب  ار  ناتلامعا  تعاطا ، بسک  زا  سپ  ینعی :
. دیهدن

زا دارم  هک  دشاب  ياهنیرق  دناوتیم  مه  نیا  اذل : دـنکیمن و  قدـص  نآرب  تعاطا  تسا و  لوسر  ادـخ و  تفلاخم  لّوا  زا  يراک  نینچ  اریز 
. تسا لوا  يانعم  لاطبا 

؟ تسیچ بسانیف )...  عیمجلا ، لاطبا  ۀمرح  یف  ۀیآلا  روهظ  عم  هّلک ، اذه   ) زا دارم  * 
 ... ای ار و  ناتّجح  ای  هزور و  ار ، ناتزامن  ینعی  دراد ، لمع  ّلک  لاطبا  رد  روهظ  هفیرـش  هیآ  دـیامرفیم : اذـل  تسا و  مراهچ  هنیرق  هب  هراشا 

دروم بلطم  نیمه  هک  دینکن  لاطبا  دـیداد  ماجنا  هک  ار  لمع  زا  یـضعب  هک  انعم  نیدـب  دـشاب ، لمعلا  ضعب  دارم  هک  نیا  هن  دـینکن ، لاطبا 
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. تسا رظن 
؟ تسیچ لّوالا )...  ینعملاب  ۀیآلا  ریسفت  نم  درو  ام  انرکذ ، ام  یلا  افاضم  انرکذ - امل  دهشی  و   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم اذل  تسا و  مجنپ  لیلد  ای  هنیرق و  هب  هراشا 
لقن مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یثیدح  رد  لثملا  یف  دنکیم  دییأت  ار  لّوا  يانعم  تسا ، هدش  دراو  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  مه  یتایاور 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  هدش 
. ۀّنجلا یف  ةرجش  هل  هّللا  سرغ  هّللا ، ناحبس  لاق  نم  - 1

. ۀّنجلا یف  ةرجش  اهب  هل  هّللا  سرغ  هّلل ، دمحلا  لاق  نم  و  - 2
ۀّنجلا یف  ةرجش  اهب  هل  هّللا  سرغ  هّللا ، ّالا  هلا  لاق ال  نم  و  - 3
!؟ ریثکل ۀنجلا  یف  انترجش  ّنا  شیرق  نم  لجر  هل  لاقف  - 

َو َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لوقی  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنا  اـهوقرحتف ، اراـن  اـهیلا  اولـسرت  نا  مکاـیا  نکل  معن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لاـق  - 
. ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 

داهشتسا هفیرش  هیآ  نیا  هب  تسا  هدروآ  شمالک  رخآ  زارف  رد  هک  لّوا  يانعم  تابثا  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : نیا  هجیتن 
: تسا هدومرف  هدرک و 

. دینزیم ینمرخ  هب  هک  یتیربکبوچ  لثم  دینکن . لطاب  ماجنا  زا  سپ  ار  ناتحیحص  لامعا 
؟ دناهورگ دنچ  رب  باقع  باوث و  قاقحتسا  رب  نیلئاق  و  تسیچ ؟ تازاجم  طابحا و  قرف  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 

نیب زا  يدوبان و  بجوم  دناوتیم  دنزیم  رس  فّلکم  زا  هک  یتیصعم  ره  هک  نیا  ینعی  طابحا ، - 1
520 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوش هتشذگ  لامعا  تعاطا و  نتفر 
: دوشیم هتفگ  اّرشف و  اّرش  نا  اریخف و  اریخ  نا  مهلامعاب  نّویزجم  سانلا  ینعی : یتازاجم ، - 2

. ُهَرَی ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی ، ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 
ءاملع روهمج  ب : دنتـسه . یطابحا  تنـس  لها  بلاغ  فلا : دـناهورگ : ود  رب  اهیلّـضفت  لباقم  رد  باقع  باوث و  قاقحتـسا  هب  نیلئاـق  - 2

. دنتسه یتازاجم  هّیماما 
؟ تسیچ لّوا  يانعم  رب  ظفل  لمح  رد  خیش  رظن  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب  * 

يدهاوش نئارق و  میدومن و  لمح  حیحصلا  لمعلا  یف  نالطبلا  ثادحا  ینعی : یلّوا  يانعم  رب  ار  اُولِْطُبت * هفیرش ال  هیآ  ام  هکنیا  دیامرفیم :
ندـش دوبان  بجوم  دوش  رداص  نانآ  زا  هک  یتیـصعم  ره  هک  انعم  نیدـب  مینک . لوبق  ار  طابحا  ام  هک : تسنیا  رب  ینبم  میدرک ، هماـقا  زین  ار 

. ددرگ نیشیپ  تعاط 
: میئوگب میوش و  یتازاجم  هعیش  نیملکتم  روهمج  نوچمه  رگا  نکل  - 

ْلَمْعَی ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  هفیرـش  نامه  ریـسفت  تقیقحرد  هک  اّرـشف ، اّرـش  نا  اریخف و  اریخ  نا  مهلامعاب  نویزجم  ساـّنلا 
. دشابیم ُهَرَی  ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم 

نآرق تسا و  یقافتا  هلیسونیدب  لمع  طابحا  هک  نوچ  تسا  رفک  كرش و  هلیسو  هب  لمعلا  لاطبا  صوصخ  هفیرش  هیآ  دارم  میئوگب : دیاب 
: دیامرفیم انعم  نیا  اب  هطبار  رد  زین  میرک 

. َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  - 1
َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  - 2
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 ... ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  َِکئلوُأَف  ٌِرفاک  َوُه  َو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو  - 3
. رفک كرش و  صوصخ  اب  هطبار  رد  مهنآ  تسا ، لوا  يانعم  هب  هطوبرم  هیآ  سپ 

؟ تسیچ خلا ) ۀیآلا ...  ریسفت  یف  ۀیاورلا  دورو  تعمس  وا  تدجو  ّینا  یلابب  و   ) ترابع زا  دارم  * 
اولطبت ال  هک : نیا  رب  ینبم  هدش  دراو  یتیاور  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  ماهدینـش  یـسک  زا  ای  ماهدید و  یباتک  رد  مرظن  هب  دیامرفیم  خـیش 

. كرشلاب مکلامعأ 
؟ تسیچ ثحب  هجیتن  لصاح و  * 

. دروخیمن هیف  نحن  ام  درد  هب  رظن  دروم  هفیرش  هیآ  هک : تسنیا 
؟ تسیچ رثکالا )...  صیصختل  بجوم  هب ، لالدتسالا  نکمی  يذلا  ثلاثلا  ینعملا  ةدارا  ّنا  عم  هّلک ، اذه   ) زا دارم  * 

يانعم هکنآلاح  تسا و  موس  يانعم  يانبم  رب  هفیرش  هیآ  نیا  رب  لالدتسا  اثلاث : هک : تسنیا 
521 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا رثکا  صیصخت  مزلتسم  هک  ارچ  تسا  دساف  یلات  ياراد  موس 
لامعا مامت  لماش  سپ : تسا . مومع  دـیفم  فاـضم  عمج  تسا و  فاـضم  عمج  هفیرـش ، هیآ  رد  مکلاـمعا  هملک  اریز : خیـش ؟ باـنج  ارچ 

. دوشیم مه  تاحابم  یّتح  هّبحتسم و  هبجاو و 
هجیتن رد  تاحابم و ...  تابحتـسم ، تاـبجاو ، زا  يریثک  شخب  رد  اـّلا  مارح  لـمعلا  عطق  میئوگب : دـیاب  دـشاب  موس  ياـنعم  دارم  رگا  اذـل  و 

رداص میکح  يالوم  زا  رثکا  صیـصخت  و  تسا . رثکا  صیـصخت  نیا  هک  دـنامیم  یقاـب  هیآ  تحت  رد  هبجاو  لاـمعا  زا  یمک  رایـسب  دراوم 
. دوشیمن

؟ تسیچ خلا ) دارملا ...  ناک  ناف  لّوالا ، ینعملا  حیجرت  تبث  اذاف   ) زا دارم  * 
. دوب لمع  عطق  تمرح  رب  لیلد  زین  موس  يانعم  ساسارب  هک  نانچ  نآ ، ءانثا  رد  لمع  عطق  تمرح  رب  دنکیم  تلالد  هفیرش  هیآ 

. تسین هیف  نحن  ام  رد  بلطم  رب  لیلد  دروخیمن و  ام  درد  هب  زین  انعم  نیا  نکل  و 
: دیوگیم هفیرش  هیآ  اریز  ارچ ؟

. تسا مارح  تسا  نآرب  رداق  وا  تسا و  فّلکم  رایتخا  رد  هکیمادام  نآ  عطق  لمع و  لاطبا  - 1
ناـهگان نکل  هدرکن  مه  یفلخت  هنوگچـیه  هداد و  ماـجنا  فصن  اـت  ـالثم  ار  لـمع  فلکم  هک  تسا  يدروم  هب  طوـبرم  یتـمرح  نینچ  - 2

. دنک عطق  ار  لمع  رایتخا  يور  زا  تهج و  نودب 
دـشاب هدش  هدیرب  لمع  يدـمع ، يدایز  نآ  ققحت  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ، فلکم  رایتخا  رد  عطق  لاطبا و  هیف ، نحن  ام  رد  اّما 

. دشاب عطق  هک  نیا  هن  دشاب ، هتفرگ  تروص  عاطقنا  و 
. لاطبا هن  دشاب  لاطبنا  دیاش  و 

. دشاب لاطبنا  عاطقنا و  دیاش  دشاب  لاطبا  عطق و  يدایز ، نآ  قّقحت  زا  سپ  لمع  نیا  زا  دی  عفر  هک  تسین  مولعم  اذل  و 
. دشاب اوعطقت ) ال   ) يانعم هب  اولطبت )، ال  : ) هک درادن  انعم  دشاب  لاطبنا  عاطقنا و  يانعم  هب  لمع  زا  دی  عفر  رگا  و 

ریغ لصاح و  لیـصحت  هدـش ، لـطاب  دوخهبدوخ  هک  یلمع  لاـطبا  اـی  هدـش و  عطقنم  يداـیز  نآ  رثا  رد  دوخهبدوخ و  هک  یلمع  عطق  اریز :
. تسا لوقعم 

. دروخیمن هیف  نحن  ام  درد  هب  مامتان و  زین  مراهچ  يانعم  ساسارب  هفیرش  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  نیاربانب :
***

522 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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ةدایزلا عوقو  دـعب  دـیلا  عفر  نوک  عنمل  عطقلا ؛ ۀـمرح  باحـصتساب  هیف  نحن  امیف  ۀّحـصلا  یلع  لالدتـسالا  فعـض  رهظی : انرکذ  اّمم  نتم و 
. ۀمرحلاب هیلع  مکحی  یّتح  عطقلا ، عوضوم  قحاللا  نآلا  یف  تبثی  ملف  عاطقنالا ، لوصح  لامتحال  اعطق ؛

. لمعلا مامتإ  بوجو  باحصتسا  هنم : فعضأ  و 
نایتإلا و  طورشلا ، نم  ةدایزلا  مدع  ّلعلف  هل ، مامتإ  ءازجألا  یقاب  قاحلإ  دّرجم  ّنأ  یف  و  همامتإ ، یلع  ةردقلا  یف  قحاللا  نامزلا  یف  ّکشلل 

. لمعلا مامتإ  قدصی  یّتح  [ 293] همامتل ال  یقابلا ، ضعبل  لیصحت  طئارشلا  ءازجألا و  نم  هادع  امب 
مامتإ ّهنأ  ۀقباسلا ، ءازجألا  یلإ  اهادع  ام  قاحلإ  یلع  مکحی  مل  همدع ، ةروسلا و  بوجو  یف  دمحلا  نع  غارفلا  دعب  ّکش  اذإ  ّهنأ  يرت : أ ال 

؟ لمعلل
ۀلاصأ نیب  امهنیب و  عمجیف  لـمعلا ، ۀّحـص  یلع  نّالدـی  ـال  اـمّهنأب  لـصألاب : نیتباـثلا  ماـمتإلا  بوجو  لاـطبإلا و  ۀـمرح  نع  باـجی  اـمبر  و 

؟ فنأتسم رخآ  لمع  وأ  لمعلا  اذه  مامتإ  وه  ّنأ  یف  ّکشلل  هتداعإ ؛ ّمث  لمعلا  مامتإ  بوجوب  لاغتشالا 
یلإ عجری  بوجولا  اذه  [ 295] ّنأل مامتلاب ؛ لصحی  مامتلا - بوجو  باحـصتساب  [ 294] لمعلا ریدقت  یلع  ۀـّینیقیلا - ةءاربلا  ّنإف  رظن ؛ هیف  و 

. مامتإلا نود  نم  ةداعإلاب  لصحت  هب  لمعلا  مدع  ریدقت  یلع  و  درفلا . اذه  نمض  یف  ةالصلا  یّلکب  رمألا  لاثتما  باجیإ 
. ّیمیرحتلا وأ  ّیبوجولا  فیلکتلا  لصأ  یف  ۀهبشلا  ّنأل  لصألاب ؛ عوفدم  عطقلا  ۀمرح  هبوجو و  لامتحا  و 
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هجولا ۀـّین  ةاعارم  یه  و  يرخا ، ۀـهج  نم  طایتحالا  ءاغلإل  بجوم  ّهنأل  عطقلا ؛ ۀـمرح  هبوجو و  لامتحال  ةاعارم  مامتإلا  یف  طاـیتحا  ـال  لـب 

ۀّین هنم  تتاـف  داـعأ  ّمث  هّمتأ  نإ  و  مزجلا ، هجو  یلع  بوجولا  يون  هفنأتـسا  هیف و  كوکـشملا  لـمعلا  عطق  وـل  ّهنإـف  ةداـبعلا ؛ یف  ّیلیـصفتلا 
یف هیف  ّکشلا  ناک  ّهنأل  مّدقتملا ؛ طایتحالا  نم  یلوأ  هبوجو  مدع  ریدقت  یلع  طایتحالا  اذه  ّنأ  کش  و ال  هیلع ، بجاولا  وه  امیف  بوجولا 

. هب فّلکملا  یف  ّکش  اذه  و  فیلکتلا ، لصأ 
. بوجولا ۀّینب  ةداعالاب  رمالا  ّمث  عطقلاب ، مکحلا  هل : یلوالاف  فانیتسالا ، مامتالا و  نیب  ادّدرتم  ناک  اذا  هیقفلا  ّنا  لصاحلا : و 

همجرت *** 

( يدمع تدایز  زا  سپ  لمع  تحص  رد  مراهچ  لیلد  فعض  )

دیلا عفر  هک  ارچ  دوشیم ، نشور  عطقلا  تمرح  باحصتسا  هلیسو  هب  هیف ، نحن  ام  رد  لمع  تحص  رب  لالدتـسا  فعـض  تشذگ ، هچنآ  زا 
. تسین لمعلا  عطق  يانعم ) هب  ، ) عاطقنا لوصح  لامتحا  لیلد  هب  يدمع ، يدایز  عوقو  زا  سپ 

عوضوم الّوا  رگید  ترابع  هب   ) دوشب نآ  تمرح  باحصتسا  هب  مکح  هک  نیا  ات  دشابیمن  تباث  زرحم و  عطقلا  عوضوم  قحال  نآ  رد  سپ 
(. تسا نکمم  ریغ  زین  لطاب  ندرک  لطاب  هک  دشاب  هدرک  لطاب  ار  لمع  يدایز  نآ  دیاش  ایناث : دریگب . تروص  باحصتسا  ات  تسین  زرحم 

( مراهچ لیلد  زا  لمع ، تحص  تابثا  رد  مجنپ  لیلد  ندوب  رتفیعض  )

: کش هک  ارچ  تسا ، لمع  مامتا  بوجو  باحصتسا  مراهچ ، لیلد  زا  رتفیعض  و 
(. عوضوم ندوبن  زرحم  رطاخ  هب   ) تسا لمع  مامتا  رب  ندوب  رداق  رد  قحال  نامز  رد  - 1

؟ هن ای  تسا  لمع  مامتا  مّدقتم ، ءازجا  هب  ءازجا  یقاب  قاحلا  دّرجم  ایآ  هک  تسنیا  رد  - 2
تسا و یقاب  زا  یضعب  لیصحت  طئارش ، ءازجا و  زا  ادع  ام  ماجنا  و  هتفر ) نیب  زا  هک   ) تسا طورش  زا  یکی  يدمع  تدایز  مدع  دیاش  سپ :

يدایز هوالع  هب  ءازجا  همه  ماجنا  ینعی :  ) یقاب همه  هن 
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. دنکب قدص  لمعلا  مامتا  هک  نیا  ات  تسا ) لمعلا  مامتا  ءازجا  مامت  ماجنا  يدمع و  يدایز  مدع  هکلب  تسین ، مامتا  يدمع 
يدایز نیا  لثم  ادـع  ام  قاـحلا  رب  دوشیم  کـش  هروس  ندوبن  بجاو  اـی  ندوب  بجاو  رد  دـمح  زا  تغارف  زا  سپ  یتقو  هک  ینیبیمن  اـیآ 

. دوشیمن مامتا  هب  مکح  هقباس ، ءازجا  هب  يدمع 

( لمع مامتا  لمع و  تمرح  باحصتسا  ود  زا  ضایر  بحاص  خساپ  )

باحصتسا ود  نیا  هک  نیا  هب  باحـصتسا ، لصا  هطـساو  هب  نآ  مامتا  بوجو  لمع و  لاطبا  تمرح  تابثا  زا  تسا  هدش  هداد  خساپ  اسبهچ 
. دننکیمن يدمع ) تدایز  زا  سپ   ) لمع تحص  رب  تلالد 

، مامتالا بجی  اب  ینعی   ) نآ فانیتسا  سپس  لمع و  مامتا  بوجو  اب  لاغتشالا ، ۀلاصا  هدعاق  اب  باحـصتسا  ود  نیا  نایم  دوشیم  عمج  سپ :
؟ تسا يرگید  فنأتسم  لمع  هک  نیا  ای  تسا و  لمع  مامتا  نامه  فیلکت ، ایآ  هک  نیا  رد  کش  رطاخ  هب  فانیتسالا ،) ّمث 

( روکذم خساپ  رد  خیش  هشقانم  )

: اریز تسا .) لاغتشا  هدعاق  اب  باحصتسا  ود  نایم  عمج  ندوب  تسردان  نآ  و   ) دراد دوجو  یلاکشا  خساپ  نیا  رد 
لمع  ) مامتا هب ) زاین   ) نودـب دوشیم  لصاح  فانیتسا  فرـص  هب  باحـصتسا ، هلیـسو  هب  لمع  مامتا  بوجو  ضرف  رب  اـنب  هّینیقی  تئارب  - 1

. درف کی  نمض  رد  زامن  یّلک  هب  رما  لاثتما  بوجو  هب  دنکیم  تشگرب  بوجو  نیا  هک  ارچ  لوا ،)
زا تئارب  لصا  اب  دوبن ،) تجح  باحصتسا  ود  نآ  هک  نیا  لیلد  هب   ) نآ عطق )  ) تمرح لامتحا  و  یلّوا ) لمع   ) مامتا بوجو  لامتحا  و  - 2

. تسا یمیرحت  ای  یبوجو و  فیلکت  لصا  رد  ههبش  هک  نوچ  دوریم ، نیب 
دوجو نیا  رب  یتجح  هک  تهج  نآ  زا  اذل  و  هن ؟ ای  تسا  مارح  عطق  ای  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  مامتا  ایآ  هک  يراد  کش  امـش  هک  انعم  نیدب  )

(. دوشیم يراج  تئارب  لصا  درادن 
. تسین طایتحا  لمع  عطق  تمرح  مامتا و  بوجو  لامتحا  تیاعر  رطاخ  هب  لمع  مامتا  هکلب  - 

. تسا تدابع  رد  رایعلا  لماک  ّتین  تیاعر  نآ  يرگید و  تهج  زا  تسا  طایتحا  نداد  تسد  زا  وغل و  بجوم  امش )  ) طایتحا نیا  اریز 
ّتین یمزج  وحن  هب  ار  بوجو  دنک ، فانیتسا  ار  نآ  هدرک و  عطق  ار  كوکشم  لمع  فلکم  رگا  اریز 
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نایم زا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  یلمع  نآ  رد  یلیـصفت  بوجو  تین  دیامن  هداعا  ار  نآ  سپـس  دنکب و  مامت  ار  لمع  رگا  نکل )  ) دـنکیم و

(. یلیصفت دصق  هجو  نودب  دهدیم  ماجنا  ار  هفیظو  ینعی   ) دوریم
یلوا مه ، شندوبن  بجاو  ضرف  رب  انب  یهد ) ماجنا  ار  رایعلا  لماک  لمع  کی  ینک و  عطق  ار  لمع  هک   ) طایتحا نیا  هک  تسین  يدـیدرت  و 

: دومرف ضایر  بحاص  هک   ) تسا یلبق  طایتحا  نآ  زا 
و درک ) طایتحا  فیلکت  رد  کش  رظن  زا  ناشیا  و   ) دوب فیلکت  لـصا  رد  کـش  کـش ، دومرف ،) ضاـیر  بحاـص  هک  یطاـیتحا   ) رد اریز :

. مزج نودب  ای  میروایب  اج  هب  مزج  اب  ار  تدابع  ایآ  هک  تسا  هب  فّلکم  رد  ّکش  کش ، نیا  نکل 
: هکنیا لصاح  فیلکت . رد  کش  رد  طایتحا  رب  دراد  حیجرت  هب  فلکم  رد  کش  رد  طایتحا  اذل  و 

هب دنک  رما  سپـس  لمع و  عطق  هب  دـنک  مکح  هک : تسنیا  وا  يارب  یلوا  نآ ، فانیتسا  ای  لمع و  مامتا  نایم  دـشاب  دّدرم  یتقو  هیقف  صخش 
. یلیصفت تین  اب  لمع  هداعا 

. تسناد یفاک  ار  لمع  مامتا  هناگجنپ  ّهلدا  زا  لیلد  نیلوا  زا  هدافتسا  اب  میتفگ  هک  نانچ  دشابیمن و  ددرم  اجنیا  رد  خیش  دوخ  هتکن :
***
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لئاسملا حیرشت 

ماقم رد  هدرک و  کّسمت  عطق  تمرح  باحـصتسا  هب  دوشیمن  تدابع  نالطب  بجوم  يدمع  يدایز  هک  نیا  تابثا  رد  یخرب  خیـش  بانج 
: دناهتفگ لالدتسا 

( يرغص . ) دوب مارح  لمع  عطق  يدمع  يدایز  نیا  زا  لبق  - 1
( يربک . ) تسا هدش  عفترم  ای  تسا و  یقاب  نانچمه  تمرح  نیا  هک  مینکیم  کش  يدمع  يدایز  نیا  زا  سپ  - 2

( هجیتن . ) ار لمع  نداد  همادا  بوجو  میریگیم  هجیتن  ار ، عطق  تمرح  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  - 
: لاح

. تسا یقاب  زین  يدمع  يدایز  زا  سپ  عطق  تمرح  - 1
. تسا لمع  همادا  بوجو  مزلتسم  عطق ، تمرح  ياقب  - 2

. لمع تحص  اب  دراد  همزالم  یضم  بوجو  - 3
. تسا حیحص  لمع  نیا  سپ :
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؟ تسیچ عطقلا ) ۀمرح  باحصتساب  هیف  نحن  امیف  ۀّحصلا  یلع  لالدتسالا  فعض  رهظی : هانرکذ  اّمم  و   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم نکل  قوف و  لالدتسا  هب  تسا  خیش  خساپ 
نیا رب  ینبم  دروآیم  ياهمّدقم  نآ  نایب  زا  لبق  اذل  دوشیم و  نشور  لالدتسا  نیا  خساپ  دش ، رکذ  هیآ  هب  لالدتسا  رخآ  رد  هک  یبلاطم  زا 

زین کش  لاح  رد  دوب ، مکح  عوضوم  نیقی  لاح  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی  دشاب ، زرحم  عوضوم  دـیاب  امتح  هیمکح  تاباحـصتسا  رد  هک :
هتشاد کش  عوضوم  دوخ  ءاقب  رد  رگا  ّالا  مینک و  باحـصتسا  ار  مکح  میناوتب  هک  نیا  ات  دشاب  مکح  عوضوم  یفرع  حماست  یکدنا  اب  دیاب 

. تسین یمکح  باحصتسا  نایرج  ياج  میشاب ،
: دیامرفیم قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  سپس 

( يرغص . ) دوب لمعلا  عطق  يدمع  يدایز  زا  لبق  تمرح  عوضوم  - 1
( يربک . ) دشاب لاطبنا  عاطقنا و  دیاش  هکلب  دشاب ، لاطبا  عطق و  لمع  نیا  زا  دیلا  عفر  هک  تسین  مولعم  تدایز  نیا  زا  یپ  - 2

( هجیتن . ) تسین تمرح  مکح  باحصتسا  ياج  هجیتن  رد  تسین ، زرحم  عوضوم  سپ :
؟ تسیچ يدمع  يدایز  زا  سپ  لمع  تحص  تابثا  رب  مراهچ  لیلد  هب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 

: هک تسنیا 
. دوب هدرک  مارح  وت  رب  ار  عطق  یلاعت  يادخ  اذل  و  دوب ، وت  تسد  هب  لاطبا  مامض  يدمع  يدایز  زا  لبق  - 1

. دشاب هدرک  لطاب  ار  لمع  تدایز ، نیا  تسا  نکمم  هک  ارچ  دشاب ، لاطبا  رب  رداق  هک  تسین  مولعم  يدمع  يدایز  زا  سپ  - 2
. تسین باحصتسا  هب  لالدتسا  ياج  اجنیا  اذل  و  تسا ، لصاح  لیصحت  هدش  لطاب  هک  يزیچ  باحصتسا 

؟ تسیچ لمعلا )...  مامتا  بوجو  باحصتسا  هنم : فعضا  و   ) زا دارم  سپ  * 
لمع مامتا  بوجو  باحـصتسا  هب  يدـمع  يدایز  زا  سپ  یلمع  تحـص  تاـبثا  رد  هک  تسا  یناـسک  لالدتـسا  ندوب  تسرداـن  هب  هراـشا 

: دنیوگیم هدرک  کّسمت 
. دوب بجاو  لمع  مامتا  يدمع ، يدایز  نیا  قّقحت  زا  لبق  - 1

؟ هن ای  تسا  یقاب  مامتا  بوجو  ایآ  هک  منکیم  کش  يدمع  يدایز  زا  سپ  - 2
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. ار هداعا  موزل  مدع  لمع و  تحص  میریگیم  هجیتن  ار و  بوجو  ءاقب  منکیم  باحصتسا 
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؟ تسیچ نآ  ندوب  تسردان  ای  یلبق و  لالدتسا  زا  لالدتسا  نیا  ندوب  فعضا  رب  خیش  لیلد  * 
: هک تسنیا 

. تسا مامتا  بوجو  اجنیا  رد  باحصتسا  عوضوم  - 1
تـسا باحـصتسا  عوضوم  هک  مامتالا  قدص  رگید  ترابع  هب  دنک و  قدـص  لمع  نیا  رارمتـسا  رب  مامتا  تسین ، مولعم  يدایز  زا  سپ  - 2

. تسین زرحم 
. تسین نکمم  باحصتسا  سپ :

؟ دنک قدص  لمع  نیا  رارمتسا  رب  مامتا  هک  تسین  مولعم  ادمع ، ءزجلا  تدایز  زا  سپ  ارچ  * 
شايدوجو یمدع و  طرـش  ای  ءزج و  کی  لقا  دح  هک  یلمع  میاهدرکن و  تیاعر  ام  هدوب و  تحـص  طرـش  تدایز  نیا  مدـع  دـیاش  اریز :

. دوشیمن هدایپ  بوجو  مکح  دوشن  زرحم  مامتالا  قدص  ات  اذل  و  تسین . زرحم  مامتالا  قدص  اذل  تسین و  مات  دوشن  تیاعر 
؟ تسیچ رگید  ناسل  رد  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 

ای مامتا و  تردق  يدمع  يدایز  زا  لبق  امـش  هک  ارچ  تسین ، دوجوم  اجنیا  رد  هک  تسا  عوضوم  زارحا  باحـصتسا  طرـش  دیامرفیم  خیش 
یلاعت يادـخ  اذـل  ینک و  اهر  ار  نآ  یتسناوتیم  ینک ، مامت  ار  لـمع  یتسناوتیم  دوب و  وت  تسد  رد  روما  ماـمز  اریز  یتشاد  ار  نآ  مدـع 

. نک مامت  دومرف :
لطاب عطق و  ار  وت  لمع  يدـمع ، يدایز  تسا  نکمم  اریز  یـشاب  مامتا  رب  رداق  وت  هک  تسین  مولعم  رگید  يدـمع  يدایز  نیا  زا  سپ  اـّما :

. تسا عوضوم  رد  کش  نامه  نیا  هک  دشاب  هدوهیب  وغل و  امش  نداد  همادا  و  دشاب ، هدرک 
. دوشیمن يراج  اجنیا  رد  باحصتسا  درادن و  انعم  مامتا  رد  کش  اب  بوجو  باحصتسا  اذل : و 

؟ تسیچ لصالاب )...  نیتباثلا  مامتالا  بوجو  لاطبالا و  ۀمرح  نع  باجی  اّمبر  و   ) زا دارم  * 
، ود نآ  هجیتن  نکل  میریذـپیم و  ار  باحـصتسا  ود  ره  ام  هک : نیا  رب  ینبم  باحـصتسا  ود  نیا  زا  تسا  ضاـیر  بحاـص  خـساپ  هب  هراـشا 

نآ رگا  درادـن ، دوجو  یمزالت  لمع  تحـص  اب  عطق  تمرح  ای  مامتا و  بوجو  ناـیم  هک  ارچ  تسین ، هداـعا  بوجو  مدـع  لـمع و  تحص 
هدش هتفگ  هزور  جح و  باب  رد  هچنآ  لثم  دشاب  يدـبعت  یفیلکت  مکح  نآ  دـیاش  ریخ ، دـیایب ، مه  یعـضو  مکح  نیا  دـمآ  یفیلکت  مکح 

نآ زا  دـی  عفر  هدوب و  بجاو  نآ  مامتا  لمع و  همادا  نکل  دنـشاب و  هدرک  لاطبا  ار  دوخ  هزور  اـی  جـح  ول  مئاـص و  اـی  یجاـح و  هک  تسا 
. تسین راک  رد  ياهمزالم  سپ  تسا ، مارح 

: هجیتن رد 
. دوشیم يراج  باحصتسا  لاطبا  تمرح  مامتا و  بوجو  هب  تبسن  - 1

528 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم يراج  لاغتشالا  طایتحالا و  ۀلاصا  نآ  مدع  تّحص و  هب  تبسن  و  - 2

ار نآ  دـیاب  مه  دـناسر و  مامتا  هب  داد و  همادا  ار  روبزم  لمع  دـیاب  مه  میئوگیم : هجیتن  ود  نیا  نایم  عمج  ياـضتقم  هب  دـیامرفیم : سپس 
. داد ماجنا  يدایز  چیه  نودب  رایعلا و  لماک  لمع  کی  هدرک  هداعا 

: رگید ترابع  هب 
هدش بلج  يرگید  تهج  هب  شهجوت  هکلب  تسا ، هدشن  ناشعوضوم  ندوبن  زرحم  رطاخ  هب  تاباحصتسا  نیا  بیع  هّجوتم  ضایر  بحاص 

: تسا هدومرف  و 
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لمع نیا  هک  مینکیم  کش  هزات  میدـناسر ، ناـیاپ  هب  ار  لـمع  میدومن و  باحـصتسا  ار  ماـمتالا  بوجو  اـی  عطقلا و  تمرح  اـم  هک  یتقو 
. دراد مزال  فانیتسا  هک  نیا  ای  دش و  ماجنا  حیحص 

مزال ام  رب  فانیتسا  تسا و  هدش  يرب  ام  هّمذ  هک  دـنکیمن  تابثا  مامتالا  بوجو  باحـصتسا  ای  عطقلا  تمرح  باحـصتسا  رگید : ریبعت  هب 
. تسین

هک دـنکیم  راب  ام  رب  ار  فیلکت  نیا  مامتالا  بوجو  و  نکن ، عطق  ار  تلمع  هک  دراذـگیم  ام  هدـهعرب  ار  فیلکت  نیا  عطقلا  تمرح  اریز :
. تسا جراخ  باحصتسا  ود  نیا  هدهع  زا  هن  ای  تسا  مزال  فانیتسا  هرابود  هک  نیا  اّما  ناسرب ، نایاپ  هب  ار  تلمع 

. دشابن مزال  فانیتسا  ادعب  هک  تسین  نیا  مامتالا  بوجو  عطقلا و  تمرح  همزال  رگید : ترابع  هب 
بلطم نیا  هجوتم  نکل  تسا ، هدـشن  دـشابیم  ناشعوضوم  ندوبن  زرحم  هک  تاباحـصتسا  نیا  یلـصا  بیع  هّجوتم  ضاـیر  بحاـص  سپ :

فانیتسا نتـشادرب  نکل  بجاو ، مامتا  تسا و  مارح  عطق  هک  انعم  نیدـب  دـنکیم  تباث  ار  فیلکت  اهنت  باحـصتسا  ود  نیا  هک  تسا  هدـش 
: هک تسا  هتفرگ  هجیتن  اذل  و  تسین ، اهنآ  راک 

. ناسرب نایاپ  هب  ار  لمع  دیوگیم  باحصتسا  ود  نیا  یفرط  زا  - 1
. تسا هّینیقی  تئارب  یعدتسم  هّینیقی  هّمذ  دیوگیم : لاغتشا  هدعاق  رگید  فرط  زا  - 2

. مامتالا دعب  فانیتسالا  بجی  سپ :
؟ تسیچ رظن )...  هیف  و   ) زا دارم  * 

: دراد دوجو  داریا  بیع و  ود  امش  خساپ  نیا  رد  دیامرفیم  خیش  هک : تسنیا 
رایعلا لماک  لمع  کی  هدرک و  عطق  اج  نامه  رد  ار  لمع  دیناوتیم  هک  ارچ  دوشیم ، لصاح  مه  لمع  نآ  مامتا  نودـب  هینیقی  تئارب  الّوا :

. تسین مامتا  زا  سپ  هداعا  مامتا و  هب  يزاین  اذل  دیهدب و  ماجنا  ون  زا  ار 
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؟ هچ تسین  یفاک  هداعا  فرص  دشاب و  بجاو  نآ  مامتا  مارح و  لمعلا  عطق  دراد  لامتحا  دیوگب  ضایر  بحاص  رگا  * 
لامتحا نیا  میتسه ، یتئارب  هّیبوجو  ای  هّیمیرحت و  ههبش  ردام  تسا و  هّیودب  تاهبش  لیبق  زا  لامتحا ، نیا  هب  تبـسن  ههبـش  نوچ  میئوگیم :

. میرادیمرب تمرح  ای  بوجو و  زا  تئارب  لصا  اب  ار 
. فانیتسا سپس  لمع و  مامتا  لّوا  ینعی  مامتالا ، دعب  فانیتسالا  بجی  دیدومرف : امش  هک  نیا  ایناث :

. تسا هدش  امهنیب  عمج  هک  ارچ  تسا  طایتحا  تهج  کی  زا  - 1
رد روهـشملا  دـنع  هکنآلاح  دـینک و  یمزج  هجو  دـصق  دـیناوتیمن  امـش  وا  دوجو  اـب  هک  ارچ  تسا ، طاـیتحا  فـالخ  مه  تهج  کـی  زا 

. تسا مزال  یمزج  هجو  دصق  تدابع 
. دینکب بوجو  تین  لمع  نیا  هب  تبسن  انّیعم  دیاب  ینعی 

دـصق زا  اهیگژیو ، همه  اب  لماک  تدابع  کی  دیئامن و  دی  عفر  نآ  زا  دینک و  عطق  ار  لمع  میتفگ  هک  ام  قیرط  اب  یمزج  هجو  دصق  نیا  اّما 
. دوشیم لصاح  دیهد  ماجنا  یمزج  هجو  تبرق و 

: تسا رئاد  رما  ضایر  بحاص  بانج  لاح 
هک یطاـیتحا  نیا  نیب  و  تساـمهنیب ، عـمج  طاـیتحا  سپ  مارح ، عـطق  دـشاب و  بجاو  ماـمتا  دـیاش  هک  دـیتفگ  امـش  هک  یطاـیتحا  نآ  نـیب 

. دوش تیاعر  یمزج  هجو  دصق  بناج  دیاب  هک  میتفگیم 
؟ دیهدیم حیجرت  ار  مادک 

روهشملا دنع  ناکمالا  یتح  یمزج  هجو  دصق  هک  ارچ  تسا  بجاو  یطایتحا  میدومن ، حرطم  ام  هک  ار  یطایتحا  الّوا : هک : دینادب  کش  الب 
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. تسا بجاو 
: اریز ارچ ؟ دیدومرف . امش  هک  تسا  یطایتحا  نآ  زا  یلوا  میتفگیم  هک  یطایتحا  نیا  دیدرتیب  دشابن ، بجاو  طایتحا  نیا  هک  انمّلس  ایناث :

؟ هن ای  تسا  مارح  عطق  هن ؟ ای  تسا  بجاو  مامتا  ایآ  هک  تسا  فیلکت  لصا  رد  کش  دروم  رد  دیدومرف  امش  هک  یطایتحا  - 1
. تسا مدقم  نیا  اذل  تسا و  هب  فلکم  رد  کش  دروم  رد  میدرک  ضرع  ام  هک  یطایتحا  - 2

؟ تسیچ ینامتفگ  هداس و  نایب  کی  رد  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 
ۀّیعناملا نع  ةءاربلا  ۀلاصا  نآ  میراد و  لیلد  ام  هک  نانچ  دیراد ، یلمع  نینچ  تحص  رب  لیلد  اعقاو  رگا  ضایر : بحاص  بانج  هک : تسنیا 

. دینکن مه  هداعا  دیناسرب و  مامتا  هب  ار  ناتلمع  تسا ،
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؟ خیش بانج  ارچ 
لمع ود  دنمزاین  هینیقی  تئارب  هک  دیدرک  رکف  و  دهاوخیم ، هینیقی  تئارب  هّمذ ، لاغتـشا  نیا  تسا و  لوغـشم  ناتاهّمذ  دیدومرف : امـش  اریز :

تئارب نیا  فانیتسا  درجم  هب  هکلب  دیریگب ، رس  زا  ار  لمع  هرابود  مامتا  زا  سپ  تسین  مزال  هکنآلاح  فانیتسا و  نآ  زا  سپ  مامتا ، تسا :
. دیهد ماجنا  هتفرگ  رس  زا  ار  لماک  لمع  کی  دینک و  عطق  ار  ناتلمع  سپ  دوشیم ، لصاح 

؟ هن ای  تسا  مارح  اجنیا  رد  لمع  عطق  ایآ  خیش  بانج  * 
: نکل دوب و  مارح  عطق  هلب ، دوبیم  تّجح  باحصتسا  ود  نآ  رگا 

. دنرادن نایرج  يارب  ییاج  و  تسین . زرحم  ناشعوضوم  هک  نوچ  دنتسین ، تجح  باحصتسا  ود  نآ  یفرط  زا  - 1
هک هن ؟ ای  میدش  مارح  بکترم  میداد  ماجنا  هدش و  بکترم  ار  لمع  نیا  هک  ام  ایآ  هک  دـیراد  رارق  کش  رد  امـش  ارهق  رگید  فرط  زا  - 2

سپ دینک و  عطق  نآ  ءانثا  رد  ار  ناتلمع  دیناوتیم  سپ  ةءاربلا . لصالا ، مه ، فیلکتلا  یف  کشلا  دـنع  تسا . فیلکت  رد  کش  کش ، نیا 
. دیئامن فانیتسا  نآ  زا 

: تشاد دوجو  رظن  ود  تدابع  رد  يدمع  يدایز  مکح  اب  هطبار  رد  هک : نیا  هصالخ 
. تسا یتالص  هیلاصتا  تئیه  ّریغم  هک  ارچ  تسا ، لطبم  يدایز  نیا  دنتفگ  یخرب  - 1

. دوب روهشم  لوق  نیا  هک  تسین ، لطبم  يدایز  نیا  دنتفگ  یخرب  - 2
: دروآ لیذ  حرش  هب  لمع  تحص  تابثا  رد  روهشم  ناسل  زا  لیلد  جنپ  خیش : بانج 

. دوب خیش  دوخ  يأر  هک  تئارب  لصا  - 1
. لمع تحص  باحصتسا  - 2

. ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال  هفیرش : هیآ  - 3
. لمع عطق  تمرح  باحصتسا  - 4

. لمع مامتا  بوجو  باحصتسا  - 5
ۀنّیب هک  دـیامن  هداـعا  هب  رما  سپـس  دـیامن و  عـطق  هب  مکح  هک : تسنیا  یلوا  دـش  دّدرم  فاـنیتسا  ماـمتا و  نیب  هیقف  رگا  دوـمرف : ناـیاپ  رد 

. تسا بوجولا 
***
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یـضتقی دـقف  ّالإ  و  یلّوألا ، لصألا  یلإ  رظنلاب  وه  اّمنإ  اهتّیعنام ، مدـع  ةءاربلا  لصأ  یـضتقم  ّنأ  ةدایزلا و  مکح  نم  هانرکذ : اـم  ّنإ  ّمث  نتم 

. اهیف ةدایزلاب  ۀضیرفلا  نالطب  یلع  ۀضیفتسملا  رابخألا  ّتلد  ثیح  ةالصلا ؛ یف  امک  نالطبلا  تابّکرملا  ضعب  صوصخ  یف  لیلدلا 
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[. 296 «] ةداعإلا هیلعف  هتالص  یف  داز  نم  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم 
[. 297 «] هتالص لبقتسیلف  ۀبوتکملا  یف  داز  ّهنأ  نقیتسا  اذإ  : » مالّسلا هیلع  هلوق  و 

- ّلد [، 298 «] ّلج ّزع و  هّللا  ضرف  یف  داز  ّهنأل  « ؛» هدـیعی ّهنإ  : » رفـسلا یف  ّمتأ  نم  یف  یـشایعلا  ریـسفت  نع  یکح  اـمیف  مالّـسلا : هیلع  هلوق  و 
. ّلج ّزع و  هّللا  ضرف  یف  ةدایز  ّلکل  ةداعإلا  بوجو  یلع  لیلعتلا - مومعب 

[. 299 «] ۀبوتکملا یف  ةدایز  دوجسلا  ّنأل  : » مالّسلا هیلع  هلوقب  لیلعتلا  نم  ةالصلا : یف  ۀمیزعلا  ةءارق  نع  یهنلا  یف  درو  ام  و 
[. 300 «] هل ۀلطبم  هیف  ةدایزلا  ّنأ  یف  ۀضورفملا  ةالصلا  لثم  ّهنأ  : » نم فاوطلا  یف  درو  ام  و 

. رخآ ماقم  ۀبوتکملا ، یف  ةدایز  نوکی  فیک  ۀمیزعلا  دوجس  ّنأ  ةدایزلا و  ینعم  نایبل  و 
[. 301] بسانی ام  رکذ  نم  ّمهأ  ۀلاسرلا  عضو  یضتقمب  هرکذ  بجاولاب  لاغتشالا  ّنأ  ّالإ  ۀبسانم ، نع  ولخی  انه ال  هرکذ  ناک  نإ  و 
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همجرت

( تادابع زا  یخرب  رد  يدمع  يدایز  ندوب  لطبم  رب  صاخ  لیلد  )

ود رد  تسا و  لـطبم  اـقلطم  تروـص  کـی  رد   ) هک دوـب  نیا  نآ  میتـفگ و  يدـمع  يداـیز  مکح  اـب  هطبار  رد  زورما  هب  اـت  هک  ار  یبلاـطم 
يوناث لیلد  یهاگ  ّالا  هّیلوا و  لصا  ياضتقم  هب  رظن  اب  هتبلا  تسا  يدـمع  يدایز  نیا  ّتیعنام  مدـع  تئارب ، لصا  ياـضتقم  رگید ) تروص 

هب دنراد ، هضیرف  نالطب  رب  تلالد  هضیفتسم  تایاور  رابخا و  هک  اجنآ  ار ، نالطب  دنکیم  اضتقا  زامن ، لثم  تابّکرم  زا  یخرب  صوصخ  رد 
. اهنآ رد  ءزج  کی  الثم  يدمع  تدایز  ببس 

. تسا بجاو  وا  رب  زین  هداعا  سپ  شزامن ، رد  ار  یئزج )  ) دنک دایز  هک  یسک  دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم 
شزامن دیاب  سپ  تسا  هدرک  دایز  هضیرف  رد  ار  يزیچ  هک  دراد  نیقی  فّلکم )  ) یتقو دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ناشیا  نخـس  نیا  لثم  و 

. دریگب رس  زا  ار 
، تسا هدـناوخ  مامت  رفـس  رد  ار  شزامن  هک  یـسک  هرابرد  یـشایع ، ریـسفت  زا  لقن  هب  هک  یتیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  لـثم  و 

تلالد لیلعت  ّتیمومع  اب  و  تسا ، هدرک  دایز  ار  یتاعکر  ّلج  ّزع و  يادخ  بجاو  رد  هک  ارچ  دریگب . رـس  زا  ار ) شزامن   ) دیاب دـیامرفیم :
. دوش ماجنا  یهلا  هضیرف  رد  هک  یتدایز  ره  رد  لمع  هداعا  بوجو  رب  دراد 

هروـس رطاـخ  هب   ) هدجـس نیا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  تلع  هب  هدـش ، دراو  زاـمن  رد  مئازع  روـس  تئارق  زا  یهن  رد  هچنآ  و 
تدایز هک  تسنیا  رد  تسا  زامن  لثم  مه  فاوط  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدـش  دراو  هبعک  فاوط  رد  هچنآ  تسا و  زامن  رد  تداـیز  همیزع )

. تسا فاوط  لطبم  زین  فاوط  رد 
هچرگا دبلطیم . يرگید  ماقم  دنشابیم  تدایز  هضیرف  رد  هنوگچ  مئازع  روس  هب  طوبرم  ياههدجس  هک  نیا  تدایز و  يانعم  نایب  يارب  و 
ناشرکذ هک  یبلاطم  رکذ  زا  تسا  مها  تسا  بجاو  شرکذ  هچنآ  هب  نتخادرپ  نکل  تسین و  تبـسانم  زا  یلاـخ  اـجنیا  رد  بلطم  نیا  رکذ 

. تسا بسانم 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ خلا ) ةدایّزلا ...  مکح  نم  انرکذ : ام  ّنا  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2057 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب هّماع  هّیلوا  دعاوق  لوصا و  ساسارب  دش  هتفگ  يدمع  يدایز  اب  هطبار  رد  اجنیا  هب  ات  هیناث  هلأسم  يادتبا  زا  هک  یبلطم  مامت  هک : تسنیا 
. دوب يدایز  نیا  ّتیعنام  مدع  تئارب ، لصا  هدعاق و  ياضتقم  ام  رظن  هب  میتفگ  هک  نانچ  و 

نیا رب  ینبم  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  زامن ، لثم  دنتـسه  طئارـش  ءازجا و  ياراد  هک  هبّکرم  تادابع  زا  یخرب  رد  هک  دـنامن  هتفگان  اـّما :
عبات ام  اجنیا  رد  هک  تسا ، نآ  هداعا  بجوم  هدوب و  زامن  لطبم  يوهس ، ای  يدمع  يدایز  هچ  طرش  ای  ءزج  يدایز  هچ  يدایز  هنوگره  هک 

. دشاب لاکشا  هب  يالتبم  دراو ، تیاور  هک  نیا  رگم  میتسه . صاخ  لیلد 
هدـهاشم لیذ  رد  هک  دـننکیم  لقن  تیاور  دـنچ  هبکرم  تادابع  زا  یـضعب  اب  هطبار  رد  صاخ  لیلد  دوجو  اب  هطبار  رد  خیـش  بانج  سپس 

: دینکیم
.( ةداعالا هیلعف  هتالص  یف  داز  نم  : ) دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم  - 1

. تسا لطبم  دراد و  ّتیعنام  دشاب  هک  یلکش  ره  هب  يدایز  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  احیرص  قوف  تیاور  هتکن :
.( هتالص لبقتسیلف  ۀبوتکملا  یف  داز  ّهنا  نقیتسا  اذا  : ) دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم  و  - 2

. دنک هداعا  ار  زامن  دیاب  تسا و  لطبم  يدایز  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اتحارص  زین  تیاور  نیا  هتکن :
یتعکرراهچ ار  یتعکرود  ياهزامن  رفس  لاح  رد  هک  یـسک  اب  هطبار  رد  یـشاّیع  ریـسفت  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  و  - 3

. ّلج ّزع و  هّللا  ضرف  یف  داز  ّهنال  هدیعی ،) : ) دیامرفیم هدناوخ 
هداعا بجوم  لطبم و  یهلا  بجاو  رد  یتداـیز  هنوگره  اذـل  تسا و  هتـسناد  هداـعا  بجوم  ار  هضیرف  رد  تداـیز  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هتکن :

. تسا
دوجـسلا ّنال  دومرف : دندیـسرپ  ار  رما  ّتلع  یتقو  دندومرف و  عنم  زامن  رد  مئازع  روس  تئارق  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  و  - 4

. ۀبوتکملا یف  ةدایز 
. تسا ندرک  دایز  هداعا ، بوجو  لاطبا و  ّتلع  مه  زاب  سپ 

. ةالص تیبلاب  فاوطلا  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  هدش  دراو  فاوط  باب  رد  مه  یتایاور  - 5
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. تسا زامن  هلزنم  لزان  هّللا ، تیب  فاوط  ینعی :
. تسا هداعا  بجوم  لطبم و  زین  فاوط  رد  تدایز  اذل  و 

***

بلاطملا صیخلت 

؟ تسا يرما  هچ  هب  عجار  لّوا  هیبنت  رد  هلئسم  نیمود  خیش  بانج  * 
. دمع يور  زا  هب  رومأم  ای  ّلک و  هب  تسا  یئزج  ندرک  دایز  رد 

؟ تسیچ اجنیا  رد  یساسا  لاؤس  * 
؟ هن ای  تسه  لمع  لطبم  هدعاقلا  یلع  الوصا و  ادمع ، ءزجلا  ةدایز  ایآ  هک  تسنیا 

؟ تسا رّوصتم  تروص  دنچ  تدایز  اب  هسیاقم  رد  ءزج  يارب  دیئامرفب  عازن  لحم  نییبت  رد  * 
. دّدعت طرش ال  ینعی  دشابیم ، طرشب ال  تدایز  هب  تبسن  ءزج  یهاگ  - 1

. اتود هن  میروآ و  اجب  عوکر  کی  زامن  زا  تعکر  ره  رد  هک  تسا  هتساوخ  ام  زا  سّدقم  عراش  لثملا  یف 
ءزجلا ۀـصیقن  هب  ددرگیمرب  ادـمع  ءزجلا  ةدایز  نیا  هک  ارچ  تسا ، جراخ  ام  ثحب  ّلحم  زا  مینکب  دایز  دـمع  يور  زا  رگا  ار  یئزج  نینچ 
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. تسا لمع  لطبم  هک  ادمع 
یقاـب لاؤـس  ياـج  دــنکیم و  لـطاب  ار  لـمع  دوـخهبدوخ  ینکر ، ریغ  هـچ  دــشاب و  ینکر  هـچ  دــمع  يور  زا  یئزج  ندرک  داــیز  ینعی 

. دراذگیمن
ود ره  اب  هتـشاد و  قالطا  اذل  و  دّدعت ، هب  دّیقم  هن  هدش و  تدحو  دـیق  هب  دـّیقم  هن  ینعی  تسا ، طرـشب  تدایز ال  هب  تبـسن  ءزج  یهاگ  - 2

. تسا راگزاس  طرشب ال  ءیش و  طرشب  فرط 
. میئوگب رکذ  میتساوخ  هک  ردقچ  ره  میناوتیم  دراد  قالطا  باطخ  نوچ  دیئوگب ، رکذ  عوکر  رد  هدومرف : یلوم  لثملا  یف 

هب يررـض  شندرک  دایز  مک و  هتـشاذگ و  زاب  ار  ام  تسد  نآ  هب  لمع  رد  عراـش  نوچ  تسین ، اـم  ثحب  ّلـحم  زین  یئزجلا  تداـیز  نینچ 
. دوشب کش  داجیا  ات  دنزیمن  لمع  تحص 

. هدیدرگ نّیعم  لمع  هدودحم  تسا و  هدش  دیق  ترثک  دّدعت و  طرشب  ینعی  تسا ، ءیش  طرشب  تدایز  هب  تبسن  ءزج  یهاگ  - 3
. دروآ اج  هب  دیاب  بوخ  دیروآ ، ياج  هب  هدجس  ود  زامن  زا  تعکر  ره  رد  هدومرف  عراش  لثملا : یف 

رارق ءزج  ار  يزیچ  عراش  رگید  ترابع  هب  تسا ، طرش  الب  تدایز  هب  تبسن  ءزج  زین  یهاگ  - 4
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. نکب لمع  یهاوخیم  هک  هنوگره  ای  ازفین  نآرب  يزیچ  ای  ازفیب  نآرب  يزیچ  هدومرفن  نکل  تسا  هداد 
. ءیش طرشب  ای  هدش و  ذخا  طرش  هب  ای ال  هدش  ذخا  طرشب ال  ءزج  هک  مینادیمن  ام  رگید : ترابع  هب 

؟ هن ای  تسه  لمع  لطبم  نآ  يدمع  ندرک  دایز  مینادیمن  هک  تسام  ثحب  ّلحم  هک  تسا  ءزج  نیا  اذل : و 
؟ تسیچ تسا  ثحب  ّلحم  هک  یئزجلا  ةدایز  رد  رگید  طرش  خیش  بانج  * 

. تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  دشاب  خناسم  ریغ  رگا  اذل  تسا و  لمع  ءازجا  اب  هدش  دایز  ءزج  ّتیخنس 
اب یتخناسم  نیلاّضلا  نتفگ و ال  ای  درادـن و  زامن  لامعا  ءازجا و  اب  یتخناسم  ناتـشگنا  اب  ندرک  يزاب  ای  هیحل و  اب  ندرک  يزاب  لـثملا : یف 
ود امـش  تسا  بجاو  زامن  رد  هک  ياهروس  کی  ياج  هب  رگا  نکل  و  دنتـسین . ام  ثحب  ّلحم  یتداـیز  هنوگ  نیا  اذـل  درادـن و  زاـمن  لاـعفا 

؟ هن ای  تسا  لطبم  ایآ  هک  تسام  ثحب  ّلحم  نیا  يدناوخ  هروس 
؟ تسیچ رگید  طرش  * 

. تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  دشابن  ّتیئزج  دصق  هب  رگا  ّالا  دشاب و  هب  رومأم  رب  ندوزفا  ّتیئزج و  دصق  هب  ءزج  نیا  ندرک  دایز 
نآ لاثتما  تهج  امـش  رگا  تروص  نیا  رد  دسریم . هدجـس  هیآ  هب  اقافتا  دـنکیم ، نآرق  تئارق  هب  عورـش  يراق  زامن ، ءانثا  رد  لثملا : یف 

. تسا جراخ  ام  ثحب  ّلحم  زا  امش  لمع  دیروآ  اج  هب  ياهدجس  زامن ، رب  ندوزفا  دصق  هب  هن  رما و 
: هک طرش  نیا  هب  اّما  تسام ، ثحب  ّلحم  ادمع ، ءزجلا  ةدایز  هک  نیا  هصالخ  - 

هدش دایز  تیئزج  دصق  هب  ( 5 دشاب ، هتشاد  لمع  ءازجا  اب  تیخنس  ( 4 دشابن ، طرشب  ال  ( 3 دشابن ، طرشب ال  ( 2 دشابن ، ءیش  طرش  هب  (- 1
. دشاب

تین روج  دـنچ  تسا  نکمم  دـنکیم  دایز  ار  یئزج  هک  یـسک  رگید  تراـبع  هب  اـی  تسا و  عون  دـنچ  رب  ّتیئزج  دـصق  هب  ءزجلا  ةداـیز  * 
؟ دشاب هتشاد 

نکل هدرک و  بجاو  ار  عوکر  کی  عراش  دـنادیم  لثملا  یف  دـنک ، هفاضا  تیئزج  ّتین  هب  القتـسم و  ار  یئزج  هک  تسنیا  فرط  تین  ةرات 
. دشاب هتشاد  عوکر  ود  تعکر  ره  هک  دهاوخیم  ملد  نم  دیوگیم 
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ءازجا زا  ار  یمّود  ءزج  دریگب و  هدـیدان  هدرک  اهر  ار  یلّوا  هدـش  ماجنا  ءزج  هک  دریگیم  تروص  ّتین  نیا  هب  ءزج  کی  ندرک  دایز  ةراـت :
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. دروآیم هتفرگ  ماجنا  ءزج  کی  زا  لدب  دصق  هب  ار  یئزج  ینعی  دهد . رارق  زامن 
. نآ ياج  هب  رگید  ياهروس  ندناوخ  زامن و  ءانثا  رد  هروس  ندرک  اهر  لثم :

. دنشاب ءزج  کی  مه  يور  هیلع  دیزم  دئاز و  هک  تسا  ّتین  نیا  هب  ءزج  کی  ندرک  دایز  ةرات :
؟ دنوشیم لامعا  هنوگنیا  بکترم  یناسک  هچ  * 

. یعیرشت بکرم  لهج  هچ  یعرش و  بکرم  لهج  هچ  دنتسه ، بکرم  لهج  هب  يالتبم  هک  يدارفا  اعون 
؟ هن ای  تسه  لمع  لطبم  ادمع  ءزجلا  ةدایز  ایآ  تسیچ ؟ اجنیا  رد  هلئسم  مکح  خیش  بانج  * 

. تسا تدابع  لمع و  لطبم  عامجالاب  لّوا  تروص  رد  ادمع  ءزجلا  ةدایز 
اعطق دوشب  ات  تاست 10 11  رگا  الثم  دوش  رتشیب  زامن  تانراقم  هک  نیا  ّتین  هب  دنک  دایز  دـمع  يور  زا  ار  یئزج  فّلکم  رگا  لثملا : یف 

. تسا لطاب  شلمع 
لدب ار  يدعب  ءزج  اجکی  رد  دـیآ و  باسح  هب  ءزج  کی  یلبق  ءزج  اب  ات  دومن  دایز  ار  یئزج  فلکم  اجکی  رد  هک  رگید : تروص  ود  اّما  و 

. تسا حیحص  یصخش  نینچ  لمع  و  دشابیمن ، تدابع  ای  لمع و  لطبم  هدروآ  یلبق  ءزج  زا 
؟ خیش بانج  ارچ  * 

؟ هن ای  تسه  زامن ) الثم   ) لمع عنام  ءزجلا  ةدایز  نیا  ایآ  هک  میراد  کش  ام  تروص  ود  نیا  رد  اریز 
؟ هن ای  تسه  لمع  تحص  طرش  عنام  نیا  مدع  ایآ  هک  همدع ، ۀّیطرشلا  یف  ّکشلا  هب  تسا  عجار  ۀّیعناملا  یف  کشلا  لاح :

رب یجراخ  لیلد  هک  نیا  رگم  تشادرب ، ار  هدئاز  تّقشم  تفلک و  ناوتیم  تئارب  لصا  اب  هک  ارچ  ةءاربلا . لصالا  ۀّیطرشلا ، یف  کشلا  دنع 
. تسا حیحص  یلمع  نینچ  هدعاقلا  یلع  الا  میشاب و  هتشاد  یلمع  نینچ  نالطب 

خـساپ هچ  تسین  تسرد  شزامن  اذـل  هدز و  مه  هب  ار  زامن  تئیه  تدایز  نیا  اـب  فّلکم  نیا  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  خیـش  باـنج  * 
؟ دیهدیم

؟ دنراد رظن  رد  مدرم  هک  ار  یتئیه  ای  هتساوخ  یلوم  هک  هدز  مهرب  ار  یتئیه  ایآ  هدز ؟ مهرب  ار  تئیه  مادک  مسرپیم  وا  زا 
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. تسا نیمه  يور  ام  ثحب  تسا و  مالک  لّوا  نیا  هک  مییوگیم  هدز ، مهرب  هتساوخ  ادخ  هک  ار  یتئیه  دیئوگب  رگا  - 
. تسین لطبم  هیفرع  تئیه  میئوگیم  هدز ، مهرب  ار  هفراعتم  تئیه  دیئوگب  رگا  - 

: دیوگب هدرک  کسمت  تحص  باحصتسا  هب  لمع  نالطب  مدع  تحص و  هب  مکح  يارب  یسک  رگا  خیش  بانج  * 
( يرغص . ) دوب حیحص  ام  تدابع  تدایز ، نیا  ققحت  زا  لبق  - 

( يربک . ) دش لصاح  تحص  ءاقب  رد  کش  ام  يارب  يدایز  نیا  ققحت  زا  سپ  - 
( هجیتن ( ؟ دیهدیم خساپ  هچ  ار . تحص  ءاقب  منکیم  باحصتسا  - 

ار تحـص  نآ  دیهاوخب  يدـمع  ندرک  دایز  زا  سپ  امـش  ات  تسین  راک  رد  یتّحـص  هک  ارچ  تسین ، یحیحـص  لیلد  لیلد ، نیا  میئوگیم :
. دینک باحصتسا 

؟ ینک باحصتسا  ار  لمع  مامت  تحص  یناوتیم  روط  هچ  ياهدناوخ  ار  نآ  زا  يرادقم  یتسه و  زامن  ءانثا  رد  هک  امش  رگید : ترابع  هب 
شنالطب ای  تحـص و  زا  تبحـص  ات  هتفاین  ققحت  زونه  زامن  عومجم  دـینکیم ، باحـصتسا  ار  زامن  عومجم  تحـص  رگا  رگید : ترابع  هب 

. دوش
. تسین باحصتسا  يارجا  ياج  اجنیا  دینکیم ، باحصتسا  ار  تدایز  نیا  رب  قباس  ءازجا  تحص  رگا 

. ءاقب رد  قح  کش ال  قباس 2 - نیقی  - 1 تسا : نکر  ود  ياراد  باحصتسا  هک  ارچ 
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ام يارب  ءازجا  نیا  هب  تبـسن  یکـش  میرادـن و  هقباس  ءازجا  تحـص  رد  کش  ام  هک  ارچ  تسا  یفتنم  اجنیا  رد  باحـصتسا ، مود  نکر  اّما :
. مینک باحصتسا  ار  یتحص  ات  هدشن  ادیپ 

. دنتسه یقاب  ناشدوخ  تّحص  رب  انیقی  هقباس  ءازجا  مه  زاب  یلامتحا ، عنام  ای  دوش  لصاح  تدابع  رد  ینیقی  عنام  هچ  رگید  فرط  زا 
نآ مه  زاب  نکل  و  تسا ، تدابع  تحص  عنام  انیقی  راک  نیا  دیوشیم  لوغـشم  يرگید  راک  هب  هدرک  اهر  ار  زامن  زامن ، ءانثا  رد  لثملا : یف 

. دنتسه یقاب  ناشدوخ  تحص  رب  دناهدش  لمع  نامرف  قبط  هک  یئازجا 
ءازجا مه  زاب  تسام ، ثحب  دروم  بلطم  نیمه  هک  یئامن  داجیا  یلامتحا  یعنام  ینک و  دایز  ار  یئزج  زاـمن  ءاـنثا  رد  رگا  لـثملا : یف  اـی  و 

. دنتسه یقاب  ناشدوخ  تحص  رب  انیقی  هقباس 
نآ تلاخد  هب  تبسن  امش  ینارگن  زا  ار  يدرد  هقباس  ءازجا  ندوب  حیحص  الصا  رگید  فرط  زا  - 

538 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیمن نامرد  امش  زا  لمع  هعومجم  تحص  يدمع و  يدایز 

زا امش  ینارگن  هک  ارچ  تسا  حیحص  لمع  ءزج  نالف  يدمع  ندرک  دایز  زا  سپ  دیوگب . دناوتیمن  هیضام  ءازجا  تحص  رگید : ترابع  هب 
تحـص هتفرگ ، تروص  يدمع  تدایز  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  ینارگن  یتقو  اذل : هقباس و  یلبق و  ءازجا  زا  هن  هدش و  ادیپ  يدـعب  ءازجا 

. دشابیمن ینارگن  نیا  عفر  رد  دیفم  یلبق  ءازجا 
؟ تسیچ تحص  نیا  زا  ناتدارم  دناحیحص ، هقباس  ءازجا  دیئوگیم  ارچ  خیش  بانج  * 

: تسانعم ود  هب  تحص  اریز 
. دنیوگیم حیحص  هتفرگ  تروص  یلوم  رما  اب  قباطم  هک  یلمع  هب  ای  - 1

. دوشیم بترتم  نآرب  رثا  رگید  ترابع  هب  تسا و  رثا  ياراد  هک  یلمع  هب  ای  و  - 2
. دنتسه حیحص  دیریگب ، روکذم  يانعم  ود  زا  کیره  هب  ار  هقباس  ءازجا  ماجنا  امش  لاح 

تئیه لّصحم  يدعب  ءازجا  ماجنا  اب  هک  دنراد  ار  ّتیثیح  نیا  هک  ارچ  دنتسه  شخبرمث  ایناث : دناهتفرگ . تروص  رما  اب  قباطم  الّوا : هک : ارچ 
. دنوش یّلک  هب  رومأم  ای  و 

. دنشابیمن يدعب  ءازجا  زا  هدش  لصاح  ینارگن  کش و  جلاعم  یلبق  ءازجا  تحص  لاحّيایلع 
. تسین یتسرد  فرح  ار  لمع  هعومجم  تحص  میریگیم  هجیتن  ار و  یلبق  ءازجا  تحص  مینکیم  باحصتسا  دیدومرف : هک  نیا  سپ :

؟ تسیچ رد  تیعطاق  ۀلأسم  اب  ادمع  ءزجلا  ةدایز  ینعی  تسام  ثحب  ّلحم  هک  ّتیعنام  هلئسم  قرف  خیش  بانج  * 
زا ءزج  کی  تدایز  لثم  دشاب . هتشاد  تلاخد  لمع  تحص  رد  وه  وه  امب  ءیش  کی  مدع  هک  میهدب  لامتحا  ام  هک  تسنیا  تیعنام  هلأسم 

. زامن رد  دمع  يور 
هدننزمهرب نکل  درادن و  تلاخد  لمع  تحص  رد  هک  ارچ  تسین  ربتعم  وه  وه  امب  ءیش  نالف  مدع  مینادیم  ام  هک : تسنیا  ّتیعطاق  هلئسم 

. دنتسه عطاق  هک  ریثک  لعف  ای  ثدح و  لثم  تسا . لمع  رد  تالاوم ) ینعی   ) هّیلاصتا تئیه 
نیا وا  لیلد  دومن و  يراج  ار  نآ  دیابن  تسا و  تبثم  لصا  هک  تسنیا  ۀحّصلا  باحصتسا  بیع  هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا  خیـش  بانج  * 

: هک دشاب 
تسا و حیحـص  لمع  هعومجم  هتفرگ و  ماجنا  تحـص  اب  مه  يدـعب  ءازجا  هک  دـینک  تابثا  ۀحـصلا  باحـصتسا  اب  دـیهاوخیم  امـش  الّوا :

. درادن هداعا  هب  يزاین 
539 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دشاب  هیلقع  راثآ  هدننکتابثا  دناوتیمن  باحصتسا  تسا و  هیلقع  راثآ  زا  روبزم  تابثا  ایناث : * 
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. هک تسنیا  بیع  نآ  متفگ و  نم  هک  تسا  نامه  هحصلا  باحصتسا  بیع  تسین و  تبثم  لصا  تحص ، باحصتسا  ریخ  هک  میئوگیم 
زا ار  يدرد  تسین و  يدـعب  ءازجا  ندوب  حیحـص  مزلتـسم  هقباس  ءازجا  ندوب  حیحـص  نکل  دناحیحـص و  هقباس  ءازجا  هک  مینادیم  انیقی  ام 

. دنکیمن نامرد  كاش 
نیا رگید  دش ، باحصتسا  تحـص  یتقو  ینعی  تسا ، تیعنام  مدع  مزلتـسم  هحـصلا  باحـصتسا  هک  ياهدرک  لایخ  امـش  رگید : ترابع  هب 

. درادن تیعنام  يدمع  يدایز 
. تسا تبثم  لصا  دشاب  یلقع  همزال  ياراد  هک  یلصا  ره  تسا و  یلقع  همزال  همزال ، نیا  هک  دیاهتفگ  دیاهتفریذپ و  ار  مازلتسا  ینعی :

یلقع هک  مینک  ثحب  ات  درادن . دوجو  يدمع  يدایز  نیا  ّتیعنام  مدع  یلبق و  ءازجا  تحـص  نایم  ياهمزالم  الـصا  هک  دـینادب  دـیاب  ریخ ،
. یعرش ای  تسا 

ایآ درب  نیب  زا  ار  هلمتحم  ّتیعطاق  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  درادن و  یلاکـشا  هیلاّصتا  تئیه  باحـصتسا  دـیتفگ  امـش  خیـش  بانج  * 
؟ دیدقتعم باحصتسا  نیا  یبیعیب  رب  زونه 

. تسا لاکشا  بیع و  ياراد  زین  باحصتسا  نیا  هک  دیآیم  مرظن  هب  ریخ ،
؟ تسا لاکشا  بیع و  راچد  باحصتسا  نیا  ارچ  * 

ءازجا تئیه  ای  تسا  لمع  عومجم  هّیلاصتا  تئیه  امش ، بحصتسم  نیا  ایآ  هک  دینک  لاکشا  دیناوتیم  لکـشتسم  کی  ناونع  هب  امـش  اریز 
. تسا ضعب  عم  اهضعب  هقباس 

هدش قّقحم  شاهّیلاصتا  تئیه  ات  هدشن  قّقحم  عومجم  زونه  هک  دیـشاب  هجوتم  دیاب  دـینکیم ، باحـصتسا  ار  عومجم  هیلاصتا  تئیه  رگا  - 
. دینک باحصتسا  ار  نآ  امش  دشاب و 

. دشاب هتشاد  ّتیعطاق  هنحص  نیا  میهدیم  لامتحا  ام  هک  هدمآ  شیپ  ياهنحص  لمع  ءانثا  رد  هک  تسنیا  ام  ضرف  اریز 
. دینکیم باحصتسا  ار  رگید  ضعب  عم  اهضعب  هقباس  ءازجا  هّیلاصتا  تئیه  رگا  و  - 

ار نآ  امـش  دنتـسه و  هیلاصتا  تئیه  ياراد  ءازجا  رگید  یخرب  اب  ءازجا  یخرب  زامن  فصن  نیا  رد  دـیاهدناوخ و  ار  زاـمن  فصن  لـثملا  یف 
يرـساترس هیلاصتا  تئیه  لابند  هب  ام  نوچ  دنکیمن ، نامرد  ار  يدرد  هقباس  ءازجا  هیلاصتا  تئیه  هک : دینادب  دـیاب  دـینکیم ، باحـصتسا 

. میتسه لمع 
ءازجا هیلاصتا  تئیه  باحصتسا  دوبن ، عفان  یلبق  ءازجا  تحص  باحصتسا  هک  روطنامه  ینعی :

540 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابیمن عفان  زین  رخآ  ضعب  عم  اهضعب  یلبق 

. تسا هابتشا  دینک ، انعم  هک  یتروص  ره  هب  ار  هیلاصتا  تئیه  باحصتسا  اذل  و 
ءازجا یتقو  ینعی : مینکیم ؛ باحصتسا  ار  لاصتالا  ۀّیلباق  هکلب  مینکیمن  باحصتسا  ار  هیلاصتا  تئیه  ام  دیوگب  یسک  رگا  خیش  بانج  * 
تـسد زا  ار  ناشلاصتا  ّتیلباق  ءازجا  نیا  ایآ  هک  میاهدرک  کش  ام  هدـمآ و  شیپ  هنحـص  نونکا  تشاد ، لاّصتا  ّتیلباق  تفرگ  ماـجنا  یلبق 

؟ هن ای  دناهداد 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  امش  ار . لاصتا  ّتیلباق  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  * 
. تبثم لصا  دوشیم  مه  نیا  نکل  درک و  نینچ  ناوتیم  هلب  میئوگیم 

؟ خیش بانج  ارچ  * 
. تسا یلقع  همزال  نیا  ار و  هدمآ  شیپ  هنحص  ندوبن  عطاق  دنک ، تابثا  لاصتا  ّتیلباق  باحصتسا  اب  دهاوخیم  اریز :

هتـشادن ّتیعطاق  هدـمآ  شیپ  هنحـص  هک  دوشیم  مولعم  دـنراد ، ار  ناشلاّصتا  ّتیلباق  هقباس  ءازجا  یتقو  دـیوگیم  لـقع  رگید : تراـبع  هب 
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دیفم انعم  کی  هب  درادـن و  هقباس  تلاح  هک  ارچ  تسا ، طلغ  انعم  کی  هب  هیلاّصتا  تئیه  باحـصتسا  نیارباـنب : تبثم  لـصا  دوشیم  تسا ،
. تسا تبثم  لصا  مه  انعم  کی  هب  دنکیمن ، اود  ار  يدرد  تسین و  هدیاف 

. منادیم بویعم  ار  نآ  نونکا  مدرک ، بیوصت  دییأت و  ار  باحصتسا  زا  وحن  نیا  اهراب  هکنیا  اب  اذل :
؟ هن ای  تسه  ام  ثحب  ّلحم  ّتیعطاق  لامتحا  هب  طوبرم  ياهثحب  ایآ  خیش  بانج  * 

هن دوریم و  ّتیعنام  لامتحا  ادـمع  ءزجلا  ةدایز  رد  تسا و  ادـمع  ءزجلا  ةدایز  ام  ثحب  ّلحم  هک  ارچ  دـناجراخ ، اـم  ثحب  ّلـحم  زا  ریخ ،
. مالکلا ّرجی  مالکلا  هکلب  تیعطاق ، لامتحا 

؟ درادن دوجو  هّیلاصتا  تئیه  باحصتسا  يارجا  يارب  يرگید  قیرط  هار و  ایآ  خیش  بانج  * 
هک لمع  زا  يرادقم  نکل  تسا و  هدشن  ققحم  زونه  لمع  يرساترس  هیلاصتا  تئیه  هک  میراد  لوبق  مه  ام  دیئوگب  امش  تسا  نکمم  ارچ ،
اب الثم  لمع  مامت  هک  تسنیا  لثم  افرع  هتفرگ  تروص  هیلاصتا  تئیه  اب  هک  ءازجا  زا  رادـقم  نیمه  و  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هیلاـصتا  تئیه  اـب 

. تسا هتفرگ  ماجنا  هیلاصتا  تئیه 
باحـصتسا ار  يرـساترس  هّیلاصتا  تئیه  هّیفرع  ۀحماسم  اب  ۀحماسم و  دیناوتیم  دـیآ  شیپ  ینارگن  کش و  امـش  يارب  اجنیا  رد  یتقو  اذـل :

. دینک
؟ دینزب ثحب  لحم  اب  یهباشم  لاثم  یفرع  ياههحماسم  نیا  نییبت  رد  * 

نآ تسین  مولعم  نونکا  هک  يروط  هب  میتشادرب  ار  نآ  زا  يرادقم  ّرک ، هزادنا  هب  دوب  یبآ  لثملا : یف 
541 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا هداتفا  ّتیرک  زا  ای  تسا  ّرک  بآ 
اّرک ناک  ءاملا  اذه  دیوگیم : فرع 

؟ هن ای  تسا  رک  هک  میراد  کش  نونکا  دوب ، ّرک  بآ  نیا  دیوگیم : رگید  ترابع  هب 
. ار نآ  تیرک  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 

؟ دوب هدش  هتشادرب  نآ  زا  يرادقم  هک  ارچ  تسین  بآ  نیا  دوب  ّرک  هک  یبآ  نآ  هک  مینک  لاکشا  رگا  * 
. تسا بآ  نامه  بآ  نیا  تفگ  ناوتیم  ۀحماسم  تسا و  ریثأت  الب  نتشادرب  زا  رادقم  نیا  دیوگیم : فرع 

هحماسم يور  زا  فرع  میاهداد ، ماجنا  هیلاصتا  تئیه  اب  ار  هب  رومأم  ای  لمع و  زا  يرادـقم  ام  دـیئوگب  امـش  زین ، هیف  نحن  ام  رد  رگا  لاـح :
. تسا هدش  قّقحم  هک  تسا  زامن  هّیلاصتا  تئیه  نامه  نیا  دیوگیم 

اجنیا رد  یباحـصتسا  نینچ  هّیفرع  ۀـحماسم  اب  تسا  نکمم  نیاربانب : دـینک . باحـصتسا  ار  هیلاصتا  تئیه  دـیدش ، نارگن  هک  هاگره  اذـل  و 
. دریگب تروص 

ام رگا  نکل  ّتیجح و  دـقاف  تسا و  تـبثم  لـصا  هـک  دـیدومرف  هقباـس  ءازجا  تیلباـق  ءاـقب  باحـصتسا  هـب  داریا  رد  امـش  خیـش  باـنج  * 
ندوبن عطاـق  رثا  تسین و  عطاـق  هدـمآ  شیپ  هنحـص  نیا  هک  دوشیم  نیا  شرثا  یهاوـخن  یهاوـخ  ار  ءازجا  تیلباـق  ءاـقب  مینک  باحـصتسا 

ءاـقب باحـصتسا  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و  یعرـش  رثا  کـی  دوخ  نیا  هک  درادـن  فاـنیتسا  هب  زاـین  تسا و  حیحـص  وت  لـمع  هک  تسنیا 
؟ دیئامرفیم هچ  تسا  تسرد  ءازجا  تیلباق 

هطـساولا عم  هک  دراد  یعرـش  رثا  کی  نآ  لابند  هب  تسا و  هدمآ  شیپ  هنحـص  ّتیعطاق  مدع  هک  دراد  یلقع  رثا  کی  باحـصتسا  نیا  هلب ،
. درک باحصتسا  ناوتیمن  اذل  و  تسا .

هجیتن هب  هدرک  رذـگ  اعیرـس  هطـساو  نیا  زا  تسین ، نآ  هّجوتم  مدرم  ناهذا  اـعون  هک  ياهنوگ  هب  تسا  فیفح  هطـساو  نیا  دوش  هتفگ  رگا 
. دنسریم یعرش 
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. فانیتسالا بجی  الف  هک  دریگیم  هجیتن  فرع  دنراد  لاصتا  تیلباق  هقباس  ءازجا  دیتفگ  امش  ات  هک  انعم  نیدب 
. دز باحصتسا  هب  تسد  مه  یهاگن  نینچ  اب  تسا  نکمم  هلب ، *- 

: هک نیا  هصالخ 
تّمرم يوحن  هب  ار  کیره  سپـس  تفرگ ، يداریا  کیره  هب  تخادرپ  هیلاصتا  تئیه  باحـصتسا  لـیلحت  هیزجت و  هب  ادـتبا  خیـش : باـنج 

يرگید دومن  تّمرم  عوضوم  رد  ۀحماسم  اب  ار  یکی  درک ،
542 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دومن لابند  ار  بلاطم  ینارگن  اب  هکلب  دومنن  مکح  یباحصتسا  نینچ  تحص  هب  عطاق  سرض  اب  نکل  و  هطساو ، ءافخ  اب  ار 
. تسین تسرد  یباحصتسا  نینچ  هکنیا  هب  دشاب  هتشاد  هراشا  مهفاف )  ) ترابع رد  دیاش  هتبلا :

ادمع ءزجلا  تدایز  هک  تسا  یلمع  تحص  رب  لیلد  ْمَُکلامْعَأ ) اُولِْطُبت  هیآ ال  : ) دنتفگ یـسوط  خیـش  زا  يوریپ  هب  یخرب  طسوت  سپـس  *- 
: هک نیا  هب  دندرک  لالدتسا  تسا و  هداد  خر  نآ  رد 

. دراد تمرح  رد  روهظ  لعفت  هک ال  ارچ  لمع  لاطبا  تمرح  رب  دراد  تلالد  هّیقب ، لاطم  تلالد  هب  هیآ  - 1
. تسا دض  هب  رما  مزلتسم  زین  ءیش  زا  یهن  تسا ، ّدض  زا  یهن  یضتقم  ءیش  هب  رما  هک  روطنامه  هک  تسا  هدمآ  هیلقع  تامزالت  رد  - 2

. تسا لمع  همادا  یضم و  هب  رما  مزلتسم  لمع  لاطبا  زا  یهن  هاگنآ  - 3
. لمع همادا  یضم و  ام  رب  تسا  بجاو  سپ :

. دندیشوک لمع  تحص  تابثا  رد  لیذ  قیرط  راهچ  زا  یکی  هب  ّیضم  بوجو  هار  زا  سپس 
ود نایم  لصف  هب  لوق  مدـع  تکرب  هب  ای  بکرم 4 - عامجا  هطـساو  هب  ای  هیلقع 3 - هیمازتلا  تلالد  هب  اـی  هیظفل 2 - هّیمازتلا  تلالد  هب  اـی  - 1

. هلئسم
دروخیمن و ام  ثحب  لحم  درد  هب  مود  لّوا و  يانعم  دومرف : هدرک  رکذ  ار  انعم  راهچ  لاطبا  تمرح  هب  عجار  خیـش  باـنج  نآ  زا  سپ  *- 

. دنروخیم ثحب  لحم  درد  هب  مراهچ  موس و  يانعم  نکل 
يانعم هب  عجار  دـندروآ و  ار  يدـهاوش  نئارق و  بلطم  نیا  تابثا  رد  دراد و  لّوا  يانعم  رد  روهظ  هیآ  دـندومرف : قیدـصت  ماقم  رد  سپس 

. دروخیمن ثحب  لحم  درد  هب  دشاب  هتشادن  هچ  دشاب و  هتشاد  انعم  نیا  رد  روهظ  هیآ  هچ  دنتفگ  مود 
مزال رثکا  صیـصخت  میریگب  انعم  نیا  هب  ار  نآ  رگا  درادـن ، انعم  نیا  رد  روهظ  هیآ  هک  نیا  رب  هوالع  دـندومرف ، موس  ياـنعم  هب  عجار  اـّما :

. تشذگ موس  يانعم  ریخ  زا  اذل  اوعطقت و  ینعی ال  اولطبت  ال  تفگ : ناوتیمن  اذل  و  دیآیم ،
مه زاب  هک  مّوس  يانعم  لماش  مه  دوشیم ، لّوا  يانعم  لماش  مه  میریگب  مراهچ  يانعم  هب  ار  هیآ  رگا  دومرف  مراهچ  يانعم  هب  عجار  اـّما : و 

ار تلمع  لمع ، نایاپ  رد  هچ  یـشاب و  لمع  ءانثا  رد  هچ  دـیامرفیم  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  ارچ  دروخیم . اـم  ثحب  ّلـحم  درد  هب 
. نکن لاطبا 

تحـص رد  ّتیعنام  ایآ  هک  هدرک  نارگن  ار  امـش  هداد و  خر  لمع  ءانثا  رد  هک  یتداـیز  نیا  هطـساو  هب  یتسه ، لـمع  ءاـنثا  رد  یتقو  ینعی :
: اّما هدب . همادا  رخآ  هب  ات  نکن و  لاطبا  ار  تلمع  هن ؟ ای  دراد 

543 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یشاب هتشاد  ار  لاطبا  رایتخا  امش  هک  یتروص  رد  نکل  تسا ، هدرک  مارح  ار  لاطبا  یلاعت  يادخ  هلب  دیامرفیم : ثحابم  نیا  زا  سپ 

. يوشیمن هیآ  نیا  یهن  لومشم  یشاب  يرایتخا  تردق و  نینچ  دقاف  امش  رگا  نکل 
؟ تسین وا  اب  رایتخا  اجک  رد  تسا و  فّلکم  اب  رایتخا  اجک  رد  دش  هدیسرپ  خیش  زا  * 

. یهد همادا  ای  ینک  عطق  ار  لمع  هک  ینک  هدارا  یناوتیم  امش  تسا و  حیحص  لمع  هتفرگن و  تروص  یتدایز  هک  اجنآ  دومرف :
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. نکن لطاب  تسامش ، اب  نآ  همادا  رایتخا  ياهدناوخ و  احیحص  هک  ار  يرادقم  نیا  دیامرفیم : هفیرش  هیآ  هک  اجنیا  رد 
يدایز نیا  رگا  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  دراد  تیعنام  هک  يراد  کش  امـش  تسا و  هدـش  دراو  تدایز  هک  تسا  یئاج  رد  ام  ثحب  ّلحم  اّما 

. تسا لصاح  لیصحت  هک  ارچ  دینک ، لطاب  ار  نآ  هک  یتسین  رداق  رگید  امش  دشاب ، هدرک  لطاب  ار  لمع  يدمع 
. يراد لاطبا  مدع  ای  لاطبا  تردق  امش  هک  دوشیم  یئاج  نآ  لماش  هکلب  دوشیمن . تمسق  نیا  لماش  اُولِْطُبت * هیآ ال  هجیتن : رد 

. تشذگ دیاب  ثحب  لحم  هیف و  نحن  ام  رد  لمع  تحص  رد  فیرش  هیآ  نیا  ریخ  زا  سپ 
. تسا یلمع  نینچ  تحص  رب  لیلد  عطقلا  تمرح  باحصتسا  تفگ  هدرک  حرطم  ار  یمراهچ  لیلد  يرگید  سک  سپس  *- 

اولطبت هک ال  ارچ  دوب . مارح  عطق  دوب ، ام  تسد  رد  لاطبا  مدع  ای  لاطبا و  تردق  میدوب و  لمع  لوغـشم  ام  هک  یتقو  - 1 رگید : ترابع  هب 
. دوشیم ثحب  زا  تمسق  نیا  لماش 

؟ هن ای  مینک  عطق  ار  لمع  میناوتیم  ام  ایآ  هن و  ای  تسه  عنام  تدایز  نیا  ایآ  هک  دش  لصاح  کش  ام  يارب  يدمع  يدایز  زا  سپ  - 2
. ار لمع  همادا  میریگیم  هجیتن  ار و  عطقلا  تمرح  مینکیم  باحصتسا 

: اریز تسا  طلغ  یباحصتسا  نینچ  دومرف : خساپ  رد  خیش  *- 
. تسا مارح  وت  رب  عطق  دومرف  ادخ  اذل  يدوب و  لاطبا  رب  رداق  وت  يدمع  تدایز  نیا  زا  لبق  - 1

، دشاب هدـش  لاطبا  تدایز  نیا  هطـساو  هب  وت  لمع  تسا  نکمم  هک  ارچ  یـشاب  لاطبا  رب  رداق  وت  هک  تسین  مولعم  رگید  تدایز  زا  سپ  - 2
تسا و هدـش  ضوع  عوضوم  ریخ ، يریگب  شلاطبا  مدـع  ای  لاطبا  هب  میمـصت  ات  تسین  وت  تسد  هب  شماـمز  رگید  هدـش  لاـطبا  هک  يزیچ 

. یتسین عطق  تمرح  باحصتسا  رب  رداق  رگید 
544 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک انعم  نیدب  دوب ، مامتالا  بوجو  باحصتسا  نآ  دومن و  حرطم  ار  یمجنپ  لیلد  يرگید  سک  سپس  *- 
. دوب بجاو  ام  رب  لمع  مامتا  يدمع  يدایز  زا  لبق  - 1

؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  لمع  مامتا  هک  مراد  کش  يدمع  يدایز  زا  سپ  - 2
. تسا بجاو  مامتا  مه  نونکا  دوب ، بجاو  مامتا  البق  میوگیم : ینعی  ار ، مامتالا  بوجو  منکیم  باحصتسا 

اجنیا رد  امش  کش  هکنآلاح  تسا و  عوضوم  زارحا  باحصتسا  طرش  هک  ارچ  تسا ، طلغ  زین  باحصتسا  نیا  دومرف : خساپ  رد  خیـش  *- 
. درادن انعم  مامتا  رد  کش  اب  بوجو  باحصتسا  اذل  تسا و  عوضوم  رد  کش 

خیـش لوبق  دروم  لّوا  لیلد  اهنت  دـش ، هدروآ  يدـمع  يدایز  زا  سپ  لمع  تحـص  تابثا  رد  هک  ياهناگجـنپ  ّهلدا  همه  زا  هک : نیا  لصاح 
: هک نیا  زا  دوب  ترابع  نآ  دوب و  ناشیا  دوخ  راتخم  هک  دش  عقاو 

؟ هن ای  دراد  تیعنام  يدمع  يدایز  نیا  ایآ  میراد  کش  - 1
: اریز ارچ ؟ حیحص  دوشیم  ناملمع  دش  هتشادرب  عنام  یتقو  ةءاربلا ، لصالا ، ۀیعناملا ، یف  کشلا  دنع  - 2

. میاهدناوخ ار  زامن  هک  نوچ  تسا  دوجوم  یضتقم  - 1
[302 .] میتشادرب ار  نآ  لصا  اب  هک  دوب  عنام  رد  مه  کش  - 2

ص544 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دش تحص  هب  موکحم  لمع  هجی 

، مامتالا بوجو  باحصتسا  عطقلا و  تمرح  باحصتسا  ینعی : لمع ، تحص  تابثا  رد  باحصتسا  ود  لوبق  اب  ضایر  بحاص  سپـس : *- 
؟ دراد مزال  فانیتسا  ای  تسا  حیحص  ام  لمع  باحصتسا  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ  هک  درک  کش 
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. تسین مزال  ام  رب  فانیتسا  هدش و  يرب  ام  هّمذ  هک  دنکیمن  تابثا  باحصتسا  ود  نیا  هک  دوب  دقتعم  اریز :
تباث اـم  ندرگ  رب  ار  فیلکت  نیا  ماـمتالا  بوجو  نکن و  عطق  ار  تلمع  هک  دراذـگیم  اـم  هدـهعرب  ار  فیلکت  نیا  عطقلا  تمرح  هک  ارچ 

: دومرف اذل  و  تسا ، جراخ  اهنیا  هدهع  زا  هن ؟ ای  تسا  مزال  فانیتسا  هرابود  نکل  نک ، مامت  ار  تملع  هک  دنکیم 
. ناسرب نایاپ  هب  ار  لمع  دیوگیم  ام  هب  باحصتسا  ود  نیا  فرط  کی  زا  - 1

. تسا هینیقی  تئارب  یعدتسم  هّمذ ، هب  لاغتشا  دیوگیم  لاغتشا  هدعاق  رگید  فرط  زا  - 2
545 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مامتالا دعب  فانیتسالا  بجی  هک : تفرگ  هجیتن  و 
، دـیناسرب نایاپ  هب  ار  ناتلمع  میراد  ام  هک  نانچ  دـیراد  یلمع  نینچ  تحـص  رب  لیلد  رگا  ضایر  بحاص  باـنج  دومرف : خیـش  باـنج  *- 

. تسین مزال  مه  فانیتسا 
؟ خیش بانج  ارچ  تسین  فانیتسالا  بوجو  مامتالا و  بوجو  ياج  اجنیا  هک  دینادب  دیرادن ، لیلد  مه  رگا 

هداعا ار  نآ  هراـبود  هدـناسر ، ناـیاپ  هب  ار  لـمع  سپ  دـهاوخیم ، هّینیقی  تئارب  هّمذ  هب  لاغتـشا  میراد ، همذ  هب  لاغتـشا  دـیتفگ : امـش  اریز :
. درادن فانیتسا  مامتا و  ینعی  لمع  ود  هب  زاین  و  دوشیم . لصاح  تئارب  نیا  فانیتسا  درجم  هب  هکنآلاح  و  مینکیم .

فانیتسا ار  نآ  مه  میناسرب و  نایاپ  هب  ار  لمع  مه  هدرک  طایتحا  هک  دراد  یلاکشا  هچ  دیوگب : یسک  تسا  نکمم  دومرف : خیش  سپس  *- 
؟ مینک

يدـمع تداـیز  زا  سپ  لـمع  نیا  تحـص  رب  یلیلد  امـش  یتقو  رگید : تراـبع  هب  تسا . طاـیتحا  فـالخرب  نیا  هک  میهدیم  خـساپ  وا  هب 
. تسا طایتحا  فالخرب  ینک  هداعا  ار  نآ  یهاوخب  هرابود  هدرک و  مامت  ار  نآ  رگا  يرادن ،

؟ خیش بانج  ارچ  *- 
يدعب زامن  هجیتن : رد  یهدیم  ماجنا  بوجو  لامتحا  يور  زا  یهدیم  همادا  يدمع  تدایز  نآ  زا  سپ  امـش  لثملا  یف  هک  ار  يزامن  اریز :

. یهدیم ماجنا  لامتحا  يور  زا  یهدیم  ماجنا  افانیتسا  هک  مه  ار 
نکل تسا و  طایتحا  يور  زا  امـش  لمع  هلب  دیهد . ماجنا  شبوجو  رد  عطق  اب  رایعلا  لماک  لمع  کی  هدرک ، عطق  ار  لمع  تسا  رتهب  اذل : و 

. تسا نآ  زا  یلوا  مود  طایتحا  نیا 
؟ لّوا طایتحا  زا  تسا  رتهب  مود  طایتحا  ارچ  *- 

دیهدیم لامتحا  مه  دـشاب و  مارح  لمع  عطق  هک  دـیهدیم  لامتحا  مه  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  فیلکت  رد  کش  رد  لّوا  طایتحا  - 1 اریز :
. میرادن تجح  هچرگا  تسا ، فیلکت  رد  کش  نامه  لامتحا  نیا  دشاب و  بجاو  لمع  مامتا  هک 

راـیعلا لـماک  يرثـکا و  زاـمن  کـی  هدرک و  اـهر  ار  لّوا  زاـمن  دـیناوتیم  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا ، هب  فـلکم  رد  کـش  رد  مود  طاـیتحا  - 2
. دیناوخب

. دیهد ماجنا  هجو  دصق  نودب  ار  نآ  دیاب  دیناوخب ، هرابود  هدرک  هداعا  دیهاوخب  دیناسرب و  مامتا  هب  ار  یلّوا  زامن  رگا  رگید : ترابع  هب  *- 
546 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک دـیهد  ماجنا  هّللا  یلا  ۀـبرق  هبوجول  ینعی  هجو  دـصق  اـب  ار  نآ  دـیناوتیم  دـینک  فاـنیتسا  ار  نآ  دـیهاوخب  هدرک ، اـهر  ار  یلّوا  رگا  اـّما 
. هب فّلکم  رد  کش  رثکا و  ّلقا و  دوشیم 

کش رظن  زا  طایتحا  هب ، فّلکم  رد  کش  رظن  زا  ای  مینک  طایتحا  فیلکت  رد  کش  رظن  زا  هکنیا  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا  هکنیا : هصالخ  *- 
. تسا فیلکت  رد  کش  رد  طایتحا  زا  یلوا  دشابن  بجاو  رگا  هب  فّلکم  رد 

. دومن فانیتسا  هدرک  عطق  نآ  ءانثا  رد  ار  لمع  ناوتیم  هکلب  تسین  مارح  اجنیا  رد  لمع  عطق  اهنت  هن  خیش ، رظن  هب  هکنیا : لصاح  *- 
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لمع مامتا  مه ، يدـمع  تدایز  تروص  رد  هک  دومن  تاـبثا  هناگجـنپ  هلدا  زا  لّوا  لـیلد  ناـمه  اـب  دوبن و  ددرم  اـجنیا  رد  خیـش  هتکن : *- 
. تسا یفاک 

***
547 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. حدقلا مدعب  یلوأ  اهوهسف  ادمع  حدقی  امف ال  ّالإ  و  ادمع ، حدقت  یتلا  اوهس  ةدایزلا  رکذ  یف  ۀثلاثلا  ۀلأسملا  نتم 
. ةداعإلا بوجو  نالطبلا و  همکح  ّنأ  تفرع : دق  و  انایسن ، طرشلاب  [ 303] لالخإلا یلإ  هعجرم  ّنأل  انایسن ؛ صقنلا  یف  امک  انه  مالکلا  و 

. هتدایز نود  ادسفم  الخم و  هصقن  نوکی  نأ  ءزجلا  یف  لصألا  ّنأ  ثالثلا : لئاسملا  عیمج  نم  تبثف 
. هفالخ یلع  لیلد  ّلدی  نأ  ّالإ  اوهس ، اهب  نالطبلا  ةدعاقلا  یضتقم  ناک  ادمع  هتدایز  حدق  یلع  لیلد  ّلد  ول  معن ،

. ةدایزلل لماشلا  [ 305] لالخإلا قلطمل  هلومش  یلع  ءانب  304 ؛] «] ۀسمخ نم  ّالإ  ةالصلا  داعت  ال  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم 
[. 306 «] کیلع لخدت  ۀصیقن  ةدایز و  ّلکل  وهسلا  یتدجس  دجست  : » ۀلسرملا یف  مالّسلا  هیلع  هلوق  و 

صقنلا یلع  فطع  نإ  و  هصقنب . ةالصلا  لطبی  امب  نکرلا  رّسف  نإ  ۀّینکرلا  هتّیئزج  تبث  امیف  یلّوألا  لصألا  ّنأ  انرکذ : ام  عیمج  نم  صّخلتف 
. اوهس و  [ 307] ادمع ةدایزلا  صقنلا و  نیب  لیصفتلا  یضتقی  لصألاف  اوهس ، ادمع و  ةدایزلا  لوصالا  یضتقم 

هب لالخإلاب  ةالصلا  لطبی  ام  ّلک  ذإ  ةالصلا ؛ یف  دوجوم  ریغ  امهنیب  لیصفتلا  ّنکل 
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لاغتشالا ۀلاصأب  لصفلاب - لوقلا  مدع  ۀمیمضب  ۀضراعم - ةدایزلاب ، سأبلا  مدعب  ۀمکاحلا  ةءاربلا  ۀلاصأف  اوهـس ، ادمع و  هتدایزب  لطبی  اوهس 
ثیح نم  هیف  لصف  امیف ال  ۀّیملعلا  لوصألا  هیـضتقی  يذلا  ّيرهاظلا  مکحلا  یف  لصفلا  انزّوج  نإف  اوهـس . صقنلاب  ةدابعلا  نالطبب  ۀـمکاحلا 

. یفخی امک ال  ةءاربلا ، یلع  لاغتشالا  ةدعاق  حیجرت  مزاللاف  ّالإ  و  نیلصألا ، نم  دحاو  ّلکب  لمعیف  ّیعقاولا ، مکحلا 
همجرت *** 

:( تسا ءزج  يوهس  ندرک  دایز  اب  هطبار  رد   ) لّوا هیبنت  زا  موس  هلأسم 

هراشا

الثم میربن و  يدروم  نینچ  يور  ار  ثحب  لحم  رگا   ) ّالا و  عوکر ) ندرک  دایز  لثم   ) تسا تدابع  لطبم  رـضم و  شیدـمع  ندرک  دایز  هک 
هب و   ) تسا حدـقلا  مدـع  هب  یلوا  شیوهـس  ندرک ) دایز  ، ) تسین لطبم  شیدـمع  ندرک  دایز  هک  يزیچ  مینک ،) ثحب  هروس  ناـمه  يور 

(. دوب دهاوخن  حداق  یلوا  قیرط 

( وهس يور  زا  ءزج  کی  تدایز  مکح  )

: لّوا بلطم 
تدایز هک  ارچ  تسا ،) لطبم  زین  يوهـس  تدایز  ینعی   ) دوب انایـسن  صقنلا  رد  هک  تسا  یمکح  نامه  اجنیا  رد  یمکح ) ظاحل  هب   ) نخس

( ءزجلا صقن   ) هک دـش  مولعم  یلوا ،) هلئـسم   ) رد تلفغ و  نایـسن و  يور  زا  تسا  طرـشب  ندـناسر  لالخا  اـجنیا  رد  عوکر ) ـالثم   ) يوهس
. هداعا بوجو  تسا و  نالطب 

: هکنیا مّود  بلطم 
لطبم  ) دشاب دسفم  ّلخم و  شصقن  هک  یتروص  رد  یئزج ، نینچ  صقن  رد  یلّوا  لصا  هک  دش  تباث  هناگهس  لئاسم  رد ) ثحابم   ) مامت زا 

. تسین لطبم  یئزج  نینچ  تدایز  نکل  و  تسا ) ندوب 
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)؟ دراد دوجو  قوف  هیلوا  هدعاق  فالخرب  ياهّیوناث  هدعاق  ایآ  )

نالطب هّیلّوا  هدعاق  ياضتقم  دنک ، تلالد  عوکر ) الثم   ) دـمع يور  زا  یئزج  نینچ  تدایز  ندوب ) لطبم  و   ) حدـق رب  صاخ  یلیلد  رگا  هلب ،
(. يوناث و   ) صاخ یلیلد  هیلوا ، هدعاق  نیا  فالخرب  دنک  تلالد  هکنیا  رگم  وهس ، يور  زا  ءزج  نیا  تدایز  رثا  رد  تسا  لمع 

: دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم 
. دوجس عوکر و  هلبق ، تقو ، روهط ، سمخ : نم  ّالا  ةالصلا  داعت  ال 

. دراد مزال  هداعا  هدوب و  لطبم  اوهس ، ای  دشاب  ادمع  دروم  جنپ  نیا  تدایز  هک  انعم  نیدب 
مالّـسلا هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  و  دوشیم . مه  تدایز  لماش  هک  ضرف ) راهچ  ره  رد   ) لالخا قلطم  رب  ثیدـح  نیا  لومـش  رب  انب  هتبلا  - 

: دیامرفیم هک  هلسرم  رد 
. کیلع لخدت  ۀصیقن  ةدایز و  ّلکل  وهّسلا  یتدجس  دجست 

ّلخم اوهـس  ءزجلا  كرت  تفگ  هیلوا  هدعاق  هکنآلاح  تسین و  ّلخم  دریگب  ماجنا  اوهـس  يور  زا  یناصقن  ای  تدایز و  رگا  هک  انعم  نیدب  )
.( تسا

. دش هتفگ  لّوا  هیبنت  رد  هچنآ  هجیتن  موس و  بلطم 
: هک تسنیا  میتفگ  موس ) هیبنت  رد   ) هچنآ هصالخ  سپ 

یتروص رد  هتبلا  تسا ، ّتینکر  میراد ،) کش  نآ  ّتینکر  رد  ام  و   ) تسا هدش  تباث  هب ) رومأم  رد   ) شتّیئزج هک  یئزج  رد  یلّوا  لصا  - 1
. دوش لطاب  زیچ  نآ  صقن  هطساو  هب  زامن  هک  دوش  ریسفت  يزیچ  هب  نکر  هک 

لیـصفت نکر ) ماکحا  رد  ، ) لصا دشاب  هتـشاد  هب  رومأم  رد  صقن  هب  تشگزاب  يوهـس ،) ای  دشاب  يدـمع  هکنیا  زا  معا   ) تدایز رگا  و  - 2
. ادمع هچ  اوهس  هچ  تسا ) لطبم  هدعاقلا  یلع  شتدایز  نکل  تسا و  ّلخم  لطبم و  شصقن  ینعی   ) دنکیم اضتقا  ار  صقن  تدایز و  نیب 

: مراهچ بلطم 
وهـس يور  زا  نآ  هب  لالخا  هطـساو  هب  زامن  هک  يزیچ  ره  عامجالاب )  ) هک ارچ  تسین ، دوجوم  زامن  رد  تدایز  هصیقن و  ناـیم  لیـصفت  اـّما 
نکل میراد و  نیقی  اهاج  یخرب  رد  یهتنم   ) دوشیم لطاب  وهـس ، يور  زا  هچ  دمع و  يور  زا  هچ  زین  نآ  تدایز  هطـساو  هب  دوشیم ، لطاب 

(. مینک یشم  هدعاقلا  یلع  دیاب  اهاج  یخرب  رد 
: هجیتن رد 

- تسا ضراعم  تسا ، تدایز  رد  لاکشا  مدع  رب  مکاح  میتفگ ) مود  هلئسم  رد   ) هک یتئاربلا  ۀلاصا 
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تسا تدابع  نالطب  هب  هدننکمکح  یلوا ) هلأسم  بسح  رب  هک   ) یلاغتـشالا ۀلاصا  اب  لصف - هب  لوق  مدع  نیمه  هب  ندش  همیمـض  هطـساو  هب 
لطاب يزامن  نینچ  ریخ  دیوگیم  لاغتـشا  هدـعاق  تسا و  حیحـص  زامن  نیا  دـیوگیم  تئارب  هدـعاق  ینعی  . ) وهـس يور  زا  صقن  ببـس  هب 

(. تسا
: سپ

یعقاو مکح  ثیح  زا  هک  يدروم  رد  ار  نآ  هیلمع  لوصا  هک  يايرهاظ  مکح  رد  ار ) هصیقن  يدایز و  نایم  نداد  رارق  هلصاف  و   ) لصف رگا 
مکح ثیح  زا  نکل  درادـن و  لـصف  یعقاو  مکح  ثیح  زا  هک  صّخرت  نـیع   ) مینادـب زیاـج  دـنکیم  اـضتقا  درادـن ، دوـجو  نآ  رد  یلـصف 

لصا و کی  هب  تدایز  رد  ینعی   ) دوشیم لمع  لصا  کی  هب  تدایز ) هصیقن و   ) زا کیره  رد  دراد ،) دوجو  نآ  رد  لصف  ناکما  يرهاـظ 
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دیآیم مزـال  درادـن ) یقرف  نآ  رد  یعقاو  يرهاـظ و  مکح  میئوـگب  هدـشن و  لـصف  هب  لـئاق  رگا   ) اـّلا و  رگید ،) لـصا  کـی  هب  هـصیقن  رد 
يوهس كرت  رثا  رد  ار  زامن  امش  یتقو  ینعی  تسا ، بجاو  لمتحم  باقع  عفد  هک  ارچ   ) تئارب رب  لاغتـشا  هدعاق  نداد  حیجرت  و  طایتحا ) )

هدیـشوپ تسا  باتک  باسح و  لها  هک  یـسک  رب  هک  نانچ  ینک ). هداعا  هتـسناد  لـطاب  ار  نآ  دـیاب  مه  تداـیز  رد  ینادیم ، لـطاب  هروس 
. تسین

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا حرطم  هطبار  نیا  رد  یلاؤس  هچ  و  دوب ، يرما  هچ  نوماریپ  تینکر  رد  کش  لئاسم  زا  هلئسم  نیموس  * 
، ءازجا زا  یئزج  يوهـس  يدایز  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اذـل  و  نایـسن . وهـس و  يور  زا  هب  رومأم  هب  تسا  ءزج  ندرک  داـیز  نوماریپ 

؟ هن ای  تسه  هب  رومأم  لطبم 
؟ دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  یبلاطم  هچ  قوف  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق  * 

: دش دهاوخ  حرطم  بیترت  هب  هک  دراد  دوجو  ثحب  نیا  رد  بلطم  جنپ  یّلک  روط  هب 
لطبم ادـمع  ءزجلا  ةدایز  یتقو  اریز  تسا  هثلاث  هلئـسم  نیا  زا  ام  هدـننکزاینیب  هیناـث  هلئـسم  هک  دـیایب  امـش  نهذ  هب  تسا  نکمم  هکنیا  - 1

. دنام دهاوخن  یقاب  هثلاث  هلأسم  زا  ثحب  يارب  یّلحم  اذل  و  دوب ، دهاوخن  لطبم  یلوا  قیرط  هب  اوهس  ءزجلا  ةدایز  دشن ،
هب هثلاـث  هلئـسم  رد  دوبن  هیناـث  هلأـسم  رد  هک  ار  یئزج  نآ  ینعی  دوشیم ، ضوع  هثلاـث  هلئـسم  رد  دروم  میئوگیم : بلطم  نیا  هب  خـساپ  رد 

هک یئزج  نآ  ایآ  هک  تسنیا  لابند  هب  نکل  هدماین و  باسح 
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؟ هن ای  تسا  لطبم  زین  شیوهس  يدایز  ایآ  تسا  لطبم  شیدمع  تدایز 
نیا رد  هک  دوب ، دهاوخن  لطبم  یلوا  قیرط  هب  نآ  يوهـس  تدایز  دشابیمن ، لطبم  هدعاقلا  یلع  زامن ، رد  يدمع  تدایز  یتقو  لثملا : یف 

. تشاد میهاوخن  یثحب  بلطم 
تدایز ینعی   ) تسا يدمع  صقن  هب  شتـشگزاب  طرـشب ال ، ءزج  يدمع  تدایز  هک  ارچ  دشابیم ، لطبم  دمع  يور  زا  عوکر  تدایز  اّما :

موس هلأسم  رد  نکل  میدرک و  جراخ  ثحب  ّلحم  زا  ار  دراوم  هنوگنیا  مود  هلئـسم  رد  هک  ادمع ،) ءزجلا  كرت  هب  ددرگیمرب  ادـمع  ءزجلا 
؟ تسیچ شمکح  مینک  دایز  اوهس  ار  عوکر  لثملا  یف  رگا  هک : تسنیا  لاؤس  اذل  دنشابیم و  حرطم 

یلوا هلئـسم  رد  و  اوهـس ، یئاذـکلا  ءزجلا  ۀـصیقن  هب  ددرگیمرب  اوهـس ، یئاذـکلا  ءزجلا  ةداـیز  هک  ارچ  تسا ، لـطبم  هـک : تـسنیا  خـساپ 
. تسا لطبم  هدعاقلا  یلع  اوهس  ءزجلا  ۀصیقن  هک  میدناوخ 

: دنوشیم مسقنم  مسق  دنچ  هب  رظن  کی  زا  ءازجا  هک  مینادب  دیاب  ثحب  لحم  لاؤس  هب  خساپ  رد  رگید : ترابع  هب 
رد هدحاو  هدجس  ندروآ  اج  هب  دشاب و  ددعتم  دیاب  هک  هدجس  لثم  دناهدش ، ذخا  ءیش  طرشب  وحن  هب  تدایز  هب  تبسن  ءازجا  زا  یخرب  - 1

. تسین یفاک  هدحاو  تعکر 
. دوجس ای  عوکر  رد  رکذ  لثم  دنوشیم  عقاو  ظاحل  دروم  قلطم  طرشب و  وحن ال  هب  زین  ءازجا  زا  یخرب  - 2

: لثم دنتسه  تدایز  مدع  هب  دّیقم  ینعی  دنتسه ، طرشب ال  تدایز  هب  تبسن  ءازجا  زا  یخرب  - 3
 .... عوکر و مارحالا ، ةریبکت 

هب دـسر  هچ  اـت  تسین  لـطبم  مه  اـهنآ  يدـمع  يداـیز  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  ارچ  دـناجراخ  ثحب  ّلـحم  زا  مود  مسق  لوا و  مسق  لاـح :
. دوب دهاوخن  لطبم  یلوا  قیرط  هب  هک  اهنآ  يوهس  يدایز 
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لطبم زین  اهنآ  يوهـس  يدایز  ایآ  هک  میراد  کش  ام  تسا و  لطبم  امتح  اهنآ  يدـمع  يداـیز  هک  تسا  موس  مسق  رد  مـالکلا  اـّمنا  اذـل  و 
؟ هن ای  تسا 

يدایز هک  یئازجا  زا  هتـسد  نآ  نکل  تسا و  لطبم  اعطق  ناشیدـمع  يدایز  هک  تسا  ءازجا  زا  هتـسد  نآ  يوهـس  تداـیز  رد  نخـس  سپ :
. دوب دهاوخن  ام  ثحب  ّلحم  دشابیمن  رضم  لطبم و  ناشیوهس  يدایز  یلوا  قیرط  هب  تسین و  لطبم  ناشیدمع 

ءزجلا ناصقن  هک  تسا  یلوا  لثم  هلأسم  نیا  مکح  دـیامرفیم : هلئـسم  نیا  مکح  اب  هطبار  رد  خیـش  ثحب  ّلحم  ندـش  نشور  زا  سپ  لاـح 
. مینکیم يراج  نالطبلا  ۀلاصا  زین  اجنیا  رد  میدش ، تدابع  نالطب  هب  لئاق  اجنآ  رد  هک  روطنامه  دشاب و  اوهس 

552 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ مکح  نیا  ّتلع  * 

هدرکن تیاعر  ار  تدایز  مدع  طرـش  نیا  نایـسن  يور  زا  فّلکم  نکل  هدوب و  بولطم  ةدایزلا  مدـع  طرـش  هب  ءزج  نالف  ماجنا  هک : تسنیا 
ناصقن هب  نآ  تشگزاب  اذل  تسا و  هدش  كرت  ءزج  ایوگ  تسا و  هتفرگن  ماجنا  هک  تسنیا  لثم  دوش  نایتا  طرـش  نودب  هک  یلمع  تسا و 

. دراد ار  اوهس  ءزجلا  ناصقن  مکح  تسا و 
؟ تسیچ ءزجلا )...  یف  لصالا  ّنا  ثالثلا : لئاسملا  عیمج  نم  تبثف   ) زا دارم  * 

: میاهدیسر لیذ  جیاتن  هب  هناگهس  لئاسم  هعومجم  زا  ام  هک : تسنیا 
. تسا لطبم  اوهس  ای  ادمع  اهنآ  ندرک  مک  ناصقن و  هک : تسنیا  ءازجالا ، یف  لصالا  - 1

. تسا نآ  ندوب  ءزج  کفنی  مزاول ال  زا  شندوب  لطبم  يدمع : ناصقن  نکل :
. خیش رظن  هب  شندوب  لطبم  يوهس : ناصقن 

تهج زا  نکل  تسین و  لطبم  يدایز  وه  امب  يدایز  هتبلا  تسین ، لطبم  اوهـس  ای  ادمع  اهنآ  ندرک  دایز  هک : تسنیا  ءازجالا  یف  لصالا  - 2
. تسا لطبم  ناصقن  هب  شتشگزاب 

دعاوق فالخرب  ياهّیوناث  لیلد  رگم  مینکیم ، لمع  دعاوق  نیا  هب  باوبا  همه  رد  دوب و  هماع  ای  هّیلوا و  دعاوق  لوصا و  تایـضتقم  اهنیا  - 
. میشاب هتشاد  هّماع  ای  هّیلوا و 

نیا هک  ادمع . هچ  دوش و  دایز  مک و  يزیچ  اوهـس  هچ  درادن  هداعا  زامن  زیچ  جنپ  ریغ  زا  دیوگیم : داعت  ثیدح ال  هک  ةالـص ، باب  لثم  - 
: مینکیم هراشا  تافالتخا  نیا  هب  لیذ  رد  هک  تسا  فلاخم  لوصا  نآ  اب  فلتخم  تاهج  زا  ثیدح 

. تسا لمع  هداعا  بجوم  لطبم و  دوجس ، عوکر و  هلبق ، تقو ، روهط ، ینعی  هدمآ  داعت  ثیدح ال  رد  هک  يدروم  جنپ  يدمع  تدایز  - 1
. تسا لطبم  ثیدح  قالطا  قبط  زین  قوف  هناگجنپ  دراوم  يوهس  يدایز  - 2

یلّوا نوناق  هکنآلاح  و  دنتسین ، هداعا  بجوم  هدوبن و  لطبم  قوف  دروم  جنپ  زج  هب  طئارـش  ءازجا و  ریاس  يوهـس  ندرک  مک  ناصقن و  - 3
. دوب نالطبلا  ۀلاصا 

؟ تسیچ ةدایّزلل ) لماشلا  لالخالا  قلطمل  هلومش  یلع  ءانب   ) زا دارم  * 
نایب لیذ  بیترت  هب  هک  تسا  لمتحم  رّوصتم و  نآ  رد  هک  تسا  ياهناگراهچ  ضورف  داعت و  ـال  هحیحـص  فیرـش و  ثیدـح  اـب  هطبار  رد 

: دوشیم
دراوم نیا  زا  کیره  هک  انعم  نیدب  وهس ، دمع و  تهج  زا  مه  دشاب ، هتـشاد  میمعت  ناصقن  ةدایز و  تهج  زا  مه  داعت  ثیدح ال  هکنیا  - 1

بجوم اوهس ، هچ  دنوش ، دایز  مک و  ادمع  هچ  هناگجنپ 
553 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنشابیمن لطبم  وهس  يور  زا  هچ  دنوش و  دایز  مک و  دمع  يور  زا  هچ  طئارش  ءازجا و  ریاس  نکل  دنتسه ، نالطب 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2070 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب و تدایز  صوصخم  دمع و  هن  دشاب و  وهس  صوصخم  هک  انعم  نیدب  دشاب  هتشاد  صیصخت  تهج  ود  زا  داعت  ثیدح ال  هک  نیا  - 2
. تسین لطبم  دروم  جنپ  نیا  زج  هب  يوهس  يدایز  صوصخ  هک  تسنیا  شیانعم  هک  ناصقن  هن 

. دشابیمن لطبم  ءازجا  ریاس  يوهس  ناصقن  ینعی  دشاب ، هتشاد  ناصقن  وهس و  هب  صاصتخا  ثیدح  نیا  هک  نیا  - 3
، هناگجـنپ دراوم  زا  ریغ  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  میمعت  ناصقن  تدایز و  تهج  زا  نکل  دـشاب و  صوصخم  وهـس  تهج  زا  داعت  هک ال  نیا  - 4

. تسا روهشم  لوق  نامه  نیا  هک  دنتسین  لطبم  دنوش  دایز  مک و  ادمع  ای  اوهس  رگا  ءازجا  ریاس 
دوجو ياهلـسرم  زامن  باب  رد  رگید  فرط  زا  مراهچ  لامتحا  رب  انب  ای  تسا ، لّوا  لامتحا  رب  انب  ای  تفرگ  ماجنا  الاب  رد  هک  يریـسفت  اذـل  و 

دراد صاصتخا  ینعی  تسا  صاخ  وهس  دمع و  تهج  زا  هلسرم  نیا  هک  ۀصیقن ، ةدایز و  ّلکل  وهسلا  یتدجـس  دجـست  دیامرفیم : هک  دراد 
لـصا ای  هدعاق و  هک  ارچ  تسا  هیلوا  هدعاق  اب  فلاخم  شتیمومع  تهج  رد  تسا و  ماع  ناصقن  ةدایز و  تهج  زا  نکل  وهـس و  تروص  هب 
هدجس ود  بجوم  اهنت  هکلب  تسین  لطبم  يوهس  ناصقن  دیوگیم : هلسرم  نیا  هکنآلاح  لطبم و  اوهس  ول  ءزجلا و  ناصقن  تفگیم : یلّوا 

. دوشیم وهس 
لوصا نآ  هب  دشاب  هتشادن  دوجو  یّـصاخ  لیلد  هک  یئاج  رد  نکل  میتسه و  لیلد  عبات  میراد  صاخ  لیلد  ام  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  اذل : و 

. مینکیم هعجارم 
؟ تسیچ خلا ) امیف ...  یلّوالا  لصالا  ّنا  انرکذ : ام  عیمج  نم  صّخلتف   ) زا دارم  * 

هک دش  زاغآ  اجنآ  زا  ثحب  لصا  دیامرفیم : اذل  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  لّوا  هیبنت  رد  هک  تسا  ياهناگهس  لئاسم  زا  یئاهن  يریگهجیتن 
هتـشاد کش  نآ  ّتینکر  رد  ام  رگا  نکل  دـش و  تباث  هبکرم ، تادابع  ریاس  ای  دـشاب و  زاـمن  هکنیا  زا  معا  هب  رومأـم  رد  يرما  ّتیئزج  رگا 

؟ لیلدلاب جرخ  ام  الا  تسا  ّتینکر  مدع  ءازجا ، نیا  رد  لصا  ای  و  لیلدلاب ؟ جرخ  ام  الا  تسا  ّتینکر  ءازجا  نیا  رد  لصا  ایآ  میشاب 
: ینعی تسا  ریسفت  ود  نآرب  ینتبم  لاؤس  نیا  خساپ  دش ، نکر  زا  هک  يریسفت  ود  هب  هجوت  اب  اذل  و 

یف لصالا  میئوگب : دیاب  میریگب ، اوهس ،) هصقنب  ةدابعلا  لطبت  ام  : ) يانعم هب  ار  ّتینکر  رگا  - 
554 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لطبم  یئزج  ره  يوهس  ناصقن  هک  دش  تباث  یلوا  هلئسم  رد  هک  ارچ  ۀّینکّرلا ، ءازجالا ،
: میوش لیصفت  هب  لئاق  تدایز  ناصقن  نیب  دیاب  میریگب ، اوهس ) وا  ادمع  هتدایزب  وا  هصقنب  ةدابعلا  لطبت  ام  : ) يانعم هب  ار  نکر  رگا  و  - 

. ۀّینکرلا ءازجالا ، یف  لصالا  میئوگب : ناصقن  ظاحل  هب  - 1
. انکر هنوک  تبث  لیلدلاب و  جرخ  ام  ّالا  ۀینکّرلا  مدع  ءازجالا ، یف  لصالا  میئوگب : ةدایز  ظاحل  هب  - 2

. بلطم رد  یئاهن  هجیتن  دوب  نیا 
؟ تسیچ خلا ) ّلک ...  ذا  ةالّصلا ؛ یف  دوجوم  ریغ  امهنیب  لیصفتلا  ّنکل  و   ) زا دارم  سپ  * 

ره هک  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  صاخ  لیلد  هب  زاـمن  باـب  رد  هک  ارچ  تسا ، هتفریذـپ  زاـمن  صوصخ  رد  اـهنت  روکذـم  لیـصفت  هک  تسنیا 
. دوب دهاوخ  زامن  لطبم  زین  نآ  يوهس  يدمع و  تدایز  دشاب ، زامن  لطبم  نآ  يدمع  ای  يوهس و  ناصقن  هک  يزیچ 

. دراد دوجو  مزالت  اجنیا  رد  تدایز  ناصقن و  نایم  ینعی :
قیرط زا  هک  یطایتحالا  ۀلاصا  اب  تئارب  لصا  يارجا  میـسریم  هک  زامن  باب  هب  میدش ، یتئارب  يوهـس  ای  يدمع و  تدایز  رد  هک  ام  لاح :

. دنکیم هضراعم  دراد  دوجو  صاخ  لیلد 
. دوش هداعا  هب  رومأم  دیاب  تسا و  حداق  ءزج  نالف  يدمع  ای  يوهس و  ناصقن  دیوگیم : طایتحالا  ۀلاصا  فرط  کی  زا  اریز : ارچ ؟

: میئوگیم لصف  هب  لوق  مدع  ندرک  همیمض  اب  اذل  و  درادن . دوجو  یلیصفت  تدایز  ناصقن و  نایم  رگید  فرط  زا 
. مینک هداعا  ار  لمع  دیاب  مینک  دایز  ار  يزیچ  اوهس  ای  ادمع  هچنانچ  دومن و  طایتحا  دیاب  زین  تدایز  بناج  رد 
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. دننکیم ضراعت  تئارب  لصا  نآ  اب  ود  نیا  لاح 
؟ درک دیاب  هچ  روبزم  ضراعت  اب  هطبار  رد  * 

: هک نیا  رب  دوشیم  ینتبم  هلئسم 
يدایز میئوگیم : لصفلا  مدـع  ياضقتم  هب  تسا ، حداق  ءزج  نآ  ناصقن  هک  دوش  تباث  ددرگ و  مّلـسم  زامن  رد  شتّیئزج  رما  نالف  رگا  - 

. دیاین شیپ  یعقاو  مکح  اب  هّیلیصفت  هّیلمع  تفلاخم  هک  نیا  ات  تسا  حداق  زین  نآ 
، دوش تباث  لاغتشالا  ۀلاصا  هطساو  هب  نآ  ّتیحداق  و  هن ، ای  تسا  حداق  ءزج  نآ  هک  مینادن  رگا  و  - 

555 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین یعقاو  مکح  اب  هّیلیصفت  هّیلمع  تفلاخم  مزلتسم  هک  ارچ  درادن ، دوجو  ءزج  نآ  تدایز  هب  تبسن  تئارب  لصا  نایرج  زا  یعنام 

. درادن يررض  مهنآ  هک  دراد  دوجو  هّیلامجا  هّیلمع  تفلاخم  کی  رثکا  دح  هلب ،
مّدقم ار  طایتحالا  ۀلاصا  طایتحا ، ای  تئارب و  فرط  ود  ره  هب  تبـسن  دـیاب  هکلب  درادـن ، دوجو  لیـصفت  يرهاظ  مکح  رد  میئوگب  رگا  و  - 

دیاب اذـل  میراد و  کش  ضرغ  لّصحم  هب و  فّلکم  رد  نکل  میراد و  ملع  فیلکت  لصا  هب  ام  هک  تسا  يدراوم  زا  دروم  هک  ارچ  میرادـب ،
. مینک طایتحا 

***
556 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اهتظحالمب اّمأ  و  لوصالا ، یلع  ۀمکاحلا  دعاوقلا  نع  رظنلا  عطق  عم  هّلک  اذه  نتم 
ةدایزلا رابخأ  مومع  یضتقم  و  اوهـس ، ةدایزلا  اوهـس و  صقنلا  حدق  مدع  ةروکذملا : ۀلـسرملا  و  ۀسمخ » نم  ّالإ  ةالـصلا  داعت  ال   » یـضتقمف

. وهسلاب داعت » ال   » صاصتخا یلع  ءانب  ۀّیوهسلا  ةدایزلا  یف  هجو  نم  مومعلا  ضراعت  امهنیب  و  اوهس ، ادمع و  ةدایزلا  حدق  ۀمّدقتملا :
، ۀحتافلا كرت  ملکّتلا و  ثدحلاک و  ةالصلاب ، هکرت  وأ  هلعف  ّلخی  ام  رئاس  ّۀلدأک  اّهنأل  ةدایزلا ؛ رابخأ  یلع  داعت » ال  : » هلوق ۀموکح  رهاظلا  و 

نأ هّقح  نم  ناک  نإ  ةداعإلا و  بجوی  ال  اوهـس ، عقو  اذإ  هب  لالخإلا  زاوج  مدـع  یلع  لیلدـلا  ّلد  امب  لالخإلا  ّنأ  دـیفی  داـعت » ـال  : » هلوق و 
. اهبجوی

. ۀلمجلا یف  هب  لالخإلا  حدق  تبث  امب  اوهس  لالخإلا  حدق  مدع  نایبل  ۀقوسم  ۀیحیحصلا  هذه  ّنأ  لصاحلا : و 
رهاظلا و  ناصقنلا . ةدایزلاب و  تمّمع  نایسنلاب و  تّصتخا  نإ  ۀحیحـصلا  نم  ّصخأ  ناک  اوهـس ، ءیـشب  لالخإلا  حدق  یلع  لیلد  ّلد  ول  ّمث 

[. 308 «] ةالصلا لبقتسا  ۀبوتکملا  یف  داز  ّهنأ  نقیتسا  اذإ  : » هلوق لثم  وهسلاب ، ۀّصتخم  ةدایزلا  ّۀلدأ  ضعب  ّنأ 
همجرت *** 

:( لوصا رب  مکاح  دعاوق  ياضتقم  )

هدـعاق هظحالم  هب ) هجوت   ) اب نکل  دوب ، هیلمع  لوصا  رب  مکاـح  دـعاوق  زا  رظنعطق  اـب  شماـمت  میتفگ  هک  یبلاـطم  نیا  هکنیا : مجنپ  بلطم 
: هّیوناث

557 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تدایز صقن و  ندوبن  لطبم  ۀصیقن ، ةدایز و  ّلکل  وهّـسلا  یتدجـس  دجـسی  ياضتقم  ۀسمخ و  نم  ّالا  ةالـصلا  داعت  ثیدح ال  ياضتقم  - 1

(. دنشاب گنهامه  ات  مینک  انعم  هلسرم  لثم  ار  داعت  هک ال  نیا  طرش  هب   ) تسا يوهس 
ثیدح ود  ثیدح و  نیا  نایم  و  ادمع ، هچ  اوهس و  هچ  تسا  تدایز  ندوب  لطبم  حدق و  تشذگ ، هک  تدایز  رابخا  مومع  ياضتقم  و  - 2

. دراد دوجو  يوهس  تدایز  رد  یهجو  نم  ضراعت  الاب 
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، دشابیم ناشعامتجا  هدام  يوهس  تدایز  هکنآلاح  روکذم و  ثیدح  ود  زا  يوهس  صقن  دشابیم و  داز  نم  نآ  زا  يدمع  يدایز  ینعی  )
(. تسا لطاب  دیوگیم  داز  نم  نکل  درادن و  یلاکشا  دیوگیم  ثیدح  ود  نآ  اذل  و 

تدایز و رد  هچ  مینادب  وهـس  هب  طوبرم  ار  ود  ره  هدرک و  انعم  هلـسرم  لثم  ار  داعت  ینعی ال   ) وهـس هب  داعت  ثیدـح ال  صاصتخا  رب  انب  هتبلا 
.( دوشیم قلطم  صوصخ  مومع و  داز  نم  اب  شتبسن  مینک  انعم  ضرف  راهچ  ره  رد  ار  داعت  هک ال  نیاربانب  نکل  صقن ، رد  هچ 

)؟ درک دیاب  هچ  عامتجا  هدام  رد  ود  نیا  ضراعت  دوجو  اب  )

ای لعف و  هک  تسا  يروما  ریاس  ّهلدا  نوچمه  تدایز  رابخا  هک  ارچ  تداـیز ، راـبخا  رب  تسا  داـعت  ـال  ّتیمکاـح  رهاـظ ، دـیامرفیم : خـیش 
. هحتاف هروس  كرت  نتفگ و  نخس  ثدح و  لثم  تسا ، ةالص  هب  ّلخم  شکرت 

زاوج مدع  رب  دراد  تلالد  لیلد  هک  یهبرومأم  هب   ) لالخا هک  دنکیم  هدافا  ةالـصلا ، داعت  ال  دیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  و 
بوجو بجوم  هک  دوب  شقح  دوبن ) داعت  رگا ال   ) هک یتروص  رد  دوشیمن ، هب ) رومأم   ) هداعا بجوم  دوش  عقاو  اوهـس  رگا  نآ ) هب  لالخا 

. دوش نآ 
یئاهزیچ هب  وهـس  يور  زا  لالخا  ندوب  لطبم  ریغ  يررـضیب و  نایب  يارب  تسا  هدـش  قوس  داعت ) ینعی ال   ) هحیحـص نیا  هک : نیا  لصاح 

. تسا هدش  تباث  اهنآ  رد  لالخا  ررض  هک 
هک نقیتسا ...  اذا  ثیدح  لثم   ) وهـس يور  زا  ءیـش  تدایز ) ببـس  هب   ) لالخا ررـض  حدـق و  رب  دـنک  تلالد  لیلد  رگا  دـیامرفیم : سپس 
هب ای  دـش و  هدایپ  ضرف  راهچ  يور  ای  داعت  هک ال  ارچ   ) دوب دـهاوخ  داعت  ـال  هحیحـص  زا  قلطم  صخا  دـنکیم ) حرطم  ار  هیوهـس  تداـیز 

کی ای  ضرف و  کی  ثیدـح  نیا  هکنآلاح  دریگیم و  ربرد  ار  هلحرم  ود  لقا  ای ال  هتفرگ و  شـشوپ  تحت  ار  هلحرم  راهچ  رگید  ترابع 
(. هتفگ ار  هلحرم 

. ناصقن تدایز و  هب  دشاب  هتشاد  ّتیمومع  نایسن و  هب  دشاب  هتشاد  صاصتخا  داعت  ال   ) هکنیا رب  انب 
558 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لوصالا )...  یلع  ۀمکاحلا  دعاوقلا  نع  رظنلا  عطق  عم  هّلک  اذه   ) رد بلطم  لصاح  * 
طایتحا لصا  ای  تئارب و  لصا  لثم  دوب  هّیلمع  لوصا  دـعاوق و  ياضتقم  هب  دـمآ  هتفگ  هیبنت  نیا  رد  اجنیا  هب  ات  هک  یبلاطم  مامت  دـیامرفیم 

. میتشادن دنتسه  لوصا  نیا  رب  مکاح  هک  ياهّیداهتجا  ّهلدا  اب  يراک  اذل  و  ... 
: زامن باب  رد  لثملا  یف  دنکیم ، قرف  بلطم  دشاب ، يداهتجا  ّصاخ  لیلد  ياراد  هک  یباب  ره  زامن و  باب  رد  هّیداهتجا  ّهلدا  ظاحل  اب  اّما :

دراوم رد  زج  یئزج  يوهـس  ناصقن  ای  تدایز  هک  نیا  رب  دـننکیم  تلالد  هک  میراد  ار  هلـسرم  ثیدـح  داـعت و  ـال  هحیحـص  یفرط  زا  - 1
. دشاب هتشاد  صاصتخا  نایسن  وهس و  ضرف  هب  داعت  ثیدح ال  هک  نیاربانب  هتبلا  دشابیمن  لطبم  حداق و  هناگجنپ 

لطبم يوهـس  هچ  دشاب و  يدمع  هچ  زامن  رد  یتدایز  عون  ره  هک  نیا  رب  ینبم  دمآ  تیاور  راهچ  مود ، هلأسم  نایاپ  رد  رگید  فرط  زا  - 2
. تسا

عامتجا هداـم  کـی  قارتفا و  هداـم  ود  ياراد  هک  ارچ  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  ثیدـح ، هتـسد  ود  نیا  ناـیم  تبـسن  لاـح :
: دنشابیم

: دـیوگیم هدـش و  لماش  زین  ار  هناگجـنپ  دراوم  زا  ریغ  يوهـس  ناصقن  دراوم  داعت  ال  هک : تسنیا  داعت  ثیدـح ال  هیحان  زا  قارتفا  هّدام  - 1
هدشن و ضرف  نیا  لماش  تدایز  رابخا  نکل  و  دوشیمن ، هداعا  بجوم  هدوبن و  لطبم  روکذم  دروم  جنپ  زج  هب  ءازجا  ریاس  يوهـس  ناصقن 
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. تسا جراخ  تدایز  رابخا  لومش  زا  اصّصخت  ناصقن  تروص 
داعت ثیدـح ال  هک  اجنآ  زا  نکل  دوشیم و  اهنآ  لماش  رابخا  نیا  هک  تسا  يدـمع  يدایز  دراوم  تدایز ، رابخا  هیحان  زا  قارتفا  هّداـم  - 2

. دنریگیمنرب رد  ار  دمع  تروص  تسا ، وهس  ضرف  هب  صوصخم 
يدایز دروم ، جنپ  نآ  ریغ  رد  دیوگیم : داعت  ثیدح ال  هک  ارچ  تسا ، يوهـس  يدایز  تروص  ثیدـح ، هتـسد  ود  نیا  عامتجا  هّدام  اّما  و 

داعت ثیدـح ال  خیـش  هدـیقع  هب  يدروم  نینچ  رد  هک  تسا . لطبم  دـنیوگیم : تدایز  ثیداـحا  نکل  تسین و  لـطبم  ءازجا  ریاـس  يوهس 
. تسا تدایز  ثیداحا  رب  مّدقم 

؟ دشابیم تدایز  ثیداحا  رب  مّدقم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  داعت  ثیدح ال  ارچ  * 
559 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب یتافتلا  هک  نیا  نودب  تسا  تحـص  طئارـش  زا  نآ  مدع  دراد و  ّتیعنام  يدایز  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  نایب  ماقم  رد  تدایز  رابخا  اریز :
دراو هریغ  ریثک و  لعف  ثدـح ، تیعناـم  اـب  هطبار  رد  هک  یتاـیاور  لـثم  تسا  هنوگچ  فّلکم  عضو  هک  دنـشاب  هتـشاد  وهـس  دـمع و  ضرف 

. دناهدش
بجوم دوش  رداص  فلکم  زا  اوهـس  عنام  نیمه  رگا  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ماـقم  رد  دراد و  فّلکم  عضو  هب  رظن  داـعت  ـال  ثیدـح  اـّما 

. دوشیمن لمع  هداعا 
؟ تسیچ ۀحیحصلا )...  نم  ّصخا  ناک  اوهس ، ءیشب  لالخالا  حدق  یلع  لیلد  ّلد  ول  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 

هک دشاب  یتیاور  رگا  اذل  و  تسا ، ماع  ناصقن  تدایز و  ظاحل  هب  نکل  تسا و  صاخ  وهـس  ظاحل  هب  هچرگا  داعت ، ثیدـح ال  هک : تسنیا 
ای دشاب و  هّیوهس  تدایز  تروص  صوصخم  ینعی  دشاب ، صاخ  زین  ناصقن  تدایز و  تهج  زا  دشاب و  هتـشاد  صاصتخا  وهـس  تروص  هب 

دوشیم و مدقم  لیلد  نیا  رب  ماع  رب  صاخ  میدقت  باب  زا  و  دوب . دهاوخ  داعت  هحیحص ال  زا  ّصخا  تیاور  نآ  يوهس ، ناصقن  صوصخم 
. دسریمن هحیحص  هب  تبون  رگید 

؟ دراد دوجو  یلیلد  نینچ  ایآ  * 
رد دراد  روـهظ  هک  تسا  ۀـبوتکملا  یف  داز  ّهنا  نقیتـسا  اذا  ثیدـح  نآ  دراد و  دوـجو  یلیلد  نینچ  هّیوهـس  تداـیز  بناـج  هب  تبـسن  هلب ،

. دوشیم مّدقم  داعت  هحیحص ال  رب  نایسن و  زا  سپ  ناقیتسا 
زا ریغ  ءازجا  ریاس  يوهـس  تدایز  هک  تساجنیا  رد  میئوگب : يوهـس و  ناصقن  تروص  هب  میهدب  صاصتخا  ار  داعت  ثیدـح ال  دـیاب  سپ :

. دشابیمن لطبم  حداق و  هناگجنپ  دراوم  نآ 
دّیقم مّوس  ثیدـح  دـنراد و  قالطا  ناکرا  ریغ  ناکرا و  هب  تبـسن  مراهچ  مود و  لوا و  ثیدـح  یّلک  هبـساحم  کـی  رد  هک : نیا  هصـالخ 
هجو نم  صوصخ  مومع و  اهتبـسن  ول  و  تسا ، موکحم  لیلد  رب  مّدقم  مکاح  لیلد  تسا و  ثیدح  هس  نآرب  مکاح  ثیدـح  نیا  تسا و 

. دشاب
: تفگ دیاب  زامن  باب  رد  هیوناث  هدعاق  ساسارب  هکنیا  هجیتن 

. تسا لطبم  اقلطم  يدمع  يدایز  - 1
. تسا لطبم  زین  ناکرا  رد  يوهس  يدایز  - 2

. تسا لطبم  زین  ناکرا  ریغ  رد  يوهس  يدایز  - 3
؟ تسا هنوگچ  هداس  نامتفگ  کی  رد  موس  هلئسم  رد  ثحابم  يارخا  ةرابع  * 

. خیش بانج  میئوگیم 
560 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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؟ تسا حرطم  هطبار  نیا  رد  یلاؤس  هچ  هدوب و  يرما  هچ  نوماریپ  تینکر  رد  کش  لئاسم  زا  هلئسم  نیموس  * 
هب رومأم  لطبم  ءازجا ، زا  یئزج  يوهـس  يدایز  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اذـل  هب و  رومأـم  هب  تسا  ءزج  يوهـس  ندرک  داـیز  نوماریپ 

؟ هن ای  تسا 
؟ دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  یبلاطم  هچ  روبزم  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق  * 

. دوش حرطم  يرگید  زا  سپ  یکی  دیاب  هک  دراد  دوجو  هلئسم  نیا  رد  بلاطم  جنپ  یّلک  روط  هب 
لطبم ادمع  ءزجلا  ةدایز  یتقو  هک  ارچ  تسا  هثلاث  هلأسم  نیا  زا  ام  هدننکزاینیب  هیناث  هلئـسم  هک  دـیایب  امـش  نهذ  هب  تسا  نکمم  هکنیا  - 1

. دنامیمن موس  هلأسم  زا  ثحب  يارب  یئاج  اذل  و  دوب ، دهاوخن  لطبم  یلوا  قیرط  هب  اوهس  ءزجلا  ةدایز  دشابیمن ،
: میئوگیم یتّینهذ  نینچ  هب  خساپ  رد 

نکل هدشن و  هدروآ  باسح  هب  زین  هثلاث  هلئـسم  رد  دوبن  لطبم  هیناث  هلأسم  رد  هک  یئزج  نآ  ینعی  تسا ، هدـش  ضوع  دروم  موس  هلأسم  رد 
؟ هن ای  تسا  لطبم  زین  شیوهس  يدایز  تسا ، لطبم  شیدمع  تدایز  هک  ار  یئزج  نآ  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا 

نآ رد  مه  ام  دـشابیمن ، لطبم  زین  نآ  يوهـس  تدایز  تسین ، لطبم  هدـعاقلا  یلع  زامن ، رد  ءزج  کـی  يدـمع  تداـیز  یتقو  لـثملا : یف 
. میرادن یثحب 

يدمع و صقن  هب  شتـشگرب  طرـشب ال ، ءزج  يدمع  ندرک  دایز  هک  ارچ  تسا ، لطبم  دمع  يور  زا  عوکر ) لثم   ) ءزجلا ةدایز  یهاگ  اّما :
نآ اب  هطبار  رد  لاؤس  نیا  هدوب و  حرطم  مّوس  هلئـسم  رد  نکل  دوب و  جراخ  ثحب  ّلحم  زا  مود  هلئـسم  رد  هک  تسا ، ادـمع  ءزجلا  كرت  اـی 

؟ هن ای  تسه  لطبم  زین  عوکر ،) لثم   ) یئزج نینچ  يوهس  تدایز  ایآ  هک  تسا  حرطم 
. تسا عازن  ثحب و  ّلحم  نییبت  اب  هطبار  رد  مّود  بلطم  سپ :

: هک دش  هتفگ  لّوا  هلأسم  رد  هک : تسنیا  مود  بلطم  - 2
. درادن وهس  دمع و  اقلطم ، ءزج  ءزجلا  ّنال  لطبم ، ةدعاقلا  یلع  اوهس  ءزجلا  صقن  - 1

هفاضا لقتـسم  ءزج  دـصق  هب  ار  یئزج  هک  تروص  کی  رد  رگم  ةءاربلا  ۀـلاصا  لیلد  هب  لطبمب  سیل  ةدـعاقلا  یلع  ادـمع  ءزجلا  ةداـیز  - 2
. مینک

. دوب دهاوخن  لطبم  یلوا  قیرط  هب  يوهس  يدایز  دشن ، لطبم  يدمع  يدایز  یتقو  اذل  و 
دوب نیا  تسا  تدابع  لطبم  زین  نآ  يوهـس  تدایز  تسا ، تدابع  لطبم  دـشابیم  طرـشب ال  هک  عوکر  لـثم  یئزج  يدـمع  تداـیز  هتبلا :

. یلوا هلأسم  رد  هیلوا  هدعاق  رد  بلطم  لصاح 
561 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دشاب هّیلوا  هدعاق  فالخرب  هک  دراد  دوجو  ياهیوناث  هدعاق  ایآ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسنیا  لاؤس  لاح  * 
. دراد دوجو  ياهدعاق  نینچ  هلب  زامن  باب  رد  ینعی  یصوصخ  روط  هب  نکل  درادن و  دوجو  ياهدعاق  نینچ  ریخ  یّلک  روط  هب 

: ینعی تسا . هّیلّوا  هدعاق  فالخرب  هک  ياهّیوناث  هدعاق  مه  دراد ، دوجو  هیلّوا  هدعاق  مه  زامن  باب  رد  رگید : ترابع  هب 
. تسا لطبم  اوهس  هچ  ادمع  هچ  تدایز  هک  دش  نیا  ءزجلا  ۀصیقن  یف  هیلوا  هدعاق  - 1

. تسین لطبم  یتدایز  نینچ  هک  دش  نیا  زامن  باب  رد  ءزجلا  ۀصیقن  یف  هّیوناث  هدعاق  - 2
. ۀصیقن ةدایز و  ّلکل  وهسلا  یتدجس  دجست  دومرف : هک  ارچ  تسا . ناربج  لباق  وهس  هدجس  ود  اب  هکلب 

. دروم جنپ  رد  رگم  تسین  لطبم  هدعاقلا  یلع  زامن  باب  رد  ادمع ، ءزجلا  ةدایز  دش : هتفگ  رگید  ترابع  هب 
هب موکحم  امـش  زامن  داعت ، مکح ال  هب  دینکب  دایز  ادـمع  ار  دوجـس  عوکر و  امـش  رگا  ینعی : ۀـسمخ . یف  ّالا  ةالـصلا  داعت  ال  دومرف : اریز :

. تسا نالطب 
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. تسین رّوصت  لباق  دراوم  نیا  رد  تدایز  نکل  تسا و  هناگجنپ  دراوم  زا  زین  تقو  هلبق و  تراهط ، هتکن :
؟ هن ای  تسا  ّتینکر  ندوب  ءزج  رد  لصا  ایآ  هک  دش  عورش  اجنیا  زا  اهثحب  همه  هک : تسنیا  موس  بلطم  - 3 * 

: مینک هجوت  یساسا  هتکن  ود  هب  دیاب  بلطم  ندش  نشور  يارب  دش  هتفگ  هک 
: تشاد دوجو  هطبار  نیا  رد  لوق  ود  هک  تسیچ ؟ ءاهقفلا  دنع  نکر  يانعم  هک  نیا  یکی  - 1

لطبم تدایز  هک  دنتـشادن  يراک  اذل  دـشاب و  لمع  لطبم  وهـس  يور  زا  نآ  كرت  هک : تسنیا  ندوب  نکر  كالم  دـنتفگیم  یخرب  فلا :
؟ هن ای  تسه 

، دشاب اوهـس  ای  ادمع  زین  شتدایز  دـشابیم ، ّلخم  شـصقن  شکرت و  هک  روطنامه  هک : تسنیا  ندوب  نکر  كالم  دـنتفگ  مه  یخرب  ب :
. نتفرگ مه  اب  ار  ود  ره  تدایز  هصیقن و  ینعی 

ای تسا  ّتینکر  ّتیئزج ، رد  لصا ، ایآ  هک  مینیبب  دیاب  دش  هتفگ  هچ  هلئـسم  هس  نیا  رد  هکنیا  هب  ظاحل  اب  روبزم و  لوق  ود  هب  هجوت  اب  لاح :
؟ هن

. تسا لطبم  هدعاقلا  یلع  اوهس  ءزجلا  صقن  دش : هتفگ  لّوا  هلئسم  رد 
562 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یف لصالا  دـنیوگیم : قوف  لاؤس  هب  خـساپ  رد  لطبم ، اوهـس  ءزجلا  صقن  هک : تسنیا  ندوب  نکر  كـالم  دـنیوگیم : هک  یناـسک  لاـح :
. ۀّینکرلا ءزجلا ،

ةدایز هک  دندروآ  لیلد  مود  هلئـسم  رد  شتدایز و  مه  دشاب و  ّلخم  شـصقن  مه  هک : تسنیا  ندوب  نکر  كالم  دنیوگیم : هک  یناسک  و 
. ۀّینکرلا یف  ضیعبتلا  ءزجلا  یف  لصالا  دنیوگیم : قوف  لاؤس  هب  خساپ  رد  تسین ، لخم  هدعاقلا  یلع  ادمع  ءزجلا 

. لطبمب سیل  ءزجلا  هدایز  هک  ارچ  تسا . ءزج  ّتینکر  مدع  لصا  تدایز  فرط  رد  تسا و  ءزج  ّتینکر  لصا ، هصیقن ، فرط  رد  ینعی :
وا اوهس  اضیا  هتدایزف  الطبم ، اوهس  هصقن  ناک  ءزج  ّلک  هک : تسنیا  رب  ءاملع  عامجا  زامن  باب  صوصخ  رد  هک : تسنیا  مراهچ  بلطم  - 4

. الطبم ادمع 
هب اذـل  تسا و  هّیلوا  هدـعاق  فالخرب  زین  دروم  نیا  رد  تسا ، هیلوا  هدـعاق  فالخرب  ةالـص  دـعاوق  رتشیب  دوشیم  هظحالم  هک  نانچ  هتکن :

. تسا ات  زامن 5  ناکرا  هک  نیا  رب  دناهدرک  قافتا  ءاملع  هک  تسا  ظاحل  نیمه 
. تسا لطبم  عامجالاب  زین  اهنآ  يدایز  تسا ، لطبم  هدعاقلا  یلع  ات  جنپ  نیا  يوهس  صقن  هک  اجنآ  زا  لاح :

. دنتسه نکر  لوق ، ود  ره  رب  انب  تسا  لطبم  اوهس  ادمع و  شتدایز  مه  تسا ، لطبم  ادمع  اوهس و  شاهصیقن  مه  هک  ءزج  جنپ  نیا  سپ :
. دنتسناد لطبم  ار  هتدایز  هصقن و  هک  اهنآ  لوق  رب  انب  مه  لطبم و  ءزجلا  صقن  دنتفگ  هک  اهنآ  لوق  رب  انب  مه 

: هک تسنیا  نآ  دیآیم و  شیپ  ياهفیطل  ةدایز ، هصیقن و  نایم  لصفلا  مدع  رب  عامجا  نیا  زا  سپ :
نآ تدایز  صقن و  هک  میراد  عامجا  اهءزج  یخرب  هب  تبسن  و  تسا ، لمع  هب  ّلخم  اهنآ  صقن  هک  مینادیم  ام  هک  تسه  اهءزج  زا  یخرب 

. تسین لمع  هب  ّلخم 
تسین ّلخم  شصقن  هن  هک  ای  دشاب  لمع  ّلخم  مه  شتدایز  ات  تسه  ّلخم  شصقن  ایآ  هک  میراد  کش  ام  اهءزج  زا  یخرب  دروم  رد  اّما  - 

. دشابن ّلخم  مه  شتدایز  ات 
؟ هن ای  تسه  ّلخم  اوهس  هروس  صقن  ایآ  هک  میراد  کش  لثملا : یف 
. تسا ّلخم  هدعاقلا  یلع  اوهس  هصقن  هک  دش  هتفگ  یلوا  هلأسم  رد 

563 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  تسا  ّلخم  ایآ  روطچ  شتدایز  انیقی ، هن  هدعاقلا و  یلع  تسا  لخم  اوهس  ول  شصقن و  هروس  هک  لاح 
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عامجا هک  ارچ  تسا ، ّلخم  مه  شتدایز  دش  ّلخم  شـصقن  یتقو  ینعی  تسا ، ّلخم  هلب  میوش ، عامجا  نیا  عیطم  ام  رگا  هک : تسنیا  خساپ 
. تسا ّلخم  مه  هتدایز  ّلخم ، هصقن  ءزج  ّلک  تفگ 

. تسا ّلخم  مه  شتدایز  تسا ، ّلخم  هدعاقلا  یلع  شصقن  هک  هروس  سپ :
؟ درک دیاب  هچ  هک : تسنیا  لاؤس  لاح 

؟ انیقی ّلخم  اضیا  هتدایزف  انیقی ، ّلخم  هصقن  ءزج  نالف  دیوگیم : هک  میهدب  شوگ  عامجا  هب  ایآ 
؟ دراد دوجو  لوق  ود  اجنیا  رد 

هدـعاقلا یلع  يدرک  شدایز  هچنانچ  تسا و  لطاب  لمع  لطبم و  هدـعاقلا  یلع  يدرک  صقان  ادـمع  رگا  ار  هروس  ریخ ، دـنیوگیم : یخرب 
. لطبمب سیل  تدایز  حیحص و  لمع 

دعاوق کش و  دراوم  هب  یطبر  نیقی و  دراوم  هب  دراد  صاـصتخا  عاـمجا  نآ  دـنیوگیم : دوشیم ؟ هچ  روبزم  عاـمجا  فیلکت  میـسرپب  رگا 
. درادن

زا یتبـسن  هچ  مینیبب  میجنـسب و  مه  اب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسا  تیاور  راهچ  هب  عجار  تساجنیا ؛ رد  ام  ثحب  ّلحم  هک  مجنپ  بلطم  اّما  و  - 5
: تسا رارقرب  تسا ، زامن  هب  طوبرم  مه  ات  راهچ  ره  هک  تیاور  راهچ  نیا  نیب  عبرا  بسن 

انعم نیدب  تسا ، وهس  هلأسم  ثیدح  نیا  رد  فده  ۀصیقن  ةدایز و  لکل  وهـسلا  یتدجـس  دجـسا  تسا : هدمآ  ثیداحا  نیا  زا  یکی  رد  - 1
. ۀصیقن هچ  ةدایز و  هچ  تسین  زامن  لطبم  وهس  هک 

رثا رد  تسا  زامن  هداعا  مدع  ثیدـح  نیا  رد  فدـه  ۀـسمخ . یف  الا  ةالـصلا  داعت  ال  تسا : هدـمآ  ثیدـح  راهچ  نیا  زا  رگید  کی  رد  - 2
تلاح رد  ایآ  هک  نیا  ای  درادن و  یقرف  وهس  دمع و  هک  نیا  ای  دمع و  ای  تسا و  وهس  شدارم  مینادیمن  ام  نکل  دروم  جنپ  رد  رگم  تدایز 

. هصیقن ای  تسا  تدایز 
هک انعم  نیدب  تسا ، تدایز  اهنت  ثیدح  نیا  رد  فدـه  ةداعالا  هیلعف  هتالـص  یف  داز  نم  تسا : هدـمآ  ثیداحا  نیا  زا  رگید  یکی  رد  - 3

. تسا نآ  هداعا  شاهفیظو  دیازفیب  زامن  هب  يزیچ  یسک  رگا 
. يدمع يدایز  ای  تسا  يوهس  يدایز  شدارم  مینادیمن  ام  ینعی  دراد ، قالطا  وهس  دمع و  هب  تبسن  ثیدح  رهاظ  یهتنم 

یهتنم تسا ، تدایز  ثیدـح  نیا  رد  فدـه  ةالـصلا  لبقتـسا  هتالـص  یف  هداز  نقیتسا  ذا  تسا : هدـمآ  ثیداحا  نیا  زا  رگید  یکی  رد  - 4
. تسا هدادن  رارق  هظحالم  دروم  ار  دمع  تسا و  وهس  يور  زا  تدایز  شدارم ،

564 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا رارقرب  مّود  اب  لّوا  ثیدح  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  قوف  ثیداحا  رد  هدش  صّخشم  فده  نتم و  هب  هجوت  اب  * 

وهس دیوگیم : لوا  ثیدح  ینعی : دناگنهامه . هدیسر و  اجکی  هب  هجیتن  رد  ثیدح  ود  ره  هک  ارچ  تسا ، رارقرب  اهنآ  نیب  يواست  تبـسن 
. درادن مزال  هداعا  تدایز  رثا  رد  زامن  دیوگیم : مه  مود  ثیدح  شناصقن  هچ  شتدایز و  هچ  تسین  لطبم  ّرضم و  نایسن  و 

وهـس و دـمع و  ضرف  راهچ  زا  دـیریگب  معا  ار  مود  ثیدـح  امـش  هک  نیا  زا  معا  درادـن  مه  اب  یـضراعت  هدوب و  گنهامه  هجیتن  رد  سپ :
. دیهد رارق  ظاحل  دروم  نآ  رد  ار  وهس  تروص  اهنت  ای  و  ۀصیقن ، ةدایز و 

: رگید ترابع  هب 
؟ داعت دیوگیم ال  ضرف  راهچ  ره  رد  ای  دراد و  رظن  دم  ار  وهس  تروص  اهنت  داعت  ثیدح ال  ایآ  هک  دینک  لاؤس  رگا  * 

وهس تلاح  هتفگ  لوا  ثیدح  هک  ارچ  يواسم  دوشیم  لّوا  ثیدح  اب  دشاب  هداد  رارق  هظحالم  دروم  ار  وهـس  تروص  اهنت  رگا  میئوگیم :
. ۀصیقن هچ  ةدایز و  هچ  درادن  ررض  وهس  هتفگ  مه  مود  ثیدح  ۀصیقن ، هچ  ةدایز و  هچ  درادن  ررض 

مومع و هن  یهتنم  قلطم ، صوصخ  مومع و  دوشیم  لوا  ثیدح  اب  شتبـسن  دـشاب ، ضرف  راهچ  ره  مود  ثیدـح  رد  داعت  زا ال  دارم  رگا  و 
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. تسا گنهامه  هک  یصوصخ  مومع و  هکلب  دنکب  ضراعت  هک  یصوصخ 
. دـشابیم ةاحن  طقف  ةاحنلا  مرکا  لوعفم  نکل  تسا و  نادنمـشناد  ءاملع و  همه  ءاملعلا  مرکا  لوعفم  هک  ةاّحنلا ، مرکا  ءاملعلا و  مرکا  لثم :

. تسا مود  باطخ  زا  رتشیب  لّوا  باطخ  لومش  هک 
. دنرادن مه  اب  یضراعت  نکل  تسا و  لّوا  ثیدح  زا  رتشیب  شلومش  مّود  ثیدح  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

؟ تسا رارقرب  ةداعإلا ،) هیلعف  هتالص  یف  داز  نم  : ) ینعی مّوس  اب  مود  لّوا ، ثیدح  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  * 
. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  ادمع ، ای  دشاب  اوهس  هک  نیا  زا  معا  تسا  تدایز  زین  موس  ثیدح  رد  فده  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 

نایسن رد  هک  تهج  نآ  زا  اذل  تسا و  تدایز  موس  ثیدح  رد  فده  نکل  تسا و  نایسن  وهـس و  ناشفده  مود  لّوا و  ثیدح  اریز : ارچ ؟
نیا عامتجا  هّدام  کی  دراد و  دوجو  قارتفا  هدام  ود  تدایز  و 

565 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: ینعی تسا . هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن 

. تسین تدایز  یلو  تسه  نایسن  هک  اوهس  ءزجلا  كرت  لثم  دشابن ، تدایز  نایسن  تسا  نکمم  - 
. تسین نایسن  یلو  تسه  تدایز  هک  ادمع ، ءزجلا  ةدایز  لثم  دشابن ، نایسن  نکل  دشاب و  تدایز  تسا  نکمم  - 

مود لوا و  ثیدح  موس و  ثیدـح  نایم  عامتجا  هدام  نامه  نیا  هک  اوهـس  ءزجلا  ةدایز  لثم  نایـسن ، مه  دـشاب ، تدایز  مه  تسا  نکمم  - 
. تسا

: رگید ترابع  هب 
. تسا موس  لّوا و  ثیدح  عامتجا  هدام  هدرک  دایز  اوهس  ار  یئزج  هک  نیا  - 1

. لطاب دیوگیم  موس  ثیدح  حیحص و  يوهس  تدایز  نیا  دیوگیم  لّوا  ثیدح  - 2
. وهسلا یتدجس  دجسا  دیوگیم  لوا  ثیدح  نکل  ةداعالا و  هیلعف  داز ...  نم  دیوگیم : موس  ثیدح  اریز :

. تسا تدایز  الب  وهس  هک  تسا  عامتجا  هدام  کی  تسا و  يدایز  الب  وهس  وهس و  الب  يدایز  هک  دراد  دوجو  قارتفا  هدام  ود  سپ :
؟ تسا یعطق  مّلسم و  موس  ثیدح  اب  مود  لوا و  ثیدح  نیب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن  نیا  ایآ  * 

ثیدح دروآ و  نایم  هب  ار  وهس  لّوا  ثیدح  نوچ  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  عطق  ملـسم و  روط  هب  مّوس  اب  لّوا  ثیدح  تبـسن  هلب ،
. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  تدایز ، وهس و  تبسن  اذل  ار و  تدایز  موس 

موس ثیدح  اب  شتبـسن  نکل  تسا و  يواسم  لّوا  ثیدح  اب  دشاب  وهـس  هب  طوبرم  هک  یتروص  رد  داعت ، ثیدـح ال  ینعی  مود  ثیدـح  اّما 
، موس ثیدح  اب  شتبـسن  داعت ، هک ال  دـشاب  هدـش  هظحالم  نآ  رد  ضرف  راهچ  ره  رگا  اّما  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  داز ، نم  ینعی 

. تسا قلطم  صوصخ  مومع و 
؟ ارچ

تسا و كانرطخ  تدایز  دیوگیم : موس  ثیدح  یلو  درادن  دوجو  يرورـض  يرطخ و  ضرف  راهچ  ره  رد  دیوگیم  داعت  ثیدح ال  اریز 
. اوهس هچ  ادمع و  هچ  تسا ، ّرضم 

مرکا لثم : تسا . ّرـضم  حداق و  تروص  ود  رد  دیوگیم  يرگید  درادن ، دوجو  يررـض  حدـق و  تروص  راهچ  رد  دـیوگیم : یکی  ینعی :
. دنکیم ءانثتسا  ار  ةاحن  هک  ةاحنلا  مرکت  دوشیم و ال  املع ، همه  لماش  هک  ءاملعلا 

566 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مّدـقی هک : تسنیا  قلطم  صاخ  ماع و  رد  هدـعاق  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  تروص  نیا  رد  موس  اب  مود  ثیدـح  ناـیم  تبـسن  سپ :

. ماعلا یلع  ّصاخلا 
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دیاب هچ  دننک  ضراعت  عامتجا  هّدام  رد  ود  نیا  دشاب و  هجو  نم  صوصخ  مومع و  موس ، ثیدح  اب  مود  لوا و  ثیدح  نایم  تبـسن  رگا  * 
؟ درک

. ةداعالا هیلعف  داز ...  نم  ثیدح  رب  تسا  مکاح  داعت  ثیدح ال  دیامرفیم : خیش 
. ةداعاف هتالص ، یف  ثدحا  نم  دیوگیم : هک  تسا  یثیدح  نآ  لثم  داز ، نم  ثیدح  لثم  اریز :

. دنک هداعا  ار  شلمع  دیاب  دهد  خر  یّلصم  زامن  ءانثا  رد  يریثک  لعف  رگا  دیوگیم : هک  تسا  یثیدح  نآ  لثم  ای  و 
***

بلاطملا صیخلت 

داعت ثیدـح ال  نکل  دـننادیم ، مزال  ار  لمع  هداعا  هدرک و  رکذ  ار  ریثک و ...  لعف  ثدـح ، لـثم  یعناوم  هک  میراد  ثیداـحا  يرـس  کـی 
: هک تسنیا  نآ  دیاهدرکن و  هّجوت  هتکن  کی  هب  امش  دیوگیم 

. دشابیمن هداعا  هب  يزاین  هدوب و  لاکشاالب  دنوش  دایز  اوهس  رگا  روما  نیمه 
 .... هتالص یف  داز  نم  رّسفم  دوشیم  داعت  ثیدح ال  اذل : و 

اوهس رگا  نکل  دنکیم  دایز  ار  يزیچ  ادمع  هک  تسا  یسک  نآ  زا  هتالص  یف  داز  نم  ثیدح  دیوگیم : داعت  ثیدح ال  رگید : ترابع  هب 
. درادن یبیع  هتالص  یف  داز 

، هتفگ ار  يدایز  هک  نیا  یکی  تسا : تیصوصخ  ای  یگژیو و  ود  ياراد  ةداعإلا ، هیلعف  هتالص  یف  داز  نقیتسا  اذا  ینعی : مراهچ  ثیدح  اّما 
: هک تسنیا  نقیتسا  اذا  ثیدح : دارم ، اریز  تسا ، هدرک  حرطم  ار  وهس  تروص  هک  نیا  رگید 

. تسا هتفرگ  تروص  تدایز  نیا  هک  دوشیم  لصاح  نیقی  ادعب  نکل  هتفرگ و  تروص  اوهس  تدایز  - 
؟ تسا یتبسن  هچ  داعت  ثیدح ال  اب  ثیدح  نیا  تبسن  هک  دید  دیاب  لاح 

ثیدـح نکل  دـنادیمن و  مزال  ار  هداعا  تروص  ود  رد  لقا  دـح  هک  نیا  ای  دـنادیمن و  مزال  ار  هداعا  ضرف  راهچ  ره  رد  داعت  ـال  ثیدـح 
، قلطم صاخ  ماـع و  رد  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  نقیتسا ، اـب  داـعت  ـال  تبـسن  اذـل : و  تسا ، هدومن  حرطم  ار  تروص  کـی  نقیتسا 

. تسا مّدقم  ماع  رب  صاخ 
567 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اههزات اههتکن و 

هب ار  تدایز  خیش  تسا ، تدابع  رب  یئزج  ندرک  هفاضا  مکح  دش ، نآ  ضرعتم  لّوا  هیبنت  رد  يراصنا  خیـش  بانج  هک  ار  یلئاسم  زا  یکی 
. داد رارق  یسررب  ثحب و  دروم  هلئسم  کی  ناونع  هب  ار  کیره  هدرک و  میسقت  يوهس  يدمع و  هتسد  ود 

. دناهداد رارق  ثحب  دروم  هلئسم  کی  رد  ار  تروص  ود  عومجم  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  اّما 
؟ هن ای  دراد  روصت  بکرم  هب  رومأم  رب  یئزج  ندرک  دایز  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  خیش 

. دروآ اج  هب  بکرم  يارجا  دصق  هب  ار  نآ  هک : تسنیا  هب  طورشم  ندوب  يدایز  قدص  هک : نیا  هب  دنداد  خساپ 
هیآ توالت  بجاو  هدجـس  ماجنا  دـصق  هب  الثم  هک  نانچ  دـشابن ، ّتیئزج  دـصق  رد  نکل  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  يداـیز  تروص  اـهنت  رگا  اـّما 

: دومرف دوشیم ؟ رّوصت  تروص  دنچ  هب  يدمع  يدایز  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دیآیمن و  باسح  هب  ءزج  رد  يدایز  دیامن ، هدجس 
زا ای  اعرـش و  هک  دـشاب  دـقتعم  هک  نیا  لثم  تسا ؛ لقتـسم  ءزج  یفاضا ، نآ  هک  نیا  دـصق  هب  دـنک  دایز  ار  زامن  يازجا  زا  یکی  هکنیا  - 1

. تسا بجاو  عوکر  ود  هدجس ، دننام  تعکر  ره  رد  تعدب ، عیرشت و  يور 
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، تسا بجاو  عوکر  رد  هچنآ  دشاب  دقتعم  هک  نیا  لثم  دناءزج ، کی  اعومجم  هدش ، هفاضا  نآرب  هک  يزیچ  يدایز و  دنک  دصق  هکنیا  - 2
. دنکیم قدص  دّدعتم  دحاو و  رب  هک  تسا  عوکر  سنج 

. تسا هتشادرب  دیزم  زا  تسد  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  دهد ، رارق  دیزم  زا  لدب  ار  يدایز  هکنیا  - 3
: ءزج نداد  رارق  لدب  نیا  هک  دنکیمن  یقرف  اجنیا  رد  و 

يارب ار  يرگید  هروس  نآ ، مامتا  زا  سپ  ای  هروس و  ءانثا  رد  دنک ، عورـش  ار  ياهروس  هک  نیا  لثم  دـشاب ، یلبق  هدارا  نودـب  یحارتقا و  - 1
. دناوخب رگید ، راک  هب  ندیـسر  زامن و  ندرک  مامت  رد  هلجع  لثم  يویند  هدیاف  رطاخ  هب  ای  و  - 2 تلیضف . بسک  لثم  يونعم  ینید و  هدیاف 

نودـب ای  ایر و  يور  زا  ار  ءازجا  زا  یخرب  هک  نیا  لثم  دـنک ، داجیا  طیارـش  زا  یخرب  نادـقف  اب  دـساف و  هنوگ  هب  ار  دـیزم  هک  نیا  ای  و  - 3
. نکل دیامن . هداعا  حیحص  تروص  هب  ار  نآ  دیاب  هک  دوشیم  راکشآ  شیارب  سپس  و  دروآ . اجب  ربتعم  هنینأمط 

لثم يدایز  عوقو  دناهدومرف : اذـل  دـننادیمن و  لقعت  رّوصت و  لباق  ار  نآ  هتـسناد و  یعازتنا  رما  کی  ار  يدایز  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 
درادن لّقعت  رّوصت و  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هصیقن  عوقو 

568 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنشاب هدش  ذخا  طرشب  يرگید ال  طرشب ال و  یکی  ای  طرشب و  ای ال  طرشب ال و  ءزج  بکرم و  هک  دنکیمن  یقرف  اذل  و 

. دوشیم عازتنا  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  تدحو  ظاحل  رد  روما ، زا  ياهعومجم  هب  هک  يرما  زا  ینعی  تسا ، یعازتنا  روما  زا  تیئزج  اریز :
. هب رومأم  يارب  ّتیئزج  روما  نآ  زا  کیره  زا  دوشیم و  عازتنا  ّتیلک  عومجم ، زا  دش ، داجیا  یقّلعت  نینچ  هک  یتقو  نیاربانب :

ندرک مک  اریز  تسا ؛ نکمم  ءزج  ندرک  مک  تروص ، نیا  رد  تسا ؛ بکرم  هب  رما  ّقلعت  وریپ  هک  تسا  يایعازتـنا  روـما  زا  تیئزج  سپ :
. تسا هدیدرگ  ذخا  بیکرت  ظاحل  رد  هدش و  رابتعا  ءزج  ناونع  هب  هک  يزیچ  نآ  كرت  اب  بکرم  ندروآ  اج  هب  زا  تسترابع  ءزج 

رّوصت دیآ ، باسح  هب  مه  يدایز  دـشاب و  ربتعم  بکرم  رد  هک  يزیچ  ندروآ  اج  هب  دراد و  تافانم  تیئزج  اب  انعم  نیا  هب  ءزج  يدایز  اّما :
. تسین لوقعم  دشاب  يدایز  دوش و  عازتنا  بکرم  زا  هک  يزیچ  و  دوش ، عازتنا  بکرم  زا  دیاب  تیئزج  هک  ارچ  درادن ؛ لّقعت  و 

ياهرابتعا ياههنوگ  نایم  هکنیا  نودب  تسا ؛ نالطبلا  یهیدب  طئارش ) ءازجا و  رد  ندرک  مک  لثم   ) طیارـش ءازجا و  رد  يدایز  عوقو  سپ :
. دشاب هتشاد  دوجو  یقرف  هدش ، هتفگ 

یتوافت تسا و  يدایز  افرع  دوشیم ، هدرمش  بکرم  يارب  ءزج  هک  یمود  دوجو  اریز  تسا ؛ نکمم  نآ  یفرع  يانعم  هب  يدایز  عوقو  هتبلا 
هتفرگ رظن  رد  طرـشب ال )  ) ءزج هک  یتقو  دـنوش . هتفرگ  رظن  رد  فلتخم ) توافتم و   ) ای طرـشب ال )  ) ای طرـشب ) ال   ) ءزج بکرم  هک  درادـن 

. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  بکرم  يارب  ءزج  طرش  و  بکرم ، يارب  ءزج ، تاذ  هب  دوش ،
. تسا نآ  طرش  يارب  هصیقن  و  ءزج ، تاذ  يارب  يدایز  یمود ، دوجو  ندروآ  اج  هب  سپ :

هب و  تسا ، يدایز  شدوخ  تاذ  هب  ءزج  اذـل  و  تسه . زین  يدایز  عازتنا  اشنم  تسا ، هصیقن  يارب  عازتنا  اشنم  هک  نانچ  مّود  دوجو  نیاربانب :
[. 309] دشاب مه  ناصقن  اشنم  هدوب و  يدایز  يزیچ  هک  درادن  یعنام  اذل  تسا ، ءزج  دیق  هب  لالخا  يارب  أشنم  رگید  رابتعا 

، دوش هب  رومأم  ءزج  ندوب  هب  رومأم  ثیح  زا  هک  يوحن  هب  هب ، رومأم  رد  تسا  ندرک  هفاضا  هب ، رومأم  رد  يدایز  ياـنعم  رگید : تراـبع  هب 
. تسا لاحم  يرما  هک 

بجاو زامن  يارب  یمود  دناوخ ، هحتاف  راب  ود  شزامن  رد  الثم  دروآ ، اج  هب  ار  یفاضا  ءزج  رگا  سپ 
569 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يدایز نآرب ، افرع  هتبلا  تسا . نآ  هب  جراخ  زا  يزیچ  ندرک  همیمـض  هکلب  دوش ، هدرمـش  يدایز  بجاو  زامن  رد  اتقیقح  اـت  دوشیمن  ءزج 
تسا و زامن  يازجا  خنـس  زا  زیچ  نآ  هک  يزیچ  ندروآ  اج  هب  زا  تسترابع  فرعلا  دـنع  يدایز  يانعم  اریز  دـنکیم ؛ قدـص  هب  رومأم  رد 

راـبتعا ـال ) طرـشب   ) اـی طرـشب ) ـال   ) بکرم ءازجا و  زا  کـیره  هک  دـنکیمن  یقرف  تسا و  ربـتعم  زاـمن  رد  هک  تـسا  يزیچ  نآرب  هفاـضا 
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[. 310] دنوش
: دومرف خیش  ترابع  رد  يدایز  مکح  اب  هطبار  رد  اّما  و 

نآ زامن  ءانثا  رد  ای  زامن و  رد  دورو  زا  لبق  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دوشیم ، لطاب  تدابع  لاکـشا  الب  دـنادب ، لقتـسم  ءزج  ار  يدایز  رگا  - 1
. دنک تین  ار  ءزج 

نآ هب  هک  هچنآ  تسین و  هب  رومأم  هک  تسا  يايدایز  رب  لمتـشم  هک  تسا  عومجم  نامه  هدرک ، لاـثتما  دـصق  هدروآ و  اـج  هب  هچنآ  اریز 
. تسا هدرکن  ار  نآ  لاثتما  دصق  هک  دشاب ، هتشادن  ار  يدایز  نآ  هک  تسا  يزیچ  هدش  رما 

ّتیعنام رد  کش  هب  تدابع  رد  کش  اریز  تسا  تدابع  ندوبن  لطاب  لصا ، ياضتقم  دـشاب ، هدرک  ندوب  لدـب  اـی  لومحم  دـصق  رگا  و  - 2
. تسا تئارب  نآ ، رد  لصا  ياضتقم  هک  ددرگیمرب ، نآ  مدع  ندوب  طرش  رد  کش  هب  ّتیعنام  رد  کش  و  يدایز ،

نالطب بجوم  يوهـس ،) هب  دـسر  هچ  ات   ) يدـمع يدایز  دـناهدومرف : تدابع  رد  يدایز  مکح  اب  هطبار  رد  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح 
ءزج هک  تسنیا  ضرف  و  دوشیم ، عازتنا  هب  رومأم  اـب  هدـش  ماـجنا  لـمع  ندوبن  قباـطم  زا  اـهنت  نـالطب  داـسف و  هک  ارچ  دوشیمن ، تداـبع 

هب دـّیقم  هب  رومأم  ای  ءزج  هک : تسنیا  تسا  لیخد  هب  رومأم  رد  هک  هچنآ  تسین ، لیخد  هب  رومأم  رد  تسا ، یفاضا  هک  ثیح  نآ  زا  یفاضا 
. تسین قبطنم  هب  رومأم  رب  دوش  هدروآ  اج  هب  ترابع  نیا  هب  رگا  اذل  دشابیم و  یفاضا  نآ  ندوبن 

رومأم رد  همیمض  نآ  مدع  هک  یتروص  رد  یّتح   ) یفاضا همیمض  اب  لمع  نایتا  هک  نانچ  يدایز ؛ هن  و  تسا ، هصیقن  هب  دنتـسم  نالطب  سپ 
زا نآ  نالطب  و  تسا : نالطب  بجوم  دـشاب ، هتـشاد  تکراشم  یناوخارف  رد  رما  هک  يوحن  هب  دـشاب ) هدـشن  ذـخا  دـیق  ناونع  هب  ءزج  اـی  هب 
رد رما  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، ربتعم  لاثتما  رد  القع  هک  تسا  يزیچ  نآ  صقن  تباـب  زا  هکلب  تسین ، يداـیز  ناونع  هب  يداـیز 

. دشاب لقتسم  یناوخارف 
تسین نالطب  بجوم  اقلطم  يدایز  هک  دیآیم  تسد  هب  میتفگ  هچنآ  زا  دنیامرفیم : سپس 

570 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ددرگرب هصیقن  هب  ات  دشاب ، هدش  طرش  ءزج  ای  بکرم  رد  نآ  ندوبن  هک  نیا  رگم 

[. 311] تسا تئارب  نآ  عجرم  هک  هدوب  رثکا  ّلقا و  قیداصم  زا  دنک ، کش  نآ  رد  هاگره  سپ 
ياقب لصا ، هک  دناهتفگ  هدرک و  کّسمت  باحصتسا  هب  تادابع  رد  يدایز  نالطب  مدع  تابثا  يارب  نییلوصا  زا  یخرب  هک  تسا  رکذ  لباق 

هک نیا  ای  تسا ، نآرب  نالطب  ندـیدرگ  ضراـع  مدـع  لـصا ، هدوب و  حیحـص  لـمع  يداـیز ، ناـیتا  زا  شیپ  هک  ارچ  تسا ، لـمع  تحص 
هدوبن ّتیعطاق  هب  فصتم  ققحت  زا  شیپ  يدایز  هکنیا  هب  دوشیم ، یلزا  مدع  هنوگ  هب  نآ  ّتیعنام  مدع  ای  يدایز  تیعطاق  مدع  باحصتسا 

[. 312] دشابیمن زین  نونکا  و 
هتـسنادن حیحـص  ار  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  باحـصتسا  لصا  هب  کّـسمت  يراـصنا ، خیـش  باـنج  نوچمه  زین  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح 

: دیامرفیم
ادـیپ دوجو  زا  لبق  ّتیهام  دـشابیمن و  ندوب  ءیـش  هب  موکحم  یفن  تابثا و  ثیح  زا  تسین و  هراشا  دروم  ندـمآ ، دوجوب  زا  شیپ  ءیش ،

. تسا هدوبن  نانچ  ای  تسا  دوب  نانچ  شدوجو  زا  لبق  هک  دوش  هتفگ  ات  درادن ، ّتیئیش  ندرک 
، ایاضق ریاس  رانک  رد  درادن ، عوضوم  هک  ياهبلاس  رد  و  دنشاب ؛ یکی  كوکـشم  نّقیتم و  هّیـضق  دیاب  باحـصتسا  رد  وگب : یهاوخیم  رگا 

. درادن دوجو  مه ) تیاکح  وحن  هب  یتح   ) دنکیم عقاو  زا  تیاکح  هک  یتبسن  لومحم و  عوضوم ،
[. 313] دشابیم لصا  نودب  ياهزیچ  زا  یلزا ، مدع  باحصتسا  اذل 

ات بکرم  دوجو  لّوا  زا  نآ  قّقحت  هک  تسا  ءازجا  دوخ  يارو  يرابتعا  يرما  هیلاـصتا ، تئیه  دـنیامرفیم : هیلاـصتا  تئیه  هب  تبـسن  سپس 
نآ ءزج  نیلوا  هب  نآ  لّوا  هک  تباـث  ریغ  تادوـجوم  لـثم  ددرگیم ، لـصتم  يدـحاو و  زیچ  راـبتعا  نیا  بسح  هب  بکرم  تـسا . نآ  رخآ 
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اهبکرم رد  هک  يرابتعا  نیا  زا  رظنعطق  اب  ءازجا  و  تسا ، طبترم  شرخآ  ات  مدع ، نداتفا  هلـصاف  نودب  هک  تسا ، ّدتمم  لصتم  دـشابیم و 
لقا و باب  رد  هک  نانچ  دباییم ، ماوق  تدـحو ، زا  ياهنوگ  هب  بکرم  هک  نوچ  دنتـسه ؛ تدـحو  ياراد  رابتعا  بسح  هب  دـنچره   ) دـنراد

دوخ زا  ددرگن ، رابتعا  تئیه  هک  یتروص  رد  دـنکیم  داـجیا  هلـصاف  بکرم  يازجا  ناـیم  رد  هک  ییاهنوکـس  نکل  و  میدومن .) رکذ  رثکا 
نوریب بکرم 

571 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دـشاب اهنآ  ضرع  رد  هک  تسین  ءازجا  هّیقب  لثم  بکرم  رد  نآ  ندوب  لخاد  اّما  تسا ؛ لخاد  بکرم  یلاـصتا  تئیه  لاـحنیااب  دـشابیم ؛
هب ار  یـضعب  دـنکیم و  مظنم  ار  هدـنکارپ  يازجا  هک  یخن  لـثم  تسا ، ربـتعم  بکرم  رد  نآ  دوـجو  هک  تسا  يزیچ  یلاـّصتا  تئیه  هکلب 

داجیا هک  ییاهنوکـس  رد  یتح  تسا ، لخاد  بکرم  رد  شرخآ  ات  نآ  لوا  زا  بکرم ، هدنروآ  اج  هب  هک  دـیامنیم ، لصتم  رگید  یـضعب 
. دیامنیم هلصاف 

تباث ینهذ و  رواب  بسح  هب  زامن  هک  ارچ  دراد  لالد  نآرب  لیلد  زامن  رد  اققحم  دـنک ، تلـالد  نآرب  هک  تسا  یلیلد  دـنمزاین  روبزم  هتکن 
جراخ نآ  زا  مالـس  اب  و  لخاد ، نآ  رد  ریبکت  اب  رازگزاـمن  هک  دراد ، رارمتـسا  نآ  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  هک  تسا  يروتـسد  تعیرـش ، ناوریپ 

. زامن ياهنوکس  رد  یتح  دنیبیم ؛ نآ  هب  لوغشم  زامن و  رد  لخاد  ار  دوخ  رازگزامن  ره  دوشیم 
ار شزامن  ینالف  دوشیم : هتفگ  الثم  هک  تسا  صقن  عطق و  زامن ، نـالطب  باـب  رد  دوجوم  ياـهریبعت  هک  ینیبیمن  اـیآ  دـیامرفیم : سپس 

. درک صقن  ای  درک و  عطق 
عطق و ّتیلباق  دشابیم و  دادـتما  لاصتا و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  زامن  اهنآ ، ینهذ  تباث  رواب  بسح  هب  هک  دوشیم  فشک  اهریبعت  نیا  زا 
هک اجنآ  اـت  هتفرگ ، ارف  دوخ  ناینیـشیپ  زا  یلـسن  ره  یلبق و  هقبط  زا  ياهقبط  ره  تعیرـش ، ناوریپ  هک  تسا  يزیچ  ریبعت  نیا  دراد . ار  صقن 
هب ریبعت  زامن  ياههدننکلطاب  زا  يدادـعت  زا  هک  دـنکیم  تلالد  نآرب  ضیفتـسم  تایاور  و  دـسریم ، تعیرـش  بحاص  هب  نتفرگ  ارف  نیا 

[314] تسین هدیدنسپ  عطاق ،)  ) و عطق )  ) هب ریبعت  دشابن ، ربتعم  زامن  رد  یلاصتا  تئیه  رگا  و  تسا . هدش  عطاوق ) )
نآ ّتیعنام  زا  تئارب  تدابع ، رد  ءزج  ندرک  دایز  هلئـسم  رد  هدعاق  ياضتقم  دنیامرفیم : هلئـسم  رد  لیلد  هدعاق و  نایم  ضراعت  رد  سپس 

نالطب بجوم  يدایز ، هک  تسنیا  زامن ، لثم  اهبّکرم  زا  یخرب  صوصخ  رد  لیلد  ياـضتقم  هکیلاـحرد  تسا ؛ تداـبع  ندوب  حیحـص  و 
هیلع قداص  ماما  زا  هک  ناـنچ  دوشیم ، لـطاب  بجاو ، زاـمن  رد  یئزج  ندرک  داـیز  اـب  هک  دـنراد  تلـالد  ضیفتـسم  راـبخا  اریز  تسا ، نآ 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا 
[. 315] ةداعالا هیلعف  هتالص  یف  داز  نم 

ّدتعی مل  ۀبوتکملا ، هتالص  یف  داز  ّهنا  نقیتسا  اذا  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  و 
572 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[. 316] انیقی نقیتسا  دق  ناک  اذا  الابقتسا  هتالص  لبقتسا  و  اهب ،
یف ةداـیز  دوجــسلا  ّناـف  مـئازعلا ؛ نـم  ءیــشب  ۀـبوتکملا  یف  أرقت  ـال  دـیامرفیم : ترــضح  هـک  هدرک  لـقن  هرارز  زین  ار  يرگید  تـیاور 

[. 317] ۀبوتکملا
دق ّهنال  هتالص ؛ زجت  مل  رفّسلا  یف  رّصقی  مل  نم  دندومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  قودص  خیش 

[. 318] ّلج ّزع و  هّللا  ضرف  یف  داز 
زامن رد  دنتسه ، بجاو  هدجس  ياراد  هک  یتایآ  هدجـس  هک  نیا  يدایز و  يانعم  دناهتفگ : قوف  تایاور  رکذ  زا  سپ  يراصنا  خیـش  هتکن :

. دوش نایب  يرگید  ياج  رد  دیاب  دوشیم  بوسحم  يدایز  هنوگچ  بجاو 
هدرک لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هرارز  هک  ارچ  دراد ، ضراعم  روکذم ، ياهثیدـح  هک  دـناهدومرف  ینیمخ  ماما  ترـضح  نکل :
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: دندومرف ترضح  نآ  هک 
. دوجسلا و  عوکّرلا ، و  ۀلبقلا ، و  تقولا ، و  روهطلا ، ۀسمخ : نم  ّالا  ةالصلا  داعت  ال 

[. 319] ۀضیرفلا ۀنّسلا  ضقنت  ۀّنس و ال  دهشّتلا  و  ۀّنس ، ةءارقلا  لاق : مث 
زا یهتنم  دـناهدرک ، نایب  ار  داعت ) ال   ) ثیدـح و  ةداعالا ) هیلعف   ) ثیدـح نایم  تبـسن  هداد و  حیـضوت  ار  تیاور  هر )  ) ماما ترـضح  هاگنآ 

. مینکیم يراددوخ  نآ  نایب  زا  تسین ، يراصنا  خیش  ياهثحب  هب  رظان  مه  یفرط  زا  دراد  یهقف  هبنج  رتشیب  ثحب  نیا  هک  اجنآ 
573 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

طقس [ 320] ارّذعت اذإ  یّتح  نیتقلطملا  ۀّیطرش  ۀّیئزج و  لصألا  یـضتقی  لهف  ۀلمجلا ، یف  هتّیطرـش  وأ  ءیـش  ۀّیئزج  تبث  اذإ  یناثلا  رمألا  نتم 
. نالوق لب  ناهجو ، فیلکتلا ؟ طقسی  مل  [ 321] ارّذعت ولف  نّکمتلا ، لاحب  امهرابتعا  صاصتخا  وأ  طورشملا ، وأ  ّلکلاب  فیلکتلا 

. نّیبنس امک  هب ، فیلکتلا  تابثإل  حلصی  ام  مدع  دقافلا و  نم  ةءاربلا  ۀلاصأ  لّوألا :
ضورفم هل  ّیـسفنلا  بوجولا  توبث  و  هئافتناب . یفتنیف  ّلکلا ، بوجول  ۀـمّدقم  ناک  هبوجو  ّنأل  یقابلا ؛ بوجو  باحـصتسا  اهـضراعی  ـال  و 

. ءافتنالا
مل اذإف  دییقتلا ، لیبق  نم  اهیف  ۀمّوقملا  ریغلا  ءازجألا  رابتعا  یلع  ّلد  ام  ناک  ّمعألل ، امـسا  اهنوکب  انلق  و  الثم - ةالـصلاب - رمألا  درو  اذإ  معن ،

ردقلا ناک  هیلع - رداقلا  ّقح  یف  ءزجلا  اذه  نم  بّکرملا  بوجو  یلع  وأ  ۀـلمجلا ، یف  هتیئزج  یلع  عامجإلا  ماق  نأب  قالطإ - دـّیقملل  نکی 
یف مالکلا  کلذ  لثم  و  دّیقملا ، نع  امیلـس  هیلإ  ۀبـسنلاب  ةالـصلا  قالطإ  یقبیف  زجاعلا  اّمأ  رداقلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  هنومـضم  توبث  هنم  نّقیتملا 

. طورشلا
، رمألا ءافتنا  امهئافتنا  نم  مزل  حیحصلل - یماسأ  ظافلألا  نوکب  انلق  ول  امک  طورـشملا - ّلکلاب و  رمألا  سفنب  طرـشلا  ءزجلا و  تبث  ول  معن ،

ببسب [ 322] عفترا اذإ  ّيریغ  رمأ  اهنم  اّلک  ّنإف  ةدّدـعتم ؛ رماوأ  نم  بّکرملا  ءازجأ  تبث  ول  کلذـک  و  دوقفملا . نع  يراعلاب  رخآ  رمأ  ـال  و 
[. 323] لکلا ینعأ  ۀمّدقملا ، يذب  رمألا  عفترا  زجعلا 

574 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. انرکذ امک  لّوألا  ضرفلا  یف  یقابلا  طوقس  مدعب  مکحلا  رصحنیف 

کلذ یلع  لمتـشملا  و  ةزجاعلا ، یلإ  ۀبـسنلاب  ءزجلا  کلذ  نع  دّرجملا  ینعأ : نیینعملا ، یف  قلطملا »  » ظـفل لامعتـسا  کـلذ  نم  مزلی  ـال  و 
؛ دّیقملا دیقلا و  نع  دّرجملا  یلع  ۀقداصلا  ۀـلمهملا  ۀـّیهاملل  عوضوم  [- 324] هعـضوم یف  نّیب  امک  قلطملا - ّنأل  رداقلا ؛ یلإ  ۀبـسنلاب  ءزجلا 

نیفّلکملا عیمج  هب  بطوخ  دـق  ةالـصلاب  دراولا  باـطخلا  ّنإـف  کلذـک ؛ المعتـسم  تاـقلطملا  نم  ریثـک  ناـک  کلذـک  ناـک  ول  و  فیک ؟
اذک و  کلذ ، ریغ  و  ضرملا ، ۀّحصلا و  و  رفسلا ، رضحلا و  یف  و  همدع ، ءاملا و  نم  نّکمتلا  یف  نیفلتخم  مهنوک  عم  اقلطم ، وأ  نیدوجوملا 

. تابجاولا نم  ةالصلا  ریغ 
همجرت *** 

)؟ هن ای  دوشیم  طقاس  طورشم  ای  لک و  هب  فیلکت  دش  رذعتم  طرش  ای  ءزج  رگا  ایآ  : ) هک نیا  رد  مود : هیبنت 

هراشا

بجاو زامن  هک  نیا  رب  هدش  مئاق  عامجا  لثملا  یف   ) دوش تباث  لمجم ،) یلیلد  اب  ینعی   ) لامجالاب نآ  ّتیطرش  ای  ءیـش  کی  ّتیئزج  یتقو 
ّتیئزج هدعاق  لصا و  ایآ  تسا ،) لمجم  ود  ره  ءزج  لیلد  لک و  لیلد  هک  تسا  زامن  ءزج  باتکلا  ۀحتاف  هک  هدـش  هماقا  عامجا  ای  تسا و 

طرـش ءزج و  یتقو  هک  نیا  اـت  دـشاب ،) لـک  يارب  طرـش  اـی  ءزج و  هشیمه  هک   ) دـنکیم ءاـضتقا  قلطم  روط  هب  ار  نآ  ّتیطرـش  ءزج و  نیا 
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ایآ هک  نیا  ای  و  تسین ،) زامن  هحتاف  نودب  زامن  رگید  تروص  نیا  رد  هک  ارچ   ) دوش طقاس  طورـشم  ای  ّلک و  هب  فیلکت  دنوشیم ، رّذعتم 
هک هل ) طرش  طرـشلا  رداقلل و  ءزج  ءزجلا  هک  انعم  نیدب   ) نّکمت لاح  هب  ار  طرـش  ءزج و  رابتعا  صاصتخا  دنکیم ، باجیا  لصا  هدعاق و 

؟ دوشن طقاس  هّیقب ،) نآ  بوجو  ای  و   ) فیلکت دنوش  رّذعتم  طرش ،) ءزج و   ) ود نیا  رگا  هجیتن  رد 
: دراد دوجو  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  لوق  ود  هکلب  هجو و  ود 

575 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( نآ لیلد  طوقس و  هب  لوق  - ) 1

: لّوا لوق  ای  هجو و  يارب  لیلد 
. تسا تراهط ) ای  باتکلا و  ۀحتاف  هروس  لثم   ) ءزج دقاف  هک  یبکرم  زا  تسا  ةءاربلا  ۀلاصا  - 1

ار یلیلد  نینچ  دوجو  مدع  هک  نانچ  نآ ، هلیسو  هب  ۀّیقبلا ،)  ) فیلکت تابثا  يارب  دشاب  هتـشاد  ّتیحالـص  هک  یجراخ  ياهدعاق  مدع  و  - 2
. درک میهاوخ  نییبت  يدوز  هب 

، ّلک بوجو  يارب  تسا  همّدقم  ءزج ) هن  الثم   ) یقاب نیا  بوجو  هک  ارچ  یقابلا ، بوجو  باحـصتسا  ةءاربلا ، ۀلاصا  اب  دـنکیمن  ضراعت  و 
ضرف بسح  هب  ءزج ) هن  ینعی  ءازجا  هّیقب   ) يارب زین  یسفن  بوجو  توبث  و  ّلک ، ءاقتنا  ببـس  هب  دوشیم  یفتنم  همّدقملا  بوجو  هجیتن  رد 

. تسا یفتنم 

:( ام مراهچ  ضرف  خیش و  مّود  ضرف  نایب  )

ریغ هک  یئازجا  رابتعا  رب  دننکیم  تلالد  هک  ياّهلدا  میشاب ، ّمعالل  ظفللا  عضو  هب  لئاق  ام  و  ةالص ، هب  لثملا ) یف   ) دوش دراو  رما ، رگا  هلب ،
(. دننزیم دیق  ار  قلطم  ینعی   ) دنادییقت لیبق  زا  ینکر ،) ریغ  ءازجا  ینعی   ) دنتسه هب  رومأم  رد  مّوقم 

لامجالاب هروس )  ) نآ تیئزج  رب  دـشاب  هدـش  مئاق  عامجا  هک  نیا  هطـساو  هب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یقالطا  دـیقم ، لـیلد )  ) يارب رگا  سپ :
هک یـسک  ّقح  رد  ءزج  نیا  ياراد  بکرم  بوجو  رب  هدش  مئاق  نّیبم )  ) عامجا ای  و  نکمتلا ) دنع  ای  تسا  ءزج  اقلطم  هتفگن  هک  انعم  نیدب  )

یقاب سپ  زجاع ، فّلکم  اّما  رداق ، فّلکم  هب  تبـسن  دـشابیم  نآ  نومـضم  توبث  لیلد ، نیا  زا  نّقیتم  ردـق  تسا ، ءزج  نآ  ماجنا  رب  رداـق 
ای تسا  لمجم  ای  ءزج  لیلد  تسا و  قلطم  لک  لیلد  هک  مراهچ  ضرف  مکح  دوب  نیا  . ) دـیقم زا  ملاس  وا  هب  تبـسن  ةالـص  قالطا  دـنامیم 

(. تسا ماجنالا  بجاو  ءازجا  هیقب  دش  رّذعتم  ءزج  یتقو  ضرف  نیا  رد  و  ّصتخم ،

( ام مجنپ  ضرف  خیش و  موس  ضرف  نایب  )

ءازجا لیلد  اب  لک  لیلد  هک  انعم  نیدـب   ) دوش تباث  طورـشم  ّلـک و  هب  رما  ناـمه  هطـساو  هب  طرـش ، ّتیطرـش )  ) ءزج و تیئزج )  ) رگا هلب ،
رما ءافتنا  طئارش ، ءازجا و  رّذعت  ءافتنا و  زا  دنتـسه ، هحیحـص  تدابع  يارب  یماسا  تادابع ، ظافلا  هک  نیا  هب  میوش  لئاق  ام  و  دشاب ،) یکی 

. دیروآ اج  هب  مه )  ) ار ءازجا  هّیقب  امش  هک  ات  درادن ، دوجو  يرگید  لیلد ) و   ) رما و  دیآیم ، مزال  ّلک ، هب 
576 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( ام مشش  ضرف  خیش و  مراهچ  ضرف  نایب  )

یتقو اذـل  و  تسا ، يریغ  رما  دّدـعتم ، رماوا  زا  کیره  سپ  دـنوش ، تباث  دّدـعتم  رماوا  قیرط )  ) زا بکرم  رما  ءازجا  رگا  تسا  نینچ  نیا  و 
. دوشیم عفترم  زین  همّدقملا  يذ  هب  رما  دش ، عفترم  ندوب  زجاع  رطاخ  هب  نآ  رد  رما 
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حیـضوت هک  ناـنچ  مراـهچ ) ضرف  ینعی  رخآ  ضرف  هس  زا   ) لّوا ضرف  رد  دوـشیم  رـصحنم  ءازجا  هّیقب  طوقـس  مدـع  هب  مکح  هجیتـن : رد 
. میاهداد

اهنآ دنناوخیم و  یئزجهد  زامن  دنتسه  رداق  هک  یناسک  تسین ، طقاس  یقابلا  دش  هتفگ  هک  ام  مراهچ  ضرف  خیـش و  لّوا  ضرف  رب  انب   ) سپ
. دیآیم شیپ  لاؤس  نیا  هجیتن  رد  دنناوخیم ، یئزج  هن  زامن  دنزجاع  هک 

:(. دیامرفیم خساپ  رد  خیش  اذل  و  دیآیمن ؟ شیپ  انعم  ود  رد  لامعتسا  اجنیا  رد  ةالصلا  اومیقأ  لامعتسا  اب  ایآ  هک 
و زجاع ، هب  تبـسن  ءزج  نآ  زا  درجم  یئزج ) هن   ) زاـمن ینعی : اـنعم : ود  رد  ةالـصلا ) اومیقأ  ینعی   ) قلطم ظـفل  لامعتـسا  ضرف  نیا  زا  ریخ ،

. دیآیمن مزال  رداق ، هب  تبسن  ءزج  نآرب  لمتشم  یئزجهد )  ) زامن
دـیق و زا  دّرجم  رب  قداص  هک  هقلطم ،) ای   ) هلمهم تیهام  يارب  تسا  هدـش  عضو  هدـش  نشور  ظافلا  ثحابم  رد  هک  ناـنچ  قلطم  هملک  اریز 

. دشابیم ود ) ره   ) دّیقم
، دناهدش لامعتسا  ریثک  یناعم  رد  تاقلطم  زا  يرایـسب  سپ  دیایب ، مزال  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  هک  دوشب  انب  رگا  لاحرههب :

دروم نآ  هطساو  هب  نیمودعم  نیدوجوم و  قلطم  ای  لوزن  نامز  رد  دوجوم  نیفلکم  همه  ةالصلا ،) اومیقأ  ینعی   ) ةالص رب  دراو  باطخ  اریز 
کلذ ریغ  ضرم و  تّحص و  رفـس و  رـضح و  رد  نآ و  مدع  وضو و  يارب  بآ  زا  نّکمت  رد  ملاع  مدرم  هکنآلاح  و  دناهدش ، عقاو  باطخ 

. تابجاو ریاس  رد  بلطم  تسا  نینچ  نیا  و  دنافلتخم ،
***

577 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا يرما  هچ  هب  عجار  ّتیطرش  ّتیئزج و  رد  کش  ای  رثکا و  ّلقا و  باب  تاهیبنت  زا  هیبنت  نیمّود  * 
رما نالف  ای  تسا و  زامن  ءزج  باتکلا  ۀحتاف  الثم  تسا  بکرم  نالف  ءزج  رما  نالف  هک  دوش  تباث  صاخ  لیلد  هب  رگا  هک : تسنیا  هب  عجار 

دنشاب نیتقلطم  ّتیطرش  ّتیئزج و  نیا  هک  تسنیا  لوصا  دعاوق و  ياضتقم  ایآ  تسا ، زامن  طرش  تراهط  الثم  تسا ، طورـشم  نالف  طرش 
؟ نیتدیقم ای  و 

؟ تسیچ ندوب  دّیقم  ای  قلطم و  زا  دارم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
نّکمت و ضرف  رد  هچ  هکلب  درادـن  نآ  نّکمت  ضرف  هب  صاصتخا  نآ  ّتیطرـش  ای  رما و  نالف  ّتیئزج  هک  تساـنعم  نیا  هب  ندوب  قلطم  - 1

. دراد ّتیطرش  ای  ّتیئزج  رّذعت ، هچ 
. هن ای  دشاب  فّلکم  رودقم  رما  نآ  هچ  تسین  حیحص  نآ  نودب  لمع  یطئارش  چیه  تحت  ینعی :

رذعت ضرف  رد  نکل  تسا و  نآ  ماجنا  زا  فّلکم  نّکمت  لاح  هب  صوصخم  ّتیطرـش  ای  ّتیئزج و  نیا  هک : تسانعم  نیا  هب  ندوب  دّیقم  - 2
. درادن تیئزج  ای  ّتیطرش 

؟ تسیچ بلاطم  ود  نیا  هرمث  * 
: هک تسنیا 

. تسا رما  بولطم  طرش  ای  ءزج  نیا  هارمه  هب  هکلب  درادن ، یتّیبولطم  طرش  ای  ءزج  نیا  نودب  طورشم  ای  بّکرم  ندوب ، قلطم  رب  انب  - 1
ماجنا رب  رداق  رگا  و  تسا . بجاو  هتشاد و  ّتیبولطم  طرش  ای  ءزج  نیا  اب  لمع  میدوب ، نّکمتم  یطرـش  ای  ءزج و  نینچ  ماجنا  زا  رگا  لاح :

. دوشیم هتشادرب  ام  هدهع  زا  طورشم  ای  بّکرم  هب  فیلکت  بوجو و  لصا  میدوبن ، یطرش  ای  ءزج و  نینچ 
بولطم نآ  ریغ  تسا و  هنمؤم  هبقر  صوصخ  قتع  یلوم  بولطم  هک  ۀـنمؤم  ۀـبقر  قتعا  لـثم  درادـن ، ّتیبولطم  دـیق  نیا  نودـب  لـمع  اریز 
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: اذل و  تسین .
. تسا بجاو  ام  رب  نآ  ماجنا  میدوب ، هنمؤم  هبقر  قتع  رب  رداق  رگا  فلا :

. تسا طقاس  هشیر  زا  قتع  بوجو  لصا  میدوبن ، هنمؤم  هبقر  قتع  رب  رداق  رگا  ب :
ای ّتیئزج  رما  نالف  رذعت ، تروص  رد  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دنتسه  نّکمت  لاح  هب  نیتدّیقم  ّتیئزج  ای  ّتیطرش  هک  مّود  لوق  رب  انب  اّما  - 2

. دوشیمن طقاس  ام  هدهع  زا  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  هدنام ، یقاب  هب  تبسن  فیلکت  لصا  نکل  درادن و  ّتیطرش 
578 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هنوگچ  قالطا  لامجا و  ظاحل  هب  لیلد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

: قلطم یهاگ  تسا و  لمجم  یهاگ  هک : تسنیا 
. دریگیمرب رد  ار  نّقیتم  ردق  اهنت  کشلا  دنع  لمجم  هک  ارچ  تسانعمیب ، کشلا  دنع  لمجم  لیلد  هب  کّسمت  دشاب ، لمجم  لیلد  رگا 

. تسا لاکشا  الب  کشلا  دنع  قلطم  لیلد  هب  کّسمت  دشاب ، قلطم  لیلد  رگا 
؟ قلطم ای  تسا  لمجم  ّلص  باطخ  هک : تسنیا  لاؤس  لاح 

؟ ارچ تسا . لمجم  دنشاب ، هدش  عضو  حیحص  يانعم  يارب  تالماعم  تادابع و  ظافلا  هک  نیاربانب  میئوگیم :
، دـنوشیم داـیز  مک و  هنوـگچ  دنتـسه و  هچ  طئارـش  ءازجا و  نیا  هک  نیا  نکل  تسا و  طئارـشلا  ءازجـالا و  ماـت  لـمع  کـی  ةالـص  اریز :

. تسا جراخ  ةالص  ظفل  هدهع  زا  شلیصفت 
؟ ارچ تسا . قلطم  ةالص  دنشاب  هدش  عضو  دساف  حیحص و  زا  معا  يارب  تالماعم  تادابع و  ظافلا  هک  نیاربانب  اّما 

طئارـش ءازجا و  همه  دساف ، ای  دـنوش  ماجنا  حیحـص  هصوصخم  ناکرا  نیا  اذـل  و  تسا ، هصوصخم  ناکرا  يانعم  هب  اجنیا  رد  ةالـص  اریز :
. دوشیم هتفگ  ةالص  هدش  ماجنا  بکرم  هب  هن ، ای  دنشاب  ةالص  اب  هارمه 

. قلطم ّمعالل  عضولا  یلع  ءانب  لمجم و  حیحصلل  عضولا  یلع  ءانب  ةالص  سپ :
؟ ارچ لمجم ؟ ای  دیآیم  باسح  هب  قلطم  ةالص  ۀبجاو ،) ةالصلا   ) هک نیا  رب  دوش  عقاو  عامجا  رگا  * 

ناسل ياراد  هک  تسا  تنـس  باتک و  نیا  تسا ، یّبل  یلیلد  هک  لقع  لثم  تسا ، نابزیب  یبل  لیلد  لامجا  اریز : دیآیم ، باسح  هب  لمجم 
. دراد قالطا  تسا و 

. قلطم هن  دنروآیم و  باسح  هب  لمجم  ار  عامجا  دقعم  اعون  اذل  و 
؟ ندوب دّیقم  ای  تسا  ندوب  قلطم  اجنیا  رد  هماع  لوصا  دعاوق و  ياضتقم  دیئامرفب  لّوا  ۀمّدقم  هب  هجوت  اب  * 

. تسا یلقع  تجح  نیقی  هک  ارچ  مینکیم ، لمع  دوخ  نیقی  ساسارب  ّتیطرش  ای  ّتیئزج  ندوب  قلطم  هب  میراد  نیقی  هک  يدراوم  رد  - 1
. مینکیم لمع  دوخ  نیقی  ساسارب  مه  زاب  تیطرش  ای  تیئزج  ندوب  دّیقم  هب  میراد  نیقی  هک  مه  يدراوم  رد  - 2

579 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 

اذل و  هدّیقم ؟ ای  تسا  هقلطم  مینادیمن  ام  نکل  تسا و  هدـش  ّللدـم  يرما  ّتیئزج  ای  ّتیطرـش و  هک  یئاج  رد  ینعی  تسا ، کش  دراوم  رد 
. دروخیم دراوم  هنوگ  نیا  درد  هب  هماع  لوصا  دعاوق و  ياضتقم 

؟ دینک نییبت  رتشیب  ار  نآ  لاثم  کی  رکذ  اب  نکل  دش و  نشور  ثحب  لحم  هچرگا  * 
لثملا یف  دش و  وربور  رّذـعت  اب  ءازجا  زا  یکی  ماجنا  نکل  دومرف و  رما  یئزجهد  یبکرم  هب  یلوم  رگا  هک : تسنیا  رد  هیف  نحن  ام  رد  ثحب 

؟ هن ای  دوشیم  طقاس  طئارش  ءازجا و  هّیقب  ماجنا  ایآ  میهد ، ماجنا  مایق  لاح  رد  ار  زامن  میتسناوتن  ام 
ایآ دش  رّذعتم  ام  يارب  تسا  رازگزامن  طئارش  زا  یکی  هک  تروع  رتس  لثملا  یف  دش  رّذعتم  ام  رب  زامن  هب  طوبرم  طئارـش  زا  یکی  رگا  ای  و 
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؟ هن ای  دوشیم  طقاس  ام  هدهع  زا  طئارش  ءازجا و  هیقب 
هدهع زا  هدش  طقاس  طئارش  ءازجا و  هیقب  دش ، رّذعتم  فّلکم  رب  طورشم  طئارش  زا  یکی  ای  ءازجا و  زا  یکی  نایتا  رگا  ایآ  رگید : ترابع  هب 

؟ هن ای  دنوشیم  هتشادرب  فلکم  نم 
تـسین مایق  رب  رداـق  هک  یـسک  اـی  دـناوخب و  زاـمن  هک  تسین  مزـال  رگید  تسا  تروع  رتس  زا  زجاـع  هک  یـسک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  ـالثم :

ءازجا هّیقب  دیاب  نکل  دوشیم و  طقاس  طرش  ای  ءزج  نآ  دوخ  اهنت  دش ، رّذعتم  یطرش  ای  ءزج و  یتقو  هک  نیا  ای  دناوخن ؟ زامن  هک  دناوتیم 
؟ داد ماجنا  ار  طئارش  و 

؟ دریگیم رارق  یماقم  هچ  رد  مالک  ثحب ، ّلحم  ندش  نشور  هب  هجوت  اب  * 
. طئارش باب  رد  ءازجا 2 - باب  رد  - 1 دوشیم : عقاو  ماقم  ود  رد  ثحب 

؟ دریگیم تروص  یلحارم  هچ  رد  ءازجا  ثحبم  * 
: هلحرم هس  رد 

؟ تسیچ اجنیا  رد  هیلمع  لوصا  ياضتقم  هک  نیا 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هّیظفل  لوصا  ياضتقم  هک  نیا 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هّماع  تایاور  ياضتقم  هک  نیا 

؟ دوشیم هداد  روبزم  لاؤس  هب  یخساپ  هچ  و  تسیچ ؟ هّیظفل  لوصا  هیلمع و  لوصا  ياضتقم  ثحب ، لحم  لاؤس  هب  هّجوت  اب  * 
هدومرف ناونع  ار  تروص  راهچ  خیش  تسا و  تروص  شش  هک  ار  هلئسم  روص  مامت  دیاب  هّیظفل  هیلمع و  لوصا  ياضتقم  ندش  نشور  يارب 

دوشیم و نایتا  یقب  ام  زین  ضرف  کی  رد  دوشیم ، طقاس  لمع  ّلک  تروص  راـهچ  رد  هک  دومن  حرطم  هدـشن ، رگید  ضرف  ود  ضّرعتم  و 
ضرف کی  نکل 

580 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  میروایب  اج  هب  ار  هّیقب  دیاب  ایآ  هک  تسا  مالک  ّلحم 

. دراد قالطا  ءزج  لیلد  مه  تسا ، قلطم  ّلک  لیلد  مه  نکل  دنالقتسم ، لیلد  ياراد  ءزج  لک و  زا  کیره  هک  مینکیم  ضرف  ةرات  - 1
تباث ار  ءزج  هک  مه  یلیلد  تسا ، قلطم  رّذعت  نّکمت و  ضرف  هب  تبـسن  دـنکیم  بجاو  ام  رب  ار  هب  رومأم  بکرم و  لصا  هک  یلیلد  ینعی :

. تسا قلطم  رّذعت  نّکمت و  ضرف  هب  تبسن  دنکیم 
يارب تسا  هدش  عضو  ةالـص  هک  نیا  هب  میلئاق  ام  هک  تسنیا  مه  ضرف  و  ةالـصلا ، اومیقأ  دیوگیم : بکرم  لیلد  فرط  کی  زا  لثملا : یف 

. تسا قداص  ةالص  ناونع  زین  ءزج  کی  ماجنا  نودب  صقان و  لماک و  ای  دساف و  حیحص و  زا  معا 
. دشابیم مات  تمکح  تامّدقم  تسا و  نایب  ماقم  رد  باطخ  نیا  اب  یلوم  رگید  فرط  زا 

. رّذعت ضرف  رد  هچ  نّکمت و  ضرف  رد  هچ  اقلطم  نآ  بوجو  رب  دراد  تلالد  ةالص  باطخ  هجیتن : رد 
ضرف مه  دریگیم و  ربرد  ار  نّکمت  ضرف  مه  هک  ارچ  دراد  قالطا  زین  نیا  هک  باتکلا  ۀحتافب  الا  ةالـص  ال  دیوگیم : مه  ءزجلا  لیلد  - 2

. ار رّذعت 
؟ دینکیم طبترم  مه  اب  هنوگچ  ار  قلطم  لیلد  ود  * 

باتکلا ۀحتاف  هب  دّیقم  زامن  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  هک  مینکیم  لمح  دـّیقم  رب  ار  قلطم  هدرک ، ارجا  لیلد  ود  نایم  ار  دـّیقم  قلطم و  نیناوق 
. تسین یلوم  بولطم  هحتاف  نودب  زامن  هک  ارچ  دوش ، كرت  دیابن  باتکلا  ۀحتاف  یطئارش  چیه  تحت  ینعی  دراد ، تیبولطم  قلطم  وحن  هب 

ماجنا رب  رداق  رگا  و  تسا . یقاب  ام  قح  رد  هدوب و  تباـث  اـم  رب  ّلـک  بوجو  میتسه  باـتکلا  ۀـحتاف  ماـجنا  رب  رداـق  اـم  رگا  هک : نیا  هجیتن 
. دوشیم طقاس  ام  هدهع  زا  ّلک  بوجو  میشاب ، زجاع  هدوبن و  ۀحتاف 
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؟ دینک نایب  هداس  ینابز  هب  ار  قوف  رّوصت  ضرف و  يارخا  ةرابع  * 
ال هدومرف : رگید  فرط  زا  تسا . قلطم  سپ  دشاب  هدرک  يدیق  هب  دـّیقم  ار  نآ  هک  نیا  نودـب  ةالـصلا ، اومیقأ  هدومرف : یلوم  فرط  کی  زا 

. تسا قلطم  سپ  هدرکن  رّذعت  نّکمت و  ضرف  هب  دیقم  ار  نآ  باتکلا و  ۀحتافب  الا  ةالص 
: رگید ترابع  هب 

. ناوخن زامن  یتسناوتن  رگا  ناوخب و  زامن  سپ  یناوخب  ار  باتکلا  ۀحتاف  یتسناوت  رگا  هک  دراد  ار  دیق  نیا  ةالصلا  اومیقأ  هن  - 
. ناوخن یتسناوتن  رگا  ناوخب و  ار  نآ  یتسناوت  رگا  هک  هدش  دیق  نیا  هب  دّیقم  باتکلا  ۀحتاف  هن  - 

581 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، یناوخن رگا  نکل  یناوخب و  ۀحتاف  یناوتب  رگا  هدومرفن  رگید  نکل  تسا و  هدرک  زامن  طرـش  ای  دیق و  ار  باتکلا  ۀـحتاف  رگید : ترابع  هب 

. تسا زامن  مه  زامن  تسین و  مزال  ۀحتاف  سپ  یناوخب  ار  نآ  یتسناوتن  رگا  نکل  تسین و  زامن  رگید  زامن 
. دوشیم طقاس  یّلک  هب  فیلکت  ای  ّلک و  دوش ، رّذعتم  روهط  ای  باتکلا و  ۀحتاف  نایم  نیا  رد  رگا  ضرف : نیا  رد  لاح 

نودب زامن  هک  ارچ  ناوخن  زامن  یتسین ، دلب  ۀحتاف  رگا  هک : تسنیا  باطخ  نیا  ياضتقم  و  باتکلا ، ۀـحتافب  ّالا  ةالـص  ال  دومرف : اریز  ارچ ؟
. تسین زامن  ۀحتاف ،

. تسا طقاس  یّلک  روط  هب  فیلکت  کّشلا ، ءزجلا و  یف  رّذعّتلا  دنع  دشاب ، قلطم  ود  ره  ءزج  لیلد  ّلک و  لیلد  رگا  سپ :
؟ تسیچ خلا ) لصالا ...  یضتقی  لهف  ۀلمجلا  یف  هتّیطرش  وا  ءیش  ۀّیئزج  تبث  اذا   ) زا دارم  * 

. تسا ثحب  ّلحم  تقیقحرد  هک  تسا  خیش  لّوا  ضرف  ام و  مّود  ضرف  ریوصت 
مولعم هدوب و  لمجم  لیلد  ود  زا  کیره  هکیلاحرد  تسا  ياهناگادج  لیلد  ياراد  ءزج  ّلک و  زا  کیره  هک : تسنیا  مود  رّوصت  ضرف و 

؟ نّکمت ضرف  رد  اهنت  ای  دننکیم  تباث  اقلطم  ار  بوجو  ایآ  هک  تسین 
؟ تسیچ اجنیا  رد  لیلد  ود  ره  لامجا  تلع  * 

نّکمتلا دنع  بوجو  نآ  نّقیتم  ردق  هک  زامن  بوجو  رب  هدش  مئاق  عامجا  لثملا  یف  دنتسه  یّبل  لیلد  ود  ره  هک  تسنیا  ظاحل  هب  یهاگ  - 1
. تسا نّکمت  ضرف  رد  شنّقیتم  ردق  زین  نآ  هک  هدش  مئاق  تئارق  ای  هروس  بوجو  رب  زین  يرگید  عامجا  و  تسا ،

، دـنراد قالطا  میئوگب  ات  تسین  مهارف  اهنآ  رد  تمکح  تامّدـقم  نکل  دنتـسه و  یظفل  لـیلد  ود  ره  هک  تسنیا  ظاـحل  هب  مه  یهاـگ  - 2
. تسا نّکمت  ضرف  اهنآ  زا  نّقیتم  ردق  دنراد و  لامها  ای  لامجا  هکلب 

دیاب ار  نّقیتم  ردق  مه  زاب  هک  تسا  یبل  لیلد  کی  ءزجلا  لیلد  لمجم و  یظفل  لیلد  کی  لکلا  لیلد  هک  تسنیا  ظاحل  هب  زین  یهاگ  و  - 3
. تسا سکعلاب  مه  یهاگ  تفرگ و 

؟ تسیچ هداس  نابز  هب  روبزم  ضرف  يارخا  ةرابع  * 
. تسا لمجم  ود  ره  ءزج  لیلد  لک و  لیلد  هک  مینکیم  ضرف  یهاگ  هک : تسنیا 

دوشیم ةالصلا  اومیقأ  باطخ  اذل  حیحـص و  يارب  هدش  عضو  ةالـص  ظفل  هک  میلئاق  ام  و  ۀبجاو ، ةالـصلا  هدومرف : ّلک  لیلد  - 1 لثملا : یف 
. لمجم

582 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا رب  هدش  مئاق  عامجا  هک  ارچ  تسا  لمجم  تسا  عامجا  نوچ  ءزجلا  لیلد  نیا  نکل  ۀبجاو و  باتکلا  ۀحتاف  دیوگیم : زین  ءزج  لیلد  - 2

. تسا لمجم  هدش  مئاق  نآرب  عامجا  هک  يزیچ  دهاوخیم و  باتکلا  ۀحتاف  زامن  هک 
؟ هن ای  دوشیم  طقاس  ّلک  ددرگ . رّذعتم  طرش  ای  دوش و  رّذعتم  ءزج  رگا  ضرف ، نیا  رد  ایآ  لاح  دش . لمجم  لیلد  ود  ره  سپ :

طقسی لیق ال  و  طقسی ، لیق  دراد : دوجو  لوق  ود  اجنیا  رد 
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. تخادرپ میهاوخ  نادب  ادعب  هک  تساجنیمه ، رد  ام  عازن  ثحب و  ّلحم 
؟ تسا هنوگچ  مّوس  تروص  ضرف و  ریوصت  * 

؛ یهتنم تسا ، لقتسم  هدحیلع و  یلیلد  ياراد  ءزج  ّلک و  زا  کیره  مینکیم  ضرف  هک : تسنیا 
. ار رّذعت  ضرف  مه  دوشیم ، لماش  ار  نّکمت  ضرف  مه  هک  انعم  نیدب  دراد  قالطا  بکرم  لک و  لیلد  - 1

. نّکمت ضرف  هب  دراد  صاصتخا  اهنت  ءزجلا  لیلد  - 2
هدش عضو  مه  ةالـص  ظفل  تسا و  مامت  اجنیا  رد  زین  تمکح  تامّدقم  هک  میدقتعم  ام  و  ةالـصلا ، اومیقأ  دیوگیم : لکلا  لیلد  لثملا : یف 

. دوشیم قالطا  نآرب  ةالص  ناونع  دشاب  هتشاد  ار  هّینکر  ءازجا  اهنت  رگا  ینعی : معا . يارب  تسا 
نّکمت لاح  هب  تبسن  ءزجلا  لیلد  رگا  اذل  تسا و  دییقت  رد  کش  لیبق  زا  ام  کش  میـشاب ، هتـشاد  کش  يدئاز  ءزج  رد  اجنیا  رد  رگا  لاح 

: اّما دنزیم . دییقت  ار  قلطم  نیا  دشاب  هتشاد  قالطا  زجع  و 
: ءزجلا لیلد  هک  تسنیا  ضرف 

. تسا نّکمت  ضرف  هب  دّیقم  نکل  یظفل و  تسا  یلیلد  ای  - 
قح رد  تسا  ّتیئزج  توبث  ناـمه  ۀـّیجراخلا  لـیلد  زا  نّقیتم  ردـق  و  تسا ، نّقیتم  ردـق  ياراد  هک  عاـمجا  لـیبق  زا  یّبـل  تسا  یلیلد  اـی  - 
قح رد  ّتیئزج  نیا  ایآ  هک  مینکیم  کش  دنتـسه  نآ  نایتا  زا  زجاع  هک  یناسک  هب  تبـسن  نکل  دنتـسه و  نآ  ماـجنا  رب  رداـق  هک  یناـسک 

؟ هن ای  تسا  تباث  زین  اهنآ 
. رّذعتلا دعب  ءازجالا  نم  یقابلاب  نایتالا  بجی  میئوگیم : ةءاربلا ، دییقتلا ، یف  کشلا  دنع  لصالا  هک : اجنآ  زا 

؟ هچ تسا  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  دحاو  ظفل  لامعتسا  مزلتسم  ضرف  نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  * 
: دیدومن لامعتسا  انعم  ود  رد  ار  ةالص  ینعی  قلطم  ظفل  امش  رگید : ترابع  هب 

. هدش لامعتسا  ءزج  نودب  زجاع  صخش  هب  تبسن  ةالص  - 1
583 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا ، لاحم  هک  تسانعم  زا  رثکا  رد  لامعتسا  نیا  تسا و  هدش  لامعتسا  ءزج  رب  لمتشم  رداق  درف  هب  تبسن  ةالص  - 2
، لجر لیبق : زا  هقلطم  ظافلا  هک  دش  هتفگ  دییقت  قالطا و  باب  رد  هک  ارچ  تسین ، رثکا  رد  لامعتسا  مزلتسم  روکذم  ضرف  ریخ  میئوگیم :
تیصاخ ال یهتنم  دنوشیم ، لامعتسا  انعم  نامه  رد  زین  لامعتسا  ماقم  رد  هدش و  عضو  یمـسق  طرـشب  وحن ال  هب  تعیبط  يارب  ناسنا و ... 

قیداصم اهنیا  نآ و  مدع  اب  مه  دزاسیم ، دـیق  طرـش  دوجو  اب  مه  هک  انعم  نیدـب  دوشیم  عمج  ياهدّدـعتم  طورـش  اب  هک  تسنیا  طرـشب 
. میشاب هتشاد  ار  داریا  نیمه  زین  تاقلطم  رثکا  هب  تبسن  دیاب  ّالا  هدّدعتم و  یناعم  هن  دنتسه و  یّلک  يانعم  نآ  هفلتخم 

نیبئاـغ و لوزن و  رـصع  رد  نیدوجوم  زا  معا  دوشیم  نیفّلکم  همه  لـماش  باـطخ  نیا  ةالـصلا ، اومیقأ  هدومرف : قلطم  لوق  هب  یلوم  اریز :
. دنتسه ضیرم و ...  یخرب  ملاس ، یخرب  رفاسم ، یخرب  رضاح ، یخرب  هکنیا  هب  دنتوافتم  تالاح  ظاحل  هب  دارفا  هکنآلاح  و  نیمودعم .

. ظفل کی  هفلتخم  یناعم  هن  دنتسه و  یّلک  يانعم  کی  هفلتخم  قیداصم  دارفا  نیا  همه  اّما 
؟ دشابیم هنوگچ  تسیچ و  مراهچ  ضرف  * 

رب هدـش  مئاق  عامجا  لکلا  لیلد  رد  لثملا : یف  تسا  قلطم  ءزجلا  لـیلد  تسا و  لـمجم  ّلـک  بکرملا و  لـیلد  هک  تسنیا  ضرف  اـجنیا  رد 
. باتکلا ۀحتافب  ّالا  ةالص  هک ال  تسا  هدمآ  ءزجلا  لیلد  رد  و  زامن ، بوجو 

ایآ تسیچ ؟ ةالص  هک  مینادیمن  نکل  میتسه  حیحصلل  ظفللا  عضو  هب  لئاق  ام  ةالـصلا و  اومیقأ  هدمآ  لکلا  لیلد  رد  - 1 رگید : ترابع  هب 
. تسا لمجم  اذل  مینادیمن و  هن  ای  تسا  ةالص  ءزج  نودب 

. تسا قلطم  اذل  نآ و  مدع  نّکمت و  ضرف  هب  تسا  هدرکن  دّیقم  ار  نآ  نکل  باتکلا  ۀحتافب  الا  ةالص  تسا ال  هدمآ  ءزجلا  لیلد  رد  - 2
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. دنامیمن یقاب  یفیلکت  هدش  طقاس  ّلک  دوش  رذعتم  طرش  ای  ءزج  رگا  ضرف  نیا  رد 
؟ تسا هنوگچ  مجنپ  ضرف  ریوصت  * 

لیلد نامه  زا  ار  ءازجا  ام  هک  يوحن  هب  دنراد  لیلد  کی  ود  ره  هکلب  دنتـسین  لقتـسم  لیلد  ياراد  ءزج  ّلک و  زا  کیره  هک  تسنیا  ضرف 
. میمهفیم ّلک 

تـسا هدـش  رداص  یلوم  زا  يدـحاو  باطخ  هکلب  دـشابیمن ، هناگادـج  لیلد  کی  طرـشلا  وا  ءزجلا  لیلد  ضرف  نیا  رد  رگید : ترابع  هب 
. طورشم ای  ّلک و  هب  تبسن  نکل 

584 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هدومرف یلوم  لثملا  یف  تسا . هدـش  تباث  ّلک  هب  رما  نامه  سفن  هب  ّتیئزج  اذـل  میاهدرک و  تسرد  ءزج  هب  رما  ّلـک ، هب  رما  زا  اـم  لاـح :

عماج ینعی  حیحـص  صوصخ  يارب  تادابع  ظافلا  هک  میلئاق  ینعی  میتسه ، حیحـصلا  صوصخل  ظفللا  عضو  هب  دقتعم  ام  و  ةالـصلا ، اومیقأ 
. دناهدش عضو  طئارش  ءازجا و  عیمج 

. دوش ماجنا  دیاب  نّکمتلا  دنع  لک ، يارب  دراد  ّتیئزج  هک  يرما  نالف  اذل  و 
. درادن دوجو  ءازجا  هّیقب  ءزج  هب  يرما  رذعت  زا  سپ  هک  مینادیم  هدش و  رّذعتم  ام  رب  ءزج  نیا  ماجنا  اجنیا : رد 

: اذل و  ّلکلا . یفتنا  ءزجلا ، یقتنا  اذا  هجیتن : رد 
. دوریم نیب  زا  مه  ّلک  هب  رما  دوریم ، نیب  زا  ءزج  نوچ  فرط  کی  زا  - 1

. میرادن كوکشم  ءزج  نیا  دقاف  لمع  هب  تبسن  مه  یّلقتسم  هدحیلع و  رما  هک  تسنیا  ضرف  رگید  فرط  زا  - 2
. دوریم نیب  زا  هدش  طقاس  مه  طورشم  ّلک و  بوجو  طرش ، ای  ءزج  رّذعت  اب  هجیتن : رد 

؟ تسا هنوگچ  هلئسم  نیا  رد  مشش  روصت  ای  ضرف و  * 
ای رماوا و  قـیرط  زا  هکلب  تسین  ياهناگادـج  هدـحیلع و  لـیلد  اـی  رما و  ياراد  ّلـک  هک  تسنیا  ضرف  ینعی  تـسا ، یلبق  ضرف  سکعلاـب 

. میمهفیم ای  هدرک و  تباث  ار  ّلک  بوجو  هتفرگ  ّقلعت  ءازجا  کتکت  هب  هک  ياّهلدا 
 .... اذکه دجسا و  هدومرف : رگید  ياج  رد  عکرا ، هدومرف : رگید  ياج  رد  أرقا ، هدومرف : رگید  ياج  رد  ّربک ، هدومرف : یلوم  لثملا : یف 

. مینکیم عازتنا  ار  زامن  ّلک  هب  رما  هّیمدقم ، هّیریغ  رماوا  نیا  هعومجم  زا  ام  - 1
. تسا عازتنا  اشنم  عبات  یعازتنا  رما  هک  تسا  نشور  - 2

. دوشیم طقاس  زین  لک  هب  رما  دوش ، طقاس  رّذعت  رثا  رد  ءزج  لالخا  هب  رما  رگا  هجیتن : رد 
دقاف بکرم  هب  مه  يرگید  لقتسم  رما  هک  تسنیا  مه  ضرف  دوشیم -. هتشادرب  هدش و  طقاس  ءزج ، هب  رما  طوقـس  رثا  رد  ّلک  هب  رما  لاح :

. میرادن ءزج  نیا 
. تسا كوکشم  زین  هدنام  یقاب  ءازجا  هب  رما  زا  ةالص  هب  رما  عازتنا  رگید : ترابع  هب  - 

. ةءاربلا لصالا ، اجنیا : رد 
. دوریم نیب  زا  هدش  طقاس  شبوجو  هتفر  لاؤس  ریز  ّلک  دوش ، رذعتم  ءزج  کی  رگا  سپ :

: هک تسنیا  بلطم  يدنبعمج 
585 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدشن  نآ  ضّرعتم  مظعا  خیش  تسا و  نیّشحم  ریاس  ام و  زا  لّوا  تروص  ضرف و  - 1
. دمآ رخآ ) یلا  تبثا  اذا   ) ترابع رد  دادیم  لیکشت  ار  ثحب  لصا  هک  مّود  تروص  ضرف و  - 2

. دیدرگ رکذ  دمآ و  رمالا )...  درو  اذا  معن ،  ) ترابع رد  موس  تروص  ضرف و  - 3
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. دوب هدشن  نآ  ضّرعتم  خیش  زاب  هک  تسا  نیّشحم  ریاس  ام و  زا  مراهچ  تروص  ضرف و  - 4
[325 .] دیدرگ یسررب  دمآ و  طرشلا ) ءزجلا و  تبث  ول  معن ،  ) ترابع اب  مجنپ  تروص  ضرف و  - 5

ص585 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دش رکذ  دمآ و  بکرملا )...  ءازجا  تبث  ول  کلذک  و   ) ترابع اب  زین  مشش  تروص  ض و 

: هجیتن رد 
. یقابلا طقس  کّشلاب  ءزجلا  رّذعت  اذا  مشش ، مجنپ و  مراهچ ، لّوا ، ضرف  رد  - 1

. ءازجالا نم  یقابلاب  نایتالا  بجی  اذل : ةءاربلا و  لصالا ، تسا ، دییقت  رد  کش  نوچ  مّوس ، ضرف  رد  - 2
یئاج نآ  ثحب  ّلحم  رگید  ترابع  هب  تسا  لمجم  ود  ره  ءزج  ّلک و  لیلد  هک  تسام  مّود  ضرف  خیـش و  لّوا  ضرف  رد  مـالکلا  اـمنا  - 3

: دومرف خیش  هک  تسا 
 ... نیتقلطملا هتّیطرش  هتّیئزج و  لصالا  یضتقی  لهف  ۀلمجلا ، یف  هتّیطرش  وا  ءیش  ۀّیئزج  تبث  اذا 

؟ نکمّتلا لاحب  امهرابتعا  صاصتخا  وا 
. تسا ّتیطرش  ّتیئزج و  ندوب  هقلطم  دعاوق ، لوصا و  ياضتقم  دیوگیم : لوق  کی  نالوق : لب  ناهجو ، دومرف : خساپ  رد  و 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  لّوا  لوق  نارادفرط  لیلد  نیلوا  * 
ام رب  ءزج  نیا  زا  یلاخ  هب  رومأم  بکرم و  ایآ  هک  مینکیم  کش  ام  دـش  رّذـعتم  ءزج  نـالف  هک  نیا  زا  سپ  ینعی  تسا ، ةءاربلا  ۀـلاصا  - 1

؟ هن ای  تسا  بجاو 
هک انعم  نیدـب  تسا ، ّتیئزج  ندوب  هقلطم  يانعم  نیا  و  ةءاربلا : فیلکتلا ، یف  کشلا  دـنع  لـصا  و  تسا ، یبوجو  فیلکت  رد  کـش  سپ :

. تسین نّکمت  ضرف  هب  دّیقم 
؟ طقسی وا ال  یقابلا  طقس  له  طرشلا ، ءزجلا و  رّذعت  اذا  میسرپب : تارضح  نیا  زا  رگا  رگید : ترابع  هب 

میروآ اج  هب  ار  ءازجا  هّیقب  تسا  بجاو  ایآ  هک  مینکیم  کش  میروآ ، ياج  هب  ار  ءوضو  ای  باتکلاۀحتاف و  میتسناوتن  ام  یتقو  دـنیوگیم :
. تسا یفیلکت  بوجو  رد  ام  کش  هک  ارچ  ةءاربلا ، لصالا ، هن ؟ ای 

. تسین بجاو  ام  رب  هیقب  ماجنا  تسا و  ءيرب  هّیقب  بوجو  زا  ام  هّمذ  هک : تسنیا  لصا  نیاربانب 
586 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ خلا ) یقابلا ...  بوجو  باحصتسا  اهضراعی  ال   ) زا دارم  * 
هب تبون  یباحـصتسا  نینچ  دوجو  اب  تسا و  بوجو  ءاقب  باحـصتسا  ياج  اجنیا  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  لکـشا  کی  هب  خـساپ  تقیقحرد 

: رگید نایب  هب  دسریمن ، تئارب  نایرج 
. دوب بجاو  وت  رب  زین  ءازجالا  ۀیقب  ماجنا  زامن ، ّتیمامت  رب  يدوب  رداق  هک  تقونآ  - 1

؟ هن ای  تسا  یقاب  ۀیقبلا  بوجو  هک  يراد  کش  امش  هدش و  رذعتم  نآ  زا  يرادقم  هک  نونکا  - 2
: رگید ترابع  هب  و  ار . ۀیقبلا  بوجو  دینک  باحصتسا 

: رگید ترابع  هب  دوب  بجاو  وت  رب  لک  نمض  رد  ءازجا  زا  هدنامیقاب  ءزج  نیا  رذعت  زا  لبق  - 1
. دوب بجاو  وت  رب  باتکلا  ۀحتاف  همیمض  اب  ءازجا  عومجم 

؟ هن ای  تسا  یقاب  یقابلا ، بوجو  ایآ  هک  ياهدرک  کش  ءزج  نیا  رذعت  زا  سپ  نونکا  - 2
. قح کش ال  مه  تسه ، قباس  نیقی  مه  هک  ارچ  ار  بوجو  ءاقب  نک  باحصتسا 
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. تسا مدقم  رگید  لوصا  رب  باحصتسا  هک  ارچ  دسریمن ، تئارب  لصا  هب  تبون  باحصتسا  دوجو  اب  نیاربانب :
یمّدقم بوجو  ای  ار و  یسفن  بوجو  دینکیم ، باحصتسا  ار  ۀیقبلا  بوجو  مادک  دیامرفیم : لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  خیـش  بانج  اذل  و 

؟ ار نآ 
بکرم ناـمه  تشاد  یـسفن  بوجو  هکنآ  تشادـن : یـسفن  بوجو  هک  هّیقب  تفگ ، میهاوخ  امـش  هب  ار ، یـسفن  بوـجو  دـیئوگب  رگا  *- 

. دوبن یسفن  بوجو  ياراد  دوخيدوخهب ، ءازجا  زا  کیره  نکل  دوب و  یئزجهد 
. دینک باحصتسا  ار  نآ  امش  ات  درادن  یسفن  بوجو  رگید ، ءزج   9 دش ، رّذعتم  ءزج  کی  یتقو  اذل  و 

ياراد بکرم  نیا  نمض  رد  یئزج  ره  هدش ، بجاو  یئزجهد  بکرم  یتقو  هک  ارچ  مینکیم  باحـصتسا  ار  يریغ  بوجو  دیئوگب  رگا  *- 
. بکرملل ۀمّدقم  ءازجالا  ّنا  اریز : تسا ، یمّدقم  بوجو 

يارب يریغ  بوـجو  مییوـگیم : امـش  هب  میدرک  باحـصتسا  ار  نآ  اـم  تـشاد و  يریغ  بوـجو  ءزج  هد  نآ  نمـض  رد  ءزج  هـن  نـیا  سپ 
؟ دراد یئانعم  هچ  ۀمدقملا  بوجو  دیتسه ، زجاع  بکرم  ینعی  همّدقملا  يذ  ماجنا  زا  امش  هک  لاح  تسا ، همّدقملا  يذ  ای  ریغ و  هب  ندیسر 

. دوشیم طقاس  ءازجا  هّیقب  دوش ، رّذعتم  ءزج  کی  رگا  تروص  نیا  رد  اذلف :
؟ تسیچ یّنف  خساپ  کی  بلاق  رد  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 

: هک ارچ  تسین . باحصتسا  ياج  اجنیا  دیامرفیم : خیش 
587 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ماـجنا هک  یئزج  ره  ینعی : دوب . یمّدـقم  بوجو  کـی  ّلـک و  عبت  هب  ّلـک و  نمـض  رد  ءازجا  یقاـب  بوـجو  ءزج  نـالف  رّذـعت  زا  لـبق  - 1
. دوب همّدقملا  يذ  ینعی  ّلک  هب  ندیسر  يارب  تفرگیم 

هکنآ همّدـقم  هب  دـسر  هچ  ات  تسین  بجاو  همّدـقملا  يذ  ّلک و  رگید  میتسین  نآ  ماجنا  رب  رداق  ام  هدـش و  رّذـعتم  ءزج  نـالف  هک  لاـح  - 2
. تسا همّدقملا  يذ  ینعی  ّلک  عبت  هب  شبوجو 

تسا عافترالا  عوطقم  رذعت  زا  دعب  دوب  ثودحلا  نّقیتم  رّذعت و  زا  لبق  هک  یبوجو  نآ  سپ :
؟ تسیچ ءافتنالا )...  ضورفم  هل  ّیسفّنلا  بوجولا  توبث  و   ) زا دارم  سپ  * 

. تسا ءافتنالا  ضورفم  رما  يادتبا  زا  ءازجا  زا  هدنام  یقاب  یسفن  بوجو  هک : تسنیا 
دوب نّقیتم  هک  بوجو  زا  درف  نآ  اذـل  و  ءازجا ، کـتکت  هن  تسا  یـسفن  بجاو  هک  تسا  بّکرم  ّلـک ، هک : تسنیا  رد  ثحب  ضرف  ینعی 

. تسا ءافتنالا  ضورفم  هکلب  ثودحلا و  كوکشم  لّوا  زا  رگید  درف  نآ  و  تسین ، كوکشم  نونکا 
. دوشیمن يراج  اجنیا  رد  باحصتسا  و  تسا ، مامتان  باحصتسا  ناکرا  لاحيایلع :

؟ تسیچ هب )...  فیلکتلا  تابثال  حلصی  ام  مدع  و   ) زا دارم  * 
. مصخ لیلد  لاطبا  اب  یعّدم  تابثا  رب  ینبم  تسا  لّوا  لوق  نارادفرط  لیلد  نیمود 

نودب بکرم  هب  تبـسن  فیلکت  تابثا  ّتیحالـص  دش  دهاوخ  حرطم  يدوز  هب  هک  مود  لوق  هلدا  زا  کیچیه  لّوا : لوق  هدـیقع  رب  انب  ینعی 
. درادن ار  ءزج  نیا 

. دوشیم تابثا  قالطا  هب  نیلئاق  هیرظن  دوخهبدوخ  دش ، لاطبا  دییقت  هب  نیلئاق  لئالد  یتقو  اذل  و 
***

588 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ینعمب بوجولا ، قلطم  وه  بحـصتسملا  ّنأ  یلع  ءانب  ةردـقلاب ، اقوبـسم  فلکملا  ناک  اذإ  یقابلا  بوجو  باحـصتسا  یناثلا : لوقلل  نتم و 
دقافلا ءازجألا و  عیمجل  عماجلا  نم  ّمعألا  عوضوملاـب  ّقلعتملا  ّیـسفنلا  بوجولا  وأ  هریغل ، وأ  هسفنل  هنوک  یلإ  تاـفتلا  ریغ  نم  لـعفلا  موزل 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2092 

http://www.ghaemiyeh.com


نوقلطی فرعلا  [ 327] لهأ ّنإف  ۀحماسم ؛ ول  قحاللا و  یف  دوجوملا  ّمعألا  ینعملا  اذه  یلع  افرع  عوضوملا  قدـص  [ 326] يوعدب اهضعبل ،
زجعلا دـعب  اهبوجو  ءاقب  ملعی  و ال  ةروسلا ، یلع  ةردـقلا  لاح  هیلع  ۀـبجاو  تناک  ةالـصلا  ّنأ  اـهیلع : هتردـق  دـعب  ةروسلا  نع  زجع  نم  یلع 

. اهنع
ءاملا ّنإف  هتّلق ؛ ءاـملا و  ةرثک  باحـصتسا  لـثم  تاباحـصتسالا ، نم  ریثک  یف  هناـیرج  ّلـتخال  باحـصتسا  یف  رادـقملا  اذـه  فکی  مل  ول  و 

: لاقی هیلع  دیز  وأ  هضعب  ذخا  يذلا  نّیعملا 
سیلف هیف ، ّکشلا  لقعی  مل  ّالإ  و  ۀّلقلا ؛ وأ  ةرثکلا  نّقیتم  نکی  مل  دوجوملا  ءاملا  اذـه  ّنأ  عم  ناک ، ام  ءاقب  لصألا  و  الیلق ، وأ  اریثک  ناک  ّهنإ 

ناک ءاملا  اذـه  فرعلا : یف  لاقی  اذـل  و  هیلإ ؛ راشملا  یف  دـئازلا  وأ  صقانلا  ءزجلا  ۀـّیلخدم  یف  ۀـحماسم  ءاملا  اذـه  [ 328] ّالإ هیف  عوضوملا 
. هتصیقن هتدایز و  ۀظحالم  ریغ  نم  اذک  هتروریص  یف  ّکش  و  اذک ،

. یلآللا یلاوع  یف  تاّیورملا  ناّیولعلا  ّيوبنلا و  اضیأ : بلطملا  یلع  ّلدی  و 
[. 329 «] متعطتسا ام  هنم  اوتأف  ءیشب  مکترمأ  اذإ  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نعف 

[. 331 «] هّلک كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال   » و [، 330 «] روسعملاب طقسی  روسیملا ال  : » مالّسلا هیلع  ّیلع  نع  و 
589 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[. 332] عّبتتملا یلع  یفخی  امک ال  تادابعلا ، باوبأ  یف  باحصألا  نیب  اهب  کّسمتلا  راهتشاب  روبجم  اهدانسأ  فعض  و 
: اهتلالد یف  شقانی  دق  معن ،

[. 333] ۀّینامز ۀّیردصم  ام »  » و اّینایب ، وأ  ءابلا  ینعمب  نم »  » نوک لامتحالف  یلوالا ، اّمأ 
. مالکلا بیلاسأب  فراعلا  یلع  یفخی  امک ال  دیعب ، رهاظلل  فلاخم  ماقملا  صوصخ  یف  ۀّینایب  اقلطم و  ءابلا  ینعمب  نم »  » نوک ّنأ  هیف : و 

عیطتسا ام  نایتإب  رمألا  ّحصی  یّتح  ءازجأ  هل  ناک  امب  روهشملا - ینعملا  یلع  ءانب  ءیشلا - دییقت  موزلب  [ 334] رهاظلا اذه  ۀضراعم  بجعلا  و 
نم ریثک  یف  امک  اقافتا ، ةدـعاقلا  هذـه  هیف  يرجی  ام ال  جارخإـب  هیف  صیـصختلا  باـکترا  ّمث  هعیمج ، ناـیتإ  رّذـعت  ةروصب  هدـییقت  ّمث  هنم ،

. امهیلع مکاح  هروهظ  و  خلا ،» هنم ...  اوتأف  : » هلوق نم  نادافتسی  نیلّوألا  نیدییقتلا  ّنأ  یفخی  ذإ ال  عضاوملا ؛
. دیعبلا زاجملا  کلذ  لباقم  یف  هب  سأب  و ال  مزال ، دراوملا  نم  ریثک  جارخإ  معن ،

. ۀّیفرعلا تاباطخلا  مهف  یف  ۀقیرطلا  جاجوعا  نم  ۀیاورلا  روهظ  یف  ۀشقانملا  ّنأ  لصاحلا : و 
همجرت *** 

:( نآ لیلد  یقابلا و  طوقس  مدع  هب  لوق  )

(: تسا بجاو  یقابلا  هک   ) مود لوق  رب  لیلد  و 
و  ) بوجو قلطم  نامه  بحصتسم  هک  نیا  رب  انب  هّتبلا  تسا ، تردق  هب  قوبسم  فّلکم  هک  یتقو  تسا ، ءازجا  هّیقب  بوجو  باحـصتسا  - 1

. هریغل ای  تسا  هسفنل  بوجو  نیا  هک  نیا  هب  هّجوت  نودب  تسا  لعف  ماجنا  موزل  يانعم  هب  و  یّلک ،) ای 
590 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ءازجا زا  یخرب  دقاف  و  یئزجهد ) زامن  ینعی   ) ءازجا عیمج  عماج  زا  معا  هک  تسا  یعوضوم  هب  ّقلعتم  یسفن  بوجو  باحـصتسا )  ) ای و  - 2
لماش مه   ) هک یمعا  يانعم  نیا  رب  ةالـص ) الثم   ) عوضوم یفرع  قدـص  ياعّدا  هطـساو  هب  مهنآ ) ، ) دـشابیم تسا ،) یئزج  هن  زاـمن  هک  )

. دشاب ۀحماسم  شنتفرگ ) معا   ) ول و  تسا ، دوجوم  قحال ، ءازجا )  ) رد زین ) نونکا  مه   ) و دوشیم ) یئزجهد  زامن 
اب زامن  هک : نیا  هب  دننکیم  قالطا  دوب  نآ  ندناوخ  رب  رداق  هک  ینآ  زا  سپ  هروس  ندناوخ )  ) زا تسا  زجاع  هک  یسک  رب  فرع ، لها  اریز 

مولعم هروس  ماجنا  زا  یناوتان  زجع و  زا  سپ  یقاـب ، نآ  بوجو  ءاـقب  نونکا ،)  ) نکل دوب و  بجاو  صخـش  نیا  رب  تردـق  لاـح  رد  هروس 
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(. ار نآ  بوجو  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  اذل  و  ، ) تسین
باحصتسا لثم  دش ، دهاوخ  لتخم  تاباحصتسا  زا  يرایسب  رد  هحماسم  نایرج  دشابن ، یفاک  باحـصتسا  رد  ۀحماسم  زا  رادقم  نیا  رگا  و 

. ءاملا ۀلق  ءاملا و  ترثک 
دوب ریثک  البق  دوشیم : هتفگ  افرع  دش ، هدوزفا  نآرب  يرادقم  ای  هدش و  هتـشادرب  نآ  زا  يرادقم  دوب و ) ضوح  رد   ) هک ینّیعم  بآ  هب  اریز 
هکنآ تسا و  ریثک  مه  نونکا  دوب  ریثک  هکنآ  ینعی   ) ناک ام  ءاقب  لصالا ، لیلق ،) اـی  تسا  ریثک  هک  مینادیمن  نونکا  نکل  . ) دوب لـیلق  اـی  و 

. دوبیمن هنالقاع  نآ  رد  کش  هنرگو  دوبن  ۀلق  ای  ةرثکلا  نّقیتم  دوجوم  بآ  نیا  هک  یتروص  رد  تسا .) لیلق  مه  نونکا  دوب  لیلق 
هتفگ اذل  و  تسا ، بآ  نامه  ۀحماسم  نآ  رد  دئاز  ای  صقان و  ءزج  تیلخدم  نودـب  هک  یبآ  رگم  تسین  بحـصتسم  نیا  رد  عوضوم  سپ 

. نآ ندش  دایز  مک و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دشاب ، هدش  نانچ  هک  نیا  رد  دوشیم  کش  نونکا )  ) نکل و  دوب ، نینچ  البق  بآ  نیا  دوشیم :

:( تیاور هس  اب  لوق  نیا  رب  لالدتسا  )

مالّـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یلآللا  یلاوع  رد  هک  یثیدح  ود  نآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يوبن  ثیدح  لوق ، نیا  رب  دنکیم  تلالد  و 
. تسا هدش  لقن 

. دیهد ماجنا  تسا  ناترودقم  هک  يرادقم  نآ  مداد  نامرف  يراک  هب  ار  امش  هاگره  هدش : لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا 
هطـساو هب  دیئآیمرب ) شماجنا  هدهع  زا  یتحار  هب  و   ) تسامـش رودقم  روسیم و  هک  یلمع  نآ  تسا : هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

. دوشیمن طقاس  امش  هدهع  زا  هدش ، رّذعتم  روسعم و  هک  یلمع  نآ 
591 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا دیابن  دـینک ، ادـیپ  یـسرتسد  نآ  ّلک  هب  دـیناوتیمن  تسین و  كاردا  لباق  شاهمه  هک  يزیچ  هک : تسا  هدـش  لقن  مامه  ماما  نیمه  زا  و 
. دینک كرت  ار  شاهمه  دیرذگب و  نآ  ّلک  ریخ 

رد یهاگ  هلب  دوشیم  ناربج  تادابع  هفلتخم  باوبا  رد  اهنآ  هب  باحصا  کّسمت  هّیلمع  ترهش  هطـساو  هب  ثیداحا  نیا  يدنـس  فعـض  و 
. دوشیم هشقانم  تایاور  نیا  تلالد 

. دشاب هینامز  هّیردصم  ءام  يانعم  هب  ام )  ) هّینایب و ای  هیبعت ، ءاب )  ) يانعم هب  نم )  ) دیاش هک : تسنیا  لّوا  ثیدح  یلالد  لاکشا  اّما  و 
: هک تسنیا  نآ  و  دراد ، دوجو  یلاکشا  دشاب  هّینایب  نم  ای  هیبعت و  ءاب  يانعم  هب  نم  دیاش  دیئوگیم  هک  نیا  رد  دیامرفیم : خیش 

قح هکلب   ) تسا دیعب  اّدج  مالک و  رهاظ  اب  فلاخم  ماقم ، نیا  صوصخ  رد  نآ  ندوب  هّینایب  درادـن و  دوجو  اقلطم  نم )  ) ندوب ءاب  يانعم  هب 
. تسین هدیشوپ  نخس  دعاوق  لوصا و  رب  فراع  رب  هک  نانچ  هیلوصوم ) يام  تسا و  هّیضیعبت  نم  هک  تسنیا 

.( تسین تسرد  ثیدح  نیا  روهظ  رد  لوصف  بحاص  هشقانم  )

: ار روهظ  نیا  تسا ) لوصف  بحاص  نداد  رارق  ، ) هضراعم زا  تفگش 
ات ءازجالا ) يذ  ءیشب  مکترما  اذا  لثم   ) ءازجا ياراد  بکرم  ءیش  هب  هدمآ ) قلطم  روط  هب  ثیدح  رد  هک   ) ءیش هملک )  ) دییقت موزل  هب  - 1

. دراد دوجو  نآ  زا  تعاطتسا  هچنآ  ماجنا  هب  رما  دشاب  حیحص 
رّذعتم یضعب  روسیم و  لمع  ضعب  ماجنا  هکلب   ) دشابن روسیم  نآ ،) همه  ینعی   ) عیمج ماجنا  هک  یتروص  هب  ءیـش ، نیا  دییقت  سپـس  و  - 2

(. اهعیمج نایتا  نّکمتت  مل  ءازجالا و  يذ  ءیشب  مکترما  اذا   ) لثم دشاب 
. دوشیمن يراج  اهنآ  رد  قافتالاب  ضیعبت )  ) هدعاق نیا  هک  یتابّکرم  ندرک  جراخ  اب  تسا  ءیش  نیا  رد  صیـصخت  هب  باکترا  سپـس  - 3

 ... موص و لثم  دراوم  عضاوم و  زا  يرایسب  رد  هک  نانچ 
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. تسا نینچ 
یئیش نآ  ءیـش ، زا  دارم  میمهفیم  ینعی   ) دنوشیم هدافتـسا  هنم )...  اوتأف   ) نخـس نیا  زا  لّوا  دییقت  ود  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  اریز :

تعاطتـسا هدودحم  رد  لمع  زا  يرادقم  هک  دوشیم  نشور  متعطتـسا  ام  هملک  زا  تشادن و  مزال  ضیعبت  هنرگو  دشاب  ءازجا  وذ  هک  تسا 
زا يرادقم  تسا و 

592 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسانعم ود  نیا  رب  مکاح  ثیدح  روهظ  و  تسین .(  مزال  ریرقت  اذل  تردق و  هطیح  زا  جراخ  نآ 

نا ربارب  رد  دیآیمن  شیپ  صیصخت  نیا  هطساو  هب  یلاکشا  نکل  تسا و  مزال  تابکرم  زا  يرایسب  ندرک  جراخ  ینعی  صیصخت  نیا  ، ) هلب
(. درک اعدا  شقانم   ) هک يدیعب  زاجم 

. هیفرع تاباطخ  مهف  رد  تسا  یگقیلسجک  زا  یشان  تیاور  روهظ  رد  ندرک  هشقانم  هک : نیا  بلطم  لصاح 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  اجنیا  هب  ات  مود  هیبنت  ثحب  هصالخ  لصاح و  * 
. تسا هدومن  بجاو  نیفلکم  رب  ار  طیارش  ءازجا و  ياراد  هب  رومأم  ای  بکرم و  عراش  - 1
. دوشیم وربور  رّذعت  اب  بکرم  نیا  طئارش  ای  ءازجا و  زا  یخرب  ماجنا  تاقوا  یهاگ  - 2

نیب زا  هک  نیا  ای  تسا و  یقاب  نانچمه  ءازجا  هّیقب  بوجو  بکرم ، ءازجا  یخرب  ماـجنا  رّذـعت  زا  سپ  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  - 3
. دوشیم هتشادرب  فّلکم  هدهع  زا  هتفر 

. یقابلا طقسی  هک ال  دش  نیا  هجیتن  ضرف  کی  رد  - 
. یقابلا طقسی  هک  دش  نیا  هجیتن  ضرف  راهچ  رد  - 

. طرش ءزج و  لیلد  مه  تسا ، لمجم  بکرم  لیلد  مه  هک  دوب  یئاج  رد  نآ  دش و  عقاو  مالکلا  لحم  زین  تروص  کی  - 
: دمآ روکذم  لاؤس  هب  خساپ  رد  لوق  ود  اجنیا  رد 

. تسا طقاس  فّلکم  هدهع  زا  تسین و  بجاو  طئارشلا  ءازجالا و  ۀّیقب  هک  تفگ  لوق  کی  *- 
. ۀّیقبلا فیلکت  تابثا  يارب  دشاب  هتشاد  تیحالص  هک  ياهّیجراخ  هدعاق  مدع  مه  یکی  دوب ، ةءاربلا  ۀلاصا  یکی  یعّدم : نیا  رب  ناشلیلد 

. دینک ارجا  ار  یقابلا  بوجو  باحصتسا  دیئایب و  دینکیم ، يراج  تئارب  ارچ  هک  درک  لاکشا  یسک  - 
: یسفن ای  تسا  يریغ  ای  بوجو  دش  هتفگ  - 

. تسین نکمم  یسفن  بوجو  باحصتسا  اذل  هتفر و  نیب  زا  ءزج  ماجنا  رّذعت  زا  سپ  بکرم  یسفن  بوجو 
یمّدقم دوجو  طئارش  ءازجا و  هک  ارچ  دوریم  نیب  زا  یسفن  بوجو  عبت  هب  مه  يریغ  بوجو 

593 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین نکمم  مه  يریغ  بوجو  باحصتسا  اذل  و  همّدقملا . يذ  يارب  دنراد 

؟ تسیچ ناک )...  اذا  یقابلا  بوجو  باحصتسا  یناثلا : لوقلل  و   ) زا دارم  سپ  * 
: هک انعم  نیدب  تسا ، مود  لوق  هب  نیلئاق  رظن  نییبت 

. دنتسه نیتدّیقم  ّتیطرش  تیئزج و  هک : تسنیا  هّماع  دعاوق  لوصا و  ياضتقم  دیوگیم : رگید  لوق  کی  *- 
هب ار  هّیقب  دیاب  هکلب  دوشیمن ، طقاس  ام  زا  ءازجا  هّیقب  بوجو  طورـش  زا  یطرـش  ای  ءازجا و  زا  یئزج  رّذعت  اب  دـنیوگیم : رگید  ترابع  هب 
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. دیروآ اج 
؟ تسیچ اعّدم  نیا  رب  ناشلیلد  * 

. تسا بوجولا  باحصتسا 
هنوگچ نونکا  يریغ ؟ هن  یـسفن و  هن  دوشیمن ، يراج  اـجنیا  رد  بوجولا  باحـصتسا  هک  دـیتفگن  دـش  هک  یلاکـشا  هب  خـساپ  رد  رگم  * 

؟ دینک هدایپ  دیهاوخیم  ار  یباحصتسا 
نایرج لباق  اجنیا  رد  تاباحـصتسا  عون  دشاب ، هّیلقع  تقد  رب  باحـصتسا  باب  رد  ام  يانب  رگا  میئوگیم  مه  نونکا  ارچ  دیامرفیم ، خـیش 

: هک ارچ  تسین .
. دمآیمن شیپ  ءاقب  رد  کش  هنرگو  تسا  هدمآ  شیپ  كدنا  ول  یلوحت و  رییغت و  نآ  عوضوم  رد  هک  نیا  الا  تسین  يدروم  الّوا :

. میشاب باحصتسا  هب  دنمزاین  ات  میرادن  مکش  ام  هدوب و  یقاب  شمکح  اعطق  دوش ، زارحا  شتایصوصخ  مامت  اب  میدق  عوضوم  رگا  ایناث :
. تسا هدش  ضوع  عوضوم  هک  دوشیم  صّخشم  یلقع  رظن  تقد  اب  دشاب  هدمآ  شیپ  يرییغت  رگا  لاح :

. تسا لطاب  هک  تسا  سایق  هکلب  تسین  باحصتسا  رگید  عوضوم  رد  یعوضوم  کی  مکح  ءارجا  رگید  دوش ، ضوع  عوضوم  رگا 
ءام ّتلق  ءام و  ترثک  باحصتسا  راهن ، ءاقب  لیل ، ءاقب  باحـصتسا  لیبق  زا  هّیرورـض  تاباحـصتسا  زا  يرایـسب  یتح  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب 

. دوش هتشاذگ  رانک  دیاب 
کی ـالثم  يرادـقم  هک  نیا  زا  سپ  نونکا  نکل  میتـشاد ، نیقی  نآ  ندوب  ّرک  فرظ و  نـالف  رد  بآ  ترثـک  هب  ـالبق  لـثملا : یف  اریز  ارچ ؟
یلبق بآ  نآ  زا  ریغ  دوـجوم  بآ  نیا  یلقع  رظن  تقد  بسح  هب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  نآ  رد  یناـصقن  میاهتـشادرب و  ار  بآ  نـیا  زا  لـطس 

. تسین باحصتسا  ياج  هجیتن  رد  تسا ، هدش  ضوع  عوضوم  تسا و 
594 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دایز يرادـقم  ّتلق و  فرط  رد  سکعلاب  ای  ندـش و  مک  يرـصتخم  افرع  هک  ارچ  تسا ، بآ  نامه  بآ  نیا  هّیفرع ، هحماسم  ظاحل  هب  اـّما 
. دنادیم ضراوع  لّدبت  تالاح و  رییغت  ار  رصتخم  ندش  دایز  مک و  نیا  فرع  هکلب  دوشیمن  ضوع  عوضوم  نآ ، ندش 

ناـیرج ياـج  هک  هدـش  ءاـقب  رد  کـش  بجوم  هدـمآ و  شیپ  نآ  رد  یتواـفت  رـصتخم  هک  تسا  یلبق  عوضوم  ناـمه  عوـضوم ، نیا  سپ :
. تسا باحصتسا 

طانم هک  دمآ  دهاوخ  باحصتسا  باب  رد  دوشیم و  يراج  اهاج  یلیخ  رد  باحـصتسا  میراذگب ، هیفرع  هحماسم  رب  ار  انب  ام  رگا  نیاربانب :
. هّیلقع ّتقد  هب  هن  تسا و  یفرع  ءاقب  هب  عوضوملا  ءاقب  باحصتسا ، نایرج  رد 

؟ تسیچ مّود  لوق  رد  باحصتسا  لیلد  هب  تبسن  روکذم  لاؤس  ای  لاکشا و  هب  خساپ  رد  خیش  مالک  يارخا  ةرابع  * 
لاـمتحا نکل  تسا و  هتفر  نیب  زا  هدـش  قّـقحم  درف  نآ  هک  دوـش  لـصاح  نیقی  نآ  زا  سپ  دوـش ، قّـقحم  یّلک  زا  يدرف  رگا  هـک : تـسنیا 

. مینک باحصتسا  ار  دارفا  نیا  نایم  یّلک  میراد  قح  مود ، درف  لّوا و  درف  زا  رظنعطق  اب  تسا ، هدش  وا  نیزگیاج  يرگید  درف  هک  میهدب 
. تسا باحصتسا  لباق  اهنآ  نایم  یّلک  نکل  درادن ، باحصتسا  مود ، درف  صوصخ  لوا و  درف  صوصخ  هلب ،

مهدیم لامتحا  نکل  و  تسا ، هدرم  نونکا  وا  هک  منکیم  لصاح  نیقی  نم  نکل  درکیم و  یگدـنز  هناخ  نالف  رد  دـیز  ياقآ  لـثملا : یف 
. دشاب هدیزگ  ینکس  هناخ  نآ  رد  وا  ياج  هب  رمع  ياقآ  هک 

هب و  مینکیم . باحـصتسا  ار  ناسنا  یّلک  هن ؟ ای  هدش  وا  نیزگیاج  مهدیم  لامتحا  هک  يرمع  هدرم و  امتح  هک  يدـیز  زا  رظنعطق  اب  لاح :
: میئوگیم رگید  ترابع 

. تسا هدرم  منادیم  هک  درکیم  یگدنز  یناسنا  هناخ  نالف  رد  - 1
؟ هن ای  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  یناسنا  هک  منادیمن  نونکا  - 2
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. ار ناسنا  ءاقب  منکیم  باحصتسا 
: میئوگیم زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

. تسا هتفر  نیب  زا  يریغ  بوجو  نیا  هک  منادیم  تشاد ، دوجو  يریغ  بوجو  رذعت  زا  لبق  - 1
. دشاب هدش  نآ  نیزگیاج  یسفن  بوجو  هک  مهدیم  لامتحا  نونکا  - 2

. تسا هدرک  ادیپ  یسفن  بوجو  ءزج  هن  نامه  نونکا  تشاد ، يریغ  بوجو  ءزج  هن  لاح  هب  ات  ینعی :
595 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب هدش  نآ  نیزگیاج  بوجو  نیا  هتفر ، هک  بوجو  نآ  مهدیم  لامتحا  رگید : ترابع  هب 
باحصتسا ود  نیا  كرتشم  ردق  ای  یّلک و  رد  هکلب  یـسفن ، بوجو  رد  هن  مینکیم و  يراج  باحـصتسا  يریغ  بوجو  رد  هن  ام  اجنیا : رد 

. مینکیم يراج 
؟ دینک نییبت  رتشیب  ار  نآ  لاثم  رکذ  اب  تسیچ  كرتشم  ردق  نیا  خیش  بانج  * 

مه نوـنکا  تشاد ، بوـجو  بـکرم  نمـض  رد  ـالبق و  ءزج  ( 9  ) هن نیا  میئوگیم : هک  تروـص  نیدـب  تسا  كرتـشم  ردـق  بوـجو  یّلک 
كوکـشم زین  یـسفن  بوـجو  هتفر ، نیب  زا  يریغ  بوـجو  هک  ارچ  مرادـن ، نآ  ندوـب  يریغ  اـی  یـسفن و  هب  يراـک  رگید  دراد و  بوـجو 

. تسا ثودحلا 
ار طئارـش  ءازجا و  هّیقب  بوجولا ، باحـصتسا  رطاخ  هب  دیتسه  فظوم  دـیوشیم ، رّذـعتم  طئارـش  ءازجا و  زا  یخرب  رد  هک  امـش  نیاربانب :

. دیهد ماجنا 
؟ دیراذگیم هچ  ار  یلمع  نینچ  مان  خیش  بانج  * 

؟ ارچ میراذگیم . بحصتسم  رد  هحماسم  ار  لمع  هنوگ  نیا  مان 
هدش و یـشوپمشچ  ندوب  يریغ  ندوب و  یـسفن  زا  هک  انعم  نیدـب  يریگتخـس ، هن  هدرک و  هحماسم  بحـصتسم  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  - 1

. دوشیم باحصتسا  دریگیم و  رارق  رظن  دم  یّلک 
عوضوم تسا ، بوجو  بحـصتسم  ینعی : بحـصتسم ، دوخ  رد  هن  دوـشیم و  هحماـسم  بحـصتسم  عوـضوم  رد  هک  نیا  رطاـخ  هب  اـی  - 2

: میئوگیم لثملا  یف  دوشیم ، هحماسم  زامن  رد  و  تسا ، زامن  بوجو ،
. درادن یتوافت  ( 10  ) یئزجهد یئزج و  ( 9  ) هن زامن  فرع  رظن  هب  نکل  یئزج و  ( 10  ) زامن يور  هدرب  ار  یسفن  بوجو  عراش 

ندوب و یئزج  هن  زا  اـم  اذـل  دـیوگیم و  زاـمن  مه  ار  ( 10  ) یئزجهد زامن  دـیوگیم ، زاـمن  ار  یئزج  ( 9  ) هن زاـمن  فرع  رگید : تراـبع  هب 
مک نآ  زا  لاقثم  دـنچ  ای  دـینک و  هفاضا  تابوبح  زا  يرادـقم  هب  لاقثم  دـنچ  امـش  رگا  هک  روطنامه  مینکیم ، رظنفرـص  ندوب  یئزجهد 

. دریگیمن رظن  رد  ار  دایز  مک و  نیا  فرع  دینک 
: میئوگیم اجنیا  رد  مه  ام  لاح 

. تسا زامن  نامه  افرع  دیتسه ، نآ  ماجنا  رب  رداق  امش  هک  ار  یئزج  هن  نیا  و  زامن ، يور  هتفر  یسفن  بوجو  - 1
؟ هن ای  تسا  یقاب  یسفن  بوجو  نیا  هک  مینکیم  کش  نونکا  - 2

596 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ةالص  هک  بوجو  عوضوم  رد  هحماسم  اب  یهتنم  ار ، یسفن  بوجو  نامه  مینکیم ، باحصتسا 

. میدرک هحماسم  زامن  ینعی  بوجو  عوضوم  رد  هکلب  میدرکن ، هحماسم  بوجو  رد  اجنیا  رد  سپ :
ار یبوجو  امش  روط  هچ  تسا  یئزج  ( 9  ) هن کنیا  امـش  رودقم  هکنآلاح  دوب و  یئزج  زامن 10  یلبق  بوجو  نآ  عوضوم  خیـش  بانج  * 

؟ دینکیم باحصتسا  هدرک  رییغت  شعوضوم  هک 
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عوضوم رد  هحماـسم  نیا  میتفگ  هک  ناـنچ  تسا و  ءزج  نامه 10  ءزج  نیا 9  ّناک  دـنکیمن ، یقرف  ءزج  اب 10  ءزج  فرع 9  رظن  رد  هـلب 
. بوجو دوخ  رد  هن  و  دریگیم . تروص  بوجو 

؟ تسیچ ناشیا  راتخم  خیش و  رظن  دش ، مّود  لّوا و  لوق  زا  هک  ینایب  هب  هجوت  اب  * 
هب تسا  یقابلا  بوجو  نآ  ریوصت  هجیتن  هک  ار  مود  لوق  ناشیا  رگید : ترابع  هب  دریذپیم و  ار  نآ  هتشادن  یئابا  باحصتسا  لوبق  زا  خیش 

. دنکیم لوبق  زامن ، ینعی  نآ  عوضوم  رد  هحماسم  قیرط  زا  ای  بوجو و  رد  هحماسم  قیرط  زا  مهنآ  بوجو  باحصتسا  رطاخ 
؟ دیدرک هچ  اجنیا  هب  ات  دینک ، حرطم  هلحرم  هس  یط  ار  ءازجا  ثحبم  هک  دش  انب  خیش  بانج  * 

یقاب اذـل  میدومن و  صخـشم  ار  نآ  هجیتن  لصاح و  هدرک  نایب  ار  هّیظفل  هیلمع و  هّماـع  دـعاوق  لوصا و  ياـضتقم  ینعی  مود  لوا و  هلحرم 
: میئوگیم هدش  هلحرم  نیا  دراو  کنیا  هک  هّماع  رابخا  ياضتقم  ینعی  موس  هلحرم  دنام 

نیا زا  هقلطم  ّتیطرـش  ّتیئزج و  هک  دنتـسه  یعدـم  یخرب  هدـش و  لالدتـسا  تیاور  هـس  هـب  یقاـبلا  بوـجو  ینعی  مود  لوـق  تاـبثا  يارب 
. دنتسه انعم  نیا  رکنم  یخرب  هک  نانچ  دوشیم ، هدافتسا  تایاور 

: دنیامرفیم نآ  زا  يزارف  رد  هک  تسا  يوبن  فورعم  ثیدح  - 1 تیاور : هس  نیا  زا  یکی 
. دیهد ماجنا  تسا  ناترودقم  هک  يرادقم  نآ  مداد  نامرف  يراک  هب  ار  امش  هاگره 

. بولطملا وه  اذه  میهد و  ماجنا  دیاب  سپ  میتسه ، ءازجا  هّیقب  رب  رداق  نکل  هدش و  رّذعتم  ام  رب  ءازجا  زا  یکی  هیف : نحن  ام  رد  لاح 
. دشابیم نکمت  لاح  هب  صوصخم  رّذعتم  ءزج  نآ  تیئزج  هجیتن : رد 

رّذعتم هک  یلمع  هطساو  هب  دیئآیمرب ، شماجنا  هدهع  زا  تسامش و  رودقم  هک  یلمع  نآ  هک : نیا  زا  تسترابع  زین  لّوا  يولع  ثیدح  - 2
. دوش ماجنا  روسیم  رادقم  دیاب  سپ  دوشیمن ، طقاس  امش  هدهع  زا  تسامش ، روسعم  و 

ءزج ینعی 9  ءازجا  هیقب  نکل  تسا ، هدش  رّذعتم  لثملا  یف  زامن  زا  ءزج  کی  هیف : نحن  ام  رد  لاح 
597 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. بولطملا وه  اذه  و  مینک ، كرت  ار  نآ  میناوتیمن  و  دوش . ماجنا  دیاب  سپ  تسام ، روسیم  رگید 
. دراد نّکمت  لاح  هب  صاصتخا  ثیدح ، نیا  مکح  هب  رّذعتم  ءزج  نیا  تیئزج  مه  زاب  سپ :

دیابن ینک ، ادیپ  یـسرتسد  نآ  ّلک  هب  یناوتیمن  تسین و  كاردا  لباق  شاهمه  هک  يزیچ  هک : نیا  زا  تسترابع  يولع  ثیدـح  نیمّود  - 3
. يراذگن كورتم  ار  نآ  هداد  ماجنا  نا  زا  یناوتیم  هک  هزادنا  نآ  هکلب  ینک ، كرت  ار  شاهمه  يرذگب و  نآ  ّلک  ریخ  زا 

وه اذه  و  دهد ، ماجنا  دیاب  سپ  دشابیم ، نآ  ءزج  هن  ماجنا  رب  رداق  نکل  درادن و  یـسرتسد  ءزج  هد  مامت  هب  فلکم  هیف ، نحن  ام  رد  لاح :
. دراد نّکمت  لاح  هب  صاصتخا  هک  دهدیم  هجیتن  ار  هدّیقم  ّتیئزج  نامه  مه  زاب  هک  بولطملا ،

؟ تسیچ اهتلالد )...  یف  شقانی  دق  و   ) زا دارم  * 
. تسا هدش  تایاور  نیا  هب  تهج  ود  زا  هک  تسا  یتالاکشا  هب  هراشا 

. یلالد لاکشا  يدنس 2 - لاکشا  - 1
؟ دنیوگیم هچ  تایاور  نیا  هب  يدنس  لاکشا  رد  * 

. تسین تّجح  دوب ، لسرم  نوچ  زین  يولع  ثیدح  ود  تسا ، طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هدوب  یماع  يوبن  تیاور  الّوا : دنیوگیم :
نوعطم يدرف  هک  تسا  یلاـئللا  یلاوغ  باـتک  رد  یئاـسحا  روهمج  یبا  نبا  تاـیاور  نیا  يوار  نوـچ  مه  ناـشندوب  دنـسم  ضرف  هب  اـیناث :

. دنتسه ّتیجح  دقاف  تسا ،
؟ تسیچ باحصالا )...  نیب  اهب  کّسمتلا  راهتشاب  روبجم  اهدانسا  فعض  و   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم اذل  تایاور و  نیا  هب  يدنس  لاکشا  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2098 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدرک لمع  تایاور  نیا  هب  تدابع  هفلتخم  باوبا  رد  مایالا  میدق  زا  ام  ياهقف  روهشم  - 1
. دنکیم ناربج  ار  ثیدح  دنس  فعض  هیلمع ، ترهش  - 2

. میرادن يروذحم  ام  يدنس  ظاحل  هب  هجیتن : رد 
؟ تسیچ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  ثیدح  تلالد  هب  تارضح  یلالد  لاکشا  نیلوا  * 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  ثیدح  نیا  رد  هک : تسنیا 
دوشیم نیا  ثیدـح  يانعم  تروص  نیا  رد  يذـلا  يانعم  هب  هلوصوم و  ام )  ) هملک دـشاب و  ضیعبت  يارب  نم )  ) هملک هک : نیا  لّوا  لامتحا 

ار رودـقم  ضعب  نامه  دـیتسه ، نآ  زا  یخرب  ماجنا  رب  رداق  هکلب  دنتـسین ، نآ  همه  ماـجنا  هب  رداـق  رگا  ینعی  رودـقملا )، هضعب  اوتاـف  : ) هک
. دیهد ماجنا 

. تسا یناث  لوق  دیفم  ثیدح  لامتحا  نیا  قبط 
598 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يانعم هدرب  ردصم  لیوأت  هب  ار  دوخ  دعب  ام  ات  هّینامز ، هّیردصم  ام )  ) هملک دشاب و  هیدـعت  ءاب )  ) يانعم هب  نم )  ) هملک هک : نیا  مّود  لامتحا 
(: مکتعاطتسا ماود  هب  رومأملاب  يا  هب ، اوتأف  : ) هک دوش  نیا  ثیدح 

هک هینامز ، هّیردـصم  ام )  ) ظفل تسا و  نم )  ) هیقیقح یناعم  زا  یکی  انعم  نیا  هک  نانچ  دـشاب ، نییبت  يارب  نم )  ) ظـفل هکنیا : مّوس  لاـمتحا 
(. مکتعاطتسا ماود  هب  رومأملا  نم  هب  ّیتأملا  اوتأف  : ) هک دوشیم  نیا  ثیدح  يانعم  تروص  نیا  رد 

امـش رب  لمع  کی  ینامز  ات  اذـل  تسا و  یلمع  ره  زّجنت  طرـش  تردـق ، هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ماقم  رد  ثیدـح  لامتحا  ود  نیا  قبط  - 
. درادن لکلا  رّذعت  دنع  ءزجلا  بوجو  هلئسم  هب  یطبر  هلئسم  نیا  و  دیشاب ، نآ  ماجنا  رب  رداق  هک  تسا  بجاو 

. تشذگ نآ  ریخ  زا  دیاب  ثیدح  نیا  رد  هددعتم  تالامتحا  لیلد  هب  سپ :
؟ تسیچ قوف  لاکشا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

(: نم  ) ظفل ندوب  هیدعت  ءاب  يانعم  هب  دیامرفیم :
هکلب دشاب ، هتـشاد  نآ  رد  روهظ  ات  تسین  نم )  ) ظفل هفلتخم  یناعم  زا  کیچیه  انعم  نیا  هک  ارچ  تسا ، رهاظ  فالخ  دراوم  مامت  رد  الّوا :

. تسا هنیرق  هب  دنمزاین 
. تسا دیعب  اّدج  ثیدح  نیا  صوصخ  رد  نآ  هدارا  دیدرت  الب  نکل  تسا و  نم )  ) هفلتخم یناعم  زا  یکی  ّتینایب  يانعم  هچرگا  ایناث :

ظفل هن  هکنآلاـح  و  دوش . ناـیب  ادـعب  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مـالک  رد  یماـهبا  لاـمجا و  ـالبق  هک  دوشیم  هدارا  يدروم  رد  ّتیناـیب  اریز :
(. اوتأف  ) ظفل هن  دشاب و  رظن  دروم  دناوتیم  نآ  زا  یئیش  ره  دراد و  قالطا  هک  ءیش  ظفل  هن  دراد و  ماهبا  ثیدح  نیا  رد  مکترما 

. تسام دارم  نامه  هک  تسا  رهاظ  نم ،)  ) ظفل زا  نیا  دباییم و  نّیعت  لّوا  لامتحا  هجیتن  رد  دوشیم و  لاطبا  يدعب  لامتحا  ود  نیاربانب :
. مّود لوق  رب  تسا  یلیلد  ثیدح  نیا  سپ :

؟ تسا هنوگچ  هداس  يوگتفگ  کی  رد  خساپ  نیا  يارخا  ةرابع  * 
دـناهتفریذپ و ار  روهظ  نیا  زین  یخرب  دـشاب  یقابلا  رد  نایتالا  بوجو  نامه  هک  دراد  هیف  نحن  ام  رد  روهظ  ثیدـح  نیا  دـیامرفیم : خـیش 

. میوشیم لکشم  راچد  مینک  کّسمت  ثیدح  نیا  روهظ  هب  ام  رگا  دنیوگیم  نکل 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  تسا و  نیلامتحا  وذ  ثیدح  دناهتفگ : مه  یخرب 

599 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هنوگچ  هیف  نحن  ام  رد  ثیدح  روهظ  میسرپیم  خیش  بانج  زا  * 

. هلوصوم متعطتسا  ام  رد  ام )  ) تسا و هیضیعبت  نم ) : ) دیامرفیم
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ثیدح سپ  تسامـش . رودقم  هک  ار  نآ  زا  يرادقم  نآ  دیروایب  اج  هب  یلمع ، هب  مدرک  رما  ار  امـش  یتقو  هک : تسنیا  ثیدح  ریدـقت  سپ 
. دنکیم تابثا  تسا  یقابلا  بوجو  هک  ار  ام  ياعّدم  دراد و  هیف  نحن  ام  رد  روهظ  انیع 

؟ تسیچ ثیدح  هب  هدراو  لاکشا  * 
هن دـشاب و  هّیفرظ  هّیردـصم  يام  زین ، ام )  ) دـشاب و هیدـعت  ءاب )  ) يانعم هب  ای  دـشاب و  هّینایب  نم ) : ) هک تسنیا  رگید  لامتحا  دـناهتفگ  یخرب 

. هلوصوم
: هک دوشیم  نیا  ثیدح  ریدقت  انعم و  هلوصوم ، ام )  ) دشاب و هیضیعبت  نم )  ) رگا لاح :

. نوردقت يذلا  هضعب  اوتأف  ءیشب  مکترما  اذا 
: هک دوشیم  نیا  ثیدح  يانعم  ریدقت و  هیردصم ، ام )  ) دشاب و هینایب  نم )  ) رگا و 

. متعطتسا ام  ّیتأملا  اوتأف و  ءیشب  مکترما  اذا 
: هک دوشیم  نیا  ثیدح  ریدقت  دوش ، هتفرگ  هیدعت  ءاب )  ) يانعم هب  نم )  ) رکا و 

. مکتعاطتسا ةّدم  هب  اوتأف 
. دیراد تعاطتسا  تردق و  هک  ینامز  ات  دیهد  ماجنا  ار  نآ  يزیچ ، هب  مداد  روتسد  رگا  ینعی :

. دیریگب هزور  دیتسه ، هزور  نتفرگ  رب  رداق  هکیمادام  دیاب  هزور ، هب  هدرک  رما  یلوم  لثملا : یف 
هتـساوخ زامن  امـش  زا  عراش  لثملا : یف  اـی  دـیریگن و  هزور  دـیناوتیم  دـیداتفا  تعاطتـسا  تردـق و  زا  یتقو  هک : تسنیا  نآ  موهفم  بوخ 

، تفر تسد  زا  یتعاطتـسا  نینچ  هک  ینامز  رد  اذل  دیهد و  ماجنا  دـیتسه ، شماجنا  ندـناوخ و  رب  رداق  هکیمادام  ار  زامن  نیا  دـیاب  تسا ،
. تسا طقاس  هدهع  زا  مه  زامن  بوخ 

نکل هدـن و  ماجنا  ار  نآ  یهدـب  ماـجنا  یناوتیمن  ار  لـمع  زا  يرادـقم  کـی  یتقو  هک : تسنیا  ثیدـح  فدـه  لّوا : ياـنعم  رب  اـنب  لاـح :
. یهدب ماجنا  دیاب  یتسه  رداق  هک  ار  يرادقم 

تسا فّلکم  دشاب ، هب  رومأم  رب  رداق  ناسنا  رگا  تسا  تردق  هب  طورـشم  هیهلا  فیلاکت  هّیلک  هک : تسنیا  ثیدح  فده  مود : يانعم  رب  انب 
. تسا تردق  ینعی  فیلکت  طورش  زا  یکی  نایب  ماقم  رد  ثیدح  هک  نیا  هصالخ  و  درادن . یفیلکت  دوبن  نآرب  رداق  رگا  نکل  و 

. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  دوریم . ثیدح  رد  لامتحا  هس  ای  لامتحا و  ود  هک : نیا  هصالخ 
600 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ لاکشا  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
: دیامرفیم

. دشاب هیدعت  ءاب )  ) يانعم هب  نم )  ) هک میاهدینشن  ام  الّوا :
یمهبم رما  اجنیا  رد  هک  ارچ  تسین ، هینایب  نم )  ) ياج هیف  نحن  اـم  نکل  و  میراد ، هیناـیب  نم )  ) هلب تسا ، هیناـیب  نم )  ) دـیتفگ هک  نیا  اـیناث :

؟ میرادرب ار  نآ  هینایب  نم )  ) اب میهاوخب  هک  ات  درادن  دوجو 
؟ تسا مهبم  هنم ، اوتاف  ءیشب  مکترمأ  ياجک 

. هلوصوم ءام )  ) رد دراد  روهظ  زین  ام )  ) هّیضیعبت و نم )  ) رد دراد  روهظ  نم ) : ) هک تسنیا  قح  نیاربانب :
؟ تسیچ اجنیا  رد  يوبن  ثیدح  هب  لوصف  بحاص  لاکشا  * 

: دیامرفیم
. دومرف خیش  هک  ینامه  مه  انعم  تسا ، هلوصوم  زین  ام ) ، ) تسا ضیعبت  يارب  نم ) - ) 1

. تسا هریثک  تاریدقت  مزلتسم  رهاظ  رب  ثیدح  لمح  اّما  - 2
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. تشذگ دیاب  رهاظ  رب  ثیدح  لمح  ریخ  زا  سپ  ریدقتلا ، مدع  لصالا ، هجیتن : رد 
؟ تسیچ بلطم  نیا  زا  لوصف  بحاص  دارم  * 

: دشاب هیضیعبت  يانعم  هب  نم )  ) ظفل رگا  هک : تسنیا 
اوتأف : ) میئوگب میناوتب  ات  ءازجا  ياراد  بکرم و  ءیـش  هب  مینزب  دییقت  تسا  هدش  رکذ  قلطم  روط  هب  ثیدح  رد  هک  ار  ءیـش  هملک  دیاب  - 1

. دییقتلا مدع  لصالا ، اّما : رودقملا ،) هضعب 
رّذعتم یـضعب  نکمم و  لمع  ضعب  ماجنا  هکلب  دشابن  نکمم  عیمج  ماجنا  هک  یتروص  هب  مینزب  دـییقت  دـیاب  زین  ار  بکرم  ءیـش  نیمه  - 2

. دشاب
. دییقّتلا مدع  لصالا ، اّما :

باب لیبق  زا  تسین ، يراج  اهنآ  رد  هدعاق  نیا  هک  ار  يدراوم  دیاب  هک  ارچ  میوشیم ، رثکا  صیصخت  راچد  هک  تسا  دییقت  نیا  زا  سپ  - 3
. درک جراخ  هکرعم  زا  ار  دوشیم ، طقاس  لمع  ّلک  دشاب ، رّذعتم  اهنآ  رد  لمع  ضعب  رگا  هک  جح و ...  باب  موص ،

. صیصّختلا مدع  لصالا ، اّما :
نیا ثیدح  يانعم  اذـل  تسا و  رایـسب  تاریدـقت  رثکا و  صیـصخت  هریثک ، تادـییقت  مزلتـسم  خیـش ، بانج  امـش  روهـشم و  لوق  هجیتن : رد 

: هک دوشیم 
ّجحلا و ّالا  رودقملا  هضعب  اوتأف  هعیمج  نایتا  یلع  اوردقت  مل  ءازجا و  يذ  ءیشب  مکترما  اذا 

601 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 .... موّصلا و

همه نیا  لکـشم  زا  ات  تفرگ  هیدعت  ءاب )  ) يانعم هب  ار  نم )  ) دیاب سپ  تسا ، لصا  فالخ  رهاظ و  فالخ  دراوم  نیا  مامت  هک  نیا  لصاح 
. درک ادیپ  تاجن  صیصخت  ریدقت و 

. دروخیمن یقابلا  بوجو  ینعی  مود  لوق  درد  هب  دشاب  هیدعت  ءاب )  ) يانعم هب  ثیدح  رگا  لاح :
؟ تسیچ هر )  ) لوصف بحاص  موحرم  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

ضیعبت يارب  نم )  ) یتقو هک  ارچ  دوشیم ، هدافتـسا  متعطتـسا ) ام  هنم   ) هملک دوخ  زا  لّوا  دییقت  ود  - 1 لوصف : بحاص  بانج  هک : تسنیا 
زا یخرب  هک  نیا  رب  دوشیم  هنیرق  متعطتسا  ام  همیمـض  هب  تسا و  ءازجالا  يذ  ءیـش  ءیـش ،)  ) زا دارم  هک  نیا  رب  تسا  هنیرق  شدوخ  دوب ،

. هن رگید  یخرب  تسا و  رودقم  لمع 
. مینک راذگاو  شقالطا  هب  ار  نآ  دیئوگیم  امش  هک  شقالطا  رد  قلطم  روهظ  رب  تسا  مکاح  رما ، ود  نیا  رد  هنم )  ) هملک روهظ  اذل : و 

ظفل هک  هدـیعب  تازاجم  نآ  باکترا  زا  تسا  یلوا  هک  دراوم  زا  يریثک  صیـصخت  نکل  تسا ، ریثک  صیـصخت  مزلتـسم  اـم  نخـس  هلب  - 2
. درادن یترورض  چیه  هکنآلاح  و  میریگب ، هیدعت  ءاب )  ) يانعم هب  ار  نم ) )

. تسا هّیفرع  تاباطخ  ندیمهفن  تسرد  زا  تیاور  روهظ  رد  هشقانم  نیا  هک : نیا  بلطم  لصاح 
***

602 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّنأل کلذ ؛ یف  مالک  و ال  روسعملا ، طوقـس  ببـسب  طقـسی  روسیملل ال  تباثلا  مکحلا  ّنأ  هاـنعم  ّنأ  نم  [: 335] لیق املف  ۀـیناثلا ، اّمأ  نتم و 

. رخآلل تباثلا  مکحلا  طوقس  هسفنب  بجوی  ءیش ال  مکح  طوقس 
«. ءاملعلا مرکأ   » یف امک  دحاو ، لیلد  اهعمجی  یتلا  ۀّلقتسملا  ماکحألا  یف  طوقسلا  مّهوت  عفد  یلع  ۀیاورلا  لمحتف 

: هیف و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2101 

http://www.ghaemiyeh.com


[337] طوقـس ببـسب  روسیملا  لعفلا  طوقـس  مدـع  هب  دارملاـف  همکح ، یلع  ـال  روسیملا  سفن  یلع  لومحم  [ 336] طوقـسلا مدع  ّنأ  الوأ :
دنع بجو  اـم  يرخا : ةراـبعب  و  هرّـسعت . [ 338] ببـسب طقـسی  الف  ءیـش  رّـسعت  مدع  دـنع  طقـسی  مل  اذإ  روسیملا  لعفلا  ّنأ  ینعی : روسعملا 

ءیشلا کلذ  نم  نّکمتلاب  ءیـشلا  بوجو  طابترا  نوکی  ماقم  یف  لاقی  اّمنإ  مالکلا  اذه  و  هرّذعت . دنع  طقـسی  الف  رخآ  ءیـش  نم  نّکمّتلا 
. ّيدارفأ مومع  هل  امب  رمألا  یف  امک  امّهوتم  وأ  ّلکلاب ، رمألا  یف  امک  هلیلد  نم  اتباث  اقّقحم  رخآلا 

ام یلع  ءانب  بولطملا ، تابثإ  یف  فاک  روسعملل ، تباثلا  مکحلا  طوقس  ببسب  روسیملل  تباثلا  مکحلا  طوقس  مدع  نم  رکذ  ام  ّنأ  ایناث : و 
: باحصتسالا هیجوت  یف  انرکذ 

عافتراب اهبوجو ، مدع  نع  و  اهبوجو ، ءاقبب  ءازجألا  نم  اهریغ  رّذعت  دـعب  ءازجألا  یقاب  بوجو  نع  نوّربعیف  نوحماستی  فرعلا  لهأ  ّنأ  نم 
ّیسفن همدع  هتوبث و  یف  مّلکتی  يذلا  بوجولا  اذه  و  اّیریغ ، اقباس  تباثلا  بوجولا  نوک  یف  مهتّقادم  مدعل  هطوقس ؛ اهبوجو و 

603 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. عافترالا طوقسلا و  همدع  یلع  و ال  ءاقبلا ، هتوبث  یلع  قدصی  الف 

مارکإلا نکمملا  ضعبلا  مارکإ  مکح  توبث  یف  ّيدارفألا - قارغتسالاب  ءاملعلا  مارکإب  رمألا  دورو  دعب  ّکش - ول  ۀیاورلا  هذه  قدصی  امکف 
، هضعب رّذعت  دعب  ءازجألا  یقاب  بوجو  یف  بّکرملاب  رمألا  دعب  ّکش  ول  قدصی  کلذک  همارکإ ، رّذعتی  نم  مارکإ  مکح  طوقسب  هطوقس  و 

. یفخی امک ال 
ّنإ لاقی : نأب  همکحب ، روسیملا ال  سفنب  طوقسلا  [ 339] مدع ّقلعت  ریدقت  یلع  روکذملا  داریإلا  نایرج  يوعد : عفد  یف  لاقی  کلذ  لثمب  و 

؛ بوجولا یف  ۀّلقتسملا  لاعفألا  یلع  لمحی  نأ  ّدب  ربخلا ال  یف  ۀمزالملا  مدعب  مکحلاف  اهیذ ، طوقسل  [ 340] امزال ناک  اّمل  ۀمّدقملا  طوقس 
. دحاو باطخب  اهباجیإ  نع  ئشانلا  طوقسلا  مّهوت  عفدل 

همجرت *** 

( مّود تیاور  تلالد  رد  لاکشا  )

رب تسا  هدش )  ) تباث هک ،) ياهّلقتـسم  ماکحا  ینعی   ) مکح هک : تسنیا  ثیدح  نیا  يانعم  هدش : هتفگ  هک  نیا  لیلد  هب  مّود : ثیدـح  اّما  و 
. تسین نآ  رد  یثحب  روسعم ، مکح  طوقس  ببس  هب  دوشیمن  طقاس  روسیم ، دارفا ) )

. دوشیمن رگید  ءیش  رب  تباث  مکح  طوقس  بجوم  یئاهنت  هب  ءیش  کی  مکح  طوقس  اریز :
هب یطبر  الا  و   ) تساـهنآ هدـننکعمج  يدـحاو  لـیلد  هک  ياهّلقتـسم  ماـکحا  رد  طوقـس  نیا  مّهوت  عفد  رب  دوشیم  لـمح  تیاور  نیا  سپ 
هب تسا  طوبرم  بکرم و  ءازجا  هب  هن  ماع  يدارفا  هب  تسا  طوبرم  ثیدح  ینعی   ) تسا نینچ  ءاملعلا  مرکا  رد  هک  نانچ  دنرادن ،) رگیدـکی 

(. تسام ثحب  ّلحم  هک  هّیعبت  ماکحا  هب  هن  هلقتسم و  ماکحا 
604 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لاکشا عفر  )

: هک تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  یلاکشا  لاکشا ، نیا  رد  دیامرفیم  هر )  ) خیش
ریدـقت رد  ار  مکح  هک  دـیراد  یعاد  هچ  اذـل  و   ) نآ مکح  رب  هن  روسیم و  دوخ  رب  دوشیم  لمح  طقـسی ) ینعی ال   ) طوقـس مدـع  نیا  الّوا :

(. دیریگب
طقاـس تسامـش ، روـسعم  هک  یلمع  ندـش  طـقاس  ببـس  هب  تسامـش )  ) روـسیم هک  یلعف  هـک : تـسنیا  فیرـش  ثیدـح  نـیا  زا  دارم  سپ 

. دوشیمن
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رّـسعت ببـس  هب  یتسه ، نآ ) دارفا  همه  ینعی   ) ءیـش رب  رداـق  امـش  هک  دوشیمن  طـقاس  یتقو  تسامـش ،)  ) روسیم هک  یلمع  نآ  سپ  ینعی 
. ءازجا زا  یخرب 

. دوشیمن طقاس  شاهّیقب  نآ ، زا  يرادقم  رّذعت  تروص  رد  یئاناوت ، ماگنه  رد  دوب  مزال  امش  رب  هک  یلمع  نآ  رگید : ترابع  هب 
: هک دوشیم  هتفگ  یماقم  رد  الومعم  روسعملاب ،) طقسی  روسیملا ال  هک   ) مالک نیا 

هطـساو هب  دشاب  تباث  قّقحم و  هک  تسا  باتکلا ) ۀـحتاف  ینعی   ) رگید ءیـش  زا  نکمت  ببـس  هب  ءزج ،) ینعی 9   ) ءیـش بوجو  طابترا  - 1
. تسا طوبرم  مه  هب  ءازجا  همه  بوجو  هک  ةالصلا ) اومیقأ  لثم   ) ّلک هب  رما  رد  هک  روطنامه  شدوخ ، لیلد 

دراد و لقتـسم  مکح  کیره  هک  ءاملعلا  مرکا  لثم   ) تسا يدارفا  مومع  هک  يزیچ  هب  رما  رد  هک  نانچ  دـشاب ، هدـش  مهوت  طابترا  ای  و  - 2
.( دناطوبرم مه  هب  اهنیا  هک  دنکیم  لایخ  ناسنا  تسین ، رتشیب  یکی  لیلد  نوچ  نکل 

تابثا رد  روسعم ، يارب  هدـش )  ) تباث مکح  طوقـس  ببـس  هب  دوشیمن ، طقاس  روسیم ، يارب  هدـش )  ) تباـث مکح  دـش  هتفگ  هک  نیا  اـیناث :
ءزج هن  بوجو  نتسناد  یکی  رد   ) فرع لها  هک  میتفگ  هدرک و  رکذ  باحصتسا  هیجوت  رد  ام  هچنآ  رب  انب  هتبلا ،) ، ) تسا یفاک  ام  بولطم 

: حماست نیا  زا  سپ  دننکیم و  حماست  ءزج ) هد  بوجو  و 
طوقس ءازجا و  نآ  بوجو  عافترا  هب  ءازجا ، هّیقب  بوجو  مدع  زا  بوجو و  ءاقب  هب  ءازجا ، رگید  یخرب  رذعت  زا  دعب  ءازجا  هّیقب  بوجو  زا 

. دنیامنیم ریبعت  نآ  بوجو 
رد هک  یبوجو  نیا  هکنآلاـح  و  تسا ) ءزج  هن  نآ  هب   ) یلبق تباـث  بوجو  ندوـب  يریغ  هب  فرع  لـها  هّیلقع  ّتقد  مدـع  لـیلد  هب  نیا ) (و 

، بوجو نیا  توبث  رب  هن  سپ  تسا ،) یسفن  بوجو  نیا  دوب و  يریغ  بوجو  نآ  یتقو  و   ) تسا یـسفن  دوشیم  تبحـص  شمدع  توبث و 
رب هن  دنکیم و  قدص  ءاقب 

605 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. عافترا طوقس و  شمدع 

هک یــضعب  نآ  مرکا  مـکح  توـبث  رد  يدارفا ،) قارغتــسا  وـحن  هـب  ءاـملعلا  مرکا  هـب  یلوـم  رما  دورو  زا  سپ   ) رگا هـک  روطناــمه  سپ 
قدص فیرش  تیاور  نیا  دوش ، کش  دنامارکالارّذعتم  هک  یناسک  مکح  طوقـس  ببـس  هب  شطوقـس  رد  و  دوش ، کش  دنامارکالانکمم 

زاب ، ) دوش کش  ءازجا  زا  یخرب  رّذعت  زا  سپ  ءازجا  هّیقب  بوجو  رد  ةالـصلا ) اومیقأ  ینعی   ) بکرم هب  رما  زا  سپ  رگا  کلذـک ، دـنکیم ،
. تسین هدیشوپ  یسک  رب  بلطم  هک  نانچ  بکرم ،) ءازجا  ماع و  دارفا  نایم  تسین  یقرف  و   ) دنکیم قدص  فیرش ، ثیدح  نیا  مه )

رب انب  هتبلا )  ) دوشیم هتفگ  روکذم  نایرج  ياعدا  عفد  رد  ار ) ءزج  هد  مه  دـیوگیم و  زامن  ار  ءزج  هن  مه  فرع  هک  ار   ) بلاطم نیا  لثم  و 
: هک دوش  هتفگ  لکشتسم ) بناج  زا   ) هک نیا  هب  نآ  مکح  هب  هن  روسیم و  دوخ  هب  طوقس  مدع  ّقلعت  ضرف 

تیاور نیا  رد  همزالم  مدع  هب  ماما )  ) مکح سپ  تسا  ءزج ) ینعی 10   ) همّدقملا يذ  طوقس  اب  مزالم  یتقو  ءزج ،) هن  ینعی   ) همدقم طوقس 
مّهوت عفد  رطاخ  هب  بوجو ؛ رد  هّلقتسم  لاعفا  رب  دوش  لمح  دیاب  راچان  هب  ۀّیقبلا ،) طوقـس  ضعبلا و  طوقـس  نیب  ۀمزالم  دیامرفیم ال  هک  )

. تسا دحاو  باطخ  هب  ءازجا  نیا  بوجو  زا  یشان  هک  یطوقس 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دنامسق دنچ  رب  ترثک  تدحو و  ظاحل  هب  هدراو  تاباطخ  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
: دنامسق هس  رب 

اوتآ ةالصلا ، اومیقأ  لثم : دنرادن . يرگید  هب  یطبر  دنتسه و  یّلقتـسم  باطخ  ياراد  کیره  هدوب و  دّدعتم  انطاب  ارهاظ و  هک  یتاباطخ  - 1
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. هّللا لیبس  یف  اودهاج  اوّحصت ، اوموص ، فورعملاب ، رمأ  و  ةاکزلا ،
ءاملعلا مرکا  لثم : دنتـسه . ریاغتم  دّدعتم و  عقاو  رد  نکل  دنوشیم و  بوسحم  باطخ  کی  دنراد و  تدحو  رهاظلا  یلع  هک  یتاباطخ  - 2
دادـعت هب  هدـش و  لحنم  نطاب  رد  نکل  تسا و  باطخ  کی  شرهاظ  تسا و  نیمه  مه  قح  هک  ناـنچ  دـشاب ، یقارغتـسا  ماـع  هک  نیارباـنب 

. دراد دوجو  باطخ  ءاملع  دارفا 
606 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

 .... ارکب و مرکا  ارمع ، مرکا  ادیز ، مرکا  ینعی :
ءازجا يراد  بکرم  نامه  هک  دـنبلطیم ، لاثتما  کی  دـنراد و  باطخ  کی  هک  انعم  نیدـب  دـنراد  تدـحو  انطاب  ارهاظ و  هک  یتاباطخ  - 3

. دشاب
 .... تیبلا و جح  ساّنلا  یلع  هّلل  و  ةالصلا ، اومیقأ 

؟ تسیچ مّود  ثیدح  تلالد  هب  لاکشا  لصاح  دیئامرفب  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 
هک تسا  ماعلا  دارفا  ای  ءزج  هد  ءزج و  هن  نآ  لثم  دـنامکح  کی  ياراد  هک  تسا  بکرملا  ءازجا  روسیم  زا  دارم  ایآ  دـیوگیم : لکـشتسم 

؟ تسا لقتسم  مکح  کی  ياراد  کیره 
: رگید ترابع  هب 

؟) روسعملا مکح ] هب   ] طقسی روسیملا ال   ) مکح ای  تسا و  روسعملاب ) طقسی  روسیملا ال   ) دوخ طقسی : ال  دیئوگیم : هک  نیا  زا  دارم  ایآ 
هب طوبرم  هلقتسم  ماکحا  ثیدح  دارم  هک  دیریذپب  دیاب  راچان  هب  تسا  روسعملا  ببسب  طقسی  روسیملل ال  تباثلا  مکحلا  دارم : دیئوگب  رگا 

؟ ارچ دوریمن . نیب  زا  يرگید  رذعت  ببس  هب  کیچیه  هک  تسا  ماعلا  دارفا 
: بکرم ءازجا  لثم  هّلقتسم  ریغ  ماکحا  رد  اریز :

. درادن لالقتسا  تسا و  ّلک  بوجو  عبات  ءازجا  هّیقب  بوجو  - 1
. دوریم نیب  زا  دنتسه  همّدقم  هک  مه  ءازجا  زا  هّیقب  بوجو  تفر ، هک  همّدقملا  يذ  ّلک و  بوجو  کش  الب  - 2

. درک لمح  انعم  نیا  رب  ار  ثیدح  ناوتیمن  هجیتن : رد 
؟ تسیچ خلا ) طوقسلا ...  مّهوت  عفد  یلع  ۀیاورلا  لمحتف   ) زا دارم  سپ  * 

ارچ تسین ، اهثحب  هنوگ  نیا  ياج  هلقتسم  ماکحا  رد  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  هدرک  دراو  وا  رب  هک  یلاکشا  هب  تسا  لکـشتسم  دوخ  خساپ 
امـش فرح  نیا  يانعم  سپ  دوشیمن ، طقاس  فّلکم  هدـهع  زا  ای ...  ةالـص و  لثملا  یف  موص  رّذـعت  اب  هک  دـنمهفیم  مه  يدـتبم  دارفا  هک 

؟ تسیچ
باطخ رهاظلا  یلع  هک  ءاملعلا  مرکا  لثم  هیقارغتسا  تامومع  دراوم  رد  هک  تسا  مهوت  عفد  يارب  ام  نخس  نیا  دیوگیم : لکـشتسم  اذل  و 

و دوشیم . طقاس  وا  هدهع  زا  ءاملعلا  عیمج  مارکا  سپ  دش  وربور  رّذعت  اب  املع  زا  یخرب  مارکا  رگا  هک  دـیاین  شیپ  مهوت  نیا  تسا  دـحاو 
: دیوگیم ثیدح  نیا  اذل 

. دروخیمن هیف  نحن  ام  درد  هب  ثیدح  نیا  سپ  درادن  هروسعم  دارفا  هب  یطبر  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  دارفا  هّیقب  بوجو 
607 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هداس  نامتفگ  کی  رد  لاکشا  نیا  يارخا  ةرابع  * 
. روسعملا مکحب  طقسی  روسیملا ال  مکح  هک  انعم  نیدب  تسا  ریدقت  رد  یمکح  ثیدح ، ترابع  رد  اعطق  دیوگیم : لکشتسم 

؟ ار دارفا  مکح  ای  دیریگیم و  ریدقت  رد  ار  ءازجا  مکح  امش  تسه ، هک  دشاب  ریدقت  رد  مکح )  ) رگا دیوگیم : سپس 
. دارفا يانعم  هب  مه  دیآیم ، ءازجا  يانعم  هب  مه  روسیم  هک  ارچ 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2104 

http://www.ghaemiyeh.com


ءازجا ياـنعم  هب  ار  روـسیم  اـجنیا  رد  دـیناوتیمن  امـش  تسا و  ّلـک  مکح  ینعی  یعبت  ءازجا  مـکح  دـشاب ، ءازجا  روـسیم ، زا  ناـتدارم  رگا 
. یعبت دوشب  شمکح  ات  دیریگب .

ماجنا مه  ار  ءزج  یناوتیمن  یهدب ، ماجنا  ار  ّلک  یناوتن  امش  یتقو  و  تسا ، ّلک  عبات  یعبت و  تسادیپ  شمان  زا  هک  نانچ  یعبت  مکح  اریز 
. یهدب

ال تسا ، یعبت  هک  ءازجالا  مکح  تفگ : ناوتیمن  اذـل  و  دوشیم . طقاس  مه  ءزجلا  مکح  دـش ، طقاس  لکلا  مکح  یتقو  رگید : تراـبع  هب 
. روسعملا مکح  هب  طقسی 

مکح دیئوگب : دیناوتب  ات  دـیروآ  باسح  هب  هّلقتـسم  ماکحا  زا  ار  ریدـقت  رد  مکح  هتفرگ و  دارفا  يانعم  هب  ار  روسیم  هک  دـیتسه  راچان  سپ 
: لثملا یف  روسعملا  دارفألا  مکحب  طقسی  ال  روسیملا ، دارفالا 

. ءاملعلا مرکا  هدومرف : یلوم 
ناترودقم هک  ار  يدادعت  نآ  دـیاب  امـش  دنتـسین  اهنآ  زا  يرگید  دادـعت  مرکا  رب  رداق  نکل  دـیتسه و  ءاملع  زا  يدادـعت  مرکا  رب  رداق  امش 

. دوشیمن طقاس  يرگید  زا  رّذعت  رثا  رد  و  دراد . دوخ  هب  طوبرم  لقتسم  مکح  اجنیا  رد  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  ارچ  ینک ، مارکا  تسه 
. تسا بّکرم  لعف  ءازجا  رد  ام  ثحب  هکلب  تسین  ماع  دارفا  رد  ام  ثحب  هک  ارچ  دوشیم ، جراـخ  هیف  نحن  اـم  زا  ثیدـح  تروص : نیا  رد 

؟ ارچ
؟ طقسی وا ال  یقابلا  طقس  بّکرملا ، ءازجا  رّذعت  اذاف  دش : هتفگ  اریز 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  هر )  ) خیش بانج  خساپ  * 
: دیامرفیم

مکح هب  هن  هدش  هداد  دانسا  روسیملا  دوخ  هب  ثیدح  رد  طوقـس  مدع  هکلب  میریگب ، ریدقت  رد  اجنیا  رد  ار  یمکح  ام  هک  تسین  مزال  الّوا :
. دوریم راک  هب  ماعلا  دارفا  ای  هلقتسم و  لاعفا  ماکحا و  رد  انعم  نیا  دیئوگب  امش  ات  روسیملا ،

، دشاب روسعم  روسیم و  دوخ  دارم  یتقو  و  روسیملا ، لعفلا  ینعی : روسیملا ، هدومرف : ثیدح  ریخ ،
608 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دحاو يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا  باب  زا  هن  نکل  ماع . یّلک و  دارفا  لماش  مه  دوشیم ، بکرم  ءازجا  لماش  مه  هتفای  میمعت  ثیدح 
: لثملا یف  هفلتخم . قیداصم  باب  زا  هکلب 

نآ دـیاب  امـش  دـیزجاع ، ءاـملع  هـیقب  مارکا  زا  نـکل  ینک و  مارکا  ار  ءاـملع  زا  رفن  هک 100  يرداـق  امـش  و  ءاـملعلا ، مرکا  هدومرف : یلوم 
. دوشیمن طقاس  هّیقب  رّذعت  ببس  هب  تسامش ، رودقم  هک  يدادعت  نآ  مارکا  هک  ارچ  ینک  مارکا  یناوتیم  هک  ار  يرادقم 

. دروخیم اجنیا  رد  لالدتسا  درد  هب  هتشاد و  طبر  هیف  نحن  ام  اب  ثیدح  سپ 
و روسعملاب . طقسی  روسیملا ال  مکح  هک : دشاب  نیا  ترابع  زا  دارم  تسا و  ریدقت  رد  مکح )  ) مان هب  مه  یفوذحم  فاضم  هک  انمّلـس  ایناث :

. دارفالا مکح  لماش  مه  دوشیم ، ءازجالا  مکح  لماش  مه  هک  تسا  يوحن  هب  مه  زاب  نکل 
مه ار  نیا  نکل  و  هلب ، میوگیم  طقـسی ؟ ال  تفگ : دوشیمن  تسا و  یعبت  ءازجالا  مکح  هک  دـیتفگن  امـش  رگم  خیـش  بانج  دیـسرپب  رگا 

. تسا زامن  دشاب  مه  یئزج   10 تسا ، زامن  دشاب  یئزج  هن  تسا ، دحاو  ءیش  ءزج  ءزج و 10  فرع 9  رظن  رد  هک  متفگ 
یسفن دینک  تباث  ءزج  ( 10  ) هد ای  ءزج و  يارب 9  دـیهاوخیم  هک  ار  یبوجو  مکح  یفرع  هحماسم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دیـسرپب  رگا 

؟ يریغ ای  تسا 
ۀحماسم زین  ۀیقابلا  ءازجالا  مکح  تسا ، یسفن  دارفالا  مکح  هک  روطنامه  ینعی  تسا ، یسفن  روبزم  هحماسم  هب  هّجوت  اب  میوگیم  امـش  هب 

. تسا یسفن 
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. روسعملا مکحب  طقسی  ال  روسیملا ، مکح  میئوگب : هتفرگ  ریدقت  رد  ار  مکح  میناوتیم  ام  سپ :
. روسعم ءزج  نآ  مکح  طوقس  رطاخ  هب  دوشیمن  طقاس  هدش ، راب  روسیم  ءازجا  يور  هک  یبوجو  نآ  ینعی :

؟ تسیچ خلا ) يوعد ... : عفد  یف  لاقی  کلذ  لثمب  و   ) زا دارم  سپ  * 
هچ دشاب و  روسعملل  مکحلا  طوقس  ببسب  طقسی  روسیملل ال  تباثلا  مکحلا  فیرـش ، ثیدح  نیا  زا  دارم  هچ  دناهتفگ : یخرب  هک : تسنیا 

. دشاب طقسی  روسیملا ال  لعفلا  وا  لمعلا  نآ ، زا  دارم 
ام ثحب  ّلحم  زا  هک  تسا  هلقتـسم  ماکحا  صوصخم  هکلب  دروخیمن . تسا  ءازجا  بّکرم و  زا  ثحب  هک  هیف  نحن  ام  درد  هب  ثیدـح  نیا 

: اریز دنانوریب .
( يرغص . ) ّلک بّکرم و  دوخ  يارب  دنتسه  همدقم  بکرم  ءازجا  - 1

( يربک . ) تسا همزالم  اتوبث  اطوقس و  همّدقملا  يذ  همّدقم و  نایم  - 2
( هجیتن . ) تسا همدقملا  يذ  طوقس  کفنی  همزال ال  همّدقم  طوقس  سپ :

609 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسین ياهمزالم  هنوگچیه  روسعم  طوقس  نایم  ینعی  روسعملاب . طقـسی  روسیملا ال  تسا : هدومرف  فیرـش  ثیدح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. روسیم طوقس  اب 
 ... دلاخ و رمع ، دیز ، مارکا  لثم : ياهلقتسم  لاعفا  دارفا و  رب  دوش  لمح  فیرش  ثیدح  نیا  دیاب  سپ :

؟ تسیچ دحاو ) باطخب  اهباجیا  نع  ئشانلا  طوقسلا  مهوت  عفدل   ) زا دارم  سپ  * 
: هک نیا  رب  ینبم  رّدقم  لاؤس  کی  هب  تسا  لکشتسم  خساپ 

رّذـعت اب  هّلقتـسم ، لاعفا  هک  میرادـن  دـیدرت  ام  اریز  تسین ؟ نآ  ّتیوغل  بجوم  هلقتـسم  مکح  ياراد  دارفا  لاعفا و  رب  مالک  نیا  لـمح  اـیآ 
. دوشیمن طقاس  دناروسیم  هک  دارفا  هیقب  اهنآ  طوقس  یخرب و 

هدش و نایب  دحاو  باطخ  اب  رهاظ  رد  هّلقتـسم  لاعفا  هک  ارچ  تسا ، مهوت  عفد  يارب  بلطم  نیا  ریخ  دیوگیم : خـساپ  رد  لکـشتسم  اذـل  و 
. تسا هدومرف  هنوگ  نیا  یمهوت ، نینچ  عفد  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  اذل  تسا و  یقاب  طوقس  مهوت  ياج 

؟ تسیچ قوف  ياعّدا  دروم  رد  هر )  ) خیش بانج  رظن  * 
هّیلقع رظن  تقد  يور  زا  همدقملا ، يذ  همدقم و  مازلتـسا  زا  نخـس  هک : تسنیا  نآ  دوشیم و  نشور  خیـش  مود  خساپ  زا  ههبـش  نیا  خـساپ 

اذـل تسا و  هدـشن  مک  يزیچ  الـصا  ایوگ  تسا و  ّلـک  بکرم و  نیع  روسیم  ءازجا  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، ّتینیع  زا  نخـس  هکلب  تسین و 
. تسا یقاب  یسفن  بوجو  نامه  مه ، نونکا 

***
610 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ناحجرلا ّالإ  دیقت  ۀّیربخ ال  كرتی » ال   » ۀلمج ّنأ  نم  [: 341] لیق امف  ۀثلاثلا ، یف  اّمأ  نتم و 
ناحجر و ال  تابودـنملا ، جارخإ  وأ  ۀـّیحوجرملا ، قلطم  یلع  ۀـلمجلا  لمحب  اـّمإ  اـهیف ، رهاـظلا  ۀـفلاخم  مزل  ۀـمرحلا  اـهنم  دـیرا  ول  ّهنأ  عم 

. صیصختلل
. هضعب كاردإ  مدع  دّرجمب  ءیشلا  نوکرتی  مّهنأ ال  سانلا و  ۀقیرط  نع  ارابخإ  هنوک  ناکمإل  ءاشنإ ؛ ۀلمجلا  نوک  عنمی  دق  ّهنأ  عم 

، يدارفألا نیب  هنیب و  اّیونعم  اکرتشم  و ال  یعومجملا ، ّلکلا  یف  ۀـقیقح  هنوک  توبث  مدـعل  يدارفألا ؛ مومعلل  ّلکلا »  » ظفل نوک  لامتحا  عم 
هب نایتإلا  نکمی  مل  اذإ  ّيدارفألا  مومعلاب  ّماع  عوضومل  تباثلا  مکحلا  ّنأ  یلع  ّلدیف  يدارفألا ، یف  ۀّصاخ  ۀـقیقح  وأ  یظفل  كرتشم  هّلعلف 

. دارفألا نم  نکمأ  ام  یف  هتقفاوم  كرتی  ال  مومعلا ، هجو  یلع 
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مدـعل بوجولا ؛ تبث  تابجاولا  یف  ناحجرلا  تبث  اذإ  ّهنأ  عم  هّلحم . یف  تبث  اـمک  یمازلـإلا  ءاـشنالا  یف  ۀـلمجلا  روهظ  لّوـألا : یلع  دری  و 
. ۀّیعرفلا ۀلأسملا  یف  لصفلاب  لوقلا 

هلومشل اعطق ؛ مومعلا  وه  سیل  هسفن  یف  لوصوملاب  دارملا  ّنأل  عونممف ؛ ۀلمجلا ، یف  زّوجتلا  لوصوملا و  صیـصخت  نیب  رمألا  نارود  اّمأ  و 
سفنب تابجاولا  یلع  هلمح  نّیعتی  کلذک  كرتی ،» ال  : » هلوق ۀنیرقب  ۀحجارلا  لاعفألا  یلع  هلمح  نّیعتی  امکف  ۀمّرحملا ، لب  ۀحابملا  لاعفألل 

. بوجول یف  ةرهاظلا  ۀنیرقلا  هذه 
. مهعئاقو رثکأ  جارخإ  وأ  بذکلا  موزلب  عوفدمف : سانلا ، ۀقیرط  نع  ارابخإ  هنوک  لامتحا  اّمأ  و 

. هعومجم نع  ةرابع  هّلک  و  فّلکملا ، لعف  وه  لوصوملاب  دارملا  ّنأل  هل ؛ هجو  الف  ّيدارفألا ، مومعلل  ّلکلا »  » ظفل نوک  لامتحا  اّمأ  و 
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، رکب مارکإ  ورمع و  مارکإ  دیز و  مارکإک  اهّلک ، كردی  یتلا ال  لاعفألا  ّنأ  دیرا  نأب  لوصوملا - نم  دّدعتملا  ةدارإ  یلع  ۀنیرق  ماق  ول  معن ،
. هجو هلمتحا  امل  ناک  اهّلک - كرتی  ال 

«، اهنم ءیش  كرتی  اهنم ال  ءیش  كردی  ام ال  : » دارملا ناک  ّيدارفألا  یلع  لمح  ول  ذإ  ّيدارفأ ؛ یعومجم ال  اضیأ  ذئنیح  ّلکلا »  » ظفل ّنکل 
. ءیش یف  هعفنی  مل  هل و[342 ] یغبنی  اّمم ال  ّيدارفألا  مومعلا  لامتحا  یف  هبکترا  امف  هل ، ینعم  و ال 

اهب لالدتـسالا  سانلا - عیمج  نیب  لب  ءاملعلا - نیب  عاش  اذل  و  تایاورلا ؛ هذـهب  لالدتـسالا  ۀـّیمامت  فاصنإلا  یـضتقم  ّنأ  انرکذ : اّمم  تبثف 
. لافطألا ناوسنلا و  لب  ّماوعلا ، هفرعی  ّهنأ  یّتح  بلاطملا ، یف  تایاورلا  هذهب 

ۀیافک عم  ّیفرعلا . طانملا  حیقنتب  تاّبحتـسملا  یف  امهنایرجب  ملعی  ّهنأ  ّالإ  تابجاولا ، یف  نیترهاظ  اتناک  نإ  ۀثلاثلا و  یلوالا و  ۀـیاورلا  ّنإ  ّمث 
. کلذ یف  ۀیناثلا  ۀیاورلا 

همجرت *** 

:( موس تیاور  تلالد  رد  لاکشا  )

(: تساتراهچ  ) دش هتفگ  مّوس  ثیدح  تلالد  اب  هطبار  رد  هک  یتالاکشا  اّما  و 

( لّوا لاکشا  )

نیا زا  تسا  معا  زین  ناحجر  ینعی   ) ناحجر قلطم )  ) زج درادن  ياهدیاف  تلالد و )  ) هک تسا  ياهیربخ  هلمج  كرتی ،) ال   ) هلمج هکنیا : - 1
(. بجاو ای  دشاب و  بحتسم  هّیقب  هک 

( مود لاکشا  )

؛ دیآیم مزال  ثیدح  رهاظ  اب  تفلاخم  دوش ، هدارا  نآ ) نایتا  بوجو  ۀّیقبلا و  كرت   ) تمرح كرتی  هغیص ال  زا  رگا  هک  یتروص  رد  - 2
دوجو رثکا )  ) صیـصخت يارب  ناحجر  هک  یلاح  رد  تابحتـسم ، جارخا  ببـس  هب  ای  ّتیحوجرم و  قلطم  رب  كرتی ) ـال   ) هلمج لـمح  اـب  اـی 

. درادن
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:( موس لاکشا  )

هک نیا  هب  مدرم  تداع  هقیرط و  زا  دشاب  رابخا  تسا ، نکمم  هک  ارچ  دوشیم ، عنم  دشاب  هّیئاشنا  هلمج  كرتی ،) ال   ) هک نیا  زا  یهاگ  و  - 3
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. دننکیمن كرت  ار  ءیش  نآ  همه  ءیش ، کی  ءازجا  زا  یخرب  ماجنا  زا  زجع  كرد و  مدع  درجم  هب  ناشیا 

:( مراهچ لاکشا  )

تقیقح ّلک )  ) ظفل هک  تسا  هدـشن  تباث  ام  يارب  هک  ارچ  یعومجم ،) ّلک  هن  و   ) دـشاب يدارفا  مومع  يارب  ّلک )  ) ظـفل دراد  لاـمتحا  - 4
ّلک ظفل  دـیاش  سپ  يدارفا ، ّلک  یعومجم و  ّلـک  ناـیم  دـشاب  يونعم  كرتشم  هک  تسا  هدـشن  تباـث  زونه  و  یعومجم ، ّلـک  رد  دـشاب 

. يدارفا ّلک  رد  تسا  تقیقح  اهنت  ای  تسا و  یظفل  كرتشم 
ماع تروص  هب  یمومع ، عوضوم  کی  يارب  هدـش )  ) تباث مکح  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  يدارفا ) ّلک  رب  دـنک  تلالد   ) هک نیارباـنب  سپ :

. دوش كرت  تسا  روسیم  هک  شدارفا  زا  رادقم  نآ  اب  تقفاوم  دیابن  دشن ، نکمم  مومع  هجو  هب  نآ  ماجنا  یتقو  يدارفا ،
(، ناحجر قلطم  رد  هن  و   ) تسا باجیا  ینعی  یمازلا  ءاشنا  رد  هّلک ) كرتی  ال   ) هلمج نیا  روهظ  هک : تسنیا  لّوا  لاکشا  هب  خیـش  خساپ  *- 

بوجو دوش ، تباث  تابجاو  رد  ۀـّیقبلا )  ) ناحجر كرتی ) مکح ال  هب   ) یتقو هکنیا  رب  هوالع  تسا ، هدـش  تباث  ظافلا  ثحابم  رد  هک  نانچ 
. دوشیم تباث  هّیعرف ، هلأسم  نیا  رد  لصف  هب  لوق  مدع  اب  زین  ۀّیقبلا ) )

قلطم رد  هّلک  كرتـی  ـال  نداد  رارق  زاـجم  هلوـصوم و  ءاـم )  ) نیا صیـصخت  نیب  رما  نارود  هک : تـسنیا  مّود  لاکـشا  هـب  خیـش  خـساپ  *- 
. تسا عونمم  ناحجّرلا 

دشیم مه  همّرحم  لاعفا  هکلب  تاحابم و  لماش  تقونآ  هک  ارچ  تسین ، مومع  اعطق  شیریگراکهب  يادتبا  زا  هّیلوصوم ، ءام )  ) زا دارم  اریز 
(. تسا تابجاو  صوصخم  كرتی  هنیرق ال  هب  هکنآلاح  (و 

نّیعت هحجار ،) ریغ  هن  و   ) هجح ار  لاـعفا  رب  كرتی ، ـال  دـیامرفیم  هک  ماـما  نخـس  نیا  هنیرق  هب  هلوصوم ) ءاـم   ) لـمح هک  روطناـمه  سپ :
. دباییم نّیعت  تسا  بوجو  رد  رهاظ  هک  ياهنیرق  نیمه  هب  لّوا  زا  تابجاو  رب  نآ  لح  مه  روطنیمه  دباییم ،

، دشاب مدرم  هقیلس  هقیرط و  زا  رابخا  كرتی ،) ال   ) مالّسلا هیلع  ماما  نخـس  نیا  هک  نیا  لامتحا  هک : تسنیا  مّوس  لاکـشا  هب  خیـش  خساپ  *- 
: هک ارچ  تسا  عوفدم 
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. دوش رداص  بذک  موصعم  زا  هک  هّللاب  ذایعلا  ای  تسا  بذک  مزلتسم  ای  - 1

. تسا رثکا  صیصخت  نامه  هک   ) تسا روما  عیاقو و  رثکا  جارخا  مزلتسم  ای  - 2
دوجو لامتحا  نیا  رب  یلیلد  چیه  دشاب ، يدارفا  مومع  يارب  ّلک )  ) ظفل هک  نیا  لامتحا  اّما  و  هک : تسنیا  مراهچ  لاکشا  هب  خیش  خساپ  *- 

. درادن
ینعی ماـع ، تروص  هب  هن  دوشیم و  اـنعم  قلطم  تروص  هب  هلوصوم  ءاـم  هک  ارچ   ) تسا فّلکم  لـعف  ناـمه  هلوـصوم  ءاـم )  ) زا دارم  اریز :

. ءازجا عومجم  زا  تسترابع  فّلکم  لعف  ّلک  و  هک ،) یئاهزیچ  هن  هک ، يزیچ  دوشیم  هتفگ 
هکنیا هب  دوش ) هدارا  هلوصوم  ءام  زا  هک  انعم  نیا  هب   ] ) لوصوم زا  ماع ) ینعی   ) هدّدـعتم روما  هدارا  رب  دوش  هماقا  ياهیجراـخ  هنیرق  رگا  هلب ،

لکشتسم هک  یلامتحا  يارب  دوشیمن ]، كرت  شّلک  رمع ، مارکا  رکب و  مارکا  دیز و  مارکا  لثم : دوشیمن . كرد  شدارفا  همه  هک  یلاعفا 
ّلک زین ، تروص  نیا  رد  ّلـک  ظـفل  نکل  و  دوب ، دـهاوخ  یهجو  بکرم ) ءازجا  هن  دـشاب و  ماـع  دارفا  لوصوم  زا  دارم  دـیاش  تفگ  و   ) داد
نآ زا  يزیچچـیه  هک  یئیـش  هک : دوشیم  نیا  نآ  زا  دارم  يدارفا ، ّلک  رب  دوش  لمح  ّلک ، رگا  هک  ارچ  يدارفا ، ّلـک  هن  تسا و  یعومجم 

. درادن انعم  ترابع  نیا  هکنآلاح  و  دوشیمن ، كرت  نآ  زا  يزیچچیه  دوشیمن ، كرد 
: الّوا هک  تسا  يروما  هلمج  زا  دشاب ، يدارفا  مومع  ّلک ) زا  دارم  دیاش  تفگ  دش و  نآ  بکترم  لکشتسم  هک  یمراهچ  لاکـشا   ) نآ سپ 

(. يدارفا ماع  هن  دراد و  قلطم  رد  روهظ  ءام )  ) هک اریز   ) تشادن وا  يارب  یعفن  ایناث : دوبن ، وا  هتسیاش 
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( اعّدم تابثا  رد  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  ندوب  مات  )

(، دنراد ۀیقبلا  بوجو  رب  تلالد  هک   ) تایاور نیا  هب  تسا  لالدتـسا  ندوب  مامت  فاصنا  ياضتقم  هک  دـش  تباث  میتفگ  هک  یبلاطم  زا  سپ 
ار ثیداحا  نیا  زین  لافطا  نانز و  هکلب  سانلا  ماوع  یّتح  تسا ، عیاش  مدرم  مومع  نایم  هکلب  ءاملع و  نایم  تاـیاور  نیا  هب  لالدتـسا  اذـل  و 

. دسانشیم
دنراد تابجاو  رد  روهظ  هچرگا  هّلک )...  كرتی  ال  ینعی :  ) موس تیاور  و  اوتاف )...  ائیـش  مکترما  اذا  ینعی   ) یلّوا تیاور  دیامرفیم : سپس 

هکنآلاح و  تسا . نشور  نآ ،) رد  رما  هّداـم  رما و  هغیـص  دوجو  ینعی :  ) طاـنم حـیقنت  رطاـخ  هب  تابحتـسم  رد  یمّوس  نیا  ناـیرج  نکل  و 
(. دوشیم ود  ره  تابحتسم  تابجاو و  لماش   ) هدرک و تیافک  روسعملاب ) طقسی  روسیملا ال  ینعی   ) مود تیاور 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هّلک ) كرتی  ال  هّلک ، كردی  ام ال   ) ینعی موس  ثیدح  تلالد  هب  لکشتسم  ضارتعا  * 
: هک نیا  رب  تسا  ینتبم  هدنام  یقاب  ءازجا  بوجو  تابثا  رد  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  دیوگیم :

. دشاب ءازجالا  يذ  ینعی  بّکرم  يانعم  هب  هلوصوم و  ءام ،)  ) زا دارم  - 1
. يرابخا هن  دشاب و  یئاشنا  مه  كرتی ) ال   ) زا دارم  - 2

. دشاب هتشاد  كرت ،) زا  یهن  ای  و   ) كرت میرحت  رد  روهظ  مه ، ندوب  یئاشنا  تروص  رد  - 3
. تسا ّدض  هب  رما  یضتقم  ءیش  زا  یهن  - 4

ضارتعا لالدتـسا  نیا  هب  ام  نکل  و  رگید . یخرب  رّذعت  زا  دعب  ار  ءازجالا  هّیقب  ماجنا ) هب  بوجو  و   ) رما دریگب  هجیتن  كرت  زا  یهن  زا  سپ :
. میراد لاکشا  و 

؟ تسیچ ناحجّرلا ) ّالا  دیفت  ۀّیربخ ال  كرتی ،) ال   ) ۀلمج ّنا  نم   ) زا دارم  * 
: هک نیا  رب  ینبم  قوف  لالدتسا  رب  تسا  لکشتسم  لاکشا  نیلوا 

دوش هدارا  یئاشنا  يانعم  هیربخ ، هلمج  نیا  زا  رگا  اذل : هّیئاشنا و  هن  تسا و  هّیربخ  هقباطملاب ، یفن  تسا و  یفن  لعف  كرتی ) ال   ) هلمج الّوا :
. تسا حجار  اهنآ  ماجنا  حوجرم و  روسیم ، ءازجا  كرت  هک  انعم  نیدب  تشاد ، دهاوخ  ناحجر  رد  روهظ  رثکا  دح 

. دنکیمن تابثا  ار  بوجو  ینعی  ناحجر ، زا  شیب  سپ :
. هّیربخ تسا و  یفن  هکلب  تسا ، یهن  هن  تسا ، رما  هن  كرتی ، ترابع ال  دیوگیم : لکشتسم  رگید  ترابع  هب 

تـسین تمرح  ای  بوجو و  هدنناسر  تفر ، راک  هب  هّیئاشنا  هلمج  ياج  هب  هیربخ  هلمج  یتقو  لاح : دینکیم . ۀـیئاشنا  هدافتـسا  نآ  زا  امـش  و 
. تسا ناحجر  قلطم  هدنناسر  هکلب 

هک تسین  بوخ  هک  تساـنعم  نیدـب  نیا  و  دـینکیمن . كرت  ار  شّلک  دـینکیمن ، كرد  ار  شّلک  هک  یلمع  دـیوگیم : فیرـش  ثیدـح 
ای دشاب  مارح  ّلک  كرت  هک  نیا  زا  تسا  معا  تسین  بوخ  هک  ارچ  دینک ، كرت  ار  شّلک  هک  تسا  مارح  هک  نیا  هن  دینک ، كرت  ار  شّلک 

. هورکم
هک تسا  رتهب  دیوگیم  هکلب  ریخ  دوشیم ، هدافتـسا  ءازجالا  ۀّیقب  ماجنا  بوجو  هّلک ، كرتی  هلمج ال  زا  تفگ : ناوتیمن  رگید : ترابع  هب 

. بجاو ای  دشاب و  بحتسم  تسا  نکمم  تسین ، مولعم  ندوب  بوخ  نیا  هزادنا  ّدح و  نکل  دیروآ  ياج  هب  ار  ءازجألا  هّیقب 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  و  - 
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؟ تسیچ اّما )... : اهیف ، رهاظلا  ۀفلاخم  مزل  ۀمرحلا  اهنم  دیرا  ول  ّهنا  عم   ) زا دارم  * 

، هّلک كرتی  ـال  هلمج  هک  انمّلـس  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  یقاـبلا  بوجو  تاـبثا  رد  مّوس  ثیدـح  هب  لالدتـسا  هب  ضارتـعا  لاکـشا و  نیمود 
فیرـش ثیدح  نیا  رد  هک  تسنیا  نآ  میوشیم و  وربور  يرگید  لکـشم  اب  نکل  ۀّیقبلا و  بوجو  كرت و  میرحت  رد  دـشاب  هتـشاد  روهظ 

: رهاظ اب  تفلاخم  ود  زا  یکی  نیب  دوشیم  رئاد  رما 
كرتی روهظ ال  هک  نیا  ات  مینک  جراـخ  نآ  تحت  زا  ار  تابحتـسم  هبجاو و  تاـبکرم  هب  میهدـب  صاـصتخا  ار  هلوصوم  ءاـم )  ) دـیاب اـی  - 1

لعف رگا  تابحتـسم  رد  اریز  تابحتـسم ، رد  هن  تسا و  تاـبجاو  رد  بوجو  نیا  ءازجـالا ، ۀـّیقب  بوجو  ضرفرب  هک  ارچ  دـنامب . ظوـفحم 
. ضعبلا لعف  هب  دسر  هچ  ات  دشابیمن  بجاو  دشاب ، روسیم  مه  لکلا 

شدوخ ّتیمومع  رب  هلوصوم  ءام )  ) ات مینک  رظنفرـص  میرذـگب و  لعف  بوجو  كرت و  میرحت  رد  كرتی  ـال  روهظ  ریخ  زا  دـیاب  اـی  و  - 2
. دنامب یقاب 

نآ دراد و  دـساف  یلاـت  هیف  نحن  اـم  رد  نکل  تسا و  عیاـش  صیـصخت  هچرگا  نآ  صیـصخت  لوصوم ، روـهظ  زا  رظنفرـص  مه  یفرط  زا 
. تسا رثکا  صیصخت  مزلتسم  هک  تسنیا 

كرت هک  انعم  نیدب  مینک ، لمح  ّتیحجار  ّتیحوجرم و  ینعی  ناحجّرلا  قلطم  رب  ار  نآ  هدرک و  رظنفرـص  كرتی  روهظ ال  زا  دـیاب  سپ :
. تسا حجار  نآ  ماجنا  حوجرم و  یقابلا 

. دوشیمن تباث  تسا  ءازجالا  ۀّیقب  ماجنا  بوجو  هک  امش  ياعّدم  هجیتن : رد 
رثکا صیـصخت  مزلتـسم  نکل  دراد و  ۀیقبلا  نایتا  بوجو  رد  روهظ  هّلک  كرتی  هک ال  میریذـپب  رگا  دـیوگیم  لکـشتسم  رگید : ترابع  هب 

؟ ارچ تابودنملا . ّالا  هّلک  كرتی  ال  هّلک ، كردی  ام ال  میئوگب : دیاب  ینعی  تسا .
بجاو شّلک  یتقو  هک  ارچ  دیروآ ، اج  هب  ار  یقابلا  هک  تسین  بجاو  دیشابن  لاعفا  یخرب  ماجنا  رب  رداق  هّبحتسم  لامعا  رد  امش  یتقو  اریز :

. تسین بجاو  مه  شئزج  تسین ،
. درک كرت  ناوتیم  مه  ار  هّیقب  درک ، كرت  ناوتیم  ار  شّلک  هک  روطنامه  تابحتسم ، رد  رگید : ترابع  هب 

رثکا صیـصخت  نیا  مینک و  جراخ  ثحب  ّلحم  زا  ار  تاحابم  تابحتـسم و  دیاب  میریذپب  ار  ۀیقبلا  نایتا  بوجو  رد  ثیدح  روهظ  رگا  لاح 
. دناتابجاو ربارب  اههد  تابودنم  هک  ارچ  تسا ،

. لّوا لاکشا  نامه  هب  ددرگرب  ای  دومن . ناحجرلا  قلطم  رب  لمح  دیاب  هکلب  درک  بوجو  رب  لمح  ار  كرتی  دیابن ال  اذل  و 
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. بجاو ای  دشاب و  بحتسم  ۀّیقبلا  هک  نیا  زا  تسا  معا  دش  ناحجر  رب  لمح  یتقو  ینعی :
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  هک  دیآیم  شیپ  لامتحا  ود  سپ :

؟ تسیچ خلا ) ارابخا ...  هنوک  ناکمال  ءاشنا ؛ ۀلمجلا  نوک  عنمی  دق  ّهنا   ) زا دارم  * 
هک دراد  دوجو  لاـمتحا  ود  هّلک ،) كرتی  ـال   ) تراـبع رد  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  روکذـم  فیرـش  ثیدـح  هب  لالدتـسا  هب  لاکـشا  نیموس 

: دروخیمن اجنیا  درد  هب  شلامتحا  کی  و  دروخیم . هیف  نحن  ام  رد  لالدتسا  درد  هب  لامتحا  کی  ساسارب 
. تسا لالدتسا  لباق  سپ  دشاب ، یعرش  مکح  نایب  ءاشنا و  ماقم  رد  كرتی ) ال   ) تسا نکمم  - 1

رّذـعت فرـص  هب  ناشروما  رد  الومعم  مدرم  هک  انعم  نیدـب  دـشاب  ءالقع  مدرم و  عضو  نایب  رابخا و  ماـقم  رد  كرتی ) ـال   ) تسا نکمم  - 2
. دوشیمن تابثا  دشاب  رارق  نیمه  زا  بلاطم  زین  هّیعرش  ماکحا  رد  هک  نیا  نکل  و  دنهدیم ، تسد  زا  ار  رگید  ضعب  اهراک ، زا  یخرب 

. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  سپ :
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؟ تسیچ مدعل )...  ّيدارفالا ؛ مومعلل  ّلکلا )  ) ظفل نوک  لامتحا  عم   ) زا دارم  * 
هب هک  دراد  دوجو  فیرش  ثیدح  رد  ّلک )  ) ظفل رد  لامتحا  راهچ  هک : نیا  رب  ینبم  تسا  فیرش  ثیدح  هب  ضارتعا  لاکـشا و  نیمراهچ 

: تسا لیذ  حرش 
. تسام ثحب  ّلحم  هک  تسا  بکرم  ءازجا  هب  طوبرم  هک  دشاب  یعومجم  ّلک  ّلک ،)  ) زا دارم  - 1

زا جراخ  هک  دوشیم  رمع و ...  مارکا  رکب ، مارکا  دـیز ، مارکا  لیبق  زا  هّلقتـسم  ماکحا  هب  طوبرم  هک  دـشاب  يدارفا  ّلک  ّلک ،)  ) زا دارم  - 2
. تسام ثحب  لحم 

رب قدـص  لـباق  هدـش و  عضو  ود  نآ  ناـیم  عماـج  ردـق  يارب  ینعی  دـشاب ، يدارفا ، یعومجم و  ناـیم  يونعم  كرتشم  ّلـک ،)  ) زا دارم  - 3
. دشابیم کیره 

عـضو هناگادج  و  هدحیلع ، روط  هب  ود  نیا  زا  کیره  يارب  ّلک  ینعی  دـشاب ، يدارفا  یعومجم و  نایم  یظفل  كرتشم  ّلک ،)  ) زا دارم  - 4
. تسا هدش 

فیرش ثیدح  هب  لالدتـسا  هک  نیا  رد  نکل  و  تسا ، تسرد  مّوس  لّوا و  لامتحا  رب  انب  هیف  نحن  ام  رد  فیرـش  ثیدح  هب  لالدتـسا  لاح :
: دراد دوجو  دیدرت  تسا  تسرد  رگید  لامتحا  ود  زا  کیمادک  رب  انب 

: ینعی
. يدارفا مومع  صوصخ  يارب  دشاب  هدش  عضو  ّلک )  ) هک انعم  نیدب  دشاب  حیحص  مّود  لامتحا  رب  لالدتسا  تسا  نکمم  - 1
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. تسین لالدتسا  لباق  کیچیه  يارب  هدش و  مالک  لامجا  بجوم  هک  دشاب  حیحص  مراهچ  لامتحا  رب  لالدتسا  تسا  نکمم  و  - 2

. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  اذل :
؟ تسا هنوگچ  لامتحا  ود  بلاق  رد  روکذم  لاکشا  يارخا  ةرابع  * 

: دیوگیم
تـسانعم نیدب  هک  ارچ  دروخیم  ام  درد  هب  هک  ءازجا  ياراد  بکرم  هب  دوشیم  طوبرم  دشاب  یعومجم  ّلک  هّلک ، كردـی  ام  رد  ّلک  رگا 

. دیهد ماجنا  دیتسه  رداق  ار  هچنآ  هکلب  دینکن ، اهر  ار  شاهمه  دنتسین ، شعومجم  رب  رداق  هک  ار  یلمع  هک 
ار شدارفا  همه  دـیناوتیمن  دنتـسین و  شدارفا  همه  رب  رداق  هک  ار  یّماع  نآ  هک : تسنیا  شیانعم  دـشاب ، يدارفا  ّلک  ّلک )  ) زا دارم  رگا  اّما 

. بکرم ءازجا  هب  هن  ماع و  دارفا  اب  دوشیم  طوبرم  نیا  هک  دینکن ، اهر  ار  شدارفا  همه  دینک ، لیصحت 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  اذل :

؟ تسا هدش  ادیپ  اجک  زا  روبزم  تالامتحا  * 
يونعم و كرتشم  ناونع  هب  تسا  هدش  عضو  ای  یعومجم و  ّلک  يارب  تسا  هدش  عضو  ّلک  ایآ  هک  تسا  هدـشن  تباث  ام  يارب  هک  اجنآ  زا 

ّلک يارب  رگید  راب  یعومجم و  ّلک  يارب  یظفل  كرتشم  ناونع  هب  تسا  هدـش  عضو  ای  يدارفا و  ّلک  یعومجم و  ّلـک  ناـیم  عماـج  ردـق 
 ... يدارفا و

؟ تسیچ امک )...  یمازلالا  ءاشنالا  ۀلمجلا  یف  ۀلمجلا  روهظ  لّوالا : یلع  دری  و   ) زا دارم  * 
: هک نیا  رب  ینبم  لّوا  لاکشا  داریا و  رب  تسا  خیش  بانج  خساپ 

هن دوشیم و  تباـث  بوجو  اذـل  دـشابیمن ، نآ  زا  فعـضا  دـشابن  هیئاـشنا  هلمج  زا  ياوقا  بوجو  رد  شروهظ  رگا  هک  هّیربخ  هلمج  ـالّوا :
. ناحجر دّرجم 

همیمـض هب  یقابلا  ناحجر  زا  هاگنآ  تسا  یفاک  دوش  تباث  دـیراد  لوبق  امـش  هک  مه  یقابلا  ناحجر  نامه  هبجاو ، تابّکرم  باب  رد  اـیناث :
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: هک ارچ  دوشیم . تباث  مه  بوجو  لصف  هب  لوق  مدع 
. تسین بجاو  نکل  دراد و  ناحجر  اهنت  تابجاو  رد  ءازجا  یقاب  ماجنا  هک  تسا  هدشن  لئاق  نونکات  یسک 

. بولطملا وه  دوشیم و  تباث  بوجو  سپ :
؟ تسیچ عونممف ) ۀلمجلا  یف  زّوّجتلا  لوصوملا و  صیصخت  نیب  رمالا  نارود  اّما  و   ) زا دارم  * 

( ءام  ) هکلب تسین ، نایم  رد  دـیدرک  اعّدا  امـش  هک  ینارود  نینچ  ریخ ، هک : نیا  رب  ینبم  تسا ، مّود  داریا  لاکـشا و  هب  خیـش  باـنج  خـساپ 
لماش هتشادن و  ّتیمومع  رد  روهظ  مه  لّوا  زا  هلوصوم 
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. دوش رثکا  صیصخت  مزلتسم  اجنیا  رد  ات  دوبن  تابودنم 

زین تامّرحم  تاهورکم و  تاحابم ، لماش  هّلک ، كرتی  ال  هّلک ، كردی  لعف ال  ّلک  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ّتیمومع  هلوصوم  ءام )  ) رگا اریز :
. تسین نینچ  نیا  هکنآلاح  و  دوشب .

تـسین هنوگ  نیا  تامّرحم  رد  هک  ارچ  دوشیمن ، تامّرحم  لماش  دوش  مه  ناحجر  رب  لـمح  رگا  كرتی  ـال  هملک  نوچ  رگید : تراـبع  هب 
. دشاب حجار  نآ  ماجنا  حوجرم و  شاهدنامیقاب  كرت  دش ، رّذعتم  شضعب  رگا  هک 

. دوشیمن زین  تابحتسم  تاحابم و  لماش  هنیرق  نیمه  هب  دوشیمن و  مه  تاهورکم  لماش  روبزم  لیلد  هب  لاح :
. دشاب رهاظ  فالخرب  كرتی  لمح ال  ای  صیصخت و  هب  يزاین  ات  درادن  میمعت  تسا و  هبجاو  تابکرم  صوصخم  هلوصوم  ءام ) : ) سپ

. درادن تابودنملا  الا  ینعی  صیـصخت  هب  يزاین  تسا و  یفاک  بوجو  رد  كرتی  روهظ ال  نامه  دـیامرفیم : خیـش  بانج  رگید  ترابع  هب 
؟ ارچ

. دناهدش جراخ  ثحب  ّلحم  زا  اصّصخت  ادتبا  زا  تامّرحم  تاهورکم و  تاحابم و  لثم ، تابودنم  اریز 
؟ تسیچ عوفدمف ) سانلا ، ۀقیرط  نع  ارابخا  هنوک  لامتحا  اّما  و   ) زا دارم  * 

: دیامرفیم اذل  تسا و  يولع  ثیدح  نیمود  هب  لاکشا  نیموس  هب  خیش  خساپ 
نایب هب  یطبر  هک  یجراخ  تیعقاو  کـی  زا  نداد  ربخ  هن  تسا و  ماـکحا  ناـیب  ءاـشنا و  تسا ، عراـش  هک  تهج  نآ  زا  عراـش  هفیظو  ـالّوا :

. درادن مکح 
: تسا لیذ  رما  ود  زا  یکی  مزلتسم  مدرم  هقیرط  زا  رابخا  رب  مالک  نیا  لمح  ایناث :

موصعم مالک  نیا  دیاب  هجیتن  رد  دـنرادن ، دراوم  نآ  رد  یئانب  نینچ  مدرم  هک  دوشیم  تفای  زین  يدراوم  اریز  تسا ، بذـک  مزلتـسم  ای  - 1
. دوشیمن رداص  موصعم  زا  بذک  هکنآلاح  و  دشاب ، بذک 

. تسین نینچ  نیا  سانلا  دنع  روما  زا  يرایسب  رد  هک  ارچ  تسا ، رثکا  صیصخت  مزلتسم  ای  و  - 2
. تسا لطاب  مدرم  تداع  زا  رابخا  رب  ثیدح  لمح  سپ  هلثم ، موزلملاف  لطاب ، نیمسقلا  الکب  مزاللا  سپ :

؟ تسیچ هل )... ؛ هجو  الف  ّيدارفالا ، مومعلل  لکلا )  ) ظفل نوک  لامتحا  اّما  و   ) زا دارم  * 
: دیامرف اذل  موس و  ثیدح  هب  لالدتسا  هب  لاکشا  نیمراهچ  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 

یلطاب لامتحا  دشاب ، يدارفا  ماع  ای  ّلک و  لک ،)  ) زا دارم  هک  دراد  لامتحا  دیتفگ  هک  نیا  الّوا :
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: دراد دوجو  لامتحا  ود  هلوصوم  ءام )  ) رد اریز : تسا ،
. دشاب لعف  ّلک  يانعم  هب  هتشاد و  ّتیمومع  رد  روهظ  هک  نیا  - 1

. دشاب لعف  يانعم  هب  هدوب و  مهبم  ای  دشاب و  هتشاد  قالطا  روهظ  هک  نیا  - 2
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ءازجا دـحاو  لعف  هک  ارچ  هدارفا ، يانعم  هب  هن  تسا و  هعومجم  يانعم  هب  هّلک  انعم ، نیا  ساسارب  تسا و  بسنا  مود  يانعم  لامتحا و  اّما  و 
. هریثک دارفا  هن  دراد و 

. يدارفا ماع  اب  هن  دراد و  بسانت  یعومجم  ّلک  اب  فیرش  ثیدح  رد  ّلک  سپ :
يانعم هب  ام  تسا و  هدّدعتم  لاعفا  ّتیمومع و  هلوصوم  ءام )  ) زا دارم  هک  نیا  رب  ینبم  دشاب  هتشاد  دوجو  ياهنیرق  مالک  رد  هک  انمّلـس  ایناث :

 .... رکب و مارکا  دیز ، مرکا  لثم  دشاب  یلعف  ره 
اریز يدارفا ، هن  تسا و  یعومجم  ّلک  يانعم  هب  ّلـک  ظـفل  مه  زاـب  نکل  دراد و  دوجو  يدارفا  مومع  رب  اـم )  ) لـمح ناـکما  ضرف  نیا  رد 

: هک تسنیا  دساف  یلات  نآ  دراد و  دساف  یلات  يدارفا  ّلک  رب  نآ  لمح 
. اهنم ءیش  يا  اهّلک ، كرتی  اهنم ال  ءیش  يا  اهّلک  كردی  یتلا ال  لاعفالا  يا  كردی ، ام ال  هک : دوشیم  نیا  ثیدح  يانعم 

نکل ینک ، كرت  ار  نآ  زا  يرادقم  چیه  يرادن  قح  تسین ، كاردا  لباق  رودقم و  وت  يارب  شرادقم  چیه  هک  ار  يراک  رگید : ترابع  هب 
. تسین لوقعم  یبلطم  نینچ 

. تسام ياعّدم  هدننکتابثا  هجیتن  رد  هک  درک  لمح  یعومجم  ّلک  رب  ار  ّلک )  ) دیاب سپ :
؟ تسیچ عاش )...  اذل  و  تایاوّرلا ؛ هذهب  لالدتسالا  ۀّیمامت  فاصنالا  یضتقم  ّنا  انرکذ : اّمم  تبثف   ) زا دارم  سپ  * 

تابثا يارب  تایاور  نیا  هب  لالدتـسا  هک  دوشیم  تابثا  میدرک  رکذ  هناگهس  تاـیاور  تلـالد  دنـس و  نوماریپ  هک  یبلاـطم  زا  هک : تسنیا 
. تسین دراو  نادب  يداریا  تسا و  مات  ءازجالا  ۀّیقب  ماجنا  بوجو 

. تسا عیاش  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  مه  لافطا  نانز و  یتح  ماوع و  نایم  املع ، صاوخ و  رب  هوالع  منیبیم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 
رد نکل  و  دـندش ، هقلطم  ّتیئزج  رادـفرط  هّیلقع  هیلّوا  هدـعاق  لصا و  ياضتقم  هب  خیـش  بانج  میدـید  مّود  هیبنت  لیاوا  رد  هک  نانچ  هتکن :

. دندش هدّیقم  ّتیئزج  ینعی  مود  لوق  هب  لئاق  هناگهس  تایاور  نیا  زا  هدافتسم  هدعاق  ياضتقم  هب  ثحب  نایاپ 
؟ تسیچ خلا ) ۀثلاثلا ...  یلوالا و  ۀیاوّرلا  ّنا  ّمث   ) زا دارم  * 

، ةالص لثم  هبجاو  تابکرم  هب  صوصخم  تیاور  هس  نیا  ایآ  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خیش  خساپ 
620 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دنوشیم يراج  زین  هّبحتسم  تابّکرم  رد  ای  دنشابیم و  جح و ... 
هب موس  تیاور  و  اوتأـف ، مکترما و  هنیرق  هب  لّوا  تیاور  نکل  دـنراد ، تاـبجاو  صوصخ  رد  روـهظ  موـس  لّوا و  تیاور  دـیامرفیم : اذـل  و 

. كرتی هنیرق ال 
: لاح نیع  رد  اّما 

. مینکیم هدافتسا  ار  میمعت  یفرع  طانم  حیقنت  اب  زین  تیاور  ود  نیمه  زا  - 1
مه ثیدح  کی  نیمه  هک  دوشیم . مه  تابحتـسم  لماش  دراد و  قالطا  ّتیمومع و  روسعملاب ، طقـسی  روسیملا ال  ینعی : مود  ثیدح  - 2

. تسا یفاک  ّتیمومع  تابثا  يارب 
دوش و هدروآ  اج  هب  نایتا و  ءازجا  هّیقب  دیاب  دش ، رّذعتم  بکرم  ءازجا  زا  یئزج  رگا  هک : دـش  نیا  ءزجلا  رّذـعت  رد  ثحابم  هجیتن  لصاح و 

. نایولعلا يوبنلا و  ینعی : دش  یسررب  هک  یثالث  تایاور  مکح  هب  ول 
***

621 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: طورشلا یف  مالکلا  اّمأ  نتم و 

طورـشملا لیلدل  ناک  رّذـعتلا و  ةروصل  ّماع  قالطإ  هیف  نکی  مل  اذإ  طرـشلا  لیلد  ّنأ  نم  [: 343] ءازجألا یف  ّرم  ام  اهیف  لـصألا  ّنإ  لوقنف :
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. طرشلا نم  نّکمتلا  ةروص  یلع  دییقتلا  یف  راصتقالا  مزاللاف  قالطإ ،
. اهنایرج مدع  رهاظلاف  ۀمّدقتملا ، تایاورلا  نم  ةدافتسملا  ةدعاقلا  اّمأ  و 

هل ناک  يذلا  روسیملاب  اقباس - تفرع  امک  اهـصاصتخالف - ۀـیناثلا ، اّمأ  و  حـضاو . ّیجراخلا  بّکرملاب  امهـصاصتخاف  ۀـثلاثلا ، یلوالا و  اّمأ 
یضتقملا نکی  مل  الثم - ةرفاکلا  ۀبقرلاک  طرشلل - دقافلا  لمعلا  ّنأ  مولعملا  نم  و  هطوقسل ، اببـس  روسعملا  نوک  یفنی  یّتح  توبثلل  ضتقم 

. نامیإلا وه  طرشلا و  رّسعتب  طقسی  یّتح ال  ادوجوم  هیف  توبثلل 
. اهل دحاولا  عم  اهل  دقافلا  طورشملا  داّحتاب  ۀحماسم - ول  و  فرعلا - مکحی  یتلا  طورشلا  ضعب  یف  اهنایرج  فاصنإلا : ّنکل  و  اذه ،

، طورشلا هذه  اهیف  یتلا  یه  فرعلا  دنع  تناک  طورشلا ، هذه  اهیف  نکی  مل  اذإ  ةراهطلا  وأ  رتسلا  وأ  ۀلبقلاب  ۀطورشملا  ةالصلا  ّنأ  يرت : أ ال 
. مّدقتملا ریرقتلاب  باحصتسالا  رجی  مل  ۀحماسملا  هذه  ول ال  و  اهل ، دقافلا  یلع  روسیملا  قدص  هذه  دحأ  رّذعت  اذإف 

یلإ ۀبـسنلاب  قهانلا  ناویحلا  وأ  ۀنمؤملا ، یلإ  ۀبـسنلاب  ةرفاکلا  ۀـبقرلا  ریظن  فرعلا - یف  ّیّلک  ریاغت  هدـقاف  طرـشلا و  دـجاو  نیب  ناک  ول  معن ،
. ةروکذملا ةدعاقلا  [ 344] رجی مل  ناّمرلا - ءام  یلإ  ۀبسنلاب  نامّرلا  ریغ  ءام  اذک  و  قطانلا ،

622 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( دش هتفگ  ءازجا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  طورش  رد  هدعاق  )

. تسا طورش  رّذعت  رد  نخس  اّما  و 
. دش نایب  ءازجا  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  طئارش  رد  هدعاق  لصا و  میئوگیم : اذل  و 

مزال هچنآ  تسا ، قلطم  طورشم  لیلد  هکیلاحرد  دوش ، رّذعت  تروص  لماش  هک  دشابن  یماع  قالطا  طرـش  لیلد  رد  رگا  هک  نیا  هلمج  زا 
مینکیم و ناـیتا  ار  نآ  دـش  نکمم  طرـش  نیا  تقوره  ینعی  . ) تسا طرـش  زا  نّکمت  تروـص  هب  ندوـب  دـّیقم  رد  تعاـنق  ءاـفتکا و  تسا 

(. مینکیم نایتا  ار  اهنت  طورشم  دشن ، نکمم  هک  تقوره 

( یجراخ لیلد  )

. تسین يراج  طئارش  رد  هدش  هدافتسا  ءازجا  رد  هناگهس ، تایاور  زا  هک  ياهدعاق  هک : تسنیا  رهاظ  اّما  و 
بلطم هک  تسا ، بکرم ) ءازجا  ای  و   ) یجراخ بّکرم  هب  تیاور  ود  نیا  صاصتخا  رطاخ  هب  موس ، لّوا و  ثیدـح  ناـیرج ) مدـع   ) اـّما و  - 
طوبرم لـک )  ) ظـفل موس ، ثیدـح  رد  ءازجا و  تسا و  بکرم  هب  طوبرم  هّیـضیعبت  نم  لّوا ، ثیدـح  رد  هک  ارچ   ) تسا ینـشور  حـضاو و 

[345 (.] تابکرم ءازجا  هب  تسا 

ص622 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ياضتقم نآ ، يارب  هک  يروسیم  هب  تسا  ثیدح  نیا  صاصتخا  رطاخ  هب  دش ، هتسناد  مه  البق  هک  روطنامه  مّود ، ثیدح  نایرج ) مدع   ) ا

يارب روسعم  ندوب  ببـس  هک  نیا  اـت  دـشاب ،) یکی  هب  رومأـم  اـب  یفرع  هحماـسم  رظن  زا  هک  يروسیم  ینعی   ) دـشاب دوجوم )  ) ءاـقب توـبث و 
. دشاب هدش  یفن  مالّسلا ) هیلع  ماما  طسوت   ) روسیم

هک طرـش  رّـسعت  ببـس  هب  هک  نیا  ات  تسین  دوجوم  شرد  ءاقب  توبث و  یـضتقم  الثم  هرفاک ، هبقر  لثم  طرـش  دـقاف  لـمع  هک  تسا  نشور 
(. نادحتم هن  دنانانیابتم و  نامیا  رفک و  هک  اریز   ) دنکن طوقس  تسا  نامیا  نامه 

:( هدعاق نیا  نایرج  اب  هطبار  رد  هنافصنم  مکح  )
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دقاف هک  یطورشم  داحتا  هب  نآ  رد  دنکیم  مکح  فرع  هک  یطورـش  زا  یخرب  رد  روسیملا ،)  ) فیرـش ثیدح  نیا  هک : تسنیا  فاصنا  اّما 
. تسا طورش  نیا  دجاو  هک  یطورشم  تسا و  طورش  نیا 

623 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يزامن نامه  فرعلا  دنع  دوشن ، نکمم  نآ  رد  طورش  نیا  رگا  تسا ، تراهط  ای  رتس و  ای  هلبق  هب  طورـشم  اعرـش  هک  يزامن  ینیبیمن  ایآ 

. دراد دوجو  نآ  رد  طورش  نیا  هک  تسا 
روسیملا ال هک  انعم  نیدب   ) دنکیم قدص  زین  طورش  نیا  دقاف  رب  روسیملا ، فیرش  ثیدح  دش ، رّذعتم  طورـش  نیا  زا  یکی  رگا  هجیتن : رد 

 ...(. طقسی
دجاو نایم  رگا  هلب ، دیدرگیمن . يراج  تشذگ  هک  ینایب  هب  مه  باحصتسا  دوبن ، یفرع  هحماسم  نیا  زا ) هدافتسا   ) رگا دیامرفیم : سپس 
ناویح هب  تبسن  قهان  ناویح  ای  و  دنانانیابتم ،)  ) هنمؤم هبقر  هب  تبـسن  رفاک ، هبقر  لثم : دشاب ، یّلک  ریاغت  فرعلا  دنع  طرـش  دقاف  طورش و 

. دوشیمن يراج  نآ  رد  روکذم  هدعاق  بیس ، ریغ  بآ  هب  تبسن  بیس  بآ  نینچمه  قطان و 
***

لئاسملا حیرشت 

رظن دـش و  ثحب  نآ  يور  لّصفم  هک  هک  دوب  ءازجا  نوماریپ  لّوا  ماقم  دراد ، دوجو  ثحب  زا  ماقم  ود  مّود ، هیبنت  رد  یّلک  روط  هب  میتفگ  * 
؟ تسا يرما  هچ  نوماریپ  هیبنت  نیا  رد  ثحب  مّود  ماقم  دیئامرفب  دش ، نشور  مه  خیش  بانج 

. تسا طئارش  نوماریپ 
؟ تسیچ روبزم  خساپ  زا  دارم  * 

: دوش تباث  بجاو  يارب  یلمع  کی  ّتیطرش  رگا  هک : تسنیا 
. دشاب طرش  رّذعت ، لاح  رد  هچ  نّکمت و  لاح  رد  هچ  ینعی  دشاب ؟ هقلطم  ّتیطرش ، هک  تسنیا  هدعاق  ياضتقم  ایآ  - 1

. دوش طقاس  فّلکم  هدهع  زا  زین  طورشم  طرش ، رّذعت  اب  هجیتن  رد 
؟ نّکمت لاح  هب  تسا  دّیقم  ّتیطرش  هدعاق ، ياضتقم  هک  نیا  ای  و  - 2

. دوش لاثتما  دیاب  هدوبن و  یقاب  شبوجو  هب  بجاو ، لصا  طورشم و  طرش ، رّذعت  اب  هجیتن  رد 
؟ تسیچ اذا )...  طرشلا  لیلد  ّنا  نم  ءازجالا : یف  ّرم  ام  اهیف  لصالا  ّنا   ) زا دارم  * 

: هک يدراوم  رد  دیامرفیم  اذل  و  قوف ، لاؤس  هب  تسا  مظعا  خیش  خساپ 
کی عامجا  نوچمه  هکلب  دوش ، رّذعت  تروص  لماش  مه  نّکمت و  تروص  لماش  مه  ات  دشابن  یمومع  ای  قالطا و  ياراد  طرشلا  لیلد  - 1

. تسا نّکمت  ضرف  نآ  زا  نّقیتم  ردق  هک  دشاب ، یّبل  لیلد 
624 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. رذعت ضرف  لماش  مه  دوش ، نّکمت  ضرف  لماش  مه  هک  دشاب  مومع  ای  قالطا  ياراد  یظفل  لیلد  کی  طورشملا  لیلد  الباقتم  - 2
دیاب تسا و  یقاب  شدوخ  قالطا  هب  رّذعت  تروص  هب  تبسن  نکل  و  دوشیم ، دیقم  نآ  هب  طرش ، نیا  زا  نّکمت  ضرف  هب  تبـسن  قالطا  نیا 

. دوش لاثتما 
؟ تسیچ خیش  نخس  موهفم  * 

قالطا ياراد  یظفل و  لیلد  کیره ، هکنیا  ای  دنـشاب و  نّقیتم  ردـق  یّبل و  لـیلد  کـی  طورـشم  طرـش و  لـیلد  زا  کـیره  رگا  هک : تسنیا 
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طرـشلا رّذـعت  اذا  روص ، نیا  زا  کیره  رد  دـشاب ، هتـشاد  ّتیمومع  هدوب و  یقالطا  طرـش  لیلد  یلامها و  طورـشم  لیلد  هکنیا  ای  دنـشاب و 
. طورشملا طقسی 

ۀیقبلا ال تروص  کی  رد  ۀجیتن  دوب و  روصتم  تروص  ءازجا 6  ثحب  رد  هک  روطنامه  هک : تسنیا  هیلوا  هدـعاق  ياضتقم  رگید  ترابع  هب 
. طقسی طورشملا ال  تروص  کی  رد  تسا و  رّوصتم  تروص  نامه 6  زین  اجنیا  رد  طقسی 

؟ تسیچ ۀمّدقتملا )... ، تایاوّرلا  نم  ةدافتسملا  ةدعاقلا  اّما  و   ) زا دارم  * 
: هک نیا  رب  ینبم  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

؟ هن ای  دوشیم  يراج  مه  طورش  باب  رد  دش  هدافتسا  ءازجا  باب  رد  هناگهس  تایاور  زا  هک  ینوناق  هدعاق و  ایآ 
: اریز ارچ ؟ دنوشیمن . يراج  طورش  رد  هدعاق  نیا  هک  تسنیا  رهاظ  دیامرفیم : خیش  اذل  و 

. طئارش هب  هن  و  تسا ، ّلک  ءازجا و  هب  طوبرم  هّیضیعبت  نم  هنیرق  هب  موس  لّوا و  تیاور  صاصتخا  - 1
. طئارش رد  هن  و  دراد ، ءازجا  بّکرم و  رد  روهظ  ّلک )  ) هملک هنیرق  هب  زین  موس  تیاور  *- 

توبث يارب  یـضتقم  هک  دراد  يدراوم  هب  صاصتخا  دـش ، نشور  ـالبق  هک  ناـنچ  نکل  درادـن و  ار  روبزم  هنیرق  هچرگا  زین  مود  تیاور  - 2
. تسین روسیم  طوقس  ببس  روسعم  تفگ : ناوتب  ات  دشاب ، دوجوم 

ار مکح  ناـمه  هجیتن  رد  تسا و  بکرم  دوخ  نیع  ۀـّیقبلا ، تفگ  ناوتب  هّیفرع  هحماـسم  دوجو  اـب  هک  نیا  زا  دوب  تراـبع  مه  یـضتقم  نیا 
. دراد

هحماسم اب  هنمؤم  هبقر  تسا ، نامیا  دیق  هب  دّیقم  هبقر  هک  ۀنمؤم  ۀبقر  قتعا  لثم  رد  اریز : ارچ ؟ تسین . دوجوم  یـضتقم  طئارـش  باب  رد  اّما :
. تسا یقاب  قتع  مه  زاب  دشابن  مه  هنمؤم  هبقر  رگا  میئوگب : میناوتب  ات  تسین  هرفاک  هبقر  نیع  هیفرع 
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. درک ءاقب  هب  مکح  ناوتیمن  هجیتن : رد  دنتسه و  نیابتم  ریاغتم و  هرفاک  هبقر  اب  هنمؤم  هبقر  ریخ ،

. دوریم راک  هب  ءازجا  رد  مه  كرتی ، روسیملا ال  ثیدح  رد  روسیم  دیوگیم : خیش  رگید  ترابع  هب 
. هروسیم طورشم  ای  تسا و  هروسیم  ءازجا  ای  روسیم  زا  دارم  هک  ارچ  طئارش  رد  مه 

: هک تسنیا  عنام  نآ  و  تسا ، وربور  یعنام  اب  طئارش ، رد  روسیملا  ثیدح  نیا  زا  هدافتسا  اّما :
نیا دوشیمن  هتفگ  رگید  دـشابن ، یکی  هب  رومأم  اب  یفرع  هحماسم  رظن  زا  روسیم  یتقو  و  تسین ، یکی  هب  رومأم  اـب  یفرع  ظاـحل  هب  روسیم 
مدـع بوجو و  ءاقب  دـنیوگیمن  ار  شبوجو  رگید  اذـل  تسا و  لمع  نآ  اب  نیابم  لمع  نیا  دـنیوگیم  هکلب  تسا ، لمع  نآ  روسیم  لمع 
ءاقب ار  شندوب  بجاو  دـشاب ، یکی  هب  رومأـم  اـب  یفرع  هحماـسم  رظن  زا  روسیم  رگا  هکیلاـحرد  بوجو  طوقـس  دـنیوگیمن ، ار  شبوجو 

. بوجو طوقس  ار  شندوبن  بجاو  دنروآیم و  رامش  هب  یفرع 
هیف نحن  ام  رد  هک  دـشاب  یکی  هب  رومأم  اب  یفرع  هحماسم  ظاحل  هب  روسیم  هک  دوریم  راک  هب  یئاج  رد  روسیملا  ثیدـح  هک : نیا  هصالخ 

. دشابیمن نینچ 
یکی یفرع  هحماسم  ظاحل  هب  طرش  دقاف  لمع  اب  طرـش  دجاو  لمع  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  اجنیا  رد  طورـشم ، طرـش و  نایرج  خیـش  بانج  * 

ءاقب ار  تراهطیب  زامن  ندوبن  بجاو  فرع  ایآ  تسا ؟ یکی  یفرع  هحماـسم  ظاـحل  هب  تراـهطیب  زاـمن  اـب  تراـهط  اـب  زاـمن  اـیآ  تسا ؟
؟ بوجولا طوقس  ار  نآ  ندوبن  بجاو  دیوگیم و 

هدافتسا ثیدح  زا  دیناوتیم  دنکیم ، قدص  نآ  رد  طوقس  ءاقب و  تسا و  یکی  یفرع  ظاحل  هب  طرش  دجاو  لمع  طرـش و  دقاف  لمع  رگا 
. دیهد ماجنا  ار  طرش  زا  یلاخ  طورشم  طقسی و  روسیملا ال  دیئوگب : هدرک 

ءاقب ار  شبوجو  دنانینیابتم و  تراهطیب  ةالص  اب  تراهط  اب  ةالص  الثم  تسین  یکی  طرش  دجاو  طرـش و  دقاف  یفرع  هحماسم  رظن  هب  رگا 
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. دینک هدافتسا  اجنیا  رد  روسیملا  ثیدح  زا  دیناوتیمن  دنیوگیمن ، طوقس  ار  شبوجو  مدع  و 
؟ تسا نینیابتم  ای  تسا  یکی  طرش  دجاو  لمع  اب  طرش  دقاف  لمع  یفرع  هحماسم  رظن  هب  ایآ  هک  دیئامرفب  امش  خیش  بانج  * 

ياهناگشـش روص  زا  تروص  کی  رد  زج  یقابلا ، طقـس  طرـشلا ، رّذعت  اذا  سپ : درادن . يدربراک  نینیابتم  رد  ثیدح  نیا  دـنانینیابتم و 
. تشذگ مه  ءازجا  ثحب  رد  هک 

؟ تسیچ خلا ) طورشلا ...  ضعب  یف  اهنایرج  فاصنالا ، نکل  و   ) زا دارم  * 
: تسا هنوگ  ود  رب  فرع  هاگدید  زا  زین  لمع  کی  طئارش  میئوگب : هک  دنکیم  مکح  فاصنا  هک  تسنیا 
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، لابقتسالا عم  ةالص  لثم : دنیبیم ، نآ  دجاو  لمع  نیع  ۀحماسم  ار  روما  نآ  دقاف  لمع  فرع ، هک  دنتـسه  يروما  زا  طورـش  زا  یخرب  - 1

. دنادیم طورش  نیا  دجاو  زامن  ۀحماسم  مه  ار  طورش  نیا  دقاف  زامن  فرع  هک  ةروعلا و ...  رتس  عم 
. روسعملا طرشلاب  طقسی  ال  روسیملا . طرشلا  تفگ : ناوتیم  زین  اجنیا  رد  هجیتن : رد 

. دوشیمن طقاس  فّلکم  هدهع  زا  بجاو  لصا  دوش ، رّذعتم  طورش  نیا  زا  یکی  رگا  سپ :
. دشاب اهنآ  دجاو  لمع  نیع  دناوتیمن  مه  یفرع  هحماسم  ظاحل  هب  اهنآ  دقاف  لمع  هک  دنتسه  يروما  زا  زین  طورش  زا  یخرب  - 2

. طورشملا طقس  طرشلا ، رّذعت  اذا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هک  هرفاک ، هبقر  اب  هنمؤم  هبقر  لثم 
***
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سیل نأ  یلع : ردسلا ، ءام  لدـب  حارقلا  ءاملاب  ّتیملا  لسغ  بوجو  ینب  ثیح  [346 ؛] ضایرلا بحاص  مالک  یف  ام  رهظی  انرکذ  اّـمم  نتم و 

[. 347 «] ردسلا نم  ءیش  ءاملا  یف  نکیل  و  : » دوجوملا اّمنإ  و  دییقتلا ، هجو  یلع  ردسلا  ءامب  لسغلاب  رمألا  ۀیاورلا  یف  دوجوملا 
و کلذک ، ردسلا » نم  ءیش  هیف  نکیل  و   » هلوق ناک  دّیقملا ، دیقلا و  نم  ردسلا  ءام  انلعج  نإ  ّهنإف  نیترابعلا ؛ نیب  قرف  ّهنأ ال  هیف : ام  حیضوت 

. ادحاو [ 348] امهیف مکحلا  ناک  هئازجأ  ضعب  یلإ  ءیشلا  ۀفاضإ  نم  ناک  نإ 
تاقلطملا یقبت  و  ةرورـضلا ، لاح  طقـسی  و  نّکمتلا ، لاحب  ّصتخیف  القتـسم ، دّیقملاب  دراولا  رمألا  ناک  اّمل  نکل  دّیقملا ، نم  ّهنأ  يوعد : و 

. دقافلا یلإ  ۀبسنلاب  ةدّیقم  ریغ 
انه رّوصتملا  فیلکتلا  ذإ  فیلکتلا ؛ نایبل  اقوسم  سیل  و  رّذعتلاب ، طقـسی  الف  طارتشالا ، نایب  داشرإلل و  دّیقملا  اذه  یف  رمألا  ّنأب  ۀـعوفدم :
یّتح هل  ّیجراخ  ءزج  ال  ّیجراخلا ، بیکرتلا  مدع  هیف  ضورفملا  ردسلا  ءامب  لسغلل  ۀـمّدقم  یف  ردـسلا  لعج  ّنأل  یمّدـقملا ؛ فیلکتلا  وه 

یفخی امک ال  رخآلا ، دـییقت  امهدـحأ و  قالطإل  ینعم  الف  اهیذ ، بوجو  دـییقت  نم  شاـن  نّکمتلا  لاـحب  [ 349] هدییقتف رّذعتلا ، دنع  طقـسی 
. لّمأتملا یلع 
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همجرت

( ضایر بحاص  رظن  هب  خیش  لاکشا  )

لـسغ بوجو   ) تسا هتـشاذگ  انب  هک  اجنآ  دوشیم ، نشور  تسا  ضایر  بحاص  هیرظن  مـالک و  رد  هک  یلاکـشا  میدرک ، رکذ  هچنآ  زا  و 
تیاور رد  دـّیقم  دـیق و  هجو  یلع  روفاک ) ای  و   ) ردـس بآ  اب  لسغ  هب  رما  هک : نیا  رب  ردـسلا ) ءام  زا  حارق ، بآ  مداد  رارق  لدـب  اب  ار  ّتیم 

( طولخم  ) بآ نآ  رد  روفاک ) ای  و   ) ردـس زا  يرادـقم  دـیاب  هک : تسنیا  هدیـسر ) ام  هب  اعرـش  و   ) دراد دوجو  هک  ینآ  هکلب  درادـن ، دوجو 
( دوشیمن طقاس  یقابلا  دـش ، رّذـعتم  ءزج  نیا  یتقو  هجیتن  رد  هک  دـّیقم ، دـیق و  هن  تسا و  ّلک  ءزج و  اـی  بولطم و  دّدـعت  نیا  هک   ) دـشاب
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دیق لیبق  زا  ار  ردّسلا  ءام  ام ، رگا  هک  ارچ  درادن ، دوجو  ترابع ، ود  نیا  نایم  یقرف  چیه  هک : تسنیا  روکذم  بلطم  رد  هر )  ) خیش حیضوت 
بآ نآ  رد  ردس  زا  يرادقم  دیاب  دیامرفیم : هک  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  دـّیقملا ،) یفتنا  دـیقلا ، یفتنا  ذا  میئوگب  و   ) میهد رارق  دـّیقم  و 

(. دیقملا یفتنا  دیقلا ، یفتنا  اذا  دیقم و  دیق و  دوشیم  ینعی   ) تسا نینچ  نیا  دشاب 
نم ءیش  هیف  نکیل  رد و  مکح  مینک ،) بوسحم  لک  ءزج و  ار  نآ  و   ) دشاب ءاملا  ءازجا  ضعب  هب  ءیش  هفاضا  لیبق  زا  ردس ) هفاضا   ) رگا و 

وا لکلا  یفتنا  ءزجلا ، یفتنا  اذا  هک  ارچ  دنکیمن ، یقرف  مه  زاب  اذـل  مینک و  باسح  لک  ءزج و  ار  نآ  دـیاب  و   ) تسا نینچ  نیا  زین  ردّـسلا 
(. بکرملا

( نآ خساپ  يوعد و  کی  حرط  )

طرـش و ای  و   ) دیقم قلطم و )  ) لیبق زا  ردسلا ) نم  ءیـش  ءاملا  یف  نکیل  اثالث و و  ءاملاب  لسغلا  بجی  ینعی :  ) هیف نحن  ام  هک  نیا  ياعّدا  و 
هب دراد  صاصتخا  سپ  تسا ) فیلکت  کی  رما  و   ) تسا هدحیلع  ّلقتسم و  ردس ،) ینعی   ) دیق رب  هدراو  رما  نوچ  نکل  تسا و  طورـشم ،)

ردس دقاف  هب  تبسن  و  اثالث ) لسغلا  بجی  ینعی   ) تاقلطم دنامیم  یقاب  تردق و  مدع  ترورض و  لاح  رد  دوش  طقاس  اذل )  ) نّکمت و لاح 
: هک نیا  هب  دوشیم  عفد  تسین ، دّیقم  روفاک ) ای  )

، رّذـعت رثا  رد  یئاهنت  هب  هجیتن  رد  تسا  مّود  لوا و  لـسغ  رد  روفاـک ) ردـس و   ) تیطرـش ناـیب  داـشرا و  يارب  دـیق  نیا  رد  نکیل  رما و  نیا 
يارب تسا  هدشن  قوس  ءیش ) نکیل  نیا و   ) و تسا .) يولوم  طورشم  هب  رما  هچرگا  دوشیم  طقاس  طورش  هارمه  هب  هکلب   ) دوشیمن طقاس 

، بآ رد  ردـس  نداد  رارق  هک  ارچ  تسا ، يداـشرا ) ینعی   ) یمّدـقم فیلکت  ناـمه  اـجنیا  رد  رّوصتم  فـیلکت  اریز : يوـلوم  فـیلکت  ناـیب 
تسین نآ  رد  یجراخ  بیکرت  هک  تسا  ردس  اب ) طولخم   ) بآ اب  لسغ  يارب  ياهمّدقم 
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. دوش طقاس  رّذعت  ماگنه  هب  هک  نیا  ات 

ءام اب  ار  لسغ  یتسه ، ردـس  رب  رداق  رگا  ینعی  ، ) نّکمت لاح  هب  تسا  طورـشم  بوجو  دـییقت  زا  یـشان  نّکمت ، لاح  هب  طرـش  دـییقت  سپ 
(. تسا طقاس  مه  لسغ  هکلب  شلمع ، هن  تسا  مزال  شردس  هن  یتسین ، رداق  هدب ، ماجنا  ردسلا 

هک تسا  یبلطم  نیا  و  دناطورشم .) طرـش و  هک  ارچ   ) تسانعمیب ردس ) ینعی   ) يرگید دییقت  و  لسغ ) ینعی   ) ود نآ  زا  یکی  قالطا  سپ 
. تسین هدیشوپ  یلّمأت  بحاص  چیه  رب 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ضایرلا )...  بحاص  مالک  یف  ام  رهظی  انرکذ  اّمم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
. تسام ثحب  دروم  هلئسم  اب  طبترم  هک  ياهّیعرف  هلأسم  کی  رد  ضایر  بحاص  رظن  رد  لاکشا  هب  تسا  هر )  ) مظعا خیش  هراشا 

بآ اب  مه  یموس  روفاک و  بآ  اب  يرگید  صلاخ ، بآ  یکی  داد  لسغ  بآ  هس  هب  ار  ّتیم  دـیاب  هک  هیعرف  هلأسم  نیا  رد  ضاـیر  بحاـص 
کی نآ  ياج  هب  میناوتیم  هکلب  دوشیمن  طقاس  دراد  ردس  هب  زاین  هک  موس  لسغ  هدشن  تفای  ردـس  نایم  نیا  رد  رگا  تسا : هدومرف  ردـس 

. میهدب لسغ  صلاخ  بآ  اب  ار  ّتیم  رگید  راب 
. دوش ماجنا  رگید  قیرط  هب  دیاب  دوشیمن و  طقاس  تسا  روسیم  هکنآ  دش ، رّذعتم  لسغ  هس  زا  یکی  رگا  رگید : ترابع  هب 

؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  ضایر  بحاص  لیلد  * 
اب هجیتن  رد  و  دشاب ، دحاو  بولطم  هدوب و  دـیقم  دـیق و  لیبق  زا  ات  ردّـسلا  ءامب  لسغلا  بجی  هک  تسا  هدـماین  تیاور  ناسل  رد  هک : تسنیا 
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. دوش یفتنم  مه  طورشم  دّیقم و  طرش ، دیق و  رّذعت 
 .... روفاکلا وا  ردّسلا  نم  ءیش  ءاملا  یف  نکیل  و  تسا ، هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و  اثالث ، لسغلا  بجی  هک  تسا  هدمآ  تیاور  کی  رد  هکلب 

يرادـقم ندوب  نآرب  هوالع  تسا و  بولطم  القتـسم  بآ  اب  لسغ  لصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  کـیره  رد  ربتعم  وحن  نیا  زا 
. تسا بولطم  القتسم  مه  بآ  رد  ردس 

اب لسغ  هک  رگید  لقتسم  بولطم  دش ، رّذعتم  تسا ، ردسلا  ءام  هک  لقتسم  بولطم  نیا  رگا  اذل : و 
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. دوش ماجنا  دیاب  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  هکلب  دوشیمن ، طقاس  تسا  روفاکلا  ءام  ای  بآ و 
تیاور نکل  دّیقملا و  یفتنا  دیقلا ، یفتنا  اذا  میتفگیم  دّیقتم ، دیق و  دش  یتقو  دّیقم و  دیق  دشیم  ردـسلا ، ءام  دوب ، هتفگ  ثیدـح  رگا  هلب ،

. میتفگ الاب  رد  هک  تسا  نامه  هکلب  هدومرفن  نینچ  نیا 
طورـشم شندوب ، رذعتم  اب  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  هناگادـج ، بولطم  ای  تسا  ءزج  ای  هکلب  دـشابن  دـیق  ردـس )  ) یتقو رگید : ترابع  هب 

. دشیم طقاس  دّیقم  دیق ، رذعت  اب  دندوب ، دّیقم  دیق و  بآ ،)  ) اب ردس )  ) رگا هکنآلاح  و  دوشیمن . طقاس 
. روسعملاب طقسی  روسیملا ال  میئوگیم : بولطم  دّدعت  ای  تسا و  لک  ءزج و  هطبار  اجنیا  رد  ءام )  ) اب ردس )  ) هطبار هک  اجنآ  زا  اّما 

؟ تسیچ ضایر  بحاص  ياعّدم  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
: اذل تسین و  ریبعت  ود  نیا  نایم  یتوافت  هک : تسنیا 

. تسا دحاو  بولطم  کلذک و  مه  یمود  تسا ، دیقم  دیق و  یلّوا  رگا  *- 
. درادن دوجو  اجنیا  رد  یلیصفت  اذل  کلذک و  مه  یلّوا  تسا ، بّکرم  ءازجا و  لیبق  زا  یمود  رگا  *- 

: هک ارچ  دوشیم . طقاس  اجنیا  رد  لسغ  ینعی  طورشم  هک  دیآیم  تسد  هب  بلطم  نیا  ام  بلاطم  زا  دیامرفیم : خیش  رگید : ترابع  هب 
. دنتسین دحاو  رما  هدوب و  نینیابتم  ردس  بآ  اب  روفاک  بآ  اب  صلاخ  بآ 

. دنتسه رفاک  هبقر  هنمؤم و  هبقر  لثم  هکلب  دنتسین ، رتسیب  زامن  و  رتس ، اب  زامن  لثم 
رذعت اب  دیوگیم  ضایر  بحاص  هچرگا  تسا . طقاس  هشیر  زا  ّتیم  لسغ  دوشن ، نکمم  روفاک  ای  ردس و  رگا  هک  دندقتعم  اهقف  رثکا  اذل :

. دوشیمن طقاس  لسغ  روفاک  ای  ردس و 
؟ تسیچ دیقملا )...  نم  ّهنا  يوعد : و   ) زا دارم  * 

تیاور کی  رد  هک  انعم  نیدب  تسا ، دـیقم  قلطم و  لیبق  زا  مالک  ود  نیا  هک  دـنک  اعّدا  ضایر  بحاص  زا  عافد  رد  یـسک  رگا  هک  تسنیا 
. دنتسین بکرم  ءازجا و  لیبق  زا  اذل  و  نآ ، دیق  هب  رگید  تیاور  رد  تسا و  هدش  رما  دّیقم  لصا  هب 

. ردّسلا ءامب  لسغلا  بجی  هک : تسا  هدمآ  زین  لّوا  ریبعت  رد  هک  نانچ  دنوشیم ، رکذ  باطخ  کی  رد  ود  ره  یهاگ  دیقم  قلطم و  اّما :
نکل دیقملا . یفتنا  دیقلا ، یفتنا  اذا  اذل  دراد و  بولطم  تدحو  رد  روهظ  مالک  تروص  نیا  رد 

631 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: تسا هدمآ  هیف  نحن  ام  رد  هک  نانچ  دیآیم ، هدحیلع  باطخ  کی  رد  دّیقم  قلطم و  زا  کیره  یهاگ 

. ردّسلا نم  ءیش  ءاملا  یف  نکیل  و  : ) تسا هدمآ  رگید  ياج  رد  و  اثالث .) ءاملاب  ّتیملا  لسغ  بجی  )
لاح هب  صاصتخا  فیلکت  تسا و  فیلکت  کی  رما  هک  مینادیم  ام  و  تسا . هدش  دراو  قلطم  هب  رما  زا  يادج  القتـسم و  دّیقم  هب  رما  ینعی 

. دوشیم طقاس  رّذعت  ترورض و  لاح  رد  نکل  دراد و  نّکمت 
رد دـنکیم و  طوقـس  رذـعت ، تروص  رد  ّالا  دوشیم و  ام  هجوتم  رما  نیا  میدوب ، ءاملا ،) یف  ردّـسلا  نم  ءیـش  لعج   ) زا نّکمتم  رگا  سپ 

(: اثالث لسغلا  بجی  تفگیم : قلطم  لوق  هب  هک  هیلوا  تاقلطم  نآ  هجیتن 
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ءام ردّسلا و  ءام  زا  لدـب  دـیاب  میئوگب : هدرک  کّسمت  نآ  قالطا  هب  میناوتیم  ام  هدـنام و  ملاس  يدـییقت  هنوگره  زا  رذـعت  لاح  هب  تبـسن 
. ضایرلا بحاص  بولطم  وه  اذه  و  داد ، لسغ  حارم  بآ  اب  ار  تیم  تبون  هس  روفاکلا 

؟ تسیچ روبزم  ياعّدم  هب  خیش  خساپ  * 
يداشرا رما  کی  نکیل ) و   ) رما ینعی  تسا  هدـش  دراو  دـّیقم  باطخ ، رد  هک  يرما  نیا  الّوا : هک : نیا  هب  دوشیم  عفد  اعّدا  نیا  دـیامرفیم :

. دراد ّتیطرش  بآ  رد  ردس  زا  يرادقم  نداد  رارق  هک  نیا  هب  دنکیم  داشرا  ینعی  تسا ،
نیا رب  اذـل  تسین و  اهرما  زا  هنوگ  نیا  رد  یتّیولوم  اساسا  تسا و  هب  رومأم  نالف  طرـش  زیچ  نالف  ای  تسا و  زامن  الثم  بجاو  نالف  ءزج  و 

. دوشیمن بترتم  یلالقتسالاب  باقع  باوث و  رماوا 
نم ءیش  لعج  : ) هک تسنیا  شیانعم  دشاب  هتـشادن  نّکمت  لاح  هب  یـصاصتخا  تیئزج و  رب  دنک  تلالد  ینعی  دش ، يداشرا  رما  رگا  لاح :

. تسا بولطم  یلاح  ره  رد  دراد و  ّتیطرش  اقلطم  ءاملا ) یف  ردّسلا 
. دوشیم طقاس  لسغ  بوجو  لصا  دش  عقاو  رّذعتم  هچ  نانچ  میهد و  شماجنا  دیاب  دش  عقاو  ام  رودقم  رگا  سپ :

. درادن دوجو  ردس  بآ  ياج  هب  صلاخ  بآ  هب  لسغ  ّتیلدب  يارب  یهجو  هجیتن : رد 
: تسا عون  ود  رب  مه  يولوم  رما  هک  دینادب  دیاب  مه  زاب  دشاب ، يولوم  رما  کی  رما  نیا  هک  انمّلس  ایناث :

. یعبت يریغ و  يولوم  رما  یلالقتسا 2 - يولوم  رما  - 1
632 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بوـلطم بآ ، رد  ردـس  زا  يرادـقم  نداد  رارق  سفن  هک  ارچ  تسا  هّیمّدـقم  هّیریغ و  رماوا  لـیبق  زا  هیف  نحن  اـم  رد  ثحب  دروـم  رما  لاـح :
. ردس بآ  اب  لسغ  هب  رما  لاثتما  يارب  تسا  همّدقم  بآ  رد  ردس  نداد  رارق  هکلب  تسین ،

. تسا همدقملا  يذ  بوجو  عبات  دییقت  قالطا و  ظاحل  هب  همّدقم  بوجو  دش ، همدقم  بآ  رد  ردس  زا  يرادقم  نداد  رارق  یتقو  اذل :
ناونع هب  اثالث  ءاملاب  لسغلا و  بجی  دیتفگ : هک  امش  هتفگ  رب  انب  و  تشاد . دنهاوخ  قالطا  زین  تامدقم  تشاد ، قالطا  همدقملا  يذ  رگا  و 

 ... ءیش هیف  نکیل ) و   ) سپ دراد ، قالطا  همدقملا  يذ 
. تشاد دهاوخ  قالطا  رّذعت  نّکمت و  لاح  هب  تبسن  همدقم  ناونع  هب  مه 

. لسغلا لصا  طقس  رّذعت ، اذا  اذل : و  تسا : بولطم  اقلطم  بآ  رد  ردس  زا  يرادقم  ندوب  هک : تسنیا  دارم  مه  زاب  هجیتن : رد 
***

633 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لاق ماس ، لآ  یلوم  یلعألا  دبع  ۀیوارب  هطرش ، رّذعتب  طورشملا  طوقس  مدع  یلع  ّلدتسی  نأ  نکمی  نتم و 

نم ههابشأ  اذه و  فرعی  لاق : ءوضولاب ؟ عنصأ  فیکف  ةرارم ، یعبصا  یلع  تلعجف  يرفظ  عطقناف  ترثع  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  »
[. 350 «] هیلع حسما  ٍجَرَح ؛ ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  ّلج : ّزع و  هّللا  باتک 

، طورشملا طوقسل  بجوم  ریغ  طرشلا  رّسعت  نوک  یلع  ۀفّقوتم  جرحلا - یفن  ۀیآ  نم  ةرارملا  یلع  حسملا  ینعأ  ۀلأسملا - مکح  ۀفرعم  ّنإف 
ۀیآ نم  هبوجو  دافتـسملا  حسملا  لصأ  هئافتناب  یفتنی  و ال  ۀـحوسمملا ، لجرلل  ۀحـساملا  دـیلا  ةرـشابم  جرحلا - ببـسب  ّیفنملا - نوکی  نأب 

ةرارملا یلع  حسملا  بوجو  ۀفرعم  [ 351] نکمی مل  حسملا ، لصأ  طوقسل  ابجوم  ةرـشابملا - یه  و  روسعملا - طوقـس  ناک  ول  ذإ  ءوضولا ؛
لیلد یلإ  ةرارملا  یلع  حـسملا  بوجو  جاتحیف  اسأر . ءوضولا  اذـه  یف  حـسملا  طوقـس  یلع  ّلدـی  جرحلا  یفن  ّنأل  جرحلا ؛ یفن  دّرجم  نم 

. یجراخ [ 352] ّصاخ
همجرت *** 

( نآ طرش  رّذعت  ببس  هب  طورشم  طوقس  مدع  رب  یلعالا  دبع  تیاور  هب  لالدتسا  )

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2120 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما هب  دیوگیم : هک  ماس  لآ  مالغ  یلعالا  دبع  تیاور  هب  شطرش  رذعت  ببس  هب  طورـشم  ندرکن  طوقـس  رب  دوش  لالدتـسا  تسا  نکمم 
، مداد رارق  متـشگنا  يور  رب  ياهچراـپ  سپ  دـش  هدـنک  میاـپ ) تشگنا   ) نخاـن هجیتـن  رد  مدروخ ، رـس  مدرک ، ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

؟ مزاسب وضو  هنوگچ  دیئامرفب 
634 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، میدادـن رارق  امـش  يارب  نید  نیا  رد  یجرح  لعف  ام  تسا  هدومرف  هک  اجنآ  ادـخ  باتک  زا  اهمکح  هنوگ  نیا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. هرارم يور  رب  نک  حسم  ورب و ) سپ  . ) دوشیم هدیمهف 

( هفیرش هیآ  زا  روکذم  مکح  طابنتسا  تیفیک  )

ارچ تسین ، طورشم  طوقس  بجوم  طرش  رّسعت  هک  نیا  رب  تسا  فّقوتم  جرح ، یفن  هیآ  زا  هرارم  رب  حسم  ینعی  هلئـسم  نیا  مکح  تخانش 
هیآ زا  شبوجو  هک  یحسم  لصا  نکل  و  هحوسمم ، ياپ  يارب  تسا  هحسام  دی  ترشابم  نامه  جرح ، ببس  هب  هدش  هتشادرب  طرـش  نآ  هک 

. دوشیمن یفتنم  طرش ، ءافتنا  اب  هدش  هدافتسا  ءوضو 
بوجو تخانـش  دوبن ،) هیجراخ  همّدقم  نآ  ینعی   ) دشیم حسم  لصا  طوقـس  بجوم  تسا ، ترـشابم  نامه  هک  روسعم  طوقـس  رگا  اریز 

. دوبن نکمم  هفیرش  هیآ  رد  جرح  یفن  دّرجم  هب  هرارم ، رب  حسم 
هب دنمزاین  هرارم ، رب  حسم  بوجو  سپ  ءوضو ، نیا  رد  حسم  لصا  طوقـس  رب  دنکیم  تلالد  هّیجراخ ) همّدقم  نودـب   ) جرح یفن  هیآ  اریز 

. دوشیمن طابنتسا  مکح  نیا  یئاهنت  هب  هیآ  زا  تسا و  یجراخ  ّصاخ  لیلد  کی 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  نونکات  طئارش  ءازجا و  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
لیلد هب  مه  طورـشم  دیق ، طرـش و  رّذـعت  اب  طورـش  باب  رد  هک  دوب  دـقتعم  ینعی  دوب ، یفنم  ناشرظن  ۀـلمجلا  یف  طورـش  اب  هطبار  رد  - 1
یقاب دوخ  تّوق  هب  بّکرم  ءازجا  هّیقب  ءزج  کی  رّذـعت  اب  هک  دوب  نیا  رب  ناـشرظن  ءازجا  باـب  رد  هچرگا  دوشیم ، طـقاس  بولطم  تدـحو 

. دننکیمن طوقس  هدوب و 
هب طرـش  رّذـعت  رثا  رد  طورـشم  طوقـس  مدـع  تابثا  يارب  یـسک  هک  دراد  ناکما  دـیامرفیم : هدرک  ادـیپ  یتابثا  رظن  شخب  نیا  رد  اّما  - 2

لاؤس ماما  زا  يوار  هک : دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلعالا  دبع  هک  تسنیا  تیاور  نآ  و  دیامن . لالدتـسا  یلعالا  دبع  تیاور 
هب یهایگ  يرواد  يرادقم  دش . هدنک  نم  ياپ  نخان  هجیتن  رد  مدروخ و  نیمز  هدـیزغل ، نم  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نبا  ای  درک :

؟ مراد ياهفیظو  هچ  وضو  رما  اب  هطبار  رد  دیئامرفب  لاح  متشاذگ ، نآ  يور  ياهچراپ  هطساو 
635 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا هدومرف  هک  دوشیم  مولعم  هفیرش  هیآ  نیا  زا  نآ  لاثما  دروم و  نیا  مکح  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
. ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  *- 

هک یفیلکت  ره  اذل  و  تسا ، فیلاکت  ياهزرم  دودح و  زا  جرح ، رـسع و  هدادن و  رارق  هّیجرح  ماکحا  مالـسا  نید  رد  یلاعت  يادـخ  ینعی :
. تسا عوفرم  دوش ، یجرح 

. نک حسم  هچراپ  نامه  يور  رب  ینعی  ةرارملا .) یلع  حسما  : ) دندومرف ترضح  سپس 
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؟ دیسیونب ار  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  تیفیک  * 
زا ار  مکح  تسا  هدومرف  هیجراخ  هدعاق  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هداد و  رارق  رظن  دـم  ياهّیجراخ  همّلـسم  همّدـقم  کی  مالّـسلا  هیلع  ماما  الّوا :

. دینک هدافتسا  هفیرش  هیآ 
: میئوگیم اذل  و  دوشیمن . طقاس  طورشم  طرش ، رّذعت  اب  هک : تسنیا  همّلسم  هدعاق  نآ 

قح رد  هک  تسا  ترـشابم  رگید  ترابع  هب  طورـشم  هن  تسا و  روآجرح  حوسمملل  حـساملا  ةرـشابم  زا  تسترابع  هک  حـسملا  طرـش  - 1
. حسم هن  دراد و  جرح  فلکم 

. تسا هدشن  لعج  نید  رد  یجرح  زیچ  دیامرفیم ، هفیرش  هیآ  - 2
. تسا هدشن  عقاو  نید  لوعجم  دراد  جرح  هک  یترشابم  هفیرش  هیآ  قبط  - 3

. طورشملا طوقس  بجوی  طرشلا ال  طوقس  هک  دراد  دوجو  هملسم  هدعاق  - 4
. ةرارملا یلع  حسملا  بجی  سپ :

: میئوگیم رگید  ترابع  هب 
. تسا هدومن  رما  نادب  ار  ام  اوحسما ، و  هدومرف : هک  اجنآ  وضو  هیآ  رد  نآرق  هک  ارچ  تسا  طورشم  حسم  - 1

. دوش هدیشک  اپ  تسوپ  دوخ  رب  دیاب  تسد  هک  تسانعم  نیدب  حوسمم  اب  حسام  ترشابم  طرش  - 2
. دوشیم هتشادرب  تسا  یجرح  ةرشبلا  یلع  حسم  نوچ  جرح ، یفن  هیآ  قبط  - 3

: دنامیم یقاب  لامتحا  ود  اّما :
. دش هتشادرب  نآ  طرش  اهنت  هکلب  دشاب  هدشن  هتشادرب  حسم  لصا  هک  نیا  - 1

. دشاب هدش  طقاس  حسم  لصا  هک  نیا  - 2
هک ار  هیجراخ  همّدـقم  نیا  دـیاب  مینک . تشادرب  هفیرـش  هیآ  زا  ار  تسا  حـسم  لـصا  ندوب  یقاـب  هک  لّوا  لاـمتحا  میهاوخب  اـم  رگا  لاـح :

. مینک همیمض  دوشیمن ، طقاس  طورشم  طرش ، رّسعت  اب  دیوگیم 
. دوشیم طقاس  حسم  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  دیاب  دوش  طقاس  مه  طورشم  رگا  هنرگو 
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؟ تسیچ ثحابم  نیا  یئاهن  هجیتن  * 

هجیتن رد  هک  تفرگ  هجیتن  ار  هقلطم  تیئزج  تیطرـش و  هیلوا ، هدعاق  ساسارب  طئارـش  هچ  ءازجا و  باب  رد  هچ  يراصنا  بانج  هک : تسنیا 
. دوشیم طقاس  زین  ّلک  ای  طورشم و  ءزج ، رّذعت  اب  ای  طرش و  رذعت  اب 

تفرگ هجیتن  تیاور ، کی  طرـش  باب  رد  میتشاد و  تیاور  هس  ءزج ، باب  رد  هک  تاـیاور  زا  هدـش  هدافتـسا  هّیوناـث  هدـعاق  ساـسارب  اـّما :
هک ینامز  ات  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دوشیمن . طقاس  لک  ای  طورشم و  زین ، طرش  ای  ءزج و  رذعت  اب  هجیتن : رد  هک  ار  هدّیقم  ّتیطرـش  ّتیئزج و 

. دسریمن هیلوا  دعاوق  هب  تبون  میراد  هیوناث  هدعاق 
. دهد يوتف  نآ  هب  هدرک  هعجارم  هیلوا  دعاوق  هب  دناوتیم  تسا  مامتان  هّیوناث  هدعاق  هک  دشاب  دقتعم  یسک  رگا  هلب 

***
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نتم

: ناعرف
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سلجم یف  [ 353] اهئازجأ عیمجب  ءاروشاع  ةدایزب  ناـیتإلا  نم  نّکمتی  مل  اذإ  اـم  یف  اـمک  طرـشلا ، كرت  ءزجلا و  نیب  رمـألا  راد  ول  لّوـألا :
تاوف ّنأل  [354 ؛] سلجملا ریغ  یف  ۀـّمات  ءازجألاب  یتأیف  طرـشلا ، كرت  میدـقت  رهاظلاف  هیف - سلجملا  داـّحتا  طارتشاـب  لوقلا  یلع  دـحاو 

. رییختلا لمتحی  و  فوصوملا ، تاوف  نم  یلوأ  فصولا 
: ناهجو صقانلا  یلع  همیدقت  یفف  مّمیتلاک ، اّیرارطضا  الدب  ّلکلل  عراشلا  لعج  ول  یناثلا :

. لدبملاک صقانلا  یلع  مّدقیف  ّماتلا  نع  الدب  هنوک  ۀّیلدبلا  یضتقم  ّنأ  نم 
. ۀمّدقتملا یلعألا  دبع  ۀیاور  هیلع  ّلدی  و  ّماتلاک ؛ لدبلا  یلع  مّدقیف  دوقفملا ، ۀّیئزج  ءافتنال  ّمات ؛ رارطضالا  لاح  [ 355] صقانلا ّنأ  نم  و 

همجرت

( تّیطرش تّیئزج و  ثحب  اب  هطبار  رد  عرف  ود  )

: هک تسنیا  لّوا  عرف 
سلجم رد  اروشاع  تراـیز  ءازجا  ماـمت  ماـجنا  رب  نّکمت  صخـش )  ) هک یئاـج  نآ  لـثم  طرـش ، كرت  ءزج و  كرت  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا 

طرـش هک  ارچ   ) تسا ءزج  كرت  رب  مّدـقم  رهاظلا  یلع  طرـش  كرت  نآ ، رد  سلجم  داحتا  طارتشا  هب  لوق  رب  اـنب  هتبلا ) ، ) درادـن ار  دـحاو 
(. تسا نآ  رد  لخاد  ءزج  نکل  طورشم و  زا  جراخ 
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تاذ و تاوـف  زا  تـسا  رتـهب  فـصو  تاوـف  اریز  دـهد ، ماـجنا  سلجم ) ود  ینعی   ) دــحاو سلجم  ریغ  رد  وـل  ار و  ءازجا  ماـمت  دــیاب  سپ 

رتـشیب ءزج  اـی  تاذ و  زا  شتحلـصم  هک  دـشاب  یطرـش  اـی  فصو  تسا  نکمم  هک  ارچ   ) تسا لـمتحم  اـجنیا ) رد   ) زین رییخت  و  فوصوم ،
(. دشاب

: هک تسنیا  مود  عرف 
صقان يوضو  ای   ) ّلک رب  لدب  نآ  میدقت  رد  دـهد  رارق  مّمیت  لثم  یلدـب  ءوضو ) لثم  بکرم  هب  رومأم  ینعی   ) ّلک يارب  سّدـقم  عراش  رگا 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  ياهریبج ،) ینعی 
( يوضو  ) رب دوشیم  مّدـقم  مّمیت  تسا ، لماک  مات و  لمع  زا  لدـب  مّمیت ) ینعی   ) لدـب هک  ّتیلدـب  ياضتقم  رب  انب  هک : تسنیا  لّوا  لاـمتحا 

. صقان يوضو  رب  دوشیم  مّدقم  هک  لماک ) مات و  يوضو  ینعی   ) هنم لدبم  لثم  صقان ،
هب هک  یئزج  ءاقتنا  لیلد  هب  رطـضم ) قح  رد   ) تسا لماک  مات و  رارطـضا ، لاح  رد  صقان  يوضو )  ) هک نیارباـنب  هک : تسنیا  مّود  لاـمتحا 

. مّمیت رب  تسا  مدقم  هک  مات  يوضو  لثم  مّمیت ) ینعی   ) لدب رب  دوشیم  مّدقم  تسا ، دوقفم  رّذعت  ببس 
: دومرفن ةرارملا و  یلع  حـسما  دومرف : ماما  هک  ارچ  تشذـگ  البق  هک  یلعالا  دـبع  تیاور  مود  لاـمتحا  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک : نیا  هجیتن 

. مّمیت
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا يرما  هچ  اب  هطبار  رد  مود  هیبنت  نایاپ  رد  رظن  دروم  عرف  ود  * 
. تسا ّتیطرش  ّتیئزج و  ثحب  اب  هطبار  رد 

؟ تسیچ لّوا  عرف  * 
ءازجا و نیا  همه  ماجنا  ای  كاردا و  نکل  تسا و  یطئارش  ءازجا و  ياراد  هک  میـشاب  هتـشاد  یّبحتـسم  ای  بجاو و  بکرم  رگا  هک : تسنیا 
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دیاب ای  میوش و  ءازجا  همه  ماجنا  رب  رداق  ات  مینک  كرت  ار  طئارـش  زا  يرادقم  دیاب  ای  يراچان  يور  زا  هکلب  دشابن ، رودقم  ام  يارب  طئارش 
كرت ءزج و  كرت  نیب  تسا  رئاد  رما  هک  اـجنیا  رد  رگید : تراـبع  هب  و  میباـی ، تسد  طورـش  هـمه  هـب  اـت  هتـشذگ  ءازجا  زا  یخرب  ریخ  زا 

؟ طرشلا كرت  ای  تسا  مدقم  ءزجلا  كرت  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  طرش ،
مینک وضو  لیصحت  میهاوخب  ام  رگا  تسا و  هدنامن  یقاب  رصع  زامن  تقو  زا  يزیچ  لثملا : یف 
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. مینکیمن كرد  شدوخ  تقو  رد  ار  ءازجا  همه  اذل  دتفایم و  تقو  جراخ  هب  ام  زامن  زا  يرادقم 

هک تسنیا  لاؤس  لاح  مینک ، افتکا  مّمیت  هب  هتشذگ  وضو  ریخ  زا  دیاب  مینک  كرد  شدوخ  تقو  رد  ار  زامن  ءازجا  همه  میهاوخب  رگا  اذل  و 
؟ تسا مّدقم  تروص  ود  نیا  زا  کی  مادک 

تسین و سلجم  کی  رد  نآ  مامت  ندـناوخ  رب  رداق  یـصخش  نکل  تسا و  سلجم  داّحتا  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  طرـش  لثملا : یف  اـی  و 
. سلجم ود  رد  ءازجا  ماجنا  سلجم و  داحتا  طرش  تیاعر  نایم  دوشیم  رئاد  رما  اذل :

. دهدیم تسد  زا  شنکمت  مدع  لیلد  هب  ار  ترایز  ءازجا  زا  يرادقم  دنک  تیاعر  ار  سلجم  داحتا  طرش  رگا 
. دهدیم تسد  زا  ار  طرش  هریغ ، هار و  رد  ای  سلجم و  ود  رد  هکلب  دحاو  سلجم  رد  هن  نکل  دنک  لماک  ار  ءازجا  دهاوخب  رگا  و 

؟ تسا مّدقم  تروص  ود  نیا  زا  کیمادک  دنکب و  دیاب  هچ  اجنیا  رد 
؟ تسیچ یتأیف )...  طرشلا ، كرت  میدقت  رهاّظلاف   ) زا دارم  * 

: اریز دراد . ّتیولوا  طرش  كرت  ءزج ، كرت  طرش و  كرت  نایم  رما  نارود  رد  دیامرفیم : اذل  قوف و  لاؤس  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
. تسا بکرم  هب و  رومأم  فوصوم ، لصا  نتفر  نیب  زا  بجوم  ءزج  كرت  - 1
. تسا هب  رومأم  فاصوا  زا  یفصو  نتفر  نیب  زا  بجوم  طرش  كرت  نکل  - 2

. تسا فوصوم  تاوف  زا  یلوا  فصو  نتفر  نیب  زا  اذل : و 
؟ تسیچ رییختلا ) لمتحی  و   ) زا دارم  سپ  * 

هک یتیولوا  نآ  اذـل  ءزج و  كرت  طرـش و  كرت  نیب  میتسه  ریخم  ام  هک  انعم  نیدـب  دـنک ، رییخت  هب  مکح  یهیقف  دراد  لامتحا  هک  تسنیا 
. تسا شزرا  دقاف  هیناسحتسا  هّینظ  ّتیولوا  کی  دش  رکذ 

؟ تسیچ مود  عرف  * 
ياج ترورـض  ماگنه  رد  هک  تسا  هداد  رارق  يرارطـضا  لدـب  کی  بکرم  هب  رومأم  يارب  سّدـقم  عراش  دراوم ، زا  یخرب  رد  هک : تسنیا 

. دریگیم ار  هب  رومأم 
 .... ابّیط ادیعص  اومّمیتف  ءام ، اودجت  مل  نا  و  تسا : هدومرف  لثملا : یف 

. دینک ممیت  وضو ) زا  لدب   ) كاپ كاخ  اب  سپ  دیدرکن ، ادیپ  یسرتسد  بآ  هب  رگا 
ایآ میتسه ، ياهریبج ) الثم   ) صقان يوضو  رب  رداق  نکل  میدـش و  زجاع  لماک  يوضو  ماجنا  زا  ام  يدروم  رد  رگا  هک : تسنیا  لاؤس  لاـح 

لدب رب  مّدقم  صقان  يوضو  هک  میئوگب  میناوتیم 
640 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا مدقم  صقان  يوضو  رب  يرارطضا  لدب  هک  نیا  ای  و  تسا ؟ مّمیت ) ینعی   ) يرارطضا
؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

: دراد دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود  دیامرفیم :
صقان يوضو  رب  مّدقم  تسا ،) لماک  يوضو  کی  نیـشناج  هرورـضلا  دنع  لدب  نیا  هکنیا  باب  زا   ) يرارطـضا لدـب  هک : نیا  لّوا  لامتحا 
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. تسا
. تسا مّدقم  صقان  يوضو  رب  زین  لدب  تسا ، مّدقم  صقان  يوضو  رب  لماک ) يوضو  ینعی   ) لدبم هک  روطنامه  تروص : نیا  رد 

لدب رب  دـیآیم  باسح  هب  لماک  رطـضم  زجاع و  يارب  نکل  تسا و  صقان  رداق  يارب  هک  نیا  باب  زا  صقان ، يوضو  هک  نیا  مود  لامتحا 
. تسا مّدقم  مّمیت ، ینعی 

. تسا مدقم  لدب  رب  تسا  لماک  رطضم  يارب  هک  صقان  نیا  تسا ، مّدقم  لدب  رب  لماک  هک  روطنامه  تروص : نیا  رد 
؟ دنکیم دییأت  ار  لامتحا  ود  نیا  زا  کیمادک  یلعالا  دبع  تیاور  * 

يوضو ینعی  هدب ، ماجنا  هرارم  رب  ار  حسم  ریگب و  وضو  دـندومرف : هکلب  نک ، مّمیت  ورب  ریگن و  وضو  دـندومرفن : ماما  اریز  ار ، مود  لامتحا 
. تسا يرارطضا  لدب  رب  مّدقم  صقان 

***
641 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطملا صیخلت 

؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  هداس  نامتفگ  کی  رد  مّود  هیبنت  هصالخ  لصاح و  * 
. مینک کش  يرما  ّتیئزج  ای  ّتیطرش و  اب  هطبار  رد  رگا  هک  دوب  نیا  رد  نخس  رثکا  ّلقا و  باب  یلـصا  ثحابم  رد  خیـش  بانج  میئوگیم :

؟ تسیچ ام  هفیظو 
؟ تسیچ رد  مّود  هیبنت  نیا  رد  ثحب  دیئامرفب  اذل  و  درک ؟ هدافتسا  طایتحا  لصا  زا  ای  دومن و  يراج  تئارب  لصا  دیاب  ایآ 

هروس الثم  ایآ  هک  میدرک  کش  نکل  دـش و  زرحم  ام  يارب  ۀـلمجلا  یف  يرما  کی  ّتیطرـش  اـی  ّتیئزج و  لـصا  رگا  هک : تسنیا  رد  ثحب 
؟) دراد ّتیئزج  مه  رّذعت  ضرف  رد  یتح  ینعی   ) دراد هقلطم  ّتیئزج  زامن  يارب 
؟ دراد نّکمت  ضرف  هب  صاصتخا  روما  هنوگ  نیا  ّتیئزج  ّتیطرش و  هکنیا  ای 

ای ءازجا  نیا  زا  یکی  سپـس  تسا ، طئارـش  ءازجا و  هلـسلس  کی  ياراد  هک  یبّکرم  هب  دـنک  رما  شناگدـنب  هب  یلوم  رگا  رگید : تراـبع  هب 
. دومن نایتا  ار  هیقب  دیاب  هک  نیا  ای  دوشیم و  طقاس  نیفلکم  هدهع  زا  طئارشلا  ءازجالا و  ۀّیقب  ایآ  دشاب  رودقم  ریغ  نیفّلکم  يارب  طئارش 

؟ تسیچ ثحب  نیا  هرمث  خیش  بانج  * 
رب تردـق  هک  يدراوم  رد  هک  تسنیا  شاهمزـال  دـنراد ، هقلطم  ّتیئزج  ّتیطرـش و  طئارـش ، ءازجا و  نیا  هک  دوـش  تباـث  رگا  هک : تسنیا 

یفتنا ءزجلا  یفتنا  اذا  طورـشملا و  یفتنا  طرـشلا ، یفتنا  اذا  هک  ارچ  دوشیم ، طقاس  اـم  هدـهع  زا  زاـمن  لـصا  تسین ، هروس  اـی  تراـهط و 
. ّلکلا

ءازجا و زا  هدنامیقاب  رما ، نیا  رّذعت  اب  هک  تسنیا  مزلتـسم  دشاب  دیقم  رما  نآ  زا  نّکمت  تروص  هب  يرما  کی  ّتیئزج  ای  ّتیطرـش و  رگا  و 
. دوش نایتا  دیاب  تسا و  تباث  ام  هدهعرب  طئارش 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  هّیلوا  هدعاق  ياضتقم  خیش  بانج  * 
: تسا تروص  دنچ  ياراد  بلطم 

. دنراد قالطا  طرش  ای  ءزج  لیلد  اب  طورشم  ای  ّلک و  لیلد  زا  مادکره  یهاگ  - 1
باتکلا و ۀحتافب  ّالا  ةالص  و ال  معالاب . لوقلا  یلع  ةالـصلا  اومیقأ  لثم : ار ، رّذعت  تروص  مه  دوشیم ، لماش  ار  نّکمت  تروص  مه  ینعی :

. روهطب ّالا  ةالص  ای ال 
. دنکیم طقاس  زین  طورشم  ای  ّلک  ءزج ، ای  طرش  رّذعت  اب  تروص  نیا  رد 
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642 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنراد لامجا  ءزج  ای  طرش  لیلد  نکل  ّمعالا و  یلع  ةالصلا  اومیقأ  لثم  دنراد ، قالطا  طورشم  ای  ّلک  لیلد  یهاگ  - 2

نالف نکمتلا ، دنع  هک : تسنیا  نّقیتم  ردق  تروص  نیا  رد  اذل  دراد و  لامجا  روبزم  لیلد  هک  تسا  هدش  مئاق  رما  نیا  رب  عامجا  لثملا : یف 
. مینکیم کّسمت  طورشم ، ای  لک و  لیلد  قالطا  هب  رّذعتلا  دنع  نکل  دراد و  ّتیئزج  ای  ّتیطرش و  رما 

. دراد قالطا  ءزج ، ای  طرش  لیلد  نکل  حیحصلاب و  لوقلا  یلع  ةالصلا  اومیقأ  لثم : دراد  لامجا  طورـشم  ای  ّلک  لیلد  سکع  هب  یهاگ  - 3
 .... روهطب و ّالا  ةالص  لثم ال 

ای لک  طرـش ، ای  ءزج  رّذـعت  اب  هجیتن : رد  دوشیم  مّدـقم  طورـشم  ای  لـک  لـیلد  لاـمجا  رب  ءزج ، اـی  طرـش  لـیلد  قـالطا  تروص ، نیا  رد 
. دوشیم طقاس  طورشم 

. حیحصلاب لوقلا  یلع  ةالصلا  اومیقأ  لثم  دنراد . لامجا  طرش ، ای  ءزج  لیلد  اب  طورشم  ای  ّلک  لیلد  زا  کیره  یهاگ  - 4
؟ تسیچ هدعاق  ياضتقم  هک  دید  دیاب  تروص  نیا  رد  يرما ، ّتیئزج  ای  ّتیطرش  رب  هدش  مئاق  عامجا  مه  یفرط  زا 

؟ تسیچ ریخا  تروص  رد  هدعاق  ياضتقم  هب  ناتخساپ  خیش  بانج  * 
: دیوگیم ینعی  دنکیم ، تئارب  هب  مکح  الالقتسا  لقع  هک  دنانآرب  یهورگ  - 1

. میرادن ياهفیظو  طئارش ، ءازجا و  زا  هّیقب  هب  تبسن  طرشلا ، ءزجلا و  رّذعت  عم 
. دش طقاس  طرش  ای  ءزج  کی  زا  زجع  اب  دوب  هتفرگ  ّقلعت  طئارش  ءازجا و  زا  عماج  هب  دوب و  مّلسم  هک  يرما  اریز 

. تئارب لصا  ینعی  مینکیم ، يراج  مدعلا  ۀلاصا  هن ؟ ای  دمآ  يرگید  رما  ایآ  هک  میراد  کش  طئارش  ءازجا و  زا  هدنامیقاب  هب  تبسن  لاح 
نایب الب  باقع  یباقع ، نینچ  نوچ  يرادـن ، يرفیک  يدرکن  نایتا  رگا  ینک و  نایتا  ار  هیقب  تسین  مزال  دـیوگیم : لقع  رگید : تراـبع  هب 

. دوشیمن رداص  میکح  يالوم  زا  مهنآ  هک  تسا ،
. دنتسه یقاب  ناشدوخ  ّتیئزج  هب  ءازجا  ریاس  طرش ، ای  ءزج  کی  رّذعت  اب  دندقتعم  زین  ياهّدع  - 2

؟ ارچ
باسح هب  لـمع  ناـمه  ار  هدـنام  یقاـب  ءازجا  نیا  اـفرع  هک  بحـصتسم  عوضوم  رد  هحماـسم  اـب  نکل  بوجو ، ءاـقب  باحـصتسا  لـیلد  هب 

. دنروآیم
: میئوگب هدش  لئاق  لیصفت  طئارش  ءازجا و  نایم  دیاب  میریذپب  ار  نخس  نیا  رگا  لاح :

643 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یقاب  بوجو  میئوگب : تسا  يواسم  اهنآ  دجاو  دقاف و  افرع  هک  طئارش  ءازجا و  زا  هتسد  نآ  رد  - 1

مه طورـشم  طرـش ، نتفر  اب  میئوگب : دـنراد  هیفرع  تنیابم  تریاغم و  ناشدـقاف  اـب  اـهنآ  دـجاو  هک  طئارـش  ءازجا و  زا  هتـسد  نآ  رد  و  - 2
. دوریم

؟ تسیچ دراوم  هنوگ  نیا  رد  قح  * 
. یتسه هّیقب  ماجنا  رب  رداق  هک  امش  دیوگیم : هدرک  طایتحا  لقع  هک : تسنیا 

. یتسه طئارش  ای  ءازجا  هّیقب  ماجنا  رب  رداق  هک  امش  الّوا :
. تسا هدشن  زارحا  هک  مه  رّذعتم  طرش  ای  ءزج  نآ  هقلطم  ّتیطرش  ّتیئزج و  ایناث :

. نّکمت لاح  هب  دشاب  هتشاد  صاصتخا  دیاش  سپ :
. طایتحالا بجیف  دراد . دوجو  باقع  لامتحا  هدوبن ، روذعم  ینک  كرت  ار  هّیقب  رگا  اذل :

هیوناث هدعاق  ياضتقم  رد  هک  مه  ياهناگهس  تایاور  دـشاب و  رما  نیمه  هب  هراشا  اهردـقب  رّدـقتت  تارورـضلا  نوناق  دـیاش  ام  رظن  هب  هتکن :
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. تسا لقع  مکح  نیا  هب  داشرا  دیآیم 
؟ تسیچ ثحب  دروم  هلأسم  رد  هّیوناث  دعاوق  ياضتقم  خیش  بانج  * 

ثیدح ود  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  ثیدح  کی  مه  نخس  نیا  كردم  و  دوشیمن . طقاس  ّلک  ضعب ، رّذعت  اب  هک  تسا  یقافتا 
: مالّسلا هیلع  يولع 

ءیـش نع  مکتیهن  اذا  متعطتـسا و  اـم  هنم  اوتأـف  ءیـشب  مکترما  اذاـف  : » هک تسنیا  تساـم  بلطم  رب  دـهاش  هک  يوـبن  ثیدـح  زا  يزارف  - 1
«. هوعدف

.( روسعملاب طقسی  روسیملا ال  : ) هک تسنیا  نانمؤم  ریما  زا  یلآللا  یلاوغ  هلسرم  - 2
.( هّلک كرتی  ال  هّلک ، كردی  ام ال  : ) هک تسنیا  نینمؤملا  ریما  زا  یلاوغ  هلسرم  - 3

یخـساپ هچ  دـنراد  لاسرا  مه  ناـّیولع  هک  نیا  زا  تسین و  وا  هب  يراـبتعا  اندـنع  تسا و  هریره  وبأ  يوبن  يوار  هک  نیا  زا  خیـش  باـنج  * 
؟ دیهدیم

دوشیم ناربج  باحصا  نایم  رد  اهنآ  هب  کسمت  راهتشا  اب  اهنآ  دانسا  فعض 
؟ تسیچ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يوبن  تیاور  هب  یلالد  لاکشا  * 

. لالدتسالا لطب  لامتحالا ، ءاج  اذا  اذل : دراد و  دوجو  لامتحا  راهچ  ثیدح  نیا  رد  دنیوگیم :
اذا دوشیم : ثیدـح  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  هّینامز  هّیردـصم  ام )  ) هملک دـشاب و  اب )  ) ياـنعم هب  نم ) : ) هک نیا  لّوا : لاـمتحا  اـّما  و  *- 

. ددرگیمرب ءیش  دوخ  هب  هب ،)  ) ریمض هک  مکتعاطتسا ، ماود  هب  اوتاف  ءیشب  مکترما 
644 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. درادن ءیش  نآ  ضعب  ماجنا  رد  يروهظ  دیهد و  ماجنا  ار  ءیش  نآ  دوخ  ینعی :
مهنآ دـشاب  هیدـعت  يانعم  هب  نم )  ) هک تسا  یتقو  لامتحا  نیا  لاکـشا  نکل  و  دروخیمن ، هیف  نحن  ام  درد  هب  ثیدـح  لاـمتحا  نیا  قبط 

. تسین لوبق  لباق  هک  هنیرق  نودب 
دوجو تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  مکتعاطتـسا  ماود  هوتأف  يانعم  هب  هنم  اوتأف  اذـل : دـشاب و  هّینایب  نم ) : ) هک تسنیا  مود : لامتحا  اّما  و  *- 

. دشاب ءازجالا  تاذ  ءیش ، نآ  هک  درادن  نیا  رد  يروهظ  دوشیم و  لّوا  تروص  لثم  اذل  تسا و  مدعلاک  نم ) )
نیا ثیدح  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ءازجا  تاذ  بّکرم  مه  ءیـش  زا  دارم  دـشاب و  هّیـضیعبت  نم ،) : ) هک تسنیا  موس : لامتحا  *- 

: هک دوشیم 
. متردق يذلا  بکرملا  کلذ  نم  اوتأف  ءازجا  تاذ  بکرمب  مکترما  اذا 

. تسین نآ  كرت  زا  یعنام  رودقم  ریغ  ءزج  میتسه ، لئاسر  بحاص  هک  ام  رظن  هب  اذل  و 
. هب رومأم  دارفا  ظاحل  هب  راب  کی  هب و  رومأم  يازجا  ظاحل  هب  رابکی  نکل  دشاب  هّیضیعبت  نم  هک : تسنیا  مراهچ : لامتحا  *- 

يا هنم  اوتأف  ءازجالا  تاذ  ۀعیبطب  يا  ءیـشب  مکترما  اذا  هک : دوشیم  نیا  ثیدح  يانعم  اذـل  دزاسیم و  ظاحل  ود  ره  اب  ضعب  هملک  لاح :
. تسا ثیدح  ردص  لامتحا  نیا  دّیؤم  و  مترّدق . یتلا  دارفالا  نم 

؟ تسیچ اعّدم  تابثا  رد  نآ  هب  لالدتسا  ثیدح و  رد  روکذم  تالامتحا  هب  عجار  ناترظن  خیش  بانج  * 
، مراهچ لامتحا  هب  هجوت  اب  نکل  میدومن ، لالدتـسا  ثیدـح  هب  لامتحا  نیمه  هب  مه  ام  هک  دراد  روهظ  مّوس  لامتحا  رد  ثیدـح  ام  رظن  هب 

. تشذگ دیاب  ثیدح  نیا  ریخ  زا 
. تسا لقع  مکح  هب  داشرا  ثیدح  میتفگ  مه  البق  هک  نانچ  ام  رظن  هب  هتکن :

؟ تسا هنوگچ  مود  ثیدح  هب  لالدتسا  ّتیفیک  خیش  بانج  * 
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تسا و یقاب  ءازجا  هّیقب  بوجو  سپ : طقـسی  تسا ال  رودقم  روسیم و  هک  ءازجا  ریاس  دش ، رّذـعتم  یطرـش  ای  ءزج  کی  یتقو  هک : تسنیا 
. دوش ماجنا  دیاب 

؟ تسا هدش  مّود  ثیدح  هب  یلاکشا  هچ  * 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا ، ءاج  اذا  اذل  تسا و  نیلامتحا  وذ  ثیدح  دنیوگیم :

نم روسیملا  هک  دوشیم  نیا  ثیدح  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  طابترا  هدـحاو  تعیبط  دارفا  هب  ثیدـح  هک : نیا  لّوا  لامتحا 
. روسعملاب طقسی  ال  یلکلا ، ۀعیبطلا و  دارفا 

: نیاربانب
، ملاع ّلک  مرکا  لثم : تسا ، دحاو  رهاظلا  یلع  باطخ  نوچ  هک  تسا  مّهوت  عفد  ماقم  رد  ثیدح 

645 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یقاب  اهنآ  مارکا  بوجو  ریخ  دنوشیم ، طقاس  مه  روسیم  دارفا  ریاس  الثم  یفن  دص  رّذعت  اب  سپ  هک  دنکن  لایخ  یسک 

. روسعملاب طقسی  ۀعیبطلا ال  ءازجا  نم  روسیملا  ینعی : دشاب ، طوبرم  بکرم  کی  ءازجا  هب  ثیدح  هک : نیا  مود  لامتحا 
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  میتفگ : هک  نانچ  اذل  و 

؟ دیهدیم روبزم  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  خیش  بانج  * 
. تسا يوقا  مّود  مسق  رد  نآ  روهظ  نادجولاب  هکلب  و  دوشیم ، مسق  ود  ره  لماش  دراد و  قالطا  ثیدح  میئوگیم :

. دومن لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  هیف  نحن  ام  رد  اعّدم  تابثا  يارب  ناوتیم  سپ :
؟ تسیچ موس  ثیدح  رب  هدراو  لاکشا  * 

: تسا لامتحا  راهچ  ياراد  هدش و  رکذ  راب  ود  روبزم  ثیدح  رد  لک )  ) هملک هک : تسنیا 
. دشاب یقارغتسا  مومع  زارف ، ود  ره  رد  لک )  ) زا دارم  - 1
. دشاب یعومجم  مومع  زارف ، ود  ره  رد  لک )  ) زا دارم  - 2

. دشاب یعومجم  مومع  مود  زارف  رد  یقارغتسا و  مومع  لوا  زارف  رد  لک )  ) زا دارم  - 3

. دشاب یقارغتسا  مومع  مود  زارف  رد  یعومجم و  مومع  لوا  زارف  رد  لک )  ) زا دارم  - 4
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  اذل : و 

؟ دوشیم هداد  روبزم  لاکشا  هب  یخساپ  هچ  * 
: تسا لطاب  لوا  لامتحا  میئوگیم :

. درف درف  لکب  نایتالا  رّذعت  عم  درف  درف  لکب  نایتالا  بوجوب  مکحلا  لقعی  اذا ال 
: تسا لطاب  زین  مود  لامتحا 

. عومجملاب نایتالا  رّذعت  عم  عومجملاب  نایتالا  بوجوب  مکحلا  لقعی  ذا ال 
: تسا لطاب  زین  موس  لامتحا 

. درف درف  ّلکب  نایتالا  رّذعت  عم  عومجملاب  نایتالا  بوجو  لقعی  ذا ال 
: هک تسنیا  نآ  زا  دارم  هک  مراهچ  لامتحا  دنامیم  یقاب  سپ :

. رّذعتملا ریغب  نایتلا  بجی  لب  كّرتلا  یف  عمجی  عومجملاب ال  نایتالا  رّذعت  اذا 
هیلع اهـضعب و  رّذعت  دق  ۀقیقحلا ، ۀفلتخم  ءازجا  هل  يذـلا  ّلکلا  امهنیب و  عمجلا  رّذـعت  ةدّدـعتم  دارفا  هل  يذـلا  ّیلکلا  لمـسی  ینعملا  اذـه  و 

ریغب نایتالا  بجو  ءازجا ، اذ  وا  دارفا  اذ  بجاولا  ناک  امّلکف 
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646 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هئازجا هدارفا و  نم  رّذعتملا 

؟ هن ای  ءزج  رّذعت  لماش  مه  دوشیم  طرش  رّذعت  لماش  مه  ثیداحا  نیا  ایآ  خیش  بانج  * 
صاصتخا دراد ، یعومجم  ّلـک  رد  روهظ  هک  ّلـک ،)  ) هملک نتـشاد  رطاـخ  هب  مّود  ثیدـح  هّیـضیعبت و  نم )  ) هملک رطاـخ  هب  لّوا  ثیدـح 

. ءازجا ياراد  بکرم  هب  دنراد 
روسعم طرـش  اب  روسیم  طورـشم  لماش  مه  دوشیم و  روسعم  زج  اب  هروسیم  ءازجا  لماش  مه  دراد  هک  یقالطا  رطاخ  هب  مود  ثیدـح  نکل 

ناوتن دـعب  ات  تسا ، لمع  نامه  طرـش ، اـی  ءزج  نآ  دـقاف  روسیم  نیا  تفگ : ناوتب  هحماـسملا  عم  ول  فرع و  ظاـحل  هب  دـیاب  هتبلا  دوشیم .
. تسا یقاب  مکح  نامه  هک  انعم  نیدب  طقسی ، تفگ ال 

هروسیب و هروس و  اب  زامن  لثم  دروآیم  باسح  هب  دجاو  نامه  ار  ّتیـصوصخ  کی  دقاف  دراوم  زا  یخرب  رد  فرع  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
: اّما تسا . يراج  روسیملا  ثیدح  دراوم  هنوگنیا  رد  اذل 

دراوم هنوگنیا  رد  روسیملا  ثیدح  اذل  تسین و  دجاو  لمع  نامه  تیـصوصخ ، دقاف  لمع  عرـشلا ، فرعلا و  دـنع  دراوم  زا  یخرب  رد  - 1
. ریغ تسا و ال  رودقم  نآ  رد  هروس  طقف  هک  یلمع  لثم  تسین . يراج 

هدیشک و نالطب  طخ  فرع  رظن  يور  عرـش  نکل  دنادیم و  دجاو  لمع  نامه  ار  دقاف  لمع  هحماسملاب  فرع  هک  مه  دراوم  یخرب  رد  - 2
. تسا هدروآ  باسح  هب  دجاو  نامه  ار  دقاف 

تـسرد بتارم  هراشا  ّدـح  رـس  ات  زجاع  يارب  تعکر و  ود  رفاسم  يارب  تعکر و  راهچ  رـضاح  راتخم  يارب  هک  زامن  هفلتخم  بتارم  لـثم :
. تسا هدرک 

. درادن روسیم  ناونع  عراشلا  دنع  نکل  تسا و  روسیم  فرعلا  دنع  يزیچ  مه  دراوم  یخرب  رد  - 3
. دنکن بانتجا  بآ  برش  زا  یلو  دنک  كاسما  زیچ  همه  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  لثم :

. دروآیمن باسح  هب  روسیم  ار  نآ  عرش  نکل  و  طقسی ...  روسیملا ال  دیوگیم : هتسناد  روسیم  ار  دقاف  لمع  نیا  فرع  لاح :
. دراد بوجو  رد  روهظ  رما  اجنیا : رد  هک  مکترما ...  اذا  هدومرف : هک  ارچ  دراد ، تابجاو  هب  صاصتخا  لوا  ثیدح  اّما  و 

نکل تسا و  یفن  ای  دراد و  مازلا  رد  روهظ  تسا و  یهن  ای  كرتی ،) ال   ) هملک هک  ارچ  دراد ، تابجاو  هب  صاـصتخا  زین  موس  ثیدـح  اـما  و 
. تسا يوقا  مازلا ، رد  شروهظ  تسا و  ءاشنا  ماقم  رد  ربخ 

؟ دنوشیم ود  ره  تابحتسم  تابجاو و  لماش  ثیدح  هس  نیا  زا  کیمادک  * 
. تشذگ حرش  رد  هک  یلیصفت  اب  یهتنم  تسا ، قلطم  هک  ارچ  مود ، ثیدح 

647 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مکح ّلک  ۀـظحالم  نم  ّدـب  الف  امهدـحأ ، هب  نّیعتی  ّیلک  لصأ  ماـقملا  یف  سیلف  ۀـّیئزجلا ، ۀّیطرـشلا و  نیب  رمـألا  راد  ول  ثلاـثلا  رمـألا  نتم 

. هل فلاخم  وأ  لصألل  قفاوم  ّهنأ  امهدحأ و  یلع  ّبترتی 
همجرت *** 

:( موس هیبنت  )

هراشا

هک درادـن  دوجو  ماقم  نیا  رد  یّلک  لصا  کی  یعوضوم  ظاحل  هب  هنینأمط ،) ّتین و  لثم   ) يرما ّتیطرـش  ّتیئزج و  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا 
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. دوش نییعت  و  صّخشم )  ) ود نیا  زا  یکی  نآ  هطساو  هب 
قباطم ود  نیا  زا  کـی  مادـک  ماـکحا  هکنیا  ّتیطرـش و  ّتیئزج و  زا  یکی  رب  ّبترتم  ماـکحا  نداد  رارق  رظن  ّدـم  زج  تسین  ياهراـچ  سپ :

. تسا لصا  فلاخم  شماکحا  کیمادک  لصا و 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوشیم بترتم  هب  رومأم  رد  يرما  کی  رب  طرش  ای  ءزج و  ماکحا  تروص  هچ  رد  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
: دمآ هتشذگ  بلاطم  رد  هک  نانچ 

زا دوشیم . بترتم  نآرب  ءزج  ماکحا  میدرک ، لصاح  نیقی  رما  نآ  ّتیئزج  هب  دش و  یعطق  مّلسم و  هب  رومأم  رد  يرما  کی  رابتعا  رگا  *- 
. دوشیمن طقاس  ءازجا  هدنامیقاب  ءزج  رّذعت  اب  هک  دوب  نیا  ماکحا  نیا  هلمج 

، طرش رّذعت  اب  هک  دوب  نیا  ماکحا  نیا  هلمج  زا  دوشیم . بترتم  نآرب  طرشلا  ماکحا  رما ، نآ  ّتیطرـش  هب  میدومن  لصاح  نیقی  رگا  و  *- 
. دوشیم طقاس  مه  طورشم 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 

، دشابن زرحم  ام  يارب  مادکچیه  ّتیطرش و  ای  ّتیئزج  نایم  دوش  رئاد  رما  رگا  هک : تسنیا  رد 
648 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هدعاق  ياضتقم  طرش ، ای  دناءزج و  مینادیمن  ام  هک  هلبقلا و ...  یلا  لابقتسا  ای  تدابع و  ّتین  لثم :
؟ تسیچ روبزم  لاؤس  هب  خیش  بانج  خساپ  * 

: تفگ ناوتیمن  اذـل  و  مینک . صّخـشم  ار  ّتیئزج  اـی  ّتیطرـش  فیلکت  نآ  هطـساو  هب  هک  درادـن  دوجو  ياهّیلک  هدـعاق  کـی  هک : تسنیا 
. ۀّیطرشلا لصالا ، تفگ : ناوتیمن  ای  و  ۀّیئزجلا ، لصالا ،

عقاولا یف  هک  ارچ  دوشیم ، بترتم  اذکه ...  ادمع و  لمعلا  صقن  نایتا و  بوجو  لثم  دناكرتشم ، ءزج  طرـش و  نایم  هک  یماکحا  اذل : و 
. دراد ار  ماکحا  نیا  دشاب  مه  ءزج  دراد ، ار  ماکحا  نیا  دشاب  طرش 

؟ دوشیم هچ  ءزج  هب  ای  دنراد  صاصتخا  طرش  هب  هک  یماکحا  فیلکت  سپ  * 
. دوشیم بترتم  نامه  دوب ، لصا  قفاوم  هک  کیره  تسا . لصا  فلاخم  مادک  لصا و  قفاوم  مادک  مینیبب  دیاب 

مه بوجو  مدـع  تسین و  بجاو  ینعی  دوشیم ، طقاس  زین  طورـشم  نآ  رّذـعت  اـب  هک : تسنیا  طرـش  مکح  روکذـم ، لاـثم  رد  لـثملا : یف 
. تسا لصا  قباطم 

. دوشیم ءزج  مکح  رب  مّدقم  طرش  مکح  اذل  و  تسا ، لصا  فلاخم  تسا ، یقابلا  بوجو  هک  ءزج  مکح  اّما :
؟ تسیچ هداس  نایب  کی  رد  موس  هیبنت  هصالخ  لصاح و  * 

طرـش اذـکه  دراد و  يراـثآ  ندوب  ءزج  هک  ارچ  طرـش  اـی  تسا  ءزج  مینادیمن  اـم  هک  دراد  دوجو  ّتین ، لـثم  روـما  زا  یخرب  هک : تسنیا 
. ندوب

. ندوب طرش  ندوب و  ءزج  نایم  دناددرم  هک  دراد  دوجو  بکرم  لاعفا  رد  روما  زا  یخرب  رگید : ترابع  هب 
یگتـسیاش مه  دراد ، ّتیئزج  تقایل  مه  هک  ارچ  زامن ، طرـش  ای  تسا و  زامن  ءزج  مینادیمن  ام  نکل  تسا  بجاو  زامن  رد  تین  لثملا : یف 

. ّتیطرش
. نآ طرش  ای  تسا و  زامن  ءزج  مینادیمن  ام  تقایل ، نامه  لیلد  هب  نکل  تسا و  بجاو  زامن  رد  هنینأمط  لثملا : یف  ای  و 
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طرش تفگ  دیاب  ای  درک و  راب  اهنآ  رب  ار  ّتیئزج  راثآ  دنتـسه  ءزج  روما  هنوگنیا  تفگ  دیاب  ایآ  هک : تسنیا  رد  موس  هیبنت  رد  ثحب  لاح 
؟ دومن ّبترتم  اهنآ  رب  ار  ّتیطرش  راثآ  دنتسه و 

649 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دیشاب هتشاد  رتس  دیشاب ، هتـشاد  وضو  دیاب  امـش  میئوگب : هدروآ و  باسح  هب  ءزج  ار  نآ  زامن ، يارب  ندرک  ّتین  ماگنه  رد  ایآ  لثملا : یف 

. دنراد مزال  ار  یطئارش  نینچ  زامن  ءازجا  هک  هک  ارچ  دیشاب و ؟...  هلبقهبور 
زیچ طئارـش  رد  هک  ارچ  درادن ؟ یلاکـشا  دـیدادن  ماجنا  هلبقهبور  ار  نآ  رگا  اذـل  و  زامن ، ءزج  هن  تسا و  زامن  طرـش  ّتین  میئوگب  هکنیا  ای 

. تسین طرش  يرگید 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  هب  امش  خساپ  خیش  بانج  * 

: دیوگب هک  درادن  دوجو  یعوضوم  لصا  کی  اجنیا  رد  ام  رظن  هب 
قباطم طرش  ماکحا  ایآ  هک  نیا  رد  مینکیم  هّجوت  هتفر و  یمکح  لصا  غارـس  هب  دیاب  اذلف  ۀّیطرـشلا . انه  لصالا  ای  و  ۀیئزجلا ، انه ، لصالا ،

؟ تسا لصا  قباطم  ءزج  ماکحا  ای  تسا و  لصا 
. تسا طرش  نآ  رد  لابقتسا و ...  رتس و  دشاب ، هب  رومأم  يارب  ءزج  رما  نیا  رگا 

. تسین طرش  نآ  رد  روکذم  روما  دشاب ، هب  رومأم  يارب  طرش  رما  نیا  رگا 
؟ تسا لصا  قباطم  تسین  طرش  هکنآ  ای  تسا  لصا  اب  قباطم  تسا  طرش  هکنآ  لاح :

. تسا تئارب  اجنیا  رد  لصا  اریز : ارچ ؟ تسا . لصا  قباطم  تسین  طرش  هکنآ  هک  تسنیا  خساپ 
؟ هن ای  تسا  بجاو  هلبقلا  یلا  لابقتسا  ّتین  ماگنه  رد  ایآ  هک  منادیمن  نم  لثملا : یف 

. ةءاربلا لصالا  دوشیم : هتفگ 
. دشاب بجاو  هک  نیا  ات  تسین  ّتین  طرش  هلبقلا  یلا  لابقتسا  ریخ ، هک : تسنیا  لصا  ینعی :

قباطم بوجو  مدـع  تسین و  بجاو  دوشیم و  طقاس  طورـشم  نآ  رذـعت  اب  هک : تسنیا  طرـش  مکح  روکذـم  لاـثم  رد  رگید : تراـبع  هب 
. تسا لصا 

. ءزج مکح  رب  دوشیم  مدقم  طرش  مکح  هجیتن  رد  تسا و  لصا  فلاخم  دشاب  یقابلا  بوجو  هک  ءزج  مکح  اّما 
***

650 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نم ّهنأل  انه ؛ رییختلا  یفف  ۀـلطبم ، ةداـیز  هنوک  [ 356] وأ اءزج  هنوک  نیب  وأ  اـعنام ، وأ  اطرـش  ءیـش  نوک  نیب  رمـألا  راد  ول  عبارلا  رمـألا  نتم 

، هنودـب يرخا  ءیـشلا و  کلذ  عم  ةّرم  اهلعف  ةدابعلا و  رارکتب  طایتحالا  بوجو  وأ  میرحتلا . بوجولا و  نیب  ءیـشلا  کلذ  یف  رمألا  نارود 
: ناهجو

یف ۀلمـسبلاب  رهجلاک  و  [، 358] رهجلا لاطبإ  تاـفخإلا و  بوجوب  لـیق  و  [ 357] هبوجوب لیق  ثیح  ۀـعمجلا ، رهظ  یف  ةءارقلاب  رهجلا  هلاـثم :
. ةروسلا یف  لوخدلا  دعب  هیف  ّکشلا  دنع  دمحلا  كرادتک  و  نیتریخألا ، نیتعکرلا 

: لّوألا حّجری  دقف 
نم ّلک  یف  ّيریغلا  موزللا  نع  ةءاربلا  ءارجإ  نم  عناملا  ّنألف  ۀـّیئزجلا : ۀّیطرـشلا و  یف  ّکشلا  عم  ةءاربلا  ۀـلاصأ  نم  هانرتخا : ام  یلع  ءانب  اّمأ 

هکرت ءیشلا و  کلذ  لعف  نم  ادحاو  ّنأل  لمعلاب ؛ [ 359] ّقلعتی اّهنأل ال  ۀحداق ؛ ریغ  یه  و  ۀّیعطقلا ، ۀفلاخملا  موزل  ّالإ  سیل  كرتلا  لعفلا و 
. ۀعمجلا رهظلاک و  نینیابتملا  حرط  یف  مزلی  ناک  امک  ۀنّقیتم ، ۀیصعم  امهیلک  یف  لصألا  لمعلا  نم  مزلی  الف  ةدابعلا ، عم  ّيرورض 

حبق و  هیلع ، لیلدـلا  مدـعل  اربتعم : ناک  ول  عقاولا  یف  رخآلا  رابتعا  ۀـهج  نم  باـقعلا  حـبق  اـمهنم  دـحاو  عم  ةداـبعلاب  یتأ  اذإ  رخآ : ریرقتب  و 
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الف كرتلا  لعفلا و  نیب  دّدرملا  اذه  اّمأ  و  باقعلل ، أشنم  اهکرت  نوک  ملعی  اّمم  ۀمولعملا  ءازجألاف  نایب ، نود  نم  ةذخاؤملا 
651 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نع هیفنل  هجو  الف  تباث ، اعم  امهکرت  یلع  باقعلا  ّنإ  لاقی : یّتح  نکمم  ریغ  اعیمج  امهکرت  و  هب ، ملعلا  مدـعل  هیلإ ؛ باقعلا  دانتـسا  ّحـصی 
. امهنم ّلک 

نیب دّدرملا  ّیعقاولا  طرـشلا  بوجو  ءاقب  عرف  طایتحالا  بوجو  ّنألف  ۀّیئزجلا ؛ ۀّیطرـشلا و  یف  ّکشلا  دنع  طایتحالا  بوجو  یلع  ءانب  اّمأ  و 
، نّکمتلا عم  صوصخلاب  هب  ۀعاطإلا  ۀّینب  ّیعقاولا  بجاولا  نارتقا  ۀّینلاب و  مزجلا  ۀّیطرـش  ءاغلإل  مزلتـسم  لهجلا  عم  هباجیإ  و  كرتلا ، لعفلا و 

. ۀّینلاب مزجلا  طرش  ةاعارم  نیب  و  دّدرملا ، طرشلا  ةاعارم  نیب  رمألا  رودیف 
لوقلا ریظن  ماقملا - یف  اعقاو  ةدابعلا  یف  كرتلا  لعفلا و  نیب  دّدرملا  رمألا  کلذ  رابتعا  عنمل  ماقملا ؛ یف  طایتحالا  بوجو  مدعف  ۀلمجلاب : و 

. هب فّلکملا  یف  ّکشلا  یف  طایتحالا  بوجو  مدعل  ال  لهجلا - عم  لابقتسالا  ۀّیطرش  عنمل  ۀلبقلا ، هابتشا  عم  ةالصلاب  طایتحالا  بوجو  مدعب 
همجرت *** 

(: مراهچ هیبنت  )

هراشا

ندوب ءزج  نیب  ای  شندوب ) مارح  ینعی   ) نآ ندوب  عنام  ای  شندوب ) بجاو  ینعی   ) یئیـش ندوب  طرـش  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا  هک : تسنیا  رد 
نارود لیبق  زا  هک  نیا  رطاـخ  هب  نآ ، رد  رییخت  رد  شندوب .) مارح  ینعی   ) نآ ندوب  هلطبم  ندوب و  داـیز  اـی  نآ ) ندوب  بجاو  ینعی   ) یلمع

بوجولا نع  ةءاربلا  اجنیا  رد  لصالا  هک  ، ) تسا میرحت  بوجو و  نیب  لمع ) طرش  ای  لمع و  ءزج  رد  ینعی   ) كوکشم ءیش  نآ  رد  رمالا 
ود تافخا ،) اب  ینعی   ) رهج نودـب  رگید  راب  رهج و  اب  راب  کی  نآ  ماجنا  تدابع و  رارکت  هطـساو  هب  طاـیتحا  بوجو  رد  اـی  و  ۀـمرحلا ،) و 

: دراد دوجو  لوق 

( ثحب ّلحم  نییبت  رد  لاثم  رکذ  )

رهج لاطبا  تافخا و  هب  لـئاق  یخرب  و  نآ ، بوجو  هب  لـئاق  ياهدـع )  ) هک نیا  تهج  هب  هعمج  رهظ  رد  تسا  تئارق  هب  رهج  - 1 نآ : لاثم 
. دناهدش
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. زامن رخآ  تعکر  ود  رد  هّللا  مسب  هب  رهج  لثم  و  - 2

. هروس رد  شدورو  زا  سپ  هیف ، کشلا  دنع  باتکلا  ۀحتاف  ناربج  كرادت و  لثم  - 3

( نآرب لیلد  هلئسم و  رد  رییخت  )

: دوشیم هداد  حیجرت  رییخت ) ینعی   ) یلّوا یهاگ 
يریغ مزال  اریز  تسا ؛ ءیـش ) کی   ) ّتیئزج ّتیطرـش و  رد  ّکش  تروص  رد  ةءاربلا  ۀـلاصا  نآ  میاهدرک و  رایتخا  ام  هک  هچنآ  رب  اـنب  اـّما 

تفلاـخم نیا  هکنآلاـح  و  یلاـمجا ، ملع  رب  هّیعطق  تفلاـخم  موزل  رگم  تسین ، تئارب  يارجا  زا  عناـم  كرت ، لـعف و  زا  کـیره  رد  ندوب 
ّتیعنام ّتیطرـش و  نایم  دّدرم  رما  نیا  اب  تدابع  ماجنا  اریز  دریگیمن . ّقلعت  لمع  هب  هیمازتلا  تفلاخم  نیا  هک  ارچ  تسا . ررـضیب  هّیمازتلا 

(. تسین نیضیقن  عافترا  ینعی   ) تسا يرورض  ندوب ، لطبم  يدایز  ّتیئزج و  ای 
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نینیابتم حرط  رد  هیلمع  تفلاخم  نیا  هک  نانچ  دـیآیمن ، مزال  ياهنّقیتم  تیـصعم  فرط ، ود  زا  کـیره  رد  تئارب  لـصا  هب  لـمع  زا  سپ 
. دیآیم مزال  هعمج  رهظ و  لثم 

ندوب ربتعم  تهج  هب  تسا  حـیبق  وا ) رب   ) باقع دـهد ، ماجنا  اتافخا ،) ای  ارهج و   ) ود نیا  زا  یکی  اـب  ار  زاـمن  فّلکم )  ) رگا رگید : ناـیب  هب 
لیلد نودب  هذخاؤم  و  تسا ، نآرب  لیلد  مدع  رطاخ  هب  باقع ) حبق  نیا  و  . ) دـشاب ربتعم  فرط  نآ  عقاولا  یف  هک  یتروص  رد  رگید ، فرط 

. تسا حیبق  مه 
. تسا باقع  اشنم  ناشکرت  هک  تسا  نشور  هک  دنتسه  يروما  هلمج  زا  فّلکملا ) دنع   ) همولعم ءازجا  سپ 

فرط ود  ره  كرت  هکیلاحرد  تسین . حیحـص  نآ  هب  ملع  مدـع  لیلد  هب  كرت  لعف و  نیب  تسا  دّدرم  هک  یلمع  نیا  هب  باقع  دانتـسا  اـّما 
. تسا تباث  مه  اب  ود  ره  كرت  رب  باقع  دوش : هتفگ  هک  نیا  ات  تسین  نکمم  تسا ،) هیلمع  تفلاخم  نوچ  )

(. مینک كرت  ار  ود  ره  هک  تسین  نینیابتم  لثم  و   ) درادن دوجو  ود  نآ  زا  کیره  زا  باقع  یفن  يارب  یهجو  سپ 
(. دوب میهاوخ  یتئارب  هیف  نحن  ام  رد   ) طئارش ءازجا و  باب  رد  ندوب ) یطایتحا  و   ) طایتحالا بوجو  رب  انب  اّما  و 

( رهج اب  زامن  ینعی   ) لعف نایم  دّدرم  یعقاو  طرش  بوجو  ءاقب  رب  عرف  طایتحا  ندوب  بجاو  اریز 
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ندوب بجاو  دتفین و  ّتیعنام  ای  ّتیطرش  زا  طرـش  هک  تسا  هب  فلکم  رد  کش  کش ، ینامز  ات  ینعی   ) تسا رهجیب ) زامن  ینعی   ) كرت و 
(. دشاب هب  فّلکم  رد  امش  کش  هک  نیا  هب  دراد  یگتسب  طایتحا 

( نییعت دصق  ینعی   ) ّتین هب  مزج  ّتیطرش  ریخ  زا  نتشذگ  ءاغلا و  مزلتسم  لهاج ) مدآ   ) لهج تروص  رد  عنام  طرـش و  نیا  ندوب  بجاو  و 
. نّکمت تروص  رد  تسا ، لمع  نیا  صوصخ  هب  تعاطا  ّتین  هب  یعقاو  بجاو  ندش  نرتقم  ینعی 

مزج تیاعر  یلوا  هک   ) ۀّینلاب مزج  طرش  تاعارم  نیب  و  كرتلا ) لعفلا و  نیب   ) تسا دّدرم  هک  یطرـش  نیا  تاعارم  نیب  تسا  رئاد  رما  سپ 
(. كوکشم طرش  هن  تسا و  ۀینلاب 

تـسا يرما  نیا  رابتعا  مدع  ّتلع  هب  ار ) شکرت  ای  دهاوخیم  ار  شلعف  مینادیمن  هک   ) ماقم نیا  رد  طایتحا  بوجو  مدع  هصالخ : روط  هب 
هب هلبق  ندـش  هبتـشم  تروص  رد  ةالـص  رد  طایتحا  بوجو  مدـع  هب  لوق  نامه  لثم  تسا  هّیعقاو  تداـبع  رد  كرت  لـعف و  ناـیم  ددرم  هک 

. هب فّلکم  رد  کش  رد  طایتحا  بوجو  مدع  ّتلع  هب  هن  تسا و  لهج  تروص  رد  لابقتسا  ّتیطرش  عنم  ّتلع 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا يرما  هچ  نوماریپ  ّتیئزج  رد  کش و  رثکا  ّلقا و  تاهیبنت  زا  هیبنت  نیرخآ  * 
. دنوشیم رکذ  مه  اب  تسا  كرتشم  ناشماکحا  نوچ  نکل  تسا ، بلطم  ود  نوماریپ 

؟ تسیچ طرش  عنام و  زا  دارم  دیئامرفب  ۀمّدقم  * 
. تسا لیخد  هب  رومأم  رد  شدوجو  هک  تسا  نآ  طرش  - 1

. تسا محازم  شدوجو  ربتعم و  شمدع  هک  تسا  نآ  عنام  - 2
؟ تسیچ رد  لّوا  بلطم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  * 

؟ درک دیاب  هچ  نآ  ّتیعنام  يزیچ و  ّتیطرش  نایم  رما  نارود  رد  هک : تسنیا  رد 
ای تسا و  لیخد  طرش  هجو  رب  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  دراد و  ّتیلخدم  هب  رومأم  رد  ءیـش  نالف  هک  میراد  نیقی  ام  یتقو  رگید : ترابع  هب 

؟ درک دیاب  هچ  ّتیعنام ، هجو  رب 
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: دراد دوجو  لوق  ود  هعمج  زور  رد  رهظ  زامن  تئارق  تافخا  ای  رهج و  اب  هطبار  رد  لثملا : یف 
. دناهدش ّتیطرش  هب  لئاق  ینعی  تسا ، بجاو  تئارق  هب  رهج  دناهتفگ : یخرب 
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. دناهدش ّتیعنام  هب  لئاق  ینعی  تسا ، لطبم  رهج  بجاو و  تافخا  دناهتفگ : یخرب 

تسا رئاد  رما  سکعلاب ، ای  نآ و  ّتیعنام  ای  رهج و  ّتیطرش  نایم  تسا  رئاد  رما  اذل  و  تسین ، ّللدم  ام  يارب  روبزم  لوق  ود  زا  کیچیه  اّما :
. نآ ّتیعنام  ای  تافخا  ّتیطرش  نایم 

ای دمح  هروس  ندـناوخ  نایم  دـیتسه  ّریخم  مراهچ  ای  مّوس  تعکر  رد  یتعکر ، راهچ  ای  هس  ياهزامن  رد  هک  دـینادیم  امـش  لثملا : یف  ای  و 
؟ اتافخا ای  دیناوخب و  ارهج  ار  دمح  هروس  هّللا  مسب  دیاب  ایآ  هک  دینادیمن  نکل  هعبرا و  تاحیبست 

. نآ تافخا  ای  هلمسب  هب  رهج  ّتیعنام  ّتیطرش و  نایم  تسا  رما  نارود  اجنیا  رد 
؟ تسا یبلطم  هچ  اب  هطبار  رد  مّود  بلطم  * 

سپ تسا ، هب  رومأم  ءزج  رما  نالف  هک  مینادیم  الامجا  ام  ینعی : نآ . هب  يداـیز  اـی  تداـبع و  رد  يرما  کـی  ّتیئزج  ناـیم  رما  نارود  رد 
. تسا مارح  شماجنا  سپ  تسا ، لطبم  هک  تسا  يايدایز  ای  تسا و  بجاو  شماجنا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  ام  هفیظو  هک  تسنیا  لاؤس  لاح 
؟ هن ای  دیاهدناوخ  ار  دمح  ایآ  هک  دینکیم  کش  هروس  ندناوخ  ءانثا  رد  امش  لثملا : یف 

بکترم ار  یتدایز  دیدرگرب  هچ  نانچ  تسا و  مارح  امش  نتشگرب  ای  دیروآ و  اج  هب  ار  دمح  دیدرگرب و  ایآ  هک  دیوشیم  دّدرم  هجیتن  رد 
؟ تسا لطبم  هک  دیاهدش 

: هک تسنیا  روکذم  تمرح  بوجو و  رد  امش  کش  اشنم  لاح :
دـینک و انتعا  ناتّکـش  هب  دـیاب  تسا و  ّلحم  زواجت  زا  لبق  امـش  کش  دـیروایب  باـسح  هب  دـحاو  ءزج  ار  هروس  دـمح و  هعومجم  رگا  - 1

. دیناوخب ار  دمح  هرابود 
نانچ دینک و  انتعا  ناتکش  هب  دیابن  تسا و  ّلحم  زواجت  زا  سپ  امـش  کش  دـینادب ، رگید  ءزج  ار  هروس  ءزج و  کی  ار  دـمح  رگا  و  - 2

. دیاهداد ماجنا  یمارح  راک  دیدرگرب  هچ 
. نآ ندوب  لطبم  يدایز  دمح و  ّتیئزج  نایم  تسا  رما  نارود  سپ :

؟ تسیچ هداس  یناسل  رد  قوف  بلاطم  يارخا  ةرابع  * 
رد لمع  نالف  منادیمن  رگید  ترابع  هب  ای  و  همّرحم ؟ يداـیز  اـی  تسا و  زاـمن  بجاو  ءزج  لـمع  نـالف  اـیآ  هک  منادیمن  نم  هک : تسنیا 

؟ مارح تسا و  عنام  ای  بجاو  تسا و  طرش  زامن 
ياـج هب  هک  یـسک  يارب  یتـعکر  راـهچ  یتـعکر و  هس  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  اـی  کـی  رد  هّللا  مسب  هب  رهج  اـیآ  هـک  مـنادیمن  لـثملا : یف 

؟ لطبم عنام و  ای  تسا  طرش  دناوخیم ، باتکلا  ۀحتاف  تاحیبست ،
ایآ هک  دینکیم  کش  هروس  ءانثا  رد  نکل  دیوشیم ، هروس  دراو  زامن  ماگنه  رد  امش  لثملا : یف  ای  و 
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؟ هن ای  دیاهدناوخ  ار  باتکلا  ۀحتاف  هروس  زا  لبق 

؟ تسا هلطبم  تدایز  ای  دوشیم  بوسحم  زامن  ءزج  دیناوخب ، ار  باتکلا  ۀحتاف  دیدرگرب و  رگا  ایآ 
؟ تسا هدش  هداد  هلئسم  نیا  هب  یخساپ  هچ  * 

ءزج ّلحم  زا  زونه  دینکیم  کش  هروس  ءانثا  رد  هک  امـش  دـنیوگیم ، دـنازامن  ءزج  کی  اعومجم  هروس  دـمح و  دـندقتعم  هک  یخرب  - 1
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. ةالص ءزج  دوشیم  دیناوخب  ار  دمح  دیدرگرب و  رگا  اذل  دیاهدرکن و  زواجت 
، دـینکیم کش  هروس  ءانثا  رد  هک  امـش  دـنیوگیم : دـننادیم  لقتـسم  هدـحیلع و  ءزج  ار  هروس  دـمح و  زا  کـیره  هک  رگید  یخرب  - 2
ار دـمح  دـیدرگرب و  رگا  اذـل  دـیتسه و  يدـعب  ءزج  لحم  رد  هدـش و  جراخ  دـمح  لحم  زا  هک  ارچ  تسا  ءزج  لحم  زا  سپ  امـش  کـش 

: نیاربانب هلطبم  تدایز  دوشیم  دیناوخب 
ۀحتاـف لـثملا  یف  مینادـن  اـم  هک  تسا  هدـش  نیا  لوق  ود  رب  تما  فـالتخا  نیا  هجیتن  دـناهدرک و  فـالتخا  لوق  ود  رب  هلئـسم  نیا  رد  تّما 

؟ بجاو ءزج  ای  تسا و  هلطبم  تدایز  كاش ، مدآ  يارب  هروس  ءانثا  رد  باتکلا 
؟ تسا هدش  هداد  هلئسم  نیا  هب  یخساپ  هچ  ثحب  عوضوم  ّلحم و  ندش  نشور  هب  هجوت  اب  * 

: تسا هدمآ  لئاسر  رد  هطبار  نیا  رد  هدمع  هیرظن  هس 
. یطایتحا ای  میوش  یتئارب  ّتیطرش  ّتیئزج و  رد  کش  ّلقا و  باب  رد  هک  نیا  زا  معا  اقلطم ، تئارب  رییخت و  هب  لوق  - 1

. یطایتحا ای  میشاب  یتئارب  رثکا  هب  تبسن  رثکا ، ّلقا و  رد  هک  نیا  زا  معا  اقلطم  طایتحا  هب  لوق  - 2
. ندوب یطایتحا  ندوب و  یتئارب  نایم  لیصفت  هب  لوق  - 3

؟ تسیچ لّوا  لوق  رد  بلطم  لصاح  * 
. لمع دوخ  هن  لمع و  ءزج  ای  لمع  طرش  نایم  نارود  هک  ارچ  تسا ، نیروذحملا  نیب  دراوم  هنوگنیا  رد  نارود  هک : تسنیا 

. تسا مارح  سپ  لطبم  يدایز  ای  دشاب  عنام  رگا  تسا و  بجاو  سپ  ءزج ، ای  دشاب و  طرش  لمع  نآ  رگا  اریز 
. تساهنآ ّتیعنام  تمرح و  ای  ءزج  طرش و  بوجو  نیب  نارود  اذل : و 

: رگید ترابع  هب 
. دمآ دهاوخ  يدوز  هب  هک  میراد  هب  فلکم  رد  کش  باب  رد  نیروذحملا  نیب  نارود  کی  *- 

رفاکلا نفد  میتفگیم : هک  میتشاد  فیلکت  رد  کش  باب  رد  مه  نیروذحملا  نیب  نارود  کی  *- 
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. مارح وا  بجاو 
نیروذـحملا نیب  نارود  اهنآ  موس  بلطم  هک  دراد  بلطم  هس ، تسا  لمع  دوخ  هب  طوبرم  هک  نیا  رب  هوـالع  کـش  ود  نیا  زا  کـیره  *- 

. تسا
. لمع دوخ  هب  هن  تسا و  ءزج  طرش و  هب  طوبرم  تسا  حرطم  مراهچ  هیبنت  رد  هک  نیروذحملا  نیب  نارود  نیا  اّما :

نیروذـحملا نیب  نارود  لمع  نآ  طرـش  اـی  ءزج و  رد  هکلب  تسین  نیروذـحملا  نیب  رمـالا  نارود  لـمع  دوخ  اـجنیا  رد  رگید : تراـبع  هب 
. دراد دوجو 

. تسا نآ  ءزج  ای  لمع و  نیا  طرش  هّللا  مسب  هب  رهج  نکل  تسا  لمع  دوخ  هّللا  مسب  لثملا : یف 
دـندوب و لقتـسم  كرت  ای  لعف  ود  نیروذـحم  هب  فلکم  رد  کش  رد  یهتنم  تسا ، رییختلا  ۀـلاصا  يارجم  نیروذـحملا  نیب  نارود  لاـح :

. تسا لقتسم  ریغ  طرش  ای  ءزج  نیروذحم ، هیف ، نحن  ام  رد  نکل 
وه اذـه  و  نآ . نودـب  ای  میهدیم و  ماجنا  ندوب  لطبم  يدایز  ّتیئزج و  ای  ّتیعنام  ّتیطرـش و  نایم  دّدرم  رما  نیا  اب  ار  تدابع  ای  نیاربانب :

. كرتلا لعفلا و  نیب  رییختلا  ینعم 
ینعی میراد  یلامجا  ملع  نیرمال  دـحا  هب  الامجا  ام  هک  تسنیا  هن  رگم  دوشیم ، هچ  یلامجا  ملع  نایرج  سپ  خیـش  باـنج  دیـسرپب  رگا  * 

؟ مینک يراج  تئارب  هنوگچ  یلامجا  ملع  نیا  هب  هجوت  اب  مارح ؟ تسا و  لطبم  يدایز  ای  بجاو و  تسا و  ءزج  ای  نیا  هک  مینادیم  ـالامجا 
؟ دوشیمن تئارب  نایرج  زا  عنام  یلامجا  ملع  دوجو  ایآ 
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تفلاخم بجوم  نیلـصا  ءارجا  هک  تسا  فارطا  رد  نیلـصا  ناـیرج  زا  عناـم  یتروص  رد  یلاـمجا  ملع  ریخ ، میئوگیم : امـش  هب  خـساپ  رد 
. دوش هیلمع  هیعطق 

. مامتا رصق و  ای  هعمج و  رهظ و  بوجو  لیبق  زا  نینیابتملا  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  لثم :
: اریز

ةءاربـلا و لـصالا  میئوگب  مه  هعمج  بوجو  ینعی  زین  رگید  فرط  رد  مینک و  كرت  ار  نآ  ةءاربـلا و  لـصالا ، میئوگب  رهظ  بوجو  رد  رگا 
كرت ار  فرطود  ره  هکنآلاـح  میراد و  فرط  کـی  هب  یلاـمجا  ملع  هک  ارچ  میاهدرک  كرت  ار  یعقاو  بـجاو  اـنیقی  مـینک ، كرت  ار  نآ 

. تسا حیبق  يراک  هک  میاهدش  تیصعم  بکترم  هجیتن  رد  هدش و  یلامجا  ملع  اب  هیلمع  تفلاخم  اذل  میاهتفگ و 
تفلاـخم کـی  رثـکا  دـح  هکلب  دریگن  تروص  ياهیعطق  هیلمع  تفلاـخم  هنوگچـیه  یلاـمجا  ملع  فرط  ود  رد  نیلـصا  ءازجا  زا  رگا  اـّما :

نارود هیلک  ای  هیف و  نحن  ام  لثم  دبای  ققحت  هیمازتلا 
657 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تقفاوم تمرح  لامتحا  اب  سپ  مینکیم  كرت  ای  هدـش و  تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  سپ  میهدیم ، ماـجنا  ـالمع  اـی  هک  نیروذـحملا  نیب 
. تسا هدش 

. دیآیمن شیپ  ماقم  نیا  رد  ياهیعطق  تفلاخم  سپ :
هنوـگ نیا  هک  تسا  هّیمازتـلا  تفلاـخم  نیا  میوـشن ، مزتـلم  مادـکچیه  هب  اـبلق  نـکل  مـینک و  يراـج  تـئارب  لـصا  فرط  ره  رد  رگا  ینعی :

. درادن يروذحم  تفلاخم 
؟ هیمازتلا تفلاخم  ای  دیآیم و  مزال  هیلمع  تفلاخم  مینک  يراج  تئارب  رگا  مینیبب  دیاب  رگید : ترابع  هب 

. تسا لاحم  نیضیقن  عافترا  المع  هک  ارچ  تسا ، هّیمازتلا  تفلاخم  امتح  خساپ 
مزال هک  هچنآ  دـیآیمن . مزال  یلامجا  ملع  اب  ياهیلمع  تفلاخم  اذـل  اتافخا و  ای  میناوخیم و  ارهج  ار  هّللا  مسب  المع ، ام  رگید : ترابع  هب 

بوجو هب  مزتلم  هن  تمرح ، ای  تسا  بوجو  هک  ادخ  مکح  هب  میـشاب و  مزتلم  دیاب  هک  یئامـش  نم و  ینعی  تسا ، هیمازتلا  تفلاخم  دیآیم 
. تمرح هب  مزتلم  هن  میاهدش ،

. تسا لاکشا  الب  مهنآ  هک  هیعطق ، هّیلمع  تفلاخم  هن  هضحم و  هیمازتلا  تفلاخم  دوشیم  نیا 
؟ تسا لاکشا  الب  هضحم  هیمازتلا  تفلاخم  نکل  تسا و  مارح  هیعطق  هیلمع  تفلاخم  ارچ  * 

ّتیعوضوم دوـخيدوخهب  لـمع و  يارب  تسا  ياهمّدـقم  بوـجو  ضرفرب  مازتـلا  تسا و  لـمع  تسا ، لـصا  هّیعرف  ماـکحا  رد  هچنآ  اریز 
. درادن

. ار رییخت  هب  لوق  میریگیم  هجیتن  هدرک و  يراج  تئارب  سپ  تسین ، نیلصا  نایرج  زا  عنام  یلامجا  ملع  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  اذل :
؟ دوب یئانبم  هچ  رب  دش  هتفگ  اجنیا  هب  ات  لّوا  لوق  لالدتسا  رد  هچنآ  * 

. دوب تیطرش  ّتیئزج و  رد  کش  رثکا و  لقا و  باب  رد  تئارب  رایتخا  يانبم  رب 
؟ هچ طایتحا  باب  زا  نایتا  موزل  هب  میهد  يوتف  میوش و  یطایتحا  كوکشم  طرش  ءزج و  ای  رثکا  هب  تبسن  باب  نآ  رد  رگا  * 

. میوشیم رییخت  هب  لئاق  هدومن و  يراج  تئارب  لصا  دّدرم  رما  هب  تبسن  ثحب ، دروم  هلئسم  رد  مه  زاب 
رد نیروذحملا  نیب  نارودلا  دنع  نکل  دروآ و  اج  هب  ار  رثکا  دش و  یطایتحا  دیاب  ۀّیطرـشلا  ۀّیئزجلا و  یف  کشلا  دـنع  هک  دـش  روط  هچ  * 

؟ تسیچ ناتلیلد  دومن ، يراج  تئارب  دیاب  اجنیا 
زامن ینعی   ) ّلقا مینادیمن  لثملا  یف  هک  ارچ  تسا ، هب  فّلکم  رد  ام  کش  اجنآ  هک : تسنیا  تلع 
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مه یخرب  هچرگ  دیروآ ، اج  هب  ار  رثکا  هدرک و  طایتحا  دیاب  دـنتفگ  ياهدـع  اذـل  و  یئزجهد ؟) زامن  ینعی   ) رثکا ای  تسا  بجاو  یئزج ) هن 
. دندوب یتئارب 

. تسا فیلکت  رد  کش  هکلب  تسین  هب  فلکم  رد  کش  هیف  نحن  رد  ام  کش  اّما 
یقاب شتیطرـش  رد  كوکـشم  رگا  نکل  دـشاب و  یقاب  شتیطرـش  رد  ام  كوکـشم  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  ندوب  هب  فّلکم  رد  کـش  اریز :

. تسین هب  فّلکم  رد  کش  دنامن ،
طرـش لهاج  مدآ  يارب  هلبق  الـصا  دـیوگب ، یـسک  رگا  لاح  دـناوخب  زامن  تهج  راهچ  دـیاب  دراد ، کش  هلبق  رد  یـسک  میتفگ  لثملا : یف 

. تسین هب  فّلکم  رد  ّکش  رگید  نیا  تسین ،
رد هّللا  مسب  هب  رهج  رگا  میئوگیم : امـش  هب  عنام ؟ ای  تسا  طرـش  اـجنیا  رد  رهج  هک  دیـسرپب  هّللا  مسب  هب  رهج  ینعی  هیف  نحن  اـم  رد  لاـح :

زامن ای  میناوخب و  رهج  اب  زامن  مینادیمن  اـم  هک  ارچ  تسا ، هب  فلکم  رد  کـش  نآ ، رد  کـش  دـنامب ، یقاـب  شتّیعناـم  رد  اـی  شتیطرش و 
؟ رهجیب

. تسین هب  فّلکم  رد  کش  نآ  رد  کش  رگید  عنام  هن  دشاب و  طرش  هن  لهاج  مدآ  ّقح  رد  هّللا  مسب  هب  رهج  رگا  و 
طقاس شتیعنام  زا  دشاب  عنام  هچ  نانچ  دتفایم و  شتیطرـش  زا  لهاج  مدآ  قح  رد  دشاب  مه  طرـش  رگا  هّللا  مسب  هب  رهج  رگید : ترابع  هب 

. دوشیم
. رهجیب ای  رهج و  اب  دهاوخب  هک  تروص  ره  هب  دروآیم  اج  هب  لمع  کی  اذلف 

: هک تسنیا  بلطم  لیلد  رگید  ترابع  هب 
میتسه و یتئارب  فیلکت  رد  کش  رد  ام  هکنآ  لاح  دـشاب و  هب  فّلکم  رد  کش  دراوم  زا  هلئـسم  هک  تسنیا  رب  فقوتم  طایتحا  بوجو  - 1

. یطایتحا هن 
بجاو و شلعف  هکنیا  ات  ّتیئزج  تیطرـش و  نایم  تسا  ددرم  هک  یئیـش  نآ  یعقاو  باـجیا  هک  تسنیا  رب  فّقوتم  هب  فّلکم  رد  کـش  - 2

. دشاب یقاب  شدوخ  زّجنت  تیلعف و  هب  نانچمه  دشاب ، بجاو  شکرت  ات  ندوب  لطبم  يدایز  ّتیعنام و 
. تسا تدابع  رارکت  طایتحا و  مزلتسم  زین  زّجنت  رب  نآ  ءاقب  - 3

رارکت طایتحا و  یهتنم  دوش ، لاثتما  عقاو  لاحرههب  ات  نآ ، نودـب  رابکی  دـهدیم و  ماجنا  ددرم  رما  نیا  اـب  ار  تداـبع  راـبکی  هجیتن  رد 
. تسا یمزج  هجو  دصق  نداد  تسد  زا  مزلتسم  لمع 

؟ عنام هن  تسا و  طرش  هن  تسا و  طقاس  لهاج  مدآ  قح  رد  عنام  ای  تسا  طرش  ای  هّللا  مسب  هب  رهج  مینادیم  الامجا  هکنیا  اب  ارچ  * 
ریخ زا  دیاب  دهاوخب ، اعنام  وا  اطرش  ار  هّللا  مسب  هب  رهج  یلاعت  قح  رگا  هک  تسا  طقاس  تهج  نیدب 
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. درذگب نییعت  دصق 

کیچیه دش ، زامن  ود  هب  فظوم  وا  یتقو  اتافخا ، مه  یکی  ارهج و  ار  یکی  دناوخب  زامن  ود  دـیاب  لهاج  فلکم  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز 
. دناوخب نییعت  دصق  هب  دناوتیمن  ار 

ام زا  هکنیا  ای  درذـگب و  نییعت  دـصق  ریخ  زا  دـهاوخب و  وا  زا  ار  هّللا  مسب  هب  رهج  تیعنام  ّتیطرـش و  یلاعت ، قح  هکنیا  نیب  رمالا  راد  سپ :
. دنک یغلم  ار  فرط  کی  دیاب  هرخالاب  دراذگب . هّللا  مسب  هّیرهج  ّتیعنام  ّتیطرش و  ریخ  زا  دهاوخب و  ار  نییعت  دصق 

لهاج فلکم  اذـل  و  عنام . هن  تسا و  طرـش  هن  لهاج  قح  رد  هّللا  مسب  هب  رهج  ینعی  درذـگیم ، عنام  طرـش و  ریخ  زا  یلاعت : يادـخ  اـّما :
. دناوخیم نییعت  دصق  اب  زامن  کی 

. عنام طرش و  ریخ  زا  هن  درذگب و  نییعت  دصق  زا  دیاب  هک  دومرف  البق  خیش  هتکن :
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: هکنیا بلطم  هصالخ  لصاح و 
زا ار  دوخ  میرادیمرب و  نایم  زا  ار  نآ  ّتیعنام  ّتیطرش و  هدرک ، يراج  تئارب  عنام ، ای  تسا  طرش  هّللا  مسب  هب  رهج  هک  میتسنادن  ام  یتقو 

. مینکیم تحار  هلئسم  نیا  هب  تبسن  فیلکت 
ای میـشاب و  یطاـیتحا  طئارـش  ءازجا و  باـب  رد  هک  نیا  زا  معا  نییعت  دـصق  اـب  نکل  میناوخیم  اـتافخا  اـی  ارهج و  ار  زاـمن  کـی  هجیتن : رد 

. یتئارب
***
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نایرج عنمل  نینیابتملا ؛ یلإ  انه  ّکشلا  عجرم  ّنأل  ۀّیئزجلا ؛ ۀّیطرـشلا و  یف  ّکشلا  یف  هبوجو  مدعب  انلق  نإ  یناثلا و  حّجری  دق  و  اذـه ، نتم 

[. 360] لقنلا لقعلا و  نم  ماقملا  یف  ّکشلا  دنع  ۀیطرشلا  ۀّیئزجلا و  یفن  ّۀلدأ 
اذل و  هیف ؛ ریـض  و ال  کلذ ، مازتلاب  عوفدم  ۀّینلاب ، مزجلا  ءاغلإل  مزلتـسم  كرتلا  لعفلا و  نیب  دّدرملا  ّیعقاولا  رمألا  باجیإ  ّنأ  نم  رکذ : ام  و 

عم فاـضملا  قـلطملا و  هابتـشا  دـنع  نیءاـملاب  ءوـضولا  رارکت  و  عبرـألا ، تاـهجلا  یلإ  و  نیهبتـشملا ، نیبوـثلا  یف  ةالــصلا  رارکت  بـجو 
. امهدحأ دقف  اذإ  مّمیتلا  ءوضولا و  نیب  عمجلا  و  امهدوجو ،

و رابتعالا ، ریدقت  یلع  اّیلّصوت  كرتلا  لعفلا و  نم  ّلک  ناک  ول  میقتـسی  اّمنإ  لصألاب ، ۀّیعناملا  ۀّیطرـشلا و  نم  ّلک  یفن  یف  انرکذ  ام  نأ  عم 
. یفخی امک ال  ۀّیلمع ، ۀفلاخم  نیلصألاب  لمعلا  نم  مزلیف  ّالإ 

، ۀّیلمع نکت  مل  اذإ  عقاولل  ۀّیعطقلا  ۀفلاخملا  ۀمرح  مدع  ۀّیئزجلا و  ۀّیطرـشلا و  یف  ّکشلا  یف  طایتحالا  بوجو  مدعب  انلق  نإ  ّهنأ  قیقحتلا : و 
. انرکذ اّمم  رهظی  ههجو  و  ةدابعلا ، رارکتب  عمجلا  نّیعت  ّالإ  و  انه ، رییختلا  يوقألاف 

همجرت *** 

( نآرب لیلد  طایتحا و  بوجو  )

رد کش  رد  طایتحا  بوجو )  ) مدع هب  لئاق  ام  ول  ناوخب و  زامن  ود  ینعی   ) دوشیم هداد  حیجرت  طایتحا ) بوجو  ینعی   ) مود لوق  یهاگ  و 
. میشاب ّتیئزج  ّتیطرش و 

تسا هب  فّلکم  رد  کش   ) هب رهجیب ) زامن  رهج و  اب  زامن  ینعی :  ) اجنیا رد  کش  تشگرب  اریز 
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تسا و نایب  ـالب  باـقع  حـبق  هک  هّیلقع  تئارب  ینعی   ) ّتیطرـش ّتیئزج و  یفن  ّهلدا  ناـیرج  هک  ارچ  هعمج ،) رهظ و  لـثم   ) نینیاـبتم مهنآ )
. تسا عونمم  ماقم  نیا  رد  کش  ماگنه  هب  تسا ) نوملعی  ام ال  عفر  هک  هّیلقن  تئارب 

( ریخ زا  نتـشذگ  و   ) ءاغلا مزلتـسم  كرت  لعف و  ناـیم  دّدرم  یعقاو  رما  نآ  ندرک ) بجاو  ینعی   ) باـجیا هک  نیا  رد  دـیدرگ  رکذ  هچنآ  و 
. درادن يررض  هیمازتلا ) تفلاخم  نیا   ) هک یلاح  رد  ندوب ، یمازتلا  ببس  هب  دوشیم  عفد  تسا ، ّتین  هب  مزج 

بآ اب  قلطم  بآ  ندـش  هبتـشم  ماـگنه  بآ  ود  ره  اـب  وضو  رارکت  هناـگراهچ و  تاـهج  فرط  هب  نیهبتـشم ، نیبوث  رد  زاـمن  رارکت  اذـل  و 
قلطم دـینادیمن  امـش  و   ) دراد دوجو  بآ  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  مّمیت  وضو و  ناـیم  عمج  بآ و  ود  ره  دوجو  تروـص  رد  فاـضم 

. تسا بجاو  فاضم ،) ای  تسا 
لوبق لباق  یئاج  رد   ) اهنت میتفگ ، لصا  اب  ّتیعنام  ّتیطرـش و  زا  کـیره  نتـشادرب  یفن و  رد  یلبق ) ثحب  رد   ) هک ار  یبلطم  نآرب ، هوـالع 

یلّـصوت رگا   ) ّالا و  دـنرادن ) مزال  ّتین  تاّیلـصوت  هک  ارچ   ) دـشاب یلّـصوت  رابتعا  ضرف  هب  كرت  ای  لعف و  زا  کیره  هک  حیحـص  و  تسا )
مزال هّیلمع  تفلاخم  دـینک ) يراج  تئارب  لصا  ود  امـش  هک  انعم  نیدـب   ) نیلـصا هب  لمع  زا  تسا ،) تدابع  هک  ام  ثحب  ّلحم  لثم  دـشابن 
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تـسد زا  یّلک  روط  هب  ار  ّتین  اذـل  ياهدـش و  بکترم  ار  نآ  دوب و  عنام  ای  ياهدرک  كرت  ار  نآ  امـش  هدوب و  طرـش  اـی  هک  ارچ  دـیآیم ،
. دیروآ اج  هب  لمع  ود  دیاب  تسا و  طایتحا  امش  هفیظو  سپ : دیهدیم ،

( هلئسم نیا  رد  خیش  قیقحت  )

تمرح مدـع  ّتیئزج و  ّتیطرـش و  رد  کش  باب  رد  طایتحا ، بوجو  مدـع  هب  میوش  لئاق  رگا  هک : تسنیا  هلئـسم  نیا  رد  ام  قیقحت  اـّما  و 
يراج تئارب  ود  ناوتیم  ینعی   ) تسا رییخت  اـجنیا  رد  يوقا  دـشابن ، هّیلمع  هّیعطق  تفلاـخم  تفلاـخم ، و  عقاو ، اـب  هیمازتلا  هّیعطق  تفلاـخم 

( مینادب مارح  اجنیا  رد  ار  هیمازتلا  تفلاخم  هک  نیا  ای  مینادب  بجاو  ار  طایتحا  رگا   ) ّالا و  داد ) ماجنا  رهجیب  ای  رهج  اب  ار  لمع  کی  هدرک ،
[361 (.] يروآ اج  هب  تدابع  ات  ود  دیاب  و   ) دباییم نّیعت  تدابع  رارکت  هب  عمج 

ص661 ج9 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مه اجنیا  یتسین ، یطایتحا  اجنآ  شاب ، یطاـیتحا  زین  اـجنیا  یتسه  یطاـیتحا  اـجنآ  ینعی   ) دوشیم نشور  هک  میتفگ  هک  یبلطم  زا  زین  نآ  ل 

.( نک يراج  ار  نیلصا  ینادیمن  مارح  ار  هیمازتلا  تفلاخم  نکن ، يراج  ار  نیلصا  ینادیم  مارح  ار  هیمازتلا  تفلاخم  شابن ،
662 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مود  لوق  رد  بلطم  لصاح  * 
زج میرادن  ياهراچ  هیف  نحن  ام  رد  اّما  میوش  یتئارب  ّتیئزج  ّتیطرش و  رد  کش  هلأسم  رد  ام  هک  ضرف  هب  هک  دندقتعم  یخرب  هک : تسنیا 

. میوش یطایتحا  هک  نیا 
؟ تسیچ بلطم  رس  * 

. تسا نینیابتملا  نیب  نارود  لیبق  زا  هکلب  میوش ، یتئارب  رثکا  هب  تبسن  ات  تسین  رثکا  ّلقا و  نیب  نارود  لیبق  زا  هیف  نحن  ام  هک : تسنیا 
: دّدرم رما  نیا  اریز  ارچ ؟

. دوشیم بجاو  ام  رب  ءیش  طرشب  هب  رومأم  نیا  دشاب  ءزج  ای  عنام  عقاو  رد  رگا  - 1
. دوشیم بجاو  ام  رب  طرشب ال  لمع  ای  هب  رومأم  نیا  دشاب  لطبم  يدایز  ای  عنام  عقاو  رد  رگا  و  - 2

طرشب ال دشاب  بجاو  رصق  عقاولا  یف  رگا  هک  مامتا ، رصق و  لثم   ) دنانینیابتم رگیدکی و  میسق  طرشب ال ، ءیـش و  طرـشب  هک  تسا  نشور 
تسا يدراوم  رد  نآ  هک  دنشاب  رثکا  ّلقا و  هک  نیا  هن  و  تسا ) تدایز  طرشب  ینعی  ءیش  طرشب  دشاب  بجاو  مامتا  رگا  تسا و  تدایز  زا 

. دشاب عمج  لباق  رثکا  اب  ات  دشاب  هدش  ذخا  طرشب  وحن ال  هب  لقا  هک 
نودب رابکی  ددرم و  رما  نیا  اب  ار  بجاو  رابکی  دیاب  اذل  تئارب و  هن  تسا  طایتحا  ياج  رگید  اجنآ  رد  دش ، نینیابتم  لیبق  زا  یتقو  لاح 

. میهد ماجنا  نآ 
؟ تسیچ هداس  نابز  هب  لوق  نیا  يرخا  ةرابع  * 

لیبق زا  مه  شدوخ  تسا ، هب  فّلکم  رد  کش  امش  کش  ۀلطبملا  ةدایز  ۀّیئزجلا و  نیب  ای  ۀّیعناملا  وا  ۀّیطرـشلا  نیب  رمالا  راد  اذا  هک : تسنیا 
. تسا طایتحا  ام  هفیظو  و  هعمج ، رهظ و  لثم  تسا  نینیابتم 

. دنتسه طرشب ال  ءیشلا  ءیش و  طرشب  ءیشلا  لیبق : زا  نوچ  میئوگیم : دنانینیابتم ؟ ارچ  دیئوگب  رگا 
. تسا بجاو  رهج  الب  ةالص  سپ  تسا ، عنام  رگا  تسا و  بجاو  رهجلا  عم  ةالص  سپ  تسا ، طرش  رگا  هّللا  مسب  هب  رهج  ینعی :
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. دنانینیابتم رهجیب  ةالص  اب  رهج  اب  ةالص  هجیتن : رد 
663 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دوریم نیب  زا  نیقی  دصق  مینکب  طایتحا  هک  یتروص  رد  دیتفگ  ناتدوخ  امش  دیسرپب  رگا  * 
، رگید ياهزیچ  ریخ  زا  ای  درذگب  نییعت  دصق  ریخ  زا  دهاوخب  عراش  يدروم  کی  رد  دوش و  رئاد  رما  رگا  هک  میتفگ  مه  ار  نیا  میئوگیم :

. درذگب نییعت  دصق  ریخ  زا  دیاب 
اذل تسا و  نآ  دولوم  رمالا و  دعب  نییعت  دصق  نکل  دـنرمالاتحت و  طئارـش  ریاس  هک  ارچ  تسین  طئارـش  ریاس  هبترم  رد  نییعت  دـصق  اریز :

. هن میتساوخن  میهدیم ، شماجنا  میهاوخب  رگا 
؟ تسیچ خلا ) رمالا ...  باجیا  نا  نم  رکذ : ام   ) رد بلطم  لصاح  الاب  بلاطم  هب  هّجوت  اب  * 

تسا و تسرد  هلب  میئوگیم : اهنآ  هب  تسا  یمزج  هجو  دصق  ءاغلا  مزلتـسم  ندرک  طایتحا  دنتفگ  لوا  لوق  نارادفرط  هک  نیا  دـیامرفیم :
: نکل

. درادن دوجو  یمزج  هجو  دصق  رابتعا  رب  یلیلد  چیه  الّوا :
. تسا یلیصفت  ملع  دراوم  نآ  دشاب و  نکمم  یمزج  هجو  دصق  هک  دراد  يدراوم  هب  صاصتخا  یهجو ، دصق  نینچ  بوجو  ضرف  هب  ایناث :

. دیاین مزال  قاطی  ام ال  فیلکت  ات  دوشیمن . طقاس  اذل  تسین و  نکمم  یمزج  هجو  دصق  طایتحا  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  اّما 
: یلامجا ملع  دراوم  رد  یمزج  هجو  دصق  رابتعا  مدع  رب  ینبم  دروآیم  دهاش  راهچ  مود  لوق  هب  لئاق  سپس 

: اذل و  دشابیمن ، ربتعم  یمزج  هجو  دصق  یلامجا ، ملع  دراوم  رد  رگید  ترابع  هب 
. دوشیم بجاو  سجن  اب  رهاط  هابتشا  ماگنه  هبتشم  سابل  ود  رد  زامن  رارکت  - 1

. دوشیم بجاو  هلبق  هابتشا  ماگنه  رد  هناگراهچ  تاهج  هب  زامن  رارکت  - 2
. دیآیم مزال  فاضم  اب  قلطم  هابتشا  ماگنه  عیام  ود  اب  وضو  رارکت  - 3

. دوشیم بجاو  نیهبتشملا  نیعئاملا  دقف  دنع  ممیت  ءوضو و  نایم  عمج  - 4
؟ تسیچ خلا ) لصالاب ...  ۀّیعناملا  ۀّیطرشلا و  نم  ّلک  یفن  یف  انرکذ  ام  ّنا  عم   ) زا دارم  * 

. تسا رییخت  هب  لئاق  هب  طایتحا  هب  لئاق  خساپ 
هیمازتلا تفلاخم  افرـص  هکلب  دـیاین  مزال  ياهیلمع  تفلاخم  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  نیلـصا  نایرج  زا  هک  اجره  تفگیم : رییخت  هب  لـئاق 

. تسا عنام  الب  دراوم  نآ  رد  نیلصا  نایرج  دیآ ، شیپ 
: دیوگیم بلاطم  نیا  هب  خساپ  رد  طایتحا  هب  لئاق  اذل  و 

. تسا تمرح  بوجو و  نایم  نارود  تسا و  یلّصوت  رما  کی  هب  رومأم  یهاگ  - 1
ماجنا تبرق  دصق  هب  دیاب  دشاب  بجاو  شماجنا  رگا  هک  تسا  يدبعت  رما  کی  هب  رومأم  یهاگ  و  - 2

664 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. کلذک دشاب  مزال  مه  شکرت  رگا  دوش و 

یتفلاخم نینچ  هب  اجیردت  ددعتم و  تاعفد  رد  هچرگا  دوشیمن ، هیلمع  تفلاخم  هب  رجنم  تایلّـصوت  رد  ةدحاو  ۀـعفد  نیلـصا  نایرج  لاح :
. دوشیم رجنم 

. تسا هیلمع  تفلاخم  فرط  ود  زا  کیچیه  هب  مازتلا  مدع  نیلصا و  ءارجا  لاکشا  الب  تایدبعت  رد  اّما 
هیلمع تفلاخم  مزلتسم  دشاب  هک  کیره  و  تبرق ، دصق  نودب  نکل  دنکیم و  شکرت  ای  تبرق و  دصق  نودب  دهدیم  ماجنا  ار  نآ  ای  اریز :

. دراد دساف  یلات  رییخت  هب  لوق  سپ  تسا ، یّلک  ام  ثحب  نوچ  و  تسا ،
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؟ تسیچ طایتحالا )...  بوجو  مدعب  انلق  نا  ّهنا  قیقحتلا : و   ) رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم اذل  و  تسا ، مظعا  خیش  بانج  لیصفت  ای  موس  لوق  هب  هراشا 

زین هیف  نحن  ام  رد  میتسنادن ، مارح  هلئـسم  نیا  رد  ار  هیمازتلا  تفلاخم  هدـش و  تئارب  هب  لئاق  ّتیئزج  ّتیطرـش و  رد  کش  باب  رد  رگا  - 1
. مینکیم رایتخا  دشاب  رییخت  هک  ار  لّوا  لوق  هدش و  یتئارب 

. تشذگ لّوا  لوق  رد  هک  تسا  نامه  رییخت  رب  شلیلد  ّالا  دراد و  لوبق  تایلصوت  رد  اهنت  ار  رییخت  خیش  هتبلا :
دیاب انبم  ود  نیا  زا  کیره  ساسارب  میتسناد ، مارح  ار  هّیمازتلا  تفلاخم  يدعب  هلئسم  رد  ای  میدش و  یطایتحا  رثکا  ّلقا و  باب  رد  رگا  و  - 2

. میوش یطایتحا  دش ، رکذ  مود  لوق  رد  هک  لیلد  نامه  هب  هیف  نحن  ام  رد 
: میراد انبم  هس  ام  هک : تسنیا  هلئسم  قیقحت  دیامرفیم : خیش  رگید : ترابع  هب 

. اتافخا یکی  ارهج  یکی  دناوخ ، زامن  هدرک و  طایتحا  دیاب  انبم  ود  يور 
. اتافخا ای  دناوخب و  ارهج  تساوخ  دناوخیم  زامن  کی  هکلب  تسین ، مزال  طایتحا  مه  انبم  کی  يور 

: زا تسترابع  انبم  ود  نیا 
. دیشاب یطایتحا  دیاب  مه  هیف  نحن  ام  رد  دیتسه ، یطایتحا  طئارش  ءازجا و  باب  رد  امش  رگا  - 1

يراج تئارب  دیناوتیمن  مه  نیرمالا  نیب  نارودلا  دنع  دینک ، يراج  تئارب  دـیتسناوتن  طئارـشلا  ءازجالا و  یف  ّکشلا  دـنع  هک  یتقو  ینعی :
. تسا بجاو  طایتحا  مه  اجنیا  رد  تسا ، بجاو  طایتحا  اجنآ  رد  اذل : و  دینک .

. دینک يراج  تئارب  اجنیا  رد  دیرادن  قح  دینادیم ، مارح  ار  هّیمازتلا  تفلاخم  رگا  و 
665 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیآیم مزال  هیمازتلا  تفلاخم  دینک ، يراج  تئارب  لصا  ود  یتقو  هک  دش  هتفگ  البق  اریز 
. دنهدیمن تئارب  لصا  ود  يارجا  هزاجا  زین  هیف  نحن  ام  رد  دننادیم ، مارح  ار  هیمازتلا  تفلاخم  هک  یناسک  لاح :

هیمازتلا تفلاخم  نیروذحملا  نیب  نارود  باب  رد  دـننادیمن و  بجاو  ار  طایتحا  طرـش  ءزج و  باب  رد  رثکا  ّلقا و  باب  رد  هک  یناسک  - 2
. دروآیم اج  هب  دنهاوخیم  دوخ  هک  روطنآ  زامن  کی  هدرک  يراج  ار  تئارب  لصا  ود  ینعی  نیلصا  هیف  نحن  ام  رد  دننادیمن ، مارح  ار 

: میتشاد بلطم  هس  هب  فّلکم  رد  کش  باب  رد  هتکن :
نیروذحملا نیب  نارود  هیبوجو ، ههبش  هّیمیرحت ، ههبش 

ابقاعتم هک  نیروذحملا  نیب  نارود  دنام  یقاب  دـیدرگ . یـسرّرب  لّصفم  روط  هب  شاهلأسم ، راهچ  اب  هّیبوجو  هّیمیرحت و  ههبـش  ود  زا  کیره 
. دوشیم یسررب 

***
666 ص : ج9 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّنأ ملع  ول  اّمأ  و  رخآلاب . امهدحأ  هبتشا  و  مّرحم ، رخآلا  بجاو و  نیلعفلا  دحأ  ّنأ  ملعی  نأب  مارحلاب  بجاولا  هابتشا  یف  ثلاثلا  بلطملا  نتم 
مّدقت يذلا  ۀـمرحلا  بوجولا و  نیب  رمألا  نارود  نم  ّهنأل  بلطملا ؛ اذـه  نع  جراخ  وهف  مّرحم ، رخآلا  بجاو و  كرتلا  لعفلا و  نم  ادـحاو 

. فیلکتلا یف  ّکشلا  بلاطم  نم  ثلاثلا  بلطملا  یف  همکح 
نم یلوا  نیفیلکتلا  الک  یف  ۀـّیلامتحالا  ۀـقفاوملا  ّنأل  کلذ ؛ یف  اّریخم  رخـآلا  كرت  امهدـحأب و  ناـیتإلا  بوجو  هیف : نحن  اـمیف  مکحلا  و 

باکتراب نسحی  لمتحملا ال  ررـضلا  عفدـل  طایتحالا  ّنأ  کلذ : أـشنم  و  رخـآلا ؛ یف  ۀـّیعطقلا  ۀـفلاخملا  عم  امهدـحأ  یف  ۀـّیعطقلا  ۀـقفاوملا 
. ملعأ هّللا  و  عوطقملا ، ررضلا 

همجرت *** 
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( نیروذحملا نیب  نارود  هب و  فّلکم  رد  ّکش  ینعی  مارح ، اب  بجاو  هابتشا  رد   ) موس بلطم 

هراشا

نآ حـبذ  تسا و  بجاو  منغ  نیا  حـبذ  اـی  ینعی   ) مارح يرگید  تسا و  بجاو  لـعف  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  موـلعم  ـالامجا  هـک  نـیا  هـب 
(. بجاو یکی  نیا  حبذ  مارح و  یکی  نآ  حبذ  سکعلاب  ای  مارح و  يرگید 

( یّکـش نینچ   ) سپ مارح ، يرگید  تسا و  بجاو  دنفـسوگ ) کی  رد  لثملا  یف   ) كرت ای  لعف و  زا  یکی  هک  دـشاب  مولعم  الامجا  رگا  اّما 
شمکح هک  تسا  یتمرح  بوجو و  نایم  نارود  باب  زا  یکـش ) نینچ  نیا   ) اریز تسا ، هب ) فّلکم  رد  ّکش  ینعی   ) بلطم نیا  زا  جراـخ 

. تشذگ دوب ) تمرح  بوجو و  نایم  لعف  کی  نارود  هک   ) فیلکت رد  کش  بلاطم  زا  مّوس  بلطم  رد 
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( هیف نحن  ام  رد  هلئسم  مکح  اّما  (و 

تسا و رگید  یکی  كرت  لمع و  ود  زا  یکی  ماجنا  بوجو  نیروذـحملا ) نیب  نارود  هب و  فّلکم  رد  کش  ینعی   ) هیف نحن  ام  رد  مکح  و 
(. ینک كرت  ار  يرگید  حبذ  هدرک و  حبذ  ار  یکی  هک   ) یتسه ّریخم  نآ  رد  وت 

رد  ) ّتیولوا نیا  اشنم  تسا و  يرگید  اب  هّیعطق  تفلاخم  یکی و  اب  هّیعطق  تقفاوم  زا  یلوا  فیلکت  ود  ره  هب  تبسن  هیلامتحا  تقفاوم  اریز :
: هک تسنیا  ود ) ره  هب  تبسن  هیلامتحا  تقفاوم 

. تسین وکین  بوخ و  یمتح ، یعطق و  ررض  ماجنا  باکترا و  اب  لمتحم  ررض  عفد  يارب  طایتحا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دراد هبعش  دنچ  یّلک  روط  هب  نیروذحملا  نیب  نارود  دیئامرفب  ۀمّدقم  ثحب  لصا  هب  دورو  زا  لبق  * 
. تسا نآ  كرت  ای  لعف و  هب  عجار  ینعی  دحاو ، ءیش  هب  طوبرم  لامتحا  فرط  ود  ره  هک  تسا  وحن  نیدب  یهاگ  - 1 دراد : هبعش  هس 

. مینک كرت  دیاب  هک  نیا  ای  میهد و  ماجنا  ار  نآ  دیاب  ای  مارح ، ای  تسا  بجاو  ای  مالسا  رظن  زا  رفاک  ّتیم  نفد  لثملا : یف 
ای تسین و  مارح  يرگید  نآ  تسا و  بجاو  لمع  نیا  ای  هک  تروص  نیا  هب  یهتنم  تسا ، رما  ود  هب  طوبرم  ههبش  فرط  ود  مه  یهاگ  - 2

. تسا هارمه  تابثا  یفن و  هک  انعم  نیدب  تسین ، بجاو  یکی  نیا  تسا و  مارح  يرگید  نآ 
؟ تسیچ تروص  ود  نیا  مان  * 

راک رد  یبوجو  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، فیلکت  عون  لصا  رد  ههبـش  هک  ارچ  دنمانیم ، ۀـمرحلا  بوجولا و  نیب  نارود  ار  تروص  ود  نیا 
. مینادیم تسا  مازلا  هک  ار  سنج  هچرگ  هن ؟ ای  تسه  یتمرح  ای  و  هن ؟ ای  تسا 

. تسا كرتلا  لعفلا و  نیب  فّلکملا  رییخت  دمآ ، فیلکت  لصا  رد  کش  بلاطم  زا  موس  بلطم  رد  هک  نانچ  تروص  نیا  مکح  هتکن :
، تسا مارح  اعطق  يرگید  نآ  بجاو و  اـم  رب  اـنیقی  لـمع  ود  زا  یکی  هک  تروص  نیا  هب  نکل  تسا ، فرط  ود  ياراد  ههبـش  یهاـگ  و  - 3

. تسا هدش  هبتشم  یعقاو  مارح  اب  یعقاو  بجاو  یهتنم 
تسا و بجاو  نآ  ای  مارح و  یکی  نآ  تسا و  بجاو  نیا  ای  هک  مینادیم  الامجا  نونکا  ام  ینعی :
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؟ تسیچ نارود  زا  مسق  نیا  مان  * 
. تسا مارحلا  بجاولا و  نیب  نارود 

؟ تسا موس  بلطم  رد  ام  ثحب  ّلحم  قوف  نارود  مسق  هس  زا  کیمادک  * 
. مارحلا بجاولا و  نیب  نارود  ینعی  مّوس  مسق 

؟ تسیچ ینارود  نینچ  رد  فّلکم  فیلکت  تسیچ و  هلئسم  نیا  مکح  * 
دازآ فرط  ود  زا  کیره  ماـجنا  باـختنا و  رد  ینعی  يرگید ، كرت  یکی و  ماـجنا  ناـیم  تسا  ّریخم  فّلکم  هک : تسنیا  هصـالخ  روط  هب 

. تسا
زا یعناـم  اـیآ  دـیدش ، رییخت  هب  دـقتعم  موس  بلطم  نیا  رد  نکل  دـیدش و  یطاـیتحا  یلاـمجا  ملع  بلاـطم  زا  مّود  لّوا و  بلطم  رد  ارچ  * 

؟ دراد دوجو  طایتحا  يارجا 
هچ هک  نیا  ای  و  دوش ؟ لصاح  هّیعطق  تقفاوم  بوجو  بناج  اب  هک  نیا  ات  میهد  ماجنا  طاـیتحا  يور  زا  ار  ود  ره  میناوتیمن  اـجنیا  رد  ارچ 

؟ دوش لصاح  هّیعطق  تقفاوم  تمرح  بناج  اب  هک  نیا  ات  مینک  كرت  طایتحا  يور  زا  ار  ود  ره  هک  دراد  یعنام 
کی هیعطق و  تقفاوم  کی  اهنت  طایتحا  بناج  رد  نکل  و  دراد . دوجو  هّیلامتحا  تفلاخم  ود  هیلامتحا و  تقفاوم  ود  رییخت  بناج  رد  اریز :

. دراد دوجو  هیعطق  تفلاخم 
؟ تسا مادک  رییخت  بناج  رد  هیلامتحا  تقفاوم  ود  * 

. تسا هیلامتحا  هکلب  تسین  یعطق  تقفاوم  نیا  نکل  هدش و  تقفاوم  سپ  دشاب  هدوب  یعقاو  بجاو  نامه  مداد  ماجنا  هک  ار  نآ  دیاش  - 1
هکلب تسین  هّیعطق  تقفاوـم  نیا  نکل  تسا و  هدـش  تقفاوـم  سپ  دـشاب ، هدوـب  یعقاو  مارح  ناـمه  ماهدرک ، كرت  هـک  ار  نآ  دـیاش  و  - 2

. تسا هیلامتحا 
؟ تسا مادک  رییخت  بناج  رد  هیلامتحا  تفلاخم  ود  * 

. تسا یلامتحا  یتفلاخم  نکل  و  دشاب ، هدش  یلوم  تفلاخم  هدوب و  یعقاو  مارح  ماهدش  بکترم  هداد و  ماجنا  هک  ار  نآ  دیاش  - 1
زا هن  تسا و  یلامتحا  تفلاخم  نیا  نکل  و  هدـش ، تفلاخم  سپ  هدوب  یعقاو  بجاو  ماهدادـن ، ماـجنا  هدرک و  كرت  هک  ار  نآ  دـیاش  و  - 2

. ملع يور 
؟ دراد دوجو  هیعطق  تفلاخم  کی  هیعطق و  تقفاوم  کی  طایتحا  بناج  رد  ارچ  * 

: ار طایتحا  اریز 
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ماجنا امتح  مه  یعقاو  مارح  نکل  هدش و  تقفاوم  اعطق  یعقاو  بجاو  اب  میروآ  اج  هب  ار  ود  ره  هدرک و  تاعارم  بوجو  بناج  رد  رگا  - 1
. هدش

یعقاو بجاو  اب  نکل  هدـش و  هّیعطق  تقفاوم  یعقاو  مارح  اب  مینک  كرت  ار  فرط  ود  ره  هدومن  تیاعر  ار  نآ  تمرح  بناج  رد  رگا  و  - 2
. تسا هدش  هّیعطق  تفلاخم 

؟ تسیچ بلاطم  هجیتن  * 
هّیعطق تقفاوم  یکی و  رد  هّیعطق  تفلاخم  زا  دراد  تیولوا  فیلکت  ود  ره  اب  هیلامتحا  تقفاوم  عرّـشلا ، ءالقعلا و  لقعلا و  دـنع  هک : تسنیا 

. يرگید رد 
؟ تسیچ روبزم  یلقع  مکح  هفسلف  * 

اب ار  لمتحم  باقع  هک  نیا  هب  دنکیمن  داشرا  ار  ام  اذـل : دـنادیم و  مزال  لمتحم  باقع  عفد  رطاخ  هب  ار  طایتحا  تیاعر  لقع  هک : تسنیا 
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. دینک عفد  عوطقم  باقع  باکترا 
***
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بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ هصالخ  هداس و  نامتفگ  کی  رد  مّوس  بلطم  رد  ثحب  لصاح  * 
ام لمع و  کی  هن  دراد و  دوجو  لمع  ود  اجنیا  رد  هک  انعم  نیدـب  نکل  تسا و  نیروذـحملا  نیب  نارود  اجنیا  رد  ثحب  لـحم  هک  دوب  نیا 

. مارح یکی  نیا  تسا و  بجاو  لمع  نآ  سکعلاب  ای  مارح و  لمع  یکی  نآ  تسا و  بجاو  لمع  نیا  ای  هک  مینادیم  الامجا  مه 
. ینکن حبذ  ار  يرگید  حبذ و  ياراد  هک  ار  يدنفسوگ  ود  زا  یکی  هک  ياهدرک  رذن  امش  لثملا : یف 

. یئامن كرت  ار  کیمادک  حبذ  ینک و  حبذ  دیاب  ار  دنفسوگ  ود  نیا  زا  کیمادک  ینادیمن  امش  هتشذگ و  یتّدم 
. نیروذحملا نیب  نارود  تسا و  هب  فّلکم  رد  ّکش  کش ، نیا 

نیب دوش  رئاد  رما  دـشاب و  لمع  کی  دوشیمن  رگید  ترابع  هب  نیروذـحملا ؟ نیب  نارود  دـشاب و  لمع  کی  مه  اجنیا  رد  دوشیمن  ایآ  * 
؟ مارح شلعف  دشاب و  بجاو  شکرت  ای  مارح و  شکرت  تسا و  بجاو  شلعف  هک  نیا 

تـسا و فـیلکت  رد  کـش  هـب  طوـبرم  هـک  ینیروذـحملانیب  نارود  فـیلکت و  رد  کـش  ناـمه  هـب  دراد  تـشگرب  ضرف  نـیا  اریز  ریخ ،
. تسا هب  فّلکم  رد  ّکش  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  ام  ثحب  هکنآلاح 

؟ تسیچ اجنیا  رد  فلکم  هفیظو  فیلکت و  * 
. دیامن كرت  ار  يرگید  حبذ  دنک و  حبذ  هدرک  رایتخا  دهاوخیم  هک  ار  دنفسوگ  ود  نیا  زا  کیره  ینعی  رییختلا ،

. دنادن رارق  اجنیا  رد  ثلاث  یناث و  لوا و  هلئسم  نایم  یتوافت  يراصنا  بانج  اذل  و 
تقفاوم تمرح  بوجو و  اب  ناتلمع  نیا  اب  دیتفگ ، كرت  ار  يرگید  حبذ  دیدومن و  حبذ  هتفرگ و  رایتخا  هب  ار  یکی  امـش  یتقو  اریز : ارچ ؟

. دیاهدومن هّیلمع 
. تمرح لامتحا  اب  مه  دیاهدرک ، هّیلامتحا  تقفاوم  بوجو  لامتحا  اب  مه  ینعی :

. تسا مارح  اب  هّیعطق  تفلاخم  بجاو و  رد  هیعطق  تقفاوم  مزلتسم  دینک ، حبذ  ار  ود  ره  رگا  اّما :
. دیآیم دیتاسا  یخرب  ناسل  رد  هک  تسا  ینغوریب  جنرب  نغور و  يور  نغور  نامه  هلئسم  ریظنت 
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: هتکن

تروص راهچ  دوب و  تئارب  لصا  نآ  زا  تروص  تشه  هک  دـش ، نییبت  کش  تروص  تشه  لهچ و  زا  تروص  راهچ  تسیب و  اجنیا  هب  اـت 
. دوب طایتحا  لصا  هب و  فّلکم  رد  کش  نآ  زا  مه  تروص  هدزاود  و  رییخت ، لصا  نآ  زا 

میهاوخ نادب  همتاخ  ثحب  زا  سپ  هللاءاشنا  هک  تسا  باحـصتسا  لصا  هب  طوبرم  هک  تسا  هدـنام  یقاب  تروص  راهچ  تسیب و  هجیتن : رد 
. تخادرپ

. نیرهاّطلا هلا  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و 
[362]
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ثیدحلا 109. ، 424 یلآللا 1 : یلاوع  (. 2 [ ) 22]

2 و 3. ثیدحلا 1 ، سفنلا ، داهج  باوبأ  نم  بابلا 56  ، 295 لئاسولا 11 : رظنا  (. 3 [ ) 23]
. خسنلا یف  اذک  (. 4 [ ) 24]

.282 سومّشلا : قراشم  رظنا  (. 1 [ ) 25]
.37 نیناوقلا 2 : (. 2 [ ) 26]

؟؟؟.) 1 [ ) 27]
؟؟؟.) 2 [ ) 28]

«. یّیغملا نّیعملا «:» لدب « خسنلا  یف  (. 1 [ ) 29]
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. خسنلا ضعب  یف  یلإ » تبطش « (. 1 [ ) 32]
«. زیجنت خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 33]

. رّوصتیف خسنلا : یف  (. 1 [ ) 34]
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«. یعقاولا ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 5 [ ) 40]
«. یف ۀبجاو  امهنم  ّلک  نوکیف  ةدابع ، امهنم  ّلک  نایتإب  خسنلا «: ضعب  یف  اذک  (. 1 [ ) 41]

باحصتسالا ثحبم  رظنا  (. 1 [ ) 42]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 43]

. خسنلا ضعب  نم  ۀّیقب » (.» 1 [ ) 44]
«. مارحلا ریغب  خسنلا «: ضعب  یف  (. 1 [ ) 45]

.238 ةرقبلا : (. 2 [ ) 46]
ثیدحلا 4. ضئارفلا ، دادعأ  باوبأ  نم  بابلا 5  ، 15 : 3 لئاسولا ، (. 3 [ ) 47]

. لّوألا ثیدحلا  اهنم ، بابلا 2  و  ، 6 ثیدحلا 1 - ضئارفلا ، دادعأ  باوبأ  نم  باب 5  ، 14 : 3 لئاسولا ، رظنا  (. 4 [ ) 48]
. هّجوت خسنلا : ضعب  یف  (. 5 [ ) 49]

.37 : 2 نیناوقلا ، رظنا  (. 1 [ ) 50]
.77 سومشلا : قراشم  رظنا  (. 2 [ ) 51]

.282 سومشلا : قراشم  (. 3 [ ) 52]
. خسنلا ضعب  نم  ّهنأ » (.» 4 [ ) 53]

. يراسناوخلا قّقحملا  يأ  (. 5 [ ) 54]
«. روهشملاف خسنلا «: ضعب  یف  (. 1 [ ) 55]

41 و 44. ، 40 ثیدحلا 39 ، یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 88 - 87 : 18 لئاسولا ، رظنا  (. 2 [ ) 56]
ص 37. ج 2 ، نیناوقلا ، رظنا  (. 1 [ ) 57]

. خسنلا ضعب  یف  الیصفت » درت « مل  (. 2 [ ) 58]
«. ةالص خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 59]

ثیدحلا 2. تاولصلا ، ءاضق  باوبأ  نم  بابلا 11  ، 365 : 5 لئاسولا ، رظنا  (. 4 [ ) 60]
.405 : 3 ۀمارکلا ، حاتفم  رظنا  (. 1 [ ) 61]

184 و 185. : 1 رئارسلا ، (. 1 [ ) 62]
«. ّبترتلا خسنلا «: ضعب  یف  (. 2 [ ) 63]

. خسنلا ضعب  یف  لوهجملا ) یلا - اذه - و  درت ( مل  (. 3 [ ) 64]
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«. هنییعت خسنلا «: ضعب  یف  اذک  (. 1 [ ) 65]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 66]

ص 315. ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  (. 1 [ ) 67]
. خسنلا ضعب  یف  ۀبانجلا » لمتحا  نإ  درت « مل  (. 1 [ ) 68]

«. دیری خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 69]
ص 275. ج 2 ، ینیمخ ، ماما  ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 70]

ص 317. ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  ص 453 ؛ ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 71]
«. مدع نم  رخآ «: یف  و  مدع ،» ۀهج  نم  خسنلا «: ضعب  یف  (. 1 [ ) 72]

«. اهنع خسنلا «: یف  اذک  (. 1 [ ) 73]
«. بجاولا خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 74]
«. وأ خسنلا «: یف  اذک  (. 1 [ ) 75]
«. نإ خسنلا «: یف  اذک  (. 2 [ ) 76]

«. و خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 77]
«. نّیعتملا خسنلا «: ضعب  یف  (. 4 [ ) 78]

.66 دهف :) نبال  رشعلا  لئاسرلا  يواحلا ( زجوملا  رظنا  (. 1 [ ) 79]
.134 طوطخم :) سابتلالا ( فشک  رظنا  (. 2 [ ) 80]

.158 کلاسملا 1 : (. 3 [ ) 81]
.194 نانجلا : ضور  (. 4 [ ) 82]

.117 ۀّیلعلا : دصاقملا  (. 5 [ ) 83]
.282 : 1 ماکحإلا : ۀیاهن  (. 6 [ ) 84]

.359 : 2 كرادملا ، (. 7 [ ) 85]

. بیترتلا خسنلا : یف  (. 8 [ ) 86]
(. 1 [ ) 87]

«. بیترتلا خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 88]
«. یف خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 89]

«. نّیعت خسنلا «: ضعب  یف  (. 1 [ ) 90]
«. اّمأ و  خسنلا «: ضعب  یف  (. 2 [ ) 91]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 92]
.454 ج 3 ص 6 - لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 93]

«. عجریف خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 94]
«. ماسقألا خسنلا «: ضعب  یف  (. 2 [ ) 95]

ج 2 ص 322. لوصالا ، بیذهت  (. 1 [ ) 96]
ص 475. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 97]
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.321 ص 322 - ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  (. 1 [ ) 98]
.457 ص 458 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 99]

ۀمارکلا 2: رظنا  و  ، 191 ۀّیرجحلا :) ۀعبطلا  يرکذلا ( یف  دیهشلا  هنع  هاکح  ام  یلع  یـسوطلا ،) خیـشلا  دلو  یناثلا ( دیفملا  وه  (. 1 [ ) 100]
.399

ۀیاده یف  یقت  خیشلا  و  ، 326 لوصالا : طباوض  یف  ام  یلع  ءاملعلا  فیرـش  و  ، 273 داعملا : ةریخذ  یف  يراوزبسلا  قّقحملاک  (. 2 [ ) 101]
.285 لوصالا : حیتافم  یف  دهاجلا  دیسلا  و  ، 449 نیدشرتسملا :

.149 146 و 148 - راصتنالا : رظنا  (. 3 [ ) 102]
ۀلأسملا 138. ، 182 فالخلا 1 : رظنا  (. 4 [ ) 103]

«. هتاملک خسنلا «: یف  (. 5 [ ) 104]
ۀعیرذلا ج 2 ص 832. رظنا  (. 6 [ ) 105]

.84 یبطرقلا 6 : ریسفت  و  ، 47 مزح 5 : نبال  ماکحألا  لوصا  یف  ماکحإلا  عجار  (. 7 [ ) 106]
ۀلأسملا 35. ، 85 فالخلا 1 : (. 8 [ ) 107]

.232 رئارسلا 1 : (. 9 [ ) 108]
.495 فلتخملا 1 : و  ، 32 ربتعملا 1 : و  ، 217 - 216 جراعملا : رظنا  (. 10 [ ) 109]

.271 دعاوقلا : دیهمت  و  ، 53 يرکذلا 1 : و  ، 132 دئاوفلا 1 : دعاوقلا و  رظنا  (. 11 [ ) 110]
219 و 328. دصاقملا 2 : عماج  رظنا  (. 1 [ ) 111]

: لوصفلا یف  لوصفلا  بحاص  و  ، 30 نیناوقلا 2 : یف  یّمقلا  ققحملا  و  ، 442 - 441 ۀیرئاحلا : دئاوفلا  یف  یناهبهبلا  دیحولاک  (. 2 [ ) 112]
.221 جهانملا : یف  یقارنلا  لضافلا  و  51 و 357 ،
. ۀعیرذلا راصتنالا و  نم  تفرع  امک  (. 3 [ ) 113]

. ةّدعلا راصتنالا و  نم  تفرع  امک  (. 4 [ ) 114]
«. دیهشلا لب  رخآ «: ضعب  یف  و  نیدیهشلا » لب  خسنلا «: یف  (. 5 [ ) 115]

.460 ص 461 - ج 3 ، لوصالا : حیقنت  و  - 279 ص 282 - ج 2 ، ۀیادهلا : راونا  (. 1 [ ) 116]
«. ۀلمجم ۀّیبلط «:» ریغ  لدب « خسنلا  ضعب  یف  (. 1 [ ) 117]

. مزتلیف خسنلا : یف  اذک  (. 2 [ ) 118]
«. ۀینتبم ریغ  خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 119]

«. اسأر ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 120]
«. یلع ةدایز «: خسنلا  یف  (. 3 [ ) 121]

.238 - 237 لوصفلا : رظنا  (. 4 [ ) 122]
باوثلا و یف  ۀـسماخلا  ۀـلأسملا  و 408 ( ۀـثعبلا ،) بوجو  یف  ۀـیناثلا  ۀـلأسملا  ) 348 دارملا : فشک  رظنا  هّرـس ، سّدـق  ـالماک  (. 5 [ ) 123]

.202 - 201 دصاقملا 1 : عماج  یف  یناثلا  قّقحملا  اذک  و  باقعلا ،)
.269 ماکحألا 1 : دعاوق  (. 1 [ ) 124]

.324 ۀمارکلا 2 : حاتفم  رظنا  و  ، 221 دصاقملا 2 : عماج  یف  یناثلا  قّقحملا  (. 2 [ ) 125]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 126]
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.298 ص 300 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 127]
.470 ص 473 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  340 و  ج 2 ص 343 - لوصالا ، بیذهت  298 و  ص 303 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 128]

.3 ّرثّدملا : (. 1 [ ) 129]
.238 ةرقبلا : (. 2 [ ) 130]
.20 لّمّزملا : (. 3 [ ) 131]

.77 ّجحلا : (. 4 [ ) 132]
.43 نارمع : لآ  و  ، 43 ةرقبلا : یف  امک  (. 5 [ ) 133]

. خسنلا ضعب  یف  ّلقتسملا » درت « مل  (. 6 [ ) 134]
«. عفر خسنلا «: ضعب  یف  (. 7 [ ) 135]

.128 - 127 نظلا 1 : ثحبم  عجار  (. 1 [ ) 136]
.450 نیدشرتسملا : ۀیاده  و  ، 326 لوصالا : طباوض  یف  هب  ّلدتسا  (. 1 [ ) 137]

. خسنلا ضعب  نم  لثم » (.» 2 [ ) 138]
.327 لوصالا : طباوض  یف  هب  ّلدتسا  (. 3 [ ) 139]

.326 لوصالا : طباوض  یف  هجولا  اذه  یلإ  راشأ  (. 4 [ ) 140]
. خسنلا ضعب  یف  باقعلا » وه  و  درت « مل  (. 5 [ ) 141]

.328 لوصالا : طباوض  و  ، 450 نیدشرتسملا : ۀیاده  یف  هرکذ  اضیأ  هجولا  اذه  (. 6 [ ) 142]
«. باقعلا ةذخاؤملا «:» لدب « خسنلا  یف  (. 1 [ ) 143]

«. هنع ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 144]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 145]

«. نیءانإلا خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 146]
«. اذإ ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 2 [ ) 147]

«. دئاز رخآ «: ضعب  یف  اهیلع  بتک  خسنلا و  ضعب  یف  تادابعلا ) یلا - مالکلا - یقب  ةرابع ( درت  مل  (. 3 [ ) 148]
ص 473. ج 3 ، لوصالا : حیقنت  و  ص 343 ، ج 2 ، لوصالا : بیذهت  ك ، ر . ص 303 - ج 2 ، ۀیادهلا : راونا  (. 1 [ ) 149]

.357 لوصفلا : یف  لوصفلا  بحاص  وه  (. 1 [ ) 150]
ثیدحلا 28. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 119 لئاسولا 18 : (. 2 [ ) 151]
. لّوألا ثیدحلا  سفنلا ، داهج  باوبأ  نم  بابلا 56  ، 295 لئاسولا 11 : (. 3 [ ) 152]

329 لوصالا : طباوض  یف  هسرد  تاریرقت  رظنا  ءاملعلا ، فیرش  وه  (. 1 [ ) 153]
ص 305. ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 154]
ص 305. ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 155]

ص 474. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 156]
ۀحفصلا 318. یف  مّدقتملا  (. 1 [ ) 157]

. لوصفلا یف  لوصفلا  بحاص  وه  (. 2 [ ) 158]
. خسنلا ضعب  نم  ّمث » (.» 3 [ ) 159]
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.51 لوصفلا : (. 4 [ ) 160]
.294 - 293 ۀحفصلا : عجار  (. 1 [ ) 161]

.326 ۀحفصلا : عجار  (. 2 [ ) 162]
. خسنلا ضعب  یف  تابثإ » درت « مل  (. 3 [ ) 163]

. خسنلا ضعب  یف  باقعلا » یلإ - ضرف - ول  ةرابع « درت  مل  (. 4 [ ) 164]
«. وه بجاولا  نوک  ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 1 [ ) 165]

(. یقلم ّیفنم (:) لدب ( خسنلا  یف  (. 2 [ ) 166]
(. نّیبتی ظ (:) یف ( (. 3 [ ) 167]

.51 لوصفلا : (. 1 [ ) 168]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 169]

.363 لوصفلا : رظنا  (. 1 [ ) 170]
«. لّوأ ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 171]

(. ظ یف ( اهریغ » و  یلإ - نم - اضیأ  ةرابع « درت  مل  (. 3 [ ) 172]
.753 ةّدعلا 2 : (. 4 [ ) 173]

.486 ۀّیهقفلا :) عماوجلا  ۀینغلا ( (. 5 [ ) 174]
.424 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  و  ، 32 ربتعملا 1 : رظنا  (. 6 [ ) 175]

.53 - 52 يرکذلا 1 : (. 7 [ ) 176]
: ماکحألا جهانم  و  ، 13 نیناوقلا 2 : رظنا  و  ، 45 قئادحلا 1 : یف  قئادحلا  بحاص  و  ، 199 ۀیفاولا : یف  ینوتلا  لضفلاک  (. 8 [ ) 177]

.207
. خسنلا ضعب  یف  یعضولا » یلإ - صاصتخا - و ال  درت « مل  (. 9 [ ) 178]

«. رمألا خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 179]
. خسنلا ضعب  یف  نایسنلا » و  یلإ - لماشلا - رثألا  درت « مل  (. 2 [ ) 180]

کـسمتلا یلا  اـمهعم  ۀـجاح  ـال  نکل  نالـصالا  يرجی  اـنه  و  مهفاـف (:) یلا ، قداـصت ، ّنکل  لدـب « خـسنلا  ضعب  یف  تدرو  (. 1 [ ) 181]
(. يوبنلاب

«. لوهجملا خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 182]
. خسنلا ضعب  یف  اهمدع » و  درت « مل  (. 2 [ ) 183]

«. رومأملا بّکرملل  رخآ «: ضعب  یف  و  رومأم ،» بّکرمل  خسنلا « یف  (. 3 [ ) 184]
. خسنلا ضعب  یف  هجو » هلف  درت «: مل  (. 1 [ ) 185]

«. هتظحالمب ه «:) یف ( (. 2 [ ) 186]
يأ رکع ، نم  ةرکعلا : و  انمـس ، نطبلا  محل  نم  یّنثت  يوـطنا و  اـم  ۀـنکعلا : و  ةرکع ،» رخآ «: ضعب  یف  و  نکع ،» خـسنلا «: یف  (. 1 [ ) 187]

. نمسلا ةرثک  نم  رخآلا  هضعب  یلع  هعوجر  نطبلا و  ضعب  ءاوطنا  امهیلک : نم  دارملا  و  عجر ، فطع و 
«. نّیعت ال  خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 188]

«. اذإ و  خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 189]
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1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 190]
.113 نیدشرتسملا : ۀیاده  یف  یقت  دّمحم  خیشلا  وه  (. 1 [ ) 191]

«. ّهنأ ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 192]
«. هدییقت رخآ «: ضعب  یف  و  دّیقملا ،» خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 193]

«. دّیقملا خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 194]
«. عطقی امک  رخآ «: ضعب  یف  و  عطقلا ،» بجی  امک  عطقلاک «:» لدب « خسنلا  یف  (. 3 [ ) 195]

«. طورشلل خسنلا «: ضعب  یف  (. 4 [ ) 196]
«. زوجی الف  خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 197]

«. دیقلا خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 198]
«. ةالصلا ةدابعلا «:» لدب « خسنلا  یف  (. 3 [ ) 199]

. اهریغ 83 و 110 و  ، 43 ةرقبلا : (. 4 [ ) 200]
ثیدحلا 5. ضئارفلا ، دادعأ  باوبأ  نم  بابلا 11 ، ، 29 : 3 لئاسولا ، (. 5 [ ) 201]

ثیدحلا 8 و 9. ضئارفلا ، دادعأ  باوبأ  نم  بابلا 10 ، ، 29 : 3 لئاسولا ، (. 6 [ ) 202]
«. كانه خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 203]

«. وه ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 2 [ ) 204]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 205]

. خسنلا ضعب  یف  هدییقت » مدع  درت « مل  (. 1 [ ) 206]
«. كانه خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 207]

. خسنلا ضعب  یف  كانه » درت « مل  (. 3 [ ) 208]
. انه خسنلا : یف  (. 1 [ ) 209]

. خسنلا ضعب  یف  نیئفاکتملا ) كرت  و  درت ( مل  (. 1 [ ) 210]
. رخآ ضعب  یف  افرص » درت « مل  و  خسنلا ، یف  افرص » یلإ - یهف - ةرابع « درت  مل  (. 1 [ ) 211]

. حیجارتلا لداعتلا و  ثحبم  رظنا  (. 2 [ ) 212]
. خسنلا ضعب  نم  اذإ » (.» 1 [ ) 213]

«. لسغلا لعفلا «:» لدب « خسنلا  یف  (. 2 [ ) 214]
«. ّقلعتم ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 1 [ ) 215]

: اهلدب رخآ  ضعب  یف  و  اهیف ،» ةءاربلاب  ۀموکحملا  ۀمّدقتملا  لئاسملا  یف  اهلدب «: ضعب  یف  و  امهیف ،» لدب « خسنلا  یف  (. 2 [ ) 216]
«. ةءاربلاب اهیف  موکحملا  نیتمّدقتملا  نیتلأسملا  یف  » 

«. ّقلعتل خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 217]
«. هادع امل  ةدایز «: رخآ  ضعب  یف  و  هادع ،» امب  ةدایز «: خسنلا  یف  (. 4 [ ) 218]

ح 7. ص 347 ، ج 4 ، ۀعیشلا ، لئاسو  و  ، 399 ص 397 - ج 3 ، یفاک ، لوصا  (. 1 [ ) 219]
.359 ص 354 - ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  و  ، 328 ص 324 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  ، 498 ص 493 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 220]

. یجراخلا ءزجلا  یف  ّکشلا  وه  و  (. 1 [ ) 221]
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ّنأ ّالإ  مّدـقت ،» امیف  مالکلا  وه  هیف  مالکلا  و  امهمکح ، داحتا  رهاظلا  و  امهمکح «:» یلإ - لّوألا - اّمأ  لدـب « خـسنلا  یف  تدرو  (. 2 [ ) 222]
«. اهیف هیف «:» لدب « خسنلا  ضعب  یف 

. خسنلا ضعب  یف  ۀلالجلا  ظفل  درت  مل  (. 3 [ ) 223]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 224]

«. یف ةدایز «: خسنلا  یف  (. 1 [ ) 225]
.174 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  (. 2 [ ) 226]

: هلوقب ةّودبملا  ۀیشاحلا  ، 155 ۀیرجحلا :) ۀعبطلا  ملاعملا ( رظنا  ملاعملا ، یلع  هتیشاح  یف  ءاملعلا  ناطلس  وه  ضرتعملا  (. 3 [ ) 227]
«. خلا رصحنی ...  نیلیلدلا ال  نیب  عمجلا  » 

.326 - 325 نیناوقلا : (. 4 [ ) 228]
«. هرکذ خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 229]

«. دوجو ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 230]
. خسنلا ضعب  یف  و » درت « مل  (. 3 [ ) 231]

.39 نیناوقلا 2 : رظنا  (. 4 [ ) 232]
.273 ص 272 - ج 1 ، ۀیلاعتملا ، ۀمکحلا  ص 348 ؛ ج 2 ، هموظنم ، حرش  (. 1 [ ) 233]

.37 ص 39 - ج 2 ، هیلاعتم ، تمکح  (. 1 [ ) 234]

.310 ص 314 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 235]
«. نینیابتملاب خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 236]

«. امهل خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 237]
ثیدحلا 28. یضاقلا ، تافص  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 119 : 18 لئاسولا ، (. 3 [ ) 238]

ثیدحلا 109. ، 424 : 1 یلآللا ، یلاوع  (. 4 [ ) 239]
«. ۀلأسملاف خسنلا «: یف  (. 5 [ ) 240]

. خسنلا ضعب  یف  کلذ » درت « مل  (. 1 [ ) 241]
«. وأ ۀّیئزجلا  ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 242]
«. ۀّیئزجلا و  ةدایز «: خسنلا  یف  (. 3 [ ) 243]

«. وأ خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 244]
.229 : 4 طیحملا ، سوماقلا  و  ، 257 : 6 نیرحبلا ، عمجم  عجار  (. 2 [ ) 245]

.100 - 99 : 3 ةرکذتلا ، و  ، 100 : 1 طوسبملا ، یف  امک  (. 3 [ ) 246]
.249 نانجلا ، ضور  و  ، 199 : 2 دصاقملا ، عماج  یف  امک  (. 4 [ ) 247]

«. لالتخالا خسنلا «: یف  (. 5 [ ) 248]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 249]

ثیدحلا 5. ةءارقلا ، باوبا  نم  لّوالا  بابلا  ، 158 : 4 كردتسملا ، (. 1 [ ) 250]
(. 1 [ ) 251]

. لّوألا ثیدحلا  رفاسملا ، ةالص  باوبأ  نم  بابلا 23  ، 541 : 5 لئاسولا ، (. 2 [ ) 252]
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«. هّجوتل خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 253]
«. قالطإ ةدایز «: خسنلا  یف  (. 1 [ ) 254]

. خسنلا ضعب  یف  مهفاف » یلإ - معن - ةرابع « درت  مل  (. 1 [ ) 255]
.357 لوصفلا : یف  لوصفلا  بحاص  وه  (. 2 [ ) 256]

. خسنلا ضعب  یف  اهب » درت « مل  (. 3 [ ) 257]
ثیدحلا 14. ةالصلا ، لاعفأ  باوبأ  نم  لّوألا  بابلا  ، 683 : 4 لئاسولا ، (. 4 [ ) 258]

ثیدحلا 3. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 32  ، 347 - 346 : 5 لئاسولا ، (. 5 [ ) 259]
ثیدحلا 2. ةءارقلا ، باوبأ  نم  بابلا 29  ، 769 : 4 لئاسولا ، (. 6 [ ) 260]

. ةدّدعتم تایاورلا  و  ةءارقلا ، باوبأ  نم  29 و 30  ، 28 بابلا 27 ، ، 771 - 766 : 4 لئاسولا ، رظنا  (. 7 [ ) 261]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 262]

.338 ص 336 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 263]
هیآ 286. هرقب ، هروس  (. 1 [ ) 264]

ص 426. ج 3 ، راکفالا ، ۀیاهن  (. 1 [ ) 265]
ات 347. ص 343  ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  ك : 511 و ر . ص 507 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 266]

. خسنلا ضعب  یف  طارتشا » درت « مل  (. 1 [ ) 267]
«. امبر ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 268]

. لّوألا ثیدحلا  ةالصلا ، یف  ةءارقلا  باوبأ  نم  بابلا 40  ، 779 : 4 لئاسولا ، (. 3 [ ) 269]
(. 4 [ ) 270]

«. اهب ةدایز «: خسنلا  یف  (. 1 [ ) 271]
. خسنلا ضعب  یف  کلذ » درت « مل  (. 2 [ ) 272]

.379 ربتعملا 2 : (. 3 [ ) 273]
.273 دعاوقلا : دیهمت  یف  یناثلا  دیهشلا  هب  ّلدتسا  (. 4 [ ) 274]

ۀحفصلا و  ثیدـحلا 9 ، ةالـصلا ، عطاوق  باوبأ  نم  لّوألا  بابلا  ، 1240 و 4 : ءوضلا ، صقاون  باوـبأ  ، 174 لـئاسولا 1 : رظنا  (. 1 [ ) 275]
ثیدحلا 16. اهنم ، یناثلا  بابلا  ، 1244

.280 ماکحألا 1 : دعاوق  18 و 911 ، - 17 عئارشلا 1 : و  ، 106 رئارسلا 1 : و  ، 117 طوسبملا 1 : رظنا  (. 2 [ ) 276]
. لوصفلا بحاص  وه  ّدارلا  (. 1 [ ) 277]

.50 لوصفلا : (. 2 [ ) 278]
«. ۀّیلاّصتالا ۀئیهلل  خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 279]

. خسنلا ضعب  یف  ّنإ » درت « مل  (. 2 [ ) 280]
«. ۀینتبملا خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 281]

ۀحفصلا یف  باحصتسالاب » اهلاوز  مدع  زارحإ  ضورفملا  و  هلوق «: دعب  خسنلا  یف  نایـسنلا » یلإ - انرکذ - امب  و  ةرابع « تدرو  (. 1 [ ) 282]
. ۀقباسلا

.33 هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ةروس  (. 1 [ ) 283]
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. عنام ّورط  یف  کشلا  دنع  ةدابعلا  ۀّحص  تابثإل  هریغ  بتک  یف  خیشلا و ال  بتک  یف  ۀیآلا  هذهب  لالدتسالا  یلع  رثعن  مل  (. 2 [ ) 284]
ضور و  ، 215 ۀّیرجحلا :) ۀعبطلا  يرکذلا ( و  ، 299 ءاهقفلا 3 : ةرکذت  رظنا  ۀجاح ، ریغل  ةالصلا  عطق  ۀمرح  تابثإل  ۀعامج  اهب  ّلدتـسا  معن ،

. اقلطم خیشلا  بتک  یف  اهب  لالدتسالا  یلع  رثعن  مل  و  . 516 ضایرلا 3 : و  ، 338 نانجلا :
.264 ةرقبلا : (. 3 [ ) 285]
.262 ةرقبلا : (. 4 [ ) 286]

«. هیلع ةدایز «: خسنلا  یف  (. 1 [ ) 287]
E.\ ْمَُکلامْعَأ اُولِْطُبت  َو ال   i:\ يأ (. 2 [ ) 288]

هیآ 33. هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هروس  (. 3 [ ) 289]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 290]

باوبأ نم  بابلا 31  ، 1206 لـئاسولا 4 : رظنا  و  ، 11 لاـمعألا : باوث  و  ثیدحلا 14 ، سلجملا 58 ، ، 486 قودصلا : یلامأ  (. 1 [ ) 291]
ثیدحلا 5. رکذلا ،

«. همامت ال  خسنلا «: یف  اذک  (. 2 [ ) 292]
ریسفتلا یف  و  رفکلاب .» اولطبت  هانعم ال  لیق : و  (:» 264 : 2 ةدئافلا (: عمجم  یف  یلیبدرألا  قّقحملا  لاق  معن  ۀـیاورلا ، یلع  رثعن  مل  (. 1 [ ) 293]

«. مکلامعأ لطبتف  اوکرشت  و ال  اهدحأ : اهوجو ، لمتحت  ۀیآلا  ّنأ  (:» 72 : 27 يزارلل (: ریبکلا 
«. اّبحتسم ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 2 [ ) 294]

«. ّنأ و  خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 295]
ثیدحلا 2. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 19  ، 332 لئاسولا 5 : (. 1 [ ) 296]

. لّوألا ثیدحلا  ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 19  ، 332 لئاسولا 5 : (. 2 [ ) 297]
ةالص باوبأ  نم  بابلا 17  ، 532 لئاسولا 5 : رظنا  لاـصخلا ، نع  لـئاسولا  یف  هاـکح  معن  یـشایعلا ، ریـسفت  یف  هیلع  قفن  مل  (. 3 [ ) 298]

ثیدحلا 9. نمض  ۀئاملا ، یلإ  دحاولا  باب  ، 604 لاصخلا : و  ثیدحلا 8 ، رفاسملا ،
. لّوألا ثیدحلا  ةالصلا ، یف  ةءارقلا  باوبأ  نم  بابلا 40  ، 779 لئاسولا 4 : (. 4 [ ) 299]

ثیدحلا 11. فاوطلا ، باوبأ  نم  بابلا 34  ، 438 لئاسولا 9 : (. 5 [ ) 300]
رظنا رخآ ، ماقم  یلع  اضیأ - انه - هلاحأ  نکل  انه ، ةالصلا  یف  ةدایزلا  ینعم  نّیبی  نأ  ۀحفصلا 370 - یف  اقباس - فّنصملا  دعو  (. 6 [ ) 301]

.399 فّنصملل 1 : ةالصلا  باتک 
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 302]

«. لالتخالا خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 303]
ثیدحلا 14. ةالصلا ، لاعفأ  باوبأ  نم  لّوألا  بابلا  ، 683 لئاسولا 4 : (. 2 [ ) 304]

«. لالتخالا خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 305]
ثیدحلا 3. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 32  ، 346 لئاسولا 5 : (. 4 [ ) 306]

. خسنلا ضعب  یف  ادمع و » درت « مل  (. 5 [ ) 307]
. لّوألا ثیدحلا  ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 19  ، 332 لئاسول 5 : (. 1 [ ) 308]

.350 ص 347 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 309]
ص 514. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 310]
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.351 ص 350 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 311]
ص 273. دعاوقلا ، دیهمت  (. 2 [ ) 312]

ص 351. ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  ( 3 [ ) 313]
.355 ص 353 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (. 1 [ ) 314]
ح 2. ص 231 ، ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2 [ ) 315]

ح 1. عبنم : نامه  (. 1 [ ) 316]
ح 1. ص 105 ، ج 6 ، عبنم ، نامه  (. 2 [ ) 317]
ح 8. ص 508 ، ج 8 ، عبنم ، نامه  (. 3 [ ) 318]

ح 5. ص 91 ، ج 6 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 4 [ ) 319]
«. رّذعت خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 320]
«. رّذعت خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 321]

«. رمألا هیف  ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 3 [ ) 322]
. خسنلا ضعب  یف  ّلکلا » ینعأ  درت « مل  (. 4 [ ) 323]

.223 لوصفلا : و  ، 216 راظنألا : حراطم  رظنا  (. 1 [ ) 324]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 325]

«. يوعد و  خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 326]
. خسنلا ضعب  یف  لهأ » درت « مل  (. 2 [ ) 327]

«. نم ّمعأ  ةدایز «: خسنلا  ضعب  یف  (. 3 [ ) 328]
ثیدحلا 206. ، 48 یلآللا 4 : یلاوع  (. 4 [ ) 329]

ثیدحلا 205. ردصملا ، سفن  (. 5 [ ) 330]

ثیدحلا 207. ردصملا ، سفن  (. 6 [ ) 331]
.522 لوصالا : حیتافم  و  ، 438 - 437 ۀّیرئاحلا : دئاوفلا  و  ، 201 و 6 : ، 222 ضایرلا 1 : و  ، 117 عئارلا 1 : حیقنتلا  رظنا  (. 1 [ ) 332]

.263 ماّیألا : دئاوع  یف  یقارنلا  لضافلا  نم  ۀشقانملا  هذه  (. 2 [ ) 333]
.264 - 263 اضیأ : دئاوعلا  یف  ةروکذم  ۀضراعملا  هذه  (. 3 [ ) 334]

.265 دئاوعلا : یف  اضیأ  یقارنلا  لضافلا  وه  لئاقلا  (. 1 [ ) 335]
«. ۀیاورلا یف  ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 336]

. خسنلا ضعب  یف  طوقس » درت « مب  (. 3 [ ) 337]
«. دنع ببسب «:» لدب « خسنلا  یف  (. 4 [ ) 338]

. خسنلا ضعب  نم  مدع » (.» 1 [ ) 339]
«. اّیلقع ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 340]

.265 دئاوعلا : یف  اضیأ  یقارنلا  لضافلا  وه  لئاقلا  (. 1 [ ) 341]
. خسنلا ضعب  یف  و » درت « مل  (. 1 [ ) 342]

(. رجت مل  بسانملا (: و  خسنلا ، یف  اذک  (. 1 [ ) 343]
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(. 2 [ ) 344]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 345]

.154 ضایرلا 2 : رظنا  (. 1 [ ) 346]
ثیدحلا 7. ّتیملا ، لسغ  باوبأ  نم  بابلا 2  ، 683 لئاسولا 2 : (. 2 [ ) 347]

«. اهیف خسنلا «: یف  (. 3 [ ) 348]
. خسنلا یف  ۀفلتخم  هدیقتف » یلإ - ضورفملا - ردسلا  ةرابع « تدرو  (. 4 [ ) 349]

.78 جحلا : ةروس  نم  ۀیآلا  و  ثیدحلا 5 ، ءوضولا ، باوبأ  نم  بابلا 39  ، 327 لئاسولا 1 : (. 1 [ ) 350]
«. نکی مل  خسنلا «: یف  (. 2 [ ) 351]

(. ّصاخ خسنلا (: ضعب  یف  درت  مل  (. 3 [ ) 352]
«. هئازجأ خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 353]

«. طرش ریغب  اهضعب  وأ  ءازجألا  عیمج  نایتإب  طرشلا  كرت  و  ةدایز «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 354]
«. یف ةدایز «: خسنلا  یف  (. 3 [ ) 355]

«. و خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 356]
. هیلع فقن  مل  (. 2 [ ) 357]

دیهشلا هاّوق  و  ، 175 سوردلا 1 : و  ، 162 نایبلا : یف  دیهشلا  هب  رقتـسا  و  باحـصألا ، ضعب  نع  ( 304 : 2 ربتعملا ( یف  هاـکح  (. 3 [ ) 358]
.390 ۀمارکلا 2 : حاتفم  رظنا  و  ، 390 ۀّیلملا 2 : دئاوفلا  یف  یناثلا 

«. ّقلعتت ال  بسانملا «: و  خسنلا ، یف  اذک  (. 4 [ ) 359]
«. كرتلا لعفلا و  نم  اهلدب «: رخآ  ضعب  یف  و  خسنلا ، ضعب  یف  لقنلا » لقعلا و  نم  درت « مل  (. 1 [ ) 360]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 361]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 362]

مهد دلج 

هراشا

: ةءاربلا یف  يرخأ  و  طایتحالا ، یف  ةرات  مالکلا : لصألاب و  لمعلا  یف  ربتعی  امیف  ۀمتاخ 
: طایتحالا اّمأ 

، هعوضوم قّقحت  یلع  دئاز  رمأ  هب  لمعلا  یف  ربتعی  ّهنأ ال  رهاظلاف :
یلع حیحـصلا  ربخلا  مایق  ّنإف  هیلإ ؛ ۀبـسنلاب  ّيداهتجا  لـیلد  هفـالخ  یلع  ناـک  ول  هب و  هیف  كوکـشملا  عقاولا  زارحإ  هعوضوم  یف  یفکی  و 

هیف و فالخ  اّمم ال  اذه  طایتحالا و  بوجو  مدع  رمألا  ۀیاغ  طایتحالا ، ناحجر  ّۀلدأ  مومعل  هیف ؛ طایتحالا  نم  عنمی  ءیـش ال  بوجو  مدـع 
. لاکشإ ال 

، هجولا ۀین  یلع  اهتّحـص  ۀفّقوتملا  تادابعلا  یف  امک  عقاولا ، زارحإ  طایتحالا و  عوضوم  قّقحت  ۀهج  نم  دراوملا ، ضعب  یف  عقی  مالکلا  اّمنإ 
قیرط یلع  هروثع  مدـع  و  لعفلا ، هجول  ۀـتبثملا  ۀیعرـشلا  قرطلا  نع  دـهتجملا  صحف  دـعب  ّالإ  قّقحتم  ریغ  اهیف  طایتحالا  ّنأ  روهـشملا  ّنإـف 

. اعطق ۀطقاس  ذئنیح  هجولا  ۀّین  ّنأل  اهنم ؛
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نع صحفلا  لبق  لعفلا  نایتإب  طایتحالا  هل  ّحصی  الف  اهبابحتسا ، ةروسلا و  بوجو  یف  وأ  هبابحتـسا ، ۀعمجلا و  لسغ  بوجو  یف  ّکش  اذإف 
لبق قّقحتی  الف  طرـشلا  دقفل  هجولا ؛ ۀّین  رابتعا  یلع  ءانب  دـجم  ریغ  اهنودـب  لعفلا  و  هجولا ، ۀـّینب  لعفلا  نم  نّکمتی  ّهنأل ال  ۀیعرـشلا ؛ قرّطلا 

وأ بوجولا  لیلد  یلع  رثع  نإف  صّحفت : اذإف  عقاولا . زارحإ  صحفلا 
6 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مدـعل هجولا ؛ ۀـّین  طوقـس  ضورفملا  ّنأل  طایتحالاب ، لمعی  نأ  هلف  هیلع  رثعی  مل  نإ  و  هبابحتـسا ، وأ  هبوجول  ایوان  لعفلاب  یتأ  بابحتـسالا ،
. اهنم هنّکمت 

ةدابع ّنأ  انباحصأ : نیب  رهتشا  دق  انه  نم  و  صحفلا . دعب  هل  زوجی  معن  هدهتجم ، بهذم  نع  صحفلا  لبق  طایتحالا  دّلقملل  زوجی  اذک ال  و 
وأ داـهتجا  نع  تاداـبعلا  ماـکحأ  ذـخأ  بجی  لـب  عـقاولل ، اـهتقباطمب  ـالامجإ  ملع  نإ  ۀحیحـص و  ریغ  دـیلقتلا  داـهتجالا و  یقیرط  كراـت 

[1 .] دیلقت
داهتجالا و یقیرطل  هلمع  یف  كراتلا  لماعلا  ّنأل  نیماقم ؛ یف  اهیف  مالکلا  عقی  نیقیرطلا - كرات  ةدابع  نـالطب  ینعأ  ۀـلأسملا  هذـه  ّنإ  ّمث 

. کلذک نوکی  نأ ال  اّمإ  و  عقاولا ، زارحإ  طایتحالا و  یلع  ایناب  لمعلا  نیح  نوکی  نأ  اّمإ  دیلقتلا :
همجرت

تسا طایتحا  لصا  تئارب و  لصا  هب  لمع  رد  هچنآ  رد  همتاخ :

هراشا

. تئارب يارجا )  ) طیارش رد  رگید  راب  تسا و  طایتحا  رد  راب  کی  نخس : اّما  و 
: طایتحا هب  لمع )  ) اّما و 

طایتحا امـش ، طایتحا  هک  تسا  یفاک  هکلب   ) تسین ربتعم  نآ  عوضوم  قّقحت  زا  شیب  يدـیاز  رما  طایتحا ، هب  لمع  رد  هک : تسا  نیا  رهاظ 
فالخرب هچرگ  تسا ، یفاک  طایتحا ، نیا  هطـساو  هب  هدـش ، عقاو  نآ  رد  کش  هک  یعقاو  نآ  زارحا  طاـیتحا ، عوضوم  قّقحت  رد  و  دـشاب )

؟ ارچ تسا ،) لیلد  نآ  هب  تبسن  دحاو  ربخ  لصا و  طایتحا  هکنانچ   ) دشاب هتشاد  دوجو  نآ  هب  تبسن  يداهتجا  یلیلد  طایتحا 
رما تیاهن  طایتحا ، ناحجر  ّهلدا  تیمومع  لیلد  هب  تسین ، نآ  رد  طایتحا  زا  عنام  يزیچ ، بوجو  مدع  رب  حیحـص  دـحاو )  ) ربخ مایق  اریز :

: هک تسا  نیا  تروص ) نیا  رد  )
(. القن القع و  طایتحالا  ناحجر  یف  لاکشا  هک ال  دش  هتفگ  لبق  ثحابم  رد  هک  ارچ  تسا ، یّبحتسم  هکلب   ) تسین بجاو  رگید  طایتحا 

7 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نآ  رد  یلاکشا  هن  دراد و  دوجو  نآ  رد  یفالتخا  هن  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  تسا ، یبوخ  زیچ  طایتحا ، هک  بلطم  نیا  و 

نیدـب  ) تسا عقاو  زارحا  طاـیتحا و  عوضوم  قّقحت  تهج  زا  دوشیم ، عقاو  تاّیدـبعت ) لـثم   ) دراوم زا  یخرب  رد  یثحب  ینخـس و  رگا ) (و 
. هجو دصق ) ای  و   ) تین رب  تسا  فقوتم  ناش  تحص  تادابع ، رد  هک  روطنامه  هن )؟ ای  دوشیم  زارحا  عقاو  طایتحا  نیا  اب  ایآ  هک  انعم 

هدـننکنشور و هک  ياهّیعرـش  ّهلدا  قرط  زا  دـهتجم  صحف  زا  سپ  رگم  دـباییمن ، قّقحت  تادابع  رد  طاـیتحا  هک : دـنانآرب  روهـشم  سپ :
؟ ارچ دنک . تلالد  لعفلا  هجو  رب  هک  هیعرش  ّهلدا  نیا  زا  یقیرط  رب  وا  یبایتسد  مدع  و  دنالعفلاهجو ، هدننکتابثا 

(. دروآ اجب  هجولا  لامتحا  هب  ار  تدابع  دناوتیم  و   ) تسا طقاس  وا  زا  عطق  روط  هب  تروص ) نیا  رد   ) هجولا دصق  اریز :
: روهشم هدیقع  رب  انب  سپ 

ماجنا هب  طایتحا  دـنک ، کش  نآ  بابحتـسا  و  زامن ) يارب   ) هروس بوجو  رد  اـی  نآ و  بابحتـسا  هعمج و  لـسغ  بوجو  رد  فّلکم )  ) رگا
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نینچ نودـب  دـناوتیم  فّلکم  خیـش  بانج  هدـیقع  رب  انب  هکنآ  لاح  و   ) تسین حیحـص  وا  يارب  هیعرـش  ّهلدا  قرط  رد  صحف  زا  لـبق  لـعف 
؟ ارچ دنک .) طایتحا  یصحف 

ربتعم ینعی   ) رابتعا رب  انب  هجو ، دـصق  نودـب  لمع  ماجنا  هکنآ  لاح  دـشابیمن و  هجو  دـصق  اب  لمع  ماجنا  هب  رداـق  صحفلا ) لـبق   ) وا اریز 
. تسا هدیافیب  هجو ، دصق  ندوب )

(. تسین طایتحا  فّلکم ، طایتحا  و   ) دباییمن قّقحت  صحف  زا  لبق  عقاو ، زارحا  اذل  تسا و  مزال )  ) طرش دقاف  هک  ارچ 
دـصق هب  ار  لعف  دراد ، لعف  بابحتـسا  ای  بوجو و  رب ) تلالد  هک   ) یلیلد هب  دـنک  دروخرب  رگا  دومن ، صّحفت  تفر و ) فّلکم   ) رگا سپ :
هچنانچ دـهدیم و  ماجنا  بوجو  دـصق  هب  ار  لعف  دومن ، ادـیپ  لعف  بوجو  رب  لیلد  رگا  ینعی  . ) دـهدیم ماجنا  نآ  بابحتـسا  ای  بوجو و 

؟ ارچ دهدیم .) ماجنا  بابحتسا  دصق  هب  ار  نآ  دومن ، ادیپ  لعف  بابحتسا  رب  یلیلد 
. دوشیم طقاس  هّیعرش  ّهلدا  قیرط  زا  وا  یبایتسد  مدع  لیلد  هب  هجولا  ۀّین  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  اریز :

تسا دیلقت  داهتجا و  هار  ود  هدننکكرت  هک  یسک  تدابع  نالطب  رب  روهشم  يأر 

زا سپ  نکل ) ، ) تسا زیاج  وا ) يارب  طایتحا   ) هکلب دـنک ، طایتحا  دـهتجم ، شور  رد  صحفلا  لبق  هک  تسین  زیاـج  دـّلقم  يارب  نینچمه  و 
. شدهتجم ياوتف ) يأر و   ) زا صحف 

8 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
حیحـص تسا ، دـیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  هدـننکكرت  هک  یـسک  تدابع  هک : تسا  هدـش  روهـشم  ام  باحـصا  نایم  رد  هک  تساجنیا  زا  و 

زا یکی  هک  دنادیم  الامجا  هک  هعمج  مه  دناوخب ، رهظ  مه  ینعی : ، ) دـشاب هتـشاد  لمع  عقاو  اب  لمع  نآ  تقباطم  هب  الامجا  هچرگ  تسین ،
. تسا بجاو  فّلکم ) رب   ) دیلقت ای  داهتجا و  قیرط  زا  تادابع  ماکحا  ذخا  هکلب  تسا ) عقاو  اب  قباطم  ود  نآ 

عقاو ماقم  ود  رد  تسا ، دیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  هدننکكرت  هک  یـسک  تدابع  ندوب  لطاب  ینعی  هلئـسم : نیا  رد  مالک  هک ) نادـب   ) سپس
؟ ارچ دوشیم .

طایتحا رب  شیانب  لمع  نیح  رد  هک : تسا  نیا  ای  تسا : دیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  ره  هدـننکكرت  شلمع ، ماجنا )  ) رد هک  یلماع  نیا  اریز 
. تسین طایتحا  رب  شیانب  و  تسا ) یتالابمیب  مدآ   ) هک تسا  نیا  ای  عقاو و  زارحا  تسا و 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا یبلطم  هچ  نوماریپ  اجنیا  رد  ثحب  دییامرفب  ۀمدقم 
. تسا طایتحا  لصا  تئارب و  لصا  هلمج  زا  هّیلمع  لوصا  ندرب  راکب  لمع و  طئارش  نوماریپ 

؟ تسیچ دئاز »...  رمأ  هب  لمعلا  یف  ربتعی  ّهنا ال   » رد بلطم  لصاح 
رد يرگید  رما  ناونع ، قدص  رگید  ریبعت  هب  ای  عوضوم و  قّقحت  زج  درادن و  دوجو  یطرـش  دیق و  چـیه  طایتحا  هب  لمع  رد  هک : تسا  نیا 

. دشابیمن ربتعم  نآ 
؟ هچ ینعی  اجنیا  رد  عوضوم  قّقحت 

ناحجر ندوب و  هدیدنـسپ  هب  مکح  طایتحالا و  ۀلاصا  يارجا  يارب  دنک ، قدـص  طایتحا  ناونع  لمع  نالف  رب  افرع  اعرـش و  هکنیمه  ینعی 
. تسا یفاک  نآ 

؟ تسیچ نآ  بوجو  لمع و  کی  رب  طایتحا  ناونع  قدص  رد  رایعم 
: هک دوش  لصاح  نیقی  ام  يارب  هک  میهد  ماجنا  يوحن  هب  ار  لمع  نآ  تالمتحم  مامت  هک : تسا  نیا 
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. میاهداد ماجنا  ریدقت  ّلک  یلع  ار  یعقاو  بجاو  تسا ، هدوب  هّیبوجو  ههبش  رگا  - 1
. میاهدیناسر عقاو  هب  ریدقت  ّلک  یلع  هدرک و  كرت  امتح  ار  یعقاو  مارح  تسا ، هّیمیرحت  ههبش  هچنانچ  - 2

؟ تسا ناسکی  اج  همه  رد  طایتحا  هب  لمع  رد  عقاو  هب  ندیسر  ایآ 
: لثملا یف  دراد ، قرف  اج  هب  اج  ریخ ،

 .... لالهلا و ۀیؤر  دنع  ءاعد  هعمج و  لسغ  لثم  تسا  لمتحم  ماجنا  اب  يودب  لامتحا  هب  بوجولا  لمتحم  رد  عقاو  هب  ندیسر  - 1
9 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هّیبنجا هب  رظن  نتت و  برش  لثم  تسا  لمتحم  كرت  اب  همرحلا ، لمتحم  رد  عقاو  هب  یبایتسد  - 2
. تسا رثکا  ماجنا  اب  رثکا  ّلقا و  نایم  نارود  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  نآ  هب  یبایتسد  - 3

. هعمج رهظ و  لثم  تسا ، لمع  ود  ره  نایم  عمج  هب  نینیابتملا ، نیب  نارود  رد  - 4
؟ تسیچ كوکشملا »...  عقاولا  زارحا  هعوضوم  یف  یفکی  و   » زا دارم  قوف  تامّدقم  هب  هجوت  اب 

مه يربتعم  یّنظ  يداهتجا  لیلد  کی  ول  تسا و  طایتحا  ناونع  قدـص  زارحا  ناـمه  طاـیتحا ، تاـعارملا  مزـال  طرـش  اـهنت  هک : تسا  نیا 
: لثملا یف  تسا . نسح  هتسیاب و  طایتحا  مه  زاب  دوش ، هماقا  نآ  فالخرب 

، دیامن رداص  ار  نآ  زا  هدافتـسا  زّوجم  ام  يارب  دیامن و  تلالد  نتت  برـش  هحابا  تیلح و  رب  ياهقث  ربخ  هّیودب ، هّیمیرحت  ههبـش  رد  رگا  - 1
: اریز ارچ ؟ دشابیم . اجب  ام  طایتحا  هدرک و  یتسرد  راک  مییامن ، كرت  طایتحا  يور  زا  ار  نآ  برش  ام  نکل 

. تسا هدروآ  ار  هحابا  رثکا  دح  هکلب  دشابیمن ، برش  بوجو  هدننکنایب  هدوبن و  روآمازلا  هقث ، ربخ  فلا :
. تسا هدشن  مه  یفتنم  نکل  هدش  فیعضت  هچرگا  تمرح  لامتحا  ب :

. تسا رتهب  ندرک  طایتحا  مه  زاب  سپ :
مه زاـب  تسا ، یعقاو  بجاو  هعمج  هکنیا ، رب  دـنک  تلـالد  ياهقث  ربـخ  تسا ، یلاـمجا  مـلع  هـب  نورقم  هـک  ياهّیبوـجو  ههبـش  رد  رگا  - 2

. دورب نیب  زا  یهابتشا  اطخ و  لامتحا  هنوگره  هکنیا  ات  دراد  تیولوا  نداد  ماجنا  زین  ار  رهظ  ندرک و  طایتحا 
: هکنیا بلطم  لصاح 

يراج زین  هربتعم  هراـما  ماـیق  دوجو  اـب  هک  اـجنآ  اـت  تسا  ییاـج  هب  راـک  هدیدنـسپ و  رایـسب  دراد ، یعیـسو  هریاد  هکنیا  رب  هوـالع  طاـیتحا 
ّهلدا نکل  و  تسین ، بجاو  طایتحا  رگید  هک  تفگ  ناوتیم  مه ، فرط  کی  رب  يداـهتجا  لـیلد  ماـیق  تروص  رد  هکنیا ، تیاـهن  دوشیم .

. مینکیم طایتحا  ناحجر  هب  مکح  زین  تروص  نیا  رد  هتشاد و  میمعت  نآ  ناحجر 
؟ تسیچ لاکشا » هیف و ال  فالخ  اّمم ال  اذه  و   » زا دارم 

. درادن دوجو  يداریا  ثحب و  دش ، هتفگ  طایتحا  هب  عجار  نونکات  هک  یبلطم  اب  هطبار  رد  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ دراوملا »...  ضعب  یف  عقی  مالکلا  اّمنا   » زا ضرغ 

. تسا عقاو  زارحا  طایتحا و  عوضوم  قّقحت  تهج  زا  دراد ، دوجو  لئاسم  دراوم و  زا  یخرب  رد  يداریا  لاکشا و  رگا  هک  تسا  نیا 
10 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دینک نییبت  ار  نآ  لاثم  رکذ  اب  تسیچ ، روبزم  بلطم  زا  دارم 
: دناعون ود  رب  تابحتسم  تابجاو و  هک : تسا  نیا 

نتـسش لثم  رما ، نالف  بوجو  لامتحا  هک  تسا  یفاک  هکلب  درادـن ، دوجو  يروذـحم  هنوگچـیه  اـهنآ  اـب  هطبار  رد  هک  هیلّـصوت ، روما  - 1
ملع هب  نورقم  رثکا  ّلقا و  نایم  نارود  لثم  ای  میهدـب و  ار  نتت  برـش  لثم  رما  نالف  تمرح  لامتحا  اهنت  اـی  میهدـب و  ار  زاـمن  يارب  ساـبل 

. تسا ینتسیاب  نسح و  طایتحا  لاکشا  الب  اجنیا  رد  هک  دشاب ، یلامجا 
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. دشاب اهبوجولالمتحم  رد  لعف  ماجنا  اب  هچ  دشاب و  اهمیرحتلالمتحم  رد  كرت  هطساو  هب  هچ 
. دوشیم هجاوم  لاکشا  اب  راک  هیدّبعت  روما  اب  هطبار  رد  هک  تاّیدبعت ، - 2
؟ يربک ای  تسا  يورغص  طایتحا  يارجا  هب  تبسن  هیدّبعت  روما  رد  لاکشا 

هکنانچ اذـل  دـشاب و  يدـّبعت  لمع  رب  لماک  مات و  طایتحا  ناونع  قدـص  نامه  هک  تسا  بلطم  يارغـص  رد  لاکـشا  ینعی  تسا ، يورغص 
یثحب نآ  ناحجر  ای  نسح  رد  یـسک  طایتحا ، ناونع  قدص  زارحا  زا  سپ  ینعی  درادن ، دوجو  یفالتخا  هلئـسم  یّلک  ياربک  رد  دش ، هتفگ 

. درادن
؟ دراد دوجو  لکشم  يدّبعت ، لمع  رب  لماک  مات و  طایتحا  ناونع  قدص  رد  ارچ 

ضرغ ات  دریگب  ماجنا  لیذ  ياهیگژیو  اب  دـیاب  لمع  هکلب  تسین ، یلوم  بولطم  لمع  هرکیپ  اهنت  تایلـصوت ، فالخرب  تایدابع  رد  اریز :
: دوش لصاح  وا 

. دوش ماجنا  تبرق  دصق  اب  - 1
همزلم ریغ  تحلـصم  هک   ) بدـّنلا هجو  اـی  تسا ) همزلم  تحلـصم  هک   ) بوجولا هجو  اـی  بابحتـسا و  اـی  بوـجو  ینعی  هجو ، دـصق  اـب  - 2

. دریگب ماجنا  لمعلا ، نیح  امزج و  تسا ،)
؟ دراد دوجو  یلکشم  هچ  تسا  روهشم  هدیقع  هکنانچ  روکذم  روما  طارتشا  رابتعا و  ضرف  اب 

: ینعی تسا ، یفتنم  دشاب  كرتشم  لعف  هک  یتروص  رد  زیمت  دصق  یمزج و  هجو  دصق 
؟ هن ای  دنک  بوجو  دصق  ات  تسا  لمع  نیمه  یعقاو  بجاو  ایآ  دنادیمن  دوشیم  وربور  نآ  نایتا  تهج  هک  یلمع  ره  اب  فّلکم 

ای تسا  بجاو  هروس  اب  زامن  دـنادیمن  دـسریم ، هک  هروس  هب  ای  و  هعمج ؟ ای  تسا  بجاو  رهظ  دـنادیمن  دـسریم  هک  رهظ  هب  لـثملا : یف 
؟ هروسیب زامن 

: دناهدومرف هطبار  نیا  رد  امدق  روهشم  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  اذل  و 
هچنانچ دنکن و  افتکا  طایتحا  قیرط  هب  دورب و  هیعرـش  هربتعم  ّهلدا  غارـس  هب  ادتبا  تایدبعت  ماجنا  رد  هک  تسا  بجاو  دهتجم  فّلکم  رب  - 1

هب ار  نّیعم  لمع  نامه  هدرک و  تعباتم  لیلد  زا  دومن  ادیپ  تسد  یّنظ  بابحتـسا  ای  بوجو و  رب  یّنظ  ای  یملع  ربتعم  لیلد  هب  صحفلا  دـعب 
یمزج هجو  دصق 

11 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع  هب  و  دهد ، ماجنا 

درادن قح  اذل  و  دهد ، یلوم  لیوحت  یلیـصفت  لاثتما  هجیتن  رد  دنک و  لیـصحت  یلیـصفت  ّنظ  ای  ملع و  دـیاب  دراد  ناکما  فّلکم  يارب  رگا 
. دراد تافانم  یمزج ، هجو  تین  اب  طایتحا  هک  ارچ  دنک ، طایتحا  هب  مادقا  صحف ، زا  لبق 

؟ ارچ بحتـسم . ای  دشاب و  بجاو  هکنیا  زا  معا  دورب ، طایتحا  غارـس  هب  دیاب  دـش ، هاتوک  ربتعم  لیلد  زا  شتـسد  صحف  زا  سپ  هچنانچ  - 2
: اریز

فیلکت ّالا  دشابیمن و  بجاو  رگید  هدش و  طقاس  یمزج  هجو  دصق  عقاو ، هب  یلیـصفت  ّنظ  ای  ملع و  لیـصحت  زا  نّکمت  مدـع  ضرف  اب  - 1
. تسا قاطی  امب ال 

. تشاد دهاوخن  دوجو  تادابع  رد  طایتحا  هارارف  مه  یعنام  دشن ، بجاو  یمزج  هجو  دصق  یتقو  - 2
. تسا یمزج  هجو  دصق  زا  نّکمت  مدع  هب  طورشم  تادابع  رد  طایتحا  روهشملا ، دنع  سپ 

عقاو قیرط  نآ  زا  دنک و  عوجر  وا  ياواتف  شدوخ و  دـیلقت  عجرم  هیلمع  هلاسر  هب  ادـتبا  هک  تسا  مزال  مه  دـّلقم  فّلکم  رب  نینچمه  و  - 3
. دیامن هفیظو  ماجنا  نآ  قبطرب  دروآ و  تسد  هب  ار 
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زا لبق  ّالا  دهد و  ماجنا  طایتحا  يور  زا  ار  لمع  دـیاب  دـسریم و  طایتحا  هب  تبون  دـش ، سویأم  عجرم  هب  عوجر  هیحان  زا  دـّلقم  رگا  لاح :
. درادن ار  طایتحا  هب  هعجارم  قح  لیلد  زا  صحف 

؟ تسیچ نیقیرطلا »...  كرات  ةدابع  نالطب  ینعا  ۀلأسملا ، هذه  ّنا  ّمث   » زا دارم  سپ 
: ینعی روبزم ، لوق  روهشم ، لوق  تحص  هرابرد  تواضق  زا  لبق  دیامرفیم : خیش  هک  تسا  نیا 

، هدرک لیلحت  هیزجت و  ار  عقاولل ) اهتقباطمب  الامجا  ملع  نا  ۀحیحص و  ریغ  دیلقّتلا  داهتجالا و  یقیرط  كرات  ةدابع  ّنا  انباحصأ : نیب  رهتشا  )
. مییامن نایب  ار  دوخ  رظن  يأر و  تمسق  ره  اب  هطبار  رد  سپس 

ار دیلقت  تسا  دّلقم  هک  یسک  دیامن و  كرت  ار  داهتجا  قیرط  رگا  تسا  دهتجم  هک  یـسک  تدابع  نالطب  اب  هطبار  رد  مالک : دیامرفیم  اذل 
؟ ارچ دوشیم ، عقاو  ماقم  ود  رد  دنک ، اهر 

: دنکیم كرت  شلمع  ماجنا  رد  ار  دیلقت  ای  داهتجا و  قیرط  ود  هک  یلماع  اریز :
. دهدیم ماجنا  ار  تالمتحم  مامت  هدرک و  لمع  ماجنا  هب  مادقا  عقاو  زارحا  طایتحا و  رب  انب  ادتبا  زا  یهاگآ  - 1

. دنکیم لمع  هب  مادقا  تالمتحم  زا  یخرب  ماجنا  رب  يراذگانب  اب  هکلب  یئانب ، نینچ  نودب  یهاگ  و  - 2
: لمع رد  دیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  كرات  لماع  رگید ، ترابع  هب 

12 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. طایتحا رب  هن  دراذگیم و  تئارب  رب  ار  انب  فیلکت  رد  کش  دراوم  رد  - 1

. ّلقا هب  ندرک  تعانق  رب  دراذگیم  ار  انب  رثکالا  لقالا و  نیب  نارود  دراوم  رد  - 2
. فرط کی  ماجنا  رب  دراذگیم  ار  انب  نینیابتملا  نیب  نارود  رد  - 3

13 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ةءاربلا طورش  یف  هیف  مالکلا  ءیجیسف  یناثلا  اّمأ  و  لّوألا ، وه  هیف  نحن  امب  ّقلعتملا  و 

: لوقنف
: عقاولل هزارحإ  ّنأل  نیمسق ؛ یلع  طایتحالا  یلع  ینابلا  نیقیرطلل  كراتلا  لهاجلا  ّنإ 

. ۀّیئزجلا ۀّیطرشلا و  یف  ّکشلا  دراوم  نم  کلذ  ریغ  و  اطایتحا ، هتالص  یف  ةروّسلاب  یتآلاک  لمعلا ، رارکت  یلإ  جاتحی  ةرات ال 
رهظلا و بوجوب  لهاجلا  و  خـسارف ، عبرأ  ةریـسم  یف  مامتإلا  رـصقلا و  بوجوب  لهاجلاک  نینیابتملا ، یف  امک  رارکتلا  یلإ  جاتحی  يرخأ  و 

. هیلع ۀعمجلا 
[2 .] ءوضولا ۀّین  یف  هقفلا  یف  هانرّرح  دق  کلذ  یف  مالکلا  و  لمعلا . یف  هجولا  ۀین  رابتعا  مدع  یلع  ءانب  ۀّحصلا ، هیف  يوقألاف  لّوألا ، اّمأ 

مکحلا مزاللا  طایتحالا  یضتقم  ناک  اهنودب ، ۀعاطإلا  قّقحتب  مکاح  فرع - وأ  عرش  نم  ربتعم - لیلد  مقی  مل  اهرابتعا و  یف  ّکش  ول  معن ،
ّقلعت یف  ّکش  اذإ  یّتح  رمألا ، ّزیح  یف  ۀـعقاولا  هب  رومأملا  یف  ةذوخأـملا  طورّـشلا  [ 3] رئاس ّدـح  یلع  یّتح  لهاجلا ، ةدابعب  ءافتکالا  مدـعب 
طرش هرابتعا  ریدقت  یلع  وه  لب  فّلکملا ، نع  اعوفرم  هنوکب  لقنلا  و  هکرت ، نع  ۀبّبسملا  ةذخاؤملا  حبقب  لقعلا  مکح  عراشلا  نم  هب  مازلإلا 
نایتإ طایتحالا و  نم  ّدـب  کلذ ال  یف  ّکـشلا  عم  ّنأ  مولعملا  نم  و  ةدـهعلا ، نع  فّلکملا  جورخ  هب و  رومأـملا  طوقـس  ۀـعاطإلا و  قّقحتل 

. ةدهعلا نع  جورخلاب  هعم  عطقی  هجو  یلع  هب  رومأملا 
یف نیعتملا  و  ةءاربلا ، یناثلا  یف  راتخملا  و  اذـک . طرـشب  هب  وأ  طرـشب  لعفلا ال  سفنب  ّقلعتم  یلوملا  رمأ  ّنأ  یف  ّکشلا  مکحف  ۀـلمجلاب : و 

طایتحالا لّوألا 
14 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هجولا ۀّینب  هب  رومأملاب  یتآلا  مهّدع  و  اهقّقحتب ، فرعلا  عطقل  قّقحتم ؛ ریغ  هجولا  ۀـین  نودـب  ۀـعاطإلا  قّقحت  یف  ّکشلا  ّنأ  فاصنإلا : ّنکل 
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نأ ریغ  نم  بدـنلا  بوجولا و  نیب  ۀـکرتشملا  ۀـبرقلا  دـصقب  هب  نایتإلاب  سأب  لب ال  الیـصفت ، هفرعی  مل  نإ  اـعیطم و  عقاولا  یف  هیلع  تباـثلا 
[4 .] هقفلا یف  کلذ  لیصفت  و  الامجإ . لعفلل  مولعملا  یعقاولا  هجولا  دصقی 

قاّفتا [ 5] دحاو ریغ  لقن  و  باحـصألا ، نیب  کلذب  لوقلا  ةرهـشل  طایتحالاب ؛ دـیلقتلا  وأ  داهتجالا  نع  لهاجلا  ءافتکا  مدـع  طوحألا  ّنأ  ّالإ 
یلع انباحـصأ  عامجإ  هّرـس  سدق  یـضرلا  دیـسلا  لقن  و  امههجول ، وأ  هبدن  وأ  هبوجول  بودـنملا  بجاولا و  نایتإ  بوجو  یلع  نیمّلکتملا 
[6 .] رصقلاب لهاجلا  ۀلأسم  یف  کلذ  یلع  هل  هّرس  سدق  يدهلا  ملع  ّلجألا  هیخا  ریرقت  و  اهماکحأ ، ملعی  ةالص ال  یّلص  نم  ةالص  نالطب 
نع الـضف  ۀلأسملا ، یف  الیلد  ۀـمیظعلا ، ةرهـشلاب  نادـضتعملا  لوقنملا  لوقعملا و  لها  نم  ناّیکحملا  ناقاّفتالا  ناذـه  لعجی  نا  نکمی  لب 

[7 .] انرکذ امک  طایتحالل ، مزلملا  ّکشلل  أشنم  امهنوک 
همجرت

دشاب طایتحا  رب  شیانب  هک  یتروص  رد  نیقیرط  كرات  مکح 

هراشا

هب لماع  ینعی   ) یمّود نآ  اّما  و  تسا ، طایتحا ) هب  لماع  ینعی   ) یلّوا نامه  تساـم ، ثحب  دروم  هتـشاد و  ّقلعت  هیف  نحن  اـم  هب  هکنآ  اـّما  و 
: مییوگیم ام  نیاربانب  دمآ . دهاوخ  تئارب  طورش  ثحب  رد  نآ  زا  نخس  يدوز  هب  و  تسین ) ام  ینونک  ثحب  دروم  تئارب 

15 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: عقاو زارحا  اریز  تسا ، مسق  ود  رب  تسا ، طایتحا  رب  شلامعا ) رد   ) شیانب هک  دیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  هدننکكرت  لهاج 

بجاو هروس  اب  زامن  دنادیمن  هک  ییاج  رد   ) طایتحا يور  زا  شزامن  رد  هروس  هدنروآاجهب  لثم  درادن ، لمع  رارکت  هب  جایتحا  یهاگ  - 1
دنع ءاعد  بوجو  رد  کش  نوچمه  فیلکت ، رد  کش  دراوم  لثم   ) تیئزج ّتیطرش و  رد  کش  دراوم  زا  کلذ  ریغ  و  هروسیب ،) ای  تسا 

(. لالهلا
راهچ ریسم  رد  مامتا ، ای  رصق  بوجو  هب  لهاج  لثم  تسا ، نینچ  نینیابتملا  نیب ) نارود   ) رد هکنانچ  دراد  لمع  رارکت  هب  زاین  یهاگ  و  - 2

. وا رب  هعمج  رهظ و  بوجو  هب  لهاج  و  ترفاسم ) رد   ) یگنسرف

: لّوا تروص  رد  مظعا  خیش  يأر 

هجو لامتحا  دصق  هب  ار  شلمع  دناوتیم  دـیلقت  داهتجا و  نودـب  فّلکم  ینعی   ) تسا تحـص  نآ  رد  ام ) رظن  هب   ) يوقا لّوا ، تروص )  ) اّما
؟ روطچ دنک .) نایتا 

میاهدروآ وضو  ثحب  رد  هقف ، رد  ار  دروم  نیا  ریرقت  ریرحت و  ام )  ) تسین و ربتعم  يدابع ،)  ) لمع رد  هجو  دصق  نم ) رظن  هب  : ) هک نیاربانب 
(. عجار )

مکح هک  دـشن  مئاق  فّلکم )  ) دزن فرع ، ای  عرـش و  بناج  زا  ربتعم  یلیلد  دوش و  کش  ترابع ) رد   ) هجولا دـصق  ندوب  ربتعم  رد  رگا  هلب ،
تدابع رد  تسا  طایتحا  يافتکا  مدـع  هب  مکح  مزال ، طایتحا  ياـضتقم  دـنامب ،) کـش  رد  و   ) هجو دـصق  نودـب  تداـبع  قّقحت  هب  دـیامن 

رد کش  رد  تئارب  يارجا  هب ) میدـش  لئاق  نآ  رد  هک   ) ام دوخ  راتخم  يأر  رب  انب  یّتح  دـیلقت .) ای  داهتجا و  لابند  دورب  دـیاب  ینعی   ) لهاج
؟ ارچ تیطرش .

، نآ هب  مازلا  نیا  ّقلعت  رد  رگا  ات  تسین ، دنوشیم ، عقاو  هدراو )  ) رما تحت  هک  هب  رومأم  رد  هذوخأم  طورـش  ریاس  ّدـح  رد  طرـش ، نیا  اریز 
فّلکم زا  نیا  دیوگب ) ثیدح  ینعی   ) لقن تسا و  نآ  كرت  زا  ّببـسم  هک  دنک  ياهذخاؤم  حـبق  هب  مکح  لقع  دوش  کش  عراش  بناج  زا 
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هب و رومأم  طاقسا  و  هب ) رومأم  هن   ) تعاطا قّقحت  يارب  تسا  یطرش  شندوب ، ربتعم  رب  انب  هجو ،) تین  ینعی   ) طرـش نیا  هکلب  تسا ، عوفرم 
: هک تسا  نشور  و  هدهع ، زا  فّلکم  جورخ 

هدـهع زا  هک  دوش  لصاح  عطق  وا  يارب  هک  یهجو  رب  تسا  هب  رومأـم  ماـجنا  طاـیتحا و  زا  ریزگاـن  تعاـطا ) قّقحت   ) رد کـش  تروص  رد 
. تسا هدمآرب  تسا ) هدوب  بجاو  وا  رب  هک  یفیلکت  )

رد کش  مکح  زا  ریغ  هجو ، دصق  نودـب  فیلکت )  ) هدـهع زا  ندـش  جراخ  تعاطا و  نتفای )  ) قّقحت رد  کش  مکح  سپ  هصالخ : روط  هب 
؟ تراهط طرش  هب  ای  تراهط و  طرشب  مهنآ ال  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  تالص  سفن  هب  یلوم  رما  ایآ  هک  تسا  نیا 

16 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا طایتحا  تسا  نیعتم  یلّوا  رد  هچنآ )  ) و تسا ، تئارب  يارجا )  ) یمّود رد  خیش )  ) ام راتخم  اّما )  ) و

: هک تسا  نیا  فاصنا  اّما 
؟ ارچ دنکیم ،) تیافک  زین  هجولا  لامتحا  هکلب   ) دباییمن قّقحت  هجولا ) هین  ای  و   ) هجو دصق  نودب  تعاطا  قّقحت  رد  کش  نیا  الصا ) )
تعاط قّقحت  هب  عطق  هجولا ) دصق  نودب  مه   ) فرع و  تسا ) كالم  فرع  هقیرط  تیـصعم  هوحن  تعاط و  هوحن  باب  رد   ) هکنیا رطاخ  هب 
باـسح هب  عـیطم  هجو ) لاـمتحا  اـب  ینعی   ) دـنروآیم اـجب  تسا  تباـث  عـقاو  رد  هک  یهجوـلا  هین  هب  ار  هب  رومأـم  هک  ار  یناـسک  و  دـنراد ،

(. بحتسم ای  تسا  بجاو  لمع  نالف  دنادیمن  الیصفت  هک  انعم  نیدب   ) درادن ملع  نادب  الیصفت  فّلکم  ول  دنروآیم و 
لمع يارب  هک  ار  یعقاو  هجو  دـصق  نآ  هکنیا  نودـب  تسا ، بابحتـسا  بوجو و  ناـیم  كرتشم  هک  یتبرق  دـصق  هب  هب ، رومأـم  ماـجنا  هلب ،

. تسا هدمآ  تراهط  باتک  رد  هقف  رد  بلطم  نیا  لیصفت  و  درادن ، یلاکشا  دیامن ، دصق  تسا ، مولعم 
هب هک  تسا  نیا  طایتحا  رگید  ریبعت  هب   ) تسا طایتحا  هب  دیلقت  داهتجا و  زا  لهاج  ءافتکا  مدـع  بحتـسم ، طایتحا  هلب ) مییوگب  هکنیا   ) رگم

(. دیلقت داهتجا و  لابند  دورب  دنکن و  تعانق  طایتحا 
؟ لیلد هچ  هب 

. دراد ترهش  اهقف  نایم  رد  طایتحا ) رب  دیلقت  داهتجا و  ندوب  مّدقم  ینعی   ) نآ هب  لوق  هکنیا  لیلد  هب  - 1
ماجنا ای  هبابحتـسال و  بحتـسم  نداد  ماجنا  هبوجول و  بجاو  نداد  ماجنا  رب  مالک  لـها  قاـفتا  رب  يداـیز  هّدـع  ندرک  هیکت  لـیلد  هب  و  - 2

(. همزلم ریغ  تحلصم  ینعی   ) بدّنلا هجو  هب  بودنم  نداد  ماجنا  ای  همزلم ) تحلصم  ینعی   ) بوجولا هجو  هب  بجاو  نداد 
شردارب دـییأت  ریرقت و  و  دـنادیمن ، ار  نآ  ماکحا  هک  دـناوخیم  يزامن  هک  یـسک  زامن  نالطب  رب  ام  ياهقف  عامجا  زا  یـضر  دیـس  لقن  و 

(. تسا بجاو  رصق  رفس  رد  هک   ) رصق هب  لهاج  هلئسم  رد  عامجا  نآ  ياعدا  رب  وا  زا  يدهلا  ملع  یضترم  دیس 
رب هوالع  تسا ، هدـش  تیاکح  یـضترم  دیـس  یـضر و  دیـس  ینعی  لوقنم  لوقعم و  لها  زا  هک  ار  عامجا  ود  نیا  هک  دراد  ناکما  هکلب  - 3

کـش نیا  أشنم  ار  تاعامجا  نیا  ترهـش و  نیا  ام  هک  دـسر  هچ  تفرگ ، لیلد  هلئـسم  نیا  رد  دـندومن ، همیظع  ترهـش  رب  البق  هک  یئاعدا 
. انرکذ امک  تسا ، طایتحا  هدننکبجاو  هک  میهد  رارق 

17 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یناثلا »...  اّمأ  و  لّوالا ، وه  هیف  نحن  امب  ّقلعتملا  و   » زا دارم 
اب هطبار  رد  ام  ثحب  نونکا  اذـل  دـمآ و  دـهاوخ  تئارب  طورـش  باب  رد  تسا  تئارب  لصا  هب  طوبرم  هک  یناث  ماقم  زا  ثحب  هک : تسا  نیا 

: طایتحا عقاو و  زارحا  هک  ارچ  تسا ، مسق  ود  رب  طایتحا  یّلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  لّوا  ماقم  رد  طایتحا  طورش 
خـساپ هن ؟ ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هروس  هک  مینادیمن  لثملا ، یف  رثکالا ، لقالا و  نیب  نارود  لثم  تسین ، لمع  رارکت  مزلتـسم  یهاگ  - 1
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. تسا رثکا  ماجنا  هب  طایتحا  هک  ارچ  تسین ، لمع  رارکت  هب  يزاین  بوجو ، ضرف  هب  هک  دوشیم  هداد 
ماجنا هب  طایتحا  هک  اریز  مامتا و ...  رـصق و  ای  هعمج و  رهظ و  لیبق  زا  نینیابتملا ، نیب  نارود  لثم  تسا ، لمع  رارکت  مزلتـسم  یهاگ  و  - 2

. مامتا مه  میناوخب ، رصق  مه  هعمج ، مه  میناوخب ، ار  رهظ  دیاب  مه  هک  تسا  ههبش  فارطا 
؟ تسیچ ۀّحصلا »...  هیف  يوقألاف  لّوالا ، اّمأ   » زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب 

هدوب حیحص  ندروآ  اجب  ار  رثکا  نتفر و  طایتحا  لابند  هب  ربتعم ، لیلد  زا  صحف  زا  لبق  هک : تسا  نیا  مسق  نیا  رد  رتيوق  لوق  دیامرفیم :
؟ ارچ تسا . عنامالب  و 

و دوشیم ، لصاح  یلوم  ضرغ  دـنکیم و  قدـص  یلامجا  لاثتما  طایتحا و  نیا  رب  ءالقعلا  فرعلا و  دـنع  یلوم  رما  لاثتما  تعاطا و  اریز :
. درادن دوجو  یلیصفت  لاثتما  نآ  لابند  هب  یلیصفت و  ّنظ  ای  ملع و  لیصحت  موزل  يارب  یلیلد  اذل 

؟ دراد دوجو  قوف  رظن  هار  رس  رب  یعنام  هچ  تسیچ و  رد  مالکلا  امنا  سپ 
هب مادـقا  صحف ، زا  لـبق  هک  یـسک  هجیتن  رد  تسا ، مزـال  یمزج  هجو  دـصق  لـمعلا ، نیح  تاداـبع  رد  روهـشملا ، دـنع  هک : تسا  نیا  رد 

. تسا هجو  دصق  دقاف  دنک ، طایتحا 
زا یعنام  ربتعم ، لیلد  هب  یبایتسد  مدـع  صحفلا و  دـعب  هچرگا  تسا ، لطاب  یـسک  نینچ  يدابع  لمع  رگید  ریبعت  هب  اـی  تداـبع و  سپ :

(. لمعلا یف  هجولا  ۀّین  رابتعا  مدع  یلع  ءانب  : ) دیامرفیم اجنیا  رد  خیش  اذل  و  دشابیمن ، وا  ندرک  طایتحا 
. مینادن مزال  ربتعم و  تدابع  رد  ار  هجو  دصق  هک  تسانبم  نیا  رب  میداد  طایتحا  زاوج  هب  اوتف  اجنیا  رد  ام  رگا  ینعی :

؟ دراد دوجو  رظن  دنچ  هجولا  دصق  رابتعا  اب  هطبار  رد  رگم 
: دراد دوجو  رظن  ود 

18 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشابیم لمع  لطبم  نآ  ندرکن  تاعارم  تسا و  ربتعم  ناکمالا  یتح  يدابع ، لامعا  رد  هجولا  دصق  هک  دندوب  نآرب  امدق  روهشم  - 1

. تسا ربتعم  تبرق  دصق  اهنت  تادابع  رد  هک  دندقتعم  خیش  دوخ  هلمج  زا  نیرخأتم  روهشم  - 2
؟ ارچ

. دشابیمن هجو  دصق  رابتعا  رب  یلیلد  نکل  و  دراد ، دوجو  لیلد  تبرق  دصق  بوجو  يارب  اریز 
؟»...  هقفلا یف  هانزّرح  دق  کلذ  یف  مالکلا  و  : » دومرف خیش  ارچ 

وضو تین  زا  نخس  هک  تساجنآ  رد  هک  ارچ  تسا ، ةالص  ای  تراهط  باب  رد  هقف و  رد  اتابثا  ایفن و  هلئـسم  نیا  رد  ثحب  یلـصا  ّلحم  اریز 
. دوریم زامن  و 

: لثملا یف 
: تسا هدومرف  امدق  روهشم  ساسا  رب  وضو  تین  باب  رد  هعمل  نتم  رد  هّللا  همحر  لّوا  دیهش  - 1

. زامن تین  باب  رد  اذکه  و  ۀحابتسالا .» هب و  بّرقّتلا  هجولا و  دصق  یلع  ۀلمتشم  »
ۀّینلا ءازجا  یف  ۀهبش  و ال  : » تسا هدومرف  نیرخأتم  روهشم  ساسا  رب  هلئسم  نیمه  رد  تراهط  باب  هعمل  حرش  رد  هّللا  همحر  یناث  دیهش  - 2

ّلک یف  اهرابتعا  یف  ۀهبـش  الف  ۀبرقلا  اّما  و  هیلع ، لیلد  ضوهن  مدعل  رظن  ۀـبرقلا  ادـع  ام  بوجو  یف  ناک  نا  کلذ و  عیمج  یلع  ۀلمتـشملا 
«. دابع

؟ تسیچ اهرابتعا »...  یف  ّکش  ول  معن ،  » زا دارم  سپ 
لیلد چـیه  هب  دـش و  دّدرم  هن  ای  تسا  ربتعم  تادابع  رد  هجو  دـصق  ایآ  هکنیا  رد  يدـهتجم  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لاؤس  کـی  هب  خـساپ 
مکح هن  ای  دوشیم  قّقحم  هجو  دـصق  نودـب  لاثتما  تعاطا و  زین  تاداـبع  رد  اـیآ  دـیوگب  هک  تفاـین  تسد  مه  یفرع  اـی  یعرـش و  ربتعم 
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: دیامرفیم اذل  و  تسیچ ؟
، اقلطم صحف  زا  لبق  طایتحا  هب  افتکا  مدع  لیلد و  زا  صحف  موزل  هب  يوتف  دیاب  مزال  طایتحا  ياضتقم  هب  لقع و  مکح  هب  يدـهتجم  نینچ 

. یتئارب هچ  دشاب و  یطایتحا  كوکشم  طرش  ای  ءزج و  هب  تبسن  تیئزج  تیطرش و  رد  کش  ثحابم  رد  هچ  ینعی 
؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  ّرس 

زامن هب  تبسن  وضو  لیبق : زا  تدابع  رد  هربتعم  طورش  ریاس  اب  دشاب ، ربتعم  هک  مه  ضرف  هب  طرش  کی  ناونع  هب  هجو  دصق  هک : تسا  نیا 
: هک تسا  نیا  توافت  نآ  دراد و  يزراب  توافت  اذکه ...  زامن و  هب  تبسن  لابقتسا  ای  و 

شباطخ ّقلعتم  رد  ار  اهنآ  دناوتیم  یلوم  هک  دنتسه  یطیارش  هلمج  زا  نآ  هب  تبسن  لابقتسا  ای  زامن و  هب  تبسن  وضو  لثم  یطیارـش  فلا )
. لابقتسالا ةراهّطلا و  عم  ّلص  دیامرفب : الثم  هدرک  ذخا 

: دراد تروص  ود  میدرک  دیدرت  طورش  هنوگنیا  زا  یطرش  رابتعا  موزل و  هب  تبسن  ام  رگا  هجیتن  رد 
19 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: مییوگیم هدرک  کّسمت  نآ  هب  میتفاین  تسد  داهتجا  یلیلد  هب  صحفلا  دعب  رگا  - 1
. دومرفن دیقم  طرش  نادب  ار  ةالص  درکن و  نییبت  نکل  دوب و  مهارف  زین  تمکح  تامّدقم  ریاس  هکنیا  رب  هوالع  دوب ، نایب  ماقم  رد  یلوم 

. درادن تلاخد  وا  ضرغ  لوصح  رد  زامن  هب  تبسن  يدیاز  دیق  سپ :
تیطرـش رد  کش  رد  یلمع  لصا  هک  میوریم ، هّیلمع  لوصا  غارـس  هب  دش ، هاتوک  يداهتجا  لیلد  زا  ام  تسد  صحفلا  دعب  هچنانچ  و  - 2

؟ ارچ تسا . ةءاربلا  ۀلاصا  لابقتسا ، ای  وضو و  الثم 
: تسا هدیسرن  عراش  بناج  زا  هنیمز  نیا  رد  ینایب  هک  نونکا  میتسه و  عراش  نایب  عبات  ام  هک  اریز 

. تسا حیبق  نایب  الب  باقع  هک  ارچ  تسا ، يراج  یلقع  تئارب  مه  - 1
. نوملعی ام ال  عفر  هک  ارچ  تسا ، يراج  یعرش  تئارب  مه  - 2

: اّما و 
، دنوشیمن عقاو  یلوم  رما  قلعتم  ناشرابتعا ، موزل و  ضرف  هب  هک  دنتسه  یطورش  هلمج  زا  تبرق و ...  دصق  هجو و  دصق  لثم  یطیارش  ب )

 ... ۀبرقلا و هجولا و  دصق  عم  ةالصلا  مقا  دیامرفب : هدرک  اهنآ  هب  دیقم  ار  شرما  دناوتیمن  یلوم  ینعی 
؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  رس 

: دمآ هتفگ  يدبعت  یلّصوت و  روما  ثحابم  رد  رماوا ، باب  رد  ظافلا ، ثحب  رد  هکنانچ 
: مییوگیم اذل  و  تسا ، فلخ  ای  رود و  مزلتسم  يدییقت  نینچ 

: هدرک طایتحا  دیاب  هکلب  دریگب ، کمک  یمدع  لصا  زا  هتفرگ و  هدیدان  ار  نآ  دناوتیمن  دیامن ، کش  هجو  دصق  رابتعا  رد  یهیقف  رگا 
. دزادرپب ربتعم  لیلد  زا  صحف  هب  ادتبا  - 1

؟ ارچ دنک . ءافتکا  یلامجا  لاثتما  طایتحا و  هب  دش  سویأم  لیلد  زا  رگا  صحفلا  دعب  - 2
شلمع رب  تدابع  یلوم و  تعاطا  ناونع  ایآ  دنکیم  کش  دوخ  دهد  ماجنا  هجو  دـصق  نودـب  ار  تدابع  صحف  نودـب  ءادـتبا و  رگا  اریز 

؟ هن ای  دنکیم  قدص 
؟ هن ای  تسا  هدمآرب  هفیظو  ماجنا  هدهع  زا  فّلکم  کی  ناونع  هب  ایآ 

: رگید ترابع  هب 
؟ هن ای  دشابیم  یلوم  ضرغ  لّصحم  وا  لمع  نیا  ایآ 

صحف زا  سپ  هیف  نحن  ام  رد  اذل  و  دومن . طایتحا  دیاب  میاهتفگ  مه  البق  هکنانچ  ناونع ، لّصحم  ای  ضرغ و  لّصحم  رد  کش  رد  نیاربانب :
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. ینیقیلا غارفلا  یعدتسی  ینیقیلا ، لاغتشالا  دیوگیم : لقع  هک  ارچ  دومن ، افتکا  یلامجا  لاثتما  هب  ناوتیم  لیلد  زا 
20 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دنکب دیاب  هچ  تسا  ربتعم  تادابع  رد  هجو  دصق  هکنیا  هب  دوب  عطاق  امدق  روهشم  لثم  یهیقف  هیف  نحن  ام  رد  رگا 
لیلد قبط  هدرک و  صحف  دیاب  هکلب  میرادن ، ار  یلامجا  لاثتما  طایتحا و  هب  افتکا  قح  صحف ، زا  لبق  تادابع  رد  هکنیا  هب  دهدب  يوتف  دیاب 

. میهد ماجنا  ار  هب  رومأم  زیمت ، هجو و  دصق  اب  ربتعم و 
دهدب يوتف  دـیاب  تسین ، ربتعم  مزال و  تادابع  رد  هجو  دـصق  هکنیا  هب  دـشاب  عطاق  خیـش  هلمج  زا  نیرخأتم  روهـشم  لثم  یهیقف  رگا  لاح :

: هک
، تفرن یلیـصفت  لاثتما  لابند  هب  درک و  هدنـسب  طاـیتحا  هب  ناوتیم  ۀـّلدألا  نع  صحفلا  لـبق  ءادـتبا و  تایلـصوت ، نوچمه  زین  تاداـبع  رد 

. تسا نیمه  مه  قح  هکنانچ 
؟ تسیچ فاصنالا »...  ّنکل   » زا دارم  سپ 

، تادابع رد  یتح  هجو ، دـصق  تیاعر  نودـب  یلوم  رما  لاثتما  تعاطا و  ناونع  قّقحت  رد  الـصا  ام  رظن  هب  دـیامرفیم : خیـش  هک : تسا  نیا 
. تادابع رد  هجو  دصق  موزل  مدع  هب  میتسه  عطاق  ام  هکلب  دشاب ، یثحابم  نینچ  ياج  هکنیا  ات  دباییمن  قّقحت  یکش 

؟ تسیچ هدیقع  نیا  رب  خیش  لیلد 
؟ ارچ تسا ، ملاع  ءالقع  فرع و  تواضق  مهف و  - 1

رگید دنروآیم و  باسح  هب  لّثمتم  عیطم و  ار  وا  دهد  ماجنا  هجولا  نم  عقاولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع  ار  هب  رومأم  یسک  رگا  فرعلا  دنع  اریز 
عیطم ار  وا  ات  تسا  هتـشادن  هکنیا  ای  دـنروآ  باسح  هب  عیطم  ار  وا  اـت  تسا  هتـشاد  لـمع  هجو  هب  یلیـصفت  ملع  وا  اـیآ  هک  دـنرادن  يراـک 

. دننادن
؟ تسیچ هجولا » نم  عقاولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع   » ترابع زا  دارم 

، دـشاب هچره  عقاو  اذـل  مهدیم و  ماجنا  ار  ملمع  یعقاو  هجو  دـصق  هب  نم  هک  دـشاب  نیا  شتین  دـهدب و  ماجنا  ار  لمع  رگا  هک : تسا  نیا 
. بابحتسا هچ  بوجو و  هچ  مراد ، لوبق 

دوخ تین  رد  ار  عقاولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع  امتح  هکنیا  ات  درادن  یعقاو  هجو  دصق  هب  يزاین  الصا  لمع  ماجنا  رد  فّلکم  نآ  زا  هتشذگ  - 2
مه ّبحتـسم  تسا ، بّرقم  دشاب  بجاو  لمع  هک  ارچ  دهد ، ماجنا  كرتشم  تبرق  دـصق  هب  ار  تدابع  هک  تسا  یفاک  هکلب  دـهدب ، روطخ 

تسا و بجاو  نّیعم  روط  هب  ءزج  نالف  هک  انعم  نیدب  دشاب ، هتـشاد  مه  لمع  هجو  هب  یلیـصفت  ملع  وا  رگا  یتح  هکلب  تسا . بّرقم  دشاب ،
. یلیصفت یلامجا و  ملع  دراوم  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، ربتعم  ندرک  بوجو  تین  مه  زاب  درادن ، بابحتسا  لامتحا 

نم عقاولا  یف  هیلع  وه  ام  یلع  ار  هب  رومأم  اذـل  و  تسا ، نشور  میتسه  تادابع  رد  هجولا  دـصق  راـبتعا  مدـع  هب  عطاـق  هک  اـم  فیلکت  سپ :
. میهدیم ماجنا  هجولا 

21 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ طایتحالاب » لهاجلا ...  ءافتکا  مدع  طوحالا  ّنا  ّالا   » زا دارم  سپ 

زا ار  طایتحا  نکل  ۀّحـصلا و  هیف  يوقالا  هک  میتفگ  هدوب و  هجو  دـصق  تاعارم  مدـع  هب  عطاق  اـم  هکنیا  اـب  دـیامرفیم : خیـش  هک  تسا  نیا 
: مییوگیم هدادن  تسد 

. دورن دیلقت  ای  داهتجا و  لابند  هب  هدرک و  افتکا  اهنت  طایتحا  هب  اودب  درادن  قح  عقاو  هب  لهاج  فّلکم  هک : تسا  نیا  بحتسم  طایتحا 
؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  رس 

: هک تسا  نیا 
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میاهدرک و لیـصحت  ار  یترهـش  نینچ  زین  دوخ  ام  هکنانچ  تسا ، مئاق  تدابع  رد  هجو  دـصق  رابتعا  رب  امدـق  هلّـصحم  ترهـش  یفرط  زا  - 1
. دشابیمن لوقنم  افرص 

هب ار  هبجاو  تادابع  دـیاب  فّلکم  هک ، نیا  رب  دـناهدرک  عامجا  لقن  لوقعم  لها  مالک و  لها  بناج  زا  اهقف  زا  يرایـسب  رگید  فرط  زا  - 2
. دهد ماجنا  بدنلا  هجو  تین 

: لثملا یف  دناهدومن ، عامجا  لقن  يدروم  رد  دنالوقنم ، لها  زا  کیره  هک  یضترم  دیس  یضر و  دیس  مه  یفرط  زا 
: تسا هدومرف  دنادیمن  ار  زامن  ماکحا  هک  يدرف  زامن  هلئسم  دروم  رد  هّللا  همحر  یضر  دیس 

. تسا هدرک  دییأت  ار  عامجا  ياعّدا  نیا  رصق  هب  لهاج  هلئسم  رد  یضترم  دیس  موحرم  و  وا ، زامن  نالطب  رب  دنراد  عامجا  ام  ياهقف 
: هکنیا بلطم  هجیتن  لصاح و 

زا ار  طایتحا  هدادـن و  دـصرددص  تفلاخم  هزاـجا  دوخ  هب  دنـشابن ، مه  رتاوتم  ول  هلوقنم و  تاـعامجا  نیا  همیظع و  ترهـش  نیا  دوجو  اـب 
. میهدیمن تسد 

؟ تسیچ ناذه »...  لعجی  نا  نکمی  لب   » زا دارم  سپ 
: دیامرفیم اذل  تسا و  روبزم  ياعّدم  رب  لیلد  ای  هجو و  نیموس  نایب  تقیقح  رد 

: مییوگیم هدادن  تسد  زا  ار  طایتحا  نکل  میاهداتسیا ، دوخ  ياوتف  يور  لاح  هب  ات  هچرگا 
: مییوگب هک  دراد  ناکما  میتشاد  لوقنم  عامجا  تیجح  باب  رد  هک  یثحابم  ساسا  رب 

. تسناد هجولا  دصق  رابتعا  موزل  رب  یمکحم  لیلد  ار  همیظع  ترهش  نآ  هوالع  هب  هلوقنم  تاعامجا  نیا  ناوتیم 
. میهدب دیلقت  داهتجا و  قیرط  كرات  تادابع  نالطب  هب  اوتف  هناعطاق  دیاب  سپ :

22 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: اضیأ رظنلا  یف  يّوقی  دقف  ةدابعلا ، رارکت  یلع  هیف  طایتحالا  فّقوتی  ام  وه  یناثلا و  اّمأ  و 
. هجولا ۀّین  رابتعا  مدع  یلع  ءانب  ةدابعلا ، رارکتب  طایتحالا  یلإ  هیف  نیقیرطلا  كرت  زاوج 

فّلکملا ملعی  نأب  ةدابعلا ، یف  ۀیلیصفّتلا  ۀعاطإلا  رابتعا  لامتحا  ةّوق  و  ۀّیلامجإلا ، ۀعاطإلا  نم  وحنلا  اذه  ۀیافکب  ملعلا  مدع  فاصنالا : ّنکل 
. هیلع بجاولا  وه  ّهنأ  هیلع ، بجی  امب  لاغتشالا  نیح 

ةروصحم ریغ  تاولـصب  یتأ  نم  لب  ۀعّرـشتملا ، ةریـس  نع  اّیبنجأ  هب  یلیـصفتلا  ملعلا  نم  نّکمتلا  عم  عقاولا  زارحإل  ةدابعلا  رارکت  ّدعی  اذل  و 
ۀـسمخ یلع  ادجاس  رهاط ، اهدحأ  باوثأ  ۀسمخ  یف  تاهج ، عبرأ  نیب  ۀلبقلا  هیف  دّدرت  عضوم  یف  یّلـص  نأب  ةدحاو  ةالـص  طورـش  زارحإل 

عرّشلا و یف  ّدعی  ۀثالثلا ، طورشلا  عامتجا  الیصفت  اهیف  ملعی  ةدحاو  ةالص  نم  نّکمتلا  عم  ةالص  ۀئام  هیلع ، دوجـسلا  ّحصی  ام  اهدحأ  ءایـشأ 
. یلوملا رمأب  ابعال  فرعلا 

. لّصحم یلإ  عجری  نیتالص ال  ةریثکلا و  تاولّصلا  نیب  قرفلا  و 
. اروکشم ادومحم  هنم  کلذ  ناک  یلیصفتلا ، ملعلا  نم  نّکمتی  نّمم ال  ناک  ول  معن ،

. یلیصفتلا ملعلا  نم  نّکمتلا  عم  رارکّتلا  ۀیعورشم  مدع  یلع  قاّفتالا  يوعد  هنم : رهظی  هّرس  سّدق  قئادحلا  بحاص  ّنأ  یلابب : و 
نم یلع  ایراع  ةالصلا  بجوأف  هل ، زرحملا  رارکتلا  زّوجی  مل  و  الیصفت ، لوهجملا  طرشلا  رابتعا  طقسأ  یّتح  رئارسلا ، یف  یّلحلا  غلاب  دقل  و 

ۀنراقم بوجو  یلإ  کلذ  یف  ادنتـسم  داحآلا ؛ قیرط  نم  نکل  هب  ّصنلا  دورو  عم  اـمهیف ، ةالـصلا  رارکت  زّوجی  مل  ناهبتـشم و  ناـبوث  هدـنع 
. ههجول بجاولا  لعفلا 

ایناب زوجی  اذک ال  رارکتلاب ، عقاولا  زارحإ  یلع  ایناب  لمعلا  یف  لوخدلا  زوجی  امک ال  و 
23 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. هداعأ ّالا  عقاولا و  قباط  نإف  غارفلا ، دعب  صحفلا  یلع 
یفف فانئتسالا ، بوجو  نـالطبلا و  یف  و  ماـمتإلا ، بوجو  ۀّحـصلا و  یف  هدّدرت  بجوی  اـم  هل  قّفتا  ّمث  مزجلا ، ۀـّینب  ةداـبعلا  یف  لـخد  ول  و 

: ناهجو همدع ، ۀفلاخملا و  عم  ةداعإلا  غارفلا و  دعب  صحفلا  یلع  ایناب  مامتإلا  زاوج 
ۀمادتـسالا یف  ربتعم  ۀـّینلاب  مزجلا  يرخأ : ةرابعب  و  رمألا . لّوأ  نم  اذـه  زّوجی  مل  اذـل  و  انرکذ ؛ امک  لمعلا  نیح  ۀّحـصلاب  ملعلا  طارتشا  نم 

. ءادتبالاک
یلع اعقاو  هتمرح  لمتحملا  لمعلا  لاطبإ  مدع  یلع  ۀـظفاحم  غارفلا ؛ دـعب  هلاح . فاشکتـسا  یلع  ایناب  ادّدرتم  لمعلا  یلع  یـضملا  ّنأ  نم  و 

. ۀعّرشتملا ةریس  فرعلا و ال  هابأی  و ال  ۀیلیصفتلا ، ۀعاطإلا  نم  نودأب  سیل  هتّحص  ریدقت 
. ماقملا یف  راج  ریغ  ۀیعرشلا ، ۀیفرعلا و  ةریسلا  نم  ادّدرتم  لمعلا  یف  لوخدلا  زاوج  مدع  یف  هیلع  دمتعا  امف  ۀلمجلاب : و 

مومعل ةالـصلا ؛ یف  لوخدـلا  لبق  همکح  مّلعت  فّلکملا  یلع  بجو  اّمم  ۀّحـصلا  یف  دّدرتلل  بجوملا  ثداحلا  نوک  نیب  لیـصفتلا  نکمی  و 
ءانبلا یـضملا و  ءانثألا  یف  دّدرتلا  هل  لصح  اذإ  اهتفرعم  كراتل  زوجی  الف  اهب ، فّلکملا  ءـالتبا  اـهعوقو و  عئاـشلا  لـلخلا  ماـکحأک  يولبلا ،

اّمم ال هنوک  نیب  ادّدرتم و  لمعلا  یف  لخادـلاک  ۀـعاطإلا  ماقم  یف  وهف  هرایتخا ، ءوس  نم  لصح  دّدّرتلا  ّنـأل  غارفلا ؛ دـعب  فاشکتـسالا  یلع 
هجولا یلع  لمعلا  یف  یـضملا  انه  زوجیف  ابلاغ ، ءالتبالا  مدـعب  قوثولل  لوخّدـلا ؛ لبق  همکح  مّلعت  بجی  کلذ ال  لجأل  و  ارداـن ؛ اـّلإ  قفّتی 

. روکذملا
طایتحالا یف  مالکلا  ضعب  اذه 

24 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: مود مسق  اّما  همجرت و 

زین یهاگ  سپ  مامتا )...  رـصق و  ای  هعمج و  رهظ و  هب  یلامجا  ملع  لثم   ) تدابع رارکت  رب  تسا  فّقوتم  نآ  رد  طاـیتحا  هک  يدروم  ینعی 
رد زییمت ) ینعی   ) هجو تین  هک  انب  نیا  اب  تدابع ، رارکت  اب  طاـیتحا  فرط  هب  نتفر  و  دـیلقت ، داـهتجا و  كرت  ندوب  زیاـج  دوشیم ، تیوقت 

. دشابیمن ربتعم  تدابع 

: خیش لیلد  نیمجنپ 

هراشا

: هنافصنم مکح )  ) اّما
هکنیا هب  تسا ، تداـبع  رد  هیلیـصفت  تعاـطا  راـبتعا  ندوب  يوق  و  هیلاـمجا ، تعاـطا  زا  وـحن  نیا  تیاـفک  هب  نم ،) نیقی  و   ) ملع مدـع  - 1

. تسا بجاو  وا  رب  هک  تسا  یلمع  نامه  لمع  نآ  هک  دنادب  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  یلمع  ماجنا  هب  لاغتشا  ماگنه  رد  فّلکم 
رامش هب  تعیرش  لها  هّرمتـسم  هریـس  زا  هناگیب  نآ ، هب  یلیـصفت  ملع  رب  ییاناوت  تروص  رد  عقاو ، زارحا  رطاخ  هب  تدابع  رارکت  اذل : و  - 2
زامن ( 100  ) دص هک  تروص  نیا  هب  دروآیم  اجب  دّدـعتم  ياهزامن  زامن ، کی  طورـش ) ای  و   ) عقاو زارحا  تهج  هک  یـسک  هکلب  دـیآیم ،

هکیلاـحرد تـسا و  كاـپ  اـهنآ  زا  یکی  هـک  یـسابل  جـنپ  رد  تـسا و  فرط  راـهچ  ناـیم  ددرم  نآ  رد  هـلبق  هـک  يدروـم  رد  دـناوخیم ،
هب تسا  رداـق  هکیلاـحرد  تسا ، حیحـص  اـهنآ  رب  هدجـس  هک  تسا  یئایـشا  هلمج  زا  اـهنآ  زا  یکی  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  رب  هدـننکهدجس 

فرع و رد  دنادیم ، نآ  رد  الیـصفت  میلعت ) شـسرپ و  اب   ) ار دجـسم ) بوث و  هلبق ،  ) ینعی هثالث  طورـش  عامتجا  هک  يزامن  کی  ندـناوخ 
. دوشیم هدرمش  یلوم  رما  اب  هدننکيزاب  عرش 

(. تسین یقطنم  و   ) درادن یلّصحم  رما  هب  تشگزاب  زامن ، ود  هریثک و  ياهزامن  نایم  توافت  و 
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. تسا روکشم  هدیدنسپ و  فّلکم  بناج  زا  طایتحا  تسین ، نادب  یلیصفت  ملع  ناکما  هک  دشاب  يدراوم  زا  دروم  رگا  هلب ، - 3

روبزم مکح  رب  خیش  دیؤم  نیلوا 

رارکت تیعورـشم  مدع  رب  عامجا  ياعّدا  لیـصفت ، ملع  لیـصحت ) رب   ) ییاناوت تروص  رد  هّللا  همحر  قئادح  بحاص  هک : دـیآیم  مرظن  هب 
. تسا هدومن  لمع 

25 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

روبزم مکح  رب  خیش  دیؤم  نیمّود 

( فّلکم يارب  هک   ) یطرـش ندوب  ربـتعم  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هدومرف  هغلاـبم  هلئـسم ) نیا  رد   ) رئارـس رد  هّللا  همحر  سیردا  نبا  قیقحت  هب  و 
. تسا هتسنادن  زیاج  ار  دشاب  لوهجم  طرش  نآ  هدننکزارحا  هک  يرارکت  تسا و  هدرک  طقاس  ار  تسا  یلیصفت  لوهجم 

رارکت تسا و  هتـسناد  بجاو  هماج ) نودـب   ) نایرع تروص  هب  دراد  تساجن  تراهط و  هب  هبتـشم  سابل  رد  هک  یـسک  يارب  ار  زامن  اذـل  و 
نیا  ) نکل و  دـناوخب ، زامن  هماج  ود  رد  هک  هدـش  دراو  مه  یتیاور  هطبار ) نیا  رد   ) هکنیا اب  تسا  هتـسنادن  زیاج  ار  ساـبل  ود  نآ  رد  زاـمن 

طرـش ریخ  زا  دیاب  ام  هک   ) هلئـسم نیا  رد  قوف ) ياوتف  رب   ) ناشیا دنتـسم  و  دنادیمن ،) تجح  ار  دحاو  ربخ  وا  و   ) تسا دحاو  ربخ  تیاور )
لمع هک  تسا  بجاو  اعرـش  ینعی   ) تسا یلیـصفت  هجو  دـصق  اـب  بجاو  لـمع  تنراـقم  بوجو  میرذـگب ) شندوب  لوهجم  تروـص  رد 
نینچ لعفلا  نیح  ات  دهد  ماجنا  رابکی  دـیاب  اذـل  تسین و  یفاک  یلامجا  هجو  دـصق  دریذـپ و  ماجنا  یلیـصفت  هجو  دـصق  اب  هارمه  بجاو 

(. دوش زرحم  شیارب  يدصق 
نیا اب  تدابع  رد  دورو  نینچمه  تسین ، زیاج  دـنک  زارحا  ار  عقاو  ات  دـنک  رارکت  ردـقنآ  هکنیا  دـصق  اب  تدابع  رد  دورو  هک  روطنامه  و 

اب قباطم  لمع  رگا  هاگنآ  مزادرپیم ، صحف  هب  لمع  زا  تغارف  زا  سپ  مهدیم و  ماجنا  تیـصوصخ  نالف  اب  ار  لمع  العف  هک  يراذگانب 
دصق هکنآ  لاح  دنزیم و  همطل  یلیـصفت  هجو  دصق  هب  هک  ارچ   ) دشابیمن حیحـص  درک ، مهاوخ  هداعا  هنرگو  بولطملا  وهف  دمآرد  عقاو 

(. تسا ةاعارملا  مزال  یلیصفت  هجو 
: ددرگیم دیدرت  راچد  نآ  يانثا  رد  دوشیم و  زامن  دراو  ۀّینلاب  امزاج  هک  یسک  مکح 

دهد خر  وا  يارب  ياهثداح  لمع ) ءانثا  رد   ) سپـس دوش ، لمع  دراو  ۀـّینلاب  امزاج  و  هدرک ) باسح  هلئـسم  هب  فراـع  ار  دوخ  فّلکم   ) رگا
نتفرگ رـس  زا  ینعی   ) فانیتسا بوجو  و  لمع )  ) ندوب لطاب  رد  نآ و  ماـمتا  بوجو  و  لـمع )  ) تحـص رد  وا  دـیدرت  کـش و  بجوم  هک 

: دوشیم لمع )
. عقاو اب  شتفلاخم  تروص  رد  نآ  هداعا  لمع و  زا  تغارف  زا  سپ  قیقحت  صحف و  رب  انب  دیدرت ) نیمه  اب   ) لمع مامتا  زاوج  رد  - 1

: دراد لوق ) ود  ای  و   ) هجو ود  لمع ،) نتفرگ  رس  زا  ندومن و  عطق  و   ) لمع مامتا  زاوج  مدع  و  - 2
هارمه هک   ) یلمع نینچ  ماجنا  رما  لّوا  زا  اذل  و  تسا ، طرش  هدش  رکذ  هکنانچ  نآ  ماجنا  ماگنه  رد  لمع  تحص  هب  ملع  هکنیا  یکی  فلا )

. تسین زیاج  تسا ) دیدرت  اب 
. تسا ربتعم  لمع  هب  دورو  يادتبا  رد  هکنانچ  تسا ، ربتعم  لمع  همادا  رد  تین  هب  مزج  رگید : ترابع  هب 

لاح و ندرک  نشور  رب  انب  تسا  دّدرتم  فّلکم )  ) هکیلاحرد لمع  رد  مادقا  هکنیا  یکی  ب )
26 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ضرفرب شیارب ، لـمعلا ) عـطق  ینعی   ) نآ تمرح  هک  تسا ، نآ  رد  هک  یلمع  ندرکن  لـطاب  رطاـخ  هـب  نآ ، ماـمتا  زا  سپ  لـمع  تیعـضو 
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هریـس هن  دـنکیم و  تعنامم ) و   ) ءاـبا نآ  زا  فرع  هن  و  تسین ، هیلیـصفت  تعاـطا  زا  رتمک  شـشزرا  ، ) تسا لـمتحم  اـعقاو  لـمع ، تحص 
. هعّرشتم

: هکنیا بلطم  هصالخ  لصاح و 
رد یلوم ، رما  هب  بعل  موزل  هّرمتـسم و  هریـس  ینعی  مدرک ، دامتعا  نادـب  دّدرت  لاح  رد  لـمع  هب  دورو  زاوج  مدـع  رد  نم  هک  یلیلد  ود  نآ 

(. دناهدرکن تعنامم  ياهویش  نینچ  زا  عرش  فرع و  هک  ارچ   ) تسین يراج  ماقم  نیا 

روبزم هلئسم  رد  خیش  لیصفت 

: لیصفت دیامرفیم ، خیش  سپس 
زا لبق  نآ  مکح  نتفرگ  دای  هک  تسا  یثداوح  هلمج  زا  دوشیم ، لـمع )  ) تحـص رد  فّلکم ،)  ) دّدرت بجوم  هک  ياهثداـح  نیا  ناـیم  - 1

هدوب عیاش  ناشعوقو  دـیآیم و  شیپ  زامن  لالخ  رد  هک  یماکحا  لثم  هدوب ، بجاو  فّلکم  رب  شندوب  يولبلا  ماع  لیلد  هب  زاـمن  رد  دورو 
. تساهنآ هب  يالتبم  فّلکم  و 

(. تاّیوهس تاّیکش و  لثم  )
هک تسین  زیاج  دوش ، لصاح  دیدرت  وا  يارب  لمع  ءانثا  رد  رگا  تسا ، هدرک  كرت  ار  ماکحا  نیا  تفرعم  تخانش و  هک  یـسک  يارب  اذل  و 

رایتخا ءوس  زا  ددرت  نیا  هک  ارچ  نآ ، ماجنا  تغارف و  زا  سپ  لمع  تیعـضو  لاح و  ندرک  نشور  رب  دراذـگب  ار  انب  دـهد و  ماجنا  ار  لمع 
. تسا هدش  یشان  وا 

. تسا هدش  لمع  رد  لخاد  ادّدرتم  ادتبا  زا  هک  تسا  یسک  لثم  تعاطا  ماقم  رد  یسک  نینچ  سپ :
 ...( یسک ندش  قرغ  ای  هیح و  لتق  لثم :  ) مک رایسب  رگم  دتفایمن  قافتا  هک  تسا  یثداوح  نآ  زا  دماشیپ ) و   ) هثداح نیا  هکنیا  نایم  و  - 2

( فّلکم ابلاغ   ) هک ارچ  تسین ، بجاو  فّلکم  رب  يدابع  لمع  هب  دورو  زا  لبق  نآ  مکح  نتخومآ  ندوب ، عوقولا  ردان  نیا  رطاخ  هب  اذـل )  ) و
. دراد يروما  نینچ  عوقو  مدع  هب  نانیمطا 

. تسین زیاج  روکذم  هجو  رب  لمع  مامتا  اجنیا  رد  سپ :
27 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یناثلا »  » رد ثحب  دروم  هلئسم  دییامرفب ، ۀمدقم 
 ... مامتا و رصق و  هعمج ، رهظ و  هب  یلامجا  ملع  لثم  تسا ، تدابع  رارکت  مزلتسم  اهنآ  رد  طایتحا  هک  تسا  يدراوم 

؟ تسیچ اضیا »...  رظنلا  یف  يوقی  دقف   » زا دارم 
لابند هب  يزاین  اذـل  دومن و  افتکا  طایتحا  هّیلامجا و  تعاطا  هب  رثکا ، لقا و  ینعی  یلبق  ضرف  لـثم  ناوتیم  زین  ضرف  نیا  رد  هک : تسا  نیا 

درک و طایتحا  ناوتیم  هکلب  دشابیمن ، تسا  دـّلقم  هک  یـسک  يارب  دـیلقت  قیرط  ای  تسا و  دـهتجم  هک  یـسک  يارب  داهتجا  قیرط  ندرک 
. دومن عمج  لمع  ود  نایم 

. دوب دهاوخن  طایتحا  يارب  ار  اجنآ  لیصحت  زا  نّکمت  اب  ّالا  مینادن و  طرش  تدابع  رد  ار  یمزج  هجو  دصق  هکنیا  رب  ینبم  هتبلا ،
؟ تسیچ ملعلا »...  مدع  فاصنالا : ّنکل   » زا خیش  ضرغ  سپ 

رارکت هب  تسد  دومن و  افتکا  طایتحا  هب  ناوتیمن  یلیـصفت  لاـثتما  رب  ییاـناوت  یلیـصفت و  ملع  لیـصحت  زا  نّکمت  ضرف  اـب  هک : تسا  نیا 
؟ ارچ دز . لمع 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2170 

http://www.ghaemiyeh.com


: اریز
لاـمتحا هکلب  دـشاب ، یفاـک  زین  یلاـمجا  تعاـطا  ینعی  تعاـطا  زا  وحن  نیا  هک  مرادـن  نیقی  رگید  ریبعت  هب  اـی  میراد و  کـش  اـم  دوخ  - 1

: هک انعم  نیدب  دشاب ، مزال  یلیصفت  لاثتما  تادابع ، رد  هک  مهدیم 
طایتحا اب  يرما  نینچ  هک  تسا ، هدـش  بجاو  وا  رب  انیعم  لمع  نیمه  هکنیا  هب  دـشاب  هاـگآ  دـنادب و  لـمع  ماـجنا  ماـگنه  رد  دـیاب  فّلکم 

. دیآیمن لصاح 
میورب و یلیـصفت  لاثتما  غارـس  هب  ادـتبا  هدرک ، تاـعارم  ار  طاـیتحا  بناـج  دـیاب  میدومن ، کـش  یمزج  هجو  دـصق  موزل  رد  یتقو  اذـل : و 

. میورب طایتحا  غارس  هب  دشن  لصاح  ام  يارب  لاثتما  نیا  هچنانچ 
؟ تسیچ ملعلا »...  نم  نّکمتلا  عم  عقاولا  زارحإل  ةدابعلا  رارکت  ّدعی  اذل  و   » زا دارم 

هّرمتسم هریـس  اب  طایتحا  هب  مادقا  لمع و  رارکت  لمع ، رد  هجولا  دصق  هطبار  رد  یلیـصفت  ملع  زا  فّلکم  نکمت  تروص  رد  هک : تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب  تسا و  راگزاسان  تعیرش  لها 

. دنوریم یلیصفت  ملع  لابند  هب  هکلب  دننکیمن ، افتکا  یلامجا  لاثتما  طایتحا و  هب  یلیصفت  لاثتما  زا  نکمت  اب  نیعّرشتم 
تسا نیا  مزلتسم  عقاو  هب  ندیسر  تهج  لمع  رارکت  طایتحا و  هب  مادقا  دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب 

28 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا حیبق  القن  القع و  يرما  نینچ  هک  تسا  هداد  رارق  هچیزاب  ار  نید  وا  دنیوگب  مدرم  هک 

: لثملا یف 
دهاوخب هچنانچ  تسا ، هناگراهچ  تاهج  زا  یکی  رد  هلبق  هک  دنادیم  الامجا  نکل  تسا و  مادک  هلبق  هک  دـنادیمن  الیـصفت  یـصخش  رگا 

. دناوخب فرط  راهچ  هب  زامن  راهچ  دیاب  دورن  یلیصفت  ّنظ  ای  ملع و  غارس  هب  دنک و  طایتحا 
الامجا هک  تسا  نهاریپ  ای  هماج و  جنپ  ياراد  ضرف  بسح  هب  هک  انعم  نیدب  دوش ، هفاضا  هلبقلا  هابتـشا  نیا  هب  زین  رتاسلا  هابتـشا  رگا  لاح :

: دیاب تروص  نیا  رد  تسا ، كاپ  اهنآ  زا  کیمادک  هک  دنادیمن  الیصفت  نکل  تسا و  كاپ  اهنآ  زا  یکی  دنادیم 
. زامن تسیب  دوشیم  اعومجم  هک  دناوخب  زامن  فرط  راهچ  هب  کیره  رد  نکل  رتاس  جنپ  رد  زامن  جنپ  عقاو  زارحا  يارب 

تسا و كاپ  اهنآ  زا  یکی  دنادیم  الامجا  هک  دراد  رهم  جنپ  هک  انعم  نیدـب  دوش  هفاضا  قوف  تاهابتـشا  هب  زین  دجـسملا  هابتـشا  رگا  لاح :
. تسا رهم  جنپ  نیا  زا  کیمادک  دنادیمن  الیصفت  نکل 

. زامن دص  دوشیم  عومجم  رد  هک  دناوخب  رهم  جنپ  نیا  اب  ار  روکذم  زامن  تسیب  زا  کیره  دیاب  عقاو  زارحا  يارب  زین  اجنیا  رد 
دیاش دیامن ، تاعارم  ار  دجسملا  تراهط  رتاّسلا و  تراهط  لابقتسالا ، طرش  دراذگب و  طایتحا  رب  ار  انب  دهاوخب  صخش  نیا  رگا  نیاربانب :

. دوش عقاو  مه  نارگید  رخسمت  دروم  هک 
؟ تسا نینچ  لمع  رارکت  طایتحا و  هب  مادقا  دراوم  همه  رد  ایآ 

. تسا زامن  ود  مزلتسم  طایتحا  ناونع  هب  تدابع  رارکت  مه  يدراوم  رد  ریخ ،
: لثملا یف 

مسق نیا  نسح  نایم  یسک  هک  اجنآ  زا  نکل  یناوخیم و  زامن  ود  هدرک  طایتحا  هب  مادقا  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  هک  يراد  کش  امش 
. دش مزتلم  نادب  ناوتیمن  هتشاد و  دساف  یلات  طایتحا  هب  ندرک  افتکا  هدادن ، لیصفت  رارکت  زا  یلبق  مسق  نآ  حبق  اب  رارکت و  زا 

؟ تسیچ یلیصفتلا »...  ملعلا  نم  نّکمتی  نّمم ال  ناک  ول  معن ،  » زا دارم  سپ 
هب مادقا  دناوتیم  هدشن  فرط  کی  هب  یلیصفت  ملع  هب  لّدبم  وا  یلامجا  ملع  دیـسر و  سأی  هب  صحفلا  دعب  فّلکم  رگا  هلب ، هک : تسا  نیا 

. درادن دوجو  وا  يارب  طایتحا  هار  زا  يرتهب  هار  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دیامن ، افتکا  نادب  هدرک و  طایتحا 
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؟ تسیچ هنم »...  رهظی  هّللا  همحر  قئادحلا  بحاص  ّنأ  یلابب : و   » زا دارم  سپ 
: دیامرفیم اذل  دومرف و  معن  زا  لبق  ناشیا  هک  یبلاطم  يارب  تسا  دیؤم  ود  رکذ 

29 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
عامجا ياعّدا  ناشیا  هک  انعم  نیدـب  دوشیم ، عامجا  راهظتـسا  نآ  زا  هک  دراد  قئادـح  بحاص  موحرم  مراد  رطاـخ  رد  هک  اـجنآ  هب  اـت  - 1

اهنآ قح  رد  رارکت  دـنرادن و  ار  تداـبع  رارکت  طاـیتحا و  قـح  دنتـسه ، یلیـصفت  ملع  لیـصحت  رب  رداـق  هک  یناـسک  هکنیا  رب  تسا  هدرک 
. درادن تیعورشم 

ام هدش و  طقاس  طرـش  نآ  دشابن ، مولعم  الیـصفت  ام  يارب  هک  تدابع  طورـش  زا  یطرـش  ره  هک  تسا  هدش  یعّدم  سیردا  نبا  موحرم  - 2
. مینک لمع  رارکت  هب  مادقا  نآ  زارحا  يارب  هک  میرادن  قح 

نآ زا  یکی  رد  رابره  راب و  ود  هک  درادن  قح  تسا ، سجن  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـنادیم  لامجالاب  دراد و  نهاریپ  ود  هک  یـسک  لثملا : یف 
زامن هماج  ود  رد  دیاب  هک  دراد  دوجو  مه  یتیاور  هچرگ  دناوخب ، هجو  دصق  هب  زامن  کی  نهاریپ  نودب  دیاب  هکلب  دـناوخب ، زامن  سابل  ود 

. دناوخب
؟ ارچ

. تسا هداد  ار  ییاوتف  نینچ  هدرکن و  انتعا  نادب  اذل  دنادیمن و  تّجح  ار  دحاو  ربخ  سیردا  نبا  موحرم  اریز :
؟ تسیچ شیاوتف  نیا  رب  هّللا  همحر  سیردا  نبا  لیلد 

: دیامرفیم
. دنکیمن تیافک  یلامجا  هجو  دصق  هک  ارچ  دوش ، نایتا  یلیصفت  هجو  دصق  اب  هارمه  بجاو  لمع  هک  تسا  مزال  - 1

. دوش زرحم  شیارب  روبزم  دصق  لمعلا  نیح  ات  دهد  ماجنا  ار  لمع  راب  کی  دیاب  سپ :
؟ تسیچ رارکتلاب »...  عقاولا  زارحإ  یلع  ایناب  لمعلا  یف  لوخّدلا  زوجی  امل ال  و   » زا ضرغ 

تدابع رد  دورو  مه  روطنامه  تسین ، زیاج  دنک  زارحا  ار  عقاو  رارکت  قیرط  زا  هکنیا  دصق  هب  تدابع  رد  دورو  هک  روطنامه  دیامرفیم :
عقاو اب  قباطم  ملمع  هچنانچ  هتخادرپ  قیقحت  هب  لمع  ماجنا  زا  سپ  مهدیم و  ماجنا  تیـصوصخ  نـالف  اـب  ار  لـمع  ـالعف  هک  دـصق  نیا  اـب 

؟ ارچ تسین . زیاج  زین  منکیم ، هداعا  ار  نآ  ّالا  بولطملا و  وه  هک  دمآرد 
. تسا تاعارملا  مزال  هکیلاحرد  دنکیم ، دراو  همطل  یلیصفت  هجو  دصق  هب  هک  اریز 

؟ تسیچ هدّدرت »...  بجوی  ام  هل  قفتا  ّمث  مزجلا ، ۀینب  ةدابعلا  یف  لخد  ول  و   » زا دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  يرگید  عرف  نایب 

ای دوش و  رداص  یئّـشجت  لثملا  یف  دـهد  خر  ياهثداح  وا  يارب  لمع  ءانثا  رد  نکل  دـشاب و  تدابع  تحـص  هب  مزاـج  زاـغآ  زا  یـسک  رگا 
هچ منک ، هداعا  دـیاب  تسا و  لطاب  ای  و  مهد ؟ همادا  ات  تسا  حیحـص  مزامن  ایآ  هک  دـنک  دـیدرت  دـعب  هب  اجنیا  زا  ددرگ و  ياهزایمخ  راچد 

؟ دنکب دیاب 
رخآ هب  ار  شتدابع  دراذگب و  لمعلا  دعب  قیقحت  صحف و  رب  ار  انب  دناوتیم  اجنیا  رد  فّلکم  ایآ 

30 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هن ای  دنک  هداعا  ار  لمع  دش  فالخ  فشک  هچنانچ  هدرک  صحف  مامتا  زا  سپ  هک  تین  نیا  اب  دناسرب 

: تسا حرطم  روبزم  لاؤس  هب  خساپ  رد  لوق  هس  دیامرفیم  اذل  و 
رس زا  ار  لمع  هرابود  هدرک و  عطق  دیاب  هکلب  دناسرب ، رخآ  هب  دهد و  همادا  ار  نآ  درادن ، قح  اذل  دوشیم و  لطاب  یسک  نینچ  تدابع  - 1

. دریگب
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: اریز ارچ ؟
دراو دـیدرت  اب  لّوا  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  مکح  رد  تسا و  یمزج  هجو  دـقاف  شلمع  دـنکیم  تکرح  دـیدرت  اب  هک  ياهظحل  زا  فلا :

. دوشیم لمع 
اجنیا رد  هکنآ  لاح  و  تسا ، مزال  ربتعم و  زین  لمع  همادتسا  رد  تسا ، مزال  لمع  ءادتبا  رد  هک  روطنامه  یمزج  هجو  دصق  یفرط ، زا  ب :

. درادن دوجو  یمزج  نینچ 
. فانیتسالا بجی  تسا و  لطاب  وا  لمع  سپ :

: دزادرپب صحف  هب  لمع  مامتا  زا  سپ  دهد و  همادا  ار  شلمع  روبزم  يراذگانب  اب  دناوتیم  یسک  نینچ  - 2
؟ ارچ دنک . هداعا  دیاب  ّالا  بولطملا و  وهف  هک  دوب  حیحص  عقاو و  اب  قباطم  شلمع  رگا 

: اریز
نیب دـیآیم و  تسد  هب  نآ  فانیتسا  لمع و  عطق  اب  هک  یمزج  هجو  دـصق  اب  هارمه  یلیـصفت  لاثتما  تعاطا و  نیب  تسا  رئاد  رما  اـجنیا  رد 

ار عـطق  تمرح  هتفرگ و  ربرد  زین  ار  هکوکـشم  دراوـم  شموـمع  اـب  هک  ْمَُکلاـمْعَأ » اوـُلِْطُبت  ـال   » هدـعاق تیاـعر  نآ و  ماـمتا  لـمع و  هـمادا 
. دناسریم

مامت هداد  همادا  ار  دوخ  لمع  هداد و  تیولوا  قش  نیمه  هب  دـناوتیم  وا  هدوبن و  یلوا  ّقش  تاـعارم  زا  رتمک  مّود  ّقش  رب  تبظاوم  کـشالب 
. دزادرپب صحف  هب  سپس  دنک و 

: اریز ارچ ؟
. دشابیمن يراج  اجنیا  رد  هدش  رکذ  یلوم  رما  هب  بعل  موزل  هّرمتسم و  هریس  ینعی  یمزج  هجو  دصق  موزل  يارب  البق  هک  یلیلد  ود  الوا :

. تسا هدومنن  تعنامم  ياهویش  نینچ  زا  عرش  فرع و  ایناث :
؟ تسیچ ثداحلا »...  نوک  نیب  لیصفتلا  نکمی  و   » زا دارم  سپ 

: دیامرفیم خیش  اذل  تسا و  یلبق  لاؤس  هب  مّوس  خساپ  ای  لوق و  نایب  تقیقح  رد 
: مییوگب هدش  لیصفت  هب  لئاق  هلئسم  نیا  رد  ام  هک  دراد  ناکما 

کش لیبق  زا  زامن  كوکش  ماکحا  لثم  تسا ، بجاو  فّلکم  رب  لمع  زا  لبق  ناشندوب  يولبلا  ماع  رطاخ  هب  ماکحا  زا  یخرب  يریگدای  - 1
. زامن تاعکر  رد 

31 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ناکما لومعم  روط  هب  ةداع و  فّلکم  هک  ارچ  تسین  بجاو  فّلکم  رب  ناشندوب  عوقولا  رداـن  رطاـخ  هب  زین  ماـکحا  زا  یخرب  يریگداـی  - 2

 ... وا زامن  ناکم  رد  رام  ای  برقع و  دورو  ای  و  فّلکم ، زامن  نیح  رد  يدرف  ندش  قرغ  لثم  دهدیمن ، ار  نآ  ثودح 
: لاح

زا لبق  هک  دشاب  یماکحا  زا  دنک  عطق  ای  دـهد و  همادا  هک  دوشیم  وا  دـیدرت  ببـس  هداد و  خر  فّلکم  زامن  ءانثا  رد  هک  يرما  نآ  رگا  - 1
؟ ارچ دهد . ماجنا  لماک  لمع  کی  یمزج  هجو  دصق  اب  هدرک و  عطق  ار  تدابع  اجنامه  رد  دیاب  فّلکم  تسا ، میلعتلا  بجاو  لمع 

. تسا هتفرگ  تخس  رصقم  هب  سّدقم  عرش  و  تسا ، رّصقم  هتفرگن ، ار  يرما  نینچ  مکح  هک  یسک  اریز 
همادا ار  لمع  روکذم ، يراذگانب  اب  دناوتیم  فّلکم  تسین ، میلعتلا  بجاو  هک  تسا  یماکحا  ینعی  مود  مسق  زا  ثداح  نآ  هچنانچ  و  - 2

: دیامن صّحفت  سپس  دناسرب ، مامتا  هب  هداد 
؟ ارچ دنک . هداعا  ار  نآ  دیاب  دوب  لطاب  رگا  ّالا  بولطملا و  وهف  هک  دوب  عقاو  اب  قباطم  حیحص و  شلمع  رگا 

. تسا هدش  لئاق  فیفخت  رّصقم  ریغ  قح  رد  تعیرش  تسین و  رّصقم  اریز 
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خیش اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  رکذ 

؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  عوضوم  خیش  بانج 
. تسا طایتحا  لصا  هلمج  زا  هیلمع  لوصا  هب  لمع  طیارش  رد 

؟ تسیچ طایتحا  لصا  هب  لمع  طیارش 
. تسا هدیدنسپ  وکین و  شلمع  دیامن  طایتحا  هب  لمع  هک  یسک  و  درادن ، یطرش  چیه 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ 
تـسا ییاج  رد  دوش  دراو  يداریا  دروم  نیا  رد  رگا  اذل  دـشاب و  طایتحا  اعقاو  وت  طایتحا  هک  انعم  نیدـب  تسا ، طایتحا  عوضوم  قّقحت  رد 

. تسین امش  طایتحا  هب  يزاین  هک 
؟ دوشیم هدیمهف  نآ  زا  يرما  هچ  تسیچ و  ریخا  خساپ  زا  دارم 

؟ هچ ینعی  طایتحا . زا  لبق  تسا  لیلد  زا  صحف  نآ  تسا و  طرش  کی  هب  دنمزاین  طایتحا  ارچ  هک  دناهتفگ  یخرب 
هاگنآ يدرکن  ادیپ  هلئسم  هب  عجار  يروتسد  رگا  امن  عوجر  تعجرم  هلاسر  هب  يدّلقم  هچنانچ  دنک و  یـسررب  ار  ّهلدا  يدهتجم  رگا  ینعی :

. نک طایتحا  هب  لمع 
32 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ قوف  بلطم  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 
. تسین طایتحا  هب  لمع  طرش  تسا ، صحف  هک  تهج  نآ  زا  صحف  نم ، رظن  هب 

؟ تسیچ روکذم  لوق  رد  تارضح  دارم  سپ 
. تسین طایتحا  صحف ، زا  لبق  وت ، طایتحا  هک ، تسا  نیا  ناشدارم 

؟ دراد یقرف  هچ  صحف  زا  دعب  طایتحا  اب  صحف  زا  لبق  طایتحا  رگم 
؟ هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  هک  دینادیمن  امش  لثملا  یف 

دـصق نودـب  ای  یهدیم  ماجنا  هجو  دـصق  اب  ار  اعد  ایآ  ینکب ، اعد  ندـناوخ  هب  مادـقا  هدرک ، طاـیتحا  ّهلدا  زا  صحف  نودـب  دـیهاوخب  رگا 
؟ هجو

؟ يدروآ اجک  زا  ار  بوجو  تسا ، عیرشت  نیا  دوشیم  هتفگ  امش  هب  مهدیم ، ماجنا  هجو  دصق  اب  دییوگب  رگا 
. تسین تدابع  رگید  هدوب و  وغل  دوشیم  هتفگ  مهدیم ، ماجنا  هجو  دصق  نودب  دییوگب  رگا 

: اّما
طقاس هدوبن  ربتعم  امش  قح  رد  هجو  دصق  رگید  يدرکن ، ادیپ  روبزم  ياعد  بوجو  رب  یلیلد  صحف  زا  سپ  یتفر و  ّهلدا  لابند  هب  ادتبا  رگا 

. هّللا یلا  ۀبرق  اطایتحا  مروآیم  اجب  ار  لالهلا  دنع  اعد  هک  تروص  نیدب  يروآ ، ياجب  هجو  لامتحا  هب  ار  لمع  دیناوتیم  اذل  و  دوشیم ،
. ینکب طایتحا  هب  مادقا  یناوتیم  تسا و  طایتحا  لیلدلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب  ینعی  تروص  نیا  رد 

؟ دیرامشیم یفاک  لّوا  زا  ار  هجولا  لامتحا  هکنیا  ای  دینادیم و  ربتعم  طایتحا  زا  لبق  ار  صحف  زین  امش  ایآ  خیش  بانج 
: میوگیم اذل  داد و  مهاوخ  ار  لاؤس  نیا  خساپ  لیصفت  زا  سپ  هک  متسه  لیصفت  کی  هب  لئاق  اجنیا  رد  نم 

: دراد تروص  ود  دنک ، لمع  طایتحا  هب  شنید  ّهلدا  رد  صحف  نودب  ینعی  دیلقت  داهتجا و  نودب  دهاوخیم  فّلکم  رگا 
. تسا رارکت  هب  فوقوم  شطایتحا  ةرات  - 1

. تسین رارکت  هب  فوقوم  شطایتحا  ةرات  و  - 2
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: لثم تسا  رارکت  هب  فوقوم  شطایتحا  هک  اجنآ 
. هعمج مه  دناوخب ، ار  رهظ  دیاب  مه  ینعی  تسا  رارکت  شهار  دنک  طایتحا  دهاوخب  رگا  هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  دنادیمن  هکنیا  - 1

33 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دناوخب فرط  راهچ  هب  زامن  راهچ  دیاب  دنک  طایتحا  دهاوخب  رگا  تسا ، هلبق  فرط  مادک  هک  دنادیمن  هدش و  هبتشم  وا  رب  هلبق  هکنیا  - 2

: لثم تسین  رارکت  هب  فوقوم  شطایتحا  هک  اجنآ  و 
هکلب میتسنادن ، بجاو  نآ  رد  ار  طایتحا  ام  و  تسا ، فیلکت  رد  کش  نامه  هک  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  دـنادیمن  هکنیا  - 1

. دناوخب طایتحا  يور  زا  اباجتسا و  ار  اعد  دناوتیم  وا 
، درادن مزال  رارکت  دـنک ، طایتحا  دـهاوخب  رگا  یئزجهد ، ای  تسا  بجاو  یئزج  هن  زامن  هک  دـنادیمن  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  هکنیا  ای  - 2

. تسا رثکا  نآ  دنکیم و  نایتا  ار  لمع  کی 
: لاح

مینک یـسررب  ات  دعب ، يارب  دنامب  دنک  رارکت  ار  لمع  طایتحا  يور  دهاوخیم  فّلکم  تسا و  رارکت  هب  فوقوم  طایتحا  هب  لمع  هک  اجنآ 
؟ هن ای  دنک  رارکت  ار  لمع  طایتحا  يور  زا  دنک و  لمع  طایتحا  هب  صحف  نودب  دناوتیم  اجنیا  رد  ناسنا  هک 

هب يزاین  فّلکم  اجنیا  رد  ریخ  هک : تسا  نیا  ام  رظن  درادن  رارکت  هب  يزاین  شطایتحا  دنک و  لمع  طایتحا  هب  دـهاوخیم  هک  ییاجنآ  اّما  و 
. دهد ماجنا  اطایتحا  ار  لمع  ناوتیم  درادن و  صحف 

؟ ارچ
. دنکیم تیافک  مه  هجولا  لامتحا  نامه  هکلب  دهاوخیمن ، هجو  دصق  تدابع  ام  رظن  هب  اریز 

ءاعد هّللا  یلا  ۀبرق  هجولا  لامتحا  دصق  هب  دیلقت و  داهتجا و  نودب  دناوتیم  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  دنادیمن  یتقو  لثملا : یف 
. روکشم شلمع  تسا و  طایتحا  شطایتحا ، دناوخب ، ار 

. تسا یفکم  لمع  درادن و  صحف  هب  يزاین  یطایتحا  نینچ  هک  تسا  نیا  يوقا  سپ :
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  روهشم  رظن  خیش  بانج 

يدابع لمع  هب  مادقا  صحف  نودب  دناوتیمن  فّلکم  اذل  دـهاوخیم و  هجولا  دـصق  تدابع  هک  دـندقتعم  اهنآ  ینعی  تسام ، رظن  فالخرب 
. لماک دوشیم  فّلکم  لمع  هدش و  هجولا  دصق  بانم  بیان  هجولا  لامتحا  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دناوتیم ، صحفلا  دعب  نکل  دنک ،

روهـشم دیدومرف و  ار  ناتدوخ  رظن  تسا  زیاج  درادن  رارکت  هب  زاین  لمع  هک  ییاج  رد  صحفلا  لبق  طایتحا  دـیتفگ  هک  امـش  خیـش  بانج 
ار ناشدوخ  رظن  تسا  زیاج  هجولا  لامتحا  اـب  لیلدـلا  نع  سأـیلا  صحفلا و  دـعب  هکلب  تسین  زیاـج  صحفلا  لـبق  طاـیتحا  دـنتفگ  هک  مه 

تیافک يدابع  لمع  رد  هجولا  لامتحا  ایآ  هن ؟ ای  دهاوخیم  هجو  دصق  تدابع  ایآ  هک  دومن  کش  یسک  رگا  مینیبب  دییامرفب  لاح  دنتفگ ،
؟ تسیچ هدعاق  دنکب و  دیاب  هچ  هن ؟ ای  دنکیم 

مزال صحف  دهاوخیمن و  هجو  دصق  تدابع  هک  هللاءاشنا  دیوگب  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  هدعاق  ایآ 
34 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دیلقت داهتجا و  ینعی  صحف  لابند  دورب  تسا و  مزال  هجو  دصق  تدابع  رد  ارچ  دیوگب ، هدرک  طایتحا  هکنیا  ای  تسین و 
. دنک يراج  ار  طایتحالا  ۀلاصا  دیاب  یسک  نینچ 

؟ دیدش یطایتحا  اجنیا  رد  روطچ  دیتسه ، یتئارب  طیارش  ءازجا و  باب  رد  هک  امش  خیش  بانج 
؟ ارچ مشاب . یتئارب  اهاج  ریاس  رد  ول  تسا و  طایتحا  هب  لمع  شاهفیظو  دنکب  کش  یسک  رگا  مییوگیم  اجنیا  رد  هلب ،

: لاح دناهدش ، دیلوت  رمالا  دعب  لقع  مکح  هب  اهطرش  زا  یخرب  نکل  هدش و  ذخا  هب  رومأم  رد  هک  تسه  اهطرش  زا  یخرب  اریز 
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: لثملا یف  دناهدش . ذخا  هب  رومأم  رد  هک  دوب  ییاهطرش  نامروظنم  مینک  يراج  تئارب  دیاب  میدرک  کش  طرش  رد  رگا  متفگ  هک  اجنآ 
. نک يراج  تئارب  هن ؟ ای  تسا  طرش  زامن  رد  هلبق  هک  يدرک  کش  رگا  - 1

. نک يراج  تئارب  هن ؟ ای  تسا  طرش  زامن  رد  تروع  رتس  هک  يدرک  کش  رگا  - 2
، تسا هدش  رداص  لقع  مکح  هیحان  زا  هک  تسا  رمالا  دعب  ياهطرش  نآ  مروظنم  نک  طایتحا  يدرک  کش  رگا  مییوگیم  هک  اجنیا  رد  اّما 

: لثملا یف 
. ینک طایتحا  دیاب  هن ؟ ای  تسا  يدابع  لمع  طرش  تین  تالیکشت  ای  تین و  هک  يدرک  کش  رگا  - 1

؟ ارچ
هکیمادام اذـل  و  هن ؟ ای  مدرک  یلوم  تعاطا  ایآ  هک  دوب  یهاوخ  نارگن  لمع  ياـهتنا  هب  اـت  لّوا  زا  ینکن  طاـیتحا  تین  ماـجنا  رد  رگا  اریز 

. دهدب تسد  زا  ار  طایتحا  دیابن  دنکن  لصاح  تعاطا  هب  نیقی  ناسنا 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هنافصنم  مکح  خیش  بانج 

ادتبا هکلب  دنکن ، طایتحا  يور  زا  لمع  ماجنا  ینعی  طایتحا  هب  مادـقا  ءادـتبا  فّلکم  هک : تسا  نیا  بحتـسم  طایتحا  مییوگب : هک  تسا  نیا 
. دورب دیلقت  داهتجا و  ینعی  صحف  لابند  هب 

؟ تسیچ امش  فرح  نیا  أشنم  خیش ، بانج  ارچ 
ینعی لوقعم  ياملع  زا  ترهش  نیا  رب  هوالع  دنکن  طایتحا  دیلقت ، داهتجا و  زا  لبق  ناسنا  هک : تسا  نیا  ام  ياملع  نایم  روهشم  ياوتف  اریز 
لوقنم ياملع  هکنانچ  هجو ، لامتحا  اب  هن  دهد و  ماجنا  هجو  دصق  اب  ینعی  لماک  تین  اب  فّلکم  هکنیا  رب  تسا  هدـش  عامجا  لقن  نیملکتم 

هتفر و دیلقت  داهتجا و  لابند  هب  دیاب  فّلکم  هکنیا  رب  دناهدرک  عامجا  ياعدا  لوصا  هقف و  ملع  رد  یضترم  دیس  یضر و  دیـس  هلمج  زا  زین 
. دهد ماجنا  هجو  دصق  اب  ار  لمع 

35 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدرک طاـیتحا  ندوب  هابتـشا  هب  مکح  لوقنم  لوقعم و  عاـمجا  نیا  روبزم و  ترهـش  ساـسا  رب  متـشادن ، نیقی  دوخ  ياعّدـم  هب  نم  رگا  هلب ،

داهتجا و لابند  تسا و  یفاک  متفگ  هک  ییاجنآ  رد  طاـیتحا  هک  مراد  نیقی  نکل  دورب و  دـیلقت  داـهتجا و  لاـبند  هب  دـیاب  فّلکم  متفگیم 
داهتجا و لابند  دورب  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  مییوگیم ، هداد  جرخ  هب  تاشامم  تارضح  اب  هطبار  رد  بوخ  یلو  تسین  مزال  نتفر  دیلقت 

. دیلقت
تـسا بجاو  رهظ  دنادیمن  فّلکم  هک  نینیابتم  رد  کش  لثم  دراد  لمع  رارکت  هب  زاین  طایتحا  هک  ییاجنآ  هطبار  رد  ناترظن  خیـش  بانج 

؟ تسیچ هعمج ، ای 
هلبق رد  رگا  هکنانچ  درادن ، مه  یبیع  ار و  هعمج  مه  ار و  رهظ  مه  دناوخب  زامن  ات  هدرک و  طایتحا  دیاب  رازگزامن  هک  دیآیم  نهذ  هب  ادتبا 

: هک تسا  نیا  فاصنا  نکل  تسین ، دیلقت  داهتجا و  هب  مه  يزاین  دناوخب  فرط  راهچ  هب  زامن  راهچ  دناوتیم  دنک  کش  زین 
نـسح ار  وا  طاـیتحا  تفگ و  عیطم  یـسک  نینچ  هب  دوـشب  اـفرع  هک  مرادـن  یبـلطم  نینچ  هب  عـطق  یلبق  ضرف  نوـچمه  نم  اـجنیا  رد  ریخ ،

: مییوگب هدرک  تیوقت  ار  هیضق  فرط  نآ  دیاب  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  مرظن  هکلب  تسناد ،
. دشابیمن حیحص  لمع  رارکت  طایتحا و  دیلقت ، داهتجا و  هب  عوجر  صحف و  زا  لبق  ریخ 

یبیع نیا  طایتحا ، لابند  هب  دورب  هاگنآ  دـش  هاتوک  لیلد  زا  شتـسد  هک  یتروص  رد  دـیلقت ، داـهتجا و  لاـبند  دورب  لّوا  دـیاب  فّلکم  سپ :
. درادن

. دشاب طایتحا  وت  طایتحا  هکنیا  طرش  هب  نکل  تسا  بوخ  طایتحا  هک  متفگ  ادتبا  رد  رگا 
؟ دنک طایتحا  هب  مادقا  دش  سویأم  هلدا  زا  صحفلا ، دعب  رگا  دنکب ، صحف  دیاب  لّوا  فّلکم  هک : تسا  نیا  طایتحا  رگید : ترابع  هب 
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؟ تسیچ ناتریخا  ياعّدم  رب  ناتلیلد  خیش  بانج 
ماجنا هجو  دـصق  نودـب  ار  متدابع  هدرک  طایتحا  هب  مادـقا  صحف ، نودـب  رگا  ایآ  هک  مراد  کـش  اـجنیا  رد  مدوخ  هک  تسا  نیا  یکی  - 1

؟ هن ای  تسا  یفکم  ملمع  مهد ،
رد رگا  نکل  و  مینک ، يراج  تئارب  دـیاب  مینکب  کش  تسا  رمالا  تحت  هک  یطیارـش  رد  رگا  متفگ : نیـشیپ  بلاـطم  رد  رگید : تراـبع  هب 
هب دـنمزاین  اـت  مرادـن  کـش  هک  متفگ  یلبق  ضرف  رد  یهتنم : هدوـمن  طاـیتحا  دـیاب  نم  رظن  هب  مینک  کـش  تسا  رمـالا  تحت  هک  یطیارش 

. مراد کش  مه  مدوخ  ضرف  نیا  رد  نکل  مشاب و  طایتحا 
: هک تسا  نیا  طایتحا  رگید  ترابع  هب  منکن و  طایتحا  هک : تسا  نیا  طایتحا  ياضتقم  منکب ، کش  اجنیا  رد  هک  یتقو  اذل  و 

36 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. طایتحا لابند  هب  هن  تفر و  دیلقت  داهتجا و  لابند  هب  دیاب  - 1

طایتحا يور  زا  ار  لمع  ءادـتبا  اذـل  تسا و  طرـش  زییمت  دـصق  نییعت و  دـصق  تادابع  رد  هک  تسا  نیا  رب  اـملع  هّرمتـسم  هریـس  هکنیا  - 2
. دنوریم دیلقت  داهتجا و  لابند  هب  ادتبا  هکلب  دننکیمن ، رارکت 

دنکیم رارکت  ار  يدابع  لامعا  ابترم  دوریمن و  دـیلقت  داـهتجا و  لاـبند  هب  نکل  تسا و  دـیلقت  داـهتجا و  رب  رداـق  فّلکم  یتقو  هکنیا  - 3
. تسا هداد  رارق  هبعلم  ار  تادابع  لکش  نیا  هب  وا  دننکیم  رکف  هک  ارچ  دریگیم ، رارق  فرع  تّمذم  دروم 

. تسین تسرد  طایتحا  يور  زا  تدابع  رارکت  صحفلا ، لبق  هک  منکیم  اعدا  هجو  هس  نیا  اب  نیاربانب 
هک میسرپب  وا  زا  رگا  هک  يوحن  هب  هّللا ، یلا  ۀبرق  مروآیم  اجب  ار  لمع  نالف  دیوگب  دوش و  لمع  دراو  ۀّینلاب  امزاج  یسک  رگا  خیش  بانج 

هزایمخ ای  ندز  قراع  رثا  رد  لمع  ءانثا  رد  نکل  منادیم و  ار  ماهفیظو  هلب ، دـیوگب : یتسه  علطم  لـمع  طیارـش  ءازجا و  ماـمت  زا  امـش  اـیآ 
؟ دنکب دیاب  هچ  هن ؟ ای  تسا  تسرد  ملمع  ایآ  هک  دتفیب  دّدرت  هب  ندیشک 

دوشب و دهتجم  دورب  دیاب  ای  اذل  و  تسا ، دیلقت  داهتجا و  شاهفیظو  نم  رظن  هب  تشاد  يدیدرت  نینچ  لّوا  زا  رگا  میوگیم : امـش  خساپ  رد 
. دنیبب ار  شعجرم  هلاسر  دورب  هکنیا  ای 

: میوگیم تسا  هدش  دیدرت  کش و  راچد  زامن  ءانثا  رد  مزج ، زا  سپ  هک  نونکا  اّما 
: تسا هجو  ای  لوق و  ود  اجنیا  رد 

نیا تسا و  هتشادن  يدیدرت  تسا و  هدش  لمع  دراو  ۀینلاب  امزاج  لّوا  زا  وا  هک  ارچ  دنک ، مامت  ار  شلمع  دناوتیم  هلب  هکنیا  هجو  کی  - 1
ار شزامن  دناوتیم  اذل  تسانعمیب و  لمع  ءانثا  رد  دیدرت  اذل  تسا و  حور  يذ  شتدابع  تسا و  هداد  حور  وا  لمع  هب  ندوب  ۀینلاب  امزاج 

؟ هن ای  هدوب  عقاو  قباطم  شلمع  دنیبب  هدرک  صحف  نآ  زا  دعب  دنک ، مامت  هداد  همادا 
. چیه ّالا  دنک و  هداعا  دیاب  هک  هدوب  لطاب  رگا 

: ینعی ۀمادتسا  ربتعم  ءادتبا ، ربتعم  ّهنا  امک  ۀینلاب  مزجلا  هک : تسا  نیا  رگید  لوق  - 2
. تسا ربتعم  مه  ۀمادتسا  يرادن ، ار  تدابع  هب  دورو  قح  یشاب  دّدرم  لّوا  زا  رگا  ینعی  تسا ، ربتعم  لّوا  زا  هک  روطنامه  تین  هب  مزج 

. يروآ اجب  ۀینلاب  امزاج  ار  نآ  هتفرگ و  دای  ار  هلئسم  مکح  هدرک ، عطق  ار  لمع  دیاب  يدومن  دیدرت  لمع  ءانثا  رد  رگا  سپ :
؟ تسیچ روکذم  لاؤس  هب  خساپ  رد  امش  دوخ  رظن  خیش  بانج 

ءانثا رد  هک  ینارگن  دیدرت و  نیا  مسرپیم  یفّلکم  نینچ  زا  ینعی  میتسه ، لیصفت  هب  لئاق  ام 
37 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ عوقولا ردان  ای  تسا و  يولبلا  ماع  هدمآ  شیپ  امش  يارب  هلئسم 

نیا ياهتفرن و  هک  ارچ  ییآیم ، باـسح  هب  رّـصقم  وت  میوگیم  وا  هب  نآ ، تایوهـس  زاـمن و  تاّیکـش  لـثم  تسا  يولبلا  ماـع  دـیوگب  رگا 
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. يریگب دای  ار  يولبلا  ماع  هلأسم 
. یهد ماجنا  ار  نآ  سپس  يریگب و  دای  ار  هلئسم  يورب  هدرک ، عطق  ار  تلمع  دیاب  سپ :

: میوگیم وا  هب  دناوخیم ، زامن  وا  هکیلاحرد  هچب  ندش  قرغ  لثم  تسا  قافتالا  ردان  دیوگب  رگا 
ياهثداح نینچ  هک  دنک  روطخ  امش  نهذ  هب  هک  تسین  يروما  زا  هلئسم  نوچ  یتسین ، رّصقم  هک  ارچ  ورب ، ناوخب و  تسا ، تسرد  وت  لمع 

هچنانچ ات  یناوخب  ار  تزامن  ییایب  سپس  يریگب و  دای  ار  تاجن  قیرغ  تایلمع  يورب  ادتبا  امـش  هک  ات  داد  دهاوخ  خر  امـش  زامن  ءانثا  رد 
. یشاب دلب  ار  نآ  هب  مادقا  داتفا  یقافتا  نینچ 

. تسا حیحص  هدمآ و  باسح  هب  تعاطا  فرع  ظاحل  هب  امش  لمع  ریخ ،

ینیمخ ماما  ترضح  تارظن  هطقن  خیش و  ءارآ  لصاح 

: دومرف طایتحا  لصا  هب  لمع  دروم  رد  هّللا  همحر  خیش  - 1
. تسین طرش  نآ  عوضوم  قّقحت  زا  شیب  يزیچ  طایتحا ، هب  ندومن  لمع  رد  ارهاظ 

لیلد ول  و  دوش ، زارحا  ندرک  طاـیتحا  اـب  هدـمآ ، دوجو  هب  شدروم  رد  کـش  هک  یعقاو  مکح  نآ  هک  تسا  یفاـک  زین  عوضوم  قّقحت  رد 
ندرک طایتحا  زا  عنام  يزیچ ، بوجو  مدع  رب  حیحص  ربخ  دوجو  هک  ارچ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  طایتحا  فالخرب  عقاو ، هب  تبـسن  يداهتجا 

؟ ارچ تسین . نآ  رد 
. تسین بجاو  طایتحا  نآ  مییوگب  هکنیا  تیاهن  دراد ، تیمومع  طایتحا  ناحجر  ّهلدا  اریز 

هب لمع  رد  عوضوم  قّقحت  موزل  طرش  اب  یتفلاخم  رهاّظلا  یلع  هدومرفن و  يرظنراهظا  روبزم  طرـش  هب  تبـسن  ینیمخ  ماما  ترـضح  هتکن :
. دنرادن طایتحا  لصا 

: هک تسا  نیا  طایتحا  ياضتقم  دومرف : طایتحا  اب  هطبار  رد  هّللا  همحر  خیش  - 2
تدابع هک  تسا  نیا  هیماما  ياهقف  نایم  روهشم  هک  ارچ  دنک ، افتکا  طایتحا  هب  دیابن  تسا ، دیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  هب  لهاج  یـسک  رگا 

. دروآ دیؤم  ود  هطبار  نیا  رد  و  تسا ، عقاو  اب  قباطم  شتدابع  هک  دنادب  الامجا  هچرگ  دشابیمن  حیحص  دیلقت  داهتجا و  قیرط  ود  كرات 
يایعرـش ياههار  زا  وجتـسج  صحف و  هب  طورـشم  ار ، تادابع  یطایتحا  نداد  ماجنا  تدابع ، رد  هجو  دـصق  نتـسناد  مزال  اـب  ناـشیا  - 3

: هک انعم  نیا  هب  دنشابیم ، لعف  هجو  هدننکتابثا  هک  تسناد 
یعرـش ياههار  دـهتجم ، هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  دراد  یگتـسب  لعف  هجو  ندرک  دـصق  رب  اـهنآ  تحـص  هک  یتاداـبع  رد  ندرک  طاـیتحا 

رد و  دهد ، رارق  صحف  دروم  ار  دنتسه  لعف  هجو  هدننکتابثا 
38 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تسا و طقاس  تروص  نیا  رد  هجو  دصق  هک  ارچ  تسا ، ندرک  طایتحا  هب  زاجم  دـنک ، تابثا  ار  نآ  هک  یلیلد  هب  یبایتسد  مدـع  تروص 
. دیدرگ رکذ  نآ  هلثما  هک  دشابیمن ، قّقحم  طایتحا  عوضوم  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالا 

؟ ارچ دنفلاخم ، تدابع  رد  هجو  دصق  دروم  رد  خیش  بانج  رظن  اب  ینیمخ  ماما  ترضح  هتکن :
نکل دوب و  نیمه  ادتبا  رد  زین  خیـش  دوخ  رظن  هکنانچ  تسین  مزال  نآ ، بابحتـسا  ای  بوجو  نییعت  يانعم  هب  لعف  رد  هجو  دصق  الوا : اریز :

. داد هدیقع  رییغت  ادعب 
بوجو و هب  تبسن  هک  یکـش  دنکن  یقرف  دشاب و  نکمم  هجو  دصق  زین ، لعفلا  هجو  هب  لهج  اب  دشاب و  بجاو  هجو  دصق  هک  امّلـسم  ایناث :
، دشاب طرش  تدابع  رد  هچنانچ  تین ، رد  مزج  نکل  و  یلامجا . ملع  هب  نورقم  کش  ای  دشاب و  يودب  کش  دراد ، دوجو  لعف  بابحتـسا  ای 

. تسین نکمم  یلیصفت  ملع  اب  زج 
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. یلقن لیلد  هن  دراد و  تلالد  نآرب  یلقع  لیلد  هن  هک  تسا ، تین  رد  مزج  ندوب  طرش  تروص  رد  اهنت  لاکشا  نیاربانب :
: هک تسا  نیا  رطاخ  هب  درادن  دوجو  تسین  تسرد  مزج  ندوب  طرش  رب  یلقع  لیلد  هکنیا  اّما  و 

. درادن ار  يرگید  زیچ  ياضتقا  شدوخ  ّقلعتم  ندروآ  اجب  اب  زج  و  اهّدح ، اهدیق و  مامت  اب  تسا  دوخ  ّقلعتم  ماجنا  یضتقم  رما  - 1
. درادن دوجو  تین ، رد  مزج  ای  رما و  دصق  لیبق  زا  يروما  رابتعا  رب  یلیلد  تسا و  ربتعم  صالخا  بّرقت و  دصق  يدّبعت ، بجاو  رد  و  - 2
ّقلعت یلوم و  يارب  نآ  ندوب  بولطم  لامتحا  اب  مالس ، ات  مارحالا  ةریبکت  زا  نآ  یعرـش  ياهدیق  مامت  اب  ار  زامن  فّلکم  هک  یتقو  نیاربانب :
یقرف هدروآ ، اـجب  بوجو  هب  ملع  اـب  ار  تداـبع  نآ  هک  یـسک  وا و  نیب  تسا و  عیطم  ـالقع  لـقع و  دزن  رد  داد ، ماـجنا  نآ  هب  رما  نتفرگ 
یقرف نامرف ، ثعب و  لامتحا  اب  ندـش  هتخیگنارب  و  مولعم ، نامرف  ثعب و  اب  ندـش  هتخیگنارب  نیب  ءالقعلا  لقعلا و  دـنع  هکناـنچ  دـشابیمن ،

. دشاب نکمم  یلیصفت  ملع  لیصحت  رگا  یتح  دشابیمن ،
. تسا هب  رومأم  اب  هدش  ماجنا  لمع  تقفاوم  تدابع ، ندوب  حیحص  رد  یلقع  رایعم  نیاربانب :

[8 .] تسا راکشآ  دنکیم  وجتسج  عّبتت و  یعرش ، ياهلیلد  دوجو  ّناظم  رد  هک  یسک  يارب  یعرش  لیلد  هکنیا  اّما  و 
و تسا ، هدومرفن  نآرب  یلقع  یعرش و  لیلد  یفن  اب  ار  تین  رد  مزج  ینیمخ ، ماما  ترضح  سپس 

39 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک یعامجا  ياعدا  دـیامرفیم : هداد ، خـساپ  نیملکتم  اهقف و  عامجا  ینعی  دومنیم  کّـسمت  نآ  هب  خیـش  باـنج  هک  یعرـش  لـیلد  نآ  هب 

هفازگ زا  یلاخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  هلمج  زا  تسا ، جـیار  ءاـهقفلا  دـنع  تسا و  یلقع  هلئـسم  نیا  لـثم  رد  يدـّبعت  ربتعم  لـیلد  زا  فشاـک 
. دشابیمن

: دیامرفیم هلئسم  رد  نیمّلکتم  قاّفتا  اب  هطبار  رد  اّما  و  - 1
. دشاب هلئسم  ندوب  یلقع  رب  ینتبم  مه  اهقف  قافتا  هک  تسین  دیعب  هکنانچ  دشابیمن ، هلئسم  ندوب  یلقع  تهج  هب  زج  نآ ، دوجو  ضرف  هب 

دنراد عامجا  دـنادیمن ، ار  نآ  ماکحا  یـسک  زامن  ندوب  لطاب  رب  اـم  باحـصا  هکنیا  هب  هّللا  همحر  یـضر  دیـس  ياـعّدا  اـب  هطبار  رد  و  - 2
: دیامرفیم

قافتا ای  عامجا  ياعّدا  هک  هدش  لقن  یسوط  قّقحم  زا  هکنانچ  دشاب  ناشیا  دزن  هجو ، دصق  رابتعا  یلقع  تیحضاو  رب  ینتبم  هک  تسین  دیعب 
یلقع باوث ، قاقحتسا  هیـضق  هک  تسا  نشور  هکنیا  اب  [ 9 ،] دراد یگتـسب  هجو  تین  رب  تدابع  رد  باوث  قاقحتـسا  هک  تسا  نیا  رب  هدرک 

[10 .] یعرش هن  تسا و 
: دومرف خیش  دوشیم  ماجنا  یطایتحا  تروص  هب  هک  یتادابع  اب  هطبار  رد  اّما  و 

: تسا مسق  ود  رب  یتدابع  نینچ 
زامن دنچ  هلبق ، تهج  هب  لهج  ای  تبیغ ، رـصع  رد  هعمج  رهظ و  زامن  بوجو  هب  لهج  اب  هکنانچ  تسا ، لمع  رارکت  مزلتـسم  طایتحا  ای  - 1

. دناوخیم
یطایتحا لمع  خیش : اذل  و  دروآیم . اجب  اطایتحا  ار  نآ  هروس ، بوجو  هب  تبسن  لهاج  هکنانچ  دشابیمن ، لمع  رارکت  هب  زاین  هکنیا  ای  - 2

هماقا زامن  يرامـشیب  دادـعت  زامن ، کـی  طورـش  زارحا  يارب  هک  یـسک  تفگ : تسناد و  یلوم  رما  نداد  رارق  هچیزاـب  ار  لوا  تروص  رد 
رد يزامن  نینچ  دراد ، ار  هناگهس  طورـش  هک  دنادب  الیـصفت  هک  تسا  يزامن  هماقا  زا  نّکمتم  هکنآ  لاح  و  دیـسر ، زامن  هب 100  هک  دنک 

. دوشیم بوسحم  یلوم  رما  نتفرگ  هچیزاب  عرش  فرع و 
: دومرف تسناد و  یلیصفت  ملع  زا  نّکمت  مدع  هب  طورشم  ار  تسا  رارکت  مزلتسم  هک  یتادابع  رد  طایتحا ، هب  لمع  خیش ، بانج  هجیتن : رد 

و دـسریم ، يوق  رظن  هب  تدابع ، رارکت  اب  طایتحا  هب  ندرک  لمع  دـیلقت و  داـهتجا و  هقیرط  ود  كرت  زاوج  هجو ، تین  ندوبن  ربتعم  رب  اـنب 
: هک تسا  نیا  فاصنا  نکل 
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؟ ارچ تسا . يوق  تدابع ، رد  یلیصفت  تعاطا  ندوب  ربتعم  لامتحا  و  درادن ، دوجو  یلامتحا  تعاطا  زا  هنوگنیا  ندوب  یفاک  هب  ملع 
40 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اذـل و  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  تسا  يزیچ  دـنکیم  هک  يراک  ناـمه  دـنادب  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  يزیچ  هب  لاغتـشا  ماـگنه  فّلکم  اریز 
زا نّکمت  هچنانچ  و  تسا ...  هناگیب  هعّرشتم  هریس  زا  عقاو ، هب  یلیصفت  ملع  لیـصحت  زا  نّکمت  تروص  رد  عقاو ، زارحا  يارب  تدابع  رارکت 

. تسا ینادردق  دروم  هدیدنسپ و  وا  زا  تدابع  رارکت  دشاب ، هتشادن  یلیصفت  ملع 
: خیش بانج  رظن  فالخرب  ینیمخ  ماما  ترضح  اّما : و 

. دشاب يدابع  لعف  رارکت  مزلتسم  ول  و  دننادیمن ، تدابع  قّقحت  زا  عنام  ار  طایتحا 
؟ تسا هنوگچ  رارکت  ّتیعنام  ههبش  زا  ماما  ترضح  ریرقت 

: هک تسا  نیا  لاکشا  دیامرفیم 
هنوگچ تدابع  نآ  اب  و  دشابیم ؛ یلوم  رما  نتفرگ  يزاب  هب  تسا ، نکمم  نآ  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  لیصحت  هک  يزیچ  رد  تدابع  رارکت 

اب و  دشاب ، ددرم  يرایـسب  طبترم  ریغ  روما  نایم  هک  تسا  یبولطم  شیالوم  يارب  دنادب  ياهدنب  رگا  هک  ینیبیمن  ایآ  دـنکیم ؟ ادـیپ  قّقحت 
بولطم هکنیا  لامتحا  هب  الثم  دـیامن ، یلامجا  ملع  فارطا  ماجنا  هب  مادـقا  دـیامن و  كرت  ار  ندرک  لاؤس  یلوم  زا  ندیـسرپ  ناکما  دوجو 

ایند راد  زا  وا  نادنواشیوخ  زا  یـضعب  هک  نیا  لامتحا  هب  و  دنک ؛ توعد  ار  املع  زا  یهورگ  تسا  حاکن  دـقع  سلجم  ندرک  دـقعنم  یلوم 
دنفـسوگ و واـگ ، بسا ، نـینچمه ، درواـیب و  ار  اـهراّجن  اـهاّنب و  اـهلاّمح ، زا  یهورگ  و  دـیامن ؛ ربخاـب  ار  تـیم  ناگدـننکلمح  دـناهتفر ،
اب تسا !؟ یلوم  ندرک  هرخـسم  ندرک ، لمع  تیفیک  نیا  اب  دیآیم و  باسح  هب  یلوم  روتـسد  اب  هدننکيزاب  دـیامن ؛ رـضاح  ار  ناگدـنرپ 

. تسا هتشاد  دوجو  هابتشا  عفر  شسرپ و  ناکما  هکنیا 
؟ تسیچ روکذم  ههبش  هب  ینیمخ  ماما  خساپ 

: دناهداد روکذم  ههبش  هب  خساپ  ود 
. تسین زیاج  یئزج  ياهلاثم  زا  یّلک  هجیتن  جاتنتسا  و  تسا ، یئزج  ياهلاثم  زا  هدش  رکذ  لاثم  - 1

يزاب ثبع و  و  رارکت ، قلطم  هکنیا  رب  یلیلد  دـیاب  هکلب  دوشیمن  تابثا  لاثم  نیا  اب  تسا ) رارکت  قلطم  ندوب  هدوهیب  ثبع و   ) ياعدا سپ :
. درادن دوجو  یلیلد  نینچ  هک  دوش ، هماقا  تسا ،

ناـیم ندرک  عمج  رد  شاهزیگنا  هدوب و  شیـالوم  هب  ندوـمن  تناـها  ندرک و  هرخـسم  ددـصرد  رظن ، دروـم  هدـنب  هک  دوـش  ضرف  رگا  - 2
تروص نیا  رد  تسا ، هدوب  ندرک ، هرخـسم  یگدوهیب و  ندرک ، يزاب  لثم  يرگید  ياههزیگنا  هکلب  هدوبن ، یلوم  رما  لاـمتحا  اـهلمتحم ،

اجب ياهزیگنا  نینچ  اب  ار  یلیصفت  مولعم  رگا  هکلب  تسا ، رفیک  قحتسم  لاکشا  الب  ياهزیگنا ، نینچ  تهج  هب  تسا و  جراخ  ثحب  لحم  زا 
. تسا رفیک  قحتسم  دروآ ،

نایم ندرک  عمج  رد  شاهزیگنا  هدوب و  یلوم  تعاطا  ددص  رد  هدنب  هک  دوش  ضرف  رگا  نکل 
41 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دشاب هتشاد  دوجو  ییالقع  ضرغ  يدابع  لعف  رارکت  رد  رگا  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوب  یلوم  بولطم  هب  یلامجا  ملع  نامه  اهلمتحم ،
اجب هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  رگیزاب  تعاطا ، تیفیک  رد  تسین و  نآ  رد  ینالقع  ضرغ  دوش ، ضرف  هچناـنچ  تسین و  نآ  رد  یلاکـشا 
چیه تسا و  حابم  ياههمیمـض  لیبق  زا  رارکت  دـنزیمن و  شندوب  تدابع  هب  يررـض  دـشاب ، یلوم  تعاطا  تهج  هب  رومأـم  لـصا  ندروآ 

هک دیآیم  مزال  دـشاب  هتـشاد  ررـض  تدابع  رد  صولخ  هب  تدابع ، میرح  زا  نوریب  ياهیگژیو  زا  دـنترابع  هک  اههمیمـض  نیا  زا  یتدابع 
. دشاب یلاخ  اهنآ  زا  یتدابع  درادن  ناکما  هک  ارچ  دنشابن . حیحص  اهتدابع  همه 

: نیاربانب
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یهلا هزیگنا  نامه  هب  رومأم  لصا  ماجنا  هزیگنا  هکنیا  اب  دـنوش ، همیمـض  هب  رومأم  هب  هک  یتقو  دنتـسین ، لخاد  تداـبع  رد  هک  ییاـهیگژیو 
لاح و  دوشیمن ، تدابع  ندـش  لطاب  بجوم  دنتـسه  ییالقع  ریغ  ای  ییالقع  رگید  ياهضرغ  اهیگژیو ، نآ  ندروآ  اـجب  هزیگنا  و  تسا ،

. تسین یفخم  هکنانچ  تسا  رتتحار  شراک  هکلب  تسین ، اههمیمض  لیبق  زا  رارکت  هکنآ 
(. تسا یلوم  رما  نتفرگ  يزاب  هب  رارکت  هک  ، ) دوشیم هتفگ  هچنآ 

يزاب یلوم و  ندرک  هرخـسم  شاهزیگنا  هکلب  دوشیمن ، هتخیگنارب  تسا ، مولعم  الامجا  هک  یلوم  رما  زا  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هچنانچ  - 1
. تسا جراخ  ثحب  عوضوم  زا  دروم  نیا  تسوا ، روتسد  نتفرگ 

هناهیفـس رارکت ، اهنآ ، زا  یکی  هب  ندرک  افتکا  ناکما  اب  اما  دوشیم  هتخیگنارب  یلوم  روتـسد  زا  هکنیا  اب  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  رگا  و  - 2
: میوگیم تسا ،

يزاب و تداـبع ، تیـصوصخ  یگژیو و  ماـجنا  رد  شاهزیگنا  دوش  ضرف  رگا  هکلب  تسین ، تداـبع  نـالطب  بجوم  لـمع ، ندوب  هناـهیفس 
. دوشیمن تدابع  نالطب  بجوم  دشاب ، نیرضاح  بولق  رد  رورس  ندرک  دراو  یخوش و 

يزاب نآ ) لصا  رد  هن   ) تدابع تیصوصخ  رد  شاهزیگنا  هکیلاحرد  دروآ ، اجب  دنلب  ياهرانم  كون  رد  ار  شزامن  فّلکم  رگا  لثملا : یف 
. تسا حیحص  شتدابع  دشاب ،

[11 .] درادن یلاکشا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  دوش ، ماجنا  طایتحا  تهج  هب  رارکت  رگا  هک  دمآ  تسد  هب  میتفگ  هچنآ  زا  هتکن :
42 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ةءاربلا اّمأ  و 
[12 ،] اهل لیزملا  لیلّدلا  نع  صحفلاب  ۀطورشم  ریغ  اّهنأ  مّدقت  دقف  عوضوملا ، یف  ۀهبّشلا  ۀهج  نم  اهیلإ  عوجرلل  بجوملا  ّکشلا  ناک  نإف 

. ۀیعرشلا ّۀلدألا  نع  صحفلا  وه  و  دحاو ، طرش  ّالإ  اهل  سیل  ّهنأ  قیقحتلاف : یعرشلا ، مکحلا  یف  ۀهبشلا  ۀهج  نم  ناک  نإ  و 
. هرادقم یف  يرخأ  و  صحفلا ، لصأ  یف  ةرات  عقی  مالکلا : و 

[13] همجرت

ص42 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا ربتعم  تئارب  هب  لمع  رد  هچنآ 

یّکش نینچ  هک  تشذگ  قیقحت  هب  تسا ، عوضوم  رد  ههبش  تهج  زا  تسا ، تئارب  هب  فّلکم )  ) عوجر بجوم  هک  یّکش  نیا  رگا  سپ  - 1
هب يزاـین  امـش  هیعوضوم ، ههبـش  رد  تئارب  لـصا  يارجا  يارب  ینعی   ) تسین دـشاب  ههبـش  نآ  هدـننکلیاز  هک  یلیلد  زا  صحف  هب  طورـشم 

(. يرادن ههبش  عفر  تهج  ارجا  زا  لبق  صحف 
،)؟ هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  اعد  هک  ینادن  امش  لثملا  یف  هک   ) دشاب هیعرـش  هیمکح  ههبـش  رد  کش  هیحان  زا  روبزم  کش  رگا  و  - 2

: هک تسا  نآ  قیقحت 
(. تئارب ءارجا  زا  لبق   ) هیعرش ّهلدا  زا  تسا  دهتجم  يوجتسج  صحف و  نآ  دراد و  طرش  کی  اهنت  یّکش  نینچ 

. صحف نیا  نازیم  رادقم و  رد  رگید  راب  تسا و  صحف  بوجو )  ) لصا رد  راب  کی  ثحب  دیامرفیم : سپس 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اهیلإ »...  عوجرلل  بجوملا  ّکشلا  ناک  نإف   » رد بلطم  لصاح 
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: هک تسا  نیا 
. تسین یعرش  لیلد  زا  صحف  هب  طورشم  تئارب  لصا  هب  کّسمت  دشاب ، عوضوم  رد  ههبش  تهج  زا  کش  رگا  - 1

؟ مارح ای  تسا  لالح  یجراخ  عیام  نآ  ای  رمخ و  ای  تسا  ّلخ  ءانا  نیا  ایآ  هک  مینادیمن  لثملا : یف 
43 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، درادن دنتسه  ههبش  عفار  هک  ياّهلدا  زا  قیقحت  صّحفت و  هب  زاین  هدوبن و  یطرـش  چیه  هب  طورـشم  ةءاربلا  ۀلاصا  ءارجا  دراوم ، هنوگنیا  رد 
. دیلقت هن  دراد و  مزال  داهتجا  هن  ینعی 

. منک هدافتسا  تئارب  لصا  زا  هک  متسه  زاجم  دیآیم ، شیپ  ياههبش  فّلکم  نم  يارب  هک  راک  لّوا  نامه  زا  هکلب 
یعرـش ياهلیلد  نتفای  رد  وجتـسج  صّحفت و  زا  تسترابع  هک  دراد  طرـش  کی  اهنت  دـشاب ، مکح  رد  ههبـش  تهج  زا  کش  رگا  اـّما  - 2

. مکحلا كوکشم  هعقاو  مکح  نتخانش  يارب 
: لثملا یف 

بجاو لالهلا  دنع  اعد  ایآ  مارح ؟ ای  تسا  لالح  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  ایآ  بحتسم ؟ ای  تسا  بجاو  زامن  يارب  هماقا  ایآ  هک  میراد  کش 
؟ هن ای  تسا 

ّالا مینکیم و  لمع  نآ  قبطرب  میدروآ ، تسد  هب  فرط  کی  رب  ياهربتعم  هّینظ  هراما  اـی  عطاـق و  یلیلد  قیقحت  صحف و  زا  سپ  رگا  لاـح :
. دسریم تئارب  لصا  يارجا  هب  تبون  میدش ، سویأم  لیلد  هب  یبایتسد  زا  صحف  زا  سپ  رگا 

نآ زا  ياهراپ  هب  ادـعب  خیـش  بانج  هک  تسا  هدـش  حرطم  یطئارـش  نآ  يارجا  تئارب و  لـصا  زا  هدافتـسا  تهج  دراوم  هنوگنیا  رد  هتکن :
. درک دنهاوخ  هراشا  طیارش 

هیمکح تاهبـش  زا  ياههبـش  هب  اجره  هک  انعم  نیدـب  تسا  هیعرـش  ماکحا  ّهلدا  زا  صحف  تسا ، خیـش  دـییأت  دروم  طئارـش  نیا  زا  هچنآ  اّما 
. مینک یسررب  ار  هقف  فلتخم  باوبا  هتفر و  یهقف  عبانم  رد  هلدا  زا  صحف  لابند  هب  هک  میراد  هفیظو  ادتبا  میدومن ، دروخرب 

. مینکیم تئارب  لصا  يارجا  هب  مادقا  دنام  یلاخ  فرط  کی  رب  يربتعم  هینظ  هراما  ای  عطاق و  یلیلد  زا  لامتسد  رگا  صحف ، زا  سپ  اّما 
؟ دراد تئارب  لصا  يارجا  هب  صاصتخا  روبزم  طرش  تیاعر  ایآ 

هماع و هیملع  لوصا  مامت  رد  هک  میهدیم  خـساپ  هصالخ  روطهب  اـجنیا  رد  نکل  و  دـش ، دـهاوخ  هراـشا  بلطم  نیا  هب  ادـعب  هکناـنچ  ریخ ،
تنـس ای  باتک و  زا  قلطم  ای  ماع  کی  اب  دروخرب  ضحم  هب  ناوتیمن  اذل  و  تسا ، مزال  طرـش  نیا  تیاعر  هیظفل  لوصا  نینچمه  هّصاخ و 

. دومن هدافتسا  یلمع  یظفل و  لوصا  نیا  زا  ههبش  کی  هب  دروخرب  درجم  هب  ای  و 
؟ تسیچ هرادقم » یف  يرخا  و  صحفلا ، لصأ  یف  ةرات  عقی  مالکلا : و   » زا خیش  دارم 

: دوشیم وگتفگ  ثحب و  ماقم  ود  رد  صحفت  اب  هطبار  رد  هک : تسا  نیا 
. صحف هزادنا  رادقم و  - 2 صحف ؛ بوجو  لصا  - 1

44 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هوجو هیلع  ّلدیف  مّلعتلا ، یف  رّصقملا  لهاجلا  ۀّیروذعم  مدع  هلصاح : و  صحفلا ، لصأ  بوجو  اّمأ  [ 14] صحفلا لصأ  بوجو 

. ّۀلدألا یف  عسولا  غارفتسا  لبق  ةءاربلا  لصأب  لمعلا  زاوج  مدع  یلع  یعطقلا  عامجإلا  لّوالا :
لیـصحت بوجو  یلع  ّۀلادلا  رابخألا  و  [ 15 ،] رکذلا لهأ  لاؤس  هّقفتلل و  رفنلا  یتیآ : لثم  ملعلا ، لیـصحت  بوجو  یلع  ّۀلادلا  ۀـّلدألا  یناثلا :

[. 18] لاؤسلا كرت  یلع  ّمذلا  و  [ 17 ،] هّقفتلا لیصحت  و  [ 16] ملعلا
ةّرضم نع  زّرحتلا  بوجوب  لقعلا  مکحل  ملعلا ؛ لیصحت  بوجول  مزلتسملا  ۀلوهجملا ، یـصاعملا  لعفب  لاّهجلا  ةذخاؤم  یلع  ّلد  ام  ثلاثلا :

: باقعلا
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: تامف ّزکف  ۀبانج  هتباصأ  ارودجم  لّسغ  نم  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  لثم 
[19 «.] هومّمی أ ال  اولأس ، أ ال  هللا ، مهلتق  هولتق ، »

ۀبوتلاب و هرمأ  ّمث  ۀلاحلا ،» هذه  یلع  ّتم  ول  کلاح  أوسأ  ناک  ام  : » ءانغلا عامتـسال  ءالخلا  تیب  یف  سولجلا  لاطأ  نمل  مالّـسلا  هیلع  هلوق  و 
[20 .] اهلسغ

موی دبعلل  لاقی  : » ّهنأ نم  [، 21] ُۀَِغلاْبلا ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  یلاعت : هلوق  ریسفت  یف  درو  ام  و 
45 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[22 [.»؟ لمعت یتح  تمّلعت  اّله  هل ، لیق  ال ، لاق : نإ  و  تلمع ؟ اّلهف  لیق : معن ، لاق : نإف  تملع ؟ له  ۀمایقلا :
مل مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نع  لزتعا  نم  یف  تلزن  : » ْمِهِسُْفنَأ یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  یلاعت : هلوق  ریسفت  یف  یّمقلا  هاور  ام  و 

ًۀَعِـساو ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  : » یلاـعت هللا  لاـقف  ّقـحلا ، نم  ملعن  مل  يأ  ضرـألا » یف  نیفعـضتسم  اـّنک  اولاـق  متنک  میف  اولاـق  «، » هـعم لـتاقی 
[24 «.] ّقحلا لیبس  هب  اودتهت  اودشرتف و  هیف ، اورظنتف  اعسّتم ، اعساو  هباتک  هّللا و  نید  يأ  [، 23 «] اهِیف اوُرِجاُهتَف 

و یلوملا ، نم  ۀلاسرلا  یعّدی  نم  درو  اذإ  ام  تایفرعلا  یف  هریظن  يذلا  ماقملا ، یف  مالعتـسالا  یلع  رداقلا  لهاجلا  رذعی  لقعلا ال  ّنأ  عبارلا :
. لّمأتف اهبذک ، وأ  هاوعد  قدص  یلع  علّطی  هیف  رظانلا  ّنأ  یعّدی  راموطب  یتأ 

امک ۀعقاولا ، نع  لأسی  یّتح  طایتحالا  بوجو  یلع  ّۀلادلا  رابخألا  نم  مّدـقت  امب  ضراعم  ۀـیمکحلا  ۀهبـشلا  یف  ةءاربلا  یلع  ّلادـلا  لقنلا  و 
نم نّکمتلا  ةروص  یلع  اهلمحب  ةءاربلا  ّۀلدأ  نیب  اهنیب و  عمجلا  یلع  ءانب  فّقوتلا  بوجو  یلع  ّلد  ام  و  ۀمّدقتملا ، نمحرلا  دبع  ۀحیحص  یف 

. ۀهبشلا ۀلازإ 
هعم ال و  ۀعیرـشلا ، یف  ةریثک  تامّرحم  تابجاو و  دوجوب  لئاسملا  مالعتـسا  یف  ذـخألا  لبق  دـحأ  ّلکل  یلاـمجإلا  ملعلا  لوصح  سماـخلا :

. فیلکتلاب ملعلا  عم  هب  فّلکملا  یف  ال  فیلکتلا ، لصأ  یف  ّکشلا  هارجم  ّنأ  نم  مّدقت  امل  ةءاربلا ؛ لصأب  کّسمتلا  ّحصی 
؛ صحفلا دعب  ول  رمألا و  لّوأ  یف  ةءاربلا  یلإ  عوجرلا  زاوج  مدع  یضتقی  اذه  تلق : نإف 

46 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[25 .] یلامجإلا ملعلا  عم  ةءاربلا  نایرج  بجوی  صحفلا ال  ّنأل 

یلإ لوصولا  نع  زجع  صّحفت و  اذإ  و  اهکرادم ، یلإ  لوصولا  یلع  ردـقی  یتلا  عئاقولا  یف  ۀـیعقاولا  فیلاکتلا  دوجو  الامجإ  مولعملا  تلق :
. ةءاربلا یلإ  اهیف  عجریف  اهیف ، فیلاکتلا  دوجوب  الامجإ  ملع  یتلا  عئاقولا  نع  ۀعقاولا  کلت  تجرخ  ۀعقاولا  كرادم 

كرادـم یلإ  لوصولا  نم  فّلکملا  نّکمتل  ۀـیلخدم  ریغ  نم  عئاقولا  عیمج  نیب  وه  اّمنإ  یلامجإلا  ملعلا  ّنأل  رظن ؛ نع  ولخی  اذـه ال  نکل  و 
. ۀفزاجم اهکرادم  یلإ  لوصولا  نم  نّکمتملا  عئاقولاب  یلامجإلا  ملعلا  فارطأ  صاصتخا  يوعدف  کلذ ، نع  هزجع  فیلکتلا و 

یف انرکذ  ام  عجار  لّمأتف و  اهیف ، الامجإ  مولعملا  راصحنا  لمتحی  فیلاکتلا  نم  ۀلمج  مالعتسا  لبق  صحفلا  بجوی  اّمنإ  لیلدلا  اذه  ّنأ  عم 
. یلامجإلا ملعلاب  ۀیمیرحتلا  ۀهبشلا  یف  طایتحالا  بوجو  یلع  نییرابخألا  لالدتسا  ّدر 

47 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

صحف بوجو  هّلدا 

هراشا

: زا تسترابع  هکنآ  لصاح  و  عبانم ،) ّهلدا و  رد   ) صحف لصا  بوجو  اّما  و 
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نیا بوجو  رب  دـنراد  تلالد  هک  ياّهلدا  نایب ) کـنیا   ) سپ یلاـعت ،) يادـخ  ماـکحا   ) يریگداـی رد  رّـصقم  لـهاج  فّلکم  ندوبن  روذـعم 
: صحف

یعطق لّصحم  عامجا 

ّهلدا رد  شدوخ )  ) ناوت تقاط و  يریگراکب  لذـب و  زا  لبق  تئارب  لصا  هب  فّلکم )  ) لـمع هکنیا  رب  تسا  یعطق  عاـمجا  هماـقا  لّوا : لـیلد 
. تسین زیاج 

دنراد ملع  لیصحت  بوجو  رب  تلالد  هک  ياهّلدا 

: لثم دنراد  فّلکم ) رب   ) ملع لیصحت  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا ) يرایسب   ) ّهلدا دوجو  مّود : لیلد 
زا تّمذم  و  هّقفت ، لیـصحت  بوجو  ملع و  لیـصحت  بوجو  رب  هک  یناوارف  رابخا  و  ییاناد ، رکذ و  لها  زا  لاؤس  هیآ  رفن و  هفیرـش  هیآ  ود 

. دننکیم تلالد  لاؤس ، كرت 

دنراد لاّهج  هذخاؤم  رب  تلالد  هک  ياهّلدا 

و  ) لوهجم اهنآ  يارب  هک  دـناهدش ، یـصاعم  يرـس ) کی   ) بکترم هک  یلاّهج  هذـخاؤم  رب  دـنراد  تلـالد  هک ) تسا  ياّهلدا  : ) موس لـیلد 
زا زیهرپ  بوجو  هب  لقع  مکح  لیلد  هب  تسا ، لـهاج ) فّلکم  رب   ) ملع لیـصحت  بوجو  مزلتـسم  هذـخاؤم )  ) نیا و  تسا ، هدوب  هتخانـشان )

: لثم باقع ، ییاهررض 
( عالطایب دارفا  روتسد  قبط  و   ) دش تبانج  راچد  هدوب و  هلبآ  هب  التبم  هک  یـسک  قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نخـس  نیا  - 1

: دندومرف ترضح  و  دش ، یگدزامرس  ینعی  زازک  هب  التبم  سپس  درک و  لسغ 
؟ دندرکن مّمیت  هب  رما  ار  وا  ارچ  دنوش ؟ هاگآ  تقیقح  زا  ات  دندیسرپن  ارچ  ناشدشکب ، يادخ  دنتشک ، ار  وا  اهنیا 

زا هک  یئانغ  ندینـش  تهج  ءالخلا  تیب  رد  ار  شتجاح  عفر  يارب  نتـسشن  هک  یـسک  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لـثم  و  - 2
: دندومرف ترضح  و  دومن ، ینالوط  دیسریم  هیاسمه  راوید 

وا يارب  هبوت  لـسغ  هبوت و  ناـمرف  سپـس  و  يدرمیم ، یهلا ) تیـصعم  ینعی   ) تلاـح نیمه  رد  رگا  دوب  راـبّتقر  وت  لاـح  عضو و  ردـقچ 
. دندومرف رداص 

48 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هکنیا هب  تسا ، هدش  دراو  ُۀَِغلاْبلا ، ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  هک  یتیاور  - 3

: دوشیم هتفگ  تسا ) هدش  هدروآ  همکاحم  تهج  هک   ) ياهدنب هب  تمایق  زور 
دوشیم باطخ  وا  هب  ریخ ، دیوگب : رگا  و  يدرکن ؟ لمع  ارچ  سپ  دوشیم  هتفگ  يرآ ، دیوگب : رگا  یتسنادیم : ایند  رد  ار  ادخ  مکح  ایآ 

(. تسا یهلا  رفیک  قحتسم  تروص  ود  ره  رد  و  ( ؟ ینک لمع  ات  یتخوماین  ارچ  هک 
: دیامرفیم هک  یلاعت  يادخ  نخس  نیا  ریسفت  رد  یمق  موحرم  هک  تسا  یتیاور 

هراـنک مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  هک  تسا  یهورگ  هب  عجار  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـنکیم  لـقن  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاـظ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا 
. دندیگنجن هیواعم  اب  وا  رانک  رد  دنتفرگ و 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  تمایق  زور  رد  و 
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باـطخ اـهنآ  هب  تسیک . اـب  ّقح  هک  میتسنادیمن  ینعی  میدوب . نیمز  رد  يرکف  نیفعـضتسم  ءزج  دـنیوگیم : دـیتشاد ؟ یلاـح  هچ  اـیند  رد 
هار درک ، تیاده  ییامنهار و  ار  امـش  دیدرکیم ، هّجوت  نادب  رگا  دوب ، ارچ  دوبن ؟ هدرتسگ  نشور و  یهلا  باتک  ادخ و  نید  ایآ  دوشیم :

. دادیم ناشن  امش  هب  ار  قح 

لقع لیلد 

یماقم دنادیمن ، روذعم  یهلا ) ماکحا  ینعی   ) ماقم نیا  رد  ادخ  ماکحا  مالعتسا  رب  تسا  رداق  هک  ار  یلهاج  درف  لقع ، هکنیا  مراهچ : لیلد 
اعّدا هدروآ ، ياهماـن  دـنکیم و  یلوم  بناـج  زا  تلاـسر  ياـعّدا  هک  دوش  دراو  یـسک  رگا  هک  تسا  ییاـجنآ  تاـیفرع  رد  نآ  هباـشم  هک 

. نک لمأت  سپ : دوشیم . علّطم  نآ  ندوب  غورد  ای  وا و  ياعّدا  قدص  زا  همان  نیا  هدننیب  هک  دنکیم 
( البق  ) هک يرابخا  اب  دـنراد  هضراعم  عفر ) ثیدـح  ینعی   ) دـنراد هیمکح  ههبـش  رد  تئارب  لصا  ناـیرج  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور  نآ  اـّما  و 

دبع هحیحـص  رد  هکناـنچ  دـینادیمن ،) امـش  و   ) تسا عقاو  هچنآ  زا  شـسرپ  لاؤس و  رد  طاـیتحا ، بوـجو  رب  درکیم  تلـالد  تشذـگ و 
زا  ) فقوت بوجو  رب  دومنیم  تلـالد  هک  ياّهلدا  اـب ) دراد  هضراـعم   ) و اوملعت ) یّتـح  اذا ...  هک  دوب  هدـمآ  و   ) تشذـگ ـالبق  هک  نمحرلا 

طایتحا هلدا  نایم  عمج  فقوت ،) طایتحا و  ّهلدا  اب  تئارب  هلدا  نیا  ضراعت  هجیتن  و  ۀکلهلا ) یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ۀهبشلا  دنع  فوقولا  لیبق :
: هب تسا  تئارب  ّهلدا  اب  ود ) نیا   ) عمج فقوت و  و 

. ههبش ندرک  عفترم  و  تسا ) ملع  لیصحت  رب  رداق  فّلکم  هک   ) نّکمت تروص  رب  فّقوت  طایتحا و  ّهلدا  لمح  - 1
هاتوک ماکحا  هب  ملع  لیـصحت  زا  شتـسد  نکل  دنکیم و  صحف  ینعی   ) تسا ناوتان  ملع  لیـصحت  زا  هک  یـسک  رب  تئارب  ّهلدا  لمح  و  - 2

(. دوشیم
49 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یلامجا ملع 

هراشا

تامّرحم تابجاو و  دوجو  هب  لئاسم ، مالعتسا  رد  عورش  زا  شیپ  تسا ، یناملسم  ره  يارب  ریبک  یلامجا  ملع  دوجو  لوصح و  مجنپ : لیلد 
؟ ارچ دشابیمن . حیحص  تئارب  لصا  هب  کّسمت  ریبک ، یلامجا  ملع  نیا  دوجو  اب  هک  تعیرش ، رد  یناوارف 

دوجو فیلکت  لصا  هب  ملع  هکنآ  لاح  و  هب ، فّلکم  رد  کش  هن ) و   ) تسا فیلکت  لصا  رد  کش  تئارب ، لصا  يارجم  هک  تشذـگ  اریز 
. دراد

: ییوگب لکشتسم ) ناونع  هب  امش   ) رگا لاکشا :
رد صحف  نیا  هک  ارچ  دـشاب ، صحفلا  دـعب  ول  دـنکیم و  ءاضتقا  ار  رما  لّوا  رد  تئارب  لصا  هب  عوجر  ندوبن  زیاج  ریبک ، یلامجا  ملع  نیا 

(. دوشیم طایتحا  بجوم  هکلب   ) دوشیمن تئارب  نایرج  بجوم  یلامجا ، ملع  نیا  تروص 
هب یباـیتسد  رب  رداـق  فّلکم )  ) هک تسا  یعیاـقو  رد  یعقاو  فیلاـکت  دوجو  تسا ، مولعم  صحفلا  لـبق  ـالامجا  هچنآ  میوگیم : خـساپ :
نآ دوش ، ناوتان  هعقاو  نآ  كرادم  هب  یبایتسد  زا  دـنک ، صّحفت  فّلکم )  ) رگا و  تسا ) تیدودـحم  نامه  نیا  هک   ) تساهنآ كرادـم 

جراخ یلامجا  ملع  فارطا  زا  ینعی   ) دوشیم جراخ  دراد ، دوجو  هدودـحم  نآ  رد  فیلاکت  نآ  دوجو  هب  ملع  الامجا  هک  یعیاقو  زا  هعقاو 
: اّما تئارب  هب  دوشیم  عوجر  فیلاکت  هنوگنیا  رد  اذل  و  ددرگیم ،) يودب  کش  رد  لخاد  و 
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: روبزم خساپ  رب  خیش  لاکشا 
نودـب تسا ، یمالـسا )  ) ماکحا عیاقو و  یمامت  نایم  رد  ناملـسم ) ناسنا   ) یلامجا ملع  هک  ارچ  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  خـساپ  نیا  ـالوا :

یتیـصوصخ تیلخدـم و  كرادـم ، نآ  هب  یبایتسد  زا  وا  یناوتان  عیاقو و  نآ  كرادـم  هب  لوصو  رد  فّلکم  ییاناوت  نّکمت و  رد  هکنیا 
. دشاب هتشاد 

یفازگ فرح  تساهنآ ، كرادـم  هب  یبایتسد  رب  رداق  فّلکم )  ) هک یفیلاکت  عیاـقو و  هب  یلاـمجا  ملع  فارطا  صاـصتخا  ياـعدا  اـیناث :
(. یتیاور هن  دراد و  تلالد  نآرب  ياهیآ  هن  هک   ) تسا

لیلد نیا  لصا  اب  هطبار  رد  خیش  رظن 

مالعتسا زا  لبق  مالـسا و ) ردص  هب  تسا  طوبرم   ) تسا صحف  بجوم  هک  ریبک ) یلامجا  ملع  ینعی   ) لیلد نیا  هتـشذگ ، نآ  زا  دیامرفیم :
کـش دوشیم  نآرب  داز  ام  و   ) دوشیم هداد  لاـمتحا  نآ  رد  لاـمجالاب  مولعم  فیلاـکت )  ) راـصحنا هک  فیلاـکت  زا  قیقحت ) یـسررب و  (و 

(. يودب
. میدومن رکذ  هّیمیرحت  ههبش  رد  طایتحا  بوجو  رب  نییرابخا  لالدتسا  ّدر  رد  هچنآ  هب  دینک  هعجارم  هدرک و  لمأت  اذل : و 

50 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هلصاح »...  و  صحفلا ، لصأ  بوجو  اّمأ   » رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم اذل  تسا و  صحف  لصا  ینعی  لّوا  ماقم  رد  ثحب 

رب یلیالد  و  تسا ، مزال  هیکت  تاهبـش  رد  لـیلد ، زا  صحف  اـم  رظن  هب  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخن  روذـعم  هطبار  نیا  رد  رّـصقم  لـهاج  صخش 
: دنکیم تلالد  صّحفت  نیا  بوجو 

تئارب نایرج  هب  مادقا  زا  لبق  صحف  بوجو  رب  یّنس  هعیش و  تارضح  زا  معا  مالـسا  ياملع  ینعی  تسا ، یعطق  لّصحم  عامجا  لّوا : لیلد 
. تسا تّجح  عامجالاب  یقافتا  عامجا و  نینچ  و  دنراد ، رظن  قافتا 

لاؤس و كرت  زا  و  دـنراد ، تلـالد  دـیلقت  داـهتجا و  هب  نتفر  صحفت و  بوجو  رب  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  دوـجو  مّود : لـیلد 
. دننکیم تّمذم  قیقحت 

: هلمج زا 
اذِإ ْمُهَمْوَق  اوُرِذـُْنِیل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناـک  اـم  دـیامرفیم : هک  رفن  هیآ  - 1

. َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر 
.* َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  دیامرفیم : هک  لاؤس  هیآ  - 2

[26 «.] ۀملسم ملسم و  ّلک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  : » هفیرش تیاور  - 3
[27 «.] نولأسی مّهنأل ال  ساّنلا  کلهی  اّمنا  : » هفیرش تیاور  و  - 4

[28  ...«.] ّیبارعا و وهف  هّقفتی ، مل  نم  ّناف  نیّدلا  یف  اوهّقفت  : » هفیرش تیاور  ای  و  - 5
؟ دیسیونب ار  تئارب  يارجا  زا  لبق  ّهلدا  زا  صحفت  بوجو  تابثا  رد  روبزم  ّهلدا  هب  لالدتسا  تیفیک 

نیا شاهمزال  دوب ، زیاج  صحفلا  لبق  ۀهبـشلا و  دنع  تئارب  لصا  هب  هعجارم  ماکحا ، هب  ملع  لیـصحت  رب  ییاناوت  تردق و  دوجو  اب  رگا  - 1
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: دنکن بجاو  نّکمتم ، فّلکم  قح  رد  ار  ملع  لیصحت  سّدقم  عراش  هک  دوب 
. تسا هدرک  بجاو  روبزم  تروص  رد  ار  ملع  لیصحت  سّدقم  عراش  ینعی  لطاب ، مزاللا  - 2

. تسا بجاو  ملع  بلط  صحف و  ینعی : هلثم ، موزلملا  سپ :
؟ تسا مزاج  داقتعا  نیقی و  يانعم  هب  ملع  صوصخ  ملع ، لیصحت  زا  دارم  ایآ 

51 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد میناوتیمن  اـم  زین  هیعرـش  هربتعم  قرط  رگید  هقث و  دـحاو  ربخ  هب  هعجارم  زا  نّکمت  اـب  ینعی  تسا ، رظن  دروم  مه  هربـتعم  تاراـما  ریخ ،

يارب ار  اج  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یّنظ  ول  عقاو و  يوس  هب  هار  هک  یناـمز  اـت  اذـل  و  مینک ، تئارب  يارجا  هب  مادـقا  ههبـش  اـب  دروخرب  تروص 
. درادن دوجو  هیلمع  لوصا 

: دیوگیم لکشتسم  هک  هدرک  لاکشا  کی  هب  هراشا  سپس 
زا سپ  رگا  یتح  تسا ، لمع  هب  دورو  زاغآ  زا  تئارب  لـصا  هب  عوجر  زاوج  مدـع  یـضتقم  رایـسب ، تاـمّرحم  تاـبجاو و  هب  یلاـمجا  ملع 

؟ ارچ دشاب . مه  صحف 
. دوشیمن تئارب  لصا  نایرج  بجوم  صحف  یلامجا ، ملع  دوجو  اب  اریز 

: ینیمخ ماما  ترضح  هتکن :
: دیامرفیم یعطق  لّصحم  عامجا  ینعی  خیش  لّوا  لیلد  هب  خساپ  رد  - 1

یلقع لیلد  نامه  ناگدننکعامجا ، دنتـسم  هک  دراد  دوجو  يوق  لامتحا  هک  ارچ  دـشابیمن ، مامت  صّحفت  بوجو  رب  یعطق  عامجا  ياعّدا 
[29 .] یعرش لیلد  هن  دشاب و 

: نیاربانب
ههبـش هک  دنکیمن  یتوافت  دوش و  کّسمت  نآ  هب  كوکـشم  دراوم  رد  ات  تسین  دـشاب ، يربتعم  لیلد  زا  فشاک  هک  یّلقتـسم  لیلد  عامجا 

[30 .] دشاب یلامجا  ملع  هب  نورقم  ای  ییادتبا و 
تایآ و تلالد  هک  دوش  اعّدا  تسین  دـیعب  دـیامرفیم : تسا  لـیلد  نآ  تادنتـسم  زا  تاـیاور  تاـیآ و  هک  خیـش  مود  لـیلد  دـقن  رد  و  - 2

لیلد هن  و  دـشاب ، لـقع  مکح  هب  يداـشرا  تلـالد  نآ ، يریگارف  نید و  هب  تبـسن  قـیمع  مـهف  لیـصحت  هّـقفت و  موزل  رب  روکذـم  تاـیاور 
تیمّدـقم رد  روهظ  دریگ  ّقلعت  مّلعت ) هّقفت و  لثم   ) هنوگهنیآ یلا و  ياهناونع  هب  روتـسد  رما و  هاگره  هکنیا ، رب  اـفاضم  يدـّبعت ، یـسیسأت 

. دنراد یتاذ  یلالقتسا و  هبنج  هک  دراد  ییاهناونع  ظفح  يارب 
نید و ندرک  ظفح  يارب  یمّدـقم  بوجو  رد  اهروتـسد ، نیا  ۀـضیرف » ملعلا  بلط   » ای و  نیدـلا » یف  اوهّقفت  : » دوشیم هتفگ  هک  یتقو  سپ :

. دنراد روهظ  نآ  هب  لمع  یلاعت و  يادخ  ماکحا 
: دیامرفیم همادا  رد  ناشیا 

رد هقفت  بوجو  ییاهن  فدـه  هکنیا : رب  دراد  تلالد  هک  رفن  هیآ  لثم  دراد ، دوجو  میاهتفگ  ام  هک  هچنآ  رب  ییاهدـهاش  ّهلدا ، نیا  دوخ  رد 
ندرک لمع  بولطم ، هکلب  تسین ، بولطم  راذتحا ، تمایق و  باذع  زا  ندناسرت  دوخ  هک  تسا  نشور  و  تسا ؛ ناگدنونـش  راذـتحا  نید ،

. تسا یهلا  ماکحا  هب 
، تسا هدش  دراو  موس ، لیلد  رد  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  هیآ  لیذ  رد  هک  یتیاور  رگید  فرط  زا 

52 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[31 .] تسین هدنریگارف  يارب  ییاهن  فده  تیاغ و  شدوخ  تسا و  ندرک  لمع  يارب  اهنت  يریگارف  نیا  رد  دراد  تحارص 

. دنوشیم یصاعم  بکترم  تلاهج  يور  زا  هک  یناسک  باقع  هذخاؤم و  رب  دنراد  تلالد  هک  تسا  ياّهلدا  دوجو  موس : لیلد 
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زا دنتـشادن  ییانـشآ  ماکحا  اب  هک  یناسک  زا  هدـش و  تبانج  هب  التبم  دوب و  هدز  هلبآ  هک  یـصخش  اـب  هطبار  رد  ماـما ؛ نخـس  نیا  لـثم  - 1
هیلع ماما  يارب  ار  ارجام  درم ، دـش و  یگدزامرـس  راچد  هدرک و  لسغ  وا  دـنک ، تبانج  لسغ  هک  دـیاب  دـنتفگ  ناـنآ  دندیـسرپ و  وا  هفیظو 

: دومرف ترضح  دندرک ، لقن  مالّسلا 
؟ دندرکن مّمیت  هب  رما  ار  وا  ارچ  دنوش ؟ هاگآ  تقیقح  زا  ات  دندیسرپن  ارچ  ناشدشکب ، يادخ  دنتشک ، ار  وا  اهنیا 
. دنکیم لمع  هب  مادقا  دسرپیمن و  دنادیمن و  هک  تسا  یسک  زا  تّمذم  ماقم  رد  ثیدح  رخآ  زا  زارف  ود  هتکن :

هتفر ءالخلا  تیب  هب  تجاح  ءاضق  تهج  تشاد  یعرش  مکح  هب  تلاهج  هک  یـصخش  اب  هطبار  رد  مالّـسلا : هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  و  - 2
وا هب  ماما  اذل  و  تسا ، مارح  یعامتسا  نینچ  هکنیا  زا  لفاغ  دادیم ، شوگ  دیـسریم  هیاسمه  هناخ  زا  هک  ییانغ  يادص  هب  اجنآ  رد  و  دوب ،

. دنداد وا  هب  هبوت  لسغ  هبوت و  نامرف  سپس  يدرمیم ، تلاح  نیا  رد  رگا  دوب  دب  وت  عضو  لاح و  ردقچ  دندومرف :
همکاحم يارب  هک  ياهدنب  هب  هکنیا : رب  ینبم  ُۀَِـغلاْبلا ، ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  هفیرـش : هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  تسا  یتیاور  - 3

؟ یتسنادیم ایند  رد  ار  ادخ  مکح  ایآ  دوشیم : هتفگ  هدش  هدروآ 
؟ ینک لمع  ات  یتخوماین  ارچ  هک  دوشیم  باطخ  وا  هب  ریخ ، دیوگب : رگا  يدرکن ؟ لمع  ارچ  سپ  دوشیم : هتفگ  وا  هب  هلب ، دیوگب : رگا 

: دیوگیم هک  دنکیم  لقن  ْمِهِسُْفنَأ ، یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  هفیرش : هیآ  لیذ  رد  شریسفت ، رد  یمق  موحرم  هک  تسا  یتیاور  - 4
هکنیا رب  دراد  تلالد  دندیگنجن و  هیواعم  ربارب  رد  هتفرگ و  هرانک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  تسا  جراوخ  هورگ  هب  عجار  هیآ  نیا 

؟ متنک میف  دوشیم : هتفگ  اهنیا  هب  تمایق  يادرف  رد 
ار لطاب  قح و  میتسناوتن  اذـل  میدوب و  يرکف  فعـضتسم  ینعی  ضرالا ، یف  نیفعـضتسم  اّنک  اولاق  دـیدوب ؟ یلاـح  هچ  رد  اـیند )  ) رد ینعی :

. میهد صیخشت 
باتک ادخ و  نید  ایآ  ینعی : اهِیف ؟ اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  دوشیم : باطخ  اهنآ  هب 

53 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تیاده دیدرکیم  هعجارم  رگا  دیدرکن ، هّجوت  نادب  امش  نکل  دوب و  تخانش  ياهرایعم  یهلا و  تایآ  ارچ  دوبن ،؟ هدرتسگ  نشور و  یهلا 

. دیدشیم
؟ دیسیونب ار  ۀهبشلا  دنع  ّهلدا  زا  صّحفت  بوجو  تابثا  رد  رابخا  نیا  هب  لالدتسا  تیفیک 

. تسا باذع  رفیک و  ّقحتسم  دنکن ، مادقا  شلهج  عفر  تهج  رگا  هّللا  ماکحا  هب  لهاج  - 1
. تسا کّشلا  دنع  لصا  هب  عوجر  زاوج  مدع  مزلتسم  تسا  لوهجم  هک  یعقاو  رب  باقع  - 2

. دنک عوجر  دیلقت  ای  داهتجا و  هب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  ۀهبشلا  دنع  تسا  هّللا  ماکحا  هب  لهاج  هک  یسک  سپ :
؟ تسیچ زا  یشان  یعرش  مکح  هب  لهج  دییامرفب ، ۀمدقم 

. دشابیم یعرش  مکح  يریگارف  مّلعت و  مدع  لهج ، اشنم  ینعی  تسا ، لهاج  ریصقت  زا  یشان  یهاگ  - 1
یعـس و یعرـش  مکح  لیـصحت  مّلعت و  رد  اجنیا  رد  فّلکم  ینعی : تسا ، یعرـش  ماکحا  زا  ندـنام  ربخیب  یباـیتسد و  مدـع  یهاـگ  - 2
دباییمن و یمکح  نکل  و  دنکیم ، قیقحت  عّبتت و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یعرـش  مکح  دراد  لامتحا  هک  یناظم  رد  یتح  و  دـنکیم ، شالت 

. دشاب فلاخم  هعقاو  یعقاو  مکح  اب  دنکیم  لمع  نادب  هک  یمکح  تسا  نکمم  اذل  دنامیم و  ربخیب  هعقاو ، نآ  یعقاو  مکح  هب  تبسن 
. تسا روذعم  شدوخ  تفلاخم  رد  هدشن و  یشان  فّلکم  هدارا  زا  یعقاو  مکح  اب  تفلاخم  تروص : نیا  رد  نیاربانب 

بوجو مدع  ای  بوجو  هب  یگتـسب  هن ؟ ای  تسا  روذعم  ایآ  دوش ، راچد  یعقاو  مکح  اب  تفلاخم  هب  صحفت  قیقحت و  نودـب  رگا  هکنیا  اّما :
. دشابیمن روذعم  دشاب ، مامت  دنکیم ، تلالد  قیقحت  صحف و 

؟ تسیچ ماقملا »...  یف  مالعتسالا  یلع  رداقلا  لهاجلا  رذعی  لقعلا ال  ّنا   » زا دارم  قوف  همدقم  هب  هجوت  اب 
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: دیامرفیم اذل  صحفت و  بوجو  رب  تسا  یلقع  لیلد  کی  هک  لیلد  نیمراهچ  نایم 
ربتعم عباـنم  رد  صحف  هب  رگا  تسا ، یهلا  ماـکحا  مالعتـسا  رب  رداـق  هک  یلهاـج  فّلکم  هکنیا  هب  دـنکیم  مکح  القتـسم  یلقاـع  ره  لـقع 

تیـصعم بکترم  رگا  اذل  و  دوب ، دـهاوخن  روذـعم  دزادرپب ، تئارب  يارجا  هب  بوجولا ، ۀـمرحلا و  لمتحم  رد  هکلب  دزادرپن  هیعرـش  ماکحا 
. تسا یمتح  شباقع  دوش ، یلوم 

؟ تسا مجنپ  لیلد  رد  یلامجا  ملع  رب  ینتبم  یلقع  مکح  نیا  ایآ 
. تسا لقع  دوخ  رب  ینتبم  هتشاد و  دوجو  مکح  نیا  مه  ریبک  یلامجا  ملع  دوبن  ضرف  اب  ریخ ،

؟ تسیچ تایفرعلا »...  یف  هریظن  يّذلا   » زا دارم 
یعّدم یسک  رگا  هک  دندقتعم  قافتالاب  ملاع  ءالقع  همه  روکذم ، مکح  يانبم  رب  هک : تسا  نیا 

54 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رگا هک  میهدب  لامتحا  هجیتن  رد  میهدب و  ار  وا  قدص  لامتحا  دیاب  نکل  میشاب و  هتشادن  وا  قدص  هب  مه  یلامجا  نیقی  ام  ول  و  دوب ، توبن 

: اذل میوشب و  باقع  تمایق  رد  مینکن  لمع  وا  روتسد  هب 
ار وا  تیناّقح  مدـع  ای  تیناقح و  ات  مینک  تقد  وا  ياعدا  دروم  تازجعم  ّهلدا و  رد  دـیاب  ـالقع  بجاو ، لـمتحم  ررـض  عفد  هکنیا  مکح  هب 

. مینک لوبق  ّللدم 
. دنادیمن روذعم  تایفرع ، رد  هچ  نید و  عورف  رد  هچ  نید ، لوصا  رد  هچ  ار  هدنام  لهج  رد  نّکمتم  ناسنا  لقع  سپ :

؟ تسیچ ۀیمکحلا »...  ۀهبشلا  یف  ةءاربلا  یلع  ّلاّدلا  لقّنلا  و   » رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  تسا ، لاکشا  کی  خساپ  ای  عفد و 

رد ام  يارب  دوخ  سّدقم  عراش  نکل  و  دـنکیم ، تیروذـعم  مدـع  هب  مکح  لمتحم  باقع  عفد  بوجو  باب  زا  لقع  هک  تسا  تسرد  هلب ،
لالح ءیـش  ّلک   » ای و  نوملعی ،» ام ال  عفر  : » لثم تسا ، هتـشاد  ناما  رد  باذـع  لامتحا  زا  ار  ام  تسا و  هدومن  رداص  زّوجم  روما  زا  یخرب 

 ...«. قلطم ءیش  ّلک   » ای ...« 
. دسریمن لقتسم  لقع  مکح  هب  تبون  رگید  نّمؤم  نیا  اب  اذل  و  تسین ، لقع  زا  تیعبت  هب  يزاین  یعرش ، نّمؤم  دوجو  اب  سپ 

: دیامرفیم خیش  بانج  اذل  و 
: قلطم لوق  هب  هک  دنتسه  یناوارف  رابخا  اب  ضراعت  رد  دنراد ، تئارب  يارجا  رب  تلالد  هک  روکذم  رابخا 

«. کنیدل طتحاف  کنید  كوخأ  کنیدل ، ۀطئاحلاب  ذخ  : » لثم دنناوخیم ، طایتحا  هب  ار  ام  - 1
 ... و تاکلهلا » یف  ماحتقالا  نم  ریخ  تاهبّشلا  دنع  فوقولا   » ای و  ۀهبشلا » دنع  فق  : » لثم دنهدیم ، فّقوت  هب  روتسد  ای  و  - 2

؟ تسیچ نّکمّتلا »...  ةروص  یلع  اهلمحب  ةءاربلا  ۀلدا  نیب  اهنیب و  عمجلا  یلع  ءانب   » زا دارم  سپ 
: هک تسا  نیا  نآ  هداد و  رارق  رابخا  زا  هتسد  ود  نیا  نایم  رد  نکما ) امهم  عمجلا   ) نوناق ياضتقم  هب  خیش  بانج  هک  تسا  یعمجلاهجو 

: هجیتن رد  نآ ، زا  سأی  ّهلدا و  زا  صحف  زا  سپ  هب  ار  تئارب  رابخا  هتسناد و  صحف  زا  لبق  هب  طوبرم  ار  طایتحا  رابخا 
. تسا یعطق  زّجنم و  نّکمتم ، لهاج  تیروذعم  مدع  هب  مکح  اذل  تسین و  روبزم  یلقع  مکح  هار  رس  رب  یعنام  هنوگچیه 

: هک تسا  نیا  یضتقم  تئارب  ّهلدا  طایتحا و  تایاور  نایم  یفرع  عمج  رگید  ترابع  هب 
؛ دوش لمح  ههبش  نتفر  نیب  زا  هلازا و  ییاناوت  نّکمت و  تروص  رب  طایتحا  تایاور  مکح 

55 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا ههبش  هلازا  يارب  یهار  صّحفت  و  دراد ؛ دوجو  ههبش  هلازا  ناکما  هک  تسا  بجاو  یئاج  رد  طایتحا  ینعی 

: دناهدومرف هرابنیا  رد  هکنانچ  دننادیمن ، روذعم  صّحفت  كرت  تروص  رد  ار  فیلکت  هب  لهاج  زین ، ینیمخ  ماما  ترضح  هتکن :
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شندناسر نایب ، ندناسر  رایعم  یلو  دشاب ، هدیـسر  فّلکم  هب  هک  تسا  ینایب  هچرگا  لقع ، رظن  زا  نایب ، نودب  باقع  حـبق  كالم  طانم و 
هتبلا هک  تسا ؛ فراعتم  ندناسر  تسا ، ربتعم  هلئسم  نیا  رد  هچنآ  هکلب  دشابیمن ، نانآ  یکاردا  ياوق  رگید  نیفلکم و  کتکت  شوگ  هب 

. دوشیم فلتخم  ماکحا ، ناگدنب و  اهالوم و  توافت  بسح  هب 
تسا هدرک  لزان  هک  ییاهباتک  شناگداتسرف و  ناربمایپ و  هلیسو  هب  ار  ماکحا  دنکیم ، عضو  نوناق  شناگدنب  مامت  يارب  هک  ییالوم  سپ :

هب ار  دوخ  نانخـس  هکنیا  هن  دـناسریم ، هدـش ، هتـشون  نآ  رد  ثیداحا  نیا  هک  ییاهباتک  هطـساو  هب  هدـش و  تیاور  ءایبنا  زا  هک  یثیداحا  و 
. دناسرب ناششوگ  هب  نانآ  کتکت  يارب  همان  تروص 

. تسا ناربمایپ  هب  نآ  ندناسر  نوناق و  ندرک  عضو  نامه  راذگنوناق ، يالوم  ندرک  نایب  نیاربانب 
زا يدادعت  هب  ار  نیناوق  نآ  هک  قیرط  نیا  هب  دنیامن ، شخپ  ناگدنب  نایم  رد  فراعتم  تروص  هب  ار  نآ  هک : تسا  نیا  ناربمایپ  غالبا  و  - 2

. دننک شخپ  مدرم  نایم  رد  هدرک  تباتک  دنهد و  شزومآ  املع 
ندرک رفیک  دنک ، غیلبت  فراعتم  هویـش  ریغ  هب  ای  دنکن و  غیلبت  وا  نکل  دسرب و  وا  ربمایپ  هب  هکنیا  ای  دـسرن و  یلوم  هیحان  زا  ینایب  رگا  سپ 

. دشابیم نایب  نودب  رفیک  عرش ، مکح  اب  فّلکم  تفلاخم  رطاخ  هب 
رگا اههلاسر ، رد  ماکحا  نیا  يرادهگن  ظفح و  مالّـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  فراعتم  غیلبت  لاعتم و  دنوادخ  ندناسر  دوجو  اب  اّما :

نودـب باقع  وا  باقع  رفیک و  دوش ، راچد  عرـش  مکح  اب  تفلاخم  هب  دـنک و  اهر  تسا ، قیقحت  صّحفت و  نامه  هک  ار  شاهفیظو  فّلکم 
. دشابیمن روذعم  ءالقعلا  دنع  دوب و  دهاوخن  نایب 

[32 .] دوشیمن يراج  تروص  نیا  رد  یلقع  تئارب  تسا و  بجاو  صّحفت  ههبش ، شیادیپ  ماگنه  رد  هک  دنکیم  مکح  لقع  نیاربانب :
56 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسا  نیا  یلامجا  ملع  ای  مجنپ و  لیلد  اّما  و 
هب دراد  یلامجا  ملع  تامّرحم ، تابجاو و  هب  یبایتسد  تهج  ماکحا  عبانم  هب  عوجر  هیعرش و  لئاسم  مالعتـسا  زا  شیپ  یناملـسم  ره  - 1

. دراد دوجو  تعیرش  رد  یناوارف  تامّرحم  تابجاو و  هکنیا 
. دیوج کّسمت  تئارب  لصا  هب  ماکحا  نیا  رد  صّحفت  زا  لبق  نکاس و  هب  ادتبا  هک  درادن  قح  یلامجا ، ملع  نیا  دوجو  اب  - 2

ياج هب  فّلکم  رد  کش  هک  ارچ  هب ، فّلکم  رد  کش  دراوم  هن  تسا و  فیلکت  لصا  رد  کش  دراوم  تئارب ، لـصا  يارجم  ّلـحم و  اریز 
. تسا طایتحا 

. دزادرپب تئارب  يارجا  هب  دناوتیمن  سأیلا ، صحفلا و  لبق  ۀّیمکحلا ، ۀهبشلا  دنع  فّلکم  سپ :
؟ تسا هدش  دراو  روبزم  لیلد  هب  یلاکشا  هچ 

زا سپ  رگا  یتح  تسا ، راـک  يادـتبا  زا  تئارب  لـصا  هب  عوجر  زاوج  مدـع  یـضتقم  رایـسب ، تاـمّرحم  تاـبجاو و  هب  یلاـمجا  ملع  هکنیا :
؟ ارچ دشاب ، صحف 

. دوشیمن تئارب  لصا  نایرج  بجوم  وجتسج  صّحفت و  یلامجا ، ملع  دوجو  اب  اریز 
: دیامرفیم روکذم  لاکشا  زا  خساپ  ماقم  رد  خیش  بانج  تلق :

. دراد ار  اهنآ  هب  ندیسر  تردق  فّلکم  هک  دراد  دوجو  ییاههعقاو  رد  یعقاو  فیلاکت  هک : تسا  نیا  تسا  یلامجا  مولعم  هچنآ 
فیلکت دوجو  هب  هک  یعیاقو  نآ  زا  هعقاو  نیا  دش  ناوتان  هعقاو  نادنتـسم  كرادـم و  هب  ندیـسر  زا  درک و  صّحفت  فّلکم  هک  یتقو  لاح :

. دنکیم عوجر  تئارب  لصا  هب  هعقاو  نیا  رد  سپ  دوشیم ؛ جراخ  تسا ، هتشاد  یلامجا  ملع  اهنآ  رد 
؟ تسیچ رظن »...  نع  ولخی  اذه ال  نکل  و   » زا ضرغ 

: زا دنترابع  هک  دنکیم  دراو  لالدتسا  نیا  هب  داریا  لاکشا و  ود  نآ ، هب  خساپ  روکذم و  ههبش  لباقم  رد  عافد  زا  سپ  خیش  هک : تسا  نیا 
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هب ندیـسر  رد  فّلکم  نّکمت  مدـع  نّکمت و  دوشیم و  ام  هیرایتخا  لاـعفا  عیاـقو و  ماـمت  لـماش  تسا و  عیـسو  شاهریاد  یلاـمجا  ملع  - 1
. درادن یلامجا  ملع  رد  یتلاخد  فیلکت ، لیالد  كرادم و 

نآ هب  صاصتخا  ياعّدا  درادن و  صاصتخا  دراد ، ار  نآ  كرادم  هب  ندیسر  ییاناوت  فّلکم  هک  یعیاقو  هب  یلامجا ، ملع  فارطا  نیاربانب :
. تسین شیب  ياهفازگ  عیاقو ،

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  داریا  دروم  زین  لیلد  دوخ  تسا ، دراو  روبزم  خساپ  هب  هک  لاکشا  نیا  رب  هوالع  - 2
هداد لامتحا  هک  فیلاکت  زا  يدادعت  مالعتسا  زا  شیپ  اهنت  ار  ندرک  وجتسج  صّحفت و  لیلد ، نیا 

57 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین بجاو  صّحفت  رگید  دادعت ، نآ  مالعتسا  اب  و  دنکیم ، بجاو  ار  دشاب  دادعت  نآ  رد  رصحنم  یلامجا  مولعم  دوشیم ،

: ینیمخ ماما  ترضح  هتکن :
ثحب ّلحم  زا  ار  نآ  تسا و  هدرک  فیـصوت  فیعـض  ار  نآ  هتفریذـپن و  ار  فیلاکت  زا  صّحفت  بوجو  تابثا  تهج  ار  روکذـم  لالدتـسا 

؟ ارچ دناهتسناد ؛ جراخ 
. تسا ثحب  عوضوم  زا  جورخ  یلامجا ، ملع  هب  لالدتسا  اذل  و  هب ، فّلکم  رد  هن  تسا ، تئارب  لصا  نایرج  طیارش  رد  اهنت  ثحب  اریز 

هک ییاهضّرعت  هدش و  رّکذتم  ار  تساعّدم  زا  ّصخا  یتهج  زا  معا و  یتهج  زا  روکذم  لالدتسا  هکنیا  رب  خیش  بانج  هشقانم  نینچمه  - 2
هــشقانم زا  مـه  یعاـفد  دـناهدشن و  نآ  ضّرعتم  ناـشدوخ  نـکل  و  دـناهداد ، خـساپ  زین  ار  تـسا  هدــش  خیــش  باـنج  هشقاـنم  هـب  تبــسن 

[33 .] دناهدرکن
58 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب فّلکملاب  لهاجلا  رذـعی  امک ال  صحفلا ، یلع  رداقلا  لهاجلا  رذـعی  لقعلا ال  ّنأ  نم  عبارلا ، هجولا  یف  رکذ  اـم  یلوـألاف  ناـک : فیک  و 
عفدنم ریغ  ۀهبشلا  باکتراب  ررّـضلا  لامتحاف  امهیف ، لهاجلا  ةذخاؤم  حبق  مدع  وه : نیماقملا  یف  ۀیروذعملا  مدع  طانم  و  الامجإ . هب  ملاعلا 

. ررّضلا ّبترت  نم  هعم  نمأی  امب 
یلإ کـلذ  یف  نیدنتـسم  هکرت ، یف  هتّیروذـعم  مدـع  ةّوبنلا و  یعّدـم  ةزجعم  یف  رظنلا  بوجوب  لـقعلا  لالقتـساب  اوـمکح  مّهنأ  يرت : ـال  أ 

. هب فّلکملا  یف  ّکش  ّهنأ  یلإ  ال  لمتحملا ، ررضلا  عفد  بوجو 

. ۀیافک یعطقلا  عامجإلا  وه  لّوألا و  هجولا  یف  ّنأ  عم  هّلک ، اذه 
طایتحالا فلاخ  یلمع  لصأ  ّلک  ةءاربلا  لصأ  مکح  یف  ّنإ  ّمث 

: صحفلا كرت  عم  ةءاربلاب  ذخألا  مکح  یف  مالکلا  یقب 
. ةءاربلاب هیف  ذخا  يذلا  لمعلا  ۀّحص  یف  اّمإ  و  باقعلا ، هقاقحتسا  یف  اّمإ  هیف : مالکلا  و 

59 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

بلطم لصاح 

تئارب يارجا  هب  تسد  صحف  نودب  تسا  فیلکت  لصا  رد  هک  ياههبش  رد  رگا   ) تسا صحف  رب  رداق  هک  ار  یلهاج  لقع ، تروصرهرد ،
دنادیمن روذعم  صحفلا ، دعب  ول  دراد و  ملع  نادـب  لامجالاب  تسا و  هب  فّلکم  هب  لهاج  هک  ار  یـسک  هکنانچ  دـنادیمن ، روذـعم  دـنزب )

.)؟ هعمج ای  تسا  رهظ  هک  دنادیمن  انییعت  نکل  تسا و  بجاو  يزامن  کی  هک  دنادیم  الامجا  لثملا  یف  )
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روبزم هیبشت  ّرس 

. تسا ماقم  ای  هجو  ود  نیا  رد  لهاج  هذخاؤم  ندوبن  حیبق  نامه  هجو ، ود  نیا  رد  لهاج )  ) ندوبن روذعم  كالم  هک : تسا  نیا 
هب مدآ  نیا  هک  یهار  کی  هطـساو  هب  دوشیمن ، عفد  اهلهاج ،) هنوگنیا  ّقح  رد   ) ههبـش هب  باکترا  ببـس  هب  يورخا  ررـض  لامتحا  سپ :

ینّمؤم دراد ، یلامجا  ملع  هک  یفّلکم  هکنانچ  درادن ، نّمؤم  دنکیمن  صحف  هک  یمدآ  ینعی  ، ) دشاب ررـض  ّبترت  زا  ّتینما  رد  نآ  هطـساو 
(. درادن صحف  زج  ینّمؤم  زین  هیف  نحن  ام  رد  درادن و  طایتحا  زج 

: دناهدرک مکح  ملاع  يالقع  هک  دینیبیم 
. هدرک توبن  ياعّدا  هک  یسک  هزجعم  رد  صّحفت  ّتقد و  بوجو  هب  مکح )  ) رد یمدآ )  ) لقع لالقتسا  هب  - 1

. رظن ّتقد  صحف و  نیا  كرت  رد  وا  ندوبن  روذعم  - 2
(: یلامجا ملع  و   ) هب فّلکم  رد  ّکش  هب  هن  و  لمتحم ، ررض  عفد  بوجو  هب  مکح  رد  دننکیم  دانتسا  هکیلاحرد 

هک لّوا  لیلد  هجو و  دوش ،) عقاو  مه  لاکـشا  دروم  هک  یتروص  رد  و  دـش ، حرطم  نآ  اب  هطبار  رد  هک  یبلاطم   ) مامت و  مراـهچ ، لـیلد  نیا 
. دنکیم تیافک  صحف  بوجو  رب  تسا  یعطق  لّصحم  عامجا  نامه 

رد اـی  یـسک : نینچ  قـح  رد  نخـس  تسا و  هدوـمن  كرت  ار  صحف  هدرک و  تئارب  هب  ذـخا  هـک ) یـسک   ) مـکح رد  ثـحب  دـنامیم  یقاـب 
. تسا هداد  ماجنا  عورش و  ار  نآ  تئارب  اب  کّسمت  اب  هک  یلمع  تسوا ، لمع  تحص  رد  ای  و  تسوا ، باقع  قاقحتسا 

60 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: باقعلا اّمأ 

الف اعقاو  اـمارح  هنوک  قفّتی  مل  نإـف  همکح ، نع  صحف  ریغ  نم  ّیبنعلا  ریـصعلا  برـش  اذإـف  تقّفتا ، ول  عقاولا  ۀـفلاخم  یلع  ّهنأ  روهـشملاف :
. مّلعتلا كرت  یلع  ال  ریصعلا ، برش  یلع  باقعلا  ناک  هتمرح  تقّفتا  ول  و  باقع ،

. یسفنلا بوجولا  یف  ملعلا  لیصحت  بلط  صحفلا و  بوجو  ّۀلدأ  روهظ  نم  لّیختی : ام  ادع  ةذخاؤملل ، یضتقملا  مدعلف  لّوألا ؛ اّمأ 
. یفخی امک ال  عقاولا ، ۀفلاخم  یف  عقی  اّلئل  صحفلا  بوجو  وه  اّمنإ  لّمأتلا  دعب  هّتلدأ  نم  دافتسملا  ّنأب  عوفدم : وه  و 

هب حّرـص  امک  کلذـک ، هنوک  ملعی  ام  یلع  مادـقإلاک  ةّرـضم  هنوک  نمؤی  ام ال  یلع  مادـقإلا  ّنأ  یلع  ءانب  يّرجتلا ، حـبق  نم  لـّیختی : اـم  وأ 
[. 35] ۀینغلا یف  مراکملا  وبأ  و  [ 34] ةّدعلا یف  خیشلا  مهنم  ۀعامج 

. يربک يرغص و  هیف  مالکلا  انفلسأ  دق  اّنکل 
لهج نم  لّیختی : ام  ادـع  هنم  عنام  و ال  همیرحت ، وأ  ءیـشلا  بوجو  یلع  ّلادـلا  یعقاولا  باـطخلا  وه  و  یـضتقملا ، دوجولف  یناـثلا ؛ اـّمأ  و 

. اعرش القع و ال  عنملل  لباق  ریغ  وه  و  هب ، فّلکملا 
ءافتخال مزلتـسملا  داتعملا  وحنلا  یلع  ماکحالا  غیلبت  یلع  عراشلا  ءانب  ّنأ  ملع  اذا  بجاولل ، كراتلا  لهاجلا  ةذـخاؤم  حـبقی  الف  لقعلا ، اـّمأ 

. هسفن نع  لهجلا  ۀلازإ  یلع  ارداق  ناک  و  یعاودلا ، ضعبل  اهضعب 
61 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. زجاعلاب صاصتخالا  طایتحالا  ّۀلدأ  نم  مّدقت  ام  ۀظحالم  دعب  ول  اهنم و  رهاظلا  ّنإف  کلذ ؛ یلع  هتلالد  مدع  مّدقت  دقف  لقنلا ، اّمأ 
هّللا یّلـص  ّیبنلا  خیبوتل  ۀنّمـضتملا  راّمع  مّمیت  ۀیاور  لثم  اهریغب ، ةدّیؤملا  ثلاثلا  هجولا  یف  ۀمّدقتملا  رابخألا  ضعب  یف  مّدقت  ام  یلإ  افاضم 

[36 «.] اذک تعنص  الف  أ  : » هلوقب هاّیإ  هلآ  هیلع و 
. اهب نولهاج  مّهنأ  عم  عورفلا  یلع  راّفکلا  ةذخاؤم  یلع  عامجإلاب  اضیأ : ّلدتسی  دق  و 

و فیلکتلل ، ةرّرقملا  طورـشلاب  اهیلع  مهتذـخاؤم  لوصالاک و  عورفلاب  فیلکتلا  یف  نیملـسملا  راّفکلا و  يواست  عامجإلا  دـقعم  ّنأ  هیف : و 
. رفاکلا ملسملا و  ّقح  یف  فیلکتلاب  ملعلا  طارتشا  يوعد  یفنی  اذه ال 
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همجرت

عقاو اب  شتفلاخم  لیلد  هب  رّصقم  لهاج  باقع 

هراشا

( یتفلاخم نینچ  هک  یتروص  رد  هتبلا   ) تسا عقاو  اب  شتفلاخم  رطاـخ  هب  رّـصقم ) لـهاج  ینعی   ) يدرف نینچ  باـقع  هک : تسا  نیا  روهـشم 
: دسیونب شمکح  زا  قیقحت  صحف و  نودب  ار  یبنع  ریصع  رگا  سپ  دتفا ، قاّفتا 

. تسین وا  يارب  یباقع  دشابن ، مارح  عقاولا  یف  اقافتا  ریصع  نیا  هک  یتروص  رد  - 1
، مّلعت كرت  رطاخ  هب  هن  و  تسا ) عقاو  اب  شتفلاخم  و   ) ریصع نیا  برش  رطاخ  هب  درف ) نیا   ) باقع دشاب ، مارح  روبزم  ریـصع  هچنانچ  و  - 2
زا دوشیم  لایخ  یـضتقم ) ناونع  هب  یخرب  طسوت   ) هچنآ زج  تسا ، هذخاؤم  باقع و  يارب  یـضتقم  دوجو  مدـع  هلئـسم ، مکح  تلع   ) اّما

: هلمج
. تسا بوجو  رد  ملع  لیصحت  بلط  صحف و  بوجو  ّهلدا  روهظ  - 1

، هک تسا  نیا  دوـشیم  هدافتـسا  ملع  لیـصحت  صحف و  بوـجو  ّهلدا  زا  هشیدـنا  لـمأت و  زا  سپ  هچنآ  هکنیا  هب  دوـشیم  عـفد  لـّیخت  نـیا 
. دریگن رارق  عقاو  اب  تفلاخم  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ملع  لیصحت  صحف و  بوجو 

62 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لثم لمتحم ) ررض  ینعی   ) تسین ناما  رد  شررـض  زا  هک  يزیچ  رب  مادقا  هکنیا  رب  انب  تسا ، هدش  لایخ  يّرجت  حبق  ناونع ) هب   ) هچنآ ای  - 2
نیا هب  هینغ  رد  مراکملا  وبا  هّدـع و  رد  یـسوط  خیـش  هلمج  زا  ءاملع ، زا  یتعاـمج  هکناـنچ  تسا ، ررّـضلا  ّیعطق  هک  تسا  يزیچ  رب  مادـقا 

لمتحم ررـض  هک  میتفگ  و   ) میدیناسر مامتا  هب  البق  ار  یعّدم  نیا  يوربک  يورغـص و  لکـشم  رد  ثحب  ام  نکل  دناهدرک ، حیرـصت  بلطم 
مه يّرجت  حـبق  تسا و  يّرجت  شتفلاـخم  هک  يداـشرا  بجاو  نکل  تسا  بجاو  شعفد  اهررـض  هّیقب  نکل  تسین ، بجاو  شعفد  يویند 

(. یلعف هن  تسا و  یلعاف 

عقاو اب  تفلاخم  تروص  رد  رصقم  لهاج  باقع  رب  لالدتسا  لوا ] هجو  ]

(: تسا هدش  بجاو  كرت  ینعی  مارح  بکترم  درک و  يراج  تئارب  هک   ) یمّود مکح ) ّتلع   ) اّما و 
هک تسا  لالهلا )...  ۀـیؤر  دـنع  ءاعدـلا  أرقا  ای  ّلص و  ای  مارحلا و  نع  بنتجا   ) یعقاو باـطخ  ناـمه  هک  تسا  باـقع  یـضتقم  دوجو  - 1

. دراد فیلکت  نیا  بوجو  رب  تلالد 
القع هکنیا  اّما  هکنیا  لاح  دوشیم و  لایخ  عنام ) ناونع  هب  یخرب  طسوت  هک   ) باطخ نیا  هب  فّلکم  لـهج  رگم  باـقع  زا  عناـم  ندوبن  - 2

. اعرش هن  تسا و  باقع  عنام  القع  هن  نتشادن  نیا  ام ) رظن  هب   ) تسین عنام 
رد سّدـقم  عراش  يانب  هک  دـنادیم  هک  ارچ  دوشیمن ، حـیبقت  تسا ، یعقاو  كراـت  هک ) رّـصقم   ) لـهاج هذـخاؤم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب 
ای یلبنت و  لثم :  ) تاهج یعاود و  زا  یخرب  لیلد  هب  شاهمزال  هک  تسا  ناگدـنب ) رب   ) لومعم فراـعتم و  وحن  هب  هیعرـش  ماـکحا  ندـناسر 

. تساناوت شدوخ  زا  ینادان  لهج و  ندرک  فرطرب  رد  هکیلاحرد  تسا ، ماکحا  زا  یخرب  ندنام  یفخم  بلطم و )...  يانعم  نتسنادن 
: تسین باقع  زا  عنام  لهج ) نیا   ) القن هکنیا  اما 

نداد رارق  رظن  دروم  زا  سپ  ول  و  تئارب ، ّهلدا  ارهاظ  سپ  اهلهج  زا  هنوگنیا  رب  تسا  و ...  نوملعی »...  ام ال  عفر   » تلـالد مدـع  رطاـخ  هب 
. رّصقم هن  دراد و  رصاق  لهاج  هب  صاصتخا  طایتحا ، ّهلدا  فقوت و ) ّهلدا   ) اب هطبار  رد  یبلاطم 
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تسا باقع  ّقحتسم  رّصقم  لهاج  هکنیا  رب  مّود  هجو 

دیوگیم يدرکن ، لـمع  ارچ  دوشیم  لاؤس  وا  زا  تماـیق  رد  هک   ) تشذـگ مّوـس  هجو  رد  راـبخا  یـضعب  اـب  هطبار  رد  هک  هچنآ  رب  هوـالع 
هک دوشیم  دییأت  رامع  مّمیت  تیاور  لثم  يرگید  تیاور  هب  رابخا ) نیا   ) هک ینک )...  لمع  ات  يزومایب  یتفرن  ارچ  دنیوگیم  متسنادیمن ،

«. اذک تعنص  الف  أ   » هک شنخس  نیا  اب  وا  رب  تسا  ربمایپ  خیبوت  نّمضتم  دوخ 
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رّصقم لهاج  باقع  رب  مّوس  هجو 

هراشا

نیا هب  لهاج  اـهنآ  هک  یتروص  رد  عورف ، نیا  كرت  رطاـخ  هب  راـفک  هذـخاؤم  باـقع و  رب  ءاـملع  عاـمجا  هب  دوشیم  لالدتـسا  زین  یهاـگ 
(. رّصقم لهاج  یهتنم   ) دناعورف

قوف لیلد  رد  خیش  بانج  هشقانم 

: دیامرفیم خیش 
رد هکنیا  امک  دـنايواسم ، مهاـب  عورف  هب  فیلکت  رد  نیملـسم  راّـفک و  هک  تسا  نیا  رب  عاـمجا  هکنیا  هب  تسا  لاکـشا  مّوس  لـیلد  نیا  رد 

. دنايواسم هدش ، رّرقم  طیارش  ببس  هب  زین )  ) لوصا عورف و  رب  هذخاؤم  رد  هکنانچ  دنايواسم ، مهاب  يداقتعا )  ) لوصا
. دنکیمن یفن  رفاک  ناملسم و  ّقح  رد  ار  فیلکت  هب  ملع  ندوب  طرش  ندوب ، لوئسم  نیا  و 
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حبقل مّلعتلا ؛ كرت  یلع  لهاجلا  باقع  ـالعج  ثیح  [38 ؛] یلیبدرألا قّقحملا  هخیشل  اعبت  [ 37] كرادملا بحاص  انرکذ  امیف  فلاخ  دـق  و 

. ۀمّدقملا يذ  نود  ۀمّدقملا  كرت  یلع  باقعلاب  لوق  ّهنأ  [ 39] نیقّقدملا ضعب  هنم  مهف  لفاغلا و  فیلکت 
برشلا نیح  تفتلم  ریغ  ّیبنعلا  ریـصعلا  برـش  نم  ّنإف  ۀمّدقملا ؛ كرت  نیح  ۀمّدقملا  يذ  باقع  قاقحتـسا  ةدارإب  همالک : هیجوت  نکمی  و 

یلإ تفتلا  نیح  کلذ ، لبق  هیلإ  هّجوملا  یهنلا  یلع  بقاعی  اّمنإ  و  هتلفغل ، نامزلا ؛ اذـه  یف  هیلإ  یهنلا  هّجوت  حـبق  امارح ، هنوک  لامتحا  یلإ 
فیلاکتلا کلت  ۀفلاخم  یلإ  هئاضفإ  ثیح  نم  هیلع  بقوع  ۀـفرعملا  كرت  اذإف  اهتفرعم ، دـعب  ّالإ  اهلاثتما  نکمی  فیلاکت ال  ۀعیرـشلا  یف  ّنأ 

. ۀفرعملا یه  ۀمّدقملا و  كرت  نیح  فیلکتلا  عاطقنال  فیلکت ؛ باکترالا ال  نامز  یفف 
و اهماّیأ ، یف  ّجحلا  لاعفأ  كرت  یلإ  هئاضفإل  هیلع ؛ بقاعی  نأ  ّقحتـسی  ّهنإ  ثیح  ناکمإلا ؛ ۀنمزأ  رخآ  یف  ۀـفاسملا  عطق  كرت  نم  هریظن : و 

. هلاعفأ ّجحلا و  ماّیأ  روضح  یلع  هباقع  قاقحتسا  فّقوتی  ال 
. هحبق یف  بیر  الف  هتلفغ ، نیح  لفاغلا  یلإ  یهنلا  هّجوت  روهشملا  دارأ  نإف  ذئنیح : و 

: ۀفلاخملا تقو  یهن  هیلإ  هّجوتی  مل  نإ  ۀفلاخملا و  یلع  باقعلا  قاقحتسا  اودارأ  نإ  و 
: هیفف ۀیصعم  قّقحت  مدعل  اهلبق ؛ ال  ۀفلاخملا ، تقو  ۀفلاخملا  یلع  قاقحتسالا  ّنأ  اودارأ  نإف 

65 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2194 

http://www.ghaemiyeh.com


نسحب ۀبطاق  ءالقعلا  ةداهش  یلإ  افاضم  ۀمّدقملا . كرت  لجأل  عوقولا  لیحتـسم  لعفلا  ةروریـصل  ۀفلاخملا ؛ نامز  روضح  ّبقرتل  هجو  ّهنأ ال 
. یمرلا درجمب  ةدیدم ، ةّدم  دعب  ّالإ  هلتقی  ادیز و ال  بیصی  امهس ال  یمر  نم  ةذخاؤم 

. هنع صیحم  نسح ال  وهف  ۀفلاخملا ، نم  دعب  لصحی  ام  یلع  ۀفرعملا  كرت  نامز  یف  باقعلا  قاقحتسا  اودارأ  نإ  و 
همجرت

مّلعت كرت  رطاخ  هب  لهاج  درف  باقع  رب  كرادم  بحاص  يأر 

تفلاخم رطاخ  هب  رّصقم  باقع  هک   ) میتفگ ام  هک  هچنآ  رد  یلیبدرا ، موحرم  شقّقحم  داتـسا  زا  يوریپ  هب  هّللا  همحر  كرادم  بحاص  - 1
لفاغ فیلکت  دـندقتعم )  ) هک ارچ  دـناهداد ، رارق  بقاعم  مّلعت  كرت  رطاخ  هب  ار  لهاج  هک  اجنآ  تسا ، هدرک  تفلاخم  ام  اب  تسا ) عقاو  اـب 

. تسا حیبق  تایعقاو  هب  لهاج 
، تسا مّلعت ) ینعی   ) همّدقم كرت  رطاخ  هب  باقع  هک ؛ تسا  نیا  ناشیا  دارم  هک  دناهدیمهف  نینچ  ناشیا  نخس  زا  تقد  لها  زا  یخرب  و  - 2

. تسا زامن ،) الثم  لمع  دوخ  هک   ) همّدقملا يذ  رطاخ  هب  هن 

كرادم بحاص  مالک  هیجوت 

لیصحت ینعی   ) همّدقم كرت  ماگنه  زا  نکل )  ) دراد ار  همّدقملا  يذ  باقع  قاقحتسا  لهاج ) مدآ  نیا  هک  تسا  نیا   ) ناشدارم هکنیا  هب  - 3
(: ملع

مارح ریصع  نیا  برـش  هک  تسین  هّجوتم  برـش  ماگنه  هب  هکیلاحرد  دشونیم ، ار  یبنع  ریـصع  الثم ) دعب  لاس  دنچ  رد   ) هک یـسک  سپ :
هدوب وا  هّجوتم  لبق  زا  هک  يایهن  نآ  رطاخ  هب  اذل  و  تسا ، حیبق  شندوب  لفاغ  لیلد  هب  نامز  نیا  رد  وا  بناج  هب  یهن  ندرک  هّجوتم  تسا ،

نکمم ناشلاثتما  هک  دراد ) دوجو  یفیلکت  ماکحا و  تعیرش ، رد  هک  دیدرگ  تفتلم  دش و  فّلکم  هک  یتقو  زا  ینعی   ) دوشیم باقع  تسا 
. اهنآ هب  یبایتسد )  ) تخانش و زا  سپ  رگم  تسین ،

تفلاخم هب  ار  وا  نتفرگن  دای  نیا  هک  ارچ  دوشیم ، باقع  نآ  رطاخ  هب  دیامن ، كرت  ار ) ماکحا  هب   ) تفرعم فیلکت ) عورـش  رد   ) رگا سپ 
. دناشکیم فیلاکت  نآ  اب 

: نیاربانب
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یفیلکت تسا ، ماکحا  هب  تفرعم  نامه  هک  همّدقم  كرت  ماگنه  هب  وا  زا  فیلکت  ندـش  عطقنم  لیلد  هب  رمخ ) برـش  هب   ) باکترا نامز  رد 
. درادن

مه هلفاـغ  نیرخآ  اـب  و   ) دـنکیم كرت  نکمم  ناـمز  نیرخآ  رد  ار  جـح ) ماـجنا  يارب   ) تفاـسم عطق  هک  تسا  یـسک  هلئـسم ، نیا  ریظن  و 
رد ّجح  لاعفا  كرت  هب  ار  وا  كرت  نیا  هک  ارچ  دوش ، باقع  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  قحتـسم  وا  هک  تسا  تهج  نیدب  و  دنکیمن ) تکرح 

. دشابیمن نآ  لاعفا  ماجنا  جح و  مایا  رد  شروضح  رب  فّقوتم  وا  باقع  قاقحتسا  اذل  و  دناشکیم ، شدوخ  مایا 

عقاو اب  تفلاخم  رطاخ  هب  رّصقم  لهاج  باقع  هب  لوق  رد  روهشم  دارم 

: نیاربانب
یّکـش تسا ، حـیبق  یـسک ) نینچ   ) هب باـطخ  هکنیا  رد  سپ  تسوا ، تلفغ  ناـمز  رد  لـفاغ  مدآ  نیا  هب  یهن  هّجوـت  روهـشم  دارم  رگا  - 1

. درادن دوجو 
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وا هّجوتم  یهن  برش ) هب  باکترا  و   ) عقاو اب  تفلاخم  ماگنه  رد  هکنیا  نودب  تفلاخم ، رطاخ  هب  تسا  باقع  قاقحتسا  ناشدارم  رگا  و  - 2
(. دننک صخشم  زین  ار  شباقع  خیرات  دیاب  هک   ) دوشب

رد  ) تیـصعم ققحت  مدـع  لیلد  هب  شبلق  هن  تفلاخم و  نیح  رد  تسا  تفلاخم  رطاخ  هب  باـقع  قاقحتـسا  هک : تسا  نیا  ناـشدارم  رگا  و 
: هک ارچ  تسا  لاکشا  نآ  رد  سپ  رتولج ،) نامز 

وا يارب  ملع ) لیـصحت  ینعی   ) همّدـقم كرت  ببـس  هب  لـمع  لـعف و  هک  ارچ  درادـن ، دوجو  تفلاـخم  ناـمز  ندیـسرارف )  ) راـظتنا رب  یلیلد 
. تسا هدش  عوقولا  لیحتسم 

نامز نامه  زا   ) دـنکیم اهر  ار  يریت  هک  یـسک  هذـخاؤم  باقع و  ندوب  هدیدنـسپ  هب  دـنهدیم  تداهـش  ملاع  ءالقع  مامت  هکنیا  رب  هوالع 
. ینامز تّدم  فرص  زا  سپ  رگم  دشکیمن  ار  وا  دنکیمن و  تباصا  لباقم ) فرط  هب   ) باترپ دّرجم  هب  ریت  نیا  هکنآ  لاح  و  ریت ،) باترپ 
رد  ) هک یعقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  يریگدای ، تفرعم و  كرت  ناـمز  زا  تسا ) رّـصقم  لـهاج  نیا   ) باـقع قاقحتـسا  ناـشدارم  رگا  و  - 3

لامتحا اب  كرادـم و ...  بحاص  موس  لامتحا  سپ   ) تسین نآ  زا  مه  يزیرگ  تسوکین و  يرظن  یفرح و  دـهدیم ، ماجنا  دـعب ) ياـهلاس 
(. تسا قفاوم  مهاب  روهشم  تارضح  نیا  موس 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ عبارلا »...  هجولا  یف  رکذ  ام  یلوالاف  ناک : فیک  و   » رد بلطم  لصاح 
میتفگ مراهچ  لیلد  رد  ام  هک  تسا  یبلاطم  تسا ، رتهب  یلوا و  هچنآ  هن ، ای  دـشاب  هدـیاف  دـیفم  مجنپ  لیلد  هچ  تروصرهرد  هک : تسا  نیا 

: هکنیا رب  ینبم 
رب رداق  هکیلاـحرد  تسا  یهلا  مکح  هب  لـهاج  هک  ار  یفلکم  تساـم ، ثحب  دروم  هک  فیلکت  لـصا  رد  کـش  دراوم  رد  لقتـسم ، لـقع 
وا دنادیمن و  روذعم  تسا ، عقاو  اب  فلاخم  هک  دـهد  ماجنا  ار  یلمع  هدرک  کّسمت  تئارب  هب  صحف  نودـب  هچنانچ  تسا ، لیلد  زا  صحف 

رذع دـناوتیمن  وا  دـنادیمن و  روذـعم  ار  فّلکم  هب  فّلکم  رد  ّکش  یلامجا و  ملع  دراوم  رد  هک  روطنامه  دـنادیم ، باقع  ّقحتـسم  ار 
. صحف زا  دعب  هچ  صحف و  زا  لبق  هچ  دنک ، طایتحا  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  ریخ  مدازآ ، اذل  مرادن و  یلیصفت  ملع  نم  هک  دروایب 

؟ تسیچ هیبشت  نیا  رس 
تسا بجاو  نآ  عفد  القن  القع و  هک  تسا  باقع  لامتحا  نامه  نآ  تسا و  ناسکی  ماقم  ود  ره  رد  تیروذعم  مدع  كالم  هک  تسا  نیا 

ملع لیصحت  زا : تسترابع  قیرط  نآ  دنک و  ادیپ  دوخ  يارب  نّمؤم  قیرط  کی  هک  ینامز  ات  دشابیمن  روذعم  باب  نیا  رد  رّـصقم  لهاج  و 
. ندومن طایتحا  ای  ربتعم و  ّنظ  ای  و 

؟ تسیچ يرت »...  أ ال   » رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  روکذم  بلطم  رب  دهاش  کی  نایب 

اب هک  تسا  فظوم  یفّلکم  ره  دومن ، توبن  ياـعّدا  یـسک  رگا  هکنیا  هب  دراد  لالقتـسا  ءـالقع  همه  لـقع  هکنیا  هب  دـناهدرک  مکح  ءاـهقف 
دـنک و بانتجا  وا  زا  ات  تسوگغورد  ای  دـنک و  تعباتم  ار  وا  ات  تسرد  تسار و  ياعّدا  دـنیبب ، هدرک  قیقحت  وا  ياعّدا  دروم  رد  رظن  تقد 

. دوب دهاوخن  روذعم  قیقحت  نودب  الا 
: اذل و 

: دنیوگیم هدرک  کّسمت  یلقع  نوناق  نیا  هب  يداقتعا  ياهثحب  رد  لالدتسا  ماقم  رد 
. میهدیم باقع  ررض  لامتحا  القع  صحفلا  مدع  رد  - 1
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. تسا بجاو  لمتحم  ررض  باقع و  عفد  - 2
. دوشیم زین  هیف  نحن  ام  لماش  روبزم  مکح  - 3

. دومنن تئارب  هب  مادقا  ءادتبا  دومن و  صحف  دیاب  فیلکت  لصا  رد  کش  دراوم  رد  سپ :

68 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ۀیافکلا » یعطقلا  عامجالا  وه  و  لّوالا ، هجولا  یف  ّنا  عم  هّلک ، اذه   » زا دارم  سپ 

نامه هب  هدوب و  یلامجا  ملع  ناـمه  مراـهچ  لـیلد  رد  یلقع  مکح  نیا  أـشنم  دـیوگب  هدرک  لاکـشا  یـسک  هک  مه  ضرف  هب  هک : تسا  نیا 
: مییوگیم دهدیمن ، فّلکم  هب  ار  تئارب  نایرج  هزاجا  هتفرگ و  يواسم  ار  صحف  زا  سپ  صحف و  زا  لبق  هک  ارچ  تسالتبم  تسا  داریا 

یفاک فیلکت و ...  لصا  رد  ههبـشلا  دـنع  ّهلدا  زا  صحف  بوجو  تابثا  يارب  تسا  مالـسا  ياملع  اهقف و  یعطق  عامجا  هک  لّوا  لیلد  نامه 
. دشابیمن هوجو  ریاس  هب  يزاین  تسا و 

؟ تسیچ طایتحالا » فلاخ  یلمع  لصا  ّلک  ةءاربلا  لصا  مکح  یف  ّنا  ّمث   » زا ضرغ 
ۀلاصا لثم  دنـشاب  هماع  لوصا  زا  هچ  تسین ، یکی  اهنآ  هجیتن  هدوب و  طایتحا  اب  فلاخم  يوحن  هب  هک  ياهّیلمع  لوصا  ماـمت  هک : تسا  نیا 

هب طورشم  مکح و  نیمه  هب  موکحم  ةراهطلا و ...  ۀلاصا  ۀّیلحلا و  ۀلاصا  لثم : دنشاب ، هّصاخ  لوصا  زا  هچ  و  باحصتسالا ، ۀلاصا  رییختلا و 
. تسین اهنآ  هب  کّسمت  يارب  ییاج  صحف  زا  لبق  هک  دناطرش  نیمه 

. درک کّسمت  لیلد  نیا  هب  ناوتیم  لیلد  زا  ندش  سویأم  ندرک و  صحف  زا  سپ  هلب ،
؟ تسیچ مالکلا »...  یقب   » رد بلطم  لصاح 

یقاـب تئارب ، لـصا  هب  کّـسمت  زا  لـبق  فیلکت  لـصا  رد  کـش  دراوم  هیودـب و  تاهبـش  رد  صحف  بوجو  تاـبثا  زا  سپ  هک : تسا  نیا 
: هک تسا  نیا  نآ  بلطم و  کی  دنامیم 

بکترم ار  ۀمرحلا  لمحتم  هدرک و  تئارب  لصا  يارجا  هب  مادـقا  لیلد ، زا  سأی  صحف و  زا  لبق  هدرک و  تفلاخم  بجاو  نیا  اب  یـسک  رگا 
؟ تسیچ شمکح  دیامن  كرت  ار  بوجولا  لمتحم  ای  دوش و 

: دراد دوجو  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ثحب  زا  ماقم  ود  هک  دهدیم  خساپ  خیش  بانج 
؟ هن ای  تسه  باقع  قحتسم  ایآ  هک  یفّلکم  نینچ  یفیلکت  مکح  هب  عجار  یکی  - 1

؟ هن ای  تسا  حیحص  وا  تالماعم  تادابع و  ایآ  هکنیا  وا و  یعضو  مکح  هب  عجار  مه  یکی  - 2
: هتکن

. دمآ دهاوخ  يدعب  نوتم  رد  هک  دریگیم  رارق  یسررب  دروم  رصقم  لهاج  ماکحا  ناونع  تحت  ثحب  زا  ماقم  ود  ره 
؟ دراد دوجو  یتایرظن  هچ  رصقم  لهاج  باقع  اب  هطبار  رد 

. روهشم هیرظن  - 1
. یلیبدرا ققحم  موحرم  شداتسا  كرادم و  بحاص  موحرم  هیرظن  - 2

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  روهشم  رظن 
. مّلعت كرت  رطاخ  هب  هن  دوشیم و  باقع  عقاو  اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  رصقم  لهاج  هک : تسا  نیا 

69 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
بکترم ار  نآ  هدرک و  يراج  تئارب  قیقحت  نودب  نکل  دیدادیم و  تمرح  لامتحا  نتت  برش  هب  تبـسن  امـش  ضرف  بسح  هب  رگا  ینعی :

: دراد عقاو  هب  تبسن  امش  لمع  تقباطم  مدع  ای  تقباطم و  هب  یگتسب  دیدش ،
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دیهاوخن بقاعم  دـشاب ، هدوبن  مارح  نتت  برـش  عقاولا  یف  هکلب  دوشن ، یعقاو  مارح  اب  فداصم  امـش  لمع  نیا  دیـشاب و  سناـششوخ  رگا 
. دوب

نیمه رطاخ  هب  یهتنم  تسا ، یمتح  یعطق و  امـش  باقع  دـشاب ، مارح  عقاولا  یف  لـمع  نیا  ینعی  دـش  یعقاو  مارح  اـب  فداـصم  رگا  نکل 
. مکح مّلعت  كرت  رب  هن  مارح و  هب  باکترا 

: ینعی یعقاو  بجاو  هب  تبسن  اذکه  و 
تروص ود  دینک  اعد  كرت  هدرک و  يراج  تئارب  لیلد ، زا  صحف  نودب  نکل  دشاب  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  هک  دیهدب  لامتحا  امـش  رگا 

: دراد
نیمه رطاـخ  هب  ناـتباقع  دـش و  دـیهاوخ  هذـخاؤم  اـعطق  ياهدرک  كرت  ار  نآ  امـش  دـشاب و  بجاو  عقاولا  یف  لـالهلا  دـنع  ءاـعد  رگا  - 1

. تسا یمتح  عقاو  اب  تفلاخم 
. دوب دیهاوخن  بقاعم  دشابن ، بجاو  عقاولا  یف  روبزم  ءاعد  هچنانچ  و  - 2

: تسا شخب  ود  ياراد  روهشم  ياعّدم  سپ :
. دوشیمن عقاو  اب  تفلاخم  هب  رجنم  تئارب  نایرج  هک  یبلس  شخب  فلا :

. تسا عقاو  اب  تفلاخم  مزلتسم  تئارب  نایرج  هک  یباجیا  شخب  ب :
؟ تسیچ ةذخاؤملل » یضتقملا  مدعلف   » زا ضرغ 

عقاو اب  تفلاخم  هب  رجنم  تئارب  نایرج  هک  یتروص  رد  ارچ  دیـسرپب  رگا  ینعی  تسا  نآ  یبلـس  تهج  ینعی  یعّدم  نیا  لّوا  شخب  رب  لیلد 
؟ تسین بقاعم  فّلکم  دوشن 

. درادن دوجو  اجنیا  رد  باقع  هذخاؤم و  يارب  یضتقم  الصا  هکنیا  رطاخ  هب  دیامرفیم :
نیا زا  کیچیه  تروص  نیا  رد  هک  یعقاو ، بجاو  كرت  ای  یعقاو و  مارح  باکترا  رثا  رد  تسا  یلوم  تیصعم  باقع  یضتقم  اریز  ارچ ؟

. درادن دوجو  باقع  يارب  يزوجم  و  تسا . هتفریذپن  تروص  ود 
؟ تسیچ یفنلا » بوجولا  یف  ملعلا  لیصحت  بلط  صحفلا و  بوجو  هب  ّۀلدا  روهظ  نم  لیختی : ام  ادع   » زا دارم  سپ 

: دناهدروآ تروص  نیا  رد  هذخاؤم  يارب  یضتقم  ود  هک  تسا  یناسک  رظن  يأر و  هب  هراشا 
؟ تسیچ ناشلّوا  یضتقم 

. دنراد فّلکم  رب  ملع  لیصحت  یسفن  بوجو  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  تایآ و  دنیوگیم 
70 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هچ دـیآرد و  عقاو  اب  فلاخم  شلمع  هچ  دوشیم ، باقع  تسا  یلالقتـسا  بجاو  کی  كرت  هک  مّلعت  كرت  دوخ  رطاـخ  هب  فّلکم  اذـل  و 
. نآ اب  قباطم 

؟ تسیچ ۀعوفدم »...  وه  و   » زا دارم 
: دیامرفیم اذل  قوف و  ياعّدا  هب  تسا  خیش  خساپ 

: هک تفای  دیهاوخ  دینک  ّربدت  لّمأت و  تایاور  تایآ و  نیا  فارطا  رد  امش  رگا 
نیمه زین  هلدا  نیا  يوشن ، عقاو  اب  تفلاخم  راتفرگ  هک  شاب  بقارم  دـیوگیم  هک  تسا  لقع  مکح  هب  داـشرا  تاـیاور  تاـیآ و  نیا  ـالّوا :

. دشابیمن ّبترتم  ناشرب  یباوث  رمالا ، سفن  عقاو و  زا  يادج  القتسم و  دنتسه ، يداشرا  هلدا  نیا  یتقو  اذل  و  دنوشیم . رّکذتم  ار  بلطم 
؟ ارچ دنتسه  یمّدقم  يریغ و  نکل  دشاب ، يولوم  تایاور  تایآ و  نیا  رد  رماوا  هک  انمّلس  ایناث :

. تسا لمع  همّدقم  ملع  هکلب  تسین  بولطم  نادب  یبلق  مازتلا  ملع و  لیصحت  فرص  هیلمع ، لئاسم  نید و  عورف  رد  اریز :
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. دشابیمن باقع  باوث و  ياراد  تسا ، یمدقم  يریغ و  هک  تهج  نآ  زا  دش ، یمّدقم  يریغ و  يولوم  يرما  یتقو  نیاربانب :
؟ تسیچ ناشمود  یضتقم 

: دنیوگیم ینعی  تسا ، يّرجت 
. تسا يّرجتم  دنکیم  كرت  ار  بوجولا  لمتحم  بکترم و  ار  ۀمرحلا  لمتحم  قیقحت  نودب  هک  یسک  - 1

يانب هکنانچ  هذخاؤم  ياراد  دشاب و  حـیبق  ررّـضلا  عوطقم  رب  مادـقا  نوچمه  ررّـضلا  لمتحم  رب  مادـقا  تروص  رد  تسا و  حـیبق  يّرجت  - 2
. تسنیا یسوط  خیش 

. دشابیم هذخاؤم  باقع و  ياراد  هدوب و  يرجتم  روبزم  صخش  سپ :
؟ تسیچ يربک » يرغص و  هیف  مالکلا  انفلسا  دق  اّنکل ،  » زا خیش  دارم 

: دیامرفیم اذل  تسا و  روبزم  ياعّدا  هب  خیش  خساپ 
لباق دشاب ، باقع  ياراد  ررـضلا ، عوطقم  رب  مادقا  لثم  ررّـضلا  لمتحم  رب  مادقا  هکنیا  رب  دیدرگ  ینتبم  ار  هلئـسم  هک  ناتنخـس  يارغـص  - 1

؟ يورخا ای  تسا  يویند  ررض  ررض ، زا  دارم  هک  ارچ  تسین ، لوبق 
لمتحم رب  يّرجت  هب  دـسر  هچ  اـت  تسین  باـقع  بجوـم  ۀـمرحلا ، عوـطقم  رب  يّرجت  هک  ارچ  تـسا ، شودـخم  زین  ناتلالدتـسا  ياربـک  - 2

. بوجولا وا  ۀمرحلا 
؟ تسیچ بلطم  ّرس 

71 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یلعاف هن  تسا و  یلعف  حبق  رادم  رئاد  باقع  یلعف و  حبق  هن  دراد  یلعاف  حیبق  اهنت  يّرجت  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ یناثلا »  » رد یعقاولا »...  باطخلا  وه  و  یضتقملا ، دوجولف  یناثلا : اّما  و   » زا دارم  سپ 
، دوش عقاو  اب  تفلاخم  مزلتـسم  تئارب  ءارجا  رگا  ینعی  تسا ، نآ  یباجیا  تهج  ینعی  روهـشم  تارـضح  ياعّدم  مّود  شخب  رب  لیلد  نیلّوا 

. تسا باقع  بجوم 
. تسا عناملا  مدع  یضتقم و  دوجو  لیلد  هب  ارچ ؟

؟ تسیچ اجنیا  رد  یضتقم 
 ... مارحلا و نع  بنتجا  لثم : تسا ، هیعرش  ماکحا  تاباطخ  نامه 

لهج ملع و  هب  دیقم  هک  دشابیم  لالهلا و ...  ۀیؤر  هنع  ءاعد  بوجو  ای  یبنع و  ریصع  ای  نتت و  برش  تمرح  رب  ّلاد  یعقاو  باطخ  نیا  و 
. ّكاش لهاج و  هچ  یلامجا و  ملع  هب  ملاع  هچ  یلیصفت و  ملع  هب  ملاع  هچ  دوشیم  ناگمه  لماش  يواسم  روط  هب  هکلب  دشابیمن 

: نیاربانب
. تسا باطخ  لومش  نامه  هک  تسا  دوجوم  یضتقم 

؟ تسیچ هب »...  فّلکملا  لهج  نم  لیختی : ام  ادع  هنم  عنام  و ال   » زا دارم 
: دیامرفیم اذل  روکذم و  لیلد  رد  تسا  عناملا  مدع  رگید  ریبعت  هب  ای  عناملا و  دقف  نایب 

فّلکم لهج  دوش ، باقع  تیلعف  زّجنت و  عناـم  دریگب و  ار  یـضتقم  ریثأـت  يولج  دـناوتب  هک  درک  رّوصت  ماـقم  نیا  رد  ار  یعناـم  ناوتب  رگا 
. اعرش هن  تسا و  باقع  زا  عنام  القع  هن  یلهج ، نینچ  اجنیا  رد  هناتخبشوخ  هک  عقاو  هب  تسا 

؟ دشاب باقع  زا  عنام  دناوتیمن  القع  اجنیا  رد  عقاو  هب  فّلکم  لهج  ارچ 
ار عراش  هویـش  وا  هکنیا  رطاخ  هب  دـنادیمن  روذـعم  ار  یعقاو  كرات  لـهاج  نینچ  ناـسنا  لـقع  میتفگ  مه  مراـهچ  لـیلد  رد  هکناـنچ  اریز 
هب شدوخ  یعرش  مکح  دورب و  یعرش  مکح  لابند  هب  دیاب  تسا  عقاو  لیصحت  رب  رداق  هکیلاحرد  وا  هویـش  نیا  رد  هک  دنادیم  دنادیم و 
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. دیآیمن وا  لابند 
: سپ

. القع هچ  اعرش و  هچ  درادن  دوجو  باقع  زا  مه  یعنام  تسین و  نایم  رد  یتیروذعم 
؟ دشاب باقع  زا  عنام  دناوتیمن  اعرش  اجنیا  رد  عقاو  هب  فلکم  لهج  ارچ 

دـش نیا  نیـضراعتم  نایم  عمج  لصاح  نکل  دـناضراعتم و  طایتحا  ّهلدا  اب  تئارب  رابخا  میتفگ ، مراهچ  لیلد  نامه  همادا  رد  هکناـنچ  اریز 
. عقاو لیصحت  زا  ناوتان  دارفا  هب  تفای  صاصتخا  تئارب  رابخا  هک 
72 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا یمتح  یسک  نینچ  باقع  درادن و  دوجو  باقع  زا  یعنام  زین  اعرش  سپ :
؟ تسیچ ۀمّدقتملا »...  رابخالا  ضعب  یف  مّدقت  ام  یلا  افاضم   » رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  روهشم  ياعّدم  مّود  شخب  رب  لیلد  نیمود  نایب 
بقاعم یلهاج  نینچ  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  تایاور  نیا  لاثما  میدومن و  رکذ  صحف  بوجو  هلدا  زا  موس  لیلد  رد  هک  یتیاور  راـهچ  - 1

. تسا
بآ دوبن  اب  تسنادیم  هکیلاحرد  دـش  بنج  راّمع  هکنیا : نآ  تسا و  روبزم  تاـیاور  دـیؤم  رـسای  راّـمع  ممیت  فورعم  تیاور  هکنیا  - 2

. دیلام كاخ  رد  ار  شندب  مامت  دش و  تخل  اذل  تسنادیمن و  ار  ممیت  یگنوگچ  مکح  نکل  درک و  ممیت  دیاب 
»؟ اذکه تعنص  الف  ا  : » دومرف سپس  رامحلا ،» غّرمتی  کلذک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

. دنداد دای  ار  ممیت  سپس 
ّقحتـسم رّـصقم  لهاج  مییوگیم  هک  تسام  بلطم  دیؤم  نیا  دندومن و  خیبوت  ار  رامع  مرکا ، ربمایپ  هک  تسا  مولعم  ثیدح  نیا  رد  هتکن :

. تسا هذخاؤم  تّمذم و 
؟ تسیچ عورفلا »...  یلع  راّفکلا  ةذخاؤم  یلع  عامجالاب  اضیأ ، ّلدتسی  دق  و   » زا دارم 

: هکنیا نآ  تسا و  روهشم  ياعّدم  تابثا  رد  عامجا  رب  یخرب  کّسمت 
یلع نوبقاعم  مّهنا  امک  عورفلا  یلع  نوبقاعم  لوصالا و  یلع  نوفّلکم  مّهنا  امک  عورفلا  یلع  نوفّلکم  راّفکلا   » هکنیا رب  تسا  مئاـق  عاـمجا 

«. لوصالا
. رّصقم لهاج  نکل  دنالهاج ، ادخ  ماکحا  هب  تبسن  رافک  هک  مینادیم  همه  هکنآ  لاح  و 

. دراد هذخاؤم  باقع و  رّصقم ، لهاج  عامجا  مکح  هب  سپ :
ربارب رد  راّفک  ندوب  بقاعم  ندوب و  فلکم  لصا  رب  عاـمجالا  دـقعم  هک : تسا  نیا  تسیچ ؟ روبزم  عاـمجا  اـب  هطبار  رد  خیـش  باـنج  رظن 

. تسین عامجالا  دقعم  زّجنت  طرش  ایآ  هکنیا  نکل  وا و  ناوریپ  هفینح و  وبا  فالخرب  تسا ، نید  عورف 
. تسا یفاک  اهنآ  ياعّدم  رد  یلبق  لیلد  ود  نامه  و  تسین ، روهشم  ياعّدم  رب  لیلد  روبزم  عامجا  ینعی  مّوس ، لیلد  سپ :

؟ تسیچ كرادملا »...  بحاص  انرکذ ، امیف  فلاخ  دق  و   » رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  روهشم ، يأر  اب  تفلاخم  لباقم و  رد  تسا  یلیبدرا  قّقحم  موحرم  شداتسا  كرادم و  بحاص  موحرم  يأر 

. تسا حیبق  لفاغ  فیلکت  هک  ارچ  عقاو ، تفلاخم  رب  هن  دش و  دهاوخ  هذخاؤم  مّلعت  كرت  دوخ  رب  رّصقم  لهاج 
73 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسا عقاو  زا  لـفاغ  هک  یـسک  اریز  تسین ، یعرـش  یعقاو  ماـکحا  ندرواـین  اـجب  صّحفت ، كراـت  ندرک  رفیک  كـالم  رگید : تراـبع  هب 
[40 .] تسا حیبق  عقاو ، زا  لفاغ  يارب  فیلکت  لعج  و  درادن ، عقاو  تباب  یفیلکت 
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؟ تسیچ راوگرزب  ود  نیا  هدومرف  زا  دارم 
مّلعت بوجو  ّهلدا  هک  دش  هتفگ  البق  نکل  تسا و  باقع  باوث و  ياراد  القتـسم  تسا و  یـسفن  بجاو  مّلعت ، هک  دشاب  نیا  دارم  دـیاش  - 1

. تسا دودرم  یلامتحا  نینچ  اذل  و  تسا ، يریغ  يولوم  ای  يداشرا و 
يارب باقع  لاحنیعرد  یلو  عقاو ، هب  لمع  يارب  تسا  همّدقم  مّلعت  هک  انعم  نیدب  تسا ، یمّدقم  بجاو  مّلعت  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  - 2
باوث ياراد  یمّدقم  بوجو  هک  دش  تابثا  البق  هک  ارچ  تسا ، دودرم  مه  لامتحا  نیا  نکل  و  همدـقملا ، يذ  كرت  هن  تسا  همدـقم  كرت 

. تسین باقع  و 
؟ تسیچ همالک »...  هیجوت  نکمی  و   » زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  یلیبدرا  دمحا  یلوم  كرادم و  بحاص  مالک  زا  تسا  خیش  بانج  دوخ  هیجوت 
: كرات هک  دشاب  نیا  اهنآ  دارم  تسا  نکمم 

. دشابیم همدقملا  يذ  ینعی  یعرش  یعقاو  مکح  رفیک  ّقحتسم  همّدقم ، ینعی  صّحفت  كرت  نامز  زا  - 1
زا یهن  هک  تسا  حـیبق  هدوبن ، نآ  ندوـب  مارح  لاـمتحا  هّجوـتم  ندیـشون  ماـگنه  هدیـشون و  بارـش  هک  یـسک  قوـف  همدـقم  ساـسا  رب  - 2

. تسا لفاغ  نآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  دوش ، وا  هّجوتم  نامز  نآ  رد  ندیماشآ 
یفیلاکت تعیرـش ، رد  هکنیا  هب  هدرک  ادیپ  هّجوت  وا  هک  ینامز  ینعی  دوشیم ، باقع  هدـش  وا  هجوتم  نآ  زا  لبق  هک  ییهن  تباب  افرـص  سپ :

. درادن دوجو  يرادربنامرف  لاثتما و  ناکما  اهنآ ، نتخانش  اب  زج  هک  دراد  دوجو 
نآ اب  تفلاخم  هب  رجنم  كرت  نیا  هک  ارچ  دوشیم ، رفیک  نآ  كرت  رطاخ  هب  دومن ، كرت  ار  تفرعم  تخانـش و  بسک  هک  یتقو  نیاربانب :

. دوشیم فیلاکت 
: هکنیا بلطم  لصاح 

. تسا هتفر  نیب  زا  فیلکت  تسا ، تخانش  بسک  نامه  هک  همّدقم  كرت  رطاخ  هب  هکنوچ  درادن ، یفیلکت  باکترا ، نامز  رد  كرات ،
74 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک درادزاب ، جح  هب  ندناسر  زا  ار  دوخ  دنک و  اهر  ار  نآ  هار ، ندـش  هدومیپ  رخآ  ياهتعاس  رد  ّجـح ، هب  نتفر  ریـسم  رد  هک  یـسک  لثم 
؟ ارچ تسا ، هدومن  ادیپ  ار  رفیک  قاقحتسا  جح  ندرک  اهر  ماگنه  زا  یسک  نینچ 

هب رفیک ، قاقحتـسا  ندرک  ادیپ  اذل  و  دش ، دـهاوخ  رجنم  هدـش ، صخـشم  ياهزور  رد  جـح  ياهراک  نتفرگن  ماجنا  هب  نآ  ندرک  اهر  اریز 
. تسین هتسباو  نآ  ياهراک  ماجنا  نامز  جح و  ياهزور  ندیسرارف 

: نیاربانب
تفلاخم نامز  ندیسرارف  راظتنا  هک  درادن  یلیلد  تسین و  مزال  یعرـش  مکح  اب  تفلاخم  نامز  ندیـسر  رفیک ، قاقحتـسا  ندرک  ادیپ  يارب 

. تسا هدش  لاحم  نتفای  ماجنا  عوقو و  ثیح  زا  فیلکت  ماجنا  همّدقم ، ندرک  اهر  تهج  هب  اریز  دشکب ، ار 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  خیش  هیجوت  يارخا  ةرابع 

: هک دشاب  نیا  راوگرزب  ود  نیا  دارم  هک  دراد  ناکما  هک  تسا  نیا 
نیح هن  تسا و  همدـقم  كرت  نامز  باقع ، قاقحتـسا  نامز  نکل  و  تسا ، عقاو  اـب  تفلاـخم  هک  دـشاب  همّدـقملا  يذ  رطاـخ  هب  باـقع  - 1

. ۀفلاخملا
: زا دنترابع  هک  دروآیم  بلطم  نیا  نییبت  رد  لاثم  ود  سپس 

تسین نکمم  اهنآ  ماجنا  لاثتما و  هک  دراد  دوجو  مالـسا  تعیرـش  رد  تامّرحم  تابجاو و  هلـسلس  کی  هک  دنادیم  الامجا  یفلکم  ره  - 1
ای نتت و  برـش  بکترم  ـالثم  تفرن و  ماـکحا  نیا  هب  تفرعم  مـلع و  لیـصحت  لاـبند  هـب  کـلذعم  اـهنآ ، تخانـش  تـفرعم و  زا  سپ  رگم 
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. دش رمخ  برش  بکترم 
: درف نیا  لاح 

. دوشیم باقع  قحتسم  نامز  نامه  زا  اذل  تشاد و  مه  يزیجنت  باطخ  تشاد ، روبزم  روما  هب  یلامجا  تافتلا  هک  نامز  نآ 
هب يزیجنت  یهن  هجوت  تشادن ، هلوقم  نیا  هب  یهّجوت  دادیمن و  مه  تمرح  لامتحا  هک  رمخ  برش  اب  نتت  برش  هب  باکترا  ماگنه  رد  اّما :

. تسین باطخ  لباق  مه  لفاغ  تسا و  لفاغ  هک  ارچ  تسا ، حیبق  وا 
هچنانچ تسا ، هدش  یلعف  وا  رب  جح  بوجو  هدیسر و  تعاطتسا  هجرد  هب  جح  مسوم  ندیـسرارف  زا  لبق  هام  دنچ  لثملا  یف  هک  یفّلکم  - 2

. دوشیم توف  وا  زا  بجاو  جح  دوشن ، مزاع  جح  ناوراک  اب 
يذ كرت  ببس  همّدقم ، نیا  كرت  هک  ارچ  دننادیم ، باقع  قحتسم  رّصقم و  همّدقم ، ینعی  تمیزع  كرت  نامز  نامه  زا  ار  وا  ءالقع  لاح 

. دوشیم همدقملا 
. دمآ دهاوخ  يدعب  بلاطم  رد  هک  هدومرف  لودع  هیجوت  نیا  زا  خیش  بانج  هتکن :

75 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ دارا »...  ناف  ذئنیح : و   » زا دارم 

اذل و  تسیچ ؟ مّلعت  كرت  رب  هن  تسا و  عقاو  تفلاخم  رب  باقع  دندومرف : هکنیا  زا  اهنآ  دارم  دنیبب  ات  تسا  روهـشم  رظن  هب  خیـش  تشگزاب 
: دیامرفیم اذل  دهدیم و  خساپ  هدرک و  یسررب  اجنیا  رد  لامتحا 

عقاو اب  تفلاخم  ناـمه  هک  تسا  بجاو  كرت  اـی  مارح و  لـعف  لوغـشم  فّلکم  هک  یناـمز  ناـمه  رد  هک  دـشاب  نیا  روهـشم  دارم  رگا  - 1
. تسا حیبق  لفاغ  مدآ  فیلکت  هک  ارچ  دراد ، دساف  یلات  نیا  دوشیم ، باقع  قحتسم  ۀفلاخملا  نیح  اذل  تسوا و  هجوتم  لعف  یهن  تسا ،

فّلکم هجوتم  یلعفلاب  یهن  هکنیا  نودـب  دـیآیم  باقع  كرت ، ای  ماجنا و  نامز  رد  هفلاـخملا و  نیح  هک  دـشاب  نیا  روهـشم  دارم  رگا  - 2
شیپ ام  يارب  لاؤس  ود  هتفرگن  تروص  نآ  زا  لبق  یتیصعم  هکنوچ  تسین  راک  رد  یباقع  قاقحتسا  هنوگچیه  نآ  زا  شیپ  هک  ینعی  دشاب 

: دیآیم
نیا تسا و  عقاو  تفلاخم  هصالخ  روط  هب  مارح و  لعف  ای  كرت و  هب  لاغتـشا  زا  لـبق  ناـمز  رد  مّلعت  كرت  ینعی  همّدـقم  كرت  نوچ  ـالّوا 

ریخأت هب  ار  باقع  قاقحتسا  نیا  دییوگب  دیروایب و  ولج  هب  ار  باقع  قاقحتـسا  خیرات  دیاب  تسا ، همدقملا  يذ  ماجنا  ندش  لیحتـسم  ببس 
؟ دیزادنایم

، دشکب ار  وا  دیامن و  تباصا  یثلاث  درف  هب  هظحل  دنچ  زا  سپ  دنک و  اهر  فده  ندرک  ظاحل  هّجوت و  نودب  ار  يریت  يزادـناریت  رگا  ایناث :
. دننامیمن دعب  تاظحل  رد  درف  ندش  هتشک  رظتنم  و  دنهدیم ، رارق  تّمذم  دروم  دنکیم  اهر  ار  ریت  هک  نامز  نامه  زا  وا  ملاع  ءالقع 

، تسا مّلعت  كرت  هظحل  نامه  زا  باقع  قاقحتسا  نامز  نکل  تسا ، عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  باقع  هک  دشاب  نیا  روهـشم  دارم  رگا  اثلاث :
. تسا ریبعت  رهاظ  رد  تسه  یفالتخا  هچنانچ  تسوکین  ینخس  مییوگیم  اهنآ  هب 

؟ هن ای  تسا  حیحص  دومن  تارضح  تارابع  نیب  لامتحا  نیا  رد  خیش  هک  یعمجلاهجو  ای  هیجوت و  نیا  ایآ 
. تسا لّوا  لامتحا  نامه  روهشم ، دارم  هکنیا  رب  دنکیم  هماقا  روهشم  دوخ  تارابع  زا  دهاش  ود  خیش  لامتحا  نیا  زا  سپ  ریخ ،

یهن ای  رماوا و  اب  تفلاخم  لاح  رد  هکنیا  هب  درادـن  هّجوت  تسا و  لفاغ  ۀـفلاخملا ، نیح  هکنیا  اب  رّـصقم  لـهاج  صخـش  رگید : تراـبع  هب 
. تسا یلعف  باطخ  دروم  کلذعم  تسا ، یلوم 

. دوشیم هتشون  وا  ياپ  هب  باقع  هک  تسا  هفلاخملا  نیح  اذل  تسا و  یلعف  رما  هب  رومأم  ای  یلعف و  یهن  هب  یهتنم  ینعی :
76 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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یف ةالـصلا  داسفب  نومکحی  مّهنإف  هتافتلا ؛ مدع  نیح  لهاجلا  یلإ  یهنلا  هّجوت  وه  و  لّوألا ، هجولا  یف  ةرهاظ  مهتاملک  ضعب  نکل  و  اذـه ،
[41 .] هب ملعلا  یلع  فّقوتی  میرحتلا ال  ّنأ  و  دماعلاک ، لهاجلا  ّنأل  مکحلاب ؛ الهاج  بوضغملا 

. ۀّیبصغلا یسانک  ناک  لب  ةالصلا ، نالطبل  هجو  نکی  مل  ۀفلاخملا  نیح  هیلإ  یهنلا  هّجوت  ول ال  و 
اّیهنم نکی  مل  ول  هیلع و  بقاعم  عقاولا و  یف  ضوغبم  وه  ام  عم  اهب  رومأملا  ةالـصلا  عامتجا  نالطبلا  یف  یفکی  ّهنأب  کـلذ : نع  راذـتعالا  و 

. لعفلاب هنع 
هنع و یهنلا  مدعل  اهنع ؛ جورخلا  لاح  یف  ۀبوصغم  اضرأ  طّسوت  نم  ةالص  ۀّحصب  اوحّرـص  مّهنأب  هسفن : یف  هتّحـص  مدع  یلإ  افاضم  عوفدم 

[42 .] جورخلاب امثآ  ناک  نإ 
لوفغملا لعفلاب  ۀّیعقاولا  ۀهارکلا  ّقلعت  ناکمإ  و  لفاغلا ، یف  ۀّیضوغبملا  قّقحتب  لفاغلا ، نیب  ۀبوصغملا و  ضرألل  طّسوتملا  نیب  قّرفی  نأ  ّالإ 

؛ طّسوتملا فالخب  رهاظلا ، ۀـلحرم  یف  لعفلل  عراشلا  صیخرت  مدـع  و  هیف ، رایتخالا  ءاقبل  هیلإ ؛ ۀبـسنلاب  ّیعقاولا  مکحلا  ءاـقب  عم  هتمرح  نع 
. بصغلا كرت  نم  نّکمتلا  مدعل  هکرتل ؛ ّیلعفلا  بلطلاک  جورخلاب  ۀّیعقاولا  ۀهارکلا  ّقلعت  هنم  حبقی  ّهنإف 

هیف ضرف  نإ  بصغلا و  عم  هتدابع  ۀّحـصب  موکحملا  عوضوملا  لهاج  مکحلا و  لهاج  نیب  قرفلا  رهظی  صیخرتلا ؛ مدـع  نم  انرکذ : اّمم  و 
. ۀّیعقاولا ۀمرحلا 

، لاجم هتدابع  مکح  یف  لّمأتلل  و  رّصقملا . اصوصخ  مکحلا  یسان  یف  لاکشإلا  یقبی  معن ،
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. مهفاف ۀلفغلا ، ۀهج  نم  ّیعرشلا  صیخرتلا  مدعل  عوضوملا ؛ یسان  یف  [ 43] مهضعب لّمأت  لب 
ّالإ فّلکملا  یلع  زّجنتت  یتلا ال  ۀتّقوملا  فیلاکتلا  یف  باقعلا  مدـع  ذـئنیح  مزلی  ّهنأ  ریخألا : نود  لّوألا  هجولا  روهـشملا  ةدارإ  دـّیؤی  اّمم  و 
انه ببـس  ـالف  اـهلبق ، فیلکت  ـال  نأ  ضورفملا  و  ّجـحلا ، فـیلکت  نع  ۀعاطتـسالا  دـنع  فـّلکملا  ۀـلفغ  ضرف  اذإـف  اـهتاقوأ ، لوـخد  دـعب 

دقفلف ۀعاطتـسالا ؛ دعب  اّمأ  و  ۀعاطتـسالا . دقفل  هب ؛ فیلکتلا  مدعلف  ّجـحلا ؛ فیلکت  لاثتما  یلإ  تافتلالا  نیح  اّمأ  اسأر . باقعلا  قاقحتـسال 
. اهتاقوأ یلإ  ۀبسنلاب  مایّصلا  ةالصلا و  کلذک  و  ۀلفغلا . لوصح  تافتلالا و 

ثیح نم  هکرت  یلع  باـقعلا  و  ّیـسفن ، بجاو  ملعلا  ّنأ  نم  هعبت ، نـم  و  [ 44] كرادـملا بحاص  مالک  هابأی  ام ال  یلإ  أجتلی  دـق  انه  نم  و 
. الیصفت ۀلوهجملا  تامّرحملا  لعف  تابجاولا و  كرت  ینعأ  ۀیصعملا ، یلإ  هئاضفإ  ثیح  نم  ال  وه ،

ّنأ و  هبوجو ، یف  ۀـمکحلا  نایب  یلع  لومحم  ۀـمّدقملا ، باب  نم  ملعلا  لیـصحت  بوجو  نوک  یلع  ۀـمّدقتملا  ۀـّلدألا  نم  هرهاـظب  ّلد  اـم  و 
ةّرـضم هلانت  اهب و ال  فیلکتلا  ۀـعفنم  هتوفی  یّتح ال  تامّرحملا  تابجاولاب و  فیلکتلل  ـالباق  فّلکملا  ةروریـص  هسفنل  هباـجیإ  یف  ۀـمکحلا 

غیلبت داشرإلا و  یف  ةرهاظلا  ۀمکحلا  لب  باطخلل ، الباق  فّلکملا  ةروریـص  هسفنل  ءیّـشلا  بوجو  یف  ۀمکحلا  نوکی  دـق  ّهنإف  اهنع ؛ هلامهإ 
. فیلاکتلل نیلباق  نیملاع  سانلا  ةروریص  ّالإ  تسیل  مالّسلا  مهیلع  ججحلا  ءایبنألا و 
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همجرت

لمعلا نیح  عقاو  هب  شلهج  ماگنه  هب  لهاج  هب  یهن  هّجوت  رب  روهشم  تارابع  یخرب  روهظ 

دراد روهظ  تارـضح  نیا  تاملک  زا  یخرب  نکل  و  كرادم ) بحاص  نارادفرط  روهـشم و  لوق  دروم  رد  تالامتحا  تارّوصت و   ) دوب نیا 
: دننکیم مکح  ناشیا  هک  اریز  ارچ ، لمعلا ،) نیح  شتلفغ  و   ) هّجوت مدع  ماگنه  هب  تسا  لهاج  هب  یهن  هّجوت  نامه  هک  لّوا  هجو  رد 
رّـصقم لهاج  مدآ )  ) هکنیا رطاخ  هب  تسا ، مکح  هب  لهاج  يرازگزامن  نینچ   ) هکیلاحرد یبصغ  نیمز ) ای  و  راد ،  ) رد زامن  نالطب  هب  - 1

. تسا یبصغ ) ّلحم  رد  زامن  ماجنا  هب   ) دماع مدآ )  ) لثم
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(. تسا مارح  مارح ، ینادن  هچ  ینادب  هچ  ینعی   ) تسین زیچ  نآ  تمرح  هب  ملع  رب  فّقوتم  يزیچ  کی  ندوب  مارح  هکنیا  هب  و  - 2
نیا  ) هکلب تشادیمن ، دوجو  شزامن  نالطب  يارب  یهجو  دوب ، هدشن  رصقم ) لهاج  ینعی   ) وا هّجوتم  عقاو ، اب  تفلاخم  نیح  رد  یهن  رگا  و 

(. درادن یهن  نوچ  تسا  حیحص  شزامن  دندقتعم  هک   ) تیبصغ یسان  لثم  دشیم ، بصغ ) هب  لهاج 
عقاولا یف  هک  یبصغ  اـب  تسا  هدـش  رما  نادـب  هک  يزاـمن  عاـمتجا  نـالطب ، نیا  رد  هکنیا  هب  زاـمن ) نـالطب   ) بلطم نیا  زا  ندروآ  رذـع  و 
تـسا طلغ  هسفن  ّدح  یف  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، هدشن  یهن  نآ  زا  لعفلاب  ول  و  دوشیم ، باقع  نآ  رطاخ  هب  هدرک و  تیافک  تسا  ضوغبم 
حیحص هب  دناهدرک  حیرـصت  ناشدوخ )  ) تارـضح نیا )  ) هکنیا هب  دوشیم  عفد  هکلب  دنکیمن .) لطاب  ار  زامن  ّتیـضوغبم  اب  عامتجا  نوچ  )

هک ارچ  دناوخیم ، نآ  زا  جورخ  لاح  رد  هدنام و ) یقاب  تقو  نیرخآ  رد  ار  شزامن  و   ) تسا یبصغ  نیمز  طسو  رد  هک  یسک  زامن  ندوب 
هتفر شدوخ  رایتخا  هب  نوچ  تسه  راکتیصعم  ینعی   ) تسا راکهانگ  زین  شجورخ  لاح  رد  مدآ ) نیا   ) هچرگا درادن ، دوجو  نآ  زا  یهن 

جورخ رب  رداق  هدنامیقاب  تّدم  نآ  رد  هکنیا  رطاخ  هب  دیآیم ، شیپ  قاطی  ام ال  فیلکت  دـشاب  یهن  رگا  هک  ارچ  تسین  یهن  نکل  تسا و 
(. تسین

: دوش هتشاذگ  قرف  هکنیا  رگم 
تهارک ّقلعت  ناکما  رّـصقم و  لهاج  لمع  رد  تیـضوغبم  قّقحت  ببـس  هب  لهاج ، نیب  تسا و  هبوصغم  نیمز  طسو  رد  هک  یـسک  نیب  - 1

هک  ) درف نیا  رد  رایتخا  ءاقب  دوجو و  لیلد  هب  تمرح  نآ  هب  تبسن  یعقاو  مکح  ءاقب  اب  هدش ، عقاو  هنع  لوفغم  شتمرح  هک  یلمع  هب  عراش 
هدادـن هزاجا  وا  هب  عراش  زین  رهاظلا  یلع  هکنیا  و  دـناوخب ) زامن  رگید  ياج  رد  دورب  دـناوخن و  زامن  یبصغ  ّلحم  ینعی  اجنآ  رد  دـناوتیم 

زا هیعقاو  تهارک  ّقلعت  هک ) ارچ  تسا  یبصغ  نیمز  طسو  رد  هک  ینعی   ) طسوتم فالخرب  تسا ،
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دسفا و دوشیم  هکنوچ  . ) تسا حـیبق  یبصغ ) لحم   ) نآ زا  وا )  ) جورخ مدـع  بلط  هکنانچ  تسا ، حـیبق  مدآ  نیا  جورخ  هب  عراش  بناج 
(. دهدب جورخ  روتسد  دیاب  اذل 

عوضوم هب  لهاج  مکح و  هب  لهاج  نایم  توافت 

صیخرت طسوتم  درف )  ) نکل درادـن و  صیخرت  لهاج  هنوگنیا  هک  میتفگ  هدرک و  رکذ  لهاجلا  نیب  طّسوت و  نم  نیب  هک  یتوافت  نیا  زا  و 
لطاـب شزاـمن  صیخرت ، مدـع  لـیلد  هب  مکح  هب  لـهاج  ینعی  . ) دوشیم نشور  عوضوم  هب  لـهاج  مکح و  هب  لـهاجلا  نیب  تواـفت  دراد ،

مارح عقاو  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هچرگا  یبـصغ ، ياـج  رد  تسا  هدـش  شتداـبع  تّحـص  هب  مکح  عوضوم ، هب  لـهاج  نکل  و  تسا )
(. تسا هدومرفن  بجاو  ار  صحف  هدرک و  صیخرت  هب  مکح  تاعوضوم  رد  عراش  نوچ   ) تسا هدوب 

رّصقم یسان  هژیوهب  مکح  یسان  زامن  تحص  هب  مکح  رد  لاکشا 

هنیمز اذل )  ) و تسا ) حیحـص  شزامن  دـنیوگیم  اهنیا  و   ) تسا رّـصقم  هک  یـسان  نآ  هژیوهب  مکح ، یـسان  رد  لاکـشا  دـنامیم  یقاب  هلب ،
. دراد دوجو  شتدابع  تحص ) هب   ) مکح رد  لّمأت  يارب 

نک و تقد  سپ  درادـن ، دوجو  یعرـش  صیخرت  عوضوم  زا  لفاغ  یـسان و  رد  هک  ارچ  دـناهدرک ، لّمأت  زین  عوضوم  یـسان  رد  یخرب  هکلب 
. مهفب

تسا لّوا  لامتحا  ای  هجو و  نامه  روهشم  دارم  هکنیا  رب  يدیؤم 

فیلاکت رد  رّصقم  لهاج  باقع  مدع  مّوس ، هجو  همزال  هک : تسا  نیا  موس ، هجو  رب  هن  لّوا و  هجو  رب  ار  روهشم  هدارا  دنکیم  دییأت  هچنآ 
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. ناشتقو لوخد  زا  دعب  رگم  دوشیمن ، زّجنم  فّلکم  رب  هک  تسا ، جح و ...  هزور  هّیموی ، ياهزامن  لثم   ) هتّقوم
رب یفیلکت  تعاطتسا ، زا  لبق  هک  تسا  نیا  مه  ضرف  تسا و  لهاج  جح  فیلکت  هب  تعاطتسا  ماگنه  هب  فّلکم  هک  دوش  ضرف  رگا  سپ :
هک تقونآ  رگید : ترابع  هب   ) درادن دوجو  وا  باقع  قاقحتـسا  يارب  یببـس  الـصا  تروص  نیا  رد  دزومایب ،) دورب و  وا  ات   ) تسا هدوبن  وا 

لامتحا رب  انب  اذل  و  درادن ، یفیلکت  هک  مه  لهاج  هدوب ، لهاج  ای  لفاغ و  هدش ، عیطتسم  هک  مه  تقونآ  هدوبن ، عیطتسم  هدومن  مّلعت  كرت 
(. درادن دوجو  وا  باقع  قاقحتسا  يارب  یببس  موس ،

( ماجنا  ) هب شفیلکت  مدع  لیلد  هب  مالسا ،) رد  تابجاو  زا  یکی  ناونع  هب   ) جح فیلکت  لاثتما  هب  هّجوت  فیلکت و  هب  ندیـسر  ماگنه  رد  اّما 
اّما و  دشن ) باقع  قحتسم   ) تعاطتسا مدع  رثا  رد  جح 

80 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یهن رما و  هک  ارچ  دوشیمن ، باقع  قحتسم   ) وا رد  تلفغ  لوصح  شتافتلا و  هّجوت و  مدع  لیلد  هب  زین  جح ) ماجنا  رب   ) تعاطتـسا زا  سپ 

(. دوشیمن لهاج  هّجوتم 
لهاج باقع  هک  دـنیامن  کّسمت  لّوا  لامتحا  هب  هک  دـنراچان  اذـل  و   ) ناـشدوخ تاـقوا  هب  تبـسن  هزور  زاـمن و  مکح )  ) تسا نینچنیا  و 

(. دراد یهن  رما و  ۀفلاخملا  نیح  رّصقم  لهاج  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  تفلاخم  ماگنه  هب  رصقم 

مّلعت ندوب  یسفن  بجاو  هب  یخرب  ياجتلا 

درادن و ییابا  نآ  لوبق  زا  وا  ناوریپ  كرادم و  بحاص  مالک  هک  یلامتحا  کی  هب  دنربیم  هانپ  یخرب ،)  ) یهاگ هک  تسا  تهج  نیا  زا  و 
: هک تسا  نیا  لامتحا  نآ 

هب ار  وا  هک  تهجنآزا  هن  تسا و  یـسفن  بجاو  هک  تهج  نآ  زا  تـسا  مـّلعت  نـیا  كرت  رطاـخ  هـب  باـقع  تـسا و  یـسفن  بـجاو  مـّلعت 
(. تسا تبوقع  قحتسم  ّالا  دریگب و  دای  ار  نآ  دیاب  فّلکم  تقوم  هچ  دشاب ، مئاد  هچ  بجاو  اذل  و  ، ) دناشکیم تیصعم 

ناشیا ناوریپ  كرادم و  بحاص  يأر 

و  ) تسا يریغ ) و   ) همّدقم بوجو  باب  زا  ملع  لیـصحت  بوجو  هکنیا  رب  درکیم  تلالد  شرهاظ  بسح  هب  همّدـقتم  ّهلدا  زا  هک  یلیلد  نآ 
تـسا فّلکم  ندرک  ادـیپ  تیلباق  نآ  و  ملع ، لیـصحت  ندوب  یـسفن ) بجاو   ) هفـسلف تمکح و  نایب  رب  دوشیم  لـمح  یـسفن ،) بجاو  هن 

شیراکلامها ررـض  و  دوشن ، توف  وا  زا  دراد ، فیلکت  نادب  هچنآ  تحلـصم  تعفنم و  هکنیا  ات  تامّرحم ، كرت ) و   ) تابجاو ماجنا  يارب 
. دسرن وا  هب  تامّرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  رد 

. دشاب فّلکم  ندش  باطخ  لباق  ءیش ، کی  ندوب  یسفن  بجاو  هفسلف  یهاگ  هک ) درادن  یعنام   ) سپ
. فیلاکت يارب  مدرم  ندش  لباق  ملاع و  رگم  تسین  جح ، ءایبنا و  غیلبت  و  فّلکم )  ) داشرا بوجو  رد  يرهاظ  هفسلف  تمکح و  هکلب 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لّوالا » هجولا  یف  ةرهاظ  مهتاملک  ضعب  نکل  و  اذه ،  » رد بلطم  لصاح 
سّدـقم و موحرم  كرادـم و  بحاص  موحرم  روهـشم و  تاملک  نایم  عمجلا  هجو  روهـشم و  تارابع  زا  اـم  هیجوت  دوب  نیا  هک : تسا  نیا 

نیح نامه  رّـصقم  لهاج  صخـش  هک  تسا  لّوا  لامتحا  نامه  روهـشم  دارم  هکنیا  رب  دراد  روهظ  روهـشم  تاملک  تاراـبع و  یخرب  نکل 
یلعف یهن  هک  ارچ  دنکیم ، تفلاخم  یلوم  یهن  ای  رما و  اب  دراد  هک  دنادیمن  تسا و  لفاغ  هچرگ  دنکیم ، ادیپ  باقع  قاقحتسا  ۀفلاخملا 
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. تسوا هّجوتم  مارحلا  نع  بنتجا 
؟ تسیچ هتافتلا »...  مدع  نیح  لهاجلا  یلا  یهّنلا  هّجوت  وه  و   » زا دارم 

: دیامرفیم اذل  قوف و  ياعّدم  رب  تسا  لّوا  دهاش  هماقا 
لطاب شزامن  دـناوخب ، زامن  یبصغ  ناکم  رد  تلاـهج  يور  زا  دـشاب و  مکح  هب  رّـصقم  لـهاج  یـسک  رگا  هکنیا  رب  دـناهداد  اوتف  روهـشم 

. تسا
بـصغ مکح  هب  لهاج  هکیلاحرد  بوصغم ، ناکم  ای  سابل  رد  زاـمن  دـناهدومرف : [ 46] یلماع داوج  ازریم  اـقآ  و  [ 45] یّلح هماّلع  هکنانچ 

؟ ارچ تسا . لطاب  دشاب ،
: لیلد ود  هب 

زامن یبصغ  ناکم  رد  دـمع  يور  زا  مکح  هب  ملع  اب  هک  تسا  یـسک  مکح  رد  ینعی  تسا ، دـماع  ملاع  مکح  رد  یلهاـج  نینچ  هکنیا  - 1
. تسا لطاب  شزامن  عامجالاب  هک  دناوخیم 

نیا نآ  دراد و  دـساف  یلات  ّالا  تسا و  كرتشم  لهاج  ملاع و  نایم  هکلب  تسین  ملع  رادـم  رئاد  ملع و  رب  فقوتم  هیعرـش  ماـکحا  هکنیا  - 2
. لاحم ای  فلخ و  ای  تسا و  رود  مزلتسم  ای  هک : تسا 

؟ دراد دوجو  رّصقم  لهاج  رصاق و  لهاج  هب  تبسن  ریخا  بلطم  رد  یتوافت  هچ 
[47 :] هراشا دروم  هّیعقاو  ماکحا 

ص81 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
باقع بجوم  نآ  اب  تفلاخم  اذـل  تسا و  هدیـسر  زّجنت  ّتیلعف و  هجرد  هب  رّـصقم ،) یـسان  یّتح   ) رّـصقم و لهاج  تفتلم و  ملاـع  قح  رد 

. تسا
. تسا هدیسرن  تیلعف  هب  رصاق  لهاج  قح  رد  نکل  - 2

؟ بلطم هجیتن 
. تسا لطاب  رّصقم ، لهاج  مهنآ  مکح ، هب  لهاج  درف  زامن  هک : تسا  نیا 

82 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تیبصغ یـسان  لثم  هکلب  تشادـن ، دوجو  وا  زامن  نالطب  يارب  یهجو  ّالا  تسا و  فّلکم  نیا  هّجوتم  ۀـفلاخملا  نیح  یلعف  یهن  اریز : ارچ ؟

نآ يریگداـی  نوچمه  تاـعوضوم  ظـفح  هک  ارچ  تسین . وا  هّجوـتم  یلعف  یهن  هک  ارچ  دوـشیم . وا  ةالـص  تّحـص  هب  مکح  هک  دوـبیم .
. تسین بجاو 

: رگید ترابع  هب 
تسا و مکح  هب  رّـصقم  لهاج  هّجوتم  یهن  تافتلا ، مدـع  یهّجوتیب و  نامز  رد  هکنیا  رد  دراد  روهظ  بوصغم ، رد  زامن  نـالطب  هب  مکح 

. دشابیم ّتیبصغ  هدننکشومارف  دننامه  وا  هکلب  درادن ، دوجو  وا  زامن  ندوب  لطاب  يارب  یلیلد  تروص  نیا  ریغ  رد 
؟ تسیچ کلذ »...  نع  راذتعالا  و   » زا ضرغ  سپ 

روتسد رما و  دروم  هک  يزامن  هکنیا  هب  دناهدروآ  رذع  یهن ، اب  تفلاخم  ماگنه  رد  مکح ، هب  لهاج  زامن  نالطب  رد  اهیخرب  هک : تسا  نیا 
زاـمن نـالطب  رد  عاـمتجا  نیمه  هک  تسا ، هدرک  ادـیپ  عاـمتجا  دراد ، دوجو  نآرب  رفیک  تسا و  ضغب  دروم  عقاو  رد  هک  یبـصغ  اـب  تسا ،

. دشاب هدشن  لهاج  هّجوتم  یهن  دشابن و  یهن  دروم  لعفلاب  زامن  نآ  ندروآ  اجب  رگا  یتح  دنکیم ، تیافک 
دنع دـییوگب : امـش  اـت  تسین ، نآ  ندیـسر  تیلعف  هب  یهن و  بناـج  میدـقت  یهن و  رما و  عاـمتجا  باـب  زا  زاـمن ، نـالطب  هب  روهـشم  ياوتف 
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يأر اب  فلاخم  ناشیأر  سپ  دیآیم ، باقع  قاقحتـسا  هفلاخملا  نیح  تسا و  رـصقم  لهاج  هّجوتم  یلعف  یهن  ۀـفلاخملا ، نیح  روهـشملا ،
. تسا هیتاذ  ّتیضوغبم  اب  رما  عامتجا  باب  زا  نالطب  نیا  هکلب  تسا . كرادم  بحاص 

اذـل و  دـشابیم . تبوقع  بجوم  تسا و  ضوغبم  اتاذ  هک  دوش  عمج  یلمع  اـب  لـمع  ماـقم  رد  هب  رومأـم  هک  تسا  یفاـک  ینعی  هچ ؟ ینعی 
. دوشیم تدابع  نالطب  بجوم 

: رگید ترابع  هب 
. تسا هدش  عمج  دراد ، هّیتاذ  تیضوغبم  هک  یبصغ  اب  بصغ  هب  رصقم  لهاج  زامن  - 1

. دوشیمن لصاح  یلوم  يوس  هب  بّرقت  دراد  هّیتاذ  ّتیضوغبم  هک  یلمع  اب  - 2
. تسین تدابع  درادن ، بّرقت  هک  یلمع  - 3

. دشابن هچ  دشاب  یلعف  یهن  هچ  تسین . تدابع  رصقم ، لهاج  زامن  سپ :
؟ تسیچ یهاوخرذع  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ 

یسک هکنیا  هب  دناهدرک  حیرصت  هک  اهقف ، روهشم  ياوتف  اب  تسا ، لوبق  لباق  ریغ  هدوبن و  حیحص  رذع  نیا  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  دیامرفیم :
. دراد تافانم  تسا ، حیحص  شزامن  دیامن ، هدافتسا  هطساو  ناونع  هب  نآ  زا  یبصغ ، نیمز  زا  نتفر  نوریب  لاح  رد  هک 

83 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ارچ

. تسا راکهانگ  شفّرصت  هطساو  هب  دنچره  تسا ، هتفرگن  رارق  یهن  دروم  تروص ، نیا  هب  یبصغ  نیمز  زا  هدافتسا  اریز 
هب دـش  لئاق  توافت  تسا  لفاغ  یعرـش  مکح  زا  هک  یـصخش  دـهدیم و  رارق  جورخ  هطـساو  ار  یبصغ  نیمز  هک  یـسک  نایم  دـیاب  ینعی 

: هکنیا
نآ تمرح  هک  یلعف  هب  تبـسن  یعقاو  تهارک  ترفن و  نتفرگ  ّقلعت  تسا و  قّقحم  لـمع  ندوـب  ضوـغبم  یعرـش ، مکح  زا  لـفاغ  رد  - 1

تبـسن کش  تلاح  رد  سّدـقم  عراش  تسا و  هتفرن  نیب  زا  مکح  نآ  دروم  رد  فّلکم  راـیتخا  اریز : تسا  نکمم  هتفرگ ، رارق  تلفغ  دروم 
هک تسا ، هداد  رارق  نتفر  نوریب  هطساو  هب  ار  ینیمز  هک  یسک  فالخرب  تسا  هدادن  ار  لعف  ماجنا  هزاجا  رهاظ ، هلحرم  رد  یعقاو ، مکح  هب 

بـصغ كرت  يارب  یلعف  تساوـخرد  هک  روطناـمه  تسا ؛ حـیبق  یبـصغ ، نیمز  زا  نتفر  نوریب  هب  تبـسن  یعقاو  تـهارک  تارفن و  قـّلعت 
. تسین بصغ  كرت  زا  نّکمتم  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  تسا . حیبق  یبصغ ) نیمز  زا  نتفر  نودب  )

؟ تسیچ صیخرتلا »...  مدع  نم  انرکذ : اّمم  و   » زا دارم 
مکح هب  لهاج  نایم  توافت  میتفگ ، يرهاظ  مکح  اب  فیلکت  ماجنا  تباب  هزاـجا  تصخر و  رودـص  مدـع  هب  عجار  هچنآ  زا  هک : تسا  نیا 

هب تبـسن  هک  تسا  نیا  ضرف  ول  و  تسا ، تمـص  هب  موکحم  بصغ ، دوجو  اب  شتدابع  هک  عوضوم  هب  لهاج  اب  تسا ، لطاب  شتدابع  هک 
. دوشیم نشور  دراد ، دوجو  یعقاو  تمرح  زین  وا 

: رگید ترابع  هب 
ناکم نآ  دنادیمن  هک  عوضوم  هب  لهاج  هب  تبسن  نکل  و  مکح ، هب  تبـسن  دوب  رّـصقم  لهاج  ماکحا  اب  هطبار  رد  دش  هتفگ  نونکات  هچنآ 

: هک مییوگب  دیاب  دشاب  مکح  هب  ملاع  ول  هن و  ای  تسا  یبصغ 
. تسا حیحص  شزامن  دناوخب ، زامن  یبصغ  ناکم  رد  رگا  رّصقم  هچ  دشاب و  رصاق  هچ 

؟ ارچ
. تسا هدیسرن  زّجنت  تیلعف و  هجرد  هب  وا  قح  رد  عقاو  اذل  و  تسین ، بجاو  عوضوم  هب  لهاج  رب  صحف  اریز :

. تسا حیحص  شلمع  درادن و  باقع  اذل  و  تسین ، یلعف  وا  رب  هیعقاو  تمرح  سپ :
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؟ تسیچ رّصقملا »...  اصوصخ  مکحلا  یسان  یف  لاکشالا  یقبی  معن ،  » زا دارم  سپ 
هچ دشاب و  مکح  یسان  هچ  هکنیا  هب  دناهداد  يوتف  روهشم  یسان ، هب  عجار  هچرگا  هک : تسا  نیا 

84 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک یتروـص  رد  اـصوصخم  یـسان ، تداـبع  تحـص  رد  اـم ، رظن  هب  نکل  تسا و  حیحـص  شتداـبع  ود ، ره  یـسان  هـچ  عوـضوم و  یـسان 

يراکشومارف دروم  رد  [، 48] یّلح هماّلع  هکلب  دراد ؛ دوجو  لّمأت  لاجم  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یلاکشا  دشاب ، ریـصقت  يور  زا  یـشومارف 
هدـشن رداـص  یعرـش  تصخر  هدـش ، یـشومارف  بجوم  هک  تلفغ ، تهج  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هدومن  لـمأت  هدرک ، شومارف  ار  عوـضوم  هک 

. تسا
: مییوگیم ام  رگید  ترابع  هب 

رّصقم لهاج  اب  اذل  تسا و  حیحـص  وا ، تدابع  مییوگب  هک  تسا  لکـشم  دشاب ، یتالابمیب  رثا  رد  نایـسن  نیا  دشاب و  مکح  هب  یـسان  رگا 
تسا هدش  راب  عوضوم  هب  لهاج  ناونع  يور  یعرش  صیخرت  هک  ارچ  دراد ، دوجو  زین  عوضوم  هب  یسان  رد  لاکشا  نیا  هکلب  و  دراد . قرف 

. نآ یسان  ناونع  يور  هن  و 
؟ تسیچ ترابع  نایاپ  رد  مهفاف »  » زا خیش  دارم  سپ 

: هک دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش 
. تسا صّخرم  یلوا  قیرط  هب  نآ  هب  یسان  سپ  دشاب ، صّخرم  عوضوم  هب  لهاج  رگا 

؟ ارچ
هب تسین ، نکمم  مه  طایتحا  هک  یـسان  قح  رد  سپ  تسا  هدـشن  بجاو  وا  رب  کلذعم  تسا ، نکمم  طایتحا  لهاج  قح  رد  هکنیا  اب  اریز :

. دشاب صّخرم  دیاب  یلوا  قیرط 
؟ تسیچ ریخألا »...  نود  لّوالا  هجولا  روهشملا ، ةدارإ  دّیؤی  اّمم  و   » رد بلطم  لصاح 

، دنراد لّوا  لامتحا  هب  رظن  روهشم  دراد و  قرف  كرادم  بحاص  مالک  اب  روهشم  مالک  هکنیا  رب  تسا  مود  دهاش  هئارا 
تـسا یتقوم  ياهفیلکت  دـنکیم ، دـییأت  تلفغ  ماگنه  رد  لفاغ ، هب  یهن  هّجوت  رد  ار  روهـشم  دارم  هک  يروما  هلمج  زا  رگید  تراـبع  هب 

: هک
فّلکم رب  شتقو  ندیـسرارف  اب  زج  هک  يرادنامز  فیلاکت  هب  يرفیک  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشابن ، لـفاغ  هجوتم  تلفغ ، ماـگنه  رد  رگا 

. دریگن ّقلعت  دنکیمن ، ادیپ  زّجنت 
یفیلکت زین  تعاطتـسا  نتـشاد  زا  لبق  دشاب و  لفاغ  جـح  فیلکت  زا  تعاطتـسا ، ندوب  اراد  ماگنه  رد  فّلکم  هک  دوش  ضرف  رگا  نیاربانب :

: لفاغ ای  تسا ، تفتلم  ای  فّلکم ، اریز  ارچ ؟ تشاد ، دهاوخن  دوجو  رفیک  قاقحتسا  يارب  یتّلع  ببس و  سپ  درادن . دوجو 
؛ تسا تعاطتسا  دقاف  هک  اریز  درادن ، دوجو  وا  هب  تبسن  یفیلکت  جح ، فیلکت  يرادربنامرف  لاثتما و  هب  تافتلا  هّجوت و  ماگنه  رد  اّما : و 

85 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  تلفغ  هتفر و  نیب  زا  هّجوت  تافتلا و  مه ، تعاطتسا  ندرک  ادیپ  زا  سپ  اّما  و 

. دنراد ار  مکح  نیمه  نآ ، ماجنا  تقو  ندیسرارف  نامز  هب  تبسن  زین  هزور  زامن و  هتکن :
هکنیا اب  دـناهدرک ، ادـیپ  ماـکحا  یـسفن  بوجو  هب  شیارگ  نارگید  و  [ 49] يراوزبس قّقحم  یلماـع و  دیـس  هک  تسا  تهجنیمههب  اذـل  و 

رد یّکش  دیامرفیم : تحارـص  هب  خیـش  بانج  نکل  دشابیم . فّلکم  هّجوتم  یهن ، زین  تلفغ  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  املع  نانخـس  رهاظ 
. درادن دوجو  تلفغ  ماگنه  رد  لفاغ  هب  فیلکت  هّجوت  حبق 

؟ تسیچ لّوا  لامتحا  هب  روهشم  رظن  رب  مود  دهاش  نیا  زا  ثحب  رد  بلاطم  يارخا  ةرابع 
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لاؤس لاح  زامن . هزور و  جح ، لثم  دنتسه ، یّصاخ  تقو  هب  طورـشم  هدوب و  تقوم  بجاو  تابجاو ، زا  یخرب  هک  مینادیم  هک : تسا  نیا 
: هک تسا  نیا 

ایآ دـیامن ، كرت  ار  تاداـبع  نیا  شدوخ  تقو  رد  هک  دوش  بجوم  نیا  دریگن و  داـی  ار  روبزم  تاـبجاو  مکح  تقو ، زا  لـبق  یفّلکم  رگا 
؟ هن ای  دراد  باقع  هذخاؤم و 

. تخومآیم ار  ناشماکحا  دادیم و  رثا  بیترت  نادب  تقو  زا  لبق  هک  ارچ  تسا ، رّصقم  نوچ  دراد ، باقع  هلب ، هک : دنانآرب  روهشم 
. دوشیم هذخاؤم  تسا و  بقاعم  هدرک  تیوقت  شدوخ  تقو  رد  ار  بجاو  هتخوماین و  هدرکن و  صحف  هک  نونکا  هجیتن : رد 

؟ دوشیم هتفرگ  ثحب  نیا  زا  ياهجیتن  هچ 
: هکنیا رطاخ  هب  دننکیم . باقع  قاقحتسا  هب  مکح  اجنیا  رد  دیابن  دوبیم ، مّوس  لامتحا  روهشم  دارم  رگا  مییوگیم :

. درادن یبوجو  الصا  دوشن  لخاد  شتقو  ات  تقوم ، بجاو  - 1
. دشابیمن بجاو  مه  شاهمّدقم  دباین ، بوجو  تقوم ، بجاو  یتقو  - 2

: سپ
. تسین بجاو  همدقملا  يذ  عبت  هب  هک  ارچ  تسین ، یباقع  مّلعت  كرت  رطاخ  هب  تقو  زا  لبق  الّوا :

رما اـی  یهن  لـفاغ ، تسا ، لـفاغ  تسا و  یفیلکت  نینچ  هب  فّلکم  هک  تسین  تفتلم  فلکم  ضرفلا  یلع  هک  زین  تقو  لوخد  زا  سپ  اـیناث :
. دوش باقع  هک  ات  درادن  یلعف 

یلعف بوجو  ات  تسین  یتاـفتلا  دـیایب ، بوجو  دـیاب  هک  تقو  زا  دـعب  تسین و  یبوجو  تسا ، یلاـمجا  تاـفتلا  هک  تقو  زا  لـبق  هجیتن : رد 
. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  امق  دوش .

86 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: نیاربانب

لمح لّوا  لامتحا  رب  هکنیا  رگم  تسا ، راگزاسان  باقع  قاقحتـسا  هب  روکذـم  ياوتف  اب  دوش ، لمح  ثلاـث  لاـمتحا  رب  روهـشم  مـالک  رگا 
. دیآیم باقع  قاقحتسا  دوشیم و  تباث  یلعف  یهن  ۀفلاخملا  نیح  تروص  نیا  رد  هک  دوش 

. كرادم بحاص  يأر  اب  روهشم  يأر  تفلاخم  رب  رگید  يدهاش  دوب  نیا 
؟ هن ای  تسا  بجاو  همدقملا  يذ  تقو  زا  لبق  همّدقم  تشذگ  هک  یبلطم  هب  هجوت  اب 

. تسین بجاو  همدقملا  يذ  تقو  زا  لبق  همّدقم  ریخ ، روهشم ، رظن  رب  انب  دمآ  هتفگ  الاب  رد  هکنانچ  - 1
. دشاب نینچ  دیاب  هکلب  تسین ، همدقملا  يذ  زا  لبق  همّدقم ، بوجو  زا  یعنام  رفظم ، موحرم  هلمج  زا  نیرخأتم  زا  یخرب  هدیقع  هب  - 2

؟ تسیچ هابأی »...  ام ال  یلا  أجتلی  دق  انه  نم  و   » زا ضرغ 
: دیامرفیم اذل  و  دش ، دهاوخ  لاکشا  نیمه  لومشم  دوش ، لمح  موس  لامتحا  رب  زین  كرادم  بحاص  مالک  رگا  هک : تسا  نیا 

. دش هتفگ  دش و  لّوا  لامتحا  رب  لمح  روبزم  لاکشا  رطاخ  هب  روهشم  مالک  هک  روطنامه 
كرادم بحاص  مالک  دیاب  مه  روطنیمه  تسا ، باقع  بجوم  القتسم  نآ  كرت  تسا و  یـسفن  بجاو  مّلعت  هک : تسا  نیا  نآ  دارم  هک 

. تسا باقع  بجوم  القتسم  نآ  كرت  تسا و  یسفن  بجاو  مّلعت  هک : تسا  نیا  زین  ناشیا  دارم  تفگ : دومن و  لمح  لّوا  لامتحا  رب  ار 
؟ تسیچ ۀمّدقتملا »...  ّۀلدالا  نم  هرهاظب ، ّلد  ام  و   » زا دارم  سپ 

: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
مّلعت و یمّدقم  بوجو  رد  دنتـشاد  روهظ  هک  ياّهلدا  همهنآ  سپ  مّلعت ، یـسفن  بوجو  رب  دـینکیم  لمح  ار  كرادـم  بحاص  مالک  رگا 

؟ دیهدیم یخساپ  هچ  دینکیم و  هچ  دیدرک  لوبق  ار  هلدا  نآ  زین  امش  دوخ 
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. بوجو تمکح  نایب  رب  مینکیم  لمح  ار  نآ  دیامرفیم : خیش  اذل  و 
؟ تسیچ خیش  ریخا  ترابع  نیا  زا  دارم 

تیلباق فّلکم  هک : تسا  نیا  عراش  بناج  زا  ناشبوجو  تمکح  نکل  دنتـسه و  بجاو  سفّنلاـب  تاـبجاو  زا  یخرب  هچرگا  هک : تسا  نیا 
راچد یعقاو  دـسافم  هب  ددرگن و  مورحم  یعقاو  حـلاصم  زا  هلیـسونیدب  ات  دـنک ، ادـیپ  ار  تاـمّرحم  تاـبجاو و  هب  فیلکت  باـطخ و  يارب 

. دوشن
87 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ةذـخاؤملا یف  ةرهاظلا  ثلاثلا  هجولا  یف  رابخألا  نم  تفرع  ام  یلإ  افاضم  اّیریغ ، ابجاو  هنوک  یف  ملعلا  بوجو  ۀـّلدأ  روهظ  فاصنإلا : ّنکل 
. ۀفلاخملا سفن  یلع 

نیح ةدوقفم  طورـشب  ۀطورـشم  تناـک  نإ  و  ۀـمّدقم ، بجاولا ، فیلاـکتلا  مّلعت  كرت  یلع  باـقعلا  قاقحتـساب  ذـئنیح : مزتلی  نأ  نکمی  و 
یف قرفلا  مدع  یلع  مّدـقتملا  راموطلا  لاثم  یف  ءالقعلا  ءانب  رارقتـسال  ۀطورـشملا ؛ ۀـقلطملا و  تابجاولا  نم  الامجإ  هملعی  ام  یلإ  تافتلالا 

. لّمأتف ۀطورشملا ، ۀقلطملا و  نیب  هیف  ةروطسملا  فیلاکتلا  كرت  یلع  ۀّمذملا 
. ةءاربلا قباطی  امب  لماعلا  صحفلل  كراتلا  لهاجلا  باقع  یلإ  ۀبسنلاب  مالکلا  ۀصالخ  اذه 

یف يرخأ  و  تالماعملا ، یف  ةرات  هیف  مالکلا  عقیف  هداسف ، لهاجلا و  نم  رداـصلا  لـمعلا  ۀّحـص  یه  و  یعـضولا : مکحلا  یف  مـالکلا  اـّمأ  و 
. تادابعلا

همجرت

بوجو نیا  ندوب  يریغ  رب  ملع  لیصحت  بوجو  هلدا  روهظ 

: هک تسا  نیا  فاصنا  اّما 
هچنآ هکنیا  رب  هوالع  نآ ،) یسفن  بوجو  هن  و   ) ملع لیصحت ) نیا   ) يریغ یمّدقم و  بوجو  رد  دنراد  روهظ  ملع ، لیصحت )  ) بوجو ّهلدا 

(. عقاو اب  وا   ) تفلاخم سفن  رطاخ  هب  دوب  فّلکم )  ) هذخاؤم رد  رابخا  نیا  روهظ  دش ، هتسناد  مّوس  لیلد  هجو و  رابخا  زا 

تسبنب زا  مّوس  هجو  ندرک  جراخ  رد  خیش  ّلح  هار 

ینعی ، ) فیلکت مّلعت  كرت  ببـس  هب  لهاج ) فّلکم   ) باقع قاقحتـسا  هب  تارـضح ) نیا   ) ندـش مزتلم  موس ،) لاـمتحا  ینعی   ) اـجنیا رد  و 
فیلاکت نیا  هچرگا  تسا ، نکمم  تسا ، بجاو  همّدقم  هک  یمّلعت )

88 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لیلد هب  دندوقفم . دنادیم ، هطورشم  هقلطم و  تابجاو  زا  الامجا  هک  هچنآ  هب  وا  هّجوت  تافتلا و  ماگنه  هب  هک  دنتسه  یطورـش  هب  طورـشم 

روطسم راموط  نآ  رد  هک  یفیلاکت  كرت  رب  تمذم  رد  هکنیا  رب  تشذگ ، یلبق ) ياهثحب  رد   ) هک يراموط  لاثم  رد  ءالقع  يانب  رارقتـسا 
. دراذگیمن یقرف  هطورشم  هقلطم و  نیب  تسا 

. دنکیم لمع  تئارب  اب  قباطم  تسا و  صحف  كرات  تسا و  رّصقم  هک  یلهاج  باقع  هب  تبسن  نخس  لصاح  هصالخ و  دوب  نیا 

؟ دساف ای  تسا  حیحص  لهاج  زا  هرداص  لمع  ایآ 

هدش رداص  لمع  داسف  تّحص و  مدع  ای  یتسرد و  تحص و  نییعت )  ) نامه یعضو ، مکح  و  تسا ، یعضو  مکح  رد  نخـس  کنیا )  ) اّما و 
. تسا لهاج  زا 
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(. وا  ) تدابع رد  رگید  راب  و  تسا ، رّصقم ) لهاج   ) تالماعم اب  هطبار  رد  راب  کی  اجنیا  رد  مالک  نیاربانب :

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ فاصنالا »...  ّنکل   » رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم نانآ  تاّیرظن  هدننکدییأت  دهاوش  نییبت و  اب  هارمه  فلتخم ، ياههاگدید  رکذ  زا  سپ  خیش  بانج  هک : تسا  نیا 

ریبـعت هب  و  تسا . يریغ  بجاو  يریگارف  هک  دـنراد  نیا  رد  روـهظ  يزوـمآملع  يریگارف و  بوـجو  ّهلدا  هک : تسا  نیا  هنافـصنم  يأر  - 1
. یسفن هن  دنراد ، یمّدقم  بوجو  يریغ و  بلط  رد  روهظ  ملع ، لیصحت  ّهلدا  نیا  رگید 

، دـمآ هتفگ  البق  هکنآ  زا  تئارب  هب  نانیمطا  بسک  اـی  یعرـش  مکح  لیـصحت  زا  صّحفت  لـصا  بوجو  رد  هک  یتاـیاور  نآرب ، هوـالع  - 2
. نتفرگارف تباب  هن  دشابیم و  یعرش  مکح  اب  تفلاخم  رب  رفیک  هذخاؤم و  هک  دنراد  نیا  رد  روهظ 

یعقاو مارح  ماجنا  یعقاو و  بجاو  كرت  ینعی  عقاو  تفلاخم  دوخ  رطاخ  هب  صخـش  هکنیا  رب  درکیم  تلالد  رابخا  نیا  رگید : تراـبع  هب 
. مّلعت یسفن  بوجو  رب  درک  لمح  ناوتیمن  ار  رابخا  نیا  اذل  و  مّلعت ، كرت  رطاخ  هب  هن  دوشیم و  هذخاؤم 

؟ تسیچ ذئنیح »...  مزتلی  نا  نکمی  و   » زا دارم 
89 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیامرفیم اذل  شدوخ و  يانبم  رب  خیش  طسوت  تسا  هتّقوم  تابجاو  لکشم  ّلح 
روهـشم هّجوتم  روکذم  لاکـشا  اذل  و  تسین ، راک  رد  یبوجو  دوشن ، لخاد  تقو  ات  تسا و  بوجو  لصا  طرـش  تقو ، روهـشملا ، دنع  - 1

. دوبن بوجو  دوب ، تافتلا  هک  تقو  زا  لبق  هک  تسا 
رد دومن ، ادـیپ  تامّرحم  تابجاو و  هب  یلامجا  تافتلا  فّلکم  هک  ینامز  نامه  زا  هدـّیقم ، هچ  هقلطم ، هچ  تابجاو ، هیّلک  اندـنع ، نکل  - 2

. دوشیم یلعف  بوجو  و  دیآیم ، يولوم  باطخ  هدش و  بجاو  وا  قح 
، دوخ تقو  رد  دومن و  كرت  ار  مّلعت  رگا  اذـل : درادـن و  دوجو  میلعت  هلمج  زا  نآ  تامّدـقم  بوجو  زا  یعناـم  دـش ، یلعف  بوجو  یتقو  و 

؟ ارچ دوشیم . تبث  وا  يارب  ملعت  كرت  نامز  نامه  زا  باقع  قاقحتسا  هدش  توف  وا  زا  بجاو 
: هکنیا نآ  دیدرگ و  رکذ  البق  هک  يراموط  نایرج  رد  ءالقع  ءانب  لیلد  هب 

هقلطم نیب  هدش  هتـشون  راموط  نآ  رد  هک  یفیلاکت  نایم  دنراذگیمن  قرف  دننادیم و  هذخاؤم  قحتـسم  ار  وا  هدوبن و  لوبقم  يرذـع  نینچ 
. ندوب هطورشم  ندوب و 

؟ تسیچ اجنیدب  ات  ثحب  هجیتن  لصاح و 
: دومرف روهشم  يأر  رب  لالدتسا  رد  تفریذپ و  دمآ  زین  ثحابم  رد  هکنانچ  ار  روهشم  يأر  خیش ، بانج  هک : تسا  نیا 

هک يزیچ  هکنآ  زج  درادـن ، دوجو  هذـخاؤم  رفیک و  یـضتقم  دـشابن ، یعقاو  مارح  هک  دوش  یلعف  بکترم  قیقحت  صحف و  نودـب  رگا  - 1
: زا تسترابع  نآ  تسا و  رفیک  یضتقم  هک  هدش  رّوصت 

. تسا دودرم  اعّدا  نیا  میتفگ  هک  دنراد ؛ یسفن  بوجو  رد  روهظ  يریگارف ، ملع و  لیصحت  بلط  صحف و  بوجو  ّهلدا  هکنیا  ياعّدا 
ای بوجو  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یعقاو  باطخ  نامه  هک  رفیک ، باقع و  یـضتقم  دـتفیب ، قافتا  یعقاو  مکح  اب  تفلاـخم  رگا  نکل  - 2

ندوب لـهاج  دوش ، رّوصت  شدوجو  تسا  نکمم  هک  یعناـم  اـهنت  و  درادـن ؛ دوجو  رفیک  زا  مه  یعناـم  هکنیا  نمـض  دراد ، دوجو  تمرح ،
. درادن ار  تیعنام  تیلباق  اعرش  القع و  فّلکم ، یهاگآان  لهج و  هک  دشابیم ؛ مکح  نآ  هب  فّلکم 

مزلتـسم نیا  و  دـنک ، غیلبت  یلومعم  فراعتم و  روط  هب  ار  ماکحا  هک  تسا  نیا  رب  عراش  يانب  دـنادیم  هک  یلهاج  سپ  لقع : ظاحل  زا  اـّما 
ار یبجاو  لاح  نیا  اب  و  دراد ، ار  لهج  هلازا  رب  تردق  هکیلاحرد  دشابیم ، اههزیگنا  زا  یـضعب  ببـس  هب  ماکحا ، زا  یـضعب  ندـنام  ناهنپ 
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. تسین حیبق  وا  هذخاؤم  دنک ، كرت 
90 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تیعـضو اب  لهج  ّتیعناـم  رب  یتلـالد  دـیدرگ ، رکذ  صحف  لـصا  بوجو  مّوس  لـیلد  رد  نآ  تاـیاور  تاـیآ و  هک  یلقن ، ظاـحل  زا  اـّما  و 
يارب لهج  تیعنام  هک  دـنراد  نیا  رد  روهظ  دـش ، رکذ  طاـیتحا  بوجو  رد  هک  ییاـهلیلد  هظحـالم  اـب  یتح  ّهلدا  نآ  اریز  درادـن ؛ روکذـم 

اب هک  ینک ، لـمع  اـت  یتـفرگنارف  ارچ  دـناهدومرف : نآ  رد  هک  همّدـقتم  تاـیاور  زا  یـضعب  نآرب ، هوـالع  دراد . زجاـع  هب  صاـصتخا  رفیک ،
؛ تسا هدش  دییأت  [ 50 [»!؟ اذک تعنص  الف  أ  : » دندومرف هک  راّمع  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  خیبوت  تیاور  دننام  رگید ، تایاور 

. دوشیم هدیمهف  زجاع  يارب  لهج  تیعنام  زین  نآ  زا  هک 
؟ تسیچ ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  زا  صحف  كرت  رفیک  كالم  دییامرفب 

نامه ار  رفیک  كالم  ینعی  دـناهتفریذپ ، ار  روهـشم  يأر  صحف ، كرت  رفیک  كالم  رد  يراصنا ، خیـش  دـننامه  زین  ینیمخ  ماما  ترـضح 
مکح ندوبن  هب  نانیمطا  لیصحت  ای  یعرش  مکح  لیصحت  هب  تبسن  صّحفت  قیقحت و  هچرگا  دننادیم ، یعرش  یعقاو  فیلکت  ندادن  ماجنا 
لمع یعقاو  فیلکت  هب  دنام و  ربخیب  یعرـش  یعقاو  مکح  زا  هجیتن  رد  درکن و  لمع  بجاو  نیا  هب  یـسک  رگا  نکل  تسا ، بجاو  یعرش 

قحتـسم هک  تسا  یعرـش  فیلکت  ندادـن  ماجنا  تباب  اهنت  هکلب  دوشیمن ؛ تبوقع  قحتـسم  صّحفت ، قیقحت و  ندادـن  ماجنا  تباـب  درکن ،
؟ ارچ دوشیم . تبوقع 

كرت رب  تبوقع  هک  تسا  نیا  عقاو  زّجنت  ياـنعم  و  تسا ؛ زجنم  عقاو  صّحفت ، قیقحت و  زا  شیپ  یعرـش ، فـیلکت  دوـجو  لاـمتحا  اـب  اریز 
. تسا زیاج  حیحص و  یعقاو  فیلکت 

، فیلکت هب  لهج  اب  سپ  دراد ؛ دوجو  فیلکت  عقاو  رد  هک  متسنادیمن  نکل  مدادیم ، ار  فیلکت  دوجو  لامتحا  هچرگ  دیوگب : یـسک  رگا 
؟ دنهدیم خساپ  هچ  دشاب  رفیک  تبوقع و  دیابن 

بجاو صّحفت  فـیلکت ، دوـجو  لاـمتحا  اـب  هک  ارچ  تسین ؛ رذـع  لـهج  نیا  نکل  و  دراد ، دوـجو  فـیلکت  هب  لـهج  هـچرگ  دـنیامرفیم :
. دوشیم

تـسا نیا  نآ  ّتلع  دـنیامرفیم  دـنهدیم ؟ خـساپ  هچ  تسین  بجاو  صّحفت  قیقحت و  كرت  تباب  هکنیا  ّتلع  هک  دوش  لاؤس  ماما  زا  رگا 
ندوب يداشرا  رد  روهظ  هدـش ، هماـقا  صّحفت  بوجو  رب  هک  ییاـهلیلد  هکلب  درادـن ؛ دوجو  عرـش  رد  صّحفت  كرت  تمرح  رب  یلیلد  هک :

دوخ اذـل  و  تسا ؛ نآ  ندادـن  تسد  زا  یعقاو و  ياهفیلکت  ظفح  يارب  طقف  یـصّحفت  موزل  دـننکیم و  لقع  مکح  هب  داشرا  هک  دـنراد ؛
[51 .] دنکیم ادیپ  مکح  تیقیرط  تباب  زا  هکلب  درادن ، مکح  قیقحت 

تروص رد  عقاو  اب  تفلاخم  هکنیا  و  تسا ، عقاو  اب  تفلاخم  رادـم  ریاد  صحف  مکح  لقع ، مکح  هظحالم  زا  رظن  عطق  اب  رگید : ترابع  هب 
تبوقع قاقحتسا  بجوم  نآ ، یعرش  مکح  ندش  نایب 

91 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّتنـس باتک و  رد  نآ  ندـش  دراو  هب  ارـصحنم  نایب  لوصو  نوچ  و  تسین ، تبوقع  قاقحتـسا  بجوم  یعرـش ، مکح  نایب  نودـب  و  تسا ،

هب هک  دنکیم  مکح  لقع  دنکن ، صحف  هک  یتروص  رد  دـنکیم و  مکح  یعرـش  مکح  فشک  تهج  صحف  موزل  هب  لقع  دراد ، یگتـسب 
. تسین نایب  نودب  رفیک  یتروص ، نینچ  رد  ندرک  رفیک  و  تسا ؛ رفیک  قحتسم  عقاو ، اب  تفلاخم  ّتلع 

فـشک تهج  ینعی  دراد ؛ يریغ  مکح  هکلب  درادـن ، یـسفن  مکح  ندرک  صحف  یلقع ، رظن  زا  تسین و  حـیبق  اتاذ  صحف  كرت  نیارباـنب :
. دنکیم ادیپ  تیعوضوم  عقاو 

نایب هچرگا  دـشاب ؛ هدرک  تفلاخم  عقاو  اب  هک  تسا  یتروص  رد  صحف ، كرت  رثا  رد  تبوقع  قاقحتـسا  ایآ  هک  دوشیم  ثحب  نآ  زا  سپ 
یپ نآ  تمرح  هب  درکیم ، صّحفت  رگا  هـکنیا  هـب  تـسا  طورـشم  رفیک  قاقحتـسا  هـکنیا  اـی  دـشاب ، هتـشادن  دوـجو  فـیلکت  نآرب  یعرش 
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؟ دربیم
: هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  خساپ  رد 

هب هک  یهار  و  تسا ، یعرـش  رذع  نودـب  عقاو ، اب  تفلاخم  تهج  هب  ای  ( 1 زین : نآ  ببـس  و  تسا ، رفیک  تبوقع و  قحتـسم  قلطم  روط  هب 
دامتعا نآرب  ندروآ ، رذع  ماقم  رد  ات  تسین  یعرش  تّجح  رذع و  بجوم  دراد ، دوجو  نآ  ندوب  لالح  رب  یعقاو  دوجوم و  عبانم  هطـساو 

و دیامنیم ؛ بجاو  ار  طایتحا  صّحفت ، كرت  تروص  رد  هک  تسا  لقع  مکح  تهج  هب  ای  و  ( 2 دناهدومرف ؛ يراصنا  خیش  هکنانچ  دیامن ،
. تسا عقاو  رب  یعرش  نایب  لقع ، مکح  نیا 

دوب و يراج  نایب  نودـب  باقع  حـبق  هدـعاق  دومنیمن و  طاـیتحا  هب  مکح  تفاـییمن ، تسد  یعرـش  مکح  هب  درکیم و  صّحفت  رگا  هتبلا 
. دشابیم يرییخت  فیلکت  نایب  لقع ، مکح  نیا  هک  دیامن ، طایتحا  ای  دنک و  صّحفت  ای  هک  دنکیم  مکح  لقع  صّحفت ، زا  لبق  نکل 

تفلاخم یعقاو  فیلکت  اب  طایتحا ، بوجو  هب  لقع  مکح  دوجو  اب  رگا  اذـل  و  تسا ، مزـال  وا  رب  طاـیتحا  دومن ، كرت  ار  صّحفت  رگا  سپ 
: دوش هتفگ  هکنیا  رگم  تسا ، تبوقع  قاقحتسا  بجوم  تفلاخم  نیا  دیامن ،

: هک تسا  نیا  تباب  هکلب  تسین ؛ نآ  نتفرن  تسد  زا  یعقاو و  فیلکت  ظفح  تهج  هب  امیقتـسم  القتـسم و  طایتحا ، بوجو  هب  لـقع  مکح 
( نایب نودب  باقع  حبق   ) هدعاق عوضوم  لامتحا ، نیا  اب  هک  دشاب ؛ هدـش  طوبـضم  ّتنـس  باتک و  رد  و  هدیـسر ، یعرـش  نایب  دراد  لامتحا 

یعرش یعقاو  فیلکت  اب  تفلاخم  رب  تبوقع  قاقحتـسا  بجوم  طایتحا  كرت  نآ ، لثم  رد  و  ددرگیم . لماک  مامت و  نایب ، دوشیم و  عفر 
[52 .] دشاب داضتم  فیلکت ، هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوشیمن ،

92 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ینیمخ  ماما  رظن  زا  دوش  تقوم  ای  طورشم  بجاو  كرت  ببس  هک  یتروص  رد  صّحفت  كرت  مکح  دییامرفب 

دوجو هب  دـیقم  بوجو  هچ  و  یلابقتـسا ، بجاو  دوش و  هتـسناد  یلعف  بوجو  هچ  تروصرهرد ، هک  تسا  نیا  هناـقّقحم  يأر  دـنیامرفیم :
ای میریذـپب  دـنادیم ، یفیلکت  كرت  ار  رفیک  كـالم  هک  ار  روهـشم  هاگدـید  اـم  هچ  دراد ؛ باـقع  قاقحتـسا  دوـش ، هتـسناد  تقو  طرش و 

. دشابن ای  دشاب ، نآ  تیمّدقم  هبنج  صّحفت ، بوجو  كالم  طانم و  هک  دنکیمن  یقرف  هکنانچ  میریذپن .
، میوش یمّدقم  بوجو  هب  لئاق  زین  مینادب و  طرش  دوجو  هب  طورشم  ار  بوجو  میریذپب و  طورـشم  بوجو  رد  ار  روهـشم  هیرظن  رگا  سپ :

: تفگ میهاوخ 
دوجو تامّدقم  يدابم و  نیا  رگا  هک  دشابیم ؛ دوخ  هب  صوصخم  تامّدقم  يدابم و  ياراد  همّدقملا ، يذ  بوجو  دننامه  همّدـقم  بوجو 

. هن ای  دشاب  بجاو  العف  همدقملا  يذ  هچ  دوب ، دهاوخن  بجاو  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنکیم ، ادیپ  قّقحت  بوجو  دبای ،
: نیاربانب

: مییوگیم میتفریذپ  ار  همّدقملا  يذ  نآ و  نایم  مزالت  میدش و  همّدقم  بوجو  هب  لئاق  رگا  - 1
اجب رضاح  نامز  رد  ار  نآ  هدنب  رگا  هک  يوحن  هب  دومن  روصت  نآ  طرـش  ندمآ  زا  لبق  ار  يزیچ  رب  طورـشم  بجاو  فقوت  یلوم  تقوره 

كـالم طاـنم و  باـب  زا  یلوم ، هدارا  کـش  نودـب  دوش ، نآ  طرـش  ندـمآ  دوجو  هب  ناـمز  رد  وا  تردـق  نتفر  ناـیم  زا  بجوم  درواـین ،
؟ ارچ تسا . هتفرگ  ّقلعت  ءیش  نآ  داجیا  هب  تیمّدقم ،

، رـضاح نامز  رد  نآ  بوجو  نتفاین  قّقحت  تسا و  هدش  لصاح  هدیاف و ...  هب  قیدصت  رّوصت و  زا : دنترابع  هک  هیمّدـقم ، هدارا  يدابم  اریز 
. تسین نآ  ندوبن  بجاو  همّدقم و  هدارا  يدابم  ندشن  لصاح  بجوم 

يأر هلئـسم ، ود  ره  رد  هکنانچ  دشاب ، ندوب  همّدـقم  كالم  طانم و  هب  همّدـقم  بوجو  هکنیا  ای  میـشابن ، همّدـقم  بوجو  هب  لئاق  رگا  و  - 2
؟ ارچ دراد . تبوقع  قاقحتسا  کش ، نودب  مه  زاب  تسا ، نیمه  قح  تسرد و 

تسا و رفیک  قاقحتـسا  بجوم  یعرـش ، رذع  نتـشاد  نودـب  طورـشم ، بجاو  نداد  تسد  زا  هکنیا  هب  دـننکیم  مکح  ءالقع  لقع و  اریز 
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نتفر تسد  زا  بجوم  دـیامن و  لهاست  نآ  يدوجو  تامّدـقم  رد  یلو  دوشیم ، لـصاح  ادرف  طورـشم  بجاو  طرـش  دـنادیم  هک  یـسک 
. تسین بجاو  الصا  نآ ، طرش  ندیسرارف  زا  لبق  طورشم  بجاو  هک  دنک  حیرصت  یلوم  هچرگا  تسین ؛ روذعم  دوش ، طورشم  بجاو 

93 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ ارچ

القع دراذگیمن و  یقرف  قلطم ، بجاو  و  تسا ، مولعم  شطرـش  نتفای  دوجو  هک  یطورـشم  بجاو  نایم  هدنب ، ندوبن  روذعم  رد  لقع  اریز 
. دننکیم رفیک  قاقحتسا  هب  مکح  زین 

. دوش نشور  تقیقح  نیا  ات  امن  هعجارم  القع  هب  سپ :
هب طوبرم  لصف  رد  نآ  زا  یشخب  هک  دشابیم ، هدنکارپ  یهقف  هقّرفتم  ياهباب  رد  هک  يرایسب  رابخا  یعرـش و  ّهلدا  رد  ّربدت  ياضتقم  هتبلا 

: هک تسا  نیا  دش ، رکذ  صّحفت  لصا  بوجو 
[53 .] تسا یسفن  یئافک  بجاو  ای  یسفن و  دّکؤم  بحتسم  یعرش ، ماکحا  رد  داهتجا  تهاقف و  هبترم  لیصحت 

؟ تسیچ یعضولا »...  مکحلا  یف  مالکلا  اّما  و   » زا دارم  دییامرفب  نایاپ  رد 
تسا لاؤس  نیا  هب  خساپ  رگید  ترابع  هب  دشابیم و  وا  لامعا  داسف  ای  تحص و  ینعی  رصقم  لهاج  یعضو  مکح  ای  مود و  ماقم  رد  ثحب 

: دهدیم ماجنا  رصقم  لهاج  هک  یتالماعم  ایآ  هک :
؟ دوشیم ّبترتم  يو  لمع  رب  تالماعم ، نیا  زا  رظن  دروم  راثآ  ایآ  ینعی  تسا ، حیحص  - 1

؟ دوشیم قارف  ببس  وا  قالط  هکنیا  ای  و  دوشیم ، تیجوز  ببس  وا  حاکن  ای  و  دوشیم ، کیلمت  بجوم  وا  عیب  ایآ  لثملا : یف 
؟ دوشیمن ّبترتم  نآرب  هلماعم  زا  دصق  دروم  رثا  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، لطاب  هکنیا  ای  و  - 2

لطاب هکنیا  ای  ددرگیم ؟ باوث  هب  ندیـسر  یلوم و  رما  لاثتما  ببـس  ینعی  تسا ، تّحـص  هب  موکحم  رّـصقم  لهاج  تادابع  ایآ  لثملا : یف 
؟ دنک هداعا  دیاب  تسین و  يزجم  یتدابع  نینچ  هدوب و 

: دوشیم ثحب  هلحرم  ود  رد  زین  هطبار  نیا  رد  هتکن :
. رصقم لهاج  تالماعم  - 1

. رّصقم لهاج  تادابع  - 2
94 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تالماعملا اّمأ 
تقّفتاف امهنع ، مأ ال  دـیلقتلا ، داهتجالا و  ینعأ  نیقیرطلا  دـحأ  نع  تعقو  ءاوس  هتفلاخم ، عقاولا و  ۀـقباطمب  اهیف  ةربعلا  ّنأ  اهیف : روهـشملاف 

. اهیلع تابّبسملا  ّبترت  اهریثأت و  یف  هل  لخدم  لهجلا ال  ملعلاف و  ۀّیعرش ، رومال  بابسألا  لیبق  نم  اّهنأل  عقاولل ؛ ۀقباطملا 
ول اذـک  و  هعوقو ، نیح  نم  هتّحـص  یف  یفک  هتّحـص ، کلذ  دـعب  فشکناف  ءطولا  ۀـیّلح  یف  هریثأـت  فرعی  ـال  ادـقع  ةأرما  یلع  دـقع  نمف 

. ادساف وأ  احیحص  هنوک  فشکناف  هیجدو ، يرفب  ۀحیبذ  حبذ  نم  اذک  و  عوقولا . نم  دسافلا  مکح  هیلع  ّبتر  هداسف  فشکنا 
هیلع باقعلا  ّنإـف  اـهأطو  اذإ  اـمک  عقاولا ، ۀـفلاخمب  یعارم  هنوک  نم  مّدـقت : اـم  باـقعلا  یف  همکحف  فاـشکنالا ، لـبق  ارثأ  هیلع  ّبتر  ول  و 

. لاحلا فشکنی  یّتح  هتاعارم  نم  انه : انرکذ  امکف  ۀحیبّذلا  کلت  محل  عاب  ول  امک  ّیعضولا  همکح  اّمأ  و  یعارم .
نیرـصاعملا انخیاشم  ضعب  نم  الإ  اضیأ  کلذ  یف  ارهاظ  فالخ  و ال  تالماعملا ، کلت  ۀّیببـس  ّۀلدأ  ۀظحالم  دعب  انرکذ  امیف  لاکـشإ  و ال 

: یه ۀمّدقم ، دعب  هرکذ  لیصفت  انه  مالکلا  لاطأ  ثیح  [ 54] هّرس سّدق 
دهتجملا هّنظی  ام  یه  ۀّیرهاظ ، قئاقح  و  الوأ ، عراشلا  هرّرق  ام  یه  ۀّیعقاو : قئاقح  اهل  اببـس ، عراشلا  هلعج  ام  ّلک  لب  تاعاقیإلا  دوقعلا و  ّنأ 

ببّـسلاف و ۀـّیعقاولا ، یلإ  ۀـّیداهتجالا  لئاسملا  یف  لیبس  انل  نکی  مل  اّمل  و  اهفلاخت ، دـق  ۀـّیعقاولا و  قباطت  دـق  یه  و  عراشلا . هعـضو  اـم  ّهنأ 
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یتلا تاّیهیدبلا  نم  و  ۀّیرهاظلا ، قئاقحلا  یه  انّقح  یف  عناملا  طرّشلا و 
95 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ۀساّجنلل لیلقلا  ءاملا  ةاقالم  ّنإف  صاخشألا ؛ یلإ  ۀبسنلاب  فلتخی  ۀّیرهاظلا  قئاقحلا  یلع  راثآلا  ّبترت  ّنأ  ةرورضلا : لب  عامجإلا  اهیلع  دقعنا 
. ۀّیجوزلا وأ  کیلمتلل  ّیسرافلا  دقعلا  و  ۀیکذتلل ، موقلحلا  عطق  اذک  و  هریغ ، نود  دحاو  دنع  هسّجنتل  ببس 

همجرت

رّصقم لهاج  تالماعم  تحص  مدع  ای  تّحص و  رد  روهشم  كالم 

: تالماعم اّما 
یکی زا  هلماعم  هاوخ  تسا ، عقاو  اب  اهنآ  تفلاخم  ای  تقباطم و  اهنآ ، رد  یلصا  نازیم  رایعم و  هک : تسا  نیا  لهاج )  ) تالماعم رد  روهشم 
قافتا عقاو  اب  نآ  تقباطم  و  دشاب ) هداد  ماجنا  ار  هلماعم   ) دیلقت داهتجا و  نودـب  هن ، ای  دـشاب  هدـش  عقاو  دـیلقت  داهتجا و  ینعی  قیرط  ود  زا 
تسا یعرـش  ببـس  دنفـسوگ  هناگراهچ  ياهگر  عطق  لثملا : یف   ) تسا هیعرـش  روما  يارب  بابـسا  لیبق  زا  تالماعم  هک  ارچ  دشاب ، هداتفا 

اذل و  تسا ،) ببـسم  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  ببـس  اذل  لاقتنا و  لقن و  لوصح  يارب  تسا  ببـس  یئاذک  دـقع  نالف  ای  هحیبذ و  تیلح  يارب 
. دنرادن بابسا  نآرب  تابّبسم  ّبترت  بابسا و  ریثأت  رد  یتیلخدم  لهج ، ملع و 

: نیاربانب
نیا اب  ایآ  هکنیا  هک  دنادیمن  ینعی   ) دنکیمن نز ) نآ  اب   ) ترشابم تیلح  رد  ار  دقع  نآ  ریثأت  هکیلاحرد  دنکیم ، دقع  ار  ینز  هک  یسک 

شعوقو نیح  زا  شتّحص  رد  هدش  فشک  دقع  نآ  تحص  هلـصافالب ، سپ  هن ،)؟ ای  دش  لالح  درم  نیا  هب  نز  نیا  درک ، يراج  هک  يدقع 
. دنکیم تیافک 

نآرب شعوقو ، نیح  زا  شندوب )  ) دـساف مکح  هجیتـن  رد  هک  دوش  فـشک  شداـسف ) ینعی   ) تحـص مدـع  رگا  شمکح  تسا  نینچنیا  و 
. دوشیم ّبترتم 

. دساف ای  تسا  هدوب  حیحص  شحبذ  هک  دوشیم  فشک  سپس  هدرک ، حبذ  شکر  ود  ندیرب  اب  ار  ياهحیبذ  هک  یسک  تسا  نینچمه  و 
: لاح

هک تسا  یبلطم  نامه  باقع  رد  شمکح  سپ  دومن  ّبترتم  لمع  نآرب  فاشکنا  زا  لبق  ار  يرثا  درکن و ) شوگ  رّـصقم  لهاج  نیا   ) رگا
قباطم  ) شلمع هک ) تسا  نیا  كالم  هک  دش  هتفگ  نآ  رد  )

96 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسا یعارم  ترشابم  نیا  رطاخ  هب  شباقع  نز ، نآ  اب  دنک  ترـشابم  رگا  هک  روطنامه  دنک . دروخرب  عقاو  اب  تفلاخم  ای  و  دشاب ) عقاو  اب 

(. دیآرد عقاو  اب  تفلاخم  هکنیا  ای  دشاب و  هدش  عقاو  یعرش  دقع  هک  وا  سناش  هب  دراد  یگتسب  ینعی  )
رکذ قوف  بلاطم  ینعی  اجنیا  رد  هک  روطنامه  دـشورفب ، فاشکنا ) زا  لبق  ات  ار  هحیبذ  نآ  تشوگ  رگا  هکنانچ  : ) نآ یعـضو  مکح  اّما  و 

. دوش نشور  نآ  تیعضو  هکنیا  ات  تسا  نآ  تاعارم  میدرک ،

هّللا همحر  یقارن  لضاف  رظنراهظا  خیش و  بلاطم  رد  ءاملع  فالتخا  مدع 

نایم نآ ، رد  مه  یفالتخا  رهاظلا ، یلع  درادن و  دوجو  یلاکـشا  میدومن ، رکذ  تالماعم  نیا  تیببـس  ّهلدا  هظحالم  زا  سپ  ام  هک  هچنآ  رد 
هک یلیصفت  رد  هلئسم  نیا  رد  تسا  هداد  مالک  لوط  هک  یقارن ، موحرم  ینعی  رصاعم  ناگرزب  زا  یخرب  بناج  زا  رگم  درادن ، دوجو  ءاملع 

: زا تسترابع  همّدقم  نآ  ياهمّدقم و  زا  دعب  ار  نآ  تسا  هدرک  رکذ 
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: ياراد تسا  هداد  رارق  هیعرش )  ) ببس ار  نآ  عراش  هک  هچنآره  يارب )  ) هکلب تاعاقیا  دوقع و 
. تسا هداد  رارق  لّوا  هجرد  رد  ار  قیاقح  نآ  عراش  هک  تسا  ياهیعقاو  قیاقح  - 1

عضو تاررقم ، ناونع  هب  ار  اهنآ  سّدقم  عراش  هکنیا  هب  دنکیم ، ادیپ  ّنظ  اهنآ  هب  دهتجم  هک  دنتـسه  ياهیرهاظ  قیاقح  ياراد  هکنانچ  - 2
. تسا هدومن 

. دننکیم تفلاخم  تایعقاو  نآ  اب  یهاگ  دننکیم و  تقباطم  هیعقاو  قیاقح  اب  یهاگ  هیرهاظ ، قیاقح  نیا  و 
قیاقح نامه  ام ، ّقح  رد  عنام  طرـش و  ببـس و  هجیتن ، رد  درادن ، دوجو  هیعقاو  قیاقح  هب  ام  يارب  یهار  هیداهتجا  لئاسم  رد  هک  اجنآ  زا  و 

(. دننکیم جارختسا  هلدا  زا  اهقف  هک   ) تسا هیرهاظ 
: هک تسا  نیا  تایرورض  زا  یکی  هکلب  تسا و  هدش  دقعنم  نآرب  عامجا  هک  یتاّیهیدب  زا  یکی  و 

ندش سجن  يارب  تسا  ببس  سجن ، زیچ  اب  لیلق  بآ  تاقالم  هکنانچ  دوشیم ، فلتخم  صاخشا  هب  تبـسن  هیرهاظ  قیاقح  رب  راثآ  ّبترت 
ببـس سجن  اب  لـیلق  بآ  تاـقالم  هک   ) نیدـهتجم زا ) رگید  یخرب  اـی  و   ) رگید فـالخرب  نیدـهتجم ، زا  یخرب ) اـی  و   ) یکیدزن بآ  نآ 

.( دوشیمن نآ  سجنت 
یخرب دزن  تسا و  هیکذت  ببـس  یخرب  دزن  هک   ) منغ الثم )  ) هیکذـت يارب  جادوا  زا  یـضعب  ندـیرب  موقلح و  عطق  مکح )  ) تسا نینچنیا  و 

(. هن یخرب  دزن  دنکیم و  تیافک  ندوب  یسراف  دزن  هک   ) تیجوز ای  کیلمت و  يارب  یسراف  دقع  ای  و  هن ،)
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  عوضوم  دییامرفب  ۀمدقم 
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  هک  تسا  یساسا  لاؤس  کی  هب  خساپ 

ایآ دـهد ، ماجنا  يراک  یعرـش ، تئارب  هب  نانیمطا  ای  یعرـش و  مکح  نتفای  تهج  صّحفت ، قیقحت و  نودـب  یعرـش ، مکح  هب  لـهاج  رگا 
؟ لطاب ای  تسا  حیحص  وا  لمع 

یسررب و دروم  ثحبم  ود  ای  هلحرم و  ود  رد  ار  قیقحت  صحف و  كرات  لاعفا  یعـضو  مکح  روبزم ، لاؤس  هب  خساپ  رد  خیـش  بانج  اذل  و 
: تسا هداد  رارق  یبایزرا 

. دراد صاصتخا  رّصقم  لهاج  تالماعم  هب  ثحبم  کی  - 1
. دراد صاصتخا  رّصقم  لهاج  تادابع  هب  زین  ثحبم  کی  - 2

؟ تسیچ تالماعم  هملک  يانعم  دییامرفب  ثحب  هب  دورو  زا  لبق 
: تسانعم ود  ياراد  تالماعم  هملک 

. دوشیم دوقع  نقیتم  ردق  لماش  هکلب  دراد و  صاصتخا  تاعاقیا  دوقع و  هب  هک  صخالا  ینعملاب  هلماعم  کی  - 1
هیلک تاعاقیا و  دوقع و  لثم  دشابیمن  ربتعم  اهنآ  رد  تبرق  دصق  هک  دوشیم  یلاعفا  لماش  هک  تسا  معالا  ینعملاب  هلماعم  مه  یکی  و  - 2

: لثم مالسا  رد  هیصوت  ماکحا 
. دوشیم تراهط  ببس  هک  لسغ  فلا :

. دوشیم دصقم  هب  لین  ببس  هک  تفاسم ، عطق  ب :
. دوشیم هیکذت  ببس  هک  دنفسوگ  ياهگر  ندیرب  د :

؟ تسانعم ود  نیا  زا  کیمادک  هیف  نحن  ام  رد  تالماعم »  » زا دارم 
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یعرـش مکح  هب  لهاج  لعف  نالطب  ای  تحـص و  دروم  رد  يراصنا  خیـش  بانج  تسا و  رظن  دروم  معالا  ینعملاب  هلماعم  ینعی  مّود  يانعم 
: تسا هدومرف  لقن  مراهچ  هیرظن  ناونع  هب  ار  مّهوت  کی  هیرظن و  هس  تسا ، هدرک  كرت  ار  صّحفت  هک  تالماعم 

. روهشم هیرظن  - 1
. یقارن موحرم  هیرظن  - 2
. یمق موحرم  هیرظن  - 3

 ... مّهوتی اّمبر  - 4
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؟ تسیچ اهیف »...  روهشملاف   » زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  دوخ  هلمج  زا  نیلوصا  ءاهقف و  روهشم  هدیقع  نایب 

: اذل و  تسا ، یعقاو  مکح  اب  لعف  نآ  تفلاخم  تقباطم و  هدومن ، صّحفت  كرت  هک  لهاج  هلماعم  تّحص  مدع  ای  تّحص  شجنس 
نکل دـشاب ، هدـشن  عـقاو  ود  نآ  قـیرط  زا  اـی  و  دـشاب ، هدـش  عـقاو  دـیلقت  داـهتجا و  قـیرط  ود  زا  یکی  زا  هلماـعم  نآ  هـک  دــنکیمن  یقرف 

؟ ارچ دشاب ، هدش  قباطم  عقاو  اب  قافتا ، يور  زا  لاحنیعرد و 
. درادن یتیلخدم  اهّببسم  ندش  ّبترتم  اهببس و  ریثأت  رد  لهج  ملع و  و  دنتسه ، هیعرش  روما  يارب  بابسا ، لیبق  زا  تالماعم  اریز 
: نیاربانب تسا ، یعقاو  هّللا  مکح  اب  تفلاخم  تقفاوم و  رّصقم ، لهاج  تالماعم  نالطب  تحص و  رد  یلصا  رایعم  رگید : ترابع  هب 

نآ زا  هبولطم  راثآ  مامت  هلماعم ، رودـص  يادـتبا  نامه  زا  تسا و  تحـص  هب  موکحم  دـمآرد ، عقاو  اـب  قبطنم  یـصخش  نینچ  هلماـعم  رگا 
يدیلقت و ای  يداهتجا  نظ  هب  عقاو  هب  ّناظ  زا  هچ  عقاو ، هب  ملاع  زا  هچ  دوش  رداص  هک  یسکره  زا  لاح  دوشیم ، رداص  لمع  نیا  رب  هلماعم 

. شماسقا همه  زا  عقاو  هب  لهاج  زا  هچ 
لمع تفلاخم  ای  تقباطم و  هتفرگ و  عقاو  ار  رایعم  وا ، یفیلکت  مکح  رّصقم و  لهاج  باقع  اب  هطبار  رد  هک  روطنامه  روهشم ، ام و  اذل  و 

. میهدیم رارق  عقاو  ار  رایعم  وا ، تالماعم  یعضو  مکح  ینعی  نالطب ، تحص و  اب  هطبار  رد  مه  روطنیمه  میدیجنس ، عقاو  اب  ار  وا 
؟ ّتلع هچ  هب  ارچ و 

لیبق زا  يروما  و  قالط و ...  لیبق  زا  تاعاقیا  و  حاکنلا ...  عیبلا و  دـقع  لیبق  زا  دوقع  ینعی  هملک  معا  يانعم  هب  تـالماعم  هکنیا  رطاـخ  هب 
هب ار  یتابّبسم  يرس  کی  هتشاذگ و  ریثأت  هک  دنتسه  ياهّیعرش  للع  بابـسا و  هلـسلس  کی  تسا  هیکذت  ببـس  هک  هناگراهچ  ياهگر  عطق 

. دنروآیم دوجو 
هتـشاد ملع  ام  هچ  دوشیم ، قّقحم  اعطق  زیچ  نآ  دوش ، ققحم  يزیچ  هّمات  ببـس  ای  ّتلع و  رگا  زین  نیوکت  ماـظن  رد  هک  روطناـمه  اذـل : و 

. دنرادن یشقن  یجراخ  ّببسم  قّقحت  رد  فلکم  لهج  ّنظ و  ملع و  هکنیا  هصالخ  و  هن . ای  میشاب 
فّلخت هک  ارچ  دوشیم ، قّقحم  زین  نآ  ّببسم  هلصاف  نودب  دوش  قّقحم  یببـس  رگا  زین  يراذگنوناق  عیرـشت و  ماظن  رد  مه  روطنیمه  - 2

. میشاب لهاج  نادب  ای  میشاب و  هتشاد  ملع  ام  هچ  تسا ، لاحم  هّمات  ّتلع  زا  لولعم 
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. دش دهاوخ  ققحم  زین  نآ  ّببسم  دبای ، قّقحت  یعرش  یعقاو  ببس  رگا  سپ :
: نیاربانب

، دوش فشک  دقع  ندوب  حیحص  نآ  زا  سپ  دنادیمن ، شزیمآ  ندش  لالح  رد  ار  نآ  ریثأت  هکیلاحرد  دیامن ، دقع  ار  ینز  یـسک  رگا  - 1
ناـمز زا  دـقع  نآ  نـالطب  رب  مکح  دوش ، مولعم  نآ  نـالطب  هک  یتروـص  رد  و  تسا ، یفاـک  نآ  ندـش  عـقاو  ماـگنه  زا  دـقع  تّحـص  رد 

. دوشیم ّبترتم  شعوقو 
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یعرش مکح  ول  و  هتفرگ ، ماجنا  تسرد  حبذ  هک  دوش  فشک  سپـس  دنک ؛ حبذ  ناجدو  گر  ود  ندیرب  اب  ار  ياهحیبذ  هک  یـسک  ای  و  - 2
. تسا مارح  دشاب ، هتفرگن  ماجنا  تسرد  هک  یتروص  رد  تسا و  لالح  هتسنادیمن  ار  نآ 

؟ تسیچ فاشکنالا »...  لبق  ارثا  هیلع  ّبتر  ول  و   » زا ضرغ 
رفیک رد  وا  مکح  دـشاب ، هدرک  ّبترتـم  نآرب  يرثا  ـالاب ، مادـقا  ود  زا  کـیره  نـالطب  تحـص و  ندـش  فشک  زا  لـبق  رگا  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف  یعقاو ، یعرش  مکح  اب  ندومن  تفلاخم  هب  دراد  یگتسب  هک  دش  هتفگ  یلبق  ثحبم  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نتشاد ،
هحیبذ نیا  تشوگ  رگا  هکنانچ  دراد ، عقاو  اب  ندرک  تفلاخم  هب  یگتـسب  شندوب  رفیک  قحتـسم  دشاب ، هدرک  شزیمآ  هدش  دقع  نز  اب  رگا 

. دوش راکشآ  نآ  حبذ  ندوب  تسردان  ای  تسرد  ثیح  زا  هحیبذ  نآ  تیعضو  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  شاهلماعم  تحص  دشورفب ، ار 
؟ تسیچ انرکذ » امیف  لاکشا  و ال   » زا دارم 

: هک تسا  نیا  لاکشا  نآ  دراد و  دوجو  لهاج  هلماعم  رد  هک  تسا  ياههبش  هب  خساپ 
رد هک  ارچ  دنک ، دصق  ار  ءاشنا  دـناوتیمن  دوشیمن و  یّـشمتم  وا  ءاشنا  دـصق  تاعاقیا  دوقع و  رد  سپ  دـنادیمن ، ار  یعرـش  مکح  نوچ 

نیاربانب دیامن ؛ ءاشنا  دصق  دناوتیمن  دراد ، کش  یعرش  رثا  ّبترت  رثا  رد  نوچ  و  دراد ، کش  دزاسیم  عقاو  هک  هچنآ  رب  رثا  ندش  ّبترتم 
. دشابیم لطاب  هلماعم 

رد تیجوز  و  شورفودیرخ ، رد  لاقتنا  زا  تسترابع  هک  هغیص  نومـضم  قیقحت  هدارا  دصق و  اب  ارـصحنم  دیامرفیم : خساپ  رد  خیـش  اذل  و 
نیقی هچنانچ  و  درادـن ، یگتـسب  هلماعم  ندوب  لطاب  ای  ندوب  حیحـص  هب  موهفم ، نیا  اب  ءاشنا  دـصق  و  دوشیم ، لصاح  ءاشنا  دـصق  حاـکن ،

. دشاب هتشاد  کش  نآ  تحص  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوشیم ، لصاح  دصق  نیا  تسا ، لطاب  اعرش  هلماعم  هک  دشاب  هتشاد 
. دننکیم هدارا  دصق و  ار  کیلمت  مدرم  دشابیم ، لطاب  نآ  هلماعم  هک  يرگید  ياهزیچ  یبصغ و  لام  نتخورف  رامق ، رد  لثملا : یف 

نیب دوش ، فشک  نآ  تحص  دقع ، زا  سپ  هک  یتروص  رد  لهاج  هلماعم  ندوب  حیحص  رد  نیاربانب :
100 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشابیمن یقرف  نالطب  هب  نیقی  ای  دشاب  هتشاد  تحص  رد  کش  دقع ، رودص  ماگنه  هکنیا 
هک دـش  فشک  نآ  نتخاـس  عقاو  زا  سپ  تسا و  لـطاب  هلماـعم  هک  تشاد  نیقی  درکیم  يراـج  ار  دـقع  هک  یتـقو  رگا  رگید : تراـبع  هب 

. تسین هلماعم  رثا  ندش  ّبترتم  يارب  یعنام  تحص ، هب  لهج  دوشیم و  ّبترتم  نآرب  هلماعم  رثا  تسا  هدوب  حیحص  هلماعم 
؟ تسیچ لهاج  هلماعم  نالطب  ای  تحص و  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن 

. دناهدرکن حرطم  ار  نآ  هدشن و  لهاج  هلماعم  تحص  ینعی  ثحب  زا  تمسق  نیا  ضّرعتم  ماما  ترضح 
؟ تسیچ نیرصاعملا »...  انخیاشم  ضعب  نم  ّالا   » زا ضرغ  سپ 

اب بلطم  نیا  رد  هک  هدوب  هّللا  همحر  مظعا  خیش  موحرم  دیتاسا  زا  هک  تسا  جهانم  باتک  بحاص  یقارن  لضاف  موحرم  زا  مّود  هیرظن  حرط 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  هدروآ  ياهمّدقم  لیصفت  نیا  نایب  زا  لبق  یهتنم  تسا ، هدش  لیصفت  هب  لئاق  هدرک و  تفلاخم  روهشم 

تاعاقیا و دوقع ، زا  معا  تسا  هداد  رارق  راثآ  زا  يرثا  يارب  ببـس  ار  اـهنآ  سّدـقم  عراـش  هک  يروما  هیلک  هکلب  تاـعاقیا و  دوقع و  هیلک 
 ... ةاقالملا و لسغلا و  جادوالا و  يرف   ) لثم هیعرش  بابسا  ریاس 

: دنشابیم تقیقح  عون  ود  ياراد 
ببـس یبرع  ناسل  هب  دقع  لثملا : یف  تسا ، هدومرف  لعج  ار  اهنآ  رمالا  سفن  عقاو و  رد  سّدـقم  عراش  هک  يروما  ینعی  هیعقاو ، قیاقح  - 1

. دوشیم دنفسوگ  تشوگ  تیلح  هیکذت و  ببس  هعبرا  جادوا  ندیرب  ای  دوشیم و  تیکلم  ای  تیجوز و 
یـسراف ناسل  هب  دقع  هک  دنکیم  نامگ  هب  تسا  هدومن  طابنتـسا  عبانم  يور  داهتجا  قیرط  زا  دهتجم  هک  يروما  ینعی  هیرهاظ ، قیاقح  - 2

. دوشیم دنفسوگ  تیلح  هیکذت و  ببس  موقلح  عطق  اهنت  ای  دوشیم و  تیکلم  ای  تیجوز و  ببس  هتشاد و  تیببس  زین 
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. دنیوگیم هیرهاظ  تقیقح  دهدیم ، هجیتن  دهتجم  ّنظ  هک  ار  هچنآ  هکنیا : بلطم  هصالخ  لصاح و 
؟ تسیچ همّدقم  نیا  نایب  زا  یقارن  موحرم  دارم 

: دراد تروص  ود  دهتجم  ياوتف  داهتجا و  نیا  هک : تسا  نیا 
. تسا روآرذع  وا ، يارب  دّلقم  دیلقت  دوشیم و  زّجنم  ام  ّقح  رد  یعقاو  مکح  نیمه  تروص  نیا  رد  هک  تسا  عقاو  اب  قباطم  ای  - 1

نآ هب  تبـسن  ناگمه  دوب ، عقاو  اب  قباطم  رگا  هک  میجنـسب ، عقاو  اـب  ار  لـمع  نیا  دـیاب  هک  میراد  یـسرتسد  تاـیعقاو  هب  اـم  رگا  نیارباـنب :
. دنتسه يواسم 

101 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ یقارن  موحرم  نخس  رد  مالکلا  اّمنا  سپ 

دح هکلب  دوشیمن ، ادیپ  یعقاو  مکح  هب  عطق  ام  يارب  دراوم  عون  رد  تسا ، همئا  روضح  رصع  زا  رّخأتم  هک  ام  رـصع  رد  - 1 هک : تسا  نیا 
یعقاو عنام  یعقاو و  طرش  یعقاو و  ببـس  سپ : تسا . مکح  هب  ّنظ  لیـصحت  يارب  عسولا  غارفتـسا  مه  داهتجا  و  تسا ، نامگ  ّنظ و  رثکا 

ام قح  رد  دنتـسه ، هیرهاظ  قیاقح  روما و  هلمج  زا  هدومن و  فشک  دهتجم  هک  یطورـش  بابـسا و  نیمه  هکلب  دشابیمن ، زّجنم  ام  ّقح  رد 
. تسا توافتم  صاخشا  هب  تبسن  هیرهاظ  قیاقح  رب  رثا  بیترت  - 2 دنشابیم . تباث 

: لثملا یف 
ربتعم شنیدـّلقم  وا و  دوخ  قح  رد  اوتف  نیا  هک  دـنادیم  دنفـسوگ  تشوگ  تیلح  هیکذـت و  ببـس  ار  موقلح  عطق  دّرجم  هیقف ، کـی  فلا :

. دنک دیلقت  هلئسم  نیا  رد  يرگید  سک  زا  دیابن  تسا و 
تسا ربتعم  شنیدلقم  وا و  قح  رد  زین  وا  ياوتف  هک  دنادیم  دنفسوگ  تشوگ  تیلح  هیکذت و  ببـس  ار  گر  راهچ  ندیرب  رگید ، هیقف  ب :

. دنیامن لمع  نادب  دیاب  و 
؟ تسیچ هلئسم  رد  یقارن  موحرم  لیصفت  قوف ، همّدقم  هب  هّجوت  اب 

: لاح لهاج . ای  تسا و  دّلقم  ای  تسا ، طاتحم  ای  تسا ، دهتجم  ای  فّلکم  ناسنا  یلک  روط  هب  هک : تسا  نیا 
نادـب وا  يداهتجا  نامگ  هک  يزیچ  نامه  هب  دـیاب  تسا ، یقاب  شقباس  داهتجا  رب  هک  ینامز  ات  الوا  اریز  تسا ، نشور  دـهتجم  فیلکت  - 1

. دشاب دبعتم  هدش  یهتنم 
هک يراثآ  مامت  دروآ ، يور  قحال  داهتجا  هب  قباس  داهتجا  زا  دومن و  رییغت  شاهتـشذگ  يداهتجا  نامگ  رد  شیأر  هک  یتروص  رد  و  ایناث :

لمع شدـیدج  داهتجا  قبط  دـیاب  دـعب  هب  قحال  داهتجا  نامز  زا  نکل  و  تسا ، یقاـب  دوخ  تّوق  هب  هدومن  ّبترتم  قباـس  داـهتجا  نارود  رد 
. دنک

رد دـهدیم و  ماجنا  ار  رثکا  رثکا ، ّلقا و  رد  دـنکیم و  امهنیب  عمج  نینیابتملا  نیب  نارود  رد  هک  ارچ  تسا ، نشور  زین  طاتحم  فیلکت  - 2
. دوشیم بکترم  هیبوجو  ههبش  رد  كرت و  هیمیرحت  ههبش 

هک تسا  یفاک  هکلب  دشابیمن ، مه  سأی  صحف و  هب  يزاین  تسا و  نکمم  طایتحا  تایلـصوت  رد  هک  دش  هتفگ  هتـشذگ  ثحابم  رد  هتکن :
. دشاب زرحم  طایتحا  ناونع 

هچنانچ و  دشاب ، دّبعتم  وا  ياواتف  هب  دیاب  تسا ، راگدنام  یلبق  دـهتجم  زا  دـیلقت  رب  هک  ینامز  ات  هک  ارچ  تسا ، نشور  زین  دـّلقم  هفیظو  - 3
. دنک لمع  دیدج  دهتجم  ای  دیدج و  ياوتف  قبط  دیاب  دوش ، یلبق  ياوتف  رد  فالخ  فشک  و  دوش ، يرگید  دهتجم  دّلقم 

102 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: لیصفتلا نم  هرکذ  ام  لصاح  و 
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ریغ نوکی  نأ  اّمإ  و  عقاولل ، افلاخم  ۀـلماعملا  نم  هب  یتا  ام  نوک  لامتحا  نع  لفاغ  اّمإ  ّهنـأل  ماـسقأ ؛ ۀـثالث  یلع  دـّلقملا  دـهتجملا و  ریغ  ّنأ 
. ۀحماسم دیلقتلا  كرتی  لب  لفاغ ،

قفاو نإف  هّبنت : اذإف  الفاغ ، ماد  ام  هدـیلقتب  دـّلقملا  هداهتجاب و  دـهتجملا  دـّبعتک  هداقتعاب  دـّبعتی  ّهنأل  دـّلقملا ؛ دـهتجملا و  مکح  یف  لّوألاف ،
. دهتجملا عوجر  باب  یف  همکح  ّرم  دق  و  هیأر ، لّدبتملا  دهتجملاک  ناک  ّالإ  و  وهف ، هدّلقی  نم  لوق  هداقتعا 

یعطقلا مکحلل  افلاخم  وأ  اقفاوم  هنع  ردـص  ام  نوکی  نأ  اّمإف  عقاولل : ۀـلماعملا  نم  هعقوأ  ام  ۀـفلاخم  لامتحال  نّطفتملا  وه  و  یناثلا ، اـّمأ  و 
. ۀّیداهتجالا نونظلاب  اتباث  ۀلماعملا  مکح  ناک  لب  کلذک ، نوکی  نأ ال  اّمإ  و  عراشلا ، نم  رداصلا 

ببـس ۀّینالفلا  ۀـلماعملا  ّنأ  اعطق  عراشلا  نم  تبث  ّهنأ  ضورفملا  ذإ  ۀـفلاخملا ؛ عم  هیلع  ّبترتی  و ال  ۀـقفاوملا ، عم  رثألا  هیلع  ّبترتی  لّوألاف ،
اناظ وأ  فالخلل  المتحم  هنوک  حدقی  و ال  داقتعا ، ملعب و  هلثم  یف  دییقتلا  یلع  لیلد  و ال  هفالخب ، دّبعتی  یّتح  هفالخل  ادقتعم  سیل  و  اذـکل ،

رومأم ّهنأل  لأـسی ؛ مل  نإ  رمخلا و  هیلع  مرحی  فـالخلا  لاـمتحا  عم  رمخلا  ۀـیّلح  دـقتعا  نم  ّنأ  اـمک  لاؤسلا ، صحفلاـب و  رومأـم  ّهنـأل  هب ؛
. لاؤسلاب

لاوقألا دحأ  یلع  تقباط  ءاوس  اهمدعک ، ۀلماعملا  دوجو  لب  دـیلقتلا ، مدـع  یلع  ایقاب  ماد  ام  هّقح  یف  رثألا  ّبترت  مدـع  ّقحلاف  یناثلا ، اّمأ  و 
. هّقح یف  وه  رثألا  ّبترتف  دهتجملل ، نونظم  وه  لب  عراّشلا ، نم  ّیعقاولا  عضولاب  عطقلا  مدع  ضورفملا  ذإ  مأ ال ؛

103 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

تسا هدومن  رکذ  یقارن  موحرم  هک  یلیصفت  لصاح 

: تسا مسق  هس  رب  رّصقم ،) لهاج  ینعی   ) تسا دّلقم  ریغ )  ) دهتجم و ریغ  هک ) يدرف  : ) هک تسا  نیا 
: یسک نینچ  اریز :

تیناقح تّحص و  هب  دصرددص  هک  انعم  نیدب   ) دشاب عقاو  اب  فلاخم  تسا  هداد  ماجنا  هک  ار  ياهلماعم  هکنیا  لامتحا  زا  تسا  لفاغ  ای  - 1
(. تسا دقتعم  دوخ  لمع 

دیلقت هکلب  هن )؟ ای  تسا  حیحص  ایآ  هک  تسا  لزلزتم  تسا  هداد  ماجنا  هک  ياهلماعم  هب  تبـسن  شداقتعا  هکلب   ) تسین لفاغ  هکنیا  ای  و  - 2
. تسا هدرک  كرت  ۀحماسم  زین )  ) ار

شدوخ داـقتعا  هب  دـّبعت  زین )  ) وا هک  ارچ  تسا ، دـّلقم  دـهتجم و  مکح  رد  تسا ) هداد  ماـجنا  یمزج  داـقتعا  اـب  ار  هلماـعم  هک   ) یلّوا سپ :
دقتعم شلمع  هب  و  دشابیم ) شتفلاخم  لامتحا  زا   ) لفاغ هک  ینامز  ات  هتبلا ) ، ) شدیلقت هب  دّلقم  شداهتجا و  هب  دهتجم  دّبعت  لثم  دنکیم ،

. تسا
: دوش هاگآ  روبزم  لامتحا  هب  و  هدش ) جراخ  تلفغ  تلاح  زا   ) هک ینامز  اذل : و 

(. دنکیم یشم  ار  طخ  نامه  زین  دعب  هب  نیا  زا  ، ) وهف دنکیم ، دیلقت  وا  زا  هک  دشاب  يدهتجم  ياوتف  اب  قفاوم  قباطم و  شداقتعا  رگا  - 1
دیاب دعب  هب  نیا  زا  اذل  و  . ) تسا هدش  ادـیپ  لّدـبت  شیأر  رد  هک  تسا  يدـهتجم  لثم  دوبن ، دـهتجم  نآ  يأر  اب  قباطم  شداقتعا  رگا  و  - 2
ماجنا ار  هچنآ  هکنیا  لامتحا  هب  هّجوت  هک  تسا  يرّـصقم  عوجر  باـب  رد  يأر  لّدـبت  مکح  قیقحت  هب  و  دـنک .) لـمع  دـهتجم  يأر  قبطرب 

: اذل و  دراد . دشاب ، عقاو  اب  فلاخم  هداد 
وا لمع  ینعی   ) تسا نآ  اب  فلاخم  ای  تسا و  هدش  رداص  عراش  بناج  زا  هک  تسا  یعطق  مکح  نآ  اب  قفاوم  هدش  رداص  وا  زا  هچنآ  ای  - 1

صّخـشم عقاو  اـب  نآ  تقباـطم  مدـع  اـی  تقباـطم  دوشیم و  هدیجنـس  تامّلـسم  تایرورـض و  هلمج  زا  تساـم  سرتسد  رد  هک  یعقاو  اـب 
(. ددرگیم
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زا هن  تسا و  تاّیرورـض  زا  هن  هلئـسم  هک  ارچ  تسین  مولعم  عـقاو  اـب  شندوـب  فلاـخم  اـی  قـفاوم و  ینعی   ) تسین هنوـگنیا  هکنیا  اـی  و  - 2
، دـهتجم ياوتف  داهتجا و  اب  تروص  نیا  رد  وا  لمع  سپ   ) دـیآیم تسد  هب  هّیداهتجا  نونظ  هطـساو  هب  هلماعم  نیا  مکح  هکلب  تامّلـسم ،)

(. دوشیم هدیجنس 
: هک تسا  تروص  نیا  هب  دوشیم ) هدیجنس  عقاو  دوخ  اب  لهاج  لمع  هک   ) یلّوا نآ  مکح  نیاربانب :

104 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
:( اریز ارچ ؟ . ) دوشیمن ّبترت  نآرب  يرثا  عقاو  اب  تفلاخم  تروص  رد  و  دوشیم ، بترتم  نآرب  رثا  عقاو ، اب  نآ )  ) تقفاوم تروص  رد 

. بلطم نالف  يارب  تسا  ببس  هلماعم  نالف  هک  تسا  هدش  تباث  عراش  بناج  زا  اعطق  هک : تسا  نیا  ضرف  - 1
. تسا هدش  دّبعتم  شدوخ  فالخ  هب  هک  دوش ) هتفگ   ) ات تسین  عقاو  اب  شلمع ) ینعی   ) نآ ندوب  فالخ  هب  دقتعم  رصقم ) لهاج  درف  - ) 2

. درادن دوجو  داقتعا  ملع و  هب  تسا ) عقاو  اب  قباطم  هک   ) لمع نیا  لثم  رد  دییقت  رب  یلیلد  و  - 3
فـالخرب ّناـظ  وا )  ) هکنیا اـی  دوش و  هداد  وا ) لـمع  رد   ) فـالخ لاـمتحا  هکنیا  هب  يررـض  حدـق و  قوف ) تروص  هب  بلطم  میظنت   ) و - 4

دراد هفیظو  ینعی  تسا ، لاؤس  صحف و  هب  رومأم  وا  هک  ارچ  دیراذگب ، مارتحا  فالتخا  نامه  ّنظ و  نامه  هب  هکلب   ) دـنکیمن دراو  دـشاب ،
(. دّلقم ای  دشاب و  دهتجم  ای  هک 

مارح وا  رب  رمخ  برـش  دـهدیم ، زین  ار ) نآ  تمرح  ینعی   ) فالخ لاـمتحا  هک  یتروص  رد  تسا ، دـقتعم  رمخ  تیلح  هب  هک  یـسک  لـثم 
. تسا لاؤس  هب  رومأم  هک  ارچ  دنکن ، لاؤس  ول  تسا و 

دهتجم يأر  اب  ار  وا  لمع  هک  تسانب  هداد و  ماجنا  الزلزتم  ار  هلماعم  موس و ) ضرف  دوشیم  تقیقح  رد  هک   ) مّود ضرف ) ای  مکح و   ) اما و 
: هک تسا  نیا  قح  میجنسب ،)

نینچ دوجو  هکلب  دوشیمن ، ّبترتـم  شلمع ) رب   ) وا ّقـح  رد  يرثا  دـنکیمن ،) دـیلقت  يدـهتجم  زا  و   ) تسا دـیلقت  مدـع  رب  هک  یناـمز  اـت 
. هن ای  دنک  تقباطم  نیدهتجم  زا  یخرب  يأر  اب  هلماعم ،) نیا  ماجنا   ) هاوخ دشابیم ، شمدع  لثم  ياهلماعم 

رثا ّبترت  اذل  و  تسا ، دـهتجم  ّنظ  دروم  هلئـسم  هکلب  تسا ، عراش  بناج  زا  یعقاو  مکح ) ای  و   ) عضو هب  عطقلا  مدـع  اجنیا  رد  ضرف  اریز 
(. تسا هدشن  دّلقم  زونه  رصقم  لهاج  نیا  هکنآ  لاح  و   ) تسوا نیدّلقم ) و   ) دهتجم قح  رد  اعطق 

105 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یف ّرم  امب  لیصفتلا  هیف  قیقحتلاف  رثألا ، ّبترتب  لوقی  نم  دّلق  نإ  و  هیف . لاکشإ  الف  داسفلاب ، لئاقلا  دهتجملا  ۀلماعملا  رودص  دعب  دّلق  نإ  ّمث 

: لاقیف ثلاثلا ، ینعملاب  يوتفلا  صقن 
ةّرم لوبلا  نم  هبوث  لسغ  اذإف  رثألا ، هیلع  ّبترتی  اهلاثمأ ، ۀمرحلا و  ۀیّلحلا و  ۀساّجنلا و  ةراهطلاک و  نینّیعمب  وأ  نّیعمب  هرثأ  ّصتخی  مل  ام  ّنإ 

ّبترت ۀیکذتلا  یف  یناثلا  ةراهطلا و  یف  لّوألا  ۀیافکب  لوقی  نم  دـّلق  ّمث  کلذـک ، الثم  موقلحلا  عطقب  ۀـحیبذلا  یف  یفتکا  وأ  دـیلقت ، نودـب 
، کلذ يری  نم  ّلک  یلإ  ۀبسنلاب  الالح  حوبذملا  اذک  و  کلذ ، يری  نم  ّلک  یلإ  ۀبسنلاب  ارهاط  ریـصی  لوسغملا  ذإ  قباسلا ؛ هلعف  یلع  رثألا 

. حبذلا لسغلا و  نیح  ادّلقم  هنوک  طرتشی  و ال 
رومالا ال هذه  راثآ  ذإ  رثألا ؛ هیلع  ّبترتی  الف  اهلاثمأ ، ۀّمذلا و  لغش  بابسأ  تاعاقیإلا و  دوقعلاک و  نینّیعم ، وأ  نّیعمب  هرثأ  ّصتخی  ام  اّمأ  و 
دقعلا و اذـه  زاوج  يری  نم  ّلک  یلع  اهتیّلحل  ۀّـصاخ  ةأرما  یلع  ّصاخ  لجر  نع  رداص  دـقع  ۀّیببـسل  ینعم  ذإ ال  نّیعملاب ؛ ّقلعتت  نأ  ّدـب و 

. هیدّلقم
ّبترتل دیفی  نکل ال  هیدّلقم ، یف  لخد  نإ  هدعب و  اّمأ  و  مّدقت ، امک  رثألا  هّقح  یف  ّبترتی  ملف  ادـّلقم ، نکی  مل  دـقعلا  لاح  صخـشلا  اذـه  و 

لیلد الف  ۀلصفنملا  ۀّیببسلا  اّمأ  و  کلذک . اببس  اذه  رصی  مل  و  رثألل ، هرودصب  الصّتم  دقعلا  اذه  ۀّیببس  هدهتجمل  نونظملا  ذإ  هّقح ؛ یف  رثألا 
. داسفلا تالماعملا  یف  لصألا  و  کلاملا ، ةزاجإک  دیلقتلا  یف  لوخدلا  نوک  یلع  لیلد  و ال  دهتجملا ، نونظم  وه  سیل  ذإ  اهیلع ،
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. اصّخلم همالک  یهتنا  [ 55] بحصتسیف دیلقتلا  لبق  اتباث  ناک  رثالا  ّبترت  مدع  ّنأ  عم 
106 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

یقارن موحرم  لیصفت  ثحب و  همادا 

: دیامرفیم ثحب  همادا  رد  لضاف  بانج  سپس 
هلماعم نآ  داسف ) و   ) تحص مدع  رد  یلاکشا  تسا ، ياهلماعم ) نینچ   ) داسف هب  لئاق  هک  دنک  دیلقت  يدهتجم  زا  هلماعم  رودص  زا  سپ  رگا 

. درادن دوجو 
تـسا یبلطم  نآ  هب  لیـصفت  نامه  هلئـسم ، نیا  رد  قیقحت  تسا ، ياهلماعم ) نینچ  رب   ) رثا ّبترت  هب  لئاق  هک  يدهتجم  زا  دنک  دـیلقت  رگا  و 

: دوشیم هتفگ  اذل  تشذگ و  مّوس  يانعم  هب  ياوتف  ضقن  رد  هک 
تیلح و تساجن و  تراهط و  لثم  درادـن ، نیعم ، روط  هب  رفن  ود  اـی  رفن  کـی  هب  صاـصتخا  هداد ) تروص  هک  ياهلماـعم   ) نیا رثا  رگا  - 1

نارگید نکل  تسا و  هدوبن  دـّلقم  دوخ  وا  هک  ارچ  ، ) دوشیم بترتم  نآرب  لّوا  نامه  زا  رثا  دـنراد ،) یعون  رثا  هک   ) اهنیا لاـثما  تمرح و 
(. تسا هدوب  اهنآ  دهتجم  يأر  قباطم  لمع  نیا  دناهدوب و  دّلقم  هک 

عطق هب  ناویح  حـبذ  رد  ای  و  دـنک ، دـیلقت  یـسک  زا  هکنیا  نودـب  دـیوشب ، راب  کی  لوب  تساجن  زا  ندـش  كاـپ  يارب  ار  شـسابل  رگا  سپ 
هب تراهط و  رد  نتـسش ) راب  کی  ینعی   ) یلّوا تیافک  هب  لئاق  هک  دنک  دیلقت  يدهتجم  زا  دورب و )  ) سپـس دـنک ، تعانق  لثملا  یف  موقلح 

. دوشیم بترتم  رصقم ) لهاج   ) نیا دیلقت  زا  لبق  لمع  رب  رثا  تسا ، هیکذت  رد  موقلح ) ندیرب  فرص   ) یمّود
هدش حبذ  ناویح  نآ  نینچمه  و  دوشیم ، رهاط  تسا ، نتسش  راب  کی  هب  لئاق  هک  یسکره  هب  تبسن  دوشیم ، هتـسش  هک  هچنآ  اریز : ارچ ؟

طرـش حـبذ ، نتـسش و  ماگنه  هب  مدآ  نیا  ندوب  دـّلقم  و  دوشیم ، لالح  تسا ، هیکذـت  رد  موقلح  ندـیرب  هب  لـئاق  هک  یـسکره  هب  تبـسن 
. دشابیمن

هّمّذلا و لغـش  بابـسا  تاعاقیا و  دوقع و  لثم  دراد  صاصتخا  نیعم  روط  هب  درف  ود  ای  کی  هب  و  یـصخش )  ) شرثا هک  ياهلماعم  اّما  و  - 2
)؟ ارچ دیآرد ، قباطم  دهتجم  رظن  اب  هچرگ   ) دوشیمن ّبترتم  شرب  يرثا  نآ ، لاثما 

ینیعم نز  هب  تبـسن  ینیعم  ّصاخ و  لجر  زا  هک  يدقع  نیا  هک  درادـن  انعم  اریز  دریگب ، ّقلعت  نیعم  درف  هب  دـیاب  روما ، هنوگنیا  راثآ  اریز 
نیا و  تسا . يدـقع  نینچنیا  زاوج  هب  لـئاق  هک  دوشب  وا  نیدـلقم  اـی  يدـهتجم و  ره  يارب  تیلح  ببـس  دوشیم ، رداـص  وا  تیلح  تهج 

. میاهتفگ البق  هکنانچ  دوشیمن ، بترتم  شدقع ) رب  ینعی   ) وا قح  رد  يرثا  سپ  دوبن ، دّلقم  دقع  لاح  رد  صخش 
107 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد رثا  ّبترت  دیفم  دیلقت ) نیا  ، ) تسا يدقع  نینچ  زاوج  هب  لئاق  هک  يدهتجم  نآ  نیدّلقم  رد  دوش  لخاد  رگا  دقع ، رودـص  زا  سپ  اّما  و 
هب لصتم  هک  یتروص  رد  تسا  رثا  نتـشاد  يارب  دقع  نیا  تیببـس  تسوا ، عجرم ) و   ) دهتجم نظ  دروم  هچنآ  هک  ارچ  تسین ، درم  نیا  قح 

. تسا هدشن  ببس  الصّتم ، دقع  نیا  هکنآ  لاح  و  دشاب ، شرودص  نامز ) )
دیلقت رد  لوخد  نیا  رب  یلیلد  هکنانچ )  ) تسین دهتجم  نونظم  هلصفنم  تیببس  هکنوچ  درادن ، دوجو  هلـصفنم  نیببـس  رب  مه )  ) یلیلد اّما  و 

، دیلقت رد  دّلقم  يدعب  لوخد  نکل  دوشیم و  یـضم  ام  تحـص  موزل و  ببـس  کلام  يدـعب  هزاجا  ینعی   ) درادـن دوجو  کلام  هزاجا  لثم 
. رثا ّبترت  مدع  تسا و  داسف  ماقم  نیا  رد   ) تالماعم رد  یلوا  لصا  و  دوشیمن .) یضم  ام  تّحص  ای  موزل و  ببس 

بترتم یـصخش  رثا  نیا  ایآ  هک  مینکیم  کـش  یتقو  زین   ) دـیلقت زا  سپ  نکل  تسا ، تباـث  دـیلقت  زا  لـبق  رثا  ّبترت  مدـع  هکنیا  دوجو  اـب 
. مینکیم يراج  رثا  بترت  مدع  باحصتسا  هن )؟ ای  دوشیم 
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: دوشیمن بترتم  یصخش  رثا  لیذ  لیالد  هب  سپ :
. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام  - 1

. داسفلا ۀلاصا  - 2
. باحصتسا - 3

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لیصفّتلا » نم  هرکذ  ام  لصاح  و   » زا دارم 
: تسین جراخ  لاح  هس  زا  تسام  ثحب  دروم  هک  رّصقم  لهاج  ینعی  طاتحم  دّلقم و  دهتجم و  ریغ  صخش  هک  تسا  نیا 

ندیرب ای  یسراف و  ناسل  هب  دقع  الثم  هک  هدرک  ادیپ  عطق  دارفا  رگید  ای  نیدلاو و  زا  دیلقت  رثا  رد  هک  انعم  نیدب  تسا ، بّکرم  لهاج  ای  - 1
. تسین نینچ  عقاو  رد  هکنآ  لاح  و  دنکیم ، لمع  دوخ  عطق  نیا  هب  تسا و  یفاک  مه  ییاهنت  هب  منغ  موقلح 

يراگنالهـس يور  زا  کلذعم  تسا ، دـیلقت  ای  داهتجا و  شاهفیظو ، هک  دراد  هّجوت  هک  انعم  نیدـب  تسا ، ّكاش  ینعی  طیـسب  لهاج  ای  - 2
. دنکیم هدنسب  یسراف  دقع  ندناوخ  هب  هدرک و  تحار  ار  شدوخ  هتفر و  تئارب  لصا  غارس  هب  هدرک ، كرت  ار  هویش  ود  نیا 

؟ تسیچ دّلقملا »...  دهتجملا و  مکح  یف  لّوألاف ،  » زا ضرغ 
: ینعی تسا  دّلقم  ای  دهتجم  هلزنم  هب  بکرم  لهاج  یقارن ، موحرم  هدیقع  هب  هک : تسا  نیا 

108 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
روطنیمه دوش ، لصاح  وا  يارب  يأر  لّدـبت  هکنیا  اـت  دـنکیم  لـمع  نآ  هب  تسا و  دـّبعتم  شیوخ  داـهتجا  قبطرب  دـهتجم  هک  روطناـمه 

هکنیا ات  دزاس  بترتم  ار  راثآ  مامت  دـنک و  تکرح  شدوخ  نیقی  ساسا  رب  دـیاب  تسا  دـبعتم  دوخ  یمزج  داقتعا  قبطرب  زین  بکرم  لـهاج 
. دوش فالخ  فشک  وا  يارب 

؟ تسیچ بلطم  ّرس 
بجاو ـالقع  نآ  زا  تعباـتم  تسا و  یلقع  تجح  اذـل  تسا و  عقاو  يوس  هب  قیرط  میتـفگ  عـطق  ثحاـبم  رد  هکناـنچ  نیقی  هک : تسا  نیا 

هچ يارب  هک  دـنکیمن  یقرف  هکنانچ  هفراعتم ، ریغ  ای  هفراعتم و  دوش ، لصاح  یقیرط  هچ  زا  نیقی  نیا  هک  دـنکیمن  یقرف  هکنیا  امک  تسا ،
. عاّطق ای  فراعتم  مدآ  دوش ، لصاح  یسک 

؟ تسیچ نّطفتملا »...  وه  و  یناّثلا ، اّما  و   » زا دارم 
: دیامرفیم یقارن  موحرم  اذل  دهدیم و  ماجنا  وا  هک  تسا  ياهلماعم  طیسب و  لهاج  اب  هطبار  رد 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  یصخش  نینچ  هلماعم 
ینعی تقباطم  مدـع  ای  تقباطم و  دـناوتیم ، يو  و  تسوا ، رایتخا  رد  عراش  بناج  زا  هدـش  رداص  یعطق  یعقاو  مکح  هک  تسا  نیا  ای  - 1

: رگید ترابع  هب  ای  دجنسب و  نآ  اب  ار  عقاو  اب  شلمع  تفلاخم 
. دجنسب یعقاو  مکح  نآ  اب  هدرک  داجیا  هک  ار  یببس  هدرک و  يراج  هک  ار  يدقع 

. بولطملا وه  هک  هداد  رارق  ببس  ار  یسراف  دقع  نیمه  عقاو ، رد  زین  یلاعت  يادخ  هک  دید  رگا 
. تسه هدوب و  ّبترتم  نآرب  لّوا  زا  حیحص  دقع  کی  راثآ  مامت  هدوب و  حیحص  وا  دقع  ینعی :

ای تیکلم و  يارب  ببـس  ار و ...  موقلح  عطق  ندـیرب و  ای  یـسراف و  دـقع  شظوفحم ، حول  عقاو و  رد  یلاـعت ، يادـخ  ریخ  هک  دـید  رگا  و 
. دشابیمن هدوبن و  بترتم  نآرب  يراثآ  لّوا  زا  لطاب و  شلمع  ای  دقع و  نآ  تسا ، هدادن  رارق  تیلح و ...  ای  تیجوز و 

هیرهاظ ماکحا  نیمه  تسوا ، رایتخا  رد  هچنآ  هکلب  تسین ، وا  رایتخا  رد  یعطق  یعقاو  مکح  عقاو ، هب  یـسرتسد  مدـع  لیلد  هب  هکنیا  ای  - 2
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. دنالیبق نیا  زا  يرظن  ماکحا  هکنانچ 95 % تسا . هداد  يوتف  نآ  قبط  هدیسر و  نادب  دهتجم  ّنظ  هک  تسا 
؟ تسیچ هفالخب »...  دّبعتی  یّتح  هفالخل  ادقتعم  سیل  و   » زا دارم  سپ 

: دیامرفیم نآ  لابند  هب  لّوا و  تلاح  نییبت  رد  هک : تسا  نیا 
عطاق هدومن و  ادـیپ  داقتعا  عقاو  فالخ  هب  وا  مییوگب  ات  بکترم  هن  تسا و  طیـسب  لهاج  صخـش  نیا  هک : تسا  نیا  تلاـح  نیا  رد  ضرف 

شعطق قبطرب  هک  تسا  هتشاد  هفیظو  القع  اذل  تسا و  هدش 
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رییغت شیأر  رد  هک  تسا  يدهتجم  لثم  دعب  هب  الاح  زا  تسا و  هدوب  حیحـص  هدومن  بترتم  لاح  هب  ات  هک  يراثآ  هجیتن  رد  دـشاب و  دـبعتم 
. تسا دّلقم  لثم  ای  هدش و  لصاح 

. دشاب یلعج  ای  یلقع و  تّجح  قباطم  شلمع  هک  ات  تسا  هدش  دّبعتم  يزیچ  هب  هدوب و  كاش  وا  ریخ ،
؟ تسیچ داقتعا »...  ملعب و  هلثم  یف  دییقّتلا  یلع  لیلد  و ال   » زا دارم  سپ 

: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاکشا  کی  هب  خساپ 
نیح هک  ارچ  تسا  شزرا  دـقاف  دـیآرد  مه  عقاو  اب  قباطم  شلمع  شجنـس  زا  سپ  رگا  اـمتح  عقاو ، هب  رظن  دروم  درف  یـسرتسد  ضرف  رد 

. تفلاخم ضرف  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، هتشادن  عقاو  اب  شلمع  تقفاوم  هب  ملع  هلماعملا ،
ات دشاب  هتـشاد  عقاو  اب  تقباطم  ینعی  تّحـص  هب  ملع  فّلکم  دـشاب  مزال  هک  تسین  تادابع  لثم  تالماعم  دـیامرفیم : یقارن  بانج  اذـل  و 

. تسا یفاک  مه  عقاو  اب  یفداصت  تقفاوم  فرص  تالماعم  رد  هکلب  دنکب ، تبرق  زیمت و  هجو و  دصق  دناوتب 
؟ تسیچ ّاناظ »...  وا  فالخلل  المتحم  هنوک  حدقی  و ال   » زا دارم 

: تسا نینچ  شریدقت  هک  رگید  رّدقم  لاکشا  کی  زا  تسا  یخساپ  زین  نیا 
هتـشاد هک  تّحـص  هب  ّنظ  هکنیا  ای  تسا و  هدادیم  هک  ار  شلمع  تحـص  لاـمتحا  نکل  تسا و  هتـسنادیمن  ار  عقاو  هچرگا  روبزم  لـهاج 
فـشک نامز  ات  راـثآ  ماـمت  نکل  تسا و  هدوب  لـطاب  شاهلماـعم  عقاو  رد  ول  و  مییوگب : هدرک  باـسح  عطق  هب  دراد ، یعناـم  هچ  سپ  تسا 

: اذل و  دوشیم . ّبترتم  شلمع  رب  رهاظلا  یلع  فالخ 
: دیامرفیم یقارن  لضاف 

صّحفت هک  دراد  هفیظو  وا  تسا و  هیمکح  ههبـش  اجنیا ، رد  وا  ههبـش  هک ، ارچ  تسا ، شزرا  دـقاف  اعرـش ، القع و  روبزم ، ّنظ  ای  لاـمتحا و 
. تسا هدرکن  نینچ  هکنآ  لاح  دسرپب و  ملع  لها  زا  هدرک 

. دنک تعباتم  نآ  زا  دیاب  هدوب و  تّجح  وا  قح  رد  یلقع  ظاحل  هب  وا  عطق  هک  بکرم  لهاج  فالخرب 
. دراد رارق  طیسب  لهاج  رایتخا  رد  عراش  بناج  زا  هدش  رداص  یعطق  یعقاو  مکح  هک  لّوا  تلاح  مکح  دوب  نیا 

؟ تسیچ اهمدعل »...  ۀلماعملا  دوجو  لب  دیلقتلا  مدع  یلع  ایقاب  ماد  ام  هّقح  یف  رثالا  ّبترت  مدع  ّقحلاف  یناّثلا ، اّما  و   » زا ضرغ 
وا رایتخا  رد  یعطق  یعقاو  مکح  درادن و  عقاو  هب  یسرتسد  هکیلاحرد  تسوا ، هلماعم  طیـسب و  لهاج  مّود  تلاح  مکح  اب  هطبار  رد  ثحب 

: دیامرفیم اذل  تسین و 
110 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وا دـّلقم  نوچ  تسا ، قباطم  قفاوم و  ءاهقف  ياواتف  زا  یکی  اب  وا  لمع  هک  دـسرب ، هجیتن  نیا  هب  دـنک و  قیقحت  صّحفت و  ول  یـسک و  نینچ 
. تسا مدعلاک  ياهلماعم  نینچ  و  دهدب ، رثا  بیترت  شاهلماعم  هب  دناوتیمن  اعرش  تسین ،

؟ هچ درکیم  دیلقت  يدهتجم  زا  روبزم  درف  رگا  لضاف  بانج 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  تروص  نیا  رد 
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، تسا لطاب  هداد  ماجنا  یسراف  دقع  يارجا  رب  وا  هک  ياهلماعم  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  دنکیم  دیلقت  وا  زا  درف  نیا  هک  يدهتجم  رظن  ای  - 1
. دوشیمن بترتم  صخش  نیا  هلماعم  رب  يرثا  چیه  تروص  نیا  رد  هک 

: دش لیصفت  هب  لئاق  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  تالماعم  رد  یسراف  دقع  تّحص  رب  شرظن  عجرم ، دهتجم  نآ  هک  تسا  نیا  ای  - 2
نیعم رفن  ود  ای  کـی و  هب  زین  اـهنآ  راـثآ  دنـشابیم و  یعون  رثا  ياراد  هدوب و  معـالا  ینعملاـب  هک  تـالماعم  لاـمعا و  زا  يرـس  نآ  فلا :

زا هلب ، دـنادیم ، یفاک  ببـس  کی  ناونع  هب  ار  تیلح  ای  تراهط و  زین  دـهتجم  و  ءیـش ، کی  تیلح  ای  تراهط و  لثم  درادـن ، صاـصتخا 
. دوشیم راب  رثا  فّلکم  نیا  لمع  رب  ادتبا 

دوش یعجرم  دّلقم  سپس  دنک و  افتکا  نابرق  دیع  زور  رد  يدنفـسوگ  موقلح  ندیرب  هب  دنفـسوگ  کی  حبذ  رد  فّلکم  نیا  رگا  لثملا : یف 
. دوشیم راب  نآرب  رثا  لمع  رودص  يادتبا  زا  دنادیم ، یفاک  حبذ  رد  تیلح  ببس  ناونع  هب  ار  موقلح  عطق  نیمه  هک 

: لثملا یف  ای  و 
دّلقم سپس  دیوشب ، بآ  رد  رابکی  ار  نآ  دنک  دیلقت  یـسک  زا  هکنیا  نودب  فّلکم  دوش و  سجن  رگید  سجن  ره  ای  لوب و  اب  یـسابل  رگا 

؟ ارچ دوشیم ، راب  رثا  فّلکم  نیا  نتسش  لمع  رب  ادتبا  نامه  زا  دنادیم ، تراهط  ببس  ار  نتسش  رابکی  نیمه  هک  دوش  یعجرم 
. دراد رثا  دشاب  اراد  ار  يأر  نیمه  هک  يدهتجم  ای  دّلقم و  ره  يارب  ینعی  تسا ، یعون  تیلح  ای  تراهط و  رثا  اریز :

؟ دشاب دّلقم  لمعلا  نیح  دیاب  امتح  روبزم  فّلکم  ایآ 
. درادن دوجو  رثا  ّبترت  تحص و  زا  یعنام  اذل  درادن و  دوجو  یطرش  نینچ  دوجو  رب  یلیلد 

: لیبق زا  دشاب ، نیعم  رفن  ود  ای  کی  هب  ّصتخم  ناشرثا  هک  لامعا  زا  يرس  نآ  اّما  ب :
 ... حاکن و دقع  هراجا ، عیب  لثم  دوقع ، - 1

111 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 ... قالط و لثم  تاعاقیا  - 2

دوشیمن بترتم  هبولطم  راثآ  دوشیم . لوغشم  نادب  یّصاخ  صخش  هّمذ  هک  نیمی و ...  دهع ، رذن ، لثم  ندش ، همّذلا  لوغـشم  بابـسا  - 3
. دیامنیم تحص  هب  مکح  هک  دوشب  یسک  دّلقم  دورب و  لمع  زا  دعب  ول  و 

. دراد ّقلعت  نیعم  صخش  هب  روکذم  لاعفا  رثا  اریز : ارچ ؟
: لثملا یف 

هک یـسکره  يارب  هن  دروآیم ، یطو  تیلح  دیز  يارب  اهنت  مناخ ، نیا  هب  تبـسن  دیز  حاکن  دنکیم ، جاودزا  یمناخ  اب  دـیز  هک  یتقو  - 1
. دوشیم یطو  تیلح  ببس  یسراف  ناسل  هب  دقع  يارجا  هک  تسا  دقتعم 

تباث وا  قح  رد  بولطم  رثا  دقع ، يارجا  لمع و  نامز  رد  اذل  تسا و  هدوبن  دّلقم  لمعلا  نیح  دـیز  هک  تسا  یتروص  رد  روبزم  ضرف  - 2
. تسا هدوبن 

رثا ّبترت  يارب  يدعب  دیلقت  نکل  و  دنادیم ، تیلح  ببـس  ار  یـسراف  نابز  هب  دقع  هک  دوشیم  يدهتجم  دّلقم  دیز  لمعلا  دـعب  هچرگا  - 3
هطـساو هب  روبزم  دـهتجم  هک  ار  هچنآ  هکنوچ  دـشابیمن . یفاک  لبق  زا  رثا  ّبترت  يارب  يدـعب  دـیلقت  هکنیا  رطاخ  هب  تسین . یفاک  لـبق  زا 

. هدومن ادیپ  ّنظ  نادب  شداهتجا 
هکنیا هن  دوش ، ّبترتم  نآرب  مه  رثا  دـقع ، رودـص  اب  نامزمه  هک  يوحن  هب  حاـکن ، رد  یطو  تیلح  ینعی  رثا  نـالف  يارب  دـقع  نیا  تیببس 

. دیایب رثا  یتّدم  ندش  يرپس  زا  سپ  نکل  دوش و  رداص  دقع 
. تسین تباث  دیز  قح  رد  هک  هدش  ّبترتم  رثا  لمع ، ماجنا  زا  سپ  ینعی  تسا ، نینچنیا  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح :

. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام  هجیتن : رد 
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؟ تسیچ اهیلع »...  لیلد  الف  ۀلصفنملا  ۀیببّسلا  اّما  و   » زا دارم 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

رداص نونکا  ببس  هک  انعم  نیدب  مینادب ، ببـس  زین  ار  هلـصفنم  تیببـس  هک  دراد  یعنام  هچ  نکل  تسین ، هلـصّتم  تیببـس  هک  تسا  تسرد 
؟ دیایب رثا  دعب  یتّدم  نکل  هدش و 

: هک دهدیم  خساپ  یقارن  موحرم  اذل  و 
کی نیا  تسین و  رثالا  وذ  هب  لصتم  رثا  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  و  دشاب ، رثالا  وذ  هب  لصتم  رثا ، ینعی  ّببسم  هک : تسا  نیا  ببـس  يانعم  الّوا :

. تسا یلقع  عنام 
112 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا رثا  ّبترت  هب  زین  نآ  هک  دشابیم  هّنظ  هیلا  ّيدا  ام  دـهتجم و  ياوتف  نیمه  دراد ، دوجو  هچنآ  میرادـن ، هلـصفنم  تیببـس  رب  یلیلد  ام  ایناث :
. رثالا وذ  زا  هلصاف  اب  رثا  بترت  هب  هن  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  لعف  رودص  نیح 

؟ تسیچ کلاملا »...  ةزاجاک  دیلقتلا  یف  لوخّدلا  نوک  یلع  لیلد  و ال   » زا دارم 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  زین  نیا 

، دقع رودص  نامز  زا  هکنیا ، زا  تسا  فشاک  تسا و  یفاک  دقع  موزل  رد  کلام  يدعب  هزاجا  هک  دیتفگن  هیلوضف  تالماعم  رد  امـش  رگم 
رد ار  فرح  نیمه  ارچ  تسا ، هداتفا  هلـصاف  رثا  رثالا و  وذ  نایم  هچرگ  دوشیم  ّبترتم  رثا  هزاجا  نامز  زا  لقن  رب  انب  اـی  تسا و  بترتم  رثا 

؟ دینزیمن اجنیا 
: اریز

رد لوخد  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  دراد و  دوجو  لیلد  هلقان ، هچ  دـشاب  هفـشاک  هچ  کلام ، هقحال  هزاجا  رد  - 1
. دشاب کلام  يدعب  هزاجا  لثم  زین  دهتجم  دیلقت 

بترت مدـع  هک  مینک . کش  رثا  بترت  رد  هک  تسا  یفاک  هیف  نحن  ام  رد  لاح  تسا ، رثا  بترت  مدـع  داسف و  تالماعم  رد  یلّوا  لـصا  - 2
. دوشیم باحصتسا  رثا 

: ینعی
؟ هن ای  دوشیم  بترتم  یصخش  رثا  نیا  ایآ  هک  منکیم  کش  زین  دیلقت  زا  سپ  دوبن ، بترتم  رثا  هک  دیلقت  زا  لبق 

: دوشیمن بترتم  یصخش  رثا  لیذ  لیالد  هب  سپ  رثا . بترت  مدع  دوشیم  باحصتسا 
. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  ام  - 1

. باحصتسا - 2
113 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ۀّیرهاظ قئاقح  ۀّیعقاو و  قئاقح  اهل  بابسألا  نم  عراشلا  هلعج  ام  ّلک  ّنأ  نم  ۀمّدقملا : یف  هرکذ  ام  نایب  ماقملا  یف  ّمهملا  و 
: ۀّیعرش فیلاکت  یلإ  ۀعجار  ۀّیعرشلا  تابیبستلا  ّنأ  نم  نیقّقحملل ، اعبت  اندنع  قیقحتلا  وه  اّمع  ضامغإلا  دعب  لوقنف 

توم دیز و  ةایحک  ۀلوعجملا  ریغلا  ۀّیجراخلا  رومالا  ریظن  عراشلل ، ۀلوهجملا  ۀّیعقاولا  رومالا  یه  اهلّصأتب ، لوقلا  یلع  ۀّیعـضولا  ماکحألا  ّنا 
نم دـحاو  ّلک  و  دـیلقتلا ، وأ  ّيداهتجالا  ّنظلا  وه  نوکی  دـق  و  ملعلا ، وه  نوکی  دـق  اهریغک  تالوعجملا  کـلت  یلإ  قیرطلا  ّنکل  و  ورمع ،

. هدعب لصحی  دق  و  هعم ، لصحی  دق  و  رثألا ، يذ  دوجو  لبق  لصحی  دق  قرطلا 
. هلوصح نیح  نم  رثألا  يذ  یلع  رثألا  بیترت  بجی  قیرطلا  لوصح  دعب  ّهنأ  یف  اهنیب  قرف  و ال 

ینعأ ّیلقع  قیرط  دـقعلا  اذـه  ۀّیببـس  یلإ  هل  لصح  نم  ّلکف  ۀـّیجوزلل ، اببـس  لهاجلا  نم  رداصلا  دـقعلا  ناک  اذإ  لوقنف : کلذ ، تفرع  اذإ 
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ّنإـف اـمهریغ ؛ نیجوّزلا و  سفن  نیب  قرف  ریغ  نم  ۀـّیجوزلا  کـلت  ماـکحأ  هّقح  یف  ّبترتـی  دـیلقتلا ، وأ  ّيداـهتجالا  ّنظلاـب  ّیلعج  وأ  ملعلا ،
و هنم ، اهثیروت  و  ةرهاصملا ، ماکحأک  ۀّیجوزلا ، هذه  یلع  ّبترتم  مکح  ثلاثب  ّقلعتی  دـقف  امهب ، ۀّـصتخم  تسیل  دـیزل  دـنه  ۀـّیجوز  ماکحأ 

. هتایح لاح  اهیلع  دقعلا  ۀمرح  و  هلام ، نم  اهیلع  قافنإلا 
. هدعب وأ  دقعلا  لاح  قیرطلا  اذه  لوصح  نیب  قرف  و ال 

. عقاولا یف  ءیش  هیلع  ّبترتی  الف  ببس ، ریغ  عقاولا  یف  وه  ۀّیببّسلا و  دقتعا  اذإ  ّهنإ  ّمث 
114 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هاضتقم یلع  لمع  عقاولا و  یلإ  رمألا  عجر  داقتعالا  لاز  اذإف  ادقتعم ، ماد  ام  عقاولاب  افّلکم  نوکی  معن ال 
ةّدم ّیضم  دعب  دیز  تومب  ملعلا  نیب  قرف  ّهنأ ال  امکف  ورمع ، توم  دیز و  ةایحک  ۀّیجراخلا  رومالا  لاح  ۀّیعرشلا  بابسألا  لاحف  ۀلمجلاب : و 
دعب رثأل  دقعلا  ۀّیببـسب  ملعلا  لوصح  نیب  قرف  کلذـکف ال  هنیح ، نم  توملا  راثآ  بیترت  بوجو  یف  ّیعرـشلا  قیرطلا  مایق  نیب  هتوم و  نم 
نوک وه  هّقح : یف  اّیرهاظ  امکح  هل و  ۀّـجح  نوکی  يذـلا  يداهتجالا  ّنظلا  يدؤم  ّنإف  رودّـصلا ؛ دـعب  هب  ّيداهتجالا  ّنظلا  نیب  هرودـص و 
ّنظلا نیب  اببـس و  هنوکب  ّاناظ  دقعلا  رودص  نیب  قرف  ّيأف  عقاولا ، یلإ  اقیرط  هنوک  يوس  دیفی  ّنظلا ال  اذه  ۀیّجح  لیلد  ّنأ  ضورفملا  اذه و 

؟ هرودص دعب  هب 
. اهلیصفتب لیطن  الف  مّدقتملا ، همالک  یف  رظّنلا  عقاوم  تفرع  انرکذ  ام  یف  تلّمأت  اذإ  و 

همجرت

یقارن موحرم  بلاطم  رد  يراصنا  خیش  هشقانم 

: دنتفگ هدومن  رکذ  همّدقم  رد  یقارن  موحرم  هک  تسا  یبلطم  نآ  نایب  اجنیا ، رد  مهم 
. دناهیرهاظ قیاقح  هیعقاو و  قیاقح  ياراد  هدومرف ، لعج  هیعرش  بابسا  ناونع  هب  عراش  هک  ار  هچنآره 

تـشگزاب هیعرـش  تابیبست  هک  انعم  نیدـب  تسا  هناقّقحم  يأر  ام  دزن  قیقحت ، لها  زا  يوریپ  هب  هک  هچنآ  زا  رظنفرـص  ضامغا و  زا  سپ 
: هک مییوگیم  دنوشیم ،) عازتنا  اهنآ  زا  و   ) هیعرش فیلاکت  هب  دنراد 

قیاقح زا  ینخـس  نکل  و   ) دـناعراش بناج  زا  هدـش  لعج  هیعقاو  روما  نامه  عراش ،) بناج  زا   ) ناشعـضو لّصأت و  رب  اـنب  هیعـضو  ماـکحا 
روما زا   ) اـهنآ ریغ  يوس ) هب  قیرط   ) نوـچمه هیعرـش ) بابـسا  ینعی   ) تـالوعجم هک  ياهیجراـخ  روـما  نوـچمه  تسین ،) نیب  رد  هیرهاـظ 

یهاگ هلوعجم ،) ریغ  هیجراخ و 
115 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

زا لبق  یهاگ  دیلقت ،) داهتجا و  ملع و  ینعی   ) هناگهس قرط  نیا  زا  کیره  و  تسا ، يدیلقت  ای  يداهتجا و  ّنظ  نامه  مه  یهاگ  تسا ، ملع 
ماجنا زا  سپ  یهاگ  و  دـیآیم ، تسد  هب  لمع )  ) نآ داجیا  اب  نامزمه  یهاگ  دوشیم و  لصاح  دـقع ) نایرج  لثملا  یف   ) رثالا يذ  دوجو 

: اذل و  دیآیم ، تسد  هب  لمع ،
سپ هکنیا  رد  دـنوشیم ، لصاح  لمع ، زا  سپ  هکنیا  ای  نامزمه و  ای  لبق و  هک  يروص  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای  قرط و  نیا  نیب  تسین  یقرف 

. دوشیم بجاو  رثالا  يذ  رب  شلوصح  نامز  نامه  زا  رثا  ّبترت  عقاو ،) ینعی   ) قیرط لوصح  زا 
: مییوگیم دنرادن ،) یتّیعوضوم  دناقیرط و  فرص  روبزم  قرط   ) هک يدش  بلطم  نیا  هجوتم  یتقو 

هب یلعج  یقیرط  ای  ملع و  ینعی  یلقع ، یقیرط  هک  یـسکره  سپ  دـشاب ، تیجوز  يارب  ببـس  لـهاج ، بناـج  زا  هدـش  رداـص  دـقع  یتقو 
نودـب دوشیم ، ّبترتم  زین  وا  ّقح  رد  تیجوز  نآ  ماکحا  دوش ، لصاح  وا  يارب  دـقع  نیا  هب  تبـسن  يدـیلقت  اـی  يداـهتجا و  ّنظ  هطـساو 

)؟ ارچ . ) دشاب یتوافت  ّبترت ) نیا  رد   ) نیجوز ریغ  نیجوز و  دوخ  نیب  هکنیا 
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جوز نیا  تیجوز  رب  هک  یمکح  هکلب  درادـن  ود  نآ  هب  یـصاصتخا  دـیز ، ماـن ) هب  يدرم   ) يارب دـنه  ماـن ) هب  ینز   ) تـیجوز ماـکحا  اریز 
. دریگیم ّقلعت  زین )  ) یثلاث صخش  هب  دوشیم  بترتم 

( وا تبیغ  رثا  رد   ) درم نآ  لام  زا  نز  نیا  هب  نداد  هقفن  لثم  و  درم ) گرم  زا  سپ   ) درم نآ  زا  نز  نیا  ندرب  ثرا  و  هرهاصم ، ماکحا  لثم :
. تسا هدنز  درم  نآ  هکیمادام  نز  نیا  يارب  يرگید ) درم   ) دقع ندوب  مارح  لثم  و 

: سپس نآ  زا  سپ  ای  نآ و  زا  لبق  ای  دشاب  دقع  لاح  رد  تیببس ) نیا  و   ) قیرط نیا  لوصح  هک  دنکیمن  یقرف  و 
نآرب عقاو  رد  يرثا  چـیه  سپ  تسین ، ببـس  عقاو  رد  دـقع )  ) نیا هکنآ  لاح  دـشاب و  دـقتعم  شدـقع )  ) تیببـس هب  رّـصقم  لهاج  نیا  رگا 

. دوشیمن بترتم 
. دشابیمن عقاو  هب  فّلکم  دهدیم ) ماجنا  ار  شلمع  عطق  يور  زا  و   ) تسا دقتعم  هکیمادام  هلب ،

: نیاربانب
. نآ ياضتقم  هب  دنکیم  لمع  و  عقاو ، هب  رما  نیا  رد  دنکیم  عوجر  دوش ، لئاز  لمع ) نآ  تیببس   ) زا وا  داقتعا  ینامز )  ) رگا

: هکنیا هصالخ  روط  هب 
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هک  ) تسا رمع  تامم  دیز و  تایح  لثم  هیجراخ  روما  لثم  نامه  دنتـسه ) عراش  لعج  هب  لوعجم  هک   ) هیعرـش بابـسا  نیا  مکح ) و   ) لثم
(. دنتسین عراش  لعج  هب  لوعجم 

بوجو رد  یعرـش ، قیرط  کـی  ماـیق  نیب  وا و  گرم  زا  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  دـیز  توـم  هب  ملع  نیب  تسین  یقرف  هک  روطناـمه  سپ :
سپ يرثا  کی  رب  يدقع  نینچنیا  تیببـس  هب  ملع  لوصح  نیب  تسین  یقرف  مه  روطنیمه  شگرم  نامز  نامه  زا  وا  گرم  رب  راثآ  ّبترت 

. رودص زا  سپ  نآ  هب  يداهتجا  ّنظ  لوصح  نیب  نآ و  رودص  زا 
: نیاربانب

دقع ینعی ) تسا ، ینیبعـقاو   ) ناـمه تسا ؛ هفیظو  يرهاـظ و  مکح  وا  قـح  رد  تسا و  تّجح  درف  نیا  قـح  رد  هک  يداـهتجا  ّنظ  ياّدؤـم 
(. ّنظ ای  دشاب و  ملع  هک  دنکیمن  یتوافت  اذل  و   ) تسا دنه  دیز و  نایم  تیجوز  هقلع  هدننکداجیا  شرودص  ماگنه  زا  روبزم 

(. ام هب   ) تسا عقاو  هدنهدناشن  قیرط و  هکنآ  زج  تسین  هدیاف  دیفم  يدیلقت ، ای  يداهتجا و  ّنظ  نیا  تیجح  لیلد  هک : تسا  نیا  ضرف  و 
رودص زا  سپ  نآ  هب  ّنظ  هکنیا )  ) نیب تسا و  ببـس  دقع  نیا  هک  دنکب  ادیپ  ّنظ  دـقع  رودـص  ماگنه ) هب  هکنیا   ) نیب تسا  یقرف  هچ  سپ 

. دشاب نآ 
اب ار  ثحب  اـم  هجیتـن  رد  تخانـش ، یهاوخ  ار  یقارن  موحرم  مـالک  رد  رظن  دروم  دراوم  ینک ، لـّمأت  میتـفگ  اـم  هک  یبلاـطم  رد  رگا  اذـل  و 

. مینکیمن ینالوط  دراوم  نیا  لیصفت 
117 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وأ يداهتجالا  ّنظلا  وأ  ملعلا  هقحل  اذإف  یعـضولا ، یفیلکتلا و  یعقاولا  همکح  یلع  قاب  لهاجلا  نم  رداصلا  لعفلا  ّنأ  انرکذ : ام  لّـصحم  و 
. فشکنا ام  یضتقمب  لمعیف  رودّصلا ، نیح  هلاح  نع  اّیلعج  وأ  اّیقیقح  افشاک  قیرطلا  اذه  ناک  دیلقتلا ،

فلاخم داهتجا  هقحل  اذإف  [، 56] یعقاولا همکح  یلع  قاب  اضیأ  وأ  دهتجملا  نم  رداصلا  لعفلا  ّنأ  دیلقتلا : داهتجالا و  ثحابم  یف  انقّقح  لب 
وأ داهتجالا  نع  رداصلا  لعفلا  ّنأ  اوّلیخت  ثیح  ۀعامجل  افالخ  فشکنا ، ام  یـضتقمب  لمعیف  رودـصلا ، نیح  هلاح  نع  افـشاک  ناک  قباسلل 

. هّلحم یف  مالکلا  مامت  و  قحاللا . داهتجالا  هیف  ّرثؤی  ۀّیکلملا ال  ۀّیجوزلاک و  راثآلا  رارمتسا  ماودلا و  یلع  اّینبم  ناک  اذإ  دیلقتلا 
دوقعلا و یف  ءاـشنإلا  دـصق  هنم  ّیتأـتی  ـالف  هعقوی ، اـم  یلع  رثـألا  ّبترت  یف  ّکّـشلا  ثیح  نم  لـهاجلا ؛ ۀـلماعم  یف  داـسفلا  مّهوـتی  اـّمبر  و 

. تاعاقیإلا
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عطقلا عم  لصحی  اذه  و  حاکنلا ، یف  ۀّیجوزلا  عیبلا و  یف  لاقتنالا  وه  ۀغیـصلا و  نومـضم  قّقحت  دصقب  لصحی  اّمنإ  ءاشنإلا  دـصق  ّنأ  هیف : و 
. ةدسافلا عویبلا  نم  امهریغ  بوصغملا و  عیب  رامقلا و  یف  کیلمتلا  نودصقی  سانلا  ّنأ  يرت : أ ال  هیف ؛ ّکشلا  نع  الضف  اعرش ، داسفلاب 
هعطق نیب  اهرودـص و  نیح  ۀّحـصلا  یف  هّکـش  نیب  دـقعلا ، دـعب  اـهفاشکنا  عم  لـهاجلا  ۀـلماعم  ۀّحـص  یف  قرف  ـال  ّهنأ  رهظی : اـنرکذ  اّـمم  و 

. مهفاف اهداسفب ،
. تالماعملا لاح  هّلک  اذه 

118 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

يراصنا خیش  راتفگ  هصالخ  لصاح و 

: هک تسا  نیا  میدومن  رکذ  ام  هچنآ  هصالخ  لصاح و 
یقاب یعقاو  عضو  رب  داسف ،) تحص و  رظن  زا  هچ  باقع ، قاقحتسا  رظن  زا  هچ  ینعی  دراد ، وا  سناش  هب  یگتسب   ) لهاج زا  هدش  رداص  لعف 

. تسا
لاح رب  تسا  یلعج  ای  یقیقح و  یفـشاک  قیرط ، نیا  يدـیلقت ، ّنظ  ای  يداهتجا و  ّنظ  ای  ملع و  نآ ، هب  دوش  قحلم  نآ ) زا  سپ   ) رگا سپ 

. تسا هدش  فشک  هچنآ  ياضتقم  هب  دنکیم  لمع  سپ  رودص ، ماگنه  هب  لمع 

دیلقت داهتجا و  رد  یثحب 

هکنآ لاح  و   ) یعقاو مکح  رب  تسا  یقاب  زین ، دّلقم  ای  دـهتجم  زا  هرداص  لصف  هک  میاهدرک  قیقحت  زین  دـیلقت  داهتجا و  ثحابم  رد  ام  هکلب 
(. دوریم اطخ  هب  یهاگ  دنکیم و  تباصا  عقاو  هب  یهاگ  مه ، قیرط  دناعقاولایلا و  قیرط  دیلقت  داهتجا و 

داهتجا و نیا  ، ) تسوا قباس  داهتجا )  ) فلاـخم هک  يداـهتجا  وا ، هب  دوش  قحلم  شقباـس ،) داـهتجا  قبطرب  لـمع  ماـجنا  زا  سپ   ) رگا سپ 
. ماجنا رودص و  ماگنه  زا  دوب ،) سابل  نتسش  لاثم  رد  هک   ) لمع نیا  ندوب ) لطاب  و   ) لاح زا  تسا  فشاک  يأر ،) لّدبت 

هک یمق ) قّقحم  هلمج  زا   ) یتعامج فالخرب  دـیوشیم ،) ار  سابل  نآ  هرابود  و   ) تسا هدـش  فشک  هچنآ  ياضتقم  هب  دـنکیم  لمع  سپ 
يانب هک   ) تیکلم تیجوز و  لثم  دـشاب ، راثآ  رارمتـسا  ماود و  رب  ینتبم  رگا  دـیلقت ، ای  داهتجا  يور  زا  هرداص  لعف  هک  دـناهدرکیم  لایخ 

دقع هرابود  هک  تسین  مزال  و   ) درادن لعف  نیا  رد  يرثا  قحال  داهتجا  دریذپیم ،) تروص  دقع  رثا  رد  هک  تسا  یتیجوز  رارمتـسا  رب  دقع 
(، دناوخب

. تسا هدمآ  دیلقت  داهتجا و  باب  ینعی  شدوخ  لحم  رد  عوضوم  نیا  اب  هطبار  رد  مالک  مامت  هتبلا ،

لهاج هلماعم  رد  داسف  مهوت 

دوقع رد  يدرف  نینچ  زا  ءاشنا  دـصق  هک  دوشیم ، مهوت  دزاسیم  عقاو  هچنآ  رب  رثا  ّبترت  رد  وا )  ) کش تهج  هب  لهاج  هلماعم  رد  اسبهچ 
. تسا لطاب  شاهلماعم  اذل  دوشیمن و  داجیا  تاعاقیا  و 
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روبزم مهوت  زا  خیش  خساپ 

لاـقتنا ناـمه  نومـضم )  ) نآ و  جراـخ ) رد   ) هغیـص نآ  ياـنعم ) و   ) نومـضم قّقحت  دـصق  هب  دوـشیم  لـصاح  ءاـشنا  دـصق  هک  تسا  نیا 
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. نآ رد  کش  هب  دسرب  هچ  اعرش ، داسف  هب  عطق  اب  دوشیم  لصاح  دصق )  ) نینچنیا تسا و  حاکن  رد  تیجوز  عیب و  رد  تیکلم ) )
. دننکیم کیلمت  دصق  هدساف ، عویب  زا  اهنیا  ریغ  هدش و  بصغ  ءیش  عیب  رامق و  رد  مدرم  هک  ینیبیمن  ایآ 

هکنیا نیب  تسین ، یقرف  دـقع ، زا  سپ  نآ  فاشکنا  تروص  رد  لهاج  هلماـعم  تّحـص  رد  هک ، دوشیم  نشور  میدومن  رکذ  اـم  هچنآ  زا  و 
. نآ داسف  هب  وا  عطق  نیب  دشاب و  نآ  ماجنا  ماگنه  هب  هلماعم  تحص  رد  وا  کش 

. نآ مکح  ظاحل  هب  رّصقم  لهاج  تالماعم  تیعضو  لاح و  دوب  نیا 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ۀمّدقملا »...  یف  هرکذ  ام  نایب  ماقملا  یف  ّمهملا  و   » رد بلطم  لصاح 
یقارن موحرم  همّدقم  هب  ناشیا  یساسا  لاکـشا  داریا و  ود  یهتنم  ناشیا ، لیـصفت  ّدر  لضاف و  موحرم  بلاطم  رد  تسا  خیـش  بانج  هشقانم 
یعرش تالوصحم  زا  عامجالاب  هحابا ، تهارک و  بابحتسا ، تمرح ، بوجو ، لیبق  زا  هناگجنپ  هیفیلکت  ماکحا  دیامرفیم  خیش  اذل  تسا و 
یعرش میقتسم  لعج  هب  لوعجم  ایآ  هک  تسا  فالتخا  تیئزج و ...  تیطرش ، تیببس ، لیبق  زا  هیعضو ، ماکحا  اب  هطبار  رد  نکل  و  دنتـسه ،

: اّما و  دنتسه ؟ هیعازتنا  يروما  زا  هکنیا  ای  دنتسه و 
یعرـش تالوعجم  زا  زین  روکذـم  هّیعـضو  ماکحا  هک  دوشیم  هدافتـسا  اببـس  عراشلا  هلعج  اـمّلک  دومرف : هک  یقارن  باـنج  مـالک  زا  اـم  - 1

. دنتسه
ار بوجو و ...  تیلح ، تراهط ، لیبق  زا  يروما  سدـقم  عراش  هکلب  دنـشابیمن ، عراش  تالوعجم  زا  هیعرـش  تابیبست  اـم ، هدـیقع  هب  نکل 

عازتـنا ار  هیکزت  يارب  موقلح  عطق  تیببـس  ـالثم ، تیلح  ینعی  لوعجم  نیا  زا  اـم  تسا و  هدومرف  لـعج  رگید  ریبـعت  هب  اـی  دـنکیم و  لـعج 
. مینکیم عازتنا  ار  تیطرش  ای  تیئزج و  بوجو ، زا  ای  مینکیم و 

ود رب  ماکحا  هنوگنیا  هک  دیتفگ  امـش  هکنیا  نکل  دنـشاب و  هدش  لعج  سّدقم  عراش  تسد  هب  امیقتـسم  زین  هیعـضو  ماکحا  هک  انمّلـس  - 2
: دنتسه عون 

120 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هیرهاظ قیاقح  ب ) هیعقاو ؛ قیاقح  فلا )

: مییوگیم امش  هب  خساپ  رد 
یتلاخد ام ، ّنظ  لهج و  ملع و  دنتـسه و  هیعقاو  تقیقح  کی  ياراد  اهنت  ینیوکت ، لعج  هب  لوعجم  هیجراخ  روما  ماـمت  هک  روطناـمه  - 1

. دشابیم اهنآ  يوس  هب  قیرط  هکلب  درادن ، نآ  رد 
يرگید تقیقح  و  دنـشابیم ، مکح  کی  تقیقح و  کی  ياراد  زین  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هیعرـش  لـعج  هب  تـالوعجم  مه  روطنیمه  - 2

. تسین رّوصتم  اهنآ  يارب 
. دنتسه اهتیعقاو  نیا  يوس  هب  ام  قرط  هکلب  درادن ، یشقن  قیاقح  نیا  دوجو  لصا  رد  ام  دیلقت  داهتجا و  ای  نظ  ای  لهج ، ای  ملع  ینعی :

: نیاربانب
لمع زا  سپ  هکنیا  ای  و  دـنوش ، دوجوم  نآ  اـب  ناـمزمه  اـی  دـنوش و  ققحم  رثـالا  وذ  قّقحت  زا  لـبق  اـههار  قرط و  نیا  هک  دـنکیمن  یقرف 

. دنبای قّقحت  فّلکم 
. دنرادن یتیعوضوم  دنتسه و  قیرط  فرص  دیلقت  داهتجا و  ای  نظ  لهج و  ملع و  سپ :

ای تحلـصم و  داجیا  يارب  دراد  تیببـس  هراما ، ياّدؤم  قبطرب  يدـیلقت  ای  داـهتجا و  نظ  هک  تفگ  ناوتیم  تاراـما  تیببـس  ياـنبم  رب  هلب ،
. دشابیمن لیصافت  هنوگنیا  يارب  ییاج  ریخ ، تقیرط  دوب  نیا  نکل  هدسفم و 
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. یقارن لضاف  موحرم  همّدقم  هب  يراصنا  خیش  داریا  لاکشا و  دوب  نیا 
؟ تسا دراو  اجنیا  رد  یقارن  لیصفت  دوخ  هب  یتاداریا  هچ 

هکنآ لاح  تسا و  هدش  لئاق  تلاصا  اهنآ  يارب  هتسناد و  عراش  میقتسم  لوعجم  هیفیلکت  ماکحا  لثم  زین  ار  هیعضو  ماکحا  ناشیا  هکنیا  - 1
. دنتسه هیعازتنا  روما  زا  ماکحا  نیا 

. دنامکح کی  تقیقح و  کی  ياراد  ماکحا  نیا  زا  کیره  هکنآ  لاح  تسناد و  عون  ود  رب  ار  هیعرش  تالوعجم  هکنیا  - 2
هب قرط  داهتجا ، ّنظ و  ملع و  هکنآ ، لاـح  و  تسا . دـّبعتم  شدوخ  داـهتجا  هب  هک  تسناد  يدـهتجم  مکح  رد  ار  بکرم  لـهاج  هکنیا  - 3

: اذل دناعقاو و  يوس 
. الف ّالا  دوشیم و  بترتم  نآرب  رثا  رودص  لوا  زا  دشاب  حیحص  عقاو  رد  لمع  رگا 

ساسا رب  يأر  لّدبت  ندش  ادیپ  نامز  زا  دش  ادیپ  وا  يارب  يأر  لّدبت  هک  هاگره  دشاب و  لّوا  داهتجا  هب  دّبعتم  دیاب  دهتجم  دـنتفگ  هکنیا  - 4
نارگید خیـش و  رظن  هب  هکنآ  لاح  و  دّلقملا ، اذکه  دنکیمن و  لطاب  لوا  داهتجا  یلبق  راثآ  يأر  لیدبت  نیا  دنک و  لمع  شدیدج  داهتجا 

فالخ فشک  وا  يارب  یتقو 
121 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناهدوب رثا  دقاف  هک  ارچ  دنک ، هداعا  ار  هتشذگ  لامعا  دیاب  هدیسرن ، عقاو  هب  یلبق  يأر  رد  هک  دید  دش و 
یتواـفت خیـش  رظن  هب  هکنآ  لاـح  و  هن ، یمود  رب  دوشیم و  بترتم  رثا  یلّوا  رب  دومرف ، درک و  ادـج  یـصخش  رثا  زا  ار  یعون  رثا  هکنیا  - 5

. درادن دوجو  یصخش  رثا  یعون و  رثا  نایم 
. دوب دهاوخن  بترتم  يرثا  چیه  فالخلا  فشک  دنع  تسا و  ّبترتم  راثآ  همه  قافولا  فشکلا  دنع  اذل : و 

هب لقا  دـح  هدوب و  یعون  نآ  راـثآ  زا  يرایـسب  هکنآ  لاـح  دنتـسناد و  ینینثـالا  نیب  یـصخش و  ار  حاـکن  دـقع  تیجوز و  راـثآ  هکنیا  - 6
وا ردارب  ای  دقاع و  درم  نیا  ردـپ  اب  درادـن  قح  نز  نیا  عقاو ، ندـشن  نشور  ات  هک  هرهاصم  ماکحا  هلمج  زا  دوشیم ، طوبرم  تباث  صخش 

. هطوبرم ماکحا  اذکه  دنک و  جاودزا  نز  نیا  رهاوخ  ای  ردام و  اب  هک  درادن  قح  الباقتم  مه  درم  هکنانچ  دنک ، جاودزا 
هک دندومرف  هدش و  لئاق  توافت  دریذپیم  تروص  دیلقت  زا  لبق  هکنیا  ای  دریگیم و  ماجنا  دـیلقت  هب  نورقم  هک  یلمع  کی  نایم  هکنیا  - 7

دیلقت زا  سپ  هچ  دـیلقت و  زا  لبق  هچ  خیـش  رظن  هب  هکنآ  لاح  و  دوشیمن . بترتم  رثا  هتفرگ  تروص  دـیلقت  زا  لبق  لمع  هک  مّود  ضرف  رد 
؟ ارچ تسا . بترتم  نآرب  رخآ  هدوب و  یفاک  دشاب  عقاو  قباطم  شاهلماعم  رگا 

عقاو قباطم  مه  افداصت  روبزم  فلکم  لمع  رگا  هکلب  درادن . تیعوضوم  ملع و ...  ّنظ و  داهتجا ، دـیلقت ، لثم  ینیوانع  تالماعم ، رد  اریز :
. تسا یفاک  دیآرد 

؟ تسیچ ۀعامجل »...  افالخ   » زا ضرغ 
: دیامرفیم هک  نیناوق  باتک  رد  یمق  ققحم  موحرم  زا  هیف  نحن  ام  رد  تسا  یمّوس  هّیرظن  ای  لیصفت و  هب  تراشا 

: دنریذپیم تروص  دیلقت  داهتجا و  يور  زا  هک  یتالماعم 
اهنآ قّقحت  زا  یعنام  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشاد  ماود  ياضتقا  اتاذ  ناـشراثآ  هک  اـنعم  نیدـب  دنـشاب ، رارمتـسا  ماود و  رب  ینتبم  رگا  - 1

: دشاب هتشادن  دوجو 
 ... تیکلام و تیجوز و  لثم ، دشاب ، یصخش  رثا  نیا  هچ 

 ... تساجن تراهط و  لثم ، دشاب ، یعون  رثا  نیا  هچ 
بترتم نآرب  يرثا  درادـن  قح  وا  دوشیم و  لطاب  دـهتجم ، يأر  لّدـبت  اب  دوشیم  ّبترتم  قباس  داهتجا  راثآ  هدوب و  ریثأت  الب  قحال  داهتجا 

. دنک
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؟ تسیچ نیناوق  بحاص  هدومرف  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ 
. دنداد یقارن  بانج  هدومرف  هب  هک  تسا  یخساپ  نامه 

122 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ داسفلا »...  مّهوتی  اّمبر  و   » زا ضرغ 

هک دـناهدش  یعّدـم  یخرب  دـیامرفیم : اذـل  طیـسب و  لهاج  تالماعم  نالطب  ای  تحـص  اب  هطبار  رد  هک  تسا  هیرظن  نیمراـهچ  هب  تراـشا 
. تسا مزال  ءاشنا  دصق  دوقع ، هک  ارچ  تسا ، لطاب  دساف و  اقلطم  طیسب ، لهاج  تالماعم 

لهاج فالخ  هب  تسا ، لطاب  هلماعم  ّالا  دنـشاب و  یئاشنا  دصق  هب  لولدم ، دصاق  نیفرط  هک  تسا  نیا  دـقع  تحـص  طیارـش  زا  یکی  ینعی :
. تسا نکمم  وا  زا  ءاشنا  دصق  تحص ، هب  داقتعا  يور  هک  بکرم 

؟ تسیچ ۀغیصلا »...  نومضم  قّقحت  دصقب  لصحی  اّمنا  ءاشنالا  دصق  ّنا  هیف : و   » زا دارم 
: دیامرفیم اذل  تسا و  روبزم  مّهوت  هب  خیش  هب  خساپ 

: هک تسا  نیا  نآ  دباییم و  قّقحت  یتحار  هب  تسا ، یبلق  رما  کی  هک  ءاشنا  دصق 
. دناوخب ار  هغیص  تیکلام و ...  ای  تیجوز و  ینعی  هغیص  نومضم  قّقحت  دصق  هب  صخش  - 1

لـصاح یلوا  قیرط  هب  هکنآ  رد  کـش  هب  دـسر  هچ  اـت  دوشیم ، لـصاح  مه  تـالماعم  داـسف  هب  عطق  اـب  هغیـص  نومـضم  قّقحت  دـصق  - 2
. دوشیم

ای و  لمع ، نـالطب  هب  دـصق  اـب  دـننکیم  کـیلمت  دـصق  راـمق  هب  مدرم  هک  دوشیم  هدـید  هک : تسا  نیا  قوف  ياـعدا  رب  بلطم  دـهاش  - 3
دنناوخیم و ار  عیب  هغیص  ءاشنا  دصق  هب  دننکیم  يوبر  هلماعم  هک  یناسک  یتح  دنـشورفیم ، کیلمت  دصق  هب  ار  بوصغم  سنج  نابـصاغ 

 ... دراوملا نم  اذکه 
؟ تسیچ ترابع  نایاپ  رد  انرکذ »...  اّمم  و   » رد بلطم  لصاح 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  بانج  نایب 
تقفاوم هب  ملع  لمعلا ، نیح  روکذم  درف  هکنیا  رد  دشاب ، عقاو  اب  تقفاوم  تقباطم و  هلماعم  تحص  كالم  طانم و  میتفگ : ام  هکنانچرگا 

. درادن هلماعم  تحص  رد  یتوافت  دوش ، قافو  فشک  سپس  دشاب و  هتشاد  کش  هکنیا  ای  دشاب  هتشاد 
[57 :] رگید ترابع  هب 

ص122 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هلماـعم هک  دوش  فشک  نآ  نتخاـس  عقاو  زا  دـعب  نکل  و  تسا ، لـطاب  هلماـعم  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  دـنکیم  يراـج  ار  دـقع  هک  یتقو  ر 

. درادن دوجو  هلماعم  رثا  بترت  زا  یعنام  تحص ، هب  لهج  دوشیم و  ّبترتم  نآرب  هلماعم  رثا  تسا ، هدوب  حیحص 
123 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تادابعلا اّمأ  و 
یف الزلزتم  لمعلا  نیح  ناک  نإف  ةروسلا ، نودب  یّلص  نأک  ةءاربلا ، هیضتقی  امب  اهیف  لمع  ةدابع  لهاجلا  عقوأ  اذإ  ّهنأ  اهیف : مالکلا  صّخلمف 

؛ ارهاظ کلذ  یف  فالخ  الب  کلذ ، دـعب  ۀّحـصلا  فشکنا  نإ  داسفلا و  یف  لاکـشإ  الف  لاثتمالا ، یف  هیلع  راصتقالا  یلع  اـیناب  هلمع  ۀّـحص 
؟ هب بّرقتی  فیک  هب  رومأملل  اقفاوم  هب  یتأملا  نوک  یف  ّكاشلا  ّنأل  ۀبرقلا ؛ ۀّین  قّقحت  مدعل 

ّصن اهب  دری  مل  یتلا  لاسغألا  تاولّـصلا و  ضعبک  هرودـص ، ریدـقت  یلع  هب  رمألا  رودـص  یف  ّکـش  اـمیف  ۀّحـصلاب  مکحلا  نم  يری : اـم  و 
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. هیف نحن  ام  هبشی  الف  طایتحالا ، باب  نم  ارهاظ  ۀحیحصلا  تادابعلا  ضعب  ةداعإ  و  ربتعم ،
هیف نحن  ام  فالخب  لاثتمالا ، نم  كانه  نکمی  ام  یـصقأ  وهف  وحنلا ، اذهب  ّالإ  هلاثتما  دـصق  نکمی  كانه ال  هدوجو  ریدـقت  یلع  رمألا  ّنأل 
ّدعی هل ال  هتقباطم  لامتحال  هلمتحی  ام  نایتإ  و  هل ، هتقباـطم  ملعی  اـم  ناـیتإب  اـّلإ  نوکی  ـال  هلاـثتما  ّنإـف  عراـشلا ، نم  رمأ  دوجوب  عطقی  ثیح 

. افرع ۀعاطإ 
همجرت

دهدیم ماجنا  ةءاربلا  قبط  یلع  رّصقم  لهاج  هک  یتدابع  مکح 

(: رّصقم لهاج   ) تادابع اّما  و 
: هک تسا  نیا  رّصقم )  ) لهاج درف  تادابع  رد  مالک  هصالخ 

( ار  ) زامن هکنیا  لثم  دـیامن ، لمع  دراد ، ار  نآ  ياضتقا  تئارب  هچنآ  قبطرب  نآ  رد  هک  دـهد  ماـجنا  ار  یتداـبع  رّـصقم )  ) لـهاج درف  یتقو 
؛ دناوخب هروس  نودب 

124 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلع  ) لمع نامه  رب  تعانق  يرادربنامرف ، لاثتما و  رد  شیانب  هکیلاحرد  دـشاب ، دّدرم  لزلزتم و  نآ  تحـص  رد  لمع  ماجنا  ماگنه  هب  رگا 

. دوش نشور  نآ  زا  سپ  هروس ) نودب  زامن   ) نآ تحص  ول  و  درادن ، دوجو  لمع  نیا  داسف  رد  یلاکشا  سپ  تسا ، ّلقا ) ینعی  ةءاربلا  قبط 
یلامتحا هجو و  دـصق  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) تبرق تین  قّقحت  مدـع  رطاخ  هب  دـشاب ، یفالتخا  اهقف ) نیب   ) هلئـسم نیا  رد  ارهاظ  هکنیا  نودـب 

(. نآ ندوب 
؟ هن ای  تسا  هب  رومأم  اب  قفاوم  دروآیم  اجب  هک  ار  یلمع  نیا  هکنیا  رد  دراد  کش  هک  یسک  اریز 

؟ دنکیم تبرق  دصق  نآ  هطساو  هب  هنوگچ 

رّدقم لاکشا  کی  هب  خیش  خساپ 

: دیامرفیم خیش  سپس 
رب انب  دـهدیم ،) ماجنا  هک  یلمع   ) نآ هب  رما  ندـش  رداـص  رد  دـنکیم  کـش  درف )  ) هک يدراوم  رد  تحـص  هب  مکح  زا  ینیبیم  ار  هچنآ 

اجب ار  نآ  اـطایتحا  نکل  و  هن ؟) اـی  دراد  رما  هک  میراد  کـش  اـم  هک   ) اـهزامن زا  یخرب  لـثم  دـشابیم ، حیحـص  نآ  هـب  رما  رودـص  ضرف 
تسا هدشن  دراو  اهنآ  هب  تبسن  يربتعم  ّصن  هک  اهلـسغ  زا  یخرب  ای  و  دنرادن ) يوق  یلیخ  دنـس  هک  یّبحتـسم  ياهزامن  هژیوهب  میروآیم ،

طایتحا باـب  زا  رهاـظلا  یلع  هک  تاداـبع  زا  یخرب  هراـبود ) ندروآ  اـجب  و   ) هداـعا لـثم  و  میروآیم ،) اـجب  ار  نآ  يدـیما  هب  اـم  نکل  (و 
. دناحیحص

. دنتسین هیف  نحن  ام  هیبش  دراوم ، نیا  سپ :
اجب  ) نیا سپ  تسا ،) هجو  ناـمه  هک   ) وـحن نیا  هب  رگم  تسین ، نـکمم  شلاـثتما  دـصق  دراوـم ، نـیا  رد  شدوـجو  ریدـقت  رب  اـنب  رما  اریز 

هب دراد  عطق  هک  ارچ  هیف ، نحن  اـم  فـالخرب  تسا ، نکمم  اـجنیا  رد  هک  تسا  لاـثتما  زا  هجرد  تیاـهن  هجو ) لاـمتحا  اـب  تاداـبع  ندروآ 
. عراش بناج  زا  لمع ) رب   ) يرما دوجو 

مدع یطایتحایب و  هکلب   ) دوشیمن هدرمـش  اذل  و  دـنادب ، ار  هب  رومأم  اب  نآ  تقباطم  هک  یلمع  ماجنا  اب  رگم  دوشیمن  رما  نآ  لاثتما  سپ :
(. دیآیم باسح  هب  تعاطا 
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. ابّرقم لمعلا  نوک  یف  ّکشلا  عم  قّقحتی  وه ال  و  [، 59] يوتف و  [ 58] اّصن اعامجإ  ةدابعلا  ۀّحص  یف  طرش  بّرقّتلا  دصقف  ۀلمجلاب : و 
مل هـالول  ذإ  اـعامجإ ؛ ربـتعم  ریغ  هیف  مزجلا  و  مزجلا ، هجو  یلع  نکممریغ  وهف  طاـیتحالا  نم  ةروکذـملا  دراوـملا  یف  بّرقتلا  دـصق  اـّمأ  و 

. اعامجإ اهیف  طایتحالا  ناحجر  عم  دراوملا ، نم  ریثک  یف  طایتحا  قّقحتی 
. عقاولل هتقباطم  فشکنا  نإ  هتدابع و  ّحصی  ال  لمعلا ، نیح  ّکشلا  عم  ةءاربلا  هیضتقی  امب  لماعلاف  ناک : فیک  و 

انمالک ّلحم  نع  جراخ  وهف  بّرقتلا ، داقتعاب  لـمعف  اـمهلاثمأ  هیوبأ و  نم  هیلإ  نکـسی  نم  لوق  یلإ  هیف  نکـس  وأ  کـلذ  نع  لـفغ  ول  اـّمأ 
. فالخلا دقتعم  لفاغلا و  نود  ّكاشلا  یف  ةءاربلا  يرجم  ذإ  ةءاربلا ؛ هیضتقی  امب  صحفلا  لبق  كاّشلا  لهاجلا  لمع  یف  وه  يذلا 

ضورفملا و  بّرقتلا ، دـصق  یلع  هب  رومأملا  نایتإ  ّالإ  ةدابعلا  یف  ربتعی  ذإ ال  عقاولل ؛ هتقباطم  فشکنا  اذإ  هتّحـص  يوقألاف  لاـح : ّيأ  یلع  و 
. هلوصح

دهتجملا عوجر  بوجو  ّۀلدأ  ّنإف  لیلدلا ؛ مدـعل  ةدابعلا ، ۀّحـص  یف  ربتعم  ریغ  یعرـش ، ربتعم  قیرط  نم  اهب  ّنظلا  وأ  عقاولل  هتقباطمب  ملعلا  و 
نوک طارتشا  نایبل  ال  عقاولا ، ۀفلاخم  اهتقفاوم  عم  حدقی  یتلا ال  ۀّیعرـشلا  قرّطلا  نایبل  یه  اّمنإ  دهتجملا ، یلإ  دـّلقملا  عوجر  ۀـّلدألا و  یلإ 

. اهظحال نم  یلع  یفخی  امک ال  قرطلا ، هذه  نم  اذوخأم  عقاولا 
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. دّلقملا وأ  دهتجملا  هیلإ  عجری  يذلا  قیرطلا  وأ  اهب ، ملعلا  عقاولل : رداصلا  لمعلا  ۀقباطم  ةآرم  ّنإ  ّمث 
ۀیـضاملا و لامعألل  تباثلا  ّیعرـشلا  مکحلا  سفن  هّنظ  يّدؤم  ّنـأل  طـلغ ؛ ۀـقباسلا  ۀـعقاولا  یف  ّرثؤی  ـال  هاوتف  وأ  دـهتجملا  ّنظ  ّنأ  مّهوت : و 

. ۀلبقتسملا
مدـع لمعلا  لبق  اهرثأ  ّنأ  یف  ملعلاک  ةروسلا  بوجو  مدـعب  دـهتجملا  يوتف  ّنإف  عوجرلا ؛ دـعب  وهف  یـضاملا  لعفلا  یلع  رثألا  بیترت  اّمأ  و 

. تالماعملا یف  کلذ  ریظن  مّدقت  امک  ةروس ، ریغ  نم  ۀعقاولا  ةالصلا  بوجو  مدع  لمعلا  دعب  و  ةالصلا ، یف  ةروسلا  بوجو 
همجرت

؟ هن ای  تسا  بّرقم  لمع  هکنیا  رد  کش  دوجو  اب  تبرق  دصق  قّقحت  مدع 

نآ رد  بّرقت  دـصق  نیا  نکل  تسا و  تدابع  تحـص  طرـش  اهقف ، ياوتف  تیاور و  ّصن و  ساـسا  رب  بّرقت ، دـصق  سپ  هصـالخ : روط  هب 
ینعی  ) دراوم نآ  رد  عطق  مزج و  اهقف و  عامجا  هب  و  تسین ، نکمم  یمزج  یعطق و  تروص  هب  دـش ، رکذ  طاـیتحا  باـب  زا  هک ) ياهلئـسم  )

؟ ارچ دنکیم .) تیافک  هجولا  لامتحا  اذل  و   ) تسین طرش  یطایتحا ) تسین 
ءاهقف عامجا  هب  هکنآ  لاح  و  دوشیمن ، قّقحم  طایتحا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دنکن ،) تیافک  هجولا  لامتحا  و   ) دـشاب مزال  مزج  رگا  اریز :

. دراد ناحجر  دراوم  نآ  رد  طایتحا  و 
، تسین حیحص  شتدابع  دیامن ، لمع  تسا  تئارب  ياضتقم  هک  يزیچ  هب  تدابع ، ماجنا  ماگنه  هب  کش  نتشاد  اب  هک  یسک  تروصرهرد :

. دوش راکشآ  عقاو  اب  تدابع  نآ  تقباطم  هچرگا 
وا يارب  هک  یسک  نخس  هب  نآ ) یعرـش  مکح  رد   ) هکنیا ای  دشاب و  تدابع ) نآ  یعرـش  مکح  زا   ) لفاغ لمع ) ماگنه  رد   ) فلکم رگا  اّما 

راکـشآ عقاو  اب  شتقباطم  رگا  هچرگ  ، ) دـهد ماجنا  ار  لمع  بّرقت  هب  داقتعا  اب  دـنک و  ادـیپ  نانیمطا  نیدـلاو و ...  لثم  دروآیم  ناـنیمطا 
نآ هب  صحف  زا  لبق  تسا  لزلزتم  كاـش و  لـهاج  لـمع  ناـمه  هک  اـم  ثحب  لـحم  زا  روبزم  دروم  نکل  و  تسا ) نآ  تحـص  يوقا  دوش 

؟ ارچ تسا . جراخ  دنکیم ، ءاضتقا  ار  نآ  تئارب  هک  يزیچ 
127 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تئارب زا  دناوتیمن  تسا  لفاغ  هک  تهج  نآ  زا  هک   ) لفاغ هن  تسا و  طیسب ) رّـصقم  لهاج  ینعی   ) كاش لهاج  تئارب  لصا  يارجم  اریز :
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(. دراد تیئزج  مدع  هب  مزج  هک   ) فالخ هب  دقتعم  هن  و  دنک ، هدافتسا 
. دوش نشور  عقاو  اب  وا ) تدابع  و   ) یلمع تقباطم  رگا  تسا ، یمدآ  نینچ  تدابع  تحص  يوقا  لاحرههب :

( اـجنیا رد   ) بّرقت دـصق  هک : تسا  نیا  ضرف  و  تسین ، طرـش  يرگید  زیچ  بّرقت ، دـصق  اـب  هب  رومأـم  ندروآ  اـجب  زج  تداـبع ، رد  اریز :
. دراد دوجو 

عقاو اب  يدابع  لمع  تقباطم  هدنهدناشن 

مدـع رطاخ  هب  دـیلقت ،) داهتجا و  ینعی   ) یعرـش ربتعم  هار  کی  زا  نآ  تحـص  هب  ّنظ  ای  لـمعلا ) نیح   ) عقاو اـب  تداـبع  تقباـطم  هب  ملع  و 
(. دنکیم تیافک  سناش  نامه  و   ) تسین طرش  تدابع  تحص  رد  لیلد ،

تفلاخم تروص  رد  هک  تسا  یعرـش  ياههار  ناـیب  يارب  همه  دـهتجم ، هب  دـّلقم  عوجر  بوجو  ّهلدا  هب  دـهتجم  عوجر  بوجو  ّهلدا  اریز :
هدـش ذـخا  اههار  نیا  زا  دـیاب  عقاو  هک  تسا  نیا  ندوب  طرـش  نایب  يارب  ّهلدا  نیا  هکنیا  هن  دـسریمن ، ررـض  نآ  هب  عقاو ، اـب  يداـبع  لـمع 

. دوب دهاوخن  ناهنپ  هتکن  نیا  دیامن ، هظحالم  ار  ّهلدا  نیا  هک  یسک  يارب  اذل  و  دنشاب ،
اهنآ هب  دّلقم  اب  دهتجم و  هک  تسا  ییاههار  ای  عقاو و  اب  لمع  نآ  هب  ملع  عقاو ، اب  مدآ ) نیا   ) يدابع لمع  تقباطم  هنیآ  دیامرفیم : سپس 

. دنکیم عوجر 

مّهوت کی  هب  خساپ 

. تسا طلغ  تسین ، رثؤم  هقباس  هعقاو  رد  وا  ياوتف  ای  دهتجم  نظ  هکنیا 
. تسا تباث  هدنیآ  هتشذگ و  لمع  يارب  هک  تسا  یعرش  مکح  دوخ  دهتجم ، ّنظ  ياّدؤم  اریز :

: اّما و 
لثم زامن  رد  هروس  تئارق  ندوبن  بجاو  هب  دـهتجم  ياوتف  هک  ارچ  دـشابیم ، دـهتجم  هب  هعجارم  زا  سپ  هتـشذگ ، لـعف  رب  نداد  رثا  بیترت 
هروس نودـب  هک  تسا  يداع  هداـعا  ندوبن  بجاو  لـمع  زا  سپ  و  تسا ، زاـمن  رد  هروس  بوجو  مدـع  لـمع ، زا  لـبق  نآ  رثا  تسا و  ملع 

. تشذگ تالماعم  رد  ثحب  نیا  ریظن  و  تسا ، هدناوخ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ تادابعلا » اّما  و   » رد بلطم  لصاح 
. داسف تحص و  ینعی  یعضو  مکح  ثیح  زا  تسوا  تادابع  ینعی  رّصقم  لهاج  لامعا  لاعفا و  زا  مّود  هلحرم  نایب 

؟ تسیچ اهیف »...  مالکلا  صّخلمف   » زا دارم 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

لـصا ساسا  رب  صّحفت و  قیقحت و  نداد  ماجنا  نودب  دـشاب و  هتـشاد  دـیدرت  زامن  تاعکر  رد  هروس  تئارق  بوجو  هب  تبـسن  یـسک  رگا 
؟ دراد یمکح  هچ  نالطب  تحص و  ثیح  زا  شزامن  دزادرپب ، زامن  هماقا  هب  تئارب ،

: رگید ترابع  هب 
نودـب ار  شزامن  ینعی  دـناوخیم ، هروس  نودـب  ار  شزامن  لثملا  یف  یعالطایب  يور  زا  تسا و  لهاج  شتدابع  مکح  هب  هک  یفّلکم  ایآ 

؟ هن ای  تسا  حیحص  شزامن  دروآیم ، اجب  طورش  زا  یطرش  ای  ءازجا و  زا  یئزج 
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: هک تسا  نیا  تادابع  دروم  رد  مالک  هصالخ  دیامرفیم : روبزم  لاؤس  هب  خساپ  رد  خیش  بانج  اذل  و 
دروم ندروآ  اجب  نودـب  ار  لمع  هک  انعم  نیدـب  تسا ، تئارب  ياضتقم  هچنآ  هب  تدابع  نآ  ماجنا  رد  دزاس و  عقاو  ار  یتداـبع  لـهاج  رگا 
ماگنه رد  هک  یتروص  رد  دناوخب ، هروس  نودب  ار  زامن  دراد و  کش  هروس  تئارق  بوجو  هب  تبسن  رگا  لثملا  یف  دهد ، ماجنا  كوکـشم 

لمع راصتقا  رب  ار  انب  يرادربنامرف ، لاـثتما و  رد  دـشاب و  هتـشاد  لزلزت  دـیدرت و  دوخ  لـعف  ندوب  حیحـص  رد  يداـبع ، لـمع  ندروآ  اـجب 
، یلمع نینچ  نالطب  هب  مکح  رد  ارهاظ  و  دوش ، راکشآ  نآ  تّحص  لمع ، ندروآ  اجب  زا  سپ  ول  و  تسا ، لطاب  وا  لمع  کشالب  دراذگب ،

. درادن دوجو  فلاخم 
: تسین جراخ  لاح  هس  زا  لهاج  صخش  رگید : ترابع  هب 

زامن رد  هروس  هک  دـهدیمن  لامتحا  نکل  تسا و  هروس  نودـب  شزامن  هک  دراد  هّجوت  هک  انعم  نیدـب  تسا ، بکرم  لهج  هب  لهاج  ای  - 1
لصاح یقیرط  هچ  زا  یمزج  داقتعا  نیا  هک  درادن  یتوافت  و  تسین ، بجاو  زامن  رد  هروس  هکنیا  هب  دراد  یمزج  داقتعا  هکلب  دشاب ، بجاو 

. دشاب هدش 
. تسا هروس  نودب  شزامن  هک  درادن  یهّجوت  الصا  ینعی  تسا ، لفاغ  هکنیا  ای  - 2

129 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک دهدیم  مه  لامتحا  نکل  تسا و  هروس  نودب  شزامن  الثم  هک  دنادیم  دراد و  هّجوت  ینعی  تسا  كاش  ای  طیـسب  لهج  هب  لهاج  ای  - 3

. دنکیم كرت  ار  هروس  هروس ، بوجو  مدع  اب  بوجو  رد  کش  اب  رگید : ترابع  هب  دشاب  بجاو  زامن  رد  هروس 
. تسا كاش  ای  طیسب  لهج  هب  لهاج  هک  یسک  ینعی  تسا  لهاج  زا  مسق  نیا  رد  مالکلا  اّمنا  لاح 

: هک دوشیم  هتفگ  اذل  و 
، تسا عقاو  اب  قباطم  حیحـص و  شزامن  هک  دوش  مولعم  ینعی  دوش ، قافو  فشک  سپـس  دناوخب ، هروس  نودب  ار  شزامن  یـسک  نینچ  رگا 

: تسین جراخ  لاح  دنچ  زا  درادن ، یترورض  بوجو و  زامن  رد  هروس  زین  عقاو  رد  ینعی 
: ینعی تسا ، رصاق  لهاج  یسک  نینچ  ای  - 1

. دناوخیم هروس  نودب  ار  شزامن  یعقاو  مکح  هب  یسرتسد  مدع  رثا  رد  ای 
زامن ینعی  ّلقا  هب  هدرک  يراج  تئارب  لصا  لیلد ، زا  سأی  زا  سپـس  دـباییمن و  هروس  بوجو  رب  یلیلد  زین  صحفلا  دـعب  هکنیا  رطاخ  هب  ای 
. درادن يدوبمک  یمسج  یحور و  ظاحل  هب  شتدابع  هک  ارچ  تسا ، حیحص  شزامن  تروص  نیا  رد  هک  دنکیم ، تعانق  هروس  نودب 

. دراد یمزج  تبرق  دصق  نوچ  درادن ، يدوبمک  احور  فلا :
. تسا مامت  هیعقاو  طیارش  ءازجا و  ظاحل  هب  زین  وا  لمع  هرکیپ  نوچ  درادن . يدوبمک  امسج  ب :

هروس هک  دهدیم  لامتحا  ینعی  دنکیم ، عورش  ار  شلمع  دراذگیم و  طایتحا  رب  ار  انب  یهتنم  تسا ، رّـصقم  لهاج  یـسک  نینچ  ای  و  - 2
. دروآیم اجب  هروس  اب  ار  زامن  ینعی  رثکا  هتشاذگ ، طایتحا  رب  ار  انب  صّحفت  نودب  نکل  دشاب و  زامن  ءزج 

لّوا رد  دروم  نیا  رد  ام  تسا و  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  اعوضوم  هن ؟ ای  تسا  طرـش  تداـبع  رد  طاـیتحا  اـیآ  هکنیا  لـهاج و  زا  مسق  نیا 
. میدومن ثحب  نآ  يور  یلبق  ياهثحب  رد  همتاخ 

: هک انعم  نیدب  دنک  صحف  دورب و  هک  دناوتیم  ینعی  تسا ، رّصقم  لهاج  یسک  نینچ  هکنیا  ای  و  - 3
انب هن  دوریم و  صحف  لابند  هب  هن  نکل ، دیامن و  هعجارم  شعجرم  ياوتف  هب  تسا  دّلقم  هکنانچ  دیامن و  عوجر  عبانم  هب  تسا  دـهتجم  رگا 

. دنکیم افتکا  هروس  نودب  زامن  ینعی  لقا  رب  هکلب  دراذگیم ، طایتحا  رب  ار 
ام ثحب  دروم  هیف و  نحن  ام  لاح : دیآیم . رد  عقاو  فلاخم  هدروآ  یـسناشدب  ای  دـیآیمرد و  عقاو  قباطم  شزامن  قافتا  يور  زا  ای  لاح :

. دمآ هتفگ  الاب  باوج  لاؤس و  رد  هک  تسا  ریخا  ضرف  نیمه  هب  قحلم  اجنیا  رد 
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موریم صحف  لابند  هب  لمع  زا  تغارف  زا  سپ  هک  انب  نیا  اب  دناوخب  هروس  نودـب  ار  شزامن  دوش و  لمع  دراو  کش  اب  یـسک  رگا  ینعی :

. عقاو قفاوم  هچ  دیآرد و  عقاو  فلاخم  هچ  اقلطم ، تسا  لطاب  شزامن  الف ، ّالا  منکیم و  هداعا  دوب  عقاو  اب  فلاخم  نم  لمع  رگا 
؟ تسیچ ۀبرقلا »...  ۀّین  قّقحت  مدعل   » زا دارم 

دیامرفیم اذـل  دـنکیم و  افتکا  لقا  هب  هدـش و  تدابع  دراو  کش  اب  هک  تسا  يرّـصقم  لهاج  تدابع  نـالطب  ینعی  روبزم  مکح  رب  لـیلد 
: هک تسا  نیا  لمع  نیا  ندوب  لطاب  لیلد 

کـش هب  رومأم  اب  هدروآ  اجب  هک  هچنآ  تقفاوم  تقباطم و  رد  هک  یـسک  اریز  دوشیمن ، ای  هدـشن و  قّقحم  یتداـبع  نینچ  رد  تبرق  دـصق 
؟ دیوجیم بّرقت  نآ  اب  هنوگچ  دراد ،

: رگید ترابع  هب 
. تسا تبرق  دصق  تدابع  حور  - 1

. تسا یفتنم  روبزم  كاش  لماع  زا  روبزم  حور  - 2
تسا یفتنم  روبزم  كاش  لماع  تدابع  تحص  سپ :

: رگید ترابع  هب 
تبرق دصق  هکنیا  ات  دشاب ، گنهامه  قفاوم و  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  انیقی  هک  داد  ماجنا  تبرق  دصق  هب  ار  یتدابع  عطق  يور  زا  ناوتیم  یتقو 

. دریذپ تروص  یمزج 
کش نآ  لابند  هب  ( 2 هن ؟ ای  تسا  هب  رومأم  اب  قفاوم  هب  ّیتأـم  هک  دراد  کـش  شدوخ  ( 1 دناوخیم ؛ زامن  هروس  نودـب  هک  یکاش  درف  اّما 

؟ هن ای  تسا  بّرقم  وا  لمع  هک  دراد 
فّلکم زا  یلامتحا  تبرق  دصق  هک  تسا ، یلامتحا  تبرق  دصق  تسا  رودقم  وا  يارب  هچنآ  دنک ، یمزج  تبرق  دـصق  دـناوتیمن  هجیتن : رد 

. تسین هتفریذپ  نّکمتم 
؟ تسیچ رمالا »...  رودص  یف  ّکش  امیف  ۀّحصلاب  مکحلا  نم  يرت : ام  و   » زا دارم 

: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاکشا  کی  هب  خساپ 
؟ هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  ۀیؤر  دنع  اعد  ایآ  مینادیمن  هک  اجنآ  لثم  هّیودب ، هّیمکح  تاهبش  دراوم  رد  امش  دوخ  - 1

هکنیا زا  رظن  عطق  اب  تسا ، باوث  ياراد  طایتحا  نیا  سفن  دـیهد ، ماجنا  ار  لمع  هیلاـمتحا  تبرق  دـصق  هب  دـینک و  طاـیتحا  رگا  دـیدومرف :
 ... ندوب و عقاو  اب  قباطم 

رادفرط امش  دوخ  مامتا و ...  رصق و  ای  هعمج و  رهظ و  لثم  دنتـسه ، یلامجا  ملع  هب  نورقم  هک  ياهیمکح  تاهبـش  دراوم  رد  نینچمه  - 2
هب ار  کیره  دومن و  طایتحا  دیاب  دیدومرف  هدش  طایتحا  موزل 
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. دوش لصاح  بّرقت  دوشیم ، ماجنا  دعب  ای  لبق  هک  شقیفر  ای  نآ  طسوت  هب  هک  دروآ  اجب  تین  نیا 

هدرکن تاعارم  ار  طرـش  ای  ءزج  نالف  هک  دـهدیم  لامتحا  تغارف ، زا  سپـس  رازگزامن  هک  يدروم  لـثم  هیعوضوم  تاهبـش  رد  زین  و  - 3
. دشابیم حجار  هکلب  عنامالب  طایتحا  باب  زا  نکل  تسین و  بجاو  هداعا  دیدومرف  دشاب ،

: هکنیا بلطم  لصاح 
دیاب دشابن ، یفاک  رادقم  نیا  رگا  اذل  دشابیم و  یلامتحا  افرص  هدوب و  یفتنم  يدابع  لمع  رد  یمزج  تبرق  دصق  روکذم ، دراوم  مامت  رد 

تاـجن قیرط  ار  طاـیتحا  هدوب و  نیا  زا  ریغ  شتواـضق  فرع  لـقع و  هکنآ  لاـح  دومنن و  وا  هب  یهّجوـت  رگید  دـیچرب و  ار  طاـیتحا  هرفس 
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. دننادیم
: رگید ترابع  هب 

. تسا هدشن  دراو  اهنآ  هب  تبسن  يربتعم  تیاور  صن و  هک  دنتسه  اهلسغ  اهزامن و  زا  یخرب  - 1
دروم رد  يروتـسد  رما و  نینچ  هک  تین  نیا  اب  نکل  و  دراد . دوجو  دیدرت  کش و  نآ ، هب  تبـسن  روتـسد  رما و  ندش  رداص  رد  هکنیا  ای  و 

. دنوشیم هدروآ  اجب  تسا  هدش  رداص  اهنآ 
. دوشیم تدابع  تحص  هب  مکح  نکل  و  تسا ، يدیدرت  تروص  هب  اجنیا  رد  تین  هکنیا  اب  لاح :

تحص هب  مکح  دروآیم ، اجب  طایتحا  باب  زا  ار  نآ  هرابود  نکل  تسا و  هداد  ماجنا  تسرد  ارهاظ  هک  ار  یتدابع  یسک  رگا  نینچمه  - 2
. دوشیم وا  تدابع 

؟ تسیچ هیف »...  نحن  ام  هبشی  الف   » زا ضرغ 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  قوف  لاکشا  ای  لاؤس و  هب  خیش  خساپ 

؟ ارچ تسا ، قرافلا  عم  طایتحا  باب  هب  هیف  نحن  ام  سایقم  درادن و  ام  ثحب  دروم  هلئسم  هب  یتهابش  روبزم  هلأسم  ود 
لاثتما اهنآ ، هب  تبسن  رما  رودص  ضرف  هب  دراد ، دوجو  دیدرت  کش و  نآ  ندروآ  اجب  يارب  رما  رودص  رد  هک  ییاهتدابع  هب  تبـسن  اریز 
. تسا رما  رودص  ضرف  اب  تین  نامه  دریگب ، ماجنا  تسا  نکمم  يرادربنامرف  رد  هک  يراک  تیاهن  و  تسین ، نکمم  تین  اب  زج  اهنآ 

: رگید ترابع  هب 
. میرادن عقاو  هب  ندیسر  اهنآ و  لاثتما  تهج  یهار  چیه  دشاب ، هدش  رداص  روما  نیا  هب  تبسن  يرما  عقاو  رد  هک  ضرف  هب 

؟ ارچ تساجنیا ؛ رد  ام  ثحب  دروم  هک  هچنآ  فالخ  هب  تسا . یلامتحا  رما  دصق  یلامتحا و  لاثتما  ناهاوخ  یلامتحا ، رما  هکنیا : هصالخ 
132 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ینعی تسا ، دراوم  لئاسم و  نآ  رد  لاثتما  زا  ریغ  اجنیا  رد  لاثتما  اذل  دراد و  عراش  فرط  زا  رما  دوجو  هب  عطق  ام  اجنیا  رد  اریز :
روتـسد و اب  دـنادیم  هک  ییاهزیچ  ندروآ  اجب  اب  زج  دراد  نآ  رد  عراـش  رما  دوجو  هب  نیقی  هک  یتداـبع  هب  تبـسن  يرادربناـمرف  لاـثتما و 

هدرمـش تعاطا  افرع  دراد ، ار  هب  رومأم  اب  تقباطم  لامتحا  هک  يزیچ  ندروآ  اجب  هک  ارچ  دـنکیمن ، ادـیپ  دوجو  دراد ، تقباطم  هب  رومأم 
. دوشیمن

: رگید ترابع  هب 
هتـشاد رما  هب  لمع  تقباطم  هب  نیقی  هک  مینکب  يراـک  هکنیا  رگم  دوشیمن  قّقحم  یعطق  لاـثتما  تسا و  یعطق  لاـثتما  ناـهاوخ  یعطق  رما 

: اذل رثکا و  ماجنا  اب  زج  دوشیمن  لصاح  نیقی  نیا  میشاب و 
تعاطا ءالقعلا  فرعلا و  دنع  هن ، مه  دیاش  دشاب و  رما  اب  قباطم  دیاش  هک  مینکب  ار  يراک  ینعی  میهد ، ماجنا  ار  ّلقا  ام  هکنیا  فرص  هب  - 1

. دیآیمن باسح  هب  یلوم 
. تسین يزجم  لمع  دشن ، قّقحم  تعاطا  یتقو  - 2

. دوش هداعا  دیاب  سپ :
؟ تسیچ ۀلمجلاب »...  و   » زا دارم 

هکنیا رد  کش  اب  اذل  و  تسا ، طرـش  تدابع  تحـص  رد  تبرق  دصق  [، 61] اهقف ياوتف  و  [، 60] تیاور ّصن و  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  - 1
. دوشیمن ققحم  تبرق  دصق  هن ،؟ ای  تسا  بّرقت  ببس  ماجنا ، لاح  رد  لمع 

. دشابیمن حیحص  زین  لمع  تبرق ، دصق  دوبن  اب  - 2
. دوش هداعا  دیاب  لمع  سپ :
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هب و  تسین ؛ نکمم  یمزج  یعطق و  تروص  هب  تبرق  دـصق  دـش ، رکذ  هک  ياهلأسم  ود  نآ  ینعی  طایتحا  باـب  رد  هروکذـم  دراوم  رد  اـّما 
؟ ارچ تسین ؛ طرش  عطق  مزج و  طایتحا ، تین  رد  اهقف ، عامجا 

ناحجر دراوم  نآ  رد  طایتحا  اهقف  عامجا  هب  هک  یتروص  رد  دوشیمن ؛ قّقحم  طاـیتحا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دـشاب ، مزـال  مزج  رگا  اریز 
. دراد

ناوتیم اذل  دشابیمن و  ربتعم  عامجالاب  رذعّتلا  دـنع  ّالا  دـشاب و  نکمم  هک  تسا  نکمم  يدراوم  رد  یمزج  تبرق  دـصق  رگید : ترابع  هب 
. دشیمن ققحم  دراوم  زا  يرایسب  رد  طایتحا  دوبن ، نینچ  رگا  درک و  هدنسب  لامتحا  نامه  هب 
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: لاح ّيا  یلع 

یتح تسین ، حیحـص  شتدابع  دیامن ، لمع  تسا  تئارب  ياضتقم  هک  يزیچ  هب  تدابع ، ندروآ  اجب  ماگنه  رد  کش  نتـشاد  اب  هک  یـسک 
. دوش راکشآ  عقاو  اب  تدابع  نآ  تقباطم  رگا 

؟ تسیچ هیلا »...  نکسی  نم  لوق  یلا  هیف  نکس  وا  کلذ  نع  لفغ  ول  اّما   » زا ضرغ 
یسک نخس  هب  نآ ، یعرش  مکح  رد  هکنیا  ای  دشاب و  نآ  یعرش  مکح  زا  لفاغ  تدابع ، ندروآ  اجب  ماگنه  رد  فّلکم  رگا  هک : تسا  نیا 

رد دـهد ، ماجنا  ار  لمع  بّرقت  هب  داـقتعا  اـب  و  هدرک ، ادـیپ  ناـنیمطا  نیدـلاو و ...  لـثم  دروآیم  ناـنیمطا  رطاـخ و  تنوکـس  وا  يارب  هک 
؛ تسا حیحص  شتدابع  هک  تسا  نیا  يوقا  دوش ، راکشآ  عقاو  اب  نآ  تقباطم  هک  یتروص 

: اریز ارچ ؟
. دراد دوجو  بّرقت  دصق  هک  تسا  نیا  ضرف  و  تسین ؛ طرش  يرگید  زیچ  بّرقت ، دصق  اب  هب  رومأم  ندروآ  اجب  زج  تدابع ، رد  - 1

: هتکن
لاح و  دـشابیم ، كاش  ناسنا  نآ  يرجم  تسا و  کش  دروم  رد  تئارب  لصا  يارجم  هک  ارچ  تسا  جراـخ  اـم  ثحب  ّلـحم  زا  قوف  دروم 

: اریز ارچ ؟ دننک . هدافتسا  تئارب  لصا  زا  دنناوتیمن  بکرم  لهاج  ای  لفاغ و  هکنآ 
. دنک هدافتسا  لمع  نیا  زا  دناوتیمن  تسا  لفاغ  هک  تهج  نآ  زا  لفاغ ، - 1

. دراد تیئزج  مدع  هب  مزج  هکلب  دشاب  تئارب  يرجم  ات  درادن  کش  هک  مه  بکرم  لهاج  و  - 2
. دش نشور  هک  تسا  كاش  ینعی  طیسب  رّصقم  لهاج  مکح  نییبت  ام  ثحب  ّلحم  سپ :

؟ تسیچ اهب »...  ّنظلا  وا  عقاولل  هتقباطمب  ملعلا  و   » زا دارم 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

نیدلاو زا  ندینش  رثا  رد  هکنیا  ای  دراد و  شیوخ  لمع  تحـص  هب  یمزج  داقتعا  بکرم  لهج  هب  لهاج  لفاغ و  صخـش  هک  تسا  تسرد 
یمزج تبرق  دصق  اب  ار  شتدابع  نانیمطا  ملع و  اب  هدیدرگ و  لمع  تحص  هب  نئمطم  تسا و  هدرک  ادیپ  تقباطم  هب  ّنظ  ای ...  ملعم و  ای  و 

تسا و هدـیدرگن  لصاح  هیعرـش  هربتعم  قرط  زا  وا  نانیمطا  ملع و  نیا  نکل  تسا و  هدوب  حیحـص  لمع  مه  عقاولا  یف  تسا و  هداد  ماجنا 
. دشابیم مدعلاک  شدوجو  تسا و  شزرا  دقاف 

. نالطب ای  مینک  تحص  هب  مکح  ای  باب ، ود  ره  رد  هدومن و  قحلم  طیسب  لهاج  كاش و  هب  ار  بکرم  لهاج  لفاغ و  دیاب  سپ 
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: دیامرفیم خساپ  رد  خیش  اذل  و 
. درادن دوجو  نآرب  یلیلد  هک  نوچ  تسین ؛ طرش  تدابع  تحص  رد  عقاو  اب  يدابع  لمع  تقباطم  رب  ربتعم  ّنظ  ای  ملع  نتشاد 

: رگید ترابع  هب 
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دیآ و لصاح  هک  قیرط  ره  زا  هکلب  دوش ، لصاح  ربتعم  یعرش  قیرط  کی  زا  نآ  هب  ّنظ  اب  عقاو و  اب  لمع  تقباطم  هب  ملع  هک  تسین  مزال 
؟ ارچ دشاب . ردام  ردپ و  قیرط  زا  ول  تسا و  یفاک  دروایب  یمزج  تبرق  دصق  فّلکم  يارب 

. دشاب هیعرش  قرط  زا  دیاب  امتح  ّنظ  ای  ملع و  لوصح  رابتعا  هکنیا  رب  درادن  دوجو  یلیلد  اریز 
؟ تسیچ دهتجملا »...  عوجر  بوجو  ّۀلدا  ّناف   » زا دارم 

؟ تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
دّلقم هچنانچ  دنک و  هعجارم  هّیلیـصفت  ّهلدا  هب  دیاب  تسا ، دهتجم  فلکم  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدـش  لقن  يرایـسب  هّیلقع  هّیعرـش و  ّهلدا 
: دیامرفیم خیش  اذل  دنکیمن و  تیافک  الا  دنک و  ادیپ  نانیمطا  ای  ملع و  قیرط  نیا  زا  دیامن و  هعجارم  وا  هلاسر  دهتجم و  هب  دیاب  تسا 
يارب ارـصحنم  ّهلدا  نیا  اریز  دـشابیم ؛ تقباطم  هب  نظ  ای  ملع  رب  لیلد  دـهتجم ، هب  دـّلقم  عوجر  ّهلدا و  هب  دـهتجم  عوجر  هک  دوشن  ناـمگ 
طرـش نایب  يارب  ّهلدا  نآ  هکنیا  هن  دـسریمن ؛ يررـض  نآ  هب  عقاو ، اب  يدابع  لمع  تفلاخم  تروص  رد  هک  تسا  يایعرـش  ياههار  ناـیب 

. دوب دهاوخن  ناهنپ  هتکن  نیا  دیامن ، هظحالم  ار  ّهلدا  نآ  هک  یسک  يارب  و  دشاب ؛ هدش  ذخا  اههار  نیا  زا  عقاو  ندوب 
؟ تسیچ وا »...  اهب ، ملعلا  عقاولل : رداصلا  لمعلا  ۀقباطم  ةآرم  ّنا  ّمث   » زا دارم 

. دنکیم عوجر  اهنآ  هب  دّلقم  اب  دهتجم  هک  تسا  ییاههار  ای  عقاو  اب  لمع  نآ  هب  ملع  عقاو ؛ اب  يدابع  لمع  تقباطم  هنیآ  هک : تسا  نیا 
: رگید ترابع  هب 

: دوشیم عقاو  اب  لمع  تقباطم  فشک  لمع  ماجنا  زا  سپ  هک  بکرم  لهاج  لفاغ و  دروم  رد 
. تسا ملع  هطساو  هب  تحص  فاشکنا  نیا  یهاگ  - 1

. هّیلمع هلاسر  نامه  دّلقم  يارب  تسا و  عبانم  نامه  دهتجم  يارب  هک  تسا  یعرش  قیرط  کی  هطساو  هب  فاشکنا  نیا  مه  یهاگ  و  - 2
. دشابیمن یقرف  فاشکنا  فلتخم  عاونا  نایم  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن 

؟ تسیچ هاوتف »...  دهتجملا و  ّنظ  ّنا  مّهوت : و   » رد بلطم  لصاح 
135 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هداد خر  هتشذگ  رد  هک  دشاب  یلمع  هب  تبسن  دهتجم  نظ  دهدیم و  دهتجم  هک  ییاوتف  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هبش  ای  مّهوت و  کی  هب  خساپ 
. دنکیم رثا  هدنیآ  لمع  رد  نکل  و  دنکیمن ، رثا  هتشذگ  لمع  رد  دهتجم  ياوتف  نظ و  دهدیم ، خر  هدنیآ  رد  ای  و 

هدـش ماجنا  دـیلقت  اب  داهتجا و  يور  زا  لمع  دـیاب  هکلب  دـشابیمن  یفاک  دـهتجم  ياوتف  اب  عقاو و  اب  لمع  تقباطم  دّرجم  رگید : ترابع  هب 
: ینعی دشاب ،

زا سپ  دـنک و  لمع  رگا  ّالا  و  دـشاب ، یفاک  ات  دـهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  هب  ءاکتا  اب  نآ  زا  سپ  دـنک ، دـیلقت  ای  داهتجا و  دورب  دـیاب  لّوا  - 1
. دنکیمن تیافک  هن  ای  هدوب  اوتف  قباطم  شلمع  هک  دنک  قیقحت  دورب و  صحف  غارس  هب  لمع 

: دیامرفیم خساپ  رد  خیش  اذل  و 
نداد رثا  بیترت  و  تسا ؛ تباث  هدنیآ  هتـشذگ و  لامعا  يارب  هک  تسا  یعرـش  مکح  دوخ  دهتجم ، ّنظ  ياّدؤم  اریز  تسا ؛ طلغ  مهوت  نیا 

رثا تسا و  ملع  لثم  الثم )  ) زامن رد  هروس  تئارق  ندوبن  بجاو  هب  دهتجم  ياوتف  اریز  دشابیم ؛ دهتجم  هب  هعجارم  زا  دعب  هتـشذگ ، لعف  رب 
و تسا ؛ هدـناوخ  هروس  نودـب  هک  تسا  يزامن  هداعا  ندوبن  بجاو  لمع  زا  سپ  و  تسا ، زامن  رد  هروس  بوجو  مدـع  لـمع ، زا  لـبق  نآ 

. دش نایب  تالماعم  رد  ثحب  نیا  ریظن 
: رگید ترابع  هب 

زین نآ  نودب  اذل  دشاب و  یعقاو  مکح  يوس  هب  قیرط  هکلب  نآ  دانتـسا  هب  لمع  رودص  هک  دشاب  طرـش  ات  درادـن  تیعوضوم  دـهتجم ، ّنظ 
تشوگ زا  الثم  دنک ، بترتم  رثا  درادن  قح  هدرکن  دیلقت  ای  داهتجا  هک  ینامز  ات  اهتنم  تسا ، حیحـص  دمآرد  عقاو  قباطم  درک و  لمع  رگا 
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. دربب عاتمتسا  هدرک  دقع  یسراف  دقع  هب  هک  ياهجوز  زا  ای  دروخب  دنفسوگ 
136 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: روماب صحفلا  لبق  لماعلا  لهاجلا  یف  مالکلا  متخنل  و 
لّوألا

دنع ۀعقاو  ّلک  یف  تباثلا  یلّوألا  عقاولا  وه  و  هتفلاخم ، هل و  لمعلا  ۀقباطم  ربتعی  يذلا  عقاولا  ۀقفاومب  مدعلا  ةذخاؤملا و  باب  یف  ةربعلا  له 
، ۀـیّلحلا یلع  صحفلا  دـعب  هیلع  رثعی  ربخ  دوجو  ضرف  و  عقاولا ، یف  اـمارح  لـهاجلا  هلواـنت  يذـلا  یبـنعلا  ریـصعلا  انـضرف  اذإـف  ۀـئّطخملا ؟

؟ بقاعی مل  رمألا  سکع  ول  و  بقاعیف ،
؟ لصألا نود  سکعلا  ةروص  یف  بقاعیف  صحفلا ، دعب  هیلع  روثعملا  ّیعرشلا  قیرطلاب  ةربعلا  وأ 

؟ نیتروصلا یف  بقاعیف  امهدحأ ، ۀفلاخم  یفکی  وأ 
؟ نیتروصلا یف  باقع  الف  امهدحأ ، ۀقفاوم  ةذخاؤملا  مدع  یف  یفکی  مأ 

: هوجو
. اهیلع رثع  نم  یلع  ّالإ  ۀّیرهاظلا  قرطلاب  فیلکتلا  سیل  و  عقاولاب ، وه  اّمنإ  یلّوألا  فیلکتلا  ّنأ  نم :

عقاولا ۀـقفاوم  یلع  ارداـق  ناـک  ّهنـألف  عقاولا ، یف  اـتباث  فیلکتلا  ناـک  اذإ  اـّمأ  ّیعقاو ، فیلکت  قـیرطلا  يّدؤـم  عـقاولا و  نم  اـّلک  ّنأ  نم : و 
عنام الف  امهنم  ائیش  لعفی  مل  اذإف  فیلکتلا ، یفن  یلع  هتلالد  ضورفملا  ّیعرشلا  قیرطلا  یلإ  عوجرلاب  هسفن  نع  هطاقسإ  یلع  و  طایتحالاب ،

بوجو ۀـّلدأ  ّنإف  هب ؛ ملعلا  یلع  رودـقم  باطخ  ۀـقفاوم  كرت  دـق  ّهنألف  ّیعرـشلا ، قیرطلاـب  اـتباث  فیلکتلا  ناـک  اذإ  اـّمأ  و  هتذـخاؤم . نم 
. ۀفرعملا یلع  رداقلا  لهاجلا  ملاعلا و  لمشی  دهتجملا  يوتف  وأ  لداعلا  ربخ  یلإ  عوجرلا 

137 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب فّلکملاف  يّرجتلا ، ۀمرح  باب  نم  هیلع  علّطا  نم  ّقح  یف  اتباث  هنوکل  ّیعرـشلا ؛ قیرطلاب  و  ةردـقلا ، مدـعل  عقاولاب ؛ فیلکتلا  مدـع  نم : و 

. ةذخاؤم الف  میرحت  وأ  بوجو  نکی  مل  اذإف  قیرط ، امهیلع  بوصنملا  ناّیعقاولا  مارحلا  بجاولا و  وه  هتفلاخم : یلع  ذخاؤملا  العف 
دایقنالا باب  نم  ۀمزال  هل  ۀقفاوملاف  ضرفلاب ، عقاولل  افلاخم  هنوک  عم  ّیعقاولا  میرحتلا  وأ  بوجولا  یلع  ارهاظ  ّلدـی  ام  یفلع  علّطا  ول  معن ،

. اضیأ يّرجت  الف  صحفلا  هکرتل  کلذ  یلع  علّطی  مل  اذإ  و  ّرجت . اهکرت  و 
فیلکتلل نّمـضتملاف  عقاولا ، یلإ  لوصولا  نم  نّکمتلا  مدـع  ضورفملا  ّنألف  ایفان ؛ ّيرهاظلا  قیرطلا  ناک  ّیعقاو و  بوجو  ناـک  اذإ  اـّمأ  و 

. فیلکتلل فان  هیلإ  لوصولا  نکمی  يذلا  و  هیلإ ، لوصولا  رّذعتم 

[ لوا بلطم  ]

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ متخنل » و   » ترابع زا  خیش  ضرغ 
بلطم هس  نایب  اب  دنکیم ، هدافتـسا  تئارب  لصا  زا  سأیلا ، صحفلا و  لبق  هک  ار  يرّـصقم  لهاج  ماکحا  ثحبم  تسا ، رتهب  هک : تسا  نیا 

. میربب نایاپ  هب  رگید 
؟ دش هچ  رّصقم  لهاج  باقع  ینعی  یفیلکت ، مکح  اب  هطبار  رد  روهشم ، خیش و  بانج  يأر  دییامرفب  يروآدای  تهج 

هک رگا  ینعی : تسا . رمالا  سفن  عقاو و  رادـم  رئاد  نتـشادن ، ای  نتـشاد و  هذـخاؤم  رگید  ریبعت  هب  اـب  باـقع و  مدـع  باـقع و  هک  دـش  نیا 
لمع رگا  و  تشاد . دهاوخن  ياهذخاؤم  ای  باقع و  دمآرد ، قباطم  یعقاو  مکح  اب  تسا ، هدش  بکترم  تئارب  لصا  ءارجا  اب  رّصقم  لهاج 
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. دش دهاوخ  هذخاؤم  هدوب ، بقاعم  عقاو ، اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  دمآرد ، عقاو  فلاخم  روبزم 
مّلعت كرت  رب  ار  باقع  شداتـسا ، كرادـم و  بحاص  هک  ارچ  دوب ، شداتـسا  كرادـم و  بحاص  يأر  فالخرب  روبزم ، يأر  هکنیا : هتکن 

. دنتسنادیم
138 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا 
. يوناث یعقاو  - 2 یلّوا ؛ یعقاو  - 1 تسا : مسق  ود  رب  میسقت  کی  رد  یعقاو  مکح  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ یلّوا  یعقاو  مکح  زا  دارم 
دـسافم حـلاصم و  رادـم  رئاد  تسا و  طبـض  تـبث و  تـسا ، عـقاو  ملاـع  هـک  یلاـعت  هللا  دـنع  ظوـفحم و  حوـل  رد  هـک  تـسا  یماـکحا  - 1

. دراد دوجو  اهنآ  تاقّلعتم  رد  هک  تسیاهیرمالاسفن 
. دنتسه ربخاب  نآ  زا  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  مظعا و  ربمایپ  قح ، تاذ  اهنت  رییغت و  لباق  ریغ  ماکحا  نیا  - 2

؟ تسیچ يوناث  یعقاو  مکح  زا  روظنم 
ره ینعی  دـیآیم . تسد  هب  نیدـهتجم  رگید  ریبعت  هب  اـی  نیفّلکم و  يارب  هعبرا  ّهلدا  ینعی  یعرـش  قیرط  زا  هک  تسا  ياهیعرـش  ماـکحا  - 1

يوس هب  قیرط  ّهلدا  نیا  زا  کیره  نوچ  ارچ ؟ دوشیم . هدـیمان  یعقاو  مکح  دـیآ ، تسد  هب  ّهلدا  نیا  قیرط  زا  دـهتجم  طـسوت  هک  یمکح 
. میرگنیم عقاو  مشچ  هب  ار  نآ  دافم  ام  هک  يوحن  هب  دناعقاو ،

؟ تسیچ ۀئّطخملا »؟ دنع  ةربعلا ...  له  لّوالا ،  » زا دارم  قوف  تامدقم  هب  هجوت  اب 
یلّوا یعقاو  مکح  صوصخ  دارم  ایآ  تسا ، عقاو  اب  تفلاخم  تقفاوم و  نتشادن  نتـشاد و  باقع  رد  رایعم  مییوگیم  هکنیا  هک : تسا  نیا 

كـالم مهاـب  ود  ره  هکنیا  اـی  و  تسا ؟ دارم  نییعتلا  یلع  ـال  ود  نیا  زا  یکی  اـی  و  تسا ؟ يوناـث  یعقاو  مکح  صوـصخ  دارم  اـی  و  تسا ؟
؟ دنتسه

؟ تسا هدش  هداد  هلئسم  نیا  هب  یخساپ  هچ 
. تسا یلّوا  یعقاو  مکح  اب  تفلاخم  تقفاوم و  رایعم ، هک : دنانآرب  روهشم  - 1

ظوفحم حول  رد  لـمع  نیا  هک  یلاـح  رد  دـشونب  ار  یبنع  ریـصع  تئارب  يارجا  اـب  افرـص  قیقحت و  صّحفت و  نودـب  یـسک  رگا  نیارباـنب :
صحف يو  دـنک و  تلالد  نآ  ّتیلح  رب  هقث  ربخ  لـثم  ياهربتعم  هراـما  رهاـظ ، رد  هچرگا  دـش ، دـهاوخ  هذـخاؤم  هدوب ، تمرح  هب  موکحم 

. تسا لصا  تروص  نیا  هک  تسا ، هدومنن  ادیپ  یسرتسد  تسا ، نّمؤم  هک  هراما  نیا  هب  هدرکن و 
صحف و رگا  هک  تسا ، یعرـش  قیرط  رگید  ریبعت  هب  اـی  يوناـث و  یعقاو  مکح  اـب  تفلاـخم  تقفاوم و  راـیعم ، هک  دـنانآرب  مه  یخرب  - 2

. درادن یلّوا  عقاو  اب  يراک  اذل  دیسریم و  نادب  درکیم  قیقحت 
نیا دـنک و  تلالد  تمرح  رب  یعرـش  قیرط  نکل  هدوب و  یبنع  ریـصع  هحابا  تیلح و  ظوفحم  حول  رد  تباث  یعقاو و  مکح  رگا  نیارباـنب :

. دش دهاوخ  هذخاؤم  دوش ، بکترم  ار  نآ  هدش ، یتئارب  نآ  زا  قیقحت  نودب  صخش 
139 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا مکح  ود  نیا  زا  یکی  اب  تفلاخم  نتشاد ، باقع  رد  رایعم  نازیم و  هک  دندقتعم  مه  یخرب  - 3
. تسا لصا  تروص  نیا  هک  دوب ، دهاوخ  بقاعم  دنک  تفلاخم  عقاو  اب  اهنت  رگا : ینعی 

. تسا سکع  تروص  نیا  رب  هک  تسا  بقاعم  مه  زاب  دنک ، تفلاخم  یعرش  قیرط  ياّدؤم  يرهاظ و  مکح  اب  طقف  رگا  و 
مه زاب  دوش ، لمع  بکترم  وا  دـنک و  تمرح  رب  تلالد  مهاب  ود  ره  یعرـش ، قیرط  مه  عقاو و  مه  ینعی  دـنک ، تفلاـخم  ود  ره  اـب  رگا  و 

. درادن رتشیب  باقع  کی  نکل  هدومن و  لخادت  ببس  ود  اذل  سکع و  تروص  مه  تسا و  لصا  تروص  مه  نیا  هک  دش ، دهاوخ  هذخاؤم 
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. تشاد دهاوخن  باقع  دنک ، تقفاوم  ود  ره  يوناث  یلّوا و  عقاو  اب  رگا  اّما  و 
. تسا ود  نآ  زا  یکی  اب  تقفاوم  باقع ، مدع  رد  رایعم  دنیوگیم : مّوس  لوق  سکع  هب  یهورگ  و  - 4

. دش دهاوخ  هذخاؤم  وا  دشاب ، فلاخم  یعرش  قیرط  اب  مه  ظوفحم و  حول  اب  مه  لثملا  یف  ریصعلا ، برش  ینعی  يو  لمع  رگا  نیاربانب :
قفاوم یعرـش  قیرط  اب  اهنت  وا  لمع  رگا  نکل ، و  دـش ، دـهاوخ  هذـخاؤم  وا  مه  زاب  دـشاب ، فلاخم  یعرـش  قیرط  اب  اـهنت  يو  لـمع  رگا  و 

. تسا لصا  تروص  نیا  و  دشاب ، فلاخم  یلّوا  عقاو  اب  هچرگا  تشاد ، دهاوخن  باقع  دشاب ،
. تسا سکع  تروص  نیا  هک  تشاد  دهاوخن  یباقع  زاب  دشاب ، قفاوم  یلّوا  عقاو  اب  اهنت  رگا  و 

رد ياهذخاؤم  یلوا  قیرط  هب  زین  تروص  نیا  رد  یعرش ، قیرط  مه  دنکب  نآ  تیلح  رب  تلالد  عقاو  مه  ینعی  دشاب ، قفاوم  ود  ره  اب  رگا  و 
. تسین راک 

؟ تسیچ عقاولاب »...  وه  اّمنا  یلّوالا  فیلکّتلا  ّنا  نم   » ترابع زا  ضرغ 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  لّوا  هجو  لیلد  نایب 

یعقاو مکح  ناـمه  تسا ، هدـش  لـعج  فّلکم  دارفا  همه  ّقـح  رد  دـسافم ، حـلاصم و  ساـسا  رب  تسا و  یفّلکم  ره  هّیلوا  هفیظو  هچنآ  - 1
لهاج ملاع و  نایم  هک  تسا  تایعقاو  نامه  هب  یبایتسد  ناـکمالا  یّتح  اـم  هفیظو  ینعی : تسا . طبـض  تبث و  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا 

. دناناسکی
. دنوش علطم  نادب  هک  تسا  تباث  یناسک  قح  رد  اهنت  تسا  یعرش  قیرط  دافم  هک  یمکح  - 2

. تسا هدشن  علطم  دافم  نیا  زا  رّصقم  لهاج  فّلکم  ضرف ، رب  انب  - 3
. يوناث عقاو  رطاخ  هب  هن  دوشیم و  هذخاؤم  تسا  نادب  فّلکم  هک  یلّوا  عقاو  رطاخ  هب  سپ :

؟ تسیچ هّللا »...  ملع  یف  ناک  اذا  عقاولا  ّنا  نم  و   » ترابع زا  دارم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  مود  هجو  لیلد  نایب 
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. تسا طبض  تبث و  دنوادخ  ملع  رد  ظوفحم و  حول  رد  یلّوا  یعقاو  مکح  - 1

. دوش هاگآ  ظوفحم  حول  رد  یلّوا  یعقاو  مکح  زا  میقتسم  روط  هب  دناوتیمن  يدحا  بیغلا  ملاع  زا  ریغ  - 2
. مینک ادیپ  تسد  هیلوا  یعقاو  ماکحا  هب  هلوعجم  هّیعرش  قرط  زا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  - 3

. هیلع وه  ام  یلع  عقاو  هن  تسا و  هیعرش  قرط  ياّدؤم  نیمه  ام  یلعف  فیلکت  سپ :
اب راک  نیا  هنوگچ  دـنک ، باقع  عقاو  اب  تفلاخم  يارب  ار  ام  قح ، تاذ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  میتسین  عقاو  هب  فّلکم  ام  هک  یتقو  اذـل : و 

. تسا راگزاس  دنوادخ  تمکح 
؟ تسیچ یعقاو »...  فیلکت  قیرطلا  يّدؤم  عقاولا و  نم  اّلک  ّنا  نم : و   » ترابع زا  دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  مّوس  هجو  لیلد  نایب 
: اذل و  يرهاظ . يروص و  هن  دنتسه و  یعقاو  فیلکت  کی  ام  قح  رد  يوناث  یلّوا و  یعقاو  مکح  زا  کیره 

. بولطملا وهف  دننک  تلالد  زاوج  هحابا و  رب  ود  ره  رگا  - 1
. تسا یمتح  باقع  میوش ، لمع  بکترم  ام  و  دننک ، تلالد  تمرح  رب  ود  ره  رگا  و  - 2

. دش میهاوخ  باقع  هذخاؤم و  عقاو  اب  تفلاخم  تروص  رد  تیلح ، هراما  ياّدؤم  نکل  دشاب و  تمرح  یلّوا  یعقاو  مکح  هچنانچ  و  - 3
: نکل درادن و  عقاو  هب  یسرتسد  لیصفت  هب  فّلکم  هچرگا  اریز : ارچ ؟

. درذگب هیمیرحت  ههبش  نیا  رانک  زا  طایتحا  اب  هک  دناوتیم  دراد و  طایتحا  رب  رداق  - 1
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. دنک ادیپ  ياهناهب  رذع و  دوخ  يارب  هدرک و  هعجارم  هیعرش  قیرط  هب  تسا  رداق  - 2
. تسا هدش  بکترم  ار  یبنع  ریصع  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  قیقحت  نودب  هدرک و  اهر  ار  قیرط  ود  ره  تردق  دوجو  اب  يو  - 3

. دش دهاوخ  باقع  تمایق  رد  و  هتشادن ، يرذع  سپ :
مه زاـب  دـشاب ، تباـث  یعرـش  مکح  قیرط  زا  فـیلکت  خیـش  موـحرم  لوـق  هب  و  دـشاب ، تمرح  يوناـث  یعقاو  مکح  هک  یتروـص  رد  و  - 4

؟ ارچ دراد . باقع  نآ  اب  تفلاخم 
هدرکن و هعجارم  نکل  درکیمن و  ادـیپ  ملع  نادـب  دومنیم  قیقحت  درکیم و  هعجارم  رگا  هک  هدرک  كرت  ار  یباـطخ  اـب  تقفاوم  يو  اریز 

رگا هک  تسا  بجاو  امـش  رب  دـیوگیم : ّهلدا  هک  تسا  نیا  مـه  ضرف  و  تـسا . بقاـعم  سپ  داد ، ماـجنا  صحفلا  لـبق  یهاـتوک و  رثا  رد 
. دینک هعجارم  دهتجم  ياوتف  هب  دیتسه  دّلقم  رگا  دینک و  هعجارم  لداع  ربخ  هب  دیتسه  دهتجم 

141 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دـنک و يوریپ  دـیاب  زین  رّـصقم  لهاج  دـنک  تعباتم  اهنیا  زا  دـیاب  ملاع  هکيروطنامه  هکلب  دراذـگیمن  لهاج  ملاع و  نایم  یقرف  ینعی :

. دش دهاوخ  هذخاؤم  هدرکن  تعباتم  نوچ  نکل 
؟ تسیچ یعرّشلا »...  قیرطلاب  و  ةردقلا ، مدعل  عقاولاب : فیلکتلا  مدع  نم : و   » ترابع زا  دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  مراهچ  هجو  لیلد  نایب 
؟ ارچ دوشیمن . باقع  عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  فلکم  دنکب ، نآ  تیلح  رب  تلالد  یعرش  قیرط  نکل  دشاب و  مارح  عقاو  رد  یبلطم  رگا 

. درادن ار  نآ  لاثتما  عقاو و  هب  لین  رب  رداق  نوچ  دشابیمن ، فّلکم  عقاو  هب  تبسن  لعفلاب  اریز :
زاب دوش ، بکترم  ار  نآ  فلکم  دـشاب و  لـالح  عقاو  رد  نکل  و  دوش ، تباـث  بلطم  نآ  تمرح  یعرـش  قیرط  مکح  هب  رهاـظ و  رد  رگا  و 

؟ ارچ تسین . یباقع  مه 
نآ زا  تسا و  لهاج  نیا  هکنآ  لاح  دنـشاب و  ربخاب  علطم و  یعرـش  قیرط  زا  هک  تسا  تباث  یناـسک  قح  رد  دـشاب ، یباـقع  مه  رگا  اریز 
هب هن  تسا و  يرجت  باب  زا  قیرط ، تفلاخم  رطاخ  هب  ناشباقع  مه  یعرـش  قیرط  زا  عالطا  لـها  هتبلا  درادـن . مه  باـقع  سپ  درادـن . ربخ 

. تسین روآباقع  مه  يرجت  و  هیعقاو ، تفلاخم  رطاخ 
: نیاربانب

؛ هلب هن . ای  میشاب  علطم  یعرش  قیرط  زا  هچ  تسین ، راک  رد  مه  یباقع  دشابن ، راک  رد  یتمرح  ای  بوجو  عقاو  رد  رگا  - 1
مزال دایقنا  باب  زا  نآ  اب  تقفاوم  دشاب ، یمازلا  فیلکت  تبثم  عقاو ، فالخرب  یعرش  قیرط  تفای و  یهاگآ  عالطا و  یعرـش  قیرط  زا  رگا 

. تسا مارح  يّرجت  باب  زا  نآ  تفلاخم  و 
. هیلمع تفلاخم  هب  دسر  هچ  ات  دشابیمن  مه  يّرجت  دشن ، علطم  یعرش  قیرط  زا  صحف ، كرت  رثا  رد  رگا  و 

ضرفلا یلع  هک  ارچ  تسین ، راک  رد  یباقع  مه  زاب  دنکیم  یفن  ار  نآ  یعرش  قیرط  نکل  و  دشاب ، تمرح  ای  بوجو و  عقاو  رد  رگا  و  - 2
. درادن عقاو  هب  یسرتسد  فلکم 

: سپ
. تسا فیلکت  یفان  دشاب ، یعرش  قیرط  نامه  هک  دراد  یسرتسد  نآ  هب  فّلکم  هک  ینآ 

. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  امف  درادن ، نآ  هب  یسرتسد  فلکم  دشاب ، ظوفحم  حول  عقاو و  نامه  هک  تسا  فیلکت  تبثم  هک  ینآ  و 
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. ۀعبرألا هوجولا  یف  لّمأتلاب  ههجو  لّوألا ، وه  يوقألا : و 
لیلدـل ادـجاو  و ال  هیفنی ، ّیعرـش  قیرط  یلع  علّطم  ریغ  هیلع ، ارداـق  لوصولا  رّذـعت  ضرف  نإ  عقاولا و  یف  تباـثلا  فیلکتلا  ّنأ  هلـصاح : و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2244 

http://www.ghaemiyeh.com


لمتحا نإ  و  هیلإ ، لوصولا  نع  زجعلا  صحفلا و  دعب  ۀـّمّذلا  ةءارب  یلع  نّالادـلا  لقنلا  لقعلا و  وه  و  هدّدرت ، ءاقب  عم  هیلع  باقعلا  نم  نّمؤی 
. هیف دّدرت  فیلکتلا و 

فیلکتلل تبثم  ّيرهاظ  قیرط  انه  ضرف  ول  و  ۀّیعقاولا . تاباطخلا  ثیح  نم  باقعلل  یضتقم  الف  عقاولا ، یف  اتباث  فیلکتلا  نکی  مل  اذإ  اّمأ  و 
لوعجم وه  اـّمنإ  و  عقاولا ، لـباقم  یف  وه  وه  ثیح  نم  لوعجم  ریغ  ّيرهاـظلا  قیرطلا  يّدؤم  ّنـأل  هیلع ؛ بقاـعی  مل  فّلکملا ، هیلع  رثـعی  مل 

بجو رمألا و  طقسی  مل  عقاولل ، اهتفلاخم  نّیبتف  قیرطلا  اذهب  ةدابع  ّيدأ  ول  اذل  و  ءیـش ؛ هیلع  ّبترتی  مل  أطخأ  اذإف  هیلإ ، اقیرط  هنوک  ناونعب 
. اهتداعإ

هنوک ضرف  ثیح  نم  ۀـّیرهاظ ؛ ۀیـصعم  نوکیف  عقاولل ، ۀـفلاخمب  ملعلا  مدـع  ضورفملا  ّنـأل  هتفلاـخم ؛ زجی  مل  فّلکملا  هیلع  رثع  اذإ  معن ،
. قیرطلا اذه  یلع  عالّطالا  مدع  عم  دوقفم  ینعملا  اذه  و  يّرجتلا . نم  عون  ۀقیقحلا  یف  وهف  عقاولا ، یلإ  اّیعرش  اقیرط 

فداصی مل  نإ  و  عقاولا ، ثیح  نم  بجو  عقاولا  فداص  عجر و  اذإف  ۀّیعقاولا ، تابجاولا  زارحإ  لجأل  یتفملا  یلإ  یّماعلا  عوجر  بوجو  و 
ّالإ فالخلا ، فاشکنا  مدـعب  ۀطورـشم  ارهاظ  بوجولا  راـثآ  هیلع  ّبترتی  و  عقاولا ، یف  اـبجاو  ۀـعقاولا  هذـه  یف  هیلإ  عوجرلا  نکی  مل  عقاولا 

. يّرجتلا باب  نم  اعقاو  تبثی  ّهنإف  كرتلا ؛ یلع  باقعلا  قاقحتسا 
. فیلکتلا دّدعت  ۀهج  نم  عقاولا  ۀفداصم  عم  باقعلا  دّدعتی  ّهنأ ال  رهظی : انه  نم  و 

هجوأ ناک  و  قرطلا ، کلت  تایدؤم  یلإ  فیلکتلا  بـالقنا  کـلذ  نم  ۀـّیوناث ، ۀـّیعقاو  ماـکحأ  ۀّیعرـشلا  قرطلا  تاـیّدؤم  ّنأـب  اـنلق  ول  معن ،
. اهنم یناثلا  ذئنیح  تالامتحالا 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لّوالا »...  وه  يوقالا : و   » ترابع رد  بلطم  لصاح 
: دیوگیم هک  تسا  روهشم  لوق  نامه  ام  هدیقع  دیامرفیم : هک  تسا  هّللا  همحر  خیش  بانج  رظن  يأر و 

. تسا یلّوا  یعقاو  فیلکت  رادم  رئاد  باقع 
؟ تسیچ عقاولا »...  یف  تباثلا  فیلکتلا  ّنا   » زا دارم 

. دوشیم تباث  رّصقم  لهاج  قح  رد  مه  باقع  یبنع ، ریصع  برـش  تمرح  لثم  دشاب  یفیلکت  ظوفحم  حول  عقاو و  رد  رگا  هک : تسا  نیا 
؟ ارچ

. هرثا یضتقملا  ّرثؤی  اذل  تسا و  دوقفم  نآ  زا  عنام  دوجوم و  باقع  يارب  زا  یضتقم  اریز :
؟ تسیچ اجنیا  رد  باقع  يارب  یضتقم 

هب و  عنتمم ، هچ  دـشاب و  نکمم  اهنآ  هب  لوصو  هچ  دـناباقع ، یـضتقم  هک  دنتـسه  یعقاو  تمرح  بوجو و  هیعقاو و  یهاون  رماوا و  نامه 
. تسا دوجوم  تمرح  ای  بوجو و  مه  ضرف  بسح 

؟ درادن دوجو  عقاو  اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  رّصقم  لهاج  باقع  زا  یعنام  ارچ 
: اریز

باقع زا  هک  دـنکب  راک  دـیاب  اذـل  تسا و  بجاو  هک  مه  لمتحم  باقع  عفد  دـهدیم ، ار  باقع  لاـمتحا  دوخ  رّـصقم  لـهاج  فّلکم  - 1
. دهرب

. طایتحا قیرط  هب  ول  دهد و  ماجنا  ار  نآ  مه  دبایب ، ار  عقاو  مه  صحفت  قیقحت و  اب  هک  تسا  رداق  - 2
ار نآ  ات  هدرکن  ادیپ  تسد  دشاب  یمازلا  فیلکت  یفان  هک  مه  يرهاظ  یعرش  قیرط  کی  هب  یتح  صحفت ، مدع  يراگنالهـس و  رثا  رد  - 3
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. دنک هناهب 
؟ ارچ دشاب . هدوسآ  نآ  هانپ  رد  ات  درادن  زین  دشاب  باقع  زا  وا  نمؤم  هک  یلمع  لصا  چیه  هب  هار  - 4

هدرک صّحفت  هک  دنک  هدافتـسا  لصا  نیا  زا  دـناوتیم  یـسک  هکلب  تسین ، یـسک  نینچ  يارب  باقع  زا  هیلقن  هیلقع و  تئارب  لصا  هک  اریز 
زین صحفلا  دعب  هچرگا  دنکیم ، هدافتـسا  لصا  نیا  زا  سأیلا  صحفلا و  دعب  هک  انعم  نیدـب  دـشاب ، هتفاین  تسد  يداهتجا  لیلد  هب  دـشاب و 

. دراد زّوجم  تئارب  يارجا  يارب  نکل  هدشن و  لیاز  وا  زا  ینطاب  ّریحت  دهدیم و  ار  فیلکت  لامتحا 
. درادن دوجو  باقع  زا  یعنام  دشاب ، تباث  یفیلکت  هک  يدراوم  رد  سپ :
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؟ تسیچ عقاولا »...  یف  اتباث  فیلکتلا  نکی  مل  اذا  اّما  و   » زا ضرغ 

ظاحل هب  تروص  نیا  رد  مارح ، هن  دشاب و  لالح  عقاو  رد  یبنع  ریصع  لثملا  یف  دشابن ، تباث  ظوفحم  حول  رد  یفیلکت  رگا  هک : تسا  نیا 
؟ ارچ تسین . راک  رد  یباقع  عقاو 

. تسا عوضوم  عافتنا  هب  هبلاس  باقع  تسین و  راک  رد  یفیلکت  نوچ 
؟ تسیچ فیلکتلل »...  تبثم  يرهاظ  قیرط  انه  ضرف  ول  و   » زا دارم  سپ 

ریـصع تمرح  رب  تلالد  ياهقث  ربخ  لـثملا  یف  و  دوش ، تباـث  یبوجو  اـی  تمرح و  کـی  یعرـش  قیرط  زا  هک  ضرف  هب  رگا  هک  تسا  نیا 
. هن ای  مینک  ادیپ  نآ  هب  یسرتسد  هچ  دوب ، دهاوخن  راک  رد  یباقع  دیامن ، یبنع 

: هک تسا  نیا  باقع  مدع  ّتلع  تسام  ثحب  دروم  هلأسم  نیمه  هک  میتفاین ، تسد  لیلد  نآ  هب  قیقحت  صحف و  مدع  رثا  رد  رگا  هتبلا 
. تسا هدشن  لعج  یعقاو  مکح  ربارب  رد  وه  وه  امب  القتسم و  یعرش ، قیرط  ياّدؤم  دافم و 

اهنآ ياّدؤم  رد  یتحلـصم  هنوگچـیه  ّالا  و  دنتـسه ، عقاو  يوس  هب  قیرط  اهنیا  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  افرـص  هیعرـش  قرط  نیا  لـعج  هکلب 
. درادن دوجو 

. دوشیمن بترتم  نآرب  یباقع  فالخلا ، فشک  دنع  نیاربانب :
؟ هچ میدومن  تفلاخم  کلذعم  دوب و  تمرح  رب  لاد  هک  میدومن  ادیپ  ياهراما  هب  تسد  میدرک و  صحف  رگا 

نیمه هکنانچ  يّرجت . هن  تسا و  هیعقاو  تیـصعم  رادم  رئاد  ام  رظن  زا  باقع  هکنآ  لاح  و  هیعقاو ، تیـصعم  هن  دشابیم و  يّرجت  رثکا  دـح 
. تسه زین  دّلقم  يارب  مکح 

. تسا قیرط  افرص  هک  تاراما  هب  تسا  دهتجم  عوجر  لثم  دهتجم  ياوتف  هب  دّلقم  عوجر  ینعی 
؟ تسیچ مالک  نیا  هجیتن  لصاح و 

: هک تسا  نیا 
هکیلاحرد دراد ، باقع  عقاو ، اب  اهنآ  تفلاخم  دشاب ، عقاو  اب  فداصم  دهتجم ، يارب  هینظ  تاراما  ای  دـّلقم و  يارب  دـهتجم  ياوتف  رگا  - 1

. تسا هدرک  يّرجت  هن  دراد  یباقع  هن  دنکن  ادیپ  یسرتسد  نادب  دّلقم  دشاب و  عقاو  اب  فلاخم  رگا 
. دوشیمن باقع  بجوم  مه  يّرجت  هک  تسا ، هدرک  يّرجت  رثکا  دح  دنک ، تفلاخم  دوش و  علّطم  نآ  زا  دّلقم  رگا  هتبلا 

؟ تسیچ دّلقم  ای  دهتجم و  هفیظو  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
نآ زا  رتنما  یهار  هک  ارچ  دننک ، هعجارم  هربتعم  قرط  نیا  هب  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  رهاظلا  یلع 

145 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یهتنم تسا ، عقاو  رادم  رئاد  هکلب  تسین ، قرط  نیا  رادم  رئاد  هیعقاو  تحلصم  هکنیا  نمض  دصقم ، هن  دناهار و  اهنیا  یهتنم  درادن . دوجو 
تسا دّلقم  دیلقت  دهتجم و  داهتجا  نکمم  هار  نیرتهب  تبیغ  رصع  رد  هک  تسا  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  عرـش  لقع و  مه ، ار  عقاو  هب  لین  هار 
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: اذل و  دوشیمن ، ثادحا  عقاو  تحلصم  ءارو  یتحلصم  هنوگچیه  اهنآ  يادؤم  قبطرب  هک  دنتسه ، قیرط  فرص  اهنیا  نکل  و 
: دنیوگیم هداد  ءازجا  مدع  هب  يوتف  ءازجا ، ثحبم  رد  تارضح 

يزجم شلمع  اّنظ  املع و  دوش ، فالخ  فشک  ادـعب  دـهد و  ماجنا  يدـیلقت  ای  يداـهتجا و  یعرـش  یقیرط  قبطرب  ار  یتداـبع  یـسک  رگا 
. دنک هداعا  دیاب  هکلب  درادیمنرب ، وا  هدهع  زا  ار  یعقاو  رما  تسین و 

؟ تسیچ ّهنا »...  رهظی : انه  نم  و   » رد بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا  اهنیا  هضحم  ّتیقیرط  رب  رگید  يدهاش  دیامرفیم :

؟ ارچ تسا . عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  نآ  دراد و  دحاو  باقع  هکلب  درادن ، باقع 
. باقع ياراد  هن  تسا و  باوث  ياراد  هن  عقاو  زا  يادج  اهنآ ، تفلاخم  ای  تقفاوم و  هدوب و  ضحم  قیرط  تاراما  اریز 

؟ تسیچ ۀیوناث »...  ۀیعقاو و  ماکحا  ۀیعرّشلا  قرّطلا  تایّدؤم  ّناب  انلق  ول  معن ،  » رد بلطم  لصاح 
ّتینأش هلحرم  رد  میـشاب ، هتـشاد  مه  رگا  ای  و  میرادن ، ای  هیلوا ، هیعقاو  ماکحا  هک  دـشاب  دـقتعم  هبّوصم  لثم  یـسک  رگا  هلب ؛ هک : تسا  نیا 

: اذل و  تسا ، تاراما  تایدؤم  نیمه  دسریم ، تیلعف  هب  ام  قح  رد  هچنآ  و  دننامیم ، یقاب 
دناوتیم یـسک  نینچ  و  تسا ، نیدهتجم  ءارآ  عبات  یعقاو  مکح  هک  ارچ  دوشیم  لصاح  بالقنا  دیآرد ، عقاو  فلاخم  دهتجم  ياوتف  رگا 

: دیوگب
لّوا لوق  هن  دشابیم و  يوقا  تشذگ ، هک  ياهناگراهچ  لاوقا  زا  مّود  لوق  ضرف ، نیا  رد  هک  تسا ، هیعرش  قرط  رادم  رئاد  باقع 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  رظن 
. درادن لوبق  ار  انبم  نیا  تشذگ  هکنانچ 
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یناثلا

ۀهج نم  باقعلا و ال  ثیح  نم  ال  روذـعم ، ریغ  لاحلا ، ۀنابتـسا  صحفلا و  یلع  هتردـق  عم  ةءاربلا  قفاوی  امب  لماعلا  لهاجلا  ّنأ  تفرع : دـق 
نع عفتری  ملاعلا ال  ّقح  یف  ءیـشلا  کلذ  یلع  ۀـّبترتملا  راثآلا  نم  هریغ  وأ  اباقع  لوهجملا  ءیـشلا  راثآ  نم  ائیـش  ّنأ  ینعمب : راـثآلا ، رئاـس 

. هلهج لجأل  لهاجلا 
رهاظ و  نیعـضوملا . نیذـه  یف  لهاجلا  ۀـّیروذعمب  اومکحف  تافخإلا ، رهجلا و  ماـمتإلا و  رـصقلا و  کـلذ : نم  باحـصألا  ینثتـسا  دـق  و 
لیلد هیـضتقی  يذـلا  وه  و  ةذـخاؤملا ، نود  ایناث  لعفلا  طوقـس  ینعمب  ۀّحّـصلا  یه  و  ّیعـضولا ، مکحلا  ثیح  نم  رذـعلا  مهتدارإ  مهمالک 

. اضیأ نیعضوملا  یف  ۀّیروذعملا 
عقاولاب و هفیلکت  نوکیف  رّصقملا ، فّلکملل  ۀلوهجملا  رئاسک  ّیفیلکتلا  مکحلا  ثیح  نم  اروذعم  نکی  مل  اذإ  ّهنأ  یف  لاکـشإلا  عقی  ذئنیحف :

نإ و  بجاولا ؟ طقسی  فیکف  هب  ارومأم  نکی  مل  نإ  اطقسم  هنوکب  موکحملا  مامتإلا  نم  هب  تأی  ام  و  ایقاب ، رفاسملا  یلإ  ۀبـسّنلاب  رـصقلا  وه 
؟ رصقلاب رمألا  دوجو  ضرف  عم  هب  رمألا  عمتجی  فیکف  هب  ارومأم  ناک 

. امهنیب یفانتلا  عنمب  اّمإ  و  هب ، ّیتأملاب  هقّلعت  عنمب  اّمإ  و  كورتملا ، ّیعقاولاب  العف  فیلکتلا  ّقلعت  عنمب  اّمإ  لاکشإلا : اذه  عفد  و 
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همجرت

مود بلطم 

هراشا
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: هک دش  هتسناد  رّصقم ،) لهاج  یلصا  ثحابم  رد   ) قیقحت هب 
لاح قیقحت  و  دـیلقت ) اـی  داـهتجا و  هار  رد   ) صحفت رب  رداـق  هک  یتروص  رد  تسا ، تئارب  لـصا  قفاوم  هک  یلمع  هب  دـننک : لـمع  لـهاج 

هک اـنعم  نیا  هب  هیعـضو ،)  ) راـثآ ریاـس  و  داـسف ) تحـص و   ) ثیح زا  هن  و  یفیلکت ) مکح  و   ) باـقع ثـیح  زا  هـن  تـسین ، روذـعم  تـسا ،
مدآ قح  رد  دوشیم و  ّبترتم  لمع  نآرب  هک  يراثآ  زا  باقع ، ریغ  ظاحل  هب  هچ  باقع و  ظاحل  هب  هچ  لوهجم  فیلکت  راثآ  زا  کیچـیه 
ادمع ملاع ، رگا  لثملا : یف  . ) دوشیمن هتشادرب  شلهج  رطاخ  هب  لهاج ، هدهع  زا  و  تسا ،) تباث  زین  لهاج  مدآ  قح  رد   ) تسا تباث  ملاع 

شاهفیظو دهدن ، ماجنا  عقاو  اب  قباطم  ار  شلمع  رگا  زین  لهاج  مدآ  دـناوخب ، ار  نآ  هرابود  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  دـناوخب  طلغ  ار  دـقع 
(. دهد ماجنا  هرابود  ار  نآ  هک  تسا  نیا 

تافخا رهج و  رد  و  مامتا ، رصق و  رد  لهاج  تیروذعم 

: دناهدرک ءانثتسا  ار  هیفیلکت )  ) ماکحا نیا  زا  دروم ) ود   ) ام باحصا  قیقحت ، هب  و 
. مامتا رصق و  - 1

. عضوم ود  نیا  رد  لهاج  ندوب  روذعم  هب  دناهدومرف  مکح  و  تافخا . رهج و  - 2
تحص نامه  یعـضو ) مکح   ) نیا تسا و  یعـضو  مکح  ظاحل  زا  لهاج ، رذع  زا  اهنآ  هدارا  هک ) دهدیم  ناشن   ) باحـصا مالک  رهاظ  و 

: هکنیا هصالخ  دنکیم . ءاضتقا  هلئسم  ود  نیا  رد  ار  نآ  هن  و  مّود ، راب  يارب  تسا  لعف  طوقس  يانعم  هب  هک  تسا  لمع ) )
ار یلمع  نیمه  ینعی  تسا ، روذعم  لمع  هداعا  ظاحل  هب  نکل  و  دش ، دهاوخ  هذخاؤم  عقاو  تفلاخم  رب  زین ، باب  ود  نیا  رد  رّصقم  لهاج  )

( ءاضق هچ  ءادا و  هچ  درادن . مزال  هداعا  دوشیم و  هتفریذپ  وا  زا  هداد  ماجنا  هک 

اّمعم کی  داجیا  حرط و  ای  قوف و  بلطم  رب  هدراو  لاکشا 

يارب هلوهجم  ماکحا  ریاس  لثم  دشابن ، روذعم  یفیلکت  مکح  ثیح  زا  لهاج  مدآ  یتقو  هکنیا : رد  دوشیم  دراو  لاکشا  لاح ؛ نیا  رد  سپ 
: تسین روذعم  اهنآ ) هب  تبسن  هک   ) رّصقم فّلکم 
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رما نودـب  نآ  ءاـقب  و   ) تسا یقاـب  دوخ  لاـح  هب  رفاـسم  مدآ  رب  رـصق  بوجو  زا  تستراـبع  هک  عقاو  هب  لـهاج  مدآ  نیا  فـیلکت  سپ  - 1

(. تسا تباث  رصقم ، لهاج  قح  رد  مه  باب  ود  نیا  رد  رصق  هب  رما  اذل  و  دشابیمن ،
: تسا یعقاو )  ) بجاو طقسم  هکنیا  هب  تسا  موکحم  و  یتعکر ) راهچ  زامن  ینعی   ) هداد ماجنا  مامت  لمع  ناونع  هب  هک  ار  یلمع  اّما  و  - 2

؟) درادن اضق  ای  هداعا و  و   ) دنکیم طقاس  ار  بجاو  هنوگچ  سپ  تسا ،) هدوب  رما  دقاف  و   ) هدوبن هب  رومأم  رگا 
عمج رـصق  هب  رما  دوجو  ضرف  اـب  رـصق ، هب  رما  اـب  ماـمتا ،) ینعی   ) نآ هب  رما  هنوگچ  سپ  تسا ،) هدوب  رما  ياراد  و   ) هدوب هب  رومأـم  رگا  و 

؟ دوشیم

خیش يداهنشیپ  ياهلحهار  قیرط  زا  روبزم  لاکشا  عفد 

: لاکشا نیا  عفد  دیامرفیم  هّللا  همحر  خیش  بانج 
یعقاو بجاو  هب  یلعف  رما  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  مییوگب  هک  اـنعم  نیدـب   ) تسا یعقاو  هب  رومأـم  هب  یلعف  فیلکت  ّقلعت  عنم  ببـس  هب  اـی  - 1

مزال نیدـض  هب  رما  اذـل  تسا و  هب  رومأم  هک  تسا  مامتا  نیا  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  باقع  نآ  اـب  تفلاـخم  ول  و  دریگیمن ، ّقلعت  رـصق  ـالثم 
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(. دیآیمن
بجاو هب  رما  دراوم ، هنوگنیا  رد  مییوگب  ینعی  . ) تسا هداد  ماـجنا  لـهاج ) مدآ  نیا   ) هچنآ هب  تسا  فیلکت  ّقلعت  عـنم  ببـس  هب  اـی  و  - 2

شیپ يروذـحم  هجیتـن  رد  و  تسا ، هدوبن  هب  رومأـم  هدـناوخ ، لـهاج  نیا  هک  یماـمت  زاـمن  نیا  هتفرگ و  قـّلعت  يرـصق  زاـمن  ینعی  یعقاو ،
.( دیآیمن

هب رما  مه  دراد ، دوجو  رـصق  هب  رما  مه  دراوم  هنوگنیا  رد  مییوگب : هک  انعم  نیدـب   ) تسا مامتا  رـصق و  نایم  یفانت  عنم  ببـس  هب  اـی  و  - 3
.( تسا عنام  الب  نیّدض  هب  رما  اذل  و  مامتا .

149 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تافخإلا رهجلا و  اذک  و  ملاعلا ، رفاسملا  یلع  ابجاو  الثم  رصقلا  نوک  يوعدب  اّمإ  لّوألاف ،

مکحلا فالخب  ارهاظ  هیلع  مکحی  و  هبحاص ، رذـعی  عوضوملاب  لهجلاک  ۀـلأسملا  هذـهب  لـهجلا  نوک  ینعمب : هیف ، ۀـّیروذعم  ینعمب  اـّمإ  و 
هداقتعاب هنع  ینغتـسم  ّهنأ  ّالإ  عوضوملاب ، لهاجلا  یف  امک  ّيرهاظ  مکح  یلع  لمتـشم  باطخ  هیلإ  هّجوتی  مل  نإ  لهاجلا و  اذه  و  ّیعقاولا .

. عقاولا یف  هیلع  ءیشلا  اذه  بوجول 
یلع بقاعی  معن  هنع . هتلفغل  رـصقلا ؛ هیلع  بجی  الف  مّلعتلا ، كرت  یلع  اذخاؤم  هنوک  و  عقاولاب ، لفاغلا  یفیلکت  مدعب  لوقلا  ۀـهج  نم  اّمإ  و 

. هعبت نم  كرادملا و  بحاص  نم  هراهظتسا  مّدقت  امک  ۀلفغلا ، ۀلازإ  مدع 
وهف هرایتخا  ءوسب  زجعلا  ناک  نإ  و  زجاعلا . باطخ  حبقل  ۀلفغلا ؛ دـنع  عطقنی  عقاولاب  باطخلا  ّنأ  ّالإ  عقاولاب ، هفیلکت  میلـست  ۀـهج  نم  اّمإ  و 

. مامتإلاب رمألا  دوجو  ضرف  عم  عمتجی  یّتح  هب  ارومأم  سیل  هّنکل  رصقلا ، كرت  یلع  ۀلفغلا  نیح  بقاعم 
نولطبی اذل  و  لهاجلا ؛ یلإ  ۀبسنلاب  لوهجملا  عقاولاب  فیلکتلا  ءاقب  مّدقت  امک  مهنم  رهاظلا  ّنإ  ثیح  روهشملا ؛ رهاظ  فالخ  هّلک  اذه  نکل 

. نالطبلل هجو  نکی  مل  ةالصلا  نیح  یهنلا  ول ال  ذإ  بصغلا ؛ ۀمرحب  لهاجلا  ةالص 
همجرت

هناگهس قرط  زا  کیره  حیضوت 

:( تسا لوبق  لباق  لیذ  هجو  راهچ  زا  یکی  هب  دشابن  یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  رصق  زامن  ینعی  یعقاو  بجاو  دش  هتفگ  هک  : ) لّوا ّلح  هار  اّما 
اذک و  تسا ، مکح ) هب   ) ملاع هک  تسا  يرفاسم  رب  رصق  بوجو  مییوگب : هک  اعّدا  نیا  اب  ای  - 1

150 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب لهاج  هک  یـسک  ای  تسا و  مامتا  وا  یلعف  مکح  تسا و  رـصق  هب  لهاج  هک  یـسک  اذـل  و   ) سکعلاب تاـفخا و  عضوم  رد  رهج  بوجو 

، وا قح  رد  یعقاو  بجاو  ّالا  و  تسا ، رّـصقم  هک  ارچ  تسا  بقاعم  لاحنیعرد  یلو  سکعلاـب ، تسا و  تاـفخا  وا  یلعف  مکح  تسا ، رهج 
(. دوب دهاوخن  یلعف  رما  هب  هب ، رومأم 

یعقاو مکح  فـالخرب  وا  ّقـح  رد  دوـشیم  مکح )  ) هک هلئـسم  نیا  هب  لـهج  ینعی : تسا ، مکح  هب  لـهاج  تیروذـعم  ياـنعم  هب  اـی  و  - 2
(. تسا یعقاو  مکح  زا  ریغ  وا  يرهاظ  هفیظو  ینعی : )

تلق نا 

وا هجوتم  صیخرت ،) زّوجم  ینعی   ) دشاب يرهاظ  مکح  رب  لمتـشم  هک  یباطخ  هچرگا  تسام ،) ثحب  دروم  هیف  نحن  ام  رد   ) هک یلهاج  نیا 
هب شداـقتعا  ببـس  هب  هیف ) نحن  اـم  رد   ) لـهاج مدآ  نیا  نکل  و  دراد ، دوجو  یعرـش ) زوجم  نیا   ) عوضوم هب  لـهاج  رد  هکناـنچ  تسین ،
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. تسا صیخرت ) زّوجم  و   ) باطخ نآ  زا  زاینیب  عقاو ، رد  دهدیم ) ماجنا  هک   ) یلمع نآ  بوجو 
رطاخ هب  شندوب  بقاعم  ذخاؤم و  و  عقاو ، هب  لهاج  مدآ  ندوبن  فّلکم  هب  داقتعا  تهج  هب  دوب ) دقتعم  كرادـم  بحاص  هکنانچ   ) ای و  - 3

نتخوماین و   ) تلفغ هلازا  مدـع  رطاـخ  هب  هلب ، تسین . بجاو  نآ ، زا  شتلفغ  رطاـخ  هب  لـهاج ،) مدآ   ) نیا رب  رـصق  سپ : تسا . مّلعت  كرت 
. تشذگ دننکیم ، تیعبت  ار  وا  هک  یناسک  كرادم و  بحاص  رظن  زا  نآ  نییبت  هکنانچ  دوشیم ، باقع  ادخ ،) مکح 

لفاغ درف  رب  باطخ  حبق  لیلد  هب  تلفغ ، ماگنه  هب  عقاو  هب  باطخ  نیا  هکنیا  زج  تایعقاو ، هب  رّصقم  لهاج  ندوب  فّلکم  تهج  هب  ای  و  - 4
(. ضرا یف  طّسوت  نم  لثم : . ) دوشیم عطقنم  زجاع ،

نیا  ) نکل و  دوشیم ، باقع  رـصق ، كرت  رطاخ  هب  شتلفغ  نامز  زا  وا  سپ  دـشاب ، وا  راـیتخا  ءوس  يور  زا  یناوتاـن ، زجع و  نیا  رگا  هتبلا ،
(. دیآ لصاح  نیّدض  عامتجا  و   ) دوش عمج  نآ  اب  مامتا ، هب  رما  دوجو  ضرف  اب  هکنیا  ات  تسین  هب  رومأم  رصق ) زامن 

مراهچ هجو  نیا  رد  هشقانم 

تسا نیا  تشذگ  هکنانچ  روهـشم  تاملک  رهاظ  هک  ارچ  تسا ، روهـشم  يأر ) و   ) رهاظ فالخرب  روص  بلاطم و  نیا  مامت  هک : تسا  نیا 
هدشن عطقنم  عطق  هب  رما  سپ  . ) دوشیمن عفترم  تسا و  یقاب  نانچمه  لهاج  قح  رد  رـصق ) ینعی  ، ) لوهجم عقاو  نآ  هب  یلعف  یفیلکت  هک :

، لهج رثا  رد  رگا  هکنآ  لاح  و  دـننکیم ، بصغ  تمرح  هب  لهاج  زامن  لاطبا  هب  مکح  تیبصغ ) تمرح  هب  لهج  لاـثم  رد   ) اذـل و  تسا )
. دوبن نالطب  يارب  یهجو  دشیم ، عطقنم  یهن 

151 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ریغ ّیعقاولا  بجاولا  ماقم  هبوجو  دـقتعا  ام  مایق  ّنإـف  بجاولا ؛ نع  طقـسم  بجاولا  ریغ  ّنأ  مازتلا  و  هب ، ّیتأـملاب  رمـألا  ّقلعت  عنم  یناـثلا ، و 

. عنتمم
ثیح تقولا ؛ رخآ  یف  امک  ّدضلا ، نع  یهنلا  یلع  ءیـشلاب  رمألا  ۀلالد  یلع  ءانب  مرحیف  بجاولا ، تاوف  بجاولا  ریغ  نایتإ  بجوی  دق  معن ،

. رصقلا تاوف  مامتلا  لعف  مزلتسی 
تّمت : » تاـفخإلا رهجلا و  یف  مالّـسلا  هـیلع  هلوـق  لـثم  هّـقح ، یف  هـب  ارومأـم  هـب  ّیتأـملا  نوـک  ۀـّلدألا  نـم  رهاـظلا  ّنأ  هجوـلا : اذـه  ّدری  و 

. کلذ وحن  و  [ 62 «] هتالص
توبث ّیعقاولا و  رمألا  طوقس  دراوملا  کلت  یف  رهاظلا  لب  لدبلا ، بوجو  مدع  عنمن  بجاولا  ماقم  بجاولا  ریغ  اهیف  ماق  یتلا  دراوملا  یف  و 

. لّمأتف لدبلاب ، رمألا 
رـصقلاب و هفّلک  دـقف  رـصقلا ، كرتب  عراشلا  ۀیـصعم  یلع  ّبترم  مامتإلاب  فیلکتلا  ّنأ  نم  هّللا : همحر  ءاطغلا  فشاک  هرکذ  اـمب  ثلاـثلا ، و 

. رصقلاب فیلکتلا  یف  هتیصعم  ریدقت  یلع  مامتإلا 
[63 .] ّمهألاب لاثتمالا  فّلکملا  كرت  اذإ  نیقّیضملا ، نیبجاولا  نم  ّمهألا  ریغ  لعف  حیحصت  یف  ّدضلا  ۀلأسم  یف  قیرطلا  اذه  کلس  و 

كرتب یصع  نمک  لّوألا ، ۀیـصعم  قّقحت  دعب  یناثلا  فیلکتلا  ثدح  اذإ  امیف  کلذ  لقعی  اّمنإ  و  نیماقملا ، یف  ّبترتلا  لقعن  ّانأ ال  هّدری : و 
. ۀّیبارتلاب تقولا  قیضل  فّلکف  ۀّیئاملا ، ةراهطلا  عم  ةالصلا 

152 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

مّود لح  هار 
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هب مازتلا  و  تسا ،) ءاضق  هداعا و  طقسم  لاحنیعرد  تسا و  هدوبن  هب  رومأم  هداد  ماجنا  هچنآ  دش  هتفگ  هک   ) مّود ّلح ) هار  ای  و   ) هجو اّما  و 
. لاحم ریغ  تسا و  نکمم  یعقاو ، بجاو  ياجب  تسا ، نآ ،) بوجو  رب  لهاج  داقتعا  لیلد  هب   ) بجاو ریغ  لمع )  ) هکنیا

یهنم مامتا  يدروم  نینچ  رد   ) سپ دوشیم ، يرـصق ) لمع  ینعی   ) بجاو تاوف  بجوم  مامتا ) ینعی   ) بجاو ریغ  نداد  ماجنا  یهاـگ  هلب ،
هک ارچ  دـناوخب ، زامن  تقو  رخآ  رد  مدآ ، نیا  هکنیا  لثم  دراد ، شدـض  زا  یهن  رب  تلالد  ءیـش ، هب  رما  هکنیا  رب  انب  دوشیم  مارح  و  هنع )

(. تسا هدش  بجاو  لمع  کی  طقسم  مارح  لمع  کی  رگید  ترابع  هب   ) تسا رصق  زامن  توف  مزلتسم  مامت ، تروص ) هب   ) زامن ماجنا 

روبزم هجو  رد  هشقانم 

طقسم باب  زا  افرـص  ، ) لهاج قح  رد  مامتا  ینعی  هب  یتأم  هک  دیآیم  تسد  هب  رابخا  ّهلدا و  زا  هچنآ  رهاظ  هکنیا : هب  دوشیم  در  هجو  نیا 
. تسا هب  رومأم  نیمه )  ) لهاج قح  رد  هکلب ) تسین  ندوب 

مات و شزامن  دناوخب ) ار  شزامن  اتافخا  الثم ) رهج  ياج  هب  رگا  : ) دـندومرف هک  تافخا ، رهج و  باب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم 
. تاریبعت نیا  لاثما  و  تسا . لماک 

: هکنیا هجیتن 
نیا دراوم  نآ  رد  هیـضق  رهاظ  هکلب  دشابن ، بجاو  لدب  هک  میرادـن  لوبق  ام  تسا ، هدـش  بجاو  ماقم  مئاق  بجاو  ریغ  هک  مه  يدراوم  رد 

 ... شیدنیب و سپ  ددرگیم . تباث  لدب  هب  رما  هدش و  طقاس  یعقاو  رما  هک  تسا 

مّوس هجو 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  هدومرف و  رکذ  ار  نآ  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک  تسا  یبلطم  اب  هطبار  رد  مّوس ) لح  هار  ای   ) هجو
(. لّوا رما  ینعی   ) رصق كرت  ببس  هب  ار ، عراش  فّلکم ) ندرک   ) تیصعم رب  تسا  ّبترتم  مامتا ، هب  رما ) و   ) فیلکت

153 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تیـصعم ضرف  هب  مامتا ) هب  وا  فیلکت  نکل   ) مامتا رـصق و  زاـمن ) ندـناوخ   ) هب ار  رفاـسم ) مدآ  ینعی   ) وا دومرف  فلکم  یلاـعت ، قح  سپ :

هتفرگ راک  هب  تافخا  رهج و  و  ماـمتا ، رـصق و  هلئـسم  ود  رد  هکنیا  رب  هوـالع   ) ار قیرط  نیا  و  رـصق ، هب  رما ) و   ) فیلکت هب  تبـسن  تسوا ،
هتبلا تسا ، هدوهیب  زین  قیضم  بجاو  ود  زا  مهم ، ینعی  مها  ریغ  لعف  حیحصت  رد  ّدضلا ،) نع  یهن  ءیش  هب  رما  ینعی   ) ّدض هلئسم  رد  تسا )

. دیامن كرت  ار  مها  هب  لاثتما  فلکم ، هک  یتروص  رد 

روبزم هجو  رد  خیش  هشقانم 

ارچ  ) مینک لّقعت  تافخا ، رهج و  مامتا و  رـصق و  ینعی   ) ماقم ود  نیا  رد  ار  ّبترت  میناوتیمن  ام  هکنیا : هب  ار  نآ  دنکیم  در  هک : تسا  نیا 
مه تیـصعم  هدارا  فرـص  هک  تسا  تیـصعم  هدارا  هکلب  دشاب ، رما  طقـسم  ات  تسین  تیـصعم  تیـصعم ، دییوگیم  امـش  هک  ار  هچنآ  هک 

(. نیّدض عامتجا  دوشیم  دمآ ، هک  مّود  رما  اذل  و  تسین ، رما  ندرک  طقاس  يارب  یفاک 
هب تبـسن   ) تیـصعم قّقحت  زا  سپ  نکل )  ) دوش داجیا  رگید  ریبعت  هب  ای  ثداح و  مود  فیلکت  هک  دوشیم  لـقعت  یتروص  رد  ّبترت  هکلب ،
هب ار  شزامن  ردـقنآ  هک  تروص  نیدـب   ) هیئام تراهط  اب  زامن  كرت  ببـس  هب  دـنکیم ، تیـصعم  هک  یـسک  لثم  یلّوا ، رما ) ای  فیلکت و 

(. دوشیم قّقحم  تیصعم  و  دناوخب ، هیئام  تراهط  اب  ار  نآ  دناوتیمن  رگید  هتشذگ و  تقو  ات  دزادنایم  ریخأت 
(. تسین نیّدض  عامتجا  مزلتسم  تسا و  بترت  نیا  هک   ) هیبارت تراهط  اب  زامن  هب  دوشیم  فّلکم  تقو ، یگنت  قیض و  رثا  رد  هجیتن : رد 
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لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  رّصقم  لهاج  یلصا  ثحابم  رد  بلطم  لصاح 
بکترم ار  همرحلا  لمتحم  لمع  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  لاحنیعرد  یلو  تسا  لاح  قیقحت  صّحفت و  رب  رداق  هک  یفّلکم  هک  دوب  نیا 

راثآ ریاس  داسف و  تّحـص و  ثیح  زا  هن  یفیلکت و  مکح  باقع و  ثیح  زا  هن  دوب  دهاوخن  روذـعم  دـنکیم ، كرت  ار  دوجولا  لمتحم  ای  و 
. تسا تباث  زین  رصاق  لهاج  قح  رد  تسا ، تباث  ملاع  ّقح  رد  هک  يراثآ  همه  هکلب  هیعضو 

: لثملا یف 
. دراد باقع  دوش  بکترم  ار  یمارح  رگا  زین  رّصقم  لهاج  تسا ، بقاعم  دوش  بکترم  ار  یمارح  ادماع  املاع  یسک  رگا  هک  روطنامه 

154 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ماجنا يدساف  هلماعم  رگا  زین  رّصقم  لهاج  تسا  رثایب  شاهلماعم  دهد ، ماجنا  ار  يدساف  هلماعم  ادماع  املاع  یسک  رگا  هک  روطنامه  ای  و 

. تسا رثایب  دهد ،
رگا زین  رّـصقم  لهاج  تسا ، مزال  وا  رب  ءاضق  هداعا و  دهد ، ماجنا  لطاب  تروص  هب  ار  یتدابع  ادـماع  املاع  یـسک  رگا  هک  روطنیمه  ای  و 
مامت یف  رّـصقملا  لهاجلا  هکنیا  بلطم  هصالخ  لصاح و  تسا . مزال  وا  رب  ءاضق  هداعا و  لطاب و  دـهد ، ماجنا  لطاب  تروص  هب  ار  یتدابع 

: ینعی تسا ، عقاو  اب  تفلاخم  تقفاوم و  طانم ، كالم و  نکل  و  دماعلا ، ملعلاک  نوئشلا 
. ياهداعا هن  تسا و  راک  رد  یباقع  هن  دوب ، عقاو  قفاوم  رگا 

تـشوگ زا  دناوتیمن  دماینرد  یعرـش  هداد  ماجنا  هک  یحبذ  رگا  لثملا  یف  دراد ، مزال  هداعا  دراد و  باقع  دمآرد ، عقاو  اب  فلاخم  رگا  و 
. دروخب هحیبذ 

؟ تسیچ یناثلا »  » رد بلطم  لصاح 
ام ياملع  ار  باب  ود  نیا  هک  باب ، ود  رد  رگم  تسا  دـماع  ملاع  هلزنم  هب  تاهج  مامت  زا  تشذـگ  هکنانچ  رـصقم  لهاج  هک  تسا  نیا  رد 

. دناهدرک انثتسم 
تـسا روذـعم  دراد و  قرف  دـماع  ملاع  اب  هلئـسم  ود  رد  اهنت  هیعرـش ، ماکحا  مامت  رد  رّـصقم  لهاج  دـناهدومرف : ام  ياهقف  رگید  ترابع  هب 

: رّصقم هچ  دشاب و  رصاق  هچ  اقلطم 
لهج يور  زا  اذل  دناوخب و  رصق  ار  شزامن  رفـس  لاح  رد  دیاب  رفاسم  دنادیمن  فّلکم  هک  انعم  نیدب  تسا ، مامتا  رـصق و  هلأسم  یکی  - 1

. تسا روذعم  یسک  نینچ  هک  دنانآرب  روهشم  دناوخیم ، لماک  ار  زامن  مکح ، هب 
لهج يور  زا  اذل  و  اتافخا ، ای  دناوخب و  ارهج  دـیاب  ار  زامن  هک  دـنادیمن  فّلکم  هک  انعم  نیدـب  تسا ، تافخا  رهج و  هلأسم  مه  یکی  - 2

تارـضح زین  باب  نیا  رد  دـناوخیم ، ارهج  دـناوخب ، اتافخا  دـیاب  هک  اـجنآ  و  دـناوخیم ، اـتافخا  دـناوخب ، ارهج  دـیاب  هک  اـجنآ  مکح  هب 
. تسا روذعم  یسک  نینچ  هک : تسا  نیا  رب  ناشرظن 

؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا  سپ 
: هک تسا  نیا  رد 

؟ تسا هذخاؤم  یفیلکت و  مکح  ثیح  زا  تیروذعم  ّتیروذعم ، نیا  زا  روهشم  دارم  ایآ  - 1
سپ نکل  تافخا و  رهج و  مامتا و  رصق و  هلئـسم  ود  رد  زج  تسا ، بقاعم  عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  اج  همه  رّـصقم  لهاج  هک  انعم  نیدب 

. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  اضق  موزل  هداعا و  عقاو ، اب  شتفلاخم  فشک  صحف و  زا 
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؟ تسا یعضو  مکح  ظاحل  زا  ندوب  روذعم  تیروذعم ، زا  ناشدارم  ای  و  - 2
هداعا ظاحل  زا  نکل  دش و  دهاوخ  هذخاؤم  عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  ماکحا ، هّیقب  لثم  زین  هلئـسم  ود  نیا  رد  رّـصقم  لهاج  هک  انعم  نیدـب 

. ءاضق هچ  ءادا و  هچ  درادن ، مزال  هداعا  و  دوشیم . هتفریذپ  وا  زا  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  ینعی  تسا ، روذعم  لمع 
ار هلئـسم  ود  نیا  مکح  هب  لهج  يور  زا  رّـصقم  لهاج  هک  انعم  نیدـب  تسا ؟ تیثیح  ود  ره  زا  تیروذـعم ، نیا  زا  ناشدارم  هکنیا  ای  و  - 3
هن دوشیم و  تباث  وا  رب  هذخاؤم  ینعی  یفیلکت  ماکحا  هن  دناوخ ، تافخا  رهج ، ياجب  مامتا و  رـصق ، ياجب  الثم  داد ، ماجنا  عقاو  فالخرب 
مه تسا ، تباث  وا  رب  هذـخاؤم  ینعی  یفیلکت  ماکحا  مه  دومن ، تفلاخم  عقاو  اـب  رگا  هک  رگید  دراوم  رد  لـمع  سکعرب  هیعـضو ، ماـکحا 

؟ هیعضو ماکحا 
؟ تسیچ اضیأ » یلا ...  مهمالک ...  رهاظ  و   » زا خیش  بانج  ضرغ 

مکح ثیح  زا  هن  و  تسا ، یعضو  مکح  ثیح  زا  تیروذعم ، نیا  زا  ناشدارم  هک  دیآیمرب  املع  تارـضح  تاملک  رهاظ  زا  هک  تسا  نیا 
. یفیلکت

اـضق هداعا و  تسا و  حیحـص  شلمع  نکل  دراد ، باقع  دوش ، مارح  بکترم  مکح  هب  لهج  يور  زا  رّـصقم  لهاج  رگا  رگید : تراـبع  هب 
. درادن مزال 

لاؤس وا  زا  اذـل  باقع و  قاقحتـسا  ثیح  زا  هن  تسا و  ءاضق  هداعا و  ثیح  زا  هروهـشم  تارـضح  رظن  دروم  تیروذـعم  رگید : ترابع  هب 
؟ ینکن باطخ  اب  تفلاخم  هک  ات  يریگب  دای  ار  ادخ  مکح  یتفرن و  ارچ  هک  دوشیم 

؟ تسیچ روبزم  مکح  رب  روهشم  لیلد 
: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  مامتا  رصق و  باب  رد  تسا  تیاور  نیا  هلمج  زا  تسا : تیاور 

هیلع ةداعا  الف  اهملعی ، مل  و  هیلع ، تئرق  نکی  مل  نا  و  داعا ، اعبرا ، یّلص  ریصقّتلا و  ۀیآ  هیلع . تئرق  نا  اعبرا ، رفّسلا  یف  یّلص  نم  یف 
: هک انعم  نیدب  تسا ، یعضو  مکح  ینعی  هداعا  زا  نخس  اجنیا  رد 

ار شزامن  دـیاب  تسا  هدـناوخ  یتعکر  راهچ  رفـس  رد  ار  شزامن  کلذعم  هدوب و  رفـس  رد  رـصق  مکح  هب  ملاع  رفاسم  فّلکم  نیا  رگا  - 1
. دنک هداعا 

. تسین مزال  وا  رب  هداعا  تسا و  روذعم  هدناوخ ، مامت  ار  شزامن  مکح  هب  لهج  يور  زا  هدوب و  مکح  هب  لهاج  هچنانچ  و  - 2
هتالص و صقن  دقف  ادّمعتم  لعف  کلذ  ّيا  هک : تسا  هدمآ  زین  تافخا  رهج و  دروم  رد  هکنانچ ،
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هتالص تّمت  دقف  هیلع ، ءیش  الف  يردی ، وا ال  ایهاس  وا  ایسان  کلذ  لعف  نا  و  ةداعالا ، هیلع 

. تسا هداعا  مدع  هداعا و  زا  نخس  زین  اجنیا  رد 
رهج و مامتا و  رصق و  هلئسم  ود  رد  رّـصقم  لهاج  تیروذعم  زا  روهـشم  تارـضح  دارم  هک  دوشیم  هدافتـسا  روکذم  ثیدح  ود  زا  هتکن :

. تسا نآ  هداعا  مدع  هداعا و  ینعی  یعضو ، مکح  ظاحل  هب  تافخا ،
عقاو اب  تفلاـخم  رطاـخ  هب  سپ : درادـن ، دوجو  یفیلکت  مکح  ظاـحل  هب  هلئـسم  ود  نیا  رد  لـهاج  مدآ  نیا  تیروذـعم  رب  یلیلد  نیارباـنب :

. تسا یقاب  دوخ  تیلعف  هب  یفیلکت  مکح  و  دوشیم ، باقع 
؟ تسیچ لاکشالا »...  عقی   » زا خیش  بانج  دارم 

: هک تسا  نیا  نآ  تساّمعم و  کی  داجیا  رگید  ریبعت  هب  ای  لاکشا و  کی  حرط 
مکح ثیح  زا  ندوـبن  روذـعم  ياـضتقم  تسین  روذـعم  یفیلکت  مکح  ثیح  زا  روـبزم  هلئـسم  ود  رد  رّـصقم  لـهاج  دـیئوگیم ، هکنیا  - 1

: هک تسا  نیا  یفیلکت 
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. دوب دهاوخن  رما  نودب  نآ  ءاقب  نکل  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  رصق  الثم  یعقاو ، بجاو  بوجو 
. تسا تباث  رّصقم  لهاج  قح  رد  زین  هلئسم  ود  نیا  رد  رقف  هب  رما  سپ :

زا ندوب  روذعم  ياضاقت  تسا ، روذعم  نتـشادن  هداعا  ینعی  یعـضو  مکح  ثیح  زا  باب  ود  نیا  رد  رّـصقم  لهاج  دـیئوگیم ، هکنیا  و  - 2
: هک تسا  نیا  یعضو  ثیح 

. تسا یعقاو  بجاو  طقسم  هدوب و  یفاک  تسا ، هداد  ماجنا  وا  هک  ار  یتعکر  راهچ  زامن  نیمه 
؟ هن ای  تسا  هب  رومأم  تسا ، هدروآ  اجب  مدآ  نیا  هک  ار  یمامت  زامن  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 

مامتا هب  مه  دشاب ، هتشاد  دوجو  رـصق  هب  یلعف  رما  مه  فّلکم  کی  هب  تبـسن  دحاو ، نآ  رد  هک  دیآیم  مزال  سپ  تسا ، هب  رومأم  رگا  - 1
. تسا لاحم  میکح  يالوم  بناج  زا  نیّدض  هب  رما  تسا و  نیّدض  هب  رما  مزلتسم  نیا  و 

؟ تسا یعقاو  بجاو  طقسم  هنوگچ  سپ  تسین ، هب  رومأم  رگا  و  - 2
؟ تسیچ قوف  ریرقت  هصالخ  لصاح و 

: هک تسا  نیا 
. دننادیم روذعم  ریغ  یفیلکت ، مکح  ظاحل  هب  روذعم و  یعضو  مکح  ظاحل  هب  هلئسم  ود  نیا  رد  ار  رّصقم  لهاج  روهشم ، تارضح  - 1

یعـضو مکح  ثیح  زا  هکنیا  تسا و  رـصق  بوـجو  مکح ، هک  تسا  نیا  هدـنهدناشن  تـسین ، رّـصقم  یفیلکت  مـکح  ثـیح  زا  هـکنیا  - 2
. درادن مزال  اضق  هداعا و  هتسناد ، یفاک  هدروآ  ياجب  لهاج  نیا  هک  ار  یمامت  زامن  نامه  هک  تسا  بلطم  نیا  هدنهدناشن  تسا ، روذعم 
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: هک دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  لاح 

؟ هن ای  هتشاد  رما  تسا ، هدناوخ  وا  هک  ار  یمامت  زامن  نیا  ایآ 
هتـشادن مزال  اضق ، هداعا و  دـشاب و  هّمذ  زا  ئربم  اـی  طقـسم و  دـناوتیم  تسین  هب  رومأـم  دوخ  هک  یتداـبع  هنوگچ  تسا ، هتـشادن  رما  رگا 

. تسا وغل  رما ، نودب  تدابع  هکنیا  رطاخ  هب  دشاب ؟
مه دوش ، رداص  دحاو ، فیلکت  هب  رما  ود  دحاو ، نآ  رد  هک  دوشیم  رگم  دـیآیم ، شیپ  نیداضتم  نیرما  عامتجا  تسا ، هتـشاد  رما  رگا  و 

. تسا نیدض  هب  رما  نیا  نوچ  ریخ ، هک  تفگ  دیهاوخ  اعطق  مامتا ، هب  رما  مه  رصق ، هب  رما 
؟ تسا هنوگچ  اّمعم  نیا  لح  هار  رگید  ریبعت  هب  ای  لاکشا و  نیا  عفد 
: تسا هدومرف  داهنشیپ  اّمعم  نیا  ّلح  يارب  لح  هار  هس  خیش  بانج 

نیا رب  يرـصق  زامن  رگید  ریبعت  هب  و  دریگیمن ، ّقلعت  رـصق ، لـثملا : یف  یعقاو ، بجاو  هب  یلعف  رما  دراوم ، هنوگنیا  رد  مییوگب : هکنیا  - 1
. تسین نیدض  مزلتسم  اذل  و  تسا ، هب  رومأم  مامت ، زامن  ینعی  لباقم  بناج  اهنت  هکلب  تسا . هدوبن  بجاو  لهاج  مدآ 

دراد و باقع  تفلاخم ، تروص  رد  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  رصق  زامن  ینعی  یعقاو  بجاو  هب  یلعف  رما  دراوم ، هنوگنیا  رد  مییوگب : هکنیا  - 2
. دیآیمن شیپ  يروذحم  هجیتن  رد  تسین ، هب  رومأم  مامت  اذل 

مه دوشب ، رـصق  هب  رما  مه  هک  دراد  لاکـشا  هچ  و  مامتا ، هب  مه  هتفرگ ، ّقلعت  رـصق  هب  یلعف  رما  مه  دراوم ، هنوگنیا  رد  مییوگب : هکنیا  - 3
. مامتا هب  رما 

. دیامرفیم نایب  ار  حیحص  بلاطم  هتخادرپ ، روبزم  هناگهس  لحارم  زا  کیره  یبایزرا  هب  دعب  هلحرم  رد  هتکن :
؟ تسیچ لّوالاف »...   » زا خیش  بانج  ضرغ 

. تسین یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  رصق  ینعی  یعقاو  بجاو  دش ، هتفگ  نآ  رد  هک  تسا  لّوا  ّلح  هار  زا  ناشیا  یبایزرا 
مامت ار  نآ  مکح ، هب  لهج  يور  زا  نکل  و  هدوب ، يرـصق  زامن  شاهفیظو  هک  يرفاسم  ياـقآ  هک  دوشیم  روطچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاـح 
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؟ دیاین مزال  اضق ، ای  هداعا  هتشادن و  یتیلوئسم  یعقاو  فیلکت  هب  تبسن  تسا ، هدناوخ 
: تسا لوبق  لباق  لیذ  هجو  راهچ  زا  یکی  هب  دشابن ، یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  یعقاو  بجاو  هک  هجو  نیا  دیامرفیم  خیش  اذل  و 

ملع هب  دیقم  مالسا ، نید  رد  مارح  بجاو و  ماکحا  زا  یمکح  چیه  مییوگب : هکنیا  لوا  هجو  فلا :
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رب رـصق  بوجو  هک  هلئـسم ، ود  نیا  رد  رگم  دناكرتشم  لهاج  ملاع و  نایم  ماکحا  مامت  هکلب  درادـن . ملاع  نیفلکم  هب  صاصتخا  هدوبن و 
: نیاربانب سکعلاب . تافخا و  عضوم  رد  زامن ، رد  رهج  بوجو  اذکه ، و  دشاب ، مکح  هب  ملاع  هک  تسا  يرفاسم 

. دراد ملع  نادب  هک  تسا  يزیچ  نامه  وا  یلعف  هفیظو  دشاب ، تافخا  رهج و  رصق و  هب  ملاع  یسک  رگا 
نوچ کلذعم  یلو  تافخا ، ای  تسا  رهج  ای  تافخا  رهج و  رد  و  تسا ، ماـمتا  وا  یلعف  مکح  دـشاب ، روما  نیا  هب  لـهاج  یـسک  رگا  نکل 

. دوشیم باقع  تسا ، رّصقم 
؟ ارچ

. دوب دهاوخن  یلعف  رما  هب ، رومأم  وا  قح  رد  یعقاو  بجاو  دشابن ، بقاعم  رگا  اریز :
: هتکن

. تسا بیوصت  اب  رود  مزلتسم  نآ  رد  لهاج  تکرش  مدع  ملاع و  رفاسم  هب  روبزم  مکح  صاصتخا  هک : تسا  نیا  قوف  قیرط  لاکشا 
لهج رد  هکنانچ  تسا ، نآ  رد  لهاج  تیروذـعم  يانعم  هب  یعقاو ، بجاو  ندوبن  یلعف  رما  هب  هب  رومأم  مییوگب : هکنیا  مّود  هجو  اّما  و  ب :

. تسا روذعم  هیعوضوم  تاهبش  رد  عوضوم ، هب 
: رگید ترابع  هب 

. تسا هداد  رارق  هیعوضوم  تاهبش  رد  عوضوم  هب  لهج  لثم  ار  هلئسم  ود  نیا  رد  مکح  هب  لهج  سّدقم ، عراش 
: ینعی

تئارب يارجا  شاهفیظو  دـنک ، کش  فرظ  نـالف  رد  دوجوم  عیاـم  ندوب  كاـپ  اـی  ندوب و  سجن  اـب  هطبار  رد  فّلکم  رگا  هک  روطناـمه 
عوضوم هب  لـهاج  هلزنم  هب  دروم  ود  نیا  صوصخ  مییوگب ، دـیاب  زین  یعرـش  مکح  هب  لـهاج  دروم  رد  روطنیمه  نآ ، ندـیماشآ  تسا و 

. تسا یعقاو  مکح  زا  ریغ  وا  يرهاظ  هفیظو  و  تسا ، روذعم  نآ  بحاص  هک  تسا 
ار مکح  هب  لـهاج  زین  دروم  ود  نیا  رد  هتـشاد ، روذـعم  ار  عوضوم  هب  لـهاج  هک  ملاـع  دـنوادخ  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  رگید : تراـبع  هب 

؟ درادب روذعم 
؟ تسیچ لمتشم »...  باطخ  هیلا  هّجوتی  مل  نا  لهاجلا و  اذه  و   » زا ضرغ  سپ 

: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاکشا  کی  هب  خساپ  تقیقح  رد 
انلع و هنیعب ، مارح  ّهنا  فرعت  یتح  لالح ، کل  ءیش  ّلک  ببس  هب  دنوادخ ، ار  عوضوم  هب  لهاج 

159 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یـصیخرت نینچ  تافخا  رهج و  مامتا و  رـصق و  رد  مکح  هب  لهاج  هب  هکنآ  لاح  و  دراد ، یعرـش  زّوجم  وا  و  تسا ، هدومرف  زاجم  اتحارص 

نیا اذـل  هن و  ای  تسا  زاـجم  هک  تسین  هّجوتم  هک  تسا  تلفغ  نیمه  رثا  رد  تسا و  لـفاغ  لـهاج ، نیا  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا ، هدـشن  هداد 
هدرک ادـیپ  مامتا  بوجو  ای  موزل و  هب  لفاغ  لهاج  هک  داقتعا  نامه  دـیامرفیم : خیـش  بانج  اذـل  و  تسا ؟ قرافلا  عم  سایق  امـش ، سایقم 

. تسا هدش  یعرش  صیخرت  نآ  نیشناج  تسا ،
. دوش لاثتما  بجوم  يزجم و  زین  یلقع  رما  هکنیا  رب  انب  هتبلا  تسا ، یفاک  نیمه  اذل  و 

همه رد  لهاج  مدآ  مییوگب : هک  تسا  نیا  تسین ، یلعف  رما  هب  هب ، رومأـم  رـصق  ینعی  یعقاو  بجاو  هکنیا  شریذـپ  رد  مّوس  هجو  اـّما  و  ج :
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. باوبا رگید  رد  هچ  تافخا و  رهج و  باب  رد  هچ  مامتا و  رصق و  باب  رد  هچ  دشابیمن ، وا  هدهعرب  یعقاو  فیلکت  تسا و  روذعم  اج 
یلیبدرا قّقحم  شداتـسا  كرادـم و  بحاـص  هکناـنچ  هکلب  تسین ، نآ  اـب  تفلاـخم  عـقاو و  كرت  رطاـخ  هب  دوـشیم ، باـقع  رگا  یهتنم 

. تسین راک  رد  يروذحم  سپ  تسا  مّلعت  كرت  رطاخ  هب  دنتفگیم ،
؟ تسیچ قیرط  نیا  لاکشا 

. دراد يداشرا  يریغ و  بوجو  هک  مّلعت  كرت  رطاخ  هب  هن  تسا و  عقاو  كرت  ای  تفلاخم و  رطاخ  هب  باقع  هک : تسا  نیا 
. تسین یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  رصق ، ینعی  یعقاو  بجاو  هکنیا  لوبق  رد  مراهچ  هجو  اّما  و  د :

: مییوگب هک  تسا  نیا 
لفاـغ عـقاو  زا  یّلک  روـط  هب  ماـمتا  هب  شداـقتعا  رثا  رد  یتـقو  نکل  دراد ، رـصق  هب  رما  ـالثم  تسا و  عـقاو  هب  فـلکم  رّـصقم ، لـهاج  هـلب ،

؟ ارچ دوشیم . عطقنم  وا  قح  رد  مه  عقاو  هب  باطخ  اریصقت ، ای  اروصق و  دشابیم ،
هچ دوشیمن . رداص  میکح  يالوم  زا  مه  حیبق  تسا ، حـیبق  القع  مه  زجاع  فیلکت  و  تسا ، زجاع  عقاو  لاثتما  زا  تلفغ ، رثا  رد  يو  نوچ 

. دشاب رایتخا  ءوس  يور  زا  هچ  دوش و  لیمحت  وا  رب  جراخ  زا  زجع  نیا 
ینعی عقاو ، رطاخ  هب  تسا ، رایتخالا  ءوس  هب  مّلعت  كرت  نیا  نوچ  نکل  و  تسا ، هدش  روما  نیا  بجوم  مّلعت  كرت  هیف ، نحن  ام  رد  هکنانچ 

. دوشیم باقع  رصق ، كرت 
: هکنیا هصالخ  و  دیآ ، شیپ  نیدض  هب  رما  هکنیا  ات  تسین ، هب  رومأم  لعفلاب  رگید  هدش و  عطقنم  شرما  تلفغ  رثا  رد  نکل 

نیمز هب  مدق  هک  ادتبا  نآ  زا  هک  تسا ، ۀبوصغم ، ضرا  یف  طسوت  نم  لثم  صخش ، نیا  لثم 
160 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دوشیم عطقنم  بصغ  زا  یهن  نتـشگرب  ماگنه  رد  نکل  و  دنکیم ، تفلاخم  وا  نکل  نکن و  ار  راک  نیا  هک  دراد  یهن  دراذگیم ، یبصغ 
. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  یبصغ  نیمز  نآ  رد  شدوجو  هظحل  نیرخآ  ات  شباقع  هچرگا 

؟ دوشیم عطقنم  بصغ  زا  یهن  شتشگرب ، ماگنه  هب  ارچ 
. دنک تکرح  زا  یهن  و  كّرحت . دیامرفب ال  رگید  فرط  زا  هک  تسین  لوقعم  رگید  اذل  جرخا و  هک  هدومرف  رما  وا  هب  دنوادخ  نوچ 

؟ دراد باقع  یبصغ  ضرا  رد  شنتشادرب  ماگ  هظحل  نیرخآ  ات  ارچ 
. تسا یقاب  یبصغ  ضرا  رد  شتکرح  نیرخآ  ات  رایتخا  ءوس  نیا  و  دوب . رایتخالا  ءوس  هب  شتکرح  ادتبا  زا  نوچ 

؟ تسیچ هجو  نیا  لاکشا 
: هک تسا  نیا  روهشم  تاملک  رهاظ  هک  ارچ  تسا ، روهشم  رهاظ  فالخ  هک : تسا  نیا 

. دوشیمن عفترم  تسا و  یقاب  نانچمه  لهاج  قح  رد  يرصق ، زامن  ینعی  لوهجم ، عقاو  نآ  هب  یلعف  فیلکت 
نآ نالطب  هب  مکح  دناوخب ، زامن  یبصغ  راد  رد  یـسک  رگا  تیبصغ  تمرح  هب  لهج  لاثم  رد  اذل  و  تسا ، هدشن  عطقنم  رـصق  هب  رما  سپ :

. دوبن نالطب  يارب  یهجو  رگید  دشیم ، عطقنم  یهن  لهج ، رثا  رد  رگا  هکنآ  لاح  و  دننکیم ،
؟ تسیچ مود  لح  هار  ینعی  یناثلا » و   » رد بلطم  لصاح 

یعقاو بجاو  نامه  هکنیا ، هب  میوش  مزتلم  ام  هکنیا ، نآ  تسا و  تافخا  رهج و  مامتا و  رـصق و  باب  ود  رد  اّمعم ، نآ  لح  هار  نیمود  نایب 
رما هکنیا  زا  مینک  عنم  و  دراد . باقع  نآ  اب  تفلاـخم  اذـل  و  تسا ، یلعف  رما  هب  هب ، رومأـم  رّـصقم ، لـهاج  قح  رد  رهج ، اـی  و  رـصق ، ینعی 

. دوشیم لح  نیّدض  هب  رما  ياّمعم  هجیتن  رد  هک  دشاب ، هتفرگ  ّقلعت  مامتا  ینعی  هب  یتأم  هب  یلعف 
؟ تسیچ بجاولا »...  نع  طقسم  بجاولا  ریغ  ّنا  مازتلا  و   » زا ضرغ  سپ 

ماـمتا هکنیا  اـب  هیف  نحن  اـم  رد  هکنیا  هب  میوش  مزتـلم  ماـمتا  ینعی  هب  یتأـم  هب  یلعف  رما  ّقلعت  عنم  رب  هوـالع  لـح  هار  نیا  رد  هک : تسا  نیا 
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. تسا رصق  ینعی  بجاو  طقسم  کلذعم  دشابیمن ، بجاو  لهاج  رب  تسین و  یلعف  رما  هب  هب ، رومأم 
؟ ءاضق هچ  ءادا و  هچ  دشاب ، هتشادن  مزال  هداعا  هدوب و  يزجم  لاحنیعرد  دشابن و  یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  مامتا  هک  دوشیم  رگم 

161 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنتسه یعقاو  هب  رومأم  طقسم  نکل  دنتسین و  یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  ای  بجاو و  لمع  دوخ  هک  دراد  دوجو  يدایز  دراوم  هلب 

زاـینیب نآ  زا  ار  فّلکم  هدـش و  یعقاو  بجاو  ماـقممئاق  بجاو  ریغ  لـمع  هک  دراد  دوجو  تعیرـش  رد  يرایـسب  دراوم  رگید : تراـبع  هب 
: لثملا یف  تسا ، هدرک 

طقسم ۀلمجلا  یف  کلذعم ، درادن ، یبوجو  تسا و  بحتسم  ای  هورکم و  ای  حابم و  يرما  هک  تسا  ناضمر  كرابم  هام  رد  رفس  هلئـسم  - 1
. ءاضق هن  تسا و  نآ  طقسم  ءادا  ینعی  تسا ، موص  بوجو 

مه تسا ، زامن  طقسم  ءادا  مه  ینعی  تسا ، ةالص  طقـسم  هلمجلاب  نکل  تسا و  موص  طقـسم  ۀلمجلا  یف  زین  نآ  هک  تسا  ضیح  یکی  - 2
. ءاضق

، دـشابیمن یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  تسین و  بجاو  مامتا  هکیلاحرد  هک  دـشاب  دراوم  نآ  زا  یکی  زین  هیف  نحن  ام  هک  دراد  یعنام  هچ  لاح :
. دشاب رصق  ینعی  یعقاو  بجاو  طقسم  کلذعم 

؟ تسیچ بجاولا »...  تاوف  بجاولا  ریغ  نایتا  بجوی  دق  معن ،  » زا انخیش  ضرغ 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  تقیقح  رد 

نکل و  تسا ، هدـش  بجاو  طقـسم  مارح  کی  هک  تسین  هنوگنیا  نکل  دـشاب  بجاو  کی  طقـسم  بجاو ، ریغ  کی  هک  تسا  نکمم  هلب ،
: هکنیا باب  زا  تسا ، قیض  تقو  هک  هاگنآ 

. دوشیم رصق  تاوف  بجوم  مامتا  ماجنا  - 1
. تسا یلعف  رما  هب  هب ، رومأم  رصق  مه  یفرط  زا  - 2

. تسا مامتا ) ینعی   ) ّدض زا  یهن  یضتقم  رصق ،) لثم   ) ءیش هب  رما  زین  یفرط  زا  - 3
. تسا مارح  هنع و  یهنم  مامتا ، ماجنا 

؟ دوش بجاو  لمع  کی  طقسم  مارح  لمع  کی  هک  دوشیم  روطچ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
: دیامرفیم خیش  اذل  و 

زا طقـسم  هک  تسا  بجاو  ریغ  رما  قیداصم  زا  رـصق  ياج  هب  مامتا  ماجنا  دـشاب ، عیـسو  تقو  هکیمادام  اـت  هک  تسا  نیا  زین  اـم  دارم  هلب ،
. تسا قیض  تقو  هک  یماگنه  هن  دوشیم و  بجاو 

؟ تسیچ هجولا »...  اذه  ّدری  و   » زا دارم  سپ 
: دیامرفیم اذل  و  تسا ، خیش  بناج  زا  مود  لح  هار  ینعی  روبزم  لح  هار  لوبق  مدع 

زا افرـص  هکنیا  هن  تسا ، هب  رومأم  لهاج  قح  رد  مامتا ، ینعی  هب  یتأم  نامه  هک : تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  راـبخا  ّهلدا و  رهاـظ  زا  هچنآ 
: لثم دشاب . وا  قح  رد  ندوب  طقسم  باب 

[64 :] هدومرف مالّسلا  هیلع  ماما  هک  هدمآ  تافخا  رهج و  باب  رد  هچنآ 

ص162 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
162 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مهلاثما اذکه  تسا و  لماک  مات و  شزامن  دناوخب ، زامن  اتافخا  الثم  رهج  ياج  هب  رگا 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  يأر  هجیتن  لصاح و 
لوبق ام  تسا ، هدش  بجاو  ماقممئاق  بجاو  ریغ  هک  مه  يدراوم  نآ  و  تسین ، نیّدض  هب  رما  يامعم  هدـننکّلح  هقیرط ، نیا  هک : تسا  نیا 

. ددرگیم تباث  لدب  هب  رما  و  هدش ، طقاس  یعقاو  رما  هک : تسا  نیا  دراوم  نآ  رد  هیضق  رهاظ  هکلب  دشابن  بجاو  لدب  هک  میرادن 
؟ تسیچ ثلاثلا »...  و   » رد بلطم  لصاح 

ءاطغلا فشاک  موحرم  نآ  عرتخم  هک  تسا  ّبترت  هار  ینعی  هدـشداجیا ، ياّمعم  ّلـح  اـی  هلـصاح و  لاکـشا  عفد  رد  لـح  هار  نیموس  ناـیب 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و 

ترابع هب  درادـن . یتافانم  دـشاب ، بجاو  مامت  العف  لهاج ، درف  یعقاو  مکح  هب  لهج  رطاـخ  هب  مه  دـشاب ، بجاو  رـصق  عقاولا  یف  مه  رگا 
: رگید

: ینعی تسا ، تیلوط  ّبترت و  وحن  هب  هلئسم  یهتنم ، دراد ، رما  مامتا  مه  دراد ، یلعف  رما  رصق  ینعی  یعقاو  بجاو  مه 
، تسا دیقم  طورـشم و  مامتا  هب  رما  نکل  رـصقلا و  رفاسملا  یلع  بجی  هدومرف : یلوم  هک  وحن  نیدب  دـشاب ، قلطم  یلعف و  رـصق  هب  رما  رگا 

ياهلاحتسا ات  دنوشیمن ، عمتجم  اجکی  مامت  هب  رما  اب  رصق  هب  رما  هاگچیه  مامتالا ، کیلع ، بجیف  تیصع  نا  و  هدومرف : هک  تروص  نیدب 
. دیآ شیپ 

؟ دینزب لاثم  بترت  ینعی  قوف  بلاطم  نییبت  رد 
: لثملا یف 

. ممتاف تیصع  اذا  دیامرفیم : نامزمه  و  رّصقم ، هک  دنکیم  رما  رفاسم  درف  هب  عراش ،
. ناوخب مامت  يدناوخن ، رصق  هدرک ، نایصع  رگا  ینعی 

و لّوا ، رما  تیصعم  هب  دیقم  طورشم و  مود  رما  تسا و  قلطم  لّوا  رما  نکل  مامتا ، هب  رما  مه  و  تسا ، هدش  رـصق  هب  رما  مه  اجنیا  رد  سپ :
: اذل

. درادن مزال  ءاضق  هداعا و  تسا و  تسرد  شزامن  دناوخب ، مامت  ار  شزامن  اجنیا  رد  فّلکم  رگا 
. تسا هتشاد  مامتا  ینعی  یمّود  هب  رما  یلّوا ، رما  نایصع  ریدقت  یلع  هک ، ارچ 

؟ تسیچ ّدضلا »...  ۀلأسم  یف  قیرطلا  اذه  کلس  و   » زا خیش  ضرغ 
ّلح رد  هیف ، نحن و  ام  رد  تافخا  رهج و  مامتا و  رـصق و  هلئـسم  رد  ّبترت  قیرط  يریگراکهب  هوالع  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک : تسا  نیا 

. تسا هدرک  هدافتسا  زین  تسا ، مهم  يرگید  مها و  یکی  هک  یقیضم  بجاو  ود  اب  هطبار  رد  دض ، هلئسم 
163 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدیسر  زامن  تقو  رگید  فرط  زا  تسا ، هدش  سّجنتم  دجسم  فرط  کی  زا  لثملا : یف 
: تسا وربور  عراش  رما  ود  اب  اجنیا  رد  فلکم  لاح :

، دجسملا نع  ۀساجنلا  لزا  هدومرف : فرط  کی  زا  - 1
. ّلص هدومرف : رگید  فرط  زا  - 2

و دنک ، هچ  هک  تسا  ریحتم  بجاو  زامن  هب  رومأم  هدش و  لخاد  تقو  مه  یفرط  زا  تسا ، يروف  دجسم  زا  تساجن  هلازا  هک  اجنآ  زا  لاح :
. دناوخب ار  شرهظ  زامن  مه  دنک ، دجسم  ریهطت  مه  نامزمه ، دوشیم  هنوگچ 

: دیامرفیم هلئسم  نیا  لح  رد  ءاطغلا  فشاک 
و دهد ، ماجنا  ار  قیضم  لّوا  دیاب  تسا ، عّسوم  زامن  ینعی  يرگید  و  تسا ، قیضم  تساجن ، هلازا  لثم  فیلکت ، ود  نیا  زا  یکی  هک  اجنآ  زا 

. دروآ اجب  ار  عّسوم  هک  درادن  قح 
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؟ ارچ
، دـشاب تساـجن  يروف  هلازا  دـض  رب  يزیچ  ره  ۀـساجنلا ، لزا  دوشیم  هتفگ  یتقو  ینعی  تسا ، دّـضلا  نع  یهن  یـضتقم  ءیـش  هب  رما  اریز :

 .... ندروخ و ندناوخ ، زامن  لثم  تسا ، هنع  یهنم 
. تسا هدش  مارح  بکترم  دروخب و ...  راهان  ای  دناوخب  زامن  دزادرپن و  هلازا  هب  رگا  اذل  و 

منکیم ریهطت  ار  دجـسم  نآ  زا  دـعب  مناوخب  ار  زامن  نونکا  راذـگب  تفگ  درکن و  هجوت  اهفرح  نیا  هب  فّلکم  رگا  ءاطغلا  فشاـک  باـنج 
؟ تسیچ يزامن  نینچ  مکح  هچ ،

. تسا داسف  بجوم  تدابع ، رد  یهن  هک  ارچ  تسا ، لطاب  وا  زامن 
تقو تعـسو  نیا  رد  هچره  ینعی : تسا  لطاب  زامن  نیا  اذل  و  تسا ، داسف  مزلتـسم  یهن  تسا ، یهن  مزلتـسم  ءیـش  هب  رما  رگید : ترابع  هب 

. تسا لطاب  دناوخب  زامن 
ریهطت هب  زامن  زا  سپ  ات  دناوخب  زامن  لّوا  اذل  و  دناوخب ، ار  شزامن  دناوتب  اهنت  هک  يرادـقم  هب  دوش  گنت  تقو  رگا  ءاطغلا  فشاک  بانج 

؟ هچ دزادرپب  دجسم 
. تسا ّلح  لباق  تسا  طورشم  ای  یبترت و  رما  هکنیا  هطساو  هب  لکشم  نیا 

: رگید ترابع  هب 
. طورش ریغ  قلطم و  تسا  يرما  نیا  دجسملا ، نع  ۀساّجنلا  لزا  هدومرف : یلوم  - 1

. ۀلازالا تیصع  اذا  ّلص  هدومرف : نامزمه  - 2
بکترم دهدن و  ماجنا  ار  هلازا  روکذم  فّلکم  رگا  اذل  تسا و  یلّوا  رما  نایـصع  هب  طورـشم  یمّود  رما  نکل  تسا . قلطم  یلّوا  رما  ینعی :

. تسا حیحص  شزامن  دناوخب  ار  شزامن  دوش و  تیصعم 
164 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هچ دننک  محازت  مهاب  بجاو  اتود  رگا  ءاطغلا  فشاک  بانج 
: لثملا یف 

ةالـص هب  رما  هداد ، خر  فوسک  یفرط  زا  دراد  رـصعلا  ةالـص  هب  رما  و  دـناوخن ، ار  شرـصع  زاـمن  فـلکم  تسا ، باـتفآ  بورغ  کـیدزن 
؟ تسیچ قیضم  بجاو  ود  نیا  اب  وا  فیلکت  دیآیم ، مه  فوسکلا 

؟ دشابیم هچ  اجنیا  رد  هدعاق 
یهنم ّدض ، باب  زا  تسا ، مهم  هکنآ  و  دـسریم ، تیلعف  هب  شرما  دراد و  رما  تسا  مها  هک  ینآ  ینعی  تسا ، مهم  ّمها و  اجنیا ، رد  هدـعاق 

. دنکیم ءاضق  ار  تایآ  زامن  سپس  دروآیم . اجب  تسا  ّمها  عامجالاب  هک  ار  شرصع  زامن  هجیتن : رد  دنشاب  قیضم  ود  ره  ول  و  تسا ، هنع 
؟ هچ درک  تایآ  زامن  هب  مادقا  اذل  مهدب و  ماجنا  ار  مهم  مهاوخیم  تفگ  دادن و  شوگ  هدعاق  نیا  هب  فّلکم  رگا  ءاطغلا  فشاک  بانج 

. تسا حیحص  شتایآ  زامن  ام  رظن  هب 
؟ تسا لطاب  مه  رما  نودب  تدابع  تسا و  رما  دقاف  شتدابع  نیا  هکیلاحرد  تسا  حیحص  هنوگچ 

: ینعی دراد ، رما  زین  شتدابع  نیا  ام  رظن  هب 
يرما یهتنم  تسا ، تاـیآ  زاـمن  هک  مهم  يور  هتفر  رما  کـی  و  تسا ، قـلطم  يرما  هک  تـسا ، رـصع  زاـمن  هـک  ّمـها  يور  هـتفر  رما  کـی 

. تسا لوا  رما  نایصع  هب  طورشم 
: ینعی

تایآلا ّلص  رصعلا ، تیصع  اذا  هدومرف : مود  رما  رصعلا ، ّلص  هدومرف : لّوا  رما 
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. تسا حیحص  هک  دروآ ، اجب  ار  تایآ  زامن  دناوخن و  ار  رصع  زامن  دنک  نایصع  دناوتیم  سپ :
؟ تسیچ هّدری »...  و   » زا خیش  بانج  ضرغ 

رصق و ینعی  هیف  نحن  ام  رد  هن  هدرک ، در  ار  نآ  هک  انعم  نیدب  ءاطغلا  فشاک  بانج  يوگلا  نوماریپ  تسا  يراصنا  خیـش  بانج  رظنراهظا 
؛ هلب دیامرفیم : ءاطغلا  فشاک  بانج  هب  خساپ  رد  اذل  دریذپیمن و  دض  هلئسم  رد  هن  مامتا و 

رد دروآ و  اجب  ءادا  ار  نآ  هک  دناوتیمن  درادن و  تصرف  رگید  هک  يوحن  هب  دنکیم  كرت  ار  یعقاو  بجاو  ینعی  مها  فّلکم ، یهاگ  - 1
. دباییم قّقحت  تیصعم  هجیتن 

: لثملا یف  دوشیم ، یلعف  يرگید  هب  رما  هدش و  طقاس  تیصعم  نیا  هیاس  رد  زامن  هب  رما  یتروص  نینچ  رد 
مامت تقو  ات  دنکیم  يراگنالهس  ردقنآ  وا  نکل  رهظلا و  ّلص  هک  دوشیم  رما  فّلکم  هب  هک  یتقو 

165 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم تباث  زامن  نآ  ياضق  هدش ، طقاس  رما  نیا  دریذپیم ، تروص  تیصعم  دروآ و  اجب  ار  نآ  هک  تسین  رداق  رگید  دوشیم و 

. دنکیم طقاس  ار  رما  زین  تیصعم  دنکیم ، طقاس  ار  رما  لمع  ماجنا  تعاطا و  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 
: لثملا یف  ای  و 

كرت ار  نآ  تقو  یگنت  قیـض و  ات  فّلکم  نکل  دـشابیم ، رومأم  نادـب  تسا و  وضو  لسغ و  ینعن  هیئام  تراـهط  اـب  زاـمن  فّلکم  هفیظو 
دوشیم طقاس  روبزم  رما  هدـش و  تیـصعم  بکترم  اذـل  دـناوخب و  هیئام  تراهط  اب  ار  شزامن  هک  تسین  رداق  رگید  هک  يوحن  هب  دـنکیم 

ّرقتـسم اـم  هدـهعرب  تسا  مّمیت  ناـمه  هک  هیبارت  تراـهط  اـب  زاـمن  هب  رما  ینعی  مّود  رما  هجیتن  رد  دریگیمن ، ماـجنا  دوخ  تقو  رد  هک  ارچ 
. تسا ۀّیبارتلا ) ةراهطلا  عم  ّلصف  تیصع  نا  ۀیئاملا و  ةراهطلا  عم  ّلص   ) قادصم نیا  دوشیم و 

اذل دنکیم و  تیصعم  هدارا  هکلب  دوشیمن  تیصعم  بکترم  وا  ینعی  دنکیم ، تیـصعم  رب  هدارا  مزع و  افرـص  یهاگ ، فّلکم  نکل  و  - 2
. دوشیمن طقاس  رما  تیصعم  هدارا  اب 

: لثملا یف 
ار انب  نکل  دناوخب و  مامتا  تروص  هب  ار  نآ  دناوتیم  رـصق  رب  تیـصعم  قّقحت  تروص  رد  تسا و  رـصق  شاهفیظو  فّلکم  هیف  نحن  ام  رد 

رـصق هب  رما  طوقـس  ببـس  هدوبن و  یفاک  تیـصعم  هدارا  فرـص  نکل  دنکیم و  تیـصعم  هدارا  مزع و  هتـشاذگ و  رـصق  كرت  مامتا و  رب 
. دوشیمن
: نیاربانب

یقاب دوخ  لاح  هب  نیدـض  عامتجا  هجیتن  رد  و  دـسریم ، تیلعف  هب  مامتا  هب  رما  مه  تسا ، یلعف  رـصق  هب  رما  مه  مامتا ، هب  نایتا  ماـگنه  رد 
. داتفین زاسراک  امش  قیرط  تسا و 

. تسا لح  هار  نیرتهب  دوب  لوبق  لباق  یخرب  شودخم و  شهوجو  یخرب  هک  لّوا  لح  هار  نامه  سپ :
166 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ضراعت وأ  هظافلأ ، ضعب  لامجإ  وأ  ّصنلا ، مدـع  نم  ۀئـشانلا  ۀـیمکحلا  ۀهبـشلا  یف  لصألا  ءارجإ  یف  وه  اّمنإ  صحفلا  بوجو  ّنأ  ثلاـثلا 
. صوصنلا

: ۀّیعوضوملا ۀهبشلا  یف  لصألا  ءارجإ  اّمأ 
. صحفلا بوجو  مدع  یف  ارهاظ  فالخ  لاکشإ و ال  الف  میرحتلا ، یف  ۀهبشلا  تناک  نإف 

هب موقت  وأ  اذه  ریغ  کل  نیبتسی  یّتح  : » هلوق و  [، 65 «] ملعت یّتح  لالح  کل  ءیش  ّلک  : » مالّسلا هیلع  هلوق  لثم  رابخألا  قالطإ  هیلع  ّلدی  و 
. هدییقتل حلصی  اّمع  ملاسلا  [ 68] کلذ ریغ  و  [ 67 «] ۀتیملا هیف  ّنأ  نادهاش  کئیجی  یّتح  : » هلوق و  [، 66 «] ۀنّیبلا
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: ءاملعلا تاملک  ضعبک  لقعلا  یّتح  ةءاربلا  ّۀلدأ  یضتقمف  ۀّیبوجو ، ۀهبشلا  تناک  نإ  و 
بجی ّهنإف ال  نینمؤملا ،» وأ  ءاملعلا  مرکأ  : » هدبعل یلوملا  لثم  دراوملا ، ضعب  یف  ءالقعلا  مکح  یـضتقم  وه  و  اضیأ ، صحفلا  بوجو  مدع 

. نیلاثملا یف  هلاح  كوکشملا  یف  صحفلا 
وأ اهئاّبطأ ، وأ  دـلبلا  ءاملع  راضحإب  یلوملا  رمأ  اذإ  امک  طاـیتحالا  صحفلا و  یلع  دراوملا  ضعب  یف  ءـالقعلا  ءاـنب  ّنأ  يءارتی : دـق  ّهنأ  اـّلإ 
عم ءادتبا  مولعملا  یلع  راصتقالا  مدع  و  کئلوا ، نع  صحفلا  یلع  مهءانب  ّنأ  یعّدـی  دـق  ّهنإف  ارانید ، مهنم  دـحاو  ّلک  ءاطعإ  وأ  مهتفاضإ ،

. دلبلا یف  مهریغ  دوجو  لامتحا 
167 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

رصقم لهاج  ماکحا  همتاخ  رد  بلطم  نیرخآ  نیموس و 

هراشا

( رد لامجا  ینعی  صن ،  ) لامجا صن ، مدـع  زا  یـشان  هک  تسا  ياهّیمکح  ههبـش  رد  تئارب ، لـصا  ءارجا  رد  صحف  بوجو  هک : تسا  نیا 
. تسا صوصن  ضراعت  ای  ظافلا و  زا  یخرب 

هّیمیرحت هّیعوضوم  ههبش  رد  صحف  بوجو  مدع 

: هّیعوضوم ههبش  رد  تئارب  لصا  ءارجا  اّما  و 
ءانا نیا  ایآ  هکنیا  لثم  . ) دشاب كوکشم ) کی  مولعم و  کی  هب  دوشیم  لحنم  هک  يرثکا  ّلقا و  ای  هیودب و  ینعی   ) هیمیرحت ههبـش  رگا  - 1

ینعی  ) درادن دوجو  صحف  بوجو  مدع  رد  مه  یفالتخا  ارهاظ  و  درادن ، دوجو  نآ  رد  تئارب ) يارجا  رد   ) یلاکشا مارح )؟ ای  تسا  لالح 
(. دش بکترم  ار  نآ  تسا و  لالح  هک  هّللا  ءاش  نا  مییوگب  هدرک  تئارب  يارجا  صحف ، نودب  ناوتیم 

: يرابخا بلطم ، نیا  رب  دنکیم  تلالد  و 
مارح هنیعب  اقادـصم و  نآ  هک  يوش  هّجوتم  هکنیا  ات  تسا ، لالح  وت  يارب  یعوضوم  ره  دـیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لـثم 

. تسا
تیلح مدع  دوخهبدوخ ) تروص  هب  و   ) صحف نودب  هکنیا  ات  تسا ) تیلح  هب  ور  ءایشا  : ) دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم  و 

. دوش هماقا  تیلح  مدع  رب  هنیب  هکنیا  ای  دوش ، نشور  نآ 
: دیامرفیم سجن ) ای  تسا  كاپ  ینادیمن  هک  يرینپ  اب  هطبار  رد   ) هک مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم  و 

نیا زا  ریغ  و  تسا ، سجن  ای  مارح و  نآ  هک  دـنهدب  تداهـش  و  دـنیایب ) ناـشدوخ  ياـپ  هب   ) دـهاش رفن  ود  هکنیا  اـت  تسا ، لـالح  وت  يارب 
. صحف هب  دنک  دیقم  ار  اهنآ  هک  يزیچ  زا  ملاس  هک  رابخا ،

؟ هن ای  تسا  بجاو  هّیبوجو ، هّیعوضوم  ههبش  رد  صحف  ایآ 

لثم هیلقع  تئارب  ياضتقم  یتح  و ،)...  نوملعی ، ام ال  عفر  لثم :  ) هیعرـش تئارب  ّهلدا  ياـضتقم  دـشاب ، هیبوجو  هیعوضوم  ههبـش ، رگا  و  - 2
لثم تسا ، دراوم  یضعب  رد  ءالقع  مکح  ياضتقم  نامه  صحف  بوجو  مدع  نیا  و  تسا ، صحف  بوجو  مدع  زین ، ءاملع  تاملک  یـضعب 
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ای نمؤم و  ملاع و  ینالف و ...  ینالف و  هک  دراد  نیقی  جراخ  رد  دـبع  و   ) نک مارکا  ار  نینمؤم  ای  ءاـملع و  هک : شدـبع  هب  یلوم  مـالک  نیا 
رد صحف  سپ  تسا ،) كوکشم  ناشلاح  نالف  نالف و  و  دنرفاک ، ای  لهاج و  نالف  نالف و 
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هب هک  ییاهنمؤم  ای  اهملاع و  نامه  هب  دوشیم  تعانق  اذـل  و   ) تسین مزال  قوف ) لاثم  ود  لـثم   ) تسا كوکـشم  ناشتیعـضو  هک  يدراوم 

(. دراد ملع  اهنآ 

هیعوضوم ههبش  دراوم  یخرب  رد  صحف  رب  ءالقع  ءانب 

ءارجا طرـش  صحف  ینعی   ) تسا طاـیتحا  صحف و  رب  هیبوجو ) هیعوـضوم  ههبـش   ) دراوـم یخرب  رد  ءـالقع  ءاـنب  هک : دـسریم  رظن  هب  نکل 
کی نداد  ای  و  ناشینامهیم ، تفایض و  ای  و  نآ ، ناکشزپ  ای  رهـش و  ءاملع  ندرک  رـضاح  هب  دنکیم  رما  یلوم  یتقو  هکنانچ  تسا ،) تئارب 

هب دـبع  ندرکن  تعاـنق  تسا و  صحف  رب  دارفا ) نیا  اـب  هطبار  رد   ) ءـالقع ءاـنب  هک  دوش  اـعّدا  هک  تسا  نکمم  ناـنآ ، زا  کـیره  هب  راـنید 
دارفا هب  تبـسن  هکنیا  هن  تسه  زین  لاـحلا  لوهجم  دارفا  زا  صحفت  وا  هفیظو  هکلب   ) تسا مولعم  اـهنآ  ندوب  بیبـط  اـی  تیملاـع  هک  يدارفا 

(. دنک يراج  تئارب  كوکشم 
169 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: قسافلا ربخ  یف  ّتبثّتلا  ۀیآب  لاحلا  لوهجم  ربخ  یف  نّیبتلا  بوجو  یلع  لالدتسالا  ماقم  یف  ملاعملا ، یف  لاق 
أ همدع ؛ هلوصح و  نع  ثحبلا  صحفلا و  ةدارإ  کلذ  یـضتقم  و  هنم ، هب  ملعلا  مّدـقت  امب  ال  فصولا ، سفنب  ّقلعتم  اهیف  ّتبثتلا  بوجو  ّنإ 
ال نیفـصولا ، عمج  نّمع  صحفلا  لاؤسلا و  ةدارإ  یـضتقی  امهرد » الثم  ۀـعامجلا  هذـه  نم  دیـشر  غلاب  ّلک  طعأ  : » لـئاقلا لوق  ّنأ  يرت  ـال 

. یهتنا هیف ، امهعامتجاب  ملعلا  قبس  نم  یلع  راصتقالا 
: نیناوقلا یف  هّرس  سّدق  یّمقلا  قّقحملا  کلذ  دّیأ  و 

رادـقمب هلام  نوک  یف  ّکش  نم  ّنأ  لثم : طورـشم  طرـشلا ال  دوجو  یلع  اهبوجو  فّقوتی  اّمنإ  ءیـش  دوجوب  ۀطورـشملا  تابجاولا  ّنأ   » ب
؛ هلام ۀبساحم  هیلع  بجی  لب  ءیش . ّیلع  بجی  عیطتسم و ال  ّینأ  ملعأ  ّینإ ال  لوقی : نأ  هنکمی  لاملا ال  رادقمب  هملع  مدعل  ّجحلا  ۀعاطتـسا 

. اهل دقاف  وأ  ۀعاطتسالل  دجاو  ّهنأ  ملعیل 
لاـثملا رکذ  ّمث  [ 69 «.] ذـئنیح بوجولا  مدـع  لصالاف  مأ ال ؟ ۀعاطتـسالا  یف  هیفکی  لـه  لاـملا  اذـه  ّنأ  یف  ۀبـساحملا  دـعب  ّکـش  ول  معن ،

. هنع مّدقتملا  بیرقتلاب  ملاعملا  یف  روکذملا 
همجرت

لاحلا لوهجم  ربخ  رد  صحف  بوجو  رد  ملاعم  بحاص  مالک 

هب تسا ، لاحلا  كوکشم  ای  لوهجم و  هک  يربخ  رد  نییبت  صحف و  بوجو  رب  لالدتسا  ماقم  رد  لوصالا ، ملاعم  باتک  رد  ملاعم  بحاص 
: هکنیا هب  تسا  هدش  لئاق  تسا ، هدش  لزان  قساف  ربخ  نأش  رد  هک  ّتبثت  هیآ  دوجو )  ) ببس
یقساف هن  و  یعقاو ) قساف  ینعی   ) فصولا سفن  هب  تسا  ّقلعتم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ّتبثت  بوجو 

170 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
(. ربخ يوار  رد   ) نآ مدع  قسف و  لوصح  زا  وجتسج  صحف و  رب  هدارا  بلطم ، نیا  ياضتقم  و  تسا ، هتشاد  وا  قسف  هب  ملع  اقباس  هک 

ءالقع ءانب  هب  داهشتسا 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2262 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار ، صحف  لاؤس و  دنکیم  ءاضتقا  هدـب ، مهرد  کی  الثم ، تعامج  نیا  زا  يدیـشر  غلاب  درف  ره  هب  هکنیا : هب  لئاق  لوق  هک  ینیبیمن  ایآ 
رد دشر  غولب و  عامتجا  هب  البق  هک  یسک  هب  تعانق  افتکا و  هن  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  دشر  غولب و  فصو ) ود   ) هک یـسک  اب  هطبار 

. مامت تسا ، هتشاد  وا 

ملاعم بحاص  رظن  رب  يدییأت  نیناوق  رد  یمق  قّقحم  مالک 

: هکنیا هب  تسا  هدرک  دییأت  ار  ملاعم  بحاص  بلطم  نیا  شیوخ ، لوصالا  نیناوق  باتک  رد  یمق  قّقحم  موحرم  و 
ای تعاطتـسا و  هب  طورـشم  هک  جـح  ای  نیبت و  هب  طورـشم  هک  قساف  ربخ  هب  لمع  الثم :  ) يزیچ هب  تسا  طورـشم  ناـشبوجو  هک  یتاـبجاو 
هک ینادـب  هچ  ینعی  . ) نآ یملع  دوجو  رب  هن  و  تسا ، طرـش  یعقاو )  ) دوجو رب  فّقوتم  ناشبوجو  تسا ،) باـصن  هب  طورـشم  هک  تاـکز 
هک ینادن  ای  یعیطتـسم  هک  ینادـب  رگا  هکنانچ  ینک ، صّحفت  شربخ  بذـک  قدـص و  وا  اب  هطبار  رد  دـیاب  ینادـن  هچ  تسا و  قساف  ربخم 

عقاو رد  ینادن و  مه  رگا  هکلب  یعیطتـسم ، ینادب  هک  تسین  نیا  رب  طورـشم  وت  رب  جح  بوجو  ینعی  تسا ، بجاو  وت  رب  جـح  یعیطتـسم ،
(. تسا بجاو  وت  رب  جح  مه  زاب  یشاب ، عیطتسم 

تملع اذا  هک  تسین ، طورـشم  ملع  هب  تبـسن  یبجاو  چیه  ینعی   ) طورـشم هن  و  دناقلطم ، بجاو ) طرـش  هب   ) ملع هب  تبـسن  تابجاو  سپ :
: لثم اذک ،) اذک و  کیلع  بجی 

وا يارب  درادن  ناکما  هن ؟ ای  تسه  جح  تعاطتـسا  هزادنا  هب  شلام  ایآ  هکنیا  رد  دراد  کش  شلام  رادقم  هب  شیهاگآ  لیلد  هب  هک  یـسک 
، تسا بجاو  وا  رب  شلام  هبساحم  هکلب  تسین ، بجاو  نم  رب  جح ) ینعی   ) يزیچ اذل  و  هن ، ای  متـسه  عیطتـسم  هک  منادیمن  نم  دیوگب : هک 

جح تعاطتـسا  رد  ار  وا  لام  نیا  ایآ  هکنیا  رد  درک  کـش  شلاـم ، هبـساحم  زا  سپ  رگا  هلب ، هن ؟ اـی  تسا  تعاطتـسا  ياراد  هک  دـنادب  اـت 
. تسا جح  بوجو  مدع  اجنیا ؛ رد  لصا ، هن ،؟ ای  دنکیم  تیافک 

. تسا هدومن  رکذ  تشذگ ، هک  یبیرقت  اب  ار  امهرد ) اذه  نم  دیشر  غلاب  ّلک  طعا  ینعی   ) ملاعم رد  روکذم  لاثم  نامه  سپس ؛
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هل ناک  ول  ّهنأب  [ 72] مهریغ و  [ 71] نیلضافلا و  [ 70] خیـشلاک مهنم  ۀعامج  یتفأ  دقف  ۀلأسملا : هذه  عورف  یف  ۀفلتخمف  ءاهقفلا  تاملک  اّمأ  و 
ام جارخإب  طایتحالا  وأ  رادـقملاب ، ملعلا  لصحیل  ۀیفـصتلا ؛ بجو  هرادـقم ، یف  ّکش  اباصن و  صلاخلا  غولب  ملع  اـهریغب و  ۀـشوشغم  ۀّـضف 

. ةءاربلا هعم  نّقیتی 
بجی ّهنأب ال  باصنلا : صلاخلا  غولبب  ملعلا  مدع  عم  [ 74] ءالؤه نم  دحاو  ریغ  حّرص  و  [، 73] کلذ بوجو  یف  ریرحتلا  یف  لکشتسا  معن ،

. ۀیفصتلا
. هب ملعی  مل  ام  فالخب  باصنلا ، غولبب  ملعلا  عم  تباث  فیلکتلاب  ملعلا  ّنأ  نم  مّهوتی : اّمبر  ام  ّالإ  دوقفم  نیتلأسملا  نیب  قرفلا  و 

هبوجو ریدـقت  یلع  دـئازلا  نوک  عم  رثکـألا  ّلـقألا و  نیب  رمـألا  نارود  نّقیتملا و  ردـقلا  عم  طاـیتحالا  بجوی  ـال  باـصّنلاب  ملعلا  ّنأ  هیف : و 
. صحفلا طایتحالا و  کلذ  بجوی  مل  هردق ، یف  ّکش  نیّدلاب و  ملع  ول  ّهنأ  يرت : أ ال  اّلقتسم ؛ افیلکت 

ول ةءاربلا و  یلإ  عوجرلا  هعم  زوجی  یلامجإلا ال  ملعلا  ذإ  هدعب ؛ اهنم  عنمل  صحفلا  لبق  ةءاربلا  ءارجإ  نم  عنمی  رادـقملا  اذـه  ناک  ول  ّهنأ  عم 
. صحفلا دعب 

نود بوـجولا  طقــس  دــجوی ، مـل  و  نازیم ، ـال  اـنه و  لاـیکم  ـال  و  غوـلبلا ، یف  ّکـش  وـل  و  تاـّلغلا : باـصن  باـب  یف  ریرحتلا  یف  لاـق  و 
. یهتنا [ 75] بابحتسالا

. ملعلا لیصحت  صحفلا و  رّذعت  عم  لصألا  نایرج  هرهاظ : و 
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. لکشم عوضوملا ، یف  هابتشالا  دارفأ  ضعب  یف  نّکمتلا  عم  عقاولاب  ملعلا  لیصحت  باجیإ  نم  هورکذ  امف  ۀلمجلاب : و 

. رثکألا ّلقألا و  نیب  رمألا  نارود  دنع  دئازلا  یفن  ۀلاصأ  نم  مهدنع  رّرقت  عم  دراوملا ، نیب  مهقرف  هنم : لکشأ  و 
همجرت

هلئسم نیا  عورف  رد  اهقف  تاملک  فالتخا 

: هکنیا هب  تسا  فلتخم  هلئسم  نیا  عورف  رد  اهقف ، تارابع  تاملک و  اّما 
: هکنیا هب  دناهداد  يوتف  نارگید  یقارن و  لضاف  یناث و  دیهش  یسوط و  خیش  لثم  اهنآ  زا  یتعامج  - 1

دسریم و باصن  ّدح  هب  نآ  صلاخ  هک  دـنادیم  تسا و  سم ) لثم   ) هرقن ریغ  هب  طولخم  هک  دـشاب  هرقن  يرادـقم  ياراد  فّلکم  نیا  رگا 
: تسا بجاو  دراد ، کش  نآ  رادقم  رد  نکل 

. ار هرقن  هرادقم  هب  ملع  دنک  لیصحت  هکنیا  ات  سم ،) زا  هرقن  نآ   ) ندرک ادج  - 1
. دوش لصاح  تئارب  وا  يارب  نآ ، هب  نیقی  ای  هک  هرقن  زا  يرادقم  نآ  جارخا  هب   ) ندرک طایتحا  ای  و  - 2

ملع مدع  تروص  رد  هکنیا  هب  دناهدرک  حیرصت  املع ، زا  يرایسب  هکنانچ  تسا ، هدرک  لاکـشا  ندرک  طایتحا  نیا  رب  ریرحت  رد  همالع  هلب ،
. تسین بجاو  روبزم )  ) هیفصت باصن ، ّدح  هب  نآ  صلاخ  ندیسر  هب 

: هک دناهدرک  مّهوت  یخرب  هکنیا  زج  درادن ، دوجو  روکذم  عرف  ود  نیب  یقرف  ام ) هدیقع  هب   ) نکل و 
هکلب  ) درادن لام )  ) نآ باصن  هب  ملع  هک  اجنآ  فالخ  هب  تسا ، تباث  فیلکت  هب  یلامجا  ملع  باصن ، هب  لام  ندیـسر  هب  ملع  تروص  رد 

(. تسا تئارب  لصا  نایرج  ياج  درادن و  دوجو  یلامجا  ملع  رگید  تروص  نیا  رد  هک  دراد  کش 
: هک دراد  دوجو  لاکشا  نیا  هلئسم  نیا  رد  و 

دئاز رادـقم  نآ  هکنیا  ضرف  اب  هک  رثکا ، ّلقا و  نایم  نارود  و  تسا ،) لّوا  باصن  نامه  هک   ) نّقیتم ردـق  دوجو  اب  باـصن  هب  یلاـمجا  ملع 
. دوشیمن طایتحا  بجوم  دشاب ، بجاو 

ایآ 100 هک   ) نآ رادقم  رد  نکل  دشاب و  هتشاد  دوخ )  ) یهدب هب  ملع  یسک )  ) رگا هک  ینیبیمن  ایآ 
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. دوشیمن طایتحا  صحف و  بجوم  وا ،) یلامجا  ملع  نیا   ) دنک کش  ناموت ) ای 1000  تسا و  ناموت 
سپ دوشب ، تئارب  ءارجا  زا  عنام  صحف  زا  لبق  یلامجا  ملع  رادـقم  نیا  رگا  دوشیمن ) طایتحا  صحف و  یلامجا  ملع  نیا   ) هکنیا رب  هوالع 

. دش دهاوخ  تئارب  ءارجا  زا  عنام  مه  صحفلا  دعب 
. صحفلا دعب  ول  تسین و  زیاج  تئارب  هب  عوجر  مه )  ) یلامجا ملع  نیا  دوجو  اب  اریز 

: دیامرفیم تاّلغ  باصن  باب  رد  ریرحت ، باتک  رد  همالع  موحرم 
دراد دوجو  نآ  رد  یلیک  هلیسو  هن  هکیلاحرد  دنک ، کش  باصن ) ّدح  هب  دوخ  تالغ  یّلک  روط  هب  ای  مدنگ و   ) ندیـسر رد  یـسک )  ) رگا
. مامت تسا . یقاب  دوخ  لاح  هب  نآ  نداد  بابحتسا  هچرگا  دوشیم ، طقاس  تاکز  بوجو  دوشن ، تفای  رازبا  نیا  و  یندیشک ، رازبا  هن  و 

: دیامرفیم خیش  سپس 
تئارب يارجا  لصا ، باصن ، رادقم  هب  ملع  لیصحت  صحف و  زا  يراوشد  رّذعت و  تروص  رد  دجوی ،) مل  ینعی و   ) هماّلع نخس  نیا  رهاظ  و 

. تسا
: هکنیا بلطم  هصالخ  - 
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عقاو هب  ملع  لیصحت  هّیعوضوم ، ههبـش  دارفا  زا  یخرب  دروم  رد  صحف  ناکما  تروص  رد  هک  دندرک  رکذ  تارـضح  نیا  هک  ار  یبلطم  - 1
. تسا لکشم  تسا  بجاو 

بجاو ار  صحف  دراوـم  یخرب  رد  هک   ) تسا دراوـم  نیا  نیب  ناشنتـشاذگ  قرف  دناهتـسناد ،) بجاو  ار  صحف  هـک   ) نآ زا  رتلکـشم  و  - 2
نارود رد  هک  تسا  هدـش  ریرقت  اهقف  دزن  هک  یتروص  رد  تسین ،) مزال  صحف  هیبوجو ، هیعوضوم  ههبـش  رد  تروص  کی  رد  دناهتـسناد و 

(. تسین لیصفت  نیا  يارب  یهجو  اندنع  ینعی  . ) تسا دئاز  رادقم  نآ  یفن  لصا ، رثکا ، لقا و  نیب  رما 
174 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لوهجم ربخ  ّدر  یلع  ّتبثتلا  ۀـیآب  لالدتـسالا  بیرقت  نم  هّللا : همحر  یّمقلا  قّقحملا  هیلع  هعبت  هّللا و  همحر  ملاعملا  بحاص  هرکذ  ام  اّمأ  و 
ام یفخی  الف  مولعملا ، ردـقلا  یلع  راصتقالا  مدـع  هقیداصم و  نع  صحفلا  بوجو  ّیعقاولا  عوضوملاب  رمألا  ّقلعت  ءاضتقا  ۀـهج  نم  لاحلا ،

. هیف
سأیلا صحفلا و  دعب  هیف  نّیبتلا  بجی  مل  و  هب ، ذخألا  زاجل  ّالإ  و  ّکشلا ؛ دـنع  صحفلا  بوجو  یلع  اّینبم  سیل  لاحلا  لوهجم  ربخ  ّدر  ّنأل 

. هیف نیفصولا  عامتجاب  ملعلا  مدع  كوکشملا و  لاح  نع  صحفلا  دعب  روکذملا  لاثملا  یف  ءاطعإلا  بجی  امک ال  هلاحب ، ملعلا  نع 
ۀلادعب هیف  نّیبتلا  طارتشا  نود  نم  هسفن  یف  ربخلا  لوبق  طارتشا  یلإ  هعجرم  و  ّیطرش ، نّیبتلا  بوجو  ّنأ  هدعب : صحفلا و  لبق  ّهدر  هجو  لب 
ۀیّجحب ملعلا  مدع  ّنأل  لوبقلا ؛ مدع  هیف  نّیعتملا  ّکشلا و  اذه  یف  عجرملا  و  هسفن ، یف  هربخ  لوبق  یف  ّکش  هتلادـع  یف  ّکش  اذإف  ربخملا ،

. هتیّجح مدع  یف  فاک  ءیش 
ول ثیحب  صحفلا  یلع  اریثـک  فّقوتی  فیلکتلا  هب  طونملا  عوضوملاـب  ملعلا  ناـک  اذإ  ّهنأ  صحفلا : بوـجو  یف  لاـقی  نأ  نکمی  يذـلا  ّمث 

ۀلثمـألا ضعبک  ةءاربلاـب ، لـمعلا  ّمث  صحفلا ، راـبتعا  ءـالقعلا  مـکحب  اـنه  نـّیعت  اریثـک ، فـیلکتلا  ۀـفلاخم  یف  عوـقولا  مزل  صحفلا  لـمها 
کلذ یلع  رصتقا  و  ضعبب ، ملعلا  لّصح  اذإف  صحفلاب ، ّالإ  لهاجلا  صخشلل  نکمی  مهئاّبطأ ال  وأ  دلبلا  ءاملع  عیمج  ۀفاضإ  ّنإف  ۀمّدقتملا ؛

دنع ۀـمالملا  باـقعلل و  اّقحتـسم  ّدـع  نیمولعملا  هب  لّـصح  اـم  یلع  دـئاز  صّحفت  ریغ  نم  ةءاربـلا  ۀـلاصأب  هادـع  نم  ۀـفاضإ  بوجول  اـیفان 
. دئاز صحفب  هب  ملعلا  لیصحت  نم  نّکمت  نم  ۀفاضإ  كرت  فاشکنا 

رمألا ینب  ولف  ۀبساحملا ، یلع  ابلاغ  فّقوتی  اهلوصح  ۀنمزأ  لّوأ  یف  ۀعاطتـسالاب  ملعلا  ّنإ  مّدقتملا : ّجحلا  لاثم  یف  لاقی  نأ  نکمی  انه  نم  و 
ۀلاصأب ّجحلا  بوجو  یفن  اهکرت و  یلع 

175 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. يوعدلا هذه  قدص  یف  نأشلا  ّنکل  صاخشألا ، نم  ریثک  یلإ  ۀبسنلاب  ۀعاطتسالا  ۀنس  لّوأ  نع  ّجحلا  ریخأت  مزل  ةءاربلا ،

ملعلا طرـشلا ال  دوجوب  ملعلا  طرـشلا ال  دوجو  یلع  اهبوجو  فّقوتی  ۀطورـشملا  تاـبجاولا  ّنأ  نم  مّدـقتملا : قّقحملا  هیلإ  دنتـسا  اـم  اـّمأ  و 
لـصألا و  فیلکتلا ، توبث  طورـشملا و  بوجو  یف  ّکشلا  بجوی  طرـشلا  دوجو  یف  ّکشلا  ّنأل  يدـجی ؛ و ال  مّلـسم ، ّهنأ  هیفف : هدوجوب ،

. همدع
فیلکتلا ءافتناب  عطقی  ۀـیناثلا  ةروصلا  یف  ملعلا  مدـع  عم  ّهنا  هب ؛ ملعلاب  هطارتشا  ءیّـشلا و  دوجو  هب  فیلکتلا  طارتشا  نیب  قرفلا  رمألا  ۀـیاغ 

. لصألاب یفنیف  هیف ، ّکشی  یلوالا  ةروصلا  یف  و  لصألا ، یلإ  ۀجاح  نود  نم 
همجرت

یمق قّقحم  ملاعم و  بحاص  بلاطم  رد  خیش  هشقانم 

: ینعی دومن ، تیعبت  وا  زا  یمق  قّقحم  دومرف و  رکذ  ملاعم  بحاص  هک  هچنآ  رد  اّما  و 
ّدر قسفلا  مولعم  ربـخ  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  رب  لاد  روـبزم  هیآ  هک  اـنعم  نیدـب   ) لاـحلا لوـهجم  ربـخ  ّدر  رب  ّتبثت  هیآ  هب  لالدتـسا  بیرقت 
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زا تسا  صحف  بوـجو  یعقاو ، عوـضوم  هب  رما  قـّلعت  ياـضتقم  هک  تهج  نیا  زا  دوـشیم ،) ّدر  مه  لاـحلا  لوـهجم  ربـخ  هکلب  دوـشیم ،
. دناقسفلامولعم هک  یناسک  رب  افتکا  مدع  و  دنالاحلالوهجم ) تلادع  قسف و  ثیح  زا  هک  دنتسه  یناربخم  نامه  هک   ) نآ قیداصم 

)؟ ارچ . ) تسین هدیشوپ  یفخم و  هک  دراد  دوجو  یتالاکشا 
ّالا تسین و  هّیعوضوم  ههبـش  رد  کـش  ماـگنه  هب  صحف  بوجو  رب  طوبرم  ینبم و  نآ ) ندوبن  تجح  ینعی   ) لاـحلا لوهجم  ربـخ  ّدر  اریز 

(. دوب هلئسم  نیا  هب  طوبرم  شتیجح  مدع  رگا  )
وا لاح  هب  ملع  زا  سأیلا  صحفلا و  دـعب  نآ  رد  نّیبت  صّحفت و  رگید )  ) و دـیدرگیم ) تّجح  ربخ  و   ) دـشیم زیاج  نآ  هب  لمع ) و   ) ذـخا

مهرد ءاطعا  هکنانچ  دشیمن . بجاو  ملاع ) ای  تسا  قساف  ایآ  هک  )
176 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین بجاو  وا ، رد  غولب  دشر و  فصو  ود  عامتجا  هب  ملع  مدع  و  كوکشم ) درف  نآ   ) لاح زا  صحف  زا  سپ  دش  رکذ  هک  یلاثم  رد 
بوجو نیبـت ، بوـجو  هک : تسا  نیا  صحف  زا  سپ  صحف و  زا  شیپ  لاـحلا  لوـهجم  ربـخ  ندوـبن ) تجح  ینعی   ) ّدر لـیلد  هجو و  هکلب 

روطنامه ینعی   ) تسا ربخم  تلادـع  هب  دـشاب ، طرـش  نآ  رد  نیبت  هکنیا  نودـب  ربخ ، دوخ  لوبق  طارتشا  هب  نآ  تشگزاب  و  تسا ، یطرش 
هک زین  لاحلا  لوهجم  ربخ  رد  دشاب ، تّجح  رـش  ربخ  ات  مینک  زارحا  ار  ربخم  تلادع  دیاب  ام  تسا و  ربخم  تلادع  ربخ ، تیجح  طرـش  هک 

(. تسا ربخم  تلادع  زارحا  روظنم  هب  تسا  مزال  نیبت 
تّجح ربخ  نیا  اـیآ  هک  دوشیم  کـش  ینعی   ) دوشیم کـش  زین  هسفن  یف  وا  ربخ  لوبق  رد  دوشیم ، کـش  ربـخم  تلادـع  رد  یتـقو  سپ 

نآ رد  هچنآ  کش و  نیا  تشگزاـب  و  ۀـّیجحلا ، مدـع  لـصالا ، هن ؟ اـی  تسا  تّجح  ربخ  نیا  اـیآ  هک  میدرک  کـش  یتقو  و  هن ،)؟ اـی  تسا 
کش هکنیا  صحف  هب  ینعی   ) تسا یفاک  نآ  تیجح  مدع  رد  زیچ ، کی  تیجح  هب  ملع  مدع  هک  ارچ  تسا ، لوبق  مدع  هب  دوشیم ، نیعتم 

نآ زا  رثا  هکنیا  رطاخ  هب  تسین ، تّجح  ربخ  نآ  هکنیا  رب  دـنکیم  تیاـفک  اـم  کـش  ناـمه  هن ، اـی  تسه  تجح  ربخ  نیا  اـیآ  هک  میدرک 
(. كوکشم لام  هن  تسا و  کش 

روبزم هلئسم  رد  خیش  بانج  يأر 

: هک تسا  نیا  دوش  هتفگ  صحف  بوجو  رد  تسا  نکمم  هچنآ 
رد دوش ، یهاتوک  صحف  رد  رگا  هک  يوحن  هب  دشاب  صحف  رب  فقوتم  اریثک  تسا ، عوضوم  نآ  هب  طونم  فیلکت  هک  عوضوم  هب  ملع  رگا 

، تسا مزال  صحف  ءالقع  لقع و  مکح  هب  يدراوم  نینچ  رد  دـیآ ، مزال  یهلا  فیلکت  اب ) تفلاخم  ینعی   ) عقاو اب  تفلاخم  دراوم  زا  یلیخ 
. تشذگ جح و )...  تعاطتـسا  رد   ) هک ییاهلاثم  زا  یخرب  لثم  دشاب ،) روذـعم  ات   ) دـنک تئارب  هب  لمع  سأیلا ) صحفلا و  دـعب   ) سپـس و 

)؟ ارچ )
درادـن ناکما  لهاج  صخـش  يارب  اهنآ  همه  تفایـض  رما و  لاثتما  ءابطا ) ای  اهنآ و  تفایـض  ای  دـلب  ءاملع  راضحا  لاثم  رد  لثملا  یف   ) اریز

. صحف اب  رگم 
یناسک نآرب  رتشیب  صحفت  نودب  دومن و  افتکا  هدرک  لصاح  ملع  نآ  هب  هک  يدادعت  نامه  هب  دومن و  لیـصحت  ار  ضعب  هب  ملع  رگا  سپ 

تسا هتشاد  ناکما  هک  ار  یناسک  هفاضا  وا  هک  دوش  فشک  هک  یتروص  رد  دومن ، يراج  تئارب  نارگید  هب  تبـسن  تشاد ، ملع  اهنادب  هک 
. دوشیم هدرمش  تمالم  باقع و  قحتسم  دنک ، ادیپ  ملع  اهنآ  هب  يرتشیب  صحف  اب 

177 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک دوش  هتفگ  تشذگ  هک  یّجح  لاثم  اب  هطبار  رد  تسا  نکمم  هک  تساجنیا  زا  و 

بوجو دـشاب و  هبـساحم  كرت  رب  رما  هک  دوش  انب  رگا  اذـل  و  هبـساحم ، رب  تسا  فقوتم  ابلاغ  نآ ، لوصح  لّوا  لاس  رد  تعاطتـسا  هب  ملع 
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يروف بجاو  جح  هکنآ  لاح  دـیآیم  مزال  دارفا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  تعاطتـسا  لّوا  لاس  زا  جـح  ریخأت  دوش ، یفن  تئارب  لصا  اب  جـح 
لاثم اذـل  و   ) دـیاین لصاح  هبـساحم  نودـب  ابلاغ  تعاطتـسا  هک  تساعّدا  نیا  تابثا  رد  نخـس  مامت  نکل  تسین و  زیاج  نآ  ریخأـت  تسا و 

(. تسا لاکشا  لباق  مه  یمق  ققحم 

نآ نوماریپ  خیش  رظنراهظا  یمق و  ققحم  هشقانم  هب  عوجر 

: دومرف هدرک و  دانتسا  نآ  هب  یمق  ققحم  هک  ار  یبلطم  اّما  و 
مّلسم يرما  طیارـش ، نآ  دوجو  هب  ملع  هب  طورـشم  هن  ناشطرـش و  یعقاو  دوجو  هب  طورـشم  تسا و  فّقوتم  ناشبوجو  طورـشم ، تابجاو 
شیپ هبّوصم  لطاب  نخـس  نامه  هنرگو  طورـشم  هن  تسا و  قلطم  ملع  هب  تبـسن  ناشبوجو  تاـبجاو  هیلک  هک  میراد  لوبق  زین  اـم  و   ) تسا

(. دنکیمن تابثا  هیعوضوم  ههبش  رد  تسا  صحف  بوجو  هک  ار  بولطم  و   ) تسین نآ  رد  يرمث  نکل  و  دیآیم )
، مینک کش  فیلکت  لـصا  رد  هک  اـجکره  تسا و  فیلکت  لـصا  ینعی  طورـشم  بوجو  رد  کـش  بجوم  طرـش ، دوجو  رد  کـش  اریز :

: هک تسا  نیا  قسف  هب  ملع  هب  نآ  طارتشا  قسف و  دوجو  هب  فیلکت  طارتشا  نایم  قرف  هکنیا : رما  تیاهن  تسا . نیبت  بوجو  مدع  لصا ،
مدـع ینعی   ) فیلکت ءافتنا  هب  دوشیم  لصاح  عطق  هن )؟ ای  تسا  قساف  ربخم  نیا  ینادیمن  هک   ) مّود تروص  رد  ملع  مدـع  تروص  رد  - 1

. دشاب لصا  هب  يزاین  هکنیا  نودب  نیبت ،) بوجو 
(. میراد زاین  لصا  هب  هک  انعم  نیدب   ) دوشیم یفن  لصا  اب  نآ ، رد  دوشیم  کش  هک  لّوا ، تروص  رد  و  - 2

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا  نآ  دروآیم و  لهاج  ماکحا  همتاخ  رد  هک  تسا  یبلطم  نیرخآ  نیموس و  نایب 

: ههبش
. تسا نیصن  ضراعت  ای  تسا و  صن  لامجا  ای  تسا ، صن  نادقف  ای  نآ  أشنم  هک  تسا ، هّیمکح  یهاگ  - 1

178 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هیجراخ  روما  نآ  أشنم  تسا و  هیعوضوم  یهاگ  و  - 2

. هیبوجو ای  تسا  هیمیرحت  ای  تسا ؛ مسق  ود  رب  دوخ  هیعوضوم  هیمکح و  ههبش  ود  نیا  زا  کیره  لاح :
؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا 

ءارجا مّلـسم  طرـش  هک  میتـفگ  باحـصتسا  و  رییخت ، تئارب ، ینعی  ثـالث  هیلمع  لوـصا  ثحاـبم  ناـیاپ  رد  اـم  هکنیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد 
ره اب  هطبار  ره  رد  مکح  نیا  رگید  ریبعت  هب  تسا و  نینچ  زین  طایتحا  لصا  رد  تسا ، صحفلا  دعب  لیلدلا  نع  سأی  لوصا ، نیا  زا  کیره 

؟ هن ای  تسا  لصا  راهچ 
؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  بانج  رظن 

: هک تسا  نیا 
صحفت قیقحت و  دـهتجم  اـت  ینعی  تسا ، نینچ  رما  عاـمجالاب  هیبوجو ، اـی  دنـشاب و  هیمیرحت  هکنیا  زا  معا  هیمکح ، تاهبـش  هب  تبـسن  - 1

. دمآ هتفگ  البق  نآ  ّهلدا  هک  درادن . ار  تئارب  هب  لمع  قح  دسرن ، لیلدلا  نع  سأی  هب  دنکن و  هلدا  زا  لماک 
هب ادتبا  اذل  و  تسین ، مزال  صحف  عامجالاب ، ینعی  تسا ، روکذم  بلطم  زا  ریغ  رما  عامجالاب  هّیمیرحت ، هّیعوضوم  تاهبش  هب  تبسن  اّما  - 2
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. میوش بکترم  ار  نآ  هدرک ، يراج  تئارب  لصا  میناوتیم  میروخبرب  هیعوضوم  ههبش  هب  هک  مه  نکاس 
؟ تسیچ بلطم  لیلد 

: ینعی هچ ؟ ینعی  تسا . ّهلدا  رابخا و  تاقالطا 
صحفلا لبق  لـماش  مه  هک  اـنعم  نیدـب  دـنراد ، قـالطا  دراوم ، هنوگنیا  رد  تئارب  لـصا  يارجا  زاوج  رب  دـنراد  تلـالد  هک  يراـبخا  - 1

. دنوشیم صحفلا  دعب  لماش  مه  دنوشیم ،
؟ ارچ درادن . دوجو  دشاب  هتشاد  ار  رابخا  نیا  دییقت  يارب  زا  تیحالص  هک  مه  یلیلد  - 2

. ریغ و ال  دناهیمکح ، ههبش  صوصخم  اعطق  صحف  بوجو  ّهلدا  اریز :
. مارح ّهنا  ملعت  یّتح  لالح ، کل  ءیش  لک  زا : دنترابع  رابخا  نیا 

. هن ای  یشاب  هدرک  صحف  هچ  يوش ، بکترم  ار  نآ  هک  يدازآ  ياهدرکن  ادیپ  تمرح  هب  ملع  ات  ینعی 
. ۀنیبلا هب  موقت  وا  اذه  ریغ  کل  نیبتسی  یتح  اذه  یلع  اهّلک  ءایشالا 

راکـشآ تیلح  يدازآ و  ریغ  امـش  يارب  دوخهبدوخ  هک  ینامز  اـت  هک  دـیتسه  دازآ  دـیناوتیم و  هکلب  تسین ، مزـال  امـش  رب  صحفت  ینعی 
. دوش

ۀتیملا هیف  ّنا  نادهشی  نادهاش  کئیجی  یّتح 
179 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ 
؟ هن ای  تسا  سأی  صحف و  هب  طورشم  ههبش ، نیا  رد  تئارب  لصا  ءارجا  ایآ  هک  تسا  هیبوجو  هیعوضوم  ههبش  رد 

. دزاسیم حرطم  ار  هیرظن  راهچ  هطبار  نیا  رد  و  تسا ، فلتخم  هیبوجو  هیعوضوم  ههبش  رد  اهقف  تاملک  دیامرفیم : اذل  و 
؟ تسیچ ءاملعلا »...  تاملک  ضعبک  لقعلا  یتح  ةءاربلا  ّۀلدا  یضتقم  و   » زا دارم  قوف  بلطم  هب  هّجوت  اب 

: هکنیا رب  ینبم  هلئسم  نیا  رد  تسا  ءاهقف  روهشم  رظن 
. دش بکترم  ار  نآ  درک و  يراج  تئارب  لصا  ناوتیم  مه  صحف  نودب  و  تسین ، بجاو  صحف  دشاب ، هیبوجو  هیعوضوم  ههبش ، رگا 

: اریز ارچ ؟
. دراد قالطا  تئارب  یلقع  لیلد  هکنانچ  دنراد ، قالطا  تئارب  هیلقن  ّهلدا  - 1

: لثملا یف  تسانعم . نیمه  دراوم ، یخرب  رد  زین  ملاع  يالقع  مکح  ياضتقم  هکنانچ  دوشیم ، هدافتسا  اهقف  ياواتف  یخرب  زا  انعم  نیا  - 2
: جراخ رد  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  دبع  و  نینمؤملا ، مرکا  دیوگب : ای  و  ءاملعلا ، مرکا  دیوگب : شدبع  هب  الوم  رگا 

. دنتسه نمؤم  ای  ملاع و  سکنالف و ...  سکنالف و  - 1
. دنتسه رفاک  ای  لهاج و  سکنالف و ...  سکنالف و  و  - 2

. تسا كوکشم  ناشلاح  سکنالف و ...  سکنالف و  نکل  و  - 3
نودـب دـنک ، يراج  مارکا  بوجو  زا  تئارب  لاحلا ، كوکـشم  دارفا  هب  تبـسن  دـناوتیم  وا  هکنیا  هب  دـننکیم  مکح  ملاع  ءالقع  اجنیا  رد 

. دشاب سأی  صحف و  هب  يزاین  هکنیا 
؟ تسیچ يءارتی »...  دق  ّهنا  ّالا   » رد بلطم  لصاح 

رد هک  دوشیم  هدافتـسا  ءالقع  ءانب  زا  نینچمه  یمق و  ققحم  ملاعم و  بحاص  هلمج : زا  یخرب  تاملک  دراوم  زا  ياهراپ  رد  هک : تسا  نیا 
. دشابیم ههبش  نیا  رد  تئارب  لصا  ءارجا  طرش  اذل  تسا و  مزال  صحف  هیمکح ، ههبش  لثم  هیبوجو  هیعوضوم  ههبش 

؟ دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  تسیچ  هلئسم  نیا  رد  ءالقع  ءانب 
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: دیاب هکنیا  هب  دنک  رما  ار  شدبع  ییالوم  رگا  لثملا : یف  هک  تسا  نیا 
. ینک رضاح  نم  دزن  ار  نآ  نابیبط  ای  رهش و  نادنمشناد  همه  - 1

180 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یئامن مارکا  ار  اهنآ  همه  هکنیا  ای  و  - 2

. تسا طایتحا  صحف و  رب  اجنیا  رد  ءالقع  ءانب  هک  تفگ  ناوتیم  ییامن ، ءاطعا  یمهرد  نانآ  زا  کیره  هب  ای  و  - 3
تئارب لاحلا  كوکـشم  دارفا  هب  تبـسن  دـنک و  افتکا  تسا  مولعم  اهنآ  ندوب  کشزپ  ای  ندوب و  ملاع  هک  يدارفا  هب  اهنت  دـیابن  دـبع  ینعی :

. دیامن صّحفت  لاحلا  لوهجم  دارفا  اب  هطبار  رد  هک  دراد  هفیظو  وا  هکلب  دنک . يراج 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ملاعم  بحاص  هیرظن 

. تسا هدومن  لالدتسا  أبن ، هیآ  هب  یعّدم  نیا  تابثا  رد  تسا و  تّجح  دنشاب ، لداع  ماما  ناشتیاور  هک  لدع  ربخ  اهنت  هک  تسا  یعّدم 
؟ تسا هنوگچ  لالدتسا  ماقم  رد  أبن  هیآ  هب  ناشیا  کّسمت 

: دیامرفیم
نآ ناوتیم  ربخ  رودص  فرـص  هب  بذک و  ای  تسا و  قدص  ایآ  هک  دومن  نیبت  قسفلا  مولعم  صخـش  ربخ  فارطا  رد  دـیاب  هک  روطنامه 

: تسا مزال  نیبت  ود  لاحلا  لوهجم  ربخ  اب  هطبار  رد  یهتنم  درک ، نیبت  دیاب  زین  لاحلا  لوهجم  درف  ربخ  اب  هطبار  رد  درک ، لوبق  ار 
؟ هن ای  تسا  قساف  عقاولا  یف  ایآ  هک  ربخ  دوخ  اب  هطبار  رد  یکی  - 1

هک میرادن  قح  اذل  و  غورد ؟ ای  تسا  تسار  شربخ  ایآ  تسا ، قساف  وا  دوش  مولعم  رگا  هک  انعم  نیدب  يو ، ربخ  اب  هطبار  رد  مه  یکی  - 2
. مینک لمع  يو  ربخ  اب  هب  صحف  نودب  نکاس و  هب  ادتبا 

: اریز ارچ ؟
تسین مزال  نیبت  درواین  ربخ  قسفلا  مولعم  رگا  هک : تسا  نیا  نآ  موهفم  مییوگب  ات  اونیبتف ، إبنب  قسفلا  مولعم  مکءاج  نا  دومرفن : أبن  هیآ  رد 

 ... قساف مکءاج  نا  دومرف : هکلب  لاحلا . لوهجم  ای  دشاب و  ۀلادعلا  مولعلا  ربخم  ول  و 
: نیاربانب

تسا هدرک  راب  ربخم  قسف  فصو  ناونع و  يور  ار  نیبت  بوجو  - 1
. ملعلا دیق  هب  مولعم  یناعم  هن  ۀیرمألا و  سفن  هیعقاو و  یناعم  يارب  دناهدش  عضو  هدوب و  یماسا  ظافلا  - 2

. دینک نیبت  دیاب  دروآ  يربخ  قساف  رگا  هک : تسا  نیا  یلاعت  يادخ  روظنم  سپ :
: اذل و 

181 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مینک قیقحت  وا  ربخ  رد  دیاب  تسا ، قساف  هک  مینادیم  تسا و  نشور  ام  يارب  قسف  ظاحل  هب  ربخم  عضو  يدروم  رد  رگا 

. مینک صحفت  شربخ  بذک  قدص و  رد  مه  شدوخ ، لاح  رد  دیاب  مه  تسا ، لاحلا  لوهجم  صخشمان و  ام  يارب  وا  عضو  رگا  و 
؟ تسیچ لئاقلا »...  لوق  ّنا  يرت  الا   » زا دارم 

: دنیوگیم هک  ءالقع  ءانب  هب  قوف  بلطم  دییأت  رد  تسا  ملاعم  بحاص  داهشتسا 
ود دجاو  تعامج  نیا  زا  رفن  دصناپ  الثم  هک  دنادب  دبع  و  امهرد ، ۀعامجلا  هذه  نم  دیـشر  غلاب  ّلک  طعا  دـیوگب : شدـبع  هب  ییالوم  رگا 

لاثتما ماقم  رد  دنتـسه ، لاحلا  لوهجم  الثم  رفن  دصیـس  نکل  دنتـسه و  یگژیو  ود  نیا  دقاف  مه  رفن  دصناپ  دنتـسه و  غولب  دشر و  یگژیو 
كوکـشم دارفا  هک  تسا  نیا  رب  ءالقع  ءانب  هکلب  دـهدب . مهرد  کی  کیره ، هب  هدرک  تعانق  لاـحلا  مولعم  دارفا  ناـمه  هب  هک  دـناوتیمن 

: لاح دزادرپب . صحف  هب  نآ  اب  هطبار  رد  هداد  رارق  یسررب  دروم  زین  ار  لاحلا 
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. دننادیم تمالم  قحتسم  ار  وا  ءالقع  دنکن ، نینچ  دبع  نیا  رگا 
: هتکن

. تسا هدش  نآ  رد  صحف  بوجو  هب  لئاق  ملاعم  بحاص  کلذعم  تسا ، هّیبوجو  هّیعوضوم  قوف ، لاثم  رد  مه  أبن ، هیآ  رد  مه  ههبش ،
: دیامرفیم ملاعم  بحاص  موحرم  رگید  ترابع  هب 

. تسا مولعم  ام  يارب  شقسف  هک  یقساف  اهنت  هن  تسا و  یعقاو  قساف  مه ، قساف  زا  دارم  و  تسا ، بجاو  قساف  ربخ  اب  هطبار  رد  تیبثت  - 1
. دنک افتکا  تسا  مولعم  وا  يارب  شقسف  هک  یقساف  هب  اهنت  دیابن  دبع  تسا ، یعقاو  قساف  نیبت  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  - 2

؟ هن ای  تسا  قساف  مه  سکنالف  ایآ  هک  دنیبب  و  دنک ، صّحفت  مه  لاحلا  لوهجم  دارفا  اب  هطبار  رد  دیاب  هکلب 
: رگید ترابع  هب 

. تسا هیعوضوم  شاههبش  کش و  قادصم  قساف ، ای  تسا  لداع  سکنالف  ایآ  هک  دنکیم  کش  هکنیا  - 1
؟ هن ای  مینادب  ام  هچ  تسا ، عقاولا  یف  قساف  هفیرش  هیآ  رد  نیبت  عوضوم  - 2

؟ هن ای  تسا  قساف  لاحلا ، لوهجم  ربخم  نالف  هک  دوش  صحف  دیاب  سپ :
182 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لاح
. میریذپیم ار  شربخ  تسا ، یلداع  درف  هک  میدید  دیسر و  هجیتن  هب  لاحلا  لوهجم  درف  اب  هطبار  رد  ام  صحف  میدرک و  صحف  ام  رگا 

نیبت و وا  ربخ  اب  هطبار  رد  هدرک ، طایتحا  هک  تسا  بجاو  دـنام ، یقاب  لاحلا  لوهجم  زین  صحفلا  دـعب  دیـسرن و  هجیتن  هب  ام  صحف  رگا  و 
. مینک قیقحت 

: فّلکم دبع  هکنیا  بلطم  هصالخ  لصاح و 
. عوضوملا نع  صحف  ینعی  لداع ، ای  تسا  قساف  ربخم  نیا  ایآ  هکنیا  زا  دنک  صحف  دیاب  لّوا   1

هب جراخ  زا  هدرک ، صحفت  وا  ربخ  رد  هک  انعم  نیدـب  طایتحالا ، بجی  دـنامب ، یقاـب  لاـحلا  لوهجم  ناـنچمه  عوضوم ، هک  یتروص  رد   2
. دسرب نآ  مقس  تحص و 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  نیناوق  بحاص  یمق  قّقحم  رظن 
: هک دنکیم  دییأت  بلطم  نیا  اب  ار  نآ  هدرک ، رارکت  هلئسم  نیا  رد  ار  ملاعم  بحاص  نخس 

: لثملا یف  نآ ، یملع  دوجو  هب  هن  طرش و  یعقاو  دوجو  هب  تسا  طورشم  ناشبوجو  هطورشم ، تابجاو  مامت  - 1
نا هدومرف : ادخ  هک  ارچ  هن ؟ ای  مینادب  ام  هچ  دشاب ، قساف  عقاو  رد  ربخ  هدـنروآ  هکنیا  ینعی  ربخم ، قسف  هب  تسا  طورـشم  نیبت  بوجو  - 1

. قسفلا مولعم  مکءاج  نا  هدومرفن : قساف و  مکءاج 
َو هدومرف : ادخ  هک  ارچ  دنادن ، هکنیا  ای  دنادب  دوخ  هچ  دشاب  عیطتسم  فرط  عقاولا  یف  ینعی  تعاطتـسا ، هب  تسا  طورـشم  جح  بوجو  - 2

. عیطتسم ملع  نم  هدومرفن : و  َعاطَتْسا ...  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل 
. نآ یملع  دوجو  هن  باصن و  یعقاو  دوجو  هب  تسا  طورشم  تاکز  بوجو  - 3

؟ تسیچ طورشم »...  قلطم ال  ملعلا  یلا  ۀبسنلابف   » زا نیناوق  بحاص  ضرغ 
: هکنیا رب  ینبم  قوف  بلطم  رب  عّرفتم  تسا  ینخس 

(. اذک اذک و  کیلع  بجی  تملع  اذا   ) هک انعم  نیدب  تسین  طورشم  ملع  هب  تبسن  تابجاو ، زا  یبجاو  چیه  - 1
: هک تسا  نیا  قلطم  بجاو  یگژیو  تسا ، قلطم  طرش ، هب  ملع  هب  تبسن  تابجاو  زا  کیره  - 2

. دنالوصحلا ضورفم  شتامّدقم  هک  طورشم  بجاو  فالخرب  دوش . لیصحت  دیاب  شتامّدقم 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2270 

http://www.ghaemiyeh.com


: سپ
رذع و دناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  تعاطتسا  ّدح  رد  شلاوما  ایآ  هک  دراد  کش  لثملا  یف  یسک  رگا 

183 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ات دـسرب ، شلاوما  باسح  هب  دورب و  دـیاب  هکلب  تسین ، بجاو  نم  رب  جـح  سپ  هن ، ای  متـسه  عیطتـسم  هک  منادیمن  نوچ  هک  دروایب  هناـهب 

؟ هن ای  تسه  تعاطتسا  ّدح  رد  ایآ  هک  دنادب 
: بلطم لصاح 

هب میرادـن  قح  هدوب و  صحف  هب  فظوم  اـم  دـیامرفیم  ققحم  باـنج  تسا ، هیبوجو  هیعوضوم و  تاهبـش  دراوم  زا  روبزم  دروـم  هکنیا  اـب 
. مینک يراج  تئارب  نکاس  هب  ادتبا  نآ  رد  کش  ماگنه 

؟ تسیچ ۀبساحملا »...  دعب  ّکش  ول  معن ،  » ترابع زا  یمق  موحرم  دارم  سپ 
تـسه ياهزادنا  هب  لاوما  نیا  ایآ  هک  درک  کش  مه  زاب  نآ ، رادقم  نازیم و  ندروآ  تسد  هب  لاوما و  هبـساحم  زا  سپ  هلب ، هک : تسا  نیا 

دناوتیم دوشیم ، ادـیپ  وا  يارب  جـح  بوجو  رد  کش  روبزم ، کش  لابند  هب  هجیتن  رد  هک  هن ؟ ای  دروآ  اجب  جـح  اـهنآ  اـب  دـناوتب  يو  هک 
. دیامن يراج  تئارب  بوجو و  مدع  لصا 

؟ تسیچ ۀلأسملا »...  هذه  عورف  یف  ۀفلتخم  ءاهقفلا  تاملک  اّما  و   » زا خیش  بانج  دارم 
: دیامرفیم اذل  ءاهقف و  زا  تسا  يرگید  هیرظن  نایب 

: هک انعم  نیدب  تسا ، توافتم  هلئسم  نیا  رد  اهنآ  ياواتف  هک  میوشیم  هجوتم  املع  ءارآ  هظحالم  هیهقف و  بتک  هب  هعجارم  اب 
. دناهتفرن تئارب  ءارجا  لابند  هب  نکاس  هب  ادتبا  هتسناد و  بجاو  ار  نآ  هدش  صحف  هب  لئاق  هیبوجو  هیعوضوم  تاهبش  زا  یخرب  رد  - 1

. دناهتفر تئارب  ءارجا  لابند  هب  نکاس  هب  ادتبا  و  دناهتسنادن ، بجاو  ار  صحف  هّیبوجو ، هّیعوضوم  تاهبش  زا  رگید  یخرب  رد  - 2
نیدب تسا ، مهرد  تاکز 200  باب  رد  مهرد  لّوا  باصن  الثم  تسا  فلتخم  اـهباصن  ياراد  هرقن  مهارد  تاـکز  هکیلاـحرد  لـثملا : یف 

هکیلاحرد 1/ دوریم  الاب  ات  ات 40  يدـعب 40  ياهباصن  و  دراد ، تاکز  مهرد   5 دسرب ، مهرد  هب 200  صخـش  کی  مهارد  رگا  هک  انعم 
: لاح دراد . تاکز   40

يزاسکاپ ار  شمهارد  رگا  هک  دنادیم  دشابیم و  سم  ینعی  هرقن  ریغ  اب  هتخیمآ  صلاخان و  نکل  تسا ، مهرد  یغلابم  ياراد  یفّلکم  رگا 
؟ هن ای  دسریم  تسا  مهرد  هک 240  مّود  باصن  هب  ایآ  هک  دنادیمن  نکل  و  دـسریم . مهرد  ینعی 200  لّوا  باصن  هب  دنک  هیفـصت  هدرک 

؟ تسیچ اجنیا  رد  وا  فیلکت 
: هک تسا  بجاو  فلکم  نیا  رب  هکنیا  هب  دناهداد  يوتف  اجنیا  رد  اهقف  زا  یتعامج 

. دزادرپب ار  نآ  تاکز  نآ  قبط  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  رادقم  الیصفت  ات  دنک  هیفصت  ار  شیاههرقن  دیاب  ای 
184 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا رثکا  هک  دهدب  ار  باصن  ود  ره  تاکز  تسا ، ددرم  وا 2  باصن  نایم  هک  یتروص  رد  ینعی  دنک ، طایتحا  دیاب  ای 
. دنک يراج  تئارب  رثکا  هب  تبسن  دنک و  تعانق  لقا  هب  هک  درادن  قح  ینعی 

. صحفلا بجی  هب  دناهداد  يوتف  تسا  هیعوضوم  فلکم  ههبش  هک  اجنیا  رد  سپ :
؟ هن ای  دسریم  لّوا  باصن  ّدح  هب  هیفصت  زا  سپ  شیاههرقن  ایآ  هک  دشاب  هتشاد  کش  رگید  ریبعت  هب  ای  دنادن و  فلکم  نیا  رگا  اّما :

ار دوخ  هدرک  يراج  تئارب  لصا  دناوتیم  لّوا  زا  تسین و  بجاو  وا  رب  صحفت  رگید  ریبعت  هب  هیفصت و  هکنیا  هب  دناهداد  يوتف  اهقف  نیمه 
. دیامن صالخ 
: هکنیا لصاح 
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وت رب  صحف  دـنیوگیم  ار  مّود  باـصن  اـی  دراد و  ار  لّوا  باـصن  هک  دـنادیمن  نکل  دریگیم ، ّقلعت  تاـکز  نآ  هب  دـنادیم  هکنآ  رد  - 1
؟ هن ای  تسا  هدیسر  مود  باصن  هب  ینیبب  ات  تسا ، بجاو 

يراج تئارب  یناوتیم  تسین ، بجاو  وت  رب  صحف  دنیوگیم  هن ؟ ای  تسا  هدیـسر  باصن  دح  هب  شمهارد  لصا  دـنادیمن  هکنآ  رد  و  - 2
. تسین تاکز  ّقلعتم  هک  هللاءاشنا  ییوگب  هدرک ،

؟ تسیچ دوقفم »...  نیتلأسملا  نیب  قرفلا  و   » رد بلطم  لصاح 
، هن يرگید  رد  هتسناد و  مزال  ار  صحف  یکی  رد  ارچ  سپ  تسین ، هیعوضوم  ههبـش  ههبـش ، ود  ره  رگم  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خیـش  خساپ 

؟ دراد دوجو  هلئسم  ود  نیا  نیب  یقرف  هچ  دناهداد ، تئارب  هزاجا  هکلب 
. درادن دوجو  یقرف  عرف  ود  نیا  نیب  ام  هدیقع  هب  دیامرفیم : خیش  اذل  و 

؟ تسیچ تباث »...  فیلکتلاب  ملعلا  ّنا  نم  مهوتی ؛ اّمبر  ام  ّالا   » زا انخیش  دارم  سپ 
: هک تسا  نیا  رد  هلئسم  ود  نیا  نایم  توافت  هک  دناهدرک  نامگ  یخرب  هک : تسا  نیا 

. ةءاربلا لصالا ، و  تسین ، مزال  صّحفت  طایتحا و  اهنآ  رد  هک  تسا ، هّیبوجو  هیعوضوم  هیودب  تاهبش  قیداصم  زا  مّود  هلأسم  - 1
یلیصفت ملع  نآ  هب  تبسن  هدرک و  صحف  دیاب  هک  تسا  رثکا  ّلقا و  نیب  نارود  یلامجا و  ملع  هب  هنورقم  تاهبش  دراوم  زا  لّوا  هلئـسم  - 2

. دومن طایتحا  هکنیا  ای  دروآ و  تسد  هب 
: هک دیایب  نهذ  هب  ءادتبا  دراد  ناکما  دنیوگیم  اهنیا  رگید  ترابع  هب 

دیاـب اـی  دراد  یلاـمجا  ملع  نوچ  اذـل  تسا و  هتفرگ  قـّلعت  شیاـههرقن  هب  تاـکز  هک  دراد  یلاـمجا  ملع  فرط  ضرف ، ود  زا  یکی  رد  - 1
. دیامن طایتحا  هب  لمع  هکنیا  ای  دنک و  صحف 

185 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنک يراج  تئارب  دناوتیم  دراد  دوجو  صلاخ  يودب  کش  نوچ  رگید  ضرف  رد  نکل  - 2

هب ای  تسا و  لّوا  باصن  ّدح  رد  دـنادیمن  نوچ  نکل  دـهدب ، ار  شتاکز  دـیاب  تسا  هدیـسر  باصن  ّدـح  هب  هرقن  دـنادیم  هک  اجنآ  ینعی :
. دهدب ار  رتشیب  باصن  ّدح  نآ  تاکز  هدرک  طایتحا  هکنیا  ای  دنکب و  صحف  دیاب  تسا ، هدیسر  مود  باصن 

. دنکب يراج  تئارب  دناوتیم  درادن  تاکز  هب  یلامجا  ملع  نوچ  هن ، ای  تسا  هدیسر  باصن  دح  هب  دنادیمن  هک  اجنآ  و 
؟ تسیچ عم »...  طایتحالا  بجوی  باصّنلاب ال  ملعلا  ّنا  هیف : و   » زا خیش  دارم 

: هک تسا  نیا 
. یطابترا هن  یلالقتسا و  رثکا  لقا و  مهنآ  نینیابتم ، هن  تسا و  رثکا  لقا و  دراوم  زا  لّوا  هلئسم  الّوا :

ار ام  رادقم  نآ  رثکا و  هب  تبسن  نکل  و  دومن ، لاثتما  تسا  نقیتم  ردق  هک  ار  ّلقا  دیاب  ّلقا  هب  تبسن  يدروم  نینچ  رد  هک  دندقتعم  روهشم 
؟ ارچ تسا . يودب  ام  کش  رد 

تسا تئارب  لصا  يارجا  لحم  هک  يودب  کش  کی  دوش و  لاثتما  دیاب  هک  نقیتم  ردق  کی  هب  دوشیم  لحنم  اجنیا  رد  یلامجا  ملع  اریز :
. تسین طایتحا  يارب  ییاج  و 

. درادن دوجو  هلئسم  ود  نیا  نایم  قرف  صحف و  بوجو  يارب  یهجو  سپ :
یلامجا ملع  دراوم  رد  هک  تفگ  میهاوخ  امـش  هب  مینک  هدافتـسا  تئارب  لـصا  زا  میناوتن  اـم  یلاـمجا  ملع  فرـص  هب  دـشاب  رارق  رگا  اـیناث :

. دومن طایتحا  دیاب  زین  سأیلا  صحفلا و  دعب  هکنوچ  درادن ، دوجو  صحفلا  دعب  صحفلا و  لبق  نایم  یتوافت 
. درادن دوجو  عرف  ود  نیا  نایم  یقرف  هکنآ  لاح  دیوشیم و  لیصفت  توافت و  هب  لئاق  ۀیفصتلا  دعب  ۀیفصتلا و  لبق  نیب  امش  ارچ  اذل  و 

: دیامرفیم خیش  رگید  ترابع  هب 
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هکنآ لاح  دـشاب و  یطابترا  رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم  ّلقاال  ای  دـشاب و  نینیاـبتملا  نیب  دّدرم  اـی  هک  تسا  رثا  ياراد  یتروص  رد  یلاـمجا  ملع 
. تسا یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  نیب  ددرم  هکلب  یطابترا ، رثکا  ّلقا و  نیب  ددرم  هن  تسا و  نینیابتملا  نیب  ددرم  هن  هلئسم  نیا  رد  ام  یلامجا  ملع 

: دش رکذ  الاب  لاثم  رد  هکنانچ  لثملا : یف 
. تسا یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  رد  شدیدرت  مّود  باصن  تاکز  ای  تسا  بجاو  وا  رب  لّوا  باصن  تاکز  ایآ  هک  تسا  ددرم  درف  یتقو 

186 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلالقتسا رثکا  ّلقا و  امش ، یلامجا  ملع  ناموت  ای 1000  دیتسه  راکهدب  رادهزاغم  هب  ناموت  ایآ 100  هک  دینکیم  کش  امش  یتقو  هکنانچ 

. تسا
ملع نامه  هک  نقیتم  ردـق  کی  هب  دوشیم  لحنم  هک  تسا  يودـب  کش  لثم  انیع  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  یلامجا  ملع  رگید : تراـبع  هب 

. تسا تئارب  يارجا  لحم  هک  يودب  کش  کی  تسا و  یلیصفت 
: لاح

. دنکیم يراج  تئارب  لصا  تسا ، كوکشم  هک  مود  باصن  تاکز  اب  هطبار  رد  و  دهدب ، دیاب  تسا و  نّقیتم  تسا ، لّوا  باصن  هک  شلقا 
؟ تسیچ تالغلا »...  باصن  باب  یف  ریرّحتلا  یف  لاق  و   » رد بلطم  لصاح 

: تسا هدومرف  تاّلغ  باصن  باب  رد  ریرحت  باتک  رد  همالع  موحرم  هک : تسا  نیا 
؟ هن ای  تسا  هتفرگ  رارق  تاکز  ّقلعتم  هدیسر و  باصن  ّدح  هب  جنرب و ...  ای  وج و  ای  مدنگ و  ایآ  هک  دنک  کش  یسک  رگا 

بوجو دوشن  تفای  روبزم  رازبا  رگا  اـّلا  دـنک و  نزو  اـی  هناـمیپ و  نآ  اـب  ار  شاهّلغ  دـیاب  دراد ، دوجو  ینازیم  اـی  لاـیکم و  هک  یتروص  رد 
. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  نآ  تخادرپ  بابحتسا  هچرگ  تسا  طقاس  وا  هدهع  زا  تاکز 

. تسا لیصفت  زین  نخس  نیا  رهاظ  دیامرفیم : مه  رظن  نیا  اب  يهطبار  رد  خیش  بانج 
: هک انعم  نیدب 

یهجو اـم  رظن  زا  نکل  و  تسین . مزـال  صحف  تسا  هیبوجو  هیعوضوم  ههبـش  هک  رگید  تروص  رد  تسا و  مزـال  صحف  تروص  کـی  رد 
. درادن دوجو  لیصافت  نیا  يارب 

؟ تسیچ یمقلا »...  ققحملا  هیلع  هعبت  ملاعملا و  بحاص  هرکذ  ام  اّما  و   » زا خیش  دارم 
: دومرف هک  تسا  ملاعم  بحاص  ياعّدا  هب  خیش  خساپ 

: اذل و  یملع . هن  تسا و  یعقاو  قساف  مه  قساف  زا  دارم  هدش و  راب  قساف  ناونع  رب  ّتبثت  بوجو  أبن  هیآ  رد 
: مینک نیبت  وا  لاح  زا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  دشاب ، لاحلا  لوهجم  تلادع  قسف و  ثیح  زا  يربخم  رگا 

طایتحا دنامب ، لاحلا  لوهجم  نانچمه  ربخم  هک  یتروص  رد  نکل  و  مینکیم ، لمع  شربخ  هب  بولطملا  معن  هک  دش  مولعم  وا  تلادع  رگا 
ربخ قدص  تروص  رد  مینکیم  نیبت  وا  ربخ  اب  هطبار  رد  هدرک 

187 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
خیـش اذل  هدروآ و  بلطم  ریظنت  رد  ار  دیـشر  غلاب  ّلک  طعا  لاثم  سپـس  و  مینکیم . اهر  ار  نآ  بذـک  تروص  رد  مینکیم و  لمع  نآ  هب 

؟ ارچ تسا . قرافلا  عم  سایق  کی  امش  سایق  دیامرفیم :
: اریز

، سأیلا صحفلا و  دعب  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا ، یلالقتسا  بوجو  کی  روبزم ، لاثم  رد  دیشر  غلاب  درف  ره  هب  مهرد  ءاطعا  بوجو  - 1
. تسا تئارب  يارجا  ّلحم  و  بوجو ، مدع  لصا ،

. تسا یطرش  بوجو  کی  نیبت ، بوجو  ربخب ، قسافلا  ءیجم  ینعی  ام  ثحب  دروم  هلئسم  رد  - 2
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. دشاب تّجح  وا  ربخ  ات  مینک  زارحا  ار  وا  تلادع  دیاب  ام  سپ  تسوا ، ربخ  تیجح  طرش  ربخم ، تلادع  ینعی :
، هدوب لداع  هک  دش  مولعم  رگا  وا : لاح  زا  صّحفت  زا  سپ  اذل  تسا و  تلادع  زارحا  روظنم  هب  زین  لاحلا  لوهجم  ربخ  رد  نیبت  بوجو  - 3

. مینکیمن لوبق  ار  نآ  هدوب  قساف  هک  دوش  مولعم  رگا  ّالا  و  میریذپیم . ار  شربخ 
هیف نحن  ام  رد  هکنانچ  میتسین ، وا  ربخ  هب  لمع  هب  زاجم  ام  تسین و  تئارب  لصا  ياـج  مه  زاـب  دـنام ، یقاـب  لاـحلا  لوهجم  مه  زاـب  رگا  و 

. ربخ دوخ  رد  نیبت  زا  سپ  رگم  تسوا ، ربخ  هب  لمع  مدع  طایتحا و  ياج  هکلب  تسا . نیمه  دوصقم 
؟ تسیچ بلطم  ّرس 

. تسین راک  رد  مه  یتیجح  ملعلا ، مدع  ای  دشاب و  مدع  هب  ملع  هکنیا  زا  معا  دشابن ، ملع  رگا  اذل  و  تسا . ملع  هب  تیجح  ماوق  - 1
. تسا تیجح  مدع  اب  يواسم  تیجح  رد  کش  - 2

. تسا قرافلا  عم  سایق  امش ، سایق  هجیتن : رد 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع 

دعب دـیاب  سپ  درک ، نیبـت  لاـحلا  لوـهجم  رد  دـیاب  سپ  تسا  یعقاو  قساـف  دارم  نوـچ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هلئـسم  رگا  هـک : تـسا  نـیا 
؟ ارچ دنک . يراج  تئارب  دناوتب  زین  صحفلا 

. دننکیم يراج  تئارب  مه  صحفلا  دعب  دننادیم  مزال  هیعوضوم  تاهبش  رد  ار  صحف  هک  یناسک  اریز 
: رگید ترابع  هب 

. دننکیم يراج  تئارب  مه  زاب  زین  صحفلا  دعب  نکل  و  دشاب ، مزال  مه  رگا  دشابیمن ، مزال  صحف  هیعوضوم  تاهبش  رد  الصا 
188 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لوهجم ربخ  هب  هدرک  طاـیتحا  دـیاب  میتفگ  هکناـنچ  دومن و  يراـج  تئارب  ناوتیمن  مه  صحف  زا  سپ  یتـح  اـم  ثحب  دروم  لاـثم  رد  اـّما 
. مییامن نییبت  ار  نآ  هتخادرپ  لاحلا 

. مینکیم در  ار  نآ  ّالا  مینک و  شلوبق  میدیسر  نآ  تحص  هب  رگا 
. دراد ياهناگادج  باسح  تسین و  ام  ثحب  ّلحم  هب  طوبرم  هلئسم  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هجیتن  رد 

؟ تسیچ هناگادج  باسح  نیا  خیش  بانج 
: اذل و  طورشملا . یفتنا  طرّشلا ، یفتنا  ذا  اذل  و  تسا ، ربخم  تلادع  هب  طورشم  نیبت ، نودب  ربخ  کی  شریذپ  هک : تسا  نیا 

لوبق ار  نآ  وا ، ربخ  رد  نیبت  نودـب  يرادـن  قح  ـالف . اـّلا  ینک و  لوبق  ار  شربخ  نیبت  نودـب  یناوتیم  يدرک  زارحا  ار  ربخم  تلادـع  رگا 
. هن ای  یشاب  هدرک  صحف  دشاب . لاحلا  لوهجم  هچ  یشاب و  هتشاد  شقسف  هب  ملع  هچ  ییامن .

: هکنیا بلطم  لصاح 
، دشابن طرـش  نیا  هچنانچ  تسا و  ربخم  تلادع  هب  طورـشم  نیبت  نودـب  ربخ ، لوبق  هک  دوشیم  صخـشم  ٍإَبَِنب ...  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  هیآ : زا 

. دش دهاوخن  قّقحم  مه  طورشم 
: اجنیا رد  سپ  دشابیمن . صحفلا  دعب  نیب  صحفلا و  لبق  نیب  لاحلا و  لوهجم  نیب  قسافلا و  نیب  یقرف  هجیتن : رد 

تمـسق نیا  هب  طوـبرم  ریخ ، صحفلا ، بجی  تسا ، هیبوـجو  هیعوـضوم  ههبـش ، نوـچ  مییوـگب ، هک  تسین  نیا  هب  طوـبرم  صحف  بوـجو 
. تسین

؟ دوب هچ  یمق  ققحم  مالک 
: دومرف هدومن  هفاضا  ار  یبلطم  هلئسم ، نیا  ناونع  ماگنه  هب  هک  دوب  نیا 

. تسا یعقاو  قساف  مه ، قساف  زا  دارم  و  تسا ، ربخم  ندوب  قساف  ربخ ، رد  نیبت  بوجو  طرش 
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: رگید ریبعت  هب 
. دینک نیبت  دیاب  دروآ  يربخ  امش  يارب  یلاحلا  لوهجم  درف  رگا  اذل  و  یملع ، طرش  هن  تسا و  یعقاو  طرش  روبزم ، طرش 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  امش  رظن  خیش  بانج 
دراد دوجو  هک  یقرف  اـهنت  تسین ، ندوب  یملع  طرـش  یعقاو و  طرـش  ناـیم  یتواـفت  هک  ارچ  تسین ، یتمیق  يذ  ون و  بلطم  روبزم ، بلطم 

: هک تسا  نیا 
189 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد نیبت  بوجو  هک  ارچ  دوشب ، لوبق  دیاب  ربخ  نیا  هک  مینادیم  انیقی  دروآیم ، يربخ  لاحلا  لوهجم  یتقو  دشاب ، یملع  طرش  طرش ، رگا 
. تسین بجاو  نآ  رد  نیبت  اذل  و  تسین ، قسفلا  مولعم  لاحلا ، لوهجم  هکنآ  لاح  دروایب و  ار  ربخ  قسفلا  مولعم  هک  تسا  یتروص 

رد نیبت  ایآ  و  هن ؟ ای  دراد  تیجح  وا  ربخ  ایآ  هک  مینکیم  کش  دروآیم ، يربخ  لاحلا  لوهجم  یتقو  دـشاب ، یعقاو  طرـش  طرـش ، رگا  و 
؟ هن ای  تسا  مزال  نآ 

. درک يراج  تئارب  ناوتیم  و  تسا ، نیبت  بوجو  مدع  لصا  اجنیا : رد 
: رگید ترابع  هب 

. مینک يراج  تئارب  لصا  تسین  مزال  هکنانچ  دوب  دهاوخن  بجاو  تسا  نیبت  بوجو  هک  زین  طورشم  دشابن ، رگا  دشاب ، یملع  طرش  یتقو 
يراج تئارب  لصا  هن ؟ ای  تسه  مزـال  نیبت  اـجنیا  رد  اـیآ  هک  مینکیم  کـش  دروآ ، يربخ  لاـحلا  لوهجم  رگا  دـشاب  یعقاو  طرـش  یتقو 

. مینکیم
: هک تسا  نیا  تسه  هک  یقرف  اهنت  یعقاو ، ای  دشاب و  یملع  طرش  هک  دنکیمن  یقرف  نیاربانب :

بانج بلطم  اذل  و  مینکیم . يراج  تئارب  کی  دشاب ، یعقاو  طرـش  رگا  و  میرادن ، مه  تئارب  لصا  هب  زاین  یتح  دـشاب ، یملع  طرـش  رگا 
. درادن یتیمها  نادنچ  یمق 

؟ تسیچ صحفلا »...  بوجو  یف  لاقی  نا  نکمی  يذلا  ّمث   » رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم هک  تسا  هیبوجو  هیعوضوم  تاهبش  ینعی  هلئسم  نیا  رد  انخیش  رظن  هدیقع و 

زا يرایـسب  رد  دنکن  صحف  فلکم  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  قیقحت  صحف و  دـنمزاین  عوضوم  هب  ندرک  ادـیپ  ملع  دراوم ، زا  یخرب  رد  - 1
. دوشیم یعقاو  بجاو  كرات  ای  مارح و  بکترم  وا  دیآیم و  شیپ  عقاو  اب  تفلاخم  دراوم ،

دزادرپیم تئارب  لصا  يارجا  هب  دـش ، سویأم  لیلد  هب  یبایتسد  زا  رگا  صحف  زا  سپ  یهتنم  تسا ، مزـال  صحف  يدراوم  نینچ  رد  هلب ،
: الثم دشاب . روذعم  هک  ات 

لصاح تسا  یلوم  بولطم  اهنآ  همه  مارکا  ای  تفایض و  رما و  لاثتما  رهش ، ءابطا  مارکا  ای  نانآ و  تفایض  ای  رهـش ، ءاملع  راضحا  لاثم  رد 
. دنکن افتکا  دسانشیم  هک  يدارفا  هب  هدرک و  صحف  هب  مادقا  دبع  هکنیا  رگم  دیآیمن ،

. تسا تمالم  ّقحتسم  القع  دتفیب ، عقاو  تفلاخم  رد  دنکن و  صحف  دبع  رگا  يدروم  نینچ  رد 
صحف دراوم  هنوگنیا  رد  اذل  دریگب و  رارق  عقاو  تفلاخم  رد  ام  اریثک  دـنکن  صحف  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  دراوم ، زا  یخرب  رد  نکل  - 2

: الثم تسین . مزال 
190 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

و هن ، ای  تسا  هدیـسر  باصن  ّدـح  هب  شاهّلغ  هک  دـمهفب  دـناوتیمن  دـیامنن ، نزو  لیکو و  هبـساحم  رگا  اعون  هعبرا ، تاّلغ  باصن  باب  رد 
ابلاغ هثالث  ماعنا  باصن  لثم  رد  نکل  و  تسا ، مزـال  صحف  هجیتن  رد  هک  دـشاب  باـصن  ّدـح  هب  عقاو  رد  تسا  نکمم  اـم  اریثک  هکنآ  لاـح 

. دشابیمن صحف  هب  يزاین  تسا ، مولعم  شعضو 
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؟ تسیچ لاقی »...  نا  نکمی  انه  نم  و   » رد بلطم  لصاح 
هکنیا زا  یهاگآ  عالطا و  هک  ارچ  دـشاب ، لیبق  نیمه  زا  دوب  یمق  يازریم  نانخـس  رد  هک  زین  تعاطتـسا  جـح و  لاثم  دـیاش  هک : تسا  نیا 

: اذل و  تسا ، لاوما  قیقد  هبساحم  دنمزاین  ابلاغ  هن  ای  دش ، عیطتسم 
جح هکنآ  لاح  و  دوب ، دـهاوخ  تعاطتـسا  لاس  نیلّوا  زا  جـح  ریخأـت  مزلتـسم  دـنک ، يراـج  ار  تئارب  لـصا  هدرک ، كرت  ار  هبـساحم  رگا 

. تسین زیاج  نآ  ریخأت  تسا و  يروف  بجاو 
. تسا لاکشا  لباق  مه  یمق  ققحم  لاثم  اذل  دوشیمن و  لصاح  تعاطتسا  هبساحم  نودب  ابلاغ  هکنیا  لصاح 

191 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
و ّۀلدألا ، نم  انیدیأب  امیف  لیلّدلا  نادجو  نع  سأیلا  وه  صحفلا  ّدح  ّنأ  هصّخلمف : صحفلا ، رادـقم  یف  مالکلا  اّمأ  و  [ 76 [] صحفلا رادقم  ]

بتکلا نم  اهریغ  ۀعبرألا و  بتکلا  یف  فیلکتلا  لیلد  دوجو  مدعب  دهتجملا  ّنظ  اذإ  اذـه  اننامز  یف  ّنإف  راصعألا ؛ فالتخاب  کلذ  فلتخی 
. ةءاربلا ءارجإ  یف  هنم  کلذ  یفک  اسویأم ، راص  هجو  یلع  رصعلا  لهأ  عون  یلع  اهبوانت  لهسی  یتلا  ثیدحلا  یف  ةربتعملا 

دوجو مدعب  ملعلا  لصحی  ّدح  یلإ  ۀعقاو  یف  صحفلا  ءاهتنا  ّنأل  فیلاکتلا ؛ رئاس  مالعتـسا  لیطعت  و  جرحلا ، موزللف  دئازلا ؛ بوجو  مدع  اّمأ 
و رسعلا ، یلإ  يّدؤی  وه  و  طایتحالا ، اّمإ  اهیف  بجیف  عئاقولا ، نم  اهریغ  یف  فیلکتلا  لیلد  یلع  عالطالا  نم  نامرحلا  بجوی  فیلکتلا  لیلد 

ئّطخی امبر  صّحفتملا  دـهتجملا  اذـه  ّنأل  عونمم ؛ هزاوج  و  اهیف ، فیلکتلا  لیلد  مدـعب  ملع  هجو  یلع  هدـهج  لذـب  نمل  دـیلقتلا  موزل  اـّمإ 
. ۀلأسملل هطابنتسا  تامّدقم  نم  ریثک  یف  دهتجملا  کلذ 

ۀّجح هلوق  نوکی  نأ  نکمأ  اذه ، علّطی  مل  ام  یلع  علّطا  ّهنأ  امهنیب  توافتلا  ناک  و  دهتجملا ، اذه  اهیـضتری  اّمم  هتامّدقم  عیمج  ناک  ول  معن ،
اذـه یلإ  عوجرلا  ّمث  فیلکتلا ، لیلد  دوجو  مدـعب  ّنّظلا  لـصحی  ثیح  یلإ  لـئاسملا  عیمج  یف  صّحفتی  نأ  ذـئنیح  مزـاللا  ّنکل  هّقح . یف 

. فیلکتلا لیلد  دوجو  یلع  لدع  دهاش  ناک  ةءاربلل  اقباطم  هبهذم  ناک  نإف  دهتجملا ،
. هتیاورک هاوتف  لعج  و  لیلد ، دوجو  یف  هلوقب  ذخأ  رابخألا ، نم  ۀّیلقعلا  ۀّیسدحلا و  تاطابنتسالا  یلع  دامتعالا  هّقح  یف  لمتحی  مل  نإف 

192 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. صوصنلا زاوعإ  دنع  هیوباب  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  خیشلا  ۀلاسرب  نولمعی  اوناک  ءامدقلا  ّنأ  نم  دحاو ، ریغ  هاکح  ام  لیبقلا : اذه  نم  و 

. ینعملاب لقنلا  یف  أطخلا  لمتحی  یتلا  يوتفلا  یلع  هظفلب  لوقنملا  ّصنلا  حیجرت  یلع  ّینبم  صوصنلا  زاوعإب  دیقّتلا  و 
. ةءاربلاب لمعلا  نّیعت  و  هّقح ، یف  هرابتعا  یلع  لیلد  نکی  مل  لقعلا ، سدحلا و  یلع  هاوتف  ءانتبا  هّقح  یف  لمتحا  نإ  و 

همجرت

تسا سأی  نامه  صحف ، ّدح 

: هک تسا  نیا  صحف ) بوجو  دراوم  رد   ) صحف رادقم  هزادنا و  رد  نخس  هصالخ  اّما  و 
رد هچنآ   ) و تسا ، ام  سرتسد  رد  هک  ياّهلدا  نایم  رد  لیلد  هب  یبایتسد  زا  تسا  دهتجم )  ) يدـیماان سأی و  نامه  صحف ، هزادـنا  ّدـح و 

. دنکیم توافت  فلتخم ، نورق  راصعا و  فالتخا  هب  دراد ) رارق  ام  سرتسد 
ياـهباتک زا  نآ  ریغ  هعبرا و  بتک  رد  دـنک ) فیلکت  رب  تلـالد  هک  یلیلد   ) دوبن هب  دـهتجم ، هک  هاـگره  اـم ، ناـمز  رـصع و  نیا  رد  سپ 

هک هعیش ،) ثیداحا  عماج  یفاو ، لئاسولا ، كردتسم  لئاسو ، راحب ، راصبتسا ، بیذهت ، رـضحی ، نم ال  یفاک ، هلمج  زا   ) ثیدح رد  هربتعم 
. تسا یفاک  وا  يارب  تئارب  ءارجا  رد  سأی  نیا  دوش ، سویأم  يوحن  هب  تسا ، ناسآ  نامز  نیا  نامدرم  عون  يارب  نآ  ندروآ  تسد  هب 

يرایسب لیطعت  جرح و  مزلتـسم  رادقم ) نیا  زا  رتشیب  هک  تسا  نیا   ) لیلد هب  دش ،) هتفگ  هک  صحف  رادقم  نیا   ) زا رتدایز  ندوبن  بجاو  اّما 
. تسا یهلا  فیلاکت  ماکحا و  زا 
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زا تیمورحم  بجوم  دـیآ ، لصاح  فیلکت  لیلد  دوبن  هب  ملع  هک  يّدـح  ات  هیهقف ) عورف  زا  یعرف  ینعی   ) هعقاو کی  رد  ندرک  صحف  اریز 
: عیاقو نیا  اب  هطبار  رد  دهتجم ،) هک   ) دوشیم بجاو  اذل  و  دوشیم ، عیاقو  رگید  رد  فیلکت  لیلد  هب  ندش  هاگآ  یبایتسد و 

. دوشیم یتخس  رسع و  بجوم  طایتحا  هکیلاحرد  دنک ، طایتحا  ای  - 1
مه يدـیلقت  نینچ  زاوج  هک  تسا  هدومن  ادـیپ  فیلکت  لیلد  دوبن  هب  ملع  هک  هدرک  شالت  يوحن  هب  هک  دـنک  دـیلقت  يدـهتجم  زا  اـی  و  - 2

؟ ارچ تسا . عونمم 
193 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنک هئطخت  هلئسم  نیا  رد  ار  رگید  دهتجم  طابنتسا ، تامّدقم  زا  يرایسب  رد  صحفتم ، دهتجم  نیا  اسبهچ  اریز :
ود نیا  ناـیم  تواـفت  اـهنت  تسا و  یـضار  نآ  هب  صحفتم  دـهتجم  نیا  هک  تسا  يوحن  هب  دـهتجم  نآ  طابنتـسا  تامّدـقم  ماـمت  رگا  هلب ،
هک تسا  نکمم  تسا . هدـشن  هاـگآ  علطم و  روما ) نآرب   ) یکی نیا  هک  هدـش  هاـگآ  علطم و  يروـما  رب  یکی  نآ  هک  تسا  نیا  رد  دـهتجم 

. دشاب تّجح  دهتجم  یکی  نیا  ّقح  رد  علطم  دهتجم  نآ  لوق 
زا سپ  و   ) دـیامن لصاح  فیلکت  لیلد  دوبن  هب  نانیمطا  هک  اجنآ  ات  دـنک  قیقحت  لئاسم  مامت  رد  صحفتم  دـهتجم  دوخ  هک  تسا  مزال  اـّما 

. رگید دهتجم  نآ  هب  دنک  عوجر  سأی )
لیلد مدع  هب  صحفتم ) دهتجم  هک   ) تسا یّنظ  نآ  دیؤم  دـیلقت  نیا  دوب ، تئارب  اب  قباطم  زین  علطم  دـهتجم  نآ  بهذـم  یـشم و  رگا  سپ :

. دوب هدرک  ادیپ 
لیلد دوجو  رب  یلداع  دهاش  شیاوتف ) دوب ، هداد  تمرح  ای  بوجو و  رب  اوتف  هک  انعم  نیدب   ) دوب تئارب  فالخرب  وا  بهذم  یـشم و  رگا  و 

. تسا فیلکت 
تـسد هب  نئارق  زا  نیمخت و  سدح و  هیطابنتـسا و  تامّدقم  زا  ار  شیاوتف )  ) علطم دهتجم  هک  دهدب  لامتحا   ) صحفتم دـهتجم  رگا  هاگنآ 

هقث ای  لدع و  ربخ  ناسل  زا  امیقتسم  هک  دوش  نئمطم  هکلب   ) دهدن وا  ّقح  رد  ار  لامتحا  نیا  رگا  نکل ) دوشیم و  لکشم  راک  تسا  هدروآ 
رارق تیاور  هلزنم  هب  ار  شیاوتف  هدرک و  ذخا  لیلد  دوجو  رد  ار  وا  لوق  تروص  نیا  رد  دراد ، لوبق  صصختم  دهتجم  نیا  هک  تسا  هتفرگ 

. دهدیم
لقن صوصن ، ضاوعا  ماگنه  هب  قودص  ینعی  هیوباب  نب  یلع  موحرم  هیلمع  هلاسر  هب  تبسن  امدق  روهشم  زا  هک  هچنآ  تسا ، لیبق  نیا  زا  و 

. تسا هدش 
صحفتم دهتجم  قح  رد  علطم  دهتجم  لوق  رابتعا  رب  یلیلد  تسا ، داهتجا  سدح و  نع  وا  ياوتف  هک  دهدب  لامتحا  صحفتم  دهتجم  رگا  و 

. دوشیم نیعتم  وا  يارب  تئارب  هب  لمع  دشابیمن و 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ صحفلا »...  رادقم  یف  مالکلا   » رد بلطم  لصاح 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

؟ دشاب دیاب  ردقچ  صحف  رادقم  تسا ، صحف  تئارب  لصا  ءارجا  طرش  هک  يدراوم  رد 
: دنکیم حرطم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ار  هیرظن  هس  اذل  و 

194 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ای ّنظ و  نیا  هکنیا  زا  معا  مینک ، ادیپ  فالخ  رب  يداهتجا  لیلد  دوبن  هب  نانیمطا  ام  هک  دشاب  يرادقم  هب  دـیاب  صحف  هک  دـننآرب  یخرب  - 1

. تسا یفاک  میهدب  لامتحا  مهرد  ول 1  و  فعض ، ای  دشاب و  يوق  نانیمطا 
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. دش لاطبا  مهنآ  هک  دادسنا  لیلد  ّالا  درادن  دوجو  نآ  رابتعا  رب  یلیلد  چیه  نوچ  تسا ، لطاب  يأر  نیا 
ادیپ لیلد  مدع  هب  ملع  ات  اذل  و  مینک ، ادیپ  يداهتجا  لیلد  دوبن  هب  ملع  ام  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دیاب  صحف  رادقم  هک  دننآرب  مه  یخرب  - 2

. میرادن ار  یلمع  لصا  زا  هدافتسا  قح  میاهدرکن ،
ماکحا و رگید  مالعتـسا  داهتجا و  لـیطعت  یگدـنز و  ماـظن  رد  لـالتخا  دـیدش و  جرح  رـسع و  مزلتـسم  هک  ارچ  تسا  لـطاب  زین  يأر  نیا 

. دوشیم فیلاکت 
؟ دوشیم جرح  رسع و  مزلتسم  روبزم  يأر  ارچ 

اـسبهچ دسرب و  ملع  هب  نآ  مدع  ای  فیلکت و  لیلد  هب  عجار  هدرک و  صحف  قیرطنیدب  ات  تسا  زاین  يرایـسب  نامز  دـهتجم  کی  يارب  اریز 
. دنامب زاب  ماکحا  ریاس  زا  دوشن و  قفوم  رتشیب  مکح  دنچ  یسررب  هب 

؟ دوشیم یگدنز  ماظن  لالتخا  مزلتسم  صحف  رادقم  رد  ملع  لیصحت  بوجو  ارچ 
ییاج هب  لاح  نیع  رد  دشاب ، قیقحت  صحف و  لابند  هب  اهنت  هتـشاذگ و  رانک  ار  یگدـنز  روما  یمامت  دـیاب  یهیقف  ره  تروص  نیا  رد  اریز 

. تسین دنسپدرخ  مه  نیا  هک  دسرن  مه 
؟ تسین حیحص  فیلاکت  ماکحا و  ریاس  زا  مالعتسا  لیطعت  ارچ 

: هک تسا  نیا  مزلتسم  لئاسم  رد  یهقف  عرف  نارازه  زا  دهتجم  تسد  ندنام  هاتوک  اریز 
ار نآ  دش  هیبوجو  ههبـش  راچد  هک  اجکره  دنک و  كرت  ار  نآ  دش  راتفرگ  هیمیرحت  ههبـش  هب  هک  اجکره  دورب و  ار  طایتحا  هار  دیاب  ای  - 1
رسع و مزلتسم  هک  تسا  هتسیاب  لوبق و  لباق  ینامز  ات  طایتحا  هکنآ  لاح  و  تسا . دیدش  جرح  رسع و  مزلتـسم  دوخ  نیا  هک  دوش . بکترم 

. دوشن یگدنز  ماظن  رد  لالتخا  جرح و 
هب ملع  ّدحرـس  هب  دسرب ، ملع  هب  تسا  هتـسناوتن  دهتجم  نیا  هک  یلئاسم  ریاس  رد  دهتجم ، نآ  هک  دـشاب  يرگید  دـهتجم  دـّلقم  دـیاب  ای  - 2

. تسا دساف  یلات  ياراد  زین  قیرط  نیا  هک  دشاب  هدیسر  فیلکت  لیلد  مدع 
؟ تسا دساف  یلات  ياراد  رگید  دهتجم  کی  زا  يدهتجم  نینچ  دیلقت  ارچ 

توافتم مهاب  دهتجم  ود  نیا  زا  کیره  طابنتسا  يانبم  قیرط و  یشم و  تسا  نکمم  هکاریز 
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. درادن یکی  نآ  هک  دراد  لوبق  ار  یتامّدقم  دراد و  ار  دوخ  هب  صاخ  ینابم  شداهتجا ، رد  دهتجم  یکی  نیا  هک  انعم  نیدب  دشاب 
نآ طابنتـسا  هویـش  دهتجم ، نیا  رظن  هب  تسا  نکمم  هک  ارچ  دنک ، دـیلقت  دـهتجم  یکی  نآ  زا  نکاس  هب  ادـتبا  دـناوتیمن  دـهتجم  نیا  سپ 

. دشاب مامتان  یکی 
تیجح یکی  نیا  يارب  وا  يأر  اذـل  ریغ و  دـنکیم و ال  افتکا  لداع  ربخ  هب  یکی  نیا  نکل  دـنکیم و  دامتعا  هقث  ربخ  هب  دـهتجم  یکی  نآ 

. درادن
؟ تسیچ دهتجملا »...  اذه  اهیضتری  اّمم  هتامّدقم  عیمج  ناک  ول  معن ،  » زا دارم  سپ 

ینابم هیلک  هدرکن ، ادیپ  ار  فیلاکت  ّهلدا  رد  قیقحت  تصرف  لئاسم  زا  يرایسب  رد  هک  یـصّحفتم  دهتجم  نیا  رظن  هب  رگا  هلب ، هک : تسا  نیا 
زا رگید  دهتجم  هک  تسا  نیا  ناشتوافت  اهنت  و  تسوا ، تیاضر  دروم  طابنتـسا  رد  دهتجم  نآ  یـشم  دشاب و  لماک  رگید  دهتجم  طابنتـسا 
زا رگید  دهتجم  نآ  زا  ار  دهتجم  نیا  دیلقت  تسا  نکمم  یـضرف  نینچ  رد  درادن . یهاگآ  اهنآ  زا  یکی  نیا  نکل  تسا و  علطم  لئاسم  نآ 

. دنک لمع  نقیتم  ردق  هب  دیاب  صحفتم  دهتجم  تسا  لصا  فالخ  نیا  هک  اجنآ  زا  نکل  تسناد ، زیاج  ترورض ، باب 
؟ تسیچ ذئنیح »...  مزاللا  ّنکل   » زا دارم  سپ 

: ینعی دیامن ، لمع  نقیتم  ردق  هب  دیاب  صحفتم  دهتجم و  تسا ، لصا  فالخ  بلطم  نوچ  دش  هتفگ  هک  تسا  ریخا  ترابع  نییبت 
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هعجارم علطم  دهتجم  یکی  نآ  هب  فیلکت  لیلد  دوجو  مدع  هب  ّنظ  ای  نانیمطا و  لوصح  زا  سپ  دنک و  قیقحت  دـیاب  لّوا  صحفتم  دـهتجم 
: لاح دیامن .

دوجو لیلد  هلب  هک  دوشیم  يو  نانیمطا  ّنظ و  دـیؤم  وا  ياوتف  تسا و  تئارب  اب  قباطم  هک  دوب  بوجو  مدـع  زین  علطم  دـهتجم  هیرظن  رگا 
. دنکیم يراج  تئارب  لایخ  تحار  اب  اذل  درادن و 

دوجو رب  تسا  لداـع  ربخ  هلزنم  هب  صحفتم  دـهتجم  يارب  يوتف  نیا  دوب ، تئارب  لـصا  فلاـخم  علطم  دـهتجم  ياوتف  اـی  بهذـم و  رگا  و 
. عامجا لقن  لثم  تسا ، تّجح  دهتجم  نیا  يارب  لداع ، ربخ  تیجح  باب  زا  ینعی  فیلکت ،

: صحفتم دهتجم  نیا  دیامرفیم  سپس 
لکـشم راک  تسا ، هدروآ  تسد  هب  نئارق  زا  نیمخت و  سدـح و  هیطابنتـسا و  تامّدـقم  زا  ار  اوتف  نیا  دـهتجم  نآ  هک  دـهدب  لاـمتحا  رگا 

. تسین تّجح  تسا  داهتجا  سدح و  نع  هک  يربخ  ای  يوتف و  هک  ارچ  دوشیم 
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نیا هک  يوحن  هب  تسا  هتفرگ  هقث  ای  لداع و  ربخ  ناسل  زا  امیقتـسم  هکلب  تسین  سدح  نع  يوتف  نآ  دنک  لصاح  نانیمطا  رگا  نکل  و  - 2
: اذل دنک و  دیلقت  يو  زا  دناوتیم  تسا و  شزرا  ياراد  هدوب و  تیاور  هلزنم  هب  وا  ياوتف  تروص  نیا  رد  دراد ، لوبق  زین  صحفتم  دهتجم 

نامه هب  دناوتیم  هکلب  دنک ، دیلقت  روبزم  دهتجم  زا  ثحب  دروم  لئاسم  رد  درادن  قح  صحفتم  دهتجم  دوبن ، لصاح  روکذم  طورـش  رگا 
. دنزب تئارب  يارجا  هب  تسد  هدرک و  تعانق  تسا  هدرک  دوخ  هک  یصحف  رادقم 

: هک تسا  نیا  رب  روهشم  رظن  رگید  ترابع  هب 
، لیلد دوجو  زا  سأی  ناـنیمطا و  هک  ارچ  دـنک  ادـیپ  لـیلد  مدـع  هب  ناـنیمطا  هک  دـنک  قیقحت  صحف و  يرادـقم  هب  دـیاب  صحفتم  دـهتجم 

. تسا یفاک  صحف  رادقم  نیمه  و  اهطسوأ » رومألا  ریخ   » هک ارچ  تسا  ینالقع 
؟ تسا یکی  فلتخم  راصعا  رد  لیلد  مدع  هب  نانیمطا  لیلد و  هب  رفظ  زا  سأی  ایآ 

: لثملا یف  تسا ، توافتم  ریخ ،
تروـص نیا  رد  هک  دوـب  تارـضح  نآ  باحـصا  اـی  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  هب  هعجارم  سأـی ، صحف و  هار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ناـمز  رد  - 1

. دوب ملع  دیفم  نانآ  هب  یبایتسد 
. دشیم سویأم  هکنیا  ات  درکیم  هعجارم  هئامعبرا  یثیح  بتک  هب  دیاب  ییاور ، عماوج  رد  ثیداحا  عمج  زا  لبق  تبیغ و  نامز  رد  - 2

: لثم تسا  هدش  نیودت  بیوبت و  میظنت ، يروآعمج ، مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هک  رخأتم  ینامز  رد  - 3
قودص لاصخ  ۀعیشلا ، ثیداحا  عماج  یفاو ، لئاسولا ، كردتسم  ۀعیـشلا ، لئاسو  راونالا ، راحب  راصبتـسا ، بیذهت ، رـضحی ، نم ال  یفاک ،

 ... یسوط و خیش  قودص و  هّللا و  همحر  دیفم  یلاما  هّللا ، همحر 
. دیامن هدافتسا  تئارب  لصا  زا  هدرک و  ادیپ  لیلد  مدع  هب  نانیمطا  اهنآ  هب  هعجارم  هب  دیاب  هیقف 

. يداهتجا لیلد  هب  یبایتسد  زا  سأی  صحف و  زا  تسترابع  تئارب  لصا  ءارجا  طرش  اهنت  خیش ، بانج  رظن  هب  نیاربانب :
؟ تسیچ صحف  كرات  لهاج  تدابع  تّحص  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  هاگدید 

: دناهدومرف تادابع  اب  هطبار  رد  دشاب  فلاخم  یعقاو  مکح  اب  هک  یتروص  رد  لمع ، هداعا  بوجو  نتسناد  لاکشا  نودب  نمض  ناشیا 
؟ ارچ تسا . بجاو  وا  رب  هداعا  دوشن ؛ یّشمتم  كرات  لهاج  زا  تبرق  دصق  رگا  مه ، عقاو  اب  تقباطم  تروص  رد 
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دروم ود  نیا  هک  دروم  ود  رد  رگم  درادـن ؛ دوجو  هدـش  ماـجنا  لـمع  ندوب  يزجم  تحـص و  رب  مه  یلیلد  هتفرگن و  ماـجنا  هب  رومأـم  اریز 

: زا دنترابع 
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. رصق زامن  ياج  هب  مامت  زامن  ماجنا  - 1
. سکعلاب دناوخب و  هتسهآ  ار  نآ  دیابیم  هک  ییاج  رد  تئارق  ندناوخ  دنلب  - 2

؟ تسیچ ناشیا  رظن  هب  هروکذم  هلئسم  ود  رد  زامن  هداعا  موزل  مدع  لیلد 
هب لهج  تروص  رد  هتبلا  دـنکیم . تلالد  هلئـسم  ود  ره  رد  زامن  ندوب  لـماک  تحـص و  رب  هک  تسا  [ 77] هّیماما ياهقف  ياوتف  تاـیاور و 

[78 .] تسا رفیک  تبوقع و  ّقحتسم  هب  رومأم  كرت  تلع  هب  هکنیا  اب  دشاب ؛ ریصقت  يور  زا  هچرگا  یعرش ، مکح 
؟ هن ای  دراد  دوجو  یعرش  تئارب  لامعا  ناکما  صّحفت ، زا  شیپ  ینیمخ  ماما  رظن  هب  ایآ 

مدع نوملعی ، ام ال  ۀعـس  یف  سانلا  نوملعی و  ام ال  عفر ...  لیبق : زا  تئارب ، ّهلدا  قالطا  ياضتقم  هک  دوشیم  هتفگ  [ » 79 :] دناهدومرف ناشیا 
هتـشادرب وا  زا  دنادیمن  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ّهلدا  ياضتقم  اریز  دـشابیم ؛ یعرـش  مکح  يریگارف  لیـصحت و  يارب  صّحفت  بوجو 

«. نآ زا  دعب  هچ  صّحفت و  زا  لبق  هچ  دوب ؛ دهاوخ  هعسوت  رد  نآ  هب  تبسن  تسا ، هدش 
؟ تسیچ قوف  بلطم  هب  عجار  ناشیا  دوخ  رظن 

دوجو صّحفت  زا  لبق  نآ  قالطا  هب  کّسمت  ناکما  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تئارب  ّهلدا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دناهدومرف : نآ  هب  خساپ  رد 
؟ ارچ درادن .

نایاپراهچ و لثم  مدرم  ات  ینامـسآ ، بتک  نداتـسرفورف  ناربمایپ و  ندرک  ثوعبم  رد  لاعتم  دـنوادخ  رب  فطل  بوجو  رب  لـقع  مکح  اریز 
، ماکحا نیا  قبطرب  ندومن  لمع  راوازس  دشابیم و  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  ماکحا  قیرط  زا  ندرب  هرهب  يارب  ارصحنم  دنشابن ، ناگناوید 
هب هداتـسرف و  ار  دوخ  نالوسر  تیاغ ، ضرغ و  نیمه  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ  و  تسا ؛ نانآ  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  تشیعم  تیعـضو  يارب 

. تسا هدومن  یحو  نانآ 
مدرم هبطاق  يارب  ایآ  ینعی : دـننادیمن ؟ هک  دـشاب  يزیچ  نآ  عفر  یلاعت ، يادـخ  ماکحا  زا  یکی  هک  تسا  زیاج  یلقع  ظاحل  هب  اـیآ  لاـح :

رارق ناشیاهشوگ  رد  ار  دوخ  تشگنا  دنیامن و  اهر  ار  ادخ  ماکحا  نتفرگارف  دنهدنارف و  شوگ  املع  ناربمایپ و  نخـس  هب  هک  تسا  زیاج 
ات دنورب  ییاج  هب  دنهد و 

198 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
!؟ دنونشن ار  وا  ماکحا  زا  يزیچ  هک 

!؟ دنوشب ناگناوید  نایاپراهچ و  لثم  مدرم  هک  تسین  نخس  نیا  هب  نداد  نذا  زج  نیا  ایآ 
: دیامرفیم ماما  ترضح  سپس 

، یلقع رظن  زا  اـهنآ ، زا  يرایـسب  هب  یلاـمجا  ملع  دوجو  ماـکحا و  زا  يرایـسب  ندوب  راکـشآ  اـب  یتفگ : یتـشاد و  اـبا  یلقع  دـییقت  زا  رگا 
. دوش يراج  تئارب  هیقب  هب  تبسن  هک  درادن  دوجو  یعانتما 

[80 .] دراد فارصنا  قیقحت  صحف و  زا  شیپ  هب  تبسن  تئارب  ّهلدا  هک : تسا  نیا  لقا  دح  هجیتن : رد 
؟ تسیچ تئارب  ّهلدا  تلالد  لیلحت  صحف و  زا  شیپ  تئارب  لامعا  هب  تبسن  ماما  ترضح  ییاهن  رظن 

ّهلدا ات  تسین ، ینادـجو  ملع  مدـع  نوملعی ،) ام ال  عفر ...   ) ثیدـح لـیبق  زا  تئارب ، ّهلدا  عوضوم  هک : تسا  نیا  هناـقّقحم  رظن  دـیامرفیم :
؟ ارچ دنیآ ، رامش  هب  نآ  لولدم  يارب  صصخم  لیبق  زا  دنشاب و  هتشاد  تموکح  نآرب  لوصا ، تاراما و 

ام  ) ثیدح عوضوم  هکلب  تسا ؛ نجهتـسم  دـشاب ، تموکح  تروص  هب  رگا  یتح  نوملعی ) ام ال   ) رب لوصا  تاراما و  ندوب  صـصخم  اریز 
ای فیلکت  دشاب ، هتشادن  تّجح  هک  یسک  ینعی : هل ؛ ۀّجح  ام ال  عفر  دشاب : هدومرف  هکنیا  لثم  تسا ، یعرش  تّجح  دوجو  مدع  نوملعی ) ال 

. دوشیم هتشادرب  وا  زا  هذخاؤم 
. تسا هدیسر  فّلکم  هب  فراعتم ، بسح  هب  دراد ، دوجو  ّتنس  باتک و  رد  هک  یتّجح  کش ، الب  اّما :
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رگا نیاربانب : دوشیم . نشور  لمأت  تروص  رد  هتکن  نیا  دـنکیمن و  ادـیپ  تئارب  لـصا  عوضوم  دوجو  هب  ملع  صحف ، مدـع  اـب  نیارباـنب :
دراد دوجو  تئارب  ّهلدا  دوخ  رد  هک  يروما  اـب  دوشیم ، مه  صحف  زا  لـبق  لـماش  دراد و  قـالطا  نوـملعی ) ـال   ) ثیدـح هک  دوـش  روـصت 

: دوش يدیقم 
رب و  تسا ؛ هداد  رارق  باذـع  عفر  تیاغ  ار  لوسر  ندرک  ثوعبم  یلاعت  يادـخ  هک  [ 81] ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَـعُم  اَّنُک  ام  َو  هیآ : لثم  - 1

فراعتم بسح  هب  تسا ، هدـش  ثوعبم  هک  یناسک  هب  لوسر  هاگره  هک : تسا  نیا  دارم  عوضوم ، مکح و  نایم  بسانم  دوجو  موزل  ساسا 
. ددرگیم عقاو  باذع  تفلاخم ، تروص  رد  دوشیم و  مامت  تّجح  دیامن ، غالبا 

تّجح ّتنـس ، باتک و  رد  ماکحا  دوجو  تسا ، هتفرگ  ماجنا  فراعتم ، تروص  هب  غالبا  هک  تسا  نیا  دـش  هتفگ  هک  ناـنچمه  ضرف  هتبلا ،
. دشابیمن زیاج  نآ  زا  نتسب  مشچ  دشابیم و  تئارب  لماک  مات و 

199 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا رکّذلا  قوف  هیآ  نوچمه  دشاب ، تئارب  لصا  ّهلدا  زا  هکنیا  رب  انب  هتبلا  [ 82] اهاتآ ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  هیآ ال  لثم  و  - 2

. دنشابیم نآ  هب  کیدزن  ای  نومضم  نیا  هب  هک  تسا  یتایاور  روبزم  هفیرش  هیآ  ود  لثم  و  - 3
: لثم

[83 «.] مهفّرع مهاتآ و  امب  دابعلا  یلع  ّجتحی  اّمنا  - » 1
[84 «.] یهن هیف  دری  یّتح  قلطم  ءیش  ّلک  و  - » 2

[85 .] دنراد ار  نتشاد  قالطا  ضرفرب  ار ، تاعالطا  ندرک  دیقم  تیحالص  تایاور  نیا  هتکن :
: دنیامرفیم بلطم  همادا  رد  ماما  ترضح  سپس 

تسا مّدقم  تئارب  ياهلیلد  رب  [، 86] تهاقف بسک  يریگارف و  بوجو  ّهلدا  لاکشا ، الب  دوش ، یشوپمشچ  هناقّقحم  ياهخساپ  نیا  زا  رگا 
؟ ارچ

: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هک  يروهشم  ضیفتسم و  تیاور  لثم  دراد ، تموکح  اهنآ  رب  اریز 
[87 «.] ملسم ّلک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  »

ملعلا بلط  ّنا  الا و  : » دـندومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  هک  دـنکیم  تیاور  ینیلک  خیـش  هک  یلـسرم  تیاور  لثم  و  - 2
[88 «.] هوبلطاف هلها ، نم  هبلطب  مترما  دق  و  هلها ، دنع  نوزخم  ملعلا  و  لاق ) نا  یلا  ، ) لاملا بلط  نم  مکیلع  بجوا 

، تسا نوزخم  هدش و  جنگ  شلها  دزن  رد  ملع  دندومرف ) هکنیا  ات  ، ) تسا رتبجاو  لام  بلط  زا  امـش  رب  ملع  بلط  هک  دیـشاب  هاگآ  ینعی :
. دینک بلط  ار  نآ  سپ  دییامن ، بلط  شلها  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  امش  هب  قیقحت  هب  و 

[89 :] دندومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  هچنآ  لثم  و  - 3

ص199 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[90 «.] یبارعا وهف  نیّدلا  یف  مکنم  هّقفتی  مل  نم  ّهناف  نیّدلا ؛ یف  اوهّقفت 

«. تسا درگنابایب  برع  وا  سپ  دنکن ، تهاقف  بسک  نید  رد  هک  یسک  اریز  دینک ؛ نید  رد  تهاقف  بسک  : » ینعی
هک دنکیم  لقن  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  یلسرم  ثیدح  رد  ینیلک  خیش  هک  یبلطم  لثم  و  - 4

200 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[91 «.] ال لاقف : هیلا ؟ نوجاتحی  اّمع  ۀلأسملا  كرت  ساّنلا  عسی  له  نسحلا : وبا  لئس  تفگ :

هیلع ماما  دـننک ؟ يراددوخ  دـناجاتحم  نآ  هب  هک  هچنآ  ندیـسرپ  زا  دـنناوتیم  مدرم  اـیآ  هک  دـش  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  ینعی :
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. ریخ دندومرف : مالّسلا 
: هک تسا  هدش  تیاور  حیحص  لقن  اب  یفاک  رد 

[92 .] نولأسی مّهنأل ال  ساّنلا  کلهی  اّمنا  هلأس : ءیش  یف  نیعا  نب  نارمحل  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاق 
: دندومرف خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دیسرپ ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يزیچ  دروم  رد  نیعا  نب  نارمح  ینعی :

. دنوشیم دوبان  دنسرپیمن ، هکنآ  تهج  هب  طقف  مدرم 
: دیامرفیم سپس 

: دنراد تموکح  مّدقت و  تئارب  ّهلدا  رب  هک  يرگید  تایاور 
[93 .] رودجم لسغ  تیاور  لثم : - 1

[94 .] حارتسم رد  نتسشن  ندرک  ینالوط  تیاور  لثم  و  - 2
[95 .] تسا هدش  دراو  ُۀَِغلاْبلا ، ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  هیآ : ریسفت  رد  هک  يزیچ  نآ  لثم  و  - 3

؟ ارچ دنراد . تموکح  دنشاب ،) هتشاد  قالطا  هک  ضرفرب   ) تئارب ّهلدا  قالطا  رب  روبزم ، تایاور  هک  تسا  مولعم 
رب تایاور  نیا  هکیلاحرد  دـشاب ؛ صحف  زا  شیپ  هچرگا  دـنادیمن ، هک  دـنراد  يزیچ  عفر  رب  تلالد  دوخ ، قالطا  اب  تئارب  تاـیاور  اریز 

. دنراد تلالد  صّحفت  يریگارف و  تهاقف و  بسک  بوجو 
[96 .] دنوشیم مّدقم  اهنآ  رب  تموکح ، هلیسو  هب  دنتسه و  تئارب  ّهلدا  عوضوم  ضّرعتم ، تایاور ، نیا  نیاربانب :

: دوشیم هتفگ  هک  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  ترضح 
. دنراد لقع  مکح  هب  داشرا  رد  روهظ  هک  ارچ  دنرادن ، تیحالص  تئارب  لصا  تاقلطم  ندرک  دیقم  يارب  تایاور  نیا  - 1

دـنراد و دورو  زین  لقع  مکح  رب  هکنانچ  دـنربیم ، نیب  زا  ار  اهنآ  عوضوم  دـنراد و  دورو  تاـیاور  نیا  رب  تئارب  لـصا  تاـیاور  نیارباـنب :
. دنربیم نیب  زا  ار  لقع  مکح  عوضوم 

یتروص هب  صاصتخا  تهاقف ، بسک  صحفت و  يریگارف و  هب  روتسد  دوش ، اعّدا  تسا  نکمم  - 2
201 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

مامت هدافا  زا  تایاور  نیا  هک  نیا  اب  دوب ، دـنهاوخ  يداشرا  زین  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب : هتـشاد  دوجو  فیلکت  هب  یلاـمجا  ملع  هک  دراد 
، دنراد روهظ  ددرگ ، عقاو  ملع  هب  رجنم  صحفت  هک  ییاهتروص  هب  روتـسد  صاصتخا  رد  روهظ  تایاور  نیا  هک  ارچ  دنراد ؛ روصق  بولطم 

؟ تسا هداد  یخساپ  هچ  دشابیم . رهاظ  عقاو و  هب  ملع  زا  معا  بولطم  هکنآ  لاح  و 
لباـق ضرف  نیا  و  دنـشاب ، هتـشاد  دورو  صحفت  یعرـش و  ماـکحا  يریگارف  تهاـقف و  بسک  تاـیاور  رب  تئارب  تـیاور  رگا  دـنیامرفیم :

هک درادـن  یلیلد  و  تشادـن ، یهجو  ُهَّللا *، ُمُهََلتاـق  هک  وا  رب  نیرفن  یتشادـن و  ملع  هک  هدـنب  رب  ندرک  دراو  راـع  گـنن و  دـشاب . نتفریذـپ 
. دشاب تکاله  ببس  ندیسرپن 

: دنیامرفیم سپس 
تروص عمج  تایاور ، نآرب  عفر  ّهلدا  نتشاد  دورو  دنادیمن و  ار  هچنآ  عفر  ّهلدا  قالطا  نایم  هدش و  هتفگ  تایاور  رد  هچنآ  نایم  هنوگچ 

؟ دریگیم
صحف زا  سپ  هب  دـیقم  دنـشاب ، هتـشاد  قـالطا  هکنیا  ضرفرب  و  دـنرادن ، قـالطا  عـفر  ّهلدا  اـی  هک  دوـشیم  فـشک  تاـیاور  نـیا  زا  هـکلب 

. دنشابیم
تسا و لیلد  نودـب  ياعّدا  دراد ، یلامجا  ملع  دوجو  دراوم  هب  صاصتخا  صّحفت ، يریگارف و  ياهلیلد  دـش : هتفگ  هک  مود  ياعّدا  اـّما  و 

. دوشیم زین  يودب  ههبش  لماش  تایاور  نیا  قالطا  هکلب  درادن ؛ دوجو  نآ  یتسرد  رب  يدهاش  هک  ارچ  تسا  هدروخ  نیمز  ییاعدا  اذل 
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تـسرد دوشیم ، عقاو  لیـصحت  هب  رجنم  هک  دراد  یتروص  هب  صاصتخا  صّحفت ، ماکحا و  يریگارف  ّهلدا  دش : هتفگ  هک  مّوس  ياعّدا  اّما  و 
؟ ارچ تسین ،

. دوشیم یعقاو  یعرش  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  رد  کش  ياهتروص  لماش  يریگارف  مّلعت و  تایاور  قالطا  اریز 
: هتبلا دنیامرفیم  سپس 

. دراد یمّدقم  هبنج  مّلعت ، ندوب  بجاو  اریز  تسین ؛ بجاو  مّلعت  صّحفت و  دباییمن ، تسد  عقاو  هب  هک  دراد  نیقی  ملع و  هک  یتروص  رد 
ندرک لاؤس  يریگداـی و  يارب  یهجو  دـسریمن ، هجیتـن  هب  هکنیا  هب  ملع  اـب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یعقاو  یعرـش  مکح  هک  یتروـص  رد  و 
قالطا یعرـش ، مکح  ندروآ  تسد  هب  لامتحا  اب  نکل  دهدیم . تسد  زا  ار  شدوخ  تیعوضوم  ندرک  لاؤس  يریگدای و  درادـن و  دوجو 

[97 .] تسا مّدقم  تئارب  ّهلدا  تاقالطا  رب  کش  الب  و  دنکیم ، مّلعت  بوجو  هب  مکح  يریگارف ، ّهلدا 
202 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لّوألا بینذت » »
بوجو مدع  لصألا  نیهبتـشملا : نیءانإلا  دحأ  یف  لاقی  نأ  لثم  يرخأ ، ۀـهج  نم  ّیعرـش  مکح  توبثل  ابجوم  لصالا  لامعإ  نوکی  نأ ال 

ملعی ثیح  ۀـیّرکلا  مّدـقت  مدـع  وأ  اّرک ، ۀـساجنلل  یقالملا  غولب  مدـع  وأ  رخآلا ، نع  بانتجالا  بوجوب  مکحلا  بجوی  ّهنإف  هنع ، بانتجالا 
. ءاملا وأ  یقالملا  وأ  رخآلا  ءانإلا  نع  بانتجالا  بجوی  لوصالا  لامعإ  ّنإف  ۀساجنلا ، ةاقالم  یلع  اهثودحب 

: رخآ مکح  توبثل  لصألاب  لمعلا  باجیإ  ّنأ  ماقملا : اذه  یف  مالکلا  حیضوت  لوقأ :
فاو لاملا  نم  رادـقمل  دـجاولا  صخـشلا  ۀـّمذ  ةءارب  لصألاب  تبثی  نأک  ّیعرـش ، مکح  هب  طینا  عوضومل  هب  لومعملا  لصألا  تاـبثإب  اـّمإ 

مکحی و  لصألاب ، عفدیف  ۀعاطتـسالا ، نع  عنام  نیّدلا  ّنإف  ّجحلا ؛ هیلع  بجیف  اعیطتـسم ، ةءاربلا  ۀلاصأ  ۀمیمـضب  ریـصیف  نیّدـلا ، نم  ّجـحلاب 
اهب طینا  یتلا  هتّلقب  مکحلا  بجوی  اّرک  ۀـساجنلل  یقالملا  ءاملا  غولب  مدـع  ۀـلاصأ  ّنإف  یناثلا ؛ لاـثملا  هنم  و  لاـملا . کلذـب  ّجـحلا  بوجوب 

. لاعفنالا
دروملا کلذ  یف  ّیفیلکت  مکح  توبث  ۀّیصخشلا  ۀّیضقلا  هذه  یف  ول  ةداع و  وأ  اعرش  وأ  القع  مزلتسی  امکح  هب  مکحلا  یفن  مازلتـسال  اّمإ  و 

. نیءانإلا دحأ  نع  بانتجالا  بوجو  یفنک  رخآ ، دروم  یف  وأ 
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: تسا هدومرف  رکذ  تئارب  لصا  يارجا  رد  ار  يرگید  طورش  خیش ،) طرش  رب  هوالع  هیفاو ، بحاص   ) ینوت لضاف  موحرم  بینذت  همجرت 
: هک تسا  نیا  طورش ) نیا  زا   ) لّوا طرش 

نیئانا زا  یکی  دروم  رد  هکنیا  لثم  دـشابن ، يرگید  تهج  زا  یعرـش  مکح  کی  توبث  بجوم  یمدـع ) لصا  ره  ای  و   ) تئارب لـصا  ءارجا 
: دوش هتفگ  یجراخ ) عیام  ود  ای  و   ) نیهبتشم

بوجو هب  مکح  بجوم  فرط ) کی  رد  تئارب  يارجا   ) هک ارچ  تسین ، بجاو  عیام ) ای  و   ) ءاـنا یکی  نیا  زا  باـنتجا  هک  تسا  نیا  لـصا 
. دوشیم رگید  عیام ) ای  و   ) ءانا زا  بانتجا 

(. تسا سجن  سپ  . ) تسا هدیسرن  رک  ّدح  هب  هدرک  تاقالم  سجن  اب  هک  یبآ  هک  تسا  نیا  لصا  ای 
ینعی لـعفنم  بآ  نیا  تسا و  تیرک  رب  مدـقم  تاـقالم  هجیتن  رد   ) تسین تاـقالم  خـیرات  رب  مّدـقم  تیّرک  خـیرات  هک  تسا  نیا  لـصا  اـی 

؟ ارچ تسا .) هدش  سجنتم 
. دوشیم بآ  نآ  ای  یقالم و  ای  رگید و  عیام  ای  ءانا و  زا  زیهرپ  بجوم  لوصا ،) نیا   ) ءارجا اریز 

لضاف بانج  مالک  رد  هشقانم  بلطم و  نیا  رب  خیش  حیضوت 
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: تسا هنوگ  ود  رب  تسا  يرگید  مکح  توبث  بجوم  یمدع ،) لصا  ای  و   ) تئارب لصا  هب  لمع  ارجا و  مییوگیم  هکنیا 
اب هکنیا  لثم  تسا ، نآ  هب  طونم  رگید  یعرش  مکح  هک  یعوضوم  نتخاس  تهج  دوشیم  لمع  نادب  هک  یلصا  نیا  تابثا  ببـس  هب  ای  - 1
. دوش تابثا  یهدب  نید و  زا  تسا ، یفاک  جح  هب  وا  نتفر  يارب  تسا و  لام  لوپ و  زا  يرادقم  ياراد  هک  یصخش  تئارب  لصا ، نیا  ءارجا 

)؟ ارچ . ) دوشیم بجاو  وا  رب  جح  هجیتن  رد  هدش و  عیطتسم  یهدب ) نید و  نیا  زا  وا  ییاهر  و   ) ةءاربلا ۀلاصا  ندش  همیمض  اب  سپ :
تئارب لـصا  ءارجا  اـب  عناـم ) نیا   ) هک تسا  تعاطتـسا  زا  عناـم  یهدـب  نید و  نکل ) تسا و  دوجوم  تسا  لاـم  هک  یـضتقم  هچرگا   ) اریز

. لام نآ  اب  ّجح  بوجو  هب  دوشیم  مکح  هدش ،) لیمکت  عوضوم  هجیتن  رد  و   ) دوشیم هتشادرب 
: تسا لیبق  نیا  زا  ناشیا  مود  لاثم  دومن ،) رکذ  لضاف  بانج  هک  یلاثم  هس   ) هلمج زا  و 
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( ندـش سّجنتم  و   ) لاـعفنا هک  تسا  نآ  ّتلق  هب  مکح  بجوم  تیّرک ، هب  هدرک ، تاـقالم  سجن  اـب  هک  یبآ  نیا  غوـلب  مدـع  تلاـصا  اریز 

عوضوم میتشادرب ، دوب  تیرک  هک  ار  عنام  زین  لصا  نیا  يارجا  اب  تسا ، دوجوم  تسا  تاقالم  نامه  هک  یضتقم  ینعی   ) تسا نآ  هب  طونم 
(. دش لیمکت  سّجنت  هب  مکح 

(: همزالم نیا  زا  معا  ، ) رگید یفیلکت  مکح  کی  توبث  اب  لصا  يارجا  ببس  هب  تسا  یفن  نیا  نایم  مزالت  لیلد  هب  ای  و  - 2
(. رخآ دض  تابثال  امهل  ثلاث  نیّدّضلا ال  دحا  یفن  لثم   ) دشاب یلقع 

(. سکعلاب تسا و  هعمج  ندوب  بجاو  مزلتسم  هک  رهظ  ندوبن  بجاو  لثم   ) دشاب یعرش  ای 
(. تسا رگید  ثداح  مدقت  مزلتسم  هک  نیثداح ، دحا  مدقت  مدع  لثم   ) دشاب يداع  ای 

دراد و دوجو  همزالم  یلامجا  ملع  تکرب  هب  يرگید  سّجنت  اب  نیءاـنإلا  دـحا  سّجنت  مدـع  ناـیم  هک   ) دـشاب هیـصخش  هیـضق  نیا  رد  ول  و 
. درادن تیلک  تسا و  دروم  نیمه  صوصخم 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ بینذت  نیا  رد  ثحب  عوضوم 
اهنآ مظعا  خیش  بانج  هک  تسا  هدومن  حرطم  تئارب  لصا  ءارجا  رد  خیش ، طرـش  رب  هوالع  ینوت ، لضاف  بانج  هک  تسا  یطرـش  هس  نایب 

. تسا هدرک  دقن  لقن و  بینذت  ناونع  تحت  ار 
؟ دوشیم يراج  يدراوم  هچ  رد  تسیچ و  تئارب  لصا  هفسلف  دیئامرفب  روبزم  طورش  حرش  هب  نتخادرپ  زا  لبق 

عیرـشت لعج و  نداد  رارق  يدازآ  رد  ار  وا  فلکم و  قح  رد  هعـسوت  صیخرت و  تهج  تسا و  تقـشم  تفلک و  یفن  تئارب ، لصا  هفـسلف 
: اذل و  تسا ، هدش 

: مینادیمن هک  یتقو  لثملا  یف  دیامن ، هقیضم  عفر  هدروآ ، هعسوت  فلکم  يارب  تاهج  مامت  زا  هک  دوشیم  هدرب  راک  هب  يدراوم  رد 
؟ لالح ای  تسا  مارح  مالسا  رد  تایناخد  لامعتسا  ایآ  - 1

؟ مارح ای  تسا  لالح  توهش ، نودب  مرحمان  هب  رظن  ایآ  - 2
؟ هن ای  تسا  بجاو  زامن  رد  هماقا  ایآ  - 3

. بوجو زا  تئارب  ای  دوشیم و  يراج  تمرح  زا  تئارب  ای 
؟ تسیچ قوف  بلطم  موهفم 

زا نکل  دنک و  هعسوت  داجیا  ام  يارب  یتهج  زا  تئارب  لصا  ءارجا  هک  يدراوم  رد  هک : تسا  نیا 
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. دوش هدافتسا  نآ  زا  دیابن  دراذگب ، فلکم  نم  هدهعرب  يرگید  یمازلا  فیلکت  دروایب و  هقیضم  تّقشم و  یتاهج  ای  تهج و 
؟ تسیچ یعرش »...  مکح  توبثل  ابجوم  لصالا  لامعا  نوکی  نا ال  لّوالا   » زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب 

: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  هدوزفا و  خیش  بانج  طرش  رب  لضاف  بانج  هک  تسا  ياهثالث  طورش  زا  لّوا  طرش  نایب 
: ینعی دشاب . يرگید  تهج  زا  یعرش  مکح  کی  توبث  بجوم  دیابن  تئارب  لصا  يریگراکب 

، دربب يرگید  فیلکت  راب  ریز  ار  اـم  رگید  فرط  زا  نکل  درادرب و  اـم  شود  زا  ار  یتفلک  فرط  کـی  زا  تئارب  يارجا  هک  دـشاب  رارق  رگا 
. دوش يراج  دیابن 

؟ تسیچ نیهبتشملا »...  نیءانإلا  دحا  یف  لاقی  نا  لثم   » زا لضاف  بانج  ضرغ 
دنوریم راک  هب  ءایـشا  زا  یئیـش  یفن  تهج  هک  هیمدـع  لوصا  هیلک  هب  هکلب  هدادـن  صاصتخا  تئارب  لصا  هب  ار  ثحب  ناـشیا  هک  اـجنآ  زا 

: هلمج زا  تسا  هدروآ  زین  ار  اهلاثم  تسا ، هداد  میمعت 
ود نآ  زا  کیمادـک  هک  مینادیمن  الیـضفت  نکل  تسا و  سجنتم  ءانا  ود  زا  یکی  هکنیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  اـم  هک  یتقو  لـثملا  یف  - 1

يرگید نآ  رد  دیاب  ریزگان  مینک ، يراج  بانتجا  بوجو  زا  همذ  تئارب  لصا  سّجنت و  مدع  لصا  ود  نآ  زا  یکی  هب  تبسن  رگا  دشابیم ،
. مینک بانتجا  بوجو  هب  مکح 

؟ ءانا نآ  ای  تسا  مارح  ءانا  نیا  ایآ  هک  مینکیم  کش  نیهبتشم ، نیئانا  رد  یتقو  رگید  ترابع  هب 
موشیم تحار  فرط  کی  بناج  زا  تسین ، مارح  تسا و  كاپ  ءانا  نیا  هللاءاشنا  میوگب  هدرک  يراج  تئارب  ءانا  یکی  نیا  هب  تبـسن  رگا 

. تسا سجن  یکی  نآ  میوگب  دیاب  هک  ارچ  دوشیم  تسرد  میارب  یتفلک  رگید  فرط  زا  نکل  و 
رگید هیحان  زا  نکل  دهدیم و  ام  هب  ار  امهدحا  باکترا  هزاجا  دروآیم و  هعـسوت  یمدع ، لصا  ای  تئارب و  لصا  فرط  کی  زا  اجنیا : رد 

. درک عونمم  نم  يارب  ار  يرگید  باکترا  هک  ارچ  دوشیم ، هدروآ  تفلک 
. روصحملا مارحلاب  هبتشملا  لالحلا  و  ۀّیبنجألاب ، ۀهبتشملا  ۀجوزلا  تسا : لیبق  نیمه  زا  و 

ّدح هب  ایآ  هک  میراد  کش  نکل  دوشیم ، هدوزفا  نآ  هب  هتخیر و  نآ  يور  بآ  يرادـقم  میراد ، راـیتخا  رد  یلیلق  بآ  لـثملا  یف  اـی  و  - 2
؟ هن ای  تسا  هدیسر  تیّرک 

کـش ام  نونکا  تسا و  هدـش  دراو  نآ  رد  يرگید  سجن  اـی  لوب و  اـی  نوخ و  ياهرطق  ـالثم  ینعی  هدرک ، تاـقالم  سجن  اـب  مه  یفرط  زا 
کش نیا  تقیقح  رد  سجن . ای  تسا و  كاپ  بآ  نیا  هک  میراد 
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. دریگیم همشچرس  تسا  نآ  تیّرک  مدع  ای  تیّرک  رد  کش  هک  لّوا  کش  زا  تسا  بآ  تساجن  ای  تراهط  رد  کش  هک  مود 

: رگید ترابع  هب 
: اجنیا رد  هن ؟ ای  دش  سجنتم  ایآ  هک  میدش  دّدرم  هن ، ای  تسا  هدیسر  تیّرک  هب  ایآ  هک  میتسه  ددرم  نوچ 

؟ ارچ مینک  يراج  مدع  باحصتسا  هدرک و  هدافتسا  تیرک  هجرد  هب  بآ  نیا  غولب  مدع  لصا  زا  میناوتیمن 
هجیتن مدع ، لصا  زا  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  دنتـسین و  رگید  تهج  زا  فیلکت  تبثم  دناهدش و  عیرـشت  فیلکت  یفن  يارب  هیمدـع ، لوصا  اریز 

. هدش سّجنتم  لعفنم و  سپ  تسا ، لیلق  بآ  نیا  هک  میریگیم ،
. تسین نآ  تبثم  یمدع ، لصا  مینک و  بانتجا  بآ  نیا  زا  دیاب  سپ :

: دیوگیم لضاف  بانج  رگید  ترابع  هب 
نآ رثا  رد  دشاب  هدیسرن  رک  ّدح  هب  هچنانچ  تسا و  كاپ  هدشن و  لعفنم  روبزم  تاقالم  رثا  رد  دشاب ، هدیسر  تیرک  ّدح  هب  روبزم  بآ  رگا 

. تسا هدش  سّجنتم  لعفنم و  تاقالم 
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رد هجیتن  رد  تسا ، هدیسرن  تیرک  ّدح  هب  مه  نونکا  دوبن ، رک  البق  هک  روطنامه  ینعی  ۀیّرکلا ، مدع  لصالا ، دییوگب : امـش  رگا  اجنیا : رد 
. دنکیم رسدرد  داجیا  ام  يارب  مدعلا ، ۀلاصا  لصا  نیا  يارجا  سپس : تسا . هدش  سجن  روبزم ، تاقالم  رثا 

هدش و هدوزفا  نآ  هب  بآ  يرادقم  مه  یتّدم ، زا  سپ  رهاط ، مه  تسا و  لیلق  مه  هک  میراد  رایتخا  رد  بآ  يرادقم  ام  لثملا : یف  ای  و  - 3
هکنیا زا  لبق  ایآ  مینادیمن  هک  تسا  نیا  ام  لکشم  نکل  و  تسا ، هدرک  تاقالم  سجن  اب  مه  و  تسا ، هدیسر  رک  ّدح  هب  هک  مینادیم  اعطق 

مینادیمن رگید  ترابع  هب  هدرک ؟ تاقالم  سجن  اب  هدیـسر  رک  ّدـح  هب  هکنیا  زا  سپ  ای  تسا و  هدرک  تاقالم  سجن  اـب  دـسرب  رک  ّدـح  هب 
: هک

؟ دوشیمن بآ  نآ  سجنت  ای  لاعفنا و  ببس  یتاقالم  نینچ  تروص  نیا  رد  هک  سجن  اب  تاقالم  دعب  هدش  ثداح  تیرک  لّوا  ایآ  - 1
؟ دوشیم سّجنتم  بآ  نآ  تروص  نیا  رد  هک  هدمآ  لصاح  تیرک  سپس  هدش و  ثداح  سجن  اب  تاقالم  لّوا  هکنیا  ای  و  - 2

تیرک هک  انعم  نیدب  ۀیرکلا ، مدع  لصالا ، مییوگب : هدرک  ارجا  یمدع  لصا  کی  رگا  زین ، اجنیا  رد 
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، مینک هدافتسا  بآ  نآ  زا  میناوتیمن  ام  هک  ارچ  دوشیم ، مه  رسدرد  بابسا  تسین ، ام  لاح  هب  دیفم  اهنت  هن  تسا ، هدوبن  تاقالم  رب  مّدقم 
. مزال نآ  زا  بانتجا  تسا و  سجن  بآ  مامت  نوچ 

. میاهدرکن يراج  دشاب  فیلکت  تبثم  هکنیا  یمدع  لصا  هک  ارچ  مینک ، ارجا  تاقالم  رب  تیرک  مّدقت  مدع  لصا  دیابن  زین  اجنیا  رد  سپس :
: هک تسا  نیا  هلئسم  نیا  رد  لضاف  بانج  مالک  هصالخ  لصاح و 

: وگب ریخا  لاثم  نیمه  رد  لثملا  یف  و  دزادنین ، رسدرد  هب  ار  وت  هک  نکب  يراج  یلصا 
. هدافتسا لباق  دوب و  دهاوخ  كاپ  بآ  هجیتن  رد  هک  تسا . هدوبن  تیرک  زا  لبق  تاقالم  ینعی  ۀیرکلا ، یلع  ةاقالملا  ۀمّدقم  مدع  لصالا 

؟ تسیچ ماقملا »...  اذه  یف  مالکلا  حیضوت  لوقا :  » رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  لضاف  موحرم  نانخس  هب  عجار  تسا  خیش  ترضح  رظنراهظا 

. تسین لوبقم  هلمجلاب  هتشادن و  تیلک  نکل  و  تسا ، لوبق  لباق  ۀلمجلا  یف  طرش  نیا 
؟ ارچ

: تسا هنوگ  ود  رب  دوشیم ، رگید  فیلکت  مکح و  توبث  بجوم  هک  یمدع  لصا  ای  تئارب و  لصا  ءارجا  اریز :
باب زا  نیا  دـیآیم ، فّلکم  هدـهعرب  یفیلکت  رگید  فرط  زا  و  دوشیم ، يراج  مدـع  لـصا  اـی  تئارب و  لـصا  فرط  کـی  زا  یهاـگ  - 1

ترابع هب  درادـن . یلاکـشا  تسا و  عنامالب  نآ  يارجا  اذـل  و  تسا ، عنام  عفر  باب  زا  تسا ، ّببـسم  ببـس و  باب  زا  تسا ، يزاسعوضوم 
: رگید

يرگید مکح  کی  يارب  دوشب  تسرد  عوضوم  ای  يرگید و  مکح  يارب  دوشب  تسرد  ببـس  نآ ، يارجا  اب  ات  دینکیم  يراج  تئارب  امش 
؟ ارچ دراد . یبیع  هن  تسا و  تبثم  لصا  هن  هک  ارچ  تسا  عنامالب  نیا  يرگید و  مکح  کی  تابثا  رد  دوشب  عنام  عفر  ای  و 

: هک انعم  نیدب  تسا ، هدرک  تّجح  اقلطم  یلقن ، هچ  دشاب و  یلقع  هچ  تسا  هدرک  تّجح  ار  تئارب  لصا  هک  یلیلد  نآ  اریز 
الب هدوبن و  تبثم  لصا  دشاب ، يرگید  مکح  يارب  زاسعوضوم  فیلکت ، یفن  رب  هوالع  هچ  دنکب ، فیلکت  یفن  اهنت  هچ  تئارب  لصا  يارجا 

. تسا لاکشا 
؟ دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  دوشیم  يرگید  مکح  زاسعوضوم  هنوگچ  تئارب  لصا  نایرج  خیش  بانج 

؟ هن ای  دیراد  مه  یهدب  هک  دینادیمن  نکل  دنکیم ، تیافک  ندرک  جح  يارب  هک  دیراد  لام  لوپ و  يرادقم  امش  لثملا : یف 
208 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ای دشاب و  یهدـب  هک  عنام  دوجو  هب  عجار  نکل  تسا ، دوجوم  دـشاب ، لوپ  نامه  هک  امـش  رب  جـح  بوجو  يارب  یـضتقم  رگید : ترابع  هب 
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. دیتسه دّدرم  دشاب  یهدب  نتشادن  هک  عناملا  مدع 
دیاب هدوبن و  عیطتسم  العف  دیشاب  هتشاد  یهدب  رگا  نکل  دیورب . هّکم  هب  دیاب  دیتسه و  عیطتسم  العف  هک  دیشاب  هتشادن  يراکهدب  رگا  ینعی :

عوضوم ات  دیرادرب  هار  رـس  زا  ار  لمتحم  عنام  هدرک ، يراج  نید  زا  همّذلا  تئارب  ۀلاصا  دیاب  اجنیا  رد  درک ؟ دیاب  هچ  دـیزادرپب . ار  ناتنوید 
: ددرگ تباث  تسا  تعاطتسا  هکنآ  همات  ّتلع  ای  جح و  بوجو 

: رگید ترابع  هب 
مکح هک  جـح  بوجو  يارب  دـش  يزاسعوضوم  هجیتن  رد  دومن ، عناـملا  عفر  هک  مه  تئارب  يارجا  دوب ، دوجوم  هک  جـح  بوجو  یـضتقم 

. تسا يرگید 
هب تسا ، رگید  مکح  يارب  زا  يزاسعوضوم  نیمه  قادـصم  دومن ، رکذ  لضاف  بانج  هک  یلاثم  هس  نآ  زا  مود  لاـثم  رد  لـثملا ، یف  اـی  و 

: هک انعم  نیا 
؟ ارچ تسا ، كوکشم  عنام  نکل  تسا و  دوجوم  بآ  نیا  سّجنت  يارب  زا  تسا  تاقالم  نامه  هک  یضتقم 

؟ درک دیاب  هچ  دشابن ، سّجنتم  هجیتن  رد  هدشن و  لعفنم  تاقالم  دّرجم  هب  هجیتن  رد  دشاب و  ّرک  بآ  نیا  هک  دراد  ناکما  اریز 
. ۀیرکلا مدع  لصالا ، مییوگیم :

سجنت نامه  هک  هرثا ، یـضتقملا  ّرثؤی  هجیتن  رد  مینکیم  عفر  تیرک  هجرد  هب  ءاملا  غولب  مدـع  لصا  اب  ار  روبزم  لامتحا  رگید : ترابع  هب 
. دشابن ّرک  مه  دنک ، تاقالم  سجن  اب  مه  هک  تسا  یبآ  مه  سجنت  عوضوم  تسا ،

هک مه  مکح  دـیدرگ ، لیمکت  عوضوم  تشادرب  ار  عنام  مه  ۀـیرکلا  مدـع  نایرج  دوب ، دوجوم  بآ  سجنت  يارب  یـضتقم  هکنیا : هصـالخ 
. دش بترتم  نآرب  دوب ، سجنت 

نآ اب  یفن  نیا  نایم  هکنیا  باب  زا  تسوا  اب  مزـالم  هک  تسا  رگید  یفیلکت  مکح  کـی  توبث  مزلتـسم  افرـص  لـصا  لاـمعا  زین  یهاـگ  - 2
. دراد دوجو  مزالت  تابثا 

. دشاب هیداع  ای  هیعرش و  هکنیا  ای  دشاب و  هیلقع  همزالم  نیا  هک  هنکیمن  یقرف  لاح 
. دیآیم مزال  يرگید  تابثا  امهدحا  یفن  زا  يرگید و  یفن  امهدحا  تابثا  زا  هک  امهل  ثلاث  هک ال  یتیدض  لثم  لثم  دشاب  هیلقع 

: لثملا یف 
209 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک ارچ  دـباییم ، نیعت  ثودـح  اعطق  ار ، تمدـق  مدـع  مینک  تباـث  هک  یتروص  رد  میدـق ، اـّما  ثداـح و  اـّما  ملاـعلا  دوشیم : هتفگ  یتقو 
. تسین نیب  رد  ياهطساو 

دوشیم تابثا  هعمج  رهظ ، یفن  اب  تسا  یعیبط  هعمج  ای  تسا و  بجاو  رهظ  ای  اههعمج  زور  رد  مینادیم  الامجا  هکنیا  لـثم  دـشاب  هیعرش 
. سکعلاب و 

. تسا یعرش  باطخ  نآ  زا  یلامجا و  ملع  زا  همزالم  نیا  همشچرس  هتبلا 
مدع زا  هکنانچ  دوشیم . تابثا  يرگید  نآ  مّدقت  تاقالم  تیرک و  زا  کیره  مّدقت  مدع  زا  هک  لضاف  بانج  موس  لاثم  لثم  دشاب ، هیداع 

. دوشیم تابثا  يرگید  رخأت  کیره ، رخأت 
؟ یلقع هن  تسا  تداع  بسح  هب  مزالت  تروص  نیا  رد  ارچ 

یکی اذل  دنتسین و  نامزمه  نراقم و  ثداح  ود  نیا  هک  تسا  نینچ  ابلاغ  نکل  دشاب ، نراقت  هکلب  رخأت ، هن  دشاب و  مدقت  هن  اسبهچ  هک  اریز 
. تسا رخؤم  امتح  يرگید  دوب  مّدقم  هک 

؟ تسا هیصخش  هیئزج و  ای  و  دراد ، تیلک  همزالم  نیا 
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: روبزم همزالم  هک  دنکیمن  یتوافت 
: ینعی دنتسه . هیلک  يایاضق  زا  همه  قوف  ياهلاثم  هکنانچ  دشاب ، هتشاد  تیلک  - 1

دناوتیم هک  تسا  یّلک  هیـضق  ای  نوناق و  کی  نیا  ار ، رگید  ّدـض  دـنکیم  تابثا  امهل ، ثلاث  ـال  نیدّـضلا  دـحا  یفن  دوشیم : هتفگ  یتقو 
. دشاب هتشاد  قادصم  رامشیب 

یّلک مکح  کی  ای  هیـضق و  کی  دوخ  نیا  رگید ، ثداح  مّدـقت  اب  تسا  مزالم  نیثداح  دـحا  مدـقت  مدـع  لـصا  دوشیم : هتفگ  یتقو  اـی  و 
. تسا

ملع تکرب  هب  يرگید ، سّجنت  اب  نیءانإلا  دـحا  سّجنت  مدـع  نایم  هک  ینوت  لضاف  لّوا  لاثم  لثم  دـشاب ، هیـصخش  هیئزج و  هکنیا  ای  و  - 2
. دراد دوجو  همزالم  یلامجا 

: رگید ترابع  هب 
، ءانالا اذه  ۀـساجنلا  مدـع  لصالا و  مییوگیم : یتقو  اذـل  و  یکی ، نآ  ای  تسا ، سجن  ءانا  نیا  ای  هک  مینادیم  الامجا  نیهبتـشم ، نیئانا  رد 

. تسا هیصخش  هیضق  نیا  هک  ار ، ءانا  یکی  نآ  تساجن  دنکیم ، تابثا 
: یمدع لصا  ای  تئارب و  لصا  ءارجا  هک  دنکیمن  یقرف  لاح  ّيا  یلع 

سجنت تیرک ، مدـع  لصا  زا  هک  موس  مّود و  لاثم  ود  لثم  دـشاب ، لصا  يارجم  دروم و  نامه  رد  یفیلکت  مکح  کـی  توبث  مزلتـسم  - 1
. ددرگیم تباث  بآ  نیمه  سّجنت  زین ، تاقالم  رب  تیرک  مدقت  مدع  لصا  زا  دوشیم و  تباث  بآ  نامه 

210 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ءانا نیا  سّجنت  مدـع  لصا  زا  هک  لضاف ، بانج  لّوا  لاثم  لـثم  دـشاب ، يرگید  عوضوم  رگید و  دروم  رد  یمکح  توبث  مزلتـسم  اـی  و  - 2

. ار رهظ  بوجو  میریگیم  هجیتن  هعمج  بوجو  مدع  لصا  زا  هکنیا  ای  ار و  يرگید  نآ  سّجنت  میریگیم  هجیتن 
211 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نم لقنلا  لقعلا و  نم  هّتلدأ  نایرجل  لصألا ؛ نایرج  نع  اعنام  کلذ  نوکی  الف  یناثلا ، لاثملاک  لّوألا  هجولا  یلع  مکحلل  هباجیإ  ناک  نإـف 
ۀیعرـشلا و ماکحألا  عّبتت  نم  یلع  یفخی  امک ال  هّتلدأ ، نایرج  نع  اعنام  نوکی  رخآ ال  ّيدوجو  مکح  عوضومل  هباجیإ  دّرجم  و  عناـم . ریغ 

. ۀیفرعلا
ةالـصلا بجی  مل  لامعتـسالا  مّرحم  ناک  ول  ثیحب  ۀـحابإلا  كوکـشم  ءام  یف  روهطلا  رـصحنا  اذإف  عناملا ، عفر  یلإ  ۀـقیقحلا  یف  هعجرم  و 

. ةالصلا هیلع  بجیف  روهطلل ، ادجاو  هنوک  تابثإ  و  ّلحلا ، ۀلاصأ  ءارجإ  نم  عنام  الف  نیروهطلا  دقفل 
لاغتـشالا هیلع  نوبجوی  ءالقعلا  ّنإف  اذـکب ، لغتـشاف  یلبق  نم  بجاو  لغـش  کیلع  نکی  مل  اذإ  هدـبعل : یلوملا  لاق  اذإ  اـم  ّیفرعلا : هلاـثم  و 

. یلوملا لبق  نم  هسفن  یلع  ءیش  بوجوب  ملعی  مل  اذإ  اذکب 
: نیمکح نیب  دّدرم  مکح  توبثب  یلامجإلا  ملعلا  دوجو  یلإ  عجارلا  یناثلا ، هجولا  یلع  ناک  نإ  و 

ناک نإ  هتابثإ و  نود  فیلکتلا ، یفن  دّرجم  ةءاربلا  لصأ  ۀـّلدأ  دافم  ّنأ  هیفف : رخـآلا ، تاـبثإ  امهدـحأ  یفن  یف  لـصألا  لاـمعإب  دـیرا  نإـف 
توبث دّرجمب  هنم  دـیزأ  یلإ  يّدـعتی  و ال  اهّتلدأ ، لولدـم  رادـقمب  تبثت  اّمنإ  ۀـیرهاظلا  ماکحألا  ّنإف  یفنلا ؛ کلذـل  اـیعقاو  اـمزال  تاـبثإلا 

لاثم یف  انرکذ  امک  رخآلا ، مکحلا  کلذـل  اعوضوم  لصألاب  تباثلا  يرهاـظلا  مکحلا  نوکی  نأ  اـّلإ  تبث  اـم  نیب  هنیب و  ۀـیعقاولا  ۀـمزالملا 
. نیباحصتسالا ضراعت  باب  یف  کلذ  حیضوت  ءیجیس  و  ّجحلا . نیّدلا و  نع  ۀّمذلا  ةءارب 

ضراعم ّهنأ  ّالإ  راج ، وهف  تابثإلا ، نود  هیفن  دّرجم  امهدحأ  یف  هلامعإب  دیرا  نإ  و 
212 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

وهف اـمهیف ، هلاـمهإ  اـّمإ  و  لـصألاب ، لـمعلا  لـجأل  یلاـمجإلا ؛ مـلعلا  کـلذ  حرط  مزلیلف  اـمهیف ، هؤارجإ  اـّمإ  مزـاللاف  رخـآلا ، یف  هناـیرجب 
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. حّجرم الب  حیجرتف  صوصخلاب ، امهدحأ  لامعإ  اّمإ  و  بولطملا ،
بوجولا و نیب  رمألا  راد  اذإ  امیف  نیهجولا  دـحأ  ّهنأ  مّدـقت  امک  امهب ، لمعلا  مزل  هحرط  ّرـضی  اّـمم  ماـقملا  یف  یلاـمجإلا  ملعلا  مل  ول  معن ،

. میرحتلا
نم هریغ  یف  يزجی  لب  ةءاربلا ، لصأب  طرـشلا  اذـهل  صاصتخا  و ال  ضراعملا ، لـجأل  ماـقملا  یف  لـصألاب  لـمعلا  طوقـسف  ناـک : فیک  و 

. ّۀلدألا لوصالا و 
[98 .] ضراعملا مدعب  باحصتسالا  باب  یف  طرشلا  اذه  نع  هرس  سدق  وه  ّربع  دق  و  کلذ ، ۀیفاولا  بحاص  دوصقم  ّلعل  و 

ۀلاصأ ریظن  ّهنإف  یقالملا ؛ ۀساجنب  مکحلا  اهنایرج  مازلتـسا  نم  عنام  ّهنأ ال  تفرع : دقف  اّرک ، ۀساجنلل  یقالملا  ءاملا  غولب  مدـع  ۀـلاصأ  اّمأ  و 
. ّجحلا بوجول  مزلتسملا  نیّدلا  نم  ةءاربلا 

همجرت

لوا تروص  ماکحا 

: سپ
مدع هک  امش   ) مّود لاثم  لثم  دشاب ) يزاسعوضوم  ینعی   ) لّوا قیرط  هجو و  رب  رگید )  ) مکح توبث )  ) يارب لصا ، هب  لمع  باجیا  رگا  - 1
نایب الب  باقع  لثم   ) هیلقع زا ) معا   ) تئارب هلدا  نایرج  لیلد  هب  يزاسعوضوم  نیا  و  نآ ) لاعفنا  يارب  درکیم  يزاـسعوضوم  بآ  تیرک 

(، یمدـع یلـصا  ای  و   ) تئارب لصا  نایرج  زا  یعنام  دـنوشیم ) لوصا  نیا  يارجا  لماش  هک  نوملعی و  ام ال  عفر  لثم   ) هیلقن و  تسا ) حـیبق 
. دشابیمن

213 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دـشابیمن لصا  نیا  ّهلدا  ناـیرج  زا  یعناـم  يرگید ، يدوجو  مکح  يارب  يزاـسعوضوم  تهج  لـصا  يارجا ) و   ) باـجیا فرـص  اذـل  و 

يرما رگید  یمکح  يارب  يزاـسعوضوم  لـصا و  يارجا  هک   ) تسین هدیـشوپ  هیفرع  هیعرـش و  ماـکحا  رد  قیقحت  عـّبتت و  لـها  رب  هکناـنچ 
(. عوضوم لیمکت  زا   ) تسا عنام  عفر  هب  تقیقح  رد  اهلصا ) يزاسعوضوم  نیا   ) تشگزاب و  تسا ،) موسرم  لوادتم و 

ای تسا  لالح  ای  سجن و  ای  تسا  كاپ  هک  دراد  کش  فرط  ینعی   ) تسا هحابالا  كوکشم  هک  یبآ  رد  تسا  رـصحنم  روهظ  یتقو  سپ :
. تسا روهط  ود  ره  دقاف  هک  ارچ  دشابیمن ، بجاو  اقآ ) نیا  رب   ) زامن لوق ) یلع  ، ) دشاب مارح  شلامعتسا  هک  يوحن  هب  مارح ،)

هجیتن رد  درادن ، دوجو  صخش ) نیا  يارب   ) روهط ندوب  دجاو  تابثا  و  بآ ، نیا  رد  ةراهطلا ) ۀلاصا  و   ) لحلا ۀلاصا  ءارجا  زا  یعنام  اذل : و 
(. دوشیم بجاو  وا  رب  زامن  هدش و  عناملا  عفر  تئارب  يارجا  اب  هک  تسوا  زامن  عنام  روهط  مدع  ینعی   ) دوشیم بجاو  وا  رب  زامن 

: هک تسا  نیا  نآ  یفرع  لاثم  و 
راک نالف  هب  لوغـشم  هکلب ) نیـشنن  راکیب   ) دوبن وت  هدهعرب  نم  بناج  زا  يرورـض  بجاو و  راک  هکیمادام  دـیوگب : شدـبع  هب  یلوم  رگا 

. دننادیم بجاو  وا  رب  ار  رمتسم  راک  نآ  هب  لاغتشا  القع  وش ، ای )...  هعلاطم  الثم  )

. دراد کش  شدوخ  رب  یلوم  بناج  زا  يراک  بوجو  هب  تبسن  وا  هک  یتقو  هتبلا :

مود تروص  ماکحا 

(، دـشاب رگید  یفیلکت  توبث  ینعی  مازلتـسا  باب  زا   ) مّود قیرط  اـی  هجو  رب  رگید )  ) مکح توبث )  ) يارب لـصا ، هب  لـمع  باـجیا  رگا  و  - 2
بوجو و مکح  ود  ینعی ) نیرمـالا  نیب   ) ددرم هک  تسا  یفیلکت ) اـی  و   ) مکح کـی  توـبث  هب  اـم  یلاـمجا  ملع  دوـجو  هب  دراد  تشگزاـب 
ای ءانا و  نآ  ای  تسا  سجن  ءانا  نیا  هک  دـنادیم  الامجا  ای  مارح و  ای  تسا  بجاو  اـی  رفاـک  نفد  هک  دـنادیم  ـالامجا  ـالثم  . ) تسا تمرح 
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(. تاقالم ای  تسا  مدقم  تیرک  ای  هک  دنادیم  الامجا 
: سپ

تسا رگید  فرط  تابثا  نیمکحلا و  دحا  یفن  لصا  لامعا  زا  دارم  یهاگ 
: هک دراد  دوجو  لاکشا  نیا  نآ  رد  دشاب  رگید  دض  تابثا  نیّدض ، زا  یکی  یفن  رد  لصا ، يارجا  لامعا و  زا  امش )  ) دارم رگا 

هن تسا و  فیلکت  یفن  افرص  هدومن ،) ّللدم  ام  يارب  ار  نآ  هک   ) تئارب لصا  هلدا  يانعم  دافم و 
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سجن و ءانا  ود  نیا  زا  کیچیه  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین  سجن  یکی  نآ  سپ  تسا ، سجن  ءانا  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  اذـل  و   ) تابثا
تـسا رگید  فرظ  نآ  یفن  يارب  یعقاو  مزال  فرظ ) یکی  نیا  یـسجن  ای  یکاپ و   ) تابثا هچرگا  دنـشابن ،) كاـپ  مادـکچیه  سکعلاـب  اـی 

(. تسین نیا  تئارب  لصا  فده  نکل  تسه و  راک  رد  همزالم  ول  ینعی و  )
ءانا نیا  هک   ) لصا نیا  نیب  هیعقاو  همزالم  نیا  توبث  فرص  هب  اذل  و  دنراد ، تردق  ناشّهلدا  يانعم  لولدم و  هزادنا  هب  هیرهاظ  ماکحا  اریز 
مکح نآ  هکنیا  رگم  دـنرادن ، ییاراـک ) تردـق و   ) نآ زا  رتـشیب  هب  تسا ) سجن  یکی  نآ  هک   ) دوـشیم تباـث  هچنآ  نیب  و  تـسا ) كاـپ 

هب نآ  میدومن  رکذ  جـح  نید و  زا  هّمذ  تئارب  لاثم  رد  هکنانچ  دـشاب . رگید  مکح  نآ  يارب  عوضوم  دوشیم ، تباث  لـصا  اـب  هک  يرهاـظ 
. دمآ دهاوخ  باحصتسا  ود  ضراعت  باب  رد  يدوز 

تسا نیمکحلا  دحا  یفن  اهنت  لصا  لامعا  زا  دارم  یهاگ 

كاپ الثم  هک   ) يرگید نآ  تابثا  اذـل  و  تسا ) تساجن  الثم   ) یفن فرـص  نیفرط ، دـحا  رد  لـصا  يارجا  لاـمعا و  زا  امـش )  ) دارم رگا  و 
فرط کی  رد  لصا  يارجا  هکنیا  زج  تسین ،) تبثم  لصا  رگید  هک  ارچ   ) تسا يراج  لاکـشا ) الب  لوبق و  لـباق   ) نیا سجن ) اـی  تسا و 

(. اطقاست اضراعت و  اذل  و   ) رگید فرط  رد  لصا  نایرج  اب  دریگیم  رارق  ضراعت  رد 
: اجنیا رد  مزال  سپ 

مه ءانا  نآ  هک  تسا  نیا  لصا  هکنانچ  تسا ، كاپ  ءانا  نیا  هک : تسا  نیا  لصا  ینعی  . ) تسا فرط  ود  ره  رد  تئارب )  ) لصا ءارجا  ای  - 1
. دیآ مزال  یلامجا  ملع  نآ  نتفر ) نیب  زا   ) حرط و لصا  هب  لمع  ءارجا و  رطاخ  هب  هجیتن  رد  هک  تسا ،) كاپ 

ود یتقو  هک  دـش  هتفگ  مه  البق  هک  ارچ   ) تسا بولطم  لامها  نیا  هک  تسا ، فرط  ود  ره  رد  تئارب )  ) لصا ءارجا  مدـع  لامها و  ای  و  - 2
دیآ مزال  هیمازتلا  تفلاخم  هکنیا  رگم  دومن ، يراج  ار  نیلـصا  زا  کیچیه  دیابن  دـیآ ، مزال  هیلمع  تفلاخم  دـننک و  ضراعت  مهاب  لصا  ات 

(. درادن یعنام  نیلصا  يارجا  تروص  نیا  رد  هک 
. تسا حّجرم  الب  حیجرت  نیا  هک  صوصخلاب  تسا ، فرط  ود  زا  یکی  رد  تئارب )  ) لصا ءارجا  لامعا و  ای  و  - 3

، دـیآیم مزال  لصا ، ود  ره  يارجا  هب  لمع  دـنزیم ، ررـض  نآ  ندز  رانک  هک  دـشابن  يروما  هلمج  زا  ماـقم  نیا  رد  یلاـمجا  ملع  رگا  هلب ،
ییاج رد  هک : تسا  نیا  لوق  ای  هجو و  کی  هک  تشذگ  اقباس  هکنانچ 
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مینادیم هکنیا  اب  لثملا  یف  دـیربب ، نیب  زا  ار  مکح  ود  ره  دـینکب و  يراج  تئارب  لـصا  ود  امـش   ) تمرح بوجو و  نیب  تسا  ریاد  رما  هک 
شیپ هیمازتلا  تفلاخم  هکنوچ  میرادرب ، ار  ود  ره  تئارب  يارجا  اب  هک  میناوتیم  ـالامجا  نکل  و  مارح ؟ اـی  تسا  بجاو  اـی  رفاـک  نفد  هک 

(. درادن یلاکشا  دیآیم و 

لصا يارجا  مدع  طوقس و  نیلصا و  ضراعت 
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نیا و  ندوب ،) تبثم  لصا  هن  و   ) تسا نتـشاد )  ) ضراعم رطاخ  هب  ماقم ، نیا  رد  نآ ) يارجا  مدع  و   ) لصا هب  لمع  طوقـس  تروص : ره  هب 
. دوشیم يراج  ّهلدا  لوصا و  مامت  رد  تئارب ، تروص  نیا  ریغ  رد  هکلب  درادن  تئارب  لصا  هب  یصاصتخا  ضراعم ) نتشادن  ینعی   ) طرش

يالتبم ینعی  دنکن ، تباث  رگید  مکح  دیوگیم  یتقو  هک  تسا   ) هدوب نیمه  زین  لضاف  بانج  هیفاو  بحاص  دارم  دـیاش  دـیامرفیم : سپس 
. دشاب هتشادن  ضراعم  هکنیا  هب  تسا  هدرک  ریبعت  باحصتسا  باب  رد  طرش  نیا  زا  وا  هک ) ارچ  دشابن  ضراعم  هب 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لّوالا »...  هجولا  یلع  مکحلل  هباجیا  ناک  ناف   » رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم خیش  بانج  اذل  و  تسا ، لّوا  تروص  ماکحا  نایب 

. میرادن لوبق  ار  ینوت  لضاف  بانج  طرـش  دیدرگ  رکذ  هک  یلاثم  ود  دـشاب ، رگید  مکح  تابثا  زا  عنام  عفر  تهج  افرـص  لصا  ءارجا  رگا 
؟ ارچ

؟ ارچ دـشابیمن ، لصا  نیا  ّهلدا  نایرج  زا  یعناـم  رگید ، يدوجو  مکح  يارب  يزاـسعوضوم  تهج  لـصا  يارجا  باـجیا و  فرـص  اریز :
: اریز

نامه نآ  تسا و  دوجوم  نوملعی ، ام ال  عفر  لثم  هیلقن  تسا و  حیبق  نایب  الب  باقع  لثم  هیلقع  زا  معا  تئارب  ّهلدا  نایرج  يارب  یضتقم  - 1
. بآ ندیسر  تیرک  هجرد  هب  نید و  هب  ندوب  همّذلا  لوغشم  هب  تبسن  تسا ، کش 

؟ ارچ تسا . دوقفم  مه  ّهلدا  يارجا  زا  عنام  - 2
مه نیا  هک  دوش ، يدـیدج  مکح  کـی  عوضوم  تاـبثا  بجوم  لـصالا  ءارجا  هک  تسا  نیا  تسا  روـصتم  اـجنیا  رد  هک  یعناـم  اـهنت  اریز 

. تسین هدیشوپ  تسا ، هیفرع  هیعرش و  ماکحا  رد  قیقحت  عبتت و  لها  هک  یسک  رب  بلطم  نیا  و  درادن . تیعنام 
؟ تسیچ عناملا »...  عفر  یلا  ۀقیقحلا  یف  هعجرم  و   » زا ضرغ 
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یتقو نیاربانب : عوضوم . لیمکت  زا  تسا  عناـم  نتـشادرب  ندرک و  عفر  هب  تقیقح ، رد  اهلـصا  يزاـسعوضوم  نیا  تشگزاـب  هک : تسا  نیا 

، مارح ای  تسا  لالح  ای  سجن و  ای  تسا  كاپ  ایآ  هک  دراد  کش  فلکم  ینعی  تسا ، هحابالا  كوکشم  هک  یبآ  رد  تسا  رـصحنم  روهظ 
. تسا روهط  ود  ره  دقاف  هک  ارچ  دشابیمن ، بجاو  اقآ  نیا  رب  زامن  دشاب  مارح  لوق  یلع  شلامعتسا  هک  يوحن  هب 

هجیتن رد  درادن . دوجو  صخـش  نیا  يارب  روهط  ندوب  دجاو  تابثا  یبآ و  نینچ  رد  هراهطلا  ۀـلاصا  ّلحلا و  ۀـلاصا  ءارجا  زا  یعنام  اذـل : و 
. دوشیم بجاو  وا  رب  زامن 

. دوشیم بجاو  وا  رب  زامن  هدش و  عناملا  عفر  تئارب  يارجا  اب  هک  تسوا  زامن  عنام  روهط  مدع  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ قوف  ياعّدم  رب  امش  دهاش  خیش  بانج 

لـصا زا  هکلب  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  جـح  لاثم  رد  نید  هب  تبـسن  تئارب  ءارجا  رد  هک  دـینکیمن  ادـیپ  ار  اهقف  زا  يدـحا  الوا : هک  تسا  نیا 
. دشاب جح  بوجو  عوضوم  داجیا  بجوم  هچرگ  دننکیم ، هدافتسا  تئارب 

ادیپ نآ  هب  یـسرتسد  هک  ادعب  هچرگا  دشابیمن  بجاو  تسا  كاخ  بآ و  ینعی  نیروهط ، دقاف  هک  یـسک  رب  زامن  یعرـش ، ظاحل  هب  ایناث :
. دیامن اضق  دیاب  درک ،

زا يدـحا  مارح ؟ ای  تسا  حابم  لالح و  بآ ، نآ  زا  شاهدافتـسا  دـنادیمن  هک  دراد  رایتخا  رد  ار  بآ  زا  يرادـقم  اهنت  یـسک  رگا  اذـل : و 
: اذل دناهدرکن و  دیدرت  تسا ، دوجوم  هحابا  يارب  یضتقم  هکنیا  رد  ءاهقف 

. دننکیم تابثا  دشاب ، روهطلا  دجاو  هک  ار  زامن  بوجو  عوضوم  هدرک ، عنام  عفر  تمرح  زا  تئارب ، يارجا  اب  - 1
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. دوشیم تباث  زین  زامن  بوجو  زامن ، بوجو  عوضوم  تابثا  اب  - 2
؟ تسیچ یفرعلا »...  هلاثم  و   » زا ضرغ 

: دیامرفیم اذل  تایفرع و  زا  دوخ ، ياعّدم  رب  تسا  خیش  بانج  لاثم  دهاش 
: دیوگب شدبع  هب  ییالوم  رگا 

الثم راک ، نالف  لابند  هب  دـیاب  یـشابیمن ، نآ  ماجنا  هب  همّذـلا  لوغـشم  نونکامه  تسا و  هدـماین  تاهدـهعرب  یبجاو  راک  نم  بناج  زا  اـت 
القع هن ، ای  دراد  رگید  راک  هب  هّمذ  لاغتشا  ایآ  هک  دنک  کش  دبع  هک  یتروص  رد  يزادرپب . نآ  هب  باتک و  هعلاطم  ای  غاب و  ياهفلع  نیجو 

هک ار  نآ  اذل  مشاب و  هتـشاد  يرگید  هفیظو  هک  مدادیم  لامتحا  نم  دیوگب  سپـس  دنک و  یلاخ  دیدج  فیلکت  راب  ریز  زا  هناش  دناوتیمن 
. مدادن ماجنا  دیتفگ  امش 
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ریغ يرگید  راک  هب  همذ  لاغتشا  ایآ  هک  دنکیم  کش  صخش  نیا  هک  هاگنآ  ءالقع  رظن  زا  هکلب  تسین ، هتفریذپ  ءالقعلا  دنع  يرذع  نینچ 

دیدج لغـش  عوضوم  تروص ، نیا  رد  هک  دـنک  يراج  تئارب  لصا  رگید  لغـش  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  هن ؟ ای  دراد  هدومرف  شیالوم  هچنآ  زا 
. دهد ماجنا  ار  نآ  دیاب  دوشیم و  لیمکت  تسرد و 

. هرثا یضتقملا  رثؤیف  دوقفم ، مهنآ  زا  عنام  دوجوم ، تئارب  لصا  يارجا  يارب  یضتقم  نیاربانب :
؟ تسیچ یناثلا »...  هجولا  یلع  ناک  نا  و   » رد بلطم  لصاح 
: دیامرفیم خیش  بانج  اذل  تسا و  مود  تروص  ماکحا  نایب 

: دراد تروص  ود  دوخ  نیا  دشاب ، رگید  فیلکت  توبث  مزلتسم  لصا ، يارجا  رگا 
. دشاب رگید  فرط  يارب  مکح  تابثا  فرط ، ود  زا  یکی  رد  لصا  يارجا  زا  امش  فده  رگا  - 1

. تسا بجاو  هعمج  سپ  هک  دیریگب  هجیتن  رهظ  بوجو  مدع  لصا  يارجا  اب  لثملا : یف 
تروص و نیا  رد  لصا  ءارجا  هلب  مییوگیم ، امش  هب  تسا  سجن  ءانا  یکی  نآ  هک  دیریگب  هجیتن  ءانا  نیا  سّجنت  مدع  لصا  يارجا  اب  ای  و 

؟ ارچ تسا . تسرد  دیتسه ، ینوت  بانج  هک  امش  نخس  تسا و  مامتان  روظنم  نیدب 
یفن نآ  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  مزال  تابثا  نیا  هکنیا  زا  معا  نآ ، تابثا  هن  دننکیم و  فیلکت  یفن  افرـص  تئارب  لصا  هیمدع و  لوصا  اریز :

؟ ارچ دشابن . ای  دشاب ،
ینعی میـشاب ، نآ  لولدـم  رادـقم  لیلد و  تلالد  عبات  دـیاب  دـنوشیم ، تابثا  هیملع  لوصا  تکرب  هب  هک  هیرهاظ  ماکحا  رد  هکنیا : رطاخ  هب 

هک دوشیم  تبثم  لصا  لصا ، ّالا  مینک و  يّدعت  رگید  دراوم  هب  هک  میرادـن  قح  اذـل  و  مینک . هّجوت  نآ  درکلمع  تردـق و  رادـقم  هب  دـیاب 
. تسین تهج 

يراک هکنیا  نودب  دشاب ، نآرب  تئارب  مدع و  راثآ  بیترت  لصا و  يرجم  نیمه  زا  مکحلا  یفن  افرص  لصا  ءازجا  زا  امـش  فده  رگا  و  - 2
: لثملا یف  دیشاب ، هتشاد  رگید  عوضوم  هب 

برش زاوج  تیلح و  ای  تراهط و  تابثا  افرص  فده ، هکلب  دشابن ، ءانا  یکی  نآ  سّجنت  تابثا  ءانا ، یکی  نیا  سجنت  مدع  لصا  زا  فده 
: هک تسا  نیا  اجنیا  رد  راک  لکشم  نکل  و  تسا ، يراج  ضراعم  زا  رظن  عطق  اب  اتاذ و  تروص ، نیا  رد  لصا  يارجا  هلب ، دشاب ، ءانا  نیمه 

. رگید فرط  رد  یمدع  لصا  يارجا  اب  تسا  ضراعم  فرط ، کی  رد  یمدع  لصا  نیا  يارجا 
: رگید ترابع  هب 

. تسا رهظ  زا  تئارب  لصا ، ریخ ، هک  تفگ  ناوتیم  دینکیم ، يراج  هعمج  زا  تئارب  لصا  امش  هک  روطنامه 
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نآ رد  سّجنت  مدـع  لصا ، ریخ ، هک  تفگ  ناوتیم  ناتربارب  رد  تسا ، ءانا  نیا  سّجنت  مدـع  لـصا ، دـیئوگیم : امـش  هک  روطناـمه  اـی  و 
. اطقاست اضراعت و  اذل  و  تسا . ءانا  یکی 

؟ تسیچ امهیف »...  هؤارجا  اّما  مزاللاف   » زا خیش  دارم  سپ 
: میوشیم وربور  لامتحا  هس  اب  دوشیم  ادیپ  روبزم  ضراعت  اب  یتقو  هک : تسا  نیا 

. میریگب هدیدان  ار  دوخ  یلامجا  ملع  مینک و  ءارجا  فرط  ود  ره  رد  ار  نیلصا  دیاب  ای  - 1
. مینکن يراج  ار  نآ  کیچیه  رد  هدرک  رظنفرص  فرط  ود  ره  رد  لصا  ءارجا  زا  دیاب  ای  و  - 2

. مینک يراج  لصا  فرط  کی  رد  طقف  هکنیا  ای  و  - 3
؟ تسا لوبق  لباق  بولطم و  لامتحا  هس  نیا  زا  کیمادک 

ارچ دوشیمن ، يراج  فارطا  همه  رد  لصا  یلامجا ، ملع  فارطا  رد  هک  تشذـگ  یلامجا  ملع  ثحابم  رد  لّوا ، لاـمتحا  اـب  هطبار  رد  - 1
لصا ءارجا  یلامجا و  ملع  حرط  يدروم  رد  رگا  هکلب ، تسا . مارح  هک  تسا ، یلوم  اب  هیعطق  هیملع  تفلاخم  یلوم و  تیصعم  مزلتـسم  هک 

يارجا زا  یعنام  قحلا ، وه  امک  مینادن  مارح  ار  هیمازتلا  تفلاخم  ام  هیملع و  هن  دوشب و  هیمازتلا  تفلاخم  بجوم  اهنت  اهنت و  نآ  فارطا  رد 
. تشذگ الصفم  نآ  ثحب  هک  نیروذحملا  نیب  نارود  دراوم  لثم  درادن ، دوجو  نیلصا 

. بولطملا وه  هک  دباییم  نیعت  مّود  لامتحا  هجیتن  رد  تسین ، لوبق  لباق  اذل  تسا و  حّجرم  الب  حیجرت  زین  مّوس  لامتحا  - 2
؟ تسیچ ناک »...  فیک  و   » زا دارم 

هـسفن یف  هکنیا  هن  تسا ، ضراـعم  دوجو  رطاـخ  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  نآ  يارجا  لـصا و  هب  لـمع  طوقـس  تروـصرهرد  هک : تسا  نیا 
. دومرف ینوت  هکنانچ  دشابن ، يراج 

نیا نایرج  طرـش  تئارب و  لصا  هب  رـصحنم  ضراعم  دوبن  مییوگیم : دـش ، ضراعم  دوجو  تهج  ود  هب  لصا  نایرج  مدـع  یتقو  نیاربانب :
. دنتسه مکح  نیا  هب  موکحم  هیداهتجا ، ّهلدا  هیلک  هکلب  هیلمع و  لوصا  هیلک  هکلب  تسین ، لصا 

. دنتسه مکح  نیا  هب  موکحم  هیداهتجا ، ّهلدا 
دارم هک  دـیاش  دـنکیم ، ادـیپ  يرگید  باسح  اهنآ  مکح  ضراعم ، اب  ندـش  وربور  تروص  رد  دـنوشیم و  يراج  ضراعم  دوبن  اـب  ینعی 

. دشاب نیمه  مه  ینوت  لضاف 
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مکحی مل  ّجحلا و  بوجو  مزلتـسا  نإ  نیّدلا و  یف  ةءاربلا  ءارجإ  نم  عنام  ّهنأب ال  فرتعا : ثیح  هللا ، همحر  یّمقلا  قّقحملا  امهنیب  قّرف  دق  و 
[99 .] ءاملا ةراهط  ۀلاصأ  نیب  اهنیب و  اعمج  ۀیّرکلا ؛ مدع  ۀلاصأ  نایرج  عم  ءاملا  ۀساجنب 

انه لصألا  و  ۀـیّرکلا ، نم  هناصقن  یف  ّکشلاف  ۀـیّرکلاب  قوبـسملا  اّمأ  و  ۀـیّرکلا ، مدـعب  قوبـسملا  ءاملا  اّرک : غولبلا  یف  ّکشلا  دروم  ّنإ  ّمث 
. اهؤاقب

. ةراهطلل اهتّیعفار  یف  ّکشلاف  لاعفنالا ، یف  ةّرثؤم  هتاقالم  نوک  یف  ّکشلل  ءاملا : ةراهط  یلإ  عوجّرلا  یفف  لاحب : اقوبسم  نکی  مل  ول  و 
: مالّسلا هیلع  هلوق  یضتقمب  اهنع  ۀعنام  ۀیّرکلا  و  ۀساجنلل ، ۀیضتقم  ةاقالملا  ّنأل  هتساجن ؛ یلإ  وأ 

و هنع ، ۀعنام  اهنوکل  ۀمزلتسملا  [ 101 ،] لاعفنالا مدعل  ۀیّرکلا  ۀّیببـس  یلع  ّلد  اّمم  هوحن  و  [، 100 «] ءیـش هسّجنی  مل  ّرک  ردق  ءاملا  ناک  اذإ  »
. ناهجو همدعب ، ملعلا  مکح  یف  عناملا  یف  ّکشلا 

. لصألا هیف  يرجی  یّتح  مدعلاب  ۀقوبسملا  ثداوحلا  نم  سیل  هسفن  یف  وهف  ةاقالملا ، یلع  ۀیّرکلا  مّدقت  مدع  ۀلاصأ  اّمأ  و 
. ةاقالملا یلع  ۀیّرکلا  مّدقت  مدع  ینعم  اذه  و  اهمدع ، ۀلاصأب  مکح  ةاقالملا  نیح  اهقّقحت  یف  ّکش  اذإف  ۀثداح ، ۀیّرکلا  سفن  معن ،

هرکذ امل  هجو  الف  ناضراعتیف ، ۀیّرکلا ، یلع  ةاقالملا  مّدقت  مدع  ینعم  وه  ۀیّرکلا و  ثودـح  نیح  ةاقالملا  ثودـح  مدـع  ۀـلاصأ  انه  نکل 
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. لصألا نم 
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همجرت

تشذگ هک  یلاثم  ود  نایم  یمق  قّقحم  نتشاذگ  قرف 

هدرک فارتعا  جح ) لاثم  رد   ) هک اجنآ  تسا ، هتشاذگ  قرف  دیدرگ ) رکذ  البق  هک   ) لاثم ود  نیا  نیب  هّللا  همحر  یمق  قّقحم  موحرم  نکل  و 
ینعی لاثم  یکی  نآ  رد   ) هکنآ لاح  و  دوش ، جح  بوجو  مزلتـسم  هچرگ  درادـن ، دوجو  نید  زا  تئارب  لصا  ءارجا  زا  یعنام  هکنیا  هب  تسا 

نایم عمج  لیلد  هب  ارچ )؟ . ) تسا هدومنن  بآ  نیا  سّجنت  هب  مکح  تیرک ، مدـع  تلاصا  يارجا  دوجو  اـب  تیرک ) ّدـح  هب  ءاـم  غولب  مدـع 
(. رگید فرط  زا  بآ  نیمه   ) ةراهطلا ۀلاصا  اب  فرط ) کی  زا  بآ  نیا  زا  ۀیّرکلا  مدع  ۀلاصا  ینعی   ) لصا نیا 

. درادن دوجو  هلئسم  ود  نیا  نایم  توافت  يارب  یهجو  الصا  میتسه ،) يراصنا  خیش   ) اندنع نکل  و 
بآ بآ ، لاثم  رد  دوشیم و  بجاو  جـح  جـح ، لاثم  رد  عنام  عفر  اب  دوشیم و  عنام  عفر  هلئـسم  ود  ره  رد  مدـع  لصا  يارجا  اب  هک  ارچ  )

(. دوشیم تساجن  هب  موکحم 
:(: تسا ضرف  دنچ  ياراد  درک  رکذ  شلاثم  رد  لضاف  بانج  هک  یبآ  نیا   ) ندیسر تیّرک  هب  رد  کش  دروم  سپس 

ندیـسر تیّرک  هب  کش  ام  نکل  هدش و  هدوزفا  نآرب  يرادقم  ادعب  نکل  هدوبن و  رک  البق  ینعی   ) تسا تیرک  مدع  هب  قوبـسم  هک  یبآ  - 1
(. ار نآ  تساجن  میریگیم  هجیتن  ار و  ۀیّرکلا  مدع  مینکیم  باحصتسا  هک  میتفگ  و  هدرک ، تاقالم  مه  سجن  اب  هکیلاحرد  میراد ، نآ 

( هدرک تاقالم  سجن  اب  هکیلاحرد  هدش و  هتـشادرب  نآ  زا  يرادقم  نونکا  یلو  هدوب  رک  البق  ینعی   ) تسا تیّرک  هب  قوبـسم  هک  یبآ  - 2
. تسا تیرک  تهج  زا  نآ  ناصقن  رد  کش 

مکح هدرک ، عناملا  داجیا  ضرف  نیا  رد  لصا  يارجا  درکیم ، عناملا  عفر  هک  یلبق  لصا  فالخرب  ینعی   ) تسا تیرک  ءاقب  اجنیا  رد  لـصا 
(. دوشیم ضرف  نیا  رد  بآ  تراهط  هب 

سجن اب  مه  یفرط  زا  تسا ، ۀـیرکلا  كوکـشم  هکلب  تسین  مولعم  شاهقباس  تلاح  ینعی   ) دـشابن یلاح  هب  قوبـسم  بآ ،) نیا   ) رگا و  - 3
(: دراد دوجو  هجو  ود  نآ  رد  هدرک ، تاقالم 

کـش نآ  زا  سپ  نکل  هدوب و  كاپ  تاـقالم  زا  لـبق  هکنیا  باـب  زا  بآ ، نیا  ندوب  كاـپ  تراـهط و  هب  تشگرب  عوجر و  رد  سپ  فلا )
يارب تسا  تاـقالم  نیا  ندوب  عفار  رد  کـش  هن ،؟ اـی  هدوب  تراـهط ) عفار  ینعی   ) لاـعفنا رد  رثؤم  سجن  اـب  نآ  تاـقالم  اـیآ  هک  مینکیم 

(. ار تراهط  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هک   ) تراهط
تسا و تساجن  يارب  یضتقم  تاقالم  هکنیا  رطاخ  هب  بآ ، نیا  تساجن  هب  عوجر  رد  ای  و  ب )
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و دنکیمن ، سجن  ار  نآ  يزیچ  دشاب ، ّرک  هزادنا  هب  بآ  یتقو  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  ياضتقم  نیا ) و   ) نآ زا  عنام  تیّرک 
زا عنام  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تیرک ) رگید  ترابع  هب  و   ) تسا لاـعفنا  مدـع  رب  تیرک  ّتیببـس  رب  تلـالد  هک  ّهلدا  زا  نخـس  نیا  دـننامه 
هک یضتقم  سپ  تسا ) زارحا  لباق  زین  لصا  اب  هک   ) تسا عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  عنام  رد  کش  نکل ) و  ، ) دشاب ندش  سجن  لاعفنا و 

. سّجنتلا وه  یضتقملا و  رثؤیف  دوشیم ، دوقفم  زین  عنام  تسا ، دوجوم  تسا ) سجن  اب  تاقالم 

ینوت بانج  موس  لاثم  رد  تاقالم  رب  نآ  مّدقت  مدع  تیّرک و 

خـساپ رد  خیـش  تسا . فیلکت  توبث  مزلتـسم  نوچ   ) درادن مّدقت  تاقالم  رب  تیرک  هک  تسا  نیا  لصا  دومرف ): لضاف  بانج  هکنیا   ) اّما و 
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: دیامرفیم
مدع هب  قوبسم  هک  تسین  یثداوح  زا  اذل ) تسا و  یعازتنا  فصو  کی   ) شدوخ تاذ  رد  یناونع ) فصو  کی  ناونع  هب   ) مّدقت نیا  الوا :

. دوش يراج  نآ )  ) دوخ رد  القتسم ) مدع  باحصتسا   ) لصا هکنیا  ات  دشاب 
هب نآ  رد  دوشیم  مکح  دوش ، کش  سجن ، اب  تاقالم  ماگنه  هب  تیرک  نیا  نتفای  ققحت  رد  هاگره  اذـل  و  تسا ، ثداح  تیرک  دوخ  هلب ،

. تسا تاقالم  رب  تیرک  مّدقت  مدع  يانعم  نیا  و  تسا ،) هتشادن  دوجو  تیرک  تاقالم  نیح  رد  هک  انعم  نیدب   ) تیرک مدع  تلاصا 
، تسا تیرک  رب  تاقالم  ندوبن  مّدـقم  يانعم  نیا  و  تسا ، تیرک  داجیا  ثودـح و  ماگنه  هب  تاقالم ، ثودـح  مدـع  تلاصا  اجنیا  رد  اّما 

يراج زین  تیرک  ماگنه  هب  تاقالم  ثودـح  مدـع  لصا  نآ  لباقم  رد  یهتنم  دوشیم ، يراـج  تیرک  ّدـح  هب  ءاـم  غولب  مدـع  لـصا   ) سپ
دیاب و   ) درادـن دوجو  دومن  رکذ  لضاف  بانج  هک  یباحـصتسا  لصا  يارجا  يارب  یهجو  نیاربانب : اطقاست . اـضراعت و  هجیتن ) رد  دوشیم و 

(. دوب هجو  ود  ياراد  هک  درک  عوجر  عناملا  یضتقملا و  هدعاق  هب 

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  لبق  ثحب  لصاح  هک  دییامرفب  ۀمدقم 
. تسا هضراعم  دوجو  لیلد  هب  نآ  رد  یمدع  لصا  نایرج  مدع  هک  دش  هتفگ  ینوت  بانج  لّوا  لاثم  اب  هطبار  رد  - 1

. تسا عنامالب  نآ  رد  لصا  نایرج  میریذپب ، ار  تبثم  لصا  ام  هک  یتروص  رد  دش ، هتفگ  زین  مّود  لاثم  اب  هطبار  رد  - 2
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يراج اهنآ  رد  لصا  هک  میتفگ  هدرک  نایب  زین  ار  کـیره  مکح  هدز و  لاـثم  ود  دـشاب ، زاـسعوضوم  لـصا  ءارجا  هک  يدروم  يارب  اـم  - 3
. دوشیم

. ینوت لضاف  مّود  لاثم  مه  یکی  نید ، ّجح و  لاثم  یکی 
؟ تسیچ فرتعا »...  ثیح  یمقلا  قّقحملا  امهنیب  قّرف  دق  و   » زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب 

: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هتشاذگ  قرف  لاثم  ود  نیا  نایم  یمق  قّقحم  موحرم  هک : تسا  نیا 
. دوش جح  بوجو  مزلتسم  هچرگ  درادن ، دوجو  نید  زا  تئارب  لصا  ءارجا  زا  یعنام  هکنیا  هب  هدرک  فارتعا  اتحارص  جح ، لاثم  رد  - 1

بآ نیا  سجنت  هب  مکح  هدرکن و  يراج  تئارب  ةراهطلا  ۀلاصا  اب  لصا  نیا  نایم  عمج  لیلد  هب  تیرک ، ّدح  هب  غولب  مدع  لاثم  رد  نکل  - 2
. تسا هدومنن 

. درادن دوجو  اجنیا  رد  لیصفت  قیرفت و  يارب  یلیلد  ام  رظن  زا  دیامرفیم  خیش  سپس 
؟ تسیچ اّرک »...  غولبلا  یف  ّکّشلا  دروم  ّنا  ّمث   » رد بلطم  لصاح 

: تسا رّوصتم  لیذ  تروص  هس  زا  یکی  هب  تسام  رایتخا  رد  هک  یبآ  تیرک  کش  هک : تسا  نیا 
زا سپـس  هدـش ، هدوزفا  نآرب  بآ  زا  يرگید  رادـقم  ادـعب ، هدوبن  رک  ـالبق  رگید  ریبـعت  هب  هدوب و  تیرک  مدـع  هب  قوبـسم  بآ  نیا  اـی  - 1
نآ زا  ثحب  هک  تسا  یتروص  نامه  نیا  میراد . تیرک  ّدح  هب  نآ  غولب  رد  کش  نونکا  نکل  تسا و  هدرک  تاقالم  سجن  اب  مه  شیازفا 

تشذگ و: لّصفم 
بابـسا نیا  دینک و  نآ  تساجن  هب  مکح  دیاب  هک  ارچ  دـینک ، باحـصتسا  ار  ۀـیرکلا  مدـع  هک  دـیرادن  قح  اجنیا  رد  دومرف : لضاف  بانج 

. دوشیم امش  رسدرد 
ار شدوخ  راک  مه  یـضتقم  هدرک ، عناملا  عفر  باحـصتسا  نیا  اب  هک  ارچ  تسا ، لاکـشا  الب  ۀیرکلا  مدع  باحـصتسا  دومرف : خیـش  بانج 

. دنکیم
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اب ندـش  مک  نیا  زا  سپـس  تسا و  هدـش  مک  نآ ، زا  يرادـقم  ندـش  هتـشادرب  رثا  رد  نکل  هدوب و  تیرک  هب  قوبـسم  بآ  نیا  هکنیا  ای  - 2
. تسا هدرک  تاقالم  سجن 

هداتفا و تیرک  زا  هکنیا  ای  دـنکن ، لعفنم  ار  نآ  سجن  اب  تاقالم  ات  تسا  یقاب  دوخ  تیرک  هب  بآ  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ام  کش  لاح 
؟ دشاب هدش  نآ  سجنت  بجوم  سجن ، اب  تاقالم  هجیتن  رد 

يارجا اب  اذـل  و  تسا ، رک  مه  نونکا  هدوب ، رک  البق  بآ  نیا  مییوگیم : هدرک  باحـصتسا  ار  نآ  تیرک  لّوا ، تروص  سکعرب  اـجنیا  رد 
. مینک نآ  تراهط  هب  مکح  هدرک ، عنام  داجیا  لصا 

؟ تسیچ لاحب »...  اقوبسم  نکی  مل  ول  و   » زا دارم  سپ 
. تسین مولعم  هقباس  تلاح  هک  تسا  یتقو  ینعی  موس  تروص  نایب 
223 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تسا ّرک  هک  یبآ  فرظ  طسو  رد  بوچ  ای  نهآ و  قرو  کی  ندربورف  اب  لثملا  یف  هک  ارچ  درادن ، هقباس  تلاح  الصا  هکنیا  باب  زا  ای  - 1
ات تسه  ّرک  هک  میراد  کش  کیره  هب  تبسن  ام  تسا و  هدرک  تاقالم  سجن  اب  امهدحا  میسقت ، نیا  زا  سپ  میدرک ، تمسق  ود  هب  ار  نآ 

. مینک نآ  تساجن  هب  مکح  ات  تسین  رک  ای  دشاب و  كاپ 
؟ تیرک مدع  ای  تسا و  هدوب  تیرک  تلاح  نیا  هک  میاهدرک  شومارف  ام  نکل  و  تسا ، هتشاد  هقباس  تلاح  هن  هکنیا  ای  و  - 2

؟ نآ تساجن  هب  ای  مینک  بآ  نیا  تراهط  هب  مکح  دیاب  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  يدروم  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
: دیامرفیم خیش  بانج 

. شندوب سجن  يارب  یهجو  نآ و  ندوب  كاپ  يارب  یهجو  دراد ، دوجو  لوق  ود  رگید  ریبعت  هب  ای  هجو و  ود  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  - 1
تیرک نامه  هکنآ  زا  عناـم  نکل  تسا و  دوجوم  دـشاب  تاـقالم  ناـمه  هک  سجنت ، يارب  یـضتقم  هکنیا  رب  دنتـسه  ینتبم  هجو  ود  ره  - 2

. تسا كوکشم  دشاب ،
: لاح

، مینک نآ  تساجن  هب  مکح  میناوتیمن  تسین  زرحم  اجنیا  رد  دـشاب و  زرحم  دـیاب  نادـجولاب  ندوبن  رک  ای  عناـملا و  مدـع  هک  مییوگب  رگا 
؟ ارچ مییامن . نآ  تراهط  هب  مکح  دیاب  هکلب 

هدـنرب نیب  زا  عفار و  هک  يزیچ  ایآ  هک  مینکیم  کش  نآ  زا  سپ  نکل  تسا ، هدوب  كاپ  سجن  اب  تاقالم  زا  لـبق  بآ  نیا  هکنیا  باـب  زا 
؟ هن ای  تسا  هدش  لصاح  دشاب  تراهط 

. دوشیم يراج  تراهط  ءاقب  باحصتسا  دمآ ، دهاوخ  هکنانچ  عفار  رد  کش  رد 
: سپ تسا . نآ  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  دوجوم  تیعنام  ای  عنام و  دوجو  رد  کش  مییوگب  رگا  و 

. هرثا یضتقملا  رثؤیف  دوقفم ، مه  عنام  دوجوم ، یضتقم 
: رگید ترابع  هب 

: هک تسا  حرطم  ثحب  نیا  اجنیا  رد  یهتنم  عناملا . یف  ّکّشلا  و  یضتقملاب ، ملعلا  مّود : هجو  نیا  رد 
؟ تسین عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  عنام  رد  کش  هکنیا ، ای  تسا  عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  عنام  رد  کش  ایآ 

نیا لثم  ینک ، عنام  دوجو  رد  کش  امش  و  دشاب ، دوجوم  یضتقم  یتقو  هلب  هک  دندقتعم  یخرب  - 1
224 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هکنیا هب  دوشیم  مکح  هجیتن  رد  عناملا ، مدع  هب  یشاب  هتشاد  ملع  هک  تسا 
. تسا سجن  بآ  نیا  سپ  دوقفم ، تیرک ) ینعی   ) عناملا و  دوجوم ، سجن ) اب  تاقالم  ینعی   ) یضتقملا
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عناملاب ّکشلا  مییوگب : میناوتیمن  تسا ، عناملا  دوجو  رد  ام  کش  یتقو  نکل  تسا و  دوجوم  یـضتقم  هلب ، هک  دـندقتعم  رگید  یخرب  - 2
. تسا عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب 

: هجیتن رد 
؟ ارچ ار  ءاملا  تراهط  مینکیم  باحصتسا  دوجولا ، كوکشم  عنام  نکل  تسا و  دوجوم  یضتقم  نوچ 

. دوش عقاو  رثؤم  ات  دراد  مزال  زین  ار  عناملا  مدع  اذل  تسا و  لاعفنا  یضتقم  هکلب  تسین  عوضوم  لاعفنا  رد  رثؤم  ییاهنت  هب  تاقالم  اریز 
. ار ءاملا  تراهط  مینکیم  باحصتسا  میراد ، کش  عنام  دوجو  رد  یتقو  نیاربانب :

؟ تسیچ ةاقالملا »...  یلع  ۀیرکلا  مّدقت  مدع  ۀلاصا  اّما  و   » رد بلاطم  لصاح 
: هک دوب  نیا  لاثم  نآ  تسا و  ینوت  لضاف  مّوس  لاثم  رد  ثحب 

؟ تاقالم ای  تیرک  تسا ، مّدقم  کی  مادک  مینادیمن  نکل  تسا ، هدرک  تاقالم  سجن  اب  مه  اعطق  هدیسر ، ّرک  ّدح  هب  اعطق  هک  تسا  یبآ 
خیـش باـنج  نکل  تسا . فیلکت  توبث  مزلتـسم  هک  ارچ  دوـشیمن ، يراـج  تاـقالم  رب  تیرک  مّدـقت  مدـع  لـصا  دوـمرف : لـضاف  باـنج 

: دیامرفیم
ام هک  دنتسه  ياهیعازتنا  روما  يرس  کی  هکلب  دنتسین ، جراخ  رد  دوجوم  هیلصا  تافص  زا  نراقت ، رخأت و  مّدقت ، هیناونع  فاصوا  نیا  الوا :

: لثملا یف  مینکیم . عازتنا  ناشتاعوضوم  زا  ار  اهنآ 
: هک انعم  نیدب  دوشیم ، عازتنا  رخآ ، دوجو  مدع  نیح  ءیش  دوجو  زا  مّدقت ، - 1

تیؤر رب  دراد  مّدقت  دیز  تیؤر  اذل  و  دمآ ، دعب  دوب و  هدماین  هناخ  هب  رمع  هکنآ  لاح  و  مدید ، هناخ  رد  ار  دـیز  هناخ ، هب  تعجارم  رد  نم 
. دوشیم عازتنا  رخأت  هجیتن  رد  هک  تسا  سکعلاب  هیضق  ای  رمع و 

. دوشیم عازتنا  رخآ ، ءیش  دوجو  نیح  ءیش  دوجو  مدع  زا  نراقت ، ای  و  - 2
. دنکیم تفایرد  نهذ  هک  تسا  نراقت  شاهجیتن  نیا ، ندوب  نیح  نآ  ندوبن  نآ و  دوب  نیح  نیا  ندوبن  رگید : ترابع  هب 

: لثملا یف  دوشیمن . يراج  القتسم  روما ، نیا  دوخ  رد  لصا  دنتسه و  ناشعازتنا  أشنم  عبات  هیعازتنا  روما  نیا  هکنیا  هصالخ 
225 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تاقالملا دوجو  نیح  ینعی  ۀیرکلا ، مّدقت  مدع  لصالا  مییوگیم : یتقو  - 1
: رگید ترابع  هب 

. تاقالم ثودح  ماگنه  رد  تسا ، تیرک  ثودح  مدع  لصا  هک : تسا  نیا  نامدارم  تسا ، تیرک  مّدقت  مدع  لصا  مییوگیم : یتقو 
. تشادن دوجو  تیرک  تفرگ ، تروص  تاقالم  هک  یعقوم  نآ  ینعی 

، دوب هدـش  ثداـح  تیرک  هک  یعقوم  نآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ۀـیرکلا ، یلع  ةاـقالملا  مّدـقت  مدـع  لـصالا و  مییوگیم : یتـقو  اـی  و  - 2
. دوب هدشن  ثداح  تاقالم 

. دنتسین كالم  اجنیا  رد  تایعازتنا  دوخ  نیاربانب 
هک تسین  هنوگنیا  تاقالم ، ثودح  ماگنه  رد  تیرک  ثودح  مدـع  ینعی  روکذـم ، يانعم  هب  تاقالم ، رب  تیرک  مّدـقت  مدـع  لصا  ایناث :

. دزاسیم عوضوم  رگید  مکح  يارب  زا  هدش و  يراج  هکلب  دشابن ، نایرج  لباق  هتاذ  ّدح  یف 
يراج زین  تیرک  ماگنه  هب  تاقالم  ثودح  مدع  لصا  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  لکـشم  نکل  تیرک ، ّدـح  هب  ءام  غولب  مدـع  لصا  لثم :

. دوشیم
. تسین لوبق  لباق  زین  اجنیا  رد  ینوت  لضاف  فرح  اذل  و  اطقاست . اضراعت و  هجیتن : رد 

؟ درک دیاب  هچ  تسیچ و  فیلکت  دننکیم  طقاست  ضراعت  رثا  رد  اجنیا  رد  باحصتسا  ود  نیا  یتقو  خیش  بانج 
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: هدرک هعجارم  دش  نایب  لبق  لاثم  رد  هک  یهجو  ود  نامه  هب 
هب ایآ  هک  میراد  کش  نکل  و  تسا ، تساجن  لاعفنا و  یضتقم  مه  سجن  اب  تاقالم  هدرک ، تاقالم  سجن  اب  بآ  نیا  مییوگیم : ةرات  - 1

: مییوگیم هن ؟ ای  هدوب  دشاب ، تیرک  نامه  هک  یعنام  سجن ، اب  تاقالم  ماگنه 
. دوقفم عنام  مه  دوجوم ، یضتقم  مه  اذل  و  عناملا ، مدعب  ملعلا  ۀلزنمب  عناملا  یف  ّکشلا 

. تسا سجن  بآ  نیا  هجیتن  رد 
؟ هن ای  هتشاد  دوجو  یعنام  هک  میراد  کش  نکل  تسا ، هدرک  تاقالم  سجن  اب  بآ  نیا  مییوگیم : ةرات  - 2
. ار بآ  نیا  تراهط  مینکیم  باحصتسا  تسین ، تساجن  لاعفنا و  همات  ّتلع  سجن  اب  تاقالم  هک  اجنآ  زا 

226 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نامز یف  هتوبث  مدع  ینعمب  لوهجملا  رّخأت  ۀـلاصأب  مکحی  ّهنإف  امولعم ، ةاقالملا  ۀـیّرکلا و  نم  دـحاو  خـیرأت  ناک  ام  نیب  اهیف  لّصفی  دـق  و 
یفن یلإ  هعجرم  و  نراقتلا ، کلذ  یف  لصألا  ۀیـضق  و  ۀیّلکلاب ، ناخیراتلا  لهجی  دق  و  ۀساجنلا ، ةراهطلا و  نم  هقحلیف  هیف ، هتوبث  یف  ّکشی 

. یهتنا [ 102 ،] هب سّجنی  الف  ةاقالملا  لاح  ّرک  وه  ام  یلع  ۀساجنلا  دورو  یضتقی  وه  و  هیف ، هعوقو  مدع  لمتحی  نامز  یف  امهنم  ّلک  عوقو 
: ءاملا لاعفنال  بجوم  ۀیّرکلا  ۀساجنلا و  دورو  نراقت  ّنأ  هیف : و 

: مالّسلا هیلع  هلوق  یضتقم  وه  ام  یلع  ۀیّرکلا  دعب  هیقالی  امب  لاعفنالا  نع  ۀعنام  ۀیّرکلا  ّنأل 
امیف ةاقالملا  لاح  ۀیّرکلا  تلصح  اذإف  هتیّرک ، ضورفملا  ّرکلا  یلإ  عجار  بوصنملا  ریمضلا  ّنإف  ءیش ؛» هسّجنی  مل  ّرک  ردق  ءاملا  ناک  اذإ  »

. ۀساجنلا هیف  مکحلا  و  رهاطب ، اّرک  سجنلا  ءاملا  مّمت  اذإ 
ّرک ةراهط  یلع  عامجإلاب  ّلدتسا  ثیح  عامجإلا ، هیلع  هّرس  سّدق  یضترملا  یعّدا  لب  ةراهّطلاب ، مکحلا  هیف  نحن  امیف  روهشملا  رهاظ  ّنأ  ّالإ 

[103 .] هتساجن لاوز  یف  اّرک  سّجنلا  میمتت  ۀیافک  یلع  ۀیّرکلا ، یلع  اهعوقو  مّدقت  ملعی  مل  ۀساجن  هیف  یئر 
یف ّکّشلا  یلإ  هعجرم  ّکشلا  ّنأل  سیجنتلا ؛ توبث  یف  ّکشلا  لجأل  اـنه  ةرهاـطلاب  مکحلا  ّنأـب  [: 105] امهریغ و  [ 104] نالضافلا ّهدر  و 

. ةّرثؤم ریغ  وأ  ۀیّرکلا  لبق  اهعوقول  ةّرثؤم  ةاقالملا  نوک 
227 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بجو عناملا ، دوجو  هیف  ملعی  مل  نامز  یف  ببـسلا  عوقوب  ملع  اذإف  ۀـعنام ، ۀـیرکلا  و  لاعفنالل ، ببـس  ةاـقالملا  ّنأ  یلع  ءاـنب  لکـشی ؛ هّنکل 
. ّببسملاب مکحلا 

. لّمأتف لّمأت ، ّلحم  لصألاب  ول  عناملا و  مدع  زارحإ  نم  ببسلا  دوجوب  ءافتکالا  ّنأ  ّالإ 
همجرت

تاقالم تیرک و  هلئسم  رد  لوصف  بحاص  لیصفت 

خیراتلا لوهجم  يرگید  نآ  خـیراتلا و  مولعم  تاقالم  تیرک و  زا  یکی  هک  يدراوم  نیب  ماـقم  نیا  رد  تسا  هدـش  هداد  لیـصفت  یهاـگ  و 
(، تسا خیراتلا  مولعم  شثودح  هکنآ  مدقت  و   ) تسا خیراتلا  لوهجم  ثودح ) ظاحل  هب   ) هکنآ رخأت  هب  دوشیم  مکح  هجیتن  رد  هک  تسا ،

و دوشیم ، کش  نامز  نآ  رد  شدوجو  توبث و  رد  هک  ینامز  رد  تسا  خـیراتلا  لوهجم  فرط  نآ  دوجو  توبث و  مدـع  ياـنعم  هب  نیا  و 
هبنـشجنپ زور  الثم  سجن  اب  بآ  نیا  تاقالم  هک  مینادیم  ام  لثملا  یف   ) دوشیم قحلم  نادب  بآ  تساجن  ای  تراهط و  هب  مکح  هجیتن  رد 

مدـع لصالا  دوشیم  هتفگ  تروص  نیا  رد  هک  هن ؟ اـی  تسا  هدوب  مه  تیرک  تاـقالم ، ناـمز  نآ  رد  اـیآ  هک  مینادیمن  نکل  تسا و  هدوب 
(. سکعلاب وا  ۀیرکلا 

کیره رخأت  ای  يرگید و  هب  تبسن  کیره  مّدقت  مدع  ینعی   ) لصا نایرج  و  دناخیراتلالوهجم ، تیرک ) تاقالم و  ینعی   ) ود ره  یهاگ  و 
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نامز نآ  رد  نآ  عوقو  مدع  هک  ینامز  نآ  رد  تسا  ود  نیا  زا  کیره  عوقو  یفن  هب  مه  نراقت  تشگرب  تسا و  نراقت  يرگید ،) هب  تبسن 
اذل و  تسا ، ّرک  تاقالم  لاح  رد  هک  یبآ  نآ  هب  ار  تساجن  دورو  دـنکیم  اضتقا  ود ،) نیا  زا  کیره  عوقو   ) یفن و  دوشیم ، هداد  لامتحا 

. دوشیمن سجن  سجن ، نآ  اب  تاقالم  هطساو  هب 

لوصف بحاص  هدومرف  رد  خیش  بانج  هشقانم 

: هکنیا هب  تسا  دراو  لاکشا  لوصف  بحاص  نایب  نیا  رد 
عنام تیرک  هک  ارچ  نآ ) تراهط  هن  و  ، ) دوشیم بآ  نیا  ندـش ) سجن  و   ) لاعفنا بجوم  ندوب ، ّرک  تساجن و  دورو  ینامزمه  نراـقت و 

ثداح هیرکلا  عم  تاقالم  هیف  نحن  ام  رد  هکنآ  لاح  و   ) دنک تاقالم  ار  نآ  تیّرک  زا  سپ  هک  دوشیم  یسجن  نآ  هطساو  هب  نآ  لاعفنا  زا 
زرحم ّرک  بآ  ناونع  هدش و 

228 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دیامرفیم هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  ياضتقم  رب  انب  هجیتن  نیا  و  تسا ) كوکشم  دشاب  تیرک  هک  سّجنت  زا  عنام  اذل  تسین و 

ضورفم شتیرک  هک  تسا ، يّرک  بآ  نآ  هب  عجار  بوصنم  ریمض  اریز  ارچ )؟ ، ) دنکیمن سجن  ار  نآ  يزیچ  دسرب ، ّرک  ّدح  هب  بآ  رگا 
. تسا زرحم  و 

( هدـش ضرف  نآ  رد  نراقت  هک   ) بآ نیا  لثم  اذـل  و  دوشیم ، ّرک  ریغ  تاقالم ، ضورعم  دوش ، لصاح  تاقالم  لاـح  رد  تیّرک  رگا  سپ :
تیرک ظاحل  هب  يرهاط  بآ  هطـساو  هب  سجن  بآ  هک  اجنآ  رد  اجک )؟ رد   ) دوش لصاح  تاقالم  دوخ  اـب  تیرک  هک  تسا  یبآ  نآ  لـثم 

نیا رد  مکح  هک  دوش ،) لصاح  سجن  اب  تاقالم  میراد ، رایتخا  رد  هک  لیلق  بآ  هب  رهاط  بآ  ندوزفا  نیح  رد  هک  انعم  نیدـب   ) دوش مامت 
. تسا تساجن  بآ ،

كوکـشم شرخأت  مّدـقت و  هک  یبآ  نیا  رد  لوصف  بحاص  هک  یتراهط  هب  مکح  ینعی   ) هیف نحن  ام  رد  روهـشم  تاراـبع  رهاـظ  هکنیا  زج 
؟) اجک . ) تسا هدرک  عامجا  ياعّدا  مکح ، نیا  رب  یضترم  دیس  هکلب  تسا ، تراهط  هب  هدش ) لئاق  تسا 

رب سجن ، اب  تاقالم  عوقو  مّدـقت  نکل  و  دوشیم ، هدـید  نآ  رد  تساجن  هک  يّرک  بآ  یکاپ  رب  عامجا  هب  تسا  هدرک  لالدتـسا  هک  اـجنآ 
یفاـک نآ  زا  تساـجن  لاوز  رد  دوش ) ماـمت  شتیرک  رگید  ریبعت  هب  اـی  و   ) دـسرب رک  هب  سجن  بآ  رگا  هکنیا  رب  تسین ، مولعم  نآ  تیرک 

. تسا
یضترم دیس  بلاطم  هریخذ ، رد  يراوزبس  ققحم  كرادم و  رد  یلماع  ّرح  هلمج  زا  ود  نیا  ریغ  و  قّقحم ) همالع و  ینعی   ) نالـضاف نکل  و 

: هکنیا هب  دناهدرک  ّدر  ار 
رثؤم رد  کش  کش ، نیا  عجرم  هک ، ارچ  تسا ، تساجن  توبث  رد  کش  رطاخ  هب  اجنیا ، رد  سجن  یقـالم  ّرک  بآ  نیا  تراـهط  هب  مکح 

(. ار ءاملا  تراهط  دننکیم  باحصتسا  هجیتن  رد  هک   ) نآ ندوب  رثؤم  ریغ  ای  تسا و  تاقالم  نیا  ندش  عقاو 
: دیامرفیم خیش  بانج  سپس 

)؟ ارچ ، ) تسا لکشم  سجن ) ای  مینادب  كاپ  ار  بآ  نیا  هک   ) هلئسم نیا  اّما 
ینامز رد  یضتقم ) ینعی   ) ببـس عوقو  هب  عوقو  یتقو  اذل  و  نآ . زا  عنام  تیرک  تسا و  تساجن  لاعفنا و  یـضتقم  تاقالم  هکنیا  رب  انب  - 1

هلزنم هب  عناـم  رد  کـش  هک  ارچ   ) تسا بجاو  تسا ) بآ  نیا  تساـجن  هک   ) ببـسم هب  مکح  تسین ، مولعم  نآ  رد  عناـم  دوجو  هک  تسا 
(. تسا عناملا  مدع  هب  ملع 

لّمأت لحم  دوش ، زارحا  نادـجولاب  ای  لصا و  اب  عنام ، مدـع  هکنیا  نودـب  یـضتقم ،) ینعی   ) ببـس دوجو  هب  دوش  افتکا  رگا )  ) هکنیا زج  - 2
(. تسا لکشم  نآ  لوبق  زین  فرط  نیا  زا  و   ) تسا
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اهیف »...  لصفی  دق  و   » رد بلطم  لصاح 
: هکنیا رب  ینبم  تسا ، هدش  لئاق  ماقم  نیا  رد  لوصف  بحاص  هک  تسا  یلیصفت  نایب 

. تسا لوهجم  يرگید  نکل  تسا و  نیعم  مولعم و  الماک  تاقالم  تیرک و  زا  یکی  ثودح  خیرات  یهاگ 
: لثملا یف 

. تسا هدیسر  ّرک  ّدح  هب  هعمج  زور  رد  میراد ، رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  هک  مینادیم  تقو  کی  - 1
؟ هن ای  دوب  هدش  لصاح  تاقالم  نامز  نآ  ات  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  و 

: هک تسا  نیا  لصا  ینعی  ۀیّرکلا ، یلع  ةاقالملا  مّدقت  مدع  لصالا ، مییوگیم : اجنیا  رد 
. تسا كاپ  بآ  نیا  هجیتن  رد  دوبن ، یتاقالم  تفای ، دوجو  تیرک  هک  یعقوم  نآ 

. دوشیمن لاعفنا  بجوم  تسین و  رثؤم  تیرک  زا  دعب  تاقالم  هک  ارچ 
؟ هن ای  دوب  هدش  ّرک  زور  نآ  ات  هک  مینادیمن  نکل  درک و  تاقالم  سجن  اب  هبنشجنپ  زور  رد  بآ  نیا  تاقالم  خیرات  مه  تقو  کی  - 2

: هک تسا  نیا  لصا  ینعی  ۀیرکلا ، یلع  ۀیرکلا  مّدقت  مدع  لصالا ، مییوگیم : اجنیا  رد 
. تسا رثؤم  تیرک  زا  لبق  تاقالم  هک  ارچ  تسا . سجن  بآ  نیا  هجیتن  رد  تسا ، هتشادن  دوجو  یتیّرک  سجن ، اب  بآ  نیا  تاقالم  زا  لبق 

؟ تسیچ ۀیلکلاب »...  ناخیراتلا  لهجی  دق  و   » زا دارم  سپ 
. سجن اب  نآ  تاقالم  مه  تسا و  لوهجم  تسام  رایتخا  رد  هک  یبآ  تیرک  مه  یهاگ  هک : تسا  نیا 

؟ درک دیاب  هچ  اجنیا  رد 
: دومن يراج  لصا  ود  دیاب  دشاب ، لوهجم  ود  ره  تاقالم  تیرک و  خیرات  رگا  دیامرفیم  لوصف  بحاص 

. ةاقالملا یلع  ۀیرکلا  مّدقت  مدع  لصالا  - 1

. ۀیرکلا یلع  ةاقالملا  مّدقت  مدع  لصالا  - 2
نامز رد  نآ  ثودح  يانعم  هب  کیره  رّخأت  لصا  هکنانچ  تسا ، نایرج  لباق  يرگید  هب  تبـسن  کیره  مّدقت  مدع  لصا  رگید : ترابع  هب 

. تسا نایرج  لباق  يرگید  ثودح 
230 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دننکیمن ضراعت  اجنیا  رد  لصا  ود  يارجا  لوصف  بحاص  رظن  هب  ایآ 
: دیامرفیم دنادیم و  نراقت  ار  لصا  ود  نیا  يارجا  هجیتن  ناشیا  ریخ ،

بآ نیا  تراهط  نراـقت ، نیا  هجیتن  و  دـناهدش ، داـجیا  مهاـب  ناـمزمه  دـحاو  نآ  رد  ود ، ره  تیرک  تاـقالم و  هکنیا  هب  مینک  مکح  دـیاب 
. تسا ریثأت  الب  اجنیا  رد  تاقالم  هک  ارچ  تسا ،

. ار تراهط  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  مینک ، کش  بآ  لاعفنا  رد  تاقالم ، لیلد  هب  هک  مه  ضرف  هب 
؟ تسیچ ءاملا »...  لاعفنال  بجوم  ۀیرکلا  ۀساجنلا و  دورو  نراقت  ّنا  هیف : و   » رد بلطم  لصاح 

: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هدرک  دراو  لوصف  بحاص  بلطم  هب  انخیش  هک  تسا  یلاکشا 
. دوشیمن تابثا  نراقت  اهلصا  نیا  يارجا  اب  الوا :

؟ ار تساجن  ای  دهدیم  هجیتن  ار  تراهط  نراقت ، هک  میسرپیم  امش  زا  نراقت  تابثا  ضرفرب  ایناث :
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؟ ارچ ار . تساجن  دییوگب : دیاب 
. تسا سجن  رگید  تروص  ود  رد  اذل  تسا و  كاپ  تروص  کی  رد  اهنت  دنکیم ، تاقالم  سجن  اب  هک  یبآ  اریز 

؟ تسا مادک  تروص  کی  نآ 
؟ ارچ دنک . تاقالم  سجن  اب  سپس  دشاب و  هدوب  ّرک  البق  بآ  هک : تسا  نیا 

. دنکیمن سجن  ار  نآ  يزیچ  دسرب ، ّرک  ّدح  هب  بآ  رگا  دیوگیم : ثیدح  اریز 
: رگید ترابع  هب 

، دریگ تروص  سجن  اب  تاقالم  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـشاب و  زرحم  دـیاب  بآ  يارب  تیرک  ناونع  هک : تسا  نیا  تراـبع  رهاـظ 
. دوشیمن عقاو  رثؤم 

: دوشیم عقاو  رثؤم  سجن  اب  بآ  نیا  تاقالم  تروص  ود  رد  اذل  و 
. دسرب ّرک  ّدح  هب  بآ  نیا  ادعب  ول  و  دنک ، تاقالم  لیلق  بآ  اب  سجن  رما  هکنیا  یکی  - 1

. تسا نراقت  نامه  نیا  هک  دسرب ، تیرک  هب  بآ  بآ ، اب  سجن  تاقالم  نامز  رد  هکنیا  یکی  - 2
. تسا تساجن  هب  موکحم  بآ  نیا  تروص  ود  ره  رد  سپ :

: رگید ترابع  هب 
كوکـشم دشاب ، تیرک  هک  سّجنت  زا  عنام  اذل  تسین و  زرحم  ام  يارب  ّرک  بآ  ناونع  تسا و  هدـش  ثداح  ۀـیّرکلا  عم  تاقالم  اجنیا : رد 

. تسا
. عجارف دمآ ، هتفگ  مود  لاثم  نایاپ  رد  هک  تسا  یهجو  ود  نامه  اجنیا  رد  لح  هار  هتبلا 

؟ تسیچ ةراهطلاب »...  مکحلا  هیف  نحن  امیف  روهشملا  رهاظ  ّنا  ّالا   » زا دارم  سپ 
231 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دننکیم روبزم  بآ  تراهط  هب  مکح  زین  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، لوصف  بحاص  لوق  دیؤم  دعاسم و  زین  روهشم  يأر  هک : تسا  نیا 
هک تسا  یهجو  نیمه  زا  اـیآ  تسا ؟ نراـقت  لـصا  ود  يارجا  هجیتـن  هکنآ  لاـح  تسا و  هدرک  یبآ  نینچ  تراـهط  هب  مکح  روهـشم  ارچ 

؟ تسا یلبق  هجو  ود  نآ  زا  یتهج  هب  ای  هدرک و  رّوصت  ار  نآ  لوصف  بحاص 
هب مکح  رظن ، دروم  هجو  ود  زا  هجو  کـی  رد  اـجنآ  رد  نوچ  هدرک و  عوجر  عناـملا  یـضتقم و  ناـمه  هب  زین  دوهـشم  هک  دـسریم  رظن  هب 

. لوصف بحاص  رّوصت  نامگ و  ساسا  رب  هن  دناهدرک و  بآ  نیا  تراهط  هب  مکح  زین ، اجنیا  رد  دوب ، هدش  بآ  تراهط 
ای تسا  هدرک  فرطرب  ار  تراهط  نیا  تاقالم  نآ  مینادیمن  ام  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هدوب  كاپ  لّوا  بآ  نیا  دـنیوگیم : رگید  ترابع  هب 

. ار نآ  تراهط  مینکیم  باحصتسا  هن ؟
. تسا هدشن  عقاو  رثؤم  تاقالم  نیا  تسا و  كاپ  مه  نونکا  تسا ، هدوب  كاپ  البق  هک  روطنامه  بآ  نیا  هکنیا  هب  مینکیم  مکح  ینعی 

؟ تسیچ لکشی »...  هّنکل   » زا خیش  ضرغ  سپ 
. تسا لکـشم  دومرف ، روهـشم  هک  رظن  نیا  زا  هچ  دومرف و  لوصف  بحاص  هک  رظن  نآ  زا  هچ  یبآ ، نینچ  تراـهط  هب  مکح  هک : تسا  نیا 

: اریز ارچ ؟
ندوب ّرک  یضتقم  نیا  ربارب  رد  مه  عنام  تسا ، تساجن  یضتقم  تاقالم  هک  ارچ  تسا ، سجن  بآ  نیا  هک  مییوگب  دیاب  فرط  کی  زا  - 1

: تسا عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  زین  کش  هن ؟ ای  تسا  هدوب  ّرک  هک  میراد  کش  زین  ام  تسا ،
. تسا تساجن  هب  موکحم  بآ  نیا  سپ  دوقفم ، مه  عنام  دوجوم ، یضتقم  هجیتن : رد 

عقاو رثؤم  دـناوتیم  یتروص  رد  و  تسین ، همات  ّتلع  یـضتقم  نکل  تسا ، تساجن  یـضتقم  تاقالم  دوشیم : هتفگ  مه  فرط  کی  زا  - 2
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؟ هن ای  هتشاد  دوجو  یعنام  ایآ  هک  میراد  کش  اجنیا  رد  ام  هکنآ  لاح  و  دشاب ، هتشادن  دوجو  شربارب  رد  یعنام  هک  دوش 
امـش یباـسح  هچ  هب  تسا ، عناـم  رد  کـش  عناـم ، رد  کـش  هکلب  تسا ، عناـملا  مدـع  هب  ملع  هلزنم  هـب  کـش  هـک  تـفگ  دوـشیمن  ینعی :

. دومن زارحا  ار  عنام  ندوبن  دیاب  ریخ  تسا ، عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  دییوگیم 
يامـش هک  هنوگنآ  میناوتیمن  میراد ، کش  نآ  مدـع  ای  عناملا و  دوجو  رد  مه  ام  تسا ، تساجن  یـضتقم  تاقالم  هک  اجنآ  زا  نیارباـنب :

. شیدنیب وکین  سپ  مینک . باحصتسا  ار  بآ  نیا  تراهط  دیدومرف ، روهشم 
232 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هّتباد تبرهف  الجر  کسمأ  وأ  اهدلو ، تامف  ةاش  سبح  وأ  راطف ، رئاط  صفق  ناسنإ  حتف  ول  امک  مّلسم ، اهلامعإب  رّرضتی  نأ ال  یناثلا :
ررـض و ال ال  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  مومع  و  فالتإلا ،»  » ةدعاق یف  هجاردنا  لمتحیف  کلاملا ، رّرـضت  بجوی  اهیف  ةءاربلا  لامعإ  ّنإف 

ریغ ۀـعقاولا  ّنأب  ّنظ  ذـئنیح و ال  ملع  ـالف  ّیفنم ، ریغ  ررّـضلاف  اـّلإ  و  عرّـشلا ، بسحب  ناربج  ریغ  نم  ررّـضلا  یفن  دارملا  ّنإـف  [، 106 «] رارض
دّرجم ّهنأ  ملعی  نکل ال  و  ّراضلاب ، ّیعرـش  مکح  ّقلعتب  عطقلا  لصحی  لب  ّصنلا ، نادقف  نم  لصألاب  کّسمتلا  طرـش  قّقحتی  الف  ۀـصوصنم ،

[107 .] حلّصلاب ول  ةءاربلاب و  ملعلا  لیصحت  هل  یغبنیف  اعم ، امه  وأ  نامضلا  وأ  ریزعتلا 
. لصألا نع  دیلا  عفر  بجوی  لصالا ال  دروم  یف  ةربتعم  ررضلا » یفن   » ةدعاق تناک  نإ  ّهنأ  هیلع : دری  و 

لیـصحت بوجول  هجو  الف  هیلع ، ءیـش  بوجو  ملعی  الف  ّالإ  و  ادّـمعتم ، ناک  نإ  ریزعتلا  مثـإلا و  وه  هیف  نحن  اـمیف  ّراّـضلاب  هقّلعت  مولعملا  و 
. حلّصلاب ول  ةءاربلاب و  ملعلا 

. ررضلا ّۀلدأ  صوصخ  یف  هرکذ  امل  حیحص  هجو  ملعی  الف  ۀلمجلاب : و 
. ّصنلا وه  ةدابعلا  ءازجأل  تبثملا  ّنأ  یلع  ءانب  [، 108] ةدابع ءزج  نکی  مل  اذإ  امب  لصألا  يرجم  صیصخت  نم  هرکذ : امل  هجو  امک ال 
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دّدرملا رمألاب  فیلکتلا  توبثب  ملعلاب  ةربعلا  مدع  لصألا و  نایرجب  انلق  نإف  ۀلأسملا ، یف  ّصن  نوکی  دـق ال  و  المجم ، ریـصی  دـق  ّصنلا  ّنإف 

. ۀلأسملا یف  اندنع  ام  انمّدق  دق  و  هل ، یضتقم  الف  ّالإ  و  هنم ، عنام  الف  رثکألا  ّلقألا و  نیب 
همجرت

ینوت بانج  رظن  هب  تئارب  لصا  يارجا  طرش  نیمود 

نآ زا  هک  ار   ) ياهدـنرپ سفق  برد  یـصخش  هکنیا  لثم  دـنکن ، ناـیز  ررـض و  یناملـسم  تئارب ، يارجا  لاـمعا و  ببـس  هب  هک : تسا  نیا 
هّرب هجیتن  رد  دنک و  سبح  ار ) یـسک   ) دنفـسوگ ای  و  دوب ، هدرک  زاورپ  هدنرپ  نآ  هجیتن  رد  دنک و  زاب  تسا ) تمیق  ياراد  تسا و  يرگید 

؟ ارچ دیامن . رارف  شبسا  هجیتن  رد  دراد و  هگن  تشادزاب ) تلاح  رد   ) ار يدرم  هکنیا  ای  و  دریمب ، نآ  هلاغزب ) ای  (و 
عقاو لومـشم  و   ) جاردـنا اجنیا ) رد  تئارب  يارجا  زا  عناـم  اذـل  و   ) دوشیم کـلام  ندرک  ررـض  بجوم  دراوم ، نیا  رد  تئارب  يارجا  اریز 

)؟ ارچ . ) مالسالا یف  رارض  ررض و ال  ال  هک : مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  مومع  و  فالتا ، هدعاق  تحت  رد  تسا ) ررض  نیا  ندش 
یفن زا  دوصقم  رگا   ) ّالا و  دوشن ، ماجنا  نآ  هب  تبسن  یعرش  ناربج  هک  تسا  يررض  هدش ، یفن  راتفگ  نیا  رد  هک  يررض  زا  دارم  هک  اریز 

.( دوشیم ثداح  مدرم  یگدنز  رد  ررض  نارازه  هنازور  هکلب   ) تسین یفتنم  ررض ، دادخر  هک ) دشابن  یعرش  ثیح  زا  ررض  ررض ،
مکح هدوب و  صوصنم  ریغ  هعقاو  دوشیم ، ارجا  تئارب  لـصا  نآ ، هب  تبـسن  هک  ياهعقاو  هک  درادـن  دوـجو  ّنظ  نینچمه  ملع و  نیارباـنب :

(. تسین هنوگنیا  ریخ  دسریم ، تئارب  هب  تبون  درادن و  داهتجا  لیلد  و   ) دشاب هدشن  نایب  نآ  یعرش 
لـصا يارجا  لحم  هک  ياهعقاو  دروم  رد  صن  یعرـش و  نایب  دوجو  مدـع  زا : تسترابع  هک  لصا  هب  کّسمت  یـساسا  طرـش  ساسا  نیا  رب 
هدـشن هتـسناد  نکل  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  ررـض  هدـننکدراو  هب  یعرـش  مکح  هک  دراد  دوجو  نیقی  عطق و  هکلب  تسین ، قّـقحم  تسا ، تئارب 
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ّلقا نایم  ددرم  ّراض  نیا  مرج  اذل  و   ) مهاب ود  ره  ای  تسا و  تنامـض  اب  دشابیم ، ریزعت  طقف  هتفرگ ، ّقلعت  ررـض  هدننکدراو  هب  هک  یمکح 
(. تسا رثکا  و 

. دنک ادیپ  تئارب  هب  ملع  یسک ) نینچ  ، ) دشاب مه  ندرک  هحلاصم  اب  رگا  یتح  تسا ، هتسیاش  سپ :
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لضاف بانج  مود  طرش  رد  خیش  هشقانم 

تئارب لصا  رب  مکاح  يداهتجا ، ياهلیلد  هیقب  لثم  دشاب ، ربتعم  فلتا ) نم  و   ) ررض یفن  هدعاق  لصا ، يارجا  دروم  رد  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسا نآ ) يارجا  زا  عنام  (و 

. درادن انعم  هعقاو ، رد  لمع  زا  ندنامزاب  تئارب و  لصا  ندرکن  ارجا  دشاب ،) لمجم  هتشادن و  هیف  نحن  ام  رد  يروهظ  و   ) دشابن ربتعم  رگا  و 
: اذل و 

و دوشیمن ، تئارب  لـصا  يارجا  زا  نتـشادرب  تسد  ببـس  تسا ، جردـنم  ررـض ، اـی  فـالتا  هدـعاق  تحت  رد  هعقاو  هکنیا  لاـمتحا  فرص 
دراو هکنیا  طرـش  هب  دـشابیم ، ریزعت  رفیک  هانگ و  نامه  هک  تسا  مولعم  هتفرگ ، ّقلعت  ام  ثحب  دروم  رد  ررـض  هدـننکدراو  هب  هک  یمکح 

. دشاب بجاو  وا  رب  يزیچ  هک  تسین  مولعم  دشابن ، يدمع  رگا  و  دشاب ، يدمع  ررض ، ندرک 
. درادن یلیلد  مه ،)  ) ندرک حلص  هلیسو  هب  یتح  تئارب ، هب  ملع  لیصحت  ندوب  بجاو  نیاربانب :

: هکنیا بلطم  لصاح 
ای و   ) دـشن هتـسناد  هدرک  رکذ  مّود ) طرـش  ینعی   ) ررـض ّهلدا  دروم  رد  لضاف  بانج  هک  يریـسفت  يارب  یتسرد  لـیلد  هجو و  یّلک  روط  هب 

(. درادن دوجو  هکنیا 
صاصتخا تئارب  يارجا  لحم  دشاب  عراش  نآ  ءارجا  تادابع و  تیوه  تبثم  هکنیا  رب  انب  دومرف : هک  ناشیا  بلطم  نیا  يارب  یلیلد  هکنانچ 

؟ ارچ درادن . دوجو  دشابن ، تدابع  ءزج  رد  ام )  ) کش هک  ییاج  هب  دراد 
: اذل و  درادن . دوجو  هلئسم  نیا  رد  یّصن  الصا )  ) یهاگ دوشیم و  لمجم  یهاگ  ّصن  اریز :

لـصا يارجا  زا  یعنام  میدـش ، رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم  رما  نیا  هب  فیلکت  توبث  هب  یلامجا  ملع  هب  انتعا  مدـع  لصا و  ناـیرج  هب  لـئاق  رگا 
. درادن دوجو  تئارب 

یشارتعنام امش  ات   ) درادن دوجو  تئارب  يارجا  يارب  یـضتقم  الـصا ) طایتحا  مزلتـسم  تسا و  ربتعم  یلامجا  ملع  هک  میتفگ   ) رگا ّالا  و  - 2
. میاهدرک تبحص  طایتحا  ای  تسا  تئارب  ياج  هک  هلئسم  نیا  اب  هطبار  رد  البق  اذل  و  تسا ) طایتحا  ياج  هکلب  ینک ،
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ملسم »...  اهلامعاب  رّرضتی  نا ال  یناثلا :  » رد بلطم  لصاح 
: هکنیا زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدروآ  تئارب  لصا  ءارجا  يارب  ینوت  لضاف  بانج  هک  یطورش  زا  طرش  نیمود  نایب 

یف دوب . دهاوخن  تئارب  لصا  ياج  ّالا  دوشن و  رّرـضتم  يرگید  ناملـسم  نآ  ءارجا  زا  هک  دومن  يراج  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  یتروص  رد 
: لثملا

رد دیوریم و  امش  تسا ، هداد  رارق  یسفق  رد  دراد  یتمیق  هدوب و  یشزرا  ياراد  هک  ار  يرگید  هدنرپ  ای  شـسورخ و  غرم و  یـصخش  - 1
. دننکیم رارف  هدز و  رپ  روبزم  ياههدنرپ  امش ، لمع  نیا  رثا  رد  دینکیم و  زاب  ار  سفق  نیا 
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ءيرب ار  دوخ  هدرک ، يراج  تئارب  لصا  دـیناوتیم  هن ؟ اـی  متـسه  نماـض  نم  اـیآ  هک  دوش  لـصاح  کـش  امـش  يارب  تروص  نیا  رد  رگا 
. مهلاثما اذکه  و  تسیچ ؟ دوشیم  اههدنرپ  بحاص  هّجوتم  هک  يررض  نآ  فیلکت  سپ  يروآ ؟ باسحب  هّمّذلا 

. دریگیم ار  لصا  نیا  يارجا  يولج  روبزم  ررض  دوشیم ، اههدنرپ  کلام  رّرضت  بجوم  تروص  نیا  رد  لصا  يارجا  نوچ  نیاربانب :
؟ تسیچ ینوت  بانج  رظن  زا  طرش  نیا  لیلد 

لـصا هب  تبون  يداهتجا  لیلد  دوجو  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  یـصخش  نینچ  نامـض  رب  ياهیداـهتجا  لـیلد  اـی  ّتلع و  دـیاش ، هکنیا  یکی  - 1
. دسریمن

: يدروم نینچ  هک  میهدیم  لامتحا  رگید : ترابع  هب 
نماض هل  وهف  ریغلا  لام  فلتا  نم  دیوگیم : هک  دشاب  فالتا  نوناق  تحت  فلا :

. مالسالا یف  رارض  ررض و ال  ال  دیوگیم : هک  دریگب  رارق  ررض  هدعاق ال  تحت  رد  ای  و  ب :
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  مییوگیم : اذل  و 

؟ ارچ
هلئـسم ینعی  هیف  نحن  ام  لماش  هدـعاق  ود  نیا  هک  تسا  لمتحم  هک  اجنآ  زا  اذـل  تسا و  ّصن  نادـقف  تئارب  لصا  هب  کّـسمت  طرـش  اریز :

. دوشیم طورشم  رد  کش  بجوم  طرش ، قیقحت  رد  کش  مینکیم ، کش  طرش  قیقحت  رد  دنوش ، ام  ثحب  دروم 
. مینک هدافتسا  ةءاربلا  تلاصا  زا  میناوتیمن  سپ :
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هلثما نیا  لـماش  اـعطق  هک  دومرفن  دـنوش و  روبزم  هلثما  لـماش  قوف  هدـعاق  ود  هک  لـمتحی  دومرف  ینوـت  لـضاف  موـحرم  ارچ  خیـش  باـنج 

؟ دنوشیم
: هک تسا  نیا  بلطم  ّرس 

. یبیبست يرشابم 2 . . 1 تسا : هنوگ  ود  رب  ریغ  هب  ندیناسر  ررض 
. دنزیم ررض  يرگید  هب  ای  فلت و  ار  يرگید  لام  میقتسم  روط  هب  هرشابملاب و  صخش  هک : تسا  نیا  يرشابم  فالتا 

نکل دنکیمن ، دراو  ررـض  يرگید  هب  اصخـش  دوخ  ای  دـنکیمن و  فلت  ار  لام  نآ  هرـشابملاب  صخـش  دوخ  هک : تسا  نیا  یبیبست  فالتا 
. تسا نینچ  روکذم  هلثما  رد  هکنانچ  دوشیم  ریغ  هب  ررض  ای  لام و  فلت  ببس 

میمعت هن  هکنیا  ای  دـنوشیم و  يرـشابم  ررـض  فالتا و  لماش  اهنت  ررـض  فالتا و ال  نوناق  ایآ  هک  تسا  نیا  لـضاف  باـنج  ینارگن  لاـح 
؟ دنوشیم مه  یبیبست  يررض  فالتا و  لماش  هتشاد و 

ینوت بانج  اذل  و  دراد ؛ دوجو  دوشب  مه  یمّود  لماش  هکنیا  لامتحا  نکل  تسا و  يرشابم  ررض  فالتا و  نامه  نّقیتم  ردق  هچرگا  اذل : و 
. تسا هدرک  لمتحی  هب  ریبعت 

. تسا هرشابملاب  فالتا  نیا  دیزیریم  بآ  لخاد  ار  نآ  هدز ، يرگید  نغور  فرظ  هب  دوخ  ياپ  اب  امش  تقو  کی  رگید : ترابع  هب 
هب مادقا  شدوخ  وا  نکل  دیرادن ، هدنرپ  ندرک  دازآ  دصق  دینکیم و  زاب  هناد  بآ و  نداد  تهج  هب  ار  هدـنرپ  سفق  برد  تقو  کی  نکل 

. دوریم دنکیم و  زاورپ  هدرک ، رارف 
. دیاهدش نآ  ببس  امش  هکلب  تسین ، هرشابملاب  ررض  ای  فالتا و  نیا 

: هک تسا  نیا  لاؤس  لاح 
؟ دوشیم هرشابملاب  ررض  فالتا و  لماش  طقف  هن  ای  دنوشیم  مه  یبیبست  فالتا  نیا  لماش  ررض  فلتا و ال  نم  ایآ 

نامـض زا  ار  دوخ  درک و  يراج  تئارب  لصا  دوشیم  هنوگچ  یلامتحا ، نینچ  دوجو  اـب  دراد و  دوجو  یلومـش  نینچ  لاـمتحا  تفگ  دـیاب 
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؟ ینک جراخ 
تراسخ تخادرپ  زا  امـش  هک : تسا  نیا  يارب  تسناد  يرگید  هب  رّرـضت  مدـع  ار  تئارب  يارجا  طیارـش  زا  یکی  لضاف  باـنج  رگا  اذـل  و 

. ینکن رارف 
. دسریمن هیلمع  لوصا  ینعی  یتهاقف  لیلد  هب  تبون  دنکیم ، نشور  ار  ام  فیلکت  يداهتجا  لیلد  هک  اجنآ  هکنیا : بلطم  لصاح 
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: هک تسا  نیا  رگید  لیلد  - 2

ام نکل  تسوا ، هّجوتم  یمرج  هکلب  تسین ، مرج  نودب  تسا ، هدرک  رّرضتم  ار  يرگید  تسا و  هدش  روما  هنوگنیا  بکترم  هک  يدرف  نیا 
؟ دراد مه  نامض  ینعی  یعضو  مرج  هکنیا  ای  تسا و  يورخا  باقع  قاقحتسا  رگید  ریبعت  هب  باقع و  اهنت  شمرج ، هک  مینادیمن 

؟ تسا نامض  نامه  ینعی  یعضو  ای  تسا و  يورخا  باذع  ینعی  یفیلکت  رثا  شمرج  ایآ  هک  مینادیمن  رگید : ترابع  هب 
قاقحتسا مه  شرثکا ، تسا و  يورخا  باقع  قاقحتـسا  نامه  شّلقا  هک  تسا ، رثکا  ّلقا و  نایم  دّدرم  یـسک  نینچ  مرج  رگید : ترابع  هب 

. تنامض مه  تسا ، باقع 
؟ تسیچ لاغتشا  هدعاق  ياضتقم  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 

. تسا ینیقی  لاغتشا  سپ  یلامجا ، ام  ملع  تسا و  رثکا  ّلقا و  دراوم  زا  دروم  هک  اجنآ  زا  - 1
. تسا هینیقی  تغارف  یعدتسم  ینیقی  لاغتشا  - 2

[109 .] تسا رثکا  نایتا  یعدتسم  هینیقی  تغارف  - 3

ص237 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد ریزعت  تسا و  يرگید  لام  نماض  مه  دراد ، تبوقع  مه  مییوگیم : هدرک  باختنا  ار  رثکا  : 

؟ تسیچ هیلع »...  دری  و   » زا دارم 
: دیامرفیم لّوا  لیلد  هب  خساپ  رد  اذل  تسا و  روکذم  ّهلدا  زا  خیش  بانج  خساپ 

. دنرادن ای  دنراد  تیمومع  رد  روهظ  ررض ، فالتا و ال  هدعاق  ود  نیا  ای  - 1
. دنوشیم ود  ره  یبیبست  يرشابم و  فالتا  لماش  دنشاب ، هتشاد  تیمومع  رد  روهظ  رگا 

لصا زا  تبحص  دیناوتیمن  دینک و  هدافتـسا  ّهلدا  نیا  زا  دیاب  دنتـسه ، هیلمع  لوصا  رب  مکاح  يداهتجا  لیلد  ود  نیا  هک  اجنآ  زا  هجیتن : رد 
. دینکن رّرضتم  ار  يرگید  هک : تسا  نیا  تئارب  يارجا  طیارش  زا  یکی  دییوگب  دینکب و  تئارب 

صاصتخا هن  هک  تسا  یعطق  مّلـسم و  بلطم  کی  نیا  تسا و  يداهتجا  لیلد  دوبن  یتهاقف ، ّهلدا  يارجا  طیارـش  زا  یکی  رگید : ترابع  هب 
دنراد و يرـشابم  صوصخ  رد  روهظ  هکلب  دنرادن ، تیمومع  رد  روهظ  رگا  تسا و  فلتا  نم  هدـعاق  صوصخم  هن  دراد و  تئارب  لصا  هب 

نادـقف ای  تئارب  لصا  يارجم  هک  ارچ  دومن ، تئارب  يارجا  ناوتیم  یبیبست  هب  تبـسن  مییوگب : دـنوشیمن ، یبیبست  ررـض  فالتا و  لـماش 
. دوشیم يرشابم  نّقیتم  ردق  لماش  دراد و  لامجا  ّصن  هک  یتروص  رد  ای  تسا و  صن 

238 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم يراج  زین  صن  لامجا  رد  مه  روطنیمه  دوشیم ، يراج  تئارب  لصا  صن  نادقف  رد  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 

. مینک دی  عفر  لصا  نایرج  زا  میناوتب  هک  دوشیمن  بجوم  هدعاق  ود  نآ  رد  هیف  نحن  ام  جاردنا  لامتحا  فرص  ینعی :
؟ تسیچ هیف »...  نحن  امیف  ّراّضلاب  هقّلعت  مولعملا  و   » زا دارم  سپ 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  ینوت  مود  لیلد  هب  خیش  بانج  خساپ 
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: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دش  دنفسوگ  هچب  ندرم  بسا و  رارف  هدنرپ و  زاورپ  ببس  هک  یسک  نیا 
ریزعت هب  موکحم  تسا  نماض  مه  تسا ، يورخا  باقع  قحتـسم  مه  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  ار  يراک  نینچ  دـمع  يور  زا  اـی  - 1

. يویند
. تسا كوکشم  یبیبست  فالتا  هب  تبسن  فالتا ، نوناق  لومش  هک  ارچ  تسین  مولعم  نامض  یعضو  مکح  یهتنم ،

. دشابیم كوکشم  ریزعت  هب  تبسن  مه  نامض و  هب  تبسن  مه  همذ ، لاغتشا  لصا  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هدوبن  دمع  يور  زا  ای  و  - 2
. ندرک هحلاصم  اب  ول  و  دشاب ، هینیقی  تئارب  لیصحت  مزلتسم  ات  تسا  هدماین  یلاغتشا  ینعی :

دشاب و یلالقتـسا  هچ  رثکا ، هب  تبـسن  هدعاق  و  تسا ، رثکا  ّلقا و  نیب  نارود  رد  لاغتـشا  نیا  دشاب ، هدمآ  هّمذ  هب  لاغتـشا  هک  مه  ضرف  هب 
. طایتحا ياج  هن  تسا و  تئارب  لصا  يارجا  یطابترا ، هچ 

؟ تسیچ خساپ  نیا  يارخا  ةرابع 
مرج هن  دراد و  يورخا  باـقع  هن  تسا ، هدرک  زاـب  ار  سفق  برد  ۀـلفغ  لـثملا  یف  هدوبن و  يدـمع  صخـش  نیا  لـمع  رگا  هک : تسا  نیا 

. يویند
، دوشب مه  یببـس  فالتا  لماش  هتـشاد و  هیف  نحن  ام  رد  روهظ  رگا  اـّلا  و  دـشاب ، هتـشاد  هیف  نحن  اـم  رد  روهظ  فلتا ، نم  هکنیا  رب  اـنب  هتبلا 

. دسریمن تئارب  ینعی  یتهاقف  لیلد  هب  تبون  رگید 
: نیاربانب

مدع ضرف  رد  دوشن ، لماش  ار  یبیبست  فالتا  هک  انعم  نیدب  دشاب  هتـشادن  مه  هیف  نحن  ام  رد  روهظ  دشاب ، لمجم  باطخ  هک  یتروص  رد 
. يویند مرج  هن  دراد و  يورخا  مرج  هن  دّمعت ،

. درادن يویند  مرج  نکل  دراد و  يورخا  مرج  دشاب ، هدوب  دمع  يور  زا  صخش  نیا  لمع  رگا  اّما  و 
: هک تسا  نیا  قح  هکلب  تسا ، لوبق  لباق  ریغ  مامتان و  هدروآ ، ررض  صوصخ ال  رد  ینوت  بانج  هک  ار  یطرش  نیا  سپ :

239 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ریغ ال هچ  دـشاب و  ررـض  هچ ال  دـسریمن ، لصا  يارجا  هب  تبون  رگید  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ياهلالّدـلا  دنّـسلا و  مات  لیلد  يدروم  رد  رگا 

. ررض
. تسا تئارب  يارجا  ياج  دشابن ، نایم  رد  ياّهلدا  نینچ  ياپ  رگا  هتبلا ؛

؟ تسیچ هرکذ »...  امل  هجو  اّمل ال   » زا ضرغ  سپ 
: هکنیا زا  تسترابع  نآ  تسا و  هدش  لئاق  تئارب  لصا  ءارجا  يارب  ینوت  لضاف  بانج  هک  تسا  یمّوس  طرش  نایب 

. میرادن تئارب  ءارجا  قح  دشاب ، تدابع  ءزج  رد  رگا  ّالا  دشابن و  تدابع  ءزج  رد  ام  ّکش 
. دراد صاصتخا  تدابع  ءازجا  زا  ریغ  يروما  هب  تئارب  لصا  يارجم  رگید : ترابع  هب 

؟ ارچ دشابیم . نایرج  لباق  نتت و ...  برش  لیبق  زا  يدابع  ریغ  روما  هب  تبسن  نینچمه  اهنآ و  ءازجا  هن  تادابع و  طورش  هب  تبسن  ینعی :
نییعت هدرک ، يراج  تئارب  کش  ماگنه  رد  میناوتیمن  ام  اذـل  و  تسا . یفیقوت  هکنوچ  تفرگ  عراش  نابز  زا  دـیاب  ار  تداـبع  ءازجا  اریز :

. تسین زامن  ءزج  هروس  هک  هللاءاشنا  مییوگب  هکنیا  ای  ءزج و  هن 10  تسا و  ءزج  هن  زامن  هک  مینک 
؟ تسیچ روبزم  طرش  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن 

؟ ارچ درادن . یهجو  زین  طرش  نیا  رد  دیامرفیم 
. تسا لمجم  دشاب  راک  رد  مه  رگا  ای  تسین و  راک  رد  یّصن  الصا  ای  ءازجا  زا  یئزج  دروم  رد  یهاگ  اریز :

. ّصن لامجا  ای  تسا و  راک  رد  ّصن  نادقف  ای  ياهلأسم  اب  هطبار  رد  یهاگ  رگید : ترابع  هب 
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يارجا زا  ریغ  ایآ  میوشن ؟ باقع  راچد  هک  درک  دیاب  هچ  تسیچ و  ام  فیلکت  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  میسرپیم  ینوت  بانج  امـش  زا  لاح 
؟ میراد يرگید  هار  لوصا 

: تسا یطابترا  رثکا  ّلقا و  دراوم  زا  دروم  تسا و  یلامجا  ام  ملع  هک  تدابع  ءازجا  رد  کش  رد  اذل : و 
. تسین زامن  ءزج  هروس  دنیوگیم : هدرک  يراج  تئارب  زین  اجنیا  رد  دنتسه ، یتئارب  یطابترا  رثکا  ّلقا و  ینعی  اجنآ  رد  هک  یناسک  - 1
کـش هب  كوکـشم  کی  تسا و  ّلقا  هک  نّقیتم  ردـق  کی  هب  تسا  هدـش  لیلحت  یلاـمجا  ملع  نیا  دـنیوگیم : اـهیتئارب  رگید  تراـبع  هب 

. تسا رثکا  نامه  هک  يودب 
. مینکیم يراج  تئارب  نوملعی  ام ال  عفر  ای  نایب و  الب  باقع  حبق  لیلد  هب  كوکشم  رد  میروآیم و  اجب  ار  ّلقا 

240 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنروآیم اجب  ار  رثکا  هدرک ، طایتحا  دنتسه ، یطایتحا  هک  اهنآ  و  - 2

: هکنیا نخس  هصالخ  لصاح و  - 
نع سأیلا  صحفلا و  وه  درادـن و  رتشیب  طرـش  کی  تئارب  ءارجا  هک  ارچ  تسین ، لوبق  لباق  دروآ  ینوت  باـنج  هک  یطورـش  زا  کیچـیه 

. لیلدلا

« خیش اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  هصالخ  لصاح و   » بلاطملا صیخلت 

هب زاین  ۀـّیعوضوملا ، ۀهبـش  یف  ّکشلا  دـنع  فّلکم  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  ءاملع  هک  دـش  هتفگ  هّیعوضوم  ههبـش  اب  هطبار  رد  خیـش  بانج 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  مالکلا  اّمنا  دییامرفب  دیامن  لمع  هب  مادقا  دنک و  يراج  تئارب  دناوتیم  اذل  درادن و  صحف 

هب هک  فیلکت  رد  کش  لثم  رثکا ، ّلـقا و  هب  فّلکم  رد  ّکـش  یّتح  هیمیرحت ، ههبـش  اـی  هیبوجو و  ههبـش  زا  معا  تسا  هیمکح  تاهبـش  رد 
. دناتئارب نایرج  ياج  نم  هدیقع 

ینعی تسا  لـیلد  زا  صحف  نآ  دراد و  طرـش  کـی  اـجنیا  رد  تئارب  هب  کّـسمت  هک  میتسه  لـئاق  میتسه ، یتـئارب  اـجنیا  رد  هک  اـم  یهتنم ،
: هک دیاب  فلکم 

صیخشت ار  بجاو  ریغ  بجاو و  هچنانچ  دنک  عوجر  شعجرم  هلاسر  هب  تسا  دّلقم  هچنانچ  دنک و  صحف  هعبرا  ّهلدا  رد  تسا  دهتجم  رگا 
. تسا طسو  رد  نایب  الب  باقع  حبق  ياپ  هک  ارچ  دنکیم  يراج  تئارب  ّالا  بولطملا و  وه  هک  داد 

؟ تسیچ صحف  نیا  رب  لیلد 
. دنک لیلد  زا  صحف  دیاب  ادتبا  هّیمکح  ههبش  رد  فّلکم  هکنیا  رب  تسا  ءاملع  عامجا  - 1

. دنراد ملع  لیصحت  بوجو  رب  تلالد  هک  تسا  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  و  ِرْکِّذلا * َلْهَأ  اُولَئْسَف  نوچمه : ياّهلدا  - 2
. تسا باقع  ّقحتسم  دنکیم ، تفلاخم  ادخ  مکح  اب  هک  یلهاج  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  ياّهلدا  - 3

اذـل و  دومن . شالت  یهلا  ماکحا  هب  یبایتسد  يارب  دـیاب  اذـل  دوشیمن و  رّـسیم  جـنگ  جـنر  هدربان  هکنیا  هب  تسا  لقتـسم  لـقع  مکح  - 4
. دوب دهاوخن  روذعم  دنکن  شالت  رگا  فّلکم 

تـسد اهنآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  یتامّرحم  تابجاو و  مالـسا  رد  هک  دنادیم  لامجالاب  یناملـسم  ره  ینعی  تسا ، ریبک  یلامجا  ملع  - 5
. دننک ادیپ 

241 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يراج تئارب  هاگنآ  یتفاین  رگا  يزادرپب ، ماکحا  ّهلدا  ای  ماکحا و  زا  صحف  هب  دـیاب  لّوا  امـش  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  ریبک  یلاـمجا  ملع  نیا 

. ینک
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لیلد زا  سأیلا  صحفلا و  دـعب  هکلب  دـنکیم  بجاو  فّلکم  رب  ار  صحف  اهنت  هن  ریبک  یلامجا  ملع  نیا  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  باـنج 
ار ود  ره  دنک و  طایتحا  دیاب  درکن ، ادـیپ  فرط  کی  رب  یلیلد  رگا  هعمج  ای  رهظ  بوجو  رد  کش  ماگنه  اذـل  دـنکیم و  طایتحا  هب  مکح 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسا ، طایتحا  مزلتسم  یلامجا  ملع  هکنیا  رطاخ  هب  دناوخب 
: هک تسا  نیا  نآ  دراد و  يدودح  اذل  و  دودحمان ، هن  تسا و  دودحم  یلامجا  ملع  نیا  مییوگیم :

ادیپ تسد  ماکحا  نیا  هب  هک  ات  دنکیم  یبایهار  ار  ام  یلاعت  يادخ  مینک  صحف  هچنانچ  یتامّرحم  دراد و  دوجو  یتابجاو  مینادیم  الامجا 
. مینک

: رگید ترابع  هب 
. ةدودحملا کلذ  نم  دروملا  اذه  جرخ  دجن ، مل  انصّحفت و  اذا  و  اهاندجو ، انصّحفت  ول  - 1

. يودب کش  هب  دوشیم  لیدبت  دش ، جراخ  عامجا  ملع  فارطا  زا  یهبتشم  یتقو  - 2
. مینکیم يراج  تئارب  مه ، يودب  کش  رد 

؟ تسین ضارتعا  لباق  روکذم  خساپ  خیش  بانج 
یتابجاو مالـسا  رد  هکنیا  هب  درک  دودـحم  ار  یلامجا  ملع  ناوتیمن  نوچ  تسین ، دودـحم  یلامجا  ملع  هک  ارچ  تسا ، ضارتعا  لـباق  ارچ 

. مینکیم ادیپ  تسد  اهنآ  هب  مینک  صحف  رگا  هک  یتامّرحم  تسه و 
صحف زا  سپ  هک  يرایـسب  عیاقو  رد  تسا  شخپ  ماکحا  نیا  نکل  یتاـمّرحم و  تسه و  یتاـبجاو  مالـسا  رد  هک  مینادیم  ـالامجا  اـم  هلب ،

. ریخ ةرات  میباییم و  ةرات 
. دوش جراخ  یلامجا  ملع  فارطا  زا  دروم  میدرکن ، ادیپ  رگا  میتخادرپ  صّحفت  هب  یتقو  هک  تسین  هنوگنیا  هتشذگ  نیا  زا 

فارطا زا  دروم  یتفاین ، فرط  کی  رب  یلیلد  هدرک  صّحفت  هعمج  ای  تسا  بجاو  روهظ  رد  امش  رگا  هک  درادن  تلالد  یتیاور  هیآ و  چیه 
. تسین يدودح  نینچ  هب  دودحم  یلامجا  ملع  ریخ  دوش . جراخ  یلامجا  ملع 

؟ تسیچ مجنپ  لیلد  لصا  هب  عجار  ناترظن  خیش  بانج 
دوجو دوب  هدشن  رـشتنم  شخپ و  یفاک  هزادنا  هب  مالـسا  ماکحا  زونه  هک  ینامز  رد  مالـسا و  ردـص  رد  یلامجا  ملع  نیا  هلب  هک : تسا  نیا 

دعب هچنانچ  تخادرپیم و  صحف  دیاب  فّلکم  تشاد و 
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. درکیم طایتحا  صحف  زا  لبق  هکنیا  ای  تسجیم و  کّسمت  تئارب  نایرج  هب  دشیم ، سویأم  لیلد  هب  یبایتسد  زا  صحفلا 
جارختـسا داهتجا و  اهقف  طسوت  تامّرحم  تابجاو و  هک  ارچ  يودـب ، کـش  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  اـم  راـگزور  رد  یلاـمجا  ملع  نیا  نکل 

: ینعی یلیصفت ، ملع  هب  تسا  هدش  لیدبت  نونکا  دیتسه  نآ  یعدم  امش  هک  یلامجا  ملع  نآ  و  دناهدش ،
؟ ریثک تامّرحم  تابجاو و  هب  دیراد  یلامجا  ملع  امش  ایآ  هک  دندیسرپیم  امش  زا  مالسا  ردص  رد  رگا 

. دشاب هتشاد  دوجو  مارح  بجاو و  دودح 1000  لثملا  یف  هک  منکیم  نامگ  نم  هلب ، دیتفگیم  امش 
. دناهتشون اههلاسر  رد  هدرک و  جارختسا  ار  نآ  ربارب  دنچ  هکلب  تابجاو و  تامّرحم و  زا  نازیم  نیا  نونکا  اّما 

. تسا يودب  کش  تسه  هک  هچره  هکلب  درادن  دوجو  یلامجا  ملع  رگید  نونکا  سپ 
. تسا يودب  کش  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  اعد  هکنیا  ای  تسا و  يودب  کش  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نتت  برش  هکنیا  ینعی :

: نیاربانب
و يودب ، کش  هب  تسا  هدـش  لحنم  ریخ  دـیهد ، رارق  صحف  بوجو  رب  لیلد  ار  نآ  امـش  هک  ات  تسین  يربخ  یلامجا  ملع  زا  رگید  زورما 

. تسا دودرم  روبزم  لیلد  اذل 
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: تفگیم هک  تسا  مراهچ  لیلد  ای  هجو و  صحف  بوجو  رب  لیلد  نیرتهدمع  هجیتن : رد 
. تسا صحف  دنمزاین  مه  فراعتم  قیرط  هدیسر و  ام  تسد  هب  فراعتم  قیرط  هب  ادخ  ماکحا  هک : تسا  نیا  لقتسم  لقع  مکح 

؟ هن ای  تسا  لالح  نتت  برـش  هک  دـنک  کش  فّلکم  لثملا  یف  هچ ؟ دـنک  تئارب  نایرج  هب  مادـقا  هدرکن  صحف  یـسک  رگا  خیـش  باـنج 
، هن هک  هّللا  ءاش  نا  دـیوگب  هن ؟ ای  تسا  بجاو  لـالهلا  دـنع  ءاـعد  هکنیا  رد  کـش  اـی  دوش و  بکترم  تسا و  لـالح  هّللا  ءاـش  نا  دـیوگب 

؟ تسیچ وا  فیلکت 
ماجنا تئارب  لصا  يور  هک  تادابع  تبحـص  ظاحل  هب  ةرات  و  مینک ، تبحـص  لهاج  نیا  هرابرد  هذـخاؤم  باقع و  ظاحل  هب  دـیاب  ةرات  - 1

. تسا هداد  تروص  هک  یتالماعم  داد و 
؟ تسیچ باقع  ثیح  زا  روبزم  فّلکم  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج 

هدـش تفلاخم  فیلکت  اب  عقاو  رد  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  شلمع  تحـص  هدرک ، لمع  تئارب  هب  صحف  نودـب  هک  یلهاج  مدآ  اـم ، رظن  هب 
؟ هن ای  دشاب 
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، درادن یتیلوئسم  و  هدرکن ، عقاو  اب  تفلاخم  دیآرد  عقاو  اب  قباطم  شلمع  رگا 

موی رد  سپـس  دوشیم  بکترم  تسا و  لالح  هک  هللاءاـشنا  دـیوگیم  مارح ؟ اـی  تسا  لـالح  نتت  برـش  هک  دـنکیم  کـش  لـثملا : یف 
. درادن باقع  هتشادن و  یتیلوئسم  اذل  و  هدوب ، عقاو  اب  قباطم  وا  باکترا  تسا و  لالح  نتت  برش  الثم  هک  دوشیم  صّخشم  باسحلا 

، تسا هدوب  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  ای  تسا و  هدوب  مارح  نتت  برش  هک  دش  صّخشم  الثم  هدمآرد  عقاو  اب  فلاخم  شتئارب  يارجا  رگا  و 
؟ درادن تبوقع  نیا  یهتنم  دوشیم ، تازاجم  تسا و  باقع  ّقحتسم 

. مّلعت كرت  يارب  هن  تسا و  عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب 
؟ درادن تبوقع  دیآیمرد  عقاو  اب  قباطم  شلمع  دنکیم و  يراج  تئارب  هک  لّوا  تمسق  رد  ارچ  خیش  بانج 

. درادن دوجو  یسک  نینچ  ندوب  بقاعم  يارب  یتّلع  دینک  رکف  امش  هچره  ینعی  درادن ، دوجو  تبوقع  یضتقم  هکنیا  رطاخ  هب 
؟ تسیچ دننادیم  بقاعم  ار  روبزم  درف  هک  یناسک  لیلد  سپ 

: تسوا باقع  يارب  یضتقم  ود  ظاحل 
. دوش باقع  دـیاب  اذـل  و  تسا ، هدرکن  عقاو  اب  تفلاخم  هچرگ  تسا ، هدومن  مّلعت  كرت  رگید  ریبعت  هب  هدرکن و  صحف  دـناهتفگ  یخرب  - 1

. تسا باقع  يارب  یضتقم  مّلعت  كرت  سپ 
؟ تسیچ روبزم  یضتقم  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج 

. تسا يریغ  بجاو  هکلب  تسین ، باقع  بجوم  نآ  كرت  تسین ، یسفن  بجاو  مّلعت  هک  اجنآ  زا 
. دننکن ادخ  مکح  تفلاخم  نیفلکم  هکنیا  يارب  تسا  همّدقم  ینعی  داشرتسا ، داشرا و  يریغ  بجاو 

. تسا هدومنن  عقاو  اب  تفلاخم  نکل  تسا و  هدرک  لمع  ملع ، لیصحت  نودب  رظن  دروم  فّلکم 
. تسا رثایب  روکذم  یضتقم  سپ :

: ینعی تسا  يّرجت  نآ  دناهدرک و  ظاحل  ار  یفّلکم  نینچ  تازاجم  يارب  يرگید  یضتقم  مه  یخرب  - 2
، تسا يّرجتم  نکل  تسا و  هدرکن  تیـصعم  عقاو  اب  شتفلاخم  مدع  لیلد  هب  هچرگ  هدرک ، تئارب  يارجا  هب  مادقا  صحف  نودب  هک  یفّلکم 

. تسا بقاعم  اذل  و  هتشاد ، هریرس  ءوس  هتشاد و  یلوم  رب  تئرج  هکنوچ 
: رگید ترابع  هب 
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. عوطقملا ررّضلا  یلع  مادقالاک  لمتحملا ، ررّضلا  یلع  مادقالا 
. تسا راکتیصعم  لثم  يّرجتم  ینعی :

. دزادنایم تکاله  هب  ار  شدوخ  ملع  نع  هک  تسا  یسک  لثم  يّرجتم  رگید : ترابع  هب 
. تسا تازاجم  تبوقع و  دزادنایم ، ررض  هب  ار  شدوخ  ملع  نع  هک  یسک  مکح 

. تسا تبوقع  شمکح  زین  يّرجتم  سپ :
؟ تسیچ روبزم  یضتقم  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 

: تسا هشقانم  لباق  يوربک  ظاحل  هب  مه  يورغص و  ظاحل  هب  مه  قوف  بلطم  دش  هتفگ  زین  البق  هکنانچ 
: تسا لاکشا  لباق  يورغص  ظاحل  هب  اّما 

: لثملا یف  تسین ، عوطقم  ررض  هب  مادقا  لثم  یلمتحم  ررض  ره  هب  مادقا  هکنوچ 
؟ دوریمن نآ  رد  تسا  يویند  ررض  هک  ررض  لامتحا  ایآ  دنزب  تراجت  هب  تسد  یسک  رگا 

عونمم اعرش  القع و  يررـض  نینچ  ایآ  هک  میـسرپیم  امـش  زا  دوشیم ، هداد  ثداوح  زورب  رثا  رد  ررـض  لامتحا  ارچ  تفگ : دیهاوخ  اعطق 
؟ تسا

مه زا  هعماج  هزاریـش  دننکن ، راک  هب  مادقا  رطخ  لامتحا  لیلد  هب  دنهاوخب  راک  تراجت و  بسک و  روما  رد  مدرم  رگا  ریخ ، تفگ  دیهاوخ 
. دتسیایم تکرح  زا  یگدنز  دشاپیم و 

. تسین عوطقم  ررض  هب  مادقا  لثم  يویند  ررض  هب  مادقا  هک  دینک  لوبق  دیاب  سپ  مییوگیم :
؟ هچ يورخا  لمتحم  ررض  هب  مادقا  خیش  بانج 

. تسا یعطق  ررض  رب  مادقا  لثم  يورخا ، لمتحم  ررض  هب  مادقا  هلب ،
؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  امنا  سپ  خیش  بانج 

هدماینرد عقاو  اب  فلاخم  شلمع  هناتخبـشوخ  نکل  تسا و  هدرک  لمتحم  ررـض  رب  مادـقا  روکذـم  درف  هک  تسا  تسرد  هک : تسا  نیا  رد 
: اذل تسا و  باقع  دقاف  هک  تسا  یلعاف  حبق  ام  هدیقع  هب  يّرجت  حبق  نکل  تسا . يّرجتم  دنچره  تسا ، هدرکن  ررض  راچد  ار  وا  تسا و 

. دراد يویند  تّمذم  طقف  هکلب  درادن  باقع  عوطقم ، ای  نونظم و  ای  لمتحم ، يورخا  ررض 
. دوشیمن باقع  بجوم  هدوب و  ثحب  ّلحم  يوربک  يورغص و  ظاحل  هب  زین  امش  یضتقم  سپ :

رد نکل  و  دناوخن ، ار  لالهلا  دـنع  ءاعد  ای  دـش و  نتت  برـش  بکترم  درک و  يراج  تئارب  صحف ، نودـب  روبزم  فّلکم  رگا  خیـش  بانج 
نینچ ایآ  هچ ، دـیآرد  عقاو  اب  فلاخم  شلمع  بجاو و  لالهلا  دـنع  ءاـعد  مه  تسا و  مارح  نتت  برـش  مه  هک  دوش  مولعم  باـسحلا  موی 

؟ هن ای  تسا  تبوقع  ّقحتسم  یسک 
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. تسا باقع  قحتسم  یسک  نینچ  هلب ،
. دوقفم نآ  زا  عنام  مه  تسا ، دوجوم  باقع  یضتقم  مه  اریز  ارچ ؟

؟ تسیچ باقع  یضتقم 
صحف نکل  تفاـییم و  ار  نآ  درکیم  صحف  مدآ  نیا  رگا  هدوـمرف و  سّدـقم  عراـش  هک  تسا  مارحلا  نع  بـنتجا  یعقاو  باـطخ  ناـمه 

. دش هدیشک  باطخ  نیا  اب  تفلاخم  هب  شراک  هدرکن و 
. تسا تبوقع  یضتقم  باطخ ، نیا  اب  تفلاخم  سپ 
؟ تسا دوقفم  اجنیا  رد  مدآ  نیا  تبوقع  زا  عنام  ارچ 
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. تسا نتسنادن  لهج و  دشاب ، باقع  زا  عنام  هک  مینکیم  رّوصت  ام  هک  هچنآ  اریز 
: اریز ارچ ؟ القع  هن  تسا و  تبوقع  زا  عنام  اعرش  هن  ینادان  لهج و  هنوگنیا  ام  رظن  هب  نکل 

. تسا رذع  یلهج  نینچ  هلب  تسا ، روصق  يور  زا  نتسنادن  تقو  کی  - 1
تسا و هدنام  لهاج  هتفرن و  قیقحت  لابند  هب  یتمهیب  يور  زا  ندرکن و  صحف  رثا  رد  هک  ارچ  تسا ، ریـصقت  نع  نتـسنادن  تقو  کی  - 2

. اعرش هن  تسا و  هّجوم  رذع  القع  هن  یلهج ، نینچ  اذل  تسا و  هتشاد  ار  یناکما  نینچ  هکنآ  لاح 
. دوقفم باقعلا  نع  عناملا  دوجوم و  باقعلل  یضتقملا  اذلف :

؟ دناهراکهچ اجنیا  رد  و ...  نوملعی » ام ال  ۀعس  یف  سانلا   » و نوملعی » ام ال  عفر   » سپ خیش  بانج 
. دناهتفاین تسد  هلدا  هب  نکل  دناهدرک و  صحف  هک  تسا  یناسک  اب  هطبار  رد  نوملعی و ...  ام ال  عفر  ثیدح  هلب 

رد دناهدرکن و  صحف  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  ۀهبشلا و )...  دنع  فق   ) نیا و  ۀهبشلا ، دنع  فق  هدومرف : نوملعی ،) ام ال  عفر   ) لباقم رد  اّما :
. دشاب صحفلا  دعب  ول  دنک و  طایتحا  دیاب  اجنیا  رد  هک  هعمج ؟ اب  تسا  بجاو  رهظ  لثملا  یف  هک  دناهدش  کش  راچد  هب ، فّلکم 

. تسا دوقفم  نآ  زا  عنام  مه  تسا ، دوجوم  روبزم  درف  ّقح  رد  باقع  یضتقم  مه  اذل : و 
دنتفگ هّللا  همحر  یلیبدرا  ققحم  كرادم و  بحاص  نکل  تسا و  عقاو  اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  رّصقم  لهاج  هک  دنتفگ  روهشم  خیـش  بانج 

؟ تسیچ راوگرزب  ود  نیا  روظنم  تسا ، مّلعت  كرت  رطاخ  هب 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  تارضح  نیا  نخس  رد 

باقع عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  رّـصقم  لهاج  اذـل  دـننادیم و  بقاـعم  ار  نآ  كراـت  هجیتن  رد  هتـسناد و  یـسفن  بجاو  ار  مّلعت  هکنیا  - 1
. درادن باقع  هنع  لوفغم  تسا و  هنع  لوفغم  هک  ارچ  دوشیمن ،

. تسا مّلعت  كرت  رطاخ  هب  باقع  مه  زاب  نکل  هتسناد و  يریغ  بجاو  مّلعت  هکنیا  - 2
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اب تفلاخم  رطاخ  هب  باقع  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  عقاو  رد  نکل  تسا و  مّلعت  كرت  رطاخ  هب  وا  باقع  دنشاب ، هتفگ  رهاظلا  یلع  هکنیا  - 3
. تسا عقاو 

؟ ارچ
ینامز زا  باقع  نیا  قاقحتـسا  خـیرات  نکل  تسا ، عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  باقع  هک  تسا  تسرد  ینعی  باقع ، خـیرات  نییعت  رطاـخ  هب 

. تفرن تفریم و  ملع  لیصحت  لابند  هب  دیاب  هک 
، تسا هتفرن  نکل  و  دریگب ، دای  ار  ادخ  ماکحا  دورب و  هک  تسا  هدیدرگ  فظوم  اذل  تسا و  هدش  فّلکم  هتشذگ  لاس  وا  رگید : ترابع  هب 

. دنک تفلاخم  دنوادخ  یعقاو  مکح  اب  دعب  لاس  دنچ  ای  اهلاس و  وا  هک  تسا  هدش  ببس  مّلعت  مدع  نیا  و 
فیلکت نس  هب  هک  تسا  هتـشذگ  لاس  نامه  زا  باقع  قاقحتـسا  خـیرات  نکل  تسا و  عقاو  اب  تفلاـخم  ناـمه  رطاـخ  هب  باـقع  نیا  سپ :

. دیسر
نامه اطخ  نیا  ببس  هک  ارچ  دوشیم . تبث  هتشذگ  لاس  خیرات  وا  لمع  همان  رد  نکل  دوشیم و  رمخ  برـش  بکترم  لاسما  وا  لثملا : یف 

. تسا عقوم  هب  ندرکن  لیصحت 
؟ تسیچ تسا  عقاو  اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  رّصقم  لهاج  باقع  دنیوگیم  هکنیا  زا  روهشم  دارم  سپ  خیش  بانج 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  زین  روهشم  مالک  رد 
تسا و هتشاد  یهن  مارح  هب  باکترا  نامز  رد  هک  ارچ  دوشیم ، ای  هدش و  باقع  قحتـسم  مارح ، هب  باکترا  نامز  رد  روبزم  درف  هکنیا  - 1

. تسا هدرک  تفلاخم  نآ  اب  نکل 
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. تسا یهن  اب  تفلاخملا  نیح  باقع ، قاقحتسا  خیرات  هجیتن : رد 
، باکترالا نیح  هکنیا  نودـب  تسا . رمخ  برـش  ببـس  هب  ینعی  عقاو ، اب  تفلاخم  رطاخ  هب  اـهنت  یـسک  نینچ  باـقع  قاقحتـسا  هکنیا  - 2

. دوشیمن لهاج  لفاغ  مدآ  هجوتم  یهن  هک  ارچ  دشاب ، هتشاد  يایهن 
؟ تسا یک  زا  بکترم  نیا  باقع  قاقحتسا  خیرات  سپ 

: دراد دوجو  اهنآ  خساپ  رد  لامتحا  ود 
نامز زا  ار  باقع  خیرات  تسا و  هدـش  رمخ  برـش  الثم  بکترم  هک  تسا  ینامز  نامه  زا  وا  باقع  قاقحتـسا  خـیرات  دـنیوگب ، هکنیا  - 1

. دنزادنیب بقع  هب  باکترا  نامز  هب  مّلعت  كرت 
. تسا هدش  وا  ریگنماد  یباقع  نینچ  مّلعت ، كرت  نامز  نامه  زا  دنیوگب ، هتخادنا  ولج  ار  باقع  خیرات  هکنیا  - 2
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ینامز نامه  هب  طوبرم  باقع  قاقحتـسا  دنیوگب  هتخادنا  ولج  ار  باقع  قاقحتـسا  خـیرات  روهـشم  تارـضح  هکنیا  رگید  لامتحا  اّما  و  - 3

. تسا هدرک  ملع  لیصحت  كرت  هک  تسا 
؟ تسیچ هورگ  ود  نیا  تالامتحا  رد  ثحب  هجیتن  لصاح و 

یکی وا  ناوریپ  كرادـم و  بحاص  رظن  رد  موس  لامتحا  اـب  دـشاب ، اـهنآ  رظن  رد  موس  لاـمتحا  روهـشم  تارـضح  دارم  رگا  هک : تسا  نیا 
: ینعی تسا .

ریبعت هب  ای  مّلعت و  كرت  نامز  نامه  رد  تسا  عقاو  اـب  تفلاـخم  شدارم  ملعّتلا ، كرت  یلع  باـقعلا  دـیوگیم : هک  یکرادـم  بحاـص  - 1
. ملع لیصحت  رگید 

. مّلعت كرت  نامز  نامه  رد  تسا  عقاو  اب  تفلاخم  ناشدارم  عقاولا ، تفلاخم  یلع  باقعلا  دنیوگیم : هک  مه  روهشم  - 2
. تسا توافتم  تاریبعت  هچرگا  دوشیم . هدش  لصاح  قفاوت  هورگ  ود  ره  نیب  اذل : و 
؟ دراد ناحجر  دش ، هداد  روهشم  مالک  رد  هک  یلامتحا  هس  زا  کیمادک  خیش  بانج 

رّـصقم لهاج  نیا  هّجوتم  ۀـفلاخملا  نیح  یعرـش ، یهن  هک  ارچ  تسا ، عقاو  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  باقع  دـش ، هتفگ  هک  لّوا  لامتحا  ناـمه 
. تسا
؟ ارچ

. بصغلا ۀمرح  ملعی  مل  نا  لطاب و  ۀبوصغملا  رادلا  یف  ةالصلا  دنیوگیم : روهشم  تارضح  اریز 
تسا و هدمآ  اذل  و  دریگب ، دای  ار  یهلا  ماکحا  تسا ، هتفرن  هک  ارچ  تسا ، مارح  بصغ  هک  دنادیمن  زامن  نیح  رد  يدرف  رگید : ترابع  هب 

. دننادیم لطاب  ار  یسک  نینچ  زامن  مه  روهشم  تارضح  دناوخیم ، زامن  یبصغ  راد  رد 
، دوش عمج  نآ  رد  یهن  زورما  هک  یتداـبع  تسا و  هدـش  عمج  وا  تداـبع  رد  یهن  رما و  ینعی : یهن ، رما و  عاـمتجا  لـیلد  هب  لـیلد ؟ هچ  هب 

. تسا لطاب 
دنادیمن هک  وا  دندرک ، راب  وا  رب  دناهدروآ ؟ اجک  زا  ار  شایهن  دناوخب ، زامن  هک  تسا  هدـش  رما  وا  هب  هک  میراد  لوبق  مه  ام  خیـش  بانج 

؟ دراد دوجو  يایهن 
ارچ تسا ، رّصقم  دنادیمن ، ای  هتسنادیمن و  هکنیا  رد  نکل  دراد و  ای  هتشاد و  یبصغ  راد  ای  نیمز و  رد  ةالص  زا  یهن  ةالصلا ، نیح  وا  هلب ،

. تفرن نکل  و  دریگب . دای  ار  یهلا  ماکحا  هک  دراد  ای  تشاد و  هفیظو  ندش  فّلکم  زا  سپ  هک 
هکنیا رب  تسا  يدـهاش  نیا  دـنکیم و  لطاب  ار  وا  لمع  ددرگیم و  ای  دـیدرگ و  عمج  لمع  ماـگنه  رد  لوهجم  یهن  اـب  مولعم  رما  اذـل : و 

. دوشیم باقع  ّقحتسم  تدابع  ماگنه  هب  رّصقم  لهاج 
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رطاـخ هب  هکلب  تسین ، وا  تداـبع  رد  یهن  رما و  عاـمتجا  رطاـخ  هب  يدرف  نینچ  تداـبع  ندوب  لـطاب  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  خیـش  باـنج 

؟ هچ دشابیم  شلمع  ندوب  ضوغبم 
دراد یتاذ  حبق  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  هک  ارچ  تسا  هدش  عمج  اجکی  رد  ندوب  ضوغبم  اب  صخـش  نیا  لمع  دیوگب : رگا  رگید  ترابع  هب 
؟ دنهدیم خساپ  هچ  دوشیمن ، لفاغ  هّجوتم  یهن  تسا و  لفاغ  وا  هک  ارچ  دشاب ، هدش  عمج  ندوب  هنع  یهنم  اب  هکنیا  هن  دنادن ، وا  ول  و 

. تیضوغبم رما و  عامتجا  رطاخ  هب  هن  تسا و  یهن  رما و  عامتجا  تهج  هب  درف ، نیا  زامن  ندوب  لطاب  ریخ ، دنیوگیم :
؟ دننادیم حیحص  ار  ۀبوصغملا  ضرا  یف  طّسوت  نم  ةالص  تارضح ، نیا  اریز  ارچ ؟

تشد ارحص و  رد  هک  دهاوخیم  ناتلد  دیراد ، تقو  بورغ  ات  ناترصع  زامن  ندناوخ  يارب  تعاس  کی  رادقم  هب  امش  لثملا : یف  روطچ ؟
زامن تسا و  یبصغ  ّلحم  نآ  ياهنیمز  ای  ّلحم و  نآ  هک  دینادیم  مه  ناتدوخ  هک  دیـسریم  ییاج  هب  ات  دـیوریم  دـیزادرپب ، شدرگ  هب 
جورخ يارب  تصرف  دـیراد ، رارق  اـهنیمز  نیا  طـسو  رد  امـش  هکیلاـحرد  هدـش  گـنت  رایـسب  تقو  نکل  تسا ، مارح  اـهنآ  رد  ندـناوخ 
(. ۀبوصغملا ضرالا  یف  طّسوت  نم  ةالص   ) دنیوگیم ار  نیا  هک  دیناوخب ، ایشام  ول  ار و  ناتزامن  هک  دیراد  هفیظو  امش  اجنیا  رد  دیرادن .

. تسا هدرک  عامتجا  تیضوغبم  اب  رما  اجنیا  رد  هکنیا  اب  دننادیم  حیحص  ار  روبزم  زامن  روهشم  تارضح  هکنیا : هصالخ 
رب تردـق  تقو ، یگنت  لیلد  هب  نکل  دـیراد و  جورخ  رب  دـصق  دـناهتفرگ ، رارق  یبصغ  نیمز  طسو  رد  هکیلاحرد  امـش  رگید : تراـبع  هب 

نکل تسا و  یبصغ  نیمز  رد  لمع  ّتیضوغبم  ةالص و  رب  رما  عامتجا  نیا  هک  دیراد ، تیضوغبم  نکل  دیرادن و  یهن  اذل  و  دیرادن ، جورخ 
. تسا حیحص  امش  زامن  هک : تسا  نیا  روهشم  تارضح  رظن 

: نیاربانب
رطاخ هب  هن  تسا و  یهن  رما و  عامتجا  رطاـخ  هب  دـننادیم  لـطاب  لـهاج ، مدآ  قح  رد  ار  یبصغ  راد  رد  ةالـص  روهـشم  تارـضح  رگا  - 1

. دننادیم حیحص  هکلب  هتسنادن  لطاب  هکنآ  لاح  دنتسنادیم و  لطاب  زین  ار  طسوت  نم  زامن  دیاب  هنرگو  تیضوغبم  رما و  عامتجا 
. دراد صیخرت  هکلب  تیضوغبم ، هن  دراد و  یهن  هن  طّسوت  نم  ةالص  هتشذگ  نیا  زا  - 2

. تسا دساف  هب  دسفا  عفد  صیخرت ، نیا  تسا و  صیخرت  نوریب  ورب  نیا  هک  نوریب ، ورب  ناوخب و  زامن  هدومرف : عراش  ینعی :
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اب رما  عامتجا  هکنوچ  تسا ، حیحـص  ناتزامن  هکنآ  لاح  دوشیم و  لطاب  ناتزامن  دوب ، امـش  زامن  رد  تیـضوغبم  اب  رما  عامتجا  رگا  اذل : و 
. تسا صیخرت 

هک دنادن  ینعی  دشاب ، عوضوم  هب  لهاج  نکل  تسین و  تسرد  یبصغ  ّلحم  رد  زامن  هک  دنادب  ینعی  دشاب  مکح  هب  ملاع  یـسک  رگا  لاح :
. یهن هن  دوشیم و  صیخرت  اب  رما  عامتجا  هک  ارچ  تسا ، حیحص  شزامن  زین  دناوخب  زامن  ّلحم  نآ  رد  و  تسا ، یبصغ  ّلحم  نآ 

؟ تسین مزال  صحف  اجنیا  رد  ایآ 
تروص نیا  رد  هک  دـنکب ، کـش  ّلـحم  نآ  ندوبن  اـی  ندوب  یبصغ  رد  ول  و  تسین ، مزـال  صحف  هیعوضوم  ههبـش  رد  هک  دـش  هتفگ  ریخ ،

. دناوخیم ار  شزامن  تسین و  یبصغ  هک  هّللا  ءاش  نا  دیوگیم 
؟ تسیچ اجنیا  رد  یسان  مکح  خیش  بانج 

بـصغ هک  هدرک  شومارف  ار  لحم  ینعی  عوضوم  ناـمز  رورم  هب  نکل  و  دـشاب ، هتـشاد  ملع  ینیمز  اـی  يراد و  ندوب  یبصغ  هب  یـسک  رگا 
. عوضوم رد  صیخرت  اب  تسا  رما  عامتجا  هک  ارچ  تسا . حیحص  شزامن  دناوخب ، زامن  نیمز  ای  هناخ  نآ  رد  دورب و  تسا ،

. تسا حیحص  شزامن  هک  تفگ  دوشیمن  يرگید  تسا و  مکح  هب  لهاج  دننامه  دنک ، شومارف  ار  مکح  رگا  اّما 
. عوضوم یسان  هچ  دشاب و  مکح  یسان  هچ  تسا ، روذعم  اقلطم  یسان  هیلمع ، ياههلاسر  رد  هتکن :
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. تسا حیحص  ریغ  مکح  هب  لهاج  زامن  نکل  حیحص و  عوضوم  هب  لهاج  زامن  دنسیونیم  هدش  لئاق  توافت  لهاج  رد  نکل  و 
؟ تسیچ دنراد  لوبق  ار  ناشمالک  رد  لّوا  لامتحا  روهشم  هکنیا  رب  دیؤم  نیمود  خیش  بانج 

باقع هتّقوم  تادابع  رگید  ریبعت  هب  ای  تابجاو و  رطاخ  هب  دیابن  لهاج  مدآ  دنتفگیم : دنتشاد ، رظن  رد  ار  مّوس  لامتحا  رگا  هک : تسا  نیا 
باقع هب  دـقتعم  هکلب  هتـشادن  يداقتعا  نینچ  هکنآ  لاح  و  درادـن . دوجو  رّـصقم  لهاج  باقع  يارب  یهار  لاـمتحا  نیا  رد  هک  ارچ  دوش ،

. دشاب رّصقم  لهاج  يارب  یباقع  هار  کی  هک  دنریذپب  ار  لّوا  لامتحا  دیاب  سپ  دنارّصقم . لهاج 
؟ تسیچ قوف  خساپ  زا  ناتدارم 

هدوب عیطتـسم  الثم  تسا ، هدادن  ماجنا  شدوخ  تقو  رد  تسا  هدوب  شاهدـهعرب  هک  ار  یبجاو  شلهج ، لیلد  هب  یلهاج ، فّلکم  لثملا : یف 
. تسا هتفرگن  هزور  ناضمر  هام  رد  هدوب ، هزور  هب  فّلکم  ای  هتفرن و  جح  هب  جح  مسوم  رد  نکل  و 

. دراد باقع  هار  لّوا  لامتحا  رب  انب  نکل  و  درادن ، باقع  هار  يدرف ، نینچ  مّوس ، لامتحا  رب  انب  لاح :
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؟ درادن باقع  هار  موس  لامتحا  رب  انب  ارچ 
: اریز

یهن رما و  لهاج  مدآ  مّوس ، لامتحا  ساسا  رب  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هتـشادن  رما  هدرک ، كرت  ار  جـح  اـی  هزور و  اـی  زاـمن  هک  یتقونآ  - 1
. درادن

بجاو ناضمر  هام  ندیـسرن  ای  تعاطتـسا و  مدـع  لیلد  هب  مایـص  جـح و  نوچمه ، ياهتّقوم  تابجاو  هدرک ، مّلعت  كرت  هک  یتقونآ  و  - 2
: ینعی دنوشیم . بجاو  شدوخ  تقو  رد  هکلب  هدش ، عورش  مّلعت  كرت  نامز  زا  شباقع  مییوگب  ات  هدوبن 

ای هقّلعم و  ای  هتّقوم و  هکنیا  تهج  هب  تابجاو  نیا  زا  یخرب  دراد ، دوجو  یتامّرحم  تاـبجاو و  مالـسا  رد  هک  دوب  تفتلم  وا  هک  یناـمز  نآ 
. دوب هتفرگن  ّقلعت  وا  هب  دناتعاطتسا  ای  تقو و  لوخد  هب  طرش 

. شیپ لاس  کی  الثم  مّلعت ، كرت  نامز  هب  دوشیم  طوبرم  شباقع  تفرگن ، هزور  زورما ، نوچ  هک  تفگ  ناوتیمن  نیاربانب :
يارب یباقع  هار  تسا ، مّلعت  كرت  نامز  زا  شقاقحتـسا  خـیرات  نکل  تسا و  عقاو  تفلاخم  رطاخ  هب  باقع  هک  موس  لامتحا  رب  اـنب  اذـل : و 

. درادن دوجو  هدادن  ماجنا  شدوخ  نامز  رد  ار  هتّقوم  تابجاو  هک  یلهاج 
. مّلعت كرت  نیح  رد  هن  و  - 2 تسین ، وا  يارب  يایهن  رما و  نوچ  تفلاخم ، نیح  رد  هن  - 1

. دوشیمن هتّقوم  تابجاو  لماش  مّلعت  كرت  نامز  هک  ارچ 
. دصقی مل  عقی  ام  عقی و  مل  دصق  ام  ینعی :

هب مزتلم  سکچـیه  هکنآ  لاح  و  درادـن ، باقع  هدرک  كرت  ار  هتّقوم  تابجاو  هک  يرّـصقم  لهاج  دـنیوگب : دـیاب  موس  لامتحا  رب  انب  سپ :
. تسین یفرح  نینچ 

رما و نیا  اب  تفلاخم  تروص  رد  دراد و  یهن  رما و  ادتبا ، نامه  زا  رّـصقم  لهاج  دـنیوگب : هدـش  لّسوتم  لّوا  لامتحا  نامه  هب  دـیاب  اذـل  و 
. دوشیم باقع  یهن 

؟ دش یکی  روهشم  لوق  رد  موس  لامتحا  اب  ناشیا  لوق  رد  موس  لامتحا  هک  دوشیم  هچ  كرادم  بحاص  فیلکت  سپ  خیش  بانج 
بجاو نآ  رد  مّلعت  هک  دـنک  کّسمت  شدوخ  لوق  رد  لّوا  لامتحا  هب  دراذـگب و  موس  لامتحا  زا  روهـشم  نوچمه  هک  تسا  ریزگان  زین  وا 

. درادن عقاو  اب  تفلاخم  هب  يراک  تسا و  یسفن 
. تسا باقع  قحتسم  ّالا ، و  دزومایب ، ار  شاهّیعرش  ماکحا  دورب و  دیاب  فّلکم  ینعی :

؟ درادن دوجو  تاتّقوم  كرت  رطاخ  هب  لهاج  باقع  قاقحتسا  يارب  يرگید  هار  ایآ  خیش  بانج 
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هتقوم تابجاو  هچ  هقلطم ، تاـبجاو  هچ  اـقلطم  تسا ، بجاو  فّلکم  رب  هیعرـش  ماـکحا  مّلعت  مییوگب : هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  ارچ 

. دنوشیم هدیمان  مه  طورشم  هک 
دییوگیم نونکا  روطچ  سپ  تسین ، بجاو  فّلکم  رب  ناشطرـش  لوصح  زا  لبق  هتقوم  فیلاکت  هک  دیدومرف  دوخ  امـش  خیـش  بانج  یلو 

؟ دریگب دای  ار  اهنآ  هک  تسا  بجاو  دسریم  فیلکت  نس  هب  هک  یسک 
هقـالطا هب  قلطم  بجاو  یهتنم  تسا ، بجاو  فّلکم  ناـسنا  رب  هتقوـم  هچ  هقلطم ، هچ  فیلاـکت ، ماـمت  مّلعت  هک  مییوـگیم  مه  نوـنکا  هلب ،

. تسوا هّجوتم  هطارتشا  هب  طورشم  بجاو  تسا و  فلکم  ناسنا  هّجوتم 
هک تساجنیا  رد  اذل  و  دوشیم . فیلاکت  نآ  كرت  ببـس  وا  رب  فیلکت  بوجو  عقوم  رد  دریگن ، دای  ار  فیلاکت  عقوم  هب  فّلکم  رگا  اریز 

. دوشیم باقع  ّقحتسم  تاتّقوم ، اب  هچ  دشاب و  تاقلطم  اب  هچ  وا  تفلاخم 
: نیاربانب

و هتقوم ، ریغ  هچ  دشاب  هتقوم  هچ  تایعقاو ، تفلاخم  رب  تسا  ذخاؤم  بقاعم و  لهاج  دنیوگب : دنناوتیم  روهـشم  مه  كرادـم  بحاص  مه 
. تسا مّلعت  كرت  نیح  زا  مه  شباقع  قاقحتسا  خیرات 

. دننک ادیپ  زین  ار  تاتقوم  تفلاخم  رب  باقع  هار  دنناوتیم  دنهد  رارق  رظن  ّدم  ار  ناشلوق  رد  لّوا  لامتحا  هورگ  ود  ره  رگا  هجیتن : رد 
هنوگچ داسف  تّحص و  ظاحل  هب  لهاج  تادابع  تالماعم و  دییامرفب  دوب ، تدابع  رد  مهنآ  لهاجلا  باقع  رد  ثحب  نونکات  خیـش  بانج 

؟ تسا
، تسا مکح  هب  لهاج  هک  یفّلکم  رگا  تالماعم ، باب  رد  لثملا : یف 

ریغ ای  هدوب  رثؤم  ای  و  هن ؟ ای  هدوب  حیحـص  شدـقع  نیا  ایآ  هک  دـنک  کش  دـقع  يارجا  زا  سپ  نکل  دـنک و  يراـج  ار  يدـقع  دورب و  - 1
؟ رثؤم

؟ تسیچ شمکح  یعرش ، ریغ  ای  هدوب و  یعرش  وا  حبذ  ایآ  هک  دنک  کش  نآ  زا  سپ  نکل  دربب ، رس  ار  یناویح  دورب و  ای  و  - 2
دقع بوخ  هک  هدوب  تسرد  شلمع  هک  تفگ  هب  دیلقت  ای  داهتجا و  رگا  دیلقت  ای  دنک و  داهتجا  ای  ینعی  دـنک ، صحف  هک  تسا  فّظوم  - 1

. تسا هدوب  لطاب  بوخ  هک  هدوب  لطاب  وا  حبذ  ای  دقع و  هک  دوش  فشک  رگا  ّالا  تسا و  حیحص  وا  حبذ  ای  وا و 
؟ هچ دوش  لصاح  وا  يارب  يأر  لّدبت  سپس  دهد ، ماجنا  ار  ياهلماعم  شداهتجا  اب  يدهتجم  رگا  خیش  بانج 

. دوشیم لطاب  وا  يأر  لّدبت  رثا  رب  یلّوا  دقع  هک  ارچ  دنک ، يراج  يدعب  يأر  ساسا  رب  ار  دقع  دیاب 
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. تسین مه  ّببسم  دشابن ، تسه ، زین  ّببسم  دشاب  ببس  رگا  رگید  ریبعت  هب  ای  تابّبسم و  يارب  دنابابسا  لیبق  زا  تالماعم  اریز  ارچ ؟
مارح نز  نآ  دشاب ، هدادن  ماجنا  یعرـش  تسا ، لالح  تسا  هدـش  جودزم  هک  ار  ینز  دـشاب ، هداد  ماجنا  یعرـش  ار  دـقع  رگید : ترابع  هب 

. تسا
. دّلقم ای  دشاب  دهتجم  لهاج ، ای  دشاب  ملاع  فرط  هک  دنکیمن  یتوافت  اذل  و 

. دنکن بترتم  نآرب  يرثا  تسا ، هدرکن  فشکنم  هلئسم  ات  هک  تسا  فّظوم  - 2
نآرب يرثا  میتـفگ  هک  زین  اـم  فرح  هب  نکل  درک و  کـش  مه  دـقع  يارجا  زا  سپ  درک ، دـقع  ار  ینز  روکذـم  لـهاج  رگا  خیـش  باـنج 

ای هدوب  یعرش  دقع  نیا  ایآ  هکنیا  یکی  دراد  دوجو  ینارگن  اجنیا و  رد  هکنوچ  هچ ؟ درک  ترشابم  نز  نآ  اب  درکن و  شوگ  نکن  بترتم 
؟ مارح ای  دوب  لالح  ترشابم  نیا  ایآ  هکنیا  مه  یکی  هن ،

هک یتروص  رد  نکل  و  تسین ، نآ  رد  یفرح  هدوب و  لالح  دـقع  عبت  هب  زین  ترـشابم  هدوب ، تسرد  دـقع  رگا  صحفلا ، دـعب  زین  اـجنیا  رد 
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. دنک حبذ  ار  یناویح  رگا  اذکه  تسا و  بقاعم  روکذم  درف  هدوب و  مارح  نآ  عبت  هب  زین  ترشابم  دشاب ، هدوب  یعرش  ریغ  دقع 
؟ تسیچ تالماعم  هب  عجار  یقارن  موحرم  رظن  خیش  بانج 

ار يروما  هک : تسا  نیا  همّدقم  نآ  دوش و  هتخادرپ  نادب  دیاب  هک  دراد  ياهمّدقم  لیـصفت  رکذ  زا  لبق  نکل  تسا و  هدـش  لیـصفت  هب  لئاق 
عطق الثم  ای  تیکلم و  لاقتنا  لقن و  يارب  تسا  هداد  رارق  ببـس  ار  عاقیا  دـقع و  الثم  رگید ، يروما  يارب  تسا  هداد  رارق  ببـس  عراـش  هک 

ای جـح و  بوجو  رب  تسا  هداد  رارق  ببـس  ار  تعاطتـسا  اـی  و  دنفـسوگ و ...  واـگ و  محل  تیلح  رب  تسا  هداد  رارق  ببـس  ار  هعبرا  جادوا 
: ياراد کیره  رهظ و ...  زامن  بوجو  رب  تسا  هداد  رارق  ببس  ار  سمش  كولد 

هجوز جوز و  تیلح  ببس  ینینچنیا ، دقع  هک  هدومرف  رّرقم  ظوفحم  حول  رد  عراش  الثم  دنراد ، ظوفحم  حول  رد  هیعقاو  تقیقح  کی  - 1
. دشابیم محل  تیلح  ببس  ییاذک ، حبذ  الثم  هکنیا  ای  و  دشابیم ، تیجوز  ای  و 

ای داهتجا و  قیرط  زا  ینعی  دـنهدیم ، ناشن  ام  هب  ّهلدا  هک  تسا  يروما  ناـمه  هیرهاـظ ، قیاـقح  نیا  دـنراد و  هیرهاـظ  تقیقح  کـی  و  - 2
. مینکیم ادیپ  تسد  هیرهاظ  قیاقح  نیا  هب  دیلقت 

؟ دوشیم ریبعت  هیرهاظ  هب  قیاقح  نیا  زا  ارچ  - 
. دشاب اطخ  هب  هک  تسا  نکمم  دشاب و  باوص  هب  ام  يأر  تسا  نکمم  هکنوچ 

: اذل و  یمهفیم ، يرگید  وحن  هب  ار  ببس  نآ  دهتجم  يامش  نکل  تسا و  رّرقم  يوحن  هب  ظوفحم  حول  رد  ببس  هک  انعم  نیدب 
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. هیوناث تقیقح  دوشیم  هدیمهف  دهتجم  هک  ار  نیا  و  هیلوا ، تقیقح  دوشیم  تسا  ظوفحم  حول  رد  هکنآ 
. مینک هدافتسا  هیوناث  ینعی  هیرهاظ  قیاقح  زا  دیاب  میرادن ، یسرتسد  هیلوا  قیاقح  هب  اج  همه  رد  ام  هک  اجنآ  زا  هجیتن : رد 

تـسد هب  دیلقت  ای  داهتجا و  قیرط  زا  هچره  اذل  دناهتفگ و  هچ  ام  هب  دوجوم  ّهلدا  تسیچ و  ام  ّهلدا  ياضتقم  مینیبب  دـیاب  ام  رگید  ترابع  هب 
. مینک راتفر  نآ  قباطم  دمآ ،

؟ تسیچ رّصقم  لهاج  تالماعم  اب  هطبار  رد  یقارن  موحرم  لیصفت  خیش ، بانج 
: تسا روج  ود  دهدیم  ماجنا  هک  ياهلماعم  ماجنا  زا  سپ  لهاج  مدآ  عضوم  دیامرفیم :

نارگید زا  ار  لمع  هنوگنیا  هک  ارچ  دّلقم ، هن  تسا و  دـهتجم  هن  هکنیا  اب  دراد  هدـیقع  هداد  ماجنا  هک  ياهلماعم  تحـص  هب  تقو  کی  - 1
. تسا هتفرگ  دای  هعماج  رد 

نیا ایآ  هک  دراد  کش  تسا و  نارگن  هک  انعم  نیدب  دشابیم  لزلزتم  تسا  هداد  ماجنا  هک  ياهلماعم  هب  عجار  شاهدیقع  مه  تقو  کی  - 2
؟ هن ای  تسا  حیحص  هلماعم 

: تسا تروص  ود  ياراد  دوخ  تسا  هداد  ماجنا  طیسب  لهج  رد  الزلزتم و  ار  هلماعم  هک  اجنآ  لاح :
، هلمج زا  نید  تایرورـض  لثم  تساملع ، تسد  رد  هیعرـش  لئاسم  هیعقاو  قیاقح  هک  انعم  نیدـب  تسام ، تسد  رد  هلئـسم  عقاو  یهاگ  - 1

. تسا عطق  تروص  هب  لئاسم  نآ  هب  تبسن  املع  رظن  هکنیا  ای  و  تسا ، یعقاو  مکح  کی  کیره ، مکح  هک  جح و ...  هزور ، زامن ،
اهقف تسد  رد  لئاسم  تیعقاو 90 % رگید  ترابع  هب  تسا و  يداهتجا  لئاسم  نامه  هک  تسام ، تسد  رد  هلئـسم  رهاظ  یهاـگ  نکل  و  - 2

. تسین
: رگید ترابع  هب 

ام تسین و  ام  تسد  رد  ناشعقاو  هک  لئاسم  زا  هتـسد  نآ  دنتـسین و  هیداهتجا  لئاسم  زا  تسام  تسد  رد  ناشعقاو  هک  لـئاسم  زا  هتـسد  نآ 
. دنتسه هیداهتجا  لئاسم  میروآیم  تسد  هب  ّهلدا  زا  ار  اهنآ 

رد شعقاو  یهاگ  هک  دشاب  يوحن  هب  زین  هلئـسم  دهد و  ماجنا  ینارگن  اب  الزلزتم و  ار  ياهلماعم  لهاج  فّلکم  رگا  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
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؟ تسیچ قوف  هناگهس  روص  زا  کیره  مکح  تساملع  تسد  رد  شرهاظ  یهاگ  تساملع و  تسد 
حیحـص درادـن و  دوجو  شاهلماعم  رد  یلاکـشا  داد ، ماجنا  عطق  يور  زا  داـقتعا و  نع  ار  هلماـعم  نکل  دوب و  لـهاج  هک  لّوا  ضرف  رد  - 1

. دشابن هچ  دشاب  عقاو  اب  قباطم  هچ  تسا ،
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. دهدیم ماجنا  داقتعا  نع  ار  شلمع  هک  تسا  يدلقم  ای  دهتجم و  لثم  شداقتعا  رد  وا  اریز 
دناوتیمن دـنکن ، نشور  صحف  اب  ار  تیعـضو  هک  ینامز  ات  دـهدیم ، ماجنا  ـالزلزتم  ار  شاهلماـعم  روبزم ، لـهاج  هک  مود  ضرف  رد  و  - 2

. دزاس بترتم  هلماعم  نیا  رب  ار  يرثا 
رد دجنـسب ، عقاو  دوـخ  اـب  ار  شلمع  دـیاب  تساـملع ، تسد  رد  شعقاو  هک  تسا  یلئاـسم  زا  هلئـسم  رگا  هلئـسم ، ندـش  نشور  يارب  هتبلا 
هک دشاب  هدوب  عقاو  اب  فلاخم  رگا  ّالا  دنک و  بترتم  نآرب  رثا  دـناوتیم  هدوب و  حیحـص  شاهلماعم  دـشاب ، هدوب  عقاو  اب  قباطم  هک  یتروص 

. تسا لطاب  شاهلماعم 
یعقاو عضو  هک  انعم  نیدـب  تسا ، يداهتجا  هلئـسم  نکل  تسا و  هداد  ماـجنا  ـالزلزتم  ار  ياهلماـعم  روبزم  لـهاج  هک  موس  ضرف  اـّما  و  - 3

عضو ینامز  ات  زین  اجنیا  رد  تسا ، نآ  يرهاظ  عضو  تساملع ، تسد  رد  وا  التبا  دروم  هلئـسم  زا  هچنآ  هکلب  تسین ، املع  تسد  رد  هلئـسم 
. دنک بترتم  هلماعم  نآرب  يرثا  هک  درادن  قح  هدرکن  نشور  ار  هلئسم 

؟ تسیچ شفیلکت  تسا  دهتجم  نالف  يأر  اب  قباطم  شلمع  نیا  هک  دید  مزال  یسررب  صحفلا و  دعب  روبزم  درف  رگا 
شزرا درف  لمع  هب  دیلقت  زا  سپ  دیلقت ، داهتجا و  رد  هک  ارچ  تشاد  دهاوخن  وا  لمع  رب  يریثأت  روبزم  قباطت  دشابن ، دهتجم  نآ  دّلقم  رگا 

. دهدیم
؟ هچ دوش  دهتجم  نآ  دّلقم  دورب و  لمع  زا  سپ  يادرف  روبزم  درف  رگا 

: دراد تروص  ود 
ریقف نالف  هب  رادـقم  نالف  دوش ، لوبق  روکنک  نالف  رد  مردارب  رگا  هک  تسا  هدرک  رذـن  لثملا  یف  دراد ، یـصخش  رثا  وا  لـمع  یهاـگ  - 1

. دهدب
. تسوا دوخ  هب  طوبرم  دقع  نیا  رثا  دشاب ، هدرک  دقع  ار  ینز  رگا  هکنانچ  تسا ، رذان  دوخ  قح  رد  رذن ، نیا  رثا 

سکره هک  ارچ  تسا ، یعون  رثا  کی  ندوب  لالح  نیا  دوش ، لالح  ات  هدرک  حـبذ  ار  یناویح  الثم  دراد ، یعون  رثا  وا  لمع  مه  یهاـگ  - 2
. تسا لالح  شیارب  درخب ، نآ  تشوگ  زا  دهدب و  لوپ 

حیحص شاهلماعم  دشاب ، هتـشاد  یعون  رثا  هدمآرد  يدهتجم  يأر  قباطم  تسا و  هداد  ماجنا  لهاج  فّلکم  نیا  هک  ار  ياهلماعم  رگا  لاح :
. دنک ّبترتم  نآرب  ار  شتارثا  دناوتیم  تسا و 

؟ ارچ دشاب . شخبرثا  وا  يارب  دهتجم  يأر  اب  شلمع  قباطت  نیا  هک  تسین  مولعم  دشاب ، هتشاد  یصخش  رثا  شاهلماعم  رگا  اّما 
. تسا هدرک  ارجا  ار  دقع  زورید  هکنآ  لاح  تسا و  هتخادرپ  دهتجم  نآ  زا  دیلقت  هب  زورما  وا  اریز :

255 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد ار  دقع  نآ  هن  ای  دـنکیم و  حیحـص  زورید  نامه  رد  ار  وا  زورید  دـقع  وا ، دـیلقت  نیا  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  رگید  ترابع  هب 

؟ دنکیم حیحص  زورما 
دقع شزورما  دیلقت  هنوگچ  دوبن  اقآ  نیا  دّلقم  هک  زورید  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دـنک ، حیحـص  زورید  نامه  رد  ار  زورید  دـقع  رگا 

؟ دنکیم حیحص  ار  شزورید 
هچنآ هنوگچ  تفر  دش و  رداص  زورید  هک  دوب  تاملک  يرـس  کی  دقع  هک  دوشیم  هتفگ  دـنک ، حیحـص  زورما  رد  ار  زورید  دـقع  رگا  و 
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؟ دوشیم تحص  هب  بلقنم  زورما  تسا ، هدش  مودعم 
. شزورید دقع  رد  دوشیم  عقاو  رثؤم  صخش ، نیا  زورما  دیلقت  هک  مییوگب  هک  تسا  لکشم  هکنیا : هصالخ 

؟ دینزیمن دنراد  هیعون  رثا  هک  یتالماعم  رد  ار  فرح  نیا  ارچ 
. تسا ناگمه  نآ  زا  مه  رثا  دناهدوب و  دّلقم  هک  نارگید  دشابن ، دّلقم  مه  لهاج  دوخ  اذل  و  تسا ، یناگمه  رثا  اجنیا  رد  هکنیا  رطاخ  هب 

زا شرثا  دهتجم ، نآ  نیدّلقم  يارب  دهتجم  کی  يأر  اب  وا  لمع  قباطت  دیوشیم ، ییوشـسابل  رد  ار  یـسابل  لهاج  فّلکم  یتقو  لثملا : یف 
. تسا هدش  عورش  لمع  عقوم  نامه 

؟ تسیچ یقارن  بانج  تالیصفت  نیا  أشنم  - 
لزان تالیصفت  نیا  اب  هطبار  رد  ياهیآ  هکنیا  هن  تسا  هدومرف  نایب  ار  تالیصفت  نیا  یتاظحالم  يور  زا  هک  ینعی  تسا ، هیئالقع  تارابتعا 

. دشاب هدش  دراو  اهنآ  دروم  رد  یتیاور  ای  دشاب و  هدش 
؟ تسیچ روبزم  تالیصفت  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 

: هک تسا  نیا 
ارچ تسا ، لوبق  لباق  ریغ  دنتـسه ، هیرهاظ  قیاقح  هیعقاو و  قیاقح  ياراد  هداد  رارق  ببـس  عراش  هک  ار  يروما  دـندومرف  ناشیا  هکنیا  الّوا :

. تسا هدرکن  لعج  ببس  عراش  هک 
: رگید ترابع  هب 

هدومرف لعج  عراش  هک  ار  هچنآ  دنک . لعج  ار  اهنآ  عراش  هک  ات  دنتسین  لعج  لباق  هیعضو  ماکحا  نیا  رگید  ریبعت  هب  هیعرـش و  بابـسا  نیا 
: زا تسترابع 

. هحابالا ۀهارکلا و  بابحتسالا و  و  ۀمرحلا ، بوجولا و 
: نیاربانب

. مینکیم تشادرب  هیفیلکت  ماکحا  زا  ام  ار ، نامض و ...  نالطب ، تّحص  تیعطاق ، تیعنام ، تیعرش ، تیببس ، لثم : هیعضو  ماکحا 
256 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا هدومرف  هسّدقم  عراش  لثملا : یف 
عوضوم کی  هکلب  تسین ، عراش  دنفسوگ  نکل  تسا و  عراش  لوعجم  لالح  نیا  تسا ، لالح  شتشوگ  دینک  حبذ  نینچ  ار  دنفسوگ  رگا 

. تسا یجراخ 
نآ زا  ار  تیببس  ام  یهتنم  دنفسوگ ، تشوگ  يور  تسا  هدرب  الثم  ار  نآ  هک  تسا  ندوب  لالح  نآ  هدومرف ، لعج  عراش  هک  ار  هچنآ  سپ :

. ۀّیلحلل ببس  ییاذک  حبذ  مییوگیم : مینکیم و  عازتنا 
. تسام نهذ  عازتنا  هکلب  تسین ، عراش  لوعجم  تیببس  نیا  ینعی :

: رگید ترابع  هب 
. تسا هسمخ  ماکحا  دراد  تقیقح  هچنآ  دنتسه ، هیرهاظ  قیاقح  هیعقاو و  قیاقح  ياراد  دییوگب  امش  هکنیا  ات  دنرادن  تقیقح  بابسا  نیا 

بابـسا نیا  هکنیا  نکل  رگید و  روما  زا  يرـس  کی  يارب  تسا  هداد  رارق  ببـس  يروما  يرـس  کی  عراش  هک  میریذـپب  ام  هک  انمّلـس  ایناث :
؟ ارچ تسا ، یلوبق  لباق  ریغ  فرح  دنشاب  هیرهاظ  قیاقح  هیعقاو و  قیاقح  ياراد 

. هیعقاو تقیقح  مان  هب  دنتسه  تقیقح  کی  ياراد  هیعرش  بابسا  نیا  زا  کیره  اریز 
: نیاربانب

هداد رارق  ببـس  عقاو  رد  ار  يزیچ  سدقم  عراش  هک  انعم  نیدب  دنتـسه . عقاولا  یلا  قیرط  دـینیبیم ، هیعقاو  قیاقح  زا  ریغ  امـش  هک  ار  هچنآ 
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: لاح تسا ،
. داهتجا قیرط  زا  یهتنم  مینکیم  ادیپ  ملع  یعقاو  ببس  نیا  هب  ام  یهاگ  - 1

. میروآیم تسد  هب  ار  نآ  دیلقت  قیرط  زا  زین  یهاگ  - 2
. هیعقاو تقیقح  ربارب  رد  دشاب  هیرهاظ  تقیقح  میروآیم ، تسد  هب  دیلقت  داهتجا و  قیرط  زا  ار  هچنآره  ام  هک  تسین  هنوگنیا  اذل  و 

؟ هن ای  دوشیم  لصاح  زین  ّببسم  دوش ، لصاح  ببس  یتقو  ایآ  دییامرفب  خیش  بانج 
. دوشیمن لصاح  مه  ّببسم  دوشن ، لصاح  ببس  رگا  اذل  و  دوشیم ، لصاح  مه  ّببسم  دوش ، لصاح  ببس  هک  یتروص  رد  هلب ،

؟ تسیچ بلطم  نیا  زا  ناتدارم 
نراقم ای  دوش و  لصاح  لمع  ماجنا  زا  لبق  امش  داهتجا  دیشاب ، دّلقم  ای  دیشاب و  دهتجم  دیشاب ، لهاج  ای  دیشاب و  ملاع  امـش  هک : تسا  نیا 

. درادن ّببسم  لوصح  رد  يریثأت  دوش ، عقاو  لمع  ماجنا  زا  سپ  یتّدم  هکنیا  ای  دوش و  عقاو  لمع  ماجنا  اب 
257 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسا عراش  رظن  دروم  هک  دـشاب  يدـقع  ینعی  دـشاب ، یعقاو  دـقع  نیا  رگا  دـنکیم ، يراج  ار  يدـقع  دوریم و  فّلکم  نالف  لثملا : یف 
. دوشیم قّقحم  شهارمه  هب  زین  شبّبسم 

. دوشیمن لصاح  زین  ّببسم  دشابن ، یعقاو  ببس ، رگید  ریبعت  هب  ای  دقع و  نیا  هک  یتروص  رد  و 
: هک دیوگیم  تسا و  هدش  لئاق  یقارن  موحرم  هک  ار  یطورش  نآ  هکنیا : بلطم  لصاح 

. لزلزت يور  زا  ای  تسا  هداد  ماجنا  داقتعا  نع  ار  شلمع  فلکم ، نیا  دینیبب  - 1
. تسا يداهتجا  هلئسم  هکنیا  ای  تسا و  تسد  رد  هلئسم  عقاو  هک  دید  دیاب  دومرف : هکنیا  ای  و  - 2

. هدش دّلقم  ادعب  ای  هدوب  لّوا  زا  فّلکم  هک  دید  دیاب  دومرف : هکنیا  ای  و  - 3
هتـشادن و رثا  دهتجم  زا  فلکم  يدعب  دیلقت  تسا  یـصوصخ  رگا  یمومع ، ای  تسا و  یـصوصخ  رثا  هک  دـید  دـیاب  دومرف : هکنیا  ای  و  - 4

. دوشیم ّبترتم  نآرب  رثا  دشاب ، یعون  رثا  هک  یتروص  رد  تسا و  هدیافیب  وا  يارب 
عقاو اب  قباطم  هدش و  قّقحم  ّببسم  دشاب ، یعقاو  ببـس  هک  یتروص  رد  هکلب  درادن ، يریثأت  ّببـسم  تحـص  مدع  ای  تحـص  رد  کیچیه 

. دوب دهاوخ 
؟ تسیچ هلئسم  هب  امش  هاگن  رکف و  هجیتن  لصاح و  خیش  بانج 

تسا هدوب  عقاو  اب  قباطم  شلمع  دنیبب  دنک ، یـسررب  دورب و  هک  دراد  هفیظو  داد ، ماجنا  لهج  يور  زا  ار  یلمع  ناسنا  یتقو  هک : تسا  نیا 
؟ هن ای 

فلاخم هچنانچ  و  یعون . هچ  دشاب و  یصخش  هچ  دشابیم  ّبترتم  نآرب  رثا  لمع ، عورش  اب  ینعی  لّوا  نامه  زا  دمآرد ، عقاو  اب  قباطم  رگا 
. دش دهاوخن  بترتم  نآرب  يرثا  چیه  دمآرد ، عقاو  اب 

؟ تسا عقاو  مادک  عقاو  زا  ناتدارم  انخیش 
امش و  دنتـسه ، عقاولا  یلا  قیرط  دوخ  اهنیا  زا  کیره  هک  ارچ  دیلقت ، يور  زا  ای  اداهتجا و  ای  دینادب  املع  ار  عقاو  نیا  هچ  دنکیمن ، یقرف 

. دیسرب عقاو  هب  قیرط  نیا  زا  یکی  زا  دیاب 
زا هدرک  حرطم  روبزم  لهاج  تادابع  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  ثحب  اذل  میتسناد و  رّـصقم  لهاج  تالماعم  اب  هطبار  رد  ار  ناترظن  خیـش  بانج 

: هک میسرپیم  امش 
؟ تسیچ شمکح  دشاب  هداد  ماجنا  ةءاربلا  ۀلاصا  اب  قباطم  ار  یتدابع  دیلقت ، داهتجا و  نودب  درف  ینعی  رّصقم  لهاج  رگا 

ار لقا  هدرک و  يراج  تئارب  لصا  هروس  هب  تبـسن  اذل  و  یئزج ، ( 9  ) اـی تسا و  بجاو  یئزج  ( 10  ) زامن هک  تسا  هتـسنادیمن  لثملا : یف 
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؟ لطاب ای  تسا  حیحص  روبزم  لهاج  زا  تدابع  نیا  ایآ  تسا  هدروآ  اجب  تسا  یئزج  ( 9  ) هک
258 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يدـیما هار  شتدابع  لوبق  يارب  دـشاب ، هداد  ماجنا  تبرق  دـصق  اب  تسا  هداد  ماـجنا  تئارب  لـصا  قبطرب  هک  ار  زاـمن  اـی  تداـبع و  نیا  رگا 
. دراد دوجو 

شتدابع یلوبق  هب  يدیما  هنوگچـیه  تسا و  لطاب  دـشاب  هداد  ماجنا  تبرق  دـصق  نودـب  هداد  ماجنا  تئارب  لصا  قبط  هک  ار  یتدابع  رگا  و 
. درادن دوجو 

؟ دنکب مه  تبرق  دصق  دهد ، ماجنا  تئارب  لصا  قباطم  ار  شلمع  هک  تسا  لهاج  مادک  خیش  بانج 
دهدیم و ماجنا  تبرق  دـصق  هب  ار  ءزج  ( 9  ) اذـل و  دراد ، تلفغ  نآ  زا  و  دـشاب ، زامن  ءزج  هروس  هک  دـهدیمن  لامتحا  هک  یلهاج  ناـمه 

. درادن نآ  تحص  رد  مه  دیدرت 
اهنآ هک  هدید  هدرک  هاگن  اهنآ  لاثما  دوخ و  نیوبا  هب  هک  اجنآ  زا  ای  تسا و  هدش  یشان  تسا  هدوب  لفاغ  هکاجنآزا  ای  شهجو  دصق  یهتنم 

. اذکه و  دنناوخیم ، هروس  نودب 
؟ تسیچ دراد  دوجو  يدیما  هار  یلهاج  نینچ  تدابع  یلوبق  يارب  هکنیا  زا  ناتدارم 

نیدلاو زا  اجنیا  رد  هک  تسا  هدرک  هابتشا  هکنیا  ای  تسا و  هدوب  لفاغ  هلئسم  هب  تبسن  هک  دوش  هّجوتم  ادعب  یسک  نینچ  رگا  هک : تسا  نیا 
. دنک صحف  دیاب  تسا ، هدومن  تعباتم 

زا ار  شلمع  دیاب  دمآرد  عقاو  اب  فلاخم  شلمع  رگا  درادن . مزال  اضق  رگید  تسا و  حیحـص  شتدابع  دمآرد ، عقاو  اب  قباطم  شلمع  رگا 
. ءاضق ای  ءادا  دروآ ، اجب  ون 

تئارب لصا  دـیلقت ، ای  داهتجا و  نودـب  ینعی  ریـصقت  يور  زا  نکل  تسا و  زامن  ءزج  هروس  هک  دـشاب  هّجوتم  لهاج  نیا  رگا  خیـش  باـنج 
؟ هچ دناوخب  یئزج  « 9  » زامن کی  دنک و  يراج 

. تسا هدوب  عقاو  قباطم  شتدابع  هک  دوش  مولعم  ادعب  ول  و  تسا ، لطاب  شزامن 
هجیتن رد  تسا و  لطاب  شتین  اذل  هجو و  دصق  هب  هن  دهدیم و  ماجنا  هجو  لامتحا  هب  ار  شتدابع  تسا  لزلزتم  هک  یلهاج  مدآ  اریز : ارچ ؟

. لطاب شتدابع 
درف نیا  نوچ  دـییامرفیم  اجنیا  رد  روطچ  سپ  دـنکیم ، تیافک  تدابع  يارب  هجو  لامتحا  هک  دـیدومرفن  اـهراب  امـش  رگم  خیـش  باـنج 

؟ تسا هدیافالب  شتدابع  تسا  هداد  ماجنا  هجو  لامتحا  اب  ار  شتدابع 
، شدوخ هجو  لامتحا  اـب  تداـبع  ماـجنا  هک  دوب  ییاـج  رد  تسا ، یفاـک  تداـبع  تّحـص  يارب  هجو  لاـمتحا  هک  متفگیم  هک  اـجنآ  هلب ،

. دیآیمن باسح  هب  طایتحا  هجو  لامتحا  اب  تدابع  ماجنا  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  و  دمآیم ، باسح  هب  طایتحا 
؟ تسیچ ناتروظنم  خیش  بانج 

؟ هن ای  تسا  بجاو  لالهلا  دنع  ءاعد  الثم  هک  دنادیمن  ینعی  تسا ، ملع  دقاف  ینعی  دراد  لهج  اهنت  لهاج ، مدآ  تقوکی  هک : تسا  نیا 
259 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناوخن ار  ءاعد  دنک و  يراج  تئارب  دناوتیم  وا  فیلکت ، رد  کش  رد  تسا ، فیلکت  رد  کش  کش ، نیا 
: ینعی دناوتیم ، دناوخب  هجو  لامتحا  هب  ار  ءاعد  دنک و  طایتحا  دهاوخب  رگا  اّما 

هجو لاـمتحا  هب  ار  اـعد  تئارب ، يارجا  ياـج  هب  دزیخرب و  هک  دـهاوخب  رگا  تسا ، ندـناوخن  تئارب و  يارجا  رب  رداـق  هک  یـسک  نیا  رگا 
. تعاطا طایتحا و  دوشیم  اذل  و  دناوتیم ، دناوخب ،

: اّما
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( یئزج زامن 9  ینعی   ) لقا ای  هک  دـنادیم  الامجا  هکنیا  اب  دروآیم ، ای  هدروآ و  اجب  هجو  لامتحا  هب  ار  ّلـقا  روبزم ، لـهاج  هیف  نحن  اـم  رد 
(. یئزج زامن 10  ینعی   ) رثکا ای  تسا و  بجاو 

: لاح
؟ رثکا ماجنا  ای  تسا و  طایتحا  ّلقا  ماجنا  اجنیا  رد  ایآ  هک : تسا  نیا  لاؤس 

، دهدیم ماجنا  ار  ّلقا  ییانتعایب  يور  زا  نکل  رثکا و  ای  تسا و  بجاو  لقا  ای  هک  دنادیم  الامجا  یتقو  ینعی  رثکا ، ماجنا  تفگ  دـیهاوخ 
. دیآیمن باسحب  طایتحا  رگید 

؟ دییامرفب تسا  مزال  اجنیا  رد  یتاکن  هچ  رکذ  خیش  بانج 
دیلقت داهتجا و  نودب  ینعی  ریـصقت  نع  لهاج  مدآ  رگا  هک  میتفگ  میدرکیم  ثحب  لهاجلا  باقع  هب  عجار  یتقو  هتـشذگ  ثحابم  رد  هلب ،

رگا نکل  دوب و  دـهاوخن  بقاـعم  تسا ، هدوب  عقاو  اـب  قباـطم  شلمع  هک  دوـش  موـلعم  صحفلا  دـعب  هک  یتروـص  رد  دـنک ، يراـج  تئارب 
. دوشیم هذخاؤم  دمآرد  عقاو  فالخ 

دیـسرپیم امـش  دوشیم ، نتت  برـش  بکترم  هدرک ، يراج  تئارب  صحف  نودب  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نتت  برـش  هک  دنادیمن  لثملا : یف 
؟ هن ای  دراد  باقع  درف  نیا  ایآ  هک 

: سناش ای  مییوگیم :
. دوشیم هذخاؤم  دشاب ، هدوب  مارح  عقاو  رد  رگا  نکل  دوشیمن و  باقع  درادن و  لکشم  بوخ  هک  هدوب  لالح  عقاو  رد  رگا 

حیضوت ای  تسا و  ظوفحم  حول  عقاو  زا  ناتدارم  رگید  ترابع  هب  يوناث ؟ عقاو  ای  تسا  یلّوا  عقاو  ایآ  تسیچ  عقاو  زا  ناتدارم  خیش  بانج 
؟ دهتجم لئاسملا 

: تسا هدش  هداد  اجنیا  رد  لامتحا  راهچ 
. تمایق زور  هب  دوشیم  راذگاو  یسک  نینچ  باسح  هک  انعم  نیدب  تسا ، ظوفحم  حول  نامه  عقاو  زا  دارم  دناهتفگ  یخرب  - 1

260 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دش دهاوخ  باقع  هک  دمآرد  مارح  مه  رگا  چیه ، دمآرد  لالح  نتت  برش  رگا 

دشاب هتشون  لئاسملا  حیضوت  رد  ول  درادن و  باقع  روبزم  لهاج  لالح  نتت  برش  هک  تسا  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  رگا  رگید : ترابع  هب 
. مارح

هتشون لئاسملا  حیضوت  رد  ول  دوشیم و  هذخاؤم  دراد و  باقع  یسک  نینچ  مارح ، نتت  برش  هک  تسا  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  هچنانچ  و 
. لالح دشاب 

رد هک  تسا  یعقاو  نآ  كالم  هکلب  تسین ، كـالم  ظوفحم  حول  رد  دوجوم  يأر  ینعی  یلّوا  عقاو  نآ  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  زین  یخرب  - 2
: ینعی تسا ، دهتجم  تسد 

. مارح تسا  هتشون  ظوفحم  حول  رد  ول  درادن و  باقع  روبزم  لهاج  لالح ، نتت  برش  تسا  هتشون  لئاسملا  حیضوت  رد  رگا 
. لالح تسا  هتشون  ظوفحم  حول  رد  ول  دراد و  باقع  درف  نیا  مارح ، تسا  هتشون  لئاسملا  حیضوت  رد  رگا  و 

هتشون لئاسملا  حیـضوت  ظوفحم و  حول  ینعی  ود  نیا  زا  یکی  رد  هک : تسا  نیا  یـسک  نینچ  باقع  كالم  هک  دنداقتعا  نیا  رب  یخرب  - 3
. تسا خزود  رد  شیاج  هدوب  بقاعم  یسک  نینچ  مارح ، دشاب  هتشون  يرگید  رد  ول  مارح و  دشاب 

، مارح درف  نیا  راک  هک  دشاب  هتشون  حول  رد  رگا  تسا  هداد  ماجنا  ار  لقا  هدرک و  يراج  تئارب  ریـصقت  نع  صحف ، نودب  هک  یمدآ  ینعی :
. سکعلاب ای  لالح و  دشاب  هتشون  لئاسملا  حیضوت  رد  ول  تسا و  بقاعم 

یئزج زامن 9  نایتا  ای  نتت و  برش  هک  دشاب  هتـشون  هلاسر  حول و  ینعی  ود  نیا  زا  یکی  رد  رگا  دناهتفگ : یلبق  رظن  سکعرب  مه  یخرب  - 4
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. مارح دشاب  هتشون  يرگید  رد  ول  تسا و  تاجن  لها  روبزم  درف  لالح ،
؟ تسا بقاعم  مدآ  نیا  تروص  هچ  رد  سپ 

تیافک باقع  زا  مدآ  نیا  ییاهر  يارب  لالح  هک  دنشاب  هتـشون  ود  نیا  زا  یکی  رد  رگا  ّالا  مارح و  هک  دنـسیونب  ود  ره  رد  هک  یتروص  رد 
. دنکیم

: هک دش  هتفگ  یعرش ، مکح  فشک  لیصحت و  تهج  صّحفت  بوجو  ثحب  رد  خیش  بانج 
هک دـنک  لـمع  يزیچ  هب  دـنکن و  صّحفت  قیقحت و  دراد ، قیقحت  رب  تردـق  هکیلاـحرد  و  دـنادیمن ، ار  يزیچ  یعرـش  مکح  یـسک  رگا 

. دوب دهاوخن  روذعم  راثآ ؛ هیقب  تبوقع و  ثیح  زا  دشاب ، تئارب  لصا  اب  قفاوم 
261 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، دوش بکترم  ار  یمارح  ادـماع  املاع  یـسک  رگا  هک  روطنامه  ینعی  درادـن ، یقرف  دـماع ، ملاع  مدآ  اـب  رّـصقم  لـهاج  رگید : تراـبع  هب 
. تسا بقاعم  دوش  بکترم  ار  یمارح  مکح  هب  لهج  يور  زا  رگا  زین  رّصقم  لهاج  تسا ، بقاعم 

: رگید ترابع  هب 
دهد ماجنا  ار  يدساف  هلماعم  رگا  زین  رّـصقم  لهاج  تسا ، رثایب  دـهد  ماجنا  ار  يدـساف  هلماعم  ادـماع  املاع  یـسک  رگا  هک  روطنامه  - 1

. تسا رثایب 
رگا زین  رّـصقم  لهاج  تسا ، مزال  وا  رب  اضق  هداعا و  دهد ، ماجنا  لطاب  تروص  هب  ار  یتدابع  ادـماع  املاع  یـسک  رگا  هک  روطنامه  و  - 2

 ... اذکه تسا و  مزال  وا  رب  ءاضق  هداعا و  هدوب و  لطاب  دهد  ماجنا  لطاب  ار  یتدابع 
؟ تسیچ دروم  ود  نیا  دییامرفب  دناهدرک  انثتسا  یّلک  مکح  نیا  زا  ار  دروم  ود  هیماما  ياهقف  نکل 

. دناوخب مامت  ار  نآ  دناوخب  هتسکش  ار  شزامن  دیاب  هک  یسک  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ، مامتا  رصق و  هابتشا  یکی 
[110 .] سکعلاب ای  دناوخب و  هتسهآ  نکل  دناوخب ، دنلب  ار  شزامن  دیابیم  هک  یسک  ینعی  تسا ، تافخا  رهج و  هابتشا  مه  یکی 

؟ تسیچ هلئسم  ود  نیا  هب  تبسن  اهقف  تارضح  مکح 
. دراد هذخاؤم  نکل  تسا و  روذعم  درک  هابتشا  رصقم  لهاج  رگا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ تیروذعم  نیا  زا  روظنم 
هب هن  و  تسا ، تحـص  نامه  ینعی  یعـضو ، مکح  ثیح  زا  ندوب  روذـعم  تیروذـعم ، نیا  زا  روظنم  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  اـهنآ  تراـبع 

. یفیلکت مکح  ظاحل 
؟ هچ ینعی 

تهج زا  نکل  و  دوشیم ؛ طقاس  لعف  بوجو  تسا و  حیحـص  شزامن  سکعلاب ، ای  دـناوخ و  هتـسهآ  تروص  هب  ار  يرهج  زامن  رگا  ینعی 
. تسا نآ  یضتقم  زین  هلئسم  ود  نیا  هب  تبسن  رّصقم  لهاج  تیروذعم  لیلد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تسین . روذعم  رفیک  هذخاؤم و 

مزلتسم یفیلکت ، مکح  یعضو و  مکح  ثیح  زا  روکذم  هلئسم  ود  هب  تبسن  رّصقم  لهاج  لمع  راثآ  کیکفت  دناهتفگ  یخرب  خیـش  بانج 
؟ تسیچ لاکشا  ههبش و  نیا  تسا ، یلاکشا  ههبش و 

: دنیوگیم هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب 
262 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسا رـصق  نامه  هک  یعقاو  هفیظو  هب  تبـسن  وا  فیلکت  هک  تسا  مزال  سپ  تسین  روذعم  یفیلکت  مکح  ثیح  زا  رّـصقم  لهاج  رگا  - 1
. دشاب یقاب 

؟ تسا فیلکت  طقسم  هنوگچ  تسین ، هب  رومأم  رگا  هدروآ  اجب  هک  ار  یلماک  زامن  نآ  - 2
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؟ دوشیم عمج  زامن  ندناوخ  رصق  هب  رما  دوجو  ضرف  اب  نآ ، هب  رما  هنوگچ  تسا ، هب  رومأم  رگا  و 
: رگید ترابع  هب 

هتفرگ ّقلعت  وا  هب  تسا  رـصق  نامه  هک  یعقاو  فیلکت  هک : تسا  نیا  هدنهدناشن  یفیلکت ، مکح  ظاحل  هب  رّـصقم  لهاج  تیروذـعم  مدـع 
. بجاو رصقلا  ینعی  تسا ،
: هک تسا  نیا  لاؤس  لاح 

؟ هن ای  تسا  هتشاد  رما  تسا ، هدناوخ  مامت  تروص  هب  رّصقم  لهاج  هک  ار  يزامن  نیا  ایآ 
. دراد اضق  هداعا و  تسا ، لطاب  هک  يزیچ  و  تسا ، هتشادن  رما  رگا 

. تسا نیدض  هب  رما  مزلتسم  تسا ، هتشاد  رما  رگا  و 
. مامتا مه  دناوخب ، رصق  دیاب  مه  ینعی  مامتا ، رگید  فرط  زا  هدوب ، بجاو  رصق  فرط  کی  زا  اریز :

: رگید ترابع  هب 
. ءیش طرش  هب  تعکر  ود  و  دناوخب ، طرش ال  هب  تعکر  ود  دیاب 

؟ تسیچ اّمعم  نیا  ّلح  رگید  ریبعت  هب  ای  لاکشا و  نیا  عفد  ياههار  خیش  بانج 
: دوش هتفگ  هکنیا  زا  دنترابع  دوشیم  رّوصت  لاکشا  نیا  عفد  يارب  هک  ياههار 

. درادن ناکما  تسا ، هدرک  كرت  ار  نآ  رّصقم  لهاج  هک  یعقاو ، هفیظو  هب  فیلکت  ّقلعت  العف  - 1
. تسا نکممریغ  عونمم و  هتفرگ ، ماجنا  هک  یلمع  هب  فیلکت  ّقلعت  - 2

. درادن دوجو  مامتا  رصق و  ینعی  لمع  ود  ره  هب  فیلکت  ّقلعت  نایم  یتافانم  - 3
؟ تسا نکمم  هنوگچ  لّوا  هار  هیجوت 

: تسا نکمم  ریز  ياهتروص  زا  یکی  هب 
نینچ زین  تافخا  رهج و  رد  هکنانچ  تسا  بجاو  دنادیم ، ار  هلئـسم  مکح  هک  يرفاسم  يارب  زامن  ندـناوخ  رـصق  هک  دوش  اعّدا  هکنیا  - 1

. دراد ملع  هلئسم  مکح  هب  هک  تسا  یفّلکم  هفیظو  زامن ، ندناوخ  هتسهآ  ای  دنلب  ینعی  تسا ،
. تسا ندوب  روذعم  یلعف ، فیلکت  تیعونمم  يانعم  دش ، هتفگ  هکنیا  - 2

ار لهاج  هک  تسا ، عوضوم  هب  تبسن  ندوب  لهاج  دننامه  تافخا ) رهج و  مامتا و  رصق و  ینعی   ) هلئـسم نیا  هب  تبـسن  ندوب  لهاج  ینعی :
. دنکیم ادیپ  يرهاظ  یمکح  دزاسیم و  روذعم 

263 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب لهاج  فالخرب   ) تسا هدشن  وا  هّجوتم  دشاب  يرهاظ  مکح  رب  لمتشم  هک  یباطخ  هچرگا  روکذم ، هلئسم  رد  رّصقم  لهاج  هب  تبسن  اّما :

. تسا باطخ  نآ  زا  زاینیب  وا  نکل  عوضوم ،)
. تسا بجاو  وا  رب  لماک  زامن  عقاو ، رد  هک  تسا  دقتعم  اریز 

عقاو هب  فیلکت  عقاو ، هب  تبـسن  تلفغ  تهج  هب  دوش  هتفگ  هدـش  رکذ  نارگید  كرادـم و  بحاص  زا  البق  هک  ییأر  ساـسا  رب  هکنیا ، - 3
. تسا ماکحا  يریگارف  مدع  تهج  هب  دوشیم  تازاجم  رگا  درادن و 

شدوخ زا  تلفغ  ندرک  لئاز  رد  هکنآ  تهج  هب  نکل  تسا و  لفاغ  نآ  زا  هک  ارچ  تسین ، بجاو  وا  رب  زاـمن  ندـناوخ  هتـسکش  نیارباـنب :
. دوشیم هذخاؤم  هدرکن  شالت 

؟ ارچ تسا . هدش  عطق  وا  هب  تبسن  عقاو ، هب  باطخ  تلفغ ، تهج  هب  نکل  و  دشابیم ؛ یعقاو  یعرش و  مکح  هب  فّلکم  وا  هکنیا  - 4
. دشاب وا  رایتخا  ءوس  اب  زجع  هچرگا  تسا ، حیبق  زجاع  هب  تبسن  یعرش  مکح  ءاشنا  باطخ و  اریز 
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ضرف اب  ات  تسین  هب  رومأم  یعقاو ، فیلکت  نآ  نکل  و  دوشیم ؛ تازاجم  يرـصق ، زامن  ندرواین  اجب  تباب  تلفغ ، ماـگنه  رد  وا  نیارباـنب :
. دیآ لصاح  رما  ود  عامتجا  زامن ، ندناوخ  مامت  هب  تبسن  نامرف  رما و  دوجو 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  روهشم  رظن 
: هک تسا  نیا  دوشیم  هدیمهف  ناشیا  ياوتف  رهاظ  زا  هچنآ  اریز  [ 111 ،] تسا روهشم  رظن  اوتف و  رهاظ  روکذم  روص 

هک ارچ  دـننادیم ، لطاب  ار  تسا  لهاج  بصغ  ندوب  مارح  هب  هک  یـسک  زامن  اذـل  و  تسا ، یقاب  یعقاو  مکح  هب  رّـصقم ) لـهاج   ) فیلکت
. تشادن دوجو  زامن  نالطب  يارب  یهجو  دوبیمن ، لهاج  هّجوتم  بصغ  زا  یهن 

؟ تسیچ روبزم  لاکشا  عفد  تهج  مّود  هار  هیجوت  خیش  بانج 
: مییوگب هک  تسا  نیا 

. دشابیمن عنتمم  یعقاو  بجاو  ياج  هب  مامت ، زامن  ندناوخ  بوجو  هب  داقتعا  تروص  نیا  رد 
يزیچ هب  رما  هکنیا  رب  اـنب  تروص ، نیا  رد  هک  دوـشیم ، بجاو  نتفر  تسد  زا  توـف و  بجوـم  بجاو ، ریغ  ندروآ  اـجب  مه  یهاـگ  هتبلا 
تـسد زا  مزلتـسم  مامت ، زامن  ندروآ  اجب  تقو ، رخآ  رد  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  مارح  بجاو  ریغ  ماجنا  دـنکب ، نآ  ّدـض  زا  یهن  رب  تلالد 

. تسا مارح  دشابیم و  رصق  زامن  نتفر 
؟ تسا حیحص  مود  هار  ایآ  خیش  بانج 

264 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: اریز ارچ ؟ تسا . دودرم  ریخ ،

رّـصقم هدرک و  كرت  ار  مّلعت  هک  یلهاج  ّقح  رد  مامت ، زاـمن  ینعی  هدـش  هدروآ  اـجب  هچنآ  هک : تسا  نیا  دوشیم  رهاـظ  ّهلدا  زا  هچنآ  - 1
[، 112 «] هتالص تّمت  : » دندومرف خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  هدیدرگ  دراو  تافخا  رهج و  رد  هک  یتیاور  لثم  دشابیم ؛ هب  رومأم  تسا ،

. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  فّلکم  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  لثم  و 
رما ارهاظ  دراوم ، نآ  رد  هکلب  مینکیم ؛ عنم  ار  لدـب  بوجو  مدـع  دریگیم ، رارق  یعقاو  بجاو  زا  لدـب  بجاو  ریغ  هک  يدراوم  رد  و  - 2

. دریگیم ّقلعت  لدب  هب  روتسد ، رما و  دوشیم و  طقاس  یعقاو 
؟ تسیچ مّوس  هار  هیجوت  خیش  بانج 

: هکنیا زا  تسترابع  هک  تسا  هدومرف  رکذ  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک  تسا  يزیچ  نامه 
. زامن ندناوخ  هتسکش  كرت  هطساو  هب  عراش  تیصعم  رب  تسا  ّبترتم  زامن  ندناوخ  مامت  هب  فیلکت 

: اریز ارچ ؟
. دشابیم هتسکش  زامن  هب  فیلکت  ماجنا  رد  عراش  تیصعم  ندناوخ ، مامت  زامن  و  هدرک ، هتسکش  زامن  ندناوخ  هب  فّلکم  ار  وا  عراش 

نکل تسا ، گنت  ود  ره  تقو  هک  دراد  دوجو  بجاو  ود  ناـمزمه  هکنیا : هب  تسا  هدرک  ناـیب  دـض  هلئـسم  رد  ار  هار  نیا  ءاـطغلا  فشاـک 
[113 .] دهدیم ماجنا  ار  مهم  و  دنکیمن ، يرادربنامرف  لاثتما و  رتمهم ، هب  تبسن  فّلکم  و  تسا ، مهم  يرگید  تسا و  رتمهم  یکی 

؟ تسیچ هیرظن  نیا  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج 
بجوم هک  رتمهم ، كرت  زا  سپ  ینعی  تسا ، يرگید  رب  اـهنآ  زا  یکی  بترت  رب  ینتبم  ناـشیا  هیرظن  هک  ارچ  تسا ، دودرم  زین  هیرظن  نیا 

؟ ارچ تسین . رّوصت  لّقعت و  لباق  یّبترت  نینچ  مامت  هتسکش و  زامن  نایم  هکنآ  لاح  و  دوشیم ؛ بترتم  نآرب  مهم  تسا ، تیصعم  قیقحت 
، مود فیلکت  ندش  ثداح  و  تسا ، هتسکش  زامن  هک  لّوا ، فیلکت  هب  تبـسن  تیـصعم  قّقحت  زا  سپ  ارـصحنم  مامت ، زامن  هب  فیلکت  اریز 

ندـناوخ هب  فلکم  زامن ، تقو  ندـش  گنت  ببـس  هب  و  درواین ، اجب  ار  لسغ  ای  وضو  اب  زامن  هک  یـسک  لثم  دراد ؛ روصت  لّـقعت و  تیلباـق 
. تسا مّمیت  اب  زامن 
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رد ثحب  هدمع  و  دشاب ؟ دیاب  ردـقچ  صحف  نیا  رادـقم  دـییامرفب  تسا ، صحف  رب  فّقوتم  ةءاربلا  ۀـلاصا  ءارجا  هک  دـیدومرف  خیـش  بانج 
؟ تسا دهتجم  دّلقم و  زا  کیمادک  اب  هطبار 

265 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دشاب نیبانیب  دیاب  هکلب  تسا ، مزال  ملع  لیصحت  هن  و  دنکیم ، تیافک  نظ  لّوا  هجرد  هن 

. درادن دوجو  فیلکت  بوجو  رب  یلیلد  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  وا  يارب  هک  دنکب  صحف  ار  ّهلدا  يردق  هب  دیاب  ینعی 
؟ دنک صحف  دیاب  يروما  هچ  رد  نانیمطا  نیا  لوصح  يارب 

: مییوگیم تسا  توافتم  رصع  ره  نورد  ياهزاین  راصعا و  هک  اجنآ  زا 
. دیسریم مالّسلا  مهیلع  همئا  روضح  هب  دیاب  همئا  نامز  رد  هکنانچ  دنک ، صحف  ار  هئام  هعبرا  لوصا  هک  دوب  مزال  هتشذگ  راصعا  رد  - 1

 ... یلاما و لاصخ و  قودص ، خیش  بتک  زا  یتمسق  هلمج  زا  رگید  بتک  هئام ، هعبرا  لوصا  رب  هوالع  يدعب  ياهرصع  رد  - 2
؟ تسین مزال  صحف  نیا  رد  ملع  لیصحت  ارچ 

زا هدـش و  مکح  دـنچ  یـسررب  هب  قفوم  اهنت  اسبهچ  تسین و  روسیم  دـهتجم  کـی  يارب  ماـکحا  همه  ّهلدا  رد  ملع  لیـصحت  اـت  صحف  اریز 
. دنامب زاب  ماکحا  یقب  ام  یسررب 

لمع طایتحا  هب  دناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ شاهفیظو  دنامب  قیقحت  صحفت و  نودب  لئاسم  هدمع  رد  هدـش و  یلکـشم  نینچ  راچد  یهیقف  رگا 
؟ دنک

. دیآیم مزال  جرح  رسع و  وا  يارب  دنک ، طایتحا  دنکیم ، کش  اجکره  دشاب ، رارق  رگا  ریخ ،
؟ دنک دیلقت  رگید  يدهتجم  زا  دنام ، یقاب  لئاسم  نآ  رد  دناوتیم  ایآ 

شیارب وا  زا  دیلقت  طرـش  دنچ  لوصح  اب  هک  دراد  ناکما  دشاب ، صحفتم  دهتجم  نیا  تیاضر  دروم  شطابنتـسا  رد  دهتجم  نآ  یـشم  رگا 
. دشاب زیاج 

. دنشاب قفاوم  داهتجا  قیرط  ینابم و  تامّدقم ، رد  - 1
هب یبایتسد  ناکما  هک  یلئاسم  نآ  اب  هطبار  رد  هاگنآ  داهتجا  صحفت و  شناـنیمطا  هزادـنا  هب  لـئاسم  ماـمت  رد  دوخ  صحفتم ، دـهتجم  - 2

. دنک هعجارم  دهتجم  نآ  هب  هدشن  لصاح  شیارب  لیلد 
دراد شزرا  شیارب  رگید  دهتجم  نآ  رظن  ایآ  هک  دنکیم  کش  دنک ، هدافتـسا  رگید  دهتجم  رظن  زا  دـهاوخب  هدرکن  صحف  رگا  اریز  ارچ ؟

. ۀّیجحلا مدع  لصالا ، ءیش ، تیجح  یف  ّکش  اذا  دش : هتفگ  هک  هن ؟ ای 
؟ هچ درک ، يراج  تئارب  لئاسم  نآ  رد  وا  هک  دید  رگید و  دهتجم  هب  درک  هعجارم  صحفتم  دهتجم  نیا  رگا 

. دوشیم لصاح  دضاعت  اذل  هدیسرن و  لیلد  هب  هدرک و  صحف  زین  وا  هک  دوشیم  هجوتم 
؟ هچ تسا  هداد  تمرح  بوجو و  هب  يوتف  رگید  دهتجم  هک  دید  درک و  هعجارم  رگا 

266 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: اذل دهدیمن و  تمرح  ای  بوجو و  هب  ياوتف  لیلد  نودب  دهتجم  هک  ارچ  تسا  هدیسر  لیلد  هب  هک  دهدیم  ناشن  وا  ياوتف 

وا يارب  لداع  ربخ  تیجح  باب  زا  ینعی  دشابیم  لداع  ربخ  هلزنم  هب  عجارم  صحفتم  دهتجم  نیا  يارب  دهتجم  نآ  ياوتف  هک  تساجنیا  رد 
. تسا تّجح 

ارچ تسا ، هداد  داهتجا  نع  سدح و  نع  ار  تمرح  ای  بوجو و  هب  ياوتف  نیا  دـهتجم  نآ  هک  دـهدن  ار  لامتحا  نیا  صحفتم  دـهتجم  - 3
. تسین تّجح  داهتجا  سدح و  نع  ربخ  هک 

. تسا هداد  ار  ییاوتف  نینچ  تیاور  يور  زا  وا  دنادب  هک  تسا  دیفم  عجارم  صّحفتم  يارب  دهتجم  نآ  ياوتف  یتروص  رد  نیاربانب :
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: هکنیا بلطم  هجیتن  لصاح و 
رادقم نامه  هب  دیاب  هکلب  دنک ، دیلقت  رگید  دهتجم  نآ  زا  لئاسم  نآ  رد  درادن  قح  صحفتم  دهتجم  دیاین ، لصاح  روکذم  طرـش  هس  رگا 

. صحف رادقم  دوب  نیا  دنزب . تئارب  يارجا  هب  تسد  هدومن  تعانق  تسا  هدرک  دوخ  هک  صحف 
؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  لضاف  بانج  رظن 

يرگید فیلکت  ریز  ار  ام  رگید  فرط  زا  نکل  درادرب و  اـم  شود  زا  ار  یتّقـشم  تفلک و  فرط  کـی  زا  تئارب  يارجا  رگا  هک : تسا  نیا 
. دوش يراج  دیابن  دنک ، تسرد  تمحز  ام  يارب  هدرب 

؟ دراذگب ام  شود  رب  ار  یفیلکت  هچ  تسا  نکمم  تئارب  نایرج  لضاف  بانج  رظن  هب 
: لثملا یف 

 ... اذکه یکی و  نآ  ای  تسا  مارح  ءانا  نیا  ایآ  هک  منکیم  کش  نیهبتشم  نیئانا  رد  نم  یتقو  - 1
تحار ملایخ  نآ  تباب  زا  تسا ، لالح  تسین و  مارح  ءاـنا  یکی  نیا  هللاءاـشنا  میوگب  هدرک  يراـج  تئارب  ود  نآ  زا  یکی  هب  تبـسن  رگا 

نینچ رد  دیابن  اذل  تسا و  مارح  سجن و  یکی  نآ  میوگب  دـیاب  هک  ارچ  دوشیم ، تسرد  تفلک  نم  يارب  رگید  فرط  زا  نکل  دوشیم و 
. منک يراج  تئارب  یتروص 

ّرک ّدـح  هب  منادیمن  نم  هک  یلاح  رد  هدـش  هدوزفا  نآ  هب  بآ  رگید  يرادـقم  فرط  کی  زا  تسا ، نم  رایتخا  رد  لیلق  بآ  يرادـقم  - 2
. تسا هدرک  تاقالم  یسجن  رما  اب  رگید  فرط  زا  و  هن ،؟ ای  تسا  هدیسر 

نآ رثا  رد  دـشاب  هدیـسرن  رک  ّدـح  هب  هچنانچ  تسا و  هدـشن  سجنتم  لعفنم و  تاقالم  نآ  اب  دـشاب  هدیـسر  رک  ّدـح  هب  بآ  نیا  رگا  لاح :
. تسا هدش  سجنتم  لعفنم و  تاقالم ،

: اذل و 
267 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، هدوبن ّرک  البق  هچنانچ  بآ  نآ  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  ۀّیرکلا ، مدع  لصالا ، میوگب : هدرک  يراج  یمدـع  لصا  کی  اجنیا  رد  نم  رگا 
بآ نآ  زا  مناوتیمن  رگید  اذـل  و  تسا ، هدـش  سجن  سجن ، تاقالم  اب  هجیتن  رد  هدیـسرن و  تیرک  هب  مه  بآ  رادـقم  نآ  شیازفا  رثا  رد 

. دوشیم لصاح  رسدرد  نم  يارب  منک و  هدافتسا 
: دیامرفیم لضاف  بانج  هکنیا  هصالخ 

ضرغ ضقن  هک  دوشب ، فیلکت  تابثا  نآ  يارجا  اب  دـیابن  تسا و  هدـش  لعج  فیلکت  یفن  يارب  اعرـش  ـالقع و  ةءاربلا  ۀـلاصا  ناـیرج  - 1
. تسا

. تبثم لصا  دوشب  هک  دشاب  يوحن  هب  دیابن  لصا  نیا  يارجا  رگید : ترابع  هب 
. رگید ءیش  کی  دوجو  تابثا  هن  تسا و  مدع  ققحت  مدعلا ، ۀلاصا  يارجا  زا  فده  هکنیا  ای  و  - 2

لعفنم و سجن  اـب  تاـقالم  رثا  رد  بآ  نیا  هک  ینک  تاـبثا  هجیتن  رد  و  ۀـیرکلا ، مدـع  لـصالا ، دـییوگب : نیهبتـشم ، نیئاـنا  رد  رگا  لاـح :
. تبثم لصا  دوشیم  هک  ارچ  دشابیمن ، تسرد  تسا ، هدش  سجنتم 

؟ تسیچ لضاف  بانج  طرش  نیا  هب  عجار  امش  رظن  انخیش  بانج 
: تسا هنوگ  ود  رب  لوصا  نیا  يارجا  رثا  رد  ام  هدهعرب  فیلکت  داجیا  هک  تسا  نیا 

تروص نیا  رد  هک  تسا ، عوضوم  کی  رب  مکح  کی  لمح  زا  عناملا  عفر  باب  زا  ای  رگید و  مکح  يارب  يزاسعوضوم  باب  زا  یهاگ  - 1
. درادن یبیع  هدوب و  عنامالب  لوصا  نیا  يارجا 

ای دراد  مه  یهدب  ایآ  هک  دـنادیمن  وا  نکل  دـنکیم ، تیافک  شاهّکم  هب  نتفر  يارب  هک  دراد  لام  ای  لوپ و  يرادـقم  یـصخش  لثملا : یف 
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؟ هن
؟ تسا دوقفم  مه  عنام  ایآ  نکل  تسا و  دوجوم  لوپ  ینعی  جح ، بوجو  يارب  یضتقم  اجنیا  رد 

؟ هن ای  دراد  دوجو  عنام  نیا  هک  دراد  کش  نکل  و  دوریم ، هّکم  هب  تسا  عیطتسم  وا  هک  دشاب  دوقفم  مه  عنام  رگا 
؟ ارچ دوشیم . لیمکت  عیطتسملا  عوضوم  مرادن ، یهدب  نم  هک : تسا  نیا  لصا  دیوگب : هدرک  يراج  تئارب  رگا 

نامه هک  رگید  یمکح  يارب  دوشیم  يزاسعوضوم  دروآیم ، عناملا  مدع  مه ، تئارب  يارجا  تسا ، دوجوم  تسا  لوپ  هک  یـضتقم  اریز :
. جح بوجو 

: لثملا یف  ای  و 
يارب میاهدرک  يزاسعوضوم  اجنیا  رد  مدـع  لصا  يارجا  اب  ۀـیرکلا ، مدـع  لصالا  مییوگب : رگا  لضاف ، باـنج  لاـثم  هس  زا  مود  لاـثم  رد 

؟ هنوگچ لاعفنا .
268 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا دوجوم  ندش  سجن  لاعفنا و  يارب  یضتقم  سپ  دومن ، تاقالم  سجن  اب  تسا  نم  رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  هک  مدید  مدوخ 
؟ هن ای  تسا  هتشاد  دوجو  لاعفنا  نیا  يارب  دشاب  ندوب  رک  نامه  هک  یعنام  ایآ  هک  مراد  کش  نکل 

ۀیرکلا مدع  لصالا  میوگیم :
. تسا سجن  هدش و  لعفنم  بآ  نیا  هجیتن  رد  دوقفم ، مه  عنام  دوجوم ، یضتقم  سپ :

. دش بترتم  نآرب  دوب  سجنت  هک  مه  مکح  درک ، لیمکت  ار  عوضوم  زا  ياهشوگ  هیرکلا ، مدع  ۀلاصا  ینعی :
رگید یمکح  ای  فیلکت و  داجیا  رگید  فرط  زا  دینکیم ، يراج  فرط  کی  رد  ار  مدع  لصا  ای  تئارب و  لصا  امـش  یتقو  مه  یهاگ  - 2

نیا هکنیا  زا  معا  يرگید ، نآ  تابثا  یکی و  نیا  یفن  نایم  همزالم  باب  زا  هکلب  عناملا ، عفر  يزاـسعوضوم و  قیرط  زا  هن  مهنآ  دـنکیم ،
. هیداع ای  دشاب و  هیعرش  ای  دشاب ، هیلقع  همزالم 

. دوشیم هدنز  رگید  مکح  نیا  روبزم  همزالم  یلامجا و  ملع  قیرط  زا  رگید  ترابع  هب 
: لثملا یف 

. بوجولا مدع  لصالا  وگب  مارح ؟ وا  بجاو  رفاکلا  نفد  هک  دینادیمن  امش 
؟ ارچ دوشیم . نآ  نیزگیاج  تمرح  اعطق  دینکیم ، یفن  ار  بوجو  امش  یتقو  لاح 

. تسا کیمادک  دینادیمن  الیصفت  نکل  مارح  ای  تسا  بجاو  ای  رفاک  نفد  هک  دینادیم  الامجا  اریز 
. تسا هیلقع  همزالم  باب  زا  نیا  هک  دوشیم ، رگید  ّدض  ینیزگیاج  مزلتسم  امهل  ثلاث  هک ال  نیّدضلا  دحا  یفن  لاح :

؟ دینزب لاثم  نآ  نییبت  رد  روطچ ؟ هّیعرش  همزالم  باب  زا 
ود نیا  زا  کیمادـک  دـینادیمن  الیـصفت  نکل  و  ار ، هعمج  ای  تسا  هدرک  بجاو  ار  رهظ  ای  سّدـقم  عراش  هک  دـینادیم  الامجا  لـثملا : یف 

. تسا
. سکعلاب وا  بجاو ، ۀعمجلا  هک : تسا  نیا  شایعرش  همزالم  رهظلا ، بوجو  مدع  لصالا  دییوگب : اجنیا  رد  رگا  لاح 

؟ روطچ هیداع  همزالم  باب  زا 
و تسا ، هدرک  تاقالم  سجن  اب  هک  دینادیم  مه  و  تسا ، هدیـسر  ّرک  ّدـح  هب  دـیراد  رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  هک  دـینادیم  امـش  لثملا : یف 

هدیـسر تیرک  ّدح  هب  دعب  هدرک و  تاقالم  سجن  اب  لّوا  ای  هدرک و  تاقالم  سجن  اب  دعب  هدیـسر و  تیرک  ّدح  هب  لّوا  هک  دینادیمن  نکل 
؟ تسا
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. تیرک رب  هدش  مّدقم  تاقالم  سپ  هک : تسا  نیا  نآ  يداع  همزال  ةاقالملا ، یلع  ۀیرکلا  مّدقت  مدع  لصالا  دییوگب : امش  رگا  اجنیا : رد 
. تیّرک رب  تسا  هدش  مّدقم  مه  تاقالم  تاقالم ، زا  دشاب  رّخؤم  تیّرک  یتقو  رگید : ترابع  هب 

؟ هّیصخش هّیئزج و  يایاضق  ای  دراد و  رارق  هّیلک  يایاضق  بلاق  رد  همزالم  نیا  خیش  بانج 
[114 :] لثملا یف  هّیئزج . ای  دشاب و  هّیلک  هّیضق  کی  بلاق  رد  هک  دنکیمن ، یقرف 

ص269 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هّیلک  هّیضق  کی  يرخا ، ّدض  تابثا  مزلتسم  امهل ، ثلاث  نیّدضلا ال  دحا  یفن 

. تسا هّیلک  هّیضق  کی  يرخا ، ثداح  مّدقت  مزلتسم  نیثداحلا  دحا  مدقت  مدع  لصالا  ای  و  - 2
. تسا هیصخش  هیضق  کی  ءانالا  کلذ  ۀساجن  مزلتسم  ءانالا ، اذه  ۀساجن  مدع  لصالا  مییوگیم : یتقو  نیهبتشم  نیئانا  رد  ای  - 3

؟ رگید عوضوم  يارب  ای  دنکیم  تباث  عوضوم  نامه  يارب  ار  مکح  یعوضوم  کی  رد  لصا  يارجا  ایآ 
. رگید یعوضوم  رد  مه  یهاگ  دنکیم و  تابثا  عوضوم  نامه  رد  ار  يرگید  مکح  یهاگ 

: لثملا یف  هنوگچ ؟
تسا هدش  مّدقم  تاقالم  سپ  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  ءاملا ، اذه  ۀیرک  مّدقت  مدع  لصالا  ای  ۀیرکلا و  مدع  لصالا  مییوگیم : یتقو  - 1

. میدرک ارجا  نآ  يور  ار  هیرکلا  مدع  هک  تسا  بآ  نیمه  ندش  سجن  مه ، مّدقت  نیا  هجیتن  تیّرک ، رب 
. دش بآ  نیمه  يور  تساجن  مکح  تابثا  بجوم  بآ  نیا  يور  یمدع  لصا  يارجا  ینعی :

سجن ءانا  یکی  نآ  سپ  هک : تسا  نیا  شاهمزال  تسا ، كاپ  ءانا  نیا  هک  تسا  نیا  لـصا  مییوگیم : نیهبتـشم  نیئاـنا  رد  یتقو  نکل  - 2
. تسا

تاـبثا رگید  عوضوم  اـی  رگید و  فرط  يارب  تساـجن  مکح  نکل  میدرک ، ارجا  فرظ  یکی  نیا  رد  ار  تساـجن  زا  تئارب  لـصا  اـم  ینعی :
. دش

؟ هن ای  درک  ءارجا  اهاج  هنوگنیا  رد  ار  روکذم  لوصا  ناوتیم  ایآ  امش  رظن  هب  خیش  بانج 
: ینعی تسا ، نشور  شدوخ  ياج  رد  یتروص  ره  باسح  هک  دراد  تروص  ود 

لصا دوشیم  امـش  لصا  دینک ، تباث  مکح  رگید  فرط  نآ  يارب  هک  دشاب  نیا  فرط  کی  رد  اهلصا  نیا  يارجا  زا  امـش  فده  رگا  - 1
. مینادیمن تّجح  ام  ار  تبثم  لصا  تبثم ،

: اریز ارچ ؟
. دشاب سجن  ءانا  ود  ره  ای  كاپ و  ءانا  ود  ره  هک  تسا  نکمم  تسا و  هیقافتا  تانراقم  زا  اهنیا 

فده هکلب  دشابن ، رگید  فرط  يارب  مکح  تابثا  اهلصا  نیا  يارجا  زا  امش  فده  رگا  و  - 2
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هک مینک  هچ  نکل  تسا ، عنام  ـالب  اـهلصا  نیا  يارجا  هدوبن و  تبثم  لـصا  دـیتسه ، لـصا  دوخ  زا  هجیتن  لاـبند  هب  امـش  تسا  لـصا  دوخ 
. تسا ضراعم  هب  يالتبم  زین  اجنیا  رد  لصا  يارجا 

: لثملا یف 
، دـیتسین ءانا  یکی  نآ  تساجن  تابثا  لابند  هب  تراهط  نیا  تابثا  ای  تسا و  كاپ  ءانا  نیا  هک  تسا  نیا  لـصا  دـییوگیم  دـیراد ، ءاـنا  ود 
هک روطنامه  ینعی : دوشیم . وربور  ءانا  نیا  رد  نآ  يارجا  اب  ضراعت  رد  رگید  ءانا  رد  لصا  نیمه  يارجا  نکل  تسین و  تبثم  امش  لصا 

. ءانالا كاذ  ةراهط  لصالا  ریخ ، هک  تفگ  ناوتیم  ءانالا ، اذه  ةراهط  لصالا  دییوگیم : امش 
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. اطقاست اضراعت ، نوچ  اذل  و  ةاقالملا . مدع  لصالا  ریخ  تفگ  ناوتیم  لباقم  رد  ۀیرکلا ، مدع  لصالا  دییوگیم : امش  هک  روطنامه  ای  و 
؟ تسیچ دنکیم  تاقالم  سجن  اب  هک  ياهیرکلاكوکشم  بآ  مکح  خیش  بانج 

: دراد تروص  هس 
. تسا هدوبن  ّرک  اقباس  هن ؟ ای  تسا  هدیسر  ۀیرک  هب  هک  میراد  کش  ام  نونکا  تسا و  هیرکلا  كوکشم  نونکا  هک  یبآ  نیا  ةرات  - 1
موکحم بآ  هک  ارچ  دیرادن ، ار  هیرکلا  مدع  باحصتسا  قح  دومرف ، ینوت  بانج  هکنآ  لاح  و  تسا ، هیرکلا  مدع  باحصتسا  ياج  اجنیا 

. دومن بانتجا  نآ  زا  دیاب  هدش و  تساجن  هب 
: مییوگیم ام  رگید  ترابع  هب 

شدوخ راک  مه  یضتقم  دوشیم ، هتشاد  رب  باحـصتسا  لصا  نایرج  اب  تسا  تیرک  هک  مه  عنام  تسا ، سجنت  یـضتقم  سجن  اب  تاقالم 
. دنکیم ار 

رد نونکا  هک  تسا  بآ  نیا  زا  يرادقم  ندش  هتشادرب  رثا  رد  نکل  و  دوب ، ّرک  اقباس  تسا ، هیرکلا  كوکـشم  نونکا  هک  یبآ  نیا  ةرات  - 2
. تسا هدرک  تاقالم  سجن  اب  مه  یفرط  زا  میراد ، کش  نآ  تیرک 

؟ هن ای  تسا  هدش  سجن  هک  میراد  کش  نونکا  تسا ، هدرک  تاقالم  سجن  اب  هیرکلا ، كوکشم  تسا  یبآ  رگید : ترابع  هب 
باحـصتسا نیا  اـی  تسا و  ّرک  مه  نوـنکا  دوـب ، ّرک  بآ  نیا  ینعی : ار ، نآ  تیرک  مینکیم  باحـصتسا  لـبق  تروـص  سکعرب  اـجنیا  رد 

. مینکیم تساجن  زا  عنام  داجیا  تیرک 
نیا تراهط  هب  مکح  هدرک ، لاعفنا  زا  عنام  داجیا  تیرک  باحصتسا  اب  نآ ، زا  عنام  تیرک  تسا و  لاعفنا  یضتقم  سجن  اب  تاقالم  ینعی :

. مینکیم نآ  ندوب  هدافتسا  لباق  بآ و 
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ات میرادن  یعالطا  نآ  زا  ام  دراد  رگا  ای  درادـن و  هقباس  تلاح  ای  نکل  دـنکیم ، تاقالم  سجن  اب  هیرکلا  كوکـشم  بآ  نیا  مه  ةرات  - 3
. مینک يراج  لصا  میناوتب  هکنیا 

: هک دوش  هتفگ  رگا  سپ  نآ  ندوب  سجن  يارب  هجو  کی  و  نآ ، ندوب  كاپ  يارب  هجو  کی  دراد : دوجو  هجو  ود  اجنیا  رد 
. تسا تساجن  لاعفنا و  یضتقم  مه  تاقالم  تسا ، هدرک  تاقالم  سجن  اب  بآ  نیا  - 1

؟ هن ای  تسا  هتشاد  دوجو  لاعفنا  زا  یعنام  یضتقم  ربارب  رد  ایآ  هک  میراد  کش  ینعی  هن ؟ ای  تسا  ّرک  بآ  نیا  هک  میراد  کش  - 2
. تسا عناملا  مدع  هب  ملعلا  ۀلزنمب  عناملا  یف  ّکشلا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب 
. عناملا مدع  هب  ملعلا  ۀلزنمب  سیل  عناملا ، یف  ّکشلا  هک  دندقتعم  زین  یخرب 

: اذل و 
نیا سپ  دوقفم ، مه  عنام  تسا ، عناملا  مدـع  هب  ملع  هلزنم  هب  عناـم  رد  کـش  نوچ  دوجوم و  یـضتقم  هکنیا  هب  دـننکیم  مکح  لوا  هتـسد 

. تسا سجن  بآ 
. تسین عناملا  مدع  هب  ملع  هلزنم  هب  عناملا  مدع  رد  ام  کش  نکل  تسا و  دوجوم  یضتقم  هلب ، دنیوگیم : مود  هتسد  - 2

: رگید ترابع  هب 
. دوب كاپ  سجن  اب  تاقالم  زا  لبق  بآ  نیا  - 1

. تسین عوضوم  لاعفنا  رد  رثؤم  ییاهنت  هب  تاقالم  نکل  درک و  تاقالم  سجن  اب  - 2
. دراد مزال  زین  ار  عناملا  مدع  نکل  تسا ، لاعفنا  یضتقم  تاقالم  - 3

. میراد کش  عنام  دوجو  رد  اجنیا  رد  - 4
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. ار بآ  نیا  تراهط  مینکیم  باحصتسا  سپ :
: هکنیا هصالخ 

. ار ءاملا  تساجن  داد  هجیتن  هجو  کی  ار و  ءاملا  تراهط  داد  هجیتن  هجو  کی 
؟ دیوگیم هچ  دوخ  موس  لاثم  رد  لضاف  بانج 
: مینادیم هک  تسام  رایتخا  رد  یبآ  دیامرفیم :

. تسا هدیسر  ّرک  ّدح  هب  اعطق  - 1
. تسا هدرک  تاقالم  سجن  اب  مه  اعطق  - 2

؟ سجن اب  شتاقالم  ای  تسا و  مّدقم  نآ  تیرک  مینادیمن  - 3
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: نیاربانب
. تسا سجن  بآ  نیا  دشاب ، مّدقم  تاقالم  هچنانچ  تسا و  كاپ  بآ  نیا  دشاب  مّدقم  تیرک  رگا 

. دیتفایم تمحز  هب  امش  هدش و  تساجن  هب  موکحم  بآ  نیا  هک  ارچ  مینک ، يراج  ۀیرکلا  مدع  ۀلاصا  هک  میرادن  قح  ام  ای  امش  اجنیا : رد 
؟ تسیچ لضاف  بانج  مکح  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج 

. دینک بآ  نیا  تساجن  هب  مکح  هجیتن  رد  دینک و  يراج  هیرکلا  مدع  ۀلاصا  هک  دیناوتیم  ریخ ، مییوگیم : ناشیا  هب 
هب موکحم  بآ  هدرک ، رثا  تسا ، تاقالم  هک  یـضتقم  هجیتن  رد  دـینکیم ، عناملا  عفر  هدرک ، يراج  هیرکلا  مدـع  لـصا  رگید : تراـبع  هب 

. دراد یلاکشا  هچ  دوشیم ، تساجن 
؟ دوب هچ  لاثم  نیا  بیع 

. دوب ضراعم  هب  يالتبم  هک  ینعی  رگید ، فرط  رد  لصا  يارجا  اب  دشیم  هجاوم  فرط  کی  رد  لصا  يارجا 
؟ تسیچ رخأت  مّدقت و  ثحب  رد  امش  هّجوت  دروم  یبدا  هتکن  نآ  خیش  بانج 

ای دنتسه  هیلـصا  تافـص  زا  هدوب و  یتاذ  ةاقالملا  مّدقت  مدع  لصالا  ای  هیرکلا و  مّدقت  مدع  لصالا  ترابع  رد  مّدقت  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا 
؟ دنشابیم هیعازتنا  فاصوا  زا  هن  هکنیا 

هیجراخ تاعوضوم  زا  ار  اهنآ  ام  هکنیا  ای  دنتسه و  جراخ  رد  هدوجوم  تافـص  زا  دوخ  رخأت ، مّدقت و  نیا  زا  کیره  ایآ  رگید : ترابع  هب 
؟ مینکیم عازتنا 

. دنوشیم عازتنا  هیجراخ  تاعوضوم  ای  عوضوم و  زا  اهنیا  مییوگیم : لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  اذل  و 
؟ دوشیم عازتنا  هنوگچ  اجک و  زا  مّدقت  خیش ، بانج 

: لثملا یف  رخآ ، ءیش  دوجو  مدع  ءیش  دوجو  نم 
. دمآ دعب  دوب و  هدماین  هناخ  هب  هکنآ  لاح  مدید و  هناخ  رد  ار  دیز  مدمآ ، هناخ  هب  یتقو 
. دوشیم عازتنا  نآ  زا  رخأت  هک  سکعلاب  رمع و  تیؤر  رب  دراد  مّدقت  دیز  تیؤر  اذل : و 

؟ دوشیم عازتنا  يرما  هچ  زا  نراقت 
: رگید ترابع  هب  رخآ و  ءیش  دوجو  نیح  ءیش ، دوجو  مدع  زا  دناهتفگ : یخرب 

: ینعی یکی ، نآ  ندوب  زا  لـبق  تسا ، هدوبن  نیا  هک : تسا  نیا  لـصا  یکی و  نیا  ندوـب  زا  لـبق  تسا  هدوـبن  یکی  نآ  هک : تسا  نیا  لـصا 
: اذل نیا و  ندوب  نیح  نآ  ندوبن  نآ و  ندوب  نیح  نیا  ندوبن 

. ار نراقت  دهدیم  هجیتن  ود ، نیا  رد  مّدقت  مدع 
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. دنشابیمن هیلصا  فاصوا  زا  دنوشیم و  تشادرب  عازتنا و  هیجراخ ، ياههنحص  ای  تاعوضوم و  نآ  زا  روما  نیا  زا  کیره  نیاربانب :

؟ تسیچ یبدا  هتکن  نیا  رکذ  زا  ناتدارم  خیش  بانج 
مّدـقت مدـع  لصالا  مییوگیم : هک  تسا  عازتنا  أشنم  ظاحل  هب  دنتـسه ، یعازتنا  هدوبن و  لصا  روبزم  روما  زا  کیچـیه  یتقو  هک : تسا  نیا 

. ةاقالملا مّدقت  مدع  لصالا  ای  هیرکلا و 
: رگید ترابع  هب 

هک ینامز  نآ  ینعی : تاقالملا  دوجو  نیح  هیرکلا  دوجو  مدـع  لصالا  هک : تسا  نیا  شیانعم  ۀـیّرکلا ، مدـع  لـصالا  مییوگیم : یتقو  - 1
. تشادن دوجو  تیرک  تفرگ ، تروص  تاقالم 

تیرک هک  ینامز  نآ  ینعی : ۀـّیرکلا . ثدـح  نیح  هک : تسا  نیا  شیاـنعم  ۀـیّرکلا ، یلع  ةاـقالملا  مدـع  لـصالا  مییوگیم : یتقو  اـی  و  - 2
. دوب هدشن  ثداح  تاقالم  دوب ، هدش  ثداح 

؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  امنا  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب  خیش  بانج 
و تسین ، مولعم  ام  يارب  تاقالم  تیرک و  رّخأت  مّدـقت و  نکل  هدرک ، تاقالم  مه  سجن  اب  هدیـسر ، ّرک  ّدـح  هب  هک  تسا  یبآ  اـب  هطبار  رد 

: اذل
. تسا سجن  بآ  نیا  دشاب  سجن  تاقالم  هچنانچ  تسا و  كاپ  بآ  نیا  دشاب  مّدقم  تیرک  رگا 

؟ دوشیم هچ  اجنیا  رد  فّلکم  هفیظو 
؟ ارچ تسا . ضراعم  هب  يالتبم  هدوبن و  ضراعمالب  نکل  تسا و  عنامالب  اجنیا  رد  ۀّیّرکلا  مّدقت  مدع  لصا  يارجا  دناهتفگ  روهشم 

رد ناوتیم  ریخ  هن  دـییوگیم : امـش  تسا ، هتـشادن  تاقالم  رب  مّدـقت  تیرک  هک : تسا  نیا  لصا  تفگ  فرط  کی  رد  فّلکم  یتقو  اریز 
. اطقاست هجیتن  رد  و  اضراعت ، هصالخ ، تسا ، هتشادن  مّدقت  تیرک  رب  تاقالم  هک : تسا  نیا  لصا  تفگ  رگید  فرط 

نیا مییوگب  دیاب  ایآ  دنکیم ؟ هئارا  ام  يارب  یّلحهار  هچ  روهشم  تسیچ و  ام  هفیظو  دش  هاتوک  لصا  ود  نیا  يارجا  زا  ام  تسد  یتقو  لاح 
؟ سجن ای  تسا  كاپ  بآ 

، سجن تاقالم  ماگنه  هب  اـیآ  هک  مینادیمن  نکل  میتفگ : و  دومن ، ناـیب  لـبق  لاـثم  رد  هک  میوریم  یهجو  ود  ناـمه  غارـس  هب  دـنیوگیم 
؟ هن ای  هدوب  مه  یعنام 

. عناملا مدع  هب  ملعلا  ۀلزنمب  عناملا  یف  کّشلا  مییوگیم : اجنیا  رد 
. تسا سجن  بآ  نیا  هجیتن  رد  دوقفم ، دشاب ، تیرک  هک  مه  عنام  دوجوم ، تسا  تاقالم  هک  یضتقم  سپ :
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باحـصتسا هن ؟ اـی  هتـشاد  دوجو  یـضتقم  نیا  زا  یعناـم  اـیآ  هک  میراد  کـش  اـم  نکل  تسا ، هدرک  تاـقالم  سجن  اـب  بآ  نیا  ةراـت  - 2

. ار بآ  نیا  تراهط  مینکیم 
عنام نیا  هک  دراد ، مزال  مه  ار  عناملا  مدـع  یـضتقم ، دوجو  رب  هوالع  بآ  لاعفنا  تسین و  لاعفنا  هّمات  ّتلع  ییاهنت  هب  یـضتقم  اریز  ارچ ؟

. مینکیم داجیا  بآ  تراهط  باحصتسا  اب  ام  ار 
؟ تسیچ ثحب  دروم  بآ  دروم  رد  شرظن  لوصف  بحاص 

: دیوگیم ناشیا 
ای هدیـسر و  تیرک  هب  بآ  نیا  یخیرات  هچ  رد  هک  میراد  ملع  ینعی  مینادیم ، ار  تاـقالم  تیرک و  ینعی  امهدـحا  خـیرات  تقو  کـی  - 1

. تسا هدرک  تاقالم  سجن  اب  یخیرات  هچ  رد  هک  مینادیم 
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هجیتن هب  هدرک ، يراج  مدـعلا  ۀـلاصا  مینادیمن  ار  شعوقو  خـیرات  هکنآ  رد  نکل  و  میرادـن ، يراک  مینادیم  ار  شخیراـت  هکنآ  اـب  لاـح :
: لثملا یف  میسریم .

تروص تاقالم  هبنشجنپ  زور  ینعی  نامز  نآ  ات  هک  مینادیمن  نکل  هدش ، ّرک  هبنشجنپ  زور  رد  میراد  رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  هک  مینادیم 
. تسا تاقالم  رد  ام  کش  اذل  و  هن ؟ ای  تسا  هدوب  هتفرگ 

تاقالم سجن  اب  تقونآ  ات  نکل  دوب و  ّرک  هبنشجنپ  زور  رد  بآ  نیا  ینعی  ۀیّرکلا ، یلع  ةاقالملا  مّدقت  مدع  لصالا ، مییوگیم : اجنیا  رد 
. تسا هدرکن 

. تسا كاپ  بآ  نیا  هجیتن : رد 
. مینادیمن ار  نآ  تیرک  خیرات  نکل  مینادیم ، سجن  اب  ار  بآ  نیا  تاقالم  خیرات  سکعلاب ، ای  و 

سپ هن ؟ ای  دوب  هدـش  ّرک  زور  نآ  ات  هک  مینادیمن  نکل  هدرک ، تاقالم  سجن  اـب  هعمج  زور  رد  بآ  فرظ  نـالف  هک  مینادیم  لـثملا : یف 
: مییوگیم هدرک  ارجا  تیرک  رد  ار  لصا  اذل  و  تسا ، تیرک  رد  ام  کش 

. تسا سجن  بآ  نیا  هجیتن  رد  تسا ، هتشادن  دوجو  تاقالم  زا  لبق  یتیرک  ینعی  ةاقالملا ، یلع  ۀیرکلا  میدقت  مدع  لصالا ،
؟ درک دیاب  هچ  دشاب  لوهجم  ود  ره  تاقالم  تیرک و  خیرات  رگا  لوصف  بحاص  بانج 

: دومن يراج  لصا  ود  دیاب 
؟ مینکیم هچ  ار  اطقاست  اضراعت  سپ 

. ۀیرکلا یلع  ةاقالملا ، مّدقت  مدع  لصالا  ةاقالملا و  یلع  هیرکلا  مّدقت  مدع  لصالا 
: مییوگیم اذل  میریگیم و  هجیتن  ار  نراقت  هکلب  میریگیمن ، هجیتن  ار  اضراعت  لصا  ود  يارجا  زا  ام 

ّرک اب  تاقالم  هک  ارچ  تسا ، بآ  نیا  یکاپ  مه  نراقت  هجیتن  تسا ، هدوب  مّدـقم  تیرک  رب  تاـقالم  هن  هدوب و  مّدـقم  تاـقالم  رب  تیرک  هن 
. تسا هدش 
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؟ تسیچ هرابنیا  رد  امش  يأر  خیش  بانج 

دهدیم هجیتن  نراقت  هک  میریذپیمن  نکل  میرذـگب ، نراقت  ای  دـنکیم  تبثم  لصا  داجیا  ایآ  هکنیا  مّدـقت و  مدـع  لصا  ود  نایرج  زا  رگا 
؟ ارچ ار . یکاپ 

مه تروص  کی  نآ  و  تسا ، سجن  تروص  ود  رد  نکل  تسا و  كاپ  تروص  کـی  رد  اـهنت  دـنکیم ، تاـقالم  سجن  اـب  هک  یبآ  اریز :
: هک تسا  نیا 

. دریگب تروص  سجن  اب  شتاقالم  تیرک  زا  سپ  دشاب و  هدوب  ّرک  البق  بآ  نیا 
. ءیش هسّجنی  مل  اّرک ، غلب  اذا  ءاملا  دیوگیم : ثیدح  اریز  ارچ ؟

. دوب دهاوخن  رثؤم  سجن  اب  تاقالم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، زرحم  دیاب  تیرک  ناونع  هک : تسا  نیا  روبزم  ترابع  رهاظ 
؟ تسیچ تسا  ّرثؤم  تاقالم  هک  یتروص  ود  نآ  خیش  بانج 

. دسرب ّرک  ّدح  هب  ادعب  بآ  نیا  ول  دوش و  دراو  لیلق  بآ  هب  سجن  هکنیا  یکی  - 1
. تسا نراقت  نامه  هک  دسرب  تیرک  هب  تاقالم  اب  نامزمه  هکنیا  یکی  - 2

: اریز ارچ ؟ تسا ، تساجن  هب  موکحم  بآ  نیا  تروصرهرد  هصالخ 
. دوشیم بآ  نیا  تساجن  هب  مکح  دوش ، لصاح  نراقت  هک  مه  ضرفرب  دوشیمن ، لصاح  لوصف  بحاص  بانج  رظن  دروم  نراقت  الّوا :

؟ تسا تراهط  هب  موکحم  یبآ  نینچ  دنیوگیم  لوصف  بحاص  تدعاسم  رد  زین  روهشم  یلو 
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هکنیا ای  تسا و  هدرک  رّوصت  لوصف  بحاص  هک  تسا  یهجو  نیمه  زا  زین  روهـشم  مکح  ایآ  هک  تسا  نیمه  مه  بّجعت  دروم  هلأـسم  هلب ،
؟ تسا یلبق  هجو  ود  نامه  هیحان  زا 

. دنشاب هدرک  مکح  عناملا  یضتقملا و  ینعی  هجو  ود  نامه  ساسارب  زین  روهشم  هک  دوریم  نامگ 
بآ نیا  تراهط  هب  مکح  تهج ، نامه  ظاحل  هب  زین  اجنیا  رد  دـشیم ، بآ  تراهط  هب  مکح  هجو  کی  رد  اجنآ  رد  هک  روطناـمه  ینعی :

. لوصف بحاص  نامگ  ساسا  رب  هن  دناهدرک و 
؟ دییامرفب ار  بلطم  لصاح  خیش  بانج 

ۀلزنمب هن  و  عناملا ، یف  کّشلا  مه ، عناملا  یف  ّکشلا  میراد ، کش  عنام  دوجو  مدع  ای  دوجو  رد  نکل  تسا ، تساجن  یضتقم  تاقالم  هلب ،
. عناملا مدع  هب  ملع 

. ار بآ  نیا  تراهط  مینک  باحصتسا  دناهتفگ ، روهشم  هک  روجنآ  میناوتیمن  ام  تسین  زرحم  عناملا  مدع  نوچ  و 
؟ تسیچ تئارب  يارجا  يارب  ینوت  بانج  طرش  نیمود 
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: لثملا یف  دوشن ، رّرضتم  يرگید  ناملسم  تئارب  يارجا  رثا  رد  هک : تسا  نیا 

رثا رد  دینکیم و  زاب  ار  سفق  نیا  برد  دیوریم و  امش  تسا ، هداد  رارق  یـسفق  رد  دناتمیق  ياراد  هک  ار  شـسورخ  غرم و  ییادخ  هدنب 
. دنوریم هدرک  رارف  وا  ياههدنرپ  راک ، نیا 

: دییوگب دیناوتیمن  هن ؟ ای  دیتسه  هدراو  تراسخ  نیا  نماض  ایآ  هک  دینک  کش  امش  رگا  اجنیا  رد 
. هدمآ حرش  رد  هک  ياهلثما  اذکه  و  ینک . هّمّذلا  ءيرب  ار  تدوخ  و  ةءاربلا ، لصالا ،

؟ تسیچ درک  يراج  تئارب  ناوتیمن  اجنیا  رد  دییوگب  امش  هکنیا  ّتلع  لضاف  بانج 
دوجو اب  هجیتن  رد  هک  دنکب ، امش  نامض  رب  تلالد  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ياهّیداهتجا  ّهلدا  يدراوم  نینچ  رد  دیاش  هک  تسا  نیا  یکی  - 1

. دسریمن تئارب  لصا  يارجا  هب  تبون  رگید  ّهلدا  نیا 
: دیوگیم لیلد  لثملا : یف 

. مالسالا یف  رارض  ررض و ال  ال  دیامرفیم : ای  و  نماض ، وهف  ریغلا ، لام  فلتا  نم 
؟ دنزیم لامتحا  اب  هارمه  ینارگن و  يور  ار  روبزم  فرح  ینوت  لضاف  بانج  ارچ  خیش  بانج 

: لثملا یف  دریگیم ؟ ربرد  مه  ار  یبیبست  فالتا  هکنیا  ای  تسا و  يرشابم  فالتا  روبزم ، ّهلدا  روظنم  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  - 1
. تسا هرشابملاب  فالتا  نیا  هک  دیربیم  نیب  زا  هتخادنا  بآ  نورد  رد  ار  يرگید  نغور  فرظ  هدز  اپ  اب  امش  تقو  کی  - 1

دناهدز رپ  دوـخ  اههدـنرپ  نـکل  و  ياهتـشادن ، ار  وا  ياههدـنرپ  نداد  يرارف  هدارا  ياهدرک و  زاـب  ار  سفق  برد  اـهنت  مـه  تـقو  کـی  - 2
. دیاهدش رارف  نیا  ببس  امش  سپ  دناهتفر .

طرـش نیا  هفـسلف  نیاربانب : دیـشاب . تراسخ  نیا  نماض  امـش  هدـش و  بیبستلاب  فالتا  نیا  لماش  فلتا  نم  لیلد  هک  دوریم  لامتحا  اذـل :
تخادرپ هب  موکحم  امـش  هدـش و  يراج  تنامـض  ّهلدا  دوشب  يرگید  رّرـضت  لـماع  امـش  تئارب  يارجا  رگا  هک : تسا  نیا  لـضاف  باـنج 

. يوش تراسخ 
. دسریمن لصا  يارجا  ینعی  یتهاقف  لیلد  هب  تبون  يداهتجا ، لیلد  دوجو  اب  هکنیا : هصالخ 

مرج نودـب  تسا  هدرک  رّرـضتم  ار  يرگید  تسا و  هدـش  روـما  هنوـگنیا  بکترم  هک  ییاـقآ  نیا  هک  تسا ، هدوـب  تهج  نـیا  زا  اـی  و  - 2
. تسوا هّجوتم  یمرج  هکلب  تسین ،

ینعی یعـضو  مرج  رگید  ریبعت  هب  یعـضو و  رثا  هن  هکنیا  اـی  تسا و  یفیلکت  رثا  ینعی  يورخا  باـقع  اـهنت  شمرج  اـیآ  هک  مینادیمن  اـّما :
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؟ دراد مه  نامض 
باقع مه  رثکا ، تسا و  يورخا  باـقع  قاقحتـسا  ناـمه  ّلـقا  هک  تسا ، رثکا  ّلـقا و  ناـیم  ددرم  یـسک  نینچ  مرج  اـیآ  رگید  تراـبع  هب 

. يویند نامض  مه  تسا و  يورخا 
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؟ تسیچ فیلکت  دشاب  رثکا  ّلقا و  نایم  ددرم  یسک  نینچ  مرج  رگا  لضاف  بانج 
: دیوگب ینعی  دیریگب ، ار  رثکا  هک : تسا  نیا  اجنیا  رد  لاغتشا  هدعاق  ياضتقم 

. منک تخادرپ  وا  رب  ار  هدراو  تراسخ  دیاب  هدوب ، وا  لام  نماض  مه  متسه ، يورخا  باقع  قحتسم  هدرک  هانگ  مه 
؟ تسیچ ینوت  بانج  هجو  ود  هطبار  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج 
: اریز ارچ ؟ تسین . لوبق  لباق  ینوت ، بانج  هجو  ود  نیا  زا  کیچیه 

: مییوگیم ناشیا  هب  دوش ، لماش  زین  ار  دراوم  هنوگنیا  تنامض  ّهلدا  دیاش  دندومرف : هکنیا  فلا :
، دینک هدافتسا  هیداهتجا  ّهلدا  نیمه  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  ود  ره  یبیبست  يرشابم و  رد  روهظ  هتشاد  معالا  یف  روهظ  تنامـض ، ّهلدا  رگا  - 1

. دینکب تئارب  لصا  زا  تبحص  دیرادن  قح  و 
. تسا لمجم  باطخ  نکل  تسا ، یببس  يرشابم و  زا  معا  مه  زاب  درادن ، معالا  یف  روهظ  هچنانچ  و  - 2

. تسا تئارب  يارجا  فیلکت ، رد  کش  رد  ای  ّصن و  نادقف  ای  ّصن و  لامجا  رد  نوناق 
باجیا هچ  هدعاق  هک  دید  دیاب  تسین و  یتسرد  نخـس  درادـن ، دوجو  تئارب  يارجا  ّقح  دوش ، رّرـضتم  يرگید  رگا  هک  نخـس  نیا  اذـل  و 

. دنکیم
ناـشیا هب  تسا ، ود  ره  نامـض  يورخا و  باـقع  زا  معا  اـی  تسا و  يورخا  باـقع  اـهنت  هدراو  مرج  نآ  مینادیمن  دـندومرف : هـکنیا  و  ب :

: مییوگیم
هن دـشاب  هتـشادن  هیف  نحن  ام  رد  روهظ  زین  فلتا  نم  دـشاب ، هدرک  زاب  ار  سفق  برد  ۀـلفغ  هکلب  هدوبن ، يدـمع  صخـش  نیا  لمع  رگا  - 1

. دسریمن تئارب  هب  تبون  ّهلدا  نیا  روهظ  اب  ّالا  و  يویند ، هن  دراد و  يورخا  مرج 
يویند هن  دراد و  يورخا  مرج  هدوب ، دمع  يور  زا  رگا  و  - 2

؟ تسیچ تئارب  لصا  يارجا  رد  ینوت  بانج  طرش  نیموس 
: لثملا یف  میرادن . تئارب  يارجا  قح  مینک  کش  تدابع  ءزج  رد  رگا  هک  ارچ  دشابن ، تدابع  ءزج  رد  ام  کش  هک : تسا  نیا 

؟ ارچ تسین . زامن  ءزج  ریخ ، هک  دییوگب  هدرک  يراج  تئارب  دیناوتیمن  هن ؟ ای  تسه  زامن  ءزج  هروس  ایآ  هک  دینک  کش  امش  رگا 
. يرگید قیرط  هن  تسا و  عراش  ّصن  هدهع  هب  شتیهام  نییعت  هک  تسا  يرما  تدابع  اریز :

. تسا يروما  هچ  زا  بکرم  زامن  دیوگب  دیاب  هک  تسا  عراش  نیا  ینعی 
278 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ینوت  بانج  طرش  نیا  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج 

ای میدـش و  وربور  ّصن  نادـقف  اب  دوب و  یهت  یّـصن  هنوگره  زا  ام  تسد  ود  درکن  نییعت  ار  بلطم  نیا  ییاج  رد  عراش  دـمآ و  مییوگیم ،
؟ میوش باقع  راچد  هک  مینکب  دیاب  هچ  تسیچ و  فیلکت  تسا ، لمجم  دراد ، دوجو  هطبار  نیا  رد  یّصن  مه  رگا  هن  هکنیا 

. مینک لمع  دوخ  فیلکت  هب  لوصا  يارجا  اب  دیاب  ام  رظن  هب 
: رثکا ّلقا و  نایم  دّدرم  رما  تسا ، یلامجا  ام  ملع  هک  اجنیا  رد  اذل : و 

. دنروآیم اجب  ار  رثکا  هدرک  طایتحا  دنتسه ، یطایتحا  هک  اهنآ  - 1
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هک يودـب  کش  هب  كوکـشم  ای  تسا و  ّلقا  نامه  هک  نّقیتم  ردـق  کی  هب  دـننکیم  لیلحت  ار  یلاـمجا  ملع  دنتـسه ، یتئارب  هک  اـهنآ  - 2
: دنیوگیم اذل  و  تسا ، رثکا  نامه 

. مینکیم يراج  تئارب  رثکا ، ینعی  كوکشم  رد  مروآیم و  اجب  ار  ّلقا 
279 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[115 [] رارض ررض و ال  ةدعاق ال  ]

هراشا

یف حاضیإلا  یف  نیدلا  رخف  یعّدا  دق  لوقنف : ۀلمجلا ، یف  کلذ  یف  مالکلا  طسب  بسان  رارّضلا » ررّضلا و  یفن   » ثیدح رکذ  يرج  ثیح  و 
بابلا یف  ام  ّحصأ  وه  امل  ّالإ  کلذ  یف  ةدراولا  رابخألا  نم  ضّرعتن  الف  [ 117 ،] رارضلا ررضلا و  یفن  یلع  رابخألا  رتاوت  [ 116 :] نهّرلا باب 

رفعج یبأ  نع  ةرارز ، نع  دحاو  ریغ  هاور  ام  یه  و  يراصنألا ، عم  بدنج  نب  ةرمس  ۀّصقل  ۀنّمضتملا  ۀیاورلا  یه  و  ۀلالد ، هحـضوأ  ادنس و 
: مالّسلا هیلع 

نم نذإ  ریغب  هقذع  یلإ  لخدی  ءیجی و  ناک  و  راصنألا ، نم  لجر  لزنم  فوج  یف  هیلإ  هقیرط  ناک  و  قذع ، هل  ناک  بدنج  نب  ةرمس  ّنإ  »
. يراصنألا

یلإ یقیرط  یف  نذأتـسأ  ال  لاقف : نذأتـساف . تلخد  اذإف  اهیلع ، انأجفت  نأ  ّبحن  لاح ال  یلع  اـنأجفت  لازت  ـال  ةرمـس ، اـی  يراـصنألا : لاـقف 
. یقذع

، هنذإ ریغب  هلهأ  یلع  هیلع و  ّرمت  ّکنأ  معز  كاکش و  دق  انالف  ّنإ  هل : لاقف  هاتأف ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلإ  ّيراصنألا  هاکـشف 
. لخدت نأ  تدرأ  اذإ  هیلع  نذأتساف 

؟ یقذع یلإ  یقیرط  یف  نذأتسأ  هّللا ، لوسر  ای  لاقف :
. اذک ناکم  یف  قذع  کل  هنع و  ّلخ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هل  لاقف 

ال. لاق :
280 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیرا ال  لاقف : نانثا . کلف  لاق :
ال. لاقف : قذعأ . رشع  غلب  یّتح  دیزی  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  لعجف 

. یبأف اذک ، ناکم  یف  قذعأ  رشع  کل  هنع و  ّلخ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  لاقف 
. دیرا ال  لاقف : ۀّنجلا . یف  قذع  اهب  کل  هنع و  ّلخ  لاقف :

. نمؤم یلع  رارض  ررض و ال  و ال  ّراضم ، لجر  ّکنإ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هل  لاقف 
: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هل  لاق  و  هیلإ . اهب  یمر  ّمث  تعلقف ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  اهب  رمأ  ّمث  مالّسلا : هیلع  لاق 

[118 «.] ربخلا تئش ...  ثیح  اهسرغاف  قلطنا 
یف ناتـسبلا و  بابب  ّيراصنألا  لزنم  ناک  راصنألا و  نم  لجرل  طئاح  یف  قذع  هل  ناک  بدـنج  نب  ةرمـس  ّنإ  : » ۀـّقثوم يرخأ  ۀـیاور  یف  و 

: اهرخآ
[119 «.] ربخلا رارض ...  ررض و ال  ّهنإف ال  هیلإ ، اهب  مرا  اهعلقاف و  بهذا  يراصنألل : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق 

: نیظفللا ینعم  اّمأ  و 
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[120 .] ةّراضملا رارّضلا  و  لاق : ّمث  ررّضلا . مسالا  و  ینعمب . هّراض  هّرض و  دق  و  عفّنلا ، فالخ  ّرضلا  حاحصلا : یف  لاقف 
، ارارضإ هّرضی  هب  ّرـضأ  و  ارارـض ، اّرـض و  هّرـض  عفنلا ، ّدض  ّرـضلا  مالـسإلا » یف  رارـض  ررـض و ال  ال  : » ثیدحلا یف  ۀّیریثألا : ۀیاهنلا  ینع  و 

. هّقح نم  ائیش  هصقنیف  هاخأ  لجرلا  هّرضی  ال  ررض » ال  : » هلوق ینعمف 
281 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هیلع ررضلا  لاخدإب  هرارضإ  یلع  هیزاجی  يأ ال  ّرضلا ، نم  لاعف  رارّضلا  و 
. هیلع ءازجلا  رارّضلا  و  لعفلا ، ءادتبا  ررّضلا  و  نینثالا ، لعف  رارّضلا  و  دحاولا ، لعف  ررّضلا  و 

. عفتنت نأ  ریغ  نم  هّرضت  نأ  رارّضلا  و  هب . تنأ  عفتنت  کبحاص و  هب  ّرضت  ام  ررضلا  لیق : و 
. یهتنا [ 121 ،] دیکأتلل رارکتلا  و  ینعمب . امه  لیق : و 

قلطی دق  و  ررضلا . مسالا  و  اّیعابر . ءابلاب  ایثالث و  هسفنب  يّدعتی  هب . ّرضأ  اهورکم و  هب  لعف  اذإ  لتق : باب  نم  هّرضی » هّرض  : » حابـصملا نع  و 
. نایعألا یف  صقن  یلع 

. یهتنا [ 122 ،] هّرض ینعمب  ارارض  ةراضم و  هّراض  و 
. یهتنا [ 123 «،] قیضلا رارضلا  و  لاق : ّمث  لاحلا . ءوس  ررضلا  و  لاق : ّمث  ارارض . هّراضی و  هّراض  و  عفنلا ، ّدض  ّرضلا  سوماقلا : یف  و 

: ملعاف هانرکذ ، ام  تفرع  اذإ 
وأ ناک  اّیفیلکت  دحأ ، یلع  ررـض  هنم  مزلی  امکح  عّرـشی  مل  عراشلا  ّنأ  ینعمب  ررـضلا ، عیرـشت  مدع  ۀـقیقحلا : ةدارإ  رّذـعت  دـعب  ینعملا  ّنأ 

. اّیعضو
کلذک و  کیرـشلل ، ۀعفـش  ریغ  نم  عیبلا  موزل  کلذـک  و  ربخلاب ، [ 124] یفنیف نوبغملا  یلع  ررـض  هنم  مزلی  مکح  نبغلا  عـم  عیبـلا  موزلف 

ناذئتسا نود  نم  هل  هتحابإ  هقذع و  یلإ  لوخدلا  یلع  کلاملا  ۀنطلس  کلذک  و  ریثک ، نمثب  ّالإ  ءاملا  دجی  نم ال  یلع  ءوضولا  بوجو 
282 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. هیلع ّقحلا  ذخا  فّقوت  اذإ  روجلا  ماّکح  یلإ  عفارتلا  ۀمرح  کلذک  و  ّيراصنألا ، نم 
ام عیرـشت  کلذک  ربخلاب ، ّیفنم  ررـضلا  هعم  ثدحی  مکح  عیرـشت  ّنأ  امک  ذإ  ررـضلا ، نم  هلخدأ  ام  كرادـت  نم  ّراضلا  ۀـّمذ  ةءارب  هنم : و 

. ثدحی مل  نأک  ررضلا  کلذ  كرادتی  هجو  یلع  ۀعقاولا  کلت  یف  عورشملا  مکحلا  نوکی  نأ  بجی  لب  ثداحلا ، ررضلا  هعم  یقبی 
لعف نم  یه  یتلا  ةّراضملا  ینعمب  ناک  ول  اذک  و  ررـضلا . یلع  ةازاجملا  رارـضلا  ینعم  ّنأ  یلع  ءانب  رارـض ،» ال  : » هلوق اذه  یفانی  دق  ّهنأ  ّالإ 

هرّـسف نم  ّنأک  و  یناثلا . لعفب  لصحی  اّمنإ  ۀـیناّثلا  ةرقفلاب  ّیفنملا  رارـضلاف  یلوالا  ةرقفلاب  یفن  دـق  ررـض  امهنم  ئدابلا  لعف  ّنـأل  نینثـالا ؛
. ّلقتسم ینعم  ّهنأ  یلع  ال  ینعملا ، اذه  نم  هذخأ  [ 125] ررضلا یلع  ءازجلاب 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا حرطم  ررض » ال   » هدعاق اب  هطبار  رد  اجنیا  رد  یثحابم  هچ  دییامرفب  ۀمّدقم 
: دراد دوجو  هدمع  ثحب  ود 

. رارض ررض و  هملک  يانعم  نییبت  - 2 ررض ؛ هدعاق ال  كردم  دنتسم و  - 1
. دنراد تلالد  نآرب  هعبرا  ّهلدا  هک  ارچ  درادن ، يدوبمک  هدعاق  نیا  كردم ، دنس و  ظاحل  هب  اّما  و 

. دنراد تلالد  نآ  رد  زین  باتک  تایآ  مومع  دنراد ، تلالد  نآرب  لقتسم  لقع  مکح  عامجا و  اهنت  هن  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  انخیش  رظن 

رابخا هک  دـنایعّدم  حاضیا  رد  نیّدـلا  رخف  هلمج  زا  املع  زا  يرایـسب  دـیامرفیم : هتخادرپ  ررـض  ـال  هدـعاق  ییاور  دنتـسم  هب  اـهنت  ناـشیا 
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. دنراد تلالد  هدعاق  نیا  رب  هک  دراد  دوجو  ياهرتاوتم 
یلالد يدنـس و  رظن  زا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  ياهضیفتـسم  رابخا  تسا  یفاک  هکلب  تسین  رابخا  رتاوت  هب  يزاین  هدعاق  نیا  تابثا  رد  هتبلا 

تایاور باب ، نیا  رابخا  نایم  رد  هناتخبشوخ  هک  دنشاب ، لماک 
283 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هقثوـم یمّود  هحیحـص و  یلّوا  هک  تسا ، هدروآ  اـجنیا  رد  خیـش  باـنج  هک  تسا  یتـیاور  ود  هلمج  زا  دراد ، دوـجو  ياهقثوـم  هحیحص و 
: هک تسا  نیا  لّوا  تیاور  رد  دهاش  ّلحم  اّما  و  دشابیم .

 ...«. نمؤم یلع  رارض  ررض و ال  ّراضم و ال  لجر  ّکنا  : » دندومرف هرمس  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  نیا 
 ...«. رارض ررض و ال  ّهناف ال  : » هک تسا  نیا  مّود  تیاور  رد  دهاش  اّما  و 

: هلمج زا  دراد  دوجو  عفن  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  ررض و  يانعم  رد  لامتحا  راهچ  انعم  ظاحل  هب  اّما  و 
. دنشاب هتشاد  یبلس  یمدع و  يانعم  ود  ره  عفن ، مه  ررض و  مه  هکنیا  - 1

مومع و عفن ، ررـض و  نایم  تبـسن  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، ررّـضلا  مدـع  يانعم  هب  عفن  عفنلا و  مدـع  ياـنعم  هب  ررـض  رگید : تراـبع  هب 
: اریز دشابیم . هجو  نم  صوصخ 

. تسا قارتفا  هدام  نایز  ررض و  نیمه  تسا ، راک  رد  نایز  ررض و  ياپ  هک  يدروم  رد  - 1
. تسا قارتفا  هدام  تعفنم  دوس و  نیمه  تسا ، راک  رد  یتعفنم  دوس و  هک  يدروم  رد  و  - 2
. تسا عامتجا  هدام  نایز  دوس و  مدع  نیا  ینایز ، هن  دشاب و  يدوس  هن  هک  يدراوم  رد  اّما :

: هک انعم  نیدب  دنشاب ، هتشاد  یتابثا  یباجیا و  يانعم  ود  ره  عفن  مه  ررض ، مه  هکنیا  - 2
. دشاب ندرب  دوس  يانعم  هب  عفن  - 2 دشاب . ندید  تراسخ  يانعم  هب  ررض  - 1

: تروص نیا  رد  هک 
، دحاو عوضوم  یف  ناعمتجی  ال  هجیتن : رد  هک  دوب ، دهاوخ  ّداضت  لباقت  ود  نآ  نایم  لباقت  ینعی  دشابیم ، ناّداضتم  عفن  دوس و  حالصا  ود 

. عفن ررض و ال  نوکی  دروم ال  یف  ناعفتری  دق  و 
: هک انعم  نیدب  دنشاب ، هتشاد  یتابثا  يانعم  عفن  یبلس و  يانعم  ررض  هکنیا  - 3

: تروص نیا  رد  هک  دشاب . ررض  مدع  عفن  عفن و  مدع  ررض 
. دشاب هکلم  مدع و  ناشلباقت  تسا  نکمم  - 2 دشاب . ضقانت  ناشلباقت ، تسا  نکمم  - 1

. دشاب یبلس  ياراد  عفن  یباجیا و  يانعم  ياراد  ررض  هکنیا  - 4
؟ دراد دوجو  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هک  يرارض  ررض و  يانعم  نایم  یتوافت  هچ  خیش  بانج 

: هلمج زا  میزادرپیم ، تغل  لها  زا  نت  راهچ  رظن  لقن  هب  دراد  دوجو  رارض  ررض و  يانعم  نایم  یقرف  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
هغیـص هک  هّراـض  هارمه  هب  تسا  دّرجم  یثـالث  برع  تغل  رد  دراد و  رارق  عفن  ربارب  رد  هک  ّرـض  دـیوگیم : ۀـغللا  حاحـص  رد  يرهوج  - 1

. تسا ررض )  ) هملک باب  ود  ره  ردصم  مسا  هکنیا  رب  هوالع  هدش  لامعتسا  تراسخ  نایز و  ینعی  انعم  کی  هب  تسا  دیزم  یثالث 
284 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دننک دراو  تراسخ  رگیدکی  هب  سک  ود  هک  انعم  نیدب  تسا ، هّراض  يانعم  هب  هلعافم  باب  ردصم  رارض  دیوگیم : يرهوج  سپس 
. دنانانیابتم یمود  يانعم  قبط  نکل  دنانافدارتم و  رارض  ررض و  لّوا  يانعم  قبط  نیاربانب :

: دیوگیم هیاهن  رد  ریثا  نبا  - 2
دنتسه و ّرضی  ّرض  ردصم  هملک  ود  ره  تسا و  عفن  ّدض  ررض  هملک  و  مالسالا ،» یف  رارض  ررـض و ال  ال  : » هک تسا  هدمآ  يوبن  ثیدح  رد 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2337 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم يدعتم  ءاب  فرح  اب  هک  دشابیم  ّرضا  نآ  یعابر 
: دیامرفیم سپس 

مک وا  قوقح  قح و  زا  يزیچ  هک  انعم  نیدب  دنزب  ررض  دوخ  ینید  ردارب  هب  دیابن  ناملـسم  هک : تسا  نیا  يوبن  ثیدح  رد  ررـض  يانعم ال 
. دنکن

شرارـضا ربارب  رد  ار  وا  دـنک و  لثم  هب  هلباقم  دوخ  ینید  ردارب  اب  دـیابن  ناملـسم  هک : تسا  نیا  تسا  لاعف  نزو  رب  هک  رارـض  ياـنعم ال  و 
: دنزب درف  نیا  رب  يررض  زین  وا  هکنیا  هب  دیامن  تازاجم 

: دیوگیم سپس 
. تسا رفن  ود  ینعی  ینیفرط  راک  رارض  نکل  تسا و  رفن  کی  راک  ندز  ررض  رگید ، ریبعت  هب  تسا و  هفرطود  رارض  هفرطکی و  ررض 

: دیوگیم نآ  زا  سپ 
یتازاجم ءازج و  رارـض  دنکیم و  دراو  یتراسخ  نایز و  يرگید  هب  یـسک  لّوا  هک  انعم  نیدب  هتفرگ  تروص  ءادـتبا  هک  تسا  یلعف  ررض 

. نآ اب  لثم  هب  هلباقم  لعف و  نآرب  تسا 
: دیوگیم سپس 

وا هب  هک  تسا  نیا  رارـض  نکل  و  دـسرب ، یتعفنم  هب  دوخ  لـباقم  رد  دـنک و  دراو  یتراـسخ  اـی ...  تسود و  هب  ناـسنا  هک : تسا  نیا  ررض 
. يربب یتعفنم  دوس و  تدوخ  هکنیا  نودب  ینک  دراو  ینایز  ررض و 

هرابود بلطم  تیمها  دـیکأت و  تهج  یهتنم  تسا  ررـض  نامه ال  رارکت  رارـض  انعم و ال  کـی  هب  رارـض  ررـض و  هک  دـناهتفگ  مه  یخرب 
. تسا هدش  رارکت 

: تسا هدمآ  رینملا  حابصم  رد  - 3
، دهد ماجنا  ار  یعبط  اب  میالمان  هورکم و  يراک  يرگید  هب  تبسن  یسک  هک  هّرض  دوشیم  هتفگ  یتقو  برع ، تغل  رد 

. تسا ررض  شردصم  مسا  دوشیم و  يدعتم  ءاب )  ) فرح اب  تسا و  دیزم  یثالث  هبرضا ، اّما :
هب تسا  هلعافم  باب  هک  زین  هراض  و  دوشیم ، قالطا  هیجراخ  نایعا  رد  یصقن  رب  یهاگ  ررض  اّما  و 

285 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هدمآ  دیکأت  يارب  تسا و  هلعافم  باب  ردصم  مه  رارض  هکنانچ  تسا  هدمآ  هّرض  يانعم  نامه 

: تسا هدمآ  ۀغللا  سوماق  رد  - 4
: اذل هلعافم و  باب  ردصم  رارض  تسا و  عفن  دض  ررض 

. تسا یگنت  قیض و  يانعم  هب  رارض  تسا و  یلاحدب  تامیالمان و  ینعی  لاحلا  ءوس  يانعم  هب  ررض 
. دشابیم يوقا  ررض  رب  رارض  دیکأت  لامتحا  هصالخ : روط  هب 

 ...« ملعاف هانرکذ ، ام  تفرع  اذا   » زا دارم  تشذـگ  ررـض  ـال  هدـعاق  تاحالطـصا  تادرفم و  یناـعم  اـب  هطبار  رد  هک  یتامّدـقم  هب  هجوت  اـب 
؟ تسیچ

: دیامرفیم اذل  تسا و  ررض  ثیدح ال  هّیبیکرت  تئیه  یناعم  اب  هطبار  رد  ثحب 
نیملسم و هطساو  هب  مالسا و  رد  هژیو  هب  جراخ و  ملاع  رد  تیهام و  ظاحل  هب  رارض  ررض و  تعیبط  هک : تسا  نیا  ررـض  یقیقح ال  يانعم 

؟ ارچ دناسریمن . ررض  يرگید  ناملسم  هب  ای  دوخ و  هب  یناملسم  زگره  هک  انعم  نیدب  دوشیمن ، قّقحم  نینمؤم ،
يال هملک  زا  ار  انعم  نیا  اذل  و  دنراد ، تلالد  مسا  نآ  تعیبط  ینعی  سنج  یفن  رب  دنوشیم  عورش  سنج  یفن  يال )  ) اب هک  یتابکرم  اریز :

. مینکیم ذخا  نآ  مسا  سنج و  یفن 
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؟ تسا هدارا  لباق  قوف  يانعم  اعقاو  ایآ 
دباییم قّقحت  ریغ  هب  رارض  مه  دریگیم و  لکش  ناوارف  دوخ  هب  ررض  مه  جراخ  رد  نیملسم و  نیب  رد  هک  ارچ  تسا ، ةدارإلا  رّذعتم  ریخ ،

. تسا بذک  مزلتسم  یقیقح  يانعم  هدارا  اذل  و 
؟ درک دیاب  هچ  سپ 

بانج ار  هجو  ود  دـشاب ، ییانعم  هچ  رگید  يانعم  نیا  هکنیا  رد  یهتنم  دوش ، هدارا  يرگید  يانعم  هدـعاق  زا  دـیاب  ءاضتقا ، تلالد  مکح  هب 
: تسا راگزاس  عراش  تیعراش  ماقم  اب  ود  ره  هک  هدومرف  حرط  خیش 

: مییوگب هک  تسا  نیا  لّوا  هجو 
یّلص ربمایپ  دارم  و  دنشابیم ، يرمالا  سفن  یجراخ و  تیعقاو  کی  زا  تیاکح  ماقم  رد  هتشاد و  دوجو  رابخا  رد  روهظ  تارابع  هنوگنیا 

: هک تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا 
، دشاب رارض  ررض و  ياراد  دارفا ، زا  يدرف  ّقح  رد  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  ار  یمکح  سّدقم  عراش  هدشن و  عیرشت  يررض  مکح  مالـسا  رد 

. تسا هدومرفن  عیرشت  لعج و 
؟ دوب هچ  نایسنلا و ...  ءاطخلا و  عفر  دافم  دییامرفب  يروآدای  تهج  ۀمدقم 

286 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن يراک  تسا  هدش  ذخا  دمع  ناشعوضوم  رد  هک  ماکحا  یخرب  اب  عفر : ثیدح  هک  دوب  نیا  - 1

. تسا عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  نوچ  درادن  دوجو  مکح  دمع ، دوبن  اب  اریز  ارچ ؟
. تسا هدش  ذخا  نایسن  اطخ و  ناشعوضوم  رد  هک  ماکحا  زا  یخرب  اب  هکنانچ  - 2

. درادن يراک  وهس و ...  هدجس  یئطخ و  لتق  لثم :
. مدع شدوجو  زا  دیآ و  مزال  بلس  شتابثا  زا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  ضرغ  ضقن  دشاب ، هتشاد  يراک  رگا  اریز  ارچ ؟

؟ دراد راکورس  يروما  هچ  اب  عفر  ثیدح  سپ 
قالطا شرهاظ  هکنیا  رب  افاضم  اطخ  دـمع و  تلاح  زا  رظن  عطق  اب  تسا  هتفر  اهنآ  تعیبط  تاذ و  يور  مکح  هک  دراد  راکورـس  يروما  اـب 

. درادن دوجو  باقع  ای  مکح و  نالف  ای  دوشیمن و  بترتم  رثا  نالف  ءاطخلا ، هنع  دیوگیم  عفر  ثیدح  هکنآ  لاح  و  دراد ،
؟ تسیچ قوف  ریظنت  زا  دارم 

: مییوگیم زین  ررض  هدعاق ال  اب  هطبار  رد  هک : تسا  نیا 
عوضوم ءافتنا  اب  دوشیم و  یفتنم  ناشعوضوم  ررض ، ندمآ  اب  هک  ارچ  دنتسین ، ام  ثحب  دروم  دنـشاب  ررـض  مدع  هب  دیقم  هک  یماکحا  - 1

. دوشیم یفتنم  مه  مکح 
ياهجارخ تاکز و  سمخ و  زا  معا  یمالـسا  ياهتایلام  لـیبق  زا  دنتـسه ، هیررـض  تاـعوضوم  رد  هک  یماـکحا  اـب  هطبار  رد  هکناـنچ  - 2

روط هب  صاصق و  و  دالوا و ...  نیدـلاو ، هجوز ، تاقفن  تاـید و  یهلا و  دودـح  جـح و  لـیبق  زا  هونعلا و ...  حوتفم  یـضارا  هب  صوصخم 
مکح ال هب  دـیوگب : دـناوتیمن  یـسک  هک  ارچ  دنتـسین  ام  ثحب  دروم  مییوگیم  یناج ...  ییوربآ و  یـضرع و  یلام ، ررـض  هنوگره  یّلک 

. تسین بجاو  سمخ و ...  ای  تسین و  بجاو  یسک  رب  تاکز  ررض ،
؟ تسیچ ررض  ثیدح ال  يارجم  سپ 

. دوشیم بترتم  تاعوضوم  يور  رب  قلطم  روط  هب  هک  تسا  یماکحا  زا  هتسد  نآ 
. تسین ررض  مدع  ررض و  هب  دیقم  هک  یتارابع  رد  وضو و ...  لسغ ، زامن ، هزور ، بوجو  لیبق : زا  - 1

. تالماعم رد  عیب و ...  موزل  کلام ، تنطلس  لیبق : زا  و  - 2
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رد هک  ارچ  دوشیم ، هتـشادرب  ررـض  لاح  رد  ماکحا  زا  هنوگنیا  هکنیا  هب  دنکیم  مکح  هدـش و  يراج  روکذـم  دراوم  رد  ررـض  ال  ینعی :
تهج نیا  رد  و  تسا ، هدومرفن  عیرشت  ار  يزیچ  نینچ  ظوفحم  حول  رد  دنوادخ  و  درادن . دوجو  يررض  موزل  ای  تمرح  ای  بوجو  مالـسا 

. یعضو ای  دشاب  یفیلکت  مکح  کی  يررض  مکح  هک  دنکیمن  یقرف 
287 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ دینزب عیب  موزل  لثملا  یف  هیعضو  ماکحا  رد  ررض  ءارجا ال  زا  یلاثم  بلطم  نییبت  رد 
: هک مینادیم  ام  لثملا  یف 

تـسا بجاو  رادیرخ  هدنـشورف و  زا  کیره  رب  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  هیآ : مکح  هب  عیب ، دقع  قّقحت  زا  سپ  اذـل  و  تسا ، همزال  دوقع  هلمج  زا  عیب 
. دننکن ضقن  ار  نآ  دنشاب و  رادافو  شیوخ  دقع  هب  هک 

يرگید نآ  هب  نازرا  ار  شتمیقنارگ  اهبرپ و  يالاک  ـالثم  هدروخ و  لوگ  ود  نآ  زا  یکی  نکل  دـننکیم و  ياهلماـعم  مهاـب  رفن  ود  لاـح :
هّجوتم هلماعم  زا  سپ  نکل  تسا و  هدـیرخ  يرگید  نآ  زا  نارگ  نیگنـس و  ياهب  اب  ار  نازرا  شزرامک و  يالاک  هکنیا  اـی  تسا و  هتخورف 
مزلتـسم دنک ، خسف  ار  هلماعم  هک  درادن  قح  نیفرط  زا  کیچیه  اذل  تسا و  مزال  عیب  مییوگب  رگا  اجنیا  رد  تسا . هدـش  نوبغم  هک  دوشیم 

. دشابیم نوبغم  صخش  ندش  رّرضتم 
، دراد خسف  رایخ  قح  نوبغم  درف  نیا  تسا ، هدشن  عیرشت  مالسا  رد  يررض  يافو  موزل  بوجو و  ررض ، نوناق ال  مکح  هب  هک  اجنآ  زا  لاح 

. دریگب ار  شدوخ  ررض  يولج  قح ، نیا  يارجا  لامعا و  اب  دناوتیم  هک 
نیا زا  یکی  یتّدم  زا  سپ  دنتسه ، کیرش  رگیدکی  اب  عاشم  تروص  هب  هناخ و ...  ای  نیمز و  لیبق  زا  یلوقنم  ریغ  لام  رد  الثم  رفن  ود  ای  و 

. دشورفیم یثلاث  درف  هب  ار  شدوخ  هعاشم  هّصح  کیرش  ود 
مزلتـسم درادن ، هعفـش  هب  ذخا  قح  عیفـش )  ) عیاب نیا  رگید  کیرـش  دوشیم و  مزال  هلماعم  نیا  دـقع  ءارجا  دّرجم  هب  مییوگب  رگا  اجنیا  رد 

. دوشیم يو  ندش  رّرضتم 
؟ هن ای  دنراد  شزاس  مهاب  ایآ  هک  دنادیمن  هتشادن و  ییانشآ  دیدج  کیرش  راتفر  وخ و  قلخ و  اب  اریز  ارچ ؟

مامت هعفـش  هب  ذخا  اب  دناوتیم  عیفـش  رگید  ترابع  هب  هدنـشورف و  ياقآ  نیا  هدش و  هتـشادرب  موزل  ررـض ، هدـعاق ال  مکح  هب  زین  اجنیا  رد 
. دریگب ار  شدوخ  ررض  يولج  هدروآرد و  شیوخ  کلم  هب  ار  نیمز 

؟ دینزب هیفیلکت  ماکحا  رد  ررض  ءارجا ال  زا  یلاثم 
: مالسا رد  هک  مینادیم  ام  لثملا  یف 

: هک تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  ارچ  تسا ، بجاو  زامن  يارب  ءوضو  ای  لسغ  ینعی  هیئام  تراهط 
 .... َو ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  - 1

. اوُرَّهَّطاَف ًاُبنُج ...  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  - 2
288 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

فّلکم تسا و  خی  رایسب  بآ  درـس و  رایـسب  اوه  هک  ییاج  رد  الثم  تسا ، يررـض  وضو  ای  لسغ  دراوم  یخرب  رد  هک  میوشیم  هّجوتم  اّما 
هوالع هکنیا  ای  دباییم و  تدش  وا  يرامیب  تسا ، رامیب  رگا  ای  دوشیم و  رامیب  ای  دریگب  وضو  ای  دنک و  لسغ  طیارش  نیا  رد  دهاوخب  رگا 

. دهدب یفازگ  رگید  ریبعت  هب  ای  تفگنه و  لوپ  بآ  هیهت  يارب  دیاب  هک  ارچ  دوش  یلام  ررض  راچد  تسا  نکمم  یناج  ییاهررض  نیا  رب 
. تسا هدشن  عیرشت  لسغ  وضو و  بوجو  ررض  مکح ال  هب  زین  دراوم  هنوگنیا  اجنیا و  رد 
؟ فّرصت هحابا  زا  مه  دشاب  تنطلس  زا  نخس  مهنآ  رد  هک  دینزب  ررض  ءارجا ال  زا  یلاثم 

: مالسا رد  هک  مینادیم  لثملا  یف 
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روهـشم و ثیدح  هک  ارچ  دنک ، فّرـصت  لام  نآ  رد  دناوتیم  دهاوخب  هک  يوحن  ره  هب  اذـل  دراد و  تنطلـس  شدوخ  لاوما  رب  یکلام  ره 
. مهلاوما یلع  نوطّلسم  سانلا  هکنیا : رب  میراد  رتاوتم 

ةرمس تیاور  رد  هچنآ  ریظن  دوش . نارگید  هب  نایز  ررـض و  رازآ و  تیذا ، بجوم  تنطلـس  نیا  دراوم  تاقوا و  یخرب  رد  تسا  نکمم  اّما 
: هک دمآ  بدنج  نب 

رارق لزنم  نآ  رد  شتخرد  هـک  دـشیم  يراـصنا  نآ  لزنم  دراو  هزاـجا  نودـب  هاـگیب و  هاـگ و  شتخرد  ياـههویم  زا  هدافتـسا  يارب  هرمس 
. دشیم لزنم  لها  یتحاران  هیام  تشاد و 

: دندومرف هرمس  هب  ناشیا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  عوجر  زا  سپ  اذل  و 
رادرب و ار  تتخرد  هک  دندومرف  وا  هب  و  دـنزادنیب ، شیولج  هدروآرد و  هشیر  زا  ار  هرمـس  تخرد  هک  دـنداد  روتـسد  و  راضم ، لجر  ّکنا 

. راکب يراد  تسود  هک  اجکره 
هدعاق هناهب  هب  درادن  قح  کلام  هدش و  دودـحم  تنطلـس  هدـعاق ، نیا  مکح  هب  ینعی  تسا ، ررـض  نوناق ال  مکح  هب  هّللا  لوسر  نامرف  نیا 

. دهد ماجنا  دهاوخیم  هک  يراک  ره  مهلاومأ » یلع  نوطلسم  ساّنلا  »
. تسا یفیلکت  مکح  یکی  یعضو و  مکح  یکی  هک  فّرصت  هحابا  زا  مه  هدمآ ، نایم  هب  تنطلس  زا  نخس  مه  روبزم  لاثم  رد  هکنیا : هتکن 

؟ دینزب لاثم  یفیلکت  ماکحا  رد  ررض  ءارجا ال  زا 
: مالسا رد  هک  مینادیم  لثملا  یف 

هدـمآ ادـخ  باتک  رد  هک  ارچ  تسا ، مارح  اهنآ  ياههاگداد  هب  رئاج و  ياهتموکح  روج و  تاضق  ماکح و  دزن  هب  عازن  ندرب  ینعی  عفارت 
: هک تسا 

. تسا هدمآ  روبزم  يانعم  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  ثیدح  رد  هکنانچ  ِِهب ، اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  َو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری 
289 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یگتـسب روج  مکاح  دزن  عازن  ندرب  ینعی  رما  نیا  رب  یّقح  قاـقحا  رگا  نکل  تسا ، مارح  روج  ماـکح  يوس  هب  عازن  عفر  مییوگیم : اذـل  و 
هک هدشن  یضار  ررض ، نوناق ال  مکح  هب  مالـسا  دوشیم  لامیاپ  شقوقح  ای  قح و  دربن ، اهنآ  دزن  تیاکـش  رگا  هک  يوحن  هب  دشاب  هتـشاد 

شقح و  دنک ، هعجارم  روج  تموکح  یئاضق  مکاحم  هب  شّقح  نتفرگ  تهج  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  وا  هب  اذل  دوش و  رّرضتم  ناملـسم 
. دیامن تفایرد  ار 

؟ تسیچ ّراضلا »...  ۀّمذ  تئارب  هنم : و   » زا دارم  سپ 
ثادحا نایم  یتوافت  مه  روطنیمه  دشابیمن  یعـضو  یفیلکت و  مکح  نیب  یتوافت  ررـض  هدعاق ال  ءارجا  رد  هک  روطنامه  هک : تسا  نیا 

: ینعی درادن ، دوجو  نآ  ءاقبا  ررض و  داجیا  و 
ای دزاس و  رامیب  ار  صخـش  هک  ياهزور  ای  وضو  ای  لـسغ و  لـثم  دوش ، ررـض  ثادـحا  بجوم  یموزل و ...  اـی  تمرح  اـی  دوجو و  رگا  - 1

. تسا هدشن  عیرشت  مالسا  رد  دنک و ...  نوبغم  ار  فرط  هک  یعیب  موزل 
، تسا ضیرم  هک  يدرف  لثملا : یف  تسا ، هدشن  عیرـشت  زاب  ددرگ ، هدش  داجیا  ررـض  ءاقبا  ببـس  موزل و ...  ای  بوجو و  نیا  رگا  زین  و  - 2

بآ نآ  اب  نتفرگ  وضو  ای  ندرک و  لسغ  دـباییم ، همادا  هکنیا  ای  دوشیم و  رتدـیدش  وا  يرامیب  دـنک ، لسغ  درـس  بآ  اب  هک  یتروص  رد 
. تسا هدرکن  عیرشت  زین  ار  یمکح  نینچ  مالسا  هک  ارچ  تسین  بجاو  وا  يارب 

؟ دینزب لاثم  تسیچ  ررض  ءاقبا  زا  روظنم 
دینک و زاب  ار  وا  سورخ  غرم و  سفق  برد  الثم  دینک  دراو  ینایز  ررض و  يرگید  درف  هب  الثم  هک : تسا  نیا  ررـض  ءاقبا  ياهلاثم  زا  یکی 

. دنوش يراوتم  هتفر و  شیاههدنرپ  نآ  رثا  رد 
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کـش اذل  ماهدرک و  زاب  ار  اهنآ  سفق  برد  اهنت  هکلب  ماهدادن  يرارف  ار  وا  ياههدـنرپ  مدوخ  تسد  اب  نم  هک  دـییوگب  امـش  رگا  اجنیا : رد 
؟ هن ای  متسه  وا  هب  هدراو  تراسخ  نماض  ایآ  هک  مراد 

؟ ارچ دینک ، اهر  نامض  زا  ار  دوخ  هدرک  هدافتسا  همذ  تئارب  لصا  زا  دیناوتیمن 
ررـض هدـعاق ال  مکح  هب  نکل  تسا و  یقاب  تّوق  هب  نانچمه  ررـض  نایز و  نآ  مکح  نیا  رجا  اب  هک  تسا  هدـش  دراو  نایز  کـلام  هب  اریز 
دراو تراسخ  نیا  ناربج  اب  بسانتم  هک  دوش  يراج  یمکح  دیاب  هکلب  تسا ، هدشن  عیرشت  مالسا  رد  دشاب  ررض  ءاقبا  بجوم  هک  یمکح 

. تسا ّببسم  تنامض  نامه  نآ  دشاب و  کلام  رب  هدش 
؟ تسیچ هلوق » اذه  یفانی  دق  ّهنا : ّالا   » زا ضرغ  سپ 

. دراد دوجو  ررض  ثیدح ال  لیذ  ردص و  نایم  رد  هک  تسا  یضقانت  نآ  دراد و  دوجو  قوف  لاثم  رد  هک  تسا  ياهلکشم  هب  هراشا 
290 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: اجنیا رد  اذل  و  مالسالا ، یف  رارض  ررض و ال  ال  دیوگیم : ثیدح  رگید  ترابع  هب 
هب ار  رارض  ییادتبا و  رارضا  يانعم  هب  ار  ررـض  هک  یتروص  رد  نکل  تسین  یثحب  مینادب  نآ  دیکأت  ررـض و  يانعم  نامه  هب  ار  رارـض  رگا 

. دننکیم ادیپ  یفانت  مهاب  ثیدح  لیذ  ردص و  دننزیم ، ررض  مه  هب  نیفرط  هک  میریگب  هّراضم  ای  ررض و  رب  تازاجم  يانعم 
: اریز ارچ ؟

هداد يرارف  هدنارپ و  ار  وا  ياهسورخ  غرم و  هدرک و  دراو  ررـض  کلام  هب  لّوا  هکیـسکنآ  اذل  و  ررـض ، ال  دیوگیم : ثیدح  ردص  - 1
. دزادرپب ار  کلام  تراسخ  دیاب  تسین و  همّذلا  ءيرب  تسا 

. تسا هدشن  عیرشت  مالسا  رد  مه  ررض  رب  تازاجم  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  رارض ، و ال  دیوگیم : ثیدح  لیذ  رد  - 2
. دریگب وا  زا  ار  تراسخ  هدرک  تازاجم  ار  راض  صخش  درادن  قح  کلام  سپ :

: نیاربانب
تراسخ تمارغ و  ّدر  بوجو  رب  دنکیم  تلالد  ثیدح  ردص  - 1
. تمارغ نتفرگ  تمرح  رب  دنکیم  تلالد  ثیدح  لیذ  - 2

. دوشیم ادیپ  یفانت  ثیدح  لیذ  ردص و  نیب  اذل : و 
؟ تسیچ هلکشم  نیا  هب  خساپ 

. تسین راک  رد  یتافانم  اذل  تسا و  دیکأت  هدوب و  دحاو  يانعم  هب  رارض  ررض و  هک : تسا  نیا  هدمع 
291 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

داسفلا و میرحتلا  یلع  ادـئاز  یهّنلاب  داری  نأ  نم  ّدـب  نکل ال  ةازاـجم . وأ  ءادـتبا  ریغلا ، وأ  سفّنلا  رارـضإ  نع  یفّنلا : نم  داری  نأ  لـمتحی  و 
طورشلا و یف  ءافولاب  رمألا  ریظن  انه  یهنلاف  فیلکتلا ، ضحم  نود  ّیعضولا  مکحلا  یلع  هتایاور  نم  ریثک  یف  هب  لالدتسالل  ّیـضملا ؛ مدع 

. هّرضا نم  یلع  ضام  ریغ  مّرحم  ریغلا  وأ  سفنلاب  رارضإ  ّلکف  دوقعلا ،
. هیلإ عجار  لب  لّوألا ، نم  بیرق  ینعملا  اذه  و 

. لّوألا ینعملا  وه  [ 127 :] ءاملعلا مهف  و  [ 126] تایاورلا یف  اهرکذ  دراوم  اهرئاظن و  ةرقفلا و  سفن  ۀظحالمب  رهظألا  و 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یفّنلا » نم  داری  نا  لمتحی  و   » رد بلطم  لصاح 
، رابخا زا  یهن و  يانعم  یفن ، زا  ررـض ، ـال  ثیدـح  رد  نکل  دـنراد و  راـبخا  رد  روهظ  روبزم  تاـبّکرم  هک  تسا  تسرد  هلب  هک : تسا  نیا 
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: هک تسا  نیا  ثیدح  يانعم  دشاب ، ررض  رب  تازاجم  يانعم  هب  رارض  هکنیا ال  رب  انب  اذل  تسا و  هدش  هدارا  یئاشنا  يانعم 
. اتازاجم هچ  ءادتبا و  هچ  دنزب  ررض  يرگید  رب  ای  دوخ  رب  دیابن  نمؤم  ناملسم و 

: لثملا یف 
هب ررض  ببس  هک  یطیارش  رد  نتفرگ  وضو  سپ  تسا . مارح  ررض  قبط ال  دوخ  رب  ررض  ندرک  دراو  دراد ، ررـض  دیدش  يامرـس  رد  وضو 

هزور ای  لسغ و  ای  وضو  هک  اجنآ  زا  ینعی  دشاب ، یفیلکت  یهن  افرـص  هکنیا  هن  ینبغ و ...  عیب  لسغ و  اذکه  تسا و  مارح  دوشیم ، صخش 
. تسا باقع  بجوم  تسا و  مارح  دوشیم  يررض 

دـساف و هتفرگ ، رارق  یفیلکت  یهن  ّقلعتم  دـنریگیم ، رارق  یعـضو  یهن  ّقلعتم  هکنیا  رب  هوالع  يررـض  هزور  وضو ، لسغ ، رگید  ترابع  هب 
. دشابیمن لوبقم  شزامن  دناوخب ، زامن  ییوضو  ای  لسغ و  نینچ  اب  درف  هچنانچ  دنشابیم و  لطاب 

292 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّبترت بجوم  تسا و  لطاب  دساف و  دشاب ، تالماعم  ای  تدابع و  زا  رگا  مه  دوشیم ، باقع  بجوم  تسا و  مارح  مه  يررـض ، لعف  سپ :

. تسین رثا 
؟ یعضو مه  تسا و  یفیلکت  مه  یهن  نیا  هک  دییوگیم  لیلد  هچ  هب 

مکح رب  لالدتـسا  هدـعاق ، نیمه  هطـساو  هب  ررـض  هدـعاق ال  هب  هطوبرم  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هک  لیلد  نیا  هب 
: لثملا یف  دناهدرک ، یعضو 

. درادن یفیلکت  مکح  هب  یطبر  مینادیم  هک  دناهدرک  تابثا  ار  هعفشلا  ّقح  ررض ، هدعاق ال  اب 
: رگید ترابع  هب 

هدافتـسا دوقعلاب  اوفوا  زا  مهطورـش و  دـنع  نونمؤملا  زا  هک  تسا  يرما  هیبش  لثم و  دوشیم ، هدافتـسا  ررـض  ثیدـح ال  زا  هک  يایهن  نیا 
. نآ موزل  عیبلا و  تحص  ینعی  یعضو  مکح  تبثم  مه  تسا و  ءافو  بوجو  ینعی  یفیلکت  مکح  تبثم  مه  هک  دوشیم ،

؟ تسیچ ررض  مّود ال  يانعم  لامتحا و  هجیتن  هرخالاب 
لثم يریغ  هب  رارضا  هنوگره  ای  يررض و  ندرک  لسغ  ای  يررض و  نتفرگ  هزور  لثم  یسفن  هب  رارضا  هنوگره  مالسا  رظن  زا  هک : تسا  نیا 

نآرب بولطم  رثا  هک  انعم  نیدب  یـضام ، ریغ  تسا و  دـساف  مه  تسا . باذـع  بجوتـسم  نآ  لعاف  تسا و  مارح  مه  ریغ و ...  لام  فالتا 
. دوشیمن بترتم 

. تسین هّمذ  ئربم  لسغ  ای  وضو و  نیا  اب  تادابع  سپ :
؟ تسیچ ةرقفلا و »...  سفن  ۀظحالمب  رهظالا  و   » زا ضرغ  سپ 

: زا دنترابع  دهاوش  نیا  نآ و  باختنا  لّوا و  يانعم  تیناقح  رب  خیش  طسوت  تسا  يدهاوش  هئارا 
. ءاشنا رد  هن  دنراد و  رابخا  رد  اهنآ  هیبیکرت  تائیه  هک  تسا  یتابّکرم  زا  تسا و  هدش  عورش  سنج  سفن  يال )  ) اب هک  ةرقفلا : سفن  - 1

هتشاد رابخا  رد  روهظ  نایـسن و ...  ال  ءاطخ ، ال  جرح ، ال  لثم : دناهدش  رداص  عراش  زا  هک  زین  هلمج  نیا  رئاظن  هک  انعم  نیدب  اهرئاظن : و  - 2
. دننکیم هیعرش  راثآ  یفن  رب  تلالد  و 

زا هعفـشلا  ّقح  اب  هطبار  رد  هکنانچ  دوشیم ، هدافتـسا  ندوب  ربخ  تایاور ، رد  ررـض  هدعاق ال  نیا  رکذ  دراوم  زا  ینعی  اهرکذ : دراوم  و  - 3
. دوش ءاشنا  رب  لمح  ات  تسین  تمرح  ياج  لاکشا  الب  هک  دوشیم  هدافتسا  نآ 

. دناسریم ار  نآ  ندوب  ربخ  مه  ءاملع  مهف  طابنتسا و  تشادرب و  ینعی  ءاملعلا : مهف  و  - 4
. تسین مارح  مالسا  رد  ینبغ  عیب  هکنآ  لاح  دناهدرک و  لالدتسا  نادب  لثملا : یف  ینبغ  عیب  موزل  مدع  اب  هطبار  رد  هک  اریز  ارچ ؟

293 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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یلع سانلا  ۀنطلـس  و  دوعقلا ، موزل  ّۀلدأک  ّيررـضلا ، مکحلا  عیرـشت  یلع  اهمومعب  ّۀلادلا  تامومعلا  عیمج  یلع  ۀمکاح  ةدعاقلا  هذه  ّنإ  ّمث 
. کلذ ریغ  و  روجلا ، ماّکح  یلإ  عفارتلا  ۀمرح  ءاملا و  دجاو  یلع  ءوضولا  بوجو  و  مهلاومأ ،

باحصألا و لمعب  اّمإ  هذه  حیجرت  ّمث  ةدعاقلا ، هذه  فیلکتلل و  ۀتبثملا  تامومعلا  نیب  ضراعتلا  ذخأ  نم  [ 128 :] دحاو ریغ  نم  رهظی  ام  و 
عفر  » و جرحلا ،» عفر   » ۀـّلدأ نم  اهرئاظن : یف  ّربدـتلا  هیـضتقی  ام  فالخ  وهف  هریغ ، یف  اهریغ  و  فیلکتلا ، ماـقم  یف  ةءاربلاـک  لوصـالاب  اـّمإ 

. اهوحن و  ءیش ،» یلع  دبعلا  ةردق  یفن   » و نینسحملا ،» یلع  لیبسلا  یفن   » و وهسلا ،» ریثک  یلع  وهسلا  یفن   » و نایسنلا ،» أطخلا و 
: ۀموکحلاب دارملا  و  تامومعلا . یلع  اهمیدقت  یف  یفکی  نانتمالا  ماقم  یف  اهعوقو  ّنأ  عم 

. هنع هیفن  وأ  ءیشل  مکح  تابثإ  ثیح  نم  رخأ  لیلد  لاحل  اضّرعتم  ّیظفللا  هلولدمب  نیلیلدلا  دحأ  نوکی  نأ 
دیفی ّهنإف  روهطب ؛» ّالإ  ةالـص  ال   » ّهنأ یلع  ّلد  اـم  یلع  مکاـح  ّهنإـف  نیلدـعلا ، ةداهـش  وأ  باحـصتسالاب  ةراـهطلا  یلع  ّلد  اـم  لـثم  لّوـألاف :
ةالـص ال  : » لثم یف  ةراهطلل  ماکحألا  نم  تبث  ام  ّنأ  ّیظفللا : هلولدمب  دیفی  ّهنإف  لثم  یف  ةراهطلل  ماکحألا  نم  تبث  ام  ّنأ  ّیظفللا : هلولدـمب 

. ۀنیبلاب وأ  باحصتسالاب  رّهطتملل  تباث  اهریغ ، و  روهطب » ّالإ 
. ةروکذملا ۀلثمألا  لثم  یناثلا  و 
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، رخآلا مکحل  ایفانم  امکح  دیفی  اّمنإ  و  صوصخلا ، مومعلا و  ثیح  نم  رخآلا  لاح  یلع  ۀّیظفل  ۀلالد  امهدحأ  یف  سیلف  ناضراعتملا ، اّمأ  و 

رخآلا اذـهف  هنم ، يوقأ  رخآلا  ناک  نإ  نّیعملا  امهدـحأ  یف  رهاظلا  فالخ  ةدارإب  مکحی  اعقاو  امهقّقحت  زاوج  مدـع  امهیفانت و  ۀـظحالمب  و 
یف حـیجرتلا  ۀـظحالم  بجو  انه  نم  و  هنم . دارملا  ناـیبل  ضّرعت  ّیظفللا  هلولدـم  یف  سیل  و  رخـآلا ، نم  دارملا  یلع  ۀـّیلقع  ۀـنیرق  يوقـألا 

. حّجرملا ۀمیمضب  لقعلا  مکحب  ۀّینیرق  ّنأل  ۀنیرقلا ؛
یتأیس هل و  هلولدمب  ۀّینیرقلل  نّیعتم  وه  لب  هل ، حّجرم  ۀظحالم  یلإ  جاتحی  الف  رخآلا ، لاح  نع  افـشاک  ّیظفللا  هلولدمب  لیلدلا  ناک  اذإ  اّمأ 

. یلاعت هللا  ءاش  نإ  نیباحصتسالا  ضراعت  یف  حیضوت  کلذل 
همجرت

: مراهچ ثحبم 

هراشا

: هک نادب  سپس  يررض  مکح  عیرشت  رب  دنراد  تلالد  ناشمومع  هب  هک  یتامومع  رب  ررض  تموکح ال  رد 
زا  ) دوقع موزل  ّهلدا  لثم  يررـض ، مکح  عیرـشت  رب  دـنراد  تلالد  ناشتیمومع  هب  هک  یتامومع  مامت  رب  تسا  مکاح  ررـض ) ـال   ) هدـعاق نیا 
رد بآ  هک  یـسک  يارب  ءوضو  بوجو  و  مهلاوما ) یلع  نوطلـسم  سانلا  هلمج : زا   ) ناشلاوما رب  مدرم  ّطلـست  و  ِدوُقُْعلاـِب و )...  اُوفْوَأ  هلمج 

ررـض هک ال  ارچ  ، ) روما نیا  ریغ  هشیپمتـس و  نامکاح  هب  عوجر  تمرح  و  ْمُکَهوُجُو ...  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  لـثم :  ) دراد راـیتخا 
(. دریگیم ار  اهنآ  يولج  دنوش  ررض  هب  ّرجنم  هک  اجنآ  هدرک  میظنت  ریسفت و  ار  روبزم  ّهلدا  زا  کیره 

مّود هیرظن  نایب 

ضایرلا و بحاص  دـئاوع و  رد  هّللا  همحر  یقارن  نیناوق ، رد  هّللا  همحر  قّقحم  هلمج : زا   ) ءاملع زا  يرایـسب  تاراـبع  تاـملک و  زا  هچنآ  و 
هدننکتابثا هک  یتامومع  نیب  ضراعت  طابنتسا  ذخا و  زا  يراوزبس ) قّقحم 
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حّجرم  ) ببس هب  ای  باحـصا و  لمع  نداد ) رارق  حّجرم   ) ببـس هب  ای  هدعاق ، نیا  حیجرت  سپـس  دیآیم ، تسد  هب  هدعاق  نیا  دنافیلکت و 
نآ فالخ  تـالماعم ،) هلمج  زا   ) روما نیا  ریغ  رد  تئارب  لـصا  ریغ  فیلکت ، رد  کـش  ـالثم  ماـقم  رد  تئارب  نوچمه  لوصا ، نداد ) رارق 

یفن  ) و نایـسنلا ) ءاطخلا و  عفر   ) و جرحلا ) عفر   ) ّهلدا هلمج  زا  دنکیم ، ءاضتقا  ار  نآ  هدـعاق ، نیا  رئاظن  هابـشا و  رد  ّربدـت  هک  تسا  يزیچ 
. مهلاثما اذکه  و  ءیش ،) یلع  دبعلا  ةردق  یفن   ) و نینسحملا ،) یلع  لیبسلا  یفن   ) و وهّسلا ) ریثک  یلع  وهّسلا 

تاـحّجرم ریاـس  هب  يزاـین  و   ) تسا یفاـک  روـبزم  تاـمومع  رب  ناشمیدـقت  رد  يراذـگّتنم  ماـقم  رد  دـعاوق  نیا  عوـقو  هـکنیا  رب  هوـالع 
(. دشابیمن

ضراعت تموکح و  هطباض 

لیلد لاح  رّـسفم ) رظان و  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) ضّرعتم شایظفل  لولدـم  نامه  اب  لـیلد  ود  زا  یکی  هک : تسا  نیا  تموکح  زا  دارم  اـّما  و 
، دشاب رگید 

(. دوشیم هدیمان  هعسوت  هک   ) یئیش يارب  یمکح  تابثا  تهج  زا  ای  - 1
(. دوشیم هتفگ  قییضت  هک   ) ءیش نآ  زا  مکح  نآ  نتشادرب  یفن و  تهج  زا  ای  و  - 2

. لداع رفن  ود  تداهش  ای  باحصتسا و  تکرب  هب  ناسنا ، ندوب  رهاط  رب  دراد  تلالد  هچنآ  لثم  هعسوتلاب ،) تموکح  ینعی   ) یلّوا اّما  و 
: دیوگیم هک  ياّهلدا  نآرب  دنراد  تموکح  نیلدع ، تداهش  نیا  تراهط و  باحصتسا  نیا  سپ :

)؟ ارچ . ) روهطب ّالإ  ةالص  ال 
رب تسا  هدش  تباث  هک  یماکحا  نآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  شایظفل  تلالد  نامه  اب  هنیب ) باحـصتسا و  نامه  ینعی   ) یظفل لیلد  نیا  اریز 

یعقاو و روهط  نیب  قرف  هک ال  ارچ   ) تسا تباث  زین  رّهطتم  يارب  هنیب  باحـصتسا و  ببـس  هب  نآ ، ریغ  و  روهطب » ّالإ  ةالـص  ال   » لثم تراهط 
(. يرهاظ

. دش رکذ  الاب  رد  هک  ییاهلاثم  لثم  قیضّتلاب ) تموکح  ینعی   ) یمّود اّما  و 
ثیح زا   ) هک ياهیظفل  تلالد  ناشیکی ، رد  دنشاب .) ای ...  هجو و  نم  نیّماع  ای  نینیابتم و  هکنیا  زا  معا   ) یفانتم ضراعتم و  لیلد  ود  اّما : و 

یمکح القتسم ) لیلد  ود  نیا  زا  کیره  هکلب   ) درادن دوجو  دشاب  رگید  لیلد  لاح  ّرضم ) رظان و  قییضت  هعسوت و  ینعی  صوصخ  مومع و 
ره هکنیا  مه و  اب  لیلد  ود  نیا  زا  کیره  لولدم  یهانت  ببـس  هب  اذل )  ) تسا و رگید  لیلد  مکح  اب  یفانم  راگزاسان و  هک  دنکیم  هدافا  ار 

یکی رد  رهاظ  فالخ  هدارا  هب  دوشیم  مکح  دننک ، ادیپ  قّقحت  عقاو  رد  دنناوتیمن  ود 
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کیمادـک هک  دـید  دـیاب  ینعی   ) تسا رتيوق  تلالد  ظاحل  هب  يرگید  نآ  هک  یتروص  رد  صاخ ،) رب  ماـع  ینعی   ) نیعم روط  هب  ود  نآ  زا 
هک ارچ  تسا  ءاملعلا  مرکا  زا  رتيوق  شتلالد  ةاّحنلا  مرکت  هک ال  میوشیم  هجوتم  یـسررب  زا  سپ  لثملا : یف  تسا  حجرم  مادک  حـجار و 

نیمه هب  تسا  ّصن  هب  ءاملع ، هب  ةاحنلا  مرکت  لومـش ال  نکل  ّصن و  هب  هن  تسا و  نآ  مومع  ببـس  هب  تاحن  هب  ءاملعلا  مرکا  ندـش  لماش 
(. رگید یکی  نآرب  میهدیم  رارق  حجرم  ار  نآ  اذل  و  تسا ، رتيوق  شتلالد  رطاخ 

(، تسا ءاـملعلا  مرکا  هک   ) يرگید نآ  زا  دوصقم  دارم و  رب  تسا  هّیلقع  هنیرق  ةاـحنلا ) مرکت  ـال  ینعی   ) تسا رتيوـق  هک  يرگید  نیا  سپ :
. درادن دوجو  ءاملعلا ) مرکا   ) زا دارم  نایب  رب  يریسفت  ضّرعت و  ةاحنلا ،) مرکت  ینعی ال   ) یظفل لولدم  رد  هکیلاحرد 

رظن رد  هظحالم و  درادـن ، يریـسفت  شاهیظفل  تلالد  اـب  هک  اـجنآ  زا  و  تاـحنلا ،) مرکت  ـال  تفگ  ناوتیم  زین  ءاـملعلا  مرکا  نودـب  ، ) ریخ
مکح هب  حّجرم  ندـش )  ) همیمـض رطاخ  هب  يرگید ) رب  یکی  ضراعت   ) تینیرق هک  ارچ  تسا ، بجاو  هنیرق ، رد  نآ  نتـشاد  حـیجرت  نتفرگ 

. تسا لقع 
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رگید دوشیم ) هدیمان  موکحم  مکاح و  تروص  نیا  رد  هک   ) دشاب رگید  لیلد  لاح  زا  فشاک  شایظفل ، لولدـم  اب  لیلد ، نیا  یتقو  اّما  و 
یجایتحا و   ) تسا نیعتم  ندوب  هنیرق  يارب  شدوخ  هداس  لولدم  نامه  اب  مکاح  لیلد  هکلب  تسین  نآ  يارب  حّجرم  نتفرگ  رظن  رد  هب  يزاین 

(. دوش ادیپ  نآ  يارب  یحّجرم  يرگید  ياج  زا  هک  تسین 

لئاسملا حیرشت 

؟ دناهتسد دنچ  رب  مالسا  رد  یّلک  روط  هب  نیوانع  دییامرفب  ۀمدقم 
: دناهتسد ود  رب 

. هیوناث نیوانع  - 2 هیلّوا . نیوانع  - 1
؟ دناهتسد دنچ  رب  ّهلدا 

. هّیوناث نیوانع  ّهلدا  - 2 هّیلوا ؛ نیوانع  ّهلدا  - 1 دناهتسد : ود  رب 
؟ دنامادک هّیلّوا  نیوانع  ای  ماکحا  ّهلدا 

 ... اذکه ِْتیَْبلا و  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  ُمایِّصلا ،...  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  َةالَّصلا *،...  اوُمِیقَأ  لیبق : زا  تادابع  رد  - 1
 ... اذکه و  مهلاوما » یلع  نوطّلسم  ساّنلا  «، » مهطورش دنع  نونمؤملا   ...، » ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  لیبق : زا  تالماعم  رد  - 2
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. دنربیم هیرایتخا  یعیبط و  تالاح  هیلوا و  نیوانع  يور  ار  ماکحا  ّهلدا ، نیا 

: رگید ترابع  هب 
دنراد رارق  هیرارطـضا ، هیوناث و  تالاح  زا  رظن  عطق  ای  رایتخا و  لاح  رد  دهعب  يافو  کلام و  تنطلـس  عیب و  موزل  مایـص و  موص و  بوجو 

 ... هن و ای  دشاب  یجرح  ای  هن و  ای  دشاب  يررض  هکنیا  زا  معا 
؟ دنامادک هیوناث  نیوانع  ّهلدا 

ریثکل ّکش  ال  نایسنلا و ...  ءاطخلا و  عفر  جرح ، نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  مالسالا ، یف  رارـض  ررـض و ال  ال  لیبق : زا  دنتـسه  يدعاوق 
 ... ءیش و یلع  ردقی  اکولمم ال  ادبع  لیبس ، نم  نینسحملا  یلع  ام  وهسلا ، هیلع  رثک  نمل  وهس  ال  کّشلا ،

؟ دراد دوجو  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  هیلوا و  نیوانع  ّهلدا  نایم  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ 
. هجو نم  صوصخ  مومع و 

؟ تسیچ تامومع  رگید  ریبعت  هب  هّماع و  ّهلدا  قارتفا  هّدام 
لماش هّصاخ  ّهلدا  رگید  ریبعت  هب  ای  هیوناث و  نیوانع  ّهلدا  اذـل  دنـشابن و  یجرح و ...  يررـض و  هک  تنطلـس و ...  عیب ، لـسغ ، جـح ، موص ،

. دنوشیمن روما  هنوگنیا 
؟ تسیچ هیوناث  نیوانع  ای  هّصاخ و  ّهلدا  قارتفا  هّدام 

. دنرادن يراک  روما  هنوگنیا  اب  مه  هیلوا  ّهلدا  هجیتن  رد  هک  دشابیم ، ریغلا و ...  لام  فالتا  ای  حابم و  لمع  کی  ندوب  یجرح 
؟ تسیچ هصاخ  ّهلدا  هّماع و  ّهلدا  نایم  عامتجا  هدام 

. یجرح ای  دشاب و  يررض  هک  ياهلماعم  ای  یّجح و  کلذک  دشاب و  یجرح  ای  يررض و  هک  تسا  یموص 
؟ تسیچ رد  مالکلا  اّمنا 

هماع ّهلدا  ینعی  ّهلدا  ریاس  لثملا : یف  دنامدقم ؟ عامتجا  هّدام  نیا  رد  هّیوناث  نیوانع  ّهلدا  هّیلوا و  نیوانع  ّهلدا  زا  کیمادـک  هک  تسا  نیا  رد 
 ... اذکه ینک و  لسغ  ای  يریگب و  وضو  دیاب  دنیوگیم  اوُرَّهَّطاَف  ًاُبنُج ، ُْمْتنُک  ْنِإ  ای  و  ْمُکَهوُجُو ، اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  هلمج : زا 
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. تسا هدشن  عیرشت  دوشب  فّلکم  هجوتم  يررض  نآ  رد  هک  یمکح  دیوگیم : ررض  هدعاق ال 
يررـض هک  يدقع  ای  يدادرارق و  هن  دیوگیم  ررـض  ال  دینک ، افو  دوخ  دادرارق  نامیپ و  هدـهع  هب  دـیوگیم  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  لثملا : یف  ای  و 

. تسا هدشن  عیرشت  مالسا  رد  يررض  مکح  هک  ارچ  تسا ، خسف  لباق  رایخ  قح  ساسا  رب  دشاب ،
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؟ درک دیاب  هچ  كاکطصا  هلباقم و  نیا  اب  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
؟ تسا هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ 

: دراد دوجو  هیرظن  هس  ای  لامتحا و  هس  هک  دوشیم  هدافتسا  خیش  بانج  بلاطم  زا 
. دناماکحا ّهلدا  ریاس  رب  مکاح  ررض  هلمج ال  زا  هّصاخ  ّهلدا  مییوگب  هکنیا  - 1

: رگید ترابع  هب 
هدام هب  صاصتخا  هماع  ّهلدا  تسا و  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  نآ  زا  عامتجا  هدام  اذـل : هیلوا و  نیوانع  ّهلدا  رب  دـنراد  مّدـقت  هیوناـث  نیواـنع  ّهلدا 

. دنراد قارتفا 
. تسا موکحم  لیلد  رب  مّدقم  مکاح  لیلد  هک  ّهلدا  رگید  ریبعت  هب  ای  هصاخ و  ّهلدا  ینعی  تسا ، تموکح  باب  زا  روبزم  مّدقت  و 

؟ تسیچ ضراعتلا »...  ذخا  نم  دحاو : ریغ  نم  رهظی  ام  و   » زا ضرغ  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  روبزم  لاؤس  هب  خساپ  رد  تسا  یمّود  هیرظن  نایب 

ررض هلمج ال  زا  هیلوا  نیوانع  ّهلدا  هک  دناهدش  یعّدم  يراوزبس و ...  قّقحم  یقارن ، لضاف  ضایر ، بحاص  موحرم  هلمج  زا  اهقف  زا  یخرب 
هجو نم  صوصخ  مومع و  امهنیب ، تبـسن  هک  دنتـسه  نیـضراعتم  لیبق  زا  هکلب  دنتـسین  موکحم  مکاـح و  لـیبق  زا  هیوناـث ، نیواـنع  ّهلدا  و 

. تسا
: رگید ترابع  هب 

، دراد حیجرت  يرگید  رب  تسا  يرگید  زا  ياوقا  کیمادک  ضراعت ، نیا  رد  هک  دید  دیاب  اذـل  و  دـنراد ، ضراعت  عامتجا  هدام  رد  هلدا  نیا 
. دننادب مکاح  ار  اهنآ  هکنیا  هن  دنراد ، مّدقت  اهنآ  رب  اذل  دنراد و  ناحجر  هیلوا  نیوانع  ّهلدا  رب  هیوناث ، نیوانع  ّهلدا  تارضح  نیا  رظن  هب  هک 

؟ تسیچ اجنیا  رد  تارضح  رظن  هب  ناحجر  لماوع 
. تسا تّجح  یلمع  عامجا  نیا  دناهتشاد و  مّدقم  ار  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  عامتجا  هدام  رد  هک  تسا  باحصا  لمع  یکی  - 1

. نآ ریغ  ای  تئارب و  زا  معا  دنتسه ، ّهلدا  نیا  حّجرم  هک  تسا  ياهیلمع  لوصا  مه  یکی  - 2
: لثملا یف 

. هن ای  دنشاب و  يررض  هکنیا  زا  معا  دنراد ، هزور  ای  ءوضو و  بوجو  رب  تلالد  ُمایِّصلا ...  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  و  اُولِسْغاَف ...  قالطا  - 1
. دنوشیمن يررض  روما  لماش  هیلوا  نیوانع  ّهلدا  هدشن و  عیرشت  مالسا  رد  يررض  مکح  دیوگیم : ررض  هدعاق ال  - 2

299 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد ناحجر  ررض  ثیدح ال  اذل  و  دراد ، ررض  هدعاق ال  زا  عافد  يررض  هزور  ای  يررض و  يوضو  بوجو  زا  تئارب  لصا  اجنیا  رد 

: لثملا یف  ای  و 
. دش مزتلم  يدقع  ره  ای  دقع و  نآ  هب  دیاب  يررض  ریغ  ای  دشاب  يررض  هکنیا  زا  معا  دنادیم  مزال  ار  هلماعم  دوقعلاب ، اوفوا  قالطا  - 1

. تسا خسف  لباق  هدوب و  زیاج  دشاب  يررض  ای  يررغ و  يدقع  رگا  ریخ  دیوگیم : ررض  هدعاق ال  - 2
. دوشیم مّدقم  اذل  تسا و  ررض  حّجرم ال  مه  يدقع  نینچ  موزل  مدع  لصا  يارجا  لاح :

؟ تسیچ اهرئاظن »...  یف  ّربدتلا  هیضتقی  ام  فالخ  وهف   » زا دارم  سپ 
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: هکنیا رب  ینبم  قوف  هیرظن  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
نآ رئاظن  ررـض و  رد ال  تارـضح  نیا  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ، هدش  هدز  هحماسم  يور  زا  هکلب  تسین ، رکفت  لّمأت و  يور  زا  نخـس  نیا 

: هک دندشیم  هجوتم  دندرکیم  لّمأت  ّربدت و 
. تسا تموکح  نادیم  هکلب  تسین ، ضراعت  باب  نادیم  اجنیا  درک  میهاوخ  نایب  هکنانچ  الّوا :

ررض و ال ثیدح ال  رودص  نامه  هک  تسا  راک  رد  یلخاد  حّجرم  ياپ  یتقو  دشاب ، ضراعت  باب  يارجم  نادیم و  اجنیا  هک  ضرف  هب  ایناث :
هچ تسا ، نانتما  فالخ  هیلوا  نیوانع  ّهلدا  میدقت  دشاب و  صیـصخت  زا  یبآ  ثیدـح  نیا  هک  دوشیم  ببـس  تسا و  نانتما  ماقم  رد  جرح 

؟ دشابیم لصا  عامجا و  لیبق  زا  هیجراخ  تاحّجرم  هب  يزاین 
: رگید ترابع  هب 

. دنکیم تیافک  تامومع  ریاس  رب  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  میدقت  رد  نانتما  ماقم 
؟ دناهدش یلّمأتمک  راچد  هیف  نحن  ام  رد  تارضح  نیا  هنوگچ  دییامرفب  قوف  بلاطم  نییبت  رد  خیش  بانج 

: لثملا یف  دنشاب ، دننیابتم  ای  قلطم و  صاخ  ماع و  ای  هجو و  نم  نیّماع  تسا  نکمم  ضراعتم  لیلد  ود  هک  اجنآ  زا 
. دنراد ضراعت  مهاب  دناهجو و  نم  نیّماع  هک  قاّسفلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم : - 1

. دنانیضراعتم دناصاخ و  ماع و  هک  ةاحنلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم : و  - 2
. دنراد ضراعت  مهاب  دنانینیابتم و  هک  ءاملعلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم : و  - 3

: لاح دنراد . ضراعت  اذل  و  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و  هلدا  ریاس  ررض و  نایم ال  تبسن  هک  هدمآ  تارضح  نهذ  هب  ءادتبا 
300 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هلدا ریاس  اب  ررض  قارتفا ال  هّدام  هک  دنهدیم  خساپ  تسیچ ؟ اجنیا  رد  قارتفا  هّدام  هک  میسرپب  تارضح  نیا  زا  رگا 
ریاس يارجا  هک  ارچ  میوریمن ، ررـض  غارـس ال  هب  هکنآ  لاح  میریگیم و  راک  هب  يدایز  دراوم  رد  ار  هلدا  ریاس  اـم  هک  تسا  ییاـجنآ  - 1

. دنتسین روآررض  دراوم  نآ  رد  ماکحا 
مینکیم لسغ  ای  میریگیم و  وضو  هماع  هلدا  قبطرب  اـم  دـینکیم ، حرطم  امـش  هک  ياهّصاـخ  طیارـش  مدـع  يداـع و  لاـح  رد  لـثملا : یف 

. میرادن ررض  هدعاق ال  هب  يزاین  هکیلاحرد 
. دنوشیمن يراج  اجنآ  رد  هلدا  ریاس  هکیلاحرد  میریگیم ، راکب  ار  ررض  هدعاق ال  يدراوم  رد  سکعلاب  ای  و  - 2

. دنکیم ادیپ  روضح  نماض  وهف  ریغلا  لام  فلتا  نم  هدعاق  هلصافالب  ینک ، فلت  ادمع  هتسناد و  ار  یسک  لام  امش  رگا  لثملا : یف 
: هک دنهدیم  خساپ  تسیچ ؟ اجنیا  رد  عامتجا  هدام  میسرپب  اهنآ  زا  رگا  و  - 3

: لثملا یف  دننکیم ، كاکطصا  هدرک  دروخرب  هلدا  ریاس  اب  ررض  هک ال  تسا  ییاجنآ 
لمع نیا  ینعی  مالـسالا . یف  رارـض  ررـض و ال  ال  دـیوگیم : صاخ  لیلد  تسا و  يررـض  مه  طیارـش  مکهوجو ، اولـسغاف  هدومرف : لـیلد 

. وشن بکترم  ار  روآررض 
: دنیوگیم سپس 

؟ دراد حیجرت  يرگید  رب  کیمادک  مینیبب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  ام  دندرک ، ادیپ  ضراعت  كاکطصا و  عامتجا  هّدام  نیا  رد  هک  لاح 
لیلد ال موزل و ...  مدـع  لصا  تئارب و  لصا  هلمج  زا  تاحّجرم  ریاس  يریگراکهب  اـی  اـملع و  عاـمجا  لـیلد  هب  مییوگیم : یـسررب  زا  سپ 

. دراد حیجرت  تامومع  ریاس  رب  ررض 
: هکنیا بلطم  لصاح 

. تسا هدوب  یتقدیب  یلّمأتمک و  يور  زا  نانآ  يریگهجیتن  هلئسم و  نیا  رد  ناگرزب  نیا  نخس 
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؟ دیراد دوخ  ياعّدا  نیا  رب  مه  یهاوگ  خیش  بانج 
: هک تسا  نیا  ام  دهاش  هدمع  نکل  ناوارف و  هلب 

یلع لـیبّسلا  یفن   ) و وهّـسلا ،) ریثـک  یلع  وهّـسلا  یفن   ) و نایـسنلا ،) ءاـطخلا و  عفر   ) و جرحلا ) عـفر   ) ّهلدا هلمج  زا  دراد  يریاـظن  ررـض  ـال 
هلدا ینعی  تامومع  ریاس  رب  اهنیا  همه  هک  تسا  نیا  اهنآ  رد  ربدـت  ياـضتقا  هک  اـهوحن . و  ءیـش ) یلع  دـبعلا  ةردـق  یفن   ) و نینـسحملا ،)

. دراد تموکح  شرئاظن  هابشا  نوچمه  زین  ررض  اذل ال  و  دنراد ، تموکح  هیلوا  نیوانع 
301 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ربارب رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مهلاوما ، یلع  نوطلـسم  سانلا  دیوگیم  لیلد  تفگیم : درکیم و  تیکلام  ياعدا  هرمـس  لثملا : یف 
. مالسالا یف  رارض  ررض و ال  ال  راضم ، لجر  ّکنا  دندومرف : وا 

. مهلاوما یلع  نوطلسم  سانلا  ياج  هن  تسا و  رارض  ررض و ال  ياج ال  اجنیا  ینعی :
تموکح هبنج  هدـعاق  هک  تسا  نیا  زا  ناشن  دروآیم ، لیلد  ربارب  رد  ار  هدـعاق  حّـجرم ، رکذ  نودـب  ماما  ای  ربماـیپ و  یتقو  هکنیا : لـصاح 

. دهدیم یهاوگ  نینچ  زین  ءاملع  هریس  هکنیا  امک  دراد ،
؟ تسیچ ۀموکحلاب »...  دارملا  و   » زا ضرغ 

: دیامرفیم اذل  تسا و  ضراعت  تموکح و  هطباض  لصفم  نایب 
لیلد نامه  هک  رگید  لیلد  ضّرعتم  شایقباطم  یظفل و  تلالد  نامه  اب  دـشاب  مکاح  لـیلد  هک  لـیلد  ود  زا  یکی  هک : تسا  نآ  تموکح 

. دشابیم نآ  ریسفت  ماقم  رد  هدوب ، نآ  هب  رظان  تسا و  موکحم 
. دوب هدوهیب  وغل و  مکاح  لیلد  دوبن ، موکحم  یلیلد  رگا  ایوگ  هک  يوحن  هب 

هّجوت دـیاب  یهتنم  مینکیم ، فیرعت  ریـسفت و  ار  ناسنا  قطان  ناویح  اب  ام  اجنیا  رد  هک  قطان . ناویح  يا  ناسنالا : دوشیم : هتفگ  لـثملا  یف 
. تسا هیریسفت  هک  ارچ  ناسنا ، هملک  هب  دراد  هّجوت  يا )  ) هملک نیا  يا ) : ) مییوگیم یتقو  هک  میشاب  هتشاد 

؟ تسا عون  دنچ  رب  تموکح 
: تسا عون  ود  رب 

. تسا ءیشل  مکح  تابثا  نامه  هک  تسا  هعسوت  وحن  هب  تموکح  یکی  - 1
. تسا هنع  هیفن  نامه  هک  تسا  قییضت  وحن  هب  تموکح  یکی  - 2

؟ دینزب لاثم  هعسّوتلاب  تموکح  نییبت  رد 
: لثملا یف 

، روهط نودب  زامن  تسا و  زامن  تحـص  طرـش  یعقاو  روهط  هکنیا  رب  دراد  تلالد  لیلد  نیا  رهاظ  روهطب ، ّالا  ةالـص  ال  دیوگیم : لیلد  - 1
؟ ارچ تسین . زامن 

مینک ادیپ  نیقی  یعقاو  تراهط  هب  دیاب  سپ  یعقاو ، روهط  نامه  ینعی  روهط  زا  دارم  اذـل  و  دـناهدش ، عضو  هیعقاو  یناعم  يارب  ظافلا  اریز :
. دشاب حیحص  نامزامن  هکنیا  ات 

. مینک افتکا  دوشیم  لصاح  ام  يارب  تراهط  باحصتسا  قیرط  زا  هک  ياهیرهاظ  تراهط  هب  میناوتیمن  ام  ساسا  نیا  رب 
ود هک   ) ياهنیب تراهط  هکنیا  رب  دننکیم  تلالد  باحـصتسا  ّتیجح  ّهلدا  نینچمه  تاعوضوم و  رد  هنیب  تیجح  لیلد  رگید  فرط  زا  - 2

نآ اب  ام  بآ و  کی  ندوب  كاپ  رب  دنهدب  تداهش  لداع  درف 
302 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تیاـفک زین  ار ) وـضو  ءاـقب  مـینک  باحـصتسا  نوـنکا  میاهتـشاد ، وـضو  ـالبق  ـالثم  هـک   ) یباحـصتسا و  مـیریگب ) وـضو  اـی  هدرک و  لـسغ 
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[129 .] دنکیم

ص302 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یعقاو و روهط  زا  تسا  معا  تسا ، زامن  تحـص  طرـش  هک  يروهط  هک  میریگیم  هجیتن  اـم  هدرک و  ادـیپ  هعـسوت  روهط  هریاد  ساـسا  نیا 

. يرهاظ
: لاثم يارب  دنتسه ، مسق  نیمه  زا  امومع  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  لاح :

يررض ریغ  هزور  مه  دریگیم و  رب  رد  ار  يررض  هزور  مه  مالک ، قالطا  تسا و  بجاو  امـش  رب  هزور  دیوگیم : مایـصلا ...  مکیلع  بتک 
. دنکیم یفن  ار  يررض  هزور  هدرک و  رتگنت  ار  لیلد  نیا  هریاد  دیآیم و  ررض  هدعاق ال  نکل  دوشیم ، لماش  ار 

. دوشیم لماش  ار  يررض  ریغ  هزور  اهنت  مایصلا  مکیلع  بتک  دیوگیم : ررض  هدعاق ال  رگید : ترابع  هب 
: لثملا یف  ای  و 

. ار کشلا  ریثک  ریغ  مه  دوشیم و  لماش  ار  کشلا  ریثک  مه  رثکالا ، یلع  نباف  تککش  اذا  لیلد 
. دنکیم جراخ  لیلد  هریاد  زا  ار  ّکشلا  ریثک  دیآیم و  ّکشلا » ریثکل  ّکش  ال   » هدعاق نکل 

نکل يررـض  يوضو  لماش  مه  دوشیم ، يررـض  ریغ  يوضو  لماش  مه  شقالطا  هک  ریگب  وضو  دیوگیم : اُولِـسْغاَف  لیلد  لثملا : یف  ای  و 
. دنکیم جراخ  هریاد  نیا  زا  ار  یجرح  يررض و  يوضو  دیآیم و  جرح  هدعاق ال 

. دوب هدوهیب  وغل و  هیوناث  نیوانع  هلدا  دوجو  دندوبن  هیلوا  هّماع  هلدا  هچنانچ  و  دنامکاح ، هّماع  ّهلدا  رب  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  نیاربانب :
؟ تسیچ ضراعت 

. دشاب يرگید  ضّرعتم  رظان و  یکی  هکنیا  نودب  تسا ، رگیدکی  اب  لقتسم ، لیلد  ود  لولدم  انعم و  یفانت 
: زا دنترابع  ضراعتم  لیلد  ود  رگید  ترابع  هب 

نودب کیچیه  هک  يوحن  هب  تسا ، ییانعم  دیفم  القتسم  کیره  هدوب و  لقتسم  مه  زا  ظفل ، لولدم  باطخ و  رهاظ  بسح  هب  هک  لیلد  ود 
. دشاب يرگید  قیضم  صّصخم و  هک  صوصخ  وحن  هب  هن  دشاب و  يرگید  عّسوم  مّمعم و  هک  مومع  وحن  هب  هن  تسین  هدوهیب  وغل و  يرگید 
تسا و یبلطم  دـنناسر : لقتـسم  روط  هب  کیره  درادـن و  رگید  لیلد  هب  یهجوت  هیظفل ، تلالد  اب  لـیلد  ود  زا  کـیچیه  رگید : تراـبع  هب 

. دشابیمن رگید  لیلد  ضّرعتم  ای  رظان و 
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ود ره  هک  دوشیم  هّجوتم  اذـل  دـنیبیم و  رگیدـکی  یفان  راگزاسان و  ار  ود  نآ  لولدـم  دـنکیم ، هسیاقم  مهاب  ار  لیلد  ود  نیا  یتقو  هتبلا :
. تسا عراش  زا  رداص  عقاو و  اب  قباطم  ود  نآ  زا  یکی  هکلب  دنتسین  عراش  زا  رداص  لیلد 

؟ هچ دنشاب  نیئفاکتم  یفانتم ، لیلد  ود  رگا 
. دوشیم هدایپ  اجنآ  رد  فقوت  ای  رییخت و  طقاست ، دعاوق 

؟ هچ تشاد  ناحجر  يرگید  رب  هیتهج  هیتلالد و  هیدنس و  ای  هیجراخ و  هیلخاد و  تاهج  زا  یتهج  هب  نیعم و  روط  هب  لیلد  ود  زا  یکی  رگا 
: لثملا یف  دوشیم . لمح  رهاظ  فالخرب  ینعی  هیجوت  ای  دوشیم  حجار  ای  حوجرم  فرط  هدش  مّدقم  حوجرم  رب  حجار  بوخ 

روطنامه تسا ، مّدـقم  هجو ، نم  نیماع  زا  لّلعم  ریغ  ّماع  رب  لّلعم  ّماع  هکنانچ  تسا ، مدـقم  رهظا  دـننک ، ضراعت  مهاب  رهظا  رهاظ و  رگا 
. دیقم رب  هک  قلطم  ماع و  رب  صاخ  تسا و  مّدقم  رهاظ  رب  ّصن  هکنیا  امک  تسا ، مّدقم  دارفالا  ریثک  ّماع  رب  دارفا  لیلق ال  ّماع  هک 

. هجو نم  صوصخ  مومع و  اب  قلطم و  صوصخ  مومع و  ای  دشاب و  یّلک  نیابت  وحن  رب  یفانت  هک  دنکیمن  یقرف  هتکن :
. دوشیم مّدقم  فعضا  لیلد  رب  دشاب  يوقا  هک  یلیلد  ره  رگید : ترابع  هب 
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؟ تسیچ هلولدمب » ۀینیرقلل  نیعتم  وه  لب   » زا ضرغ 
رد یمدقت  یظفل  لولدم  بسح  هب  ّالا  يرگید و  رب  نآ  میدقت  رب  دوشیم  هنیرق  لقع  مکح  هب  لیلد ، ود  زا  یکی  ندوب  يوقا  هک : تسا  نیا 
نآ رد  دشابیم و  نآ  رّسفم  رگید و  لیلد  لاح  زا  فشاک  شایظفل  لولدم  اب  مکاح  لیلد  میتفگ  هک  تموکح  باب  فالخرب  تسین ، راک 

. دشابیمن نآ  رد  هیجراخ  تاحّجرم  لقع و  مکح  هظحالم  هب  يزاین 
؟ تسیچ دش  هتفگ  اجنیدب  ات  هچنآ  رد  بلطم  لصاح 

. ضراعت رایعم  هن  تسا و  قبطنم  هیف  نحن  ام  رب  تموکح  رایعم  هک : تسا  نیا 
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ّيرورـضلا مکحلا  ۀحلـصم  ّنأ  هارکإلا : جرحلا و  یفن  ّۀلدأ  ریظن  نانتمالا ، ماقم  یف  اهدورو  ۀـیاورلا و  ۀـموکح  نم  انرکذ  اّمم  رهظی  ّهنإ  ّمث 
ررضلا ّنإ  و  رّرضتملا ، یلإ  ةدئاعلا  ۀحلصملاب  كرادتی  ررـضلا  ّنإ  لاقی : یّتح  ررّـضلل  اکرادت  نوکت  نأ  حلـصت  ۀّماعلا ال  ّۀلدألاب  لوعجملا 

. اررض سیل  لب  ّیفنمب ، سیل  هیلع  ۀحجار  ۀعفنمب  لباقملا 
ول ال معن ، ررّـضلا . دراوم  ریغب  ماکحألا  ۀـّلدأ  صاـصتخا  ۀّیررـضلا و  ماـکحألا  لـعج  مدـع  یلع  ّلدـت  ةدـعاقلا  هذـه  ّنأ  داـسفلا : حیـضوت 

. لاجم روکذملا  مّهوتلل  ناک  نانتمالا  ماقم  ۀموکحلا و 
ۀحلـصملا ال هذه  و  ررّـضلا ، دروم  ریغ  یف  ول  مکحلا و  سفن  یف  ۀحلـصملا  نع  فشکت  اّمنإ  ماکحألل  ۀلعاجلا  تامومعلا  ّنأب  عفدی : دق  و 

ملع ررّضلا ال  دروم  یفف  ررّضلا ، مدع  عم  ول  ضوع و  یلع  ّلدی  الثم  ةالصلا  ّجحلاب و  رمألا  ّنإف  هدروم ؛ یف  دوجوملا  ررّـضلا  اهب  كرادتی 
. ررّضلا لباقی  ام  دوجوب 

اذـه یف  ررّـضلا  اهب  كرادـتی  ۀحلـصم  دوجو  نع  فشک  ررـضلا  ةروصل  رمألا  مومع  مّلـس  اذإ  ّهنأل  مّهوتلا ؛ لصأ  نم  عنـشأ  عفدـلا  اذـه  و 
. دروملا

یف رهتشا  ام  و  [، 130 «] اهزمحأ لامعألا  لضفأ  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوق  نم  دافتـسملا  رجألا  ررـضلا  كرادت  یف  ذـئنیح  یفکی  ّهنأ  عم 
«. ۀّقشملا ردق  یلع  رجألا  ّنأ  : » نم لوقعلا  یف  زکترا  نسلألا و 

. نانتمالا ماقم  یف  دورولا  و  ۀموکحلا ، نم  هانرکذ  ام  روکذملا : مّهوتلا  عفد  یف  قیقحتلاف 
305 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

دراد دوجو  يررض  مکح  رد  هک  یتحلصم  هطساو  هب  ررض  ناربج  مّهوت :

نـشور هارکا ، جرح و  یفن  ّهلدا  لـثم  میتـفگ ، ناـنتما  ماـقم  رد  نآ  دورو  و  ررـض ) ـال  ینعی   ) تیاور نیا  تموـکح  اـب  هـطبار  رد  هـچنآ  زا 
: هک دوشیم 

( هک تسین  ياهزادـنا  هب   ) تسا لعج  ْمُکَهوُجُو و )...  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  نوچمه   ) هّماع ّهلدا  اـب  هک  روآررـض  مکح  تحلـصم 
: هک دوش  هتفگ  هکنیا  ات  دشاب ، هروکذم ) طیارش  رد   ) ررض هدننکناربج  هدننکكرادت و 

. دوشیم كرادت  ناربج و  رّرضتم  صخش )  ) يارب هدمآ  تسد  هب  تحلصم  لومش )  ) ببس هب  هدراو )  ) ررض نیا 
نینچ لماش  ررض  و ال   ) هدوبن یفنم  يررـض  نینچ  ررـض ، نآرب  دراد  حیجرت  تعفنم  نآ  هک  تسا  یتعفنم  لباقم  رد  هک  يررـض  نیا  هتبلا 

هب دـیوگیم  ررـض  هک ال  ارچ  دـنوشیم ، ررـض  رب ال  مکاح  ماـکحا ، ّهلدا  ریاـس  هجیتن  رد  و  . ) تسین ررـض  الـصا  هکلب  دوشیمن ،) يررض 
(. دوشیم ناربج  هدمآ  تسد  هب  تحلصم  اب  دشاب  رگا  تسین ، راک  رد  يررض  الصا  دنیوگیم ، ماکحا  هلدا  نکل  نزن و  ررض  تدوخ 
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روبزم مهوت  داسف 

: هک تسا  نیا  روبزم  نخس  داسف  رتشیب  حیضوت  اّما  و 
ماکحا ّهلدا  نتشاد  صاصتخا  سّدقم و  عراش  بناج  زا  هیررض  ماکحا  لعج  مدع  رب  دراد  تلالد  تموکح ) قیرط  هب  ررـض  ال   ) هدعاق نیا 
(. تسا يررض  ریغ  يوضو  روظنم  هکلب  تسین ، يررض  يوضو  شدارم  اولسغاف ، هدومرف : رگا  اذل  و  ، ) ررض دراوم  زا  ریغ  يدراوم  هب 

هدشن رداص  نانتما  ماقم  رد  و  تشادن ، تموکح  ّهلدا  ریاس  رب  ررض  تشذگ ال  هک  يدهاوش  قبط  و   ) دوبن نانتما  ماقم  تموکح و  رگا  هلب ،
. تشاد دوجو  حرط  يارب  یلاجم  دنراد ) تموکح  ررض  رب ال  هلدا  ریاس  هک  دش  هتفگ  و   ) دش رکذ  هک  یمّهوت  نیا  يارب  دوب )

یقارن بانج  طسوت  رگید  یتهج  زا  روبزم  مهوت  عفد 

: هکنیا هب  مّهوت  نیا  دوشیم  عفد  یهاگ  و 
رد هچ   ) دنامکح سفن  رد  تحلصم  هدننکفشک  دناهدش ، لعج  ماکحا  يارب  هک  یتامومع  مامت 
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تحلصم نیا  هطساو  هب  تسا  يررض  هک  يدروم  رد  دوجوم  ررض  نکل  و  ررض ؛ دروم  ریغ  رد  هچ  و  تسا ) ررض  ياراد  مکح  هک  يدروم 

مدع تروص  رد  ول  تحلـصم و  رب  دنراد  تلالد  زامن و ...  جـح و  هب  رما  هک  ارچ  دوشیمن ، ناربج  كرادـت و  مکح ) رثا  رد  هدـش  داجیا  )
(. ررض ای  و   ) ررض

( هدش داجیا   ) ررـض نیا  اب  هک  دشاب  هتـشاد  تحلـصم  ردـقنآ  مکح )  ) هک تسین  مولعم  تسا ، ررـض  ياراد ) مکح  هک  ي   ) دروم رد  سپ :
(. دیامن ناربج  ار  نآ  و   ) هلباقم

عفد نیا  دوخ  داسف 

دوجو هدـننکفشک  دـش ، مّلـسم  ررـض  نیا  تروص  يارب  رما  مومع  یتـقو  هک  ارچ  مّهوت ، نآ  دوـخ  زا  تسا  رتلـطاب  رتعینـش و  عـفد  نیا 
. دوشیم ناربج  كرادت و  تحلصم  نیا  هطساو  هب  ررض  نآ  هک  تسا  یتحلصم 

نیرتراوشد لاـمعا  نیرترب  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نخـس  نیا  زا  هک  يرجا  دـش ) روآررـض  یلیلد  رگا   ) هکنیا رب  هوـالع 
ردـق یلع  رجـالا  هک  تسا  زکترم  لوقع  رد  تسا و  يراـج  موق  هنـسلا  رد  هک  روهـشم  هلمج  زا  نآ  لاـثما  ریبـعت و  نیمه  زا  و  تساـهنآ ،»

. دنکیم تیافک  شررض  ناربج  رد  دوشیم ، هدافتسا  ۀّقشملا ،
ببـس ماقم  نیا  تسا و  نانتما  ماـقم  رد  اـهنآ  دورو  هیوناـث و  ّهلدا  تموکح  هک  میتفگ  اـم  هک  تسا  ناـمه  مهوت  نیا  باوج  رد  قح  سپ :

. دوشیم ماکحا  ّهلدا  رب  اهنآ  میدقت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دراد ضراعت  رگید  لیلد  اب  هکنیا  ای  دورو و  ای  دراد  تموکح  لیلد  نالف  هک  درب  یپ  ناوتیم  هنوگچ  دییامرفب  ۀمدقم  خیش  بانج 
: هلمج زا  دنراد ، اهنیا  هک  يراثآ  مئالع و  قیرط  زا 

مکاـح لـیلد  زا  تبحـص  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  موـکحم  لـیلد  رگا  هک  تسا  يوـحن  هب  اـعون  موـکحم  مکاـح و  لـیلد  تیعـضو  هکنیا  - 1
: دییوگب هکنیا  نودب  امش  رگا  لثملا : یف  تسا . روآهدنخ  کحضم و 
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. تسا ییوگنایزه  یعون  نیا  هک  قطاّنلا ، ناویحلا  يا  دییوگب : ناسنالا ،
دراد ییانعم  تسا و  دوخ  هب  طوبرم  یقیداصم  ياراد  ضراعتم  لیلد  ود  زا  کیره  هکنوچ  تسین ، هنوگنیا  ناـضراعتم  رد  تیعـضو  اـّما :

: لثملا یف  رگید ، لیلد  يانعم  زا  لقتسم 
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هک تسا  یّلقتسم  يانعم  ياراد  مکح  نیا  هک  ارچ  تسین  ییوگنایزه  قاّسفلا ، مرکت  ال  دییوگب : سپس  ءاملعلا و  مرکا  دییوگب : امـش  رگا 
. تسا هدومن  جراخ  لبق  یّلک  مکح  زا  ار  يدادعت 

. دهدیم هعسوت  ار  نآ  یهاگ  دنکیم و  قییضت  ار  موکحم  لیلد  یهاگ  مکاح ، لیلد  هکنیا  - 2
هیعقاو تراهط  اب  ار  زامن  دیاب  امتح  هک  مینکیم  رّوصت  ام  اذل  و  روهطب ، ّالا  ةالـص  ال  هدومرف : ماع  لیلد  هکنیا : لثم  دـهدیم  هعـسوت  هکنیا 

. داد ماجنا 
رفن ود  رگا  ای  و  ار . تراهط  نک  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  وت  تراهط  هک  يدرک  کـش  يدروم  رد  رگا  دـیوگیم : صاـخ  لـیلد  اـّما 

. يراد تراهط  بوخ  يراد ، تراهط  وت  هک  دنهدب  تداهش 
. دهدیم هعسوت  ار  نآ  هک  وحن  نیدب  تسا ، مکاح  روهطب ) الا  ةالص  ال   ) لیلد ربارب  رد  هنیب ، نیا  باحصتسا و  نیا  لاح :

 ... يرهاظ روهط  یعقاو و  روهط  زا  تسا  معا  دراد ، دوجو  روهطب  ّالا  رد  هک  يروطنیا  هک  دنامهفیم  ام  هب  رگید  ترابع  هب 
: هکنیا لثم  دنکیم  قییضت  هکنیا  اّما  و 

رگا تسا : هدومرف  رگید  ياج  رد  هکنآ  لاح  و  روآ ، ياجب  وهـس  هدجـس  ود  يدرک  کش  زامن  تاعکر  دایز  مک و  رگا  دـیوگیم : لـیلد 
. نکن انتعا  تدوخ  کش  هب  يدش  کش  ترثک  هب  التبم 

. دنکیم رتگنت  ار  لّوا  لیلد  نادیم  دراد  مّود  لیلد  هک  تسانعم  نادب  نیا 
؟ تسیچ انرکذ »...  اّمم  رهظی  ّهنا  ّمث   » زا دارم  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

زا هکنیا  هن  و  دورو ، هن  تامومع و  ماکحا و  ریاس  رب  دراد  تموکح  هن  ررـض ، ال  هک : دـندقتعم  نآ  نارادـفرط  هک  تسا  یمّوس  هیرظن  نایب 
. دنراد مّدقت  نآرب  دناررضال و  رب  مکاح  ّهلدا  ریاس  سکعلاب  هکلب  دراد ، حیجرت  هلدا  ریاس  رب  ضراعت  باب 

: دنیوگیم رگید  ترابع  هب 
. دنوشیم مدقم  هیوناث  ّهلدا  رب  عامتجا  هدام  رد  هّماع  هّیلوا  ّهلدا  و  دناضراعت ، رد  هیوناث  نیوانع  ّهلدا  اب  هیلوا  نیوانع  ّهلدا 

. دندرگیم دوخ  قارتفا  هدام  هب  رصحنم  هّیوناث  ّهلدا  هجیتن : رد 
. دراد ررض  ناتیارب  نتفرگ  وضو  ای  ندرک و  لسغ  تسا  خی  یلیخ  بآ  درس و  رایسب  اوه  هک  طیارـش  نالف  رد  هک  دینیبیم  امـش  لثملا : یف 

. دینکب دیاب  هچ  هک  دینادیمن  اذل  و 
؟ دیریگب وضو  ای  هدرک  لسغ  هدومن ، ظاحل  ار  اولسغاف ، هکنیا  ای  و  دیریگن ، وضو  ای  هدرکن و  لسغ  هدرب  راکب  ار  ررض  ایآ ال 

308 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ار ررض  هن ال  دیربب و  راکب  ار  اولسغاف  دیاب  امش  دنیوگیم : هیرظن  نیا  نابحاص 

: دنیوگیم سپس 
: لثملا یف  میربیم . راک  هب  ار  ررض  دشاب ال  هتشاد  دوجو  یکاکطصا  تامومع  ینعی  ّهلدا  ریاس  ررض و  نایم ال  ییاج  رد  رگا  هلب ،

عیاض ار  مدرم  لام  هک  دـناهتفگن  امـش  هب  ییاج  رد  تامومع  دـیاهدرب ، نیب  زا  هدرک  فلت  ار  یـسک  لام  دـیاهدیدزد و  دـمع  يور  زا  امش 
. دیهدب ار  فرط  تراسخ  دیاب  هدعاق  نیا  قبط  اذل  و  نماض ، وهف  ریغلا ، لام  فلتا  نم  دیوگیم : يوناث  لیلد  هکلب  دینک ،

. دنامّدقم نآرب  هلدا  ریاس  دشاب ، یکاکطصا  هلدا  ریاس  هدعاق و  نیا  نایم  رگا  اّما 
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دوجو تسا و  تحلصم  ياراد  اولسغاف  نکل  دراد و  ررـض  ییاذک  طیارـش  رد  وضو  ای  لسغ و  دیوگیم  ررـض  ال  الاب ، لاثم  رد  اریز  ارچ ؟
. تسا ررض  رب  مکاح  تحلصم 

: رگید ترابع  هب 
رد یهتنم  دسریم ، رّرضتم  درف  هب  روما  نیا  باوث  دنتـسه و  يورخا  تعفنم  تحلـصم و  ياراد  یعرـش  ظاحل  هب  موص و ...  لسغ ، وضو ،

 ... لسغ و ای  وضو و  هیحان  زا  صخش  هک  يررض  اب  هسیاقم 
. تسا رتشیب  رتمهم و  ررض  زا  بتارم  هب  دنیبیم ،

. دریگیمن رب  رد  ار  ییاهاج  نینچ  ررض  هدوبن و ال  یفنم  دنک  هلباقم  یتعفنم  نینچ  اب  هک  يررض  اذل : و 
. مینکیم ادیپ  ار  شنایرج  دروم  هدش و  ینعم  ریسفت و  هیوناث  يهدعاق  نیا  هّماع  هلدا  تکرب  هب  سپ 

ضراعم الب  تحلصم  مه 30 % زاب  دنک  طقاست  هدرک ، ضراعت  هزور  تحلـصم  زا  اب 70 % موص  بناج  زا  هدراو  ررض  رگا 70 % لثملا : یف 
. دنامیم وا  يارب 

: هکنیا بلطم  لصاح 
ررض هک  يدراوم  ینعی  دوش . رصحنم  دراوم  نیا  ریغ  هب  هّیوناث  ّهلدا  هک  دوشیم  بجوم  هدرک و  ادیپ  دورو  هیوناث  نیوانع  نیا  رب  هّماع  ّهلدا 

. دشاب هدننکناربج  ات  دسریمن  ترخآ  رد  یباوث  مه  ریغ  هب  تسا و  ررض  هک  ریغ  لام  فالتا  لثم  تسا ، يورخا  كرادت  نودب 
؟ تسیچ قوف  هّیرظن  هب  یلاعترضح  خساپ  خیش  بانج 

: زا دنترابع  هنیرق  ود  نآ  و  دوشیم ، نشور  رظن  نیا  نالطب  داسف و  میدومن ، رکذ  ناشیا  يارب  هک  ياهنیرق  ود  نآ  تکرب  هب 
309 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

و دناقایـس ، کی  رد  نآ  هابتـشا  ررـض و  هکنوچ ال  دنراد  تموکح  هیلوا  نیوانع  ّهلدا  رب  شرئاظن  هابـشا و  نوچمه  زین  ررـض  هکنیا ال  - 1
. دشاب هتشادن  تموکح  ررض  دنشاب و ال  هتشاد  تموکح  ررض  رئاظن ال  هابشا و  هک  دوشیم  رگم 

ّهلدا كاکطصا ، ماگنه  رد  هک  درادن  انعم  اذل  و  تسا ، هدش  رداص  نانتما  ماقم  رد  ررـض  ال  میدرک ، رکذ  هک  يدهاوش  ساسا  رب  هکنیا  - 2
. تشادن انعم  يراذگّتنم  نانتما و  ماقم  هنرگو  دنوش  مّدقم  نآرب  هّیلوا  نیوانع 

، دشاب صیصخت  زا  یبآ  هدعاق  نیا  هک  دوشیم  ببس  هدعاقلا ، برض  نانتما و  ماقم  رد  نآ  لاثما  ررـض و  هدعاق ال  دورو  رگید : ترابع  هب 
. دشابن يررض  هک  يدراوم  هب  دننک  ادیپ  صاصتخا  هدروخ و  صیصخت  ماکحالا  ّۀلدا  دشاب و  هدعاق  نیا  نآ  زا  عامتجا  هدام  هجیتن  رد  و 

. دوب امش  نانخس  ياج  دوبن ، نانتما  ماقم  تموکح و  رگا  هلب 
؟ تسیچ عفدی »...  دق  و   » زا دارم 

: هکنیا رب  ینبم  تسا  روبزم  هیرظن  هب  یقارن  لضاف  موحرم  خساپ  نایب 
: لثملا یف  هک  دوشیم  هدافتسا  ماکحا  ّهلدا  زا  هک  تسا  نیا  مّلسم  ردق  هک  ارچ  دوش ، ررض  رب ال  مکاح  دناوتیمن  هلدا  ریاس  ریخ ،

لسغلا اذک  تسا و  تحلصم  ياراد  ررض ، دراوم  زا  رظن  عطق  اب  هسفن و  یف  وضو 
ياراد هک  تسین  مولعم  هن  هکنیا  ای  دنک  هلباقم  ررـض  اب  ات  تسا  تحلـصم  ياراد  مه  زاب  دوشیم ، يررـض  وضو  هک  يدراوم  رد  ایآ  اّما  و 

. دشاب تحلصم 
. دومن مهلاثما  اذکه  موص و  ای  لسغ و  ای  وضو و  بوجو  هب  مکح  زین  دروم  نیا  رد  هدومن و  هدافتسا  هّماع  ّهلدا  زا  ناوتیمن  نیاربانب :

؟ تسیچ یقارن  بانج  باوج  زا  خیش  بانج  خساپ 
: یقارن بانج  هک  تسا  نیا 

هب صاصتخا  هیلوا ، هلدا  نیا  دـییوگب  دـینکن و  لوبق  يررـض  لامعا  هب  تبـسن  اب  هلدا  مومع  لومـش و  ام  نوچمه  ادـتبا  زا  دـیاب  امـش  الّوا :
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هب دیریذپب  ار  ماکحالا  ّۀلدا  لومش  تیمومع و  رگا  ّالا  و  دراد ، تموکح  اجنیا  رد  ررض  دنتـسه و ال  يررـض  ریغ  و ...  هزور ، لسغ ، وضو ،
: هک تفگ  میهاوخ  امش 

لمع ول  تسا و  لمع  نیا  رد  یتحلـصم  دوجو  زا  فشاک  هیلوا  هلدا  لومـش  نیا  هجیتن  رد  دـنکیمن و  ثبع  راک  اذـل  تسا و  میکح  یلوم 
. دوش مّدقم  هّماع  ّهلدا  دیاب  سپ  دشاب ، ررض  رباج  هک  یتحلصم  مهنآ  دشاب ، ررض  لاح  رد 

310 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلع هکلب  میرادن ، دنک  هلباقم  ررـض  اب  دـناوتب  هک  یتحلـصم  دوجو  هب  ملع  ام  دـییوگب : امـش  ات  تسین  یفـشک  نینچ  هب  يزاین  الـصا  ایناث :

هک دراد  دوجو  یتحلـصم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  هک  میراد  یتاـمومع  اـم  دـیوگب : مّوـس  لوـق  هب  لـئاق  تسا  نکمم  لومـش  ریدـقت 
يراج موق  هنسلا  رد  هک  ۀّقـشملا » ردق  یلع  رجألا  : » ترابع لثم  ای  و  اهزمحا » لامعألا  لضفأ  : » ثیدح لثم  دشابیم . ررـض  هدننکكرادت 

. تسا
: هکنیا بلطم  لصاح 

. دوشیم میدقت  نیا  ببس  هک  تسا  نانتما  ماقم  رد  هلدا  نیا  دورو  هّیوناث و  ّهلدا  تموکح  هک  دش  هتفگ  هک  تسا  ینامه  خساپ  رد  قح 
311 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ةرثک یه : اهیف  نهوی  يذلا  ّنأ  ّالإ  ۀلالد ، ادنـس و  اهکردم ، ثیح  نم  ةروکذـملا  ةدـعاقلا  یف  روصق  ّهنأ ال  انرکذ : امب  تفرع  دـق  ّکنإ  ّمث 
هورکملا لاخدإب  ررّـضلا  ریـسفت  یلع  اصوصخ  عّبتتملا ، یلع  یفخی  امک ال  یقابلا ، فاعـضأ  اهنم  جراخلا  نوکی  ثیحب  اهیف  تاصیـصختلا 
ةدـعاقلا هذـه  مومعب  لمعلا  یلع  ینب  ول  لب  مّدـقت ، امک  هورکملا  لاخدإب  ررّـضلا  ریـسفت  یلع  اصوصخ  لمعلا  یلع  ینب  ول  لب  مّدـقت ، امک 

. دیدج هقف  هنم  لصح 
صّـصخمب ّالإ  اهنع  دیلا  عفر  مدع  و  ماکحألل ، ۀتبثملا  تامومعلا  لباقم  یف  اهب  لالدتـسالا  یلع  نیقیرفلا  ةریـس  تّرقتـسا  دقف  کلذ ، عم  و 

. ةدعاقلا هذه  مومع  یف  مکحلا  كردم  راصحنا  مهنم  ملعی  ثیحب  رابتعالا ، ۀیاغ  یف  ّيوق 
یلع ۀنیرق  مومعلا  ریدـقت  یلع  رثکألا  صیـصخت  موزل  ّنأ  یلع  ءانب  رظن ؛ هتیافک  یف  ناک  نإ  روکذـملا و  نهولا  ربج  یف  فاک  اذـه  ّلعل  و 

اذـهل اصوصخ  انّیعم ، حلـصی  ءاملعلا ال  لالدتـسا  و  ینعملا ، کلذ  ةدارإ  مومعلا و  نیب  رمألا  دّدرت  رمـألا  ۀـیاغ  کـلذ . هنم  مزلی  ینعم  ةدارإ 
. ةدعاقلا برض  نانتمالا و  ماقمل  یفانملا  حوجرملا  ینعملا 

اهل عماج  دحاو  ناونعب  تجرخ  اّمنإ  ّماعلا  نع  ۀجراخلا  ةریثکلا  دراوملا  ّنإ  هترثک : تمّلس  نإ  جراخلا و  ۀّیرثکأ  عنم  یلإ  افاضم  لاقی  نأ  ّالإ 
، یقابلا نم  رثکأ  یه  دارفأل  عماج  دحاو  ناونعب  ناک  اذإ  هیف  ناجهتسال  رثکألا  صیصخت  ّنأ  رّرقت  دق  و  لیـصفتلا ، هجو  یلع  هفرعن  مل  نإ  و 

. باطخلا لاح  بطاخملا  هب  ملعی  اّمم  صّصخملا  ناک  اذإ  اصوصخ  ۀلادعلا ، رابتعا  یلع  لیلد  ّلد  و  سانلا » مرکأ  : » لیق اذإ  امک 
امک اهدارفأ ، رثکأ  جورخ  عم  تامومعلا  نم  ریثکب  کّسمتلا  ۀّحص  هجو  رهظ  انه  نم  و 

312 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[. 133] حیحصلا یف  امک  دوهعلا  ةدارإ  یلع  ءانب  [، 132] ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  یلاعت : هلوق  و  [ 131 «] مهطورش دنع  نونمؤملا  : » مالّسلا هیلع  هلوق  یف 

همجرت

یلالد يدنس و  ظاحل  هب  ررض  تیمامت ال  رد  مجنپ : ثحبم 

هراشا

: هک یتسناد  میتفگ  هچنآ  زا  سپ 
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نآ رد  هک  يزیچ  نآ  رگم  درادن ، یتساک  یمک و  هنوگچیه  یتلالد  يدنس و  ظاحل ) هب  ینعی   ) دنتسم كردم و  تهج  زا  ررـض ، هدعاق ال 
جراخ نآ  تحت  زا  هدنام ، یقاب  نآ  تحت  رد  هچنآ  ربارب  نیدنچ  هک  يوحن  هب  تسا  نآ  رد  تاصیـصخت  ترثک  نآ  دنکیم و  نهو  داجیا 
هقفن هک  تسا  بجاو  صخـش  رب  نکل  تسا و  يررـض  مکح  هکنیا  اب  ینعی  تسا  هدش  جراخ  الک  تاقفن  باب  الثم   ) تسا هدش  ءانثتـسا  و 

باوبا تایلام ، تاکز ، سمخ ، لیبق  زا  یمالـسا  ياهتایلام  هّیلک  الثم  ای  رـسمه ، دـالوا و  هقفن  اذـکه  دزادرپب و  یطیارـش  اـب  ار  منیدـلاو 
یلع وا  سفنلا  یلع  هورکملا  لاخدا  يانعم  هب  ار  ررـض  رگا  هژیوهب  تسین ، هدیـشوپ  قیقحت  عبتت و  لها  رب  هکناـنچ  تاـید و ،)...  صاـصق ،

ار نآ  یخرب  هک  ارچ  دریگیم  زین  ار  موص  بوجو و  لاثما  یتح  هدش  رتعیسو  رایسب  صیصخت  هریاد  تروص  نیا  رد  هک   ) مینک انعم  ریغلا ،
(. دنوشیم لّمحتم  تهارک  اب 

شیپ رکف  نیا  اذل  و   ) دوشیم ادیپ  نآ  هب  لمع  زا  يدـیدج  هقف  دوش ، لمع  ررـض ) ال   ) هدـعاق نیا  تیلک  تیمومع و  هب  دـشاب  انب  رگا  هلب ،
نیا اب  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاـح  دوشیم . طـقاس  تیّجح  زا  تسا و  نهوم  تسا ، یـصصخت  ترثک  نینچ  هب  ـالتبم  هک  یّماـع  هک  دـیآیم 

)؟ درک دیاب  هچ  هلکشم 
: دراد رارقتسا  هصاخ  هّماع و  زا  معا  نیملسم  هریس  داریا ، نهو و  همهنیا  اب 

 ...( اولسغاف و هلمج  زا   ) دناماکحا تبثم  هک  یتامومع  ربارب  رد  نآ  هب  کّسمت  لالدتسا و  رب  - 1
ماکحتـسا و تیاـهن  رد  هک  يوـق  رایـسب  صّـصخم  کـی  دورو  ببـس  هب  رگم  هدـعاق ، نیا  زا  نتـشادنرب ) تسد  و   ) ندرکن دـی  عـفر  و  - 2

تـسا ياهنوگ  هب  ررـض ) هب ال  ءاملع  کّسمت  هصالخ  و  سمخ و ...  تاکز ، داهج ، تایآ  لثم  دننک  لمع  نادـب  دـنروبجم  هک   ) تارابتعا
هکنیا هب  میوشیم  عطاق  ام  هک 

313 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
:(. دیاش هک  دیآیم  شیپ  رکف  نیا  هجیتن  رد   ) سپ ریغ ،) و ال  . ) تسا ررض  نوناق ال  انامه  ماکحا  نیا  رب  ءاملع  كردم  هناگی 

ریغ رد  ناوتیم  اذل  و   ) دـنکیم ناربج  ار  هدـعاق  تیمومع  یتسـس  نهو و  ررـض  هدـعاق ال  هب  اهنآ  تالالدتـسا  و  ءاملع ) لمع  نیمه  - ) 3
دوجو رظن  فالتخا  هدـعاق  نیا  مومع  هب  ءاـملع  کّـسمت  یگتـسیاش  تیاـفک و  رد  هچرگا  دومن ،) هدافتـسا  نآ  زا  زین  هدـش  ءانثتـسا  دراوم 

. دراد
لمع دّرجم  مییوگیم  تسا ، دارم  يرگید  يانعم  هدوبن و  دارم  تیمومع  هکنیا  رب  دـشاب  هنیرق  رثکا  صیـصخت  موزل  نیا  هکنیا  رب  انب  لاـح :
شیپ يروذحم  ات  مینک  لمح  الثم  یّماع  ریغ  يانعم  رب  ار  نآ  دیاب  لّوا  زا  هکلب   ) تسین یفاک  نآ  تیمومع  هب  نیقیرف  تالالدتسا  ءاملع و 

انعم نیا  هب  مزاج  میناوتن  هک  ضرف  هب  و  دـیریگب ، دـهتجم  يانعم  هب  تسا  صیـصخت  مزلتـسم  شیرهاظ  ياـنعم  رگا  ار  ءاـملعلا  ـالثم  دـیاین 
ای و  تسین ) راک  رد  یصیصخت  و   ) هدش هدارا  یّماع  ریغ  يانعم  رما  لّوا  زا  هدعاق  نیا  زا  ایآ  هک  میشاب  دّدرم  هک : تسا  نیا  رثکا  دح  میشاب 

نّقیتم ردـق  هب  دـیاب  اذـل  لالدتـسالا و  لطب  لامتحالا  ءاـج  اذا  هک  ارچ  دوشیم  لـمجم  مـالک  هجیتن  رد  هک  . ) تسا دارم  نآ ) زا   ) تیمومع
 ... فلتا نم  نامه  هکنآ 

، درادن ار  هریثک  دراوم  صیصخت  سپس  مومع و  هدارا  رب  ندوب  هنیرق  تیحالـص  ررـض ) هب ال   ) ءاملع لالدتـسا  و  درک ) تعانق  نماض ، وهف 
ثیدح ال هک   ) تسا نانتما  ماقم  اب  یفانم  مه  تسا و  عوجرم  رثکا ) صیصخت  هب  ءالتبا  رثا  رد   ) هک یتیمومع ) ینعی   ) انعم نیا  يارب  هژیوهب 

. تسا هدعاقلا  برض  ماقم  اب  یفانم  مه  و  هدش ) دراو  ماقم  نآ  رد  ررض 
. دش لکشم  اجنیا  رد  راک  دشابیمن و  ثیدح  نهو  رباج  باحصالا  لمع  نیاربانب 

: دیوگب یسک  رگم 

روکذم نهو  زا  خساپ 
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هک ياهریثک  دراوم  دیآیم ، مزال  رثکا  صیـصخت  هکنیا  لوبق  ضرف  هب  نآ ،) ندوب  هشدخ  دروم  و   ) صیـصخت ترثک  لوبق  مدـع  رب  هوالع 
میـسانشن الیـصفت  ار  عماج  دـحاو  ناونع  نیا  ام  هچرگا  تسا ، هدوب  عماج  دـحاو  ناونع  کی  تحت  تسا ، هدـش  جراخ  ماع  کـی  تحت  زا 

، انعم ظاـحل  هب  نکل  تسا و  صیـصخت  کـی  رهاـظ  بسح  هب  هک  مهنم  قاّـسفلا  اـّلا  هدومرف  سپـس  ساـّنلا ، مرکا  هدومرف  لوا  لـثملا : یف  )
(. لودع ربارب  نیدنچ  یتح  دراد  یناوارف  قیداصم 

نآ تحت  هدنامیقاب  دارفا  زا  رتشیب  نآ  دارفا  هک  دشاب  یعماج  دحاو  ناونع  هطـساو  هب  یتقو  رثکا  صیـصخت  هک  دش  ریرقت  دوخ  ياج  رد  و 
. تسین نآ  رد  یبیع  هدوبن و  نجهتسم  دناماع ،

314 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رگا هژیوهب  مارکا ،) نیا  رد  دارفا   ) تلادـع راـبتعا  و  ندوـب ) كـالم   ) رب تلـالد  مـه )  ) یلیلد و  ساـّنلا ، مرکا  دوـش : هـتفگ  یتـقو  هکناـنچ 

. دنادب ار  باطخ  لاح  نآ  هلیسو  هب  بطاخم  هک  دشاب  ییاهصصخم  نآ  زا  قاسفلا ،) الا  الثم   ) صّصخم

ناشتحت زا  دارفا  رثکا  جورخ  دوجو  اب  تامومع  زا  يرایسب  هب  کّسمت  هجو 

یهتنم تسا  رثکا  صیـصخت  نامه  هک   ) ناشدارفا رثکا  جورخ  دوجو  اب  نآرق )  ) تامومع زا  يرایـسب  هب  کّـسمت  تّحـص  هجو  اـجنیا  زا  و 
. دوشیم نشور  عماج ،) دحاو  ناونع  تحت 

انعم نیا  هب  تسا  مومع  دیفم  فاضم و  عمج  مهطورش ، «، ) مهطورش دنع  نونمؤملا  : » دیامرفیم هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  رد  هکنانچ 
جراخ هدعاق  نیا  مومع  زا  دنوشیم  عقاو  مزال  دقع  نمض  رد  هک  ياهمزال  طورش  زج  طورش  همه  نکل  تسا و  ءافولا  مزال  یطرش  ره  هک 
مومع دیفم  عمج و  لا ) هک  ، ) ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  هک : یلاعت  يادخ  نخـس  نیا  رد  و  دیآیمن .) دراو  ياهمطل  نآ  تیمومع  هب  نکل  دـنوشیم و 

هک دـشاب  دـهع  قلطم  ناونع  تحت  یهتنم  درادـن ) ءاـفو  بوجو  هدـش و  جراـخ  نآ  تحت  زا  مدرم  ناـیم  هفراـعتم  دوهع  رثکا  نکل  تسا و 
. دنزیمن اجنیا  رد  ماع  مومع  هب  ياهمطل 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ روصق »...  ّهنا ال  انرکذ : امب  تفرع  دق  ّکنا  ّمث   » رد بلطم  لصاح 
: هک تسا  نیا 

رتاوت ّدح  رد  هکلب  درادن ، يدوبمک  اهنت  هن  شدانتسا  دروم  كردم  يدنس و  ظاحل  هب  ررـض  هدعاق ال  هک  میدش  هجوتم  لّوا  ثحبم  رد  - 1
. تسا هدش  لقن 

ماکحا ّهلدا  ریاس  رب  هک  ارچ  درادـن ، يروصق  صقن و  زین  شنتم  تلـالد  ظاـحل  هب  هدـعاق  نیا  هک  میدـش  هجوتم  زین  مراـهچ  ثحبم  رد  - 2
. دراد تموکح 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ 
هّجوتم مینکب  یمالـسا  هقف  رد  یلامجا  ریـس  کی  ام  رگا  هک  ارچ  تسا ، صیـصخت  ترثک  راچد  رهاظلا  یلع  هدـعاق  نیا  هک : تسا  نیا  رد 

نآ تحت  رد  هک  دنـشاب  يدراوم  زا  رتشیب  اسبهچ  دناهدش  جراخ  هدعاق  نیا  تحت  زا  ناشندـش  انثتـسا  هطـساو  هب  هک  يدراوم  هک  میوشیم 
: لثملا یف  دناهدنام . یقاب 

؟ ارچ دناهدش ، جراخ  هدعاق  نیا  تحت  زا  یّلک  روط  هب  تاقفن  باب 
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دالوا و هقفن  دیاب  هکنانچ  دزادرپب ، یطیارش  تحت  ار  نیدلاو  هقفن  هک  تسا  بجاو  صخـش  رب  نکل  تسا و  يررـض  یمکح  هکنیا  اب  اریز 
. دزادرپب ار  رسمه 

جراخ ررـض  تحت ال  زا  تارافک و ...  لیبق  زا  تاقافنا  ریاس  و  هرطف ، تاکز  تاکز ، سمخ ، لـیبق  زا  یمالـسا  ياـهتایلام  هّیلک  هکناـنچ 
. تسا هدش  جراخ  هدعاق  نیا  دروم  زا  دراد  یلام  ررض  ای  ندرک و  جرخ  هکنیا  اب  جح  باب  یتح  تسا  هدش 

 ... تاید و صاصق ، دودح ، هلدا  داهج و  باب  اذکه : و 
هورکملا لاخدا  يانعم  هب  ار  ررـض  رگا  هژیو  هب  تسا ، هدـش  هدـعاق  نیا  یتسـس  نهو و  لماع  ناوارف  ياهانثتـسا  نیا  هکنیا : بلطم  لصاح 

: رتالاب نیا  زا  دوشیم . رتعیسو  رایسب  صیصخت  هریاد  مینک ، انعم  ریغلا  یلع  وا  سفنلا  یلع 
نآ زا  ریغ  مینک ، ناناملـسم  هب  ار  ياهزات  ماکحا  رگید  ریبعت  هب  ای  دیدج و  هقف  دیاب  مینک  ذخا  ررـض  تیلک ال  تیمومع و  هب  دـشاب  انب  رگا 

. تسا لیصا  مالسا  هک  يزیچ 
؟ درک دیاب  هچ  هلکشم  هلئسم و  نیا  اب  اذل  و  دوشیم . نوهوم  يدایز  دح  ات  هتفر و  لاؤس  ریز  هدعاق  نیا  تیمومع  سپ :

؟ تسیچ اهب »...  لالدتسالا  یلع  نیقیرفلا  ةریس  تّرقتسا  دقف  کلذ ، عم   » زا دارم  روکذم  بلطم  هب  هجوت  اب 
: تسا حرطم  هدعاق  نیا  اب  هطبار  رد  هک  يداریا  نهو و  نیا  دوجو  اب  هک : تسا  نیا 

ّۀلدا تاـمومع  رب  ار  نآ  هدرک و  کّـسمت  هدـعاق  نیا  هب  هقف  هفلتخم  باوبا  رد  یّنـس  هعیـش و  هک  مینیبیم  نیملـسم  هریـس  هب  عوـجر  اـب  - 1
: لثملا یف  دنرادیم ، هتشاد و  مّدقم  ماکحالا 

لـسغ و اذـکه  تسین و  بجاو  هزور  دراد ، ررـض  تیارب  وـت  زورما  هزور  هک  یهدیم  لاـمتحا  يراد و  ررـض  هب  ّنظ  رگا  دـنیوگیم  همه 
 ... وضو و

. دننکیمن دی  عفر  نآ  زا  دوشن  ادیپ  هدعاق  نیا  لابق  رد  یمکحتسم  نقتم و  لیلد  کی  ات  - 2
. دننکیم دی  عفر  هدعاق  نیا  زا  دننک  لمع  نادب  دنروبجم  هک  سمخ  هیآ  ای  تاکز و  هیآ  دورو  اب  لثملا : یف 

تسا و ال ررـض  نوناق ال  ماکحا ، نیا  رب  ءاملع  كردم  هناگی  هکنیا  هب  درک  دیهاوخ  ادیپ  عطق  دینک ، هعجارم  موق  ياواتف  دراوم  هب  رگا  - 3
. ریغ

. دنکیم ناربج  ار  هدعاق  تیمومع  یتسس  نهو و  روکذم  هدعاق  هب  اهنآ  تالالدتسا  ءاملع و  لمع  نیمه  اذل : و 
. دومن هدافتسا  هدعاق  نیا  زا  ناوتیم  هدش  ءانثتسا  دراوم  ریغ  رد  نیاربانب :
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؟ تسیچ رظن »...  هتیافک  یف  ناک  نا  و   » زا ضرغ  سپ 

: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
هنیرق دناوتیم  رثکا  صیـصخت  موزل  نیا  دشاب ، هدش  رثکا  صیـصخت  هب  يالتبم  نکل  دـشاب و  مّلـسم  هنع و  غورفم  یّماع  تیمومع  رگا  ایآ 

؟ هن ای  دشابیم  دارم  يرگید  يانعم  هکلب  تسا  هدوبن  روظنم  دارم و  ماع  نیا  رد  تیمومع  هکنیا  رب  دشاب 
. ار بلس  بناج  یخرب  هتفرگ و  ار  تابثا  بناج  یخرب  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد  هک 

؟ تفگ دیاب  هچ  دراد  یتینیرق  نینچ  تاصیصخت  ترثک  نیا  هکنیا  رب  میراذگب  ار  انب  هتفرگ  ار  تابثا  بناج  رگا  اّما  و 
ادتبا زا  دیاب  هراچ ، هار  ناونع  هب  هکلب  تسین ، یفاک  ماع  نیا  تیمومع  هب  نیقیرف  تالالدتسا  ءاملع و  لمع  فرص  دیامرفیم : خیـش  بانج 

. دیاین شیپ  يروذحم  هکنیا  ات  مینک  لمح  یّماع  ریغ  يانعم  کی  رب  ار  نآ 
؟ هچ میوش  انعم  نیا  هب  مزاج  میتسناوتن  رگا 

تسین راک  رد  یصیصخت  تسا و  هدش  هدارا  یماع  ریغ  يانعم  رمالا  لوا  نم  ررض  هدعاق ال  زا  ایآ  هک  میـشاب  دّدرم  هک : تسا  نیا  رثکا  دح 
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؟ دشابیم دارم  تیمومع  الصا  هکنیا  ای  و 
. مینک افتکا  نآ  نّقیتم  ردق  هب  ام  هجیتن  رد  دوش و  لمجم  مالک  هک  دوشیم  نیا  دیدرت  نیا  هجیتن 

يارب هژیوهب  درادن . ار  هریثک  دراوم  صیصخت  سپس  مومع و  هدارا  رب  ندوب  هنیرق  تیحالص  ءاملعلا ، لالدتسا  باحـصالا و  لمع  نیاربانب :
یفانت هدعاقلا  برـض  ماقم  اب  مه  و  تسا ، هدـش  دراو  ماقم  نآ  رد  ررـض  ثیدـح ال  هک  دراد  یفانت  نانتما  ماقم  اب  مه  هک  تیمومع  يانعم 

. دراد
: دیوگب یسک  هکنیا  رگم  هدش  رتلکشم  راک  دشاب و  ثیدح  نیا  نهو  رباج  دناوتیمن  باحصالا  لمع  سپ :

. تسا رتشیب  هدش  انثتسا  دراوم  زا  هدعاق  تحت  رد  هدنامیقاب  دراوم  هک  ارچ  میرادن  لوبق  ار  صیصخت  ترثک  ام  الّوا :
تسا هشدخ  لباق  هک  ارچ  تساعدا ، کی  صیصخت ، نیا  ندوب  رثکا  ایناث :

: تفگ میهاوخ  امش  داریا  هب  خساپ  رد  دیایب ، مزال  رثکا  صیصخت  هدعاق  نیا  رد  هک  ضرف  هب  اثلاث :
: دناعون ود  رب  دنوشیم  جراخ  ماع  کی  تحت  زا  هک  یعاونا  فانصا و  قیداصم و  دارفا و 

. دنوشیم جراخ  یّلک  تحت  زا  ياهفلتخم  فانصا  دارفا و  تسا و  راک  رد  صیصخت  ترثک  اعقاو  یهاگ  - 1
317 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: لثملا یف 
 ... اذکه و  لا ...  مرکت  ال  نییوحنلا ، مرکت  ال  قاّسفلا ، مرکت  ال  ةاحنلا ، مرکت  ال  هدومرف : سپس  ءاملعلا  مرکا  هدومرف : یلوم 

. دناهدنام یقاب  ماع  نآ  تحت  رد  نیدهتجم  الثم  اهنت  هک  میوشیم  هجوتم  نایاپ  رد 
جرخم هک  تسا  ترثک  نیا  حالطـصا  رد  و  عماج ، ماع و  ناونع  کی  تحت  نکل  دـنوشیم و  جراخ  ماع  تحت  زا  يدارفا  یهاگ  نکل  - 2

. جارخا هن  صّصخم و  تسا و 
: لثملا یف 

. مهنم قاّسفلا  الا  هدومرف : سپس  ساّنلا ، مرکا  هدومرف : یلوم 
یقیداصم دارفا و  اسبهچ  هک  میوشیم  هجوتم  لّمأت  یمک  اب  نکل  تسا و  هتفرگن  تروص  رتشیب  صیـصخت  کی  رهاـظ  بسح  هب  اـجنیا  رد 

. تسا رتشیب  املع  لودع  زا  ناشدادعت  و  دناناوارف . دناهدش ، جراخ  ءاملعلا  مرکا  یّلک  نآ  تحت  زا  هتشاد و  رارق  قاّسف  ناونع  تحت  هک 
؟ تسیچ بلطم  لصاح 

: هک تسا  نیا 
تیمومع هب  ياهمدص  مّود  عون  زا  صیـصخت  نکل  و  دوشیم ، مومع  هب  کّسمت  یتسـس  بجوم  تسا و  حـیبق  لّوا  عون  زا  رثکا  صیـصخت 

. دوشیمن نآ  یتسس  نهو و  بجوم  دنزیمن و  ماع  نآ 
: لاح

؟ دشاب مّود  عون  نیا  زا  ررض  هدعاق ال  ندروخ  صیصخت  ینعی  هیف  نحن  ام  هک  دراد  یعنام  هچ 
؟ تسیچ اهدارفا »...  رثکا  جورخ  عم  تامومعلا  نم  ریثکب  کّسمتلا  ۀّحص  هجو  رهظ  انه  نم  و   » رد بلطم  لصاح 

: هلمج زا  تامومع  زا  يریثک  هب  کّسمت  تحص  روکذم  بلاطم  زا  هک : تسا  نیا 
«، مهطورش دنع  نونمؤملا  - » 1

دحاو ناونع  هب  صیـصخت  ترثک  باب  زا  نکل  ناشتیمومع  تحت  زا  ناـشدارفا  رثکا  جورخ  دوجو  اـب  مهلاـثما ، اذـکه  ِدوُقُْعلاـِب و  اُوفْوَأ  - 2
رثکا نکل  و  دـشابیم ، مومع  دـیفم  هک  تسا  لا )  ) هب ياّلحم  عمج  دوقعلاـب ،» اوفوأ   » هدـعاق رد  دوقعلا  لـثملا : یف  دوشیم . نشور  عماـج ،
دهع قلطم  ینعی  دوهع ، يانعم  هب  ار  دوقع  هک  یتروص  رد  هتبلا  درادـن ، ءافو  بوجو  هدـش و  جراخ  نآ  تحت  زا  مدرم  نایم  هفراعتم  دوهع 
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. تسا عنامالب  دحاو  ناونع  هب  یهتنم  تسا  رثکا  صیصخت  میریگب ، نامیپ  و 
: اّما
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تسا و همزال  دوقع  زا  دوقع  رثکا  هک  ارچ  تسین ، رثکا  صیـصخت  میریگب  تسا  لوبق  باجیا و  ياراد  هک  شدوخ  ياـنعم  هب  ار  دوقع  رگا 

. دنتسه یقاب  ماع  تحت  رد  دنراد و  ءافو  بوجو 
یطرـش ره  هک : تسا  نیا  هدعاق  يانعم  تسا و  مومع  دیفم  اذل  هدوب و  فاضم  عمج  مهطورـش ،» دنع  نونمؤملا   » هدـعاق رد  مهطورـش  ای  و 
ياهمزال طورش  اهنت  تسا و  جراخ  یّلک  نیا  تحت  زا  همزال  ریغ  طورش  هّیلک  زیاج و  دقع  نمض  رد  همزال  طورش  نکل  تسا ، ءافولا  مزال 

. تسا هدزن  ماع  نیا  مومع  هب  ياهمدص  جورخ  نیا  یلو  دناهدنام  یقاب  یّلک  نیا  تحت  رد  دنوش  عقاو  مزال  دقع  نمض  رد  هک 
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یلإ ارظن  نوبغملل ؛ رایخلا  ۀّیعرـشب  اومکحف  ّیـصخشلا ، ّیعونلا ال  ررـضلا  ّیفنملا  ررّـضلا  یف  مهرهاـظ  ّنإ  ثیح : نم  رمـألا  لکـشی  ّهنإ  ّمث 
یلع اررـض  هؤاقب  ناک  عیبملا و  یف  بغار  دجوی  مل  اذإ  امک  ماقم ، صوصخ  یف  هرّرـضت  مدـع  ضرف  نإ  هیف و  نوبغملا  عیبلا  عون  ۀـظحالم 

. عفن هیف  هل  ناک  لب  عیفشلا ، یلع  ررض  ۀعفشلا  كرت  یلع  ّبترتی  مل  اذإ  امک  و  بصغلا ، وأ  فلتلا  وأ  قابإلا  ضرعم  یف  هنوکل  عئابلا ؛
رابتعا ۀیاورلا  رهاظ  ّنأ  عم  اهدارّطا ، نوربتعی  تاماقملا  ضعب  یف  و  اهدارّطا ، ربعتی  ۀمکح ال  ماکحألا  ضعب  یف  مهدنع  ررّضلاف  ۀلمجلاب : و 

. ّیصخشلا ررّضلا 
. جرحلا یفن  ّۀلدأ  یف  کلذ  ریظن  یعّدی  دق  امک  امئاد ، هبجوی  مل  نإ  ابلاغ و  ررّضلل  ابجوم  ناک  اذإ  اسأر  مکحلا  ءافتنا  اهنم : رهظتسی  نأ  ّالإ 

. لکشأ رمألا  راص  اضیأ ، ررض  ۀعفش  وأ  رایخب  هیلع  ارهق  هکلم  نع  هجارخإب  ریغلا  کلم  یلع  ّطلستلا  ّنأب  انلق  ول  و 
. لّمأتف رایخلا ، هیف  لخدی  لزلزتم  هجو  یلع  دقعلا  عوقو  بجوأ  ررضلا  ّنإ  لاقی : نأ  ّالإ 
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همجرت

مشش ثحبم 

هراشا

ررـض یفنم ، ررـض  ینعی ) ررـض ، هدـعاق ال  رد  كالم  اب  هطبار   ) رد ءاملع  تاملک  رهاـظ  هک  دوشیم  لکـشم  تهج  نیا  زا  رما  نیا  سپس 
نبغ رایخ  قح  ندوب  عورـشم  هب  مکح  دـناهتفرگ ،) یعون  ار  ررـض  تالماعم  عون  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب   ) اذـل و  یـصخش ، هن  تسا و  یعون 

مه دوس  هکلب  ، ) دوشن رّرضتم  تالماعم ) نیا  زا   ) يدروم کی  رد  مه  دارفا  زا  يدرف  هک  دوش  ضرف  هچرگ  دناهدومن ، نوبغم  صخش  يارب 
(. دربب

هدنـشورف هب  يررـض  دوخ ) نآ  نتفرن  شورف  و   ) ندـنام یقاب  دوشن ، ادـیپ  وا )  ) يـالاک نیا  ندـیرخ )  ) يارب یناـهاوخ  رگا  هکنیا  لـثم  - 1
لام رگا   ) تسا ندـش  هدـیدزد  ندـش و  فلت  ضرعم  رد  ای  و  دـشاب ) ناویح  ای  دـبع و  رگا   ) تسا رارف  ضرعم  رد  ای  هک  ارچ  دوب . دـهاوخ 

(. دشاب
قلطم روـط  هب  ینعی  . ) دـشاب یعفن  وا  يارب  هعفـش  كرت  رد  هکلب  دوـشن ، ّبترتـم  عیفـش  رب  يررـض  هعفـش ، كرت  رطاـخ  هب  هکنیا  لـثم  - 2

عون يور  ار  مکح  هک  ارچ  دشاب ، هدیـسرن  يررـض  وا  هب  دراد  تکرـش  هک  يرّرـضت  هیحان  زا  ول  دراد و  هعفـش  هب  ذخا  قح  عیفـش  دناهتفگ 
(. صخش هن  دناهدرب و 
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: هصالخ روط  هب 
( هک ینعی  صاخـشا ، هن  تسا و  هدش  ظاحل  نآ  عون  هک   ) تسا یتمکح  اهنآ ) فرط  زا  هدش  رداص   ) ماکحا زا  یخرب  رد  ءاملعلا  دنع  ررض 

دناهتسناد ربتعم  ّتلع ) ناونع  هب  ار  ررض  نآ   ) عویش دارّطا و  دراوم ، زا  یخرب  رد  نکل )  ) و دشابیمن ، ربتعم  تمکح  نآ  رد  عویـش  دارطا و 
رد هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  وضو .) نتفرگن  يارب  تسا  ّتلع  ررـض  وضو ، باب  رد  هکناـنچ  تسا  ربتعم  عویـش  دارطا و  ّتلع  رد  ینعی  )

یتقو هک  دوش  راهظتسا  فیرش ، ثیدح  زا  یسک ) طسوت   ) هکنیا رگم  یعون ) هن  و   ) تسا یـصخش  ررـض  رابتعا ، كالم و )  ) تیاور رهاظ 
بلطم نیمه  ریظن  زین ، جرح  یفن  ّهلدا  رد  یهاگ  هکنانچ  دوشیم . هتـشادرب  یّلک  روط  هب  مکح  تسا ، ررـض  بجوم  ابلاغ  ررـض  ـال  هدـعاق 
ناسنا رگا  هک  ارچ  تسین ، مزال  طایتحا  دنتفگ  هروصحم  ههبـش  باب  رد  هک  روطنامه  . ) دوشیم اعّدا  تسا ) یعون  ررـض ، رد  كالم  هک  )
یجرح دنکب و  طایتحا  هروصحم  ههبـش  رد  درف  تسا  نکمم  هک  بلطم  نیا  هب  ضارتعا  رد  هک  تسا . جرح  بجوم  دنک ، طایتحا  دهاوخب 

(. یصخش هن  تسا و  یعون  ررض  يور  ام  رظن  دنتفگ  دیاین  مزال  وا  رب  مه 
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ریغ ررض  اب  کلام  ررض  ضراعت 

ررض زین ، هعفش  ّقح  ای  رایخ و  ّقح )  ) ببس هب  وا  رب  روز  رهق و  اب  شکلم  زا  ریغ  نآ  جارخا  اب  ریغ  لام  رب  ّطلست  هکنیا  هب  میوش  لئاق  رگا  و 
هکنیا رگم  تسا ،) نیررض  ضراعت  دوخ  دنسیونیم  تارضح  هک  ياهعفش  ّقح  رایخ و  قح  نیا  هک  ارچ  ، ) ددرگیم رتلکـشم  راک  تسا ،

: هک دوش  هتفگ 
دعب لزلزت  هلب  . ) تسا هدش  لخاد  نآ  رد  رایخ  هک  هدش  عقاو  لزلزت  هجو  رب  ادتبا  زا  دقع  نیا )  ) هک تسا  هدش  بجوم  یئادتبا )  ) ررـض نیا 

(. تسین ررض  رگید  فرط  نکل  تسا و  ررض  فرط  کی  اذل  دشابیمن و  ررض  ییادتبا  لزلزت  نکل  تسا  ررض  موزل  زا 
دشاب و يررـض  تسا  موزل  شدعب  هک  يدوقع  رد  تسا  نکمم  نکل  تسین  ررـض  هزیاج  دوقع  رد  یئادتبا  لزلزت  هکنیا  رد   ) شیدـنیب سپ 

: رگید ریبعت  هب  ای 
لباق ود  نیا  و  تسا ، زاوج  رب  هبه  عبط  هکنآ  لاح  تسا و  ررض  فرط ، کی  يارب  لزلزت  زاوج و  اذل  تسا و  هدش  ّرقتـسم  موزل  رب  عیب  عبط 

.( دنتسین هسیاقم 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا عون  دنچ  رب  شقّلعتم  ظاحل  هب  ررض  دییامرفب  ۀمّدقم 
. یعون ررض  . 2 یصخش ؛ ررض  . 1 تسا : عون  ود  رب 

هک یلمع  هژیو  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  یصوصخم و  صخش  هب  تبسن  یّـصاخ و  دروم  رد  هک  تسا  يررـض  یـصخش ، ررـض  زا  روظنم 
. دشاب هتفای  قّقحت  يررض  افرع  هدش ، كرت  ای  هتفرگ و  ماجنا 

. دوشیمن ارجا  دوشیم ، رّرضتم  هک  یصخش  لماش  اجنیا  رد  ررض  مکح ال  هکنیا : هتکن 
. دشابن ررض  صوصخم  صخش  ای  يدروم و  صوصخ  رد  دنچره  تسا  هتفای  قّقحت  افرع  هک  تسا  يررض  یعون  ررض  زا  روظنم 

صخش يارب  نکل  یعون و  تسا  يررض  دشورفب ، سخب  نمث  ای  مک و  تمیق  هب  ار  نآ  دشابن و  یلام  يرادهگن  هب  رداق  یـسک  لثملا : یف 
ار نآ  رگا  هک  ارچ  دبایرد ، دوب  ندش  بارخ  ای  نتفر و  نیب  زا  لاح  رد  هک  ار  دوخ  لام  زا  يرادقم  تسا  هتسناوت  هک  ارچ  دراد ، تعفنم  وا 

. تفریم شتسد  زا  مه  نامه  تخورفیمن ، نازرا 
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. دشاب هتشادن  ررض  یصاخشا  ای  صخش و  يارب  هچرگ  دراد  ررض  مدرم  عون  يارب  مکح  نالف  هک  تسانعم  نیدب  ررض  ندوب  یعون  اذل  و 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  اّمنا  قوف  همّدقم  هب  هجوت  اب 
؟ هّیعون ياهررض  ای  تسا و  هّیصخش  ياهررض  ررض ، هدعاق ال  رد  كالم  ایآ  هک  تسا  نیا 

: رگید ترابع  هب 
: لثملا یف  تسا و  یصخش  ررض  ررض ، هدعاق ال  يارجا  رد  روحم  ایآ  - 1

هعقاو کی  صخش  رد  اصخش  رگا  هنرگو  ینک  يراج  ار  ررض  دیاب ال  یتسه  ررـضتم  ياهعقاو  کی  صخـش  رد  یلاعترـضح  صخـش  رگا 
؟ دنوش رّرضتم  امش  دروم  نیا  نوچمه  يدراوم  رد  نارگید  ول  يرادن و  ار  هدعاق  نیا  يارجا  قح  یتسین  رّرضتم 

؟ تسا كالم  یعون  ررض  هکلب  تسین  كالم  یصخش  ررض  ررض ، يارجا ال  رد  هن ، هکنیا  ای  و  - 2
ررـضتم اصخـش  یلاعترـضح  ول  دننک و  يراج  ار  هدعاق  نیا  دیاب  دـننیبیم  نایز  ررـض و  مدرم  عون  هک  یماگنه  هب  ایآ  رگید : ترابع  هب 

؟ یشابن
؟ تسیچ روبزم  لاؤس  خساپ 

، یسکره هک  دیآیم  ام  نهذ  هب  هنوگنیا  مینکیم و  تشادرب  ار  یصخش  ررـض  مینکیم ، هاگن  هدعاق  ظفل و  رهاظ  هب  یتقو  هک : تسا  نیا 
عون رد  مینیبیم  مینک  رظن  اـهنآ  لـمع  اـملع و  ياواـتف  هب  یتقو  نکل  دـنک و  هدافتـسا  هدـعاق  نیا  زا  دـناوتیم  دوش ، رّرـضتم  ییاـجره  رد 

. دناهتفرگ یعون  ار  ررض  تالماعم ،
هدـش نوبغم  هک  یـصخش  لماش  یتح  قالطا  نیا  دراد و  نبغ  رایخلا  قح  نوبغم  صخـش  دـناهدومرف  یّلک  روط  هب  ینبغ  عیب  رد  لثملا : یف 

. دوشیم تسا  هدرب  مه  دوس  هکلب  هدیسرن  وا  هب  يررض  هیحان  نیا  زا  نکل  تسا و 
تسا هتخورف  ناموت  نویلیم   5 هب 1 / ار  نآ  نکل  و  تسا ، ناـموت  نویلیم  نآ 2  یبیرقت  شزرا  هک  تسا  ییالاک  ياراد  یـصخش  لاثم  يارب 

شتـسد زا  ندـش  عیاض  دـساف و  لیلد  هب  الاک  مامت  اسبهچ  دـشورفن ، مه  تمیق  نیمه  هب  ار  الاک  نیا  رگا  اـهتنم  تسا ، هدـش  نوبغم  اذـل  و 
 ... اذکه و  دورب .

رد صاخـشا  اـعون  نوـچ  ینعی : عوـن . يور  تسا  هتفر  مکح  نکل  دـشابیم ، نوـبغم  هچرگا  تسا  هدرکن  ررـض  روـبزم  صخـش  نیارباـنب :
قح نیا  زا  دـناوتیم  زین  صخـش  نیا  اذـل  و  تسا ، هدـش  لعج  اهنآ  هّیلک  يارب  رایتخالا  قح  دـنوشیم  رّرـضتم  هینبغ  ياـهعیب  تـالماعم و 
رد ول  دراد و  هعفش  هب  ذخا  قح  عیفـش  هک  دناهدومرف  قلطم  روط  هب  هعفـش  باب  رد  لثملا : یف  ای  و  تسا . هدرکن  ررـض  ول  و  دنک ، هدافتـسا 

. دشاب هدوب  تعفنم  وا  يارب  رسارس  هکلب  دشاب  هدیسرن  يررض  کیرش  نیا  هب  دیدج  تکرش  هیحان  زا  يدروم  صوصخ 
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هعفش هب  ذخا  قح  ءاکرش  مامت  يارب  دوشیم ، رّرضت  بجوم  ءاکرـش و ...  قفاوت  مدع  ظاحل  هب  دیدج  تکرـش  اعون  هک  رذگهر  نآ  زا  اّما 
. تسا هدش  لعج 

. صخش هن  تسا و  هتفر  عون  يور  مکح  دراوم  هنوگنیا  رد  نیاربانب :
یسکره يارب  وضو ، باب  رد  لثملا : یف  یعون ، ررض  هن  تسا و  یصخش  ررض  كالم ، تادابع ، عون  رد  هک  میوشیم  هجوتم  یفرط  زا  - 2

. تسا بجاو  درادن  ررض  هک  یسکره  يارب  تسین و  بجاو  وضو  دراد ، ررض  نتفرگ  وضو  هک 
هکیلاحرد دنوش  ّرقتسم  هدش و  هدایپ  یتیرومأم  ماجنا  تهج  یّلحم  نادنبخی  درـس و  طیارـش  رد  رفن  ضرف 1000  بسح  هب  رگا  نیاربانب :

مّمیت هب  هک  دنرادن  قح  دنریگب و  وضو  دیاب  رفن  نآ 50  تسا ، ررض  دقاف  رگید  رفن  يارب 50  نکل  دراد و  ررض  وضو  اهنآ  رفن  يارب 950 
 ... موّصلا و ّجحلا و  لسغلا و  باب  اذکه  دننک ، تعانق 
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یسکره هکلب  دننک ، يراددوخ  وضو  نتفرگ  زا  ررـض  زا ال  هدافتـسا  اب  تسا و  یعون  اجنیا  رد  ررـض  دنیوگب  دنناوتیمن  رفن  نیا 50  سپ :
. دیامن عوجر  دوخ  یجازم  لاح  هب  دیاب  روبزم  طیارش  رد 

تسا و تمکح  ررـض  هکنیا  ای  دشاب و  نآ  رادم  رئاد  بوجو  مدع  ای  بوجو  مکح  ات  تسا  ّتلع  ررـض  ایآ  دییامرفب  هرخالاب  خیـش  بانج 
؟ نیفلکم صاخشا  درفدرف  هن  دریگیم و  رارق  رظن  ّدم  دارفا  بلاغ  عون و  نآ  رد 

هب ررـض  ثیدـح ال  زا  هچنآ  ام ، رظن  هب  نکل  تسا و  یعون  ررـض  رایعم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهاج  زا  يرایـسب  رد  موق  تاـملک  زا  هچرگا 
تسا یصخش  ررض  دنکیم  ردابت  نهذ 

دوشیم و يراج  شمکح  دنک  ادیپ  قابطنا  هک  یقادصم  ره  رب  يدروم و  ره  رد  اذـل  تسا و  یّلک  ياربک  کی  ررـض  هدـعاق ال  اریز  ارچ ؟
. الف ّالا 

هب موکحم  درف  نیا  تفگ  ناوتیمن  اذـل  دوشیمن و  قبطنم  اهنآ  رب  ررـض  نوناق ال  درادـن ، ررـض  اهنآ  يارب  مکح  هک  یـصاخشا  رد  هاگنآ 
. تسا مکح  نیا 

، دنک طابنتـسا  ثیدح  زا  ار  ندوب  یعون  دـناوتب  یـسک  هکنیا  رگم  دنتـسه  كالم  ررـض  هدـعاق ال  رد  هک  دنتـسه  یـصاخشا  نیا  نیاربانب :
عفترم عون  دارفا  همه  زا  دوش ، یجرح  عون  يارب  هک  یمکح  ره  هک : انعم  نیدب  تسا ، هدش  هدافتـسا  ندوب  یعون  جرح  هدعاق ال  زا  هکنانچ 

. تسا لکشم  ررض  زا ال  یطابنتسا  نینچ  نکل  دوشیم و 
؟ درک دیاب  هچ  لکشم  نیا  لح  يارب  امش  رظن  هب 

؟ هن ای  تسا  روآررض  اعون  هعقاو  عبط  مینیبب  هدرک  رظن  هعقاو  عبط  هب  دیاب 
، تسا یصخش  ررض  كالم ال  اجنآ  تسین ، روآررض  اعون  نتفرگ  وضو  الثم  هعقاو ، عبط  رگا  - 1

324 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تـسا نکمم  هک  تسا  دارفا  لاوحا  طیارـش و  نیا  هکلب  تسین  روآررـض  عبطلاـب  نتفرگ  وضو  هک  میوشیم  هّجوـتم  یـسررب  زا  سپ  لاـح 

: اذل دنک و  رییغت  وضو  هب  تبسن 
يارب هچنانچ  دریگن و  وضو  دراد ، ررـض  وا  يارب  نتفرگ  وضو  رگا  اذل  و  دریگب . رظن  رد  ار  شدوخ  یجازم  طیارـش  لاوحا و  دیاب  سکره 

. دریگب وضو  درادن  يررض  وا 
هعفش ّقح  نبغ و  رایخ  لثم  تسا ، ییانثتسا  تلاح  کی  ررض  مدع  ار و  نایز  ررض و  دنکیم  باجیا  عیب ، رد  الثم  هعقاو  عبط  رگا  اّما  و  - 2
دشاب ررض  كالم ال  دناوتیمن  صخش  تسا ، ردان  رایسب  نآ  رد  رّرـضت  مدع  دناررـضتم و  هلماعم  نآ  رد  دارفا  مامت  ایوگ  هک  يوحن  هب  ... 

. دنرادیم ظوفحم  دوخ  يارب  ار  نبغ  رایخ  قح  هدرک و  يراج  ار  ررض  دارفا ال  عون  تسا و  هظحالم  دروم  دارفا  عون  هکلب 
؟ تسیچ هکلم »...  نع  هجارخاب  ریغلا  کلم  یلع  طلستلا  ّناب  انلق  ول  و   » رد بلطم  لصاح 

ضراعت ریغ  ررـض  اب  کلام  ررـض  دراوم  نآ  رد  هک  تسا  يدراوم  نآ  تسا و  رتلکـشم  قوف  لکـشم  زا  هک  تسا  ياهلکـشم  کـی  ناـیب 
: ینبغ عیب  رد  لثملا  یف  دوشیم ، راوشد  رایسب  راک  ررض  زا ال  هدافتسا  رد  هک  ارچ  دننک ،

. تسا نوبغم  ررض  هب  تسا  مزال  عیب  درادن و  رایخ  قح  نوبغم  صخش  مییوگب  رگا  - 1
؟ ارچ تسا  ررض  رگید  فرط  يارب  تسا  زیاج  عیب  دراد و  رایخ  قح  نوبغم  صخش  مییوگب  رگا  و  - 2

؟ هن ای  دنک  فّرصت  نآ  رد  ایآ  دنک ، هچ  هدش  يرادیرخ  يالاک  نآ  اب  دنادیمن  اریز 
: هعفش دروم  رد  لثملا  یف  ای  و 

. تسا ررض  اعون  عیفش  يارب  درادن ، هعفش  هب  ذخا  ّقح  عیفش  ياقآ  تسا و  هدوب  مزال  ثلاث  درف  اب  کیرش  عیب  مییوگب  رگا  - 1
هدرک عیبم  رد  یتافّرـصت  تسا  نکمم  هک  ارچ  دوب  دهاوخ  يرتشم  ررـض  هب  دراد  دوجو  هعفـش  هب  ذـخا  قح  عیفـش  يارب  مییوگب  رگا  و  - 2
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: لثملا یف  دشاب 
دشاب و هدومن  رفح  نآ  رد  بآ  هاچ  دشاب ، هدرک  سرغ  تخرد  نآ  رد  دشاب ، هدیـشک  راصحا  هدـش  يرادـیرخ  نیمز  يرتشم  تسا  نکمم 

...
اذل دنادرگرب و  هّیلوا  تلاح  هب  ار  روبزم  روما  همه  دیاب  يرتشم  دنک ، هعفـش  هب  ذخا  دشاب و  هتـشاد  هعفـش  قح  اجنیا  رد  عیفـش  رگا  اذـل : و 

؟ دنک هچ  هک  دنادیمن 
هک تسا  نیا  لاؤس  اذل  دوشیم و  رتلکـشم  راک  دـنراد  هعفـشلا  رایخلا و  قح  عیفـش  ای  نوبغم و  مییوگب  دراوم  هنوگنیا  رد  رگا  نیاربانب :

؟ تسین راک  رد  ياهضراعم  هک  يدراوم  هب  تسا  رصحنم  ررض  مییوگب ال  دیاب  ایآ  درک ؟ دیاب  هچ  دراوم  هنوگنیا  رد 
325 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ هصالخ  روطهب  قوف  لکشم  يارخا  ترابع 
لاح هعفـش و  قح  نبغ و  رایخ  قح  هب  دـناهدرک  لالدتـسا  ررـض  هدـعاق ال  اب  هعفـش  دروم  رد  ینبغ و  عیب  رد  مالـسا  ياملع  هک : تسا  نیا 

. دناهدرک ضراعت  مهاب  ررض  اتود  هک  تفگ  ناوتیم  دراوم  هنوگنیا  رد  هکنآ 
تارـضح نیا  یتقو  هکنآ  لاح  دوشیم و  رّرـضتم  نوبغم  صخـش  هک  ارچ  درادـن ، موزل  ینبغ  عیب  دـنیوگیم : تارـضح  رگید : ترابع  هب 

. دوشیم رگید  فرط  ندش  رّرضتم  ببس  شموزل  مدع  دنرادیمرب ، ار  یعیب  نینچ  موزل 
. دوشیم رگید  فرط  ررض  بجوم  زین  نآ  موزل  مدع  دوشیم ، نیفرطلا  دحا  ررض  بجوم  ینبغ  عیب  موزل  رگید : ترابع  هب 

نکل دـیهدیم و  رارق  هّجوت  دروم  دوشیم ، فرط  کـی  رب  رّرـضت  ببـس  هک  ار  عیب  فرط  کـی  روطچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  لاـح 
؟ دیهدیمن رارق  هجوت  ظاحل و  دروم  دوشیم  رّرضتم  نآ  موزل  مدع  رثا  رد  زین  وا  هک  ار  رگید  فرط 

قح نکل  درادن و  موزل  هلماعم  نیا  دییوگیم  دیریگیم و  رظن  رد  ار  کیرش  ّقح  هعفش ، قح  رد  امش  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  ای  و 
؟ دیریگیمن رظن  رد  ار  کلم  نیا  الثم  رادیرخ  يرتشم و 

. دوشیم رّرضتم  رادیرخ ، فرط  دیدرک ، لزلزتم  ار  عیب  یتقو  رگید : ترابع  هب 
: لاقی نا  ّمهّللا 

هک ياهلماعم  لثم : دیآیم . باسحب  ررض  تسا ، ثداح  لزلزت  هک  موزل  زا  دعب  لزلزت  رگم  تسین ، ررض  لزلزت ، هک  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم 
. دراد ررض  لزلزت  نیا  هک  دیامن ، نآ  لزلزت  هب  مکح  عراش  موزل  ندرک  ادیپ  زا  سپ  نکل  دریگیم و  دوخ  هب  موزل  تلاح  ادتبا  زا 

عقاو موزل  وحن  هب  ادـتبا  زا  تسا ، يررـض  عیفـش  نوبغم و  يارب  کیرـش  عیب  ینبغ و  عیب  نوچ  دـیوگب : یـسک  هکنیا  رگم  رگید : ترابع  هب 
عوجر رگا  اذـل  دراد و  عوجر  قح  یطیارـش  تحت  رد  بهاو  مه  هام  کی  زا  سپ  یتح  هک  هبه  لثم : دوشیم ، عقاو  الزلزتم  هکلب  دوشیمن 

. دربیمن عفن  اهنت  هکلب  دنکیمن  ررض  بهتم  دریگب ، بهتم  زا  ار  هبه  دنک و 
. ررض هن  تسا و  عفنلا  مدع  لباقم  فرط  يارب  دننک ، هدافتسا  دوخ  قوقح  زا  عیفش  ای  نوبغم  رگا  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح 

؟ تسیچ قوف  هلئسم  دروم  رد  لمأتم »  » رد خیش  بانج  رظن 
: تسا عون  ود  رب  دوخ  ییادتبا  لزلزت  هک  میوشیم  هجوتم  تقد  لمأت و  یمک  اب  دیامرفیم 

326 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ررضب سیل  هک  میراد  مه  ییادتبا  ررض  کی  نکل  تسا و  ررض  تفگ  دوشیم  هک  میراد  ییادتبا  لزلزت  کی 

يانب هک  ارچ  دـهاوخیم ، موزل  تسا ، عیب  قادـصم  هک  ياهلماعم  لثملا  یف  تسا ، ررـض  تسا ، روآموزل  شعبت  هک  ییادـتبا  لزلزت  نآ  - 1
. تسا هدوب  موزل  يور  لّوا  زا  عیب 

. دشاب ییادتبا  شلزلزت  ول  تسا و  ررض  تسا ، يررض  شعبت  هک  یعیب  مییوگب : میهاوخیم  ام  لاح 
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. دیآیمن باسح  هب  ررض  تسا ، لزلزتم  شعبت  ییادتبا و  تسا  ياهلماعم  هک  تلاکو و ...  هلمج  زا  هزیاج  دوقع  اّما :
: لصاحلا

. دننک لالدتسا  هعفش  قح  نبغ و  رایخ  قح  هب  ررض  دعاق ال  اب  هک : تسا  نیا  رب  املع  عامجا 
327 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اذإ ّهنأ  امک  رخألا ، دعاوقلا  لوصالا و  یلإ  عجری  حّجرملا  دقف  عمف  نیصخش ، وأ  دحاو  صخـش  یلإ  ۀبـسنلاب  ناررـضلا  ضراعتی  دق  ّهنإ  ّمث 
ررّضلا لّمحتب  صخّـشلا  مازلإ  ّنأل  جرحلا ؛» یفن   » ةدعاق یلإ  عجری  ّهنإف  سانلا ، یلع  رارـضإلل  ۀمزلتـسملا  رئاجلا  لبق  نم  ۀیالولا  یلع  هرکا 

[134 .] بساکملا باتک  نم  رئاجلا  لبق  نم  ّیلوتلا  ۀلأسم  یف  کلذ  حیضوت  انرکذ  دق  و  جرح ، هریغ  نع  ررّضلا  عفدل 
یلع نوطّلـسم  سانلا  : » مومع یلإ  عجری  ّهنأف  هسفن ، رّرـضتل  ابجوم  هکرت  هراج و  رّرـضتل  ابجوم  هکلم  یف  کلاملا  فّرـصت  ناک  اذإ  هلثم : و 

. ّطلستلا مومع  یلإ  عجریف  هیف ، یفّرصّتلا  نع  هرجح  قلطم  ّدع  ول  و  [، 135 «] مهلاومأ
و ررضلا ، یفن  یلع  ءادتبا  هتموکحل  اّمإ  هیلع ؛ قیـض  جرح و  ریغلا  ررـض  عفدل  کلاملا  عنم  ّنأل  جرحلا ؛» یفن   » ةدعاق یلإ  عوجرلا  نکمی  و 

[. 136] لصألا یلإ  عوجرلا  امهضراعتل و  اّمإ 
ینبی نأب  راجلا ، رّرـضت  نإ  هکلم و  یف  کـلاملا  فّرـصت  زاوجب  [ 138] نیرخآ حیرصت  و  [ 137] ۀـعامج قالطإ  أشنم  هضعب  وأ  اذـه  ّلعل  و 

. هیلع قافولا  يوعد  ةرهز  نبا  ّیبلحلا و  خیشلا و  نع  یکح  لب  ةدادحلا ، وأ  ةراصقلا  تیب  وأ  اماّمح  وأ  ۀغبدم  هراد 
نع عنملا  نإف  یناثلا ؛ فالخب  راجلا  رّرـضت  مدع  لّوألا  یف  ربتعا  ثیح  هکلم ، یف  هفّرـصت  نیب  قرفلا  نم  ةرکذـتلا : یف  ام  أشنم  اضیأ  هّلعل  و 

. عافتنا تاوف  لب  اررض  ّدعی  حابملا ال  یف  فّرصتلا 
328 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

متفه بلطم 

هراشا

رتمک هک  ار  ررض  ود  زا  یکی  یسررب  زا  سپ  اذل  و   ) دننکیم ضراعت  صخش  ود  هب  تبسن  ای  صخـش و  کی  هب  تبـسن  ررـض  اتود  یهاگ 
عوجر ود ،) نآ  طقاست  و   ) حّـجرم دوبن  تروص  رد  ررـض ) ود  ره  ندوب  هّجوت  لباق  هبانتعم و  تروص  رد   ) نکل و  مینکیم ،) راـیتخا  تسا 

لوبق نیا  هک  یملاـظ  رئاـج و  ناطلـس  تیـالو  لوبق  هب  دوش  روبجم  فّلکم  هک  یتـقو  لـثم  هیجراـخ ، دـعاوق  لوـصا و  هب  نآ  رد  دوـشیم 
.)؟ ارچ  ) دوشیم عوجر  جرح  یفن  هدعاق  هب  اجنیا  رد  هک  دنیبیم ،) ررض  دوخ  دریذپن  هچنانچ  و   ) تسا مدرم  رب  ندز  ررض  مزلتسم  تیالو ،

ار هلئسم  نیا  حیضوت  هک  صخش  نیا  نتخادنا  جرح  هب  تسا و  ررض  دوخ  يرگید  زا  ررض  عفد  رطاخ  هب  ررض  لّمحت  هب  صخش  مازلا  اریز 
. میاهدومن رکذ  بساکم  باتک  رد  رگمتس ، رئاج و  ناسنا  بناج  زا  تیالو  لوبق  هلئسم  رد 

: هک تسا  ینامز  روکذم  لاثم  لثم  و 
اضراعت نوچ  اذل  و  . ) دشاب شدوخ  هب  ررض  بجوم  فّرصت  نیا  كرت  و  شاهیاسمه ، هب  رّرـضت  بجوم  شدوخ  کلم  رد  کلام  فّرـصت 

ررـض شدوخ ، کـلم  رد  فّرـصت  زا  کـلام  عنم  قلطم  رگا  و  مهلاوما ، یلع  نوطلـسم  ساـّنلا  هدـعاق  مومع  هب  دوشیم  عوجر  اـطقاست ) و 
. دوش رابتعا  نآ  رد  فّرصت  كرت  رب  يدئاز  ررض  کی  کلام  فرط  نداد  حیجرت  رد  هک  تسین  مزال  رگید  دوش ، هدرمش 

دوس اهنت  هکلب  دنیبیمن  يررض  کلام  هک  ریخا  ضرف  نیا  رد  یتح  و   ) دوشیم هعجارم  مهلاوما ، یلع  نوطّلسم  ساّنلا  هدعاق  مومع  هب  سپ 
ررـض هدـعاق ال  و  تسا ، راج  هّجوتم  مهنآ  هک  دراد  دوجو  ررـض  کی  اهنت  هکلب  دـیآیمن  باسحب  ررـض  هب  مه  شندربن  دوس  دربیمن و 
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(. تسا مدقم  کلام  بناج  ریخ  دیوگیم : ّطلست  هدعاق  تسا ، مّدقم  راج  قح  دیوگیم 
: وا رب  یگنت  تسا و  جرح  دوخ )  ) ریغ زا  ررض  عفد  رطاخ  هب  شکلم  رد  فّرصت  زا  کلام  ندرک  عنم  اریز :

. لصا هب  عوجر  و  ناشطقاست ) و   ) هدعاق ود  نیا  ضراعت  تهج  زا  ای  ررض و  یفن  هدعاق  رب  ّطلست  هدعاق  تموکح  تهج  زا  ای 
املع و زا  یتعامج  نتشاذگ  قلطم  أشنم  نآ ، زا  يرادقم  ای  و  دش ) نایب  هک   ) یبلطم نیا  دیاش  - 1
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هب ار  دوخ  هناخ  کلام  هک  نیا  هب  دـنک ، ررـض  وا )  ) هیاسمه ول  و  دـشاب ، شدوخ  کلم  رد  کـلام  فّرـصت  زاوج  هب  رگید  یخرب  حیرـصت 

. دنک لیدبت  يرگنهآ  ای  ییوشسابل و  ای  مامح و  ای  هناخغّابد و 
. دناهدرک فّرصت )  ) زاوج نیا  رب  عامجا  ياعّدا  لقن  هرهز  نبا  یبلح و  هّللا و  همحر  یسوط  خیش  زا  هکلب 

هب یمومع  رباعم  رد  ناسنا  فّرـصت  نیب  تسا  قرف  هک : تسا  هدمآ  هرکذت  رد  هک  دشاب  يزیچ  نآ  أشنم  روبزم  بلطم  دیاش  نینچمه  و  - 2
ای راج و  رّرضت  مدع  لوا  تمـسق  رد  هک  ارچ  شدوخ ، کلم  رد  وا  فرـصت  نیب  نوتـسیب و  ای  دنک و  تسرد  ندوتـس  نودب  نکلاب  هکنیا 

هکلب دوشیمن  بوسحم  ررض  یمومع  حابم و  ياضف  رد  فّرصت  زا  صخـش  تعنامم  هک  ارچ  مّود . تمـسق  فالخب  تسا  طرـش  نیا  رباع 
. دیآیم باسحب  تعفنم  نتفر  نیب  زا  اهنت 

لئاسملا حیرشت 

؟ نانثا ای  دوب  دحاو  ررض  دوب  ثحب  دروم  نونکات  هک  يررض  دییامرفب  همّدقم 
 ... ای يریذپداسف و  ّتلع  هب  یناسرن  شورف  هب  ار  عاتم  نالف  امش  رگا  هکنیا  لثم  دوب ، دحاو  ررض 

دیوش رّرضتم  دیریگب ، هزور  هکنیا  ای  دیوش و  بکترم  ار  وضو  ای  لسغ و  لثم  يدابع  لمع  نالف  رگا  ای  دیوشیم و  رّرـضتم  هتفر و  نیب  زا 
 ... اذکه

 ... رارض ررض و ال  هک ال  دش  هتفگ  ضرف  نیا  مکح  رد 
؟ تسیچ ناررّضلا »...  ضراعتی  دق  ّهنا  ّمث   » زا دارم  سپ 

: تسا هبعش  ود  ياراد  ضرف  نیا  دوخ  هک  تسا  نیررض  ضراعت  حالطصا  هب  تسا و  ررض  ود  نایم  رما  نارود  یهاگ  هک : تسا  نیا 
اجنیا رد  هک  یّمسملا  ةرجا  ای  لثملا و  ةرجا  نیب  دننک  ّریخم  ار  امش  هکنیا  لثم  تسا ، دحاو  صخش  هب  تبـسن  نیررـض  ضراعت  یهاگ  - 1

؟ ار فرط  مادک  نکل  و  دیوش ، لّمحتم  ار  فرط  کی  دیاب  هک  امش ، درف  هب  تبسن  تسا  ررض  ود  نایم  نارود 
تیالو و لوبق  هب  دـنک  روبجم  ار  امـش  يرگمتـس  درف  هکنیا  لثم  تسا ، رفن  دـنچ  اـی  ود و  هب  تبـسن  نیررـض  ضراـعت  یهاـگ  نکل  و  - 2

. وش لّمحتم  ار  نآ  اصخش  دوخ  ای  ناسرب و  ینالف  هب  ار  ررض  نالف  ای  هکنیا  هب  دنک  مزلم  ار  امش  شدوخ و  بناج  زا  یگدنیامن 
ار ررـض  دوخ  هکنیا  نیب  رمالا  راد  اذل  دینزب و  ررـض  دوخ  هب  دیاب  دیریذپن  هچنانچ  دـینزیم و  ررـض  يرگید  هب  دـیریذپب  ار  وا  تیالو  رگا 

: دیامرفیم خیش  اذل  دینکب و  دیاب  هچ  دینزب ؟ ررض  يرگید  هب  ای  دیوش و  لّمحتم 
330 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

، تسا مّدقم  تسا  لیلق  ررـض  هک  حجار  فرط  نامه  دراد ، حـیجرت  شترثک  ببـس  هب  رگید  رب  شتّلق  ببـس  هب  ررـض  ود  زا  یکی  رگا  - 1
. تسا مکاح  نادب  لقع  هک  ارچ 

اضراعت و ود  ره  رد  ررـض  تسا و ال  هّجوت  لباق  هبانتعم و  ررـض  ود  ره  هک  اـنعم  نیدـب  دـش  هاـتوک  تاـحّجرم  زا  اـم  تسد  هچناـنچ  و  - 2
: لثملا یف  دینک . هعجارم  هیجراخ  دعاوق  لوصا و  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  اطقاست ،

ررض سفن و  ررـض  نایم  تسا  رما  نارود  ریغ و  هب  رارـضا  نآ  لابند  هب  تیالو و  لوبق  هب  دیاهدش  هرکم  رئاج  درف  هیحان  زا  هک  اجنآ  زا  - 1
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جرح نوناق ال  هب  تبون  طقاست  زا  دـعب  اذـل  اطقاست و  اضراعت و  ینعی  تسا ، ضراعم  هب  التبم  دـینک  ارجا  ار  ررـض  هک ال  فرط  ره  رد  ریغ ،
؟ ارچ دینک  هدافتسا  هدعاق  نیا  زا  دیناوتیم  هرکم  صخش  ناونع  هب  امش  دسریم و 

. تسا یفنم  مالسا  رد  جرح  تسا و  جرح  دوخ  دیوش  ررض  لّمحتم  دوخ  نارگید  زا  ررض  عفد  يارب  هکنیا  هب  اعرش  امش  ندوب  مزلم  اریز 
. دینک يرگید  نآ  هجوتم  ار  ررض  هتفریذپ و  ار  روبزم  تیالو  دیناوتیم  هجیتن  رد 

: هکنیا هتکن 
ار یّقح  نینچ  امـش  دـشاب ، هّجوتم  امـش  دوخ  هب  ررـض  لّوا  زا  رگا  ّالا  دـشاب و  ریغ  هّجوتم  ادـتبا  زا  ررـض  هک  تسا  یـضرف  رد  روبزم  هجیتن 

. تشاد دیهاوخن 
نـشور یـشتآ  ای  دینک و  رفح  یهاچ  هدرک  فّرـصت  نآ  رد  هک  دیراد  قح  دیتسه و  ینیمز  ای  غاب و  لزنم ، کلام  امـش  لثملا : یف  ای  و  - 2

 ... دییامن و
. دنیبیم ررض  امش  هیاسمه  دیوش ، بکترم  ار  اهنآ  هچنانچ  دیوشیم و  رّرضتم  ناتدوخ  دینک  كرت  ار  تافّرصت  نیا  رگا  لاح :

هچنانچ دوشیم و  هدولآ  هیاسمه  بآ  هاچ  بالـضاف ، ذوفن  رثا  رد  دشاب ، بالـضاف  رگید  ریبعت  هب  ای  هعولاب و  امـش  هدشرفح  هاچ  رگا  الثم 
. اذکه دنکیم و  بارخ  ار  هیاسمه  راوید  دشاب ، هدشن  میظنت  نآ  هلضاف  دشاب و  هتشاد  دایز  شکبآ  ناتلزنم  نورد  هچغاب 

رگید فرط  رد  نآ  يارجا  اب  هضراعم  رثا  رد  دوش  يراـج  کـیره  رد  ررـض  ـال  و  هیاـسمه ، امـش و  رّرـضت  نیب  تسا  رما  نارود  اـجنیا  رد 
نینچ قح  کلام ، دیوگیم  مهلاومأ » یلع  نوطّلـسم  ساّنلا  : » هدعاق هک  نیا  نآ  دسریم و  تنطلـس  هدعاق  هب  تبون  هاگنآ  دوشیم ، طقاس 

. دراد ار  یتافّرصت 
؟ تسیچ اررض »...  هکلم ، یف  فرصّتلا  نع  هرجح  قلطم  ّدع  ول  و   » زا خیش  بانج  ضرغ  سپ 

: دیامرفیم هدمآ  رتولج  يرادقم  خیش  هک : تسا  نیا 
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هب یلام  ررض  هنوگچیه  تافّرصت ، كرت  زا  ول  میروآ و  باسح  هب  ررـض  ار  شکلم  رد  تافّرـصت  زا  صخـش  کی  تیعونمم  قلطم  ام  رگا 
يزاین اذل  و  دراد . شکلم  رد  ار  شرظن  دروم  تافّرـصت  هک  دراد  قح  کلام  دوشیم و  يراج  نوطلـسم  سانلا  هک  مییوگب  دیاب  دسرن ، وا 

. دراد فّرصت  قح  مه  زاب  سپ  دشابیمن ، کلام  يارب  فّرصتلا  كرت  نیمه  رب  داز  ام  یحیجرت  هنوگچیه  هب 
: دیامرفیم سپس 

؟ ارچ میراد . ار  جرحلا  یفن  نوناق  زا  هدافتسا  عوجر و  قح  ام  تنطلس  هدعاق  زا  ریغ 
: اریز

نداد رارق  انگنت  رد  کلام و  رب  جرح  هب  دوخ  نارگید  زا  ررض  عفد  نارگید و  لاح  هظحالم  فرـص  هب  شلاوما  رد  فّرـصت  زا  کلام  عنم 
. تسا کلام 

. تسا یفنم  مالسا  رد  جرح  ینعی  نیدلا ، یف  جرح  ال  - 2
: هجیتن رد 

. تسا یفنم  مالسا  رظن  زا  یعنم  نینچ 
؟ تسیچ کلاملا »...  فّرصت  زاوجب  ۀعامج و ...  قالطا  اشنم  هضعب  وا  اذه  ّلعل  و   » زا خیش  دارم 
: تسا ررض  رب ال  جرح  تنطلس و ال  نوناق  میدقت  يارب  روبزم  هلأسم  رد  لاثم  دهاش  ود  ندروآ 

تـسا زیاج  شدوخ  کلم  رد  کلام  فّرـصت  هکنیا  هب  دـناهداد  يوتف  تحارـص  هب  ای  ارهاظ و  اهقف ، زا  يدایز  هدـع  هکنیا : لّوا  دـهاش  - 1
هب شیوخ  لزنم  زا  دناوتیم ، کلام  ناونع  هب  صخش  هکنیا  هب  دناهدروآ  لاثم  سپـس  و  دوش . رّرـضتم  امـش  هیاسمه  رگا  یّتح  ینعی  اقلطم 
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اجنآ رد  هکنیا  ای  دیامن و  هدافتسا  هناخییوشتخر  ناونع  هب  نآ  زا  ای  دهد و  رارق  یمومع  ماّمح  ار  نآ  ای  دنک و  هدافتسا  هناخغّابد  ناونع 
. دناهدرک عامجا  ياعّدا  زاوج  نیا  رب  یخرب  یّتح  دنک و ...  درآ  نآ  رد  ار  مدرم  مدنگ  هدرک و  تسرد  بایسآ  ای  دزادنیب و  هار  يرگنهآ 

: هتکن
هتخاس صاخ  ياهلحم  رد  رهـش  تفاظن  ای  مدرم و  شیاسآ  ای  لاح و  هافر  تهج  يروما  نینچ  يزاسرهـش  یـسدنهم  رد  زورما  هک  اجنآ  زا 

. تسا لاؤس  دروم  ناشنداد  رارق  لاثم  دهاش  دوشیم ،
: هکنیا مّود  دهاش  - 2

: لثملا یف  هکنیا  هب  تسا  هتشاذگ  قرف  یمومع  ياهنابایخ  رد  ناسنا  تافّرصت  نیب  فلا : هرکذت  رد  هماّلع 
. نوتس اب  ای  دنک و  تسرد  نآ  رد  نوتس  نودب  ناویا  شیپ  رگید  ریبعت  هب  ای  نکلاب و 
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دنوشن رّرضتم  نیرباع  اههیاسمه و  هک  تسا  نیا  طرش  لوا  تمسق  رد  هکنیا  هب  دهد  ماجنا  شدوخ  کلم  رد  درف  هک  یتافّرـصت  نیب  و  ب :

. درادن دوجو  یطرش  نینچ  مود  تمسق  رد  نکل  و 
ياـهداهن رظن  ریز  هماـنرب و  قبط  دـیاب  شدوخ  کـلم  رد  کـلام  تافّرـصت  یّتح  نکـسم ، يزاسرهـش و  رظن  زا  هزورما  هک  اـجنآ  زا  هتکن :

. تسا لاؤس  دروم  دوخ  زین  لاثم  دهاش  نیا  دشاب ، يزاسرهش  هب  طوبرم  یصّصخت 
؟ تسیچ قوف  لاثم  ود  رد  وا  مدقت  قح  کلام و  فّرصت  رب  خیش  بانج  لیلد 

رثکا دح  هکلب  دیآیمن  باسح  هب  ررض  یمومع  حابم و  ياضف  رد  فّرـصت  زا  صخـش  تعنامم  لّوا  تمـسق  ای  شخب و  رد  هک : تسا  نیا 
ضراعت هیاسمه  ررض  اب  اذل  دیآیم و  باسح  هب  ررـض  هسفنب  شکلم  رد  فّرـصت  زا  کلام  عنم  مود ، تمـسق  رد  نکل  تسا و  عفنلا  مدع 

. مینکیم عوجر  نوطّلسم  سانلا  مومع  هب  اذل  دنکیم و  طقاست  هدرک ،
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: باحصألا نیب  فورعملا  ّهنأب  فارتعالا  عم  ۀیافکلا  بحاص  کلذ  یف  شقان  معن ،
: ۀیافکلا یف  لاق  ررضلا ، یفن  مومعب  ّطلستلا  مومع  ۀضراعمب 

ّفـص یف  هتوناح  لعج  وأ  ریغلا ، رئب  اهب  دسفف  ۀـعولاب  هکلم  یف  رفح  اذإ  امک  اشحاف ، ارّرـضت  راجلا  رّرـضت  اذإ  امیف  کلذ  زاوج  لکـشی  و 
. یهتنا [ 139 ،] ۀخبطم وأ  ۀغبدم  هراد  لعج  وأ  داّدح ، توناح  نیراّطعلا 

لومعملا ربخلا  و  الیـصحت ، القن و  هیلع  باحـصألا  قابطإ  دـعب  لّمأتلل  ینعم  ّهنأ ال  هلـصاح : امب  [ 141] ضایرلل اعبت  [ 140] هیلع ضرتعا  و 
[. 142 «] مهلاومأ یلع  نوطّلسم  سانلا   » ّنأ نم  رتاوتملا : لب  هیلع 

اهیف لب  رارـضإلا ، ّالإ  هل  ضرغ  نکی  مل  اذإ  ام  یلع  ۀـلومحم  ۀـّلدألا ، کلتل  اهؤفاکت  مدـع  اهـضعب و  فعـض  یلع  [ 143] رارضإلا رابخأ  و 
. کلذ یلإ  ءامیإ  [ 144] ةرمس ربخک 

. یهتنا عامجإلا ، و  لصألل ، روهشملل ؛ حیجّرتلا  و  هجو ، نم  مومعلاب  نیربخلا  نیب  ضراعتلا  ّنکل  انمّلس ،
: فّرصتلا ماسقأ  نیب  ضرتعملا  لّصف  ّمث 

عفد بدنج ؛ نب  ةرمس  ربخ  هیلع  ّلد  امک  عنمی ، ّهنأ  یف  بیر  الف  ررض ، عفد  وأ  عفن  بلج  هیلع  ّبترتی  نأ  نود  نم  رارضإلا  هب  دصق  نإ  ّهنأب 
«. ّراضم لجر  ّکنا  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  هل  لاق  ثیح  بدنج ؛ نب  ةرمس  ربخ  هیلع  ّلد  امک  عنمی ، ّهنأ  یف  بیر  الف  ررض ،

334 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. راجلا حطس  یلع  رادجلا  عفر  زاوج  انب  هیلع  و  اعطق . زئاج  ّهنإف  ریسی ، ررض  هراج  یلع  ررض و  عفد  وأ  عفن  هیلع  ّبترت  اذإ  اّمأ  و 

. هبیصی ررض  عفدل  رئاجلا  لبق  نم  ّیلوتلا  ۀّیهارک  اونب  هیلع  و  ةدیدش . ۀّیهارک  یلع  زئاج  ّهنأف  ةداع ، لّمحتی  اریثک  راجلا  ررض  ناک  اذإ  اّمأ  و 
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ینب هیلع  و  کلذ . لثم  یف  راکتحالا  ۀمرح  اونب  هیلع  و  کلذ . هل  زوجی  ّهنإف ال  هبیصی ، عفنل  ةداع  لّمحتی  اریثک ال  راجلا  ررض  ناک  اذإ  اّمأ  و 
. ریغلا یلإ  يّدعتلا  هّنظ  عم  هتجاح  ردقب  اران  جّجأ  اذإ  نامضلا  [ 146] ۀعمللا یف  دیهشلا  و  [ 145] ریرحتلا یف  لضافلاک  ۀعامج 

ۀیالولا زاوج  اونب  هیلع  و  ملسملا . هوخأ  وأ  هراج  رّرـضت  نإ  هررـض و  عفد  هل  زوجی  ّهنإف  کلذک ، هراج  ررـض  اریثک و  هررـض  ناک  اذإ  اّمأ  و 
: لاق نأ  یلإ  رئاجلا  لبق  نم  ۀیالولا  زاوج  اونب  هیلع  ملسملا و  هوخأ  وأ  هراج  رّرضت  نإ  هررض و  نم 

[147] ررّضلاب لازی  ررّضلا ال  ّنأل  ّرضملا ؛ یلع  کلذب  ررـض  ّهنأ ال  لاحلا  افرع و  هب  اّدتعم  ارارـضإ  ّدعی  امیف  رارـضإلا  رابخأ  ّنأ  لصاحلا : و 
. یهتنا
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همجرت

روکذم ياوتف  رب  ماکحالا  ۀیافک  بحاص  يراوزبس  قّقحم  هشقانم 

، دراد فّرصت  قح  عافتنا ، ندرب )  ) رطاخ هب  کلام  هک  بلطم  نیا  رد  هیافک  بحاص  يراوزبس  قّقحم  نکل ) میدید و  ار  روهشم  ياوتف   ) هلب
مومع هضراعم  ببـس  هب  ناشیا ) هشقاـنم  هجو  و  ، ) تسا هدرک  هشقاـنم  تسا ، روهـشم  ياوتف  فّرـصت  زاوج  نیا  هکنیا  هب  فارتعا  دوجو  اـب 

: تسا هدومرف  هیافک  رد  اذل  و  تسا ، ررض  یفن  هدعاق  مومع  اب  ّطلست  هدعاق 
: هکنیا لثم  تسا ، لکشم  تسا  شحاف  يررض  هیاسمه ، ندرک  ررض  هک  ییاج  رد  شکلم ، رد  کلام  فّرصت  زاوج 

. دوشیم عیاض  دساف و  نآ  ذوفن  هطساو  هب  هیاسمه  بآ  هاچ  دنک ، رفح  یبالضاف  هاچ  شدوخ  کلم  رد  رگا 
هناخزپشآ ای  یغّابد و  ار  شاهناخ  هکنیا  ای  و  دـهد ، رارق  اههناخوراد ) ینعی   ) يراطع ياههزاغم  فصو  دادـع  رد  ار  شیرگنهآ  هکنیا  ای  و 

. دهد رارق 

ضایر بحاص  زا  تعباتم  هب  يراوزبس  ققحم  لاکشا  هب  ضارتعا 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  لصاح  هک  يزیچ  هب  ضایر  بحاص  نایب  هب  داهشتسا  اب  يراوزبس  بانج  هشقانم  نیا  هب  تسا  هدش  ضارتعا  و 
ینعی تسا ، رتاوتم  هکلب  تسا ، هدش  لمع  نآ  هب  هک  يربخ  دوجو )  ) باحصا و لّصحم  لوقنم و  عامجا  قابطا و  زا  سپ  لاکشتسا  لّمأت و 

. درادن انعم  کلام ،) بناج  میدقت  رد   ) مهلاوما یلع  نوطّلسم  ساّنلا  ّنا 
 ...(، نوطلسم سانلا  ینعی   ) ّهلدا نیا  نیا و  اب  هلباقم  رد  ناشیضعب  ییاناوت  مدع  و  ناشیضعب ، يدنس  فعـض  رب  هوالع  زین )  ) رارـضا رابخا  و 

ياهراشا هرمـس ، ربخ  نوچمه  رارـضا ، راـبخا  نیا  رد  هکلب  تسین . ریغ  هب  ندز  ررـض  زج  کـلام  فدـه  هک  دوشیم  لـمح  یتروص  نآرب 
. راضم لجر  ّکنا  هک  بلطم  نیا  هب  تسا 

: دیوگیم ضرتعم  سپس 
یـصاخ ماع و  ضراعت  ناشـضراعت   ) نکل و  دنـشاب ، هتـشاد  كاکطـصا  ضراعت و  ّطلـست  هدعاق  اب  ررـض ، هدـعاق ال  اجنیا  رد  هک  ضرف  هب 

ّصاخ ررض  تسا و ال  ماع  ساّنلا ...  مییوگب : ام  الثم  هک  تسین 
336 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هّدام کی  دنراد و  قارتفا  هّدام  اتود  ینعی   ) تسا هجو  نم  نیماع  ضراعت  اهنآ ، نایم  ضراعت  هکلب  ریخ ، ماعلا ،) یلع  ّصاخلا  مّدقی  تسا و 
هچنانچ دوش و  رّرـضتم  راـج  نکل  دـنک و  فرـصت  شکلم  رد  کـلام  هکنیا  لـثم  تسا . عاـمتجا  هداـم  نیمه  رد  ناشـضراعت  هک  عاـمتجا 
هدعاق هک   ) تسا روهـشم  ياوتف ) اب   ) املع عامجا  و  زاوجلا ) ۀلاصا   ) لصا لیلد  هب  حیجرت  اذـل  و  دوشیم ،) رّرـضتم  شدوخ  دـنکن  فّرـصت 
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. ضارتعا نایاپ  دنرادیم .) مّدقم  ار  ّطلست 

فّرصت ماسقا  رد  ضرتعم  لیصفت 

: هکنیا هب  دناهداد  لیصفت  فّرصت ، ماسقا  نیب  دندوب ،) ضرتعم  يراوزبس  رب  هک  نارگید  ضایر و  بحاص  ینعی   ) ضرتعم ياقآ  نیا  سپس 
، دوش ّبترتم  فّرصت  نیا  رب  يررض  عفد  ای  یتعفنم و  بلج  هکنیا  نودب  ار ، ریغ  هب  ندز  ررـض  شفّرـصت ، نیا  زا  دنک  دصق  کلام  رگا  - 1
هک اجنآ  دراد ، تیعونمم  نیا  رب  تلالد  بدنج  رسپ  هرمـس  ربخ  هکنانچ  دوشیم ، عونمم  شکلم  رد  فّرـصت  زا  وا  هک  تسین  یکـش  سپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
. راضم لجر  ّکنا 

تروص نیا  رد  دراو ، وا  هیاسمه  رب  يزیچان  ررـض  هکیلاحرد  دوشیم ، بترتم  کلام ، فّرـصت  نیا  رب  يررـض  عفد  ای  یعفن و  رگا  و  - 2
دناهدرک ینتبم  رما  نیمه  رب  و  دوشیم ) هدایپ  اجنیا  رد  نوطلـسم ...  ساـنلا  هدـعاق  و  ، ) تسا زیاـج  اـعطق  شکلم  رد  کـلام  فّرـصت  زین ) )

. ار هیاسمه  راوید  ماب و  حطس  زا  کلام ) هناخ   ) راوید نتخاس ) رتدنلب  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) ندرب الاب  زاوج 
هب اتداع و  نکل ،) و   ) دـسرب هیاسمه  هب  یهّجوت  لباق  ریثک و  ررـض  کلام ،) يارب  ررـض  عفد  تعفنم و  بلج  نیا  رب  هوـالع   ) رگا اـّما  و  - 3

تهارک هلئسم  و  تسا : زیاج  دیدش ، تهارک  دوجو  اب  و  هدعاقلا ) یلع  یفّرصت  نینچ   ) زین تروص  نیا  رد  تسا ، لمحت  لباق  لومعم  روط 
. تسا ینتبم  رما  نیمه  رب  زین  دوشیم ، دراو  صخش  نآرب  دریذپن ) رگا   ) هک يررض  عفد  رطاخ  هب  رئاج  ناطلس  لبق  زا  یلوت 

هب لومعم و  روط  هب  ةداع و  هک  تسا  دایز  يردق ) هب   ) هیاسمه رب  هدراو  ررض  شدوخ ) کلم  رد  کلام  فّرصت  نیا  رثا  رد   ) رگا اّما  و  - 4
. تسین زیاج  شکلم  رد  کلام )  ) فّرصت تروص  نیا  رد  تسین ، لّمحت  لباق  دنکیم  تباصا  کلام  هب  هک  یتعفنم  رطاخ 

(. دشاب ریغ  هب  ییاذک  ررض  بجوم  هک  يزیچ  ره  یمومع و  قازرا  رد   ) ار راکتحا  تمرح  دناهدرک  ینتبم  ضرف  نیمه  رب  و 
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هب شکلم و  رد  ار  یشتآ  هک  یـسک  نامـض  هب  دناهداد  يوتف  هعمل ، رد  دیهـش  ریرحت ، رد  لضاف  لثم  یتعامج  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  و 
. ریغ لام  ای ) نمرخ و   ) هب نافوط ) داب و  رثا  رد   ) شتآ تیارس  هب  نامگ  دوجو  اب  دنکیم  نشور  دراد  هک  يزاین  رادقم 

زیاج شدوخ  زا  کلام  ررـض  عفد  تروص  نیا  رد  تسا ، هجوت  لباق  دایز و  شکلم ) رد  فرـصت  مدع  رثا  رد   ) کلام ررـض  رگا  اّما  و  - 5
(. تسا تنطلس  هدعاق  نآ  لیلد  و  . ) دنوش رّرضتم  شناملسم  ردارب  ای  هیاسمه و  هچرگا  تسا ،

ریغ رب  هدراو  ررض  ررض ، لّمحت  اب  تسین  مزال  هک  ارچ  تسا ، رگمتس  صخـش  بناج  زا  تیالو  لوبق  زاوج  دناهدرک  ینتبم  رما  نیمه  رب  و 
. دربب نیب  زا  ار 

: هکنیا بلطم  لصاح 
. دوش هدرمش  هجوت  لباق  هبانتعم و  افرع  رارضا ، هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  رارضا  رابخا  - 1

. ررّضلاب لازی  ررّضلا ال  ّنال  دوشن ، تسا ) کلام  هک   ) ّرضم رب  ررض  بجوم  فّرصت  مدع  نیا  هک ) دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب   ) زین تیعضو  - 2

قوف ضورف  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن 

: دیامرفیم خیش  بانج  سپس 
. تسا هدش  هتشاد  مدقم  کلام  بناج  نآ ) رد  هک  تسا  یلوق   ) دعاوق اب  لوق  نیرتقفاوم 

(. میرادب مّدقم  ار  کلام  قح  زین  مراهچ  تروص  یتح  روص  هیقب  رد  دیاب  لّوا ، لوق  زا  ریغ  هب  ینعی  )
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نیا لح  رد   ) اذـل و  اطقاست ) اضراعت  اذا  و  . ) دـنکیم هضراعم  ریغ  ررـض  اب  هک  تسا  يررـض  دوخ  شکلم  رد  فّرـصت  زا  کـلام  عنم  اریز 
. دوشیم هعجارم  جرح ، یفن  هدعاق  مومع  هب  ای  تنطلس و  هدعاق  مومع  هب  هلئسم )

، هلب
رد فّرـصت  زا  یهجوت  لباق  فدـه  هکنیا  نودـب  دـنکیم ، دـصق  ار  ریغ  هب  ندـناسر  نایز  اهنت  کلام  هک  لّوا  ضرف  تروص و  رد  اـهنت ) )
وا عنم  دّرجم  هک  روص  هیقب  رد  نکل  درادن و  فّرصت  قح  تروص  نیا  رد  اذل  و   ) دیآیمن باسح  هب  ررض  شتاوف  دشاب ، هتـشاد  ار  شکلم 

. دراد فّرصت  قح  هدوب و  مّدقم  دیآیم  باسح  هب  ررض 
رد فّرـصت  كرت  ببـس  هب  کلام  ررـض  هکنیا  نیب  یتواـفت  هک  تسا  نیا  دروآ ) ترثک  دـیق  ضرتعم  هک  مجنپ  ضرف  رد   ) رهاـظ اـّما )  ) و

دشابیمن نآ ، زا  ّلقا  ای  تسا و  ریغ  رب  هدراو  ررض  زا  رتشیب  شکلم 
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رد رثکا  لقا و  رد  هچ  نییواستم و  رد  هچ  دننکیم ، ضراعت  مهاب  ررض  اتود ال  اذل  تسا و  ررض  لومشم ال  ریثک  هچ  دشاب  لیلق  هچ  ینعی  )
؟ ارچ اطقاست ) هجیتن 

نوناق ال میاهدرکن و  ادیپ  ررـض  ّلقا  هب  حیجرت  يارب  یهجو  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) دوشیمن تباث  ررـض  ّتلق  هب  حیجرت  هکنیا  رطاخ  هب  ای  - 1
(. دوشیم هعجارم  جرح  ّطلست و ال  هدعاق  هب  اذل  تسا و  هتشاذگن  رثکا  ّلقا و  رد  یتوافت  مه  ررض 

)؟ ارچ  ) تسا ررض  یفن  هدعاق  رب  جرح  یفن  هدعاق  تموکح  رطاخ  هب  ای  و  - 2
: اریز

تسا باسح  نیمه  يور  اذل  و  تسا ، وا ) رب   ) قیض جرح و  دوخ  رایسب ، ول  ریغ و  زا  ررض  عفد  رطاخ  هب  زیچان ، ول  ررض و  رب  کلام  لّمحت 
: هک

رطاخ هب  تسا ، روبجم  هرکم و  هک  یسک  يارب  نآ ) زا  رتمک  هکلب  نتشک  لتق و  ّدح  رد  هن   ) ریغ هب  ندز  ررض  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  ءاملع 
. دشاب ریغ  رب  هدراو  ررض  زا  رتمک  شدوخ ) رب  هدراو  ررض  نیا   ) هچرگ تسا ، زیاج  شدوخ ، زا  ررض  عفد 

. ریغ ررض  کلام و  ررض  ضراعت  رد  ثحب  مامت  دوب  نیا 

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچنآ  هب  عجار  مکح  دوب و  هچ  یلبق  نتم  رد  ثحب  عوضوم  دییامرفب  ۀمدقم 
تـسا مّدقم  اقلطم  کلام  بناج  هک : دـش  نیا  هلئـسم  مکح  دوب و  هیاسمه و ...  الثم  ریغ  ررـض  اب  کلام  ررـض  رد  ضراعت  ثحب  عوضوم 

ررض اب  ار  عفنلا  مدع  دّرجم  هکنیا  زا  معا  دشاب و  وا  عفنلا  مدع  فرص  هن  ای  دشاب  شررض  بجوم  شکلم  رد  وا  فرصت  مدع  هکنیا  زا  معا 
؟ هن ای  میروآ  باسح  هب 

؟ تسیچ معن »...   » زا دارم  قوف  همّدقم  هب  هّجوت  اب 
زاوج ینعی  يوتف  نیا  رب  ماکحالا  ۀیافک  بحاص  هّللا  همحر  يراوزبس  قّقحم  موحرم  نکل  دوب و  روهشم  ياوتف  روبزم  مکح  هک : تسا  نیا 

. تسا هدرک  هشقانم  نآ  رد  لاکشا و  هیاسمه ، رب  ررض  ندش  دراو  اب  ّقح  اقلطم  شدوخ  کلم  رد  کلام  فّرصت 
هشقانم نآ  رد  هتفریذپن و  ار  نآ  کلذعم  نکل  تسا و  روهشم  ياوتف  فّرصت  زاوج  هکنیا  هب  تسا  فرتعم  هکنیا  دوجو  اب  ناشیا  دوخ  هتبلا 

. تسا هدومن 
؟ تسیچ ناشیا  هشقانم 

339 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2371 

http://www.ghaemiyeh.com


رّرـضتم ریغ  شدوخ ، کلم  رد  کـلام  فّرـصت  اـب  رگید  فرط  زا  نکل  و  مهلاوما ، یلع  نوطّلـسم  ساـنلا  هک  تسا  تسرد  هک : تسا  نیا 
. رارض ررض و ال  دیوگیم ال  مه  وا  هک  دوشیم 

. اطقاست هجیتن  رد  اضراعت و  ررض  هدعاق ال  اب  تنطلس  هدعاق  اذل : و 
. درادن یّقح  نینچ  کلام  تسین و  تنطلس  هدعاق  زا  هدافتسا  ياج  اجنیا  سپ :

؟ تسیچ هیلع »...  ضرتعا  و   » زا دارم 
زاوج هب  روهـشم  ياواتف  رد  یلاعترـضح  هشقانم  يارب  ییاج  هکنیا  هب  تسا  هدش  ضارتعا  لاکـشا و  يراوزبس  نخـس  نیا  رب  هک : تسا  نیا 

. دشابیمن فّرصت 
؟ تسیچ يراوزبس  بانج  لاکشا  هب  نیضرتعم  نیا  لیلد 

. لّصحم لوقنم و  عامجا  زاوج  رب  تسا  باحصالا  عامجا  - 1
یلع نوطّلسم  ساّنلا  زا : تسترابع  نآ  دیآیم و  باسح  هب  تارتاوتم  زا  هکلب  هدش و  عقاو  باحصا  لمع  دروم  هک  تسا  يوبن  ثیدح  - 2

. مهلاوما
زاوج تنطلـس و  ّهلدا  اب  يربارب  هلباقم و  تردق  دنتـسه  دنـسلا  ّيوق  هک  مه  یخرب  دنّـسلا و  فیعـض  ررـض  ثیداحا ال  زا  یخرب  هکنیا  - 3

. دنرادن ار  فّرصت 
کلام هک  یضرف  نآ  زا  تسترابع  دمآ و  دهاوخ  الیذ  هک  یضرف  جنپ  نآ  زا  لّوا  ضرف  هب  دنوشیم  لمح  مه  ندوب  دنـسلا  ّيوق  ضرف  هب 

. تسین ریغ  هب  رارضا  يرازآمدرم و  زج  شکلم  رد  فّرصت  زا  شدصق 
، تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  نایم  تبسن  دشاب  هتـشادن  یـضراعت  نوطّلـسم » سانلا   » اب ررـض » ال   » ثیدح هک  مه  ضرف  هب  - 4

عامجا زاوج و  لصا  اب  دضاعم  هک  ارچ  تسا ، مّدـقم  روهـشم  ياوتف  عامتجا  هّدام  رد  هک  عامتجا ، هّدام  کی  دـنراد و  قارتفا  هدام  ود  ینعی 
. تسا زاوج  رب 

: رگید ترابع  هب 
يارجا ال ياج  اجنیا  هک  ریغلا ، لام  فالتا  لثم  دنک  فّرـصت  شدوخ  کلم  رد  هکنیا  نودب  دنزیم  يررـض  يرگید  هب  یـسک  یهاگ  - 1

. تنطلس هدعاق  هن  تسا و  ررض 
طیلست هدعاق  ياج  زین  اجنیا  هک  دنزب  ررض  يرگید  هب  هکنیا  نودب  دنکیم ، فّرـصت  نآ  رد  شکلم  زا  عافتنا  يارب  صخـش  مه  یهاگ  - 2

. تسا نوطلسم ...  سانلا  ینعی 
وا هیاسمه  رّرـضت  بجوم  فّرـصت  نیا  دـنکیم و  فّرـصت  شدوخ  کلم  رد  یـسک  هکنیا  لثم  دراد ، دوجو  عاـمتجا  هّداـم  ییاـج  رد  اـّما 
هک دـنیبیم  نایز  هیاسمه  رگید  فرط  زا  تسا ، مهلاومأ » یلع  نوطلـسم  ساـنلا   » ياـج تسا و  کـلام  وا  فرط  کـی  زا  اذـل : و  دوشیم .

. تسا ررض  ياج ال 
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اب حـیجرت  مه  ضراعت  ضرف  هب  هک : تسا  نیا  تارـضح  مالک  یهتنم  دـننکیم ، طقاست  هدرک ، ضراعت  عاـمتجا  هداـم  رد  هدـعاق  ود  سپ :
يراوزبس بانج  نخس  هب  ضارتعا  ماقم  رد  انمـض  دیدرگ . رکذ  اعّدم  نیا  رب  تارـضح  لیلد  هک  دشابیم ، مهلاوما » یلع  نوطلـسم  سانلا  »

. میراد مه  جرح  هدعاق ال  ام  هناگراهچ  ّهلدا  نآرب  هوالع  هک  تسا  هدش  هفاضا 
. نیّدلا یف  جرح  هکنآ ال  لاح  جرح و  هکلم ، یف  فّرصتلا  نع  کلاملا  عنم  ینعی :

؟ تسیچ لّصف »...  ّمث   » رد بلطم  لصاح 
رد کلام  تافّرـصت  ناشیا ، هب  ناشـضارتعا  همادا  رد  نارگید  ضایر و  بحاص  ینعی  يراوزبس ، مالک  رب  ضرتعم  تارـضح  هک  تسا  نیا 
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: دناهدرک میسقت  مسق  جنپ  هب  ار  شدوخ  کلم 
ریغ هب  ندرک  دراو  تراـسخ  شفدـه  افرـص  هکلب  ررـض ، عـفد  هن  تسا و  تعفنم  بلج  هن  شکلم ، رد  فرـصت  زا  کـلام  فدـه  رگا  - 1

: دومرف وا  هب  ترضح  هک  تشاد  رارـضا  دصق  هرمـس  هک  تسا  رما  نیا  رب  هاوگ  زین  هرمـس  تیاور  تسا و  عونمم  یفّرـصت  نینچ  هلب  تسا ،
. ّراضم لجر  ّکنا 

اب دشاب  هارمه  وا  فّرـصت  نکل  و  دـشاب ، شدوخ  يارب  تعفنم  بلج  ای  دوخ و  زا  ررـض  عفد  فّرـصت ، نیا  زا  کلام  فدـه  هچنانچ  و  - 2
ینتبم رما  نیمه  رب  تارـضح  اذـل  تسا و  مکاح  اجنیا  رد  نوطلـسم  سانلا  نوناق  هدوب و  حیحـص  یفّرـصت  نینچ  هیاسمه ، هب  يزیچان  ررض 

. هیاسمه راوید  ماب و  حطس  زا  ار  لزنم  راوید  نتخاس  رتدنلب  زاوج  دناهدرک 
لباق ناوارف و  نایز  ررـض و  مزلتـسم  وا  فّرـصت  نکل  تسا و  تعفنم  بلج  ررـض و  عفد  شکلم  رد  فّرـصت  زا  کـلام  فدـه  رگا  و  - 3

رد هک  دراد  قح  کلام  هدوب و  زیاج  یفّرـصت  نینچ  مه  زاب  تسا ، لّمحت  لباق  ررـض  نیا  لاـحنیعرد  یلو  تسوا  ناـگیاسمه  هب  یهجوت 
. تسا ینتبم  رما  نیمه  رب  رئاج  ناطلس  لبق  زا  ّیلوت  تهارک  هلأسم  دشابیم و  هورکم  هچرگ  دیامن ، فرصت  دوخ  کلم 

فّرصت قح  وا  هدوبن و  زیاج  یفّرصت  نینچ  دشاب ، هیاسمه  الثم  ریغ  هب  لمحت  لباق  ریغ  ریثک و  ررض  مزلتسم  روکذم  فّرـصت  هچنانچ  و  - 4
. درادن ار  دوخ  کلم  رد 

. دشاب ریغ  هب  ییاذک  ررض  بجوم  هک  يزیچ  ره  یمومع  قازرا  رد  ار  راکتحا  تمرح  دناهدرک  ینتبم  ضرف  نیمه  رب 
، نمرخ فرط  هب  ار  نآ  نافوط  اـی  داـب و  هکنیا  هب  ناـمگ  اـب  دوخ  کـلم  رد  شتآ  نتخورفارب  تیعونمم  دـناهدرک  ینتبم  ضرف  نیمه  رب  و 

. دربیم هیاسمه  هناخ و ... 
ررض مزلتـسم  شفّرـصت  نکل  دنکب و  فّرـصت  ای  دوش و  ریثک  ررـض  راچد  ات  دنکن  فّرـصت  کلام  هکنیا  نایم  دشاب  رما  نارود  رگا  اّما  - 5

ار شکلم  رد  فّرصت  قح  کلام  مه  زاب  دشاب ، هیاسمه  هب  ریثک 
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. دوش رّرضتم  وا  هیاسمه  ول  دنک و  ررض  عفد  دوخ  زا  دراد  قح  وا  تنطلس  هدعاق  لیلد  هب  ینعی : دراد .
مزلتسم دوخ  زا  ررض  عفد  نیا  هک  شدوخ  زا  ریثک  ررض  عفد  يارب  نکل  دنکیم  فّرـصت  شدوخ  کلم  رد  کلام  یهاگ  رگید : ترابع  هب 

. تسا هیاسمه  هب  ریثک  ررض  ندش  دراو 
. ررّضلاب لوزی  ررّضلا ال  ّنا  هک  ارچ  دراد  فّرصت  قح  کلام  تروص  نیا  رد 

؟ تسیچ لیصفت  نیا  رد  بلطم  لصاح 
: هک دوشیم  يراج  يدروم  صوصخ  رد  ررض  هدعاق ال  هک : تسا  نیا 

. دشاب یهبانتعم  ای  هب و  ّدتعم  ررض  کی  یفرع  ظاحل  هب  ررض  الّوا :
. دوشیمن رگید  دراوم  لماش  ّالا  و  دیاین ، مزال  يررض  ّرضم ، رب  ریغ ، هب  رارضا  فّرصت و  كرت  زا  ایناث :

؟ تسیچ لوقا »...   » زا دارم  سپ 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  خیش  بانج  يأر 

هک مه  مراهچ  تروص  رد  یتح  رگید  ضرف  تروص و  راهچ  یمامت  رد  لّوا  تروص  زا  ریغ  هک  تسا  هدـعاق  اب  قباـطم  ینخـس  لوق و  نآ 
. دراد فّرصت  قح  جرح  یفن  هدعاق  مکح  هب  نوطلسم و  سانلا  مکح  هب  يو  هک  مییوگب  میرادب و  مّدقم  ار  کلام  قح 

. ریثک ای  دشاب  لیلق  کلام  ررض  هکنیا  نیب  قرف  هکنیا ال  رب  افاضم 
: لیلد ود  هب  لیلد ؟ هچ  هب 

دشاب لیلق  کلام  ررض  هکنیا  نیب  یقرف  مه  ررض  هدعاق ال  دوخ  هکنیا  رب  افاضم  میدرکن  ادیپ  اررـض  لقا ، هب  حیجرت  يارب  یهجو  هکنیا  - 1
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. تسا هتشاذگن  ریثک  ای 
ار نآ  جرح  نوناـق ال  اذـل  تسا و  هقیـضم  جرح و  دوخ  نارگید  زا  داـیز  ول  ررـض و  عفد  يارب  دـشاب  كدـنا  ول  ررـض و  لـمحت  هکنیا  - 2

. درادیمرب
: هک تسا  نیا  کلام  ررض  نایم  ترثک  ای  ّتلق و  رد  توافت  مدع  نیا  دهاش  هکنیا  رب  هوالع 

: هکنیا هب  دناهداد  يوتف  قافتا  هب  ءاملع  تارضح 
. ریغلا ررض  نم  لقا  ناک  ول  هسفن و  نع  ررّضلا  عفد  لجال  لتقلا  نود  امب  ریغلا  یلع  رارضالا  هرکملل ، زوجی 

؟ تسیچ هّلک »...  اذه   » زا دارم 
. دوب کلام  ریغ  ررض  اب  کلام  ررض  ضراعت  اب  هطبار  رد  دمآ  هتفگ  متفه  بلطم  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا 
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ةدـعاق مومع  یلإ  عجریف  ریغلا ، ررـض  ضراعی  ررـض  هلام  یف  فّرـصتلا  نع  کلاملا  رجح  ّنـأل  کـلاملا : میدـقت  دـعاوقلاب  قفوـألا  لوقأ :
دـصقی یتلا  یلوالا  ةروصلا  یف  معن ، جرحلا .» یفن   » و ۀنطلـسلا »  » ةدـعاق مومع  یلإ  عجریف  ریغلا ، ررـض  ضراـعی  ررـض  هلاـم  یف  فّرـصتلا 

. اررض هتاوف  ّدعی  ال  هب ، ّدتعی  فّرصتلا  یف  ضرغ  ریغ  نم  رارضإلا  دّرجم  کلاملا 
امک ررّـضلا  ۀّلقب  حـیجّرتلا  توبث  مدـعل  اّمإ  ّلقأ ؛ وأ  ریغلا  ررـض  نم  ّدـشأ  فّرـصتلا  كرتب  کلاملا  ررـض  نوک  نیب  قرفلا  مدـع  رهاظلا : و 

، اریثک ول  ریغلا و  نع  ررّـضلا  عفد  لجأل  اریـسی  ول  ررـضلا و  یلع  ریغلا  لّمحت  ّنإـف  ررّـضلا ؛ یفن  یلع  جرحلا  یفن  ۀـموکحل  اـّما  و  ءیجیس ،
. ریغلا ررض  نم  ّلقأ  ناک  ول  هسفن و  نع  ررضلا  عفد  لجأل  لتقلا  نود  امب  رارضإلا  هرکملل  زوجی  ّهنأ  یلع  اوقّفتا  اذل  و  قیض . جرح و 

. ریغلا ررض  کلاملا و  ررض  ضراعت  یف  هّلک  اذه 
؟ ررّضلا ۀّلقب  حیجرتلا  دعب  وأ  رخألا  دعاوقلا  یلإ  ءادتبا  عجری  لهف  کلذ ، ریغ  یف  اّمأ  و 

. نالوق لب  ناهجو ،
نم دــــحاو  ریغ  هـــحّجر  و  [، 149] سوردـــلا عـــضاوم  ضعب  و  [ 148] ةرکذــتلا نـع  ۀــّیکحملا  تاــملکلا  ضعب  نــم  حــیجّرتلا  رهظی 

[. 150] نیرصاعملا
ردقلا و رـسک  نیکلاملا ، دحأ  نم  طیرفت  ریغب  ردـقلا  یف  اهـسأر  ۀـّبادلا  تلخدأ  ول  ّهنأ  نم  [: 151] روهـشملا نع  اـم  هیلع  لّزنی  نأ  نکمی  و 

. هتحلصمل رسکلا  ّنأب  الّلعم  ّۀبادلا ؛ بحاص  هتمیق  نمض 
343 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اّمم رثکأ  اهتمیق ، ذخأ  ّۀبادلا و  فلتب  هیلع  مکح  اذإ  ۀـّبادلا  کلام  یلع  ررّـضلا  نم  لخدـی  ام  ّنأ  نم  بلاغلا : یلع  مهمالک  قالطإ  لمحیف 
. يرخألا فلت  نم  نوهأ  ۀمیقلاب  اهلّدبت  نینیعلا و  يدحا  فلت  يرخأ : ةرابعب  و  هتمیق . ذخأ  هفلتب و  ردقلا  بحاص  یلع  لخدی 

ۀحلـصملا نوکی  دـق  ّهنأ  نم  کلاسملا : یف  امب  ۀـّبادلا ، بحاص  ۀحلـصمل  هنوکب  مکحلا  لیلعت  یلع  ضارتعالل  لاجم  یقبی  ـالف  ذـئنیح : و 
[152 .] امهنیب ۀکرتشم  ۀحلصملا  نوکی  دق  و  طقف ، ردقلا  بحاصل 

ّنأ بلاغلا  ّنإف  ۀـّبادلا ؛ بحاص  ۀحلـصمل  ّهنأب  الّلعم  اهمدـهب  ّالإ  جرخت  ـال  راد  یف  تلخد  اذإ  ۀـّبادلا  بحاـص  نامـضب  مهمکح  کلذـک  و 
. ّۀبادلا كرادت  نم  نوهأ  مودهملا  كرادت 

. ّدمتسن هنم  نیعتسن و  هب  و 
344 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

کلام ود  ررض  ضراعت  رد  متشه : ثحبم 
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هراشا

ندوب رثکا  ّلقا و  ای  ررض و  ود  ندوب  يواسم  هکنیا  نودب  ینعی   ) ادتبا زا  ایآ  هکنیا  رد  کلام ) ود  ررض  ضراعت  رد  ینعی   ) نآ ریغ  رد  اّما  و 
دراوم هظحالم  زا  سپ   ) هکنیا ای  دوشیم و  هعجارم  ۀـعرقلا ) ای  مکاحلا و  ریخت  هلمج  زا   ) رگید دـعاوق  هب  دریگ ) رارق  هظحـالم  دروم  اـهنآ 
: دراد دوجو  لوق  ود  هکلب  هجو ، ود  دوشیم ؟ هعجارم  رگید  دعاوق  هب  ّتلق  بناج  حیجرت  دایز و  مک و  ررض  ندش  نشور  و  روکذم )
بجوم ار  ررـض  ّتلق  ینعی   ) دوشیم نشور  ّتلق  بناج  حـیجرت  سورد ، باـتک  دراوم  یخرب  هرکذـت و  زا  هدـش  لـقن  تاـملک  یخرب  - 1

. دناهداد حیجرت  ار ، ّتلق  هب  حیجرت  رصاعم ، ياملع  زا  يرایسب  هدع  هکنانچ  دناهتسناد ) حیجرت 
: هکنیا رب  ینبم  روهشم  ياوتف  رب  بلطم  نیا  دوش  قیبطت  هک  تسا  نکمم  و 

، دنـشاب رّـصقم  فرظ  کلام  ای  ناویح و  کلام  هکنیا  نودب  دـنکب  يرگید  بآ ) فرظ  ای  و   ) هرمخ لخاد  ار  شرـس  یـسک  ياپراهچ  رگا 
ملاـس شبـسا  هکنوچ   ) تسوا تحلـصم  هب  فرظ  نتـسکش  هک  ارچ  تسا ، نآ  تمیق  نماـض  اـپراچ  بحاـص  دوـشیم و  هتـسکش  فرظ 

(. دنامیم
: هک انعم  نیدب  دوشیم ، بلاغ  رب  لمح  يوتف ) نیا  رد  ناشیا   ) مالک قالطا  نکل ) دناهتفگن و  يزیچ  اهنآ  هچرگا  : ) سپس

فرظ بحاص  رب  هک  يررـض  زا  تسا  رتشیب  شررـض  فرظ  بحاص  زا  نآ  تمیق  نتفرگ  بسا و  ندیرب ) رـس  و   ) فلت هب  دوش  مکح  رگا 
. دوشیم دراو  بسا  بحاص  زا  نآ  تمیق  نتفرگ  شفرظ و  نتسکش  ببس  هب 

. بسا ندرک  فلت  زا  تسا  رتناسآ  شتمیق ، هب  نآ  ندرک  لیدبت  و  فرظ ) ینعی   ) نیع ود  نیا  زا  یکی  ندرک  فلت  رگید : ترابع  هب 
نتـسکش  ) هکنیا هب  مکح  تلع  هب  ضارتعا  يارب  یلاجم  رگید  بلاغ ،) رب  میدرک  لمح  ار  املع  تاملک  قـالطا  اـم  هک   ) تروص نیا  رد  و 

فرظ بحاص  يارب  اهنت  تحلـصم  یهاگ  هک  تسا  هدـمآ  کلاسم  رد  هکنانچ  دـنامیمن ، یقاب  تساپراهچ  بحاـص  تحلـصم  هب  فرظ )
(. تسا یکی  فرط  ود  تمیق  نوچ   ) تسا کلام  ود  ره  نایم  كرتشم  تحلصم  یهاگ  و  تسا ،) رتشیب  شتمیق  نوچ   ) تسا

345 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ناکما هک  دوش  يراد  رد  دراو  هک  یتروص  رد  اـپراهچ  بحاـص  نامـض  هب  اـملع  مکح  تسا ) ررـض  ّتلق  هب  حـیجرت  باـب  زا   ) نینچمه و 

. هناخ بحاص  تحلصم  هب  تسا  لّلعم  هک  یلاح  رد  راخ  نآ  زا  یتمسق  ندرک  بارخ  اب  رگم  تسین  نآ  ندروآ  نوریب 
. بسا هّیهت  زا  تسا  رتناسآ  هدش  بارخ  هناخ  هرابود  كرادت  هک : تسا  نیا  بلاغ  اریز 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ متشه  ثحبم  رد  ثحب  عوضوم  دییامرفب  ۀمدقم 
دیامرفیم اذل  و  دشابیم ؟ هچنآ  مکح  درک و  دیاب  هچ  کلام  ود  ررض  ضراعت  رد  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا  نیکلام  ررض  ضراعت  هب  عجار 

: دراد دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود 
رتمک مادک  رتشیب و  ررـض  مادـک  دـید  دـیاب  هک  انعم  نیدـب  دوشب ، حـیجرت  هظحالم  دـیاب  اجنیا  رد  مییوگب : هک  تسا  نیا  لامتحا  کی  - 1

. دومن بانتجا  رگید  فرط  زا  دش و  لمحتم  ار  نآ  تسا  رتمک  هک  مادکره  تسا ،
؟ تسیچ هجو  نیا  لیلد 

ررض کی  نیا  اذل  تسا و  ررض  کی  لیلق  ررض  ررض و  ود  ریثک  ررـض  ّناک  دوشیم  هجاوم  ریثک  ررـض  اب  لیلق  ررـض  یتقو  هک : تسا  نیا 
ضراعم الب  ریثک  ررض  فرط  رد  ررض  کی  هجیتن  رد  هک  دننکیم  طقاست  ود  ره  هدرک  ضراعت  ررض  ود  نآ  زا  یکی  اب  لیلق ) ررض  ینعی  )

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2375 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم يراج  ررض  هدعاق ال  نآ  صوصخ  رد  هک  دنامیم 
ناموت نویلیم   5 ات 1 / نویلیم 2   3 رگید ، فرط  هب  ناـموت  نوـیلیم   5 / 1 دوشیم ، دراو  ررـض  فرط  کـی  هب  ناـموت  نویلیم   3 لثملا : یف 

هک فرط ، کی  رد  ررض  نویلیم   5 دنامیم 1 / یقاب  اطقاست ، اضراعت و  یناموت  نویلیم   5 فرط 1 / نآ  اب  نویلیم  نیا 3  زا   5 هک 1 / تسا ،
. دش لمحتم  ار  لیلق  فرط  دیاب  اذل  و  ررض . هدعاق ال  هب  دوشیم  کّسمت  اجنیا  رد 

روط هب  ررض  هدعاق ال  هک  ارچ  دنشاب ، حّجرم  نیررض  ضراعت  باب  رد  دنناوتیمن ، ترثک  ّتلق و  مییوگب : هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  - 2
. دننکیم ضراعت  فرط  ود  زا  اذل  تسا و  قداص  ریغص  رب  مه  لیلق و  رب  مه  ینعی  يواسم 

دعاوق نیا  رثکا و  ّلقا و  هچ  دنشاب و  يواسم  ررض  ود  نیا  هچ  تفر ، رگید  دعاوق  غارس  هب  دیاب  دوبن  راک  رد  یناحجر  اجنیا  رد  یتقو  لاح 
: زا دنترابع 

346 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دینک باختنا  ار  یکی  ناتدوخ  هک  دنکیم  ریخم  ار  ود  نآ  عرش  مکاح  هک  انعم  نیدب  مکاحلا ، رییخت  هدعاق  - 1

. دوش لمع  هعرق  هب  دوش و  هدز  هعرق  هک  انعم  نیدب  ۀعرقلا ، هدعاق  - 2
[153 :] لثملا یف 

ص346 ج10 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: دیامرفیم هدرک  رکذ  ار  اهقف  ياواتف  هفلتخم  دراوم  زا  دروم  ود  خیش  با 

: تسا قبطنم  حیجرت  يانبم  رب  دراوم  نیا 
کلام ای  ناویح و  کلام  هکنیا  نودب  تسا ، هدرک  يرگید  سک  بآ  فرظ  ای  هرمخ و  لخاد  ار  شرـس  یـسک  ياپراهچ  دـینک  ضرف  - 1

يوتف تارضح  اجنیا  رد  درادن ، دوجو  فرظ  نآ  زا  ناویح  نیا  رـس  ندروآ  نوریب  ناکما  نآلا  نکل  و  دنـشاب ، رّـصقم  ارجام  نیا  رد  فرظ 
تحلـصم هب  اجنیا  رد  نتـسکش  هک  ارچ  دـیریگب . اـپراهچ  بحاـص  زا  ار  نآ  تمیق  دینکـشب و  ار  هرمخ  اـی  بآ و  فرظ  هکنیا  هب  دـناهداد 

. تسا فرظ  تمیق  نماض  وا  اذل  تسا و  ّهباد  بحاص 
؟ تسیچ بلاغلا »...  یلع  مهمالک  قالطا  لمحیف   » زا دارم  سپ 

اـهبنارگ و يّدـح  هب  فرظ  ینعی  دوشیم ، سکع  بلطم  یهاـگ  هک  هدرک  ضارتـعا  هک  کـلاسم  رد  تسا  یناـث  دیهـش  موحرم  هب  خـساپ 
 ... درک و نآ  يادف  ار  ناویح  دیاب  دوش و  عیاض  هتسکش و  دیابن  هک  تسا  یتمیق 

فرظ زا  ناوـیح  اـبلاغ  هک  اـجنآ  زا  ینعی  تسا ، بلاـغ  باـب  زا  روهـشم  ياوـتف  نـیا  دـیامرفیم : ضارتـعا  نـیا  هـب  خـساپ  رد  خیـش  اذـل  و 
هک ارچ  دوشیم  ضوع  مکح  دییامرفیم  امـش  هک  دشاب  نینچ  يدروم  رد  رگا  ّالا  و  دینکـشب ، ار  فرظ  هک  دـناهدومرف  تسا ، رتدنمـشزرا 

. درادن تیّلک 
اپراهچ هنرگو  دشاب  رتناسآ  رگید و  فرط  تحلـصم  هب  تمیق  هب  نآ  لوبق  لام و  ود  زا  یکی  فلت  هک : تسا  نیا  رایعم  رگید : ترابع  هب 

؟ دراد یتیصوصخ  هچ  فرظ  ای  و 
. میربیم رس  ار  اپراهچ  دوب ، رتاهبرپ  فرظ  هک  اجکره  سکعلاب  مینکشیم و  ار  فرظ  دوب  رتتمیقنارگ  ناویح  هک  اجکره  نیاربانب 

نآ ندروآ  نوریب  ناکما  لزنم  نآ  زا  یتمـسق  ندرک  بارخ  اب  زج  نونکا  هدش و  یـسک  یـصخش  لزنم  دراو  یناویح  دـینک  ضرف  ای  و  - 2
ناویح بحاص  هکیلاحرد  دوش  جراخ  ناویح  اـت  هدرک  بارخ  ار  موزل  دروم  تمـسق  هکنیا  هب  دـناهداد  يوتف  زین  اـجنیا  رد  درادـن ، دوجو 

. تسا لزنم  نآرب  هدراو  تاراسخ  نماض 
. تسا هتفرگ  تروص  مادهنا  نیا  وا  تحلصم  تهج  رد  هک  ارچ 
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347 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یلو تسا  ّهباد  كرادـت  زا  رتناـسآ  مودـهم  ناربج  كرادـت و  ـالومعم  هک  ارچ  تسا ، بلاـغ  رب  لـمح  باـب  زا  زین  يوتف  نیا  هکنیا  هتکن 

. مینکیم لمع  سکع  هب  زین  ام  دش  سکع  ارجام  رگا  بوخ 

« خیش بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  ررض  اب ال  هطبار  رد  هچنآ   » بلاطملا صیخلت 

؟ دراد دوجو  یتالامتحا  هچ  رارض  ررض و ال  يانعم ال  رد  خیش  بانج 
ای رارمتسا و  ثودح و  بجوم  ای  دشاب و  یـسک  هب  نایز  ررـض و  هدننکدراو  هک  ار  یمکح  زگره  سّدقم  عراش  هک : دوب  نیا  لّوا  لامتحا 

. دنکیمن رداص  دوش ، ررض  ءاقب 
دـساف و تسا ، نایز  ررـض و  بجوم  هک  یلمع  اذـل  تسا و  مارح  ریغ  هب  ای  دوخ  هب  ندرک  دراو  تراسخ  الـصا  هک : دوب  نیا  مّود  لاـمتحا 

. تسا مزال  ریغ  لطاب و 
نآ هدـننکكرادت  رباج و  هک  دراد  یتحلـصم  شربارب  رد  دوش ، ثداح  ینایز  ررـض و  عرـش ، مکح  هیحان  زا  اجکره  هکنیا : موس  لاـمتحا 

، ررض هدعاق ال  زا  دارم  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  دهاوش  هکنیا : هتکن  تسا . ررـض  ال  دراد ، هدننکناربج  هک  يررـض  نآ  اذل  و  تسا ، ررض 
. دنکیمن هدرکن و  لعج  دشاب ، ررض  یقبم  ثدحم و  هک  ار  یمکح  عراش  دش  هتفگ  هک  تسا  لّوا  لامتحا  ای  انعم و  نامه 
؟ تسا يرگید  رب  مّدقم  کیمادک  درک و  دیاب  هچ  ماکحالا  هلدا  ریاس  اب  ررض  هدعاق ال  كاکطصا  هلباقم و  رد  خیش  بانج 

ررض هکنآ ال  لاح  و  اذکه ...  و  دشاب ، هتشاد  ررض  ول  یناوخب و  زامن  سپـس  يریگب و  وضو  دیاب  دیوگیم  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  لثملا : یف 
. تسا هدشن  عیرشت  دشاب ، ررض  نآ  رد  هک  یمکح  ریخ ، دیوگیم :

يررض يدقع  رگا  هن ، دیوگیم : ررـض  هکنآ ال  لاح  و  دینک ، افو  نآ  هب  دمآ  نایم  هب  يدهع  رگا  دیوگیم  ِدوُقُْعلِاب ، اُوفْوَأ  لثملا : یف  ای  و 
. تسا هدشن  عیرشت  مالسا  رد  دشاب  يررض  هک  یمکح  هک  ارچ  يراد  خسفلا  قح  دش ،

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  اجنیا  رد  هلب ،
. تسا ماکحالا  ّۀلدا  ریاس  رب  مکاح  ررض  هدعاق ال  مییوگب : هکنیا  - 1

يرگید رب  کیمادـک  ضراعت  نیا  رد  هک  دـید  دـیاب  اذـل  و  دراد ، رارق  ماکحالا  ۀـّلدا  ریاس  اب  ضراعت  رد  ررـض  ال  مییوگب : هکنیا  اـی  و  - 2
. میتسه حّجرم  هب  دنمزاین  اجنیا  رد  اذل  و  میهدب ، حیجرت  رگید  فرط  رب  ار  نآ  تشاد  ناحجر  هک  فرط  مادکره  دراد ؟ حیجرت 

348 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنامکاح ررض  هدعاق ال  رب  هیلوا  ماکحا  هلدا  ینعی  ماکحالا  ّۀلدا  ریاس  مییوگب : هکنیا  - 3

؟ تسا حیحص  روبزم  تالامتحا  زا  کیمادک  امش  رظن  هب  خیش  بانج 
. تسا ماکحا  ّهلدا  ریاس  رب  مکاح  ررض  هدعاق ال  نم  هدیقع  هب 

؟ تسیچ ناشفرح  مّود  لامتحا  نارادفرط  خیش  بانج 
یف میهدیم ، حیجرت  هلدا ، ریاس  رب  ار  ررـض  هدعاق ال  ام  یهتنم  اهنآ ، رب  مکاح  هن  تسا و  ماکحالا  ّۀلدا  اب  ضراعت  رد  ررـض  ال  دـنیوگیم :

: لثملا
. دشاب خی  یلیخ  بآ  درس و  رایسب  اوه  ول  دیریگب و  وضو  دیاب  دیوگیم : ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف 

. يریگب وضو  دیابن  دراد ، ررض  وت  يارب  نتفرگ  وضو  هک  تسا  يردق  هب  بآ  ندوب  خی  امرس و  تّدش  رگا  دیوگیم : ررض  ال 
. مینکیم يراددوخ  نتفرگ  وضو  زا  و  هداد ، حیجرت  ار  ررض  ام ال  اجنیا  رد 

؟ تسیچ ناشحیجرت  نیا  لیلد 
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. تسا تئارب  لصا  يارجا  ای  هّیجراخ و  هنیرق  ءاملع ، عامجا 
؟ دنهدیم رارق  ررض  يارب ال  حّجرم  ار  تئارب  لصا  هنوگچ 

هک مینکیم  کش  ام  دوشیم ، ررض  بجوم  تسا و  دعاسمان  اولـسغاف  الثم  ماکحالا  ّۀلدا  يارجا  يارب  طیارـش  یتقو  دنیوگیم : لثملا  یف 
؟ هن ای  میریگب  وضو  هک  میراد  یفیلکت  ایآ 

. دوشیم نآ  ناحجر  ببس  هدمآ  ررض  کمک ال  هب  تئارب  لصا  هک  تساجنیا  رد  اذل  و  ةءاربلا ، لصالا ، مییوگیم :
دادرارق و دقع  نیا  رگا  دیوگیم : ررـض  هکنآ ال  لاح  و  نک . افو  يدرک  يراج  هک  يدقع  نیا  هب  دیوگیم : دوقعلاب  اوفوا  لثملا : یف  ای  و 

. تسا خسف  لباق  هدوبن و  افولا  مزال  دوشیم ، وت  ررض  بجوم  تسا و  ینبغ  رگا  يداد  تروص  هک  ياهلماعم  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای 
. موزل مدع  باحصتسا  هب  ای  ءاملع و  عامجا  هطساو  هب  ای  مینکیم ، ارجا  ار  نآ  هداد  حیجرت  ار  ررض  اجنیا ال  رد  اذل  و 

؟ تسیچ ضراعت  هیرظن  ای  روبزم و  لوق  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج 
. تسا هدش  هدز  هحماسم  يور  زا  اهنت  تسین و  لّمات  ّربدت و  يور  زا  روبزم  نخس  ام  رظن  هب 

؟ تسا یلّماتمک  يور  زا  ار  روبزم  نخس  هک  دییامرفیم  هنوگچ  خیش  بانج 
تسا و يراگزاسان  كاکطـصا و  رد  ماکحالا  ّۀلدا  ریاس  اب  ررـض  هدعاق ال  هک  تسا  هدـمآ  تارـضح  نیا  نهذ  هب  ءادـتبا  هک  رطاخ  نیدـب 

. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  اهنآ  نایم  تبسن 
349 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: ضراعتم لیلد  ود  هک  ارچ 
ضراـعت مهاـب  هدوب و  هجو  نم  صوصخ  موـمع و  هک  قاّـسفلا ، مرکت  ـال  ءاـملعلا و  مرکا  لـثم : دنـشاب ، هجو  نم  نیّماـع  تسا  نکمم  - 1

. دنراد
ضراعت رد  دـناقلطم و  صوصخ  مومع و  هک  ةاحنلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لـثم : دنـشاب ، قلطم  صاـخ  ماـع و  هک  تسا  نکمم  اـی  و  - 2

. دنراد رارق  مهاب 
. دنانیضراعتم نینیابتم و  هک  ءاملعلا  مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  لثم : دنشاب ، نینیابتم  هک  تسا  نکمم  ای  و  - 3

صوصخ مومع و  تروص  هب  ناشـضراعت  یهتنم  دنراد  ضراعت  مهاب  ود  نیا  هک  دـناهتفگ  ّهلدا  ریاس  ررـض و  اب ال  هطبار  رد  هکنیا  هصالخ 
. تسا هجو  نم 

اجنیا رد  اهنیا  قارتفا  عامتجا و  هدام  تسا ، هجو  نم  نیماع  لـیبق  زا  اـهنیا  هطبار  دـییوگیم  هک  امـش  مینکیم  لاؤس  اـهنآ  زا  اـم  نکل  و 
؟ تسیچ

: هک تسا  نیا  ناشقارتفا  هّدام  دنیوگیم : خساپ  رد 
. مینکیم لمع  نآ  قبطرب  ام  تسین و  روآررض  مکح  قبطرب  لمع  هک  ارچ  درادن ، ارجا  ّلحم  ررض ، هدعاق ال  دراوم  زا  يرایسب  رد  - 1

ۀحلصملا تاذ  هکلب  درادن  يررض  اهنت  هن  نتفرگ  هزور  ای  ندرک و  لسغ  ای  نتفرگ و  وضو  يرارطـضا  ریغ  يداع و  طیارـش  رد  لثملا : یف 
. تسا

. درادن دوجو  ماکحالا  ّۀلدا  يارجا  يارب  ییاج  هکیلاحرد  میریگیم ، راکب  ار  ررض  هدعاق ال  ام  زین  دراوم  زا  يرایسب  رد  - 2
دیاب امـش  نماض ،) وهف  ریغلا  لام  فلتا  نم   ) هدعاق قبط  دـینک ، فلت  يراگنالهـس  يور  زا  ای  ادـمع و  ار  یـسک  لام  امـش  رگا  لثملا : یف 

تسا و تئارب  يارجا  ّلحم  هن  و  تسا ، ماکحالا  ّۀلدا  يارجا  لحم  هن  دراوم  هنوگنیا  اذل  و  دینک . ناربج  ار  سکنآ  رب  هدشدراو  تراسخ 
 ... هن

: لثملا یف  میهدیم ، حیجرت  ار  ررض  ال  حّجرم ، زا  هدافتسا  اب  دننک ، ادیپ  كاکطصا  ررض  اب ال  لیلد  هک  ییاج  رد  اّما 
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. دراد نایز  ررض و  ام  يارب  نتفرگ  وضو  هک  تسا  ياهنوگب  زین  طیارش  ْمُکَهوُجُو و ...  اُولِسْغاَف  هدومرف : هیآ 
رد عامتجا و  هّدام  نیا  رد  هصالخ  و  وشن ، بکترم  ار  يررـض  لمع  دـیوگیم : امب  هک  میوشیم  وربور  ررـض  روهظ ال  اـب  تروص  نیا  رد 

. دننکیم ضراعت  مهاب  هجیتن 
350 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. میریگیمن وضو  هداد ، حیجرت  ار  ررض  ال  تاحّجرم ، ریاس  ای  املع و  عامجا  زا  هدافتسا  اب  اجنیا  رد 
؟ دییوگیم هچ  بلطم  نیا  رب  ناشلالدتسا  تارضح و  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  بانج 

. تساهنآ رب  مکاح  هکلب  هتشادن ، ّهلدا  نیا  اب  یضراعت  ررض ، هدعاق ال  میوگیم :
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  ناتهاوگ 

ار نایسنلا و ...  ءاطخلا و  عفر  نیّدلا ، یف  هارکا  نیّدلا و ال  یف  جرح  ال  هلمج : زا  ررـض  رئاظن ال  هابتـشا و  رگا  هک : تسا  نیا  ام  هاوگ  هدمع 
جرح و لثم ال  مه  ررـض  بوخ ال  دنامکاح ، هیلوا ، نیوانع  هلدا  ینعی  هلدا ، ریاس  رب  دـعاوق  نیا  همه  هک  میوشیم  هجوتم  میریگب ، رظن  رد 

. تسا مکاح  اهنآ  رب  شرئاظن  هابشا و 
داجیا هفیرش ، نیا  زا  اجبان  هدافتسا  اب  و  مهلاوما ، یلع  نوطلـسم  ساّنلا  تفگیم : هناخبحاص  نآ  ضارتعا  هب  خساپ  رد  هرمـس ، لثملا : یف 

. درکیم تراسخ  تمحازم و 
. مالسالا یف  رارض  ررض و ال  ال  راضم ، لجر  ّکنا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  لباقم  رد 

. مهلاوما یلع  نوطّلسم  سانلا  ياج  هن  تسا و  رارض  ررض و ال  ياج ال  اجنیا  ینعی :
. تسام ياعّدم  رب  هاوگ  هک  يرگید  دهاوش  اذکه  و 

؟ تسیچ لاثم  نیا  زا  ذّختم  هجیتن 
هبنج هدـعاق  هک  دـهدیم  ناـشن  دـننکیم ، رکذ  ار  هدـعاق  نیا  لـیلد ، نآ  ربارب  رد  حّـجرم  رکذ  نودـب  ماـما  ربماـیپ و  یتـقو  هک : تسا  نیا 

. تسا هدوب  نینچ  زین  املع  هریس  هکنانچ  دراد ، تموکح 
. مینکیم حرطم  تموکح ، ناونع  هب  ار  ررض  ال  دوش ، ادیپ  كاکطصا  هلدا ، ریاس  ررض و  نایم ال  اجره  هکنیا : لصاح 

: تفگ هک  یلوق  هب  خـساپ  رد  هدرک  نایب  ار  صیـصخت  اب  تموکح  تواـفت  تئارب ، لـصا  زا  ثحب  يادـتبا  رد  هتـشذگ و  رد  خیـش  باـنج 
. لوصالل ۀمکاح  لب  لوصالل ، ۀصّصخم  سیل  ّۀلدالا  ریخ ، دیدومرف : لوصالل ، ۀصّصخم  ّۀلدالا 

، دیدومن ار  ررـض  تموکح ال  ياعدا  امـش  دـندرک و  ار  ماکحالا  ۀـّلدا  ریاس  ررـض و  نایم ال  ضراعت  ياعّدا  یخرب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاح 
؟ دراد دوجو  ضراعت  تموکح و  نایم  یتوافت  هچ  یتیهام ، ظاحل  هب  دییامرفب ،

: دنریگیم رارق  رگیدکی  ربارب  رد  لیلد  ود  یتقو  هک  مینادب  دیاب  ۀمدقم 
. دنمانیم نیضراعتم  ار  اهنآ  مه  ةرات  موکحم ، ار  يرگید  مکاح و  ار  یکی  ةرات  دروم ، ار  يرگید  دراو و  ار  یکی  ةرات  - 1

351 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دربیم نیب  زا  ۀقیقح  ار  رگید  لیلد  عوضوم  دوشیم و  ادیپ  لیلد  کی  هکنیا : زا  تسترابع  دورو  - 1

نآ زا  تسا و  لالح  دیتفگیم  هدرک ، يراج  تئارب  لصا  اذل  و  مارح ؟ ای  تسا  لالح  نتت  برـش  هک  یتسنادیمن  نونکات  امـش  لثملا : یف 
. دیدرکیم هدافتسا 

ریبعت هب  ای  تایناخد و  لامعتسا  دیوگیم  هک  دیاهدرک  ادیپ  تسد  يرتاوتم  ربخ  هب  ای  تسا و  هدیسر  یملع  یلیلد  کی  امش  يارب  زورما  اّما 
. تسا مارح  نتت  برش  رگید 

ملع امـش  يارب  هک  ار  یلیلد  نیا  اذل  دنیـشنیم و  نآ  ياج  ملع  دوریم و  نیب  زا  دوب  تئارب  يارجا  عوضوم  هک  لهج  نآ  تروص ، نیا  رد 
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دروـم لـیلد  تفر ، نیب  زا  اـجنیا  رد  نک و  يراـج  تئارب  لـصا  مکح  هـب  لـهج  ماـگنه  هـب  تـفگیم  هـک  یلیلد  نآ  دراو و  لـیلد  دروآ ،
. دنمانیم

ّهناک رگید ، لیلد  هب  دـشاب  هتـشاد  یهّجوت  ای  ضّرعت و  شاهیظفل  تلالد  نامه  اب  لیلد ، ود  زا  یکی  هکنیا : زا  تسترابع  تموکح  اّما  و  - 2
ریـسفت ار  نآ  هتـشاد  هّجوت  رگید  لیلدـب  شاهیظفل  تلالد  نامه  اـب  رگید و  مشچ  اـب  نکل  دـنکیم  تباـث  ار  دوخ  ياعّدـم  مشچ  کـی  اـب 

. دنکیم
: لثملا یف  دوشیم . رگید  لیلد  رّسفم  لیلد ؛ ود  زا  یکی  رگید : ترابع  هب 

و وه ) : ) دییوگیم یتقو  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت  دیاب  نکل  ینکیم ، ریـسفت  ار  ناسنا  قطان ، ناویح  اب  امـش  قطان ، ناویح  يا ) ، ) ناسنالا رد 
. تسا هیریسفت  هک  ارچ  دراد ، ناسنا  هب  رظن  يا )  ) ۀملک نیا  يا )  ) رگید ریبعت  هب  ای 

. تسا موکحم  لیلد  هدننکریسفت  شاهیظفل ، تلالد  اب  مکاح  لیلد  هشیمه  هکنیا  هصالخ 
. دنتسه مه  یفانتم  راگزاسان و  مهاب  لیلد  ود  لولدم  هکنیا : زا  تسترابع  ضراعت  اّما  و  - 3

: رگید ترابع  هب 
یبلطم هدـنناسر  اّلقتـسم  کیره  هکلب  درادـن ، رگید  لیلد  هب  یهّجوت  ای  ضّرعت و  هیظفل ، تلالد  اب  لـیلد ، ود  زا  کیچـیه  نیـضراعتم ، رد 

رد لیلد  ود  لولدم  انعم و  هک  دوشیم  هّجوتم  دـنکیم ، رظن  ود  نیا  يانعم  هب  لقع  یتقو  نکل  تسین ، رگید  لیلد  بلطم  هب  رظان  هک  تسا 
. دنکیم یفن  ار  يرگید  کیره  هدوب و  ضراعت 

. تسانعم ود  نیا  نایم  شزاس  مدع  ای  يراگزاسان و  مزلتسم  ءاملعلا ، مرکت  ءاملعلا و ال  مرکا  يانعم  هب  امش  هّجوت  رظن و  تقد  لثملا : یف 
؟ تسا رگید  لیلد  اب  ضراعت  رد  هکنیا  ای  دروآیم و  دراد  تموکح  لیلد  نالف  هک  درب  یپ  ناوتیم  هنوگچ  خیش  بانج 

352 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسا  نیا  راثآ  مئالع و  زا  یکی  لثملا  یف  دنراد ، هک  يراثآ  مئالع و  يور  زا 

مکاح لیلد  زا  تبحص  دشاب ، هتـشادن  دوجو  موکحم  لیلد  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  اعون  اهنآ  هطبار  موکحم و  مکاح و  لیلد  تیعـضو  - 1
. قطان ناویح  وه  دییوگب : ناسنالا ، دییوگب : هکنیا  نودب  دیناوتیمن ، امش  هکنانچ  دوشیم ، روآهدنخ 

طوبرم يانعم  ياراد  یقادصم  ره  هک  تسا  یقیداصم  ياراد  نیـضراعتم  زا  کیره  هک  ارچ  تسین ، هنوگنیا  تیعـضو  ناضراعتم  رد  اّما :
. تسا دوخ  هب 

مرکت و ال  دییوگب : سپس  ءاملعلا و  مرکا  دییوگب : رگا  ای  ةاحنلا و  مرکت  و ال  دییوگب : سپـس  ءاملعلا و  مرکا  دییوگب : امـش  رگا  لثملا : یف 
. دیاهدومن جراخ  یّلک  مکح  نآ  تحت  زا  ار  یخرب  هکلب  دیاهدرکن ، ییوگنایزه  قاّسفلا ،

. دهدیم هعسوت  ار  نآ  یهاگ  تسا و  موکحم  لیلد  قییضت  مکاح ، لیلد  راک  یهاگ  - 2
: هکنیا لثم  دهدیم  هعسوت  هک  اجنآ  اّما  و 

. دناوخ زامن  هیعقاو  تراهط  اب  دیاب  امتح  هک  مینکیم  نامگ  ام  و  روهطب ، الا  ةالص  ال  تسا : هدومرف  لیلد 
. ار تدوخ  تراهط  نک  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  وت  تراهط  هک  يدرک  کش  رگا  تسا : هدمآ  رگید  ياج  رد 

، يراد تراهط  وت  هک  دنهدب  تداهش  لداع  رفن  ود  نکل  و  هن ؟ ای  يراد  تراهط  هک  يدرک  کش  رگا  هک : تسا  هدمآ  رگید  ياج  رد  ای  و 
. نک باسح  كاپ  ار  تدوخ 

. دنهدیم هعسوت  ار  نآ  هک  وحن  نیدب  دنامکاح ، روهطب ، ّالإ  ةالص  لباقم ال  رد  هنیب  نیا  باحصتسا و  نیا  اذل : و 
. يرهاظ روهط  یعقاو و  روهط  زا  تسا  ّمعا  تسا ، روهطب  الا  رد  هک  يروهط  نیا  هک  دنابلطم  نیا  نیبم  رگید  ترابع  هب 

: هکنیا لثم  دنکیم  قییضت  ار  رگید  لیلد  عوضوم  هک  اجنآ  اّما  و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2380 

http://www.ghaemiyeh.com


. روآ اجب  وهس  هدجس  ود  دش ، عقاو  دایز  مک و  ای ...  تاعکر و  رد  رگا  هدومرف : لیلد  اجکی  رد 
رّـسفم یمود  نیا  هک  نکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  یتسه  کش  ترثک  هب  يالتبم  رگا  ینعی : کشلا ، ریثکل  ّکـش  ـال  هدومرف : رگید  ياـج  رد 

. دنکیم رتگنت  ار  نآ  هریاد  هدوب و  یلّوا  نآ 
؟ تسیچ تشذگ  اجنیا  هب  ات  هک  یبلاطم  اب  هطبار  رد  امش  نخس  لصاح  خیش  بانج 

. دراد تموکح  ماکحالا  ّۀلدا  ریاس  رب  شریاظن  هابشا و  نوچمه  ررض  هدعاق ال  - 1
353 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نیا رب  زین  ررـض  ال  دـنامکاح ، هلدا  ریاس  رب  نایـسن و ...  اطخ و  یفن  رـسع ، یفن  جرح ، هلمج ال  زا  هّیوناث  نیوانع  ّهلدا  هک  روطنامه  ینعی :
. دنکیم قییضت  ار  اهنآ  یهاگ  دهدیم و  هعسوت  ار  هلدا  نیا  عوضوم  یهاگ  مه  يریسفت  ظاحل  هب  و  تسا ، مکاح  هلدا 

حیجرت ار  ررض  ام ال  نکل  تسا و  ضراعت  رد  هلدا  ریاس  اب  هکلب  تموکح ، هن  دراد و  دورو  هن  ررض  ال  دنیوگیم : هک  یناسک  ربارب  رد  - 2
: مییوگیم میهدیم ،

هک ارچ  دـشابیمن ، تاحّجرم  ریاس  هب  يزاین  دـشاب  ضراـعت  رد  هک  مه  ضرف  هب  اـیناث : دراد . تموکح  هلدا  ریاـس  رب  ررـض  ـال  ـالّوا : ریخ ،
: هکنیا زا  تسترابع  یلخاد  حجرم  نآ  و  تسا ، یفاک  هلدا  ریاس  رب  نآ  ناحجر  يارب  یلخاد  حجرم  دوجو 

كاکطـصا و يرگید  لیلد  اب  هچنانچ  دوش ، رداص  نانتما  ماقم  رد  هک  یمکح  ره  و  تسا ، هدش  رداص  يراذـگّتنم  ماقم  رد  ثیدـح  نیا 
. دراد ناحجر  نآرب  دنک  ضراعت  رگید  ریبعت  هب 

حیجرت هلدا  ریاس  رب  ضراعت  باب  زا  اهنت  هن  و  درادن ، دورو  تموکح  هلدا  ریاس  رب  اهنت  ررض ، ال  هک : تسا  نیا  ناشرظن  یخرب  خیش  بانج 
: لثملا یف  دنراد ، مّدقت  نآرب  دنررض و  رب ال  مکاح  هک  دنتسه  ماکحالا  ّۀلدا  نیا  سکعرب  هکلب  درادن ،

؟ ار مکح  لیلد  ای  میربب و  راکب  ار  ررض  هدعاق ال  دیاب  ایآ  هک  مینک  کش  ییاج  رد  رگا 
. ار ررض  هن ال  و  میریگب ، وضو  ای  هدرک و  لسغ  هدرب  راکب  ار  روکذم  لاثم  رد  ار  اهلسغاف  الثم  مکح ، لیلد  دیاب  مییوگیم :

. میربیم راکب  ار  ررض  ال  دشاب ، هتشادن  دوجو  ّهلدا  ریاس  ررض و  نایم ال  یکاکطصا  ییاج  رد  رگا  هلب 
. دیزادرپب ار  تراسخ  دینک و  يراج  ار  فلتا  نم  دیاب  هک  دیشاب  هدرک  فلت  ار  یسک  لام  امش  هکنیا : لثم 

یتحلـصم ماکحا  ّهلدا  يارجا  رد  هک  ارچ  دنامدقم  هلدا  ریاس  دوش ، ادیپ  یکاکطـصا  هلدا  ریاس  ررـض و  نایم ال  رگا  دـش  هتفگ  هکنانچ  اّما :
. تسا هدراو  ررض  رباج  هک  دراد  دوجو 

؟ تسیچ روبزم  هیرظن  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج 
: میتفگ مه  البق  ام  نکل  تسین و  نیدب  رکف  رکف ، نیا  زین  ام  رظن  هب 

جرح و لثم ال  زین  ررض  اذل ال  دناقایس و  کی  رد  نآ  هابشا  رارض و  هک ال  ارچ  دراد ، تموکح  هبنج  شرئاظن  هابشا و  لثم  زین  ررض  ال  - 1
. دشابیم هارکا و ...  ال 

درادن انعم  اذل  و  تسا ، هدش  رداص  نانتما  ماقم  رد  هدعاق  نیا  مییوگیم  میتفگ ، هدعاق  نیا  نتشاد  تموکح  رد  هک  يدهاوش  رب  هوالع  - 2
. تشاد دهاوخن  انعم  يراذگّتنم  نانتما و  هنرگو  دنشاب  مّدقم  نآرب  ماکحالا  ّۀلدا  ماکحالا ، ّۀلدا  اب  كاکطصا  ماگنه  رد  هک 

354 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ روبزم  هیرظن  هب  یقارن  موحرم  رظن  خیش ، بانج 

: لثملا یف  اریز  ارچ ؟ دنشاب  هتشاد  تموکح  ررض  رب ال  دنناوتیمن  هلدا  ریاس  ریخ ، دیوگیم : ناشیا 
، دراد تحلـصم  وضو  نتفرگ  هک  میوشیم  هجوتم  روتـسد  نیا  زا  اذل  ریگب و  وضو  یناوخب  زامن  یهاوخیم  یتقو  دـیوگیم : اولـسغاف  - 1

نآ رباج  دـیدش  هجاوم  ررـض  اب  رگا  هک  درادـن  نیا  رب  تلالد  اولـسغاف  نیا  رگید  نکل  تسا ، حـلاصم  مکح و  عباـت  یهلا  ماـکحا  هک  ارچ 
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. دشابیم
. دناتکاس صاخ  یطئارش  رد  ماکحالا ، ّۀلدا  ندوب  يررض  هب  خساپ  رد  ماکحا  هلدا  رگید  ترابع  هب 

. دینک هدافتسا  ررض  زا ال  دیاب  دیدش ، وربور  ررض  اب  اجکره  اذل  و 
؟ تسیچ یقارن  بانج  نخس  هب  امش  خساپ  خیش  بانج 

لصا یقارن  بانج  نکل  و  تسا ، ّهلدا  ریاس  رب  ررض  تیمکاح ال  نآ  تسا و  یکی  ام  فرح  اب  هجیتن  رد  یقارن  بانج  فرح  هک : تسا  نیا 
: هکنیا زا  دوب  ترابع  نآ  میتفگ و  ام  هک  دوب  نامه  خساپ 

. دناهدش رداص  نانتما  ماقم  رد  هک  ارچ  دناّهلدا ، ریاس  رب  مکاح  شهابشا  ررض و  ال 
یگرزب بیع  کی  نیا  هدش و  صیصخت  ترثک  راچد  ررض  هک ال  میوشیم  هّجوتم  یمالـسا  هقف  رد  ریـس  اب  دنیوگیم  یخرب  خیـش  بانج 

. تسا هدش  نآ  راچد  هدعاق  نیا  هک  تسا 
: لثملا یف  دنوشیم . ررض  تراسخ و  لّمحتم  دراوم  زا  يرایسب  رد  هعماج  دارفا  زا  يرایسب  میوشیم  هّجوتم  هک  ارچ 

روما زا  رهاظلا  یلع  همه  شجراخم و ،...  ظاحل  هب  جح  یتح  تاید  دودح ، صاصق ، داهج ، تاکز ، سمخ ، هلمج ، زا  هّیعرش  قوقح  ّهلدا 
هنوگچ هک  تسا  نیا  لاؤس  اذل  و  دناهدش . جراخ  ررض  یّلک ال  تحت  زا  هدش و  انثتـسا  دوخ  ياج  رد  کیره  هکنآ  لاح  دنتـسه و  يررض 

؟ دومن ّلح  ار  هلکشم  نیا  دیاب 
: دنریگب رارق  یسررب  دروم  دیاب  هک  دیآیم  دوجو  هب  یتالامتحا  راکفا و  اجنیا  رد 

؟ ارچ دوشیم . طقاس  تیجح  زا  تسا  صیصخت  ترثک  هب  يالتبم  هدعاق  هک  لاح  هک : تسا  نیا  لامتحا  ای  رکف و  کی  - 1
. دتفایم نآ  هب  کّسمت  لالدتسا و  تیلباق  زا  هدش و  نوهوم  دوش ، صیصخت  ترثک  هب  يالتبم  هک  یّماع  ره  اریز 

. میراد ملاع  رفن  ام 1000  هک  یلاح  رد  ءاملعلا ، مرکا  دیوگیم : یلوم  یتقو  لثملا : یف 
نینچ دـنامن ، یقاب  ءاملعلا  مرکا  تحت  رد  رتشیب  يرفن  دـنچ  هک  یئاج  ات  اذـکه  ارمع و  مرکت  ـال  ادـیز ، مرکت  ـال  دـیوگب : نآ  زا  سپ  رگا 

. دزادنایم تیجح  زا  ار  ماع  یصیصخت 
. ءاملعلا مرکا  هب  هن  دومن و  عوجر  تئارب  لصا  هب  دیاب  اجنیا  رد  اذل  و 

355 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يوضو رد  الثم : دومن . کّسمت  نآ  هب  ناوتیم  هدروخن و  صیـصخت  ررـض  ال  مه ، دراوم  یـضعب  رد  هک  دیآیم  شیپ  رکف  نیا  یهاگ  - 2

. تسا نهو  نیا  رباج  ءاملع  هب  لمع  اجنیا  رد  هک  ینبغ ، عیب  ای  يررض و  لسغ  ای  يررض و 
. دنکیم ناربج  ار  نآ  ندش  نوهوم  زین  هدعاق  نیا  هب  ءاملعلا  لمع  دنکیم ، ناربج  ار  تیاور  فعض  هیلمع  ترهش  هک  روطنیمه  ینعی :
ماـع نیا  فعـض  نهو و  هدـننکناربج  دـناوتیمن  درادـن و  تیجح  اـم  يارب  ءاـملعلا  لـمع  ریخ ، هک  دـیآیم  شیپ  رکف  نـیا  یهاـگ  و  - 3

. دشاب هدروخ  صیصخت 
ياـنعم کـی  هب  مینک  شلمح  هداد ، رییغت  ار  ماـع  نیا  ياـنعم  رگا  تسا  صیـصخت  ترثک  هب  يـالتبم  یماـع  یتـقو  هک  تفگ  ناوتیم  هلب ،

: لثملا یف  دوشیمن . ماع  هدننکنوهوم  صیصخت  ترثک  نیا  رگید ،
هک ارچ  دوشیمن ، صیصخت  ترثک  هب  يالتبم  رگید  تسا ، نیدهتجم  ءاملع  زا  یلوم  دارم  مییوگب  ام  رگا  ءاملعلا ، مرکا  تسا  هتفگ  یلوم 

لّوا زا  دـنراد و  رارق  يرگید  ياههتـشر  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ءاـملعلا  مرکا  تحت  زا  اـملع  نادنمـشناد و  زا  رفن  نارازه  ندوب  جراـخ 
. دناهدوبن ءاملعلا  مرکا  رد  یلوم  رظن  دروم 

: مییوگیم لثملا  یف  هدرک و  ضوع  ار  ررض  يانعم ال  زین ، هیف  نحن  ام  رد  لاح :
نیا رد  و  دشابیم . نماض  وهف  فلتا ...  نم   ) نامه نیا  هک  دنک ، ناربج  دیاب  دز ، ررض  یسک  هب  یـسک  رگا  هک : تسا  نیا  ررـض  يانعم ال 
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. درادن صیصخت  رگید  تروص 
رب صیـصخت  ترثک  دوخ  هدش ، صیـصخت  ترثک  هب  التبم  هک  يررـض  نیا ال  هک  مینادب  هک : تسا  نیا  دیآیم  شیپ  هک  يرگید  رکف  - 4

. نهوم ریغ  یکی  تسا و  نهوم  یکی  هک  تسا  عون  ود 
. دوشیم ماع  یتسس  نهو و  بجوم  هک  تسا  یصیصخت  ترثک  نیا  دنوش  جراخ  ماع  تحت  زا  فلتخم  نیوانع  هب  فلتخم  دارفا  رگا  - 1

یـصیصخت نینچ  دـنوش ، جراخ  یعماج ، دـحاو  ناونع  کی  تحت  رد  دـنوشیم ، جراخ  ماـع  یّلک  تحت  زا  هک  يداـیز  دارفا  رگا  اـما  - 2
. دوشیمن نهو  بجوم 

: لثملا یف 
بجوم نیا  اذـکه ...  مهنم و  ءابدالا  مرکت  مهنم ال  ءارعـشلا  مرکت  ال  ةاحنلا ، مرکت  ال  دوش ، هتفگ  سپـس  ءاـملعلا  مرکا  دوش  هتفگ  رگا  - 1

. تسا ماع  نهو 
. تسا هدش  هدز  ماع  نیا  رب  صیصخت  کی  اهنت  اجنیا  رد  مهقاّسف ، مرکت  ال  دوش : هتفگ  دعب  ءاملعلا  مرکا  دوش  هتفگ  رگا  نکل  و  - 2

356 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دنشاب هدنام  یقاب  ماع  تحت  رد  لودع  زا  رامشتشگنا  يدادعت  دنـشاب و  هدش  جراخ  ماع  تحت  زا  دارفا  تسا 99 % نکمم  هچرگا  لاح :

صیـصخت ترثک  نآ  اب  هک  هدـش  دراو  صیـصخت  کی  دـناهدش  جراخ  ماـع  تحت  زا  عماـج  دـحاو  ناونع  کـی  اـب  رثکا  نآ  نوچ  نکل  و 
. دوشیمن ماع  نهو  لماع  تسا و  توافتم 

: مییوگب میناوتیم  زین  ررض  اب ال  هطبار  رد  لاح :
، صاصق هفلتخم ، ياـهتایلام  جـح ، موص ، تاـکز ، سمخ ، ّهلدا  هلمج ، زا  دـناهدش  جراـخ  ررـض  ـال  تحت  زا  هک  یقیداـصم  دارفا و  ماـمت 

. دناهدش جراخ  قوقحلا ، ّۀلدا  مان  هب  دحاو  ناونع  کی  تحت  همه  تاید و ...  دودح ،
؟ تسا هدش  ناونع  ررض  هدعاق ال  اب  هطبار  رد  يرگید  هلئسم  بلطم و  ایآ  خیش  ياقآ  بانج 

؟ یعون ای  تسا و  یصخش  ررض  ررض ، زا ال  روظنم  ایآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  هلب ،
: رگید ترابع  هب 

ررض یناوتیم ال  يوشیم  رّرضتم  هعقاو  کی  صخش  رد  امش  صخش  رگا  لثملا  یف  تسا و  یصخش  ررض  ررض ، يارجا ال  رد  روحم  ایآ 
يدراوم رد  نارگید  ول  يرادن و  ار  هدعاق  نیا  يارجا  قح  یتسین  ررـضتم  هعقاو  نیا  رد  امـش  صخـش  هک  یتروص  رد  ّالا  ینک و  يراج  ار 

؟ دنوش رّرضتم  هعقاو  دروم  نیا  نوچمه 
؟ تسا كالم  یعون  ررض  هکلب  تسین ، كالم  یصخش  ررض  هن ، هکنیا  ای 

: رگید ترابع  هب 
هعقاو نیا  رد  یلاعترـضح  صخـش  ول  دومن و  يراج  ار  هدـعاق  نیا  دـیاب  دـنوشیم  ررـضتم  هعقاو  کـی  رد  مدرم  عون  هک  یماـگنه  هب  اـیآ 

. ینک ارجا  ار  نآ  دیاب  یلاعبانج  دننیبیم  تراسخ  هعقاو  نیا  رد  مدرم  عون  نوچ  نکل  و  یشابن ؟ ررضتم 
يوشن رّرـضتم  عیب  نیا  رد  رگید  درف  کی  ای  امـش و  صخـش  ول  دنوشیم و  رّرـضتم  یعیب  نینچ  ماجنا  رثا  رد  مدرم  عون  هک  ینبغ ، عیب  لثم 

. ینکب مه  درب  هکلب 
یمرگ ّتلع  هب  نکل  تسا و  ناـموت  نآ 200  يولیک  ره  دیرخ  تمیق  هک  دراد  دوجو  تاهزاغم  رد  هویم  يرادـقم  امـش  صخـش  لثملا  یف 
نیمه نکل  دیتسه و  نوبغم  اجنیا  رد  امـش  دیـشورفب ، نارادیرخ  هب  ناموت  ییولیک 150  هب  ار  نآ  نآ ، یهاـبت  داـسف و  زا  يریگولج  اوه و 

زا شاهمه  یتخورفیمن  تمیق  نیمه  هب  ار  دوخ  ياههویم  امـش  دمآیمن و  يرادـیرخ  رگا  هک  ارچ  تسا  عفن  امـش  يارب  زین  شورف  رادـقم 
. تفریم فک 
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357 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: رگید ترابع  هب 

. دیاهدشن رّرضتم  دروم  نیا  رد  امش  نکل  دنوشیم و  رّرضتم  ینبغ  عیب  رد  اههدنشورف  عون  تسا و  ینبغ  عیب  هچرگا 
قح دینک و  يراج  ار  ررـض  هدعاق ال  هک  دیراد  قح  زین  امـش  ایآ  دنراد ، رایخلا  قح  ینبغ  عیب  رد  مومع  هک  دـناهداد  يوتف  تارـضح  لاح :

؟ هن ای  دیراد  ار  روبزم  رایخلا 
؟ تسیچ روبزم  لاؤس  خساپ  خیش  بانج 

: لثملا یف  تسا ، فلتخم  ءاملعلا  لمع  نکل  دیآیم و  ام  نهذ  هب  نآ  زا  یصخش  ررض  مینکیم ، رظن  هدعاق  ظفل و  رهاظ  هب  یتقو 
. تسا كالم  یصخش  ررض  هکلب  تسین  كالم  یعون  ررض  هک  تسا  صخشم  تادابع  هلمج  زا  اهاج  یخرب  رد  - 1

. تسا یصخش  نآ  رد  كالم  هکلب  درادن ، یعون  كالم  هفلتخم ، هنکما  رد  امرس و  ای  امرگ و  لصف  رد  وضو  الثم :
بآ اب  ندرک  لسغ  رثا  رد  امـش  رفن  هک 999  يوحن  هب  دنریگب  رارق  یئاوه  بآ و  دـب  طیارـش  رد  امـش  دارفا  زا  رفن  رگا 1000  لثملا : یف 

ای رامیب و  وضو  ای  لسغ و  رثا  رد  هک  تسا  يوحن  هب  شیجازم  لاح  هک  رفن  کی  الا  دـنوشیم  رامیب  نآ  اـب  نتفرگ  وضو  اـی  درـس و  رایـسب 
. دریگب وضو  دیاب  رفن  کی  نیا  دوشیمن ، ررضتم 

یسکره ریخ ، دینک ، يراددوخ  وضو  نتفرگ  زا  ررض  هدعاق ال  زا  هدافتـسا  اب  تسا و  یعون  اجنیا  رد  ررـض  دییوگب : دیناوتیمن  امـش  سپ :
. الف ّالا  دنک و  تراهط  هب  مادقا  تسا  دعاسم  هکنانچ  دنک  رظن  شدوخ  یجازم  لاح  هب  دیاب  روبزم  طیارش  رد 

: رگید ترابع  هب 
هاوخ دشاب  ررض  اب  هبلغ  هاوخ  دریگب . وضو  دیاب  تسین  ّرضم  وضو  یسک  نآ  يارب  دریگب و  وضو  دیابن  تسا  ّرضم  وضو  هک  یسکره  يارب 

. ررض مدع  اب 
الماک حرـش  رد  تسا و  نینچ  نبغ  رایخ  رد  هکنانچ  تسا ، یعون  ررـض  ررـض ، رد ال  كالم  تالماعم ، هلمج  زا  اـهاج  یخرب  رد  اـّما  - 2

. هدش ثحب  نآ  يور 
؟ تسیچ نآ  صیخشت  هار  تسا و  هنوگچ  لکشم  نیا  لح  هار  خیش  بانج 

؟ هن ای  تسا  روآررض  اعون  هعقاو ، نالف  عبط  مینیبب  ادتبا  ام  هک  دشاب  تروص  نیا  هب  لکشم  نیا  لح  هار  هک  دسریم  رظن  هب 
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. تسا یصخش  ررض  اجنآ  رد  كالم  تسین ، روآررض  اعون  هعقاو  عبط  رگا 
یـصخش لاوحا  هب  دـیاب  سکره  هعقاو  نیا  رد  اذـل  هن و  هک  تفگ  دـیهاوخ  اعطق  تسا ؟ روآررـض  اعون  نتفرگ  وضو  عبط  اـیآ  لـثملا : یف 

. دریگن وضو  دراد ، ررض  وا  يارب  نتفرگ  وضو  یطیارش  تحت  ییاج و  رد  رگا  درگنب  شدوخ 
هنوگنیا رد  هک  هعفش و ...  قح  نبغ و  رایخ  لثم  تسا ، ییانثتسا  تلاح  کی  ررـض  مدع  دنکیم و  باجیا  ار  ررـض  هعقاو ، عبط  رگا  اّما  و 

ردان نآ  رد  هک  درف  دنچ  ای  کی  رّرضت  مدع  دناررضتم و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دارفا  مامت  ایوگ  هک  يوحن  هب  دراد  دوجو  ررـض  اعون  دراوم 
. دریگب رارق  كالم  دناوتیمن  تسا ،

ررـض هک  يدارفا  اـی  درف  یتـح  دـنرادیم ، ظوفحم  دوخ  يارب  ار  نبغ  راـیخ  قـح  هدرک ، يراـج  ار  ررـض  ـال  هدـعاق  دارفا  عوـن  هجیتـن : رد 
. دناهدرکن

؟ تسا حرطم  ررض  هدعاق ال  اب  هطبار  رد  يرگید  لاکشا  ایآ  خیش  بانج 
: هک تسا  نیا  نآ  تسا و  رتمهم  قوف  لاکشا  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  لاکشا  هلب ،

اجنیا هکیلاحرد  عیفش ، رد  هعفش ، هب  ذخا  ّقح  ینبغ و  عیب  رد  نبغ  رایخ  قح  هب  دناهدرک  لالدتـسا  هدعاق ، نیا  هب  دانتـسا  اب  مالـسا  ياملع 
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. تسا حرطم  نیررض  ضراعت 
: رگید ترابع  هب 

. دوشیم ررضتم  نوبغم  صخش  هک  ارچ  درادن ، موزل  ینبغ  عیب  دنیامرفیم : اهقف  تارضح 
: هک تسا  نیا  تارضح  نیا  زا  ینبغ  عیب  باب  رد  ام  لاؤس  لاح 

؟ تسین رگید  فرط  ندش  رّرضتم  مزلتسم  موزل  مدع  نیا  رگم  دیرادیمرب ، نوبغم  زا  ررض  عفد  رطاخ  هب  ار  یعیب  نینچ  موزل  امش  یتقو 
. دوشیم رگید  فرط  ررض  بجوم  زین  نآ  موزل  مدع  دوشیم ، نیفرطلا  دحا  ررض  بجوم  عیبلا  موزل  هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب 

عیب نیا  رگا  دییوگیم  دـیهدیم و  رارق  هجوت  دروم  دوشیم  ررـضتم  فرط  کی  نآ  رد  هک  ار  عیب  فرط  کی  امـش  هک  تسا  روطچ  لاح 
؟ دینکیمن دوشیم  ررضتم  عیب  نیمه  موزل  مدع  رثا  رد  زین  وا  هک  رگید  فرط  هب  یهجوت  نکل  دنکیم و  ررض  نوبغم  دشاب  مزال 

: هک تسا  نیا  تارضح  زا  ناملاؤس  زین  هعفش  ّقح  هطبار  رد  اّما  و 
نیا هک  ار  هراچیب  رادیرخ  نآ  قح  نکل  درادن و  موزل  هلماعم  نیا  دییوگیم  دـیریگیم و  رظن  رد  ار  کیرـش  قح  هعفـش  قح  رد  امـش  ارچ 

؟ دیریگیمن رظن  رد  تسا  هدز  نآ  رد  یتارییغت  هب  تسد  هدرک و  یتافّرصت  اسبهچ  هدیرخ و  ار  کلم 
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؟ دوشیم رّرضتم  زین  رادیرخ  فرط  دوشب ، لزلزتم  عیب  یتقو  هک  دیراد  لوبق  ایآ 
؟ تسیچ اهنآ  خساپ 

ررض ییادتبا  لزلزت  تسا و  ییادتبا  لزلزت  ام ، روظنم  نکل  دیآیم و  باسحب  ررض  ثداح ، لزلزت  ینعی  موزل  زا  دعب  لزلزت  هلب  دنیوگیم :
. تسین

. تسا ررض  هلب  دیامن ، نآ  لزلزت  هب  مکح  عراش  دومن ، ادیپ  موزل  تفرگ و  تروص  ياهلماعم  کی  هکنیا  زا  سپ  رگا  لثملا : یف 
؟ تسیچ روبزم  باوج  هب  ناتخساپ  خیش  بانج 

دوشیم هک  میراد  ییادتبا  لزلزت  کی  ینعی  دراد : تروص  ود  دوخ  زین  ییادتبا  لزلزت  هک  میباییمرد  تقد  لّمأت و  یمک  اب  هک : تسا  نیا 
. ررضب سیل  هک  میراد  ییادتبا  لزلزت  کی  تسا و  ررض  تفگ 

: لثملا یف  تسا . ررض  دبلطیم ، ار  موزل  شعبط  هک  ییادتبا  لزلزت  نآ  - 1
: مییوگیم ام  تذل  تسا و  هدوب  موزل  يور  لّوا  زا  عیب  يانب  هک  ارچ  دبلطیم ، ار  موزل  دشاب ، عیب  قادصم  هک  ياهلماعم 

. دشاب ییادتبا  نآ  لزلزت  ول  و  تسا ، ررض  مه  زاب  تسا ، يررض  شعبط  هک  یعیب 
. دنیآیمن باسح  هب  ررض  دبلطیم ، ار  لزلزت  ناشعبط  ادتبا  زا  هک  هبه و ...  تلاکو ، هلمج  زا  هزیاج  دوقع  نکل  - 2

رد هعفـش  قح  ینبغ و  عیب  رد  نبغ  رایخ  قح  هب  دوشیم  لالدتـسا  ررـض  هدـعاق ال  اب  هک : تسا  نیا  رب  ءاملع  عامجا  هکنیا : بلطم  هصالخ 
. هعفش باب 

؟ هن ای  تسا  حرطم  ررض  هدعاق ال  اب  هطبار  رد  مه  يرگید  لاؤس  ایآ  خیش  بانج 
؟ دومن هدافتسا  ررض  هدعاق ال  زا  دیاب  هنوگچ  ررض  ود  نیب  دوش  رئاد  رما  یصخش  يارب  رگا  دنیوگیم  هلب ،

فرط دیاب  تسا ، رتمک  ررض  ود  زا  یکی  هکنیا  لثم  دشاب  هتشاد  دوجو  یحیجرت  هجو  ررض  ود  زا  یکی  رد  رگا  هک : تسا  نیا  خساپ  اذل  و 
. دومن رایتخا  ار  رتمک 

دعاوق هب  دـیاب  اجنیا  رد  دـناهجوت ، لباق  هب و  ّدـتعم  ود  ره  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  یحیجرت  يرگید  هب  تبـسن  ررـض  ود  زا  کـیچیه  رگا  اـّما 
. ررض هن ال  دومن و  عوجر  هیجراخ 

. اطقاست هجیتن  رد  اضراعت و  ررض  ود  اریز  ارچ ؟
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نآ يارب  هک  يراد  لوپ  يرادـقم  رگید  فرط  زا  دراد  یگتـسب  نآ  هب  وت  تایح  همادا  هک  يراد  رایتخا  رد  بآ  يرادـقم  امـش  لـثملا : یف 
زا هک  دننکیم  روبجم  ار  وت  نونکا  نکل  ياهدیشک و  ناوارف  تمحز 
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امـش يارب  هک  ار  نآ  دـنکیم  باجیا  هیجراخ  هدـعاق  ناونع  هب  لقع  تسا ، ریثک  ررـض  ود  ره  هکیلاحرد  يرادرب ، تسد  ود  نآ  زا  یکی 

. دینک ظفح  تسا  يرتشیب  تیمها  ياراد 
. دیریگب رایتخا  رد  ار  بآ  دیرذگب و  لوپ  ریخ  زا  دوخ  ناج  ظفح  رطاخ  هب  ینعی :

: لثملا یف  ای  و 
. تسا مدرم  هب  ررض  نآ  هرمث  هک  دورب  یتیرومأم  هب  يرئاج  ناطلس  تیالو  شریذپ  اب  هک  دننکیم  روبجم  ار  یسک 

شدوخ هکنیا  نیب  رمالا  راد  اذـل  دوشیم و  رّرـضتم  دوخ  دریذـپن  درک ، دـهاوخ  رّرـضتم  ار  مدرم  دریذـپب ، ار  تیرومأـم  درف  نیا  رگا  لاـح 
؟ دنک ررض  لمحتم  ار  نارگید  ای  دوش  ررض  لّمحتم 

. اطقاست اضراعت و  ود  ره  رد  اذل  تسا و  قداص  ررض  ود  ره  رد  ررض  یفرط ال  زا 
؟ دیوگیم هچ  هیجراخ  هدعاق  هک  دید  دیاب  اجنیا  رد 

هکنآ ال لاح  دریگیم و  رارق  انگنت  جرح و  راچد  افرع  دورب ، ررـض  راـب  ریز  شدوخ  دـنزن ، ررـض  نارگید  هب  هکنیا  رطاـخ  هب  درف  نیا  رگا 
. نیدلا یف  جرح 

. دنک رایتخا  ار  ریغ  ررض  دوخ ، زا  ررض  عفد  يارب  دناوتیم  دهاوخب  رگا  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی 
املع دشاب ، حیجرت  الب  نیررـض  ضراعت  نیا  دشاب و  راج  الثم  کلام  ریغ  ررـض  اب  کلام  ررـض  ضراعت  رد  ثحب  هک  اجنآ  لاح : ّيا  یلع 

: دناهدومرف
عفنلا مدـع  دّرجم  هن  ای  دـشاب  ررـض  بجوم  شکلم  رد  وا  فّرـصت  مدـع  هکنیا  زا  معا  دوشیم ، تیاعر  اقلطم  کلام  بناج  هدـعاقلا  یلع 

. هن ای  میروایب  باسحب  ررض  ار  عفنلا  مدع  دّرجم  هکنیا  زا  ّمعا  دشاب و 
؟ تسیچ قوف  مکح  رد  يراوزبس  بانج  هشقانم  خیش  بانج 

رگید ریبعت  ای  راج و  شکلم ، رد  کلام  فّرـصت  رثا  رد  یهاگ  نکل  و  مهلاوما ، یلع  نوطلـسم  ساّنلا  هک  تسا  تسرد  هلب ، هک : تسا  نیا 
. رارض ررض و ال  هکیلاحرد ال  دوشیم ، رّرضتم  ریغ 

. دنراد ضراعت  اجنیا  رد  ررض  هدعاق ال  اب  تنطلس  هدعاق  هجیتن : رد 
؟ تسا هدش  يراوزبس  ققحم  بانج  ضارتعا  ای  هشقانم و  هب  یضارتعا  هچ  خیش  بانج 

: دناهتفگ
. تسا مدقم  کلام  بناج  هکنیا  رب  تسا  هدش  مئاق  لّصحم  لوقنم و  عامجا  الّوا :

. دناهدرک لمع  نادب  املع  مهلاوما و  یلع  نوطلسم  ساّنلا  دیامرفیم : تیاور  ایناث :
. تسا فیعض  تایاور  نیا  زا  یخرب  دانسا  هکلب  تسین  مکحم  ناشدنس  ررض  تایاور ال  همه  اثلاث :

361 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد ار  ریغ  هب  رارضا  دصق  افرص  هک  يدرف  رب  دنوشیم  لمح  تایاور  نیا  دشاب ، حیحص  مکحم و  مه  ناشدنس  هک  ضرف  هب  اعبار :

؟ هچ ینعی  تسا . هجو  نم  نیماع  ناضراعت  مییوگیم  دشاب ، ررض  اب ال  ضراعت  رد  نوطلسم  ساّنلا  هک  انملس  اسماخ :
: رگید ترابع  هب  و  عامتجا . هدام  کی  دنراد و  قارتفا  هدام  ات  ود  ینعی :

: لثم دنک  فّرصت  شدوخ  کلم  رد  هکنیا  نودب  دنزیم  ررض  يرگید  هب  صخش  نیا  یهاگ  - 1
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. نوطلسم سانلا  ياج  هن  مدرم و  رب  هدراو  تراسخ  نماض  تسا و  ررض  ياج ال  اجنیا  رد  بوخ  ریغلا ، لام  فالتا 
. دنزب ررض  يرگید  هب  هکنیا  نودب  دنکیم  فّرصت  شدوخ  کلم  رد  مه  یهاگ  - 2

. ررض ياج ال  هن  تسا و  مهلاوما  یلع  نوطلسم  سانلا  ياج  اجنیا  بوخ 
شدوخ کلم  رد  صخـش  نیا  هک  ار  اجنآ  لثم  ررـض  تنطلـس و ال  هدـعاق  ود  روضح  تسا و  ناـیم  رد  عاـمتجا  يهداـم  ياـپ  یهاـگ  اـّما 

. دوش هیاسمه  الثم  ریغ  هب  ررض  بجوم  وا  فّرصت  دنک و  فّرصت 
هب اّما  دننکیم . ضراعت  عامتجا  هدام  رد  هدـعاق  ود  نیا  اذـل  و  دـناهجو . نم  نیماع  ود  نیا  هک  ارچ  دوریم  هدـعاق  ود  ره  لامتحا  اجنیا  رد 

؟ ارچ تسا . نوطّلسم  سانلا  اب  حیجرت  مه  زاب  دنشاب  هتشاد  ضراعت  اجنیا  رد  هدعاق  ود  نیا  هک  ضرف  هب  ام  رظن 
. تسا حّجرم  دوخ  باحصا  لمع  نیا  دناهدرک و  لمع  ساّنلا ...  هدعاق  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  باحصا ، لمع  لیلد  هب 

: سپ
رارضا دصق  طقف  هک  دوشیم  يراج  ییاج  رد  ررض  هک ال  ارچ  دنرادن ، ضراعت  دراوم  هنوگنیا  رد  ررض  هدعاق ال  اب  تنطلـس  هدعاق  الّوا :

. هرمس يارجام  لثم  دراد  ریغ  هب 
. تسا هجو  نم  نیماع  ناشضراعت  دنشاب ، هتشاد  ضراعت  هدعاق  ود  نیا  هک  ضرف  هب  ایناث :

زا کلام  فده  یهاگ  هکنیا : هلمج  زا  تسا  عون  دنچ  رب  دوخ  فّرصت  دیوگیم : ققحم  بانج  هب  شضارتعا  همادا  رد  ضرتعم  نیا  سپس 
رب مّدـقم  ررـض  کش ال  الب  اجنیا  رد  شدوخ ، يارب  تعفنم  بلج  ای  دوخ و  زا  ررـض  عفد  هن  تسا و  يرازآمدرم  اهنت  شکلم  رد  فّرـصت 

. تسا نوطلسم  سانلا 
رـصتخم فّرـصت  نیا  رثا  رد  نکل  دـشابیم و  شدوخ  يارب  تعفنم  بلج  ای  ررـض و  عفد  شکلم  رد  فرـصت  زا  کلام  فدـه  مه  یهاگ 

. دراد ار  شکلم  رد  فّرصت  قح  کلام  کش  الب  زین  اجنیا  رد  دسریم ، ریغ  هب  مه  يررض 
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. دراد ار  شکلم  رد  فّرصت  قح  کلام  زین  اجنیا  رد  دناسریم ، ریغ  هب  لّمحت  لباق  نکل  ناوارف  يررض  فرصت ، نیا  رثا  رد  مه  یهاگ 
هب یلّمحت  لباق  ریغ  ریثک  ررـض  کی  دریگیم  تروص  تعفنم  بلج  ای  دوخ و  زا  ررـض  عفد  دصق  هب  هک  کلام  فّرـصت  رثا  رد  مه  یهاگ 

. دسریم هیاسمه 
دناوتیم يررض  نینچ  ندرک  دراو  اب  کلام  ایآ  هک  تسا  لاکـشا  لحم  هک  تسا  تروص  نیا  میتسه  ققحم  بانج  ضرتعم  هک  ام  رظن  هب 

؟ هن ای  دنک  فّرصت  شدوخ  کلم  رد  مه  زاب 
دوشیم و ریثک  ررـض  لمحتم  زین  راج  یهتنم  شدوخ  زا  ریثک  ررـض  عفد  يارب  نکل  دـنکیم  فّرـصت  شدوخ  کلم  رد  کلام  مه  یهاگ 

. دیآیم شیپ  ریثک  ود  ضراعت  اذل 
. دوشن ررض  لّمحتم  دنک و  فّرصت  شدوخ  کلم  رد  دناوتیم  وا  تسا و  کلام  اب  قح  زین  اجنیا  رد 

. ررّضلاب لوزی  ررّضلا ال  ّنا  هک  ارچ 
؟ تسیچ روکذم  روص  ضورف و  رد  امش  رظن  خیش  بانج 

؟ ارچ تسا . هشدخ  لباق  دوخ  مراهچ  ضرف  رد  کلام  بناج  میدقت  رد  ضرتعم  نیا  هشدخ 
نیا رد  تیکلام  ياـنعم  هکنیا  رب  اـفاضم  وا  يارب  تسا  جرح  دوخ  ریغ  زا  ررـض  عفد  يارب  شکلم  رد  وا  فرـصت  زا  کـلام  عنم  دّرجم  اریز 
سپ دوشیم  دراو  ریغ  هب  يررض  تکلم  رد  وت  فّرصت  رثا  رد  نوچ  نکل  یکلام و  وت  تفگ  وا  هب  دوشیمن  ینعی  دوریم ، نیب  زا  تروص 

. يرادن ار  تکلم  رد  فّرصت  قح 
دروم زاب  تسا  مّدقم  کلام  بناج  راج ، هجوتم  مه  دوش ، کلام  هّجوتم  ررض  مه  رگا  دومرف  هک  زین  مجنپ  ضرف  رد  ضرتعم  نخـس  اّما  و 
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؟ دیاهدروآ اجنیا  رد  هچ  يارب  ار  ریثک  دیق  نیا  هک  تسا  لاؤس 
، دومن ریثک  دیق  هب  دیقم  ار  ررض  نیا  دیابن  اذل  و  ریثک ، ای  تسا  لیلق  ررض  نیا  هک  دنکیمن  یتوافت  دوشیم ، رّرـضتم  کلام  یتقو  هکنوچ 

. دراد ار  دوخ  کلم  رد  فّرصت  قح  کلام  دنوش و  هجاوم  مهاب  ررض  ود  نیا  دیابن  هکنانچ 
هب کلام  عنم  اجنیا  رد  هک  ررض ، عفد  زا  يریگولج  هب  دسر  هچ  ات  میروآیم  باسحب  ررض  عافتنا  زا  ار  کلام  عنم  دّرجم  رگید : ترابع  هب 

. تسا ررض  یلوا  قیرط 
مهاب کلام  ود  رب  هدراو  ررـض  یتقو  رگید  ترابع  هب  تسیچ ؟ کـلام  ریغ  کـلام و  هن  نیکلاـم و  ررـض  ضراـعت  رد  مکح  خیـش  باـنج 

؟ درک دیاب  هچ  دننکیم  ضراعت 
. دنوشب لّمحتم  ار  نآ  ات  تسا  رتمک  ررض  مادک  هک  دید  دیاب  ینعی  دوشب ، حیجرت  هظحالم  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  لامتحا  کی  - 1

363 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ررض کی  لیلق  ررض  تسا و  ررض  ود  ریثک  ررض  ّناک  دوشیم ، هجاوم  ریثک  ررـض  اب  لیلق  ررـض  یتقو  هک : تسا  نیا  مه  حیجرت  نیا  هجو 
یقاب رگید  فرط  رد  ضراعم  الب  ررـض  کی  هجیتن  رد  دـننکیم ، طقاست  هدرک ، ضراـعت  ررـض  ود  نآ  زا  یکی  اـب  ررـض  کـی  نیا  اذـل  و 

. تسا هدمآ  حرش  رد  شلاثم  هک  دوشیم . هتفرگ  لیلق  فرط  اذل  تسا و  ررض  هدعاق ال  يارجا  ياج  هک  دنامیم .
ررض رب  مه  ررض  هدعاق ال  هک  ارچ  دنـشاب ، حّجرم  نیررـض  ضراعت  رد  دنناوتیمن  ترثک  ّتلق و  مییوگب : هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  - 2

. ریثک ررض  رب  مه  تسا  قداص  لیلق 
لقا هچ  دنشاب و  يواسم  ررـض  ود  نیا  هچ  دوش . هعجارم  رگید  دعاوق  هب  دیاب  هجیتن  رد  اطقاست ، اضراعت و  فرط  ود  زا  ررـض  اتود ال  سپ :

. رثکا و 
. دینک باختنا  ار  ررض  ود  زا  یکی  ناتدوخ  هکنیا  هب  دنک  ریخم  ار  نیفرط  عرش  مکاح  هک  مکاحلا ، رییخت  هدعاق  هب  یکی 

. دنیامن لمع  هعرق  هب  دوش و  هدز  هعرق  هک  انعم  نیدب  ۀعرقلا ، هدعاق  هب  یکی 
يدهلا عّبتا  نم  یلع  مالّسلا  و 

364 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطم تسرهف 

تسا 6 طایتحا  لصا  تئارب و  لصا  هب  لمع  رد  هچنآ  رد  همتاخ :
تسا 7 دیلقت  داهتجا و  هار  ود  هدننکكرت  هک  یسک  تدابع  نالطب  رب  روهشم  يأر 

دشاب 14 طایتحا  رب  شیانب  هک  یتروص  رد  نیقیرط  كرات  مکح 
لّوا 15 تروص  رد  مظعا  خیش  يأر 

خیش 24 لیلد  نیمجنپ 
روبزم 24 مکح  رب  خیش  دیؤم  نیلوا 

روبزم 25 مکح  رب  خیش  دیؤم  نیمّود 
روبزم 26 هلئسم  رد  خیش  لیصفت 

خیش 31 اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  رکذ 
ینیمخ 37 ماما  ترضح  تارظنهطقن  خیش و  ءارآ  لصاح 

تسا 42 ربتعم  تئارب  هب  لمع  رد  هچنآ 
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صحف 47 بوجو  ّهلدا 
یعطق 47 لّصحم  عامجا 

دنراد 47 ملع  لیصحت  بوجو  رب  تلالد  هک  ياّهلدا 
دنراد 47 لاّهج  هذخاؤم  رب  تلالد  هک  ياّهلدا 

لقع 48 لیلد 
یلامجا 49 ملع 

لیلد 49 نیا  لصا  اب  هطبار  رد  خیش  رظن 
بلطم 59 لصاح 

365 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
روبزم 59 هیبشت  ّرس 

عقاو 61 اب  شتفلاخم  لیلد  هب  رّصقم  لهاج  باقع 
عقاو 62 اب  تفلاخم  تروص  رد  رصقم  لهاج  باقع  رب  لالدتسا 

تسا 62 باقع  ّقحتسم  رّصقم  لهاج  هکنیا  رب  مّود  هجو 
رّصقم 63 لهاج  باقع  رب  مّوس  هجو 
قوف 63 لیلد  رد  خیش  بانج  هشقانم 

مّلعت 65 كرت  رطاخ  هب  لهاج  درف  باقع  رب  كرادم  بحاص  يأر 
كرادم 65 بحاص  مالک  هیجوت 

عقاو 66 اب  تفلاخم  رطاخ  هب  رّصقم  لهاج  باقع  هب  لوق  رد  روهشم  دارم 
لمعلا 78 نیح  عقاو  هب  شلهج  ماگنه  هب  لهاج  هب  یهن  هّجوت  رب  روهشم  تارابع  یخرب  روهظ 

عوضوم 79 هب  لهاج  مکح و  هب  لهاج  نایم  توافت 
رّصقم 79 یسان  هژیوهب  مکح  یسان  زامن  تحص  هب  مکح  رد  لاکشا 
تسا 79 لّوا  لامتحا  ای  هجو و  نامه  روهشم  دارم  هکنیا  رب  يدیؤم 

مّلعت 80 ندوب  یسفن  بجاو  هب  یخرب  ياجتلا 
ناشیا 80 ناوریپ  كرادم و  بحاص  يأر 

بوجو 87 نیا  ندوب  يریغ  رب  ملع  لیصحت  بوجو  هلدا  روهظ 
تسبنب 87 زا  مّوس  هجو  ندرک  جراخ  رد  خیش  ّلح  هار 

88 دساف ؟ ای  تسا  حیحص  لهاج  زا  هرداص  لمع  ایآ 
رّصقم 95 لهاج  تالماعم  تحص  مدع  ای  تّحص و  رد  روهشم  كالم 

96 یقارن ؛ لضاف  رظنراهظا  خیش و  بلاطم  رد  ءاملع  فالتخا  مدع 
تسا 103 هدومن  رکذ  یقارن  موحرم  هک  یلیصفت  لصاح 

یقارن 106 موحرم  لیصفت  ثحب و  همادا 
یقارن 114 موحرم  بلاطم  رد  يراصنا  خیش  هشقانم 

يراصنا 118 خیش  راتفگ  هصالخ  لصاح و 
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دیلقت 118 داهتجا و  رد  یثحب 
366 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لهاج 118 هلماعم  رد  داسف  مهوت 
روبزم 119 مهوت  زا  خیش  خساپ 

دهدیم 123 ماجنا  ةءاربلا  قبط  یلع  رّصقم  لهاج  هک  یتدابع  مکح 
رّدقم 124 لاکشا  کی  هب  خیش  خساپ 

126 هن ؟ ای  تسا  بّرقم  لمع  هکنیا  رد  کش  دوجو  اب  تبرق  دصق  قّقحت  مدع 
عقاو 127 اب  يدابع  لمع  تقباطم  هدنهدناشن 

مّهوت 127 کی  هب  خساپ 
مود 147 بلطم 

تافخا 147 رهج و  رد  و  مامتا ، رصق و  رد  لهاج  تیروذعم 
اّمعم 147 کی  داجیا  حرط و  ای  قوف و  بلطم  رب  هدراو  لاکشا 

خیش 148 يداهنشیپ  ياهلحهار  قیرط  زا  روبزم  لاکشا  عفد 
هناگهس 149 قرط  زا  کیره  حیضوت 

تلق 150 نا 
مراهچ 150 هجو  نیا  رد  هشقانم 

مّود 152 لح  هار 
روبزم 152 هجو  رد  هشقانم 

مّوس 152 هجو 
روبزم 153 هجو  رد  خیش  هشقانم 

رصقم 167 لهاج  ماکحا  همتاخ  رد  بلطم  نیرخآ  نیموس و 
هّیمیرحت 167 هّیعوضوم  ههبش  رد  صحف  بوجو  مدع 

167 هن ؟ ای  تسا  بجاو  هّیبوجو ، هّیعوضوم  ههبش  رد  صحف  ایآ 
هیعوضوم 168 ههبش  دراوم  یخرب  رد  صحف  رب  ءالقع  ءانب 

لاحلا 169 لوهجم  ربخ  رد  صحف  بوجو  رد  ملاعم  بحاص  مالک 
ءالقع 170 ءانب  هب  داهشتسا 

ملاعم 170 بحاص  رظن  رب  يدییأت  نیناوق  رد  یمق  قّقحم  مالک 
367 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هلئسم 172 نیا  عورف  رد  اهقف  تاملک  فالتخا 
یمق 175 قّقحم  ملاعم و  بحاص  بلاطم  رد  خیش  هشقانم 

روبزم 176 هلئسم  رد  خیش  بانج  يأر 
نآ 177 نوماریپ  خیش  رظنراهظا  یمق و  ققحم  هشقانم  هب  عوجر 

تسا 192 سأی  نامه  صحف ، ّدح 
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بینذت 203
لضاف 203 بانج  مالک  رد  هشقانم  بلطم و  نیا  رب  خیش  حیضوت 

لوا 212 تروص  ماکحا 
مود 213 تروص  ماکحا 

تسا 213 رگید  فرط  تابثا  نیمکحلا و  دحا  یفن  لصا  لامعا  زا  دارم  یهاگ 
تسا 214 نیمکحلا  دحا  یفن  اهنت  لصا  لامعا  زا  دارم  یهاگ 

لصا 215 يارجا  مدع  طوقس و  نیلصا و  ضراعت 
تشذگ 220 هک  یلاثم  ود  نایم  یمق  قّقحم  نتشاذگ  قرف 

ینوت 221 بانج  موس  لاثم  رد  تاقالم  رب  نآ  مّدقت  مدع  تیّرک و 
تاقالم 227 تیرک و  هلئسم  رد  لوصف  بحاص  لیصفت 

لوصف 227 بحاص  هدومرف  رد  خیش  بانج  هشقانم 
ینوت 233 بانج  رظن  هب  تئارب  لصا  يارجا  طرش  نیمود 

لضاف 234 بانج  مود  طرش  رد  خیش  هشقانم 
بلاطملا 240 صیخلت 

294 مراهچ : ثحبم 
يررض 294 مکح  عیرشت  رب  دنراد  تلالد  ناشمومع  هب  هک  یتامومع  رب  ررض  تموکح ال  رد 

مّود 294 هیرظن  نایب 
ضراعت 295 تموکح و  هطباض 

دراد 305 دوجو  يررض  مکح  رد  هک  یتحلصم  هطساو  هب  ررض  ناربج  مّهوت :
روبزم 305 مهوت  داسف 

368 ص : ج10 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یقارن 305 بانج  طسوت  رگید  یتهج  زا  روبزم  مهوت  عفد 

عفد 306 نیا  دوخ  داسف 
یلالد 312 يدنس و  ظاحل  هب  ررض  تیمامت ال  رد  مجنپ : ثحبم 

روکذم 313 نهو  زا  خساپ 
ناشتحت 314 زا  دارفا  رثکا  جورخ  دوجو  اب  تامومع  زا  يرایسب  هب  کّسمت  هجو 

مشش 320 ثحبم 
ریغ 321 ررض  اب  کلام  ررض  ضراعت 

متفه 328 بلطم 
روکذم 335 ياوتف  رب  ماکحالا  ۀیافک  بحاص  يراوزبس  قّقحم  هشقانم 
ضایر 335 بحاص  زا  تعباتم  هب  يراوزبس  ققحم  لاکشا  هب  ضارتعا 

فّرصت 336 ماسقا  رد  ضرتعم  لیصفت 
قوف 337 ضورف  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2391 

http://www.ghaemiyeh.com


کلام 344 ود  ررض  ضراعت  رد  متشه : ثحبم 
بلاطملا 347 صیخلت 

347 خیش » بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  ررض  اب ال  هطبار  رد  هچنآ  »
[154 ***]

________________________________________

.140 - 144 نیناوقلا 2 : و  ، 248 نانجلا : ضور  و  ، 39 ۀّیلفنلا : ۀّیفلألا و  رظنا  (- 1 [ ) 1]
.35 - 31 فّنصملل 2 : ةراهطلا  باتک  عجار  (- 1 [ ) 2]

.72 عطقلا 2 : ثحبم  عجار  و  ، 384 - 383 یضترملا 2 : فیرشلا  لئاسر  رظنا  (- 2 [ ) 3]
.35 فّنصملل 2 : ةراهطلا  باتک  عجار  (- 1 [ ) 4]

حرـش یف  دارملا  فـشک  رظنا  و  ، 90 سومـشلا : قراـشم  یف  يراـسناوخلا  قّقحملا  و  ، 23 ةریخذـلا : یف  يراوزبسلا  قّقحملاـک  (- 2 [ ) 5]
.408 ۀحفصلا 407 - باقعلا ، باوثلا و  یف  ۀسماخلا  ۀلأسملا  سداسلا ، دصقملا  داقتعالا ، دیرجت 

.72 عطقلا 2 : ثحبم  عجار  و  ، 384 - 383 یضترملا 2 : فیرشلا  لئاسر  رظنا  (- 3 [ ) 6]
.35 - 31 فّنصملل 2 : ةراهطلا  باتک  عجار  (- 4 [ ) 7]

.405 ص 406 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 8]
ص 55. داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک  ك : ر . (- 1 [ ) 9]

.406 ص 407 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 2 [ ) 10]

.403 ص 405 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 11]
. ۀیعوضوملا ۀهبشلا  یف  صحفلا  رابتعا  مدع  ةءاربلاب  لمعلا  یف  ربتعی  ام  (- 1 [ ) 12]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 13]
. اّنم ناونعلا  (- 1 [ ) 14]

.43 لحنلا / 122 و  ۀبوتلا / (- 2 [ ) 15]
4 و 5. ، 2 ثیدحلا 1 ، ملعلا ، ضرف  باب  ، 30 یفاکلا 1 : (- 3 [ ) 16]

8 و 9. ، 7 ثیدحلا 6 ، ردصملا ، سفن  (- 4 [ ) 17]
ثیدحلا 2 و 5. ملاعلا ، لاؤس  باب  ، 40 یفاکلا 1 : (- 5 [ ) 18]

أ ال هولتق ، اهیف «: ءاـج  و  تاـمف ، هولّـسغف  رودـجم ، وه  ۀـبانج و  هتباـصا  نم  یف  یلوـالا  نیتیاور : نم  ذوخأـم  روکذـملا  ّصنلا  (- 6 [ ) 19]
هیلع هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاقف  تامف ، ّزکف  لستغاف ، لسغلاب  رماف  هب  ناک  حرج  یلع  ۀبانج  هتباصأ  نم  یف  ۀیناثلا  و  هومّمی ،»...  ّالأ  اولأس !؟

ثیدحلا 1 و 6) مّمیتلا ، باوبأ  نم  بابلا 5  ، 967 لئاسولا 2 : رظنا  هّللا (.»...  مهلتق  هولتق  هلآ «: و 
. لّوألا ثیدحلا  ۀنونسملا ، لاسغألا  باوبأ  نم  بابلا 18  ، 957 لئاسولا 2 : (- 7 [ ) 20]

.149 ماعنألا / (- 8 [ ) 21]
.169 یفاصلا 2 : ریسفت  و  لّوألا ، سلجملا  ، 9 یسوطلا : یلامأ  (- 1 [ ) 22]

.97 ءاسنلا / (- 2 [ ) 23]
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.149 یّمقلا 1 : ریسفت  (- 3 [ ) 24]
: یه و  ریسی ، فالتخا  عم  ةدایز ، ص ) و ( ر ) یف ( تدرو  (- 1 [ ) 25]

هتالوهجم یلإ  ۀبـسنلاب  ّکشلا  ناک  اهیف ، فیلکتلا  راصحنا  لمتحی  تاـمّرحملا  تاـبجاولا و  نم  روما  ةّدـعب  فّلکملا  ملع  اذإ  تلق : نإـف  » 
. فیلکتلا لصأ  یف  اّکش 

الف فیلکتلا ، لصأ  یف  اّکـش  یقابلا  یف  ّکشلا  نوکل  ابجوم  الیـصفت  تامّرحملا  تابجاولا و  نم  ۀـلمج  مالعتـسا  ناـک  نإ  رخآ : ریرقتب  و 
هب ال فّلکملا  یف  ّکشلا  ذإ  صحفلا ؛ دـعب  ول  ةءاربلا و  یلإ  عوجرلا  زجی  مل  اـّلإ  و  ةءاربلا ؛ یلإ  عوجرلا  مدـع  صحفلا و  بوجول  یـضتقم 

«. یعقاولا مکحلا  بلط  صحفلا و  یف  دهجلا  لذب  ول  ةءاربلا و  یلإ  هیف  عجری 
. ۀشّوشم ظ ) یف ( تدرو  و  دئاز ،» اهیلع «: بتک  و  ت ) شماه ( یف  ةدایزلا  هذه  تدرو  و 

ح 1. ص 30 ، ج 2 ، یفاک ، (- 1 [ ) 26]

ح 2. ص 40 ، ج 2 ، یفاک ، (- 2 [ ) 27]
. ملاعلا لاؤس  باب  ص 40 ، ج 1 ، یفاک ، (- 3 [ ) 28]

ص 422. ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  ص 421 ؛ ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 29]
ص 572. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  (- 2 [ ) 30]

ص 430. ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  421 ؛ ص 422 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 31]
ص 565. ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  ص 416 ؛ ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  411 ؛ ص 412 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 32]

.416 ص 420 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 33]
.742 - 743 ةّدعلا 2 : (- 1 [ ) 34]

.486 ۀّیهقفلا :) عماوجلا  ۀینغلا ( (- 2 [ ) 35]
ثیدحلا 8. مّمیتلا ، باوبأ  نم  بابلا 11  ، 977 لئاسولا 2 : (- 1 [ ) 36]

.219 و 3 : ، 344 - 345 كرادملا 2 : (- 1 [ ) 37]
.110 ةدئافلا 2 : عمجم  (- 2 [ ) 38]

.345 ۀضورلا : یلع  هتیشاح  یف  يراسناوخلا  نیّدلا  لامج  قّقحملا  وه  (- 3 [ ) 39]
ص 110. ج 2 ، ناهربلا ، ةدئافلا و  عمجم  (- 1 [ ) 40]

160 و 198. ۀمارکلا 2 : حاتفم  و  ، 230 یهتنملا 4 : رظنا  (- 1 [ ) 41]
.199 ۀمارکلا 2 : حاتفم  و  ، 300 یهتنملا 4 : و  ، 71 عئارشلا 1 : رظنا  (- 2 [ ) 42]

.399 ةرکذتلا 2 : و  ، 341 ماکحإلا 1 : ۀیاهن  یف  ۀماّلعلاک  (- 1 [ ) 43]
.345 كرادملا 2 : (- 2 [ ) 44]

ص 230. ج 4 ، بلطملا ، یهتنم  (- 1 [ ) 45]
ص 160 و 198. ج 2 ، ۀمارکلا ، حاتفم  (- 2 [ ) 46]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 47]
ص 341. ج 1 ، ماکحالا ، ۀیاهن  (- 1 [ ) 48]

ص 167. داعملا ، ةریخذ  (- 1 [ ) 49]
ح 8. ص 360 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 1 [ ) 50]
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.423 ص 422 ، ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 2 [ ) 51]

.425 ص 424 ، ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 52]

.428 ص 426 ، ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 53]
. جهانملا یف  یقارنلا  لضافلا  وه  (- 1 [ ) 54]

.310 ماکحألا : جهانم  (- 1 [ ) 55]
.80 فّنصملل : دیلقتلا » ۀلاسر « رظنا  (- 1 [ ) 56]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 57]
. تادابعلا ۀمّدقم  باوبأ  نم  بابلا 8  ، 43 لئاسولا 1 : رظنا  (- 1 [ ) 58]

.47 ۀعیشلا 2 : دنتسم  و  ، 187 كرادملا 1 : و  ، 98 - 99 ةدئافلا 1 : عمجم  و  8 و 9 ، یهتنملا 2 : رظنا  (- 2 [ ) 59]
ص 59. ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . (- 1 [ ) 60]

ص 47. ج 2 ، ۀعیشلا ، دنتسم  ص 187 ، ج 1 ، ماکحالا ، كرادم  ص 98 ، ج 2 ، بلطملا ، یهتنم  ك : ر . (- 2 [ ) 61]
. ةالصلا یف  ةءارقلا  باوبا  نم  بابلا 26  ، 766 لئاسولا 4 : (- 1 [ ) 62]

.270 ءاطغلا : فشک  رظنا  (- 2 [ ) 63]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 64]

ثیدحلا 4. ردص  هب ، بستکی  ام  باوبأ  نم  بابلا  ، 60 لئاسولا 12 : (- 1 [ ) 65]
. روکذملا ثیدحلا  لیذ  (- 2 [ ) 66]

ثیدحلا 2. ۀبرشألا ، ۀمعطألا و  باوبا  نم  بابلا 61  ، 91 لئاسولا 17 : (- 3 [ ) 67]
ثیدحلا 1 و 7. ۀبرشألا ، ۀمعطألا و  باوبأ  نم  بابلا  90 و 92 ، لئاسولا 17 : رظنا  (- 4 [ ) 68]

.460 نیناوقلا 1 : (- 1 [ ) 69]
.210 طوسبملا 1 : (- 1 [ ) 70]

.340 ماکحألا 1 : دعاوق  و  ، 151 عئارشلا 1 : (- 2 [ ) 71]
.156 ۀعیشلا 9 : دنتسم  یف  یقارنلا  لضافلا  و  ، 386 کلاسملا 1 : یف  یناثلا  دیهشلاک  (- 3 [ ) 72]

.62 ریرحتلا 1 : (- 4 [ ) 73]
.155 دنتسملا 9 : یف  یقارنلا  لضافلا  و  ، 386 کلاسملا 1 : یف  یناثلا  دیهشلا  و  ، 340 دعاوقلا 1 : یف  ۀماّلعلاک  (- 5 [ ) 74]

.63 ریرحتلا 1 : (- 6 [ ) 75]
. اّنم ناونعلا  (- 1 [ ) 76]

رطس 1. ص 162 ، ج 1 ، لئاسملا ، ضایر  اب  رطس 89  ص 117  ج 1 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  (- 1 [ ) 77]
ص 431. ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 2 [ ) 78]

.631 ص 638 - ج 3 ، لوصالا ، حیقنت  431 ؛ ص 433 - ج 2 ، لوصالا ، بیذهت  (- 3 [ ) 79]
.437 ص 439 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 80]

.15 ءارسا / (- 2 [ ) 81]
.7 قالط / (- 1 [ ) 82]

.163 ص 162 - ج 1 ، یفاک ، (- 2 [ ) 83]
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ح 3. ص 289 ، ج 6 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 3 [ ) 84]
.440 ص 439 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 4 [ ) 85]

.31 ص 30 - ج 1 ، یفاک ، (- 5 [ ) 86]
ح 1 و 5. ، 31 ص 30 - ج 1 ، یفاک ، (- 6 [ ) 87]

ح 4. ص 30 ، ج 1 ، یفاک ، (- 7 [ ) 88]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 89]

ح 6. ص 31 ، نامه ، (- 8 [ ) 90]

ح 2. ص 40 ، نامه ، (- 1 [ ) 91]
ح 2. ص 40 ، ج 1 ، یفاک ، (- 2 [ ) 92]
ح 1. ص 40 ، ج 1 ، یفاک ، (- 3 [ ) 93]

ح 1. ص 331 ، نامه ، (- 4 [ ) 94]
ح 4. ص 68 ، ج 3 ، یفاک ، (- 5 [ ) 95]

ح 1. ص 331 ، ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 6 [ ) 96]
.442 ص 437 - ج 2 ، ۀیادهلا ، راونا  (- 1 [ ) 97]

.209 ۀیفاولا : (- 1 [ ) 98]
.46 - 47 نیناوقلا 2 : (- 1 [ ) 99]

. امهریغ ثیدحلا 1 و 2 و  قلطملا ، ءاملا  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 117 لئاسولا 1 : (- 2 [ ) 100]

. امهریغ ثیدحلا 4 و 7 و  قلطملا ، ءاملا  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 117 لئاسولا 1 : (- 3 [ ) 101]
.365 لوصفلا ، (- 1 [ ) 102]

.361 - 362 یضترملا 2 : فیرشلا  لئاسر  (- 2 [ ) 103]
.181 فلتخملا 1 : و  ، 52 ربتعملا 1 : رظنا  (- 3 [ ) 104]

.125 ةریخذلا : یف  يراوزبسلا  ققحملا  و  ، 42 كرادملا 1 : یف  یلماعلا  دیسلاک  (- 4 [ ) 105]
4 و 5. ثیدحلا 3 ، تاوملا ، ءایحإ  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 341 لئاسولا 17 : (- 1 [ ) 106]

.194 - 193 ۀیفاولا : (- 2 [ ) 107]
.195 ۀیفاولا : (- 3 [ ) 108]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 109]
ص 384. ج 2 ، ۀمارکلا ، حاتفم  (- 1 [ ) 110]

ص 199. ج 2 ، ۀمارکلا ، حاتفم  ص 71 ؛ ج 1 ، مالسالا ، عیارش  (- 1 [ ) 111]
ح 1. ص 86 ، ج 6 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (- 1 [ ) 112]

ص 270. ءاطغلا ، فشک  (- 2 [ ) 113]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 114]

. اّنم ناونعلا  (- 1 [ ) 115]
.48 دئاوفلا 2 : حاضیإ  (- 2 [ ) 116]
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ثیدحلا ناویحلا ، عیب  باوبأ  نم  بابلا 2  ۀحفصلا 49 ، و  ثیدحلا 4 ، تابهلا ، ماکحأ  نم  بابلا 6  ، 339 لئاسولا 13 : رظنا  (- 3 [ ) 117]
و ثیدـحلا 2 ، تاوملا ، ءاـیحإ  باوبأ  نم  بابلا 7  ۀحفـصلا 333 ، و  لّوألا ، ثیدـحلا  ۀعفـشلا ، باوبأ  نم  بابلا 5  ، 319 و 17 : لّوـألا ،

تاـبجوم باوبأ  نم  بابلا 8   179 و 19 : لوألا ، ثیدـحلا  اهنم ، بابلا 15  ۀحفـصلا 343  و  ثیدـحلا 2 ، اهنم ، بابلا 12  ۀحفصلا 341 ،
یف ةریثکلا  تایاورلا  یلإ  افاضم  ثیدحلا 5718 ، ، 334 هیقفلا 4 : و  لّوألا ، ثیدحلا  اهنم ، بابلا 9  ۀحفصلا 181 ، و  ثیدحلا 2 ، نامضلا ،

.14 - 16 فّنصملل : ررضلا » یفن  ۀلاسر « رظنا  و  اهضعب ، یتأیس  ةرمس و  ۀّیضق 
. ۀّمتت ثیدحلل  تسیل  و  ثیدحلا 118 ، ، 135 راحبلا 22 : (- 1 [ ) 118]

ح 3. تاوملا ، ءایحا  باوبا  نم  بابلا 12  ، 341 لئاسولا 17 : (- 2 [ ) 119]
.179 حاحصلا 2 : (- 3 [ ) 120]

«. ررض ةّدام « ، 82 - 81 ریثألا 3 ، نبال  ۀیاهنلا  (- 1 [ ) 121]
«. ررض ةّدام « ، 360 رینملا ، حابصملا  (- 2 [ ) 122]

«. ّرضلا ةّدام « ، 75 طیحملا 2 : سوماقلا  (- 3 [ ) 123]
«. یفتنیف اهریغ «: یف  و  ظ ،) یف ( اذک  (- 4 [ ) 124]

(. ررض ةدام  ) 81 ۀیاهنلا 3 : یف  ریثالا  نباک  (- 1 [ ) 125]
، تاوملا ءایحإ  باوبأ  نم  بابلا 7  ۀحفـصلا 333 ، و  لّوألا ، ثیدحلا  ۀعفـشلا ، باوبأ  نم  بابلا 5  ، 319 لئاسولا 17 : رظنا  (- 1 [ ) 126]

ثیدحلا 3 و 4. اهنم ، بابلا 12  ۀحفصلا 341 ، و  ثیدحلا 2 ،
.51 - 52 ماّیالا : دئاوع  و  ، 522 ةرکذتلا 1 : 44 و  فالخلا 3 : رظنا  (- 2 [ ) 127]

قّقحملا ضایّرلا و  بحاـص  اذـک  و 57 و   53 ماـیالا : دـئاوع  یف  یقاّرنلا  لـضافلا  و  ، 50 نیناوـقلا 2 : یف  یمقلا  ققحملاـک  (- 1 [ ) 128]
. امهمالک یتأیس  يراوزبسلا ،

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 129]
191 و 237. راحبلا 70 : (- 1 [ ) 130]

ثیدحلا 4. نمض  روهملا ، باوبأ  نم  بابلا 20  ، 30 لئاسولا 15 : (- 1 [ ) 131]
.1 ةدئاملا / (- 2 [ ) 132]

ثیدحلا 4. دهعلا ، رذنلا و  باتک  باوبأ  نم  بابلا 25  ، 206 لئاسولا 16 : (- 3 [ ) 133]
.86 بساکملا 2 : رظنا  (- 1 [ ) 134]

ثیدحلا 9. ، 222 یلآللا 1 : یلاوع  (- 2 [ ) 135]
.272 طوسبملا 3 : (- 3 [ ) 136]

.295 ۀینغلا : (- 4 [ ) 137]
.182 : 2 ۀّیرجحلا ) ۀعبطلا  ةرکذتلا ( (- 5 [ ) 138]

.241 ماکحألا : ۀیافک  (- 1 [ ) 139]
. ۀمارکلا حاتفم  یف  یلماعلا  دّیسلا  وه  ضرتعملا  (- 2 [ ) 140]

.320 : 2 ۀّیرجحلا ) ۀعبطلا  ضایرلا ( (- 3 [ ) 141]
ثیدحلا 9. ، 222 یلآللا 1 : یلاوع  (- 4 [ ) 142]

. ملسملاب رارضإلا  زاوج  مدع  باب  تاوملا ، ءایحإ  باوبأ  نم  بابلا 12  ، 340 لئاسولا 17 : رظنا  (- 5 [ ) 143]
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.22 ۀمارکلا 7 : حاتفم  (- 6 [ ) 144]
.138 ریرحتلا 2 : (- 1 [ ) 145]

.33 ۀّیهبلا 7 : ۀضورلا  و  ، 235 ۀعمللا : (- 2 [ ) 146]
.22 - 23 ۀمارکلا 7 : حاتفم  (- 3 [ ) 147]

.391 : 2 ۀیرجحلا ) ۀعبطلا  ةرکذتلا ( (- 1 [ ) 148]
.10 سوردلا 3 : (- 2 [ ) 149]

. نیوانعلا یف  یغارملا  دّیسلا  و  ، 208 رهاوجلا 37 : یف  رهاوجلا  بحاص  (- 3 [ ) 150]
.287 ۀمارکلا 6 : حاتفم  رظنا  (- 4 [ ) 151]

.215 : 2 ۀیرجحلا ) ۀعبطلا  کلاسملا ( (- 1 [ ) 152]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 153]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 154]

مهدزای دلج 

بلاطم تسرهف 

همدقم 15
باحصتسا لوا : تمسق 

یحالطصا 21 يوغل و  ظاحل  هب  باحصتسا  فیرعت  رد  مّود : ماقم 
نآ 21 رد  هشقانم  نیناوق و  بحاص  فیرعت 

نآ 22 زا  لاکشا  عفد  تهج  یمق  موحرم  فیرعت  زا  خیش  موحرم  هیجوت 
روکذم 22 هیجوت  تیمامت  مدع 

لئاسملا 23 حیرشت 
باحصتسا 29 زا  رصتخم  حرش  رد  يدضع  فیرعت 

باحصتسا 30 زا  هیفاو  بحاص  ینوت  بانج  فیرعت 
لئاسملا 30 حیرشت 

هّینظ 37 هراما  ای  تسا و  یلمع  لصا  کی  باحصتسا  هکنیا  رد 
تسا 38 هّیلمع  لوصا  زا  باحصتسا 

لئاسملا 38 حیرشت 
لئاسملا 43 حیرشت 

46 یهقف ؟ ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ  هکنیا : رد  مّوس  رما 
6 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا 47 حیرشت 
تسین 56 هیعرف  لئاسم  زا  باحصتسا  خیش  رظن  هب 
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لاکشا 57
خساپ 57

لئاسملا 58 حیرشت 
64 تسا : ماقم  نیا  اب  طبترم  هچنآ  رد  مولعلا  رحب  دیس  نخس 

مولعلا 64 رحب  تادافا  رد  خیش  هشقانم 
هّیعوضوم 65 تاهبش  رد  هیراج  تاباحصتسا  مکح 

لئاسملا 65 حیرشت 
دشاب 70 هّیدبعت  هدعاق  کی  هکنیا  رب  انب  باحصتسا  طانم  مراهچ : هیبنت 

تسین 70 كالم  باحصتسا  يارجا  رد  یصخش  ّنظ 
تسا 71 یصخش  ّنظ  كالم  هکنیا  رد  هر )  ) یئاهب خیش  نخس 

یئاهب 71 خیش  رظن  اب  هطبار  رد  سورد  حراش  يراسناوخ  قّقحم  نایب 
يرکذ 72 رد  دیهش  مالک  زا  باحصتسا  يارجا  رد  یصخش  ّنظ  راهظتسا 

لئاسملا 73 حیرشت 
ءاقب 78 رد  ّکش  ثودح و  هب  نیقی  تسا ؛ زیچ  ود  هب  باحصتسا  ماوق  هکنیا  رد  مجنپ : رما 

لئاسملا 80 حیرشت 
مشش 86 رما 

بحصتسم 86 رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت 
لئاسملا 87 حیرشت 

عازن 90 لحم  زا  تاّیمدع  جورخ  رد  ءاملعلا  فیرش  مالک 
ءاملعلا 90 فیرش  مالک  رد  خیش  هشقانم 

نآ 91 رد  خیش  هشقانم  تایدوجو و  هب  باحصتسا  صاصتخا  رب  تارضح  لالدتسا 
دنجراخ 92 عازن  لحم  زا  تایمدع  هکنیا  رب  تارضح  مراهچ  لیلد 

يراصنا 92 خیش  بانج  يأر 
7 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا 93 حیرشت 
تسا 101 هدوب  عازن  لحم  زین  تاّیمدع  هکنیا  رب  خیش  بناج  زا  يدهاوش 
تسا 101 عازن  لحم  زا  تاّیمدع  جورخ  مدع  رب  هاوگ  یسررب  قیقحت و 

لئاسملا 102 حیرشت 
نادنمشناد 109 زا  یخرب  رظن  هب  عازن  لحم  زا  تاّیمدع  زا  یضعب  جورخ 

بلاطملا 110 صیخلت 
110 يراصنا ؛ خیش  بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هچنآ 

بحصتسم 130 رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  رد  مّود : هجو 
130 بحصتسم :
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اهیرابخا 131 طسوت  لّوا  قالطا  رب  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  يارجا  راکنا 
لئاسملا 133 حیرشت 
لئاسملا 140 حیرشت 

بحصتسم 143 رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  رد  مّوس  هجو 
نآ 144 يادعام  یفیلکت و  مکح  نیب  هیفاو  بحاص  لیصفت 

رّدقم 144 لاکشا  کی  هب  خساپ 
لئاسملا 144 حیرشت 

بحصتسم 150 لیلد  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیمود 
یعرش 150 لیلد  اب  ای  دوشیم و  تباث  یلقع  لیلد  اب  ای  بحصتسم 

لئاسملا 151 حیرشت 
لئاسملا 157 حیرشت 

لاکشا 163
خساپ 164

لئاسملا 165 حیرشت 
هعبات 169 هّیعرش  ماکحا  هّیلقع و  ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  مدع 

تسین 169 هّیلقع  هیضق  هب  دنتسم  لقع  لاح  باحصتسا 
8 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا 170 حیرشت 
هن 176 یهاگ  دراد و  رارمتسا  رب  تلالد  یهاگ  بحصتسم  لیلد 

لئاسملا 177 حیرشت 
بحصتسم 182 ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت 

دنافالتخا 183 عازن و  لحم  ههبش  مسق  ود  ره 
هیمکح 185 ههبش  هب  دراد  صاصتخا  ءاملع  فالتخا  نییرابخا  رظن  زا 

لئاسملا 187 حیرشت 
بحصتسم 194 ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  مّود  میسقت 

لئاسملا 195 حیرشت 
بحصتسم 199 ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  تامیسقت  زا  مّوس  میسقت 

200 تسا ؟ فالتخا  لحم  روکذم  ماسقا  زا  کیمادک 
لئاسملا 201 حیرشت 

باحصتسا 207 ّتیجح  رد  لاوقا 
تسا 211 باحصتسا  ّتیجح  یضتقم  رد  ّکش  رد  هن  عفار و  رد  ّکش  رد  قّقحم  موحرم  انخیش و  راتخم 

لئاسملا 213 حیرشت 
بلاطملا 221 صیخلت 
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يراصنا 221 خیش  بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هچنآ 
مهن 254 لوق  تحص  رب  لالدتسا 

256 همدقم :
لئاسملا 258 حیرشت 

ّتنس 263
لالدتسا 264 ریرقت 

لئاسملا 265 حیرشت 
مّود 268 لامتحا 

9 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لاکشا 269

رّدقم 269 لاؤس  کی  هب  خساپ 
لئاسملا 269 حیرشت 

هتکن 271
بلاطملا 284 صیخلت 

عفار 295 رد  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  رد  هرارز  هیناث  هحیحص  هب  لالدتسا 
مود 299 تیاور  ثیدحلا  هقف  نایب 

نآ 300 عفد  خیش و  لاکشا  عفر  رد  يرگید  ياعدا  حرط 
لئاسملا 302 حیرشت 

بلاطملا 319 صیخلت 
عفار 330 رد  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  رد  هرارز  هثلاث  هحیحص  هب  لالدتسا 

مود 330 لامتحا 
رابخا 331 رد  نیقی  رب  ءانب  زا  دارم 

لئاسملا 331 حیرشت 
شرهاظ 340 فالخرب  ثیدح  لمح  هفراص و  نئارق 

لئاسملا 343 حیرشت 
راّمع 347 نب  قاحسا  هّقثوم  هب  لالدتسا  - 4

لئاسملا 348 حیرشت 
باحصتسا 354 ّتیجح  رب  رگید  تیاور  کی  لاصخ و  تیاور  هب  لالدتسا 

تیاور 354 ود  نیا  هب  لالدتسا  رد  يراصنا  خیش  هشقانم 
لئاسملا 355 حیرشت 

نیقیلا 365 نوناق  نوماریپ  تایرظن  لاوقا و 
خیش 365 موحرم  طسوتم  هیرظن 

لئاسملا 366 حیرشت 
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بلاطملا 370 صیخلت 
10 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

370 يراصنا ؛ خیش  اب  هداس  يوگتفگ  کی  رد 
یناشاک 374 دّمحم  نب  یلع  هبتاکم 

لالدتسا 375 ریرقت 
لئاسملا 375 حیرشت 

صاخ 380 دراوم  رد  باحصتسا  تابثا  هّصاخ و  رابخا 
تراهط 381 باحصتسا  رب  ثیدح  تلالد 

لئاسملا 381 حیرشت 
راّمع 385 هقثوم  - 2

تارابع 385 یخرب  ندوب  یئانعم  ود  زمر  زار و 
لئاسملا 386 حیرشت 

تراهط 391 هدعاق  ای  باحصتسا و  ای  هّقثوم  يانعم 
تسین 392 نکمم  هّقثوم  زا  مهاب  باحصتسا  هدعاق  تراهط و  هدعاق  هدارا 

لئاسملا 392 حیرشت 
هدعاق 396 ود  ره  رب  ثیدح  تلالد  رد  لوصف  بحاص  مالک 

لوصف 396 بحاص  مالک  رد  هر )  ) خیش هشقانم 
روکذم 397 هابتشا  اشنم 

لئاسملا 398 حیرشت 
ثحب 404 هجیتن  لصاح و 

تسا 404 تراهط  هدعاق  ثیدح ، زا  دارم  ارهاظ 
لئاسملا 405 حیرشت 

406 مّوس : تیاور 
مراهچ 407 تیاور 

لئاسملا 407 حیرشت 
بلاطملا 409 صیخلت 

416 هتکن :
11 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رابخا 419 تلالد  رادقم  رد 
دنراد 419 عفار  رد  ّکش  هب  صاصتخا  رابخا  نیا 

لئاسملا 420 حیرشت 
لئاسملا 428 حیرشت 

بلاطملا 432 صیخلت 
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باحصتسالا تاهیبنت  مود : تمسق 
رما 440 دنچ  رب  تاهیبنت 

یلک 440 باحصتسا  ماسقا  لّوا : هیبنت 
440 لّوا : مسق  یّلک  باحصتسا  اّما 

440 مّود : مسق  یّلک  باحصتسا  اّما  و 
مّهوت 441 ای  لاکشا و  کی  حرط 

لئاسملا 442 حیرشت 
لئاسملا 459 حیرشت 

مّوس 463 مسق  یّلک  باحصتسا 
لئاسملا 465 حیرشت 

تسام 476 راتفگ  زا  یخرب  رب  يدییأت  ینوت  لضاف  مالک 
دومرف 477 هدافا  ینوت  بانج  هچنآ  رد  يراصنا  خیش  تاشقانم 

رّدقم 478 لاکشا  کی  هب  انخیش  خساپ 
تسا 479 تبثم  لصا  زین  رما  نیا  دیوگیم  هک  يرگید  لاکشا  هب  خیش  بانج  خساپ 

لئاسملا 479 حیرشت 
487 تسا ؟ هتفرن  ةراهطلا  ۀلاصا  غارس  هب  ادتبا  زا  دیس  بانج  ارچ 

رّدقم 488 لاکشا  کی  هب  خیش  خساپ 
لئاسملا 489 حیرشت 

495 هر )  ) ینوت بانج  ریظنت  نوماریپ  نخس 
12 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا 496 حیرشت 
بلاطملا 500 صیخلت 

528 مّود : هیبنت 
528 هن ؟ ای  دوشیم  يراج  هینامز  روما  نامز و  رد  باحصتسا  ایآ  هکنیا  رد 

لئاسملا 529 حیرشت 
535 هلئسم : رد  قیقحت 

535 دراد : دوجو  ثحب  زا  لصف  هس  اجنیا  رد  هک : تسا  نیا 
لئاسملا 537 حیرشت 

هّراق 550 ریغ  هّیجیردت  روما  رد  باحصتسا  - 2
نآ 550 خساپ  كرتشم و  ردق  باحصتسا  رد  لاکشا 

لئاسملا 551 حیرشت 
555 دیامرفیم : هر )  ) خیش بانج  سپس 

لئاسملا 556 حیرشت 
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نامز 563 هب  هدیقم  روما  باحصتسا  - 3
نیباحصتسا 563 هضراعم  رد  یقارن  لضاف  نخس 

لئاسملا 564 حیرشت 
لئاسملا 572 حیرشت 

دومرف 577 یقارن  لضاف  هچنآ  رد  خیش  هشقانم 
لئاسملا 579 حیرشت 

یقارن 584 موحرم  بلاطم  رد  خیش  هشقانم  نیمود 
لاکشا 584
خساپ 584

لئاسملا 585 حیرشت 
587 هر )  ) یقارن هدومرف  رد  خیش  لاکشا  نیموس 

لئاسملا 588 حیرشت 
13 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطملا 594 صیخلت 
هیلقع 620 ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  مّوس : هیبنت 

لوا 620 تروص 
مود 620 تروص 
مّوس 621 تروص 

مراهچ 621 تروص 
لاکشا 622

دوشیمن 622 يراج  زین  یلقع  مکح  هب  دنتسم  یعرش  مکح  رد  باحصتسا 
لئاسملا 623 حیرشت 
لئاسملا 634 حیرشت 

636 دوشیم ؟ يراج  لقع  مکح  عوضوم  رد  باحصتسا  ایآ 
لئاسملا 637 حیرشت 

643 دوشیم : نشور  خیش  راتفگ  زا  هچنآ 
643 هر )  ) لوصف بحاص  هلثما  اب  هطبار  رد  خیش  رظن 

روکذم 645 باحصتسا  ندوب  هابتشا 
نآ 645 ندوب  تبثم  لصا  یعقاو و  عوضوم  باحصتسا  ندوب  لاکشاالب 

لئاسملا 646 حیرشت 
بلاطملا 656 صیخلت 

15 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: همدقم
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؟ تسانعم هچ  هب  يوغل  ظاحل  هب  لصا  دیئامرفب  يروآدای  تهج  * 
. تسا هشیر  هیاپ و  يانعم  هب 

؟ تساهتفرراکهب یئانعم  هچ  هب  لوصا  ملع  رد  لصا  * 
. باحصتسا رهاظ و  لیلد ، هدعاق ، يانعم : هب 

. تسا يراج  تراهط  هدعاق  هک  انعم  نیدب  تسا ، ندوب  كاپ  ءایشا  رد  لصا  هک : دوشیم  هتفگ  هکنیا  لثم  هدعاق  - 
(. ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ   ) یلاعت هلوق  هیف  لصالا  تسا و  مزال  دقع  هک  دوشیم  هتفگ  هکنیا  لثم  لیلد  - 

یقیقح يانعم  هک  تسا  نیا  هدـنیوگ  لاح  رهاظ  ینعی  تسا ، تقیقح  لامعتـسا  رد  لصا  هک : دوشیم  هتفگ  هکنیا  لثم  عجار  ای  رهاـظ و  - 
. تسا هدرک  هدارا  ار  ظفل 

، تسا لاقتنا  مدـع  لصا  هک : دوشیم  هتفگ  دوش  ادـیپ  يرگید  هب  یکی  زا  یلام  لاقتنا  رد  ّکـش  هک  يدروم  رد  هکنیا  لـثم  باحـصتسا  - 
. ار لاقتنا  مدع  مینکیم  باحصتسا  ینعی 

؟ دوب مسق  دنچ  رب  لصا  * 
یلمع لصا  یظفل 2 - لصا  - 1 مسق : ود  رب 

: زا دوب  ترابع  لوصا  نیا  نیرتمهم  هک  ییانعم  رد  ظفل  روهظ  زا  تسترابع  یظفل  لصا  - 1
. قالطالا ۀلاصا  لصا  مومعلا ، ۀلاصا  لصا  هقیقحلا ، ۀلاصا  لصا 

رد ای  یعقاو و  مکح  رد  ّکش  ماگنه  هب  هک  ياهدعاق  زا  تسترابع  یلمع  لصا  - 2
16 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: زا دوب  ترابع  هّیلمع  لوصا  نیرتمهم  هک  دوشیم  لمع  نادب  نآ  عوضوم 
. دوش هتخادرپ  نادب  تسا  رارق  هک  باحصتسا  لصا  رییخت و  لصا  لاغتشا ، ای  طایتحا  لصا  تئارب ، لصا 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  یلمع  لصا  * 
كرتشم یعوضوم و  لصا  یمکح 2 - لصا  - 1 تسا : مسق  هس  رب 

یمکح لصا  ابلاغ  لوصا  نیا  دش  هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  دوریم  راکب  يرهاظ  مکح  نایب  يارب  هک  تسا  نآ  یمکح  یلمع  لصا  - 1
. دش دهاوخ  هتخادرپ  نادب  هک  یعوضوم  لصا  تروص  هب  مه  یهاگ  دنتسه و 

مدـع لصا  ۀـّیرحلا و  ۀـلاصا  لثم  ۀحـصلا و  ۀـلاصا  لثم  دوریم ، راـکب  مکح  عوضوم  ناـیب  يارب  هک  تسا  نآ  یعوضوم  یلمع  لـصا  - 2
. مینادب لصا  ار  نآ  رگا  زواجت  غارف و  هدعاق  دافم  تیالو و 

؟ عوضوم تبثم  مه  دنشاب ، مکح  تبثم  مه  دنناوتیم  یلوصا  هچ  * 
يراج رثکا  ّلقا و  نایم  دیدرت  ماگنه  هب  هک  رثکالا  یفن  تلاصا  مدعلا ، لیلد  لیلدـلا  مدـع  مدـعلا ، ۀـلاصا  لحلا ، ۀـلاصا  هراهطلا ، ۀـلاصا  - 

. تعفنم بلج  رب  هدسفم  عفد  تیولوا  لصا  دوشیم .
؟ دینزب یعوضوم  لصا  يارب  یقوقح  لاثم  کی  بلطم  نییبت  رد  * 

دقعنم ثروم  گرم  نامز  رد  وا  هفطن  دیاب  لمح  تثارو  رد  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یندم  نوناق  هّدام 875  قبط  هک  مینادیم  لثملا  یف 
. تسا نآ  مدع  لصا ، رما ، نیا  رد  ّکش  تروص  رد  هک  دشاب ، هدش 

. تسا نآ  مدع  لصا ، زین ، بلطم  نیا  رد  ّکش  تروص  رد  دوش ، دلوتم  هدنز  لمح  هک : تسا  نیا  رگید  طرش  هّدام  نیمه  قبط 
. دنتسه یعوضوم  روبزم  لصا  ود  - 
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؟ تسا باحصتسا  رییخت و  طایتحا  تئارب ، هیملع  لوصا  يور  دیکأت  دراد ، دوجو  مه  يرگید  لوصا  هکنیا  دوجو  اب  ارچ  * 
. دراد يرتمک  دربراک  رگید  لوصا  نکل  و  دنوشیم . هتفرگ  راکب  قوقح  هقف و  باوبا  یمامت  رد  لصا  راهچ  نیا  هکنیا  رطاخب 

17 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ لوصا  نیا  عوضوم  * 

یکی هب  میشاب  هتشاد  دیدرت  ّکش و  نآ  رد  هکلب  هتشادن ، يرما  هب  ربتعم  نظ  نیقی و  هاگره  هک  انعم  نیدب  تسا ، ّکش  لوصا  نیا  عوضوم 
. مینکیم کّسمت  لوصا  نیا  زا 

؟ تسیچ لوصا  نیا  زا  کیره  يارجا  طرش  * 
صحفت قـیقحت و  هعلاـطم ، هب  دـیاب  لّوا  یعقاو  مکح  نتفاـی  يارب  هک : اـنعم  نیدـب  تسا  یعقاو  مکح  هب  ندرب  یپ  يارب  وجتـسج  صحف و 
ياضتقم هب  میورب و  هّیلمع  لوصا  غارس  هب  هاگنآ  میسرب ، یعقاو  مکح  هب  میتسناوتن  هچنانچ  میورب ، هربتعم  تاراما  هلدا و  غارـس  هب  هتخادرپ 

. مینک لمع  اهنآ 
؟ تسا یساسا  هچ  رب  لصا  راهچ  رد  مهم  هّیلمع  لوصا  راصحنا  * 

. هن ای  دریگیم  رارق  هّجوت  دروم  هقباس  تلاح  اب  ای  مه  هک  ارچ  تسا ، یلقع  رصح  ساسارب 
. تسا باحصتسا  لصا  يارجم  دریگیم ، رارق  هّجوت  دروم  هقباس  تلاح  هک  اجنآ  - 1

طایتحا هب  لمع  ای  هکنیا : رطاخب  تسا ، تروص  ود  ياراد  دوخ  درادـن  دوجو  ای  و  دریگیمن ، رارق  هّجوت  دروم  هقباس  تلاـح  هک  اـجنآ  - 2
؟ هن ای  تسا  نکمم 

. تسا رییخت  لصا  نایرج  ياج  دشابن  نکمم  طایتحا  هب  لمع  هک  اجنآ  - 
: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  تسا  نکمم  طایتحا  هب  لمع  هک  اجنآ  و  - 

. تسا طایتحا  لصا  نایرج  ياج  تروص  نیا  رد  هک  میشاب  هتشاد  تسد  رد  طایتحا  هب  لمع  بوجو  رب  یلیلد  هکنآ  یکی  - 1
. تسا تئارب  لصا  نایرج  ياج  هک  میشاب  هتشادن  تسد  رد  طایتحا  بوجو  رب  یلیلد  هکنیا  یکی  - 2

؟ تسا هنوگچ  باحصتسا  یخیرات  هقباس  * 
یلع ضمیلف  ّکشف ، نیقی ، یلع  ناک  نم  : » دـیامرفیم هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نایقتم  یلوم  يابیز  مـالک  ناـمه  لـصا  نیا  ناـینب 

«. هنیقی
هب یهتنم  دراد ، دوجو  هلئـسم  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  نیقداص  مامه و  ماما  نیا  زا  دنروهـشم  ضقنت  ـال  راـبخا  هب  هک  يرگید  تاـیاور  هتبلا 

تاثحابم يالبال  رد  اذل  تسا و  هدش  یط  ینارون  همشچرس  نیا  زا  تشادرب  یلماکت  لحارم  هتفرگ و  رارق  تقد  دروم  نامز  رورم 
18 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدومن  خر  اجرباپ  لصا  کی  ناونع  هب  قیقد  ياهیسررب  هدرتسگ و 
ياهـشالت نوهرم  نآ  لماکت  نکل  دـنراد و  یناوارف  ياهثحب  لصا  نیا  نوماریپ  مه  یعفاـش  هژیو  هب  ّتنـس  لـها  ياـههورگ  هچرگا  هتبلا 

[1 .] تسا هعیش  نییلوصا  تیالو و  لها  رادهنماد 
؟ تسیچ لصا  نیا  اب  هطبار  رد  هّیماما  تارضح  رظن  * 

نآ ّتیجح  هب  دقتعم  یسوط ، خیش  یضترم و  دیس  داتسا  ینعی  دیفم  خیـش  لثملا : یف  دناهتـشاد ، فالتخا  هلئـسم  نیا  رد  هّیماما  يامدق  - 1
ّتیجح تحارص  هب  ملاعم  بحاص  موحرم  هکنآ  لاح  و  تسا ، نآ  ّتیجح  هب  لئاق  زین  عیارـش  بحاص  قّقحم ، موحرم  هکنانچ  تسا ، هدش 

[2 .] دنکیم یفن  ار  نآ 
هکنانچ دناهتسناد ، تجح  ار  نآ  زا  عون  کی  یتامیسقت ، هب  هلئـسم  يدنبمیـسقت  ثحب و  هب  دورو  زا  سپ  ارثکا  هّیماما  نیرخأتم  زا  اّما  و  - 2
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نکل دـننادیم و  تجح  دوجوم  تیعفار  عفار و  دوجو  رد  ّکش  تروص  رد  ار  باحـصتسا  ینیئان ، قّقحم  بانج  يراصنا و  خیـش  موحرم 
. دمآ دهاوخ  بلطم  لیصفت  هک  دننادیمن  تجح  ار  نآ  یضتقم  رد  ّکش  تروص  رد 

؟ تساجک ناریا  قوقح  رد  باحصتسا  هاگیاج  * 
داوم یط  رد  ار  نآ  زا  یقیداـصم  ناوـتیم  یـسررب  اـب  نکل  و  تسا ، هدـشن  هدرب  باحـصتسا  زا  تحارـص  هب  یماـن  نوناـق  نتم  رد  هچرگا 

: لثم تسا  هتفر  راکب  نا  لداعم  حالطصا  ای  حالطصا  نیا  اههاگداد  ءارآ  رد  هکنانچ  دومن ، ادیپ  ینوناق 
/1 خروم 23 /  126 هرامش 1462 ، 1309 و  / 8 خروم 27 /  1165 هرامش 6260 ، 1310 و  / 5 خروم 13 /  673 هرامش 6946 ، يزیمت  مکح 

.1317
، تسا نآ  ءاقب  لصا ، دش ، تباث  یـسک  هدهعرب  ینید  ای  ّقح و  هک  یتروص  رد  تسا : هدـمآ  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  هّدام 357  رد  - 

. دوش تباث  شفالخ  رگم 
. تسا باحصتسا  لصا  زراب  قادصم  دوخ  هّدام  نیا 

19 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مهئادعأ یلع  هّللا  ۀنعل  و  نیرهاطلا ،، هلآ  دـمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  و  نیملاعلا ، ّبر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

. نیدلا موی  یلإ  نیعمجأ 
نتم

. ةالصلا یف  همحل  لکؤی  ام ال  ءازجأ  باحصتسا  هنم : و  [ 4 ،] ابحاصم ءیشلا  ذخأ  ۀغل : وه  باحصتسالا و  یف  [ 3] یناثلا ماقملا 
عوضوملا یف  فصولا  لخد  و  ءاقبلاب ، مکحلا  ءاقیالاب  دارملا  و  [ 5 «،] ناک ام  عاقیا  : » اهرصخأ اهّدسأ و  فیراعتب ، فّرع  نیّیلوصألا  دنع  و 

. هلیلد وأ  هتّلع  دوجو  لجال  مکحلا  ءاقبا  جرخیف  ناک ، [ 6] ّهنأ وه  ءاقبإلا  ۀّلعف  مکحلل ، هتیّلعب  رعشم 
حراش هبسن  لب  [ 7 «،] لّوالا نامزلا  یف  هتوبث  یلع  الیوعت  یناثلا  ناـمزلا  یف  مکحلا  تاـبثا  : » ّهنأـب ةدـبزلا  یف  هفیرعت  عجری  اـنرکذ  اـم  یلإ  و 

[8 .] هیلع نامز  یف  هدوجول  نامز  یف  مکح  تابثا  باحصتسالا  ّنأ  اورکذ  موقلا  ّنا  لاقف : موقلا ، یلا  سوردلا 
20 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یفخی ذإ ال  [ 9 [؛» قحاللا نآلا  یف  ءاقبلا  كوکشم  قباسلا  نآلا  یف  لوصحلا  ّینیقی  فصو  وأ  مکح  نوک  : » ّهنأب هفیرعت  فیراعتلا  فیزأ  و 
- لومأملا ۀـیاغ  نع  امک  ملاـعملا - یف  حّرـص  اذـل  و  هسفن . ـال  هّلحم ، باحـصتسالا و  دروم  قّقحم  وه  کلذـک ، فصو  وأ  مکح  نوک  ّنأ 

مکحی لهف  مکحلا ، کلذ  ءافتنا  یلع  لیلد  موقی  و ال  رخآ ، تقو  ءیجی  ّمث  تقو ، یف  مکح  تبثی  نأ  هّلحم  لاحلا ، باحـصتسا  ّنأب  [ 10 :]
. یهتنا [ 11 [؟ باحصتسالا وه  و  ناک ، ام  یلع  هئاقبب 

و مکحلاب ، ّنظلا  وأ  ملعلا  دافأ  ام  ّالا  لیلدلا  سیل  و  ّۀلدالا ، نم  دودعملا  باحـصتسالا  وه  دودحلا  ّنأب  روکذـملا : فیرعّتلا  هیجوت  نکمی  و 
صانم الف  قحاللا ، نآلا  یف  ءاقبلا  كوکـشم  قباسلا ، نآلا  یف  لوصحلا  ّینیقی  هنوک  الا  سیل  قحاللا  نآلا  یف  مکحلا  دوجوب  ّنظلل  دیفملا 

(. هرس سدق   ) هرکذ امب  [ 12] ّالا تارامالا  نم  دودعملا  باحصتسالا  فیرعت  نع 
نم ذـخا  نا  و  [ 14 ،] لقعلا لیلد  یف  الخاد  ناـک  لـقعلا  نم  ذـخا  نإ  [- 13] هباتک لّوأ  یف  وه  هب  حّرـص  اـمک  باحـصتسالا - ّنأ  هیف : نکل 

، ّیعرش مکح  یلا  هب  لّصوتی  ّیلقع  مکح  وه  لقعلا  لیلد  ّنال  هرکذ : امب  هفیرعت  میقتسی  الف  ریدقت ، ّلک  یلع  و  ۀّنـسلا ، یف  لخدیف  رابخالا 
نوکف ناک ، ام  یلع  ناک  ام  ءاقبب  مکحلا  بوجو  الا  سیل  ۀّنسلا  نم  ذوخأملا  و  [ 15 ،] ناک ام  یلع  ناک  ام  ءاقبب  لقعلا  مکح  الا  انه  سیل  و 

. نیهجولا دحأب  باحصتسالا  یلع  قبطنی  ال  [ 16] اقح هیف ال  اکوکشم  اقباس  امولعم  ءیشلا 
21 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت
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[ کش دروم  رد  موس  دصقم  همادا  ]

[ باحصتسا دروم  رد  : ] مّود ماقم 

( یحالطصا يوغل و  ظاحل  هب  باحصتسا  فیرعت  رد  )

هراشا

باـتک رد  تسا ، يوـغل  ياـنعم  نیمه  ساـسارب  و  تسا ، نتفرگ  هارمه  بحاـصم و  ار  یـسک ) اـی  و   ) يزیچ يوـغل ، رظن  زا  باحـصتسا  - 
رد تشوگ  مارح  ناویح  يازجا  نتفرگ  هارمه  بحاصم و  ینعی  تسا ،) ةالصلا  یف  همحل  لکؤی  ام ال  ءازجا  باحـصتسا   ) ترابع ةالـصلا ،

( تسا زامن  لطبم   ) زامن
باـنج رظن  زا   ) فیراـعت نیا  نیرترـصتخم  نیرتمکحتـسم و  هک  تسا  هدـش  فیرعت  یفلتخم )  ) ياـهفیرعت هب  نییلوصلا  حالطـصا  رد  و  - 

و هیـضق ،) لومحم  ناک ، ام  تسا و  عوضوم  ءاقبا ، ینعی :  ) تسا اقب  هب  عرـش ) ای  لقع و   ) مکح ءاقبا ، زا  دارم  و  تسا ، ناک  ام  ءاقبإ  خیش ،)
نامه ءاقبا ، ّتلع  اذـلف  دراد ، مکح  يارب  عوضوم  ندوب  ّتلع  هب  راعـشا  ءاـقبا ،) ینعی :  ) عوضوم رد  ناـک ) ّهنا  ینعی   ) فصو ندـش  لـخاد 

. تسا نیشیپ  دوجو 
: نیاربانب

. دوشیم جراخ  روکذم  فیرعت  زا  دوشیم  اقبا  نآ  لیلد  دوجو  ای  ّتلع  دوجو  تهج  هب  هک  یمکح 
، مّود نامز  رد  مکح  ندومن  تباث  زا : تسترابع  باحـصتسا  دناهتفگ : هک  ددرگیمرب  میتفگ  ام  هچنآ  هب  هّللا  همحر  یئاهب  خیـش  فیرعت  و 
هب ار  فیرعت  نیا  تسا  هداد  تبـسن  سورد ، حراـش  هّللا  همحر  يراـسناوخ  قّـقحم  هکلب  تسخن ، ناـمز  رد  نآ  ندوـب  تباـث  رب  داـمتعا  اـب 

: دناهتفگ هک  هّیماما  ياهیلوصا 
. نآرب قباس  نامز  رد  مکح  نآ  نتشاد  دوجو  تهج  هب  ینامز ، رد  تسا  مکح  ندومن  تباث  باحصتسا  - 

( نآ رد  هشقانم  نیناوق و  بحاص  فیرعت  )

هراشا

: هکنیا هب  تسا  نیناوق  رد  یمق  قّقحم  موحرم  فیرعت  باحصتسا ، زا  اهفیرعت  نیرتفیعض  نیرتتسس و  اّما  و 
نامز نآ و  رد  و  هدوب ، ینیقی  شلوصح  نیـشیپ  نآ  نامز و  رد  هک  تسا  تلادـع ) الثم   ) یفـصو اـی  بوجو ) ـالثم   ) مکح باحـصتسا ، - 
دوـخ هن  و  تسا ، باحـصتسا  لـحم  دروـم و  نّیبـم ) و   ) قّـقحم یناـنچنآ  فـصو  اـی  مکح  اریز  تـسا . كوکـشم  ءاـقب  ثـیح  زا  يدـعب 

: هکنیا هب  تسا  هدش  لقن  زین  دیهش  موحرم  لومأملا  ۀیاغ  زا  هکنانچ  تسا : هدومرف  حیرصت  ملاعم  رد  ملاعم  بحاص  اذل  و  باحصتسا .
22 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هدنیآ نامز  رد  نآ  ندش  هتشادرب  ءافتنا و  رب  یلیلد  هکیلاحرد  دوش ، تباث  هتشذگ  نامز  رد  یمکح  هک : تسا  نیا  لاح  باحصتسا  لحم 
. دوشیمن هماقا 

. مامت هن ؟ ای  تسا  باحصتسا  نامه  نیا  ناک و  ام  یلع  ناک  ام  ءاقب  هب  دوشیم  مکح  يدروم ) نینچ  رد   ) ایآ سپ :
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( نآ زا  لاکشا  عفد  تهج  یمق  موحرم  فیرعت  زا  خیش  موحرم  هیجوت  )

هراشا

تـسا یباحـصتسا  فیرعت  دش ، رکذ  هک  یفیرعت  دح و  نیا  هکنیا : هب  تسا  نکمم  روکذم  فیرعت  هیجوت  دـیامرفیم : خیـش  بانج  سپس 
هب نظ ، دیفم  رما )  ) و دشاب ، نآ  هب  ّنظ  ای  مکح و  هب  ملع  دیفم  رگم  تسین  لیلد  يزیچ  و  تسا ، هدش  هدرمـش  هینظ ) تاراما  و   ) هلدا زا  هک 

. تسا ءاقبلا  كوکشم  ّقح  نامز ال  رد  هدوب و  لوصحلا  ینیقی  قباس  نامز  رد  هک  يزیچ  نآ  رگم  تسین  ّقح  نامز ال  رد  مکح  دوجو 
. دومن رکذ  هک  یبلاطم  نآ  زج  تسین  ياهراچ  تسا ، هدش  هدرمش  تاراما  زا  هک  یباحصتسا  زا  فیرعت  رد  سپ :

( روکذم هیجوت  تیمامت  مدع  )

هراشا

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  دراد و  دوجو  یلاکشا  هیجوت  نیا  رد  نکل  و 
لقع لیلد  رد  لخاد  دوش ، ذـخا  لقع  زا  رگا  تسا : هدومرف  حیرـصت  نادـب  نیناوق  باتک  لّوا  رد  یمق  بانج  دوخ  هکنانچ  باحـصتسا ، - 

، تسا هدرک  رکذ  دوخ  هچنآ  اـب  نیناوق  بحاـص  فیرعت  ریدـقترههب ، و  دوشیم ، ّتنـس  رد  لـخاد  دوـش  ذـخا  راـبخا  زا  هچناـنچ  و  تسا ،
)؟ ارچ . ) دیآیمنرد تسرد 

مکح رگم  باحصتسا  رد  تسین  و  دوشیم ، ادیپ  تسد  یعرـش ، مکح  کی  هب  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  یلقع  مکح  نامه  یلقع ، لیلد  اریز :
. ناک ام  یلع  ناک  ام  ءاقب  هب  مکح  بوجو  رگم  تسین  ّتنس ، زا  هدشذخا  باحصتسا  و  ناک ، ام  ءاقب  هب 

ءاقبا يانعم  هب  باحصتسا  رب  هجو ، ود  زا  کیچیه  هب  ّقح ، نامز ال  رد  نآ  ندوب  كوکشم  قباس و  نامز  رد  ءیش  کی  ندوب  مولعم  سپ :
. دوشیمن قبطنم  ناک  ام 

***
23 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ دهتجم  کی  هفیظو  دیئامرفب  يروآدای  تهج  * 
: تاقیقحت نیا  زا  سپ  هک  تسا  یهلا  لالح  مارح و  رد  صّحفت  قیقحت و 

. دیآیم لصاح  وا  يارب  یعقاو  مکح  رد  ّکش  ای  و  دنکیم 3 - ادیپ  یعرش  مکح  هب  نظ  ای  دنکیم 2 - ادیپ  یعرش  مکح  هب  عطق  ای  - 1
، تشذگ نظ  لئاسم  اهلمعلاروتـسد و  نایب  هب  مّود  دـصقم  رد  و  دـش ، هتخادرپ  عطق  تلاح  لئاسم  ماکحا و  هب  لئاسر  لّوا  دـصقم  رد  اّما  و 

. ددرگیم نایب  هتخادرپ و  نادب  مّوس  دصقم  ینعی  دصقم  نیا  رد  هک  تسا  یماکحا  لئاسم و  ياراد  زین  ّکش 
؟ دوب يرما  هچ  اب  هطبار  رد  مّوس  دصقم  رد  ثحب  لّوا  ماقم  * 

، تئارب لـصا  هس  يارجم  دراوم ، نیا  هک  دـش  هتفگ  دوشیمن و  عقاو  هظحـالم  دروم  هقباـس  تلاـح  ّکـش ، رد  هک  دوب  يدراوم  هب  طوـبرم 
. دش نایب  الیصفت  کیره  ماکحا  تسا و  طایتحا  رییخت و 
؟ تسا يرما  هچ  اب  هطبار  رد  اجنیا  رد  ثحب  مّود  ماقم  * 

: رگید ترابع  هب  و  تسا ، نآ  يارجا  لحم  باحصتسا و  لصا  اب  هطبار  رد 
يارجا لحم  هک  دوشیم  عقاو  رظن  دروم  زین  مکحلا  دـنع  تلاح  نیا  تسا و  ینیقی  هقباس  تلاح  ياراد  ّکش  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم 
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. تسا باحصتسا  لصا 
؟ تسیچ نآ  يوغل  يانعم  تسا و  هنوگچ  يراتخاس  ظاحل  هب  باحصتسا  هملک  * 

بحاصم ناونع  هب  ار  یسک  ای  يزیچ و  ینعی  ابحاصم ، ءیشلا  ذخا  يانعم  هب  تغل  لها  زا  يرایسب  حیرصت  هب  هدوب و  لاعفتـسا  باب  ردصم 
. تسا هدمآ  نتفرگ  هارمه  و 

؟ تسا هتفر  راکب  زین  نییلوصا  تاحالطصا  رد  يوغل  يانعم  نیمه  هب  باحصتسا  هملک  ایآ  * 
رد باحصتسا  زا  دارم  هک  تسا  زامن  لطبم  زامن  رد  تشوگمارح  تاناویح  ءازجا  باحصتسا  دناهدومرف : ةالصلا  باتک  رد  لثملا : یف  هلب ،
 ... ای ندیشوپ و  هلیسو  هب  نآ  نتـشاد  هارمه  هب  كاشوپ و  سابل و  رد  تشوگمارح  تاناویح  ءازجا  يریگراکب  ذخا و  هک : تسا  نیا  اجنیا 

. دنکیم لطاب  ار  زامن 
؟ تسانعم هچ  هب  یلوصا  ياملع  حالطصا  رد  باحصتسا  هملک  * 

هب ناشیا  طسوت  هدوب و  هّجوت  لباق  نآ  ياتود  هک  تسا  هدومرف  هراشا  نا  ياتتفه  هب  خیش  موحرم  هک  تسا  هدش  نآ  زا  یفلتخم  فیراعت 
. دندرگیمزاب فیرعت  ود  نیا  زا  یکی  هب  کیره  فیراعت  یقب  ام  نکل  تسا و  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  تقد 

24 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا فیرعت  مادک  خیش  رظن  زا  فیراعت  نیا  نیرترصتخم  نیرتمکحتسم و  * 

هدوب البق  هک  يزیچ  ياقب  هب  مکح  ینعی  ناـک ، اـم  ءاـقبا  زا : تستراـبع  نآ  هدومرف و  باحـصتسا  زا  ناـشیا  دوخ  هک  تسا  یفیرعت  ناـمه 
. تسا

؟ تسیچ فیرعت  نیا  رد  هّجوت  لباق  تاکن  * 
: دراد دوجو  فیرعت  نیا  رد  هّجوت  لباق  یساسا و  هتکن  هس 

: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  ءیش  کی  ءاقبا  هک  تسا  ءاقبا  هملک  - 1
. هن ای  میهاوخب  هچ  هن و  ای  مینادب  ام  هچ  تسا  یقاب  رمألا  سفن  عقاو و  رد  يزیچ  ینعی  تسا ، یعقاو  ءاقبا  یهاگ 

. دشابن راک  رد  یئاقبا  عقاو  بسح  هب  اسبهچ  نکل  دوشیم و  ءاقبا  رهاظ  رد  هک  انعم  نیدب  يدّبعت ، تسا و  يرهاظ  ءاقبا  یهاگ 
یمکح ءاقبا  یلمع 2 - ءاقبا  - 1 تسا : عون  ود  رب  دوخ  زین  يرهاظ  ءاقبا  نیا  - 

. دوش مزتلم  هقباس  تلاح  هب  لمع  ماقم  رد  فّلکم ، صخش  هکنیا  زا  تسترابع  یلمع  ءاقبا 
زاب نکل  و  تسا ، هدومن  ّکش  نآ  بوجو  رد  زورما  دادیم ، ماجنا  ـالمع  ار  نآ  ملع و  نـالف  بوجو  هب  تشاد  نیقی  زورید  اـت  لـثملا : یف 

. تسا هدشن  لصاح  وا  يارب  یکش  ایوگ  هک  يوحن  هب  دنکیمن  انتعا  دوخ  ّکش  هب  دنکیم و  لمع  نآ  هب  هتشذگ  نوچ  مه 
: اقب نیا  هب  مکاح  یهتنم  اقب ، هب  مکح  زا  تسترابع  یمکح  ءاقبا  و 

كاردا نامه  لقع  مکح  دنتفگیم : دنروآیم و  باسحب  هّیلقع  هلدا  زا  ار  باحـصتسا  اهنآ  اذـل  تسا و  هدوب  لقع  نیمدـقتملا  دـنع  فلا :
. تسا عرش  مکح  فاشکتسا  مزلتسم  یلقع  لیلد  ای  كاردا و  نیا  هقباس ، تلاح  اقب  ینظ  كاردا  مهنآ  تسا ، لقع 

رداص ار  یمکح  نینچ  هک  تسا  ضقنت  ـال  راـبخا  تکرب  هب  مهنآ  تسا  سدـقم  عراـش  نیرخأـتملا  دـنع  روبزم  همزـالم  رب  اـنب  اـّما  و  ب :
. تسا هدومرف 

؟ تسا ءاقبا  ود  نیا  زا  کیمادک  باحصتسا  فیرعت  رد  ءاقبا  زا  دارم  * 
. تسا اقب  هب  مکح  ای  یمکح و  ءاقبا  نیمه 

: ّولخ عنم  لیبس  یلع  نکل  تسا و  لیذ  رما  ود  زا  یکی  فیرعت  رد  هفوصوم  ءام  نیا  زا  دارم  هک  تسا  ام )  ) هملک - 2
. دنوشیم ءاقبا  هک  و ...  تمرح ، بوجو ، لثم : تسا  یعرش  مکح  دوخ  نآ  زا  دارم  ای  - 
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. رکب نالف  تایح  ای  صخش و  نالف  تلادع  لثم  تسا ، یعرش  مکح  عوضوم  نآ  زا  دارم  ای  و  - 
25 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ روبزم  بلطم  لصاح  * 
. دشابن یعرش  رثا  ياراد  ول  یعوضوم و  ره  يداع و  هچ  یلقع و  هچ  یمکح  ره  هک : تسا  نیا 

. دنرادن يراک  روما  هنوگنیا  اب  هیقف  یلوصا و  هک  انعم  نیدب  دشابیمن ، دارم 
: تسا عون  هس  رب  دوخ  يدنبمیسقت  کی  رد  زین  ناک  ام  ءاقبا  هکنیا  - 3

هک شتلع  هک  ارچ  دوب  دوجوم  هتشذگ  رد  دود  الثم  رثا  نالف  دوشیم : هتفگ  تاینیوکت  رد  هکنانچ  نآ  ّتلع  اقب  رطاخب  ناک  ام  ءاقبا  فلا :
رون یئانـشور و  لـثملا : یف  اـی  تسا و  دوجوم  دـشاب  شتآ  هکنآ  ّتلع  هک  ارچ  تسا  دوجوم  دود  نآ  زین  نـآلا  دوب ، دوـجوم  دـشاب  شتآ 
ّتلع هک  ارچ  تسا ، دوجوم  یئانـشور  روـن و  نیا  زین  نوـنکا  تشاد  دوـجو  دیـشروخ  هرک  هک  ارچ  تشاد ، دوـجو  هتـشذگ  رد  دیـشروخ 

. تسا دوجوم  دشاب  دیشروخ  هک  رثا  نآ  دوجو 
: دوشیم هتفگ  تایعیرشت  رد  هکنانچنآ  لیلد  اقب  رطاخب  ناک  ام  ءاقبا  ب :

هک ارچ  دراد ، دوجو  مکح  نیا  زین  نونکا  تشاد ، دوجو  رکـسم  هنال  ینعی  نآ  لیلد  هک  ارچ  تشاد ، دوجو  رمخ  تمرح  الثم  مکح  نـالف 
: لثملا یف  ای  دراد و  دوجو  رکسم  هنال  ینعی  نآ  لیلد 

بوجو زین  نونکا  تشاد ، دوجو  دـشاب  ةالـصلا  اومیقأ  ینعی  نآ  لـیلد  هک  ارچ  تشاد  دوجو  هتـشذگ  رد  زاـمن  بوـجو  ـالثم  مکح  نـالف 
. دراد دوجو  ةالصلا  اومیقأ  ینعی  نآ  لیلد  هک  ارچ  دراد  دوجو  ةالص 

دوجوم میئوگیم  مه  نونکا  تسا  هدوب  دوجوم  هتـشذگ  رد  نوچ  هک  انعم  نیدـب  تسا  نآ  نیـشیپ  ندوب  رطاخب  افرـص  ناـک  اـم  ءاـقبا  ج :
. تسا

دوجو رطاخب  هن  تسا و  ناک  ّهنا  هکنیا  رطاخب  ناک  ام  ءاقبا  باحـصتسا  اذل : میریگیم و  ّقح  دوجو ال  ّتلع  اجنیا  رد  ار  قباس  نوک  ینعی :
؟ ارچ نآ . لیلد  دوجو  ای  ّتلع و 

. دشاب باحصتسا  ياج  ات  درادن  دوجو  لولدم  لولعم و  ءاقب  رد  یکش  رگید  لیلد  دوجو  ای  ّتلع و  دوجو  اب  اریز :
؟ دیآیم تسدب  ریخا  يانعم  فیرعت  ياجک  زا  * 

ای مکح و  ءاقبا  ینعی : ناک  ام  ءاقبا  اذـل  و  دـشابیم ، نآ  تفـص  ناک  ظفل  فوصوم و  ام )  ) هملک هک  تروص  نیدـب  ناک ،) ام   ) ترابع زا 
. تسا هدوب  البق  تساراد ، ار  تفص  نیا  هک  یمکح  ياراد  عوضوم 

؟ تسیچ روبزم  ریرقت  رد  بلطم  لصاح  * 
. ۀّیلعلاب رعشم  فصولا  یلع  مکحلا  قیلعت  دنیوگیم : یلوصا  تارضح  هک : تسا  نیا 

مکح و نآ  يارب  تسا  ّتلع  فصو  نآ  هکنیا  هب  دراد  راعشا  قیلعت  نیا  یفصو ، رب  دنشاب  هدرک  قلعم  ار  یمکح  لیلد  ناسل  رد  رگا  ینعی :
. تسا فصو  نآ  رادم  رئاد  مکح 

26 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
مرکا یئوگیم : ّناک  دشاب  یتیـصوصخ  ياراد  درف  نآ  تاذ  هکنیا  هن  تسا  ملع  فصو  ظاحل  هب  ملاعلا  مرکا  رد  مارکا  بوجو  لثملا : یف 

. هملعل انالف 
نیا تسا و  هدوب  البق  دراد ، ار  تفـص  نیا  هک  يزیچ  ءاقبا  هک : تسا  نیا  شیانعم  ناک  ام  ءاقبا  تسا : هتفگ  هک  زین  هیف  نحن  اـم  رد  اذـل : و 

. اقباس انّقیتم  ناک  ّهنا  لجال  ناک  ام  یئوگیم : ّناک  تسا ، ءاقب  هب  مکح  نآ  ّتلع  قباس  رد  ندوب  نوک و 
؟ تسیچ ّهناب )...  ةدبّزلا  یف  هفیرعت  عجری  انرکذ  ام  یلا  و   ) زا خیش  ترضح  ضرغ  * 
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رد مکح  ندومن  تباث  زا : تسترابع  باحـصتسا  هدومرف : هک  باحـصتسا  زا  تسا  هدـبز  باتک  رد  یئاـهب  خیـش  باـنج  فیرعت  هب  هراـشا 
. لّوا فیرعت  هب  ددرگیمرب  فیرعت  نیا  هک  لّوا ، نامز  رد  نآ  ندوب  تباث  رب  دامتعا  اب  مّود ، نامز 

مکح ندرک  تباث  باحصتسا  دناهتفگ : هک  هّیماما  نییلوصا  هب  تسا  هداد  تبـسن  يراسناوخ  قّقحم  هکلب  و  دیامرفیم : خیـش  بانج  سپس 
. نآرب قباس  نامز  رد  مکح  نآ  نتشاد  دوجو  تهج  هب  ینامز ، رد  تسا 

؟ تسیچ فیراعتلا )...  فیزا  و   ) ترابع زا  خیش  بانج  ضرغ  * 
: هدومرف هک  تسا  نیناوق  بحاص  یمق  يازریم  موحرم  زا  فیرعت  نیمراهچ  هب  هراشا 

. قحاللا نآلا  یف  ءاقبلا  كوکشم  قباسلا ، نآلا  یف  لوصحلا  ینیقی  تلادع ) الثم   ) فصو وا  بوجو ) الثم   ) مکح نوک  باحصتسالا 
يدعب نامز  نآ و  رد  نکل  و  هدوب ، ینیقی  شلوصح  نیشیپ  نآ  نامز و  رد  هک  یفصو  ای  مکح  زا : تسترابع  باحصتسا  رگید : ترابع  هب 

. تسا كوکشم  ءاقب  ثیح  زا 
؟ تسا باحصتسا  زا  فیرعت  نیرتتسس  روکذم  فیرعت  خیش  بانج  رظن  هب  ارچ  * 

راکب يدراوم  رد  باحـصتسا ، هک : دـناهدرک  نییبت  ینعی  دـناهدرک  نییبت  ار  باحـصتسا  يارجم  لحم و  دروم و  نایب ، نیا  اـب  ناـشیا  اریز :
؟ تسیچ باحصتسا  دوخ  هک  هدومرفن  نایب  نکل  تسا ، كوکشم  نونکا  هدوب و  ینیقی  البق  یفصو  ای  یمکح و  هک  دوریم 

؟ تسیچ ملاعملا )...  یف  حّرص  اذل  و   ) زا دارم  * 
هتفرگ هر )  ) یمق بانج  فیرعت  رب  دوخ  داریا  لاکـشا و  رب  یهاوگ  ار  یناـث  دیهـش  ملاـعم و  بحاـص  نخـس  خیـش ، باـنج  هک : تسا  نیا 

: هکنیا زا  تسترابع  باحصتسا  لحم  دناهدومرف : راوگرزب  ود  نیا  هک  ارچ  تسا ،
ام و  درادن ، دوجو  مکح  نآ  ءافتنا  رب  یلیلد  هدنیآ  نامز  رد  هدش و  تباث  هتشذگ  نامز  رد  یمکح 

27 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب مکح  نامه  باحصتسا  دوخ  ایآ  دنک ، يراج  نآ  رد  ار  نآ  دنادب و  تجح  ار  باحصتسا  يدروم  نینچ  رد  یسک  رگا  هک  میراد  ّکش 

. تسا ناک  ام  یلع  ناک  ام  ءاقب 
. تسا دراو  نیناوق  بحاص  فیرعت  هب  لاکشا  دیامرفیم : هاوگ  نیا  هب  هّجوت  اب  اذل  و 

؟ تسیچ روکذملا )...  فیرعتلا  هیجوت  نکمی  و   ) زا ناشیا  ضرغ  سپ  * 
میئوگب تسا  نکمم  دیامرفیم : اذل  تسا و  هدمآرب  نآ  زا  لاکـشا  عفد  ازریم و  بانج  فیرعت  هیجوت  ددص  رد  خیـش  بانج  هک  تسا  نیا 

: رگید ترابع  هب  دوشیم  بوسحم  هینظ  هلدا  زا  هک  دنتسه  یباحصتسا  فیرعت  ماقم  رد  نایب  نیا  اب  یمق  بانج  هک :
قیرط ملع  نوچمه  زین  نظ  هکنیا  رد  ّکش  تسا و ال  هدوب  تجح  ءاقب ، هب  نظ  كالم  اب  لقع و  مکح  باب  زا  باحصتسا ، امدق ، رظن  زا  - 

. تسا عقاولا  یلا 
باب زا  باحـصتسا  رخأـتم  ياـملع  رظن  زا  نکل  دنتـسنادیم و  عقاو  يوس  هب  یّنظ  قیرط  هینظ و  تاراـما  زا  ار  باحـصتسا  اـهنآ  هجیتن : رد 

. تسا تجح  دّبعت  طانم  اب  افرص  هدوب و  تایاور  رابخا و 
. دنروآیم باسحب  هّیلمع  لوصا  زا  ار  باحصتسا  اهنیا  هجیتن : رد 

اب نکل  تسا ، هدمآرب  نیمدقتم  هدـیقع  ینعی  لّوا  عون  زا  باحـصتسا  فیرعت  ددـص  رد  زین  ازریم  بانج  میئوگیم  روبزم  هیجوت  رد  اذـل  و 
: هک نایب  نیا 

لثم دشاب  عقاو  هب  ّنظ  دیفم  لقا  دح  ای  هّینآرق و  صوصن  لثم  دشاب ، عقاو  هب  ملع  دـیفم  ای  هک  تسا  يزیچ  نآ  نییلوصا  حالطـصا  رد  لیلد 
لوصحلا ینیقی  فصو  وا  مکح  نوک  تسا : هینظ  هراما  دراد و  ّتیلیلد  هک  يزیچ  نآ  باحـصتسا  باب  رد  و  هّینآرق و ...  رهاوظ  هقث و  ربخ 

 ... قباسلا نآلا  یف 
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. تسا
؟ تسا مامت  حیحص و  ناشیا  دوخ  رظن  هب  روبزم  هیجوت  ایآ  * 

هب ار  باحـصتسا  ناوتیمن  هدومرف : نیناوق  باتک  مّود  دـلج  عورـش  رد  یمق  بانج  دوخ  دـیامرفیم : زین  روبزم  هیجوت  هب  لاکـشا  رد  ریخ ،
ارچ تسا  هتـسناد  رما  جنپ  ار  ماکحا  هلدا  ربتعم  باتک  رد  هک  لّوا  قّقحم  فالخ  رب  دروآ ، باسحب  هعبرا  هلدا  ربارب  رد  یمجنپ  لیلد  ناونع 

. تسا هتفرگ  مجنپ  لیلد  ناونعب  ار  باحصتسا  هک 
تّجح رابخا  باب  زا  رگا  و  دوشیم . لخاد  یلقع  لیلد  رد  دشاب  تجح  لقع  مکح  باب  زا  رگا  باحـصتسا : یمق ، بانج  میئوگیم  اذل  و 

. دشابیم لخاد  ّتنس  رد  دشاب 
: هک ارچ  دشابیمن ، راگزاس  بلطم  ود  نیا  زا  کیچیه  اب  امش  فیرعت  لاح :

هب ای  مکح و  لقع  راک  هک  میئوگب  دیاب  مینادب  تّجح  لقع  مکح  باب  زا  ار  باحصتسا  رگا  - 1
28 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا كاردا  رگید  ریبعت 
ار عرـش  مکح  همزالم ، قیرط  زا  سپـس  دـنکیم و  كرد  ار  ییانعم  نینچ  دراد  ناک  ام  ءاقب  هب  مکح  هک  تسا  لقع  نیا  رگید : ترابع  هب 

دـشاب ینیقی  یفـصو  اـی  یمکح و  هک  تسا  يدروم  دروم ، نیا  دراد و  یـصاخ  دروـم  هب  صاـصتخا  یلقع  مکح  نیا  یهتنم : دـباییمرد ،
. اقحال دشاب  كوکشم  اقباس و 

باب زا  ار  باحـصتسا  رگا  نینچمه  تسا . یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  دـشاب  ّلحم  هب  فیرعت  هک  یمق  بانج  فیرعت  هب  لاکـشا  نیاربانب :
تلاح رب  ءاقب  بوجو  هب  ّکش و  هب  نیقی  ضقن  عراش  هک : تسا  نیا  تسا  طوبرم  عراش  هب  هچنآ  مه  زاب  مینادـب ، تّجح  تایاور  راـبخا و 

. تسا یصاخ  دروم  رد  زین  عراش  مکح  نیا  نکل  تسا ، هتسناد  مارح  ار  هقباس 
. نآ ّتیهام  هن  تسا و  باحصتسا  يارجم  لحم و  نایب  تقیقح  رد  ازریم  بانج  فیرعت  سپ :

***
29 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
نونظم وهف  کلذک  ناک  ام  ّلک  و  همدع ، ّنظی  مل  ناک و  دـق  ینالفلا  مکحلا  ّنأ  لاحلا  باحـصتسا  ینعم  ّنأ  : » رـصتخملا حراش  رکذ  معن 

[17 «.] ءاقبلا
. روهشملا [ 18] فیراعت یلع  قبطنا  يربکلا  صوصخ  لعج  نإ  و  روکذملا . فیرعتلا  یلع  قبطنا  يرغصلا  صوصخ  وه  ّدحلا  ناک  ناف 

ام توبثب  کّسمتلا  وه  باحـصتسالا  لاقف : کـلذ ، یف  هقفاوف  نیمّدـقملا ، عومجم  فیرعتلا  نوک  [ 19] هنم رهظتـسا  ۀیفاولا  بحاص  ّناک  و 
ام ّلک  و  همدـع ، ملعی  مل  ناک و  دـق  ینالفلا  رمالا  ّنا  لاقیف : لاحلا ، کلت  ریغ  وأ  تقولا  کلذ  دـعب  امیف  هئاقب  یلع  لاح  وأ  تقو  یف  تبث 

. کلذ یف  ۀّمهم  ةرمث  و ال  یهتنا . [ 20 ،] قاب وهف  کلذک  ناک 
همجرت

( باحصتسا زا  رصتخم  حرش  رد  يدضع  فیرعت  )

: هک تسا  نیا  باحصتسا  يانعم  دیوگیم  بجاح  نبا  رصتخم  حراش  يدضع  هلب ،
. همدع ّنظی  مل  ناک و  دق  بوجو ) الثم   ) ینالفلا مکحلا  - 1

. ءاقبلا نونظم  وهف  کلذک  ناک  املک  و  - 2
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؟ هن ای  هتفر  نیب  زا  مکح  نآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  ینعی  . ) ءاقبلا نونظم  ینالفلا ، مکحلاف 
:- دیامرفیم خیش  موحرم  سپس  - 

مکح نوک  دومرف : هک  یمق  قّقحم   ) زا هدـش  رکذ  فیرعت  رب  دوشیم  قبطنم  دـشاب ، يرغـص  ناـمه  صوصخ  يدـضع )  ) فـیرعت نیا  رگا 
...(.

30 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ناک ام  ءاقبب  لقعلا  مکح  نامه  هک   ) روهـشم فیرعت  رب  دوشیم  قبطنم  دـشاب ، يربک  نآ  صوصخ  فیرعت ، نیا  زا  ناشیا ) دارم   ) رگا و  - 

(. تسا

( باحصتسا زا  هیفاو  بحاص  ینوت  بانج  فیرعت  )

هراشا

ود عومجم  باحـصتسا ) زا   ) فیرعت نیا  هک  يدـضع )  ) فیرعت نیا  زا  تسا  هدرک  راهظتـسا  هیفاو ، بحاص  ینوت  لـضاف  باـنج  اـیوگ  و 
کّـسمت نامه  باحـصتسا  دیوگیم : هدرک  تقفاوم  يدضع  اب  فیرعت ) نیا  رد   ) ناشیا اذـل  و  همدـقم ،) کی  فرـص  هن  و   ) تسا همدـقم 

رد بآ  تساجن  لثم   ) تالاح زا  یلاح  رد  ای  و  روضح ) نامز  رد  هعمج  بوجو  لـثم   ) اـهتقو زا  یتقو  رد  هک  تسا  يزیچ  توبث  هب  ندرک 
هسفنب ریغت  لاح   ) لاح نآ  ای  تبیغ ) الثم   ) تقونآ دعب  ام  رد  مکح  نامه  ءاقب  رب  تسا ، هدش  تباث  نآ ) هثالث  فاصوا  زا  یکی  رییغت  لاح 

(. الثم
: دوشیم هتفگ  هجیتن  رد 

. تسین مولعم  شمدع  نونکا  هکیلاحرد  دوب ، البق  رما  نالف  - 1
. تسا یقاب  دشاب ، دوجولا  كوکشم  نونکا  دشاب و  هدوب  البق  هک  يزیچ  ره  - 2

. درادن دوجو  یمهم  هرمث  فیرعت  نیا  رد  - 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ رصتخملا )... : حراش  رکذ  معن   ) رد بلطم  لصاح  * 
: هک تسا  نیا  باحصتسا  يانعم  هتفگ  هک  تسا  بجاح  نبا  رصتخم  حرش  باتک  رد  يدضع  طسوت  باحصتسا  فیرعت  هب  خیش  هراشا 
ّکـش نآ  ءاقب  مدـع  ای  ءاقب  هب  تبـسن  ام  ینعی  تسین ، مولعم  شمدـع  نونکا  هکنآ  لاح  هدوب و  البق  زامن ) بوجو  ـالثم   ) مکح نـالف  - 1

. میراد
. تسا ءاقبلا  نونظم  دشاب ، نینچ  هک  يزیچ  ره  - 2

. تسا ءاقبلا  نونظم  تسا  نینچ  هک  مکح  نالف  سپ :
؟ تسیچ فیرعت  نیا  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن  * 

: دیامرفیم
روکذم فیرعت  هک  میئوگب  رگید  ریبعت  هب  میریگب و  ناشیا  مالک  رد  ار  يرغص  صوصخ  رگا  - 1

31 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یمق  بانج  نایب  نامه  رب  قبطنم  تسا ، يرغص  نامه  صوصخ 
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روهـشم فیرعت  اـب  تسا  يربـک  ناـمه  صوصخ  روکذـم  فیرعت  هک  میئوگب  رگید  ریبـعت  هب  اـی  میریگب و  ار  يربـک  صوـصخ  رگا  و  - 2
. دنتسنادیم تّجح  ءاقب  هب  ّنظ  باب  زا  ار  باحصتسا  زین  امدق  روهشم  هک  ارچ  دوشیم  قبطنم 

؟ تسیچ لوصالا  هیفاو  بحاص  ینوت  بانج  رظن  * 
فیرعت اب  زین  ناشیا  اذل  اهنت و  همدقم  کی  فرص  هن  تسا و  باحـصتسا  فیرعت  يدضع  مالک  رد  قوف  همدقم  ود  عومجم  تسا : هدومرف 

لثم اـهنامز  زا  یناـمز  رد  هدـش  تباـث  هک  هچنآ  توبث  هب  ندرک  کّـسمت  زا : تستراـبع  باحـصتسا  دـیامرفیم : هدرک و  تقفاوـم  روـبزم 
ءاقب رب  شاهثالث ، فاصوا  زا  یکی  ّریغت  لاح  رد  بآ  تساجن  ـالثم  لـثم  تـالاح  زا  یلاـح  رد  اـی  ماـما و  روضح  ناـمز  رد  هعمج  بوجو 

. الثم هسفنب  ریغت  لاوز  لاح  ینعی  لاح ، نآ  ای  تبیغ و  نامز  الثم  نامز  نآ  دعب  ام  رد  مکح  نامه 
: هک تسانعم  نیدب  بلطم  نیا  هب  کّسمت  دیامرفیم : سپس 

. تسین مولعم  شمدع  نونکا  هکنآ  لاح  دوب و  البق  رمخ ، تمرح  الثم  رما  نالف  - 1
. تسا یقاب  دشاب ، دوجولا  كوکشم  نونکا  دشاب و  هدوب  البق  هک  يزیچ  ره  - 2

؟ تسیچ باحصتسا  زا  يراصنا  خیش  فیرعت  هب  تبسن  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 
باب نیا  رد  تارـضح  تاملک  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  باحـصتسا  زا  هدـمآ  لمع  هب  ياـهفیرعت  هک  تسا  هدـش  یعدـم  ینیمخ  ماـما 

مزال ار  باحصتسا  تقیقح  رد  قیقحت  یعدم ، نیا  قدص  ندرک  راکشآ  يارب  اذل  دنـشابیم و  ضقانتم  لیذ  ردص و  ثیح  زا  برطـضم و 
: توبث ماقم  رّوصت و  بسح  هب  هک  تسا  هدومرف  هتخادرپ و  خیش  بانج  فیرعت  دقن  هب  ساسا  نیمه  رب  هتسناد و 

. دشاب یلمع  لصا  تراهط ؛ ّتیلح و  لصا  لثم  باحصتسا ، هک  دوشیم  هداد  لامتحا  - 1
. دشابیم عقاو  رب  تّجح  باحصتسا ، تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، عقاو  رب  ظفح  يارب  یعرش  لصا  کی  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  - 2

. دشاب عراش  فرط  زا  نآ  رابتعا  هکنیا  رب  انب  هتبلا  دشاب ، یعرش  هراما  ّقثوم ، ربخ  لثم  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  - 3
. دشاب ءالقع  يانب  زا  نا  رابتعا  هکنیا  رب  انب  هتبلا  دشاب ، ییالقع  هراما  قثوم ، ربخ  لثم  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  و  - 4

باحصتسا هک  تهج  نآ  زا  هن  نکل  و  دشابیم ؛ باحصتسا  هب  لمع  رب  القع  يانب  هک  دشاب ، یئالقع  لصا  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  و  - 5
عفد تمکح  تهج  هب  هکلب  دشاب ، عقاو  يوس  هب  یهار 

32 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تهج هب  هن  دـشاب و  هدـش  عیرـشت  ءـالقعلا  دـنع  جرح  عـفد  تمکح  تهج  هب  لـصا  نآ  هکنیا  رب  اـنب  هتبلا  تحـص ، لـصا  نوـچمه  جرح ،

. نآ یئالقع  ّتیقیرط 
هب هکلب  القتسم ، هن  اّما  دوشیم  یهتنم  یعرش  مکح  هب  هک  تسا  یلیلد  ینعی  دشاب ؛ لقتسم  ریغ  یلقع  لیلد  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  و  - 6

. نآ همدقم  بوجو  يزیچ و  بوجو  نایم  همزالم  هب  مکح  لثم  یعرش ، همدقم  همیمض 
، لقتسم یلقع  لیلد  هک  ارچ  دشاب ، لقتسم  یلقع  ياهلیلد  زا  هک  دناوتیمن  باحصتسا  دیامرفیم : روبزم  تالامتحا  یـسررب  رد  سپـس  و 

: هکنیا لثم  ددرگیم . یهتنم  یعرش  مکح  هب  یلقع ، مکح  يارو  رگید  يزیچ  نتفرگ  رارق  هطساو  نودب  هک  تسا  یلقع  ياهّیضق 
. تسا لاحم  عراش  رب  حیبق  تسا 3 - حیبق  عراش  رب  ملظ  زیوجت  تسا 2 - حیبق  ملظ  هکنیا  هب  مکح  - 1

. تسا مارح  یعرش ، مکح  بسح  هب  ملظ  سپ :
يرغص نداد  رارق  تهج  اریز : ارچ ؟ تسین  لقتـسم  یلقع  يایاضق  زا  دشاب ، هدش  هتفرگ  لقع  زا  هکنیا  رب  انب  باحـصتسا ، هک  دنامن  یفخم 

[21 .] تسا جاتحم  یعرش  باطخ  هب  یلقع  ياربک  يارب 
ّکش ماقم  رد  یلمع  هفیظو  دشاب ، یلمع  لصا  تراهط ، ّتیلح و  لصا  ود  لثم  باحصتسا ، رگا  دیامرفیم : يرگید  ياج  رد  ینیمخ  ماما 

عقاو رب  تظفاحم  تهج  هب  نا  رابتعا  و  تسا ، هدوب  ینیقی  نیـشیپ  نامز  رد  شدوجو  هک  تسا  يزیچ  رد  ّکـش  نآ ، عوضوم  هک  دـشابیم 
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؟ ارچ تسین . حیحص  نآرب  تّجح  قالطا  و  دشابیمن ، عقاو  هب  لمع  يارب  یهار  عقاو و  رب  تّجح  تروص  نیا  رد  دشابیمن .
فیلکت لامتحا  لثم  دشاب ، هدـیدرگ  لعج  عقاو  رب  تظفاحم  يارب  ای  دـشاب ، نآ  زّجنم  عقاو و  رب  هناشن  هک  يزیچ  زا  تسترابع  تّجح  اریز :

رب نآ  هلیـسوب  عراش  هک  تسا  نیا  تّجح  يانعم  و  دـشابیم ، یلامتحا  عقاو  يارب  زّجنم  طایتحا ، رد  لامتحا  هک  طایتحا ، بوجو  دروم  رد 
[22 .] دنکیم جاجتحا  لالدتسا و  وا  تفلاخم  هب  تبسن  دوخ  هدنب 

هفیظو هک  لمع  کی  ياقبا  هک  دنکیمن  یقرف  تروص  نیا  رد  تسا و  عنامالب  نآ  لاثما  و  ناک ) ام  ءاقبا   ) هب باحـصتسا  فیرعت  نیاربانب :
دـشابیم عراش  فرط  زا  هک  ءاقبا  هب  یعرـش  مکح  ای  تسا و  هدمآ  ص 509  يرئاح ، دئاوفلا  رد  هکنانچ  دـشاب ، هدـش  هدارا  تسا  فّلکم 

يراصنا خیش  هکنانچ 
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. دیامرفیم
رابتعا لصا  ناونع  هب  عقاو ، رب  تظفاحم  تهج  هب  يودب  ههبـش  رد  طایتحا  لصا  لثم  هک  دنکیمن  یتوافت  دـشاب ، عقاو  رب  تّجح  رگا  اّما  و 
تّجح قالطا  تروص  نیا  رد  هک  دناعقاو ، فشاک  هک  یتاراما  ریاس  لثم  دنکیم ، عقاو  زا  فشک  هک  دـشاب  یهار  هکنیا  ای  دـشاب و  هدـش 

. تسا حیحص  باحصتسا ) ینعی   ) نآرب
باحـصتسا هک  ارچ  دـشابیمن ، یبسانم  فیرعت  نآ  لاثما  و  ناک ) ام  ءاقبا   ) هب باحـصتسا  فیرعت  یلو  دـیامرفیم : سپـس  ماـما  ترـضح 

رب تظفاحم  يارب  هک  تسا  بجاو  فّلکم  رب  و  دـشابیم ، نآ  رابتعا  لیلد  لقع  مکح  ای  ءالقع و  ياـنب  اـی  عراـش و  مکح  هک  تسا  يزیچ 
. دیامن لمع  نآ  قبط  عقاو ،

ندرک بجاو  تسا و  زیچ  کی  تسا  نآرب  تّجح  هدوب و  عقاو  هب  یهار  هک  یقثوم  ربخ  هکناـنچ  تسا ، یقیرط  باحـصتسا  بوجو  سپ :
. تسا یموس  زیچ  کی  نآرب  لمع  رگید و  زیچ  کی  نآ  قبطرب  لمع 

زین باحـصتسا  تسا ، نآ  قبطرب  لمع  ای  نآ و  قبطرب  لمع  بوجو  ناـمه  هقث  ربخ  هک  دوش  هتفگ  هک  تسین  تسرد  هک  روطناـمه  سپ :
. تسا نینچ 

: دشاب ریز  دراوم  زا  یکی  دیاب  باحصتسا  فیرعت  نیاربانب :
. تسا نآ  رد  ّکش  نامز  رد  نآ  ندوب  یقاب  زا  فشاک  يزیچ ، يارب  نیشیپ  بوجو  - 1

. تسا ّکش  نامز  رد  نآ  ّقلعتم  زا  فشاک  نیشیپ ، دوجو  زا  نیقی  - 2
. تسا هتشاد  دوجو  نآ  هب  نیقی  هک  يزیچ  هب  تبسن  تسا  یکش  ای  و  - 3

: اریز ارچ ؟
هدوب تباث  هک  تسا  نیا  عراشلا  ءالقعلا و  دـنع  شرابتعا  لیلد  هک  تسا  عقاو  رب  ياهراما  تاراما ، ریاـس  لـثم  باحـصتسا  میئوگب  رگا  - 1

. تسا باحصتسا  تقیقح  نیا  هک  تسا  نآ  رد  ّکش  نامز  رد  نآ  ياقب  زا  فشاک  نیشیپ ، دوجو  اذل : دراد و  رارمتسا  ماود و 
. دشاب هدش  ذخا  رابخا  زا  باحصتسا  هکنیا  رب  انب  یتح  تسا ، حیحص  فیرعت  نیا  سپ :

تقیقح هدـش ، هداد  رارق  نآ  ّقلعم  هب  یهار  ّکش ، نامز  رد  نیقی ، هک : تسا  نیا  هب  اهنت  باحـصتسا  یعرـش  راـبتعا  میتفگ : رگا  اـّما  و  - 2
: هکنیا زا  تسترابع  نآ 

. ّکش نامز  رد  دوخ  ّقلعتم  فشاک  دوشیم  هک  ءاقب ، رد  ّکش  رب  نیشیپ  نیقی 
لمع بوجو  و  تسا ، عقاو  رب  تظفاـحم  تهج  هب  هکلب  تسین ، عقاو  هب  نآ  ّتیقیرط  تهج  هب  باحـصتسا  راـبتعا  هک  میتفگ  رگا  اـی  و  - 3

، تسا تلاح  نآ  تظفاحم  تهج  هب  یلبق ، تلاح  قبطرب 
34 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. ناج وربآ و  ضرع و  هب  تبسن  یئادتبا  ههبش  رد  طایتحالا  ۀلاصا  لثم  تسا ؛ عقاو  رب  تجح  لصا و  باحصتسا ، سپ 
ّکش هک  تسا  ینیقی  ای  و  هتـشاد ، دوجو  نیقی  نآ ، هب  تبـسن  هک  تسا  يزیچ  ياقب  رد  ّکش  نامه  باحـصتسا ، تقیقح  تروص  نیا  رد 

زا فشاک  هک  تسا  نیـشیپ  اـی  یلبق و  نیقی  ناـمه  اـی  تسا ، هداد  رارق  عقاو  رب  تّجح  ار  نآ  عراـش  هچنآ  اذـل  و  تسا . هدـش  نآ  هب  قحلم 
نامه اهناج ، وربآ و  رد  طایتحا  باب  رد  هکنانچ  دراد ، نیقی  هنیـشیپ  هک  تسا  یکـش  ای  و  دشابیمن ، نیقی  هب  هدنوشلصو  ّقح و  دوجو ال 

. دشاب طایتحا  هکنیا  رب  انب  تسا  هداد  رارق  تّجح  ار  لامتحا 
: اریز ارچ ؟ دوشیم . نشور  ثحب  ماقم  رد  ناگرزب  تاراهظا  زا  يرایسب  يریذپدقن  میتفگ  هک  هچنآ  زا  دیامرفیم : ینیمخ  ماما  سپس 

. دنکیم ثحب  نآ  ّتیجح  زا  تسا ، هداد  رارق  كاش  يارب  یلمع  هفیظو  یلمع و  لصا  ار  باحصتسا  هک  یسک  - 1
. هدوب هک  يزیچ  رب  نآ  نتشاد  یقاب  رب  مکح  هکنیا : هب  هدرک  فیرعت  ار  نآ  تسا ، هداد  رارق  عقاو  رب  تّجح  ار  نآ  هک  یسک  و  - 2

رارق یلوصا  لئاسم  زا  ار  نآ  هتسناد ، فّلکم  لعف  ار  نآ  و  تسا ، یلمع  نتشاد  یقاب  باحصتسا  هکنیا : هب  هدرک  فیرعت  ار  نآ  هکنآ  و  - 3
[23 .] ییامن مات  لمأت  ثحب  ماقم  رد  هک  تسوت  رب  اذل  و  تسا . هدومن  ثحب  نآ  ّتیجح  زا  هداد و 

روص ساسارب  اریز  ارچ ؟ دشابیمن . حیحص  شندوب  هراما  تروص  رد  ناک ) ام  ءاقبا   ) هب باحصتسا  زا  خیـش  بانج  فیرعت  ساسا ، نیا  رب 
. تسا نآ  هب  فّلکم  لمع  ای  نآ و  هب  لمع  عراش  ندرک  بجاو  زا  ریغ  نآ  و  تسا ، باحصتسا  دوخ  هراما  روبزم ،

. تسا دحاو  ربخ  هب  فّلکم  لمع  زا  ریغ  نآ و  هب  لمع  عراش  ندرک  بجاو  زا  ریغ  نیا  و  تسا ، تّجح  دحاو ، ربخ  دوخ  هکنانچ 
، دراذگیم ءاقب  رب  یلمع  يانب  فّلکم  ای  هدرک و  بجاو  ار  نآ  هب  لمع  عراش  هکنیا  هب  تسا ، هراما  تّجح و  هک  یباحصتسا  فیرعت  سپ :

. دشابیمن حیحص 
و تساهفیرعت ، نیرتفیعـض  هدناوخ  اهفیرعت  نیرتدـیدس  ار  هچنآ  دـنادیم ، هراما  ار  باحـصتسا  هک  مظعا  خیـش  يار  رب  انب  نیاربانب :

نیرتراوتسا هدیمان  اهفیرعت  نیرتفیعض  ار  هچنآ 
35 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[24 .] دوش هدارا  نآ  زا  تسا  فّلکم  هفیظو  هک  یلمع  ياقبا  هچ  دوش و  هدارا  ءاقب  هب  یعرش  مکح  ءاقبا )  ) زا هچ  تساهفیرعت ،
؟ دراد دوجو  اهکلسم  مامت  يانبم  رب  باحصتسا  فیرعت  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  هب  ایآ  * 

فیرعت رد  اـهلامتحا  ماـمت  ناـیم  عمج  ناـکما  هک : دـیآیم  تسدـب  میتـفگ  هچنآ  ماـمت  زا  دـیامرفیم  هطبار  نیا  رد  ماـما  ترـضح  ریخ ،
نآ تاقتـشم  زا  و  دوش ؛ ثحب  نآ  يوغل  يانعم  زا  ات  درادـن  دوجو  باحـصتسا ، ظفل  هلدا ، رگید  رابخا و  رد  و  درادـن ؛ دوجو  باحـصتسا 

[25 .] تسا فّلکم  لعف  باحصتسا  هک  دوشیم  راهظتسا 
نکمم دـشاب ، اهکلـسم  ماـمت  رب  ماربا  ضقن و  دروـم  هک  يزیچ  هب  باحـصتسا  فـیرعت  هک  دـش  نشور  میتـفگ  هچنآ  زا  رگید : تراـبع  هب 

. درادن دوجو  یعماج  اهکلسم  همه  نایم  هک  ارچ  دشابیمن ،
زا تسد  ندـش  هاتوک  ماگنه  دـیوگب : دـهد و  رارق  عوضوم  ار  ّکش  هک  تسا  راچان  تسا ، هداد  رارق  یلمع  لصا  ار  نآ  هک  یـسک  ینعی :

تیعوضوم ّکش  يارب  هک  درادن  ياهراچ  تسا ، هداد  رارق  عقاو  يارب  هراما  ار  نآ  هک  یسک  تسا و  هدننکّکش  هفیظو  باحصتسا ، عقاو ،
. دیامنن رابتعا  یعوضوم  تروص  هب  ار  ّکش  دوشن و  لئاق 

هب يأر  و  عقاو ، زا  ندوب  هراما  ّتیقیرط و  هب  يأر  نایم  هکنانچ  دـنوشیمن ، عمج  رگیدـمه  اب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  کلـسم  ود  نیا  لاح :
. درادن دوجو  یعماج  طایتحا ، لصا  لثم  تسا  یلصا  تسا و  عقاو  رب  تّجح  باحصتسا  هکنیا 

اققحم دریگب ، رب  رد  ار  رگیدمه  يوربور  لباقتم و  لاوقا  مامت  هک  دنک  فیرعت  یعماج  هب  ار  باحـصتسا  دهاوخب  هک  یـسک  رگا  نیاربانب :
[26 .] دوش هدارا  تارابتعا  یخرب  رب  باحصتسا  زا  ضرغ  عماج ، زا  هکنیا  رگم  تسا ، تفر  اطخ  هب  شدوخ  ضرغ  رد 
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نتم
: روما یف  مالکلا  یقب 

- لاغتـشالا ةدعاق  ةءاربلا و  لصأ  ریظن  مکحلا - كوکـشم  هنوک  فصوب  ءیـشلل  ۀتباثلا  ۀیرهاظلا  ماکحالا  نم  باحـصتسالا  ّدـع  ّنأ  لّوالا 
لوقلا یلع  ءارقتـسالا ، سایقلا و  ریظن  ّيداهتجا ، ّیّنظ  لیلد  وهف  لقعلا  ماـکحأ  نم  هنوک  یلع  ءاـنب  اـّمأ  راـبخالا و  نم  هتدافتـسا  یلع  ّینبم 

. امهب
رهاـظ نکل  مکحلا ، ۀکوکـشم  اـهنوک  فصوب  تاـعوضوملل  ةرّرقملا  ۀـّیملعلا  لوصـالا  یف  هاـنرکذ  لوـالا ، وه  اندـنع  راـتخلا  ّنإ  ثیح  و 

مل اذـل  و  ایلقع ؛ اـمکح  هنوک  [- 31] ملاعملا بحاـص  و  [ 30] نیدیهشلا و  [ 29] نیلضافلا و  [ 28] نیدّیسلا و  [ 27] خیشلاک رثکالا - تاملک 
. رابخالا نم  ربخب  هیف  ءالؤه  دحأ  کّسمتی 

ّنفرـصنی ـالف  یّلـصملا  یتیلأ  نیب  خـفنی  ناطیـشلا  ّنأ  : » نم ص )  ) یبنلا نع  يور  اـم  هتیجحب - لـئاقلل  اراـصتنا  [- 32] ةّدـعلا یف  رکذ  معن ،
[33 «.] احیر دجی  وا  اتوص  عمسی  نأ  دعب  الا  مکدحأ 

37 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ثیدـح یف  ةدودـعملا - ۀـّماعلا  ۀحیحـصلا  رابخالاب  کّسمتی  مل  و  ّصاخ ، درومب  ّصتخملا  فیعـضلا  ربخلا  اذـهب  رـصتنا  ّهنأ  بجعلا  نم  و 

[34 .] مولعلا باوبأ  نم  ۀئامعبرالا -
هعبت و  [ 35 ،] یبسامهطلا دـقعلا  یف  هنع  یکح  امیف  هرـس ،) سدـق   ) یئاهبلا خیـشلا  دـلاو  هتدـجو - امیف  رابخالا - هذـهب  کّسمت  نم  لّوأ  و 

[38 .] مهنع رّخأت  نم  نیب  عاش  و  [ 37 ،] سوردلا حراش  و  [ 36] ةریخذلا بحاص 
لبق نم  هریغت  لاوز  دعب  ّریغتملا  ءاملا  ۀساجن  باحصتسا  نع  ّربع  ثیح  رابخالا ؛ هذه  یلع  دامتعالا  رئارـسلا  یف  یّلحلا  نم  رهظی  اّمبر  معن ،

. رابخالا نم  ةذوخأم  اّهنأ  [ 39] رهاظلا ةرابعلا ، هذه  و  نیقیلاب .» الا  نیقیلا  ضقن  مدع  : » ب هسفن ،
[40] همجرت

ص37 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( هّینظ هراما  ای  تسا و  یلمع  لصا  کی  باحصتسا  هکنیا 

: دنام یقاب  رما  دنچ  نایب  رد  نخس 

[ هّینظ هراما  ای  تسا و  یلمع  لصا  کی  باحصتسا  : ] هکنیا لّوا  رما 

هراشا

يرما يارب  دناهدش  تباث  هک  هیدبعت  لوصا  رگید  ریبعت  هب  ای  هیرهاظ و  ماکحا  زا  لاغتشا ، هدعاق  تئارب و  لصا  نوچمه  ار  باحـصتسا  - 1
. رابخا زا  نآ  هدافتسا  رب  تسا  ینبم  ندروآ ، باسح  هب  ندوب ، مکحلا  كوکشم  فصو ، هب  تسا  فصتم  هک 

. ود نآ  هب  ندوب  لئاق  رب  انب  ءارقتسا ، سایق و  لثم  تسا  يداهتجا  ینظ  لیلد  کی  دشاب ، لقع  ماکحا  زا  باحصتسا  هکنیا  رب  انب  اّما  و  - 2
38 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( تسا هّیلمع  لوصا  زا  باحصتسا  )
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زا  ) هک میدرک  رکذ  ياهّیلمع  لوصا  فیدر  رد  ار  باحـصتسا  تسا ، لّوا  لوق  نامه  ام  راـتخم  هک  اـجنآ  زا  دـیامرفیم : هر )  ) خیـش سپس 
ءاملع رتشیب  تارابع  تاملک و  رهاظ  نکل  و  دناهدش ، ررقم  ناشندوب  مکحلا  كوکـشم  فصو  اب  یتاعوضوم  يارب  سدـقم ) عراش  بناج 

و تسا ، هینظ ) تاراما  زا  و   ) یلقع یمکح  باحصتسا  هک : تسا  نیا  ملاعم  بحاص  نیدیهش و  نیلضاف و  نیدیـس و  یـسوط و  خیـش  لثم 
. دننکیمن کّسمت  نیقیلا )...  ضقنت  نوچمه ال   ) رابخا زا  يربخ  هب  تارضح  نیا  زا  يدحا  اذل 

هّللا یّلص  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  یتیاور  باحصتسا ، ّتیجح  هب  لئاق  دییات ) و   ) کمک رطاخ  هب  ةّدع  رد  یسوط  خیش  بانج  هلب ،
: هکنیا هب  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و 

 ... ناطیش - 
صاصتخا هک  فیعـض  ربخ  نیا  هب  تسا  هدرک  کّسمت  یـسوط  بانج  هک : تسا  نیا  روآبّجعت  دـیامرفیم : يراصنا  خیـش  باـنج  سپس 

. دناهدش هدرمش  مولع  باوبا  زا  هئامعبرا ، ثیدح  رد  دناماع و  هک  ياهحیحص  رابخا  هب  تسا  هدرکن  کّسمت  صاخ و  دروم  هب  دراد 
وا زا  یبسامهط  دـقع  رد  هک  یبلاـطم  رد  تسا  یئاـهب  خیـش  ردـپ  تسا ، هدرک  کّـسمت  راـبخا  نیا  هب  وا  هک  متفاـی  نم  هک  یـسک  نیلوا  و 

تـسا تارـضح  نیا  زا  رخاتم  هک  یئاملع  نایم  رد  سپـس  دـناهدرک و  ّتیعبت  وا  زا  سورد  حراش  هریخذ و  بحاص  تسا و  هدـش  تیاکح 
. تسا هدش  عیاش 

ّریغتم هک  یبآ  تساجن  باحـصتسا  زا  هک  اجنآ  دوشیم ، نشور  زین  رابخا  نیا  هب  وا  دامتعا  رئارـس ، رد  یّلح  بانج  تارابع  زا  اـسبهچ  هلب ،
زا باحـصتسا  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  ترابع ، نیا  و  نیقیلاب . الا  نیقیلا  ضقن  مدع  هب  شدوخ  بناج  زا  شرییغت  ندـش  لئاز  زا  سپ  تسا 

. تسا هدش  ذخا  رابخا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دنامسق دنچ  رب  هّیعرش  ماکحا  هلدا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
هیلمع لوصا  ای  هیهاقف و  هلدا  هیداهتجا 2 - هلدا  - 1 دنامسق : ود  رب 

 ... رهاوظ و هرتاوتم ، ّتنس  هّینآرق ، صوصن  لثم  دناعقاولایلا  قیرط  انظ  ای  املع و  هک  يروما  زا  دنترابع  هیداهتجا  هلدا 
تاوذ يارب  فّلکم  لهج  ای  ملع و  زا  رظن  عطق  اب  هک  تسا  یماکحا  نآ  هیعقاو ، ماکحا  زا  دارم 

39 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 ... ۀبجاو و ةالصلا  لثم : تسا ، تباث  رمألا  سفن  عقاو و  رد  ءایشا ،

. دنناسریم يرهاظ  مکح  هب  ار  ام  هک  دنتسه  يروما  هیهاقف  هلدا  و 
یعقاو مکح  رد  ّکش  ماقم  رد  رهاظ و  رد  هک  دنتـسه  ياهیدـبعت  یفیاظو  هلـسلس  کـی  هّیلمع ، لوصا  اـی  هیهاـقف و  هلدا  رگید : تراـبع  هب 
ۀلاصا لثم  دـنرادن ، عقاو  زا  یتیفـشاک  دوخيدوخب  الا  دـننکیم و  جراخ  لمع  ماقم  رد  ینادرگرـس  تریح و  زا  ار  اـم  هدوب و  اـم  دـعاسم 

 ... ةءاربلا و
. دسریمن لوصا  نیا  هب  تبون  دشاب ، زاب  عقاو  هب  ینظ  ای  یملع و  قیرط  هک  ینامز  ات  ینعی :

؟ تسیچ ۀیرهاظ )...  ماکحالا  نم  باحصتسالا  ّدع  ّنا   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
عقاولا یلا  قیرط  هک  تسا  هینظ  تاراما  هیداهتجا و  هلدا  زا  باحـصتسا  اـیآ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هک  تسا  ردـقم  لاؤس  کـی  هب  خـساپ 

؟ درادن یتیفشاک  هنوگچیه  تسا و  يدّبعت  یلمع  هفیظو  کی  افرص  هک  تسا  هّیلمع  لوصا  هّیهاقف و  هلدا  زا  ای  دنتسه و 
حرطم باب  نیا  رد  دصقم و  نیا  رد  ار  نآ  اذل  تسا و  هّیلمع  لوصا  زا  باحصتسا  ام  رظن  هب  دیامرفیم : لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  اذل  و 
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. میدومن
؟ تسیچ یعدم  نیا  رب  ناتلیلد  * 

: هک تسا  نیا  ناملیلد 
. تسا ضقنت  تایاور ال  باحصتسا ، ّتیجح  كردم  اهنت  - 1

. دنرادن عقاو  هب  يراک  و  دننکیم ، ّتیجح  ام  رب  ار  باحصتسا  دّبعت ، طانم  اب  روبزم  رابخا  - 2
. تسا هّیلمع  لوصا  زا  باحصتسا  سپ :

؟ تسیچ لقعلا )...  ماکحا  نم  هنوک  یلع  ءانب  اّما  و   ) زا ضرغ  * 
رد یـسوط  خیـش  هلمج  زا  مدـقتم  ياهقف  رثکا  هدـیقع  هب  هک : تسا  نیا  ضرغ  تسا و  رابخالا ) نم  ةدافتـسا  یلع  ّینبم   ) ترابع هب  فطع 

 ... هینغ و رد  هرهز  نبا  دیس  هعیرذ و  رد  یضترم  دیس  هّدع ،
؟ ارچ تسا . هیداهتجا  ّهلدا  زا  باحصتسا 

. دننادیم تّجح  لقع  مکح  باب  زا  ار  باحصتسا  تارضح  نیا  - 1
. دشابیم ءاقب  هب  ّنظ  طانم  اب  زین  لقع  مکح  - 2

. دراد عقاو  يوسب  ّتیقیرط  زین  ّنظ  - 3
 .... ناسحتسا و سایق ، هیئاوتف ، ترهش  لثم  تسا ، هّینظ  ّهلدا  زا  دراد و  ّتیقیرط  هدوب  عقاو  هب  ّنظ  دیفم  باحصتسا  سپ :

باب زا  هن  تسا و  تّجح  لقع  مکح  باب  زا  امدقلا  باحصتسا  هک  یعدم  نیا  رب  خیش  بانج  هاوگ  * 
40 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ رابخا 
رد هکلب  دناهدرکن ، کّسمت  رابخا  هب  باب  نیا  رد  اهنآ  زا  يدحا  هک  میوشیم  هجوتم  مینکیم  هعجارم  موق  تاملک  هب  یتقو  هک : تسا  نیا 

. دناهدومن لالدتسا  ءاقبلا ، نونظم  وهف  کلذک ، ناک  املک  و  ینعی : یّلک  ياربک  لقع و  مکح  هب  اج  همه 
: هک تسا  هدش  لقن  نینچ  ربمایپ  بانج  زا  هک  یتیاور  هب  هّدع  باتک  رد  باحصتسا  ّتیجح  هب  نیلئاق  دییات  رد  یسوط  خیش  بانج  هلب ،

. تسا هدرک  کّسمت 
؟ تسیچ اجنیا  رد  يراصنا  خیش  رایعم  كالم و  اب  هطبار  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  * 

: دناهدومرف هتفریذپن و  ار  خیش  بانج  رایعم  كالم و 
: تسا یلمع  لصا  باحصتسا  هک  دشاب  دقتعم  هک  یسک  - 1

. تسا نشور  هتکن  نیا  هک  دنک  تفایرد  رابخا  زا  ار  نآ  هک  تسا  نکمم  - 
، ییاهتحلـصم ساسارب  ءالقع  دـشاب و  ییالقع  لصا  هک  دراد  ناکما  هک  ارچ  دـنک . تفایرد  ءالقع  ياـنب  زا  ار  نآ  هک  دراد  ناـکما  و  - 

ءالقعلا دـنع  هچنآ  میئوگب  مینک و  راکنا  اقلطم  ار  ییالقع  لصا  هکنیا  رگم  یگدـنز . هافر  جرح و  عفد  لـثم  دـنراذگب ، نآرب  لـمع  ياـنب 
. تسین مّلسم  نکل  تسا و  فورعم  هکنانچ  تسا ، ییاههار  اهنت  دراد ، دوجو 

: دشاب باحصتسا  يداهتجا  لیلد  هب  دقتعم  هک  یسک  و  - 2
. دیامن ذخا  لقع  مکح  ای  ءالقع  يانب  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  - 

. تسا ربتعم  عقاو ، زا  شتیفشاک  ّتیقیرط و  ثیح  زا  باحصتسا  هک  تسا  نیا  تایاور  رابخا و  دافم  هک  دنک  اعدا  تسا  نکمم  و  - 
راکــشآ ماـقم  نـیا  رد  يراـصنا  خیــش  تاداـفا  یخرب  لاکــشا  يریذـپدقن و  اـم  ياـههتفگ  یخرب  زا  دــیامرفیم : ماـما  ترــضح  سپس 

هب دنتـسم  دـیاب  تسا ، لصا  باحـصتسا  رگا  هکنیا : رب  ینبم  دوشیم  رهاظ  خیـش  نانخـس  لالخ  زا  هچنآ  رگید : ترابع  هب  و  [ 41 .] دوشیم
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[42 .] درادن یهجو  تسین ، لقع  ای  ءالقع  يانب  زج  شدنتسم  تسا ، هراما  هچنانچ  دشاب و  رابخا 
نآ ّتیجح  رگا  میدرک ، باحصتسا  زا  ام  هک  یفیرعت  ساسارب  دیامرفیم : هر )  ) ماما ترضح  سپس 

41 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یعرف مکح  رب  هک  دنتـسه  ياهلدا  لقع ، عامجا و  ّتنـس ، باـتک ، ینعی  هعبرا  ّهلدا  هک  ارچ  دـشابیمن ، هعبرا  ّهلدا  زا  دوش ، هتفرگ  راـبخا  زا 

: لثملا یف  تسا . یلوصا  هلئسم  نامه  هک  تسا  هدش  هماقا  یلصا  مکح  رب  هچنآ  یعرف و  مکح  زا  ّمعا  رب  هن  دنوشیم ، هماقا 
مارح رب  لیلد  قثوم ، ربخ  نیا  دـنک ، قثوم  ربخ  راـبتعا  رب  تلـالد  باـتک  رهاـظ  و  دوش ، هماـقا  روگنا  بآ  ندوب  مارح  رب  قثوم  ربخ  هاـگره 

روگنا بآ  ندوب  مارح  رب  مه  قثوم  ربخ  دـننک و  تلالد  قثوم  ربخ  رابتعا  رب  رابخا  رگا  هکنانچ  باـتک . رهاـظ  هن  تسا و  روگنا  بآ  ندوب 
. دنکیم قثوم  ربخ  رابتعا  رب  تلالد  هک  يرابخا  هن  و  تسا ، هعبرا  ّهلدا  زا  هدش  هماقا  روگنا  بآ  نآ  تمرح  رب  هک  يربخ  نیا  دوش ، هماقا 

نیقی ای  و  تسا ، ّقح  رد ال  نآ  ياقب  زا  فشاک  هک  نیـشیپ ، ندوب  دوخ  زا  تستراـبع  باحـصتسا  نوچ  میدومن ، رکذ  هچنآ  رب  اـنب  اذـل : و 
هعبرا ّهلدا  زا  دشاب  یّلک  یعرف  مکح  رب  تّجح  ای  لیلد  دراد ، ینیقی  هنیشیپ  هک  یکش  ای  و  هدیدرگ ، قحلم  نآ  هب  ياقب  رد  ّکش  هک  نیشیپ 

. دشابیمن
زا هک  تسا  هدـش  ضرف  هک  تسا  نیا  رطاخب  تسین ، لقع  زا  هکنیا  اّما  تسا و  نشور  روبزم  لـیالد  زا  کـیره  ندوبن  عاـمجا  باـتک و  زا 

رابتعا لیلد  کشلاب  نیقیلا  ضقنت  ینعی ال  مالّـسلا  هیلع  موصعم  راتفگ  هکنیا  رطاخب  تسین ، ّتنـس  زا  هکنیا  اّما  تسا و  هدیدرگ  ذخا  رابخا 
رب لیلد  نکل  و  تسا ، قثوم ) ربخ  ینعی   ) لیلد رب  لیلد  هیآ  هک  روطنامه  لاح  قثوم  ربخ  رابتعا  رب  ءابن  هیآ  تلالد  لثم  تسا ، باحـصتسا 

ضقنت ربخ ال  تسا و  باحـصتسا  دوخ  هقف ، رد  تّجح  ای  هقف و  رد  لیلد  مه ، روطنیمه  ءاقب . هیآ  هن  تسا و  قثوم  ربخ  ناـمه  یهقف  عرف 
. تسا باحصتسا  رب  لیلد  کشلاب ، نیقیلا 

. تسا لقتسم  لیلد  کی  هکلب  تسین ، هناگراهچ  ياهلیلد  زا  دشاب ، هدش  ذخا  رابخا  زا  باحصتسا  هکنیا  رب  انب  سپ 
؟ تسیچ ینیمخ  ماما  رظن  هب  دروم  راهچ  رد  یهقف  ياهلیلد  ندوب  رصحنم  هب  ام  باحصا  يامدق  داقتعا  زار  * 

هب هّیلقع  ّهلدا  زا  ءارقتـسا ) سایق و  لثم  زین   ) ار باحـصتسا  دندومن ، لوصا  نتـشون  هب  ادتبا  هک  هّماع  ینعی  ّتنـس  لها  هک  دـشاب  نیا  دـیاش 
باحصتسا ّتیجح  رد  هک  تسا  هدوبن  دوهعم  فراعتم و  یئاهب  خیـش  ردپ  نامز  ات  ام  باحـصا  يامدق  نیب  هکیلاحرد  دناهدروآ ، باسح 

. دننک کّسمت  یلقع  ياهلیلد  هب 
راکنا ار  دـشاب  لوصا  ملع  عوضوم  ۀـلدالا  تاذ  ای  ندوب و  لیلد  ثیح  زا  ّهلدا  هکنیا  دـناکیدزن ، ام  رـصع  هب  هک  یناـسک  نیرخأـتم و  اـّما 

هداد رارق  عوضوم  ّهلدا ، نامه  رگا  هک : دناهدرک  نامگ  دناهدومن و 
42 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ام هک  هچنآ  رب  انب  هکنآ  لاح  و  دـمآ . دـهاوخ  باـسح  هب  یقیدـصت  يداـبم  زا  نآ  لاـثما  باحـصتسا و  دـحاو ، ربخ  ّتیجح  هلئـسم  دوش ،
. دنتسه یلوصا  لئاسم  زا  قثوم ، ربخ  باحصتسا و  ّتیجح  هلئسم  میتفگ :

هب ددرگیمرب  مولعلا ، رحب  همالع  ینعی  لوصا  ملع  رد  لوحف  تاداس  زا  یخرب  راتفگ  و  هکنیا : هب  دـنراد  هراـشا  هر )  ) ماـما ترـضح  سپس 
هب تبـسن  ءابن  هیآ  لثم  هتفرگ ، لیلد  رب  لیلد  ار  ضقنت  تیاور ال  هداد و  رارق  شدروم  رد  مکح  رب  لـیلد  ار  باحـصتسا  هک  اـم  بلطم  نیا 

[43 .] قثوم ربخ 
تسا نیا  دناهتسناد  هعبرا  ّهلدا  زا  ار  باحصتسا  باحصا  زا  نیمدقتم  هکنیا  زار  هک : تسا  هدمآ  هر )  ) ینیمخ ماما  سرد  تاریرقت  رد  اما  و 

ردپ نامز  ات  مّهوت ، نیا  ساسارب  و  تسا ، یلقع  ماکحا  زا  ۀّماعلا ، دنع  ناسحتسا  سایق و  نوچمه  باحـصتسا  هک  دناهدرک  نامگ  اهنآ  هک 
[44 .] دناهدرکیمن رابخا  هب  دانتسا  باحصتسا  رد  یئاهب  خیش 

43 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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نتم
ّیلقع مکح  ّهنأ  رابتعاب  مهنم ؛ دحاو  ریغ  هلعف  امک  ۀّیلقعلا ، ّۀلدالا  نم  ّنظلا - ةدافا  باب  نم  هرابتعا  ریدقت  یلع  باحصتسالا - ّدع  ّنأ  یناثلا 

ناک ام  ّلک  و  هعافترا ، ملعی  مل  اقباس و  تبث  ینالفلا  ّیعرـشلا  مکحلا  ّنا  لوقنف : عراـشلا ، باـطخ  ۀطـساوب  ّیعرـش  مکح  یلإ  هب  لّـصوتی 
نم تامازلتسالا - میهافملا و  ریظن  ءارقتسالا - ناسحتـسالا و  سایقلا و  وهف و  ۀینظ ، ۀّیلقع  يربکلا  و  ۀّیعرـش ، يرغـصلاف  قاب ، وهف  کلذک 

. ۀّلقتسملا ریغلا  تاّیلقعلا 
***

]؟ تاّلقتسم ریغ  زا  ای  تسا  هّیلقع  تالقتسم  زا  باحصتسا  تّیجح  یلقع  مکح  ایآ  هکنیا : رد  مود  رما  ]

لئاسملا حیرشت 

؟ دنامسق دنچ  رب  هّیلقع  ماکحا  هک  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
هیلقع تاّلقتسم  ریغ  هّیلقع 2 - تالقتسم  - 1 دنامسق : ود  رب 

؟ تسیچ هّیلقع  تالقتسم  زا  دارم  * 
. درادن عراش  کمک  هب  يزاین  ماکحا  نیا  رودص  رد  لقع  تسا و  لقع  اهنآ  رد  قالطالا  یلع  مکاح  هک  تسا  یماکحا 

: لثملا یف  تسوا . دوخ  هدهع  هب  مه  يریگهجیتن  ار ، يربک  مه  دنکیم و  كاردا  لقع  ار  يرغص  مه  یهاگ  رگید : ترابع  هب 
نسح لدعلا  دیوگیم : لقع  - 1

. عرشلا هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  دیوگیم : لقع  نیمه  - 2
: لثملا یف  ای  و  اعرش . بجاو  وا  نسح  لدعلا  هک  دریگیم  هجیتن  سپس 

. حیبق ملظلا  دیوگیم  لقع  - 1
عرشلا هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  دیوگیم : لقع  نیمه  - 2

. اعرش مارح  وا  حیبق  ملظلاف  هک  دریگیم  هجیتن  سپس 
یّلک ياربک  ای  روبزم و  همزـالم  هدـننکكرد  هکناـنچ  تسا ، يرغـص  هدـنزاس  دوخ  لاـعفا و  یتاذ  حـبق  نسح و  كردـم  لـقع  نیارباـنب :

. دشابیم
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؟ تسیچ هّیلقع  تالقتسم  ریغ  زا  روظنم  * 
تـسرد وا ، تاباطخ  عراش و  کمک  اـب  ار  يرغـص  اـجنیا  رد  لـقع  هکلب  تسین ، لـقع  اـهنآ  رد  قـالطالا  یلع  مکاـح  هک  تسا  یماـکحا 

: لثملا یف  دسریم . هجیتن  هب  دوخ  یّلک  هب  عراش  باطخ  همیمض  اب  ینعی  دیامنیم ، كرد  دوخ  ار  یّلک  ياربک  نکل  و  دنکیم ،
( يرغص . ) تسا بجاو  ةالص ، الثم  همدقملا  يذ  هدومرف : عراش  - 1

( يربک . ) تسه همزالم  نآ  تامّدقم  دوجو  اب  همدقملا  يذ  بوجو  نیب  دیوگیم : لقع  - 2
. اعرش دنابجاو  مه  زامن  تامّدقم  سپ :

؟ تسیچ مّود  رما  رد  بلطم  لصاح  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
لقع مکح  باب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  دـنتفگ  هک  نیمدـقتم  يانبم  رب  انب  ایآ  تسا : نینچ  شریدـقت  هک  تسا  ردـقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 

؟ تاّلقتسم ریغ  زا  ای  تسا و  هّیلقع  تالقتسم  زا  یلقع  مکح  نیا  ءاقب ، هب  ّنظ  طانم  اب  تسا 
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، دریگیم عرش  باطخ  زا  ار  لالدتسا  يارغص  لقع  هک  ارچ  تسا ، هّیلقع  تاّلقتـسم  ریغ  ماکحا  زا  یلقع  مکح  نیا  دیامرفیم : خیـش  اذل  و 
: دیوگیم و  دنکیم . همیمض  نآ  هب  دزاسیم و  دوخ  ار  یّلک  ياربک  سپس 

( يرغص . ) همدع ملعی  مل  اقباس و  تبث  بوجو ) الثم   ) ینالفلا مکحلا  - 1
( يربک . ) القع قاب  وهف  کلذک  ناک  املک  - 2

( هجیتن . ) القع ءاقبلا  نونظم  ینالفلا  مکحلاف 
، سایق لثم  دوش . تعباتم  دـیاب  تسا و  یقاب  اعرـش  مکح  نـالف  هک  دریگیم  هجیتن  عرـش  لـقع و  مکح  ناـیم  همزـالم  هار  زا  لـقع  سپس :

: هکنانچ دنشابیم . تاّلقتسم  ریغ  زا  هینظ و  هیلقع  ماکحا  زا  هک  ءارقتسا  ناسحتسا و 
 ... تیاغ و موهفم  فصو  موهفم  طرش ، موهفم  هلمج  زا  میهافم  - 1

. تسا نآ  تامّدقم  بوجو  مزلتسم  همدقملا  يذ  هب  رما  هکنیا  لثم  تامازلتسا  - 2
. تسا ّدض  زا  یهن  مزلتسم  ءیش  هب  رما  ای  و  - 3

. دنشابیم تاّلقتسم  ریغ  زا  مهنآ  هیعطق  هّیلقع  ماکحا  زا  یگمه  تسا . نآ  داسف  مزلتسم  تدابع  زا  یهن  ای  و  - 4
45 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
مکحلا یلع  ـالیلد  ءیـشلا  نوک  نع  اـهیف  ثحبی  ۀـّیلوصا  ۀـلأسم  ۀـّیلقعلا  ماـکحالا  نم  هنوکب  لوقلا  یلع  باحـصتسالا  ۀـلأسم  ّنأ  ثلاـثلا 

. ءارقتسالا سایقلا و  ۀیجح  ریظن  ّیعرشلا ،
لیلدلا لاح  نع  اهیف  ثحبی  ام  لوصالا  لئاسم  ّنأ  نم  هتیـشاح : نیناوقلا و  یف  هرـس ) سدـق   ) یّمقلا قّقحملا  هرکذ  امب  کلذ  لکـشی  معن ،

[45 .] لیلدلا ۀّیلیلد  نع  ال  الیلد ، هنوک  نع  غارفلا  دعب 
نم امهوحن - دحاولا و  ربخ  باتکلا و  رهاظک  ۀیّنظلا ، ّۀلدالا  ۀّیجح  لئاسمک  باحـصتسالا - ۀـلأسم  نوکیف  هرـس ،) سدـق   ) هرکذ ام  یلع  و 

. ۀّیرّوصتلا ئدابملا  رثکأک  ملعلا ، سفن  یف  اهنایب  یلا  جیتحا  رخآ  ملع  یف  نّیبتت  مل  ثیح  و  ۀّیلوصالا ، لئاسملل  ۀّیقیدصتلا  ئدابملا 
. ۀّیلیلدلا دعب  اهل  ضرعی  اّمع  وأ  اهتیلیلد  نع  ثحبی  ثیح  نم  ّۀلدالا  تاوذ  لوصالا  عوضوم  ّنأ  [ 46 :] مهضعب رکذ  معن 

[47 «.] اهّتلدا نم  ۀّیعرفلا  ماکحالا  طابنتسال  ةدّهمملا  دعاوقلاب  ملعلا  : » ّهنأب لوصالا  فیرعتل  قفاوم  هّلعل  و 
ةدافتـسم ةدعاق  ذئنیح  باحـصتسالا  ّنا  ثیح  نم  ضومغ ؛ ۀّیلوصالا  لئاسملا  نم  هنوک  یفف  ۀـّیلمعلا ، لوصالا  نم  هنوکب  لوقلا  یلع  اّما  و 

یه ۀّیلوصالا  ۀلأسملا  و  ۀّنـسلا ، باتکلا و  نم  ةدافتـسملا  دعاوقلا  رئاس  ریظن  وه  لب  ۀنـسلا ، لاوحأ  یف  امّلکت  هیف  مّلکتلا  سیل  و  ۀنـسلا ، نم 
ضقنت ال  (: » ع  ) مهلوق نم  ةدعاقلا  هذه  طبنتسی  اهتنوعمب  یتلا 

46 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
و ةءاربلا »  » ةدـعاقک ةدـعاقلا ، هذـهف  هیف ، ۀـعقاولا  ظاـفلالا  لاوحا  نع  ربـخلا و  قیرط  لاوحأ  نع  ۀـثحابلا  لـئاسملا  یه  و  ّکـشلاب ،» نیقیلا 

ةدعاقلا هذه  تحت  جردنت  معن ، فّلکملا . لمعب  ۀـقلعتملا  ۀـّیلوصا  ۀـلأسم  دـعاوقلا  نم  «، » جرحلا ررـضلا و  یفن   » ةدـعاق ریظن  لاغتـشالا -» »
نع صحفلا  بوجو  یفنی  امک  جرحلا ، یفن  ۀـّلدا  تحت  انایحأ  ۀـّیلوصالا  ۀـلأسملا  جردـنت  امک  باحـصتسالا ، اـهیف  يرجی  ۀـّیلوصا  ۀـلأسم 

. جرحلا یفنب  همدعب  عطقی  یّتح  ضراعملا 
همجرت

)؟ یهقف ای  تسا  یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ  : ) هکنیا رد  مّوس  رما 
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هراشا

: تسا هدومرف  هر )  ) يراصنا خیش  بانج 
ملع رد  هک  ارچ  تسا ، یلوصا  هلئـسم  کی  دـنروآیم  باسح  هب  هّیلقع  ماکحا  زا  ار  نآ  هک  یناسک  يأر  ساـسارب  باحـصتسا  هلئـسم  - 1

 ... ءارقتسا و سایق و  ّتیجح و  لثم  دوشیم  ثحب  تسا ، یعرش  مکح  رب  لیلد  هک  يزیچ  زا  لوصا 
دوشیم ثحب  هک  دنتـسه  يروما  یلوصا ، لئاسم  هکنیا : هب  تسا  هدومرف  رکذ  نیناوق  رد  یمق  موحرم  هچنآ  هب  هّجوتاب  روکذـم  خـساپ  هلب ،

ینعی . ) لیلد ّتیلیلد  زا  نآ ) رد  دوش  ثحب   ) هکنیا هن  تسا ، لیلد  کی  نآ  هک  دـش  تباث  هکنیا  زا  سپ  لیلد  تیعـضو  لاـح و  زا  اـهنآ  رد 
. تسا لکشم  ششریذپ  تسا ، لوصا  ملع  عوضوم  ۀجح ، لیلد و  وه  يذلا  باتکلا 

دحاو ربخ  باتک و  رهاظ  لیبق  زا  هینظ ، ّهلدا  ّتیجح  لئاسم  دننام  باحصتسا ، ّتیجح  هلئسم  هدومرف ، رکذ  نیناوق  بحاص  هچنآ  رب  انب  سپ 
باحصتسا ّتیجح  هک  تهج  نآ  زا  و  نا . لئاسم  زا  هن  و  دنـشابیم ، لوصا ) ملع   ) هیقیدصت يدابم  زا  هیلوصا  لئاسم  رد  روما  نیا  لاثما  و 

ضراوع لاوحا و  زا  شندـش ، عقاو  عوضوم  زا  سپ  و   ) ددرگ نایب  لوصا  ملع  دوخ  رد  هک  تسا  زاـین  تسا ، هدـشن  نییبت  يرگید  ملع  رد 
. هّیروصت يدابم  رثکا  لثم  دیآ ) نایم  هب  نخس  نآ 

تاوذ لوصا ، ملع  عوضوم  هک  دناهدش  یعدم  هر )  ) لوصف بحاص  هلمج  زا  ءاملع  زا  یخرب  هلب ،
47 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ضراوع زا  ّتیجح ، زا  ثحب  اذه  یلع  ءانب  هک   ) دوشیم ثحب  اهنآ  ّتیلیلد  ّتیجح و  زا  لوصا  ملع  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هعبرا  ّهلدا 
. ددرگیم ثحب  دوشیم ، ضراع  اهنآ  رب  اهنآ  ندوب  لیلد  تابثا )  ) زا سپ  هچنآ  زا  ای  و  عوضوم ) دوخ  هن  تسا و  عوضوم  تالاوحا  و 

: دناهتفگ هک  دشاب  لوصا  ملع  فیرعت  نیا  اب  قفاوم  لوصف  بحاص  نخس  نیا  دیاش  و 
. اهتلدا نع  ۀّیعرفلا  ماکحالا  طابنتسال  ةدهمملا  دعاوقلاب  ملعا  وه 

)؟ ارچ . ) دراد دوجو  یگدـیچیپ  ماهبا و  نآ ، ندوب  یلوصا  هلئـسم  رد  دـننادیم ، هّیلمع  لوصا  زا  ار  نآ  هک  یناسک  يأر  ساسا  رب  یلو  - 2
ّتنـس لاوحا  رد  نتفگ  نخـس  نآ ، نوماریپ  نتفگ  نخـس  و  هدش ، هدافتـسا  ّتنـس  زا  هک  تسا  ياهدـعاق  باحـصتسا  تروص  نیا  رد  اریز 

هب هک  تسا  ياهلأـسم  یلوصا ، هلئـسم  هکیلاـحرد  دـنوشیم ؛ هدافتـسا  ّتنـس  باـتک و  زا  هک  تسا  يرگید  ياههدـعاق  ریظن  هکلب  تسین ،
یلئاسم یلوصا ، لئاسم  نیا  و  دوشیم . طابنتسا  نکـشن ، ّکش  اب  ار  نیقی  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  موصعم  راتفگ  زا  هدعاق  نیا  نآ  کمک 

. دننکیم ثحب  دناهدش ، عقاو  ربخ  قیرط  رد  هک  یظافلا  لاوحا  زا  ربخ و  قیرط  لاوحا  زا  هک  دنتسه 
فّلکم لمع  هب  ّقلعتم  هدوب و  یعرف  ياههدعاق  زا  هک  تسا  جرح  یفن  ررـض و  یفن  هدعاق  لاغتـشا و  تئارب ، هدـعاق  ریظن  هدـعاق  نیا  سپ :

. دنشابیم
یفن ّهلدا  ریز  رد  انایحا  هکيروطنامه  ددرگیم ، يراج  نآ  رد  باحـصتسا  هک  دوشیم ، جرد  زین  یلوصا  هلئـسم  هدعاق ، نیا  ریز  رد  هتبلا 

. دنک ادیپ  ضراعم  ندوبن  هب  نیقی  جرح ، یفن  اب  ات  دوشیم  جرد  یلوصا  هلئسم  جرح ،
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ءزج  دنچ  ياراد  یّلک  روطب  یشناد  ره  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
. يدابم لئاسم 3 - عوضوم 2 - - 1 تسا : ءزج  هس  ياراد 

؟ تسیچ شناد  ای  ملع و  عوضوم  * 
: لثملا یف  دوشیم ، ثحب  نآ  تالاوحا  ضراوع و  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ 
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. دوشیم وگتفگ  ثحب و  داعم  أدبم و  تالاوحا  زا  ملع  نیا  رد  اذل  تسا و  داعم  أدبم و  مالک ، ملع  عوضوم  - 1
48 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دوشیم ثحب  تّجح  فّرعم و  تالاوحا  ضراوع و  زا  قطنم  رد  اذل  تسا و  تّجح  فّرعم و  قطنم ، ملع  عوضوم  - 2
 ... هقف و ملع  رد  اذکه  دوشیم و  ثحب  نآ  يانب  بارعا و  زا  وحن  رد  اذل  تسا و  مالک  هملک و  وحن ، ملع  عوضوم  - 3

؟ تسیچ ملع  کی  لئاسم  زا  روظنم  * 
دوخ ياعدـم  تابثا  رب  یـسکره  دوشیم و  عقاو  تاـبثا  یفن و  وگتفگ و  ثحب و  دروم  ملع  کـی  رخآ  اـت  لّوا  زا  هک  تسا  یبلاـطم  ماـمت 

: لثملا یف  تسا . بلاطم  نیا  اب  یئانشآ  ملع ، نآ  نتخومآ  زا  یلصا  فده  و  دنکیم ، لالدتسا 
رد تاقتـشم  ایآ  هن ؟ ای  دنراد  ّتیجح  رهاوظ  ایآ  هن ؟ ای  دنراد  بوجو  رد  روهظ  رماوا  ایآ  هکنیا  زا  دوشیم  ثحب  لوصا  ملع  نیمه  رد  - 1

. لوصا ملع  لئاسم  هب  دوشیم  ریبعت  ثحابم  نیمه  زا  اذل  و  سبلتلا ؟ دنع  یضقنا  ام  سّبلت و  ام  زا  ّمعا  رد  ای  دنراد  روهظ  سّبلت  ام 
نادـب مدرم  هک  یلاؤس  نارازه  اذـکه  هن و  ای  تسا  مارح  اـنغ  اـیآ  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  هعمج  زاـمن  اـیآ  هک  دوشیم  ثحب  هقف  ملع  رد  - 2

. دنتسه فّلکم 
؟ تاّیرظن زا  ای  دناتایهیدب و  زا  ملع  کی  لئاسم  * 

. دوشیم لالدتسا  شاهیرظن  لئاسم  رب  یملع  ره  رد  هک  دناتایرظن  زا  نآ  لئاسم  زا  يریثک  تسا و  تاّیهیدب  زا  ملع  کی  لئاسم  زا  یخرب 
؟ تسیچ ملع  کی  رد  يدابم  زا  روظنم  * 

يدابم نیا  رب  ینتبم  لئاسم  دوشن  هتخانـش  يدابم  نیا  ات  اذل  تسا و  ینتبم  روما  نآرب  ملع  کی  بلاطم  لئاسم و  هک  تسا  يروما  هعومجم 
. دش دنهاوخن  هتخانش  مه 

؟ دنامسق دنچ  رب  یّلک  روطب  یملع  ره  يدابم  * 
هّیقیدصت يدابم  هّیروصت 2 - يدابم  - 1 دنامسق : ود  رب 

؟ تسیچ هّیروصت  يدابم  زا  دارم  * 
: لثم دریذپیم ، تروص  ملع  کی  رد  هک  تسا  یتافیرعت  تاروصت و  مامت 

. دوشیم یملع  ره  عوضوم  زا  هک  یفیرعت  - 1
. دشاب بکرم  عوضوم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم ، یملع  عوضوم  ءازجا  زا  هک  یفیرعت  - 2

. دشاب یّلک  عوضوم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم ، عوضوم  نآ  تایئزج  زا  هک  یفیرعت  - 3
. دوشیم ملع  نآ  رد  هدافتسا  دروم  تاحالطصا  زا  کیره  زا  هک  یفیرعت  ای  رّوصت و  - 4

49 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
طرـش ار  تاروصت  نیا  هچ  دش ، دهاوخن  لصاح  وا  يارب  ملع  نآ  رد  مه  یقیدصت  دنوشن ، لصاح  درف  يارب  هیروصت  يدابم  نیا  ات  اذل : و 

. هن ای  مینادب  قیدصتلا 
؟ تسیچ ملع  کی  رد  هّیقیدصت  يدابم  زا  روظنم  * 

ملع کی  رد  تاقیدصت  نیا  ات  اذل  تساهنآ و  رب  فقوتم  ای  بترتم و  ملع  کی  تالالدتسا  تاجاتنتسا و  هک  دنتسه  یتاقیدصت  ای  ایاضق و 
. دیسر هجیتن  هب  تخادرپ و  لالدتسا  هب  ملع  نآ  لئاسم  تابثا  رد  ناوتیمن  دوشن  لصاح 

. هل تبثم  توبث  عرف  ءیشل  ءیش  توبث  اریز : ارچ ؟
عوضوم نآ  ضراوع  تالاوحا و  زا  میناوتب  ات  میهد  رارق  قیدصت  دروم  هدرک و  تباث  ار  ملع  کی  رد  عوضوم  دوجو  لصا  دیاب  لّوا  ینعی :

: لثملا یف  ای  مینک و  ثحب  دوجوم 
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( يرغص . ) دنریغتم ملاع  ياههدیدپ  هک  مینک  تباث  دیاب  لّوا  - 1
( يربک . ) تسا ثداح  يریغتم  ره  هک  مینک  قیدصت  ندوب ، ریغتم  تابثا  زا  سپ  - 2

. تسا ثداح  ملاع  ياههدیدپ  سپ  هک  میریگب  هجیتن  دعب  و 
؟ تسیچ باحصتسالا )...  ۀلأسم  ّنا   ) زا دارم  تشذگ  هک  یتامدقم  هب  هّجوتاب  * 

هکنیا زا  نآ  رد  دوـشیم  ثحب  هک  تسا  هیلوـصا  هلئـسم  کـی  دـشاب ، هـّیلقع  ماـکحا  زا  هـکنیا  رب  اـنب  باحـصتسا  هلئـسم  هـک : تـسا  نـیا 
. ءارقتسا سایق و  ّتیجح  لثم  یعرش  مکح  کی  رب  تسا  یلیلد  دوخ  باحصتسا 

زا ملع  نیا  رد  اـم  هک  تسا  لـقع  عاـمجا و  ّتنـس ، باـتک ، ینعی  هعبرا  ّهلدا  لوصا ، ملع  عوـضوم  هک  دـنانآرب  روهـشم  رگید : تراـبع  هب 
. مینکیم ثحب  ّهلدا  نیا  تالاوحا  ضراوع و 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 
رد لـخاد  زین  ّتیلیلد  فصو  نیا  هک  يوحن  هب  دـنالوصا  ملع  عوـضوم  ّتیجح  ّتیلیلد و  فـصو  اـب  هعبرا  ّهلدا  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد 

؟ دنالوصا ملع  عوضوم  ّتیلیلد  فصو  زا  رظن  عطق  اب  هعبرا  ّهلدا  تاوذ  هن ، هکنیا  ای  دشاب و  نآ  دیق  عوضوم و 
؟ تسا هدش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یخساپ  هچ  * 

یئیـش کی  یتقو  ینعی  دـشابیم ، شندوب  لیلد  فصوب  لیلد  لوصا ، ملع  عوضوم  هک  تسا  دـقتعم  نیناوق  بحاص  هر )  ) یمق موحرم  - 1
. لوصا ملع  عوضوم  دوشیم  نیا  لیلد ، اذه  دش  هتفگ  هک  انعم  نیا  هب  ّتیلیلد  هب  دش  فصتم 

زا ثحب  اذل  تسا و  لوصا  ملع  عوضوم  ۀجح ، لیلد و  وه  يذلا ، باتکلا  رگید : ترابع  هب 
50 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

توبث زا  دـعب  دوش ، تباث  عوضوم  دوجو  دـیاب  يزیچ  ره  زا  لبق  هک  ارچ  تسا ، عوضوم  توبث  لصا  زا  ثحب  باـتک  ّتیلیلد  اـی  ّتیجح و 
هچ دـندرک  ضراعت  مه  اـب  باـتک  نیا  زا  هفیرـش  هیآ  ود  رگا  تفگ  دومن و  ثحب  نآ  ضراوع  تـالاوحا و  زا  ناوتیم  هک  تسا  عوضوم 

 ... اذکه و  هن ؟ ای  دشاب  مومع  صصخم  دناوتیم  دوب  ینآرق  ماع  فالخ  رب  صاخ  دحاو  ربخ  رگا  ای  و  درک ؟ دیاب 
سپـس دومن و  ادیپ  نآ  ّتیجح  تابثا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  دوجو  هب  عطق  دیاب  لّوا  لثملا : یف  ای  و 
ثحب ّتنس  ضراوع  زا  لوصا  ملع  رد  اذل  تسا و  تباث  مه  شتیجح  دراد  دوجو  اعطق  هکنانچ  داد . رارق  لوصا  ملع  عوضوم  ار  ّتنس  نیا 

؟ درک دیاب  هچ  دننک  ضراعت  ثیدح  ود  رگا  لثملا : یف  هک  دوشیم 
. تسا لوصا  ملع  عوضوم  تسا ، زرحم  شتّیلیلد  هک  یلیلد  نآ  یمق  بانج  هدیقع  هب  رگید : ترابع  هب 

باتک و ّتیجح  هک  ارچ  هیلوصا  لئاسم  زا  دوشیم  دـیدرک ، ثحب  ّتنـس  ضراوع  زا  اـی  باـتک و  ضراوع  زا  امـش  رگا  رگید : تراـبع  هب 
. تسا هدش  تباث  يرگید  ياج  رد  ّتنس 

؟ هن ای  تسا  تّجح  دـحاو  ربخ  هن ؟ ای  دـناتّجح  رهاوظ  دـیتفگ ، لـثملا  یف  دـیدرک  ثحب  لوصا  ملع  رد  ءیـش  کـی  ّتیجح  زا  رگا  نکل 
ملع لئاسم  زا  هکلب  دـنوشیمن ، عقاو  لوصا  ملع  عوضوم  اـهنت  هن  ثحاـبم  نیا  هن  اـی  تسا  تّجح  باحـصتسا  هن ؟ اـی  تسا  تّجح  عاـمجا 

. تسا تاعوضوم  يدابم  رد  ثحب  تقیقح  رد  روما  هنوگنیا  رد  ثحب  هکلب  دنوشیمن  بوسحم  مه  لوصا 
؟ تسیچ هر )... )  ) هرکذ ام  یلع  و   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

يدابم زا  ای  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  هلمج  زا  باحـصتسا  ّتیجح  هلئـسم  ایآ  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
؟ تسا هیهقف  دعاوق  زا  ای  نآ و  هّیقیدصت 

رب انب  رگید  ترابع  هب  مینادـب و  تّجح  هینظ  تاراما  باب  زا  ار  باحـصتسا  هکنیا  رب  ینبم  یمق  باـنج  هدـیقع  هب  دـیامرفیم : خیـش  اذـل  و 
زا رهاوظ و ...  هقث و  ربـخ  ریظن  هینظ  ّهلدا  ریاـس  ّتیجح  زا  ثحب  لـثم  باحـصتسا ، ّتیجح  زا  ثحب  دـشاب ، لـقع  مکح  باحـصتسا  هکنیا 
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زا لبق  اذـل  دـنوشیم و  عقاو  عوضوم  ّتیلیلد  فصو  اب  ّهلدا  ناشیا  رظن  هب  هک  ارچ  نآ . لـئاسم  زا  هن  تسا و  لوصا  ملع  هیقیدـصت  يداـبم 
ناشن دش  عقاو  عوضوم  نآ و  لابند  هب  دعب  و  دوش . تباث  اهنآ  ّتیجح  هدیسر  تابثا  هب  ناشدوجو  دیاب  دنوش  عقاو  عوضوم  ّهلدا ، نیا  هکنیا 

. دوش ثحب  اهنآ  ضراوع  زا 
. لوصا ملع  لئاسم  زا  هن  تسا و  هیقیدصت  يدابم  زا  نآ  ّتیجح  باحصتسا و  زا  ثحب  یمق  بانج  هدیقع  هب  لصاحلا :

51 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ ۀلدالا )...  تاوذ  لوصالا ، عوضوم  ّنا  مهضعب : رکذ  معن   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 

ینعی تسا ، هعبرا  ّهلدا  تاوذ  لوصا ، ملع  عوضوم  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هلئـسم  نیا  رد  نارگید  لوصف و  بحاص  ياـعدا  يار و  هب  هراـشا 
 ... اذکه ۀنسلا و  تاذ  باتکلا ، تاذ 

عوضوم تـالاوحا  ضراوـع و  زا  ثحب  ّتیجح ، زا  ثحب  نیارباـنب  مینکیم ، ثحب  ّهلدا  نیا  ّتیلیلد  ّتیجح و  زا  لوـصا  ملع  رد  اـم  اذـل  و 
. عوضوم دوخ  زا  هن  تسا و 

تاذ ناشیا ، هدـیقع  هب  اریز  ارچ ؟ تسا . لوصا  ملع  لئاسم  لیبق  زا  دریذـپیم  تروص  لوصا  ملع  رد  هک  یثحاـبم  ماـمت  رگید : تراـبع  هب 
. دیآیم باسح  هب  لیلد  ضراوع  زا  ّتیلیلد  اذل  تسا و  لوصا  ملع  عوضوم  شتّیلیلد  زا  رظن  عطق  اب  لیلد 

تاذ ای  باتک و  تاذ  یتقو  هن ؟ ای  دنـشاب  هتـشاد  ّتیلیلد  هچ  دـنالوصا  ملع  تاعوضوم  زا  ّتنـس  تاذ  ای  باـتک و  تاذ  رگید : تراـبع  هب 
 ... اذکه لوصا و  ملع  لئاسم  زا  دوشیمن  عوضوم  ضراوع  زا  ثحب  دوشیم و  نآ  ّتیجح  زا  ثحب  دش ، لوصا  ملع  عوضوم  ّتنس 

رگید مولع  رد  هّیقیدـصت  يدابم  زا  یخرب  نوچ  یهتنم  لئاسم ، هن  تسا و  يداـبم  زا  ثحب  عوضوم ، توبث  لـصا  زا  ثحب  ّکـشالب  لاـح :
. دوشیم هتفرگ  مّلسم  یعطق و  رما  کی  ناونع  هب  لوصا  ملع  رد  دوشیم ، نایب  ثحب و 

ّهلدا ّتیجح  هلئسم  هلمج  زا  هک  ددرگیم  نایب  لوصا  ملع  نیمه  رد  دشن ، نایب  يرگید  ملع  رد  هیقیدصت ، يدابم  زا  رگید  یخرب  نوچ  اّما :
. تسا هدش  حرطم  لوصا  ملع  رد  هّیروصت  يدابم  رتشیب  دننامه  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا  هینظ 

؟ هّیقیدصت يدابم  زا  ای  تسا  لوصا  ملع  لئاسم  زا  ّهلدا  ریاس  ای  باحصتسا و  ّتیجح  زا  ثحب  قوف  يأر  هب  هّجوتاب  * 
. نآ هّیقیدصت  يدابم  زا  هن  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  ّهلدا  ریاس  ای  باحصتسا و  ّتیجح  زا  ثحب  لوصف  بحاص  ینعی  ناشیا  هدیقع  هب 

عوضوم ضراوع  زا  ثحب  نآ ، ّتیجح  زا  ثحب  اذـل  تسا و  باحـصتسالا  تاذ  تسا ، لوصا  ملع  عوضوم  هکنآ  ناشیا  رظن  هب  اریز  ارچ ؟
: رگید ترابع  هب  نآ و  هّیقیدصت  يدابم  زا  هن  تسا و  هیلوصا  هلئسم  زا  مه  ضراوع  زا  ثحب  تسا و 

؟ هن ای  دشاب  تّجح  هچ  تسا  لوصا  ملع  عوضوم  باحصتسا  تاذ  - 1
. تسا عوضوم  هیتاذ  ضراوع  زا  ثحب  باحصتسا  ّتیجح  ای  ّتیلیلد و  زا  ثحب  - 2

. دیآیم باسحهب  لوصا  ملع  لئاسم  زا  مه  هیتاذ  ضراوع  زا  ثحب  - 3
52 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیآیم باسح  هب  لوصا  ملع  لئاسم  زا  تسا  حرطم  لوصا  ملع  رد  هک  یثحابم  مامت  هجیتن : رد 
؟ دشابیم هچ  قفاوم )...  هّلعل  و   ) زا ناشیا  دارم  تسیچ و  خیش  بانج  رظن  * 

نخـس و نیا  دـّیؤم  زین  لوصا  ملع  فیرعت  هکنیا  نمـض  تسا  یلوصا  ثحبم  کی  ثحب  نیا  تسا و  لوصف  بحاص  اب  ّقح  هک : تسا  نیا 
نع ۀـّیعرفلا  ماکحالا  طابنتـسال  ةدـهمملا  دـعاوقلاب  ملعلا  وه  هک : تسا  هدـمآ  لوصا  ملع  فیرعت  رد  هک  ارچ  تسا ، لوصف  بحاـص  رظن 

. اهّتلدا
يدابم زا  هن  تسا و  لوصا  یلـصا  فده  هدوب و  یلوصا  هلئـسم  کی  بلطم  نیا  تسا و  لوصا  ضرغ  فده و  ّهلدا  ججح و  ملعت  میلعت و 

. نآ هّیقیدصت 
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؟ تسیچ ۀیلمعلا )...  لوصالا  نم  هنوکب  لوقلا  یلع  اّما  و   ) زا خیش  بانج  ضرغ  * 
لکشم نتـسناد  لوصا  ملع  لئاسم  زا  ار  باحـصتسا  ّتیجح  دشاب ، تایاور  رابخا و  باب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  يانبم  رگا  هک : تسا  نیا 

؟ ارچ تسا . رتهب  میروآ  باسحب  هیهقف  لئاسم  زا  ار  نآ  اذل  تسا و  رتکیدزن  هیهقف  دعاوق  هب  هکلب  تسا ،
انب باحصتسا  ّتیجح  زا  ثحب  هکنآ  لاح  دنک و  ثحب  لوصا  ملع  عوضوم  ضراوع  زا  هک  دوشیم  هتفگ  هیلوصا  هلئسم  ياهلأسم ، هب  اریز 

عراش ایآ  هک  انعم  نیدـب  هن ؟ ای  تسا  تّجح  باحـصتسا  هکنیا  زا  تبحـص  هکنانچ  تسا ، ّتنـس  لـیلد و  داـفم  زا  ثحب  راـبخا ، ياـنبم  رب 
هکنانچ تسا  لیلد  دافم  نامه  هک  تسا  یعرـش  مکح  زا  تبحـص  هن ؟ ای  تسا  هدرک  مکح  هقباـس  تلاـح  قبطرب  ءاـقب  بوجو  هب  سدـقم 
هدومرف مکح  رما  نالف  بوجو  هب  ای  دـساف و  دـقع  هب  ضوبقم  نامـض  هب  ای  جرح و  ررـض و  یفن  هب  سدـقم  عراش  اـیآ  هک  مینکیم  ثحب 

هیقف هفیظو  هقف و  ملع  هب  طوبرم  تایاور  رابخا و  زا  هدافتـسم  دـعاوق  زا  ثحب  هصالخ  دوشیم . هدافتـسا  رابخا  زا  اـنعم  نیا  و  هن ؟ اـی  تسا 
. درادن لوصا  هب  یطبر  تسا و 

. ضراوع زا  هن  تسا و  ّتنس  دافم  زا  ثحب  باحصتسا ، ّتیجح  زا  ثحب  نیاربانب :
؟ تسیچ ّتنس  ضراوع  زا  ثحب  سپ  * 

: لثملا یف  دنتسه . هیلوصا  لئاسم  زا  هک  ضقنت  رابخا ال  هب  طوبرم  الثم  یثیدح  یلاجر و  ياهثحب  زا  تسترابع 
؟ هن ای  تسا  تّجح  تسا  هقث  رگا  هن ؟ ای  تسا  هقث  ربخ  نیا  الثم  ایآ  هک  دنوشیم  عقاو  ثحب  دروم  يدنـس  ظاحل  هب  روبزم  رابخا  یتقو  - 1

. دوشیم ثحب  لوصا  رد  هک  تسا  ضراوع  زا  ثحب 
دنراد باحصتسا  هدعاق  رد  روهظ  رابخا  نیا  ایآ  هک  دنوشیم  عقاو  ثحب  دروم  یتلالد  ظاحل  هب  ضقنت  ینعی ال  روبزم  رابخا  یتقو  ای  و  - 2

ای و  دراد ؟ روهظ  هدعاق  نیا  رد  الثم  نیقیلا  نوناق  هن  ای  و 
53 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  دراد  مه  یـضراعم  ایآ  شتجح ، روهظ و  ضرفرب  ای  و  هن ؟ اـی  تسا  تّجح  تاروهظ  نیا  اـیآ  باحـصتسا  هدـعاق  رد  روهظ  ضرفرب 
. دنکیم ثحب  ّتنس  ضراوع  زا  هک  تسا  هیلوصا  ثحابم  زا  ثحابم  نیا  مامت 

رب ءاقب  بوجو  هب  مینک  مکح  رابخا  نیا  تکرب  هب  میناوتب  نآ  زا  سپ  ات  دریگیم  رارق  یجاّلح  دروم  ۀمدقم  البق و  ثحابم  نیا  مامت  ینعی :
. هقباس تلاح 

هلمج زا  جرح و ...  ررـض و ال  هدعاق ال  طایتحالا  ۀلاصا  ةءاربلا ، ۀلاصا  لیبق  زا  هّیلمع  لوصا  دعاوق و  ریاس  لثم  باحـصتسا  هدـعاق  اذـل : و 
. دنک هدافتسا  اهنآ  زا  لمع  ماقم  رد  دیاب  فلکم  هک  دنتسه  هیهقف  دعاوق 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  شقّلعتم  ظاحل  هب  هبش  ای  ّکش و  دیئامرفب  ۀمدقم  ریخا  بلطم  نییبت  رد  * 
عوضوم رد  یهاگ  تسا 2 - مکح  رد  یهاگ  - 1 تسا : مسق  ود  رب  دمآ  هتفگ  قباس  ياهثحب  رد  هکنانچ 

. تسا هیعوضوم  ههبش  يرخا  تسا و  هیمکح  ههبش  یهاگ  ههبش : رگید  ترابع  هب 
دینکیم ّکش  امش  لثملا : یف  دنکیم . ّکش  تسا ، هدومرف  لعج  عراش  هک  یّلک  مکح  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  هیمکح  یئاجنآ  ههبـش  - 1

؟ دوشیمن سجن  تسا  ّرک  نوچ  هن ، ای  دوشیم  سجن  دوشب ، ریغتم  سجن  اب  تاقالم  رثا  رد  ّرک  بآ  هناگهس  هفاصوا  زا  یکی  رگا  هک 
لیاز رییغت  نیا  رگا  ایآ  هک  دـینکیم  ّکش  نکل  دوشیم و  سجن  رظن  دروم  ّرک  بآ  روبزم  رییغت  رثا  رد  هک  دـینادیم  امـش  هن ، هکنیا  اـی  و 
مکح نآ  ءاقب  رد  تسا  هیمکح  امش  ههبـش  دینکب  ّکش  مکح  لصا  رد  رگید  ترابع  هب  هن ؟ ای  دنامیم  یقاب  سجن  بآ  نیا  مه  زاب  دوش ،

. تسا هیمکح  امش  ههبش  دینکب ، ّکش  مه 
ام لثملا : یف  دـنک . ادـیپ  ّکش  یّلک  ماکحا  نآ  هیجراخ  تاعوضوم  اـی  تاـیئزج و  رد  ناـسنا  هک  تسا  هیعوضوم  هاـگنآ  ههبـش  اـّما  و  - 2

رگا دـیراد . ّکش  ّلخ ، اـی  تسا  رمخ  امـش  لاـچخی  رد  دوجوم  عیاـم  نیا  هکنیا  رد  نکل  تسا و  هدرک  مارح  ار  رمخ  عراـش ، هک  مینادیم 
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. تسا لالح  ّلخلا  قیداصم  زا  دشاب  ّلخ  هچنانچ  دشابیم و  مارح  رمخلا  قیداصم  زا  دشاب  رمخ 
ای تسا  هدـش  لخ  هب  لیدـبت  هک  دـیراد  ّکش  نونکا  نکل  تسا و  هدوب  رمخ  فرظ  نالف  رد  عیام  نـالف  هک  دـینادیم  امـش  هن  هکنیا  اـی  و 

؟ تسا هدنام  رمخ  نامه  هن  هکنیا 
. تسا قادصم  رد  ّکش  ام ، ّکش  هک  ارچ  تسا  هیعوضوم  ام  ههبش  مه  زاب  نآ  ءاقب  رد  هچ  مینکب و  ّکش  نآ  لصا  رد  هچ  ینعی :

54 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا ای  دنتسه و  هّیلوصا  لئاسم  زا  دنوشیم  يراج  هّیمکح  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  دیئامرفب  قوف  تامّدقم  هب  هّجوتاب  خیـش  بانج  * 

؟ هّیهقف دعاوق 
: دنامسق ود  رب  دوخ  مه  هّیهقف  دعاوق  نکل  دشاب و  هّیهقف  دعاوق  زا  باحصتسا  هک  ضرف  هب 

ای يررـض و  هزور  ای  يررـض و  يوضو  رد  هک  ررـض  هدـعاق ال  لثم  دـنوشیم ، يراج  هّیلمع  هیعرف  هّیعرـش  لئاسم  رد  اـهنت  هک  دـعاوق  - 1
. دنوشیم يراج  يررض و ...  تالماعم 

: هک جرح ، هدعاق ال  لثم  هّیلوصا ، لئاسم  تایلصا و  رد  مه  دنوشیم و  يراج  تاّیعرف  رد  مه  هک  يدعاوق  - 2
. دنتسین بجاو  رگید  دنوش  جرح  بجوم  رگا  هک  لسغ و ...  وضو و  بوجو  لیبق  زا  دوشیم ، يراج  هّیلمع  هیعرف  لئاسم  رد  مه  فلا :

صّـصخم هب  یبایتسد  زا  سأی  صحف و  لوصا  رد  مومعلا ، ۀلاصا  هب  کّسمت  طرـش  الثم  هک  ارچ  دراد ، يرجم  هّیلوصا  لئاسم  رد  مه  ب :
: دراد دوجو  هیرظن  ود  تسا ؟ مزال  رادقم  هچ  اجک و  ات  صّصخم  نیا  زا  صحف  هکنیا  نکل  تسا ،

ّقح دوشن  لصاح  وا  يارب  صصخم  مدع  هب  نیقی  رگا  اذل  دنک و  ادیپ  صـصخم  مدع  هب  عطق  هدننکصحف  هک  اجنآ  ات  دنیوگیم  یخرب  - 
. درادن ار  مومعلا  ۀلاصا  يارجا 

مزال نآ  مدع  هب  ملع  اذل  دوش و  لصاح  صـصخم  مدع  هب  نانیمطا  هدننکصحف  يارب  هک  تسا  مزال  اجنآ  ات  صحف  دنیوگیم  روهـشم  - 
: اریز ارچ ؟ تسین .

. تسا دیدش  جرح  رسع و  مزلتسم  مدع ، هب  ملع  لیصحت  بوجو  - 1
. تسا یفتنم  دشاب ، جرح  رسع و  مزلتسم  هک  یفیلکت  ره  - 2

. تسا یفتنم  صّصخم  مدع  هب  ملع  لیصحت  بوجو  سپ :
تسا ياهّیهقف  هدعاق  کی  ناونعب  زین  باحـصتسا  اذل  و  تسا ، هدش  هدافتـسا  جرح  یفن  هدعاق  زا  یلوصا ، مّلـسم  هلئـسم  کی  رد  لصاحلا :

: هک
تحص باحصتسا  ای  رما و  نالف  تمرح  باحصتسا  ای  هعمج و  بوجو  باحصتسا  لثم  دوشیم ، يراج  هّیلمع  هیعرف  لئاسم  رد  مه  فلا :

 ... اذکه هلماعم و  نالف 
 ... دییقت و صیصخت و  مدع  باحصتسا  لثم  دوشیم ، يراج  هّیلوصا  لئاسم  رد  مه  ب :

میراد ّکش  نونکا  نکل  دوبن و  صیـصخت  هب  يالتبم  ماع  نیا  لّوا  زور  هک  میراد  نیقی  ام  تسا و  هدـش  رداص  یلوم  زا  یماـع  لـثملا : یف 
. ار صّصخم  مدع  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  هدرک  ادیپ  یصصخم  نآ  زا  سپ  ایآ  هک 

55 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  روبزم  خساپ  يارخا  ةرابع  دمآ  بلطم  ردص  رد  هک  یتامدقم  هب  هّجوتاب  * 

: هک تسا  نیا 
. دناهّیهقف دعاوق  زا  دنوشیم ، يراج  هیعوضوم  تاهبش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  ّکشالب  - 1

دنیوگیم سجن ؟ ای  تسا  كاپ  ای  و  لخ ؟ ای  تسا  رمخ  تسا  ناترایتخا  رد  هک  یئانا  نیا  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امـش  هکیتقو  لثملا : یف 
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. دنیآیم باسح  هب  هّیهقف  دعاوق  زا  دینکیم ، ارجا  دراوم  هنوگنیا  ای  اجنیا و  رد  امش  هک  یتئارب  لصا  نیا  لاح  دینک . يراج  تئارب  لصا 
دنتسه و هّیلوصا  لئاسم  زا  ایآ  هک  انعم  نیدب  دنوشیم ، يراج  هّیمکح  تاهبش  رد  هک  تسا  ياهّیلمع  لوصا  تسا ، ثحب  لحم  هچنآ  اّما  و 

لئاسم رد  مه  دنـشاب ، مه  هّیهقف  دـعاوق  زا  ول  و  باحـصتسا ، هلمج  زا  لوصا  نیا  هک  دـش  هتفگ  یلبق  خـساپ  رد  هک  هّیهقف ؟ دـعاوق  زا  هن  ای 
دنراد نایرج  هّیلوصا  لئاسم  رد  مه  و  رما و ...  نالف  تمرح  باحصتسا  ای  هعمج و  بوجو  باحصتسا  لثم  دنوشیم ، يراج  هّیلمع  هیعرف 

. صیصخت دییقت و  مدع  باحصتسا  لثم 
56 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: ینعأ اهدروم - یف  اهءارجا  ّنأب  ۀّیعرفلا : لئاسملا  نم  باحصتسالا  نوک  لکشی  معن ،

امم یهف  دّلقملل ، ۀفیظو  سیل  دهتجملاب و  ّصتخم  هّریغت - لاوز  دعب  ّریغتملا  ءاملا  ۀساجنک  قباسلا ، یعرـشلا  مکحلا  ءاقب  یف  ّکشلا  ةروص 
طابنتـسا داهتجالل و  تدّهم  اّمل  ۀّیلوصالا  لئاسملا  ّناف  ۀّیلوصالا ؛ ۀلأسملا  صاوخ  نم  اذه  و  دـّلقملل ، عفنی  طقف و ال  دـهتجملا  هیلإ  جاتحی 

. اهیف هریغل  ّظح  طبنتسملاب و ال  اهیف  مّلکتلا  ّصتخا  ّۀلدالا  نم  ماکحالا 
يداهتجالا لیلدلا  مایق  مدـع  یعرـشلا و  مکحلا  یف  ّکشلا  وه  و  اهعوضوم - ّنأ  لجال  دـهتجملاب ؛ ۀـلأسملا  هذـه  صاصتخا  ّنا  تلق : ناف 

. دّلقملا دهتجملا و  نیب  كرتشم  اهراثآ ، بیترت  ۀقباسلا و  ۀلاحلا  قبط  یلع  لمعلا  وه : هنومضمف و  الا  و  دهتجملل ، الا  صّخشتی  ال  هیلع -
، معن دـهتجملاب  اـصتخم  سیل  هیلع  قدّـصلا  راـثآ  بیترت  دـحاولا و  ربـخب  لـمعلا  بوجو  ّنـال  کلذـک ؛ ۀـیلوصالا  لـئاسملا  عـیمج  تلق :

ّنأکف هنع ، دلقملا  زجع  کلذ و  نم  هنّکمتل  دهتجملاب ؛ ّصتخم  هب  لمعلا  طورش  لیـصحت  هلولدم و  نییعت  دحاولا و  ربخ  يرجم  صیخـشت 
ّیعرـشلا هللا  مکحف  الا  و  ۀّیلمعلا ، لوصالا  يراجم  صیخـشت  ۀّیداهتجالا و  ّۀلدالاب  لمعلا  تامّدقم  لیـصحت  یف  دّلقملا  نع  بئان  دهتجملا 

. دّلقملا دهتجملا و  نیب  كرتشم  عورفلا  لوصالا و  یف 
همجرت

( تسین هیعرف  لئاسم  زا  باحصتسا  خیش  رظن  هب  )

هراشا

مکح ندوب  یقاـب  رد  ّکـش  تروص  رد  ینعی  شدروم ، رد  هلئـسم  نآ  يارجا  اریز  دـشاب ، یعرف  لـئاسم  زا  باحـصتسا  هک  تسا  لکـشم 
. تسین دّلقم  هفیظو  تسا و  دهتجم  هب  ّصتخم  نآ ، ّریغت  لاوز  زا  سپ  تساجن ، اب  ریغتم  بآ  تساجن  لثم  نیشیپ ، یعرش 
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یلوصا هلئسم  ياهیگژیو  زا  نیا  و  تسین ، دنمدوس  دّلقم  يارب  و  دراد ، زاین  نآ  هب  دهتجم  اهنت  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  باحـصتسا  سپ :

هب صاصتخا  نآ  دروم  رد  نتفگ  نخس  تسا ، هدش  اّیهم  یعرش  ياهلیلد  زا  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  يارب  یلوصا  لئاسم  نوچ  و  تسا ،
. درادن ياهرهب  نآ  زا  وا  ریغ  دراد و  هدننکطابنتسا 

( لاکشا )

هراشا

مکح رد  ّکش  نامه  هک  نآ ، عوضوم  هک  تسا  نیا  رطاخب  دهتجم ، هب  هبرح ) کی  ناونعب   ) باحصتسا نتشاد  صاصتخا  دوش : هتفگ  رگا 
دوـخ رگا   ) ـالا و  دـهتجم ، يارب  رگم  دوـشیمن  هداد  صیخـشت  تسا ، نآرب  صحفلا ) دـعب   ) يداـهتجا لـیلد  کـی  ندـشن  هماـقا  یعرش و 
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بترتم هقباس و  تلاح  قبطرب  لمع  نامه  هکیلاحرد  نآ ، نومضم  دریگب ) رارق  ظاحل  دروم  شیعوضوم  طئارش  زا  رظنفرص  باحصتسا 
خـساپ هچ  دـشاب ،) هّیهقف  هلئـسم  کـی  دـیاب  باحـصتسا  اذـل  و   ) دـهتجم دـّلقم و  ناـیم  تسا  كرتـشم  تسا  نآرب  هقباـس  راـثآ  نآ  ندرک 

؟ دیهدیم

( خساپ )

قدـص راثآ  ندرک  بترتم  دـحاو و  ربخ  هب  لمع  بوجو  ـالثم )  ) هک ارچ  دـنانینچ ؛ هّیلوصا  لـئاسم  ماـمت  میوگیم : هک  دـیامرفیم  خـیش 
: دیوگیم دحاو  ربخ  یتقو  ینعی   ) تسین دهتجم  هب  صتخم  نآرب ،

(. دنیآیمرب لمع  نیا  هدهع  زا  ناگمه  تسا ، تبرض  ود  اب  مّمیت 
هب لمع  طورش  ندروآ  تسدب  و  نآ ، لولدم  صیخشت  نییعت و  و  دشاب ) هتـشادن  ضراعم  الثم  هکنیا  هب   ) دحاو ربخ  يارجم  صیخـشت  هلب ،

. دراد دهتجم  هب  صاصتخا  نآ ، لیصحت )  ) زا دّلقم  یناوتان  نآ و  هب  دهتجم  یئاناوت  لیلدهب  نآ 
اب  ) هنرگو دراد  تباین  دـّلقم  بناج  زا  هّیلمع  لوصا  يراجم  صیخـشت  هیداهتجا و  هلدا  هب  لمع  تامّدـقم  لیـصحت  رد  دـهتجم  ّناـک  سپ :

. تسا كرتشم  دّلقم ، دهتجم و  نایم  عورف  لوصا و  رد  یهلا  یعرش  مکح  صیخشت ) نیا  زا  رظنعطق 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ۀّیعرفلا )... : لئاسملا  نم  باحصتسالا  نوک  لکشی  معن ،  ) زا دارم  * 
هک تسا  ياهدعاق  کی  هن  تسا و  هضحم  هّیهقف  هدعاق  کی  هن  باحـصتسا  اساسا  دیامرفیم : هتـشاذگ  رتارف  ار  یمدق  خیـش  هک : تسا  نیا 

. رگید طانم  كالم و  کی  نتفرگ  رظنرد  اب  نکل  تسا و  هّیلوصا  لئاسم  زا  دصرددص  هکلب  دشاب ، هبنج  ود  ياراد 
؟ تسیچ یعّدم  نیا  هجو  * 

وا ناوت  رد  هک  ارچ  دراد  دهتجم  هب  صاصتخا  شنتـسب  راکب  نآ و  زا  يرادربهرهب  هک  تسا  ياهلأسم  الومعم  یلوصا  هلئـسم  هک : تسا  نیا 
؟ ارچ تسین . نآ  زا  يرادربهرهب  رب  رداق  دّلقم  دشابیم و 

رد يرما  نینچ  اذل  تسا و  هدش  دـیهمت  نآ  عبانم  هار  زا  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  يارب  هک  دنتـسه  يدـعاوق  هلمج  زا  هّیلوصا  لئاسم  اریز 
. تسا نیدهتجم  تیلاعف  هزوح 

هزوح و رد  مهنآ  تسا  دـهتجم  هفیظو  صـصخت و  هزوح  رد  دـنوشیم  يراج  هّیمکح  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  رگید : تراـبع  هب 
هفیظو ینعی  یناگمه  ناشیارجا  دـنوشیم ، يراج  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  هکنآ  لاح  و  ّهلدا ، زا  ماـکحا  طابنتـسا  ماـقم 

. دشابیم ود  ره  دهتجم  دّلقم و 
هک تسا  یئالاب  ناوت  صّصخت و  دنمزاین  طیارـش  نیا  زارحا  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  هّیمکح  تاهبـش  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  اریز  ارچ ؟

. تسا نکمم  روسیم و  هربخ  نیدهتجم  يارب 
لوصا هب  ّۀلدألا ، نع  سأیلا  صحفلا و  دـعب  دـنکب ، ّکش  عراش ، بناج  زا  هدـشلعج  یّلک  مکح  رد  رگا  هک  تسا  دـهتجم  نیا  لثملا : یف 

. تسین نکمم  روسیم و  ناگمه  يارب  لمع  نیا  و  دنکیم ، يراج  ار  نآ  هدرک ، عوجر  هّیلمع 
؟ ارچ تسا . یئزج  رما  کی  رد  فّلکم  ّکش  هک  ارچ  دشابیمن  یطیارش  نینچ  ياراد  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  هتبلا 
ّکـش نآ  یجراخ  قادصم  رد  رگا  بوخ  تسا  مارح  رمخ  الثم  هک  دنادیم  تسا و  هتفرگ  دای  دهتجم  قیرط  زا  ار  ادـخ  مکح  دـّلقم  اریز 
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راک نیا  اذل  و  تسا . ّلخ  هللاءاشنا  دیوگب  هدرک  يراج  تئارب  دناوتیم  صحف  هب  زاین  نودب  ّلخ ؟ ای  تسا  رمخ  الثم  ءانا  نیا  ایآ  هک  درک 
. درادن دهتجم  صصخت  هب  يزاین  دیآیمرب و  ناگمه  زا 
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دهتجم هک  دـینکیمن  ادـیپ  مه  ار  اجکی  لاثم  باب  نم  دـینک  عوجر  هّیلمع  ياـههلاسر  هب  امـش  رگا  هک : تسا  نیا  هلئـسم  رگید  هجو  اـّما  و 

هک تسا  فّظوم  دنکیم و  ّکش  ادخ  مکح  رد  هک  تسا  دهتجم  دوخ  نیا  هک  ارچ  دنکب ، لّوحم  دّلقم  هب  ار  هّیمکح  ههبش  رد  لصا  ءارجا 
. دسیونب شاهلاسر  رد  ار  مکح  هداد ، هلصیف  ار  هلئسم  لصا ، يارجا  اب  لیلدلا  نع  سأیلا  صحفلا و  دعب 

ارچ دوریم ، راکب  تاعورف  رد  هک  یتاباحصتسا  یتح  تسا ، هّیلوصا  هلئسم  کی  باحصتسا  هک : تسا  نیا  خیـش  یئاهن  يأر  لاحيایلع ،
. تسا هّیلوصا  لئاسم  زا  دراد ، دهتجم  هب  صاصتخا  هک  ياهلئسم  ره  دهتجم و  تسد  رد  تسا  يرازبا  هحلسا و  باحصتسا  هک 

قباس و نیقی  تروص  رد  هک  تسا  دهتجم  اهنت  نیا  ینعی  تسا ، نینچمه  شدوخ  دراوم  رد  نآ  ءارجا  باحـصتسا و  ّتیجح  هلئـسم  اذل : و 
هّیلمع لوصا  ریاس  باحـصتسا و  ءارجا  دّلقم  يارب  نکل  و  دنک ، هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دـناوتیم  دراد ، هک  یفلتخم  طورـش  اب  قحال  ّکش 
لئاسم فیدر  رد  باحصتسا  ّتیجح  زا  ثحب  طانم  نیا  اب  اذل  درادن و  یعالطا  لوصا  نیا  يراجم  طیارـش و  زا  وا  هک  ارچ  تسین ، نکمم 

. دریگیم رارق  یلوصا 
؟ تسیچ دهتجملاب )... ؛ ۀلأسملا  هذه  صاصتخا  ّنا   ) رد بلطم  لصاح  * 

نومـضم و هک  ارچ  تسین ، نآ  ندوب  یلوصا  رب  لیلد  دـهتجم ، هب  هلئـسم  کی  زا  هدافتـسا  صاـصتخا  دـیوگیم : لکـشتسم  هک : تسا  نیا 
هب دیاب  ود  ره  تسا و  كرتشم  دهتجم  دـّلقم و  نایم  لمع ، ماقم  رد  دـشاب ، هقباس  تلاح  قبطرب  ءاقب  بوجو  نامه  هک  باحـصتسا  ياّدؤم 

. دنشاب یقاب  هقباس  تلاح  رب  دننک و  لمع  نآ 
عوـضوم هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  دراد  دـهتجم  هب  صاـصتخا  باحـصتسا ، ـالثم  لوـصا  یخرب  زا  هدافتـسا  هک  دـینیبیم  امـش  هـکنیا  اذـل  و 

رد لـثملا  یف  اریز  ارچ ؟ تـسین . صیخـشت  لـباق  روـسیم و  دـهتجم  ریغ  يارب  نآ  طئارــش  تامّدـقم و  رگید  تراـبع  هـب  باحــصتسالا و 
: باحصتسا

. تسا مزال  دشاب  اراد  دیاب  هک  یئاهیگژیو  اب  قباس  نیقی  - 1
. تسا مزال  زین  دمآ  دهاوخ  مجنپ  رما  بلاطم  رد  هک  یئاهیگژیو  اب  ءاقب  رد  قحال  ّکش  - 2

. تسا مزال  قافو  ای  فالخرب  یملع  ای  ینظ  داهتجا  لیلد  نادقف  - 3
. دّلقم هن  تسا و  نکمم  دهتجم  يارب  روما  نیا  یسانشزاب  نیاربانب :

؟ تسیچ لاکشا  هجیتن  لصاح و  * 
هن تسا ، هبنج  ود  ياراد  رثکا  دح  ای  تسا و  هّیهقف  هلئـسم  باحـصتسا  تفگ  دیاب  دراد ، میمعت  باحـصتسا  نومـضم  نوچ  هک : تسا  نیا 

، دوب سجن  البق  بآ  نیا  لثملا : یف  دشاب  یلوصا  دصرددص  هکنیا 
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 .... مهلاثما اذکه  و  تسا ، سجن  مه  نونکا  دیوگب  هک  تسا  روسیم  یسکره  رب  بوخ 
؟ تسیچ روبزم  لاکشا  هب  خیش  خساپ  * 

دراد دهتجم  هب  صاصتخا  اهنآ  طئارـش  تامّدقم و  عوضوم و  ینعی  دنالیبق ، نیمه  زا  هّیلوصا  لئاسم  مامت  لکـشتسم  بانج  هک : تسا  نیا 
نآ قبطرب  يوتف  ءارجا و  هک  ارچ  تسا  هّیلوصا  لئاسم  زا  لاکـشا  الب  هقث  دحاو  ربخ  ّتیجح  لثملا : یف  دراد . میمعت  اهنآ  نومـضم  نکل  و 

تسا و كرتشم  دهتجم  دّلقم و  نایم  نآ  دافم  قبطرب  لمع  لداع و  قیدـصت  هقث و  ربخ  هب  رثا  بیترت  هکیلاحرد  تسا  دـهتجم  صوصخم 
: اذل و  درادن . دهتجم  هب  صاصتخا 
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هّیهقف دـعاوق  زا  هقف و  ملع  رد  لخاد  هّیلوصا  لئاسم  مامت  مینادـب  یهقف  ار  نآ  هلئـسم ، کی  نومـضم  تیمومع  فرـص  هب  میهاوخب  ام  رگا 
. دشابیمن مزتلم  بلطم  نیا  هب  ّنف  لها  زا  يدحا  هکنآ  لاح  میرادن و  هّیلوصا  هلئسم  مان  هب  يزیچ  ام  دوب و  دهاوخ 

: رگید ترابع  هب 
یهتنم تسا . هدـش  لعج  ادـخ  ناگدـنب  همه  يارب  اعورف  الوصا و  یمکح  ره  هک  انعم  نیدـب  تسا ، یناگمه  اعورف  الوصا و  ادـخ  ماـکحا 
ءارجا طئارـش و  لیـصحت  زا  سپ  دهتجم  اذل  ناگمه و  يارب  هن  تسا  روسیم  دهتجم  يارب  اهنت  هک  تسا  نینچ  وا  ماکحا  زا  یـضعب  طئارش 

. مینکیم لمع  نادب  هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  نآ  مکح  ندومن  هدامآ  لصا و 
زا زین  باحصتسا  اذل  تسا و  یلوصا  هلئـسم  دراد  دهتجم  هب  صاصتخا  نآ  زا  هدافتـسا  هک  ياهلئـسم  ره  هکنیا  رب  ینبم  ام  هطباض  نیاربانب :

. تسا هّیلوصا  لئاسم 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 

: هک تسا  هدومرف  هدش و  لئاق  لیصفت  زین  ناشیا 
و دوش . هدارا  نآ  زا  تسا  فّلکم  هفیظو  هک  یلمع  نآ  ياقبا  هچ  دوش ، فیرعت  ناک ) ام  ءاقبا   ) هب دشاب و  یلمع  لصا  باحـصتسا  رگا  - 1
رد اریز  ارچ ؟ یمکح . ياهباحـصتسا  رد  یتح  دـشابیم ؛ یهقف  ياهلأسم  ددرگیم ، رداص  عراش  فرط  زا  هک  دـشاب  ییاقبا  هب  مکح  هچ 

. دشابیمن عقاو  هب  یهار  ای  عقاو و  رب  تّجح  ای  یعقاو و  مکح  هب  رظان  تسا و  یلمع  هفیظو  باحصتسا ، ضرف ، ود  ره 
[48 .] تسا یلوصا  هلئسم  دشاب ، عقاو  هب  قیرط  تّجح و  باحصتسا  رگا  و  - 2

یلوصا لئاسم  زا  قثوم  ربخ  باحصتسا و  ّتیجح  هلئسم  هک  دناهداد  حیجرت  ناشیا  لاحيایلع :
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[49 .] دنتسه تّجح  لیلد و  هقف ، رد  ود ، ره  دنراد و  هباشم  درکراک  ییآراک و  هک  ارچ  دنشاب 
نیا نآ  تسا و  ناشیا  ياههتـشون  زا  روکذـم  بلاطم  فلاخم  هک  تسا  هدـمآ  یبلاطم  ماـما  ترـضح  لوصا  سرد  تاریرقت  رد  اـّما  هتکن :

یلوصا لئاسم  زا  باحـصتسا ، ّتیجح  زا  ثحب  تسا ، نیمه  ّقح  يأر  هکنانچ  دوش ، هدافتـسا  رابخا  زا  باحـصتسا  هکنیا  رب  انب  هک : تسا 
. دوشیمن ای  دوشیم  هدافتسا  رابخا  زا  باحصتسا  ندوب  هراما  هک  میوش  لئاق  هچ  تسین ،

مکح لقع ، ّتنـس و  باتک ، ینعی  اهنآ ، زا  هک  دوشیم  ثحب  یئاهلیلد  زا  لوصا  رد  هک  ارچ  عقاو ؛ ظفح  يارب  طایتحا  ندرک  بجاو  لثم 
. دوش هدافتسا  یعرف 

یمکح رب  هک  يدـحاو  ربخ  لثم  دوشیم ، لالدتـسا  عورف  رب  نآ ، اب  هک  تسا  ییاهلیلد  ملع ، نیا  رد  ثحب  دروم  ّهلدا  هکنیا  يارب  ارچ )؟ )
. تسا ّتنس  زا  ربخ  نآ  و  تسا ، هدش  هماقا  ماکحا  زا 

هکلب دوشیمن ؛ هدافتـسا  نآ  زا  یعرف  مکح  اریز  ارچ ؟ تسین  هعبرا  ّهلدا  زا  ءابن ، هیآ  لثم  دراد ، دوجو  دـحاو  ربخ  ّتیجح  رب  هک  یلیلد  اّما 
. تسا لیلد  رب  لیلد  ءابن  هیآ  اذل  تسا و  دحاو  ربخ  دوخ  یعرف ، مکح  رب  لیلد 

ناـمه ینعی  لـیلد  رب  لـیلد  نکـشن ،» ّکـش  اـب  ار  نیقی  : » دوـمرف هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نـیا  هـک  ارچ  باحـصتسا ، تـسا  نـینچمه 
رب لیلد  نآ ، هک  دوشیم  هدافتسا  باحصتسا  دوخ  ثیدح  زا  هکلب  دوشیمن ، هدافتسا  یعرش  مکح  ثیدح  نیا  زا  اذل  و  تسا ، باحصتسا 

اهنآ ندوب  لیلد  فصو  اـب  اـی  ّهلدا ، تاذ  ناونع  هب  هعبرا  ّهلدا  ناـمه  لوصا  ملع  عوضوم  هکنیا  رب  اـنب  تروص  نیا  رد  تسا . یعرف  مکح 
[50 .] تسین یلوصا  لئاسم  زا  باحصتسا ، ّتیجح  زا  ثحب  دشاب ،

هلئـسم ندوب  یلوصا  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  هر )  ) يراـصنا خیـش  بناـج  زا  هدـشهئارا  راـیعم  اـب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  رظن  * 
؟ تسیچ باحصتسا 

زا يرایسب  دیامرفیم : هتخادرپ  خیش  بناج  زا  هدشهئارا  رایعم  دقن  هب  دنتسناد  یلوصا  لئاسم  زا  ار  باحصتسا  ّتیجح  هکنیا  زا  سپ  ناشیا 
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و هدسافب ) نمـضی  ۀحیحـصب ال  نمـضی  ام ال   ) هدعاق لثم  دـناسرب ؛ يدوس  دـّلقم  هب  هک  تسین  هنوگنیا  یعرف  ياههدـعاق  یهقف و  لئاسم 
. درادن نآ  زا  ياهرهب  دّلقم  تسین و  نکمم  دهتجم  يارب  زج  نآ ، تیارس  رادقم  هدعاق و  نیا  دودح  رب  عالطا  هک  ارچ  نآ ، سکع 

62 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
و تسین ، روآنامض  نآ  لطاب  دشابن ، روآنامض  نآ  تسرد  حیحص و  هک  ياهلماعم  ره  هک : تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  هدعاق  زا  هچنآ  اّما 
هب زاین  تسا ، روآنامض  شمادک  تسین و  روآنامض  شحیحـص  هلماعم  مادک  هکنیا  صیخـشت  رد  هدعاق ، نیا  ندش  لیمکت  زا  سپ  نکل 

: اذل و  دراد ، داهتجا 
رابخا زا  هچ  تسا ، یلوصا  هلئـسم  کی  باحـصتسا  هک  دوشیم  نشور  هدش  هتفگ  ظافلا  ثحب  رد  هلئـسم  ندوب  یلوصا  رد  هک  یکالم  زا 

[51 [؟ هن ای  دوش  هتفرگ 
63 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
« ّکشلاب نیقیلا  ضقنت  ـال  (: » ع  ) مهلوق لـعج  و  هدروم ، یف  مکحلا  یلع  ـالیلد  باحـصتسالا  [ 52] لوحفلا ةداسلا  ضعب  لعج  دـق  و  اذـه ،

: لاق ثیح  دحاولا - ربخ  یلا  ۀبسنلاب  أبنلا  ۀیآ  ریظن  لیلدلا - یلع  الیلد 
رخآ یف  لاق  نأ  یلإ  ّلحلا - تامومعل  صّصخم  و  لصالا ، مکحل  عفار  ّیعرـش  لیلد  ءیـش ، یف  لصالل  فلاخملا  مکحلا  باحـصتسا  ّنإ 
أبنلا ۀیآ  مومعک  ّالإ  هتاّیئزج ، باحصتسالا و  دارفأ  یلا  سایقلاب  ّکشلاب » نیقیلا  ضقنت  ال  (: » ع  ) مهلوق مومع  سیل  و  هلقن - یتأیـس  هل  مالک 

. یهتنا [ 53 ،] ةربتعملا رابخالا  داحآ  یلا  سایقلاب 
ءاملا کلذ  یف  ۀساّجنلا  توبثب  مکحلا  الا  سیل  ّریغتملا - ءاملا  ۀساجن  باحصتساک  ّصاخلا - دروملا  یف  ّیئزجلا  باحصتسالا  ینعم  لوقأ :

الف ۀلمجلاب : و  [ 54 [!؟» ّکشلاب نیقیلا  ضقنت  ال  (: » ع  ) مهلوق الا  هیلع  لیلدـلا  له  و  یعرـشلا !؟ مکحلا  سفن  ّالإ  اذـه  له  و  اقباس ، سجنلا 
. تامومعلا نم  ةدافتسملا  دعاوقلا  رئاس  باحصتسالا و  نیب  قرف 

. ّیلکلا ّيرهاظلا  مکحلل  تبثملا  ۀّیمکحلا  ۀهبشلا  یف  يراجلا  باحصتسالا  یف  هّلک  اذه 
ءاوس اّیعرف ، امکح  هنوک  یف  لاکـشا  الف  هندب - ةراهط  ورمع و  قسف  هبوث و  ۀساجن  دیز و  ۀـلادعک  ۀـّیعوضوملا - ۀهبـشلا  یف  يراجلا  اّمأ  و 

یف مّلکتلا  ریظن  لّوالا ، یلع  هیف  مّلکتلا  ّنال  رابخالا ؛ نم  ةدافتـسم  ۀـّیدّبعت  ةدـعاق  اهنوک  باب  نم  ناک  مأ  ّنظلا ، باـب  نم  هیف  ملکتلا  ناـک 
ۀلاصأ باب  نم  یناثلا ، یلع  و  ۀّیجراخلا . تاهبـشلا  یف  اهوحن  و  ۀبلغلا »  » و ۀنّیبلا »  » و مهقوس »  » و نیملـسملا » دی   » ك تارامالا ، رئاس  رابتعا 

. کلذ وحن  و  غارفلا ، دعب  ّکشلاب  ءانتعالا  مدع  ةراهطلا و 
64 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

:( تسا ماقم  نیا  اب  طبترم  هچنآ  رد  مولعلا  رحب  دیس  نخس  )

هراشا

نیا دوشیم  هتفگ  یتقو  هک  انعم  نیدب   ) هداد رارق  شدروم  رد  مکح  رب  لیلد  ار  باحصتسا  مولعلا ،) رحب  دیـس  ینعی   ) لوحف تاداس  یخرب 
نیقیلا ضقنت  ـال  هک  مالّـسلا  هیلع  موـصعم  راـتفگ  و  تسا ،) باحـصتسا  شلیلد  تسا  سجن  اعرـش  مه  نوـنکا  هدوـب  سجن  ـالبق  هک  یبآ 

مکح لیلد  دـحاو  ربخ  ینعی   ) یعرـش مکح  يارب  دـحاو  ربخ  هب  تبـسن  ءابن  هیآ  لثم  انیع  تسا ، هداد  رارق  لیلد  نیا )  ) رب لیلد  ار  کـشلاب 
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا ،) دحاو  ربخ  لیلد ، مه  ءابن  هیآ  یعرش ،

کی تسا ) تراهط  لصا  ای  تئارب و  لصا  يارجا  اب  فلاخم  هک  ءاملا  اذـه  تساجن  باحـصتسا  لثم   ) لصا اب  فلاخم  مکح  باحـصتسا 
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ماع تلالد  هک  یئاهلیلد  و  دوش ،) يراج  هراهطلا و ...  ۀلاصا  الثم  هک  دراذگیمن  و   ) تسا لصا  مکح  هدـننکعفر  هک  تسا  یعرـش  لیلد 
: هک تسا  نیا  نآ  دمآ و  دهاوخ  يدوزب  شلقن  هک  دراد  یبلطم  شراتفگ  نایاپ  رد  هک  اجنآ  ات  دنزیم ، صیصخت  ار  دراد  ندوب  لالح  رب 

لثم رگم  تسین  نآ ، تایئزج  باحـصتسا و  دارفا  هب  تبـسن  کشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ـال  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  راـتفگ  نیا  تیمومع 
اذل تسا و  لیلدلا  لیلد  مه  ضقنت  ال  تسا ، لیلدلا  لیلد  ءابن  هیآ  هک  روطنامه  ینعی   ) هربتعم رابخا  دارفا  هب  تبـسن  ءابن  هفیرـش  هیآ  مومع 
اذـه ندوب  سجن  هک  روبزم  یعرـش  مکح  هکنیا  هصالخ  تسا و  لیلد  ضقنت  ـال  مه  تسا ، لـیلد  باحـصتسا  مه  لیلدـلا ، لـیلد  باـب  زا 

. تسا باحصتسا  دافم  تسا ، عیاملا 

( مولعلا رحب  تادافا  رد  خیش  هشقانم  )

زا یکی  هک   ) یبآ نیا  تساجن  باحصتسا  لثم  صاخ  دروم  کی  رد  یئزج  باحصتسا  يانعم  میوگیم : امش  هب  خساپ  رد  دیامرفیم  خیش 
دوخ زج  نیا  اـیآ  اذـل  و  تسین ، هدوب ، سجن  قباـس  هک  یبآ  نآ  رد  تساـجن  ندوب  تباـث  هب  مکح  زج  هدرک ) رییغت  شاهناـگهس  فاـصوا 

ار تدوخ  نیقی  دندومرف : هک  تسا  موصعم  راتفگ  زج  باحـصتسا ) نیا  ینعی  ، ) یئزج دروم  نآرب  لیلد  ایآ  و  تسا ؟ یعرـش  مکح  نامه 
؟ نکن ضقن  ّکش  اب 

رد هک  روطنامه  ینعی   ) درادن دوجو  دوشیم  هدافتـسا  تامومع  زا  هک  يدـعاوق  رگید  باحـصتسا و  نایم  یتوافت  یّلک  روط  هب  لصاحلا :
، دراد دوجو  زیچ  ود  زین  باحـصتسا  رد  مینکیم ، باـسح  هقف  ار  هدـعاق  نآ  تسا و  هدـعاق  لـیلد و  هک  دراد  دوجو  زیچ  ود  دـعاوق  ریاـس 

هدعاقلا یلع  هک  هدعاق  لیلد و 
65 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

(. مینک باسح  هّیهقف  روما  زا  ار  نآ  دیاب 
هّیمکح و تاهبـش  رد  دـنوش ، ياـج  هک  تسا  باحـصتسا  اـب  هطبار  رد  شاهمه  دـمآ  هـتفگ  هـک  یبلاـطم  دـیامرفیم : خیـش  باـنج  سپس 

( تسا سجن  مه  ادعب  رهاظلا  یلع  دوب  سجن  البق  هک  روطنامه  ریغتم ، ءام  نیا  لثملا : یف  هک   ) تسا یّلک  يرهاظ  مکح  هدننکتباث 

( هّیعوضوم تاهبش  رد  هیراج  تاباحصتسا  مکح  )

هراشا

ینعی  ) شندب ندوب  كاپ  رمع و  قسف  شـسابل و  ندوب  سجن  دیز و  تلادـع  لثم  هّیعوضوم ، ههبـش  رد  هدـنوش  يراج  تاباحـصتسا  اّما  و 
دشاب ّنظ  باب  زا  تاباحـصتسا ) هنوگنیا  رد   ) نخـس هاوخ  دشاب ، هّیهقف ) دعاوق  زا  ینعی   ) یعرف مکح  کی  هک  درادن  یلاکـشا  تایئزج ،)

. دوشیم هدافتسا  رابخا  زا  هک  دشاب  ياهیدبعت  هدعاق  کی  هکنیا  باب  زا  هاوخ  و  مینادب ) هینظ  تاراما  زا  ار  باحصتسا  ام  (و 
ریاس رابتعا  رد  نتفگ  نخـس  ندرک و  ثحب  لـثم  مینادـب ، هراـما  باـب  زا  ار  نآ  هکنیا  رب  اـنب  هّیعوضوم 1 - تاباحـصتسا  رد  اـم  ثحب  اریز 

. تسا هقف  رد  هبلغ ، هنّیب و  نیملسملا و  قوس  نیملسملا و  دی  هلمج ، زا  تراما 
غارف و زا  دعب  ّکش  هب  انتعا  مدع  هراهطلا و  ۀلاصا  باب  زا  دشاب ، تاراما  ریاس  زا  دافتـسم  هّیدبعت  هدعاق  کی  باحـصتسا  هکنیا  رب  انب  و  - 2

. تسا کلذ  لاثما 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هدروم )...  یف  مکحلا  یلع  الیلد  باحصتسالا  لوحفلا  ةداّسلا  ضعب  لعج  دق  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
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ای هجو و  هّیلوصا ، لئاسم  رد  باحصتسا  لاخدا  يارب  یهتنم  تسا . باحصتسا  ندوب  یلوصا  هب  تبـسن  مولعلا  رحب  همالع  موحرم  رظن  نایب 
: هک تسا  نیا  نآ  هدومرف و  رکذ  يرگید  هدعاق 

. تسا هّیهقف  لئاسم  زا  یلمع و  یعرش  مکح  کی  نآ  يادؤم  نکل  تسا و  لیلد  کی  هکلب  تسین  هّیلمع  هدعاق  کی  باحصتسا 
هب نآ  هطـساوب  میناوتب  هک  انعم  نیدب  دشاب ، یعرـش  مکح  رب  قیرط  یعرـش و  مکح  رب  لیلد  هک  تسا  نآ  یلوصا  هلئـسم  رگید : ترابع  هب 

لیلد زین  باحصتسا  نوچ  اذل  و  میسرب . یعرش  مکح 
66 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هک يریثک  ای  ّرک و  بآ  نالف  هک  دینادیم  امـش  لاثم : يارب  یهقف . هدعاق  کی  هن  و  دوب . دهاوخ  یلوصا  هلئـسم  کی  تسا ، یعرـش  مکح 
هک دیراد  ّکش  امـش  هتفای  لاوز  رییغت  نآ  هک  نونکا  نکل  تسا  هدـش  سجن  هدرک ، رییغت  سجن  اب  تاقالم  رثا  رد  شاهثالث  فاصوا  دـحا 

؟ هن ای  تسا  سجن  بآ  نیا  مه  زین  نونکا 
باحصتسا نامه  مکح  نیا  رب  امش  لیلد  نکل  تسا ، یعرش  مکح  کی  دوخ  نیا  هک  سّجنت  ءاقب  هب  دینک  مکح  دیاب  اجنیا  رد  دیامرفیم :

: دراد دوجو  اجنیا  رد  بلطم  هس  نیاربانب  تسا . ضقنت  رابخا ال  باحصتسا  رب  لیلد  و  تسا .
تسا نیا  لثم  انیع  نیا  دشاب . ضقنت  هک ال  لیلدلا  لیلد  دشاب 3 - باحصتسا  هک  مکح  لیلد  دشاب 2 - سّجنت  نامه  هک  یعرش  مکح  - 1

: لاح دوشیم . ماجنا  تبرض  ود  اب  مّمیت  دیئوگب : امش  هک 
. تسا یهقف  هلئسم  ای  یعرش و  مکح  تسا ، تبرض  ود  اب  مّمیت  - 1

. تسا هقث  دحاو  ربخ  کی  هک  تسا ، هرارز  ربخ  روبزم ، مکح  لیلد  - 2
. دوشیم تابثا  دحاو  ربخ  ّتیجح  نآ  هطساوب  هک  تسا  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  هیآ  مه  هرارز  ربخ  لیلد  - 3

. تسا لیلدلا  لیلد  ضقنت ، رابخا ال  تسا ، یعرش  مکح  لیلد  مه  باحصتسا  تسا ، یعرش  مکح  باحصتسا ، دافم  لصاحلا :
؟ تسیچ سیل )...  صاخلا ...  دروملا  یف  یئزجلا  باحصتسالا  ینعم  لوقا :  ) زا خیش  بانج  دارم  * 

ود هکلب  درادـن ، دوجو  رما  هس  باحـصتسا  باب  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  نکل  و  تسا ، دوجوم  رما  هس  دـحاو  ربخ  باب  رد  هلب ، هک : تسا  نیا 
: دراد دوجو  رما 

. سجنت هب  مکح  نامه  ینعی  تسا ، هقباس  تلاح  رب  ءاقب  بوجو  دوخ  هک  باحصتسا ، - 1
. تسا ضقنت  رابخا ال  هک  سجنت  ءاقب  هب  مکح  نامه  ای  باحصتسا  لیلد  - 2

رب لیلد  هک  تسا  باحـصتسا  مه  رما  کی  دـشاب ، سجنت  ءاقب  هک  تسا  یعرـش  مکح  رما  کی  دومرف : مولعلا  رحب  بانج  رگید  ترابع  هب 
. تسا لیلدلا  لیلد  مه  رما  کی  تسا ، مکح  نیا 

باحـصتسا هکلب  ریخ ، امتح  تسا ؟ رگید  زیچ  یعرـش  مکح  ناـمه  زا  ریغ  باحـصتسا  اـیآ  هک : تسا  نیا  مولعلا  رحب  باـنج  زا  اـم  لاؤس 
نیا تسا ، مکح  نیا  نیع  باحـصتسا  رگید : تراـبع  هب  هدوب . سجن  هتـشذگ  ناـمز  رد  ـالثم  هک  تسا  یبآ  ندوـب  سجن  هب  مکح  ناـمه 

. تسا باحصتسا  دوخ  زین  مکح 
. دراد دوجو  رما  هس  دحاو  ربخ  باب  رد  هکنآ  لاح  و 

مولعلا رحب  بانج  رایعم  تسا و  قرافلا  عم  یسایق  دحاو ، ربخ  باب  هب  هیف  نحن  ام  سایق  نیاربانب :
67 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تامومع زا  دافتـسم  رابخا و  دافم  امامت  هک  ارچ  درادن ، دوجو  دـعاوق  ریاس  باحـصتسا و  نایم  یقرف  تهج  نیا  رد  تسین و  یلماک  رایعم 
. دنتسه

. تسا هّیلوصا  لئاسم  زا  هّیمکح و  تاهبش  رد  يراج  هک  دوب  یباحصتسا  رد  ام  ثحب  نونکات  دیامرفیم : خیش  سپس 
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؟ تسیچ ۀّیعوضوملا )...  ۀهبشلا  یف  يراجلا  اّما  و   ) زا ناشیا  ضرغ  سپ  * 
هّیهقف دـعاوق  لئاسم و  زا  عامجالاب  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هیراـج  لوصا  هک : تسا  نیا  میدروآ  ثحب  ردـص  رد  هک  یتامدـقم  هب  هّجوتاـب 

. هّیلوصا لئاسم  زا  هن  تسا و 
؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 

نآ ثحب  هک  تساهنآ  يارجا  تخانـش و  رب  رداق  دـهتجم  اهنت  هک  دنتـسه  یطئارـش  ياراد  ماـکحا  رد  هدـنوشيراج  لوصا  هک : تسا  نیا 
. تشذگ

لوصا نیا  زا  دنناوتیم  ود  ره  دهتجم  دّلقم و  اذل  تسین و  یطرـش  دـیق و  هنوگچـیه  ياراد  دوشیم  يراج  تاعوضوم  رد  هک  یلوصا  اّما 
رد اهقف  زا  يدحا  میدرک ، هراشا  نادب  مه  البق  هکنانچ  هّیلوصا و  هلئسم  هن  تسا و  هّیهقف  هدعاق  يزیچ  نینچ  دننک و  هدافتسا  لمع  ماقم  رد 
ارچ تسا  باحصتسا  لصا  يارجا  ياج  اجنیا  دلقملا  اهیا  هک  دنهدیمن  يوتف  دننکیمن و  لقن  ار  باحصتسا  هدعاق  هّیمکح ، تاهبش  باب 

میقتـسم روطب  دـشاب  تمرح و ...  اـی  ّتیلح و  اـی  تراـهط و  اـی  تساـجن و  هک  ار  یعرـش  مکح  دوخ  اذـل  تسین و  روسیم  دـّلقم  يارب  هک 
. دنسیونیم

راذگب تراهط  رب  ار  انب  سجن  ای  تسا  كاپ  عیاملا  اذه  هک  يدرک  ّکش  لثملا  یف  رگا  دنیوگیم  دنـسریم  هک  هّیعوضوم  تاهبـش  هب  اّما 
. تسا روسیم  نیدلقم  يارب  رما  نیا  هک  ارچ  دنیامنیم  حرطم  ار  ةراهطلا  ۀلاصا  دوخ  ینعی  تسا ، كاپ  هک  هللاءاشنا  وگب  و 

؟ تسیچ بلطم  لصاح  * 
دنکیمن یقرف  تهج  نیا  رد  دنتسه و  هّیهقف  دعاوق  زا  لاکشاالب  دنوشیم  يراج  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  هک : تسا  نیا 

: هک
. مینادب هینظ  تاراما  باب  زا  ار  لوصا  ریاس  ای  باحصتسا و  ام  - 1

؟ ارچ مینادب ، هیدبعت  هیلمع  لوصا  لیبق  زا  ار  نآ  ای  و  - 2
: دراد دوجو  تاعوضوم  رد  هیراج  دعاوق  هتسد  ود  هقف  رد  اریز 

هک ملـسملا ، دی  نوناق  لثم : دنوشیم . يراج  یجراخ  عوضوم  نالف  رد  ّنظ  هدافا  كالم  هب  هدوب و  هّینظ  تاراما  زا  هک  ياهّیهقف  دعاوق  - 1
دی هب  جراخ  رد  رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ، تیکلم  رب  هراما 

68 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میزاس بترتم  نآرب  ار  تیکلم  راثآ  وا و  تیکلم  هب  مینک  مکح  دیاب  دی  نوناق  مکح  هب  میدومن ، دروخرب  یلام  رب  یناملسم 

. تسا هیکذت  رب  هراما  هک  نیملسملا  قوس  نوناق  ای  و  - 
. تسا هعقاو  نالف  رد  مکاح  مکح  يارب  هّینظ  هراما  هک  نیلدع  تداهش  هنّیب و  ای  و  - 

. تسا لاله  تیؤر  لیبق  زا  تاعوضوم  زا  یخرب  رد  هّینظ  هراما  هک  عایش ، هبلغ و  ای  و  - 
تّجح ّنظ  هدافا  طانم  هب  هن  نکل  دنـشابیم  هّیدـبعت  هّیلمع  لوصا  زا  دـنوشیم و  يراـج  هیجراـخ  تاـعوضوم  رد  هک  ياهّیهقف  دـعاوق  - 2

: لثم دنشاب 
. یجراخ عیام  ای  ءیش و  نالف  تساجن  ای  تراهط  رد  ّکش  دروم  رد  ةراهطلا  ۀلاصا  - 

. لمع نایاپ  تغارف و  زا  دعب  ّکش  رد  غارف  هدعاق  ای  و  - 
. لحم زا  زواجت  زا  دعب  ّکش  رد  زواجت  هدعاق  ای  و  - 

. تحص رب  ناملسم  لعف  لمح  رد  ۀحصلا  ۀلاصا  لصا  ای  و  - 
رد دـشاب ، هّیلمع  لوصا  زا  هچنانچ  دوشیم و  لخاد  هّیهقف  دـعاوق  رد  دـشاب  تّجح  ّنظ  باب  زا  رگا  تاعوضوم  رد  باحـصتسا  لـصاحلا :
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. دنوشیم يراج  هیجراخ  تاعوضوم  رد  هک  دوشیم  لخاد  ياهّیهقف  دعاوق 
***

69 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

. ۀقباسلا ۀلاحلا  لاوزب  ملعلا  مدع  دّرجم  وه  يرهاظلا ، دّبعتلا  باب  نم  هنوکب  لوقلا  یلع  باحصتسالا  رابتعا  یف  طانملا  ّنأ  عبارلا 
نم کلذ  ملعی  امک  ماقملا ؛ صوصخ  یف  ّنظلا  ةدافا  راـبتعا  مدـع  ءاـهقفلا  ۀـقیرط  نم  دوهعملاـف  ّنظلا ، باـب  نم  هنوکب  لوقلا  یلع  اـّمأ  و 
یف عّبتت  یندأب  کـلذ  رهظی  و  [ 55 ،] ۀقباسلا ۀـلاحلا  ءاقبب  ّاناظ  اهب  لماعلا  نوکی  نأ  مهرابتعا  مدـع  عم  ۀـیّلک  لوصالا  تایـضتقمب  مهمکح 

. تاسایّسلا تاعفارملا و  تالماعملا و  تادابعلا و  ماکحأ 
، یـصخشلا ّنظلا  رابتعا  هنم  رهظی  ام  ةراهطلا - دعب  ثدحلا  یف  ّکشلا  باب  یف  نیتملا - لبحلا  یف  هرـس ) سدـق   ) یئاهبلا انخیـش  رکذ  معن ،

: لاق ثیح 
ةّدملا لوطب  فعـضی  لب  دحاو ، جـهن  یلع  یقبی  ال  ثدـحلا ، یف  ّکش  ةراهطلا و  نّقیت  نم  یف  باحـصتسالاب  لصاحلا  ّنظلا  ّنأ  یفخی  ال 

ّمث ظّفحتلا ، نع  لهذ  حبصلا و  دنع  أّضوت  اذإ  امک  احوجرم ، حجارلا  ریصی  اّمبر  لب  نافرطلا ، يواستی  ناحجرلا و  لوزی  دق  لب  ائیـشف ، ائیش 
، ّنظلا یلع  رادملا  ّنأ  لصاحلا : و  تقولا . کلذ  یلإ  ةراهطلا  یلع  ءاقبلا  هتداع  نم  نکی  مل  و  هنم ، ثدحلا  رودص  یف  برغملا  دـنع  ّکش 

. هماقم دلخلا  یف  عفر  همالک ، یهتنا  [ 56 .] فعض نإ  هیلع و  لمعلاف  ایقاب  ماد  امف 
: مالکلا اذه  ۀیاکح  دعب  لاق  ثیح  هؤاضترا ؛ سوردلا  حراش  نم  رهظی  و 

و هئاقبب ، ّنظلا  لصحی  هلیزی ، ام  ّورط  ّنظی  وأ  ملعی  مل  تقو و  یف  هلوصحب  نّقیت  ام  ّنأ  یلع  ۀلأسملا  ینب  ول  ّحـصی  اّمنا  اذـه  ّنأ  یفخی  و ال 
ذا هضراعی ؛ هضیقن ال  یف  ّکشلا 

70 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ّيوقلا ضراعی  فیعضلا ال 

جارخإف اعم ، ّنظلا  ّکشلا و  لمشت  یه  و  دراوملا ، ضعب  یف  ةءاربلا  ۀلاصأب  ةدّیؤم  تایاورلا  یلع  اهؤانب  لب  اّدج ، فیعـض  ءانبلا  اذه  نکل ،
. همالک یهتنا  [ 58 ،] الصأ هل  هجو  اّمم ال  [ 57] اهنم ّنظلا 

: ّنأ رکذ  ثیح  يرکّذلا  یف  هرس ) سدق   ) دیهشلا نم  کلذ  راهظتسا  نکمی  و 
همکح نع  جرخی  لّوالا ال  نمّزلا  یف  ناک  يذـلا  نیقیلا  ّنأ  دارملا  لب  ّکشلا ، نیقیلا و  عامتجا  هب  ینعن  ال  ّکشلا ،» هضقنی  نیقیلا ال  : » انلوق
درّطم وه  امک  هیلع ، ّنظلا  حّـجریف  دـحاولا ، نامّزلا  یف  ّکشلا  ّنظلا و  عامتجا  یلإ  لوؤیف  ناک ، ام  ءاقب  ۀـلاصأل  یناثلا ؛ نامزلا  یف  ّکـشلاب 

. همالک یهتنا  [ 59 ،] تادابعلا یف 
وه ّکشلاب ، نیقیلا  ضقن  مدـع  رابخأ  باب  نم  باحـصتسالا  رابتعا  یف  طانملا  ّنأ  همالک  رهاظ  لـب  لاـمتحالا ، درجم  ّکـشلا  نم  هدارم  و 

. لّمأتف اضیأ ، ّنظلا 
همجرت

( دشاب هّیدبعت  هدعاق  کی  هکنیا  رب  انب  باحصتسا  طانم  : ) مراهچ هیبنت 

هراشا

فرص دشاب ، هّیلمع ) لوصا  ینعی   ) يرهاظ دّبعت  باب  زا  هکنیا  رب  انب  باحصتسا  هب ) لمع  و   ) رابتعا رد  نازیم  كالم و  تسا : هدومرف  خیش 
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. تسا ّریغتم ) ءام  الثم   ) ءیش نآ  هقباس  تلاح  نتفر  نیب  زا  هب  ملع  نتشادن 

( تسین كالم  باحصتسا  يارجا  رد  یصخش  ّنظ  )

هراشا

ّنظ هداـفا  راـبتعا  مدـع  اـهقف ، قیرط  زا  هدـمآ  تسد  هب  بلطم  دـشاب ، تّجح ) تیراـما  ینعی   ) ّنظ باـب  زا  باحـصتسا  هکنیا  رب  اـنب  اـّما  و 
يارجا رد  یعون  ّنظ  نامه  اذل  و   ) تسا ماقم  نیا  رد  یصخش ) )

71 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هکنآ لاح  و  دوشیم . هتـسناد  یّلک ، روطب  لوصا  تایـضتقم  ساسارب  املع  ندرک  مکح  زا  بلطم ، نیا  هکنانچ  تسا ،) یفاـک  باحـصتسا 
نکل تسا و  تّجح  هکنیا  اب  هک  دحاو  ربخ  لثم  انیع   ) دـشاب هقباس  تلاح  ءاقب  هب  نونظم  اجنیا  رد  باحـصتسا  هب  لماع  هک  دـناهدرکن  دـیق 

. دوشیم نشور  تاسایس  تاعفارم و  تالماعم و  و  تادابع ، ماکحا  رد  قیقحت  عبتت و  رصتخم  اب  انعم  نیا  و  درادن ) یصخش  ّنظ  هب  يزاین 

( تسا یصخش  ّنظ  كالم  هکنیا  رد  هر )  ) یئاهب خیش  نخس  )

هراشا

ندوب ربتعم  هک  تسا  هدومن  رکذ  ار  یبلطم  تراهط ، زا  سپ  ثدح  رد  ّکش  باب  رد  نیتملا  لبح  باتک  رد  هر )  ) یئاهب خیـش  موحرم  هلب ،
هک دنامن  یفخم  مینک .) يراج  باحصتسا  ات  میشاب  هتشاد  ءاقب  هب  ّنظ  دیاب  امتح  ینعی   ) دیآیم تسدب  نآ  زا  ماقم ) نیا  رد   ) یصخش ّنظ 

یقاب دحاو  لاح  کی  رب  دراد ، ّکش  ثدح  ثودح  رد  نکل  دراد و  نیقی  یلبق  تراهط  هب  هک  یسک  رد  باحصتسا  هلیسو  هب  لصاح  ّنظ 
ماگنه هب  رگا  هکنانچ  دوشیم ، مه  حوجرم  یتعاس ) زا  سپ   ) حـجار فرط  هکلب  دوشیم ، فیعـض  مک و  تدـم  لوط  رد  هکلب  دـنامیمن ،

هکیلاحرد دنک ، ّکش  شدوخ  زا  ثدح  رودص  رد  بورغ  ماگنه  رد  سپـس  دنک ، شومارف  ار ) وضو  نتفرگ   ) نکل دریگب و  وضو  حـبص 
. درادن مه  وضو  کی  اب  تراهط  رب  ندوب  یقاب 

الثم  ) دـشاب فیعـض  ّنظ ، دـنچره  دراد  ءاقب  هب  ّنظ  فّلکم  هکیمادام  ات  اذـل  و  تسا ، ءاقب  هب  ّنظ  باحـصتسا ، رد  طانم  هکنیا : لـصاحلا 
. تسین باحصتسا  ياج  رگید  دوبن  ءاقب  هب  یصخش  ّنظ  هکنیمه  و   ) دنک باحصتسا  دراد  ّقح  %( 51

( یئاهب خیش  رظن  اب  هطبار  رد  سورد  حراش  يراسناوخ  قّقحم  نایب  )

تاشیامرف لقن  زا  سپ  هک  اجنآ  دوشیم ، نشور  شراتفگ  زا  یئاـهب  خیـش  هیرظن  نیا  زا  زین  سورد  حراـش  يراـسناوخ  قّقحم  تیاـضر  و 
رب دراذگب  انب  ار  باحصتسا  هلئسم  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  هر )  ) یئاهب خیش  رظن  يأر و  نیا  هک  دنامن  یفخم  دیامرفیم : یئاهب  خیش 

لیاز ار  نآ  هک  هچنآ  هب  ّنظ  هن  دـشابیم و  نآ  دوـجو  هب  ملع  هن  رگید  نآ  زا  سپ  نکل  دوریم و  نآ  لوـصح  هب  نـیقی  یناـمز  هـک  يرما 
هقباس تلاح  نتفر  نیب  زا  لامتحا  نامه  هک   ) نآ ضیقن  رد  ّکش  و  دوشیم ، لصاح  نآ  ءاقب  هب  یصخش )  ) ّنظ هجیتن  رد  هک  تسا ، هدرک 

ار هقباس  تلاح  فّلکم  یتقو  ینعی   ) دـنکیمن هضراعم  يوق ) تلاح   ) اـب فیعـض  تلاـح )  ) هک ارچ  دـنکیمن ، ضراـعت  ّنظ  نیا  اـب  تسا )
هب دنکیم  ادیپ  ّنظ  درک  هظحالم 

72 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا و  دوشیم ، هتفگ  مهو  نآ  هب  هک  دـشاب  هتفر  نیب  زا  هقباس  تلاح  نیا  هک  دوشیم  ادـیپ  مه  یفیعـض  لامتحا  کی  لاح  هقباـس ، تلاـح 

(. درادن ار  ّنظ  نآ  اب  هضراعم  ناوت  مهو 
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رب شیانب  یتقو   ) تسا و نیقیلا ) ضقنت  نوچمه ال   ) یتایاور رب  باحصتسا  هدعاق  يانب  هکلب  تسا ، فیعض  رایـسب  ام ) رظن  زا   ) ءانب نیا  اّما 
دراوم یخرب  رد  هکنآ  لاح  و  نیفرطلا ) يواستم  ّکش  ای  عافترا و  هب  ّنظ  ای  میـشاب و  هتـشاد  ءاقب  هب  ّنظ  هک  دنکیمن  یقرف  دشاب ، تایاور 

. دنوشیم ود  ره  مهو  ّنظ و  ّکش و  لماش  تایاور  نیا  و  تسا ، هدش  گنهامه  دییات و  ةءاربلا  تلاصا  اب 
درادـن دوجو  نآ  تاـبثا  رب  یلیلد  چـیه  هک  تسا  يروـما  هلمج  زا  ّنظ ) هب  تاـیاور  ندرک  صوـصخم  ینعی   ) تاـیاور زا  ّنظ  جارخا  سپ 

.( دنوشیم لماش  ار  تلاح  هس  ره  تایاور  هکلب  )

( يرکذ رد  دیهش  مالک  زا  باحصتسا  يارجا  رد  یصخش  ّنظ  راهظتسا  )

هکنیا تسا : هدوـمرف  هک  اـجنآ  تسا  نکمم  زین  يرکذ  باـتک  رد  دیهـش  مـالک  زا  باحـصتسا ) ینعی   ) ءاـقب هب  یـصخش  ّنـظ  راهظتـسا  و 
، دـنوشیم عمج  اجکی  رد  ّکش  اب  نیقی  دـحاو ، نآ  رد  هک  تسین  نیا  ناـمدارم  دربیمن ، نیب  زا  ار  قباـس  نیقی  ّقح ، ـال  ّکـش  میئوگیم :

نآ ءاقب  هب  ّکش  ّقح  نامز ال  رد  رگا  رمع ) تایح  دیز و  تلادـع  لثم   ) هدوب نیقتم  شقباس  دوجو  هک  يزیچ  هک : تسا  نیا  ام  دارم  هکلب 
ینعی  ) ّکش ّنظ و  عامتجا  هب  دنکیم  تشگرب  باحـصتسا  سپ  ناک  ام  ءاقب  تلاصا  رطاخ  هب  ار  نآ  ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  مینک ، ادیپ 

. ّکش اب  نیقی  هن  و  دحاو ، نامز  رد  مهو )
هک زامن  رخآ  تعکر  ود  رد  ّکش  لـثم   ) تسا عیاـش  هلئـسم  نیا  تاداـبع  باـب  رد  هکناـنچ  مهو ، رب  دوشیم  هداد  حـیجرت  ّنظ  هجیتن : رد 

.( میریگیم ار  حجار  فرط 
هک دیهـش  مالک  رهاظ  هکلب  دوشیمن ) عمج  ّنظ  اب  هک  نیفرطلا  يواستم  ّکش  هن  و   ) تسا لامتحا  فرـص  اجنیا  رد  ّکش  زا  ناشیا  دارم  و 

نتم رد  هکنآ  لاح  و   ) تسا ّنظ  نامه  زین  تسا  ّکش  ببـس  هب  نیقی  ضقن  مدـع  رابخا  باب  زا  باحـصتسا ، رابتعا  رد  كـالم  دـیوگیم :
(. ّنظ هن  تسا و  دّبعت  شکالم  دوش  ذخا  ضقنت  رابخا ال  زا  باحصتسا  رگا  هک  میتفگ  ارارکت  ثحب ،

***
73 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مراهچ  رما  رد  بلطم  لصاح  * 
ءاقب هب  ملعلا  مدع  دارم  ایآ  تسیچ ؟ نآ  عوضوم  باحصتسا و  نایرج  رد  طانم  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 

؟ تسا هقباس  تلاح  ءاقب  هب  ّنظ  هکنیا  ای  تسا و  نآ  عافترا  و 
؟ تسا كالم  ءاقب  هب  یعون  ّنظ  هن  هکنیا  ای  تسا و  ءاقب  هب  یصخش  ّنظ  طانم  ایآ  ّنظ ، تروص  رد 

ءاقب هب  تبسن  دنکیم ، ادیپ  نیقی  یعوضوم  ای  یمکح و  دوجو  هب  تبـسن  قباس  نامز  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دیامرفیم : خیـش  بانج  اذل  و 
، يدـّبعت ای  دـشاب  ینادـجو  روبزم  نیقی  هکنیا  زا  ّمعا  تسا ، رّوصت  لباق  تروص  هن  هب  ّقح ، نامز ال  رد  مکح  نآ  عاـفترا  اـی  رارمتـسا و  و 

: مینک شباحصتسا  میهاوخیم  نونکا  هدرک و  تلالد  قباس  نامز  رد  مکح  نآ  دوجو  رب  هقث  ربخ  هکنیا  ینعی 
. دشاب ینادجو  قبسا  نامز  لثم  ّقح  نامز ال  رد  مکح  ءاقب  هب  ام  نیقی  هکنیا  - 1

. دشاب ینادجو  ّقح  نامز ال  رد  قباس  مکح  نآ  عافترا  هب  ام  نیقی  هکنیا  - 2
. دشاب يدّبعت  ّقح  نامز ال  رد  قباس  مکح  نآ  ءاقب  هب  ام  نیقی  هکنیا  - 3

. مینک ادیپ  قباس  رد  دوجوم  رما  نآ  عافترا  هب  ربتعم  ّنظ  ای  يدّبعت و  نیقی  ام  هکنیا  - 4
. مینک ادیپ  یعون  ّنظ  قباس  رد  دوجوم  رما  نآ  ءاقب  هب  تبسن  ّقح  نامز ال  رد  ام  هکنیا  - 5
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. مینک ادیپ  یعون  ّنظ  قباس  رد  دوجوم  رما  نآ  عافترا  هب  تبسن  ّقح  نامز ال  رد  ام  هکنیا  - 6
. دوش ادیپ  یصخش  ّنظ  قباس  رد  دوجوم  رما  نآ  ءاقب  هب  تبسن  ام  ّقح  نامز ال  رد  هکنیا  - 7

. دوش لصاح  یصخش  ّنظ  ام  يارب  قباس  رد  دوجوم  رما  نآ  هب  تبسن  ّقح  نامز ال  رد  هکنیا  - 8
. دوش لصاح  ام  يارب  ّکش  فرص  ینعی  نیفرطلا  يواستم  لامتحا  ود  قباس  رد  دوجوم  رما  نآ  عافترا  ءاقب و  هب  تبسن  هکنیا  - 9

؟ دوشیم يراج  باحصتسا  هروکذم  روص  همه  رد  ایآ  * 
، ینظ ای  دـشاب و  یملع  هکنیا  زا  ّمعا  يداهتجا  لیلد  دوجو  اب  هکنوچ  دوشیمن ، يراج  باحـصتسا  عامجالاب  لّوا ، تروص  راهچ  رد  ریخ ،

. دسریمن باحصتسا  هب  تبون 
؟ تسیچ باحصتسالا )...  رابتعا  یف  طانملا  ّنا   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

: هک تسا  نیا 
. دوشیم يراج  باحصتسا  ریخا  تروص  جنپ  رد  هک  میئوگب  دیاب  مینادب  تّجح  رابخا  باب  زا  ار  باحصتسا  ام  رگا  - 1

74 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یقرف هدروآ و  باسحب  هّیدـبعت  لوصا  زا  ار  نآ  دـناهدرک  ذـخا  ضقنت  رابخا ال  ینعی  عرـش  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  رگید : ترابع  هب 

، تلاـح هس  ره  رد  هک  ینعی  نیفرطلا  يواـستم  ّکـش  هکنیا  اـی  عاـفترا و  هب  ّنظ  اـی  دـشاب و  هتـشاد  ءاـقب  هـب  ّنـظ  ناـسنا  هـک  دـنراذگیمن 
؟ ارچ دننکیم . يراج  باحصتسا 

يرادـن عافترا  ای  ءاقب و  هب  نیقی  ّقح  نآ ال  رد  رگا  ینعی  تسا  ملعلا  مدـع  درجم  تسا ، باحـصتسا  عوضوم  هچنآ  تایاور  ناـسل  رد  اریز 
. نک باحصتسا 

؟ تسیچ بلطم  نیا  لیلد  * 
. رخآ نیقیب  هضقنا  لب  ّکشلاب  نیقیلا  ضقنت  ال  دیامرفیم : هداد و  رارق  نیقی  ربارب  رد  ار  ّکش  تایاور  ناسل  رد  هک : تسا  نیا 

. نتسنادن ّکش  تسا و  نتسناد  نیقی  هک  دنابلس  باجیا و  مه  هب  تبسن  ود  نیا  هک  انعم  نیدب  تسا ، ضقانت  لباقت  ای  لباقت : نیا  نکل 
نیا و  دـشاب ، مولعم  هک  دراد  ناکما  هک  يزیچ  رد  ملعلا  مدـع  ینعی  ّکش  زین  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، هکلم  مدـع  هکلم و  لباقت  اـی  و  - 

. تسا ّقح  لوق 
جنپ ره  رد  باحـصتسا  اذـل  دوشیم و  لماش  ار  ریخا  تروص  جـنپ  ملعلا  مدـع  تسا و  ملعلا  مدـع  باحـصتسا  عوضوم  رد  دارم  لصاحلا :

. ددرگیم يراج  تروص 
ضرف هب  صتخم  باحـصتسا  نایرج  هک  میئوگب  دـیاب  مینادـب  تّجح  ّنظ  هدافا  طانم  هب  لقع و  مکح  باب  زا  ار  باحـصتسا  رگا  اّما  و  - 2

دوشیمن ّکش  تروص  لماش  رگید  تسا و  ءاقب  هب  ّنظ 
ّنظ باب  زا  دحاو  ربخ  نوچمه  ار  نآ  و  دننادیم ، هّینظ  تاراما  زا  ار  نآ  دـناهتفرگ و  لقع  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  رگید : ترابع  هب 

: دناهتسد ود  رب  دوخ  انبم  نیا  هب  نیلئاق  یهتنم  دننادیم ، تّجح 
هک تسا  ياهنوگب  ّقح  ّکش ال  قباس و  نیقی  ینعی : تسا . ءاقب  هب  یعون  ّنظ  اجنیا  رد  طانم  هک  دندقتعم  اهقف  روهـشم  هلمج  زا  یخرب  - 1

لـصاح جراخ  رد  ياهّنظم  نینچ  یـصاخ  صخـش  کی  يارب  ول  و  درواـیب ، ءاـقب  هب  ّنظ  لـقع ، مکح  هب  مدرم ، عون  يارب  هک  دراد  تیلباـق 
. دیاین

نیا يارجا  زا  هتبلا  دوشیم . يراج  باحـصتسا  مه  یـصخش  ّنظ  دوبن  اب  و  دـشابیمن ، كالم  ناـک ، اـم  ءاـقب  هب  یـصخش ، ّنظ  هجیتن : رد 
امتح لماع  صخـش  هک  دننک  طرـش  هکنیا  نودب  دنروآیم ، باسحب  هّیلمع  لوصا  زا  ار  نآ  هک  دیمهف  ناوتیم  روهـشم  ياواتف  رد  لوصا 

. دشاب هقباس  تلاح  ءاقب  هب  ناظ  دیاب 
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: رگید ترابع  هب  یصخش  ّنظ  مهنآ  دنتسه ، ءاقب  هب  ّنظ  هب  دقتعم  هر )  ) یئاهب خیش  هلمج  زا  اهقف  نییلوصا و  زا  ياهدع  - 2
75 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

یعون ّنظ  هب  عناق  و  هتسناد ، ءاقب  هب  یـصخش  ّنظ  اجنیا  رد  ار  طانم  هک  دوشیم  راهظتـسا  هعیـش  اهقف  نییلوصا و  زا  یتعامج  تاریبعت  زا  - 
. دنشابیمن

. یشاب هتشاد  هقباس  تلاح  هب  ّنظ  اصخش  هک  ینک  يراج  باحصتسا  يراد  ّقح  یتقو  وت  ینعی :
؟ تسیچ نیتملا )...  لبحلا  یف  یئاهبلا ، انخیش  رکذ  معن   ) رد بلطم  لصاح  * 

دومن ادیپ  ثدح  رد  ّکش  سپس  تشاد و  تراهط  هب  نیقی  لثملا  یف  یـسک  رگا  هکنیا : هب  یئاهب  خیـش  موحرم  بانج  زا  تسا  یعرف  نایب 
: تسا هدومرف  عرف  نیا  لیذ  رد  اّما  تسیچ ؟ شاهفیظو 

تدـش و ياراد  هدوب  ریغتم  هکلب  تسین  لاونم  لاح و  کـی  رب  تباـث و  دوشیم ، لـصاح  فّلکم  درف  يارب  باحـصتسا  تکرب  هب  هک  ینظ 
هلـصاف ردق  هچره  تسا و  رتيوق  ءاقب  هب  ّنظ  دوجو  دـشاب  رتکیدزن  قباس  نیقی  هب  ّکش  نامز  هک  هزادـنا  ره  هک : انعم  نیدـب  تسا  فعض 

ّکـش هب  لیدـبت  تدـم  ندـش  ینالوط  رثا  رد  هکلب  دـسریم و  فعـض  تیاهن  هب  هک  اجنآ  اـت  تسا  رتفیعـض  ّنظ  نیا  دـشاب  رتداـیز  نآ 
عافترا لامتحا  هدـش و  حوجرم  موهوم و  ءاقب ، لامتحا  تسا  نکمم  دوش ، رتینـالوط  تدـم  مه  زاـب  رگا  رتـالاب  نیا  زا  دوشیم ، حلطـصم 

. ددرگیم حجار 
ءاقب رد  دـنکیم  ادـیپ  ّکش  بورغ  يادـتبا  رد  فرط  کی  زا  تسا ، تراهط  ياراد  هتفرگ و  وضو  حبـص  لّوا  هک  یـسک  لـثم  لـثملا : یف 

مه دنکیم و  ادـیپ  ءاقب  هب  ّنظ  مه  بورغ  ماگنه  رد  دـیامن ، ظفح  ار  شیوضو  بورغ  ات  هک  درادـن  تداع  مه  رگید  فرط  زا  شتراهط ،
. درادن لاح  کی  ّنظ  اذل  و  عافترا ، هب  ّنظ 

باحصتسا هک  دراد  ّقح  دشاب  مه  فیعـض و 51 % شنظ  ول  دراد و  ءاقب  هب  ّنظ  فّلکم  هک  ینامز  ات  تسا و  ءاقب  هب  ّنظ  طاـنم  لـصاحلا :
. درادن ار  باحصتسا  يارجا  ّقح  تشادن  ءاقب  هب  یصخش  ّنظ  رگا  نکل  دیامن و 

؟ تسیچ هؤاضترا )... ؛ سوردلا  حراش  نم  رهظی  و   ) زا دارم  * 
: دیوگیم سورد  رد  روبزم  مالک  لقن  زا  سپ  يراسناوخ  نیسح  اقآ  جاح  موحرم  هک : تسا  نیا 

یصخش ّنظ  زین  ام  هک  ینعی  تسا ، یبوخ  هدیدنسپ و  نخس  تسا ، تاراما  باب  زا  باحصتسا  ّتیجح  يانبم  رب  هک  یئاهب  خیش  نخس  نیا 
: هک تسا  نیا  رد  راک  لاکشا  اّما  مینادیم . ربتعم  ار  ءاقب  هب 

رب مینادیم و  تّجح  رابخا  باب  زا  ار  باحـصتسا  یئاهب ، خیـش  ردـپ  يراوزبس و  قّقحم  لثم  هک  انعم  نیدـب  میرادـن ، لوبق  ار  انبم  لصا  ام 
نداد صاصتخا  اذـل : و  دوشیم . ریخا  تروص  جـنپ  ره  لـماش  هک  تسا  هتفرگ  ملعلا  مدـع  ار  باحـصتسا  عوضوم  راـبخا  هک  میرواـب  نیا 

. درادن یهجو  رابخا  يانبم  رب  ءاقب  هب  ّنظ  تروص  هب  باحصتسا 
76 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ يرکذلا )...  یف  دیهشلا  نم  کلذ  راهظتسا  نکمی  و   ) زا دارم  * 
تسا يرکذ  باتک  رد  لّوا  دیهش  موحرم  دوشیم ، هدافتـسا  ناشنخـس  زا  ناک  ام  ءاقب  هب  یـصخش  ّنظ  هک  یناسک  هلمج  زا  هک : تسا  نیا 
دحاو نآ  رد  ّکش  نیقی و  هک  تسین  نیا  نامدارم  دوشیمن  ضقتنم  ّقح  ّکش ال  اب  قباس  نیقی  میئوگیم : ام  هکنیا  هدومرف : اـجنآ  رد  هک 
تـسا هدوب  نّقیتم  ام  يارب  شقباس  دوجو  هک  يزیچ  هک : تسا  نیا  ام  دارم  هکلب  تسا ، تالاحم  زا  رما  نیا  هک  ارچ  دـنوشیم ، عمج  اجکی 

رد و  ار . ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  مینک ، ادـیپ  نآ  ءاقب  هب  ّکش  ّقح  نامز ال  رد  هک  یتروص  رد  رمع و ...  تلادـع  ای  دـیز و  تایح  لـثم 
. ّکش اب  نیقی  هن  و  دوشیم ، عمج  اجکی  ّکش ، اب  ّنظ  هک  تسا  باحصتسا  باب 

؟ دوشیم هدیمهف  قوف  نخس  زا  یبلاطم  هچ  * 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2441 

http://www.ghaemiyeh.com


. ّکشلا ّنظلا و  عامتجا  یلا  لوؤیف  هدومرف : اذل  دنادیم و  تّجح  یصخش  ّنظ  باب  زا  ار  باحصتسا  دیهش ، موحرم  هکنیا 
؟ دراد دوجو  روبزم  يأر  رد  دیهش  نایب  رب  یتالاکشا  هچ  * 

، نیفرط رد  ّنظ  اریز  ارچ ؟ دـنوشیم . عمج  مه  اب  هک  دـنامهو  ّنظ و  نیا  هکلب  دـنوشیمن  عمج  اجکی  رد  مه  ّکـش  ّنظ و  هکنیا  یکی  - 1
مهو اب  ّنظ  هک : تسا  نیا  هب  شتشگرب  باحصتسا  هک : دومرفیم  دیاب  دیهش  موحرم  اذل  و  تسا . حوجرم  فرط  نآ  مهو  و  حجار ، فرط 

حوجرم فرط  هچنآ  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدنز  دیز  نالف  هک  مینکیم  ادـیپ  ّنظ  ام  لثملا : یف  ّنظ . اب  ّکش  هن  دوشیم و  عمج  اجکی  رد 
. دنوشیم عمج  مه  اب  تروص  نیا  رد  ود  نیا  اذل  و  دشاب . هدرم  هک : تسا  نیا  تسا  موهوم  ای  و 

نیع رد  دنادیم ، تّجح  رابخا  باب  زا  ار  باحصتسا  ناشیا  هک  دیآیم  تسدب  کشلاب  ضقنی  نیقیلا ال  هب  دیهـش  ریبعت  زا  هکنیا  رگید  - 2
. تسا هداد  رارق  ثحب  دروم  حرطم و  ار  ّنظ  لاح 

كـالم نآ  هب  یعوـن  ّنظ  اـی  ءاـقب و  هب  یـصخش  ّنظ  رگید  میریگب ، راـبخا  زا  ار  باحـصتسا  رگا  میئوـگیم : ناـشیا  هـب  خـساپ  رد  اذـل  و 
. دننادیم تّجح  ام  ّقح  رد  ار  باحصتسا  ادّبعت  ضقنت  رابخا ال  هک  ارچ  دشابیمن ،

؟ تسیچ ثحب  نایاپ  رد  لّمأتف )  ) زا خیش  دارم  * 
روبزم ریبعت  هک  درک  مکح  یعطق  ناوتیمن  نکل  و  کشلاب ، ضقنی  ـال  نیقیلا  هکنیا  هب  تسا  هدرک  ریبعت  لّوا  دیهـش  هچرگا  هک : تسا  نیا 

. تسا هدیسر  شدوخ  نهذ  هب  هک  تسا  يریبعت  دیاش  هکلب  هدومن ، ذخا  تایاور  زا  ار 
. یصخش ّنظ  مهنآ  دنادیم ، تّجح  ّنظ  طانم  هب  ار  باحصتسا  هک  تسا  لقع  مکح  زا  سپ :

77 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

مّوـقتی باحـصتسالا  ّنأ  قباـسلا - دوـجولا  درجم  یلإ  ءاـقبلاب  مکحلا  دانتـسا  یف  رهاـظلا  [- 60] قباسلا اـنفیرعت  نم  دافتـسملا  ّنأ  سماـخلا 
: نیرمأب

وأ ملعلاب  ءاقبلاب  مکحلا  ةدارإ  نیح  کلذ  زارحا  نم  ّدـب  ال  معن ، مأ ال . هدوجو  ناـمز  یف  هب  ملع  ءاوس  ناـمز ، یف  ءیـشلا  دوجو  امهدـحأ :
باحـصتسالا هـعم  قّـقحتی  ـالف  رخآ ، ناـمز  یف  داـقتعالا  کـلذ  لاوز  عـم  ناـمز  یف  ءیـش  دوـجوب  داـقتعالا  دّرجم  اـّمأ  و  ربـتعملا ، ّنـظلا 

. هیلع هّبننس  امک  هیف ، ضقنت » ال   » مومع نایرج  [ 61 :] مهضعب مّهوت  نإ  یحالطصالا و 
يرقهقلا باحـصتسالا  هیلع  قلطی  دق  و  باحـصتسا ، الف  هیلع  قباس  نامز  یف  ّکش  ولف  هیلع ؛ قح  نامز ال  یف  هدوجو  یف  ّکشلا  یناثلا : و 

. ازاجم
. تافتلالا ضرف  یلع  هیف  ّکشلا  ضرف  نإ  باحصتسا و  الف  تفتلی  مل  ول  اّمأ  هیلإ ، تافتلالا  لاح  دوجوملا  ّیلعفلا  ّکشلا  وه  ربتعملا  ّمث 

قبسل هتالـص ، تلطب  یّلـص  کلذ و  نع  لفغ  ولف  هّقح ، یف  باحـصتسالا  يرج  ّکشف ، قحاللا  یف  هلاح  یلإ  تفتلا  اذإ  ثدحلل  نّقیتملاف 
دوجوملا ال  غارفلا ، دـعب  ثداحلا  کشلا  هارجم  ّنال  لمعلا ؛ نع  غارفلا  دـعب  ۀّحـصلا  یف  ّکشلا  مکح  هّقح  یف  يرجی  و ال  ةراهطلاب ، رمألا 

. لبق نم 
ةدـعاق هّقح  یف  يرج  ارهطتم ، وأ  ةالـصلا  لاح  اثدـحم  هنوک  یف  ّکش  تفتلا و  ّمث  یّلـص ، ثدـحلاب و  نیقیلا  دـعب  هلاح  نع  لفغ  ول  معن ،

. اهنودب هیف  لوخدلا  نع  یهنلا  ةراهطلاب و  رمالا  بجوی  یّتح  هلبق  هدوجو  مدع  لمعلا و  دعب  ّکشلا  ثودحل  غارفلا ؛ دعب  کشلا 
78 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. مهفاف هیلع ، غارفلا  دعب  ّکشلا  ةدعاق  ۀموکح  ول ال  ةراهطلا ، مدع  باحصتسا  مکحب  ةداعالا  بجوی  قحاللا  ّکشلا  اذه  معن ،
همجرت
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( ءاقب رد  ّکش  ثودح و  هب  نیقی  تسا ؛ زیچ  ود  هب  باحصتسا  ماوق  هکنیا  رد  : ) مجنپ رما 

هراشا

اب حلطصم  باحصتسا  هک  دوشیم  هدافتسا  قباس ، دوجو  فرـص  رب  تسا  بترتم  دنتـسم و  ءاقب  هب  مکح  هکنیا : رب  ینبم  ام  یلبق  فیرعت  زا 
: دباییم ماوق  نیکر ) نکر  ود  ای  و   ) رما ود 

، رمع تایح  دـیز ، تلادـع  لثم  دـشاب  یعرـش  مکح  عوضوم  اـی  و  بوجو و ...  لـثم  دـشاب  یعرـش  مکح  هکنیا  زا  ّمعا   ) ءیـش دوجو  - 1
دوجو لصا  اب  نامزمه  هارمه و  قباس ، دوجو  نآ  هب  يربتعم )  ) ّنظ ای  ملع و  هچ  دـشاب ، مّلـسم  زرحم و  قباـس  ناـمز  رد  بآ و )...  ّتیرک 

؟ هن ای  دشاب  نآ 
ای و  رمع و )...  تایح  ای  ءیـش و  تلادع  لثم  ءیـش  دوجو  هب   ) ملع زارحا  تسا ) یلبق  دوجو  باحـصتسا  هک   ) ءاقب هب  مکح  ماگنه  هب  هلب ،

. تسا مزال  دیز و )...  تلادع  لثم   ) یلبق دوجو  هب  رفن ) ود  تداهش  لثم   ) ّنظ
کش هکنیا  و   ) رگید نامز  رد  ّکش ) ندمآ  اب   ) داقتعا نآ  لاوز  دوجو  اب  قباس )  ) ینامز کی  رد  ءیش  کی  دوجو  هب  داقتعا  فرص  هب  اّما 

نآ رارمتسا  ءاقب و  رد  ّکش  دیابیم  ّکش  ینعی   ) دباییمن قّقحت  حلطصم  باحصتسا  هن )؟ ای  هدوب  يزیچ  نینچ  لّوا  زا  الصا  ایآ  هک  مینک 
نیقی يراس  ّکش  هک  ارچ  دوشیم ، هتفگ  يراـس  ّکـش  هکنآ  قّقحت  لـصا  رد  هن  دوشیم و  هدـیمان  يراـط  ّکـش  هک  دـشاب  یلبق  دوجوم 
يراس ّکش  نوناق  ضقنت  رابخا ال  هک  دناهدرک  مّهوت  ءاطغلا  فشاک  موحرم  لثم  یخرب  هچرگا  دـنکیم ، لزلزتم  ار  ءیـش  دوجو  هب  قباس 
(. دوب دهاوخن  تّجح  يراج  ّکش  نوناق  تسین و  رابخا  نآ  لومشم  هدعاق  نیا  هک  دمآ  دهاوخ  يدوزب  هکنانچ  دوشیم ، لماش  زین  ار 

رد يزیچ  دوجو  رد  دوش  ّکش  رگا  سپ  قباس ) رد  شدوجو  لصا  زارحا  زا  سپ   ) هدنیآ ّقح و  نامز ال  رد  ءیـش  نآ  دوجو  رد  ّکش  - 2
. ازاجم يرقهق  باحصتسا  نآرب  دوشیم  قالطا  میراد ،) نیقی  شدوجو  هب  نونکا  هک   ) هتشذگ

تسا مزال  هقباس ) تلاح  ینعی   ) باحصتسا هب  تافتلا  ماگنه  هب  هچنآ  دیامرفیم : خیش  سپس 
79 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هچرگا دوب ، دـهاوخن  راک  رد  یباحـصتسا  دـشابن ، راک  رد  یهجوت  تافتلا و  رگا  اّما  و  یـضرف ) هن  و   ) تسا دوجوم  یلعف و  ّکـش  نیقی و 
ضرف رد  هن  تسا و  يراـج  یلعف  ّکـش  ضرف  رد  اـهنت  باحـصتسا  هکنیا  هصـالخ   ) تسا تاـفتلا  ضرفرب  نآ  رد  ّکـش  هک  دوـش  ضرف 

(. يریدقت
( رهظ زا  دعب  الثم 12   ) دعب نامز  رد  شدوخ  لاح  هب  دنک  هّجوت  هک  یتروص  رد  حبص ) تعاس 8  رد   ) ثدح هب  دراد  نیقی  هک  یسک  سپ :
هک ارچ   ) دوشیم يراج  وا  ّقح  رد  تراهط ) مدع   ) باحـصتسا هن )؟ ای  تسا  هتفرگ  وضو  ثدح  هب  نیقی  زا  سپ  ایآ  هک   ) دـنک ّکش  سپ 

(. دریگب وضو  دیاب  اذل  تسا و  یلعف  وا  ّکش  نیقی و  تسا و  مات  باحصتسا  ناکرا  یضرف  نینچ  رد 
دنک هداعا  دیاب  ینعی   ) وضو هب  قباس  رما  رطاخب  تسا  لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  و  تراهط ، مدع  باحصتسا  نیا  زا  دنک  تلفغ  رگا  سپ 

( ریگب وضو  ورب  هک  دوب  نیا  رب  روتسد  تشادن و  ار  زامن  هب  دورو  ّقح  تعاس 12  باحصتسا  مکح  هب  هک  ارچ 
لمع زا  دعب  ثداح  ّکش  غارف ) هدـعاق   ) يارجم هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  وا  ّقح  رد  مه  لمع  مامتا  زا  دـعب  تحـص  هب  ّکش  مکح  زین  و 

لمعلا لبق  ياهکـش  اب  يراک  غارف  هدـعاق  ینعی   ) تسا هدیـسر  تیلعف  هب  هدـش و  لصاح  لمع  زا  لبق  هلحرم  رد  هک  یکـش  نیا  هن  تسا و 
(. درادن

ّکـش دوش و  دوخ  لاح  هجوتم  زامن  زا  سپ  دـناوخب و  زامن  هدـش ، لفاغ  دوخ  لاح  زا  لبق ) تاـعاس  رد   ) ثدـح هب  نیقی  زا  سپ  رگا  هلب ،
هک ارچ  باحـصتسا ) هدعاق  هن  و   ) دوشیم يراج  وا  ّقح  رد  غارف  زا  سپ  ّکش  هدـعاق  ثدـحم  ای  هدوب و  رهاط  زامن  لاح  رد  ایآ  هک  دـنک 

دورو زا  یهن  ءوضو و  تراهط و  هب  رما  بجوم  ات  تسا ، هتـشادن  دوجو  ّکش  نیا  لمع  زا  لبق  تسا و  هدـش  ثداح  لمع  زا  سپ  شکش 
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. دوش زامن  هب 
دعب ّکش  هدـعاق  تموکح  هک  یتروص  رد  نکل  دوشیم  زامن  هداـعا  بجوم  تراـهط  مدـع  باحـصتسا  مکح  هب  ّقح ، ـال  ّکـش  نیا  هلب ،

. دشاب هتشادن  دوجو  وا  ّقح  رد  غارفلا 
80 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مجنپ  رما  رد  ثحب  رادم  عوضوم و  * 
: تسا لیذ  هدعاق  جنپ  هب  یلامجا  ياهراشا  باحصتسا و  تامّوقم  ناکرا و  نایب 

. حلطصم باحصتسا  یقیلعت 5 - باحصتسا  یئارقهق 4 - باحصتسا  يراس 3 - ّکش  ای  نیقیلا و  هدعاق  یضتقم 2 - هدعاق  - 1
؟ تسیچ قباسلا )...  انفیرعت  نم  دافتسملا  ّنا   ) زا روظنم  * 

باحـصتسا ناـمتخاس  دوش ، شودـخم  کـیره  هک  تسا  راوتـسا  مکحتـسم  نوتـس  ود  نکر و  ود  رب  حلطـصم  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 
. دشاپیمورف

، بوجو لثم  دشاب ، یعرـش  مکح  کی  هکنیا  زا  ّمعا  تسا  قباس  نامز  رد  بحـصتسم )  ) ءیـش کی  دوجو  ندوب  مّلـسم  زرحم و  یکی  - 1
هب رمع و ...  نالف  تایح  ای  بآ و  فرظ  نالف  ّتیرک  ای  دـیز و  نالف  تلادـع  لـثم  دـشاب ، یعرـش  مکح  عوضوم  هکنیا  اـی  و  تمرح و ... 

ندمآ اب  هک  قباس  دوجو  هب  داقتعا  فرـص  اذل  دـشاب و  هنع  غورفم  شدوخ  فرظ  رد  قباس  دوجو  نآ  زین  ّکش  ضورع  زا  سپ  هک  يوحن 
. تسین یفاک  دوریم ، نیب  زا  هدش و  لئاز  ّکش 

ّکـش دیاب  ام  ّکش  رگید : ترابع  هب  نآ  قّقحت  لصا  رد  هن  دشاب و  نیـشیپ  دوجوم  نآ  رارمتـسا  ءاقب و  رد  دیاب  ام  ّکش  رگید : ترابع  هب 
. يراس ّکش  هن  دشاب و  يراط 

؟ تسا یکش  هنوگچ  يراط  ّکش  زا  دارم  * 
. درادن ار  ناک  ام  دوجو  رد  قباس  نیقی  هب  تیارس  تردق  هدش و  لصاح  قباس  نیقی  دوجو  زارحا  زا  سپ  هک  تسا  یکش 

هچنآ دوش ، لصاح  دـعب  نامز  رد  هن  هکنیا  ای  دـشاب و  نّقیتم  قّقحت  لصا  اب  هارمه  نامزمه و  هدـشلصاح ، نیقی  هک  دـنکیمن  یقرف  هتبلا ،
مه نم  دوب و  لداع  امّلسم  اعطق و  هتشذگ  هتفه  دیز  لثملا : یف  تسا ، زرحم  ملسم و  قباس  رد  ءیـش  دوجو  لصا  هک : تسا  نیا  تسا  مهم 
رد دـیز  تلادـع  هب  نم  ملع  هن  هکنیا  ای  و  مراد ، ّکش  شتلادـع  ءاقب  رد  زورما  نکل  و  مدوب ، هاـگآ  وا  تلادـع  هب  هتـشذگ  هتفه  ناـمه  زا 
زا سپ  هک  یکـش  تروصرهرد  تسا ، هدوب  لداع  هتـشذگ  هتفه  رد  دـیز  هک  ماهدرک  لصاح  نیقی  زورما  ینعی  تسا ، هدـش  ثداح  زورما 

. تسا قباس  نیقی  هب  هدننکتیارس  ریغ  يراط و  دوشیم  لصاح  نیقی  نیا 
81 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا یکش  هنوگچ  يراس  ّکش  زا  دارم  * 
هب دنکیم  لزلزتم  ار  قباس  نیقی  هک  اجنآ  ات  تساههتشذگ  هب  هدننکتیارس  نکل  دوشیم و  ثداح  نیقی ، لیصحت  زا  سپ  هک  تسا  یکش 

هدوب لداع  وا  هک  میدرکیم  نامگ  هدـش و  یتالایخ  ام  هکنیا  ای  تسا و  هدوب  لداع  زاغآ  نامه  زا  دـیز  اـیآ  هک  مینکیم  ّکـش  هک  يوحن 
. تسا

لماش ضقنت  راـبخا ال  هکنآ  لاـح  و  حلطـصم ، باحـصتسا  هن  تسا و  يراـس  ّکـش  هدـعاق  يارجم  يدراوم  نینچ  هکنیا : بلطم  لـصاح 
. تسا نیقیلا  هدعاق  ّتیجح  رد  مالکلا  امنا  اذل  دوشیم و  حلطصم  باحصتسا 

؟ تسیچ هیف )...  ضقنت  مومع ال  نایرج  مهضعب  مّهوت  نا  و   ) زا دارم  * 
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لماش زین  ار  يراس  ّکش  نوناق  ضقنت ، راـبخا ال  هک  دـناهدش  یعّدـم  ءاـطغلا  فشاـک  موحرم  هلمج  نم  نییلوصا  زا  یخرب  هک : تسا  نیا 
ّتیجح دـقاف  اذـل  درادـن و  دوجو  نآ  رابتعا  رب  یلیلد  هکنیا  رب  هوـالع  دوشیمن ، روبزم  راـبخا  لومـشم  هدـعاق  نیا  هکنآ  لاـح  و  دوشیم ،

. تسا
. تسا هدش  زرحم  هتشذگ  رد  دوجو  لصا  هکنیا  زا  سپ  هدنیآ ، ّقح و  نامز ال  رد  ءیش ، نآ  دوجو  رد  ّکش  - 2

ای ۀکوکشم و  هیضق  تسا و  طوبرم  هتشذگ  نامز  هب  قباس ، نیقیلا  ّقلعتم  ای  هنّقیتم و  هیضق  حلطـصم ، باحـصتسا  رد  هکنیا : بلطم  لصاح 
. تسا طوبرم  هدنیآ  لاح و  نامز  هب  قحال  ّکشلا  ّقلعتم 

. تسا ّقح  نامز ال  هب  قباس ، دوجوم  نآ  مکح  ندناشک  باحصتسا  يانعم  لاح :
؟ تسیچ باحصتسا )...  الف  هیلع  قباس  نامز  یف  ّکش  ولف   ) زا ضرغ  * 

هب و  دـشاب ، قباس  ام  ّکش  ّقح و  ام ال  نیقی  هک  اـنعم  نیدـب  دوش ، ادـیپ  قباـس  دوجو  هب  تبـسن  قحـال  ناـمز  رد  ّکـش  رگا  هک : تسا  نیا 
لحم هدوب و  جراخ  حلطـصم  باحـصتسا  مکح  زا  هتـشذگ ، یـضام و  کشلا  ّقلعتم  دـشاب و  لابقتـسا  لاح و  نیقیلا  ّقلعتم  رگید : ترابع 

میناـشکب و هتـشذگ  ياـهنامز  هب  ار  نـآلا  مکح  دـیاب  مینک  باحـصتسا  میهاوـخب  رگا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تـسا . يرقهق  باحـصتسا  يارجا 
. میهد تیارس 

رد تسا ؟ هدیدرگ  لداع  زورما  هن  ای  هدوب  لداع  مه  زورید  ایآ  هک  مراد  ّکش  نکل  تسا و  لداع  دیز  هک  مراد  نیقی  نم  زورما  لثملا : یف 
لومـشم هک  ارچ  تسا ، ّتیجح  دـقاف  یباحـصتسا  نینچ  هک  تسا ، قباـس  هب  یلعف  مکح  ندـناشک  تقیقح  رد  ندرک ، باحـصتسا  اـجنیا :

[62 .] تسین ضقنت  رابخا ال 

ص81 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا يدروم  هچ  رد  هنوگ و  دنچ  رب  ّقح  ّکش ال  قباس و  نیقی  زا  کیره  هک  دیئامرفب  ۀم 

. يریدقت ّکش  نیقی و  یلعف 2 - ّکش  نیقی و  - 1 تسا : هنوگ  ود  رب 
82 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لـصا هب  قباس  نیقی  لعفلاب  و  تسا ، هدـش  شدوخ  تیعـضو  لاح و  هجوتم  تفتلم و  فّلکم  هک  تسا  يدراوم  رد  یلعف  ّکش  نیقی و  - 1
. تسین راک  رد  يریدقت  ضرف و  و  تسا ، هدش  ادیپ  وا  يارب  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  جراخ و  رد  ءیش  دوجو 

هک دـنیبب  ات  تسا  هدـشن  دوخ  تیعـضو  لاح و  هجوتم  لعفلاب  فّلکم  صخـش  هک  تسا  يدروم  رد  یـضرف  يریدـقت و  ّکـش  نیقی و  - 2
رد ّکش  وا  يارب  دنک ، هّجوت  شدوخ  لاح  هب  رگا  هک  تسا  ياهنوگب  تیعـضو  نکل  تسا و  هدوب  لفاغ  هک  ارچ  هن ، ای  دراد  ءاقب  رد  ّکش 

. دوشیم ادیپ  ءاقب 
؟ تسیچ هیلا )...  تافتلالا  لاح  دوجوملا  ّیلعفلا  کشلا  وه  ربتعملا  ّمث   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

تافتلا و رگا  نکل  و  تسا ، باحـصتسا  يارجا  لـحم  هدوب و  ربتعم  یـضرف ، هن  دوجوم و  دنـشاب و  یلعف  ّکـش  نیقی و  رگا  هک : تسا  نیا 
رد مـالکلا  اـمنا  اذـل  و  تسا ، تاـفتلا  ضرف  هب  نآ  رد  ّکـش  هک  دوش  ضرف  هچرگا  تسین  راـک  رد  یباحـصتسا  دـشابن ، راـک  رد  یهجوت 

. دشاب يریدقت  ام  ّکش  هک  تسا  يدروم 
؟ دوشیم رهاظ  اهاجک  رد  ثحب  نیا  هرمث  * 

. دیآیم دوخ  هب  طوبرم  نوتم  تحت  تسا و  هلحرم  راهچ  ياراد  هک  لیذ  یهقف  عرف  لاثما  رد 
؟ تسیچ ّکشف )...  قحاللا  یف  هلاح  یلا  تفتلا  اذا  ثدحلل  نّقیتملاف   ) زا روظنم  * 

، دومن ادیپ  ثدح  هب  نیقی  حبـص  زامن  زا  سپ  يوقت  لها  زا  یکی  لثملا  یف  رگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  یهقف  عرف  کی  زا  هلحرم  نیلوا  نایب 
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نیا رد  هک  دـنادیمن  یلو  تسا  هدوب  ثدـحم  حبـص  زامن  زا  سپ  هک  دـش  تفتلم  رهظ  زاـمن  کـیدزن  نکل  دـش و  لـفاغ  نآ  زا  سپ  نکل 
؟ هن ای  تسا  هتخاس  وضو  تدم 

هب ای  تراهط و  مدع  دنکیم  باحصتسا  اذل  تسا و  دوجوم  لعفلاب  وا  قحال  ّکش  قباس و  نیقی  ینعی  باحصتسا  ناکرا  یضرف  نینچ  رد 
. ار ثدح  ءاقب  رگید  ریبعت 

. تسا مارح  وا  يارب  وضو  نودب  زامن  هب  دورو  دریگب و  وضو  دیاب  یصخش  نینچ  هجیتن  رد 
؟ تسیچ یّلص )...  کلذ و  نع  لفغ  ولف   ) زا ضرغ  سپ  * 

زا سپ  دوخ  ندوب  ثدـحم  تفتلم  رهظ  زاـمن  زا  لـبق  هک  یـصخش  نیا  رگا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  لّوا  هلحرم  ناـمه  زا  رگید  یتروص  ناـیب 
هک دش  لفاغ  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  زا  دعب  ات  یّلک  روطب  دراد ، هلصاف  نیا  رد  دوخ  نتخاس  وضو  رد  ّکش  یلو  تسا  هدش  حبص  زامن 

شزامن تسا ، هدرک  یباحـصتسا  رهظ  زا  لبق  هک  دـش  تفتلم  هرابود  شرـصع  رهظ و  زاـمن  زا  سپ  نکل  هدرک و  یباحـصتسا  رهظ  زا  لـبق 
هدوب و ثدحم  رهظ  زا  لبق  باحصتسا  مکح  هب  اریز  ارچ ؟ دنک  هداعا  ار  نآ  دیاب  تسا و  لطاب 

83 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا هتفرگیم  وضو  شرصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  هتشادن و  ار  زامن  هب  دورو  ّقح 

؟ تسیچ ّکشلا )...  مکح  هقح  یف  يرجی  و ال   ) زا دارم  * 
: دیامرفیم خساپ  رد  خیـش  هک  دوشیمن ؟ يراج  غارف  هدعاق  قوف  ضرف  رد  ایآ  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
زا لبق  اجنیا  رد  روبزم  درف  ّکش  هکنآ  لاح  دوشیم و  ثداح  لمع  زا  سپ  هک  یکـش  هب  دراد  صاصتخا  غارف  هدـعاق  هکنیا  رطاـخب  ریخ ،

. تسا هدیسر  تیلعف  هب  هدش و  لصاح  رهظ  زامن 
؟ تسیچ یّلص )...  ثدحلاب و  نیقیلا  دعب  هلاح  نع  لفغ  ول  معن ،  ) رد بلطم  لصاح  * 

لفاغ یّلک  روطب  سپس  دنکیم  ادیپ  ثدح  هب  نیقی  رهظ  زا  لبق  روبزم  صخـش  هکنیا : رب  ینبم  تسا  روبزم  یهقف  عرف  رد  مّود  هلحرم  نایب 
هدش لفاغ  نآ  زا  دعب  تسا و  هدوب  ثدحم  رهظ  زا  لبق  هک  دوشیم  هجوتم  هاگنآ  دناوخیم ، مه  ار  شرـصع  رهظ و  زامن  هکنیا  ات  دوشیم 

وـضو رد  وا  ّکش  نوچ  زین  تروص  نیا  رد  هن ؟ ای  تسا  هتخاس  وضو  هلـصاف  نیا  رد  اـیآ  هک  دـنادیمن  مه  هّجوت  لاـح  نیا  رد  نکل  تسا 
؟ هچ ینعی  دراد . يریدقت  ّکش  تسا ، هدیسرن  تیلعف  هب  تلفغ  تلاح  رد  زامن و  زا  لبق  نتفرگ 

. درکیم ادیپ  تیلعف  شیارب  یکش  نینچ  دشیم  تفتلم  زامن  زا  لبق  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  ردقم  شکش  دش  تفتلم  هک  نونکا  ینعی 
: هک انعم  نیدب  دوشیم  رهاظ  اجنیا  رد  لوق  ود  هرمث  لاح :

هک ارچ  دوشیمن  يراـج  اـجنیا  رد  تراـهط  مدـع  باحـصتسا  میئوگیم  مینادیم  ربتعم  باحـصتسا  يارجا  رد  ار  یلعف  ّکـش  هک  اـم  - 1
. تسا مامتان  شناکرا 

تسا هدش  یلعف  ثداح و  لمع  زا  دعب  زامن  نالطب  تحص و  رد  یلـصم  نیا  ّکش  هک  ارچ  تسا  يراج  يدروم  نینچ  رد  غارف  هدعاق  هلب ،
. دنکن انتعا  ّکش  نیا  هب  وا  هک  دنکیم  مکح  روبزم  هدعاق  و 

هدـناوخ درف  نیا  هک  يزامن  هب  تبـسن  اجنیا  رد  هک  دـندقتعم  دـننادیم  یفاک  مه  ار  يریدـقت  ّکش  باحـصتسا  يارجا  رد  هک  اـهنآ  و  - 2
. دننکیم زامن  نیا  نالطب  هب  مکح  هدش و  تراهط  مدع  باحصتسا  تسا 

؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  مّوس  هلحرم  سپ  * 
ّکـش هک  دـیوگب  اـت  درادـن  زاـمن  زا  لـبق  لاـح  هب  يراـک  هلحرم  نیا  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا  مّود  هلحرم  ضرف و  ناـمه  تقیقح  رد 

، مراد رهظ  زا  لبق  رد  ینعی  ندوب  ثدـحم  هب  قباس  نیقی  دـیوگیم : ینعی  دراد ، راک  زامن  زا  سپ  لاح  اب  هکلب  هدـیافیب ، تسا و  يریدـقت 
هک مهنآ  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال 
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84 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسا نیا  لاؤس  لاح  تسا  هدوب  لطاب  مزامن  سپ  هک  دریگیم  هجیتن  تدم و  نیا  لوط  رد  ار  تراهط  مدع  منکیم  باحـصتسا  سپ  مراد 

؟ هن ای  تسا  حیحص  اجنیا  رد  باحصتسا  يارجا  ایآ  هک :
هک تسا  غارف  هدعاق  نآ  تسا و  هار  رـس  يرگید  عنام  نکل  و  تسا ، عنامالب  هسفن  دـح  یف  باحـصتسا  نیا  يارجا  هلب ، دـیامرفیم : خـیش 

مدقم مکاح و  نیقیلا  هدعاق  هک  ارچ  تسا  هدوب  حیحـص  ماهدناوخ  هک  يزامن  هللاءاشنا  وگب  نکن و  انتعا  لمع  زا  دـعب  ّکش  هب  دـیوگیم :
. تسا باحصتسا  هدعاق  رب 

؟ تسیچ مراهچ  هلحرم  ای  ضرف و  * 
. مینکیم يراددوخ  نآ  حرط  زا  زین  ام  هدومرفن و  حرطم  ار  نآ  خیش  تسین ، ثحب  لحم  نوچ 

؟ تسیچ مهفاف )  ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 
. تسا تبثم  لصا  هک  ارچ  دشابیمن ، يراج  غارف  هدعاق  تموکح  زا  رظن  عطق  اب  اتاذ و  باحصتسا  نیا  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش 

؟ دراد دوجو  باحصتسا  هدعاق  اب  عنام  یضتقم و  هدعاق  نایم  یتوافت  هچ  دیئامرفب  عالطا  تهج  * 
نکل میراد و  نیقی  یضتقم  دوجو  هب  ام  هک  تروص  نیدب  تسا  زیچ  ود  هکوکشم  هّیـضق  اب  ام  هنّقیتم  هیـضق  عنام ، یـضتقم و  هدعاق  رد  - 1

. يراد ّکش  عنام  دوجو  رد 
نامه نکل  دوب و  نّقیتم  زورید  رد  دیز  نالف  تلادع  لثملا : یف  دنراد . تدحو  هکوکشم  هّیضق  اب  هنقیتم  هّیضق  باحـصتسا ، رد  نکل  و  - 2

. دمآ دهاوخ  بلطم  لیصفت  هک  تسا  كوکشم  زورما  زورید  نّقیتم 
85 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: لوقنف اهضعب ، یف  وأ  اهلک  یف  باحصتسالا  ۀلأسم  یف  فالخلا  ّنأ  فرعیل  ماسقأ ؛ یلإ  باحصتسالا  میسقت  یف  سداسلا 

. بحصتسملا رابتعاب  امیسقت  هل  ّنإ 
. هیلع ّلادلا  لیلدلا  رابتعاب  رخآ  و 

. هیف ذوخأملا  ّکشلا  رابتعاب  اثلاث  و 
: هوجو نمف  لوألا  رابتعالاب  اّمأ  [ 63 [] بحصتسملا رابتعاب  باحصتسالا  میسقت  ]

: لّوالا هجولا 
وه اّیمدع و  نوکی  دق  و  کلذ - وحن  وأ  بوث  ۀبوطر  وأ  ءیش  ةراهط  وأ  ءیش  بوجوک  اّیدوجو - ارمأ  نوکی  دق  بحصتسملا  ّنا  ثیح  نم 

: نیمسق یلع 
«. یفنلا ۀلاصأ   » و ۀّیلصالا » ةءاربلا  : » ب [ 64] مهضعب دنع  یّمسی  و  ّیعرش ، فیلکتب  ّمذلا  لاغتشا  مدع  امهدحأ :

وحن و  لسغلا ، وأ  ءوضولا  بجوم  ثودح  بوثلا و  ۀبوطر  دیز و  توم  مدع  و  ۀنیرقلا ، مدع  و  هانعم ، نع  ظفللا  لقن  مدعک  هریغ ، یناثلا : و 
. کلذ

. عازنلا ّلحم  ّيدوجولا  نوک  یف  فالخ  و ال 
86 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

تسا باحصتسا  میسقت  رد  مشش  رما 
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هراشا

روما رد  هدـنوشيراج  زا  ّمعا   ) تاباحـصتسا ماـمت  رد  باحـصتسا ، هلئـسم  رد  عازن  فـالتخا و  هک  دوش  موـلعم  اـت  ياهناـگهن )  ) ماـسقا هب 
يارب میئوگیم  اذل  و  تسا ، هّیدوجو ) روما  رد  هدنوشيراج  ینعی   ) تاباحـصتسا زا  یخرب  رد  اهنت  هن  هکنیا  ای  و  تسا ، هّیمدع ) هّیدوجو و 

: باحصتسا
. تسا بحصتسم  ظاحل  رابتعا و  هب  یمیسقت  - 1

. دراد باحصتسا  رب  تلالد  هک  تسا  یلیلد  رابتعا  هب  يرگید  میسقت  - 2
. تسا بحصتسم  رد  ّکش  رابتعا  هب  مه  یمیسقت  و  - 3

( بحصتسم رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  )

هراشا

: تسا میسقت  لباق  یفلتخم  هوجو  زا  بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا 

[ دشابیم یمدع  رما  کی  مه  یهاگ  يدوجو و  رما  کی  یهاگ  بحصتسم  لوا : هجو  ]

هراشا

ای هزور ) ای  زامن  الثم   ) ءیـش کـی  بوجو  لـثم  دـشابیم ، يدوجو  رما  کـی  یهاـگ  بحـصتسم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  لّوا : هجو  اـّما  و 
رما نیا  هک  دـشابیم ، یمدـع  رما  کی  مه  یهاگ  و  کلذ ، وحن  تسا و  هماج  کی  يرت  تبوطر و  ای  تسا و  ءیـش  کی  یکاپ  تراهط و 

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  یمدع 
. یفنلا ۀلاصا  هیلصا و  تئارب  هب  دننکیم  ریبعت  نآ  زا  یخرب  هک  یعرش ، فیلکت  هب  تسا  هّمذ  لاغتشا  مدع  مسق : ود  نیا  زا  یکی 

: لثم تسا ، یلصا  یمدع  رما  زا  ریغ  هک  تسا  یلصا ) ریغ  یضرع و   ) یمدع رما  مّود : مسق  و 
تسا و لسغ  وضو و  بجوم  هک  یثودح  هماج و  تبوطر  دیز و  توم  مدـع  هنیرقلا و  مدـع  تلاصا  شیانعم و  زا  ظفل  لقن  مدـع  تلاصا 

. کلذ وحن 
. درادن دوجو  ءاملع  نیب  یفالتخا  دنافالتخا ، عازن و  لحم  هّیدوجو  تاباحصتسا  هکنیا  رد  و 

***
87 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا هدش  هتخادرپ  يزیچ  هچ  هب  مشش  رما  رد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
. يدعب ياهثحب  يارب  تسا  ياهمدقم  ناونع  هب  مشش  رما  هک  ارچ  تسا ، هتخادرپ  فلتخم  ياههبنج  زا  باحصتسا  تامیسقت  هب 

؟ تسا یئانبم  هچ  رب  دوشیم  رکذ  اجنیا  رد  هک  یتامیسقت  * 
. تسا هدیاف  ياراد  یلو  يرارکت  مه  یخرب  تسین و  خیش  لوبق  دروم  یخرب  هک  تسا  روهشم  يانبم  رب 

؟ تسا باحصتسا  باب  تامیسقت  همه  اجنیا  رد  هتفرگ  تروص  تامیسقت  ایآ  * 
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. تسا باب  نیا  تامیسقت  مها  ریخ ،
؟ تسا يرابتعا  هچ  هب  باحصتسا  هناگهس  تامیسقت  دیئامرفب  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

: تسا هیحان  هس  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  رابتعا و  هس  هب  باحصتسا  تامیسقت 
. ّقح ّکش ال  رابتعا  هب  باحصتسا 3 - لیلد  رابتعا  هب  بحصتسم 2 - رابتعا  هب  - 1

: رگید ترابع  هب 
هب باحصتسا  رگید  ریبعت  هب  دهاوخیم و  بحصتسم  کی  یباحصتسا  ره  هک  ارچ  دراد ، یتامیسقت  بحـصتسم ، رابتعا  هب  باحـصتسا  - 1

. تسا روصتم  یفلتخم  ياهتروص  رد  نونکا  هدوب  البق  هک  یئیش  نآ  هک  ارچ  تسا ، یتامیسقت  ياراد  دوخ  قباس ، نیقی  رابتعا 
، لیلد نودب  هن  تسا و  هدوب  لیلد  يور  زا  قباس  نیقی  هک  ارچ  دراد ، یتامیسقت  زین  دراد  تلالد  نآرب  هک  یلیلد  هظحالم  هب  باحصتسا  - 2

. یلقع ای  تسا و  هدوب  یعرش  ای  مه  لیلد  نیا  هک 
. دراد یفلتخم  روص  دوخ  زین  ّقح  ّکش ال  هکنوچ  تسا  یتامیسقت  ياراد  زین  ّقح  ّکش ال  رابتعا  هب  باحصتسا  - 3

؟ تسیچ هوجو )...  نمف  لوألا  رابتعالاب  اّما   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
. تسا میسقت  لباق  فلتخم  هوجو  زا  بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا  هک : تسا  نیا 

؟ تسیچ میسقت  نیا  لّوا  هجو  * 
: بحصتسم هک  اجنآ  زا 

ندوب مارح  ای  ناویح و  نالف  ندوب  سجن  ای  عیام و  نالف  ندوب  كاپ  رمع ، تایح  دـیز ، تلادـع  لثم  تسا ، يدوجو  رما  کـی  یهاـگ  - 1
 ... لمع و نالف  ندوب  بجاو  ای  عیام و  نالف 

88 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  یمدع  رما  نیا  هک  تسا  یمدع  رما  کی  یهاگ  و  - 2

زا دوشیم ، ریبعت  نآ  زا  یفلتخم  نیوانع  هب  هک  یعرـش  فیلکت  هب  هّمذ  لاغتـشا  مدع  لثم  تسا  یلـصا  مدـع  یمدـع ، رما  نیا  یهاگ  فلا :
: یهتنم يرغص  لاح  باحصتسا  عرش ، لاح  باحصتسا  هیلصا ، تئارب  باحصتسا  یلزا ، مدع  باحصتسا  هلمج :

ناسنا شنیرفآ  زا  لبق  میئوگیم : لثملا  یف  ار و  يدوجو  رما  نیا  تمرح  اـی  بوجو و  اـی  دوجو و  مدـع  مینکیم  باحـصتسا  یهاـگ  - 1
نیا مه  غولب  نارود  زا  لبق  مالسا و  تعیرش  زا  سپ  دوبن ، مکح  نیا  مه  مالـسا  تعیرـش  زا  لبق  ناسنا و  تقلخ  زا  سپ  هدوبن  مکح  نالف 

منکیم باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدـمآ  نم  شودـب  فیلکت  نیا  ایآ  هک  منکیم  ّکش  نم  لقع  ای  غولب و  نارود  زا  سپ  لاـح  دوبن ، مکح 
. ار نآ  بوجو  مدع 

لمع کی  ناونعب  ناضمر  موص  میئوگیم : لثملا  یف  ار و  يدوجو  رما  نیا  تمرح  ای  بوجو و  ای  دوجو  مینکیم  باحصتسا  یهاگ  و  - 2
مینکیم باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  بجاو  هام  نا  رد  موص  مه  نونکا  هک  مراد  کش  نونکا  دوب  بجاو  هام  نالف  رد  هتـشذگ و  رد  یجراخ 

. ار موص  بوجو 
دورو طرش  مه  زونه  طرش  نیا  ایآ  هک  مراد  ّکش  نآلا  نکل  دوب و  زامن  هب  دورو  طرش  تراهط  البق  هک  منادیم  میوگیم : لثملا  یف  ای  و 

. ار تراهط  منکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  زامن  هب 
ای عیام و  نالف  تیرمخ  مدع  ای  و  بآ ، نالف  ّتیرک  مدـع  لثم  تسا  یـضرع  ینعی  یلـصا  ریغ  ياهمدـع  زا  یمدـع ، رما  نیا  یهاگ  و  ب :

. یبنع ریصع  رد  نیثلث  باهذ  مدع  ای  صخش و  نالف  توم  مدع  ای  نآ و  تیلوب  مدع 
مدع منکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدیـسر  ّتیرک  دـح  هب  هک  مراد  ّکش  نونکا  دوب ، هدیـسرن  ّتیرک  دـح  هب  البق  بآ  نالف  لثملا : یف 

. اذکه ار و  ّتیرک 
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؟ تسیچ عازن ) ّلحم  ّيدوجولا  نوک  یف  فالخ  و ال   ) رد بلطم  لصاح  * 
یفالتخا دنافالتخا ، عازن و  لحم  دنوشیم  يراج  هّیدوجو  رما  رد  هک  یتاباحـصتسا  هکنیا  رد  دـیامرفیم : اذـل  تسا و  هلئـسم  مکح  نایب 

. دوب دنهاوخ  هّیدوجو  روما  لماش  همه  دش  دهاوخ  باحصتسا  تیّجح  نوماریپ  هک  یلاوقا  لقن  اذل  تسین و 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 

زین هّیمدـع  روما  رد  هیراج  تاباحـصتسا  ایآ  هک  انعم  نیا  هب  تسا  مسق  ود  ره  رد  مهنآ  هّیمدـع  روما  مادـعا و  رد  هیراج  تاباحـصتسا  رد 
؟ دناجراخ عازن  لحم  زا  هدوب و  مّلسم  تاباحصتسا  هنوگنیا  ّتیجح  هکنیا  ای  دناعازن و  لحم 

89 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

نم هر :)  ) ضایرلا بحاص  دیـسلا  هذاتـسا  نع  هاکح  امل  اعبت  هیف ، فـالخلا  مدـع  یلإ  هرـس ) سدـق  [ ) 65] ذاتـسالا لام  دقف  یمدـعلا ، اّما  و 
. تاّیمدعلا یف  هرابتعا  یلع  عامجإلا  يوعد 

ۀنیرقلا و مدع  ۀلاصأ  لثم : ۀّیمدعلا ، لوصالاب  کّسمتلا  یلع  ءاملعلا  ةریـس  رارقتـساب  روکذملا - عامجإلا  لقن  دعب  کلذ - یلع  دهـشتسا  و 
. ءاقبإلل ۀثدحملا  ۀّلعلا  ۀیافک  یلع  ۀلأسملا  هذه  مهئانبب  و  کلذ ، ریغ  كارتشالا و  لقنلا و 

: لّمأت نع  ولخی  ال  هرس ) سدق   ) هرهظتسا ام  لوقأ :
یف ینازاتفتلا  رهاظ  اهل  دهـشی  ناک  نإ  و  اهفالخب ، ریثک  تاحیرـصت  نم  کب  ّرمیـس  ام  عم  ماقملا  یف  اهل  حرـسم  الف  عاـمجالا ، يوعد  اـما 

: لاق ثیح  حرشلا ؛ حرش 
باب یف  تّرقتـسا  دـقف  ءاملعلا ، ةریـس  اما  و  [ 66 «] ّیلـصالا یفنلا  نود  تابثالا  یف  وه  اـّمنإ  باحـصتسالل  نیرکنملا  ۀـّیفنحلا  فـالخ  ّنإ  »

. امهیتلک ۀّیمدعلا  ۀیدوجولا و  لوصالاب  کّسمتلا  یلع  ظافلالا 
و ضعب ، نع  هتابثإ  و  ضعب ، نع  اـقلطم  باحـصتسالا  راـبتعا  راـکنإب  لوقلا  لـقن  دـعب  ۀّیباحـصتسالا - هتلاـسر  یف  یناـهبهبلا  دـیحولا  لاـق 

: هظفل اذه  ام  رخآ - ضعب  نع  لیصفتلا 
اذکف افرع ، بوجولا  یف  ۀقیقح  رمألا  نولوقیف : لقنلا ، مدع  ۀلاصأب  نّولدتـسی  مّهنأ  اقلطم - رکنملا  نم  یتح  عیمجلا - نم  دجن  يذـلا  ّنکل 

یلع یفخی  ـال  اـمک  کـلذ ، ریغ  یلإ  ۀیعرـشلا ، ۀـقیقحلا  نورکنیف  ّيوـغللا ، ینعملا  ءاـقب  ۀـلاصأب  نّولدتــسی  و  لـقنلا ، مدـع  ۀـلاصال  ۀـغل ؛
. یهتنا [ 67] عّبتتملا

. تاّیمدعلا جورخ  یلع  ظافلالا  باب  یف  ۀیراجلا  ةریسلا  یف  ةداهش  الف  ذئنیح ، و 
90 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

( عازن لحم  زا  تاّیمدع  جورخ  رد  ءاملعلا  فیرش  مالک  )

هراشا

ضایر بحاص  موحرم  شداتـسا  زا  ار  نآ  هک  یبلطم  زا  عبت  هب  یناردنزام ، ءاملعلا  فیرـش  داتـسا  یمدـع : تاباحـصتسا  اب  هطبار  رد  اّما  و 
رب اهقف  نیب  فالتخا  مدـع  هب  تادـقتعم ) و   ) هدرک ادـیپ  لیامت  تایمدـع ، رد  باحـصتسا  رابتعا  رب  عامجا  ياـعدا  رب  ینبم  هدرک  تیاـکح 

(. دناثحب لحم  هک  دناتایدوجو  اهنت  و   ) تسا مّلسم  اهنآ  رابتعا  جراخ و  ثحب  لحم  زا  هّیمدع  تاباحصتسا  هکنیا 
مدع هنیرق و  مدع  تلاصا  لثم  هّیلمع ، لوصا  هب  کّسمت  رب  ءاملع  هریس  رارقتـسا  هب  روبزم  ياعدم  تابثا  رد  روکذم ، عامجا  لقن  زا  سپ  و 

. تسا هدرک  داهشتسا  دوجوم ، ءیش  ءاقب  رد  هثدحم  ّتلع  تیافک  رب  هلئسم  نیا  رد  اهنآ  يانب  هب  و  اذکه ...  كارتشا و  مدع  لقن و 
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( ءاملعلا فیرش  مالک  رد  خیش  هشقانم  )

. دشابیمن لاکشا  زا  یلاخ  دوشیم  راهظتسا  ناشیا  مالک  زا  هچنآ  دیامرفیم : ءاملعلا  فیرش  يأر  هب  خساپ  رد  خیش  بانج 
 ... عامجا ياعدا  اّما  و  - 1

مدـع لصا  لقنلا ، مدـع  ۀـلاصا  لثم   ) هّیمدـع لوصا  هلـسلس  کی  زا  هدافتـسا  رب  ظافلا ، باب  رد  ءاـهقف  یلمع  عاـمجا  اـی  هریـس و  اـّما  و  - 2
رب اهنت  هکنیا  هن   ) تسا هدـش  ّرقتـسم  مومعلا و )...  ۀـلاصا  روهظلا ، ۀـلاصا  لثم   ) يدوجو لوصا  هلـسلس  کی  و  هنیرق و )...  مدـع  كارتشا ،

(. دشاب هدش  رقتسم  هّیمدع  لوصا 
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نتم
ضعب صاصتخاب  ضراعم  ّهنأ  عمف  ّيدوجولاب - صاصتخالا  رهاظلا  ّرثؤملا  نع  یقابلا  ءانغتـساب  باحـصتسالا  تابثإ  یلع  مهلالدتـسا  اّما  و 

ّنأـب ههیجوت : نکمی  عفارلا - ثیح  نم  ـال  یـضتقملا  ثیح  نم  ّکـشلاب  اّـصتخم  عازنلا  نوکی  نأ  یـضتقی  ّهناـب  و  یمدـعلاب ، یتـآلا  مهّتلدأ 
باحـصتسالا تبثی  اـم  رکذـب  اوفتکا  ۀّیعرـشلا ، ماـکحالا  ۀـّلدأ  نم  وه  يذـلا  باحـصتسالا  یف  مّلکتلا  وه  ناـک  اّـمل  اـنه  ّیلـصالا  ضرغلا 

یف جـتحی  مل  اذإ  دوجوملا  ّنال  ۀـّیولوالا ؛ لـب  بّکرملا ، عاـمجالاب  ّیمدـعلا  یف  بلطملا  میمتت  ضرغلا  نوکی  نأ  نکمی  ّهنأ  عم  ّيدوجولا .
. یلوالا قیرطلاب  کلذک  مودعملاف  ّرثؤملا  یلإ  هئاقب 

باحـصتسالا نایب  هیف : هجولا  ّنأ  ّالا  ّيدوجولاب ، صاصتخالا  رهاـظ  هل ، مهفیرعت  و  لاـحلا ،» باحـصتسا   » ۀـلأسملل ب مهناونع  رهاـظ  معن ،
«. عرّشلا لاح  باحصتسا   » ب رثکالا - لب  مهضعب - هنونع  اذل  و  ماکحالل ؛ ۀّیعرشلا  ّۀلدالا  نم  وه  يذلا 

یف لاـحلا ،» باحـصتسا  : » ۀـلأسملا ناونع  یف  مهلوق  روهظب  عازنلا  ّلـحم  صاـصتخا  یلع  [ 68] داهـشتسالا زاوج  مدـع  رهظی  انرکذ  اّـمم  و 
. ۀّیجراخلا رومالا  ریغب  عازنلا  صاصتخا  یلع  عرشلا ،» لاح  باحصتسا   » ناونعلا ب مهنم  ریثک  دییقت  ّلدل  الا  و  ّيدوجولا ؛

همجرت

( نآ رد  خیش  هشقانم  تایدوجو و  هب  باحصتسا  صاصتخا  رب  تارضح  لالدتسا  )

هراشا

رد دراد  روهظ  رثؤم ) ای  و   ) ّتلع زا  ءاقب  رد  دوجوم  ءیـش  ندوب  زاینیب  ببـس  هب  باحـصتسا  ّتیجح )  ) تابثا رب  تارـضح  لالدتـسا  اّما  و 
: تسا ضراعم  تارضح  لالدتسا  نیا  هک  یتروص  رد  هّیدوجو ، روما  هب  باحصتسا  نتشاد  صاصتخا 

. هّیمدع روما  هب  دراد  صاصتخا  اهنآ  ّهلدا  زا  یخرب  هکنیا  اب  - 1
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تسا و ثحب  لحم  ود  ره  هکنآ  لاح  و   ) عفار رد  ّکش  هب  هن  دشاب و  یـضتقم  رد  ّکش  هب  صتخم  عازن  هک  دنکیم  ءاضتقا  هکنیا  هب  و  - 2
(. درادن دوجو  مسق  کی  جورخ  رب  یلیلد 

تسا یباحصتسا  رد  نخس  اجنیا ، رد  یلوصا  نادنمشناد  یلـصا  فده  ضرغ و  نوچ  هکنیا : هب  تسا  نکمم  روبزم  لالدتـسا  هیجوت  و  - 3
تبثم هک  دـناهدرک  اـفتکا  يروـما  رکذ  هـب  دـناهیدوجو ،) روـما  زا  هّیعرـش  ماـکحا  و   ) تـسا هّیعرـش  ماـکحا  هـب ) یباـیتسد   ) هـّلدا زا  هـک 

. تسا يدوجو  باحصتسا 
اقلطم یعمج  هک   ) دـشاب بکرم  عاـمجا  مامـضنا  اـب  یمدـع  روـما  رد  بلطم  میمعت  میمتت و  ضرغ  هـک  دراد  ناـکما  هـک  یتروـص  رد  - 4

تّجح و ار  یمدع  هداد ، لیـصفت  یمدع  يدوجو و  نیب  یعمج  دننادیمن و  تّجح  ار  نآ  اقلطم  یخرب  دـننادیم و  تّجح  ار  باحـصتسا 
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دنادب و تّجح  ار  يدوجو  هکنیا  هب  یمدع  يدوجو و  نایم  هدادن  لیصفت  یـسک  هک  دنراد  لوبق  همه  نکل  دننادیمن و  تّجح  ار  يدوجو 
(. تسا تّجح  مه  یمدع  بکرم  عامجا  نیا  مکح  هب  دشاب ، تّجح  يدوجو  مّوس  لیلد  مکح  هب  رگا  اذل  دنادن و  تّجح  ار  یمدع 

تایمدع رد  سپ  دشابن ، رثؤم  هب  دنمزاین  شیاقب  رد  یقاب  دوجوم و  رما  رگا  اریز  دشاب  تیولوا  هب  تایمدع  رد  باحـصتسا  رابتعا  هکلب  - 5
. دشابن ّتلع  هب  دنمزاین  شرارمتسا  رد  یمدع  رما  هک  تسا  نینچ  یلوا  قیرط  هب 

( دنجراخ عازن  لحم  زا  تایمدع  هکنیا  رب  تارضح  مراهچ  لیلد  )

هراشا

(، ناـک اـم  ءاـقب  هب   ) نآ زا  ناـشفیرعت  و  يدوجو ) لاـح  ینعی   ) لاـح باحـصتسا  هب  باحـصتسا  هلئـسم  يارب  تارـضح  ناوـنع  رهاـظ  هلب ،
و  ) نایب لاـحلا ، باحـصتسا  ناونع  ینعی  ریبعت  نیا  لـیلد  هجو و  هکنیا  رگم  تسین ) نیا  ، ) دراد يدوجو  روما )  ) باحـصتسا هب  صاـصتخا 
زا نانآ  رثکا  هکلب  تارضح و  زا  یضعب  اذل  و  تسا ، یهلا  ماکحا  طابنتسا ) يارب   ) هّیعرش ّهلدا  زا  هک  دشاب  یباحـصتسا  نامه  ندرک ) هدنز 

فده هک  ارچ  دراد  هّیعرش  ماکحا  رد  هیراج  تاباحـصتسا  رد  روهظ  هک   ) دناهدرک یعرـش ) مکح  ای   ) عرـش لاح  باحـصتسا  هب  ریبعت  نآ 
( تسا هّیعرش  ماکحا  رد  هیراج  تاباحصتسا  نایب  یلصا 

( یراصنا خیش  بانج  یأر  )

تاملک رهاـظ  هب  داهـشتسا  هک  دوشیم  نشور  تسا ) روظنم  ریخا  بلطم  ناـمه  اـنیع  هک   ) میتفگ اـم  هچنآ  زا  و  دـیامرفیم : انخیـش  سپس 
نیا امش  رگا   ) ّالا و  تسین . زیاج  يدوجو ، باحـصتسا  هب  عازن  لحم  صاصتخا  رب  لاح ، باحـصتسا  ینعی  هلئـسم  ناونع  زا  ریبعت  رد  ناشیا 

ناونع نیا  هلب ، دیئوگب  هدرک ) رواب  ار  روهظ 
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بناج زا  عرش  لاح  باحـصتسا  هب  لاح  باحـصتسا  ندرک  دییقت  هاگنآ  تسا  يدوجو  باحـصتسا  رـس  رب  عازن  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن 
عازن هکنآ  لاـح  و   ) هّیعرـش روما  ینعی  هیجراـخ ، روما  زا  ریغ  يروما )  ) هب عازن  صاـصتخا  رب  درک  دـهاوخ  تلـالد  تارـضح ، زا  يرایـسب 

(. درادن هّیعرش  روما  هب  صاصتخا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هیف )... ، فالخلا  مدع  یلا  ذاتسالا  لام  دقف   ) زا ضرغ  * 
بحاص موحرم  زا  ّتیعبت  هب  زین  ناشیا  هک  دیآیم  تسدب  مظعا  خیش  داتسا  یناردنزام  ءاملعلا  فیرـش  موحرم  تاشیامرف  زا  هک  تسا  نیا 

لحم زا  تاباحـصتسا  نیا  تسین و  یفالتخا  هّیمدع  تاباحـصتسا  ّتیجح  تیعطق  ندوب و  مّلـسم  رد  هکنیا  هب  دراد  لیامت  شداتـسا  ضایر 
. دنتسه عازن  ثحب و  لحم  هک  دنتسه  تایدوجو  اهنت  دناجراخ و  ثحب 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  تارضح  لیلد  * 
. تایمدعلا یف  باحصتسالا  يرجی  هک  دنلئاق  ءاملع  همه  هک  انعم  نیدب  تسا ، یلوق  عامجا  ياعدا  یکی  - 1

يوـتف نآ  ناـیرج  هّیمدـع و  تاباحـصتسا  ّتیجح  هب  اـهنآ  همه  هک  میوـشیم  هجوـتم  باحـصا  ياواـتف  هب  هعجارم  اـب  رگید : تراـبع  هب  - 
. تسا تّجح  مه  عامجا  و  دناهداد ،

. دناجراخ عازن  لحم  زا  تاّیمدع  رد  هیراج  تاباحصتسا  سپ :
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. دننکیم يراج  ار  یتاباحصتسا  نینچ  المع  ءاهقف  همه  هک  انعم  نیدب  دنراد ، ار  ءاملع  هریس  ای  یلمع و  عامجا  ياعدا  هکنیا  رگید  - 2
 ... هنیرقلا و مدع  لصا  كارتشا ، مدع  لصا  لقنلا ، مدع  ۀـلاصا  لیبق  زا  هّیمدـع ، لوصا  هلـسلس  کی  زا  ظافلا  ثحابم  رد  رگید : ترابع  هب 

: لثملا یف  دنریگیم ، راکب  ار  لوصا  نیا  المع  هدرک و  هدافتسا 
مدع لصالا  دنیوگیم : هن ؟ ای  تسا  هدروخ  صیصخت  ماع  نیا  ایآ  هک  دننکیم  ّکش  الثم  هّیعرش ، ّهلدا  زا  ماکحا  طابنتـسا  ماگنه  هب  یتقو 

. صیصختلا
هک تسا  نیا  رب  ناشیلمع  يانب  يزاجم ؟ اـی  تسا  رظن  دروم  شایقیقح  ياـنعم  اـیآ  هک  دـننکیم  ّکـش  ظـفل  کـی  ياـنعم  رد  یتقو  اـی  و 

. دننکیم یقیقح  يانعم  رب  لمح  ار  نآ  هدرک  يراج  هنیرق  مدع  لصا  ینعی  هنیرقلا ، مدع  لصالا ، دنیوگب :
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. دوبن اهنآ  قبطرب  یلمع  هریس  ّالا  دناّتیجح و  ياراد  لوصا  نیا  هک  دوشیم  مولعم  سپ 
؟ يرجی وا ال  باحصتسالا  يرجی  له  هکنیا  رد  ثحب  ماگنه  هب  هک : تسا  نیا  اهنآ  مّوس  هجو  - 3

. تسه زین  هیقبم  تلع  هثدحم ، ّتلع  هک  تسا  نیا  مه  ناشلیلد  يرجی ، هک  دندقتعم  یخرب  - 
. تسین هیقبم  ّتلع  هثدحم ، ّتلع  نوچ  هک  دنروآیم  لیلد  يرجی و  هک ال  دنیوگیم  مه  یخرب  - 

ثحب نکل  و  دنرثؤم . ّتلع و  هب  دنمزاین  ثودح  لصا  رد  ملاع  تادوجوم  هکنیا  رد  ّکش  یمالک ال  یفـسلف و  ظاحل  هب  رگید : ترابع  هب 
ءاـقب و رد  هن  هکنیا  اـی  دنتـسه و  ّتلع  هب  جاـتحم  زین  ناـشدوجو  رارمتـسا  و  ءاـقب ، رد  نتفاـی  دوجو  قّـقحت و  زا  سپ  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد 

: اذل و  دناهداتسیا ؟ دوخ  ياپ  يور  هدوب و  تلع  زا  ینغتسم  رارمتسا 
ّتلع دـنمزاین  ءاقب  رد  دوجوم ، یئیـش  هک  انعم  نیدـب  تسه  زین  هیقبم  ّتلع  هثدـحم ، ّتلع  هک  دـنرواب  نیا  رب  اعون  هعیـش  ریغ  نیملکتم  - 1

. درادن رثؤم  هب  يزاین  دهدیم و  همادا  شدوخ  ار  شدوخ  هار  دش ، ثداح  هکنیمه  هکلب  تسین ،
و تسین ، رثؤم  زا  ینغتـسم  شیاقب  رد  یقاب  تسین و  هیقبم  ّتلع  هثدحم ، تلع  هک  دـنرواب  نیا  رب  اعون  یهلا  هفـسالف  هعیـش و  نیملکتم  - 2

. درادب یقاب  ار  وا  هک  تسا  ّتلع  هب  دنمزاین  نآ  هب  نآ  اذل 
؟ تسا يرما  هچ  رب  ینتبم  روبزم  ثحب  * 

اب نخـسمه  دیاب  مینادب ، ثودح  ار  طانم  رگا  مینادب ؟ هچ  ار  دوجولا  بجاو  هب  تانکمم  يدنمتجاح  طانم  ام  هک  تسا  رما  نیا  رب  ینتبم 
. میریذپب ار  یهلا  يامکح  نخس  دیاب  مینادب  یتاذ  ناکما  ار  طانم  رگا  و  میوشب . یلزتعم  نیملکتم 

؟ روظنم * 
: هک دناهدرک  ینتبم  بلطم  نیا  رب  ار  باحصتسا  ّتیجح  مدع  ّتیجح و  هلئسم  نییلوصا  تارضح  هک  تسا  نیا  روظنم 

زا دـیدج  ریثأت  رگید  ریبعت  هب  ای  ّتلع و  هب  زاین  شدوخ  ءاقب  رد  دوجوم  ءیـش  هک  ینعی  تسا  یفاـک  ءیـش  ءاـقب  رد  هثدـحم  ّتلع  اـیآ  - 1
؟ درادن ّتلع  هیحان 

. تسا ّتلع  دنمزاین  زین  ءاقب  رد  یقاب  دنکیمن و  تیافک  هثدحم  ّتلع  هن ، هکنیا  ای  و  - 2
؟ تسا تّجح  باحصتسا  قوف  يانب  ود  زا  کیمادک  رب  * 

. تسا تّجح  باحصتسا  میریذپب  ار  لّوا  يانبم  رگا  - 
. میوش باحصتسا  تّجح  رکنم  دیاب  میریذپب  ار  مّود  يانبم  هچنانچ  و  - 

اب هطبار  رد  روبزم  نخس  ّکشالب  تسا و  هدش  هداهن  انب  نیا  رب  باحصتسا  ثحب  لاحيایلع :
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دوش ثحب  ات  تسین  يزیچ  الـصا  مدع  هک  ارچ  درادـن . هّیمدـع  روما  هب  یطبر  هن  ای  تسا  ّتلع  هب  دـنمزاین  ایآ  هکنیا  تسا و  هّیدوجو  روما 
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؟ هن ای  دهاوخیم  ّتلع  ءاقب  رد  هک 
نـشور ثحابم  نیا  زا  اذـل  و  هن ؟ ای  تسا  ّتلع  هب  دـنمزاین  ءاقب  رد  اـیآ  هک  دوشیم  ثحب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  قّقحم  يدوجو و  رما  نیا 

. تسا هدوب  جراخ  اهنآ  ثحب  لحم  زا  هّیمدع  روما  هک  دوشیم 
؟ تسیچ لمأت ) نع  ولخی  ال  هر )  ) هرهظتسا ام  لوقا :  ) رد خیش  دارم  * 

نیا نخـس  زا  هچنآ  دـیامرفیم : اذـل  تاّیمدـع و  تاـیدوجو و  زا  تسا  ّمعا  اـجنیا  رد  عازن  لـحم  هـکنیا  رب  ینبم  تـسا  خیـش  باـنج  يأر 
هدرک و در  ار  اهنآ  هدمآرب  لّوا  هورگ  ّهلدا  دقن  ددص  رد  سپ  تسین  لاکشا  زا  یلاخ  اهنآ  نخس  هک  تسا  نیا  دوشیم  راهظتسا  تارـضح 

. تسا هدومن  هماقا  شیوخ  ياعدم  تابثا  رب  دهاش  دنچ 
؟ تسیچ تارضح  لّوا  لیلد  ای  هجو و  هب  خیش  خساپ  * 

لحم رد  لخاد  هّیمدع  تاباحصتسا  هکنیا  هب  دناهدرک  حیرصت  نییلوصا  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسین ، یلوق  عامجا  ياج  اجنیا  هک : تسا  نیا 
باحصتسا اهنت  دراوم  یخرب  رد  یتح  تاّیمدع ، رد  هچ  تایدوجو و  رد  هچ  دناباحصتسا ، فلاخم  الصا  یخرب  هکنیا  رب  افاضم  دناعازن ،

. دوشیمن يراج  یباحصتسا  نینچ  دناهتفگ  هدرک و  در  ار  تاّیمدع  رد 
؟ درک روبزم  ياعدم  رب  یلوق  عامجا  ياعدا  هک  دوشیم  هنوگچ  فالخرب ، تاحیرصت  همهنیا  دوجو  اب  لاح 

؟ تسیچ تارضح  مّود  لیلد  ای  هجو و  هب  ناشیا  خساپ  * 
: هکلب تسا ، هدشن  رقتسم  هّیمدع  روما  رب  اهنت  ظافلا  ثحابم  رد  ءاملع  هریس  هک : تسا  نیا 

 ... صیصخت و مدع  كارتشا ، مدع  لقن و  مدع  لصا  لثم  هّیمدع  لوصا  زا  هک  روطنامه  - 1
. دننکیم هدافتسا 

. دننکیم هدافتسا  نآ و ...  يوغل  يانعم  رب  ظفللا  ءاقب  ۀلاصا  مومعلا ، ۀلاصا  روهظلا ، ۀلاصا  لثم  هّیدوجو  لوصا  زا  مه  روطنیمه  - 2
؟ خیش بانج  روظنم  * 

روما مه  لیلد  نیمه  هب  دیاب  دینک ، جراخ  ثحب  لحم  زا  ار  هّیمدع  روما  امـش  هدش  يراج  هریـس  هک  لیلد  نیا  هب  رگا  هک : تسا  نیا  روظنم 
. تسین يرما  نینچ  هب  مزتلم  امش  ریغ  زا  يدحا  هن  امش و  هن  هکنآ  لاح  دینک و  جراخ  ثحب  لحم  زا  ار  هّیدوجو 

. دشاب امش  ياعدم  رب  یلیلد  دناوتیمن  هریس  سپ :
96 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّکش هدرک  دروخرب  یماع  کی  هب  ءاملع  رگا  هک  دیدروآ  لاثم  نآ  يارب  دیدش و  ءاملع  یلمع  عامجا  یعّدم  امش  هکنیا  رگید : ترابع  هب 
ّکـش ظفل  کی  يزاجم  ای  یقیقح و  يانعم  رد  رگا  ای  و  دننکیم . يراج  صیـصخت  مدع  ۀـلاصا  همه  هن ؟ ای  هدروخ  صیـصخت  هک  دـننک 

زا ثحب  هکنآ  لاح  و  دناظافلا ، رهاوظ  هب  طوبرم  تاباحـصتسا  نیا  میئوگیم : امـش  هب  دننکیم ، يراج  ۀنیرقلا  مدـع  تلاصا  المع  دـننک ،
هک دـندرک  ّکش  دـندید و  ار  یماـع  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  ملاـع  ءـالقع  ياـنب  هکلب : درادـن ، باحـصتسا  ّتیجح  هب  یطبر  ظاـفلا  رهاوظ 

 ... كارتشالا مدع  لقنلا ، مدع  هنیرق  مدع  دییقت ، مدع  رد  اذکه  و  باحصتسا . هن  دننک و  يراج  صیصختلا  مدع  هن ، ای  هدروخ  صیصخت 
، دییقت مدع  دنیوگب : هدرک  ذخا  ار  ظفل  رهاظ  روکذم  دراوم  رد  ّکش  ماگنه  هب  هک  تسا  نیا  ظافلا  رد  ملاع  ءالقع  يانب  رگید : ترابع  هب 

 ... هنیرق و مدع 
هعجارم دوب  ظافلا  رهاوظ  هب  طوبرم  هک  صاخ  ّنظ  ثحب  ناـمه  هب  ثحب  نیا  رد  دـینکن و  اـجنیا  رد  ار  رهاوظ  ثحب  دـیاب  امـش  لـصاحلا :

. تسین ام  ثحب  لحم  هتشاد و  یئانثتسا  تلاح  هک  دینک 
؟ تسیچ تارضح  مّوس  لیلد  ای  هجو و  هب  خیش  ترضح  خساپ  * 

: دناهداد تارضح  لیلد  نیا  زا  خساپ  جنپ 
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رد دراد  روهظ  باحـصتسا ، باب  رد  امـش  ّهلدا  زا  یخرب  هکيروطناـمه  هک  ارچ  تسا ، ضراـعم  هب  يـالتبم  اـجنیا  رد  امـش  لالدتـسا  - 1
. هّیمدع روما  هب  تسا  ّصتخم  امش  ّهلدا  زا  یخرب  مه  روطنیمه  مّوس ، لیلد  نامه  لثم  هّیدوجو  روما  هب  نآ  نتشاد  صاصتخا 

ياعدـم تابثا  رد  زین  کـیره  یفاـن و  رگید  تسا و  تبثم  یکی  ینعی  دـنراد ، عازن  يرما  رـس  رب  رفن  ود  هک  یهقف  عرف  نیا  رد  لـثملا : یف 
دوـب تّجح  باحـصتسا  رگا  هکنیا : هب  دـناهدرک  لالدتـسا  باحـصتسا  ّتیجح  یفن  يارب  یخرب  يدروـم  نینچ  رد  دـنروآیم ، هـنّیب  دوـخ 

و دنکیم ، ادیپ  ناحجر  دوشیم و  تیوقت  یمدع  باحـصتسا  اب  یفن  هنیب  هک  ارچ  دوش ، مدـقم  تابثا  هنیب  رب  یفن  هنیب  هک  دوب  نیا  مزلتـسم 
. دناهتشادن مدقم  ار  یفن  هنیب  نایاقآ  هکنآ  لاح 

لیلد نیا  لاـح  دناهتـشاد . مدـقم  ار  یفن  هنیب  لـیلد  نیمه  هب  مه  یخرب  اذـل  تسین و  تّجح  یمدـع  باحـصتسا  هک  دوـشیم  نشور  سپ :
. تسا يراج  مه  هّیمدع  روما  رد  عازن  سپ  تسا ، هّیمدع  روما  صوصخم 

؟ دینک نییبت  ار  عفار  دوجو  رد  ّکش  یضتقم و  دوجو  لصا  رد  ّکش  لاثم  رکذ  اب  خیش  خساپ  نیمود  زا  لبق  ۀمدقم  * 
هب یهاگ  نکل  و  هن ؟ ای  ماهتفرگ  وضو  ایآ  هک  مراد  ّکش  هکنیا  لثم  یضتقم  دوجو  لصا  رد  ّکش 

97 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا سپ  نکل  ماهتفرگ و  وضو  الثم  هک  انعم  نیدـب  مراد ، ّکش  عفار  دوجو  رد  نکل  مراد و  نیقی  ماهتفرگ  وضو  هکنیا  ینعی  یـضتقم  دوجو 

؟ هن ای  دشاب  هّینطاب  تراهط  عفار  ات  تسا  هدش  رداص  نم  زا  یثدح  ایآ  هک  مراد  ّکش  يدنچ 
؟ تسیچ تارضح  لیلد  نیموس  هب  خیش  خساپ  نیمود  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

عازن لحم  زا  هّیمدـع  روما  ّکش ، عفار  دوجو  ثودـح  رد  نکل  دـیراد  نیقی  یـضتقم  دوجو  هب  یهاگ  هک  لـیلد  نیا  هب  رگا  هک : تسا  نیا 
ثحب لحم  دوش و  راخ  عازن  لحم  زا  مه  عفار  رد  ّکش  باب  لیلد ، نیمه  هب  دیاب  سپ  دشاب ، ثحب  دروم  هّیدوجو  روما  اهنت  دوش و  جراخ 
مینادن ای  مینادب  هیقبم  ّتلع  ار  هثدـحم  ّتلع  ام  هک  دـنکیمن  یقرف  عفار  رد  ّکش  باب  رد  اریز  ارچ ؟ دـشاب . یـضتقم  رد  ّکش  هب  رـصحنم 

ار لّوا  ياـنبم  هچ  و  تسا ، زرحم  مّلـسم و  یـضتقم  ّتلع و  لاـح  ره  رد  هکنیا  رطاـخب  دوـشیم ، يراـج  باحـصتسا  باـب  ود  ره  رد  هکلب 
. دراذگیم ریثأت  ار  مّود  يانبم  هچ  میریگب ،

تسا و ثحب  لحم  عفار  یـضتقم و  رد  ّکش  مسق  ود  ره  هک  دـمآ  دـهاوخ  هکنآ  لاـح  دوش و  جراـخ  ثحب  لـحم  زا  زین  نیا  دـیاب  اذـل  و 
. درادن دوجو  مسق  کی  جورخ  رب  یلیلد 

؟ تسیچ انه )...  ّیلصالا  ضرغلا  ّناب  اضیا : ههیجوت  نکمی   ) زا ضرغ  * 
هیجوت رد  یهتنم  دنالخاد ، عازن  لحم  رد  ود  ره  تایدوجو  تاّیمدـع و  هکنیا : رب  ینبم  تسا  تارـضح  مّوس  لیلد  هب  خیـش  خـساپ  نیموس 

نادنمـشناد یلـصا  فده  هک : تسا  نیا  تاّیمدـع ، هن  دـناهدرک و  لالدتـسا  هّیدوجو  روما  يارب  تارـضح  هکنیا  ّتلع  تفگ : ناوتیم  نآ 
مکح رب  لیلد  میقتسم  روطب  هچنآ  ّکشالب  و  دناهّیدوجو ، روما  زا  مه  هّیعرش  ماکحا  تسا و  هّیعرش  ماکحا  ّهلدا  لیـصحت  اجنیا  رد  یلوصا 

. هّیمدع تاباحصتسا  هن  تسا و  هّیدوجو  تاباحصتسا  دوشیم  یعرش 
هب صاـصتخا  ثحب  ـالا  و  هن ؟ اـی  تسه  زین  هیقبم  ّتلع  هثدـحم ، تلع  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  هنوـگنآ  باحـصتسا  ّتیجح  يارب  اذـل  و 

. درادن تایدوجو 
؟ تسیچ بلطملا )...  میمتت  ضرغلا  نوکی  نا  نکمی  ّهنا  عم   ) زا ضرغ  سپ  * 

تاّیمدع مه  روطنیمه  دناعازن ، لحم  رد  تایدوجو  هک  روطنامه  هکنیا : رب  ینبم  تسا  تارـضح  لیلد  نیموس  هب  خیـش  خـساپ  نیمراهچ 
هار زا  ار  تایمدـع  نکل  مینکیم و  تاـبثا  مّوس  لـیلد  نیمه  هار  زا  ار  تاـیدوجو  یهتنم  دـنراد ، تاـبثا  هب  زاـین  اذـل  دـناعازن و  رد  لـخاد 

و یمدـع ، رد  هچ  يدوجو و  رد  هچ  دـننادیم  تّجح  اقلطم  ار  نآ  یتعامج  باحـصتسا  باب  رد  هک : ناـیب  نیا  هب  بکرم  عاـمجا  مامـضنا 
ار یمدع  رد  باحـصتسا  هکنیا  هب  دنتـسه  یمدع  يدوجو و  نیب  لیـصفت  هب  لئاق  مه  یعمج  دـننادیمن ، تّجح  اقلطم  ار  نآ  مه  یتعامج 
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. دننادیمن تّجح  يدوجو  رد  نکل  دننادیم و  تّجح 
98 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ار يدوجو  باصتـسا  هکنیا  هب  یمدع  يدوجو و  نایم  تسا  هدادن  لیـصفت  یـسک  هکنیا : نآ  دناقفتم و  بلطم  کی  رد  لوق  هس  ره  لاح :
. دنادن تّجح  ار  یمدع  نکل  دنادب و  تّجح 

. دوشیم تّجح  مه  یمدع  بکرم ، عامجا  نیا  مکح  هب  دوشب  تّجح  يدوجو  باحصتسا  مّوس ، لیلد  مکح  هب  رگا  نیاربانب :
. تسا بکرم  عامجا  نیمه  نآ  و  دبلطیم ، لیلد  هکلب  دشابن  لیلد  هب  دنمزاین  یمدع  باحصتسا  هک  تسین  هنع  غورفم  مّلسم و  سپ :

؟ تسیچ ۀیولوالا )...  لب   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 
دناعازن لحم  رد  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  ود  ره  هکنیا : رب  ینبم  تسا  تارضح  مّوس  لیلد  هب  خساپ  نیمجنپ  نایب 

تسا هیعطق  تیولوا  تاّیمدع  رد  یلو  تسا  مّوس  لیلد  نامه  تایدوجو  رد  باحـصتسا  رابتعا  لیلد  نکل  دهاوخیم  لیلد  ود  ره  تابثا  و 
قیرط هب  تایمدع  رد  دشابن ، رثؤم  رگید  ریبعت  هب  ای  ّتلع و  هب  دنمزاین  شیاقب  رد  یقاب  دوجوم و  ءیـش  تایدوجو ، رد  رگا  هک : نایب  نیا  اب 

. تساوخ دهاوخن  ّتلع  شرارمتسا  رد  یمدع  رما  هک  تسا  نینچ  یلوا 
؟ تسیچ تیولوا  هجو  * 

، دشابن اهنآ  يارب  ّتلع  دوجو  هب  لئاق  یـسک  ءاقب  رد  ول  دنبلطیم و  ّتلع  دوخ  قّقحت  دوجو و  لصا  رد  لقاال  هّیدوجو  روما  هک : تسا  نیا 
. دنرادن ّتلع  هب  زاین  اهرخآ  یلا  اهلوا  نم  هیمدع  روما  نکل  و 

. دنتسه ءاقب  رارمتسا و  هب  رتراوازس  هّیمدع  روما  سپ 
؟ تسیچ لاحلا و )...  باحصتساب  ۀلأسملل  مهناونع  رهاظ  معن ،  ) زا ضرغ  * 

: هکنیا رب  ینبم  دننادیم  جراخ  عازن  لحم  زا  ار  تاّیمدع  هک  تسا  یناسک  مراهچ  لیلد  نایب 
. دننکیم دوجوم  لاح  ینعی  لاحلا  باحصتسا  هب  ریبعت  نآ  زا  دننکیم ، ناونع  ار  باحصتسا  تارضح  یتقو  - 1

هک دـهدیم  ناشن  ترابع  نیا  رهاظ  درک  باحـصتسا  دـیاب  تسا  هدوب  دوجوم  البق  هک  ار  یلاح  نآ  هک  تسا  نیا  ناـشدارم  رگید  ریبعت  هب 
. یمدع باحصتسا  هن  تسا و  لاحلا  باحصتسا  دارم 

و یمدع . هن  تسا و  عازن  لحم  يدوجو  باحصتسا  هک  دهدیم  ناشن  نیا  ناک و  ام  ءاقبا  هب  دننکیم  فیرعت  ار  باحصتسا  هکنیا  ای  و  - 2
زا هکنیا  دننادب  دیاب  تارضح  یهتنم  دریگیمرب ، رد  زین  ار  تایمدع  هتـشاد و  میمعت  عازن  لحم  دیامرفیم : لیلد  نیا  هب  خساپ  رد  خیـش  اذل 

لیصحت نییلوصا ، یلصا  فده  هک : تسا  نیا  ناک و ؟؟؟...  ام  ءاقبا  ای  لاحلا و  باحصتسا  هب  دوشیم  ریبعت  باحصتسا 
99 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دناثحب دروم  زین  تاّیمدع  هنرگو  تسا  هدش  ناونع  تاریبعت  نیا  اب  اذل  و  تسا ، دوجو  باحصتسا  نآ  تسا و  هّیعرش  ماکحا  ّهلدا 
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  ناتهاوگ  خیش  بانج  * 

دراد روهظ  هک  دننکیم  یعرش  مکح  ای  عرش و  لاح  باحـصتسا  هب  ریبعت  باحـصتسا  زا  یهاگ  تارـضح  هک  دینیبیم  امـش  هک  تسا  نیا 
ماکحا زا  ّمعا  عازن  لحم  عامجالاب  هکنآ  لاح  و  دوشیمن ، تاعوضوم  رد  هیراج  تاباحصتسا  لماش  ماکحا و  رد  هیراج  تاباحـصتسا  رد 
هّیعرـش ماکحا  رد  هیراج  تاباحـصتسا  نایب  یلـصا  فدـه  هک : تسا  نیا  يارب  عرـش  لاح  باحـصتسا  هب  ریبعت  اذـل  تسا و  تاعوضوم  و 

. تسا
. میدرکن ادیپ  تایدوجو  هب  عازن  صاصتخا  رب  يربتعم  لیلد  نونکات  ام  لصاحلا :

؟ تسیچ رتهداس  نابز  هب  تارضح  مّوس  لیلد  هب  خیش  خساپ  نیرخآ  يارخا  ةرابع  * 
دوجو هک  دـشاب  یلاح  باحـصتسا  دارم  لاحلا ، باحـصتسا  دوشیم  هتفگ  یتقو  میریذـپب  ام  هک  ضرف  هب  دـیامرفیم : خیـش  هک  تسا  نیا 
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نآ اب  هک  تسا  ياّهلدا  ندرک  هدنز  لوصا  باوبا  زا  یباب  ره  رد  یلوصا  تارضح  فده  هدمع  هک : میتفگ  مه  البق  ام  نکل  تسا و  هتـشاد 
. دننکیم تابثا  ار  ادخ  ماکحا  ّهلدا ،

اهنآ ترابع  اذل  و  دروخب ، یهلا  ماکحا  لیصحت  درد  هب  هک  دوش  هدنز  یباحصتسا  هک  تسا  نیا  فده  هدمع  زین  باحصتسا  باب  رد  لاح 
. دشاب هدوبن  عازن  لحم  یمدع  باحصتسا  هکنیا  هن  لاح ، باحصتسا  ناک و  ام  ءاقبا  دنیوگیم : هکنیا  لثم  دراد ، يدوجو  لاح  رد  روهظ 

؟ دیراد یعّدم  نیا  رب  مه  ياهنیرق  ایآ  خیش  بانج  * 
باحـصتسا ینعی  عرـش ، لاـح  باحـصتسا  دـناهتفگ ، هدوزفا و  نآرب  يرگید  هملک  یخرب ، هکنیا : نآ  و  دـشابیم ، شهارمه  شاهنیرق  هلب 

. ادخ مکح  رگید  ریبعت  هب  عرش و  لاح  عرش و  مکح  ندرک 
؟ دنکیمن جراخ  باحصتسا  يارجم  زا  ار  بآ و ...  نالف  تیرک  ای  دیز و  نالف  تلادع  لثم : هّیعوضوم  تاباحصتسا  عرش  دیق  نیا  ایآ  * 

. دنکیمن ادـع  ام  یفن  ءیـش  تابثا  رگید  ریبعت  هب  دراد و  هیجراخ  تاعوضوم  رد  تاباحـصتسا  اب  یفانت  هچ  عرـش  دـیق  ندرک  هفاضا  ریخ ،
هب ریبعت  دروخب  یعرـش  ماکحا  باحـصتسا  درد  هب  هک  تسا  یباحـصتسا  ندرک  هدـنز  یلوصا  تارـضح  یلـصا  فدـه  هک  اـجنآ  زا  هکلب 

. دنتسین باحصتسا  يارجم  ای  هدوبن و  مالک  لحم  هیجراخ  تاعوضوم  هک  تسین  نیا  ضرغ  دناهدرک و  عرش  لاح  باحصتسا 
تسا و هدوبن  ثحب  لحم  یمدع  باحصتسا  تفگ  ناوتیمن  ناک و ...  ام  ءاقبا  لاح ، باحـصتسا  نوچمه  یتاریبعت  هب  دانتـسا  اب  لصاحلا :

. تسا هدوب  ثحب  لحم  يدوجو 
100 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
لبق هرکذ  ام  ۀظحالمب  کلذ  یف  حیرـص  هّلعل  لب  هنم ، مّدـقت  امیف  یناهبهبلا  دـیحولا  فالخلا  ّلحم  یف  تاّیمدـعلا  لوخد  هنم  رهظی  نّمم  و 

[69 .] باحصتسالا میسقت  یف  کلذ 
[71 :] ۀّماعلا و  [ 70] ۀّصاخلا بتک  یف  نیفاّنلا  لالدتسا  عازنلا ، مومع  یف  کلذ  نم  حرصأ  و 

مل ول  هنأب  ۀینملا :- یف  امک  نیتبثملا - لالدتـسا  و  باحـصتسالاب ، [ 72] هداضتعال یفانلا ؛ ۀنّیب  حـیجرت  مزل  اربتعم  باحـصتسالا  ناک  ول  ّهنأب 
[73 .] باحصتسالاب ّالا  عفدنت  اهیف ال  تالامتحا  قّرطتل  ّۀلدالا ؛ نم  ماکحالا  طابنتسا  باب  ّدسنال  باحصتسالا  ربتعی 

ۀـساجنل رثکالا  هب  کّسمت  يذلا  ۀیکذتلا  مدع  باحـصتسا  رابتعا  رکنأ  ثیح  كرادملا ؛ بحاص  تاّیمدعلا  یف  باحـصتسالا  رکنأ  نّمم  و 
[74 .] حورطملا دلجلا 

لوقلا ّنأ  لاوقـالا - ۀـّلدأ  ناـیب  دـنع  ءیجیـس - لـب  عازنلا ، ّلـحم  نع  ۀـجراخ  تسیل  تاّیمدـعلا  ّنأـب  دهـشی  عّبتتلا  ّنأ  رهاّـظلاف  ۀـلمجلاب : و 
نع الـضف  لاکـشإ ، نم  ولخی  ءاملعلا ال  نیب  هدوجو  ّنظلا - باب  نم  باحـصتسالا  راـبتعا  یلع  ءاـنب  ّيدوجولا - ّیمدـعلا و  نیب  لیـصفتلاب 

بحـصتسملا کلذب  ّنظلا  هب  ّنظلا  نم  مزلی  ّیمدـع  باحـصتسا  ضرف  هعم  نکمی  ّالا و  ّيدوجو  باحـصتسا  نم  ام  ذإ  هیلع ؛ نیفانلا  قاّفتا 
. مالکلا مامتل  رظتنا  و  ۀیدوجولا . تاباحصتسالا  رابتعا  یفن  ةدئاف  طقسیف  ّيدوجولا ،

قدص دهاش  هدجت  [ 75] ناونعلا کلذ  ظحالف  مأ ال ؟ لیلد  یلا  جاتحی  یفانلا  ّنأ  یف  مهفالتخا  تاّیمدـعلا : یف  قاّفتالا  مدـعب  دهـشی  اّمم  و 
. هانیعّدا ام  یلع 

101 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( تسا هدوب  عازن  لحم  زین  تاّیمدع  هکنیا  رب  خیش  بناج  زا  يدهاوش  )

رد تسا  یناهبهب  دیحو  موحرم  دنافالتخا ، عازن و  لحم  رد  لخاد  زین  تایمدـع  هک  دوشیم  رهاظ  وا  تارابع )  ) زا هک  یناسک  هلمج  زا  و 
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هب ترابع  نیا  هکلب  دـننادیمن و )...  تّجح  اقلطم  ار  نآ  یخرب  دـننادیم و  تّجح  اـقلطم  ار  باحـصتسا  یخرب  دومرف  هک   ) یلبق تاراـبع 
بلطم نیا  زا  رتحیرـص  و  تسا . هّیمدع  تاباحـصتسا  رد  حیرـص  تسا ، هدـش  رکذ  باحـصتسا  میـسقت  رد  نآ  زا  لبق  هک  یبلاطم  هظحالم 

. عازن لحم  نتشاد  تیمومع  رد  یناهبهب 
هنیب حیجرت  دشاب ، تّجح  ربتعم و  باحـصتسا  رگا  هکنیا  هب  هّماع  هّصاخ و  بتک  رد  تسا  باحـصتسا  ّتیجح  ناگدننکیفن  لالدتـسا  - 1

. تسا مدع  باحصتسا  اب  هارمه  دیؤم و  یفنلا  هنیب  هک  ارچ  دیآیم ، مزال  یعّدم  هنیب  رب  یفان 
هب ماکحا  طابنتـسا  باـب  دـشابن  تّجح  ربتعم و  باحـصتسا  رگا  هکنیا : هب  تسا  هدـمآ  هینم  باـتک  رد  هکناـنچ  تسا ، نیتبثم  لالدتـسا  - 2

. دوشیم هتسب  دسنم و  ّهلدا ، رد  يرایسب  تالامتحا  ندمآ  شیپ  تهج 
ار هیکذت  مدـع  باحـصتسا  ّتیجح  هک  اجنآ  تسا  كرادـم  بحاص  دـناهدرک ، راکنا  ار  تاّیمدـع  رد  باحـصتسا  هک  یناسک  هلمج  زا  و 

نیا و   ) دـناهدرک کّسمت  نآ  هب  ناویح  هدـشهتخادنا  رود  هب  تسوپ  تساجن  هب  مکح  يارب  اهقف  رثکا  هک  یباحـصتسا  تسا ، هدومن  راـکنا 
( تسا هقباس  تلاح  هب  دامتعا  زا  ریغ 

( تسا عازن  لحم  زا  تاّیمدع  جورخ  مدع  رب  هاوگ  یسررب  قیقحت و  )

زا جراخ  هّیمدـع ) تاباحـصتسا  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) تاّیمدـع هکنیا  هب  دوشیم  هجوتم  عبتتم  قّقحم و  درف  هک : تسا  نیا  رهاظ  یّلک : روطب 
یمدع باحصتسا  نایم  لیصفت  هب  لوق  دوجو  هک : دمآ  دهاوخ  فلتخم  لاوقا  ّهلدا  نایب  ماگنه  هب  يدوزب  هکلب  تسین ، تارضح  عازن  لحم 

لاکـشا زا  یلاخ  ءاملع ، نایم  ّنظ ، باب  زا  باحـصتسا  رابتعا  رب  انب  دـننادن ) تّجح  ار  يدوجو  دـنادب و  تّجح  ار  یمدـع  هک   ) يدوجو و 
؟ ارچ يدوجو ) ّتیجح  مدع  یمدع و  باحصتسا   ) ّتیجح رب  نیفان  قافتا  هب  دسر  هچ  تسا ) وغل  هک  ینعی   ) تسین

زا دیآیم  مزال  هک  یمدـع  باحـصتسا  ضرف  نآ  دوجو  ضرف  اب  تسا  نکمم  هکنیا  رگم  درادـن ، دوجو  يدوجو ، باحـصتسا  چـیه  اریز 
امش یتقو  ینعی   ) يدوجو باحصتسا  نآ  هب  ّنظ  یمدع ، ّنظ  نیا 
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، تاّیمدع رد  عامجا  قافتا و  مدع  هب  دهدیم  یهاوگ  هک  يروما  هلمج  زا  و  تسا ) تایح  هب  ّنظ  شاهمزال  توم  مدع  هب  يدرک  ادـیپ  ّنظ 

؟ هن ای  تسه  لیلد  هب  دنمزاین  تاّیمدع ، زا  ثحب  رد  یفان  ایآ  هکنیا  رد  تسا  تارضح  رظنفالتخا 
هک  ) میدرک اـعدا  هک  تفاـی  یهاوخ  اـم  بلطم  یتـسرد  قدـص و  رب  یهاوگ  ار  نآ  هدـب ، رارق  هظحـالم  دروم  ار  روبزم  ناوـنع  امـش  سپ :

.( تسا هدوب  عازن  لحم  زین  تاّیمدع 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ رهظی )...  نمم  و   ) زا ضرغ  * 
زا ود ، ره  هّیمدع  هّیدوجو و  تاباحصتسا  رد  نآ  نایرج  عازن و  میمعت  رب  ینبم  خیـش  بانج  بناج  زا  تسا  يدهاوش  رکذ  تادیؤم و  نایب 

: دهاوش هوجو و  نیا  هلمج 
. درادن یقرف  يدوجو  یمدع و  روما  باحصتسا  هکنیا  رب  ینبم  هیباحصتسا  هلاسر  رد  تسا  یناهبهب  دیحو  موحرم  ترابع  - 1

؟ ارچ دراد ، هیضق  فرط  ود  ره  رد  عازن  میمعت  رد  روهظ  یناهبهب  بانج  تاملک  رگید : ترابع  هب 
: دیامرفیم باحصتسا  باب  رد  یتایرظن  لاوقا و  لقن  ماقم  رد  ناشیا  اریز 

. اقلطم ۀجح  باحصتسالا  هک  دندقتعم  یخرب  - 1
. ۀجحب سیل  باحصتسالا  هک  دندقتعم  زین  ياهدع  - 2

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2458 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه لیصفت  هب  لئاق  رظن  دروم  تاباحصتسا  ّتیجح  رد  هدوب  لصفم  زین  یهورگ  - 3
، تسا تّجح  یمدع  هچ  يدوجو و  هچ  باحصتسا  هک : تسا  نیا  رگنایب  لّوا  هورگ  مالک  رد  اقلطم )  ) هملک نیا  هک  دریگیم  هجیتن  سپس 

. تسین تّجح  یمدع  هچ  يدوجو و  هچ  باحصتسا  هک  تسا  نیا  رگنایب  مّود  هورگ  مالک  رد  نکل 
سیل اهیدوجو  رد  تسا و  تّجح  یمدـع  روما  باحـصتسا  لثملا ، یف  هک  تسا  نیا  ناـشدارم  دـناهدش  لیـصفت  هب  لـئاق  هک  مه  اـهنآ  اـّما 

. سکعلاب ای  ۀجحب و 
دوجو هلئسم  نیا  رد  قلطم  تبثم  مه  هک  ارچ  تسا ، هدوب  عازن  لحم  ثحب و  دروم  ناونع  ود  ره  هک  دهدیم  ناشن  روبزم  تارابع  نیاربانب :

. لّصفم مه  قلطم و  یفان  مه  دراد و 
هب ار  اقلطم  هملک  ناوتیم  هک  ینعی  تسا  هیجوت  لباق  یناهبهب  ترابع  هک  دسرب  یسک  نهذ  هب  رگا  * 

103 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هچ تسا ، تّجح  یهلا  مکح  هک  تسا  نیا  ناشدارم  اقلطم ، تسا  تّجح  باحـصتسا  دـنیوگیم  هکنیا  تفگ : درک و  اـنعم  رگید  ياهنوگ 

باحـصتسا هک  تسا  نیا  ناشدارم  اـقلطم ، دـننکیم  یفن  ار  باحـصتسا  هک  اـهنآ  سکعلاـب  و  هیجراـخ ، تاـعوضوم  رد  هچ  ماـکحا ، رد 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  هک ...  لیصفت  لها  اذکه  و  یعوضوم ، هچ  دشاب و  یمکح  هچ  تسین  تّجح 

هدوب يرگید  ياههژاو  هب  نآ  ندرک  انعم  رگید و  يداو  رد  تهج  نیا  زا  ناـشیا  رظن  دـیئامرفب و  تسرد  امـش  هک  مه  ضرف  هب  میئوگیم :
یمدع يدوجو و  باحـصتسا  اقلطم  زا  ناشیا  دارم  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  دـینک ، تقد  یناهبهب  بانج  نخـس  ردـص  هب  رگا  نکل : دـشاب ،

. دوشیم عفر  تباب  نیا  زا  امش  ینارگن  تسا و  هدوب 
؟ تسیچ ناشیا  مالک  يادتبا  * 

: اضیا تسا و  یمدع  رما  کی  یهاگ  تسا و  يدوجو  رما  کی  یهاگ  بحصتسم ، هک : تسا  نیا 
، تایح تبوطر ، لثم : تسا ، تاعوضوم  لیبق  زا  یهاگ  و  تمرح و ...  بوجو ، باحصتسا  لثم  تسا ، ماکحا  لیبق  زا  یهاگ  بحصتسم ،

: دیامرفیم سپس  تلادع و ... 
: هک تسا  نیا  شیانعم  اقلطم  نیا  هک  دننادیم  تّجح  اقلطم  ار  باحصتسا  یخرب  - 1

. سکعلاب تسا و  تّجح  یعوضوم ، هچ  یمکح ، هچ  یمدع و  هچ  يدوجو  هچ  باحصتسا 
هچ یمکح ، هچ  یمدع و  هچ  يدوجو ، هچ  باحـصتسا ، هک : تسا  نیا  شیانعم  دننادیمن  تّجح  اقلطم  ار  باحـصتسا  هک  مه  یخرب  - 2

. تسین تّجح  یعوضوم ،
. تسا هدوب  عازن  لحم  ثحب و  دروم  یمدع  هچ  يدوجو و  هچ  باحصتسا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  یناهبهب  ترابع  نیاربانب :

هدش هدروآ  اقلطم  هملک  لاوقا  لقن  ماقم  رد  سپس  هدرک و  میـسقت  مدع  يدوجو و  مسق  ود  هب  ار  باحـصتسا  لّوا  ناشیا  رگید : ترابع  هب 
. دشابیم روبزم  قالطا  رسفم  دهاش و  ناشیا  یلبق  يدنبمیسقت  اذل  تسا و 

؟ تسیچ ّهناب )...  ۀّماعلا  ۀّصاخلا و  بتک  یف  نیفانلا  لالدتسا  عازنلا  ّلحم  مومع  یف  کلذ  نم  حرصا  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
: هک میوشیم  هجوتم  ینس  هعیش و  بتک  هب  هعجارم  اب  هکنیا : رب  ینبم  دشابیم  ناشیاعدا  تابثا  رد  دهاش  نیمود  رکذ 

هنیب اب  یفان  هنیب  ضراعت  رد  دوب ، تّجح  باحصتسا  رگا  دناهدرک : لالدتسا  نینچ  ّتیجح  لاطبا  ماقم  رد  باحـصتسا  ّتیجح  نیرکنم  - 1
مدع باحصتسا  هک  ارچ  دشیم ، مدقم  یفان  هنیب  تبثم ،

104 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دناهتشادن مدقم  ار  یفان  هنیب  اهقف ، تارضح  هکنآ  لاح  دشابیم و  وا  نابیتشپ 

. درادن شزرا  باحصتسا  هک  دوشیم  مولعم  سپ 
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باب ندـش  دودـسم  مزلتـسم  باحـصتسا  ّتیجح  مدـع  هک : دـناهتفگ  ّتیجح  تابثا  ماـقم  رد  باحـصتسا  ّتیجح  نیتبثم  لـباقم  رد  و  - 2
تالامتحا زا  يرس  کی  اب  هّیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  تهج  تایاور  تایآ و  هب  کّسمت  ماگنه  هب  اریز  ارچ ؟ تسا . هّیعرـش  ماکحا  طابنتـسا 

اهنآ دیاب  لّوا  هک  دـییقت و ...  لامتحا  صیـصخت ، لامتحا  تیزاجم  لامتحا  ضراعم ، دوجو  لامتحا  هلمج ، زا  مینکیم  دروخرب  ياهیفالخ 
. دومن کّسمت  تاقلطم ...  تامومع و  رهاوظ ، هب  ناوتب  ات  تشادرب  هار  رس  زا  ار 

. تسا نکمم  دییقت و ...  ای  صیصخت و  مدع  باحصتسا  تکرب  هب  اهنت  تالامتحا  نیا  نتشادرب  لاح :
. مینادب تّجح  ار  نآ  هداد و  باحصتسا  رابتعا  هب  نت  هک  میریزگان  ام  سپ :

نیا و  تسا ، هدومن  تابثا  ار  نآ  يرگید  هدرک و  یفن  ار  نآ  یکی  هک  تسا  هّیمدع  باحصتسا  رس  رب  ود  ره  تبثم  یفان و  نخس  لصاحلا :
. تسا عازن  لحم  رد  تاّیمدع  لوخد  رب  هاوگ  نیرتهب  دوخ 

؟ تسیچ تایمدعلا )...  یف  باحصتسالا  رکنا  نّمم  و   ) زا ضرغ  * 
تـشوگ ای  تسوپ و  اب  دینکیم  روبع  هک  يریـسم  هار و  رد  رگا  دیوگیم : هک  تسا  كرادـم  بحاص  ياوتف  ینعی  دـهاش  نیمراهچ  هئارا 

اـشنم و  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  ایآ  هک  دـیدرک  ّکش  نکل  و  تسا ، هداتفا  اـجنآ  رد  مینادیمن  هک  یلیلد  هب  هک  میدرک  دروخرب  يدنفـسوگ 
نآ تساجن  هب  دناهداد  يوتف  هیکذت  مدع  باحصتسا  زا  هدافتسا  اب  روهشم  نآ ، هیکذت  مدع  هیکذت و  رد  ّکش  زا  تسترابع  زین  امش  ّکش 

. مرادن لوبق  ار  باحصتسا  نیا  نم  نکل  و 
. منادیمن تّجح  اقلطم  ار  باحصتسا  الوا : اریز  ارچ ؟

. دراد ضراعم  هفنا  فتح  توم  مدع  باحصتسا  اب  هیکذت  مدع  باحصتسا  نآ ، ّتیجح  ضرف  هب  ایناث :
. دراد فلاخم  رکنم و  کلذعم  تسا و  هّیمدع  روما  زا  هیکذت  مدع  باحصتسا  هک  دینیبیم  هک : دریگیم  هجیتن  خیش  اذل  و 

؟ دینک نییبت  ظفل  کی  يانعم  هطبار  رد  ار  باجیا  بلس و  مزالت  ۀمدقم  * 
سکع هکنیا  امک  دـشاب ، نآ  يانعم  دـیفم  هتـسشن و  نآ  ياج  هب  دـناوتیم  هک  تسا  یفنم  دـعب  کی  ياراد  لباقم  رد  یتبثم  مالک  ره  هلب ،

باـب رد  هاـگنآ  اذـکه ...  رداـق و  دـیز  ملاـع و  دـیز  تمی ، مل  دـیز  تفگ  ناوتیم  ّیح  دـیز  ياـجب  لـثملا : یف  تسا . قداـص  زین  بلطم 
: هک تسا  نینچ  عضو  زین  باحصتسا 

105 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. سکعلاب دومن و  يراج  یمدع  باحصتسا  کی  نآ  ياجب  ناوتیم  تسا ، يراج  يدوجو  باحصتسا  هک  يدروم  ره  رد 

باحـصتسا کی  نیا  هک  ار  دـیز  ندوب  هدـنز  دـینکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدـنز  زورما  دـیز  ایآ  هک  دـینکیم  ّکش  امـش  لثملا : یف 
توم هک  ارچ  دینک ، يراج  ار  توم  مدـع  باحـصتسا  ینعی  روبزم  باحـصتسا  یبلـس  يانعم  دـیناوتیم  اجنیمه  رد  نکل  تسا . يدوجو 
نکل تسا ، يدوجو  باحـصتسا  کی  نیا  هک  تسا  كاپ  مه  نونکا  دوب ، كاپ  ءانا  نیا  دـیئوگیم : لـثملا  یف  اـی  و  تسا . تاـیح  ضیقن 

. تسین سجن  مه  نونکا  دوبن  سجن  البق  ءانا  نیا  دیئوگب : یمدع و  باحصتسا  کی  هب  دینک  لیدبت  ار  نآ  دیناوتیم 
؟ تساجبان اوران و  هک  ای  تساجب  اور و  سکعلاب  ای  یمدع و  هب  يدوجو  باحصتسا  لیدبت  ایآ  * 

رابخا دّبعت و  باب  زا  نآ  ّتیجح  يرگید  ّنظ و  باب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  يانبم  رب  یکی  دریذـپیم  تروص  انبم  ود  رب  لاؤس  نیا  خـساپ 
: میئوگیم هک  تسا 

تاّیمدـع زا  هّیدوجو  باحـصتسا  ياـجب  ناوتیمن  تسین و  تسرد  یلیدـبت  نینچ  ریخ  راـبخا ، باـب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  ياـنبم  رد  - 1
باحـصتسا لـثملا  یف  هک  اریز  ارچ ؟ دنـشابیمن . تّجح  اـنبم  نیا  رب  لوصا  تاـتبثم  تبثم و  لـصا  دوشیم  هک  اریز  ارچ ؟ دوـمن . هدافتـسا 

تابثا شمیقتـسم  رثا  توم  مدع  باحـصتسا  نکل  دشاب و  مهرد  هب  قّدـصت  دوجو  هک  تسا  یعرـش  رثا  ياراد  میقتـسم  روطب  دـیز  تایح 
. تسا یلقع  رثا  تایح  تسا و  هّیعرش  راثآ  بیترت  سپس  دیز و  تایح 
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. تسین تّجح  تبثم  لصا  و  تبثم ، لصا  دوشیم  سپ 
انبم نیا  رب  اریز  ارچ ؟ تسا . عنامالب  حیحـص و  یئاجهباج  لیدبت و  نیا  لقع  مکح  هب  ّنظ و  باب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  يانبم  رب  نکل  - 2

تهج نآ  زا  دیز  لثملا : یف  دوشیم . راب  اهنآ  رب  یلقع  راثآ  و  دنکیمن ، یقرف  شتبثم  ریغ  تبثم و  تاراما  دـناتّجح و  زین  لوصا  تاتبثم 
هدرک باحصتسا  مینک ، ّکش  وا  دوجو  رد  امش  ام و  رگا  لاح  دشابیم ، شلایع  لها و  هقفن  لوئـسم  لایع ، لها و  ياراد  تسا و  هدنز  هک 

. دزادرپب ار  شلایع  لها و  هقفن  دیاب  تسا و  هدنز  سپ  تسا . هدرمن  مه  نونکا  دوب ، هدرمن  دیز  میئوگیم :
؟ تسیچ دهشی )...  عّبتتملا  ّنا  رهاّظلاف   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

ّنظ باب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  يانبم  رب  دهاش  نیا  دشابیم و  دناهدوب  ثحب  لحم  رد  لخاد  زین  تاّیمدـع  هکنیا  رب  دـهاش  نیمراهچ  رکذ 
ّتیجح زا  ثحب  هک  دوب  نیا  مزلتـسم  دشیمن  تاّیمدع  لماش  تشاد و  هّیدوجو  روما  هب  صاصتخا  عازن  لحم  رگا  دیامرفیم : اذـل  تسا و 

هّیدوجو تاباحصتسا 
106 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

باحـصتسا کـی  اـجنآ  رد  هکنیا  رگم  دـیباییمن  ار  هّیدوجو  تاباحـصتسا  دراوم  زا  يدروم  چـیه  هک  اریز  ارچ ؟ دـشاب . هدوهیب  وغل و  مه 
. تسا نایرج  لباق  یمدع 

؟ روظنم * 
دننک و جراخ  عازن  لحم  زا  ار  هّیمدع  لوصا  دننادیم  تّجح  ّنظ  باب  زا  ار  باحصتسا  هک  یناسک  هک  دشاب  انب  رگا  هک : تسا  نیا  روظنم 

لـصا هک  لاح  هک  دیآیم  شیپ  لاکـشا  نیا  تسا ، هّیدوجو  لوصا  رد  مالکلا  امنا  یعطق و  تسا و  ملـسم  شتیجح  هّیمدع  لوصا  دنیوگب 
. تسین يدوجو  باحصتسا  نایرج  هب  يزاین  هک  ارچ  تسا  طلغ  یباحصتسا  نینچ  الصا  عازن ، لحم  يدوجو  تسا و  مّلسم  یمدع 

زا باحـصتسا  هک  ارچ  تسا  ثبع  باحـصتسا  زا  ثحب  دـننادیم ، تّجح  ّنظ  باب  نم  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  يارب  رگید : تراـبع  هب 
تسا و هدیافیب  ثحب  همه  نیا  اذل  دننک و  هدافتسا  هّیمدع  تاباحصتسا  زا  یئاجره  رد  هک  دنرداق  دنرامشیم و  تاّیملـسم  زا  ار  تاّیمدع 

. دنراد ثحب  نآ  رد  دشابیمن و  مزتلم  فرح  نیا  هب  يدحا  هکنآ  لاح 
. دوشیم مه  هّیمدع  روما  لماش  هتشاد و  میمعت  عازن  لحم  سپ 

هب هکلب  تسا ، تامّلـسم  زا  شندوـب  باحـصتسا  رطاـخب  هن  نکل  تسا و  تامّلـسم  زا  هک  میراد  ياهّیمدـع  لوـصا  اـهاج  زا  یخرب  رد  هلب ،
تـسا خسن  مدع  تلاصا  تسا ، هدش  هتفرگ  تامّلـسم  زا  هک  ياهّیمدـع  لوصا  هلمج  زا  لثملا : یف  دنـشابیم . تامّلـسم  زا  يرگید  باسح 

تعیرـش رد  مکح  ای  هیآ و  نیا  ایآ  هک  میدرک  ّکش  ادـخ  باتک  تایآ  ماکحا و  زا  یکی  رد  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  رب  ءاـملع  قاـفتا  ینعی 
تـسا همّلـسم  لوصا  زا  رگا  یهتنم  تسا ، هملـسم  لوصا  زا  یمدع و  لصا  کی  لصا ، نیا  خـسنلا . مدـع  لصالا ، هن ؟ ای  تسا  هدـش  خـسن 

نیا هکلب  ریخ  میـشاب ، هدرک  باحـصتسا  ار  نآ  ندوب  مکح  ای  ندوب و  هیآ  اـم  تسه و  مه  نونکا  دوب ، ـالبق  نوچ  هک  تسین  رطاـخ  نیدـب 
. تسا باحصتسا  هیبش 

مومع مه  دراد ، ینامز  مومع  مه  هک  ءاـملعلا ، مرکا  لـثم : تسا ، هدـش  کّـسمت  یناـمز  مومع  هب  اـجنیا  رد  هک : تسا  نیا  تقیقح  نکل  و 
. ینک مارکا  هنم  زا  همه  رد  ار  ءاملع  همه  دیاب  هک  انعم  نیدب  دراد . يدارفا 

تایآ زا  ياهیآ  هب  تبـسن  یئاج  رد  رگا  اذل  و  دراد . ینامز  مومع  هک  تسا  نیا  شرهاظ  هدـش  رداص  ادـخ  بناج  زا  هک  یمکح  ره  لاح :
. خسنلا مدع  لصالا  هن ؟ ای  تسا  هدش  ضراع  نآرب  خسن  ایآ  هک  مینک  ّکش 

لاح نامز . ثیح  زا  ماع  صیصخت  ینعی  خسن  نامزالا ، یف  صیصخت  خسنلا ، رگید : ترابع  هب 
107 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. ینامّزلا صیصختلا  مدع  لصالا  هن ، ای  هدروخ  صیصخت  هک  مینکب  ّکش  ینامز  ماع  رد  دراد  روهظ  هک  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  رد  ام  رگا 
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. حلطصم باحصتسا  نآ  هب  ددرگرب  هکنیا  هن  ینامز ، صیصخت  مدع  تلاصا  هب  دراد  تشگرب  خسن  مدع  تلاصا  سپ :
هانعم نع  لقنلا  مدع  ۀلاصا  هنیرق ، مدع  ۀلاصا  دییقت ، مدع  ۀلاصا  صیـصخت ، مدع  ۀلاصا  تسا ، تامّلـسم  زا  هک  ياهّیمدـع  لوصا  رگید  زا 

. دنشابیم كارتشالا و ...  مدع  ۀلاصا  رخآ ، یلا 
ار هقباـس  تلاـح  دراد  هک  دـنکیم  لاـیخ  اـهنآ  زا  کـیره  رد  ناـسنا  و  دـنراد ، مدـع  باحـصتسا  هب  تهابـش  اـهنت  لوـصا  نیا  لـصاحلا :

. تسین هنوگنیا  هکنآ  لاح  دنکیم و  باحصتسا 
صیصخت ادعب  هک  میراد  ّکش  نونکا  دوب ، هدروخن  صیصخت  ماع  نیا  ینامز  کی  هک : تسانعم  نیدب  صیـصخت  مدع  تلاصا  لثملا : یف 

. صیصختلا مدع  لصالا  هن ؟ ای  تسا  هدروخ 
. میدومن کّسمت  ظفل  رهاظ  هب  اجنیا  رد  ام  هکلب  میدرک  باحصتسا  ار  هقباس  تلاح  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا 

. تسا رهاظ  هب  کّسمت  هکلب  تسین  باحصتسا  نآ  تقیقح  سپ :
***

108 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

ّناف ۀّیلـصالا ؛» ةءاربلا   » یّمـسملا ب یفنلا  باحـصتساک  عازنلا ، ّلحم  نم  تاّیمدعلا  نم  ماسقالا  ضعب  جورخ  مهـضعب  نم  رهظی  امبر  معن ،
مدـع باحـصتساک  و  هیلع . لمعلا  یلع  قاـبطإلا  [-: 78] داوجلا لـضافلا  و  [ 77] ۀـماّلعلا و  [ 76] قّقحملاک ۀـعامج - مالک  یف  هب  حّرـصملا 
هنوک یلإ  لّوالا  لام  لب  هیف ، فالخلا  مدع  ینارحبلا :- ثّدحملا  يدابآرتسألا و  ثّدحملاک  دحاو - ریغ  مالک  یف  هب  حّرصملا  ّناف  خسنلا ؛

[80 .] دّیقملا صّصخملا و  مدع  باحصتسا  کلذب  یناثلا  قحلأ  و  [ 79 ،] نیدلا تایرورض  نم 
، هیف فلتخم  هیلع - قباسلا  نامزلا  یف  هقّقحت  یلع  یناثلا  نامزلا  یف  ءیـش  قّقحت  یف  لـیوعتلا  ینعمب  باحـصتسالا - راـبتعا  ّنأ  قیقحتلا : و 

. ّیمدعلا ّيدوجولا و  نیب  قرف  ریغ  نم 
یف مکحلا  یلع  ّلادـلا  لیلدـلا  روهظ   » وأ مدـعلا ،» لیلد  ۀـلاحلا  یـضتقمب  ذـخالا  بجوت  يرخا  ةدـعاق  دراوملا  ضعب  یف  قّقحتی  دـق  معن ،

. باحصتسالا رابتعاب  هل  طبر  اذه ال  و  کلذ ، ریغ  وأ  هقالطإ ،» وأ  همومع  وأ  هرارمتسا 
. ۀّیفنحلا نع  لیصفتلا  اذه  [ 81] حرشلا حراش  یکح  معن ، ّیمدعلا . ّيدوجولا و  نیب  قّرف  نم  انباحصأ  دجن  ّانا  ّمث 
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همجرت

( نادنمشناد زا  یخرب  رظن  هب  عازن  لحم  زا  تاّیمدع  زا  یضعب  جورخ  )

هراشا

هنوـگنیا هـک  ارچ   ) تـسا جراـخ  عازن  لـحم  زا  تاّیمدــع  زا  ياهراـپ  هـک  دوـشیم  نـشور  نادنمــشناد  زا  یخرب  مـالک  زا  اــسبهچ  هـلب ،
(. تسا نید  تایرورض  زا  اضعب  هدوب و  تّجح  لاکشاالب  تاباحصتسا 

تسا هدش  حیرصت  داوج  لضاف  همالع و  قّقحم ، هلمج  زا  یتعامج  مالک  رد  و  دوشیم ، هدیمان  هیلصا  تئارب  هک  یفنلا  باحصتسا  لثم  - 1
. فیلکت مدع  تلاصا  يارجا  لثم  نآ ، هب  لمع  رب  عامجا  هب 

مدع هب  تسا  هدش  حیرـصت  ینارحب ، ثدحم  يدابارتسا و  ثدحم  لثم  ءاملع  زا  يرایـسب  مالک  رد  هک  خسنلا ، مدع  باحـصتسا  لثم  و  - 2
هدرک قحلم  و  تسا ، مالـسا  نیبم  نید  تایرورـض  زا  خسن ، مدع  تلاصا  هکنیا  هب  دـنراد  لیامت  يدابآرتسا  موحرم  هکلب  نآ . رد  فالتخا 

 ... هنیرق و مدع  دییقت و  صیصخت و  مدع  باحصتسا  خسن ، مدع  تلاصا  نیا  هب  ینارحب  ثدحم  موحرم  تسا 
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ّقح نامز ال  رد  ءیـش  کی  قحت  رد  ندرک  داـمتعا  ياـنعم  هب  باحـصتسا ، ندوب  تّجح  اـم  رظن  هب  هک : تسا  نیا  هلئـسم  رد  قیقحت  اـّما  و 
يدوجو و باحـصتسا  ناـیم  یقرف  عازن  نیا  رد  هکنیا  نودـب  تسا ، فـالتخا  عازن و  دروـم  لّوا ،)  ) یـضام ناـمز  رد  نآ  قّـقحت  رب  مّود ) )

. دشاب یمدع 
حبق هدـعاق  لثم : دوشیم . هقباس  تلاح  قباطم  نآ  اـب ) راـتفر  و   ) ذـخا بجوم  هک  دـباییم  قّقحت  يرگید  هدـعاق  يدراوم ، رد  یهاـگ  هلب ،

وا همومع  وا  هرارمتـسا ، یف  مکحلا  یلع  لاّدلا  لیلدـلا ، روهظ  هدـعاق  ای  مدـعلا و  لیلد  لیلدـلا  هدـعاق  ای  هیلـصا ) تئارب  رد   ) نایبالب باقع 
. درادن هقباس ) تلاح  يانعم  هب   ) باحصتسا هب  دامتعا  رابتعا و  هب  یطبر  دعاوق ، ریاس  زا  هدافتسا  نیا  و  دعاوق . نیا  زا  ریغ  ای  هقالطا .

هیلک دیوگب   ) هتشاذگ قرف  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  نیب  هک  میدرکن  ادیپ  ار  یـسک  هّیماما  ياملع  نایم  رد  ام  دیامرفیم : خیـش  سپس 
.( دناجراخ ثحب  لحم  زا  تاّیمدع 

. دنراد یلیصفت  نینچ  نانآ  هک  هداد  تبسن  هیفنح  بهذم  هب  بجاح  نبا  لوصالا  رصتخم  حرش  رد  ینازاتفت  ياقآ  يرآ 
***
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بلاطملا صیخلت 

؟ دش هتفگ  هچ  کشلا  یف  ۀلاسر  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  هّللا *) همحر  يراصنا  خیش  بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هچنآ  )
: دش هتفگ 

. تسا طایتحا  ای  رییخت و  تئارب ، يارجا  لحم  درادن  هقباس  تلاح  شکش  عوضوم  مکح و  ءاقب  رد  دنکیم  ّکش  فّلکم  هکیئاجنآ  - 1
. تسا باحصتسا  يارجا  لحم  دراد ، هقباس  تلاح  مکح  نکل  مکح و  ءاقب  رد  دنکیم  ّکش  فّلکم  هک  اجنآ  نکل  - 2

؟ تسانعم هچ  هب  باحصتسا  خیش  بانج  * 
رتشیب فیرعت  تفه  نیا  زا  فیرعت  ود  نکل  میدومن و  هراشا  تافیرعت  نیا  زا  ياـتتفه  هب  اـم  هک  تسا  هدـش  نآ  يارب  یناوارف  تاـفیرعت 

. فیرعت نیرتفیعض  ناونعب  یکی  فیرعت و  نیرتهب  ناونعب  یکی  تسا  هّجوت  دروم 
؟ تسا فیرعت  مادک  هدشرکذ  ياهفیرعت  نایم  رد  باحصتسا  زا  فیرعت  نیرتهب  * 

. ناک ام  ءاقبا  زا : تسترابع  نآ  میاهدرک و  باحصتسا  زا  ام  دوخ  هک  تسا  فیرعت  نامه 
؟ تسیچ فیرعت  نیا  رد  هّجوت  لباق  هتکن  نیلوا  * 

تسا 2- یلمع  ءاقبا  یهاگ  - 1 تسا : مسق  ود  رب  دوخ  زین  يرهاظ  ءاقبا  تسا . يرهاظ  یهاگ  تسا و  یعقاو  یهاگ  هک  تسا  ءاـقبا  هملک 
. تسا یمکح  ءاقبا  یهاگ  و 

؟ تسا ءاقبا  عون  ود  زا  کیمادک  باحصتسا  فیرعت  رد  ءاقبا  زا  دارم  * 
. تسا دارم  یمکح  عون  زا  مهنآ  يرهاظ ، ءاقبا 

؟ تسیک ءاقبا  نیا  هب  مکاح  * 
كاردا مهنآ  لقع ، كاردا  نامه  لقع  مکح  دنتفگیم  هدروآ  باسح  هب  هّیلقع  ّهلدا  زا  ار  باحـصتسا  اذل  تسا و  لقع  نیمدقتملا  دـنع 

. تسا یعرش  مکح  فاشکتسا  مزلتسم  یلقع  لیلد  نیا  تسا و  هقباس  تلاح  ءاقب  ینظ 
. ضقنت رابخا ال  تکرب  هب  مهنآ  تسا  سدقم  عراش  نیرخأتملا  دنع  و 
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؟ تسیچ باحصتسا  فیرعت  رد  هّجوت  لباق  هتکن  نیمود  * 
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ای دوشیم و  رداص  نآ  ءاقبا  هب  مکح  هک  تمرح  بوجو و  لثم  تسا ، یعرـش  مکح  دوخ  اـی  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هفوصوم  ياـم )  ) هملک
 ... رمع و تایح  ای  دیز و  تلادع  لثم  تسا ، یعرش  مکح  عوضوم 

؟ تسیچ روبزم  فیرعت  رد  هجوت  لباق  هتکن  نیموس  * 
: تسا عون  هس  رب  دوخ  هک  تسا  ناک  ام  ءاقبا 

تـسا شتآ  هکنآ  ّتلع  نوچ  دوب  دوجوم  هتـشذگ  رد  دود  دوشیم : هتفگ  هکنانچ  تسا  نآ  ّتلع  دوجو  رطاخب  ناک  اـم  ءاـقبا  یهاـگ  - 1
. تسا دوجوم  دشاب  شتآ  هک  شتلع  هک  ارچ  تسا ، دوجوم  دود  نآ  زین  نونکا  دوب ، دوجوم 

. رکسم هنال  تسا  مارح  مه  نونکا  رکسم ، هنال  دوب  مارح  رمخ  دوشیم : هتفگ  الثم  تسا ، نآ  لیلد  دوجو  رطاخب  ناک  ام  ءاقبا  یهاگ  - 2
. تسه مه  نونکا  تسا ، هدوب  هتشذگ  رد  نوچ  ینعی  تسا ، هتشذگ  رد  شندوب  رطاخب  افرص  ناک  ام  ءاقبا  مه  یهاگ  - 3

؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  لصاح  * 
رطاخب هن  تسا و  ناک  هنا  امب  ناک  ام  ءاقبا  باحـصتسا  اذـل : تسا و  ّقح  دوجو ال  ّتلع  قباس ، نوک  ناک ، اـم  ءاـقبا  نیا  رد  هک : تسا  نیا 

يارب یئاج  ات  درادن  دوجو  لولدم  اب  لولعم  ءاقب  رد  یکش  رگید  لیلد  دوجو  ای  ّتلع و  دوجو  اب  اریز  ارچ ؟ نآ  لیلد  دوجو  ای  ّتلع  دوجو 
. دشاب باحصتسا 

؟ دیآیم تسدب  ریخا  يانعم  فیرعت  ياجک  زا  * 
: ینعی ناک ، ام  ءاقبا  اذل  و  تسا ، نآ  تفص  ناک )  ) ظفل فوصوم و  ام )  ) هک ارچ  ناک ،) ام   ) هملک زا 

. تسا هدوب  البق  دراد  ار  تفص  نیا  هک  یمکح  ياراد  عوضوم  ای  مکح و  ءاقبا 
؟ تسیچ فیرعت  نیا  رد  هّجوت  لباق  هتکن  نیمراهچ  * 

مکح يارب  تسا  ّتلع  فصو  نآ  هک  تسا  نیا  رب  رعـشم  قیلعت  نیا  هک  فصو ، رب  تسا  هدش  قلعم  اجنیا  رد  ءاقب  هب  مکح  هک : تسا  نیا 
. تسا فصو  نآ  رادم  رئاد  روبزم  مکح  ءاقبا و  هب 

. صخش تاذ  هن  تسا و  ملع  هدنراد  ملع  فصو  ظاحل  هب  ملاعلا ، مرکا  رد  مارکا ، لثملا : یف 
؟ تسیچ ریرقت  نیا  رد  بلطم  لصاح  * 

نیا ینعی : تسا  هدوب  البق  هک  دراد  ار  تفص  نیا  هک  يزیچ  ءاقبا  ینعی  ناک  ام  ءاقبا  هک : تسا  نیا 
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. تسا نآ  ءاقب  هب  مکح  ّتلع  قباس  رد  ندوب  نوک و 
؟ تسا فیرعت  مادک  فیراعتلا  فیزا  خیش  بانج  * 

ینیقی دیز ) تلادـع  الثم   ) فصو وا  تمرح ) ای  بوجو و  الثم   ) مکح نوک  باحـصتسالا  تسا : هدومرف  هک  تسا  نیناوق  بحاص  فیرعت 
. قحاللا نآلا  یف  ءاقبلا  كوکشم  قباسلا ، نآلا  یف  لوصحلا 

؟ دینادیم فیرعت  نیرتتسس  ار  یمق  موحرم  فیرعت  ارچ  * 
يارجا لـحم  زاـسهنیمز و  نیا  كوکـشم ، لاـح  ناـمز  رد  دـشاب و  هدوب  نّقیتم  هتـشذگ  ياـهنامز  زا  یناـمز  رد  ءیـش  کـی  یتقو  هکنوچ 

. باحصتسا دوخ  هن  تسا و  باحصتسا 
و نوملعی ...  ام ال  عفر  دنیوگیم : اجک  رد  رگید  ریبعت  هب  ای  تساجک و  تئارب  يارجا  لحم  دروم و  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  رگید : ترابع  هب 

: تفگ دیهاوخ  امتح  دیئوگیم ؟ هچ  لالح و ...  کل  ءیش  ّلک  ای 
. درادن هقباس  تلاح  هک  یفیلکت  کی  رد  دنکیم  ّکش  ناسنا  هکیئاجنآ 

: تفگ دیهاوخ  دیئوگیم ؟ هچ  تساجک  باحصتسا  يارجا  لحم  دروم و  دنسرپب  امش  زا  رگا  لاح :
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تسا هدوب  نّقیتم  هتـشذگ  ياهنامز  زا  ینامز  رد  یئیـش  کی  رگید  ریبعت  هب  ای  یمکح و  ياراد  عوضوم  کی  ای  یمکح و  کی  هکیئاجنآ 
. تسا كوکشم  نونکا  نکل  و 

. ار باحصتسا  دوخ  هن  تسا و  هدرک  نییعت  ار  باحصتسا  دروم  لحم و  قّقحم  بانج  سپ :
؟ تسیچ نیناوق  بحاص  فیرعت  زا  یلاعبانج  هیجوت  خیش  بانج  * 

دناهدروآ باسحهب  هّینظ  تاراما  زا  ار  باحـصتسا  تارـضح  نیا  هک : تسا  نیا  رطاخب  باحـصتسا  زا  قوف  فیرعت  میئوگب : هک  تسا  نیا 
هک یناـسک  رگید : تراـبع  هب  تسا . روآّنظ  هراـما  کـی  زین  باحـصتسا  تـسا ، روآّنـظ  هراـما  کـی  دـحاو  ربـخ  هـک  روطناـمه  ینعی :
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  تسا  ّنظ  دیفم  هچنآ  دشاب ، ّنظ  دیفم  هک  دننک  فیرعت  ياهنوگ  هب  ار  نآ  دیاب  دنریگیم ، هراما  ار  باحصتسا 

. قحاللا یف  ءاقبلا  كوکشم  قباسلا ، یف  لوصحلا  ینیقی  ءیش  نوک 
نیا هک  هن ؟ اـی  دراد  دوـجو  زوـنه  اـیآ  هک  دـیراد  ّکـش  زورما  نکل  تشاد ، دوـجو  زورید  رد  رما  نـالف  هک  دـیراد  مـلع  امـش  لـثملا : یف 

. دنکیم ّنظ  هدافا  امش  يارب  تیعضو 
. تسا نونظم  زورما  رد  شندوب  دوب ، زورید  هک  يزیچ  هکنیا : هب  دوشیم  لصاح  ّنظ  امش  يارب  رگید : ترابع  هب 

رگا ینعی  ندوب ، هب  مکح  ینعی  ناک  ام  ءاقبا  دیدومرف  ناک  ام  ءاقبا  فیرعت  رد  امش  خیش  بانج  اّما  * 
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؟ تسیچ هیجوت  نیا  رد  ناترظن  دوبن ، راک  رد  ینظ  اذل  تسه و  مه  نونکا  هدوب  البق  رما  نالف 
کی باحصتسا  هک  ارچ  دیروآ ، باسحب  تاراما  زا  ار  نآ  هچ  دیروآ و  باسحب  لوصا  زا  ار  باحصتسا  هچ  تسا ، هابتشا  هیجوت  نیا  هلب ،

. تسا مکح 
ار نآ  هچنانچ  ناک و  ام  ءاقبا  هب  دنکیم  مکح  لقع  هک  انعم  نیدب  تسا  لقع  مکح  دیریگب ، لقع  زا  ار  باحـصتسا  رگا  رگید : ترابع  هب 

مکح کی  باحـصتسا  نیریدقتلا ، یّلک  یلع  لاحرههب  ناک . ام  ءاقب  هب  دنکیم  مکح  عرـش  ینعی : تسا  عرـش  مکح  دینک ، ذـخا  عرـش  زا 
. اعرش هچ  القع و  هچ  ءاقب  هب  مکح  تسا ،

دوخ ياـنعم  هن  تسا و  باحـصتسا  لـحم  دروم و  قّـقحم  تقیقح  رد  هدروآ  باحـصتسا  فـیرعت  رد  یمق  باـنج  هک  ار  هچنآ  لـصاحلا :
. باحصتسا

؟ تسیچ امش  رکذت  لباق  هیبنت  ای  هتکن و  نیلوا  باحصتسا  فیرعت  زا  سپ  خیش  بانج  * 
: میئوگیم اذل  و  هّینظ ؟ تاراما  زا  ای  تسا و  هّیدبعت  لوصا  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  هّیلمع و  لوصا  زا  باحصتسا  ایآ  مینادب  هک  تسا  نیا 

هّیعرش و لوصا  زا  رگید  ریبعت  هب  هّیدبعت و  لوصا  زا  ار  نآ  دناهتفرگ ، ضقنت ...  تایاور ال  هلمج  زا  رابخا  زا  ار  باحصتسا  هک  یناسک  - 1
وا يارب  زین  باحصتسا  دناهّیدبعت ، روما  زا  كاش  درف  يارب  یعرش ، رییخت  هّیعرش و  تئارب  هک  روطنامه  ینعی : دننادیم . هیرهاظ  ماکحا  ای 

. دناهتفرگ ضقنت  زا ال  زین  ار  باحصتسا  دناهتفرگ ، نوملعی  ام ال  عفر  زا  ار  هّیعرش  تئارب  هک  روطنامه  هک : ارچ  تسا . يدّبعت  نوناق  کی 
فیرعت اذـل  تسا و  ّنظ  دـیفم  باحـصتسا  هک  ینعی  دـننادیم ، هّینظ  تاراما  زا  ار  نآ  دـناهتفرگ  لقع  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناـسک  و  - 2

. دننیزگیمرب باحصتسا  يارب  ار  یمق  بانج 
؟ تسا هّینظ  تاراما  زا  دحاو  ربخ  دوش  هتفگ  هکنیا  اب  دراد  یتوافت  ایآ  تسا  هّینظ  تاراما  زا  باحصتسا  دوش  هتفگ  رگا  خیش  بانج  * 

: هک ارچ  دراد  توافت  هلب ،
. تسا ّنظ  دیفم  هک  تسا  ياهراما  دحاو  ربخ  دوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  هّینظ  تاراما  زا  دحاو  ربخ  دوشیم  هتفگ  یتقو  - 1

ّنظ دـیفم  هک  تسا  هراما  کـی  باحـصتسا  دوخ  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  تسا  هّینظ  تاراـما  زا  باحـصتسا  دوشیم  هتفگ  یتقو  نکل  - 2
لقع مکح  هچ  تسا  مکح  کی  باحصتسا  هک  ارچ  تسا ،
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. دشاب عرش  مکح  هچ  دشاب و 

. نآ دوخ  هن  تسا و  ّنظ  دیفم  نآ  لحم  دروم و  هکنیا  رطاخب  ناک  ام  ءاقب  هب  دنکیم  مکح  لقع  ینعی 
. تسا هدشن  ضوحلم  نآ  رد  ّنظ  دنیوگیم  دناهتفرگ ، ضقنت  زا ال  ار  باحصتسا  هک  اهنآ  هکنیا : هصالخ 

. تسا هدش  ضوحلم  نآ  رد  ّنظ  دنیوگیم : دناهتفرگ ، لقع  زا  ار  باحصتسا  هک  اهنآ  و  - 
؟ دناعون دنچ  رب  دوخ  هّیلقع  ماکحا  خیش  بانج  * 

: اذل و  هّیلقع . تاّلقتسم  ریغ  هّیلقع 2 - تاّلقتسم  - 1 دناعون : ود  رب 
: لثملا یف  دریگیمن ، کمک  هّیعرش  تاباطخ  زا  دنکیم و  لمع  لقتسم  نآ  رودص  رد  لقع  هک  تسا  لقتسم  لقع  مکح  یمکح  نآ  - 1

. نسح ملعلا  دیوگیم : لقع  - 
. سکعلاب عرشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  ام  دیوگیم : لقع  نیمه  - 

. اعرش نسح  ملعلاف  دریگیم : هجیتن  سپس 
تاباطخ زا  هدافتسا  هب  دنمزاین  نآ  رودص  رد  لقع  هک  تسا  لقتسم  ریغ  لقع  مکح  رگید  ریبعت  هب  ای  هّیلقع و  هلقتـسم  ریغ  یمکح  نآ  - 2

: هلمج زا  تسا ، هّیعرش 
 ... تیاغ و موهفم  فصو ، موهفم  طرش ، موهفم  لیبق  زا  میهافم ، رد  فلا :

عراش هک  دنکیم  كرد  سپـس  ءیـش . ةاقالم  هسّجنی  مل  ّرک  ردق  غلب  اذا  ءاملا  هدومرف : عراش  هک  دنیبیم  لقع  طرـش : موهفم  رد  لثملا  یف 
، دورب نایم  زا  طرش  رگا  ینعی : طورشملا . یفتنا  طرشلا ، یفتنا  ذا  هکنیا : هب  دنکیم  مکح  اذل  ّرک و  غولب  هب  تسا  هدرک  قلعم  ار  هسّجنی  مل 

. دوریم نایم  زا  هدش  یفتنم  مه  طورشم 
لقع مکح  هجیتن  نیا  هلب ، دوشیم  سجن  سجن ، اب  تاقالم  رثا  رد  دـشاب  لیلق  ینعی  دـسرن  رک  دـح  هب  بآ  رگا  هک : دریگیم  هجیتن  اذـل  و 

. تسا لاونم  نیمه  رب  دنک  رداص  ار  یمکح  دهاوخب  هک  میهافم  زا  کیره  رد  اذل  و  عرش . باطخ  تدعاسم  اب  نکل  تسا و 
: لثملا یف  دنراد ، تلالد  یناعم  زا  یخرب  هب  مازتلالاب  ظافلا  زا  یخرب  هک  ظافلا ، هیمازتلا  تلالد  لثم  تامازلتسا ، رد  ب :

. تسا ةالص  طرش  روهط  ینعی  روهطب ، الا  ةالص  ال  هدومرف : عراش  - 
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. تسا تامّدقم  بوجو  مزلتسم  ءیش  هب  رما  ینعی  بجاو ، وهف  هب ، الا  بجاولا  ّمتی  ام ال  دیوگیم : لقع  - 
. تسا بجاو  زامن  يارب  نتفرگ  وضو  هک : دریگیم  هجیتن  سپس 

لقع روهطب ، الا  ةالـص  دوب ال  هدومرفن  عراش  رگا  هک  انعم  نیدب  عراش ، تاباطخ  زا  هدافتـسا  اب  نکل  تسا و  لقع  مکح  زین  هجیتن  نیا  هلب ،
. دیسریمن روبزم  هجیتن  هب 

؟ تسیچ قوف  تاریرقت  هجیتن  خیش  بانج  * 
. تسا هلقتسم  ریغ  هّیلقع  ماکحا  زا  مینادب ، لقع  مکح  ار  باحصتسا  هکنیا  رب  انب  هک  تسا  نیا 

؟ دینزب لاثم  هلئسم  نییبت  رد  * 
: لثملا یف 

تسا نیا  لاؤس  لاح  دوشیم . سجن  بآ  نآ  دوش ، ریغتم  سجن  اب  تاقالم  رثا  رد  ّرک  بآ  هثالث  فاصوا  زا  یکی  یتقو  هدومرف  عراش  - 1
؟ هن ای  دوریم  نیب  زا  زین  بآ  نیا  يارب  هدمآشیپ  تساجن  ایآ  دورب ، نیب  زا  دوخيدوخهب  هسفن و  لبق  نم  رییغت  نیا  رگا  هک :

دوب بآ  نیا  رد  البق  هک  یتساجن  نآ  هجیتن : رد  مودـی . تبث  ام  ینعی  تسه ، زین  نونکا  هدوب  البق  هک  يزیچ  دـیوگیم : اجنیا  رد  لـقع  - 2
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اب هکلب  لالقتـسالاب ، هن  نکل  تسا و  لـقع  مکح  مکح ، نیا  میئوـگیم : لاـح  تـسا  سجن  بآ  نـیا  هـک  ینعی  دراد ، دوـجو  مـه  نوـنکا 
. عراش مکح  زا  تناعتسا 

. دیسر هجیتن  هب  ات  دومن ، رداص  دوخ  ار  يربک  تفرگ ، تعیرش  زا  ار  يرغص  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ نآ  لئاسم  اب  لوصا  ملع  عوضوم  توافت  دیئامرفب  يروآدای  تهج  خیش  بانج  * 

. دوشیم ثحب  نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  لوصا  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  عوضوم  - 1
. دمآ دهاوخ  همادا  رد  هطوبرم  لاثم  هک  دناعوضوم . ضراوع  نامه  لئاسم ، - 2

؟ هّیقیدصت يدابم  زا  ای  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ  ریخا  بلطم  هب  هّجوتاب  * 
لاؤس نیا  دـشاب ، ءاقب  هب  ّنظ  باب  زا  مه  نآ ) ّتیجح  ینعی   ) لقع مکح  مینادـب و  هّیلقع  ماکحا  زا  ار  باحـصتسا  ام  رگا  رگید  تراـبع  هب 

؟ هّیقیدصت يدابم  زا  ای  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  باحصتسا  ایآ  هک  دیآیم  شیپ 
. تسا هّیقیدصت  يدابم  زا  باحصتسا  نیناوق ، بحاص  هدیقع  رب  انب  - 

. تسا لوصا  ملع  لئاسم  زا  لوصف  بحاص  هدیقع  رب  انب  - 
. مینکیم دییات  ار  لوصف  بحاص  رظن  العف  میتسه ، يراصنا  خیش  هک  زین  ام  - 
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؟ دراد یلکشم  یمق  بانج  رظن  يأر و  رگم  * 

: رگید ترابع  هب  دشابیم . شندوب  لیلد  فصوب  لیلد  لوصا ، ملع  عوضوم  ناشیا  هدیقع  هب  هلب ،
. لوصا ملع  عوضوم  دوشیم  نیا  لیلد ، اذه  هک  دوش  هتفگ  ینعی  ّتیلیلد ، هب  دش  فصتم  یئیش  کی  یتقو 

. مینکیم ثحب  ملع  نیا  رد  لیلد  نیا  ضراوع  زا  ام  لوصا ، ملع  عوضوم  دش  لیلد  نیا  یتقو  لاح :
؟ تسیچ ضراوع  نیا  * 

 ... لیلد و ود  ضراعت  الثم :
؟ دینزب لاثم  بلطم  ّلک  نییبت  رد  * 

: لثملا یف 
. لوصا ملع  عوضوم  دوشیم  باتک ) ینعی   ) لیلد نیا  اذل  تسا و  هدش  تابثا  ام  يارب  مالک  ملع  رد  نآرق  ینعی  ادخ  باتک  ّتیلیلد  - 1
ثحب هیآ  ود  ضراعت  خوسنم ، خـسان و  دـّیقم ، قلطم و  صاخ ، ماع و  نیبم ، لمجم و  ـالثم  لـیلد  نیا  ضراوع  زا  لوصا  ملع  رد  لاـح  - 2

. دوشیم
: لثملا یف  ای  و 

دوشیم ّتنـس  نیا  اذـل  تسا و  تباـث  شتیجح  مه  دراد و  دوـجو  اـعطق  مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ّتنـس  - 1
. لوصا ملع  عوضوم 

. دشابیم اذکه ...  خوسنم و  خسان و  ّهلدا و  ضراعت  نامه  هک  دوشیم ، ثحب  ّتنس  نیا  ضراوع  زا  لوصا  ملع  رد  لاح  - 2
لوصا ملع  رد  نآ  ّتیجح  زا  میهاوخب  ام  هچنانچ  تسا  هدـشن  تباث  نآ  ّتیجح  نکل  دراد و  دوجو  يرما  رگا  یمق : باـنج  رظن  هب  لاـح :

، دـیآیم باسحب  یـشارتعوضوم  عون  کـی  هکلب  دـیآیمن ، باـسحب  یلوصا  هلئـسم  نآ  تاـبثا  ّتیجح و  ثحب  نیا  رگید  مینک ، تبحص 
ملع عوضوم  دوشیم  رما  نآ  نآ ، ّتیجح  تابثا  زا  سپ  هن ، ای  تسا  تّجح  رما  نالف  هک  مینک  ثحب  لوصا  ملع  رد  ام  رگا  هک : انعم  نیدب 

. لوصا
. تسا عوضوم  يدابم  رد  ثحب  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  یلوصا  هلئسم  نآ ، ّتیجح  ای  عوضوم و  رد  ثحب  رگید : ترابع  هب 
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ثحب یعوضوم  نینچ  ضراوع  زا  لوصا  ملع  رد  و  تسا ، لوصا  ملع  عوضوم  شتیلیلد ، زارحا  زا  سپ  لـیلد  هر ،)  ) یمق رظن  هب  لـصاحلا :

ثحابم نیا  دـش ، ثحب  باتک  رهاوظ  ای  دـحاو و  ربخ  ای  عامجا و  لثم  ءیـش  کی  ّتیجح  زا  رگا  اّما  لیلد و ...  ود  ضراعت  لثم  دوشیم ،
. تسا تاعوضوم  يدابم  رد  ثحب  هکلب  لوصا ، ملع  لئاسم  زا  جراخ 

. لوصا ملع  لئاسم  هن  تسا و  هّیقیدصت  يدابم  زا  نآ  ّتیجح  باحصتسا و  زا  ثحب  نیاربانب :
، ناشیا هدـیقع  هب  اریز  ارچ ؟ تسا . لوصا  ملع  لئاسم  زا  دریذـپیم  تروص  لوصا  ملع  رد  هک  یثحابم  مامت  لوصف ، بحاص  هدـیقع  هب  اّما 
زا ّتیلیلد  دـنالوصا و  ملع  عوـضوم  ناـشتیلیلد ، زا  رظن  عـطق  اـب  ۀـلدالا  تاوذ  هکلب  تسین ، لوـصا  ملع  عوـضوم  شتیلیلد ، هجو  هب  لـیلد 

. دیآیم باسحب  ضراوع 
. هن ای  دشاب  هتشاد  ّتیلیلد  هچ  تسا ، لوصا  ملع  عوضوم  نآرق )  ) باتک تاذ  رگید : ترابع  هب 

ملع لـئاسم  زا  دوـشیم  هک  تسا  عوـضوم  ضراوـع  زا  ثحب  ناـمه  نآ ، ّتیجح  زا  ثحب  دـش ، لوـصا  ملع  عوـضوم  باـتک  تاذ  یتـقو 
 ... ّتنس و اذکه  و  لوصا ،

هچ تسا  لوصا  ملع  عوـضوم  باحـصتسا  تاذ  اـجنیا  رد  هن ؟ اـی  تسا  تّجح  باحـصتسا  اـیآ  هک  دوـشیم  ثحب  لوـصا  ملع  رد  اذـل : و 
. دوشیم بوسحم  لوصا  ملع  لئاسم  زا  هیتاذ  ضراوع  زا  ثحب  نکل  و  هن ، ای  دشاب  تّجح 

دیآیم باسحب  لوصا  ملع  لئاسم  زا  تسا  حرطم  لوصا  ملع  رد  هک  یثحابم  مامت  سپ :
. تسا رظن  نیمه  هب  لیامتم  خیش  لصاحلا :

ههبش ههبـش ، یهاگ ، رگید : ترابع  هب  عوضوم  رد  یهاگ  تسا و  مکح  رد  یهاگ  ّکش  هک  دش  هتفگ  قباس  ياهثحب  رد  خیـش  بانج  * 
: تسا هّیعوضوم  ههبش  ههبش ، يرخا  تسا و  هّیمکح 

یکی رگا  هک  مینکیم  ّکش  لثملا : یف  مینکیم ، ّکش  هدومرف  لعج  ار  نآ  عراش  هک  یّلک  مکح  رد  ام  هک  تسا  هّیمکح  اجنآ  ههبش ، - 1
: لثملا یف  ای  و  دوشیمن ؟ سجن  تسا  ّرک  نوچ  هن ؟ ای  دوشیم  سجن  دوش ، ریغتم  سجن  اـب  تاـقالم  رثا  رد  ّرک  بآ  هناـگهس  فاـصوا  زا 

یقاب تساجن  نآ  مه  زاب  دوش ، لـیاز  هسفن  لـبق  نم  رییغت  نیا  رگا  هک  میراد  ّکـش  نکل  دوشیم ، سجن  بآ  روبزم  رییغت  اـب  هک  مینادیم 
؟ هن هک  ای  دنامیم 

. تسا هّیمکح  ههبش  مینکب  ّکش  مه  مکح  نآ  ءاقب  رد  تسا ، هّیمکح  ام  ههبش  مینکب ، ّکش  مکح  لصا  رد  ام  رگید : ترابع  هب 
ّکش یّلک  ماکحا  نآ  هیجراخ  تاعوضوم  تایئزج و  رد  ام  هک  تسا  هّیعوضوم  هاگنآ  ههبش  اّما  و  - 2
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رمخ رگا  هک  تسا . ّلخ  ای  تسا  رمخ  عئاملا  اذـه  هک  میراد  ّکش  نکل  مارح و  رمخلا ، هدومرف  عراـش  هک  مینادیم  اـم  لـثملا : یف  مینکب .
نکل رمخ و  عئاملا  اذه  هک  میتسنادیم  ام  هن  ای  و  تسا . لالح  ّلخلا  قیداصم  زا  دـشاب  ّلخ  هچنانچ  تسا و  مارح  رمخلا  قیداصم  زا  دـشاب 

؟ تسا هدنام  رمخ  نامه  هن ، هکنیا  ای  تسا  هدش  لخ  هک  میراد  ّکش  نونکا 
. تسا قادصم  رد  ام  ّکش  هک  ارچ  تسا  هّیعوضوم  ام  ههبش  مه  زاب  نآ ، ءاقب  رد  هچ  مینکب و  ّکش  نآ  لصا  رد  هچ  رگید : ترابع  هب 
دعاوق زا  ای  دنتسه و  هّیلوصا  لئاسم  زا  دوشیم ، يراج  هّیمکح  تاهبـش  رد  هک  هّیلمع  لوصا  نیا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  خیـش  بانج  لاح 

؟ هّیهقف
زا تئارب  لصا  نیا  دـینکیم . يراج  تئارب  لصا  مارح ، ای  تسا  لالح  مالـسا  رد  نوتوت  برـش  هک  دـینکیم  ّکش  امـش  یتقو  لثملا : یف 
زا ای  دناهّیلوصا و  لئاسم  زا  دوشیم  يراج  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  نیا  ایآ  و  هّیهقف ؟ دعاوق  زا  ای  تسا و  هّیلوصا  لئاسم 

. هّیهقف دعاوق 
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لـصا نیا  دـینکیم ، يراج  تئارب  لصا  سجن  ای  تسا  كاپ  تسا  ناترایتخا  رد  هک  یبآ  فرظ  نیا  هک  دـینک  ّکش  امـش  رگا  لثملا : یف 
؟ هّیهقف دعاوق  زا  ای  تسا و  هّیلوصا  لئاسم  زا  اجنیا  رد  تئارب 

: هک تسا  نیا  ام  خساپ  یّلک  روطب  هلب ،
. دناهّیهقف دعاوق  زا  دنوشیم ، يراج  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هک  یلوصا  هیلک  - 1

؟ هن ای  دناهّیلوصا  لئاسم  زا  ایآ  هک  تسا  ثحب  لحم  دنوشیم ، يراج  هّیمکح  تاهبش  رد  هک  یلوصا  اب  هطبار  رد  نکل  - 2
؟ تسیچ بلطم  نیا  هجو  * 

: هک تسا  نیا  شهجو 
. داهتجا طابنتسا و  ماقم  رد  مهنآ  تسا ، دهتجم  هفیظو  شیارجا  دوشیم ، يراج  هّیمکح  تاهبش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  - 1

. دنتسه نآ  يارجا  رب  رداق  دهتجم  دّلقم و  ینعی  تسا  یناگمه  ناشیارجا  دنوشیم  يراج  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  و  - 2
؟ تسا یناگمه  هّیعوضوم  تاهبش  رد  هّیلمع  لوصا  يارجا  دهتجم و  هفیظو  هّیمکح  تاهبش  رد  هیراج  لوصا  ارچ  * 

يارب اهنت  طئارش  نیا  لیصحت  هک  دراد  یطیارش  هّیمکح ، تاهبش  رد  لوصا  يارجا  هکنیا  رطاخب 
119 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا نکمم  لئاسم  رد  سانشراک  دهتجم و 
زا ندـش  سویأم  لیلدـلا و  نع  صحفلا  دـعب  دـنک ، ّکش  ادـخ  بناج  زا  هدـش  لعج  یّلک  مکح  رد  رگا  هک  تسا  دـهتجم  نیا  لثملا : یف 

. تسین روسیم  دهتجم  ریغ  يارب  لمع  نیا  هکنآ  لاح  و  دنکیم . يراج  ار  نآ  هدرک  عوجر  هّیلمع  لوصا  هب  نآ  هب  یبایتسد 
لحم هک  یّکش  درادن و  دوجو  دنوشیم ، يراج  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  هک  ياهّیلمع  لوصا  رد  یطئارـش  نینچ  لیـصحت  هک  اجنآ  زا  اّما  و 

. تسا نآ  يارجا  رب  رداق  دهتجم  هچ  دّلقم و  هچ  یفلکم  ره  تسا ، یئزج  رما  کی  رد  ّکش  تسا ، لوصا  نیا  يارجا 
درادـن ّکش  هک  مکح  لصا  رد  اذـل  و  تسا . لالح  ّلخ  اـی  تسا و  مارح  رمخ  هک  تسا  هتخومآ  عجرم  دـهتجم  زا  دـّلقم ، درف  لـثملا : یف 

هللاءاشنا وگب  صحف  نودب  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  وا  هب  هک  دـنکیم  ّکش  ّلخ  ای  تسا  رمخ  ءانا  نیا  ایآ  الثم  هکنآ  قادـصم  رد  هکلب 
. تسا ّلخ  هک 

لـصالا ءارجا  اجنآ  رد  دهتجم  هک  دـیرادن  غارـس  ار  اجکی  مه  لاثم  باب  نم  هّیلمع  ياههلاسر  رد  امـش  هک : تسا  نیا  شرگید  هجو  اّما  و 
رب قیقحت  صحف و  دنکیم و  ّکش  ادخ  مکح  رد  هک  تسا  دهتجم  دوخ  نیا  اریز  ارچ ؟ دشاب . هدرک  لوحم  دّلقم  هب  ار  ۀیمکحلا  ۀهبـش  یف 

لـصا يارجا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دسیونیم و  هلاسر  رد  ار  مکح  هداد  هلـصیف  ار  هلئـسم  لصا  يارجا  اب  سأیلا ، دعب  اذل  تسا و  مزال  وا 
. دناهدرک راذگاو  دّلقم  دوخ  هب  ار  هّیعوضوم  تاهبش  رد 

ایآ هک  دینکیم  ادیپ  ّکش  نونکا  نکل  هدوب و  كاپ  البق  هک  دینادیم  دیراد و  رایتخا  رد  هک  ار  یبآ  رگا  دنسیونیم ، هلاسر  رد  لثملا : یف 
. تسا كاپ  هک  هللاءاشنا  وگب  هن ؟ ای  تسا  هدش  سجن 

. تسا مالکلا  ّرجی  مالکلا  بابللا و  ادرط  دوشیم ، حرطم  لوصا  رد  هّیعوضوم  تاهبش  رگا  لصاحلا :
هّیهقف دعاوق  زا  ای  تسا و  هیلوصا  هلئـسم  کی  دوش  هتفرگ  عرـش  ینعی  ضقنت  رابخا ال  زا  باحـصتسا  رگا  دیئامرفب  خیـش  بانج  هرخالاب  * 

؟ دیآیم باسحب 
ینعی ال ّتنـس  زا  هک  تسا  یهقف  هدعاق  کی  هک  دیدومرف  البق  هک  ارچ  هیعرف ؟ هلئـسم  کی  ای  تسا و  هیلـصا  هلئـسم  کی  رگید  ترابع  هب 

. دناهدش هتفرگ  ّتنس  هیآ و  زا  هّیهقف  دعاوق  مامت  هکنانچ  تسا  هدش  هتفرگ  ضقنت 
اج اذل  و  هّیلوصا . لئاسم  رد  مه  دوشیم ، هدافتسا  تاعورف  رد  مه  باحصتسا ، زا  هک  میهدیم  خساپ  هتـشادرب  ولج  هب  یمدق  اجنیا  رد  هلب ،

مینک هدافتسا  هقف  رد  باحصتسا  زا  رگا  میئوگب : هک  دراد 
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120 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. میروآیم باسحب  هّیهقف  دعاوق  زا  ار  نآ  تساجن و ...  باحصتسا  تراهط ، باحصتسا  لثم 

هّیلوصا لئاسم  زا  ار  نآ  اذـکه ...  لقن و  مدـع  صیـصخت ، مدـع  خـسن ، مدـع  باحـصتسا  لـثم  میدومن ، هدافتـسا  نآ  زا  لوصا  رد  رگا  و 
. میروآیم باسحب 

؟ تسیچ ناترخآ  فرح  خیش  بانج  * 
، لصا نیا  هک  ارچ  دوریم ، راکب  تاعورف  رد  هک  یناـمز  یتح  تسا ، هّیلوصا  هلئـسم  کـی  باحـصتسا  میئوگیم : هتـشاذگ  رتولج  یمدـق 

البق هکنانچ  هتبلا  دوشیم . بوسحم  هّیلوصا  لئاسم  زا  دشاب ، هتشاد  دهتجم  هب  صاصتخا  هک  ياهلئسم  ره  دهتجم و  تسد  رد  تسا  يرازبا 
. دوشیم يراج  ماکحا  ای  هّیمکح و  تاهبش  رد  هک  یباحصتسا  میدومن ، هراشا  مه 

تسا یناگمه  ياهبرح  هکلب  دشاب ، دهتجم  تسد  رد  اهنت  هک  دشاب  ياهبرح  ای  هحلسا و  باحصتسا  هک  تسین  هنوگنیا  خیـش  بانج  اّما  * 
یهتنم دننک  ءاقبا  ار  هقباس  تلاح  دیاب  دهتجم  هچ  دنـشاب و  دّلقم  هچ  نیفلکم  هک  ارچ  دـننک ، هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتیم  دـهتجم  دـّلقم و  و 

نکل دـنکیم ، يراـج  ار  نآ  هک  تسا  دـهتجم  نیا  اذـل  دـهتجم و  ریغ  يارب  هن  تسا و  روسیم  دـهتجم  يارب  باحـصتسا  هب  لـمع  طـیارش 
. تسا یناگمه  شنومضم 

روسیم ناگمه  يارب  هقباس  تلاح  ءاقبا  نیا  تسا و  سجن  مه  نونکا  بوخ  دوب ، سجن  البق  تسامـش ، رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  لـثملا : یف 
. تسا هّیهقف  هدعاق  کی  نیا  سپ  تسا ، نکمم  و 

لئاـسم ماـمت  نومـضم  هک  ارچ  هّیهقف ، لـئاسم  زا  دوشیم  هّیلوـصا  لـئاسم  همه  تقونآ  ـالا  تسین و  دـیئامرفیم  امـش  هک  هنوـگنیا  ریخ ،
: دیوگیم هک  يدحاو  ربخ  لثملا : یف  تسا . یناگمه  هّیلوصا 

؟ دراد دهتجم  هب  صاصتخا  ای  تسا و  یناگمه  دوشیم ، ماجنا  تبرض  ود  هب  مّمیت 
؟ یصوصخ ای  تسا و  یناگمه  اعورف  الوصا و  ادخ ، ماکحا  میسرپیم  امش  زا  رگید : ترابع  هب 

طیارـش یهتنم . دشابیم . شناگدنب  همه  يارب  اعورف  الوصا و  هدومرف  هک  ار  یمکح  ره  ادخ  هک  انعم  نیدب  یمومع ، تفگ  دـیهاوخ  امتح 
. ناگمه يارب  هن  دشاب و  دهتجم  هک  تسا  روسیم  يدرف  يارب  طیارش  نآ  لیصحت  هک  تسا  نینچ  وا  ماکحا  زا  یخرب 

زا یلوصا ، هلئسم  میئوگیم  ار  لئاسم  هنوگنیا  ام  هک  دهدیم ، هلصیف  ار  هلئسم  هتفر و  طیارش  لیـصحت  یپ  رد  هک  تسا  دهتجم  نیا  اذل  و 
. ار باحصتسا  هلمج 

؟ تسیچ باحصتسا  ندوب  یلوصا  هب  تبسن  مولعلا  رحب  همالع  موحرم  رظن  خیش  بانج  * 
رکذ نآ  ندوب  یلوصا  نیا  يارب  يرگید  هجو  نکل  دنادیم و  هّیلوصا  هلئسم  کی  ار  باحصتسا 

121 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یعرـش مکح  کی  هک  تسا  باحـصتسا  ياّدؤم  نیا  هلب ، تسا ، لیلد  کی  هکلب  تسین  هّیلمع  هدـعاق  کی  باحـصتسا  هکنیا : نآ  هدرک و 

. تسا هّیهقف  لئاسم  زا  یلمع و 
نونکا نکل  تسا ، هدـش  سجن  هدرک و  رییغت  سجن  اب  تاقالم  رثا  رد  شاهثالث  فاصوا  دـحا  هک  بآ  نالف  هک  دـینادیم  امـش  لثملا : یف 

نآ تساجن  دینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  سجن  مه  نونکا  بآ  نیا  ایآ  هک  دیراد  ّکش  امش  تسا و  هتفر  نیب  زا  هدمآ  دیدپ  رییغت  نآ 
. ار

: سپ دینک . بانتجا  نآ  زا  بآ و  نآ  تساجن  هب  دینکب  مکح  امش  ات  لیلد  دوشیم  تساجن  باحصتسا  نیا  لاح :
. تسا سجن  مه  نونکا  دوب  سجن  البق  هک  یبآ  نیا  هک : تسا  نیا  هدشرداص  یعرش  مکح  - 1

. تسا باحصتسا  نیمه  مه  روبزم  یعرش  مکح  لیلد  - 2
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. تسا کشلاب ...  نیقیلا  ضقنت  ال  مه ، باحصتسا  لیلد  - 3
: دراد دوجو  اجنیا  رد  بلطم  هس  رگید  ترابع  هب 

. ضقنت ینعی ال  لیلدلا  لیلد  باحصتسا 3 - ینعی  یعرش  مکح  لیلد  بآ 2 - تساجن  ینعی  یعرشلا  مکحلا  - 1
رد امش  هک  تسا  نیا  لثم  انیع  نیا  تسا . هّیلوصا  هلئسم  هکلب  تسین . هّیهقف  هلئـسم  لیلد  تسا و  یعرـش  مکح  لیلد  باحـصتسا  لصاحلا :

: دیئوگب هلئسم  ریظنت 
. یهقف هلئسم  ای  یعرش و  مکح  دوشیم  هک  دوشیم ، ماجنا  تبرض  ود  اب  مّمیت  - 1

. تسا هرارز  ربخ  مه ، مکح  نیا  لیلد  - 2
. تسا هّیلوصا  هلئسم  کی  زین  نیا  اذل  تسا و  لیلدلا  لیلد  هک  تسا  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  هیآ  مه ، هرارز  ربخ  لیلد  - 3

دوشیم هک  تسا ، لیلدلا  لیلد  مه  ضقنت  ال  دناّهلدا ، تاباحـصتسا  تسا ، یهقف )  ) یعرـش مکح  تاباحـصتسا  دافم  هکنیا : بلطم  لصاح 
[82 .] هّیلوصا لئاسم  زا 

ص121 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ هر )  ) مولعلا رحب  رظن  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  ب 

: دراد دوجو  زیچ  هس  دحاو  ربخ  باب  رد  هلب ، میئوگیم :
. تسا یعرش  مکح  تبرض  ود  هب  ممیت  ماجنا  - 1
. تسا یعرش  مکح  نیا  لیلد  زین  هرارز  ربخ  - 2

. تسا لیلدلا  لیلد  هک  مه  ءابن  هیآ  - 3
122 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

سجن هک : دـیدومرف  یلبق  لاثم  رد  امـش  رگید  ترابع  هب  بلطم . هس  هن  دراد و  دوجو  بلطم  ود  باحـصتسا  رد  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اّما 
. تسا باحصتسا  هک  دیدومرف  دوخ  تسیچ ؟ نآ  لیلد  دیدرک  لاؤس  سپس  تسا ، مکح  هدوب ، سجن  البق  هک  یبآ  ندوب 

نیا دوخ  باحـصتسا  ایآ  دوب ؟ سجن  ـالبق  هک  تسا  یبآ  ندوب  سجن  هب  مکح  نیمه  زج  باحـصتسا  رگم  هک : تسا  نیا  اـم  لاؤس  لاـح 
تسا باحصتسا  نیع  مکح  نیا  بلطم و  نیا  نیع  باحـصتسا  دیئوگب  هک  دیتسه  راچان  تسا ؟ بلطم  نیا  رب  دئاز  يزیچ  تسین و  بلطم 

. تسا ضقنت  مهنآ ال  لیلد  و 
هـس دـیدومرف  دـحاو  ربخ  رگید  ریبعت  هب  ای  مّمیت و  باب  رد  امـش  هچنآ  هکنآ ، لاح  و  دراد ، دوجو  بلطم  ود  باحـصتسا ، نایرج  رد  سپ :

. تسا بلطم 
؟ تسا مزال  مراهچ  رما  رد  هلئسم  حرط  زا  لبق  بلطم  مادک  يروآدای  خیش  بانج  * 

: هکنیا
. مشاب سجن  هک  مراد  ّنظ  زین  نونکا  مدوب ، سجن  البق  لثملا  یف  میراد ، ءاقب  هب  ّنظ  ام  یهاگ  - 1

. مشابن سجن  رگید  هک  مراد  ّنظ  مه  نونکا  مدوب ، سجن  البق  لثملا  یف  هک  انعم  نیدب  میراد ، عافترا  هب  ّنظ  مه  یهاگ  - 2
رب رداق  و  سجن ؟ ای  متـسه  كاپ  هک  منادیمن  نونکا  نکل  مدوب و  سجن  البق  لثملا : یف  تسا ، نیفرطلا  يواستم  ام  ّکـش  مه  یهاـگ  - 3

. متسین رگید  فرط  رب  فرط  کی  حیجرت 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  قوف  روص  زا  کیره  رد  باحصتسا  ایآ  * 

هک دنراذگیمن  یقرف  و  دننادیم ، هّیدبعت  لوصا  زا  ار  نآ  هدش و  ذخا  ضقنت  رابخا ال  ینعی  عرـش  زا  باحـصتسا  دندقتعم  هک  یناسک  - 1
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. دننادیم زیاج  روبزم  دروم  هس  ره  رد  ار  باحصتسا  نایرج  نیفرطلا ، يواستم  ّکش  ای  عافترا و  هب  ّنظ  ای  دشاب و  هتشاد  ءاقب  هب  ّنظ  ناسنا 
. دینک يراج  باحصتسا  دیرادن  هقباس  تلاح  عافترا  ای  ءاقب و  هب  ملع  هکیمادام  تسا ، هدومرف  عراش  اریز  ارچ ؟

زا کیره  هک  اجنآ  زا  اذل  و  تسا ، ملعلا  مدع  نیفرطلا  يواستم  ّکش  تسا ، ملعلا  مدع  عافترا  هب  ّنظ  تسا ، ملعلا  مدع  ءاقب ، هب  ّنظ  لاح :
. مینک يراج  باحصتسا  کیره  رد  هک  میزاجم  ام  تسا  ملعلا  مدع  دوخ  روص  نیا 

شتجح ّنظ  باب  نم  دـحاو  ربخ  لثم  هدروآ و  باـسحب  هّینظ  تاراـما  زا  ار  نآ  دـناهتفرگ ، لـقع  زا  ار  باحـصتسا  هک  یناـسک  اـّما  و  - 2
: دناهتسد ود  رب  دوخ  هک  دننادیم 

123 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تّجح یعون  ّنظ  باب  نم  مه  دـحاو  ربخ  هکناـنچ  یـصخش ، ّنظ  هن  تسا و  یعون  ّنظ  اـجنیا ، رد  ّنظ  زا  اـم  دارم  هک  دـنانآرب  یخرب  - 1

. یصخش ّنظ  هن  تسا و 
. دش یعون  ّنظ  كالم  یتقو  اذل  و  تسا ، تّجح  یعون  ّنظ  باب  نم  زین  باحصتسا  هجیتن : رد 

تسا ّنظ  دیفم  اعون  هکنیمه  نیفرطلا ، يواستم  ّکش  ای  عافترا و  هب  ّنظ  ای  میشاب و  هتشاد  ءاقب  هب  ّنظ  اصخش  ام  هک  دنکیمن  یقرف  رگید 
. مینک يراج  باحصتسا  قوف  روص  زا  کیره  رد  ام  هک  یفکی 

یتقو امـش  ینعی  یـصخش ، ّنظ  مهنآ  دنتـسه ، ءاقب  هب  ّنظ  هب  دقتعم  مه  هر )  ) یئاهب خیـش  يدضع و  هلمج  زا  تارـضح  نیا  زا  یخرب  - 2
هتشاد نیفرطلا  يواستم  ّکش  ای  ءاقب و  هب  ّنظ  رگا  اذل : و  یشاب . هتشاد  هقباس  تلاح  هب  ّنظ  اصخش  هک  ینک  يراج  باحـصتسا  يراد  ّقح 

. يرادن باحصتسا  يارجا  ّقح  یشاب ،
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  يراسناوخ  قّقحم  رظن  * 

هب دـیامرفیم : سپـس  تسا ، یبوخ  هیرظن  تسا  یـصخش  ّنظ  كالم  هکنیا  رب  ینبم  ناشیا  هیرظن  دـیوگیم : یئاهب  خیـش  رظن  لقن  زا  سپ 
تّجح ار  باحـصتسا  تایاور  باب  زا  نم  نکل  تسا و  بوخ  هدیقع  نیا  دننادیم  تّجح  ّنظ  باب  نم  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  هدـیقع 
ناشیا ریخا  مالک  اذل  نیفرطلا و  يواستم  ّکش  ای  عافترا و  هب  ّنظ  ای  دیشاب ، هتشاد  ءاقب  هب  ّنظ  امش  هک  دنکیمن  یقرف  رگید  اذل  منادیم و 

. تسا نایرج  لباق  روبزم  هناگهس  روص  زا  کیره  رد  باحصتسا  هک  دهدیم  ناشن 
؟ تسیچ هلئسم  رد  لّوا  دیهش  موحرم  رظن  * 

. دیشاب هتشاد  یصخش  ّنظ  امش  هک  تسا  نایرج  لباق  باحصتسا  یتروص  رد  اهنت  هک  دوشیم  هدافتسا  يرکذ  رد  ناشیا  تاملک  زا 
نیقی دحاو  نآ  رد  هک  تسین  نیا  نامروظنم  دارم و  دوشیمن  ضقتنم  مهاب  ّقح  ّکش ال  اب  قباس  نیقی  میئوگیم : هک  ام  دـیامرفیم : ناشیا 
نآلا نم  دیئوگب  هک  درادن  اج  رگید  تسا ، زور  نونکا  هک  دـیراد  نیقی  امـش  هک  یتقو  لثملا : یف  دوشیم . عمج  اجکی  رد  ّقح  ّکش ال  اب 

؟ هن ای  تسا  زور  هک  مراد  ّکش 
زورید نامه  هب  دروخیمرب  نیقی  نیا  زورید ، رد  دیز  ندوب  هدنز  لثم  تسا ، نقیتم  شایلبق  دوجو  هک  يزیچ  هک : تسا  نیا  نامدارم  هکلب 

کی اجکی و  رد  ّکش  نیقی و  هکنیا  هن  زورما ، هب  دروخیمرب  ّکش  نیا  هن ؟ ای  تسا  هدـنز  زین  زورما  ایآ  هک  مینک  ّکـش  زورما  رگا  اذـل  و 
رد دنوش ، عمج  نآ 

124 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم يراج  باحصتسا  هک  تساجنیا 

. ّکش اب  نیقی  هن  دوشیم ، عمج  اجکی  رد  ّنظ  اب  هک  تسا  ّکش  يدروم  نینچ  رد  باحصتسا  باب  رد  دیامرفیم  ناشیا  لصاحلا :
؟ تسا دراو  قوف  يأر  هب  یلاکشا  هچ  * 

کی هک  تسا ، فرط  ود  زا  یکی  ناحجر  ّنظ  هک  ارچ  دوشیم ، عمج  مهو  اب  ّنظ  هکلب  دـنوشیمن ، عمج  اجکی  رد  زین  ّکـش  ّنظ و  هکنیا 
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. موهوم دنیوگیم  ار  حوجرم  فرط  تسا و  حوجرم  رگید  فرط  حجار و  فرط 
ادیپ ّنظ  ام  لثملا : یف  دوشیم . عمج  اجکی  رد  مهو  ّنظ و  هک  تسا  نیا  هب  شتـشگرب  باحـصتسا  دومرفیم : دـیاب  راوگرزب  دیهـش  اذـل  و 

تـساجنیا رد  و  دشاب ، هدرم  هک  تسا  نیا  تسا  موهوم  ای  حوجرم و  هک  رگید  فرط  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـنز  دـیز  هکنیا  هب  مینکیم 
دنوشیم عمج  مه  اب  مهو  ّنظ و  هک 

. دزاسیمن نیفرطلا  يواستم  ّکش  اب  ّنظ  تسا و  نیفرطلا  يواستم  ّکش  رگید : ترابع  هب 
. دشاب مهو  ول  تسا و  ملعلا  مدع  قلطم  ّکش ، زا  ناشیا  دارم  هکنیا  هب  درک  هیجوت  ار  دیهش  مالک  ناوتیم  نیاربانب :

( مشش رما  )
؟ تسا ّکش  نیقی و  رب  ینتبم  يدعاوق  هچ  خیش  بانج  * 

. تسا يرقهق  باحصتسا  مه  یکی  تسا ، يراس  ّکش  ای  نیقیلا و  هدعاق  یکی  تسا ، باحصتسا  هدعاق  یکی 
؟ تسیچ رد  اهنآ  توافت  قارتفا و  هجو  تسا  ّکش  نیقی و  ساسارب  هس  ره  هک  تسا  نیا  هدعاق  هس  نیا  كارتشا  هجو  هکنیا  هب  هّجوتاب  * 

: هک تسا  نیا  رد 
نیا نآ  دراد و  دوجو  اجنیا  رد  یـساسا  لاؤس  کی  یهتنم  تسا . مزال  قباس  نامز  رد  ءیـش  کـی  دوجو  ندوب  زرحم  باحـصتسا ، رد  - 1

ادـعب ای  هدوب و  لصاح  لبق  زا  ایآ  تسا ، هدـش  لـصاح  امـش  يارب  تقو  هچ  قباـس  رد  ءیـش  نآ  دوجو  ندوب  زرحم  هب  نیقی  نیا  هک  تسا 
. دـشاب ادـج  نّقیتم  نامز  زا  نیقی  نامز  هک  دراد  ناکما  دـشاب و  یکی  نّقیتم  نامز  اب  نیقی  نامز  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا . هدـش  لصاح 

تلادع هب  ملع  امش  زورید  نامه  ایآ  نکل  تسا  هدوب  لداع  زورید  دیز  اعطق  امتح و  لثملا : یف 
125 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا هدوب  لداع  زورید  دیز  هک  يدش  هجوتم  زورما  هن  هکنیا  ای  دیدومن و  ادیپ  دیز 
؟ دراد هلئسم  رد  یلخد  نقیتم  قّقحت  زا  سپ  نآ  لیصحت  ای  نّقیتم و  هب  نیقی  ملع و  لیصحت  ینامزمه  ایآ  * 

ادیپ ملع  نادب  نآ  قّقحت  اب  نامزمه  ام  هچ  دشاب  نقتم  زرحم و  دیاب  هتـشذگ  رد  ءیـش  دوجو  هک  تسا  نیا  دـشاب  مّلـسم  دـیاب  هچنآ  ریخ ،
. دوش لصاح  ادعب  هتشذگ  رد  نآ  یعطق  قّقحت  هب  ام  ملع  هچ  مینک ،

؟ دناباحصتسا يارجا  طرش  يراط  يراس و  طرش  ود  زا  کیمادک  * 
. دوشیم ادیپ  نقیتم  زارحا  زا  سپ  هک  یکش  ینعی  يراط ، ّکش 

؟ تسیچ قباس  نقیتم  ریبعت  یگژیو  * 
هب ای  درادن و  دوجو  قباس  نقیتم  يراس  ّکش  رد  هک  ارچ  دوشیم ، جراخ  باحـصتسا  يارجا  لحم  زا  يراس  ّکش  دیق ، نیا  اب  هک  تسنیا 

. تسا هدش  لزلزتم  نونکا  هتشذگ ، هب  نآ  تیارس  ّکش و  نیا  رثا  رد  امش  یلبق  نیقی  رگید  ریبعت 
تشپ زورید  ای  و  ياهدرک ؟ ّکش  هن  ای  هتـشاد  تلادع  زورید  ایآ  هکنیا  رد  زورما  نکل  تسا ، لداع  دیز  هک  یتشاد  نیقی  زورید  لثملا : یف 

هنوگنیا رد  تسا . هدوب  طلغ  نم  هدـیقع  هن  ای  تسا  هدوب  لداـع  وا  زورید  اـیآ  هک  ياهدـش  لزلزتم  زورما  نکل  يدـناوخ و  زاـمن  دـیز  رس 
. تسا لزلزتم  هکلب  تسین ، زرحم  قباس  نقیتم  دراوم 

. دشاب هتشاد  دوجو  مه  ّقح  ّکش ال  زرحم ، قباس  نیقی  ینعی  دشاب ، هتشاد  دوجو  ّقح  ّکش ال  دیاب  باحصتسا  رد  نیاربانب :
هداتفا تلادـع  زا  هن ؟ ای  تسا  لداـع  زونه  اـیآ  هک  مراد  ّکـش  زورما  نکل  تسا ، هدوب  لداـع  زورید  دـیز  هک  متـشاد  نیقی  نم  لـثملا : یف 

رد اریز  ارچ ؟ دوـشیم . جراـخ  يرقهق  باحـصتسا  مّود ، طرـش  اـی  دـیق و  نیا  اـب  هکنیا  رب  اـفاضم  تـسا ، باحـصتسا  ياـج  اـجنیا  تـسا .
. قباس ّکش  تسا و  ّقح  نّقیتم ال  يرقهق  باحصتسا 

هدـیدرگ لداع  زورما  هن ، ای  تسا  هدوب  لداع  مه  زورید  ایآ  هک  مراد  ّکـش  نکل  تسا و  لداـع  دـیز  هک  مراد  نیقی  نم  زورما  لـثملا : یف 
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. يرقهق هب  دوشیم  ریبعت  هک  دریگیم  تروص  درگبقع  کی  اجنیا  تقیقح  رد  تسا .
نکل تسا ، ّکش  نیقی و  یضتقم  رگید  ریبعت  هب  ای  ینتبم و  هدعاق  هس  زا  کیره  لصاحلا :

126 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: هک تسا  نیا  رد  ناشقرف  یهتنم  یتروص . هب  کیره 

حلطصم باحـصتسا  ياج  اجنیا  هک  دیآیم  نآ  يور  زین  قحال  ّکش  لزلزتم ، هن  تسا و  زرحم  قباس  رد  نّقیتم  دوجو  باحـصتسا  رد  - 1
. تسا

: ینعی تسا  لزلزتم  هکلب  تسین  زرحم  قباس  نّقیتم  نیقیلا ، هدعاق  ای  يراس و  ّکش  رد  - 2
لداع ار  وا  هک  زین  لبق  نامز  رد  ایآ  هک  میوگیم  دوخ  اب  هدرک  تیارـس  مه  لبق  هب  نم  ّکش  چیه ، مراد  ّکش  دـیز  تلادـع  هب  هک  نونکا 

لبق نامز  هب  طوبرم  نآ  كوکشم  تسا و  لاح  نامز  رد  نّقیتم  يرقهق ، باحصتسا  رد  اما  و  هن ؟ ای  تسا  هدوب  لداع  مدروآیم ، باسحهب 
. تسا

؟ بلطم لصاح  * 
. ضقنت رابخا ال  قیرط  باب  زا  هچ  ّنظ و  باب  زا  هچ  تسا ، تّجح  حلطصم  باحصتسا 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
دشاب كوکشم  ّقح  نامز ال  رد  ول  تسا و  هدوب  نّقیتم  قباس  نامز  رد  هک  الثم  دیز  تلادع  لثم  یئیـش  کی  ایآ  هک  تسا  نیقیلا  هدعاق  رد 

؟ هن ای  دوشیم  ظفح  نآ  رد  یلبق  تلادع  نآ  راثآ  لزلزتم ، و 
طوبرم هن  تسا و  نیقیلا  هدعاق  هب  طوبرم  نیقیلا  ضقنت  رابخا ال  دنیوگیم  یتح  تسا ، شزرا  ياراد  یلبق  نیقی  نیا  هلب  دنیوگیم : یخرب 

. حلطصم باحصتسا  هب 
؟ تسا لوبق  لباق  تّجح و  يرقهق  باحصتسا  ایآ  * 

هب ار  زورما  نیقی  میناوتیمن  میراد ، ّکش  نآ  هتـشذگ  هب  ام  نکل  تسا و  نّقیتم  زورما  هک  هچنآ  ینعی  تسا ، لیلد  دقاف  هکنیا  رطاخب  ریخ ،
. حلطصم باحصتسا  هب  مینادرگرب  یقیرط  هب  ار  يرقهق  باحصتسا  هکنیا  رگم  میرادن ، رما  نیا  رب  مه  یلیلد  میربب ، هتشذگ 

روطنیمه مه  يوغل  ظاحل  هب  ایآ  هک  مینک  ّکش  رگا  بوجو ، رب  دراد  تلـالد  لـعفا  هغیـص  هک  میراد  نیقی  زورما  اـم  میئوگب : لـثملا  یف 
؟ تسا هدوبن  بوجو  شیانعم  هن  هکنیا  ای  تسا و  هدوب 

؟ تسا هتشاد  یئانعم  نینچمه  هتشذگ  رد  سپ  میئوگب : هدناشک  هتشذگ  هب  تسا  زورما  هب  طوبرم  هک  ینیقی  تلاح  ناوتیم  اجنیا  رد  ایآ 
. تسا نکمم  يرما  نینچ  یلعف  نیقی  نیا  هب  لقن  مدع  تلاصا  مامضنا  اب  هلب ،

؟ تسانعم هچ  هب  لقنلا  مدع  ۀلاصا  * 
بوجو رب  ّلاد  مه  البق  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  و  تسا ، بوجو  شیانعم  لعفا  هک  مینیبیم  زورما  میتفگ  الاب  لاـثم  رد  هکناـنچ  لـثملا : یف 

لقن سپس  هدوب و  باحصتسا  رب  ّلاد  هن  هکنیا  ای  هدوب و 
127 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ بوجو رب  هدش 
. هتـشاد بوجو  رب  تلالد  القع  لّوا  زا  هتفرگن و  تروص  نآ  يانعم  رد  یلاقتنا  لقن و  ریخ  هک : تسا  نیا  لصا  ینعی  لـقنلا ، مدـع  لـصالا 

. دشاب تّجح  هکنیا  ات  تسا  حلطصم  باحصتسا  هب  يرقهق  باحصتسا  ندنادرگرب  قیرط  نامه  نیا 
نآ يارجا  يارب  مه  یـضرف  ینعی  يریدـقت  ّکش  نیقی و  هن  هک  ای  دراد  یلعف  ّکش  نیقی و  هب  زاین  باحـصتسا  يارجا  ایآ  خیـش  باـنج  * 

؟ تسا یفاک 
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حبص امش  لثملا : یف  دوش . يراج  باحـصتسا  هک  ات  میـشاب  ّکش  نیقی و  ياراد  ادقن  دیاب  رگید  ریبعت  هب  دهاوخیم و  یلعف  ّکش  نیقی و 
ارجام نیا  يور  زا  یتعاس  دنچ  دینک ، تراهط  بسک  زامن  ماجنا  يارب  دیاب  هک  دیتسنادیم  اذل  دـیتسه و  ثدـحم  هک  دـیتشاد  نیقی  زورما 
دوجو ثدـح  هک  البق  دـیئوگیم  هدرک  ّکش  اجنیا  رد  دـیناوخب . زامن  هک  دـیتساخرب  امـش  و  دیـسر ، ارف  رهظ  زامن  تقو  هکنیا  ات  تشذـگ 

؟ هن ای  مدرک  تراهط  بسک  نا  زا  دعب  ایآ  تشاد ،
. تسا یلعف  ّکش  لاح  رد  تراهط  بسک  هب  ناتّکش  یلعف و  نیقی  یلبق  ثدح  هب  امش  اجنیا  رد 

. دیریگب وضو  ناتزامن  يارب  دیورب  دیاب  اذل  تسا و  ندوب  ثدحم  هک  ار  یلبق  نیقی  دینکیم  باحصتسا  سپ :
هک دوب  رارق  هدرک و  باحـصتسا  هک  مدش  هجوتم  زامن  زا  سپ  نکل  مندناوخ و  زامن  وضو  نودب  هدش و  لفاغ  نم  قوف  تروص  رد  رگا  * 

؟ تسیچ فیلکت  مدناوخ  زامن  هتفرگن و  وضو  نکل  مریگب و  وضو 
نیا و  ار ، ثدـح  هب  نیقی  يدرک  باحـصتسا  هجیتـن  رد  دوـب و  یلعف  امـش  ّکـش  نـیقی و  هـک  ارچ  تـسا ، لـطاب  امـش  زاـمن  هدـعاقلا  یلع 

. دیتفرگیم وضو  دیاب  اذل  تشاذگن و  امش  هدهعرب  ار  وضو  باحصتسا 
حیحص نم  زامن  تسا و  غارف  زا  سپ  ّکش  نم  ّکش  نیا  ریخ ، میئوگب  هدرک  هدافتسا  غارف  هدعاق  زا  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  خیـش  بانج  * 

؟ تسا
. دیتفرگیم وضو  دیاب  امش  دهدیمن و  غارف  هدعاق  هب  تبون  امش  یلبق  باحصتسا  ریخ ،

زا سپ  هرابود  میناوخب ، زامن  تلفغ  نامه  اب  هدرک و  تلفغ  تعاس  دنچ  زا  سپ  نکل  میاهدش و  ثدحم  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  ام  رگا  * 
؟ تسیچ فیلکت  هن  ای  زامن  يارب  ماهتفرگ  وضو  ثدح  نآ  زا  سپ  ایآ  هک  مینک  ّکش  زامن 

رب وضو  ات  دیتشادن  یلعف  ّکش  نیقی و  زامن  زا  لبق  هک  ارچ  تسا . تحص  هب  موکحم  امش  زامن 
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. تسا زامن  زا  دعب  هب  طوبرم  امش  ّکش  هکلب  دشاب . غارف  هدعاق  رب  مکاح  باحصتسا  هک  ینعی  دیایب  امش  هدهع 
. ثدح باحصتسا  هن  تسا و  غارفلا  هدعاق  يارجا  ياج  تسا  زامن  ماجنا  زا  سپ  ّکش  هک  اجنآ  اذل  و 

زا لبق  رگا  هک  روطنامه  دراد ، یلاکـشا  هچ  ةداعالا  ّیلع  بجی  میئوگب  هدرک  ثدـح  باحـصتسا  روبزم  زامن  زا  سپ  رگا  خیـش  بانج  * 
؟ مریگب وضو  دیاب  موشن و  زامن  دراو  وضو  نودب  هک  دوب  نیا  ماهفیظو  مدرکیم ، يراج  باحصتسا  زامن 

اجنیا رد  نیقیلا  هدعاق  اذل  و  تسا ، هدرک  ادیپ  تیلعف  زامن  زا  سپ  هکلب  تسا ، هدوبن  یلعف  زامن  زا  لبق  امـش  ّکش  هک  ارچ  دیناوتیمن  ریخ ،
. دشابیم تحص  هب  موکحم  ناتزامن  تسا و  باحصتسا  هدعاق  رب  مکاح 

***
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نتم
: یناثلا هجولا 

، هسفنب ّریغتملا  ّریغت  لاوز  دعب  ۀبحصتسملا  ۀساجنلا  و  يذملا ، جورخ  دعب  ۀبحصتسملا  ةراهطلاک  اّیعرـش ، امکح  نوکی  دق  بحـصتسملا  ّنأ 
. هخیرأت یف  وأ  لقنلا  ثودح  یف  ّکشلا  دنع  لّوالا  عضولا  و  ۀبوطرلا ، و  ۀّیرکلا ، باحصتساک  هریغ ، نوکی  دق  و 

. نیمسقلا الک  یف  فالخلا  عوقو  ۀعامج  حیرص  لب  رهاظلا  و 
یف یّمقلا  لـضافلا  اـمهاکح  سکعلا ، رخآ  یلإ  بـسن  و  یناـثلاب ، فارتعـالا  لّوــالا و  راــکناب  اــمهنیب  لیــصفتلا  ضعب  یلإ  بـسن  مـعن ،

[83 .] نیناوقلا
ذخؤی نأ  هنأش  نم  يذلا  یلکلا  مکحلا  ةرات  هب  داری  ّیعرشلا  مکحلا  لوقنف : هریغ ، یعرـشلا و  مکحلا  نم  دارملا  حیـضوتب  رهظی  رظن ، هیف  و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2475 

http://www.ghaemiyeh.com


عوضوملا یف  ّصاخلا  ّیئزجلا  مکحلا  ّمعی  ام  هب  داری  يرخا  و  هسفنب ، هّریغت  لاز  ام  ۀـساجن  وأ  يذـملا  هنم  جرخ  نم  ةراـهطک  عراـشلا ، نم 
هتفیظو معن ، عراشلل . ۀفیظو  سیل  هتاقالم - وأ  سجنلل  هتاقالم  مدـع  ۀـهج  نم  امهب - مکحلا  ّناف  هتـساجن ؛ بوثلا و  اذـه  ةراهطک  ّصاخلا ،

. اهمدع سجنلل و  هتاقالم  یف  ّکش  ءیش  ّلکل  [ 84] ۀیّلک ةراهطلا  تابثإ 
طالغأ نم  يدابارتسالا  هلعج  و  یلاعت ، هّللا  ماکحأ  سفن  یف  باحـصتسالا  رابتعا  اورکنأ  ثیح  نویرابخالا ؛ يرج  لّوـالا  قـالطالا  یلع  و 
ۀّیئزجلا ماکحالا  نم  هیف  ّکش  اّمم  اـمهریغ  و  [ 85] هتـساجن بوثلا و  ةراهط  لثم  یف  باحـصتسالا  رابتعاب  هفارتعا  عم  دیفملا ، نع  رّخأت  نم 

[86 .] ۀیجراخلا رومالا  یف  هابتشالا  لجأل 
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هتاعوضوم یف  هرابتعا  یلع  اّمنإ  و  ّیعرشلا ، مکحلا  سفن  یف  هرابتعا  یلع  ّلدت  باحصتسالا ال  رابخأ  ّناب  یلماعلا : ّرحلا  ثّدحملا  حّرص  و 
[87 .] هتاقّلعتم و 

ناّصتخم مهدنع  امّهناف  باحصتسالا ؛ وأ  ةءاربلا  نود  طایتحالا  ّالإ  اهیف  عجرم  یّلکلا ال  مکحلا  یف  ۀهبـشلا  ّنأ  مهدنع : کلذ  یف  لصالا  و 
. عوضوملا یف  ۀهبشلاب 

. رخآ ضعب  يرج  یناثلا  قالطالا  یلع  و 
: راجحالاب ءاجنتسالا  ۀلأسم  یف  يراسناوخلا  قّقحملا  لاق 

ندبلا و وأ  بوثلا  ۀساجنب  لّوالل  لّثم  و  هریغ . ّیعرـش و  یلإ  هیف  ذوخأملا  مکحلا  [ 88 [] ماسقنا  ] رابتعاب نیمسق ، یلإ  باحصتسالا  مسقنی  و 
. یهتنا [ 89 ،] طقف لّوالا  مسقلا  ۀیّجح  یلإ  مهضعب  و  هیمسقب ، هتیّجح  یلإ  مهضعب  بهذ  لاق : ّمث  هتبوطرب ، یناثلل 

همجرت

[ تسا یعرش  مکح  زا  ریغ  یهاگ  یعرش و  مکح  کی  یهاگ  بحصتسم  : ] مّود هجو 

هراشا

: بحصتسم بحصتسم ) رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  رد  )
يدوخهبدوخ لاوز  زا  سپ  دوشیم ، باحـصتسا  هثالث ،) هایم  زا   ) يذـم جورخ  زا  سپ  هک  یتراهط  لثم  تسا ، یعرـش  مکح  کی  یهاگ 

 ...( تمرح و بوجو و  لثم  ای  و   ) هتفای رییغت  شاهناگهس  فاصوا  زا  یکی  هک  یبآ  زا  ّریغت 
رب هک  میراد  ّکش  نونکا  هدش و  مک  نآ  زا  يرادقم  هک  يّرک  بآ  رد   ) ّتیرک باحـصتسا  لثم  تسا ، یعرـش  مکح  زا  ریغ  مه  یهاگ  و 

و تبوـطر )؟ نودـب  هن  اـی  هداـتفا  سجن  نیمز  هب  تبوـطر  لاـح  رد  میراد  ّکـش  هک  یـسابل  رد   ) تبوـطر و  هن )؟ اـی  تـسا  یقاـب  شتّیرک 
هدـش عضو  نآ  يارب  تغل  رد  هک  یلوا  يانعم  نآ  زا  ظفل  نالف  ایآ  هک   ) لقن ثودـح  رد  ّکـش  ماـگنه  هب  عضاو )  ) لّوا عضو  باحـصتسا 

يانعم هب  دوب 
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هب يوغل  يانعم  زا  ةالـص  ظفل  لقن  هک  منادیمن  هکنیا  لثم   ) لقن نیا  خـیرات  رد  ّکش ) ماگنه  هب  ای   ) و هن )؟ اـی  تسا  هدـش  لـقتنم  يرگید 
(. لقنلا مدع  لصالا  هک  هعّرشتم ، نامز  رد  هن  ای  هدوب  عراش  نامز  رد  ینونک  صوصخم  يانعم 

تّجح اقلطم  ار  نآ  یخرب   ) تسا باحـصتسا  مسق  ود  ره  رد  فالتخا  عازن و  عوقو  ءاملع ، زا  ياهدـع  راتفگ  تحارـص  هکلب  رهاظلا ، یلع 
 ...( دننادیمن تّجح  اقلطم  ار  نآ  یخرب  و  تاعوضوم ، رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  دننادیم 

یعرش و مکح  رد  نآ  راکنا  ببس  هب  عرـش ، مکح  ریغ  عرـش و  مکح  نایم  لیـصفت  هب  لوق  ءاملع  زا  یخرب  هب  تسا  هدش  هداد  تبـسن  هلب ،
. تسا هدرک  لقن  نیناوق  رد  هر )  ) یمق لضاف  موحرم  ار  لیصفت  ود  نیا  یعرش . مکح  ریغ  رد  نآ  يارجا  هب  فارتعا 
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یعرش مکح  ایآ  هک   ) یعرش مکح  زا  نیناوق  بحاص  دارم  حیـضوت  نییبت و  اب  هک  دراد  دوجو  یلاکـشا  لیـصفت  نیا  رد  دیامرفیم : انخیش 
: میئوگیم اذل  و  دوشیم . نشور  تسا ) یئزج  مکح  یّلک و  مکح  زا  ّمعا  هک  یعرش  مکح  قلطم  ای  تسا  رظن  دم  یّلک 

هک یـسک  تراهط  لثم : دوش ، هتفرگ  عراـش  زا  هک  تسا  نیا  شنأـش  ياـضتقم  هک  تسا  یّلک  مکح  نآ  یعرـش  مکح  زا  دارم  یهاـگ  - 1
، سجن مدلا  یّلک  ماکحا  لثم  ای  و   ) دشاب لئاز  نآ  رد  هدشداجیا  رییغت  هک  یبآ  تساجن  ای  تسا و  هدـش  جراخ  وا  زا  هثالث  ياهبآ  زا  یکی 

 ...( رهاط و ءاملا 
لثم یئزج ، صاـخ و  عوـضوم  رد  یئزج  مکح  و  یّلک ) مکح  زا   ) تـسا ّمـعا  هـک  یئاـنعم  یعرـش  مـکح  زا  دوـشیم  هدارا  یهاـگ  و  - 2

ای سجن و  اب  سابل  نیا  تاقالم  تهج  هب  ندوب ، سجن  ای  ندوب و  كاپ  نیا  هب  مکح  هک  ارچ  سابل و ...  نیا  تساجن  سابل و  نیا  تراهط 
اب تاقالم  رثا  رد  ایآ  هک  دوش  ّکش  هک  تسا  يزیچ  ره  يارب  هیلک  تراهط  تابثا  عراش  هفیظو  هکلب  تسین  عراـش  هفیظو  شتاـقالم  مدـع 

(. تسا نآ  قیداصم  زا  سجن  وا  رهاط  بوثلا  اذه  هک  تسا  یّلک  يرهاظ  مکح  کی  هک  ( ؟ هن ای  تسا  هدش  سجن  سجن ،

( اهیرابخا طسوت  لّوا  قالطا  رب  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  يارجا  راکنا  )

هن و   ) دننکیم لمح  صخا ) يانعم  هب  ینعی  تسا  یّلک  مکح  یعرش ، مکح  زا  دارم  هک   ) لّوا قالطا  نامه  رب  ار  یعرش  مکح  نویرابخا  و 
ّتیجح هک  تهج  نادب  یئزج ،) یعرش  مکح  يانعم  هب 
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ار هیلک  ماکحا  رد  باحصتسا  ندرک  يراج  يدابارتسا  موحرم  و  دناهدرک ، راکنا  هیلک ) ماکحا  ینعی   ) یهلا ماکحا  دوخ  رد  ار  باحصتسا 
( هیئزج هّیعرش  ماکحا  رد   ) باحصتسا ّتیجح  هب  شفارتعا  دوجو  اب  دنراد ؛ رارق  دیفم  خیش  زا  سپ  هک  دنادیم  یناسک  تاهابتـشا  زا  یکی 

تاعوضوم رد  هابتـشا  رطاـخب  اـهنآ  رد  دوشیم  ّکـش  هک  ياهیئزج  ماـکحا  زا  ود  نیا  ریغ  رد  و  نآ . تساـجن  ساـبل و  نیا  تراـهط  لـثم 
. هیجراخ

ّتیجح رب  تلـالد  کـشلاب )...  نیقیلا  ضقنت  ـال  ینعی   ) باحـصتسا راـبخا  هکنیا  هـب  تـسا  هدرک  حیرـصت  ثّدـحم  یلماـع  ّرح  موـحرم  و 
. دنراد هّیعرش  ماکحا  تاقّلعتم  رد  هّیعرش و  ماکحا  تاعوضوم  رد  نآ  رابتعا  رب  تلالد  هکلب  دنرادن ، هّیعرش  ماکحا  دوخ  رد  باحصتسا 

تسا و طایتحا  یعرش  یّلک  مکح  رد  ههبـش  ماگنه ) هب   ) عجرم هک  تسا  نیا  اهیرابخا  رظن  زا  دروم  نیا  رد  هیلک ) هدعاق  ینعی   ) لصا اّما  و 
ریبعت هب  ای  و   ) عوضوم رد  ههبـش  هب  دـنراد  صاصتخا  ناـشیا  دزن  باحـصتسا  تئارب و  لـصا  ود  اریز  باحـصتسا . اـی  تئارب و  لـصا  ود  هن 

(. هیعوضوم تاهبش  رگید 
رد مه  يراسناوخ  قّقحم  دنیامنیم . لمح  یئزج ) مکح  یّلک و  مکح  زا  تسا  ّمعا  هک   ) مّود قالطا  رب  ار  یعرـش  مکح  مه  یخرب  هتبلا  و 

: دوشیم میسقت  مسق  ود  هب  باحصتسا  دیوگیم : هثالث  راجحا  هب  ءاجنتسا  هلئسم 
يارب تسا  هدز  لاـثم  یعرـش و  ریغ  یعرـش و  هب  باحـصتسا  رد  تسا  هدـش  ذـخا  هک ) یبحـصتسم  ینعی   ) مکح راـبتعا  هب  مـسق  کـی  - 1
. تسا یجراخ  عوضوم  هک  سابل  تبوطر  هب  یعرش  ریغ  مکح  باحصتسا  يارب  و  ندب ، ای  سابل  تساجن  هب  یعرش  مکح  باحصتسا 

: دیامرفیم يدنبمیسقت  نیا  زا  سپ 
(. یعرش ریغ  مکح  باحصتسا  یعرش و  مکح  باحصتسا  ینعی   ) دنامسق ود  ره  ّتیجح  هب  لئاق  یخرب  - 

(. معالا ینعملاب  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  ینعی   ) دنالّوا مسق  باحصتسا  هب  لئاق  اهنت  یخرب  و  - 
***
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لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ یناثلا )... :  ) رد بلطم  لصاح  * 
: بحصتسم هک  ارچ  تسا ، بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیمود  نایب 

 ... تساجن و تراهط ، تمرح ، بوجو ، لثم : تسا  هّیعرش  ماکحا  زا  یمکح  یهاگ  - 1
: هّیدوجو روما  رد  لثملا  یف 

باحصتسا مینکیم . ّکش  تبیغ  رـصع  رد  بوجو  نیا  ءاقب  هب  تبـسن  ام  نکل  تسا ، هدوب  بجاو  همئا  روضح  نامز  رد  هعمج  زامن  فلا :
. ار بوجو  نیا  ءاقب  مینکیم 

ضقان يذـم  ایآ  هک  منکیم  ّکش  اذـل  دـش ، جراخ  نم  زا  يذـم  تراهط ، نیا  زا  یتعاس  دـنچ  سپ  مدوب ، رهاط  حبـص  هک  مراد  نیقی  ب :
. ار تراهط  منکیم . باحصتسا  زاب  هن ؟ ای  تسه  وضو 

یتدـم زا  سپ  نکل  تسا . هدـش  سجن  هدرک  رییغت  شاهناگهس  فاصوا  زا  یکی  هدوب و  سجن  اب  یقالم  هک  يریثک  بآ  هک  مراد  نیقی  ج :
تـساجن ءاقب  منکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  سجن  مه  زونه  بآ  نیا  ایآ  هک  مراد  ّکش  نونکا  اذل  دش و  لئاز  دوخيدوخهب  رییغت  نیا 

. ار
: هیلک هّیعرش  ماکحا  زا  مهنآ  هّیمدع ، روما  رد  لثملا : یف  ای  و 
: هیئزج هّیعرش  ماکحا  زا  مهنآ  هّیمدع ، روما  رد  لثملا  یف  ای  و 

، تلادع تیرمخ ، تبوطر  ّتیرک ، لیبق : زا  تسا  یعرش  رثا  ياراد  هک  تسا  هیجراخ  تاعوضوم  زا  یعوضوم  ام  بحصتسم  یهاگ  و  - 2
 ... تایح و

تیرک ءاقب  رد  نونکا  اذل  میاهتشادرب و  نآ  زا  يرادقم  نکل  دوب و  هدیـسر  ّتیرک  هجرد  هب  تسا  نم  رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  لثملا : یف  - 
. ار هقباس  ّتیرک  ءاقب  منکیم  باحصتسا  مراد ؟ ّکش  هقباس 

ایآ هک  مراد  ّکش  نونکا  اذل  داتفا و  سجن  نیمز  يور  داب  رثا  رد  متخادنا ، تخر  دنب  يور  هتسش ، ار  میاهسابل  زا  یسابل  لثملا : یف  ای  و  - 
ءاقب منکیم  باحـصتسا  تسا ؟ هدرک  تباصا  نیمز  هب  ندـش  کشخ  زا  سپ  هن ، هکنیا  ای  هداتفا و  نیمز  هب  هتـشاد  تبوطر  هک  یماگنه  هب 

. ار تبوطر 
زا عرش ، فرع  رد  ایآ  هک  مراد  ّکش  نکل  تسا و  هدش  عضو  انعم  نالف  يارب  برع ، تغل  رد  هملک  نالف  هک  مراد  نیقی  لثملا : یف  ای  و  - 

. ار لّوا  عضو  ءاقب  منکیم  باحصتسا  دشابیم ؟ عضو  انعم و  نامه  هب  هن  ای  تسا  هدش  هداد  لاقتنا  لّوا  انعم  نآ 
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هک مراد  ّکش  نکل  تسا و  هدش  لقتنم  یعرـش  يانعم  هب  يوغل  يانعم  زا  جح و ...  ةالـص و  موص و  ظفل  هک  مراد  نیقی  لثملا : یف  ای  و  - 
هجیتن رد  ات  تسا  هدش  لصاح  ینّیعت  عضو  اب  تسا و  هتفرگ  تروص  شدوخ  تالامعتـسا  رد  سدـقم و  عراش  دوخ  رـصع  رد  لقن  نیا  ایآ 
هّصاخ هّیفرع  ای  هیعرشتم و  تقیقح  ات  تسا  هتفریذپ  تروص  لقن  نیا  هعّرشتم  رـصع  رد  اهدعب و  هن ، هکنیا  ای  دوش و  تباث  هّیعرـش  تقیقح 

. دوش تباث 
؟ تسیچ لوألا )...  راکناب  امهنیب  لیصفتلا  ضعب ، یلا  بسن  معن ،  ) رد بلطم  لصاح  * 

مه و ربارب  رد  دصرددص  ناسکاعتم و  لیـصحت  نیفرط  هک  تسا  دقتعم  هدـش و  لئاق  ماقم  نیا  رد  نیناوق  بحاص  هک  تسا  یلیـصفت  نایب 
: هکنیا زا  تسترابع  لیصفت  نیا  دراد و  دوجو  یّلک  نیابت  اهنآ  نایم 

. دوشیمن يراج  ماکحا  رد  نکل  دوشیم و  يراج  تاعوضوم  رد  باحصتسا  هک  دندقتعم  اهیرابخا  - 1
. هن تاعوضوم  رد  نکل  دننادیم و  يراج  ماکحا  رد  ار  باحصتسا  روبزم ، لوق  سکعرب  مه  نییلوصا  زا  یهورگ  - 2
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؟ تسا مسق  دنچ  رب  صوصخ  مومع و  ظاحل  هب  یعرش  مکح  هک  دیئامرفب  یمق  لیصفت  هب  خیش  خساپ  زا  لبق  * 
: تسا مسق  ود  رب 

. هیلک هیعرش  ماکحا  صوصخ  زا  تسترابع  نآ  صخالا و  ینعملاب  یعرش  مکح  - 1
؟ تسیچ ماکحا  نیا  یگژیو  * 

. تسا عراش  هدهع  هب  اهنآ  نایب  هک  ارچ  دناهدش ، هتفرگ  عراش  زا  هک : تسا  نیا 
. تسا عراش  هدهع  هب  هن ؟ ای  دوشیم  كاپ  هسفنب  شّریغت  لاوز  اب  سجن  بآ  ایآ  هکنیا  نایب  لثملا : یف  - 

. تسا عراش  هدهع  هب  شنایب  هن ؟ ای  دوشیم  وضو  ضقان  يذم  جورخ  ایآ  هکنیا  لثملا : یف  ای  و  - 
. هیئزج هیعرش  ماکحا  هیلک و  هیعرش  ماکحا  زا  تسا  ّمعا  هک  معالا  ینعملاب  یعرش  مکح  - 2

؟ تسیچ هیئزج  ماکحا  نیا  یگژیو  * 
رب ار  یّلک  نآ  هک  تسا  فّلکم  هفیظو  نیا  اذـل  تسا و  یّلک  مکح  نایب  عراش  هفیظو  هکلب  تسین ، عراش  هدـهع  هب  نآ  ناـیب  هک : تسا  نیا 

. دیامن جارختسا  ار  نآ  مکح  هداد و  قیبطت  صاخ  دروم  نیا 
دشاب هدش  سجنتم  ات  تسا  هدرک  تاقالم  سجن  اب  ناتسابل  نالف  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امش  لثملا : یف 
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سجن اب  ایآ  هک  دـنک  نایب  هصوصخب  ار  امـش  سابل  مکح  هک  تسا  نیا  عراش  هفیظو  اجنیا  رد  دـشاب ؟ كاپ  ات  هدرکن  تاـقالم  هکنیا  اـی  و 

؟ هن ای  تسا  هدرک  تاقالم 
هک تسام  هفیظو  نیا  اذل  و  ردق . ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیـش  ّلک  هک : انعم  نیدـب  تسا  هیلک  تراهط  تابثا  یّلک و  مکح  نایب  عراش  هفیظو 

. دشاب رهاط  ءیش  ّلک  قادصم  ات  هدرکن  تاقالم  هن  هکنیا  ای  دشاب و  رذق  قادصم  ات  هدرک  تاقالم  سجن  اب  سابل  نیا  مینیبب 
. تسا هّیلک  دعاوق  زا  هیجراخ  هّیئزج  تاعوضوم  ماکحا  جارختسا  لوصا و  رب  عورف  ّدر  نیمه  داهتجا  سپ :

؟ تسیچ نّویرابخالا )...  يرج  لوألا  قالطالا  یلع  و   ) زا دارم  قوف  يانعم  ود  هب  هّجوتاب  * 
زا ناشدارم  ینعی  دناهدرک ، یشم  لّوا  يانعم  قبطرب  دناهدرک  راکنا  هّیعرش  ماکحا  رد  ار  باحصتسا  هک  نییرابخا  تارـضح  هک : تسا  نیا 

. دننادیم تّجح  ار  باحصتسا  هیجراخ  تاعوضوم  هّیئزج و  ماکحا  رد  زین  اهنیا  الا  یئزج و  هن  تسا و  یّلک  یعرش  مکح  یعرش ، مکح 
؟ تسیچ یعدم  نیا  رب  خیش  هاوگ  * 

زا هکناـنچ  تسا ، هدـش  فارتـعا  یئزج  مکح  رد  باحـصتسا  ّتیجح  هب  نآ  رد  هـک  تـسا  يداـبارتسا  نـیما  دّـمحم  ـالم  تراـبع  یکی  - 
. تسادیپ بلطم  نیا  تسا  هدز  ناشیا  هک  مه  یئاهلاثم 

. تسا هدش  فارتعا  تاعوضوم  رد  باحصتسا  ّتیجح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یلماع  ّرح  خیش  موحرم  ترابع  یکی  - 
. یئزج هن  دناباحصتسا و  رکنم  هیلک  هّیعرش  ماکحا  رد  اهنت  تارضح  نیا  هجیتن  رد 

؟ دناهدرک راکنا  هّیعرش  ماکحا  سفن  رد  ار  باحصتسا  نییرابخا ، هک  تسا  هدش  ثعاب  یلماع  هچ  * 
لـصا دوجو  اب  هک  تسا  یهیدب  درک و  يراج  طایتحالا  ۀلاصا  دـیاب  دـنیوگیم  هدـش ، یطایتحا  هّیمکح  تاهبـش  باب  رد  تارـضح  هکنیا 

. دسریمن باحصتسا  تئارب و  هب  تبون  رگید 
؟ تسیچ رخآ )...  ضعب  يرج  یناثلا  قالطالا  یلع  و   ) زا ضرغ  * 

هک ینعی  دـناهدرک ، یـشم  مّود  حالطـصا  رب  اـمهریغ  يراوزبـس و  قّقحم  يراـسناوخ و  قّـقحم  هلمج  زا  نییلوـصا  زا  یخرب  هک : تسا  نیا 
. تسا معالا  ینعملاب  هب  مکح  یعرش ، مکح  زا  ناشدارم 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  رب  ناتهاوگ  * 
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: تسا هدومرف  هثالث  راجحا  هب  ءاجنتسا  هّیهقف  هلئسم  رد  يراسناوخ  قّقحم  موحرم  هک  تسا  نیا 
هب تسا  هدز  لاـثم  یعرـش  مکح  يارب  سپـس  یعرـش و  مکح  ریغ  یعرـش و  مکح  هب  دوـشیم  میـسقت  بحـصتسم  راـبتعا  هب  باحـصتسا 

هّیئزج هّیعرش  ماکحا  هب  طوبرم  هک  ای ...  ندب و  ای  سابل  تساجن 
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مکح رب  یعرـش ، مکح  قـالطا  رد  ـالا  تسا و  مسق  نیا  رب  یعرـش  مکح  قـالطا  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  یمهوـت  رگا  اریز  ارچ ؟ تسا .
هب ار  یعرـش  مکح  قّقحم ، بانج  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  درادـن . مه  لاـثم  رکذ  هب  زاـین  اذـل  و  دـشابیمن . دـیدرت  ياـج  یّلک  یعرش 

. تسا هتفرگ  ّمعا  يانعم 
ار نآ  مه  یخرب  تاعوضوم و  رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  دننادیم  تّجح  اقلطم  ار  باحصتسا  یـضعب  هک  هتخادرپ  لاوقا  لقن  هب  نآ  زا  سپ 

. تاعوضوم رد  هن  دننادیم و  تّجح  یئزج  هچ  یّلک و  هچ  مهنآ  دشاب  یعرش  مکح  هک  یلوا  رد  طقف 
؟ میراد یعرش  مکح  روج  دنچ  ام  دیئامرفب  رتهداس  ناسل  هب  * 

: لاح دراد . قرف  هیجراخ  تاعوضوم  اب  هک  یئزج  یعرش  مکح  یّلک 2 - یعرش  مکح  میراد 1 - یعرش  مکح  روج  ود 
: دیئوگیم هکنیا  لثم  تسا  یّلک  یعرش  مکح  رد  ام  ّکش  ةرات 

. تسا هدش  سجن  شاهناگهس  فاصوا  زا  یکی  رییغت  رثا  رد  تسا  نم  رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  هک  منادیم  نم  - 1
. تسا هدش  لئاز  هسفنب  هدش  داجیا  رییغت  نیا  - 2

؟ هن ای  تسا  هتفر  نیب  زا  مه  بآ  نیا  تساجن  هک  مراد  ّکش  نونکا  نم  - 3
ای هدومن و  تساـجن  هب  موکحم  ءادـتبا  ار  بآ  نیا  یلاـعت  قح  منادیمن  هک  ارچ  تسا ، یعرـش  یّلک  مکح  رد  نم  ّکـش  اـجنیا  رد  بوـخ 

. ۀمادتسا مه  هدرک ، تساجن  هب  موکحم  ءادتبا  مه  هن  هکنیا 
هداد رارق  كاپ  ار  بآ  ادخ  هک  ارچ  دوب  كاپ  بآ  فرظ  نیا  دیئوگیم : امـش  هکنیا  لثم  تسا  یئزج  یعرـش  مکح  رد  ام  ّکش  ةرات  و  - 

. دوشب سجن  ات  دوب  هدرکن  تاقالم  سجن  اب  مه  بآ  فرظ  نیا  و  تسا ،
هدـنام كاپ  ات  تسا  هدرکن  تاقالم  سجن  اب  هن  هکنیا  ای  دـشاب و  هدـش  سجن  ات  تسا  هدرک  تاـقالم  سجن  اـب  هک  مراد  ّکـش  نونکا  اـّما 

؟ دشاب
تاقالم سجن  اب  هک  یلیلق  بآ  ره  هک  دینادیم  ینعی  دینادیم ، ار  یّلک  مکح  هک  ارچ  تسا ، یئزج  یعرش  مکح  رد  اجنیا  رد  امـش  ّکش 

ای سجنتم و  قیداصم  زا  دوشب  ات  تسا  هدرک  تاقالم  سجن  اب  ایآ  هک  دیراد  دـیدرت  یئزج  ءانا  نیا  رد  نونکا  نکل  سجن ، دوشیم  دـنک ،
. دیاهداد ماجنا  یئزج  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  دینک ، باحصتسا  ار  ءانا  نیا  تراهط  رگا  اذل : و  هن . هکنیا 

؟ تسا هیعقاو  ماکحا  هب  طوبرم  روکذم  میسقت  ایآ  * 
یعقاو هچ  مکح  هک : انعم  نیدب  هیرهاظ ، ماکحا  رد  مه  دراد و  دوجو  هیعقاو  ماکحا  رد  مه  ریخ ،
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يرهاـظ مکح  یّلک ، يرهاـظ  مکح  یئزج و  یعقاو  مکح  یّلک ، یعقاو  مکح  ینعی : یئزج  یّلک و  هب  دوـشیم  میـسقت  يرهاـظ  هچ  دـشاب 

. یئزج
دوشیم قیداصم  نیا  زا  کیره  هک  دنتسه  یقیداصم  ياراد  یّلک  ماکحا  نیا  دنتـسه ، یّلک  دنوادخ  یعقاو  ماکحا  مامت  رگید : ترابع  هب 

. یئزج یعقاو  ماکحا 
دـشاب نوخ  هک  مه  عوضوم  تسا  یّلک  دـشاب  سجن  هک  لومحم  هک  ارچ  تسا  یّلک  یعقاو  مکح  کـی  تسا ، سجن  نوـخ  لـثملا : یف  - 

يور تسا  هتفر  مکح  هک  ارچ  یئزج  یعقاو  مکح  کـی  دوشیم  سجن ، مّدـلا  اذـه  هک : دوشیم  هتفگ  لـثملا  یف  یتقو  لاـح  تسا . یّلک 
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. دشابیم مدلا  اذه  هک  یئزج  قادصم 
هک هللاءاشنا  دیئوگب  دیدرک ، ّکش  ءیش  کی  تراهط  رد  هک  هاگره  تسا : هدومرف  یّلک  روطب  عراش  هکنیا  لثم  یّلک  يرهاظ  مکح  اّما  و 

هّیئزج قیداصم  ياراد  دوخ  نکل  دوشیم و  راب  یعوضوم  ره  يور  تسا و  يرهاظ  مکح  کی  تسا  كاپ  هللاءاـشنا  نیا  هک  تسا ، كاـپ 
. تسا

؟ هن ای  تسا  هدـش  سجن  ناتندـب  زا  مسق  نیا  ای  بآ و  فرظ  نیا  ای  نیمز و  نیا  ای  سابل و  نیا  ایآ  هک  دـینکیم  ّکـش  امـش  لـثملا : یف  - 
. تسا هیجراخ  هّیئزج  روما  رد  امش  ّکش  هک  ارچ  یئزج ، يرهاظ  مکح  دوشیم  هک  تسا  كاپ  هک  هللاءاشنا  یئوگیم 

؟ تسیچ يدنبمیسقت  نیا  حرط  زا  روظنم  * 
ریغتملا ءاملا  لثم : یّلک  یعرش  مکح  رد  دنیوگیم : هدرک  راکنا  ار  یّلک  یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  اهیرابخا ، تارـضح  هک : تسا  نیا 
هیجراخ تاعوضوم  یئزج و  یعرـش  مکح  ینعی  یّلک  یعرـش  مکح  ریغ  رد  نکل  دوشیمن و  يراـج  باحـصتسا  ثـالثلا ، هفاـصوا  دـحا 

. دوشیم يراج  باحصتسا 
. تسا هدنز  مه  نونکا  دوب ، هدنز  دیز  تسا ، كاپ  مه  نونکا  دوب ، كاپ  ءانا  نیا  دیئوگیم : لثملا  یف 

تّجح هدرک ، يراـج  یئزج  یعرـش  مکح  رد  یّلک و  یعرـش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هر )  ) يراـسناوخ قّـقحم  زا  لـقن  هب  مه  ياهدـع  - 
. دننادیمن زیاج  هیجراخ  تاعوضوم  ینعی  یعرش  مکح  ریغ  رد  نکل  و  دننادیم ،

***
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نتم
؛ یغبنی ام  یلع  سیل  نیـسکاعتم  نیلوق  ۀّیجراخلا  رومالا  ۀّیعرـشلا و  ماکحالا  نیب  لیـصفتلاب  لوقلا  ّدـع  ّنأ  [ 90] رهظ هانرکذ ، اـم  تفرع  اذإ 

: ّیعرشلا مکحلاب  دارملا  ّنال 
قّقحملا هاکح  ام  ّناف  هریغ  یف  هیفن  هیف و  باحـصتسالا  راـبتعاب  لوقی  نم  اـنه  سیلف  نّویراـبخالا  هرکنأ  يذـلا  یّلکلا  مکحلا  وه  ناـک  نإ 

. لّوالا نم  ّمعأ  وه  يذلا  یناثلا  قالطالاب  یعرّشلا  مکحلا  یف  هرابتعا  وه  [ 92] يراوزبسلا هرهظتسا  و  [ 91] يراسناوخلا
ّنال ّیعرـشلا ؛ مکحلا  یف  همدـع  ّیعرـشلا و  مکحلا  ریغ  یف  هرابتعاب  دـحأ  لقی  ملف  ّمعالا ، یناـثلا  قـالطالا  ّیعرـشلا  مکحلاـب  دـیرا  نإ  و 

. ۀّیئزجلا ماکحألا  یف  باحصتسالا  نورکنی  نیّیرابخالا ال 
: ۀثالث میسقتلا  اذه  یف  نیروکذملا  نیمسقلا  نیب  لیصفتلاب  لوقلا  نم  لّصحملا  ّنإ  ّمث 

وه و  ّریغتلا - لاوز  دعب  ّریغتملا  ءاملا  ۀساجنک  ایّلک  وأ  بوثلا ، ۀـساجنک  ناک  اّیئزج  اقلطم - ّیعرـشلا  مکحلا  یف  باحـصتسالا  رابتعا  لّوالا :
[93 .] يراسناوخلا قّقحملا  هاکح  اّمم  رهاظلا 

[94 .] نیّیرابخالا نع  ۀّیباحصتسالا  ۀلاسرلا  یف  هاکح  يذلا  وه  و  ایئزج ، امکح  ناک  نإ  یّلکلا و  ّیعرشلا  مکحلا  ادع  ام  یف  هرابتعا  یناثلا :
نع ۀـیفاولا  حراش  دّیـسلا  هاکح  اّمم  رهظتـسی  امبر  يذـلا  وه  و  ۀـّیجراخلا ، رومـالا  نود  یّلکلا و  نود  ّیئزجلا  مکحلا  یف  هراـبتعا  ثلاـثلا :

[95 .] هبتشملا سجنلا و  ءاملا  لامعتسا  میرحت  یف  هرس ) سدق   ) دیهشلا لوق  یلع  هل  ۀیشاح  یف  يراسناوخلا  قّقحملا 
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همجرت

[ تسین هتسیاش  ندرمشرب ، سکاعتم  لوق  ود  ار  هیجراخ  روما  هّیعرش و  ماکحا  نایم  لیصفت  هب  لوق  ]

هراشا

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2481 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هیجراخ  روما  هّیعرش و  ماکحا  نایم  لیصفت  هب  لوق  هک  دوشیم  نشور  میتفگ ؛ ام  هچنآ  هب  دیدش  فراع  یتقو  دیامرفیم : انخیـش  سپس 
: یعرش مکح  زا  امش )  ) دارم اریز  تسین . تسرد  هتسیاش و  ندرمشرب ، یّلک  نیابت  هب  نیابتم  سکاعتم و  لوق  ود 

ارچ تسا ، تسرد  لصا  تروص  نیا  رد  اذل  و   ) دناهدومن راکنا  ار  نآ  باحصتسا )  ) نویرابخا هک  دشاب  یعرـش  یّلک  مکح  نامه  رگا  - 1
نکل و  دـندومن ، نآ  يارجا  هب  فارتعا  هیقب  رد  دـندرک و  راکنا  یّلک  یعرـش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هک  تساهیرابخا  ياوتف  قباـطم  هک 

)؟ ارچ تسا  تسردان  سکع 
یئزج یعرش  مکح  ینعی  نآ  ریغ  رد  دوشب و  یعرش  یّلک  مکح  رد  باحـصتسا  يارجا  رابتعا و  هب  لئاق  هک  تسین  یـسک  اجنیا  رد  اریز  - 

؟ ارچ دوشن . ارجا  هب  لئاق  هیجراخ  تاعوضوم  و 
یعرش یّلک  مکح  رد  باحصتسا  رابتعا  هدش ، عقاو  يراوزبس  قّقحم  دنسپ  دروم  هدومن و  لقن  يراسناوخ  قّقحم  هک  ار  یبلطم  نآ  اریز : - 

. تسا یئزج  یّلک و  زا  ّمعا  هک  یناث  قالطا  ساسارب 
تّجح ماکحا  رد  باحصتسا  هک  هیضقلا  سکع   ) یئزج یّلک و  زا  تسا  ّمعا  هک  مّود  قالطا  یعرـش ، مکح  زا  دشاب  هدش  هدارا  رگا  و  - 2

ریغ رد  باحـصتسا  راـبتعا  هب  يدـحا  هک ) ارچ  تسین  تسرد  ۀیـضقلا  لـصا  نکل  و  تسا ، تسرد  تسین ، ّتیجح  ماـکحا  ریغ  رد  تسا و 
)؟ ارچ . ) تسا هدشن  لئاق  یئزج  یّلک و  زا  ّمعا  یعرش  ماکحا  رد  نآ  نایرج  مدع  یعرش و  مکح 

(. دننکیم راکنا  ار  یّلک  ماکحا  رد  نآ  يارجا  هکلب   ) دننکیمن راکنا  ار  هّیئزج  ماکحا  رد  باحصتسا  يارجا  نویرابخا  اریز  - 
: تساتهس لیصفت  هک  تسا  نیا  دش ، رکذ  يدنبمیسقت  نیا  رد  هک  یمسق  ود  نایم  لیصفت  هب  لوق  زا  هچنآ  لّصحم  دیامرفیم : سپس 

نآ تساجن  لثم  دشاب  یّلک  هچ  و  بوث . نیا  تساجن  لثم  دشاب  یئزج  هچ  اقلطم  تسا  یعرش  مکح  رد  باحـصتسا  ّتیجح  لّوا : لیـصفت 
. دومن تیاکح  ار  نآ  يراسناوخ  قّقحم  هک  تسا  یئاوتف  نامه  رهاظ  نیا  شریغت و  لاوز  زا  سپ  ریغتم  بآ 

یجراخ یئزج  مکح  هچرگا  یعرش ) مکح  دوخ  رد  هن  و   ) تسا یعرش  یّلک  مکح  يادعام  رد  باحصتسا  ّتیجح  رابتعا و  مّود : لیصفت 
هیباحصتسا هلاسر  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دشاب ،
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. تسا هدرک  لقن  نییرابخا  زا 

هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  یجراخ . روما  رد  هن  یّلک و  مکح  رد  هن  تسا ، یئزج  مکح  رد  باحـصتسا  ّتیجح  راـبتعا و  مّوس : لیـصفت 
لوق رب  هک  ياهیشاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  يراسناوخ  قّقحم  زا  ار  نآ  هیفاو  حراش  ینوت  لضاف  هک  یترابع  نآ  زا  دوشیم  راهظتسا  اسبهچ 

. دراد هبتشم  سجن و  بآ  لامعتسا  میرحت  رد  دیهش 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هانرکذ )...  ام  تفرع  اذا   ) رد بلطم  لصاح  * 
، تسا هابتشا  تسین و  یتسرد  راک  نیناوق  بحاص  موحرم  طسوت  دش  رکذ  هک  یلیصفت  ود  نداد  رارق  سکاعتم  حیش  رظن  هب  هک : تسا  نیا 

: اریز ارچ ؟ دنتسین  یّلک  نیابت  هب  نیابتم  سکاعتم و  هک  ارچ 
ار نآ  ازریم  بانج  هک  لّوا  لیصفت  دشاب  یّلک  یعرش  مکح  صوصخ  ینعی  صخا ، يانعم  هب  یعرش  مکح  یعرـش ، مکح  زا  دارم  رگا  - 1

. یباحصتسا هن  دنتسه و  یطایتحا  هّیعرش ، ماکحا  رد  اهیرابخا  هک  ارچ  تسا ، حیحص  هداد  تبسن  يرابخا  هب 
رد باحصتسا  دیوگب : يرابخا  سکع  هب  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  هک  ارچ  تسا ، مامتان  حیحـص و  ریغ  دومرف  رکذ  هک  یمود  یلیـصفت  اّما 

یّلک مکح  رد  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  هکلب  دوشیمن . يراـج  یجراـخ  عوضوم  یئزج و  مکح  رد  نکل  دوشیم و  يراـج  یّلک  مکح 
. دنراد لوبق  ار  نیا  زین  يرابخا  تارضح  هک  دننادیم ، يراج  مه  یئزج  مکح  رد  دننادیم ، يراج 
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؟ دنراد یّلک  نیابت  ای  دناناسکاعتم و  لیصفت  ود  نیا  هک  دیئوگیم : امش  اجک  زا  سپ 
هک ارچ  تسا . حیحـص  دوـمن  رکذ  ازریم  باـنج  هک  یمود  لیـصفت  دـشاب ، ّمعا  ياـنعم  هب  یعرـش  مکح  یعرـش ، مکح  زا  دارم  رگا  و  - 2

نیا رد  اـّما  دـننادیمن . يراـج  تاـعوضوم  رد  نکل  هتـسناد و  يراـج  یئزج  یّلک و  یعرـش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  نییلوـصا ، زا  یخرب 
هک دنتسین  لئاق  لوق  نیا  سکع  هب  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، مامتان  حیحص و  ریغ  دیداد  تبسن  نییرابخا  هب  ار  نآ  امش  هک  لّوا  لیصفت  تروص 

صوصخ رد  باحصتسا  يارجا  رکنم  اهنآ  هکلب  تسین ، يراج  باحصتسا  ماکحا  قلطم  رد  دنیوگب 
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. دننادیم ربتعم  تایئزج  رد  ار  باحصتسا  يارجا  نکل  دنتسه و  یّلک  مکح 
. دنشابیمن سکاعتم  لیصفت  ود  نیا  سپ :

؟ تسیچ رتهداس  یناسل  هب  خیش  بلطم  يارخا  ةرابع  * 
: دومرف لیصف  ود  نیا  هب  عجار  یمق  بانج  هک : تسا  نیا 

. دننادیم تّجح  یعرش  ماکحا  ریغ  رد  نکل  دننادیمن و  تّجح  ار  یعرش  ماکحا  رد  باحصتسا  یخرب  - 
. دننادیم تّجح  یعرش  ماکحا  رد  نکل  دننادیمن و  تّجح  یعرش  ماکحا  ریغ  رد  ار  باحصتسا  سکعلاب ، یخرب  - 

یعرش مکح  ناتدارم  ایآ  تسیچ ؟ یعرـش  مکح  ریغ  ربارب  رد  یعرـش  مکح  نیا  زا  امـش  دارم  هک : تسا  نیا  یمق  بانج  زا  ام  لاؤس  لاح 
مکح دـیاهدومرف  اـهنت  دـیاهدرکن ، یئزج  یّلک و  زا  ثحب  امـش  هکنوچ  تسا ؟ یئزج  یّلک و  زا  ّمعا  یعرـش  مکح  قـلطم  اـی  تسا و  یّلک 

. یعرش مکح  ریغ  یعرش و 
؟ ارچ دیاهدش ، هابتشا  راچد  سکع  رد  نکل  تسا 2 - تسرد  لّوا  لیصفت  - 1 دشاب : یّلک  یعرش  مکح  ناتدارم  رگا 

اهیرابخا هدیقع  بوخ  تسا ، تّجح  هّیعرش  ماکحا  ریغ  رد  نکل  تسین و  تّجح  هّیعرش  ماکحا  رد  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  لصا  اریز  - 
ینعی یّلک  یعرـش  مکح  ریغ  رد  نکل  دوشیمن و  يراج  یّلک  یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  هک  دندقتعم  زین  اهنآ  هکنوچ  تسا  نیمه  زین 

. دوشیم يراج  هیجراخ  تاعوضوم  هیئزج و  ماکحا  رد 
تسا نیا  سکع  اّما  تساهیرابخا  هدیقع  نیع  نوچ  تسا  تسرد  ناتلیصفت  دشاب ، یّلک  یعرش  مکح  یعرش ، مکح  زا  امـش  دارم  رگا  هلب ،

. تسین تّجح  هیجراخ  تاعوضوم  یئزج و  ماکحا  ینعی  نآ  ریغ  رد  تسا و  تّجح  یّلک  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  هک :
؟ تسا تسردان  تروص  نیا  رد  سکع  ارچ  * 

. دوشن يراج  نآ  ریغ  رد  نکل  دشاب و  يراج  یّلک  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  هک  تسا  هدشن  لئاق  بلطم  نیا  هب  يدحا  اریز 
ناشدارم دننادیم ، تّجح  یعرـش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هک  هدرک  لقن  اهنآ  بناج  زا  يراسناوخ  بانج  هک  ياهدع  نآ  رگید  فرط  زا 

یعرش یّلک  مکح  اهنت  هکنیا  هن  تسا  یعرش  ماکحا  قلطم 
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. دنشاب هتشاد  رظن  دروم  یئاهنت  هب  ار 
امـش هک  ار  یـسکع  ینعی : دوشیم . سکعلاب  ارجام  یئزج ، یّلک و  زا  ّمعا  تسا  یعرـش  مکح  قلطم  یعرـش  مکح  زا  ناـتدارم  رگا  اـّما  و 

. دوب دهاوخ  هابتشا  یلوا  لیصفت  ای  لصا و  نکل  دیآیمرد و  بآ  زا  حیحص  دیدومرف 
؟ تسا تسرد  اجنیا  رد  سکع  ارچ  * 

لاح و  یئزج . یعرش  مکح  رد  هچ  یّلک و  یعرش  مکح  رد  هچ  اقلطم  تسا  يراج  یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  هک  دوب  نیا  سکع  اریز 
. تسین يراج  هیجراخ  تاعوضوم  رد  هکنآ 

دومن لقن  اهنآ  زا  يراسناوخ  بانج  هک  ياهدع  نآ  هدیقع  هکنوچ  تسا  تسرد  بلطم  نیا  دـشاب  یعرـش  مکح  قلطم  امـش  دارم  رگا  هلب ،
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هیجراخ تاعوضوم  ینعی  ماکحا  ریغ  رد  نکل  یئزج و  رد  هچ  یّلک و  رد  هچ  اـقلطم  دـننادیم  تّجح  ار  ماـکحا  رد  باحـصتسا  اـهنآ  هک 
. تسا نیمه  دننادیمن ، تّجح 

لـصا تسا و  تسرد  سکع  رگید  ضرف  رد  تسردان و  سکع  تسا و  تسرد  لصا  ضرف  کی  رد  دراد : ضرف  ود  لیـصفت  نیا  اذـل : و 
. تسردان

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  امش  دوخ  رظن  خیش  بانج  * 
: لیصفت ات  ود  هن  دراد و  دوجو  هلئسم  رد  لیصفت  ات  هس  ام  رظن  هب 

. دننکیم يراج  ادع  ام  رد  نکل  هتسنادن و  يراج  یعرش  یّلک  مکح  رد  ار  باحصتسا  هک  يرابخا  مالک  یکی  - 
، ایئزج وا  ناک  ایلک  دننادیم . يراج  یعرش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هک  درک  لقن  اهنآ  زا  يراسناوخ  بانج  هک  ياهدع  نآ  مالک  یکی  - 

. دننادیمن يراج  هیجراخ  تاعوضوم  رد  نکل  و 
یّلک و یعرش  ماکحا  رد  نکل  دننادیم و  يراج  یئزج  یعرش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هک  تسا  يراسناوخ  قّقحم  دوخ  هیرظن  مه  یکی 

. دنادیمن يراج  هیجراخ  تاعوضوم 
143 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: ثلاثلا هجولا 

. عناوملا طورشلا و  بابسألاک و  [ 96] اّیعرش اّیعضو  نوکی  دق  و  اّیفیلکت ، امکح  نوکی  دق  بحصتسملا  ّنإ  ثیح  نم 
[97 .] یناثلا نود  لّوالا  یف  راکنالاب  هریغ ، ّیفیلکتلا و  نیب  ۀیفاولا  بحاص  لّصفف  ۀهجلا ، هذه  نم  فالخلا  عقو  دق  و 

نیب لیصفتلا  وه  ناک  نإ  روکذملا و  لّصفملا  مالک  رهاظ  ّنال  هیمسق ؛ دحال  میسقت  ّهنأ  عم  یناثلا  میسقتلا  یف  میسقتلا  اذه  جّردن  مل  اّمنإ  و 
ۀّیببـسلا و نود  عناوملا ، طورـشلا و  بابـسالا و  سفن  یف  باحـصتسالا  ءارجا  یف  رهاظ  همـالک  رخآ  ّنأ  اـّلإ  ّیعـضولا ، ّیفیلکتلا و  مکحلا 

[98 .] لاوقالا ّۀلدال  ضّرعتلا  دنع  هترابع  لقن  دنع  کلذ  حضّتیس  و  ۀّیعناملا ، ۀّیطرشلا و 
همجرت

[ تسا یعرش  یعضو  مکح  کی  یهاگ  یفیلکت و  مکح  کی  یهاگ  بحصتسم  مّوس : هجو  ]

هراشا

هناگجنپ ماکحا  لثم   ) یفیلکت مکح  کی  یهاگ  بحصتسم : هک  تسا  تهج  نآ  زا  بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  رد  مّوس  هجو 
رد هتبلا  هک   ) عناوم طورـش و  بابـسا و  لـثم  تسا  یعرـش  یعـضو  مکح  کـی  یهاـگ  و  هحاـبا ) تهارک و  بابحتـسا ، تمرح ، بوـجو ،

عراش هک  یتّیعنام  تیطرش و  ّتیببس ، هکلب  دنتـسین ، یعرـش  یعـضو  مکح  عناوم ، طورـش و  بابـسا ، دوخ  هک  ارچ  تسا ، هحماسم  ترابع 
(. دنتسه یعرش  یعضو  مکح  تسا  هداد  رارق  اهنآ  يارب 

144 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( نآ يادعام  یفیلکت و  مکح  نیب  هیفاو  بحاص  لیصفت  )

یفیلکت و یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  راکنا  اب  هیفاو ، بحاص  ینوت  لضاف  موحرم  تسا و  هدش  عقاو  فالتخا  ءاملع  نیب  تهج  نیا  زا  و 
. تسا هداد  لیصفت  یفیلکت  ریغ  یعرش  مکح  یفیلکت و  یعرش  مکح  نیب  یعضو ) ینعی   ) یفیلکت ریغ  یعرش  مکح  رد  نآ  يارجا 
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( رّدقم لاکشا  کی  هب  خساپ  )

تـسا یمیـسقت  دوخ  مّوس ، هجو  نیا  هک  ارچ  میدرکن ، جردـنم  مّوس  میـسقت ) ای  و   ) هجو تحت  رد  ار  مّوس  میـسقت ) ای  و   ) هجو نیا  اـم  هتبلا 
لیصفت هچرگا  هر )  ) ینوت لضاف  مالک  رهاظ  اریز  ارچ ؟ یئزج ) مکح  یّلک و  مکح  هب  دشیم  میسقت  هک   ) مّود هجو  مسق  ود  زا  یکی  يارب 

عناوم طورش و  بابـسا و  دوخ  رد  باحـصتسا  يارجا  رد  دراد  روهظ  ناشیا  مالک  رخآ  نکل  تسا و  یعـضو  مکح  یفیلکت و  مکح  نایم 
هصالخ  ) تسا ّتیعنام  تیطرـش و  ّتیببـس و  هک ) یعـضو  یعرـش  مکح  دوخ  رد   ) هن و  عناوم ) طورـش و  بابـسا و  تاعوضوم  رد  ینعی  )

. دمآ دهاوخ  لاوقا  یسررب  رد  ناشیا  ترابع  لقن  ماگنه  هب  نآ  حیضوت  يدوز  هب  و  تسین ) مکح  هب  طوبرم  ناشیا  لیصفت 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ امکح )...  نوکی  دق  بحصتسملا  ّنا  ثیح  نم  ثلاثلا : هجولا   ) رد بلطم  لصاح  * 
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  زین  نیا  هک  تسا  بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیموس  نایب 

: بحصتسم هک  ارچ 
. هحابا تهارک و  بابحتسا ، تمرح ، بوجو ، هناگجنپ  ماکحا  لثم : تسا  هیفیلکت  ماکحا  زا  یفیلکت  یعرش  مکح  کی  ای  - 1

ای بوجو و  لصا  مینکیم  باحـصتسا  مینکیم  ادـیپ  رما و ...  نالف  تمرح  ای  رما و  نـالف  بوجو  ءاـقب  رد  ّکـش  اـم  یتقو  لـثملا : یف  - 
 ... ار و تمرح 

؟ تسیچ هیفیلکت  هب  هناگجنپ  ماکحا  نیا  هیمست  هجو  * 
. تساهنآ ندوب  راب  تقشم  ینعی  روآتفلک 

؟ دراد یتّقشم  تفلک و  هچ  رییخت  ای  هحابا و  * 
145 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا بیلغت  باب  زا  دناهتفر  فیلکت  ناونع  تحت  اجکی  مکح  جنپ  ره  رگا  نکل  تسین و  روآتفلک  مکح  ود  نیا  زا  کیچیه  هلب ،
، دشاب يو  لعج  هب  لوعجم  عراش و  هب  طوبرم  یمکح  ره  زا  تسترابع  نآ  و  تسا ، هیعضو  ماکحا  زا  یعـضو  یعرـش  مکح  کی  ای  و  - 2

 ... اذکه تنامض و  نالطبلا ، ۀحصلا و  ّتیعنام و  ّتیعطاق ، تیطرش ، ّتیببس ، لثم : هیفیلکت ، ماکحا  زا  ریغ 
ای ار و  ثدح  ای  زامن و  يارب  تسا  هداد  رارق  طرش  ار  تراهط  ای  جح و  بوجو  يارب  تسا  هداد  رارق  ببس  ار  تعاطتسا  عراش ، لثملا : یف 

 ... اذکه زامن و  يارب  تسا  هداد  رارق  عنام  ار  ریثک  لعف 
؟ تسیچ یعضو  مکح  هیمست  هجو  * 

: لثملا یف  دراد ، تاینیوکت  هب  تهابش  هک : تسا  نیا 
عطق ای  و  يدّبعت . رما  کی  هن  تسا و  یجراخ  ینیوکت  رما  کی  هک  ملاع  یئانشور  يارب  دراد  ّتیببـس  سمـش  عولط  هینیوکت ، روما  رد  - 1

. تسا یجراخ  ینیوکت  رما  کی  زین  نیا  هک  حور  باهذ  يارب  دراد  ّتیببس  هحیبذ ، رد  هعبرا  جادوا 
تسا و ینیوکت  یببـس  ایوگ  هک  تسا  يوحن  هب  نیا  و  روما ، زا  یخرب  يارب  دـهدیم  رارق  ببـس  ار  هیعـضو  روما  زا  یخرب  زین  عراش  لاـح 

: لثملا یف  تسا ، يدّبعت  یمکح  هکنآ  لاح 
. دراد ینیوکت  ياهببس  هب  تهابش  نکل  تسین و  ینیوکت  ببس  کی  جح ، بوجو  يارب  هداد  رارق  ببس  عراش  هک  ار  تعاطتسا 

. دننامیم هینیوکت  روما  لثم  هک  تسا  نیا  رطاخب  دوشیم . هتفگ  هّیعضو  ماکحا  هنوگنیا  هب  هکنیا  هصالخ 
؟ تسا يراج  هّیعضو  ای  هیفیلکت و  ماکحا  مسق  ود  زا  کیمادک  رد  باحصتسا  * 
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مکح هچ  دـشاب و  یفیلکت  مکح  بحـصتسم  هـچ  دـننادیم  يراـج  مـکح  عوـن  ود  ره  رد  ار  باحـصتسا  هدوـب و  قـلطم  تـبثم  یخرب  - 1
. یعضو

. تایعضو رد  هچ  تایفیلکت و  رد  هچ  دننادیمن  يراج  بحصتسم  ود  زا  کیچیه  رد  ار  باحصتسا  هدوب و  قلطم  یفان  یخرب  - 2
دوشیمن و يراج  هیفیلکت  ماکحا  رد  باحصتسا  دنیوگیم  هدش  لیـصفت  هب  لئاق  هیفاو  باتک  بحاص  ینوت  لضاف  هلمج  زا  زین  یخرب  - 3

. دوشیم يراج  هّیعضو  ماکحا  رد  نکل 
مامت ناضمر  هک  ارچ  تسین ، بجاو  ریخ  هن ؟ ای  تسا  بجاو  هدـش ، مامت  ناضمر  هک  مه  نونکا  ایآ  هدوب  بجاو  ناضمر  موص  لـثملا : یف 

رد ار  ناضمر  موص  بوجو  باحصتسا  ّقح  اذل  و  تسا ، هدش 
146 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا زیاج  یعضو  مکح  ءاقب  باحصتسا  هکیلاحرد  درادن . اجنیا 
؟ تسیچ یناثلا )...  میسقتلا  یف  میسقتلا  اذه  جّردن  مل  اّمنا  و   ) زا ضرغ  * 

هک ارچ  دوشب ، رکذ  هناگادج  میسقت  کی  ناونعب  روبزم  میـسقت  هک  دوبن  مزال  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  ردقم  لاکـشا  کی  هب  خساپ 
. عرش ماکحا  زا  ریغ  ای  دوب و  عرش  ماکحا  لیبق  زا  ای  بحصتسم  هک  یلبق  میسقت  تحت  دوشب  جردنم  تسناوتیم 

مکح دوخ  هک  تفگ  ناوتیم  عرـش ، مکح  ریغ  اـی  تسا و  عرـش  مکح  اـی  بحـصتسم  هک  دوشیم  هتفگ  اـجنآ  رد  یتقو  رگید  تراـبع  هب 
نیمـسق دـحا  یلبق ، میـسقت  تحت  رد  دوش  جردـنم  میـسقت  نیا  رگا  رگید : ترابع  هب  یعـضو . مکح  ای  تسا و  یفیلکت  مکح  ای  مه  عرش 

. یفیلکت یعضو و  هب  دنکیم  میسقت  دوب ، عرش  مکح  هک  ار  یلبق 
مالک رخآ  نکل  دوشیم و  هدافتسا  یعضو  یفیلکت و  مکح  نایم  لیصفت  ینوت  لضاف  ظفل  رهاظ  زا  هچرگا  هک : دهدیم  خساپ  خیـش  اذل  و 

. تسا هدش  لیصفت  هب  لئاق  ناشتاعوضوم  هّیعضو و  ماکحا  نایم  يو  هک  دراد  تلالد  ناشیا 
تسا هدش  لئاق  توافت  نآ و ...  تیعنام  عناملا و  تاذ  نآ و  تیطرـش  طرـشلا و  تاذ  ای  و  ّتیببـس ، ببـسلا و  تاذ  نایم  رگید : ترابع  هب 

طرشلا ۀیطرش  ببسلا و  تیببس  رد  نکل  و  دوشیم ، يراج  عناملا و ...  تاذ  طرشلا و  تاذ  ببـسلا و  تاذ  رد  باحـصتسا  هک : انعم  نیدب 
. دوشیمن يراج  و ... 

؟ تسیچ رتهداس  ناسل  هب  خیش  خساپ  يارخا  ةرابع  * 
هجیتن رد  و  یعضو ، یفیلکت و  هب  تسا  یعرـش  مکح  هدننکمیـسقت  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن  هر )  ) ینوت لضاف  مالک  رهاظ  هک : تسا  نیا 
يراج باحصتسا  یعرش  مکح  رد  الـصا  هک : تسا  نیا  ناشیا  دارم  هکنآ  لاح  و  يرجی ، یعـضو ال  رد  يرجی و  یفیلکت  رد  باحـصتسا 

. یعضو یعرش  مکح  هچ  یفیلکت و  یعرش  مکح  هچ  دوشیمن ،
؟ تسیچ دوشیم  يراج  باحصتسا  یعضو  مکح  رد  دیوگیم  هکنیا  زا  شدارم  سپ  * 

هک میوشیم  هجوتم  لمات  یمک  اب  رگید : ترابع  هب  یعضو . مکح  دوخ  هن  تسا و  یعـضو  مکح  عوضوم  رد  باحـصتسا  نایرج  شدارم 
. تسا یعضو  مکح  عوضوم  باحصتسا  شدارم  هکلب  یفیلکت  هچ  یعضو و  هچ  دنادیمن  يراج  ماکحا  رد  ار  باحصتسا  ناشیا 

؟ تسیچ یعضو  مکح  عوضوم  یعضو و  مکح  زا  ناتدارم  * 
: اجنیا رد  لاح  دوشیم . رصع  رهظ و  زامن  بوجو  ببس  سمش ، كولد  لثملا : یف 

رس يالاب  یضرف  راهنلا  فصن  هرئاد  زا  نآ  روبع  سمش و  كولد  نامه  هک  ببسلا  تاذ  - 1
147 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین مه  یسک  رابتعا  عبات  یجراخ و  دوجو  ياراد  تسا و  ینیوکت  رما  کی  دشاب  یلصم 
. تسا هدومرف  لعج  ار  نآ  عراش  وه  امب  سدقم  عراش  هک  دشابیم  یعیرشت  يرابتعا  رما  کی  بوجو  يارب  رما  نیا  ّتیببس  نکل  - 2
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يارب نآ  تیطرـش  نکل  دوشیم و  لصاح  جراخ  رد  هک  ینیوکت  تسا  یتقیقح  دـشاب ، وضو  نامه  الثم  هک  طرـشلا  تاذ  لثملا : یف  اـی  و 
. تسا يرابتعا  يرما  زامن 

عراش هک  ارچ  تسا ، تیطرش  نیا  عوضوم  وضو ، هکلب  تسا ، عرـش  مکح  شتیطرـش  تسین ، عرـش  مکح  شدوخ  وضو ، رگید : ترابع  هب 
. ّتیطرش یعضو  مکح  عوضوم  دوشیم  وضو  رگید : ترابع  هب  تسا . هدرک  اطعا  وضو  هب  ار  تیطرش  تمس 

ّتیطرش و یعضو  مکح  نیا  عوضوم  تعاطتسا  ینعی  تعاطتسا ، هب  تسا  هدرک  اطعا  ّتیببـس  ای  ّتیطرـش و  سدقم ، عراش  لثملا : یف  ای  و 
. تسا ّتیببس  ای 

. تسا تعاطتسا  نآ  عوضوم  تسا و  یعرش  مکح  ّتیببس  ّتیطرش و  نیا  رگید : ترابع  هب 
نیا عوضوم  ثدح  تسا و  یفـصو  یعرـش  مکح  تیعنام  تمـس  سپ  ثدـح ، هب  تسا  هدرک  اطعا  تیعنام  تمـس  عراش ، لثملا : یف  ای  و 

. تسا یعرش  مکح 
نیا عوضوم  هکلب  تسین ، هّیعـضو  ماکحا  دوخ  شدارم  تسا ، يراج  هّیعـضو  ماـکحا  رد  باحـصتسا  دـیوگیم  هک  لـضاف  باـنج  اذـل : و 

. دشابیم شدارم  ماکحا 
؟ هن ای  دراد  ّتیطرش  زامن  يارب  تراهط  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امش  تقو  کی  رگید : ترابع  هب 

زورید هب  طوبرم  ّتیطرـش  هن  هکنیا  ای  تسا و  یقاب  مه  زورما  نآ  ّتیطرـش  ایآ  تراهط ، هب  دوب  هداد  ّتیطرـش  زورید  عراش  رگید : ریبعت  هب 
. یفصو یعرش  مکح  ءاقب  رد  ّکش  دوشیم  نیا  هک  دوب ؟

ینوت باـنج  اـّما  یعـضو . یعرـش  مکح  باحـصتسا  دوشیم  دـینک ، باحـصتسا  ار  تراـهط  ّتیطرـش  اـجنیا  رد  دـیناوتب  امـش  رگا  لاـح :
عوضوم باحصتسا  ناشیا  دارم  هکلب  ریخ ، دینک ، باحـصتسا  ار  نآ  دیدرک ، ّکش  تراهط  ّتیطرـش  رد  امـش  رگا  هک  دیوگب  دهاوخیمن 

. تسا یعضو  مکح 
هتفگ اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  یقاب  امش  تراهط  هک  دیراد  ّکش  نونکا  نکل  رّهطتم ، دیدش  دیتفرگ و  وضو  لبق  تعاس  دنچ  امش  لثملا : یف 

. ار تراهط  ءاقب  دینک  باحصتسا  دوشیم 
؟ ار یعضو  مکح  عوضوم  ای  دیدرک  باحصتسا  ار  یعضو  مکح  اجنیا  رد  امش  هک  میسرپیم  امش  زا  ام  لاح  * 

مکح هک  تسا  تراهط  ّتیطرـش  نیا  هکلب  تسین ، یعـضو  مکح  هک  تراهط  دوخ  اریز  ارچ ؟ ار . یعـضو  مکح  عوضوم  تفگ : دـیهاوخ 
. تسا یعضو 
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ماکحا دوخ  شدارم  دوشیمن ، يراج  هیفیلکت  ماکحا  رد  دوشیم و  يراج  هّیعضو  ماکحا  رد  باحـصتسا  دیوگیم  هک  ینوت  بانج  سپ :

. دشابیم وا  دارم  هّیعضو  ماکحا  عوضوم  هکلب  تسین  هّیعضو 
دینک و يراج  باحصتسا  هک  دیرادن  ّقح  دینکب  ّکش  تسا  یعـضو  مکح  هک  تراهط  ّتیطرـش  رد  رگا  ینوت ، بانج  هدیقع  هب  نیاربانب :

. دینک يراج  باحصتسا  دیناوتیم  دینکب  ّکش  تسا  ّتیطرش  عوضوم  هک  تراهط  دوخ  رد  رگا  نکل 
بوجو يارب  دیراد  ّتیببس  نیا  مه  لاسما  ایآ  جح  بوجو  رد  تشاد  ّتیببس  تعاطتـسا  هتـشذگ  لاس  رد  دیئوگیم : امـش  لثملا : یف  ای  و 

؟ نآ
نیا هک  دراد  ّتیببـس  زین  لاـسما  تشاد  ّتیببـس  لاـسراپ  هـک  روطناـمه  هـلب ، دـیئوگیم  دـینک  باحـصتسا  ار  ّتیببـس  هـک  دـشاب  اـنب  رگا 

ّتیببس يارب  عوضوم  هک  ببس  باحصتسا  هکلب  دشابیمن ، ینوت  بانج  دارم  یباحصتسا  نینچ  اّما  تسا . یعضو  یعرش  مکح  باحصتسا 
. تسوا دارم  تسا  یعرش  مکح  رگید  ریبعت  هب  ای  و 

ّتیببـس رد  اریز  ارچ ؟ ار . تعاطتـسا  منکیم  باحـصتسا  هن ؟ اـی  متـسه  عیطتـسم  مه  لاـسما  منادیمن  مدوب ، عیطتـسم  لاـسراپ  لـثملا : یف 
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يراج طرش ، رد  هکلب  دوشیمن  يراج  باحصتسا  ّتیطرش  رد  هک  روطنامه  دوشیم ، ارجا  ببـس  رد  هکلب  دوشیمن ، يراج  باحـصتسا 
. دوشیم

. تسین حیحص  مّود  میسقت  تحت  رد  مّوس  میسقت  جاردنا  هجیتن  رد 
؟ تسیچ اجنیا  رد  بلطم  ّرس  * 

باحـصتسا نکر  اذل  دـنکیمن و  ّکش  زگره  هّیعرـش  ماکحا  صوصخ  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  هدرک  نامگ  ینوت  بانج  هک  تسا  نیا 
. تسین باحصتسا  ياج  اجنیا  سپ  درادن . دوجو  تمسق  نیا  رد  دشاب  ءاقب  رد  ّکش  هک 

. تسا باحصتسا  يارجا  لحم  هدوب و  رّوصتم  ّکش  راهن و ...  ءاقب  لیل ، ءاقب  تراهط ، ثدح ، لیبق  زا  هیجراخ  تاعوضوم  هب  تبسن  اّما 
. درادن تاعوضوم  هب  صاصتخا  تسا و  روصتم  ّکش  مه  هّیعرش  ماکحا  سفن  رد  هک  میباییم  رد  نادجولاب  ام  نکل  و 

***
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نتم
: اضیأ هوجو  نمف  یناثلا ، رابتعالاب  اّمأ  و  [ 99 [] بحصتسملا لیلد  رابتعاب  باحصتسالا  میسقت  ]

: اهدحأ
رکنأف یلازغلا ، نیمسقلا  نیذه  نیب  لّصف  دق  و  هریغ . نوکی  نا  امإ  و  عامجإلا ، وه  نوکی  نأ  امإ  بحـصتسملل  تبثملا  لیلدلا  ّنا  ثیح  نم 

باحـصتسالا یف  عازنلا  ّلحم  ّنأ  ۀـّیفجنلا - ررّدـلا  یف  هنع  یکح  امیف  قئادـحلا - بحاص  نم  رهظی  امبر  و  [ 100 .] لّوالا یف  باحصتسالا 
. هّللا ءاش  نإ  لاوقالا  ّۀلدأ  لقن  دنع  کلذ  لیصفت  یتأیس  و  [ 101 .] عامجإلا لاح  باحصتسا  یف  رصحنم 

: یناثلا
توبث عم  باحـصتسالا  قّقحت  یف  ّنأ  ّالإ  امهنیب ، لّصف  نم  دجأ  مل  و  ّیلقعلا . لیلدلاب  تبثی  دق  و  ّیعرـشلا ، لیلدلاب  تبثی  دـق  ّهنإ  ثیح  نم 

نم ۀلّـصفم  ۀنّیبم  اهّلک  ۀّیلقعلا  ماکحالا  ّنأ  یلإ  ارظن  الّمأت ؛ ّیعرـش - مکح  یلإ  هب  لّصوتملا  ّیلقعلا  مکحلا  وه  و  ّیلقعلا - لیلدـلاب  مکحلا 
تاـهجلا ّنـال  مکحلا ؛ عوضوم  یف  ّکـشلا  یلإ  عجری  نأ  ّدـب و  ـال  همدـع  بحـصتسملا و  ءاـقب  یف  ّکـشلا  و  [ 102 ،] مکحلا طاـنم  ثیح 

لجال یتح  لقعلا  مکح  یف  ّکشلاف  عوضوملا . وه  يذلا  فّلکملا ، لعف  دویق  یلإ  ۀعجار  اهّلک  حـبقلا  نسحلاب و  ّیلقعلا  مکحلل  ۀیـضتقملا 
. ءیجیس امک  باحصتسالا  یف  ءاقبلا  مولعم  ازرحم  نوکی  نأ  ّدب  عوضوملا ال  و  هعوضوم ، یف  ّکشلل  ّالإ  نوکی  عفارلا ال  دوجو 

150 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
همجرت

( بحصتسم لیلد  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیمود  )

[ عامجا ریغ  ای  تسا و  عامجا  ای  بحصتسم  هدننکتابثا  لیلد  لوا : هجو  ]

: تسا یفلتخم  هوجو  زا  زین  دراد  یعرش ) مکح   ) بحصتسم رب  تلالد  هک  یلیلد  ینعی  مّود  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  اّما  و 
( ءاهقف  ) عامجا ای  یعرـش ،) مکح  ینعی   ) بحـصتسم هدـننکتابثا  لیلد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  لیلد : راـبتعا  هب  لّوا  میـسقت ) اـی  و   ) هجو - 

. دشابیم ّتنس ) باتک و  رهاوظ  لثم  هربتعم  ّهلدا  ریاس  زا   ) عامجا ریغ  ای  تسا و 
نونکا ام  تسا و  هدش  تباث  عامجا  اب  بحصتسم  هک   ) لّوا مسق  رد  باحصتسا  يارجا  هداد و  لیـصفت  لیلد  مسق  ود  نیا  نیب  یلازغ  ياقآ 

(. دنادیم يراج  مّود  مسق  ای  شخب و  رد  نکل  و   ) تسا هدرک  راکنا  میراد ) ّکش  شیاقب  رد 
شزرا رد  عازن  لـحم  هتفگ  هک  تسا  هدـش  تیاـکح  وا  زا  ۀـّیفجنلا  ررد  رد  هـک  یتاراـبع  رد  قئادـح ، بحاـص  تاراـبع  زا  بـلطم  نـیا  و 
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(. تسا لاکشاالب  ّتنس  لاح  باحصتسا  ای  باتک و  لاح  باحصتسا  ینعی   ) تسا عامجا  لاح  باحصتسا  رد  رصحنم  باحصتسا ،

( یعرش لیلد  اب  ای  دوشیم و  تباث  یلقع  لیلد  اب  ای  بحصتسم  :[ ) مود هجو  ]

هراشا

هّیعرـش ّهلدا  زا  یلیلد  اب  یهاگ  یعرـش ) مکح  نامه  ینعی   ) بحـصتسم هک  تسا  تهج  نآ  زا  لیلد : راـبتعا  هب  مّود  میـسقت ) اـی  و   ) هجو - 
دوشیم تباث  لقع  لیلد  اب  یهاگ  و  تایاور ،) تاـیآ و  هطـساوب  روضح  ناـمز  رد  هعمج  زاـمن  ینییعت  ینیع  بوجو  لـثم   ) دوشیم تباـث 

(. هنذا نودب  ریغ  کلم  فّرصت  حبق  لثم  )
یکی نیا  رد  دیوگب  هک  انعم  نیدب   ) یعرش لیلد  یلقع و  لیلد  نایم  باحصتسا ، ّتیجح  رد  دشاب  هداد  لیـصفت  هک  ار  یـسک  متفاین  نم  و 
هکنآ لاح  دـشاب و  هدـش  تباث  یلقع  لیلد  اب  مکح  هک  یئاج  رد  باحـصتسا  موهفم  قّقحت  رد  هکنیا  زج  هن ،) یکی  نآ  رد  تسا و  تّجح 

، هّیلقع ماکحا  مامت  هکنیا  هب  رظن  اب  تسا ، لمأت  ياج  دوشیم ، فاشکتسا  یعرش  مکح  نآ  هطساوب  هک  تسا  يزیچ  نامه  مه  یلقع  لیلد 
مکح لقعلا ، هب  مکح  امّلک  هک   ) دنانشور زرحم و  عوضوم ، تایصوصخ  عوضوم و  ظاحل  هب  هن  یعرـش و  مکح  كالم  طانم و  ثیح  زا 

ارچ مکح ؛ عوضوم  رد  ّکش  هب  ددرگیمرب  نآ ، مدـع  لقع و  مکح  ءاقب  رد  ّکش  تسا ) زرحم  ـالماک  عوضوم  یتقو   ) اذـل و  عرـشلا ،) هب 
کلم ینعی   ) تاهج نآ  مامت  هک 
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تـسا فّلکم  لعف  دویق  هب  هدننکتشگزاب  تسا ، حـبق  نسح و  هب  لقع  مکح  یـضتقم  هک  ندوب ) نذا  اب  هارمه  ای  نذا و  نودـب  ندوب ، ریغ 

. تسا عوضوم  نامه  هک  فّرصت ) لثم  )
و لـقع ،) مکح  ینعی   ) نآ عوـضوم  رد  رگم  تسین  عـفار  دوـجو  رطاـخب  هچ  و  یـضتقم ) دوـجو  رطاـخب  هچ   ) لـقع مکح  رد  ّکـش  سپ :

. دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  باحصتسا  همتاخ  رد  هکنانچ  دشاب ، ءاقبلا  مولعم  زرحم و  باحصتسا  رد  دیاب  مه  عوضوم 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ یناثلا )...  رابتعالاب  اّما  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
نیا هب  باحـصتسا  یّلک  روطب  هک  دراد : یعرـش  مکح  ینعی  بحـصتسم  رب  تلالد  هک  تسا  یلیلد  راـبتعا  هب  باحـصتسا  تامیـسقت  ناـیب 

. تسا میسقت  هس  ياراد  زین  رابتعا 
؟ تسا یئانبم  هچ  رب  اجنیا  رد  باحصتسا  لّوا  میسقت  * 

: تسین جراخ  مسق  ود  زا  دنکیم  تباث  ام  يارب  ار  نآ  دراد و  یعرش  مکح  ینعی  بحصتسم  رب  تلالد  هک  یلیلد  هک  تسانبم  نیا  رب 
. تسا ّتنس  باتک و  رهاوظ  لیبق  زا  هربتعم  ّهلدا  ریاس  زا  عامجا  ریغ  یهاگ  و  تسا 2 - ءاهقف  عامجا  یهاگ  - 1

؟ دوشیم يراج  باحصتسا  روبزم  مسق  ود  زا  کیمادک  رد  * 
عامجا طسوت  هب  هک  یماکحا  رد  هچ  دـننادیم  يراس  يراـج و  شخب  ود  ره  رد  ار  باحـصتسا  ینعی  دـناقلطم ، تبثم  اـجنیا  رد  یخرب  - 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  هیظفل  ّهلدا  اب  هک  یماکحا  رد  هچ  میراد و  ّکش  اهنآ  ءاقب  رد  نونکا  هدش و  تباث 
. دننکیم راکنا  شخب  ود  ره  رد  ار  باحصتسا  يارجا  ینعی  دناقلطم ، یفان  اجنیا  رد  مه  یخرب  - 

: دنکیم نایب  ار  نآ  دروم  ود  خیش  هک  دناهدش  لیصفت  هب  لئاق  اجنیا  رد  مه  یخرب  - 
نکل دوشیمن و  يراج  میراد ، نآ  ءاقب  رد  ّکش  نونکا  تسا و  هدـش  تباث  عامجا  اب  هک  یماکحا  رد  تسا : هتفگ  یلازغ  دّـمحم  ماما  - 1
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. دوشیم يراج  کشلا ، دنع  هدش  تباث  تیاور  هیآ و  اب  هک  یمکح  ینعی  مّود  شخب  رد 
هب ار  فالتخا  عازن و  هتفرگ و  مّلسم  ار  مّود  شخب  رد  باحصتسا  زین  قئادح  بحاص  موحرم  - 2
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. تسا هتسناد  رصحنم  عامجا  لاح  باحصتسا 

؟ تسیچ یعّدم  نیا  تابثا  رد  یلازغ  ماما  لالدتسا  هصالخ  لصاح و  * 
؟ تیاور هیآ و  ای  تسا  هتفگ  عامجا  ار  بلطم  نیا  هک  دنکیم  لاؤس  سجنتم ،) هفاصوا ، دحا  ّریغتملا  ءاملا   ) مکح اب  هطبار  رد  لثملا : یف 

: دیوگیم سپس 
. يرادن ار  نآ  رد  باحصتسا  يارجا  ّقح  هرییغت ، لاوز  دعب  کشلا  دنع  هتفگ ، عامجا  رگا  - 1

یظفل لیلد  کی  عامجا  اریز : ارچ ؟ ینک  باحصتسا  يارجا  نآ  رد  یناوتیم  هرییغت ، لاوز  دعب  کشلا  دنع  هتفگ ، تیاور  هیآ و  رگا  و  - 2
مومع هللاءاشنا  دیئوگب  دینک و  باحـصتسا  ار  عامجا  مکح  کشلا  دنع  هتفرگ و  نآ  رد  قالطالا  ۀـلاصا  مومعلا و  ۀـلاصا  امـش  هک  تسین 

. تسا هتشاد  قالطا  هللاءاشنا  ای  هتشاد و 
. ار ماما  لوق  مینکیم  فاشکتسا  ءاملع  لاوقا  زا  ام  ینعی  تسا ، یّبل  لیلد  کی  عامجا  هکلب ،

. مینک هدافتسا  عامجا  رهاظ  زا  میهاوخیمن  ام  قالطا و  هن  دراد و  مومع  هن  ینعی  لمهم  تسا و  لمجم  عامجا  رهاظ  هکیلاحرد 
؟ تسا یئانبم  هچ  رب  اجنیا  رد  باحصتسا  مّود  میسقت  * 

: یعرش مکح  نامه  ینعی  بحصتسم  هک  تسانبم  نیا  رب 
ام يارب  هس  ره  هطـساوب  ای  عامجا و  ای  تایاور و  تایآ و  مکح  هب  هکنیا  لثم  دوشیم ، تباث  هّیعرـش  ّهلدا  زا  لیلد  کی  هطـساوب  یهاگ  - 1

تبیغ رـصع  هک  نونکا  نکل  تسا ، هدوب  ینییعت  ینیع  بجاو  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  روضح  رـصع  رد  هعمج  زامن  هک  تسا  هدش  تباث 
، تسا هدش  تباث  یعرش  لیلد  اب  هک  ار  یمکح  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  بوجو  مکح  نیا  ایآ  هک  مراد  ّکش  نم  تسا 

. رگید ياهلاثم  اذکه  و 
زا سپ  هک  دوشیم ، تباث  تسا  همزالم  نوناـق  ناـمه  هک  یعطق  لـقع  مکح  رگید  ریبعت  هب  اـی  یلقع و  لـیلد  کـی  هطـساوب  یهاـگ  و  - 2

. مینکیم ّکش  نآ  ءاقب  رد  تاهج  زا  یتهج  هب  یتدم و 
: لثملا یف 

( يرغص . ) تسا وکین  نسح و  شبحاص  هب  تناما  ّدر  دیوگیم : لقع  - 
( يربک . ) عرّشلا هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  دیوگیم : لقع  نیمه  - 

( هجیتن . ) تسا بجاو  اعرش  نآ  بحاص  هب  تناما  ّدر  سپ :
یقاب مه  نونکا  شبحاص  هب  تناما  در  بوجو  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  یتدم  زا  سپ  نکل 
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نماـض دوـش ، فـلت  مینادرگرب و  وا  هب  ار  وا  تناـما  رگا  تروـص  نیا  رد  دوریم و  بحاـص  نیا  رد  نوـنج  لاـمتحا  هک  ارچ  هن ؟ اـی  تسا 

. دوب میهاوخ 
تـسدب همزـالم  هب  لـقع  مکح  هار  زا  هک  ار  قباـس  بوجو  نآ  مینک  باحـصتسا  میناوتیم  اـم  اـجنیا  رد  اـیآ  هک : تسا  نیا  لاؤـس  لاـح :

؟ میروآ
: لثملا یف  ای  و 

( يرغص . ) تسا نسح  دنمدوس  ینعی  عفان  غورد  دیوگیم : لقع  - 1

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2490 

http://www.ghaemiyeh.com


( يربک . ) تسه همزالم  عراش  لقع و  مکح  نیب  ام  دیوگیم : لقع  نیمه  - 2
( هجیتن . ) تسا بجاو  اعرش  دوشب  ینمؤم  ای  یلو و  یبن ، تاجن  ببس  هک  دنمدوس  بذک  سپ :

لاؤس لاح  دشابن . عفان  بذک  نیا  رگید  هک  دوریم  لامتحا  هک  ارچ  دوشیم ، ادیپ  بوجو  نیا  ءاقب  رد  ّکش  ام  يارب  یتدـم  زا  سپ  نکل 
؟ هن ای  تسا  هدش  تباث  لقع  مکح  هب  هک  ار  قباس  بوجو  نیا  مینک  باحصتسا  اجنیا  رد  میناوتیم  ام  ایآ  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف  ای  و 
( يرغص . ) تسا حیبق  نآ  کلام  تیاضر  نودب  ریغ  کلم  رد  فّرصت  دیوگیم : لقع  - 1

( يربک . ) عرشلا هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  دیوگیم : لقع  نیمه  - 2
. تسا مارح  اعرش  شکلام  نذا  نودب  ریغ  کلم  فّرصت  سپ :

لئالد هب  دـشابن و  ریغ  کلم  کلم ، نیا  نونکا  هک  میهدیم  لامتحا  هک  ارچ  مینکیم ، ّکـش  تمرح  نیا  ءاـقب  رد  یتدـم  زا  سپ  اـم  نکل 
. دشاب هداد  هزاجا  ریغ  نیا  تسا  ریغ  کلم  رگا  ای  دشاب و  سفن  کلم  یفلتخم 

؟ ار هقباس  تمرح  ءاقب  مینک  باحصتسا  اجنیا  رد  میناوتیم  ام  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح :
: لثملا یف  ای  و 

( يرغص  ) تسا حیبق  دوشب  ینمؤم  ای  یلو و  ای  يربمایپ و  تکاله  ببس  هک  ّراض  قدص  دیوگیم : لقع  - 1
. عرشلا هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  دیوگیم : لقع  نیمه  - 2

( هجیتن . ) تسا مارح  اعرش  ّراض  قدص  سپ :
لاح مینکیم . ادیپ  دیدرت  هّیعرـش  تمرح  نیا  ءاقب  رد  هجیتن  رد  دـشابن و  ّراض  قدـص  نیا  رگید  هک  میهدیم  لامتحا  یتدـم  زا  سپ  نکل 

؟ ار هقباس  تمرح  ءاقب  مینک  باحصتسا  میناوتیم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس 
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؟ تسیچ نم )...  دجأ  مل  و   ) زا ضرغ  دییامرفب  میدش  انشآ  لیلد  مسق  ود  ره  هلثما  هب  هکنیا  هب  هّجوتاب  * 
ار یـسک  نم  دیامرفیم : اذل  و  ریخ ؟ ای  تسا  تّجح  هّیعرـش  ماکحا  زا  مسق  ود  ره  رد  باحـصتسا  ایآ  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خیـش  خـساپ 

دوشیم ياج  باحصتسا  تسا  هدیسر  تابثا  هب  یعرـش  لیلد  اب  هک  یتابحـصتسم  نآ  رد  دیوگب  هدش  لئاق  لیـصفت  باب  نیا  رد  هک  متفاین 
قلطم روطب  یهورگ  هکلب  دـیوگب . سکعلاب  یـسک  اـی  دوشیمن و  يراـج  تسا  هدـش  تباـث  لـقع  مکح  هب  هک  یتابحـصتسم  نآ  رد  یلو 

. دناهتسنادن تّجح  ار  نآ  قلطم  روطب  یهورگ  هتسناد و  تّجح  ار  باحصتسا 
؟ يورغص ای  تسا  يوربک  ثحب  کی  یلقع ، لیلد  اب  هدش  تباث  یعرش  مکح  اب  هطبار  رد  اجنیا و  رد  تارضح  ثحب  ایآ  * 

باحـصتسا نیا  ایآ  هک  انعم  نیدـب  میرادـن  يوربک  ثحب  یلقع  لیلد  اب  هدـش  تباث  یعرـش  مکح  اب  هطبار  رد  اـم  ریخ ، دـیامرفیم : خـیش 
باحـصتسا ماکحا ، زا  شخب  نیا  رد  اساسا  اـیآ  هکنیا  نآ  تسا و  يورغـص  ثحب  کـی  هطبار  نیا  رد  اـم  ثحب  هکلب  هن ؟ اـی  تسا  تّجح 

. تسا عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  هن ؟ ای  دراد  عوضوم 
. تسین تّجح  باحصتسا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دوشیمن ، يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  هک  دوشیم  هتفگ  هکنیا  رگید : ترابع  هب 

باحـصتسا عوضوم  هک  ارچ  درادن ، شزرا  یلو  دراد  موهفم  هکنیا  هن  درادن . موهفم  هّیلقع  ماکحا  رد  باحـصتسا  هک  تسانعم  نیدب  هکلب 
. تسا یفتنم  اجنیا  رد 

؟ تسیچ ۀنّیبم )...  اهّلک  ۀّیلقعلا  ماکحالا  ّنا  یلا  ارظن   ) زا ضرغ  * 
، درادن دوجو  هّیلقع  ماکحا  تاعوضوم  رد  یلامجا  لامها و  هنوگچیه  درادن و  هحماسم  دنکیم  رداص  هک  یمکح  رد  لقع  هک : تسا  نیا 

يارب یلومحم  تابثا  ندرک و  مکح  ماقم  رد  لقع  هک  انعم  نیدـب  تسا  لّصفم  نّیبم و  تاـهج  عیمج  زا  هّیلقع  ياـیاضق  تاـعوضوم  هکلب 
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مکح ادـعب  دـنکیم و  هظحـالم  ار  دـنراد  تلاـخد  شمکح  عوضوم  رد  هک  ياهّیمدـع  هّیدوجو و  دویق  تایـصوصخ و  ماـمت  یعوـضوم ،
. دنکیم

ّدم ار  هنذا ) نودب   ) دیق و  ریغ ) کلم  رد   ) دیق اریز  حیبق . هنذا  نودـب  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  هکنیا : هب  دـنکیم  رداص  مکح  ارچ  لثملا : یف 
هب مکح  اذـل  دوشیم و  زرحم  الماک  دـشاب  هیعون  هدـسفم  نامه  هک  لقع  مکح  طانم  تایـصوصخ ، دویق و  نیا  دوجو  اـب  هداد و  رارق  رظن 

. دنکیم حبق 
. تسا لولعم  يارب  همات  ّتلع  عوضوم ، هّیلقع ، يایاضق  رد  رگید ، ترابع  هب  - 1

نسح هب  لقع  مکح  كالم  طانم و  تفرگ ، رارق  ظاحل  دروم  عمج و  هک  دویق  همه  یتقو  هک  ارچ 
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. دوشیم مّلسم  مه  حبق  ای  نسح و  هب  لقع  یمزج  مکح  نآ  لابند  هب  یعطق و  حبق  ای  و 
: ینعی تسا . یعطق  لولعم  قّقحت  دشاب ، همات  ّتلع ، رگا  اذل  تسا و  ّتلع  عبات  هشیمه  لولعم  - 2

. تسا تالاحم  زا  هّمات  ّتلع  نودب  لولعم  دوجو  هکنانچ  تسا ، تالاحم  زا  هّمات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت 
نآ سفن  ءاقب  رد  دـش  زرحم  لقع  يارب  مکح  کی  عوضوم  دوجو  لصا  هکنیا  زا  سپ  هّیلقع  ماکحا  باب  رد  ام  هک  تسا  لاـحم  نیارباـنب :

؟ ارچ عوضوم . ءاقب  رد  ّکش  هب  ددرگیمزاب  مکح  بحـصتسم و  ءاقب  رد  ّکش  هّیلقع  ياـیاضق  رد  هتـسویپ  هکلب  مینک  ّکـش  یلقع  مکح 
. همات ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  مزلی  الا  دیاین و  شلومحم  هک  تسا  لاحم  دوش ، زرحم  هلامک  همامتب و  عوضوم  رگا  اریز 

: یلقع مکح  نیا  ءاقب  رد  ام  ّکش  هچ  دوش  ادیپ  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  هک  دوشیم  ادیپ  یتقو  مکح  ءاقب  رد  ّکش  سپ :
ّکـش نونکا  نکل  و  تسا . فّرـصت  حبق  یـضتقم  ندوب  ریغ  کلم  قوف ، لاثم  رد  هکنیا  لثم  دشاب ، یـضتقم  دوجو  رد  ّکش  رطاخب  ای  - 1

. هن ای  تسا  هدرک  ادیپ  لّدبت  ندوب  مدوخ  کلم  ناونع  هب  ندوب  ریغ  کلم  ناونع  هک  میراد 
فرطرب ار  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  حبق  هتفرگ و  ار  یـضتقم  ریثأت  يولج  ات  تسا  هداد  نذا  کلام  ایآ  هک  دشاب ، عفار  دوجو  رطاخب  ای  و  - 2

؟ هن ای  دنک 
. تسا عوضوم  دویق  زا  يدیق  رد  ّکش  رطاخب  هّیلقع  يایاضق  رد  مکح ، رد  ّکش  لاحيایلع 

؟ تسیچ عفار  یضتقم و  دوجو  رد  ّکش  هب  هراشا  زا  خیش  ضرغ  * 
قرف عفار  رد  ّکش  یضتقم و  رد  ّکش  نایم  هّیعرش  ماکحا  رد  باحـصتسا  نایرج  اب  هطبار  رد  هدنیآ  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  رطاخب  دیاش 

یلیـصفت نینچ  هّیلقع  ماکحا  رد  نکل  دنادیم و  يراج  ریغ  یمود  رد  يراج و  یلوا  رد  ار  باحـصتسا  هک  انعم  نیدـب  تشاذـگ  دـنهاوخ 
. دنتسین لئاق 

لاح هک  قباس  لاح  هچ  لاح ، ره  رد  مکح  عوضوم  ماکحا ، رد  هیراج  تاباحـصتسا  رد  هک  دمآ  دـهاوخ  باحـصتسا  ثحب  نایاپ  رد  هتبلا 
سفن رد  ّکش  اب  ّالا  دشاب و  مکح  ءاقب  رد  افرص  ام  ّکش  و  دشاب ، مّلـسم  زرحم و  دیاب  ّکش ، لاح  ینعی  ّقح  لاح ال  رد  هچ  تسا و  نیقی 

. دسریمن مکح  دوخ  باحصتسا  هب  تبون  عوضوم ،
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نتم
ّنأل مکحلا ؛ دادعتـسا  یف  ّکّشلا  لجال  نوکی  نأ  نیب  و  عفارلا ، دوجو  یف  ّکّشلا  ۀـهج  نم  ّکـشلا  نوکی  نأ  نیب  اـنرکذ ، اـمیف  قرف  ـال  و 

قدّـصلا حـبقب  مکح  اذإ  لقعلا  ّنأ  يرت  أ ال  ناونعلا ؛ لّدـبت  یلإ  ةرخألاب  رمألا  عجریف  هعوضوم ، عافتراب  ّالإ  نوکی  ّیلقعلا ال  مکحلا  عافترا 
هعافترا لمتحی  مکح ال  حـیبق » ّرـضملا  : » انلوق ّنال  اقباس ؛ هقّقحتب  مولعم  و  مارح ، ّراض  ّهنإ  ثیح  نم  ّراـضلا  ّنأ  یلإ  عجری  همکحف  ّراـضلا ،

. ررضلا ءاقب  یف  ّکشلا  دنع  حبقلا  تابثإ  یف  عفنی  و ال  ادبأ ،
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ناونع لب  قدصلا ، اذـه  سیل  حـبقلاب  لقعلا  مکح  یف  عوضوملا  ّنال  هحبق ؛ بحـصتسیف  اقباس  احیبق  ناک  قدّـصلا  ّنإ  لاقی : نأ  زوجی  و ال 
ّنأ ملعی  و ال  امارح ، هنوکب  قدـصلا  یلع  عراشلا  مکحی  دـق  ّهنإف  ۀّیعرـشلا ؛ ماـکحالا  فـالخب  اذـه  و  ءاـقبلا ، عوطقم  هل  مکحلا  و  ّرـضملا ،

مکحلا بحـصتسیف  هتفرعم - عم  هئاقبب  لهجلا  ۀهج  نم  وا  طانملا  لهج  ۀـهج  نم  اّمإ  عفترم - وأ  ّکشلا  نامز  یف  قاب  هیف  یقیقحلا  طانملا 
. ّیعرشلا

همجرت

[ تسین مکح  دادعتسا  رطاخب  ّکش  ای  عفار  دوجو  رد  ّکش  ندوب  تهج  زا  ّکش  نیب  یقرف  ]

هراشا

دادعتـسا رطاخب  ّکش  هکنیا  نیب  و  نذـالا ) دوجو  لـثم   ) دـشاب عفار  دوجو  رد  ّکـش  تهج  زا  ّکـش  هکنیا  نیب  یقرف  میتفگ : اـم  هچنآ  رد 
. تسین دشاب ، تسا ) ندوب  ریغلا  کلم  نامه  هک  یضتقم  دوجو  ینعی   ) مکاحلا

ای تسا و  یضتقم  رطاخب  ای  هک   ) نآ عوضوم  نتفر ) نیب  زا  و   ) عافترا اب  زج  دوریمن ) نیب  زا  حبق  ینعی   ) دوشیمن عفترم  یلقع  مکح  اریز 
(. عفار رطاخب 

هدـش لّدـبتم  ناونع  هک  تسا  نیا  رطاخب  دـینکیم  ّکش  امـش  یتقو  هک  اـنعم  نیدـب   ) ناونع لّدـبت  هب  دـنکیم  تشگرب  رما  هرخـالاب  سپ :
(. تسا

تشگزاب شمکح  اذل  و  ّراض ، قدص  یتشز  حبق و  هب  دنکیم  مکح  یتقو  لقع  هک  ینیبیمن  ایآ 
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( ّراـض حـبق  ینعی   ) هیـضق نیا  هک  تسا  مولعم  و  تسا . مارح  تسا  هدننزررـض  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هدننزررـض  هچنآ  هکنیا  هب  دـنکیم 
رد باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  ّراض  ای  مه  زورما  هک  مراد  ّکش  زورما  نکل  دوب ، ّراض  زورید  لـعف  نیا  لـثملا : یف   ) تسین باحـصتسا  لـباق 

: میئوگیم هک  ام  لوق  اریز  ارچ ؟ هن )؟ ای  تسه  حـیبق  هک  دوش  صخـشم  ات  دوش  زرحم  زورما  رد  شندوب  ّراض  دـیاب  هکلب  درادـن  انعم  اجنیا 
. دوریمن شعفر  لامتحا  زگره  هک  تسا  یمئاد  مکح  کی  تسا ، حیبق  ّرضم 

هک  ) اقباس قدص ، نیا  دوش : هتفگ  هک  تسین  زیاج  و  درادن . ررـض  ءاقب  رد  ّکش  ماگنه  هب  حـبق  تابثا  رد  یعفن  مکح  ندوب  یمئاد  نیا  اّما 
ریخ نآ ، حـبق  دوشیم  باحـصتسا  سپ  هن ،) اـی  تسا  حـیبق  زورما  هک  منادیمن  نونکا  نم  نکل   ) دوب حـیبق  زوریرپ و )...  اـی  دـشاب  زورید 

مکح لامجا  روطب  یهاگ  عراش  اریز : تسا  عراش  ماکحا  فالخرب  نیا  و  تسین ، قدص  نیا  حـبق ، هب  لقع  مکح  رد  عوضوم  اریز  ارچ )؟ )
( هک مینادیمن  اـم  و   ) تسین مولعم  هکیلاـحرد  مارح ، ّراـضلا  قدـصلا  هک  دـیامرفیمن  رگید  نکل  و   ) تسا مارح  قدـص  نیا  هک  دـنکیم 

تهج زا  ای  تسا و  طانم  هب  ام )  ) لهج تهج  زا  ای  نیا  و  تسا ، هدش  عفترم  ای  تسا  یقاب  مه )  ) ّکش نامز  رد  دروم  نیا  رد  یقیقح  طانم 
. نآ تفرعم  ملع و  تروص  رد  تسا  طانم  نآ  ءاقب  هب  لهج 

هللاءاشنا مه  نآلا  دوب  مارح  رمخ  نیا  ـالبق  میئوگب : هکنیا  هب   ) دوشیم باحـصتسا  مکحلا ) سفن  رگید  ریبعت  هب  اـی  و   ) یعرـش مکح  سپ :
الک یلع  عوضوم  هک  ارچ  درادـن . دوجو  اجنیا  رد  دـشاب  زرحم  دـیاب  عوضوم  هک  دوب  لقع  مکح  رد  هک  يروذـحم  نآ  اذـل  تسا و  مارح 

(. تسا زرحم  نیریدقتلا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دش هچ  لبق  نتم  رد  بلطم  لصاح  * 
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رد هک  انعم  نیا  هب  هکلب  درادن ، رابتعا  اجنآ  رد  باحـصتسا  هک  انعم  نیا  هب  هن  نکل  تسین ، يراج  لقع  مکح  رد  باحـصتسا  هک  دـش  نیا 
رگید ریبعت  هب  ای  دویق و  مامت  اب  ار  شمکح  عوضوم  يدروم ، رد  مکح  رودـص  ماگنه  هب  لقع  اریز  ارچ ؟ درادـن . موهفم  لقع  مکح  دروم 
یقاـب شیارب  عوـضوم  رد  یماـهبا  لاـمجا و  تهج  اذـل  دـنکیم و  موـلعم  صخـشم و  هـتفرگ  رظن  رد  دـنالیخد  عوـضوم  رد  هـک  یتاـهج 

. دنامیمن
عوضوم هک  ارچ  درادن . انعم  مکح  رد  ّکش  دشاب ، زرحم  لقع  يارب  تاهج  عیمج  هب  عوضوم  یتقو 
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. تسا زرحم  مه  مولعم  ّتلع  زارحا  اب  و  مکح ، يارب  زا  تسا  ّتلع 

. درادن دوجو  باحصتسا  يارجا  يارب  یلحم  دشاب  هتشادن  دوجو  مکح  رد  ّکش  یتقو 
لقع بناج  زا  یمکح  دـشابن ، مّلـسم  زرحم و  عوضوم  رگا  اذـل  و  تسا ، عوضوم  هیحاـن  زا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  مه  ینارگن  رگا  نیارباـنب :

. دوش باحصتسا  هک  ات  دوشیمن  رداص 
تـسا یتشز  حـبق و  هک  لقع  مکح  عوضوم  اجنیا : رد  اریز  ارچ ؟ حـیبق . هنذا  نودـب  ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا  دـیوگیم : لـقع  لـثملا : یف 

. ندوب نذا  نودب  ندوب و  ریغ  کلم  تسا : دیق  ود  ياراد  عوضوم  نیا  و  تسا ، فّرصت 
ءاقب رد  مه  زاب  دشاب  یقاب  دویق  نیا  ات  و  دنامیمن ، یقاب  شیارب  یفرصت  نینچ  حبق  رد  یکـش  عوضوم ، رد  دیق  ود  نیا  ظاحل  اب  لقع  اذل  و 

. دنک ادیپ  باحصتسا  هب  يزاین  هک  ات  دنکیمن  دیدرت  شمکح 
ریبعت هب  هن و  ای  تسا  کلام  نذا  نودب  شفرصت  هک  دنادیمن  ای  هن و  ای  تسا  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  شفرـصت ، دنادیمن ، هک  یـسک  سپ :
. دشاب زرحم  يارب  عوضوم  هکنیا  رگم  دنک . باحصتسا  ار  یلبق  حبق  دناوتیمن  ّکش ، تروص  رد  تسین  زرحم  شیارب  عوضوم  رگید 

باحصتسا تکرب  هب  سپس  مینکیم و  باحصتسا  ار  عوضوم  ادتبا  ام  عوضوم  رد  لزلزت  ّکش و  ماگنه  هب  دیوگب  یـسک  رگا  دش  هتفگ  * 
نونکا دوـب ، ریغ  کـلم  رد  فّرـصت  کـلم ، نیا  يور  رب  نم  فّرـصت  ـالبق  دـیوگیم : لـثملا  یف  ار  مکح  مینکیم  باحـصتسا  عوـضوم ،

؟ هن ای  تسه  ریغ  کلم  رد  فّرصت  مه  نونکا  ایآ  هک  منادیمن 
نآ مکح  ینعی  ندوب  حیبق  منکیم  باحصتسا  سپس  عوضوم ، دوشیم  نیا  هک  ار  ندوب  ریغ  کلم  رد  منکیم  باحـصتسا  ادتبا  اجنیا : رد 

. ار فّرصت 
: هک دش  نیا  هب  مّهوت  نیا  عفد 

. تسا لقع  مکح  باحصتسا  رد  ام  تبحص  هکنآ  لاح  لقع و  مکح  باحصتسا  هن  تسا و  عوضوم  باحصتسا  باحصتسا ، نیا 
موهفم ریخ  دـش  هتفگ  هک  هن ؟ ای  دـنک  باحـصتسا  ار  لقع  مکح  دوخ  دـناوتیم  ناسنا  ایآ  هک : تسا  نیا  رد  ام  تبحـص  رگید  تراـبع  هب 

. تسین ام  ثحب  لحم  هک  تسا  يرگید  بلطم  کی  نیا  نکل  هلب ، میئوگیم  روطچ ؟ عوضوم  باحصتسا  هک  دینک  لاؤس  رگا  اّما  درادن .
؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  عوضوم 

؟ هن ای  درک  باحصتسا  ار  هّیعرش  ماکحا  ّکش ، ماگنه  هب  ناوتیم  ایآ  ینعی  دنتسه ، باحصتسا  يارجم  هّیعرش  ماکحا  ایآ  هک : تسا  نیا 
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؟ تسیچ روبزم  لاؤس  خساپ  * 
باحـصتسا يارجم  یلقع ، مکح  نوچمه  دیآیمتسدهب  همزالم  نوناق  هار  زا  یلقع و  مکح  عبت  هب  هک  یعرـش  مکح  نآ  رد  باحـصتسا 

. تسا یلقع  مکح  عوضوم  اهنآ ، عوضوم  و  تسا ، یلقع  مکح  طانم  نامه  یعرش  ماکحا  زا  عون  نیا  طانم  هک  ارچ  تسین ،
اریز ارچ ؟ دنکیم . قرف  قوف  هلئسم  دنیآیمتسدهب  هّیعرش  ّهلدا  قیرط  زا  امیقتسم  هک  ياهّیعرش  ماکحا  ینعی  لقتسم  هّیعرش  ماکحا  رد  اّما 

. دناشخب ود  رب  دوخ  هّیعرش ، يایاضق 
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بسح هب  عراش  رگا  لثملا : یف  تسا ؛ لّصفم  نّیبم و  تاهج  مامت  زا  هّیلقع  هیضق  عوضوم  لثم  ناشتاعوضوم  هّیعرـش ، ماکحا  زا  یخرب  - 1
قیبطت رمخ  قدـص و  رب  هک  تسا  یّلک  ياربک  نایب  تقیقح  رد  هک  مارح ، رکـسملا  رمخلا  ای  مارح و  ّراـضلا  قدـصلا  دـشاب : هدومرف  ضرف 

. تسا راکسا  ندوب و  ّراض  نامه  تمرح  هب  مکح  يارب  طانملا  مامت  نکل  تسا . هدش 
ماکحا زا  عون  نیا  رد  دمآ ، هتفگ  هّیلقع  ماکحا  رد  هک  یبلاطم  مامت  اذل  و  عوضوم ، ءاقب  رد  ّکش  هب  ددرگیمزاب  مکح  رد  ّکش  اجنیا  رد 

. دیآیم زین  هّیعرش 
. دوشیمن يراج  ماکحا  هنوگنیا  رد  باحصتسا  سپ :

تسا یفرع  یّلک  ناونع  کی  هدوب و  لمجم  لیلد ، ناسل  رگید  ریبعت  هب  ای  باطخ و  رهاظ  رد  ناشتاعوضوم  هّیعرش  يایاضق  رتشیب  اّما  و  - 2
: هدومرف عراش  لثملا : یف  میروآ . تسدب  ار  مکح  نیا  یعقاو  طانم  باطخ  رهاظ  زا  میناوتیمن  ام  هدشن و  نییبت  نآ  دویق  هک 

. تسا لمجم  هکلب  تسین  نشور  نآ  طانم  نکل  مارح و  رمخلا  - 1
. هدش لئاز  نآ  زا  راکسا  فصو  نونکا  نکل  مارح ، اعطق  دوب و  رکسم  البق  رمخلا  اذه  - 2

زا یتلاح  ضراوع و  زا  یضرع  اهنت  هک  ارچ  عوضوم ، لصا  ءاقب  رد  هن  تسا و  نآ  تمرح  ینعی  یعرـش  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکش  نونکا  - 3
. تسا هدش  ضوع  عوضوم  تالاح 

يروذـحم نآ  تسا و  مارح  مه  نونکا  دوب ، مارح  البق  رمخ  نیا  میئوگیم : اذـل  تسه و  تمرح  مکح  دوخ  باحـصتسا  ياـج  هجیتن : رد 
زرحم و ریدـقت  ود  زا  کیره  هب  عوضوم  هک  ارچ  درادـن . دوجو  اجنیا  رد  دـشاب  زرحم  دـیاب  عوضوم  هک  تشاد  دوجو  لـقع  مکح  رد  هک 

. تسا مّلسم 
؟ تسا هنوگچ  لاثم  رکذ  اب  هارمه  رتهداس و  یناسل  رد  تشذگ  هک  یبلاطم  يارخا  ةرابع  * 

نم عرـش  مکح  رد  عوضوم  هکنوچ  هلب ، هک  دـهدیم  خـساپ  خیـش  بانج  درک ؟ باحـصتسا  ار  هّیعرـش  ماکحا  ناوتیم  اـیآ  هک  تسا  نیا 
: لثملا یف  تسا . هدرک  زاب  عوضوم  نآ  يور  ار  مکح  هدرک و  حرطم  ار  یعوضوم  الامجا  عراش  هکلب  تسین  صخشم  تاهجلا  عیمج 
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تمرح رد  يرگید  یئاهزیچ  هچ  هکنیا  ای  مارح و  رکـسملا  رمخلا  تسا  هدومرفن  نّیبم  لصفم و  روطب  نکل  مارح ، رمخلا  هدومرف : عراـش  - 

. دراد تلاخد  رمخ  نیا 
، رمخ نیا  هک  میوشیم  هجوتم  یتدـم  زا  سپ  نکل  تسا ، مارح  رمخ  هک  مینادیم  مه  ام  دراد و  دوجو  لحم  نالف  رد  يرمخ  فرظ  لاح :
رد تساجن  تمرح و  مه ، زاب  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  اذل  و  درادـن ، راکـسا  تلاح  رگید  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شایلـصا  تیـصاخ  نآ 

؟ تسین سجن  مارح و  رگید  تسین  رکسم  رگید  نوچ  هن ، ای  تسا  یقاب  نآ 
: هک دنانآرب  یخرب  درادن ؟ موهفم  لقع  مکح  باحصتسا  لثم  هن  ای  دراد  موهفم  اجنیا  رد  مکح  باحصتسا  ایآ 

باحـصتسا تسین ، زرحم  عوضوم  رگا  نکل  و  دراد ، موهفم  اجنیا  رد  تمرح  مکح  باحـصتسا  هلب ، تسا  زرحم  اـجنیا  رد  عوضوم  رگا  - 
هک مه  عراش  تسا ، رمخ  نوچ  تسا ، زرحم  اـجنیا  رد  عوضوم  هلب ، هن ؟ اـی  تسا  زرحم  عوضوم  هک  دـینیبب  دـیاب  درادـن . موهفم  مه  مکح 

. تسا مارح  رمخ  دوب  هدومرف 
. تسا لاکشاالب  عرش  مکح  باحصتسا  سپ :

دنکیم و مّلـسم  زرحم و  شتایـصوصخ  دویق و  مامت  هارمه  هب  ار  عوضوم  مکح ، رودـص  ماگنه  هب  هک  لقع  فالخرب  عراش  لاحيایلع :
تاـهجلا عیمج  نم  ار  نآ  هک  اـنعم  نیدـب  لـمجم  عوـضوم  کـی  يور  دربیم  ار  نآ  مکح  رودـص  ماـگنه  دـیامنیم ، رداـص  مکح  دـعب 

ای رمخ و  نیا  تمرح  رد  ییاهزیچ  هچ  هکنیا  نکل  و  مارح ، قدصلا  اذه  ای  مارح ، رمخلا  دـیامرفیم : یّلک  روطب  هکلب  دـنکیمن ، صخـشم 
: اذل و  دنکیمن . صخشم  ار  دراد  تلاخد  قدص  نیا  تمرح 
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يارب مکح  عوضوم  هک  ارچ  ار . نآ  تمرح  مینکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  مارح  قدـص  نیا  مه  زاـب  اـیآ  هک  میدرک  ّکـش  ادرف  رگا  - 
. دشابیم لمجم  ام  يارب  هچرگ  تسا  مّلسم  زرحم و  عقاولا  یف  عراش  دوخ 

: دیامرفیم انخیش  * 
نکل یعوضوم و  يور  دربب  ار  یمکح  عراش  رگا  میئوگیم : اهنآ  هب  اذـل  تسا و  هدـمآ  شیپ  یمهوت  تارـضح  نیا  يارب  اـجنیا  رد  ریخ ،

. دیرادن باحصتسا  يارجا  ّقح  امش  دوش ، عقاو  ّکش  دروم  شدویق  زا  یکی  لالتخا  لیلد  هب  عوضوم 
توافت میتفگ  هکنانچ  یهتنم  دـشاب ، زرحم  شیارب  دـیاب  عوضوم  لقع ، هچ  دـنک و  رداص  مکح  دـهاوخب  عراش  هچ  دـنکیمن ، قرف  ینعی :

: هک تسا  نیا  رد  عرش  اب  لقع  مکح 
زا دیایب  شیپ  نآ  رد  ینارگن  هچنانچ  تسا و  مّلسم  زرحم و  هشیمه  لقع  مکح  عوضوم  - 1

161 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا عوضوم  هیحان 

نیا رد  رگا  هک  دربیم  لـمجم  تاـعوضوم  يور  ار  مکح  یهاـگ  عراـش ، هکلب  تـسین ، زرحم  هـشیمه  هّیعرـش  ماـکحا  عوـضوم  نـکل  - 2
هدوب مّلسم  نّیبم و  عرش  مکح  عوضوم  رگا  هک  اجنآ  فالخرب  درادن . یلاکشا  نآ  رد  باحـصتسا  يارجا  دوشب ، ّکش  هلمجم  تاعوضوم 

. درادن موهفم  باحصتسا  عوضوم  رد  لزلزت  اب  اریز  ارچ ؟ تسین . زیاج  نآ  رد  باحصتسا  يارجا  دوشب ، ّکش  تاعوضوم  نآ  رد  و 
: هک دوش  هتفگ  رگا  خیش  بانج  * 

، عراش دوشن ، نّیبم  لّصفم و  ارهاظ  هچ  دوشب و  نّیبم  لّصفم و  ارهاـظ  هچ  عوضوم  نیا  یعوضوم  کـی  يور  دربیم  ار  مکح  یتقو  عراـش 
. مارح رمخلا  دیامرفب  لمجم  تروصب  رهاظلا  یلع  هچرگ  دهدیم ، رارق  رظن  ّدم  عقاولا  یف  دشاب  لیخد  عوضوم  رد  هک  ار  يزیچ  ره 

سپـس تسا و  هتفرگ  رظن  رد  ار  نآ  عراش  هتـشاد  تلاخد  رمخ  ّتیرمخ  ینعی  مکح  نیا  عوضوم  رد  عقاولا  یف  رکـس  الثم  رگا  لـثملا : یف 
. رکسملا رمخلا  هدومرفن  رهاظلا  یلع  ول  تسا و  هدرک  راب  رمخ  رب  ار  تمرح  مکح 

ّدم ار  مکح  عوضوم  رد  هلیخد  تاهج  مامت  دـنک ، رداص  یمکح  یعوضوم  اب  هطبار  رد  دـهاوخب  یتقو  یمکاح  ره  رگید : تراـبع  هب  و  - 
هلیخد تاهج  هشیمه  لقع  نکل  دیوگن ، هچ  دیوگب و  شبطاخم  يارب  مکح  رودص  ماگنه  هب  ار  هلیخد  تاهج  نیا  هچ  دـهدیم ، رارق  رظن 
یهاگ عراش  اّما  حیبق ، ّراضلا  قدصلا  ای  مارح و  هنذا  نودب  ریغلا و  کلم  یف  فرصتلا  دیوگیم : لثملا  یف  هدرک و  مالعا  ار  یعوضوم  رد 

. دراد رظن  ّدم  هچرگ  دیوگیمن  یهاگ  دیوگیم و  ار  عوضوم  رد  هلیخد  تاهج  نیا 
مکح عوضوم  رد  هک  هچنآره  دشاب و  هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  رکـس  هک  دـیهدیم  لامتحا  زین  امـش  مارح ، رمخلا  هدومرف : عراش  لثملا : یف 

. تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  نآ  امتح  عراش  دشاب ، هتشاد  تلاخد 
: سپ

. تسا هدوب  ادخ  رظن  دروم  مه  رمخ ، رد  رکس  نتشاد  تلاخد  ریدقت  یلع  مارح و  دوب و  رکسم  هک  دوب  يرمخ  رگا  - 1
زا اب  عوضوم  هک  مهدیم  لامتحا  مراد و  ّکش  نآ  ندوب  رکـسم  رد  ای  هتفر و  نیب  زا  رمخ  نیا  راکـسا  تلاح  هک  مراد  نیقی  نونکا  اّما  - 2

. دشاب هتفر  نیب  زا  دیق  نیا  نداد  تسد 
. تسا عوضوم  رد  لزلزت  دوخ  نیا  دشاب ، هتفر  نیب  زا  عوضوم  هک  مهدیم  لامتحا  یتقو  - 3

؟ دیئوگیم هچ  منک ، باحصتسا  ار ، تمرح  یعرش  مکح  مناوتیمن  نم  سپ :
162 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هکنیا هب  میهدیم  خساپ  ام  هلب ، * 
تاهج لقع  هک  روطنامه  تسین ، عرش  مکح  لقع و  مکح  نایم  یقرف  عقاو  نتم  رد  هک  انعم  نیدب  دیدومرف ، امـش  هک  تسا  نیمه  بلطم 
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تسامـش و اب  ّقح  اذـل  و  دـهدیم . رارق  رظن  ّدـم  ار  عوضوم  رد  هلیخد  تاـهج  زین  عرـش  دـهدیم ، رارق  ظاـحل  دروم  ار  عوضوم  رد  هلیخد 
هب فّلکم  هّیعرـش  ماـکحا  رد  اـم  هک  دـینادب  دـیاب  نکل  تسا ، عوضوم  هیحاـن  زا  دوـش  لـصاح  ینارگن  هک  تقوره  دـیتفگ  امـش  هچناـنچ 

. میتسه لیلد  رهاظ  تیؤر  هب  فظوم  هکلب  میتسین  تایعقاو 
هاگن مکح  رهاـظ  هب  یتقو  لاـح  تسا  هدومرف  رداـص  نآ  هب  عجار  ار  یمکح  هچ  تسیچ و  عراـش  ناـسل  رد  عوضوم  هک  مینیبب  دـیاب  ینعی 

رمخلا هک  هدومرفن  الثم  هتفگن و  نم  يارب  ار  عوضوم  رد  هلیخد  تاـهج  اـی  عوضوم و  دـیق  نکل  و  مارح ، رمخلا  هدومرف : مینیبیم  مینکیم 
اب يراک  ام  یلو  دشاب ، هداد  رارق  رظن  دم  ار  نآ  عراش  دشاب و  هتشاد  تلاخد  رمخ  تمرح  رد  رکس  هک  تسا  نکمم  هچرگ  مارح . رکسملا 

: میئوگیم لثملا  یف  مینکیم  هاگن  رهاظ  هب  میرادن و  عقاو  نآ 
. تسا مارح  رمخ  - 

. مارح دوب و  رمخ  عیام  نیا  - 
؟ هن ای  تسا  مارح  زونه  ایآ  هک  منادیمن  مراد و  ّکش  نونکا  - 

. ار نآ  تمرح  منکیم  باحصتسا 
: میئوگیم لثملا  یف  ای  و 

. تسا مارح  رمخ  - 1
. تسا رمخ  عیام  نیا  - 2

؟ هن ای  دنکیم  قدص  نآرب  رمخ  ناونع  مه  زاب  هک  منادیمن  نکل  تسا ، هتفر  نیب  زا  نآ  رکس  تلاح  هک  منادیم  - 3
هکنوچ دـشاب . هداد  تسد  زا  ار  یتلاح  هچرگا  تسا  مارح  سپ  دـنکیم  قدـص  نآرب  رمخ  هلب  ینعی  ار ، نآ  تیرمخ  منکیم  باحـصتسا 

. دنکیم قدص  نآرب  رمخ  ناونع  نکل  هدش و  تیصاخیب  ول  مه و  عیام  نیا  تسا ، هدومرفن  مارح  رمخلا  زا  رتشیب  يزیچ  عراش 
. دوشیم يراج  هّیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا  میئوگیم  ام  هک  تسا  تابساحم  نیا  يور  سپ :

***
163 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
اذـه حـبقب  ّیلقعلا  مکحلا  یف  هعوضوم  مکحلا و  طاـنم  وه  اـمف  ۀـّیلقعلا ، ماـکحالل  ۀـعبات  ۀّیعرـشلا  ماـکحالا  نوکب  لوقلا  یلع  تلق : نإـف 

عوضوم هنیعب  وه  اهطانم  ۀـمرحلا و  عوضوم  ّنأ  قباطتلا ، ةدـعاقب  ضورفملا  ذإ  هتمرحب ؛ عرـشلا  مکح  یف  عوضوملا  طانملا و  وهف  قدـصلا 
. هطانم حبقلا و 

رابخأ نایرج  ثیح  نم  ال  قحاللا ، نآلا  یف  ءاقبلاب  ّنظلا  ثیح  نم  ّیلقعلا  ّیعرـشلا و  مکحلا  نیب  قرفلا  نع  عناـم  هّنکل  مّلـسم ، اذـه  تلق :
ّکش و  نامز ، یف  ءیش  ۀمرحب  عراشلا  مکح  اذاف  فرعلا ، مکحب  هضورعم  بحصتسملا و  عوضوم  قّقحتل  عبات  ّهناف  همدع ؛ باحـصتسالا و 

ّنأ انه  قدـصیف  مأ ال ، انه  قاب  لقعلا - مکح  یف  عوضوملا  طانملا و  وه  يذـلا  اـعقاو - یقیقحلا  طاـنملا  ّنأ  ملعی  مل  و  یناـثلا ، ناـمزلا  یف 
. باحـصتسالا رابخأ  هیف  يرجی  و  هئاقب ، یف  ّکش  اقباس و  ادوجوم  ناک  ۀّیعرـشلا  ۀـّلدالا  یف  هل  عوضوملا  وه  اـمل  تباـثلا  ّیعرـشلا  مکحلا 

. عوضوملا زارحإ  مدع  نم  انرکذ  امل  باحصتسالا ؛ رجی  مل  لقعلا  مکح  یف  هیلع  ّقلعملا  هعوضوم  مکحلا و  اذه  طانم  ملع  ول  معن ،
همجرت

( لاکشا )

هراشا
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[103 :] ییوگب رگا  - 

ص163 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هب مکح  عرـشلا ، هب  مکح  املک  عرـشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  هک  ارچ   ) دنتـسه هّیلقع  ماـکحا  عباـت  هّیعرـش  ماـکحا  هک  لوق  نیا 

طاـنم و ندوب ) ّراـض  ّراـض و  قدـص  ینعی   ) زیچ ناـمه  تسا ، قدـص  نیا  حـبق  هب  یلقع  مکح  نیا  رد  عوضوم  طاـنم و  هچنآره  لـقعلا ،)
تـسا نیا  لقعلا ) هب  مکح  املک  نامه  هک   ) قباطت هدـعاق  ببـس  هب  اـم  ضورفم  اریز  ارچ )؟ . ) تسا نآ  تمرح  هب  عرـش  مکح  رد  عوضوم 

. تسا لقع  مکح  رد  نآ  طانم  حبق و  عوضوم  هنیعب  عرش ، مکح  رد  نآ  طانم  تمرح و  عوضوم  هک :
164 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( خساپ )

نایم نتـشاذگ  توافت  زا  عنام  بلطم  نیا  نکل  تسا ،) یکی  لـقع  مکح  عرـش و  مکح  رد  یعقاو  طاـنم  هک   ) تسا مّلـسم  بلطم  نیا  هلب ،
، دـشابیمن نآ ، نایرج  مدـع  باحـصتسا و  رابخا  نایرج  ثیح  زا  هن  و  ّقح ، ـال  نآ  رد  ءاـقب  هب  ّنظ  ثیح  زا  یلقع  مکح  یعرـش و  مکح 

عوضوم ثیح  زا  ام  یتقو  نکل  دشابیمن  عرش  مکح  لقع و  مکح  نایم  یتوافت  هلب  مینادب  تّجح  ّنظ  باب  زا  ار  باحـصتسا  ام  رگا  ینعی 
و عرـش ، مکح  هچ  دـشاب و  لقع  مکح  هچ  مینکیمن  ادـیپ  تمرح  ءاقب  هب  ّنظ  رگید  هن ؟ ای  دراد  رکـس  رمخ  نیا  الثم  هک  میوشیم  نارگن 

. دراد دوجو  توافت  لقع  مکح  عرش و  مکح  نایم  ارچ  مینادب ، تّجح  ضقنت  رابخا ال  باب  زا  ار  باحصتسا  رگا  نکل 
. تسا فرع  رظن  هب  نآ  ضورعم  بحصتسم و  عوضوم  قّقحت  عبات  باحصتسا  نایرج  اریز 

دومرف ای  مارح و  رکـسملا  رمخلا  دومرفن  رگید  و  مارح ، رمخلا  تفگ : و   ) یناـمز کـی  رد  يزیچ  تمرح  هب  دومرف  مکح  عراـش  رگا  سپ :
؟ هن ای  تسه  تمرح  نیا  مه  زاب  ایآ  هک  دوش  ادـیپ  ّکـش  دـعب  ناـمز  رد  نکل  و  مارح ) ّراـضلا  قدـص  دومرفن : نکل  مارح و  قدـصلا  اذـه 
رد تسا ، یلقع  مکح  رد  عوضوم  طانم و  نامه  تمرح ) یعرـش  مکح  رد  ندوب  راـضب   ) یقیقح طاـنم  نآ  هک  تسین  مولعم  هکیلاـحرد 
نآ يارب  عوضوم  نامه  رمخ  نآ  هک  رمخ ، نآرب  هدش ) تباث  تمرح   ) تباث یعرـش  مکح  نآ  هک  دـنکیم  قدـص  هن ؟ ای  تسا  یقاب  اجنیا 

راـبخا و  هدـش ) عقاو  بحـصتسم   ) تسا هدـش  تمرح  نآ  ءاـقب  رد  ّکـش  نونکا ) و   ) دوـب دوـجوم  اـقباس  هّیعرـش ، ّهلدا  رد  تسا و  تمرح 
مه نونکا  هک  دوب  قدـص  عوضوم  ای  تسه و  مه  نونکا  هک  دوب  رمخ  عوضوم  رهاـظ  بسح  هب  هک  ارچ  . ) دوش يراـج  نا  رد  باحـصتسا 
نآ رد  تسا  يدـّبعت  یمکح  هک  ضقنت  رابخا ال  نکل  و  دوشیمن ، لصاح  ءاـقب  هب  ّنظ  دوش ، لزلزتم  عوضوم  رگا  هرذ  کـی  ینعی  تسه ،

(. دوشیم يراج 
: لثم  ) دنکیم مکح  طانم  نیمه  يور  زین  لقع  هکنآ  عوضوم  عرش و  مکح  نیا  طانم  رگا  هلب ،

زارحا مدـع  رطاخب  مه  عرـش  مکح  نیا  رد  باحـصتسا  دـشاب ، صخـشم  مولعم و  عراـش ) بناـج  زا  ّراـضلا  قدـصلا  اـی  رکـسملا و  رمخلا 
کیچـیه رد  دـنکیمن ، یقرف  دوش  لصاح  عوضوم  رد  ینارگن  یتقو  تسا و  یکی  ود  ره  رد  عوضوم  هک  ارچ  . ) دوشیمن يراج  عوضوم 

.( دوشیمن يراج  باحصتسا 
***

165 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ تسا  تاطانم  رادم  رئاد  هّیعرش  ماکحا  هکنیا  زا  هیلدع  دارم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
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بوجو لثملا : یف  دراد . دوجو  اهنآ  ّقلعتم  رد  هک  تسا  ياهیرمالاسفن  هیعقاو و  دسافم  حلاصم و  رادم  رئاد  هّیعرـش  ماکحا  هک : تسا  نیا 
هب لمع  رد  هک  تسا  ياهمزلم  هدـسفم  رطاخب  رمخ  برـش  تمرح  ای  دراد و  دوجو  نآ  ماجنا  رد  هک  تسا  ياهمزلم  تحلـصم  رطاخب  زامن 

 ... دراد و دوجو  نآ 
، عرـش مکح  قبطرب  هدرک و  كرد  دنراد  دوجو  هّیئزج  هبجوم  هیـضق  تروصب  عرـش  رد  هک  ار  تاطانم  نیا  دراوم  زا  یخرب  رد  لقع  لاح :
. درادن یمکح  عرش  مکح  زا  رظن  عطق  اب  اذل  و  تسا ، ناوتان  تاطانم  نیا  كرد  زا  لالقتـسالاب  لقع  دراوم ، عون  رد  نکل  دنکیم و  مکح 

كرد الیـصفت  ار  نآ  تمکح  ول  و  دوشیمن ، رداص  میکح  يالوم  زا  تمکحیب  مکح  دمهفیم ، الامجا  عراش ، مکح  زا  سپ  لقع  هتبلا ،
. دنکن

؟ تسیچ تاطانم  نیا  اب  هطبار  رد  هرعاشا  رظن  * 
. دنادنوادخ ّتیشم  هدارا و  عبات  ماکحا  نیا  هک  دندقتعم  هکلب  دننادیمن ، هیعقاو  دسافم  حلاصم و  رادم  رئاد  ار  هّیعرش  ماکحا 

تلادـع و زا  وـل  دـنکیم و  یهن  دـهاوخب  هک  يزیچ  ره  زا  مراـحم و  هب  ياـنز  هب  وـل  دـنکیم و  رما  دـهاوخب  هک  يزیچ  ره  هب  ادـخ  ینعی :
. ناسحا

. عراشلا هحبق  ام  حیبقلا  عراشلا و  هنسح  ام  نسحلا  دنیوگیم : رگید  ترابع  هب 
؟ تسا یئانبم  هچ  رب  تسیچ و  اجنیا  رد  لاکشا  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

: هکنیا زا  تسترابع  نآ  لصاح  تسا و  لّوا  يانبم  رب  لاکشا 
هب مکح  املک  عرـشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  هک : تسا  نیا  نآ  يانعم  هک  قباـطت  هدـعاق  ماـن  هب  دـیراد  ياهدـعاق  نییلوصا  اـمش 

: هک توافت  نیا  اب  لقعلا . هب  مکح  عرشلا ،
. تسا يزیجنت  شمکح  دنکیم ، مکح  رودص  هب  مادقا  القتسم  لقع  تسا و  لقعلا  هب  مکح  املک  هک  لّوا  تمسق  رد  - 1

مکح يزیچ  قبطرب  سدقم  عراش  هکنیا  زا  سپ  ینعی  تسا ، یقیلعت  لقع  مکح  تسا ، عرـشلا  هب  مکح  املک  هک  مّود  تمـسق  رد  نکل  - 2
. دنکیم مکح  نآ  قیرط  رب  درک  مکح  نآ  اب  عرش  هک  یطانم  نامه  اب  مه  لقع  دومن ،
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ام لاؤس  لاح  تسا ، دـحاو  سکعلاب  تمرح و  بوجو و  هب  عراش  مکح  طانم  اب  حـبق  نسح و  هب  لقع  مکح  طانم  هبـساحم ، نیا  اـب  سپ :

يراج دنوشیم ، تسرد  عرش  مکح  عبت  هب  هک  ياهّیلقع  ماکحا  رد  و  هلقتـسم ، هّیعرـش  ماکحا  رد  ار  باحـصتسا  امـش ، ارچ  هک : تسا  نیا 
نیب یقرف  هچ  تسا ، ناسکی  باب  ود  ره  رد  مکحلا  طانم  ناونع و  هکنیا  اب  دـینکیمن ؟ يراج  هلقتـسم  هّیلقع  ماـکحا  رد  نکل  و  دـینکیم ،

. دراد دوجو  یعرش  مکح  یلقع و  مکح 
: دیوگیم لکشتسم  رگید  ترابع  هب 

رارق رظن  دم  ار  حلاصم  نیا  عراش  هک  هتـشاد  ياهمزلم  حلاصم  عوضوم  هلب  هک  دوشیم  هجوتم  لقع  ۀبجاو ، ةالـصلا  دیوگیم : عراش  ات  - 1
 ... لقعلا و هب  مکح  عرشلا ، هب  مکح  املک  ینعی : نیا  تسا . هدومن  مکح  نیا  هب  مادقا  هداد و 

یف فرـصتلا  هک : مینکیم  فاشکتـسا  حـیبق  نیا  زا  حـیبق ، هنذا  نودـب  ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا  دـیوگیم : لقع  یتقو  رگید  فرط  زا  - 2
فشک یلقع ، حبق  زا  همزالم  هدعاق  يور  زا  ینعی  عرـشلا ، هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  ینعی : نیا  و  اعرـش . مارح  هنذا  نودب  ریغلا  کلم 

. نآ یعرش  تمرح  دوشیم 
سپ اّما : دوب . مارح  مه  اعرش  دوب ، حیبق  هک  مه  القع  دوب ، حیبق  القع  نذا ، نودب  دوب و  ریغ  کلم  رد  فّرصت  فّرصت ، نیا  نوچ  لصاحلا :

ای و  تسا ، هدـیدرگ  هبه  ای  هدـش و  لقتنم  ام  هب  ثرا  رثا  رد  هن  ای  تسا  ریغ  کلم  مه  زاب  کلم  نیا  ایآ  هک  میداـتفا  ّکـش  هب  اـم  یتدـم  زا 
هّیعرش تمرح  دینک  باحصتسا  دیئوگیم : درک ؟ دیاب  هچ  تسا ؟ هداد  فّرصت  هزاجا  کلام  دیاش  هن  ای  تسا  نذا  نودب  مه  زاب  ایآ  هکنیا 
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. ار نآ 
دوشیمن ار  یلقع  حـبق  نآ  رگید  ریبعت  هب  ای  لقع و  مکح  هک  دـیتفگ  لـبق  ثحب  رد  امـش  هک : تسا  نیا  نییلوصا  امـش  زا  اـم  لاؤس  لاـح 

فـشک یلقع  حبق  نامه  زا  هک  ار  نآ  هیعرـش  تمرح  اجنیا  رد  روطچ  تسا ، عوضوم  رد  ّکش  هدـشادیپ ، ّکش  هکنوچ  درک  باحـصتسا 
؟ تسا یکی  ود  ره  رد  عوضوم  هکنآ  لاح  دینکیم و  باحصتسا  دیدومن 

. درک حبق  هب  مکح  نآ  يور  لقع  هک  درک  تمرح  هب  مکح  یعوضوم  يور  عراش  رگید : ترابع  هب 
انبم ود  باحـصتسا  باب  رد  نکل  تسا و  دحتم  عرـش  لقع و  مکح  طانم  هک  میراد  لوبق  مه  ام  تسامـش و  اب  ّقح  هلب ، دـیامرفیم : خـیش 

: دراد دوجو 
. مینادب هّینظ  تاراما  باب  زا  ار  باحصتسا  ّتیجح  ام  هکنیا  - 1
. مینادب تّجح  ضقنت  رابخا ال  باب  زا  ار  باحصتسا  هکنیا  - 2

: لاح
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: هکلب درادن ، دوجو  لقع  مکح  عرش و  مکح  نایم  یتوافت  تسا  هّینظ  تاراما  باب  زا  باحصتسا  ّتیجح  هک  لّوا  يانبم  رب  فلا :
ّتلع هب  ملع  هک  ارچ  دشاب . عرـش  لقع و  مکح  نایم  یتوافت  هکنیا  نودب  تشاد  میهاوخ  ءاقب  هب  ملع  میـشاب ، هتـشاد  طانم  هب  ملع  رگا  - 1

. تسا لولعم  هب  ملع  مزلتسم 
ارچ دشاب ، لقع  مکح  عرـش و  مکح  نایم  یتوافت  هکنیا  نودـب  مه  زاب  تشاد ، میهاوخ  ءاقب  هب  ّنظ  میـشاب ، هتـشاد  طانم  هب  ّنظ  رگا  و  - 2

. تسا لولعم  هب  ّنظ  مزلتسم  ّتلع  هب  ّنظ  هک 
. دوشیم يراج  ود  ره  رد  درادن و  دوجو  عرش  مکح  لقع و  مکح  رد  یتوافت  باحصتسا  نایرج  ظاحل  هب  سپ :

دراد و دوجو  توافت  یعرـش  مکح  یلقع و  مکح  نایم  هلب  تسا ، ضقنت  رابخا ال  باب  زا  باحـصتسا  تّجح  هک  مّود  يانبم  رب  اـّما  و  ب :
. یلقع هن  تسا و  بحصتسم  عوضوم و  یفرع  قّقحت  عبات  ضقنت ، رابخا ال  نایرج  هک : تسا  نیا  نآ 

رد ّکـش  ماـگنه  هب  نکل  تسا  لاکـشاالب  مکح  باحـصتسا  تسا ، زرحم  عوضوم  نوچ  یعرـش ، مکح  ءاـقب  رد  ّکـش  ماـگنه  هب  اذـل  و 
. تسین يراج  باحصتسا  اذل  دمآیمن و  شیپ  مکح  رد  یکش  دوب  زرحم  رگا  هک  ارچ  تسین ، زرحم  عوضوم  هّیلقع ، يایاضق 

ياهّیعرش ماکحا  هن  و  دوب ، هلقتـسم  هّیعرـش  ماکحا  نامدارم  تسا ، يراج  هّیعرـش  ماکحا  رد  باحـصتسا  میتفگ  ام  هکنیا  رگید : ترابع  هب 
. دناهّیلقع ماکحا  عبات  هک 

؟ تسیچ ّقلعملا )...  هعوضوم  مکحلا و  اذه  طانم  ملع  ول  معن ،  ) زا ضرغ  سپ  * 
تسا و یّلک  لمجم و  عوضوم  ابلاغ  هّیعرـش  يایاضق  رد  نوچ  هک  دیتفگ  امـش  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  ردقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 
زرحم و الماک  عوضوم  هّیلقع  يایاضق  رد  نوچ  نکل  تسا و  رّوصتم  مکحلا  باحصتسا  تسا ، زرحم  مکح ، ءاقب  رد  ّکش  ماگنه  هب  نکل 

مکح عوضوم  لثم  زین  یعرـش  مکح  عوضوم  يدروم  رد  رگا  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح  تسین ، يراج  مکح  باحـصتسا  تسا ، مّلـسم 
رد کشلا  دنع  ایآ  دـشاب ، هدـش  ذـخا  هّیمدـع  هّیدوجو و  دویق  مامت  اب  ینعی  دـشاب ، نّیبم  لصفم و  باطخ  رهاظ  رد  لیلد و  ناسل  رد  یلقع 

؟ هن ای  دوشیم  يراج  مکح  باحصتسا  مکح ، ءاقب 
هک تسا  نامه  مه  شلیلد  دوشیمن و  يراج  باحصتسا  هّیلقع  يایاضق  لثم  زین  هّیعرش  يایاضق  هنوگنیا  رد  ریخ ، دیامرفیم : خیش  اذل  و 

. تسین رارکت  هب  زاین  و  دمآ ، هتفگ  تایلقع  رد 
***
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نتم
مأ ۀـّیدوجو  تناک  ءاوس  اهیلإ ، ةدنتـسملا  ۀّیعرـشلا  ماکحالا  یف  ۀـّیلقعلا و ال  ماکحالا  یف  يرجی  ـال  باحـصتسالا  ّنأ  رهظی : اـنرکذ  اّـمم  و 

، تافتلالا دعب  هباحصتسا  زوجی  ّهنإف ال  اهیسان ، یلع  ةروسلا  عم  ةالـصلا  بوجو  مدعک  ۀّیلقعلا ، ۀّیـضقلا  یلا  ادنتـسم  مدعلا  ناک  اذإ  ۀّیمدع ،
مایق عم  فیلکتلل  ۀـعفارلا  ۀـّیلقعلا  راذـعالا  دراوم  نم  اهلاثمأ  ةروصلا و  هذـه  یف  ءازجالاب  مکحلا  یلإ  لاـم  نم  [ 104] ضعب نم  ردـص  امک 

. هیضتقم
سأـب ـالف  اـضیأ ، ةدوـجوم  ۀـّیلقعلا  ۀّیـضقلا  ناـک  نإ  یـضتقملا و  مدـعل  ناـک  لـب  ۀـّیلقعلا ، ۀّیـضقلا  یلإ  ادنتـسم  مدـعلا  نکی  مل  اذإ  اـّمأ  و 

. ۀّیلقعلا ۀّیضقلا  عافترا  دعب  قلطملا  مدعلا  باحصتساب 
لقعلا مکحی  یتلا  لاحلا  باحصتسا  دارملاف  یفنلا ، ةءاربلا و  باصتسا  مهحالطصا  یف  هب  دارملا  لقعلا ، لاح  باحـصتسا  بابلا  اذه  نم  و 

مدـع باحـصتسا  زاوج  مدـع  وه  مّدـقت  ام  یـضتقم  ّنإ  لاـقی : یتح  لـقعلا ، یلإ  ةدنتـسملا  لاـحلا  ـال  فیلکتلا - مدـع  وه  و  اـهقبط - یلع 
. مودعملا وأ  ّزیمملا  ریغ  فیلکت  حبق  یه  و  ۀّیلقعلا ، ۀّیضقلا  عافترا  دنع  فیلکتلا 

تباثلا ّناب  ةءاربلا - یفنلا و  باحصتساب  لقعلا  لاح  باحصتسا  صیـصخت  یف  موقلا - یلع  [ 105] ضارتعالل هجو  ّهنأ ال  رهظ  انرکذ  اّمم  و 
ۀّیضقلاب طونملا  لقعلا  یلإ  دنتسملا  لاحلا  ّنأ  نم  تفرع : امل  کلذ  و  صیـصختلل ؛ هجو  الف  اّیدوجو ، نوکی  دق  اّیمدع و  نوکی  دق  لقعلاب 

. مّدقت اّمم  اهیف  لاحلا  رهظی  ۀلثمالا  نم  هرکذ  ام  و  اّیمدع ، وأ  ناک  اّیدوجو  باحصتسالا  هیف  يرجی  ۀّیلقعلا ال 
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همجرت

( هعبات هّیعرش  ماکحا  هّیلقع و  ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  )

هراشا

ياهّیعرـش ماکحا  رد  هن  دوشیم و  يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  هن  باحـصتسا  هک : دوشیم  نشور  میدومن ، رکذ  لبق ) نوتم  رد   ) ام هچنآ  زا  و 
، دشاب یمدع  هکنیا  ای  و  ریغلا ) کلم  رد  فّرصت  حبق  لثم :  ) دشاب يدوجو  مکح  نیا  هکنیا  زا  ّمعا  دناهّیلقع ، ماکحا  هب  دنتسم  و  عبات )  ) هک

اذل و  اعرش . القع و  هروس )  ) نآ هدننکشومارف  رب  هروس  اب  زامن  بوجو  مدع  لثم  یلقع  مدع  هب  دشاب  دنتسم  یعرش ، مدع  هک  یتروص  رد 
( یمق قّقحم  لثم   ) ءاملع زا  یخرب  بناج  زا  هچرگا  تسین ، زیاج  تافتلا ، زا  سپ  یلقع ) هچ  یعرـش و  هچ   ) بوجو مدـع  نآ  باحـصتسا 

هدنرادرب عفار و  یـضتقم ، مایق  دوجو  اب  یلقع  هدمآشیپ  ياهرذع  هک  يدراوم  زا  نآ  لاثما  تروص و  نیا  رد  ءازجا  هب  لئاق ) و   ) لیام هک 
سپ نکل  دوبن ، دلب  هروس  الثم  زامن  ندناوخ  نیح  رد  یلـصم  نیا  دنیوگیم : هک  ارچ   ) تسا هدش  رداص  یباحـصتسا ) نینچ  ، ) دـنافیلکت

یتروص رد  تسا ، هدـش  فرطرب  رذـع  نیا  هک  نونکا  هدوب و  یلقع  رذـع  کی  دوخ  ندوبن  دـلب  نا  لاح  تفرگارف ، ياهروس  کی  زامن  زا 
( ار هداعا  بوجو  مدع  دنک  باحصتسا  دناوتیم  هن ؟ ای  تسا  مزال  هداعا  دنک  ّکش  هک 

یعرـش مدع  هکلب  تسین ، یلقع  مکح ) ای  و   ) هیـضق هب  دنتـسم  یعرـش  مدع  نکل ) یلقع و  مدع  مه  میراد ، یعرـش  مدـع  مه   ) یتقو اّما  و 
عفترم زا  سپ  قلطم ، مدع  باحـصتسا  تسا ، دوجوم  زین  یلقع  مدع ) ینعی   ) هیـضق هچرگا  تسا ، غولب ) مدع  الثم   ) یـضتقم ندوبن  رطاخب 

رب دنتـسم  هک  ار  یمدـع  ینک  نیقی  هک  تسین  مزـال  ینعی   ) تسا لاکـشاالب  دوشیم ) قّقحم  یبص  ندـش  زیمم  اـب  هک   ) هّیلقع هیـضق  ندـش 
(. یضتقم مدع  رب  تسا  دنتسم  هک  ار  یمدع  ای  عنام و  دوجو 

( تسین هّیلقع  هیضق  هب  دنتسم  لقع  لاح  باحصتسا  )

رد لـقع  لاـح  باحـصتسا  نیا  زا  دارم  و  تسین .) یلقع  مدـع  هب  دنتـسم  یعرـش  مدـع  هک   ) تسا باـب  نـیا  زا  لـقع  لاـح  باحـصتسا  و 
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. تسا قباس  مدع  باحصتسا  یفن و  باحصتسا  هیلصا و  تئارب  باحصتسا  ءاملع ، حالطصا 
هکیلاح باحـصتسا  هن  تسا و  فیلکت  مدـع  نامه  نآ  و  دـنکیم ، مکح  نآ  قبطرب  لـقع  هک  تسا  یعرـش  لاـح  باحـصتسا  دارم  سپ 

عافترا ماگنه  هب  تسا  فیلکت  مدع  باحصتسا  زاوج  مدع  تشذگ ، هک  یثحابم  ياضتقم  دوش : هتفگ  هکنیا  ات  تسا  لقع  مکح  هب  دنتسم 
حیبق نآ  و  لقع ، مکح 

170 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نامه هکلب  دوشیم ، باحـصتسا  لقع  مکح  هک  میتفگن  اـم  هک  دـش  هداد  خـساپ  هک   ) تسا مودـعم  اـی  زیمم و  ریغ  یبص  رب  فیلکت  ندوب 

(. دوشیم باحصتسا  تسا  لقع  مکح  قباطم  هک  یعرش  مکح 
ندرک رـصحنم  ندز و  صیـصخت  رد  لوـصف  بحاـص  هلمج  زا  موـق  ضارتـعا  يارب  یهجو  هک  دـش  نـشور  مـیدرک ، ناـیب  اـم  هـچنآ  زا  و 
تباث لقع  ببـس  هب  هک  یماکحا  دـنیوگب : هکنیا  هب  درادـن  دوجو  نییلوصا  هب  هلـصا  تئارب  یفن و  باحـصتسا  هب  لـقع  لاـح  باحـصتسا 

هب لقع  لاح  باحصتسا  ندرک  رـصحنم  ینعی   ) صیـصخت يارب  یهجو  هجیتن  رد  سپ  يدوجو ، یهاگ  دنتـسه و  یمدع  یهاگ  دنوشیم ،
)؟ ارچ درادن . دوجو  تئارب  یفن و 

هچ دوـشیمن ، يراـج  شرد  باحـصتسا  تسا ، هّیلقع  هیـضق  هب  طوـنم  تسا و  لـقع  دوـخ )  ) هب دنتـسم  هک  یلقع  مکح  هک  یتـسناد  اریز 
(. ار لقع  مکح  هن  میدرک و  باحصتسا  ار  عرش  مکح  ام  دیتفرگ  داریا  امش  هک  مه  يدروم  نیمه  رد  ینعی   ) یمدع هچ  دشاب ، يدوجو 

دوشیم نشور  تشذـگ  یلبق  ياهـسرد  رد  هچنآ  زا  هدومن  رکذ  هّیلقع  ماکحا  اب  هطبار  رد  هر )  ) لوصف بحاص  هک  یناوارف  هلثما  خـساپ  و 
(. تسین زیاج  مکح  باحصتسا  عوضوم ، رد  ّکش  دوجو  اب  و  تسا ، عوضوم  رد  ام  ّکش  میدرک ، ّکش  هاگره  هک  )

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انرکذ )...  امم   ) ترابع زا  ضرغ  * 
هّیعرـش ماـکحا  دوشیم و  فشک  همزـالم  نوناـق  قیرط  زا  هک  هعباـت  هّیعرـش  ماـکحا  هلقتـسم و  هّیلقع  ماـکحا  رد  دـش : هتفگ  هک  تسا  نیا 

. دوشیمن يراج  باحصتسا  تسا ، لّصفم  نّیبم و  الماک  ناشتاعوضوم  هک  ياهلقتسم 
مکح هب  تبـسن  هعبات  هّیلقع  ماـکحا  رد  بلاـغلا و  وه  اـمک  تسا  یّلک  لـمجم و  ناـشتاعوضوم  هک  ياهلقتـسم  هّیعرـش  ماـکحا  رد  نکل  و 

. دوشیم يراج  باحصتسا  عبار ) مسق  طانم  نامه  اب   ) لقتسم یعرش 
؟ تسیچ رهظی )...  انرکذ  امم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

. تسین هّیمدع  هّیدوجو و  ماکحا  نایم  یتوافت  قوف  روما  رد  هک : تسا  نیا 
ماکحا رد  هّیلقع و  ماکحا  رد  باحصتسا  هک  دوشیم  نشور  دش  رکذ  هچنآ  زا  رگید : ترابع  هب 

171 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ریغ و کلم  رد  فّرـصت  حـبق  لثم : دـشاب  يدوجو  باحـصتسا  نیا  هچ  دوشیمن ، يراج  دـناهّیلقع ، ماکحا  هب  دنتـسم  عبات و  هک  ياهّیعرش 

: لثملا یف  دشاب ، هّیلقع  هیضق  هب  دنتسم  یمدع  نیا  هک  یتروص  رد  دشاب ، یمدع  هچ  و  ّراض ، قدص  حبق  ای  نآ و  تمرح  هب  عرش  مکح 
القع یسانلا  فیلکت  هک  ارچ  تسین ، بجاو  هروس  اب  زامن  هدناوخن ، هروس  زامن ، ماگنه  هب  هک  لفاغ  یسان و  صخش  رب  دیوگیم : لقع  - 1

. تسا حیبق 
. تسا هدناوخ  هروس  نودب  ار  زامن  هک  درک  ادیپ  هّجوت  زامن ، زا  تغارف  زا  سپ  ای  زامن و  ءانثا  رد  یلصم  یتدم  زا  سپ  - 2

. تسا هدش  عفترم  هکنیا  ای  دراد  دوجو  مه  نونکا  تشاد  دوجو  نایسن  لاح  رد  هک  یلقع  بوجو  مدع  نآ  ایآ  هک  دراد  ّکش  الاح  - 3
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؟ هن ای  تسا  يزجم  هروس  نودب  زامن  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  روبزم ، ّکش  رثا  رد  - 4
؟ تسیچ صخش  نیا  هفیظو  * 

زامن وت  هکنآ  لاح  دوب و  بجاو  وت  رب  هروس  اب  زامن  هک  ارچ  دراد ، قرف  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  هک  دناهتفگ  هدش  ءازجا  مدع  هب  لئاق  یخرب  - 
. تسا بجاو  هداعا  سپ  ياهدناوخ ، هروس  نودب 

؟ ارچ تسین  مزال  هداعا  دنیوگیم  هدش  ءازجا  هب  لئاق  هر )  ) یمق قّقحم  هلمج  زا  مه  یخرب  - 
نآ بوجو  مدـع  ای  بوجو و  رد  زامن  زا  سپ  هک  مه  نونکا  دوبن ، بجاو  وت  رب  دوب  هدـش  ضراع  وت  رب  نایـسن  هک  تقونآ  هکنیا  رطاـخب 

. ار بوجو  مدع  نامه  نک  باحصتسا  يراد ، ّکش 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  خیش  بانج  رظن  * 

رب هروس  اب  زامن  بوجو  مدع  نآ  هک  اجنآ  زا  لاح  دنتـسین  باحـصتسا  لباق  هّیمدـع ، هچ  دنـشاب ، هّیدوجو  هچ  هّیلقع  ماکحا  هک : تسا  نیا 
: اذل تسین و  باحصتسا  لباق  هدش  تباث  لقع  مکح  هب  یسان 

. تسا مزال  صخش  نیا  رب  هداعا 
؟ هچ متسه  رکاذ  نآلا  هکنآ  لاح  و  مدوب ، یسان  دوبن  بجاو  نم  رب  هروس  هک  تقونآ  دیوگب : هدرک  لاکشا  یسان  نیا  رگا  * 

. درادن ار  هروس  اب  زامن  بوجو  مدع  باحصتسا  ّقح  ریخ ،
؟ روطچ ار  یعرش  بوجو  مدع  منک ، باحصتسا  مناوتیمن  ار  یلقع  بوجو  مدع  دیوگب : رگا  * 

رکاذ اقآ  نیا  دمآ و  رکذ  یتقو  اذـل  و  دـنکیم ، مکح  نآ  عبت  هب  مه  عرـش  دـنکیم ، مکح  لقع  یتقو  اریز  ارچ ؟ دـناوتیمن . ریخ ، مه  زاب 
؟ ارچ تسا . لقع  مکح  عبات  هک  ار  عرش  مکح  هن  دنک و  باحصتسا  دناوتیم  ار  لقع  مکح  هن  رکذ  لاح  رد  دش ،
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. تسا تافتلا  رکذ و  نآلا  هکنآ  لاح  دوب و  نایسن  عوضوم  اجنآ  رد  ینعی  تسا  هدش  ضوع  عوضوم  اریز 

؟ دنامسق دنچ  رب  دوخ  هّیمدع  روما  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: دنامسق ود  رب 

حبق یلقع  مکح  هب  دوب  دنتـسم  هک  یـسان  رب  هروس  اب  زامن  بوجو  مدع  لاثم  نیمه  لثم  دنادنتـسم ، هّیلقع  هیـضق  کی  هب  هک  یتایمدع  - 1
. دش نشور  شفیلکت  هک  یسان ، فیلکت 

: نکل و  دنک ، مدع  هب  مکح  دروم  نآ  رد  مه  لقع  هک  انعم  نیدب  دنشاب  لقع  مکح  اب  قباطم  ول  هک و  یتایمدع  - 2
هدرک مدع  نیا  هب  مکح  القتسم  عرش  هک  ینعی  دناعرـش ، مکح  القتـسم  هکلب  دشابیمن ، یلقع  مدع  نآ  هب  دنتـسم  یعرـش  مدع  نیا  فلا :

. تسا
. دراد قرف  عرش  هیحان  زا  مدع  هب  مکح  رودص  اب  لقع  هیحان  زا  مدع  هب  مکح  رودص  رد  زین  اهطانم  ب :

زین عرـش  دـنکیم ، مدـع  هب  مکح  تسین و  فّلکم  یبص  دـیوگیم : لـقع  هیلـصا ، تئارب  اـی  لـقع  لاـح  باحـصتسا  دروم  رد  لـثملا : یف 
. دنکیم مدع  هب  مکح  تسین و  فّلکم  یبص  دیوگیم 

. تسا غولب  مدع  یمدع ، مکح  نیا  رودص  رد  عرش  كالم  نکل  تسا و  زیمت  مدع  یمدع ، مکح  نیا  رودص  رد  لقع  طانم  اّما 
؟ تسیچ لاثم  رکذ  اب  رتهداس  یناسل  رد  لاکشا  نیا  يارخا  ةرابع  * 

باحـصتسا مه  شمان  هدش و  يراج  مدع  باحـصتسا  هّیلقع  ماکحا  رد  هک  میراد  غارـس  ار  یئاج  ام  دـیوگیم : لکـشتسم  هک : تسا  نیا 
؟ اجک رد  میسرپیم  تسا . لقعلا  لاح 

نونکا ایآ  هک  دـینکیم  ّکش  اذـل  دـیاهدش و  لقاع  غلاب و  لاح  دـیدوبن ، فیلاکت  هب  فّلکم  دـیدوب ، یبص  امـش  یتقو  هک  اجنآ  دـیوگیم 
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؟ هن ای  دیتسه  فیلکت  هب  فّلکم 
. ار رغص  لاح  رد  فیلکت  مدع  نک  باحصتسا  دنیوگیم  یخرب  تسیچ ؟ نم  هفیظو  دیسرپیم 

. تسا هیلصا  تئارب  باحصتسا  نامه  نیا  یتسین و  فیلکت  نآ  هب  فّلکم  مه  نونکا  يدوبن  فیلکت  هب  فّلکم  رغص  لاح  رد  ینعی 
اجنآ رد  لقع  هک  ارچ  دناهتـشاذگ ، لقعلا  لاح  باحـصتسا  ار  شمان  هک  تسا  قباسلا  مدع  ۀلاصا  نامه  باحـصتسا  نیا  رگید : ترابع  هب 

. رغص لاح  رد  درف  فیلکت  مدع  هب  دنکیم  مکح  رغص  لاح  رد  ینعی 
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لاح رد  هک  تسا  تسرد  تسین ، دیوگیم  اقآ  نیا  هک  رارق  نیا  زا  بلطم  ریخ ، هک  میئوگیم  امـش  هب  میتسه  يراصنا  خیـش  هک  ام  نکل  و 
مدع ود  نیا  زا  کیره  باسح  تسین و  یلقع  مدع  هب  دنتـسم  یعرـش  مدع  نیا  نکل  یلقع و  مدـع  کی  میراد و  یعرـش  مدـع  کی  رغص 

. تسا يرگید  زا  يادج 
مکح رگا  نکل  دوشیمن ، يراج  تسا  لقع  مکح  عبات  هک  یعرـش  مکح  لـقع و  مکح  رد  باحـصتسا  هک  میتفگ  ـالبق  اـم  لاـحيایلع :

. تسا توافتم  هلئسم  دشابن  لقع  مکح  عبات  عرش 
. تسین یلقع  فیلکت  مدع  نآ  عبات  هک  یعرش  فیلکت  مدع  کی  میراد و  یلقع  فیلکت  مدع  کی  ریغص ، دروم  رد  لاح :

؟ هن ای  تسا  هدش  فیلکت  هب  فّلکم  ایآ  هک  میدرک  ّکش  ام  و  دش ، غلاب  ریغص  هک  یتقو  نیاربانب :
. مینک باحصتسا  ار  یعرش  فیلکت  مدع  میناوتیم  نکل  مینک و  باحصتسا  ار  رغص  نامز  رد  یلقع  فیلکت  مدع  نآ  میناوتیمن 

. لقع لاح  باحصتسا  هن  عرش و  فیلکت  مدع  باحصتسا  میراذگیم  ار  شمان  هدرک ، باحصتسا  ار  یعرش  فیلکت  مدع  نیا  ام  لاح :
، تسین ارجا  لباق  یلقع  فیلکت  مدـع  باحـصتسا  نکل  تسا و  نکمم  اـجنیا  رد  عرـش  فیلکت  مدـع  باحـصتسا  هکنیا  رد  بلطم  ّرـس  * 

؟ تسیچ
: رغص لاح  رد  ناسنا  هک : تسا  نیا 

. تسا حیبق  زیمم  ریغ  فیلکت  تسین و  زیمم  یبص  هک  ارچ  تسین ، فّلکم  یفیلکت  چیه  هب  القع  - 1
. تسین حیبق  شفیلکت  دوشب  زیمم  یبص  رگا  اذل  تسا و  زیمت  مدع  شعوضوم  یلقع  فیلکت  مدع  نیاربانب :

مدع زیمت و  اجنیا  رد  عرـش  كالم  سپ  درادـن ، یفیلکت  هدـشن  غلاب  ناسنا  هکیمادام  عراشلا ، دـنع  هک  ارچ  درادـن ، فیلکت  مه  اعرـش  - 2
. تسا حیبق  شفیلکت  دشاب ، هدشن  غلاب  رگا  هن ، هچ  دشاب  هدش  ّزیمم  هچ  یبص  هکلب  تسین ، زیمت 

: اذلف دنتسین ، دنتسم  رگیدکی  هب  هکیلاحرد  یعرش  مدع  میراد و  یلقع  مدع  ام  لصاحلا :
نوچ تسین ، حیحص  یلقع  مدع  نآ  باحصتسا  دوشیم  ّزیمم  یتقو  نکل  تسین و  ّزیمم  ریغص  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  یلقع  مدع  - 1

. دوریم نیب  زا  یلقع  مدع  نآ 
. دشابن هچ  دشاب و  ّزیمم  ریغص  نیا  هچ  دشاب  هدشن  غلاب  زونه  ریغص  هک  دراد  دوجو  ینامز  ات  یعرش  مدع  و  - 2
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نیدب یضتقم ، مدع  هب  تسا  دنتسم  یعرش  مدع  نکل  تسا و  زیمت  مدع  نامه  هک  عنام  دوجو  هب  تسا  دنتسم  یلقع  مدع  رگید : ترابع  هب 

. درادن دوجو  فیلکت  يارب  یضتقم  دوشن  هلاس  الثم 16  ات  ریغص  نیا  هک  انعم 
هن مینکیم و  باحـصتسا  وا  يارب  ار  یعرـش  مدـع  هن ؟ ای  تسا  بجاو  وا  رب  فیلکت  هک  مینک  ّکش  ام  دوش و  غلاـب  یـسک  یتقو  نیارباـنب :

. ار یلقع  مدع 
: هک تسا  نیا  لقعلا ، لح  ای  لقع و  مدع  باحصتسا  هب  عرش  مدع  باحصتسا  نیا  هیمست  هجو 

. دناهدرک مدع  هب  مکح  مه  قباطم  ود و  ره  عرش  لقع و 
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؟ تسیچ ضارتعالل )...  هجو  ّهنا ال  رهظ  انرکذ  امم  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
يرگید دروم  اذـل  فیلکت و  یفن  هیلـصا و  تئارب  باحـصتسا  رد  تسا  رـصحنم  لقع  لاـح  باحـصتسا  دـناهتفگ : نییلوصا  هک  تسا  نیا 

. درادن
: لقع لاح  باحصتسا  هکلب  تسین ، دروم  نیا  هب  رصحنم  لقع  لاح  باحصتسا  دیوگیم  هدرک  ضارتعا  رصح  نیا  هب  لوصف  بحاص 

 ... فّرصت و حبق  لثم : تسا  هّیدوجو  روما  زا  یهاگ  - 1
. تسا یضراع  يراط و  ياهمدع  زا  یهاگ  و  تسا ، یلزا  یلصا و  مدع  یهاگ  مه  یمدع  رما  تسا ، تاّیمدع  زا  یهاگ  - 2

. روکذملا صیصختلل  هجو  ال  سپ :
تالاح هچ  دنتسین ، باحصتسا  يارجم  اقلطم  دنـشاب ، هّیلقع  هیـضق  لقع و  مکح  هب  دنتـسم  هک  ياهقباس  تالاح  هک : دهدیم  خساپ  انخیش 

. تشذگ هّیلقع  ماکحا  ثحب  رد  مهنآ  لیلد  هّیمدع ، هچ  دشاب و  هّیدوجو 
باحـصتسا دروم  یلقع  مدع  اجنیا  رد  هک  دش  هتفگ  البق  دـننکیم ، باحـصتسا  تارـضح  یلزا ، مدـع  صوصخ  رد  دـینیبیم  هکنیا  اّما  و 

ار یمکح  ام  هک  تسا  تهج  نادب  اهنت  دنمانیم ، دقع  لاح  باحصتسا  ار  نآ  هکنیا  تسا و  باحصتسا  يارجم  یعرش  مدع  هکلب  تسین ،
. دشاب لقع  مکح  هب  دنتسم  هکنیا  هن  میاهدرک ، باحصتسا  دشاب  لقع  مکح  اب  قباطم  هک 

***
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نتم
: ثلاثلا

نیمـسقلا نیذـه  نیب  لّصف  دـق  و  ّلدـی . نأ ال  اّما  و  ۀـیاغ ، وأ  عفار  لوصح  یلإ  مکحلا  رارمتـسا  یلع  ّلدـی  نأ  اّمإ  بحـصتسملا : لیلد  ّنأ 
رهظی امک  اقلطم  لوالا ، یف  اهب  افارتعا  یناثلا و  یف  ۀیّجحلا  ارکنأف  سوردلا ، حرش  یف  يراسناوخلا  قّقحملا  و  [ 106 ،] جراعملا یف  قّقحملا 

[107 .] سوردلا حراش  نم  یتأی  امک  ۀیاغلا  دوجو  یف  ّکشلا  نوک  طرشب  وأ  جراعملا ، نم 
لیلدلا نکی  مل  ام  عازنلا  ّلحم  ّنال  نیرکنملل ؛ قفاوم  هرس ) سدق   ) قّقحملا لوق  ّنأ  [-: 109] ملاعملا بحاصل  اعبت  [- 108] مهضعب لّیخت  و 

و [ 112] ةرهز نبا  و  [ 111] خیشلا و  [ 110] دّیسلا مالک  یلإ  رظنلاب  دیعب  ریغ  وه  و  عفارلا . یف  ّکشلا  ول ال  قحاللا و  نآلا  یف  مکحلل  ایضتقم 
عم ول  یناثلا و  نامزلا  مکح  نع  ۀـتکاس  ۀـلمهم  ۀّیـضق  لّوـالا  ناـمّزلا  یف  مکحلا  لـیلد  نوک  وه  مهمـالک  یف  ضورفملا  ّنإ  ثیح  مهریغ :

. عفارلا مدع  ضرف 
هیف ّکشلا  نوک  عم  رحبلا  لحاس  یلع  ّینبملا  دلبلا  باحـصتسال  [ 113] دیسلا راکنإ  لثم : مهتاملک - ضعب  یف  ّربدتلا  هیـضتقی  يذلا  ّنأ  ّالإ 

نیتبثملا لالدتسا  ضعب  نم  رهظی  ام  هیضتقی  و  لّمأتملل ، رهظی  امم  کلذ  ریغ  و  ّیعرشلا ، مکحلل  عفارلا  دوجو  یف  ّکشلا  ریظن 
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کلت درومل  نایب  هّلعل  لب  الّوأ ، هرکذ  اّمع  اعوجر  سیل  اریخأ  [ 114] جراعملا یف  هرکذ  امف  قّقحملا ، هرکذ  امل  عازنلا  مومع  وه  نیفانلا :- و 
یف ّکشی  اقلطم و  مکحلل  ایـضتقم  هیف  لیلدـلا  نوکی  دروم  نم  دـیزأ  ارابتعا  یـضتقت  اّهنأ ال  و  باحـصتسالا ، رابتعال  اـهرکذ  یتلا  ۀـّلدالا 

. هعفار
همجرت

( هن یهاگ  دراد و  رارمتسا  رب  تلالد  یهاگ  بحصتسم  لیلد  :[ ) موس هجو  ]

هراشا
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: بحصتسم لیلد  هک : تسا  نیا  بحصتسم  لیلد  رابتعا  هب  باحصتسا  مّوس  میسقت 
تدم هک   ) تیاغ لوصح  ای  و  هدشن ) نیعم  نآ  رد  تدم  هک  ثدح ، الثم   ) عفار لوصح  ات  مکح  رارمتـسا  ماود و  رب  دنکیم  تلالد  ای  - 1

(. لیللا یلا  مایّصلا  اومتأ  لثم  تسا  هدش  نیعم  نآ  رد 
جراعم و رد  لّوا  قّقحم  موحرم  نبغ .) رایخ  لثم   ) دـنکیمن رارمتـسا ) ماود و  رب   ) تلالد شندوب ) لمجم  لمهم و  رطاخب   ) هکنیا اـی  و  - 2

. دناهدش لیصفت  هب  لئاق  مسق  ود  نیا  نیب  سورد  رد  يراسناوخ  قّقحم  موحرم 
رب تحارـص  هب  لیلد  هک   ) لّوا مسق  رد  نآ  ّتیجح  هب  و  دـناهدرک ، راـکنا  تسا ) لـمهم  لـیلد  هک   ) یمود رد  ار  باحـصتسا  ّتیجح  سپ :
رد هچ  دوجوملا و  تیعفار  رد  هچ  دـشاب و  عفار  رد  ّکش  امـش  ّکش  هچ  ینعی   ) اـقلطم دـناهدومن ، فارتعا  دـنکیم ،) تلـالد  مکح  ماود 

. دوشیم نشور  جراعم  تارابع  زا  بلطم  نیا  هکنانچ  دوجوملا ) تیئاغ  رد  هچ  دشاب و  تیاغ 
دهاوخ سورد  حراش  يراسناوخ ، قّقحم  مالک  رد  هکنانچ  دوجوملا ،) تیاغ  هن  و   ) دشاب تیاغ  دوجو  رد  امـش )  ) ّکش هکنیا  طرـشب  ای  - 

. دمآ
دیفم موحرم  ینعی  نیتبثم  لوق  اب  قباطم  ـالبق  هک   ) قّقحم موحرم  لوق  هک : دـناهدرک  ناـمگ  هر )  ) ملاـعم بحاـص  زا  يوریپ  هب  مه  یخرب  و 

رد مکح  يارب  یضتقم  لیلد ، هک  تسا  یئاجنآ  عازن  لحم  اریز  ارچ )؟  ) تسا یضترم ) دیس  ینعی   ) قلطم نیرکنم  لوق  قفاوم  نونکا ) هدوب 
. دشاب هتشادن  دوجو  مه  عفار  رد  ّکش  ول  و  دشابن ، ّقح  نآ ال 

لحم زا  دراد  مکح  رارمتسا  رب  تلالد  لیلد  هکیئاجنآ  ایآ  هک   ) بلطم نیا  دیامرفیم : انخیش 
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تسا هدش  ضرف  ناشیا  مالک  رد  هچنآ  هک  ارچ  تسین ، دیعب  نارگید  هرهز و  نبا  خیش و  دیس و  مالک  هب  هّجوتاب  هن )؟ ای  تسا  جراخ  ثحب 
دوجو مدـع  ضرف  اب  ول  تسا و  تکاس  مّود  نامز  رد  مکح  اب  هطبار  رد  هک  تسا  ياهلمهم  لیلد  لّوا ، نامز  رد  مکح  لـیلد  هک  تسا  نیا 

: هکنیا زج  عفار .
زا سپ   ) ایرد لحاس  رب  تسا  هدـش  انب  هک  يرهـش  دوجو  باحـصتسا  دیـس  راکنا  لـثم  ناـشیا  تاراـبع  یخرب  رد  ربدـت  هک  يزیچ  نآ  - 1

ار وضو  ات  تسا  هدمآ  یثدـح  ایآ  هک   ) یعرـش مکح  يارب  تسا  عفار  دوجو  رد  ّکش  لثم  هلئـسم )  ) نیا رد  ّکش  هکنیا  دوجو  اب  نافوط )
. تسا هدوب  مالک  لحم  ود  ره  یضتقم  رد  ّکش  عفار و  دوجو  رد  ّکش  هک  رگید  ياهلاثم  زا  کلذ  ریغ  و  هن )؟ ای  دشاب  هدرب 

يدرک ّکـش  تراـهط  ءاـقب  رد  رگا  دـنیوگیم  هک   ) نیتـبثم تالالدتـسا  یخرب  زا  هچنآ  ناـیم  عمج  دـنکیم  ءاـضتقا  هک  يزیچ  نآ  و  - 2
مدقم رکنم  هنیب  دوب ، تّجح  باحـصتسا  رگا  دنیوگیم  هک   ) نیفان و  دراد ) رارمتـسا  رب  تلالد  لیلد ، هکنوچ  ار  نآ  ءاقب  نک  باحـصتسا 

نآ و  تسا ) عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  هّیمدع  تاباحـصتسا  ینعی  مدعلا  ۀلاصا  تسا و  مدعلا  ۀـلاصا  هب  دـّیؤم  هک  ارچ  یعّدـم ، هنیب  رب  دـشیم 
(. تسا عفار  رد  ّکش  دراوم  هک   ) دناهدومرف يراسناوخ  قّقحم  هک  يدراوم  رد  تسا  عازن  نتشاد  تیمومع 

رگا باحـصتسالا و  هیف  يرجی  تشاد  رارمتـسا  ماود و  رب  تلالد  لـیلد  رگا  هک   ) تسا هتفگ  جراـعم  رد  اریخا  قّقحم  هک  ار  یبلاـطم  سپ :
دیفم هکناـنچ  تـسا  تّـجح  باحـصتسا  تـفگ  و   ) داد لّوا  هـک  یئاوـتف  نآ  زا  تشگزاـب  يرجی ،) ـال  تشادـن  رارمتـسا  رب  تلـالد  لـیلد 

تـسا نیا  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  باحـصتسا  رابتعا  يارب  هک  ياّهلدا  نآ  يارب  تسا  يدروم  نییعت ) و   ) ناـیب نآ  هکلب  تسین ، دـیوگیم )
: هک

. دنکیمن ءاضتقا  دوشیم ، عفار  دوجو  رد  ّکش  تسا و  مکح  يارب  یضتقم  نآ  رد  لیلد  هک  يدروم  زا  شیب  يرابتعا  ام ، ّهلدا 
***

لئاسملا حیرشت 
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؟ دراد دوجو  تیاغ  عفار و  نیب  یتوافت  هچ  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: لثملا یف  تسا ، حرطم  ینامز  ریغ  رما  کی  هکلب  دشابیمن  رظن  دم  صاخ  نامز  عفار  رد  - 1

. دعب ای ...  زور و  کی  ای  تعاس و  کی  ای  دوش و  ثداح  وضو  زا  سپ  هظحل  کی  تراهط ، عفار  کی  ناونعب  ثدح  هک  دراد  ناکما 
. تسا هدشن  صخشم  نآ  يارب  صاخ  ینامز  نکل  و  دراد ، تیعفار  ثدح  لاحيایلع 
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 ... تسا و تباث  بش  ات  راطفا  تمرح  لثملا : یف  تسا ، رظن  دم  صاخ  نامز  تیاغ ، رد  اّما  و  - 2

ّکـش ینامز  تیاغ  هب  تبـسن  فّلکم  صخـش  دنک و  ادیپ  همادا  ینامز  رظن  زا  مکح  هک  تسا  یئاج  رد  تیاغ  رد  ّکش  رگید : ترابع  هب 
 ... ثدح و مون ، رد  ّکش  لثم  تسا ، ینامز  ریغ  روما  هب  طوبرم  عفار  رد  ّکش  نکل  و  دنک ،

؟ تسیچ مکحلا  لیلد  رگید  ریبعت  هب  ای  بحصتسملا و  لیلد  رابتعا  هب  باحصتسا  تامیسقت  زا  مّوس  میسقت  ای  هجو و  * 
: تسا یماسقا  ياراد  دوخ  دیراد  ّکش  نآ  ءاقب  رد  امش  نونکا  قباس و  مکح  نآرب  دراد  تلالد  هک  یلیلد  هک : تسا  نیا 

. دبالا یلا  مکح  رارمتسا  و  ماود ، رب  دراد  تلالد  تحارص  هب  یهاگ  - 1
. دشاب زور  نالف  ای  تعاس و  نالف  هک  صاخ  نامز  نالف  هب  دراد  صاصتخا  مکح  نالف  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تحارص  هب  یهاگ  - 2

. تسا جراخ  عازن  ثحب و  لحم  زا  مسق  ود  نیا  هتکن :
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  نیا  هک  ۀلمجلا  یف  مکح  رارمتسا  رد  دراد  روهظ  مه  یهاگ  - 3

لیلد لثملا : یف  دـیاین . یعفار  هک  دراد  ماود  رارمتـسا و  ینامز  ات  مکح  نـالف  رمع  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  مکحلا  لـیلد  هکنیا : لّوا  مسق  - 
. دربب نیب  زا  ار  تراهط  دوش و  داجیا  یثدح  هک  ینامز  ات  تسه  ءاقب  دادعتسا  ياراد  هینطاب  تراهط  هک  دراد  تلالد  ءوضولا 

لوصح هب  دراد  یگتـسب  مکح  رارمتـسا  رگید  ریبعت  هب  و  نیعم ، یتیاغ  اـت  مکح  رارمتـسا  رد  دراد  روهظ  مکحلا  لـیلد  هکنیا : مّود  مسق  - 
. لیللا یلا  مایصلا  اومتأ  لثم  هنیعم ، تیاغ 

؟ تسیچ رد  مسق  ود  نیا  توافت  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
مکح دهدب ، خر  رگید  هقیقد  عفار 5  رگا  ینعی  تسین ، صخـشم  مکح  تدم  تسا ، عفار  دوجو  مدـع  هب  طورـشم  مکح  ماود  هک  اجنآ  - 
یـسک رگا  لثملا : یف  اذـکه . دـباییم و  همادا  رگید  تعاس  کی  ات  دـهدب ، خر  رگید  تعاـس  کـی  رگا  دراد ، ماود  رگید  هقیقد  ات 5  زین 

. دوش ادیپ  یعفار  هکنیا  ات  دشاب  تباث  وا  يارب  تراهط  مکح  اههام  دیاش  اهزور و  هچنانچ  دوش ، رهطتم  هدرک  لسغ 
. دراد همادا  یک  هب  ات  مکح  هک  تسا  مولعم  تسا و  صخشم  مکح  تدم  تسا ، ياهنیعم  تیاغ  ات  مکح  ماود  هک  اجنآ  اّما  - 

تالماعم باب  رد  لثملا : یف  تسا ، تکاس  مکح  رارمتـسا  مدـع  رارمتـسا و  نایب  زا  دراد و  لامجا  لامها و  مکحلا  لیلد  مه  یهاگ  و  - 4
، دراد دوجو  نبغ  رایخ  اعرش  دوشیم ، نوبغم  هک  يدرف 
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؟ هن ای  دنک  رایخ  لامعا  دیاب  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  نبغ و  زا  عالطا  ضحم  هب  هدوب و  يروف  نبغ  رایخ  ایآ  هک  دیآیمنرب  ّهلدا  زا  نکل  و 

؟ هن ای  تسا  تّجح  لیلد  لامها  ضرف  رد  تیاغ و  رد  ّکش  عفار و  رد  ّکش  رد  باحصتسا  تشذگ  هچنآ  هب  هّجوتاب  * 
ضرف رد  هچ  تیاغ و  رد  ّکش  رد  هچ  و  عفار ، رد  ّکش  رد  هچ  دناهتـسناد ، تّجح  مسق  هس  ره  رد  ار  باحـصتسا  نییلوصا  زا  ياهدع  - 1

. لیلد لامها 
. لیلد لامها  ضرف  رد  هچ  تیاغ و  رد  ّکش  رد  هچ  عفار و  رد  ّکش  رد  هچ  دناهتسنادن ، تّجح  ار  نآ  اقلطم  زین  ياهدع  - 2

عفار و رد  ّکـش  ینعی  لّوا  مسق  ود  ناـیم  سورد  حرـش  رد  يراـسناوخ  قّقحم  موحرم  جراـعم و  رد  لّوا  قّـقحم  هلمج  زا  مه  یهورگ  - 3
باحـصتسا تیاغ  رد  ّکش  رد  عفار و  رد  ّکش  رد  هکنیا : هب  دـناهدش  لئاق  لیـصفت  لیلد  لامها  ضرف  ینعی  مّوس  مسق  اب  تیاغ  رد  ّکش 
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. دوشیمن يراج  تسا  لمهم  لیلد  هک  موس  ضرف  رد  نکل  دوشیم و  يراج 
؟ درادن دوجو  لّوا  مسق  ود  رد  باحصتسا  يارجا  رد  قّقحم  بانج  يأر  اب  يراسناوخ  بانج  يأر  رد  یتوافت  ایآ  * 

جنپ ره  رد  ار  باحـصتسا  لّوا ، قّقحم  موحرم  تسا ، رّوصتم  مسق  جـنپ  تیاغ  رد  ّکش  عفار و  رد  ّکش  زا  کـیره  رد  هک  اـجنآ  زا  ارچ ؟
باحـصتسا تیاغ ، ای  عفار  دوجو  لصا  رد  ّکش  ینعی  مسق  جـنپ  زا  لّوا  مسق  رد  طقف  يراسناوخ  موحرم  نکل  دـنادیم و  يراج  نآ  مسق 

. دنادیم يراج  ار 
؟ دینزب لاثم  دوجوم  تیعفار  عفار و  دوجو  لصا  رد  ّکش  نییبت  رد  * 

هدـش ثداح  یثدـح  نینچ  ایآ  هکنیا  رد  نکل  تسا و  وضو  عفار  لوب  اعرـش  هک  میراد  نیقی  ام  هکنیا  لـثم  عفار  دوجو  لـصا  رد  ّکـش  - 
. میراد ّکش  هن ؟ ای  تسا 

تبوطر نیا  ایآ  هک  دـیراد  ّکش  نکل  تسا و  هدـش  جراـخ  امـش  زا  يذـم  ماـن  هب  یتبوطر  هکنیا  لـثم  دوجوم  تیعفار  رد  ّکـش  اـّما  و  - 
؟ هن ای  تسه  وضو  عفار  اعرش  زین ، دوجوم 

؟ دینزب لاثم  دوجوم  تیئاغ  تیاغ و  دوجو  لصا  ّکش  نییبت  رد  * 
هرمح باهذ  اب  لیل  لوصح  هک  مینادیم  ام  یفرط  زا  لیللا . یلا  مایـصلا  اومتأ  هدومرف : عراـش  هکنیا  لـثم  تیاـغ  دوجو  لـصا  رد  ّکـش  - 
ینعی هن ؟ ای  تسا  هدـش  دوجوم  تیاغ  نآ  ایآ  هک  میراد  ّکـش  نآ  ندوب  یناـفوط  اـی  اوه  ندوب  يربا  رثا  رد  نونکا  نکل  و  تسا ، هیقرـشم 

. تسا هدش  دوجوم  هک  یتیاغ  هن  تسا و  تیاغ  دوجو  قّقحت و  لصا  رد  ام  ّکش 
180 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رقتـسم دیـشروخ  صرق  ـالثم  تسا و  هدـش  دوجوم  قّقحم و  هداد و  خر  يزیچ  جراـخ  رد  هکنیا ، لـثم  دوـجوم  تیئاـغ  رد  ّکـش  اـّما  و  - 
؟ سمش صرق  راتتسا  هب  ای  دوشیم ، ثداح  هیقرشم  هرمح  باهذ  اب  تسا  مکح  تیاغ  هک  بش  ایآ  هک  مینادیمن  ام  نکل  هدیدرگ ،

؟ تسیچ ملاعملا )... : بحاصل  اعبت  مهضعب ، لّیخت  و   ) زا دارم  سپ  * 
نیرکنم زا  هر ،)  ) يراـسناوخ لّوا و  قّقحم  هک : دـناهدش  یعّدـم  ناـشیا  زا  يوریپ  هب  نیرخأـتم  زا  یخرب  و  ملاـعم ، بحاـص  هک : تسا  نیا 

؟ ارچ اقلطم ، دناباحصتسا 
، تیاغ ای  عفار و  لوصح  ات  دراد  رارمتـسا  رد  روهظ  مکحلا  لـیلد  هک  يدراوم  رد  باحـصتسا  ناـیرج  رب  راوگرزب  ود  نیا  فارتعا  اریز  - 
لامها و مکح  لیلد  هک  تسا  يدروم  رد  باحـصتسا  نایرج  تسا ، عازن  ثحب و  لحم  هک  اـجنآ  اـّما  تسا . جراـخ  ثحب  لـحم  زا  الـصا 

. نآ رد  لّصفم  هن  دنانآ و  رکنم  رفن  ود  ره  هک  دراد  لامجا 
؟ دشابیم هچ  اعدا  نیا  هب  انخیش  خساپ  * 

ملاعم بحاص  هک  تسا  يدروم  نیمه  نیرخأتم ، زا  رگید  هرهز و  نبا  یضترم و  دیس  یسوط ، خیـش  مالک  ضورفم  هچرگا  هک : تسا  نیا 
ضرف هب  صاـصتخا  دوشیم و  زین  تیاـغ  عفار و  رد  ّکـش  لـماش  هتـشاد و  تیمومع  عازن  لـحم  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  نکل  دومرف و 

. درادن تسا  یضتقم  رد  ّکش  هلوقم  زا  تقیقح  رد  هک  لیلد  لامها 
؟ تسیچ لثم )...  مهتاملک ، ضعب  یف  ّربدتلا  هیضتقی  يذلا  ّنا  ّالا   ) زا ضرغ  * 

: لثملا یف  تسا ، عازن  لحم  تیمومع  یضتقم  تارضح  تاملک  رد  ربدت  هکنیا : رب  ینبم  تسا  لّوا  دهاش  نایب 
یقاب رهش  نآ  هک  میراد  ّکش  نافوط ، ثودح  لیلد  هب  نونکا  نکل  هدوب و  ایرد  لحاس  رد  هک  يرهش  هب  تسا  هدز  لاثم  یضترم  دیـس  - 1

. تسین زیاج  اجنیا  رد  رهش  ياقب  هب  مکح  باحصتسا و  يارجا  دیامرفیم : هن ؟ ای  تسا 
ایآ هک  مینادیمن  ام  اذـل  و  دراد ، ءاقب  دادعتـسا  دـلب  هکنوچ  تسا ، عفار  دوجو  رد  ّکش  لیبق  زا  اجنیا  رد  ام  ّکش  دـناهتفگ  مه  یخرب  - 2

. ار رهش  ياقب  مینکیم  باحصتسا  اذل  و  هن ؟ ای  هدرک  نایغط  ایرد 
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. دوشیم زین  لّوا  مسق  ود  لماش  هتشاد و  میمعت  عازن  هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب :
؟ تسیچ نیفانلا )...  نیتبثملا و  لالدتسا  ضعب  نم  رهظی  ام  هیضتقی  و   ) زا دارم  * 

: هک تسا  نیا  نیتبثم  لیالد  زا  یکی  لثملا  یف  دناسریم  ار  عازن  لحم  تیمومع  زین  نیرکنم  نیتبثم و  تالالدتسا  زا  یخرب  هک : تسا  نیا 
181 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد ّکش  رد  مالک  هک  میوشیم  هجوتم  لیلد  نیا  زا  اذـل  و  دروم ، ءاـقب  هب  مینکیم  مکح  كوکـشم ، عناـم  تسا و  دوجوم  یـضتقم  یتقو 
. تسا عفار 

: هک تسا  نیا  نیرکنم  ّهلدا  زا  یکی  لثملا  یف  ای  و 
رد ّکش  هکنیا  رب  انب  هتبلا  تسین . تّجح  سپ  هدشن  مدقم  هکنآ  لاح  دشیم و  مدقم  تبثم  رب  یفان  هنیب  دیاب  دوب  تّجح  باحصتسا  رگا  - 

. دشاب عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  مدع  رارمتسا 
؟ تسیچ جراعملا )...  یف  هرکذ  امف   ) زا ضرغ  سپ  * 

( هر  ) دیفم خیـش  زا  يوریپ  هب  ادـتبا  لّوا ، قّقحم  هک : تسا  نیا  نآ  هدومرف و  ملاعم  باتک  رد  هر )  ) ملاعم بحاص  هک  تسا  یبلطم  هب  هراشا 
هدومرف نایاپ  رد  نکل  و  تسا . باحـصتسا  رکنم  زین  یـضترم  دیـس  دـیامرفیم  ياّهلدا  رکذ  زا  سپ  تسا و  هتـسناد  تّجح  ار  باحـصتسا 

: مینیبب هدرک  هّجوت  مکح  لیلد  هب  دیاب  هک : تسا  نیا  ام  راتخم  تسا :
. نآ ءاقب  رب  مینک  مکح  لیلد ، قبطرب  هدرک و  ذخا  نادب  دراد ، مکح  رارمتسا  رب  تلالد  مکح ، لیلد  رگا  - 

باحـصتسا هدرک  ذـخا  نآ  هب  کشلا  دـنع  هک  میرادـن  ّقح  تسا ، لمجم  لمهم و  هکلب  درادـن ، رارمتـسا  رب  تلالد  مکح ، لیلد  رگا  و  - 
. مینک يراج 

هتـشگرب تسنادیم  تّجح  ار  باحـصتسا  هک  دوخ  لّوا  رظن  زا  ناشیا  هک  تسادـیپ  قّقحم  مالک  نیا  زا  دـیوگیم  ملاـعم  بحاـص  موحرم 
. تسا

؟ تسیچ ملاعم  بحاص  نخس  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
، تسا هتشگنرب  دوخ  لّوا  يأر  زا  لّوا  قّقحم  هک  دوشیم  نشور  میدروآ ، عازن  لحم  نتشاد  تیمومع  يارب  ام  هک  يدهاوش  زا  دیامرفیم :

دوشیمن يراج  باحصتسا  یضتقم  رد  ّکش  رد  هک : انعم  نیدب  هدش  لئاق  راک  لّوا  رد  هک  هدش  یلیـصفت  نامه  هب  لئاق  زین  رخآ  رد  هکلب 
. تسا يراج  شماسقا  همه  اب  تیاغ  ای  عفار و  رد  ّکش  رد  نکل  و 

***
182 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: اضیأ هوجو  نمف  ءاقبلا ، یف  ّکشلا  رابتعاب  اّمأ  و  [ 115 [] هیف ذوخأملا  ّکشلا  رابتعاب  باحصتسالا  میسقت  ]

: اهدحأ
یّمـسی و  ایذو - وأ  الوب  ثداحلا  نوک  وأ  لوبلا ، ثودـح  یف  ّکشلا  لثم : ّیجراخلا - رمـالا  هابتـشا  نم  أـشنی  دـق  ّکشلا 1 - ّنأ  ۀـهج  نم 

ظفللا لقن  ۀّیّرکلا و  ۀـبوطرلاک و  اعوضوم  مأ  نیلاثملا ، یف  ةراهطلاک  اّیئزج  اّیعرـش  امکح  بحـصتسملا  ناک  ءاوس  عوضوملا ، یف  ۀهبـشلاب 
. کلذ هبش  و  ّیلصألا ، هانعم  نع 

دعب فّلکملا  ةراهط  و  هّریغت ، لاوز  دـعب  ّریغتملا  ۀـساجن  ءاقب  یف  کّشلاک  عراّشلا ، نم  رداصلا  ّیعرـشلا  مکحلا  هابتـشا  نم  أـشنی  دـق  و  - 2
. کلذ وحن  و  هنم ، يذملا  ثودح 

و رظنلا ، نع  هتبیغ  دـعب  دـیز  ةایح  باحـصتسا  نورکنی  ثیح  نیرکنملا ؛ مالک  نم  رهظی  امک  عازنلا ، ّلـحم  یف  نیمـسقلا  لوخد  رهاـظلا  و 
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. باحصتسالا یلع  مهداعم  سانلا و  شاعم  ماظن  فّقوتب  نّولدتسی  ثیح  نیتبثملا  نم  و  رحبلا ، لحاس  یلع  ّینبملا  دلبلا 
همجرت

( بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  )

[ دریگیم تأشن  یعرش  مکح  ندش  هبتشم  زا  یهاگ  یجراخ و  رما  کی  ندش  هبتشم  زا  یهاگ  ناسنا  ّکش  لوا : هجو  ]

هراشا

: دریگیم تروص  یفلتخم  هوجو  زا  تسا ) باحصتسا  ناکرا  زا  ینکر  هک   ) بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  اّما  و 
: ناسنا ّکش  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیلوا 

هب هیجراخ  روما  زا  یضعب  تهابش  رگید  ریبعت  هب  و   ) یجراخ رما  کی  ندش  هبتشم  زا  یهاگ  - 1
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نیا هکنیا ) رد  ّکش   ) ای تسا ) عفار  دوجو  رد  ّکش  هک   ) لوب ثودـح ) مدـع  و   ) ثودـح رد  ّکش  لـثم : دریگیم  تأـشن  رگید ) یـضعب 
روما اـب  هطبار  رد  اـم  ّکـش  اـجکره  اذـل   ) و تسا ) دوـجوملا  تیعفار  رد  ّکـش  هک  ( ؟ يذو اـی  تسا  لوـب  تسا ، هدـش  ثداـح  هک  يزیچ 

ای قوف و  لاـثم  رد  تراـهط  لـثم  دـشاب  یئزج  یعرـش  مکح  اـم )  ) بحـصتسم نیا  هچ  دوشیم . هدـیمان  هّیعوضوم  ههبـش  دـشاب ) هیجراـخ 
يراج نآ  رد  لقنلا  مدـع  تلاصا  هک   ) شیلـصا يانعم  زا  ظفل  کی  لقن  و  بآ )  ) تیرک و  سابل )  ) تبوطر لـثم  دـشاب  یجراـخ  عوضوم 

. کلذ هبش  و  مینکیم )
هک يریغتم  ّرک  بآ  نآ  تساجن  ءاقب  رد  ام )  ) ّکش لثم  دریگیم  تأشن  عراش  بناج  زا  هرداص  یعرش  مکح  ندش  هبتشم  زا  یهاگ  و  - 2

کـش لثم  ای  و  ار ) نآ  تساجن  مینکیم  باحـصتسا  هک   ) هسفن لـبق  نم  شّریغت  لاوز  زا  سپ  دوب ) هدرک  رییغت  شاهثـالث  فاـصوا  دـحا  )
باحـصتسا هک  تسا  ضقتنم  اعرـش  ای  تسا و  یقاب  تراهط  اـیآ  هک   ) لوب زا  ریغ  هثـالث  هاـیم  جورخ  زا  سپ  شدوخ  تراـهط  رد  فّلکم 

(. هّیمکح ههبش  هب  دوشیم  ریبعت  یکش  نینچ  زا  هک   ) کلذ وحن  و  ار ) تراهط  ءاقب  مینکیم 

( دنافالتخا عازن و  لحم  ههبش  مسق  ود  ره  )

هراشا

قلطم تبثم  مه  ینعی   ) دنتـسه املع  فالتخا  عازن و  دروم  هّیمکح ) ههبـش  هّیعوضوم و  ههبـش  ینعی   ) ههبـش مسق  ود  ره  هک  تسا  نیا  رهاظ 
: هکنانچ لّصفم ،) مه  و  قلطم ، رکنم  مه  دراد ، دوجو  ههبش  ود  ره  رد  باحصتسا  يارجا  رد 

راکنا مدرم )  ) ناگدید زا  شندش  ناهنپ  زا  سپ  ار  دـیز  تایح  باحـصتسا  هک  اجنآ  دوشیم ؛ راکـشآ  نیرکنم  نانخـس  زا  بلطم  نیا  - 1
. دننکیم راکنا  نآ ) ءاقب  رد  ّکش  نافوط و  ثودح  زا  سپ   ) ار ایرد  لحاس  رب  هدش  هتخاس  دلب  باحصتسا ) هک  روطنامه   ) دننکیم
اهنیا و   ) باحـصتسا رب  مدرم  داعم  شاعم و  ماظن  ندوب  ّبترتم  هب  دـننکیم  لالدتـسا  هک  اـجنآ  دوشیم ، راکـشآ  نیتبثم  نانخـس  زا  و  - 2

(. تسا هّیعوضوم  تاهبش  زا  همه 
***

184 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

ثّدـحملا مـالک  نـم  رهظی  و  [ 116 ،] ینارحبلا ثّدـحملا  هب  حّرـص  يذـلا  وـه  و  یناـثلاب ، فـالخلا  صاـصتخا  نیّیراـبخألا  نـع  یکحی  و 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2510 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدئاوف یف  لاق  ثیح  يدابارتسالا ،
. نیدلا تاّیرورض  نم  امهرابتعا  لوقأ : لب  ۀّمالا ، قاّفتاب  نیتربتعم  نیتروص  باحصتسالل  ّنأ  ملعا 

. هخسان ءیجی  نأ  یلإ  ص )  ) انّیبن هب  ءاج  ام  نوبحصتسی  اوناک  مهریغ  ۀباحّصلا و  ّنأ  امهادحإ :
یلع هنوک  و  لجر ، دبع  هنوک  و  ةأرما ، جوز  هنوک  و  ضرأ ، کلام  لجرلا  نوک  لثم : ۀّیعرـشلا - رومالا  نم  رمأ  ّلک  بحـصتسن  انأ  ۀیناثلا :

دوجوب عطقی  نأ  یلإ  فاوط - وأ  ةالـصب  ۀلوغـشم  ناسنإلا  ۀّمذ  نوک  و  ایقاب ، راهنلا  وأ  لیّللا  نوک  و  اسجن ، وأ  ارهاط  بوثلا  نوک  و  ءوضو ،
یف نم  وأ  ملسملا  ماّجحلا  لوق  نوکی  دق  و  نیلدعلا ، ةداهش  نوکی  دق  ءیشلا  کلذ  ّمث  [ 117 .] رومالا کلت  ضقنل  اببس  عراّشلا  هلعج  ءیش 
نم کلذ  هابشأ  و  نیملـسملا ، قوس  یف  لسغلا  حبّذلا و  یلإ  جاتحی  ام  عیب  نوکی  دق  و  همکح ، یف  نم  وأ  راّصقلا  لوق  نوکی  دق  و  همکح ،

. یهتنا [ 118 ،] ۀیّسحلا رومالا 
نیب عماجلا  ّنأ  ّالإ  اعنم ، وأ  ادوجو  عناملا  ثیح  نم  ّکـشلا  هعاـمجإ  دـقعم  نوکی  نأ  لـمتحال  راـهّنلا  لـیللا و  باحـصتساب  هلیثمت  ـال  ول  و 

ّکشلا ینعأ  ۀّیمکحلا - ۀهبّشلا  نم  ةدحاو  ةروص  فالخلا  ّلحم  نم  ینثتسا  ّهنأکف  ۀّیعوضوملا ، ۀهبّشلا  ّالإ  سیل  ۀیناّثلا  ةروّصلا  ۀلثمأ  عیمج 
. ۀّیعوضوملا ۀهبّشلا  روص  عیمج  و  خسّنلا - یف 

ام ۀّیمکحلا ، ۀهبّشلاب  فالخلا  ّلحم  صاصتخا  یف  ةروکذملا  ةرابعلا  نم  حرصأ  و 
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ّیعرش باطخب  مکح  تبث  ّهنأ  یلإ  ۀعجار  هیف  فلتخملا  باحصتسالا  روص  ّنإ  هل :- مالک  ۀلمج  یف  لاق - ّهنأ  [ 119] دئاوفلا یف  هنع  یکح 
لّدبت اذإ  ّهنأ  مولعملا  نم  و  هیف . اهـضیقن  ثودح  ۀمیدقلا و  ۀـلاحلا  لاوز  دـنع  عوضوملا  کلذ  یف  هیرجن  هتالاح  نم  لاح  یف  عوضوم  یف 

عوضومل مکح  ءارسإ  یلإ  ۀقیقحلا  یف  عجار  اباحصتسا  هوّمس  يذلاف  نیتلأسملا ، عوضوم  فلتخا  دیقلا  کلذ  ضیقنب  ۀلأسملا  عوضوم  دیق 
. یهتنا [ 120 ،] تافصلا دیقلاب و  فلتخم  تاذلاب  هعم  دّحتم  رخآ  عوضوم  یلإ 

همجرت

( هیمکح ههبش  هب  دراد  صاصتخا  ءاملع  فالتخا  نییرابخا  رظن  زا  )

هب تسا  هدرک  حیرـصت  هک  یـسک  نآ  و  هّیمکح ) ههبـش  ینعی   ) یمود هب  دراد  صاصتخا  ءاملع ، فالتخا  هک  دوشیم  لـقن  نییراـبخا  زا  و 
: دیامرفیم هک  اجنآ  شدئاوف ، باتک  رد  يدابارتسا  ثدـحم  موحرم  مالک  زا  دوشیم  نشور  هکنانچ ) ، ) تسا ینارحب  ثدـحم  بلطم  نیا 

تایرورـض زا  ود  نیا  ّتیجح  میوگیم  نم  هکلب  و  تسا ؛ تما  هیلع  عمجم  هک  دراد  دوجو  ربـتعم  تروص  ود  باحـصتسا  يارب  هک  نادـب 
: تسا نید 

باحصتسا نارگید ، و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا باحصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  باحـصا  هک : تسا  نیا  تروص  ود  نآ  زا  یکی  - 
. دوش دراو  نآ  خسان  هکنیا  ات  دوب ، هدروآ  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  ءاقب  دندرکیم 

: هکنیا لثم  مینکیم ، باحصتسا  ار  هّیعرش  روما  زا  يرما  ره  ام  هک : تسا  نیا  مّود  تروص  و  - 
رب درف  نآ  ندوب  کلام  مینکیم ) باحـصتسا  میراد  ّکـش  نونکا  تسا و  نیمز  نـالف  کـلام  سکنـالف  هک  میتشاد  نیقی  زورما  اـت  رگا  )
هب هّمذ  لاغتـشا  ءاقب  ار ، بش  ءاقب  ار ، زور  ءاقب  ار ، بوث  تساجن  ءاقب  ار ، بوث  تراهط  ءاقب  ار ، وضو  ءاقب  ار ، تیجوز  ءاـقب  زین  ار و  نیمز 

هکنیا ات  ار ) ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  میراد  ّقح  ّکش ال  قباس و  نیقی  هک  ینامز  ات  دراوم  نیا  مامت  رد  ینعی   ... ) ار و فاوط  هب  ار ، زاـمن 
: ءیش نیا  تسا و  هداد  رارق  روما  نیا  ضقن  ببس  ار  نآ  عراش  هک  یئیش  دوجو  هب  دوش  لصاح  عطق 

186 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
(. تسا هربتعم  تاراما  زا  هک   ) تسا لداع  رفن  ود  تداهش  یهاگ  - 1
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. تسا هدننکتماجح  مکح  رد  هک  تسا  یسک  ای  هدننکتماجح و  لوق  یهاگ  و  - 2
. دشابیم تسوا  مکح  رد  هک  یسک  ای  سابل و  هدنیوش  ینعی  ناملسم  راّصق  لوق  یهاگ  و  - 3

زا هدوـب و  ءیـش  نآ  هـب  هیبـش  هـک  یئایـشا  و  نیملـسم ، رازاـب  رد  تـسا  لـسغ  حـبذ و  هـب  دـنمزاین  هـک  تـسا  يزیچ  هلماـعم  یهاـگ  و  - 4
مامت دناتاسوسحم .

هنوگنیا رب  یمالـسا  تما  هک  دنکیم  اعدا  هک   ) وا عامجا  دـقعم  هک  دـشیم  هداد  لامتحا  راهن ، لیل و  باحـصتسا  هب  وا  لیثمت  دوبن  رگا  و 
زا لوب  ایآ  هک  دنک  ّکش  هکنیا  لثم  دشاب  عفار  دوجو  رد  ّکش  هچ  ینعی   ) اعنام ای  ادوجو  دـشاب ، عفار  تهج  زا  ّکش  دـنراد .) قافتا  روما 

نکل يذو ) ای  تسا  لوب  هدـش  جراخ  تبوطر  نیا  هک  دـنکب  ّکش  هکنیا  لثم  دـشاب  عنام  دوجو  رد  ّکش  هچ  هن و  ای  تسا  هدـش  جراخ  وا 
عماج هکلب  تسا ) یـضتقم  رد  ّکش  هکلب  تسین  عنام  عفار و  رد  ّکش  ّکش ، زا  وا  دارم  هک  میوشیم  هجوتم  راـهن  لـیل و  لاـثم  لـیلد  هب  )

. تسا هّیعوضوم  ههبش  هیناث ، تروص  رد  هروکذم )  ) هلثما مامت  نیب 
لحم زا  ار  هّیعوضوم  ههبـش  روص  ماـمت  خـسن و  رد  ّکـش  ینعی  هّیمکح ، ههبـش  روص ) زا   ) تروـص کـی  يداـبارتسا  باـنج  اـیوگ  اذـل  و 

(. تسا هدرب  نوریب  و   ) هدرک ءانثتسا  فالتخا 
هّیکم دئاوف  باتک  رد  هک  تسا  یترابع  هدش  رکذ  هّیمکح  ههبـش  هب  ءاملع  فالتخا  لحم  ندوب  رـصحنم  رد  هک  یترابع  نیا  زا  رتحیرـص  و 
نایم فالتخا  دروم  هک  باحـصتسا  زا  يدراوم ) و   ) روص دیامرفیم : تسوا  هب  طوبرم  هک  یترابع  نمـض  رد  تسا و  هدـش  تیاکح  وا  زا 
لثم  ) یعوضوم اب  هطبار  رد  یعرـش ، باطخ  اب  یمکح  یتقو  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  عجار  يرجی ) الوا  يرجی  هک   ) تسا هدـش  عقاو  املع 
ینعی  ) یمیدـق لاح  نآ  لاوز  ماگنه  هب  ایآ )  ) هدـش تباث  هثالث ) فاصوا  دـحا  رییغت  لثم   ) تالاح زا  یلاح  رد  و  ّرک ،) بآ  يارب  تساـجن 

؟ مینک ارجا  عوضوم  نآ  اب  هطبار  رد  ار  مکح  نآ  میناوتیم )  ) نآ رد  ّریغت ) مدع  ینعی   ) نآ ضیقن  ثودح  و  فاصوا ) دحا  ّریغت 
عوضوم دش ، لیدبت  تسا ) ندوب  ریغتم  ریغ  هک   ) دیق نآ  ضیقن  ببـس  هب  تسا ) ندوب  ریغتم  نامه  هک   ) عوضوم دیق  یتقو  هک  تسا  نشور 

. دوشیم ضوع  فلتخم و  زین )  ) هلئسم
کی مکح  ندرک ) ارجا  نداد و   ) تیارـس هب  دـنکیم  تشگزاـب  تقیقح  رد  دـناهدیمان ، باحـصتسا  ار  نآ  تارـضح  هـک  يزیچ  نآ  سپ 

ریغ  ) دـیق ببـس  هب  نکل  و  تسا ) بآ  مه  نونکا  دوب  بآ  البق  هکنانچ   ) تسا دـحتم  یلبق ) عوضوم   ) اب اتاذ  هک  رگید  عوضوم  هب  عوضوم 
. تسا توافتم  نآ  اب  هفلتخم ، تافص  و  ّریغتم )
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  ثحب  عوضوم  * 
. فلتخم هوجو  زا  تسا  بحصتسم  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  رابتعا  هب  باحصتسا  تامیسقت 

؟ تسیچ روبزم  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیلوا  * 
: قباس ءیش  ءاقب  رد  ام  ّکش  هک : تسا  نیا 

ههبش هب  ریبعت  نا  زا  هک  دنوشیم ، هبتشم  مه  اب  یهاگ  هیجراخ  روما  هک  ارچ  دریگیم  همشچرس  هیجراخ  لماوع  هلـسلس  کی  زا  یهاگ  - 1
. دوش هّیعوضوم 

؟ تسیچ ههبش  نیا  یگژیو  * 
. تسا فّلکم  دوخ  تسد  هب  هکلب  دشابیمن ، عراش  تسدب  نآ  رد  ههبش  عفر  هک : تسا  نیا 

ههبش هب  نیا  زا  هک  مینادیمن  ار  یّلک  مکح  لصا  ام  هک  انعم  نیدب  دریگیم ، همشچرس  یهلا  یّلک  یعرش  مکح  رد  هابتـشا  زا  یهاگ  و  - 2
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. دوشیم ریبعت  هّیمکح 
؟ تسیچ ههبش  نیا  یگژیو  * 

رظن دـیاب  هن ؟ ای  تسه  وضو  لطبم  يذـم  ایآ  هک  میدرک  ّکش  رگا  لثملا : یف  درک ، هعجارم  عراش  هب  دـیاب  ههبـش  عفر  يارب  هک : تسا  نیا 
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  دریگیم ، تأشن  هیجراخ  لماوع  زا  بحصتسم  ءاقب  رد  ّکش  هک  اجنآ  ینعی  لّوا  مسق  لاح : میوش  ایوج  ار  عراش 

سابل و نیا  تبوطر  ءاقب  رد  ای  بآ و  نآ  ّتیرک  رد  مینک  ّکش  هکنیا : لثم  تسا  یجراخ  عوضوم  لصا  رد  ام  ّکش  دراوم  یخرب  رد  - 1
 ... دیز و تایح  ای 

. تسا هیجراخ  تاعوضوم  زا  دیز  تامم  تایح و  دینادیم  هک  هدرم ؟ ای  تسا  هدنز  دیز  ایآ  هک  منکیم  ّکش  لثملا : یف 
مکح رد  یجراـخ و  عوضوم  دوخ  رد  هن  تسا و  یجراـخ  عوضوم  نـالف  یـصخش  یئزج و  مکح  رد  اـم  ّکـش  مه  دراوـم  یخرب  رد  - 2

: لثملا یف  یّلک . یعرش 
؟ هن ای  تسا  كاپ  مه  نونکا  دوب ، كاپ  البق  هک  یئانا  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  تقو  کی  - 

؟ تسا هتیم  هن ، ای  هدش  هیکزت  ادعب  دوب ، هدشن  هیکزت  البق  هک  یناویح  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  تقو  کی  - 
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. ار نآ  هیکزت  مدع  مینکیم  باحصتسا  یمود  رد  و  ار ، ءانا  تراهط  مینکیم  باحصتسا  یلوا  رد 
: دش مسق  ود  رب  يدنبمیسقت  کی  رد  باحصتسا  لصاحلا :

: لاحيایلع
. تاعوضوم رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  دناهتسناد ، يراج  مسق  ود  ره  رد  ینعی  اقلطم  ار  باحصتسا  تارضح  زا  یخرب  - 

. تاعوضوم رد  هچ  ماکحا و  رد  هچ  دناهدرک ، راکنا  اقلطم  ار  نآ  يارجا  مه  یخرب  - 
. دناهدش لیصفت  هب  لئاق  نییرابخا  هلمج  زا  مه  یخرب  - 

؟ تسیچ عاّزنلا )...  لحم  یف  نیمسقلا  لوخد  رهاظلا  و   ) زا خیش  ضرغ  * 
. دوشیم مسق  ود  ره  لماش  هتشاد و  تیمومع  میسقت  نیا  رد  باحصتسا  ّتیجح  باب  رد  عازن  لحم  ام  رظن  هب  هک : تسا  نیا 

نیتبثم نیرکنم و  نانخس  هب  بلطم  نیا  تابثا  رد  و  هّیمکح ، ههبش  رد  مه  دراد و  رکنم  تبثم و  هّیعوضوم  ههبش  رد  مه  باحـصتسا  ینعی :
: لثملا یف  تسا . هدومن  داهشتسا 

يراج یباحـصتسا  نینچ  دـنیوگیم : هدرک  راکنا  کشلا  دـنع  ار  دـیز  تاـیح  باحـصتسا  نارگید  یـضترم و  دیـس  هلمج  زا  نیرکنم  - 1
. تسین

تاهبش هب  طوبرم  تاباحصتسا  زا  هنوگنیا  هکیلاحرد  دننکیم ، راکنا  ار  تسا  هدش  انب  ایرد  لحاس  رد  هک  يرهـش  ءاقب  باحـصتسا  ای  و 
. درادن ماکحا  هب  یطبر  تسا و  هیجراخ  تاعوضوم  هّیعوضوم و 

: دنیوگیم باحصتسا  ّتیجح  رب  لالدتسا  ماقم  رد  نیتبثم  - 2
. دوشیم لتخم  مدرم  داعم  شاعم و  ماظن  دشابن ، تّجح  باحصتسا  رگا  - 

راک نآ  رد  زورید  هک  دنکیم  هعجارم  ینیمز  نامه  هب  زورما  زرواشک  لثملا : یف  هکنیا  رطاخب  مدرم  شاعم  نایرج  رد  باحـصتسا  اّما  و  - 
. ار نآ  ءاقب  دنکیم  باحصتسا  هک  ارچ  درکیم 

هب هناخ  زا  زورید  هک  يدرف  ای  و  تفر . هناـخ  هب  تسب و  ار  نآ  رد  بش  درکیم و  راـک  نآ  رد  زورید  هک  دوریم  ياهزاـغم  هب  رادهزاـغم  - 
 ... اذکه ددرگیمرب و  دوخ  هناخ  هب  ناگمه  لثم  زورما  هتفر  ترفاسم 

رد مه  باحصتسا  سپ  مولعم . تسا و  هیفیلکت  ماکحا  هب  طوبرم  داعم ، ماظن  رد  باحصتسا  اّما  و 
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. هّیمکح تاهبش  رد  مه  تسا ، عازن  لحم  هّیعوضوم  تاهبش 

؟ تسیچ یناثلاب )...  فالخلا  صاصتخا  نیّیرابخالا  نع  یکحی  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
ثحب و لحم  زا  ششخب  ود  ره  هب  هّیعوضوم  تاهبش  هّیمکح و  تاهبش  رد  تسا  رصحنم  عازن  هک  دناهدش  یعّدم  نییرابخا  هک : تسا  نیا 

. درادن دوجو  يدیدرت  هنوگچیه  ياج  هدوب و  مّلسم  شخب  ود  نیا  رد  باحصتسا  ّتیجح  هک  ارچ  دشابیم ، جراخ  عازن 
؟ دشابیم هچ  یعّدم  نیا  رب  خیش  بانج  لیلد  * 

: تسا هدرک  لقن  شدوخ  راتفگ  دییأت  رد  يدابارتسا  ثدحم  موحرم  زا  خیش  بانج  هک  تسا  یترابع  ود 
هتشادن ّکش  فرح و  ياج  هک  دراد  دوجو  باحصتسا  عون  ود  تاباحصتسا  ماسقا  عاونا و  نایم  رد  دیوگیم : هّیندملا  دئاوف  رد  ناشیا  - 1

: زا دنترابع  ود  نیا  دنوریم و  رامشب  مالسا  نید  تایرورض  زا  ود  ره  هکلب  تسا و  ناگمه  قافتا  دروم  و 
هدش خسن  نونکا  تشاد  دوجو  مالسا  رد  البق  هک  یمکح  نالف  ایآ  هک  دوش  ّکش  رگا  هک : انعم  نیدب  تسا  خسن  مدع  باحصتسا  یکی  - 

. خسن مدع  رب  دنراد  عامجا  ءاملع  همه  هن ؟ ای  تسا 
ای هدش  خسن  یعرش  مکح  نالف  ایآ  هک  دندرکیم  ّکش  اجکره  هباحص و ..  نیعبات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هباحـص  رگید : ترابع  هب 

هریس اذل  و  دیامن . خسن  ار  نیشیپ  مکح  نآ  هدمآ و  یخسان  هکنیا  رب  دننک  ادیپ  نیقی  هکنیا  ات  ار  مکح  نآ  ءاقب  دندرکیم  باحـصتسا  هن ؟
. دناهتشاد رظن  قافتا  نآرب  هدوب و  باحصتسا  نیا  رب  باحصا 

يراج باحـصتسا  اـم  کـشلا  دـنع  هک  تسا  هیجراـخ  تاـعوضوم  هّیئزج و  هّیعرـش  روما  زا  ّمعا  هّیعرـش  روما  رد  باحـصتسا  مه  یکی  - 
: لثملا یف  مینکیم .

؟ هن ای  تسه  نیمز  نآ  کلام  مه  نونکا  ایآ  هک  مینک  ّکش  زورما  رگا  تسا ، نیمز  نالف  کلام  سکنالف  هک  میتشاد  نیقی  زورید  اـت  - 1
. ار شتیکلام  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 

ءاقب منکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسه  هجوز  بحاص  ایآ  هک  مراد  ّکش  نونکا  نکل  دوب ، هجوز  بحاص  ینـالف  هک  متـسنادیم  اـنیقی  - 2
. تسا هداد  قالط  ار  شاهجوز  هک  دنهدب  تداهش  رفن  ود  هکنیا  رگم  ار . وا  تیجوز 

ءاقب ار ، زور  ءاقب  ار ، بوث  تساجن  ءاقب  ار ، بوث  تراهط  ءاقب  ار ، وضو  ءاقب  ار ، تیدبع  ءاقب  اذکه  و 
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 ... مهلاثما اذکه  ار و  فاوط  هب  ار ، زامن  هب  همذ  لاغتشا  ءاقب  ار ، بش 
ات ار  کیره  ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  ّقح ، ـال  ّکـش  دراد و  دوجو  قباـس  نیقی  نآ ، لاـثما  قوف و  روما  ماـمت  رد  یتقو  رگید : تراـبع  هب 

. دریگب ار  تاباحصتسا  نیا  يولج  تسا و  هدمآ  ربتعم  هراما  ربتعم و  تّجح  کی  یعرش  رظن  زا  هک  مینک  لصاح  نیقی  هک  ینامز 
؟ هن ای  تسا  یکی  تاعوضوم  همه  رد  تسا  هقباس  تلاح  لیزم  ببس  هک  هربتعم  هراما  نیا  ایآ  ثدحم  بانج  * 

: لثملا یف  دنکیم  قرف  اجباج  ریخ 
 ... تیجوز و تیکلم ، عافترا  رب  الثم  تسا  نیلدع  تداهش  هنّیب و  دراوم  یخرب  رد  - 1

. تسا لوبق  دروم  تماجح  عوضوم  ریهطت  هب  تبسن  شلوق  هک  تسا  ناملسم  رگتماجح  لوق  دراوم  یخرب  رد  و  - 2
. تسا لوبق  لباق  رگشیارآ  ای  حارج  لوق  دراوم  یخرب  رد  - 3

. هجوز لوق  دراوم  یخرب  رد  تسا و  يوشتخر  لوق  دراوم  یخرب  رد  - 4
 .. اذکه نیملسملا و  قوس  نوناق  مه  دراوم  یخرب  رد  - 5

. میرادن باحصتسا  ّقح  مینک ، ّکش  ماکحا  زا  یمکح  رد  رگا  ثدحم ، بانج  رظن  هب  اّما  و 
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زا مه  بآ  تساجن  ایآ  هک  مینادیمن  تسا ، هدش  لئاز  ّریغت  نآ  نونکا  دوب ، هدش  سجنتم  ّریغت  رثا  رد  دوب ، هدـش  ریغتم  بآ  نیا  لثملا : یف 
. ار تساجن  ءاقب  ینک  باحصتسا  یناوتیمن  دیوگیم : هن ؟ ای  تسا  هتفر  نیب 

رثا رد  هکنیا  اـی  تسا و  یقاـب  نم  يوضو  اـیآ  هک  مراد  ّکـش  نونکا  مدوب ، هدـش  رهطتم  وضو  رثا  رد  مدوب ، هتفرگ  وـضو  لـثملا : یف  اـی  و 
. ار تراهط  ءاقب  ینک  باحصتسا  يرادن  ّقح  دیوگیم : تسا ؟ هتفر  نیب  زا  ثدح 

. دناماکحا رد  تاباحصتسا  هیف ، فلتخم  تاباحصتسا  ناشیا  رظن  هب  سپ :
دیئوگیم اجک  زا  امش  تسا ، هّیعوضوم  تاهبش  هلوقم  زا  امومع  عفار و  رد  ّکش  لیبق  زا  اعون  دروآ  يدابارتسا  موحرم  هک  یتالاؤس  اّما  * 

؟ تسا هداد  رارق  عازن  لحم  ار  هّیمکح  ههبش  رد  باحصتسا  هتفرگ و  مّلسم  ار  هّیعوضوم  تاهبش  رد  باحصتسا  ناشیا  هک 
هّیمکح ههبش  هّیعوضوم و  ههبش  نایم  يو  هکنیا  هب  دینکیم  مزتلم  ار  يو  اجک  زا  رگید : ترابع  هب 

191 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دشاب هدش  لئاق  لیصفت  عفار  رد  ّکش  یضتقم و  رد  ّکش  نایم  دیاش  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ هتشاذگ  قرف 

يراج باحصتسا  اجنآ  میدرک ، ّکش  عفار  دوجو  رد  اجکره  هک  تسا  هدومرف  ناشیا  هک  تفگ  دوشیم  ایآ  خیش  بانج  رگید  ترابع  هب 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا  ایآ  هک  تسا  فالتخا  لحم  روکذم ، ّریغت  ءاقب  لثم  میدومن  ّکش  یضقم  دوجو  رد  اجکره  دوشیم و 

روبزم لامتحا  درک و  تواضق  اهلاثم  هیقب  يور  دـشیم  دوب ، هدرکن  رکذ  ار  راهن  لیل و  لاثم  ود  هدز  ناشیا  هک  یئاهلاثم  ناـیم  رد  رگا  هلب ،
، عفار ّکش  رد  مه  دنادیم و  يراج  یضتقم  رد  ّکش  رد  مه  ار  باحـصتسا  ناشیا  هکنیا  رب  تسا  يدهاش  لاثم  ود  نیا  نکل  تفریذپ ، ار 

. تسا هدادن  لیصفت  تهج  نیا  رد  و 
: رگید ترابع  هب 

لیل زا  کیره  هک  اریز  ارچ ؟ عفار . رد  ّکش  هن  دنتسه و  یضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  ود  ره  راهن ، ءاقب  باحصتسا  لیل و  ءاقب  باحصتسا  - 1
. دوریم مه  دادعتسا  نیا  دیسر ، نایاپ  هب  هک  دح  نآ  ینعی  دراد ، ءاقب  دادعتسا  نیعم  دح  نآ  ات  هک  تسا  ینیعم  دح  ياراد  راهن  و 

: هک تسا  هدوب  نیا  يداـبارتسا  دارم  میئوگب  میراـچان  سپ  تسا  تاـعوضوم  زا  تسا  هدروآ  ناـشیا  هک  یئاـهلاثم  همه  رگید  فرط  زا  - 2
خسن مدع  باحـصتسا  نآ  تسا و  مّلـسم  باحـصتسا  اجکی  رد  اهنت  هن ؟ ای  تسا  یقاب  ادخ  مکح  هک  يدرک  ّکش  ماکحا  تمـسق  رد  رگا 

ریاس ناشیا و  دوخ  هک  هن ؟ ای  دوشیم  يراج  اهنآ  رد  باحـصتسا  ایآ  هک  دراد  دوجو  رظن  فـالتخا  هّیمکح ، تاهبـش  هیقب  رد  نکل  تسا ،
. يرجی دنیوگیم ال  اهيرابخا 

. دومن يراج  ار  نآ  ناوتیم  هّیعوضوم  تاهبش  زا  کیره  رد  مّلسم و  هّیعوضوم  تاهبش  رد  باحصتسا  نایرج  اّما  و 
؟ تسیچ يدابارتسا  بانج  ترابع  نیمود  * 

تاهبش هب  تسا  رـصحنم  باحـصتسا  رد  فالتخا  هک : تسا  نیا  نآ  یلبق و  ترابع  زا  تسا  رتحیرـص  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  یترابع  - 2
یخرب تسا و  فالخ  لحم  هک  یباحـصتسا  دیوگیم : رگید  ترابع  هب  تسا ، رظن  قافتا  نآ  رد  هک  خـسن  مدـع  باحـصتسا  زجب  هّیمکح 

شیپ یتارییغت  سپـس  تسا و  هدمآ  يدروم  رد  عراش  فرط  زا  یمکح  هک  یئاج  هب  تسا  رـصحنم  هن ، یخرب  دـنراد و  لوبق  ار  نآ  نایرج 
ای تسا  یقاب  ادخ  مکح  مه  زاب  ایآ  تارییغت  نیا  دوجو  اب  هک  مینکیم  ّکش  ام  هدمآ و 
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هچ هن ؟ ای  تسا  یقاب  امش  تراهط  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  اذل  و  يذملا ، کنم  جرخ  سپس  دیدش ، رهطتم  هتفرگ  وضو  امـش  لثملا : یف  هن ؟

؟ دینکب دیاب 
. دراوم هنوگنیا  هب  تسا  رصحنم  تسا  فالتخا  لحم  هک  یباحصتسا  دیوگیم : ثدحم  بانج 

؟ هچ ینعی 
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لحم هچنآ  دـناجراخ ، ثحب  لـحم  زا  تاهبـش  هنوگنیا  هکلب  میرادـن ، یفـالتخا  هّیعوـضوم  تاهبـش  رد  باحـصتسا  ناـیرج  رد  اـم  ینعی 
. تسا هّیمکح  تاهبش  رد  باحصتسا  يارجا  تسا ، فالتخا 

؟ تسیچ روکذم  لاثم  هب  خساپ  رد  ثدحم  بانج  رظن  * 
، دراوم هنوگنیا  رد  باحـصتسا  ناـیرج  هک  ارچ  دـیرادن . ار  باحـصتسا  يارجا  ّقح  دراوـم  هنوـگنیا  رد  ّکـش  ماـگنه  هب  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف  تسا ، رگید  عوضوم  هب  عوضوم  کی  مکح  نداد  تیارس 
. ریغتم ریغ  بآ  رب  دینک  راب  ار  مکح  نیا  دیهاوخیم  امش  هکنآ  لاح  ریغتم و  بآ  تساجن  هب  تسا  هدرک  مکح  عراش  - 1

دعب دیهدب  وا  هب  ار  تراهط  مکح  نیا  دیهاوخیم  امـش  هکنآ  لاح  يذم و  جورخ  زا  لبق  درف  تراهط  هب  تسا  هدرک  مکح  عراش  ای  و  - 2
. يذم جورخ  زا 

یعوضوم مکح  تابثا  تسا و  هدش  ضوع  اهلاثم  نیا  زا  کیره  رد  عوضوم  هک  ارچ  تسین  يراج  باحـصتسا  دراوم  هنوگنیا  رد  اذـل : و 
عوضوم هب  یعوضوم  ندرک  سایق  دنافلتخم  دویق  تافـص و  رد  نکل  دـنادحتم و  مه  اب  ّتیهام  تاذ و  لصا  رد  هک  رگید  عوضوم  يارب 

. تسا لطاب  مه  سایق  و  تسا ، رگید 
مـسق ود  ره  لماش  دراد و  میمعت  عازن  لحم  خیـش  رظن  هب  هکنآ  لاح  دـندرک و  هّیمکح  ههبـش  هب  رـصحنم  ار  عازن  لحم  اهیرابخا  لصاحلا :

. دوشیم ههبش 
***
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نتم

: یناثلا
: باحصتسالا فیرعت  یف  ذوخأملا  وه  يذلا  ّمعألا  ینعملاب  ّکشلا  ّنإ  ثیح  نم 

. عافترالا وأ  ءاقبلا ، ناحجر  عم  نوکی  دق  و  نیفرّطلا ، يواست  عم  نوکی  دق 
. هیف فالخلا  عوقو  مدع  مهتاملک  ضعب  نم  يءارتی  دقف  ثلاّثلا  اّمأ  و  عاّزنلا ، ّلحم  یف  نیلّوالا  لوخد  یف  لاکشإ  و ال 

دق و  ءاقبلا ، نونظم  وهف  کلذک  ناک  ام  ّلک  و  همدع ، ّنظی  مل  ناک و  دق  ینالفلا  مکحلا  ّنأ  لاحلا  باحصتسا  ینعم  رصتخملا : حراش  لاق 
. یهتنا [ 121 ،] هتدافإ مدعل  اهمدع  و  ّنظلا ، هتدافإل  هب  لالدتسالا  ۀّحص  یف  فلتخا 

نإ و  فالخلاب . ربتعملا  ریغلا  ّنظلا  ةروص  ّمع  ّيرهاظلا ، قیرطلا  دّبعتلا و  باب  نم  باحـصتسالا  رابتعا  یف  ناک  نإ  فالخلا  ّنأ  قیقحتلا : و 
انخیشک مهـضعب - تاملک  نم  رهظی  امک  یـصخشلا ، ّنظلا  باب  نم  ناک  نإف  رـصتخملا - حراش  هب  حّرـص  امک  ّنظلا - ةدافإ  باب  نم  ناک 

ّنظ لقعی  هدوجو ال  عم  ذإ  فالخلاب ؛ ّنظلا  ةروص  ریغ  یف  فـالخلا  ّلـحم  ناـک  [- 122] هنع رّخأت  نم  ضعب  نیتملا و  لـبحلا  یف  ّیئاـهبلا 
ةروص فالخلا  ّمع  ّنظلا - ةدافإ  نع  هطقـسی  ام  هدارفأ  ضعبل  ضرع  نإ  و  هعبط - یّلخ و  ول  ّنظلا  هعون  ةداـفا  باـب  نم  ناـک  نإ  و  ءاـقبلا ،

. اضیأ فالخلاب  ّنظلا 
ءیجیس و  فالخلاب ، ّنظلا  مدع  ضرف  دنع  ّنظلا  دیفی  نأ  عونلاب  هنأش  نم  باحـصتسالا  ّنأ  ةدارإ  یلع  ّيدضعلا  مالک  لمحی  نأ  نکمی  و 

. هّللا ءاش  نإ  کلذل . حیضوت  ةدایز 
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همجرت

بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  مّود  میسقت 
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هراشا

: تسا هدش  ذخا  باحصتسا  فیرعت  رد  هک  معالا  ینعملاب  ّکش  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
. دراد ناحجر  دوشیم ،) هتفگ  مه  فالخ  هب  ّنظ  هک   ) شعافترا فرط  ای  شیاقب و  فرط  یهاگ  و  دشابیم ، نیفرطلا  يواستم  یهاگ  - 1

. درادن دوجو  یفالتخا  لاکشا و  عازن ، لحم  رد  ءاقبلا  ناحجر  نیفرطلا و  يواستم  ّکش  لوخد  رد  اّما )  ) و
يارجا مدع   ) رد یفالتخا  هک  دیآیم  رظن  هب  ءاملع  تارابع  یخرب  زا  فالخرب ) ّنظ  ای  عافترا و  فرط  ینعی   ) یموس نآ  اب  هطبار  رد  اّما  و 

. درادن دوجو  نآ  رد  باحصتسا )
دوجو شمدـع  هب  ّنظ  هکیلاحرد  دوب ، البق  مکح  نالف  هک : تسا  نیا  قباس  لاح  باحـصتسا  يانعم  دـیوگیم  رـصتخم  حراـش  يدـضع 

. تسا ءاقبلا  نونظم  مکح  رد  درادن ، دوجو  شمدع  هب  ّنظ  دوب و  البق  هک  يزیچ  و  تشادن ،
مدـع هب  دـناهدرک  لالدتـسا  یهاـگ  و  تسا ، ّنظ  دـیفم  نوچ )  ) هکنیا هب  باحـصتسا  نیا  يارجا  تحـص  رد  دـناهدرک  لالدتـسا  یهاـگ  و 

. تسین ّنظ  دیفم  هکنیا  رطاخب  نآ  يارجا  تحص 
: ءاملع فالتخا  هک  تسا  نیا  هلئسم  رد  قیقحت  و 

فالخرب ربتعم  ریغ  ّنظ  هکیئاجنآ  ینعی )  ) مّوس تروص  لماش  دشاب ، يرهاظ  قیرط  دّبعت و  باب  زا  باحصتسا  رابتعا  ّتیجح و  رد  رگا  - 
. دوشیم مه  دراد ، دوجو  هقباس  تلاح 

( زین  ) هدرک و حیرصت  نآ  هب  رصتخم  حراش  يدضع  هکنانچ  دشاب ، هراما ) ینعی   ) ّنظ هدافا  باب  زا  باحصتسا  رابتعا  ّتیجح و  رد  رگا  و  - 
یخرب نیتملا و  لبح  رد  یئاهب  ام  خیـش  لثم  ءاملع  زا  یـضعب  تاملک  زا  هکنانچ  دـشاب ، یـصخش  ّنظ  باب  زا  نآ ) راـبتعا  ّتیجح و   ) رگا
تروص ینعی   ) فالخ هب  ّنظ  تروص  ریغ  رد  فالتخا  لحم  هک  دوشیم  راکـشآ  ملاعم ، بحاـص  لـثم  دنتـسه  اـهنآ  زا  رخأـتم  هک  رگید 

. تسین لوقعم  ءاقب  هب  ّنظ  فالخرب ، ّنظ  دوجو  اب  هک  ارچ  دشابیمن ) تّجح  هثلاث  تروص  رد  باحصتسا  هک  انعم  نیدب   ) دشابیم هثلاث )
يارب هچرگا  دـشاب ، یجراخ ) عناوم  نودـب  ینعی   ) هعبط یّلخ و  ول  مهنآ  یعون ، ّنظ  هداـفا  باـب  زا  باحـصتسا  راـبتعا  ّتیجح و  رگا  و  - 

تیمومع فالتخا  دنکیم ، طقاس  ّنظ  هدافا  زا  ار  نآ  هک  دیآیم  شیپ  فالخرب ) ربتعم  ریغ  ّنظ  لثم   ) یعناوم باحـصتسا  دارفا  زا  یـضعب 
فالخرب ّنظ  تروص  هدرک و  ادیپ 
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. دوشیم لماش  زین  ار  هثلاث ) ینعی  )

هب ّنظ  مدـع  ضرف  ماـگنه  هب  هک  تسا  نیا  رب  اـعون  باحـصتسا  نأـش  هکنیا  رب  هدارا  رب  دوـش  لـمح  يدـضع  مـالک  هک  دراد  ناـکما  و  - 
. دمآ دهاوخ  يدوزهب  هللاءاشنا  نآ  رتشیب  حیضوت  هک  دشاب . ّنظ  دیفم  فالتخا 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ بحصتسم  ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  ای  هجو و  نیمود  * 
نامز رد  عوضوم  ای  مکح و  نآ  هب  تبسن  نیقی  نیا  میتشاد ، نیقی  قباس  نامز  رد  یعوضوم  ای  یمکح و  هب  تبـسن  ام  یتقو  هک : تسا  نیا 

: تسا روصتم  روج  دنچ  رگید  ریبعت  هب  ای  تسین و  جراخ  لاح  راهچ  زا  ّقح ، ال 
. مینکیم ادیپ  نآ  عافترا  هب  نیقی  ای  رما و  نآ  ءاقب  هب  نیقی  ّقح  نامز ال  رد  یهاگ  - 1

. یصخش ای  یعون و  ّنظ  هچ  مینکیم  ادیپ  ءاقب  هب  ّنظ  ّقح ، نامز ال  رد  یهاگ  - 2
. یصخش هچ  یعون و  هچ  مینکیم ، ادیپ  عافترا  هب  ّنظ  ّقح ، نامز ال  رد  مه  یهاگ  - 3

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2517 

http://www.ghaemiyeh.com


. نیفرطلا يواستم  ینعی  صخا  يانعم  هب  ّکش  مهنآ  مینکیم ، ادیپ  ءاقب  هب  ّکش  ّقح ، نامز ال  رد  مه  یهاگ  - 4
؟ ارچ تسا و  جراخ  ثحب  لحم  زا  قوف  ضورف  زا  کیمادک  * 

هب يزاین  اذـل  عافترا و  هب  نیقی  هچ  دـشاب و  ءاقب  هب  نیقی  هچ  تسا  ّتیجح  اجنآ  رد  نیقی  هک  اریز  تسا ، جراـخ  ثحب  لـحم  زا  لّوا  ضرف 
. میرادن باحصتسا  يارجا 

؟ تساجک رد  مالکلا  امنا  * 
؟ تسا راک  رد  لیصفت  هن  ای  تسا  تّجح  مراهچ  مّوس و  مّود و  ضورف  زا  کیره  رد  باحصتسا  ایآ  هک  انعم  نیدب  دعب ، ضرف  هس  ره  رد 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  رظن  * 
: داد خساپ  هبساحم و  باحصتسا  باب  ینابم  يور  ار  بلطم  دیاب  هک : تسا  نیا 

باحصتسالا عوضوم  اریز  ارچ ؟ دوشیم . يراج  ضرف  هس  ره  رد  باحصتسا  تایاور ، رابخا و  باب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  يانبم  رب  اّما  - 
زین روبزم  ضورف  مامت  رد  و  تسا ، ملعلا  مدع  رابخا  رد 

196 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ّکش درجم  هچ  عافترا ، هب  ّنظ  ضرف  اب  هچ  ءاقب و  هب  ّنظ  ضرف  اب  هچ  دراد  دوجو  ملعلا  مدع 

: ءاقب هب  ّنظ  هدافا  طانم  هب  هّینظ و  تاراما  باب  زا  باحصتسا  ّتیجح  يانبم  رب  اّما  و  - 
يراـج باحـصتسا  ضورف  نیا  عون  رد  میئوگب  دـیاب  مینادـب ، كـالم  باحـصتسا  ناـیرج  رد  ار  ءاـقب  هب  ینأـش  یعون و  ّنظ  هداـفا  رگا  - 

. هقباس تلاح  عافترا  هب  یعون  ّنظ  ضرف  رد  رگم  دوشیم ،
تلاح فالخرب  یصخش  ّنظ  ضرف  رد  اهنت  هک  میئوگب  دیاب  میریگب  كالم  باحـصتسا  نایرج  رد  ار  ءاقب  هب  یـصخش  ّنظ  هدافا  رگا  و  - 

. دوشیمن يراج  باحصتسا  هقباس ،
هب یلعف  ّنظ  ضرف  رد  نکل  و  عافترا ، هب  ّنظ  مه  دشاب ، هتـشاد  ءاقب  هب  یـصخش  ّنظ  مه  دحاو ، نآ  رد  ناسنا  هک  تسین  هنالقاع  اریز  ارچ ؟
ّنظ هب  لیدـبت  ناسنا  ّکش  تلاح  قباس  نیقی  هب  هّجوت  درجم  هب  هکنیا  رطاخب  تسا ، يراج  زین  ّکش  ضرف  رد  هکنانچ  تسا ، يراـج  ءاـقب 

. ددرگیم لصاح  ّتیجح  كالم  هدش ،
؟ تسیچ میسقت  نیا  اب  هطبار  رد  قوف  بلاطم  يارخا  ةرابع  * 

: میئوگب هک  تسا  نیا 
. تسا هدش  لئاز  نیقی  نیا  نآلا  نکل  دیتشاد ، نیقی  یمکح  کی  ای  یلمع و  کی  هب  البق  امش  - 1

: تسا رّوصتم  روج  دنچ  قباس  رما  هب  نتشادن  نیقی  نیا  - 2
هدنز نونکا  هک  منادیمن  نکل  دوب ، هدنز  لاسراپ  دـیز  لثملا : یف  تسا . نتـشاد  نیفرطلا  يواستم  ّکش  يانعم  هب  نتـشادن  نیقی  نیا  ةرات :

؟ هن ای  تسا  كاپ  نونکا  هک  منادیمن  نکل  دوب ، كاپ  زورید  بآ  نیا  هن ؟ ای  تسا 
. ار نآ  عافترا  لامتحا  % 50 یهدیم ، ار  هقباس  ءاقب  لامتحا  % 50 هکنیا : هصالخ 

دراد و لامتحا  ءاـقب  فرط  % 70 لثملا : یف  دراد ، دوجو  ناحجر  فرط  هکلب  تسین ، نیفرطلا  يواـستم  ياـنعم  هب  نتـشادن  نیقی  نیا  ةراـت :
. تسا هقباس  تلاح  عافترا  ینعی  فالخرب  ّنظ  هک  عافترا  فرط  دراد و 70 % لامتحا  ءاقب  فرط  سکعلاب 30 % ای  و  عافترا ، فرط  % 30

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
تسا و جراخ  ثحب  لحم  زا  تالامتحا  نیا  زا  یخرب  هکلب  هن ؟ ای  دوشیم  يراـج  باحـصتسا  قوف  تلاـح  هس  ره  رد  اـیآ  هک : تسنیا  رد 

؟ دوشیمن يراج  اهنآ  رد  باحصتسا  عطق  روطب 
: دیامرفیم خیش  اذل  و 
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، ضقنت رابخا ال  مینادب ، تّجح  ضقنت  رابخا ال  باب  زا  ینعی  دّبعت ، باب  زا  ار  باحصتسا  ام  رگا  - 1
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هقباس تلاح  قبطرب  ياهدرکن ، ادیپ  هقباس  تلاح  هب  نیقی  هکیمادام  دـیوگیم : ضقنت  رابخا ال  اریز  ارچ ؟ دریگیم . ربرد  ار  تلاح  هس  ره 
باحـصتسا ار  هقباس  تلاح  هک  دراد  لاـمتحا  دـیرادن و 30 % عافترا  هب  نیقی  اریز  ارچ ؟ یـشاب . هتـشاد  مه  فـالخرب  ّنظ  ول  نک و  راـتفر 

تسا و لـیلد  دوخ  هک  ربتعم  ّنظ  هن  و  یبص ، لوق  دـحاو ، لوق  لـثم  تسا ، ربتعم  ریغ  ّنظ  اـجنیا ، رد  فـالخرب  ّنظ  زا  اـم  دارم  هتبلا  دـینک .
. دشابیم لوصا  رب  مکاح 

، یصخش ّنظ  هچ  یعون و  ّنظ  هچ  مینادب ، تّجح  ءاقب  هب  ّنظ  ای  هراما و  باب  زا  هکلب  مینادن ، تّجح  دّبعت  باب  زا  ار  باحصتسا  رگا  و  - 2
. دوشیم يراج  باحصتسا  دراد ، دوجو  فالخرب  ّنظ  هک  اجنآ  رد  یتح  دوشیم ، تلاح  هس  ره  لماش  مه  زاب 

هنوگچ دراد ، عاـفترا  هب  ّنظ  درف  نیا  هکنآ  لاـح  دـینادیم و  تّجح  ءاـقب  هب  ّنظ  باـب  زا  ار  باحـصتسا  امـش  هک  دـینک  لاؤس  رگا  لاـح :
؟ هیف باحصتسالا  يرجی  دیئوگیم 

قلطم ّنظ  باب  زا  باحـصتسا  اذـل  و  دـنراد ، ءاقب  هب  ّنظ  اـجنیا  رد  مدرم  عون  نکل  دراد و  عاـفترا  هب  ّنظ  اـجنیا  رد  درف  نیا  هلب  میئوگیم :
. دشاب هتشاد  دوجو  فالخرب  ربتعم  ریغ  ّنظ  مه  يدروم  کی  رد  ول  و  تسا ، تّجح 

ّنظ هک  یئاج  رد  یکی  دراد : باحصتسا  يارجا  ّقح  دروم  ود  رد  دنادب ، تّجح  یصخش  ّنظ  باب  زا  ار  باحـصتسا  یـسک  هچنانچ  و  - 3
. نیفرطلا يواستم  ّکش  دروم  رد  مه  یکی  دراد ، ءاقب  هب 

. ءاقب هب  ّنظ  هب  دوشیم  لیدبت  قیقد  لمأت  زا  سپ  نیفرطلا  يواستم  ّکش  هکنوچ 
. دشاب هتشاد  فالخرب  ّنظ  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  دنک و  يراج  باحصتسا  دناوتیمن  اجکی  رد  نیاربانب :

***
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نتم
: ثلاثلا

: بحصتسملا ءاقب  یف  ّکشلا  ّنإ  ثیح  نم 
رایخ راهنلا و  لیّللا و  ءاقب  یف  ّکشلاک  ءاقبلل ، هتاذ  یف  هتّیلباق  هدادعتسا و  ثیح  نم  ّکشلا  هب : دارملا  و  یـضتقملا ، ۀهج  نم  نوکی  دق  - 1

. لّوالا نامزلا  دعب  نبغلا 
: ماسقأ یلع  اذه  و  ءاقبلل ، هدادعتساب  عطقلا  عم  عفاّرلا  ّورط  ۀهج  نم  نوکی  دق  و  - 2

هدّدرت بحـصتسملا و  نّیعت  مدـعل  اّمإ  دوجوملا ؛ ۀـّیعفار  یف  نوکی  نأ  اّمإ  و  لوبلا ، ثودـح  یف  ّکشلاک  عفارلا ، دوجو  یف  اّمإ  ّکشلا  ّنال 
رصعلا لبق  اهب  فّلکملا  ةالـصلاب  ۀّمذلا  لغـشل  اعفار  هنوک  كوکـشملا  رهظلا  لعفک  نوکی ، امنیب ال  و  [ 123] اعفار دوجوملا  نوکی  اـم  نیب 

موهفملا مولعم  عفارل  اقادصم  وأ  يذملاک ، اعفار  هنوک  نم  دوجوملا  ۀفـصب  لهجلل  اّمإ  و  ۀعمجلا ، رهظلا و  نیب  هدّدرت  ۀهج  نم  ۀـعمجلا  موی 
. موهفملا لوهجم  وأ  يذولا ، لوبلا و  نیب  ةدّدرملا  ۀبوطرلاک 

مکحلل یـضتقملا  ّنأب  نیتبثملا : ضعب  لالدتـسا  رهاظ  ناک  نإ  و  فالخلل ، الحم  عفارلا  دوجو  یف  ّکـشلا  ادـع  اـم  نوک  یف  لاکـشإ  ـال  و 
. فالخلا مهوی  هرخآ ، یلإ  [ ... 124] دوجوم لّوالا 

و رحبلا ، لحاس  یلع  ّینبملا  دـلبلا  یف  باحـصتسالل  هرـس ) سدـق   ) دّیـسلا راکنا  نم  رهظی  امک  هیف ؛ فالخلا  عوقو  اضیأ  رهاظلاف  وه  اّمأ  و 
. باحصتسالاب اهداضتعال  یلوأ ؛ یفاّنلا  ۀنّیب  ناکل  ۀّجح  ناک  ول  باحصتسالا  ّنأ  و  [ 125 ،] رظنلا نع  بئاغلا  دیز 

. لّوالا یف  باحصتسالا  رکنیف  عفارلا ، ۀهج  نم  هنوک  نیب  یضتقملا و  ۀهج  نم  ّکشلا  نوک  نیب  لّصفی  دقف  ناک ، فیک  و 
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. یجراخلا قادصملا  یف  ّکشلا  نکی  مل  اذإ  وأ  اقلطم ، یناثلا  رکنیف  هتّیعفار ، یف  ّکشلا  هدوجو و  یف  ّکشلا  نیب  عفارلا  یف  لّصفی  دق  و 

. باحصالا تاملک  نم  ینرضح  ام  ۀلمج  هذه 
: الوق رشع  دحأ  رظنلا  ئداب  یف  اهنم  لّصحتملا  و 

همجرت

بحصتسم ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  تامیسقت  زا  میسقت  نیرخآ  مّوس و  میسقت 

هراشا

: هک تسا  نیا  بحصتسم  ءاقب  رد  ّکش  ثیح  زا  باحصتسا  میسقت  نیموس 
ّکش یضتقم ، رد  ّکش  نیا  زا  دارم  تسا و  یـضتقم  رد ) ّکش   ) تهج زا  مکح ،) عوضوم  ای  و   ) بحـصتسم ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  - 1

تیلباق هزادنا  هچ  ات  بحصتسم  نیا  هک  مینادیمن  هکنیا  ظاحل  هب  اذل  و   ) ءاقب يارب  تسا  نآ  هیتاذ  تیلباق  بحـصتسم و  دادعتـسا  ثیح  زا 
ایآ هک   ) لّوا نامز  زا  سپ  ءاقب ، رد  نبغ  رایخ  دادعتـسا  رد  ّکش  لثم  زور و  بش و  ءاقب  رد  ّکش  لثم  مینکیم ،) ّکـش  نا  رد  دراد  ءاـقب 

)؟ تسا يروف  درادن و  ءاقب  دادعتسا  هن  هکنیا  ای  دراد و  ءاقب  دادعتسا 
شوماخ ار  غارچ  ات  تسا  هدـمآ  يداب  لثملا  یف  ایآ  هک   ) ءاقب دادعتـسا  زا  رظن  عطق  اب  تسا ، عفار  ثودـح  قّقحت و  تهج  زا  یهاـگ  و  - 2

)؟ تسا هتشاد  دوجو  نآ  رد  تسا  ءاقب  دادعتسا  نامه  هک  تفن  تعاس  هزادنا 10  هب  هک  مینادیم  هکنیا  هب  هّجوتاب  هن  ای  دشاب  هدرک 
: ام ّکش  هک  ارچ  تسا ، مسق  جنپ  رب  عفار  رد  ّکش  نیا  و 

)؟ هن ای  تسا  هدش  جراخ  ام  زا  یلوب  الصا  ایآ  هک   ) لوب ثودح  رد  ّکش  لثم  تسا  عفار  دوجو  رد  ّکش  ای  - 1
دشاب و عفار  دناوتیم  دوجوم ، رما  نیا  ایآ  هکنیا  نیب  تسا  دّدرم  بحصتسم  ینعی  تسا ، بحصتسم  تیعضو  ندوب  صخـشمان  زا  ای  و  - 2
عـفار و اـیآ  هک  تسا  ّکـش  دروـم  هک  هـعمج ) رهظ  رد   ) رهظ زاـمن  ماـجنا  لـثم  دـشاب ، عـفار  دـناوتیمن  دوـجوم  رما  نـیا  اـیآ  هـکنیا  نـیب 

: دّدرت نیا  دوخ )  ) و هن ؟ ای  تسه  هعمج  زور  رصع  زامن  زا  لبق  فّلکم  زامن  هب  هّمذ  لاغتشا  هدننکفرطرب 
. تسا هعمج  رهظ و  نیب  ةالص  هب  هّمذ  لاغتشا  ددرت  تهج  هب  ای  - 1
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هداد نآ  هب  ار  ّتیعفار  تفـص  عراش  ایآ  دراد  ّکش  هک   ) تسا دوجوم ) رما  نیا  ینعی   ) عفار رد  دوجوم  تفـص  هب  لهج  تهج  هب  اـی  و  - 2
. يذم لثم  هن )؟ ای  تسا 

ای تسه  تسا ، مولعم  اموهفم  هک  یعفار  نآ  يارب  قادـصم ) نیا  ایآ  هک   ) تسا قادـصم  رد  رما ) ندـش  هبتـشم  و   ) لهج تهج  هب  ای  و  - 3
. تسا يذم  لوب و  نایم  ددرم  هک  هدشجراخ )  ) تبوطر لثم  هن ؟

هک یمون  نیا  هک  دـنادیمن  فّلکم  هکنیا  لـثم   ) تسا ندوب  موـهفملا  لوـهجم  رطاـخب  شددرت ) تسا ، دوـجوم  يرما  عـفار  رگا   ) اـی و  - 4
ای دوشیم  مه  دیـشروخ  صرف  راتتـسا  لماش  تسا ، هزور  بوجو  عفار  هک  لیل  ای  هن ؟ ای  دوشیم  مه  ندز  ترچ  لماش  تسا ، وضو  ضقان 

.)؟ هن
)؟ تسا فالتخا  لحم  روکذم  ماسقا  زا  کیمادک  )

فالتخا و لحم  دـشاب ) شتروص  راهچ  اب  دوجوملا  تیعفار  رد  ّکش  یـضتقم و  دوجو  رد  ّکـش  هک   ) عفار رد  ّکـش  يادـعام  هکنیا  رد 
نایاپ ات  تسا ، دوجوم  یلوا  مکح  يارب  یـضتقم  دنیوگیم )  ) هک نیتبثم  زا  یخرب  لالدتـسا  رهاظ  هچرگ  درادـن ، دوجو  یکـش  تسا  عازن 

هک دهدیم  ناشن  تارضح  لیلد  رهاظ  هچرگا  تسا ، فالتخا  لحم  ماسقا  همه  لوق  هس  ره  رد  خیش  رظن  هب   ) تسا فالخ  مهوم  ناشبلطم 
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یـضتقم هکیلاحرد  ارچ  هک  تسا  هدمآ  نیتبثم  ّهلدا  زا  یکی  رد  نوچ  تسا  مّلـسم  شمدـع  هک  ارچ  تسین ، عازن  لحم  یـضتقم  رد  ّکش 
، مینکیم ظفح  یـضتقملاب  المع  ار  هقباس  تلاح  ام  هلب  مینکن ، يراج  باحـصتسا  تسا  عفار  رد  ام  ّکش  تسا و  دوجوم  لّوا  مکح  يارب 
جراخ و ثحب  لحم  زا  نیا  مینک و  يراج  باحـصتسا  میناوتیمن  میدرک ، ّکش  یـضتقم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  مهوم  لیلد  نیا  رهاـظ  هک 

(. دناعازن لحم  ماسقا  ریاس 
: هکنانچ دراد ) قلطم  رکنم  مه  دراد ، قلطم  تبثم  مه  ینعی   ) تسا فالتخا  لحم  رهاظلا  یلع  زین ، عفار  دوجو  رد  ّکش  اّما  و 

و میراد ، ّکش  نآ  ءاقب  رد  ام  هدـش و  انب  ایرد  لحاس  رب  هک  يرهـش  رد  باحـصتسا  یـضترم ، دیـس  راکنا  زا  دوشیم  رهاظ  بلطم  نیا  - 1
. تسا ناهنپ  مدرم )  ) رظن زا  هک  يدیز 

تسا و نآ  دـیؤم  مدـعلا  ۀـلاصا  هک  ارچ   ) دوب دـهاوخ  تابثا  هنیب  رب  مدـقم  یلوا و  یفان  هنیب  دـشاب ، تّجح  باحـصتسا  رگا  هکنیا  ای  و  - 2
(. تسا عفار  رد  ّکش  هکنآ  لاح  درادن و  شزرا  مدعلا  ۀلاصا  هک  دوشیم  مولعم  درادن  حیجرت  یفن  هنیب  نوچ 

: تروصرهرد
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رد باحصتسا  هجیتن  رد  دشاب و  عفار  تهج  زا  ّکش  هکنیا  نیب  دشاب و  یضتقم  تهج  زا  ّکش  هکنیا  نیب  دوشیم  هداد  لیصفت  یهاگ  - 1
. دوشیم راکنا  یضتقم ) رد  ّکش  ینعی   ) یلوا

هجیتـن رد  و  دـشاب ، نآ  تیعفار  رد  ّکـش  هکنیا  نیب  دـشاب و  نآ  دوجو  رد  ّکـش  هکنیا  نیب  عفار  رد  دوـشیم  هداد  لیـصفت  یهاـگ  و  - 2
مـسق راـهچ  ره  رد  ینعی   ) اـقلطم دوشیم  راـکنا  دوـجوملا ، تیعفار  رد  ّکـش  ینعی  مّود  شخب  رد  نکل ) لوـبقم و  یلوا  رد   ) باحـصتسا

رد هنرگو  يذم ) وا  لوب  ۀبوطرلا  هذه  الثم  هک   ) دـشابن یجراخ  قادـصم  رد  ّکش  ام ، ّکش  هک  رگا  ای  و  دوجوملا ،) تیعفار  يارب  روصتم 
. دوشیم يراج  باحصتسا  تسا ) عفار  رد  ّکش  زا  تروص  ود  هک   ) زین اجنیا 

لاوقا نیا  زا  رما  ودـب  رد  هچنآ  اـّما  و  تشاد . رارق  اـم  راـیتخا  رد  باحـصا  زا  هک  دوب  یبلاـطم  هلمج  زا  میدوـمن ) لـقن  اـم  هک   ) بلطم نیا 
. دش دهاوخ  یسررب  دعب  نتم  رد  هک  تسا  لوق  دیآیم 11  تسدب 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ بحصتسم  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  ای  هجو و  نیموس  * 
: مینکیم ّکش  یئیش  کی  ءاقب  رد  ام  یتقو  هک : تسا  نیا 

نیا رد  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  عناوم ، ضورع  زا  رظنعطق  اب  ینعی  دریگیم ، همشچرس  یـضتقم  دوجو  رد  ّکش  زا  ام ، ّکش  نیا  یهاگ  - 1
؟ هن ای  تسه  دوجو  همادا  ءاقب و  يارب  زا  هیتاذ  تیلباق  دادعتسا و  ءیش 

؟ دراد ءاقب  تیلباق  ءاضتقا و  هزادنا  هچ  ات  بحصتسم  نیا  مینادیمن  ام  هک  تسا  نیا  رطاخب  بحصتسم  ءاقب  رد  ام  ّکش  نیاربانب :
يراـسناوخ قّقحم  جراـعم و  بحاـص  قّقحم  هک  دوب  یئاـج  رد  نآ  میتـشاد و  ار  هلئـسم  نیا  ریظن  مه  ـالبق  باـنج  هک  دوـش  لاؤـس  رگا  * 

: دش هتفگ  هک  تسا ؟ لمهم  تشادن و  تلالد  هن  ای  ۀیاغ  وا  عفار  لوصح  یلا  مکح ، رارمتسا  رب  دراد  تلالد  مکحلا  لیلد  ایآ  هک  دندومرف 
باحصتسالا يرجی  دنک ، تیاغ  لوصح  ات  بحصتسم  رارمتسا  رب  تلالد  لیلد  رگا  - 

. باحصتسالا يرجی  ال  نبغ ، رایخ  لثم  دشاب  تکاس  هتشادن و  رارمتسا  رب  تلالد  لیلد  رگا  و  - 
؟ یضتقم رد  یهاگ  تسا و  عفار  رد  ّکش  یهاگ  زین  اجنیا  رد  ینعی 

: تسا توافتم  یتاهج  زا  اجنآ  رد  ثحب  اب  اجنیا  رد  ثحب  نکل  دیئامرفیم و  تسرد  هلب 
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نیدب تسا ، ّکش  ثیح  زا  ثحب  اجنیا  رد  اّما  تسا  لمهم  ای  رارمتسا و  رب  دراد  تلالد  لیلد  ایآ  هک  دوب  لیلد  ثیح  زا  ثحب  اجنآ  رد  - 1

. یضتقم رد  ای  تسا  عفار  رد  امش  ّکش  ایآ  هک  انعم 
لثم ینعی  دوشیم  يراـج  ود  ره  تیاـغ  لوصح  دروم  رد  مه  عفار و  لوصح  دروم  رد  مه  باحـصتسا  هک  دوب  نیا  زا  ثحب  اـجنآ  رد  - 2

. ار تیاغ  لوصح  مینکیم  باحصتسا  لیللا ، یلا  مایصلا  اومتأ 
دنع باحـصتسالا  دـنیوگیم : هک  یناسک  ینعی : تسا ، یـضتقم  دوجو  رد  ّکش  باـب  رد  لـخاد  تیاـغ  لوصح  رد  ّکـش  اـجنیا  رد  اـّما 

. تسا یضتقم  رد  ّکش  ینعی  شخب  نیا  رد  لخاد  زین  تیاغ  يرجی ، یضتقملا ال  یف  کشلا  دنع  يرجی و  عفارلا  یف  کشلا 
؟ هن ای  دراد  ءاقب  ياضتقا  موص  بوجو  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  هن ؟ ای  تسا  هدمآ  بش  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  یتقو  لثملا : یف  - 

رد هک  ارچ  ار ، ۀیاغلا  لوصح  یلا  مه  دـشیم  لماش  ار  عفار  لوصح  یلا  مه  اذـل  دوب و  رارمتـسا  رب  لیلد  تلالد  رظن  زا  ثحب  اجنآ  رد  - 3
. مینکیم يراج  باحصتسا  مینک  ّکش  هک  اجره  دراد ، رارمتسا  رب  تلالد  لیلد  نوچ  اذل  تسا و  رارمتسا  ود  ره 

زا رگا  اذل  و  تسا . یضتقم  ّکش  رد  لخاد  تیاغ  رد  ثحب  اذل  تسا و  یـضتقم  رد  ّکش  عفار و  رد  ّکش  تهج  زا  اجنیا  رد  ام  ثحب  اّما 
ثحب نیا  زا  هیاغلا  یلا  لوصح  نآ  میئوگیم  یضتقم ، رد  ّکش  هن  تسا و  باحصتسا  نایرج  ياج  عفار  رد  ّکش  دیوگب  یـسک  رظن  نیا 

. دوشیم ادج 
ءاقب رد  دـنکیم  ّکش  تیاـغ  اـی  عفار و  رطاـخب  فّلکم  هک  هّیمکح ، تاهبـش  هب  دوب  طوبرم  دوب ، لـیلد  ظاـحل  هب  ثحب  اـجنآ  رد  رگا  - 4

هیجراخ تاهبش  هّیعوضوم و  هّیمکح و  تاهبـش  رد  ّکش  زا  تسا  ّمعا  اجنیا ، رد  یـضتقم  عفار و  دوجو  ّکش  رد  ام  ثحب  اّما  ادخ . مکح 
 ... اذکه و 

لباق اتاذ  ءیش  نالف  تسا و  مّلسم  ءاضتقالا  لصا  هک  ارچ  تسین  ءاضتقا  لصا  رد  ّکش  تهج  زا  بحصتسم  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  و  - 2
نیا ياضتقا  يولج  دـمآ و  یعنام  ایآ  هک  میراد  ّکش  هک : اـنعم  نیدـب  دریگیم ، همـشچرس  عفار  رد  ّکـش  زا  اـم  ّکـش  هکلب  تسا ، ءاـقب 

؟ هن ای  تفرگ  ار  یضتقم 
؟ تسیچ ماسقا )...  یلع  اذه  و   ) زا دارم  قوف  بلطم  هب  هّجوتاب  * 
: تسا مسق  جنپ  رب  میسقت  کی  رد  عفار  رد  ّکش  هک : تسا  نیا 

يولج ات  تسا  هدـش  قّقحم  یعفار  الـصا  ایآ  هک  منادیمن  رما  ودـب  رد  نم  هک  انعم  نیدـب  تسا ، عفار  دوجو  لصا  رد  ام  ّکش  یهاـگ  - 1
؟ هن ای  دریگب  ار  یضتقم 
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نم زا  ثدـح  لیبق  زا  یعفار  ایآ  هک  مراد  ّکش  نونکا  نکل  دوب ، هدـش  لصاح  هینطاـب  تراـهط  نم  يارب  هتخاـس  وضو  ـالبق  لـثملا : یف  - 

؟ هن ای  دریگب  ار  تراهط  دوجو  همادا  يولج  ات  تسا  هدش  جراخ 
رما نیا  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  نکل  تسا و  هدـش  دوجوم  جراخ  رد  يزیچ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، دوجوم  تیعفار  رد  ام  ّکـش  یهاـگ  - 2

؟ هن ای  تسه  بحصتسم  نآ  عفار  دوجوم ، قّقحم 
نآ ندوب  عفار  رد  اـم  دوشیم و  دوجوم  يرما  هکنیا  ّتلع  رگید  ریبـعت  هب  تسا و  هبعـش  راـهچ  ياراد  دوجوم  تیعفار  رد  ّکـش  دوخ  هتبلا 

: تسا زیچ  راهچ  میراد  ّکش 
نونکا دوب  رما  نیا  رگا  هک  تسا  يرما  ود  نایم  بحـصتسم  دّدرت  زا  ببـسم  دوجوم  تیعفار  رد  ام  ّکـش  هک  تسا  نیا  شتلع  یهاـگ  - 1

. دوب یقاب  امتح  نونکا  دوب  يرگید  نآ  رگا  دوب و  هدش  عفترم 
هک تسین ، نشور  شتیعضو  مینک  باحصتسا  ار  نآ  میهاوخیم  نونکا  هک  قباس  بحـصتسم  نآ  هک  تسنیا  بلطم  ّتلع  رگید  ترابع  هب 
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؟ هن ای  دوشیم  عفترم  دوجوم  رما  نیا  اب  ایآ 
فّلکم ناونع  هب  هدنب  نآ  لابندب  اعطق و  تسا  هدش  لصاح  رصع  زامن  زا  لبق  يزامن  کی  هب  هّمذ  لاغتشا  هعمج  زور  رهظ  رد  لثملا : یف  - 

؟ هن ای  درادیمرب  ار  زامن  هب  هّمذ  لاغتـشا  نآ  رهظ ، زاـمن  ندـناوخ  نیا  اـیآ  هک  منکیم  ّکـش  زاـمن  زا  سپ  نکل  مناوخیم ، مه  رهظ  زاـمن 
؟ تسیچ هب  هّمذ  لاغتشا  ینعی  بحصتسم  هک  منادیمن  اریز  ارچ ؟

دوجوم رما  نیا  دشاب ، هدوب  هعمج  هب  هّمذ  لاغتشا  رگا  دشاب و  نآ  عفار  دناوتیم  دوجوم  رما  نیا  اعطق  دشاب ، هدوب  رهظ  هب  هّمذ  لاغتـشا  رگا 
. تسا دوجوم  تیعفار  رد  دیدرت  رطاخ  هب  هّمذ  لاغتشا  ءاقب  رد  دیدرت  یهتنم  تسا . یقاب  نانچمه  هّمذ  لاغتشا  هتشادن و  تیعفار 

دوجوم يزیچ  هک  انعم  نیدب  دریگیم ، همشچرس  دوجوم  نیا  تفص  هب  لهج  زا  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  هک : تسنیا  ّتلع  زین  یهاگ  - 2
ّکـش هجیتـن  رد  هن ؟ اـی  تسه  تفـص  نیا  هب  فصتم  تیعفار و  ناونع  هب  نونعم  دوجوم  رما  نیا  اـیآ  هک  مینادیمن  اـم  نکل  تسا و  هدـش 

؟ هن ای  تسا  هدش  عفترم  ام  بحصتسم  نآ  ایآ  هک  مینکیم 
نکل و  دشابیم ، ءاقب  لباق  دیاین  عفار  ات  هک  ياهینطاب  تراهط  دوب ، هدش  لصاح  هینطاب  تراهط  ناتیارب  هتفرگ  وضو  البق  امـش  لثملا : یف  - 

، یجراخ دوجوم  نیا  ایآ  هک  دـینادیمن  نکل  دـیدومن و  هدـهاشم  ار  يذـم  ای  يذو و  ای  يدو  زا  ثالث  ياـهتبوطر  زا  یکی  یتدـم  زا  سپ 
؟ هن ای  تسه  نآ  لطبم  وضو و  عفار  اعرش 
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؟ تسیچ رد  هناگهس  ياهتبوطر  نیا  توافت  * 

. دوشیم هدهاشم  لوب  جورخ  زا  سپ  یهاگ  هک  تسا  یتبوطر  يدو  - 1

. دوشیم هدهاشم  ینم  جورخ  زا  سپ  یهاگ  هک  تسا  یتبوطر  يذو  - 2
. دوشیم جراخ  هبعالم  زا  سپ  یهاگ  هک  تسا  یتبوطر  يذم  - 3

دوجوم جراخ  رد  يزیچ  هک : انعم  نیدب  تسا ، قادـصم  رد  هابتـشا  ثیح  زا  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  هک : تسا  نیا  ّتلع  زین  یهاگ  و  - 3
نـشور ام  يارب  عفار  موهفم  انعم و  هکیلاحرد  هن ؟ ای  تسه  عفار  یّلک  ناونع  قادصم  دوجوم  نیا  ایآ  هک  مینادیمن  ام  نکل  تسا و  هدـش 

. تسا مولعم  و 
زا یتبوطر  لاح  تسین ، تراهط  عفار  یلبق ) ضرف  فالخرب   ) يذم نکل  تسا و  هینطاب  تراهط  عفار  لوب  هک  دـینادیم  امـش  لثملا : یف  - 

؟ هن ای  تسا  یقاب  امش  هینطاب  تراهط  نآ  هک  دینادیمن  اذل  و  يذم ؟ ای  تسا  لوب  ایآ  هک  دینادیمن  یلو  تسا  هدش  جراخ  امش 
ایآ هک  ینادیمن  يراد و  ّکش  هک  تسا  نیا  رطاخب  هن ؟ ای  دراد  تیعفار  دوجوم  تبوطر  نیا  هک  دـیراد  ّکش  امـش  رگا  رگید : ترابع  هب 

. تسا دوجوملا  اذه  تیقادصم  رد  ّکش  امش ، ّکش  اذل : و  يذم ؟ قادصم  ای  تسا و  لوب  قادصم 
يانعم ینعی  قادـصم ، رد  هابتـشا  هن  تسا و  موهفم  رد  هابتـشا  تهج  هب  دوجوم  تیعفار  رد  ام  ّکش  هک : تسا  نیا  ّتلع  مه  یهاـگ  و  - 4

. تسا هدش  تیعفار  رد  ههبش  ثعاب  موهفم  رد  ماهبا  نیا  تسین و  نشور  ام  يارب  عفار 
رصب عمس و  رب  بلاغ  هک  تسا  یمون  یعرـش  مون  ایآ  هک  دینادیمن  نکل  تسا و  وضو  تالطبم  زا  یکی  مون  هک  دینادیم  امـش  لثملا : یف 

؟ تسا یعرش  مون  رد  لخاد  دوشیم  لصاح  زین  ندز  ترچ  اب  تسا و  رصب  رب  بلاغ  اهنت  هک  مه  یعون  ای  و  دشابیم ؟ ود  ره 
نیا ایآ  هک  دـیراد  ّکش  هدـش ، ضراع  امـش  رب  یترچ  اـی  هقفخ و  هک  نونکا  اذـل  دراد و  لاـمجا  هک  تسا  مون  موهفم  نیا  اـجنیا  رد  سپ :

؟ هن ای  تسا  هدش  امش  هینطاب  تراهط  عفار  هدش  دوجوم  ترچ 
نآ رّوصت  راـهچ  نکل  تسا و  عفار  دوخ  رد  ّکـش  هب  طوبرم  نآ  رّوصت  کـی  هک  تسا ، روـصتم  وـحن  جـنپ  هب  عـفار  رد  ّکـش  لـصاحلا :

. تسا دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  هب  طوبرم 
؟ تسیچ فالخلل )...  لحم  عفاّرلا  دوجو  یف  ّکشلا  دع  ام  نوک  یف  لاکشا  و ال   ) زا دارم  * 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2523 

http://www.ghaemiyeh.com


دناهدرک لایخ  نیتبثم  زا  یخرب  هچرگا  یـضتقم ، دوجو  رد  ّکش  مه  تسا ، فالتخا  عازن و  لحم  عفار  دوجو  رد  ّکش  مه  هک : تسا  نیا 
يراج باحصتسا  اعطق  یضتقملا ، یف  کشلا  دنع  هک  انعم  نیدب  امدع . هچ  ادوجو و  هچ  تسین  فالخ  ياج  یضتقم  دوجو  رد  ّکش  هک 

. دوشیمن
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. تسا تّجح  باحـصتسا  عفار  رد  ام  ّکش  دـشاب و  مکح  نیا  یـضتقم  لیلد  نآ  ینعی  دـشاب ، دوجوم  یـضتقم  یتقو  دـناهتفگ : لثملا  یف 
. میهدیم همادا  ار  نآ  میدرک و  لمع  هدروآ  ار  مکح  نیا  هک  یلیلد  نآ  ینعی  یضتقم  هب  ام  ینعی 

؟ تسیچ ناک )...  فیک  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
دـننکیم و راـکنا  اـقلطم  ار  نآ  یخرب  دـننادیم ، يراـج  اـقلطم  ار  باحـصتسا  یخرب  عفار : یـضتقم و  رد  ّکـش  باـب  رد  هک : تسا  نیا 

: دناهتسد هس  رب  دوخ  هک  دناهدش  عفار  رد  ّکش  یضتقم و  رد  ّکش  نایم  لیصفت  هب  لئاق  زین  یهورگ 
همه اب  عفار  رد  ّکش  رد  نکل  تسین و  يراـج  باحـصتسا  یـضتقم  رد  ّکـش  رد  دـنیوگیم : لّوا  قّقحم  هلمج  زا  نیلّـصفم  زا  یخرب  - 1

. تسا يراج  شماسقا 
رد ّکـش  رد  یـضتقم و  رد  ّکـش  رد  نکل  تسا و  يراـج  عفار  دوجو  رد  ّکـش  رد  اـهنت  باحـصتسا  دـنیوگیم : نیلّـصفم  زا  یخرب  - 2

. تسین يراج  شماسقا  همه  هب  دوجوم  تیعفار 
هابتـشا رطاخ  هب  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  رد  عفار و  دوجو  لصا  رد  ّکش  رد  باحـصتسا  هک  دناهدیقع  نیا  رب  مه  نیلّـصفم  زا  یخرب  - 3

رد ّکش  رگید  مسق  هس  رد  یـضتقم و  رد  ّکش  رد  نکل  و  دوشیم ، يراج  تشذـگ ، اـقافتا  هک  تسا  یماـسقا  زا  مّوس  مسق  هک  قادـصم 
. دوشیمن يراج  دوجوم  تیعفار 

نیا هک  دناهدش  یعّدم  یخرب  اذل  تسا و  یعطق  مّلسم و  عفار  دوجو  لصا  رد  ّکش  رد  باحصتسا ، نایرج  لوق  هس  ره  رد  ایوگ  لصاحلا :
هدافتـسا نیرکنم  نیتبثم و  تاـملک  زا  دـیامرفیم ، انخیـش  اـّما  دـنافالتخا . عازن و  لـحم  ماـسقا  رگید  هدوب و  جراـخ  ثحب  لـحم  زا  مسق 

. تسا عازن  لحم  رد  لخاد  زین  مسق  نیا  هک  دوشیم 
. دش هتخادرپ  باحصتسا  باب  رد  فلتخم  لاوقا  هب  تامیسقت  نیا  نمضرد  دیدرگ و  رکذ  يدنبمیسقت  هن  سداس  رما  رد  هکنیا : هصالخ 
باب رد  هتفر  مه  يور  هیرظن  لوق و  هدزای  میتفگن  میتفگ و  هک  یبلاـطم  هعومجم  زا  دـیامرفیم : يدـنبعمج  ماـقم  رد  خیـش  باـنج  اذـل  و 

. تفرگ دنهاوخ  رارق  نایب  دروم  دعب  نتم  رد  هک  دیآیم  تسدب  نآ  ّتیجح  باحصتسا و 
***
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نتم

. اقلطم ۀیّجحلاب  لوقلا  لّوالا : باحصتسالا ] ۀیّجح  یف  لاوقألا  ]
. اقلطم اهمدع  یناثلا :

. ّيدوجولا ّیمدعلا و  نیب  لیصفتلا  ثلاثلا :
. لّوالا یف  ربتعی  الف  اقلطم ، ّیعرشلا  مکحلا  نیب  ۀّیجراخلا و  رومالا  نیب  لیصفتلا  عبارلا :

. خسنلا مدع  یف  ّالإ  لّوالا  یف  ربتعی  الف  هریغ ، یّلکلا و  ّیعرشلا  مکحلا  نیب  لیصفتلا  سماخلا :
قّقحملا مـالک  نم  رهظتـسی  اـمبر  ّهنأ  مّدـقت  يذـلا  وـه  اذـه  و  لوـالا ، ریغ  یف  ربـتعی  ـالف  هریغ ، یئزجلا و  مکحلا  نیب  لیـصفتلا  سداـسلا :

[126 .] ۀیفاولا حرش  یف  دّیسلا  هاکح  ام  یلع  سوردلا ، حرش  ۀیشاح  یف  يراسناوخلا 
نم اهریغ  نیب  و  اهل ، ۀـعباتلا  ۀـّیفیلکتلا  ماکحالا  و  عناوملا - طورـشلا و  بابـسالا و  سفن  ینعی  ۀّیعـضولا - ماـکحالا  نیب  لیـصفتلا  عباـسلا :
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[127 .] یناثلا نود  لّوالا  یف  يرجیف  ۀّیعرشلا ، ماکحالا 
. لّوالا یف  ربتعی  الف  هریغ ، عامجالاب و  تبث  ام  نیب  لیصفتلا  نماثلا :

هرارمتسا جراخلا  نم  وأ  هلیلدب  تبث  اّمم  بحصتسملا  نوک  نیب  لیصفتلا  عساتلا :
207 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

[128 .] جراعملا رهاظ  وه  امک  یناثلا ، نود  لّوالا  یف  ربتعیف  هریغ ، نیب  و  هل ، ۀیاغلا  یف  ّکشف 
. همالک نم  ءیجیس  امیف  يراوزبسلا  قّقحملا  نم  رهاظلا  وه  امک  ۀیاغلا ، دوجوب  کشلا  صاصتخا  عم  لیصفتلا  اذه  رشاعلا :

قّقحملا نم  ءیجیـس  ام  رهاظ  وه  اـمک  ّیموهفملا ، نود  ّیقادـصملا  هابتـشالا  ۀـهج  نم  ۀـیاغلا  قادـصم  یف  ّکـشلا  ةداـیز  رـشع : يداـحلا 
. يراسناوخلا

لب [ 129 ،] ریثکب روکذملا  یلع  لاوقالا  تدازل  عورفلا ، لوصالا و  یف  ۀلأسملا  هذهل  ضّرعت  نم  تاملک  رهاوظ  ۀظحالم  یلع  ینب  ول  ّهنإ  ّمث 
. یغبنی اّمم ال  اذه  یف  تقولا  فرص  ّنأ  ّالا  ۀلأسملا ، یف  دیزأ  وأ  نالوق  دحاو  ملاعل  لصحی 

همجرت

( باحصتسا تّیجح  رد  لاوقا  )

هراشا

( يدعب لیصافت  ربارب  رد   ) باحصتسا قلطم  ّتیجح  رد  رفظم ) بانج  دنوخآ و  موحرم   ) لوق - 1
[130 .] اقلطم باحصتسا  ّتیجح  مدع  رد  هر ،)  ) ملاعم بحاص  یضترم و  دیس  موحرم   ) لوق - 2

ص207 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
يدوجو روما )  ) یمدـع و روما )  ) نیب لیـصفت  رد  هعیـش ) ياـملع  زا  ضاـیر  بحاـص  زا  يوریپ  هب  ءاـملعلا  فیرـش  هفینح و  وبا  ناوریپ   ) ل

(. يرجی هّیمدع ال  روما  رد  يرجی و  هّیمدع  روما  رد  هک  انعم  نیدب  )
هک یئزج ، هچ  یّلک و  هچ  اـقلطم  یعرـش  مکح  نیب  و  تاـعوضوم ) ینعی   ) هیجراـخ روـما  نیب  لیـصفت  رد  يراـسناوخ ) قّـقحم   ) لوـق - 4

( تسا ربتعم  يراج و  هّیعرش  ماکحا  رد  نکل  و   ) دشابیمن ربتعم  هیجراخ  تاعوضوم  رد  باحصتسا  نایرج 
هک هیجراخ  تاعوضوم  نیب  یّلک و  یعرش  مکح  نیب  لیصفت  رد  نییرابخا ) تیعمج   ) لوق - 5
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. تسا ربتعم  هیجراخ  تاعوضوم  رد  نکل  و  خسن ، مدع  رد  زج  دشابیمن  ربتعم  یعرش  یّلک  مکح  ینعی  یلوا  رد  باحصتسا  يارجا 

ناـیرج هک  هیجراـخ ، تاـعوضوم  یّلک و  مکح  ینعی  نآ ، ریغ  یئزج و  مـکح  ناـیم  لیـصفت  رد  يراـسناوخ ) قّـقحم  مـه  زاـب   ) لوـق - 6
هیـشاح رد  يراسناوخ  قّقحم  مالک  زا  اسبهچ  هک  تشذـگ  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دـشابیمن و  ربتعم  یئزج  مکح  ریغ  رد  باحـصتسا 
يراـج باحـصتسا  هیئزج  ههبـش  رد  طـقف  هک  دوشیم  نشور  هدرک  لـقن  هیفاو  حرـش  رد  ار  نآ  ردـص  دیـس  هک  هچنآ  رب  اـنب  سورد  حرش 

. يرجی نآ ال  يادعام  رد  نکل  دوشیم و 
هن  ) طرـش دوخ  و  بابـسالا ) ّتیببـس  هن   ) بابـسا دوخ  يانعم  هب  هّیعـضو  ماـکحا  ناـیم  لیـصفت  رد  ینوت ،) هّللا  دـبع  ـالم  موحرم   ) لوق - 7

عبات هک  لامعتـسا  تمرح  لثم   ) دنتـسه هّیعـضو  ماکحا  عبات  هک  ياهیفیلکت  ماکحا  و  عناملا ) تیعنام  هن  و   ) عناـم دوخ  و  طرـشلا ،) ّتیطرش 
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 ...(. ّتیببس و ّتیطرش و  دوخ  هّیعرش و  ماکحا  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) هلقتسم هیفیلکت  ماکحا  نیب  و  تسا و )...  بآ  سجنت 
 ... ّتیببـس و ّتیطرـش و  دوخ  رد  هّیعرـش و  ماکحا  رد  نکل  دوشیم و  يراج  باحـصتسا  هعبات  هیفیلکت  ماکحا  هّیعـضو و  ماکحا  رد  سپ :

. دوشیمن يراج 
یعرـش لیلد  طسوت  هک  یمکح  نآ  اب  هدـش  تباث  عامجا  لیلد  طسوت  هک  یبحـصتسم  نآ  نایم  لیـصفت  رد  یلازغ ) دّـمحم  ماما   ) لوق - 8

. تابثا مّود  شخب  رد  دنکیم و  راکنا  لّوا  شخب  رد  ار  باحصتسا  هک  هدش  تباث  ّتنس  باتک و  لثم  رگید 
ینعی  ) جراخ زا  لـیلد  اـب  شرارمتـسا  هک  تسا  يروما  زا  بحـصتسم  هکیئاـجنآ  نیب  لیـصفت  رد  جراـعم ) بحاـص  لّوا  قّقحم   ) لوق - 9

. نآ ریغ  نیب  تسا و  نآ  عفار  هک  یتیاغ  رد  دوشیم  ّکش  و  هدش ، تباث  عامجا )
. تسین ربتعم  نآ  ریغ  رد  نکل  تسا و  ربتعم  عفار  رد  ّکش  رد  ینعی  یلوا  رد  باحصتسا  نایرج  سپ 

رد ّکش  رد  باحـصتسا  هک  اـنعم  نیدـب  عفار ، رد  ّکـش  یـضتقم و  رد  ّکـش  نیب  تسا  هدـش  هداد  لیـصفت  اـجنیا  رد  رگید : تراـبع  هب  )
(. يرجی نآ  مسق  جنپ  همه  هب  عفار  رد  ّکش  رد  نکل  يرجی و  یضتقم ال 

مسق اهنت  عفار  رد  ّکش  ماسقا  زا  ینعی  ، ) عفار دوجو  رد  ّکش  صاصتخا  طرش  هب  تسا  مهن  لیصفت  نیمه  هب  يراوزبس ) قّقحم   ) لوق - 10
( دناهدومن راکنا  ار  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  هعبرا  ماسقا  رد  باحصتسا  نکل  دشاب و  عفار  دوجو  لصا  رد  ّکش  هک  هدرک  لوبق  ار  لّوا 

209 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هن قادـصم و  ندـش  هبتـشم  تهج  هب  تیاغ ، قادـصم  رد  ّکـش  تداـیز  طرـش  هب  مهد ، لیـصفت  نیمه  هب  يراـسناوخ ) قّقحم   ) لوق - 11
زا مراهچ  مسق  لّوا و  مسق  نآ  دناهتـسناد و  يراج  نآ  رد  ار  باحـصتسا  هدرک و  انثتـسا  ار  عفار  رد  ّکش  ماـسقا  زا  مسق  ود  ینعی   ) موهفم

. دشابیم مسق  راهچ 
. دناباحصتسا يارجا  رکنم  عفار  رد  ّکش  زا  مجنپ  مسق  رد  مّوس و  مود و  مسق  رد  یضتقم  رد  ّکش  رد  اّما 

هظحالم دـناهدش ، باحـصتسا  ّتیجح  هلئـسم  ضرعتم  عورف  لوصا و  رد  هک  یناسک  تاـملک  رهاـظ  هک  دـشاب  اـنب  رگا  دـیامرفیم : سپس 
رد نآ  زا  رتشیب  ای  لوق و  ود  ملاع  کی  يارب  یهاگ  هکلب  دش ، دـهاوخ  ادـیپ  دـش  رکذ  هک  يدروم  نیا 11  زا  رتداـیز  ءارآ  لاوقا و  ددرگ ،

. تسین راوازس  روما ، هنوگنیا  رد  تقو  فرص  نکل  و  دوشیم ، ادیپ  هلئسم  نیا 
***

210 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

ّهنأ [ 132] جراعملا یف  هنع  ّیکحملا  ّنإف  قّقحملا ، هراتخا  يذـلا  وه  و  عساتلا ، لوقلا  وه  يوقألا : و  [ 131 [] باحصتسالا یف  لاوقالا  يوقأ  ]
: لاق

مأ هیفن ؟ یلع  ۀـلالد  مقی  مل  ام  هئاقبب  مکحی  لـه  مکحلا ، کـلذ  ءاـفتنا  یلع  لـیلد  مقی  مل  رخآ و  تقو  ءاـج  ّمث  تقو ، یف  مکح  تبث  اذإ 
؟ ۀلالد یلإ  یناثلا  تقولا  یف  مکحلا  رقتفی 

[134 .] مکحی ال  هرس :) سدق   ) یضترملا لاق  و  راتخملا . وه  و  [ 133 ،] هئاقبب مکحی  ّهنأ  هرس :) سدق   ) دیفملا نع  یکح 
نیعناملا ّۀلدأ  رکذ  ّمث  دوجوم ، لّوالا  مکحلل  یـضتقملا  ّنأ  اهنم : هوجوب ، ۀیّجحلل  ّجتحا  ّمث  ةالـصلا ، ءانثأ  یف  راملل  دجاولا  مّمیتلاب  لّثم  ّمث 

. اهنع باجأ  و 
ّهناف حاکنلا ،» دقع  : » ك مکحلا ، رارمتساب  مکحلا  بجو  اقلطم  هیضتقی  ناک  نإف  مکحلا ، کلذ  لیلد  یف  رظنن  نأ  هراتخن : يذلا  و  لاق : ّمث 

: لاق ول  اهب  عقی  قالطلا ال  ّنأ  یلع  ّلدتسملاف  قالطلا ، اهب  عقی  یتلا  ظافلالا  یف  فالخلا  عقو  اذإف  اقلطم ، ءطولا  ّلح  بجوی 
ّنأ ملعی  و ال  اقلطم ، هاضتقا  دقعلا - وه  و  لیلحتلل - یـضتقملا  ّنال  احیحـص ؛ ناک  هدعب » اذکف  ظافلالا ، هذـهب  قطّنلا  لبق  تباث  ءطولا  ّلح  »
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. یضتقملاب المع  مکحلا  تبثیف  ءاضتقالا ، کلذل  ۀعفار  ةروکذملا  ظافلا 
. قاب ّهنأ  تبثی  مل  و  دقعلا ، وه  یضتقملا  ّنا  لاقی : ال 

یلإ ارظن  ّلحلا ؛ ماود  مزلیف  تقوب ، ادّیقم  ءطولا ال  ّلح  یضتقا  دقعلا  عوقو  لوقن : ّانال 
211 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. عفارلا تبثی  یتح  ّلحلا  تبثی  نأ  بجیف  هماود ، یلإ  ال  یضتقملا ، عوقو 
نوبرـضم نحنف  اذـه  ءارو  رخآ  ارمأ  ناک  نا  و  لیلد ، ریغب  المع  اذـه  سیلف  هیلإ  انرـشأ  ام  باحـصتسالاب  ینعی  مصخلا  ناک  نإـف  لاـق : ّمث 

. یهتنا [ 135] هنع
باحــصتسالا ّنأ  رهظیف  [ 136 ،] باحـصتسالا ۀـیّجحل  اـیفن  قّـقحملا  نم  لوـقلا  اذـه  لـعج  ثیح  هراـیتخا ؛ ملاـعملا  بحاـص  نـم  رهظی  و 

. هریغ هیف  فلتخملا 
همجرت

تسا باحصتسا  ّتیجح  یضتقم  رد  ّکش  رد  هن  عفار و  رد  ّکش  رد  قّقحم  موحرم  انخیش و  راتخم 

تسا مهن  لوق  نامه  باحصتسا ؛) تّیجح  رد  لوق   ) نیرتيوق و 

هراشا

هاگره دـیوگیم : هک  تسا  نیا  دوشیم  لقن  ناشیا  زا  جراـعم  رد  هچنآ  اریز  تسا ، هدـیزگرب  ار  نآ  یلح  قّقحم  باـنج  هک  یلوق  نآ  و  ، 
رب مکح  نآ  ياقب  هب  مکح  ایآ  دـشن ، هماقا  مکح  نآ  ندـش  یفتنم  رب  یلیلد  دـمآ و  يرگید  تقو  سپـس  دـیدرگ ، تباث  یتقو  رد  یمکح 

؟ دراد لیلد  هب  زاین  نآ  یفن  هک  نانچمه  دراد ، لیلد  هب  زاین  مّود  تقو  رد  نآ  هب  مکح  هکنیا  ای  دوشیم ؛ هدوب  هچنآ 
. تسام راتخم  لوق  نیا  نآ و  ءاقب  هب  دوشیم  مکح  هکنیا  هب  تسا  هدوب  دقتعم  وا  هک  هدش  لقن  هر )  ) دیفم خیش  زا 

تسا هدز  لاثم  سپس  دوشیمن . نآ  ءاقب  هب  مکح  ریخ ) هک  دیوگیم  تسا  دراوم  هنوگنیا  رد  باحصتسا  رکنم  هک  ( ) هر  ) یضترم دیس  و 
يارب سپـس  هن )؟ ای  دوشیم  ضقتنم  درف  نیا  مّمیت  بآ ، ندـش  ادـیپ  فرـص  هب  ایآ  هک   ) دوشیم بآ  دـجاو  زامن  ءاـنثا  رد  هک  یممیتم  هب 

. تسا هدومن  لالدتسا  هجو  دنچ  هب  اجنیا ) رد  باحصتسا   ) ّتیجح
: هک تسا  نیا  اهلالدتسا  نیا  هلمج  زا 

هب هدرک و  رکذ  ار  نیعنام  ّهلدا  نیتبثم ،) ّهلدا  رکذ  زا  سپ   ) و تسا ، دوجوم  لّوا  مکح  يارب  یضتقم  - 
212 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؛ مینک رظن  تسا ) هدوب  نّقیتم  البق  هک   ) مکح نآ  لیلد  رد  هک : تسا  نیا  منکیم  رایتخا  نم  هچنآ  دیوگیم : سپس  تسا . هداد  خساپ  اهنآ 
: سپ

؛ حاکن دقع  لثم  تسا ، بجاو  قباس ، مکح  نآ  رارمتـسا  هب  مکح  دنکب ، ار  مکح  نآ  ياضتقا  ارمتـسم ،) ینعی   ) قلطم وحن  هب  لیلد ، رگا  - 
. دوشیم هشیمه ) يارب  رمتسم و  وحن  هب  ینعی   ) قلطم تروص  هب  شزیمآ  ّتیلالح  بجوم  حاکن  دقع  اریز 

اب قالط  عوقو  رکنم  هک  یسک  و  ۀّیرب ) تنا  ۀّیلخ و  تنا  لثم   ) دوشیم عقاو  ظافلا  نآ  اب  قالط  هک  یظافلا  رد  دیآ  شیپ  فالتخا  رگا  سپ 
لالدتسا تسا ، تباث  زین  ملکت  زا  سپ  نینچمه  هدوب ، لالح  شزیمآ  ظافلا  نیا  هب  ملکت  زا  شیپ  هکنیا : هب  دنک  لالدتسا  تسا ، ظافلا  نیا 

. دوب دهاوخ  حیحص  وا 
روطب هشیمه و  يارب  ینعی   ) قـلطم هنوـگ  هب  ار  نآ  ندوـب  لـالح  تسا ، جاودزا  دـقع  ناـمه  هک  شزیمآ  ندوـب  لـالح  یـضتقم  اریز  ارچ ؟
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هب لـمع  تهج  هب  لّوا  مکح  سپ  دـشاب ، هدرب  نیب  زا  ار  ءاـضتقا  نآ  هدـشهتفگ ، ظاـفلا  هک  تسین  موـلعم  تـسا و  هتـشاد  ءاـضتقا  رمتـسم )
. تسا تباث  یضتقم ،

خـساپ رد  ام  اریز  تسا . یقاب  هک  دـشن  تباـث  تسا و  هدوب  دـقع  ناـمه  شزیمآ ، ندوب  لـالح  یـضتقم  هک  دوشن  هتفگ  دـیامرفیم : سپس 
، دقع ندوب  یمئاد  هب  هّجوت  نودب  یضتقم ، عوقو  هب  هّجوتاب  سپ  دشابیمن ، یتقو  هب  دّیقم  هک  تسا  یتیلح  یضتقم  دقع ، عوقو  میئوگیم :

. تسا تیلالح  ماود  مزلتسم 
. دوش تباث  عفار  هکنیا  ات  دشاب ، تباث  تیلالح  تسا ، بجاو  سپ 

، باحـصتسا هب  لمع  تروص  نیا  رد  میدرک ، هراشا  نادـب  ام  هک  دـشاب  یئانعم  هّیماما ، بهذـم  اب  تفلاخم  زا  دارم  رگا  دـیامرفیم : سپس 
. تسین لیلد  نودب  لمع 

زین ام  یضتقم ،) رد  ّکش  تاباحصتسا  لثم   ) تسا باحصتسا  نیا  يارو  يرگید  تاباحصتسا  تفلاخم ، نیا  زا  یـضترم  دیـس  دارم  رگا  و 
[137 .] مینادرگيور نآ  زا 

213 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ عساتلا )...  لوقلا  وه  يوقالا : و   ) رد بلطم  لصاح  * 
دیوگیم ار و  عفار  رد  ّکش  یـضتقم و  رد  ّکـش  ناـیم  دـهدیم  لیـصفت  هک  مهن  لوق  نم  رظن  هب  دـیامرفیم : هر )  ) انخیـش هک : تسا  نیا 

ّتیجح باب  رد  هیرظن  نیرتيوق  تسا ، تّجح  شماسقا  همه  هب  عفار  رد  ّکش  رد  نکل  تسین و  تّجح  یضتقم  رد  ّکش  رد  باحـصتسا 
. منکیم رایتخا  ار  لوق  نیا  زین  نم  اذل  و  تسا ، باحصتسا 

نیمه هب  لئاق  هدـیزگرب و  ار  نآ  جراعم  رد  لّوا  قّقحم  موحرم  هلمج  زا  يرگید  ناسک  هک  تسا  یلوق  نامه  مهن ، لوق  دـیامرفیم : سپس 
. میاهدش ام  هک  دناهدش  یلیصفت 

يراج عفار  رد  ّکش  رد  باحصتسا  هکنیا : هب  دناهدش  لئاق  لیـصفت  عفار  رد  ّکش  یـضتقم و  رد  ّکش  نایم  خیـش  دوخ  رگید : ترابع  هب 
. دناهداد تبسن  ملاعم  بحاص  یلح و  قّقحم  هب  ار  يأر  نیا  دوشیمن و  يراج  یضتقم  رد  ّکش  رد  نکل  و  دوشیم ،

؟ تسیچ هر )  ) قّقحم نابز  زا  مهن  لوق  هصالخ  * 
لیلد چـیه  هکیلاحرد  میدرک  ّکش  مکح  نآ  ءاقب  رد  ام  يرگید  نامز  رد  نکل  دـش ، تباـث  یناـمز  کـی  رد  یمکح  رگا  هک : تسا  نیا 
مکح هکنیا  ای  قباس و  مکح  نامه  ءاقب  هب  دومن  مکح  ناوتیم  ایآ  يدروم  نینچ  رد  تسا ، هدـشن  هماقا  قباـس  مکح  نآ  ءاـفتنا  رب  يربتعم 

؟ میرادن باحصتسا  ّقح  ام  تسا و  لیلد  دنمزاین  یلبق  نامز  نامه  رد  ندرک  مکح  لثم  زین  يدعب  نامز  رد  ندومن 
نکل و  دراد ، ءاقب  تیلباق  دادعتـسا و  لیلد ، بسح  هب  ام  بحـصتسم  هک  اـنعم  نیدـب  دوب ، عفار  دوجو  رد  اـم  ّکـش  رگا  رگید : تراـبع  هب 

نیا تیعفار  رد  هکلب  میرادن ، ّکش  مه  دوجوم  رما  لوصح  رد  هن  هکنیا  ای  و  هن ؟ ای  تسا  هدـمآ  شیپ  یعفار  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ام  ّکش 
نارگن عفار  ثیح  زا  بحصتسم  اب  هطبار  رد  ام  رگا  رگید  ریبعت  هب  ای  و  هن ؟ ای  مینک  يراج  باحصتسا  هک  میراد  ّقح  ایآ  میراد  ّکش  عفار 

؟ هن ای  مینک  يراج  باحصتسا  میناوتیم  ایآ  یضتقم  ثیح  زا  هن  میدش و 
دیفم خیش  هک  زین  نم  راتخم  تسا و  يراج  یئاج ) نینچ  رد   ) باحـصتسا يرآ  هدومرف : هک  تسا  هدش  تیاکح  دیفم  خیـش  زا  دیامرفیم :

. تسین يراج  یئاج  نینچ  رد  باحصتسا  ریخ ، تسا : هدومرف  هدش و  رکنم  یضترم ، دیس  نکل  تسا و  نیمه  متسه ،
؟ تسیچ ءاملل )...  دجاولا  مّمیتملاب  لّثم  مث   ) زا ضرغ  سپ  * 
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214 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دش زامن  دراو  مّمیت  اب  رارطضا  يور  زا  دوب ، بآ  دقاف  هک  یصخش  هکنیا : رب  ینبم  هدروآ  مّمیت  باب  زا  قّقحم  موحرم  هک  تسا  یلاثم  نایب 

: هکنیا نآ  دیایب و  شیپ  یّلصم  نیا  يارب  یفلتخم  تالاح  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هک 
. تسا حیحص  لاکشا  نودب  شزامن  تروص  نیا  رد  هک  دنکن  ادیپ  یسرتسد  بآ  هب  مه  زامن  رخآ  ات  دیاش  - 1

هدنامیقاب هتخاس و  وضو  دیاب  لاکـشاالب  اجنیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  زین  وضو  دـیدجت  ناکما  وا  دوش و  ادـیپ  بآ  زامن  ءانثا  رد  دـیاش  و  - 2
. دهد همادا  ار  لمع 

. دورب نیب  زا  بآ  ياهثداح  ره  ای  نتخیر و  رثا  رد  نکل  دوش و  ادیپ  بآ  هظحل  کی  يارب  زامن  ءانثا  رد  دیاش  و  - 3
؟ هن ای  دراد  همادا  مه  نونکا  دوب  بآ  ندش  ادیپ  زا  لبق  هک  مّمیت  لاح  اب  زامن  رب  یضم  زاوج  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

؟ هن ای  دوشیم  باحصتسا  ةالص  رب  یضم  تلاح  ءاقب  تروص  نیا  رد  ایآ  رگید  ترابع  هب 
ادـیپ یبآ  هکنیا  زا  لبق  دـنیوگیم  ار و  مّمیت  ءاقب  دـننکیم  باحـصتسا  اجنیا  رد  دناباحـصتسا ، ّتیجح  هب  لئاق  هک  یناـسک  دـیامرفیم :
مّمیت ایآ  هتفر  نیب  زا  ياهثداح  رثا  رد  تسا و  هدش  ادیپ  بآ  زامن  ءانثا  رد  هک  لاح  مناوخب ، ار  مزامن  هک  متـشاد  ّقح  متـشاد و  مّمیت  دوش ،

؟ هن ای  تسا  هدش  ضقتنم  نم 
. ار مّمیت  ءاقب  منکیم  باحصتسا 

تلالد دـنکیم و  ءاضتقا  ار  نآ  رارمتـسا  شلیلد  رگا  دوب : هدـش  تباث  البق  هک  یمکح  نآ  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  دـیامرفیم : سپس 
ام ءاقب  هب  مینکیم  مکح  هداد و  ياوتف  لیلد  رهاظ  قبطرب  تروص  نیا  رد  یـصاخ ، نامز  هب  دییقت  نودب  ینعی  اقلطم  مکحلا  توبث  رب  دراد 
نآ ءاقب  رد  هک  یتروص  رد  درکیمن ، ار  نآ  ماود  ياضتقا  تشادـن و  مکح  رارمتـسا  ماود و  رب  تلالد  لـیلد  رگا  و  ینعی : ـالف  اـّلا  ناـک و 

شطیارش همه  اب  حاکن  دقع  یتقو  هک : انعم  نیدب  حاکن  دقع  باب  هب  دنزیم  لاثم  سپـس  دیرادن . ءاقب  باحـصتسا  ّقح  دینک ، ّکش  مکح 
زین مکح  نیا  دوشیم و  بترتم  نآرب  تاعاتمتـسا  زا  دشاب  ترابع  هک  تیجوز  راثآ  نآ  لابند  هب  هدـش و  تیجوز  ببـس  دـیدرگ ، دـقعنم 

، قالط گرم ، لیبق  زا  یعفار  لیزم و  هکنیا  رگم  دنامب ، لاس  اههد  ات  هک  دراد  تیلباق  هکلب  تسین ، یصاخ  نامز  هب  دّیقم  ینعی  تسا  قلطم 
. دوش لصاح  دادترا و ... 

: ّقح نامز ال  رد  نکل  تسا و  یقاب  تیجوز  ءاقب  يارب  یضتقم  مکح  نیا  رد  نیاربانب 
همه اب  قالط  ربتعم  هغیص  هک  تسا  یضرف  رد  نآ  مینکیم و  ادیپ  عافترا  هب  نیقی  یهاگ  - 1
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. دوش ءاشنا  شطیارش 

الصا ای  هدش و  ققحم  یقالط  هغیص  الصا  ایآ  هک  عفار  دوجو  لصا  رد  ّکش  رطاخب  منکیم ، ادیپ  تیجوز  نیا  ءاقب  رد  ّکش  یهاگ  و  - 2
؟ هن ای  هتفرگ  تروص  یتوم 

تنا هتفگ : شاهجوز  هب  یجوز  لثملا : یف  تسا ، لیبق  نیمه  زا  قّقحم  لاثم  هک  تسا  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  ام  ّکـش  مه  یهاـگ  و  - 3
؟ هن ای  دنشابیم  یط  ّتیلح و  تیجوز و  عفار  تارابع  نیا  ایآ  هک  مینادیمن  نکل  و  ۀّیرب و ...  تنا  ۀیلح ،

رد ّکش  رد  قّقحم  بانج  هک  تسا  یباحصتسا  نامه  نیا  یـضتقم و  هب  لمع  باب  زا  یط  ّتیلح و  ءاقب  هب  مینکیم  مکح  تروص  نیا  رد 
. تسا هدرک  يراج  عفار 

؟ تسیچ قاب )...  ّهنا  تبثی  مل  و  دقعلا ، وه  یضتقملا  ّنا  لاقی : ال   ) زا ضرغ  سپ  * 
هک دوب  حاکن  دـقع  قوف ، لاثم  رد  یط  ّتیلح و  یـضتقم  دـیوگب  یـسک  رگا  هکنیا : هب  تسا  لاکـشا  کـی  عفد  رگید  ریبعت  هب  اـی  خـساپ و 

خساپ رد  مدعنا ، ّمث  ردص  هک  دوب  ظافلا  يرـس  کی  دقع  هکنیا  رطاخب  تسا ، مدعلا  مولعم  هتفر و  نیب  زا  هکلب  تسین  تباث  نآ  ءاقب  نونکا 
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هکلب دـشاب ، یمئاد  یط  ّتیلح و  ات  دـشاب  هتـشاد  ماود  یجراخ  دوجو  ظاحل  هب  حاـکن  دـقع  هغیـص  دوخ  هک  تسین  مزـال  میئوگیم : وا  هب 
شیاـضتقم رثا و  قّقحت ، تروص  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یـضتقم  نیا  ینعی  تسا ، بترتـم  یـضتقم  دوـجو  لـصا  رب  اـمئاد  یط  ّتیلح و 

. دشاب ینآ  شدوخ  ول  تسا و  یمئاد 
هک دـقع  نیا  ياضتقا  نکل  و  دوریم ، نیب  زا  نایرج  زا  سپ  دـقع  هغیـص  دـباییم ، قّقحت  رفن  ود  نایم  حاکن  دـقع  یتقو  رگید : ترابع  هب 

. دربب نیب  زا  ار  ّتیلح  نیا  تیثیح  دیایب و  یعفار  هکنیا  ات  دشابیم  یمئاد  رمتسم و  تسا  ّتیلح 
؟ تسیچ هیلا )...  انرشا  ام  باحصتسالاب  ینعی  مصخلا  ناک  لاق  لاق : ّمث   ) زا ضرغ  سپ  * 

نیا زا  ناتدارم  لیلد ، ریغ  هب  لمع  ینعی  ندرک  باحـصتسا  دیئوگیم  دـیتسه و  باحـصتسا  رکنم  هک  یـضترم  دیـس  بانج  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ نخس 

هک عفار ، رد  ام  ّکش  تسا و  دوجوم  یتقم  دراد و  رارمتـسا  ماود و  رد  روهظ  لیلد  هک  میتفگ  ام  هک  تسا  يدروم  نیمه  ناتدارم  رگا  - 1
. تسین لیلد  ریغ  هب  لمع  يدروم  نینچ 

هدـش و ادـصمه  امـش  اب  زین  اـم  تسا  یـضتقم  رد  ّکـش  باـب  ناـتدارم  ینعی  میتفگ  اـم  هک  دـشاب  يدروم  نیا  زا  ریغ  ناـتدارم  رگا  و  - 2
. تسین زیاج  دراوم  هنوگنیا  رد  باحصتسا  يارجا  میئوگیم 

، سایق تسا و  رگید  عوضوم  يارب  یعوضوم  مکح  تابثا  هکنیا  رطاخب  باحـصتسا  دیئوگیم  هک  یـضترم  دیـس  بانج  رگید : ترابع  هب 
خساپ رد  لیلد ، نودب  تسا  یلمع  تسا و  طلغ  سپ 
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: میئوگیم امش  هب 

یمئاد ّتیلح  یـضتقم  حاکن  دـقع  لـثم  يدراوم  هک  ارچ  تسا ، لیلدـلا  عم  هکلب  تسین  لـیلدالب  لـمع  دراوم  نیا  رد  باحـصتسا  ریخ ، - 
. تسا

. تسا لیلدالب  لمع  باحصتسا  دیئوگب  دیناوتیمن  امش  دراد ، لیلد  یضتقم  یتقو  ینعی :
شلمع دنک ، يراج  باحـصتسا  اجنیا  رد  یـسک  رگا  هلب  یـضتقم  رد  ّکش  دراوم  لثم  دشاب  روکذم  دروم  زا  ریغ  ناتدارم  رگا  نکل  و  - 3

. نبغ رایخ  رد  رایخلا  باحصتسا  لثم : تسا  لیلدالب 
باحـصتسا یـضتقم  رد  ّکش  دروم  رد  نکل  لـیلدالب و  هن  لیلدـلا و  عم  مهنآ  تسا  يراـج  باحـصتسا  عفار ، رد  ّکـش  دروم  رد  سپ :

. تسا لیلدالب  لمع  هک  ارچ  دوشیمن  يراج 
؟ تسیچ هرایتخا )...  ملاعملا  بحاص  نم  رهظی  و   ) زا خیش  دارم  * 

ملاعم بحاص  دـشابیم . ملاعم  بحاـص  موحرم  تسا  هتفریذـپ  ار  لیـصفت  نیمه  هر )  ) انخیـش زا  لـبق  هک  یناـسک  هلمج  زا  هک : تسا  نیا 
نآ رد  هتفریذـپ و  هک  ار  يدروم  قّـقحم  هک  لـیلد  نیا  هب  دـیوگیم  هدروآ  رامـش  هب  باحـصتسا  ّتیجح  نیرکنم  ءزج  ار  قّـقحم  موـحرم 

. تسا ناگمه  لوبق  دروم  هک  تسا  عفار  رد  ّکش  دروم  نامه  هدومن ، يراج  باحصتسا 
ینعی نیتبثم  اب  ّقح  تفگ  هک  شلوا  ياوتف  زا  وا  هک  دـهدیم  ناشن  الاب  رد  قّقحم  موحرم  نایب  دـیوگیم : ملاعم  بحاص  رگید  تراـبع  هب 
يراج عفار  رد  ّکش  رد  ار  باحصتسا  مه  ناشیا  هک  دهدیم  ناشن  ملاعم  بحاص  فرح  نیا  هک  ارچ  تسا  هدرک  لودع  تسا  دیفم  خیش 
يراج عفار  ّکش  رد  ار  باحصتسا  یـسک  رگا  هک  يروطهب  دیامن . جراخ  عازن  لحم  زا  ار  نآ  دهاوخیم  هدرک  یفطلمک  یهتنم  دنادیم .

. نیتبثم زا  هن  تسا و  نیرکنم  زا  دنادب 
؟ دش هچ  اجنیا  هب  ات  بلاطم  يدنبعمج  * 

: هکنیا هب  دش  لئاق  لیصفت  عفار  رد  ّکش  یضتقم و  رد  ّکش  نایم  خیش  دوخ  هک  دش  نیا  - 1
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. دوشیمن يراج  یضتقم  رد  ّکش  رد  نکل  و  دوشیم ، يراج  عفار  رد  ّکش  رد  باحصتسا 
. دناهداد تبسن  مه  ملاعم  بحاص  یلح و  قّقحم  هب  ار  روبزم  يأر  خیش  بانج  - 2

ياقب رد  ّکش  لثم  ءاقب . رد  تسا  عوضوم  یتاذ  تیلباق  دادعتسا و  ثیح  زا  ام  ّکش  یضتقم )  ) زا دوصقم  دومرف : یـضتقم  فیرعت  رد  - 3
زا میراد ، نیقی  ءاقب  يارب  عوضوم  دادعتسا  هب  هکنیا  اب  یهاگ  اّما  و  ّتینوبغم . رب  عالطا  نامز  نیلوا  زا  سپ  نبغ ، رایخ  ياقب  و  زور ، بش و 

. دیآیم دوجوب  زین  عفار  رد  ّکش  عوضوم ، رب  عفار  ندش  ضراع  تهج 
؟ هن ای  دربب  نیب  زا  ار  عوضوم  ات  تسا  هدش  ضراع  عوضوم  رب  یعفار  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  ینعی :
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: تسا مسق  دنچ  رب  عفار  رد  ّکش  دیامرفیم : سپس  - 4

؟ هن ای  دشاب  هدرک  ضقن  ار  وضو  ات  تسا  هدش  جراخ  یلوب  ایآ  هکنیا  رد  ّکش  لثم  تسا  عفار  دوخ  دوجو  رد  ّکش  یهاگ  - 
تسا و دوجوم  هک  يزیچ  نایم  ینعی  تسین ، نیعم  بحـصتسم  اـی  مه : تروص  نیا  رد  هک  تسا ، دوجوم  تیعفار  رد  ّکـش  مه  یهاـگ  - 

زامن هب  هّمذ  لاغتـشا  عفار  شندناوخ  ایآ  هک  تسا  ّکش  دروم  هک  هعمج  زور  رهظ  زامن  لثم  تسا ، ددرم  تسین ، دوجوم  هک  يزیچ  عفار و 
هدناوخ زونه  هک  تسا  هعمج  زامن  عفار  هکنیا  ای  و  دشابیم ، هعمج  رهظ و  زامن  نایم  ددرم  هک  ارچ  هن ؟ ای  تسه  هعمج  زور  رـصع  زا  شیپ 

؟ تسا هدشن 
عفار قادـصم  رد  نکل  و  تسا ، مولعم  نآ  موهفم  هکنیا  ای  يذـم و  لثم  تسا ، دوجوم  تفـص  هب  لهاج  ندوب ، عفار  ثیح  زا  زین  یهاـگ  - 

. تسا ندوب  يدو  ندوب و  لوب  نایم  درم  هک  یتبوطر  لثم  دراد ، دیدرت  ندوب 
. تسین راکشآ  شندوب  عفار  تسا و  لوهجم  نآ  موهفم  زین  یهاگ  - 

یناسک زا  یخرب  نانخـس  رهاظ  هچرگ  تسا ، ءارآ  فالتخا  لحم  عفار  رد  ّکش  ریغ  رد  باحـصتسا  ّتیجح  دیدرتالب ، دـیامرفیم : سپس 
رد هک  دراد  راعـشا  دوخ  تسا ، دوجوم  لّوا  مکح  يارب  یـضتقم  دـناهتفگ  هکنیا  و  دـننادیم ، تّجح  عفار  رد  ّکش  رد  ار  باحـصتسا  هک 

دیـس راـکنا  زا  هکناـنچ  تسا ، هدـش  عقاو  ءارآ  فـالتخا  یـضتقم  رد  ّکـش  رد  ارهاـظ  نکل  و  تسا ، ءارآ  فـالتخا  مّهوـت  زین  هلئـسم  نیا 
رهاظ بلطم  نیا  تسا ، بیاغ  ناگدید  زا  هک  يدیز  تسا و  هدش  هتخاس  ایرد  رانک  رد  هک  يرهش  باحـصتسا  ّتیجح  هب  تبـسن  یـضترم 

. تسا مدع  باحصتسا  هب  دقتعم  هک  ارچ  دنکیم  ادیپ  تیولوا  یفان  هنّیب  دشاب ، تّجح  باحصتسا  رگا  دوشیم ؛
رارق راـکنا  دروم  یلوا  رد  باحـصتسا  ّتیجح  هدـش و  هداد  لیـصفت  عفار  تهج  زا  ّکـش  یـضتقم و  تهج  زا  ّکـش  ناـیم  لاـحيایلع :

، تسین تّجح  اقلطم  ای  مّود  تروص  رد  هک  تسا ، هدـش  هداد  لیـصفت  نآ  تیعفار  رد  ّکش  نآ و  دوجو  رد  ّکش  نایم  عفار  رد  و  هتفرگ ،
. دشابن یجراخ  قادصم  رد  ّکش  هک  یتروص  رد  ای  و 

یلح قّقحم  اریز  ارچ ؟ دـناهداد . تبـسن  یلح  قّقحم  موحرم  هب  ار  تسا  هدرک  راـیتخا  هلئـسم  نیا  رد  يراـصنا  خیـش  باـنج  هک  ییأر  هتبلا 
، دشن هماقا  مکح  نآ  ندش  یفتنم  رب  یلیلد  هکیلاحرد  دیـسر  ارف  يرگید  تقو  سپـس  دـیدرگ ، تباث  یتقو  رد  مکح  هاگره  تسا : هتفگ 

زاین نآ  یفن  هک  نانچمه  دراد ، لیلد  هب  زاین  مّود  تقو  رد  نآ  هب  مکح  هکنیا  ای  دوشیم ؛ هدوب  هچنآ  رب  مکح  نآ  ياقب  هب  مکح  ایآ 
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؟ دراد لیلد  هب 
ار مکح  نآ  ياـضتقا  قـلطم ، هنوـگ  هب  لـیلد  رگا  منکیم : رظن  رد  نآ  لـیلد  رد  هک  تسا  نیا  منکیم  راـیتخا  نم  هچنآ  دـیوگیم : سپس 

قلطم تروص  هب  شزیمآ  تیلـالح  بجوم  حاـکن  دـقع  هک  ارچ  حاـکن ؛ دـقع  لـثم  دوش ، مکح  نآ  رارمتـسا  هب  مکح  تسا  بجاو  دراد ،
. دشابیم

تـسا ظافلا  نآ  اـب  قـالط  عوقو  رکنم  هک  یـسک  و  دوشیم ، عقاو  ظاـفلا  نآ  اـب  قـالط  هک  یظاـفلا  رد  دـیآ  شیپ  فـالتخا  هاـگره  سپ 
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دوب دـهاوخ  تسرد  وا  لالدتـسا  تسا ، تباث  ملکت  زا  سپ  نینچمه  هدوب ، لالح  شزیمآ  ظاـفلا  نیا  هب  ملکت  زا  شیپ  هک : دـنک  لالدتـسا 
هتفگ ظافلا  هک  تسین  مولعم  و  هتـشاد ، ءاـضتقا  قلطم  هنوگ  هب  ار  نآ  ندوب  لـالح  دـقع ،) ینعی   ) شزیمآ ندوب  لـالح  یـضتقم  اریز  ارچ ؟

. دشاب هدرب  نیب  زا  ار  ءاضتقا  نآ  هدش 
. تسا تباث  مکح  یضتقم ، هب  لمع  تهج  هب  سپ :

تسا یتیلح  یضتقم  دقع  عوقو  میئوگیم : خساپ  رد  دشاب ؟ یقاب  تسین  تباث  تسا و  هدوب  دقع  ّتیلح ، یـضتقم  هک  دوش  هتفگ  رگا  اّما  و 
تـسا بجاو  سپ  تسا . ّتیلالح  ماود  مزلتـسم  ندوب ) یمئاد  هب  هّجوت  نودب   ) یـضتقم عوقو  هب  هّجوتاب  سپ  دشابیمن ؛ یتقو  هب  دّیقم  هک 

. دوشب تباث  عفار  ات  دشاب ، تباث  ّتیلالح 
رگا و  دوب ، دهاوخن  لیلد  نودب  لمع  تروص  نیا  رد  میدرک ، هراشا  نادب  ام  هک  دـشاب  ییانعم  هّیماما ، بهذـم  تفلاخم  زا  دارم  رگا  لاح :

[138 .] مینادرگيور نآ  زا  ام  تسا  هدرک  هدارا  ار  نآ  يارو  رگید  يزیچ 
؟ تسیچ یضتقم  زا  خیش  ریسفت  هب  عجار  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  * 

: زا دنترابع  هک  هدومرف  هئارا  یضتقم  زا  انعم  راهچ  يراصنا  خیش  رظن  زا  یضتقم  ریسفت  هب  داقتنا  نمض 
دراد رارق  ماود و  رارمتسا و  ءاقب و  دادعتسا  هک  يزیچ  - 1

؛ ماکحا ياهكالم  اهطانم و  - 2
. تسا تراهط  یضتقم  هک  وضو  تسا و  تیکلم  یضتقم  هک  دقع  لثم  یعرش ؛ ياهببسم  بابسا و  - 3

. عنام یضتقم و  هدعاق  - 4
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؟ تسا قوف  یناعم  زا  کیمادک  یضتقم  زا  خیش  بانج  ریسفت  * 
. تسا هدرک  قیبطت  نآرب  زین  ار  یلح  قّقحم  نانخس  هک  تسا  لّوا  يانعم  هدومرف  یضتقم  ریسفت  رد  خیش  بانج  هچنآ 

: دناهتفگ هکنانچ  تسا ؛ روکذم  یناعم  زا  مّوس  يانعم  دناهتشاد ، راهظا  قّقحم  موحرم  نانخس  زا  ینیمخ  ماما  هچنآ  اّما 
هک تسا  فورعم  ناگرزب  نایم  هک  تسا  يزیچ  نامه  عفار  لباقم  رد  یـضتقم ، زا  دـصقم  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  يراـصنا  خیـش  ناـنخس 
نآ عفار  هک  دنک  يزیچ  شیادیپ  رد  ّکش  و  دشاب ، هتشاد  رارق  ماود و  ياضتقا  دشاب و  رارمتسا  ءاقب و  دادعتـسا  ياراد  هاگره  بحـصتسم 

هیحان زا  شندش  لیاز  رد  ّکش  و  دنکب ، نآ  ماود  تیلباق  نآ و  ياقب  رادقم  رد  ّکش  هاگره  نکل  و  تسا ، عفار  رد  ّکش  دشاب ، دادعتـسا 
. تسا یضتقم  رد  ّکش  دشاب ، ماود  تیلباق  دادعتسا و  رادقم 

وضو  ) و تسا ) تیکلم  یضتقم  دقع   ) لثم یعرش ، ياهببسم  بابسا و  باب  رد  یضتقم  و  تسین ، ماکحا  ياهطانم  یـضتقم ، زا  شدوصقم 
. دشابیمن تسا ) تراهط  یضتقم 

رد هک  يزیچ  نآ  هچرگا  تسا  ناشیا  بهذـم  هدـیقع و  زا  فورعم  فلتخم و  دراوم  رد  خیـش  نانخـس  رهاـظ  دـش ، هتفگ  هچنآ  لـصاحلا :
یلح قّقحم  نانخـس  هکنیا  رطاخب  تسا ؛ نآ  فالخ  مهوم  دناهدرک ، حیرـصت  نادب  مهن  يأر  ياهلیلد  ثحب  رد  یّلح  قّقحم  راتفگ  همادا 

یـضتقم نامه  حاکن ) دـقع  هب  شلاثم  هنیرق  هب  هتبلا   ) شمـالک رد  مکح  لـیلد  زا  خیـش  دارم  هک  یتروص  رد  ددرگیمرب ، خیـش  راـتخم  هب 
. دشاب يزیچ  تیعفار  رد  ّکش  مکح  عفار ، دوجو  رد  ّکش  مکح  و  دشاب ،

یضتقم هک  حاکن  دقع  لثم  دوشیم ، هتفگ  یعرش  ياهببسم  بابسا و  باب  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  یضتقم ، زا  قّقحم  دارم  اریز  ارچ ؟
ناشیا نانخس  همادا  حیرـص  انعم ، نیا  هکنانچ  دربیم ؛ نیب  زا  ار  ءاضتقا  نیا  هک  تسا  يزیچ  عفار ، زا  شدارم  و  تسا ؛ شزیمآ  ندوب  لالح 

. تسا یضتقم  نامه  ناشراتفگ ، يادتبا  رد  مکح  لیلد  زا  ناشدارم  هکنیا  رب  دشاب  هنیرق  تسا  نکمم  همادا  نیا  و  تسا ،
باب رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  زین  یـضتقم  زا  خیـش  دارم  ددرگیمرب ، يراـصنا  خیـش  راـتخم  هب  قّقحم  نانخـس  رگا  تروص  نیا  رد  سپ :
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ناشیا بهذـم  زا  هک  دـنراد  يزیچ  رد  روهظ  باحـصتسا ، ياـهربخ  همادا  رد  خیـش  نانخـس  نکل  و  دوشیم . قـالطا  اهببـسم  بابـسا و 
. دوشیم هتخانش 

رگا هتبلا  تسا ، هدرک  در  ار  باحـصتسا  ّتیجح  اـقلطم  اـی  یلح  قّـقحم  هک  ارچ  ددرگیمنرب ؛ قّـقحم  نانخـس  هب  خیـش  نانخـس  نیارباـنب :
؛ دشاب اهلیلد  مومع  ای  اهلیلد ، قالطا  مکح ، لیلد  زا  شدارم 
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یضتقم و هدعاق  نامه  عفار  یضتقم و  زا  قّقحم  دارم  هکنیا  ای  دشاب ، صیصخت  رد  ّکش  ای  دییقت  رد  ّکش  تیعفار ، رد  ّکش  زا  شدارم  و 

. دندرک لمح  نآرب  لّوا  ار  ناشیا  مالک  مه  خیش  بانج  هکنانچ  تسا ، عنام 
، تسا ببسم  دوجو  یضتقم  اقلطم  تشاد ، دوجو  یعرش ) ببس  ینعی   ) یـضتقم هاگره  هک  تسا  يزیچ  رد  باحـصتسا  يارجا  هکنیا  ای  و 
، هن ای  دنتـسه  ندوب  لالح  عفار  اهنآ  ایآ  هک  یظافلا  رد  ّکـش  ماـگنه  تسا و  شزیمآ  ندوب  لـالح  یـضتقم  اـقلطم  هک  حاـکن  دـقع  لـثم 

. دوش مولعم  عفار  ات  دوشیم  یضتقم  مکح  باحصتسا 
[139 .] ددرگیمنرب هدش  هتخانش  شبهذم  زا  هچنآ  يراصنا و  خیش  نانخس  رهاظ  هب  هدش  هتفگ  ياهلامتحا  زا  کیچیه 
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بلاطملا صیخلت 

؟ تسا یساسا  هچ  رب  فلتخم  عاونا  هب  باحصتسا  تامیسقت  خیش  بانج  يراصنا * خیش  بانج  اب  هداس  نامتفگ  کی  رد  تشذگ  هچنآ 
. تسا یفلتخم  ياهتروص  رد  مینکیم  باحصتسا  ار  نآ  نونکا  هدوب و  البق  هک  یئیش  هک  ارچ  تسا ، بحصتسم  رابتعا  هب  یکی  - 1

. تسا یتامیسقت  ياراد  قباس  نیقی  رابتعا  هب  باحصتسا  رگید  ترابع  هب 
. یلقع ای  تسا و  هدوب  یعرش  ای  مه  لیلد  نیا  هدوب و  لیلد  يور  زا  قباس  نیقی  هکنوچ  تسا ، لیلد  هظحالم  هب  یکی  - 2

. تسا ّقح  ّکش ال  ساسارب  مه  یکی  - 3
قحال ّکش  قباسلا 3 - نیقیلا  بحصتسم 2 - - 1 دریذپیم : میسقت  ساسا  هس  رب  باحصتسا  لصاحلا :

؟ تسا هنوگچ  بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  * 
تـسا هدوب  قباس  رد  هک  يرما  دوجو  تقو  کی  زین  ام  یمدـع ، رما  کی  یهاگ  تسا و  يدوجو  رما  کی  یهاـگ  بحـصتسم  هک  اـجنآ  زا 

. مینکیم باحصتسا  ار  قباس  رد  رما  نآ  دوجو  مدع  تقو  کی  مینکیم و  باحصتسا 
ایآ هک  مراد  ّکش  نونکا  دوب ، بجاو  هام  نالف  رد  ناـضمر  هزور  میئوگیم : هکنیا  لـثم  قباـس  رد  رما  کـی  دوجو  باحـصتسا  اـّما  و  - 1

. ار موص  نیا  بوجو  منکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  بجاو  هام  نآ  رد  ناضمر  هزور  نیا  مه  زونه 
؟ هن اـی  تسه  طرـش  نیا  مه  زوـنه  اـیآ  هک  ماهدرک  ّکـش  نوـنکا  دوـب ، زاـمن  هب  دورو  طرـش  تراـهط  ـالبق  هـک  مـنادیم  لـثملا  یف  اـی  و 

. ار روبزم  طرش  بوجو  منکیم  باحصتسا 
مالـسا روهظ  زا  لبق  میئوگیم : لثملا  یف  هک  تسا  وحن  نیدـب  هیلـصا  تئارب  باحـصتسا  لثم  قباس  رما  دوجو  مدـع  باحـصتسا  اّما  و  - 2

. ار نآ  بوجو  مدع  منکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  هدش  بجاو  لمع  نیا  مالسا  زا  سپ  ایآ  هک  منادیمن  لاح  دوبن ، بجاو  لمع  نالف 
باحصتسا اهنت  هن  هکنیا  ای  هدوب و  مالک  لحم  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  ود  ره  ایآ  خیش  بانج  * 

222 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسا هتشادن  دوجو  نآ  رد  یفالتخا  هدوب و  تاملسم  زا  یمدع  باحصتسا  هدوب و  عازن  لحم  يدوجو 

. یمدع هن  تسا و  يدوجو  بحصتسم  هب  طوبرم  عازن  هک  تسا  هدش  هتفگ  یهاگ  - 1
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. تسا هدوب  عازن  لحم  یمدع ، يدوجو و  ینعی  بحصتسم  عون  ود  ره  ریخ  هک  تسا  هدش  هتفگ  یهاگ  - 2
؟ تسیچ دناهتسناد  جراخ  ثحب  لحم  زا  ار  اهنآ  هتسناد و  تامّلسم  زا  ار  هّیمدع  تابحصتسم  هک  یناسک  لیلد  * 

لحم زا  اذـل  و  تایمدـعلا ، یف  باحـصتسالا  يرجی  هکنیا : هب  دـنالئاق  قافتالاب  املع  همه  هک  انعم  نیدـب  تسا ، یلوق  عامجا  ناشلوا  لیلد 
. دناجراخ فالتخا  عازن و 

لثملا یف  دناهدرکیم . ارجا  ار  یباحصتسا  نینچ  فلتخم  راصعا  رد  املع  همه  هک  انعم  نیدب  تسا . یلمع  عامجا  ای  هریس و  ناشمود  لیلد 
مدـع لصالا  دـنیوگیم : هن ؟ اـی  تسا  هدروخ  صیـصخت  ماـع  نیا  لـثملا  یف  هک  دـننکیم  ّکـش  یعرـش  مکح  طابنتـسا  ماـگنه  هب  یتقو 

نیا ناشیانب  همه  يزاجم ؟ ای  تسا  هدوب  ظفال  دارم  یقیقح  يانعم  ایآ  هک  دـننکیم  ّکـش  یظفل  کـی  ياـنعم  رد  یتقو  اـی  و  صیـصختلا .
. هنیرقلا مدع  لصالا  هک : تسا 

. دننکیم تقیقح  رب  لمح  ار  نآ  هدرک  يزاجم  يانعم  هدارا  رب  هنیرق  مدع  لصا  ینعی :
؟ يرجی وا ال  باحصتسالا  يرجی  له  هک  دوشیم  ثحب  یتقو  هک  تسا  نیا  تارضح  رگید  لیلد 

. تسه مه  هیقبم  ّتلع  هثدحم ، ّتلع  هک : تسا  نیا  ناشلیلد  يرجی و  دنیوگیم  ياهدع 
. تسین هیقبم  ّتلع  هثدحم ، ّتلع  هک  ارچ  يرجی ، ال  ریخ ، دنیوگیم : ياهدع 

هیقبم ّتلع  هثدـحم  ّتلع  هک  دـنیوگب  قلطم  لوق  هب  یخرب  هک  تسا  نینچ  اـیآ  نآ  هب  خـساپ  یلـصا و  لاؤس  حرط  زا  لـبق  خیـش  باـنج  * 
؟ تسه هیقبم  ّتلع  دنیوگب  قلطم  روطب  یخرب  تسین و 

: هک ارچ  ریخ 
لاح رد  وضو  اهنت  هن  دیریگیم  وضو  امش  یتقو  لثملا : یف  تسه ، مه  هیقبم  ّتلع  هثدحم ، ّتلع  هک  میراد  نیقی  ام  اهاج  زا  یخرب  رد  - 1

. تسامش تراهط  ببس  هدماین  ضقان  هک  مه  ینامز  ات  تسامش ، تراهط  ّتلع  نتفرگ  وضو 
ناـمه هک  وضو  رثا  ریخ ، دورب ، نیب  زا  تراـهط  وضو  ماـمتا  زا  سپ  نکل  دیـشاب و  كاـپ  نتفرگ  وضو  تقو  رد  هک  تسین  هنوـگنیا  ینعی 

. تسا یقاب  دوخ  لاحب  عفار  ای  ضقان و  ندماین  ات  تسا  تراهط 
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. تسین يرگید  ّتلع  هب  دنمزاین  تراهط  ياقب  اذل  تسه و  مه  هیقبم  ّتلع  هثدحم ، ّتلع  اجنیا  رد  سپ 
یف نآ . ءاـقب  مه  دـهاوخیم ، ّتلع  ثودـح  مه  ینعی  تسین ، هیقبم  ّتلع  هثدـحم ، ّتلع  هک  میراد  نـیقی  زین  اـهاج  زا  یخرب  رد  نـکل  - 2
دوخ اریز  ریخ . دـنامیم ؟ نشور  هشیمه  يارب  ملاع  عولط ، کی  اـب  اـیآ  لاـح  تسا ، ملاـع  یئانـشور  هثدـحم  ّتلع  سمـش ، عولط  لـثملا :

. دراد ّتلع  هب  زاین  زین  دیشروخ  ياقب  دراد ، هثدحم  ّتلع  دیشروخ 
. دوب دهاوخن  مه  یئانشور  دشابن ، رگا  هک  دشاب  مه  یئانشور  هک  ات  دشاب ، دیشروخ  دیاب  بترم  رگید : ترابع  هب 

؟ هن ای  تسه  زین  هیقبم  ّتلع  هثدحم ، ّتلع  یّلک  روطب  هدعاقلا و  یلع  ایآ  خیش  بانج  * 
. لیلدلاب جرخ  هکنیا  رگم  دشاب . مه  ءاقب  ّتلع  دیاب  هدعاقلا  یلع  دشاب ، ثودح  ّتلع  هک  يزیچ  دناهتفگ  یخرب  - 1

. دشاب ّتلع  ياراد  شثودح  نوچمه  دیاب  مه  زیچ  کی  ءاقب  هدعاقلا ، یلع  ریخ ، هک  دناهتفگ  مه  یخرب  - 2
: لصاحلا

یتقو اذـل : و  تسه . زین  هیقبم  ّتلع  هثدـحم ، ّتلع  هک  دـنرواب  نیا  رب  دوشیم ، يراج  تاّیمدـع  رد  باحـصتسا  دـنیوگیم : هک  یئاهنآ  - 
باحصتسا میدرک  ّکش  رگا  سپ  تسه ، زین  ءاقب  ّتلع  هدعاقلا ، یلع  ثودح  ّتلع  تسا و  ّتلع  ياراد  دش  ثداح  ملاع  رد  يزیچ  کی 

. مینکیم يراج 
يزیچ ره  ینعی : تسین . ءاقب  ّتلع  ثودح ، ّتلع  هک  دنرواب  نیا  رب  دوشیمن ، يراج  تاّیمدع  رد  باحـصتسا  دـنیوگیم : هک  یئاهنآ  و  - 
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نآ هک  میدرک  ّکش  هک  یناـمز  ره  اذـل : و  دراد . ّتلع  هب  دـنمزاین  شثودـح  رد  هک  روطناـمه  دراد ، هناگادـج  ّتلع  هب  جاـیتحا  ءاـقب  رد 
دهاوخیم ّتلع  ثودح  لثم  زین  ءاقب  اریز : ارچ ؟ میرادن . باحصتسا  يارجا  ّقح  هن ؟ ای  دراد  دوجو  مه  نونکا  دوب  هدش  ثداح  هک  يزیچ 

؟ هن ای  تسا  هتشاد  ءاقب  ّتلع  دوب  هدش  ثداح  البق  هک  يرما  نیا  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  هکنآ  لاح  و 
؟ تسیچ روما  نیا  رکذ  زا  روظنم  دارم و  خیش  بانج  * 

تیافک ءاقب  يارب  هثدحم  ّتلع  ایآ  هک  دناهداد  رارق  انبم  نیا  رب  ار  باحـصتسا  ندشن  يراج  ای  ندش و  يراج  تارـضح  نیا  هک  تسا  نیا 
یفکی هثدحم  ّتلع  هک  تسا  دقتعم  هکنآ  اذل : و  هن ؟ ای  دنکیم 
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. تسا هدرکن  يراج  ار  باحصتسا  ءاقبلل  یفکی  هثدحم ال  ّتلع  هک  تسا  دقتعم  هکنآ  و  دنکیم . يراج  ار  باحصتسا  ءاقبلل ،

ثحب لحم  تایدوجو  جراخ و  ناشثحب  لحم  زا  تاّیمدع  هک  دوشیم  نشور  ثحابم  نیا  زا  دنیوگب : دنهاوخیم  هجو  نیا  رد  لصاحلا  - 
: هک اریز  ارچ ؟ تسا . هدوب  اهنآ 

. دهاوخیم ّتلع  هک  تسا  تادوجوم  دوجو  نیا  هکنوچ  تاّیمدع ، زا  هن  تسا و  تایدوجو  زا  ثحب  هثدحم ، ّتلع  زا  ثحب  - 1
دنمزاین امدع  ای  ادوجو  ات  درادن  ثودح  مدـع  هکنوچ  تسا ، تایدوجو  هب  طوبرم  زاب  هن  ای  تسه  زین  هیقبم  ّتلع  هثدـحم ، ّتلع  هکنیا  - 2

. دشاب ّتلع  هب 
: هک تسا  نیا  هدوب  جراخ  عازن  لحم  زا  تاّیمدع  هکنیا  رب  تارضح  لیلد  نیمراهچ  اّما  و  - 

لاح باحـصتسا  ایآ  دنـسرپیم  رگید  ریبعت  هب  ای  و  دـننکیم . لاحلا  باحـصتسا  هب  ریبعت  نآ  زا  باحـصتسا  زا  ثحب  ماـگنه  هب  تارـضح 
فیرعت رد  هک  دـنیوگیم  ای  و  تاّیمدـع . هن  تسا و  تایدوجو  رد  ثحب  هکنیا  رد  دراد  روهظ  بلطم  نیا  هک  هن ؟ اـی  تسا  تّجح  دوجوم 

روما هب  طوبرم  ءاقبا  و  مینکیم ، ءاـقبا  ار  نآ  اـم  تسا و  هتـشاد  دوجو  هک  يزیچ  ياـنعم  هب  تسا ، ناـک  اـم  ءاـقبا  زا  تبحـص  باحـصتسا 
. یمدع هن  تسا و  يدوجو 

؟ تسیچ روبزم  هوجو  هب  تبسن  یلاع  ترضح  رظن  خیش  بانج  * 
جراخ عازن  لحم  زا  تاّیمدع  هک  دـنک  تباث  دـناوتیمن  تسین و  تارـضح  ياعدـم  هدـننکتابثا  روبزم  هوجو  زا  کیچـیه  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف  دنشاب . هدوب 
یناسک هلوقم  نیا  رد  اریز  ارچ ؟ تسین  یلوق  عامجا  ياـج  اـجنیا  میئوگیم  دـشاب  ءاـملع  یلوق  عاـمجا  هک  ناـشلوا  هجو  هب  خـساپ  رد  - 1

در ار  تاّیمدع  رد  باحـصتسا  یهاگ  هک  هژیو  هب  تاّیمدع ، رد  هچ  تایدوجو و  رد  هچ  دناباحـصتسا  يارجا  فلاخم  الـصا  هک  دنتـسه 
عامجا ياعدا  امش  هنوگچ  تفلاخم ، رد  تحارص  تافالتخا و  نیا  دوجو  اب  لاح  دوشیمن . يراج  یباحـصتسا  نینچ  هک  دناهتفگ  هدرک و 

دیراد روبزم  ياعدم  رب  یلوق 
تسا و ظافلا  رهاوظ  هب  طوبرم  تاباحـصتسا  نیا  میئوگیم : دـشاب  یلمع  عامجا  اـی  ءاـملع و  هریـس  هک  ناـشمود  هجو  هب  خـساپ  رد  و  - 2

: ینعی درادن . باحصتسا  ّتیجح  هب  یطبر  ظافلا  رهاوظ 
؟ هن ای  هدروخ  صیصخت  ایآ  هک  دندرک  ّکش  یماع  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  ملاع  يالقع  يانب 

كارتشالا و مدع  لقن ، مدع  هنیرق ، مدع  دییقت . مدع  رد  اذکه  و  صیصختلا . مدع  لصالا ، دنیوگب :
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. ظفل رهاظ  هب  ذخا  ینعی  هریغ ... 
دوب ظاـفلا  رهاوظ  هب  طوبرم  هک  صاـخ  ّنظ  ثحب  ناـمه  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  هتـشاذگ و  راـنک  اـجنیا  رد  ار  رهاوظ  زا  ثحب  دـیاب  اذـل  و 

. تسین مه  ام  ثحب  لحم  دراد و  یئانثتسا  تلاح  هک  دینک  هعجارم 
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نآ مینکیم و  هراشا  حرـش  رد  هدش  رکذ  هوجو  زا  هجو  نیرخآ  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  یهوجو  ناشموس ، هجو  هب  خساپ  رد  اّما  و  - 3
، تسا هتشاد  دوجو  هک  دشاب  یلاح  باحصتسا  دارم  لاحلا ، باحصتسا  دوشیم ، هتفگ  یتقو  هک  مینک  لوبق  ام  هک  ضرف  هب  هک : تسا  نیا 

دنناوتب ّهلدا  نآ  اب  هک  تسا  ياّهلدا  ندرک  هدنز  لوصا ، باوبا  زا  یباب  ره  رد  نییلوصا  تارـضح  فده  هدمع  هک : تفگ  میهاوخ  امـش  هب 
هکنیا هن  يدوجو ، لاح  رد  دراد  روهظ  هک  تسا  يوحن  هب  ناک  ام  ءاقبا  هلمج  زا  ناشترابع  اذل  دننک و  جارختسا  طابنتسا و  ار  ادخ  ماکحا 

. تسا هدوبن  ثحب  لحم  یمدع  باحصتسا 
؟ دیراد یعّدم  نیا  رب  مه  ياهنیرق  ایآ  خیش  بانج  * 

ندرک باحـصتسا  ینعی  عرـش ، لاح  باحـصتسا  دـنیوگیم : دـننکیم و  هفاضا  لاـحلا  باحـصتسا  هب  زین  ار  عرـش  هملک  یخرب  هکنیا  هلب ،
زا رکب و ...  تلادع  ای  دیز و  تایح  لثم  هّیعوضوم  تاباحـصتسا  هک  دنریگیم  هجیتن  اذـل  و  تسا . دوجوم  مه  عرـش  مکح  عرـش و  مکح 

. تسا هدوب  جراخ  ثحب  لحم 
؟ تسیچ رما  نیا  هب  عجار  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

تارـضح فده  نوچ  میتفگ  هکنانچ  دنک و  جراخ  باحـصتسا  يارجم  زا  ار  رگید  تاعوضوم  دـناوتیمن  عرـش ، دـیق  نیا  هک : تسا  نیا 
هک هدوبن  نیا  ناشضرغ  هنرگو  عرش  لاح  باحـصتسا  دناهتفگ  دروخب  عرـش  ماکحا  باحـصتسا  درد  هب  هک  هدوب  یباحـصتسا  ندرک  هدنز 

. دننادب نوریب  ثحب  لحم  زا  ار  هیجراخ  تاعوضوم 
تاباحصتسا هک  درک  تابثا  ناوتیمن  ناک  ام  ءاقبا  عرش و  لاح  باحصتسا  لاحلا ، باحـصتسا  ینعی  تاریبعت  نیا  اب  هکنیا : بلطم  لصاح 

. تسا هدوبن  ثحب  لحم  هّیمدع 
؟ هن ای  دیراد  تسا  هدوب  املع  ثحب  لحم  هّیمدع  تاباحصتسا  هکنیا  رب  یلیلد  ای  دّیؤم و  امش  ایآ  خیش  بانج  * 

، هلب
ثحب و لحم  ود  ره  يدوجو  یمدـع و  روما  باحـصتسا  هک  دـهدیم  ناشن  هیباحـصتسا ، هلاسر  رد  یناـهبهب  دـیحو  تاراـبع  هلمج  زا  - 1

. دناهدوب وگتفگ 
مه یخرب  اقلطم ، ۀّجح  باحصتسالا  هک  دندقتعم  یخرب  دیامرفیم : یناهبهب  دیحو  موحرم 
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. دناهدش لیصفت  هب  لئاق  زین  یخرب  اقلطم ، ۀجحب  سیل  باحصتسالا  هک  دندقتعم 

هب لئاق  هکنآ  اـّما  تسا و  تّجح  یمدـع  هچ  يدوجو و  هچ  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  رگناـیب  نیفرط  تاراـبع  رد  اـقلطم  هملک  نیا  لاـح :
. سکعلاب ای  ۀجحب و  سیل  يدوجو  رد  تسا و  تّجح  یمدع  رد  باحصتسا  الثم  هک : تسا  نیا  شدارم  هدش  لیصفت 

هلئـسم نیا  رد  قلطم  تبثم  مه  اریز  ارچ ؟ تسا  هدوب  عازن  لحم  ثحب و  دروم  ناونع  ود  ره  هک  میوشیم  هجوتم  الماک  تارابع  نیزا  سپ :
. لّصفم مه  قلطم ، یفان  مه  دراد ، دوجو 

ياهنوگب ار  اقلطم  هملک  میناوتیم  ام  تسا و  هیجوت  لباق  اجنیا  رد  دیحو  موحرم  ترابع  هک  دنک  لاکشا  امش  هب  یسک  رگا  خیش  بانج  * 
: میئوگب هدرک  انعم  رگید 

رد هچ  ماـکحا و  رد  هچ  تسا ، تّـجح  یهلا  مـکح  هـک  تـسا  نـیا  ناـشدارم  اـقلطم  تـسا  تّـجح  باحـصتسا  دـنیوگیم  یخرب  هـکنیا 
. هیجراخ تاعوضوم 

. یعوضوم هچ  دشاب و  یمکح  هچ  تسین  تّجح  باحصتسا  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  تسین  تّجح  باحصتسا  دنیوگیم  یخرب  هکنیا  و 
. سکعلاب ای  دننادیمن و  ربتعم  ار  یمکح  باحصتسا  هتسناد و  ربتعم  ار  یعوضوم  باحصتسا  دنالّصفم ، هک  مه  اهنآ 

لحم ریخ  هک : تسا  نیا  رگناـشن  هکلب  تسین ، هدوب  ثحب  دروـم  یمدـع  باحـصتسا  هک  بلطم  نیا  هب  یطبر  یناـهبهب  تاراـبع  نیارباـنب :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2536 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدوبن  ثحب 
 ... سکعلاب ای  تسا و  هدوب  تّجح  یعوضوم  هچ  یمکح و  هچ  تاـیدوجو ، رد  باحـصتسا  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  اـقلطم  نیا  هصـالخ :

؟ دیهدیم خساپ  هچ 
، اقلطم زا  ناـشیا  دارم  هک  دـیوشیم  هجوتم  دـینک  هّجوت  دـیحو  موحرم  تاراـبع  هب  رگا  نکل  دـیئامرفب  تسرد  امـش  هک  انمّلـس  میئوگیم :

. تسا هدوب  یمدع  يدوجو و  باحصتسا 
ماکحا لیبق  زا  ةرات  اضیا : یمدـع و  رما  ةرات  تسا و  يدوجو  رما  ةرات  بحـصتسم  هک : تسا  هدـمآ  تسا ؟ هدـمآ  هچ  ناشیا  مالک  لّوا  رد 

 ... تلادع و تایح ، تبوطر ، لثم : تسا ، تاعوضوم  لیبق  زا  ةرات  و  تمرح و ...  بوجو ، بحصتسا  لثم  تسا 
يدوجو و هچ  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  شیانعم  نیا  و  دننادیم و ...  تّجح  اقلطم  ار  باحـصتسا  یخرب  دـیامرفیم : هک  تسنیا  زا  دـعب 

. اذکه و  سکعلاب ...  تسا و  تّجح  یعوضوم  هچ  یمکح و  هچ  یمدع ، هچ 
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. تسا هدوب  ثحب  دروم  یمدع  هچ  يدوجو و  هچ  باحصتسا  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  یناهبهب  موحرم  ترابع  سپ :
تایدوجو هب  مه  تالالدتسا  نیا  رد  هک  ارچ  نیفان ، هچ  نیتبثم و  هچ  تسا ، تارضح  دوخ  تالالدتسا  ام ، رگید  دهاش  ای  دیؤم و  اّما  و  - 2

. تاّیمدع هب  مه  دنراد ، رظن 
، دشاب یعّدـم  هنیب  رب  مدـقم  رکنم ، هنیب  يواعد  رد  یتسیابیم  دوب ، تّجح  باحـصتسا  رگا  هک : دـنراد  ناشتالالدتـسا  رد  نیفان  لثملا : یف 

حیجرت مدعلا  ۀلاصا  دـییات  رطاخ  هب  یفان  هنیب  تقوچـیه  هکنآ  لاح  و  مدـع . باحـصتسا  اب  تسا  هارمه  دـیؤم و  هشیمه  رکنم  هنیب  هک  ارچ 
. تبثم هنیب  رب  تسا  هدشن  هداد 

ار یفاـن  هنیب  دروم ، نیا  رد  دوب ، تّجح  رگا  و  تسین ، تّجح  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  رب  لـیلد  بلطم  نیا  هک : دـنریگیم  هجیتـن  اذـل  و 
. تسا نآ  کمک  مدع  باحصتسا  هکنیا  رطاخب  تبثم  هنیب  رب  دنتشادیم  مدقم 

هماقا اـجنیا  رد  هک  یلیلد  و  دـنراد ، رظن  رد  زین  ار  یمدـع  ّتیجح  باحـصتسا ، ّتیجح  نیرکنم  هک  دـهدیم  ناـشن  قوف  بلطم  لـصاحلا :
رگا دـنیوگیم  هـلمج  زا  دـناهدرک ، رکذ  ار  ياهـّلدا  باحـصتسا  تـّیجح  نیتـبثم  مـه  یفرط  زا  هّیمدـع . روـما  هـب  تـسا  طوـبرم  دـناهدرک 

همیمض اب  هک  ارچ  دندشیم  وربور  لکشم  اب  تایاور  تایآ و  هب  لالدتسا  رد  ماکحا  طابنتسا  ماگنه  هب  تارضح  دوبن ، تجح  باحـصتسا 
. دننزیم ماکحا  جارختسا  لالدتسا و  هب  تسد  هک  تسا  تایاور  ای  تایآ و  نیا  هب  باحصتسا  ندرک 

: لثملا یف 
. تسا صیصخت  مدع  ۀلاصا  تکرب  هب  دننکیم  لالدتسا  ماع  کی  هب  رگا 
. تسا دییقت  مدع  تلاصا  تکرب  هب  دننکیم  لالدتسا  یقلطم  کی  هب  رگا 

. تسا هنیرقلا  مدع  تلاصا  تکرب  هب  دننکیم  لالدتسا  یقیقح  ظفل  کی  هب  رگا 
 ... اذکه تسا و  خسن  مدع  تلاصا  تکرب  هب  دننکیم  لالدتسا  ینامز  مومع  کی  هب  رگا 

: تفگ دـیهاوخ  يدوجو ؟ ای  تسا و  یمدـع  تسا  هدافتـسا  دروم  تالالدتـسا  نیا  رد  هک  یتاباحـصتسا  نیا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاـح :
. تسا یمدع  همه 

. یمدع هچ  يدوجو و  هچ  دناهتشاد  رظن  تاباحصتسا  قلطم  هب  نیفان  هچ  نیتبثم و  هچ  هک  درک  دیهاوخ  فارتعا  سپ :
هتشاد رارق  هظحالم  دروم  هکلب  تسا  هدوبن  جراخ  عازن  لحم  زا  هّیمدع  تاباحصتسا  هجیتن : رد 
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. تسا
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رد تکرح  ماگنه  هب  رگا  دیوگیم : هک  تسا  ضایر  بحاص  ياوتف  تسا ، رتحیرص  روکذم  دوجو  زا  هک  يرگید  دهاش  دّیؤم و  اّما  و  - 3
هک تسا  هتفگ  روهشم  یّکذم ؟ ای  تسا  هتیم  هک  دیدرک  ّکش  دیدروخرب و  ياهدشهدنکفا  رود  تسوپ  کی  ای  تشوگ و  ياهکت  هب  ریـسم 

. هیکذت مدع  ۀلاصا  لیلد  هب  ارچ ؟ تسا . هتیم 
هک هیکذـت  مدـع  تلاصا  هک  ارچ  دومن ، تسوپ  ای  تشوگ و  نیا  تساجن  هب  مکح  ناوتیمن  اجنیا  رد  دـیوگیم : اجنیا  رد  ضایر  بحاص 

. تسین تجح  تسا ، یمدع  باحصتسا  کی 
. دناهدوب ثحب  دروم  تاّیمدع  هک : تسا  نیا  هدنهدناشن  ضایر  بحاص  ثحب  نیا 

ره هک  ارچ  تسا ، یمدع  باحـصتسا  کی  اب  مأوت  يدوجو  باحـصتسا  ره  هک : تسا  نیا  نامیاعّدـم  رب  ام  رگید  هاوگ  ای  هجو و  اّما  و  - 4
. یباجیا یبلس  ره  دراد و  یبلس  یباجیا 

باحـصتسا کی  نیا  هک  ار  نآ  ندوب  هدنز  دـینکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدـنز  زورما  دـیز  ایآ  هک  دـینکیم  ّکش  امـش  لثملا : یف  - 
. ار دیز  توم  مدع  دینک ، باحصتسا  دیناوتیم  لاح  نیع  رد  تسا ، يدوجو 

کی هب  دینک  شلیدبت  دیناوتیم  نکل  تسا و  يدوجو  باحصتسا  کی  نیا  هک  تسا ، كاپ  مه  نونکا  دوب ، كاپ  ءانا  نیا  لثملا : یف  ای  و 
. تسین سجن  مه  نونکا  هدوبن  سجن  ءانا  نیا  دیئوگب : یمدع و  باحصتسا 

؟ درک یمدع  باحصتسا  هب  لیدبت  ار  يدوجو  باحصتسا  ناوتب  هک  دراد  دوجو  یقح  نینچ  ایآ  خیش  بانج  * 
اذـل تسا و  هدـنز  دـیز  لثملا : یف  ناوتیم . هلب  دـننادیم ، تّجح  تاراما  باب  نم  ینعی  ّنظ  باب  نم  ار  باحـصتسا  هک  یناسک  ياـنبم  رب 

هدرمن مه  نونکا  دوب ، هدرمن  دـیز  میئوگیم : هدرک  باحـصتسا  مینک ، ادـیپ  ّکـش  وا  دوجو  رد  رگا  لاـح  دـشابیم ، شلها  هقفن  لوئـسم 
. دهدب ار  شاهچب  نز و  هقفن  دیاب  اذل  و  تسا ،

یمدع باحصتسا  هب  لیدبت  ار  يدوجو  باحصتسا  ناوتیمن  ریخ ، دننادیم ، تّجح  دّبعت  باب  زا  ار  باحصتسا  هک  یناسک  يانبم  رب  اّما  و 
. تسین تّجح  هک  تبثم ، لصا  دوشیم  هک  ارچ  درک ،

؟ تسیچ نآ  هجیتن  ثحب و  لصاح  خیش  بانج  * 
لوصا دنیوگب  دننادیم  تّجح  ّنظ  باب  نم  ار  باحصتسا  هک  یناسک  دوشب  انب  رگا  هک : تسا  نیا 
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نیا تسا ، هّیدوجو  لوصا  رد  مالکلا  امنا  اذـل  و  میاهتفرگ ، مّلـسم  ار  یمدـع  لصا  ّتیجح  ام  هک  ارچ  تسا ، جراـخ  عازن  لـحم  زا  هّیمدـع 

هب يزاین  هک  ارچ  تسا ، طلغ  یباحصتسا  نینچ  الصا  تسا ، عازن  لحم  يدوجو  تسا و  ملسم  یمدع  لصا  یتقو  هک  دیآیم  شیپ  لاکشا 
. تسین يدوجو  باحصتسا  يارجا 

رد ثحب  مینک  يراـج  یمدـع  باحـصتسا  یئاـجره  رد  هک  میرداـق  اـم  تسا و  تایمّلـسم  زا  یمدـع  باحـصتسا  یتقو  رگید : تراـبع  هب 
؟ میراد نآ  هب  يزاین  هچ  ام  دراد و  ياهدیاف  هچ  يدوجو  باحصتسا 

امـش هک  ارچ  تسا  ثبع  ندرک  باحـصتسا  زا  ثحب  دـننادیم ، تّجح  ّنظ  باـب  نم  ار  باحـصتسا  هـک  یناـسک  يارب  رگید : تراـبع  هـب 
هدافتسا هّیمدع  تاباحصتسا  نیا  زا  اجره  رد  هشیمه و  میرداق  ام  هک  دیئوگیم  هدروآ و  باسحب  تامّلـسم  زا  ار  تاّیمدع  رد  باحـصتسا 

. تسا ثحب  لحم  دوخ  دیتفگ ، امش  هچنآ  هکنآ  لاح  و  مینک ،
زا اـی  دـشاب و  تّجح  ّنظ  باـب  نم  هکنیا  زا  ّمعا  تسا ، هدوب  عازن  ثحب و  لـحم  شاهمه  یمدـع  هچ  يدوجو ، هچ  باحـصتسا  لـصاحلا :

. دّبعت يور 
خـساپ هچ  تسا ، تامّلـسم  زا  هک  دراد  دوجو  ياهّیمدـع  لوصا  اهاج  زا  یخرب  رد  دـنتفگ  مه  تارـضح  نیا  هکنانچ  خیـش  باـنج  یلو  * 

؟ دیهدیم
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تایآ زا  یکی  رد  لثملا : یف  تسا . هدـش  تامّلـسم  زا  هک  تسا  يرگید  باسحب  هکلب  تسا ، ندوب  باحـصتسا  رطاـخب  هن  نیا  نکل  و  هلب ،
لـصا نیا  و  خـسنلا ، مدـع  لصالا ، هک  دـنراد  لوبق  قافتالاب  همه  هن ؟ ای  تسا  هدـش  خـسن  تعیرـش  رد  هیآ  نیا  ایآ  هک  میدرک  ّکش  یهلا 

. تسا تامّلسم  زا  یمدع 
باحـصتسا ار  شندوـب  هیآ  مه  نوـنکا  تسا ، هدوـب  ـالبق  هیآ  نیا  نوـچ  هکنیا  رطاـخب  هن  نکل  تسا و  همّلـسم  لوـصا  زا  لـصا  نـیا  هـلب ،

. تسا ینامز  مومع  هب  کّسمت  نیا  تقیقح  رد  هن  مینکیم ،
: اذل و  ینکب . مارکا  هنمزا  همه  رد  ار  ءاملع  همه  دـیاب  هک  انعم  نیدـب  يدارفا ، یمومع  مه  دراد و  ینامز  مومع  مه  هک  ءاملعلا ، مرکا  لثم :

خسن هک  میدرک  ّکش  ماکحا  نیا  زا  کیره  رد  ام  رگا  و  دراد . ینامز  مومع  رهاظلا  یلع  تسا ، هدش  رداص  ادخ  بناج  زا  هک  یمکح  ره 
. خسنلا مدع  لصالا ، هن ، ای  تسا  هدش 

؟ تسیچ خسن  * 
اذل تسا و  نامز  ثیح  زا  ماع  صیصخت  خسن ، رگید : ترابع  هب  تسا ، نامزالا  یف  صیصخت 
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. ینامزلا صیصختلا  مدع  لصالا ، میئوگیم : هن ؟ ای  تسا  هدروخ  صیصخت  ماع  نالف  هک  مینکیم  ّکش  یتقو 

. حلطصم باحصتسا  هب  ددرگرب  هکنیا  هن  ینامز  صیصخت  مدع  تلاصا  هب  ددرگیمرب  خسن  مدع  تلاصا  لصاحلا :
مدع ۀلاصا  هنیرق ، مدع  ۀلاصا  دییقت ، مدع  ۀلاصا  صیـصخت ، مدـع  ۀـلاصا  دناتامّلـسم ، زا  هک  ياهّیمدـع  لوصا  رگید  زا  لثملا : یف  ای  و  - 

. دنشابیم كارتشالا و ...  مدع  ۀلاصا  رخآ ، یلا  هانعم  نع  لقنلا 
مینکیم و باحـصتسا  ار  هقباس  تلاح  زین  لوصا  نیا  رد  هک  مینکیم  لایخ  ام  اذل  مدع و  باحـصتسا  هب  دـنراد  تهابـش  لوصا ، نیا  هلب ،

. تسا ظفل  رهاظ  هب  کّسمت  نیا  هکلب  تسین . هنوگنیا  هکنآ  لاح 
هک دـنرواب  نیا  رب  مه  یخرب  مکح ، ریغ  رد  هچ  مکح و  رد  هچ  اـقلطم  تسا  تّجح  باحـصتسا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  خیـش  باـنج  * 

؟ تسیچ ناشرظن  لیصفت  لها  دیئامرفب  مکح ، ریغ  رد  هچ  مکح و  رد  هچ  اقلطم  تسین  تّجح 
: دیامرفیم هدرک  لقن  اسکاعتم  ار  لیصفت  ود  یمق  موحرم  هلب 

. دننادیمن تّجح  مکح  ریغ  رد  ار  نآ  نکل  دننادیمن ، تّجح  ار  مکح  رد  باحصتسا  یخرب  - 1
. دننادیمن تّجح  مکح  ریغ  رد  ار  نآ  نکل  دننادیم ، تّجح  مکح  رد  ار  باحصتسا  سکعلاب  یخرب  - 2

؟ تسیچ لیصفت  ود  نیا  ندوب  سکاعتم  هب  عجار  امش  رظن  خیش  بانج  * 
یعرـش مکح  هنوگود  ام  اریز  سکاـعتم . لیـصفت  ود  هن  دراد و  دوجو  لیـصفت  هس  اـجنیا  رد  هک  ارچ  دنتـسین ، ناـسکاعتم  لیـصفت  ود  نیا 

. یئزج یعرش  مکح  یّلک 2 - یعرش  مکح  - 1 میراد :
. دراد قرف  هیجراخ  تاعوضوم  رگید  ریبعت  هب  ای  هیجراخ و  تایئزج  نآ  اب  یئزج  یعرش  مکح  نیا  هک  تسا  هّجوت  لباق 

. تسا یئزج  یعرش  مکح  رد  ام  ّکش  ةرات  تسا 2 - یّلک  یعرش  مکح  رد  ام  ّکش  ةرات  - 1
: دوش هتفگ  هکنیا  لثم  یّلک  یعرش  مکح  رد  ّکش  اّما  و 

تسا سجن  دنک  رییغت  شاهناگهس  فاصوا  زا  یکی  هک  یبآ  - 
. دوب هدش  سجن  اذل  دوب و  هدرک  رییغت  شاهناگهس  فاصوا  زا  یکی  تسا  نم  رایتخا  رد  هک  یبآ  نیا  - 
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. تسا هتفر  نیب  زا  دوخيدوخهب  ّریغت  نآ  هک  مدش  هجوتم  یتدم  زا  سپ  نونکا  - 

رد نم  ّکش  اذـل  و  ۀمادتـسا ؟ مه  ءادـتبا و  مه  هکنیا  ای  هدرک و  تساجن  هب  موکحم  ءادـتبا  ار  بآ  نیا  یلاعت  ّقح  ایآ  هک  مراد  ّکش  لاح 
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. تسا یّلک  مکح 
: دوش هتفگ  هکنیا  لثم  یئزج  یعرش  مکح  رد  ّکش  اّما  و 

. دوب هدرکن  تاقالم  سجن  اب  هک  ارچ  دوب ، كاپ  تسا ، نم  رایتخا  رد  هک  یبآ  فرظ  نیا  - 1
هدـنام كاپ  ات  تسا  هدرکن  تاقالم  سجن  اب  هکنیا  ای  دـشاب و  هدـش  سجن  ات  تسا  هدرک  تاقالم  سجن  اب  اـیآ  هک  مراد  ّکـش  نونکا  - 2

؟ دشاب
تاقالم سجن  اب  هک  یلیلق  بآ  ره  هک  مینادیم  ینعی  مینادیم ، ار  یّلک  مکح  هک  ارچ  تسا ، یئزج  یعرـش  مکح  رد  اـم  ّکـش  اـجنیا  رد 
. هن ای  سجنتم  قیداصم  زا  دوشب  ات  تسا  هدرک  تاقالم  سجن  اب  ایآ  هک  تسا  یئزج  ءانا  نیا  رد  ام  ّکش  نکل  دوشیم . سجن  دنک 

. یئزج یعرش  مکح  رد  باحصتسا  دوشیم  ار  ءانا  نیا  تراهط  مینکب  باحصتسا  رگا  اذل : و 
؟ هیرهاظ ای  تسا  هیعقاو  ماکحا  هب  طوبرم  دیدرگ  رکذ  اجنیا  رد  هک  یمیسقت  نیا  خیش  بانج  * 

. تسا یئزج  یعقاو  مکح  رد  مه  تسا ، یّلک  یعقاو  مکح  رد  مه  - 1
. تسا یئزج  يرهاظ  مکح  رد  مه  تسا ، یّلک  يرهاظ  مکح  رد  مه  - 2

. یئزج یّلک و  هب  دوشیم  میسقت  يرهاظ ، هچ  دشاب و  یعقاو  هچ  مکح  ینعی ،
: رگید ترابع  هب 

. یئزج یعقاو  مکح  دوشیم  قیداصم  نیا  زا  کیره  هک  دنتسه  یقیداصم  ياراد  کیره  نکل  دنتسه ، یّلک  یهلا ، یعقاو  ماکحا  مامت  - 1
: لثملا یف 

. تسا یّلک  مکح  کی  مه  سجن  یّلک ، عوضوم  کی  مد  تسا ، یّلک  یعقاو  مکح  کی  سجن  مدلا  - 
نیا يور  هتفر  مکح  تسا و  يراـخ  یئزج  قادـصم  کـی  مدـلا ، اذـه  هک  ارچ  تسا ، یئزج  یعقاو  مکح  کـی  سجن ، مدـلا  اذـه  اـّما : - 

. یئزج قادصم 
. یئزج يرهاظ  مکح  دوشیم  قیداصم  نیا  زا  کیره  هک  دنشابیم  یقیداصم  ياراد  دوخ  کیره  دنتسه و  یّلک  زین  يرهاظ  ماکحا  - 2

، تسا ندوب  یّلک  رگنایب  هاگره  اجنیا  رد  تسا ، كاپ  هک  هللاءاـشنا  دـیئوگب  دـیدرک ، ّکـش  ءیـش  کـی  تراـهط  رد  هاـگره  لـثملا : یف 
. تسا ندوب  يرهاظ  هناشن  تسا  كاپ  هک  هللاءاشنا 
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هک ارچ  دنتـسه ، یئزج  يرهاظ  ماکحا  هلمج  زا  اهنیا  تسا  كاپ  هللاءاشنا  هک  وگب  ما ال ، رهاط  بوثلا  اذه  ما ال ؟ سجن  عئاملا  اذه  لاح :

. تسا هیجراخ  هّیئزج  روما  رد  ام  ّکش 
: هک دمآ  هر )  ) یمق لیصفت  رد  لصاحلا :

. دننادیم تّجح  ماکحا  ریغ  رد  نکل  دننادیمن و  تّجح  ماکحا  رد  ار  باحصتسا  یخرب  - 1
. دننادیم تّجح  ماکحا  رد  نکل  دننادیمن و  تّجح  ار  ماکحا  ریغ  رد  باحصتسا  سکعلاب  یخرب  - 2

مکح قلطم  هن  ای  تسا و  صخا ) يانعم  هب   ) یّلک یعرـش  مکح  یعرـش ، مکح  زا  امـش  دارم  هک : تسا  نیا  یمق  باـنج  زا  اـم  لاؤس  لاـح 
؟ یئزج یّلک و  زا  ّمعا  تسا  یعرش 

. تسا تسردان  سکع  نکل  تسا و  تسرد  لصا ، ای  یلوا و  لیصفت  دشاب ، یّلک  یعرش  مکح  امش  دارم  رگا  - 
؟ تسیچ لصا  - 

. تسا تّجح  هّیعرش  ماکحا  ریغ  رد  نکل  تسین و  تّجح  هّیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا  هک : تسنیا  لّوا  لیصفت  ای  لصا و  - 
رد ینعی  یّلک  یعرـش  مکح  ریغ  رد  نکل  دوـشیمن و  يراـج  یّلک  مکح  رد  باحـصتسا  هک  تسا  نیا  ناـشفرح  مه  نویراـبخا  بوـخ  - 
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. تسا يراج  یجراخ  تاعوضوم  هّیئزج و  ماکحا 
؟ تسیچ سکع  اّما  و  - 

یتسردان فرح  نیا  تسین و  تّجح  تاعوضوم  ینعی  نآ  ریغ  رد  تسا و  تّجح  یئزج  یّلک و  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  هک  تسا  نیا 
ینعی نآ  ریغ  رد  دوـش و  يراـج  یئزج  یّلک و  یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  هک  تسا  هدـشن  لـئاق  بلاـطم  نیا  هب  يدـحا  هک  ارچ  تسا ،

. دوشن هیجراخ  تاعوضوم 
تـسرد دیدومرف  اجنیا  رد  امـش  هک  ار  یـسکع  دـشاب ، یئزج  یّلک و  زا  ّمعا  ینعی  یعرـش  مکح  قلطم  یعرـش ، مکح  زا  امـش  دارم  رگا  و 

. تسا تسردان  لّوا  لیصفت  ای  هیضق و  لصا  نکل  تسا و 
؟ دوب هچ  سکع  * 

رد نکل  و  یئزج ، یعرـش  مکح  رد  هچ  یّلک و  یعرـش  مکح  رد  هچ  اـقلطم  تسا ، يراـج  یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  هک  دوب  نیا  ج -
. تسین يراج  هیجراخ  تاعوضوم 

هک تسا  ياهدع  نامه  هدیقع  بلطم  نیا  هک  ارچ  تسا ، تسرد  روبزم  طرش  اب  بلطم  نیا  هلب ،
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تاـعوضوم ینعی  ماـکحا  ریغ  رد  نکل  اـیئزج و  وا  اـّیلک  تسا ، تّجح  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هـک  درک  لـقن  اـهنآ  زا  يراـسناوخ  قّـقحم 
. تسین تّجح  هیجراخ 

؟ دوب هچ  هیضقلا  لصا  * 
هّیعرـش ماـکحا  ریغ  رد  نکل  یئزج  هچ  شاـب و  یّلک  هچ  اـقلطم  تسین  تّجح  هّیعرـش  ماـکحا  رد  باحـصتسا  دومرف  یمق  هک  دوب  نیا  ج :

هچ یّلک و  هچ  دـشابن  تّجح  ماکحا  رد  باحـصتسا  هک  تسین  لـئاق  بلطم  نیا  هب  يدـحا  هک : ارچ  تسین . تسرد  نیا  هک  تسا ، تّجح 
یعرـش یّلک  مکح  رد  اهنت  باحـصتسا  هک  دوب  نیا  ناشرظن  مه  نییراـبخا  اریز  ارچ ؟ دـشاب . تّجح  هیجراـخ  تاـعوضوم  رد  نکل  یئزج 

. دنتسنادیم تّجح  هّیئزج  هّیعرش  ماکحا  رد  ار  نآ  نکل  تسین و  تّجح 
لــصا تـسرد و  سکع  رگید  ضرف  رد  و  تسرداـن ، سکع  تـسرد ، لـصا  ضرف  کـی  رد  دراد : ضرف  ود  لیــصفت  نـیا  لاـحيایلع 

. تسردان
؟ دراد دوجو  لیصفت  هس  اجنیا  رد  هک  دیدومرف  امش  خیش  بانج  یلو  * 

، هلب
. دننادیم يراج  نآ  يادعام  رد  نکل  دننادیمن  يراج  یعرش  یّلک  مکح  رد  ار  باحصتسا  هک  تساهیرابخا  مالک  یکی  - 1

، ایئزج وا  ایلک  دننادیم  يراج  ار  یعرش  مکح  رد  باحـصتسا  اهنآ  هک  درک  لقن  اهنآ  زا  يراسناوخ  بانج  هک  ياهدع  نآ  مالک  یکی  - 2
. دننادیمن يراج  هیجراخ  تاعوضوم  رد  نکل  و 

یّلک یعرش  مکح  رد  نکل  دنادیم و  يراج  یئزج  یعرـش  مکح  رد  ار  باحـصتسا  هک  تسا  يراسناوخ  قّقحم  دوخ  هیرظن  مه  یکی  - 3
. دنادیمن يراج  هیجراخ  تاعوضوم  و 

؟ تسا یساسا  هچ  رب  بحصتسم  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  نیموس  * 
: یعضو یعرش  مکح  کی  ای  تسا و  یفیلکت  یعرش  مکح  کی  ای  بحصتسم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 

هکنیا اـی  تسا ، ریخم  كرت  ماـجنا و  نیب  فّلکم  هک  هحاـبا  لـثم  تسا  دارم  نآ  رد  رییخت  اـی  هک  تسا  یمکح  یفیلکت ، یعرـش  مکح  - 1
. ۀهارک ای  ابابحتسا  ۀمرح ، ای  ابوجو  تسا  دارم  نا  رد  كرت  بلط  ای  لعف و  بلط 

تنامض و نالطبلا ، ۀحصلا و  تیعنام ، تیعطاق ، ّتیطرـش ، ّتیببـس ، لثم  هیفیلکت ، ماکحا  زا  ریغ  تسا  یمکح  یعـضو ، یعرـش  مکح  - 2
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. اذکه
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: عراش لثملا  یف 
. جح بوجو  يارب  تسا  هداد  رارق  ببس  ار  تعاطتسا  - 

. ةالص يارب  هداد  رارق  عنام  ار  ریثک  لعف  ای  ثدح و  - 
. دنتسه هینیوکت  روما  لثم  هک  تسا  نیا  رطاخب  یعضو  دوشیم ، هتفگ  یعرش  يدّبعت  ماکحا  هنوگنیا  هب  هکنیا  اّما  و 

؟ تسا زیاج  باحصتسا  يارجا  یعضو  ای  یفیلکت و  مکح  مسق  ود  زا  کیمادک  رد  * 
مکح هچ  دـشاب و  یفیلکت  یعرـش  مکح  بحـصتسم ، هچ  دـننادیم  يراج  ود  ره  رد  ار  باحـصتسا  دـناقلطم و  تبثم  اـجنیا  رد  یخرب  - 

. یعضو یعرش 
مکح رد  هن  یفیلکت و  یعرـش  مکح  رد  هن  دننادیمن  يراج  بحـصتسم  ود  زا  کیچـیه  رد  ار  باحـصتسا  دـناقلطم و  یفان  مه  یخرب  - 

. یعضو یعرش 
يراج هّیعـضو  هّیعرـش  ماکحا  رد  نکل  دوشیمن و  يراج  باحـصتسا  هیفیلکت  ماکحا  رد  دـنیوگیم : هدـش  لیـصفت  هب  لـئاق  مه  یخرب  - 

: لثملا یف  دوشیم .
؟ هن ای  تسا  بجاو  ناضمر  موص  مه  نونکا  ایآ  هک  منادیمن  تسا ، هدش  مامت  ناضمر  نونکا  دوب ، بجاو  ناضمر  هام  رد  موص 

هام هب  طوبرم  یفیلکت  مکح  کی  هک   ) ناضمر موص  بوجو  باحـصتسا  ّقح  ام  و  تسا ، هدـش  مامت  ناضمر  هک  ارچ  تسین ، بجاو  ریخ ،
. میرادن ار  تسا ) ناضمر 

هک روطنامه  اجنآ  رد  دیتسناوتیم  هکنآ  لاح  دیاهدادن و  رارق  مّود  میسقت  تحت  ار  میـسقت  نیا  ارچ  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  بانج  * 
؟ یعضو ای  تسا  یفیلکت  ای  زین  یعرش  مکح  هک  دیئوگب  نآ  لابندب  یعرش ، ریغ  یعرش و  مکح  تسا  مسق  ود  رب  بحصتسم  دیتفگ 
یفیلکت رد  دـیوگیم : سپـس  یعـضو ، یفیلکت و  هب  تسا  یعرـش  مکح  هدننکمیـسقت  هک  تسا  نیا  هدـنهدناشن  اقآ  نیا  ظفل  رهاظ  ریخ ،

يراـج باحـصتسا  یعرـش  مکح  رد  الـصا  هک  تسا  نیا  اـقآ  نیا  دارم  اـّما  دوشیمن . يراـج  یعـضو  رد  دوـشیم و  يراـج  باحـصتسا 
. یعضو هچ  یفیلکت ، هچ  دوشیمن 

؟ دوشیم يراج  یعضو  مکح  رد  دیوگیم  یلو  * 
. یعضو مکح  دوخ  هن  تسا ، یعضو  مکح  عوضوم  رد  باحصتسا  يارجا  شدارم  نکل  و  هلب ،

؟ تسیچ یعضو  مکح  عوضوم  یعضو و  مکح  زا  ناتدارم  * 
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. تسا هداد  رارق  زامن  طرش  ار  تراهط  عراش ، لثملا : یف 
مکح وضو  ّتیطرـش  تسین ، یعرـش  مکح  شدوـخ  وـضو ، ینعی : تسا ، هدرک  اـطعا  وـضو ، هب  ّتیطرـش  تمـس  عراـش  رگید : تراـبع  هب 

. تسا مکح  نیا  عوضوم  وضو ، عرش و  یعضو 
عرش یعضو  مکح  وضو ، هب  هدش  اطعا  ّتیببس  ّتیطرش و  ینعی  تعاطتسا ، هب  تسا  هدرک  اطعا  ّتیببس  ای  ّتیطرش و  عراش ، لثملا : یف  ای  و 

. تسا نآ  عوضوم  تعاطتسا  و 
مکح نیا  عوضوم  ثدح  یعـضو و  یعرـش  مکح  تیعنام ، تمـس  نیا  تسا ، هدرک  اطعا  ثدـح  هب  تیعنام  تمـس  عراش  لثملا : یف  ای  و 

. تسا یعضو  یعرش 
، تیعطاق ّتیطرش ، ّتیببس ، ینعی  هّیعضو  ماکحا  دوخ  شدارم  تسا ، يراج  هّیعـضو  ماکحا  رد  باحـصتسا  دیوگیم  هک  اقآ  نیا  نیاربانب :
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 ... تعاطتسا و وضو ، ثدح ، ینعی  دوشیم  ارجا  ماکحا  نیا  عوضوم  رد  باحصتسا  هک  تسا  نیا  شدارم  هکلب  تسین ، تیعنام و ... 
یعرش مکح  ءاقب  رد  ّکش  دوشیم  نیا  هن ؟ ای  دراد  ّتیطرـش  زامن  يارب  تراهط  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امـش  تقو  کی  رگید : ترابع  هب 

. یعضو
، روبزم ّتیطرـش  هن ، هکنیا  ای  تسا و  یقاب  تراـهط  نیا  ّتیطرـش  مه  زورما  اـیآ  دوب ، هداد  ّتیطرـش  تراـهط ، هب  زورید  هک  یعراـش  ینعی 

؟ دوب زورید  هب  طوبرم 
. یعضو یعرش  مکح  باحصتسا  تسه  شمان  دینک ، باحصتسا  اجنیا  رد  ار  تراهط  ّتیطرش  دیناوتب  امش  رگا  لاح :

نیا عوضوم  باحـصتسا  شروظنم  هکلب  دینک  باحـصتسا  ار  نآ  دیدرک ، ّکش  ّتیطرـش  رد  امـش  رگا  هک  دیوگب  دهاوخیمن  اقآ  نیا  اّما 
. تسا یعضو  مکح 

؟ هن ای  تسا  یقاب  امش  تراهط  هک  دیراد  ّکش  نونکا  نکل  رهطتم ، دیدش  دیتفرگ و  وضو  شیپ  یتعاس  امش  لثملا : یف 
. تسا یعضو  مکح  عوضوم  هک  ار  تراهط  ءاقب  دینک  باحصتسا  هتفگ ، اجنیا  رد 

ماکحا دوخ  شدارم  تسین ، يراج  هیفیلکت  ماـکحا  رد  تسا و  يراـج  هّیعـضو  ماـکحا  رد  باحـصتسا  دـیوگیم : هک  اـقآ  نیا  لـصاحلا :
. دشابیم شدارم  هّیعضو  ماکحا  عوضوم  هکلب  تسین  هّیعضو 

؟ تسا يرابتعا  هچ  هب  باحصتسا  میسقت  نیمود  خیش  بانج  * 
. تسا مسق  هس  رب  دوخ  هک  دراد  بحصتسم  رب  تلالد  هک  تسا  یلیلد  رابتعا  هب 

؟ تسا یساسا  هچ  رب  اجنیا  رد  باحصتسا  لّوا  میسقت  * 
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. ّتنس باتک و  رهاوظ  یهاگ  تسا و  عامجا  یهاگ  دراد ، بحصتسم  رب  تلالد  هک  یلیلد  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 
؟ تسا هنوگچ  اجنیا  رد  باحصتسا  نایرج  * 

. قلطم یفان  مه  ياهدع  دناقلطم ، تبثم  اجنیا  رد  ياهدع  - 
نکل و  تسین ، زیاج  کشلا  دنع  تسا ، هدش  تباث  عامجا  اب  هک  یمکح  ره  رد  باحـصتسا  دنیوگیم : هدـش  لیـصفت  هب  لئاق  مه  یخرب  - 

. تسا زیاج  کشلا  دنع  تسا ، هدش  تباث  تیاور  هیآ و  اب  هک  یمکح  ره  رد 
؟ تیاور هیآ و  ای  هتفگ  عامجا  ار  نیا  ایآ  لاح  سّجنتم ، ّریغتملا  ءاملا  لثملا : یف 

. يرادن ار  نآ  رد  باحصتسا  يارجا  ّقح  هریغت ، لاوز  دعب  کشلا ، دنع  هتفگ ، عامجا  رگا  - 
. ینک باحصتسا  يارجا  نآ  رد  یناوتیم  هریغت ، لاوز  دعب  کشلا ، دنع  هتفگ ، تیاور  هیآ و  رگا  - 

ار عاـمجا  مکح  کـشلا ، دـنع  هـتفرگ و  نآ  رد  قـالطالا  ۀـلاصا  موـمعلا و  ۀـلاصا  امـش  هـک  تـسین  یظفل  لـیلد  کـی  عاـمجا  اریز  ارچ ؟
فاشکتـسا ءاملع  لاوقا  زا  ام  ینعی  تسا ، یبل  لیلد  یکی  عامجا  تسا . هتـشاد  قالطا  اـی  مومع و  هللاءاـشنا  دـیئوگب  دـینک و  باحـصتسا 

. قالطا هن  دراد ، مومع  هن  تسا ، لمهم  لمجم و  هکنوچ  مینک  هدافتسا  عامجا  رهاظ  زا  هک  میهاوخیمن  ام  اذل  و  ار . ماما  لوق  مینکیم 
يراج ار  باحـصتسا  درک و  کّسمت  نآ  هب  ناوتیم  دراد  مومع  قـالطا و  تسا و  یظفل  لـیلد  نوچ  دـشاب ، تیاور  هیآ و  لـیلد  رگا  اـّما 

. دمآ دهاوخ  شلیصفت  هک  دومن ،
؟ تسا یساسا  هچ  رب  دراد  بحصتسم  رب  تلالد  هک  یلیلد  رابتعا  هب  باحصتسا  مّود  میسقت  ای  هجو و  * 

. لقن ای  تسا و  لقع  ای  لیلد  نیا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 
موهفم هکنیا  هن  درادـن . موهفم  هّیلقع  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هکنوچ  تسین . يراـج  هّیلقع  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  - 
ناـسنا یتـقو  اریز  ارچ ؟ تسا . یفتنم  ماـکحا  نیا  رد  باحـصتسا  عوـضوم  هکنیا  رطاـخب  درادـن . موـهفم  الـصا  هن ، درادـن ، شزرا  دراد و 
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: لثملا یف  دنک ، باحصتسا  ار  نآ  مکح  سپس  دنک  زارحا  ار  شعوضوم  دیاب  لّوا  دنک ، باحصتسا  ار  هقباس  تلاح  دهاوخیم ،
ناونع هب  بآ  اریز  ارچ ؟ ار . نآ  تیرک  ینکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  ّرک  مه  نونکا  ایآ  دوب ، ّرک  البق  لیلق ، بآ  نیا  یئوگیم  امـش  - 

. ار نآ  ّتیرک  ینکیم  باحصتسا  هک  ینادیمن  ار  نآ  ّتیرک  تسا ، زرحم  امش  يارب  عوضوم 
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. تسا موهفم  نودب  دینک ، باحصتسا  ار  مکح  امش  دشابن و  زرحم  امش  يارب  عوضوم  رگا  اّما 
هب هبلاس  هک  ارچ  ار  وا  تایح  دینک  باحـصتسا  دیناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  هدوب  ملاع  نیا  رد  يدیز  نالف  هک  دینادیمن  الـصا  امـش  لثملا : یف 

. تسا عوضوم  عافتنا 
. تسا عوضوم  هیحان  زا  ینارگن  هکلب  دنک ، کش  لقع  مکح  ءاقب  رد  ناسنا  دشاب و  زرحم  لقع  مکح  عوضوم  هک  دوشیمن  لصاحلا :

؟ هچ مینکیم  باحصتسا  ار  لقع  مکح  عوضوم  ام  هک  دوش  هتفگ  رگا  * 
. تسا لقع  مکح  دوخ  باحصتسا  رد  العف  ام  مالک  تسا و  يرگید  عوضوم  کی  نآ  نکل  و  هلب ،

؟ مکح ءاقب  هیحان  زا  هن  تسا و  لقع  مکح  عوضوم  هیحان  زا  مینک  ّکش  لقع  ماکحا  رد  تقوره  ارچ  * 
، طئارـش عناوم ، تایـضتقم ، هلمج  زا  دنالیخد  نآ  رد  هک  یتاهج  دویق و  مامت  اب  ار  شعوضوم  مکح ، رودص  ماگنه  هب  لقع  هکنیا  رطاخب 

. دنکیم رداص  مکح  هدشصخشم  عوضوم  نآ  يور  سپس  دریگیم و  رظن  رد  عفار  بابسا ،
. درادن باحصتسا  هب  يزاین  دراد و  دوجو  مه  لقع  مکح  دراد ، دوجو  تاصخشم  نیا  اب  عوضوم  نیا  هکیمادام  ات  اذل  و 

: لثملا یف  دوشیم  ادیپ  ّکش  ناسنا  يارب  هک  تسا  عوضوم  نیمه  رد  هلیخد  تاهج  رد  ندش  دایز  مک و  رثا  رد  یهاگ  اّما  - 
. تسا یلقع  مکح  کی  نیا  هک  حیبق ، هنذا  نودب  ریغلا  کلم  یف  فرصتلا  دیوگیم : لقع  - 

. تسا نآ  عوضوم  مه  ریغ  کلم  رد  فّرصت  تسا ، لقع  مکح  حبق ، رگید : ترابع  هب 
حیبق تسا  مکح  رودص  يارب  عناملا  مدع  هنذا  نودب  تسا ، حبق  یضتقم  ندوب  ریغ  کلم  تسا ، مکح  عوضوم  فّرـصت ، رگید : ترابع  هب 

. تسا مکح  مه  ندوب 
اب عوضوم  نیا  ات  اذل : تسا و  فّرـصت  هک  عوضوم  نیا  تحابق  هب  دنکیم  مکح  هنذا ،) نودب   ) دیق اب  و  ریغلا ) کلم   ) دیق اب  لقع ، نیاربانب :

. درادن یکش  شمکح  رودص  رد  لقع  تسا ، زرحم  دویق  نیا 
. درادن انعم  اجنیا  رد  ّکش  اذل  تسا و  حیبق  مه  زاب  دشاب ، هنذا  نودب  ریغ و  کلم  رد  فّرصت  نیا  مه  ادرف  يادرف  ادرف و  رگا  ینعی 

هک مراد  ّکش  نونکا  نکل  دوب و  هنذا  نودب  هک  ارچ  دوب  حـیبق  ریغ  کلم  نالف  رد  ندرک  فّرـصت  زورید  دـیئوگیم : امـش  تقو  کی  اّما :
نم هب  شگرم  رثا  رد  ای  دـشاب و  هدرک  هبه  نم  هب  ار  نآ  کلام  هک  تسا  نکمم  هک  ارچ  هن ؟ ای  تسا  ریغلا  کـلم  کـلم ، نیا  مه  زاـب  اـیآ 

هیحان زا  ّکش  نیا  هک  دشاب ، هدیسر  ثرا 
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. اذکه تسا و  عوضوم  هیحان  زا  هکلب  تسین ، مکح 
؟ تسا زیاج  عرش  مکح  رد  باحصتسا  ایآ  درادن ، موهفم  لقع  مکح  رد  باحصتسا  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  * 

زا سپ  ام  رگا  دربیم ، یعوضوم  يور  ار  یمکح  عراش ، یتقو  هکنیا  رطاخب  دراد . موهفم  هّیعرش  ماکحا  رد  باحـصتسا  هکنیا  رطاخب  هلب ،
ای تسا  یقاب  مه  نونکا  تارییغت  نیا  دوجو  اب  یعرـش  مکح  نیا  ایآ  هک  مینک  ّکش  دهدیم ، خر  هک  يرـصتخم  تارییغت  رثا  رد  یتدـم و 

. ار روبزم  مکح  مینک  باحصتسا  میناوتیم  مکح ، عوضوم  رد  عامجا  لیلد  هب  هن ؟
تاهجلا عیمج  نم  ام  يارب  ار  نآ  هتخادرپ و  عوضوم  یلامجا  رکذ  هب  دربیم ، یعوضوم  يور  ار  یمکح  یتقو  عراش  رگید : تراـبع  هب  - 

. تسا زرحم  صخشم و  عقاولا  یف  شدوخ و  يارب  هچرگا  دنکیمن ، صخشم 
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تمرح رد  عوضوم  زا  يدویق  روما و  هچ  هک  تسا  هدومرفن  لّصفم  نّیبم و  روطب  نکل  مارح و  رمخلا  هدومرف : لامجالاب  عراـش  لـثملا : یف 
. دنراد تلاخد  نآ 

تیـصاخ رمخ  نیا  هک  میوشیم  هجوتم  یتدـم  زا  سپ  نکل  تسا ، مارح  رمخ  هک  مینادیم  مه  ام  دراد ، دوجو  اندـنع  يرمخ  فرظ  لاح :
دیاب هچ  هن ؟ ای  تسا  مارح  سجن و  مه  زاـب  اـیآ  هک  مینکیم  ّکـش  اـجنیا  رد  درادـن ، راکـسا  تلاـح  رگید  هداد و  تسد  زا  ار  شایلـصا 

؟ مینکب
. الف ّالا  دراد و  موهفم  باحصتسا ، زرحم ، تسا و  صخشم  اجنیا  رد  عوضوم  رگا  هک : تسا  نیا  خساپ 

. رییغت یکدنا  اب  تسا ، زورید  رمخ  نامه  هک  ارچ  تسا ، زرحم  عوضوم  هلب ، میئوگیم :
. تسا لاکشاالب  رمخ  تمرح  دوب  هدومرف  هکنامه  ینعی  عرش  مکح  باحصتسا  سپ :

صخـشم و شدویق  مامت  اب  ار  نآ  عوضوم  مکح  رودـص  ماگنه  هب  لـقع  هک : تسا  نیا  رد  عرـش  مکح  اـب  لـقع  مکح  تواـفت  لـصاحلا :
باحصتسا اذل  و  دراذگیم . مهبم  لامجالاب و  ار  شمکح  عوضوم  ام  هب  باطخ  ماگنه  هب  نکل  دنکیم و  نینچ  زین  عرـش  دنکیم ، مولعم 

. تسا موهفم  ياراد  یمود  رد  موهفمیب و  یلوا  رد 
رظن رد  عقاو  ملاع  رد  نآ  هلیخد  تاهج  دویق و  مامت  اب  ار  عوضوم  مکح ، رودص  ماگنه  هب  زین  عراش  هک : دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  بانج  * 
یلع ول  دـشاب و  هدرک  ظاحل  عقاولا  یف  ار  نآ  زین  عراش  دـشاب و  تمرح  رد  لیخد  رکـس ، هک  میهدـب  لامتحا  ام  ـالثم  رگا  لاـح  دریگیم ،

: هجیتن رد  دشاب  هدرکن  صخشم  ام  يارب  رهاظلا 
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ار نآ  تمرح  مدـع  ای  تمرح و  میناوتیمن  ایآ  تسا ، هتفر  نیب  زا  شرکـس  و  هدـشداجیا ، لالتخا  رمخ  نـالف  رد  هک  میدرک  نیقی  اـم  رگا 
؟ مینک باحصتسا 

رد هلیخد  تاهج  لقع  هک  روطنامه  تسین ، عرـش  لـقع و  مکح  رد  یقرف  عقاو  نتم  رد  ینعی  دـیدومرف : امـش  هک  تسا  نیمه  بلطم  هلب ،
هیحان زا  دوشیم  لصاح  ینارگن  رگا  اذل  دهدیم و  رارق  رظن  دم  ار  عوضوم  رد  هلیخد  تاهج  نیا  مه  عرش  دراد ، رارق  رظن  دم  ار  عوضوم 

. میتسه لیلد  رهاظ  تیؤر  ظاحل و  هب  فظوم  ام  هکلب  میتسین ، تایعقاو  هب  فّلکم  هّیعرش  ماکحا  رد  ام  نکل  و  تسا ، عوضوم 
رمخ تمرح  رد  رکـس  مه  عقاولا  یف  تسا  نکمم  هچرگ  مارح ، رکـسملا  رمخلا  هدوـمرفن  رگید  مارح و  رمخلا  هدوـمرف : عراـش  لـثملا  یف 
رمخ البق  عیام  نیا  میئوگیم : اذل  میرادن و  عقاو  نآ  اب  يراک  ام  نکل  دـشاب و  هداد  رارق  رظن  دـم  ار  نآ  مه  عراش  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد 

. تسا مارح  سپ  تسا  رمخ  مه  نونکا  نکل  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  شتیصاخ  نونکا  هچرگا  مارح ، دوب و 
. تسا زیاج  هّیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا  يارجا  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  تابساحم  نیا  يور 

راوتـسا قطنم  هیاپ  رب  یلیخ  خیـش  بانج  فرح  تسه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دشاب  نیفلکم  ناوت  رد  هلیخد  تاهج  صیخـشت  رگا  هتکن :
. دوش باحصتسا  ات  درادن  دوجو  یمکح  هتفر و  نیب  زا  تقیقح  رد  مکح  عوضوم  هلیخد ، تاهج  صیخشت  اب  اریز  دوب . دهاوخن 

لقع مکح  رد  كالم  سکعلاب ، عرشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح  املک  ینعی  قباطت  هدعاق  ساسا  رب  هک  دوش  لاکشا  رگا  خیـش  بانج  * 
. تسا یکی  عرش  و 

رظن رد  ار  اهنآ  عراش  هک  هتـشاد  یتامزلم  ةالـص  عوضوم  هلب  هک  دباییمرد  لقع  ۀبجاو ، ةالـصلا  دـیامرفیم : عراش  هکنیا  ضحم  هب  اذـل  و 
. تسا هدومرف  رداص  ار  مکح  نیا  هتشاد و 

: هک مینکیم  فاشکتـسا  حیبق  ینعی  لقع  مکح  نیا  زا  حیبق ، هنذا ، ریغب  ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا  هکنیا : هب  دنکیم  مکح  لقع  یتقو  لاح :
فّرصت یلقع  حبق  زا  دشاب ، لقعلا ...  هب  مکح  املک  نامه  هک  همزالم  هدعاق  يور  زا  ینعی  اعرـش  مارح  هنذا  ریغب  ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا 

. ار نآ  یعرش  تمرح  مینکیم  فشک  روبزم ،
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ام و هب  دـشاب  هدرک  هبه  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  هن ؟ ای  تسه  ریغ  کلم  کلم ، نیا  مه  زاب  ایآ  هک  میتفایم  ّکش  هب  یتدـم  زا  سپ  اّما 
. ام هب  دشاب  هداد  فّرصت  هزاجا  دراد  ناکما  هکنیا  ای  و  اذکه ... 

، درک باحصتسا  دوشیمن  ار  یلقع  حبق  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای  لقع و  مکح  هک  دیدومرف  یلبق  ثحب  رد  امـش  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح 
: دیئوگیم اجنیا  رد  روطچ  تسا ، عوضوم  رد  ّکش  امش ، ّکش  هک  ارچ 

240 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
فشک هّیلقع  حبق  نامه  زا  هّیعرـش  تمرح  نیا  تسا و  یکی  ود  ره  رد  عوضوم  هکنآ  لاح  درک و  باحـصتسا  ناوتیم  ار  هّیعرـش  تمرح 

؟ دش
هتفگ یسک  هچ  اّما  دوشیمن . يراج  نآ  رد  باحصتسا  دوش ، ادیپ  لقع  مکح  عبت  هب  هک  یعرـش  مکح  ره  رد  ینعی  تسامـش ، اب  ّقح  هلب ،

هّیعرش ماکحا  رد  باحصتسا  میتفگ  ام  هکنیا  ریخ ، دوشیم ؟ باحصتسا  یعرش  تمرح  نکل  دوشیمن و  باحـصتسا  یلقع  حبق  هک  تسا 
. دنشابن هّیلقع  ماکحا  عبات  هک  یماکحا  ینعی  تسا  هلقتسم  هّیعرش  ماکحا  نامدارم  دوشیم  يراج 

. دوشیمن يراـج  هّلقتـسم  ریغ  ینعی  هعباـت  هّیعرـش  ماـکحا  رد  هّیلقع و  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هک  میدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  خیـش  باـنج  * 
؟ یمدع ای  تسا و  يدوجو  باحصتسا  ناتروظنم  دیئامرفب 

لثم دشاب  یمدع  هچ  ّراض و  قدص  حبق  ای  هنذا و  ریغب  ریغ  کلم  رد  فّرصت  حبق  نامه  لثم  دشاب  يدوجو  باحصتسا  هچ  دنکیمن ، یقرف 
ارچ یتسین ، هروس  هب  فّلکم  تلفغ  نایـسن و  لاح  رد  ینعی  تروص  نیا  رد  دیناوخب  هروس  هک  دینکیم  شومارف  زامن  نیح  رد  امـش  هکنیا 

. تسا مارح  مه  اعرش  هروس ، رب  وا  فیلکت  همزالم  يانبم  رب  تسا و  حیبق  یسان  فیلکت  القع  هک 
ّکـش تسا ، هتـشذگ  مهنآ  لـحم  ياهدرک ، شومارف  ار  هروـس  هک  دـیدش  هجوـتم  تفتلم و  زاـمن  زا  سپ  اـی  زاـمن و  نیح  رد  رگا  لاـح :

؟ هن ای  دیناوخب  هروس  اب  زامن  ات  تسا  مزال  امش  رب  هداعا  ایآ  هک  دینکیم 
لاح هدوب و  بجاو  وت  رب  هروس  اب  زامن  ینعی : درادـن  قباـطت  هب  یتأـم  اـب  هب  رومأـم  هک  ارچ  تسا  بجاو  هداـعا  هلب  هک  دـناهتفگ  یخرب  - 1

. ياهدناوخ هروس  نودب  زامن  وت  هکنآ 
. دوبن بجاو  امش  رب  هروس  دیدوب  یسان  هک  هاگنآ  اریز  ارچ ؟ تسین . بجاو  هداعا  ریخ  هک  دناهتفگ ، مه  یخرب  - 2

. ار هروس  بوجو  مدع  دینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  هدش  بجاو  امش  رب  هروس  ایآ  هک  دینک  ّکش  رگا  تافتلا  زا  سپ 
؟ تسا حیحص  هداعا  بوجو  مدع  تابثا  يارب  اجنیا  رد  بوجو  مدع  باحصتسا  ایآ  خیش  بانج  * 

لباق ریغ  میتفگ  هکنانچ  تسا و  لقع  مکح  نایسن ، لاح  رد  بوجو  مدع  نیا  هک  ارچ  تسین . حیحص  باحـصتسا  اجنیا  رد  ام  رظن  هب  ریخ ،
. باحصتسا

. متسه رکاذ  نونکا  هکنآ  لاح  و  مدوب ، یسان  دوبن  بجاو  نم  رب  هروس  هک  اجنآ  رگید : ترابع  هب 
؟ روطچ ار  یعرش  بوجو  مدع  مینک ، باحصتسا  میناوتیمن  ار  یلقع  بوجو  مدع  خیش  بانج  * 
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یناوتیم ار  لقع  مکح  هن  رکاذ ، يدش  یتقو  اذل  دنکیم و  مکح  نآ  عبت  هب  مه  عرـش  درک ، مکح  لقع  یتقو  اریز  ارچ ؟ یناوتیمن ، ریخ ،

. تسا لقع  مکح  عبات  هک  ار  عرش  مکح  هن  ینک و  باحصتسا 
. تسا تافتلا  رکذ و  رگید  ياج  رد  نایسن و  یکی  رد  تسا ، هدش  ضوع  هیضق  ود  رد  عوضوم  هکنیا  رطاخب 

؟ هچ تسا  لقع  لاح  باحـصتسا  مه  شمان  هدش و  يراج  مدع  باحـصتسا  هک  میراد  غارـس  یئاج  ام  هک  دوش  هتفگ  رگا  خیـش  بانج  * 
هک میراد  ّکش  ام  دیاهدش و  لقاع  غلاب و  نونکا  دیدوبن ، فیلکت  هب  فّلکم  دیدوب  یبص  امش  یتقو  هک  اجنآ  مییوگیم  اجک ؟ دیسرپب  رگا 

؟ هن ای  دیاهدش  فیلکت  هب  فلکم  نونکا  ایآ 
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؟ تسا هیلصا  تئارب  باحصتسا  نامه  نیا  هک  ار . رغص  لاح  رد  فیلکت  مدع  دننکیم  باحصتسا  یخرب 
یعرش مدع  نکل  یلقع ، مدع  کی  میراد و  یعرش  مدع  کی  رغـص  لاح  رد  ام  هکنوچ  دیدومرف ، امـش  هک  تسین  رارق  نیا  زا  بلطم  ریخ ،

دراد دوجو  یلقع  فیلکت  مدع  کی  ریغـص ، دروم  رد  رگید : ترابع  هب  دراد ، ياهناگادج  باسح  کیره  و  تسین ، یلقع  مدع  هب  دنتـسم 
. تسین یلوا  نآ  هب  دنتسم  یمود  نیا  هک  یعرش  فیلکت  مدع  کی  و 

؟ هن ای  تسا  هدش  فیلکت  هب  فّلکم  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  دوشیم و  غلاب  ریغص  یتقو  اذل : و 
. مینک باحصتسا  ار  یعرش  فیلکت  مدع  میناوتیم  هکلب  مینک ، باحصتسا  ار  رغص  نامز  رد  یلقع  فیلکت  مدع  میناوتیمن 

؟ تسیچ بلطم  نیا  زا  ناتدارم  خیش  بانج  * 
: رغص لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا 

حیبق شفیلکت  دوشب  ّزیمم  رگا  اذـل  تسا و  حـیبق  ّزیمم  ریغ  فیلکت  تسین و  ّزیمم  یبص  هک  ارچ  تسین ، فّلکم  یفیلکت  چـیه  هب  ـالقع  - 1
. دوب دهاوخن 

. تسا زیمت  مدع  شعوضوم  یلقع ، فیلکت  مدع  سپ :
حیبق غولب  زا  لبق  وا  رب  فیلکت  اذل  و  دشاب - هدش  ّزیمم  ول  درادن و  یفیلکت  دوشن  غلاب  ات  عراشلا  دنع  هک  ارچ  درادن ، فیلکت  مه  اعرـش  - 2

. تسا
. هن هچ  دشاب و  هدش  ّزیمم  یبص  هچ  تسا ، غولب  مدع  شعضوم  یعرش ، فیلکت  مدع  سپ :

زا یلقع  فیلکت  مدـع  نیا  دوشب  ّزیمم  یتقو  نکل  هدـشن و  ّزیمم  ریغـص  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  یلقع  فیلکت  مدـع  رگید : تراـبع  هب 
. دوریم نیب 
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فیلکت مدـع  نیا  دوش  غلاـب  یتقو  نکل  دـشاب و  ّزیمم  ول  تسا و  هدـشن  غلاـب  ریغـص  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  مه  یعرـش  فیلکت  مدـع 

. دوریم نیب  زا  یعرش 
باحـصتسا ار  یعرـش  فیلکت  مدـع  ام  هن ؟ ای  تسا  هدـش  فیلکت  هب  فّلکم  هک  دـیدرک  ّکش  امـش  و  دـش ، ّزیمم  يریغـص  رگا  نیارباـنب :

. ار یلقع  فیلکت  مدع  هن  مینکیم و 
؟ تسیچ عوضوم  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  خیش  بانج  * 

: تسا یفلتخم  هوجو  زا  زین  میسقت  نیا 
: قباس رما  ءاقب  رد  ام  ّکش  اشنم  هکنیا  زا  تسترابع  هوجو  نیا  زا  یکی  - 1

اب كاپ  بآ  ندش  هبتشم  لثم  تسا . هّیعوضوم  ههبش  نامه  هک  دنوشیم ، هابتشا  مه  اب  هیجراخ  روما  هک  ارچ  تسا ، هیجراخ  روما  یهاگ  - 
. رمخ لخ و  ندش  هبتشم  ای  سجن ، بآ 

ّصن نادقف  رطاخب  ای  هک  دش  هتفگ  هتـشذگ  سورد  ثحابم و  رد  هک  تسا  هدش  رداص  عراش  زا  هک  تسا  یمکح  ندش  هبتـشم  یهاگ  و  - 
. تسا هّیمکح  ههبش  نامه  هک  نیّصن ، ضراعت  ای  تسا و  ّصن  لامجا  رطاخب  ای  تسا و 

. تسا یجراخ  عوضوم  رد  ام  ّکش  يرخا  تسا و  یعرـش  یئزج  مکح  رد  ام  ّکش  یهاگ  تسا : عون  ود  رب  دوخ  هّیعوضوم  ههبـش  لاـح :
: لثملا یف 

. یجراخ تسا  یعوضوم  دیز  تامم  تایح و  نیا  هک  هدرم ، ای  تسا  هدنز  دیز  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امش  تقو  کی  - 1
باحـصتسا اـجنیا  رد  هک  هن ؟ اـی  تسا  كاـپ  مه  نونکا  دوـب ، كاـپ  ـالبق  هک  یبآ  فرظ  نیا  اـیآ  هک  دـینکیم  ّکـش  مه  تقو  کـی  - 2

. ار بآ  نیا  یکاپ  تراهط و  مینکیم 
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؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  بانج  رظن  * 
، تارضح مالک  رد  رظن  تقد  اب  هک  ارچ  هّیمکح ، تاهبـش  رد  مه  تسا و  ثحب  لحم  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  مه  باحـصتسا  رهاظلا ، یلع 

. تسا ثحب  لحم  دروم و  هّیعوضوم ، تاهبش  رد  باحصتسا  فرط  ود  ره  هک  میوشیم  هجوتم  نیرکنم ، هچ  نیتبثم و  هچ 
هدنز وا  هک  دیدرک  ّکش  امـش  دش و  بیاغ  امـش  دید  زا  دیز  هک  ینآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  باحـصتسا  نیرکنم  تاملک  رد  لثملا : یف 

. دینک باحصتسا  ار  وا  تایح  دیرادن  ّقح  هن ؟ ای  تسا 
نونکا هک  دیدرک  ّکش  هدشثداح  نافوط  زا  سپ  رگا  تسا ، هدش  هتخاس  ایرد  نالف  لحاس  رد  هک  يرهش  نالف  دروم  رد  لثملا : یف  ای  و 

رهش نآ  ءاقب  دینک  باحصتسا  دیرادن  ّقح  هن ؟ ای  دراد  ءاقب 
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. ار
یشم یتح  تسا و  باحصتسا  هیاپ  رب  ملاع  مظن  ءاقب  اساسا  تسا و  تّجح  باحـصتسا  هک  تسا  هدمآ  باحـصتسا  نیتبثم  تاملک  رد  ای  و 

: لثملا یف  تسا . باحصتسا  يور  ناشداعم  شاعم و  رد  مدرم 
و اذـکه ...  ار و  نآ  ءاـقب  دـنکیم  باحـصتسا  هک  ارچ  دـمآ ، شاهناـخ  هب  نآ  زا  زورید  هـک  دوریم  ینیمز  نآ  هـب  زورما  زرواـشک  نـالف 

. تسا هّیعوضوم  تاهبش  هب  طوبرم  روما  هنوگنیا 
. تسا هدوب  فالتخا  عازن و  لحم  ود  ره  هّیمکح  تاهبش  رد  مه  هّیعوضوم و  تاهبش  رد  مه  باحصتسا  سپ :

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  نییرابخا  رظن  * 
يارجا هک  ارچ  دـناثحب . زا  جراـخ  هّیعوـضوم  تاهبـش  اذـل  هّیمکح و  تاهبـش  هـب  تـسا  رـصحنم  اـجنیا  رد  عازن  هـک  دـندقتعم  اـهیرابخا 

ثحب فرح و  ياج  هک  میراد  باحـصتسا  ات  ود  ام  دـیوگیم : يدابارتسا  موحرم  لثملا : یف  تسا . یعطق  مّلـسم و  اـهنآ  رد  باحـصتسا 
: دنرادن

ءاملع مامت  هن ؟ ای  تسا  هدـش  خـسن  نونکا  تسا ، هدوب  مالـسا  رد  البق  هک  یمکح  نالف  ایآ  هک  دوش  ّکش  رگا  هک  تسا  ياجنآ  یکی  - 1
. دیامن خسن  ار  مکح  نآ  هدش و  دراو  یخسان  انیقی  هکنیا  ات  خسن  مدع  رب  دنراد  عامجا 

نک باحـصتسا  دنیوگیم  هن ؟ ای  تسا  هدـش  خـسن  نونکا  ایآ  هک  يدرک  ّکش  رگا  دوب ، هدـشن  خـسن  دوب و  مکح  نالف  رگید : ترابع  هب 
. ینک لصاح  خسان  دورو  هب  نیقی  هکنیا  ات  ار  خسن  مدع 

. دننکیم ءارجا  ناشیورخا  يویند و  یگدنز  رد  مدرم  هک  تسا  یتاباحصتسا  مه  یکی  - 2
: لثملا یف 

 .. اذکه ار و  وا  تیکلام  دننکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسه  نآ  کلام  مه  نونکا  ایآ  دوب ، نیمز  نالف  کلام  ینالف  - 
ریغتم بآ  نیا  لثملا : یف  يرادن  باحـصتسا  ّقح  يدرک  ّکش  ماکحا  زا  یمکح  دروم  رد  رگا  نکل  و  دـیوگیم : سپـس  ثدـحم  بانج 

؟ هن ای  تسا  هتفر  نیب  زا  تساجن  نآ  ایآ  تسا ، هتفر  نیب  زا  هسفن  لـبق  نم  ّریغت  بآ  نونکا  دوب ، هدـش  سجنتم  شریغت  رثا  رد  و  دوب ، هدـش 
. ار تساجن  ءاقب  ینک  باحصتسا  يرادن  ّقح 

رثا رد  هکنیا  ای  تسا و  یقاب  وت  تراـهط  هک  ینکیم  ّکـش  نونکا  يدوب ، هدـش  رهطتم  وضو  رثا  رد  يدوب و  هتفرگ  وضو  لـثملا : یف  اـی  و 
ءاقب ینک  باحصتسا  يرادن  ّقح  تسا ؟ هتفر  نیب  زا  ثدح 
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. ار قباس  تراهط 

. تاعوضوم رد  هن  دناماکحا و  رد  تاباحصتسا  دنافالتخا  عازن و  لحم  هک  یتاباحصتسا  ناشیا  رظن  هب  سپ 
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هّیمکح تاهبش  رد  باحصتسا  هتفرگ و  مّلسم  ار  هّیعوضوم  تاهبش  رد  باحصتسا  يدابارتسا  موحرم  هک  دیئوگیم  اجک  زا  خیش  بانج  * 
هک تسا  هدوب  نیا  ناشیا  دارم  هک  تفگ  دوشیم  ایآ  تسا ؟ هدربن  یمسا  هّیعوضوم  تاهبـش  زا  ناشیا  هکیلاحرد  هداد ، رارق  عازن  لحم  ار 

لحم روکذـم  ّریغت  ءاـقب  لـثم  دوب  یـضتقم  رد  اـم  ّکـش  هک  اـجنآ  دوشیم و  يراـج  باحـصتسا  میدرک ، ّکـش  عفار  دوجو  رد  اـجکره 
؟ تسا فالتخا 

هک تسـشن  یتواضق  نینچ  هب  اهلاثم  هیقب  يور  درک و  رکف  روبزم  لامتحا  هب  دشیم  دوبن ، شیاهلاثم  نایم  رد  راهن  لیل و  لاثم  نآ  رگا  هلب ،
ّکش ای  تسا و  عفار  دوجو  رد  ّکش  ام ، ّکش  خسن ، هلئسم  رد  هکنوچ  تفرگ  مّلـسم  ار  عفار  رد  ّکش  دیاب  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشیا  رظن 

 ... اذکه تسا و  عفار  رد  ّکش  کیره  وا  تیجوز  ای  و  دیز ، تیکلام  رد  ام 
کی زور  هک  ارچ  تسا ، یـضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  عفار . رد  ّکش  هن  ءاقب و  تیلباق  نامز و  رد  ّکش  نیعی  راهن  لیل و  ءاـقب  رد  ّکـش  اـّما 

ار ندوب  بش  ای  ندوب  زور  ءاقب و  دادعتـسا  رگید  بش ، روطنیمه  دوشیم ، مامت  مه  زور  دـش ، ماـمت  هک  نیعم  دـح  نآ  دراد ، ینیعم  دـح 
. دنرادن

باحـصتسا اجکی  رد  اهنت  هن ؟ ای  تسا  یقاب  ادـخ  مکح  هک  يدرک  ّکش  ماکحا  تمـسق  رد  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  يدابارتسا  دارم  سپ :
. تسا خسن  مدع  باحصتسا  نآ  تسا و  ملسم 

. دنادیم عازن  لحم  زا  جراخ  ار  هلوقم  نیا  اذل  دنادیم و  يراج  دراوم  همه  رد  مّلسم و  ار  هّیعوضوم  تاهبش  رد  باحصتسا  اّما :
؟ تسیچ هنیدملا  دئاوف  رد  ناشیا  نخس  * 

: دیوگیم هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  قوف  ترابع  زا  رتحیرص  هک  دراد  یترابع  هطبار  نیا  رد 
فرط زا  یمکح  هکیئاـجنآ  هب  تسا  رـصحنم  هن ، یخرب  دـنراد و  لوبق  ار  نآ  ناـیرج  یخرب  ینعی  تسا ، فـالخ  لـحم  هک  یباحـصتسا 
یقاب ادخ  مکح  مه  زاب  تارییغت ، نیا  دوجو  اب  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  هدش و  ثداح  یتارییغت  نآ  زا  سپ  هدـش ، دراو  يدروم  رد  عراش 

؟ هن ای  تسا 
؟ هن ای  تسا  یقاب  شتراهط  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  لاح  هدش ، جراخ  يذم  وا  زا  سپس  تسا ، هدش  رهطتم  هتفرگ ، وضو  یصخش  لثملا : یف 

تسا يروما  نینچ  هب  خساپ  رد  هک : تسا  نیا  ناشیا  نخس 
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يارجا هک  اجنآ  زا  هکلب  دشابیمن ، نایم  رد  یفالتخا  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  باحـصتسا  يارجا  يارب  ینعی : تسا  هدـش  عقاو  فالتخا  هک 
. تسا فالتخا  لحم  هّیمکح  تاهبش  رد  باحصتسا  يارجا  نکل  دناجراخ و  عازن  لحم  زا  تسا  یعطق  هّیعوضوم  تاهبش  رد  نآ 

؟ تسیچ روکذم  لاثم  رد  الثم  هیمکح  تاهبش  رد  باحصتسا  يارجا  رد  ثدحم  بانج  دوخ  رظن  * 
هب رتهیبش  راک  نیا  اریز  ارچ ؟ دیرادن  ار  باحـصتسا  يارجا  ّقح  روما  هنوگنیا  رد  ّکش  ماگنه  هب  میتسه  ثدحم  هک  ام  رظن  هب  دـیوگیم 

. يرگید عوضوم  کی  رب  دینکیم  يراج  ار  عوضوم  کی  مکح  هک  ارچ  تسا ، سایق 
دینکیم ریغتم  ریغ  بآ  تساجن  هب  مکح  باحصتسا  يارجا  اب  امش  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  ریغتم  بآ  تساجن  هب  مکح  عراش  لثملا : یف 

. دراد دوجو  توافتم  عوضوم  ود  اجنیا  هکنآ  لاح  و 
دعب ناتدوخ  تراهط  هب  مکح  دیهاوخیم  امش  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدرک  يذم  جورخ  زا  لبق  امش  تراهط  هب  مکح  عراش  لثملا : یف  ای  و 

. تسا سایق  نیا  و  دینکب . يذملا 

. دیناوخب حرش  زا  ار  بلطم  خساپ 
؟ تسیچ ءاقب  رد  ّکش  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  ای  هجو و  نیمود  خیش  بانج  * 

لئاز تسا ، هدـش  لئاز  نیقی  نیا  یتدـم  زا  سپ  میتشاد ، نیقی  لبق  نامز  رد  یمکح  کی  ای  یلمع و  کـی  هب  اـم  تقو  کـی  هک  تسا  نیا 
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: تسا روصتم  روج  دنچ  زین  نیقی  نیا  نتشادن  ای  ندش و 
مه نونکا  منادیمن  دوب ، هدـنز  لاسراپ  دـیز  لثملا : یف  تسا . نتـشاد  نیفرطلا  يواستم  ّکش  يانعم  هب  نتـشادن  ءاـقب  هب  نیقی  یهاـگ  - 1

یهدیم ار  هقباس  تلاح  عافترا  لامتحا  ینعی 50 % هن ؟ ای  تسا  كاپ  مه  نونکا  منادیمن  دوب ، كاپ  البق  بآ  نیا  ای  و  هن ؟ اـی  تسا  هدـنز 
. ار هقباس  تلاح  ءاقب  لامتحا  و 50 %

لامتحا ءاـقب  فرط  ینعی 70 % دراد . دوجو  ناحجر  فرط  هکلب  تسین ، نیفرطلا  يواـستم  ّکـش  ياـنعم  هب  نیقی  نتـشادن  نیا  یهاـگ  - 2
. ءاقب فرط  دراد و 30 % لامتحا  عافترا  فرط  سکعلاب 70 % ای  عافترا و  فرط  و 30 % دراد ،

ثحب لحم  زا  تالامتحا  زا  یخرب  هن ، هکنیا  ای  تسا و  يراـج  قوف  تـالامتحا  زا  کـیره  رد  باحـصتسا  اـیآ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاـح 
. دوشیمن يراج  اهنآ  رد  باحصتسا  هدوب و  جراخ 

؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  امش  خساپ  خیش  بانج  * 
: ام رظن  هب 
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لامتحا ای  تلاح و  هس  ره  لماش  ضقنت ، رابخا ال  مینادـب ، تّجح  ضقنت  رابخا ال  باـب  زا  ینعی  دـّبعت  باـب  نم  ار  باحـصتسا  اـم  رگا  - 1

فالخرب ّنظ  ول  نک و  راتفر  هقباس  تلاح  قبط  يرادـن ، هقباس  تلاح  عافترا  هب  نیقی  هکیماداـم  دـنیوگیم : راـبخا  نیا  هک  ارچ  دوشیم ،
. یشاب هتشاد 

؟ تسا ینظ  هنوگچ  فالخرب  ّنظ  زا  ناتدارم  * 
. دشابیم لوصا  رب  مکاح  تسا و  لیلد  دوخ  هک  ربتعم  ّنظ  هن  و  یبص ، لوق  دحاو ، لوق  لثم  تسا . ربتعم  ریغ  ّنظ 

لماش مه  زاب  یـصخش ، ای  دشاب و  یعون  ام  ّنظ  هکنیا  زا  ّمعا  مینادـب  تّجح  ءاقب  هب  قلطم  ّنظ  ای  هراما و  باب  زا  ار  باحـصتسا  رگا  و  - 2
. دوشیم يراج  باحصتسا  دراد ، دوجو  مه  فالخرب  ّنظ  هک  اجنآ  رد  یتح  ینعی  دوشیم . تلاح  هس  ره 

، دشاب هتشاد  عافترا  هب  ّنظ  فّلکم  تسا  نکمم  هکنآ  لاح  دینادیم و  تّجح  ءاقب  هب  ّنظ  باب  زا  ار  باحصتسا  امـش  خیـش  بانج  یلو  * 
؟ دوشیم يراج  نآ  رد  باحصتسا  دیئامرفیم  هنوگچ 

عون نوچ  اذـل  دـنراد و  ءاقب  هب  ّنظ  بلطم  نیا  رد  مدرم  عون  نکل  دـشاب و  هتـشاد  عاـفترا  هب  ّنظ  اـجنیا  رد  یفلکم  کـی  تسا  نکمم  هلب ،
مه فالخرب  ربتعم  ریغ  ّنظ  يدروم  کـی  رد  ول  تسا و  تّجح  قلطم ، ّنظ  باـب  زا  باحـصتسا  دـنراد ، ءاـقب  هب  ّنظ  دراوم ، عون  رد  مدرم 

. دشاب هتشاد  دوجو 
: دراد باحصتسا  يارجا  ّقح  هک  تسا  دروم  ود  رد  دنادب ، تّجح  یصخش  ّنظ  باب  نم  ار  باحصتسا  یسک  رگا  هتبلا :

هب دوشیم  لیدـبت  زین  نیفرطلا  يواستم  ّکش  اریز : ارچ ؟ نیفرطلا . يواستم  ّکـش  دروم  رد  یکی  دراد ، ءاـقب  هب  ّنظ  هک  یئاـج  رد  یکی  - 
. دشاب هتشاد  فالخرب  ّنظ  هک  تسا  یئاج  رد  نآ  و  دنک ، يراج  باحصتسا  دناوتیمن  اجکی  رد  اذل  ءاقب و  هب  ّنظ  نامه 

؟ تسیچ بحصتسم  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  رابتعا  هب  باحصتسا  میسقت  ای  هجو و  نیموس  خیش  بانج  * 
دادعتسا ءاضتقا و  تهج  زا  یهاگ  و  تسا ، عفار  دوجو  تهج  زا  نامکش  یهاگ  مینکیم : ّکش  ءیش  کی  ءاقب  رد  ام  یتقو  هک  تسا  نیا 

. بحصتسم یتاذ 
؟ تسا مسق  دنچ  رب  دوخ  عفار  دوجو  رد  ّکش  * 

: تسا رّوصت  لباق  روج  جنپ  رگید  ریبعت  هب  ای  تسا و  مسق  جنپ  رب 
: لثملا یف  هن ؟ ای  تسا  هدمآ  یعفار  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا  عفار  دوخ  دوجو  رد  ام  ّکش  یهاگ  - 1
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ةدعملا حیر  زا  ّمعا  یثدح  ایآ  هک  دوشیم  لصاح  ّکش  امـش  يارب  دعب  یتعاس  نکل  دیدش ، رهطتم  هتفرگ  وضو  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  هب 
؟ هن ای  دشاب  تراهط  نیا  عفار  ات  تسا  هدش  جراخ  امش  زا  لوب  ای  و 

مینادیمن ام  نکل  تسا  هدـش  دوجوم  يزیچ  هک  انعم  نیدـب  تسا  دوجوم  رما  تیعفار  رد  هکلب  تسین ، عفار  دوجو  رد  ام  ّکش  یهاـگ  اـّما 
؟ هن ای  دراد  تیعفار  دوجوم  ءیش  نیا 

؟ تسیچ هن  ای  دراد  تیعفار  دوجوم  رما  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  هکنیا  ّتلع  * 
اب ایآ  هک  تسین  نشور  شتیعـضو  مینک ، باحـصتسا  ار  نآ  میهاوخیم  نونکا  هک  قباـس  بحـصتسم  نآ  هک  تسا  نیا  شتلع  یهاـگ  - 1

؟ هن ای  دوشیم  عفترم  دوجوم  رما  نیا 
رهظ ای  تسا ، یقاب  زامن  هب  ام  همذ  لاغتـشا  اذـل  و  هعمج ؟ زامن  ای  تسا  بجاو  ام  رب  رهظ  زامن  هک  میتسنادیمن  هعمج  زور  رد  ام  لثملا : یف 

. هعمج ای  و 
رد ّکش  ار  نیا  هن ؟ ای  تسا  هدـش  فرطرب  زامن  هب  ام  هّمذ  لاغتـشا  ایآ  هک  مینک  ّکش  نکل  میدروآ ، اجب  ار  رهظ  زامن  اـم  هک  دـینک  ضرف 

. دنیوگ دوجوم  قّقحم و  رما  تیعفار 
؟ هن ای  دراد  ار  لاغتـشا  نآ  زا  تیعفار  تمـس  تردـق و  میداد ، ماجنا  رهظ  زامن  مان  هب  هک  یلمع  نیا  ایآ  هک  مینادیمن  ام  رگید : ترابع  هب 

نآ هب  عـجار  میهاوـخیم  هک  يزیچ  نآ  تیعـضو  ینعی  هـعمج ؟ اـی  تـسا  هدوـب  رهظ  هـب  تبـسن  اـم  هـّمذ  لاغتـشا  اـیآ  مـینادیمن  هـک  ارچ 
؟ هن ای  دراد  تیعفار  ایآ  هک  تسین  نشور  ام  يارب  میدناوخ  هک  مه  يزامن  نیا  عضو  اذل  تسین و  نشور  مینک  يراج  باحصتسا 

نیا هب  عراش  ایآ  هک  میراد  ّکش  ینعی  تسا ، نآ  رد  دوجوم  تفـص  رد  ّکش  رطاخب  دوجوم ، رما  نآ  تیعفار  رد  ام  ّکش  مه  یهاـگ  - 2
؟ هن ای  تسا  هداد  تیعفار  تمس  دوجوم  رما 

تبوطر نیا  هک  دینادیمن  امش  نکل  دوشیم  جراخ  امـش  زا  يذم  يرادقم  وضو ، زا  سپ  دیدش ، رهطتم  هتفرگ  وضو  البق  امـش  لثملا : یف 
؟ هن ای  تسا  هداد  تیعفار  تمس  لوب ، لثم  يذم  نیا  هب  عراش  هک  دینادیمن  رگید  ریبعت  هب  هن ؟ ای  دراد  تیعفار  هدشجراخ 

. تسا قادصم  رد  هابتشا  رطاخب  دوجوم  تیعفار  رد  ام  ّکش  هکنیا  ای  و  - 3
تسا و هدـش  جراخ  امـش  زا  یتبوطر  لاح  نیع  رد  تسین ، وضو  ضقان  يذـم  الثم  تسا و  وضو  ضقان  لوب  هک  دـینادیم  امـش  لثملا : یف 

دوجوم تبوطر  نیا  هک  يراد  ّکـش  امـش  رگا  نیارباـنب  يذـم ؟ قادـصم  اـی  تسا و  لوب  قادـصم  تبوطر  نیا  هک  دـینادیمن  امـش  نکل 
؟ يذم ای  تسا  لوب  قادصم  ایآ  هک  ینادیمن  يراد و  ّکش  هک  تسا  نیا  رطاخب  هن ؟ ای  دراد  تیعفار 

. تسا دوجوملا  اذه  تیقادصم  رد  ّکش  امش ، ّکش  سپ :
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. تسا موهفم  رد  دّدرت  ظاحل  هب  دوجوملا ، تیعفار  رد  ام  ّکش  مه  یهاگ  - 4
لماش ایآ  دینادیمن  هک  ارچ  تسا ، هبتشم  امـش  رظن  رد  اموهفم  باوخ  نکل  تسا و  وضو  هدننکلطاب  باوخ  هک  دینادیم  امـش  لثملا : یف 

؟ هن ای  دوشیم  مه  ندز  ترچ 
دوجوم رما  تیعفار  رد  ّکش  هب  طوبرم  مسق  راهچ  تسا و  عفار  دوجو  هب  طوبرم  یکی  هک  تسا ، مسق  جـنپ  رب  عفار  رد  ّکش  لاحيایلع :

. تسا
؟ تسیچ کشلا )...  دع  ام  نوک  یف  لاکشا  و ال   ) زا خیش  دارم  تشذگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب  * 

ّکش هک  دناهدرک  لایخ  نیتبثم  یخرب  هچرگا  یـضتقم ، دوجو  رد  ّکش  مه  تسا ، فالتخا  لحم  عفار  دوجو  رد  ّکش  مه  هک : تسا  نیا 
. دوشیمن يراج  اعطق  یضتقم  رد  ّکش  ماگنه  هب  باحصتسا  هک  انعم  نیدب  تسین ، فالتخا  لحم  یضتقم  رد 

. لّصفم مه  قلطم و  تبثم  مه  دراد ، دوجو  قلطم  رکنم  مه  زین  اجنیا  رد  لصاحلا :

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2551 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیوگیم هچ  لّصفم  * 
باحصتسالا دوب ، یضتقم  رد  ّکش  ام  ّکش  رگا  نکل  مسق و  جنپ  ره  رد  باحصتسالا  يرجی  دوب ، عفار  رد  ّکش  ام  ّکش  رگا  دیوگیم :

. يرجی ال 
رگا اذـل  دوشیم و  يراج  باحـصتسا  مسق ، جـنپ  نآ  زا  مسق  کی  رد  دوب ، عفار  دوجو  رد  ام  ّکش  رگا  دـیوگیم : يراسناوخ  قّقحم  اـّما 

. دوشیمن ارجا  شتروص  زا 4  کیچیه  رد  باحصتسا  دوب ، دوجوملا  تیعفار  رد  ام  ّکش 
تیعفار رد  ّکـش  رد  یکی  عفار و  دوجو  رد  ّکـش  رد  یکی  دوشیم : يراـج  باحـصتسا  تروـص  ود  رد  اـهنت  دـناهتفگ  مه  یخرب  هتبلا ،

. تسا هیقادصم  ههبش  هدوب و  قادصم  رد  دیدرت  هک  یئاج  رد  مهنآ  دوجوملا 
؟ دیدومن حرطم  باحصتسا  اب  هطبار  رد  هک  تسا  یلاوقا  زا  لوق  مادک  امش  راتخم  خیش  بانج  * 

: هک تسا  نیا  نآ  هصالخ  لصاح و  تسا و  مهن  لوق  ام  راتخم 
هک تسا  نیا  رد  ام  ّکش  نکل  و  دراد ، ءاقب  دادعتـسا  لیلد  بسح  هب  ام  بحـصتسم  هک  انعم  نیدـب  دوب ، عفار  دوجو  رد  ام  ّکـش  رگا  - 1

یماسقا اب  دشاب  دوجوم  رما  نآ  تیعفار  رد  ام  ّکش  هدـمآ  دوجوب  رگا  ای  و  هن ؟ ای  تسا  هدـمآ  دوجوب  یعفار  رگید  ریبعت  هب  ای  هثداح و  ایآ 
عوضوم هچ  یّلک ، هچ  دـشاب و  یئزج  هچ  اـقلطم ، مینک  يراـج  باحـصتسا  هک  میراد  ّقـح  اـم  یئاـج  نینچ  رد  تسا ، روـصتم  نآ  رد  هک 

 ... هچ دشاب و  یجراخ 
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رایخ لثم  دوشیم ، هتفگ  یـضتقم  رد  ّکش  نآ  هب  هک  دوب  ءاقب  تیلباق  دادعتـسا و  ثیح  زا  بحـصتسم  اب  هطبار  رد  ام  ّکش  رگا  اّما  و  - 2
، لاس ای 70  زا 60  سپ  دـیز  ءاقب  رد  ّکش  ای  راهن و  لیل و  ءاقب  رد  ّکش  لثم  اـی  دراد و  تلهم  هکنیا  اـی  تسا و  يروف  مینادیمن  هک  نبغ 

. میرادن باحصتسا  يارجا  ّقح  تروص  نیا  رد  دنتسه ، یضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  همه  هک 
. میراد تقفاوم  جراعم  رد  قّقحم  بانج  نایب  اب  ام  اذل  و 

؟ تسیچ جراعم  رد  قّقحم  مالک  * 
ّتیجح رکنم  یـضترم  دیـس  هلمج  زا  یخرب  نکل  و  دناباحـصتسا ، ّتیجح  هب  لـئاق  هر )  ) دـیفم موـحرم  هـلمج  زا  یخرب  هـک : تـسا  نـیا 

[140 .] دناباحصتسا

ص249 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دننادیم تّجح  ار  باحصتسا  هک  تسا  نیتبثم  اب  ّقح  دیامرفي :

ادیپ بآ  زامن  ءانثا  رد  دوشیم ، زامن  دراو  مّمیت  اب  دباییمن و  تسد  بآ  هب  هکنیا  زا  سپ  یـصخش  رگا  هکنیا : هب  دنزیم  لاثم  نآ  زا  سپ 
: دوش

هتفرگ وضو  ای  و  دهد ، همادا  ار  زامن  هتفرگ و  وضو  دـناوتیم  دوش ، یفانم  لمع  بکترم  هکنیا  نودـب  هدرک ، ادـیپ  وضو  زا  نّکمت  رگا  - 1
رد بآ  ندش  ادیپ  فرص  هب  ایآ  دنکن ، ادیپ  نتفرگ  وضو  تصرف  ای  ناکما و  درف  نیا  رگا  هک : تسا  نیا  لاؤس  نکل  دریگب . رس  زا  ار  زامن 

؟ هن ای  دوشیم  ضقتنم  وا  مّمیت  زامن ، ءانثا 
دناوتیم هدشن و  لطاب  وا  مّمیت  بآ  ندش  ادیپ  فرـص  هب  هن  هکنیا  ای  دناوخب و  ار  زامن  هرابود  هدرک و  مّمیت  هرابود  دیاب  ایآ  هک  انعم  نیدب 

؟ دناوخب زامن  مّمیت  نامه  اب 
: دیامرفیم اذل  و 

. ار مّمیت  ءاقب  دننکیم  باحصتسا  اجنیا  رد  دناباحصتسا ، ّتیجح  هب  لئاق  هک  یناسک  - 1
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ایآ تسا ، هدش  ادـیپ  بآ  زامن  ءانثا  رد  هک  لاح  زامن ، ندـناوخ  ّقح  متـشاد و  مّمیت  دوش ، ادـیپ  بآ  هک  ینآ  زا  لبق  دـنیوگیم : لثملا  یف 
. ار مّمیت  ءاقب  منکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدش  ضقتنم  نم  مّمیت 

. تسا عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  شلاثم  نکل  تسا و  هدربن  یضتقم  عفار و  رد  ّکش  زا  یمان  اجنیا  رد  هتبلا 
: دوب هدش  تباث  البق  هک  یمکح  نآ  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  دیامرفیم  سپس 

مکح نآ  ءاقب  رد  هک  یتروص  رد  دـنک ، عفترم  ار  نآ  دـیایب و  یلیزم  هکنیا  ات  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ماود  رارمتـسا و  ياضتقا  شلیلد  رگا  - 
. مینک باحصتسا  ار  نآ  ءاقب  میراد  ّقح  میدرک ، ّکش 
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ار نآ  ياقب  باحـصتسا  ّقح  مینکب ، ّکش  نآ  ياقب  رد  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  رارمتـسا  ماود و  رب  تلـالد  شلیلد  رگا  و  - 

. نبغ رایخ  لثم  میرادن .
؟ تسیچ دراد  ار  نآ  رارمتسا  ياضتقا  شلیلد  هک  یمکح  يارب  قّقحم  بانج  لاثم  * 

رفن ود  نیا  شزیمآ  ّتیلح  یـضتقم  دـقع  نیا  دوشیم ، يراج  رفن  ود  نیب  جاودزا  دـقع  یتقو  هکنیا  رب  میراد  لیلد  هکنیا : هب  دـنزیم  لاثم 
ار ود  نیا  ّتیلح  دنکیم  اضاقت  جاودزا  دـقع  ینعی : دـنک . عفترم  ار  نآ  دـیایب و  دادـترا و ...  قالط ، توم ، لیبق ، زا  یلیزم  هکنیا  ات  تسا 

: لاح تسین . راک  رد  یعفار  هک  ینامز  ات  ارمتسم و 
نیب زا  ار  حاـکن  تسا و  عـفار  یقـالط  نینچ  هک  مینادیم  دـهدب  قـالط  ار  شنز  هروثأـم  صاـخ و  ظاـفلا  اـب  دـقع  زا  سپ  درم  نیا  رگا  - 

. دربیم
قالط ظافلا  نیا  اب  ایآ  هک  مینک  ّکش  ام  دـنک و  راک  نیا  هب  مادـقا  مهلاثما  ۀـّیرب و  تنا  ۀـّیرح و  تنا  لثم  ظاـفلا  زا  یخرب  اـب  رگا  نکل  - 

باحـصتسا هن ؟ ای  تسه  حاکن  عفار  قالط  زا  هوحن  نیا  ایآ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، عفار  رد  ّکش  ام  ّکش  اجنیا  رد  هن ؟ ای  دوشیم  لـصاح 
. مینک ادیپ  قالط  لوصح  هب  نیقی  قلاط  تنا  لثم  یظافلا  اب  هکنیا  ات  ار . ّتیلح  ءاقب  مینکیم 

خساپ هچ  دینکیم  نآ  ءاقب  هب  مکح  هنوگچ  امش  دوریم و  نیب  زا  نایرج  ضحم  هب  دقع  هغیص  ظافلا  هک  دوش  لاکشا  رگا  خیش  بانج  * 
؟ دیهدیم

زا ار  ّتیلح  نیا  تیثیح  دـیایب و  یعفار  هکنیا  ات  تسا  رمتـسم  امئاد و  تسا  ّتیلح  هکنآ  ياضتقا  نکل  دوریم  نیب  زا  هغیـص  نیا  ظافلا  هلب 
. دربب نیب 

عوضوم يارب  یعوضوم  مکح  تابثا  نوچ  تسا  طلغ  باحصتسا  دنیوگیم  هک  یضترم  دیـس  لثم  یناسک  هب  خساپ  رد  دیامرفیم : سپس 
هدرک ءاضتقا  حاکن  دقع  هک  ارچ  تسا ، لیلدلا  عم  هکلب  تسین ، لیلدالب  لمع  ام  لمع  نیا  ریخ  میئوگیم : لیلد ، نودب  مهنآ  تسا  رگید 

. ار یمئاد  ّتیلح  تسا 
. تسا لیلدالب  امش  لمع  دیئوگب ، دیناوتیمن  امش  دراد ، لیلد  یضتقم  یتقو  اذل  و 

يارجا اجنآ  رد  هلب  یـضتقم ، رد  ّکش  دراوم  لثم  دشابیم ، شدارم  روکذـم  دروم  ریغ  تسا  باحـصتسا  رکنم  هک  یـضترم  دیـس  رگا  اّما 
. نبغ رایخ  باحصتسا  لثم  تسا . لیلدالب  لمع  باحصتسا 

. مینکیمن يراج  باحصتسا  اهنآ  رد  مینادرگيور و  دراوم  هنوگنیا  زا  مه  ام  هلب ،
يراـج باحـصتسا  یـضتقم  رد  ّکـش  دروم  رد  نکل  لیلدـلا ، عـم  مهنآ  تسا  يراـج  باحـصتسا  عـفار  رد  ّکـش  دروـم  رد  لـصاحلا :

. تسا لیلدالب  لمع  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دوشیمن ،
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؟ تسیچ اجنیا  رد  ملاعم  بحاص  رظن  * 
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. تسا هدرک  لودع  تسا  دـیفم  ینعی  نیتبثم  اب  ّقح  تفگ  هک  شلوا  ياوتف  زا  ناشیا  هک  دـهدیم  ناشن  قّقحم  موحرم  نایب  نیا  دـیامرفیم 
ینعی نیرکنم  زا  زین  ناشیا  هک  تسا  نیا  هدـنهدناشن  نیا  عفار و  رد  ّکش  هب  تسا  هدرک  رـصحنم  ار  باحـصتسا  اـجنیا  رد  هک  اریز  ارچ ؟

. تسا هدش  یضترم  دیس 
؟ دوشیم ملاعم  بحاص  مالک  زا  ياهدافتسا  هچ  * 

. دنادیم يراج  عفار  رد  ّکش  رد  ار  باحصتسا  زین  ناشیا  هکنیا  - 1
. تسا ناشیا  یفطلمک  نیا  هک  دنک  جراخ  عازن  لحم  زا  ار  نآ  دهاوخیم  هکنیا  - 2

***
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نتم
: هوجو کلذ  یلع  انل  [ 141 [] راتخملا لوقلا  یلع  لالدتسالا  ]

. هیلع قاّفتالا  یف  ۀعامج  تاملک  روهظ  لّوالا :
مأ هلیزی  ام  أرط  ّهنأ  یف  ّکشلا  عقو  ّمث  مکح ، لصح  یتم  ّهنأ  یلع  ءاهقفلا  عامجال  ۀّجح ؛ باحـصتسالا  لاق : ثیح  ئدابملا ، نع  ام  اهنمف :

، حّـجرم ریغ  نم  نکمملا  یفرط  دـحأل  احیجرت  ناکل  ۀّـجح ، باحـصتسالا  ّنأب  لوقلا  ول ال  و  الّوأ ، ناک  ام  یلع  هئاـقبب  مکحلا  بجو  ـال ؟
. یهتنا [ 142]

: هاعّدا ام  یلع  ءانب  باحصتسالا ، قلطم  ۀیّجح  یلع  هب  لالدتسالا  ناک  نإ  هدارم و  و 
، ۀمزالملا مدـعل  عونمم ؛ هّنکل  اقلطم ، ۀـقباسلا  ۀـلاحلا  رابتعا  وه  لیزملا ، ّورط  یف  ّکشلا  عم  باحـصتسالا  یلع  عامجإلا  یف  هجولا  ّنأ  نم 

[143 .] ءیجیس امک 
ثودح یف  انککـش  ءیـش و  لوصح  اّنّقیت  یتم  ّانأ  یلع  اوقّفتا  مهفالتخا - ةرثک  یلع  مهرـسأب - ءاهقفلا  ّنأ  نم  ۀـیاهنلا : نع  ام  اذـه  ریظن  و 

[144 .] ثداحلا ثودح  یلع  یقابلا  ءاقب  اوحّجر  مّهنأل  باحصتسالا ؛ نیع  وه  و  نّقیتملاب ، انذخأ  هل  لیزملا 
یف اریخأ  قّقحملا  هرکذ  ام  ّنأب  [ 146 :] داوجلا لضافلا  و  [ 145] ملاعملا بحاص  حیرصت  اهنم : و 
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دروم نع  قّقحملا  هرکذ  ام  جورخ  یلع  امهنم  ةداهش  هذه  ّناف  [ 148 [؛ باحصتسالل رکنملا  یضترملا  دّیسلا  لوق  یلإ  عجار  [ 147] جراعملا

لاثم [ 149] نم ۀـّیعفارلا  یف  ّکـشلا  نـم  جراـعملا  یف  لـّثم  اـم  ّنـال  ارظن ؛ ةداهـشلا  هذـه  ۀّحـص  یف  ّنأ  اـّلإ  قاـفو . عـضوم  هنوـک  عازنلا و 
ضتقم اهببــس  ّنأ  یف  حاـکنلاک  ةراـهطلا  ّناــف  [ 151 [؛ نیلیبـسلا ریغ  نـم  جراــخلاب  هـل  لــّثم  یلازغلا و  هرکنا  اــم  هـنیعب  وـه  [ 150] حاکنلا

. عفارلا تبثی  نأ  یلإ  امئاد  [ 152] هقّقحتل
مکح ّالإ و  ادروم  هرخآ  یلإ  هقفلا  لّوأ  نم  دـجن  ملف  عفارلا ، ۀـهج  نم  كوکـشملا  قباسلا  مکحلا  ءاقب  یف  ّکشلا  دراوم  انعّبتت  اـّنأ  یناـثلا :

ۀلاحلا رابتعا  مدـعل  سیل  اهب  مکحلا  ّنإف  ءاربتـسالا ؛ لبق  جراخلا  ۀـساجنب  مکحلاک  فالخلاب ، ّنظلا  بجوت  ةرامأ  عم  ّالإ  ءاقبلاب  هیف  عراشلا 
یلع رهاظلا  اذـه  حّـجرف  جرخملا ، یف  ّینملا  وأ  لوبلا  نم  ءزج  ءاقب  ۀـبلغل  لـب  ةراـهطلا - ةدـعاقل  ةراـهطلاب  مکحلا  بجول  اـّلإ  و  ۀـقباسلا -

. ملسملا لعف  روهظ  یلإ  ةدنتسملا  ۀّحصلا  یلع  ءانبلا  و  ضعب ، دنع  ماّمحلا  ۀلاسغ  یف  امک  لصالا ،
بحاص و  [ 153] یناهبهبلا قّقحملاک  دحاو - ریغ  رکذ  يذلا  ءارقتـسالا  نم  یلوأ  وه  و  عطقلا ، دـیفی  داکی  ءارقتـسالا  اذـه  ّنأ  فاصنإلا : و 

. قالطإلا یلع  نیلدعلا  ةداهش  ۀیّجح  یف  دنتسملا  ّهنأ  [ 154 -:] ضایرلا
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همجرت
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( مهن لوق  تحص  رب  لالدتسا  )

هراشا

: میراد یلیالد  باحصتسا  نیا  ّتیجح  رب  ام 

: بلاطم نیا  رد  عامجا  رب  تسا  ءاملع  زا  یتعامج  تاملک  روهظ  - 1

لیلد هب  تسا ، تّجح  باحـصتسا  قلطم  دـیوگیم : هک  اـجنآ  يداـبم ، زا  تسا  یبـلطم  هلوقنم ،) تاـعامجا  اـی  و   ) تاـملک نیا  زا  یکی  - 
تـسا هدمآ  دـنک ، لئاز  ار  نآ  عفار ) ناونعب   ) هک يزیچ  ایآ  هکنیا  رد  سپـس  دوش ، لصاح  یمکح  کی  هک  هاگره  هکنیا ؛ رب  ءاهقف  عامجا 

باحصتسالا قلطم  هک  تارضح  نخس  نیا  دوبن  رگا  تسا و  بجاو  تسا ، هدوب  هک  روطنامه  مکح ، نآ  ءاقب  هب  مکح  دنک ، ّکش  هن ؟ ای 
. دوب حجرمالب  حیجرت  نکمم ، فرط  ود  زا  یکی  ءاقب  هب  مکح  تسا ، تّجح 

نآ یلبق ) بلطم  رد   ) هک يزیچ  نیاربانب  دشاب ، باحـصتسالا  قلطم  ّتیجح  رب  صاخ  عامجا  نیا  هب  لالدتـسا  يدابم ، بحاص  دارم  رگا  و 
، تسا هقباس  تلاح  رابتعا  شزرا و  لیزم ، ندـمآ  رد  ّکش  دوجو  اب  باحـصتسا  رب  عامجا  رد  ءاملع  لیلد  ای  هجو و  هک : دـندومن  اـعدا  ار 

يدوزب هکنانچ  تسا ، عونمم  قلطم ، باحصتسا  ّتیجح  عفار و  رد  ّکش  رد  باحـصتسا  ّتیجح  نایم  همزالم  مدع  لیلد  هب  لالدتـسا  نیا 
. دمآ دهاوخ 

دوجو اـب  ءاـهقف  ماـمت  هکنیا : هب  دوـشیم ) لـقن  همـالع   ) هیاـهن زا  هک  تسا  یبـلطم  يداـبم ) بحاـص  ياـعدا  دروـم   ) عاـمجا نیا  رظن  و  - 
عفار لیزم و  ثودح  رد  نکل  و  میراد ، نیقی  ءیـش  کی  لوصح  رد  ام  یتقو  هکنیا  رب  دـنراد  رظن  قافتا  يوتف ،) رد   ) ناشناوارف تافالتخا 

دناهداد حیجرت  ار  یلبق  تباث  نآ  ءاقب  ءاملع  اریز  ارچ : تسا ؛ باحصتسا  نامه  نیا  و  مینکیم ، ذخا  ار  قباس  نّقیتم  نامه  مینکیم ، ّکش 
. يدعب ثداح  نآ  ثودح  رب 

رکذ جراعم  باتک  رد  اریخا  قّقحم  بانج  هک  ار  هچنآ  هکنیا : هب  تسا  داوج  لضاف  ملاعم و  بحاص  حیرصت  تاملک ، نیا  زا  رگید  یکی  - 
. دشابیم باحصتسا  رکنم  هک  تسا  یضترم  دیس  لوق  هب  تشگزاب  و  شلوا ) لوق  زا  لودع  : ) دومرف

نیا رب  ندوب  قافو  دروم  و  عازن ، لحم  زا  تسا  هدرک  رکذ  قّقحم  هچنآ  ندوب  جراخ  رب  راوگرزب ، ود  نیا  زا  تسا  یهاوگ  فرح ، نیا  سپ 
. بلطم

لاثم حاکن  رد  تیعفار  رد  ّکش  زا  جراعم  رد  هر )  ) قّقحم هک  ار  هچنآ  اریز  ارچ ؟ دراد  دوجو  يرظن  هاوگ ، تداهـش و  نیا  تحـص  رد  اّما 
راکنا ار ) نآ  رد  باحصتسا   ) یلازغ هک  تسا  یلاثم  نامه  هنیعب ، دز ،
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هکنیا رد  تسا ، حاـکن  لـثم  مه  تراـهط  هک  ارچ  یعیبط ، هار  ریغ  زا  ـالثم )  ) لوب ندـش  جراـخ  هب  نا  يارب  تسا  هدز  لاـثم  و  تسا ، هدرک 

. دوش تباث  عفار  ندمآ  هکنیا  ات  هشیمه ، يارب  تسا  تراهط  قّقحت  یضتقم  نآ ، ببس 

تسا ءارقتسا  لیلد  نیمود  - 2

هراشا

: هکنیا رب  ینبم  ، 
رخآ هب  ات  هقف  لّوا  زا  نکل  و  میدرک ، یسررب  عبتت و  تسا  كوکـشم  عفار  دوجو  تهج  زا  هک  ار  قباس  مکح  ءاقب  رد  ّکش  دراوم  مامت  ام 

بجوم هراما  نآ  هک  ياهراما  دوجو  تروص  رد  رگم  تسا ، هدرک  ءاقب  هب  مکح  نآ  رد  سدـقم  عراـش  هکنیا  رگم  میتفاـین ، ار  يدروم  نآ 
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نآ تساجن  هب  فیرـش ) ثیدـح  رد   ) مکح لثم  درادـب ،) مدـقم  لصا  رب  ار  هراـما  هک  هدـید  حالـص  عراـش  و   ) تسا هدوب  فـالخ  هب  ّنظ 
هجوتم وضو  زا  سپ  نکل  دریگیم ، وضو  هدرکن ، اربتسا  نکل  دنکیم ، لوب  یصخش  لثملا  یف   ) دوشیم جراخ  ءاربتسا  زا  لبق  هک  یتبوطر 

ناشن هراما  ینعی  ریگب  وضو  هراـبود  مه  نک ، ریهطت  ار  عضوم  مه  هدومرف  عراـش  اـجنیا  رد  تسا ، هدـش  جراـخ  وا  زا  یتبوطر  هک  دوشیم 
(. يرادن ار  تراهط  باحصتسا  ّقح  وت  تسا  تیلوب  هب  موکحم  هبتشم ، تبوطر  نیا  هک  دهدیم 

زا تساجن  هب  عراش  مکح  رگا   ) هنرگو تسین  ربتعم  باحـصتسا ) ای  و   ) هقباس تلاح  هک  تسین  نیا  رطاخب  تساجن ، هب  عراش )  ) مکح اریز 
يزاین تراهط  هدعاق  رد  هک  ارچ   ) دشیم بجاو  تراهط ، هدـعاق  رطاخب  تراهط  هب  مکح  درادـن ،) شزرا  باحـصتسا  هک  دوب  تهج  نیا 

( تئارب باحصتسا  تئارب و  ای  لاغتشا و  باحـصتسا  لاغتـشا و  لثم  تراهط  هب  دوشیم  مکح  ّکش ، درجم  هب  هکلب  درادن  هقباس  تلاح  هب 
. دنامیم یقاب  ارجم  رد  ینم  ای  لوب  ءازجا  زا  يرادقم  ابلاغ  هک : تسا  نیا  رطاخب  تساجن ) هب  مکح  نیا   ) هکلب

هلاسغ رد  هکنانچ  دوش ،) يراج  لصا  هک  تسا  هدادن  هزاجا  عراش  نیمه  يارب   ) دوشیم هداد  حـیجرت  لصا  رب  هبلغ ) ینعی   ) رهاظ نیا  سپ 
لثم و  تسا ) تساجن  هب  هتـشغآ  ناشندب  دـننکیم  مامح  شود  ریز  هک  یناسک  ابلاغ  نوچ   ) دوشیم تساجن  هب  مکح  یخرب  رظن  زا  مامح 

رب یصخش  لثملا  یف   ) ناملسم درف  لعف  هبلغ ) و   ) روهظ هب  تسا  دنتسم  يراذگانب  نیا  هک  ندوب ، حیحص  رب  ناملسم  درف  لعف  نتـشاذگ  انب 
هک میتسه ، هّمذ  هب  لوغـشم  ام  دناوخ و  طلغ  ای  دوش  ام  زا  هّمذ  لاغتـشا  عفر  ات  دناوخ  تسرد  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  دناوخ و  زامن  تیم 
هب هراما  نیا  و  دوش ، تحـص  رب  لـمح  دـیاب  مّلـسم  لـعف  هک  ارچ  مینک ، يراـج  هّمذ  هب  باحـصتسا  اـم  هک  دوشیمن  هداد  هزاـجا  اـجنیا  رد 

(. تسا باحصتسا  رب  مدقم  ّنظ  مینکیم و  ادیپ  تحص  هب  ّنظ  ام  تسا و  تحص 
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و تسا ) نانیمطا  دیفم  لقا  دح  دنکن  مه  عطق  هدافا  رگا  ینعی   ) دنکب عطق  هدافا  هک  تسا  کیدزن  ءارقتـسا  نیا  هک : تسا  نیا  فاصنا  اّما  و 
و هر )  ) یناـهبهب قّقحم  لـثم  يددـعتم  دارفا  هک  یئارقتـسا  زا  تسا  رتيوق  یلوا و  دراد ) دوجو  باحـصتسا  دراوـم  رد  هک  یئارقتـسا   ) نیا

. تسا نیلدع  تداهش  ّتیجح  كردم  دنتسم و  اج  همه  رد  هکنیا  هب  دناهداد ) رارق  کسمتم  و   ) هدرک رکذ  ار  نآ  هر )  ) ضایر بحاص 
***

: همدقم

؟ دوب یسک  هچ  دش  عفار  یضتقم و  رد  ّکش  نایم  لیصفت  هیرظن  هب  لئاق  هک  یسک  نیلوا  * 
موحرم اّما  تسا . هتفریذپ  ار  لیـصفت  نیا  یتوافت  كدنا  اب  وا  زا  سپ  زین  يراسناوخ  قّقحم  نکل  تسا ، جراعم  بحاص  لّوا  قّقحم  موحرم 

. تسا هداد  يدایز  ياهب  نآ  هب  يراصنا  خیش 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  خیش  زا  نیرخأتم  هیرظن  * 

. دناهتفریذپ ار  نآ  هر )  ) ینیئان قّقحم  لیبق  زا  یهورگ  - 1
. تسا قلطم  وحن  هب  باحصتسا  ّتیجح  هب  لئاق  هدرک و  در  ار  نآ  دنوخآ  موحرم  هلمج  زا  یهورگ  - 2

؟ دوشیم ثحب  یتاماقم  هچ  رد  لیصفت  نیا  اب  هطبار  رد  * 
: ماقم ود  رد 

؟ تسیچ عنام  یضتقم و  هملک  زا  دارم  هکنیا  رد  - 1
موحرم قالطا  ای  دنریگیمرب و  رد  ار  خیش  لیصفت  ایآ  تساجک ؟ ات  هدرک  لالدتـسا  اهنادب  انخیـش  هک  يرابخا  تلالد  رادقم  هکنیا  رد  - 2

؟ ار یناسارخ  دنوخآ 
؟ تسیچ یضتقم  هملک  زا  دارم  * 
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. دسافم حلاصم و  زا  تسترابع  هک  تسا  یعرش  مکح  كالم  ای  یضتقم و  یضتقم ، زا  دارم  یهاگ  - 1
. تسا نسح  عوضوم  هک  تلادع  لثم  تسا ، مکحلا  عوضوم  یضتقم ، زا  دارم  یهاگ  - 2

. ینیوکت هن  یلقع و  یعرش و  ببس  یهتنم  تسا ، ءیش  کی  دوجو  ببس  یضتقم ، زا  دارم  یهاگ  - 3
. اذکه تسا و  تیجوز  ببس  ینعی  یضتقم ، اعرش  حاکن  دقع  تسا ، تراهط  ببس  ینعی  یضتقم  اعرش  وضو  لثملا : یف 
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هک دیـشروخ  ای  تسا و  ترارح  یـضتقم  نیوکت  ماظن  رد  هک  راـن  لـثم  دـشابیم ، هینیوکت  هلعلا  ءزج  ناـمه  یـضتقم ، زا  دارم  یهاـگ  - 4

. تسا راذگریثأت  عناملا  ول ال  تسامرگ و  رون و  یضتقم 
. یجراخ عناوم  زا  رظن  عطق  اب  تسا  ءاقب  يارب  ءیش  کی  یتاذ  تیلباق  دادعتسا و  یضتقم ، زا  دارم  یهاگ  - 5

؟ تسیچ یضتقم  رد  ّکش  زا  خیش  دارم  قوف  یناعم  هب  هّجوت  اب  * 
شیب ایآ  هک  مراد  ّکش  هک  ارچ  هن ؟ ای  تسا  یقاب  زور  ایآ  هک  مراد  ّکش  نونکا  هکنیا  لثم  تسا ، ءاقب  تیلباق  دادعتـسا و  رد  ّکش  نامه 

 ... نبغ و رایخ  ءاقب  رد  ّکش  لیللا و  ءاقب  رد  ّکش  اذکه  و  هن ؟ ای  دراد  ءاقب  دادعتسا  نیا  زا 
تیلباق يدح  هچ  ات  هکنیا  هتبلا  دراد ، ءاقب  تیلباق  اتاذ  هک  دـشاب  يرما  ام  بحـصتسم  هک : تسا  نیا  هیف  نحن  ام  رد  یـضتقم  زا  دارم  اذـل  و 

کی ات  یخرب  و  دنراد ، ءاقب  یضتقم  لاس  کی  ات  یخرب  هک  يوحن  هب  دنتوافتم  اهبحـصتسم  هک  ارچ  درادن ، یّلک  هطباض  کی  دراد ، ءاقب 
. تعاس کی  ای  زور و  کی  ای  هتفه و  کی  ات  یخرب  هام و 

؟ تسیچ عفار  زا  دارم  * 
. ءاقب هیتاذ  دادعتسا  هب  عطق  اب  دربیم  نیب  زا  درادیمرب و  ار  بحصتسم  هک  تسا  يزیچ 

؟ دراد هبعش  دنچ  عفار  رد  ّکش  * 
. دوجوم تیعفار  رد  ّکش  عفار 2 - دوجو  لصا  رد  ّکش  - 1 هبعش : ود 

؟ دراد هبعش  دنچ  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  * 
. هبعش راهچ 

؟ هچ ینعی  عفار  دوجو  لصا  رد  ّکش  * 
؟ هن ای  دریگب  ار  بحصتسم  ءاقب  تیلباق  ءاضتقا و  يولج  ات  تسا  هتفای  قّقحت  یعفار  ایآ  ینعی 

تایح دـیق  رد  رگید  لاس  دـص  ات  هک  دراد  دادعتـسا  سکیا ، ياقآ  هک  دـیراد  نیقی  امـش  میئوگیم : یفرع  لاثم  کی  رکذ  يارب  لثملا  یف 
ار وا  تایح  همادا  يولج  ات  تسا  هدش  وا  رب  ضراع  جالعال و ...  ياهیرامیب  لیبق  زا  یعفار  ای  عنام و  ایآ  هک  دینکیم  دـیدرت  نکل  دـشاب و 

؟ هن ای  دریگب 
ءاقب تیلباق  هینطاب  تراهط  نیا  دینکیم ، هینطاب  تراهط  لیصحت  وضو  نتخاس  اب  یتقو  هک  دیراد  نیقی  امش  هکنیا : لثم  یعرـش  لاثم  اّما  و 

رد ار  امش  تراهط  ات  تسا  هدش  دوجوم  قّقحم و  لوب و ...  ای  مون و  لیبق  زا  یعنام  عفار و  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  نکل  و  دراد ، رارمتـسا  و 
؟ هن ای  دنکشب  مه 

؟ هّیمکح تاهبش  رد  ای  تسا  يراج  هّیعوضوم  تاهبش  رد  عفار ، دوجو  لصا  رد  ّکش  نیا  * 
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ناشیا رظن  هب  هک  ارچ  هّیمکح . تاهبـش  رد  هن  تسا و  راداـنعم  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  اـهنت  عفار  دوج  لـصا  رد  ّکـش  خیـش ، ياـنبم  رب  - 1
: اذل مکحلا و  خسن  اب  تسا  يواسم  مکحلا  عفر  هک  ارچ  تسا ، خسن  رد  ّکش  هب  رصحنم  ماکحا  رد  عفار  دوجو  رد  ّکش 

هن تـسا و  عاـمجا  مـه  مـکح  نـیا  كردـم  و  دوـشیم ، يراـج  خـسن  مدـع  تلاـصا  عاـمجالاب  مـینک  ّکـش  یمکح  خـسن  رد  هاـگره  - 
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. باحصتسا
؟ هچ ینعی  دوجوم  تیعفار  رد  ّکش  * 

. مینادیمن هن ؟ ای  دریگب  ار  یضتقم  يولج  دناوتیم  دراد و  تیعفار  هکنیا  اّما  تسا ، دوجوم  قّقحم و  جراخ  رد  يزیچ  ینعی 
؟ تسیچ دوجوملا  تیعفار  رد  ّکش  اشنم  * 
. دینک هعجارم  اجنآ  هب  هدمآ  حرش  لصا  رد 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هوجو ) کلذ  یلع  انل   ) زا ضرغ  * 
نیا نداد  رارق  كالم  و  یـضتقم ، رد  ّکش  رد  هن  عفار و  رد  ّکش  رد  باحـصتسا  ّتیجح  مهن و  لوق  ندرک  رایتخا  يارب  ام  هک  تسا  نیا 

. میراد یلئالد  بحصتسا  باب  رد  بلطم 
؟ تسیچ یعّدم  نیا  تابثا  رد  خیش  لّوا  لیلد  * 

: تسا هدش  ناونع  باحصتسا  ّتیجح  رب  هعیش  ءاملع  زا  یتعامج  يوس  زا  هک  تسا  یتاعامجا 
عامجا ام  ءاهقف  هک  ارچ  یـضتقم ، رد  ّکش  رد  هچ  عفار و  رد  ّکش  رد  هچ  اقلطم ، تسا  تّجح  باحـصتسا  دـیوگیم  يدابم  بحاص  - 1

تسا هدش  ضراع  یعفار  ای  لیزم و  ایآ  هک  مینک  ّکش  ام  سپس  دوش و  تباث  يدروم  کی  اب  هطبار  رد  یمکح  کی  یتقو  هکنیا  رب  دنراد 
نیقی هک  ینامز  ات  تسا . یقاب  یلبق  مکح  نآ  هللاءاشنا  میئوگب  مینک و  لمع  هقباس  تلاح  قبطرب  دـیاب  هن ، ای  دریگب  ار  مکح  نآ  يولج  ات 

. مینکب یعفار  لوصح  هب 
ءاقب ینعی  فرط  ود  زا  یکی  حـیجرت  یئاوتف  نینچ  رد  هک  دوب  نیا  شاهمزـال  دوبن  تّجح  ءاـملعلا  دـنع  باحـصتسا  رگا  دـیامرفیم : سپس 

. تسا تّجح  باحصتسا  سپ  لاحم ، وه  و  دشاب ، حجرمالب 
؟ دوشیم اجنیا  رد  يدابم  بحاص  نخس  زا  ياهدافتسا  هچ  * 
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. تسوا ناوریپ  خیش و  ياعدا  نامه  نیا  باحصتسالا  يرجی  عفارلا  یف  کشلا  دنع  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  ءاملع  دیوگیم : ناشیا  هکنیا 

؟ تسیچ اجنیا  رد  يدابم  بحاص  ياعدا  اب  هطبار  رد  خیش  رظن  * 
دناوـتیمن تسا ، باحـصتسا  يارجا  عـفارلا  یف  کـشلا  دـنع  هکنیا  هب  ءاـملعلا  عاـمجا  هک  لـیلد  نیا  اـب  يداـبم  بحاـص  هـک : تـسا  نـیا 

. دشاب باحصتسالا  قلطم  ّتیجح  هدننکتابثا 
ّکش باب  اهنت  هدوب و  اعدم  زا  صخا  روبزم  نایب  نکل  تسا ، باحـصتسا  قلطم  ّتیجح  ناشیا  ياعدم  هک  تسا  تسرد  رگید : ترابع  هب 

. دریگیمرب رد  ار  عفار  رد 
؟ تسیچ یضتقم  رد  ّکش  رد  باحصتسا  ندوب  تّجح  رد  يدابم  بحاص  لیلد  سپ  * 

طانم دیوگیم : اذـل  دـنک و  نشور  ار  یـضتقم  رد  ّکش  باب  فیلکت  هک  تسا  هتـساوخ  تسا و  هدـش  دراو  طانم  حـیقنت  همزالم و  هار  زا 
سپ دراد ، دوجو  زین  یضتقم  رد  ّکش  رد  طانم  نیمه  تسا ، هقباس  تلاح  يدنمشزرا  نامه  عفار ، رد  ّکش  باب  رد  باحـصتسا  ّتیجح 

. دشاب تّجح  باحصتسا  دیاب  زین  اجنآ  رد 
مه ام  هلب  باحـصتسالا ، يرجی  عفارلا ، یف  کشلا  دنع  هکنیا  رب  دنراد  عامجا  ءاملع  دیئوگیم  هک  امـش  دیامرفیم : خیـش  رگید  ترابع  هب 
یف کشلا  یف  یتح  اقلطم  ۀجح  باحـصتسالا  دیئوگیم : هک  امـش  ياعدـم  اب  لیلد  نیا  نیب  ياهمزالم  نکل  میتسه ، عامجا  نیمه  یعّدـم 
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. دناهدرک اعدا  عفار  دوجو  رد  ّکش  رد  ار  روبزم  عامجا  زین  املع  زا  یخرب  هکنیا  رب  افاضم  درادن ، دوجو  یضتقملا 
قباس نامز  رد  هاگره  هکنیا : رب  دـناقفتم  هیف  نحن  ام  رد  دـنراد  هک  یئاهرظنفالتخا  دوجو  اب  ءاهقف  مامت  دـیوگیم : ۀـیاهنلا  بحاـص  - 2
دشاب هتشادرب  ار  زیچ  نآ  ات  تسا  هدمآ  یلیزم  ایآ  هک  میدومن  ّکش  ّقح  نامز ال  رد  نکل  میدومن و  لصاح  نیقی  يزیچ  لوصح  هب  تبسن 

. تسا باحصتسا  نامه  نیا  هک  مینکیم ، لمع  قباس  نّقیتم  نامه  قبطرب  هن ؟ ای 
. تسا یعامجا  عفار  رد  ّکش  باب  رد  باحصتسا  نایرج  زین  ناشیا  رظن  هب  نیاربانب  - 

زا مکح  نیا  و  تسا ، هدش  باحصتسا  رکنم  هدرک و  لودع  شلوا  يأر  زا  لّوا  قّقحم  هکنیا : هب  داوج  لضاف  ملاعم و  بحاص  حیرـصت  - 3
. دوشیم يراج  نآ  رد  باحصتسا  عامجالاب  و  دوبن ، لحم  عفار  رد  ّکش  باب  هکنیا  رب  تسا  یتداهش  راوگرزب  ود  نیا  بناج 

؟ تسیچ رظن )...  ةداهشلا  هذه  ۀحص  یف  ّنا  ّالا   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 
لحم زین  باب  نیا  اذل  دناباحصتسا و  رکنم  یخرب  زین  عفار  رد  ّکش  باب  رد  هکنیا : رب  ینبم  روبزم  تداهـش  هب  تسا  هر )  ) خیـش ضارتعا 

: لثملا یف  تسا . عازن 
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. دشابیم دوجوم  یضتقم  تسا و  ءاقب  لباق  حاکن  لثم  هک  تراهط  باب  هب  هدز  لاثم  هدرک و  راکنا  ار  باحصتسا  باب  نیا  رد  یلازغ 
. دوشیم جراخ  دناهدرک  داجیا  وا  ندب  رد  هک  يذفنم  هار  زا  ینعی  شدوخ  یعیبط  يارجم  ریغ  زا  یطئاغ  ای  لوب و  سپس  اّما 

تراهط ءاقب  باحصتسا  ياج  اجنیا  دیوگیم : یلازغ  هن ؟ ای  تسه  عفار  وضو و  لطبم  مه  طئاغ  ای  لوب و  نیا  ایآ  هک  دوش  لاؤس  رگا  لاح 
. تسا لاکشا  هب  يالتبم  يرادقم  تارضح  تداهش  نیا  اذل  تسا و  عفار  رد  ّکش  دراوم  زا  دروم  هکنیا  اب  تسین 

دقاف ام  رظن  هب  دشاب  مه  ضیفتسم  ول  و  دحاو ، ربخ  هب  هلوقنم  تاعامجا  نیا  دیوگب : مه  یلازغ  رظن  هب  هراشا  نودب  تسناوتیم  خیش  هتکن :
. دشاب لقتسم  لیلد  دناوتیمن  هدوب و  شزرا 

؟ تسیچ روکذم  لیصفت  تابثا  رد  انخیش  لیلد  نیمود  * 
. تسا يربک  کی  يرغص و  کی  زا  لکشتم  هک  تسا  ءارقتسا 

یلخاد و ماکحا  رد  مینکیم و  هعجارم  تاریزعت  تاید و  ات  تراهط  زا  هقف  هفلتخم  باوبا  هب  یتقو  هکنیا : زا  تستراـبع  نآ  يارغـص  اـّما  و 
ناک ام  ءاـقب  هب  مکح  عفار  رد  ّکـش  دراوم  ماـمت  رد  سدـقم  عرـش  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مینکیم  رظن  یّلک  یئزج و  اـی  یجراـخ و 

فالخرب ياهربتعم  هینظ  هراما  کی  هک  يدراوم  رد  رگم  مینکیمن  هدهاشم  ار  بلطم  نیا  فالخ  دروم  کی  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا  هدومن 
. دوش هماقا  هقباس  تلاح 

: تسا هدروآ  تهج  نیا  رد  لاثم  هس  خیش  بانج  هک  دوب ، دهاوخ  مدقم  لصا ، رب  لیلد  میدقت  باب  زا  هراما  تروص  نیا  رد  بوخ 
هدش كاپ  وا  ندب  سابل و  رهاظ ، بسح  هب  هدرک و  ریهطت  ار  عضوم  لوب ، زا  ءاربتسا  نودب  نا  زا  سپ  نکل  تسا و  هدرک  لوب  یصخش  - 1

سابل ندب و  تساجن  بجوم  ات  تسا  لوب  تبوطر ، نیا  ایآ  هک  دـنکیم  ّکش  وا  دوشیم و  جراخ  وا  زا  یتبوطر  یتدـم  زا  سپ  اّما  تسا .
؟ تسا رگید  یتبوطر  هکنیا  ای  دوش و  و 

ّتیجح مدـع  رطاخب  هن  باحـصتسا  مدـع  نیا  دـناهدرکن و  تراهط  اقب  هب  مکح  نکل  و  تسا ، هقباس  تلاـح  تراـهط  هکنیا  اـب  اـجنیا : رد 
هدـعاق زا  کـلذعم  درادـن ، ثحب  ياـج  تراـهط  هدـعاق  ّتیجح  نکل  و  دـشاب ، عازن  دروم  مه  باحـصتسا  رگا  هکنوچ  تسا  باحـصتسا 

. دناهدرک هدافتسا  اجنیا  رد  مه  تراهط 
رد ابلاغ  هک  انعم  نیدب  هبلغ ، زا  تسترابع  نآ  تسا و  نایم  رد  هّینظ  هراما  ياپ  اجنیا  رد  اریز  ارچ ؟
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هبلغ نیا  و  دش ، دهاوخ  جراخ  دوخ  هب  دوخ  دوشن ، ءاربتسا  هچنانچ  دنامیم و  جرخم  رد  نآ  ءازجا  تارذ و  زا  يرادقم  لوب  زا  سپ  جراخ 
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. دناهتشاد مدقم  لصا  رب  تسا  روآنظ  هک  ار  لاح  رهاظ  تارضح  اذل  و  دش ، دهاوخ  تیلوب  هب  ّنظ  بجوم 
یئانتعا تراهط  هدعاق  ای  تراهط و  باحـصتسا  هب  هک  انعم  نیدـب  دـناهدرک  تساجن  هب  مکح  یتعامج  مامح  هلاسغ  اب  هطبار  رد  هکنیا  - 2

ياج دوشیم و  هلاسغ  تساجن  هب  ّنظ  ببـس  نیا  تسا و  سجن  اهندب  ابلاغ  هک  لصا  رب  لاح  رهاظ  میدقت  باب  زا  مه  زاب  اذل  و  دناهدرکن ،
. دشابیمن لصا  نایرج 

؟ ریخ ای  دوش  تشادرب  ام  زا  هّمذ  لاغتشا  هکنیا  ات  دناوخ  حیحص  ایآ  هک  مینک  ّکش  ام  دناوخب و  تیم  زامن  یناملسم  رگا  هکنیا  - 3
. تسوا لمع  تحص  رگناشن  ناملسم  لاح  رهاظ  هک  ارچ  تسین ، باحصتسا  ياج  هک  دناهتفگ  لصا  رب  رهاظ  میدقت  باب  زا  زین  اجنیا  رد 

: هک تسا  نیا  ءارقتسا  نآ  یّلک  ياربک  اّما  و  - 
ام رد  دشاب ، نیقی  دیفم  تاعوضوم  رد  هنّیب  باب  رد  ءارقتـسا  رگا  هک  تفگ  دـیاب  هکلب  دراد و  ّتیجح  هدوب و  نیقی  دـیفم  یئارقتـسا  نینچ 

راهچ دیاب  هک  تسا  انز  رب  تداهـش  باب  هب  ضقن  نآ  دراد و  ضقن  هدام  هنّیب  باب  رد  اریز  ارچ ؟ تسا . نیقی  دـیفم  یلوا  قیرط  هب  هیف  نحن 
. تسین یفاک  دهاش  ود  دنهد و  تداهش  لداع  دهاش 

. تسا روآنیقی  ءارقتسا  یلوا  قیرطب  درادن  مه  ضقن  هدام  کی  هک  هیف  نحن  ام  رد  سپ  دناهتسناد ، عطق  دیفم  ار  ءارقتسا  اجنآ  رد  کلذعم 
***
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نتم

ۀقفخلا و بجوت  أ  ءوضو ، یلع  وه  مانی و  لجرلا  هل : تلق  لاق : - » رامضالا اهّرضی  و ال  ةرارز - ۀحیحـص  اهنم : ۀضیفتـسملا  رابخالا  ثلاثلا :
؟ ءوضولا هیلع  ناتقفخلا 

. ءوضولا بجو  دقف  [ 155] نذالا نیعلا و  تمان  اذإف  نذالا ، بلقلا و  مانی  نیعلا و ال  مانت  دق  ةرارز ، ای  لاق :
؟ ملعی وه ال  و  ءیش ، هبنج  [ 156] یلإ كّرح  نإف  تلق :

نکل و  ّکشلاب ، ادبأ  نیقیلا  ضقنی  و ال  هئوضو ، نم  نیقی  یلع  هناف  ّالإ  و  نّیب ، رمأ  کلذ  نم  ءیجی  یتح  مان ، دق  ّهنأ  نقیتسی  یتح  ال ، لاق :
[157 «.] رخآ نیقیب  هضقنی 

سفن اهلعج  و  هیلع ، اهتلالدـل  هماقم  ۀـّلعلا  تماـق  فوذـحم ، نیقی » یلع  ّهنإـف  اـّلا  و  (: » ع  ) هلوق یف  طرّـشلا  باوج  ّنأ  لالدتـسالا : ریرقت  و 
ُمَْلعَی ُهَّنِإَف  ِلْوَْقلِاب  ْرَهَْجت  ْنِإ  َو  : ) یلاعت هلوق  لثم  هریغ ، نآرقلا و  یف  ةرثک  یـصحت  ءازجلا ال  ماقم  ۀـّلعلا  ۀـماقإ  و  فّلکت ، یلإ  جاـتحی  ءازجلا 

ِنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  َرَفَک  ْنَم   ) و [ 160 (،] ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَـف  َرَفَک  ْنَم   ) و [ 159 (،] ْمُْکنَع ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  اوُرُفْکَت  ْنِإ   ) و [ 158 (،] یفْخَأ َو  َّرِّسلا 
و [ 163 (،] ُْلبَق ْنِم  َُهل  ٌَخأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ   ) و [ 162 (،] َنیِِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَـقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَـف   ) و [ 161 (،] َنیَِملاْعلا

ْدَقَف َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  )
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. کلذ ریغ  یلإ  [ 164 (،] َْتبِّذُک
نیقیلا دـییقت  لاـمهإ  دـعب  و  قباـسلا ، یف  هئوضو  نم  نیقی  یلع  ّهنـال  ءوـضولا ؛ هیلع  بجی  ـالف  ماـن  دـق  ّهنأ  نقیتـسی  مل  نإ  ۀـیاورلا : ینعمف 

. ةروبزملا يرغصلل  ۀیّلک  يربک  ۀلزنمب  نیقیلا » ضقنی  و ال  (: » ع  ) هلوق نوکی  نیقیلا ، سفن  ۀّلعلا  لعج  ءوضولاب و 
و ال - » يرغـصلا یلإ  ۀّمـضنملا  يربکلا - تناکل  دـهعلل  تناک  ول  ذإ  سنجلل ؛ نیقیلا »  » یف مـاللا  نوک  یلع  لالدتـسالا  ینبم  ّنکل  و  اذـه ،

یف ارهاظ  ناک  نإ  و  ماللا »  » و ثدحلاب ، نیقیلاب  ّالإ  ضقنی  ّهنأ ال  و  ءوضولا ، باب  یف  ۀـّیلک  ةدـعاق  دـیفیف  ّکشلاب ،» ءوضولاب  نیقیلا  ضقنی 
. ظفللا نع  ادیعب  نکی  مل  ءوضولا  نیقی  صوصخ  ةدارإ  ضرف  ول  ثیحب  روکذملا ، روهظلا  نهوی  اّمبر  ءوضولا  نیقی  قبس  ّنأ  ّالا  سنجلا ،

همجرت
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( ّتنس )

: تسا هضیفتسم  رابخا  مّوس : لیلد  اّما  و  - 3

تسا هرارز  هرمضم  هحیحص  رابخا  نیا  هلمج  زا  - 1

هراشا

. دنزیمن نآ  هب  يررض  تیاور ، ندوب  هرمضم  نیا  هک  ، 
باوخ رکشل  زامن ، زا  لبق  نکل  و  تسا ، هدش  زامن  هدامآ  هتخاس و  وضو  یـصخش  هّللا ، لوسر  نبا  ای  دسرپیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز 
وـضو دـیاب  هرابود  هدـیدرگ و  لطاب  صخـش  نیا  يوضو  هک  دوشیم  ببـس  رما  نیا  اـیآ  تسا . هدز  ترچ  ود  اـی  کـی  هدرب ، موجه  وا  رب 

و دوشیم ) لصاح  ندز  ترچ  هب  باوخ  نیا  هک   ) دـباوخیم مشچ  یهاگ  هرارز  يا  دـیامرفیم : خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هن ؟ ای  دریگب 
ود ره  شوـگ  مشچ و  یتـقو  دـنکیم ،) كرد  ار  بلاـطم  دونـشیم و  ار  اهادـص  هک  يوـحن  هب   ) تسا رادـیب  ناـسنا  بلق  شوـگ و  نـکل 

. دوشیم مزال  وضو  دیدجت  یضوتم  صخش  رب  هاگنآ  دندیباوخ ،
نیمه دوشن  تفتلم  وا  ددرگ و  اـجباج  دوـش و  هداد  تکرح  يزیچ  صخـش  نیا  فارطا  رد  رگا  اـیآ  هّللا : لوـسر  نبا  اـی  دـسرپیم : هرارز 

؟ دریگب وضو  هرابود  دیاب  تسا و  یعرش  مون  هناشن  هراما و  هزادنا 
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، دوش بجاو  وضو  ات  تسا  هدیباوخ  هک  دنک  نیقی  دیاب  وا  هکلب  تسین ، هراما  اعرـش  اهزیچ  نیا  ریخ  دیامرفیم : خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
داهـشتسا لحم  هک  رخآ ، نیقیب  هضقنی  نکل  و  ّکشلاب ، ادـبأ  نیقیلا  ضقنی  ـال  هئوضو و  نم  نیقی  یلع  ّهناـف  ـالا  و  دومرف : ترـضح  سپس 

. تسا ریخا  زارف  هرقف و  نیمه 

( لالدتسا ریرقت  )

: هک تسا  نیا  لالدتسا  حیضوت  ریرقت و 
يرغـص و نامه  هک   ) ّتلع و  تسا ، هدـش  فذـح  نیقی ؛ یلع  ّهناف  الا  و  دـیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  رد  طرـش  باوج  - 1

. تسا هدیدرگ  نآ  نیشناج  ماقممئاق و  يزج ، نآرب  شتلالد  رطاخب  دشاب ) يربک 
ار هئوضو  نم  نیقی  یلع  هناـف  : ) هکنیا هب  تسا ؛ فلکت  مزلتـسم  يربک ) يرغـص و  هن  و   ) يزج ناونعب ) ياربک  يرغـص و  نیا   ) نداد رارق  و 

(. تسا فلکت  نیا  دنامب و  یقاب  وضو  هب  نیقی  يور  رب  درادن ، مون  هب  نیقی  رگا  ینعی  هئوضو ، یلع  قبیلف  هک  مینک  انعم  هنوگنیا 
ره حرـش  نتم و  رد  هک  تسا  ریثک  لوادتم و  برع  مالک  نآرق و  رد  نآ ، ینیـشناج ) و   ) ماقم رد  ّتلع  هماقا  و  ءازجا ) ندرک  فذـح   ) و - 

. مینکیمن رارکت  هدمآ و  ود 
. دراد وضو  رب  نیقی  اریز  تسین ؛ بجاو  وا  رب  وضو  تسا ، هدرکن  ادیپ  ندیباوخ  هب  نیقی  رگا  هک : تسا  نیا  تیاور  يانعم  نیاربانب 

یّلک و ياربک  هلزنم  هب  نیقیلا ) ضقنی  و ال   ) هلمج دوش ، هداد  رارق  ّتلع  نیقی )  ) و دوش ، یغلم  لمهم و  نیقی  زا  وضو )  ) دیق هکنآ  زا  دعب  و 
. تسا سایق  يارغص  نیقی ) یلع  ّهناف   ) هلمج

رد لا ) : ) هک تسا  نیا  رب  يرغص ) زا  هئوضو  نم  دیق  ياغلا  رب  هوالع   ) لالدتـسا يانبم  هک : دیدومرف  هّجوت  نکل  لالدتـسا و  ریرقت  دوب  نیا 
ياربـک نآ  دـشاب ، يرکذ  دـهع  يارب  نیقیلا  رد  لا )  ) و دوـشن ) یغلم  يرغـص  رد  هئوـضو  نـم  دـیق   ) رگا اریز  تـسا ، سنج  يارب  نـیقیلا ،

وـضو باب  صوصخ )  ) رد یّلک  هدـعاق  هدافا  هجیتن  رد  هک  دوب ، دـهاوخ  کشلاب  ءوضولاب  نیقیلا  ضقنی  و ال  يرغـص ، نیا  هب  هدـشهمیمض 
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. ثدح هب  نیقی  اب  رگم  دوشیمن ، ضقتنم  هک  تسا  ءوضو  نیا  و  دنکیم ،
ار سنج  رد  لا )  ) روهظ نیا  اسبهچ  هدـش ، رکذ  وضو  هب  نیقی  يرغـص ) رد   ) البق هک  اجنآ  زا  نکل  و  دراد ، سنج  رد  روهظ  لا )  ) هچرگا و 
و  ) دوب دـهاوخن  دـیعب  ظـفل  زا  وضو ، هب  نیقی  صوصخ  هدارا  هب  يربک  دوش ) لـمح  و   ) ضرف رگا  هک  يوحن  هب  دـنکیم ، تسـس  نهوم و 

(. تسا هتفرگن  تروص  یحیبق  لمع 
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ عفار  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  تابثا  يارب  خیش  لیلد  نیموس  * 
رتاوت دـح  هب  نکل  تسا و  رتشیب  ات  هس  زا  ناشدادـعت  ینعی  تسا ، هدرک  فیـصوت  ضیفتـسم  ار  رابخا  نیا  خیـش  هک  تسا  یتایاور  رابخا و 
روهظ ياعدا  تسا ، هدرک  دامتعا  نآرب  هدش  هتفگ  لیصفت  نآ  رد  يراصنا  خیش  هچنآ  تسا : هدومرف  هر )  ) ینیمخ ماما  هکنانچ  دناهدیسرن ،

[165 .] تسا لیصفت  نآ  رد  باحصتسا  هب  طوبرم  رابخا 
هب رابخا  نیا  زا  یخرب  هک  تسا ، هدرک  هضیفتـسم  هب  فیـصوت  ار  رابخا  نیا  يراـصنا  خیـش  دـیامرفیم : هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  سپس 

هدرک لقن  ناشیا  زا  ار  تیاور  هک  ار  یماما  مان  هرارز ، ینعی  تسا . هرمضم  هک  هرارز  هحیحـص  هلمج  زا  دنـشابیم ، حیحـص  يدنـس  ظاحل 
مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماـما  اـی  تسا و  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  اـی  دارم  هک  هدرک  هراـشا  ناـشیا  هب  ریمـض  اـب  نکل  تسا ، هدربن 
يرگید سک  زا  ماما  زا  زج  ناـشیا  دـشابیم و  نآ  يوار  هرارز  هک  ارچ  دـنزیمن ، نآ  هب  يررـض  تیاور  ندوب  هرمـضم  یهتنم  دـشابیم ،

[166 .] دندیسرپیمن
؟ تسیچ هرارز  يالوا  هحیحص  ای  لّوا و  تیاور  * 

زامن زا  لبق  یلو  تسا  هدیدرگ  زامن  هدامآ  هتخاس و  وضو  یـصخش  هّللا ، لوسر  نبا  ای  دسرپیم ؟ مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  هک  تسا  نیا 
دیاب هرابود  هدیدرگ و  لطاب  صخـش  نیا  يوضو  دوشیم ك  ببـس  رما  نیا  ایآ  هدز ، ترچ  ود  ای  کی  هدرب و  موجه  وا  رب  باوخ  رکـشل 

؟ هن ای  دریگب  وضو 
بلق شوگ و  یلو  دوشیم ) لصاح  ندز  ترچ  هب  باوخ  و   ) دـباوخیم مشچ  یهاـگ  هرارز  يا  دـیامرفیم : باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

دندـیباوخ ود  ره  شوگ  مشچ و  هک  یماگنه  دـنکیم ،) كرد  ار  یملع  بلاطم  دونـشیم و  ار  اهادـص  هک  يوحن  هب   ) تسا رادـیب  ناـسنا 
. ددرگیم مزال  وضو  دیدجت  یضوتم ، صخش  رب  هک  تسا  هاگنآ 

نیمه دوشن ، تفتلم  وا  ددرگ و  اـجباج  دوش و  هداد  تکرح  يزیچ  صخـش  نیا  فارطا  رد  رگا  اـیآ  هّللا ، لوسر  نبا  اـی  دـسرپیم ؟ هرارز 
؟ دریگب وضو  هرابود  دیاب  تسا و  یعرش  مون  هناشن  هراما و  هزادنا 
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کی دیاب  دوش ، بجاو  وا  رب  وضو  ات  تسا  هدیباوخ  هک  دنک  نیقی  دیاب  هکلب  تسین  هراما  اعرـش  اهزیچ  نیا  ریخ  دیامرفیم : خـساپ  رد  ماما 
. دوش بجاو  وضو  ات  دشاب  وا  رایتخا  رد  ینشور  هناشن 

[167 .] رخآ نیقیب  هضقنی  نکل  ّکشلاب و  ادبا  نیقیلا  ضقنی  هئوضو و ال  نم  نیقی  یلع  ّهناف  ّالا  و  دندومرف : ترضح  سپس 
؟ تسا خیش  داهشتسا  لحم  ثیدح  زارف  مادک  * 

. تیاور ریخا  هرقف  زارف و 
؟ تسیچ روبزم  ثیدح  لقن  زا  لبق  رامضالا ) اهّرضی  و ال   ) ترابع زا  خیش  ضرغ  * 
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رهاظ مسا  اب  ار  هنع  يورم  يوار ، هکنیا  ینعی  تیاور  نیا  ندوب  هرمـضم  اـیآ  تسا : نینچ  شریدـقت  هک  تسا  ردـقم  لاؤس  کـی  هب  خـساپ 
رد ندوب  هرمضم  دیامرفیم : هاتوک  ترابع  کی  رد  اذل  و  دنزیمن ؟ ثیدح  تیدنس  هب  يررـض  هل ، تلق  هک  تسا  هدروآ  ریمـض  تروصب 

؟ ارچ دنزیمن . یئاج  هب  ررض  دروم  نیا 
اجنآ زا  تسا . مالـسلا  امهیلع  نیقداص  بتکم  ءاهقف  هقفا  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  سپ  هک  تسا  هرارز  دـنلب  هاگیاج  میظع و  نأش  رطاخب  الوا :

. تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هنع  ّيورم  هک  تسا  هنیرق  دوخ  دیسرپیمن ، ماما  زا  زج  هرارز  بانج  هک 
. دشاب هدوب  لّوا  زا  هکنیا  هن  دشاب  عیطقت  رطاخب  اهرامضا  نیا  هک  تسا  نیا  يوق  لامتحا  ایناث :

تبث طبـض و  ار  هرداص  تاـیاور  هدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  هب  مادـم  هک  دوب  نیا  ناـشراک  وا  لاـثما  هرارز و  رگید : تراـبع  هب 
یخـساپ مه  ماما  دیـسرپیم ، مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ياهلأسم  دیـسریم ، مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  حبـص  يدرف  لثملا : یف  دـندرکیم ،

: تشونیم شثیدح  رتفد  رد  هرارز  ياقآ  دندادیم و 
. الثم ةاکز  مغلا  ۀمئاس  یف  مالّسلا : هیلع  لاقف  ۀمئاّسلا  منغلا  یف  نع ؟؟؟ مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع  ای  مالّسلا و  هیلع  رقابلا  نع  لئس 

تشونیم و شرتفد  رد  زین  هرارز  دـندادیم  یخـساپ  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  درکیم و  حرطم  ار  يرگید  لاؤس  هدـمآ  يدـعب  رفن  وا  زا  سپ 
. اذکه و  ع )  ) هنع لئس  ای  و  ع )  ) هل تلق  ای  و  ع )  ) هل لیق 

ثیداحا نیا  هک  اهدعب  اّما  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  مان  هحفـص و  ردص  هب  ددرگیمزاب  ریامـض  ای  ریمـض و  نیا 
هرمضم ثیداحا  نیا  اب  میوریم  یثیدح  نودم  بتک  غارـس  هب  ام  هک  نونکا  دش ، هتـشون  تفرگ و  رارق  یباب  رد  کیره  هدش و  هعطقهعطق 

 ... هل و تلق  هرارز : لاق  هک  میوشیم  وربور 
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. دندنمشزرا ام  يارب  تسا ، هدوب  ناشراک  نیا  دندوب و  ثیداحا  نیودت  عمج و  هب  لوغشم  هک  هرارز  نوچ  يدارفا  ياههرمضم  هتبلا ،
؟ تسیچ نیقی )...  یلع  ّهناف  ّالا  و  ع :)  ) هلوق یف  طرّشلا  باوج  ّنا   ) زا دارم  * 

هملک تسا و  هیطرـش  هلمج  کی  هئوضو )، نم  نیقی  یلع  ّهناف  ّالا  و   ) هلمج هکنیا : رب  ینبم  تسا  یـساسا  لاؤس  کـی  هب  خـساپ  تقیقح  رد 
موـلعم شلبق  اـم  هنیرق  هب  هک  طرـش  لـعف  هب  دراد  هراـشا  هیفاـن  ـال )  ) تسا و طرـش  تاودا  زا  نا )  ) هک تسا  هدوـب  ـال ) نا   ) لـصا رد  ـالا ) )

نکل و  ماـن ، دـق  ّهنا  نقیتـسی  ـال  هک : تسا  نیا  ـال )  ) نیا زا  دارم  هک  ماـن ، دـق  هنا  نقیتـسی  یتـح  دـندومرف : نا  زا  لـبق  نوچ  ارچ ؟ دوشیم .
؟ تسیچ طرش  نیا  يازج  دیئامرفب 

: زا دنترابع  هک  هدومرف  رکذ  ار  یتالامتحا  تیاور  نیا  حیضوت  رد  انخیش  اذل  و 
نیقی یلع  ّهناف   ) ترابع تسا و  فوذحم  هک  دشابیم  هئوضو  یلع  قاب  وهف  مان ، دق  ّهنا  نقیتسی  مل  نا  ینعی و  طرـش ، نیا  يازج  هکنیا  - 1
دوجو ینیـشناج  نیا  رب  یتلـالد  تیاور  رد  هک  ارچ  تسا ، هدـش  نآ  نیـشناج  هتـسشن و  باوج  ياـجب  تسا  باوج  ّتلع  هک  هئوـضو ) نم 

يروما زا  ازج  ياجهب  ّتلع  ندش  نیـشناج  هکنیا  رب  افاضم  تسا ، لیلدیب  تمحز  فلکت و  نداد ، رارق  ازج  ار  هلمج  نآ  دوخ  اذل  و  دراد ،
. تسا ناوارف  نآرق  رد  هک  تسا 

يازج ّتلع  يربـک ، ناونع  هب  کـشلاب  ادـبا  نیقیلا  ضقنی  ـال  يرغـص و  ناونع  هب  هئوـضو  نم  نیقی  یلع  ّهناـف  هعوـمجم : رگید  تراـبع  هب 
. دناهدش ازج  نآ  ماقم  مئاق  هک  دناطرش 

نم نیقی  یلع  ناـک  ّهنـال  ءوضولا ، هیلع  بجی  ـالف  ماـن  دـق  ّهنا  نقیتـسی  مل  نا  و  هک : تسا  هدوب  هنوـگنیا  تراـبع  لـصا  رگید  تراـبع  هب 
 .... ضقنی ّکشف و ال  هئوضو ،

هک تسا  هدـمآ  ّکـش  اـهنت  دربب ، نیب  زا  ار  وضو  هک  هدـماین  يزیچ  هک  ارچ  تسین ، بجاو  وا  رب  وضو  سپ  درادـن ، مون  هب  نیقی  رگا  ینعی 
. درادن ار  نیقی  ندرب  نیب  زا  تیلباق  ءالقعلا  عیمج  دنع  مهنآ 
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. دوشیمن ضقن  ّکش  اب  نیقی  نکل  تسا و  هدرک  ّکش  سپ 
؟ دراد دوجو  نآرق  رد  نآ  ماقم  مئاق  ناونعب  ّتلع  مایق  ءازج و  فذح  ایآ  * 

اهنآ همه  رد  هک  مینکیم  هراـشا  میرک  نآرق  زا  هیآ  تفه  هب  هنومن  يارب  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  هنومن  نیا  زا  يرامـشیب  ياـههنومن  هلب ،
. تسا هدش  ازج  نیشناج  ازج  ّتلع  هدش و  فذح  طرش  ءازج 

: لثم
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[168 .] یفخأ ّرّسلا و  ملعی  ّهناف  الثم ) کسفن  بعتتف  ، ) لوقلاب رهجت  نا  و  - 1
[169 .] مکنع ینغ  هللا  ّناف  الثم ) ائیش  هّللا  اوّرضی  نلف   ) اورفکت نا  و  - 2
[170 .] نیملاعلا نع  ّینغ  ّیبر  ّناف  الثم ) هّللا  رضی  نلف  ، ) رفک نم  و  - 3

[171 .] نیرفاکب اهب  اوسیل  اموق  اهب  انلّکو  دقف  الثم ) لطعت  الف   ) ءالؤه اهب  رفکی  ناف  - 4
[172 .] لبق نم  هل  خا  قرس  دقف  الثم ) بجعت  الف   ) قرشی نا  و  - 5

همجرت

( مّود لامتحا  )

هراشا

نیا زا  يزج ، هکلب  دـشابن ، تسازج  ماقم  مئاق  هک  یتلع  نیقی ، یلع  ّهناف  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  هکنیا : رگید  لاـمتحا  - 2
، نیقی یلع  ّهناف  دیامرفیم : هک  ماما  نخـس  نیا  و  تسا . هدش  هدافتـسا  يربک ) ینعی   ) ّکشلاب ادبا  نیقیلا  ضقنی  و ال  دومرف : هک  ماما  نخس 
هب هتـشاد  نیقی  هکنیا  رطاخب  تشادن ، مون  هب  نیقی  مدآ  نیا  رگا  هک : دوشب  نیا  نآ  يانعم  ات  دـشاب ، يزج )  ) نآ يارب  ینیچهمدـقم  هنیمز و 

ال دـیامرفیم : هک  ماما  نخـس  نیا  سپ  دوشب ) نینچ  رگا  هک   ) دـنکن ضقتنم  ار  نآ  شنیقی و  نامه  ياـضتقم  رب  دـنامب  سپ  یلبق ، يوضو 
(. دوب دهاوخن  یّلک  ياربک  ضقنی  رگید ال  ینعی   ) دوشیم جراخ  دشاب  یّلک  ياربک  هلزنم  هب  هکنیا  زا  ضقنی ،

دینک ظفح  يرغص  رد  ار  هئوضو  نم  دیق  رگا  هک  روطنامه  ینعی  . ) تسا رتتسس  لا )  ) زا سنج  ندرک  هدارا  نیقی و  تیمومع  هجیتن : رد 
یمومع يزج ، دوخ  زا  ار  يربک  دیریگب و  ینیچهمدقم  ار  يرغص  مه  رگا  تسا ، نهوم  تسس و  شندوب  سنج  يربک  رد  نیقیلا  رد  لا ) )

( تسا رتتسس  نآ  ندوب 
( دنالالدتسا هب  رضم  يدودح  ات  مّوس  مّود و  لامتحا  هکنیا  اب   ) کلذ عم  يربک ) يرغـص و  نیا  ینعی   ) مالک نیا  هک : تسا  نیا  فاصنا  اّما 
( ینعی یّلک  هدعاق  نیا   ) نّمـضتم رابخا ) نیا  و   ) دیآیم هک  يرگید  رابخا  ندش  همیمـض  اب  هژیو  هب  تسین ، لّوا  لامتحا  رد  روهظ  زا  یلاخ 

. دناّکش اب  نیقی  ضقن  مدع 
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( لاکشا )

دنکیمن یّلک  بلس  رب  تلالد  ماع ، رـس  رب  یفن  فرح )  ) ندش دراو  هکنیا : هب  نیقیلا )  ) زا مومع  ندرک  هدارا  رب  دوشیم  دراو  داریا  اسبهچ 
، تسا یفن  هلابند  ّزیح و  رد  بلـس و ) دورو  اب  اـجنیا  رد   ) تیمومع میئوگیم : داریا  نیا  هب  خـساپ  رد  دراد ) یئزج  بلـس  رب  تلـالد  هکلب  )

هکنانچ مومع  رب  مینک  لخاد  ار  یفن  هکنیا  هن  تسا ، نینچ  رادلا  یف  لجر  رد ال  هکنانچ  تسا ، یفن  قایس ) رد  هرکن   ) ظاحل هب  مومع  سپ 
هک تسا  یماع  ینعی  تسا  بلس  تحت  مومع  یمود  رد  و  تسا ، بلس  زا  دافتـسم  مومع  یلوا  رد   ) تسا نینچ  مهاردلا ) ّلک  ذخا  مل   ) رد
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(. تسا هدمآرد  نآ  رس  رب  بلس 

( رّدقم لاؤس  کی  هب  خساپ  )

ماقم رد  ماما  هک   ) ماقم هنیرق  لـیلد  هب  هیـضق ، رهاـظ  مه  زاـب  تسا ) یفن  تحت  ماـع  تروص  نیا  رد   ) دـشاب دارفا  قارفتـسا  يارب  لا )  ) رگا
نامه ادـبا ، هملک  هنیرق  هب  و  تسا ) يزاکترا  ءالقع  لـقع  رب  اـنب  هک   ) لـیلعت هنیرق  و  یعرف ،) یئزج و  مکح  ناـیب  هن  تسا  هدـعاقلا  برض 

(. تسا هّیئزج  هبلاس  شاهجیتن  هک   ) مومعلا یفن  هن  تسا و  هیلک ) هبلاس  ینعی   ) یفن مومع  هدارا 
مدآ رب  نآ  خساپ  هک  تسا  هدـش  داریا  ندوب و )...  هرمـضم  لثم   ) يروما هب  هحیحـص  نیا  هب  لالدتـسا  رب  یهاگ  دـیامرفیم : انخیـش  سپس 

. تسین ناهنپ  هدیشوپ و  نّطفتم 
. يرکذ دهع  هن  و  نیقیلا ، زا  تسا  سنج  هدارا  تابثا  لالدتسا ، نیا  رد  مهم 

***

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ لامتحا )...  عم   ) رد بلطم  لصاح  * 
رهاظ یهتنم : رّدـقم ، رما  کی  هن  دـشاب و  هئوضو  نم  نیقی  یلع  ّهناـف  هلمج  دوخ  طرـش ، يازج  هکنیا : رب  ینبم  تسا  لاـمتحا  نیمود  ناـیب 

. تسا هّیعرش  ماکحا  نایب  تسا ، ماما  هک  تهج  نآ  زا  ماما  نأش  تسا و  یجراخ  ّتیعقاو  کی  زا  نداد  ربخ  روبزم  ترابع 
نیقی یلع  قبیلف  ای  و  هنیقی ، یلع  ءاقبلا  هیلع  بجیف  هک : تسا  نیا  دارم  میئوگب  هدرب  ءاشنا  لـیوأت  هب  ار  هّیربخ  هلمج  نیا  هک  میریزگاـن  سپ 

 ... اذکه هئوضو و  نم 
هن تسا ، طرش  يازج  نیقی ...  یلع  ّهناف  ترابع  و  طرش ، ّالا ...  و  تفگ : ناوتیم  رگید  ترابع  هب 
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: هک تسا  نیا  نیقی ...  یلع  ّهناف  يانعم  اذل  و  دشاب . هدش  نآ  نیشناج  ّتلع  دشاب و  فوذحم  ازج  هکنیا 

. دشاب حیحص  طرش  يارب  ازج  ناونعب  نآ  نداد  رارق  ات  تسین ، بجاو  وا  رب  وضو 
ظفل زا  وضو ، هب  نیقی  صوصخ  هدارا  تسا و  نهوم  نیقیلا »  » زا سنج  هدارا  تسا ، هدش  وضو  هب  دـّیقم  یلوا  نیقی  نوچ  رگید : ترابع  هب 

. دشابیمن دیعب 
دوشیم هدافتـسا  ضقنت ، هلمج و ال  زا  يزج  هکلب  دشاب ، هتـسشن  يزج  ياج  هک  تسین  یتلع  نیقی ، یلع  ّهناف  هلمج  هک  لامتحا  نیا  اب  هتبلا 

هب نیقی  ياراد  هدرکن ، ادیپ  باوخ  هب  نیقی  رگا  هک : دوشیم  نیا  تیاور  نیا  يانعم  اذل  تسا و  يزج  يارب  هنیمز  نیقی  یلع  ّهناف  ترابع  و 
. دنکن ضقن  ار  نآ  هدوب و  تباث  شدوخ  نیقی  ياضتقم  رب  دیاب  اذل  و  تسا ، دوخ  نیشیپ  يوضو 

تـسا نیا  فاصنا  نکل  دوشیم . رتنهوم  نآ  زا  سنج  هدارا  نیقی و  تیمومع  هدـش ، جراخ  ندوب  يربک  هلزنم  هب  زا  ضقنت ، ـال  نیارباـنب :
رارق ثحب  دروم  ادـعب  هک  يرگید  راـبخا  ندرک  همیمـض  اـب  هژیو  هب  تسین . تیمومع  رد  روـهظ  زا  یلاـخ  مـالک  مه ، لاـمتحا  نیا  اـب  هک :

. دنراد تلالد  ّکش  اب  نیقی  ضقن  مدع  رب  رابخا  نآ  هک  تفرگ ، دهاوخ 
و طرش ، ءازج  ّکشلاب ،) ادبا  نیقیلا  ضقنی  ال   ) هلمج طرش و  لعف  هب  هراشا  هیفان ، يال )  ) طرش و فرح  نا ) : ) هکنیا مّوس  لامتحا  اّما  و  - 3

ازج نایب  يارب  ینیچهمدقم  ینعی  دـیهمت ، هئطوت و  باب  زا  هتفرگ ، رارق  ازج  طرـش و  طسو  رد  هک  هئوضو ) نم  نیقی  یلع  ّهناف   ) هلمج نکل 
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. دشاب سفنلا  یف  عقوا  يدعب  يازج  هکنیا  ات  دشاب ،
؟ دینزب لاثم  قوف  بلطم  نییبت  ریظنت و  رد  * 

دیاب سپ  تسا ، یقتم  ملاع و  يدرف  هک  دینادب  دـیآیم ، ام  لزنم  هب  صخـش  نالف  زورما  دـیئوگیم : دوخ  هداوناخ  لها  هب  امـش  لثملا : یف 
. دشاب مارکا  هک  ازج  نییبت  يارب  تسا  يدیهمت  ای  هئطوت و  هک ، دینادب  ترابع  نیا  دینک . شمارکا 

اهتنم دنکـشن ، ار  یلبق  نیقی  سپ  تسا ، ّکش  درجم  هکلب  درادن ، باوخ  هب  نیقی  درف  نیا  رگا  هک : تسا  نیا  دارم  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح :
ار وا  نیقی  اـت  تسا  هدـماین  يزیچ  تسا و  یقاـب  قباـس  نیقی  ناـمه  رب  صخـش  نیا  ینعی  نیقی ، یلع  ّهناـف  تسا : هدومرف  يزج  نیا  زا  لـبق 

. درک ضقن  ار  نیقی  دیابن  اذل  و  درادن . تیضقان  ءالقعلا  دنع  مهنآ  هک  تسا  هدش  ادیپ  یکش  اهنت  هکلب  دنک . ضقن 
. تسین رکذ  هب  مزال  هک  دراد  هریغ  برع و  مالک  رد  یناوارف  دهاوش  نئارق و  زین  لامتحا  نیا  هکنیا  هتکن :
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( هتکن )

؟ دوشیم هداد  خساپ  هچ  تسا  لا )  ) عاونا زا  کیمادک  نیقیلا  رد  لا )  ) نیا هک  دوش  لاؤس  رگید  یلالد  ثحب  کی  رد  رگا  * 
: تسا روصتم  لامتحا  هس  دنیوگیم 

رد نیقی  نامه  هک  دـیدرگ  رکذ  يرغـص  رد  هک  ینیقی  ینعی  دوهعم  نیقی  ناـمه  هب  دـشاب  هراـشا  ینعی  دـشاب ، يرکذ  دـهع  لا )  ) هکنیا - 1
. دینکن ضقن  ّکش  اب  ار  وضو  هب  نیقی  صوصخ  هک  انعم  نیدب  دشاب  وضو  صوصخ 

ّکـش اب  هک  دراد  ار  یگژیو  نیا  نیقیلا )  ) قلطم رگید  ریبعت  هب  نآ و  ّتیهاـم  نیقیلا و  سنج  ینعی  دـشاب ، ّتیهاـم  سنج و  لا )  ) هکنیا - 2
و تسا ، ثیدح  دروم  هک  میشاب  هتـشاد  وضو  هب  نیقی  هک  انعم  نیدب  دوش  قّقحم  وضو  نمـض  رد  تعیبط  سنج و  نیا  هچ  دوشیمن  ضقن 

. دنک ادیپ  قادصم  يرگید  رما  کی  رد  هکنیا  ای 
. دینکن ضقن  ّکش  اب  ار  اهنیقی  همه  هک  انعم  نیدب  دشاب ، تیمومع  قارغتسا و  يارب  لا )  ) هکنیا - 3

و تسا ، لمتحم  روصتم و  لامتحا  هس  نیا  زا  کیره  لاح  دوشیم . ضقن  ّکش  اب  اهنیقی  زا  یـضعب  سپ  هک : تسا  نیا  نخـس  نیا  موهفم 
دم نیقیلا  سنج  تسا و  یـسنج  لا ،)  ) زا دارم  هک  مینک  تباث  دـیاب  کیره  یـسررب  دـقن و  اب  هک  دراد ، دوجو  يدـهاوش  زین  کیره  يارب 

. دوشیم وربور  لکشم  اب  راک  الا  میریگب و  هجیتن  ثیدح  زا  میناوتب  ات  دشابیم  رظن 
؟ تسیچ لّوا  لامتحا  هنیرق  * 

نآ زا  سپ  هک  تسا ، هدـمآ  مه ) دـعب  هئوضو  نم  نیقی  یلع  ّهناف   ) ینعی مالک  يارغـص  رد  هک  تسا  هئوضو ) نم   ) دـیق لامتحا ، نیا  هنیرق 
مالک رد  هک  ارچ  نیقیلا ، سنج  هن  دـشاب و  وضو  هب  نیقی  نامه  دارم  هک  دوشیم  هداد  يوق  لامتحا  اذـل  و  نیقیلا . ضقنی  ـال  و  دـیامرفیم :

. تسا رگید  یخرب  رّسفم  یخرب  دحاو ،
؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  بانج  لالدتسا  يانبم  * 

ندش همیمـض  دشاب ، دـهع  يارب  مال )  ) رگا هک  ارچ  تسا ، سنج  يارب  نیقیلا ،)  ) رد مال ) : ) هک تسا  نیا  لالدتـسا  يانبم  دـیامرفیم  خـیش 
نیقی هب  زج  ار  وضو  هک  انعم  نیدب  ّکشلاب ) ءوضولاب  نیقیلا  ضقنی  و ال   ) ینعی دنکیم  وضو  باب  رد  یّلک  هدعاق  هدافا  يرغـص ، هب  يربک 

. نکن ضقن  ثدح ، هب 
. دنک تسس  ار  قوف  روهظ  تسا  نکمم  تسا ، وضو  هب  دّیقم  نیشیپ  نیقی  هک  اجنآ  زا  نکل  و  دراد ، سنج  رد  روهظ  هچرگا  مال )  ) و
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؟ تسیچ لّوا  لامتحا  نیا  هجیتن  * 

تـسا نیا  نآ  دهدیم و  ام  هب  باب  نیا  رد  ياهیلک  هدعاق  کی  هک  انعم  نیدـب  دروخیم  وضو  باب  درد  هب  اهنت  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا 
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. نکشن ّکش  اب  ار  وضو  هب  نیقی  هک :
دروم يوضو  نآ  اهنت  دـشابیمن و  تیلک  دـیفم  مه  وضو  باب  رد  هک  تفگ  ناوتیم  یتح  تسین ، لالدتـسا  لباق  باوبا  ریاـس  يارب  اـّما  و 
باوبا رد  هچ  وضو و  رد  هچ  تسا ، عفار  رد  ّکش  قلطم  يارب  ثیدـح ، نیا  هب  لالدتـسا  ام ، فدـه  هکنآ  لاح  و  دوشیم ، لماش  ار  لاؤس 

 ... تیجوز و تیکلم ، ءاقب  لیبق  زا  رگید 
يارب ثیدح  نیا  اذل  و  تیسنج ، يارب  زین  ار  لا )  ) تفرگ و ءازجا  يارب  ّتلع  ار  ّهناف )...   ) هلمج لّوا  لامتحا  رد  خیـش  بانج  لاحيایلع :

. اقلطم دراد  ّتیجح  عفار  رد  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح 
؟ تسیچ مّود  لامتحا  نئارق  * 

: هک تسا  نیا  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  تاریبعت  هنوگنیا  زا  هچنآ  ینعی  تسا ، ردابت  یکی  - 1
الومعم و مالک  يارغـص  هکنیا  رب  افاضم  تسا . هدـمآ  هدوب  لئاس  هب ، ـالتبم  هکنیا  باـب  زا  هکلب  درادـن ، یتیعوضوم  وضو ، باـب  صوصخ 

. میمهفیمن میمعت  تیلک و  زج  يزیچ  همارکا ، بجی  ملاعلا  ای  ملاعل و  ادیز  هلمج  زا  ام  لثملا : یف  تسا . يربک  زا  رتکچوک  یعیبط  روطب 
رد لصا  دـشاب ، دنـسپلقع  دـیاب  ّتلع  هک  اجنآ  زا  يدـّبعت و  ای  تسا و  يزاکترا  ای  ّتلع  هک  ارچ  تساجنیا ، رد  ّتلع  ندوب  يزاکترا  - 2

. تسا ندوب  يزاکترا  نامه  ّتیلع ،
اب دیابن  ار  وضو  هب  نیقی  صوصخ  هک  دوشیم  نیا  شیانعم  اذل  دوب و  دهاوخ  يدـّبعت  ّتلع ، نیا  دـشاب ، يدـهع  اجنیا ، رد  لا )  ) رگا لاح :

. مینادیمن ام  تسیچ  تیصوصخ  نیا  نکل  و  دراد ، تیعوضوم  باب  نیا  سپ  دومن . ضقن  ّکش 
ّکـش هک  دیمهفیم  ناتلقع  اب  امـش  دوخ  هک  دوشیم  نیا  شیانعم  دوب و  دهاوخ  يزاکترا  ّتلع ، نیا  دشاب ، سنج  اجنیا  رد  لا )  ) رگا و  - 
لـصا قباطم  هک  ارچ  دراد ، تیولوا  ندوب  يزاکترا  رب  ّتلع  لمح  ّکشالب  و  دـشاب . نیقی  وه  امب  نیقی  ضقاـن  دـناوتیمن  ّکـش ، وه  اـمب 

. تسا
ّکـش قـلطم  نآ  زا  دارم  هدوـب و  سنج  کـشلاب ) نیقیلا  ضقنی  ـال  و   ) رد ّکـشلا )  ) هملک زا  دارم  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، هلباـقم  هنیرق  - 3

. يرگید رما  ره  رد  هچ  وضو و  رد  ّکش  هچ  دشابیم و 
. تسا نیقیلا  سنج  نیقیلا )  ) زا دارم  هک  میوشیم  هجوتم  میهد ، رارق  کشلا )  ) ربارب رد  ار  نیقیلا ) ، ) هلباقم هنیرق  هب  رگا  اذل : و 

هکنیا رب  دوشیم  هنیرق  نیا  و  کشلاب و ...  ضقنی  نیقیلا ال  دناهدومرف : قلطم  روطب  هک  تساهنآ  ندوب  دیق  نودب  يدعب و  رابخا  قالطا  - 4
. دشاب نیقیلا  سنج  فیرش ، ثیدح  نیا  رد  نیقیلا )  ) زا دارم 
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. دننکیم لالدتسا  نادب  هدرک و  تیوقت  ار  مّود  لامتحا  نئارق  تکرب  هب  قایس و  تدحو  هنیرق  هب  هکنیا  هصالخ 

؟ دیسیونب هصالخ  روطب  ار  یلالد  ثحب  نیا  رد  هناگهس  تالامتحا  زا  کیره  هجیتن  * 
تلالد نآ  رد  مال ) فلا و   ) تفرگ و ازج  يارب  ّتلع  ار  نیقی ...  یلع  ّهناف  ترابع  دیزگرب و  ار  نآ  خیش  موحرم  هک  لّوا  لامتحا  هجیتن  - 1

. دراد ّتیلیلد  عفار  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  يارب  ثیدح  نیا  هک : تسا  نیا  درکن  سنج  رب 
دروم هک  يرگید  رابخا  ندرک  همیمـض  اب  اـصوصخم  تسین ، تیمومع  رد  روهظ  زا  یلاـخ  مـالک  هک  دـش  نیا  مه  مّود  لاـمتحا  هجیتن  - 2

. دنراد تلالد  ّکش  اب  نیقی  ضقن  مدع  رب  رابخا  نآ  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ثحب 
، ازج ندروآ  زا  لـبق  مـّلکتم  یتـقو  هـک  ارچ  تـسا ، رتتســس  اذـه ، یلع  سنج  رب  تلـالد  هـک : تـسا  نـیا  مـه  مّوـس  لاـمتحا  هجیتـن  - 3

يدهع اب  نیا  و  دشاب ، لالدتـسا  لباق  ات  درادـن ، تیلک  دـنزیم و  رود  ینیچهمدـقم  نامه  فارطا  رد  ازج ، الومعم  دـنکیم ، ینیچهمدـقم 
. نآ ندوب  سنج  اب  ات  تسا  راگزاس  رتشیب  لا )  ) ندوب

؟ تسیچ نیقیلا )...  نم  مومعلا  ةدارا  یلع  دروی  اّمبر  و   ) زا ضرغ  * 
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تایبدا دعاوق  قبط  هک  ارچ  دینک ، هدارا  ار  نیقیلا  قلطم  تیمومع و  نیقیلا )  ) هملک زا  دـیناوتیمن  امـش  هک  دوش  لاکـشا  رگا  هک  تسا  نیا 
مومع و یفن  يانعم  هب  دوش ، لخاد  نآ  رـس  رب  بلـس  یفن و  فرح  سپـس  دشاب ، تیلک  تیمومع و  دیفم  هسفن  دح  یف  یمالک  رگا  برع 

. بلس تیلک  یفن و  تیمومع  هن  تسا و  تیلک  بلس 
هچرگا مهارّدـلا ) ّلک  ذـخا  مل   ) هک دـیئوگب  امـش  رگا  لثملا : یف  تسا . یئزج  بلـس  یئزج و  تاـبثا  شاهجیتن ، مومع  بلـس  ّکـشالب  و 

هک دوشیم  نیا  شیانعم  دمآرد  ذخا  لعف  رـس  رب  مل  بلـس  فرح  یتقو  نکل  و  اهمهرد ، هیلک  يانعم  هب  تسا  تیلک  مهاردلا ، ّلک  يانعم 
. ماهتفرگن ار  اهمهرد  همه  نم 

. هن ار  یضعب  متفرگ و  ار  مهارد  زا  یتمسق  ای  یضعب و  هک : تسا  نیا  ترابع  نیا  موهفم 
، دیآیم بلـس  فرح  هکنیا  زا  سپ  ینیقی  ره  هک : تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، سنج  تیلک و  زین ، هیف  نحن  ام  رد  نیقیلا )  ) زا دارم  رگا  لاح :
دوشیمن و ضقن  ّکش  اب  اـهنیقی  همه  هک : دوشیم  نیا  نیقیلا ...  ضقنی  ـال  تراـبع  ياـنعم  اذـل  و  دـنکیم ، تیمومع  یفن  میقتـسم  روطب 

. تسا یئزج  بلس  تابثا  مومع  یفن  هجیتن 
. دنتسه ضقن  لباق  اهنیقی  زا  یخرب  نکل  دنوشیمن و  ضقن  ّکش  اب  هک  دنتسه  اهنیقی  زا  یخرب  ینعی 
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ثیدح ال مکح  هب  هک : تسا  نیا  امش  ياعدم  هک  ارچ  دروخیمن . امش  ياعدا  درد  هب  رگید  دوش ، یئزج  بلس  ثیدح ، يانعم  یتقو  لاح 

هدارا اذـل  اـهاج و  زا  یـضعب  رد  هن  درک و  ضقن  ّکـش  اـب  ار  ینیقی  ناوـتیمن  یئاـج  چـیه  رد  تسا و  تّجح  اـقلطم  باحـصتسا  ضقنی ،
. تسا لاکشا  هب  يالتبم  نیقیلا )  ) زا سنج  تیمومع و 

. تشذگ ثیدح  نیا  ریخ  زا  دومن و  هدارا  نیقیلا  رد  لا )  ) زا ار  تیمومع  دیاب  نیاربانب :
؟ تسیچ یفنلا )...  ّزیح  یف  سنجلا  نم  دافتسم  مومعلا  ّنا  هیف : و   ) زا ضرغ  * 

مالک یفن ، فرح  زا  رظن  عطق  اب  ینعی  تسا ، یفن  هلابند  ّزیح و  رد  تیمومع  یهاگ  هکنیا : رب  ینبم  قوف  لاکشا  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
هک مهارّدلا ، ّلک  ذخا  مل  لثم  دنکیم  تیمومع  بلـس  نآ  زا  دـیآیمرد  مالک  رـس  رب  یفن  فرح  هکنیا  زا  سپ  نکل  تسا و  مومع  دـیفم 

. تسامش اب  ّقح  دراوم  هنوگنیا  رد 
دافتسم یفن و  دوخ  هظحالم  هب  تیمومع  یهاگ  نکل  و  تسین ، یکش  هیلک  هن  تسا و  هّیئزج  هبلاس  شاهجیتن  مومعلا  بلـس  هکنیا  رد  هتبلا ،
تـسرد تیمومع  بلـس ، فرح  ندروآ  اـب  هکلب  تسین ، راـک  رد  تیمومع  الـصا  بلـس ، فرح  زا  رظن  عطق  اـب  ینعی  تسا . یفن  فرح  زا 
صوصخ هکنیا  نکل  دراد  دوجو  هناخ  رد  تعیبط  نیا  هک : تسا  نیا  مالک  يانعم  راّدـلا ، یف  لـجر  میئوگیم : یتقو  لـثملا : یف  دوشیم .

تعیبط یفن  امیقتـسم  سنج ، یفن  ال  رادـلا ، یف  لجر  ال  میئوگیم : یتقو  اّما  دـنکیمن . تلالد  ار  کیچـیه  دارفا ، همه  ای  تسا  درف  کـی 
چیه هک  دوشیم  نیا  مـالک  ياـنعم  اذـل  و  اـهدارفا . عیمج  مادـعناب  مدـعنت  ۀـعیبطلا  هک  ارچ  تسا ، دارفا  عیمج  یفن  هب  تعیبـط  یفن  هدرک و 

. تسین هناخ  رد  يدرم 
بلـس شاهجیتن  ات  درادـن  تلالد  مومعلا  بلـس  رب  بلـس ، فرح  دوشیم ، تسرد  یفن  دوخ  اـب  تیمومع  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  نیارباـنب :

. تسا یّلک  بلس  شاهجیتن  هک  دراد  تلالد  یفنلا  بلسلا و  مومع  رب  هکلب  دشاب ، یئزج 
هب يراک  تسا و  تعیبط  سنج و  نیقیلا ، يانعم  ضقنی ، رد ال  هیفان  ای  هیهاـن و  ءـال  زا  رظن  عطق  اـب  ینعی  تسا ، لـیبق  نیمه  زا  هیف  نحن  اـم 

. دوشن لماش  ار  یضعب  هک  اصوصخ  هن  دوش و  لماش  ار  همه  هک  امومع  هن  درادن ، دارفا 
يانعم دوشیم و  تسرد  تیمومع  تسا ، دارفا  عیمج  بلس  هب  تعیبط  بلس  دوشیم و  لخاد  تعیبط  رس  رب  بلس  فرح  هک  یماگنه  هلب ،
وـضو هب  نیقی  ینعی  درف ، نیا  نمـض  رد  سنج  نیا  هچ  تسین ، ضقن  لباق  ّکش  اب  نیقی  سنج  هک : دوشیم  نیا  کشلاب  نیقیلا  ضقنی  ـال 

. رگید دارفا  نمض  رد  ای  و  دشاب ،
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. دروخیم ام  ياعدم  درد  هب  تسا و  یّلک  بلس  هجیتن  دراوم  هنوگنیا  رد  نیاربانب :
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؟ تسیچ رهاّظلا )...  ناک  دارفالا  قارغتسال  ماللا  ناک  ول  و   ) زا دارم  * 
مالک يانعم  میریگب و  قارفتـسا  يارب  ار  نیقیلا  رد  لا )  ) ام هک  دراد  یعنام  هچ  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 

زا هن  و  تسا ، یئزج  بلـس  هجیتن  تسا و  یفن  ّزیح  رد  مومع  هک  دـشاب  مهارد  ّلک  ذـخا  مل  لـیبق  زا  هیف  نحن  اـم  هاـگنآ  دوشب ، نیقی  ّلـک 
؟ یّلک بلس  هجیتن  تسا و  یفن  زا  دافتسم  مومع  هک  رادلا ، یف  لجر  ال  لیبق :

: دیامرفیم خیش  اذل  و 
امـش و  دوشیمن ، لمح  انعم  هس  نیا  زا  کیچیه  رب  هنیعم  هنیرق  نودب  هک  قارغتـسا  سنج 3 - دهع 2 - - 1 تسانعم : هس  ياراد  لا ) : ) الوا

. میدروآ يددعتم  دهاوش  نآ  زا  سنج  هدارا  يارب  ام  نکل  دیرادن و  يدهاش  هکنآ  لاح  دیروایب و  دهاش  دیاب  دیتسه ، قارغتسا  یعّدم  هک 
هیف نحن  اـم  صوصخ  رد  میئوگیم  مه  زاـب  نکل  و  تسا ، یفن  ّزیح  رد  تیمومع  تسا و  قارغتـسا  يارب  لا )  ) هک مینک  لوبق  انمّلـس  اـیناث :

. دتفیب لالدتسا  تیلباق  زا  هلئسم  ات  یئزج  بلس  هن  تسا و  یّلک  بلس  دارم  هکنیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  ینئارق 
؟ تسیچ نئارق  نیا  * 

تسا و بسانتم  یّلک  بلس  اب  ماقم  نیا  هکنیا  رد  و  دنتسه ، هدعاقلا  برض  ماقم  رد  نا  لاثما  تیاور و  نیا  هک  ارچ  تسا ، هیماقم  هنیرق  - 1
. تسین یکش  یئزج  بلس  اب  هن 

ّتلع کی  تشاد  دوجو  ثیدـح  رد  هک  یلیلعت  ناونعب  نیقی ، یلع  ّهناـف  میریگب ، یئزج  بلـس  ار  بلـس  رگا  ینعی : تسا ، لـیلعت  هنیرق  - 2
عنامالب هک  نک  ضقن  دراوم  ضعب  رد  نکـشن و  ّکش  اـب  ار  نیقی  دراوملا  ۀیـصوصخل  دراوم  ضعب  رد  ادـبعت  ینعی  دـش ، دـهاوخ  يدـّبعت 

. تسا
. دنکیمن ادیپ  ّتینوناق  سپ 

؟ ارچ تسا . یلوا  نیا  دنکیم و  ادیپ  ّتینوناق  دشابیم و  یلقع  يزاکترا  رما  کی  هب  روبزم  لیلعت  میریگب ، هیلک  هبلاس  ار  بلس  رگا  و 
. ۀّیزاکترا ۀّیلعلا  یف  لصالا  هکنیا : رطاخب  الوا :

. ممعت ۀلعلا  هک  دناسریم ، ار  تیمومع  مه  لیلعت  روهظ  هکنیا : رطاخب  ایناث :
رد هکنیا  هن  دوشیمن ، ضقن  ّکش  اب  نیقی  الصا  ینعی  دزاسیم ، یّلک  بلس  اب  مه  نیا  و  تسا ، هیلک  هیضق  روس  ثیدح ، رد  ادبا  هملک  - 3

. هن رگید  يدروم  رد  دوش و  ضقن  يدروم 
هیلک هبلاس  ناـمه  اـی  یفن  مومع  رگا  ار و  مومعلا  یفن  هن  دـنهدیم و  هجیتن  ار  یفنلا  مومع  هداد و  مه  تسدهبتسد  نئارق  هیلک  لـصاحلا :

. دروخیم ام  ياعدم  درد  هب  ثیدح  نیا  دش 
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؟ تسیچ ۀحیحصلاب )...  لالدتسالا  یلع  دروا  دق  و   ) زا ضرغ  * 
دوجو ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  رب  رگید  تالاکـشا  يرـس  کی  دش ، دقن  لقن و  نونکات  هک  یتاضارتعا  تالامتحا و  رب  هوالع  هک  تسا  نیا 

. دننکیم راذگاو  هدنناوخ  یشوهزیت  هب  ار  بلاطم  مهف  خیش  بانج  هدشن و  اهنآ  ضرعتم  ندوب  هیاپیب  لیلد  هب  هک  دراد 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هرارز  لّوا  تیاور  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ریسفت  * 

: هکنیا رد  دراد  روهظ  تیاور  هک : تسا  نیا 
. دنکیم لطاب  ار  وضو  ندز  ترچ  راب  ود  ای  ندز  ترچ  رابکی  هک  هتسنادیمن  هتشاد و  دوجو  یمکح  ههبش  هرارز  يارب  ای  - 1

؟ هن ای  دوشیم  ندز  ترچ  راب  ود  ای  راب  کی  لماش  ایآ  هک  تسا  هتشاد  ّکش  باوخ  موهفم  رد  هکنیا  ای  - 2
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ترچ هک  هتـشاد  ّکـش  نکل  و  تسین ، باوخ  ناونع  لـخاد  ندز  ترچ  هک  هتـسنادیم  تسا و  هدوبن  یموهفم  ناـشیا  ههبـش  هکنیا  اـی  - 3
. دشاب وضو  ياهضقان  زا  یکی  ندز ،

باوخ زا  ّمعا  اـی  دـیامن ، هبلغ  ساوح  رب  هک  تسا  یباوخ  اـیآ  دنکـشیم  ار  وضو  هک  یباوخ  هکنیا  رد  تسا  هتـشاد  ّکـش  هکنیا  اـی  و  - 4
. دشابیم باوخ  ناونع  رد  لخاد  انیقی  و  دشابیم ، باوخ  فیعض  بتارم  زا  هک  تسا ، ندز  ترچ  بلاغ و 

اّما تسیچ ؟ دنکشیم  ار  وضو  هک  یباوخ  هک  هتـسنادیمن  نکل  و  هدیباوخ ، اتقیقح  وا  هک  تسا  نیا  ای  ماین ) لجرلا   ) هلمج يانعم  نیاربانب :
. دیباوخ وا  دوشیم  هتفگ  دوشیم ، ندیباوخ  يارب  هدامآ  دشکیم و  زارد  نآ  رد  دوشیم و  رتسب  رد  دراو  هکنیا 

، دیامن هبلغ  شوگ  بلق و  مشچ و  رب  هک  یباوخ  دنداد  خساپ  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا و  هّیمکح  تیاور ، لّوا  هرقف  رد  ههبش  یّلک  روطب  سپ 
. تسا وضو  بجوم 

هاگنآ درادـن ؛ دوجو  نآ  يارب  هراـما ، زج  یهار  هک  تسا  یئاـهزیچ  زا  ساوح  رب  بلاـغ  باوخ  هک  دـمآ  دوجوب  يرگید  ههبـش  نیارباـنب :
هتشاد باوخ  قّقحت  رد  ّکش  هک  یتروص  رد  دندیسرپ ، دندرک و  حرطم  ار  وا ، رانک  رد  يزیچ  نداد  تکرح  لماش  ینظ  ياههراما  یضعب 

؟ هن ای  دشابیم  باوخ  رب  یعرش  هراما  نداد ، تکرح  نآ  ایآ  دشاب ،
. دبایب نآ  زا  ینشور  زیچ  هدیباوخ و  امتح  وا  هک  دنک  ادیپ  نیقی  ات  تسین  یعرش  هراما  نداد ، تکرح  نآ  هک  دنداد  خساپ  مالّسلا  هیلع  ماما 

(، هئوضو نم  نیقی  یلع  ّهناف   ) هلمج رد  دوجوم  تالامتحا  اب  هطبار  رد  ماما  ترضح  سپس  * 
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: دیامرفیم
نیا رد  تسین . بجاو  وا  رب  وـضو  تسا ، هدـیباوخ  اـمتح  وا  هـک  درکن  ادـیپ  نـیقی  رگا  ینعی  دـشاب ، فوذـحم  ازج  هـکنیا  لّوا ، لاـمتحا  - 

. تسا ازج  يارب  ّتلع  يربک و  يرغص و  نیقی ) یلع  ّهناف   ) هلمج تروص 
ماما هک  دراد  تلالد  هلمج  رهاظ  هک  تروص  نیا  هب  دوشیم  هدافتـسا  یّلک  هدـعاق  کی  نا  زا  و  تسا ، اهلامتحا  نیرترهاظ  لامتحا  نیا  - 
مکح عوضوم  رد  هکنیا  هن  تسا ، نآ  ندوب  لاؤس  دروم  تهج  هب  اـهنت  وضو  رکذ  و  تسا ، هدوـب  یّلک  هدـعاق  ناـیب  ددـص  رد  مالّـسلا  هیلع 

اب زگره  نیقی   ) هک مالّـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  رهاظ  زا  تسد  نآ ، ندوب  دیق  رد  ّکش  اب  دوش ، هتفگ  دراد  ناکما  هکلب  دـشاب . هتـشاد  تلاخد 
: اریز ارچ ؟ دراد . دوجو  اعدا  ود  ره  رد  هشدخ  ناکما  دوشیمن . هتشادرب  دوشیمن ) هتسکش  ّکش 

تسرد ینامز  لیلعت  نیا  هکلب  تسین ، وضو  باب  ریغ  هب  تیارس  یـضتقم  لولعم ، ّتلع و  فالتخا  زا  هدافتـسا  اب  یّلک ، هدعاق  میلعت  رد  - 1
ضقن دراوم  ماـمت  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا ، باوخ ) ینعی   ) وضو ضقاوـن  زا  یکی  تیاور ، دروـم  هکنیا  اـب  هّجوـت  اـب  دوـش : هتفگ  هک  تسا 

. داد میمعت  وضو 
مهف نکل  و  دراد ، ار  ندوـب  هنیرق  تیحالـص  هک  تسا  يزیچ  هب  هدـیچیپ  مـالک  هک  ارچ  تسین ، یهیجو  ياـعدا  مه  مّود  ياـعدا  اـّما  و  - 2

. دراد دوجو  دوجوم ، ندوب  هنیرق  رد  ّکش  هچرگا  تسین ، نکمم  نآ  زا  یّلک  هدعاق 
. دشابیمن نکمم  هدشهدیچیپ  مالک  هب  هک  يزیچ  ندوب  هنیرق  رد  ّکش  اب  قالطا ، هب  ذخا  یّلک  روطب 

، دـشابیم تیـصوصخ  ياغلا  یـضتقم  عوضوم ، مکح و  تبـسانم  هکنیا  رطاخب  تسا ، لـمهم  دروم ، تیـصوصخ  هکنیا  ياـعدا  اـّما  و  - 3
. دش دهاوخ  نایب  يدوز  هب  هک  یئاهضرف  همه  يارب  تسا  یقح  ياعدا 

و  ) هلمج يارب  يرغـص  هئوضو ،) نم  نیقی  یلع  ّهناف   ) هلمج لامتحا ، نیا  ساسارب  هک : تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  ههبـش  اجنیا  رد 
يراـج زین  مدـع  باحـصتسا  هکنیا  اـب  تسا  هدرک  ار  وـضو  باحـصتسا  يارجا  هدارا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا . کـشلاب ) نیقیلا  ضقنی  ـال 

. دوشیم
ندـش لـصاح  رد  ّکـش  زا  وـضو ، رد  ّکـش  هک  ارچ  دـشاب ؛ وـضو  ضقاـن  هک  تـسا  یباوـخ  عوـقو  مدـع  باحـصتسا  هـب  موـکحم  ینعی 
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دنک ادیپ  نیقی  ات  هلمج ...(  هکنانچ  تسا ، مدقم  وضو  باحـصتسا  رب  ضقان ، لوصح  مدع  تلاصا  تسا و  هدش  یـشان  وضو  هدـننکضقن 
رد ای  ندوب  مدقم  هکنیا  اب  دناهدرک ؛ کّسمت  باوخ  عوقو  مدـع  لصا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  رد  دراد  روهظ  تسا ) هدـیباوخ  امتح  هک 

. تسا یقیقحت  يأر  فلاخم  مکاح ، لصا  رب  موکحم  لصا  نایرج  ندوب  رگیدمه  ضرع 
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رد ّکش  زا  هتساوخیم  ماما  هک  انعم  نیدب  تسا  هدوب  هلئسم  باوج  نایب  ددص  رد  مالّسلا ، هیلع  ماما  هک  دوش  هتفگ  خساپ  رد  تسا  نکمم 
وضو و نتـشاد  هب  نیقی  زا  سپ  وضو  ندوبن  بجاو  هک  تسا ؛ هدوـبن  ینف  تروـص  هب  خـساپ  و  دـهد ؛ خـساپ  وـضو  ندـشن  ندـش و  لـطاب 

. تسا موکحم  ای  مکاح و  لصا  نایرج  شاهتکن  ندیباوخن ،
ّکـش اب  نیقی  نتـسکشن  نازیم ، كالم و  هکلب  درادن ، وضو  باب  هب  صاصتخا  خساپ  نیا  هک  دناهدومرف  هدافا  ههبـش ، خـساپ  رب  هوالع  هلب ،
میلعت یّلک  هدعاق  تساوخ  هدنهداوتف  هک  تسا  هباشم  هلئـسم  رد  يوتف  هدـننکتساوخرد  هب  يوتف  بحاص  خـساپ  لثم  خـساپ  نیا  و  تسا ؛

موکحم زا  مکاح  لصا  نداد  زییمت  لوصا و  ناـیرج  یگنوگچ  ینف و  یملع  هلئـسم  ناـیب  شدارم  دـشاب و  دـیفم  دراوم  ماـمت  رد  هک  دـهد 
. تسا هدوبن 

هتـسکش ایآ  نکل  و  تسا . هتـشادن  دوشیمن ، هتـسکش  باوخ  رد  ّکش  اب  ینیقی  يوضو  هکنیا  هلئـسم و  هجیتن  نایب  زج  ياهراچ  هجیتن ؛ رد 
هب طوبرم  هک  تسا  يزیچ  تسا ؟ هدوب  وضو  يارب  ترچ  ندوب  ضقان  مدـع  لصا  اـی  تراـهط و  ياـقب  لـصا  ناـیرج  تهج  هب  نآ  ندـشن 
هن تسا ، هدوب  نآ  موزل  مدع  ندروآ و  اجب  هرابود  موزل  ثیح  زا  دوخ  فیلکت  نایب  اهنت  يوتف ، یـضاقتم  دارم  دشابیمن و  يوتف  یـضاقتم 

. دشاب راگزاس  یهقف  نف  تعانص و  اب  هک  یلیلد 
اذل و  دـشابیمن ؛ رگید  دـض  دوجو  هدـننکتابثا  دـض ، مدـع  لصا  و  دـنرگیدکی ، دـض  باوخ  وضو و  هک  دوشن  هتفگ  دـیامرفیم : سپس 

ياهدض زا  تسا و  وضو  ياههدننکضقن  زا  باوخ  اعرـش  هک : تسا  نیا  شخـساپ  هک  ارچ  تسین ، وضو  باحـصتسا  يارجا  زج  ياهراچ 
ّکش و  تسا ، وضو  ندوب  یقاب  هب  يدّبعت  میلست  اعرش  دماین ، دوجو  هب  وضو  هدننکضقن  هکنیا  هب  يدّبعت  میلـست  اذل  تسین و  نآ  ینیوکت 

. دربیم نیب  زا  ار  وضو  ندوب  یقاب  رب 
وا رب  وضو  هدیباوخ ، امتح  هک  دشن  ادیپ  نیقی  رگا  هک : تسا  نیا  تیاور  يانعم  لامتحا ، نیاربانب  دـش ، هک  یئاهثحب  عومجم  زا  لصاحلا :
. دوشیمن هتسکش  ّکش  اب  شنیقی  زگره  دشاب ، هتشاد  يزیچ  هب  نیقی  سکره  تسا و  هتشاد  وضو  هک  هتشاد  نیقی  وا  اریز  تسین ؛ بجاو 

يزیچ نآ  زا  ریغ  ازج  نکل  دـشاب . رّدـقم  طرـش ، يازج  هک  تسا  نیا  دـشاب ، تیاور  اب  اهلامتحا  نیرتکیدزن  دـیاش  هک  مّود  لامتحا  اّما  و 
. تسا هتفگ  يراصنا  خیش  هک  تسا 

دـشاب بجاو  وضو  ندرک ، ادـیپ  نیقی  زا  شیپ  رگا  هک : تسا  نیا  رّدـقم  يازج  و  نقیتسی ) یتح  ـال   ) هلمج هب  ددرگیمزاـب  اـّلا ،) و   ) هلمج
ندمآ مزال  ّکش و  اب  نیقی  نتـسکش  داسف  يارب  نایب  رّدـقم و  يازج  رب  هنیرق  نیقی ) یلع  ّهناف   ) هلمج تسا و  ّکش  اب  نیقی  ضقن  مزلتـسم 

. تسا ّکش  اب  نیقی  نتسکش 
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[173 .] تسا فرع  مهف  اب  رتراگزاس  رتکیدزن و  لامتحا  نیا  زا  یّلک  هدعاق  هدافتسا 
 ...( ءیش هبنج  یلا  كّرح  ناف   ) هلمج هک : تسا  هدمآ  هر )  ) ینیمخ ماما  سرد  تاریرقت  رد  هتکن :

هک دـنک  ادـیپ  نیقی  ات  تسین ، بجاو  وا  رب  نتفرگ  وضو  ینعی  ال )  ) و تسا . ندز  ترچ  ماـگنه  رد  وضو  بوجو  مدـع  بوجو و  زا  لاؤس 
. تسا هدیباوخ  اقیقحت 

ّکـش اب  نیقی  ضقن  دوشن ، وا  رب  وضو  بوجو  هب  مکح  دـشابن و  نانچ  رگا  ینعی  ددرگیمرب ، نقیتسی ) یتح  ال   ) هلمج هب  ـالا ،) هلمج 0  و 
. تسین زیاج  ّکش  اب  نیقی  ضقن  و  دیآیم ، مزال 
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ياهنوگ هب  یّلک  هدعاق  هدافتسا  لامتحا ، نیا  اب  دشابیمن . تسا  هتفگ  يراصنا  خیش  هکنانچ  يزج  نتفرگ  ریدقت  هب  يزاین  تروص  نیا  رد 
[174 .] میدیدن اهیلوصا  نانخس  رد  ار  لامتحا  نیا  تسا . رترهاظ  رتناسآ و  دوش ، وضو  باب  ریغ  لماش  هک 

هلمج رد  يریدـقت  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا . هئوضو ) نم  نیقی  یلع  ّهناف   ) هلمج نامه  طرـش  يازج  دـش : هتفگ  هک  مّوس  لاـمتحا  اـّما  و 
زا نیقی  رب  هک : دوش  هتفگ  هکنیا  اـی  درذـگب و  شیوـضو  زا  نیقی  رب  اـنب  هک  تسا  بجاو  هک  دوـش  هتفگ  هکنیا  لـثم  دـشاب ؛ هتـشاد  دوـجو 

. دشاب نیقی  رب  یلمع  يانب  موزل  زا  هیانک  هلمج ، نآ  هکنیا  ای  و  دنک ، يراج  شدوخ  يوضو 
يریدقت یئاشنا ، هلمج  هب  يربخ  هلمج  لیوأت  اب  هکنیا  نودب  تسا  هئوضو ، نم  نیقی  یلع  ّهناف  هلمج  دوخ  طرـش ، يازج  هک  نخـس  نیا  اّما 

نیقی هک : دوشیم  نیا  شیانعم  دشاب ، هدش  رداص  ءاشنا  هزیگنا  اب  روکذم  هلمج  رگا  هک  ارچ  تسا ، فعض  تیاهن  رد  دوش ، هتفرگ  رظن  رد 
نیقی قّقحت  ياشنا  هلمج ، رودص  زا  دارم  هکنیا  ای  و  تسا . دوصقم  فالخ  نیقی ، لیصحت  هب  نتخیگنارب  هکنیا  اب  نک . لیـصحت  ار  وضو  هب 

. تسا هدیدرگ  قّقحم  دّبعت ، رابتعا و  ثیح  زا  نیقی  نآ  هک  دشاب ، ّکش  نامز  رد 
یقاب رابتعا  اب  ّکش ، ندرک  وغل  رابتعا  اریز  تسین ؛ بسانم  ّکشلاب ) نیقیلا  ضقنت  و ال   ) هلمج اب  هلمج ، نآ  رودـص  زا  دوصقم  دارم و  نیا 

انب تسا  بجاو   ) هلمج نآ  ياـنعم  هک  دوشیمن  بجوم  یئاـشنا ، ياـههلمج  هب  يربـخ  ياـههلمج  لـیوأت  و  دـنرگیدکی ، دـض  نآ ، ندوـب 
ءاشنا هزیگنا  هب  هک  یهباشم  يربخ  ياههلمج  رد  تقد  اب  هکناـنچ  دوش ؛ وضو ) هب  نیقی  قبطرب  ندرک  لـمع  تسا  بجاو   ) اـی و  نتـشاذگ )

. دوشیم راکشآ  دناهدش ، رداص 
و دشاب ، کشلاب ، ادبأ  نیقیلا  ضقنی  هلمج و ال  طرش  يازج  دش : هتفگ  هک  مراهچ  لامتحا  اّما  و 
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: دشاب خساپ  يارب  هنیمز  نیقی ، یلع  ّهناف  هلمج 

. تسا رتنوصم  مّود  لامتحا  رب  دراو  ياهلاکشا  زا  تسا و  رتيوق  مّود  لامتحا  زا  هک  تسا  یلامتحا  - 1
نیا رد  هک  ارچ  دـشابیمن ؛ دراو  دوشیم ، ارجا  یببـسم  لصا  یببـس ، لصا  دوجو  اب  هک  تسا  هدـش  دراو  مود  لاـمتحا  رب  هک  یلاکـشا  - 2

نقیتسی مل  ناف   ) هلمج يارب  هکلب  دشابیمن ، هئوضو ) نم  نیقی  یلع  ّهناف   ) هلمج يارب  يربک  کشلاب ) ادبا  نیقیلا  ضقنی  ال   ) هلمج تروص 
( تسا ندیباوخن  تبـسن  هک   ) شدوخ نیقی  رب  وا  هک  دوشیم  هدیمهف  نینچ  رّدقم  هلمج  نیا  زا  و  تسا ، ریدقت  رد  هک  دشابیم  مان ) دـق  ّهنا 

. دیئامرف تقد  تسا . هدوب  ضرف  دروم  ندیباوخن  هکنیا  اب  تسا ، یقاب 
، تسا لیلد  نودب  هدـیدرگ  عورـش  ءاف )  ) اب هک  نیقی ) یلع  ّهناف   ) هلمج تسا و  ءاف )  ) زا یلاخ  هک  ارچ  تسا ؛ رهاظ  فالخ  لامتحا ، نیا  اّما 

نقیتسی مل  نا  و   ) هلمج ینعی  طرش ، ندرک  رارقرب  طابترا  و  تسا ، نتفگ  نخس  یمالک و  هویـش  بولـسا و  فلاخم  ندوب  هنیمز  هئطوت و  و 
. دراد لیوأت  هب  زاین  ازج  اب  مان ) دق  ّهنا 

، عوضوم مکح و  تبسانم  یفرع و  یگژیو  ندرک  وغل  اب  نکل  تسین و  یّلک  يربک  لماح  ضقنی ) و ال   ) هلمج هچرگا  لامتحا ، ود  نیاربانب 
. دراد دوجو  یّلک  ياربک  هدافتسا  ناکما 

[175 .] دوشیمن هتسکش  درادن ، ماکحتسا  ماربا و  هک  یکش  اب  هک  دنیبیم ؛ مکحتسم  مربم و  ار  نیقی  فرع ، هک  تسا  یهیدب 
؟ تسیچ عفار  رد  ّکش  هب  باحصتسا  ّتیجح  نتشاد  صاصتخا  رد  يراصنا  خیش  بانج  هیجوت  * 

: تسا هدرک  کّسمت  تایاور  زا  هورگ  ود  هب  تیاور ، يانبم  رب  باحصتسا  ّتیجح  رب  لالدتسا  يارب  ناشیا 
ال لثم : دـنوشیمن ، طوبرم  یـصاخ  عوضوم  هب  دـننکیم و  باحـصتسا  ّتیجح  راـبتعا و  رب  تلـالد  یّلک  تروص  هب  هک  یتاـمومع  هب  - 1

. ّکشلاب ادبا  نیقیلا  ضقنی 
نا كاـّیاف  تأّـضوت  کـّنا  تنقیتسا  اذا  تیاور : هلمج  زا  دـناصاخ  تاـعوضوم  هب  تبـسن  باحـصتسا  مکح  هدـننکنایب  هک  یتاـیاور  - 2

[176 .] تثدحا ّکنا  نقیتست  یتح  ءوضو  ثدحت 
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ّتیجح رب  دنراد  نشور  تلالد  دناهدش ، دراو  صاخ  تاعوضوم  هب  تبسن  هک  ییاهتیاور  لاح :
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ماـمت رد  باحـصتسا  ّتیجح  رب  تلـالد  هک : تسا  نیا  تاـمومع  دروم  رد  فورعم  رظن  نکل  و  عفار ، رد  ّکـش  صوصخ  رد  باحـصتسا 
. دنرادن عفار  رد  ّکش  هب  یصاصتخا  باحصتسا  ّتیجح  دنراد و  دراوم 

، دراد دوجو  لمأت  ياج  لالدتـسا  نیا  رد  نکل  دناهدرک ، لالدتـسا  تایمومع  هب  دراوم  مامت  رد  باحـصتسا  ّتیجح  رب  روهـشم  هچرگا  اّما 
: دیوگیم تسا . هدوشگ  يراسناوخ  قّقحم  ار  لمأت  نیا  باب  هک 

نیب زا  نآ  یلاصتا  تئیه  هک  تسا ، نامـسیر  ندرک  زاب  نامه  لـبح ،) ضقن   ) هکناـنچ یلاـصتا ، تئیه  عفر  زا  تستراـبع  ضقن )  ) تقیقح
. دوریم

یهاگ عفر : نیا  تباث . زیچ  عفر  زا  تسترابع  نآ  هب  زاجم  نیرتکیدزن  دشاب ، يزاجم  نیقی  هب  ضقن  باستنا  هک  ضرف  هب  دیامرفیم : سپس 
هکنیا زا  سپ  دشاب ، نا  رد  رارمتـسا  ياضتقا  مدـع  تهج  هب  ندیـشک  تسد  رگا  یتح  دوشیم ، قالطا  يزیچ ، زا  ندیـشک  تسد  قلطم  رب 

. دوب هدش  ینیقی  نآ  هب  ذخا 
. دوب هدمآ  دوجوب  نیقی  هکنآ  زا  سپ  تسا ، نتشاذگ  نآ  ندوبن  رب  ار  یلمع  يانب  نیقی و  ندادن  رارمتسا  ضقن ،)  ) زا دارم  نیاربانب :

: قوف بلاطم  هب  هّجوتاب 
ره لماش  تسا و  ماع  هدـش  هتـسکش  نیقی  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  هدارا  ندادـن  رثا  بیترت  لمع و  ندرک  اهر  قلطم  ضقن )  ) زا اـی  - 1

. دوشیم ینیقی 
و دشاب ؛ نا  رد  رارمتسا  ّتینأش  هک  دنکیم  ادیپ  يزیچ  هب  صاصتخا  ضقن ، ّقلعت  هک  دوشیم  هدارا  نآ  يرهاظ  يانعم  ضقن ،)  ) زا ای  و  - 2

. دوش تفای  نآ  رد  انعم  نیا  هک  دنکیم  ادیپ  صاصتخا  يدراوم  هب  نتسکش  ضقن و 
هکنانچ دوشیم ، صّـصخم  ضقن  ماع ، ّقلعتم  يارب  صاخ ، لعف  اریز : ارچ ؟ دراد ، حیجرت  لّوا  يانعم  رب  مّود ، يانعم  نیا  هک  دنامن  یفخم 

لماـش هکنآ  تیموـمع  و  دراد ، ناگدـنز  هب  صاـصتخا  ماـع ، یهن  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  ندز  نـیا  هـک  نزن ، ار  سکچـیه  دوـشیم : هـتفگ 
. دشابیمن تادماج  ریاس  لثم  ناگدرم ، رب  ندز  قلطم  ندرک  هدارا  رب  هنیرق  دوشیم ، مه  ناگدرم 

ینعی نّقیتم ، نیقی ، زا  و  هدمآ ، لمع  هب  فّرصت  نیقی )  ) رد دیاب  هکنیا  هب  تسا  زاین  تروص  نیا  رد  هک  دیاین  شیپ  مّهوت  دیامرفیم : سپس 
. دراد ار  ندش  یهن  تیلباق  يرایتخا  ضقن  هکنوچ  تسا ؛ مزال  فّرصت  لاحرههب  اریز  ارچ ؟ دوش . هدارا  ینیقی  زیچ 

یف زیچ  نآ  هک  تسا ، هتشاد  نیقی  نآ  هب  تبسن  درف  هک  تسا  يزیچ  نتسکش  دارم ، هکلب  دریگیمن ، ّقلعت  نیقی  دوخ  هب  ضقن  ریدقترههب :
زا دارم  هکنیا  ای  و  تسا ، هدوب  یلبق  تراهط  لثملا 
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یعرـش یمکح  هک  مینک  ضرف  رگا  اریز  ارچ ؟ تسین . نیقی  فصو  دوخ  ماکحا  مه  نیقی  ماکحا  زا  دارم  و  تسا ، نیقی  ماکحا  نتـسکش ،

ندوب هدنز  هب  نیقی  هک  یتدم  رد  تسا  هدرک  رذن  هک  یسک  لثم  تسا ؛ هدش  عفر  نیقی  ّکش ، اب  اعطق  هدیدرگ  لمح  نیقی  تفـص  دوخ  رب 
. دهد ماجنا  يراک  دراد  دیز 

. درادن دوجو  رگید  دوریم و  نیب  زا  تسا ، ّکش  اب  یناسفن  داضتم  تفص  هک  نیقی  ندوب ، هدنز  هب  ّکش  اب  سپ :
ینأـش رارمتـسا  ماود و  ياراد  نّقیتم  دوخ  لـثم  ماـکحا  نیا  و  تسا ، تباـث  نآ  يارب  نیقی  ثیح  زا  هک  تسا  نّقیتم  ماـکحا  دارم  نیارباـنب 

دوجوب نآ  ضقان  هکنیا  ات  تسا ، یتباث  ّرقتـسم و  زیچ  وضو ، اب  ندناوخ  زامن  زاوج  اریز  ارچ ؟ دـنوشیمن . فرطرب  عفار  اب  زج  دنـشابیم و 
. دیآ

ماکحا نتـسکش  دارم  ای  و  تسا ، نّقیتم  ياضتقم  زا  ندیـشک  تسد  ضقن ، زا  دارم  تسا و  نّقیتم  نتـسکش  ضقن و  دارم ، ای  لاـحيایلع :
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زا ندیـشک  تسد  ضقن )  ) زا دارم  تروص  نیا  رد  هک  دنـشابیم . تباث  نآ  يارب  نّقیتم  هب  نیقی  تهج  زا  هک  یماـکحا  ینعی  تسا . نّقیتم 
. دشابیم ماکحا  نآ 

؟ تسیچ تسا  نیقی  ّقلعتم  ندوب  مربم  رابتعا  هب  نیقی  هب  ضقن  باستنا  هک  يراصنا  خیش  هدومرف  نیا  اب  هطبار  رد  ماما  ترضح  رظن  * 
: نیقی دنیامرفیم : هدرک  هراشا  هتشاد  دوجو  انخیش  مالک  رد  هک  یئاهفعض  هب 

زا هک  مغ  سرت و  یگنـسرگ ، یگنـشت ، لثم  دریگیم ، رارق  هظحـالم  دروم  تسا ، سفن  هب  مئاـق  هک  یناـسفن  فصو  ناونع  هب  یهاـگ  - 1
. تسا هنوگنیمه  زین  ّنظ  ّکش و  دوش ، هظحالم  جراخ  هب  اهنآ  تبسن  نآ  هکنیا  نودب  دناسفن ، هب  مئاق  ياهتفص 

، مات فشک  هب  نیقی ، تروص : نیا  رد  هک  دنریگیم  رارق  هظحالم  دروم  جراخ  هب  ناشتبسن  ثیح  زا  ّنظ ، ّکش و  نیقی ، یهاگ  نکل  و  - 2
دوشیم هداد  تبـسن  جراخ  هب  ّکش  هکلب  تسین ، هدننکفشک  الـصا  ّکش  و  دنکیم ؛ صقان  فشک  ّنظ ، دنکیم ، دوخ  ّقلعتم  زا  فشک 

. تسا دیدرت  جراخ  هب  نآ  تبسن  هک 
؛ دشابیمن اهنآ  مدع  ماکحتـسا و  ماربا و  هلیـسو  هب  ّکش  ّنظ و  زا  زاتمم  یلوا ، هظحالم  بسح  هب  نیقی  لاکـشا ، نودب  دـیامرفیم : سپس 

. دشابیم ماکحتسا  ماربا و  يدابم  ثیح  زا  سفن  هب  اهنآ  مایق  یگنوگچ  رد  اهنت  هظحالم  نیا  بسح  هب  ماکحتسا  ماربا و  هکلب 
يردـقب نیقی  عطق و  لوصح  يدابم  و  تسین ، لاوز  لباق  یناسآ  هب  هک  يوحن  هب  تسا  يوق  ّکش  ندـمآ  دوجوب  لوصح و  يدابم  یهاـگ 

. دوشیمن لئاز  یناسآ  هب  تسا و  سکع  هب  مه  یهاگ  هتبلا  دوریم ، نیب  زا  ّکش  داجیا  نیرتمک  اب  هک  تسا  فیعض 
اهنآ لوصح  يدابم  عبات  ناشندش ، لیاز  تخس  ای  فاصوا و  نیا  ندش  لیاز  ناسآ  لاحرههب 
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. دشابیم

تسا مکحم  مربم و  اتاذ  نیقی  جراخ ، هب  اهنآ  تبسن  ینعی  یمود ، هظحالم  اب  نکل  و  تسین ؛ ّنظ  ّکش و  زا  رتمربم  نیقی  هظحالم ، نیا  رد 
: هکنیا لثم  تسین . نینچنیا  ّنظ  ّکش و  هکنآ  لاح  و 

هک تسا  مربم  ینامسیر  و  تسا ، لصو  نّقیتم  هب  نآ  رگید  فرط  سفن و  هب  نآ  فرط  کی  هک  تسا  ياهدیبات  تخـس  نامـسیر  نیقی  - 1
. دشاب مکحم  ریغ  فیعض و  نآ  ندمآ  دوجوب  يدابم  هچرگ  تسا ، هدش  هتفاب  مکحم 

مکحم اهنآ  ندمآ  دوجوب  يدابم  هچرگ  دنتسین ، مربم  مکحم و  جراخ  ناهج  هب  تبسن  بسح  هب  و  هدوب ، نآ  سکعرب  ّکش  ّنظ و  اّما  - 2
. دشاب يوق  و 

. تسا جراخ  هب  اهنآ  ّقلعت  بسح  هب  اهنت  ّکش ، هن  و  تسا ، مربم  نامسیر  لثم  نیقی  هکنیا  رد  ّکش  زا  نیقی  زیامت  لصاحلا :
. تسا نیقی  یئالقع  ای  یلقع  ماکحا  راثآ و  زا  هکلب  تسا ، نیقی  تقیقح  زا  جراخ  نیقی ، قبطرب  ندرک  لمع  اّما 

. تسا ماکحتسا  ماربا و  عبات  نیقی  قبطرب  لمع  هکلب  تسین ، نآ  قبطرب  لمع  قفو  رب  نیقی  ماکحتسا  ماربا و 
یطبر و ماکحتسا  ماربا و  نیا  تسین ، نینچ  ّکش  تسا و  هدش  هدیبات  تخس  نامـسیر  لثم  نیقی  هکنیا  نیقی و  ماکحتـسا  ماربا و  نینچمه 
ره هب  ّکش  هکنانچ  مربم . ریغ  هب  ای  دریگب  ّقلعت  مربم  زیچ  هب  هاوخ  تسا ، نیقی  تاذ  ياهاضتقم  زا  اهنیا  هکلب  درادـن ، نّقیتم  اب  یطابترا  ای 

. تسا مربم  ریغ  دریگب  ّقلعت  هک  يزیچ 
تسین و یتسرد  نخـس  تسا ، نیقی  ّقلعتم  ندوب  مربم  رابتعا  هب  نیقی  هب  ضقن  باـستنا  دـناهتفگ : هک  يراـصنا  خیـش  نخـس  نیا  نیارباـنب :

نّقیتم دیز  ندوب  هدنز  هک  دندومرف  رکذ  هک  یلاثم  نآ  تسا و  ماکحتـسا  ماربا و  ياراد  هک  دـشابیم  شتاذ  رابتعا  هب  نیقی  هب  ضقن  دانـسا 
دیز ندوـب  هدــنز  ضقن  تـمرح  هـب  مـکح  اریز : ارچ ؟ تـسین . يراداـنعم  لاـثم  هدــمآ ، دوـجوب  وا  ندوـب  هدــنز  رد  ّکــش  نـکل  تـسا ،

[177 .] تسانعمیب
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بلاطملا صیخلت 

رارق كالم  و  یضتقم ، رد  ّکش  رد  هن  عفار و  رد  ّکش  رد  باحصتسا  نایرج  ّتیجح  مهن و  لوق  ندرک  رایتخا  يارب  امش  خیـش  بانج  * 
؟ دیراد یلیلد  هچ  باحصتسا  باب  رد  نآ  نداد 

. باحصتسالا يرجی  عفارلا ، یف  کشلا  دنع  هکنیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  ءاملع  ینعی  تسا ، ءاملع  عامجا  ام  لّوا  لیلد  - 1
؟ تسیچ بلطم  نیا  رب  ناتهاوگ  * 

دشاب و عفار  رد  ام  ّکش  هچ  تسا ، تّجح  باحـصتسا  ینعی  اقلطم ، ۀجح  باحـصتسالا  دیامرفیم : هک  تسا  يدابم  بحاص  نخـس  یکی 
. یضتقم رد  هچ 

رد ام  دش و  تباث  یعوضوم  کی  اب  هطبار  رد  یمکح  کی  هک  یماگنه  هب  ءاملع  هکنیا  هب  دروآیم  لیلد  یعّدم  نیا  يارب  يدابم  بحاص 
. مینکیم باحصتسا  ار  قبس  ام  مکح  نآ  تسا ، هدماین  یلیزم  هکیمادام  میدرک ، ّکش  نآ  ءاقب 

؟ دوشیم يدابم  بحاص  نخس  نیا  زا  ياهدافتسا  هچ  * 
. تسام ياعدا  نامه  نیا  هک  باحصتسالا  يرجی  عفارلا ، یف  کشلا  دنع  هکنیا  رب  تسا  ءاملع  عامجا  یکی  - 

قلطم هک  اعدا  نآ  هدـننکتابثا  تسا  عفاّرلا  یف  کشلا  دـنع  باحـصتسا  ءاملعلا ، عاـمجا  هک  لـیلد  نیا  اـب  يداـبم  بحاـص  هکنیا  یکی  - 
. درادن تقباطم  یعّدم  اب  لیلد  هک  ارچ  دشابیمن ، دنادیم ، تّجح  ار  باحصتسالا 

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  امش  رظن  خیش  بانج  * 
ار نیمه  مه  ام  تسا ، تسرد  باحـصتسالا  يرجی  عفاّرلا  یف  کشلا  دنع  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  ءاملع  دـیئوگیم : امـش  هکنیا  میئوگیم 

. درادن دوجو  یعّدم  نآ  اب  لیلد  نیا  نیب  ياهمزالم  نکل  و  میئوگیم ،
نایاپ ات  دشاب  تراهط  هک  هقف  بلاطم  يادتبا  زا  امـش  رگا  ینعی : تسا ، ءارقتـسا  عفار  رد  ّکش  رد  باحـصتسا  ّتیجح  رب  ام  مّود  لیلد  - 2

. تسا هدش  هدافتسا  باحصتسا  زا  هدمآ  شیپ  عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  يدروم  اجکره  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، عبتت  تسا ، تاید  هکنآ 
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دراوم رد  عبتت  اب  نکل  و  تسا ، هدش  هدافتسا  باحصتسا  زا  هدمآ  شیپ  اجکره  هک  تسا  هیصخش  دراوم  زا  روما  نیا  هک  تسا  تسرد  هلب ،
. دنکیم ادیپ  تسد  هیلک  نیناوق  هب  ناسنا  هک  تسا  هّیئزج 

. تسا هدش  لیکشت  يربک  يرغص و  کی  زا  هک  تسا  ءارقتسا  لیصفت ، نیا  رب  ام  لیلد  نیمود  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ ناتلیلد  يارغص  * 

ناک ام  ءاـقب  هب  مکح  سدـقم  عرـش  عفار  رد  ّکـش  دراوم  هیلک  رد  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هداد  تروص  هقف  رد  هک  تسا  یعبتت  نیمه 
فالخرب ربتعم  هّینظ  هراما  یکی  هک  يدراوم  رد  رگم  میاهدرکن ، هدهاشم  ار  لمع  نیا  فالخ  مه  دروم  کی  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا  هدومن 

. تسا مدقم  باحصتسا  رب  لصا ، رب  لیلد  میدقت  باب  زا  هراما  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، هماقا  هقباس  تلاح 
، دش جراخ  وا  زا  یتبوطر  هک  دنیبیم  یتدـم  زا  سپ  تسا ، هدرک  ریهطت  ار  عضوم  لوب  زا  ءاربتـسا  نودـب  هدرک و  لوب  یـصخش  لثملا : یف 

؟ تسا يرگید  تبوطر  هکنیا  ای  دوش و  وا  سابل  ندب و  تساجن  بجوم  ات  تسا  لوب  ایآ  هک : دنکیم  ّکش 
ّتیجح مدع  رطاخ  هب  هن  نیا  و  دناهدومنن ، ناک  ام  ءاقب  هب  مکح  هدرکن و  باحصتسا  تسا ، تراهط  هقباس  تلاح  هکنیا  دوجو  اب  اجنیا  رد 

زا اجنیا  رد  کلذعم  درادن  ثحب  يراج  تراهط  هدعاق  ّتیجح  نکل  دشاب و  عازن  دروم  مه  باحصتسا  رگا  نوچ  ارچ ؟ تسا . باحصتسا 
. تسا هدشن  هدافتسا  مه  هدعاق  نیا 

؟ تسیچ بلطم  رس  * 
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تارذ و زا  يرادـقم  لوب  زا  سپ  جراخ ، رد  ابلاغ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، هبلغ  نآ  تسا و  نایم  رد  هّینظ  هراما  ياـپ  اـجنیا  رد  هک : تسا  نیا 
نیا تارـضح  تسا و  تیلوب  هب  ّنظ  بجوم  هبلغ  نیا  دوشیم . جراـخ  دوخبدوخ  دوـشن ، ءاربتـسا  هچناـنچ  دـنامیم و  جرخم  رد  نآ  ءازجا 

. دناهتشاد مدقم  باحصتسا  لصا  رب  تسا  روآّنظ  هک  ار  لاح  روهظ 
؟ تسیچ ناتلیلد  ياربک  * 

. دراد ّتیجح  هدوب و  نیقی  دیفم  یئارقتسا  نینچ  الوا :
باب رد  هک  ارچ  دشابیم . عطق  دـیفم  یلوا  قیرط  هب  هیف  نحن  ام  رد  سپ  دـشاب ، نیقی  دـیفم  تاعوضوم  رد  هنّیب  باب  رد  ءارقتـسا  رگا  ایناث :

انز رب  تداهش  باب  هب  ضقن  نآ  دراد و  ضقن  هّدام  هنّیب ،
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. تسین یفاک  دهاش  ود  دنهد و  تداهش  لداع  دهاش  راهچ  دیاب  هک  تسا 
روآنیقی یلوا  قیرط  هب  ءارقتـسا  درادن ، مه  ضقن  هدام  کی  هک  هیف  نحن  ام  رد  اذل  و  دناهتـسناد ، عطق  دـیفم  ار  ءارقتـسا  اجنآ  رد  کلذعم 

. تسا
ثیدـح هس  زا  ناشدادـعت  ینعی  دناهضیفتـسم ، هک  تسا  تایاور  رابخا و  عفار ، ّکش  رد  باحـصتسا  ّتیجح  يارب  اـم  لـیلد  نیرتمهم  - 3

. تسا هرارز  يالوا  هحیحص  ای  لّوا  تیاور  ثیداحا  نیا  هلمج  زا  دناهدیسرن . رتاوت  دح  هب  نکل  تسا و  رتشیب 
؟ تسیچ مالّسلا  هیلع  ماما  زا  هرارز  لاؤس  هک  دیئامرفب  بلطم  نییبت  رد  * 

ایآ دوشیم ، ضراع  وا  رب  ترچ  ود  ای  کـی  زاـمن  هب  دورو  عورـش و  زا  لـبق  نکل  تسا  زاـمن  هداـمآ  دراد و  وضو  یـصخش  هک  تسا  نیا 
؟ دوشیمن لطاب  وضو  ترچ  ود  ای  کی  اب  هکنیا  ای  دریگب و  وضو  هرابود  دیاب  هدش و  لطاب  وا  يوضو 

؟ تسا تهج  هچ  زا  لاؤس  نیا  رد  لئاس  ههبش  * 
زا دنادیمن  نکل  تسین و  مون  هقفخ  هک  دـنادیم  هکنیا  هن  هن ؟ ای  دـنکیم  قدـص  مه  ترچ  ینعی  هقفخ  رب  مون  ایآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

؟ هن ای  دشاب  وضو  لطبم  ات  تسا  مون  قیداصم  زا  هقفخ  ایآ  هک  دمهفب  دهاوخیم  ریخ ، هن ؟ ای  تسه  تالطبم  قیداصم 
؟ دیامرفیم هچ  خساپ  رد  ماما  * 

. تسین بجاو  وا  رب  وضو  تسا ، هدشن  لصاح  مون  هب  نیقی  هکیمادام  نیعی ، مان ، دق  ّهنا  نقیتسی  یتح  ال  دیامرفیم :
؟ تساجک رد  ثحب  سپ  * 

. رخآ نیقیب  هضقنی  نکل  و  کشلاب ، ادبا  نیقیلا  ضقنی  و ال  هئوضو ، نم  نیقی  یلع  ّهناف  ّالا  و  دیامرفیم : هک  تسا  ماما  يدعب  ترابع  رد 
. مونلا یف  کشلا  دنع  وضو  باحصتسا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  لصاحلا :

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
هدـش یلوتـسم  وا  رب  باوخ  ایآ  هک  درک  ّکش  یـضوتم  مدآ  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  رادـقم  نیمه  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد 

هتشاد صاصتخا  ثیدح  هکنیا  ات  ار ، وضو  دنکب  باحصتسا  هن ، ای  تسا 
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هب عفار  هیحان  زا  اجره  رد  هک : انعم  نیدـب  تسام ، هب  یّلک  هدـعاق  کی  دـیفم  ثیدـح  هن ، هکنیا  ای  تسا ؟ وضو  هک  شدوخ  دروم  هب  دـشاب 
؟...  مهلاثما تیجوز و  رد  هچ  تیکلام و  رد  هچ  دشاب ، وضو  رد  هچ  نک ، باحصتسا  ار  هقباس  تلاح  يداتفا ، ّکش 

؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
دیؤم هچرگا  اـنعم  ود  رب  و  تسا ، هیلک  هدـعاق  دـیفم  اـنعم  کـی  رب  هجیتن  رد  هک  درک ، اـنعم  هنوگهس  رب  ناوتیم  ار  ثیدـح  هک : تسا  نیا 

. تسین هیلک  هدعاق  دیفم  نکل  تسام و  بلطم 
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؟ تسیچ روبزم  ثیدح  زا  ناشیا  لّوا  يانعم  * 
: هک تسا  نیا  شیانعم  دشابیم و  هیطرش  هلمج  تسا و  هیفان  يال  هیطرش و  نا  زا  بکرم  ّالا  و  هک : تسا  نیا 

ام يارب  هدـید ، یلاخ  ار  يزج  ياج  هلـصافالب  اجنیا  رد  تسا ؛ هدـش  ضراـع  وا  رب  یمون  هکنیا  رب  درکن  لـصاح  نیقی  یّـضوتم  نیا  رگا  - 
؟ تساجک ماما  هیطرش  هلمج  نیا  يازج  سپ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس 

هیلع بجی  الف  ماـن ، دـق  ّهنا  نقیتسی  مل  نا  و  هک : تسا  هدوب  نیا  ازج  طرـش و  لـصا  ینعی  تسا ، هدـش  فذـح  میئوگیم : خـساپ  رد  اـم  - 
. تسا فذح  ازج  هک  ءوضولا ،

؟ دناهدش نآ  ماقم  مئاق  يزج و  ّتلع  يربک  يرغص و  ناونعب  ثیدح  تارابع  زا  کیمادک  * 
( يرغص . ) هئوضو نم  نیقی  یلع  قاب  ّهناف  مان  دق  هنا  نقیتسی  مل  نا  - 1

( يربک . ) ادبا ّکشلاب  نیقیلا  ضقنی  و ال  - 2
( هجیتن . ) ّکشلاب نیقیلا  ضقنی  الف  مان  دق  ّهنا  نقیتسی  مل  ناف 

هداد خـساپ  تسیچ ؟ شتلع  دوشیم  لاؤـس  دـشابیم ، ءوـضولا  هیلع  بجی  ـالف  فوذـحم ، يازج  دوـشیم  هتفگ  یتـقو  رگید : تراـبع  هب 
. هئوضو نم  نیقی  یلع  هناف  دوشیم :

اب وـضو  هب  نیقی  نیا  هک  میمهفیم  مه  ضقنی  ـالف  زا  هک  تسا ، هتـشاد  نیقی  وـضو ، هب  صخـش  نیا  هک  تسا  نیا  ضرف  رگید : تراـبع  هب 
. دوشیمن هتسکش  ّکش 

دهع دوشیمن ، هتسکش  ّکش ، اب  نیقی  دیوگیم : هک  نیقیلا  ضقنی  ینعی ال  يربک  رد  لا )  ) نیا هک : تسا  نیا  اجنیا  رد  یساسا  لاؤس  لاح 
؟ تسا سنج  ای  تسا و  يرکذ 

رکذ يرغص  رد  تسا ك  ینیقی  نامه  ایآ  تسیچ ؟ هب  نیقی  ياربک  رد  نیقی  نیا  رگید : ترابع  هب 
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ّکـش اب  دیابن  وضو  هب  نیقی  نیا  و  تسا ، هتـشاد  وضو  هب  نیقی  وا  دیوگیم : هک  تسا  هئوضو  نم  نیقی  یلع  ّهناف  دـیوگیم : تسا و  هدـش 
؟ دوش ضقتنم  ّکش  اب  دیابن  نیقی  سنج  یّلک  روطب  هک  انعم  نیدب  تسا ، سنج  لا )  ) هکنیا ای  و  دوشب ؟ ضقتنم 

؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  خیش  خساپ  * 
. يرکذ دهع  هن  تسا و  سنج  لا ، لا ،)  ) نیا هکنیا  رب  میروآیم  دهاش  ود  ام  دیامرفیم :

. هئوضو نم  نیقی  یلع  هنا  تسا : هدومرف  دراد و  هئوضو  نم  دیق  ول  و  دمهفیم ، یّلک  يربک ، يرغص و  نیا  زا  فرع  هکنیا  یکی  - 1
. تسا يرکذ  هدوب و  ءوضو  هب  نیقی  نامه  يدعب ، نیقیلا )  ) سپ هدروآ ، هئوضو  نم  دیق  اب  ار  نیقی  نوچ  هک  دیآیم  نهذ  هب  ءادـتبا  ینعی :

. دنکیم باسح  یغلم  ار  دیق  نا  فرع  نکل  و 
. ّکشلاب نیقیلا  ضقنی  و ال  دیوگیم : هداد  رارق  كالم  ار  نیقی ، یلع  ّهناف  هدرک و  یغلم  ار  هئوضو  نم  دیق  فرع  رگید : ترابع  هب 
ياهدروخ امرـس  نوچ  هک  دنیوگب  يرامیب  هب  هکنیا : لثم  دوشیم ، یّلک  هدعاق  دیفم  يربک  يرغـص و  ترابع  ود  دیق ، ندش  یغلم  اب  لاح :

. دنادیم نآ  ندوب  شرت  ار  كالم  هکنوچ  درادیمرب ، اجنیا  رد  ار  رانا  دیق  فرع ، دراد . ررض  وت  يارب  هک  ارچ  روخن  شرت  رانا 
هدوب رانا  صخش  نیا  هب  التبم  هک  اجنآ  زا  یهتنم  تسا ، دب  یگدروخامرس  يارب  هک  تسا  یـشرت  نیا  هک  دمهفیم  فرع  رگید : ترابع  هب 

. تسا ندوب  شرت  شدارم  الا  تسا و  هدرب  ار  رانا  مسا  بیبط  تسا  هدروخیم  رانا  رتشیب  و 
نتشاد نیقی  نامه  كالم  هنرگو  تسا  هدرب  ار  وضو  مسا  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدوب  وضو  لئاس ، هب  التبم  نوچ  زین  هیف  نحن  ام  رد  لاح :

. نکشن ّکش  اب  ار  تنیقی  یتشاد ، نیقی  اجکره  هک  انعم  نیدب  تسا ،
يرکذ دهع  اجنیا ، رد  ار  لا )  ) هک انعم  نیدب  مینک ، ظفح  ود  ره  يربک ، رد  مه  يرغـص و  رد  مه  ار  نآ  هدرکن و  ءاغلا  ار  دیق  ام  رگا  ایناث :
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يدـّبعت مکح  کـی  ّتلع  ینک ، ضقتنم  ّکـش  اـب  ار  نآ  دـیابن  یتـشاد  وضو  هب  نیقی  نوچ  هک : مینک  اـنعم  هنوگنیا  ار  تراـبع  میریگب و 
. دوب دهاوخ 

ادبعت عراش  ینعی  دوشیم . يدّبعت  مکح  ای  ّتلع و  میهد ، رارق  صاخ  دروم  کی  يارب  ّتلع  ار  يربک  يرغص و  نیا  رگا  رگید : ترابع  هب 
. تسا يدّبعت  رما  کی  هب  لیلعت  نیا  و  دهدب ، تسد  زا  ّکش  اب  ار  وضو  هب  نیقی  نآ  دیابن  دراد ، وضو  هک  یسک  دیامرفیم 
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یلقع ظاحل  هب  نیقی  تسا و  نیقی  ياراد  مدآ  نیا  هک  اـنعم  نیدـب  نیقی ، یلع  هنا  دـنامیم  یقاـب  مینک  یغلم  ار  هئوضو  نم  دـیق  رگا  اـّما  و 

. تسا يزاکترا  ّتلع  اجنیا  رد  هک  دوش . هتسکش  ّکش  اب  دیابن 
رب ّکش  سپس  دراد و  نیقی  يزیچ  هب  هک  یـسک  هک : تسا  نیا  تساهنآ  لقع  رد  زکترم  هدرک و  خوسر  ملاع  يالقع  لقع  رد  هچنآ  ینعی 

. دهدب تسد  زا  ّکش  اب  ار  شنیقی  دیابن  دوش  ضراع  وا 
دنروآیم میکح  دارفا  هک  یئاهلیلعت  ـالومعم  دـشاب ، هتـشاد  ّتینوناـق  دـشاب و  نیـشنلد  دنـسپلقع و  دـیاب  ّتلع  هک  اـجنآ  زا  لاـحيایلع :

. تسا يزاکترا 
رد ار  هئوضو  نم  دیق  هکنیا  زج  درادن  یهار  نیا  و  دیآ ، باسح  هب  يزاکترا  هک  دوش  انعم  ياهنوگب  دیاب  باطخ  نیا  رد  ماما  لیلعت  اذـل  و 

. میهد رارق  قباس  نیقی  نامه  ار  كالملا  مامت  هدرک و  یغلم  يربک  يرغص و 
دروم هب  صتخم  دوشن  یغلم  هچنانچ  تسا و  یّلک  هدعاق  دیفم  دوش  یغلم  هئوضو  نم  دیق  رگا  هک  دوب  نیا  رب  ثحب  اجنیا  ات  خیش  بانج  * 

؟ هن ای  دوش  یغلم  دیاب  هئوضو  نم  دیق  نیا  امش  رظن  هب  تسا ، وضو 
: دوش یغلم  دیاب  هلب ، تهج  ود  هب  نم  رظن  هب 

. تسا یّلک  نآ ، دیق  زا  رظن  عطق  اب  يربک ، يرغص و  هنوگنیا  زا  فرع  مهف  هکنیا  - 1
ّتلع ندش  يزاکترا  ببـس  نآ  فذح  نکل  ددرگیم و  ّتلع  ندش  يدـّبعت  ببـس  يربک ، يرغـص و  رد  هئوضو  نم  دـیق  ظفح  هکنیا  - 2

. تسا لوادتم  ملاع  يالقع  نایم  رد  هک  دوشیم 
. هئوضو نم  دیق  ياغلا  اب  رگم  دریذپیمن ، تروص  نآ  دشاب و  يزاکترا  ترابع  نیا  رد  ماما  لیلعت  هک  مینکب  يراک  میهاوخیم  ام  اذل  و 

: هک دوشیم  نیا  شیانعم  دش ، یغلم  يربک  يرغص و  نیا  رد  هئوضو  نم  دیق  یتقو  هکنیا : هجیتن 
هتـسکش يدـعب  ّکـش  اـب  دـیابن  وت  یلبق  نیقی  یتشاد و  نیقی  ـالبق  اریز  ارچ ؟ تسین . بجاو  وت  رب  وضو  يدرکن ، ادـیپ  مون  هب  نیقی  وت  رگا 

، دوشیم تشادرب  نآ  زا  هک  مه  ياهیلک  هدـعاق  تسا ، عفار  رد  ّکـش  لـیبق  زا  شدروـم  نوـچ  یهتنم : ۀـیلک . ةدـعاق  ءاـطعا  اذـه  و  دوـش .
. تسا دروم  اب  بسانتم 

. دینک ظفح  ار  ناتنیقی  هدرکن  انتعا  نآ  هب  تسا  عفار  رد  ّکش  ناشمان  هک  دمآ  شیپ  اهّکش  هنوگنیا  زا  هک  اجره  ینعی 
. ثیدح نیا  زا  هیلک  هدعاق  تشادرب  لالدتسا و  هوحن  دوب  نیا 

يرغص و نیا  هدش و  فذح  اجنیا  رد  ازج  دوش  هتفگ  هک  تسین  مزال  دیوگب  یسک  رگا  خیش  بانج  * 
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یلع قبیلف  ماـن ، دـق  هنا  نقیتسی  مل  نا  ینعی و  اـّلا ؛ و  دـشابیم . ازج  شدوخ  هئوضو  نم  نیقی  یلع  هناـف  هکلب  مینک ، نآ  نیـشناج  ار  يربک 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  هئوضو ،

ماقم مئاق  ازج و  يارب  ّتلع  ار  اهنآ  هدش ، يربک  يرغـص و  نامه  هب  لئاق  اجنیا  رد  هک  میریزگان  ام  تسین و  تسرد  فرح  نیا  میئوگیم :
. رما رد  هن  دراد و  لیلعت  رد  روهظ  نیقی ، یلع  ّهناف  اریز  ارچ ؟ مینادب . ازج  ار  نآ  امیقتسم  هکنیا  هن  میهد ، رارق  نآ 

قبیلف هک  هدومرفن  تسین و  رما  هکنیا  رطاخب  دنامب ، یقاب  شیوضو  يور  رب  دیاب  وا  هک  تسین  نیا  نیقی  یلع  ّهناف  يانعم  رگید : ترابع  هب  و 
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. هئوضو نم  نیقی  یلع  ّهناف  هدومرف  هکلب  هنیقی  یلع 
؟ تسیچ مّود  لامتحا  خیش  بانج  * 

ضقنی ـال  ینعی  يربـک  رد  لا )  ) تروـص نیا  رد  مینک ، ظـفح  يرغـص  رد  ار  نآ  هکلب  هدرکن  یغلم  ار  هئوـضو  نم  دـیق  رگا  هک  تسا  نیا 
نیا رد  اریز  ارچ ؟ دوشیم . نهوم  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  رگید  دـش ، يدـهع  اـجنیا  رد  لا  یتـقو  و  دوـشیم ، يرکذ  دـهع  لا ) ، ) نیقیلا

. دشاب هتشاد  صاصتخا  شدوخ  دروم  هب  اهنت  ثیدح  هک  تسین  دیعب  تروص 
. دوشیم تسس  ثیدح  نیا  زا  مومع  هدافتسا  اذل  تسکش و  ّکش  اب  ار  وضو  هب  نیقی  دیابن  هتشاد و  وضو  هب  نیقی  درف  نیا  ینعی :

؟ هچ سنج ، رد  دراد  روهظ  لا ) ، ) مینکب ظفح  مه  يرغص  رد  ار  هئوضو  نم  دیق  ام  ول  و  دوش ، هتفگ  رگا  خیش  بانج  * 
: میئوگیم

يارب دراد  ناکما  دشاب و  سنج  يارب  تسا  نکمم  دشاب و  يدهع  تسا  نکمم  اذل  و  درادن ، روهظ  دوخ  یناعم  زا  کیچیه  رد  لا ) : ) الوا
 ... دشاب و قارغتسا 

( لا ، ) تسا هدش  رکذ  هئوضو  نم  دیق  يرغص  رد  هکنیا  هنیرق  هب  نکل  و  دشاب ، هتـشاد  سنج  رد  روهظ  هسفن  دح  یف  لا )  ) هک ضرفرب  ایناث :
: اذل يرکذ و  دهع  دوشیم ، يربک  رد 

دیفم سنج و  لا )  ) دوشیم نیقیلا  لا ) ، ) میدرک رکذ  بلطم  نیا  رب  مه  دهاش  ود  هکنانچ  دوش ، یغلم  يرغـص  رد  هئوضو  نم  دیق  رگا  - 1
. تسا هیلک  هدعاق 

دروم هب  دوب و  دهاوخن  هیلک  هدـعاق  دـیفم  رگید  و  يرکذ ، دـهع  رد  دـنکیم  ادـیپ  روهظ  يربک ، رد  لا ) ، ) دوشن یغلم  دـیق  نیا  رگا  و  - 2
. تشاد دهاوخ  صاصتخا  وضو 
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باسحب هیلک  هیضق  کشلاب ، ادبا  نیقیلا  ضقنی  ینعی ال  يربک  هچنانچ  هحیحص ، نیا  هب  لالدتـسا  رد  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  بانج  * 

: دیتفگ امش  رگید : ترابع  هب  مومعلا . بلس  رد  دوشیم  لخاد  دیآ 
، مومعلا بلـس  دوشیم  دوش ، دراو  یّلک  رب  یفن  فرح  یتقو  یّلک  نیا  تسا ب  هدـش  لـخاد  ـال ) فرح   ) هکنآ لاـح  و  تسا ، یّلک  نیقیلا 

. هیلک هبلاس  هن  تسا و  هّیئزج  هبلاس  مه  مومعلا  بلس  هجیتن 
، متشادرب ار  مهارد  یخرب  هک : تسا  نیا  فرح  نیا  هجیتن  متشادنرب ، ار  اهلوپ  مامت  نم  هک  تسا  نیا  مهارد ، ّلک  ذخا  مل  يانعم  لثملا  یف 

. متشادنرب ار  اهنآ  زا  یخرب  نکل 
اهنیقی یخرب  هک : دوشیم  نیا  ترابع  يانعم  هک  تسا  هدش  دراو  نیقیلا  ضقنی  نیعی  امش  یّلک  ياربک  رس  رب  فرح ال ، زین  هیف  نحن  ام  رد 
يانعم هک  انعم  نیدـب  میهاوخیم  هیلک  هبلاس  اجنیا  رد  ام  هکنآ  لاح  هّیئزج و  هبلاس  دوشیم  نیا  و  هن ، ار  یـضعب  دـنکب و  ضقن  ّکش  اب  ار 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دنکن ، ضقن  ار  اهیضعب  هکنیا  هن  دنکب ، ضقن  ّکش  اب  دیابن  ار  ینیقی  چیه  هک  دوشب  نیا  دیاب  ترابع 
. بلس فرح  زا  رظنعطق  اب  هن  میدرک ، تسرد  بلس  نامه  اب  ار  ندوب  هیلک  میداد ، رارق  هیلک  ار  ضقنی )...  ال   ) هیضق ام  هک  میئوگیم 

: لثملا یف  تسا . هّیئزج  هبلاس  شاهجیتن  دـیآرد  نآ  رـس  رب  بلـس  فرح  سپـس  دـشاب و  یّلک  بلـس ، فرح  زا  رظنعطق  اـب  هیـضق  رگا  هلب ،
. هّیئزج هبلاس  هب  دوشیم  لیدبت  مهاردلا ، ّلک  ذخا  مل  دوشب  دیایب و  نآ  يور  مل  رگا  لاح  تسا ، هیلک  هیضق  کی  مهاردلا ، ّلک  تذخا 

. میشاب هدرک  لخاد  مومع  رب  ار  یفن  بلس و  هکنیا  هن  میاهدرک ، تسرد  یفن  بلس و  نامه  اب  ار  مومع  ام  سپ :
مل یفن  ای  بلس  فرح  هک  مهاردلا  ّلک  تذخا  لثم  میراد  یّلک  ماع و  هیضق  کی  ینعی  تسا ، بلس  تحت  مومع  یهاگ  رگید : ترابع  هب 

. هّیئزج هبلاس  هب  دوشیم  لیدبت  اذل  و  مهاردلا ، ّلک  ذخا  مل  دیآیم  نآ  رس  رب 
: لثم یفن  قایس  رد  هرکن  هکنانچ  تسا ، بلس  زا  دافتسم  هکلب  تسین ، بلس  تحت  مومع  یهاگ 
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هرکن و دناسنج و  هکلب  درادن ، تیمومع  دحاو ، لجر  هتبلا ، تسا . مومع  دـیفم  هدوب و  نینچنیا  ادـحا ، تیأر  ام  ای  رادـلا و  یلف  لجر  ال 
. میریگیم یفن  قایس  نیمه  زا  ار  تیمومع  ام  نکل 

: اذل و  دوشیم . مومع  دیفم  یفن ال ، بلس و  فرح  هارمه  هب  نکل  تسا و  سنج  هکلب  تسین ، ماع  هیف ، نحن  ام  رد  نیقیلا  رگید : ترابع  هب 
دوشیم بلسلا  مومع  هکلب  دوشیمن ، مومعلا  بلس  نیا 
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. تسا هیلک  هبلاس  بلسلا ، مومع  و 

. اهنیقی مامت  ینعی  نیقیلا  اذل  تسا و  قارغتسا  لا )  ) هکلب تسین ، سنج  لا  لا ،)  ) نیا هک  دوش  لاکشا  رگا  خیش  بانج  * 
بلس دش ، مومع  دیفم  نیقیلا  یتقو  تسا . مومع  دیفم  دوخ  نیقیلا  بلـس ، فرح  زا  رظن  عطق  اب  دش ، قارغتـسا  لا )  ) یتقو رگید : ترابع  هب 

. مومع رب  تسا  هدش  لخاد 
ار اهنیقی  زا  یـضعب  تسا ، هّیئزج  هبلاس  نیا  هک  دـنکن ، ضقتنم  ّکش  اب  ار  ینیقی  ره  ینعی  کشلاب ، نیقی  ّلک  ضقنی  ال  رگید : تراـبع  هب 

. دنکن ضقتنم  ار  اهنیقی  یضعب  دنکب ، ضقتنم 
[178 :] میئوگیم
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تحت ماـع  هن  تسا و  یفن  قایـس  رد  هرکن  لـیبق  زا  تـشاد ، سنج  رد  روـهظ  یتـقو  دراد ، سنج  رد  روـهظ  هـکلب  تـسین ، قارغتـسا  لا ،) )

. بلسلا
. تسا هیلک  هبلاس  دیفم  تسه و  الجر  تیأر  ام  لیبق  زا  هکلب  تسین ، مهاردلا  ّلک  ذخا  مل  لیبق : زا  ینعی :

. هّیئزج هبلاس  هن  تسا و  هیلک  هبلاس  ضقنی  زا ال  دارم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  نئارق  نکل  دشاب و  قارغتسا  لا )  ) هک ضرف  هب  ایناث :
؟ دنامادک نئارق  نیا  * 

رما هب  دـیاب  لیلعت  هکنآ  لاح  دوشیم و  يدـّبعت  رما  هب  لیلعت  ماما ، لـیلعت  دوش ، هتفرگ  قارغتـسا  لا )  ) رگا هک  تسا  نیا  نئارق  زا  یکی  - 1
. دشاب يزاکترا 

نونکا نکل  وضو و  هب  تسا  هتـشاد  نیقی  هک  یمدآ  نیا  هک : دوشیم  نیا  ترابع  ياـنعم  دـیریگب  قارغتـسا  ار  لا )  ) رگا رگید : تراـبع  هب 
. تسین بجاو  وا  رب  وضو  و  نیقی ، یلع  ّهنا  هن ، ای  تسا  هدرک  هبلغ  وا  رب  باوخ  هک  دنادیمن 

، لیلعت نیا  دـنک و  ضقتنم  دـیاب  ار  اهنیقی  یـضعب  هکلب  دـنک ، ضقتنم  کشب  ار  اهنیقی  ماـمت  دـیابن  هتـشاد و  وضو  هب  نیقی  وا  اریز  ارچ ؟
. تسا يدّبعت 

ملاع رد  نوناق  هتـشاد و  وضو  هب  نیقی  مدآ  نیا  هک : انعم  نیدـب  دوشیم ، يزاکترا  رما  هب  لیلعت  مینک ، انعم  هیلک  هبلاس  ار  تراـبع  رگا  اـّما 
. دومن ضقتنم  ّکش  اب  دیابن  ار  نیقی  هک : تسا  نیا  ءالقع  لقع و 
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و قحلا . وه  اذه  يزاکترا و  دوشیم  مینک  انعم  هیلک  هبلاس  ار  نآ  رگا  يرکذ و  دـهع  دوشیم  لا )  ) مینک انعم  هّیئزج  هبلاس  ار  نآ  رگا  سپ 
. میراد اهاج  زا  يرایسب  رد  ار  نآ  هباشم  هکنانچ  دومن . انعم  هیلک  هبلاس  ار  ترابع  دیاب  نکل  و  دشاب ، یقارغتسا  لا )  ) هک مه  ضرف  هب  اذل 

ای تیـسنا  درک ، لاؤس  دش ، هدناوخ  یتعکر  هس  یتعکر  راهچ  زامن  هک  درک  رکف  دناوخیم ، زامن  ادـخ  لوسر  رـس  تشپ  یـسک  لثملا : یف 
هبلاس ای  دینکیم  انعم  هیلک  هبلاس  ار  نکی  مل  کلذ  ّلک  امش  لاح  نکی . مل  کلذ  ّلک  دومرف : هّللا  لوسر  ةالـصلا ؟ یف  رـصق  ما  هللا ، لوسر 

؟ هّیئزج
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. تسا هدشن  دیتفگ  امش  هک  ار  اهنیا  همه  هک  دوشیم  نیا  نآ  يانعم  دینک ، انعم  هّیئزج  هبلاس  رگا 
نایسن وهس و  ناشیا  هن  ینعی  تسین ، راگزاس  ادخ  لوسر  نأش  اب  نیا  هکنآ  لاح  و  یشومارف ، ای  رصق  ای  هتفرگ  تروص  شیاهیضعب  ینعی :

. تسا هدشن  دیتفگ  امش  هک  اهنیا  زا  کیچیه  هن ، تفگ : دومن و  انعم  هیلک  هبلاس  ار  نآ  دیاب  اذل  و  تسا . هدش  رصق  زامن  هن  هدرک ،
. ماهدرک شومارف  ار  يزیچ  نم  هن  هدش و  رصق  زامن  هن  ینعی :

. مینکیم انعم  هیلک  هبلاس  ار  نآ  کلذعم  دومن ، انعم  هّیئزج  هبلاس  ار  نآ  دیاب  تسا و  بلس  تحت  ماع  هکیلاحرد  رگید : ترابع  هب 
انعمیب رگید  ادبا  دیراذگب ، هّیئزج  هبلاس  ار  ترابع  امش  رگا  ینعی  دشابیم . ادبا ، نیقیلا  ضقنی  رد ال  ادبا )  ) هملک نئارق  زا  رگید  یکی  - 2

. دشاب هتشاد  يراگزاس  ادبا ، دیکأت  اب  ات  مینک  انعم  هیلک  هبلاس  ار  ترابع  دیاب  اذل  و  دوب . دهاوخ 
هدعاقلا برـض  ماقم  اب  دینک  انعم  هّیئزج  هبلاس  ار  ترابع  رگا  اذـل  و  تسا ، هدومرف  هدـعاقلا  برـض  رد  ار  بلطم  نیا  ماما  هتـشذگ ، نیا  زا 

. تسین راگزاس 
. دشاب راگزاس  زین  هدعاقلا  برض  ماقم  اب  ات  مینک  انعم  هیلک  هبلاس  ار  نآ  دیاب  سپ 

نئارق ساسارب  یفن ، قایـس  رد  هرکن  هن  دـشاب و  بلـس  تحت  ماـع  لـیبق  زا  مه  روبزم  هیـضق  دـشاب ، قارغتـسا  لا )  ) هک ضرف  هب  لـصاحلا :
. هّیئزج هبلاس  هن  و  دومن . انعم  هیلک  هبلاس  ار  نیقیلا  ضقنی  ترابع ال  دیاب  دوجوم 

***
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نتم
نأ یلإ  هرثأ  تمّلعف  ینملا ، نم  ءیـش  وأ  هریغ  وأ  فاعر  مد  یبوث  باصأ  هل : تلق  لاق : -: » اضیا ةرمـضم  ةرارزل - يرخا  ۀحیحـص  اـهنم : و 

؟ کلذ دعب  ترکذ  ینإ  ّمث  تیّلص ، ائیش و  یبوثب  ّنأ  تیسن  و  ةالصلا ، ترضحف  تبصأف ، ءاملا ، هل  بیصا 
. هلسغت ةالصلا و  دیعت  ع :)  ) لاق

؟ هتدجو تیّلص  اّملف  هیلع ، ردقأ  مل  هتبلطف و  هباصأ ، دق  ّهنأ  تملع  و  هعضوم ، تیأر  نکأ  مل  نإف  تلق :
. دیعت هلسغت و  ع :)  ) لاق

؟ هیف تیأرف  تیّلصف  ائیش  رأ  ملف  ترظنف  کلذ ، نّقیتأ  مل  هباصأ و  ّهنأ  تننظ  ناف  تلق :
. ةالصلا دیعت  هلسغت و ال  لاق :

؟ کلذ مل  تلق :
. ادبأ ّکشلاب  نیقیلا  ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیل  تککشف و  کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنال  لاق :

؟ هلسغاف وه  نیأ  ردا  مل  و  هباصأ ، دق  ّهنأ  تملع  دق  ّیناف  تلق :
. کتراهط نم  نیقی  یلع  نوکت  یتح  اهباصأ ، دق  ّهنأ  يرت  یتلا  ۀیحانلا  کبوث  نم  لسغت  لاق :

؟ هیف رظنأ  نأ  ءیش ، هباصأ  ّهنأ  یف  تککش  نإ  ّیلع  لهف  تلق :
. کسفن یف  عقو  يذلا  [ 179] ّکشلاب بهذت  نأ  دیرت  اّمنإ  کّنکل  و  ال ، لاق :

؟ ةالصلا یف  انأ  یبوث و  یف  هتیأر  نإ  تلق :
ّمث ّکشت  مل  نإ  و  هتیأر ، ّمث  هنم  عضوم  یف  تککش  اذإ  دیعت  ةالصلا و  ضقنت  لاق :
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نیقیلا ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیلف  کیلع ؛ عقوا  ءیـش  هّلعل  يردـت ، ّکنال ال  ةالـصلا ؛ یلع  تینب  ّمث  هتلـسغ  ةالـصلا و  تعطق  اـبطر  هتیأر 

[180 «.] ثیدحلا ّکشلاب ... 
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. انه رهظأ  هّلعل  نیقیلا  نم  سنجلا  ةدارإ  و  یلوالا ، ۀحیحصلا  یف  مّدقت  امک  بیرقتلا : و 
همجرت

( عفار رد  ّکش  رد  باحصتسا  تّیجح  رد  هرارز  هیناث  هحیحص  هب  لالدتسا  )

هراشا

: دیوگیم هرارز  تسا . هرمضم  زین  نیا  هک  هرارز  زا  تسا  يرگید  هحیحص  تایاور  نیا  هلمج  زا  و 
: مدرک ضرع  ماما  هب 

ياج هب ) هک  يوحن  هب   ) هدرک تباصا  نم  هماج  هب  ینم  زا  يرادقم  ای  محر و  نوخ  زا  نآ  ریغ  ای  ینیب  نوخ  زا ) ّمعا  تساجن   ) يرادقم - 1
بآ هب  سپ  منک ، ادیپ  یـسرتسد  بآ  هب  نآ  نتـسش  يارب  هکنیا  ات  مدرک ) يراذگتمالع  ار  نآ  لحم  هدرک  ادـیپ  یلیـصفت  ملع   ) تساجن

سپـس و  مدـناوخ ، زامن  سجن  هماج  نامه  اب  اذـل ) و   ) دوب سجن  نم  سابل  هک  مدرک  شومارف  نم  دیـسر و  ارف  زامن  ماـگنه  نکل  مدیـسر .
ار تاهماج  دـیاب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا  یلیـصفت  ملع  ضرف  نیا  هک  منک ؟ هچ  دوب ، تساـجن  هب  هدولآ  ماهماـج  هک  دـمآ  مداـی 

. ینک هداعا  ار  تزامن  یئوشب و 
اب مباین  ار  نآ  لحم  هدرک  وجتـسج  سپ  منادـن ، ار  نآ  ياج  نکل  تسا و  هدرک  تباصا  مساـبل  هب  ینوخ  هک  منادـب  ـالامجا  رگا  مدیـسرپ :

. تسا یلامجا  ملع  ضرف  نیا  هک  هچ ؟ مبایب  ار  تساجن  نآ  لحم  زامن  زا  سپ  یلو  مناوخب ، زامن  هماج  نامه 
. یئوشب يدعب ) ياهزامن  زامن و  نیا  يارب   ) تاهماج ینک و  هداعا  ار  تزامن  دیاب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

ار نآ  لامتحا  نیا  لابند  هب  منکن و  ادیپ  نآ  هب  یلیصفت ) ای  یلامجا و   ) نیقی مهدب و  تساجن )  ) تباصا لامتحا  ای  هنظم  اهنت  رگا  مدیـسرپ :
؟ تسیچ ماهفیظو  منک  هدهاشم  هماج  نآ  رد  ار  نوخ  زامن  زا  سپ  نکل  مناوخب و  زامن  هماج  نامه  اب  سپ  منیبن ، يزیچ  هدرک  یسراو 

. نکن هداعا  ار  تزامن  نکل  و  يوشب ، يدعب ) ياهزامن  تهج   ) ار تاهماج  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
: اریز دندومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  منکن ؟ هداعا  ار  زامن  ارچ  مدیسرپ 
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( يرغص . ) يدرک ّکش  سپس  و  یتشاد ، تراهط  هب  نیقی  البق  وت  - 1
( يربک . ) ینک ضقن  ّکش  اب  ار  نیقی  هک  تسین  راوازس  - 2

ياج همه  دیاب  ایآ  تساجک  نآ  ياج  منادن  الیصفت  نکل  هدرک و  تباصا  نم  سابل  هیحان  نالف  هب  ینوخ  هک  ممهفب  الامجا  رگا  مدیـسرپ :
؟ میوشب ار  ماهماج 

ادیپ تراهط  هب  نیقی  هکنیا  ات  يوشب  هدرک  تباصا  نآ  زا  یـشخب  هب  نوخ  يراد  نیقی  هک  ار  ياهیحان  نآ  مامت  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
. ینک

. دناهتفرگ رارق  لالدتسا  ثحب و  دروم  عفار  رد  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  رب  هک  دنتسه  یئاهزارف  زا  یلبق  زارف  هژیو  هب  زارف و  نیا  هتکن :
ای تسه  نوخ  منیبب  هدرک  قیقحت  یسراو و  هک  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  هن ؟ ای  هدرک  تباصا  مسابل  هب  ینوخ  هک  مدرک  ّکش  رگا  مدیسرپ :

(. هّیعوضوم ههبش  ( ؟ هن
هک يوش  نئمطم  یهاوخیم  رگا  نکل  و  تسا ) هّیعوضوم  ههبش  هک  ارچ   ) تسین بجاو  قیقحت  یـسراو و  ریخ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 

. تسا عنامالب  یسراو  تسین ، يزیچ 
؟ منک هچ  مدرک  هدهاشم  مسابل  رد  ینوخ  زامن  ءانثا  رد  رگا  مدیسرپ :

: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما 
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نکـشب ار  زامن  نیا  يدید ، ار  نآ  يزامن  ءانثا  رد  هک  یماگنه  هب  نکل  يدادیم و  مد  تباصا  لامتحا  یتشاد و  ّکش  زامن  زا  لبق  رگا  - 1
. نک هداعا  كاپ  هماج  اب  ار  نآ  و 

یفانم هک  يوحن  هب   ) اجنامه يدـید  تاهماج  رد  نوخ  زامن  ءاـنثا  رد  نکاـس و  هب  ادـتبا  هکلب  یتشادـن ، ّکـش  زاـمن  زا  لـبق  رگا  نکل  - 2
. تسین مزال  هداعا  و  ناسرب . مامتا  هب  هداد و  همادا  ار  تزامن  اجنامه  زا  سپس  يوشب و  ار  تاهماج  رادهگن ، ار  زامن  دوشن ) لصاح 

نیا زامن  ءانثا  نامه  رد  دیاش  تسا  هدوب  زامن  لّوا  زا  تساجن  نیا  هک  يرادن  نیقی  وت  هکنیا : هب  دندروآ  ّتلع  مالّسلا  هیلع  ترـضح  سپس 
. دشاب هدرک  تباصا  تسابل  هب  هزات  نوخ 

(. تسا لالدتسا  ثحب و  دروم  زین  ثیدح  زارف  نیا  هک   ) ینک ضقن  ّکش  اب  ار  نیقی  هک  تسین  راوازس  سپ :
زا سنج  ندرک  هدارا  دیاش  و  تشذگ ، هک  تسا  یلوا  هحیحص  هب  لالدتسا  دننامه  باحـصتسا ،) يارب   ) ثدح نیا  هب  لالدتـسا  بیرقت  و 

. تسا رهظا  اجنیا  رد  نیقیلا ، رد  لا ) )
***
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نتم

: نیهجو لمتحی  لالدتسالا ، دروم  ّنأ  هنایبف : ثیدحلا ، هقف  اّمأ  و 
نیقیلا دارملاف : ذـئنیح  و  ةالـصلا ، لبق  هیلع  تیفخ  یتلا  یه  اّهنأ  ملعی  ۀـساجن  ةالـصلا  دـعب  يأر  نأ  هیف  لاؤسلا  دروم  نوکی  نأ  امهدـحأ :

. ةالصلا یف  لوخدلا  ةدارإ  نیح  ّکشلا  و  ۀباصإلا ، ّنظ  لبق  ةراهطلاب 
ّنأ و  اهیف ، ّکشلا  عم  ةراهطلاب  ۀطورـشملا  ةدابعلا  یف  لوخدلا  ۀیعورـشمل  ۀّلع  حلـصی  اّمنإ  ّکشلا  کلذـب  نیقیلا  کلذ  ضقن  مدـع  نکل ،
هب حّرص  امک  ۀساجنلا - یف  یّلـص  ّهنأ  نّقیت  نم  یلع  ةداعإلا  بوجو  مدعل  ال  ۀنّقیتملا ، ةراهطلا  کلت  راثآل  ضقن  اهیف  لوخدلا  نع  عانتمالا 

لوصح راثآ  نم  ّنا  یلع  ءانب  نیقیلاب ؛ ضقن  وه  لب  ّکشلاب ، ۀـنّقیتملا  ةراهطلا  رثـال  اـضقن  تسیل  ةداـعالا  ذإ  [- 181] ۀیفاولل حراشلا  دیسلا 
. اهتداعإ بوجو  اهدعب  ول  ةالصلا و  نیح  بوثلا  ۀساجنب  نیقیلا 

اهلیلعت ثیح  نم  ۀحیحـصلا  نوکیف  ءازجإلل ، يرهاظلا  رمألا  لاثتما  ءاـضتقا  ۀـظحالمب  ةداـعالا ؛ مدـعل  لـیلعتلا  نسح  [ 182 :] لّیختی اـّمبر  و 
. اهنع ۀفشاک  ةدعاقلا و  کلت  یلع  الیلد 

ضقنی ال  : » یلوالا ۀحیحـصلا  یف  ع )  ) هلوق رهاظ  ّنأ  امک  اضقن ، هنوکل  ةداعإلا  کل  یغبنی  سیل  ینعی  یغبنی ،» سیلف  : » هلوق رهاظ  ّنأ  هیف : و 
. ۀّقد نع  ولخی  ّهنإف ال  مهفاف ؛ ءوضولا ، ةداعا  باجیإ  مدع  ادبأ ،» ّکشلاب  نیقیلا 

[183 .] ۀقباّسلا ةراهّطلا  راثآل  ضقن  ةداعإلا  بوجوف  اهل ، ةداعإلا  بوجو  مدع  اهعم و  ةالصلا  ءازجا  ۀقباّسلا  ةراهّطلا  راثآ  نم  ّنأ  يوعد : و 
نم اقباس ، ۀقّقحتملا  ةراهّطلا  عم  ةالّصلل  ةداعإلا  مدع  ۀّیعقاولا و  ۀحصلا  ّنأب  ۀعوفدم :
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ۀـساجنلا عم  ةالـصلا  مامت  عوقو  نیب  قرفلا  بجوی  ّهنأ  عم  اهیف ، ءازجإلا  مدع  ۀّیلوقعم  مدعل  ۀقّقحتملا  ةراهطلل  ۀلوعجملا  ریغلا  ۀـّیلقعلا  راثآلا 

لمحی نأ  ّالإ  هتیأر .» ّمث  هنم  عضوم  یف  تککـش  اذا  دیعت  و  : » کلذ دعب  ع )  ) هلوق رهاظ  وه  امک  دیعیف ، اهعم  اهـضعب  عوقو  نیب  دـیعی و  الف 
رهاظل فلاخم  وه  و  انایـسن ، اهلـسغی  مل  اهعـضوم و  یف  ّکش  ۀـباصإلا و  ملع  ول  ام  یلع  [- 184] ۀیفاولا حراش  هرهظتـسا  امک  ةرقفلا - هذه 

«. خلا هتیأر ...  ّمث  ّکشت  مل  نا  و  : » کلذ دعب  ع )  ) هلوق رهاظ  مالکلا و 
ةراهطلا نیقی  ضقنت  نأ  یغبنی  سیل  ّهنأ  دارملاف : اهدعب ، اهعوقو  لامتحا  عم  ةالـصلا  دـعب  ۀـساجنلا  ۀـیؤر  لاؤسلا  دروم  نوکی  نأ  یناثلا : و 

. ةالصلا لاح  ۀساجنلا  دوجو  لامتحا  دّرجمب 
یف ّکشلا  وه  خلا » کل ...  یغبنی  سیلف  : » اریخأ ع )  ) هلوق دروم  معن ، لاؤسلا . رهاظ  فالخ  ّهنأ  ّالإ  لّوألا ، یلع  دری  اّمع  ملاس  هجولا  اذه  و 
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ءانبلا ّمث  اهلاطبا  ال  یفانملا ، لّلخت  مدع  عم  بوثلا  لسغب  اهنع  لاغتشالا  ةالصلا  عطق  نم  دارملا  نوکی  و  ۀیؤّرلا ، نیح  وأ  ةالّصلا  لّوا  هعوقو 
. مهفاف سنجلا ، یلع  ماللا  لمح  نع  یبأی  عوقولا  رّخأت  لامتحا  یلع  نیقیلا  ضقن  مدع  عیرفت  نکل  عامجإلا ، فالخ  وه  يذلا  اهیلع 

هلوق و  ضقنی ،» و ال  (: » ع  ) هلوق نم  ادافتـسم  ءازجلا  نوکی  لب  ءازجلا ، ماقم  ۀـمئاق  ۀـّلع  نیقی » یلع  ّهناف  (: » ع  ) هلوق نوکی  نأ ال  لامتحا  عم 
؛ هضقنی هنیقی و ال  یـضتقم  یلع  تبثی  و  قباسلا ، هئوضول  نقیتسم  وهف  مونلا  نقیتسی  مل  نإ  ّهنأ  ینعملا : و  هل ، ۀـئطوت  نیقی » یلع  ّهناـف  (: » (ع

. نهوأ هنم  سنجلا  ةدارإ  نیقیلا و  مومع  ریصیف  يربکلا ، ۀلزنمب  هنوک  نع  ضقنی » ال  : » هلوق جرخیف 
نیقیلا ضقن  مدـعل  ۀنّمـضتملا  ۀـیتآلا  رخألا  رابخالا  ۀمیمـضب  اـصوصخ  روهظ ، نع  ولخی  ـال  کـلذ  کـلذ  عم  مـالکلا  ّنا  فاـصنإلا : ّنکل 

. ّکشلاب
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[185 .] یّلکلا بلسلا  یلع  ّلدی  مومعلا ال  یلع  دراولا  یفنلا  ّنأ  نیقیلا : نم  مومعلا  ةدارإ  یلع  دروی  اّمبر  و 
ذخآ مل   » یف امک  هّزیح  یف  ال  رادلا ،» یف  لجر  ال   » یف امک  یفنلا  ۀـظحالمب  مومعلاف  یفنلا ؛ ّزیح  یف  سنجلا  نم  دافتـسم  مومعلا  ّنا  هیف : و 
یفن ال  یفنلا ، مومع  ةدارإ  وه  ادبأ -» : » هلوق لیلعتلا و  ماقملا و  ۀنیرقب  رهاظلا - [ 186] ناک دارفالا  قارغتسال  ماللا  ناک  ول  و  مهاردلا ،» ّلک 

. ممعلا
[187 .] نطفلا یلع  هباوج  یفخی  امب ال  ۀحیحصلاب  لالدتسالا  یلع  دروا  دق  و 

. نیقیلا نم  سنجلا  ةدارإ  تابثإ  لالدتسالا  اذه  یف  ّمهملا  و 
همجرت

مود تیاور  ثیدحلا  هقف  نایب 

هراشا

: تسا لمتحم  تروص  ود  هب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  دروم  هک : تسا  نیا  تیاور  ثیدحلا  هقف  نایب 
، هدوب زامن  زا  لبق  هک  تسا  یتساجن  ناـمه  دـنادیم ، هک  دـنیبب ، ار  یتساـجن  زاـمن  زا  سپ  هک  دـشاب  نیا  تیاور  رد  لاؤس  دروم  هکنیا  - 1

: تروص نیا  رد  هک  تسا ، هدنام  یفخم  وا  رب  یلو 
. تسا زامن  هب  ندش  دراو  ماگنه  رد  ّکش  ّنظ و  شیادیپ  زا  لبق  تراهط ، هب  نیقی  نیقی ، زا  دارم  - 1

. تسا زامن  هب  دورو  ماگنه  هب  هلصاح  ّکش  نامه  ّکش ، زا  دارم  و  - 2
هک دراد  ار  یتدابع  هب  دورو  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  تیحالـص  طقف  زامن ) زا  لبق   ) ّکش نآ  اـب  زاـمن ) زا  لـبق   ) نیقی نآ  نتـسکشن  اـّما :

نّقیتم تراهط  نیا  راثآ  نتـسکش  زامن ، رد  دورو  زا  يراددوخ  عانتما و  و  دراد ؛ تراـهط  نتـشاد  رد  ّکـش  و  تسا ، تراـهط  هب  طورـشم 
بوجو مدع  هکنیا  هن  تسا ،
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، تسین ّکش  اب  نّقیتم  تراهط  رثا  نتـسکش  ندـناوخ ، هرابود  اریز  دـشاب ؛ نّقیتم  تراهط  راثآ  نتـسکش  سابل ، تساجن  هب  نیقی  اـب  هداـعا 

هدـمآ دوجوب  زاـمن  ماـمتا  زا  سپ  نیقی  نآ  رگا  یتح  ساـبل ، ندوب  سجن  هب  نیقی  راـثآ  زا  هکنیا  رب  اـنب  تسا ، نیقی  اـب  نآ  نتـسکش  هکلب 
. تسا هدرک  حیرصت  انعم  نیا  هب  زین  هیفاو  حراش  دیس  هکنانچ  تسا ، زامن  ندناوخ  هرابود  بوجو  دشاب ،

زامن بوجو  هداعا  مدع  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  لیلعت  نیا  نسح  هک : دوشیم  رّوصت  ام ) لاکـشا  ربارب  رد   ) اسبهچ دـیامرفیم : خیـش  سپس 
باحصتسا هجیتن  هک  ارچ   ) تسا ءازجا  یضتقم  يرهاظ  رما  يرادربنامرف  لاثتما و  هک  تسا  نیا  رطاخب  ةالصلا ) یف  لوخد  زاوج  رب  هوالع  )

(. تسا يزجم  مه  يرهاظ  رما  قبطرب  لمع  تسا ، يرهاظ  رما  داجیا  زامن ، زا  لبق 
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هقباطملاب ینعی   ) تسا نا  زا  فشاک  ءازجا و  هدـعاق  رب  یلیلد  کل )...  یغبنی  سیلف  هک   ) دراد هک  یلیلعت  نیا  تهج  هب  هحیحـص  نیا  سپ :
(. ءازجا هدعاق  رب  دراد  تلالد  نمضتلاب  و  باحصتسا ، ّتیجح  رب  دراد  تلالد 

اریز ارچ ؟ تسا . راگزاس  تیاور  رهاظ  اب  هک : تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یلکـشم  هیجوت  نیا  رد  دیامرفیم  هیجوت  نیا  هب  خساپ  رد  اذل  و 
وت هداعا  نوچ  ینک ، هداعا  ار  تزامن  هک  وت  يارب  تسین  هتـسیاش  ینعی  کل ...  یغبنی  سیلف  هک : تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  رهاـظ 

هکنیا هصالخ  درادن . مزال  هداعا  دراد ، يرهاظ  رما  نوچ  دـشاب و  يرهاظ  رما  هب  دنتـسم  ةداعإلا  مدـع  هکنیا  هن   ) تسا ّکش  هب  نیقی  ضقن 
هحیحص رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  رهاظ  هکنانچ  هطـساولا ،) عم  هن  تسا و  باحـصتسا  میقتـسم  رثا  هداعا  مدع  هک  تسا  نیا  ثیدح  رهاظ 

تسا و باحـصتسا  رطاخب   ) تسا وضو  هداعا  بوجو  مدع  ادـبا ،) کشلاب  نیقیلا  ضقنی  ال  دومرف : هک  ناتقفخ ) هقفخ و  رد   ) هرارز يالوا 
زامن هب  دورو  زاوج  درد  هب  هدعاقلا  یلع  باحـصتسا  نیا  میتفگ  هک  ام  نخـس  نیا  هک   ) مهفب سپ  يرگید ) زیچ  ای  يرهاظ و  رما  رطاخب  هن 

. تسین تقد  زا  یلاخ  هداعا ) بوجو  مدع  درد  هب  هن  دروخیم و 

( نآ عفد  خیش و  لاکشا  عفر  رد  یرگید  یاعدا  حرط  )

باحـصتسا اب  زامن  زا  لبق  هک   ) تسا هقباس  تراهط  راثآ  زا  زامن  هداعا  بوجو  مدـع  يرهاظ و  رما  دوجو  اـب  زاـمن  ءازجا  هکنیا : ياـعدا  و 
مدـع هیعقاو و  تحـص  هکنیا : هب  دوشیم  عفد  تسا ، هقباس  تراهط  راثآ  ضقن  زامن ، هداعا  بوجو  هب ) مکح   ) سپ تسا ،) هدـمآ  تسدـب 

عراش لعج  هب  لوعجم  هک ) هّیعرش  راثآ  زا  هن  و   ) تسا هّیلقع  راثآ  زا  تسا  هدش  قّقحم  زامن ) زا  لبق  و   ) اقباس هک  یتراهط  اب  زامن  هداعا 
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؟ ارچ هیعقاو . تراهط  يارب  دشاب 
يدناوخ زامن  هیعقاو  تراهط  رد  امش  یتقو  ینعی   ) تسین لوقعم  هقّقحم  تراهط  رد  ةداعإلا ) بوجو  و   ) ءازجا مدع  الـصا )  ) هکنیا رطاخب 

هکنآ لاح  و  درادن . عرش  مکح  هب  يزاین  دمهفیم و  لقع  ار  نیا  تسانعمیب و  هداعا  بوجو  القع  دش ، قباطم  هب  رومأم  اب  امش  هب  یتأم  و 
بجاو هداعا  اجنیا  رد  هک  دـیوگب  لقع  هنوگچ  تقونآ  تسا ، هدـیدرگن  قباطم  هب  رومأم  اـب  هب  یتأـم  هک  تسا  نیا  ضرف  هیف  نحن  اـم  رد 

(. تسین تّجح  تبثم  لصا  دوشیم و  تبثم  لصا  دیوگب  مه  عرش  رگا  تسین ،
مامت عوقو  نیب  قرف  بجوم  نکن ) هداعا  ار  زاـمن  دـندومرف : یلبق  باحـصتسا  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  نیا   ) هک یتروص  رد 

هکنانچ دـنکیم ، هداعا  ار  زامن  هک  سجن ، سابل  رد  زامن  زا  یتمـسق  عوقو  نیب  و  دـنکیمن ، هداعا  ار  زامن  هک  سجن  ساـبل  رد  تسا  زاـمن 
، يدـید ار  تساجن  نآ  سپـس  يدرک و  ّکش  زامن  يادـتبا  رد  یتقو  دومرف  هک  يراذـگقرف  نیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  رهاـظ 
، تسا هدرک  راـهظا  ار  نآ  زین  هیفاو  حراـش  ردـص  دیـس  هکناـنچ  هرقف ، نیا  هکنیا  رگم  تسا ؛ نیمه  ریگب ، رـس  زا  ار  تزاـمن  و   ) نک هداـعا 

نکل تسا و  هدرک  ّکش  نآ  لـحم  رد  نکل  هدرک و  تباـصا  شـسابل  هب  تساـجن  هک  تسنادیم  زاـمن  زا  لـبق  رگا  هکنیا : رب  دوش  لـمح 
وا ّکش  هتیار  مث  تککـش  اذا  دـیوگیم : هک  اجنیا  رد  نکل  هدوب و  يودـب  ّکش  اـجنآ  رد  ّکـش  ینعی   ) دـیوشب ار  نآ  هک  هدرک  شومارف 

اجکره هک : تسا  نیا  بلطم  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  رهاظ  و  تسا ، مالک  رهاظ  اب  فلاخم  نیا  و  تسا ) یلامجا  ملع  اـب  هارمه 
. تسا يودب  ّکش  نامه  هدش ، رکذ  ّکش  هملک 

. دوشیم هداد  زامن  زا  دعب  تساجن  نآ  ندش  عقاو  لامتحا  هک  دشاب ؛ زامن  زا  دعب  تساجن  ندـید  شـسرپ ، دروم  هکنیا : مّود  لامتحا  و  - 2
، مّود تروص  نیا  و  تسین . هتسیاش  هدوب ، سجن  شـسابل  زامن  لاح  رد  هکنیا  لامتحا  اب  ار ، تراهط  هب  نیقی  نتـسکش  هک : تسا  نیا  دارم 

. دشابیم لاؤس  رهاظ  فلاخم  هکنیا  زج  تسا ، ملاس  تسا ، دراو  لّوا  دروم  رب  هک  یلاکشا  زا 
تـسا هدـش  عقاو  زامن  لّوا  ایآ  هک  دراد  ّکش  تساجن ، عوقو  رد  هکنیا  هب  دراد  تلالد  ثیدـح  رخآ  رد  کل )...  یغبنی  سیلف   ) هلمج هتبلا 

. تسا هدش  عقاو  نآ  ندش  هدید  ماگنه  هکنیا  ای 
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لطاب شزامن  هدشن ، بکترم  ار  زامن  یفانم  رگید  هک  یتروص  رد  هدرک ، عطق  ار  شزامن  سابل  نتسش  هب  لاغتشا  اب  رگا  هک : تسا  نیا  دارم 
( لا . ) دـشاب زامن  زا  تساجن  عوقو  ندوب  رخأتم  لامتحا  رب  عّرفتم  نیقی ، نتـسکشن  هکنیا  و  تسا . عامجا  فلاخم  ریـسفت  نیا  هک  دوشیمن ،

. دراد سنج  رب  لمح  زا  عانتما  نیقیلا ،)  ) رد
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ تسا  هدرک  لالدتسا  نادب  عفار  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  رد  خیش  هک  یتیاور  نیمود  * 
تروص هب  عئارـشلا  للع  رد  هر )  ) قودـص خیـش  هرمـضم و  تروصب  دوخ  ياهدنـس  اـب  هر )  ) یـسوط خیـش  هک  تسا  هرارز  هیناـث  هحیحص 

. دناهدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  لصتم ،
؟ دراد دوجو  یثحابم  هچ  ثیدح  نیا  اب  هطبار  رد  یّلک  روطب  * 

ندوب هرمـضم  میتفگ  یلوا  هحیحـص  اـب  هطبار  رد  هکناـنچ  نکل  تسا و  هرمـضم  زین  ثیدـح  نیا  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، يدنـس  ثحب  - 1
. دنکیمن دراو  نآ  هب  يررض 

. عفار رد  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  يارب  تسا  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  بیرقت  - 2
؟ تسا هتفرگ  رارق  لالدتسا  دروم  ثیدح  ياهزارف  زا  کیمادک  * 

. دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  مّوس  ثحب  رد  هک  متفه  مراهچ و  زارف 
زارف مادک  زا  تسا  دافتسم  رگا  هن ؟ ای  دوشیم  هدافتسا  باحصتسا  هدعاق  فیرش  ثیدح  نیا  زا  ایآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، ثیدحلا  هقف  - 3

؟ تسا دافتسم  ثیدح 
؟ هن ای  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  مه  يرگید  دعاوق  باحصتسا  رب  هوالع  ایآ  - 

قفاوت یلوصا  دعاوق  اب  هکنیا  ای  دنتسه و  يدّبعت  افرـص  تسا ، هدش  رداص  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  تیاور  نیا  ياهزارف  رد  هک  یماکحا  ایآ  - 
؟ دنراد

؟ تسا زارف  مادک  هدش  عقاو  لالدتسا  ثحب و  دروم  هک  ثیدح  نیا  زارف  نیلوا  * 
ةالصلا دیعت  هلسغت و ال  دندومرف : نآ  خساپ  رد  ماما  هک  تسا  مّوس  لاؤس 

. تسا باحصتسا  نآ  هصالخ  لصاح و  هک  دندیچ  ياربک  يرغص و  ترضح  منکن ؟ هداعا  ارچ  دیسرپ  هرارز  - 
؟ تساجک هرارز  مّوس  لاؤس  دروم  * 

: تسا روصتم  نآ  رد  لامتحا  ود 
ار سابل  يور  یـسراو  درک ، ادیپ  تساجن  تباصا  هب  ّنظ  زامن  زا  لبق  صخـش  نیا  هک  دـشاب  نیا  تسا  نکمم  لاؤس  دروم  هکنیا  یکی  - 1

تسا یتساجن  نامه  تساجن ، نیا  هک  تشاد  نیقی  هکیلاحرد  هدومن  هدهاشم  ار  نآ  زامن  زا  سپ  نکل  تفاین ، يزیچ  نکل  داد ، مجنا  مه 
؟ تسیچ وا  هفیظو  دوب ، هدنام  هدیشوپ  وا  رب  یلو  دوب  مه  زامن  زا  لبق  هک 
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: تفگ ناوتیم  لامتحا  نیا  ساسارب  لاح :

درف نیا  هک  تسا  یتراهط  هب  نیقی  نآ  کتراهط ،) نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنال   ) ترابع رد  تراهط  هب  نیقی  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دارم  - 1
هک تسا  كاپ  شسابل  هک  تشاد  نیقی  دهدب ، تساجن  تباصا  لامتحا  هکنیا  زا  لبق  هک  ارچ  تسا . هتـشاد  تساجن  تباصا  هب  ّنظ  زا  لبق 
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. تسا قباس  نیقی  نامه  نیا 
لـصاح وا  يارب  زامن  هب  دورو  ماگنه  رد  هک  تسا  یکـش  نآ  تسا ، هدمآ  تککـشف  ترابع  اب  هک  تراهط  رد  ّکش  زا  ناشیا  دارم  و  - 2

. تسین یفتنم  تساجن  ندوب  لامتحا  نکل  هتفاین ، ار  تساجن  یلو  هدرک  مه  یسراو  هدش ،
تـساجن نیا  هک  تسا  هدـیمهف  هدرک و  هدـهاشم  زامن  زا  سپ  ار  تساجن  نآ  هکنیا  زا  سپ  اقآ  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  رتهداس : تراـبع  هب 

زامن هب  دورولا  نیح  ینعی  تسا . هدـناوخ  زامن  سجن  هماج  رد  هک  دراد  نیقی  نونکا  تسا  هدرک  تباصا  شاهماج  هب  زامن  هب  دورو  زا  لبق 
هن تسا و  ّکش  ّنظ و  زا  لبق  نیقی  نآ  ناشدارم  کشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ال  دـنیامرفیم : هک  ماـما  اذـل  زاـمن و  زا  سپ  هن  تسا  هدوب  كاـش 

. زامن زا  سپ  نیقی  نیا 
؟ تسیچ ثحب  نیا  هجیتن  لصاح و  * 

. دوشیم تباث  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  اب  باحصتسا  هدعاق  لامتحا  نیا  ساسارب  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 

. زامن هداعا  بوجو  مدع  رب  لیلد  ای  تسا  زامن  رد  لوخد  زاوج  دریگیم ، تروص  اجنیا  رد  هک  یباحصتسا  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا  رد 
. نکن هداعا  ار  زامن  دیعت ، ال  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  لئاس  لاؤس  زا  سپ  رگید : ترابع  هب 

؟ ارچ دیسرپ  وا 
( يرغص  ) باحصتسا هدعاق  لیلد  هب  ینعی  نیقی . یلع  تنک  کنال  دندومرف : ماما  - 1

( يربک . ) کشلاب نیقیلا  ضقنت  ال  دندومرف : سپس  - 2
. داد رارق  هداعا  مدع  يارب  ّتلع  ار  يربک  يرغص و  نیا  یهتنم 

يارب ّتیلع  هن  دراد و  ار  زامن  هب  دورو  زاوج  تیعورـشم و  يارب  ّتیلع  تیحالـص  مالّـسلا  هیلع  ماما  خساپ  نیا  هک : تسا  نیا  لاکـشا  لح 
: اریز ارچ ؟ ار . زامن  هداعا  مدع 

زامن دراو  هدرک ، باحـصتسا  ار  قباس  نیقی  اذـل  و  ءاقب ، رد  ّقح  ّکش ال  دراد و  تراهط  هب  قباس  نیقی  زامن  رد  دورو  لـصا  هب  تبـسن  - 1
. تسا ّکش  هب  نیقی  ضقن  نیا  دنکب  عانتما  زامن  هب  دورو  زا  هچنانچ  دوشیم و 
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مهنآ هداعا ، بوجو  مدع  يارب  ّتلع  دناوتیمن  يربک  يرغـص و  نیا  ینعی  دوشیمن ، راب  باحـصتسا  رب  ةداعإلا  مدع  ارچ  هکنیا  اّما  و  - 2

زا یصخش  نینچ  يارب  ندرک  هداعا  هک : تسنیا  رطاخب  دشاب  هدناوخ  زامن  سجن  سابل  رد  هک  دراد  نیقی  زامن  زا  سپ  هک  یسک  هب  تبـسن 
. کشلاب نیقیلا  ضقنت  دیامرفب ال  ماما  دشاب و  باحصتسا  نوناق  لومشم  ات  تسین  ّکش  هب  نیقی  ضقن  باب 

 ... نیقی یلع  تنک  کنال  هکنیا : هب  هتخاس  لّلعم  ار  هداعا  مدع  مالّسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  سپ  تسا . نیقی  هب  نیقی  ضقن  باب  زا  هکلب 
؟ تسا حرطم  اجنیا  رد  تساجن  اب  هطبار  رد  یئانبم  ثحب  هچ  دیئامرفب  ۀمدقم  يدعب  لاؤس  حرط  زا  لبق  * 

: تساجن ایآ  هک  ثحب  نیا 
ای دشاب  هتـشاد  نآ  هب  تافتلا  ملع و  فّلکم  هچ  تسا  لمع  لطبم  رـضم و  نآ  یعقاو  دوجو  ینعی  تسا  يرمالا  سفن  هیعقاو و  عناوم  زا  - 1

. دنکیم لطاب  ار  تدابع  دنکن ، عفر  ار  نآ  مه  تلفغ  لهج و  يور  زا  فلکم  رگا  هجیتن : رد  و  هن ؟
: هجیتن رد  دراد و  تیعنام  تافتلالا  ملعلا و  دنع  هک  تسا  هیرکذ  هیملع و  عناوم  زا  هکنیا  ای  و  - 2

. دشاب هتشاد  مزال  هداعا  ات  دشابن  لطاب  وا  لمع  هتشادن و  تیعنام  دوب  لفاغ  ای  لهاج و  فّلکم  رگا 
؟ تسیچ نیقیلا )...  لوصح  راثآ  نم  ّنا  یلع  ءانب   ) زا دارم  قوف  بلطم  هب  هّجوتاب  * 

: دومرفیم دیاب  هدعاقلا  یلع  هک  یلاح  رد  دیعت  ال  هدومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  تسا  دراو  لّوا  يانبم  رب  روکذم  لاکشا  هک  تسا  نیا 
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. دیعت
. تساجب یفرح  دیعت ، تسا و ال  طئارشلا  ءازجالا و  مات  درف  نیا  لمع  هک  ارچ  دشابیمن ، دراو  روبزم  داریا  مّود  يانبم  رب  اّما :

؟ تسیچ ةداعالا )...  مدعل  لیلعتلا  نسح  لّیختی : اّمبر   ) زا ضرغ  * 
قفو رب  هدیدنـسپ و  الماک  یلیلعت  باحـصتسا ، نوناق  هب  هداعا  مدع  نتخاس  للعم  ینعی  لیلعت ، نیا  هک  دناهدرک  لایخ  یخرب  هک : تسا  نیا 

. تسا دارم 
. هطساوالب هن  هطساولا و  عم  يرثا  یهتنم  تسا ، باحصتسا  رثا  ةداعإلا ، مدع  رگید : ترابع  هب 

: دنیوگیم رگید  ترابع  هب 
، هلحرم نیا  رد  هک  تسا ، هتـشاد  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  تراهط و  هب  قباس  نیقی  زاـمن  زا  لـبق  درف  نیا  هک : تسا  نیا  رب  ضرف  یفرط  زا  - 1

. تسا هدرک  يراج  باحصتسا  هدوب ، مات  باحصتسا  ناکرا 
کتراهط یلع  نبا  هک : تسا  هدش  تسرد  وا  يارب  يرهاظ  يرما  کی  باحصتسا  تکرب  هب  سپ 
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. ّلص و 

ای بآ و  نادقف  تروص  رد  مّمیت  هب  رما  لثم  يرارطضا  رما  ساسارب  ار  شلمع  فّلکم  رگا  دنیوگیم : نییلوصا  تارضح  مه  یفرط  زا  - 2
هدوب و يزجم  وا  لمع  دوش ، فالخ  فشک  مه  ادعب  ول  و  دهد ، ماجنا  روکذم  یباحصتسا  رما  نیمه  لثم  هدش  تسرد  يرهاظ  رما  ای  و  ... 

. درادن هداعا  هب  يزاین 
. تسا باحصتسا  هدعاق  هب  دنتسم  يرهاظ  رما  يرهاظ و  رما  هب  دنتسم  هداعلا  مدع  هجیتن : رد 

. تسا هدیدنسپ  یلیلعت  مالّسلا  هیلع  ماما  لیلعت  نیا  تسا و  باحصتسا  هب  دنتسم  هطساولا  عم  هداعا  مدع  ینعی :
. ءازجا یضتقم  يرهاظ  رما  باحصتسا 2 - - 1 مینکیم : هدافتسا  تیاور  نیا  زا  زیچ  ود  ام  نیاربانب 

؟ تسیچ یغبنی )... ؛ سیلف  هلوق : رهاظ  ّنا  هیف : و   ) زا دارم  * 
اریز ارچ ؟ تسا . راگزاسان  تیاور  رهاظ  اب  نکل  تسا و  یهیجو  هیجوت  امش ، هیجوت  هلب ، هکنیا : رب  ینبم  قوف  هدیقع  هب  تسا  انخیـش  خساپ 

. کشلاب نیقیلا  ضقن  اهنال  ةداعالا  کل  یغبنی  سیل  ینعی  یغبنی ...  سیلف  هک : تسا  نیا  تیاور  رهاظ 
هن دومن . ضقن  ّکش  هب  ار  نیقی  دیابن  هکنیا  رطاخب  نکن  هداعا  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ، ّکش  اب  ضقن  ندرک  هداعا  نوچ  ینعی :

. تسین مزال  هداعا  سپ  دراد  يرهاظ  رما  نوچ  هک  انعم  نیدب  دشاب  يرهاظ  رما  هب  دنتسم  ةداعإلا  مدع  هکنیا 
هحیحـص رد  هکنانچ  هطـساولا  عم  هن  تسا و  باحـصتسا  میقتـسم  رثا  هداعا  مدع  هک : تسا  نیا  ثیدح  رهاظ  یّلک  روطب  رگید : ترابع  هب 

رما رطاخب  هن  تسا  فذح  باحصتسا  رطاخب  ءوضولا ، بجی  ینعی ال  ازج  میتفگ : ام  هک  ّالا ...  و  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  زین  هرارز  لّوا 
. تسا ّکش  هب  نیقی  ضقن  زین  اجنآ  رد  وضو  هداعا  هک  ارچ  رگید . يزیچ  ای  يرهاظ و 

هداعا ینعی  تسا ، یقاب  دوخ  توق  هب  هیف  نحن  ام  رد  لاکـشا  مه  زاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، ناـسمه  ثیدـح  ود  ره  گـنهآ  نیارباـنب :
؟...  یغبنی سیل  تسا : هدومرف  ماما  هنوگچ  سپ  تسا ، نیقی  هب  نیقی  ضقن  هکلب  تسین ، ّکش  هب  نیقی  ضقن  هیف  نحن  ام  رد  زامن  ندرک 

؟ تسوکین لیلعت  نیا  هک  دیئوگیم  هنوگچ  سپ :
؟ تسا هنوگچ  رتهداس  یتارابع  رد  خیش  خساپ  هارمه  هب  روبزم  رّوصت  ای  لیخت و  يارخا  ةرابع  * 
هب امیقتسم  ار  هداعا  بوجو  مدع  هک  تسا  هتساوخن  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دنارّوصت  نیا  رب  یخرب 
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. تسا ءازجا  ياضتقم  يرهاظ  رما  هکنیا  رطاخب  تسین  بجاو  هداعا  رگا  هک : تسا  نیا  ماما  روظنم  هکلب  دنک ، دنتسم  باحصتسا 
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كاپ وا  سابل  رهاظ  بسح  هب  ینعی  دـش ، رهطتم  رهاظلا  یلع  دومن ، باحـصتسا  هب  مادـقا  زامن  زا  لـبق  یلـصم  نیا  یتقو  رگید : تراـبع  هب 
. تسا يرهاظ  رما  کی  نیا  و  دناوخب ، زامن  هک  دراد  ّقح  مه  رهاظ  بسح  هب  اذل  تسا و 

هک هدش  نشور  وا  يارب  زامن  زا  سپ  نکل  تسا  هدروآ  اجب  ار  زامن  هدرک و  ندناوخ  زامن  هب  عورـش  يرهاظ  رما  نیا  اب  قباطم  اقآ  نیا  لاح 
هدوب يزجم  هتفرگ  تروص  يرهاظ  رما  نیا  اب  قباطم  وا  لمع  نوچ  یهتنم  تسا . هدش  عقاو  سجن  سابل  رد  شزامن  هدوب و  سجن  شـسابل 

. درادن مزال  هداعا  و 
هیحان زا  هک  مه  يرهاظ  رما  و  تسا . يرهاظ  رما  ءازجا  هیحان  زا  هکلب  تسین  باحـصتسا  هیحاـن  زا  امیقتـسم  هداـعا  بوجو  مدـع  نیارباـنب :
یکی دهدیم : تسدب  هدعاق  ود  فیرـش  ثیدح  نیا  سپ  دـیعت . ال  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تهج  نیا  هب  و  تسا ، باحـصتسا 

. يرهاظ رما  یکی  باحصتسا ،
دـیامرفیم ال تسا  هدرک  ّکش  نآ  رد  سپـس  هتـشاد و  سابل  تراـهط  هب  نیقی  زاـمن  زا  لـبق  هک  درف  نیا  هب  هکنیا  یکی  رگید : تراـبع  هب 

. نک باحصتسا  ار  تدوخ  تراهط  هب  نیقی  ینعی  ّکشلاب . نیقیلا  ضقنت 
. تسا يزجم  تسا  يرهاظ  رما  اب  قباطم  شلمع  نوچ  دومن ، لمع  باحصتسا  نیا  قباطم  درف  یتقو  هکنیا  یکی 

. ار يرهاظ  رما  ءازجا  دناسریم  نّمضتلاب  و  باحصتسا ، ّتیجح  رب  دراد  تلالد  ۀقباطملاب  ثیدح  سپ :
: دیامرفیم رّوصت  ای  لیخت  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  بانج  اّما  * 

رکذ هک  تسا  هداعا  بوجو  مدع  ینعی  دیعت  رطاخب ال  اریز  ارچ ؟ تسا ، ءازجا  هدـعاق  هب  دنتـسم  هداعا  بوجو  مدـع  تفگ  ناوتیمن  ریخ ،
امیقتـسم هداعا  بوجو  مدع  نیا  هک  تسا  نیا  يایوگ  بلطم  رهاظ  اذل  و  ّکشلاب . نیقیلا  ضقنت  نا  یغبنی  نا  سیل  دیامرفیم : هدرک  ّتلع 

اب زین  اجنیا  رد  تسین ، بجاو  وضو  هداعا  هک  دـنکیم  لالدتـسا  باحـصتسا  اب  ماما  یلوا  ثدـح  رد  هکناـنچ : باحـصتسا . هب  ددرگیمرب 
. تسین بجاو  زامن  هداعا  هک  دنکیم  لالدتسا  باحصتسا 

؟ تسیچ يوعد )...  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
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. تسا باحصتسا  دوخ  هطساویب  میقتسم و  رثا  هداعا  مدع  اجب و  لیلعت  نیا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  يرگید  ياعدا 
: هلمج زا  دراد  يراثآ  هیعقاو  تراهط  دنیوگیم : رگید  ترابع  هب 

. تسا نآ  رد  لوخد  تیعورشم  زامن و  رد  دورو  زاوج  - 1
؟ ارچ تسا . هداعا  موزل  مدع  لمع و  ندوب  يزجم  - 2

. دراد هّیلقع  تیدبال  دیآیم و  ءازجا  اربج  ارهق و  اذل  دراد و  تقباطم  یعقاو  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  دشاب ، تراهط  ياراد  ترابع  یتقو  اریز 
رگا و  دوشیم . بترتم  نآرب  یلقع  یعرش و  راثآ  مامت  تسا و  قیرط  دوخ  ام  نیقی  نیا  میـشاب ، هتـشاد  هیعقاو  تراط  هب  نیقی  ام  رگا  لاح :

. تسا یعرش  هک  مه  باحصتسا  ّتیجح  مینکیم و  تباث  ار  نآ  باحصتسا  اب  میشاب ، هتشادن  هیعقاو  تراهط  هب  یئادج  نیقی و 
. درک بترتم  نآرب  ار  هیعقاو  تراهط  راثآ  ناوتیم  هدروآ  باسح  هب  هیعقاو  تراهط  هلزنم  لزان  ار  هبحصتسم  تراهط  نیا  ینعی :
باحـصتسا رثا  نیا  و  هداعا ، موزل  مدع  مه  دوشیم ، بترتم  زامن  رب  دورو  زاوج  مه  تراهط ، باحـصتسا  دوخ  رب  هیف  نحن  ام  رد  نیاربانب 

. تسا
. دوشیم عفر  هدراو  لاکشا  و  دشابیمن ، يدّبعت  افرص  تسا و  ینوناق  الماک  مالّسلا  هیلع  ماما  لیلعت  سپ :

؟ تسیچ قوف  ياعدا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
: دراد دوجو  اعدا  نیا  رد  دساف  یلات  ود  هک : تسا  نیا 

. دـشاب عراش  لعج  هب  لوعجم  ات  هّیعرـش  راثآ  زا  هن  دـنکیم و  مکح  نادـب  لـقع  تسا و  هّیلقع  راـثآ  زا  ندرکن  اـی  ندرک  هداـعا  هکنیا  - 1
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. هن ّالا  تسا و  يزجم  لقع  مکح  ظاحل  هب  ارهق و  دشاب  قباطم  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  رگا  ینعی :
هک ارچ  دوشیمن ، بترتم  بحـصتسا  رب  هّیلقع  راـثآ  باحـصتسا  ّتیجح  ياـنبم  رب  دـشاب ، یلقع  رثا  ندرکن  اـی  ندرک  هداـعا  یتـقو  لاـح :

. دوشیم راب  نآرب  هّیعرش  راثآ  اهنت  تایاور  رابخا و  باب  زا  هکلب  تسین . تّجح  تبثم  لصا  تبثم و  لصا  دوشیم 
تیاور رخآ  زارف  رد  هداـعا  بوـجو  هب  مکح  اـب  ثحب ، دروـم  زارف  نیا  رد  باحـصتسا  ساـسارب  هداـعا  بوـجو  مدـع  هب  مکح  هـکنیا  - 2

. دشابیم توافتم 
سجن سابل  رد  ار  شزاـمن  ماـمت  دوشیم  هجوتم  زاـمن  زا  سپ  درف  هک  هیف  نحن  اـم  رد  هداـعا  بوجو  مدـع  باحـصتسا  رگید : تراـبع  هب 

زامن ءانثا  رد  هکیئاجنآ  رد  هداعا  بوجو  اب  تسا ، هدناوخ 
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. دشابیم توافتم  تسا ، ریخا  زارف  هک  تسا  هدوب  سجن  سابل  رد  لثملا  یف  شزامن  فصن  دوشیم و  هجوتم 
: هکیلاحرد

. ات ود  هن  دشاب  یکی  دیاب  مه  باوج  تسا ، یکی  زارف  ود  ره  رد  لاؤس  ارهاظ  هک  اجنآ  زا  الوا :
مامت اجنیا  رد  هک  ارچ  دـشاب ، مزال  هداعا  ثحب  دروم  زارف  رد  دـیاب  یلوا  قیرطب  دـشاب ، مزال  هداـعا  ریخا  زارف  رد  هک  دـشاب  رارق  رگا  اـیناث :

. تسا هتفرگ  تروص  سجن  سابل  رد  تدابع 
. تسا یقاب  دوخ  لاح  رب  نانچمه  لاکشا  دنامیمن و  یقاب  امش  ياعدا  يارب  یهجو  سپ :

؟ تسیچ اجنیا  رد  خیش  نایب  مّود  تمسق  هب  هیفاو  حراش  ردص  دیس  لاکشا  * 
: اریز ارچ ؟ تسا . قرافلا  عم  یسایق  تیاور ، ریخا  زارف  اب  اجنیا  رد  ثحب  دروم  زارف  سایق 

نیا زاـمن  زا  لـبق  رد  ّکـش  هکنوچ  ارچ ؟ دـیعت . دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوشیم ، تساـجن  هجوـتم  زاـمن  ءاـنثا  رد  ریخا  زارف  رد  - 1
. تسا هدش  یلیصفت  ملع  هب  لیدبت  زامن  ءانثا  رد  هدوب و  یلامجا  ملع  هب  نورقم  رازگزامن 
. دنک هداعا  دیاب  اذل  دنکیم و  هینیقی  تغارف  ياعدتسا  هدوب و  رثؤم  یلامجا  ملع  ّکشالب 

. تسا هدوب  يودب  ّکش  نتسکش ، تننظ ، ناف  دسرپیم ، لئاس  هک  ثحب  دروم  زارف  رد  نکل  - 2
. درادن مزال  هداعا  هدش و  يراج  تئارب  فیلکت ، لصا  رد  ّکش  ینعی  يودب  ّکش  رد  ّکشالب  - 

. تسا قرافلا  عم  خیش  بانج  سایق  سپ :
؟ تسیچ ةرقفلا )...  هذه  لمحی  نا  الا   ) زا ضرغ  * 

: هکنیا رب  ینبم  قوف  هیجوت  هب  تسا  خیش  بانج  خساپ 
زا لبق  رد  رگا  ینعی : هتیأر  ّمث  عضوم  یف  تککـش  اذا  دیعت  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دزاسیمن ، مالک  رهاظ  اب  هیجوت  نیا  الوا :

. نک هداعا  يدومن ، لصاح  نیقی  هدومن  هدهاشم  ار  نآ  زامن  ءانثا  رد  سپس  يدرک و  ّکش  تسابل  تساجن  هب  تبسن  زامن 
. یلامجا ملع  هب  نورقم  ّکش  هن  تسا و  يودب  ّکش  نامه  اجنیا ، رد  ّکش  زا  نهذ  هب  ردابتم 

نهذ هب  هچنآ  زین  اجنیا  رد  هک  ارچ  تسا ، راگزاسان  هتیأر ، ّمث  ّکشت  مل  نا  و  دـندومرف : هک  مه  ماما  يدـعب  مالک  رهاظ  اب  هیجوت  نیا  ایناث :
. تسا يودب  ّکش  ّکش ، هک  تسا  بلطم  کی  يایوگ  ریبعت  ود  ره  هلباقم  هنیرق  هب  ینعی  تسا . يودب  ّکش  فرص  دوشیم ، ردابتم 

. دشابیمن قرافلا  عم  ام  سایق  هتشادن و  دوجو  ثیدح  زارف  ود  نیب  تهج  نیا  زا  یتوافت  اذل  و 
هنوگچ هک  میدش  وربور  لاکشا  نیا  اب  لّوا  لامتحا  ساسارب  بلطم  یسررب  رد  لصاحلا :
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، میتفاین لاکـشا  نیا  يارب  یخـساپ  نونکات  دعاوق  بسح  رب  اّما  دوش ؟ هداعا  مدع  ّتلع  دناوتیم  ّکش ، هب  نیقی  ضقن  مدـع  باحـصتسا و 
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. تسا يرگید  نخس  نیا  هک  تسا  يدّبعت  بلطم  میئوگب  هکنیا  رگم 
؟ تسیچ ۀساجنلا )...  ۀیؤر  لاؤسلا  دروم  نکی  نا  یناثلا : و   ) رد بلطم  لصاح  * 

، هرارز لاؤس  دروم  هک  تسا  نکمم  هکنیا : رب  ینبم  دـشابیم  تسیچ  اجک و  لئاس  مّوس  لاؤس  دروم  هکنیا  رد  رّوصتم  لامتحا  نیمود  نایب 
: هک دشاب  نیا  لّوا  لامتحا  فالخرب 

نیدـب مدادیم ، ار  شلامتحا  زامن  زا  لبق  هک  دـشاب  ینوخ  نامه  هک  دـشاب  هتـشادن  نیقی  نکل  هدرک و  هدـهاشم  ینوخ  زامن  زا  سپ  رگا  - 
تباصا مسابل  هب  زامن  زا  سپ  هک  دـشاب  يدـیدج  نوخ  هک  دوریم  لامتحا  مه  دـشاب ، نوخ  ناـمه  نیا  هک  دوریم  لاـمتحا  مه  هک  اـنعم 

؟ تسیچ ماهفیظو  دشاب . هدرک 
 ... کل یغبنی  سیل  و  دندومرف : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  يانعم  لامتحا ، نیا  ساسارب  میئوگیم :

. تسین هتسیاش  زامن ، ءانثا  رد  تساجن  دوجو  لامتحا  نآ و  ءاقب  رد  قحال  ّکش  اب  ار ، تراهط  هب  قباس  نیقی  ضقن  هک  دوشیم  نیا 
؟ تسیچ لوألا )...  یلع  دری  امع  ملاس  هجولا  اذه  و   ) زا دارم  * 

دراو اـجنیا  رد  دوـب ، لّوا  لاـمتحا  رد  هک  یلاکـشا  هدرک و  ادـیپ  ّتینوناـق  زین  باحـصتسا  هب  لـیلعت  هداـعا و  مدـع  هب  مکح  هک  تسا  نـیا 
رد هک  دراد ، همادا  زین  زامن  رخآ  ات  هکلب  تسین ، زامن  هب  درف  نیا  دورو  نامز  هب  رـصحنم  ّقح ، ّکش ال  ضرف ، نیا  رد  اریز  ارچ ؟ دیآیمن .

. تسین نیقی  هب  نیقی  ضقن  ندرک ، هداعا  لّوا  لامتحا  فالخرب  یضرف  نینچ 
؟ تسیچ لاؤسلا ) رهاظ  فالخ  ّهنا  الا   ) زا ضرغ  سپ  * 

لاؤـس رهاـظ  هک  ارچ  تسا . لـئاس  لاؤـس  رهاـظ  فـالخرب  هکنیا  نآ  تسا و  يرگید  لاکـشا  هب  يـالتبم  مّود  لاـمتحا  نیا  هک : تسا  نیا 
دـیدن و ار  نآ  عقوم  نآ  رد  نکل  تسا و  هدوب  زامن  زا  لبق  هک  تسا  ینوخ  نامه  هدرک ، هدـهاشم  زاـمن  زا  سپ  هک  ینوخ  نیا  هک  تسنیا 

. تسا هدید  نونکا 
دیاب ای  مینک ، هیجوت  ار  ماما  خساپ  هتفرگ ، ار  لاؤس  رهاظ  دـیاب  ای  نآ ، عفر  يارب  هک  تسا  یلاکـشا  هب  التبم  لامتحا  ود  زا  کیره  نیاربانب :

. مینک هیجوت  ار  لاؤس  هتفرگ ، ار  ماما  مالک  رهاظ 
عقاو زامن  لّوا  ایآ  هک  دراد  ّکش  تساجن ، عوقو  رد  درف ، نیا  هکنیا : رب  دراد  تلالد  ثیدـح  رخآ  رد  کل )...  یغبنی  سیلف   ) تراـبع هلب ،
عطق ار  شزامن  سابل ، نتـسش  هب  لاغتـشا  اب  رگا  هک : تسا  نیا  دارم  اذـل  و  تسا . هدـش  عقاو  ندـش ، هدـید  ماگنه  هب  هکنیا  ای  تسا و  هدـش 

فلاخم ریسفت  نیا  هک  دوشیمن  لطاب  تسا و  حیحص  شزامن  دشاب ، هدشن  بکترم  ار  زامن  یفانم  هک  یتروص  رد  هدرک ،
310 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رب لمح  زا  عانتما  نیقیلا ، مال ، فلا و  دـشاب ، زامن  زا  تساجن  عوقو  ندوب  رخأتم  لاـمتحا  رب  عّرفتم  نیقی ، نتـسکشن  هکنیا  و  تسا . عاـمجا 
. دراد سنج 

. دیهد حیضوت  تسیچ ؟ ریخا  بلطم  زا  ضرغ  * 
هدـهاشم سابل  رد  ار  نوخ  زاـمن  طـسو  رد  رگا  دـسرپیم : هرارز  هک  تسا  ثیدـح  زا  زارف  نیا  لالدتـسا  دروم  زارف  نیمود  هک : تسا  نیا 

: دنیامرفیم هداد  لیصفت  خساپ  رد  ترضح  تسیچ ؟ مکح  منک ،
هدـهاشم ار  نآ  زامن  ءانثا  رد  نکل  یتفاین و  ار  ینوخ  یـسررب  زا  سپ  نکل  دـشاب و  ینوخ  تسابل  هک  يدادیم  لامتحا  زامن  زا  لبق  رگا  - 

. نک هداعا  ار  زامن  يوشب و  ار  تسابل  نکشب ، ار  تزامن  يدرک ،
عطق ار  تزامن  اجنامه  رد  يدرک ، هدـهاشم  تسابل  رد  ار  نوخ  نکاس ، هب  ادـتبا  هکلب  يدادیمن  ار  یلامتحا  نینچ  زاـمن  زا  لـبق  رگا  و  - 

. هدب همادا  يدوب  هک  اجنامه  زا  ار  زامن  هرابود  يوشب و  ار  تسابل  یهد ،) ماجنا  یبلطم  هکنیا  نودب   ) نک
. ّکشلاب نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیلف  کیلع ، عقوا  ءیش  هلعل  يردت  کنال ال  هکنیا : هب  دندروآ  ّتلع  ترضح  نآ  زا  سپ 
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درف نیا  اریز : ارچ ؟ تسا  مات  نآ  رد  باحـصتسا  ناکرا  هدوب و  لالدتـسا  لباق  باحـصتسا  ّتیجح  يارب  زین  ثیدـح  زا  زارف  نیا  لصاحلا :
هدـش ادـیپ  الاح  نیمه  هک  دـهدیم  لامتحا  هکلب  هن ؟ ای  هدوب  زامن  زا  لبق  نوخ  نیا  هک  درادـن  نیقی  تسا ، هدـید  نوخ  زاـمن  ءاـنثا  رد  هک 
. درادن دوجو  اجنیا  رد  دوب  یلبق  زارف  رد  هک  یلاکشا  تسا و  هدرک  ّکش  هب  نیقی  ضقن  دنک ، هداعا  ار  زامن  دهاوخب  رگا  اذل : و  دشاب .

؟ تسیچ نیقیلا )...  ضقن  مدع  عیرفت  نکل   ) زا دارم  سپ  * 
نیقی رب  عیرفت ، ءاف  اب  ار  یّلک  ياربک  مالّسلا  هیلع  ماما  هک : تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  ریخا  بلطم  رد  لاکـشا  کی  نکل  و  هک : تسا  نیا 
یبلطم نآ  هب  هراشا  عّرفتم  رد  لا ) : ) اریز ارچ ؟ دراد . عانتما  تیـسنج  هب  نیقیلا  رد  لا )  ) لمح زا  عیرفت  نیا  دـناهتخاس و  عّرفتم  تراـهط  هب 

. تسا تیسنج  رب  زین  لالدتسا  يانبم  هکنآ  لاح  درادن و  تیلک  تسا و  هدش  رکذ  هیلع  عّرفتم  رد  هک  تسا 
. دیآیمن تسدب  هیلک  هدعاق  زین  ثیدح  نیا  زا  لاحيایلع :

؟ تسیچ مهفاف )  ) زا انخیش  ضرغ  سپ  * 
رب يرتمهم  نئارق  نکل  دش ، رکذ  هک  تسا  نامه  عیرفت  رهاظ  هچرگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 
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دـش رکذ  مه  لـبق  بلاـطم  رد  هکناـنچ  نئارق  نیا  میریگیم ، سنج  ار ، لا ،)  ) نئارق نیا  هطـساو  هب  اـم  هک  دراد  دوـجو  لا )  ) ندوـب سنج 

: زا دنترابع 
. هّیئزج هن  تسا و  هیلک  هدعاق  برض  يارب  ثیدح  رودص  ماقم  هک  هیماقم ، هنیرق  - 1

. ندوب يدّبعت  هن  تسا و  ندوب  يزاکترا  مه  لیلعت  رد  لصا  هکنیا  هب  هّجوتاب  لیلعت  هنیرق  - 2
. تسا سنج  لا ) ، ) کشلا رد  لا )  ) هکنیا هب  هّجوتاب  تسا ، ّکش  اب  نیقی  هلباقم  هنیرق  - 3

. دراد سنج  رد  روهظ  دوب و  عیرفت  ءاف  نودب  هک  ثیدح  لّوا  زارف  - 4
. دومن تابثا  ار  باحصتسا  ّتیجح  ناوتیم  زین  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  اب  هجیتن : رد 

؟ تسیچ اجنیا  رد  هرارز  مّود  تیاور  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ریسفت  * 
لامتحا راهچ  هک  دشابیم  هباصا )...  دق  ّهنا  تننظ  ناف   ) ترابع نآ  لّوا  هرقف  هک  تسا ، لالدتـسا  دروم  تیاور  نیا  زا  هرقف  ود  دیامرفیم :

: تسا رّوصتم  نآ  رد 
ای ملع  شهاـگن ، رظن و  زا  هکنیا  نودـب  نکل  تسا و  هدـیدن  يزیچ  نـکل  هدرک و  رظن  شـسابل  رد  هتـشاد و  تباـصا  هـب  ناـمگ  هـکنیا  - 1

. تسا هدناوخ  زامن  دشاب ، هدرک  لصاح  نانیمطا 
سابل رد  شزامن  هدوب و  شنامگ  ّنظ و  دروم  تساجن  نامه  تساجن ، نیا  هک  تسناد  دـید ، شـسابل  رد  ار  تساجن  یتقو  رازگزاـمن  نیا 

. تسا هدش  عقاو  سجن 
زا سپ  نکل  هدیسرن و  مه  نانیمطا  ملع و  هب  دوخ  هاگن  زا  هدیدن ، مه  يزیچ  هدرک ، رظن  مه  شسابل  رد  هتشاد ، تباصا  هب  نامگ  هکنیا  - 2

. دشاب هدش  عقاو  تساجن  رد  شزامن  الامتحا  دشاب و  هدمآ  دوجوب  زامن  هب  دورو  زا  سپ  تساجن  هک  دهدیم  لامتحا  زامن 
زا هک  هدیدرگ ، لیدبت  فلاخم  ملع  هب  شملع  زامن  زا  سپ  نکل  هدشن ، سجن  هک  هدرک  ادیپ  ملع  هاگن ، رظن و  اب  نامگ ، زا  سپ  هکنیا  - 3

. تسا هدوب  تساجن  لّوا 
. دشاب هدش  عقاو  تساجن  رد  شزامن  دشاب و  هدش  ادیپ  زامن  هب  دورو  زا  سپ  تساجن  هک  لامتحا  نیا  هوالعهب ، یلبق  لامتحا  - 4

: دیامرفیم تالامتحا  نیا  زا  کیره  یسررب  رد  سپس 
. تسا یفانت  رد  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  خساپ  رد  هک  یلیلعت  اب  مّوس  لامتحا  - 

، درکیم رکذ  لاؤس  رد  دـیاب  دوب ، هدـش  ادـیپ  ملع  شیارب  رگا  هکنوچ  تسا . دـیعب  تسا ، نیقی  هدـعاق  رب  قبطنم  هک  زین  مراهچ  لاـمتحا  - 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2592 

http://www.ghaemiyeh.com


عوضوم زا  تلفغ  لاؤس  ماقم  رد  تسا و  ملع  مدـع  رب  لیلد  لاؤس  رد  نآ  ندـشن  رکذ  دراد و  تلاخد  مکح  رد  لامتحا  نیا  هکنیا  رطاـخب 
. تسا لصا  فالخ 

مه اب  نیقی  ّکش و  تیلعف  رد  روهظ  نیقیلا ،) ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیل  و   ) هلمج هکنیا  هوالعب ،
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قبطنم تیاور  لیذ  ياربک  دـشابیم ، یکی  تیاور  لیذ  دروم  دروم و  نیا  رد  يربک  رهاظلا  یلع  هکنیا  اب  دراد و  لمأت  ياج  دـشاب ، هتـشاد 
. نیقی هدعاق  هن  تسا و  باحصتسا  رب 

نآ سپـس  یتشادن ، تساجن  هب  هّجوت  يدوب و  لفاغ  رگا  هک : تسا  نیا  ّکشت ) مل  نا  و   ) هلمج يانعم  هک  تسا  یهیدب  دـیامرفیم : سپس 
. تسین تراهط  مدع  هب  نیقی  شیانعم  هدمآ ، دوجوب  ندرک  هاگن  زا  سپ  تسا و  هدوب  لّوا  زا  تساجن  هک  يداد  لامتحا  يدید و  ار 

. تسین دوصقم  مراهچ  لامتحا  سپ 
تهج نیا  زا  تیاور  رگا  اذل ، و  دناكرتشم . باحـصتسا  تّجح  هدافا  رد  زین  مّود  لّوا و  لامتحا  ینعی  رگید  لامتحا  ود  دیامرفیم : سپس 

. تسین باحصتسا  ّتیجح  هب  رضم  دشاب  لمجم 
: لّوا لامتحا  ود  اّما  و 

رد شزامن  هک  دـنادیم  فّلکم  هک : دوشیم  لاکـشا  تروص  نیا  رد  هک  دوشب ، لّوا  لامتحا  رد  تیاور  روهظ  ياعدا  هک  تسین  دـیعب  - 1
. تسا هدش  زامن  هداعا  بوجو  مدع  هب  مکح  کلذعم  تسا ، هدش  عقاو  سجن  سابل 

؛ دشاب هتـشاد  تلاخد  نا  رد  يرگید  زیچ  هکنیا  نودب  تسا ، ّکش  اب  نیقی  نتـسکش  زاوج  مدـع  نامه  هداعا ، بوجو  مدـع  لیلعت  نیا  - 2
زارحا هکنیا  ای  و  تسین ، زامن  طرش  تراهط  دوخ  تسا و  زامن  طرش  تراهط ، زارحا  هکنیا  ای  تسا ، ءازجا  یـضتقم  يرهاظ  رما  هکنیا  لثم 
تیاور روهظ  زا  جورخ  هدش ، هتفگ  لیلعت  زا  ریغ  يرگید  زیچ  هب  دانتـسا  اذـل  و  تسین . زامن  عنام  تساجن  دوخ  و  تسا ، زامن  عنام  تساجن 

. تسا
؟ تسا هنوگچ  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  هب  لاکشا  نیا  عفد  * 

يزیچ تیاهن  و  دنکیمن ، عفد  ار  لاکشا  تسا ، هدش  کّسمت  اهخساپ  نادب  هک  یئاهخـساپ  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا  دیامرفیم :
: هک تسا  نیا  دوش  هتفگ  لاکشا  نیا  عفد  رد  تسا  نکمم  هک 

تروـص ود  رد  ینعی  نیــشیپ ، هرقف  ود  رد  هداـعا  بوـجو  اریز  ارچ ؟ تـسا ؟ هدوـمن  رکذ  ار  تـّلع  اـصاصتخا  لاؤـس ، هرقف  نـیا  رد  هرارز 
تراهط و  تسا ، عنام  شایعقاو  دورو  اب  تساجن  هک  تسا  نیا  هدـعاق  ياضتقم  هک  ارچ  تسا ، هدـعاق  اب  قفاوم  یلامجا ، ملع  یـشومارف و 

. تسا طرش  زامن ، يارب  شندوب  طرش  ضرف  هب  تشاد ، یعقاو  دوجو  اب  زین 
، هدـعاق اـب  ندوب  قفاوم  نیا  و  درکن ، لاؤس  نآ  ّتلع  زا  رگید  تسا ، هدـعاق  قـفو  رب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  خـساپ  هک  دـید  نوـچ  هرارز  اذـل  و 

؟ ارچ درادن . هلئسم  لصا  زا  ندرک  لاؤس  اب  یتافانم 
. دشاب هدعاق  اب  فلاخم  روکذم  هرقف  ود  رد  لاعتم  دنوادخ  مکح  هک  دادیم  لامتحا  اریز 

313 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ادیپ ملع  سپـس  سابل و  رد  هاگن  رظن و  زا  دـعب  زامن  ندروآ  اجب  و  سابل ؛ هب  سجن  تباصا  هب  ّنظ  تروص  ینعی  مّوس  هرقف  رد  ارچ  سپ  * 

؟ درک لاؤس  ّتلع  زا  تسا  هدش  عقاو  سجن  سابل  رد  زامن  هکنیا  هب  ندرک 
. تسا هدعاق  اب  فلاخم  مّوس  تروص  رد  زامن  هداعا  بوجو  مدع  هب  مکح  نوچ 

؟ دوب هچ  هرارز  لاکشا  لاؤس و  هصالخ  * 
؟ دش نآ  هداعا  مدع  هب  مکح  ارچ  دوش ؛ هداعا  دیاب  تسین ، هب  رومأم  اب  قباطم  هدش  هدناوخ  زامن  نوچ  هک  دوب  نیا 
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هداعا اذل  و  تسا ؛ هب  رومأم  اب  هدش  هدروآ  اجب  تدابع  تقفاوم  بجوم  المع  ّکش ، اب  نیقی  نتسکشن  هب  عراش  مکح  هک : تسا  نیا  خساپ 
؟ تسین بجاو 

. تسا مکاح  هیلوا  ّهلدا  قالطا  رب  اذل  تسا و  طرش  رد  هعسوت  بجوم  تراهط ، باحصتسا  هک : تسا  نیا  شلیلد  لیلد ؟
نودب بیرقت ، هیجوت و  نیا  اب  نکل  ددرگیمرب و  هدـش  هتفگ  ياهتروص  یـضعب  هب  هچرگ  لیلد  نیا  و  تسا . لاؤس  اب  قفاوم  باوج  سپ 

. تسا لاؤس  دروم  رب  قبطنم  فلکت 
نیا شخـساپ  تسین . هداعا  بوجو  مدـع  اب  بسانم  خـساپ ، رد  لـیلعت  هک : تسا  نیا  لاکـشا  لـیلد  وگب : یتساوخ  رگا  دـیامرفیم : سپس 
هدش هدروآ  اجب  زامن  هک  تسا ، يداشرا  هداعا  بوجو  مدع  هب  مکح  هکلب  ددرگیمنرب ، هداعا  بوجو  مدع  هب  خساپ ، رد  لیلعت  هک : تسا 

. دشاب دّبعت  دروم  اشنم  رد  فّرصت  نودب  هداعا ، مدع  ای  بوجو  هک  درادن  ناکما  هک  ارچ  تسا ، قفاوم  هب  رومأم  اب 
[188 .] دوب دهاوخن  یلاکشا  تروص  نیا  رد  ددرگیمرب و  اشنم  هب  لیلعت  سپ :

. دنتسه یلقع  ماکحا  زا  هکلب  تسین ، یعرش  ماکحا  زا  هداعا  بوجو  مدع  بوجو و  رگید : ترابع  هب 
. تسا هدرکن  ادیپ  قّقحت  هب  رومأم  قادصم  هک  تسا  يداشرا  هداعا ، هب  روتسد  یلوا  ضرف  ود  رد  لاح :

لوقعم عوضوم ، رد  فّرـصت  نودـب  هداعا ، مدـع  هب  مکح  هکنیا  رطاخب  تسا . هب  رومأم  قّقحت  هب  داـشرا  هداـعا ، هب  روتـسد  مّوس  ضرف  رد 
بوجو یعقاو ، تراهط  ندوب  طرـش  ياضتقم  اریز  ارچ )؟ . ) دـشابیمن لوقعم  یعقاو ، تراهط  ّتیطرـش  اب  هداـعا  مدـع  هب  مکح  و  تسین ؛

ياضتقم و  تسا ، هداعا 
314 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا لاحم  نیا  هک  تسا ، يرهاظ  تراهط  اب  زامن  ندوب  بولطم  هداعا ، بوجو  مدع 
یعقاو و تراهط  زا  ّمعا  طرـش  هکلب  تسین ، طرـش  یعقاو  تراهط  صوصخ  هکنیا  هب  تسا  داـشرا  هداـعا  مدـع  هب  روتـسد  راـچان ، هب  سپ 

. دیآیم مزال  ضیقن  ود  نایم  عمج  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، يرهاظ 
: هکنیا هب  ددرگیمرب  مالّـسلا  هیلع  ماما  خـساپ  هک  تسا ؛ هدوب  هب  رومأم  يارب  نآ ، ندوب  قادـصم  ّتلع  زا  لاؤس  مل ) و   ) هرارز نخـس  سپ :

زامن نیا  سپ  دـشابیم ، طرـش  ياراد  زین  زامن  نیا  و  دـشاب ، يرهاظ  یعقاو و  تراهط  زا  ّمعا  طرـش ، هک  تسا  نیا  باحـصتسا  ياـضتقم 
[189 .] تسا حیحص 

ندوب عنام  رب  انب  نکل  دـشاب ، طرـش  تراـهط  هک  تسا  یتروص  رد  بلطم  نیا  ماـمت  دـیامرفیم : يرگید  ياـج  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح 
شیادـیپ اب  و  تسا ؛ مولعم  سجن  ناـمه  عناـم  هک : تسا  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  لـیلعت  زا  لاکـشا  عفد  رد  هک  يزیچ  تیاـهن  سجن ،
: دیوگب هتساوخ  یئوگ  دوشیم ؛ زارحا  رگید  ءزج  باحصتسا ، اب  تسین و  عوضوم  ءزج  هک  دوشیم  زارحا  ندوب ، سجن  رد  ّکش 

ءزج رد  لـصا  ندــش  يراــج  زا  تستراــبع  هـک  هدرک  هداــفا  زین  يرگید  زیچ  هـتبلا  تـسا ؛ دوـقفم  نآ  ءزج  ود  ره  اــب  موـلعم  تساــجن 
[190 .] عوضوم

نیا دـشاب ، تیعنام  يارب  عوضوم  تساجن ، هب  ملع  هکنیا  رب  اـنب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ماـقم  نیا  رد  هک  يزیچ  تیاـهن  رگید : تراـبع  هب 
. تسا مولعم  سجن  تروص ، نیا  رد  عنام  هکنیا  رطاخب  تسا ، عوضوم  ءزج  ملع  هک : تسا 

رگا هک  تسا  هدـش  دراو  اهربخ  رد  هکنانچ  دـشاب ، هدـش  عقاو  سجن  رد  رمألا ، سفن  رد  هچرگا  تسا ؛ حیحـص  زامن  ملع ، ياـفتنا  اـب  سپ 
نآرب مه  يوتف  هک  روطنامه  تسا ، حیحـص  شزامن  هدوبن  سجن  هک  دوش  فشک  سپـس  دـناوخب ، زاـمن  دـشاب و  سجن  دوجو  هب  دـقتعم 

. تسا
ملع اب  دـشاب ، ملع  ناـمه  هک  ءزج ، ود  زا  یکی  هک : تسا  نیا  نیقی ،) یلع  تنک  کـنال   ) تراـبع زا  دارم  تفگ : ناوتیم  تروص  نیا  رد 

. تسا یفتنم  باحصتسا  اب  تساجن ، ینعی  رگید ، ءزج  هک  دراد  تلالد  نیقیلا )...  ضقنی  و ال   ) ترابع و  تسا ؛ یفتنم  ینادجو 
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تحـص رد  ود ، نیا  زا  یکی  يافتنا  هکنآ  لاـح  تسا و  یفتنم  ضرف ، رد  شئزج  ود  ره  اـب  عناـم  هک : تسا  نیا  هلمج ، ود  ره  زا  دارم  سپ 
قابطنا مدع  لاکشا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، یفاک  زامن 

315 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[191 .] تسا یقاب  شدوخ  لاح  هب  دروم ، رب  لیلعت 

[192 .] دوشیم دراو  زین  مّود  لامتحا  رب  تسین و  لّوا  لامتحا  هب  صتخم  روکذم  لاکشا  هک  دنامن  یفخم 
یئادج و مزلتسم  لامتحا  نیا  هکنیا : زا  تسترابع  نآ  دراد و  دوجو  لامتحا  نیا  رب  يرگید  لاکشا  هک : دهدیم  همادا  سپـس  ینیمخ  ماما 

: اریز ارچ )؟ . ) دشابیم سجن ، سابل  رد  زامن  زا  یشخب  عوقو  و  سجن ، سابل  رد  زامن  مامت  عوقو  نایم  هقرفت 
ترابع رد  هقرفت  توافت و  نیا  تسا . هدش  هداعا  بوجو  هب  مکح  یمود  رد  نکل  هدـش و  زامن  هداعا  بوجو  مدـع  هب  مکح  لّوا  دروم  رد 

رب ار  تیاور  زا  هرقف  نیا  نییلوصا  زا  یخرب  اذل  و  دوشیم . رهاظ  هنم ، عضوم  یف  تککش  اذا  دیعت  ةالـصلا و  ضقنت  دومرف : ماما  هک  يدعب 
. تسا رهاظ  فالخ  یلیالد  هب  لمح  نیا  هک  دناهدرک  لمح  یلامجا  ملع 

اب سجن  سابل  رد  زامن  زا  یـشخب  عوقو  ناـیم  هک : تسا  نیا  لاکـشا  نآ  تسا و  دراو  تیاور  لـیذ  رب  يرگید  لاکـشا  دـیامرفیم : سپس 
یمود دروم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  لاح  نیع  رد  درادن ، دوجو  ینشور  توافت  زامن ، طسو  رد  تساجن  شیادیپ  لامتحا  و  تساجن ، هب  لهج 

. تسا هدرکن  باحصتسا  هب  کّسمت  یلوا  رد  یلو  هدرک ، کّسمت  باحصتسا  هب 
رد نآ  ضورع  لامتحا  هک  دـنکیمن  یقرف  هدـش ، تساجن  هب  ملاع  زاـمن  طـسو  رد  هک  يرازگزاـمن  يارب  هک : تسا  نیا  لاکـشا  حیـضوت 

. تسا هتشاد  دوجو  تساجن  زامن ، لّوا  زا  هک  دنک  ادیپ  ملع  زامن  طسو  رد  هکنیا  ای  دهدب ، ار  تعاس  نامه 
: دراد دوجو  اجنیا  رد  تلاح  هس  میئوگیم 

تساجن هب  لهج  تلاح  - 1
نآ هب  ریهطت  لاغتشا  تساجن و  هب  ملع  تلاح  - 2

. تسا زامن  مامتا  تساجن و  زا  ریهطت  زا  سپ  نآ  هک  عقاو ، تراهط  اب  زامن  تلاح  - 3
. تراهط تساجن و  هب  ملع  تلاح  هن  تسا و  دنمدوس  لهج  تلاح  هب  تبسن  اهنت  باحصتسا  لاح :

زا سپ  هک  انعم  نیدب  لّوا ، لامتحا  رب  تیاور  نیشیپ  هرقف  زارف و  لمح  رب  انب  رگید : ترابع  هب 
316 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ود نایم  یتوافت  نیشیپ ، نایب  اب  زامن  حیحصت  يارب  باحـصتسا  ندومن  يراج  و  تسا ، هدرک  ادیپ  زامن  لّوا  زا  تساجن  دوجو  هب  ملع  زامن 
رد تساجن  شیادـیپ  لامتحا  اـب  هکناـنچ  دوشیم . يراـج  رخآ  زارف  ود  رد  باحـصتسا  اریز  ارچ )؟ . ) دـنامیمن یقاـب  يرخآ  هرقف  اـی  زارف 

. دوشیم يراج  تساجن ، هب  ملع  رب  قباس  يازجا  حیحصت  يارب  باحصتسا  زامن ، طسو 
فرظ اریز  ارچ )؟ . ) دوشیم يراج  باحـصتسا  تسا ، هتـشاد  دوجو  تساجن  زامن  لّوا  زا  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  زامن  طـسو  رد  رگا  نینچمه 

، دوشیم نآ  هب  قحلم  هک  ملع  و  تسا ، باحـصتسا  ندـش  يراج  فرظ  شـسابل ، زا  یئاج  رد  نآ  شیادـیپ  رد  ّکش  اب  تساجن ، هب  لهج 
. تسین رضم  زامن ، ندش  مامت  زا  سپ  باحصتسا  ینعی  یلوا ، هرقف  رد  هکنانچ  دنزیمن ، باحصتسا  ندش  يراج  هب  ررض 

هک یئاهلیلد  نامه  ینعی  دشاب . زامن  حیحـصت  رد  يرگید  لیلد  دیاب  هکلب  دشابیمن ، زامن  دیفم  باحـصتسا  تساجن ، هب  ملع  تلاح  رد  اّما 
ّهلدا نیا  زا  اریز  ارچ )؟ ( ؛ دراذـگب شزامن  رب  ار  انب  دـیوشب و  ار  شاینیب  دـش ، غامدنوخ  زامن  طسو  رد  فّلکم  هاـگره  هک  دـنراد  تلـالد 

لامتحا یهاگ  هک  تساجنیا  زا  تسین . زامن  هب  ّرضم  دراد ، تساجن  ریهطت  هب  لاغتشا  هک  ینامز  رد  تساجن  هب  سبلت  هک  دوشیم  هدافتـسا 
. دنکیم ادیپ  حیجرت  یلوا  هرقف  رد  مّود 

هب دیامنیم ؛ عفر  یلوا  هرقف  زا  ار  لامجا  هک  یلوا  هن  تسا  اهلامتحا  نآ  زا  یمود  رب  يرخآ  هرقف  ود  رد  باحصتسا  قیبطت  دوشیم : هتفگ 
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. دوشیم لمح  زامن ، زا  دعب  تساجن  شیادیپ  لامتحا  رب  یلوا  هرقف  هک  لیلد  نیا 
. تسا تیاور  لّوا  ردص و  رب  دهاش  تیاور  لیذ  نیاربانب :

هب ریبعت  هکنانچ  دوش ، مامشتسا  ریبعت  نیا  زا  روبزم  تداهش  دیاش  تسا و  هدرک  ریبعت  هیف ) هتیأرف   ) هن و  هیف ) تیأرف   ) ظفل هب  هکنیا  رب  هوالع 
دوب هتـسیاش  دوبیمن ، یلعف  رگا  و  تسا ؛ یلعف  ّکش  زاـمن ، زا  سپ  هکنیا  رد  دراد  روهظ  ّکـشلاب ،) نیقیلا  ضقنت  نا  کـل  یغبنی  سیل  (و 

( ّکشلاب نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  ناک  ام  و  : ) تفگیم هک 
هب دراد ، دوجو  لّوا  لامتحا  ساسا  رب  لاکـشا  لصا  عفد  ناکما  نکل  و  تسین ، برق  زا  یلاخ  مّود  لامتحا  هچرگ  تادـیؤم ، نیا  اـب  لاـح :
هب زامن  زا  سپ  ملع  و  زامن ، لاح  رد  تافتلا  ّکش و  اب  دنیبب ، ار  تساجن  سپس  دروآ ، ياجب  زامن  فّلکم  رگا  دوش : هتفگ  هک  تروص  نیا 
هب ملع  هک  دـنکیمن  یقرف  دـنیبب ، ار  تساجن  زامن  طسو  رد  رگا  اّما  و  درادـن . یعنام  باحـصتسا  هب  کّسمت  هتـشاد ، دوجو  تساجن  هکنیا 

ناکما زامن ، حیحصت  يارب  اجنیا  رد  هک  دشاب ، هدمآ  دوجوب  زامن  طسو  رد  دهدب ك  لامتحا  هکنیا  ای  دشاب ، هتشاد  زامن  لّوا  زا  نآ  دوجو 
هب کّسمت  هک  يزیچ  اریز  ارچ )؟ . ) تسین باحصتسا  هب  کّسمت 
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نیا ریغ  رد  ّالا  و  دوش ؛ حیحـصت  زامن  يرگید  زیچ  اب  دـیاب  ملع ، تلاح  رد  و  تسا ، ّکش  تلاـح  ناـمه  تسا ، نکمم  نآ  رد  باحـصتسا 

. دنراد تلالد  زامن  رد  تساجن  تابثا  رب  تراهط ، ندوب  طرش  ای  تساجن  تیعنام  ّهلدا  تروص 
بسح هب  تسین ، نتفگ  رکذ  هب  لوغشم  رازگزامن  هک  ییاهنوکس  اهتکرح و  دشابیم ؛ یلاصتا  تئیه  ياراد  تسا و  تقیقح  کی  زامن 

. دشابیم زامن  ياهنوکس  اهتکرح و  هعرشتم ، ینهذ  رواب  ّهلدا و  يرهاظ  ياهتلالد 
طرش رب  تلالد  هک  ياهلدا  زا  لیلد ، اب  دیاب  تسا و  نآ  عنام  تساجن  نینچمه  و  تسا ، ششوپ  هب  طورشم  شرخآ ، هب  ات  لّوا  زا  زامن  سپ 

. دش جراخ  دنراد ، تساجن  ندوب  عنام  تراهط و  ندوب 
. تسا هدش  دراو  زامن ، طسو  رد  ندش  غامدنوخ  دروم  رد  هک  تسا  ییاهربخ  دنکیم ، تلالد  رابتعا  مدع  رب  هک  يزیچ  تیاهن 

لّوا زا  نآ  ندوب  و  زامن ، طسو  رد  تساجن  شیادـیپ  نایب  افرع  هکنیا  لیلد  هب  ندوب ، زامن  طسو  ینعی  تیـصوصخ  ندوب  وغل  ياـعدا  اـّما  و 
هک دراد  لاـمتحا  هکنوـچ  تسا . يدودرم  ياـعدا  [ 193 ،] تسا هتـشاد  ملع  هدرک و  تلاـح  هب  هّجوـت  هک  یتروـص  رد  تـسین ، یقرف  زاـمن 

يدـمع و ندرک  سجن  زاوج  هب  مازتـلا  تهج ، نیا  يور  دـشاب ، هتـشاد  تلاـخد  تیعناـم  عفر  رد  ندوب ، یقاـفتا  تروص  رد  نآ  شیادـیپ 
. تسین نکمم  نتشاذگ  زامن  رب  ار  انب  سپس  سابل و  ریهطت  هب  يروف  لاغتشا 

: میئوگیم نیاربانب 
هک ملع  تلاح  هب  تبـسن  باحـصتسا  هک  ارچ  تسین . نکمم  شزامن  حیحـصت  هدوب ، لّوا  زا  تساجن  هک  دـنادب  زامن  طسو  رد  هاـگره  - 1

، دـنراد تلالد  زامن  يارب  تساجن  ندوب  عنام  ای  تراهط  ندوب  طرـش  رب  هک  ياهلدا  يارب  جورخ  تسین و  دـیفم  هدـیدرگ ، زاـمن  هب  سبلتم 
. درادن دوجو 

. تسین سابل  ندرک  هزیکاپ  زا  سپ  نآ  ندناوخ  هرابود  زامن و  نتسکش  زا  ياهراچ  سپ 
هن تسا ؛ نکمم  زامن  حیحـصت  يارب  باحـصتسا  هب  ندز  گنچ  دوش ، هداد  زامن  طسو  رد  تساـجن  دـش  ضراـع  لاـمتحا  هاـگره  اـّما  - 2

شیادیپ هلدا  لومـشم  دروم ، ات  دنک ، تابثا  زامن  طسو  رد  ار  نآ  شیادیپ  هک  زامن  طسو  رد  تساجن  ندش  ضراع  مدـع  تلاصا  ساسارب 
. ددرگ حیحصت  تساجن  هب  ملع  اب  زامن  هب  ندش  دراو  تلاح  نآ ، تهج  هب  هک  دوشب ؛ ندش  غامدنوخ 

نیا ات  تساجن  ندش  ضراع  مدع  تلاصا  هکلب  تسا ؛ تبثم  لصا  لصا ، نیا  هک  تسا  یهیدب 
318 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

تـشاد ّکش  زامن ، هب  دورو  لاح  رد  رازگزامن  نوچ  تساجن  هب  ملع  تلاح  رد  تسا . تساجن  هب  لهج  تلاح  حیحـصت  يارب  اهنت  ناـمز ،
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لـصا دراد و  نآ  تیعنام  رد  ّکش  دشاب ، عنام  ات  هدوب  لّوا  زا  هکنیا  ای  دشابن ، عنام  ات  هدامآ  دوجو  هب  زامن  تلاح  رد  دوجوم ، تساجن  هک 
. تسا نینچ  كوکشم  سابل  رد  هکنانچ  دنکیم ، ارجا  یعرش  یلقع و  تئارب 

دیامن تقد  ّهلدا  نیا  رد  هک  یـسک  يارب  هکنانچ  تراهط ؛ ندوب  طرـش  هن  تسا ، زامن  زا  تساجن  ندوب  عنام  تسا ، رترهاـظ  ّهلدا ، زا  هچنآ 
تیعنام ّهلدا ، دافم  بسح  هب  نکل  تسا ؛ تراـهط  ندوب  طرـش  مهوم  هرارز  هحیحـص  نیمه  هلمج  زا  ّهلدا  یخرب  هچرگا  دوشیم . راکـشآ 

کی تساجن  ندوبن  تراهط و  فرع ، رظن  بسح  هب  هکنیا  باب  زا  دیاش  هرارز ، تیاور  نیا  ردص  رد  تراهط  باحصتسا  و  تسا ، رتيوق 
ضورع مدع  لصا  يارجا  تراهط و  لصا  يارجا  اب  هک  دشاب ؛ یلاخ  تسا ، زامن  عنام  هک  يدـیلپ  زا  سابل  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  زیچ 

. دوشیم لصاح  تساجن 
؛ دشاب نامز  نیا  ات  تساجن  ضورع  مدع  تلاصا  نامه  هرارز ، هحیحـص  لیذ  رد  لصا )  ) زا دارم  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  نخـس  نیا 
( لصا  ) زا دارم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنامهفیم ، ار  نیا  هیلع ،) عقوا  ءیـش  هلعل  يردـت  ال   ) هلمج اسبهچ  هکناـنچ 

دوجوب زامن  رد  تسا ، نکمم  مولعم  تساجن  و  تسین ؛ عنام  نآ ، هب  لهج  اب  یعقاو  تساجن  اریز  تسا ؛ زامن  رد  عنام  ضورع  مدع  تلاصا 
. دشاب هدمآ 

باحـصتسا ار  ملع  نامز  ات  دشابیم ؛ نّقیتم  تسه  شیور  شیپ  هک  يزامن  رد  عنام  ندـیدرگ  ضراع  مدـع  تساجن ، هب  ملع  زا  لبق  سپ :
یلاصتا تئیه  ياقب  تلاصا  دوشیمن ، يراج  عنام  مدـع  تلاـصا  دوش  ضرف  رگا  دراذـگیم . زاـمن  رب  ار  اـنب  دـیوشیم و  ار  ساـبل  دـنک ،

. دوشیم يراج 
هیلع ماما  هک  روطنامه  دراد ، دوجو  توافت  دعاوق ، لوصا و  بسح  هب  تروص ، ود  نایم  هک  دـمآ  تسد  هب  میتفگ  هچنآ  مامت  زا  نیاربانب :

[194 .] دنتشاذگ قرف  اهنآ  نایم  مالّسلا 
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بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ دیدرک  لالدتسا  نادب  عفار  ّکش  رد  باحصتسا  ّتیجح  رد  هک  یتیاور  نیمود  خیش  بانج  * 
. تسا هرارز  هیناث  هحیحص 

؟ تسا هنوگچ  يدنس  ظاحل  زا  روبزم  ثیدح  ّتیعقوم  * 
. درادن يررض  اهنآ  رد  رامضا  دشاب ، هرارز  لاثما  نآ  رمضم  هک  ییاههرمضم  نکل  تسا و  هرمضم 

؟ تسا یبلاطم  هچ  يواح  ثیدح  نیا  نتم  * 
. تسا هدمآ  حرش  نتم و  رد  هک  تسا  باوج  لاؤس و  تفه  يواح 

؟ تسیچ روبزم  هحیحص  رد  لالدتسا  دروم  زارف  نیلوا  * 
یلو مرادن ، نآ  هب  نیقی  یلو  هدرک  تباصا  ینوخ  ماهماج  هب  هک  مداد  لامتحا  نم  رگا  دـسرپیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  لئاس  هک  تساجنآ 

ای زامن  زا  سپ  اّما  مدناوخ . زامن  لاح  نیمه  اب  مدش و  زامن  دراو  سپـس  متفاین ، يزیچ  هدرک  یـسراو  ار  ماهماج  نامگ  ّنظ و  نیا  لابند  هب 
؟ تسیچ نم  هفیظو  مدید ، مسابل  رد  ار  نوخ  یسراو ، ای  قافتا و  يور  زا 

. درادن هداعا  تسا و  حیحص  تزامن  نکل  نک و  ریهطت  ار  تاهماج  ینعی  دیعت ، هلسغت و ال  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ ارچ * 

. دیدن ینوخ  درک و  هاگن  شسابل  هب  دش و  نارگن  ندش  غامدنوخ  رثا  رد  نآ و  زا  سپ  تسا ، كاپ  شسابل  هک  تشاد  نیقی  اقباس  وا  اریز 
. تسا هدناوخ  ار  شزامن  هدرک ، تراهط  باحصتسا  اذل  و  دربب ، نیب  زا  ّقح  ّکش ال  اب  ار  شقباس  نیقی  هک  دوبن  راوازس  سپ 
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. درادن مزال  هداعا  هک  حیحص  رما  تسا ، حیحص  هدوب و  تراهط  باحصتسا  هیاس  ریز  تسا  هدناوخ  وا  هک  ار  يزامن  نیا  هجیتن : رد 
؟ تسا هنوگچ  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  * 

: هک انعم  نیدب  تسا  یلوا  هحیحص  هب  لالدتسا  دننامه 
. دش رکذ  هک  ینئارق  نامه  هب  قارغتسا  ای  دهع و  هن  دشاب  سنج  يارب  نیقیلا  رد  لا  - 1

وت ینعی  نیقی  یلع  تنک  کنال  دوشب  ات  مینکیم  یغلم  يرغص  زا  ار  کبوث  تراهط  نم  دیق  - 2
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. ینکشب ّکش  اب  ار  نیقی  هک  تسین  راوازس  يدوب و  قباس  نیقی  ياراد 
رد باحـصتسا  یّلک  روطب  ینعی  دهدیم ، هجیتن  هّیلک  هبلاس  دوش ، یغلم  تراهط  نم  دـیق  دـشاب و  سنج  يارب  لا )  ) یتقو رگید : ترابع  هب 

. دوشیم يراج  دراد و  ّتینوناق  عفار  رد  ّکش  دراوم 
. تسا لالدتسا  لباق  یلوا  قیرط  هب  سپ  تسا  یلوا  ثیدح  زا  رتيوق  نیقیلا ، ندوب  سنج  رد  ثیدح  نیا  روهظ  یفرط  زا  - 2

هئطوت نیقی  یلع  ّهناف  هلمج  هک  دوب  نیا  لامتحا  کی  اذل  دوب و  راک  رد  هیطرـش  هلمج  لّوا  ثیدـح  رد  هک : تسا  نیا  مهنآ  تیرهظا  هجو 
نایب رد  امیقتسم  تسین و  تالامتحا  نآ  زا  يربخ  ثیدح  نیا  رد  هکنآ  لاح  و  نهوا ...  اذه  یلع  سنجلا  ةدارا  میتفگ  هک  دشاب ، دیهمت  و 

. دراد میمعت  رد  روهظ  تسا و  ّتلع 
. مینک هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  اج  همه  رد  باحصتسا  ّتیجح  يارب  میناوتیم  یتحار  هب  سپ 

؟ تسا زارف  مادک  يدعب  ثحب  دروم  زارف  * 
، تسا ینوخ  شسابل  هک  دوش  هجوتم  زامن  ءانثا  رد  لثملا  یف  تسا ، هدش  غامدنوخ  هک  يدرف  نیا  رگا  دسرپیم  هرارز  هک  تسا  زارف  نیا 

؟ هن ای  دراد  فانیتسا  زامن  نیا  ایآ 
تسابل دیعت ، هلسغت و  يدش ، نوخ  هجوتم  زامن  ءانثا  رد  نکل  يدوب  هدرک  ّکش  تسابل  تساجن  هب  تبـسن  زامن  زا  لبق  رگا  دندومرف : ماما 
تـسابل ندوب  كاپ  هب  هدرکن ، هدـهاشم  ینوخ  تسابل  هب  هاـگن  رظن و  زا  سپ  زاـمن  زا  لـبق  رگا  ینکیم و  هداـعا  ار  زاـمن  هدرک ، ریهطت  ار 

همادا اجنامه  زا  ار  تزامن  ینکیم و  كاپ  ار  تسابل  اجنامه  تسه ، وت  ساـبل  رد  نوخ  هک  يدـید  زاـمن  ءاـنثا  رد  نکل  يدـش ، نئمطم 
. رخآ ات  یهدیم 

. ّکشلاب نیقیلا  ضقنت  نا  سیل  و  اریز : ارچ ؟
نا یغبنی  نا  سیل  اذـل  و  هن ؟ ای  تسا  هدوب  سجن  اـیآ  هک  ینکیم  ّکـش  نونکا  و  یتشاد ، تساـبل  تراـهط  هب  نیقی  ـالبق  وت  هکنیا  رطاـخب 

. ّکشلاب نیقیلا  ضقنت 
هکنیا ینعی  هچ ؟ ینعی  درادـن . مزال  فانیتسا  هداـعا و  سپ  دـشاب ، هدرک  تباـصا  وت  ساـبل  هب  نوخ  نیا  نونکا  هک  تسا  نکمم  اریز  ارچ ؟

. دندومرف يرجا  ار  تراهط  باحصتسا  اجنیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ اجنیا  رد  روبزم  باحصتسا  هب  تبسن  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

لامتحا ود  نکن  هداعا  ياهدناوخ  هک  ار  يزامن  نک و  ریهطت  ار  تسابل  دیعت ، هلسغت و ال  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هک  هیلوا  هیضق  نآ  رد 
: دراد دوجو 
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هدوب لّوا  زا  نوخ  نیا  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  دـمهفب و  تسا ، هدـید  ار  نآ  زامن  دـعب  ای  زامن و  ءاـنثا  رد  ینعی  نونکا  هک  ینوخ  نیا  هکنیا  - 1

. تسا
شـسابل هب  زامن  ماجنا  زا  سپ  ای  زامن و  هب  عورـش  زا  سپ  هک  دـهدب  لامتحا  دـنیبیم ، زامن  زا  سپ  ای  زامن و  ءاـنثا  رد  هک  ینوخ  هکنیا  - 2
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. دشاب هدوب  لّوا  زا  هکنیا  هن  دشاب ، هدرک  تباصا 
هب طوبرم  ماما  مکح  رگا  تسا ؟ هدوب  روکذم  ضرف  ود  زا  کیمادک  دیعت  هلـسغت و ال  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 

، ضرف نیا  رد  اریز  ارچ ؟ دروخیمن . زامن  درد  هب  هدـشن و  يراج  ضرف  نیا  رد  باحـصتسا  هدـعاقلا ، یلع  میوگب  دـیاب  تسا ، لّوا  ضرف 
مدـع لومـشم  تسا و  هدوب  لّوا  زا  نوخ  نیا  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  نیقی  اـجنیا  رد  وا  و  تسا ، زاـمن  زا  لـبق  هب  طوـبرم  ّکـش  نیقی و  ناـمز 

دروخیم زامن  هب  دورو  لوخد و  زاوج  درد  هب  تسا  زامن  زا  لبق  باحصتسا  هک  اجنیا  رد  باحصتسا  هزات  یباحـصتسا ؟ هچ  هدوب ، تراهط 
؟ زامن هداعا  مدع  ای  و 

سجن تسابل  ایآ  هک  ینکب  ّکش  زامن  زا  لبق  امـش  هک : تسا  نیا  لثم  نیا  هک  ارچ  دروخیم . زامن  هب  دورو  زاوج  درد  هب  هک  دیئوگب  دیاب 
نیقی وت  يارب  ادـعب  یتقو  اّما  دراد . تیعرـش  وت  يارب  ندـناوخ  زاـمن  ینعی  يوشب . زاـمن  دراو  هدرک  تراـهط  باحـصتسا  كاـپ ؟ اـی  تسا 
هنوگچ ینکیم ؟ باحـصتسا  ار  تراهط  مادـک  ای  زیچ و  هچ  تساجن ، هب  نیقی  نیا  زا  سپ  ياهدوب ، سجن  لّوا  زا  وت  هک  دوشیم  لـصاح 

؟ دنکب زامن  هداعا  بوجو  مدع  هب  مکح  تسا ، زامن  هب  دورو  زا  هک و  یباحصتسا  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  دوشیم 
؟ هن اـی  تسه  نیقی  ضقن  هزاـجا  مدـع  نیا  دـهدن ، زاـمن  هب  دورو  هزاـجا  دوخ  هب  یـسک  باحـصتسا ، نیا  ندوـب  اـب  رگا  رگید : تراـبع  هب 
ای دراد  تراهط  هک  هدرک  ّکش  نآ  زا  سپ  تسا ، هتشاد  تراهط  هب  نیقی  رازگزامن  نیا  نوچ  ارچ ؟ تسا . نیقیلا  ضقن  هلب  تفگ  دیهاوخ 
اب ار  قباس  نیقی  تقیقح ، رد  دهدن  شدوخ  هب  زامن  هب  دورو  هزاجا  رگا  هن ؟ ای  دراد  تراهط  هک  دنادیمن  دراد و  ّکش  نوچ  اجنیا  رد  هن ؟

. تسا هتسکش  ّقح  ّکش ال 
هب رگا  تسا ، هدوب  هدرک  تباصا  شـسابل  هب  لّوا  زا  نوخ  نیا  هک  دنکیم  ادـیپ  ملع  دـنیبیم و  ار  نوخ  نیا  زامن  زا  سپ  درف  نیا  هکنیا  اّما 

. تسا هدومن  نیقیلاب  نیقیلا  ضقن  هکلب  تسا ، هدرکن  ّکش  هب  نیقی  ضقن  ناوخب ، هرابود  ار  زامن  وش  دنلب  دیوگب  شدوخ 
؟ تسین مزال  هداعا  هک  تسا  هدومرف  اجنیا  رد  هدرک و  یلبق  تراهط  باحصتسا  تروص  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  روطچ  لاح 

: دناهتفگ خیش  لاکشا  ای  لاؤس و  نیا  هب  خساپ  رد  یخرب  * 
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رد زامن  هداعا  رگا  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  دنک ، دنتسم  باحصتسا  هب  امیقتسم  ار  هداعا  بوجو  مدع  هک  تسا  هتـساوخن  مالّـسلا  هیلع  ماما 
. تسا ءازجا  یضتقم  هک  تسا  باحصتسا  زا  هدش  لصاح  يرهاظ  رما  اب  تقباطم  رطاخب  تسین ، بجاو  تروص  نیا 

: دنیوگیم رگید  ترابع  هب 
. درک ّکش  شتراهط  رد  نآ  زا  سپ  تشاد ، تراهط  هب  نیقی  زامن  زا  لبق  یلصم  نیا  - 

. درک باحصتسا  ار  شتراهط  ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ساسارب ال  - 
. تسا كاپ  شسابل  رهاظ  بسح  هب  باحصتسا  نیا  ساسارب  - 

. تسا يرهاظ  رما  کی  نیا  و  دناوخب ، زامن  هک  دراد  ّقح  مه  رهاظ  بسح  هب  دوب ، كاپ  رهاظلا  یلع  شسابل  یتقو  - 
نـشور وا  يارب  زامن  زا  سپ  اّما  هداد . ماجنا  ار  شلمع  نآ  قباطم  و  تسا ، هدرک  زامن  هب  عورـش  يرهاظ  رما  نیا  قباـطم  یّلـصم  نیا  لاـح :

ماجنا يرهاظ  رما  نیا  اب  قباطم  ار  شلمع  هک  اجنآ  زا  نکل  تسا ، هدش  عقاو  سجن  سابل  رد  شزامن  هدوب و  سجن  شـسابل  هک  تسا  هدش 
. درادن مزال  هداعا  هدوب و  يزجم  تسا  هداد 

هیحاـن زا  مه  يرهاـظ  رما  تسا ، يرهاـظ  رما  ءازجا  هیحاـن  زا  هکلب  تـسین ، باحـصتسا  هیحاـن  زا  امیقتـسم  هداـعا  بوـجو  مدـع  نیارباـنب :
. دیعت هک ال  دناهدومرف  ماما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  اذل  و  تسا ، باحصتسا 

. يرهاظ رما  باحصتسا 2 - - 1 تسا : هدعاق  ود  یطعم  فیرش  ثیدح  نیا  سپ 
: رگید ترابع  هب 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2599 

http://www.ghaemiyeh.com


: ینعی ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ال  دیامرفیم : هدرک  ّکش  نآ  رد  سپس  هتـشاد و  شـسابل  تراهط  هب  نیقی  زامن  زا  لبق  هک  يدرف  نیا  هب  - 1
. نک باحصتسا  ار  تتراهط  هب  نیقی 

هقباطملاب ثیدـح  هجیتن : رد  تسا  يزجم  دـنکیم  لـمع  تسا  باحـصتسا  نیا  هجیتن  هک  يرهاـظ  رما  نآ  قباـطم  درف  نیا  یتقو  هکنیا  - 2
. ار يرهاظ  رما  ءازجا  دناسریم  نّمضتلاب  باحصتسا و  ّتیجح  رب  دراد  تلالد 

؟ تسیچ اعدا  نیا  هب  یلاع  ترضح  خساپ  خیش  بانج  * 
مدـع هک  دـهدیم  ناشن  ثیدـح  رهاظ  هک  ارچ  تسا ، ءازجا  هدـعاق  هب  دنتـسم  هداعا  بوجو  مدـع  هک  تفگ  ناوتیمن  ریخ  هک : تسا  نیا 

. تسا باحصتسا  هب  دنتسم  هداعا  بوجو 
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، زین لّوا  ثیدـح  رد  هکنانچ  یغبنی ...  سیل  دـیامرفیم : هدرک  تلع  رکذ  هداـعا ، بوجو  مدـع  ینعی  دـیعت  ـال  رطاـخب  آ )  ) ماـما اریز  ارچ ؟
. وضو هداعا  بوجو  مدع  رب  دروآ  ّتلع  ار  باحصتسا 

باحـصتسا اـب  زین  مّود  ثیدـح  رد  تسین ، بجاو  وضو  هداـعا  هک  دـنکیم  لالدتـسا  باحـصتسا  اـب  یلوا  هحیحـص  رد  رگید : تراـبع  هب 
. تسین بجاو  درف  نیا  زامن  هداعا  هکنیا  رب  دنکیم  لالدتسا 

. ّکشلاب نیقیلا  ضقن  مدع  هب  تسا  دنتسم  امیقتسم  هداعا  بوجو  مدع  هک  دهدیم  ناشن  بلطم  رهاظ  ثیدح ، ود  ره  رد  سپ :
؟ تسیچ روبزم  لیلعت  رب  یلاعترضح  لاکشا  هب  نتم  رد  روکذم  خساپ  رگید  خیش  بانج  * 

. هداعا مزل  مدع  لوخدلا 2 - زاوج  - 1 تسا : رثا  ود  ياراد  هینیقی  تراهط  هک : تسا  نیا 
: دوشیم بترتم  شنیقی  نیا  رب  رثا  ود  دشاب ، هتشاد  نیقی  شسابل  تراهط  هب  یسک  رگا  دنیوگیم : رگید  ترابع  هب 

. تسا كاپ  شسابل  نوچ  دوش  زامن  دراو  دناوتیم  هکنیا  هب  نیقی  - 1
. درادن مزال  هداعا  اذل  دوشیم و  يرب  تاهّمذ  زامن  ماجنا  زا  سپ  - 2

تّجح ار  باحـصتسا  ینکب ، ضقتنم  ّکش  اب  ار  بوث  تراهط  هب  نیقی  دیابن  ینعی  نا ...  کل  یغبنی  سیلف  دومرف : عراش  یتقو  دنیوگیم :
: هک تسا  نیا  باحصتسا  ّتیجح  نیا  هجیتن  هک  داد  رارق 

. دریگیم رارق  هیعقاو  تراهط  هلزنم  هب  لزان  هیباحصتسا  تراهط  - 1
لیبق زا  درادن  هیعقاو  تراهط  هک  ار  يرثا  ره  دیاب  هیلیزنت  تراهط  تفرگ ، رارق  هیعقاو  تراهط  هلزنم  هب  لزان  هیباحصتسا  تراهط  یتقو  - 2

. دشاب هتشاد  زامن ، هداعا  بوجو  مدع  زامن و  رد  لوخد  زاوج 
مامتا زا  سپ  درف  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  باحـصتسا ، هب  هدومرف  دنتـسم  ار  زامن  هداعا  بوجو  مدع  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  نیاربانب :

تسا و هدش  عقاو  سجن  سابل  رد  شزامن  هک  هدرک  ادیپ  نیقی  زامن  زا  سپ  نوچ  دناوتیمن ، هن  دنک ، يراج  باحصتسا  دناوتیم  مه  زامن 
. درادن دوجو  باحصتسا  طئارش 

دیاب مه  هیلیزنت  تراهط  هک  ارچ  هتـشاد  زامن  هب  عورـش  زا  لبق  هک  یباحـصتسا  نامه  هب  هدومرف  دنتـسم  ار  هداعا  بوجو  مدـع  ماـما  اذـل  و 
. دشاب هتشاد  ار  هیعقاو  تراهط  راثآ  نامه 

نیا رثا  نکل  تسا  زاـمن  زا  لـبق  وا  باحـصتسا  تسا و  هدـش  قّقحم  زاـمن  زا  لـبق  باحـصتسا  ناـکرا  هک  تسا  تسرد  رگید : تراـبع  هب 
زا دـعب  زامن و  زا  لبق  تسا و  زامن  هداعا  بوجو  مدـع  زامن و  هب  لوخد  زاوج  نامه  تسا ، هیعقاو  تراـهط  هلزنم  هب  لزاـن  هک  باحـصتسا 

. درادن زامن 
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. تسا هدرک  ّکش  هب  نیقی ، ضقن  دنکن ، بترتم  نآرب  ار  هیباحصتسا  تراهط  رثا  درف  نیا  رگا  اذل  و 
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؟ تسیچ بلطم  نیا  هب  یلاع  ترضح  خساپ  خیش  بانج  * 
یعرـش رثا ، ود  ره  نکل  و  زامن ، هداعا  بوجو  مدـع  يرگید  زامن ، هب  دورو  زاوج  یکی  تسا : رثا  ود  ياراد  هیعقاو  تراهط  هلب ، میئوگیم 

يارب زامن  هداعا  بوجو  مدع  نکل  تسا . هدرک  رّرقم  ار  نآ  عراش  هکنیا  رطاخب  تسا ، یعرـش  رثا  زامن  رد  لوخد  زاوج  هکلب  دنـشابیمن ،
نیا ضرف  و  ناوخب ، كاپ  سابل  اب  ار  تزامن  تسا  هدومرف  عراش  نوچ  ارچ ؟ تسا . لقع  مکح  هدناوخ ، زامن  هیعقاو  تراهط  اب  هک  یـسک 

. تسا هدناوخ  كاپ  سابل  اب  ار  شزامن  درف  نیا  هک  تسا 
. رمألا طقسی  اذل  و  تسا ، قباطم  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  هدناوخ ، كاپ  سابل  اب  ار  شزامن  یتقو  - 

. درادن انعم  لاثتما  زا  دب  لاثتما  هک  ارچ  ةداعالا ، بجی  هکنیا ال  هب  دنکیم  مکح  لقع  دش ، طقاس  رما  یتقو  - 
ار نآ  یعرـش  رثا  هک  میراد  ّقح  ام  باحـصتسا ، هب  دومرف  مکح  عراش  یتقو  هک  دـش  هتفگ  ارارک  هیباحـصتسا ، ای  هیلیزنت و  تراـهط  اـّما  و 

تّجح مه  تبثم  لـصا  و  تبثم ، لـصا  دوشیم  مینک  بترتم  نآرب  یلقع  رثا  رگا  هکنیا  رطاـخب  ارچ ؟ ار . یلقع  رثا  هن  مینک و  بترتم  شرب 
. تسین

ینادیم كاـپ  ار  تساـبل  یتـقو  هک : تسا  نیا  شدارم  ّکـشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ـال  نا  یغبنی  سیل  دوـمرف : عراـش  یتـقو  رگید : تراـبع  هب 
هنوگچ دشاب ، هتـشادن  تقباطم  هب  رومأم  اب  هب  یتأم  هک  دوشب  فشک  وت  يارب  زامن  مامتا  زا  سپ  رگا  اّما  تسا . زیاج  تیارب  زامن  هب  لوخد 

؟ درک بترتم  نآرب  ار  هداعا  بوجو  مدع  دوشیم ،
فرح هک  ارچ  ریخ ، اعطق  ةداعإلا ، بجی  زین ال  هیرهاـظ  تراـهط  رد  سپ  ةداـعالا ، بجی  ـال  هیعقاو ، تراـهط  رد  نوچ  تفگ  دوشیم  اـیآ 

. تسا یئانعمیب 
هیلیزنت امـش  ار  تراهط  هک  اجنیا  رد  نکل ، ةداعالا . بجی  دـیوگیم ال  لقع  اذـل  دراد و  تقباطم  هب  رومأم  اب  هب  یتاـم  هیعقاو  تراـهط  رد 

. ةداعالا بجی  دیوگب ال  دناوتیمن  لقع  اذل  درادن و  تقباطم  هب  رومأم  اب  هب  یتام  دیریگیم ،
. عرش هن  ةداعإلا و  بجی  دیوگیم ال  اجنیا  رد  لقع  هن  اذل  و  تبثم . لصا  دوشیم  ةداعإلا  بجی  دیوگب ال  دهاوخب  مه  باحصتسا  رگا 

لاکشا باحصتسا ، هب  دنک  دنتسم  ار  هداعا  بوجو  مدع  دهاوخب  مالّسلا  هیلع  ماما  رگا  هکنیا  رب  افاضم 
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ار تساجن  هدـش ، هجوتم  زامن  طسو  رد  هک  ياهرقف  ضرف و  نآ  رد  روطچ  هک : تسا  نیا  نآ  دـیآ و  مزال  یلبق  لاکـشا  رب  هوـالع  يرگید 
كاپ تسابل  هک  يدرک  ّکش  دمآ و  شیپ  وت  يارب  ینارگن  زامن  زا  لبق  راک و  لّوا  رگا  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنیبیم  شـسابل  رد 

تزامن نک و  ریهطت  ار  تسابل  ینعی  دیعت . هلسغت و  يدید ، ار  تساجن  زامن  طسو  رد  یلو  یتفاین ، يزیچ  یسراو  زا  سپ  نکل  هن ؟ ای  تسا 
. امن هداعا  ار 

؟ دیعت هلسغت و ال  دیامرفیم : تسا ، هدش  عقاو  سجن  سابل  رد  شزامن  همه  هک  دوشیم  هجوتم  زامن  ماجنا  زا  سپ  هک  ضرف  نیا  رد  اّما 
تسا رثؤم  زامن  زا  سپ  نکل  و  دیعت ، هلسغت و  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا و  ریثأتالب  زامن  طسو  رد  باحصتسا  ارچ  رگید : ترابع  هب 

؟ دیعت هلسغت و ال  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  و 
. درادن یتقفاوم  دعاوق  اب  زین  ضرف  ود  نیا  رد  باحصتسا  يارجا  رد  يراذگتوافت  نیا  لاحيایلع :

؟ درادن دوجو  روبزم  توافت  يارب  یهیجوت  لح  هار  ای  خساپ و  هنوگچیه  خیش  بانج  * 
هدوب نیا  رطاخب  دـیعت ، دومرف : تسا  سجن  شـسابل  تسا ، هدـیمهف  زامن  طسو  رد  رازگزامن  هک  یـضرف  نیا  رد  ماما  هکنیا  لاقی : نا  مهللا 

، هدرک تباصا  شـسابل  هب  یتساجن  هک  دـش  هجوتم  الامجا  وا  ینعی  تسا . هدوب  یلامجا  ملع  اب  هک  وت  زاـمن  زا  شیپ  رد  وا  ّکـش  هک  دـشاب 
. دنک ادیپ  نآ  دوجو  هب  یلیصفت  ملع  تسناوتن  تفاین و  يزیچ  نکل  دومن ، مه  یسراو 

هلسغت و دندومرف : اجنآ  رد  ماما  اذل  تسا و  سجن  شسابل  ياجک  هک  دومن  ادیپ  یلیـصفت  ملع  دید ، ار  تساجن  نآ  هک  زامن  طسو  رد  اّما :
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. دیعت
ّکـش شزامن ، زا  لبق  ّکش  ینارگن و  دیعت ، ال  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  و  دید ، ار  تساجن  زامن  ماجنا  زا  سپ  وا  هک  ياهرقف  نآ  رد  نکل 

ّکش رد  دراد  روهظ  قالطا  نیا  تککش ، اذا  دنیوگیم  دننکیم و  لامعتسا  قلطم  وحن  هب  ار  ّکش  هملک  یتقو  هک  ارچ  تسا ، هدوب  يودب 
. يودب

رد اذل  و  یلامجا ، ملع  اب  مأوت  ّکش  اجنیا ، رد  ّکش  ینارگن و  و  هدش ، ضرف  يودب  ّکش  اجنآ  رد  ةالـص ، زا  لبق  ّکش  رگید : ترابع  هب 
. دیعت دومرف ال  اجنیا  رد  دیعت ، دومرف : اجنآ 

؟ تسیچ دیهدیم  مّود  هحیحص  رد  هک  یلامتحا  نیمود  خیش  بانج  * 
زا هک  دوشن  لصاح  نیقی  وا  يارب  نکل  دـنیبب و  شـسابل  رد  زامن  ماـجنا  زا  سپ  ار  سجن  یلـصم ، نیا  رگا  میئوگب : هک  تسا  لاـمتحا  نیا 

لّوا زا  ایآ  هک  درک  ّکش  رگید  ریبعت  هب  ای  و  هن ؟ ای  هدوب  لّوا 
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؟ هچ تسا  هدرک  تباصا  زامن  زا  سپ  نونکا و  هن  هکنیا  ای  هدوب و 

هدـید تساجن  نیا  هک  دوریم  لامتحا  هدـید و  ار  سجن  زامن  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  ضرف  هنوگنیا  اجنیا  رد  ار  بلطم  مالّـسلا  هیلع  ماما 
نیقیلا ضقنت  نا  یغبنی  سیلف  هک  ارچ  دـیعت ، هلـسغت و ال  دومرف : اذـل  و  دـشاب . هدرک  تباصا  زاـمن  زا  سپ  هکلب  دـشاب ، هدوبن  لّوا  زا  هدـش 

. ّکشلاب
درف یتقو  اریز  ارچ ؟ دوب . دـهاوخن  دراو  ضرف  نیا  هب  یلبق  تالاکـشا  نآ  رگید  دـشاب ، ضرف  نیا  دـیعت  هلـسغت و ال  زا  ماما  دارم  رگا  لاح 

زاـمن زا  لـبق  رد  درف  نـیا  هـکنآ  لاـح  و  دـشاب ، هدرک  تباـصا  زاـمن  زا  سپ  تساـجن  هـک  دراد  لاـمتحا  دــنیبب ، ار  تساـجن  زاـمن  زا  سپ 
كاپ شـسابل  هک  دراد  نیقی  زامن  نایاپ  ات  هک  تروص  نیدب  هنوگچ ؟ تسا . یقاب  ةالـص  تلاح  رد  باحـصتسا  ریثأت  هدرک و  باحـصتسا 

؟ هدش ادیپ  دعب  ای  هدوب  لبق  زا  تساجن  نیا  هک  دنکیم  ّکش  دنیبیم  ار  تساجن  هک  زامن  زا  سپ  نکل  تسا ،
. زامن لوط  رد  ار  نآ  تراهط  دنکیم  باحصتسا 

اجنیا رد  وا  هتبلا  زامن ، لاح  رد  ار  نآ  تراهط  دـنکیم  باحـصتسا  زاب  زامن ؟ دـعب  ای  هدـش  سجن  زامن  نیح  رد  هک  دـنک  ّکش  هچنانچ  و 
هداعا بوجو  مدع  شرگید ، رثا  و  تسا ، زامن  هب  دورو  زاوج  زامن و  زا  لبق  هب  تبـسن  شرثا  کی  یهتنم  دهدیم ، ماجنا  باحـصتسا  کی 

. دوب دهاوخن  دروم  نیا  هجوتم  یلبق  لاکشا  اذل  و  تسا ، زامن 
هرارز و باوج  لاؤس و  رهاظ  اریز  ارچ ؟ تسا . مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  رهاظ  اب  فلاخم  نکل  تسا و  یلبق  داریا  زا  یلاخ  لاـمتحا  نیا  هلب ،
رب لمح  اذـل  تسا و  هدوب  لّوا  زا  تساجن  نیا  هک  دـنکیم  نیقی  دـنیبیم ، ار  سجن  زامن  زا  دـعب  وا  هکنیا  زا  سپ  هک  دـهدیم  ناـشن  ماـما 

. تسا رهاظ  فالخ  رب  لمح  هیلع ، عقوا  ءیش  هّلعل  هکنیا 
؟ دوشیم هچ  دید  ار  سجن  زامن ، ءانثا  رد  رگا  دیسرپ  هرارز  هک  يریخا  هرقف  نیا  فیلکت  خیش  بانج  * 

: هکنیا هب  دنداد  لیصفت  اجنیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
. دیعت هلسغت و  يدید ، ار  سجن  زامن  طسو  رد  نکل  يدوب و  هدرک  ّکش  البق  رگا  - 1

. دیعت هلسغت و ال  يدید ، ار  تساجن  زامن  طسو  رد  نکل  هدماین ، شیپ  وت  يارب  یکش  ینارگن و  هنوگچیه  زامن  زا  لبق  هچنانچ  و  - 2
نیا رد  رازگزامن  اریز  ارچ ؟ تسین . مه  رهاظ  فالخ  تسا ، حیحـص  هدوب ، اجب  هکنیا  رب  هوالع  لیـصفت  نیا  مّود  تمـسق  رد  ماما  شیامرف 

سجن سابل  اب  هدـناوخ  هک  ار  زامن  زا  رادـقم  نیا  ایآ  هدرک  ّکـش  هدـید ، تساـجن  زاـمن  ءاـنثا  رد  هتـشاد ، تراـهط  هب  یلبق  نیقی  تروص 
وا اجنیا  رد  هن ؟ ای  هدناوخ 
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هک اجنامه  زا  ار  تزامن  سپـس  و  امن ، ریهطت  ار  تسابل  نک ، عطق  ار  تزامن  دنیامرفیم : ماما  اذل  ار و  سابل  تراهط  دنکیم  باحـصتسا 
: هکنیا هجیتن  نک . عورش  يدرک  عطق 

یضرف رد  ایآ  دیعت ، هلـسغت و ال  تسا  هدومرف  یـضرف  هچ  رد  ماما  هک  میدیمهفن  ام  هک  ارچ  داتفا ، راک  زا  لالدتـسا ، ثیح  زا  لّوا  هرقف  - 1
؟ هدش عقاو  ادعب  سجن  هک  یضرف  رد  ای  هدوب و  رازگزامن  سابل  رد  لّوا  زا  سجن  هک 

. دشاب هیلک  هدعاق  یطعم  هچرگ  لالدتسالا ، لطب  لامتحالا  ءاج  اذا 
رد مالّـسلا  هیلع  ماما  اریز  ارچ ؟ دـشابیمن . هیلک  هدـعاق  کی  یطعم  نکل  تساربم و  لّوا  هرقف  رب  هدراو  تالاکـشا  زا  هچرگ  مّود  هرقف  - 2

هّیعیرفت ءاف  ياراد  سیلف  هملک  هکنآ  لاح  و  یغبنی ...  سیل  و  دـندومرفن : ّکـشلاب و  نیقیلا  ضقنت  نا  کـل ، یغبنی  سیلف  دـندومرف : اـجنیا 
. دنزیم مکحم  دنویپ  هدرک  طبترم  هیلع  عّرفتم  هب  ار  عّرفتم  هّیعیرفت ، ءاف  تسا و  هّیعیرفت  ءاف  تسا و 

ار بوث  تراهط  نم  دـیق  اجنیا  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  اذـل  دـیامنیم و  لصتم  مه  هب  مکحم  شدوخ  لـبق  اـم  هب  ار  شدوخ  دـعب  اـم  ینعی 
یتشاد نیقی  البق  وت  نوچ  هک : تسا  هدومرف  دروم  نیمه  صوصخ  رد  ماما  هک  دناسریم  هّیعیرفت  ءاف  نیا  اذل : و  ریخ . دومن . یغلم  ناوتیم 
سابل رد  ياهدـناوخ  هک  ار  يزامن  رادـقم  نآ  هک  يراد  ّکش  نونکا  ياهدـید و  ار  تساجن  زامن  ءانثا  رد  نکل  تسا و  كاـپ  تساـبل  هک 

. دشابیمن ياهدناوخ  هچنآ  هداعا  هب  يزاین  ار و  تسابل  تراهط  نک  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدوب  سجن 
اجنآ اذل  تسا و  هدوب  هدعاقلا  برـض  ماقم  رد  ناشیا  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  دوخ  یغبنی : سیل  و  دومرف : یلوا  هرقف  رد  ماما  هک  اجنآ  زا  اّما  و 

. تسا هدعاقلا  ءاطعا  ناشیا  دارم  زین  اجنیا  رد  هکنیا  رب  میریگیم  هنیرق  ار 
***
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و ال هیلع . ءیـش  و ال  يرخا ، اهیلإ  فاضأف  ماق  ثالثلا ، زرحأ  دق  عبرأ و  یف  وأ  وه  ثالث  یف  ردی  مل  اذإ  و  : » ةرارزل ۀـثلاث  ۀحیحـص  اهنم : و 
ینبیف نیقیلا ، یلع  ّمتی  و  نیقیلاب ، ّکشلا  ضقنی  هّنکل  و  رخآلاب ، امهدحأ  طلخی  و ال  نیقیلا ، یف  ّکشلا  لخدی  و ال  ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنی 

[195 «.] تالاحلا نم  لاح  یف  ّکشلاب  ّدتعی  و ال  هیلع ،
[198 .] هنع رّخأت  نّمم  ۀعامج  هعبت  و  [ 197 ،] حراشلا هرّرق  و  [ 196 ،] ۀیفاولا یف  اهب  کّسمت  دق  و 

ۀثلاثلا نیب  ةدّدرملا  ۀعکّرلا  یف  میلـست  نود  نم  ۀعبارلا  ۀـعکرلل  مایقلا  يرخا ،» اهیلإ  فاضأف  ماق  (: » ع  ) هلوقب دارملا  ناک  نإ  ّهنال  لّمأت : هیف  و 
ةرقفلا رهاظل  فلاخم  و  ۀـّماعلا ، لوقل  قفاوم  و  بهذـملل ، فلاخم  وهف  ّلقالا ، یلع  ءانبلا  وه : باوجلا  لصاح  نوکی  یتح  [ 199 ،] ۀعبارلا و 

ةالـص ینعأ : نیتلـصفنم ، نیتعکر  ةدارإ  ۀـحتافلا - نییعت  ۀـنیرقب  اهرهاظ - ّناـف  باـتکلا ؛» ۀـحتافب  نیتعکر  [ 200] عکری : » هلوق نم  یلوـالا 
. ۀّیمامإلا بهذم  وه  امک  ۀّلقتسم ، ۀعکر  یلإ  ةدّدرملا - ۀعکرلا  یف  میلستلا  دعب  مایقلا - هب  دارملا  نوکی  نأ  نّیعتف  طایتحالا ،

ع)  ) هلوق نم  دیفتسا  و  [ 202 (] هر  ) یضترملا دّیسلا  هب  حّرص  ام  یلع  [ 201 ،] ۀیتآلا ۀّقثوملا  یف  دراولا  نیقیلا »  » یف امک  نیقیلا -»  » دارملاف ب
، اذکف تصقن  دق  تنک  نإ  طایتحالا : رابخأ  یف 
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رثکالا و یلع  ءانبلاب  ةءاربلاب ، نیقیلا  لیـصحت  طاـیتحالا و  بوجو  دارملا  نوکیف  ةءاربلاـب ، نیقیلا  وه  [-: 203] اذکف تممتأ  دـق  تنک  نإ  و 

. هصقن لمتحی  ام  كرادتل  ۀلباق  ۀّلقتسم  ةالص  لعف 
نباف تککـش  اذإ  : » ۀیتآلا ۀّقثوملا  یف  ع )  ) هلوق اهنم : لمعلا ، نم  وحنلا  اذه  رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  طایتحالا »  » و نیقیلا »  » نم دیرا  دق  و 

[204 «.] نیقیلا یلع 
ةالـصب هربج  عم  هیلع ، میلـستلا  و  ددـعلا ، نم  نّقیتملا  وه  ام  یلع  ءانبلا  اـهنم : داری  هضقن ، مدـع  نیقیلا و  یلع  ءاـنبلاب  ةرمـآلا  راـبخالا  هذـهف 
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اذإ ائیـش  کمّلعا  أ ال  (: » ع  ) هلوق لثم  عقاولل ، زرحم  لـمعلا  [ 205] اذه ّنأ  یلع  ّلدـی  ام  رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  رکذ  اذـهل  و  طایتحالا ؛
[207 [»؟ ءیش کیلع  نکی  مل  تممتأ ، وأ  تصقن  ّکنأ  ترکذ  ّمث  [ 206 ،] هتعنص

یلع ءانبلا  نم  ۀّماعلا : هلوقی  ام  نود  طایتحالا ، نیقیلاب و  ذخالا  وه  لمعلا  اذه  ّنأ  نایبل  یضترملا - دّیسلل  اعبت  [- 208] ۀعامج يّدصت  دق  و 
، طایتحالا نیقیلا و  یلع  ءانبلاب  [ 209] اهریغ یف  کلذ  ۀیمست  و  ّکشلاب ، ءانتعالا  مدع  رارکتب  ۀحیحّصلا  هذه  یف  ع )  ) مامالا ۀغلابم  و  ّلقالا .

. ۀکوکشملا ۀعکرلا  ّمض  ّلقألا و  یلع  ءانبلا  وه  نیقیلا  یلع  ءانبلا  یضتقم  نوکب  نیمعازلا  ۀّماعلا  لباقم  یف  هنوکب  رعشی 
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همجرت

( عفار رد  ّکش  رد  باحصتسا  تّیجح  رد  هرارز  هثلاث  هحیحص  هب  لالدتسا  )

هراشا

رد ماما  هک  تسا  هرارز  هثلاث  هحیحص  تسا  هدش  لالدتـسا  اهنادب  عفار ) رد  ّکش  رد  باحـصتسا  ّتیجح  رد  هک   ) ثیداحا نیا  هلمج  زا  و 
ود نیا  هکیلاحرد  هدروآ  ياجب  هدجس ) ود  تعکر  ره  رد   ) هدجس راهچ  اب  هارمه  هداتـسیا  زامن  تعکر  ود  دنیامرفیم : وا  لاؤس  هب  خساپ 

تسین وا  هّمذ  رب  يزیچ  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  سپس  طایتحا ،) زامن  تعکر  ینعی 2   ) دناوخب باتکلا  ۀحتاف  اب  دیاب  ار  تعکر 
( تسا هداد  ماجنا  ار  یعرش  هفیظو  هک  ینعی  )

تعکر کی  دـنک و  مایق  دـیاب  دـنک ، ّکش  مراهچ  مّوس و  تعکر  نایم  رازگزامن  صخـش  رگا  و  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  سپس 
. تسین وا  هّمذ  رب  يزیچ  هاگنآ  دیازفیب ، نادب  رگید 

نیقی اب  ار  ّکش  دیابن  و  دـنکب ، نیقی  رد  لخاد  ار  ّکش  دـیابن  و  دنکـشب ، ّکش  اب  ار  نیقی  دـیابن  و  هکنیا : هب  مالّـسلا  هیلع  دـندومرف  سپس 
زا یلاح  چیه  رد  دیابن  و  دراذگب ، نیقی  رب  ار  انب  دیاب  و  دنک ، مامت  نیقی  اب  ار  لمع  دیاب  دنکشب و  نیقی  اب  ار  ّکش  دیاب  هکلب  دنک ، طولخم 

. دنک انتعا  ّکش  هب  تالاح 
هب کّسمت  رد  هک  [ 210 ،] دناهدرک کّسمت  ثیدح  نیا  هب  باحـصتسا  ّتیجح  تابثا  يارب  هیفاو  رد  ینوت  لضاف  دـیامرفیم : خیـش  سپس 

مّوس و نایم  دّدرم  تعکر  زا  دـعب  هک  دـشاب  نیا  يرخا ،) اهیلا  فاضاف  ماق   ) هلمج زا  دوصقم  رگا  هکنوچ  دراد ، دوجو  لـمات  هحیحـص  نیا 
. دراذگب ّلقا  رب  ار  انب  هک : تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  خساپ  لوصحم  درک ، هماقا  ار  مراهچ  تعکر  تساخرب و  نداد  مالس  نودب  مراهچ ،

، باتکلا ۀحتافب  نیتعکر  عکری  دندومرف : هک  لّوا  هرقف  روهظ  اب  و  تسا ، ّتنـس  لها  بهذـم  اب  قفاوم  هّیماما و  بهذـم  فلاخم  خـساپ  نیا 
. طایتحا زامن  ینعی  تسا ، هدرک  هدارا  ار  هناگادج  تعکر  ود  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  هحتاف ، رکذ  اب  هرقف  نیا  رهاظ  تسا . فلاخم 

. تسا نآرب  هّیماما  بهذم  هکنانچ  دومن ، هماقا  هلقتسم  تعکر  تساخرب و  دّدرم ، تعکر  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  اذل  و 

( مود لامتحا  )

هک طایتحا  رابخا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  راتفگ  زا  دناهدرک و  حیرصت  یضترم  دیس  هکنانچ  نیقی ، زا  دارم  سپ 
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، دارم سپ  تسا ، تئارب  هب  نیقی  رظن  دروم  نیقی  هک : دوشیم  هدافتسا  اذکف ،) تممتا  دق  تنک  نا  و  اذکف ، تصقن  دق  تنک  نا  : ) دندومرف
مک الامتحا  هک  هچنآ  لقتسم ، تعکر  کی  ندروآ  اجب  رثکا و  رب  نتشاذگ  انب  اب  هک  تسا  تئارب  هب  نیقی  لیـصحت  طایتحا و  ندوب  بجاو 

. تسا ناربج  كرادت و  لباق  هتشاذگ 
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( رابخا رد  نیقی  رب  ءانب  زا  دارم  )

رارق ثحب  دروـم  هک  قـثوم  تیاور  رد  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدـش  هئارا  لـمع  زا  هوـحن  نیا  طاـیتحا )  ) و نیقی )  ) زا راـبخا  زا  يدادـعت  رد  و 
(. نیقیلا یلع  نیاف  تککش  اذا  دندومرف : تفرگ ، دهاوخ 

و نآرب ، مالـس  تسا ، نّقیتم  هک  يددـع  رب  نتـشاذگ  انب  دـنهدیم  نیقی  نتـسکشن  نیقی و  رب  يانب  هب  روتـسد  هک  اهتیاور  نیا  زا  دوصقم 
. تسا طایتحا  زامن  هلیسوب  نآ  ناربج 

ماما نخـس  نیا  لثم  دـنکیم ؛ زارحا  ار  عقاو  لمع ، هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  هدـش  هتفگ  يزیچ  اهربخ  زا  يدادـعت  رد  تهج  نیا  يور 
؟ ءیش کیلع  نکی  مل  تممتا ، وا  تصقن  ّکنا  ترکذ  ّمث  هتلعف ، اذا  ائیش  کمّلعا  الا  دندومرف : هک  مالّسلا  هیلع 

هک يزیچ  هن  و  تسا ، طایتحا  نیقی و  هب  ذخا  نامه  لمع ،)  ) زا دارم  هک  دناهدش  نیا  نایب  يدصتم  یضترم ، دیس  زا  يوریپ  هب  مه  یهورگ 
. دوش هتشاذگ  ّلقا  رب  انب  هک  دناهتفگ  ّتنس  لها 

هب راعـشا  طایتحا ، نیقی و  رب  تشاذگ  انب  رگید  تایاور  رد  و  ّکش ، هب  انتعا  مدـع  هب  رارکت  اب  هحیحـص  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هغلابم  و 
نآ هب  كوکشم  تعکر  ندرک  همیمض  ّلقا و  رب  يانب  نامه  نیقی ، رب  انب  ياضتقم  دندرکیم  نامگ  هک  ّتنـس  لها  لباقم  رد  هک  دراد  نیا 

. تسا هدوب  تسا ،
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ثیدح  مادک  تسا  هدش  دانتسا  نآ  هب  باحصتسا  ّتیجح  رد  هک  یثیدح  نیموس  * 
: دناهتفگ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  هک  تسا  هرارز  مّوس  هحیحص 

، دّهشتی باتکلا و  ۀحتافب  مئاق  وه  تادجس و  عبرا  نیتعکر و  عکری  لاق : نیتنّثلا ؟ زرحا  دق  و  نیتنث ، یف  وا  وه  عبرا  یف  ردی  مل  نم  هل : تلق 
. هیلع ءیش  و ال 

لخدی و ال  ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنی  و ال  هیلع ؛ ءیـش  يرخا و ال  اهیلا  فاضاف  ماق  ثالثلا ، زرحا  دق  عبرا و  یف  وا  وه  ثالث  یف  ردی  مل  ذا  و 
ضقنی هّنکل  و  رخآلاب ؛ امهدحا  طلخی  و ال  نیقیلا ، یف  کشلا 

332 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
[211 .] تالاحلا نم  لاح  یف  ّکشلاب  ّدتعی  و ال  هیلع ، ینبیف  نیقیلا  یلع  ّمتی  و  نیقیلاب ، ّکشلا 

تعکر ود  ایآ  هک  دـنکیم  ّکش  زامن  ءانثا  رد  یـصخش  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اـی  رقاـب و  ماـما  هب  دـیوگیم : هر )  ) هرارز
رد ینعی   ) هدجـس راهچ  اب  هارمه  دروآ ، اجب  هداتـسیا  زامن  تعکر  ود  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنکب ؟ دیاب  هچ  تعکر ، راهچ  ای  هدناوخ 

، دنک مامت  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  سپـس  هعبرا ،) تاحیبست  هن   ) دناوخب باتکلا  ۀحتاف  اب  دیاب  ار  تعکر  ود  نیا  و  هدجـس ) ود  تعکر  ره 
. تسین وا  همذ  رب  يزیچ  و  هداد ) ماجنا  ار  شایعرش  هفیظو  تروص  نیا  رد   ) هک

هک  ) دیازفیب نادب  رگید  تعکر  کی  دیامن و  مایق  دیاب  دنک ، ّکش  تعکر 3 و 4  نایم  رازگزامن  صخش  رگا  و  دندومرف : ماما  دوخ  سپس 
. تسین وا  همذ  رب  يزیچ  زین ) تروص  نیا  رد 

طولخم يرگید  اب  ار  ود  نیا  زا  یکی  دیابن  و  دـنک ، لخاد  نیقی  رد  ار  ّکش  دـیابن  و  دنکـشب ، کش  اب  ار  نیقی  هک  دـیابن  دـندومرف : سپس 
زا یلاح  چیه  رد  دیابن  دراذگب و  نیقی  رب  ار  انب  دیاب  و  دناسرب . مامتا  هب  نیقی  اب  ار  شزامن  دنک و  ضقن  نیقی  اب  ار  ّکش  دیاب  نکل  و  دنک ،

. دنک انتعا  ّکش  هب  تالاح 
؟ تسا حرطم  یثحابم  هچ  فیرش  ثیدح  نیا  اب  هطبار  رد  * 
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یلالد ثحب  يدنس 2 - ثحب  - 1 تسا : حرطم  ثحب  ود 
تحص هب  يررض  هلئـسم  نیا  تسا و  هرمـضم  یلبق  هحیحـص  ود  نوچمه  ثیدح  نیا  هک  مینکیم  هدنـسب  نخـس  نیا  هب  يدنـس  ثحب  رد 

. دنزیمن ثیدح 
هدرک و لالدتـسا  ثیدـح  نیا  هب  باحـصتسا  ّتیجح  يارب  لوصالا  ۀـیفاو  باتک  رد  ینوت  لضاف  موحرم  میئوگیم : یلالد  ثحب  رد  اّما  و 

. دناهدرک دانتسا  نادب  مه  نیرخأتم  زا  یخرب  هکنانچ  تسا ، هتفریذپ  ار  لضاف  بانج  لالدتسا  هیفاو ، حرش  رد  زین  ردص  دیس  موحرم 
؟ تسیچ لمأت )...  هیف  و   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 

تـسا رّوصتم  یتالامتحا  ثیدح  نیا  رد  هک  ارچ  تسا . مامتان  باحـصتسا  ّتیجح  رب  ثیدح  نیا  تلالد  ناشیا ، هدـیقع  هب  هک : تسا  نیا 
هک تالامتحا  زا  یخرب  رب  انب  دـناشودخم و  تـالامتحا  نیا  نکل  دروخیم و  باحـصتسا  درد  هب  ثیدـح  نیا  اـهنآ  زا  یـضعب  رب  اـنب  هک 

. دروخیمن باحصتسا  درد  هب  دراد ، مه  دیؤم 
. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق  امف 
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؟ تسیچ يرخا )... ) اهیلا  فاضاف  ماق  : ) هلوقب دارملا  ناک  نا  ّهنال   ) رد بلطم  لصاح  * 

انب هک  دشاب  نیا  ۀعکر ، اهیلا  فاضاف  ماق  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  تسا  نکمم  هکنیا : رب  ینبم  تسا  ثیدح  رد  دوجوم  لامتحا  نیلوا  نایب 
ّکـشلاب نیقیلا  ضقنی  زا ال  دارم  هکنیا  رب  افاضم  دروآ ، اجب  تعکر  هس  نآ  هب  لصتم  مه  رگید  تعکر  کی  دزیخرب  دراذـگب و  ّلـقا  رب  ار 

قباس نیقی  نامه  رب  ار  انب  المع  هکلب  دنکن ، ضقن  ماجنا ، رد  ّقح  ّکش ال  اب  ار  مراهچ  تعکر  ماجنا  مدـع  هب  قباس  نیقی  هک  دـشاب  نیا  زین 
. درآ ياجب  ار  تعکر  کی  ماجنا و  مدع  هب  دنک  مکح  دراذگب و 

هک تسا  يددعتم  تالاکـشا  هب  لامتحا  نیا  نکل  و  دروخیم ، باحـصتسا  ّتیجح  رب  لالدتـسا  درد  هب  ثیدح  لامتحا  نیا  ساسارب  لاح 
: دنکیم هراشا  تالاکشا  نیا  زا  ات  ود  هب  خیش 

رد هّماع  يانبم  رب  انب  اریز  ارچ ؟ تسا . ّتنس  لها  بهذم  اب  قفاوم  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  بهذم  اب  فلاخم  لامتحا  نیا  هکنیا  یکی  - 1
هک مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  يوریپ  هب  هّیماما  ياهقف  يانبم  رب  نکل  دومن و  لیمکت  الـصتم  ار  زامن  تشاذگ و  ّلقا  رب  ار  انب  دیاب  زامن  كوکش 

زامن تعکر  کی  سپـس  دهد و  مالـس  ار  زامن  هتـشاذگ  تعکر  راهچ  ینعی  رثکا  رب  دیاب  ار  انب  رثکالا ، یلع  نباف  تککـش  اذا  دـناهدومرف :
. دهد ماجنا  الصفنم  طایتحا 

. ۀیقتلا مدع  لصالا ، هکنآ  لاح  دومن و  هیقت  رب  لمح  ار  ثیدح  دیاب  لامتحا  نیا  ساسارب  سپ :
و 4 نایم 2  ّکش  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  تسین . راـگزاس  ثیدـح  لّوا  زارف  اـی  هرقف  رهاـظ  اـب  لاـمتحا  نیا  هکنیا  رگید  - 2

؟ ارچ دروآ . اجب  الصفنم  طایتحا  زامن  تعکر  ود  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  نّیبم  نیا  باتکلا و  ۀحتافب  نیتعکر  عکری  دندومرف 
تعکر ود  نیا  دراذـگب و  ّلقا  رب  ار  انب  رازگزامن  هک  يوحن  هب  دـشاب  الـصتم  تعکر  ود  نیا  هک  دوب  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دارم  رگا  اریز 

قلطم ار  مالک  ای  هکلب  دشاب ، باتکلا  ۀـحتاف  اب  دـیاب  تعکر  ود  نیا  هک : دـندومرفیمن  زگره  دـیآ ، باسحب  مراهچ  مّوس و  تعکر  ناونعب 
. دندومنیم رییخت  هب  مکح  ای  دناوخب و  عبرا  تاحیبست  هک  دندومرفیم  اتحارص  ای  دندروآیم و 

زارف رد  میئوگیم : قایـس  تدـحو  هنیرق  هب  هاگنآ  تسا ، هدوب  طایتحا  زامن  ماما  دارم  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  باـتکلا  ۀـحتاف  نییعت  نیارباـنب :
طایتحا زامن  ات  دـناوخب  الـصفنم  ار  نآ  دـیاب  زین  تروص  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دارم  يرخا ، اـهیلا  فاـضا  ماـق و  دـیامرفیم : هک  زین  يدـعب 

. تسا هّیماما  بهذم  نیا  هک  دشاب ،
. دشابیمن لوبق  لباق  لامتحا  نیا  سپ :
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؟ تسیچ نیقیلا )... ،)  ) یف امک  نیقیلاب ، دارملاف   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
رازگزامن هک  دشاب  نیا  فاضاف ...  ماق  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  تسا  نکمم  هکنیا : رب  ینبم  تسا  روبزم  ثیدـح  رد  لامتحا  نیمود  نایب 

دروآ اجب  هناگادج  تروصب  طایتحا  زامن  تعکر  کی  دهدیم ، مالس  هکوکشم  تعکر  نامه  رب  دراذگیم و  رثکا  رب  ار  انب  هکنیا  زا  سپ 
[212 .] تسا هّیماما  يانبم  نامه  نیا  هک 

ص334 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نیا ینعی  دنک ، ضقن  تئارب ، رد  ّکش  اب  دـیابن  ار  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  هک : دوشیم  نیا  ّکشلاب  نیقیلا  ضقنی  ترابع ال  يانعم  تروص  ن 

هار یهتنم  دنکن ، تعانق  هّمذ  تئارب  رد  ّکش  هب  دنک و  ادـیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  دـیاب  نونکا  دومن و  ادـیپ  هّمذ  لاغتـشا  هب  نیقی  رازگزامن ،
. تسا زامن  ندناوخ  سپس  نداد و  مالس  رثکا ، رب  نتشاذگ  انب  دش : هتفگ  هک  تسا  هّیماما  بهذم  نامه  هّمذ ، غارف  هب  نیقی  لیصحت 

لاغتـشا و هدعاق  هب  هکلب  تشاد  دـهاوخن  باحـصتسا  نوناق  هب  یطبر  رگید  دـشاب  لامتحا  نیا  ثیدـح  دارم  رگا  دـیامرفیم : خیـش  سپس 
. دراد یصاخ  كالم  دوخ  يارب  هک  دوشیم  طوبرم  طایتحا 

؟ هن هّماع  هویش  نکل  دروآیم و  تئارب  هب  نیقی  هّیماما  هویش  هنوگچ  * 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دنروآیم  اجب  الصتم  زامن  تعکر  کی  دنراذگیم و  ّلقا  رب  ار  انب  هک  هّماع  يانبم  رب  - 1

. تسا نآ  هدننکناربج  تعکر  کی  نیا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  صقان  رازگزامن ، نیا  زامن  عقاو  رد  ای  - 
. تسا لطبم  هک  دیآیم  باسح  هب  يدمع  يدایز  تعکر ، کی  نیا  هک  تسا  هدوب  لماک  وا  زامن  عقاو  رد  ای  و  - 

. تسا لامتحا  فرص  دیآیمن و  لصاح  هّمذ  تغارف  هب  نیقی  هجیتن : رد 
: دراد تروص  ود  زاب  دنروآیم  اجب  الصفنم  زامن  تعکر  ود  دنراذگیم و  رثکا  رب  ار  انب  هک  هّیماما  يانبم  رب  اّما  و  - 2

. دنکیم ناربج  ار  نآ  زامن  نیا  هک  تسا  هدوب  ضقان  وا  زامن  عقاو  رد  ای  - 
یطبر هک  هدمآ  باسحب  یبحتسم  لمع  کی  هکلب  دنکیمن  دراو  نآ  هب  يررـض  یفاضا  تعکر  ود  نیا  هک  تسا  هدوب  لماک  عقاو  رد  ای  - 

. درادن زامن  لصا  هب 
. دیآیم لصاح  تئارب  هب  نیقی  روبزم  تروص  ود  زا  کیره  رد  اجنیا  رد  لاحيایلع 

 ...( لمعلا نم  وحنلا  اذه  رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  طایتحالا )  ) و نیقیلا )  ) نم دیرا  دق  و   ) زا ضرغ  * 
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؟ تسیچ
هّمذ تئارب  هب  نیقی  اجنیا ، رد  نیقی  زا  دارم  دـناهتفگ  یخرب  هک  نیقیلا  یلع  نباـف  تککـش  اذا  دـیوگیم : هک  تسا  راّـمع  هقثوم  هب  هراـشا 

. دننک لمح  لاغتشا  هدعاق  رب  ار  ثحب  دروم  ثیدح  هکنیا  رب  دناهداد  رارق  يدهاش  ار  نآ  اذل  تسا و 
؟ تسیچ هضقن )...  مدع  نیقیلا و  یلع  ءانبلاب  ةرمآلا  رابخالا  هذهف   ) زا ضرغ  * 

: هلمج زا  تسا  هدش  هدارا  لمع  زا  هوحن  نیا  طایتحا  نیقی و  زا  رابخا ، زا  يدادعت  رد  هک : تسا  نیا 
: هدومرف طایتحا  زامن  رابخا  زا  یخرب  رد  - 1

. تسا ممتم  طایتحا  زامن  نیا  هک  ینعی  اذکف ، تضقن  دق  تنک  نا  - 
لـصا لطبم  دناسریمن و  يررـض  وت  هب  طایتحا  زامن  نیا  دـشاب  هدوب  مامت  عقاو  رد  مه  تزامن  رگا  ینعی  اذـکف ، تممتا  دـق  تنک  نا  و  - 

. تسین
. ینک ادیپ  هّمذ  تئارب  هب  نیقی  ات  یناوخب  طایتحا  زامن  دیاب  زامن  كوکش  رد  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  زین  تایاور  هنوگنیا  نیاربانب :
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. تسا هّمذ  تئارب  هب  نیقی  هحیحص ، نیا  دروم  رد  نیقیلا  ضقنی  زا ال  دارم  هکنیا  رب  تسا  ياهنیرق  مه  نیا  اذل  و 
نامه زا  ریغ  يزیچ  راک  نیا  تسا و  عقاو  هدـننکزارحا  لاح  ّلک  یلع  مزومآیم  وت  هب  هک  ار  يراک  تسا : هدـمآ  يرگید  تاـیاور  رد  - 2

. دشابیمن طایتحا  زامن  ماجنا  رثکا و  رب  يراذگانب 
هب نیقی  زین  ضقنی  يانعم ال  تسا و  طایتحا  زامن  ناـمه  زین ، هیف  نحن  اـم  رد  تعکر ، هفاـضا  زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  ياهنیرق  زین  نیا  اذـل  و 

. تسا هّمذ ...  تئارب 
؟ تسیچ وا  هب  ناشیا  خساپ  و  ع )  ) ماما زا  هرارز  بانج  لاؤس  لصاح  دیئامرفب  هثلاث  هحیحص  نییبت  رد  * 

؟ دنک هچ  دنک  ّکش  نیب 2 و 3  رازگزامن  رگا  - 1
( هعبرا تاحیبست  اب  هن  و   ) باتکلا ۀحتافب  نیتعکر  اهیلا  فاضا  ماق و  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

؟ دنک هچ  دنک  ّکش  نیب 3 و 4  رازگزامن  رگا  - 2
. ّکشلاب نیقیلا  ضقنی  و ال  يرخا ، اهیلا  فاضا  ماق و  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیچ رد  ثحب  لحم  * 
کشلاب نیقیلا  ضقنی  و ال  يرخا 2 - ۀعکر  اهیلا  فاضا  ماق و  - 1 تسا : ریخا  هلمج  ود 
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؟ تسیچ باحصتسا  ّتیجح  رب  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  اب  هطبار  رد  خیش  هدیقع  * 

: تسا لمتحم  انعم  راهچ  هلمج ، ود  نیا  رد  دیامرفیم :
. دنافیعض لمتحم  يانعم  هس  ره  نکل  و  دروخیم ، باحصتسا  ّتیجح  رب  لالدتسا  درد  هب  لمتحم  يانعم  راهچ  نیا  زا  انعم  هس  - 1

. دروخیمن باحصتسا  ّتیجح  رب  لالدتسا  درد  هب  نکل  و  تسا ، يوق  لمتحم  يانعم  راهچ  نیا  زا  انعم  کی  - 2
؟ تسیچ لّوا  لامتحا  * 

ساسارب هک  اریز  ارچ ؟ دناوخب . ۀلصتم  رگید  زامن  تعکر  کی  دزیخرب و  یلـصم  هک  دشاب  نیا  يرخا ، فاضا  ماق و  زا  دارم  هک : تسا  نیا 
. دنکشب ّقح  ّکش ال  اب  تسا ، ّلقا  ماجنا  لامتحا  اجنیا  رد  هک  ار  قباس  نیقی  دیابن  نیقیلا ،...  ضقنی  ال 
. تسا باحصتسا  نامه  هک  رثکالا ، مدع  لصالا  تسا و  نقیتم  لامتحا  نیا  رد  ّلقا  رگید : ترابع  هب 

. تسا یتالاکشا  هب  التبم  نکل  دراد و  باحصتسا  ّتیجح  رب  تلالد  ثیدح  لامتحا  نیا  ساسارب  سپ :
؟ تسیچ لامتحا  نیا  بویع  * 

: هّیماما هدیقع  هب  اریز  ارچ ؟ دومن . هیقت  رب  لمح  ار  ثیدح  دیاب  لامتحا  نیا  ساسارب  هک  تسا  نیا  شبیع  کی  - 1
. دننکیمن يراج  باحصتسا  اجنیا  رد  اذل  دنناوخیم و  ۀلصفنم  ار  طایتحا  زامن  ایناث : دوشیم . هتشاذگ  رثکا  رب  روبزم  كوکش  رد  انب  الوا :

. دنناوخیم ۀلصتم  ار  ۀکوکشم  تعکر  و  ار ، رثکا  ماجنا  مدع  دننکیم  باحصتسا  هتشاذگ ، ّلقا  رب  ار  انب  هّماع ، هلب ،
يارجا اذـل  و  دـننکیمن ، يراـج  باحـصتسا  اـجنیا  رد  هّیماـما  نکل  و  تسا ، راـگزاس  باحـصتسا  اـب  ثیدـح  هک  تسا  تسرد  نیارباـنب :

. تسا هّیماما  بهذم  فلاخم  اجنیا  رد  باحصتسا 
. ۀیقتلا مدع  لصالا ، هکنآ  لاح  دومن و  هیقت  رب  لمح  ار  ثیدح  دیاب  لامتحا  نیا  ساسارب  لصاحلا :

لمح ار  نآ  يارجا  باحصتسا ، ندوب  دنمشزرا  ياوس  هک : تسا  نیا  لامتحا  نیا  رگید  بیع  - 2
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یلع مکح  کی  شدارم  نکل  تسا و  باحـصتسا  شدارم  ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنت  ـال  هدومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  میئوگب : هدرک  هیقت  رب 
تدوخ قباس  نیقی  تقوچیه  هک  دهدب  تسد  هب  ار  هدعاق  نیا  دهاوخیم  ماما  ینعی  تسین . ياهیقت  باحـصتسا  هک  ارچ  تسا ، ياهدـعاقلا 
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. نکشن ّقح  ّکش ال  اب  ار 
هدومرف ياهیقت  تعکر ، ای 4  هدناوخ  تعکر  دـنادیمن 3  رازگزامن  هک  اجنیا  رد  ار  نآ  يارجا  نکل  هدومرف و  هیقت  نودـب  ار  هدـعاق  سپ :

. تسا
يور زا  تسا  لقا  باحـصتسا  نامه  هک  لولعم  نکل  هیقت و  نودـب  ّتلع  هک  يوحن  هب  هدرک  کیکفت  لولعم  زا  ار  ّتلع  رگید : تراـبع  هب 

. دشاب هّیقت  يور  زا  شاهمه  دیاب  دوش ، هتفگ  هیقت  يور  زا  نخس  تسا  رارق  رگا  اریز  ارچ ؟ تسا . رهاظ  فالخ  زین  نیا  هک  دشاب . هیقت 
نیتعکر هکنیا : هب  دنداد  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ و  ار  و 4  ناـیم 2  ّکـش  ادـتبا  هرارز  هک : تسا  نیا  لاـمتحا  نیا  رگید  بیع  - 3

 ... تاحیبست و هب  هن  باتکلا و  ۀحتافب 
. روآ ياجب  ۀلصفنم  طایتحا  زامن  تعکر  ود  دعب  هدب  مالس  ار  زامن  راذگب ، رثکا  رب  ار  انب  هک  دیآیم  تسدب  باتکلا  ۀحتاف  هملک  نیا  زا 

: دومرفیم هکلب  دومرفیمن  نییعت  ار  باتکلا  ۀحتافب  نیتعکر  دوب ، ۀلصتم  ماما  دارم  رگا  اریز  ارچ ؟
 ... باتکلا و ۀحتافب  وا  حیبستب  اّریخم  نیتعکر  دومرفیم  ای  تاحیبست و  هب  الثم  نیتعکر 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
هکلب نکن ، يراج  باحـصتسا  ینعی  راذـگب  رثکا  رب  ار  انب  تسا  هدومرف  نایم 2 و 4  ّکـش  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  روطچ  هک : تسا  نیا  رد 

راذگب ار  انب  دومرف  نایم 3 و 4  ّکش  ینعی  يدعب  لاؤس  هب  خساپ  رد  نکل  و  ناوخب ، ۀلـصفنم  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هدـب و  ار  زامن  مالس 
؟ ناوخب ۀلصتم  تعکر  کی  سپس  ار و  رثکا  ماجنا  مدع  نک  باحصتسا  ینعی  ّلقا  رب 

رگید تراـبع  هب  تسین ؟ رهاـظ  فـالخ  رگید  روـج  مّود  زارف  رد  دـنهدب و  مکح  روـج  کـی  لّوا  زارف  هب  خـساپ  رد  هک  بـلطم  نـیا  اـیآ 
: هک تسا  ياهنوگ  هب  زامن  كوکش  تیعضو 

. دننکیم نینچ  هّماع  هکنانچ  درک  باحصتسا  ار  رثکا  ماجنا  مدع  تشاذگ و  ّلقا  رب  ار  انب  دیاب  ای  - 1
نینچ هّیماما  هکنانچ  دروآ ، اجب  ۀلـصفنم  ار  طایتحا  زاـمن  دوش و  يراـج  باحـصتسا  هکنیا  نودـب  تشاذـگ ، رثکا  رب  ار  اـنب  دـیاب  اـی  و  - 2

. دننکیم
. دومن لالدتسا  باحصتسا  ّتیجح  رب  هثلاث  ثیدح  اب  ناوتیمن  لّوا  لامتحا  ساسارب  هجیتن : رد 
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؟ تسیچ هثلاث  هحیحص  رد  مّود  لامتحا  خیش  بانج  * 

. ۀلصتم هن  تسا و  ۀلصفنم  تعکر  کی  يرخا ، هیلع  فاضا  ماق و  زا : دارم  میئوگب : هک  تسا  نیا 
نآ زا  سپ  و  دنک ، مامت  هداد  مالس  ار  زامن  رب 4 ، دراذگب  ار  انب  تعکر ، ای 4  هدناوخ و  تعکر  دنادیمن 3  هک  اجنیا  رد  رگید : ترابع  هب 

. دناوخب ۀلصفنم  طایتحا  زامن  تعکر  يو ك  دزیخرب 
، دـشابیمن ّقح  ّکش ال  ّکش ، زا  دارم  قباس و  نیقی  نیقی ، زا  دارم  ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنی  و ال  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  اـّما  و 

. تسا تئارب  رد  ّکش  ّکش ، زا  دارم  هّمذ و  تئارب  هب  نیقی  نیقی ، زا  دارم  هکلب 
. تسا طایتحالا  ضقنت  يانعم ال  هب  ةءاربلا ، ضقنت  و ال  تسا ، ةءاربلا ، ضقنت  يانعم ال  هب  نیقیلا ، ضقنت  ال  رگید : ترابع  هب 

. هدن تسد  زا  تئارب  رد  ّکش  اب  ار ، تئارب  هب  نیقی  ینعی :
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 

ۀلـصفنم طایتحا  زامن  تعکر  کی  سپـس  دـنک و  مامت  هداد  مالـس  ار  زامن  دراذـگب ، رثکا  رب  ار  اـنب  رازگزاـمن ، نیا  رگا  هک : تسا  نیا  رد 
فالخ تئارب و  رد  ّکش  دوشیم  دنانآرب ، هّماع  هکنانچ  دناوخب  ۀلـصتم  ار  تعکر  کی  نیا  رگا  نکل  تئارب و  هب  نیقی  دوشیم  دناوخب ،

؟ طایتحا
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هب لمع  تسا و  تئارب  هب  نیقی  هّیماما  لمع  نکل  طایتحا و  فالخ  تئارب و  رد  ّکش  دوشیم  اـجنیا  رد  هّماـع  لـمع  ارچ  رگید  تراـبع  هب 
: اریز طایتحا ؟

 ... هدرک و باحصتسا  ار  رثکا  ماجنا  مدع  دراذگیم و  ّلقا  رب  ار  انب  هّماع  - 1
؟ دوشیم هچ  هدـناوخ  ۀلـصتم  هک  یفاضا  تعکر  کی  نیا  فیلکت  دـشاب ، یتعکر  راـهچ  ماـمت و  رازگزاـمن  نیا  زاـمن  عقاو  رد  رگا  لاـح :

هکلب تسین ، طایتحا  تیاعر  تئارب و  هب  نیقی  لمع  نیا  اذل  و  تسا ، زامن  لطبم  يدمع  يدایز  میئوگیم  يدمع ، يدایز  تفگ : دـیهاوخ 
. تسا هدننکنارگن 

ود زامن  نیا  دنروآیم . اجب  هلـصفنم  ار  طایتحا  زامن  سپـس  دـننکیم و  مامت  هداد  مالـس  ار  زامن  هتـشاذگ ، ّکش  يور  رب  ار  انب  هّیماما  - 2
ّکـش ماگنههب  وا  زامن  رگا  دـنکیم و  ناربج  ار  نآ  زامن  نیا  دـشاب ، هدوب  مک  صقان و  ّکش  ماـگنه  هب  درف  نیا  زاـمن  رگا  دراد : تروص 

. تسا هدحیلع  باوث  ياراد  هدش و  ماجنا  ۀلصفنم  هک  ارچ  دنزیمن ، نآ  هب  يررض  زامن  نیا  دشاب ، هدوب  لماک 
. تسین هنع  وفعم  تعکر  نآ  ندش  دایز  نکل  و  تسا ، ّوفعم  نآ  يدایز  هک  ياهداد  راک  طسو  رد  یمالس  کی  امش  هلب ،
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کی هک  تسا  نیا  دارم  يرخا ، اهیلا  فاـضا  ماـق و  دـندومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوشیم : هتفگ  لاـمتحا  نیا  رد  هکنیا  بلطم  هصـالخ 
ّکـش اب  ار  ناـشلمع  هّماـع  هکنآ  لاـح  و  دـنکب ، ضقتنم  تئارب  رد  ّکـش  اـب  ار  تئارب  هب  نیقی  دـیابن  اریز : ارچ ؟ دـناوخب  ۀلـصفنم  تعکر 

 ... تئارب و هب  نیقی  اب  هّیماما  دننارذگیم و 
نیقی لامتحا ، نیا  رد  ّکش  نیقی و  هک  ارچ  دروخیمن ، باحصتسا  ّتیجح  رب  لالدتسا  درد  هب  ثیدح  مه  لامتحا  نیا  ساسارب  لصاحلا :

. تسا باحصتسا  فالخ  رب  هکلب  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  رد  باحصتسا  ناکرا  ات  تسین  ّقح  ّکش ال  قباس و 
يارب لالدتـسا  درد  هب  ول  لاـمتحا و  نیا  هتبلا ، شاـب  تئارب  هب  نیقی  طاـیتحا و  رکف  هب  دـنیوگیم  هتـشاذگ  رثکا  رب  ار  اـنب  رگید  تراـبع  هب 

. تسا يوق  لامتحا  ثیدح  يانعم  يارب  نکل  و  دروخن ، باحصتسا  ّتیجح 
؟ تسیچ لامتحا  نیا  توق  هجو  * 

، تسا راگزاس  دـناوخیم  طایتحا  زامن  تعکر  وا 2  و  نیتعکر . عکری  دـندومرف : نآ  خـساپ  رد  ماما  هک  یلاؤس  نآ  ینعی  لّوا  هرقف  اب  ـالوا :
. دناوخب ۀلصفنم  طایتحا  زامن  تعکر  کی  دندومرف : زین  اجنیا  رد  هکنیا  رطاخب 

؟ تسیچ تسا  تئارب  رد  ّکش  ّکش ، زا  تئارب و  هب  نیقی  اجنیا ، رد  نیقی  زا  دارم  هکنیا  رب  ناتهاوگ  * 
هچ دیآیم  شیپ  زامن  رد  هک  یئاهکـش  رد  ام  هک  دوشیم  لاؤس  ماما  زا  ثیدح  نیا  رد  و  دمآ ، دهاوخ  يدوزب  هک  تسا  يرگید  ثیدـح 

؟ مینک
. راذگب نیقی  رب  ار  انب  دش ، ادیپ  امش  يارب  یکش  زامن  رد  تقوره  ینعی  نیقیلا ، یلع  نباف  تککش  اذا  دنیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما 

هّماع هک  يدـمع  يدایز  يراتفرگ  نآ  هکنیا  ات  تسا  طایتحا  زامن  ندروآ  اجب  و  زامن ، مامتا  رثکا ، رب  يراذـگانب  اـب  مه  كوکـش  رد  نیقی 
. دیاین شیپ  رازگزامن  يارب  دنانآ  راتفرگ 

ءاـج دریگیم و  رارق  لّوا  لاـمتحا  اـب  هلباـقم  رد  هـک  اـجنآ  زا  دـشاب ، هتــشادن  مّود  لاـمتحا  رد  روـهظ  ثیدـح  هـک  ضرفرب  لاـحيایلع :
. لالدتسالا لطب  لامتحالا ،

. دومن لالدتسا  باحصتسا  ّتیجح  رب  ناوتیمن  ثیدح  نیا  اب  سپ 
***
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: لثم رهاظلا ، اذه  نع  فراوص  كانه  ناک  باحصتسالل ، قباطملا  ّلقالا  یلع  ءانبلا  یف  ۀحیحصلا  روهظ  مّلس  ول  ّمث 
. لصالل فلاخم  وه  و  ۀّیقتلا ، یلع  ذئنیح  اهلمح  نّیعت  - 1

نوکیل عقاولا - نایب  یلع  عقاولل  فلاخملا  مکحلا  اذهل  اهب  دهشتسملا  ةدعاقلا  لمح  و  ۀیاورلا ، دروم  یف  ۀّیقتلا  یلع  لمحلا  باکترا  ّمث  - 2
. هسفن یف  انکمم  ناک  نإ  رهاظلل و  يرخا  ۀفلاخم  اهسفن - یف  دروملا ال  یف  ةدعاقلا  ءازجإ  یف  ۀّیقتلا 

. ۀّیقتلا یلع  لمحلا  نع  یبآلا  ۀیاورلا  ردص  رهاظل  فلاخم  ینعملا  اذه  ّنأ  عم  - 3
. رثکالا یلع  ءانبلا  ّالإ  اهنم  اومهفی  مل  ءاملعلا  ّنأ  عم  - 4

. ّلقألا یلع  ءانبلا  ةدارإ  نهوی  امم  کلذ  ریغ  یلإ 
همجرت

( شرهاظ فالخرب  ثیدح  لمح  هفراص و  نئارق  )

رد نکل  دوش ، هتفریذپ  هدوب و  باحـصتسا  نوناق  قباطم  ّلقا و  رب  يراذگانب  رد  هحیحـص  نیا  روهظ  هک  ضرفرب  دـیامرفیم : خیـش  موحرم 
نآ و  مینکیم ) لمح  رهاظ  فالخرب  ار  نآ  اـم  و   ) دـنکیم فرـص  شرهاـظ  زا  ار  ثیدـح  هک  دراد  دوجو  ياهفراـص  نئارق  لاـمتحا  نیا 

: هکنیا
( هّیقت رب  ثیدـح  لـمح  نکل  تسا و  راـگزاس  هّماـع  ياـنبم  اـب  هکنوـچ   ) تسا هّیقت  رب  ثیدـح  لـمح  نّیعت و  مزلتـسم  لّوا ،) لاـمتحا  - ) 1

. یعقاولا مکحلا و  نایبل  ربخلا  رودص  لصالا  و  ۀیقتلا ، مدع  لصالا ، هکنوچ  تسا . لصا  فالخرب 
هک تسا  عقاو  نایب  یعقاو و  مکح  باب  زا  دراوم  ریاس  رد  نکل  تسا و  هّیقت  باب  زا  دروم  نیا  رد  باحـصتسا  نوناق  ندرک  ارجا  هکنیا  - 2

: هک تسا  نیا  ثیدح  رهاظ  نوچ  تسا ، رهاظ  فلاخم  زین  نیا 
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لّوا لامتحا  هکنآ  لاح  و   ) تسین کیکفت  يارب  یهجو  و  هّیقت ، هن  دـشاب ، عقاو  ناـیب  باـب  زا  هدـعاق  نیا  هب  لالدتـسا  زین  شدوخ  دروم  رد 
(. تسا دراوم  ریاس  اب  ثیدح  دروم  رد  باحصتسا  نوناق  ارجا  نیب  کیکفت  مزلتسم 

نکل دـشاب و  حـیبق  ات  دـیآیمن  مزـال  يدروم  جورخ  دروم  صیـصخت  زا  هک  ارچ  لاـحم ، هن  تسا و  نکمم  هسفن  دـح  یف  هیجوت  نیا  هتبلا 
. تسا رهاظ  فالخ 

یبآ لّوا ، زارف  رهاظ  هک  ارچ  تسا ، نآ  لّوا ) زارف  ینعی   ) ثیدـح ردـص  رهاظ  اب  فلاخم  هّیقت ) رب  ثیدـح  لمح  ینعی   ) انعم نیا  هکنیا  - 3
. تسا هّیقت  رب  لمح  زا 

القتـسم ءاملع  مهف  هچرگ  ار  باحـصتسا  ّلقا و  رب  يراذگانب  هن  و   ) ای رثکا  رب  يراذگانب  رگم  دـناهدیمهفن  ثیدـح  نیا  زا  ءاملع  هکنیا  - 4
. تسا ءاملع  مهف  فالخ  رب  لّوا  لامتحا  اذل  دشابیم و  نآرب  دیؤم  نکل  تسین و  لیلد 

زین تایاور  نیا  اب  لّوا  لامتحا  اذل  و  رثکالا ، یلع  نباف  تککش  اذا  دنیوگیم : ینوناق  تروصب  زین  زامن  كوکش  باب  رد  هدراو  رابخا  - 5
. تسین لوبق  لباق  اذل  تسا و  فلاخم 

***
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نتم
یـضتقم وه  امک  کشلا - دّرجمب  كوکـشملا  عوقو  یلع  ءانبلا  زاوج  مدع  ّکشلاب  نیقیلا  ضقن  مدع  نم  دارملا  نوک  [ 213] لامتحا اما  و 

: هب داری  نیقیلا » یف  کشلا  لخدی  ال  : » هلوق و  ۀعباّرلا ، ۀثلاّثلا و  نیب  ةدّدرملا  ۀعکرلا  یلع  راصتقالا  زاوج  مدع  هدافم : نوکیف  باحـصتسالا -
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ۀّلقتسم اهب  یتأی  لب  ةالـصلا - نم  نقیتملا  ردقلا  [ 214] ینعأ نیقیلا - یلإ  اهّمـضی  اهعوقو ال  مدع  یلع  ّینبملا  اهیف  كوکـشملا  ۀعکرلا  ّنأ 
. ۀّصاخلا بهذم  وه  ام  یلع 

. نیینعم دحأ  ربخلا  یف  ّربدتلا  یضتقم  ّناف  لّمأتملا ؛ یلع  یفخی  ام ال  عبسلا  وأ  ّتسلا  تارقفلا  [ 215] ۀفلاخملا نم  هیفف :
. رهاوظلا لوصالل و  هتفلاخم  تفرع  دق  و  ۀّیقتلا ، یلع  لمحلا  امإ 

دعب رـصحنم  هنکل  هسفن ، یف  ادیعب  ناک  نإ  هجولا و  اذـه  و  طوحالا ، هجولا  یلع  تاعکرلا  ددـعب  نیقیلا  لیـصحت  بوجو  یلع  هلمح  امإ  و 
یلع اصوصخ  ۀحیحّصلاب ، لالدتسالا  طقسیف  لئاقلا ، اذه  هرکذ  امل  هتاواسم  نم  ّلقا  و ال  باحـصتسالا ، قباطی  ام  یلع  لمحلا  ناکمإ  مدع 

. ةدعاقلا هذه  لثم 
دعب طایتحالا  یلع  لـمعلا  و  رثکـالا ، یلع  لـمعلاب  ةالـصلا  یف  نیقیلا  لیـصحت  بوجو  یلع  اـهلمح  ّنأ  [ 216 :] يوعد اذه  نم  فعـضأ  و 

یف قباسلا  نیقیلا  یلع  لمعلل  اذـهل و  ةدـعاقلا  نم  مومعلا  ةدارإ  یفانی  ال  رخألا - مهراـبخأ  حیرـص  ۀّـصاخلا و  يوتف  وه  اـم  یلع  ةالـصلا -
. رخألا دراوملا 

نیقیلا و یلع  لمعلا  نم  دارملا  یف  نیینعملا  نیذـه  نیب  عمجلا  ناـکمإ  مدـع  نم  [ 217 :] ۀیتآلا رابخالا  یف  ءیجیـس  امب  اهعافدنا  رهظیـس  و 
. هضقن مدع 
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لئاسملا حیرشت  موس ] لامتحا  ]

؟ تسیچ لامتحا )...  اّما  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
درد هب  مه  دروخیم ، باحـصتسا  درد  هب  مه  فیرـش ، ثیدـح  نیا  میئوگب  هکنیا : رب  ینبم  لوصف  باحـص  زا  تسا  یموس  لاـمتحا  ناـیب 

. زامن كوکش  رد  هّیماما  بهذم 
: رگید ترابع  هب 

هدرک هفاضا  رگید  تعکر  کی  هک  انعم  نیدب  يرخا ، ۀعکر  فاضاف  ماق  دـندومرف : لّوا  نیب 3 و 4  ّکش  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  - 1
: میوشیم وربور  لامتحا  ود  اب  ام  نایب  نیا  لامجا  لیلد  هب  نکل  دنکن . افتکا  تعکر  راهچ  ای  تسا و  تعکر  هس  هک  كوکشم  نآ  هب  و 

؟ دوش هّیقت  رب  لمح  ثیدح  هجیتن  رد  ات  تسا ، نینچ  هّماع  داقتعا  هکنانچ  دناوخب ، الصتم  ار  تعکر  کی  نیا  رازگزامن  ایآ  - 
؟ دشاب عقاو  نایب  ات  تسا  نآرب  هعیش  داقتعا  هکنانچ  دهد ، ماجنا  الصفنم  ار  نآ  دیاب  هکنیا  ای  و  - 

. تسا باحصتسا  ترابع  نیا  زا  دارم  هک  ّکشلاب ، نیقیلا  ضقنی  ال  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  سپس  - 2
دیاب هکلب  ریخ ، مرادن . یمادقا  هب  زاین  نم  تسا و  هتفرگ  ماجنا  هکوکشم  تعکر  هللا  هللاءاشنا  هکنیا  رب  دراذگن  ار  انب  ّکش  فرص  هب  ینعی 

. تسا باحصتسا  يانعم  نامه  نیا  و  دنکب ، يراک  هداد و  رثا  بیترت  مراهچ  تعکر  ماجنا  مدع  رب  شقبسا  نیقی  هب 
؟ الصفنم ای  دهدب  ماجنا  الصتم  دهدب ، ماجنا  تسا  رارق  هک  ار  يراک  نیا  دنادیمن  یهتنم 

: ینعی رخآلاب . امهدحا  طلخی  نیقیلا و ال  یف  کشلا  لخدی  و ال  دـندومرف : دوخ  لّوا  هلمج  نییبت  ریـسفت و  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپـس  - 3
هک دروآ  اجب  هناگادج  القتـسم و  ار  نآ  هکلب  دـنکن ، لخاد  تسا  نّقیتم  هک  ثالث  تاعکر  رد  تسا ، هکوکـشم  هک  ار  مراهچ  تعکر  نآ 

. تسا نیمه  هّیماما  بهذم 
. هّیماما کلسم  مه  دیآیم ، تسدب  باحصتسا  نوناق  مه  فیرش ، ثیدح  نیا  زا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ عبسلا )...  تسلا و  تارقفلا ، رهاظل  ۀفلاخملا  نم  هیفف :  ) رد بلطم  لصاح  * 
اذـل تسا و  فلاخم  هناگتفه  ای  هناگـشش و  تارقف  رهاظ  اـب  لاـمتحا  نیا  هکنیا : رب  ینبم  روبزم  لاـمتحا  اـب  هطبار  رد  تسا  خیـش  هدـیقع 
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رب ار  نآ  دـیاب  ای  دوب و  تالاکـشا  نآ  هب  التبم  هک  مینک  لّوا  لامتحا  رب  لـمح  ار  ثیدـح  دـیاب  اـی  اذـل  تسا و  ماـمتان  صقاـن و  یلاـمتحا 
هک تسا  یلامتحا  مه  نیعت  مدع  ضرف  هب  و  تسا ، نیعتم  لامتحا  نامه  تشاد  هک  ینئارق  تکرب  هب  هک  مینک ، لمح  مّود  لامتحا 

344 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد دوجو 

. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  اّما :
هقف باوبا  رتشیب  رد  هک  باحـصتسا  لثم  یمهم  هدـعاق  ّتیجح  تاـبثا  رب  ناوتیمن  تسا  لاـمتحا  دـنچ  اـی  ود  ياراد  هک  یثیدـح  اـب  سپ :

. دومن لالدتسا  تسا  يراج 
؟ تسیچ هرارز  هثلاث  هحیحص  زا  ینیمخ  ماما  ترضح  ریسفت  * 

دناهتشاد تیانع  مالّسلا  هیلع  ماما  هکنیا  اب  تسا ، راکشآ  هحیحص  نیا  زا  هّیقت  راثآ  دیامرفیم : هتسناد  ياهّیقت  ار  ثیدح  نیا  هک : تسا  نیا 
. دنیامن نایب  باجح  هدرپ و  رد  ار  ّقح  بهذم  هک 

نیقیلا ضقنی  ال   ) ترابع هکنیا : هب  دناهدومرف  هدرک و  فیصوت  اهلامتحا  نیرتدب  ار  نآ  هدش  هر )  ) خیـش لامتحا  ریـسفت و  ضّرعتم  سپس 
رما هک  تسین  هنوگنیا  و  دوشیمن ؛ قبطنم  تسا ، هدیدرگ  ررقم  ّقح  بهذم  رد  طایتحا  هلیسوب  هک  اهتعکر  اب  نیقی  لیصحت  رب  ّکشلاب )

لامتحا رب  ارارطـضا  هدوب  هّیقت  فلاخم  اهلامتحا  زا  یکی  رگا  ات  دـش ، هراشا  اهنآ  هب  خیـش  نانخـس  رد  هک  یلامتحا  ود  رد  دـشاب  رـصحنم 
. دناهدرک هدافا  ار  نآ  يراصنا  خیش  هکنانچ  دشاب ، رهاظ  فلاخم  دوخيدوخب  لامتحا  نآ  ول  و  دوش ، لمح  رگید 

: هک تسا  نیا  تسا  هدرک  فیصوت  اهلامتحا  نیرتنشور  ار  نآ  ینیمخ  ماما  هک  یلامتحا  نیاربانب :
رهاظ هکنانچ  دوشیم ، هدارا  تسا ، دارفا  اهتیـصوصخ و  نایم  عماج  هک  نیقی  ّکش و  تقیقح  دوخ  اههلمج ، ماـمت  رد  ّکـش ، نیقی و  زا 

، نیقی تعیبط  دوشیم : هتفگ  اذل  و  درادن ، دراوم  فالتخا  ببـس  هب  اهنآ  مکح  فالتخا  اب  یتافانم  اهنآ  تقیقح  هدارا  و  تسا . نیمه  اهنآ 
. دوشیمن ضقن  ّکش  اب 

: دراد دوجو  قادصم  ود  ام ، ثحب  رد  ّکش  اب  نیقی  تعیبط  ندش  ضقن  يارب 
. تسا یفاضا  تعکر  رد  ّکش  تهج  هب  اهنآ  ندشن  لطاب  هدش و  زارحا  اهتعکر  اب  نیقی  ندشن  ضقن  اهنآ  زا  یکی  - 1

. دشابیم نآ  ندروآ  اجب  رد  ّکش  هلیسوب  مراهچ  تعکر  ندماین  دوجوب  ببس  هب  نیقی  نتسکشن  يرگید  - 2
، يرگید رد  اهنآ  زا  یکی  ندوبن  طولخم  نیقی و  رد  ّکش  تقیقح  ندوبن  لخاد  ّکش و  اب  نیقی  نتـسکشن  تقیقح  تحت  قادـصم  ود  ره 

: هک دراد  دوجو  مه  رگید  قادصم  ود  هتبلا ؛ دنتسه . لخاد 
. دوشیمن افتکا  نآ ، ناربج  كرادت و  نودب  ّکش ، دروم  تعکر  هب  اهنآ  زا  یکی  - 1

. دشاب هدش  زارحا  ياهتعکر  هب  لصتم  هک  ّکش ، دروم  هدش  هفاضا  تعکر  ندرواین  اجب  مه  یکی  - 2
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و دـشابیم ؛ يرایتخا  لصف  رد  اهنآ  ندوب  طولخم  يرگید و  رد  یکی  ندوب  لخاد  رد  روهظ  یهن ، میئوگب : هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا 
. تشاد دهاوخ  قادصم  کی  ّالا 

ینیقی و تعکر  ندروآ  اجب  اب  و  دوشیم ، نیقی  اب  ّکش  ضقن  ّکش ، دروم  تعکر  ندرواین  باسح  هب  نّقیتم و  تعکر  ندروآ  اجب  اب  اـّما 
ندماین باسح  هب  دیآیمن . باسحب  ّکش  تالاح ، زا  یلاح  چـیه  رد  و  دـیامنیم ؛ لماک  ار  نیقی  ّکش ، دروم  تعکر  ندرواین  باسح  هب 

. تسا تعکر  نآ  ندروآ  اجب  ّکش و  دروم  تعکر  نتفرگن  ماجنا  رب  نتشاذگ  انب  نامه  ام ، ثحب  رد  ّکش 
ضّرعتم تسا ، هداد  ار  هناگادج  تعکر  کی  ندروآ  اجب  روتـسد  ینعی  دشابیم ، ّقح  بهذم  ضّرعتم  هکیلاحرد  هرارز  تیاور  نیاربانب :

. تسا هدرک  باحصتسا  ار  ّکش  دروم  تعکر  نتفرگن  ماجنا  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  زین  هدش  زارحا  ياهتعکر  ندشن  لطاب 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2613 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم باحصتسا  ّتیجح  رب  هّماع  ّهلدا  زا  تیاور  نیا  نیاربانب :
: اریز ارچ ؟ تسا . رتحجار  اهلامتحا  رگید  زا  لامتحا ، نیا 

هدـیدرگ لمح  یّلک  دـعاوق  نایب  رب  تیاور  هک  ارچ  تسا ؛ هدـشن  کیکفت  اهترابع  نایم  هدوب و  رارقرب  تیاور  تارابع  ناـیم  طاـبترا  ـالوا :
چیه رد  ّکش  ندرواین  باسح  هب  و  نیقی ، اب  ّکش  نتـسکش  و  نیقی ، رد  ّکش  ندادن  تلاخد  و  ّکش ، اب  نیقی  نتـسکشن  نامه  هک  تسا ،

. دنوشیم قبطنم  ماقم  رب  اههدعاق  اریز  ارچ ؟ دوشیم . هدیمهف  اهنآ  زا  ماقم  مکح  هک  دنتسه  یّلک  ياههدعاق  نامه  اهنیا  هک  تسا ؛ یلاح 
و تسا ، هدش  هدارا  نیقی  تقیقح  دوخ  هکنیا  رد  نیقی )  ) روهظ زین  هدـهعرب و  نآ  لمح  مدـع  سنج و  رد  لا )  ) روهظ لامتحا ، نیا  اب  ایناث :

. دوشیم ظفح  دارفا ، اهتیصوصخ و  هن 
تـسد نآ  و  تسانعم ؛ کـی  هب  اـهتیاور  ماـمت  رد  ّکـشلاب ) نیقیلا  ضقنی  ـال   ) هلمج هکنوچ  تسا . هدـش  ظـفح  زین  یقایـس  روهظ  اـثلاث :

. تسین لخاد  نآ  رد  يراس  ّکش  نکل  تسا . یّلک  هدعاق  نیا  قیداصم  زا  یکی  باحصتسا  و  دشابیم . ّکش  فرص  هب  نیقی  زا  نتشادنرب 
تعکر هلیسو  هب  هک  ییاهتعکر  رد  زین  و  باحصتسا ، رد  هکنانچ  دراد ، نیقی  ّکش و  ندوب  یلعف  رد  روهظ  یّلک  هدعاق  نیا  هکنیا  رطاخب 

[218 .] تسین یلعف  نیقی  يراس ، ّکش  رد  نکل  و  تسا ؛ نینچ  هدشن ، ضقن  ّکش  دروم 
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نتم
اذـه تلق : نیقیلا . یلع  نباف  تککـش  اذإ  لاق : (: » ع  ) نسحلا یبأ  نع  [ 220] راّمع ۀّقثومب  [ 219] لالدتسالا ۀّحـص  مدع  رهظ  انرکذ  اّمم  و 

[221 «.] معن لاق : لصأ ؟
یف هّلک  وهّـسلا  کل  عمجأ  (: » ع  ) هلوق لثم  رابخالا ، نم  دـحاو  ریغ  یف  الـصأ  عراّشلا  هلعج  اـم  یفاـنی  الـصأ  ّلـقالا  یلع  ءاـنبلا  لـعج  ّناـف 

«. مّدقت ام  رخآ  یلإ  ائیش ...  کمّلعا  أ ال  : » مّدقت امیف  ع )  ) هلوق و  [ 222 «،] رثکألا یلع  نباف  تککش  ام  یتم  نیتملک :
: ۀیاورلا ینعم  یف  [ 223] باحصالا ضعب  هرکذ  ام  اّمإ  و  ۀّیقتلا ، یلع  لمحلا  اّما  هیف : هجولاف 

. ءانغتسالا ریدقت  یلع  اهب  ّرضی  ۀجاحلا و ال  ریدقت  یلع  ةالّصلا  لجال  عفنی  ام  لعفب  طایتحالا  ّمث  رثکالا ، یلع  ءانبلا  ةدارإب 
هنم جرخ  ّیلک  لصأ  وهف  اهتاعکر ، یف  کشلا  نع  الـضف  ةالـصلا ، كوکـشب  ۀـّقثوملا  صاصتخا  یلع  لیلدـلا  مدـعب  لاقی  نأ  نکمی  معن ،

. حداق ریغ  وه  و  تاعکّرلا ، ددع  یف  ّکشلا 
نم ۀلالد  فعـضأ  یهف  قحاللا ، كوکـشملا  یلع  قباّسلا  نّقیتملا  و ال  ّکّشلا ، یلع  قباّسلا  نیقیلا  ةدارإ  یلع  ۀلالّدلا  مدـع  هیلع : دری  نکل 

. مهفاف طایتحالاب ، لمعلا  باجیا  ةدارإل  اهلامتحال  قباسلا ؛ نیقیلا  یف  ۀحیرصلا  ۀیتآلا  ۀیاوّرلا 
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همجرت

راّمع نب  قاحسا  هقّثوم  هب  لالدتسا  - 4

هراشا

هیلع متفه  ماما  زا  راـمع  هقثوم  هب  لالدتـسا  هک  دـش  راکـشآ  میاهتفگ ، هرارز  هحیحـص  نوماریپ  هچنآ  زا  دـیامرفیم : هر )  ) يراـصنا خـیش 
نتـشاذگ ّلقا  رب  ار  انب  هکنوچ  تسین . حیحـص  يراذـگب ، نیقی  رب  ار  اـنب  دـیاب  يدرک  ّکـش  روما  زا  يرما  رد  هاـگره  هدومرف : هک  مالّـسلا 

: دندومرف هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  تسا ، هداد  رارق  لصا  ار  نآ  اهربخ  زا  يدادعت  رد  سدقم  عراش  هک  دراد  يزیچ  اب  تافانم 
الا  ) هک میدرک  لقن  البق  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  و  رثکالا . یلع  نباـف  تککـش  اـم  یتم  نیتملک : یف  هلک  وهّـسلا  کـل  عمجا 

 ...( ائیش کمّلعا 
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رثکا رب  اـنب  هک  دـناهتفگ  تیاور  ياـنعم  رد  باحـصا  زا  یـضعب  هچنآ  اـی  ددرگ ، لـمح  هّیقت  رب  دـیاب  اـی  هک : تسا  نیا  تیاور  هیجوت  سپ 
ضرفرب و  دـهد ، ماـجنا  تسا  دـنمدوس  زاـین  ضرفرب  زاـمن  يارب  هچنآ  هکنیا  هب  دـنک  طاـیتحا  سپـس  ددرگ ، رثـکا  هدارا  دوـش و  هتـشاذگ 

. دنزیمن زامن  هب  يررض  نآ ، زا  يزاینیب 
تاعکر رد  ّکش  صوصخ  هب  دسر  هچ  ات  درادن ، دوجو  زامن  كوکـش  هب  هقثوم  نیا  صاصتخا  رب  یلیلد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هلب ،

. زامن
تبـسن میراذگب و  تسا  نّقیتم  هک  ّلقا  رب  ار  انب  دـیاب  رثکا  ّلقا و  نیب  ّکش  رد  اج  همه  ینعی   ) تسا یّلک  لصا  کی  هقثوم  نیا  دافم  سپ :

هک رثکا ) رب  میراذگب  ار  انب  دیاب  صاخ  لیلد  هب  اجنیا  رد  هک  زامن  تاعکر  رد  ّکش  صوصخ  رد  رگم  مینک ، يراج  مدـعلا  ۀـلاصا  رثکا  هب 
( لصا نآ  تیلک  تیمومع و  هب   ) دروم نیا  جورخ  یهتنم )  ) تسا هدـش  جراخ  یّلک  لصا  نیا  زا  زامن  تاـعکر  دادـعت  رد  ّکـش  صوصخ 

(. تسا هرصبت  صیصخت و  دنچ  ای  کی  هب  التبم  یماع  ره  نوچ  . ) دنزیمن يررض 
هکنانچ دشاب ،) نیقیلا  هدعاق  رب  لیلد  ات   ) درادن دوجو  ّکش  رب  قباس  نیقی  هدارا  رب  یتلالد  هکنیا : هب  نآرب  تسا  هدش  دراو  داریا  مه  زاب  اّما 

( دشاب باحصتسا  نوناق  رب  لیلد  ات   ) درادن دوجو  كوکشم  رب  قباس  نّقیتم  هدارا  رب  یتلالد 
نیقی رد  حیرـص  دـیآیم و  الیذ  هک  يدـعب  يولع  تیاور  تلالد  زا  باحـصتسا ، رب  هقثوم  نیا  تلـالد  تابـساحم ،) نیا  هب  هّجوتاـب   ) سپ

. طایتحا نوناق  رب  لمع  بوجو  و  هّمذ ) غارف  هب  نیقی   ) هدارا رب  شثلاث  لاـمتحا  لـیلد  هب  تسا ، رتفیعـض  تسا ، باحـصتسا ) ینعی   ) قباـس
(. ددرگیم رتگنرمک  تلالد  دوشیم ، رتشیب  تالامتحا  هچره  هکنوچ  )

. مهفب سپ 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ثیدح  مادک  تسا  هدش  لالدتسا  نادب  باحصتسا  ّتیجح  يارب  هک  یثیدح  نیمراهچ  * 
روما زا  يرما  رد  رگا  ینعی  نیقیلا ، یلع  نباـف  تککـش  اذا  هدومرف : تیاور  نیا  رد  ماـما  هک  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماـما  زا  تسا  راّـمع  هّقثوم 

. راذگب نیقی  رب  ار  انب  يدرک  ّکش 
. تسا یّلک  لصا  کی  هلب  دندومرف : ترضح  تسا ؟ یّلک  نوناق  کی  امش  مالک  نیا  ایآ  ینعی  لصا ، اذه  مدیسرپ : دیوگیم : هرارز 

؟ تسا هنوگچ  ثیدح  نیا  هب  باحصتسا  نارادفرط  لالدتسا ، ّتیفیک  * 
: هک تسا  نیا  ماما  دارم  دنیوگیم 

ۀلاصا يراد  ّکش  هک  رثکا  هب  تبسن  راذگب و  تسا  نّقیتم  هک  ّلقا  رب  ار  انب  تسا ، رثکا  ّلقا و  نیب  رما  نارود  هکیلاحرد  يدرک  ّکش  رگا 
. نک يراج  مدعلا 

. ار ماجنا  مدع  نامه  منکیم  باحصتسا  مراد  ّکش  هک  مه  نونکا  دوب ، مّلسم  رثکا  ماجنا  مدع  البق  وگب : رگید  ترابع  هب 
تعکر هب  تبـسن  راذـگب و  ود  رب  ار  انب  يدرک ، ّکش  تعکر  هس  ای  ياهدـناوخ  تعکر  ود  هکنیا  نایم  یتعکر  هس  زامن  رد  رگا  لثملا : یف 

 ... راهچ و هس و  ای  راهچ  ود و  نایم  ّکش  رد  اذکه  و  نک ؛ يراج  مدع  باحصتسا  مّوس 
. دوشیم تباث  باحصتسا  زین  ثیدح  نیا  اب  سپ :

؟ تسیچ قوف  لالدتسا  رب  خیش  بانج  خساپ  * 
رب ار  انب  زامن  كوکـش  باب  رد  هتفرگ و  ّلقا  یّلک  لصا  کی  ناونع  هب  نیقیلا  یلع  نباف  تککـش  اذا  رد  ار  نّقیتم  ردق  امـش  هک : تسا  نیا 

نباف تککش  یتم  دیامرفیم : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  موصعم  تیاور  نیا  رد  یّلک  لصا  حیرص  اب  یفانم  يراذگانب  نیا  نکل  دیتشاذگ ، ّلقا 
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. رثکالا یلع 
؟ رثکا رب  مه  دشاب ، لصا  ّلقا  رب  يراذگانب  مه  هک  تسا  لوقعم  ایآ 

مه دنرتنقتم و  يدنـس  ظاحلب  مه  دنرتشیب ، يددع  ظاحل  هب  مه  نآ ، نداد  رارق  لصا  و  رثکا ، رب  يراذگانب  تایاور  هکنیا  رب  هوالع  ریخ ،
. تسا رثکا  رب  يراذگانب  نامه  لصا  ام  هدیقع  هب  اذل  دناهتفرگ و  رارق  باحصا  لمع  دروم  رتشیب 

؟ تسیچ هیف )... : هجولاف   ) زا خیش  ضرغ  * 
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: هکنیا رب  ینبم  تسا  هّقثوم  تیاور  نیا  هیجوت 
. تسا ّلقا  رب  يراذگانب  لصا  دومرف  هّیقت  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  میئوگب  هدرک  هّیقت  رب  لمح  ار  نآ  دیاب  ای  - 1

نکن و انتعا  تکـش  هب  يدرک  ّکش  هّمذ ، زا  تئارب  رد  هاگره  هک : تسا  نیا  دارم  میئوگب  هدرک  طایتحا  نوناق  رب  لمح  ار  نآ  دـیاب  اـی  - 2
. دوش لصاح  تیارب  تغارف  هب  نیقی  هک  نکب  يراک 

. يروآ اجب  هناگادج  یطایتحا  زامن  سپس  یهد ، مالس  ار  زامن  هتشاذگ ، رثکا  رب  ار  انب  هک : تسا  نیا  هب  مه  هینیقی  تغارف  لیصحت 
. میریگب ار  مّود  لامتحا  دیاب  راچان  هب  تسا ، یتالاکشا  هب  التبم  لّوا  لامتحا  هک  تهج  نآ  زا  لاح :

. درادن باحصتسا  هدعاق  هب  یطبر  دباییم و  نیعت  طایتحا  هدعاق  رب  ربخ  نیا  لمح  سپ :
؟ تسا هنوگدنچ  رب  زامن  رد  ّکش  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

. زامن تاعکر  رد  ّکش  زامن 2 - لاعفا  رد  ّکش  - 1 هنوگ : ود  رب 
؟ دراد دوجو  هطبار  نیا  رد  هّقثوم  نیا  هحیحص و  نیب  یتوافت  هچ  * 

. دشاب راهچ  ود و  ای  راهچ و  هس و  نایم  ّکش  هک  مّود  مسق  هژیو  هب  تسا  زامن  رد  كوکش  صوصخ  هحیحص ، دروم  - 1
. تککش اذا  تسا : هدومرف  قلطم  لوقب  هک  ارچ  تسا ، یّلک  هّقثوم  دروم  - 2

. ةالص تاعکر  رد  ّکش  صوصخ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  هتفرن  یتالص  كوکش  زا  ینخس  اجنیا  رد  ینعی 
؟ تسیچ لاقی )...  نا  نکمی  معن ،  ) زا دارم  همدقم  نیا  هب  هّجوتاب  * 

هب نآ  صاـصتخا  هب  دـسر  هچ  اـت  درادـن ، دوجو  زاـمن  كوکـش  هب  هّقثوم  صاـصتخا  رب  یلیلد  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هلب ، هک : تسا  نیا 
: دیوگب یسک  هک  دراد  یعنام  هچ  رگید : ترابع  هب  زامن . تاعکر 

رثکا هب  تبـسن  میراذـگب و  تسا  نّقیتم  هک  ّلقا  رب  ار  انب  دـیاب  رثکا  ّلقا و  نایم  ّکش  رد  اج  همه  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، لـصا  هّقثوم  داـفم 
صوصخ میراذگب و  رثکا  رب  ار  انب  دیاب  صاخ  لیلد  هب  اجنیا  رد  هک  زامن  تاعکر  رد  ّکش  صوصخ  رد  رگم  مینک ، يراج  مدـعلا  ۀـلاصا 

. مینک ینثتسم  یّلک  لصا  نآ  زا  ار  دروم  نیا 
؟ تسیچ هیلع )...  دری  نکل   ) زا خیش  ضرغ  * 

ّکش رب  قباس  نیقی  نیقی ، زا  دارم  هکنیا  رب  ياهنیرق  هنوگچیه  ثیدح  نیا  رد  هک : تسا  نیا 
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هجو ود  ره  هکلب  دشاب ، باحصتسا  نوناق  رب  لیلد  ات  تسا  كوکشم  رب  قباس  نّقیتم  هکنیا  ای  و  دشاب ، نیقیلا  هدعاق  رب  لیلد  هکنیا  ات  تسا ،
. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  اذل  و  تسا . لمتحم 

: رگید ترابع  هب 
. باحصتسا مه  یکی  يراس ، ّکش  ای  نیقیلا  هدعاق  یکی  دراد : دوجو  هدعاق  ود  اجنیا  رد  - 1

. دندحتم ّتیهام  تاذ و  ظاحل  هب  دروم  ود  ره  رد  کشلا  نیقیلا و  ّقلعتم  ای  كوکشم  نّقیتم و  - 2
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رد قرف  و ال  ار ، دیز  تلادـع  مینکیم  باحـصتسا  ام  تسا ، كوکـشم  زورما  رد  و  دوب ، نّقیتم  هتـشذگ  زور  رد  دـیز  تلادـع  لثملا : یف 
. دنشاب هتشاد  ّتیعم  هدوب و  دحتم  هکنیا  ای  دنشاب و  فلتخم  ینعی  ّقح  قباس و ال  انامز  مه  نیقی  فصو  دوخ  هکنیا 

قحال هب  طوبرم  ّکش  نکل  قباس و  هب  طوبرم  نیقی  هک  ارچ  دـنراد ، فالتخا  انامز  ّکش  نیقی و  فصو  ود  يراـس  ّکـش  باـب  رد  اـّما  * 
؟ تسا

. تسا یکی  فصو  ود  ره  رد  ّتیهام  ظاحل  هب  هک  دیز  تلادع  الثم  تسا ، یکی  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  نکل  و  هلب ،
تککـش اذا  دـیامرفیم : هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  رد  نیقی  زا  دارم  مینادیمن  میئوگیم : هک  تسا  بلاطم  نیا  هب  هّجوتاب  لصاحلا :

؟ تسیچ نیقیلا ، یلع  نباف 
دوجو ثیدح  رد  بلطم  ود  نیا  زا  یکی  نیعت  رب  مه  ياهنیرق  چـیه  كوکـشم ؟ رب  قباس  نّقیتم  دارم  ای  تسا  ّکش  رب  قباس  نیقی  دارم  ایآ 

. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  میتفگ : بلطم  ردص  رد  هکنانچ  تسا و  لمتحم  ود  ره  هکلب  درادن ،
؟ تسیچ ۀیتآلا )...  ۀیاورلا  نم  ۀلالد  فعضا  یهف   ) ترابع زا  انخیش  ضرغ  * 

رتفیعـض دمآ  دهاوخ  الیذ  هک  يولع  تیاور  تلالد  زا  باحـصتسا  رب  هّقثوم  نیا  تلالد  هدش  ماجنا  هک  یتابـساحم  نیا  اب  هک : تسا  نیا 
ّکـش رب  لیلد  هک  دیاش  دشاب و  باحـصتسا  رب  لیلد  دـیاش  هک  انعم  نیدـب  دراد  دوجو  لامتحا  ود  اهنت  يولع  تیاور  رد  اریز  ارچ ؟ تسا .
نیقی نیقی ، زا  دارم  دیاش  هک  دوب  نیا  نآ  دش و  ادیپ  زین  يرگید  لامتحا  کی  لامتحا  ود  نیا  رب  هوالع  هقثوم ، نیا  رد  هکنآ  لاح  يراس و 

. دشاب طایتحا  نوناق  هّمذ و  غارف  هب 
. دوشیم رتگنرمک  مه  ثیدح  تلالد  دوش ، رتشیب  تالامتحا  ردقچ  ره  هک  مینادیم  یفرط  زا 

؟ تسیچ مهفاف )  ) زا خیش  ضرغ  * 
تیاور تلالد  نکل  فیعض و  باحـصتسا  رب  هّقثوم  تلالد  میئوگب : تسا  رتهب  هکلب  دشابن ، تسرد  ّتیفعـضا  ترابع  دیاش  هک : تسا  نیا 

. تسا يوق  نآرب  يولع 
351 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

حیحـص راّمع  هقثوم  رب  لالدتـسا  هک  دـش  نشور  میتفگ ، هرارز  مّوس  هحیحـص  نوماریپ  هچنآ  زا  دـیامرفیم : يراـصنا  خیـش  لاـحيایلع :
. تسا هداد  رارق  لصا  ار  نآ  اهربخ  زا  یخرب  رد  عراش  هک  دراد  يزیچ  اب  تافانم  نتشاذگ ، ّلقا  رب  ار  انب  هک  ارچ  تسین ،

البق هک  رگید  ثیدح  رثکالا و  یلع  نباف  تککش  یتم  نیتملک : یف  هلک  وهّسلا  کل  عمجا  دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  لثم 
 ...( ائیش کمّلعا  الا   ) هک میدرک  لقن 

رب انب  هک  دناهتفگ  تیاور  يانعم  رد  باحصا  زا  یضعب  هچنآ  ای  دومن ، هّیقت  رب  لمح  دیاب  ار  تیاور  نیا  ای  دومرف : تیاور  هیجوت  رد  سپس 
ضرفرب و  دـهد ، ماجنا  تسا  دـنمدوس  زاین  ضرف  زاـمن  يارب  هچنآ  هکنیا  هب  دـنک  طاـیتحا  سپـس  ددرگ ، رثکا  هدارا  دوش و  هتـشاذگ  رثکا 

. دنزیمن زامن  هب  يررض  نآ ، زا  يزاینیب 
؟ تسیچ راّمع  نب  قاحسا  تیاور  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ریسفت  * 

ایآ هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  هدش  دراو  تسا  ناناملـسم  نایم  فالتخا  لحم  هک  ییاهتعکر  رد  ّکش  رد  تیاور  نیا  ارهاظ  دنیامرفیم :
نآ دوش و  هتـشاذگ  رثکا  رب  انب  هکنیا  ای  دروآ ، اجب  الـصتم  ار  ّکش  دروم  تعکر  دوش و  هتـشاذگ  ّلـقا  رب  اـنب  هک  تسا  بجاو  ّکـش ، رد 

؟ دروآ اجب  الصفنم  ار  تعکر  کی 
دیاش دوش و  هتـشاذگ  مزج  نیقی و  رب  انب  مک و  رب  انب  هک  تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  هک  تسا  یتایاور  ریاس  لثم  تیاور  نیا  اذـل : و 

. دشاب هّیقت  يور  زا  نآ  دننامه  ریبعت 
و تسین ؛ یتافانم  رثکا ، رب  يراذگانب  و  تسا ، ّلقا  نامه  هک  نیقی  رب  يراذگانب  نایم  یتهج  زا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دنیامرفیم : سپس 
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مک ناصقن و  رب  مزج و  رب  و  نیقی ، رب  يانب  يانعم  نیا  دنـشابیم و  قفتم  نآرب  تایاور  هکنانچ  تسا ؛ ّلقا  هب  افتکا  ندوبن  زیاج  تهج ، نآ 
. تسا

ندوب لصتم  ملاس و  ندرواین  اجب  اـی  و  تعکر ، ندوب  هناگادـج  مالـس و  ندروآ  اـجب  رد  اـهنت  تاـیاور ، نیب  فـالتخا  دـنیامرفیم : سپس 
اجب هناگادـج  دـیاب  ار  تعکر  مالـس ، اب  هکنیا  رب  دـننکیم  تلالد  رثکا ، رب  يراذـگانب  رب  دـننکیم  تلالد  هک  یتایاور  سپ  تسا . تعکر 

. دنراد تعکر  نآ  ندروآ  اجب  لصتم  رد  روهظ  دنراد  ّلقا  رب  يراذگانب  رب  تلالد  هک  یتایاور  و  دروآ ؛
مه اب  دـنکن ، ّکـش  دروم  تعکر  هب  اـفتکا  دروآ و  اـجب  رگید  تعکر  کـی  دـیاب  هک  نومـضم  نیا  تهج  زا  تاـیاور  هتـسد  ود  نیا  سپ 

تهج زا  باحـصتسا  یفانم  لاصفنا ، بوجو  تهج  زا  رثکا  رب  دّبعت  اذـل  و  دـنافلتخم ؛ یطایتحا  تعکر  لاصفنا  لاصتا و  رد  و  دـندحتم ،
. تسین تعکر  ندرواین  اجب 

ندروآ اجب  نآ  رهاظ  دنکیم و  نایتا  مدع  باحصتسا  رب  تلالد  نتشاذگ ، نییعت  رب  انب  نیاربانب :
352 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دی عـفر  دـنراد ، هناگادـج  ندروآ  اـجب  رب  تلـالد  هک  ییاـهلیلد  ببـس  هب  تاـیاور  نیا  رهاـظ  زا  نکل  و  تسا ، یطاـیتحا  تعکر  لـصتم 
طایتحا باب  زا  طقف  دـنراد ، یطایتحا  تعکر  هناگادـج  ندروآ  اجب  رثکا و  رب  يانب  رب  تلالد  هک  يراـبخا  دوش ، هتفگ  هکنیا  زج  دوشیم .

. دنکیم ادیپ  تافانم  دنراد ، نیقی  رب  يراذگانب  رب  تلالد  هک  يرابخا  اب  هجیتن  رد  هک  باحصتسا ، باب  زا  هن  و  تسا ،
هکناـنچ تسا ، يدـیعب  هیجوت  لـمحم و  تئارب ، هب  نیقی  رب  لـح  یلو  تسین ، راـبخا  نآ  يارب  هّیقت ، زج  یهیجوت  لـمح و  لـحم  نیارباـنب :

: میئوگب هک  تسا  یتروص  رد  بلاطم  نیا  تسین . هدیشوپ 
رد ّکش  دـشاب ، باوبا  مامت  رد  یّلک  لصا  نآ  نومـضم  هک  میوشب  میمعت  هب  لئاق  رگا  اّما  دراد ؛ اهتعکر  رد  ّکـش  هب  صاـصتخا  هّقثوم 

ّقلعتم تدحو  اب  نیقی  ّکش و  تیلعف  رد  روهظ  هّقثوم  اریز  تسا ؛ رترهاظ  باحصتسا  رب  نآ  تلالد  اذل  و  دوشیم ؛ جراخ  نآ  زا  اهتعکر 
[224 .] دوشیمن قبطنم  باحصتسا  رب  زج  هک  دراد ،

353 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

ناک نم  هیلع : همالـس  هّللا و  تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  لاق  : » لاق ع ،)  ) هّللا دبع  یبأ  نع  ملـسم  نب  دمحم  نع  هدنـسب  لاصخلا  نع  ام  اهنم : و 
[225 «.] نیقیلا ضقنی  ّکّشلا ال  ّناف  هنیقی ؛ یلع  ضمیلف  ّکشف  نیقی  یلع 

- یسلجملا اهّدع  و  [ 226 «.] ّکشلاب عفدی  نیقیلا ال  ّناف  هنیقی ؛ یلع  ضمیلف  ّکش  هباصأف  نیقی  یلع  ناک  نم  (: » ع  ) هنع يرخا  ۀـیاور  یف  و 
[227 .] ۀیّلکلا دعاوقلا  اهنم  دافتسی  یتلا  رابخالا  کلس  یف  راحبلا - یف 

: امهفالتخا نم  ّدب  لب ال  رخآلا ، امهدحأ  ضقنی  یتح  ناعمتجی  نیقیلا ال  ّکّشلا و  ّنأ  یفخی  ال  لوقأ :
. نامّزلا کلذ  یف  هتلادع  یف  تبّسلا  موی  ّکشی  ّمث  نامز ، یف  دیز  ۀلادعب  ۀعمجلا  موی  عطقی  نأک  نیفصولا ، سفن  نامز  یف  امإ 

- عـطقلا اذـه  ناـمز  یف  ّکـشی - و  ۀـعمجلا ، موـی  دـیز  ۀـلادعب  تبّـسلا  موـی  عـطقی  نأـک  اـمهنامز ، دـّحتا  نإ  اـمهقّلعتم و  ناـمز  یف  اـّمإ  و 
نع الـضف  لاثملا - یف  تفرع  امک  نیقیلا - ّکشلا و  نامز  دّدـعتب  اـطونم  سیل  و  باحـصتسالا ، وه  اذـه  و  تبـسلا ، موی  یف  [ 228] هتلادعب

. یناثلا نع  لّوالا  رّخأت 
مدـع اهلـصاح : و  یلوالا ، ةدـعاقلا  یلع  اهلمح  نّیعت  امهقّلعتم ؛ نامز  داّحتا  ارهاظ  نیفـصولا و  نامز  فـالتخا  ۀـیاورلا  حیرـص  ّنإ  ثیح  و 

. ءیشلا کلذب  نیقیلا  دعب  ءیش  یف  کشلا  ّورطب  ةربعلا 
354 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ّناف باحـصتسالا ؛ فالخب  نّقیتملا ، یلع  اقباس  اهّبتر  یتلا  راثآلا  سفن  نع  دیلا  عفر  ّهنال  هتقیقح ؛ یلع  لومحم  ذئنیح  ضقنلا  ّنأ  هدّیؤی : و 
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نع ادرجم  هقّلعتم  ذـخا  اذإ . ّالإ  قباسلا ، نیقیلل  اضقن  سیل  اذـه  و  نیقیلا ، نامز  ریغ  یف  راثآلا  بیترت  نع  دـیلا  عفر  هیف  نیقیلا  ضقنب  دارملا 
. لّوالا نامزلاب  دییقتلا 

. ۀیاورلا ینعم  یف  هانرکذ  امب  مزج  باحصتسالا ، ّۀلدأ  یف  اهل  [ 229] ضعب رکذ  نع  ضمغأ  و  ۀیاورلا ، یف  لّمأت  نمف  ۀلمجلاب : و 
همجرت

( باحصتسا تّیجح  رب  رگید  تیاور  کی  لاصخ و  تیاور  هب  لالدتسا  )

هراشا

: تسا هدش  لالدتسا  نادب  باحصتسا  ّتیجح  يارب  هک  یثیداحا  هلمج  زا  و 
ریما زا  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  دوخ ، دنـس  اـب  قودـص ،) خیـش  موحرم  هک   ) لاـصخ باـتک  رد  تسا  یتیاور  - 1

: دندومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  نینمؤملا 
[230 «] نیقیلا ضقنی  ّکشلا ال  ّناف  نیقی ، یلع  ضمیلف  ّکشف ، نیقی  یلع  ناک  نم  - »

: دندومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يرگید  تیاور  رد  و 
[231 «] ّکشلاب عفدی  نیقیلا ال  ّناف  هنیقی ؛ یلع  ضمیلف  کشلا ، هباصاف  نیقی  یلع  ناک  نم  - »

. دوشیم هدافتسا  یّلک  هدعاق  اهنآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  يرابخا  کلس  رد  ار  نآ  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع 

( تیاور ود  نیا  هب  لالدتسا  رد  يراصنا  خیش  هشقانم  )

دیاـب راـچان  هکلب  دـیامن ؛ ضقن  ار  يرگید  اـهنآ  زا  یکی  هکنیا  رگم  دـنوشیمن ؛ عـمج  مه  اـب  نیقی  ّکـش و  هک  تسین  ناـهنپ  میوـگیم :
. دنشاب هتشاد  فالتخا 

355 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هبنش زور  سپـس  هتـشاد ، زور  نامه  رد  دیز  تلادع  هب  نیقی  هعمج  زور  هکنیا  لثم  دشاب ، اهفصو  شیادیپ  نامز  رد  فالتخا  دیاب  ای  - 1

. تسا هدرک  ّکش  هعمج  زور  رد  ناشیا  تلادع  رد 
هب نیقی  هبنـش  زور  رد  هکنیا  لثم  دـشاب ، فالتخا  اهنآ  ّقلعتم  رد  دـیاب  تسا ، دـحتم  نیقی  ّکـش و  تفـص ، شیادـیپ  ناـمز  رد  رگا  اـی  - 2

و دنکیم ؛ ّکش  هبنـش  زور  رد  ناشیا  تلادع  رد  تسا ) نیقی  نامز  نامه  هک   ) هبنـش زور  نامه  رد  و  هتـشاد ، هعمج  زور  رد  دیز  تلادـع 
ادیپ نیقی  زا  دعب  ّکش  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، نیقی  ّکش و  نامز  ندوب  دّدعتم  هب  طونم  هک  ارچ  تسا ؛ باحـصتسا  نامه  یمود  نیا 

رب دـیاب  تیاور  اذـل  و  تسا . اهنآ  ّقلعتم  نامز  داحتا  نآ ، رهاظ  تسا و  فلتخم  اهفصو  نامز  هک  دراد  تحارـص  تیاور  هک  ارچ  دوش ؛
. دوش لمح  يراس  ّکش  هدعاق 

. دش لئاق  دیابن  زیچ ، نآ  هب  نتشاد  نیقی  زا  سپ  يزیچ ، رد  ّکش  ندش  ضراع  يارب  يرابتعا  هک : تسا  نیا  تیاور  نومضم  لصاحلا :
ياـنعم هک  ارچ  تسا ، هدـش  لـمح  شدوـخ  یقیقح  ياـنعم  رب  تروـص  نیا  رد  ضقن ، هک : تسا  نیا  دـنکیم  دـییأت  ار  ریـسفت  نیا  هـچنآ 

ضقن زا  دوصقم  هکلب  تسین  نینچ  باحـصتسا  نکل  و  دـشیم ، بترتم  نّقیتم  رب  البق  هک  تسا  يراثآ  زا  نتـشادرب  تسد  ضقن )  ) یقیقح
هکنیا رگم  تسین ؛ نیـشیپ  نیقی  نتـسکش  نیا  و  دشابیم ؛ نیقی  نامز  ریغ  رد  راثآ  ندـش  بترتم  زا  نتـشادرب  تسد  باحـصتسا ، رد  نیقی 

. ددرگ دیرجت  لّوا  نامز  هب  دییقت  زا  نآ  ّقلعتم 
تیاور ياـنعم  رد  هچنآ  هب  دـیامن ، یـشوپمشچ  باحـصتسا  ياـهلیلد  یخرب  رکذ  زا  دـیامن و  تقد  تیاور  رد  هـک  یـسک  یّلک  روـطب  و 

. دنکیم ادیپ  مزج  میتفگ ،
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***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا ثیدح  مادک  تسا  هدش  لالدتسا  نادب  باحصتسا  ّتیجح  يارب  هک  یثیدح  نیمجنپ  * 
ثیدح ود  تقیقح  رد  و  هدومن ، لقن  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  قداص  ماما  زا  لاصخ  باتک  رد  قودص  خیـش  موحرم  هک  تسا  یثیدح 

: دندومرف ترضح  هک  تسا ،
. نیقیلا ضقنی  کشلا ال  ّناف  هنیقی ، یلع  ضمیلف  ّکشف  نیقی  یلع  ناک  نم  - 1

. ّکشلاب عفدی  نیقیلا ال  ّناف  هنیقی ، یلع  ضمیلف  ّکش  هباصاف  نیقی  یلع  ناک  نم  - 2
نآ زا  دارم  هکنیا  ای  دراد و  يراس  ّکش  رگید  ریبعت  هب  ای  نیقیلا و  هدعاق  رب  تلالد  روبزم  ثیدح  * 
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؟ يراس ّکش  هن  تسا و  ءاقب  رد  ّکش  دروم  رد  باحصتسا 

. تسا نشور  رایسب  باحصتسا  ّتیجح  رب  ثیدح  ود  نیا  تلالد  هک  دنتسه  یعّدم  یخرب 
؟ تسا هنوگچ  ثیدح  نیا  هب  اهنآ  لالدتسا  ّتیفیک  * 

هب ّکشلاب . عفدی  نیقیلا ال  هک  اریز  ارچ ؟ قباس  نیقی  رب  دراذگب  انب  دیاب  دومن ، ادیپ  ّقح  ّکش ال  تشاد و  قباس  نیقی  هک  یسک  دنیوگیم :
: دنیوگیم رگید  ترابع 

نیقی رب  دراذـگب  ار  انب  دـیاب  تسا  هدرک  ّکـش  هدـنیآ  رد  تشاد و  نیقی  هتـشذگ  رد  هک  یـسک  هدومرف : يرغـص  تروص  هب  ماـما  لّوا  - 1
. دنکن ّقح  ّکش ال  هب  انتعا  شقباس و 

. دوشیمن نیقی  ضقان  ّکش  هکنیا  هب  هدروآ  لیلعت  ماما  سپس  - 2
. تسا سنج  لا )  ) ارهاظ مه  لا ،) - ) 3

. میریگیم کمک  نآ  زا  باحصتسا  يارجا  يارب  اج  همه  رد  یّلک و  تسا  ياهدعاق  نیا  هجیتن : رد 
؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  بانج  رظن  * 

هک ییاهکالم  يور  هک  ارچ  باحـصتسا ، هن  دروخیم و  يراس  ّکش  نیقیلا و  نوناق  درد  هب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا  ناـشیا  يودـب  رظن 
: رگید ترابع  هب  تسا . نشور  يراس  ّکش  رب  شتلالد  هدش  هتفگ  يراس  ّکش  يارب 

ّکش نکل  تسا و  هتفرگ  ّقلعت  یـضتقم  دوجو  هب  نیقی  لثملا : یف  دنافلتخم ، توافتم و  ّتیهام  ظاحل  هب  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  یهاگ  - 1
. تسا عنام  یضتقم و  نوناق  ياج  اجنیا  تسا  عنام  دوجو  رد  ام 

ّکـش فصو  اب  نیقی  فصو  هک  تسا  لاحم  تروص  نیا  رد  هک  دـنادحتم  تاذ  ّتیهاـم و  ظاـحل  هب  ّکـش  نیقی و  ّقلعتم  مه  یهاـگ  - 2
. دنشاب دحتم  انامز 

. تسا ضقانت  مزلتسم  هک  ارچ  ّکش ، مه  میشاب ، هتشاد  نیقی  مه  دیز  تلادع  الثم  دحاو  رما  هب  تبسن  دحاو  نآ  رد  هک  تسا  لاحم  ینعی 
. دنشاب فلتخم  ینامز  ظاحل  هب  دیاب  دنتسه ، یکی  اتیهام  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  هک  یئاج  رد  سپ :

. دنافلتخم ینامز  ظاحل  هب  ّکش  نیقی و  فصو  ود  سفن  دندحتم ، اتاذ  ّکش  ّقلعتم  نیقی و  ّقلعتم  هک  اجنآ  رگید : ترابع  هب 
نامز رد  نیقی  هک  انعم  نیدب  دنتسه ، نامز  ود  رد  دنریگیم  ّقلعت  نآ  هب  هک  یکـش  نیقی و  نکل  تسا و  زورید  رد  دیز  تلادع  لثملا : یف 

هک يوحن  هب  تسا  هتفرگ  ّقلعت  يزورید  تلادـع  نامه  هب  تسا  ّقح  نامز ال  هک  نونکا  ّکش  هتفرگ و  ّقلعت  نآ  هب  دـشاب  زورید  هک  قباس 
نیقی نآ  ّکش ، ندمآ  اب 
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. باحصتسا هن  تسا و  يراس  ّکش  هدعاق  يارجم  يدروم  نینچ  دربیم . نیب  زا  ار  نآ  هدرک ، تیارس  نادب  ینعی  دوریم ،

، كوکـشم دـشاب و  هتـشذگ  زور  رد  دـیز ، تلادـع  نّقیتم ، لثملا : یف  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  انامز  ّکش  ّقلعتم  اـب  نیقی  ّقلعتم  رگا  اـّما :
ابلاغ هچرگ  دـحتم ، ای  دـشاب  فلتخم  نیقی  ّکش و  نامز  هکنیا  زا  رظن  فرـص  تسا ، باحـصتسا  هدـعاق  يارجم  زورما ، رد  دـیز  تلادـع 

. تسا فلتخم 
؟ دنامسق دنچ  رب  انامز  باحصتسا ، باب  رد  ّکش  نیقی و  دیئامرفب ، ۀمدقم  * 

: دنامسق هس  رب 
هب زورید  هک  انعم  نیدـب  تسا ، ّکش  شیادـیپ  نامز  رب  قباس  مه  نیقی  لوصح  نامز  تسا ، ّکش  رب  قباـس  هک  نیقی  رب  هوـالع  یهاـگ  - 1

. تسا روطنیمه  ابلاغ  هک  دومن . ادیپ  نآ  ءاقب  رد  ّکش  زورما  نکل  درک ، ادیپ  نیقی  دیز  تلادع 
یف هک  دنکیم  ّکش  نونکا  لثملا : یف  تسا ، نیقی  لوصح  نامز  رب  مدقم  ّکش  شیادیپ  ثودح و  نامز  ینعی  تسا  سکعلاب  یهاگ  - 2

هک تسا ، هتسنادیمن  يو  نکل  تسا و  هدوب  لداع  دیز  زورید  هک  دنکیم  لصاح  نیقی  دعب ، یتعاس  نکل  و  هن ؟ ای  تسا  لداع  دیز  لاحلا 
. دتفایم قافتا  مک  تروص  نیا 

و دـیز ، زورید  تلادـع  هب  دـنکیم  لصاح  نیقی  نونکامه  لثملا : یف  تسا ، یکی  نیقی  لوصح  نامز  اـب  ّکـش  لوصح  ناـمز  یهاـگ  - 3
. دتفایم قافتا  تردن  هب  مه  نیا  هک  زورما ، رد  تلادع  نامه  ءاقب  هب  دنکیم  لصاح  ّکش  نونکامه 

ینامز فالتخا  باحـصتسا  نایرج  رد  طانم  هک  ارچ  دنرادن ، یقرف  بحـصتسا  يارجا  رد  دـشاب ، هک  مسق  هس  نیا  زا  کیره  لاحيایلع :
. دراد دوجو  مسق  هس  نیا  زا  کیره  رد  هک  دشابیم  اهّقلعتم 

؟ تسیچ باحصتسا  هن  تسا و  يراس  ّکش  نوناق  ثیدح  ود  نیا  دوصقم  هکنیا  رب  خیش  هاوگ  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
: رگید ترابع  هب  ّکش  نیقی و  فصو  ود  نامز  ندوب  فلتخم  رد  تسا  ثیدح  تحارص  یکی  - 1

: دندومرف لّوا  اریز  ارچ ؟ ّقح . ّکش ال  نامز  تسا و  قباس  نیقی ، نامز  هکنیا  رد  تسا  حیرص  تیاور 
نامز رد  هک  یسک  هک : دوشیم  نیا  ترابع  يانعم  اذل  و  دراد ، هتـشذگ  نامز  رب  تلالد  هدوب و  یـضام  لعف  ناک  هک  نیقی ، یلع  ناک  نم 

. تشاد دیز  تلادع  لثم   ) يرما هب  نیقی  هتشذگ 
ّکـش نامز  ینعی  تسا . هدرک  ّکش  نیقی  نامز  زا  سپ  هک  ینعی  دراد ، بیترت  رب  تلالد  اجنیا  رد  ءاف )  ) ندروآ ّکـشف ، دـندومرف : سپس 

هک تسا  يدروم  نینچ  رد  اذل  و  تسا . نیقی  نامز  زا  سپ 
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. هنیقی یلع  ضمیلف  دیامرفیم : ماما 
نیا باحـصتسا  رد  هکنآ  لاح  و  ّقح . ّکش ال  نامز  تسا و  قباس  نیقی  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يراـس  ّکـش  نوناـق  نیا  میئوگیم : لاـح 

. دشابیم باحصتسا  يارجم  مه  زاب  دنوش ، ادیپ  مه  نامز  کی  رد  ّکش  نیقی و  رگا  هکلب  تسین ، مزال  یگژیو 
اب نیقی  ّکش و  ّقلعتم  رد  ینامز  تدحو  نیا  و  دـندحتم ، اتاذ  هک  روطنامه  ّکش ، نیقی و  ّقلعتم  ینامز  داحتا  رد  تسا  تیاور  روهظ  - 2

نیا نکل  و  دـشاب ، ّکش  ّقلعتم  رب  مّدـقم  ینامز ، ظاـحل  هب  نیقی  ّقلعتم  دـیاب  باحـصتسا  رد  هک  ارچ  تسا ، راـگزاسان  باحـصتسا  هدـعاق 
. دزاسیم نیقیلا  هدعاق  اب  تدحو 

؟ تسا دیز  الثم  تلادع  ود  ره  كوکشم ، نقیتم و  هک  دینکیم  اعدا  اجنیا  رد  اجک  زا  * 
رد رتشیب  ای  لعف  ود  دوجو  شقیداصم  زا  یکی  هک  تسا ، یقیداصم  ياراد  دوخ  تسا و  هیقایـس  تالالد  زا  یکی  هک  هیبنت  تلالد  قیرط  زا 

. تسا مالک 
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لعف زا  دوصقم  دارم و  یلوا  لعف  نکل  دیآیم و  ّقلعتم  نودـب  مّود  لعف  نکل  دوشیم و  رکذ  شتاقلعتم  همه  اب  لّوا  لعف  يدروم  نینچ  رد 
. ءاشی ام  تبثی  ینعی  تبثی  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  هفیرش : لثم : دزاسیم . نشور  ار  یمود 

هب الثم   ) هتشذگ رد  هک  یسک  ینعی  کشف ، نیقی ، یلع  ناک  نم  دناهدومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  تسا ، لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام 
. دنکیم ّکش  دیز  یلبق  تلادع  نامه  رد  نآ  زا  سپ  نکل  تشاد ، نیقی  دیز ) تلادع 

هدـعاق رد  هن  تسا و  نآ  هب  طوـبرم  نـیقیلا و  هدـعاق  رد  نـیا  هـک  تـسا  دـیز  يزورید  اـی  یلبق و  تلادـع  كوکـشم ، نّقیتـم و  نیارباـنب :
. باحصتسا

رب نآ  لمح  هکنآ  لاح  دـشابیم و  شایقیقح  ياـنعم  رد  ضقن  هملک  لامعتـسا  مزلتـسم  يراـس ، ّکـش  نوناـق  رب  ثیدـح  نیا  لـمح  - 3
. تسا هتفر  راکب  ضقن  یحماسم  تروصب  هدوب و  يزاجم  يانعم  رد  نآ  لامعتسا  مزلتسم  باحصتسا 

. تسا يزاجم  يانعم  رب  نآ  لمح  زا  رتهب  شایقیقح  يانعم  رب  ظفل  لمح  ّکشالب 
. دیهد حیضوت  تسیچ ؟ ریخا  بلطم  زا  ناتدارم  * 

: لاح تسا ، دی  عفر  ضقن  يانعم  هک : تسا  نیا 
زا ندرک  دی  عفر  يانعم  هب  اجنآ  رد  ضقن  هک  ارچ  دنکیم  قدص  اجنآ  رد  اتقیقح  ضقن  دشاب ، يراس  ّکش  نوناق  ثیدح ، رد  دارم  رگا  - 

هتشذگ نامز  فرظ  رد  هک  تسا  یقباس  نیقی  دوخ  راثآ 
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، ياهدرک لوبق  ار  وا  تداهـش  ای  ياهدومن و  دیلقت  وا  زا  ای  ياهدرک  ادتقا  دـیز  صخـش  هب  نیقی  نامز  رد  رگا  ینعی  هچ ؟ ینعی  دوب . دوجوم 
. نک هداعا  ار  تلامعا  هرابود  ریگب و  هدیدان  ار  راثآ  نیا  همه 

ام تسا ، زورما  ای  نونکا و  هک  ّکش  نامز  رد  هک  ارچ  دنکیمن ، قدـص  ۀـقیقح  اجنآ  رد  ضقن  دـشاب ، باحـصتسا  ثیدـح  دارم  رگا  و  - 
. تسا یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  راثآ  نآ  هکلب  میاهدرکن ، دوب ، هتشذگ  فرظ  رد  هک  قباس  نّقیتم  راثآ  زا  دی  عفر 

. تسین راک  رد  ینیقی  رگید  هک  ارچ  مینکیمن  انتعا  راثآ  نآ  هب  رگید  دش  ادیپ  ّکش  هک  نونکامه  زا  هلب ،
امف تسین . راک  رد  ینیقی  دوشیمن ، بترتم  يرثا  هک  نونکا  نکل  و  رثا ، زا  دـی  عفر  هن  دـش و  بترتم  رثا  هدوب  نیقی  هک  اـجنآ  اـت  نیارباـنب :

. دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دصق 
هک يراس  ّکش  نیقیلا و  نوناق  رب  ثیدح  لمح  فالخرب  تسا . هدیدرگ  دی  عفر  نیقی  راثآ  زا  هن  هدش و  ضقن  ۀـقیقح  نیقی  هن  هجیتن : رد 

. دریذپیم تروص  بلطم  ود  ره 
. باحصتسا هن  تسا و  يراس  ّکش  نوناق  يولع  ثیدح  دارم  هکنیا  رب  دش  مزاج  اجنیا  هب  ات  خیش  موحرم  لصاحلا :

؟ تسیچ تشذگ  هنیقی  یلع  ضمیلف  کشف  نیقی  یلع  ناک  نم  فیرش  ثیدح  اب  هطبار  رد  هچنآ  يارخا  ةرابع  * 
: تسا هدش  هداد  ثیدح  نیا  رد  لامتحا  ود  هک : تسا  نیا 

. يراس ّکش  نامه  ای  نیقیلا و  هدعاق  هب  دشاب  طوبرم  ثیدح  نیا  هکنیا  لامتحا  کی  - 1
ثیدـح نیا  رد  زامن و ...  تاعکر  رد  ّکش  تئارب و  هب  نیقی  رگید  نکل  و  باحـصتسا ، هدـعاق  هب  دـشاب  طوبرم  هکنیا  رگید  لاـمتحا  - 2

. تسین حرطم 
؟ تسیچ ثحب  نیا  رد  یساسا  هتکن  * 

. تسا باحصتسا  هدعاق  تسا و  نیقیلا  هدعاق  تقیقح  تفایرد  مهف و 
؟ تسا ربتعم  يروما  هچ  نیقیلا  هدعاق  رد  دیئامرفب  سپ  * 
. تسا ّکش  نامز  اب  نیقی  نامز  ندوب  فلتخم  یکی  - 1
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. تسا ّکش  ّقلعتم  نامز  اب  نیقی  ّقلعتم  نامز  ندوب  دحتم  یکی  - 2
: لثملا یف 

زور نامه  رد  ای  دیدناوخ و  زامن  وا  رـس  تشپ  دیتفر و  هعمج  زور  نامه  رد  اذل  و  دـیز ، تلادـع  هب  دـیتشاد  نیقی  هعمج  زور  رد  امـش  - 1
دعب زور  رد  اّما  دیدرک . لوبق  هلئسم  نالف  دروم  رد  ار  وا  تداهش 
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ار وا  تلادع  نم  هک  هعمج  زور  رد  ایآ  هک  دـیتفایم ، ّکش  هب  وا  تلادـع  دوجو  ءاقب  رد  هن  وا و  تلادـع  دوجو  لصا  رد  هبنـش ، زور  ینعی 

؟ مدوب هداتفا  هابتشا  هب  نم  هکنیا  ای  تسا  هدوب  لداع  یتسار  هب  مدرک ، لوبق 
ادـیپ ّکش  نآ  هب  عجار  هک  زین  نم  ّکش  ّقلعتم  دوب ، هعمج  زور  شناـمز  دوب ، دـیز  تلادـع  هک  نم  نیقی  ّقلعتم  هک : دـیئامرفب  تقد  لاـح 

. تسا هعمج  زور  رد  دیز  تلادع  نامه  هدرک 
تلادـع نامه  هک  تسا  یکی  نم ، ّکـش  ّقلعتم  نیقی و  ّقلعتم  نکل  و  هبنـش ، هعمج و  زور  هب  تسا  فلتخم  نم  ّکـش  نیقی و  ناـمز  سپ :

. هعمج زور  رد  تسا 
؟ نیقیلا دوشیم  مینک  هدافتسا  دوخ  نیقی  نیا  زا  اجنیا  رد  ام  رگا  ارچ  * 

. زور نآ  رد  دیز  تلادع  هب  دنکیم  تیارس  امش  ّکش  دینکیم ، ّکش  هعمج  زور  رد  دیز  تلادع  هطبار  رد  امش  هک  هبنش  زور  اریز 
؟ دراد دوجو  روبزم  رابتعا  رد  نیقیلا  هدعاق  اب  باحصتسا  نایم  یتوافت  هچ  * 

. تسین ربتعم  ّکش  نامز  اب  نیقی  نامز  فالتخا  باحصتسا ، رد 
. دنشاب دحتم  هکلب  دنشابن ، فلتخم  تسا  نکمم  هکنانچ  دنشاب ، فلتخم  ینامز  ظاحل  هب  ّکش  نیقی و  تسا  نکمم  رگید : ترابع  هب 

، هداتفا رکف  هب  دیز  تلادع  اب  هطبار  رد  هبنـش  زور  رد  امـش  هکنیا : لثم  باحـصتسا  رد  ینامز  ظاحل  هب  ّکش  نیقی و  داحتا  اب  هطبار  رد  - 1
ای هن و  ای  تسه  لداع  مه  زورما  ایآ  هک  دیراد  ّکش  هبساحم  رکف و  نیمه  نیح  رد  نکل  تسا ، هدوب  لداع  زورید  ات  هک  دیسریم  اجنیا  هب 

؟ هن ای  دوب  دهاوخ  لداع  ادرف  ایآ  هک  دینکیم  ادیپ  ّنظ 
رد لاح  نیع  رد  هدوب ، لداع  زورید  دـیز  هک  دوشیم  لـصاح  نیقی  امـش  يارب  یـشیدنایم ، دـیز  تلادـع  اـب  هطبار  رد  هک  نونکامه  اـّما :

. دیراد زورما  رد  وا  تلادع  رد  ّکش  دیتفای ، تسد  زورید  رد  دیز  تلادع  هب  نآ  رد  هک  نامز  نیمه 
. تسا نونکامه  نآ  تسا و  یکی  امش  ّکش  نیقی و  نامز  سپ :

، تسا لداع  دـیز  هک  دـیتشاد  نیقی  زورید  امـش  هکنیا : لثم  باحـصتسا  رد  ینامز  ظاحل  هب  ّکش  نیقی و  فـالتخا  اـب  هطبار  رد  اـّما  و  - 2
؟ هن ای  تسا  لداع  وا  هک  دیراد  ّکش  زورما 

. تسا نکمم  باحصتسا  رد  ینامز  ظاحل  هب  ود  نآ  داحتا  ّکش و  نیقی و  فالتخا  نیاربانب :
؟ تسیچ باحصتسا  رد  ربتعم  رما  سپ  * 

ّکش ّقلعتم  اب  نامز  ظاحل  هب  دیاب  نیقی  ّقلعتم  ینعی  تسا ، ّکش  نیقی و  ّقلعتم  ینامز  فالتخا 
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. دنشاب فلتخم 
: لصاحلا دنشاب . فلتخم  دیاب  باحصتسا  رد  نکل  و  دنشاب ، دحتم  دیاب  انامز  نیقیلا  هدعاق  رد  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  رگید : ترابع  هب 

-1 لثملا : یف  نامز ، دـیق  اـب  نکل  تسا  یکی  ّکـش  نیقی و  قلعتم  هک  میدـش  هجوتم  میدرک ، هّجوت  يراـس  ّکـش  تقیقح  هب  یتقو  فلا :
. هعمج زور  رد  دوب  دیز  تلادع  مه  كوکشم  هعمج 2 - زور  رد  دوب  دیز  تلادع  نّقیتم 

-1 لثملا : یف  دـنافلتخم . اـنامز  تسا و  اـت  ود  ّکـش  نیقی و  ّقلعتم  هک  میدـش  هجوتم  میدرک ، هّجوت  باحـصتسا  تقیقح  هب  یتقو  و  ب :
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. هبنش زور  رد  دیز  تلادع  زین  ام  كوکشم  هعمج 2 - زور  رد  تسا  دیز  تلادع  ام  نّقیتم 
؟ دومن یکی  باحصتسا  رد  ار  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  ناوتیم  هنوگچ  * 

: لثملا یف  نامز ، دیق  نتشادرب  اب 
. مینک ظاحل  ار  هعمج  زور  هکنیا  نودب  تسا ، دیز  تلادع  نم  نّقیتم  رگید  ریبعت  هب  ای  نیقی و  ّقلعتم  - 1

. مینک ظاحل  ار  هبنش  زور  هکنیا  نودب  تسا ، دیز  تلادع  زین  نم  كوکشم  رگید  ریبعت  هب  ای  ّکش و  ّقلعتم  - 2
. دوشیم یکی  ّتیهام  تاذ و  ظاحل  هب  كوکشم  نّقیتم و  نامز ، دیق  ندرکن  ظاحل  اب  هجیتن  رد 

. مراد ّکش  وا  تلادع  هب  مه  نونکا  متشاد ، نیقی  دیز  تلادع  هب  البق  هک  انعم  نیدب 
دیق اب  هن  دنوشیم و  یکی  ۀیهام  اتاذ و  مهنآ  نامز  دیق  ءاغلا  اب  باحـصتسا  نکل  نامز و  دیق  اب  ول  تسا و  یکی  نیقیلا  هدـعاق  رد  اهّقلعتم 

. نامز
؟ روظنم * 

دوب يراس  امش  ّکش  هدرک و  ّکش  هک  یتروص  رد  دیوش و  لئاق  شزرا  قباس  نیقی  يارب  دیوگیم  فیرـش  ثیدح  نوچ  دناهتفگ  یخرب 
هن دراد و  نیقیلا  هدعاق  رد  روهظ  سپ  دـینک ، ظفح  ار  دوخ  یلبق  نیقی  هدرکن ، هّجوت  ّکش  نیا  تیارـس  هب  درکیم ، تیارـس  هتـشذگ  هب  و 

. باحصتسا
؟ تسیچ ناشلیلد  * 

تلالد ّکش  نیقی و  ینامز  فالتخا  نیا  رب  ثیدـح  نیا  میراد و  ّکش  نیقی و  ناـمز  فـالتخا  هب  دـنمزاین  نیقیلا  هدـعاق  رد  اـم  هکنیا  - 1
. دراد

؟ ارچ * 
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. دشابیم نیقی  زا  سپ  ّکش  رب  لیلد  هدوب و  هّیعیرفت  ّکشف ، رد  ءاف )  ) و دراد ، هتشذگ  رب  تلالد  ناک  نیقی ، یلع  ناک  نم   ) رد اریز :
. تسا يراس  ّکش  هب  طوبرم  دراد و  نیقیلا  هدعاق  رد  روهظ  ثیدح  سپ :

. تسا یکی  هدوب و  دحتم  انامز  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  زین  ثیدح  رهاظ  هکنیا  - 2
؟ ارچ * 

یف تبّـسلا  موی  یف  کشف  دیامرفیم : نآ  زا  سپ  ۀـعمجلا  مویلا  یف  دـیز  ۀـلادع  یلع  نیقی  یلع  ۀـعمجلا  موی  ناکک  دـیوگیم : یتقو  اریز 
. ۀعمجلا موی  یف  دیز  ۀلادع 

. يراس ّکش  ای  تسا و  نیقیلا  هدعاق  نامه  نیا  هک  انامز ، ّکش  نیقی و  ّقلعتم  رب  دراد  تلالد  ثیدح  سپ :
. دش هتفگ  نیقیلا  يارب  هک  یکالم  ود  نآ  اب  دوشیم  قبطنم  روبزم  ثیدح  نیاربانب :

دیز تلادع  نیقی  ّقلعتم  هک  نامز ، دیق  اب  ول  میتسناد و  دـحتم  ار  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  هتفرگ و  ار  نیقیلا  هدـعاق  ام  یتقو  رگید  فرط  زا  - 3
. دوشیم لامعتـسا  شدوخ  یقیقح  يانعم  رد  ضمیلف )  ) هملک تسا ، هعمج  زور  رد  دـیز  تلادـع  مه  ّکـش  ّقلعتم  تسا و  هعمج  زور  رد 
هب هبنش  زور  نکل  و  دیدناوخ ، زامن  وا  رس  تشپ  دیتفر و  تسا ، لداع  دیز  هک  دیتشاد  نیقی  هعمج  زور  امـش  لثملا : یف  هکنیا  رطاخب  ارچ ؟

؟ هن ای  تسا  هدوب  لداع  هعمج  زور  وا  ایآ  هک  دیداتفا  ّکش 
هب رآ . باـسح  هب  حیحـص  ياهدـناوخ  دـیز  رـس  تشپ  زورید  هک  ار  يزاـمن  نک و  ءاـضما  ار  یلبق  نیقی  نآ  ینعی  ضمیلف ، هدومرف : عراـش 

. میوشیم لئاق  شزرا  دوخ  قباس  نیقی  يارب  میهدیمن و  تیارس  هتشذگ  هب  ار  دوخ  ّکش  ام  نیقیلا ، هدعاق  رد  رگید : ترابع 
نآ ندز  مه  هب  مینزیم ، مه  هب  ار  قباس  نیقی  نآ  تقیقح  رد  میوشن ، لئاق  شزرا  دوخ ، قباس  نیقی  يارب  ام  ول  و  باحـصتسا ، باب  رد  اّما 
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رـس تشپ  دیتفر و  تسا ، لداع  دیز  هک  دـیتشاد  نیقی  هعمج  زور  لثملا : یف  تسا ، فلتخم  ّکش  نّقیتم و  نامز  اریز  ارچ ؟ تسا . يزاجم 
؟ هن ای  تسا  لداع  مه  زورما  ایآ  هک  يدرک  ّکش  هبنش  زور  نکل  و  دیدناوخ ، زامن  وا 

؟ دینکیم ءاضما  هنوگچ  دینکب  ءاضما  ار  هعمج  زور  رد  قباس  نیقی  نآ  هک  دیهاوخب  امش  رگا  لاح :
. یناوخب زامن  وا  رس  تشپ  يوریمن  يراد  ّکش  هک  زورما  اهنت  ریخ ، اعطق  دینکیم ؟ هداعا  ار  زورید  زامن  ایآ 

زامن اب  هطبار  رد  نونکا  دیدناوخ ، زامن  دیز  رس  تشپ  دیتشاد ، نیقی  زورید  رگید : ترابع  هب 
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رگید هن  ای  تسا  لداع  دیراد  ّکش  هک  دعب  هب  زورما  زا  نکل  دـینادیم و  حیحـص  هدرک  ءاضما  ار  ناتزورید  زامن  دـیراد ، ّکش  ناتزورید 
. دیناوخیمن زامن  وا  رس  تشپ 

، تسا هدش  ضقن  اجنیا  رد  یلبق  نیقی  هک  دیئوگب  دیهاوخب  امـش  رگا  نآ ، ضقن  هن  تسا و  یلبق  نیقی  ياضما  تقیقح  رد  راک  نیا  اذـل : و 
. دریگیم تروص  نیقیلا  هدعاق  رد  یقیقح  ضقن  میتفگ  هکنانچ  تقیقح و  هن  دراد و  زاجم  تلاح 

فرح نیا  زا  لکـشتسم  روظنم  تسا  نآ  هب  طوبرم  هتـشاد و  باحـصتسا  رد  روـهظ  ثیدـح  نیا  ریخ  هک  دوـش  هتفگ  رگا  خیـش  باـنج  * 
؟ تسیچ

: هک دیوگب  دهاوخیم 
، ّکش نامز  اب  نیقی  نامز  فالتخا  رد  دراد  روهظ  هنیقی  یلع  ضمیلف  کشف ، نیقی  یلع  ناک  نم  ثیدح  هک  دوب  نیا  امـش  لّوا  فرح  - 1

؟ دراد باحصتسا  اب  یفانت  هچ  ّکش  اب  نیقی  ینامز  فالتخا  نیا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 
؟ دشاب فلتخم  تسا  نکمم  دشاب و  یکی  باحصتسا  رد  مه  ّکش  نیقی و  نامز  تسا  نکمم  هک  دیتفگن  نآ  زا  سپ  امش  رگم 

هدوب و یکی  دـیاب  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  هک  میتفگ  زین  ام  هلب  ّکش ، نیقی و  ّقلعتم  داحتا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  دـییوگیم  امـش  هکنیا  - 2
؟ دیاهدروآ اجک  زا  امش  ار  نامز  دیق  نیا  هک  میسرپیم  امش  زا  نکل  دنشاب ، دحتم 

. دشابیمن ّکش  نیقی و  ّقلعتم  دیق  نامز ، هک : تسنیا  رهاظ  دینادب  دیاب  هکلب 
دیق ظاحل  نودـب  اهقلعتم  دـیز ، ۀـلادع  یف  ّکشف  دـیز ، ۀـلادع  نم  نیقی  یلع  ناک  میتفگ : هتفرگن و  دـیق  اجنیا  رد  ار  نامز  یتقو  نیاربانب :

. درادن ّقلعتم  رد  نامز  ندوب  دیق  رب  یتلالد  هک  مه  ثیدح  دوشیم . یکی  نامز 
: میئوگیم لثملا  یف  تسا . باحصتسا  هب  طوبرم  ثیدح  هدش و  یکی  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  سپ :

. دیز ۀلادع  یف  تبّسلا  موی  ّکشف  دیز ، ۀلادع  هب  انقیتم  ۀعمجلا  موی  ناک 
. درک باحصتسا  رب  قبطنم  ار  ثیدح  ناوتیم  باسح  نیا  اب  سپ :

***
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نتم
لاح اهّبتر  یتلا  لامعالا  یلإ  ۀبـسّنلاب  قباسلا  نیقیلا  ضقن  مدـعب  اهدـییقت  نکمأ  عامجإلل ، ۀـفلاخم  اهقالطإب  ةدـعاقلا  هذـه  ّنأ  مّلـس  ول  ّمث 

عطقلا دنتـسمل  رّکذتلا  مدع  ةروصب  مکحلا  دییقت  وأ  هتداهـش - وأ  هاوتفب  لمعلا  وأ  ۀلادعلا ، لاثم  یف  صخـشلا  کلذب  ءادتقالاک  هب - نیقیلا 
. عطقلا ةدافال  هتّیلباق  مدع  هداسفل و  نّطفتلا  هرّکذت و  ةروص  جارخإ  و  قباسلا ،

لوق ّناف  نامزلاب ؛ دییقتلا  نع  نیقیلا  ّقلعتم  دیرجت  رهاظلا  ّنإ  نیقیلل :- افرظ  ۀیاورلا  یف  یضاملا  نامزلا  نوک  روهظ  دعب  لاقی - نأ  الإ  مهللا 
فرظ عقاولا  یف  هفرظ  ناک  نإ  و  یضاملا ، نامزلاب  ةدّیقملا  ۀلادعلا  ال  ۀلادعلا ، لصأ  ةدارإ  یف  رهاظ  دیز » ۀلادعب  سمأ  انّقیتم  تنک  : » لئاقلا

، دـییقتلا کلذ  نع  ادرجم  نّقیتملا  کلذ  سفنب  اقّلعتم  نامزلا ، اذـه  دـعب  امیف  ّکـشلا  نوکیف  دـییقتلا ، هجو  یلع  هظحـالی  مل  نکل  نیقیلا ،
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. مهفاف باحصتسالا ، یلع  قبطنیف  ّکشلا ، نامز  یف  ۀلادعلا  لصأ  قّقحت  یف  ارهاظ 
ضقنی ال  : » هلوق نم  حاحّـصلا  یف  قبـس  ام  ۀـظحالمب  و  نیقیلا ،» ضقنی  ّکشلا ال  ناف  (: » ع  ) هلوق ۀـظحالمب  امیـس  ۀـیاورلا - ّنأ  فاصنإلاف :

. انرکذ يذلا  ینعملا  یلع  اهلمح  دعبی  و  باحصتسالا ، یف  ةرهاظ  اهل - هتقواسم  هرهاظ  ّنإ  ثیح  ّکشلاب  نیقیلا 
هدانتساب [ 233] ضعب کلذ  فّعض  نإ  و  [ 232 ،] ۀصالخلا یف  هل  ۀماّلعلا  فیعضتل  ییحی ؛» نب  مساقلا   » فیعـض ب ۀیاوّرلا  دنـس  نکل  اذه ،

. لّمأتف هحدق - مدع  فورعملا  يرئاضغلا - نبا  فیعضت  یلإ 
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همجرت

( نیقیلا نوناق  نوماریپ  تایرظن  لاوقا و  )

هراشا

هب درک  دـّیقم  ار  نیـشیپ  نیقی  نتـسکشن  تسا  نکمم  تسا ، عامجا  فلاخم  شدوخ ، قالطا  اب  يراس  ّکش  هدـعاق  هک  دوش  هتفریذـپ  رگا 
ياوتف هب  ندرک  لمع  هدرک ، صخـش  نآ  هب  هک  ییادتقا  تلادع ، لاثم  رد  لثملا : یف  تسا ، هدش  هدـعاق  رب  بترتم  نیقی ، نامز  هک  یلامعا 

رکذتم و تروص  دومن و  نیشیپ  نیقی  دنتسم  ندشن  رکذتم  تروص  هب  دّیقم  ار  نیشیپ  نیقی  نتسکشن  هکنیا  ای  تداهش ، هب  ندرک  لمع  وا ،
. تسا هتشادن  ار  عطق  هدافا  تیلباق  عطق ، دنتسم  و  تسا ، لطاب  لامعا  نآ  هک  ارچ  درک ؛ نوریب  مکح  نآ  زا  ار  ندش  نطفتم 

( خیش موحرم  طسوتم  هیرظن  )

زا درجم  نیقی ، ّقلعتم  هک  تسا  نیا  شرهاظ  دراد و  نیقی  يارب  ندوب  فرظ  رد  روهظ  تیاور ، رد  هتشذگ  نامز  هک  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم 
هدارا ار  تلادـع  لصا  هک : تسا  نیا  شرهاظ  متـشاد ، دـیز  تلادـع  هب  نیقی  زورید  هتفگ : هک  یـسک  لثملا  یف  دـشابیم . ناـمز  هب  دـییقت 

، ناـمز هب  دـیقت  تروـصب  نکل  و  تسا ، نیقی  فرظ  ناـمز ، فرظ  عـقاو  رد  هچرگا  تسا . هتـشذگ  ناـمز  هب  دـّیقم  هک  یتلادـع  هـن  هدرک ،
قّقحت رد  ّکش  ارهاظ  هک  دریگیم ، ّقلعت  هدوب  نامز  فرظ  هب  دییقت  زا  درجم  هک  نّقیتم  نآ  دوخ  هب  ّکش  نیا ، زا  دـعب  دوشیمن . هظحالم 

. دوشیم باحصتسا  رب  قبطنم  تیاور  نیا  سپ  دشابیم ، ّکش  نامز  رد  تلادع  لصا 
ضقنی هک ال  تشذـگ  یلبق  هحیحـص  تایاور  رد  هچنآ  هظحالم  اب  ّکشلاب ، ضقنی  نیقیلا ال  ناف  ترابع : هک : تسا  نیا  هنافـصنم  يأر  اّما 

. تسا دیعب  میتفگ  هک  ییانعم  رب  نآ  لمح  ریسفت و  تسا و  ترابع  نآ  اب  ندوب  يواسم  شرهاظ  ّکشلاب ، نیقیلا 
فیعضت اهیضعب  هچرگا  دناهدرک ؛ فیعضت  ار  ناشیا  هصالخ ، رد  همالع  هک  ارچ  تسا ، فیعض  ییحی  نب  مساق  ببس  هب  تیاور  دنس  اّما 

بیع حدق و  ببس  ناشیا  فیعـضت  هک  تسا  فورعم  تسا و  يریاضغ  نبا  همالع ، فیعـضت  دنتـسم  هکنیا  هب  دناهدرک  فیعـضت  ار  همالع 
. دوشیمن

***
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ ةدعاقلا )...  هذه  ّنا  مّلس  ول  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 
. مینک دییقت  هدز و  صیصخت  ار  نآ  دیاب  راچان  هب  تسا  عامجا  فلاخم  میلست ، ضرف  هب  نوناق  قلطم  ّتیجح  نوچ  هک : تسا  نیا 
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: میئوگیم هیضام و  لامعا  هب  مینکیم  دّیقم  ار  نآ  دناهتفگ  دییقت  نیا  یگنوگچ  رد  یخرب 
يراس ّکش  نامز  رد  هک  هیتآ  لامعا  هب  تبـسن  نکل  تسا و  تّجح  هدـش ، ماجنا  نیقی  نامز  رد  هک  یئاـهراک  هب  تبـسن  نیقیلا ، نوناـق  - 

. میراذگب نآرب  ار  انب  میناوتیمن  تسین و  تّجح  دریگیم  ماجنا 
تافتلا و تروص  هب  مینکیم  دّیقم  ار  نوناق  نیا  ّتیجح  دـنیوگیم : روبزم  ّتیجح  دـییقت  رد  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هلمج  زا  زین  یخرب  - 

نآ داسف  هجوتم  نکل  و  دش ، تفتلم  مه  رگا  ای  تسا و  هدوب  هچ  شنیقی  عطق و  نیا  كردم  هک  دشن  تفتلم  ادعب  رگا  ینعی : تافتلا . مدـع 
تشاذـگ و نیقی  رب  ار  اـنب  ناوتیم  هیتآ و  لاـمعا  هب  تبـسن  یتـح  تسا ، تّجح  قباـس  نیقی  تروـص  نیا  رد  دـشن ، تامّدـقم  كردـم و 

. تشذگ
ای كدوک و  لوق  لثم  تسا  هدوب  دساف  قیرط ، ای  كردم و  نیا  هک  دـیدرگ  هجوتم  دـش و  دوخ  نیقی  قیرط  ای  كردـم و  هجوتم  رگا  اّما  و 

. هدنیآ هب  تبسن  هن  هتشذگ و  هب  تبسن  هن  درادن ، یشزرا  چیه  يراس  ّکش  زا  سپ  یلبق  نیقی  نآ  رگید  ... 
؟ تسیچ لاقی )... : نا  الا  مهللا   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 

هک دـنک  تابثا  هک  دومرفیم  شالت  ینئارق  ساسارب  هک  لبق  هلحرم  فالخرب  هتـشاذگ و  رتولج  مدـق  کی  دـهاوخیم  خیـش  هک  تسا  نیا 
: دیوگب تسا ، يراس  ّکش  نوناق  يولع  ثیدح  زا  دارم 

نآ هب  تبسن  هدنیآ  رد  هتشاد و  يراک  هب  نیقی  هتشذگ  رد  هک  یسک  دیامرفیم : اذل  تسا و  نکمم  روبزم  ثیدح  زا  زین  باحـصتسا  هدارا 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دنکیم  ّکش 

: میئوگیم لثملا  یف  تسا  نیقیلا  ّقلعتم  دیق  هتشذگ ، نامز  یهاگ  - 1
ّکـش نونکا  نکل  و  تسا ) زورید  رد  دیق  نامه  اب  زورید  رد  دـیز  تلادـع  نّقیتم  هک   ) متـشاد نیقی  زورید  رد  دـیز  تلادـع  هب  زورید  نم 

دندحتم و انامز  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  تروص  نیا  رد  هک  متشاد ، نیقی  نادب  زورید  رد  هک  یتلادع  نامه  رد  مراد  ّکش  نونکا  ینعی  دراد ،
. تسا انامز  رد  نآ  فالتخا  بحصتسا  طانم  هک  ارچ  باحصتسا ، هن  تسا و  يراس  ّکش  يارجم  يدروم  نینچ 
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. يزورید تلادع  هن  تسا و  ۀلادعلا  تاذ  نّقیتم  نکل  دشابیم و  نیقی  نّقیتم و  قّقحت  فرظ  هتشذگ ، نامز  یهاگ  نکل  و  - 2

رد دیز  تلادع  هن  و  تسا ، دیز  تلادع  نّقیتم ، تروص  نیا  رد  هک  تسا  لداع  دـیز  هک  متـشاد  نیقی  زورید  نم  دوشیم : هتفگ  لثملا  یف 
: هکنیا زا  تسا  ّمعا  نیا  مراد و  ّکش  تلادع  نامه  رد  زورما  ینعی  مراد ، ّکش  زورما  اّما  دوب . تلادع  نیا  قّقحت  فرظ  زورید  هلب  زورید ،

. دزاسب نیقیلا  هدعاق  اب  ات  تلادع  دوجو  لصا  رد  مشاب  هتشاد  ّکش  - 1
. دزاسب باحصتسا  نوناق  اب  ات  تسا  تلادع  رد  ّکش  نامه  هک  تلادع  رارمتسا  ءاقب و  رد  مشاب  هتشاد  ّکش  ای  - 2

. دزاسیم ود  ره  اب  دش ، فرظ  هتشذگ  نامز  رگا  سپ :
؟ روظنم * 

ناـمز هک : تسا  نیا  دـنکیم  رداـبت  نهذ  هب  فیرـش  ثیدـح  زا  هچنآ  ینعی  تسا ، لـیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  اـم  هک : تـسا  نـیا  روـظنم 
. يدیق ره  زا  درجم  قلطم و  لوقب  مهنآ  تسا ، ۀلادعلا  تاذ  نّقیتم  نکل  و  تسا ، دیز  تلادع  هب  نیقی  فرظ  هتشذگ 

. دروخیم باحصتسا  ّتیجح  رب  لالدتسا  درد  هب  فیرش  ثیدح  هجیتن : رد 
؟ تسیچ مهفاف )  ) زا خیش  دارم  * 

هک اجنآ  زا  نکل  تسا و  نکمم  ثیدـح  نیا  زا  باحـصتسا  هدارا  هک  درک  تباـث  ناوتیم  رثکا  دـح  قوف  ناـیب  اـب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا 
. لالدتسالا لطب  تسا ، لمتحم  نوناق  ود  ره  و  دشن ، نیعتم 

؟ تسیچ ع )... )  ) هلوق ۀظحالمب  امّیس  ۀیاورلا ، ّنا  فاصنالاف :  ) رد بلطم  لصاح  * 
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هب هکلب  تسا ، لمتحم  نکمم و  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  باحـصتسا  هدارا  اهنت  هن  دـیامرفیم : هدـمآ  رتولج  مدـق  کی  خیـش  هک  تسا  نیا 
: تسا نیعتم  یمتح و  دمآ ، دهاوخ  الیذ  هک  ینئارق  مکح 

. دنراد تیلعف  رد  روهظ  تاقتشم  هک  ارچ  تیلعف ، رد  ّکش  نیقی و  هملک  ود  روهظ  - 1
نونکا درف  هک  ارچ  تسا ، باحـصتسا  نوناق  دنالعفلاب ، نآ  رد  ود  ره  ّکش  نیقی و  هکنآ  نکن و  ضقن  یلعف  ّکش  اب  ار  یلعف  نیقی  ینعی 

نیب زا  نیقی  دیآیم ، يراس  ّکش  هکنیا  ضحم  هب  نیقیلا  نوناق  رد  اّما  ّکش . رب  ءاقب  هب  تبسن  مه  تسا و  نیقی  رد  هتـشذگ  هب  تبـسن  مه 
. درادن یتیلعف  رگید  دوریم و 

. ریغ دزاسیم و ال  باحصتسا  اب  نیقیلا  ضقنی  کشلا ال  ای  ّکشلاب و  عفدی  نیقیلا ال  ریبعت  سپ :
. هنیقی یلع  ضمیلف  يارب  هدش  هدروآ  ّتلع  نیقیلا ، ضقنی  کشلا ال  نا  - 2
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هب هک  تسا  نیا  رب  ءالقع  يانب  هکنوچ  تسا  یئالقع  يزاکترا  رما  کی  ّتلع  مینک ، باحـصتسا  نوناق  رب  لمح  ار  ثیدـح  نیا  رگا  لاح :

. دنراذگب قباس  نیقی  رب  ار  انب  قحال ، ّکش  قباس و  نیقی  ماگنه 
یف لصالا  هکنآ : لاح  و  يزاکترا . رما  کی  هن  دـشابیم و  يدـّبعت  رما  کی  هب  لیلعت  مینک ، لـمح  نیقیلا  نوناـق  رب  ار  ثیدـح  نیا  رگا  و 

. دسریمن يدّبعت  لیلعت  هب  تبون  تسا  نکمم  يزاکترا  رما  هب  لیلعت  یتقو  اذل  و  ۀیزاکترالا ، ۀیلعلا ،
. میدرک تشادرب  ار  باحصتسا  اهنآ  زا  ام  هک  دوب  ریبعت  نیمه  گنهامه  روطب  زین  هرارز  مّوس  مّود و  لّوا ، هحیحص  رد  دوجوم  ریبعت  - 3

. مینکیم باحصتسا  رب  لمح  زین  ار  ثیدح  نیا  قایس  تدحو  هنیرق  هب  سپ 
. دناباحصتسا مکحم  ّهلدا  زا  زین  ثیدح  ود  نیا  میدروآ  هک  يدهاوش  اب  لصاحلا :

؟ تسیچ نکل )...   ) زا دارم  سپ  * 
ثیدـح نیا  دنـس  هلـسلس  رد  هک  ارچ  تسا ، دنـسلا  فیعـض  نکل  تسا و  يوق  باحـصتسا  رب  ثیدـح  نیا  تلـالد  هچرگا  هک : تسا  نیا 

ار همالع  فیعـضت  یخرب  تسا . هدرک  فیعـضت  ار  يو  فلتخم ، باتک  رد  همالع  موحرم  هک  ییحی  نب  مساق  ماـن  هب  دراد  دوجو  یـصخش 
تافیعضت اذل  و  تسا . هدرک  فیعضت  ار  یخرب  هقیلـس  يور  زا  هک  تسا  يرئاضغ  فیعـضت  ساسارب  ناشیا  فیعـضت  دنیوگیم  هدرک  در 

. تسین هدننز  يررض  يو 
؟ تسیچ لّمأتف )  ) زا خیش  دارم  سپ  * 

فیعـضت همالع ، فیعـضت  دنتـسم  تفگ  ناوتیمن  يرئاضغ ، تافیعـضت  رب  ناشیا  یهاگآ  همالع و  نأش  تلالج  هب  هّجوتاب  هک : تسا  نیا 
. تسا يرئاضغ 

؟ تسیچ ملسم  نب  دّمحم  تیاور  زا  ینیمخ  ماما  ترضح  ریسفت  * 
: هک تسا  نیا  تسا  رهاظ  تیاور  ود  زا  هچنآ  دیامرفیم : هتسناد  باحصتسا  ياهلیلد  زا  ار  نآ 

نامز رد  تسا ، هدرک  ّکش  زیچ  نآ  رد  ّقح ، ناـمز ال  رد  نکل  و  هتـشاد ، نیقی  لـبق  ناـمز  رد  تراـهط ) ـالثم  لـثم   ) يزیچ هب  یـسک  رگا 
. دشاب شنیقی  رب  ّکش ،

: دنراد باحصتسا  رب  تلالد  تهج  ود  زا  تیاور  ود  نیا  سپ 
هک يزیچ  هب  نیقی  هن  يزیچ ؛ هب  نیقی  هک : تسا  نیا  نیقی ) یلع  ناـک  نم   ) تراـبع ياـنعم  تسین و  ناـمز  هب  دـّیقم  نیقی  قـّلعتم  هکنیا  - 1

هتفگ هکنیا  لثم  دشاب . نامز  هب  دّیقم  هکنیا  نودب  تسا ، ءیش  نیا  هب  ّقلعتم  ّقح ، نامز ال  رد  زین  ّکش  ساسا ، نیا  رب  تسا . نامز  هب  دّیقم 
رد رگا  دوش :
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نیا لاکـشاالب  شاب ، تدوخ  نیقی  رب  يدرک ، ادیپ  ّکش  ّقلعتم  نآ  رد  ّقح  نامز ال  رد  سپـس  يدوب ، دیز  تلادـع  هب  نّقیتم  نیـشیپ  نامز 
. تسا فلاخم  دمهفیم ، ارهاظ  فرع  هچنآ  اب  يراس  ّکش  لامتحا  و  يراس ، ّکش  هن  دراد ، باحصتسا  رد  روهظ  مالک 

عفد یلعف  نیقی  یلعف ، ّکش  ببـس  هب  ینعی  دنراد ، یلعف  ّکش  نیقی و  رد  روهظ  تیاور ، رد  هدش  ذـخا  ّکش  نیقی و  هک  تهج  نیا  هب  - 2
. تسا باحصتسا  رب  لمح  یضتقم  زین  یقایس  روهظ  هکنیا  اب  دوشیمن ،

[234 .] تسین یّلک  هدعاق  رب  اهنآ  تلالد  رد  یلاکشا  دنراد و  باحصتسا  رد  روهظ  تیاور  ود  نیا  هک : تسا  نیا  هنافصنم  يأر 
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بلاطملا صیخلت 

نادب باحـصتسا  ّتیجح  هطبار  رد  هک  یثیدـح  نیمـشش  نیمجنپ و  خیـش  بانج  هّللا *) همحر  يراصنا  خیـش  اب  هداس  يوگتفگ  کی  رد  )
؟ تسا ثیدح  مادک  تسا  هدش  لالدتسا 

: هک تسا  یثیدح 
. ّکشلاب نیقیلا  ضقنی  هنیقی و ال  یلع  ضمیلف  کشف ، نیقی ، یلع  ناک  نم 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
ّکش دروم  رد  تسا  باحصتسا  دارم  هکنیا  ای  يراس و  ّکش  دروم  رد  تسا  نیقیلا  هدعاق  فیرش  ثیدح  نیا  دروم  ایآ  هک : تسا  نیا  رد 

؟ يراس ّکش  رد  هن  ءاقب و  رد 
؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  بانج  رظن  * 

ناوتیم نکل  و  تسا ، حـضاو  نشور و  يراس  ّکش  رب  دـش ، هتفگ  يراس  ّکش  يارب  هک  ییاـهکالم  يور  فیرـش ، ثیدـح  نیا  تلـالد 
رد تسا ، ثیدح  ّصن  هک  ّکش  نیقی و  نامز  فالتخا  هک  رطاخ  نیا  هب  هنوگچ ؟ و  ارچ ؟ دـنک . تلالد  زین  باحـصتسا  رب  هک  درک  يراک 

. تسا رّوصتم  مه  باحصتسا 
. ماهداتفا ّکش  هب  مکح  نآ  ءاقب  رد  زورما  مکح ، نالف  دوجو  هب  متشاد  نیقی  زورید  لثملا : یف 

؟ تسا دحتم  اتیهام  اتاذ و  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  نکل  تسا و  فلتخم  باحصتسا  رد  ّکش  نیقی و  نامز  هک  تسا  تسرد  خیش  بانج  * 
. مینکیم تدحو  داجیا  زین  باحصتسا  اب  هطبار  رد  تسا ، ثیدح  ّصن  هک  ّکش  نیقی و  ّقلعتم  داحتا  اب  هطبار  رد  هلب ،

؟ هنوگچ * 
نّقیتم نامز  دیق  ظفح  اب  يراس  ّکش  رد  روطنامه  دشابیم ، یکی  كوکـشم  نّقیتم و  نامز  دیق  ءاغلا  اب  هک  انعم  نیدب  نامز ، دـیق  ءاغلا  اب 

ار نامز  دـیق  وا ، زورید  تلادـع  هب  يراد  ّکش  زورما  زورید ، رد  دـیز  تلادـع  هب  دـیتشاد  نیقی  امـش  لثملا : یف  تسا . یکی  كوکـشم  و 
. نک باحصتسا  ار  تلادع  نامه  درادرب ،

، دومن باحصتسا  هدعاق  رب  قبطنم  ار  ثیدح  درک و  حالصا  ار  بلطم  یقیرط  هب  ناوتیم  سپ :
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. درادن دوجو  دشاب  باحصتسا  رب  لیلد  بلطم  نیا  هکنیا  رب  مزج  نکل 
؟ تسیچ فاصنالا )...  و   ) ترابع زا  ناتدارم  خیش  بانج  * 

ار روبزم  ثیدح  دوشیم  هک  دوب  نیا  نامدارم  مهفاف ، ترابع  رد  مینک . مزج  ياعدا  هتـشاذگ  رتارف  مهفاف  ترابع  زا  ار  یمدـق  میهاوخیم 
مزج باحـصتسا  ّتیجح  رب  ثیدح  نیا  لمح  رد  هک  میئوگب  میهاوخیم  اجنیا  رد  نکل  میتشادـن ، مزج  نکل  دومن و  باحـصتسا  رب  لمح 

؟ ارچ میراد .
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: اذل هنیقی و  یلع  ضمیلف  يارب  تسا  هداد  رارق  ّتلع  ار  ّکشلاب  ضقنت  نیقیلا ال  ّنا  ترابع  مالّسلا  هیلع  ماما  اریز  - 1
. يدـّبعت هن  تسا و  يزاکترا  هدـعاق  کی  ساسارب  لیلعت  نیا  مینک ، باحـصتسا  رب  لمح  ار  ّکشلاب  ضقنت  نیقیلا ال  ّنا  ترابع  اـم  رگا  - 
، يداتفا ّکش  هب  نآ  دروم  رد  هک  یتروص  رد  يراد ، نیقی  يزیچ  هب  یتقو  هک : تسا  نیا  رب  ناشنهذ  زاکترا  ملاع ، يالقع  مامت  اریز  ارچ ؟

. ینک ادیپ  نیقی  قباس ، نیقی  ضقن  هب  هکنیا  ات  نک  ظفح  ار  تنیقی  هقباس  تلاح 
ضقن ار  تدوخ  نیقی  يراس ، ّکش  دروم  رد  میئوگب  هدرک  يراـس  ّکـش  رب  لـمح  ار  ّکـشلاب  ضقنت  ـال  نیقیلا  ّنا  تراـبع  نیا  رگا  و  - 

رد ار  وا  یهاوگ  ای  و  دیدناوخ ، زامن  وا  رس  تشپ  اذل  و  تسا ، لداع  دیز  هک  دیتشاد  نیقی  زورید  لثملا : یف  تسا . يدّبعت  يروتسد  نکن ،
؟ تسردان وا  هب  امش  دامتعا  هکنیا  ای  تسا  هدوب  لداع  وا  زورید  هک  دیراد  ّکش  زورما  نکل  ای ...  دیدومن و  لوبق  هاگداد 

، نکن انتعا  تدوخ  ّکش  هب  يداتفا  ّکـش  هب  يدـناوخ  دـیز  رـس  تشپ  هک  زورید  زاـمن  دروم  رد  هک  امـش  دـیامرفب : اـجنیا  رد  عراـش  رگا 
. يزاکترا هن  تسا و  يدّبعت 

هک ال دـش  هتفگ  تخاونکی  روطب  دـنتفرگ ، رارق  یـسررب  دروـم  یلبق  ياـهثحب  رد  هک  ثیدـح  نیا  هباـشم  ثیداـحا  رد  رگید  فرط  زا  - 2
يراس ّکش  دروم  رد  ثیدح  نیا  رد  ّکشلاب  نیقیلا  ضقنت  هک ال  دوشیم  روطچ  لاح  دراد  باحـصتسا  رب  تلالد  ّکشلاب  نیقیلا  ضقنت 

. دشابن ثیداحا  نآ  فیدر  رد  هدوب و 
. باحصتسا رب  مینکیم  لمح  اجنیا  رد  زین  ار  نایب  ریما  مالک  دیؤم ، ود  نیا  اب  سپ :

؟ دراد دوجو  لوق  دنچ  يراس  ّکش  باب  رد  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: لوق راهچ 

ّکـش دروم  رد  قباس  نیقی  هک  انعم  نیدـب  مینادیمن ، تّجح  يراس  ّکش  دروم  رد  ار  نیقیلا  هدـعاق  الـصا  ام  هک  تسا  نیا  لوق  کـی  - 1
. تسا شزرا  دقاف  يراس 

نآ دروم  رد  سپس  میهدیم و  ماجنا  هک  یلمع  هب  نیقی  زا  سپ  هک  دراوم  زا  يرایسب  رد  روطچ  سپ  * 
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؟ مینکیمن هداعا  ار  لمع  نآ  میتفایم ، ّکش  هب  هدش  لزلزتم 
. تسا نیقیلا  هدعاق  زا  ریغ  غارف  هدعاق  تسا و  غارف  هدعاق  هب  طوبرم  دراوم  هنوگنیا  هکنوچ  دنیوگیم 

؟ دنراد مه  اب  یقرف  هچ  * 
ّکش هب  موسوم  هک  دیتفایم ، ّکش  هب  ناتنیقی  نامه  اب  هطبار  رد  سپـس  و  دیهدیم ، ماجنا  ۀحـصب  انّقیت  ار  لمع  امـش ، نیقیلا ، هدعاق  رد  - 

. تسا نیقی  شکالم  تسا و  يراس 
یلمع امـش  هک  تسا  نکمم  هکلب  يوشیم ، لزلزتم  سپـس  ياهداد و  ماجنا  نیقی  اب  ار  یلمع  امـش  هک  تسین  نیا  كالم  غارف  هدعاق  رد  - 
هدـعاق هک  هن ؟ ای  دوب  تسرد  نم  لمع  نیا  ایآ  هک  دیـسرپب  دوخ  زا  دـییآیم  دوخ  هب  هکنآ  زا  سپ  و  دـیهدب ، ماجنا  مه  تلفغ  لاح  رد  ار 

. دسریم امش  داد  هب  غارف 
هدـهاشم رگید : ترابع  هب  درادـن . قباس  نیقی  هب  یطبر  بلطم  نیا  اذـل  نکن و  انتعا  لمع  زا  غارف  زا  دـعب  ّکش  هب  دـیوگیم : غارف  هدـعاق 

زواجت غارف و  هدعاق  باب  زا  دـینکن ، انتعا  دـیدش ، دـیدرت  ینارگن و  راچد  لمع  زا  سپ  رگا  دنـسیونیم  هّیلمع  ياههلاسر  رد  هک  دـینکیم 
. نیقیلا هدعاق  باب  زا  هن  تسا و 

. درادن دوجو  قباس  نیقی  ندوب  ظوفحم  رب  یلیلد  يراس  ّکش  دروم  رد  هک  دندقتعم  یخرب  لصاحلا :
رد الماک  قباس  نیقی  میوشب ، يراس  ّکـش  راـچد  نآ  زا  سپ  ول  میهدیم و  ماـجنا  نیقی  نع  اـم  هک  ار  یلمع  هک : تسا  نیا  رگید  لوق  - 2

ّکـش هب  میناوتیم  مه  دـعب  هب  نیا  زا  مینک ، هداعا  ار  هدـش  ماجنا  لمع  ام  هک  تسین  مزال  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  تسا . ظوفحم  دوخ  ياـج 
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رس تشپ  هتـسناد  لداع  ار  دیز  زورید  لثملا : یف  مینک . لمع  هدش ، عقاو  لزلزت  دروم  نونکا  هک  یقباس  نیقی  نامه  رب  و  هدرکن ، انتعا  دوخ 
نیقیلا هدـعاق  میدوب ؟ هداتفا  هابتـشا  هب  ام  هن . اـی  تسا  هدوب  لداـع  اـعقاو  دـیز  زورید  اـیآ  هک  میاهداـتفا  ّکـش  هب  زورما  میدـناوخ ، زاـمن  وا 

. ناوخب زامن  وا  رس  تشپ  تقباس  نیقی  قبطرب  مه  دعب  هب  نیا  زا  ار و  تقباس  نیقی  نک  باحصتسا  دیوگیم :
؟ ارچ * 

. میهدیم ماجنا  دعب  هب  نیا  زا  هک  یلامعا  لماش  مه  دوشیم ، هتشذگ  لماش  مه  هک  هنیقی ، یلع  ضمیلف  ترابع  قالطا  لیلد  هب 
، دوشب يراس  ّکش  هب  طوبرم  ثیدح  نیا  هک  ضرف  هب  ریخ ، هک : تسا  نیا  رگید  لوق  - 3
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مه ّکش  زا  سپ  هدـنیآ و  درد  هب  نیقیلا  هدـعاق  هلب  تفگ ، درک و  ثیدـح  قالطا  هب  ذـخا  ناوتیمن  ینعی : تسا . عامجا  فالخ  شقالطا 

. دز صیصخت  درک و  دییقت  ار  نآ  دیاب  اذل  و  دروخیم ،
؟ درک دییقت  ار  روبزم  ثیدح  دوشیم  هنوگچ  * 

ّکش هب  زورما  رگا  لثملا : یف  هیتآ . لامعا  هب  تبـسن  هن  تسا و  هتـشذگ  لامعا  هب  تبـسن  هنیقی ، یلع  ضمیلف  ندوب  ربتعم  دناهتفگ : یخرب 
ود الثم  هدرک ، کّسمت  يرگید  هدعاق  هب  دیاب  وا  رـس  تشپ  رد  تیادرف  زورما و  ندناوخ  زامن  يارب  هن ؟ ای  تسا  لداع  دـیز  ایآ  هک  يداتفا 

. یناوخب زامن  وا  رس  تشپ  یناوتب  ات  دنهدب  وا  تلادع  رب  تداهش  لداع  رفن 
. هنیقی داسف  كردم  رهظی  مل  نا  هنیقی ، یلع  ضمیلف  میئوگب : مینک و  طرش  کی  هب  دّیقم  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شدییقت  هار  دناهتفگ : یخرب 

لداع رد  نم  هکنیا  ای  تسا  هدوب  لداع  وا  ایآ  هک  دیتفایم  ّکش  هب  زورما  دیاهدناوخ ، زامن  دیز ، نالف  رس  تشپ  لبق  هعمج  امش  لثملا : یف 
راتفگ ایآ  دوب ، نم  تالایخ  ایآ  دوب ، هچ  زور  نآ  رد  نم  نیقی  لوصح  كردم  دیئوگب  هدرک  رکف  دـیاب  اجنیا  رد  ماهدرک ؟ هابتـشا  وا  ندوب 

 ... اذکه هدوب و  ياهتخپان  ّزیمم و  ریغ  كدوک 
هن درادـن ، يرابتعا  رگید  امـش  نیقی  نآ  هدوبن ، دامتعا  لباق  هدوب  رگا  ای  هدوبن  راک  رد  یکردـم  ای  هک  یـسرب  اـجنیا  هب  رگا  هکنیا  هصـالخ 
رفن ود  هکنیا  لثم  کنیقی ، كردـم  داسف  رهظی  مل  هک  تسا  يوحن  هب  امـش  يراس  ّکـش  رگا  و  هدـنیآ . هب  تبـسن  هن  هتـشذگ و  هب  تبـسن 

رد زورما  نکل  ياهدـناوخ ، زامن  وا  رـس  تشپ  تداهـش  نآ  يور  امـش  تسا و  لداع  اقآ  نیا  هکنیا  هب  دـناهداد  تداهـش  زور  نآ  رد  لداع 
نآ تلادع  هب  امـش  نیقی  و  دوشیمن . رهاظ  دامتعا  نیقی و  كردم  داسف  ّکش  لزلزت و  نیا  اب  ياهداتفا  ّکش  هب  رفن  ود  نآ  تلادـع  دروم 

. هدنیآ هب  تبسن  هچ  هتشذگ و  هب  تبسن  هچ  تسا ، شزرا  ياراد  قباسلا  یف  امک  دیز 
مساق ینعی  نآ  يوار  هماّلع  هک  ارچ  تسا  دنـسلا  فیعـض  نکل  دراد و  باحـصتسا  ّتیجح  رب  تلالد  هچرگ  ثحب  دروم  تیاور  لصاحلا :
تروص يرئاضغ  نیا  ياهفرح  ساسارب  نوچ  تسین  تسرد  همالع  فیعضت  دناهتفگ  مه  یخرب  هتبلا  تسا . هدرک  فیعضت  ار  ییحی  نبا 

. دنزیمن يررض  بیع و  يرئاضغ  نبا  فیعضت  تسا و  هتفرگ 
***

374 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

مأ ال؟ ماصی  له  ناضمر ، نم  هیف  ّکشی  يذلا  مویلا  نع  [- 235] ۀنیدملاب انأ  و  هیلا - تبتک  لاق : : » یناساقلا دّمحم  نب  یلع  ۀبتاکم  اهنم : و 
[236 «.] ۀیؤرلل رطفا  ۀیؤرلل و  مص  ّکشلا ، هلخدی  نیقیلا ال  ع :)  ) بتکف

ةدارإب ّالإ  میقتسی  ال  ّکشلا » هلخدی  نیقیلا ال  (: » ع  ) هلوق یلع  لاّوش - ناضمر و  یلاله  ۀیؤرب  راطفإلا - موصلا و  نم  ّلک  دیدحت  عیرفت  ّناف 
. هب امحازم  يأ  ّکشلاب ، الوخدم  قباسلا  نیقیلا  لعج  مدع 

. میلس ریغ  اهدنس  ّنأ  ّالإ  باحصتسالا ، رابخأ  نم  بابلا  اذه  یف  ام  رهظأ  ۀیاورلا  هذه  نأ  فاصنإلا : و 
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؛ اهنم رهاظلا  ۀّحص  مدع  و  [ 237 ،] اهنم حیحصلا  روهظ  مدع  تفرع  دق  و  باحصتسالل ، اهب  ّلدتـسملا  رابخالا  نم  هیلع  تفقو  ام  ۀلمج  هذه 
. دضاعّتلا رباّجتلا و  رابتعاب  عومجملاب  لالدتسالا  ّلعلف  [ 238]

همجرت

( یناشاک دّمحم  نب  یلع  هبتاکم  )

هراشا

هنیدم رد  نم  دـیوگیم : وا  تسا . یناشاک  دّـمحم  نب  یلع  هبتاکم  هدـش ، لالدتـسا  نادـب  باحـصتسا  ّتیجح  يارب  هک  یثیداحا  هلمج  زا 
تسا بجاو  هزور  نیا  ایآ  هک  مدیسرپ  کشلا  موی  هزور  هب  عجار  شترضح  زا  هتشون  مالّـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  ياهمان  اجنآ  رد  مدوب و 

. ۀیؤّرلل رطفا  ۀیؤرلل و  مص  ّکشلا ، هلخدی  نیقیلا ال  دندومرف : خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هن ؟ ای 
375 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( لالدتسا ریرقت  )

تـسار رـس  میقتـسم و  ندرک ، لاوش  ناضمر و  لـاله  ندـید  رب  عّرفتم  ار  راـطفا  هزور و  زا  کـیره  دودـح  نییعت  دـیامرفیم : هر )  ) خـیش
[239 .] تسین ّکش  تمحازم  دروم  ینعی  تسا ؛ هدشن  هداد  رارق  ّکش  لوخد  لحم  نیشیپ ، نیقی  هک  دوش  هدارا  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخن 

ص375 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک دشابیم  رابخا  زا  يدادعت  اهنیا  تسا . باحصتسا  باب  ّتیجح  رد  تایاور  رهظا  تلالد ، ظاحل  زا  تیاور  نیا  هک : تسا  نیا  هنافـصن 

. تسا هدش  لالدتسا  باحصتسا  رب  اهنآ  اب  و  متفای ، عالطا  نآرب 
هب لالدتسا  دیاش  دنتسین . حیحـص  دنراد ، روهظ  هک  ییاهنآ  درادن و  باحـصتسا  رد  روهظ  ثیداحا ، نیا  زا  هحیحـص  ثیداحا  هک  یتسناد 

. دنوشب رگیدکی  يوزاب  دنیامن و  ناربج  ار  رگیدمه  فعض  اهنآ  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  اهنآ  عومجم 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مسق  دنچ  رب  کشلا  موی  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: تسا مسق  ود  رب 

زور هن  هک  ای  تسا  ناضمر  لّوا  زور  ادرف  ایآ  هک  میراد  ّکش  نابعـش  هام  ناـیاپ  رد  هک  اـنعم  نیدـب  ناـضمر . لّوا  زور  هب  تبـسن  یکی  - 1
لاؤس نیا  اذـل  و  تسا ؟ يزور  یـس  تسا و  لماک  هن  هک  ای  تسا  يزور  نابعـش 29  هام  ایآ  هک  مینادیمن  هک  ارچ  تسا ، نابعـش  هام  رخآ 

؟ هن ای  تسا  بجاو  نتفرگ  هزور  يزور ، نینچ  رد  هک  دیآیم  شیپ 
مایـس زور  يادرف  ایآ  هک  مینادیمن  ناضمر  هام  زا  زور  تشذگ 29  زا  سپ  هک  انعم  نیدـب  ناضمر ، هام  رخآ  زور  هب  تبـسن  مه  یکی  - 2

؟ تسا لاوش  هام  لّوا  زور  هن  هکنیا  ای  تسا ، ناضمر  هام 
؟ هن ای  تسا  بجاو  يزور  نینچ  هزور  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اذل  و  صقان ؟ ای  تسا  لماک  ناضمر  هام  مینادیمن  هک  ارچ 

؟ تسیچ ع )  ) ماما هب  شاهبوتکم  رد  مساق  نب  دّمحم  لاؤس  دیئامرفب  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
؟ هن ای  میریگب  هزور  تسیچ ، ام  هفیظو  میوشیم  کشلا  موی  راچد  ام  یهاگ  هک : تسا  نیا 
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ّکش ینعی : ۀیورلل . رطفا  ۀیؤرلل و  مص  ّکشلا ، هلخدی  نیقیلا ال  دنتشون : خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
376 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. نک راطفا  لاله  تیؤر  اب  ریگب و  هزور  لاله  تیؤر  اب  دنک . تلاخد  نیقی  رد  دناوتیمن 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 

؟ ود ره  رب  لیلد  ای  طایتحا و  هدعاق  رب  لیلد  ای  تسا  باحصتسا  رب  لیلد  ثیدح  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا  رد 
؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  انخیش  خساپ  * 

طقف ینعی  ۀـیؤرلل ، رطفا  هک  دـندومرفیم  اهنت  کشلا ) هلخدـی  نیقیلا ال   ) ینعی یّلک  ياربک  لاـبند  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رگا  هک : تسا  نیا 
: دندومرفیم عّرفتم  یّلک  هدعاق  نیا  رب  ار  لاله  تیؤر  اب  ندرک  راطفا 

: هک انعم  نیدب  تسا ، لاغتشا  نوناق  یّلک ، هدعاق  نیا  زا  ماما ، دارم  دیوگب  یسک  هک  تشاد  ناکما 
هب دوش و  لصاح  امش  يارب  هّمذ  غارف  هب  نیقی  هک  دینکب  يراک  ینعی  دینک ، طایتحا  دیاب  دیراد ، هزور  هب  هّمذ  لاغتشا  هب  نیقی  هک  امـش  - 1

. دینکن افتکا  ناتغارف  رد  ّکش 
. داد همادا  دوخ  هزور  هب  دیاب  دوشن  لاله  تیؤر  ات  هک : تسا  نیا  هب  ندرک  طایتحا  هّمذ و  تغارف  لیصحت  ّکشالب  - 2

. همذلا تئارب  یف  ّکشلا  همحازی  هلخدی و ال  ةءاربلاب ال  نیقیلا  ناف  هک  ارچ  دیرادب ، هزور  تسا  کشلا  موی  هک  مه  ار  ادرف  دیاب  سپ :
: دندومن عّرفتم  یّلک  ياربک  نیا  رب  ار  بلطم  ود  مالّسلا  هیلع  ماما  اّما 

. ۀیؤّرلل مص  ۀیؤّرلل 2 - رطفا  - 1
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 

تسین لاغتشا  هدعاق  هیلک  هدعاق  نیا  رد  نیقیلا  زا  دارم  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  نیا  دزاسیمن و  لاغتشا  هدعاق  اب  ۀیورلل  مص  هک : تسا  نیا  رد 
: دیامرفب هکنیا  ات  تسا  هدشن  یعطق  تسا و  كوکشم  هّمذ  لاغتـشا  لصا  لّوا ، کشلا  موی  رد  هک  اریز  ارچ ؟ دوبن . حیحـص  عیرفت  نیا  ّالا  و 

 ... ةءاربلاب نیقیلا 
درد هب  هدـعاق  نیا  نکـشن  ّقـح  ـال  ّکـش  اـب  ار  قباـس  نیقی  هک : تسا  نیا  یّلک  هدـعاق  نـیا  زا  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  دارم  هـک  اـجنآ  زا  هـلب ،

. دروخیم باحصتسا 
راگزاس باحـصتسا  اب  زین  ۀیؤرلل  رطفا  رد  هدعاق  نیا  هکنانچ  مینکیم ، باحـصتسا  ار  هزور  بجوم  مدع  ناضمر و  لوخد  مدـع  نیاربانب :

. تسا
: تسا رّوصتم  اجنیا  رد  لامتحا  هس  هجیتن  رد 

377 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. ّقحالا کشلا  هلخدی  قباسلا ال  نیقیلا  هک  انعم  نیدب  دشاب ، باحصتسا  نوناق  اهنت  دارم  هکنیا  - 1

. ةءاربلا یف  کشلا  هلخدی  ةءاربلاب ال  نیقیلا  هک : انعم  نیدب  دشاب ، لاغتشا  هدعاق  اهنت  دارم  هکنیا  - 2
 ... ةءاربلاب نیقیلا  مه  دشاب ، دارم  قباسلا ...  نیقیلا  مه  هکنیا : - 3

؟ دشاب ثیدح  دارم  دناوتیم  قوف  تالامتحا  زا  کیمادک  * 
: اریز ارچ ؟ تسا  باحصتسا  ینعی  ّقح ، ّکش ال  قباس و  نیقی  نآ  رد  روظنم  هک  لّوا  لامتحا 

. تسین راک  رد  مه  یعماج  ردق  تسا و  دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتسا  مزلتسم  نوچ  تسا  لطاب  مّوس  لامتحا  - 1
. دزاسیمن ۀیؤرلل  مص  عیرفت  اب  هکنیا  رطاخب  تسا  لطاب  زین  مّود  لامتحا  اّما  و  - 2

. دنکیم ادیپ  نّیعت  لّوا  لامتحا  نیاربانب :
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؟ تسیچ باحصتسالا )...  رابخا  نم  بابلا  اذه  یف  ام  رهظا  ۀیاورلا  هذه  ّنا   ) زا انخیش  ضرغ  * 
: اریز ارچ ؟ تسا . باحصتسا  ّتیجح  باب  تایاور  نایم  رد  تیاور  نیرترهاظ  تلالد  ظاحل  زا  تیاور  نیا  ناشیا  هدیقع  هب  هک  تسا  نیا 
لاح و  دوبن ، مومع  دـیفم  اذـل  دوب و  يرکذ  دـهع  نیقیلا  لا )  ) لامتحا کـی  قبط  هک  تشاد  دوجو  لاـمتحا  ود  مّود ، لّوا و  تیاور  رد  - 1

. تسا یفتنم  لامتحا  نیا  هدش و  نایب  یّلک  ياربک  میقتسم  روطب  هبوتکم  نیا  رد  هکنآ 
و دشاب ، هتشادن  باحـصتسا  هب  یطبر  دشاب و  لاغتـشا  هدعاق  اهنآ  زا  دارم  دیاش  هک  دش  هداد  لامتحا  نیا  زین  مراهچ  مّوس و  تیاور  رد  - 2

. تسا یفتنم  هبوتکم  نیا  رد  لامتحا  نیا  رد  هکنآ  لاح 
نیا هکنآ  لاح  درادـن و  باحـصتسا  هب  یطبر  هک  دـشاب  يراس  ّکـش  دارم  دـیاش  هک  دـش  هداد  لاـمتحا  مه  مشـش  مجنپ و  تیاور  رد  - 3

. تسا یفتنم  هبوتکم  نیا  رد  لامتحا 
. تسا باحصتسا  دنکیم  ادیپ  نّیعت  تسا و  دارم  هبوتکم  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  سپ :

زا ثیدح  دوخ  تسا ، ثحب  لحم  نویلاجر  رظن  زا  یناشاک  هکنیا  رب  هوالع  نکل  تسا و  يوق  یلیخ  تلالد  ظاحل  هب  ثیدح  نیا  نیاربانب :
. دراد يدنس  لاکشا  ندوب  هرمضم  ندوب و  هبتاکم  ظاحل 

. دریگب رارق  لالدتسا  دروم  باحصتسا  ّتیجح  تابثا  رد  یئاهنت  هب  دناوتیم  زین  ثیدح  نیا  اذل  و 
؟ تسیچ رابخالا )...  نم  هیلع  تفقو  ام  ۀلمج  هذه   ) ترابع زا  خیش  دارم  سپ  * 

378 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. مدومن ادیپ  تسد  اهنادب  نم  هکنیا  ای  هدرک و  لالدتسا  اهنادب  موق  هک  تسا  یتایاور  عمج  تیاور  تفه  نیا  هک : تسا  نیا 

: هک دیدومرف  هظحالم  اّما 
. دندوب هلالدلا  فیعض  هک  راّمع  هّقثوم  هرارز و  مّوس  مّود و  لّوا ، هحیحص  لثم  دندوب  دنسلا  يوق  هک  تایاور  نیا  زا  هتسد  نآ  - 1

. دندوب دنسلا  فیعض  متفه ، مشش و  مجنپ و  تیاور  لثم  دندوب  ۀلالدلا  يوق  هک  تایاور  نیا  زا  هتسد  نآ  و  - 2
دـضاعت رباجت و  ظاحل  هب  تایاور  نیا  عومجم  هب  هکلب  دـشاب ، هشدـخ  لباق  ات  مینکیمن  لالدتـسا  تاـیاور  نیا  کـتکت  هب  اـم  هجیتن : رد 

. مینکیم لالدتسا 
؟ هچ ینعی  * 

هک اهنآ  و  دننکیم ، ناربج  دنتسه ، دنسلا  فیعض  هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  يدنـس  فعـض  دنادنـسلايوق ، هک  تایاور  زا  هتـسد  نآ  ینعی 
. دننکیم تیوقت  ار  هلالدلا  فیعض  نآ  یلالد ، فعض  دنتسه ، ۀلالدلا  يوق 

. دوشیم لصاح  باحصتسا  ّتیجح  هب  نانیمطا  ام  يارب  ثیداحا  نیا  عومجم  زا  سپ 
؟ تسیچ یناساق  دّمحم  نب  یلع  تیاور  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  ریسفت  * 

باحـصا زا  اهنآ  يود  ره  تسا و  كرتشم  فیعـض  هقث و  نایم  دّمحم  هک  ارچ  تسا ، هدشن  تباث  زین  تیاور  نیا  دنـس  رابتعا  دـنیامرفیم :
[240 .] تسین زاتمم  يرگید  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  يوحن  هب  دنراد  رارق  هقبط  کی  رد  دنتسه و  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 

: دنیامرفیم يرگید  ياج  رد  ماما  ترضح 
هکلب تسا ؛ دودرم  [ 241 ،] درادن تلالد  الـصا  دـنیوگیم  هک  یخرب  ياعدا  لماش  باحـصتسا ، ّتیجح  رد  تیاور  نیا  ندوب  رهظا  ياعدا 

. تسا تیاور  نیا  زا  رترهاظ  هرارز ، لّوا  هحیحص  لثم  تشذگ  هک  یتایاور  زا  یضعب  نکل  دراد . باحصتسا  رد  روهظ 
؟ تسیچ باحصتسا  رب  تیاور  تلالد  لصا  ماما  رظن  هب  * 

379 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( کـشلا هلخدـی  ـال  نیقیلا   ) تراـبع رب  عّرفتم  ود  نیا  هک  دوـشیم  هدـیمهف  ۀـیؤرلل ) رطفا  و  ۀـیؤرلل ، مص   ) هلمج رهاـظ  زا  هـک : تـسا  نـیا 
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دشاب و نابعش  رخآ  هچ  دشاب ، کشلا  موی  قلطم  کشلا ، موی  زا  هدننکلاؤس  دارم  - 1 هک : دوشیم  هداد  لامتحا  تروص  نیا  رد  دنشابیم .
رهاظلا یلع  هک  دشاب  لاوش  ناضمر و  نایم  ای 3 - ناضمر و  نابعش و  نایم  ّکش  زور  دارم 2 - هک  دوشیم  هداد  لامتحا  و  ناضمر . لّوا  ای 

. تسا دیعب  مّوس  لامتحا 
موی قلطم  زا  دارم  هک : انعم  نیدب  تسا  هدش  هداد  عیرفت  ود  هظحالم  اب  خـساپ  دـشاب ، لامتحا  ود  نیا  زا  کیره  هک  لامتحا  ود  دـنام  یقاب 

. دشابیم نآ  رخآ  ای  ناضمر  لّوا  کشلا ،
ات لاوش  ندـشن  لخاد  ناضمر و  ندـشن  لخاد  باحـصتسا  هک  ارچ  دوشیمن . قبطنم  باحـصتسا  رب  زج  کشلا  هلخدـی  ـال  نیقیلا  تراـبع 

[242 .] دوشیم عّرفتم  نآرب  لاله  تیؤر 
هدافتــسا باحــصتسا  تـّیجح  نآ  زا  هدــش و  دراو  ثـحب  دروـم  باـب  رد  هـک  تـسا  يراـبخا  اـهنیا  دــیامرفیم : رگید  ياـج  رد  سپس 

[243 .] دوشیم
380 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: ۀّصاخلا دراوملا  یف  ةدراولا  رابخالاب  کلذ  دّیؤی  امر  و 

نأ ّیلع  لهف  لاق : -: » ریزنخلا محل  لـکأی  رمخلا و  برـشی  ّهنأ  ملعی  وه  ّیّمذـلا و  هبوث  ریعی  نمیف  ةدراولا  نانـس - نب  هّللا  دـبع  ۀـیاور  لـثم :
[244 «.] هسّجن ّهنأ  نقیتست  مل  و  رهاط ، وه  هاّیإ و  هترعأ  ّکنال  ال ؛ ع :)  ) لاقف هلسغأ ؟

دنتـسملا ناک  ول  و  اهعافتراب ، ملعلا  مدع  هتراهط و  قبـس  وه  هلـسغ ، بوجو  مدع  ةراهطلا و  یلع  ءانبلا  هجو  ّنأ  یلع  ۀحـضاو  ۀلالد  اهیف  و 
. ۀساجنلا ةراهطلاب و  ملعلا  مدع  سفن  یلإ  دنتسم  ةدعاقلا  یف  مکحلا  ذإ  ةراهطلا ؛ قبسب  مکحلا  لیلعتل  ینعم  نکی  مل  ةراهطلا  ةدعاق 

. عفارلاب اهعافترا  یف  ّکشی  اّمم  اهریغ  نیب  اهنیب و  لصفلاب  لوقلا  مدع  دعبی  و ال  اهریغ ، نود  ةراهطلا  باحصتساب  ۀّصتخم  ۀیاورلا  معن ،
همجرت

( صاخ دراوم  رد  باحصتسا  تابثا  هّصاخ و  رابخا  )

هراشا

: دوشیم دییأت  هّصاخ  دراوم  رد  هدراو  رابخا  هلیسوب  باحصتسا  هیلک  هدعاق  نآ  اسبهچ  و 

نانس نب  هّللا  دبع  تیاور  لثم : - 1

هراشا

دشونیم و بارش  یمذ  نآ  هک  دنادیم  هکیلاحرد  دهدیم ، هیراع  یمذ  رفاک  هب  ار  شـسابل  هک  تسا  هدش  دراو  یـسک  اب  هطبار  رد  هک  ، 
ار نآ  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دـنادرگیمرب ) نم  هب  ار  ساـبل  هک  نونکا   ) اـیآ دـسرپیم : مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  دروخیم ، كوخ  تشوـگ 

يو هب  ار  سابل  هک  يزور  هکنیا ) هب  دـنتخاس  للعم  ار  نتـسش  بوجو  مدـع  هب  مکح  نیا  و   ) هن دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هن ؟ اـی  میوشب 
ّکش ال هک  ینعی   ) دشاب هدرک  سجن  ار  هماج  يو  هک  يرادـن  نیقی  وت  نونکا  و  دراد ) تراهط  قباس  تلاح  سابل  ینعی   ) دوب كاپ  دـنداد 

(. يراد ّقح 
381 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( تراھط باحصتسا  رب  ثیدح  تلالد  )
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، نآ نتـسش  بوجو  مومع  رب  يراذـگانب  ّتلع  تراهط و  يراذـگانب  لـیلد  ّتلع و  هکنیا  رب  دراد  دوجو  ینـشور  تلـالد  ثیدـح : نیا  رد 
. تسا تراهط  نیا  نتفر  نیب  زا  هب  صخش ) نیا   ) ملع مدع  سابل و  قباس  تراهط  نامه 

هدـعاق رد  تراهط ) هب   ) مکح هکنوچ  تشادـن ، انعم  قباـس  تراـهط  هب  مکح  لـیلعت  دوب ، تراـهط  هدـعاق  يور  ماـما  مـالک  دانـسا  رگا  و 
رد ّکش  درجم  هب  طوبرم  ینعی   ) تسا تساجن  تراـهط و  هب  ملع  مدـع  دوخ  هب  دنتـسم  هکلب ) تسین  قباـس  تلاـح  هظحـالم  هب   ) تراـهط

(. تسا تساجن  تراهط و 
هلزنم هب  هچرگ  تسا  هدـشن  نایب  یّلک  ياربک  ماما 7  مالک  رد  نوچ   ) نآ ریغ  هن  تراهط ، باحـصتسا  هب  دراد  صاـصتخا  تیاور  نیا  هلب ،

رد دـیوگب ، هک  تسین  یـسک  هک  انعم  نیدـب   ) لصف هب  لوق  مدـع  ای  بکرم  عامجا  هار  زا  هک  تسین  دـیعب  نکل  و  تسا ) یّلک  ياربک  نایب 
يراج مه  دوشیم  ّکش  ناشعافترا  رد  هک  رگید  باوبا  رد  تسین ،) يراج  رگید  باوبا  رد  یلو  تسا  يراج  باحـصتسا  تراـهط  باـب 

. دشاب
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ ۀصاخلا ) دراوملا  یف  ةدراولا  رابخالاب  کلذ  دّیؤی  اّمبر  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
دوشیم دییات  صاخ  باب  نامه  رد  دنراد  صاصتخا  یصاخ  باب  هب  کیره  هک  یصاخ  رابخا  هلیسو  هب  باحـصتسا  اسبهچ  هک : تسا  نیا 

ار باحـصتسا  ّتیجح  دشیم و  هدافتـسا  اهنآ  زا  هیلک  هدعاق  دندوب و  ماع  هک  ياهناگتفه  تیاور  فالخرب  دریگیم  رارق  تابثا  دروم  و 
. دندرکیم تابثا  هقف  باوبا  همه  رد  قالطالا و  یلع 

؟ تسا تیاور  مادک  هّصاخ  تایاور  نیا  زا  تیاور  نیلوا  * 
منادیم هکیلاحرد  ماهداد ، هیراع  یمذ  رفاک  هب  ار  مسابل  دسرپیم : مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  رد  يوار  هک  تسا  نانـس  نب  هّللا  دبع  تیاور 

. دروخیم كوخ  تشوگ  دشونیم و  بارش  وا 
؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  سابل  نآ  نتسش  دنادرگیمرب ، نم  هب  ار  سابل  هک  نونکا  ایآ 

يزور هکنیا : هب  دنتخاس  للعم  ار  نتسش  بوجو  مدع  هب  مکح  نیا  سپس  تسین ، بجاو  وت  رب  نآ  نتسش  ریخ  ینعی  هن ، دندومرف : ترضح 
: رگید ترابع  هب  دشاب . هدرک  سجن  ار  هماج  يو  هک  يرادن  نیقی  وت  نونکا  دوب و  كاپ  يداد  يو  هب  ار  سابل  هک 

382 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. يراد نیقی  هقباس  تراهط  نیا  هب  وت  و  دراد ، تراهط  هقباس  تلاح  تسابل  ینعی  رهاط  وه  ترابع و  - 1

. يراد هّقح  ّکش ال  وت  ینعی  هسّجن ، ّهنا  نقیتست  مل  ترابع و  - 2
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 

؟ تسا تراهط  باحصتسا  رب  لیلد  هک  ای  دراد  تراهط  هدعاق  رد  روهظ  تیاور  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد 
؟ دراد دوجو  باحصتسا  نوناق  تراهط و  هدعاق  نیب  یتبسن  هچ  درو  طانم و  ثیح  زا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 

: رگید ترابع  هب  دناقلطم . صوصخ  مومع و  دروم  ظاحل  هب  نکل  و  تسا ، یّلک  نیابت  ود  نآ  نایم  تبسن  طانم  ثیح  زا 
عطق اب  ّالا  دوشیم و  باحـصتسا  هب  مکح  هک  تسا  هقباس  تلاح  ظاحل  هب  تسا و  هقباس  تلاح  ظاحل  اـهنت ، اـهنت و  باحـصتسا  طاـنم  - 1

. درادن انعم  باحصتسا  هقباس ، تلاح  زا  رظن 
دـشاب و ياهقباس  تلاح  هچ  هقباس ، تلاح  زا  رظن  عطق  اب  تسا  تساجن  تراهط و  رد  ّکـش  فرـص  تراـهط ، هدـعاق  رد  طاـنم  اـّما  و  - 2

. دشاب هتشادن  دوجو  ياهقباس  تلاح  الصا  هچ  دوشن و  هظحالم 
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: دروم ظاحل  هب  اّما  و 
. دوشیم هظحالم  مکح  رد  تلاح  نیا  دراد و  نیقی  هقباس  تلاح  ام  ّکش  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  اهنت  باحصتسا  - 1

ظاحل هب  افرص  هلب  هقباس ، تلاح  نآ  ظاحل  هب  هن  نکل  دشاب  ینیقی  هقباس  تلاح  هک  دوشیم  يراج  يدراوم  ای  دروم  رد  تراهط  نوناق  - 2
رد ّکش  نکاس  هب  ادـتبا  هکلب  تسین ، راک  رد  ياهقباس  تلاـح  الـصا  هک  دوریم  راـک  هب  يدروم  رد  اـی  تساـجن و  تراـهط و  رد  ّکـش 

. میراد تساجن  تراهط و 
اجره هک  تسین  هنوگنیا  نکل  تسه و  زین  تراهط  هدـعاق  يارجا  لحم  تسا ، باحـصتسا  يارجا  لحم  هک  يدروم  ره  ای  اـجره و  سپ :

. دشاب زین  باحصتسا  يارجا  لحم  دشاب ، تراهط  هدعاق  لحم  دروم و 
تسا و باحـصتسا  هدـعاق  هب  طوبرم  اهنت  ثیدـح  هکنیا : نآ  دوشیم و  نشور  روبزم  لاؤس  هب  خیـش  خـساپ  قوف  همدـقم  هب  هّجوتاب  لاح :

؟ ارچ دراد . نآ  رد  روهظ 
هکلب هدـماین  وت  يارب  تساجن  هب  نیقی  نونکا  یتشاد و  تراهط  هب  نیقی  البق  نوچ  تسا : هدومرف  لیلعت  ماـقم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  اریز  - 

مزال نتسش  لسغ و  سپ  يراد ، تراهط  عافترا  ءاقب و  رد  ّکش 
383 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا باحصتسا  تایصوصخ  زا  رما  نیا  و  تسین .
یف دیاب  دوب  تراهط  هدعاق  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  رگا  اذل  دوشیم و  قباس  تراهط  هب  مکح  ّکش  درجم  هب  تراهط  هدعاق  رد  اریز : ارچ ؟

. ۀساجنلا ةراهطلا و  یف  اکاش  ّکنأل  دیامرفب : لثملا 
يروما زا  تراهط  هک  ارچ  تسام ، ياـعدا  دروم  هک  عفار  رد  ّکـش  صوصخ  رد  مهنآ  تسا ، باحـصتسا  رب  لـیلد  روبزم  ثیدـح  سپ :

. دراد ءاقب  ياضتقا  هک  تسا 
؟ تسین هیلک  هدعاق  دیفم  تسا و  تراهط  باحصتسا  رب  لیلد  اهنت  ثیدح  نیا  ارچ  * 

هتبلا تسا . تراهط  ءاقب  رد  ّکـش  دروم  نیمه  نّقیتم  ردـق  و  تسا ، هدـماین  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  تحارـص  هب  يربک  هکنیا  رطاـخب 
. دومن تسرد  زین  ار  دراوم  ریاس  لصفلاب ، لوق  مدع  ای  بکرم  عامجا  هار  زا  ناوتیم 

هقف باوبا  همه  رد  ار  نآ  یخرب  دـننکیمن و  يراـج  هقف  باوبا  زا  یباـب  چـیه  رد  ار  باحـصتسا  یخرب  تفگ : ناوـتیم  رگید  تراـبع  هب 
. دوشیمن يراج  باوبا  رگید  رد  نکل  دوشیم و  يراج  تراهط  باب  رد  باحصتسا  دیوگب  هک  تسین  یسک  سپ  دننادیم  ّتیجح 

مه باوبا  ریاس  رد  بکرم  عامجا  همیمـض  هب  سپ  دوش ، تباث  تراهط  باـب  رد  باحـصتسا  ّتیجح  ثیدـح  نیا  مکح  هب  رگا  هجیتن : رد 
. دوشیم تباث 

***
384 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
[245 «] رذق ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک  : » راّمع ۀّقثوم  یف  ع )  ) هلوق لثم : و 

ملعی نأ  یلإ  توبثلا  اذه  رارمتـسا  ارهاظ و  هل  اهتوبث  ال  هتراذق ، ثودح  ملعی  نأ  یلإ  ءیـش  ّلک  ةراهط  رارمتـسا  نایبل  قوسم  ّهنأ  یلع  ءانب 
. اهمدع

ملعلا لوصح  یلإ  هتراهط  رارمتساب  ارهاظ  موکحم  ءیش  ّلکف  اهرارمتسال ، ۀعفار  ةراهطلل  ۀیاغ  لّوالا ، یلع  ةراذقلاب - ملعلا  یه  و  ۀیاغلاف -
. ةدوصقم ةروکذم و ال  ریغ  مکحلا  ۀیاغف  ةراذقلاب ،

اذإف اذک ، یلإ  هتراهطب  مکحلا  ّرمتسی  ءیـش  ّلکف  مکحلل ، ۀعفار  ةراهطلا - مدعب  ملعلا  یه  و  ۀیاغلا - و  اهتوبثب ، مکحلل  ۀیاغ  یناثلا ، یلع  و 
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. اهسفن ال  هتراهطب ، مکحلا  عطقنا  ۀیاغلا  تلصح 
نأ یلإ  رهاط  بوثلا  انلوق : یف  امک  لومحملل ، ادـیق  ۀـیاغلا  تناک  عقاولا و  نع  ارابخإ  تناک  ءاوس  ةاّیغملا - ۀّیـضقلا  ّنأ  کـلذ : یف  لـصالا 

عوضوملل لومحملا  توبث  دّرجم  مّلکتملا  دـصقی  دـق  هیف - نحن  ام  یف  امک  لومحملا ، مدـعب  ملعلاب  ةاّیغم  ۀـّیرهاظ  تناک  مأ  اسجن ، یقـالی 
لـصأ نوکی  ثیحب  توبثلا  لصأ  ال  رارمتـسالا ، دّرجم  هب  مّلکتملا  دـصقی  دـق  و  هل ، هتوبثب  اقوبـسم  هنوک  ۀـظحالم  ریغ  نم  اعقاو ، وأ  ارهاظ 

. دروملا ثیح  نم  یناثلا  نم  ّمعأ  لّوالا  و  هنع . اغورفم  توبثلا 
385 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

راّمع هقثوم  - 2

هراشا

مولعم نآ  تساجن  ینعی  تراذـق  هکنیا  ات  تسا  كاپ  يزیچ  ره  دـیامرفیم : هک  تسا  راّمع  هقثوم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لـثم  و 
تراهط رارمتـسا  و ) رمع ،  ) نایب يارب  تسا ؛ هدـش  قوس  ثیدـح  نیا  هکنیا  رب  انب  هتبلا : تسا ،) باحـصتسا  رب  لـیلد  بلطم  نیا  هک   ) دوش

يارب تراهط  هب ) مکح  تابثا  ای  و   ) توبث يارب  هن  و  دوش ، لصاح  نآ  تساجن  ثودـح  هب  ملع  هکنیا  اـت  يزیچ  ره  هدـشتباث ) و   ) هقباـس
. دوش مولعم  تراهط  نیا  مدع  هکنیا  ات  مکح  نآ  رارمتسا  و  نآ ،

: تسا تراذق  هب  ملع  نامه  هک  تیاغ  سپ 
. تراهط نیا  رارمتسا  هدنربنیبزا  عفار و  هتباث و  تراهط  دوخ  يارب  تسا  تیاغ  تراهط ) باحصتسا  ینعی   ) لّوا يانعم  رب  انب  - 1

رد تراهط ) هب   ) مکح يارب )  ) یتیاغ هجیتن  رد  تسا  تراهط  رارمتسا  هب  موکحم  ارهاظ  شتساجن ، لوصح  هب  ملع  نامز  ات  یئیـش  ره  سپ 
. دشابیمن رظن  دروم  الصا  هدشن و  رکذ  ترابع 

تیاغ نیا  و  تسا ، تراهط  نامه )  ) توبث هب  مکح  يارب  تیاغ  تسا ) نآ  تابثا  ای  تراهط و  هب  مکح  نامه  هک   ) مّود يانعم  رب  انب  و  - 2
هکنیا ات  دراد  رارمتسا  شتراهط  هب  مکح  یکوکـشم ،)  ) ءیـش ره  سپ  تسا . مکح  هدنرادرب  عفار و  تسا  تراهط  مدع  هب  ملع  نامه  هک 
شرمع و   ) دوشیم عطق  مه  كوکشم  ءیـش  نآ  تراهط  هب  مکح  دوش ، لصاح  تراذق  هب  ملع  یتقو  اذل  و  دوش . لصاح  شتراذق  هب  ملع 

. تراهط دوخ  رمع  هن  دسریم ) نایاپ  هب 

( تارابع یخرب  ندوب  یئانعم  ود  زمر  زار و  )

: دوشیم یتیاغ  نینچ  ياراد  هک  ياهیضق  ره  هک : تسا  نیا  روبزم  ثیدح  رد  لامتحا ) ود   ) نیا همشچرس  لصا و 
( میئوگیم هک   ) ام مالک  نیا  رد  هکنانچ  دشاب  لومحم  يارب  دیق  تیاغ  هچ  و  یتح )...  رهاط  بوثلا  لثم   ) دشاب عقاو  زا  هدـنهدربخ  هچ  - 1

. اسجن یقالی  نا  یلا  رهاط  بوثلا 
هب ملع  زا ) تسترابع  شتیاغ  و   ) تسا هدش  اّیغم  هک  لالح )...  ءیش  ّلک  ای  رهاط و  ءیش  ّلک  لثم :  ) دشاب ياهیرهاظ  هیـضق  هکنیا  ای  و  - 2

: هیف نحن  ام  رد  هکنانچ  تسا ،) تراذق  ای  تراهط و  نامه  هک   ) لومحم يدوبان 
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 ...( مکسیئر دیز  لثم :  ) اعقاو ای  و  رهاط ) ءیـش  ّلک  لثم   ) ارهاظ ای  دنکیم ، دصق  ار  عوضوم  يارب  مکح  توبث  فرـص  مّلکتم ، یهاگ  - 1
(. تسا تراهط  هدعاق  نامه  نیا  هک   ) دنک هظحالم  ار  عوضوم  نآ  يارب  تراهط  هقباس  تلاح  هکنیا  نودب 

يارب تراـهط ) هب   ) مکح توبث  لـصا  هن  دـنکیم و  دـصق  تیاـغ  نآ  زا  ار  هدـشتباث ) تفـص  نآ   ) رارمتـسا درجم  مّلکتم ، یهاـگ  و  - 2
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(. تسا تراهط  باحصتسا  نامه  نیا  هک   ) تسا ملسم  ینعی  هنع  غورفم  مکحلا  توبث  هک  يوحن  هب  ار ، عوضوم 
اجکره هک  ارچ  تسا ، تراهط ) باحـصتسا  هک   ) یمود زا  تسا  ّمعا  طانم ) ثیح  زا  هن  و   ) دروم ثیح  زا  تراـهط ) هدـعاق  ینعی   ) یلوا و 

يراج تراهط  هدـعاق  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هکنآ  لاح  و  دوشیم ، يراج  مه  تراهط  هدـعاق  دوشیم ، يراـج  تراـهط  باحـصتسا  هک 
. دوشیمن يراج  هقباس  تلاح  ندوبن  رطاخب  تراهط  باحصتسا  نکل  دوشیم و 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسا تیاور  مادک  هدیدرگ  دراو  صاخ  دروم  رد  هدش و  لالدتسا  نادب  باحصتسا  يارب  هک  یتیاور  نیمود  * 
سجن زیچ  نآ  هک  ینک  ادـیپ  ملع  هکنیا  ات  تسا ، كاپ  يزیچ  ره  دـیامرفیم : ماـما  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  راّـمع  هقثوم  هصاـخ  تیاور 

. تسا
. تسا تراذق  هب  ملع  شتیاغ  تسا و  تیاغ  ياراد  هک  تسا  ياهّیربخ  هلمج  ثیدح  نیا  سپ :

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
: دوشیم انعم  روج  ود  دراد  دوجو  هک  یتیاغ  نیا  اب  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد 

. زیچ نآ  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  دراد  رارمتسا  همادا و  ندوب  كاپ  نیا  تسا و  كاپ  يزیچ  ره  - 1
: لاح دراد . همادا  تساجن  هب  ملع  نامز  ات  تراهط  هب  مکح  نیا  و  تسا ، تراهط  هب  موکحم  یکوکشم  زیچ  ره  - 2

هب موسوم  نیا  هک  دـنک ، ادـیپ  ءیـش  نآ  تراذـق  هب  ملع  درف  هک  یناـمز  اـت  دوشیم  ضرف  ةراـهطلا  ضورفم  لّوا ، ياـنعم  رب  اـنب  ءیـش ، - 
. تسا تراهط 

ءیش ره  تسا و  هراهطلا  كوکشم  هکلب  تسین ، ةراهطلا  ضورفم  مّود ، يانعم  رب  انب  ءیش ، - 
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هدعاق هب  موسوم  نیا  هک  دراد ، همادا  ءیش  نآ  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  تراهط  هب  عراش  مکح  نیا  تسا و  تراهط  هب  موکحم  یکوکـشم 
. تسا تراهط 

: تسا رّوصتم  لامتحا  ود  تیاور  نیا  رد  رگید  ترابع  هب  * 
ّهنا ملعت  یّتح  ّرمتـسم  کّشلا  دنع  هتراهط  يأ  رهاط ، اقباس ، ةراهطلا  ّینیقی  هک  ءیـش  لک  : ) هک دـشاب  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  هکنیا  - 1
هک ینامز  ات  دراد  رارمتـسا  شتراهط  نآ ، تراهط  رد  ّکش  تروص  رد  هدوب ، مّلـسم  زرحم و  نآ  تراهط  البق  هک  يزیچ  ره  ینعی : رّدق .)

. ینک ادیپ  نآ  تساجن  هب  ملع 
. تسا رهاط  اعقاو  دیراد ، ءیش  نآ  تراهط  هب  نیقی  امش  هک  ینامز  ات  نیاربانب :

هک دینک . ادیپ  نآ  تراذق  هب  ملع  هکنیا  ات  دراد  همادا  رهاظلا  یلع  شتراهط  مه  زاب  دیتفایم ، ّکش  هب  نآ  تراهط  دروم  رد  هک  مه  ینامز 
. دوشیمن نآ  تراهط  هب  مکح  رگید  نآ  تساجن  تراذق و  هب  ملع  زا  سپ 

. دروخیم نآ  درد  هب  دراد و  باحصتسا  رد  روهظ  روبزم  ثیدح  لامتحا ، نیا  ساسارب  لاح :
: اریز ارچ ؟

نآ رارمتـسا  ءاقب و  هب  مکح  دوشیم ، هراـهطلا  كوکـشم  ادـعب  هدوب و  ةراـهطلا  ینیقی  اـقباس  يزیچ  یتقو  هک  تسا  باحـصتسا  رد  ـالوا :
. مینکیم

ءیـش يارب  تفـص  کی  ناونع  هب  هک  یتراهط  ینعی  تسا  نآ  تراهط  رارمتـسا  يارب  تیاـغ  دوخ  رذـق ، ّهنا  ملعت  یتح  ینعی  تیاـغ  اـیناث :
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. دوش ادیپ  نآ  تراذق  هب  ملع  هکنیا  ات  دراد  همادا  نانچمه  تسا ، هدش  تباث 
رد تراهط  هب  مکح  دوخ  تیاغ  هکنوچ  تراهط ، هب  مکح  دوخ  تیاغ  هن  تسا و  تراهط  ینعی  لومحم  تیاغ  تیاـغ ، رگید : تراـبع  هب 

. تسین دارم  مه  لامتحا  نیا  رد  تسا و  هدماین  مالک 
ّهنا ملعت  یتح  ارهاظ  ةراهطلاب  اعرـش  موکحم  وهف  هتـساجن ، هتراهط و  كوکـشم  ءیـش  لک  هک : دشاب  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  هکنیا  - 2

همادا تراذـق  هب  ملع  نامز  ات  هک  تسا  مکح  ای  تراهط و  تاـبثا  نیا  مینکیم و  تاـبثا  ءیـش  نآ  يارب  ار  هیرهاـظ  تراـهط  ینعی : رذـق .
. دراد
: لاح

. درادن باحصتسا  هدعاق  هب  یطبر  دروخیم و  نآ  درد  هب  دراد و  نیقیلا  هدعاق  رد  روهظ  تیاور  لامتحا  نیا  ساسارب  - 1
تراذـق هب  ملع  هلحرم  ات  رهاظلا  یلع  تراهط  هب  مکح  نیا  ینعی  تسا ، تابثا  مکح و  يارب  تیاغ  زین  رذـق  ّهنا  ملعت  یتح  ینعی  تیاغ  - 2

. تسین تراهط  دوخ  يارب  تیاغ  نکل  دراد و  همادا 
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. دراد رارقتسا  مه  نآلا  هک  تفگ  ناوتیمن  اذل  تسا و  هدوب  زرحم  ریغ  كوکشم و  لّوا  زا  لامتحا  نیا  ساسارب  تراهط  دوخ  هکنوچ 
. ةراهطلا تیاغ  هن  تسا و  تابثالا  مکحلا و  تیاغ  تیاغ ، سپ :

؟ دنامسق دنچ  رب  هّیعرش  ماکحا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
هیعقاو ماکحا  هیرهاظ 2 - ماکحا  - 1 دنامسق : ود  رب 

؟ تسیچ هیعقاو  ماکحا  زا  دارم  * 
فّلکم لهج  ملع و  زا  رظن  عطق  اب  ءایشا و  ّتیهام  تاذ و  ظاحل  هب  دنتـسه و  تباث  ءایـشا  يارب  رمألا  سفن  عقاو و  رد  هک  دنتـسه  یماکحا 

. مارح رمخلا  ای  ۀبجاو و  ةالصلا  لثم : دناهدش . ررقم  لعج و  اهنآ  يارب 
. دنتسه هیعقاو  ماکحا  نّیبم  هک  ارچ  دنوشیم ، هدیمان  هیعقاو  يایاضق  دننکیم ، تابثا  ام  يارب  ار  یماکحا  نینچ  هک  ییایاضق  نیاربانب :

؟ دنتسه یماکحا  هنوگچ  هیرهاظ  ماکحا  * 
. دنوشیم تابثا  لعج و  ءایشا  يارب  ءایشا ، یعقاو  مکح  هب  تبسن  نیفلکم  لهج  ظاحل  هب  ارهاظ و  هک  دنتسه  یماکحا 

. تسا يرهاظ  مکح  کی  رهاظ ، رد  نآ  تراهط  هب  دوشیم  مکح  و  مینکیم ، ّکش  ءیش  نالف  تساجن  تراهط و  رد  هکنیا  لثملا : یف 
. دنوشیم هدیمان  هیرهاظ  يایاضق  دنشاب ، ماکحا  زا  هنوگنیا  نّیبم  هک  یئایاضق  نیاربانب :

؟ دنامسق دنچ  رب  تیاغ  مدع  تیاغ و  ظاحل  هب  هّیعرش  يایاضق  * 
: دناهتسد ود  رب 

. مارح بضغلا  ای  مارح و  رمخلا  لثم : دنتسین  یتیاغ  هب  اّیغم  یخرب  - 1
. هیرهاظ هیعقاو و  دنامسق : ود  رب  دوخ  هک  دنشابیم  یتیاغ  هب  اّیغم  مه  یخرب  - 2

. سّجنلا یقالی  نا  یلا  رهاط  بوثلا  لثم : دنتسه ، ینیعم  صخشم و  تیاغ  کی  ات  هیعقاو  ماکحا  نّیبم  هیعقاو ، يایاضق  - 1
هدش و سجنتم  سجن ، اب  تاقالم  زا  سپ  اّما  سجن ، اب  تاقالم  نامز  ات  نکل  تسا  یلوا  یعقاو  مکح  کی  مالسا  رد  بوث  تراهط  ینعی :

. تسا یعقاو  مکح  کی  زین  دوخ  نیا 
 ... اذکه و  رذق . ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک  لثم : دنتسه ، ینیعم  صخشم و  تیاغ  کی  ات  هیرهاظ  ماکحا  نّیبم  هیرهاظ ، يایاضق  - 2
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؟ تسیچ کلذ )... : یف  لصالا  و   ) زا ضرغ  تشذگ  هک  یتامدقم  هب  هّجوت  اب  * 
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مکح نایب  ماقم  رد  هچ  دـشاب و  یعقاو  مکح  نایب  ماقم  رد  هچ  دـشاب ، ملعت  یتح  ینعی  تیاغ  ياراد  هک  ياهّیربخ  هیـضق  ره  هک : تسا  نیا 
نیا دنتسه و  یتیفرظ  نینچ  ياراد  دشاب ، رمع  تراما  دیز و  مایق  نایب  ماقم  رد  هکلب  دشابن . یمکح  نایب  ماقم  رد  الصا  هچ  دشاب و  يرهاظ 

: اذل و  دوش . هدارا  اهنآ  زا  روکذم  يانعم  ود  زا  کیره  هک  دنراد  ار  تیلباق  شیاجنگ و 
نیا ای  تابثا و  نیا  تیاغ  هک  يوحن  هب  تسا  عوضوم  يارب  لومحم  تابثا  لـصا  افرـص  دـیوگیم : هک  یمـالک  زا  مّلکتم  دارم  یهاـگ  - 1

تابثا هکنیا  ای  تسا و  نینچ  هیعقاو  يایاضق  رد  هکنانچ  دشاب  یعقاو  تابثا  تابثا ، نیا  هکنیا  زا  ّمعا  دشاب . تسا  مّلکتم  نیا  راک  هک  مکح 
وهف هتـساجن  هتراـهط و  یف  ّکـش  ءیـش  ّلـک  هک : دـشاب  نیا  نا  زا  دارم  تسا  نکمم  اـم  ثحب  دروم  ثیدـح  رد  هکناـنچ  دـشاب ، يرهاـظ 

. ةراذقلاب ملعلا  لصحی  نا  یلا  ارهاظ  ةراهطلاب  اعرش  موکحم 
زا مکح  کی  ناونعب  هک  عوضوم  نیا  يارب  لومحم  تابثا  نیا  هک  تسا  نیا  شدارم  دروآیم  ار  ملعت  یتح  مّلکتم  یتقو  رگید : ترابع  هب 
رد روهظ  روکذم ، ثیدح  لامتحا ، نیا  ساسارب  تسا . رمتسم  اجرباپ و  ءیش  نیا  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  تسا  نم  لعف  هدش و  رداص  نم 

. دشابیم نآرب  لیلد  هتشاد و  تراهط  هدعاق 
يارب لوـمحم  توـبث  لـصا  زا  تغارف  زا  سپ  تسا ، لوـمحم  رارمتـسا  تاـبثا  شمـالک  زا  مّلکتم  نیا  دارم  تسا  نـکمم  مـه  یهاـگ  - 2

ّلک هک : دشاب  نیا  تسا  نکمم  ام  ثحب  دروم  ثیدح  رد  هکنانچ  هیرهاظ ، ای  دـشاب و  هیعقاو  يایاضق  زا  هیـضق  نیا  هکنیا  زا  ّمعا  عوضوم ،
. ةراذقلاب ملعلا  لصحی  نا  یلا  ةراهطلا  ّرمتسم  يا  رهاط ، اقباس ، ةراهطلا  ّینیقی  ءیش 

تباث عوضوم  يارب  هک  یفـصو  ای  لومحم و  نیا  ینعی  هدـش ، تباث  لومحم  يارب  دوشیم  تیاغ  تروص  نیا  رد  تیاغ  رگید : تراـبع  هب 
. تسا ءیش  تراذق  هب  ملع  لوصح  نامز  ات  شرمع  دینادیم  امش  ار  شتوبث  هقباس  تسا و  هدش 

. دشابیم نآرب  لیلد  هتشاد و  باحصتسا  رد  روهظ  روکذم  ثیدح  لامتحا  نیا  ساسارب 
. دراد زین  ار  ندش  انعم  روج  ود  شیاجنگ  تیفرظ و  دراد  ملعت  یتح  لثم  یتیاغ  لومحم و  عوضوم ، ياراد  هک  ياهّیربخ  هلمج  ره  سپ :

***
390 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: ۀیاورلا ینعم  ّنإ  لوقنف : اذه  تفرع  اذإ 

باحصتسا یلع  الیلد  نوکیف  ةراهطلا ، لصأ  توبث  نع  غارفلا  دعب  رارمتسالا  نایب  یلإ  دصقلا  وه  و  یناثلا ، ینعملا  صوصخ  نوکی  نأ  امإ 
. رهاّظلا فالخ  هّنکل  ةراهطلا .

ملع امیف  مکحلا  ّنأل  هدروم ؛ لمـش  نإ  ةراهطلا و  باحـصتسا  یلع  ۀـلالد  هیف  نکی  مل  ذـئنیح  و  هنم ، ّمعالا  لّوـالا  ینعملا  صوصخ  اـمإ  و 
ةراهطلا ةدعاق  دیفت  ۀـیاوّرلاف  ةراهطلا ، كوکـشم  هنوک  دّرجم  رابتعاب  لب  ةراهطلا ، قبـس  ثیح  نم  سیل  هل  ةراذـقلا  ّورط  ملعی  مل  هتراهط و 

باحـصتسالا ۀـضراعم  باب  یف  نییتآلا  نیهجولا  يوقأ  یلع  ۀـساجنلا  قوبـسم  یف  يرجت  لـب  اهباحـصتسا ، ـال  ةراـهطلا ، قوبـسم  یف  یتح 
. ةدعاقلل

یجراخلا عوضوملا  نیب  و  هعون ، مکح  یف  ۀهبشلا  ثیح  نم  هتراهط  یف  ّکشی  يذلا  یجراخلا  عوضوملا  نیب  ۀیاورلا ، دافم  یف  قرف  ّمث ال 
. یجراخلا عوضوملا  هابتشا  ثیح  نم  هتراهط  كوکشملا 

یف ةراهطلا  ةدـعاق  ینعأ : [- 246] ۀـیاوّرلا نم  ۀـثالثلا  یناعملا  ةدارإ  عانتما  نم  نیناوقلا : بحاـص  هرکذ  اـمل  هجو  ـال  ّهنا  اـنرکذ : اّـمم  ملعف 
یف ةراهطلا  ةدعاق  ینعأ : نیلّوالا ، نیب  عماجلا  ةدارإ  نع  عنام  ذإ ال  ةراهطلا ؛- باحـصتسا  و  ۀـّیعوضوملا ، ۀهبـشلا  یف  و  ۀـّیمکحلا ، ۀهبـشلا 

. ۀّیعوضوملا ۀّیمکحلا و  ۀهبشلا 
ةراهطلا تابثإ  دّرجم  ةدعاقلا  یف  دوصقملا  ّنأ  [ 247] تفرع امل  نیینعم ؛ یف  ظفللا  لامعتسا  بجوی  اعم  باحصتسالا  ةدعاقلا و  ةدارإ  معن ،

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2641 

http://www.ghaemiyeh.com


. انرکذ ام  مزلیف  دوجوم ، ریغ  امهنیب  عماجلا  و  اقباس ، ةراهطلا  مولعم  یف  اهءاقبإ  صوصخ  باحصتسالا  یف  و  كوکشملا ، یف 
[248 .] امهنیب عماج  و ال  اهباحصتسا ، ةءاربلا و  ةدعاق  نیب  قرفلا  ریظن  رهاظ ، امهنیب  قرفلا  و 
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همجرت

تراھط هدعاق  ای  باحصتسا و  ای  هقّثوم  یانعم 

هراشا

: میئوگیم يدش  هاگآ  لامتحا ) ود  نیا  اشنم  نایب  ثیدح و  يانعم  رد  لامتحا  ود   ) نیا هب  یتقو 
: تیاور نیا  يانعم 

هک نآ ، ندوب  هنع  غورفم  تراهط و  لصا  توبث  زا  سپ  تسا ، تراهط  رارمتـسا  نایب  رب  هدارا  نامه  هک  دـشابیم  مّود  يانعم  طقف  اـی  - 1
هک ارچ   ) تسا رهاظ  فالخ  ندرک  اـنعم  هنوگنیا  نکل  تسا و  تراـهط  باحـصتسا  رب  یلیلد  تیاور  ییاـنعم ،) نینچ  و   ) تروص نیا  رد 

(. تراهط هب  قوبسم  ءیش  ره  هن  تسا و  ۀساجنلا  ةراهطلا و  كوکشم  ءیش  ره  ثیدح ، رهاظ  رد  رهاط  ءیش  لک  زا  دارم 
رب یتلالد  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، تراهط  باحـصتسا  زا  ّمعا  ادروم )  ) هک تسا  دارم  تراهط ) هدـعاق  ینعی   ) لّوا يانعم  اـهنت  اـی  و  - 2

تسا و ّکش  تراهط  هدـعاق  رد  كالم  هک  ارچ   ) دوشب مه  تراهط  باحـصتسا  دروم  لماش  ول  دـشابیمن و  نآ  رد  تراـهط  باحـصتسا 
نآرب تساجن  ضورع  نکل  تسا و  مولعم  شتراهط  هک  يزیچ  رد  مکح  تراهط ، هدـعاق  رب  انب  اریز  هقباـس ) تلاـح  باحـصتسا  رد  نکل 

. تسا ندوب  هراهطلا  كوکشم  رابتعا  هب  افرص  هکلب  تسین ، شاهقباس  تراهط  تهج  زا  تسین ، مولعم 
یلیلد  ) هکنیا هن  تسا ، تراهط ) باحصتسا  دروم  ای  تراهط و  هب  قوبـسم  هک  یئاج  رد  یتح  تسا ، تراهط  هدعاق  دیفم  تیاور  نیا  سپ 

. تراهط باحصتسا  رب ) دشاب 
ثیدـح نیا  مه  ۀـساجنلا  قوبـسم  رد  دـمآ ، دـهاوخ  تراهط  هدـعاق  اب  باحـصتسا  هضراعم  باب  رد  هک  یهجو  ود  نآ  ياوقا  رب  اـنب  هکلب 

نآ تساجن  تراهط و  رد  هکنیا  ظاحل  هب  نکل  سجن  ای  تسا  كاپ  هک  مینادیمن  نونکا  هدوب  كاپ  البق  یئیش  یکی  الثم   ) دوشیم يراج 
هچنآ هکلب  دـشابیمن ، كالم  هدـعاق  نیا  رد  هقباس  تلاـح  هظحـالم  هک  ارچ  دومن ، يراـج  نآ  رد  تراـهط  هدـعاق  دوشیم  میراد  ّکـش 

(. تسا ّکش  درجم  تسا ، كالم 
مکح رد  ام )  ) ههبـش ّکش و  تهج  هب  شتراهط  رد  ام  ّکـش  هک  یجراـخ  عوضوم  نآ  نیب  یقرف  تیاور  نیا  داـفم  رد  دـیامرفیم : سپس 

. دشابیمن تسا  نآ  دوخ  رد  هابتشا  تهج  هب  شتراهط  رد  ّکش  هک  هراهطلا  كوکـشم  یئزج  یجراخ  عوضوم  نآ  نیب  و  تسا ، نآ  عون 
(. تراهط باحصتسا  رب  ای  دینکب و  تراهط  هدعاق  رب  لمح  ار  روبزم  ثیدح  امش  هک  دنکیمن  یقرف  ینعی  )

هک نیناوق  بحاص  بلطم  نیا  رب  یلیلد  هنوگچیه  هک  دوشیم  نشور  میدرک  نایب  ام  هچنآ  زا  سپ :
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باحـصتسا هّیعوضوم و  ههبـش  رد  تراهط  هدـعاق  هّیمکح و  ههبـش  رد  تراهط  هدـعاق  ینعی  تیاور ؛ زا  هناگهس  یناـعم  نآ  هدارا  هدومرف :
رب هّیمکح  ههبـش  رد  تراهط  هدعاق  ینعی  یلوا  ياتود  نایم  یعماج  ردـق  هدارا  زا  یعنام  هکنوچ  درادـن . دوجو  تسا ، نکمم  ریغ  تراهط 

(. تسا ۀساجنلا  ةراهطلا و  كوکشم  هک  تسا  یئیش  نامه  عماج  ردقنآ  و   ) درادن دوجو  هّیعوضوم  ههبش  رد  تراهط  هدعاق 

( تسین نکمم  هّقثوم  زا  مه  اب  باحصتسا  هدعاق  تراهط و  هدعاق  هدارا  )

. دوشیم دحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  دـحاو )  ) ظفل لامعتـسا  بجوم  ترابع ، زا  مه  اب  ود  ره  باحـصتسا  هدـعاق  تراهط و  هدـعاق  هدارا  هلب ،
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باحصتسا هدعاق  رد  دوصقم  نکل  كوکشم و  رد  تسا  تراهط  تابثا  فرص  تراهط ، هدعاق  رد  دوصقم  هک  دیدش  هجوتم  اریز  ارچ )؟ )
سپ درادـن ، دوجو  نیابتم  دوصقم  ود  نیا  نایم  یعماج  و  تسا ، مولعم  ناشتراهط  هقباس  هک  یئایـشا  رد  تسا ، قباس )  ) تراهط ءاقبا  اـهنت 

. دحاو يانعم  زا  رثکا  رد  ظفل  کی  هدافتسا  دیآیم  مزال 
رد هک  ارچ   ) درادن دوجو  اهنآ  نیب  یعماج  هک  تئارب  باحصتسا  تئارب و  هدعاق  نایم  قرف  لثم  تسا ، نشور  هدعاق  ود  نیا  نیب  قرف  سپ 

(. تسا كالم  قباس  رد  فیلکت  مدع  هظحالم  تئارب  باحصتسا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  كالم  ّکش  درجم  لاغتشا  تئارب 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لوقنف )...  اذه  تفرع  اذا   ) رد بلطم  لصاح  * 
نییعت ّقح و  لوق  نایب  هب  دـسریم  تبون  دـیدش  انـشآ  لامتحا  ود  نیا  اشنم  ثیدـح و  يانعم  رد  لامتحا  ود  اب  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  نیا 

: دراد دوجو  فیرش  ثیدح  رد  لامتحا  هس  یّلک  روطب  میئوگیم : اذل  و  روکذم ، لامتحا  ود  زا  یکی 
. باحصتسا هدعاق  مه  دوشیم ، هدافتسا  هدارا و  تراهط  هدعاق  مه  فیرش  ثیدح  زا  هکنیا  - 1

. دوش هدارا  ثیدح  زا  تراهط  باحصتسا  نوناق  صوصخ  هکنیا  - 2
. دشاب ثیدح  دارم  تراهط  هدعاق  صوصخ  هکنیا  - 3

؟ تسا نکمم  فیرش  ثیدح  زا  باحصتسا  نوناق  تراهط و  هدعاق  نامزمه  هدارا  ینعی  لّوا  لامتحا  ایآ  * 
عنم لیبس  یلع  نیرمالا  دحا  رب  ینتبم  ثیدح  زا  نامزمه  روطب  هدعاق  ود  ره  هدارا  اریز  ریخ ،
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. تسین لوبق  دروم  مادکچیه  هک  تسا  ّولخلا 

لاحم یلامعتـسا  نینچ  نکل  دومن و  هدارا  ار  انعم  ود  ره  دوشب  ات  تسا  زیاـج  دـحاو  ياـنعم  زا  رتشیب  رد  ظـفل  لامعتـسا  میئوگب : هکنیا  - 1
. تسا

رب قابطنا  لباق  عماج  ردق  نآ  هدش و  لامعتـسا  عماج  ردق  نا  رد  مالک  هک  دراد  دوجو  یعماج  ردق  هدـعاق  ود  نیا  نایم  میئوگب : هکنیا  - 2
دنـشاب و ّصخا  ّمعا و  ادروم  ول  دنانینیابتم و  كالم  ظاحل  هب  هدعاق  ود  نیا  هک  دش  نایب  البق  نکل  و  دـشابیم ، هدـعاق  ود  نیا  زا  کیره 

یعماج ردـق  اذـل  تسا و  دـحاو  يانعم  زا  رثکا  رد  دـحاو  ظفل  لامعتـسا  زاب  هک  ارچ  دومن  هدارا  ظفل  کی  اب  دوشیمن  ار  نیابتم  يانعم  ود 
. تسا لطاب  لامتحا  نیا  درادن و  دوجو  ود  نیا  نیب 

؟ تسا نکمم  فیرش  ثیدح  زا  باحصتسا  نوناق  صوصخ  هدارا  ینعی  مّود  لامتحا  ایآ  * 
تـسا عوضوم  يارب  لومحم  توبث  لصا  دنکیم ، ردابت  نهذ  هب  هیربخ  تالمج  قالطا  زا  هچنآ  هکنوچ  تسا . رهاظ  فالخ  زین  نیا  ریخ ،

. تسا لطاب  مه  لامتحا  نیا  سپ  سیلف . سیل  دراد و  دئاز  نایب  هب  زاین  رارمتسا  نایب  هک  ارچ  نآ ، رارمتسا  هن  و 
رد یتح  درادـن  باحـصتسا  هب  یطبر  اذـل  دـنکیم و  ادـیپ  نیعت  دـشاب  تراـهط  هدـعاق  صوصخ  ثیدـح  دارم  هک  مّوس  لاـمتحا  نیارباـنب 

. دشاب ةراهطلا  قوبسم  ءیش  هک  يدراوم 
؟ تسیچ نیهجولا )...  يوقا و  یلع  ۀساجنلا  قوبسم  یف  يرجت  لب   ) زا ضرغ  سپ  * 

رد ّکش  ام  نونکا  دراد و  تساجن  هقباس  تلاح  يزیچ  هک  يدراوم  رد  اـیآ  تسا : نینچ  شریدـقت  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  کـی  هب  خـساپ 
؟ هن ای  دراد  يرجم  تراهط  هدعاق  اساسا  تسا ، باحصتسا  يارجم  يدروم  نینچ  میراد و  يزیچ  نآ  تساجن  ءاقب 

. تسا نوریب  تراهط  هدعاق  تحت  زا  اعوضوم  اصصخت و  يدروم  نینچ  هک  دناهدش  یعّدم  ضایر  بحاص  هلمج  زا  یخرب  - 1
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نوناـق نکل  تسا و  ناـیرج  لـباق  هتـشاد و  ارجم  تراـهط  هدـعاق  زین  يدراوـم  نینچ  رد  هک : تسا  نیا  ّقـح  لوـق  خیـش  رظن  هـب  نـکل  - 2
. دوشیم مدقم  نآرب  هضراعملا  دنع  تساجن ، باحصتسا 

. دمآ دهاوخ  دعاوق  ریاس  اب  باحصتسا  ضراعت  نایب  رد  باحصتسا  تاهیبنت  رکذ  زا  سپ  لوق  ود  نیا  زا  کیره  ّهلدا  هتبلا 
. دراد باحصتسا  زا  رتعیسو  ياهنماد  يرجم  دروم و  ظاحل  هب  تراهط  هدعاق  لاحّيایلع :

؟ دینزب لاثم  یئزج  یّلک و  عوضوم  رد  ههبش  رد  یئزج و  یّلک و  مکح  رد  ههبش  نییبت  رد  ۀمدقم  * 
؟ هن ای  تسا  مارح  مالسا  رد  انغ  ایآ  هک  مینادن  ام  هکنیا  لثم  یّلک  مکح  رد  ههبش  - 1
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؟ مارح ای  تسا  لالح  تسام  رایتخا  رد  هک  عیام  نیا  ایآ  هک  مینادن  ام  هکنیا  لثم  یئزج  مکح  رد  ههبش  - 2

تسا كاپ  تشوگ  مارح  ناگدنرپ  هلضف  رگید  ریبعت  هب  ای  عوفدم و  ایآ  یّلک  روطب  هک  مینادیمن  ام  هکنیا  لثم  یّلک  عوضوم  رد  ههبش  - 3
؟ سجن ای 

رد هک  بآ ؟...  ای  تسا  لوب  ای  و  رمخ ؟ ای  تسا  ّلـخ  یجراـخ  عیاـم  نیا  مینادیمن  اـم  هکنیا  لـثم  یجراـخ  یئزج  عوضوم  رد  ههبـش  - 4
؟ سجن ای  تسا  كاپ  مینادیمن  هجیتن 

؟ تسیچ ۀیاوّرلا )...  دافم  یف  قرف  ّمث ال   ) زا خیش  دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
رد تراهط  ّتیلح و  رب  دنراد  تلالد  هدوب و  يراج  روکذـم  دراوم  مامت  رد  لالح  ءیـش  ّلک  ای  رهاط و  ءیـش  ّلک  ثیدـح  هک : تسا  نیا 

. دنرادن هّیعوضوم  تاهبش  هب  یصاصتخا  اذل  هّیعوضوم و  ای  دشاب و  هّیمکح  ههبش  هکنیا  زا  ّمعا  روبزم  روص  همه 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  تسین  زیاج  هک  دحاو ، يانعم  زا  رتشیب  رد  تسا  ظفل  لامعتسا  نیا  هک  دنک  لاکشا  یسک  رگا  * 

: زا تسترابع  عماج  ردقنآ  تسا و  هدش  لامعتسا  نآ  رد  مالک  دراد و  دوجو  عماج  ردق  هّیعوضوم  ههبش  هّیمکح و  ههبـش  نایم  میئوگیم :
هکنانچ دشاب ، یئزج  ای  تسا و  نینچ  هّیمکح  تاهبش  رد  هکنانچ  دشاب  یّلک  ءیـش  نیا  هکنیا  زا  ّمعا  ۀساجنلا ، ةراهطلا و  كوکـشم  ءیش 

. تسا نینچ  هّیئزج  ماکحا  ای  هیجراخ و  تاعوضوم  رد 
. تسین راک  رد  یعنام  دشابیم و  نآ  قیداصم  زا  کیره  رب  قابطنا  لباق  هدش و  لامعتسا  ّمعا  يانعم  نیا  رد  ءیش  ّلک  ظفل  لاح :

؟ تسیچ نیناوقلا )... : بحاص  هرکذ  امل  هجو  ّهنا ال  انرکذ : امم  ملعف   ) زا دارم  سپ  * 
هّیمکح و تاهبـش  رد  تراهط  هدـعاق  هب  عجار  لّصفم  ثحب  زا  سپ  نیناوق  باتک  رد  هک  یمق  يازریم  مالک  هب  تسا  خیـش  موحرم  خـساپ 

هدعاق صوصخ  رذق ، ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک  ثیدح  زا  دارم  دیوگیم : اهطانم  ندرک  صخشم  تراهط و  باحـصتسا  هّیعوضوم و 
هچ ثیدح  زا  تراهط  هدعاق  هدارا  هک  دوشیم  نشور  میدومن ، رکذ  ام  هچنآ  زا  دیامرفیم : خیش  اذل  و  تسا . هّیعوضوم  ههبش  رد  تراهط 

نکل دوشیم و  لامعتـسا  عماج  ردقنآ  رد  مالک  دنراد و  عماج  ردق  اریز  ارچ ؟ تسا . عنامالب  هّیمکح  ههبـش  رد  هچ  هّیعوضوم و  ههبـش  رد 
رد هک  تئارب  باحـصتسا  اب  تئارب  هدعاق  لثم  دنرادن  عماج  ردق  هک  ارچ  تسا ، عونمم  ود  ره  تراهط  باحـصتسا  تراهط و  هدعاق  هدارا 

. دناعماج ردق  دقاف  هیفیلکت  ماکحا 
395 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: لاقف نیناوقلا  بحاص  یلع  کلذ  رکنأ  و  اعم ، باحصتسالا  ةدعاقلا و  ةدارإ  زاوج  معزف  [ 249 ،] نیرصاعملا ضعب  یلع  کلذ  یفخ  دق  و 

. نیلصأ یلع  ّلدت  ۀیاورلا  ّلدت  ۀیاورلا  ّنإ 
. باحصتسالا ۀلأسمب  هل  ّقلعت  اذه ال  و  ۀساجنلاب ، ملعلا  مدع  عم  ةراهطلا  یه  ارهاظ  ءایشالل  یلّوالا  مکحلا  ّنأ  امهدحأ :

. یهتنا [ 250 ،] هتاّیئزج باحصتسالا و  دراوم  نم  اذه  و  ۀساجنلاب ، ملعلا  نمز  یلإ  ّرمتسم  مکحلا  اذه  ّنأ  یناثلا :
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؟» ۀساّجنلاب ملعلا  نمز  یلإ  ّرمتسم  مکحلا  اذه  : » هلوقب هیلإ  راشملا  ام  يرعش  تیل  لوقأ :
نمز یلإ  ّرمتـسم  وه  لب  ۀـساجنلاب ، ملعلا  نامزب  اّیغم  اعقاو  ارهاظ و ال  هرارمتـسا  سیلف  یلّوالا ، لصالا  نم  دافتـسملا  مکحلا  وه  ناـک  نإـف 
نیأ نمف  یناثلا ، مکحلل  عوضوملا  وه  يذـلا  لّوـالا  مکحلا  عباوت  نم  لـعج  اذإ  ملعت » یتح  : » هلوق ّنأ  عم  ۀعیرـشلا ، یف  مکحلا  اذـه  خـسن 

. هل اعوضوم  اّیغملا  لّوالا  مکحلا  نوکی  رخآ  مکحل  مکحل و  ۀیاغ  دحاو  لامعتسا  یف  ءیش  نوک  لقعی  ذإ ال  هب !؟ اّیغم  یناثلا  ریصی 
- ۀـساّجنلاب ملعلا  نمز  یلإ  رهاـظلا  یف  ّرمتـسم  وهف  ناـمز ، یف  اـعقاو  تتبث  اذإ  ةراـهطلا  ّنأ  ینعی  مولعملا - ّیعقاوـلا  مکحلا  وـه  ناـک  نإ  و 

یه ثیح  نم  ةراهطلا  ةدعاق  نایب  نم  اذه  نیأف  نامز ، یف  اعقاو  هل  ةراهطلا  توبث  ملع  امیف  ّيرهاظلا  رارمتـسالا  نایبل  اقوسم  مالکلا  نوکیف 
!؟ كوکشم وه  ثیح  نم  كوکشملا  ءیشلل 

لّیختیف باحصتسالا ، درومل  ةدعاقلا  مومع  ۀظحالم  ماقملا : اذه  یف  هابتشالا  أشنم  و 
396 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تفرع دق  و  باحصتسالا ، یلع  ّلدت  ۀیاوّرلا  ّنأ 
لمـشت ةدـعاقلا  ّنأ  یلإ  انرـشأ  دـقف  ّالا  و  ةراهطلا ، باحـصتسا  رابتعا  یلع  اهتلالد  ریغ  ةراهطلا  بحـصتسم  ةراـهط  یلع  ۀـیاورلا  ۀـلالد  ّنأ 

. ءیجیس امک  اضیأ ، ۀساجنلا  بحصتسم 
[251 .] ماقملا اذه  یف  عوضوملا  وأ  مکحلا  هبتشم  یف  ةدراولا  ّلحلا » ۀلاصأ   » تایاور رکذ  ثیح  ۀیفاولا ؛ بحاص  هعنص  ام  کلذ  ریظن  و 

. دروملا ثیح  نم  باحصتسالا  عم  ۀقداصتم  اضیأ  اّهنأل  ةءاربلا ؛ ۀلاصأ  ّۀلدأ  رکذ  یغبنی  ناک  اذه ، یلع  ّمث 
همجرت

هدعاق ود  رھ  رب  ثیدح  تلالد  رد  لوصف  بحاص  مالک 

هراشا

هک تسا  هدنام  یفخم  لوصف ، بحاص  یقارن  لضاف  ینعی  ام  نیرـصاعم  زا  یخرب  رب  دنتـسه ) نینیابتم  اکالم  هدـعاق  ود  نیا  هک   ) هتکن نیا 
بحاص هب  بلطم  نیا  اب  هطبار  رد  اذـل  و  دـناهدرب . ثیدـح  زا  مه  اب  ود  ره  باحـصتسا  هدـعاق  تراهط و  هدـعاق  زاوج  هب  نامگ  هجیتن  رد 

: دیوگیم هدرک  ضارتعا  نیناوق 
: دراد تلالد  هدعاق  لصا و  ود  رب  تیاور  ود  نیا 

( دوشیم ادیپ  ّکش  فرص  هب  هک  یمکح  ینعی   ) یلوا مکح  هک : تسا  نیا  لصا  ود  نیا  زا  یکی  - 1
هلأسم هب  یطبر  تسا ) تراهط  هدـعاق  نامه  هک   ) نیا و  تسا ، تساجن  رهاظلا ، یلع  اـهنآ ، تساـجن  هب  ملع  مدـع  تروص  رد  ءایـشا  يارب 

. درادن هقباس ) تلاح  هظحالم  و   ) باحصتسا
طوبرم نتشاد  رارمتسا  نیا  و  ةراهطلا ،) كوکشم  ءیش   ) تساجن هب  ملع  نامز  ات  دراد  همادا  تراهط ) هب   ) مکح نیا  هکنیا  رگید  لصا  - 2

. تسا نآ  قیداصم  باحصتسا و  هب 

( لوصف بحاص  مالک  رد  هر )  ) خیش هشقانم  )

هراشا

: اذل و  تسیچ ؟ یلا ...  رمتسم  مکحلا  اذه  دیوگیم : هک  شمالک  نیا  رد  اذه  هیلا  راشم  هک  مدیمهفیم  شاک  يا  میوگیم :
397 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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رارمتـسا ناشتراذـق ،) هب  ملع  نامز  ات  ءایـشا  تراهط  ینعی   ) دوشیم هدافتـسا  یلوا  لصا  زا  هک  تسا  یمکح  نامه  هیلا  راشم  نیا  رگا  - 1
تسا رارق  رگا  نآ ، خسن  نامز  ات  هک  تسا  یعرـش )  ) ینوناق هکلب  تسین ، تساجن  هب  ملع  نامز  هب  دودحم  اعقاو ، هن  ارهاظ و  هن  مکح ، نیا 

. دراد رارمتسا  همادا و  عراش ، بناج  زا  دوشب ) خسن  هک 
تسا عوضوم  و  دشابیم ) يرغص  هک   ) یلوا مکح  عباوت  زا  یتقو  ملعت ...  یتح  دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  هکنیا  رب  افاضم 
يارب تسا  تیاغ  هک   ) تیاغ نیمه  هب  دوشیم  اـّیغم  تراـهط ) باحـصتسا  ینعی   ) مّود مکح  هنوگچ  يربک ) هلمج  ینعی   ) مّود مکح  يارب 
ینعی  ) یلوا مکح  هک  دـشاب ، مکح  ود  يارب  تیاغ  لامعتـسا ، کی  رد  ءیـش  کی  هک  تسین  لوقعم  اریز : تراهط ) هدـعاق  ینعی  عوضوم 

(. تراهط باحصتسا  ینعی   ) مّود نآ ب  يارب  هدشعقاو )  ) عوضوم تیاغ ، نیا  هب  تسا  هدش  اّیغم  دوخ  هک  تراهط ) هدعاق 
( یئیـش کی  يارب   ) تراهط رگا  هک  انعم  نیدب  تسا ، مولعم  یعقاو  مکح  نامه  هکلب ) دشابن ، تراهط  هدعاق   ) اذه هیلا  راشم  هچنانچ  و  - 2

ملع نامز  ات  دوشیم ) باحصتسا  ینعی   ) دراد رارمتسا  هیعقاو  تراهط  نآ  يدرک ) ّکش  نآ  رد  سپس  و   ) دش تباث  اعقاو  ینامز ، کی  رد 
يروما رد  تسا ) باحصتسا  نامه  هک   ) يرهاظ رارمتسا  نایب  يارب  تسا  هدش  هداد  قوس  مالک  نیا  تروص : نیا  رد  سپ  نآ ، تساجن  هب 

. تسا مولعم  ینامز  کی  رد  اهنآ  يارب  تراهط  توبث  هک 
تهج نآ  زا  هیرهاظ )  ) تراهط هدعاق  لصا  نایب  هب  دراد  یطبر  هچ  تسا ) همّلـسم  ءایـشا  يارب  هیعقاو  تراهط  دارم  هک   ) انعم نیا  نیاربانب :

؟ دناكوکشم هک  تهج  نآ  زا  تسا  هکوکشم  ءایشا  يارب  هک 

( روکذم هابتشا  اشنم  )

. باحصتسا دروم  هب  تبسن  تسا ، تراهط  هدعاق  تیمومع  ظاحل  دروم ، نیا  رد  هابتشا  همشچرس 
تراهط رب  تیاور  نیا  تلالد  هک : دیتسناد  هکنآ  لاح  و  تراهط ، باحـصتسا  رب  دراد  تلالد  تیاور ، نیا  هک  تسا  هدـش  لایخ  هجیتن  رد 

نیا تلالد  دیاب  دوب ، راک  رد  یمازلتـسا  ای  تینیع و  رگا   ) ّالا تسا و  تراهط  باحـصتسا  رابتعا  رب  نآ  تلالد  زا  ریغ  هراهطلا ، بحـصتسم 
هراشا البق  ام  نکل  و  دوبیم ) نآ  مزلتـسم  ای  تساجن و  باحـصتسا  رابتعا  رب  نآ  تلالد  نیع  زین  ۀـساجنلا  بحـصتسم  تراهط  رب  ثیدـح 

تـساجن باحـصتسا  زا  ریغ  ۀساجنلا ، بحـصتسم  رد  تراهط  هدعاق  یلو  دوشیم ، ۀساجنلا  بحـصتسم  لماش  تراهط  هدـعاق  هک  میدرک 
. تسا

398 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تاهبـش رد  هک  ار  ّلحلا  ۀـلاصا  تایاور  هک  اجنآ  تسا ، هدـش  بکترم  هیفاو  بحاص  ینوت  لضاف  هک  تسا  یهابتـشا  هابتـشا ، نیا  هباشم  و 

. دنکیم رکذ  دناهدش ، دراو  باحصتسا ) باب  ینعی   ) باب نیا  رد  هّیعوضوم  ای  هّیمکح و 
اب دـنراد  قداـصت  دروـم  ثیح  زا  زین  ةءاربـلا  ۀـلاصا  ّهلدا  هک  ارچ  دوـب ، راوازـس  هتـسیاش و  اـجنیا  رد  زین  ةءاربـلا  ۀـلاصا  هلدا  رکذ  نیارباـنب :

. ةءاربلا باحصتسا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نیرصاعملا )...  ضعب  یلع  کلذ  یفخ  دق  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
هجوتم اذل  هدرک و  تلفغ  یـساسا  هتکن  کی  زا  هلئـسم  نیا  رد  دـشابیم  هر )  ) يراصنا خیـش  نیرـصاعم  زا  هک  یقارن  موحرم  هک  تسا  نیا 

. تسا لطاب  رذق  ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک  ثیدح  زا  تراهط  هدعاق  تراهط و  باحصتسا  نوناق  نامزمه  تشادرب  هک  تسا  هدشن 
؟ تسیچ لضاف  بانج  ياعدا  * 
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. تراهط هدعاق  مه  یکی  تراهط ، باحصتسا  یکی  دراد : تلالد  هدعاق  لصا و  ود  رب  تیاور  نیا  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ ناشیا  لیلد  * 

و دوشیم . ادیپ  ّکش  فرـص  هب  هک  یمکح  ینعی  یلوا ، مکح  رب  دراد  تلالد  رهاط ، ءیـش  ّلک  ینعی  ثیدح  لّوا  زارف  هک : تسا  نیا  - 1
، رهاظلا یلع  یعقاو ، تساجن  تراهط و  هب  ملع  نتـشادن  اهنآ و  تساجن  تراهط و  رد  ّکـش  ماـگنه  هب  ءایـشا  یلوا  مکح  دـیوگیم : اذـل 

. تسا تراهط 
ترابع هب  ارهاظ . ةراهطلاب  اعرـش  موکحم  يا  رهاط ، هتـساجن ، هتراهط و  یف  ّکـش  ءیـش  ّلـک  ینعی : رهاـط ، ءیـش  ّلـک  رگید  تراـبع  هب 

. تسا تراهط  هب  موکحم  شتراذق  هب  ملع  نامز  ات  اعرش  سجن ، ای  تسا  كاپ  ایآ  هک  دیراد  ّکش  امش  هک  یئیش  ره  رتهداس :
. دسریم نایاپ  هب  شرمع  مهنآ ، تراهط  هب  مکح  دش ، فرطرب  ءیش  نآ  تراذق  هب  ملع  رثا  رد  وت  ّکش  یتقو  هک : تسا  نیا  نآ  موهفم 

. درادن باحصتسا  هب  یطبر  نا  رد  هقباس  تلاح  ظاحل  مدع  رطاخب  هک  تسا  تراهط  هدعاق  نامه  نیا 
مکحلا اذه  هکنیا : رب  دراد  تلالد  زین  رذق ، ّهنا  ملعت  یتح  ینعی : ثیدح ، ینایاپ  زارف  هکنیا  - 2

399 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد رارمتسا  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  عوضوم  رب  هدش  تباث  لومحم  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای  تراهط و  هب  مکح  نیا  ینعی 

. تسا نآ  قیداصم  زا  یقادصم  باحصتسا و  هب  طوبرم  نتشاد  رارمتسا  نیا 
. شدوخ دروم  رد  باحصتسا  هدعاق  و  شدوخ ، دروم  رد  تراهط  هدعاق  دروخیم : باب  ود  ره  درد  هب  تیاور  نیا  سپ :

؟ تسیچ هلوقب )... : هیلا  راشملا  ام  يرعش  تیل  لوقا :  ) زا خیش  دارم  * 
؟ تسیچ لضاف  بانج  ترابع  لّوا  دنب  رد  اذه )  ) هملک هیلا  راشم  هک  متسنادیم  شاک  يا  دیامرفیم :

؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  بانج  دوخ  رظن  * 
: تسا دراو  داریا  مه  لامتحا  ود  ره  هب  هک  تسا  رّوصتم  نآ  رد  لامتحا  ود  هک : تسا  نیا 

ةراهطلا و كوکـشم  ءیـش  ّلک  هک : دوب  نیا  نآ  دوشیم و  تشادرب  ناشیا  لّوا  لصا  زا  هک  دشاب  یمکح  نامه  اذه ، هیلا  راشم  هکنیا  - 1
. هتراذقب ملعلا  لصحی  نا  یلا  ارهاظ ، رهاط  ۀساجنلا 

. تراذق هب  ملع  نامز  ات  دراد  رارمتسا  مکح  نیا  ینعی 
هک تسا  ینوناق  کـی  رهاـط ...  ءیـش  ّلـک  هک : تسا  نیا  داریا  کـی  تسا : دراو  نآرب  هدـمع  داریا  ود  دـشاب  نیا  یقارن  باـنج  دارم  رگا 

و ۀمایقلا ، موی  یلا  لالح  دّمحم  لالح  هک  ارچ  دراد . رارمتـسا  دبالا  یل  هک ا  تسا  یعیرـشت  نوناق  کی  هدش و  لعج  مالـسا  عراش  طسوت 
. ۀمایقلا موی  یلا  مارح  همارح 

نامز ات  رمتـسم  مکحلا  اذه  دـیئامرفیم  روطچ  امـش  لاح  تراذـق ، هب  ملع  تیاغ  هب  اّیغم  هن  تسا ، تیاغ  نیا  هب  ایغم  تراهط  هدـعاق  سپ :
. تراذق هب  ملع 

نایاپ هب  زین  شتراهط  رمع  شتراذق ، هب  ملع  اب  هک  انعم  نیدب  دراد  همادا  شتراذـق  هب  ملع  نامز  ات  كوکـشم  ءیـش  تراهط  قادـصم  هلب ،
هدـعاق فّلکم ، صخـش  ّقح  رد  تساجن  تراذـق و  هب  ملع  زا  سپ  رگید : ترابع  هب  یعرـش . یّلک  مکح  اب  دـنکیم  قرف  نیا  و  دـسریم ،

رمع نکل  و  دوریم ، نیب  زا  ملع  ندـمآ  اب  هک  دوب  ّکـش  شعوضوم  هکنیا  رطاـخب  درادـن ، عوضوم  هک  ارچ  تسین  يراـج  رگید  تراـهط 
. تسین دح  نیا  هب  دودحم  یّلک  نوناق 

. دوشیم يراج  اجنآ  رد  دنک ، ادیپ  عوضوم  يرگید  ياج  رد  ای  يرگید و  نامز  رد  یّلک  نوناق  نیا  رگا  رگید : ترابع  هب 
نیـضیقن لامتحا  مزلتـسم  نیا  هک  دـشابیم  هسفن  یلع  ءیـش  مدـقت  مزلتـسم  لامتحا  نیا  هک : تسا  نیا  امـش  دوصقم  دارم و  هب  رگید  داریا 

: رگید ترابع  هب  تسا . لطاب  مه  نیضیقن  عامتجا  تسا و 
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: هک تروص  نیدب  يربک ، کی  دراد و  دوجو  يرغص  کی  امش  مالک  رد  الوا :

: هک تسا  نینچ  شریدقت  رهاط ، ءیش  ّلک  - 1
( يرغص . ) ةراذقلاب ملعلا  نمز  یلا  ةراهطلاب  موکحم  ۀساجنلا ، ةراهطلاب و  كوکشم  ءیش  ّلک  - 

. ةراذقلاب ملعلا  نمز  یلا  ّرمتسم  ةراذقلاب ، ملعلا  نمز  یلا  كوکشم  ءیش  ةراهطب  مکحلا  و  - 
(. يربک )

نامه اب  ار  تراهط  هدعاق  ای  لّوا و  مکح  نامه  سپـس  دیدرک ، هدافتـسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  ار  تراهط  هدعاق  ینعی  لّوا  لصا  امش 
اّیغم مّود  مکح  نیا  رد  ار  ّرمتسم  ینعی  لومحم  هرابود  تسا و  ّرمتسم  هک  مّود  مکح  يارب  دیداد  رارق  عوضوم  هرذق ،) ّهنا  ملعت  یتح  ، ) دیق

. هرذق ّهنا  ملعت  یتح  نیمه  هب  دیدرک 
: نیاربانب

هک یناث  مکح  يارب  هدـش  تیاغ  مه  تسا و  هیرهاظ  تراـهط  هک  لّوا  مکح  يارب  هدـش  تیاـغ  مه  ملعت ، یتح  ماـن  هب  يدـحاو  ءیـش  - 1
. تسا هیرهاظ  تراهط  نامه  رارمتسا 

. لومحم رد  مه  تسا ، هدش  ذخا  عوضوم  رد  مه  ملعت  یتح  اذل : و  يربک . عومجم  يارب  هتفرگ  رارق  عوضوم  يرغص ، نیعی  لّوا  مکح  - 2
اعبط و عوضوم  هکیلاحرد  تسا ، هدش  ذخا  عوضوم  هبتر  رد  هک  ارچ  تسا ، هدش  مدقم  لومحم  رب  تسا ، لومحم  تیاغ  هک  يزیچ  سپ :

. تسا مدقم  لومحم  رب  ۀبتر 
هکیلاحرد هدش ، ذخا  لومحم  رد  تسا ، لومحم  رب  مدقم  ۀبتر  عوضوم  هکیلاحرد  هدش  ذـخا  عوضوم  رد  ملعت  یّتح  رتهداس : ترابع  هب 

. تسا رخؤم  ۀبتر  لومحم 
. تسا لطاب  نیا  دیآیم و  شیپ  شدوخ  سفن  رب  ءیش  مدقت  هجیتن  رد  رخؤم ، مه  دشاب ، مدقم  مه  دحاو ، نا  رد  دیاب  دحاو  ءیش  سپ :
هکلب دـشابن ، هدـش  نایب  تراهط  هدـعاق  لکـش  هب  هک  لّوا  لصا  رد  روکذـم  مکح  نآ  اذـه ، هیلا  راشم  هک  تسا  نیا  مّود  لامتحا  اّما  و  - 2

هب مه  ام  تسا و  هدش  تباث  یئیـش  يارب  عقاو  رد  تراهط  مان  هب  یمکح  رگید  ریبعت  هب  دناهدوب و  كاپ  عقاولا  یف  اقباس و  هک  دشاب  يروما 
. تسا ّرمتسم  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  رهاظلا  یلع  یمکح  نینچ  میراد ، نیقی  نآ 

نم كوکشم  یئیـش  رد  تراهط  هدعاق  هب  یطبر  باحـصتسا و  هدعاق  نایب  يارب  هدشهدادقوس  فیرـش  ثیدح  دشاب ، نیا  امـش  دارم  رگا 
. درادن هقباس  تلاح  هظحالم  نودب  ینعی  كوکشم  وه  ثیح 

. دشاب مه  لصا  نآ  لیلد  هکنیا  ات 
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. تسا مامتان  تیاور  نیا  زا  هدعاق  ود  ره  هدافتسا  مینک ، یسررب  ار  تالامتحا  هک  وحن  ره  هب  یقارن  بانج  نیاربانب :
؟ تسیچ ماقملا )... : اذه  یف  هابتشالا  اشنم  و   ) زا ضرغ  * 

ام ّکش  هک  مه  يدراوم  رد  یتح  هک  انعم  نیدب  تسا ، باحصتسا  زا  ّمعا  دروم  رظن  زا  تراهط  هدعاق  هکنیا  ظاحل  هب  ناشیا  هک  تسا  نیا 
هدـعاق تراـهط ، هدـعاق  رب  هوـالع  هک  تسا  هدرک  لاـیخ  دوشیم ، يراـج  تسا  هراـهطلا  بحـصتسم  حالطـصا  رد  دراد و  هقباـس  تلاـح 

. دوشیم تشادرب  زین  باحصتسا 
هک دراوم  یخرب  رد  ناوتیم  اسبهچ  تسا و  باحـصتسا  هدعاق  زا  ّمعا  ادروم  تراهط  هدعاق  هک  تسا  هدید  یقارن  بانج  رگید : ترابع  هب 

ظاحل هب  اطانم و  هدعاق  ود  نیا  هک  دناهدرکن  هّجوت  هتکن  نیا  هب  نکل  دومن و  يراج  مه  باحـصتسا  هدـعاق  دوشیم ، ارجا  تراهط  هدـعاق 
. درادن دوجو  هدعاق  ود  نیا  نیب  مه  یعماج  ردق  و  دنانیابتم ، الماک  كالم 
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؟ تسیچ هراهطلا )...  بحصتسم  ةراهط  یلع  ۀیاورلا  ۀلالد  ّنا  تفرع : دق  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
مه و  دوشیم ، يراج  تراهط  باحصتسا  رد  مه  رهاط : ءیش  ّلک  تیاور  هک  دیدش  هجوتم  تشذگ  هک  یثحابم  هب  هّجوتاب  هک : تسا  نیا 
رب تـیاور  تلـالد  هـک  دـینادب  دـیاب  نـکل  و  دوـشیم . يرجا  دراد  ینیقی  هقباـس  تلاـح  هکوکـشم  تراـهط  هـک  هراـهطلا  بحـصتسم  رد 

. تسا تراهط  باحصتسا  ّتیجح  رب  نآ  تلالد  زا  ریغ  ةراهطلا  بحصتسم 
رگا هکنیا  رطاخب  درادـن . دوجو  یتینیع  ای  مازلتـسا و  ةراهطلا ، بحـصتسم  تراـهط و  باحـصتسا  رب  تیاور  تلـالد  رد  رگید : تراـبع  هب 

رب نآ  تلـالد  نیع  زین  ۀـساجنلا  بحـصتسم  تراـهط  رب  تـیاور  نـیا  تلـالد  هـک : میتـفگیم  دـیاب  دوـب ، راـک  رد  یمازلتـسا  اـی  تـینیع و 
. تسین لئاق  بلطم  نیا  هب  يدحا  هکنآ  لاح  و  تسا ، نآ  مزلتسم  ای  تساجن و  باحصتسا 

باحـصتسا رد  نآ  يارجا  زا  ریغ  هراـهطلا ، بحـصتسم  رد  تراـهط  هدـعاق  يارجا  هک  دـینادب  دـیاب  امـش  یقارن  باـنج  رگید : تراـبع  هب 
: هک تسانعم  نیدب  دینکیم  ارجا  ار  تراهط  هدعاق  امش  یتقو  ینعی  تسا ، تراهط 

ار نیا  تسا ، تراـهط  شاهقباـس  تلاـح  هک  دـینادیم  نکل  و  هن ؟ اـی  تسا  كاـپ  دـینادیمن  نـآلا  نـکل  تـسا و  هدوـب  كاـپ  ـالبق  يزیچ 
. هراهطلا بحصتسم  دنیوگیم 

. دوشیم ارجا  نآ ، تراهط  هقباس  تلاح  ظاحل  هب  هن  ءیش و  نیا  تساجن  تراهط و  رد  ّکش  فرص  هب  اهنت و  تراهط  هدعاق  اجنیا  رد 
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. ةراهطلا باحصتسا  هن  هراهطلا و  بحصتسم  رد  تراهط  هدعاق  دوشیم  نیا 
تراهط و رد  ّکش  افرـص  تراهط  هدعاق  رد  كالم  نکل  تسا و  هقباس  تلاح  هظحالم  تراهط  باحـصتسا  رد  كالم  رگید : ترابع  هب 

. تسا تساجن 
البق ءیـش  نیا  میئوگب : لثملا  یف  مینک و  يراج  مه  ۀـساجنلا  بحـصتسم  رد  ار  تراـهط  هدـعاق  اـم  تسا  نکمم  هک  دـش  هتفگ  ـالبق  هلب ،
نکل تسا . كاپ  هک  هللاءاشنا  میئوگیم : هدرک  يراج  اجنیا  رد  ار  تراهط  هدـعاق  سجن ، ای  تسا  كاپ  هک  مینادیمن  نونکا  دوب ، سجن 

. نآ تساجن  تراهط و  رد  ّکش  ظاحل  هب  هکلب  هقباس ، تلاح  ظاحل  هب  هن 
هب ام  هک  تسا  تراهط  باحـصتسا  زا  ریغ  نیا  نکل  ۀـساجنلا و  بحـصتسم  یف  ای  ةراهطلا و  بحـصتسم  یف  ةراـهطلا  ةدـعاق  يرجی  سپ :

. ّکش ظاحل  هب  هن  مینکیم و  باحصتسا  ار  ءیش  تراهط  هقباس ، تلاح  ظاحل 
هدعاق ود  نیا  زا  کی  مادک  تسا  رتهب  یلاعترضح  رظن  هب  دوش ، هدافتسا  تیاور  زا  هدعاق  ود  نیا  زا  یکی  دش  انب  هک  لاح  خیش  بانج  * 

؟ مینک هدافتسا  نآ  زا  ار 
شیپ ار  رهاط ، ءیـش  یّلک  هیـضق  هکنوچ  تراـهط  باحـصتسا  هن  دوش و  هدافتـسا  نآ  زا  تراـهط  هدـعاق  هک  تسا  نیا  حالـص  اـم  رظن  هب 

كوکـشم ءیـش  يارب  هتباث  تراهط  هکنیا  هن  تسا ، تباث  كوکـشم  ءیـش  يارب  تراهط  هک : دـنکیم  اـنعم  هنوگنیا  میربب  هک  یـسکره 
. تسا ۀتباثلا  ةراهط  زا  ریغ  ةراهطلا  توبث  هک  ارچ  دشاب . تباث 

. عوضوم يارب  لومحم  توبث  زا  دهدیم  ربخ  هّیربخ ، هیضق  تسا و  هّیربخ  هیضق  کی  هیضق  نیا  رگید : ترابع  هب 
؟ تسیچ کلذ )...  ریظن   ) زا دارم  سپ  * 

. هنیعب مارح  ّهنا  فرعت  یتح  لالح  ءیش  ّلک  دیامرفیم : هک  تسا  ّتیلح  ربخ  ینعی  هّصاخ ، تایاور  زا  ربخ  نیموس  هب  هراشا 
هیلحلا ةدعاق  ود  رگید  ریبعت  هب  ای  لامتحا و  ود  نامه  تیفرظ  و  دنتسه ، یتیاغ  هب  تایغم  تالمج  زین ، ثیدح  نیا  رد  هک  دومن  هّجوت  دیاب 

: اریز ارچ ؟ دنراد . ار  هیلحلا  باحصتسا  و 
هدش تباث  ناشتیلح  البق  هک  یئاهزیچ  هک  دنکیم  نایب  ینعی  تسا . هتباث  ّتیلح  رارمتسا  نایب  يارب  فیرـش  ثیدح  نیا  تفگ  ناوتیم  - 1

. هیلحلا باحصتسا  نامه  دوشیم  نیا  هک  دراد ، رارمتسا  تمرح  هب  ملع  نامز  ات  ّتیلح  نیا  تسا ،
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هکلب تسین ، ءیش  يارب  هدش  تباث  ّتیلح  فیرش ، ثیدح  نیا  دارم  هک  تفگ  ناوتیم  و  - 2
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هک تمرح . هب  ملع  نامز  ات  هکوکـشم  ءایـشا  يارب  تسا  ّتیلح  توبث  هب  مکح  ای  هیلحلا و  توبث  نیا  رارمتـسا  هیلحلا و  توبث  نایب  شدارم 
. ّتیلح هدعاق  دوشیم  نیا 

رد ّکش  درجم  ّتیلح  هدـعاق  ینعی  مّود  يانعم  رد  نکل  تسا و  كالم  هقباس  تلاح  ظاحل  ّتیلح ، باحـصتسا  ینعی  لّوا  ياـنعم  رد  هتبلا 
. ءیش تمرح  ّتیلح و 

ّتیلح باحصتسا  اجکره  هک  انعم  نیدب  ّتیلح ، باحصتسا  زا  تسا  ّمعا  دروم  ظاحل  هب  ّتیلح  هدعاق  زین  اجنیا  رد  هکنیا : هّجوت  لباق  هتکن 
. دوش ارجا  زین  ّتیلح  باحصتسا  دش ، يرجا  ّتیلح  هدعاق  اجکره  هک  تسین  مولعم  نکل  و  دوشیم ، ارجا  مه  ّتیلح  هدعاق  دوش ، يراج 

رد هن ؟ ای  هدـش  مارح  هک  منادیمن  هدـمآ  شوج  هب  هک  لاح  دوب ، لـالح  دـیایب  شوج  هب  هکنیا  زا  لـبق  یبنع  ریـصع  میئوگیم : لـثملا  یف 
. ّتیلح هدعاق  مه  دومن ، يراج  ّتیلح  باحصتسا  ناوتیم  مه  اجنیا 

هدـعاق ناوتیم  نکل  دومن و  يراـج  هیلحلا  باحـصتسا  دوشیمن  رگید  لـالح ؟ اـی  تسا  مارح  مالـسا  رد  ریمحلا  محل  هک  میتفگ  رگا  اـّما 
. درک يراج  ار  ّتیلح 

رب لیلد  زین  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآرب  زین  خیـش  هدیقع  دمآ و  هتفگ  یلبق  ثیدح  رد  هک  تسا  نامه  زین  لامتحا  ود  ره  اشنم  لاحّيایلع :
لـضاف هدـیقع  رابخا  ای  ربخ و  نیا  رد  هر )  ) یقارن لضاف  ياـج  هب  یهتنم  درادـن . ّتیلح  باحـصتسا  نوناـق  هب  یطبر  تسا و  هیلحلا  ۀـلاصا 

ۀلاصا ینعی  لـصا  کـی  ّتیلح  راـبخا  زا  هک : تسا  نیا  زین  ناـشیا  هب  اـم  خـساپ  تسا و  یقارن  موحرم  هدـعاق  ناـمه  هک  تسا  حرطم  ینوت 
. دوشیم هدافتسا  هیلحلا  ةدعاق  رگید  ریبعت  هب  ای  هیلحلا و 

؟ تسیچ ةءاربلا )...  ۀلاصا  ۀلدا  رکذ  یغبنی  ناک  اذه ، یلع  مث   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 
. رما وا  یهن  هیف  ددری  یتح  قلطم  ءیـش  لک  لثم : تفگ  تئارب  رابخا  ّهلدا و  رد  ناوتیم  دش  هدز  هک  ار  یئاهفرح  نیمه  ریظن  هک  تسا  نیا 

. اذکه و  نوملعی ...  ام ال  ۀعس  یف  سانلا  ای  و 
: هک توافت  نیا  اب  دوشیم ، هتفگ  زین  اجنیا  رد  دش  هتفگ  تراهط  ّتیلح و  ثیدح  رد  هچنآ  مامت  لاح 

. دوب نآ  باحصتسا  تراهط و  هدعاق  زا  نخس  تراهط  رابخا  رد  - 1
. تسا هیفیلکت  ماکحا  هب  طوبرم  هک  دوب ، نآ  باحصتسا  ّتیلح  هدعاق  زا  نخس  ّتیلح ، رابخا  رد  - 2

. تسا نآ  باحصتسا  تئارب و  لصا  زا  نخس  تئارب  رابخا  رد  - 3
***

404 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

. اهدراوم تقداصت  نإ  و  ةراهطلا ، و  ّلحلا ، و  ةءاربلا ، ثالثلا : دعاوقلل  فلاخم  وه - ثیح  نم  باحصتسالا - ّنأ  قیقحتلاف :
ءیـش ّلک  (: » ع  ) هلوق ریظن  ةدـعاقلا - ةدارإ  رهاظلا  و  نیینعملا ، دـحا  یلع  ةروکذـملا  ۀـیاوّرلا  لمح  نّیعتملا  ّنأ  انرکذ : اـم  عیمج  نم  تبثف 

؛ رهاظلا فالخ  اقباس  هتراهط  ملع  امیف  رارمتـسالا  صوصخ  ةدارإ  یلع  مالکلا  لمح  باحـصتسالا و  یلع  هلمح  ّنال  252 ؛-] «] لالح کل 
. هلصأ توبث  نع  غارفلا  دروم  یف  هرارمتسا  تابثإ  ال  عوضوملل ، لومحملا  لصأ  تابثإ  ۀّیربخلا  ۀلمجلا  رهاظ  ذإ 

ّنأ اذک ال  یلإ  هل  ّرمتـسم  يرهاظلا  مکحلا  اذـه  ینعی : ةراهطلاب ، مکحلا  هب  اّیغملا  نکل  اّیغملا ، رارمتـسا  یلع  ّلدـی  ملعت » یتح  : » هلوق معن ،
. ملعلا نمز  یلإ  ارهاظ  ةّرمتسم  اهنع  غورفملا  ۀّیعقاولا  ةراهطلا 

همجرت
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ثحب هجیتن  لصاح و 

هراشا

دعاوق اب  فلاخم  دوشیم ) ظاحل  نآ  رد  هقباس  تلاح  و   ) تسا باحـصتسا  هک  تهج  نآ  زا  باحـصتسا  هک : دـش  نیا  بلطم  قیقحت  سپ 
قداصت دراوم  ظاحل  هب  هچرگ  دراد ،) یّلک  نیابت  اهنآ  اب  اکالم  ینعی   ) تسا ةراهطلا  ةدـعاق  هیلحلا و  ةدـعاق  ةءاربلا ، ةدـعاق  ینعی  هناگهس ،

. دراد

( تسا تراهط  هدعاق  ثیدح ، زا  دارم  ارهاظ  )

دارم ارهاـظ  هک  اـنعم ، ود  نآ  زا  یکی  رب  تسا  هروکذـم  تیاور  نیا  لـمح  تسا  نیعتم  هچنآ  هک  دـش  تباـث  میتفگ  اـم  هک  هچنآ  ماـمت  زا 
ادیپ زیچ  نآ  تمرح  هب  ملع  هکنیا  ات   ) تسا لالح  وت  يارب  يزیچ  ره  دیامرفیم : هک  مالّسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لثم  تسا  تراهط  هدعاق 

رب تیاور  نیا  لمح  اریز  ارچ ؟ ینک )
405 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رهاظ فالخ  تسا ، مولعم  شایلبق  تراهط  هک  يزیچ  رد  رارمتـسا  صوصخ  ندرک  هدارا  رب  مالک  نیا  لمح  رگید  ریبعت  هب  باحـصتسا و 
. رارمتسا تابثا  هن  و  عوضوم ، يارب  تسا  لومحم  تابثا  هّیربخ ، هلمج  کی  روهظ  اریز  تسا ،

يرهاظ مکح  نیا  ینعی  تسا ، تراهط  مکح  هب  اّیغم  هچنآ  نکل  اّیغم ، رارمتسا  رب  دراد  تلالد  ملعت ، یتح  ینعی  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  هلب ،
هک هیعقاو  تراـهط  دوـخ  هن  تسا ) هیلحلا  وا  ةراـهطلا  تاـبثا  مکحلا و  تیاـغ  نیا  ینعی  . ) تراذـق هب  مـلع  ناـمز  اـت  ارهاـظ  دراد  رارمتـسا 

. تراذق هب  ملع  نامز  ات  ارهاظ  دراد  رارمتسا  تسا ، هدش  تباث  شتراهط 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ قیقحتلاف )...   ) رد بلطم  لصاح  * 
تئارب رابخا  ّتیلح و  رابخا  تراهط و  رابخا  زا  کیره  رد  باحصتسا  هدعاق  هکنیا : رب  ینبم  هلئسم  نیا  رد  تسا  خیـش  بانج  نایب  نیرخآ 

هب نکل  دراد و  یّلک  نیابت  لاغتـشا  هدـعاق  ای  تئارب  لصا  ّتیلح و  هدـعاق  تراهط و  هدـعاق  ینعی  هثالث  دـعاوق  اب  طانم  كالم و  ظاحل  هب 
. دشابیمن حیحص  روکذم  ثیداحا  زا  کیره  زا  نوناق  ود  ندرک  هدارا  اذل : و  تسا ، صاخ  ماع و  اهنآ  هطبار  دروم  ظاحل 

هدعاق رب  ّتیلح  رابخا  تراهط و  هدعاق  رب  تراهط  رابخا  لمح  ام  هدـیقع  هب  هک  دـنکیم ، ادـیپ  نّیعت  هدـعاق  ود  زا  یکی  رب  لمح  نیاربانب :
هّیربخ تالمج  رهاظ  هک  اریز  ارچ ؟ دراد . تیولوا  باحـصتسا ، رب  راـبخا  نیا  زا  کـیره  لـمح  رب  تئارب ، لـصا  رب  تئارب  راـبخا  ّتیلح و 

تاـبثا هکنوچ  توبث ، لـصا  زا  تغارف  زا  سپ  عوضوم  يارب  لومحم  رارمتـسا  تاـبثا  هن  و  تسا ، عوـضوم  يارب  زا  لوـمحم  لـصا  تاـبثا 
ۀیلحلا ةراهطلا و  ّرمتسم  وهف  مالک ، رهاظ  هکنیا  رطاخب  ارچ ؟ دوشیمن . هدیمهف  دئاز  نایب  مالک  رهاظ  زا  هک  دراد  دئاز  نایب  هب  زاین  رارمتسا 

. تسا لالح ...  وا  رهاط  وهف  هکلب  تسین ، ةءاربلا  وا 
. دروخیمن باحصتسا  ّتیجح  تابثا  درد  هب  هثالث  تایاور  نیا  زا  کیچیه  سپ 

؟ تسیچ اّیغملا )...  رارمتسا  یلع  ّلدی  ملعت ، یتح  هلوق ، معن ،  ) زا ضرغ  * 
اذـل و  تسا ؟ رارمتـسا  هدارا  رب  هنیرق  ملعت ، یتح  ندوب  تیاغ  ایآ  تسا : نینچ  شریدـقت  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ  تقیقح  رد 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2651 

http://www.ghaemiyeh.com


لـصا اریز : ارچ ؟ ّتیلح . ای  تراهط  دوخ  تیاغ  هن  تسا و  ۀیلحلا  وا  ةراهطلا  تابثا  مکحلا و  تیاغ  تیاغ ، نیا  دیامرفیم : خساپ  رد  خیش 
. دروخب باحصتسا  درد  هب  دشاب و  نآ  تیاغ  ملعت  یتح  ات  دوبن  مّلسم  نّقیتم و  هاگچیه  تسا و  كوکشم  راک  يادتبا  زا  تراهط 

406 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

ۀیاغلا مکحلا و  ثیح  نم  [ 254] قباسلا ربخلا  عم  ادـحتم  ناک  نإ  وه و  و  [. 253 «] سجن ّهنأ  ملعت  یتح  رهاط  هّلک  ءاملا  (: » ع  ) هلوق اـهنم : و 
ءاملا ّنأ  ینعملا : و  باحصتسالا ، ةدارإ  یلع  اهلمح  یلوالاف  ابلاغ ، قّقحتم  ریغ  ءاملل  ۀساجنلا  ضورع  ۀهج  ریغ  نم  ءاملا  یف  هابتشالا  ّنأ  ّالا 

ناک ءاوس  هل ، ةراذـقلا  ضورعب  ملعلا  نیح  یلإ  ۀـضورفملا  هتراهط  ّرمتـست  يأ : ملعت ،...  یتح  رهاط  ۀـقلخلا  لصأ  بسحب  هتراهط  مولعملا 
، ّیجراخلا رمـالا  یف  هابتـشالا  ۀـهج  نم  ناـک  مأ  رئبلا ، سجنلل و  یقـالملا  لـیلقلاک  مکحلا ، یف  هابتـشالا  ۀـهج  نم  ملعلا  مدـع  هابتـشالا و 

. هیقالم ۀساجن  وأ  ۀساجنلل  هتاقالم  یف  ّکشلاک 
[255 «.] تثدحأ ّکنأ  نقیتست  یتح  اءوضو ، ثدحت  نأ  كاّیإف  تأّضوت  ّکنأ  تنقیتسا  اذإ  (: » ع  ) هلوق اهنم : و 

. ةرهاظ ةراهطلا  باحصتسا  یلع  هتلالد  و 
همجرت

: مّوس تیاور 

یبآ ره  دیامرفیم : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  هدروآ  رد  ارجا  هب  یـصاخ  دروم  رد  ار  باحـصتسا  هک  هّصاخ  تیاور  هلمج  زا  و 
. ینک ادیپ  نآ  سجنت  هب  ملع  هکنیا  ات  تسا  كاپ 

تهج ریغ  زا  بآ  رد  ههبـش  نکل  و  تسا ، یلبق  ثیدـح  نامه  لثم  ملعت ) یتح   ) تیاغ و  تراهط ) هب   ) مکح ظاحل  هب  هچرگ  ثیدـح  نیا 
دوب و تراهط  هدعاق  ای  هک  دشیم  هداد  لامتحا  ود  یلبق  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  . ) دوشیمن ققحتم  ابلاغ  نآرب ، تساجن  ضورع 

تراهط باحصتسا  ای 
407 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

كاپ شاهیلصا  تقلخ  بسح  رب  بآ  هک  ارچ  درادن  تراهط  هدعاق  اب  يراک  تسا و  روظنم  تراهط  باحـصتسا  اهنت  ثیدح  نیا  رد  نکل 
(. تسا نآرب  تساجن  ضورع  رثا  رد  دوشب ، سجن  مه  رگا  تسا ،

تقلخ بسح  هب  شتراهط  هک  یبآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  اذـل  تسا و  رتراوازـس  تراـهط  باحـصتسا  هدارا  رب  ثیدـح  نیا  لـمح  سپ 
. تسا سجن  هکنیا  هب  ینک  ادیپ  ملع  هکنیا  ات  تسا  كاپ  تسا ، مولعم  هیلوا 

تهج زا  ملع ، مدع  ههبش و  ّکش و  نیا  هاوخ  نآرب ، تساجن  ضورع  هب  ملع  ماگنه  ات  دراد  رارمتسا  نآ ) یلبق  و   ) هضورفم تراهط  ینعی 
ار نآ  تراهط  عراش ، روتـسد  قبط  هک   ) هاچ بآ  سجن و  اب  هدـننکتاقالم  لیلق  بآ  لـثم  دـشاب ، هّیمکح ) ههبـش  ینعی   ) مکح رد  هابتـشا 
ای تساجن و  اب  نآ  تاقالم  رد  ّکـش  لـثم  دـشاب ، هّیعوضوم ) ههبـش  ینعی   ) یجراـخ رما  رد  هابتـشا  تهج  زا  اـی  و  مینکیم ،) باحـصتسا 

. نآ اب  هچب ) الثم   ) هدننکتاقالم تساجن 

( مراهچ تیاور  )

هاگره نآ  زا  سپ  يراد ، وضو  هکنیا  رب  یتشاد  نیقی  یتقو  دـیامرفیم : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  هصاخ ، تاـیاور  هلمج  زا  و 
. شاب رذحرب  هجو ) دصق  هب  هتبلا   ) يریگب ددجم  يوضو  هکنیا  زا  هن ؟ ای  يراد  وضو  ایآ  هک  يدرک  ّکش  هک 

. تسا نشور  تراهط  باحصتسا  رب  ثیدح  نیا  تلالد  - 
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***

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسا ثیدح  مادک  دنراد  صاخ  دروم  رد  باحصتسا  رب  تلالد  هک  هّصاخ  ثیداحا  زا  ثیدح  نیموس  * 
اّیغم ملعت ، یتح  رهاط  ءیش  ّلک  لثم  هک  سجن . ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  هلک  ءاملا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هک  انعم  نیدب  تسا  بآ  ثیدح 

دـشاب ملعت  یتـح  هک  تیاـغ  دـشاب و  تراـهط  هک  مکح  ظاـحل  هب  ثیدـح  نیا  ینعی : تسا . رّوصتم  نآ  رد  لاـمتحا  ود  تسا و  تیاـغ  هب 
ثیدح نیا  رد  دوب و  عوضوم  ءیش  ّلک  ثیدح ، نآ  رد  اریز  ارچ ؟ تسا . نآ  قیداصم  زا  یکی  تقیقح  رد  تسا و  یلبق  ثیدح  نوچمه 

. تسا ءایشا  زا  یئیش  زین  ءام  تسا و  عوضوم  ءاملا 
408 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسا هدرک  رکذ  هناگادج  ار  نآ  خیش  ارچ  سپ  * 
عوضوم هکنآ  لاح  و  تسا . مّلسم  زرحم و  هیلوا  تقلخ  ظاحل  هب  نآ  رد  تراهط  هقباس  تلاح  هک  تسا  ءام  عوضوم  ثیدح  نیا  رد  اریز :

كوکـشم هیلوا  هیلـصا و  تقلخ  ظاحل  هب  تشوگ  مارح  ناگدنرپ  عوفدم  لثم  ءایـشا  زا  یئیـش  اسبهچ  تسا و  ءیـش  ّلک  یلبق  ثیدح  رد 
. دشاب مکحلا 

ةراهطلا ۀـساجنلا و  یف  ّکش  فرـص  نآ  رد  كالم  هک  تسا  تراهط  هدـعاق  اب  بسانتم  رهاـط  ءیـش  ّلـک  تراـبع  رد  عوضوم  نیارباـنب :
. تسا

تـسا نآ  یعقاو  مکح  تراهط  نیا  تسا و  ةراهطلا  یعطق  هیلوا  هیلـصا و  تقلخ  ظاـحل  هب  عوضوم  هک  رهاـط ، هلک  ءاـملا  ثیدـح  رد  اـّما 
رب ای  تسا  هدـش  سجن  بآ  نالف  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  یـضراوع ، ضورع  رثا  رد  یهاـگ  نکل  تسا  زرحم  اـهبآ  هقباـس  تلاـح  ینعی 

. تسا هّیعوضوم  ههبش  یهاگ  مهنآ  هک  تسا ؟ یقاب  دوخ  تراهط 
هب ات  تسا  ریثک  بآ  مکح  رد  ای  دوش و  سجنتم  سجن  اب  تاقالم  فرـص  هب  ات  تسا  لـیلق  بآ  مکح  رد  هاـچ  بآ  مینادیمن  لـثملا : یف 

؟ دوشن سجنتم  سجن ، اب  تاقالم  درجم 
ءاملا ینعی  روبزم  ثیدح  مکح  هب  نآ  تراهط  ای  تساجن  رد  ّکش  ماگنه  هب  اذل  تسا و  زرحم  نآ  یکاپ  ینعی  هقباس  تلاح  لاحّيایلع :

. شاهقباس تراهط  نآ  ءاقب  هب  مینکیم  مکح  رهاط  هلک 
یّلک نوناق  کی  نکل  دشاب و  تساجن  تراهط و  باب  صوصخ  رد  مهنآ  باحـصتسا  رب  لیلد  دـناوتیم  ثیدـح  نیا  انخیـش  رظن  زا  سپ 

. دوش هدافتسا  نآ  زا  زین  رگید  باوبا  رد  هک  ات  تسین 
؟ تسا تیاور  مادک  هدش  کّسمت  اهنادب  باب  نیا  رد  هک  هّصاخ  تایاور  زا  تیاور  نیمراهچ  * 

هک ینامز  ات  تراهط ) ّتین  هتبلا   ) هرابود يوضو  زا  یتفرگ ، وضو  هک  يدرک  نیقی  هاگره  دـیامرفیم : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  لوق  نیا 
. تسا هدز  رس  وت  زا  یثدح  هک  ینک  لصاح  نیقی 

. نامب یقاب  قباس  يوضو  رب  يرادن  ثدح ) هب   ) نیقی ات  سپ :
؟ تسیچ ثیدح  نیا  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن  * 

دـنادیم و تراهط  باحـصتسا  باب  هب  صوصخم  ار  نآ  نکل  دـنادیم و  نشور  حـضاو و  باحـصتسا  رب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلالد 
. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  یّلک  هدعاق 

***
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بلاطملا صیخلت 

هراشا

، تسا هدـیدرگ  دراو  مه  صاخ  دروم  رد  هدـش و  لالدتـسا  نادـب  باحـصتسا  ّتیجح  تاـبثا  يارب  هک  یتاـیاور  هلمج  زا  خیـش  باـنج  * 
؟ تسیچ ثیدح  نیا  رد  مالکلا  امنا  دشابیم . رذق ) ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  ءیش  ّلک   ) ثیدح

: ینعی دراد . ار  ندش  انعم  هنوگ  ود  شیاجنگ  تیفرظ و  دراد  هک  یتیاغ  هب  هّجوت  اب  ثیدح  نیا  هک : تسا  نیا  رد 
: هک تسا  نیا  نآ  يانعم  تفگ  ناوتیم 

. شتراذق هب  ملع  لوصح  نامز  ات  دراد  همادا  شتراهط  تسا و  كاپ  يزیچ  ره  - 1
هب ملع  ناـمز  اـت  تراـهط  هب  مکح  نیا  تسا و  تراـهط  هب  موـکحم  یکوکـشم  زیچ  ره  هک : تسا  نـیا  نآ  ياـنعم  تـفگ  ناوـتیم  و  - 2

. تساجرباپ تساجن 
باحصتسا نامه  نیا  هک  دنک ، ادیپ  نآ  تساجن  هب  ملع  ّكاش  درف  هک  ینامز  ات  میتفرگ  هراهطلا  ضورفم  ار  ءیش  لّوا ، يانعم  رب  انب  لاح :

. میدرک ظاحل  مکح  نیا  رد  ار  هقباس  تلاح  هک  ارچ  تسا ، تراهط 
، میدومن نآ  تراهط  هب  مکح  سپس  هقباس و  تلاح  ظاحل  نودب  میدرک ، ضرف  ۀساجنلا  ةراهطلا و  كوکـشم  ار  ءیـش  مّود ، يانعم  رب  انب 

. تسا تراهط  هدعاق  نامه  نیا  هک  دراد ، همادا  ءیش  تساجن  هب  ملع  نامز  ات  عراش  مکح  نیا  تسا و  عراش  مکح  هک  ارچ 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  دیئامرفب  خیش  بانج  مه  زاب  * 

؟ تراهط هدعاق  هب  طوبرم  ای  تسا  تراهط  باحصتسا  هب  طوبرم  فیرش  ثیدح  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد 
؟ تسیچ یلاعترضح  خساپ  * 

ّکـش شتراهط  همادا  رد  ام  نکل  هدوب  كاپ  املـسم  اعطق و  هک  یئیـش  کی  هک  تسا  یئاج  هب  طوبرم  تراهط  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 
نیا مینک ، ادـیپ  شتـساجن  هب  ملع  هکنیا  ات  نآ  تراهط  همادا  هب  مینکیم  مکح  شتراهط  هقباـس  تلاـح  نیمه  هظحـالم  هب  نکل  مینکیم ،

. تسا تراهط  باحصتسا  نامه 
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نآ زا  ءیش  کی  هکلب  تسین ، قباس  رد  ءیش  نآ  هقباس  تلاح  هظحالم  ای  قباس و  رد  ءیش  کی  ندوب  كاپ  كالم  تراهط  هدعاق  رد  اّما 
؟ سجن ای  تسا  كاپ  ءیش  نالف  هک  مینکیم  ّکش  ام  ینعی  تسا ، ۀساجنلا  ةراهطلا و  كوکشم  تسا  ءیش  کی  هک  تهج 

. شتراذق هب  ملع  نامز  ات  نآ  ندوب  كاپ  هب  دنکیم  مکح  عراش  نآ ، تساجن  تراهط و  رد  ّکش  نیمه  هظحالم  هب  اذل  و 
ثیدح هک  دینک  لاؤس  رگا  لاح  تسا  ّکش  زا  تبحص  هکلب  تسین  تراهط  ندوب  هنع  غورفم  تراهط و  هقباس  زا  تبحـص  اجنیا  رد  سپ 

؟ تراهط هدعاق  ای  دراد  باحصتسا  رد  روهظ  روبزم 
: دراد دوجو  فیرش  ثیدح  نیا  رد  لامتحا  ود  میوگیم 

. تراذق هب  ملع  ات  تسا  تراهط  رارمتسا  تیاغ  يارب  یتح  لّوا : يانعم  رب  انب  - 1
. تراذق هب  ملع  نامز  ات  تسا  كوکشم  هک  تسا  ءیش  ره  تراهط  هب  مکح  رارمتسا  يارب  یتح  مّود ، يانعم  رب  انب  - 2

: رگید ترابع  هب 
. تسا رظن  دم  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  شرارمتسا  هدش  تباث  البق  هک  یتراهط  ای  تفص و  لّوا  يانعم  رد  - 

. تسا رظن  دم  مکح  تابثا  رارمتسا  رمع و  هکلب  تسین ، رظن  دم  هدش  تباث  تفص  رارمتسا  مّود ، يانعم  رد  - 
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تراهط و رد  ّکش  فرـص  تراهط  هدعاق  رد  كالم  هکنوچ  دنانینیابتم ، هدرک و  قرف  تراهط  باحـصتسا  اب  اکالم  تراهط  هدعاق  سپ 
ظاحل تراهط ، باحـصتسا  رد  كالم  نکل  و  دـشاب . ظاحل  دروم  ای  راک و  رد  ياهقباـس  تلاـح  هکنیا  نودـب  تسا  ءیـش  کـی  تساـجن 

. تسا باحصتسا  زا  ّمعا  تراهط  هدعاق  ینعی  دناصوصخ ، مومع و  دروم  ظاحل  هب  هدعاق  ود  نیا  اّما  تسا . ءیش  هقباس  تلاح 
؟ هن ای  تسا  هدش  سجنتم  ایآ  هک  يراد  ّکش  امش  نونکا  نکل  تسا ، هدوب  كاپ  البق  هک  دراد  رارق  فرظ  نیا  رد  هک  یبآ  لثملا : یف 
. تراهط باحصتسا  دوشیم  دینک  رداص  شتراذق  هب  ملع  نامز  ات  نآ  رارمتسا  تراهط و  هب  مکح  هقباس  تلاح  هظحالم  هب  امش  رگا 
. تراهط هدعاق  دوشیم  هقباس  تلاح  ظاحل  نودب  دینکب  شتراهط  هب  مکح  نآ ، تساجن  تراهط و  رد  ّکش  هظحالم  هب  امش  رگا  و 
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كوکشم نوچ  دیدرک  هدافتسا  تراهط  هدعاق  زا  دراد ، هقباس  تلاح  ءیش  هک  ارچ  دیدرک  هدافتسا  تراهط  باحـصتسا  زا  اجنیا  رد  سپ :

. تسا ۀساجنلا  ةراهطلا و 
یعیام فرظ  نیا  رد  لـثملا : یف  دوشیمن . يراـج  تراـهط  باحـصتسا  نکل  دوشیم ، يراـج  تراـهط  هدـعاق  دراوم  زا  یخرب  رد  لاـح :

نیعی ۀساجنلا ، ةراهطلا و  كوکشم  تسا  یئیش  عیام  نیا  اجنیا  رد  بآ ؟ ای  تسا  لوب  رمخ ؟ ای  تسا  ّلخ  منادیمن  نم  نکل  دراد و  دوجو 
ارجا باحصتسا  تسین  مولعم  شاهقباس  تلاح  نوچ  اّما  دوشیم ، ارجا  نآ  رد  تراهط  هدعاق  اذل  تسین و  مولعم  ام  يارب  نآ  هقباس  تلاح 

. دوشیمن
. دنانینیابتم اکالم  نکل  دناصخا و  ّمعا و  ادروم  باحصتسا  هدعاق  تراهط و  هدعاق  سپ :

یتح دینک  هدافتسا  تراهط  هدعاق  زا  دیناوتیم  یکوکشم  ءیش  ره  رد  امـش  دشاب ، تراهط  هدعاق  رد  فیرـش  ثیدح  روهظ  رگا  نیاربانب :
و دراد . هقباس  تلاح  هکنیا  ظاحل  هب  هن  تسا و  ۀساجنلا  ةراهطلا و  كوکشم  هکنیا  ظاحل  هب  یهتنم  دراد . هقباس  تلاح  هک  یکوکـشم  رد 

. دش نییبت  لاثم  رد  هکنانچ  دومن  هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  دراوم  زا  یخرب  رد  دشاب ، باحصتسا  هدعاق  رد  فیرش  ثیدح  روهظ  رگا 
لوق زا  هدافتسا  اب  هتبلا  هک  صاخ  دروم  رد  یهتنم  باحصتسالل ، لیلدلا  نوکی  مینک ، انعم  ةراهطلا  باحصتسا  ار  ثیدح  رگا  لاحّيایلع :

ثیدح رگا  و  تسا . يرگید  بلطم  نیا  هک  دومن  ارجا  مه  رگید  دراوم  رد  هداد و  هعـسوت  ار  نآ  ناوتیم  بکرم  عامجا  لصفلا و  مدع  هب 
. دوب دهاوخن  باحصتسا  رب  لیلد  رگید  مینک ، انعم  تراهط  هدعاق  ار 

؟ تسیچ دراد  انعم  ود  شیاجنگ  ثیدح  نیا  هکنیا  رس  خیش  بانج  * 
مکح نایب  ماقم  رد  هچ  دـشاب ، یعقاو  مکح  ناـیب  ماـقم  رد  هچ  دوشب ، ملعت  یتح  ینعی  تیاـغ  ياراد  هک  ياهّیربخ  هیـضق  ره  هک  تسا  نیا 

نیا اذـکه ...  دـشاب و  رمع  تراما  دـیز و  مایق  نایب  ماقم  رد  لثملا  یف  هکلب  دـشابن  یمکح  نایب  ماقم  رد  الـصا  هکنیا  اـی  دـشاب و  يرهاـظ 
: لثملا یف  دنکیم . ادیپ  ار  تیفرظ 

ار ملعت  یتح  شترابع  نایاپ  رد  نکل  دنک ، تابثا  ءیـش  نالف  الثم  یعوضوم  يارب  تراهط  الثم  ار  یلومحم  دـهاوخیم  مّلکتم  یهاگ  - 1
. دراد همادا  ءیش  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  تسا  نم  لعف  هک  تابثا  نیا  هک  تسا  نیا  شدارم  دروآیم و 

. دراد رارمتسا  رمع و  اج  نالف  ات  عوضوم  نیا  يارب  لومحم  تابثا  نیا  رگید : ترابع  هب 
تسا نم  لعف  هک  تابثا  نیا  هک  تسین  نیا  عوضوم  يارب  لومحم  لمح  زا  شدارم  یهاگ  - 2
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تابثا هب  مه  يزاین  تسا و  مّلسم  هدش و  تباث  عوضوم  نیا  يارب  هک  لومحم  نیا  توبث  هک  تسا  نیا  شدارم  هکلب  دراد ، رمع  رادقم  نیا 

. تسا تراذق  هب  ملع  ات  شرمع  درادن ،
. لومحم تابثا  يارب  هن  هدش و  تباث  لومحم  يارب  دوشیم  تیاغ  ملعت ، یتح  ینعی  تیاغ  نیا  اجنیا  رد 

. تسا تقو  نالف  ات  شرمع  دراد ، دوجو  امش  دزن  مه  توبث  نیا  هقباس  عوضوم و  يارب  هدش  تباث  هک  یتفص  ای  لومحم و  ینعی :
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. هدش تباث  تفص  لومحم و  يارب  تسا  رمع  انعم  کی  و  تسا ، مّلکتم  لعف  هک  تابثا  يارب  تسا  رمع  ثیدح  يانعم  کی  سپ :
. دراد ار  ندش  انعم  هنوگود  تیفرظ  تسا  ملعت  یتح  نوچمه  یتیاغ  لومحم و  عوضوم ، ياراد  هک  ياهّیربخ  هلمج  ره  سپ :

؟ هیرهاظ ای  تسه و  هیعقاو  ماکحا  رد  ندش  انعم  هنوگ  ود  ای  لامتحا  ود  نیا  ایآ  * 
: دنتسه هیعقاو  ماکحا  زا  لیذ  تالمج  لثملا  یف  هک  ارچ  دنکیمن ، یقرف 

 ... رهاط ءاملا  رهاط ...  ّلخلا  رهاط ...  زبخلا  رهاط ...  بوثلا 
: دینک ظاحل  ار  رذق  ّهنا  ملعت  یتح  رهاط  بوثلا  لثملا : یف  دومن . انعم  روج  ود  دوشیم  ار  هیعقاو  ماکحا  نیا  زا  کیره  لاح :

هب ملع  ات  تسا  ّرمتـسم  شاهیعقاو  تراـهط  نیا  هدـش ، شتراـهط  هب  مکح  مالـسا  رد  هک  یبوث  هکنیا  هب  مینک  اـنعم  ار  نآ  تسا  نکمم  - 1
. تسا تراهط  تیاغ  تیاغ ، اجنیا  تراذق ،

ات تفـص  نیا  رمع  دراد و  دوجو  بوث  ینعی  عوضوم  نآ  يارب  هک  تسا  یتراهط  تفـص  ای  لومحم و  نآ  تیاغ  تیاغ ، رگید : ترابع  هب 
. تسا ملعت  یتح 

. ملعت یتح  ات  تسا  ّرمتسم  بوث  نیا  يارب  تراهط  ای  تفص  نیا  تابثا  هکنیا  هب  مینک  انعم  ار  نآ  تسا  نکمم  و  - 2
. ۀفّصلا تابثال  ۀیاغ  ۀیاغلا ، ای  ۀفصلل و  ۀیاغ  ۀیاغلا ، هک : انعم  نیدب  دنراد ، ار  ندش  انعم  روج  ود  تیفرظ  زین  هیجراخ  تاعوضوم  یتح 

: تفگ دوشیم  بورغلا ، یلا  مکسیئر  دّمحم  دیسیونیم : یمکح  کی  رد  امش  لثملا : یف 
تیاغ اجنیا  رد  تیاغ  سپ  تسا . بورغ  ات  شاهدـشتباث  تساـیر  نیا  تسا ، زرحم  شندوب  سیئر  هک  ینـالف  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  - 1

رب لیلد  دوشیم  نیا  هک  تسا  هتباث  تراما  تسایر و  يارب 
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. ۀتباثلا ةرامالا  باحصتسا 
ات تسا  نم  لعف  هک  ةرامألا  تابثا  نیا  امـش و  رب  ار  ینالف  تسایر  منکیم  تابثا  نم  هک  انعم  نیدب  دشاب  ةرامألا  تابثا  شیانعم  هکنیا  - 2

 ... هّیعوضوم و ههبش  رد  اذکه  و  ةرامألا . باحصتسا  هن  تراما و  هدعاق  دوشیم  نیا  هک  دراد ، همادا  بورغ 
؟ تسیچ ثحب  دروم  ثیدح  زا  یقارن  موحرم  تشادرب  خیش  بانج  * 

: دراد تلالد  لصا  ود  رب  ثیدح  هک  تسا  یعّدم  وا  اذل  تسا و  ثیدح  نیا  زا  هدعاق  ود  ره  هدافتسا 
. تراهط باحصتسا  يرگید  تراهط و  هدعاق  یکی 

؟ تسا لکش  هچ  هب  اجنیا  رد  یقارن  بانج  لالدتسا  دیئامرفب  * 
: دیامرفیم

دوش لصاح  ملع  ات  تسا  تراهط  هب  موکحم  ءیـش  نآ  سجن ؟ ای  تسا  كاپ  دیراد  ّکش  هک  یئیـش  ره  رد  روبزم ، ثیدح  ساسارب  الوا :
تراهط هب  موکحم  ءیش  نآ  یتسه ، ّکش  رد  شتساجن  تراهط و  اب  هطبار  رد  ءیش  کی  هب  تبسن  ات  ینعی  نآ . تساجن  ینعی  تراذق  هب 

. دوریم نیب  زا  مه  ءیش  نیا  تراهط  تفر ، نیب  زا  ملع  لیصحت  رثا  رد  وت  ّکش  یتقو  نکل  تسا و 
. درادن باحصتسا  هب  یطبر  تسا و  تراهط  هدعاق  نیا  هک  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  دراد  رارمتسا  لومحملا  توبث  رگید : ترابع  هب 

مکح نیا  هک  دراد  رارمتـسا  تراذق ، هب  ملع  نامز  ات  عوضوم ، يارب  هدش  تباث  لومحم  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای  تراهط و  هب  مکح  نیا  ایناث :
. تسا تراهط  باحصتسا  نامه 

زین باحـصتسا  هدعاق  و  شدوخ ، دروم  رد  تراهط  هدعاق  درک ، تشادرب  ثیدح  زا  ار  هدعاق  ود  ره  ناوتیم  هک  تسا  دـقتعم  ناشیا  سپ 
. شدوخ دروم  رد 

؟ تسیچ یقارن  بانج  نایب  اب  هطبار  رد  امش  رظن  خیش  بانج  * 
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: دیوگیم هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدش  یگرزب  هابتشا  راچد  بلطم  نایب  رد  هدعاق  ود  نیا  نایم  یّلک  نیابت  هب  تبسن  تلفغ  رثا  رد  ناشیا 
. هتراذقب ملعلا  نمز  یلا  ّرمتسم  مکحلا  اذه  و 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  خیش  بانج  * 
توبث ینعی  یلوا  مکح  نا  ایآ  تسا  مکح  مادک  هتراذـق ، هب  ملعلا  نمز  یلا  ّرمتـسم  مکحلا  اذـه  رد  مکح  زا  ناشیا  دارم  هک  تسا  نیا  رد 

؟ تسا كوکشم  ءیش  ره  يارب  تراهط 
: تسا دراو  نآرب  لاکشا  ود  دشاب  ناتدارم  مکح  نیا  رگا 

414 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک تسا  یّلک  یعرش  هدعاق  کی  هدعاق  نیا  هک  ارچ  تسین ، تراذق  هب  ملع  هب  دودحم  تراهط  هدعاق  رمع  هک  تسا  نیا  لاکـشا  کی  - 1

؟ دینکیم دودحم  تراذق  هب  ملع  نامز  ات  ار  نآ  رمع  امش  روطچ  دراد ، همادا  دبالا  یلا 
مامت هتفر ، نیب  زا  مهنآ  تراهط  تراذق  هب  ملع  زا  سپ  دراد و  همادا  نآ  تراذـق  هب  ملع  نامز  ات  كوکـشم  ءیـش  تراهط  قادـصم  هلب ،

. دوشیم
. يربک کی  دیداد و  رارق  يرغص  کی  دوخ  لالدتسا  رد  هکنیا  رگید  لاکشا  - 2

: هک تسا  نیا  شریدقت  رذق  ّهنا  ملعت  یتح  رهاط ، ءیش  ّلک  - 1
( يرغص . ) ةراذقلاب ملعلا  نمز  یلا  ةراهطلاب ، موکحم  كوکشم  ءیش  ّلک 

. ةراذقلاب ملعلا  نمز  یلا  ّرمتسم  ةراذقلاب ، ملعلا  نمز  یلا  كوکشم ، ءیش  ةراهطب  مکحلا  و 
( يربک )

. يربک هلمج  يارب  هدش  تیاغ  مه  يرغص ، هلمج  يارب  هدش  تیاغ  مه  ملعت  یتح  يربک ، يرغص و  نیا  رد 
يربک عوضوم  رد  مه  هک  تسانعم  نادب  نیا  يربک و  هلمج  يارب  هدش  عقاو  عوضوم  ملعت ، یتح  دیق  لیب و  دنب و  مامت  اب  يرغص  هلمج  اّما 

. يربک لومحم  رد  مه  هدش و  ذخا 
تسا و هدش  ذـخا  لومحم  رد  و  تسا ، مدـقم  هبتر  رد  لومحم  هب  تبـسن  عوضوم  هکیلاحرد  هدـش  ذـخا  عوضوم  رد  ملعت  یتح  نیاربانب :

. تسا رخؤم  عوضوم  زا  ۀبتر  لومحم  هکنآ  لاح 
. رخؤم مه  دشاب ، مدقم  مه  دحاو ، نآ  رد  دحاو  ءیش  هک  دیآیم  مزال  سپ :

. دیآیم شیپ  هسفن  یلع  ءیش  مدقت  هجیتن : رد 
اقباس و هک  دشاب  يروما  ناتدارم  هکلب  دشابن ، دش  نایب  تراهط  هدعاق  ّکش  هب  هک  یلوا  مکح  نآ  اذـه ، هیلا  راشم  رگا  یقارن  بانج  اّما  و 

كاپ هیلوا  هیلـصا و  تقلخ  ظاحل  هب  هک  بآ  لثم  تسا  مولعم  ام  يارب  مّلـسم و  ناشندوب  هراهطلا  قوبـسم  نیا  دـناهدوب و  كاـپ  عقاولا  یف 
. درادن تراهط  هدعاق  هب  یطبر  نیا  دوش ، ادیپ  نآ  تراذق  هب  ملع  هکنیا  ات  تسا 

؟ دینکیم تشادرب  ثیدح  نیا  زا  هدعاق  ود  امش  هنوگچ  سپ :
؟ تسیچ ینوت  لضاف  يدعب  بلاطم  رد  ای  یقارن و  بانج  هابتشا  اشنم  خیش  بانج  * 

زا ّمعا  تراهط  هدـعاق  ادروم  هچرگا  دنتـسه . نینیابتم  الماک  كالم  طانم و  ظاحل  هب  باحـصتسا  هدـعاق  اب  تراهط  هدـعاق  هک : تسا  نیا 
. تسا باحصتسا  هدعاق 
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اجکره هک  تسین  هنوگنیا  نکل  دوشب  يراج  مه  تراهط  هدعاق  دوشیم ، يراج  تراهط  باحـصتسا  هدعاق  هک  يدراوم  رد  اسبهچ  ینعی 

. دوش يراج  زین  باحصتسا  هدعاق  دوشیم ، يراج  تراهط  هدعاق 
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هدعاق ثیدح  دارم  رگا  هلب ، تسا . تراهط  باحـصتسا  زا  ریغ  هراهطلا  بحـصتسم  تراهط  هب  مکح  هک  دنادب  دـیاب  یقارن  بانج  نیاربانب 
. دوشیم يراج  اج  همه  رد  تراهط  هدعاق  دشاب ، تراهط 

. تسا تراهط  باحصتسا  زا  ریغ  هراهطلا  بحصتسم  رد  تراهط  هدعاق  يارجا  نکل  هراهطلا و  بحصتسم  رد  یتح 
هک دیراد  ّکش  امـش  نونکا  نکل  هدوب  كاپ  البق  یئیـش  هک : تسا  نیا  شیانعم  دینکیم  ارجا  تراهط  هدعاق  امـش  یتقو  رگید : ترابع  هب 
هک يدروم  نینچ  رد  تسا  هراهطلا  بحصتسم  تسا  ّکش  دروم  شندوب  كاپ  نونکا  هدوب و  كاپ  البق  ءیش  نیا  هکنیا  هن ، ای  تسا  كاپ 

. دوشیم يراج  تراهط  هدعاق  هدش ، عقاو  ّکش  دروم  نآلا  تسا و  هراهطلا  بحصتسم  ءیش 
شتراهط هب  مکح  نآ  تساـجن  تراـهط و  رد  ّکـش  فرـص  هب  اـهنت  دوش و  عقاو  ظاـحل  دروم  تراـهط  هقباـس  تلح  هکنیا  نودـب  ینعی :

. دوش ادیپ  شتراذق  هب  ملع  هک  ینامز  ات  دوشیم 
تراهط و رد  ّکش  افرـص  تراهط  هدـعاق  رد  كالم  نکل  تسا ، قباس  تلاح  هظحالم  تراهط ، باحـصتسا  رد  كالم  رگید : ترابع  هب 

. دشاب مّلسم  شاهقباس  تلاح  ءیش  ول  و  هقباس ، تلاح  ظاحل  نودب  تسا  تساجن 
تراهط باحصتسا  دیاب  دوب ، راک  رد  یمازلتسا  تینیع و  رگا  ّالا  درادن و  دوجو  تراهط  باحصتسا  تراهط و  هدعاق  نیب  یمزالت  نیاربانب 

: لثملا یف  تسین . نینچ  هکنآ  لاح  دوبیم و  ۀساجنلا  بحصتسم  مزلتسم 
هدـعاق ّکش ، عوقو  فرـص  هب  سجن ، اـی  تسا  كاـپ  هک  میراد  ّکـش  نونکا  نکل  دوب ، كاـپ  ـالبق  ءیـش  نیا  میئوگیم  تقو  کـی  - 1

هقباس تلاح  نودـب  يرجا  نیا  دوش و  لصاح  نآ  تساـجن  هب  ملع  هکنیا  اـت  مینکیم  ءیـش  نیا  تراـهط  هب  مکح  هدرک  ارجا  ار  تراـهط 
. تسا

ياج ار  تراهط  هدـعاق  تسا ، سجن  ای  تسا  كاپ  ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  نکل  هدوب  سجن  البق  ءیـش  نیا  میئوگیم  تقو  کـی  - 2
؟ تسا راک  رد  اجنیا  یمازلتسا  هچ  مینک . ظاحل  ار  هقباس  تلاح  هکنیا  نودب  نکل  مینکیم . نآ  تراهط  هب  مکح  درک 

دوشیم و يراج  ۀساجنلا  بحصتسم  رد  مه  هراهطلا و  بحصتسم  رد  مه  تراهط  هدعاق  سپ :
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. تسا هقباس  تلاح  ظاحل  شکالم  هک  تسا  تراهط  باحصتسا  زا  ریغ  نیا 
. دیاهدرک هابتشا  هراهطلا  باحصتسا  اب  ار  هراهطلا  بحصتسم  یف  هراهطلا  ةدعاق  امش  یقارن  بانج  نیاربانب :

؟ تسا حالص  هب  هدعاق  مادک  تشادرب  دوش ، هدافتسا  روبزم  ثیدح  زا  هدعاق  کی  دش  رارق  هک  لاح  خیش  بانج  * 
 ... رهاط ءیش  ّلک  هیـضق  اریز  ارچ ؟ تراهط . باحـصتسا  هن  دوش  تشادرب  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  تراهط  هدعاق  هک  تسا  رتهب  ام  رظن  هب 

. كوکشملا ءیشلل  ةراهطلا  توبث  هب  دنکیم  انعم  ار  نآ  میراذگب  سکره  شیپ  ار 
. تسا تباث  كوکشم  ءیش  يارب  هتباث  تراهط  هکنیا  هن  تسا ، تباث  كوکشم  ءیش  يارب  تراهط  ینعی :

. تسا هتباث  تراهط  زا  ریغ  ةراهطلا  توبث  سپ :
. دراد عوضوم  يارب  لومحم  توبث  زا  ربخ  هّیربخ ، هیضق  تسا و  هّیربخ  هیضق  کی  رهاط ، ءیش  ّلک  رگید : ترابع  هب 

: هتکن
ّتیجح تابثا  رد  هدش و  دراو  صاخ  دراوم  رد  هک  یثیداحا  اذکه . هنیعب و  مارح  ّهنا  ملعت  یتح  لالح  ءیش  ّلک  لیبق : زا  يرگید  ثیداحا 

رد نآ  رارکت  زا  اذل  دش و  رکذ  هک  تسا  یثحابم  نیمه  انیع  ثیداحا  نآ  ینوماریپ  ياهثحب  هک  تسا  هدـش  کّسمت  اهنادـب  باحـصتسا 
. دیئامرف هعجارم  حرش  هب  دوشیم . يراددوخ  هصالخ  نیا 

***
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نتم
. حضاو راتخملا  ۀّماعلا  رابخالا  ادع  ام  صاصتخا  ّنإ  ّمث  [ 256 [] عفاّرلا یف  ّکشلاب  رابخالا  صاصتخا  ]

[257 .] دراوملا عیمج  یف  باحصتسالا  ۀیجح  یلع  اهب  لالدتسالا  نیرّخأتملا  نیب  فورعملاف  ۀّماعلا ، رابخالا  اّما  و 
[258 .] سوردلا حرش  یف  يراسناوخلا  ققحملا  هباب  حتف  دق  لمأت ، هیف  و 

. لبحلا ضقن  یف  امک  ۀّیلاّصتالا ، ۀئیهلا  عفر  وه  ضقّنلا  ۀقیقح  ّنأ  هحیضوت :
[260 [] 259 .] تباثلا رمالا  عفر  وه  هتّیزاجم - ریدقت  یلع  هیلإ - برقالا  و 

ص417 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هیلع و رارمتـسالا  مدع  ضقنلا »  » نم دارملاف  هب ، اذخآ  ناک  نأ  دعب  هل - یـضتقملا  مدعل  ول  و  ءیـشلا - نع  دیلا  عفر  قلطم  یلع  قلطی  دق  و 

[261 .] هدوجو دعب  همدع  یلع  ءانبلا 
: رودی رمالا  ّنإ  لوقنف : اذه ، تفرع  اذإ 

. نیقی ّلکل  اّماع  ضوقنملا  یقبی  و  [- 262] ثلاثلا ینعملا  وه  و  رثالا - بیترت  لمعلا و  كرت  قلطم  ضقنلا »  » داری ب نأ  نیب 
418 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دراوملاب ّصتخملا  [ 264 ،] لاّصتالا رارمتسالا و  هنأش  نم  امب  هقّلعتم  ّصتخیف  [- 263] یناثلا ینعملا  وه  و  هرهاظ - ضقنلا  نم  داری  نأ  نیب  و 
. ینعملا اذه  اهیف  دجوی  یتلا 

ّنإف ادحأ ؛ برـضت  ال  لئاقلا : لوق  یف  امک  ّماعلا ، هقّلعتمل  اصّـصخم  ریـصی  ّصاخلا  لعفلا  ّنأل  لوالا ؛ یلع  اذـه  ناحجر  [ 265] یفخی و ال 
. تادامجلا رئاسک  هیلع  برّضلا  قلطم  ةدارإ  یلع  ۀنیرق  [ 266] تاومألل همومع  نوکی  و ال  ءایحالاب ، ّماعلا  صاصتخا  یلع  ۀنیرق  برضلا 

لباقلا ّيرایتخالا  ضقنلا  ّناف  لاح ؛ ّلک  یلع  مزال  فّرـصتلا  ّنال  هنم ؛ نّقیتملا  ةدارإب  نیقیلا  یف  فرـصت  یلإ  ذـئنیح  جایتحالا  مّهوتی  ّمث ال 
ماکحأ وأ  ۀـقباسلا - ةراـهطلا  وه  و  هنم - نیقی  یلع  ناـک  اـم  ضقن  دارملا : لـب  ریدـقت ، ّلـک  یلع  نیقیلا  سفنب  ّقلعتی  ـال  هیلع  یهّنلا  دورول 

. نیقیلا
ّکشلاب عفترا  نیقیلا  ۀفـص  سفن  یلع  الومحم  اّیعرـش  امکح  انـضرف  ول  ذإ  نیقیلا ؛ فصو  سفن  ماکحأ  سیل  نیقیلا » ماکحأ   » دارملا ب و 

. دیز ةایحب  نیقیلا  ةّدم  یف  العف  رذن  نمک  اعطق ،
ّناف عفاّرلاب ؛ ّالا  عفتری  ّینأش ال  رارمتـسا  اهل  اضیأ  نّقیتملا  سفنک  ماکحالا  هذـه  و  نیقیلا ، ۀـهج  نم  هل  ۀـتبثملا  نّقیتملا  ماـکحأ  دارملا : لـب 

. اهضقان ثدحی  نأ  یلإ  ّرمتسم  رمأ  ةراهّطلاب  ةالّصلا  یف  لوخّدلا  زاوج 
نیقیلا ۀهج  نم  نّقیتملل  ۀتباّثلا  يأ  نیقیلا - ماکحأ  ضقن  اّمإ  و  هاضتقم ، نع  دیلا  عفر  هب  دارملا  و  نّقیتملا ، ضقن  اّما  دارملاف : ناک ، فیک  و 

. اهنع دیلا  عفر  ذئنیح  دارملا  و  هب -
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همجرت

بلاطملا صیخلت 

رب یتلـالد  رگید  نکل  و  دوـب ، باحـصتسا  ّتیجح  رب  ناـشتلالد  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروـم  لـصف  نـیا  رد  هـک  یتاـیاور  خیـش  باـنج  * 
ّتیجح رب  دینک  لالدتـسا  تایاور  نیا  اب  دیهاوخیم  امـش  هکنآ  لاح  دنتـشادن و  یـضتقملا  یف  ّکش  نود  عفار  رد  ّکش  رد  باحـصتسا 

؟ دیمهفیم تیاور  نیا  ياجک  زا  ار  یضتقم  عفار و  نیا  یضتقملا ، نود  عفارلا  یف  کشلا  یف  باحصتسا 
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رد امـش  ّکش  هچ  نک ، ظفح  ار  تدوخ  قباـس  نیقی  وت  تسا و  تّجح  باحـصتسا  دـیوگیم  قلطم  روطب  تاـیاور  نیا  رگید : تراـبع  هب 
؟ یضتقم رد  هچ  دشاب و  عفار 

هماع هّصاخ 2 - - 1 دوب : هتسد  ود  رب  تایاور  هلب ،
نیا همه  دروم  هک  ارچ  تسا ، نشور  ام  ياعدـم  رب  دـندومرف ، هّصاخ  دراوم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هک  ياهّصاخ  تایاور  تلالد  اـّما  - 1

. تسا عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  تایاور 
ّکنال دندومرف : دوب ، هداد  هیراع  یمذ  رفاک  هب  ار  شسابل  هک  یسک  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نانـس  نب  هّللا  دبع  تیاور  رد  لثملا : یف 

عفر هک  تسا  يروما  هلمج  زا  دراد و  رارمتـسا  ياضتقا  تراهط  هک  تسا  نشور  اجنیا  رد  هسّجن . ّهنا  نقیتست  مل  و  رهاـط ، وه  هاـیا و  هترعا 
. عفار کی  دورو  اب  زج  دوشیمن 

دروم تسا ، هدـمآ  حرـش  رد  هکنانچ  عفارب و  الا  عفتری  تسا و ال  عفار  رد  ّکش  اب  هطبار  رد  همه  هک  هروکذـم  ثیداـحا  هیقب  رد  اذـکه  و 
. دوبن یضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  ّکش ، دش ، عقاو  یسررب  دروم  هک  ياهّصاخ  ثیداحا  زا  کیچیه 

نیقیلا ضقنت  ال  لثم : دوب ، یّلک  هدـعاق  کی  دـیفم  دـنتفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  هّصاخ  تایاور  زا  لبق  هک  مه  ياهّماع  تاـیاور  اـّما  و  - 2
. رخآ نیقیب  هضقنا  لب  ّکشلاب ،

؟ دنراد باحصتسا  رب  تلالد  عفارلا  یف  کشلا  دنع  تایاور  نیا  هک  دیوشیم  هجوتم  اجک  زا  * 
: دشابیم انعم  هس  ياراد  ضقن  هملک  هک  ارچ  مینکیم ، هدافتسا  ار  نآ  ضقن )  ) هملک زا 

. تسا روما  نیا  هب  نداد  هیلاصتا  تلاح  هبنپ و  مشپ و  ندیسیر  هک  دراد  رارق  لباقم  فرط  هک  تسا  نا  يوغل  يانعم  - 1
. هیلاصتا یئاهتئیه  نامه  نتسسگ  ندز و  مه  هب  تشادرب و  تسا و  عفر  ضقن ، سپ 

دیعب يزاجم  بیرق 2 - يزاجم  - 1 تسا : مسق  ود  رب  دوخ  نآ  يزاجم  يانعم  - 2
433 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

الا عفتری  تسا و ال  هتباث  روما  زا  ددرگیم  لصاح  یتقو  هک  تراهط  لـثم  تسا  یمربم  تباـث و  رما  کـی  عفر  نآ ، بیرق  يزاـجم  ياـنعم 
. عفارب

عفر قلطم  دیعب ، يزاجم  يانعم  اّما  تسا و  ضقن  يانعم  هب  ازاجم  دشکیم ، تراهط  زا  تسد  یعفار  هطـساوب  ناسنا  یتقو  رگید  ترابع  هب 
. تسا ءیش  نع  دیلا 

دیهاوخیم امش  تسا و  زور  هن  ای  تسا و  بش  نآلا  لثملا : یف  تسه ، مربم  ریغ  دوجوم  رما  کی  زا  ندیشک  تسد  قلطم  رگید  ترابع  هب 
؟ تسا مکحتسم  رما  کی  بش  ایآ  دیرادرب ، تسد  زور  نیا  زا  ای  بش و  نیا  زا 

. دنشابیم يدودحم  رمع  ياراد  رقتسم و  ریغ  دنتسه  يروما  زا  هینامز  روما  ریخ ،
نامسیر لبح و  لثم  یماسجا  رد  ضقن  یقیقح  يانعم  هک  ارچ  تسا  هدشن  لامعتـسا  شدوخ  یقیقح  يانعم  رد  تایاور  نیا  رد  ضقن  هلب ،

. ماسجا ریغ  رد  هن  تسا و  رّوصتم  ءایشا  رگید  و 
برقا ۀـیقیقحلا ، ترّذـعت  اذا  هک : دـناهتفگ  نف  لها  هک  ارچ  دومن ، لمح  يزاجم  ياـنعم  رب  ثیداـحا  نیا  رد  ار  ضقن  دـیاب  راـچان  هب  سپ 

. یلوا تازاجملا 
. دننک لمح  شتازاجملابرقا  هب  ار  ظفل  ینعی 

؟ دوب هچ  اجنیا  رد  زاجملا  برقا  * 
هک ال دش  هتفگ  ثیداحا  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  لاح : دننکیم  دـی  عفر  یمربم  مکحتـسم و  رما  کی  زا  هک  یئاج  ینعی  دوب ، ثلاثلا  رمالا  عفر 

ثیداحا نیا  هک  میوشیم  هجوتم  نکن ، دی  عفر  ّکش ، ندش  ضراع  درجم  هب  مکحتـسم  مربم و  رما  زا  هک  تسنیا  بلطم  يانعم  و  ضقنت ،
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. عفار رد  ّکش  دراوم  هب  دنراد  صاصتخا 
: تلق نا 

( نیقی  ) هملک رد  هک  دوب  دـیهاوخ  راچان  دـینک ، باسح  تباـثلا  رمـألا  عفر  ار  نآ  دـیریگب و  شبیرق  زاـجم  ياـنعم  هب  ار  ضقن  امـش  رگا  * 
. دیریگب نّقیتم  يانعم  هب  ار  نآ  دینک و  فّرصت 

، تراهط هب  نیقی  ای  تسا  تباث  رما  تراهط  ایآ  رگید  ریبعت  هب  و  نّقیتم ، ای  تسا  تباث  رما  نیقی  هک  میـسرپب  امـش  زا  رگا  رگید : تراـبع  هب 
الا عفتری  هک ال  یمکحتـسم  تباث  رما  نیا  درادـن ، اـنعم  نآ  رد  توبث  تسا و  هیناـسفن  تلاـح  کـی  نیقی  تفگ  دـیهاوخ  دـیئوگیم ؟ هچ 

. تسا نّقیتم  نامه  عفارب ،
ضقن امش  رگا  اذل  و  دیئامزآیم . نیقی  ّقلعتم  رد  هکلب  دیئامزآیمن ، نیقی  رد  ار  ماربا  ماکحتسا و  ای  ندوب و  تفس  لش و  رگید  ترابع  هب 

رّوصتم نّقیتم  رد  تباث  رما  نآ  دیریگب  شبیرق  زاجم  يانعم  هب  ار 
434 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنشابیم تباث  يرما  کیره  تساجن  ای  تراهط  نکل  تباث و  ریغ  يرما  بش  هکنانچ  تسا 
نّقیتم هک  ارچ  دیریگب  نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی  هک  دـیتسه  راچان  دـیریگب ، تازاجملا  برقا  يانعم  هب  ار  ضقن  امـش  رگا  رگید : ترابع  هب 

. مالکلا رهاظلا  یف  فرصتلا  مدع  لصالا ، هکنآ  لاح  و  عفارب . الا  عفتری  هک ال  تسا  مربم  مکحتسم و  رما  نامه 
. میربب راکب  شدوخ  يانعم  رد  ار  مالک  هکلب  میریگب ، نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی  ای  هدز و  مه  هب  ار  مالک  رهاظ  ام  دیابن  سپ 

يانعم هب  ضقن  یتقو  میریگب . شتازاجملادعبا  يانعم  هب  مه  ار  ضقن  هک  دوب  میهاوخ  راچان  دوش ، لامعتسا  شدوخ  يانعم  رد  مالک  یتقو 
. نیقیلا نع  دیلا  عفرت  ینعی ال  نیقیلا ، ضقنت  ال  دش ، دیلا  عفر  قلطم 

دیلا عفر  قلطم  يانعم  هب  ار  ضقن  رگا  دیریگب  نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی  دیاب  سپ  دیریگب  تباثلا  رمالا  عفر  يانعم  هب  ار  ضقن  رگا  لصاحلا :
ضقنت هدعاق ال  قبط  هک  تسا  یئیش  کی  مه  نیقی  دوخ  هک  ارچ  دینک  فّرصت  نیقی  هملک  رد  هک  درادن  یموزل  رگید  دیریگب ، ءیشلا  نع 

. دومن دی  عفر  نآ  زا  دیابن  نیقیلا ،
؟ دیئامرفیم هچ  خیش  بانج  ار ، عفار  رد  ّکش  دراوم  مه  ار و  یضتقم  رد  ّکش  دراوم  دوشیم  لماش  مه  ثیدح  تروص  نیا  رد 

هک فیرـش  ثیدح  هکنیا  رطاخب  تسا . مزال  نیقی  هملک  رد  فّرـصت  ریدقت  ّلک  یلع  دـیریگب ، هک  یئانعم  ره  هب  ار  ضقن  امـش  میئوگیم :
دوب هتفرن  نیب  زا  رگا  هتفر ، نیب  زا  امـش  نیقی  هک  ارچ  نکن ، ضقن  ار  نیقی  وه  اـمب  نیقی  هک : تسا  نیا  شدارم  نیقیلا ، ضقنت  ـال  هدوـمرف :

. دشاب هتفر  شتسد  زا  شقباس  نیقی  هک  دوشیم  ّکش  راچد  یسک  رگید : ترابع  هب  دیدشیمن  ّکش  راچد  هک 
نیقی نوچ  ارچ ؟ هن ؟ ای  تسا  لداع  مه  زونه  ایآ  هک  دیراد  ّکش  نونکا  نکل  تسا و  لداع  دیز  هک  دیتشاد  نیقی  نونکات  امـش  لثملا : یف 

ار نآ  روز  هب  دوشب  هک  تسین  ناسنا  رایتخا  رد  اج  همه  ّکش  ّنظ و  نیقی و  ماـمز  رگید : تراـبع  هب  تسا . هتفر  نیب  زا  وا  تلادـع  هب  اـمش 
. دنشابیم یئشنم  ياراد  کیره  هکلب  دومن ، داجیا 

هتفرگ تازاجملا  برقا  يانعم  هب  هدش و  فّرـصت  نیقی  هملک  رد  دیاب  یـضتقم ، رد  ّکش  هچ  دـشاب و  عفار  رد  ّکش  ّکش ، هچ  لاحرههب ،
؟ هنوگچ دوش .

. نقیتملا ضقنت  ینعی ال  نیقیلا ، ضقنت  ال  میئوگب : دیاب  ای 
435 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. نیقیلا راثآ  ضقنت  نیعی ال  نیقیلا ، ضقنت  ال  میئوگب : دیاب  ای  و 
. تسام دوخ  تسد  رد  شمامز  هک  يزیچ  کی  يور  میربب  ار  ضقن  دیاب  ام  هرخالاب  هکنیا  دارم 

اـشنم اب  تسا ، يرایتخا  ریغ  رما  کی  هکلب  دوشن  ای  دوشب  ضقن  هک  مینک  رما  هک  تسین  ام  تسد  رد  شماـمز  هک  نیقی  هکنیا  رطاـخب  ارچ ؟
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. دوریم اشنم  نودب  دیآیم ،
 ... هچ تبوطر و  هچ  دشاب و  ّتیلح  هچ  دشاب  تراهط  هچ  تسا  قباس  بحصتسم  نامه  هک  نقیتملا ، ضقنت  ینعی ال  نیقیلا  ضقنت  ال  سپ :

. هدن تسد  زا  يدرکیم  نیقی  رب  لمح  البق  هک  ار  يراثآ  ینعی  نیقیلا  راثآ  ضقنت  ال  هکنانچ :
؟ دوشیم تسرد  راک  دنریگب  نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی  تارضح  رگا  خیش  بانج  * 

. دوشیمن تسرد  ریخ 
؟ روطچ دنریگب  فرصتلا  راثآ  يانعم  هب  ار  نیقی  رگا  * 

: اریز ارچ ؟ تسا ، مزال  لّوا  فّرصت  نآ  زا  سپ  رگید  فّرصت  کی  هکنیا  رطاخب  ارچ ؟ دوشیمن . تسرد  راک  مه  زاب  ریخ 
ای وشب  ضقن  میئوگب  وا  هب  عراش  روتـسد  ساسارب  ات  تسین  ام  تسد  رد  نیقی  مامز  هکنیا  رطاـخب  میدومن  فّرـصت  نیقی  هملک  رد  اـم  ـالوا :

. وشن ضقن 
. تسین ام  تسد  رد  شمامز  مه  نّقیتم  زاب  میریگب ، نّقیتم  يانعم  هب  ار  نآ  هدرک  فّرصت  نیقی  رد  هک  هاگنآ  ایناث :

. دشابیمن ام  تسد  رد  مه  نیقی  راثآ  مامز  زاب  میریگب  مه  نیقی  راثآ  يانعم  هب  ار  نیقی  رگا  اثلاث :
. تسین ام  تسد  رد  وا  تایح  هک  ارچ  هن ؟ ای  دراد  تایح  زونه  هک  مینادیمن  نونکا  دوب ، هدنز  البق  دیز  لثملا : یف 

؟ مهدن تسد  زا  ار  نآ  هک  تسا  نم  تسد  رد  دیز  تایح  رگم  نیقیلا ، ضقنت  ال  دیوگیم : هک  ثیدح  رگید : ترابع  هب 
تـسرد مه  نقیتملا  ضقنت  اذـل ال  تسین و  ام  تسد  رد  مه  نّقیتم  مامز  تسین ، ام  تسد  رد  نیقی  ماـمز  هک  روطناـمه  رگید : تراـبع  هب 

نّقیتم ياضتقم  ینعی  نقیتملا ، یضتقم  ضقنت  میئوگب ال  میریگب و  ریدقت  رد  یـضتقم  کی  هدومن  فّرـصت  مه  نّقیتم  رد  دیاب  سپ  تسین ،
. هدم تسد  زا  ار 

: لثملا یف 
درکیم تخادرپ  هک  دیاب  دوبیم و  شاهجوز  هقفن  بوجو  دیز  تایح  ياضتقم  دوب ، هدنز  البق  دیز 

436 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ هدرم ای  تسا  هدنز  هک  میراد  ّکش  نونکا  نکل  دندرکیم  تخادرپ  وا  لاوما  زا  تبیغ  تروص  رد  ای  و 

. دوش تخادرپ  شلاوما  زا  دیاب  مه  زاب 
. دیز تایح  هب  نیقی  هن  دیز و  تایح  هن  تسا ، نّقیتم  ياضتقم  تسام  تسد  رد  شمامز  هک  ینآ  سپ 

؟ روطچ میریگیم  نیقیلا  ماکحا  يانعم  هب  ار  نیقی  هک  دوش  هتفگ  رگا  * 
. تشادهگن ار  نیقی  دوخ  ماکحا  دوشیمن  هک  ارچ  تسا ، نآ  رد  یفرصت  کی  هب  دنمزاین  مه  زاب 

اهنآ ظـفح  هب  رداـق  اـم  دوریم و  نیب  زا  نیقی  عبت  هب  زین  ماـکحا  نآ  نیقی  نتفر  اـب  دـشاب ، هتـشاد  یماـکحا  نیقی  وـه  اـمب  نیقی  رگا  ینعی :
: لثملا یف  میشابیمن .

تـسا نیا  لاؤس  دیهدب . ریقف  هب  مهرد  کی  يزور  دیراد ، نیقی  ناتدنزرف  ندوب  هدنز  تایح و  هب  هک  ینامز  ات  هک  دیاهدرک  رذـن  امـش  - 1
. ریقف هب  زور  رد  مهرد  کی  نداد  دیئوگیم  تسیچ ؟ شرثا  دنزرف  تایح  هب  نیقی  هک :

، تسا مزـال  ّتلع  زا  لولعم  ّتیعبت  هک  ارچ  دوریم  نیب  زا  عبت  هب  زین  مهرد  کـی  نآ  نداد  دورب ، نیب  زا  هک  دـلو  تاـیح  هب  نیقی  نیا  سپ 
رگید فّرـصت  کی  اذـل  و  میهد ، همادا  ار  هتفر  تسد  زا  نیقی  ماکحا  هب  لمع  ام  تفر  نیقی  هک  الاح  دراد  بیع  هچ  تفگ : دوشیمن  ینعی 

؟ ارچ نیقیلا . ۀطـساوب  هیلع  بترت  یتلا  نقیتملا  ماکحا  ضقنت  ینعی ال  نیقیلا ، ماـکحا  ضقنت  ـال  میئوگب : هکنیا  نآ  تسا و  مزـال  اـجنیا  رد 
: لثملا یف  تسا . نّقیتم  نآ  زا  ماکحا  هکلب  دراد ، طابترا  نیقی  اب  هکلب  تسین ، نیقی  دوخ  نآ  زا  نیقی  رب  بترتم  ماکحا  نوچ 

. تسا هدش  بترتم  نیقی  هطساوب  تایح  نیا  رب  رثا  نیا  نکل  دوب ، شاهجوز  هقفن  بوجو  دیز  تایح  رثا 
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تایح هب  امـش  نیقی  رگا  لاح  دـیدرکیم . راب  نّقیتم  رب  ار  يراثآ  ناتنیقی  نیا  تکرب  هب  دـیتشاد ، نیقی  دـیز  تایح  هب  نونکات  نوچ  ینعی :
: میئوگیم دوش  لصاح  ّکش  امش  يارب  دورب و  تسد  زا  دیز 

هقفن وا  لاوما  زا  دـیاب  تسا و  رارقرب  هجوز  هقفن  بوـجو  مه  زاـب  ینعی  نیقیلا ، ۀطـساوب  اـهیلع  بترت  ناـک  یتـلا  نقیتـملا  راـثآ  ضقنت  ـال 
. دوش تخادرپ  شاهجوز 

؟ دیئامرفب بلاطم  نیا  زا  ار  دوخ  دارم  بلطم و  لصاح  خیش  بانج  * 
یلع تافرـصت  هک  ارچ  دیآیم ، مزال  فّرـصت  دـیریگب  نآ  تازاجملا  برقا  يانعم  هب  ار  ضقن  رگا  هک  دیـشابن  نیا  نارگن  رگید  امـش  - 1

ار نآ  هک  دیشاب  ضقن )  ) هملک نارگن  هکلب  تسا ، مزال  ریدقت  ّلک 
437 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دیریگب ییانعم  هچ  هب  دیاب 
ياــنعم هــب  لــقاال  دــیریگیمن ، شایقیقح  ياــنعم  هــب  ار  ضقن  رگا  ینعی  یلوا ، تازاــجملا  برقا  ۀـــقیقحلا ، ترذـــعت  اذا  هــک  ارچ 

. دیریگب شتازاجملابرقا 
رد ّکش  دراوم  رد  هن  میربب و  راک  هب  ار  اهنآ  عفار  رد  ّکش  دراوم  رد  ینعی  مینک ، تباثلا  رما  رب  لمح  ار  ضقنت  ثیداحا ال  دیاب  لصاحلا :

. یضتقم
ياـنعم هب  ثیداـحا  نیا  رد  ضقن  هن ، هک  دوـشیم  لـصاح  شیارب  رّوـصت  نیا  روـما  نیا  زا  هک  دروـخیمرب  يروـما  هب  یهاـگ  ناـسنا  هلب ،

. دشابیم شتازاجملادعبا  نامه  يانعم  هب  هکلب  دشابیمن ، شتازاجملابرقا 
 ... اذکه ءیشلاب و  ءانتعالا  مدع  ءیشلا  نع  دیلا  عفر  زا : دنترابع  روبزم  روما 

؟ تسیچ هنافصنم  يأر  * 
برقا ۀـقیقحلا  ترذـعت  اذا  تفگ : دـیاب  مه  زاـب  هکلب  دومن ، رظن  فرـص  ظـفل  رهاـظ  زا  دوـشیمن  مه  روـما  نیا  دوـجو  اـب  هک : تسا  نیا 

. یلوا تازاجملا 
؟ هچ ینعی  یلوا  * 

. تسا تّجح  ام  رب  ظفل  رهاظ  اذل  و  ۀجح ، رهاظلا  تازاجملا و  برقا  رد  دراد  روهظ  ظفل  ینعی 
***

438 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم باحصتسالا  تاهیبنت  مّود  تمسق 

: روما یلع  هیبنتلا  یغبنی  و 
. هئاقب یف  قحاللا  ّکشلاب  ّقلعتی  ام  و  هیلع ، ّلادلا  هلیلدب  ّقلعتی  ام  و  قباسلا ، نّقیتملاب  ّقلعتی  ام  نیب  یه  و 

. درفلا کلذ  ءاقب  یف  ّکشلا  ۀهج  نم  ّکشلا  نوکی  نأ  امإف  هئاقب : یف  ّکش  و  [ 269] درف نمض  یف  اّیّلک  ناک  اذإ  قباسلا  نّقیتملا  ّنأ  لّوالا 
. کلذک عفترم  وه  ام  نیب  امزج و  قاب  وه  ام  نیب  هدّدرت  درفلا و  کلذ  نییعت  یف  ّکشلا  ۀهج  نم  نوکی  نأ  اّمإ  و 

. درفلا کلذ  عافتراب  مزجلا  عم  رخآ  درف  دوجو  یف  ّکشلا  ۀهج  نم  نوکی  نأ  امإ  و 
. هیلع امهنم  ّلک  ماکحا  بیترت  درفلا و  سفن  ّیّلکلا و  باحصتسا  زاوج  یف  لاکشإ  الف  لّوالا ، اّمأ 

439 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یقابلا درفلا  ماکحأ  کلذب  نّیعتی  ال  معن ، [ 270 .] روهشملا یلع  اقلطم  ّیّلکلا  یف  باحصتسالا  زاوج  رهاظلاف  یناثلا ، اما  و 

لعف اذإف  نیتراهطلا ، نیب  عمجلا  بجو  ۀقباسلا  ۀلاحلا  ملعی  مل  ّینملا و  وأ  لوبلا  ثودـحب  ملع  اذإ  امک  عفارلا ، ۀـهج  نم  ّکشلا  ناک  ءاوس 
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. بنجلا یلع  مرحی  ام  هل  زوجیف  ۀبانجلا ، قّقحت  مدع  لصالا  ناک  نإ  و  هؤاقب ، لصالاف  ثدحلا  عفر  یف  ّکش  امهادحإ و 
زوجیف ۀنـس ، ۀئام  شیعی  اناویح  هنوک  ۀنـس و  ّالإ  شیعی  اناویح ال  هنوک  نیب  رادلا  یف  نم  دّدرت  ول  امک  یـضتقملا ، ۀـهج  نم  ّکشلا  ناک  مأ 

لب نیتّیصوصخلا ، نم  ءیش  راثآ  نود  ۀتباثلا  ۀیعرشلا  هراثآ  هیلع  ّبترتی  و  نیناویحلا ، نیب  كرتشملا  ّیّلکلا  باحـصتسا  یلوالا  ۀنّـسلا  دعب 
. ةروصحملا ۀهبشلا  یف  امک  نیلصالا ، ءارجإ  نع  عنام  نکی  مل  ول  امهنم  ّلک  مدعب  مکحی 

وه و  ثودـحلا ، كوکـشم  وه  اـم  و  ءاـفتنالا ، عوطقم  وه  اـم  نیب  هنارود  ثیح  نم  كرتـشملا ؛ ردـقلا  یف  لـصالا  ناـیرج  مدـع  مّهوت : و 
. لصالا مکحب  ءافتنالاب  موکحم 

. عفارلا دوجول  اّمإ  هدادعتسا و  مدعل  اّمإ  هعافترا ، هئاقب و  یف  ّکشلا  ضرف  دعب  هباحصتسا  یف  کلذ  حدقی  ّهنأب ال  عوفدم :
همزل هثودح  مدع  ۀـلاصأب  مکح  اذإف  ثودـحلا ، كوکـشملا  کلذ  ثودـح  یف  ّکشلا  نع  ابّبـسم  هئاقب  یف  کشلا  نوک  مّهوت : عافدـناک 

: هراثآ نم  ّهنال  كرتشملا ؛ ردقلا  عافترا 
مزاللا معن ، رخآلا . رمالا  ثودـح  مدـع  مزاول  نم  ال  عافترالا ، عوطقملا  رمالا  کلذ  ثداحلا  نوک  مزاول  نم  كرتشملا  ردـقلا  عافترا  ّنإف 
امهنیب و  نیرمالا ، نیب  كرتشملا  ردـقلا  عافترا  ال  یناثلا ، نامزلا  یف  كرتشملا  ردـقلا  نم  هنمـض  یف  ام  دوجو  مدـع  وه  هثودـح  مدـع  نم 

. مّدقتملا لاثملا  یف  ۀبانجلا  دوجو  مدع  ماکحأ  هیلع  ّبترت  ّهنأ  انرکذ  اذل  و  حضاو ؛ قرف 
440 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

بلاطملا صیخلت 

؟ تسا يرما  هچ  هب  عجار  لّوا  هیبنت  رد  ثحب  دروم  بلطم  خیش  بانج  * 
. تایئزج هن  تسا و  تایلک  زا  مینکیم  ّکش  نآ  ءاقب  رد  ام  هک  یبحصتسم  نآ  یهاگ  هک : انعم  نیدب  تسا ، یّلک  باحصتسا  هب  عجار 

؟ تسیچ یّلک  ءاقب  رد  ّکش  اشنم  * 
هتـشاد دوجو  هتفای و  قّقحت  درف  نآ  نمـض  رد  یّلک  هک  تسا  يدرف  نآ  ءاقب  رد  ّکش  تهج  هب  یّلک  ءاـقب  رد  اـم  ّکـش  اـشنم  یهاـگ  - 1

. دوشیم قّقحم  جراخ ، رد  قّقحم  دارفا  دوجو  نمض  رد  یّلک  هک  ارچ  تسا ،
زا هدوب  نآ  نمـض  رد  یّلک  هک  يدرف  نآ  مینادیمن  ینعی  تسا  درفلا  فنـص  رد  ّکش  تهج  هب  یّلک ، ءاقب  رد  ام  ّکـش  اـشنم  یهاـگ  - 2

؟ تسا هدوب  فنص  مادک 
501 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رادـیاپ هتفای و  قّقحت  درف  نآ  نمـض  درف  نآ  هک  مینادیم  لثملا : یف  تسا ، دارفا  لداـبت  زا  یـشان  یّلک  ءاـقب  رد  ّکـش  اـشنم  یهاـگ  و  - 3
؟ تسا هتفر  نیب  زا  زین  یّلک  هدرکن و  ادیپ  دوجو  يرگید  درف  هن  هکنیا  ای  دنامب 

؟ دینزب لاثم  درف  ءاقب  رد  ّکش  تهج  هب  ءاقب  رد  ّکش  يارب  * 
: لثملا یف 

. تبانج تهج  هب  دوب  هدش  ثدحم  یصخش  - 1
قّقحم مون  نمـض  رد  ای  لوب و  نمـض  رد  تسا  نکمم  هتبلا ، تسا  هدـش  قّقحم  تبانج  ماـن  هب  يدرف  هک  تسا ، ثدـح  یّلک  اـجنیا  رد  - 2

. دنرایسب ثدح  تابجوم  هک  ارچ  دوش ،
؟ هن ای  تسا  هدرک  تبانج  لسغ  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  هک  ارچ  هن ؟ ای  تسا  یقاب  زونه  ثدح  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  صخش  نیا  سپس  - 3

. ۀبانجلا ءاقب  یف  ّکشلل  ثدحلا ، ءاقب  یف  کشلا  سپ :
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؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
؟ هن ای  دنک  باحصتسا  يارجا  اجنیا  رد  دناوتیم  روبزم  صخش  هک : تسا  نیا  رد 

؟ هن ای  دناوتیم  ایآ  * 
. دنک يراج  باحصتسا  ثدح  یّلک  رد  دناوتیم  مه  دنک ، يراج  باحصتسا  تبانج ، درف  دوخ  رد  دناوتیم  مه  هلب ،

؟ ارچ * 
درف دوـخ  رب  ار  رثا  دـهاوخب  رگا  اذـل : و  دـنک ، ّبترتـم  باحـصتسا  نیا  رب  دـهاوخیم  درف  نیا  هک  يرثا  نآرب  دراد  یگتـسب  رما  نـیا  اریز 

: لثملا یف  دنکیم . باحصتسا  ار  یّلک  دنک ، ّبترتم  یّلک  رب  ار  رثا  دهاوخب ، رگا  دنکیم  باحصتسا  ار  درف  نآ  دوخ  دنک ، ّبترتم  تبانج 
؟ هن ای  تسا  یقاب  ثدح  هک  دنادیمن 

تبانج لوصح  هب  طوبرم  ای  تسا و  ثدح  یّلک  هب  طوبرم  تسا ، مارح  دجـسملا  یف  لوخد  دنادیمن  هن ؟ ای  تسا  هدنام  تبانج  دـنادیمن 
؟ تسا

درف رب  ار  دجسم  رد  لوخد  تمرح  ار و  تبانج  دنکیم  باحصتسا  اذل : تسا و  تبانج  صوصخ  هب  طوبرم  هک  دوشیم  هتفگ  خساپ  وا  هب 
. دنکیم ّبترتم  تبانج 

، ار ثدح  یّلک  دنکیم  باحصتسا  ار  ثدح  یّلک  دنک ، ّبترتم  ثدح  یّلک  رب  ار  رثا  دهاوخب  رگا 
502 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ما ال؟ ةالصلا  یف  لوخّدلا  زوجی  له  دسرپیم : دوخ  زا  لثملا  یف 

زامن رد  لوخد  زاوج  مدع  زامن و  رد  لوخد  زاوج  اریز  ارچ ؟ ار . زامن  رد  لوخد  مدع  دریگیم  هجیتن  ار و  ثدح  ءاقب  دنکیم  باحصتسا 
ار یّلک  دناوتیم  زین  تروص  نیا  رد  اذل  و  ربکا . ثدح  هچ  دشاب و  رغصا  ثدح  هچ  لاح  تسا ، ندوبن  ثدحم  ای  ندوب  ثدحم  رادم  رئاد 

. ار درف  مه  دنک و  باحصتسا 
وا فده  رگا  و  ار . ثدح  یّلک  دنکیم  باحـصتسا  زامن ، رد  لوخد  تمرح  لثم  تسا ، یّلک  رب  رثا  بترت  وا  فده  رگا  رگید : ترابع  هب 

. مامت ار . تبانج  درف  دنکیم  باحصتسا  دجسم ، رد  لوخد  تمرح  لثم  تسا  درف  رب  رثا  بترت 
؟ دینزب لاثم  تسا  درفلا  فنص  رد  ّکش  رطاخب  یّلک  ءاقب  رد  ّکش  هک  اجنآ  ینعی  مّود  مسق  نییبت  رد  * 

: هکنیا لثم  تسا ، عفار  رد  ّکش  دراوم  زا  لّوا  لاثم  هلب ،
. دیدوب هدش  ثدحم  ینم  جورخ  تهج  هب  ای  لوب و  رودص  هطساو  هب  ای  امش  صخش  - 1

یّلک نیا  هک  يدرف  نآ  اریز : ارچ ؟ هن ؟ ای  تسا  هدش  فرطرب  ثدح  ایآ  هک  دیتفایم  ّکش  هب  وضو  زا  سپ  دیتفرگ ، وضو  دیوش و  دنلب  - 2
رگید ترابع  هب  ربکا ؟ ثدح  ای  تسا  هدوب  رغصا  ثدح  ایآ  هک  تسا  هدشن  صخشم  امش  يارب  دوب ، هدش  قّقحم  درف  نآ  نمض  رد  ثدح 

؟ ربکا ثدح  هب  ثدحم  ای  دیاهدش  رغصا  ثدح  هب  ثدحم  ایآ  هک  دیراد  ّکش  امش 
دیتسنادیم رگا  و  تسا . هدش  فرطرب  ثدح  وضو  نتفرگ  اب  هک  دیدشیم  هجوتم  دیتسه ، لوبلاب  ثدحم  هک  دیتسنادیم  امـش  رگا  اذـل : و 

. تسا هدشن  دوشیمن و  فرطرب  ینملاب  ثدح  نتفرگ  وضو  اب  هک  دیدشیم  هجوتم  دیتسه ، ینملاب  ثدحم  هک 
[298 [؟ لوبلاب ثدحم  ای  دیاهدوب  ینملاب  ثدحم  دینادیمن  هک  تسا  نیا  رد  امش  لکشم  اّما 

ص502 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: میئوگیم امش  هب  اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  هدش  فرطرب  ثدح  ایآ  هک  دیدرک  ّکش  لسغ  زا  سپ  دیدومن ، لسغ  دیتفر و  امش  سکعلاب :

. تسا هدش  فرطرب  ثدح  ندرک ، لسغ  اب  هلب  هدوب ، ینملاب  امش  ثدح  رگا  - 
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. دوشیمن فرطرب  لسغ  اب  لوبلاب ، ثدح  ریخ  هدوب ، لوبلاب  امش  ثدح  رگا  - 
 ... ای ینم و  ای  لوب  تسا ، فنص  مادک  زا  درف  نآ  دینادیمن  هک  تسا  نیا  رطاخب  ثدح  رد  یّلک  ءاقب  رد  امش  ّکش  نیاربانب :

؟ دیآیم باسح  هب  عفار  رد  ّکش  دراوم  زا  لاثم  نیا  ارچ  * 
، دوشیمن فرطرب  ثدح  لسغ ، وضو و  نودب  نکل  دوشیم و  فرطرب  ثدح  لسغ  وضو و  اب  اریز :

503 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا عفار  رد  ّکش  اجنیا  رد  ّکش  اذل  و 

: لثملا یف  تسا ، یضتقم  رد  ّکش  دراوم  زا  مّود  لاثم  اّما  و 
. دش هناخ  دراو  یناویح  کی  هک  دینادیم  امش  - 1

؟ هن ای  تسا  هناخ  رد  ناویح  نآ  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  لاس  کی  زا  سپ  - 2
درفلا فنـص  رد  امـش  اریز  دـیراد ؟ ّکش  یّلک  ءاقب  رد  ارچ  رگید  ریبعت  هب  و  هن ؟ ای  تسه  هناخ  رد  ناویح  نآ  ایآ  هک  دـینکیم  ّکش  ارچ 

؟ لیف ای  دوب  کشجنگ  ناویح  نآ  هک  دینادیمن  ینعی  دیراد ، ّکش 
یـضتقم شرمع  هک  ارچ  تسا  هتفر  نیب  زا  نونکا  دـنکیم ، رمع  لاس  کـی  ـالومعم  نوچ  بوخ  هک  هدوب  روفـصع  ناویح  نیا  رگا  لاـح :

دوجو مه  نونکا  سپ  دراد  ار  لاس  دـص  یتح  يرتشیب  رمع  ياضتقا  شدوجو  هک  اجنآ  زا  هدوب  لیف  رگا  و  تسا . هدوبن  لاس  کی  زا  رتشیب 
. دراد

. تسا درفلا  فنص  یف  کشلل  ناویح ) ینعی   ) یّلک ءاقب  رد  امش  ّکش  سپ :
. دراد دوخ  ءاقب  يارب  صاخ  يدادعتسا  یناویح  ره  هک  ارچ  دوب  یضتقم  رد  ّکش  دراوم  زا  یلاثم  نیا 

. عفار نتفر  ندمآ و  اب  هن  و  دوشیم ، مامت  شرمع  شدادعتسا ، یضتقم و  ندش  مامت  اب  يدوجوم  ره  ینعی 
باحـصتسا زین  ار  یّلک  میناوتیم  لّوا  مسق  لثم  هکنیا  ای  مینکب و  باحـصتسا  ار  درف  اـجنیا  رد  میناوتیم  اـیآ  تسیچ ، هلئـسم  نیا  مکح  * 

؟ مینک
، میتسه يراصنا  خیش  هک  ام  رظن  هب 

ای دومن و  باحـصتسا  ار  لوب  اـی  مون و  ینعی  رغـصا  ثدـح  ءاـقب  دوشیمن  لـثملا : یف  مینک ، باحـصتسا  ار  درف  میناوـتیمن  اـجنیا  رد  - 1
. درک باحصتسا  ار  ینم  ءاقب  ینعی  ربکا  ثدح  ءاقب  دوشیمن 

دیتفرگ و وضو  دیتفر و  لثملا : یف  تسین ، مامت  اجنیا  رد  درف  هب  تبسن  تسا ، ّقح  ّکش ال  قباس و  نیقی  هک  باحـصتسا  ناکرا  اریز  ارچ ؟
: دینکب باحصتسا  ار  ثدح  دیهاوخب  رگا  اذل  و  دینادیمن . ار  درف  فنص  نوچ  ارچ ؟ هن ؟ ای  تسا  یقاب  ثدح  هک  دیراد  ّکش  نونکا 

باحـصتسا ار  نآ  امـش  هک  درادن  دوجو  يزیچ  تسا و  هدش  عفترم  امـش ، يوضو  اب  بوخ  هک  تسا  هدوب  رغـصا  ثدـح  ثدـح ، رگا  - 1
. درادن دوجو  یئاقب  رد  ّکش  دینکب ،

زا ایآ  هک  دیراد  ّکش  امش  هک  ارچ  دیتسه ، قباس  نیقی  دقاف  ربکا  ثدح  هب  امش  ندوب  ثدحم  هک  تسا ، هدوب  ربکا  ثدح  ثدح ، رگا  - 2
؟ هن ای  دیاهدش  ربکا  ثدح  هب  ثدحم  لّوا 

504 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ار رغصا  ثدح  دیاب  دینادیمن  هک  ارچ  دیرادن ، قباس  نیقی  مه  ربکا  ثدح  هب  تبسن  دیرادن و  ءاقب  رد  ّکش  رغـصا  ثدح  هب  تبـسن  سپ :

؟ ار يونم  ثدح  ای  ار  یلوب  ثدح  رگید  ریبعت  هب  ار  ربکا  ثدحا  ای  دینک و  باحصتسا 
نآرب زین  ار  یعرـش  تارثا  درک و  باحـصتسا  ار  یّلک  ناوتیم  هلب ، هک : تسا  نیا  ام  رظن  اجنیا ، رد  یّلک  باحـصتسا  اب  هطبار  رد  اّما  و  - 2

باحـصتسا میناوتیم  ایآ  هک  تسا  هدش  ادیپ  ّکش  ام  يارب  نونکا  نکل  ینملاب ، ای  لوبلاب و  ای  میدوب ، ثدحم  ام  لثملا : یف  دومن ، ّبترتم 
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؟ هن ای  ار  ثدح  یّلک  ءاقب  مینک 
. ار ثدح  یّلک  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 

نآ ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  نکل  دوب ، یثدـح  هک  میتشاد  نیقی  اریز  ارچ ؟ تسا ، لیمکت  یّلک  باحـصتسا  هب  تبـسن  ناـکرا  اریز  ارچ ؟
؟ هن ای  تسا  یقاب  ثدح 

. تسین لتخم  یّلک  باحصتسا  ناکرا  زا  کیچیه  نآ و  هب  تبسن  ّقح  ّکش ال  مه  دراد ، دوجو  یّلک  هب  تبسن  قباس  نیقی  مه  اذل  و 
. ار ثدح  نآ  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  سپ :

مه ار  درفلا  نم  ّلـک  صوـصخ  راـثآ  هکنیا  اـی  مـینک و  ّبترتـم  نآرب  میناوـتیم  ار  یّلک  رثا  اـیآ  مـیدرک  باحـصتسا  ار  یّلک  اـم  یتـقو  * 
؟ مینک بترم  یّلک  نآرب  میناوتیم 

، دروخیمن دشاب ، هتشاد  دوجو  یصخش  رثا  هک  یتروص  رد  یصخش ، رثا  ندرک  ّبترتم  درد  هب  یّلک  باحصتسا  هک  دینادب  دیاب  خساپ  رد 
ثدح ایآ  هک  دیراد  ّکش  نکل  دیریگیم و  وضو  دیوریم و  ینملاب ؟ ثدحم  ای  دیاهدوب و  لوبلاب  ثدحم  هک  دینادیمن  امـش  لثملا : یف 

؟ هن ای  دش  فرطرب  امش  زا 
. دیوش زامن  هب  دراو  هک  دیرادن  ّقح  هنرگو  دینک  عمج  وضو  لسغ و  نایم  ار و  ثدح  ءاقب  دینک  باحصتسا  اجنیا  رد  میئوگیم : امش  هب 
دیاب تسا ؟ مارح  دجـسم  رد  لوخد  هک  دـیریگب  ار  هجیتن  نیا  ثدـح  یّلک  باحـصتسا  اب  دـیناوتیم  امـش  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح 

بجوم دیاش  هکنیا  رطاخب  دـینکیم ؟ ثدـح  باحـصتسا  نآ  زا  سپ  ارچ  سپ  دـیتفرگ ، وضو  دـیتفر و  امـش  نوچ  ارچ ؟ ریخ ، هک  دـینادب 
. دوشیم ّبترتم  نآرب  تسا و  دجسم  رد  لوخد  تمرح  نآ  یصخش  رثا  هک  دشاب . هدوب  تبانج  ثدح 

؟ تسین زیاج  اجنیا  رد  ثدح  یّلک  باحصتسا  رب  یصخش  رثا  نیا  بترت  ارچ  خیش  بانج  * 
رثا کی  هن  تسا و  یلقع  رثا  کی  دشاب ، هدوب  تبانج  ثدح  بجوم  دیاش  نیا  هکنیا  رطاخب 

505 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین تّجح  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  اذل  یعرش و 

ّبترتم نآرب  تسا  زاـمن  رد  لوخد  تمرح  هک  ار  یّلک  دوخ  رثا  هدرک و  باحـصتسا  اـجنیا  رد  ار  ثدـح  یّلک  دـیناوتیم  امـش  هجیتـن : رد 
تمرح ینعی  یـصخش  رثا  یّلک  نآرب  دـینک  ّبترتم  سپـس  و  ار ، یلقع  همزـال  دـینک  تاـبثا  ثدـح ، یّلک  باحـصتسا  اـب  هکنیا  هن  یئاـمن .

. تبثم لصا  دوشب  ات  ار  دجسملا  یف  لوخدلا 
؟ درک دیاب  هچ  سپ  * 

ای تسا  مارح  ناتیارب  دجسم  رد  لوخد  ایآ  هک  يراد  ّکش  امش  لثملا : یف  دینک  يراج  مدعلا  ۀلاصا  اجنیا  رد  هیصخش  راثآ  هب  تبسن  دیاب 
. ۀمرحلا مدع  لصالا  هن ؟

هک مه  یّلک  رد  لیف ، رد  هن  روفصع و  رد  هن  دومن  يراج  باحصتسا  دوشیمن  درف  رد  هک  روطنامه  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  بانج  * 
؟ دیهدیم خساپ  هچ  دومن  يراج  باحصتسا  دوشیمن  مه  ناویح  یّلک  ای  دشاب و  ثدح 

؟ لیلد هچ  هب  ارچ و  میسرپیم  وا  زا 
هک هدوب  لیف  نمض  رد  هچنانچ  تسا و  هتفر  نیب  زا  امتح  هک  هدوب  روفـصع  نمـض  رد  یّلک  ناویح  نیا  رگا  هکنیا  رطاخب  دهدیم  خساپ  * 
رد مه  لیلد  نامه  هب  دوشیمن  يراج  باحـصتسا  نیدرف  رد  هک  لیلد  ناـمه  هب  هکنیا  هصـالخ  تسا و  هدوب  ثودـحلا  كوکـشم  لّوا  زا 

؟ دیئامرفیم هچ  دوشیمن  يراج  یّلک 
رمع ياـضتقا  رطاـخب  روفـصع  رد  نوچ  ارچ ؟ یّلک  رد  هن  دراد و  دوـجو  نیدرف  رد  روـبزم  عناـم  دـیئامرفب  تقد  يرادـقم  رگا  میئوـگیم :

. ثودح هب  نیقی  زین  لیف  رد  درادن و  دوجو  ءاقب  رد  ّکش  رگید  لاس  کی  زا  سپ  شاهلاسکی 
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یّلک رد  اّما  میرادن . ثودح  هب  نیقی  ینم  رد  درادن و  دوجو  ءاقب  رد  ّکش  وضو  هطساو  هب  شندش  عفترم  رطاخب  لوب  رد  رگید : ترابع  هب 
؟ ارچ تسا . مامت  ناکرا  نیا 

. مینادن ار  شدرفلا  فنص  ول  میاهدرک و  ادیپ  ّکش  نآ  ءاقب  هب  تبسن  نونکا  نکل  میراد و  نیقی  دوب  یناویح  هکنیا  هب  تبسن  ام  نوچ 
بوخ هن ؟ ای  تسا  یقاب  ثدـح  نآ  هک  میراد  ّکـش  نونکا  نکل  دوب ، یثدـح  هک  مینادیم  اـنیقی  اـم  دـیئوگب : امـش  رگا  رگید  تراـبع  هب 

. دیتسه هابتشا  رد  امش  تسین و  لتخم  ّلک  هب  تبسن  ناکرا  میئوگیم : ار و  ثدح  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 
؟ تسیچ رد  یّلک  باحصتسا  هار  رس  رب  لاکشا  نیمود  خیش  بانج  * 

506 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا یّلک  هک  یببسم  رد  هن  دومن و  يراج  یببس  رد  ار  لصا  دیاب  دشاب ، یببسم  یببس و  ّکش  رگا  هک : تسا  نیا 

؟ دینزب لاثم  لاکشا  نیا  نییبت  رد  * 
همـشچرس اجک  زا  امـش  ّکش  نیا  دنـسرپیم  هن ؟ ای  تسه  هناخ  رد  یناویح  هک  دـینکیم  ّکش  امـش  درذـگیم و  لاـس  کـی  لـثملا : یف 

؟ هن ای  تسا  هدوب  یلیف  منادیمن  هک  اجنآ  زا  دیئامرفب  دیاب  دریگیم ؟
. تسین مه  ناویح  سپ  هدوبن  لیف  هچنانچ  و  تسه ، مه  ناویح  سپ  دشاب  هدوب  لیف  رگا  میئوگیم :

. لیفلا دوجو  یف  ّکش  نع  ّببسم  یلکلا  ءاقب  یف  کشلا  سپ %
تـسین ای  تسه  نیا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  زونه  ثدح  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  سپـس  دیریگیم و  وضو  دـیوریم و  امـش  یتقو  لثملا : یف  ای  و 

تبانج رگا  تسا و  یقاب  ثدـح  سپ  هدوب  بانج  رگا  دوشیم : هتفگ  اذـل  و  هن ؟ اـی  تسا  هدوب  باـنج  ببـس  اـیآ  هک  تسا  نیا  زا  ّببـسم 
. تسین مه  ثدح  سپ  هدوبن 

. ۀبناجلا دوجو  یف  کشلا  نع  ببسم  ثدحلا  ءاقب  یف  کشلا  سپ :
؟ دوشیم ارجا  یببسم  یببس و  ّکش  زا  کیمادک  رد  لصا  هک : تسا  نیا  شلاؤس  لکشتسم  لاح 

؟ تسیچ لکشتسم  دوخ  رظن  * 
: لثملا یف  دوشیم . نشور  دوخبدوخ  یببسم  ّکش  باسح  ارجا ، نیا  اب  هک  ارچ  دومن ، يراج  یببـس  ّکش  رد  دیاب  ار  لصا  هک : تسا  نیا 

دوخبدوخ یّلک  ینعی  ّببـسم  باسح  لیفلا . ثودـح  مدـع  لصالا ، دـیئوگب : دـیاب  هن ؟ ای  هدـش  ثداح  هناخ  رد  لیف  هک  دـیراد  ّکش  امش 
. دینک باحصتسا  ار  نآ  امش  هک  ات  هک  هدیدرگن  قّقحم  یناویح  دشابن  راک  رد  لیف  یتقو  هک  ارچ  دوشیم ، نشور 

مدع لصالا ، دوشیم  هتفگ  یتقو  اجنیا  رد  اذل  تبانج و  ثودح  رد  ّکش  زا  تسا  ّببسم  ثدح  یّلک  ءاقب  رد  امـش  ّکش  لثملا : یف  ای  و 
. ار ثدح  ءاقب  دینک  باحصتسا  امش  ات  تسین  راک  رد  مه  یثدح  هجیتن  رد  دشابیمن ، راک  رد  یتبانج  بوخ  ۀبانجلا ، ثودح 

؟ تسیچ لاکشا  نیا  هب  عجار  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 
. یببس ّکش  فرط  ود  هب  دشاب  دنتسم  یببسم  ّکش  فرط  ود  هک  تسا  یئاج  رد  یببسم  یببس و  ّکش  هک  ارچ  منادیمن  حیحص  ار  نآ 

رد تسین  هب  دنتـسم  دیاب  یببـسم  ّکش  رد  تسین  دشاب و  یببـس  ّکش  رد  تسه  هب  دنتـسم  دیاب  یببـسم  ّکش  رد  تسه  رگید : ترابع  هب 
. دشاب یببس  ّکش 

یببس و ّکش  نآ  هب  دریگب ، همشچرس  تسین  تسه و  نآ  زا  تسین  تسه و  نیا  یتقو  نیاربانب :
507 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

دینکیم ّکش  نتسش  نیا  زا  سپ  لاح  دیتسش ، لیلق  بآ  اب  ار  نآ  دیتفر و  دوب ، هدش  سجن  امـش  تسد  لثملا : یف  دوشیم . هتفگ  یبّبـسم 
؟ تسیچ زا  یشان  امش  ّکش  نیا  هن ؟ ای  تسا  هدش  كاپ  ناتتسد  ایآ  هک 

؟ هن ای  تسا  هدوب  كاپ  لیلق  بآ  نآ  ایآ  هک : تسا  نیا  زا  یشان  هک  تفگ  دیهاوخ 
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. ءاملا تراهط  یف  کشلا  نع  ّببسم  دی ، تراهط  یف  کشلا  سپ :
. بآ رد  امتح  بآ . رد  ای  دوشیم  يراج  تسد  رد  تراهط  لصا  هک : تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح :

زین اجنیا  رد  تسا . كاپ  هک  هللاءاشنا  ةراهطلا ، لصالا ، دیئوگیم  هن ؟ ای  تسا  كاپ  بآ  نیا  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امـش  یتقو  اریز  ارچ ؟
؟ هن ای  تسا  هدوب  كاپ  بآ  نیا  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  یتقو 

رد تساجن  باحصتسا  اجنیا  رد  دیرادن  ّقح  امش  اذل  تسا و  كاپ  مه  امـش  تسد  هجیتن  رد  سپ  تسا ، هدوب  كاپ  هک  هللاءاشنا  دیئوگب :
. دینک يراج  ار  ناتتسد 

دوشیم نشور  امش  تسد  باسح  دیدرگ ، مولعم  لصا  يارجا  قبط  شتراهط  دش و  هیفصت  تسا  لیلق  بآ  هک  ببـس  باسح  یتقو  ینعی :
ود اب  یّلک  ءاقب  نوچ  ارچ ؟ تسین ؟ یبّبـسم  یببـس و  ّکش  هلوقم  زا  هیف  نحن  اـم  رد  ّکـش  هلئـسم  لکـشتسم  باـنج  سپ  تسا . كاـپ  هک 

فرط ود  ره  هک  تسین  هنوگنیا  و  روفـصع ، هب  فرط  کی  تسا ، هتـسب  لیف  هب  فرط  کی  تسین . یکی  تسه  یکی  تسوربور ، لامتحا 
. تسین راک  رد  مه  یناویح  سپ  لیفلا ، مدع  لصالا  دیئوگب : امش  دیآ و  باسح  هب  یبّبسم  یببس و  هکنیا  ات  دشاب  هتسب  لیف  هب  ّکش 

. روفصع دوجو  هب  هتسب  ّکش  رگید  فرط  تسا و  لیف  دوجو  هب  هتسب  ّکش  فرط  کی  هکلب 
؟ روطچ

هک ات  درادن  دوجو  يزیچ  اذل  میراد و  شعافترا  هب  ّقح  ار  نیقی  نونکا  میتشاد ، شقباس  دوجو  هب  نیقی  ام  هک  يدرف  نآ  رگید : ترابع  هب 
. مینک شباحصتسا 

؟ درک باحصتسا  دوشیمن  ار  لمتحم  درف  ایآ  * 
لّوا درف  ياج  هب  نیزگیاج  تروصب  لتحم  درف  نیا  هک  مینادیمن  ام  یتح  تسا ، ثودحلا  كوکـشم  لّوا  زا  تسا ، لمتحم  نوچ  وا  ریخ ،

. میراد ّکش  نآ  ثودح  رد  اذل  و  تسا . یلبق  درف  نامه  هتفایلدبت  ای  هدمآ ،
. دوبن لوقعم  زین  مّود  مسق  رد  هکنانچ  دشابیمن ، لوقعم  باحصتسا  نیدرف  هب  تبسن  سپ :

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 
508 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا مّوس  مسق  مّود و  مسق  رد  بلطم  نیا  نایب  رد 
؟ دیدومرف هچ  مّود  مسق  رد  * 

هتـسناوتیم هک  يرمع  ياضتقا  هب  اعطق  هک  هدوب  روفـصع  رگا  میتفگ : اذـل  روفـصع و  اـی  تسا  لـیف  هک  میتسنادیمن  لّوا  زا  اـم  هک  میتفگ 
كوکـشم لّوا  زا  دـشاب ، هدوب  لیف  مه  رگا  میهدیمن . نآ  رد  ءاقب  لامتحا  اذـل  تسا و  هتفر  نیب  زا  لاـس  کـی  زا  سپ  دـشاب  هتـشاد  تسا 

. تسا ثودحلا 
؟ دیئامرفیم هچ  مّوس  مسق  رد  * 

نیقی هک  يدرف  نآ  میئوگیم  اذل  تسا و  هدرم  دـیز  هک  مینادیم  مه  نونکا  دوب ، دـیز  دوجوم  درف  هک  میتسنادیم  ام  اجنیا  رد  میئوگیم :
. تسا ثودحلا  كوکشم  هک  مه  رگید  درف  میراد ، شعافترا  هب  نیقی  نونکا  میتشاد ، شدوجو  هب 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 
؟ هن ای  دومن  باحصتسا  اجنیا  رد  ار  یّلک  ناوتیم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  ینعی  تسا ، یّلک  رد 

؟ تسیچ خساپ  * 
مه نونکا  دوب  یهایـس  دراد ، رارمتـسا  مه  نونکا  دوب ، یثودـح  اـی  و  تسه ، مه  نونکا  دوب ، یناـسنا  میئوـگیم : هلب ، دـناهتفگ  یخرب  - 1

. اذکه تسه و 
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انادـجو ام  بوخ  یقح ، ّکش ال  کی  میهاوخیم و  یقباس  نیقی  کـی  اـم  هکنوچ  ارچ ؟ درادـن . دوجو  یعناـم  یّلک  هب  تبـسن  اریز : ارچ ؟
یّلک مینکیم  باحـصتسا  میتسه ، ّقح  ّکش ال  راچد  هک  مه  نونکا  میراد ، ار  نیقی  نیا  ثدـح  اـی  یهایـس و  اـی  ناـسنا و  یّلک  هب  تبـسن 

. ار ثدح  ای  یهایس و  ای  ناسنا و 
اجنیا رد  اریز  ارچ ؟ تسا . تواـفتم  مّود  مسق  یّلک  اـب  هک  ارچ  درک  باحـصتسا  دوشیمن  ار  مّوس  مسق  یّلک  ریخ ، دـناهتفگ ؛ مه  یخرب  - 2

. دراد دوجو  مه  یّلک  باحصتسا  زا  عنام  دراد ، دوجو  درف  باحصتسا  زا  عنام  هک  روطنامه 
؟ تسیچ عنام  نیا  * 

ءاقب رد  تسیچ ، رد  ّقح  ّکش ال  نیا  هک ، تسا  نیا  نیرکنم  ام  لاؤس  دهاوخیم ، ّقح  ّکش ال  قباس و  نیقی  باحصتسا  دینادیم  هکنانچ 
. دوجو ثودح و  هب  تبسن  هن  تسا و  رارمتسا  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  ام  دوخ  رظن  هب  دوجو ؟ رد  ای  تسا 

دوب درف  نآ  ءاقب  رارمتـسا و  رد  ام  ّقح  ّکش ال  لّوا ، درف  دوجو  هب  میتشاد  قباس  نیقی  هک  مّود  مسق  یّلک  باحـصتسا  رد  رگید : ترابع  هب 
زا سپ  یتقو  لثملا : یف  رگید . درف  دوجو  ثودح و  رد  هن  و 

509 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زونه هدوب ، تبانج  لوا  زا  هک  ّلعل  ینعی  ثدح ، ثودح  هن  دوب و  ثدـح  ءاقب  لامتحا  لامتحا ، ار ، ثدـح  میدادیم  لامتحا  وضو  نتفرگ 

مّود درف  دوجو  ثودـح و  رد  ّقح  ّکش ال  نیا  نکل  میراد و  مه  ّقح  ّکش ال  میراد ، قباس  نیقی  ام  مه  مّوس  مسق  یّلک  رد  اّما  تسه . مه 
. نآ ءاقب  رد  هن  تسا و 

دوخ ای  هدشادیپ و  وا  يارب  نیزگیاج  دوب ، هک  یهایس  ای  هتـشاد و  دوخ  اب  یبحاصم  هدرم  نونکا  هک  يدیز  هک  میهدیم  لامتحا  اریز  ارچ ؟
. میرادن نآ  دوجو  ثودح و  هب  نیقی  نکل  و  دشاب . هدش  لدبتم 

هکلب میتشاد ، شدوجو  هب  نیقی  هک  يدرف  نآ  تکرب  هب  هن  نکل  دـشاب ، هناخ  رد  یناسنا  هک  میهدیم  لامتحا  ام  اجنیا  رد  رگید : ترابع  هب 
. تسا لمتحم  شدوجو  هک  یبحاصم  کی  تکرب  هب 

هچ ابترتم و  هچ  يرگید  درف  دوجو  رد  میهدیم  ار  یّلک  دوجو  ثودـح و  لامتحا  هکلب  میهدیمن ، ار  یّلک  ءاقب  لامتحا  ام  اـجنیا  رد  سپ :
. الّدبتم

رد یّلک  هک  میهدیم  لامتحا  نکل  تسا و  هدـش  عفترم  انیقی  نونکا  میتشاد ، شدوجو  هب  نیقی  هک  ار  ینآ  ثلاـث ، مسق  یّلک  رد  لـصاحلا :
. الدبتم هچ  ابترتم و  هچ  دشاب . هدوب  ّرمتسم  قّقحم و  رگید  درف  دوجو 

هکيروطنامه تسین ، مامت  باحـصتسا  ناکرا  نوچ  اذـل  نآ و  ءاقب  هن  تسا و  رخآ  درفب  یّلک  دوجو  لامتحا  اجنیا  رد  رگید : تراـبع  هب 
. تسین لوقعم  مه  یّلک  هب  تبسن  دوشیمن  يراج  باحصتسا  نیدرف  هب  تبسن 

: میئوگیم هدش  لیصفت  هب  لئاق  میتسه  يراصنا  خیش  هک  ام  دوخ  نوچمه  یخرب  - 3
. تسا عنامالب  یّلک  باحصتسا  اجنآ  دوشیم ، هداد  تبحاصم  لامتحا  هک  اجنآ  - 

. درادن یعنام  یّلک  باحصتسا  تسا ، هدش  لدبتم  يرگید  هبترم  هب  ياهبترم  هک  اجنآ  - 
. دشابیمن زیاج  یّلک  باحصتسا  زاب  دورب  لّوا  درف  عافترا  زا  سپ  يرگید  درف  ثودح  لامتحا  هک  اجنآ  و  - 

رد نکل  تسا و  باحـصتسا  لـباق  یّلک  مّود  لّوا و  ضرف  رد  هک  تسا ، حرطم  مّوـس  عوـن  یّلک  باحـصتسا  اـب  هـطبار  رد  ضرف  هـس  سپ :
. تسین باحصتسا  لباق  مه  یّلک  مّوس ، ضرف 

؟ دینزب لاثم  لّوا  ضرف  نییبت  رد  * 
: میئوگیم لثملا  یف 

. دوب دیز  انیقی  وا  دوب و  هناخ  رد  یناسنا  - 1
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510 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دوجو بحاصم  نآ  زونه  هک  هتـشاد  یهارمه  بحاصم و  هک  میهدیم  لامتحا  نکل  تسا ، هتفر  نیب  زا  دـیز  هک  مینادیم  اـنیقی  نونکا  - 2

. دشاب هتشاد 
؟ تسا هدش  ادیپ  هزات  هکنیا  ای  هدوب  لّوا  زا  دشاب ، هناخ  رد  یناویح  رگا  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 

یکی هب  ام  هک  دناهدوب  رفن  ود  دیاش  هک  تسا  هدش  یـشان  اجنآ  زا  ناسنا  دوجو  لامتحا  نوچ  ارچ ؟ تسا . هدوب  لّوا  زا  هک  تفگ  دـیهاوخ 
. میتشادن ملع  يرگید  نآ  هب  نکل  میتشاد و  ملع  اهنآ  زا 

نآ رد  زین  ناویح  یّلک  هک  دشاب ، هناخ  رد  ناویح  کی  زونه  دیاش  هک  میهدیم  لامتحا  نونکا  دناهدوب  رفن  ود  هک  لامتحا  نیا  يور  ینعی 
. تسا عنامالب  ضرف  نیا  رد  باحصتسا  باسح  نیا  يور  اذل  و  دشاب . ّرمتسم  قّقحم و 

؟ دینزب لاثم  زین  مّود  ضرف  نییبت  رد  * 
: لثملا یف 

. دوب ام  تیؤر  دروم  هک  هایس  انیقی  دوب  یمسج  - 1
ینیزگیاج دشاب و  هتفر  نیب  زا  یلکب  یهایس  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  نکل  دشاب ، هتفر  نیب  زا  یهایـس  نآ  هک  مینادیم  انیقی  نونکا  - 2

. دشاب هدش  لدبتم  رتگنرمک  یهایس  هب  هک  دوریم  مه  لامتحا  دشاب و  هدش  ادیپ  وا  يارب 
رد رارمتـسا ؟ ای  دنیوگیم  ثودح  نآ  هب  افرع  دشاب ، هدش  لیدبت  رتفیعـض  یهایـس  هب  دیدش  یهایـس  نیا  رگا  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
هب نکل  دـناتوافتم و  مه  اب  تیوه  ظاـحل  هب  یهایـس  ود  نیا  هک  ارچ  دوشیم  هتفگ  ثودـح  یلقع  یفـسلف و  تقد  اـب  تفگ  دـیاب  خـساپ 

. تسا یهایس  نامه  نیا  تسا و  رارمتسا  فرع ، ظاحل 
رد ول  و  دراد ، دوجو  مه  نونکا  تشاد ، دوجو  یهایـس  کـی  هک  ارچ  تسا ، عناـمالب  یهایـس ، ءاـقب  باحـصتسا  زین  تروـص  نیا  رد  سپ :

. دشاب يرگید  هبترم  کی  نمض 
؟ دینزب لاثم  مّوس  ضرف  نییبت  رد  * 

. دشابیمن زیاج  زین  یّلک  باحصتسا  تسین ، زیاج  نیدرف  باحصتسا  هک  روطنامه  ضرف ، نیا  رد 
: اریز ارچ ؟

تبحاصم لامتحا  اجنیا  رد  اذـل  و  هن ؟ ای  تسا  هدـش  ثداح  ورمع  هک  مینادیمن  نکل  و  تسا ، هتفر  نیب  زا  امتح  مینادیم  هک  دوب  دـیز  - 1
. تفر نیب  زا  دوب و  هناخ  رد  ییاهنت  هب  دیز  میتسنادیم  هک  ارچ  میهدیمن ،

511 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یّلک ءاقب  میهدیم  لامتحا  لامتحا ، نیا  يور  دشاب و  هدش  وا  نیزگیاج  یـسک  دـیز  عافترا  زا  سپ  هلـصافالب  هک  میهدیم  لامتحا  ام  - 2

. ار
؟ يرارمتـسا اـی  تسا  یثدـح  ورمع ، نیا  اـیآ  دـشاب ، هناـخ  رد  يرمع  دـشاب و  هتـشاد  ّتیعقاو  لاـمتحا  نیا  رگا  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاـح 
درم و هک  دوب  دـیز  دوب  هک  ینآ  تفریمن ، يرگید  رفن  لامتحا  دوب و  هناخ  رد  رفن  کی  لّوا  زا  هک  میتسنادیم  ام  هک  ارچ  تسا ، یثودـح 

. دشاب هدمآ  لّوا  زا  هکنیا  هن  تسا ، هدمآ  هزات  دشاب  هناخ  رد  یسک  نونکا  رگا  اذل  و  تفر .
. دوشیمن يراج  باحصتسا  اذل  یئاقب و  يرارمتسا و  هن  تسا و  یثودح  یلامتحا  رگید ، درف  دوجو  رد  یّلک  دوجو  لامتحا  اجنیا  رد  سپ 

؟ دیروایب هیف  نحن  ام  رد  ار  هلئسم  ریظنت  * 
. دنکیم ّکش  نآ  يات  رد 4  دناوخیم  هک  يزامن  ره 5  زا  اذل  و  دایز . ّکش  هب  هدش  التبم  ینعی  تسا ، کشلا  ریثک  یصخش  - 1

. دنک انتعا  شکش  هب  دیابن  کشلا  ریثک  درف  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  - 2
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ّکـش هب  يالتبا  نیا  یّلک  روطب  ای  هک  میهدیم  لامتحا  هکلب  تسین  ّکـش  زا  هجرد  نیا  هب  يـالتبم  رگید  درف  نیا  هک  مینادیم  نونکا  - 3
يات رد 2  دناوخیم  هک  يزامن  ره 5  زا  هک  يوحن  هب  يرتفیعـض  هبترم  کی  هب  دشاب  هدش  لدبتم  هن  هکنیا  ای  و  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  وا  رد 

. دنکیم ّکش  نآ 
مدوب کشلا  ریثک  نم  دیوگب  دنک و  باحـصتسا  ار  ّکش  ترثک  تفـص  نامه  دـیاب  تروص  نیا  رد  درف  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 
لدبت ایآ  هک  دنکیم  ّکش  ارچ  دنکیم ، یکـش  نینچ  وا  ارچ  هک  دید  دیاب  بوخ  منکیمن ؟ انتعا  مدوخ  ّکش  هب  اذـل  متـسه و  مه  نونکا 

؟ تسا هتفر  نیب  زا  یّلک  روطب  ّکش  هکنیا  ای  تسا و  هدش  مکاح 
. ّکش ترثک  قادصم  دّدرت  ببس  هب  ای  تسا و  ّکش  ترثک  موهفم  رد  دّدرت  لیلد  هب  ای  یکش  نینچ 

یـسک هب  کشلا  ریثک  هک  دـنادیمن  درف  نیا  نکل  و  کشلا ، ریثکل  ّکـش  ـال  هدومرف  عراـش  هکنیا : لـثم  ّکـش  ترثک  موهفم  رد  دّدرت  - 1
، دنکیم ّکش  نآ  يات  رد 2  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  ای  دنکیم  ّکش  نآ  يات  رد 4  دناوخیم  هک  يزامن  ره 5  زا  هک  دوشیم  هتفگ 

. زامن زا 5  ّکش  ود  هب  ای  دنکیم  قدص  زامن  زا 5  زامن  راهچ  هب  ّکش  ترثک  هک  دنادیمن  هصالخ 
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: هک دنادب  وا  رگا  اّما  هن ؟ ای  تسا  یقاب  وا  رد  ّکش  زا  يرگید  هبترم  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  دنادیمن  ار  ّکش  ترثک  موهفم  نوچ 
. دنکیمن انتعا  شکش  هب  بوخ  دیآیم  باسح  هب  کشلا  ریثک  نینثا ، رب  مه  تسا ، قداص  عبرا  رب  مه  ترثک  یتقو  - 1

انتعا دوخ  ّکش  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  دیآیمن و  باسح  هب  کشلا  ریثک  رگید  نینثا  رب  هن  تسا و  قداص  عبرا  رب  اهنت  ترثک  یتقو  و  - 2
. دنکیم لمع  نادب  دراد  اجنیا  رد  هک  ار  یفیاظو  هدرک و 

رد 4 نونکا  هک  دنادیمن  نکل  و  نینثا ، هب  مه  تسا  قداص  عبرا  هب  مه  ترثک  هک  دنادیم  درف  نیا  هکنیا : لثم  قادـصم  رد  دّدرت  اّما  و  - 2
ایآ دنکب ؟ دـیاب  هچ  موهفم ، هن  تسا و  قادـصم  رد  وا  ّکش  دـیدرت و  سپ  زامن ؟ ره 5  زا  زامن  رد 2  ای  دـنکیم  ّکش  زامن  ره 5  زا  زامن 

؟ هن ای  دنکب  باحصتسا  تلاح  نیا  رد  ار  ّکش  ترثک 
. ار ترثک  دنک  باحصتسا  هک  دراد  ّقح  دشاب ، رگید  هبترم  هب  ياهبترم  لدبت  لامتحال  یّلک  لامتحا  هک  یئاج  رد  هک : تسا  نیا  خساپ 
نکل تسه و  مه  نونکا  دوب  یناویح  میئوگیم  لثملا  یف  تسا ، لاکـشاالب  یّلک  باحـصتسا  دـیدومرف  مّود  مسق  یّلک  رد  خیـش  بانج  * 

هکنوـچ ریخ  تسه ، لـیف  سپ  تسه  مه  نوـنکا  دوـب ، یناوـیح  تـفگ  ناوـتیمن  ینعی  تـسین ، یقاـبلا  درف  تاـبثا  يارب  یّلک  باحـصتسا 
لتخم اجنیا  رد  ناکرا  نوچ  تسین  باحـصتسا  لـباق  یّلک  دوخ  دـیدومرف  یـضورف  رد  زج  موس  مسق  یّلک  رد  اـّما  تبثم و  لـصا  دوشیم 

. دنک تابثا  ار  یقابلا  درف  یّلک ، باحصتسا  اب  دهاوخب  یسک  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا 
ود رد  زجب  مّوس  مسق  رد  دشاب ، يرگید  درف  تبثم  دناوتیمن  نکل  تسا و  باحـصتسا  لباق  یّلک  دوخ  یناث  مسق  رد  هکنیا : بلطم  لصاح 

يدایز دح  ات  هک  دراد  یبلطم  هقف  رد  ینوت  بانج  لاح  دشاب ، يرگید  درف  تبثم  دناوتیم  هن  تسا و  باحصتسا  لباق  یّلک  دوخ  هن  ضرف 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ینوت  لضاف  نخس  دیئامرفب  تسه ، مه  یتالاکشا  ياراد  هچرگا  دنکیم ، دییأت  ار  امش  راتفگ  نیا 

هتیم و ای  تسا  یّکذـم  ایآ  هک  مینکب  ّکش  میدروخرب ، ياهداتفا  رود  هحورطم و  تسوپ  ای  تشوگ و  هب  دوخ  ریـسم  رد  رگا  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ فیلکت  سجن  ای  تسا  كاپ  ایآ  رگید  ریبعت  هب 

. هیکذت مدع  باحصتسال  سجن ، تسا و  مارح  هک  تسا  نیا  روهشم  ياوتف 
ناونعب باحصتسا  هکنیا  رطاخب  دینک ، يراج  اجنیا  رد  هراهطلا  ۀلاصا  ای  لحلا و  ۀلاصا  امش  هک  دراذگیمن  هیکذت  مدع  باحـصتسا  ینعی :

بانج لاح  یظفل . لوصا  رب  تسا  مکاح  یلمع  لصا  کی 
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کی دینکیم ، امش  هک  ياهیکذت  مدع  باحصتسا  نیا  اریز  ارچ ؟ تسین . تسرد  روهشم  هیکذت  مدع  باحـصتسا  نیا  تسا  هدومرف  لضاف 
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مدع نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح  رمع ، دـیز و  نمـض  رد  ناسنا  یّلک  لثملا : یف  دوشیم ، قّقحم  درف  ود  نمـض  رد  هک  تسا  یّلک 
؟ مّود درف  رب  مئاق  ای  هدوب  لّوا  درف  رب  مئاق  هیکذت 

. تسا هتفر  نیب  زا  اعطق  هک  وا  هدوب ، لّوا  درف  رب  مئاق  هک  ار  ياهیکذت  مدع  دینکیم  باحصتسا  رگا  - 
. تسا ثودحلا  كوکشم  مهنآ  هک  تسا  مّود  درف  رب  مئاق  هک  ار  ياهیکذت  مدع  دینکیم ، باحصتسا  رگا  - 

یّلک رد  ار  هیکذـت  مدـع  دـیناوتیمن  مه  روطنامه  دـینک  باحـصتسا  ار  ناسنا  موس  مسق  یّلک  رد  دـیتشادن  ّقح  هک  روطنیمه  لـصاحلا :
. دینک باحصتسا  ناویح 

؟ دوشیم قّقحم  درف  ود  اب  هیکذت  مدع  هک  تسا  هنوگچ  ینوت  بانج  * 
یّکذم ناشیگدنز  تایح و  لاح  رد  تاناویح  یخرب  هک  انعم  نیدب  تسا ، هدـنز  تاناویح  هب  طوبرم  هک  میراد  ياهیکذـت  مدـع  کی  - 1

. دنتسین
. دوشیم قّقحم  دنتسه  یّکذم  تایح  لاح  رد  هک  یتاناویح  ندش  رادرم  اب  هک  میراد  مه  ياهیکذت  مدع  کی  - 2

. فنا فتح  توم  هب  یهاگ  دوشیم و  قّقحم  ةایحلاب  یهاگ  هیکذت ، مدع  نیا  رگید : ترابع  هب 
زا لامتحا  نیا  میـشاب ، هتـشاد  نآ  دوجو  هب  عطق  هکنیا  هن  دـشاب ، هناخ  رد  ناویح  لاس ، کـی  زا  سپ  هک  میهدیم  لاـمتحا  اـم  هک  روطنیا 

. دشاب هدش  ثداح  اجنآ  رد  لیف  میهدیم ، لامتحا  هک  اجنآ  زا  دریگیم ؟ همشچرس  اجک 
هب تسا  دنتـسم  تفگ  دیهاوخ  روفـصع ؟ ثودح  هب  تسا  دنتـسم  ای  لیف  ندوبن  هب  تسا  دنتـسم  هناخ  رد  ناویح  دوجو  مدع  لامتحا  لاح :

. روفصع ثودح 
رمع ياضتقا  هب  هدوب  روفـصع  هک  یثداح  میهدیم ، لامتحا  هک : تسا  نیا  رطاخب  دـشابن ، هناخ  رد  یناویح  هک  میهدـب  لامتحا  رگا  ینعی :

. درادن دوجو  رگید  شاهلاسکی 
. روفصع ثودح  مدع  هب  دش  دنتسم  ناویح  دوجو  مدع  سپ :

تسا دنتسم  زین  ناویح  دوجو  مدع  لیف ، ثودح  هب  تسا  دنتسم  ناویح  دوجو  هک  روطنامه  هک  تسا  هدرک  لایخ  لکـشتسم  بانج  اذل  و 
ناویح مدع  لامتحا  هکنآ  لاح  لیف و  ثودح  مدع  هب 
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. روفصع ثودح  لامتحا  هب  تسا  دنتسم 

مدـع لصالا  میتفگ  هدرک و  يراج  لیف  رد  ار  لصا  یتقو  دـیوگب : ناشیا  ات  دـیآیمن  باسحب  یبّبـسم  یببـس و  ّکش  ّکش ، نیا  هجیتن  رد 
ار نآ  اـم  هـک  تـسین  راـک  رد  مـه  یناوـیح  سپ  تـسین ، راـک  رد  یلیف  نوـچ  و  دوـشیم ، هیفـصت  ناوـیح  باـسح  رگید  لـیفلا ، ثودـح 

. تسین هنوگنیا  ریخ  مینک . باحصتسا 
هکلب تسین ، هناخ  رد  یناویح  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  لیفلا ، ثودح  مدع  لصالا  دـیئوگیم : هدرک  يراج  لیف  رد  ار  لصا  امـش  یتقو  هلب ،

رثا نآ  دـشاب ، هتـشاد  مه  یـصوصخلاب  رثا  رگا  اذـل  و  تسین . ناویح  نآ  دـشاب  لـیف  نمـض  رد  دـیاب  هک  یناوـیح  هکنیا  رب  دوـشیم  لـیلد 
. دش دهاوخن  ّبترتم  صوصخلاب 

تسا و هدشن  ثداح  دـشیم ، ثداح  لیف  نمـض  رد  دـیاب  هک  مه  یتیناویح  نآ  سپ  تسا ، هدـشن  ثداح  یلیف  هک : تسا  نیا  لصا  ینعی :
. دنتسین یبّبسم  یببس و  هکنوچ  درک  یفن  ار  روفصع  لیف و  نایم  كرتشم  ناویح  ناوتیمن  لیف  یفن  اب  اذل 

ددرم هک  ار  ثدح  یّلک  دوشیمن  تبانج  مد  لصا  نایرج  اب  زین  اجنآ  رد  نوچ  ارچ ؟ تسا . نینچ  زین  تبانج  ثدح و  لاثم  رد  هلئسم  لاح 
نمـض رد  دـیاب  هک  مه  یثدـح  هدادـن و  خر  یتبانج  هک : تسا  نیا  لصا  تفگ  ناوتیم  هلب ، دومن . یفن  تسا ، ربکا  رغـصا و  ثدـح  نایم 

. دجسملا یف  لوخدلا  مرحی  اذل ال  تسا و  هدیدرگن  ثداح  دشاب  تبانج 
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سپ تفگ  تشادرب و  ناوتیمن  ار  ثدحلا  یف  یّلک  نکل  تشادرب و  ار  تبانج  صوصخلاب  رثا  اجنیا  رد  ناوتیم  مدع  لصا  يارجا  اب  هلب ،
. تسین زیاج  مه  زامن  هب  شدورو 

؟ دیامرفیم هچ  اجنیا  رد  نیناوق  بحاص  یمق  بانج  خیش  بانج  * 
ثیح زا  ار  بحصتسم  مکح  دادعتسا  بحصتسم و  باحـصتسا  تیلباق و  دیاب  مینک  يراج  باحـصتسا  میهاوخیم  ام  هکیتقو  دیامرفیم :

دادعتسا نآ  اب  قباطم  سپس  دراد ؟ ءاقب  دادعتسا  ینامز  تدم  هچ  ات  نآ  راثآ  ام و  بحـصتسم  نیا  هک  مینیبب  میریگب و  رظن  رد  ءاقب  تیلباق 
. مینکیم يراج  باحصتسا  میدرک ، ّکش  هک  اجره  تیفرظ  و 

ءاقب دادعتسا  تبانج  دوخ  عبت  هب  تسا  دجسم  رد  لوخد  تمرح  هک  زین  نآ  مکح  اذل  و  تسا ، یگشیمه  تراهط  ءاقب  دادعتـسا  لثملا : یف 
. دراد

ای دجسملا و  یف  لوخدلا  مرحی  وا  يارب  لاس   100 دنامب ، بنج  مه  لاس  ناسنا 100  رگا  ینعی :
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. دراد ءاقب  دادعتسا  لاس  ات 5  زین  نآ  تمرح  دوش ، لخ  هب  لدبت  لاس  زا 5  سپ  رگا  دراد ، ءاقب  دادعتسا  لاس  لاثم 5  يارب  رمخ  لثملا : یف 
زا لاس  کی  دـمآ و  دوجوب  يروفـصع  هکنیا  زا  سپ  رگا  لاح  تسا ، لاس  کی  شیاقب  دادعتـسا  تیلباق و  الثم  روفـصع  لـثملا : یف  اـی  و 

؟ هدرم ای  تسا  هدنز  ایآ  هک  دیدرک  ّکش  امش  تشذگ و  نآ  ثودح 
نکل تسا و  لاس  کی  نآ  ءاقب  دادعتسا  هک  ارچ  ار  روفصع  نآ  دوجو  ءاقب  دینک  باحصتسا  دیراد  ّقح  امش  لاس  کی  ات  دینکب ؟ دیاب  هچ 

. مهلاثما اذکه  و  دیرادن . ار  روفصع  نیا  تایح  بحصتسا  يارجا  ّقح  رگید  دش ، مامت  هک  لاس  کی 
؟ تسیچ رظن  يأر و  نیا  زا  یمق  بانج  فده  * 

هک مالسا . زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  توبن  زا  سپ  تسا  امهیلع  هّللا  مالس  یسوم  یـسیع و  توبن  ءاقب  باحـصتسا  هب  خساپ 
هطبار رد  دراد  شدوخ  هب  طوبرم  یئاقب  دادعتسا  یتوبن  ره  دیوگیم : یمق  بانج  اذل  و  دنتشاد . یئاعدا  نینچ  باحـصتسا  هدعاق  ساسارب 
لقتنم يدـعب  ربمایپ  هب  ای  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  شتوبن  دـیدج ، تما  ندـش  رادـیدپ  دـیدج و  ربماـیپ  روهظ  اـب  اذـل  شتما و  رد  شتلاـسر  اـب 

. دراد ءاقب  هشیمه  يارب  هک  دیسر  لوسر  ترضح  هب  توبن  هکنیا  ات  دیدرگیم 
دیناوتیمن هن ؟ اـی  دراد  ءاـقب  یـسوم  یـسیع و  ترـضح  توبن  اـیآ  هک  يدرک  ّکـش  رگا  مالـسا ، رد  ادـخ  لوسر  تثعب  زا  سپ  نیارباـنب :

. تسا هدش  مامت  اهنآ  توبن  ءاقب  دادعتسا  هک  ارچ  ار ، اهنآ  توبن  ءاقب  دینک  باحصتسا 
؟ تسیچ یمق  بانج  يأر  نیا  اب  هطبار  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

هدـش يدایز  تاهابتـشا  راچد  نکل  تسا و  هدوب  باتک  لها  باحـصتسا  هب  خـساپ  يارب  ینیچهمدـقم  کی  لاـبند  هب  ناـشیا  هک  تسا  نیا 
: دیامرفیم ناشیا  هک  تسا  نیا  ناشیا  هدمع  هابتشا  نکل  تسا و 

درک يراج  باحصتسا  ناوتیم  عفارلا  یف  کشلا  دنع  هک : تسا  نیا  شیانعم  نیا  داد و  رارق  رظن  دم  ار  دادعتسا  باحصتسا ، باب  رد  دیاب 
شدوخ يانبم  اب  یمق  بانج  يأر  نیا  اذل  و  یـضتقملا . یف  کشلا  دنع  هچ  عفارلا و  یف  کشلا  دـنع  هچ  یـضتقملا ، یف  کشلا  دـنع  هن  و 

، میتسه وربور  راک  نیا  رد  یئاناوت  مدـع  اب  میریگب  رظن  رد  ار  دادعتـسا  باحـصتسا ، رد  میهاوخب  ام  رگا  هکنیا : رب  افاضم  تسین ، راـگزاس 
. تسا علطم  هلئسم  نیا  زا  نیبتاکلا  مارک  اهنت  هک  ارچ  میهدب ، صیخشت  ار  صاخشا  دارفا و  یگدنز  ءاقب و  دادعتسا  میناوتیمن  ام  ینعی 

، تشذگ نآ  مّود  لّوا و  ضرف  دراد ، دوجو  ضرف  هس  یّلک  ءاقب  رد  ّکش  رد  دیدومرف  خیش  بانج  * 
516 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ مّوس  ضرف  دیئامرفب 
رطاخب هن  نکل  دـشاب ، یقاب  مه  نونکا  یّلک  هک  میهدیم  لامتحا  ام  ینعی : دـشاب ، رخآ  درف  لامتحال  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکـش  هک : تسا  نیا 
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. رخآ درف  لامتحال  هکلب  نیفنص ، نیب  درف  ددرت  رطاخب  هن  و  درف ، ءاقب  لامتحا 
. دشاب ّرمتسم  هدرک و  ادیپ  دوجو  يرگید  درف  کی  نمض  رد  یّلک  هک  میهدیم  لامتحا  ام  رگید : ترابع  هب 

هتفر نیب  زا  نیعم  درف  نآ  هک  مینادیم  اـم  و  دوب ، نیعم  اـم  يارب  مه  درف  نآ  تشاد ، دوجو  يدرف  کـی  نمـض  رد  یّلک  رگید : تراـبع  هب 
هک دـنیوگیم  اذـل  و  تسا ، روصم  روج  هس  لاـمتحا  نیا  نکل  و  دـشاب ، دوجوم  يرگید  درف  نمـض  رد  هک  میهدیم  لاـمتحا  نکل  تسا ،

: تسا مسق  هس  ياراد  دوخ  مّوس ، لامتحا 
زا اـم  هک  يرگید  درف  کـی  اـب  هدوب  هارمه  بحاـصم و  هتفر ، نیب  زا  مینادیم  اـم  هک  ار  يدرف  نآ  میئوگب : هک  تسا  نیا  نآ  لّوا  مسق  - 1

بحاصم نآ  هتـشاد و  یبحاـصم  هک  میهدیم  لاـمتحا  تسا ، هتفر  نیب  زا  لّوا  درف  نآ  مینادیم  هک  نونکا  نکل  میاهدوب ، ربخیب  وا  دوجو 
: لثملا یف  دشاب ، هتشاد  رارمتسا  لمتحم ، درف  نیا  نمض  رد  یّلک  هتشاد و  دوجو  مه  نونکا 

. دوب قّقحم  هناخ  رد  دیز ، نیا  نمض  رد  ناسنا  یّلک  اذل  تسا و  هناخ  رد  دیز  نالف  هک  میتسنادیم  انیقی  - 1
. تفر درم و  دیز  نآ  هک  میراد  نیقی  مه  زورما  - 2

؟ ارچ دشاب . دوجوم  قّقحم و  هناخ  رد  زین  زورما  ناسنا  یّلک  هک  میهدیم  لامتحا  میراد ، دـیز  نیا  دوجو  مدـع  هب  نیقی  هک  زورما  نکل  - 3
اجنآ رد  مه  نونکا  هدوب و  وا  هارمه  هب  مه  ورمع  دـیاش  هکلب  تسا ، هدوـب  هناـخ  رد  ییاـهنت  هب  شدوـخ  دـیز  هک  میرادـن  نیقی  اـعقاو  اریز 

. دشاب
. تسا بحاصم  دوجو  لامتحا  زا  یشان  هناخ  رد  ناسنا  ءاقب  لامتحا  نیاربانب :

یهاگ یهتنم : تسا . دیز  عافترا  دعب  رخآ ، درف  ثودح  لامتحال  هناخ ، رد  ار  ناسنا  یّلک  ءاقب  میهدیم  لامتحا  ام  هکنیا  رگید : ترابع  هب 
لدبت لامتحال  ام  بناج  زا  یّلک  ءاقب  لامتحا  نیا  یهاگ  دشاب . هدـش  دـیز  نیزگیاج  ورمع  دـیاش  هک  تسا  تروص  نیدـب  ام  لامتحا  نیا 

. تسا ۀبترم  هب  ۀبترم 
نآ هک  میراد  ملع  نونکا  نکل  دراد ، دوجو  هناخ  رد  یهایس  مسج  هک  میتشاد  نیقی  لثملا : یف 
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: دراد دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود  اّما  تسا ، هتفر  نیب  زا  یهایس 

. دشاب هدش  نآ  نیزگیاج  يدیفس  الثم  دشاب و  هتفر  نیب  زا  یلکب  یلبق  یهایس  نآ  هکنیا  یکی  - 1
. دیدش یهایس  نآ  دوخ  زا  رتفیعض  هریت و  گنر  کی  هب  دشاب  هدش  لیدبت  هکلب  هتفرن  نیب  زا  یّلک  هب  یلبق  یهایـس  نآ  هن  هکنیا  یکی  - 2

؟ ارچ ار . گنر  نآ  یّلک  ءاقب  میهدیم  لامتحا  هجیتن  رد 
. تسا ققحم  درف  نیا  نمض  رد  گنر  یّلک  دراد و  دوجو  شاهفیعض  هبترم  هتفر ، شاهدیدش  هبترم  رگا  اریز 

ایآ تسیچ ، نآ  مکح  دـیئامرفب  لاـح  تسا ، رّوصتم  زین  موس  مسق  یّلک  باحـصتسا  دـیدومرف  هک  یهجو  هس  هب  هّجوت  اـب  خیـش  باـنج  * 
؟ هن ای  مینک  باحصتسا  اجنیا  رد  ار  یّلک  میناوتیم 

ار درف  دوخ  ناوتیمن  هک  انعم  نیدب  تسین ، باحصتسا  لباق  دارفا  هب  تبسن  مّود  مسق  یّلک  لثم  موس  مسق  یّلک  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا 
، يدوب يدـیز  ینعی  دـیراد ، شعاـفترا  هب  نیقی  نونکا  دـیتشاد ، نآ  یلبق  دوجو  هب  نیقی  امـش  هک  يدرف  نآ  اریز  ارچ ؟ دومن . باحـصتسا 

. تسا هتفر  نیب  زا  نونکا  تشاد ، دوجو  یهایس  تسین ، نونکا  اینیقی 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 

باحـصتسا ار  تایح  اب  هیکذت  مدع  ایآ  دـینکیم  باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  دـلج ، نیا  ای  محل  نیا  ندـید  اب  هک  امـش  هک : تسا  نیا  رد 
؟ تسا فنا  فتح  توم  هب  مئاق  هک  ياهیکذت  مدع  ای  دینکیم 

. تسا هتفر  تایح  اب  زین  هیکذت  مدع  هتفر ، تایح  هک  ارچ  تسین ، تسرد  ةایحلاب  هیکذت  مدع  باحصتسا 
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نیا ناویح  ایآ  هک  دینادیمن  الصا  امش  نوچ  ارچ ؟ تسین . نکمم  الصا  مه  ندش  رادرم  ای  فنا و  فتح  توم  هب  هیکذت  مدع  باحـصتسا 
. تسا ثودحلا  كوشم  هکنیا  هصالخ  دشاب . هدش  هیکذت  هک  دیاش  هن ؟ ای  هدش  رادرم  الصا  تسوپ ، ای  تشوگ 

تسا رادلا  یف  ناسنا  باحصتسا  لثم  هیکذت ، مدع  باحصتسا  لثم  و  دنرادن ، ار  هیکذت  مدع  نیا  باحصتسا  ّقح  روهـشم  تارـضح  سپ :
. تسا ثودحلا  كوکشم  ینعی  تسا ، هدش  وا  نیزگیاج  رمع  هک  میهدیم  لامتحا  ام  نونکا  درم و  دیز  نکل  دوب ، قّقحم  دیز  اب  هک 
تابثا ار  فنا  فتح  توم  ینعی  رخآلا  درف  نآ  اب  دیهاوخیم  هنوگچ  دـینک . باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  دـیناوتیمن  امـش  یتقو  یفرط  زا 

؟ دینک
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: تسا بیع  ود  ياراد  اجنیا  رد  هیکذت  مدع  باحصتسا  سپ :
. تسا لتخم  شناکرا  نوچ  تسین ، باحصتسا  لباق  هک  تسا  یئاهیّلک  هلمج  زا  - 1

. تسین تّجح  مه  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  دینک ، باحصتسا  ار  رگید  درف  باحصتسا ، نیا  اب  دیهاوخب  رگا  - 2
. تسا هیلحلا  هراهطلا و  ۀلاصا  يارجا  ياج  هکلب  تسین ، ۀیکذتلا  مدع  باحصتسا  ياج  اجنیا  ام  رظن  هب  نیاربانب :

. لالح هللاءاشنا  تسا و  كاپ  تسوپ  ای  تشوگ و  نیا  هک : تسا  نیا  لصا  ینعی 
؟ تسیچ ینوت  لضاف  لاکشا  نیا  اب  هطبار  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

باحصتسا ار  رادلا  یف  ناسنا  میناوتیمن  ام  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  لوبق  لباق  اجنیا  رد  ینوت  بانج  ياعدا  دروم  هلئسم  رد  بلطم  کی 
ناکرا مه  اجنیا  رد  اریز  ارچ ؟ تسا . لضاف  بانج  اب  ّقح  هک  تسا ، هدـش  دـیز  نیزگیاـج  رمع  سپ  هک  مینک  تاـبثا  نآ  هطـساوب  مینک و 

. تسا تبثم  لصا  يدنور ، نینچمه  تسین ، نکمم  رگید  درف  تابثا  مه  تسا ، لتخم  باحصتسا 
؟ تسیچ لضاف  بانج  لاکشا  هب  یلاعبانج  لاکشا  سپ  * 

ياراد قرافلا و  عم  هناخ ، رد  کحاض  ای  هناخ و  رد  ناسنا  یّلک  باحـصتسا  اب  اـجنیا  رد  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هسیاـقم  هک : تسا  نیا 
: تسا یتالاکشا 

توم الثم  رگید  درف  هیکذـت ، مدـع  باحـصتسا  اب  دـنهاوخیم  روهـشم  هک  تسا  هدرک  لایخ  ینوت  باـنج  هک : تسا  نیا  لّوا  لاکـشا  - 1
تبثم لصا  یتکرح  نینچ  دـیوگب  ناشیا  ات  تسا  هتـشادن  يدـصق  نینچ  روهـشم  هکنآ  لاح  و  دـنک ، تابثا  ار  ندـش  رادرم  اـی  فنا  فتح 

. تسا
باحـصتسا هکنآ  لاح  کحاض و  یّلک  باحـصتسا  اب  تسا  هدرک  هسیاقم  ار  هیکذت  مدع  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  نآ  مّود  لاکـشا  - 2

. تسا توافتم  مه  اب  یّلک  ود  نیا 
و میراد ، لوبق  زین  ام  هلب ، تسا ، لتخم  شناکرا  نوچ  مینک  باحصتسا  ار  یّلک  میناوتیمن  دیوگیم  هک  ناشیا  هدومرف  کحاض ، لاثم  رد 

. تسا تبثم  لصا  نوچ  دومن ، تابثا  ار  رگید  درف  دوشیمن  یّلک  باحصتسا  اب  میئوگیم :
؟ ارچ دشابیمن . اپ  ياج  ياراد  هیکذت  مدع  باحصتسا  رد  ناشیا  تاشیامرف  نیا  زا  کیچیه  اّما 

یّلک دوخ  نآ  زا  هجیتن  رثا و  نیا  دنتـسه ، نآ  زا  يرثا  ای  هجیتن و  لابند  هب  و  دـننکیم ، باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  یّلک  هک  روهـشم  اریز 
. رخآلا درف  زا  هن  تسا و 
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؟ تسا يرثا  هچ  هب  یبایتسد  لابندب  هیکذت  مدع  یّلک  باحصتسا  اب  روهشم  * 

مارح سجن و  نیا  هک : تسا  نیا  ناـشیأر  نکل  مارح . سجن و  هحورطم ، تسوـپ  اـی  تشوـگ و  نیا  هک  دنـسرب  هجیتـن  نیا  هب  دـنهاوخیم 
مارح سجن و  هکنیا  هن  مارح ، سجن و  دوشیم  دشن ، هیکذت  ناویح  یتقو  دـنیوگیم : رگید  ترابع  هب  تسا  هیکذـت  مدـع  نامه  رثا  ندوب 
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. تسا مارح  سجن و  میئوگب  دش  رادرم  ناویح  یتقو  هکنیا  ات  دشاب  ندش  رادرم  رثا  ندوب 
نآ زا  ندوب  سجن  دوب و  مارح  تسا و  يدوجو  رما  کی  ندش  رادرم  هکنآ  لاح  تسا و  یمدع  رما  کی  ندـشن  هیکذـت  رگید : ترابع  هب 

. تسا هیکذت  مدع  رگید  ریبعت  هب  ای  ندوبن و  یّکذم  ندشن و  هیکذت 
دوشب سجن  هک  ات  تسا  مارح  سجن و  سپ  هدش  رادرم  نوچ  هک  میئوگب  تقونآ  ار و  ندش  رادرم  مینک  تابثا  هیکذت  مدـع  اب  دـیابن  سپ 

. تبثم لصا 
ندوب سجن  مارح و  هک  ار  رثا  هدرک و  باحصتسا  ار  یّلک  روهـشم  هک  ارچ  تسا ، هدوبن  اجب  روهـشم  هب  ینوت  بانج  لاکـشا  نیا  نیاربانب :
. ریخ دنشاب . هتفر  تبثم  لصا  لابند  هب  تسا  هدومرف  ناشیا  هکنانچ  هکنیا  هن  تسا ، هتخاس  ّبترتم  هیکذت  مدع  ای  یّلک و  دوخ  رب  تسا 

؟ دیامرفیم هچ  هطبار  نیا  رد  هیفاو  حراش  ردص  دیس  * 
باحصتسا ار  هیکذت  مدع  ناوتیم  اذل  تسا و  تّجح  هکلب  تسین  ّبترتم  نآرب  یلاکشا  دراد ؟ یلاکشا  هچ  ندوب  تبثم  لصا  دیامرفیم ،:

. تخادرپ فنا  فتح  توم  الثم  رخآلا  درف  تابثا  هب  درک و 
: لثملا یف  دوشیم . يراج  هیکذت  مدع  باحصتسا  نیا  زین  رگید  فرط  زا  تسه ، هک  يزیچ  یهتنم 

؟ هن ای  تسا  هدش  ثداح  فنا  فتح  توم  هک  میراد  ّکش  ام  - 1
. تسا هدش  یّکذم  سپ  هدشن ، رادرم  هک  دنکیم  تابثا  ینعی  تسا ، هدشن  ثداح  فنا  فتح  توم  ریخ ، هک ؛ تسا  نیا  لصا  - 2

تسا و هدش  یّکذم  سپ  هدشن ، رادرم  تسا ، هدـش  رادرم  سپ  هدـشن ، یّکذـم  میئوگب : هک  دـنکیمن  یقرف  ناشیا  رظن  هب  رگید : ترابع  هب 
اضراعت و هک : تسا  نیا  شاهجیتن  فرط  ود  ره  رد  لصا  يارجا  نکل  تسا و  ّتیجح  ياراد  مه  ود  ره  تبثم ، لـصا  دوشیم  مّود  ره  اذـل 

. اطقاست
طقاست هدرک ، ضراعت  ندش ، رادرم  مدع  اب  رگید  ریبعت  هب  ای  فنا و  فتح  توم  مدع  اب  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  هیکذت  مدـع  لصا  سپ :

. دنکیم
عوضوم هن  و  دشاب ، ندش  رادرم  هک  درک  تباث  دوشیم  ار  تساجن  عوضوم  هن  رگید : ترابع  هب 
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. ندش یّکذم  دشاب و  تراهط  هک  درک  تباث  دوشیم  ار  تراهط 

. ردص دیس  نخس  دوب  نیا  ۀیلحلا ، ةراهطلا و  ۀلاصا  هب  دسریم  تبون  سپ :
هحورطم دـلج  ای  محل و  ینعی  روما ، هنوگنیا  رد  ّتیلح  تراـهط و  اـی  تساـجن و  تمرح و  هب  ندیـسر  ياـههار  اـی  هار و  خیـش  باـنج  * 

؟ تسیچ
ریغ زیچ  ره  هک  دـش  نیا  شاهجیتن  هک  یلمع  لصا  يارجا  ینعی  تسا ، هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  ناـمه  هک  تسا  روهـشم  قیرط  یکی  - 1

. تشذگ شثحب  هک  مارح ، تسا و  سجن  یئاّکذم 
: هدومرف عراش  نوچ  میئوگب : هک  تسا  نیا  شهار  رگید  ترابع  هب  تسا . هیلحلا  ةراـهطلا و  ۀـلاصا  يارجا  یظفل و  قیرط  رگید ، قیرط  - 2

. ۀتیم هحور  قهز  ام  ّلک  سپ  ۀتیملا ، مکیلع  تمرح 
هب حوبذـم  هچ  دـشاب ، فنا  فتح  توم  هب  ندـب  زا  حور  جورخ  نیا  هچ  دوـشیم . هتفگ  رادرم  هتیم و  مسج  هب  دوریم ، حور  یتـقو  اذـل  و 

. دشاب هدش  یعرش  حبذ  ای  دشاب و  یعرش  ریغ  حبذ 
ترابع هب  تسا . هدـش  جراخ  دـشاب  یّکذـملا  هک  شدرف  کـی  هدروخ و  صیـصخت  ۀـتیملا ، مکیلع  تمرح  ینعی  ماـع  نیا  تیمومع  لاـح 

. تسا هدیدرگ  جراخ  ۀتیملا ، مکیلع  تمرح  تحت  زا  دوشیم  هدش و  هیکذت  هچنآ  رگید :
. تسا یّکذملا  الا  هک  میراد  یصاخ  کی  تسا ، ۀتیملا  مکیلع  تمرح  هک  میراد  یماع  کی  ام  نیاربانب 
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زا ای  تسا  ماع  قیداصم  زا  دلج  ای  محل و  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  هدشهداتفا ، رود  دلج  کی  ای  هحورطم و  محل  کی  هب  میسریم  لاح :
تـسوپ ای  تشوگ و  نیا  هک  مینکیم  تابثا  هیکذت  مدع  باحـصتسا  اب  هیکذت و  مدـع  مینکیم  باحـصتسا  صیـصختلاب ؟ جرخ  قیداصم 
مینکیم کّسمت  دشن ، صیـصختلاب  جرخ  ام  قیداصم  زا  هحورطم  دـلج  ای  محل و  یتقو  تسین . صیـصختلاب  جرخ  ام  قیداصم  زا  هحورطم 

ام قیداصم  زا  هک  مینادیمن  هک  مه  ام  تسا ، هدـش  حور  قاهز  هحورطم  دـلج  اـی  محل و  نیا  میئوگیم : ۀـتیملا و  مکیلع  تمرح  مومع  هب 
. نآ تمرح  تساجن و  هب  مینکیم  مکح  ۀتیملا ، مکیلع  تمرح  مومع  هب  کّسمت  اب  هن ؟ ای  تسه  صیصختلاب  جرخ 

. یظفل لصا  يرگید  یلمع و  لصا  دش  یکی  هک  ۀیکذتلا  كوکشم  تساجن  تمرح و  رد  دییأت  ود  دش  نیا  لصاحلا :
؟ تسیچ تراهط  هب  مکح  قرط  سپ  خیش  بانج  * 

: مینکیم هراشا  قرط  نآ  زا  قیرط  هس  هب  دوخ  تاملک  رد  ام  نکل  تسا و  دایز  نآ  قرط 
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سجن و هحورطم  دـلج  ای  محل و  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  اجنیا  رد  هک  تفگ  دومرف و  ینوت  باـنج  هک  دوب  یقیرط  نیمه  قیرط  کـی  - 1
. دناّتیلح تراهط و  هب  موکحم  اهنیا  هکلب  تسا ، مارح 

: تسین ارجا  لباق  لیلد  ود  هب  هیکذت  مدع  باحصتسا  اجنیا  رد  هکنیا  رطاخب  ارچ ؟
باحصتسا دیز  دوجو  نمض  رد  ار  کحاض  یّلک  هک  تسا  ثلاث  مسق  باحـصتسا  لثم  اجنیا  رد  هیکذت  مدع  باحـصتسا  هکنیا  یکی  - 1

ناـکرا هک : دـش  تفگ  یتـکرح  نینچ  هب  خـساپ  رد  هک  تسا  هدـش  دـیز  نیزگیاـج  رمع  سپ  هـک  دـنتفرگیم  هجیتـن  نآ  زا  دـندرکیم و 
نمض رد  هیکذت  مدع  تسا و  هتفر  نیب  زا  اعطق  دیز  نتفر  نیب  زا  اب  تایح  نمض  رد  هیکذت  مدع  هک  ارچ  تسا ، لتخم  اجنیا  رد  بحصتسا 

؟ هن ای  تسا  هدش  ثداح  یفنا  فتح  توم  نینچ  هک  مینادیمن  ام  هک  ارچ  تسا  ثودحلا  كوکشم  زین  رادرم  ای  فنا و  فتح  توم 
. تسا لتخم  نآ  هب  تبسن  یّلک  ناکرا  نوچ  تسین  باحصتسا  لباق  یّلک  نیا  سپ :

. تسا یطلغ  راک  رخآلا  درف  تابثا  يارب  دوشب  باحصتسا  اجنیا  رد  هیکذت  مدع  یّلک  رگ  هکنیا  رگید  - 2
زین اجنیا  رد  درک ، لیف  دوجو  تابثا  روفصع ، دوجو  نمض  رد  ناویح  یّلک  باحـصتسا  اب  دشیمن  مّود  مسق  یّلک  رد  هک  روطنامه  ینعی :

. تبثم لصا  دوشیم  نوچ  درک  دیز  ياجب  ار  ورمع  ندش  نیزگیاج  تابثا  کحاض  یّلک  باحصتسا  اب  ناوتیمن 
. تسا طلغ  باحصتسا  نیا  هطساوب  رخآ  درف  تابثا  مه  و  تسا ، لتخم  باحصتسا  ناکرا  مه  زین  اجنیا  رد  رگید : ترابع  هب 

هب ار  یّلک  سپس  دینک و  باحصتسا  ار  یّلک  دیهاوخیم  امـش  هکنیا : نآ  تسا و  تبثم  لصا  یباحـصتسا  نینچ  زین  رگید  هاگن  کی  زا  - 3
. تسا رگید  باسح  رخآ  درف  رب  یّلک  قیبطت  تسا و  باسح  کی  رخآ  درف  تابثا  اّما  دیئامن . لقتنم  رگید  درف 

؟ هن ای  تسا  هدش  هیکذت  دلج  نیا  ناویح  ایآ  هک  میراد  ّکش  یتقو  دیئوگیم : امش  رگید : ترابع  هب 
. ار هیکذت  مدع  مینکیم  باحصتسا 

. یّلک تفگ  دیهاوخ  یئزج ؟ ای  تسا  یّلک  هیکذت  مدع  هک  مینکیم  لاؤس  امش  زا  ام 
ریغ دلجلا  اذه  ای  محللا و  اذه  هک  دینکیم  مکح  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  سپـس  دـینکیم ، باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  یّلک  امـش  نیاربانب :

. تسا تبثم  لصا  هک  درف  کی  رب  نآ  قیبطت  یّلک و  باحصتسا  دوشیم  نیا  هک  یّکذم .
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. رگید درف  رب  نآ  قیبطت  يارب  ای  رخآلا و  درف  تابثا  يارب  دینک  باحصتسا  ار  یّلک  امش  هک  دنکیمن  یتوافت  رگید : ترابع  هب 
دلج نیا  ای  هحورطم و  محل  نیا  هکنیا  هب  مینکیم  مکح  هدرک و  هدافتـسا  هیلحلا  ةراهطلا و  ۀـلاصا  زا  ام  دـیوگیم  ینوت  باـنج  لـصاحلا :

. تسا كاپ  هحورطم 
؟ تسیچ اجنیا  رد  ینوت  بانج  يأر  هب  عجار  یلاعبانج  رظن  خیش  بانج  * 
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. تسا باوج  لباق  همه  دومرف  روهشم  طسوت  هیکذت  مدع  باحصتسا  اب  هطبار  رد  ناشیا  هک  یئاهبیع  هک : تسا  نیا 
: میئوگیم دننک  رخآلا  درف  تابثا  دنهاوخیم ، یّلک  باحـصتسا  زا  هدافتـسا  اب  تفگ  تفرگ و  ناشیا  هک  یلوا  بیع  هب  خساپ  رد  اّما  و  - 1

. دنکیم ّبترتم  یّلک  دوخ  رب  ار  رثا  میتفگ  هکنانچ  هکلب  دنک ، تابثا  ار  ندوب  هتیم  هیکذت ، مدع  باحصتسا  اب  دهاوخیمن  روهشم 
رب ار  نآ  درادن  هطـساو  تسا و  هیکذت  مدع  نآ  زا  تساجن  تمرح و  نوچ  ار و  هیکذـت  مدـع  دـنکیم  باحـصتسا  روهـشم  رگید  ریبعت  هب 

هتیم رب  ار  تساجن  تمرح و  سپـس  ار و  دوب  هتیم  دننک  تابثا  دنهاوخب  هیکذت  مدع  باحـصتسا  اب  هکنیا  هن  دنکیم  راب  هیکذـت  مدـع  دوخ 
. تسا تبثم  لصا  دیئوگب  امش  ات  دننک  ّبترتم  ندوب 

رادرم ای  هتیم و  هک  يدوجو  رما  هن  تسا و  هیکذت  مدع  ینعی  یمدـع  رما  تساجن ، تمرح و  عوضوم  روهـشم ، هدـیقع  هب  رگید : ترابع  هب 
. دشاب ندوب 

دینکیم و قیبطت  رخآلا  درف  رب  ار  نآ  سپس  درک  باحصتسا  ار  یّلک  امش  دنتفگ  هک  ینوت  داریا  بیع و  نیا  هب  امـش  خساپ  خیـش  بانج  * 
؟ تسیچ تسین ، یتسرد  راک  نیا 

هدرک و هراـشا  اذـه  هراـشا  مسا  اـب  مینکیم  باحـصتسا  هدارا  هک  لّوا  زا  هـکلب  مـیهدیمن  تروـص  ار  یقیبـطت  نـینچ  اـم  ریخ  میئوـگیم 
. یّکذی نکی  مل  دلجلا ، اذه  وا  محللا  اذه  میئوگیم :

مینکیم باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدش  هیکذت  هک  میراد  ّکش  ام  نونکا  دوبن ، یّکذـم  ینامز  کی  هحورطم ، دـلج  ای  تشوگ و  نیا  ینعی :
. ریخ یکذی ، مل  مه  دروملا  اذه  میئوگب  سپس  ار و  هیکذت  مدع  یّلک  مینکب  باحصتسا  لّوا  هکنیا  هن  ار ، نآ  هیکذت  مدع 

. دشابیم يّربم  درک  دراو  ینوت  بانج  هک  یبویع  نیا  زا  هیکذت  مدع  باحصتسا  سپ :
؟ تسیچ انضرف )...  ام  یلع  ینبم  هّلک  اذه  نکل  و   ) زا ناتدارم  خیش  بانج  * 

يّربم ینوت  رظن  دروم  بویع  زا  ار  باحصتسا  ام  رگا  دیدرک  هّجوت  مه  امش  هکنانچ  هک  تسا  نیا 
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هکنیا هب  میوش  لـئاق  رگا  اـّلا  میریگب و  هیکذـت  مدـع  ینعی  یمدـع  رما  ار ، تساـجن  تمرح و  عوضوم  اـم  هک  دوب  ضرف  نیا  يور  میدرک ،
نیا هکنیا  رب  ینبم  لـضاف  داریا  تقونآ  تسا ، رادرم  اـی  هـتیم و  ینعی  يدوـجو  رما  هـکلب  تـسین  یمدـع  رما  تـمرح  تساـجن و  عوـضوم 

. تسا دراو  تسا  تبثم  لصا  تکرح 
سپـس میزادرپیم و  تسا  ندوب  هتیم  هک  رخآلا  درف  تابثا  هب  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  مینکیم و  باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  اـم  هک  اریز  ارچ ؟

. تبثم لصا  دوشیم  هک  مارح  محللا  اذه  هک  میریگیم  هجیتن 
مدـع ینعی  یمدـع  رما  ار  تساـجن  تمرح و  عوضوم  اـم  هک  تسا  تسرد  یتروـص  رد  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  هّلک  اذـه  زا  دارم  سپ :

. میریگب هیکذت 
؟ تسیچ هیلحلا  ۀلاصا  ةراهطلا و  ۀلاصا  يارجا  يارب  ردص  دیس  قیرط  خیش  بانج  * 

نیا ناشیا  لاؤس  اذل  و  دنادیم . تّجح  ار  تبثم  لصا  ناشیا  اریز  ارچ ؟ دنادیم ، يّربم  بویع  مامت  زا  ار  هیکذت  مدع  باحصتسا  زین  ناشیا 
؟ ار محلل  اذه  ناویح  ندوب  رادرم  مینک  تابثا  ار و  هیکذت  مدع  مینک  باحصتسا  ام  هک  دراد  لاکشا  هچ  هک : تسا 

؟ تسا هدش  هیلحلا  ةراهطلا و  ۀلاصا  يارجا  هب  لئاق  دوخ  ناشیا  ارچ  سپ  * 
؟ هن اـی  تسا  هدـش  رادرم  محل  نیا  ناوـیح  اـیآ  هک  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  ینعی  تسا ، نکمم  مه  رگید  فرط  زا  لـصا  نـیا  يارجا  اریز 

. تسا یّکذم  سپ  تسا ، هدشن  رادرم  ریخ ، هک : تسا  نیا  لصا  تفگ : ناوتیم 
لـصا رگا  زین  فرط  نیا  زا  تسا ، تّجح  تبثم  لصا  دومرف  تخادرپ و  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هب  دـش و  ارجا  لصا  فرط  نآ  زا  لاح :

. تسا تّجح  زاب  تسا  تبثم 
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هن اـم  ّهناـک  دـننکیم ، طـقاست  هجیتن  رد  هدرک و  ضراـعت  مه  اـب  هیـضق  فرط  ود  رد  نیلـصا  يارجا  هک : تسا  نیا  رد  بلطم  بیع  یهتنم 
. روکذم یظفل  لصا  ود  هب  دسریم  تبون  تروص  نیا  رد  دیوگیم  ردص  دیس  اذل  و  توم . مدع  تلاصا  هن  میراد و  هیکذت  مدع  تلاصا 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ردص  دیس  ینوت و  بانج  يأر  توافت  * 
ۀلاصا غارـس  هب  تفر  اذـل  تسناد و  لطاب  باحـصتسا  ناکرا  ندوب  لتخم  رطاخب  ار  یباحـصتسا  نینچ  لّوا  زا  ینوت  باـنج  هک : تسا  نیا 

. هراهطلا
هن میریگب و  یمدـع  رما  ار  تساـجن  تمرح و  عوضوم  هک  یتروـص  رد  نکل  درادـن و  یبـیع  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هک  میتـفگ  اـم  - 2

لصا هکنیا : نآ  دوشیم و  هدمع  بیع  کی  راچد  میریگب  ندوب  رادرم  ینعی  يدوجو  رما  ار  تساجن  تمرح و  عوضوم  رگا  ّالا  يدوجو و 
نیا رد  هک  دوشیم  تبثم 
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. دسریم هراهطلا و ...  ۀلاصا  هب  تبون  تروص 

طقاـست هک  دـش  يرگید  بیع  هب  دـقتعم  نکل  تسناد و  يّربـم  ینوت  رظن  دروم  بویع  زا  ار  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  زین  ردـص  دیـس  - 3
. تفر هراهطلا  ۀلاصا  غارس  هب  اذل  دوب و  اهنآ  ضراعت  رثا  رد  نیلصا 

. یظفل لصا  یکی  تسا و  یلمع  لصا  یکی  هک  دش  نیاب  هحورطم  محل  تساجن  تمرح و  هب  مکح  يارب  قیرط  ود  لصاحلا :
کی ردـص و  دیـس  زا  قیرط  کی  دوب ، ینوت  بانج  زا  قیرط  کـی  هک  هدـش  حرطم  نآ  ندوب  لـالح  كاـپ و  هب  مکح  يارب  مه  قیرط  هس 

. میدومن حرطم  فاصنالا  نکل  تحت  رد  ام  مه  ار  قیرط 
اضراعت مخوچیپ  رد  ار  دوخ  تفر و  نیلصا  يارجا  غارس  هب  لّوا  دنکب  يراج  تراهط  لصا  دهاوخیم  هک  ردص  دیـس  ارچ  خیـش  بانج  * 

؟ تسا ۀیلحلا  ةراهطلا و  ۀلاصا  ياج  اجنیا  تفگیم  لّوا  نامه  زا  هکلب  داد ، رارق  اطقاست  و 
مکاح یلمع  لصا  کی  ناونعب  هیکذت  مدع  باحصتسا  هک  دشیم  ضارتعا  وا  هب  تفریم ، هراهطلا و ...  ۀلاصا  غارس  هب  لّوا  زا  ناشیا  رگا 

. دوشیمن يراج  تراهط  لصا  باحصتسا  ندوب  اب  اذل  یظفل و  لصا  کی  ناونع  هب  تراهط  لصا  رب  تسا 
تراهط لصا  غارس  هب  سپس  و  دهدب ، ناشن  ار  هار  رس  عناوم  هتفرگ ، ار  نآ  نایرج  يولج  يوحن  هب  هک  تسا  هدش  روبجم  ناشیا  هجیتن  رد 

. تسا هتفر 
؟ دیتفریذپن درک  حرطم  هیکذت  مدع  باحصتسا  اب  هطبار  رد  ینوت  بانج  هک  ار  یبیع  نیلوا  امش  ارچ  خیش  بانج  * 

هدوب و تایح  نمض  رد  نوچ  هتفر ، نیب  زا  دشاب ، یلوا  هیکذت  مدع  هیکذت ، مدع  زا  ناتدارم  رگا  هک  دندرک ، ناونع  ناشیا  هک  يریاغت  اریز 
تـسرد تسا ، ثودحلا  كوکـشم  مه  نیا  هک  تسا  گرم  لاح  رد  هیکذت  مدع  ناتدارم  رگا  و  هتفر ، مه  هیکذت  مدع  نآ  تایح  نتفر  اب 

لقا دح  ای  بتارم و  ظاحل  هب  هک  دناتادوجو  نیا  هیلزا . مادعا  رد  هن  تسا و  رّوصتم  هّیدوجو  روما  رد  ریاغت  الـصا  اریز : ارچ ؟ دـشابیمن .
هک مه  ياهیکذت  مدع  نیا  هدوب و  ّرمتسم  یلزا  مدع  رد  مادعا  همه  درادن ، یقرف  مدع  اب  مدع  ّالا  دناتوافتم و  فلتخم و  مه  اب  تاصخشم 

نیا هک  مینکیم  ریوصت  ار  نآ  هنوگنیا  اذل  و  دنک ، ادیپ  قّقحت  يزیچ  نمض  رد  هک  تسین  مزال  تسا و  هیلزا  مادعا  زا  تسام  ثحب  دروم 
: یلزا مدع 

. دوش هیکذت  ات  دوبن  یناویح  الصا  ینعی  تسا ، عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  ةرات  - 1
. ّكذی مل  دوب ، هدنز  نوچ  دش و  هدیرفآ  یلحارم  رد  ناویح  نیا  ةرات  - 2
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رد ياهیکذـت  تسا ، نامه  رارمتـسا  نیا  ریخ  تساتود . اعوضوم  هک  تفگ  دوشیمن  تسا و  یکی  مّود  اب  لّوا  هلحرم  رد  كذـی  مل  لاـح :

. لبق هلحرم  رد  هن  هلحرم و  نیا  رد  هن  تسین  راک 
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اب تقو  کی  هلحرم  نیا  یط  رد  دنکیم ، یط  ار  یناویح  یهاگ  فلتخم ، لحارم  رد  هک  تسا  ّرمتـسم  يرما  هیکذت  مدع  رگید : ترابع  هب 
مدـع نیا  اذـل  و  درادـن . دوجو  ياهیکذـت  لـحارم  نیا  رد  و  تسا ، ناویح  نآ  تاـمم  هلحرم  اـب  تقو  کـی  تسا و  ناوـیح  تاـیح  هلحرم 

. دنکیم قرف  اههنحص  نیا  زا  کیره  رد  مه  شمکح  دنکیم ، اشامت  ار  یفلتخم  ياههنحص  هک  ياهیکذت 
یعوضوم الـصا  نوچ  درادن ، انعم  تساجن  تمرح و  الـصا  دوشیم ، رّوصت  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  ناونعب  ّكذـی  مل  نیا  هکیتقو  نآ  - 1

. سجن مارح و  دوشب  ات  درادن  دوجو 
. دوشیمن تساجن  تمرح و  بجوم  شدروخرب  دنکیم ، دروخرب  تایح  هلحرم  هب  هکیتقو  نآ  - 2

تمرح و بجوم  هک  تساجنیا  رد  دنکیم و  دروخرب  ناویح  نآ  تامم  هب  ياهنحـص  رد  ّرمتـسم  هیکذت  مدع  نیا  هک  تسا  تقو  کی  - 3
. تسا روهشم  نخس  نامه  نیا  و  دوشیم ، تساجن 

دنکیم دروخرب  فلتخم  لحارم  لوط  رد  یلزا  مدع  نیا  ار ، یلزا  هیکذت  مدع  مینکیم  باحصتسا  ام  دیوگیم : روهشم  رگید : ترابع  هب 
. دوشیم تساجن  تمرح و  بجوم  هک  توم  دروم  هب 

؟ تسیچ ریخا  بلاطم  يارخا  ةرابع  مالکلا و  ۀصالخ  خیش  بانج  * 
، دـشاب رخآلا  درف  رب  قیبطت  ای  رخآلا و  درف  تاـبثا  دـصق  رگا  يدوجو ، رما  باحـصتسا  رد  هچ  یمدـع و  باحـصتسا  رد  هچ  هک : تسا  نیا 

: لثملا یف  تسا . لاکشاالب  یّلک  باحصتسا  دشاب  یّلک  دوخ  نآ  زا  رثا  رگا  نکل  و  ّتیجح ، الب  تسا و  تبثم  لصا 
درف تابثا  روظنم  هب  باحـصتسا  نیا  تسه و  مه  نونکا  دوب ، هناـخ  رد  روفـصع  درف  دوجو  نمـض  رد  ناویح  یّلک  زورید  ییوگب  رگا  - 1

. طلغ تسا و  تبثم  لصا  دشاب ، لیف  ینعی  رخآلا 
. درادن یلاکشا  هفولعلا ، بوجو  لثم  دوشیم ، ّبترتم  ناویح  دوخ  رب  هک  يرثا  تهج  هب  ار  ناویح  یّلک  ینک  باحصتسا  رگا  اّما 

ّتیرک ایآ  هک  مراد  ّکش  نونکا  دناهتشادرب ، ضوح  بآ  زا  سوسحم  يرادقم  دوب ، ققحتم  ضوح  نیا  رد  ّتیرک  زورید  یئوگب  رگا  - 2
؟ هن ای  تسا  یقاب 

هک یبآ  نیا  ینعی   ) ءاملا اذه  سپ  هک  دشاب  نیا  ناتدصق  دوب و  قّقحم  بآ  نمـض  رد  زورید  هک  ار  ّتیرک  یّلک  منکیم  باحـصتسا  سپ 
ار یّلک  ّتیرک  دوجو  امش  تسا . ّرک  دراد ) دوجو  ضوح  رد  زورما 
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. تسا تبثم  لصا  نیا  تسا و  ءاملا  اذه  هک  يرگید  درف  رب  دیاهدرک  قیبطت 
اذـه دـیئوگب : و  یّلک ، ّتیرک  رد  هن  دـینک و  يراج  تسا  ضوح  رد  زورما  هک  یبآ  نیا  دوخ  ینعی  ءاملا  اذـه  رد  ار  باحـصتسا  رگا  ماما 

. تسین تبثم  لصا  تسا و  لاکشاالب  ّرک ، وهف  اّرک ، ناک  ءاملا 
: رگید ترابع  هب 

مینکیم باحصتسا  ار  ّرکلا  دوجوم  لثملا : یف  مینکیم ، تفص  نیا  هب  فصّتم  ار  دوجوم  هدرک و  باحصتسا  ار  تفـص  ام  تقو  کی  - 1
. تبثم لصا  دوشیم  هک  مینکیم  فصّتم  رکلا  دوجوم  نآ  هب  ار  بآ  نیا  و 

. تسین تبثم  لصا  رگید  هک  ّرک ، وهف  اّرک  ناک  ءاملا  اذه  میئوگیم  هدرک  باحصتسا  ار  فصّتم  دوخ  مه  تقو  کی  - 2
؟ دیروایب یمدع  رما  باحصتسا  يارب  مه  ياهلثما  دوب ، يدوجو  رما  رد  باحصتسا  يارب  قوف  هلثما  خیش  بانج  * 

: لثملا یف 
تبثم لصا  ار ، ندوب  رادرم  ای  فنا و  فتح  توم  مینک  تابثا  نآ  اب  هک  دشاب  نیا  نامدصق  ار و  هیکذت  مدع  مینک  باحـصتسا  ام  رگا  - 1

. تسا
لکـشم هدوبن و  تبثم  لصا  رگید  تساجن ، تسا و  تمرح  هک  هیکذت  مدع  دوخ  هجیتن  تهج  هب  ار  هیکذت  مدع  مینک  باحـصتسا  رگا  اّما 
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. درادن
. طلغ تسا و  تبثم  لصا  یّکذمب ، سیل  محلل  اذه  میئوگب  محللا و  اذه  رب  نآ  قیبطت  يارب  ار  هیکذت  مدع  مینک  باحصتسا  ام  رگا  - 2

. دوب دهاوخن  تبثم  لصا  یّکذمب  سیل  نآلا  یّکذم و  نکی  مل  محللا  اذه  میئوگب  هدرک  يراج  محل  دوخ  رد  ار  باحصتسا  نیا  رگا  نکل ،
هک تسا  ینز  لـثملا : یف  طـلغ . تبثم و  لـصا  دوشیم . دوجوم  درف  رب  نآ  قیبطت  رطاـخب  ار  ضیحلا  مدـع  دـنک  باحـصتسا  ینز  رگا  - 3

ضئاح مه  نونکا  مدوبن ، ضئاح  البق  نم  هک  دـیوگب  رگا  هضاحتـسا ؟ اـی  تسا  ضیح  نوخ  هک  دـنکیم  ّکـش  تسا ، هدـید  نوخ  نونکا 
. طلغ تسا و  تبثم  لصا  تسا ، هضاحتسا  نوخ  هکلب  تسین ، ضیح  نوخ  نوخ ، نیا  سپ  متسین ،

وهف ضیحب ، سیل  نآلا  و  ضیح ، نکی  مل  مدلا  اذه  دیوگب : هدرک  يراج  هدید  هک  ینوخ  نیا  دوخ  رد  ار  باحـصتسا  نیا  نز  نیا  رگا  اّما 
. دوب دهاوخن  تبثم  لصا  رگید  ۀضاحتسا ،
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؟ مینک يراج  باحصتسا  نامدوخ  عفن  هب  میهاوخب  هک  روطره  هک  تسام  تسد  رد  روما  مامز  هشیمه  رگم  خیش  بانج  * 

تبثم لصا  هک  مینک  يراج  ار  یباحصتسا  هکنیا  زج  میرادن  ياهراچ  دراوم  زا  یخرب  رد  هکلب  تسین ، ام  تسد  رد  روما  مامز  هشیمه  ریخ ،
. دشابن

نکل طلغ . تبثم و  لصا  دوشیم  ّرک  ءاملا  اذـهف  دوجوم ، اضیا  نـآلا  ادوجوم و  ناـک  ّرکلا  میئوگب : رگا  ّرک ، بآ  لاـثم  نآ  رد  لـثملا : یف 
. تسین تبثم  لصا  رگید  ّرک ، اضیا  نآلا  اّرک و  ناک  ءاملا  اذه  میئوگب : رگا 

رگید هدش  هتـشادرب  سوسحم  روطب  نآ  زا  هک  یبآ  نیا  تساتود ، اجنیا  رد  باحـصتسا  عوضوم  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ بلطم  ّرـس  ارچ و 
. تسا مهفم  الماک  هّیلقع  تقد  اب  نیا  و  تسین ، يزورید  رک  بآ  نآ 

بآ نامه  فرع ، رظن  زا  ءاـملا  اذـه  هکنیا  رطاـخب  تسا . حیحـص  دوشیمن و  تبثم  لـصا  ءاـملا  اذـه  دوخ  رد  امـش  باحـصتسا  ارچ  سپ 
. تسین تبثم  لصا  تسا و  حیحص  تروص  نیا  رد  باحصتسا  اذل  تسا و  هدشن  ضوع  عوضوم  لطس  کی  نتشادرب  اب  تسا و  زورید 

. تسین تبثم  لصا  تسا و  حیحص  ضیحب ، سیل  نآلا  اضیح و  نکی  مل  مدلا  اذه  دیوگب : نز  رگا  مد : لاثم  نآ  رد  لثملا  یف  ای  و 
؟ ارچ دوبن . ضیح  مد  نیا  دیوگب : دناوتیمن  رگید  هضاحتـسا ؟ مد  ای  تسا  ضیح  مد  نیا  هک  دنک  ّکش  دـنیبب و  نوخ  ءادـتبا  ینز  رگا  اّما 

. ار شتیضیح  مدع  دنک  باحصتسا  وا  هک  ات  درادن  هقباس  نوخ  نیا  هکنوچ 
، تسین ضیح  نوخ  مه  نوخ  نیا  سپ  متـسین ، ضئاح  مه  نونکا  مدوبن ، ضئاح  نم  دـیوگب : دـنک  يراج  باحـصتسا  دـهاوخب  رگا  سپ 

. طلغ تبثم و  لصا  دوشیم 
دشاب و ام  تسد  رد  یّلک  روطب  شمامز  هک  تسین  هنوگنیا  دنکیم و  قرف  دراوم  ظاحل  هب  هفلتخم  دراوم  رد  باحـصتسا  يارجا  نیاربانب :

. مینک ارجا  ار  نآ  میهاوخب  هک  يوحن  ره  هب  ام 
***
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نتم

و قباسلا . نامزلا  یف  ادوجوم  ناک  ام  دوجو  وه  و  ءاقبلا ، یف  ّکشلا  هدروم  ّنأ  هّتلدأ  باحـصتسالا و  فیرعت  نم  ملع  دـق  ّهنأ  یناـثلا  رمـألا 
و جیردتلا ، یلع  ائیشف  ائیـش  دّدجتی  لب  هدوجول  رارقتـسا  يذلا ال  ّینامزلا  یف  و ال  نامزلا ، سفن  یف  باحـصتسالا  نایرج  مدع  هیلع  ّبترتی 

نیریخالا نیمـسقلا  یف  يرجیف  نامزلا ، یف  باحـصتسالا  نایرج  ۀعامج  تاملک  نم  رهظی  ّهنأ  ّالإ  هل . ادیق  ذـخؤی  يذـلا  ّرقتـسملا  یف  اذـک 
: نییرابخالا ضعب  نم  مّدقت  لب  یلوأ ، قیرطب 

. تایرورّضلا نم  راهنلا  لیللا و  باحصتسا  ّنأ 
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همجرت

( دنراد عفار  رد  ّکش  هب  صاصتخا  رابخا  نیا  ( ) رابخا تلالد  رادقم  رد  )

هراشا

( عفار رد  ّکش  دروم  ینعی   ) میدیزگرب ام  هک  یلوق  هب  هّصاخ ) رابخا  ینعی   ) تسا هّماع  رابخا  زا  ریغ  هک  يرابخا  صاصتخا  دینادب )  ) سپس
. تسا نشور 

 ...(: ضقنت لثم ال   ) هّماع رابخا  اّما  و 
عفار رد  ّکش  هچ   ) دراوم مامت  رد  باحصتسا  ّتیجح  رب  تسا  هّماع  تایاور  هب  لالدتسا  يراصنا ) خیش  موحرم   ) زا نیرخأتم  نیب  روهـشم 

سورد حرـش  رد  يراسناوخ  قّقحم  موحرم  ار  لمات  نیا  باب  و  دراد ، دوجو  لـمات  ياـج  لالدتـسا )  ) نیا رد  و  یـضتقم .) رد  ّکـش  هچ  و 
. دناهدوشگ

. هدشهدیسیر لبح  بانط و  ندیسیراو  لثم  تسا  هیلاصتا  تئیه  عفر  نامه  ضقن ، تقیقح  هک : تسا  نیا  لمأت  باب  حاتتفا  نییبت  حیضوت و 
تـسا مکحتـسم  تباث و  رما  کی  نتـشادرب  عفر و  نامه  شندوب ، زاـجم  ضرف  یلع  یقیقح ، ياـنعم  نیا  هب  يزاـجم  ياـنعم  نیرتکیدزن  و 

(. عفار رد  ّکش  دراوم  لثم  )
هکنیا زا  سپ  دـشاب  نآ  يارب  یـضتقم  مدـع  رطاخب  ول  ءیـش و  کی  زا  دـیلا  عفر  قلطم  رب  تازاجملا ) برقا  نیا   ) دوشیم قالطا  یهاگ  و 

(. درادن ماود  يارب  یضتقم  رگید  نونکا  نکل  دوب و  البق  هک  راهن  ای  لیل  زا  دی  عفر  لثم  . ) تسا هدوب  ءاضتقا  نآ  هدنراد 
ّکـش دروم  رد  هچ   ) دشابیم شدوجو  زا  سپ  شمدع  رب  يراذگانب  ءیـش و  نآ  نتـشادن  موادـت  ضقن ، زا  دارم  مّوس ) يانعم  رب  انب   ) سپ

: تسا رئاد  رما  نیا  میئوگیم : یتسناد  ار ) ضقن  هناگهس  یناعم   ) نیا یتقو  سپس  یضتقم .) رد  ّکش  دروم  رد  هچ  عفار و  رد 
نامه هک   ) ضوقنم تروص ) نیا  رد  هک   ) تسا مّوس  ياـنعم  ناـمه  هک  رثا  بیترت  لـمع و  كرت  قلطم  ضقن ، زا  دوش  هدارا  هکنیا  نیب  - 1

(. یضتقم رد  ّکش  دراوم  رد  هچ  عفار و  رد  ّکش  هچ   ) ینیقی ره  يارب  دنامیم  یقاب  ماع  تروصب  تسا ) نیقی 
نیا رد  هک   ) تسا تباـثلا ) رمـألا  عـفر  ینعی   ) مّود ياـنعم  ناـمه  هـک  نآ ، رهاـظ  نـیقی ) ینعی   ) ضقن نـیا  زا  دوـش  هدارا  هـکنیا  نـیب  و  - 2
نیا و  تسا ، ماربا ) ماکحتـسا و  ینعی   ) لاصتا رارمتـسا و  اهنآ  نأش  هک  يروما  هب  دـنکیم  ادـیپ  صاصتخا  نیقی ، ای  ضقن  ّقلعتم  تروص )

هب دراد  صاصتخا  ّرمتسم  رما 
420 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لّوا ياـنعم  رب  تازاـجملا ) برقا  ینعی   ) مّود ياـنعم  نیا  يرترب  ناـحجر و  و  دوشیم . ادـیپ  اـهنآ  رد  ماکحتـسا  ياـنعم  نیا  هک  يدراوم 
. تسین هدیشوپ  يدحا  رب  تازاجملا ) دعبا  ینعی  )

هکنانچ دنکیم ،) رتکچوک  ار  نآ  و   ) دوشیم نیقی ) لثم   ) شماع ّقلعتم  صّـصخم  هیف ) نحن  ام  رد  ندرک  ضقن  لثم   ) صاخ لعف  هکاریز 
( رب دـحا  نآ   ) نتـشاد صاـصتخا  رب  تسا  هنیرق  نزن ، ار  يدـحا  دـیوگیم : هک  یلئاـق  لوـق  رد  دراد ) ملوـم  برـض  رب  تلـالد  هک   ) برض
ار دحا  برض  ینعی  . ) دشابیمن تادماج  يارب  یتح )  ) برض زا  برض ، قلطم  ندش  هدارا  رب  هنیرق  تاوما ، يارب  نآ  ندوب  ماع  ناگدنز و 

(. ّقلعتم عبات  لعف  هن  تسا و  لعف  عبات  ّقلعتم  هکنوچ  دهد ، هعسوت  ار  برض  دحا  هکنیا  هب  دنکیم  قییضت 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  باحصتسا  رابخا  اب  هطبار  رد  ثحب  لّوا  ماقم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
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. هّصاخ تایاور  هّماع 2 - تایاور  - 1 دیدرگ : حرطم  تایاور  زا  هتسد  ود  هک  دوب  رابخا  نیا  تلالد  لصا  اب  هطبار  رد 
تیاور هس  هّصاخ ، تایاور  نایم  زا  اّما  دـضاعت و  رباجت و  اب  نکل  دـنتفریذپ  خیـش  بانج  اعون  ار  باحـصتسا  رب  هّماع  تایاور  تلالد  اّما  و 

. دیدرگ یسررب  هک  دش  عقاو  ناشیا  لوبق  دروم 
؟ تسیچ ثحب  مود  ماقم  * 

. تسا ثیداحا  نیا  تلالد  رادقم  اب  هطبار  رد 
؟ تسیچ حضاو ) راتخملا  لوقلاب  ۀماعلا  رابخالا  دع  ام  صاصتخا  ّنا  مث   ) زا دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوت  اب  * 

هک ارچ  تسا ، نشور  حضاو و  عفار  رد  ّکش  صوصخ  رد  باحصتسا  ّتیجح  ینعی  مهن  لیـصفت  رب  هّصاخ  تایاور  تلالد  هک : تسا  نیا 
هـسفن دـح  یف  اتاذ و  هک  تسا  يروما  زا  تراهط  هک  ارچ  دوب ، عفار  رد  ّکـش  دراوم  زا  ناـشدروم  یـسررب ، دروم  تاـیاور  زا  تیاور  هس 

. دراد ءاقب  تیلباق 
. تسا عفار  ضورع  رد  ّکش  هیحان  زا  هشیمه  نآ  ءاقب  رد  ّکش  و  تسا ، دوجوم  یضتقم  ینعی 

؟ تسیچ ۀّماعلا )...  رابخالا  اّما  و   ) زا ضرغ  * 
هب هک  دنتسه  یعّدم  ناشیا  زا  سپ  و  هر )  ) مظعا خیش  زا  لبق  نییلوصا  روهشم  هک : تسا  نیا 
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نیا رب  زین  يدـهاوش  و  یـضتقم . رد  ّکـش  هچ  عفار و  رد  ّکـش  رد  هچ  دوشیم . تاـبثا  باحـصتسا  قلطم  ّتیجح  هّماـع  تاـیاور  تکرب 

. دناهدروآ یعّدم 
؟ تسیچ لمأت )... ، هیف  و   ) زا دارم  سپ  * 

و دراد . دوجو  لمات  ياج  روهـشم  مالک  نیا  رد  سورد  حراش  هر )  ) يراسناوخ قّقحم  زا  يوریپ  هب  خیـش  موحرم  هدـعاق  هب  هک : تسا  نیا 
. دنروخیمن یضتقم  رد  ّکش  درد  هب  دوشیم و  تابثا  عفار  رد  ّکش  باب  رد  باحصتسا  ّتیجح  اهنت  تایاور  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ّقح 

: تسانعم هس  ياراد  ضقن  هملک 
. هقیقحلا نع  دیعب  يزاجم  يانعم  ۀقیقحلا 3 - یلا  بیرق  يزاجم  يانعم  يوغل 2 - یقیقح و  يانعم  - 1

ناـیم رد  لاـصتا  داـجیا  ياـنعم  هـب  برع  تـغل  رد  لزغ  و  دراد ، رارق  لزغ  لـباقم  رد  هـک  تـسا  نآ  ضقن  يوـغل  یقیقح و  ياـنعم  اـّما  و 
ای هبنپ و  زا  ندرک  تسرد  خن  لثم : دنزیم ، دنویپ  دفابیم و  مه  هب  ار  لصفنم  هتخیـسگمهزا و  زا  ءازجا  هک  انعم  نیدـب  تسا ، تالـصفنم 

. هدشهدز مشپ 
زاب نتسسگ و  مه  زا  ار  اههتشر  نآ  هک  ینعی  تسا ، هیلاصتالا  ۀئیهلا  عفر  ضقن  تسا ، تالـصفنملا  نیب  لاصتالا  داجیا  لزغ  یتقو  نیاربانب 

. تسا هدش  هدیچیپ  مه  هب  هدیسیر و  بانط  ندرک  زاب  لثم  تسا ، ندرک 
يانعم اّما  و  تسا . جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  هتفر و  راـکب  شعون  ره  زا  ماـسجا  تاـسوسحم و  صوصخ  رد  یقیقح  ياـنعم  هب  ضقن  لاـح :

تسا و مربم  مکحتـسم و  تباث و  هک  ار  يزیچ  ینعی  تسا . ثلاثلا  رمألا  عفر  صوصخ  يانعم  هب  ضقن )  ) هملک ۀقیقحلا  یلا  بیرق  يزاجم 
. میرادرب نایم  زا  هدرک  عفر  دراد ، ءاقب  تیلباق  اتاذ 

. دوشیمن عفر  دیاین  یعفار  هک  ینامز  ات  ینعی  تسا ، راگدنام  تباث و  يرما  هک  هیئام  تراهط  لثم 
. تسا ضقن  يانعم  هب  ازاجم  میرادیمرب  تسد  تراهط  زا  یعفار  هطساوب  ام  یتقو  رگید  ترابع  هب 

؟ تسیچ ضقن  یقیقح  يانعم  هب  انعم  نیا  برق  هجو  * 
تازاجملا برقا  اذل  تسا و  هدش  ظاحل  هبنج  نیا  زین  انعم  نیا  رد  هدـیباوخ و  ماکحتـسا  ماربا و  يانعم  ضقن  هملک  دوخ  رد  هک : تسا  نیا 

. دشابیم
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ياراد اتاذ  هک  دشاب  يروما  زا  زیچ  نآ  هچ  يزیچ ، زا  دـیلا  عفر  قلطم  زا : تسترابع  ضقن ،)  ) هملک هقیقحلا  نع  دـیعب  يزاجم  يانعم  اّما  و 
لثم مینکیم . دی  عفر  نآ  زا  ام  تسا و  ماکحتسا  تابث و 

422 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. بش ای  زور  زا  دی  عفر  لثم  دشاب  هتشادن  ار  ءاقب  ّتیلباق  ءاضتقا و  اتاذ  هک  دشاب  يروما  زا  زیچ  نآ  هچ  و  تراهط ،

؟ تسیچ یقیقح  يانعم  زا  انعم  نیا  دعب  هجو  * 
. تسا نآ  رد  ماکحتسا  هبنج  ظاحل  مدع  نیمه 

؟ تسا رظن  دروم  ضقنت  رابخا ال  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  ضقن  هناگهس  یناعم  زا  کیمادک  * 
هیف نحن  ام  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دراد ، تاسوسحم  هب  صاصتخا  انعم  نیا  هک  ارچ  دشاب ، دارم  هیف  نحن  ام  رد  دناوتیمن  ضقن  یقیقح  يانعم 

يانعم هدارا  نیب  دوشیم  رئاد  رما  هجیتن : رد  تسین . ام  رایتخا  رد  هکنوچ  دوریم  نیب  زا  ّکش  فرـص  هب  هیلاـصتا  تئیه  نیقی و  هتـشر  نیا 
. دیعب يزاجم  يانعم  ای  بیرق و  يزاجم 

؟ دراد ياهجیتن  هچ  هیف  نحن  ام  رد  انعم  ود  نیا  زا  کیره  هدارا  * 
. دروخیم عفار  رد  ّکش  درد  هب  دشاب  بیرق  زاجم  ضقنت  رد ال  ضقن  زا  دارم  رگا 

. دروخیم مه  یضتقم  رد  ّکش  درد  هب  عفار  رد  ّکش  رب  هوالع  دشاب ، دیعب  زاجم  نآ ، رد  ضقن  زا  دارم  رگا  و 
؟ تسیچ هطبار  نیا  رد  خیش  بانج  رظن  * 

: تسا ناحجر  تیولوا و  ياراد  تهج  ود  زا  بیرق  زاجم  هدارا  هک : تسا  نیا 
. مالکلا نم  ةدارالاب  یلوا  تازاجملا  برقاف  ۀقیقحلا  ترّذعت  اذا  یبدا : هدعاق  ظاحل  هب  هکنیا  - 1

صیـصخت ثعاب  لعف  نآ  تیـصوصخ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ماع  ّقلعتم  کـی  صاـخ و  لـعف  کـی  مـالک  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هدـعاق  - 2
رب هنیرق  صاخ  ءالقعلا ، فرعلا و  دـنع  نوچ  ارچ ؟ دوش . لعف  میمعت  قالطا و  رب  لیلد  ّقلعتم ، مومع  هکنیا  هن  دوشیم ، ّقلعتم  نآ  تیمومع 

. ادحا برضت  ال  دیئوگب : ناتدنزرف  هب  امش  رگا  لثملا : یف  دشاب . صاخ  رب  هنیرق  ماع  هکنیا  هن  تسا  ماع  زا  دارم  رسفم و  ماع و 
دهدیم ناشن  لمعلا  سکع  نآ  ربارب  رد  بورـضم  دوشیم و  ساسحا  درد  نآ  لابندـب  نوچ  هک  ارچ  دراد ، تیـصوصخ  برـض ، لعف  - 1

. تسا ةایحلا  يوذ  صوصخم  نیا  هک 
زا دارم  هکنیا  رب  دوشیم  هنیرق  برض  تیصوصخ  اّما  دوشیم . مه  تاوما  لماش  دراد و  تیمومع  دشاب ، برـض  ّقلعتم  هک  ادحا ، هملک  - 2
مه دامجلا  برـض  لماش  دشاب و  برـضلا  قلطم  برـض  زا  دارم  هکنیا  رب  دوش  هنیرق  ادحا  تیمومع  هکنیا  هن  تسا  ءایحالا  نم  ادحا  ادحا ،

، دوشب
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. تسین یقطنم  يریسفت  نینچ  هکنوچ 
؟ تسیچ لاثم  زا  روظنم  * 

: اریز ارچ ؟ تسا . لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  هک : تسا  نیا 
. تسا عفار  رد  ّکش  دراوم  هب  صوصخم  دراد و  دوجو  ماربا  ماکحتسا و  نآ  رد  هک  تسا  یصاخ  لعف  ندرک  ضقن  - 1
. ار مربم  رما  ریغ  مکحتسم و  مربم و  رما  هب  نیقی  دوشیم  لماش  تسا و  ماع  تسا ، هدرک  ضقن  ّقلعتم  هک  نیقیلا  اّما  - 2

. مکحتسم رما  هب  دهدیم  صاصتخا  ار  نآ  ّقلعتم و  مومع  رب  دوشیم  هنیرق  هک  تسا  لعف  تیصوصخ  نیا  قوف : نایب  قبط  لاح 
. دشاب مّلسم  زرحم و  اهنآ  رد  دادعتسا  ءاقبلا و  ءاضتقا  یضتقم و  دوجو  لصا  هک  يدراوم  هب  دنکیم  ادیپ  صاصتخا  تیاور  هجیتن : رد 

: نیاربانب دوشیمن . یضتقم  لصا  رد  ّکش  لماش  تسا و  عفار  رد  ّکش  رد  مالکلا  امنا  سپ :
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نیا هک  تسا  ظاـحل  نیدـب  نکن . دـی  عفر  مکحتـسم ، مربـم و  رما  زا  ّکـش  ضورع  درجم  هب  ینعی  ضقنت ، ـال  هدوـمرف  ثیداـحا  رد  هکنیا 
و تسا ، مکحتـسم  مربم و  رما  کی  بحـصتسم  هک  تسا  دراوم  هنوگنیا  رد  اریز  ارچ ؟ عفار  رد  ّکش  دراوم  هب  دنراد  صاصتخا  ثیداحا 

. شکن مکحتسم  مربم و  روما  نیا  زا  تسد  ّکش  ضورع  هطساوب  هک : تسا  نیا  شدارم  عراش 
؟ تسیچ هنم )...  نقیتملا  ةدارالاب  نیقیلا  یف  فرصت  یلا  ذئنیح  جایتحالا  مّهوتی  ّمث ال   ) زا ضرغ  سپ  * 

کی هب  جایتحا  دینک  لمح  بیرق  زاجم  رب  ار  ثیدح  امش  رگا  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاکشا  کی  ای  مّهوت و  کی  هب  خساپ 
هملک هک  دـیوشیم  راچان  هک : تسا  نیا  نآ  دـیوشیم و  رهاظ  فالخ  بکترم  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  ادـیپ  مالک  رهاظ  رد  فّرـصت 

وه امب  نیقی  تفـص  دوخ  هکنآ  لاح  و  درادن ، ای  دراد  ماکحتـسا  تابث و  ای  هک  تسا  نّقیتم  نیا  هک  ارچ  دـیریگب ، نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی 
. هن ای  دشاب  مکحتسم  هک  ات  درادن  انعم  نّقیتم  زا  عطق  اب  نیقی 

هب يزاین  دینک ، لمح  دیعب  زاجم  رب  ار  ثیدح  امـش  رگا  ۀیزاجملا و  مدع  لصالا ، هکنآ  لاح  و  دوشیم ، ادیپ  هملک  رد  زاجم  هب  زاین  اذل  و 
هب ای  دریگب  ّقلعت  مکحتـسم  رما  هب  هکنیا  زا  ّمعا  دوشیم ، نیقیلا  نع  دیلا  عفرت  يانعم ال  هب  نیقیلا  ضقنت  هکلب ال  دـشابیمن ، تافّرـصت  نیا 

. نآ ریغ 
تیولوا لبق  تروص  رد  لمح  هب  تبسن  هک  دوشیم ، ظفح  تروص  نیا  رد  مالک  رهاظ  هجیتن : رد 
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. دراد

؟ تراهط هب  نیقی  ای  تسا  تباث  رما  تراهط  رگید  ریبعت  هب  و  نّقیتم ؟ ای  تسا  تباث  رما  نیقی  دیوگیم : لکشتسم  رگید : ترابع  هب 
نامه عفارب ، ّالا  عفتری  هک ال  یمکحتـسم  تباث و  رما  نیا  اذـل  و  درادـن ، انعم  نآ  رد  توبث  هک  تسا  هیناسفن  تلاـح  کـی  نیقی  دـیوگیم :

. تسا نّقیتم 
. تساجن ای  تراهط و  لثم  تسا ، رّوصتم  نّقیتم  رد  تباث  رما  نآ  دیریگب ، نآ  بیرق  يزاجم  يانعم  هب  ار  ضقن  امش  رگا  نیاربانب :

نّقیتم نوچ  دـیریگب ، نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی  هک  دـیراچان  دـیریگب ، تازاجملا  برقا  يانعم  هب  ار  ضقن  رگا  دـیوگیم : رگید  تراـبع  هب 
. عفارب الا  عفتری  تسا و ال  مربم  مکحتسم و  تباث ، رما  هک  تسا 

. رهاظلا یف  فرصتلا  مدع  لصالا  هکنآ  لاح  و 
رد مالک  یتقو  دشاب و  شدوخ  يانعم  رد  هکلب  میریگن . نّقیتم  يانعم  هب  ار  نیقی  ای  هدزن و  مه  هب  ار  مالک  رهاظ  ام  هک  تسا  نیا  لصا  سپ 

. میریگب شتازاجملادعبا  يانعم  هب  مه  ار  ضقن  هک  میتسه  ریزگان  ام  دوش  لامعتسا  شدوخ  يانعم 
. نیقیلا نع  دیلا  عفرت  ال  ینعی : نیقیلا . ضقنت  سپ ال  تسا ، دیلا  عفر  قلطم  يانعم  هب  ضقن  هک  اجنآ  زا  هجیتن : رد 

روبزم مّهوت  عفد  رد  انخیـش  اذـل  و  یـضتقم . رد  ّکش  دراوم  لماش  مه  دوشیم ، عفار  رد  ّکش  دراوم  لـماش  مه  ثیدـح  تروص  نیا  رد 
یلع دـیریگب  هک  انعم  ره  هب  ار  ضقن  امـش  هکلب  درادـن ، بیرق  زاجم  رب  مالک  لمح  هب  صاصتخا  مالک  رهاظ  رد  فّرـصت  نیا  دـیامرفیم :
دیاب ءاضتقا  تلالد  مکح  هب  و  تسا . قدص  مدع  ای  تحـص و  مدع  مزلتـسم  شرهاظ  رب  مالک  ءاقبا  ّالا  و  دـیراد ، فّرـصت  هب  زاین  لاح  ّلک 

. دشاب رّدقم  يزیچ 
لاح و  تسا ، رودقم  هک  دریگب  ّقلعت  يزیچ  هب  دـیاب  مه  فیلکت  تسا ، فیلاکت  هلمج  زا  یهن  تسا ، یهن  لعف  ضقنت ، هملک ال  اریز  ارچ ؟
هداد رارق  باـطخ  دروم  نآ  ضقن  تهج  ار  اـم  هکنیا  اـت  تسین  اـم  رودـقم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  نیقی  وه  اـمب  نیقی  دوخ  ضقن  هکنآ 

. درادن فّلکم  هب  یطبر  نیا  دوریم و  اهنآ  نتفر  اب  دیآیم و  نیقی ، بابسا  لماوع و  ندمآ  اب  هک  تسا  يرهق  رما  کی  هکلب  دنشاب ،
ّکش یتقو  هکنیا  رطاخب  نکن ، ضقن  ار  نیقی  وه  امب  نیقی  هک  تسین  نیا  شدارم  نیقیلا ، ضقنت  هدومرف ال  ثیدح  هکنیا  رگید : ترابع  هب 

. دیدشیمن ّکش  راچد  امش  هک  دوب  هتفرن  تسد  زا  نیقی  رگا  تفر . نیب  زا  نیقی  دمآ ،
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لماوع و هکنوچ  ارچ ؟ هن ؟ ای  تسا  لداع  ایآ  هک  دـیراد  ّکش  نونکا  نکل  تسا و  لداع  دـیز  هک  دـیتشاد  نیقی  نونکاـت  امـش  لـثملا : یف 

. دیاهدش بارطضا  ینارگن و  راچد  امش  هتفر و  مه  نیقی  دوخ  هتفر ، نیقی  بابسا 
عفار رد  ّکش  هچ  دـهاوخیم ، اشنم  نیقی  هکلب  دومن . داجیا  ار  اـهنآ  روز  هب  دوشب  هک  تسین  اـم  تسد  رد  ّکـش  ّنظ و  نیقی ، ماـمز  سپ :

: میئوگب هک  تسا  نیا  نآ  تفرگ و  رّدقم  مالک  رد  ار  يزیچ  دیاب  هجیتن  رد  یضتقم . رد  ّکش  هچ  دشاب و 
: میئوگب ای  و  تسا . نّقیتملا  ضقنت  ال  نیقیلا ، ضقنت  زا ال  دارم  - 1

. دشاب فاضم  فذح  هب  فذح و  زاجم  باب  زا  هک  تسا ، اهماکحا  نیقیلا و  راثآ  ضقنت  ال  نیقیلا ، ضقنت  زا ال  دارم  - 2
هدارا هک  تسین  ام  تسد  هب  نیقی  مامز  نوچ  تسا  ناـسنا  دوخ  تسد  رد  شماـمز  هک  درب  يزیچ  کـی  يور  ار  ضقن  دـیاب  هرخـالاب  نیعی 

. وشن ضقن  ای  وش  ضقن  هک  میهدب  روتسد  مینک و 
. دوریم نایم  زا  نآ  نودب  و  دیآیم ، شأشنم  اب  هک  تسا  يرایتخا  ریغ  يرما  نیقی  ریخ ،

 ... ای دشاب و  تبوطر  ای  دشاب  تراهط  هکنیا  زا  ّمعا  تسا  قباس  بحصتسم  نامه  هک  نّقیتملا  ضقنت  ینعی ال  نیقیلا  ضقنت  ال  سپ :
؟ هن ای  دوشیم  تسرد  راک  دیریگب ، نّقیتم  ار  نیقی  هک  لمع  نیا  اب  ایآ  .* 

: هکنیا نآ  تسا و  مزال  مه  رگید  فّرصت  کی  هب  زاین  هکلب  تسین ، یفاک  زین  فّرصت  زا  رادقم  نیا  ریخ ،
ام رایتخا  رد  هک  مه  نّقیتم  دوخ  ضقن  هکنوچ  نّقیتملا  یـضتقم  ضقنت  هک ال  تسا  نیا  نیقیلا ، ضقنت  ـال  زا  دارم  میئوگب : یلوا  رب  اـنب  - 1

: لثملا یف  تسین ،
: دـیوگب ام  هب  دـناوتیم  عراش  نونکا  ایآ  هدوب . دـیز  تایح  ام  نّقیتم  ینعی  میتشاد ، نیقی  وا  تایح  هب  ام  تشاد و  تایح  دوب و  هدـنز  دـیز 

رایتخا رد  هکلب  هن . ای  مینک  ضقن  ار  نآ  هک  تسین  ام  رایتخا  رد  دیز  تایح  نوچ  هن ، هک  درک  دیهاوخ  قیدـصت  نکن  ضقن  ار  دـیز  تایح 
. تسادخ

. تسام رایتخا  رد  روما  هنوگنیا  هک  هجوز و ...  هقفن  لثم  دراد  یمزاول  تایضتقم و  هلسلس  کی  نّقیتم  نیا  هلب ،
ار دوخ  نّقیتم  ياضتقم  هک  انعم  نیدب  تسا ، نّقیتم  ياضتقم  ضقنت ، زا ال  دارم  میئوگب : هتفرگ  رظن  رد  ار  مزاول  تایضتقم و  نیا  رگا  سپ 

لاوما زا  ار  وا  هقفن  دـیاب  هکلب  درک  ضقن  دـیابن  ار  نآ  دـیز ، تایح  مدـع  اـی  تاـیح  رد  ّکـش  اـب  هک  تسا  دـیز  هجوز  هقفن  تخادرپ  هک 
ینعی دومن . تخادرپ  شرهوش 
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. دومن بترتم  یضتقم  نآرب  ار  رثا 

نیقی نتفر  اب  دنیآیم و  نیقی  ندـمآ  اب  هک  تسا  هل  تتبث  یتلا  نقیتملا  راثآ  ضقنت  ال  نیقیلا ، ضقنت  زا ال  دارم  میئوگب : یمود  رب  انب  و  - 2
. دشابیم دوخ  ّتلع  عبات  لولعم  هک  ارچ  دنوریم ، مه 

؟ هن ای  مینکب  ضقن  ار  اهنآ  ام  هک  دنتسین  ام  رایتخا  رد  زین  راثآ  نیا  اذل  و 
. مینکن انتعا  دوخ  ّکش  هب  هدرک و  بترتم  ار  راثآ  نآ  هدش  تباث  نّقیتم  يارب  قباس  نیقی  تکرب  هب  هک  يراثآ  میناوتیم  ام  هلب ،

نیقی نونکات  هک  اجنآ  زا  اذل  شلاوما و  زا  وا  هجوز  هقفن  تخادرپ  بوجو  تفگ  دـیهاوخ  تشاد ، يرثا  هچ  دـیز  تایح  رگید : ترابع  هب 
. دیدومنیم تخادرپ  شلاوما  زا  ار  وا  هجوز  هقفن  ناتنیقی  تکرب  هب  دیز  تایح  هب  دیتشاد 

نقیتملا راثآ  ضقنت  ال  دیوگیم : عرش  دوش ، لصاح  ّکش  نآ  هب  تبسن  امش  يارب  دورب و  تسد  زا  دیز  تایح  هب  امش  نیقی  نیا  رگا  لاح 
. نیقیلا ۀطساوب  اهیلع  ّبترتت  تناک  یتلا 

. دوش تخادرپ  دیز ، لاوما  زا  دیاب  تسا و  رارقرب  هجوز  هقفن  بوجو  مه  زاب  ینعی 
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مزال مالک  رد  فّرصت  میتفرگ ، نآ  تازاجملا  برقا  يانعم  هب  ار  ضقن  رگا  هک  دیشابن  بلطم  نیا  نارگن  امـش  لکـشتسم  بانج  لصاحلا :
رکذ هک  يدـهاش  ود  هب  هّجوت  اب  هکلب  درادـن ، بیرق  زاجم  هب  مه  یـصاصتخا  دراد و  دوجو  لاح  ّلـک  یلع  ریدـقت  هب  زاـین  هکلب  دـیآیم ،

رد ار  ثیداحا  نیا  ینعی  مینکب ، تباثلا  رما  رب  لمح  ار  ضقنت  ثیداحا ال  دیاب  هک : میـسریم  اجنیا  هب  ام  دوشیم و  تابثا  انعم  نیا  میدرک 
. یضتقم رد  ّکش  دراوم  رد  هن  میربب و  راکب  عفار  رد  ّکش  دراوم 

***
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نتم
«. نیقیلاب ّکشلا  ضقنی  لب  (: » ع  ) هلوق لثم : ثلاثلا ، ینعملا  ةدارإ  تارامالا  ضعب  نم  دافتسی  نأ  نکمی  و 

«. تالاحلا نم  لاح  یف  ّکشلاب  ّدتعی  و ال  (: » ع  ) هلوق و 
، عفاّرلا یف  اّکش  سیل  هیف  ّکشلا  و  ناضمر ، ءاقب  باحـصتسا  هدروم  ّناف  ۀیؤرلل ،» رطفأ  ۀیؤرلل و  مص  ّکّشلا ، هلخدی  نیقیلا ال  (: » ع  ) هلوق و 

. یفخی امک ال 
«. ّکّشلاب عفدی  نیقیلا ال  ّناف  هنیقی ، یلع  ضمیلف  ّکشف  نیقی  یلع  ناک  نم  : » ۀئامعبرألا ۀیاور  یف  ع )  ) هلوق و 

«. نیقیلا یلع  نباف  تککش  اذإ  : » هلوق و 
نم تجرخ  اذإ  (: » ع  ) هلوق ریظن  قباّسلا ، نیقیلل  فلاخملا  لامتحالاب  ءانتعالا  مدع  ضقّنلا  مدعب  دارملا  ّنأ  اهلاثمأ : هذه و  نم  دافتـسملا  ّناف 

[267 «.] ءیشب سیل  کّکشف  هریغ  یف  تلخد  ءیش و 
. هرهاظ نع  ضقنلا »  » ظفل فرصل  حلصی  کلذ ال  نم  ائیش  ّنأ  فاصنإلا : ّنکل  و  اذه ،

. عفارب ّالإ  عفتری  لصح ال  اذا  اّمم  ّکّشلا  ّنال  ّکّشلا ؛ عفر  هانعم  نیقیلاب » کشلا  ضقنی  لب  : » هلوق ّنال 
عم باحـصتسالا ، یف  رهاـظ  ریغ  نیقیلا » یلع  نباـف  تککـش  اذإ  : » هلوقک ّهنأ  تفرع  دـقف  ّکـشف ،» نیقی  یلع  ناـک  نم  (: » ع  ) هلوـق اـّمأ  و 

رهاّظلا ّنأ  عم  ضقنلا ، دراومب  ۀیاوّرلا  ردص  صاصتخا  یلع  ۀـنیرق  هب » عفدـی  وأ  ّکشلاب ، ضقنی  نیقیلا ال  ّناف  (: » ع  ) هلوق لعجی  نأ  ناکمإ 
ریظن فراصل ، ّالإ  فقوتلا  مدع  قباّسلا و  یعاّدلا  یضتقم  یلع  يرجلا  ّیضملا : نم 
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. انرکذ امب  ّصتخم  اضیأ  وهف  هوحن ، و  [ 268 «] کتالص یلع  ضماَف  وهّسلا  کیلع  رثک  اذإ  (: » ع  ) هلوق

و عفاّرلا ، لصحی  نأ  یلإ  ناضمر  موصب  لاغتشالا  باحصتسا  ۀهج  نم  هیلع  ۀیؤرلل  راطفالا  عّرفتف  ّکشلا » هلخدی  نیقیلا ال  (: » ع  ) هلوق اّمأ  و 
. عفارب عافترالا  یف  ّکّشلا  دنع  قباّسلا  نیقیلا  رابتعا  نم  دیزأ  یلع  ّلدت  رابخالا ال  هذه  ّنأ  دجی  فصنملا  لّمأتملاف  ۀلمجلاب :

***

لئاسملا حیرشت  باحصتسا ] قلطم  تّیجح  رد  خیش  بناج  زا  دھاش  جنپ  هئارا  ]

؟ تسیچ تارامالا )...  ضعب  نم  دافتسی  نا  نکمی  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
رد ّکش  رد  هچ  عفار و  رد  ّکش  رد  هچ  باحـصتسا ، قلطم  ّتیجح  ینعی  روهـشم ، لوق  دـییأت  رد  تسا  خیـش  بناج  زا  دـهاش  جـنپ  هئارا 

. یضتقم
. تسا هرارز  هثلاث  هحیحص  زا  نیقیلاب ، کشلا  ضقنی  لب  زارف  دهاوش  نیا  زا  یکی  - 1

؟ تسا هنوگچ  ترابع  نیا  هب  خیش  داهشتسا  * 
: دیامرفیم
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. تسا هدش  ّکش  هب  دنتسم  ضقن  ضقنی ، ترابع ال  رد  - 1
. تسا یمکحتسم  تباث و  رما  کی  ّکش  وه  امب  ّکش  دیدرت  الب  - 2

. تسا بیرق  زاجم  هک  تسا  تباثلا  رمألا  عفر  نامه  ضقن  زا  دارم  تفگ  ناوتیم  سپ 
. نآ ریغ  هچ  دشاب و  مکحتسم  تباث و  رما  هچ  تسا ، ءیش  نع  دیلا  عفر  قلطم  ضقن ، زا  دارم  تفگ  ناوتیم  نیاربانب :

نینچمه قایـس و  تدـحو  ظاحل  هب  هلباقم و  هنیرق  هب  ثیدـح ، ردـص  رد  ّکـش  اـب  نیقیلا  ضقنی  ـال  تراـبع  اـب  هطبار  رد  رگید : فرط  زا 
: میئوگیم رگیدکی  رب  هناگتفه  تالمج  فطع  رطاخب 

قلطم يانعم  هب  ات  دوشیم ، دـیعب  زاجم  رب  لمح  نکل  دراد و  ار  دـیعب  بیرق و  زاجم  هدارا  تیلباـق  هسفن  دـح  یف  اـتاذ و  هلمج  نیا  هچرگا 
. یضتقم رد  ّکش  رد  هچ  دراد و  دوجو  مربم  مکحتسم و  رما  هک  عفار  رد  ّکش  رد  هچ  دشاب  راثآ  بیترت  زا  دی  عفر 

انعم نیمه  رب  لمح  مه  ثیداحا  نآ  رگید ، ثیداحا  اب  ثیدح  نیا  قایس  تدحو  هنیرق  هب  هاگنآ 
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. دوشیم راگزاس  روهشم  لوق  اب  هجیتن  رد  دنوشیم و 
. تسا هثلاث  هحیحص  زا  تالاحلا ،) نم  لاح  یف  ّکشلاب  ّدتعی  و ال   ) ترابع خیش  دهاش  نیمود  - 2

؟ تسا هنوگچ  زارف  نیا  هب  خیش  داهشتسا  * 
: دیامرفیم

ّکـش هچ  و  دشاب ، یـضتقم  لصا  رد  ّکش  هچ  تسین  دامتعا  لباق  ّکش  وه  امب  کشلا  سنج  هک  تسا  نیا  ّکشلاب ) ّدتعی  ال   ) زا دارم  - 1
. عفار رد 

نم لاـح  یف  هدومرف ، نآ  زا  سپ  هکنیا  هژیو  هب  دوـشیمن ، دـی  عـفر  نیقی  زا  نآ  هطـساوب  سپ  تسین ، اـنتعا  لـباق  ّکـش  سنج  یتـقو  - 2
. تسا یفن  قایس  رد  هرکن  هک  تالاحلا ،

هتفرگ ّقلعت  مکحتسم  رما  هب  هکیلاحرد  هچ  نکن  انتعا  ّکش  هب  تالاح  زا  یلاح  چیه  رد  ینعی  تسا ، مومع  دیفم  یفن  قایـس  رد  هرکن  - 3
. دشاب هتفرگ  ّقلعت  نآ  ریغ  هب  هکیلاحرد  هچ  دشاب و 

لوق اب  هک  دـنوشیم  انعم  نیمه  رب  لمح  ثیداحا  رگید  روکذـم و  ثیدـح  ياهزارف  هّیقب  قایـس ، تدـحو  دوجو  هلباقم و  هنیرق  هب  اذـل : و 
. تسا رتراگزاس  روهشم 

. تسا یناشاک  هبتاکم  رد  ۀیؤرلل  رطفا  ۀیؤرلل و  مص  ّکشلا  هلخدی  نیقیلا ال  زارف : خیش  دهاش  نیموس  - 3
؟ تسا هنوگچ  ثیدح  هب  خیش  بانج  داهشتسا  * 

: دیامرفیم
رطاخب رخآ . کشلا  موی  هب  تبسن  هچ  لّوا و  کشلا  موی  هب  تبسن  هچ  دشاب ، یـضتقم  لصا  رد  ّکش  هک  تسا  یئاج  رد  ثیدح  دروم  - 1

. زور زا 29  سپ  تسا  ناضمر  هام  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکنانچ  زور ، زا 29  سپ  تسا  نابعش  هام  ءاقب  رد  ام  ّکش  هک  اریز  هکنیا 
ای دراد  ار  زور  زا 29  رتشیب  ءاقب  دادعتـسا  هام  نیا  ایآ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، یـضتقم  رد  ّکش  ناضمر  ءاقب  رد  ام  ّکش  رگید : تراـبع  هب 

؟ هن
دی عفر  تدوخ  نیقی  زا  نکن و  انتعا  تکـش  هب  تروص  نیا  رد  ینعی  ّکشلا ، هلخدـی  ـال  نیقیلا  دومرف : ماـما  هک  دوب  يدروم  نینچ  رد  - 2

. امنن
. تسا دارم  دی  عفر  قلطم  هکلب  تسین  تباث  رما  کی  زا  دی  عفر  اجنیا  رد  دارم  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ 

. تسا رتراگزاس  روهشم  لوق  اب  هجیتن  رد  هک  دوشیم  هدارا  انعم  نیمه  زین  تایاور  هیقب  زا  قایس ، تدحو  هنیرق  هب  اذل  و 
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430 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ تسیچ رظن  دروم  ياعدم  رب  خیش  دهاش  نیمراهچ  * 

. ّکشلاب عفدی  نیقیلا ال  ّناف  هنیقی ، یلع  ضمیلف  کشف ، نیقی  یلع  ناک  نم  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  لاصخ  تیاور 
؟ تسا هنوگچ  داهشتسا  ّتیفیک  * 

. تسا مومع  دیفم  ترابع  اذل  هدشن و  صخشم  تباث  ریغ  رما  هب  ای  دشاب و  مربم  رما  هب  نیقی  هکنیا  نیقی  یلع  ناک  نم  رد  - 1
رما هب  تبـسن  هچ  دنکن ، دی  عفر  شنیقی  زا  هک  انعم  نیدـب  دـشاب  شنیقی  رب  شایـشم  ینعی  هنیقی ، یلع  ضمیلف  دـناهدومرف : نآ  زا  سپ  - 2

. تباث ریغ  رما  هب  تبسن  هچ  دشاب و  تباث 
زا ّکش  هطـساوب  هک  انعم  نیدـب  ّکشلاب  ضقنی  نیقیلا ال  ناـف  دـناهدومرف : هکنآ  لـیذ  زا  دارم  رب  دوشیم  هنیرق  ثیدـح ، ردـص  هجیتن : رد 

. نآ ریغ  رد  هچ  تباث  رما  رد  هچ  دوشیمن . دی  عفر  نیقی 
رتراگزاس روهـشم  لوق  اب  نیا  هک  دوشیم  هدـیمهف  مومع  زین  نآ  لـیذ  زا  هنیرق  ظاـحل  هب  دوشیم و  هدـیمهف  مومع  تیاور  ردـص  زا  سپ :

. تسا
؟ تسیچ ناشریخا  بلطم  رب  خیش  دهاش  نیمجنپ  * 

: لاق لصالا ؟ اذه  تلق  نیقیلا ، یلع  نباف  تککش ، اذا  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  راّمع  هّقثوم 
. معن

ای دشاب  مکحتسم  تباث و  رما  رد  هکنیا  زا  ّمعا  يدرک  ّکش  اجکره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینعی  تسا ، مومع  دیفم  زین  فیرـش  ثیدح  نیا 
. راذگب نیقی  رب  ار  انب  نآ ، ریغ 

. نآ ریغ  ای  دشاب و  یمکحتسم  تباث و  رما  نیقی  ّقلعتم  هچ  نکن  دی  عفر  دوخ  نیقی  زا  ینعی :
. تسا رتراگزاس  روهشم  رظن  اب  زاب  هک  دوشیم  هدافتسا  انعم  نیمه  مه  تایاور  هیقب  زا  قایس  تدحو  هنیرق  هب  لاح :

؟ تسیچ فاصنالا )...  ّنکل  و   ) زا انخیش  ضرغ  سپ  * 
هک ضقن ، ردابتم  رهاظ و  يانعم  زا  ام  روبزم  دهاوش  زا  کیچیه  هطـساوب  دـیامرفیم : اذـل  روکذـم و  دـهاوش  زا  تسا  خیـش  بانج  خـساپ 

. درک میهاوخن  دی  عفر  دشاب ، بیرق  زاجم  نامه 
؟ تسیچ لّوا  دهاوش  هب  ناشیا  خساپ  * 

ّکش ارچ  دشابیمن ؟ یتباث  رما  ّکش  هک  تسا  هتفگ  یسک  هچ  نکل  ّکش و  هب  تسا  هدش  دنتـسم  ضقن  هک  تسا  تسرد  هلب ، دیامرفیم :
. دنک عفر  ار  نآ  يرگید  عفار  هکنیا  ات  دراد  ءاقب  تیلباق  دوش  لصاح  یتقو  هک  تسا  ياهتباث  روما  زا  مه 

431 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا بسانتم  مه  تیاور  ردص  اب  دیآیم و  تباثلا  رمألا  عفر  يانعم  هب  ضقن  اجنیمه  رد  سپ :

. تسا خساپ  نیمه  زین  نآ  خساپ  تسا و  لّوا  دهاش  هب  فطع  زین  مّود  دهاش  هکنیا : هتکن 
؟ تسیچ مّوس  دهاش  هب  ناشیا  خساپ  * 

رد ّکش  لیبق  زا  دراوم  هنوگنیا  رد  ام  ّکش  دیئامرفیم ، تسرد  امش  هلب  دشاب ، ناضمر  ای  نابعش  ءاقب  ام ، بحـصتسم  رگا  هک : تسا  نیا 
: هک تسا  نیا  ام  فرح  نکل  و  تسا . يدروم  نینچمه  ثیدح  دروم  تسا و  یضتقم 

. تسا ناضمر  لوخد  مدع  ای  موص و  زا  هّمذ  تئارب  ای  موص و  بوجو  مدع  ام  بحصتسم  لّوا ، کشلا  موی  رد  - 1
عفر ار  مدـع  دوش و  دراو  داجیا  همات  ّتلع  هکنیا  رگم  دنـشاب ، یقاـب  دـبالا  یلا  هک  دـنراد  تیلباـق  اـتاذ  هّیمدـع  روما  هک  مینادیم  یفرط  زا 

. تسا عفار  رد  ّکش  باب  زا  بلطم  اذه  یلع  سپ  دیامن .
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هک تسا ، لاوش  لوخد  مدع  ای  موص و  بوجو  ءاقب  ای  موص ، هب  هّمذ  لاغتشا  ءاقب  ام ، بحـصتسم  زین  مّود  کشلا  موی  اب  هطبار  رد  اّما  و  - 2
. دنک عفر  ار  اهنآ  یعفار  هکنیا  ات  دنراد  ءاقب  تیلباق  دادعتسا و  زین  اهنیا  زا  کیره 

. یضتقم رد  هن  تسا  عفار  رد  ام  ّکش  مه  زاب  سپ 
؟ تسیچ ناشمراهچ  دهاش  هب  ناشیا  خساپ  * 

: هک تسا  نیا 
باب رد  داهـشتسا  درد  هب  اذـل  و  دـشاب ، يراس  ّکش  نیقیلا و  هدـعاق  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  هک  دـیاش  هک  دـش  هتفگ  لبق  ثحابم  رد  الوا :

. درادن باحصتسا  هب  یطبر  دوب و  لاغتشا  هدعاق  هب  طوبرم  زین  مجنپ  دهاش  رد  ثحب  دروم  ثیدح  هکنانچ  دروخیمن ، باحصتسا 
هک دیدرک  اعدا  دیداد و  رارق  لیذ  صوصخ  رب  هنیرق  ار  ردص  مومع  يزوجم  هچ  هب  امش  دشاب ، باحـصتسا  هب  صوصخم  هک  انملـس  ایناث :

مومع صیـصخت  رب  تسا  هنیرق  لیذ  صوصخ  دـیوگیم : یئـالقع  هدـعاق  سکعرب  هکلب  تسا ؟ تیمومع  قـالطا و  مه  لـیذ  نیا  زا  دارم 
. دیدرگ نایب  ادحا  برضت  لاثم ال  رد  هک  روطنامه  ردص ،

نک و یـشم  تدوخ  نیقی  رب  دـیوگیم  هکنیا  تسا و  قباـس  یعاد  قباـس و  نیقی  قبطرب  یـشم  يرج و  ياـنعم  هب  ّیـضم  هملک  دوخ  اـثلاث :
. درادن یفانت  ام  مالک  اب  نیا  هدش و  هدارا  عفار  رد  ّکش  مه  زاب  دیایب  یعفار  ات  رذگب 

. دروخیمن امش  درد  هب  مه  دهاوش  نیا  زا  کیچیه  سپ :
432 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( رما دنچ  رب  تاهیبنت  )

هراشا

ّقلعت دراد  نآرب  تلالد  هک  باحـصتسا  لیلد  هب  هک  یتاـهیبنت  و  دـنریگیم ، ّقلعت  نیـشیپ  نّقیتم  هب  هک  یتاـهیبنت  زا : دـنترابع  تاـهیبنت  نیا 
. دنریگیم ّقلعت  نیقی  ياقب  رد  ّقح  ّکش ال  هب  هک  یتاهیبنت  و  دریگیم ،

یلک باحصتسا  ماسقا  لّوا : هیبنت 

هراشا

درف نآ  ياقب  رد  ّکش  تهج  زا  ای  ّکش ، نیا  دیآ ، دوجوب  درف  نآ  ياقب  رد  ّکش  دـشاب و  درف  نمـض  رد  یّلک  نیـشیپ ، نّقیتم  هاگره  - 1
نتفرگ وضو  اب  هک  تبانج  لثم   ) تسا یقاـب  اـعطق  هک  يزیچ ) اـی  و   ) درف ناـیم  ددرم  هک  تسا  درف  نآ  نییعت  رد  ّکـش  تهج  زا  اـی  تسا ،

رد ّکش  تهج  زا  ای  و  دوشیم .) عفترم  نتفرگ  وضو  اب  هک  لوب  لثم   ) تسا هدـش  عفترم  اـعطق  هک  يزیچ ) اـی  و   ) درف و  تسا ) یقاـب  زونه 
. دشابیم تسا ، هتفر  نیب  زا  اعطق  هک  يدرف  يراج  هب  يرگید  درف  ندش  نیشناج 

: لّوا مسق  یّلک  باحصتسا  اّما 

درادن دوجو  وا  رب  اهنآ  زا  کیره  ماکحا  ندرک  بترتم  درف و  دوخ  و  ناویح ) ای  ثدـح و  لثم   ) یّلک دوخ  باحـصتسا  زاوج  رد  یلاکـشا 
تمرح يارب  ار  ثدح  دینکیم  باحـصتسا  مه  هن ؟ ای  تسا  هتفر  ثدح  هک  دیراد  ّکش  نونکا  تبانج  هب  دیدوب  ثدحم  امـش  لثملا  یف  )
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( دجسم هب  دورو  تمرح  يارب  ار  تبانج  دینکیم  باحصتسا  مه  زامن ، رد 

: مّود مسق  یّلک  باحصتسا  اّما  و 

هراشا

، تسا زیاج  هفولع ) بوجو  ناویح و  ای  دجـسملا و  یف  تمرح  ثدـح و  لثم   ) مّود عون  یّلک  رد  باحـصتسا  روهـشم ، هیرظن  هب  انب  ارهاـظ 
(. یضتقم رد  ّکش  رد  هچ  دشاب و  عفار  رد  ّکش  رد  هچ   ) اقلطم

هب هن  دروخیم و  زامن  رد  لوخد  درد  هب  ثدـح  باحـصتسا  لثملا  یف   ) دوشیمن صخـشم  یقاب  درف  نآ  ماـکحا  یّلک  باحـصتسا  اـب  هلب ،
: ّکش نیا  هچ  جح ،) بوجو  تعاطتسا  درد  هب  هن  دروخیم  هفولع  بوجو  درد  هب  ناویح  باحصتسا  ای  دجسم و  رد  لوخد  تمرح  درد 
هک دـنادیمن  ار  ینم ) ای  لوب  تبوطر  نیا   ) هقباس تلاح  نکل  دراد و  ینم  ای  لوب  شیادـیپ  هب  ملع  هاگره  هکنانچ  دـشاب  عفار  تهج  زا  - 1

لسغ و  ) تراهط ود  نیب  ندرک  عمج  ربکالاب ، ای  تسا  رغصالاب 
441 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا بجاو  وا  رب  وضو )
ینعی  ) ندوـب یقاـب  لـصا  دوـمن ، ّکـش  ثدـح  عـفر  رد  نآ ) زا  سپ  نـکل  و   ) داد ماـجنا  ار  وـضو ) ـالثم   ) لـعف ود  نـیا  زا  یکی  رگا  سپ 

نیا يارب  تسا  مارح  بنج  يارب  هچنآ  ماجنا  هجیتن  رد  هدشن و  قّقحم  تبانج  هک  تسا  نیا  لصا  هچرگ  دشابیم ، ثدح  نآ  باحـصتسا )
. تسا زیاج  درف 

نایم دـشاب  ددرم  دراد ، دوجو  هناخ  رد  هک ) یناویح  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) یـسک رگا  هکنانچ  دـشاب ، یـضتقم  رد  ّکـش  تهج  زا  هچ  و  - 2
. دراد ار  ندنام  هدنز  لاس  دص  دادعتسا  هک  یناویح  دنامیمن و  لاس  کی  زج  هک  یناویح 

بترتم نآرب  هفولع ) بوجو  لثم   ) تباث هّیعرـش  راثآ  تسا و  زیاج  لاس  کی  زا  سپ  ناویح  ود  ناـیم  كرتشم  یّلک  نیا  باحـصتسا  سپ 
یـصخش رثا  ياراد  ناویح  ود  نیا  زا  کـیره  رگا   ) هکلب ناویح ، ود  نآ  زا  کـیره  تایـصوصخ  اـهیگژیو و  زا  يزیچ  راـثآ  هن  دوـشیم ،

، دـشابن نیلـصا  يارجا  زا  یعنام  هک  یتروص  رد  دوشیم . ود  نآ  زا  کیره  رد  تیـصوصخ  ندوبن  ینعی  مدـع  تلاـصا  هب  مکح  دنتـسه )
چیه لیف  يارب  يرگید  روفـصع و  يارب  یکی  دنـشاب  هدرک  رذـن  رفن  ود  رگا  الثم  . ) دراد دوجو  یعناـم  نینچ  هروصحم  ههبـش  رد  هکناـنچ 

زا یکی  هب  تبـسن  هک  دینادیم  دوخ  دیـشاب  هدرک  ار  رذن  ود  نیا  یئاهنت  هب  امـش  رگا  نکل  درادن و  دوجو  مدـع  لصا  ود  يارجا  زا  یعنام 
(. دوشیمن مدع  لصا  يارجا  زا  عنام  هّمذ  هب  لاغتشا  نیا  دیزادرپب و  دیاب  دیراد و  هّمذ  هب  لاغتشا  رانید  ای  مهرد و 

( مّهوت ای  لاکشا و  کی  حرط  )

عوطقم هک  يدرف  نیب  تسا  رئاد  ءاقب  مدع  ءاقب و  بسح  هب  یّلک  هک  تهج  نآ  زا  كرتشم ، ردق  رد  باحصتسا  لصا  نایرج  مدع  مّهوت  و 
شیادیپ مدع  هب  مکح  مدع ، لصا  اب  و  تسا ، ثودحلا  كوکشم  نکل  تسا و  رمعلا  لیوط  هک  يدرف  نیب  و  روفـصع ) لثم   ) تسا ءافتنالا 

: هکنیا هب  دوشیم  عفد  دوش ). كرتشم  ردق  باحصتسا  يارجا  ات  درادن ، دوجو  انیقی  نادجو  لصا و  لیلد  هب  یّلک  ینعی  . ) دوشیم نآ 
دنکیمن دراو  نآ  عافترا  ءاقب و  رد  ّکش  ضرف  زا  سپ  یّلک  باحصتسا  هب  يررض  ندوب ) عافترالا  نّقیتم  ای  و   ) ندوب ثودحلا  كوکشم 

لثم تسین .) اهنآ  نایم  كرتشم  ردـق  رد  یبیع  اذـل  نآ ؛ شیادـیپ  ثودـح و  رد  هن  تسا ، درف  عافترا  ءاقب و  رد  اهنت  ّکش  رگید  ریبعت  هب  )
تسا و كوکـشم  شـشیادیپ  هک  تسا  رمعلا  لیوط  درف  نآ  شیادـیپ  رد  ّکش  زا  ببـسم  یّلک  ياـقب  رد  کـش  هک  مّهوت  نیا  ندرک  عفد 

بترتم كرتشم  ردق  عافترا  ثودح ، شیادیپ و  مدع  تلاصا  رب  هک  دوشیم ، يراج  نآ  شیادیپ  مدع  تلاصا 
442 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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. تسا نآ  راثآ  زا  هکنوچ  دوشیم 
زیچ ندـشن  ثداح  مزاول  زا  و  هدـیدرگ ، عفر  انیقی  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ثداـح ، هک  تسا  نآ  مزاول  زا  كرتشم  ردـق  عاـفترا  هکنیا : هب 
دراد دوجو  نآ  نمـض  رد  هک  يزیچ  تسا ؛ نآ  نمـض  رد  هک  تسا  يزیچ  نتـشادن  دوجو  نامه  ندشن ، ثداح  همزال  هلب  تسین ، يرگید 

؛ دراد دوجو  يراکشآ  قرف  اهنآ  نایم  دراد و  رارق  زیچ  ود  نایم  هک  یکرتشم  ردق  نتفر  نیب  زا  هن  تسا ، مّود  نامز  رد  كرتشم  ردق  نامه 
. دوشیم بترتم  نآرب  تبانج  مدع  ماکحا  هک  میاهتفگ  نیشیپ  لاثم  رد  اذل 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ شخب  نیا  رد  ثحب  عوضوم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
. تسا باحصتسا  تاهیبنت 

تاهیبنت ناونع  هب  ار  یبلاطم  همتاخ  رد  دننکیم  یسررب  حرط و  ار  باحـصتسا  باب  رد  لاوقا  هکنیا  زا  سپ  لوصا  ءاملع  رگید : ترابع  هب 
زین خیش  بانج  اذل  و  دنیوگیم ، نخس  تسا  هّیلوصا  هّیهقف و  دئاوف  ياراد  هک  ياهمهم  لئاسم  زا  تاهیبنت  نیا  رد  دنروآیم و  باحـصتسا 

. تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  هدروآ و  لئاسر  فیرش  باتک  رد  هیبنت  هدزاود 
؟ تسیچ باحصتسا  تاهیبنت  ثحب  رد  بلاطم  روحم  * 

: تسا زیچ  هس 
. دوشیم ثحب  قباس  نّقیتم  ای  بحصتسم و  اب  هطبار  رد  تاهیبنت  نیا  زا  یخرب  رد  هکنیا  - 1

. دوشیم ثحب  دنراد  بحصتسم  رب  تلالد  هک  یلیلد  اب  هطبار  رد  تاهیبنت  نیا  زا  یخرب  رد  هکنیا  - 2
. دوشیم ثحب  تسا  باحصتسا  مّود  نکر  هک  ءاقب  رد  ّکش  اب  هطبار  رد  تاهیبنت  نیا  زا  یخرب  رد  هکنیا  - 3

؟ تسا روحم  مادک  هب  لّوا  هیبنت  * 
. تسا بحصتسم  ای  قباس  نّقیتم  هب  طوبرم 

: یّلک روطب  باحصتسا  باب  رد  رگید  ترابع  هب 
هّیئزج و رگید  ریبعت  هب  ای  نیعم و  روما  زا  قباس  نّقیتم  نامه  ای  بحصتسم و  یهاگ  - 1

443 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هک نونکا  نکل  دوب و  نّقیتم  ـالبق  هک  دـیز  تلادـع  لـثم : تسا . عونمم  هریثک  دارفا  رب  شقدـص  هک  تسا  يروما  زا  ینعی  تسا ، هیـصخش 

. مینکیم بترتم  نآرب  ار  دیز  تلادع  هّیعرش  راثآ  هدومن و  باحصتسا  ار  نآ  تسا  ءاقبلا  كوکشم 
همکحم رد  رگا  ای  مینک و  ادـتقا  وا  هب  تسا  تعاـمج  اـی  هعمج  ماـما  رگا  اـی  مینک و  دـیلقت  وا  زا  میناوتیم  دراد  تیعجرم  رگا  لـثملا : یف 

. مینک لوبق  ار  شتداهش  دش ، راضحا  دهاش  ناونعب 
يارجا تسا ، نیریثـک  رب  قدـص  لـباق  هک  تسا  يرما  ینعی  تسا ، یّلک  ماـع و  رما  کـی  اـم  قباـس  نّقیتـم  اـی  بحـصتسم و  یهاـگ  و  - 2

. تسا فورعم  یّلک  باحصتسا  مان  هب  مسق  نیا  رد  باحصتسا 
ءاقب رد  ّکش  قحال ، نامز  رد  دوب و  نّقیتم  مّلـسم و  اـم  يارب  قباـس  ناـمز  رد  یّلک  لـصا  قّقحت  اـضرف  يدروم  رد  رگا  رگید : تراـبع  هب 

. مینکیم یّلک  باحصتسا  يارجا  میدومن ، یّلک  نامه 
دیز هک  دینادیم  انیقی  هکنیا : لثم  یـصخش  بحـصتسم  کی  رگید  ریبعت  هب  ای  ءیـش و  کی  رد  دـینکیم  ّکش  امـش  تقو  کی  لصاحلا :

؟ تسا هدرم  هن  هک  ای  دراد  تایح  مه  زورما  وا  ایآ  هک  دیراد  ّکش  نونکا  نکل  تشاد ، تایح  زورید 
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بترتـم نآرب  ـالبق  هک  يراـثآ  ره  دوـشیم و  باحـصتسا  دـیز  تاـیح  ینعی  تسا  یـصخش  یئزج و  رما  کـی  بحـصتسم  هـک  اـجنیا  رد 
تایلک زا  مینکیم  ّکـش  نآ  يور  اـم  هک  یبحـصتسم  نآ  یهاـگ  اـّما  مینکیم . بترتم  ار  نآ  مه  نونکا  شاهجوز ، هقفن  لـثم  میدرکیم 

. تسا یّلک  رما  ءاقب  رد  ّکش  ینعی  تسا ،
؟ تسا مسق  دنچ  رب  یّلک  باحصتسا  * 

. مّوس مسق  یّلک  باحصتسا  مّود ، مسق  یّلک  باحصتسا  لّوا ، مسق  یّلک  باحصتسا  تسا : مسق  هس  هب 
؟ تسا عون  دنچ  رب  ای  تسیچ و  یّلک  ءاقب  رد  ّکش  اشنم  * 

: تسا عون  هس  رب 
. دش دوجوم  درف  نآ  نمض  رد  یّلک  هک  تسا  یلوا  درف  نامه  ءاقب  رد  ّکش  تهج  هب  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  - 1

ّکـش یّلک  نآ  ياقب  رد  نونکا  نکل  تسا و  هدـش  قّقحم  دارفا  زا  يدرف  نمـض  رد  یّلک  نیا  هک  میراد  نیقی  ام  یهاـگ  رگید : تراـبع  هب 
رارکت زا  نخـس  اذل  و  هن ؟ ای  تسا  یقاب  دوب  هدـش  قّقحم  نآ  نمـض  رد  یّلک  هک  ینیعم  درف  نآ  ایآ  هک  میراد  ّکش  هکنیا  ظاحل  هب  میراد 

درف و نیا  نایم  دّدرت  ای  دارفا و 
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. تسین درف  نآ 
دراد ءاقب  یّلک  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  اذل  تسا و  ءاقبلا  كوکـشم  نونکا  دوب  هدش  قّقحم  نمـض  رد  یّلک  هک  یجراخ  درف  نامه  هکلب 

؟ هن ای 
؟ دینزب بلطم  نیا  نییبت  رد  یفرع  لاثم  کی  * 

شدارفا دوجو  نیعب  یعیبط  یّلک  هک  اجنآ  زا  و  دـش ، امـش  غاب  ای  لزنم و  دراو  هدـنز  دـیز  هک  دـیدید  شیپ  تعاس  کـی  امـش  لـثملا : یف 
، دش دوجوم  نم  غاب  رد  دیز  نمض  رد  یعیبط  یّلک  انیقی  ینعی  یتقیدحلا ، یف  وا  يراّدلا  یف  ناسنالا  ناک  دیئوگب : دیناوتیم  تسا  دوجوم 

؟ هن ای  تسا  دوجوم  ناتغاب  رد  نانچمه  ناسنا  یّلک  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  تعاس  کی  زا  سپ  نکل 
سپ دشاب ، غاب  رد  زین  نونکامه  دیز  رگا  تسا . هتفر  نوریب  هک  ای  تسا  غاب  رد  مه  نونکا  دیز  ایآ  دینادیمن  هک  تسا  نآ  ّکش  نیا  ّتلع 

. الف ّالا  تسه و  مه  ناسنا  یّلک 
؟ دینزب بلطم  نیا  نییبت  رد  یعرش  لاثم  کی  * 

شدرف نمـض  رد  ثدح  یّلک  هک  اجنآ  زا  اذل  و  رغـصا ، ثدـح  صوصخ  ثودـح  هب  دـیتشاد  نیقی  شیپ  تعاس  کی  رد  امـش  لثملا : یف 
ّکـش یتعاس  زا  سپ  نکل  دـیدرک . ادـیپ  تسا  رغـصا  ثدـح  هک  درف  نیا  نمـض  رد  ثدـح  عماج  ردـق  یّلک و  هب  نیقی  دوشیم ، دوجوم 
عفترم ار  رغـصا  ثدـح  هتفرگ و  وضو  اـیآ  هک  دـینادیمن  اریز  ارچ ؟ تسا ؟ هدـش  عـفترم  هن  اـی  تسا  یقاـب  ثدـح  یّلک  اـیآ  هک  دـینکیم 

ّالا هدش و  عفترم  زین  ثدح  یّلک  بوخ  دشاب ، هدش  عفترم  رغـصا  ثدح  درف  نیا  رگا  اذـل : و  تسا ؟ یقاب  نانچمه  ثدـح  هن  ای  دـیاهتخاس 
. دیهد ماجنا  ربکا  ثدح  هب  نیقی  هب  تبسن  دیناوتیم  ار  هبساحم  نیمه  لاح  الف .

رد ای  دوش و  قّقحم  لوب  نمـض  رد  ای  دوش و  قّقحم  مون  نمـض  رد  تسا  نکمم  اجنیا  رد  ثدح  رگید  ریبعت  هب  ای  یّلک و  رگید : ترابع  هب 
. دناناوارف ثدح  تابجوم  هکنیا  اذکه  دوش و  قّقحم  تبانج  نمض 

 ... وا ۀبانجلا  ءاقب  یف  کشلل  ثدحلا ، ءاقب  یف  کشلا  و 
زا یکی  نآ  نمض  رد  ای  دش  قّقحم  درف  نیا  نمـض  رد  یّلک  ایآ  هکنیا  رد  تسام  دیدرت  ّکش و  رطاخب  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  و  - 2
زا ام  ینعی  تسا ، راک  رد  نیدرف  دّدرت  نکل  تسا ، هدش  قّقحم  درف  کی  نمـض  رد  یّلک  نیا  هک  میراد  نیقی  ام  رگید : ترابع  هب  شدارفا .

قّقحم رمعلا  لیوط  درف  نمـض  رد  ای  دـشاب و  هتفر  نیب  زا  اعطق  ات  هدـش  قّقحم  رمعلا  ریـصق  درف  نمـض  رد  یّلک  نیا  اـیآ  هک  مینادیمن  لّوا 
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. دشاب یقاب  اعطق  ات  هدش 
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یّلک عاـفترا  ءاـقب و  رد  دّدرت  بجوـم  دارفا  رد  دّدرت  اذـل  و  تـسا ، ءاـقبلا  عـطقم  رگید  فرط  عاـفترالا و  عوـطقم  هیـضق  فرط  کـی  سپ 
تـسا کشجنگ  کی  نمـض  رد  ای  ندـش  دوجوم  نیا  نکل  دـش  دوجوم  غاب  ای  هناخ  رد  ناویح  یّلک  هک  دـیراد  نیقی  لـثملا : یف  دوشیم .

کی زا  سپ  لاح  دنکیم . رمع  مه  لاس  دص  ات  الومعم  هک  تسا  غالک  کی  نمض  رد  ای  دشابیم و  لاس  کی  ات  شرمع  الومعم  هک  الثم 
هک دـیدوب  ددرم  لّوا  زا  هک  تسا  نیا  امـش  ّکش  نیا  اشنم  هن ؟ ای  تسا  دوجوم  غاب  ای  هناخ و  رد  ناویح  یّلک  ایآ  هک  دـینکیم  ّکش  لاس 

؟ دش دوجوم  درف  مادک  نمض  رد  یّلک 
قّقحم رمعلا  لیوط  درف  نمض  رد  هچنانچ  تسا و  عافترالا  عوطقم  زین  نونکا  دشاب ، هدش  دوجوم  رمعلا  ریصق  درف  نمض  رد  رگا  هجیتن : رد 

. تسا ءاقبلا  عوطقم  زین  نونکا  دشاب ، هدش 
؟ دینزب مه  یعرش  لاثم  کی  هلئسم  نییبت  رد  * 

یقاب ثدح  یّلک  ایآ  هک  دیتسه  ددرم  زین  وضو  زا  سپ  نکل  دیزاسیم و  وضو  سپـس  دیراد ، نیقی  ثدح  یّلک  هب  تبـسن  امـش  لثملا : یف 
؟ هن ای  تسا 

؟ تسیچ امش  ّکش  دیدرت و  نیا  اشنم 
نمـض رد  ثدـح  نیا  ایآ  دـیدرگ ؟ قّقحم  درف  مادـک  نمـض  رد  ثدـح  یّلک  هک  دـیتسنادیمن  لّوا  زا  هک  تسا  نیا  امـش  ّکش  نیا  اشنم 
تسا عافترالا  عوطقم  نونکامه  دشاب  هدش  دوجوم  رغصا  ثدح  نمض  رد  رگا  اذل  و  رغصا ؟ ثدح  نمـض  رد  ای  دش و  قّقحم  ربکا  ثدح 

تسا رغصا  ثدح  عفار  وضو  هکنیا  رطاخب 
تبانج عفار  وضو  هکنیا  رطاـخب  تسا ، یقاـب  دوخ  لاـح  هب  زین  نونکامه  دـشاب  هدـش  دوجوم  تباـنج  ینعی  ربکا  ثدـح  نمـض  رد  رگا  و 

. دینک لسغ  دیاب  هکلب  تسین ،
ءاقب دـیناوتیم  مامت و  یّلک  رد  باحـصتسا  ناکرا  اذـل  دـیراد و  قباس  ثدـح  ای  یّلک و  نآ  ءاقب  رد  ّکش  نونکا  دوب و  قباـس  نیقی  سپ :

. تسین مامت  باحصتسا  ناکرا  درف  هب  تبسن  هکنوچ  تسین ، زیاج  درف  باحصتسا  نکل  دینک و  باحصتسا  ار  ثدح  یّلک 
. دوب یضتقم  رد  ّکش  دراوم  زا  مّود  لاثم  یضتقم و  رد  ّکش  دراوم  زا  لّوا  لاثم  هتکن :

رد یّلک  هک  دیراد  نیقی  امـش  هک : وحن  نیدـب  تسا  یّلک  نآ  دارفا  یئاجهباج  لدابت و  رد  ّکش  رطاخب  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  و  - 3
ءاقب رد  امـش  ّکش  نیا  اشنم  لاح  تسا . هتفر  نیب  زا  هدش ، یفتنم  زین  درف  نآ  هک  دیراد  نیقی  تسا و  هتفای  قّقحت  یجراخ  درف  کی  نمض 

دوجو يرگید  درف  نآ  لاوز  اب  نراقم  ای  لّوا و  درف  دوجو  اب  نراقم  هک  دیهدیم  لامتحا  هک : تسا  نیا  تسیچ ؟ یّلک  نآ 
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. دشابن عافترالا  عوطقم  درف  نآ  رد  رصحنم  یّلک  دشاب و  هتفرگ 
یّلک سپ  دشاب  هدوبن  راک  رد  یلدابت  نینچ  هچنانچ  تسا و  ءاقبلا  عوطقم  نونکا  یّلک  نآ  مه  زاب  دوش ، مّلسم  رگید  درف  دوجو  رگا  اذل : و 

. تسین دوجوم  نونکا  مه 
ام نکل  دـش و  جراخ  هناخ  زا  دـیز  يدـنچ  زا  سپ  دـیدرگ ، قّقحم  نآ  نمـض  رد  زین  ناسنا  یّلک  دـش ، دوجوم  هناـخ  رد  دـیز  لـثملا : یف 

یقاب نونکا  یّلک  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  اذل  و  دشاب ، دوجوم  نآ  نمـض  رد  ناسنا  یّلک  دشاب و  هدـش  هناخ  دراو  هلاخ  هک  میهدیم  لامتحا 
. تسا هدش  یفتنم  هن  ای  تسا 

. دنیوگیم ثلاث  مسق  یّلک  باحصتسا  ار  مسق  نیا 
؟ تسیچ لّوالا )...  اّما   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
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: تسا ارجا  لباق  دروم  نیا  رد  باحصتسا  ود  دیامرفیم  اذل  تسا و  یّلک  باحصتسا  ماسقا  زا  لّوا  مسق  مکح  نایب 
بترتـم نآرب  دـشاب  هتـشاد  مه  یعرـش  رثا  رگا  هکناـنچ  تسا ، يراـج  شایـصخش  يدرف و  ياـهیگژیو  اـب  درف  ءاـقب  باحـصتسا  مـه  - 1

. دوشیم
نیقی هک  باحـصتسا  ناکرا  مسق ، ود  ره  رد  هکنوچ  تسا و  يراـج  شاهیدرف  تایـصوصخ  زا  رظن  عطق  اـب  یّلک  ءاـقب  باحـصتسا  مه  - 2

. ناسنا یّلک  ءاقب  باحصتسا  مه  تسا ، نایرج  لباق  هناخ  رد  دیز  ءاقب  باحصتسا  مه  لثملا : یف  دراد . دوجو  تسا  ّقح  ّکش ال  قباس و 
قدصت سپ  هک  دوشیم  بترتم  نآرب  هّیعرش  راثآ  هک  ثدح ، یّلک  باحـصتسا  مه  تسا ، يراج  رغـصا  ثدح  صوصخ  باحـصتسا  مه 

 ... تسا و بجاو  زامن  يارب  نتخاس  وضو  سپ  تسا ، مارح  نآرق  تباتک  سم  تسا ، مارح  زامن  رد  دورو  ای  و  تسبجاو ، مهرد  هب 
؟ تسیچ لّوا  عون  یّلک  رد  باحصتسا  اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 

دوشیم و يراج  ود  ره  درف ، باحصتسا  مه  یّلک و  باحـصتسا  مه  لاکـشا  نودب  لّوا ، عون  یّلک  رد  هک  دندقتعم  خیـش  موحرم  نوچمه 
: هکنیا هب  دنهدیم  همادا  ار  بلطم  هر )  ) ماما ترضح  نکل 

رد شندوب  مزلتـسم  یّلک ، ياقب  القع  اریز  ارچ )؟  ) دـنکیمن زاینیب  درف  باحـصتسا  زا  ار ) اـم  ، ) یّلک باحـصتسا  ندـش  يراـج  نینچمه 
زاـینیب اـی  دـنکیم  زاـینیب  یّلک  باحـصتسا  زا  درف  باحـصتسا  اـیآ  دـشاب ، نآ  هب  رـصحنم  ضرف  هب  رگا  هک  ارچ  تسا ، درف  نـیا  نـمض 

؛ دش لئاق  لیـصفت  دـشابیم ، يراس  دوجو  وحن  هب  هک  يزیچ  نایم  تسا و  دوجولا  فرـص  وحن  هب  هک  یّلک  نایم  دـیاب  هکنیا  ای  دـنکیمن ؟
زاینیب درف ، رد  باحصتسا  نایرج  تسا و  دحتم  شدارفا  اب  دوش  رابتعا  مّود  هنوگ  هب  یّلک  هک  یتروص  رد  اریز 

447 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دشاب درف  مزلتسم  هکنیا  هن  تسا ، درف  اب  دحتم  هک  ارچ  دنکیم ، یّلک  زا 

رد یّلک  تیثیح  هک  ارچ  دـنکیمن ، زاینیب  یّلک  باحـصتسا  زا  اـقلطم  هک : تسا  نیا  یقیقحت  يأر  دـیامرفیم : هر )  ) ماـما ترـضح  سپس 
ره ییاریذـپ  مارکا و  ندرک  بجاو  رابتعا  ینعی  تسا  يدرف  ياـهیگژیو  تیثیح  زا  ریغ  تاـعوضوم ، هب  ماـکحا  ّقلعت  ماـقم  راـبتعا و  ملاـع 

و تسا ، هتفرگ  ّقلعت  درف  ره  یناسنا  تیثیح  هب  مکح  یلوا  رد  اریز ): ارچ ؟ . ) تسا رمع  دیز و  یئاریذـپ  ندرک  بجاو  رابتعا  زا  ریغ  ناسنا ،
تیثیح رد  ياهفلتخم  دوجو و  رد  ياهدـحتم  زا  یکی  زا  مکح  نداد  تیارـس  اذـل  و  تسا ، يدرف  ياهیگژیو  زا  زین  افرع  یناـسنا  تیثیح 

[271 [؟ تسین نکمم  تبثم  لصا  اب  ءزج ، باحصتسا  هلیسوب 
لاکـشا نودـب  تاعوضوم  رد  تاـعوضوم . زا  اـی  تسا و  ماـکحا  زا  یّلک  بحـصتسم  اـی  یّلک  باحـصتسا  زا  لّوا  مسق  رگید : تراـبع  هب 
ناـکرا اریز  ارچ ؟ ددرگیم . يراـج  دوشیم ، بترتم  تعیبط  دوخ  رب  دوشب ، بترتم  نآرب  یعرـش  رثا  رگا  هک  يزیچ  رد  یّلک  باحـصتسا 

. تسا درف  ياقب  رد  ّکش  زا  ببسم  تاعوضوم  رد  یّلک  ياقب  رد  ّکش  هچرگا  تسا ؛ قّقحم  باحصتسا 
درف هب  تبـسن  یکی  دراد : دوجو  كوکـشم  هیـضق  ود  اجنیا  رد  نوچ  درادن ، دوجو  زین  درف  باحـصتسا  ندـش  يراج  رد  یلاکـشا  هکنانچ 

رب یعرش  رثا  ندش  بترتم  ضرفرب  اهنآ  زا  کیره  رد  باحـصتسا  ندش  يراج  رد  یلاکـشا  اذل  و  تعیبط . یّلک و  هب  تبـسن  یمود  تسا ،
. تسین اهنآ 

ياقب رد  ّکش  زا  ببسم  یّلک ، ياقب  رد  ّکش  هک  ارچ  تسا ؛ مکاح  یّلک  باحصتسا  رب  درف  باحصتسا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  اهنت  لاکـشا 
بترتـم یّلک  رب  درف  رثا  درف و  رب  یّلک  رثا  اریز  دــنکیم . يرگید  باحــصتسا  زا  زاـینیب  اـهنآ  زا  یکی  باحــصتسا  هـکنیا  اـی  تـسا ؛ درف 

باحصتسا زا  زاینیب  یّلک ، باحصتسا  دنکیم و  یّلک  باحصتسا  زا  زاینیب  درف ، باحصتسا  هکنیا  هب  دوشیم  هداد  لیصفت  ای  و  دوشیم ؛
. دنکیمن درف 

هب رگا  دنکیم و  یّلک  باحصتسا  زا  زاینیب  درف ، باحصتسا  دوب ، دوجولا  فرص  عوضوم  رگا  هک  يزیچ  نایم  دوشیم  هداد  لیـصفت  ای  و 
. دنکیمن زاینیب  نآ  زا  درف  باحصتسا  دشاب  یقیقح  هیضق  وحن  هب  يراس و  دوجو  هنوگ 
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، دشاب نآ  قادصم  درف ، دشاب و  عاونا  زا  یعون  یّلک ، رگا  هک  يزیچ  نایم  دوشیم  هداد  لیصفت  ای  و 
448 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دراد تروص  دنچ  دنکیمن ؛ زاینیب  دشاب ، نآ  قادصم  درف  هدوب و  سنج  یّلک  رگا  دنکیم و  زاینیب  يرگید  زا  یکی  باحصتسا 
یهاـگ اریز  ارچ ؟ دـنکیمن . يرگید  زا  تیاـفک  یکی  و  دوـشیم ، يراـج  اـهنآ  زا  کـیره  رد  باحـصتسا  هک : تـسا  نـیا  یقیقحت  يأر 

: هکنیا لثم  دننکیم ، قدص  جراخ  قادصم  رب  فلتخم  ياهناونع 
جراخ رد  نکل  دنشابیم . فلتخم  رگیدمه  اب  ناونع  ملاع  رد  اتاذ و  اهناونع  نیا  دنکیم و  ادیپ  قدص  دیز  رب  دیفـس و ...  ناویح ، ناسنا ،

دوجوم نآ  یعازتنا  اـشنم  دوجو  دوخ  هب  جراـخ  رد  قتـشم  یعازتنا  ياـهناونع  اریز  ارچ ؟ دنتـسه . ققحتم  دـیز  دوجو  دوخ  هب  دـندحتم و 
تسا و فلتخم  يرگید  اب  کیره  ناونع ، ملاع  رد  اهناونع  نیا  هکنانچ  دندحتم ، افرع  دنشابن ، دحتم  جراخ  رد  القع  هک  ضرفرب  دنتسه ،
هک دشابیم ، دوجوم  دوجو ، کی  هب  تسا و  دـحتم  وا  اب  جراخ  رد  هچرگا  تسا ، یجراخ  قادـصم  زا  ریغ  ناونع  ملاع  رد  اهنآ  زا  کیره 

دوجو دوخ  هب  جراخ  رد  یعیبط  و  تسا ، اهناونع  ندـش  عمج  لحم  تیوه ، نآ  هک  تسا  یـصخش  ّتیهام  ياراد  هک  تسا  يدـیز  نامه 
یعیب تعیبط  لاعتم  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  عیبلا ) هللا  ّلحا   ) يانعم اذـل  و  دـشابیم ، رثکتم  جراخ  رد  دارفا  رثکت  اـب  تسا و  دوجوم  شدرف 

. تسا هدومن  لالح  ار  تسا  رثکتم  جراخ  رد  هک 
سفن ریغ  هن  دـیامنیم ، رثکتم  ار  تعیبط  دارفا  دـنکیم و  تعیبط  دارفا  مومع  هدافا  دوش ، دراو  تعیبط  نآرب  ّلک )  ) ظـفل هاـگره  نیارباـنب :

. دنکیم رثکتم  يدرف  ياهیگژیو  هظحالم  نودب  ار  تعیبط  سفن  هکلب  ار ، تعیبط 
، تسا شتآ  تعیبط  هک  يزیچ  هب  شتآ ، تعیبط  دارفا  زا  درف  ره  لولدم ، لاد و  دّدعت  وحن  هب  شیانعم  ةّراح  ران  لک  هدـش : هتفگ  هک  یتقو 

. تسا لکش  يورک  زیچ  نآ  الثم  هک  يزیچ  هب  هن  دشابیم ،
هک تهج  نآ  زا  ملاع  دارفا  زا  درف  ره  هب  ّقلعتم  یقیقح  هیضق  ههبـش  وحن  هب  مکح  هک  ملاع ) ّلک  مرکا   ) لثم تسا ، نینچ  زین  ماکحا  ياشنا 

. تسا نآ  لاثما  یشیرق و  ای  ریقف  هکنآ  تهج  زا  هن  دشابیم ، تسا  ملاع 
وحن هب  ای  و  تسا ، رثکتم  جراخ  رد  هک  تعیبط  دوجو  رب  ای  دوش ، ءاشنا  تعیبط  دوجو  فرص  رب  مکح  هک  دنکیمن  یقرف  تروص ، نیا  رد 

. تسا رگید  ياهتیثیح  هب  نآ  تیارس  نودب  تعیبط ، سفن  نامه  مکح  عوضوم  هک  مومع 
جراـخ رد  دوجو  کـی  هب  ود  ره  دراد و  دوجو  يرگید  رگید ، مکح  ندوب  دیفـس  يارب  تسا و  یمکح  ناـسنا  يارب  هک  دـش  تباـث  یتقو 

ياقب رد  ّکش  رگا  هاگنآ  دندوب ، یلبق  نیقی  دروم  دنراد و  دوجو 
449 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

اهنآ زا  کیره  يارب  و  يدیفس ، هب  تبسن  يرگید  تسا ، ناسنا  هب  تبسن  یکی  دراد : دوجو  ّکش  دروم  نیقی و  دروم  هیـضق  ود  دوشب ، نآ 
یکی بجوم  جراخ ، رد  دوجو  کی  رب  اهنآ  ندرک  قدص  و  دوشیم ، اهنآ  زا  کیره  لماش  ضقنت ) ال   ) هک دـشابیم  یـصاخ  باحـصتسا 

. دوشیمن مکح  ندش 
ناونع و  ناـسنا )  ) ناونع لـثم  دنتـسه ، نینچ  زین  شقادـصم  درف و  ناونع  یعیبـط و  ناونع  دنتـسه ، نینچ  ناونع  ود  هک  هنوـگ  ناـمه  سپ 

رد تسا  ققحتم  هک  ناسنا  دوجو  زا  نیقی  رب  هکیتقو  تساهناونع ، هب  ّقلعتم  زین  ماکحا  دـنریاغتم ، رگیدـمه  اب  ناونع  ملاع  رد  هک  دـیز ) )
دوجو ّکش  دروم  نیقی و  دروم  هیـضق  ود  دـیآ ، دوجوب  دـیز  ياقب  رد  ّکش  تهج  هب  ناسنا  ياقب  رد  ّکش  و  دـشاب ، دوجوم  دـیز  نمض 

. ناسنا هب  تبسن  يرگید  دیز و  هب  تبسن  یکی  دراد ؛
اهنآ رد  ّقح ، ّکش ال  قباس و  نیقی  نامه  باحـصتسا  ناکرا  هک  اریز  تسین ، اهنآ  زا  کیره  رد  باحـصتسا  ندـش  يراج  زا  یعناـم  سپ 

باحـصتسا تیافک  بجوم  جراخ  رد  اهنآ  داحتا  فرـص  دوش ، بترتم  صاخ  یعرـش  باحـصتسا  اـهنآ  زا  کـیره  رب  رگا  دراد و  دوجو 
[272 .] تسین هدیشوپ  یسک  رب  تسا و  حضاو  نیا  دوشیمن ، شرثا  بیترت  هب  يرگید  هب  تبسن  اهنآ  زا  کیره 
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؟ تسیچ یناثلا )... ، اّما  و   ) زا خیش  بانج  ضرغ  * 
، مسق نیا  رد  فرط  ود  زا  کیچـیه  رد  درف ، اـی  یئزج و  باحـصتسا  دـیامرفیم : اذـل  تسا و  مّود  مسق  رد  یّلک  باحـصتسا  مـکح  ناـیب 

: لثملا یف  تسا . مامتان  اجنیا  رد  درف  هب  تبسن  باحصتسا  ناکرا  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج 
: میئوگیم مینک  باحصتسا  ار  کشجنگ  نوچمه  رمعلا  ریصق  درف  ءاقب  میهاوخب  رگا  - 1

. میرادن هصوصخب  درف  نیا  دوجو  هب  قباس  نیقی  الوا :
عوطقم هکلب  درادـن ، دوجو  نآ  ءاقب  رد  ّکـش  رگید  لاـس  کـی  تشذـگ  زا  سپ  نونکا  دـشاب ، هدـش  دوجوم  درف  نیا  هک  ضرف  هب  اـیناث :

. تسا عافترالا 
. تسا مامتان  اجنیا  رد  باحصتسا  ناکرا  زا  ینکر  سپ :

: میئوگیم مینک  باحصتسا  ار  لیف  نوچمه  ار  رمعلا  لیوط  درف  ءاقب  میهاوخب  رگا  و  - 2
. تسا ءاقبلا  عوطقم  زین  نونکامه  هدوب ، دوجوم  درف  نیا  رگا  هک  ارچ  میرادن ، ءاقب  رد  ّکش  درف  نیا  صوصخ  رد  الوا :

450 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
لیوط درف  هک  ارچ  تسا ، مامتان  اجنیا  رد  باحـصتسا  لّوا  نکر  نکل  میـشاب و  هتـشاد  رمعلا  لیوط  درف  ءاـقب  رد  ّکـش  هک  ضرف  هب  اـیناث :

نایم دّدرت  ثدح و  یعرـش  لاثم  رد  رما  هکنانچ  درادـن . دوجو  نآ  هب  تبـسن  یقباس  نیقی  تسا و  ثودـحلا  كوکـشم  رما ، لّوا  زا  رمعلا 
. تسا نینچ  بلطم  ربکا  رغصا و  ثدح  ای  ینم و  لوب و 

یف هک  مینکیم ، هدافتسا  مدع  لصا  زا  ّکش ، ماگنه  هب  هیدرف  تایصوصخ  هب  تبسن  هکنیا  رگم  دوشیمن ، يراج  یئزج  باحصتسا  سپ :
مه نیفرط  رد  نیلصا  نایرج  هکنیا  هب  طورشم  اذکه  و  ۀّیلوبلا ...  ثودح  مدع  لصالا  ای  روفصعلا ، ثودح  مدع  لصالا  میئوگیم : لثملا 

طایتحا لصا  يارجا  ياج  دوشیمن و  يراج  نیلصا  ّالا  دشابن و  یلامجا  ملع  اب  هّیلمع  هیعطق  تفلاخم  مزلتسم  مه  دشاب ، یعرـش  رثا  ياراد 
. دوب دهاوخ 

؟ دوشیمن یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  بجوم  نیلصا  ءارجا  هنوگچ  هک  دینک  نییبت  یلاثم  رکذ  اب  * 
رگا هک  هدرک  رذن  امـش  ردارب  نکل  دیهدب و  هقدص  مهرد  کی  هنازور  دشاب  ام  هناخ  رد  کشجنگ  رگا  هک  دـیاهدرک  رذـن  امـش  لثملا  یف 
اجنیا رد  دیراد . ّکش  رظن  دروم  درف  نآ  ثودح  رد  رفن ، ود  امـش  زا  کیره  اّما  دهدب . هقدص  رانید  کی  هنازور  دـشاب ، هناخ  نآ  رد  یلیف 

، دیآیم نایم  هب  رفن  ود  ياپ  یلامجا  ملع  باب  رد  یتقو  اریز  ارچ ؟ دـیراد . ار  ثودـح  مدـع  لصا  زا  هدافتـسا  ّقح  رفن  ود  امـش  زا  کیره 
. دنسرب دوخ  باسح  هب  دیاب  رفن  ود  نیا  زا  کیره  تسا  ریثأت  نودب  یلامجا  ملع  نوچ 

؟ تسیچ مّود  مسق  نیا  رد  ناویح  یّلک  ای  ثدح و  یّلک  دوخ  باحصتسا  اب  هطبار  رد  خیش  بانج  رظن  * 
باحـصتسا ناکرا  یّلک ، دوخ  هب  تبـسن  هک  ارچ  تسا ، يراج  مسق  نیا  رد  ناویح  یّلک  ای  ثدح و  یّلک  دوخ  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 

. ار نآ  ءاقب  مینکیم ، باحصتسا  اذل  و  دراد ، دوجو  نآ  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  یّلک و  ثودح  هب  قباس  نیقی  اریز  ارچ ؟ تسا . مامت 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 

باحـصتسا روهـشم  هدیقع  هب  نکل  تسا و  يراج  عفار  رد  ّکش  دراوم  رد  اهنت  یّلک  باحـصتسا  هر )  ) انخیـش هدیقع  هب  هک : تسا  نیا  رد 
: یّلک

دادعتـسا ءاضتقا و  ینامز  ات  یناویح  ره  هک  لیف  کشجنگ و  نایم  ددرم  ناویح  لاثم  لثم  تسا ، يراج  یـضتقم  رد  ّکش  باـب  رد  مه  - 1
. میراد یضتقم  رد  ّکش  نآ  زا  شیب  نکل  دشابیم و  اراد  ار  ءاقب 

ثدح یّلک  یتقو  هک  تسا  يراج  ربکا  رغصا و  ثدح  لاثم  لثم  عفار ، رد  ّکش  باب  رد  مه  و  - 2
451 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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عفر اهنت  لسغ  اب  ایآ  هن ؟ ای  تسا  هدـش  عفر  وضو  اب  ایآ  هک  تسا  عفار  رد  ام  ّکش  دراد و  دوجو  رتشیب  لاس و  دـص  ات  ءاقب  یـضتقم  دـمآ ،
؟ هن ای  تسا  هدش 

. ار لسغ  وضو و  نایم  عمج  نآرب  مینکیم  بترتم  ار و  نآ  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  اذل : و 
؟ تسیچ مّود  عون  یّلک  رد  باحصتسا  هب  کّسمت  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  * 

: یّلک باحصتسا  زا  مّود  عون  هک  دنراد  هدیقع  زین  ینیمخ  ماما 
. لیف لثم  تسا  ءاقبلا  عوطقم  هشپ و  لثم  تسا  عافترالا  عوطقم  نایم  ددرم  هک  یناویح  باحصتسا  لثم  تسا ، یضتقم  رد  ّکش  ای  - 1

، تسا رغـصا  ربکا و  نایم  ددرم  یلو  دراد ، ثدح  هب  ملع  رگا  هکنانچ  ءاقب ، يارب  یـضتقم  دادعتـسا  زارحا  اب  تسا ، عفار  رد  ّکش  ای  و  - 2
رد هچنآ  هک  ارچ  دوـشیم ، يراـج  زین  نآ  رد  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  رتتسرد  هیرظن  تـسا . ءاـقبلا  كوکـشم  ثدـح  وـضو ، زا  سپ 

. دراد دوجو  تدحو  نیا  مّود  عون  یّلک  باحصتسا  رد  و  تسا ، ّکش  دروم  نیقی و  دروم  هیضق  یفرع  تدحو  تسا  ربتعم  باحصتسا 
دروم ناویح  دوخ  ياقب  رد  ّکش  رمع ، ندوب  زارد  رد  ّکش  اـب  و  دراد ، ناویح  دوجو  هب  ملع  ناویح ، زا  يدرف  دوجو  هب  ملع  اـب  اریز  ارچ ؟

[273 .] تسا هدیدرگ  ثداح  انیقی  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا  ءاقبلا  كوکشم  هچنآ  سپ  دنکیم ، نیقی 
؟ تسیچ هنارود )...  ثیح  نم  كرتشملا  ردقلا  یف  لصالا  نایرج  مدع  مهوت : و   ) زا خیش  دارم  * 

: هک تسا  نیا  مهوتم  نخس  دیامرفیم  اذل  تسا و  یّلک  سفن  رد  مّود  مسق  یّلک  باحصتسا  نایرج  رب  لاکشا  داریا و  نیلوا  نایب 
. ّقح ّکش ال  قباس 2 - نیقی  - 1 تسا : نکر  ود  ياراد  باحصتسا  - 1

میراد یّلک  ثودح  هب  نیقی  هک  ارچ  دراد . دوجو  دشاب  قباس  نیقی  هک  باحـصتسا  لّوا  نکر  ثحب ، دروم  هلئـسم  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  - 2
؟ ارچ درادن . دوجو  دشاب  ءاقب  رد  ّکش  هکنآ  مّود  نکر  نکل  و 

هکنآ لاح  تسا و  دوجوم  شدارفا  دوجو  نیع  هب  هکلب  درادن  دوجو  شدارفا ، زا  ياهناگادج  لقتسم و  دوجو  کی  هب  جراخ  رد  یّلک  اریز 
هدـش قّقحم  رمعلا  ریـصق  نمـض  رد  یّلک  رگا  هک : انعم  نیدـب  رمعلا ، لیوط  رمعلا و  ریـصق  نایم  تسا  كوکـشم  ددرم و  اجنیا  رد  درف  نآ 

دیاب اجنیا  رد  تسا و  كوکشم  نآ  ثودح  لصا  هک  تسا  هدوب  رمعلا  لیوط  درف  نمض  رد  رگا  تسا و  عفترم  اعطق  نونکا  دشاب ،
452 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دسریمن ءاقب  رد  ّکش  هب  تبون  رگید  اذل  مینک و  يراج  مدعلا  ۀلاصا 
. دشابیمن نایرج  لباق  اجنیا  رد  باحصتسا  سپ :

طلخ تسا  تایـصوصخ  زا  درجم  هک  یعیبط  یّلک  دوخ  اب  هیدرف  تایـصوصخ  نیب  امـش  دیامرفیم : لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد  خیـش  اذـل  و 
تسا و رمعلا  ریصق  درف  نآ  ای  رمعلا و  لیوط  ینعی  درف  نیا  صوصخ  تسا ، ضقان  مامتان و  نآ  رد  باحـصتسا  ناکرا  هکنآ  هلب ، دیاهدرک 

یلاح رد  نیا  و  مینک ، يراج  ار  باحـصتسا  یعماج  ردـق  یّلک و  دوخ  رد  میهاوخیم  هکلب  میرادـن  هیدرف  تایـصوصخ  هب  يراک  ام  نکل 
. تسا لیمکت  یّلک  دوخ  هب  تبسن  باحصتسا  ناکرا  انادجو  هک  تسا 

. درادن دوجو  باحصتسا  نایرج  زا  یعنام  میراد و  نآ  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  یّلک و  دوجو  لصا  هب  قباس  نیقی  ینعی 
؟ تسیچ لّوا  لاکشا  هب  ینیمخ  ماما  ترضح  خساپ  * 

راثآ زج  یّلک ، باحصتسا  رب  و  یعرش ، هن  تسا و  یلقع  رمعلا ، لیوط  درف  شیادیپ  مدع  تلاصا  رب  یّلک  مدع  ندش  بترتم  هک : تسا  نیا 
[274 .] دیشروخ ندرکن  عولط  تلاصا  رب  زور  ندوبن  ندشن  بترتم  لثم  دوشیمن ، بترتم  هطساو  نودب  یعرش 

؟ تسیچ کلذ )...  ثودح  یف  کشلا  نع  ابّبسم  هئاقب  یف  کشلا  نوک  مّهوت  عافدناک   ) زا ضرغ  سپ  * 
یببسم یببس و  ياهلـصا  باب  رد  یّلک  هدعاق  - 1 دیوگیم : لکشتسم  هک  تسا  مّود  مسق  یّلک  باحـصتسا  رب  لاکـشا  داریا و  نیمود  نایب 

هچ دسریمن ، یببـسم  لصا  هب  تبون  دراد ، نایرج  یببـس  لصا  هک  ینامز  اذـل  تسا و  مکاح  یببـسم ، لصا  رب  یببـس  لصا  هک : تسا  نیا 
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؟ ارچ فلاخم . هچ  دشاب و  یببس  لصا  اب  قفاوم  یببسم  لصا 
رارق رخأتم  هبتر  رد  تسا و  یمکح  لصا  یببـسم  لصا  نکل  دوشیم و  يراج  عوضوم  هبتر  رد  تسا و  یعوضوم  لصا  یببـس  لـصا  اریز 
دعب هبتر  رد  لصا  نایرج  هب  تبون  رگید  دـنکیم ، لـح  ار  اـم  لکـشم  دوشیم و  يراـج  مدـقتم  هبتر  رد  لـصا  هک  یناـمز  اـت  اذـل  دراد و 

ناتتسد ایآ  هک  دینکیم  ّکش  نونکا  نکل  دیتسش و  لیلق  بآ  اب  تبون  هس  ای  ود  ار  نآ  دوب ، هدش  سجن  امـش  تسد  لثملا : یف  دسریمن .
؟ سجن ای  تسا  هدوب  كاپ  بآ  نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  مه  امش  ّکش  نیا  اشنم  هن ؟ ای  تسا  هدش  كاپ 

امش تسد  سپ  تسا  هدوب  سجن  بآ  هچنانچ  تسا و  كاپ  امش  تسد  نونکا  تسا ، هدوب  كاپ  بآ  رگا 
453 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسا سجن  مه 
يراج تراهط  لصا  دـشاب  بآ  تساجن  تراهط و  هک  ببـس  هیحان  رد  اذـل : تسا و  ّکـش  نیا  زا  ببـسم  یـشان و  امـش  ّکـش  نآ  سپ :

مه تسد  سپ  هک  دوشیم  مولعم  دوخهبدوخ  امـش  تسد  باسح  هاگنآ  تسا ، كاپ  بآ  نیا  هللاءاـشنا  هک  دـیریگیم  هجیتن  دـینکیم و 
نحن ام  رد  ام  ّکش  هک : تسا  نیا  ام  لاکشا  همدقم  نیا  ظفح  اب  لاح  دسریمن  دی ، تساجن  ءاقب  باحـصتسا  هب  تبون  تسا و  هدش  كاپ 

. تسا رمعلا  لیوط  درف  ثودح  مدع  ثودح و  رد  ّکش  زا  یـشان  ببـسم و  ناویح ، یّلک  عافترا  ءاقب و  رد  لاس  کی  تشذگ  زا  سپ  هیف 
رمعلا لیوط  درف  رگا  و  تسا . دوجوم  اعطق  زین  هناخ  رد  ناویح  یّلک  نونکا  سپ  دشاب ، هدـش  ثداح  عقاولا  یف  رمعلا  لیوط  درف  رگا  ینعی :

. تسین دوجوم  هناخ  رد  مه  ناویح  یّلک  نونکا  سپ  دشاب ، هدشن  ثداح 
هدرک و يراج  مدـع  لصا  دـشاب  رمعلا  لیوط  ثودـح  هک  ببـس  هیحان  رد  میدرک ، نایب  لاکـشا  زا  لبق  هک  روکذـم  لصا  يور  اـم : لاـح 

درادن دوجو  هناخ  رد  ناویح  یّلک  سپ  هک  دوشیم  نشور  دوخ  هب  دوخ  یّلک  عضو  اذل  و  لیوطلا ، درفلا  ثودـح  مدـع  لصالا  میئوگیم :
. دشابیمن نایرج  لباق  دشاب  مه  رگا  هکلب  تسین  مه  یببسم  لصا  ارجا  هب  يزاین  اذل  و 

: دیامرفیم لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  بانج  دیهدیم ؟ خساپ  هچ  درادن ، دوجو  مّود  مسق  رد  یّلک  دوخ  باحصتسا  يارب  یهجو  سپ 
. مدع لامتحا  دوجو 2 - لامتحا  - 1 تسا : لامتحا  ود  ياراد  یکش  ره  هلب ، - 1

. ّکش یکی  نآ  رد  لامتحا  ود  هب  دـشاب  دنتـسم  ّکش  نیا  رد  لامتحا  ود  ره  هک  دـشابیم  يدروم  رد  اهنت  یببـسم  یببـس و  ّکش  نیا  - 2
نامه لثم  دشاب . ّکش  نآ  مدع  زا  یـشان  شمدع ، لامتحا  ّکش و  نآ  دوجو  لامتحا  زا  یـشان  ّکش  نیا  دوجو  لامتحا  ینعی  هچ ؟ ینعی 

لامتحا زا  یـشان  تسد  تراهط  مدـع  لامتحا  بآ و  تراهط  لامتحا  هب  دنتـسم  تسد  تراهط  هک : دـش  هدروآ  مّهوت  لیذ  رد  هک  یلاـثم 
. دندوب یببسم  یببس و  الماک  هک  دوب  بآ  تراهط  مدع 

نکل تسا و  لیوط  درف  ثودـح  لامتحا  زا  ببـسم  ناویح  دوجو  لامتحا  هکنوچ  ارچ ؟ دـشابیمن . لیبق  نیا  زا  هلئـسم  هیف  نحن  ام  رد  اـّما 
دوجو لامتحا  سپ  ریـصق . درف  ثودح  لامتحا  زا  تسا  ببـسم  هکلب  تسین  لیوط  درف  ثودح  مدع  لامتحا  زا  ببـسم  نآ  مدـع  لامتحا 

. تسا رگید  رما  کی  هب  دنتسم  نآ  مدع  لامتحا  رما و  کی  هب  دنتسم  یّلک 
؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 

: هک تسا  نیا 
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ریصق نیب  رما  نارود  نکل  میراد و  یلامجا  ملع  هدش  دوجوم  یناویح  هکنیا  هب  میراد و  یثودحلا  مّلسم  رما  کی  ام  دراوم  هنوگنیا  رد  - 1
يراج مدع  لصا  ببس  هیحان  رد  میئوگب : سپس  هدرک و  باسح  هیفصت  هفرط  کی  میناوتب  ات  تسین  لیوط  فرط  اهنت  ینعی  تسا . لیوط  و 

. ددرگیم نشور  دوخهبدوخ  ببسم  عضو  دوشیم و 
ببس هیحان  رد  لصا  رگا  هک : تسا  نیا  باب  نآ  نوناق  نکل  دنشاب و  یببسم  مه  یببـس و  مه  ۀحماسم  دراوم  زا  هنوگنیا  هک  ضرف  هب  - 2
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. دسریم یببسم  لصا  هب  تبون  دوشن  يراج  ضراعم  هب  ءالتبا  رثا  رد  هلمج  زا  یلئالد  هب  انب 
تبون دننکیم و  طقاست  هدرک  ضراعت  ریـصق  ثودح  مدع  لصا  اب  لیوط  ثودح  مدع  لصا  هک  ارچ  تسا ، لیبق  نیا  زا  هیف  نحن  ام  لاح :

. دشاب ثدح و ...  یّلک  ناویح و  یّلک  ءاقب  باحصتسا  هک  دسریم  یببسم  لصا  هب 
يراج ناکرا  صقن  رثا  رد  هیدرف  تایصوصخ  هب  تبـسن  هچرگ  تسا ، عنامالب  یّلک  دوخ  رد  مّود  مسق  یّلک  باحـصتسا  ام  هدیقع  هب  سپ :

. دوشن
؟ تسیچ مّود  لاکشا  هب  خیش  خساپ  نیا  هب  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  * 

هـشپ ندوبن  مزاول  زا  و  تسا ، لیف  نامه  ثداح  لاثم ، رد  هک  تسا  نآ  مزاول  زا  یّلک  ياقب  هک  ارچ  تسا ، تسرد  باوج  نیا  دـنیامرفیم :
. تسین

هتفر نیب  زا  اعطق  هک  تسا  یناویح  نآ  ای  تسا ، یقاب  اعطق  هک  تسا  یناویح  نیا  ایآ  دوجوم  هک  تسا  نیا  رد  ّکش  نامه  ّکش  نیا  اـشنم 
ءاقب رد  ّکش  عافترا  هب  مکح  لصا ، نآ  نایرج  ببـس  هب  ات  دنک ، یفن  ار  رمعلا  لیوط  درف  دوجو  هک  درادـن  دوجو  یلـصا  اجنیا  رد  تسا .

[275 .] دوشیمن يراج  یلزا  مدع  لصا  هک  ارچ  دوش ؛
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  ماما  ترضح  دوخ  ههبش  * 

زا ریغ  تیثیح  دوجو و  ظاحل  زا  هشپ  دـشابیم ، دوجولا  رثکتم  جراخ  رد  یّلک  و  تسا ، ناویح  ود  ناـیم  ددرم  قباـس ، نّقیتم  هک : تسا  نیا 
كوکـشم هچنآ  تسا . نینچ  یعیبط  یّلک  باـب  رد  یقیقحت  يأر  هکناـنچ  تسا ، لـیف  ّتیناویح  زا  ریغ  زین  هشپ  ّتیناویح  یتح  تسا ؛ لـیف 

[276 .] دنتسین دحتم  هیضق  ود  اذل  و  تسین ، ناویح  ود  نایم  نّقیتم  نیا  تسا ، ءاقبلا 
455 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: هک تسا  حیضوت  هب  مزال  دیامرفیم  يرگید  ياج  رد  ناشیا 
باحـصتسا نکر  تسا و  راوتـسا  نآ  هب  باحـصتسا  هکلب  تسا ، طرـش  كوکـشم  نّقیتـم و  هیـضق  ندوب  یکی  باحـصتسا ، رد  ّکـشالب 

هک دحاو  تعیبط  هن  تسا و  جراخ  رد  رثکتم  تعیبط  نامه  تسا ، ینیقی  هچنآ  اریز  ارچ ؟ درادـن . دوجو  اجنیا  رد  طرـش  نیا  هک  دـشابیم 
يزیچ لیف و  هشپ و  زا  تسا  ترابع  دراد  دوجو  جراخ  رد  فورعم  لاثم  رد  هچنآ  هکنوچ  دـشاب ، تعیبط  نایم  كرتشم  دارفا  ناـیم  عماـج 

ره تسا و  دارفا  دوخ  جراخ ، رد  یعیبط  اریز  دـحاو . یّلک  ناویح  ینعی  دـشاب ، اهنآ  نایم  كرتشم  اهنآ و  ریغ  هک  درادـن  دوجو  جراـخ  رد 
. دشابیم شتیوه  مامت  هب  یعیبط  دوخ  درف ،

، دشاب كرتشم  دارفا  نایم  دشاب و  هتشاد  دوجو  جراخ  رد  هک  تسین  یکی  تسا ؛ رثکتم  شدارفا  رثکت  ببس  هب  جراخ  رد  یعیبط  یّلک  سپ 
اهنآ زا  یکی  ینعی  لیف ، هشپ و  دوجو  نامه  تسا ، یلبق  ملع  ّقلعتم  فورعم ، لاـثم  رد  تسا و  نیقی  دروم  هچنآ  دـشاب . یلبق  ملع  ّقلعتم  اـت 

نآ ای  تسا ، تاصخـشم  نیا  اب  ناویح  نیا  یلبق  دوجوم  اـیآ  هک : تسا  نیا  تسا  كوکـشم  هچنآ  و  دـشابیم ؛ تساـهنآ ، ناـیم  ددرم  هک 
؟ تاصخشم نآ  اب  ناویح 

نآ ای  تسا  درف  نیا  ای  هکلب  تسین ، یّلک  یلبق  نّقیتم  سپ  تسا . هتفر  نیب  زا  امتح  دشاب ، یمود  هچنانچ  تسا و  یقاب  اعطق  دشاب  یلوا  رگا 
[277 .] درادن انعم  نآ  باحصتسا  هک  درف ،

؟ تسیچ روکذم  ههبش  هب  ینیمخ  ماما  ترضح  خساپ  * 
ام رگا  مهنآ  دـنرثکتم . جراخ  رد  دارفا  اب  یعیبط  افرع  هک  میریذـپب  ام  هک  تسا ، دراو  یتروص  رد  اـهنت  رکذـلا  قوف  لاکـشا  دـنیامرفیم :

ناـمه هتفرگ ، رارق  ملع  دروـم  هچنآ  اریز  ارچ ؟ میتـسه . یّلک  باحـصتسا  ناـهاوخ  هکیتـقو  هن  میـشاب ، هتـساوخ  ار  ددرم  درف  باحـصتسا 
یلاکشا اذل  و  تسا . هدمآ  دوجو  هب  نیعم  ناویح  نامه  ياقب  رد  ّکش  و  تسا ، دوجوم  نآ  دوجو  هب  یّلک  هک  تسا  نیعم  یجراخ  ناویح 

. تسین نآ  رد  لصا  نایرج  رد 
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تسین نکمم  لاکشا  زا  ییاهر  میئامن ، یشوپمشچ  اهنآ  یفرع  تدحو  زا  رگا  هک : تسا  نیا  فاصنا  نکل  دیامرفیم و  سپـس  هر )  ) ماما
صخشم و تیصوصخ  ود  زا  یکی  هب  هک  يایّلک  باحصتسا  ای  دوش ، هدارا  تایـصوصخ  زا  هنهرب  اعقاو  یّلک  يارجا  هک  دنکیمن  یقرف  و 

: تسا تهج  ود  ياراد  یجراخ  دوجوم  هکنیا  ياعدا  اب  دوش ، هدارا  تیصوصخ  زا  رظن  عطق  اب  یجراخ  یّلک  ای  دوش ، هدارا  نیعم 
. دراد دوجو  جراخ  رد  سنج  عون و  زا  نآ  ریغ  یجراخ و  دوجوم  نایم  هک  كرتشم  تهج  - 1

456 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوشیم اهنآ  نایم  یجراخ  كرتشم  تهج  هب  یلیصفت  ملع  بجوم  اهدرف  زا  یکی  دوجو  هب  ملع  هزیمم  تهج  و  - 2

: لاح تسا . اهتروص  مامت  رد  اهنکر  زا  یکی  ای  نکر  ود  دش  فلتخم  مهنآ ، لیلد 
ود سپ  دـیآ ؛ دوجوب  هک  تسا  عنتمم  يایّلک  نینچ  هک  ارچ  درادـن ، دوـجو  یگژیو  زا  هنهرب  اـعقاو  یّلک  هک  میراد  ملع  لّوا ، ضرفرب  - 1

. تسا لتخم  نآ  نکر 
اریز ارچ )؟ . ) تساـهنآ زا  یکی  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  دوـخ  دوـشیم ، صخـشم  اهتیـصوصخ  زا  یکی  اـب  هک  يایّلک  مّود ، ضرفرب  - 2

. دراد تریاغم  رگید  یگژیو  اب  هدش  صخشم  یّلک  اب  دوش ، صخشم  يایگژیو  ره  اب  هک  يایّلک 
تسا نیا  كوکشم  اب  ینیقی  هیضق  تدحو  ندوب  طرـش  ياضتقم  و  دشابیم ، اهنآ  زا  یکی  دوجو  هب  یلامجا  ملع  نیقی ، دروم  هیـضق  سپ 

. دیآ دوجوب  ّکش  یلامجا  مولعم  ياقب  رد  هک :
ای تسا ، یقاب  رمعلا  لیوط  ای  هک  دوشیم  هتـسناد  الامجا  مّود  نامز  رد  هکلب  تسین ، یلامجا  مولعم  ياـقب  رد  ّکـش  ثحب ، دروم  ماـقم  رد 

لیوط هچ  دـهدب  هدوب  مولعم  هک  ار  يزیچ  نتفر  نیب  زا  لامتحا  هاـگره  دوب . دـهاوخ  ءاـقب  رد  طـقف  ّکـش  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  رمعلا  ریـصق 
. رمعلا ریصق  هچ  دشاب و  رمعلا 

. تسا هدش  لتخم  باحصتسا  مّود  نکر  سپ :
، ندوب كرتـشم  تهج  ثیح  زا  دارفا ، ناـیم  كرتـشم  تهج  جراـخ  رد  دراد ، دوجو  یگژیو  زا  رظن  عطق  اـب  یّلک  هک  مّوس ، ضرفرب  و  - 3

: تفگیم هک  ینادمه  لجر  يأر  ساسارب  رگم  درادن ، دوجو 
اب هک  تسا  تعیبط  کی  الثم  ناـسنا ، تعیبط  لـثم  رد  دوجوم  هکنیا  و  دراد ، دوجو  جراـخ  رد  كارتشا  تدـحو و  فصو  اـب  یعیبط  یّلک 

[278 .] دوشیم مدعنم  دارفا  مامت  ندش  مدعنم  اب  و  دوشیم ، تفای  درف  کی  دوجو 
جراـخ رد  و  تسا ، رثکتم  شدارفا ، دوخ  ریثکت  هب  جراـخ  رد  یقیقحت ، يأر  رب  اـنب  یعیبـط  یّلک  تسا و  دـساف  ینادـمه  لـجر  ياـنبم  اـّما 

[279 .] دشاب دارفا  نایم  كرتشم  هک  تدحو  فصو  اب  یّلک  ناسنا  هن  دراد ، دوجو  دّدعتم  ياهناسنا 
یکی هب  یلیصفت  ملع  هکنانچ  تسا ، تعیبط  ود  جراخ  رد  تعیبط  لوبق ، دروم  کلسم  رب  انب  سپ 

457 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، مولعم تعیبط  اب  زج  یلیصفت ، ملع  ندروآ  تسد  هب  اریز  درادن ؛ دوجو  اهتعیبط  زا  یکی  هب  یلیصفت  ملع  درادن ، دوجو  اهتیصوصخ  زا 

نایم افرع  ینعی  میدرک ، هراشا  نادب  هک  تسا  يزیچ  نامه  لاکشا  زا  ییاهر  دیآیم ، دوجوب  مدقتم  لاکـشا  تروص  نیا  رد  تسا . عنتمم 
هیـضق تدحو  ندوب  یفرع  رب  لیلد  تسا و  ربتعم  یفرع  تدـحو  باحـصتسا ، رد  و  دراد ، دوجو  تدـحو  كوکـشم  نیقی و  دروم  هیـضق 

ریاس یناسنا و  عون  ياقب  هب  مکح  مه ، فرع  لها  هبطاق  دننکیمن و  لوبق  ناهرب  اب  زج  ار  نآ  فلاخم  اهناسنا  هک  ینیبیم  هک  تسا  يزیچ 
نیب زا  اب  و  دوشیم ، تفای  درف  کی  دوجو  اب  هلمهم  هیـضق  هک  نخـس  نیا  راهتـشا  و  دننکیم . اهنآ  ندش  ضرقنم  ات  تقلخ  زاغآ  زا  عاونا ،

[280 .] تسا ینادمه  لجر  راتفگ  مزاول  زا  دوشیم  مودعم  دارفا  همه  نتفر 
: دراد داقتعا  نادب  ینادمه  لجر  هک  يزیچ  دیامرفیم : ینیمخ  ماما  ترضح  سپس 

ماـمت هک : تسا  نیا  مزلتـسم  دارفا ، دوجو  دوخ  هب  نآ  دوجو  زا  ریغ  تسا  يدوجو  جراـخ ، رد  یعیبط  يارب  هک  دـشاب  نیا  شدارم  رگا  - 1

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2702 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ترورض  یهیدب و  فلاخم  نآ ، و  دنشاب ، یکی  ناشندوب ، ریثک  فصو  اب  دارفا 
یجراـخ دارفا  ناـیم  لاـحنیااب  دـشابیم ، یـصاخ  دوجو  شدارفا  دوـجو  زا  ریغ  جراـخ  رد  یعیبـط  يارب  هک  دـشاب  نیا  شدارم  رگا  و  - 2

ناسنا دارفا  مامت  تدـحو  مزلتـسم  هک  یجراخ ، دوجو  تدـحو  هب  نخـس  هدـیقع و  ساـسارب  رگم  تسین ، تسرد  مه  نیا  تسا ، كرتشم 
. تسا تهادب  ترورض و  فلاخم  مه  نیا  هک  تسا ؛

هتفگ دوشب و  دوجو  تلاصا  هفاضا  هب  ّتیهام  تلاصا  ياـعدا  هکنیا  رگم  دـنامیمن ؛ ییاـنعم  ینادـمه  لـجر  راـتفگ  يارب  تروص  نیا  رد 
رب [ 281 ،] بسانم لحم  رد  هک  تسا  دقتعم  یناسحا  دـمحا  خیـش  هکنانچ  دوجو ؛ ّتیهام و  دراد : دوجو  لصا  ود  قّقحت ، ملاع  رد  هک  دوش 

[282 .] تسا هدش  هماقا  ناهرب  نآ  عانتما 
458 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
اذـه یف  باحـصتسالا  ءارجإ  زاوج  مدـع  قـالطإلا - یلع  باحـصتسالا  ۀـّیجحب  هلوـق  عـم  نیناوـقلا - یف  هر )  ) یّمقلا قّـقحملا  نم  رهظی  و 

: لاق ههجو . قّقحتأ  مل  و  مسقلا ،
دقف ّیئزج ، وأ  ّیّلک  ّهنأ  یف  لمأتلا  نم  ّدب  الف  هیف ، ۀـبلغلا  ۀـظحالم  دادـتمالا و  ۀـّیلباق  رادـقم  یف  همکح  عوضوملا و  عبتی  باحـصتسالا  ّنإ 

فلتخی دق  ذإ  لاحلا ؛ توافتی  کلذب  و  انّیعم ، اّیقیقح  اّیئزج  نوکی  دـق  و  روما ، نیب  ادّدرم  ایّلک  اموهفم  الّوأ  همکح  تباثلا  عوضوملا  نوکی 
. دادتمالل ادادعتسا  اهّلقأ  یلإ  فرصنی  ذئنیح  باحصتسالاف  هرادقم ، دادتمالا و  ۀیلباق  یف  ّیّلکلا  دارفأ 

امب ّهدر  ّمث  ّیباتکلا ، هضتری  مل  امب  هل  هیرـصاعم  ضعب  ّدر  و  باحـصتسالاب ، هّیبن  ةّوبن  تابثال  باتکلا  لهأ  ضعب  کّـسمت  ۀـیاکح  رکذ  ّمث 
. ۀّیلباقلا رادقم  ۀظحالم  نم  هرکذ  ام  یلع  هءانتبا  یعّدا 

وأ راـشحلا  وأ  مئاـهبلا  وأ  رویطلا  نم  وه ، عوـن  ّيأ  ّهنأ  ملعن  ـال  نکل  اـناویح ، رادـلا  یف  ّنأ  اـنملع  اذإ  اـنأ  وـه : و  لاـثمب ، کـلذ  حـضوأ  ّمث 
ّصاخلا ناویحلا  نوک  لمتحا  اذاف  ارمع ، ناویحلا  لوطأ  اهیف  شیعی  ةّدم  یف  هئاقبب  مکحلا  انل  نکمی  الف  ةّدم ، کلذ  نع  انبغ  ّمث  نادـیدلا ؟

لوطأ ءاقب  ّنظ  ناـمز  لوصح  یلإ  اهباحـصتساب  كرتشملا - ردـقلاب  ملعلا  ببـسب  مکحی - فیکف  ّزق ، دود  وأ  ةرأـف  وأ  اروفـصع  تیبلا  یف 
. یهتنا ّیباتکلا ، کّسمت  لطب  کلذب  و  لاق : ارمع ؟ تاناویحلا 

- عفارلا یف  ّکشلاب  باحصتسالا  رابتعا  صاصتخال  مزلتسم  ّهنأ  عم  باحـصتسالا - یف  هرابتعا  بحـصتسملا و  دادعتـسا  ۀظحالم  ّنإ  لوقأ :
و ال فانـصالا ، برقأ  و ال  سانجالا ، دعبأ  و ال  هصخـش ، ثیح  نم  هدادعتـسا  ةدارا  ۀماقتـسا  مدـعل  باحـصتسالا ؛ طابـضنا  مدـعل  بجوم 

ّصتخی ققحملا ال  اذه  دـنع  باحـصتسالا  رابتعا  ّنأ  عم  اقباس ، هیف  ام  تفرع  دـق  یـصخشلا  ّنظلا  یلع  ۀـلاحإلا  و  طّسوتملا ، نییعتل  طباض 
نم عنام  الف  اقباس ، هب  فرتعا  امک  ّنظلاب ، هلیلد 

459 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. اهیف ناویحلا  قلطم  دوجو  یلع  ّیعرش  رثا  ّبترت  اذإ  رادلا  یف  ناویحلا  دوجو  باحصتسا 

. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  الّصفم  هیف  ام  ءیجیس  هرکذ ، ام  یلع  ّیباتکلا  باوج  ءانتبا  نم  هرکذ : ام  ّنإ  ّمث 
***

لئاسملا حیرشت  مسق ] نیا  رد  باحصتسا  يارجا  زاوج  مدع  یمق  ققحم  رظن  ]

؟ تسیچ نیناوقلا )...  یف  هر )  ) یمقلا ققحملا  نم  رهظی  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
ره اریز  ارچ ؟ میهد . رارق  رظن  دروم  ار  اهتیلباق  اهدادعتسا و  دیاب  باحـصتسا  باب  رد  دیامرفیم  نیناوق  بحاص  یمق  موحرم  هک  تسا  نیا 
نآ مکح ، عوضوم  زا  يوریپ  هب  اذـل  و  درادـن . ءاقب  ءاضتقا  نآ  زا  رتشیب  هک  تسا  یـصاخ  تیلباـق  دادعتـسا و  ياراد  جراـخ  رد  یعوضوم 
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هب ای  عوضوم و  نودـب  مکح  هک  دـیآیم  مزال  ّالا  نآ و  زا  شیب  هن  دراد  ءاقب  تیلباق  عوضوم  دـح  اـت  تسا  عوضوم  نآ  عباـت  هک  زین  مکح 
. دشاب ّتلع  نودب  لولعم  رگید  ریبعت 

زین باحصتسا  دشاب ، زرحم  مکح  عوضوم و  ءاقب  رد  دادعتسا  هک  اجنآ  ات  هک  انعم  نیدب  تسا ، عوضوم  مکح و  عبات  زین  باحصتسا  لاح :
. تسین يراج  نآ  زا  شیب  تسا و  نایرج  لباق 

دادعتسا نآ  اب  قباطم  نآ  زا  سپ  دنراد . ءاقب  دادعتسا  تدم  هچ  ات  ام  بحصتسم  راثآ  ام و  بحصتسم  نیا  هک  مینیبب  دیاب  رگید : ترابع  هب 
. مینکیم يراج  ار  باحصتسا  مینکیم  ّکش  هک  یئاج  رد  تیفرظ  و 

زا سپ  روما  نیا  زا  کیره  ینعی  دنراد ، ءاقب  دادعتـسا  دبالا  یلا  ثدح  ای  تبانج و  ای  تراهط و  هلمج  زا  تاعوضوم  زا  یخرب  لثملا : یف 
. دزاس عفترم  ار  اهنآ  دیایب و  یعفار  هک  ینامز  ات  دنتسه  یقاب  نانچمه  ثودح 

. دیامن خسن  ار  نآ  دیایب و  یعفار  رگم  دراد  ءاقب  ياضتقا  دبالا  یلا  زین  مکح  دراوم  هنوگنیا  رد 
ینعی تسا  رارقرب  باـنج  زا  ّتیعبت  هب  ناـنچمه  زین  تباـنج  مکح  تسا ، رارقرب  تباـنج  دـیاین  یعفار  اـت  دوشیم  بنج  یـسک  یتقو  ـالثم 

. دوش هتشادرب  بانج  ینعی  مکح  عوضوم  هکنیا  ات  تسا  مارح  بنج  صخش  يارب  دجسملا  یف  لوخد 
باحـصتسا مه  دـنک ، ّکش  نآ  ءاقب  رد  مه  رگید  لاـس  اـت 50  رگا  ددرگ  راـب  وا  رب  تباـنج  ماـکحا  دوش و  بنج  یـسک  زورما  رگا  سپ 

بترتم نآرب  تبانج  رثا  یمکح و  باحصتسا  مه  تسا ، يراج  یعوضوم 
460 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دریمب هکنیا  ای  دنک و  ادیپ  تراهط  لوصح  تبانج و  عافترا  هب  ملع  وا  دیایب و  یعفار  رگم  دوشیم 
تدم لوط  رد  هک  رظن  دروم  لاثم  رد  لیف  لثم  دنراد  ءاقب  ياضتقا  لاس  ای 100  ای 20  الثم 10  یصخشم  تدم  ات  زین  تاعوضوم  زا  یخرب 

دـص زا  سپ  نکل  تسا ، بترتم  نآرب  شراثآ  دناهدرک و  يراج  ار  شیاقب  باحـصتسا  مینک  ّکش  نآ  ءاقب  رد  هک  هاگره  لاس  دـص  الثم 
. میرادن ار  باحصتسا  يارجا  ّقح  رگید  دوشیم و  عقاو  ّکش  دروم  دادعتسا  تیلباق و  لصا  لاس 

ّکش هدش  ثداح  هدمآ و  ایند  هب  زورما  هک  یکـشجنگ  اب  هطبار  رد  هاگره  لاح  دراد  ءاقب  دادعتـسا  لاس  کی  ات  کشجنگ  لثملا  یف  ای  و 
باحـصتسا يارجا  قح  رگید  دـش  مامت  هک  لاس  کی  نکل  مینکب و  ار  نآ  تایح  ءاـقب  باحـصتسا  میناوتیم  لاـس  کـی  تدـم  اـت  مینک 

 ... مهلاثما اذکه  و  میرادن . ار  نآ  تایح 
؟ تسیچ بلطم  نیا  حرط  زا  یمق  بانج  فده  * 

. دندرکیم حرطم  باحصتسا  هدعاق  هطساوب  يراصن  دوهی و  ياملع  بناج  زا  هک  دوب  ياههبش  هب  یئوگخساپ 
توبن دـنتفگیم  هدرک  هدافتـسا  باحـصتسا  هدـعاق  زا  مالـسا ، ياملع  زا  یخرب  اب  ثحب  ماـقم  رد  دوهی  ءاـملع  زا  یخرب  رگید  تراـبع  هب 

باحـصتسا مینک ، ّکش  نآ  رارمتـسا  ءاقب و  رد  هک  ینامز  عطقم  ره  رد  ای  اـجکره و  نکل  و  دراد ، دادـتما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
. ار ناشیا  تعیرش  توبن و  ءاقب  مینکیم 

: دیامرفیم هتخادرپ  نآ  خساپ  هب  قوف  همدقم  هیهت  اب  هدیدنسپن  ار  ههبش  نیا  هب  هدش  هداد  ياهخساپ  یمق  موحرم 
، رتهدرتسگ یخرب  دندودحم و  رایسب  اناکم  انامز و  اهتوبن  زا  یخرب  - 1 دنتوافتم : رارمتسا ، لوبق  ءاقب و  دادعتسا  ظاحل  هب  اهتعیرش  اهتوبن و 
توبن و ءاـقب  دادعتـسا  میئوگیم : اذـل  تسا و  یلـسنهمه  يرـصعهه و  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  توبن  هب  دـسریم  هکنیا  اـت 

ءاضتقا لصا  رد  رگا  نآ  زا  سپ  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  مرکا  یبن  توبن  نامز  ات  مالسلا  امهیلع  يوسیع  يوسوم و  تعیرش 
. میرادن ءاقب  باحصتسا  يارجا  ّقح  میدرک  ّکش  نآ  ءاقب  دادعتسا  و 

؟ تسیچ لوقا )...   ) زا خیش  بانج  ضرغ  * 
: دیامرفیم اذل  تسا و  یمق  بانج  بلطم  هب  ناشیا  تاداریا 
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رد ّکش  رد  هچ  دـینادیم  تّجح  اقلطم  ار  باحـصتسا  هک  امـش  دوخ  يانبم  اب  ءایـشا  زا  کیره  رارمتـسا  اضتقا  اهدادعتـسا و  ظاحل  ـالوا :
زا ناوـتیم  هک  تسا  عـفار  رد  ّکـش  دراوـم  رد  اـهنت  اهدادعتـسا ، ظاـحل  اـب  هکنوـچ  تسا ، راـگزاسان  عـفار  رد  ّکـش  رد  هچ  یـضتقم و 

. دیتسین مزتلم  بلطم  نادب  دوخ  امش  هکنآ  لاح  یضتقم و  رد  ّکش  رد  هن  درک و  هدافتسا  باحصتسا 
461 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

رد امش  نایب  هکنیا  رب  افاضم  تسیچ ؟ اهدادعتسا  نیا  بسح  رب  ءایشا  رد  باحصتسا  يارجا  اهدادعتـسا و  نیا  ظاحل  رد  امـش  هطباض  ایناث :
؟ تسیچ اجنیا  رد  ءاقب  دادعتسا  زا  ناتدارم  هک  دیئامرفب  تسا ، لمجم  اهدادعتسا  ظاحل 

ات رکب  ای  دیز و  الثم  دوجوم  نالف  صخش  هک  داد  رارق  رظن  دم  دیاب  هک  انعم  نیدب  تسا ، یصخش  دادعتـسا  دادعتـسا ، زا  امـش  دارم  رگا  - 
ای هلـصاف و  نآ  زا  سپ  ار و  وا  تایح  مینک  باحـصتسا  میدرک  ّکـش  وا  دروم  رد  هاـگره  یناـمز  هلـصاف  نیا  رد  دراد  ءاـقب  دادعتـسا  یک 

هکلب تسین  ام  تسد  رد  ناسنا  هژیو  هب  يدوجوم  ره  ءاقب  دادعتسا  میئوگیم  امش  هب  میرادن ، باحصتسا  ّقح  رگید  صخـشم  نامز  رادقم 
. تسا لوهجم  شاهدنورپ  هک  دیناوخیم  یتواضق  هب  ار  ام  امش  اذل  دنراد و  باتک  ملع  هک  یناسک  دنادیم و  ادخ 

دادعتسا میتساوخ  رگا  هک  انعم  نیدب  دوجوم  کی  فانصالا  برقا  مهنآ  تسا  دوجوم  ره  یفنص  دادعتسا  دادعتسا ، زا  امش  دارم  رگا  و  - 
رما زین  نیا  میروآ  تسدـب  دنتـسه  دـیز  تاناکما  طئارـش و  ياراد  هک  یناسک  فنـص  زا  ار  دادعتـسا  نیا  مینک  ظاـحل  ار  دـیز  نـالف  ءاـقب 

[283 .] تسا لوهجم  هب  هلاوح  زاب  هک  ارچ  میتسین  نآرب  رداق  ام  هک  تسا  یلکشم 

ص461 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نآ تحت  رد  یفلتخم  عاونا  تسا و  رهوج  هک  تاناویح  سانجالا  دعبا  مهنآ  تسا  یسنج  ای  یعون و  دادعتسا  دادعتـسا ، نیا  زا  امـش  دارم 

ردـق دوشیم  نآ  کی  نیا  لاس و  اهنویلیم  ات  نآ  کی  زا  تسا  فلتخم  رهاوج  رد  تیلباق  هک  ارچ  دوشیم  رتلکـشم  راک  زاب  دـنراد ، رارق 
خر ام  يارب  نآ  کی  نیمه  رد  هلصاح  ّکش  تسا و  نآ  کی  نیمه  یناویح  ره  ءاقب  دادعتسا  ایآ  تاناویح ، ای  تادوجوم و  مامت  كرتشم 

. هن هک  تفگ  دیهاوخ  دهدیم ؟
هک ضرف  هب  تسا و  تعاس  کی  نآ و  کی  زا  زواجتم  دوشیم  لـصاح  تادوجوم  ءاـقب  رد  اـم  يارب  هک  یئاهکـش  عون  رگید : تراـبع  هب 

. تسا نجهتسم  هک  تسا  رثکا  صیصخت  مزلتسم  دیایب ، شیپ  مه  يدروم  نینچ 
نکمم ریغ  حرط  نیا  رد  هدننکنییعت  كالم  کی  هب  یبایتسد  تسا و  لوهجم  هب  هلاوح  دشاب ، روما  نیا  زا  کیره  امش  دارم  لاحّيایلع 

. نآ دروم  رد  ناوتب  لایخ  ملاع  رد  اروصت و  هچرگا  تسا 
زا ار  باحصتسا  امش  دوخ  رگم  تسا  رابتعا  دقاف  یصخش  ّنظ  رب  هوالع  تسا ، یصخش  ّنظ  يور  زا  اهدادعتـسا  صیخـشت  امـش  دارم  رگا 

راثآ تسا و  يراج  اقلطم  ناویح  یّلک  باحـصتسا  نیاربانب : دیهدیم . رییغت  ار  دوخ  يانبم  اجنیا  رد  هنوگچ  دینادیمن ، ّتیجح  رابخا  باب 
. دوشیم بترتم  نآرب  زین  راثآ  نآ  دشاب  هتشاد  نآرب  زین  یعرش 

***
462 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
یلع وهف  هعافترا - هثودح و  مولعملا  درفلا  ریغ  رخآ  درف  دوجو  لامتحا  یلإ  ادنتـسم  یّلکلا  ءاقب  یف  ّکشلا  ناک  اذإ  ام  وه  و  ثلاثلا - اما  و 

. رخآلا درفلا  ّنال  نیمسق ؛
. هلاح مولعملا  درفلا  کلذ  عم  هدوجو  لمتحی  نأ  امإ 

. درفلا کلذ  عافترال  انراقم  هثودح  دّرجمب  اّما  هیلإ و  هلّدبتب  امإ  هدعب ، هثودح  لمتحی  نأ  امإ  و 
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ّکش هتادوجو و  ضعب  عافتراب  ملع  نإ  و  هعافتراب ، ملعلا  مدع  اقباس و  هنّقیت  یلإ  ارظن  نیمـسقلا ؛ الک  یف  ّیلکلا  باحـصتسا  نایرج  یف  و 
. یناثلا مسقلا  یف  هریظن  مّدقت  امک  یّلکلا ، نود  دارفالا  یف  باحصتسالا  ءارجإ  نم  عنام  کلذ  ّنال  هادع ؛ ام  ثودح  یف 

وه اذـه  و  مدـعلا ، مولعم  وه  و  اقباس ، نّقیتملا  ّیجراخلا  هدوجو  رارمتـسا  نع  ةرابع  جراخلا  یف  ّیّلکلا  ءاـقب  ّنـال  اـمهیف ؛ هناـیرج  مدـع  وأ 
. اقباس نّقیتملا  دوجولا  نیع  وه  باحصتسالاب  قحاللا  نآلا  یف  یقابلا  ّنإ  ثیح  یناثلا ؛ مسقلا  هیف و  نحن  ام  نیب  قرافلا 

اقباس مولعملا  ّیّلکلا  دّدرتیف  اقباس ، دوجوملا  نیع  وه  قحاللا  نآلا  یف  تباثلا  نوک  لامتحال  لوألا ؛ یف  يرجیف  نیمسقلا ، نیب  لیـصفتلا  وأ 
، درفلا کـلذ  عاـفتراب  عفتری  وحن  یلع  نوکی  نأ  و  هعاـفترا ، مولعملا  درفلا  عاـفتراب  عفتری  ـال  وحن  یلع  ّیجراـخلا  هدوجو  نوـکی  نأ  نیب 

. یّلکلا دادعتسا  نییعت  تبثی  كوکشملا ال  درفلا  ثودح  مدع  باحصتسا  و  یّلکلا ، کلذ  دادعتسا  رادقم  یف  وه  اّمنإ  ۀقیقح  ّکشلاف 
. ریخالا اهاوقأ  هوجو ،

ول ام  لثم : دحاولا ، ّرمتـسملاک  قباسلا  درفلا  عم  قحاللا  درفلا  نوّدعیف  فرعلا  هیف  حماستی  ام  یناثلا ، مسقلا  یف  نایرجلا  مدع  نم  ینثتـسی  و 
یف صخشلا  ناک  ول  اذک  و  داوسلا . بحصتسی  ّهنإف  لوألا ، نم  فعـضأ  داوسب  وأ  ضایبلاب  هلّدبت  یف  ّکش  ّلحم و  یف  دیدشلا  داوسلا  ملع 

قادصملا وأ  موهفملا  هابتشا  ۀهج  نم  کش - مث  ّکشلا ، ةرثک  نم  ۀبترم 
463 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. فاضملا نم  رخآ  درف  یلإ  اهلدبت  وأ  اهلاوز  یف  ّکش  ّمث  عئاملا ، ۀفاضإ  ملع  وأ  اهنود . ۀبترم  یلإ  اهلّدبت  وأ  اهلاوز  یف  - 
اریاغم هدوجو  ریدـقت  یلع  قحاللا  رمالا  ناک  ول  و  قحاللا ، یلإ  ارمتـسم  قباسلا  دوجوملا  ّدـع  باحـصتسالا  نایرج  یف  ةربعلاف  ۀـلمجلاب : و 
ءانتبا مدع  حضوی  ام  یتأیس  و  لاثمالا . دّدجتب  اهیف  لوقلا  یلع  یتح  ضارعالا ، باحصتسا  یف  لاکشإ  اذل ال  و  قباسلا ؛ درفلل  ۀّقدلا  بسحب 

. ۀّیلقعلا ۀّقادملا  یلع  باحصتسالا 
همجرت

( مّوس مسق  یّلک  باحصتسا  )

هراشا

نآ هک  يدرف  ياج  هب  دشاب  يرگید  درف  دوجو  لامتحا  هب  دنتسم  یّلک ، ءاقب  رد  ّکش  هک  تسا  یلاح  رد  مّوس ، عون  یّلک  باحصتسا  اّما  و 
. تسا مولعم  شعافترا  ثودح و  درف 

: هک ارچ  تسا  مسق  ود  رب  مّوس  عون  یّلک  نیا  سپ 
. تسا مولعم  شتیعضو  هک  دشاب  يدرف  نآ  اب  نامزمه  رگید  درف  نآ  دوجو  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  ای  - 

. دشاب هدمآ  دوجوب  درف  نآ  زا  سپ  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هکنیا  ای  - 
(: تسا مسق  ود  رب  دوخ  زین  موس  لامتحا  نیا  )

درف نآ  يدوبان  عافترا و  اب  نامزمه  ششیادیپ  افرـص  هک  تسا  نیا  ای  تسا و  هدش  لیدبت  نیـشناج  درف  هب  مولعم ، درف  نآ  هک  تسا  نیا  ای 
. تسا هدوب 

: دیامرفیم هر )  ) خیش سپس 
؛ درادن نآ  عافترا  هب  ملع  دراد و  درف  دوجو  هب  یلبق  نیقی  هک  ارچ  دوشیم ؛ يراج  موس  عون  یّلک  زا  مسق ، ود  ره  رد  یّلک ، باحصتسا  - 1

يارجا زا  عنام  شیادیپ ، رد  ّکش  اریز  ارچ ؟ دراد ؛ ّکش  نآ ، ریغ  شیادیپ  رد  هدش و  لصاح  نآ  ياهدوجو  یضعب  عافترا  هب  ملع  هچرگا 
. تشذگ مّود  عون  یّلک  هب  تالاکشا  شخب  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  یّلک ، هن  تسا ، دارفا  رد  باحصتسا 

رارمتـسا زا  تستراـبع  جراـخ  رد  یّلک  ياـقب  هک  ارچ  دوشیمن ؛ يراـج  باحـصتسا  مّوس ، عوـن  یّلک  نیا  زا  مسق ، ود  ره  رد  هکنیا  اـی  - 2
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نآ مدع  نونکا  هدوب و  ینیقی  شدوجو  البق  هک  نآ ، یجراخ  دوجو 
464 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ببـس هب  قحـال  ناـمز  رد  یقاـب  هک  اریز  ارچ ؟ تسا  مّود  مسق  یّلک  مینکیم و  ثحب  نآ  رد  اـم  هک  هچنآ  ناـیم  قرف  نیمه  تسا و  مولعم 
. تسا هدوب  ینیقی  البق  هک  تسا  نیقی  دروم  دوجو  نامه  باحصتسا ،

هک دوشیم  هداد  لامتحا  هک  ارچ  دوشیم ، يراج  باحصتسا  لّوا  مسق  رد  هدش ، لئاق  لیصفت  مّوس  عون  یّلک  زا  مسق  ود  نایم  هکنیا  ای  - 3
يوحن هب  نآ  یجراخ  دوجو  نایم  تسا  ددرم  هدوب ، مولعم  البق  هک  يایّلک  اذل  و  دشاب ، قباس  دوجوم  دوخ  ّقح ، نامز ال  رد  تباث  دوجوم 

. دوریم نیب  زا  درف ، نآ  نتفر  نیب  زا  اب  هک  تسا  يوحن  هب  ای  دوشیمن ، عفترم  تسا ، مولعم  شنتفر  نیب  زا  هک  يدرف  نتفر  نیب  زا  اب  هک 
نییعت كوکشم ، درف  شیادیپ  مدع  باحصتسا  و  یضتقم ،) رد  ّکش  ینعی   ) یّلک نآ  دادعتسا  رادقم  رد  تسا  رـصحنم  اتقیقح  ّکش  سپ 

. دنکیمن تابثا  ار  یّلک  نآ  دادعتسا 
: تسا حرطم  باحصتسا  نیا  نایرج  رد  هجو  دنچ  لصاحلا :

اهنآ نیرتيوق  هک  مّوس ، عون  یّلک  باحـصتسا  مسق  ود  نایم  لیـصفت  اقلطم 3 - نآ  نایرج  مدـع  دارفا 2 - هن  یّلک  باحـصتسا  نایرج  - 1
. تسا لیصفت  ینعی  مّوس ، تروص 

، دـنکیم حـماست  نآ  رد  فرع  هک  يزیچ  مّوس ، عون  یّلک  زا  مّود  مسق  رد  باحـصتسا  نایرج  مدـع  زا  دـیامرفیم : هر )  ) خیـش نآ  زا  سپ 
: لثملا یف  دننادیم ، زیچ  کی  رارمتسا  دننامه  قباس  درف  اب  ار  ّقح  درف ال  هک  دوشیم ، انثتسا 

باحـصتسا دیآ ، دوجوب  يدیفـس  ای  گنرمک  یهایـس  هب  نآ  ندش  لیدـبت  رد  ّکش  و  هدـش ، هتخانـش  یلحم  رد  گنررپ  یهایـس  رگا  - 1
. دوشیم یهایس 

ای موهفم  هابتـشا  تهج  زا  سپـس  دیآیم ، باسح  هب  کشلا  ریثک  هک  تسا  ّکش  هب  ندـش  راچد  زا  ياهبتر  رد  یـصخش  رگا  نینچمه  - 2
لیاز رد  سپـس  دنادب ، ار  عیام  ندش  هفاضا  هکنیا  ای  دنک ، ّکش  رتنییاپ  هبترم  هب  نآ  ندش  لیدبت  ای  قباس و  درف  ندش  لیاز  رد  قادـصم ،

دوجوم ندش  هدرمش  رمتسم  باحـصتسا ، ندش  يراج  طرـش  یلک  روطب  دنک ، کش  فاضم  زا  رگید  درف  هب  نآ  ندش  لیدبت  ای  نآ  ندش 
. دشاب قباس  درف  اب  ریاغم  تقد ، بسح  هب  شنتفای ، دوجو  ضرفرب  ّقح  زیچ ال  رگا  یتح  تسا ؛ قحال  دوجوم  هب  قباس 

. اهضرع رد  لاثما  ددجت  هب  لوق  ساسارب  یتح  تسین ؛ اهضرع  باحصتسا  رد  یلاکشا  اذل  و 
***

465 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ دوب هچ  ثلاث  مسق  یّلک  باحصتسا  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
هک مینادیم  انیقی  ام  لثملا : یف  دـشاب . دارفا  لدابت  رد  ّکش  رطاخب  ثدـح ، ای  ناویح و  الثم  یّلک  عافترا  اـی  ءاـقب و  رد  ّکـش  هک  دوب  نیا 

هدش عفترم  یّلک  نآ  دیز ، نیا  توم  اب  هک  مینادیم  هدش و  علطم  انیقی  زاب  هدیدرگ و  قّقحم  دـیز ، مان  هب  يدرف  نمـض  رد  الثم  ناسنا  یلک 
درف نیا  نمـض  رد  نانچمه  یّلک  اذـل  دـشاب و  هدـش  دوجوم  ورمع  مان  هب  الثم  یّلک  نیا  زا  يرگید  درف  هک  میهدیم  لامتحا  نکل  و  تسا ،

. دشاب مادتسم  ققحتم و 
؟ تسیچ اجنیا  رد  مالکلا  امنا  * 

؟ هن ای  تسا  زیاج  اجنیا  رد  یّلک  باحصتسا  ایآ  هک  تسا  نیا 
؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  هر )  ) يراصنا خیش  خساپ  * 
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: تسا رّوصتم  نآ  رد  تروص  جنپ  روبزم  نتم  هب  هّجوتاب 
: هکنیا زا  دشاب  ببسم  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکنیا  - 1

وا نمـض  رد  ناسنا  یّلک  هجیتن  رد  هک  تسا  دوجوم  زین  نونکامه  هدوب و  دوجوم  هناخ  رد  رمع و ، ـالثم  يرگید  درف  دـیز  زا  لـبق  دـیاش  - 
. تسا یقاب 

. درادن دوجو  مه  یّلک  هجیتن  رد  هک  هدوبن  الصا  مه  دیاش  و  - 
: هکنیا زا  دشاب  ببسم  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکنیا  - 2

هدش قّقحم  درف  ود  نمـض  ناسنا  یّلک  هدش و  هناخ  دراو  زین  رکب  وا ، نمـض  رد  ناسنا  یّلک  قّقحت  هناخ و  هب  دیز  دورو  اب  نامزمه  دیاش  - 
دوجوم هناخ  رد  رکب  دوجو  تکرب  هب  ناسنا  یّلک  مه  زاب  تسا  هدرک  توف  ای  هدـش و  جراخ  هناـخ  زا  دـیز  هک  نونکا  هجیتن  رد  هک  دـشاب ،

. تسا
. تسا هدش  یفتنم  مه  یّلک  دیز ، نتفر  اب  هجیتن  رد  هک  دشابن  نینچ  الصا  دیاش  و  - 

: هکنیا زا  دشاب  ّببسم  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکنیا  - 3
وا نمـض  رد  یّلک  هدـش و  دوجوم  رکب  الثم  یّلک  نیا  زا  يرگید  درف  وا  زا  سپ  هلـصافالب  و  دـیز ، الثم  لّوا  درف  لاوز  اب  نامزمه  دـیاش  - 

. دهدیم تایح  همادا 
. تسا هدش  یفتنم  زین  یّلک  هجیتن  رد  هک  دشاب  هدشن  دیز ، ینعی  لّوا  درف  نیزگیاج  يرگید  درف  هک  دیاش  و  - 

؟ تسیچ هثودح )...  درجمب  اّما  هیلا و  هلّدبتب  اّما  هدعب  هثودح  لمتحی  اّما  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
466 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: تسا شخب  ود  ياراد  مّوس  مسق  ای  لامتحا و  نیمه  هک  تسا  نیا 
تسا و فیعض  دیدش و  بتارم  ياراد  هک  هایس  یّلک  لثم  تسا ، یّلک  بتارم  زا  ّببسم  یّلک ، ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  هکنیا : لّوا  شخب  - 

دراد دوجو  تاطسوتم  مه  فیعض  دیدش و  هبترم  ود  نیب 
یّلک ات  تسا  دوجوم  نآ  هفیعـض  هبترم  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  نکل  و  تسا ، هدش  یفتنم  اعطق  یهایـس  زا  هدیدش  هبترم  هک  مینادیم  لاح :
هتفر نیب  زا  هایـس  یّلک  تسا و  هداد  يدیفـس  هب  ار  دوخ  ياج  شبتارم  همه  اب  یهایـس  الـصا  هکنیا  ای  دـشاب و  دوجوم  نآ  نمـض  رد  هاـیس 

. دشاب
. تسا لّوا  درف  ياج  هب  رگید  درف  ثودح  درجم  رد  ام  ّکش  هک : تسا  نیا  مّوس  مسق  زا  مّود  شخب  - 4

لثم دـنامه . ضرع  رد  هک  تسا  یّلک  نآ  قیداـصم  زا  نخـس  هکلب  تسین  بتارملا  تاذ  رما  کـی  هیلوط  بتارم  زا  نخـس  اـجنیا  رد  ینعی 
. دشاب هتفرگ  ار  وا  ياج  رکب  هلصافالب  هک  میهدیم  لامتحا  ام  نونکا  دش ، جراخ  هناخ  زا  هکنیا  زا  سپ  دوب  هناخ  رد  دیز  هکنیا :

یتعاس زا  سپ  نکل  دـیدرگ و  یفتنم  لّوا  درف  نمـض  رد  یّلک  اعطق  هک  تسا  نیا  زا  ّببـسم  هناخ  رد  یّلک  ءاقب  رد  ام  ّکـش  یهاـگ  و  - 5
؟ هن ای  دوش  دوجوم  نآ  نمض  رد  یّلک  اددجم  ات  دش  دوجوم  هناخ  رد  ناسنا  زا  يرگید  درف  ایآ  هک  مینکیم  ّکش 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا  تروص  هس  نیا  رد  ایآ  هک  تسا ، مراهچ  مّوس و  مّود ، لامتحا  ای  تروص و  مکح  رد 

؟ تسیچ خیش  بانج  خساپ  * 
. دراد دوجو  ثحب  زین  یّلک  دوخ  باحصتسا  رد  دوشیمن ، يراج  روص  نیا  رد  درف  یئزج و  باحصتسا  هک : تسا  نیا 

؟ میرادن باحصتسا  يارجا  ّقح  هفیعض ، ای  هدیدش  هبترم  هب  تبسن  ای  رکب و  ای  دیز  صوصخ  هب  تبسن  ثلاث ، مسق  یّلک  رد  ارچ  * 
: اریز
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. میراد نآ  عافترا  هب  نیقی  هکلب  میرادن  قحال  ّکش  میراد ، قباس  نیقی  هک  لّوا  درف  هب  تبسن  - 1
ار باحـصتسا  مّود  نکر  ینعی  تسا ، عافترالا  نّقیتم  هکلب  تسین ، ءاـقبلا  كوکـشم  نونکا  دوب ، ثودـحلا  نّقیتم  هکنآ  رگید : تراـبع  هب 

. درادن
لّوا نکر  اذل  نیقی و  هن  میراد و  ّکش  شثودح  لصا  رد  لّوا  زا  هک  زین  مّود  درف  هب  تبسن  - 2

467 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. درادن دوجو  دشاب  نیقی  هک  باحصتسا 

. تسین يراج  اجنیا  رد  یئزج  درف و  رگید  ریبعت  هب  ای  تایصوصخ و  باحصتسا  سپ :
؟ تسیچ ریخالا ) اهاوقا  هوجو   ) ترابع زا  خیش  دارم  * 

: تسا حرطم  یهوجو  اجنیا  رد  دیامرفیم  هک  هن ؟ ای  دوشیم  يراج  ثلاث  مسق  رد  یّلک  دوخ  باحصتسا  ایآ  هک  تسا  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
هارمه نامزمه و  مّود ، درف  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هک  اـجنآ  رد  هچ  اـقلطم ، دوشیم  يراـج  یّلک  دوخ  باحـصتسا  هکنیا : لّوا  هجو  - 1

درف زا  سپ  هلـصافالب  مّود  درف  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هک  اجنآ  رد  هچ  و  لّوا ، مسق  رد  تیعم  لامتحا  ینعی  دشاب  هدـش  دوجوم  لّوا  درف 
عطق اب  یّلک  دوخ  هب  تبـسن  اریز  ارچ ؟ تسا  مّود  مسق  شخب  ود  ای  تروص و  ود  هک  لصفالب  رخأت  لامتحا  ینعی  دـشاب  هدـش  دوجوم  لّوا 

يارجم هک  مراد ، نآ  ءاقب  رد  ّقح  ّکش ال  یّلک و  دوجو  هب  قباـس  نیقی  ینعی : تسا . ماـت  باحـصتسا  ناـکرا  هیدرف ، تایـصوصخ  زا  رظن 
. تسا باحصتسا 

نآ دوجوب  درف و  نیا  نمض  رد  ای  جراخ  رد  هکلب  تسین  دوجوم  یلقتـسم  دوجو  کی  هب  جراخ  رد  یّلک  هک  دوش  لاکـشا  اجنیا  رد  رگا  * 
، تسا مامتان  درف  نآ  ای  درف و  نیا  صوصخ  هب  تبسن  باحصتسا  ناکرا  هک  تسا  نیا  مه  ضرف  رگید و  درف  نمـض  رد  ای  تسا و  دوجوم 

؟ دیهدیم خساپ  هچ  دینکیم ؟ یّلک  باحصتسا  هنوگچ  امش  سپ 
ای درف و  نیا  صوصخ  رد  باحصتسا  ناکرا  ندوب  مامتان  اریز : ارچ ؟ دیاهدرک . طلخ  هیدرف  تایصوصخ  اب  یّلک  دوخ  نیب  امـش  میئوگیم :

. دشابیمن ام  ثحب  دروم  هک  دنکیم  تعنامم  یئزج  درف و  رد  باحصتسا  نایرج  زا  یکی  نآ 
کی تسا ، رفن  ود  نیزا  کیره  يدرف  تاصخـشم  ناـمه  هک  دـنراد  يزاـیتمالاهبام  کـی  هک  روطناـمه  رکب  دـیز و  هک  اـجنآ  زا  اـّما  - 2

. دشابیم رفن  ود  نیا  ّتیناسنا  هبنج  هک  دنراد  مه  كارتشالاهبام 
ام اذـل  دوشیمن و  ضوع  درادـن و  یقرف  دـشاب  رفن  ود  نیا  زا  کیره  نمـض  رد  هک  تسا  یکرتشم  ردـق  یّلک و  نامه  ّتیناسنا ، هبنج  نیا 

. مینکیم باحصتسا  ار  كرتشم  ردق  یّلک و  نیا 
. دنکیمن تعنامم  یّلک  سفن  باحصتسا  نایرج  زا  درف ، نآ  ای  نیا  صوصخ  رد  باحصتسا  ناکرا  ندوبن  لماک  سپ :

رد هچ  رگید و  درف  نآ  اب  درف  نیا  تیعم  لامتحا  ضرف  رد  هچ  اقلطم  دوشیمن  يراـج  یّلک  دوخ  باحـصتسا  هک : تسا  نیا  مّود  هجو  - 2
. لصفالب تیدعب  لامتحا  ضرف 

تدحو تاذ  ّتیهام و  ثیح  زا  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  دیاب  باحصتسا  رد  الوا : اریز : ارچ ؟
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. دنشاب فلتخم  نامز  ظاحل  زا  اهنت  دنشاب و  هتشاد 
. دشاب ّقح  دیاب ال  كوکشم  نامز  قباس و  دیاب  نّقیتم  نامز  ینعی :

باحـصتسا يارجم  دوب ، يزیچ  دوجو  ثودـح و  لصا  رد  ام  کش  رگا  ّالا  دـشاب و  قباس  نّقیتم  نامه  ءاقب  رد  ام  ّکش  رگید : تراـبع  هب 
. دشابیمن

: دوشیم هظحالم  هنوگ  ود  رب  دوخ  یّلک  ایناث :
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. میهدیم رارق  هظحالم  دروم  دوشیم  رّوصت  ام  نهذ  رد  تسا و  ّتیهام  کی  هکنیا  ناونعب  یّلک ، وه  ام  هب  ار  یّلک  ام  یهاگ  - 1
رارق هظحـالم  دروم  رکب و ...  دـیز و  یجراـخ  دوجو  نمـض  رد  شدوـجو  ینعی  شایجراـخ ، دوـجو  ظاـحل  هب  ار  یّلک  اـم  یهاـگ  و  - 2

. میهدیم
فرظ رد  اهنت  لّوا  ظاحل  هب  یّلک  هک  ارچ  تسا ، مّود  هظحالم  اـی  اـنعم و  هب  یّلک  دوشیم ، عقاو  هّیعرـش  ماـکحا  يارب  عوضوم  هکنآ  لاـح 

. دشابیمن لاثتما  لباق  جراخ  رد  نکل  دراد و  دوجو  ام  نهذ 
؟ تسیچ همدقم  نیا  زا  تارضح  دارم  * 

وه امب  یّلک  دوخ  رد  ار  باحصتسا  هک  ام  هک : تسا  نیا  یّلک  دوخ  باحصتسا  ندشن  يراج  لیلد  روکذم ، هتکن  هب  هّجوتاب  هک : تسا  نیا 
: اریز ارچ ؟ مینک . يراج  میهاوخیمن  لّوا  ظاحل  ینعی  یّلک 

بترتم نآرب  یعرش  رثا  هدرک و  باحـصتسا  ار  نآ  هکنیا  ات  دوشیمن  عقاو  هّیعرـش  ماکحا  يارب  عوضوم  لّوا ، رابتعا  ظاحل و  هب  یّلک  الوا :
. هینهذ تادوجو  رب  هن  دوشیم و  بترتم  ایشا  هیجراخ  تادوجو  رب  جراخ و  رد  هّیعرش  راثآ  هکنوچ  میزاس .

. مینک باحصتسا  ار  نآ  هک  ات  دوشیمن  ّکش  لّوا ، ظاحل  هب  یّلک  وه  امب  یّلک  رد  ایناث :
رد یّلک  زا  ریغ  جراخ ، رد  دـیز  نمـض  رد  ناسنا  یّلک  ّکشالب  و  مینکیم ، يراج  مّود  رابتعا  ظاحل و  هب  یّلک  رد  ار  باحـصتسا  ام  سپ :
رد ّکش  هن  تسا و  ثودح  لصا  رد  ّکش  تقیقح  رد  مینکیم ، ّکش  رکب  نمـض  رد  یّلک  دوجو  رد  هک  نونکا  اذـل : تسا و  رکب  نمض 

هکنآ لاح  دوش و  يراج  باحصتسا  هکنیا  ات  میرادن  ءاقب  رد  ّکش  ام  تسا و  يرگید  رما  كوکشم  تسا و  رما  کی  نّقیتم  هک  ارچ  ءاقب ،
. تسا ءاقب  رد  ّکش  نامه  باحصتسا  یساسا  طرش 

: یّلک باحصتسا  میئوگب : هداد  لیصفت  تروص  ود  نایم  رد  هک : تسا  نیا  مّوس  هجو  اّما  و  اثلاث :
. تسا يراج  دشاب  ندش  دوجوم  رد  مّود  لّوا و  درف  یهارمه  تیعم و  لامتحا  هک  لّوا  ضرف  رد  - 1

ود ره  هب  دوب  ندش  دوجوم  رد  لّوا  زا  مّود  درف  تیدعب  لامتحا  هک  مّود  ضرف  رد  نکل  - 2
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. تسین يراج  قیداصم  رد  یکی  دوب و  بتارم  رد  ّکش  یکی  هک  شمسق 
؟ تسیچ لّوا  ضرف  رد  باحصتسا  يارجا  لیلد  * 

نامه تسا ، دوجوم  نونکا  هک  یّلک  نیا  سپ  هدوب ، دوجوم  هناخ  رد  لّوا  درف  اب  ناـمزمه  یّلک  زا  يرگید  درف  عقاو  رد  رگا  هک : تسا  نیا 
. دیدج رما  کی  ثودح  رد  هن  تسا و  رما  لّوا  زا  دوجو  رد  ام  ّکش  تسا و  هدوب  دوجوم  لّوا  زا  هک  تسا 

؟ درف ود  ای  دش و  دوجوم  درف  کی  نمض  رد  ایآ  هک  مینادیمن  ام  هدش ، دوجوم  ضرف  نیا  رد  یّلک  هک  لّوا  زا  رگید : ترابع  هب 
؟ هن ای  دراد  ءاقب  دادعتسا  نیا  زا  شیب  ناسنا  یّلک  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  رگید : ترابع  هب 

. دشابیمن ءاقب  یضتقم  نیا  زا  شیب  سپ  دشاب ، هدش  دوجوم  درف  کی  نمض  رد  لّوا  زا  رگا  - 
. دراد ءاقب  ياضتقا  دشاب ، هدش  دوجوم  درف  ود  نمض  رد  رگا  و  - 

. دوشیم يراج  یّلک  سفن  باحصتسا  یضتقم ، رد  ّکش  ماگنه  هب  روهشم  هدیقع  رب  انب  هجیتن : رد 
میرادرب مدع  لصا  اب  هدـش  دوجوم  لّوا  درف  اب  نامزمه  هک  ار  رگید  درف  دوجو  لامتحا  هک  دراد  یعنام  هچ  دوش  هتفگ  رگا  خیـش  بانج  * 

؟ دوش هتشادرب  تسا  نآ  زا  ّببسم  هک  ار  یّلک  دوجو  لامتحا  هجیتن  رد  و 
اریز ارچ ؟ دوشیمن . ارجا  اذـل  تسا و  تبثم  لصا  اجنیا  رد  یمدـع  باحـصتسا  ای  یمدـع و  لصا  يارجا  هک  تسا  نیا  شعنام  میئوگیم :

یلقع رثا  نیا  تسین و  دـعب  هب  الاح  زا  نکل  دوب و  اجنیا  ات  ءاقب  يارب  یّلک  دادعتـسا  هک  دـینک  تباـث  باحـصتسا  نیا  اـب  دـیهاوخیم  اـمش 
. تسین بترتم  باحصتسا  رب  رابخا ، يانبم  رب  یلقع  رثا  تسا .
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؟ تسیچ مّود  ضرف  رد  باحصتسا  يارجا  مدع  لیلد  * 
؟ ارچ تسین . باحـصتسا  نایرج  ياج  تسا  رگید  هبترم  ای  درف  نمـض  رد  یّلک  دوجو  ثودـح و  لـصا  رد  اـم  ّکـش  نوچ  هک : تسا  نیا 

. تسا مزال  باحصتسا  رد  ود  نیا  تدحو  هکنآ  لاح  دنراد و  تریاغم  كوکشم  اب  نّقیتم  نوچ 
؟ تسیچ نیمسقلا )...  نیب  لیصفتلا  وا   ) زا خیش  بانج  ضرغ  * 

: هکنیا رب  ینبم  تسا ، هر )  ) خیش دوخ  راتخم  ای  هجو و  نیمراهچ  نایب 
یلبق لیـصفت  رد  هک  یلیلد  نامه  هب  هتبلا  دوشیم ، يراـج  یّلک  سفن  باحـصتسا  مّود ، لّوا و  درف  تیعم  لاـمتحا  ینعی  لّوا  ضرف  رد  - 1

. دیدرگ نایب  مّوس  لوق  ینعی 
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: تسا لّوا  درف  زا  مّود  درف  ّتیدعب  لامتحا  هک  مّود  ضرف  رد  نکل  و  - 2
رد هک  تسا  نامه  مه  شلیلد  دوشیمن ، يراج  یّلک  باحـصتسا  رکب ، ای  دـیز و  نمـض  رد  یّلک  دوجو  لثم  قیداصم  رد  ّکـش  رد  فلا :

. دیدرگ نایب  مّود  لوق 
. دوشیم يراج  یّلک  باحصتسا  مه  زاب  بتارم  رد  ّکش  رد  اّما  و  ب :

؟ تسیچ بلطم  ّرس  * 
نامه ءاقب  رد  ّقح ، نامز ال  رد  ام  ّکش  دیاب  ینعی : دنشاب  هتشاد  تدحو  دیاب  باحصتسا  باب  رد  هکوکشم  هنقیتم و  هیـضق  هک : تسا  نیا 

. دش دهاوخن  يراج  باحصتسا  ّالا  و  ریاغم ، رما  کی  ثودح  رد  هن  دشاب و  قباس  نّقیتم 
: تسا هنوگ  ود  رب  نآ  تسا و  عوضوم  ءاقب  باحصتسا  طرش  رگید : ترابع  هب 

مامت اب  ار  قباس  عوضوم  هک  تسا  یقاب  عوضوم  دـیوگیم  لقع  یتقو  هک : اـنعم  نیدـب  تسا ، یلقع  تقد  قیرط  زا  عوضوم  ءاـقب  یکی  - 1
ار عوضوم  لقع  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  طرـش  ای  ءزج و  کی  رگید  ریبعت  هب  ای  دـیق و  کـی  رگا  ـالا  دـنکب و  زارحا  طیارـش  ءازجا و  ینعی  دویق 

. تسین نآ  نیا ، هک  دنکیم  مالعا  دنیبیم و  هتفای  رییغت 
رییغت هدرک و  حـماست  عوضوم  ءاقب  هب  مکح  ماقم  رد  ءـالقع  ماـع و  فرع  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، فرع  رظن  زا  عوضوم  ءاـقب  مه  یکی  - 2
تقد رد  غولب  زا  دـعب  دـیز  اب  غولب  زا  لبق  دـیز  لثملا : یف  تسا . نامه  نیا  دـیوگیم : هتـسنادن  عضوم  رییغت  بجوم  ار  ضراوع  تالاح و 

لبق دیز  نامه  غولب  زا  سپ  دیز  فرع  هاگدـید  زا  هکنآ  لاح  تسا و  رگید  هبترم  زا  توافتم  ياهبترم  ره  دوجو و  زا  هبترم  ود  یلقع  رظن 
. هدرک توافت  وا  ضراوع  زا  یضرع  اهنت  هک  تسا  غولب  زا 

؟ هجیتن * 
هکلب دوش . دودسم  باحـصتسا  باب  هک  دـمآیم  مزال  ّالا  دـشابیمن و  هّیلقع  تقد  اب  عوضوم  ءاقب  باحـصتسا  باب  رد  طانم  هکنیا : هجیتن 

. تسا عوضوم  یفرع  ءاقب  طانم 
نیمه ءاقب  رارمتـسا و  رد  هیف ، نحن  ام  رد  ام  ّکش  لاح  تسا . دحاو  فرع  دید  زا  عوضوم  بتارملا ، تاذ  هبترم  رد  ّکش  دراوم  رد  لاح :

. دشابیم باحصتسا  يارجم  هک  تسا  هبترم 
؟ تسیچ لوألا )...  نم  فعضا  داوس  وا  ضایبلاب  هلّدبت  یف  ّکش  لحم و  یف  دیدشلا  داوّسلا  ملع  ول  ام  لثم   ) زا ضرغ  * 

تسا و یبتارم  ياراد  یهایـس  هک  دینادیم  امـش  لثملا : یف  هک : تروص  نیدـب  تسا  مّود  ضرف  رد  ریخا  بلطم  نییبت  رد  لاثم  نیلوا  رکذ 
ياراد لبق  تعاس  کی  ات  مسج  نالف  هک  دینادیم 
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لاـمتحا نکل  تسا و  هتفر  نیب  زا  هدـیدش  یهایـس  نآ  هکنیا  هب  دـیراد  نیقی  امـش  تعاـس  کـی  زا  سپ  زین  نوـنکا  دوـب و  دـیدش  یهاـیس 
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زا یّلک  هب  هدیدش  یهایـس  نآ  مه  دیاش  هدش و  لیدبت  تسا  رتگنرمک  رتفیعـض و  هک  یهایـس  زا  يرگید  هبترم  هب  دـیاش  هک  دـیهدیم 
؟ دشاب هدش  نآ  نیزگیاج  يدیفس  دشاب و  هتفر  نیب 

هکنیا ای  تسا و  قباس  یهایـس  نامه  رارمتـسا  ایآ  دـشاب ، دوجوم  یهایـس  زا  يرگید  هبترم  اـعقاو  اـجنیا  رد  رگا  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاـح 
؟ نآ اب  ریاغم  تسا  يدوجو 

. تسا دحتم  یفرع  دید  هب  ای  رظن و  زا  نکل  تسا و  ریاغم  یلقع  تقد  اب  میئوگیم : خساپ  رد 
. دوشیم يراج  داوس  یّلک  ءاقب  باحصتسا  اذل  تسا و  قباس  نّقیتم  نامه  ءاقب  رد  ام  ّکش  تقیقح  رد  سپ :

؟ تسیچ ّمث )...  ّکشلا  ةرثک  نم  ۀبترم  یف  صخّشلا  ناک  ول  اذک  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
: دیامرفیم اذل  تسا و  مّود  ضرف  رد  ریخا  بلطم  نییبت  رد  لاثم  نیمود  رکذ 

. تسا بتارملا  تاذ  یّلک  ناونع  کی  کشلا  ریثک  ناونع  - 1
راهچ ره  زا  مه  یـسک  هک  اجنآ  ات  هدـمآ  نیئاپ  روطنیمه  دـنکیم و  ّکش  شیاهزامن  مامت  رد  هک  تسا  يدرف  نآ  یّلک  نیا  هیلاـع  هبترم 

. دنکیم ّکش  شزامن  کی  رد  الثم  زامن 
. درادن دوجو  کشلا  ریثک  ناونع  ندوب  بتارملا  تاذ  رد  یثحب  یّلک  روطب  سپ :

. دراد رارق  ّکش  زا  هبترم  نیا  ياراد  دنکیم و  ّکش  شزامن  ود  رد  زامن  هس  ره  زا  هک  تسا  یصخش  لثملا  یف  - 2
. وهّسلا هیلع  رثک  نمل  وهس  ال  هک : تسا  هدمآ  تایاور  رد  - 3

ای دنکب و  انتعا  شکوکـش  هب  سپ  نیا  زا  ات  تسا  هتفر  نیب  زا  یلکب  شندوب  کشلا  ریثک  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  درف  نیا  یتدـم  زا  سپ  - 4
؟ تسا هتفرن  نیب  زا  یّلک  هب  زونه  هدش و  لزان  يرتنییاپ  هبترم  هب  هکنیا 

. تسا ناک  ام  نامه  هدنام ، یقاب  نیا  فرع  ظاحل  هب  دشاب ، هتفای  لیلقت  ياهلزان  هبترم  هب  عقاو  رد  رگا  میئوگیم : اجنیا  رد 
. تسین هیقادصم  ای  هیموهفم و  ههبش  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  و  دنک ، انتعا  شکوکش  هب  دیابن  درف  نیا  تسا و  باحصتسا  لباق  سپ 

؟ تسیچ اجنیا  رد  هیموهفم  ههبش  زا  ناتدارم  * 
هک دنیوگیم  یسک  هب  کشلا  ریثک  ایآ  هک  میراد  ّکش  کشلا ، ریثک  موهفم  انعم و  رد  هک : تسا  نیا 
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؟ دوشیم کشلا  ریثک  قالطا  دنک  ّکش  نآ  ياتهس  رد  زامن  جنپ  ره  زا  هک  مه  یسک  هب  ای  دنک و  ّکش  نآ  ياتراهچ  رد  زامن  جنپ  ره  زا 

. دنکیم ّکش  نآ  ياتهس  رد  زامن  جنپ  ره  زا  نونکا  هک  دنادیم  ار  دوخ  عضو  فّلکم  نکل  تسا و  قوف  موهفم  ناونع  رد  ههبش  لاح :
؟ تسیچ اجنیا  رد  هیقادصم  ههبش  زا  ناتدارم  * 

نآ ياتراهچ  رد  زامن  جـنپ  ره  زا  هک  دـنیوگیم  کشلا  ریثک  یـسک  هب  مینادیم  ینعی  مینادیم ، ار  کـشلا  ریثک  ياـنعم  اـم  هک : تسا  نیا 
ای دـنکیم و  ّکش  نآ  ياتراهچ  رد  زامن  جـنپ  ره  زا  زورید  لثم  زین  زورما  ایآ  هک  دـنادیمن  ار  دوخ  عضو  فّلکم  نیا  نکل  دـنک و  ّکش 

؟ دنکیم ّکش  نآ  ياتهس  رد  زامن  جنپ  ره  زا  الثم  هدرک و  قرف  زورما  هکنیا 
؟ تسیچ اهلّدبت )...  وا  اهلاوز  یف  ّکش  مث  عئاملا  ۀفاضا  ملع  وا   ) زا ضرغ  سپ  * 

: لثملا یف  دیوگیم : اذل  تسا و  مّود  ضرف  رد  ریخا  بلطم  نییبت  رد  لاثم  نیموس  رکذ 
. تسا یبتارم  ياراد  دوخ  نیا  دومن و  ریهطت  درک و  لسغ  ای  تفرگ و  وضو  ناوتیمن  فاضم  بآ  اب  هک  مینادیم  ام  - 1

. تسا یصوصخم  يوب  معط و  ياراد  هک  مینادیم  مه  ار  نیا  میراد و  بالگ  الثم  یفاضم  عیام  جراخ  رد  - 2
. تسا هتفر  نیب  زا  وب  معط و  نآ  زا  يدایز  رادقم  هجیتن  رد  هک  میدرک  طولخم  نآ  هب  بآ  يرادقم  یتدم  زا  سپ  - 3

هکنیا ای  هدـش و  لیدـبت  هفعـض  هب  هدـیدش  هبترم  زا  نکل  تسا ، یقاب  ناـنچمه  عیاـم  نآ  ندوب  فاـضم  اـیآ  هک  مینکیم  ّکـش  نونکا  - 4
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؟ تسا هدش  لیدبت  قلطم  بآ  هب  هتفر و  نیب  زا  یلکب  ندوب  فاضم 
ضوع عوضوم  یلقع  تقد  بسح  هب  هچرگا  تسا  باحـصتسا  يارجم  دـنکیم و  قدـص  ءاقب  رد  ّکش  یفرع  ظاحل  هب  مه  زاب  اجنیا : رد 

. یفسلف رگهقادم  لقع  هن  تسا  فرع  كالم  نکل  و  تسا ، هدش 
؟ تسیچ یتح )...  ضارعالا  باحصتسا  یف  لاکشا  اذل ال  و   ) رد بلطم  لصاح  * 

: میئوگیم تسا  فرع  دید  باحصتسا  رد  هطباض  هک  لصا  نیمه  ساسارب  هک : تسا  نیا 
ضرع کی  ءاقب  اب  هطبار  رد  رگید : ترابع  هب  دوشیم . يراج  مه  هرعاشا  يانبم  رب  یتح  اههزم و ...  اهگنر و  لیبق  زا  ضارعا  باحـصتسا 

رظن ود  نیملکتم  نایم  مسج  رد  گنر  ءاقب  لثم  لحم  کی  رد 
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: دراد دوجو 
. تسا رادیاپ  تباث و  نانچمه  هک  تسا  زیچ  کی  گنر  نیا  هک  دنانآرب  ابلاغ  هیلدع  نیملکتم  - 1

داجیا مسج  نالف  رد  ار  يزمرق  گنر  نآره  دـنوادخ  هک  انعم  نیدـب  تسا  يدـیدج  دوجو  هظحل  ره  گنر  نیا  هک  دـندقتعم  هرعاـشا  - 2
: لاح نآ . نیع  هن  تسا و  یلبق  نآ  يزمرق  اب  لثامم  يدعب  نآ  يزمرق  هک  يوحن  هب  دنکیم 

. تسا يراج  باحصتسا  اعطق  يزمرق ، ضرع  ءاقب  رد  ّکش  هک  لّوا  يانبم  رب  - 1
؟ ارچ تسا . يراج  کشلا  دنع  باحصتسا  زین  هرعاشا  يانبم  رب  یتح  - 2

دید زا  نکل  تسا و  نینچ  هّیلقع  تقد  يور  زا  میدـق  گنر  نآ  اب  ریاغم  دوشیم  داـجیا  يدـیدج  گـنر  هظحل  ره  دـنیوگیم : هکنیا  اریز 
. دراد مه  نونکا  تشاد ، مه  شیپ  لاس  کی  الثم  مسج  نیا  هک  تسا  یگنر  نامه  گنر  نیا  فرع 

. دومن يراج  باحصتسا  ناوتیم  ّکش  ماگنه  هب  زین  اجنیا  رد  سپ :
؟ تسیچ مّوس  عون  یّلک  رد  خیش  تامیسقت  اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 

هک تسا  یتروص  رد  مّوس  عون  یّلک  دـیامرفیم : هکنانچ  دـنالئاق  مّوس  عون  یّلک  يارب  خیـش  موحرم  میـسقت  لثم  یتامیـسقت  هب  زین  ناـشیا 
تروص ود  هب  نآ  رّوصت  هک  دـشاب ؛ مولعم  شعافترا  هک  يدرف  ياج  هب  يرگید  درف  ینیـشناج  لاـمتحا  هب  طورـشم  یّلک  ياـقب  رد  ّکـش 

: تسا
رد اهنآ  دراد  لامتحا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، مولعم  درف  اب  هدنوشنیـشناج  درف  دوجو  ندوب  نامزمه  لامتحا  ّکش ، اـشنم  یهاـگ  هکنیا  - 1

. دنیامن عامتجا  دوجو 
زا رگید ، درف  نیا  هک  دـنکیمن  یقرف  و  دـشاب ، مولعم  درف  نتفر  نیب  زا  اب  نامزمه  يدرف  شیادـیپ  لاـمتحا  ّکـش ، اـشنم  یهاـگ  هکنیا  - 2

. اهضرع زا  ای  دشاب  رهاوج 
، دشاب نامزمه  تسا ، مولعم  شنتفر  نیب  زا  هک  رگید ، مسج  رد  یهایس  زا  رگید  درف  اب  یمسج  رد  یهایـس  زا  يدرف  دراد  لامتحا  هکیتقو 

. تسا لّوا  مسق  زا 
رگا هکناـنچ  تسا ؛ مود  مسق  زا  دـشاب ؛ ناـمزمه  موـلعم ، درف  نآ  نتفر  نیب  زا  اـب  یهایـس  زا  يدرف  شیادـیپ  دوـش  هداد  لاـمتحا  هکیتـقو 

. تسا مّود  مسق  زا  زین  دشاب ، هدش  لیدبت  تسا  نیابم  دوجو  رد  شدوخ  اب  هک  يرگید  درف  هب  هتفای  لاوز  درف  دوش ، هداد  لامتحا 
یّلک ناینب ، زا  دوش ، لیدبت  رگید  هبترم  هب  تسا ، لامک  صقن و  رایسب و  ییانهپ  ياراد  هک  یـضرع  زا  ياهبترم  دوش ، هداد  لامتحا  رگا  اّما 

. تسا یقاب  افرع  القع و  بتارم  مامت  رد  نآ ، تیوه  درف و  تیصخش  اریز  تسین . مّوس  عون 
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القع هکنیا  تسین و  رگید  درف  هب  يدرف  لیدبت  صقن ، هب  لامک  زا  نآ  لیدـبت  دوش ، لیدـبت  گنرمک  یخرـس  هب  دایز  یخرـس  رگا  اذـل : و 
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تفای جراخ  رد  هاگره  تسا ، يرایـسب  يانهپ  ياراد  هک  تعیبط  لـثم  تسا ، نشور  نف  لـها  دزن  دوشیمن ، بوسحم  رگید  درف  هب  لیدـبت 
نآ زا  هبترم  ره  هکنیا  هن  دنوش ؛ لیدـبت  رگید  هبترم  هب  نآ  بتارم  یـضعب  هچرگ  تسا ؛ بتارم  ياراد  قادـصم  کی  نآ ، زا  دوجوم  دوش ،

[284 .] دشاب لاثما  دّدجت  باب  زا  رگید و  قادصم  زا  ریغ  یقادصم  تعیبط ،
لیبق زا  شدوخ  لاثما  رد  بتارم  فرعلا ، دـنع  هک  ارچ  دـیآیمن ؛ باسح  هب  رگید  درف  افرع  اـّما  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  ناـشیا  سپس 
یقاب نآ  صخشت  تاذ و  هک  تسا  یخرس  دوخ  ياهتلاح  زا  گنرمک  یخرس  گنررپ و  یخرس  تسا ، يزیچ  يارب  تانوئش  اهتلاح و 

. مّوس هن  تسا و  لّوا  عون  یّلک  زا  نآ  لثم  رد  باحصتسا  تسا ،
هب لیدـبت  هک  دراد  لاـمتحا  و  تسا ، هتفر  نیب  زا  بوـجو  هک  دراد  مه  نـیقی  و  دـشاب ، هتـشاد  يزیچ  ندوـب  بـجاو  هـب  مـلع  هاـگره  هـتبلا 
نآ اب  تریاغم  القع  افرع و  زا  يرگید  درف  هب  بلط  زا  يدرف  ندش  لیدبت  لیبق  زا  هک  ارچ  تسا ؛ مّوس  عون  زا  یّلک  دشاب ، هدش  باحـصتسا 

[285 .] دشابیمن دراد 
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نتم
کـسمت ّدر  یف  لاق  عنملا . لـب  رظنلا  نع  هضعب  لـخی  مل  نإ  و  هاـنرکذ - اـم  ضعبل  ادـّیؤم  ماـقملا - بساـنی  اـمالک  ّینوتلا  لـضافلل  ّنإ  ّمث 

: ۀیکذتلا مدع  باحصتساب  حورطملا  دلجلا  ۀساجن  یف  روهشملا 
، یناثلا هموزلم  لب  وه ، ثیح  نم  مزاللا  اذه  سیل  ۀـساجنلل  بجوملا  و  فنالا . فتح  توملا  و  ةایحلا ، نیرمال : مزال  ۀـّیحوبذملا  مدـع  ّنإ 

ضراعلا ۀیحوبذملا  مدعل  ریاغم  ةایحلل  مزاللا  ۀّیحوبذملا  مدعف  ۀساّجنلا ، بجومل  ّمعأ  مزال  ۀّیحوبذملا  مدـعف  فنالا ، فتح  توملا  ینعأ :
لثم جرخی  ۀـقیقحلا  یفف  یناثلا ، نامزلا  یف  قاب  ریغ  هنأ  رهاظ  و  یناثلا ، لّوالا ال  وه  قباسلا  نامزلا  یف  هتوبث  مولعملا  و  هفنأ . فتح  توملل 

: لاق مولعم . انه  همدع  و  عوضوملا ، ءاقب  هطرش  ذإ  باحصتسالا ؛ نم  ةروصلا  هذه 
دوجوب قّقحتملا  کحاّضلا  ءاقب  باحـصتساب  رادـلا  یف  ورمع  دوجو  یلع  کّسمت  نم  لثم  الإ  باحـصتسالا  اذـهب  کّسمتملا  لثم  سیل  و 

. یهتنا نایبلا ، نع  ّینغ  هداسف  و  لّوالا . تقولا  یف  رادلا  یف  دیز 
- ۀساّجنلا یلع  مهکّسمت  یف  روهشملا - رظن  ّنأ  الإ  هریظن ، روکذملا و  لاثملا  یف  باحصتسالا  زاوج  مدع  نم  دافأ ، امیف  داجأ  دقل  و  لوقأ :

مّرحملا ّنأ  یف  رهاظلا  [ 286 «،] ُْمْتیَّکَذ ام  اَّلِإ  : » یلاعت هلوق  هیلإ  دشری  امک  ۀیکذتلا ، مدع  دّرجم  یلع  عرّـشلا  یف  تّبتر  امنإ  ۀـساجنلا  ّنأ  یلإ 
ِهَّللا ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اَّمِم  اُولُکَْأت  َو ال  : » یلاعت هلوق  و  الصأ ، ناک  ول  ّیعرش و  قیرطب  وأ  اعقاو  ۀیکذتلا  هیلع  عقی  مل  يذلا  ناویحلا  محل  وه  امنإ 

: یلاعت هلوق  و  [ 287 «،] ِْهیَلَع
هاّکذ اّیکذ  ناک  اذإ  : » ریکب نبا  ۀقثوم  لیذ  یف  ع )  ) هلوق و  [ 288 «،] ِْهیَلَع ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَف  »
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دانتسا یف  ّکشلاب  [ 290 ،] مّلعملا ذخأب  تام  ّهنأ  ملعی  مل  بالک و  هیلإ  لسرا  يذلا  دیـصلا  ۀمرحل  ۀـمّلعملا  رابخالا  ضعب  و  [ 289 «،] حباذلا

. ّکشلا عم  لکالا  نع  یهنلا  و  یمرلا ، یلإ  لتقلا  دانتساب  ملعلا  هیف  طرتشا  اّمم  کلذ  ریغ  یلإ  [ 291 ،] مّلعملا یلإ  هتوم 
نع ةرابع  ۀتیملا »  » نال ۀتیملا ؛ ۀساجن  ّۀلدأ  یـضتقمب  ۀـتیملا »  » عوضوم یلع  اّبترم  ۀـساجنلا  مکح  نوک  یلع  [ 292] ّلد ام  کلذ  یفانی  ـال  و 

. ۀتیم یّکذملا  ادع  امف  یقیفوت ، ّیعرش  رما  ۀیکذتلا  ّنال  ّكذی ؛ مل  ام  ّلک 
یلع ۀمکاح  ّیعرشلا  ببسلا  ققحت  مدع  ۀلاصأف  هیف ، ءیـش  ۀّیلخدم  یف  هیف و  کش  امّلکف  ةراهطلا ، ّلحلل و  ببـس  ۀیکذتلا  ّنأ  لصاحلا : و 

. ةراهطلا ّلحلا و  ۀلاصأ 
. ۀساجنلا ۀمرحلا و  یف  یفکی  محللا  یف  ۀیکذتلا  مدع  ققحت  دّرجمف  لوکأملا ، وأ  محللا  وه  امهیلباقم  ةراهطلا و  ّلحلل و  عوضوملا  ّنا  ّمث 

همجرت

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2714 

http://www.ghaemiyeh.com


( تسام راتفگ  زا  یخرب  رب  يدییأت  ینوت  لضاف  مالک  )

هراشا

، تسام راتفگ  زا  یخرب  هدننکدییأت  تسا و  ثلاث ) مسق  ّلک  ینعی   ) ماقم نیا  اب  بسانم  هک  دراد  ینخس  هیفاو  رد  هر )  ) ینوت لضاف  موحرم 
. تسین عنم  زا  یلاخ  هکلب  لاکشا و  زا  یلاخ  ناشیا  نخس  زا  یتمسق  هچرگا 

مدع نیا  دـیوگیم : هدـش  هتخادـنا  رود  هب  تسوپ  تساجن  تابثا  يارب  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هب  روهـشم  کّسمت  ّدر  رد  لضاف  بانج 
(، كذی مل  هدنز  تاناویح  یخرب  هکنانچ   ) تایح یکی  درف ،): ود  اب  نکل  دوشیم  قّقحم  هک  تسا  یّلک  ینعی   ) تسا رما  ود  همزال  هیکذـت 

فنا فتح  توم  مه  یکی 
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(. ّكذی مل  یلیلد  هب  هک  رادرم  ینعی  )
دـشاب سجن  مارح و  مه  هدـنز  ناویح  دـیاب  ّالا  و  ، ) تسین تساجن  بجوم  تسا  یّلک  هک  تهج  نآ  زا  هیکذـت ) مدـع  یّلک  ای  و   ) مزال نیا 

. تسا ندش ) رادرم   ) فنا فتح  توم  ینعی  نآ  مّود  موزلم  تمرح ،) تساجن و  بجوم   ) هکلب كذی ) مل  نوچ 
بجوم تایح  نمـض  رد  هکنیا  رطاخب   ) تساجن بجوم  زا  تسا  ّمعا  هک ) تسا  یّلک   ) مزال کی  ندشن ) هیکذت  و   ) تیحوبذـم مدـع  سپ 

(. تسا تساجن  بجوم  فنا  فتح  توم  ای  ندش و  رادرم  نمض  رد  نکل  تسین و  تساجن 
یّکذم و   ) تیحوبذم مدع  اب  تسا  ریاغم  تسا ، تایح  نمـض ) رد  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) مزال هک  ندـشن ) یکذـم  و   ) تیحوبذـم مدـع  سپ 

. تسا ندش ) رادرم  ای   ) فنع فتح  توم  رب  ضراع  هک  ندشن 
هک تسا ، قباس  نّقیتم  رگید  ریبعت  هب  ای  تایح و  نمـض  رد  هیکذت  مدع  ینعی   ) یلوا نامه  تسا ، مولعم  هتـشذگ  نامز  رد  شتوبث  هکنآ  و 
زا هدوبن و  یقاب  مّود  ناـمز  رد  قباـس  نّقیتم  هک  تسا  نشور  و  تسا ، ثودـحلا  كوکـشم  هک   ) یمود نآ  هن  و  تسا ، هتفر ،) نیب  زا  اـعطق 

. تسا هتفر  نیب 
تسا عوضوم  ءاقب  ندوب ) زرحم   ) باحصتسا طرـش  هک  ارچ  دوشیم ، جراخ  باحـصتسا  باب  زا  يدروم  نینچ  لثم  تقیقح  باب  رد  سپ 
نمـض رد  یّلک  هتفر ، نیب  زا  نآ  نتفر  نیب  زا  اب  لّوا  درف  نمـض  رد  یّلک  ینعی   ) تسا مولعم  مّلـسم و  اـجنیا  رد  عوضوم  دوبن  هکنآ  لاـح  و 

(. دوشیمن يراج  باحصتسا  هدوب و  لتخم  باحصتسا  ناکرا  هجیتن  رد  تسا ، كوکشم  هک  مه  مّود  درف 
نیزگیاج ینعی   ) دوجو هب  دنکیم  کّسمت  هک  یـسک  لثم  رگم  تسین  هیکذـت ) مدـع   ) باحـصتسا نیا  هب  کّسمت  لثم  دـیامرفیم : سپس 

باحصتسا ینعی   ) لّوا تقو  رد  اجنآ  رد  دیز  دوجو  اب  هتفای  قّقحت  هک  کحاض  یّلک  باحصتسا  هطساو  هب  هناخ ، رد  رکب  ای ) رمع و  ندش 
نایب زا  زاینیب  یباحـصتسا  نینچ  داـسف  هک  ار .) رمع  دوجو  دریگیم  هجیتن  یّلک  نیا  زا  سپـس  دـیز ، دوجو  زا  ار  کـحاض  یّلک  دـنکیم 

. تسا

( دومرف هدافا  ینوت  بانج  هچنآ  رد  يراصنا  خیش  تاشقانم  )

هراشا

هک  ) نآ ریظن  روکذم و  لاثم  رد  رمع ) تابثا  يارب  کحاض   ) باحـصتسا زاوج  مدـع  اب  هطبار  رد  اقیقحت  میوگیم : نم  دـیامرفیم  انخیش 
رب ناشکـسمت  رد  روهـشم  رظن  نکل  و  دـندومرف ، هدافا  یلاع  رایـسب  دوب ) رمع  ینیزگیاج  يارب  ناسنا  یّلک  باحـصتسا  اـم  دوخ  مـالک  رد 

يارب هیکذت  مدع  باحصتسا  )
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توم رثا  هکنیا  هن  تسا و  یمدع  رما  کی  هک   ) هیکذت مدع  دوخ  رب  تسا  بترتم  عرـش  رظن  رد  تساجن  هک : تسا  نیا  تساجن  تمرح و )
هیکذـت مدـع  رثا  تساجن  هک   ) اعدا نیا  هب  دـنکیم  یئامنهار  داشرا و  هکنانچ  تبثم ،) لصا  دوشب  ات  دـشاب  ندـش  رادرم  ینعی  فنا  فتح 

(: تسا
، هکنیا رد  دراد  روهظ  مالک  نیا  هک  دیاهدرک  هیکذت  ار  نآ  امـش  هک  يزیچ  رگم  تسا ، مارح  دیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  - 1

فتح تام  هک  مینیبب  دوخ  هکنیا  لثم   ) اـعقاو اـی  تسا ، هدـشن  عقاو  نآرب  هیکذـت  هک  تسا  یناویح  تشوگ  ناـمه  تسا ، مارح  هچنآ  سپ 
. دشاب لصا  کشلا ) دنع  هیکذت  مدع  باحصتسا  لثم   ) هکنیا ول  دشاب و  هدشن  هیکذت  یعرش  قیرط  هب  ای  و  هفنا )

تمرح اجنیا  رد  هک  . ) تسا هدشن  رکذ  نآرب  ادخ  مسا  هک  یناویح  نآ  تشوگ  زا  دیروخن  دـیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  و  - 2
(. تسا هّللا  مسا  رکذی  مل  هک  یمدع  رما  يور  تسا  هدرب  ار 

ادخ مسا  هچنآ  زا  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک   ) دیروخب هدش  هدرب  نآرب  ادخ  مسا  هچنآ  زا  دـیامرفیم : هک  یلاعت  يادـخ  نخـس  نیا  و  - 3
(. دیروخن هدشن  هدرب  نآرب 

هدرک هیکذت  ار  نآ  حباذ  ینعی  دشاب ، یّکذ  محل  نیا  رگا  دیامرفیم : هک  تسا  ریکب  نبا  هقثوم  لیذ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  و  - 4
(. دیروخن نآ  زا  دشابن  یّکذ  رگا  هک : تسا  نیا  شموهفم  هک   ) دیروخب

وا دیـص  يارب  يراکـش  گس  هک  يدیـص  ندوب  مارح  يارب  تسا ) هدروآ  ّتلع  رگید  ریبعت  هب  ای  و   ) هدرک لـلعم  هک  راـبخا  زا  یخرب  و  - 5
ار یچراکش  ّکش  تسا ، هدرم  يراکش  گس  نتفرگ  ببس  هب  ای  دوب و  هدرم  البق  دیص ، نیا  هک  دنادیمن  یچراکش  نکل  و  هدش ، هداتسرف 

دانتسا هب  ملع  تسا ، هدش  طرش  اهنآ  رد  هک  یثیداحا  زا  کلذ  ریغ  یلا  و  یچراکش ، گس  ینعی  ملعم  بلک  هب  دیص  نآ  گرم  دانتـسا  رد 
. نآ هیکذت  رد  ّکش  تروص  رد  دیص  نآ  ندروخ  زا  تسا  هدش  یهن  و  يراکش ، گس  نداتسرف  هب  لتق 

( رّدقم لاکشا  کی  هب  انخیش  خساپ  )

رب تسا ، بترتم  تساجن  مکح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچنآ  اب  درادـن  یفاـنت  تسا ،) هدـش  مارح  امـش  رب  رادرم  هتیم و  هک  میتفگ  اـم   ) هکنیا
مزـال هکنوچ  یمدـع ، رما  هب  ددرگیمرب  هتیم  هک  اـنعم  نیدـب   ) تسا هدـشن  هیکذـت  هک  يزیچ  ره  زا  تستراـبع  هتیم  هک  ارچ  هتیم ، عوضوم 
توم نایم  عماج  هتیم  ینعی  دشاب ، هدـشن  یعرـش  حـبذ  طیارـش  دـجاو  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، فنا  فتح  تروصب  امتح  هتیم  هک  تسین 

، تسا یفیقوت  یعرش  رما  کی  جح و ...  هزور ، زامن ، لثم   ) هیکذت اریز  تسا ) حیحصان  حبذ  فنا و  فتح 
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. نآ تساجن  هب  یعرش  مکح  اذل  تسا و  رادرم  هتیم و  تسین  یکذم  هچنآ  سپ 
هیکذـت رد  هّللا  مسب  ّتیلخدـم  رد  اـی  و  شندـش ) هیکذـت  رد   ) هک يزیچ  ره  سپ  تسا ، ّتیلح  يارب  ببـس  هیکذـت  هکنیا : بـلطم  لـصاح 

ینعی  ) تراهط تلاصا  ّتیلح و  تلاصا  رب  تسا  مکاح  یعرـش  ببـس  قیقحت  مدـع  هک  تسا  نیا  اجنآ ) رد   ) لـصا دوش ، ّکـش  شندـش ،
(. دسریمن هراهطلا  ۀیلحلا و  ۀلاصا  هب  تبون  رگید  ار و  یعرش  ببس  قّقحت  مدع  مینکیم  باحصتسا 

( تسا تبثم  لصا  زین  رما  نیا  دیوگیم  هک  يرگید  لاکشا  هب  خیش  بانج  خساپ  )

. تسا یندروخ  دروم  ای  تشوگ و  نامه  ندوب ، مارح  ندوب و  سجن  ینعی  ود  نیا  لباقم  ندوب و  كاپ  ندوب و  لالح  يارب  عوضوم 
. دنکیم تیافک  نآ  تساجن  تمرح و  يارب  تشوگ ، نیا  رد  نآ ) باحصتسا  و   ) هیکذت مدع  قّقحت  فرص  سپ :

***

لئاسملا حیرشت 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  هیفاو  بحاص  هر )  ) ینوت لضاف  مالک  لصاح  * 
تـسا نیا  بلطم  نآ  تسا و  دودرم  هکلب  هشدخ و  لباق  مه  یتاهج  زا  تسا و  خیـش  راتفگ  دیؤم  لوبق و  لباق  یتاهج  زا  هک  تسا  یبلطم 

حبذ هیکذـت و  تراما  زا  ياهراما  هنوگچـیه  دـشاب و  هداتفا  هار  ءانثا  رد  ای  ارحـص  طـسو  رد  يدنفـسوگ  تسوپ  اـی  یتشوگ  هعطق  رگا  هک :
؟ ّتیلح تراهط و  ای  تسا و  تمرح  تساجن و  هب  موکحم  اعرش  تسوپ  تشوگ و  نیا  ایآ  دشابن ، دوجوم  مه  یعرش 

: دراد دوجو  هیرظن  ود  لضاف  بانج  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
. دناهداد یتشوگ  تسوپ و  نینچ  تمرح  تساجن و  هب  يوتف  هعیش ، ءاهقف  روهشم  - 1

. دناهداد یتسوپ  تشوگ و  نینچ  تراهط  ّتیلح و  هب  يوتف  ءاملع  زا  رگید  یخرب  ردص و  دیس  ینوت و  لضاف  موحرم  - 2
؟ تسیچ یناوتف  نینچ  رودص  رد  روهشم  لیلد  * 

: دنیوگیم روهشم  رگید  ترابع  هب  تسا . یلمع  لصا  هک  تسا  هیکذت  مدع  باحصتسا  اهنآ  لیلد  هدمع 
. دشاب دنفسوگ  تایح  نامز  نامه  هک  دوب  یعرش  حبذ  ینعی  یکذم  ینامز  کی  اعطق  تسوپ  ای  تشوگ و  نیا  - 1
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؟ هن ای  تسا  هدش  هیکذت  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  نونکا  - 2

. دشابیم سجن  تسوپ  نیا  تسا و  مارح  تشوگ  نیا  لکا  سپ  هک  میریگیم  هجیتن  ار و  هیکذت  مدع  مینکیم  باحصتسا 
؟ تسیچ روبزم  لالدتسا  هب  هر )  ) ینوت بانج  لاکشا  * 

جراـخ رد  درف  ود  نمـض  رد  تسا و  یّلک  ناونع  کـی  ۀـیکذتلا  مدـع  اریز : ارچ ؟ دوـشیمن . يراـج  اـجنیا  رد  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 
. ولخلا عنم  لیبس  یلع  تسا  ببس  ود  زا  ّببسم  رگید  ریبعت  هب  ای  دوشیم و  ققحتم 

. فنالا فتح  توم  مه  یکی  تایح 2 - یکی  - 1 زا : دنترابع  هک  تسا  موزلم  ود  مزال  ۀیکذتلا  مدع  دیامرفیم : رگید  ترابع  هب 
يواسم دوشن  حـبذ  هّیعرـش  طئارـش  اب  دریمب و  شدوخ  یتقو  هکنیا  رگید  دوبن ، یکذـم  اعطق  دوب  هدـنز  تشاد و  تاـیح  هکیماداـم  ینعی :

. هن ای  دوشب  انشآ  وا  يولگ  اب  دراک  هکنیا  اب  تسا 
نایرج ياج  دشاب ، درف  نآ  نمـض  رد  هچ  درف و  نیا  نمـض  رد  هچ  دشاب ، هدوب  ۀیکذتلا  مدـع  قلطم  یعرـش  رثا  تساجن  تمرح  رگا  لاح :

. دـشاب هدـش  قّقحم  مّود  درف  نمـض  رد  هک  تسا  ياهیکذـت  مدـع  صوصخ  یعرـش  رثا  تساجن  تمرح و  نکل  و  تسا ، یّلک  باحـصتسا 
. فنالا فتح  توم  نمض  رد  ینعی 

. دوش يراج  دیابن  تسا و  داریا  لاکشا و  دروم  تهج  هس  زا  دیدومن ، يراج  امش  هک  یباحصتسا  نیا  دش ، نینچ  بلطم  یتقو  اذل  و 
؟ تسیچ روهشم  طسوت  اجنیا  رد  باحصتسا  يارجا  هب  ینوت  بانج  ضارتعا  نیلوا  * 

: رگید ترابع  هب  تسا  مزال  تدحو  باحصتسا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  توافتم  هکوکشم  اب  هنقیتم  هیضق  هک : تسا  نیا 
ءاقب رد  ّکش  ام  تسا و  هتفر  نیب  زا  اعطق  ناویح  درف  نیا  نونکا  هک  ناویح  تاـیح  نمـض  رد  ۀـیکذتلا  مدـع  زا  دوب  تراـبع  اـم  نّقیتم  - 1

. میرادن
. تسا ثودحلا  كوکشم  لّوا  زا  مهنآ  هک  تسا  فنا  فتح  شتوم  هک  تسا  يدرف  نمض  رد  ۀیکذتلا  مدع  زین  ام  كوکشم  - 2

. تسا یعرش  قیرط  زا  ریغ  فنا و  فتح  هب  ای  تسا و  یعرش  حبذ  هیکذت و  ببس  هب  ناویح  گرم  هک  مینادیمن  ام  ینعی 
. تسین باحصتسا  نایرج  ياج  اجنیا  سپ  تسا . طرش  باحصتسا  رد  عوضوم  ءاقب  هکیلاحرد  تسا ، هدرک  قرف  عوضوم  نیاربانب :
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؟ تسیچ باحصتسالا )...  اذهب  کّسمتملا  لثم  سیل  و   ) زا ینوت  بانج  ضرغ  * 
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. تسا مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  نامه  لیبق  زا  هک  تسا  کحاض  یّلک  باحصتسا  هب  تسا  هیکذت  مدع  باحصتسا  ریظنت 
. درادن نایب  حیضوت و  هب  يزاین  دوش  ضوع  لثم  هکنیا  کحاض و  هب  ینوت  بانج  میدز و  لاثم  ناسنا  هب  ام  رگید  ترابع  هب 

. تسین يراج  زین  هیکذت  مدع  باحصتسا  نیا  تسین ، يراج  مّوس  مسق  یّلک  باحصتسا  هکيروطنامه  هر )  ) ینوت بانج  رظن  هب  سپ 
؟ تسیچ ینوت  بانج  لاکشا  زا  خیش  موحرم  خساپ  * 

تسرد ینوت  بانج  ضارتعا  دوب  فنا  فتح  توم  نمض  رد  ۀیکذتلا  مدع  صوصخ  لام  تساجن  تمرح و  یعرش  رثا  رگا  هک : تسا  نیا 
. تسین يراج  باحصتسا  نیا  درادن ، دوجو  باحصتسا  ناکرا  نوچ  دیامرفب  هک  دوب 

، تسا مات  باحصتسا  ناکرا  هیکذت ، مدع  یّلک  هب  تبسن  و  دوشیم ، بترتم  وه ، ثیح  نم  هیکذت  مدع  دوخ  رب  یعرـش  رثا  هک  اجنآ  زا  اّما 
. درادن دوجو  نآ  نایرج  زا  یعنام 
. تسین دراو  ناشیا  ضارتعا  سپ 

؟ تسیچ ۀساجنلا )...  یلع  مهکّسمت  یف  روهشملا  رظن  ّنا  الا   ) زا دارم  سپ  * 
تساجن تمرح و  عوضوم  هکنیا : رب  ینبم  دننکیم  لقن  تایاور  تایآ و  زا  يدهاوش  روهشم ، يأر  زا  عافد  رد  خیش  بانج  هک : تسا  نیا 

: یهتنم تسا . ندوب  یّکذم  مه  تراهط  ّتیلح و  عوضوم  تسا و  هیکذت  مدع  درجم  مالسا ، تعیرش  رد 
. دنتسه خیش  ياعدم  تبثم  یقباطم  لولدم  قوطنم و  اب  دهاوش  نیا  زا  یخرب  - 1

ناشیا ياعدـم  رب  اذـکه ...  لیلعت و  اب  یخرب  فصو و  موهفم  اب  یخرب  رـصح و  موهفم  اب  یخرب  طرـش و  موهفم  اب  مه  اـهنآ  زا  یخرب  - 2
. دنراد تلالد 

؟ تسیچ ناشیا  دهاش  نیلوا  * 
[293 .] تسا متیّکذ ) ام  الا  هب و ...  هّللا  ریغل  ّلهأ  ام  ریزنخلا و  محل  مّدلا و  ۀتیملا و  مکیلع  تمّرح   ) هفیرش رد  متیّکذ ) ام  الا  : ) زارف

؟ تسا هنوگچ  روبزم  زارف  هب  خیش  داهشتسا  * 
482 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

: دیامرفیم
حبذ اب  هدشهیکذت  تاناویح  دشابیم ، مه  رـصح  دـیفم  هک  متیکذ  ام  الا  اب  نآ  لیذ  رد  و  تسا ، هدـش  میرحت  يروما  هفیرـش  ردـص  رد  - 1

. دناهدش انثتسم  یعرش 
. تسا لالح  دیشاب  هدرک  هیکذت  رگا  هک : تسا  نیا  متیّکذ ) ام  الا   ) موهفم - 2

هیکذت رگا  تسه ، زین  ّتیلح  دشاب ، هیکذت  رگا  ینعی : تسا ، هدش  هیکذت  رادم  رئاد  ّتیلح  مکح  هک  دیامرفب  دـهاوخیم  رگید ، ترابع  هب 
. تسین مه  ّتیلح  دشابن ،

هدشن عقاو  نآرب  یعرـش  حبذ  ینعی  هیکذت  هک  یناویح  ره  تشوگ  اذـل  و  تسا ، یّکذـم  ریغ  یکذـم و  تمرح ، ّتیلح و  عوضوم  نیاربانب :
تباث یعرـش  قیرط  کی  زا  هیکذت  مدع  نیا  ای  میـشاب و  هتـشاد  ملع  هیکذت  مدع  نادب  ام  دشاب و  هدشن  هیکذت  اعقاو  هچ  تسا ، مارح  دشاب ،

رد هیکذت  مدع  باحصتسا  لثم  دشاب  هّیلمع  لوصا  زا  یلصا  هچ  و  هنّیب ، لثم  دشاب ، هّینظ  تاراما  زا  ياهراما  یعرـش  قیرط  نیا  هچ  و  دوش ،
. هیف نحن  ام 

؟ تسیچ روهشم  يأر  زا  عافد  رد  خیش  دهاش  نیمود  * 
. دشابیم [ 294  ...(] هیلع هّللا  مسا  رکذی  مل  امم  اولکأت  و ال  : ) هفیرش

؟ تسا هنوگچ  هفیرش  نیا  هب  خیش  داهشتسا  * 
: هک تسا  نیا 
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. تسا هدشن  یعرش  حبذ  هدشن ، هدرب  نآرب  ادخ  مان  هک  یناویح  تشوگ  ندروخ  هک  دناسریم  اقوطنم  هفیرش  نیا  - 1
. تسا مارح  اولکأت ، یهن ال  تکرب  هب  تسین و  یّکذم  تسا ، هدشن  یعرش  حبذ  هک  یناویح  تشوگ  - 2

. تسام ياعدم  بولطم و  نامه  نیا  هک  دشابیم ، ّكذی ) مل  ام   ) يانعم هب  هیلع ،) هّللا  مسا  رکذی  مل   ) ام تعیرش  رد  تمرح  عوضوم  سپ :
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  روهشم  يأر  زا  عافد  رد  خیش  دهاش  نیموس  * 

. تسا هیلع ، هّللا  مسا  رکذ  امم  اولکف  هفیرش :
؟ داهشتسا ّتیفیک  * 

: دیوگیم شقوطنم  هب  هفیرش  هیآ  نیا  دیامرفیم :
. داب ناتلالح  دینک و  لوانت  دش ، هدرب  نآرب  ادخ  مان  هک  هچنآره  زا  - 1

483 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هدافتـسا هدـشن ، هدرب  نآرب  ادـخ  مان  هک  يزیچ  سپ  هک : دوشیم  نیا  هفیرـش  هیآ  موهفم  دـشاب ، موهفم  ياراد  فصو  هک  یتروص  رد  - 2

. تسا هدشن  هیکذت  هک  ارچ  تسا ، مارح  امش  رب  هک  دینکن ،
. تسا هدش  بترتم  یّکذملا  مدع  رب  زین  اجنیا  رد  تمرح  سپ :

؟ تسیچ رظن  دروم  ياعدم  رد  روهشم  يأر  زا  عافد  رد  خیش  يدعب  دهاش  هاوگ و  * 
: دیوگیم هک  تسا  ریکب  نبا  هقثوم 

هّللا لوسر  ءالما  اّهنا  معز  اباتک  جرخاف  ربولا  نم  هریغ  باجنّسلا و  کنفلا و  بلاعثلا و  یف  ةالصلا  نع  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  ةرارز  لئس 
: هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 

ةالـصلا کلت  لبقت  دساف ال  هنم  ءیـش  ّلک  هثور و  هلوب و  و  هدلج ، هرعـش و  هربو و  یف  ةالـصلاف  هلکا  مارح  ءیـش  ّلک  رب  یف و  ةالـصلا  ّنا 
اذا ةزیاج  هنم  ءیـش  ّلک  هثور و  هرعـش و  هلوب و  هربو و  یف  ةالّـصلاف  همحل  لکؤی  امم  ناک  نا  هلکأ و  هللا  ّلـحا  اّـمم  هریغ  یف  یّلـصی  یتح 

. حباّذلا هاکذ  دق  یّکذ  ّهنا  تملع 
؟ تسا زارف  مادک  هّقثوم  نیا  رد  ناشیا  داهشتسا  لحم  * 

. تسا هّقثوم  ریخا  زارف  نیمه 
؟ داهشتسا ّتیفیک  * 

: هّقثوم ریخا  زارف 
. تسا زیاج  نآ  رد  ندناوخ  زامن  سپ  دشاب ، یّکذم  ءیش  رگا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  یقباطم  لولدم  اب  - 1

. تسین زیاج  نآ  رد  زامن  سپ  دشابن ، یّکذم  رگا  هک  دراد  تلالد  طرش  موهفم  هب  - 2
. تسا هدش  بترتم  نآ  مدع  ندوب و  یّکذم  رب  زاوج  مدع  زاوج و  یعرش  رثا  هجیتن : رد 

؟ تسیچ روهشم  تسیچ ؟ خیش  رگید  دیؤم  هاوگ و  * 
: هک تسا  نیا 

ندرم زا  سپ  یچراکـش  هک  یتروص  رد  دـندرک  دیـص  ار  یناوـیح  يراکـش  ياهگـس  رگا  هکنیا  هب  هدرک  مکح  تاـیاور  زا  یخرب  رد  - 1
ای دشاب و  مارح  ات  تسا  هدوب  فنا  فتح  هب  رگید  ریبعت  هب  ای  دوب  یعیبط  لجا  هب  دیـص  ندرم  ایآ  هک  دنک  ّکش  نکل  دسرب و  نآ  هب  دـیص 

. تسا مارح  دیص  نیا  دشاب ؟ لالح  ات  تسا ، هدرم  بلک  هطساوب  شندش  هتفرگ  هطساو  هب  هکنیا 
ّکش هجیتن  رد  و  هن ؟ ای  تسا  ملعم  بلک  هب  دنتسم  توم  ایآ  هک  دیراد  ّکش  نوچ  هکنیا : هب  تسا  هدروآ  ّتلع  تیاور  نیا  لیذ  رد  ارچ ؟

مه ّتیلح  هیکذت  ءافتنا  درجم  هب  و  تسا ، ندوبن  ندوب و  یّکذم  رایعم  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  هن ؟ ای  تسا  هدش  هیکذـت  ایآ  هک  دـیراد 
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. دوشیم یفتنم 
484 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

و دوشیم ، دیص  هیکذت  ببس  هک  دشاب ، زادناریت  يزادناریت  هب  دنتسم  لتق  هکنیا  هب  هدرک  طورشم  ار  دیص  ّتیلح  زین  تایاور  یخرب  رد  - 2
. تسا ندوبن  ندوب و  یّکذم  نازیم  تسا ، مارح  هک  يدرکن  نیقی  رگا  ّالا 

؟ بلطم لصاح  * 
هدـش و يراـج  نآ  رد  باحـصتسا  اذـل  دراد و  دوجو  نآ  رد  مه  باحـصتسا  ناـکرا  هک  تسا  هیکذـت  مدـع  یّلک  تمرح  عوـضوم  هکنیا 

. دوشیم بترتم  نآرب  تساجن  تمرح و 
؟ تسیچ ۀتیملا )...  عوضوم  یلع  اّبترم  ۀساجنلا  مکح  نوک  یلع  ّلد  ام  کلذ  یفانی  و ال   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 

تسا و تبثم  لصا  باحـصتسا  نیا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هیف  نحن  ام  رد  هیکذت  مدع  باحـصتسا  رب  ینوت  بانج  ضارتعا  نیمود  هب  خساپ 
. تسین تّجح  مه  تبثم  لصا 

: دیامرفیم ینوت  بانج  رگید  ترابع  هب 
. یّکذملا مدع  ناونع  رب  هن  تسا و  هدش  بترتم  ندوب  هتیم  ناونع  رب  ۀتیملا ، کیلع  تمّرح  هیآ  رد  تساجن  تمرح و  مکح  - 1

تساجن و هب  مکح  سپـس  میریگب و  هجیتن  ار  ندوب  هتیم  دیاب  ادـتبا  مینک  باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  میهاوخب  ام  رگا  تروص  نیا  رد  - 2
. تسا هطساولا  عم  نآ  یعرش  رثا  هک  ارچ  تبثم  لصا  دوشیم  اذل  و  مینکب . نآ  تمرح 

. دوشیمن يراج  باحصتسا  نیا  سپ :
نیا رد  هک  دـسریم ، هیلحلا  ۀـلاصا  ةراهطلا و  ۀـلاصا  ینعی  یمکح  لصا  هب  تبون  دـشن ، يراج  مکاح  یببـس  یعوضوم و  لـصا  یتقو  - 3

. دوشیم نآ  تراهط  ّتیلح و  هب  مکح  هدش و  يراج  كوکشم  تسوپ  تشوگ و 
ام اب  بلطم  نیا  نکل  تسا و  هدش  ندوب  هتیم  رب  بترتم  تساجن ، تمرح و  مکح  ّهلدا  زا  یخرب  رهاظلا  یلع  هچرگا  دیامرفیم : خیش  اذل  و 

رما کی  زین  هتیم  هک  اریز  ارچ ؟ درادن . یتافانم  تسا ، یّکذملا  مدـع  یمدـع  ناونع  ۀـساجنلا  ۀـمرحلا و  عوضوم  میئوگیم  ام  هک  هیف  نحن 
. دوش تابثا  رد  هطساو  هکنیا  ات  مازلتسا ، هن  تسا و  راک  رد  تینیع  دشابیم و  یّکذملا  مدع  يارخا  ةرابع  اذل  و  تسا ، یمدع 

. تسین تبثم  لصا  و  دشاب ، یّکذم  ریغ  نامه  هک  دوشیم  راب  هتیم  رب  یعرش  رثا  سپ :
؟ تسیچ ّیفیقوت )...  ّیعرش  رما  ۀیکذتلا  ّنال   ) زا خیش  ضرغ  * 

هتیم دیئوگیم  لیلد  هچ  هب  خیش  بانج  تسا : نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ 
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؟ تسا یّکذم  ریغ  نامه 
هک يزیچ  نآره  اذـل  و  عراش . نایب  رب  تسا  فقوتم  ماکحا  طئارـش و  ظاحل  هب  هک  تسا  یفیقوت  یعرـش  رما  کی  هیکذـت  هک  لیلد  نیا  هب 

. تسا هتیم  دشاب  نیا  زا  ریغ 
. تسین یّکذم  هک  هچنآره  ینعی  هتیم  سپ :

: لصاحلا
. تسا تراهط  ّتیلح و  ببس  ندوب  یّکذم  - 1

. تسا ببس  رد  ام  ّکش  - 2
. ار هیکذت  مدع  مینکیم  باحصتسا 

اهنآ هب  تبون  تسا و  مدـقم  ّتیلح  تراـهط و  هّیمکح  لوصا  رب  دوشیم ، يراـج  عوضوم  ببـس و  هبتر  رد  روبزم  لـصا  نوـچ  هجیتـن  رد 
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. دسریمن
؟ تسیچ لوکأملا )...  وا  محللا  وه  امهیلباقم  ةراهطلا و  ّلحلل و  عوضوملا  ّنا  ّمث   ) زا ضرغ  * 

باحصتسا اب  میهاوخب  ام  دشاب و  قادصم  درف و  لام  یعرش  رثا  رگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هیکذت  مدع  باحـصتسا  رب  یموس  ضارتعا  نایب 
. تسین يراج  تبثم و  لصا  دوشیم  مه  زاب  دوش ، بترتم  درف  رب  رثا ، سپس  و  مینک ، تابثا  ار  درف  نیا  یّلک ،

تباث ار  درف  نیا  یّلک  باحـصتسا  نیا  هطـساوب  مینک و  باحـصتسا  ار  ناسنا  یّلک  ام  دشاب و  دیز  دوجو  نآ  زا  یعرـش  رثا  رگا  لثملا : یف 
. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن  ام  و  تسا ، تبثم  لصا  دوش ، بترتم  دیز  دوجو  رب  قدصت  بوجو  ات  مینک 

زا هکنیا  ای  تسین و  یّکذم  یجراخ ، تسوپ  ای  تشوگ و  نیا  سپ  هک  دیریگیم  هجیتن  هیکذت ، مدـع  یّلک  باحـصتسا  اب  امـش  اریز : ارچ ؟
. تسا یّکذم  ریغ  ناویح 

ّتیلح و تراـهط و  هیمکح  لوصا  هب  دـسریم  تبوـن  مه  زاـب  اذـل  و  دوـشیمن . يراـج  تبثم  لـصا  تسا و  سجن  مارح و  محل  نیا  سپ 
. ّتیلح تراهط و  هب  مینکیم  مکح  نآ  ساسارب 

: میئوگیم هدرک  ارجا  یجراـخ  تسوپ  اـی  تشوگ و  نیا  دوخ  رد  ار  باحـصتسا  اـم  دـیامرفیم : ضارتـعا  نیا  هب  خـساپ  رد  انخیـش  اذـل  و 
؟ میراد ّکش  ۀیکذتلا  مدع  نیا  ءاقب  رد  نونکا  دوبن ، یّکذم  البق  تسوپ  ای  تشوگ و  نیا  ناویح 

لـصا هب  يزاین  دوشیم و  بترتم  نآرب  تساجن  تمرح و  اذـل  تشوگ و  نیا  ناویح  اـی  تشوگ و  نیا  هیکذـت  مدـع  مینکیم  باحـصتسا 
. تسین تبثم 

***
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نتم
لکشأ [- 295] ضعب هاری  امک  ینعملا ، اذه  نع  ةرابع  ۀتیملا  نوکل  فنألا - فتح  تام  ام  یلع  ۀـساجنلا  مکح  ّقلع  ول  ّهنأ  فاصنإلا : ّنکل 

جورخ نامز  یلإ  بحـصتسملا  ةایحلا ، لاح  قباسلا  ۀـیکذتلا  مدـع  ّنال  ةایحلا ؛ لاح  ۀـتباثلا  ۀـیکذتلا  مدـع  ۀـلاصأ  دّرجمب  عوضوملا  تابثإ 
نع ۀمیلـس  فنـالا - فتح  توملا  وه  و  مّحللا - ۀـساجن  ببـس  ثودـح  مدـع  ۀـلاصأ  یقبیف  فنـالا ، فتح  جورخلا  نوک  تبثی  ـال  حورلا 

و فنالا ، فتح  توملا  تبثت  ۀـیکذتلا  مدـع  ۀـلاصأ  ّنأ  رکذـف : ۀـیفاولل ، حراشلا  دّیـسلا  همعز  امک  ۀـیکذتلا ، هب  تبثی  مل  نإ  و  ضراـعملا ،
[296 .] ۀیکذتلا تبثت  فنألا  فتح  توملا  مدع  ۀلاصأ 

ۀیکذتلا مدع  باحصتسا  ّنأ  امهباحـصتسا - یفکی  لب  هیلع ، نافّقوتت  ةراهطلا ال  ۀحابإلا و  ّنأ  عم  ۀیکذتلا - زارحإ  یلإ  ۀجاحلا  هجو  نوکیف 
. ةراهّطلا ۀحابإلل و  دنتسم  نکی  مل  فنالا  فتح  توملا  مدع  ۀلاصأب  ۀیکذتلا  توبث  ولف ال  امهباحصتسا ، یلع  مکاح 

میقتـسیف ۀیکذتلا ، مدع  ۀلاصأب  فنالا  فتح  توملا  تابثإ  یلع  روهـشملا  کّسمت  ینبم  ّنأ  همعزل  اذه ؛ رکذ  هرـس ) سدـق   ) دیـسلا ّنأک  و 
. امهباحصتسا و  ةراهطلا »  » و ّلحلا »  » یتدعاق یلإ  ضراعّتلا  دعب  عجریف  هرس ،) سدق   ) دیسلا هرکذ  امب  مهتضراعم  ذئنیح 

. فنالا فتحب  هحور  قهز  ام  اّهنأب  لوقلا  و  ۀتیملا ، یلع  مکحلا  ّقلعت  نم  هانضرف : ام  یلع  ّینبم  هلک  اذه  نکل 
هیلع هللا  مسا  رکذ  ام  ملـسملا و  ۀحیبذ  یلع  ّلحلا  ّقلعت  وأ  هیلع ، هّللا  مسا  رکذـی  مل  وأ  هناویح  ّكذـی  مل  محل  یلع  مکحلا  ّقلعتب  انلق  اذإ  اما 

، ۀتیملاب رخألا  ّۀلدالا  ضعب  یف  مکحلا  ّقلعت  کلذ  یفانی  و ال  لصالا - مکحب  ول  نیرمالا و  دحأ  ءافتناب  هئافتنال  مزلتسملا 
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: انلق وأ  [-، 297 (] ۀیآلا دجأ ...  لق ال  : ) ۀیآ یف  امک  ۀتیم ، نکی  مل  ام  یلع  ّلحلا  هیف  ّقلع  و ال 
. روهشملا لوق  نع  صیحم  الف  همدع ، لصالاف  جرخملا  ناونع  یف  ّکش  اذاف  یّکذ ، ام  هنم  جرخ  اقلطم ، هحور  قهز  ام  یه  ۀتیملا  ّنا 

همجرت
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ینعی هتیم  و  هفنا ، فتح  تاـم  هک  يزیچ  رب  دوش  قلعم  تمرح  تساـجن و  مکح  رگا  هک : تسا  نیا  فاـصنا  دـیامرفیم  هر )  ) خیـش سپس 
عوضوم تابثا  دنراد ، هدیقع  نآرب  ردص  دیـس  ینوت و  موحرم  لثم  یخرب  هکنانچ  يدوجو ) رما  ینعی   ) انعم نیا  زا  دشاب  ترابع  مه  رادرم 

تایح لاح  رد  هک  قباس  هیکذت  مدع  نوچ  تسا ، لکشم  هدوب ، تایح  لاح  رد  هک  هیکذت  مدع  باحصتسا  فرـص  هب  ندوب ، رادرم  ینعی  )
هدوب فنا  فتح  توم  قیرط  هب  ناویح  نیا  حور  جورخ  هک  دـنکب  تابثا  دـناوتیمن  حور ، جورخ  نامز  ات  هدوب  بحـصتسم  ندوب  هدـنز  و 

. تسا
فنا فتح  توم  مدع  لصا  ینعی   ) تسا فنا  فتح  توم  نامه  هک  تشوگ  نیا  تساجن  ببـس  ثودح  مدع  تلاصا  دـنامیم  یقاب  سپ 
تباث هیکذـت  ای  ندـشن ) رادرم  باحـصتسا  ینعی   ) نآ ببـس  هچرگ  تسا . ضراعم  زا  ناما  رد  هکیلاحرد  تسا ) محل  نیا  ندـش  رادرم  و 

مدع باحـصتسا  اب  مه ) فرط  نیا  زا   ) هچرگا دوش ) هدافتـسا  تراهط  هدعاق  زا  اجنیا  رد  دیاب  تسا و  تبثم  لصا  هکنیا  رطاخب   ) دوشیمن
لـصا غارـس  هب  میوریم  اذل  تسا و  طلغ  نیا  تبثم و  لصا  دوشیم  ود  ره  هکنیا  رطاخب   ) دوشیمن تباث  ندوب  یّکذم  هتیم ) ینعی   ) هیکذت

مدع تلاصا  باحصتسا ) اب  فرط  کی  زا  : ) هک تسا  هدومرف  اذل  تسا و  هدرک  نامگ  تابثا  نیا  هیفاو  حراش  ردص  دیس  هکنانچ  تراهط )
ندوبن رادرم  ینعی  فنا  فتح  مدع  تلاصا  باحصتسا ) اب  رگید  فرط  زا   ) دنکیم و تباث  ار  ندوب  رادرم  ینعی  فنا  فتح  توم  هیکذت ،

(. ةراهطلا ۀلاصا  یلا  عجریف  اطقاست  هجیتن  رد  ضراعت و  نکل  و   ) ار ندوب  یّکذم  دنکیم . تباث 

)؟ تسا هتفرن  ةراهطلا  ۀلاصا  غارس  هب  ادتبا  زا  هیفاو ] حراش  ردص   ] دیس بانج  ارچ  )

هراشا

تاباحصتسا نیا  رب  فقوتم  ةراهطلا  ۀحابالا و  باحـصتسا  هکنیا  دوجو  اب  ندوب  یّکذم  ینعی  هیکذت  زارحا  هب  ام  زاین  هجو  سپ  دیامرفیم :
هحابا  ) لصا ود  نیا  باحصتسا  ّکش ) درجم  هب   ) هکلب دنتسین ،
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رب تسا  مکاـح  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هکنیا :) هب  دـنک  ضارتـعا  یـسک  تسا  نکمم   ) هـک تـسا  نـیا  دـنکیم - تیاـفک  تراـهط ) و 

هحابا و تلاصا  هب  دانتـسا  فنا ، فتح  توم  مدع  تلاصا  باحـصتسا  هطـساوب  هیکذت  توبث  دوبن  رگا  اذل  و  تراهط ، هحابا و  باحـصتسا 
هب سپـس  هتخادـنا و  تیمکاح  زا  ار  اهنآ  ناشطقاست  ود و  نآ  ضراعت  باحـصتسا و  ود  نیا  ندرک  يراج  زا  ینعی   ) دوبن نکمم  تراـهط 

(. میوریم هراهطلا  ۀلاصا  ۀحابالا و  ۀلاصا  لابند 
تلاصا هب  فنا  فتح  توم  تابثا  رب  روهشم  کّسمت  يانبم  هک  تسا  هدومرف  رکذ  ار  بلاطم  نیا  نامگ ، نیا  اب  راوگرزب  دیس  نیا  ایوگ  و 

نیا رد  دوب ) نینچ  رگا  بوخ  هک  دننک ، تابثا  ار  يدوجو  رما  هیکذـت ، مدـع  باحـصتسا  اب  دـنهاوخیم  اهنآ  هک  تسا  نیا   ) هیکذـت مدـع 
. تشاد اج  تسا ، هتفگ  هچنآ  رد  دیس  اب  روهشم  هضراعم  تروص 

. لصا ود  نیا  باحصتسا  تراهط و  لح و  هدعاق  هب  دوشیم  عوجر  طقاست  ضراعت و  نیا  زا  سپ  هجیتن : رد 
تـسا يزیچ  هتیم  نیا  هکنیا  هب  لوق  ندوب و  هتیم  رب  ّقلعتم  تساجن  تمرح و  مکح  هک  تساـم  ضرف  نیا  رب  ینبم  اـهفرح  نیا  همه  اـّما  - 1

(. تسا هدش  رادرم  يدوجو ، رما  کی  اب  هک  انعم  نیدب   ) تسا هدش  جراخ  فنا  فتح  ببس  هب  وا  حور  هک 
ماگنه رد   ) ادخ مان  ای  هدـیدرگ و  هیکذـت ، شناویح  هک  يدـلج ) ای  و   ) تشوگ رب  تسا  ّقلعتم  مکح  نیا  هکنیا  هب  میوش  لئاق  ام  رگا  اّما  و 

هک تسا  لالح  تسا ، هدش  هدرب  نآرب  ادخ  مان  هچنآ  ای  هتفرگ و  ّقلعت  مّلـسم  هحیبذ  رب  ّتیلح  مکح  هکنیا  ای  تسا  هدـشن  هدرب  وا  رب  حـبذ )
مدـع باحـصتسا  اب  ینعی   ) لصا مکح  اـب  ول  تسا و  یفتنم  زین  هیکذـت  ینعی  نیرمـالا  دـحا  هّللا ، مسا  ءاـفتنا  اـب  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نیا 

. دشاب هیکذت )
( رّدقم لاکشا  کی  هب  خیش  خساپ  )
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هب هراشا  هک   ) ندوب رادرم )  ) هتیم هب  رگید  ّهلدا  زا  یخرب  رد  مکح  اب  تساجن ) تمرح و   ) مکح نیا  ّقلعت  اب  درادـن  یفانت  ام  ياهفرح  نیا  و 
هتیم هک  هچنآ  رب  تسا  هدـش  ّقلعتم  اهنآ  رد  ندوب  لالح  هک  ياّهلدا  اب  درادـن ) تافانم  ام  راـتفگ  نینچمه   ) تسا و ۀـتیملا ) کـیلع  تمرح 

هب دـنادرگیمرب  دراد  دوجو  هتیم  هملک  هک  اـجکره  اذـل  ندوبن و  ندوب و  هتیم  هن  دـش و  ندوـبن  ندوـب و  یّکذـم  كـالم  ینعی   ) دـشابیمن
. ۀیآلا رخآ  یلا  مباییمن ...  وگب  هدومرف  هفیرش  هیآ  رد  هکنانچ  ندوبن ،) ندوب و  یّکذم 
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اب هچ   ) اـقلطم هتفر  شندـب  زا  شحور  هک  تسا  یناویح  نآ  هتیم  هکنیا : هب  میوش  لـئاق  هک  تسا  یتروـص  رد  اـم  ياـهفرح  نیا  همه  و  - 2

(. یکذ ام  هنم  جرخ  ماع و  دوشیم  هک  لماک  حبذ  اب  هچ  صقان ، حبذ  اب  هچ  فنا  فتح 
، تسا نآ  مدـع  لصا  هحورطم ،) دـلج  اـی  تشوگ و  ینعی   ) ماـع نآ  تحت  زا  تسا  هدـش  جراـخ  هک  یناونع  نیا  رد  دوش  ّکـش  رگا  سپ 
مارح و دوشیم  هک  ۀـتیملا  کـیلع  تمرح  موـمع  هب  دوـشیم  کّـسمت  اذـل  تسین و  جرخ  اـم  قیداـصم  زا  نیا  هک  تسا  نیا  لـصا  ینعی  )

(. سجن
. تسین هلئسم  نیا  رد  روهشم  لوق  شریذپ  زج  یهار  انبم ، ود  نیاربانب  سپ :

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسانعم هچ  هب  هتیم  یّکذم و  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
: تسا هدش  حرطم  هطبار  نیا  رد  هیرظن  ای  لوق و  هس 

هک تسا ، یمدـع  رما  کی  هتیم  تسا و  هدـش  یعرـش  حـبذ  ناویح  ناـمه  هک  تسا ، يدوجو  رما  کـی  یّکذـم  هک : تسا  نیا  روهـشم  - 1
. دشاب هدش  هتشک  دساف  حبذ  هب  هچ  دشاب و  هدرم  فنا  فتح  هب  هچ  دشاب ، هدشن  هیکذت  هک  تسا  یناویح  نامه 

. تسا هکلم  مدع  هکلم و  لباقت  یّکذم ، هتیم و  لباقت  انعم ، نیا  قبط 
هک دوشیم  هتفگ  یناویح  هب  یّکذم  اذل : تسا و  داضت  لباقت  ناشلباقت  اذل  دنتـسه و  يدوجو  رما  کی  یّکذـم  هتیم و  زا  کیره  هکنیا  - 2

. دشاب هدش  دساف  حبذ  هکنیا  ای  دشاب و  هفنا  فتح  تام  ینعی  دوخ  هب  دوخ  هک  دوشیم  هتفگ  یناویح  هب  هتیم  هدش و  یعرش  حبذ 
، تسا هدـش  جراخ  شندـب  نآ  زا  شحور  هک  تسا  يزیچ  هتیم ، اریز  ارچ ؟ تسا . یّکذـم  زا  ّمعا  هدوب و  يدوجو  رما  کـی  هتیم  هکنیا  - 3

. دشاب یّکذم  نامه  هک  دشاب  هدش  حبذ  احیحص  ای  دشاب و  هدش  حبذ  دساف  حبذ  هب  ای  دشاب ، هفنا  فتح  تام  هکنیا : زا  ّمعا 
. دشابیم نآ  زا  يانثتسم  یمکح  ظاحل  هب  نکل  تسا و  هتیم  دارفا  زا  يدرف  عوضوم ، ظاحل  هب  یّکذم  سپ :

؟ تسیچ فاصنالا ) ّنکل   ) رد خیش  دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 
هتیم و رد  لّوا  يانعم  يانبم  رب  دش ، دراو  نونکات  هک  یتالاکشا  هب  ام  ياهخساپ  هک  تسا  نیا 
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. تسا یمدع  رما  کی  هتیم  دش ، هتفگ  هک  دوب  یّکذم 

مدـع رب  هن  دـنادیم و  هتیم  رب  بترتم  ّهلدا  ساسا  رب  ار  تساجن  تمرح و  و  تسا ، يدوجو  رما  کی  هتیم  دـیوگیم : هک  مود  ياـنبم  رب  اـّما 
مدع لصا  ارجا  اب  اریز  ارچ ؟ دومن . تابثا  ای  يراج و  ار  هیکذت  مدـع  باحـصتسا  ناوتیمن  هک  دـیآیم  شیپ  یمراهچ  لاکـشا  یکذـملا ،

هب نیدضلا  دـحا  تابثا  لیبق  زا  هک  تبثم ، لصا  دوشیم  تسا ، سجن  مارح و  سپ  هک  ندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ندوب و  هتیم  بترت  هیکذـت و 
. تشذگ یعوضوم  لصا  نیا  زا  دیاب  اذل  و  تسین . تّجح  مه  تبثم  لصا  تسا و  رگید  دض  یفن 

مدـع مینکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  دـش  لصاح  فنا ، فتح  توم  ینعی  تمرح  تساجن و  عوضوم  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  هاـگنآ 
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. ار عوضوم  نآ  لوصح 
؟ دوشیم تباث  ندوب  یّکذم  باحصتسا  نیا  اب  * 

. دشابیم رخآلا  یفنب  نیدّضلا  دحا  تابثا  لیبق  زا  تسا و  تبثم  لصا  مه  زاب  نوچ  ریخ ،
؟ دراد یشزرا  هچ  اجنیا  رد  لصا  نیا  يارجا  سپ  * 

. دسریم ّتیلح  تراهط و  هّیمکح  لوصا  هب  تبون  هجیتن  رد  درادیمرب و  دشاب  فنا  فتح  توم  هک  ار  تساجن  عوضوم  لقا  دح 
. درادن دوجو  روهشم  ياوتف  يارب  یهجو  اذل  تساجن و  تمرح و  هب  هن  دومن و  ّتیلح  تراهط و  هب  مکح  دیاب  سپ 

؟ تسیچ ضارتعا  نیا  هب  خیش  بانج  خساپ  * 
. داد دهاوخ  خساپ  نادب  هلک ، اذه  نکل  ترابع : رد  مجنپ ، ضارتعا  نایب  زا  سپ 

؟ تسیچ ۀیفاولل )...  حراشلا  دیسلا  همعز  امل   ) ترابع زا  ضرغ  * 
: دیامرفیم هک  ردص  دیس  موحرم  هطساوب  تسا  روهشم  هیکذت  مدع  باحصتسا  هب  ضارتعا  نیمجنپ  تقیقح  رد 

. تسا ندوب  هتیم  رب  بترتم  تساجن  تمرح و  یعرش  مکح  - 1
. تسا هفنا  فتح  تام  نامه  هک  تسا  يدوجو  رما  کی  مه  ندوب  هتیم  - 2

. تسا تبثم  لصا  فنا  فتح  توم  مدع  باحصتسا  هک  روطنامه  تسا ، تبثم  لصا  زین  هیکذت  مدع  باحصتسا  - 3
؟ دراد دوجو  یلبق  يأر  دیس و  يأر  نیب  یتوافت  هچ  سپ  * 

دوشیم يراج  باحصتسا  ود  زا  کیره  اذل  دنادیم و  يراج  ار  نآ  تّجح و  ار  تبثم  لصا  دیس 
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هب تبون  اذـل  اطقاست و  هجیتن  رد  اضراعت و  نکل  و  ار ، ندوب  یّکذـم  مّود  باحـصتسا  دـهدیم و  هجیتن  ار  ندوب  هتیم  لّوا ، باحـصتسا  هک 
. دسریم ود  نآ  باحصتسا  ّتیلح و  تراهط و  مکح  لصا 

. تسا هتخادرپ  روهشم  هیکذت  مدع  باحصتسا  اب  هضراعم  هب  هضراعم  هقیرط  زا  ناشیا  رگید  ترابع  هب 
رد ام  هک  یتسوپ  ای  تشوگ  هک  دومرفن  تفرن و  ود  نیا  باحـصتسا  ای  ّتیلح و  تراهط و  لصا  غارـس  هب  میقتـسم  روطب  دیـس  ارچ  سپ  * 
هب امیقتـسم  هکلب  مینکیم ؟ يراج  ّتیلح  تراهط و  لصا  میراد ، ّکش  نآ  ندوب  سجن  ندوب و  كاپ  ای  نآ و  ندوب  مارح  ای  ندوب  لـالح 

؟ تسا هتفر  فنا  فتح  توم  مدع  هیکذت و  مدع  باحصتسا  غارس 
. تسا مدقم  یمکح  لصا  رب  یعوضوم  لصا  هکنیا  رطاخب 

میتفگ نینچ  هک  ارچ  تسا  ّتیلح  تراهط و  باحصتسا  لصا  رب  مکاح  تسا  يراج  هیکذت  مدع  باحصتسا  هک  ینامز  ات  رگید  ترابع  هب 
. تسا مدقم  یمکح  لصا  رب  یعوضوم  لصا 

. دسریمن یمکح  لصا  هب  تبون  یعوضوم  لصا  دوجو  اب  سپ 
هب تبون  دـنک و  يریگولج  یببـس  یعوضوم و  لصا  يارجا  زا  یعون ، هب  ات  دزادـنیب  هضراعم  لصا  ود  نیا  نیب  تسا  هتـساوخ  دیـس  اذـل  و 

. دسرب یمکح  لصا 
؟ تساجک رد  دیس  هابتشا  سپ  * 

هب هیکذت  مدع  باحصتسا  اب  روهشم  هک  تسا  هدرک  لایخ  ینوت  لضاف  نوچمه  ایناث : هتسناد . تّجح  ار  تبثم  لصا  الوا : هک : تسا  نیا  رد 
زا یعرش  رثا  دش  ثحب  الصفم  هکنانچ  روهشم  رظن  زا  هکنآ  لاح  و  دنانآرب ، نآ  رثا  ندرک  بترتم  فنا و  فتح  توم  ندرک  تباث  لابند 

. تسا یکذملا  مدع  دوخ  نآ 
. تسین هنوگنیا  نکل  و  میورب ، یمکح  ياهلصا  لابند  هب  سپس  هدنکفا و  هضراعم  هک  تشاد  اج  دوب  فنا  فتح  توم  نآ  زا  رثا  رگا  هلب ،
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؟ تسیچ هّلک )...  اذه  نکل   ) زا انخیش  ضرغ  * 
لصا اجنیا  رد  لصا ، نیا  هک  دش  هتفگ  دش و  دراو  هیکذت  مدع  باحصتسا  ینعی  روهـشم  ياوتف  هب  هک  یتاضارتعا  نیا  مامت  هک : تسا  نیا 
مهنآ تسا  يدوجو  رما  کی  هکلب  تسین ، یکذملا  مدع  ینعی  یمدـع  رما  کی  هتیم  هک  میریذـپب  ام  هک : تسا  نیا  رب  ینتبم  تسا ، تبثم 

. هفنا فتح  تام  ام ، صوصخ 
نیا رب  امیقتسم  یعرش  رثا  هکنوچ  تسین ، يراج  هیکذت  مدع  بحصتسا  تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد 

492 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تمرح و هب  مینک  مکح  هکنیا  اـت  ار ، فـنا  فـتح  توـم  میریگب  هجیتـن  باحـصتسا  نیا  هطـساوب  دـیاب  اذـل  و  تسین . بترتـم  بحـصتسم 

. ّتیلح تراهط و  هدعاق  هب  دسریم  تبون  سپ  تسین ، تّجح  هک  مه  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  یباحصتسا  نینچ  و  تساجن ،
، تسا تساجن  تمرح و  هب  مکح  هک  روهـشم  لوق  لوبق  زج  ياهراچ  میریذـپب  ار  لیذ  ياـنبم  ود  زا  یکی  اـم  رگا  دـیامرفیم : خیـش  سپس 

: تشاد میهاوخن 
ار نآ  دّدعتم  دهاوش  اب  هک  دوشیم  راب  یّکذملا  مدع  یمدع  ناونع  دوخ  رب  امیقتسم  تساجن  تمرح و  ینعی  یعرـش  رثا  میئوگب  هکنیا  - 1

. دوشب تبثم  لصا  هکنیا  نودب  ار  تساجن  تمرح و  میریگیم  هجیتن  امیقتسم  ار و  هیکذت  مدع  مینکیم  باحصتسا  اذل  میدرک و  تباث 
نیا اذل  تسا و  هتفر  هتیم  ناونع  يور  تمرح  مکح  ۀتیملا ، مکیلع  تمّرح  الثم  لثم  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  رد  هک  دوش  لاکـشا  رگا  * 

؟ دیئوگیم هچ  تسا ، تبثم  لصا  نیا  دینک و  تابثا  ار  ندوب  هتیم  هیکذت  مدع  باحصتسا  اب  دیهاوخیم  امش  هک  دیآیم  شیپ  لاکشا 
هکنوچ درادن ، دوجو  یتافانم  تسا ، یکذملا  مدع  ۀساجنلا ، ۀمرحلا و  عوضوم  میئوگیم  هک  ام  بلطم  اب  ّهلدا  زا  هتسد  نیا  نیب  میئوگیم :

. تسا یکذملا  مدع  نامه  هتیم ، زا  دارم 
نیا نکل  یمدع و  هن  تسا و  يدوجو  رما  کی  هتیم  یّکذـملا و  مدـع  رب  هن  تسا و  هدـش  راب  هتیم  رب  یعرـش  مکح  میئوگب : هکنیا  ای  و  - 2

جورخ نیا  هکنیا  زا  ّمعا  تسا ، هدش  جراخ  شندب  زا  حور  هک  یناویح  قلطم  ینعی  هتیم  هکلب  درادن  هفنا  فتح  تام  ام  هب  یصاصتخا  انعم 
یّکذم نامه  هک  یعرش  حیحص و  حبذ  ببس  هب  ای  دساف و  حبذ  هطـساو  هب  ای  دشاب و  یعیبط  گرم  ینعی  فنا  فتح  توم  هلیـسو  هب  حور 

. تسا
درف و یّکذم  ینعی  تسا ، یّکذم  زا  ّمعا  هتیم  دش  هتفگ  مه  البق  هکنانچ  هکلب  دنتـسین ، نالباقتم  رگید  یّکذم  هتیم و  انبم ، نیا  يور  اذـل : و 

. تسا هتیم  قیداصم  دارفا و  زا  یقادصم 
. تسا هدش  انثتسم  امکح  نکل  تسا و  هتیم  رد  لخاد  اعوضوم  یّکذم  رگید : ترابع  هب 

یلقع و ـالماک  یعیبـط و  زین  نیا  هک  تسین  یّکذـم  ینعی  درف  نیا  صوصخ  رد  دـشاب ، تساـجن  تمرح و  هک  هتیم  مکح  ینعی  هچ ؟ ینعی 
: جراخ رد  هاگنآ  ّصخ . دق  الا و  ماع  نم  ام  هک  ارچ  دشابیم ، یقطنم 

. دوشیم تساجن  تمرح و  هب  مکح  هدنام و  یقاب  مومع  تحت  رد  تسا ، زرحم  ام  يارب  ندوب  یّکذم  مدع  هک  يدراوم  هب  تبسن  - 1
دوشیم و لـخاد  ندوب  یّکذـم  ینعی  صاـخ  ناونع  رد  هدـش و  جراـخ  موـمع  زا  تسا  زرحم  ندوـب  یّکذـم  هک  يدراوـم  هب  تبـسن  و  - 2

. دندرگیم تراهط  ّتیلح و  هب  موکحم 
493 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب ادتبا  ناوتیمن  یّکذم ، ای  تسا  هتیم  مینادیمن  هک  ثحب  دروم  دلج  ای  محل و  لثم  دناكوکـشم ، جراخ  رد  هک  يدراوم  هب  تبـسن  و  - 3
لطاب روهـشملا  دـنع  هک  هیقادـصم  ههبـش  رد  ماع  هب  کّسمت  زا  دوشیم  هک  ارچ  دومن . کّسمت  صاخ  صوصخ  ای  ماع و  مومع  هب  نکاـس 

. تسا
، میئامن جراخ  صاخ  ناونع  تحت  زا  ار  كوکـشم  درف  نیا  میناوتب  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  هطـساو  هب  ول  و  قرط ، زا  یقیرط  هب  رگا  هلب ،
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. ددرگیم تمرح  تساجن و  مکح  هب  موکحم  اذل  دوشیم و  مه  درف  نیا  لماش  هدش و  هدنز  مومعلا  ۀلاصا 
. تسا روهشم  اب  ّقح  زین  انبم  نیا  يور  خیش  بانج  رظن  هب  لصاحلا :

***
494 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
ّنأ تفرع  دق  و  حیحـص ، دـیز - نمـض  یف  قّقحملا  کحاّضلا  باحـصتساب  رمع و  تابثإ  زاوج  مدـع  نم  ّینوتلا - لضافلا  هرکذ  ام  ّنإ  ّمث 

. تفرع امک  لیصفتلا ، هیف  ّقحلا  ناک  نإ  و  هجو ، نع  ولخی  ال  ۀّیصوصخ - هب  تبثی  مل  نإ  و  یّلکلا - سفن  باحصتسا  زاوج  مدع 
الف فنالا ، فتح  هتوم  ناویحلا و  ةایح  عم  ّرمتـسم  ّیلزالا  مدعلا  ّنإ  ثیح  نم  رظن ؛ ّلحم  کحاّضلا  لیبق  نم  ۀّیحوبذملا  مدع  نوک  ّنأ  ّالإ 
یف باحصتسالا  نایرج  مدعب  انلق  ول  لب  هل ، ۀنراقملا  تادوجولا  لدابتب  عطق  نإ  و  ّکشلا ، دنع  هیلع  هماکحأ  بیترت  هباحـصتسا و  نم  عنام 

دوجوملا تابثا  هب  دری  مل  اذإ  لاکـشالا  نع  ایلاخ  تادوجولل  نراقملا  ّیمدـعلا  رمالا  یف  باحـصتسالا  ناـک  ّیّلکلا  نم  نیلّوـالا  نیمـسقلا 
ّنأ یلع  لیلدـلا  ضرف  اذإ  امک  هب ، هل  نراقملا  دوجوملا  طابترا  وأ  ۀـیکذتلا - مدـعب  فنالا  فتح  توملا  تابثإ  ریظن  هل - نراقملا  رّخأـتملا 

بجوی كوکشملا ال  مدلا  جورخ  نامز  یف  ضیحلا  مدع  باحصتسا  ّناف  ۀضاحتسا ، وهف  اضیح  نکی  مل  اذإ  مدلا  نم  ةأرملا  هفذقت  ام  ّلک 
نیب قرف  ذإ  ۀضاحتـسالاب ؛ هیلع  مکحیف  مدلا ، اذه  یلع  ضیحب » سیل   » قدـصی یّتح  هیلع ، هقدـص  مدـلا و  کلذ  یلع  بلـسلا  اذـه  قابطنا 

. ۀّیضیحلا هنع  ّیفنملا  مدلا  نیب  ضیحلا و  مدعل  نراقملا  مدلا 
. ۀّیّرکلاب فصّتملا  ءاملا  نیب  ّرکلا و  دوجول  نراقملا  ءاملا  نیب  قرفلا  یف  ّیمدعلا  ّيدوجولا و  باحصتسالا  اذه  ریظن  ءیجیس  و 

تبثی همدع ال  وأ  فصّتملا  دوجو  باحـصتسا  ّناف  ّلحمب ؛ فصولا  کلذ  مایق  نیب  یناونع و  فصوب  فصّتملا  نیب  طلخلا  مدع  رایعملا : و 
. مهفاف ّیناونعلا ، فصولا  کلذل  ادروم  ّلحملا  نوک 

***
495 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

(( هر  ) ینوت بانج  ریظنت  نوماریپ  نخس  )

هراشا

( لّوا  ) هک کحاض  یّلک )  ) باحـصتسا اـب  ورمع ، دوجو  تاـبثا  زاوج  مدـع  رب  ینبم  تسا  هدومرف  ینوت  لـضاف  باـنج  هک  ار  هچنآ  سپس 
. تسا تسرد  حیحص و  دیز  دوجو  نمض  رد  تسا  هتفای  قّقحت 

، دـنکن تباث  ار  رخآلا  درف  ینعی  نآ  تیـصوصخ  مّوس ، مسق  یّلک  باحـصتسا  ندوبن  زیاج  هچرگا  هک  یتسناد  اـم ) تاحیـضوت  زا   ) ـالبق و 
مسق کی  رد  میدرک و  يراج  مسق  ود  رد  ار  باحـصتسا  هک   ) دوب لیـصفت  هب ) لوق   ) ثلاث مسق  یّلک  رد  ّقح  هچرگ  تسین ، هجو  زا  یلاخ 

( میتسنادن زیاج  ار  نآ  نآ 
یلزا مدع  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، لاکشا  لحم  نتسناد ، کحاض  باحـصتسا )  ) لیبق زا  ار  هیکذت ، ای  تیحوبذم و  مدع  باحـصتسا  نکل 

دروخرب هک   ) تسا ندوب  رادرم  فنا و  فتح  توم  هکنآ  توم  اب ) هارمه  یهاگ   ) ناویح و نیا  یگدنز  تایح و  اب  یهاگ ) ، ) تسا ّرمتسم 
(. تسا تساجن  تمرح و  بجوم  ریخا 

دوش لصاح  ملع  هچرگا  درادن ، یعنام  نآرب  ّکش ، ماگنه  هب  هیکذت  مدع  ماکحا  ندرک  بترتم  هیکذت و  مدع  باحصتسا  رد  یعنام  سپ :
لدبتم یلزا  مدع  نیا  نکل  و   ) تسا یلزا  مدـع  نیا ) اب  فلتخم  لحارم  رد  و   ) نراقم هک  یتادوجو  نآ  ندـش ) لدـب  ضوع و  و   ) لدابت هب 
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(. دوشیم تساجن  تمرح و  بجوم  ریخا  درف  نیا  رد  هکنیا  ات  دوشیمن 
هک يایمدـع  رما  رد  باحـصتسا  مّوس ،) مسق  رد   ) یّلک زا  لّوا  مسق  ود  رد  باحـصتسا  ناـیرج  مدـع  هب  میوش  لـئاق  اـم  رگا  یتح )  ) هکلب

: هیکذت مدع  باحصتسا  زا  هکنیا  طرش  هب  یهتنم  تسا ، لاکشا  زا  یلاخ  هفلتخم ، تادوجو  اب  تسا  هارمه 
. دوشن رادرم  ینعی  فنا  فتح  توم  تابثا  لثم  ریخا  درف  تابثا  هدارا  - 1

باحـصتسا ار  ضیح  مدـع  دـیابن  ینعی   ) دوشن زین )  ) تسا مدـع  اب  هارمه  نراقم و  هک  يدوجوم  نآ  مدـع و  نیا  نیب  طاـبترا  هدارا  اـی  - 2
التبم نوخ  نآرب  نز  هک  ینوخ  ره  هکنیا : رب  تسا  هدـش  مئاق  لیلد  هک  دوش  ضرف  رگا  هکنانچ  دـنک ،) طبترم  دوجوم  مد  اـب  ار  نآ  هدرک ،

. تسا هضاحتسا  نوخ  نوخ ، نآ  سپ  دشابن ، ضیح  نوخ  رگا  دوشیم ،
هک ات  دوشیمن ، نیا  رب  نآ  قدـص  مد و  نیا  رب  بلـس  نآ  قابطنا  بجوم  كوکـشم  نوخ  جورخ  ناـمز  رد  ضیح  مدـع  باحـصتسا  سپ 

نوخ نوخ  نیا  هکنیا  رب  دوش  مکح  هجیتن  رد  و  تسا ) هدید  نز  هک   ) ینوخ نیا  رب  دش ، باحـصتسا  هک  ضیحب  سیل  نیا )  ) دـنکب قدـص 
.)؟ ارچ  ) تسا هضاحتسا 

496 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دنکیم و باحـصتسا  ار  ضیح  مدع  هک  تسا  لّوا  ضرف  نامه  هک   ) ضیح مدـع  اب  تسا  هارمه  نراقم و  هک  ینوخ  نایم  تسا  قرف  اریز 

لّوا زا  نز  هک  تسا  مّود  ضرف  نامه  هک   ) تسا یفتنم  نآ  زا  لّوا ) زا   ) تیـضیح هک  ینوخ  اب  دنکیم ،) شطبترم  هدـید  هک  ینوخ  نیا  هب 
(. اضیح نکی  مل  مّدلا ، اذه  دیوگیم :

مدع هیکذت ، مدع  باحـصتسا  لثم   ) یمدع باحـصتسا  نیا  و  ناویح ) کحاض ، ناسنا ، ینعی   ) يدوجو باحـصتسا  نیا  ریظن  يدوز  هب  و 
. دمآ دهاوخ  تسا  ّتیرک  هب  فصتم  لّوا ) زا  شدوخ   ) هک یبآ  و  تسا ، ّتیرک  اب  هارمه  نراقم و  هک  یبآ  نایم  قرف  رد  ضیح و )... 

هک  ) تسا یناونع  فصو  هب  فصتم  هک  تسا  يزیچ  نایم  ندرکن  طلخ  یمدـع ،) ظاحل  هب  هچ  يدوجو و  ظاحل  هب  هچ   ) یّلک رایعم  اـّما  و 
تسا لحم  هب  مئاق  هک  یتفـص  ای  فصو و  نایم  و  اّرک ) ناک  ءاملا  اذه  ای  اضیح و  نکی  مل  مدلا  اذه  دیوگیم : هک  تسا  مّود  ضرف  نامه 

(. تبثم لصا  دوشیم  هک  ددرگ  طوبرم  یلحم  هب  هدش و  باحصتسا  تفص  دوخ  هک  )
( ضیحلا مدع  باحصتسا  لثم   ) نآ مدع  باحصتسا  ای  رک ) بآ  دوجو  باحصتسا  لثم   ) تسا فصتم  هک  يزیچ  دوجو  باحصتسا  سپ :

. یناونع فصو  نآ  هب  تسا  فصتم  تسا ، نراقم  هک  یلحم  نیا  هک  دنک  تابثا  دناوتیمن 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مدع )...  نم  ینوتلا ، لضافلا  هرکذ  ام  ّنا  مث   ) رد بلطم  لصاح  * 
تمرح و تابثا  يارب  هک  یـسک  لـثم  هکنیا  زا  دوب  تراـبع  نآ  دوب و  هدـمآ  ینوت  باـنج  نخـس  ناـیاپ  رد  هک  تسا  يریظنت  اـب  هطبار  رد 
رد رکب  ای  ورمع و  دوجو  تابثا  يارب  هک  تسا  یـسک  لثم  دنکیم ، کّسمت  هیکذت  مدع  باحـصتسا  هب  دش  هتخادـنا  رود  تسوپ  تساجن 

باحصتسا لیذ  لیلد  ود  هب  دوشیمن ، يراج  مّود  باحـصتسا  نیا  هکيروطنامه  و  دنکیم ، کّسمت  کحاض  یّلک  باحـصتسا  هب  هناخ 
: دوشیمن يراج  زین  هیکذت  مدع  باحصتسا  ینعی  یلوا 

البق دـیز  نمـض  رد  کحاض  ینعی  یلوا  اریز  ارچ ؟ تسا . ریاغم  ورمع  نمـض  رد  کحاض  اب  دراد  رارق  دـیز  نمـض  رد  هک  یکحاـض  - 1
لّوا زا  دـشاب ، ورمع  نمـض  رد  دـیاب  هک  مه  یمود  کـحاض  تسا ، عاـفترالا  عوـطقم  هکلب  تسین ، ءاـقبلا  كوکـشم  نوـنکا  دوـب  نّقیتـم 

. تسا ثودحلا  كوکشم 
. دوشیمن يراج  اجنیا  رد  باحصتسا  هدوب و  مامتان  باحصتسا  ناکرا  سپ :
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497 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
: امش اریز  ارچ ؟ تسین . يراج  مه  زاب  تسا  تبثم  لصا  نوچ  مه  زاب  نکل  دشاب ، مامت  اجنیا  رد  باحصتسا  ناکرا  هک  انمّلس  - 2

. ار ورمع  صوصخ  قّقحت  دوجو و  دیریگیم  هجیتن  نآ  زا  ار و  کحاض  یّلک  ءاقب  دینکیم  باحصتسا  لّوا  - 
تبثم لصا  نیا  دینکیم و  بترتم  نآرب  یعرـش  رثا  کحاض ، یّلک  ءاقب  باحـصتسا  قیرط  زا  هناخ  رد  ورمع  دوجو  يریگهجیتن  زا  سپ  - 

. تسا درف  نآ  زا  هکلب  تسین  یّلک  دوخ  نآ  زا  رثا  اریز  ارچ ؟ تسا .
. دوشیمن يراج  لیلد  ود  نیمه  هب  لیبقلا و  اذه  نم  هیکذت  مدع  ینعی  یلوا  رد  باحصتسا  لاح :

؟ تسیچ ریظنت  نیا  رد  ینوت  بانج  يأر  هب  هر )  ) خیش بانج  خساپ  * 
زا رظن  عـطق  اـب  یّلک و  وـه  اـمب  یّلک  دوـخ  باحـصتسا  هـک  ارچ  تسامـش ، اـب  ّقـح  کـحاض  یّلک  باحــصتسا  رد  هـلب ، هـک : تـسا  نـیا 

تابثا يارب  کحـض  یّلک  باحـصتسا  هب  دـسر  هچ  ات  دوب . مّوس  مسق  یّلک  لیبق  زا  هکنیا  رطاخب  دـشن ، يراـج  اـجنآ  رد  مه  تایـصوصخ 
باحـصتسا اب  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  ندرک  هسیاقم  نکل  و  دوشیمن ، يراج  یلوا  قیرط  هب  روهـشم  ياـنبم  رب  هک  رگید  درف  صوصخ 

. تسا قرافلا  عم  لطاب و  کحاض  یّلک 
: ام بحصتسم  رگید  ترابع  هب 

، دـیز تایح  لثم  دـشاب ، هّیئزج  اـی  کـحاض و  اـی  ناویح و  اـی  ناـسنا و  لـثم : دـشاب  هیلک  هکنیا  زا  ّمعا  تسا ، هّیدوجو  روما  زا  یهاـگ  - 1
 ... سابل و تبوطر  رکب و  تلادع 

. ام ثحب  دروم  رد  هیکذت  مدع  لثم  تسا ، هّیمدع  روما  زا  مه  یهاگ  - 2
؟ روظنم * 

رما زا  ریغ  جراـخ  رد  يدوجو  رما  کـی  هک  اـنعم  نیدـب  دـنانیابتم ، ریاـغتم و  مه  اـب  هک : تسا  نیا  هّیدوجو  روـما  تیـصاخ  هکنیا  روـظنم 
رجح يرجش  چیه  تسین و  رجـش  يرجح  چیه  ریخ ، تسا ، تخرد  نامه  گنـس  نیا  هک  تفگ  دوشیمن  لثملا : یف  تسا . رگید  يدوجو 

. تسین
هب هبلاس  باب  زا  دناعوضوم  نودب  هک  مه  ینامز  ات  هدوب  عوضوم  نودب  الزا  هکلب  دنرادن ، يریاغت  هّیلزا  مادـعا  اصوصخم  هّیمدـع  روما  اّما :

. دنراد همادا  رادشک  تروصب  عوضوم ، ءافتنا 
. لومحملا ءافتناب  هبلاس  عوضوملا 2 - ءافتنا  هب  هبلاس  - 1 تسا : مسق  ود  رب  هبلاس  اّما 

. تسین ملاع  ادخ  رسپ  میئوگب : هکنیا  لثم  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  - 
 ... مئاقب و وا  ملاعب  سیل  رکب  ای  دیز و  لثم  لومحم ، ءافتنا  هب  هبلاس  - 

498 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دراد دوجو  دیدج  دوجوم  نیا  اب  رگید  تادوجوم  نراقت  مدع  نآ  مه  زاب  دوشیم  قّقحم  یعوضوم  جراخ  رد  هک  مه  ادعب  اذل  و 

نیا نکل  دوشیم و  قّقحم  دوجوم و  ياهزات  تاعوضوم  بترم  دنتـسه و  ندش  اجباج  لدـبت و  لاح  رد  امئاد  تادوجوم  رگید : ترابع  هب 
. دراد رارمتسا  نآ و  ریغ  هن  تسا  یلبق  مدع  نامه  نیع  تسا  تقیقح  کی  تلاح  همه  رد  ریاغت ، نامه  رگید  ریبعت  هب  ای  نراقت و  مدع 

؟ تسیچ قوف  بلطم  زا  خیش  بانج  دارم  * 
اب درف  نیا  نمض  رد  کحاض  هک  ارچ  دیئامرفیم ، تسرد  امـش  نآ  نایرج  مدع  کحاض و  یّلک  باحـصتسا  دروم  رد  هلب ، هک : تسا  نیا 

؟ ارچ دیدرک . هابتشا  امش  هیکذت  مدع  باحصتسا  دروم  رد  اّما  تسا . مامتان  باحصتسا  ناکرا  اذل  دنانیابتم و  درف  نآ  نمض  رد  کحاض 
ریاغتم دساف  حبذ  هب  حوبذم  ای  فنا  فتح  توم  تامم و  نمـض  رد  هیکذت  مدع  اب  درف  نیا  اب  نراقم  تایح و  نمـض  رد  هیکذت  مدع  اریز :

زا سپ  تسا و  هدـنز  هکیمادام  ناویح ، دوجو  اـب  ناویح و  دوجو  زا  لـبق  هک  تسا  یلزا  هیکذـت  مدـع  ناـمه  نیا  هکلب  دنتـسین  نیاـبتم  و 
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. تسا تباث  شتوم 
؟ ارچ تسا . مات  باحصتسا  ناکرا  دوش ، لصاح  ّکش  يدروم  رد  هچنانچ  تسا ، نینچ  هک  لاح 

نیا اذـل  و  ار ، نآ  ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  سپ  میراد . نآ  ءاـقب  رد  ّقح  ـال  ّکـش  نونکا  میتشاد و  هیکذـت  مدـع  هب  قباـس  نیقی  هک  اریز 
. تسا طلغ  امش  هسیاقم 

؟ تسیچ یّلکلا )...  نم  نیلّوالا  نیمسق  یف  باحصتسالا  نایرج  مدعب  انلق  ول  لب   ) زا خیش  ضرغ  سپ  * 
مدع باحصتسا  رد  دینک ، لاکشا  دوب  يراج  يروهشملا  دنع  هک  مه  مّود  لّوا و  مسق  یّلک  باحـصتسا  رد  یتح  امـش  رگا  هک : تسا  نیا 

. دینک لاکشا  دیناوتیمن  هیکذت 
. دومن يرادربهرهب  نآ  زا  باسح  يور  زا  دیاب  هکلب  درک  هدافتسا  ناوتیمن  يروظنم  ره  هب  یئاجره و  رد  هیکذت ، مدع  باحصتسا  زا  هتبلا 

یعرـش رثا  بیترت  نآ  زا  سپ  بحـصتسم و  هک  مینکیم  يراج  هیکذت  مدع  دوخ  تابثا  روظنم  هب  ار  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  یهاگ  - 1
. تسا عنامالب  هدش و  يراج  روظنم  نیا  هب  باحصتسا  اذل : و  ددرگیمرب ، مدع  نیا  دوخ  هب  امیقتسم  تساجن  تمرح و 

اب نراقم  دوجوم ، رما  نآ  هک  مینکیم ، ارجا  نآ  هطـساوب  رگید  يدوجو  رما  کی  تابثا  روظنم  هب  ار  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  یهاـگ  - 2
تسا و هدرم  ناویح  نالف  نونکا  دش : هتفگ  مه  البق  هکنانچ  لثملا  یف  تسا . يدوجو  رما  نامه  نآ  زا  یعرـش  رثا  تسا و  یمدـع  رما  نیا 

نآ هیکذت  رد  ّکش  ام 
499 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ار و يدوـجو  عوـضوم  کـی  میریگیم  هجیتـن  هیکذـت  مدـع  باحـصتسا  نیا  زا  ار . نآ  هیکذـت  مدـع  مـینکیم  باحـصتسا  اذـل  مـیراد و 
. هفنا فتح  تام  ناویح  نیا  میئوگیم :

لـصا هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  روظنم  نیا  هب  باحـصتسا  مینکیم . بترتم  يدوجو  رما  نیمه  رب  ار  تساـجن  تمرح و  یعرـش  رثا  سپس 
. تسا تبثم 

مینک و تابثا  یمدـع  ناونع  فصو  نیا  هب  ار  يرگید  عوضوم  کی  فاصتا  هکنیا  ات  مینکیم  باحـصتسا  ار  هیکذـت  مدـع  زین  یهاـگ  - 3
: هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  لثملا  یف  میزاس ، بترتم  رگید  عوضوم  نآرب  ار  یعرش  رثا  سپس 

. ۀضاحتسا یهف  اضیح  نکی  مل  اذا  مدلا  نم  ةأرملا  هفذقت  ام  ّلک  - 1
. تسا هضاحتسا  نوخ  سپ  دشابن ، ضیح  نوخ  رگا  دنکیم  هدهاشم  نز  هک  ینوخ  ره 

رگا هن ؟ ای  تسا  ضئاح  ایآ  هک  دراد  ّکش  تسا و  هدـید  نوخ  نونکا  نکل  دوب ، كاپ  الثم  دوب و  هدـیدن  نوخ  زورما  هب  ات  مناخ  نالف  - 2
هک ینوخ  نیا  هک  دریگب  هجیتن  دهاوخب  تیضیح  مدع  باحصتسا  نیا  زا  دنک و  باحصتسا  ار  شدوخ  تیـضیح  مدع  دهاوخب ، مناخ  نیا 

: ناشیا اریز  ارچ ؟ تسین . يراج  تسا و  تبثم  لصا  دراد ، ار  هضاحتسا  ماکحا  سپ  تسا ، هضاحتسا  نوخ  هدید ، نونکا 
راب نآرب  ار  رثا  تفرگ و  هجیتن  ار  تیضیح  مدع  یجراخ  نوخ  نیا  صوصخ  رد  سپس  درک و  باحصتسا  ار  هئرم  تیضیح  مدع  یّلک  - 1

. دوشیمن يراج  اذل  تسا و  تبثم  لصا  نیا  هک  درک 
نآ دوخ  رد  دـناوتیم  ایآ  هک  دراد  ّکـش  نونکا  نکل  تسا و  هدوب  مه  هضاحتـسا  هکیلاـحرد  هدـیدیم  نوخ  لّوا  زا  مناـخ  نیا  رگا  هلب ،

تـسین ضیح  نوخ  مه  دعب  هب  الاح  زا  دوبن ، ضیح  نوخ  هک  نونکات  نوخ  نیا  دیوگب : ینعی  دنک  يراج  مدع  باحـصتسا  یجراخ  نوخ 
: دیوگب هدرک  سایق  يارغص  درک ، تسرد  باحصتسا  قیرط  زا  هک  ار  يارغص  سپس ،

: دیوگب هدرک  همیمض  ار  یّلک  ياربک  سپس  دشابیمن . ضیح  نوخ  مه  دعب  هب  نونکا  زا  هدوبن  ضیح  نوخ  هک  نونکات  نوخ  نیا  - 1
ۀضاحتسا وهف  اضیح  سیل  مد  ّلک  - 2

. دوشیم بترتم  نآرب  هّیعرش  ماکحا  تسا و  هضاحتسا  نوخ  نوخ ، نیا  سپ :
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؟ تسیچ باحصتسالا )...  اذه  ریظن  ءیجیس  و   ) زا انخیش  ضرغ  * 
: لثملا یف  میراد  مه  هّیدوجو  روما  رد  ار  قوف  باحصتسا  ریظن  هک  تسا  نیا 

. دنکیم فرصم  ار  نآ  زا  يرادقم  هداوناخ  تسا ، ّرک  امش  هناخ  ضوح  بآ  - 1
. نآ ّتیرک  ءاقب  رد  دینکیم  ّکش  امش  فرصم  نیا  زا  سپ  - 2

500 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. یّلک باحصتسا  ینعی  لحم  نیا  رد  ار  ّتیرک  ءاقب  دینکیم  باحصتسا 

هب تسا  فصتم  جراـخ  رد  دراد ، دوجو  ضوـح  رد  هک  یبآ  نیا  سپ  هک  دـیریگیم  هجیتـن  یّلک  اـی  تیرک و  ءاـقب  باحـصتسا  زا  لاـح :
. تسا یئزج  باحصتسا  نامه  هک  ّتیرک ،

عوـضوم ضوـح ، ّتیرک  ءاـقب  باحـصتسا  تکرب  هب  امـش  اریز  ارچ ؟ تسا . تبثم  لـصا  نیا  و  تسا ، هدـننکكاپ  كاـپ و  بآ  نیا  سپ :
يارب ار  ندوب  هدـننکكاپ  ندوب و  كاپ  يدوجو و  فصو  نیا  هب  دـیدرک  فصتم  تسا ، ضوح  رد  هدـنامیقاب  بآ  ناـمه  هک  ار  يرگید 

. دشابیمن يراج  باحصتسا  نیا  اذل  و  دیدومن . تابثا  نآ 
فـصو نیا  ءاـقب  رد  نونکا  نکل  دوب ، ّتیرک  فصو  هب  فصتم  ـالبق  بآ  نیا  دـیئوگب : دـیناوتیم  یجراـخ  بآ  نیا  دوخ  هب  تبـسن  هلب ،

. دیزاس بترتم  نآرب  ار  یعرش  رثا  امیقتسم  ار و  نآ  ءاقب  دینک  باحصتسا  دیناوتیم  دیراد ، ّکش  ّتیرک 
؟ تسیچ نتم  نایاپ  رد  مهفاف )  ) زا خیش  دارم  * 

رگا نکل  و  میتـفگ ، راـبخا  باـب  زا  باحـصتسا  ّتیجح  ياـنبم  رب  تسین  تّجح  تبثم  لـصا  میتـفگ  رگا  هـک  دـشاب  نـیا  هـب  هراـشا  دـیاش 
. دوشیم يراج  مهنآ  تاتبثم  دشاب  تّجح  لقع  باب  زا  باحصتسا 

زا عنام  هکنآ  تسین ، باحـصتسا  نایرج  زا  عنام  هک  تسا  هفیفخ  هطـساو  تبثم  ياهلـصا  زا  هنوگنیا  رد  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  مه  دـیاش 
. تسا راکشآ  هّیلج و  هطساو  تسا ، باحصتسا  نایرج 

؟ هن ای  دوشیم  يراج  هینامز  روما  نامز و  رد  باحصتسا  ایآ  هکنیا  رد  مّود : هیبنت 

هراشا

يزیچ نامه  دوجو  مه ، ءاقب  و  تسا ، ءاقب  رد  ّکش  نامه ، باحصتسا  دروم  هک  دش  هتسناد  نآ  لیالد  باحصتسا و  فیرعت  زا  قیقحت  هب 
هک ياهیناـمز  روـما  رد  ناـمز و  سفن  رد  باحـصتسا ، نتفاـین  ناـیرج  بلطم ، نیا  رب  دوـشیم  ّبترتـم  دوـب و  دوـجوم  قباـس  رد  هک  تسا 
رما رد  نینچمه  و  دنوشیم ، ثداح  جیردت  تلاح  رد  ءیشف و  ائیش  هکلب  بآ ،) نایرج  ای  ملکت و  لثم   ) تسین ناشدوجو  يارب  يرارقتـسا 

 ...( سمخلا و موص  ۀعمجلا و  موص  لثم :  ) تسا هدش  ذخا  وا  يارب  دیق  ناونع  هب  نامز  هک  ياهرقتسم 
(، دوش يراج  نامز  رد  باحصتسا  هک  دشاب  نینچ  رگا  هک   ) دوشیم راکـشآ  نامز  سفن  رد  باحـصتسا  نایرج  یتعامج  تاملک  زا  نکل 

، زور بش و  باحصتسا  هک  دندقتعم  نییرابخا  زا  یخرب  هک  تشذگ  ثحب  نیا  هلکب  دوشیم ، يراج  یلوا  قیرط  هب  ریخا  مسق  ود  رد  سپ 
(. درادن فرح  ياج  و   ) تسا تایهیدب  زا 

***
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لئاسملا حیرشت 
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؟ تسا يرما  هچ  هب  طوبرم  باحصتسا  تاهیبنت  زا  هیبنت  نیمود  * 
. تسا قباس  نّقیتم  هب  طوبرم  لّوا  هیبنت  نوچمه 

؟ دوشیم ثحب  یبلطم  هچ  نوماریپ  هیبنت  نیا  رد  * 
ثداوح زا  یثداح  ای  روما و  زا  يرما  رد  ام  یتقو  رگید : تراـبع  هب  دوشیم . ثحب  هّراـق  ریغ  هّراـق و  روما  رد  باحـصتسا  ناـیرج  نوماریپ 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  یّلک  روطب  مینکیم ، ّکش 
ای هدـشن و  ثداح  نونکات  هک  يرما  نالف  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  هکنیا  لثم  تسا ، رما  کی  ثودـح  لصا  رد  ام  ّکش  هک  تسا  نیا  ای  - 1

؟ هن ای  تسا  هدش  ثداح  نونکا  دوب ، هداتفین  قافتا 
هتـشذگ لاس  رد  انیقی  ءیـش  نالف  میئوگیم : هک  انعم  نیدـب  دوب ، نّقیتم  اقباس  هک  تسا  يرما  کی  ءاقب  رد  ام  ّکش  هک : تسا  نیا  اـی  - 2

ّقح نامز ال  رد  انیع  قباس ، رد  دوجوم  ءیـش  نآ  ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  نکل  میرادن و  یثحب  نآ  ثودح  لصا  رد  ام  تشاد و  دوجو 
؟ هن ای  تسا  دوجوم  زین 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
. ثدح لصا  رد  ّکش  هن  تسا و  ءاقب  رد  ّکش  باحصتسا ، يارجم  هک : تسا  نیا 

؟ دیدروآ تسدب  اجک  زا  ار  بلطم  نیا  * 
قباس رد  هچنآ  ءاقب  هب  مکح  ینعی  ناک ، ام  ءاقبا  زا : تستراـبع  دـش  هتفگ  باحـصتسا  فیرعت  رد  هک  ارچ  باحـصتسا ، فیرعت  زا  مه  - 1

. تشاد دوجو 
نیقیلا ضقنت  نأ  کل  یغبنی  سیل  تککشف و  کتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  ّکنال  دومرف : هک  ارچ  باحـصتسا ، رابخا  ّهلدا و  زا  همه  - 2

. ّکّشلاب
هطبار رد  نونکا  نکل  تسا و  هتشاد  نیقی  يرما  هب  فّلکم  تسا و  هدوب  ینّقیتم  کی  هتـشذگ  نامز  رد  هک  دیآیمرب  الماک  ماما  هدومرف  زا 

. رگید ّهلدا  رد  اذکه  و  هن ؟ ای  تسا  یقاب  مه  زونه  ایآ  هک  هداتفا  ّکش  هب  نّقیتم  نامه  اب 
؟ روظنم * 

. یضتقم رد  ّکش  دراوم  رد  هن  دوشیم و  يراج  ءاقب  رد  ّکش  دراوم  صوصخ  رد  باحصتسا  هکنیا  روظنم 
؟ دوشیم قالطا  ءاقب  ناونع  يرما  هچ  هب  تسیچ و  هملک  یقیقح  يانعم  هب  ءاقب  خیش  بانج  * 
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نامز رد  هک  يزیچ  ندوب  دوجوم  زا : تسترابع  ءاقب  رگید  ترابع  هب  ّقح . نامز ال  رد  قباسلا ، یف  دوجوم  نیع  رارمتسا  زا : تسترابع  ءاقب 

ياهزات دـیدج و  دوجو  کـی  هکنیا  هن  تسا ، قّقحم  دوجوم و  يزیچ  ناـمه  نیع  زین  ّقح  ـال  ناـمز  رد  ینعی  نونکامه  دوب ، دوجوم  قباـس 
. دراد رارمتسا  نانچمه  هدوب و  لّوا  زا  هک  یلزا  هیکذت  مدع  لثم : دشاب . هدش  رادیدپ  لصاح و  میدق  دوجو  نآ  اب  لثامم 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
. تسا يراج  نامز  هب  هدیقم  هراق  روما  رد  باحصتسا  میئوگب : هک  تسا  نیا  رد 

نونکا تشاد ، دوجو  يدـیز  هکنیا : لثم  هّرقتـسم ، ریغ  هن  لوقعم و  تسا و  ناـیرج  لـباق  هّرقتـسم ، روما  رد  باحـصتسا  رگید : تراـبع  هب 
. تسا ّرقتسم  روما  زا  دیز  هک  ارچ  ار . دیز  دوجو  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  دراد  دوجو  مه  زونه  ایآ  هک  مینکیم  ّکش 

؟ تسیچ هّراق  ریغ  هّراق و  هب  ءایشا  يدنبمیسقت  كالم  * 
. تسا ناشئازجا  عامتجا  مدع  ای  عامتجا و 
؟ دوشیم هتفگ  هّراق  ریغ  يروما  هچ  هب  * 
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ددرگیم مودـعم  لبق  ءزج  دوشیم ، قّقحم  هک  یئزج  ره  هکلب  دـنوشیمن  عمج  اجکی  رد  لـعفلاب  اـهنآ  ءازجا  هدوب و  لایـس  هک  يروما  هب 
 ... ملکت و بآ ، نالیس  تکرح ، نامز ، لثم 

رد ار  اهنآ  ءازجا  مامت  ناوتیمن  دـنوشیمن و  عمج  اجکی  رد  اهنآ  ءازجا  دنتـسین و  تاـبث  رارق و  ياراد  هک  یتادوجو  هب  رگید : تراـبع  هب 
. دوشیم هتفگ  هّراق  ریغ  روما  درک  هدهاشم  دحاو  هرکیپ  کی  ای  دحاو و  نآ 

نآ ياج  دناوتب  يدعب  ءزج  ات  دوش  مودعم  دیاب  ّدبال  الا و  دوشیم  قّقحم  دوجوم و  هک  یئزج  ره  هّراق ، ریغ  تادوجو  رد  رگید : ترابع  هب 
. دریگب ار 

تیلعف هب  هک  یئزج  ره  دنـسریم و  تیلعف  هب  هوق  زا  جـیردت  هب  هک  دنتـسه  دوجولا  یجیردـت  روما  هّراـق ، ریغ  تادوجو  رگید : تراـبع  هب 
. دهدیم يدعب  ءزج  هب  ار  دوخ  ياج  هدش و  مودعم  دسریم ،

 ... برش و لکا و  ملکت و  تکرح و  نامز و  دوخ  لثم  مدعنی ، دجوی و  ابترم  ینعی  دندوجولامّرصتم ، هّراق ، ریغ  تادوجو  رگید : ترابع  هب 
رارقرب  رتخا  سکع  هام و  سکعراب  دنچ  وج ، نیا  بآ  لّدبم  دش 

؟ دنتسه يروما  هنوگچ  هّراق  روما  * 
: رگید ترابع  هب  دنتسین  لایس  رگید  ریبعت  هب  و  دناعمتجم ، لعفلاب  ناشئازجا  هک  دنتسه  يروما 

اجکی رد  لعفلاب  تروصب  اهنآ  ءازجا  همه  دنتسه و  تابث  رارق و  ياراد  هک  دنتسه  یتادوجو  هّراق ، روما 
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. دنراد تیلعف  دحاو  لحم  دحاو و  نآ  رد  ءازجا  نیا  همه  تسا و  یئازجا  زا  بکرم  جراخ  رد  هک  دیز  دوجو  لثم  دناعمتجم 
؟ تسیچ نامز  هب  هّراق  روما  ندوب  دّیقم  ریغ  زا  دارم  * 

الاح زا  تسا ، دوجوم  دـیز  هک  میتشاد  نیقی  لاح  هب  اـت  لـثملا : یف  تیدـیق . هن  دراد و  تیفرظ  روما  زا  هنوگنیا  يارب  ناـمز  هک  تسا  نیا 
. ار تاذ  نآ  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدش  مودعم  وا  ایآ  هک  میراد  ّکش 

؟ تسیچ يذلا )...  ّینامزلا  یف  و ال  نامزلا ، سفن  یف  باحصتسالا  نایرج  مدع  هیلع ، ّبترتی  و   ) زا دارم  قوف  تامّدقم  هب  هّجوتاب  * 
رد نآ ، ّهلدا  باحصتسا و  فیرعت  هب  هّجوت  اب  هک  دوشیم  میسقت  شخب  هس  هب  هّراق ، ریغ  تادوجو  ای  دوجولا و  مرصتم  روما  هک : تسا  نیا 

دوشیمن ادیپ  ناک  ام  نیع  ءاقب  رد  ّکش  روما  نیا  زا  کیچیه  رد  زگره  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  باحـصتسا  شخب  هس  نیا  زا  کیچیه 
. اذل تسا و  ثودح  لاثما و  ددجت  رد  ّکش  هراومه  روما ، نیا  رد  هکلب 

ار ناضمر  ای  نابعـش و  ءاقب  ای  ار و  زور  ءاقب  اـی  تبـسن و  ءاـقب  میناوتیمن  اـم  لـثملا  یف  دوشیمن . يراـج  باحـصتسا  ناـمز  سفن  رد  - 1
لیکـشت دـنوشیم  فیدر  مه  رانک  رد  هک  ياهملظم  تانآ  نارازه  زا  هک  تسا  هیراـج  روما  زا  بش  لـثملا  یف  هک  ارچ  مینک . باحـصتسا 

يدـعب نآ  سپـس  و  مدـعنی ، دـجوی و  نآ  کی  هک  ارچ  هرقتـسم ، روما  زا  هن  دناهرقتـسم و  ریغ  هیراـج و  روما  زا  تاـنآ  نیا  اـعطق  دوشیم ،
. رخآلا یلا  مدعنی  دجوی و  هرابود 

بیر و ال  هئیضم . تانآ  زا  ياهعومجم  يارب  تسا  مسا  زور  ای  هملظم و  تانآ  زا  ياهعومجم  يارب  تسا  مسا  بش  هملک  رگید : ترابع  هب 
، دنـسریم روـهظ  هصنم  هب  هکنیا  زا  سپ  دوـجوم و  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـناهّراق  ریغ  یجیردـت و  روـما  هلـسلس  کـی  تاـنآ  نیا  هـک 

. دنوشیم مودعم  هلصافالب 
رد دناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  بش  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  و  هن ؟ ای  تسا  هملظم  تانآ  زا  ایآ  هک  دینک  ّکش  تانآ  نیا  زا  ینآ  رد  امـش  رگا  لاح :

. دینک يراج  باحصتسا  كوکشم  نآ  نیا  دوخ 
ءاقب باحـصتسا  مراد ، نآ  ءاقب  رد  ّکش  نونکا  نوچ  لیللا و  نم  اقباس  ناک  نآلا  اذه  دیئوگب : دیناوتیمن  اجنیا  رد  امـش  رگید : ترابع  هب 

. لیل زا  ار  نآ 
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ار نآ  امـش  هک  ات  درادـن  هقباس  تلاح  تسا و  هدـش  ثداح  نالانیمه  امـش  كوکـشم  نیا  هک  ارچ  تسین ، باحـصتسا  ياج  اـجنیا  ریخ ،
. دینک باحصتسا 

دینادب دیهاوخب  امش  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، هدوبن  دوجوم  الصا  البق  نآ  نیا  رگید : ترابع  هب 
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؟ هن ای  تسا  هدوب  تیلیل  هب  فصّتم  البق  ایآ  هک 
باحصتسا يارجم  یئاج  نینچ  تسا و  لثم  ددجت  ثودح و  رد  هکلب  تسین ، ناک  ام  ءاقب  رد  ّکش  دراوم ، هنوگنیا  رد  امـش  ّکش  سپ :

. دشابیمن
يراج باحصتسا  مدعنی ، دجوی و  یجیردت ، تروصب  نامز و  زرط  رد  نوچ  نکل  دنانامز و  دوخ  زا  ریغ  هچرگا  زین  تاینامز  رد  اما  و  - 2

. دوشیمن
؟ دنتسه يروما  هنوگچ  هینامز  روما  * 

. تسا نامز  اهنآ  هصخشم  دنوشیم و  دوجوم  نامز  رتسب  رد  نکل  دنتسین و  نامز  هلوقم  زا  اتیهام  هک  دنتسه  يروما 
درف دـنوشیم و  مودـعم  سپـس  هتـشاذگ و  دوجو  ملاع  هب  مدـق  یجیردـت  تروصب  ناـمز و  رورم  هب  هک  دنتـسه  يروما  رگید : تراـبع  هب 
رداص نآ  رد  هملک  هک  ینآ  نآ  نتفر  اب  و  دوشیم ، رداـص  مّلکتم  زا  ینآ  رد  ياهملک  ره  هک  ملکت  لـثم  دریگیم ، ار  اـهنآ  ياـج  يرگید 

. دوشیم دوجوم  يدعب  نآ  رد  يدعب  هملک  دوشیم و  مودعم  دوریم و  زین  هملک  هدش 
يراج هن ؟ ای  تسه  یملکت  هک  دـینک  ّکش  دـش  ثداح  يدـیدج  نآ  هک  هظحل  نیا  زا  رگا  ملکت ، هب  یتشاد  نیقی  هظحل  نیا  ات  امـش  لاح 
ثودح رد  ّکش  هلوقم  زا  هدش  عقاو  کش  دروم  هظحل  نیا  رد  هک  كوکـشم  ملکت  نیا  نوچ  ارچ ؟ درادـن . دوجو  ملکت  ءاقب  باحـصتسا 

 ... بآ و نالیس  هب  تبسن  اذکه  ناک و  ام  ءاقب  رد  ّکش  لیبق  زا  هن  تسا و  لثم 
رد باحـصتسا  رگید : ترابع  هب  دوشیمن . يراج  باحـصتسا  زین  سیمخلا ، موص  ای  ۀعمجلا و  موص  لثم  نامز  هب  دّیقم  روما  رد  اّما  و  - 3

هتفگ یتـقو  لـثملا : یف  دوشیمن . يراـج  دـناهدش  ناـمز  دـیق  هب  دـّیقم  نکل  دـنرارق و  تاـبث و  ياراد  ّتیهاـم  بسح  هب  هک  ياهّراـق  روما 
. ءاملعلا مرکا  دوشیم :

هب تسا  هدرک  دـّیقم  ار  بوجو  ینعی  ۀـعمجلا . موی  ءاملعلا  مرکا  هدومرف : یلوم  نکل  و  تسا . تباث  رقتـسم و  تقیقح  کی  مارکا ، بوجو 
. هعمج زور 

هعمج زور  بوجو  دینک  باحـصتسا  دیناوتیمن  هن ؟ ای  تسا  بجاو  ءاملع  مارکا  مه  زاب  ایآ  هک  دینک  ّکش  هبنـش  زور  رد  امـش  رگا  لاح :
. دوریم نیب  زا  مه  دّیقم  تفر  دیق  یتقو  اذل  دوب و  هعمج  زور  هب  دّیقم  یلبق  بوجو  هک  ارچ  ار .

يدـیدج بوجو  دوشب ، مّلـسم  مه  رگا  هبنـش ، زور  بوجو  نیا  تفر و  نیب  زا  هعمج ، زور  نتـشذگ  اـب  هعمج  زور  رد  مارکا  بوجو  سپ 
. دشابیم بوجو  یّلک  زا  یقادصم  نآ و  لثامم  نکل  یلبق  بوجو  نآ  زا  ریغ  تسا 
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. دشابیمن باحصتسا  يارجم  اذل  ناک و  ام  ءاقب  رد  هن  تسا و  لثم  ثودح  رد  ّکش  لیبق  زا  زین ، بوجو  نیا  رد  ّکش  سپ :

هظحل رد  هک  یبآ  اب  دوب ، يراس  يراج و  لبق  هظحل  هک  یبآ  نآ  نوچ  بآ ، نالیـس  لثم  هیجیردـت  ای  هّراق و  ریغ  روما  رد  لـثملا : یف  اـی  و 
نالیـس مه  نآلا  تشاد  نالیـس  البق  هک  یئزج  نامه  ایآ  هکنیا  رد  مینکیمن  ّکش  ام  هاگچیه  دنتـسه ، بآ  زا  ءزج  ود  دراد ، نایرج  دـعب 

ءزج نیا  تسا و  كوکـشم  هن ؟ ای  دراد  نالیـس  نآلا  يدـعب  ءزج  هکنیا  اّما  تسا ، هتفر  نیب  زا  امتح  ـالبق  ءزج  نآ  نوچ  ارچ ؟ هن ؟ اـی  دراد 
. درادن هقباس  تلاح  كوکشم 

هب سپ  تسا . ثودـحلا  كوکـشم  لّوا  زا  میراد  ّکـش  شرد  هکنآ  و  تسا ، عاـفترالا  نّقیتم  نونکا  دوب ، دوجولا  نّقیتـم  هکنآ  نیارباـنب :
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. تسین باحصتسا  ياج  اذل  تسا و  مامتان  روما  هنوگنیا  رد  باحصتسا  ناکرا  رهاظ  بسح 
؟ تسیچ باحصتسالا )...  نایرج  ۀعامج  تاملک  نم  رهظی  ّهنا و  الا   ) زا ضرغ  سپ  * 

اب نکل  دوشیمن و  يراـج  باحـصتسا  قوف  هناـگهس  ماـسقا  زا  کیچـیه  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  رما  ودـب  رد  هچرگا  هک : تسا  نیا 
هب دـّیقم  ای  هینامز و  روما  رد  دـنیوگیم : اذـه  انموی  یلا  خیـش  نامز  زا  رخأتم  ءاـملع  روهـشم  هک  میوشیم  هجوتم  موق  تاـملک  هب  هعجارم 

مامت باحـصتسا  ناکرا  رظن  نیا  زا  تسا و  رارقرب  تدـحو  ۀکوکـشم  هنقیتم و  هیـضق  نایم  هک  ارچ  دوشیم ، يراج  باحـصتسا  زین  نامز 
: دراد دوجو  انبم  ود  نالیس  تکرح و  نامز و  باب  رد  یهتنم  تسا 

تـسا نیا  هب  دحاو  دوجوم  نیا  ماوق  هک  دنادیم  ّرمتـسم  رادشک و  دـحاو  دوجوم  کی  ار  روما  نیا  زا  کیره  هک  تسا  نیا  انبم  کی  - 1
. دسریم يدعب  ءزج  هب  تبون  مّرصتی و  دجوی و  نآ  زا  یئزج  ره  هک :

هچ دراد ، دوجو  تدحو  هکوکشم  هنقیتم و  هیضق  نایم  هّیلقع  تقد  اب  هک  ارچ  درادن ، دوجو  باحـصتسا  نایرج  زا  یعنام  چیه  انبم ، نیا  رب 
. فرعلا دنع  اهنآ  تدحو  هب  دسر 

. باحصتسالا يرجیف  دوقفم ، عنام  دوجوم ، یضتقم  سپ :
، دنتـسه مّرـصتم  هک  دـنادیم  تاملک  تاکرح و  تانآ و  هلـسلس  کی  زا  بکرم  ار  تکرح و ...  ناـمز و  هک : تسا  نیا  رگید  ياـنبم  - 2

هچرگ دنوشیم ، هدید  یکی  اهنآ  یفرع  رظن  اب  هک  تسا  تیاهنیب  ءازجا  زا  ياهعومجم  هکلب  تسین  دـحاو  کی  روما  نیا  زا  کیره  ینعی 
هنقیتم هیضق  نایم  فرع  ساسارب  اریز : ارچ ؟ درادن . دوجو  باحصتسا  نایرج  زا  یعنام  زین  انبم  نیا  هیاپ  رب  دشابیمن . نینچ  یفسلف  تقد  اب 

. هّیلقع تقد  هن  تسا و  فرع  نامه  باحصتسا ، رد  رادم  هکنآ  لاح  دراد و  دوجو  تدحو  هکوکشم  و 
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نتم
: ۀثالث اماسقا  انه  ّنا  قیقحتلا : و 

سفن ّنال  راهنلا ؛ وا  لیللا  ءازجا  نم  هیف  كوکشملا  ءزجلا  نوک  صیخشتل  هیف . باحصتسالا  نایرج  مدع  یف  لاکـشا  الف  نامزلا ، سفن  اّما 
. الیل وا  اراهن ، هنوک  فصو  نع  الضف  قباّسلا ، یف  ققحتی  مل  ءزجلا 

هئزج ققحت  مدع  نع  ةرابع  هعافترا  هؤاقب و  لعج  و  ادحاو ، ایجراخ  ارمأ  هنوک  ظحول  و  راهنلا ، وا  لیللا  عومجم  بحـصتسملا  ذخا  ول  معن 
یف ءیـش  ّلک  ءاقب  ّنال  اـضیأ ؛ هیف  ینعملا  اذـهب  باحـصتسالاب  لوقلا  نکمأ  هدّدـجت ، هلباـقم و  ءزج  دّدـجت  مدـع  نع  وأ  هقّقحت  ریخـالا و 
یف ّکشلاب  ةربعلاف  هیف ، ّکشف  لـیّللا  دوجو  نم  نیقی  یلع  ناـک  صخـشلا  ّنأ  قدـصیف  دوجولا ، نم  هل  فرعلا  هرّوصتی  اـم  بسحب  فرعلا 

فیرعت یف  ءاـقبلاب  ریبـعتلا  عـقو  اـّمنإ  و  ّکـشلا . ناـمز  قّـقحت  سفنب  هـقّقحت  ناـک  نإ  ّکـشلا و  ناـمز  لـبق  هـقّقحتب  مـلعلا  دــعب  هدوـجو 
. ۀحماسم اذه  لثمل  ءاقبلا  میمعتل  وا  لاحلا ، باحصتسا  یف  مالکلا  اولعج  ثیح  تاّینامزلا ، یف  ینعملا  اذه  ۀظحالمب  باحصتسالا 

نم هنوکب  افـصّتم  هیف  كوکـشملا  ءزجلا  نوک  تابثإ  یف  يدـجی  داکی  ال  هیف - اّمع  ضامغإلا  هتّحـص و  ریدـقت  یلع  ینعملا - اذـه  نأ  ـالا 
ضعب یلع  وأ  اقلطم  تبثملا  لصالاب  لوقلا  یلع  الإ  راهنلا ، وأ  لـیللا  یف  عقاو  ّهنأ  هیف  عقاولا  لـعفلا  یلع  قدـصی  یتح  لـیللا ، نم  وأ  راـهنلا 
بورغ و  رجفلا ، عولطک  نامزلا ، عم  ۀـمزالتم  روما  یف  رخا  تاباحـصتسا  هیجوتلا  نم  رکذ  امع  انانغأ  کلذ  یلع  اـنینب  ول  و  ۀـیتآلا ، هوجولا 

. اهیف هتیؤر  نکمی  ۀجرد  یلإ  رمقلا  لوصو  مدع  و  ةرمحلا ، باهذ  و  سمشلا ،
دنع راطفالا  موّصلا و  مکح  قّقحت  مدـعک  هیف ، ایراج  ناک  ول  نامزلا  یلع  ّبترتملا  مکحلا  باحـصتساب  ماقملا  اذـه  یف  کّسمتلا  یلوالاف :

هلخدی نیقیلا ال   » باحصتسالا ّۀلدأ  یف  ۀمّدقتملا  ۀبتاکملا  یف  ع )  ) هلوقب دارملا  هّلعل  و  لاّوش ، ناضمر و  لاله  یف  ّکشلا 
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باحـصتسا نایرج  یلع  ءانب  الإ  ّیمکحلا ، باحـصتسالا  یلع  عّرفتی  ۀـیؤرلل ال  راطفالا  زاوج  نأ  ّالإ  ۀـیؤّرلل ،» رطفأ  ۀـیؤّرلل و  مص  ّکـشلا ،
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. القتسم ابجاو  موی  ّلک  موص  نوکل  ةءاربلاب ، کّسمتلا  هلثم  یف  ّقحلا  ّنأ  عم  ناضمر ، موصب  فیلکتلا  لاغتشالا و 
همجرت

: دراد دوجو  ثحب  زا  لصف  هس  اجنیا  رد  هک : تسا  نیا  هلئسم : رد  قیقحت 

دوشیمن يراج  نامز  دوخ  رد  باحصتسا  لاکشا ، نودب  نامز ؛ دوخ  رد  باحصتسا ) نایرج   ) اّما و  - 1

هراشا

ات تسا ، هدوبن  قّقحم  قباس  ءزج  دوخ  هک  ارچ  زور ؛ ای  تسا  بش  يازجا  زا  نامز ، رد  كوکـشم  ءزج  هک  دوشیمن  هداد  صیخـشت  اریز  ، 
. بش ای  تسا  زور  هکنیا  هب  نآ  فیصوت  زا  دسر  هچ 

نآ ياقب  و  ددرگ ، هظحالم  یجراـخ  زیچ  کـی  ناونع  هب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  بش  عومجم  اـی  زور ، عومجم  ـالثم  بحـصتسم ، رگا  هلب ،
ءاقب و هکنیا  ای  نآ ، ءزج  نیرخآ  ندـش  ون  دـیدج و  زا  دـشاب  تراـبع  زین  نآ  عاـفترا  و  نآ ، ءزج  نیرخآ  ندـشن  قّقحم  زا  دـشاب  تراـبع 

يراج زین  نآ  رد  باحصتسا  هک  دوش  هتفگ  دراد  ناکما  هک  انعم  نیا  هب  نآ ، لباقم  ءزج  ندشن  ای  ندش  دیدج  زا  دشاب  ترابع  نآ  عافترا 
حیحـص فرع  رظن  زا  اذـل  و  دـنکیم ؛ ار  نآ  دوجو  رّوـصت  فرع  هک  تسا  يزیچ  بسح  هب  فرع ، رد  يزیچ  ره  ياـقب  هک  ارچ  دوـشیم ؛

نآ دوـجو  رد  ّکـش  سپ  تسا ، هدرک  ّکـش  بش  دوـجو  رد  سپـس )  ) تسا هتـشاد  بش  دوـجو  هب  نیقی  یـصخش  دوـش : هتفگ  هک  تسا 
. تسا ّکش  نامز  قّقحت  دوخ  هب  نآ  قّقحت  هچرگا  تسا ، ّکش  نامز  زا  لبق  نآ  قّقحت  هب  تشاد  ملع  هب  طورشم 

لاح باحـصتسا ، رد  ار  ثحب  هک  ارچ  تسا ، هدـش  عقاو  ینامز  روما  رد  انعم  نیا  هظحالم  هب  طقف  باحـصتسا ، فیرعت  رد  ءاقب )  ) هب ریبعت 
. دوشب مه  انعم  نیا  لثم  لماش  حماست ، يور  زا  ات  دناهداد  میمعت  ار  ءاقب )  ) يانعم هکنیا  ای  دناهداد ؛ رارق 

، كوکـشم ءزج  هکنیا  تابثا  رد  دیاش  تسا ، نآ  رد  هک  یتالاکـشا  زا  ندرک  یـشوپمشچ  شندوب و  تسرد  ضرف  هب  انعم ، نیا  هکنیا  زج 
هدش عقاو  زور  ای  بش  هک  دیامن  قدـص  هدـش ، عقاو  كوکـشم  نامز  نآ  رد  هک  یلعف  رب  ات  دـشابن ، دـیفم  دوشب ، بش  ای  زور  هب  فیـصوت 

هب تبثم  لصا  نتفریذپ  اب  رگم  تسا ؛
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رگا هک  تسا ؛) هطساو  ءافخ  اب  هک   ) اهروص یضعب  رد  تبثم  لصا  نتفریذپ  ای  و  هّیفخ ) هچ  دشاب و  هّیلج  هطـساو  هچ  ینعی   ) قلطم تروص 
. میتسه هیجوت  زا  زاینیب  دوش ، هتشاذگ  نآ  رب  انب 

روـما رد  هک  يرگید  تاباحـصتسا  هیجوـت  زا  دـننادیم ) تّجح  ار  تبثم  لـصا  هک  یناـسک  غارـس  هب  مـیورب   ) هتـشاذگ نآرب  ار  اـنب  رگا  و 
عولط مدع  لصالا ) میئوگیم : هن ؟ ای  تسا  هدـش  رجف  عولط  هک  میراد  ّکش  هکنیا   ) لثم دـنکیم  زاینیب  ار  ام  دـش ، رکذ  نامز  اب  همزالتم 
باهذ مدـع ) لصالا و   ) لثم سمـشلا و  بورغ  مدـع ) لصالا   ) لثم و  درادـن ) هیجوت  هب  مه  يزاین  تسا و  لیل  ءاقب  شاهمزـال  هک   ) رجفلا

یقاب ناضمر  زونه  سپ  هک   ) دـشاب نکمم  هام  لّوا  رد  نآ  تیؤر  هک  یلحم  هجرد و  هب  هاـم  لوصو  مدـع  لـصالا   ) لـثم و  هیقرـشم ، هرمح 
(. تسا

امـش و   ) تسا نامز  رب  ّبترتم  هک  تسا  یمکح  باحـصتسا  هب  کّسمت  ماقم ، نیا  رد  یلوا  دوشب ، يراج  ناـمز  رد  باحـصتسا  رگا  سپ :
( هک تسا  نیا  لصا  میئوگب   ) لاوش ای  ناضمر  لاله  رد  ّکش  ماگنه  هب  هکنیا  لثم  دیریگب ) هجیتن  ار  نآ  نامز  باحـصتسا  اب  دیتساوخیم 

. تسا هدش  زیاج  راطفا  هدیدرگن و  قّقحم  موص  بوجو 
هزور دوشیمن ، نیقی  رد  لخاد  ّکش  دـندومرف : هک  باحـصتسا  ّهلدا  رد  یناشاک  هبتاکم  رد  ناشمالک  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دارم  دـیاش  و 

هزور و بوجو  مدـع  ینعی   ) یمکح باحـصتسا  نامه  يدومن ، تیؤر  ار  لاله  هکیتقو  نک  راطفا  ینک و  تیؤر  ار  لاله  هکنیا  اـت  ریگب 
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یمکح باحـصتسا  رب  عّرفتم  دناوتیمن  تیؤر  رطاخب  راطفا  زاوج  ناضمر ) رخآ  کشلا  موی  رد   ) هکنیا زج  تسا ، هدوب  راطفا ) زاوج  مدع 
ّلقا هکنیا  رطاخب  موص  بوجو  باحـصتسا  هن  مینک و  يراج  تئارب  لصا  دیاب  مینک  يراج  مکح  رب  ار  لصا  میهاوخب  رگا  هک  ارچ   ) دـشاب

رطاخب دیوگب  یسک  رگم  ینعی   ) دشاب ناضمر  هزور  فیلکت  باحصتسا  لاغتشا و  باحصتسا  نایرج  رب  انب  رگم  تسا ،) یلالقتـسا  رثکا  و 
رد بلطم  ّقح  هک  یتروص  رد  تسا ) لاغتـشا  هدـعاق  يارجم  یلامجا  ملع  دراد و  دوجو  یلامجا  ملع  تسا ، یلالقتـسا  رثکا  ّلـقا و  هکنیا 

لکـشم اذـل  و   ) تسا لقتـسم  بجاو  کی  زور ، ره  هزور  هکنیا ، تهج  هب  لاغتـشا ) هدـعاق  هن  و   ) تسا تئارب  هب  کّسمت  هلئـسم ، نیا  لثم 
یعوضوم باحصتسا  ناشدارم  میئوگب : هک  میراچان  هجیتن  رد  تسا  یمکح  باحصتسا  اجنیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  میئوگب  هک  تسا 

(. تسا هدوب  ناضمر  باحصتسا  ینعی 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ قیقحتلا )...  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
ثدـحم هکنانچ  تسا ، زور  بش و  باحـصتسا  تسا ، هدـش  حورطم  رابخا  ثیدـح و  لها  نانخـس  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  هک : تسا  نیا 

: تسا هتفگ  يدابارتسا 
سجن ای  كاپ  شسابل  هتشاد ، وضو  هدوب  ینز  رهوش  هدوب ، ینیمز  کلام  یصخش  رگا  هکنانچ  مینکیم  باحصتسا  ار  یعرش  روما  همه  ام 

نتفای دوجو  قّقحت و  هب  نیقی  ات  مینکیم  باحـصتسا  ار  اـهنآ  همه  هدوب ، فاوط  اـی  زاـمن  هب  لوغـشم  ناـسنا  همذ  هدوب ، زور  اـی  بش  هدوب ،
هک یسح  روما  زا  نآ  لاثما  ای  لداع  رفن  ود  تداهش  لثم  تسا ، هداد  رارق  روما  نیا  ندش  لیاز  ببـس  ار  نآ  عراش  هک  دوش  لصاح  يزیچ 

[299 .] دنهد تداهش  روما  نیا  ضقن  هب 
ینعی دـناهداد  رارق  دوجولا  یجیردـت  روما  اب  هطبار  رد  ار  مّود  هیبنت  ثیدـح ، لـها  مـالک  یـسررب  قیقحت و  تهج  يراـصنا  خیـش  باـنج 

. تشذگ يدابارتسا  بانج  ياهلاثم  رد  هکنانچ  دنراد ، رارق  دوجولا ، یعفد  روما  لباقم  رد  هک  يروما 
رذگ لاح  رد  روما  هک  ارچ  تسا ؛ قباس  نّقیتم  ياقب  نادقف  ههبش  دوجولا ، یجیردت  روما  رد  باحصتسا  ندش  يراج  رد  هبـش  ببـس  اّما  و 
دودح مامت  رد  هک  دوشیم  رّوصت  یتباث  روما  رد  اهنت  ءاقب  هک  ارچ  دـنرادن ، ءاقب  اهنیا ، لاثما  تکرح و  نامز و  لثم  همّرـصتم ، روما  ینعی 

. دنشاب دوجوم  دوخ  تیوه  اب 
، تسا تباث  شتیـصخش  دوشیمن و  نوگرگد  نآ  دوجو  تسا و  دوجوم  یقاب و  دودـح  ماـمت  رد  شدوخ  تیوه  نیع و  هب  هک  دـیز  لـثم 

. دوش نوگرگد  وا  تایضرع  اهتلاح و  هچرگا 
دوجوب اهنآ  تقیقح  و  دنوشیم . مودـعم  دـنیآیم و  دوجو  هب  يدـح  ره  رد  دنتـسین و  نینچ  رذـگ  لاح  رد  ياهزیچ  زا  نآ  لاثما  نامز و 

، تسا طرـش  ءاقب  رد  ّکش  باحـصتسا ، رد  هکنیا  اب  دنکیمن  قدص  نآرب  ءاقب  تسا ، نینچ  هک  يزیچ  ره  تسا ، ندـش  مودـعم  ندـمآ و 
. دوشیم هدافتسا  رابخا  زا  طرش ، نآ  هکنانچ 

، تسا هتفر  نیب  زا  اعطق  هدوب  نیقی  دروم  هک  يزیچ  هک  ارچ  درادن ، دوجو  نآ  لاثما  نامز و  رد  باحصتسا  ندش  نایرج  يارب  یلاجم  سپ 
باحصتسا ياهلیلد  اهفیرعت و  زا  تسا : هدومرف  يراصنا  خیـش  اذل  و  تسا . نآ  زا  يرگید  ءزج  شیادیپ  تسا ، كوکـشم  هک  يزیچ  و 

دروم هک  میدش  هجوتم 
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. تسا هدوب  دوجوم  قباس  نامز  رد  هک  يزیچ  نتشاد  دوجو  ینعی  تسا ، ءاقب  رد  ّکش  هدافتسا 
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هب هظحلهبهظحل و  هکلب  درادـن ، شمارآ  تابث و  ناـشدوجو  هک  یناـمز  روما  ناـمز و  دوخ  رد  باحـصتسا  هک  تسا  نیا  طرـش  نیا  هجیتن 
. ددرگیمن يراج  دوشیم ، دیدج  ناشدوجو  جیردت 

: دراد دوجو  ثحب  زا  ماقم  ای  هلحرم و  هس  اجنیا  رد  هک : تسا  نیا  ترابع  نیا  زا  خیش  دارم  لاحّيایلع 
نامز هب  هدیقم  هراق  روما  باحصتسا  تاینامز 3 - باحصتسا  نامز 2 - سفن  باحصتسا  - 1

؟ دراد دوجو  ثحب  زا  یلحارم  هچ  نامز  سفن  باحصتسا  ینعی  ثحب  لّوا  ماقم  اب  هطبار  رد  * 
فرع رد  یحماسم  هبساحم  هّیلقع 2 - تقد  - 1 هلحرم : ود 

ءزج نیا  ایآ  هک  دوب  نیا  رد  ام  ّکش  هک  یلبق  لاثم  نامه  رد  لثملا : یف  دوشیمن . يراج  نامز  دوخ  رد  باحـصتسا  هّیلقع  تقد  اـب  اـّما  و 
: اریز ارچ ؟ بش . یّلک  رد  هن  و  دوشیم ، يراج  باحصتسا  كوکشم  ءزج  نیا  دوخ  رد  هن  هن ؟ ای  تسا  بش  زا  كوکشم 

ّکش نآلا  و  لیللاب ، افـصتم  اقباس  ادوجوم  ناک  نآلا  اذه  تفگ : ناوتیمن  اذل  تسا و  هقباس  تلاح  دقاف  هک  كوکـشم  ءزج  نیا  دوخ  - 1
. دشاب ّتیلیل  هب  فصّتم  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  هتشادن  يدوجو  نونکا  زا  لبق  كوکشم ، نآ  نیا  ریخ ، هئاقب . یف 

؟ ارچ تسا . ءزج  ّلک و  زا  تبحص  هکلب  تسین ، درف  یّلک و  زا  تبحص  مه ، بش  ثحب  رد  - 2
یئزج یّلک و  اب  ءزج  ّلک و  نایم  دـینادیم  و  دنتـسه ، بش  ّلک  زا  یئزج  تانآ  نیا  زا  کـیره  هک  تسا  تاـنآ  زا  ياهعومجم  بش  اریز :

. تسا رایسب  توافت 
زیاج روهـشملا  دنع  هک  تسا  مّوس  مسق  یّلک  رد  باحـصتسا  لیبق  زا  مه  زاب  دـشاب  یئزج  یّلک و  زا  ثحب  مه  بش  ثحب  رد  هک  ضرف  هب 

. تسین
هیفرع تاـحماسم  رب  ار  اـنب  رگا  اـّما  دـشابیمن و  تّجح  تسا و  تبثم  لـصا  زاـب  دـشاب ، يراـج  اـجنیا  رد  مه  باحـصتسا  هک  ضرف  هـب  و 

اب نکل  تسا ، يراج  مه  نامز  دوخ  رد  باحـصتسا  میئوگب : دـیاب  دـننادیم  كالم  ار  عوضوم  زارحا  باحـصتسا ، باب  رد  هک  میراذـگب 
. رهاظ رد  لیذ  فّرصت  ود  زا  یکی  ای  و  هیجوت ، ود  زا  یکی 

؟ تسیچ بحصتسملا )...  ذخا  ول  معن   ) زا انخیش  دارم  ریخا ، بلطم  هب  هّجوتاب  * 
: دیامرفیم اذل  تسا و  زور  ای  بش و  نامه  هک  تسا  بحصتسم  رد  فّرصت  ای  هیجوت و  نیلوا  نایب 

دجوت و ابوانتم  هک  هملظم  تانآ  نارازه  زا  تسترابع  بش  هّیلقع ، تقد  اب  یفرط  زا  هچرگا  - 1
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. دشابیم يدحاو  رما  کی  زور  ای  بش و  فرعلا ، دنع  نکل  و  مدعنت ،
مه هب  دحاو  کی  ار  اهنآ  هدرک و  رابتعا  هفلتخم ، هتّتشتم و  روما  نایم  هیظاحل  هیرابتعا و  تدحو  عون  کی  ۀحماسم  فرع  رگید : ترابع  هب 

. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  زور  ای  بش و  ینعی  هیف  نحن  ام  هک  دنیبیم ، هتسویپ 
. دنکیم رابتعا  نینچ  زین  ار  زور  هکنانچ  دنیبیم ، هتسویپ  مه  هب  دحاو  کی  ار  بش  فرع ، رگید : ترابع  هب 

. هبسحب هعافترا  هبسحب و  هئاقب  و  هبسحب ، ءیش  ّلک  دوجو  فرعلا  دنع  مه  یفرط  زا  نکل  و  - 2
نیا هب  ناشثودح  دنتسه ، هّیقیقح  تدحو  ياراد  هک  يروما  لثملا : یف  دراد . عافترا  ءاقب و  ثودح ، شدوجو ، بسح  هب  يزیچ  ره  ینعی :

. دوش ثداح  عمج و  اجکی  رد  شئازجا  هعومجم  هک : تسا 
نیب زا  هب  وا  عافترا  و  دراد ، یگتـسب  شئازجا  ءاقب  هب  زین  وا  ءاقب  دریذپیم ، تروص  شئازجا  عیمج  قّقحت  اب  دیز  لثم  یناسنا  ثودح  الثم 

. دشابیم شئازجا  همه  تفر 
ثداـح نآ  ءزج  نیلوا  هکنیا  ضحم  هب  ینعی  تسا  لوـألا  ءزج  ثودـح  هب  تسا  هیراـبتعا  تدـحو  ياراد  هک  يرما  ثودـح  دوجو و  اـّما 

. دوشیم ثداح  زین  ءیش  نآ  افرع  دوشیم ،
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 ... اذکه ءاقب و  مّوس  نآ  ءاقب ، مّود  نآ  دش ، قّقحم  بش  دیوگیم  فرع  دیسر ، هک  بش  نآ  نیلوا  رگید : ترابع  هب 
تقد هب  هچرگا  تشاد . دـهاوخن  دوجو  رگید  زور  زا  ءزج  نیلوا  ندیـسرارف  اب  هک  تسا  نآ  ءزج  نیرخآ  ندـش  عفترم  اب  زین  بش  عاـفترا 

. تسا لاثما  ددجت  اهنیا  هّیلقع 
. تسوا دوجو  بسحب  يزیچ  ره  ثودح  ءاقب و  سپ :

نآ یفرع  ءاقب  رد  ام  نونکا  دوب ، بش  كوکشم ، ءزج  نیا  زا  لبق  میئوگب : میناوتیم  دش . هبسحب  هفلتخم  روما  رد  ءاقب  ثودح و  هک  لاح 
. ار بش  یفرع  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  سپ  میراد ، ّکش 

؟ تسیچ ۀحماسم ) اذه  لثمل  ءاقبلا  میمعتل  وا   ) زا ناشیا  دارم  سپ  * 
بـش هک  باحـصتسا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هیجوت  نیمود  اذـل  تسا و  هینامز  روما  تاینامز و  رد  باحـصتسا  يارجا  رد  هیجوت  نیمود  ناـیب 

ناک و ام  ءاـقب  هب  مکح  زا  دوب  تراـبع  باحـصتسا  میئوگب : هدرک  فّرـصت  باحـصتسا  فیرعت  رد  هکلب  مینکن ، فّرـصت  زور  اـی  دـشاب و 
باحـصتسا فیرعت  رد  زین  یماع  يزاجم  يانعم  کی  هب  نکل  تسا ، قباسلا  دوجوملا  نیع  ءاقب  میتفگ : هکناـنچ  مه ، ءاـقب  یقیقح  ياـنعم 

عاجش و لجر  لماش  عاجشلا  قلطم  رد  دسا  ظفل  لامعتسا  هکنانچ  دوشیم ، ود  ره  يزاجم  یقیقح و  يانعم  لماش  هک  تسا  هدش  لامعتسا 
. دوشیم ود  ره  سرتفم  ناویح 
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؟ تسیچ ماع  يانعم  نیا  * 

: هک همدع ) دعب  ءیشلا  دوجو   ) زا تسترابع 
. هّراق روما  لثم  دشاب ، قباس  دوجو  نامه  نیع  هب  مدع  زا  سپ  دوجو  نیا  هک  دوشیم  لماش  ار  اجنآ  مه  - 1

. هیجیردت روما  لثم  دشاب  قباس  دوجوم  نآ  لثم  دوجو  هب  مدع  زا  سپ  دوجو  هک  دوشیم  لماش  ار  اجنآ  مه  - 2
زین روما  هنوگنیا  رد  هیجوت  ود  زا  یکی  ای  فرع و  دـید  ظاحل  هب  باحـصتسا  نایرج  اذـل  و  دوشیم . مه  لاـثما  ددـجت  لـماش  ءاـقب  سپ :

. تسا عنامالب 
؟ تسیچ هتبحص )...  ریدقت  یلع  ینعملا ، اذه  ّنا  ّالا   ) زا انخیش  ضرغ  سپ  * 

: هک تسا  نیا 
. دنتسردان هیجو و  ریغ  دوخيدوخهب ، تافرصت  تاهیجوت و  نیا  الوا :

ّبترتم اهنآ  رب  هک  یتالاکشا  زا  رظن  فرـص  زور و  بش و  باحـصتسا  رد  تالیوأت  تاهیجوت و  نیا  یتسرد  تحـص و  هک  ضرف  هب  ایناث :
: اریز ارچ ؟ تسا . تبثم  لصا  نامز  سفن  رد  باحصتسا  نایرج  هک  تفگ  دیاب  تسا ،

. ار بش  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  بش ، ءاقب  رد  ّکش  رد  - 1
. تسا یلقع  رثا  کی  نیا  هک  تسا  بش  ءازجا  زا  ددرم ، نآ  كوکشم و  ءزج  نیا  سپ  هک  میریگیم  هجیتن  سپس  - 2

نآ نیا  رد  زین  ندیماشآ  ندروخ و  سپ  هک  میتفگ  هدرک  ّبترتم  نآرب  یعرـش  رثا  کی  نّیبتی ...  یتح  اوبرـشا  اولک و  قدصم  هب  نآ  زا  - 3
. تسا زیاج 

زا ددرم  كوکـشم و  نآ  نیا  هک  میتفگ  هدرک  ّبترتم  نآرب  یلقع  رثا  کی  سپـس  ار ، بش  ءاقب  میدرک  باحـصتسا  اـم  رگید : تراـبع  هب 
. میدومن ّبترتم  بش  ینعی  بحصتسم  رب  ار  ندیماشآ  ندروخ و  ینعی  یعرش ، رثا  کی  یلقع  رثا  نیا  بترت  زا  سپ  تسا . بش  ءازجا 

: لثملا یف  ای  و  هطساوالب . هن  دش و  ّبترتم  بحصتسم  رب  هطساولا  عم  یعرش  رثا  نیا 
. تسا یلقع  رثا  کی  نیا  هک  تسا  زور  زا  كوکشم  نآ  نیا  سپ  هک  میریگیم  هجیتن  ار و  زور  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  - 1

تمرح مایص و  مامتا  كاسما و  بوجو  هک  ار  یعرـش  رثا  کی  تسا  زور  هک  بحـصتسم  رب  مینکیم  ّبترتم  یلقع ، رثا  بترت  زا  سپ  - 2
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. دشاب راطفا 
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. دیدرگ راب  زور  رب  ۀیلقعلا  ۀطساولا  عم  هک  ارچ  تسا  تبثم  لصا  زاب  كاسما  بوجو  یعرش  رثا  نیا 
. تبثم لصا  نایرج  رب  تسا  ینتبم  هلئسم  سپ :

: لثملا یف  ای  و 
دراد مزالت  تسا و  هثداح  روما  زا  دوخ  دشاب ، هجرد  نآ  رد  قفا  رد  لاله  تیؤر  ناکما  هک  ياهجرد  هب  دوخ  تکرح  رد  رمق  ندیـسر  - 1

. يدعب هام  ندیسر  ارف  هام و  نیا  تیمامت  اب 
. ار هجرد  نیا  هب  هام  لین  مدع  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدش  لئان  هجرد  نیا  هب  رمق  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  - 2

. تسا ناضمر  ای  نابعش و  هام  الثم  هک  ار  هام  نیا  رارمتسا  ءاقب و  میریگیم  هجیتن  هجرد ، نیا  هب  هام  لین  مد  باحصتسا  زا  - 3
بجاو نتفرگ  هزور  ادرف  سپ  هک  تسا  نابعش  رگا  میئوگیم  ینعی  ار ، نآرب  ّبترتم  یعرش  رثا  رارمتسا  ءاقب و  نیا  رب  مینکیم  ّبترتم  - 4

. دشابیم مارح  ندرک  راطفا  تسا و  بجاو  هزور  ادرف  سپ  هک  تسا  ناضمر  رگا  درک . راطفا  دوشیم  تسین و 
تاهیجوت مخ  چـیپ و  زا  مینک و  ادـیپ  تسد  جـیاتن  نامه  هب  هدرک و  هدافتـسا  یمدـع  نیوانع  نیمه  زا  لّوا  زا  اـم  هک  تسا  رتهب  لـصاحلا :

. میئامن صالخ  ار  دوخ 
؟ دش هدومیپ  تاینامز  نامز و  رد  باحصتسا  نایرج  اب  هطبار  رد  اجنیا  هب  ات  یلحارم  هچ  * 

. دوشیمن يراج  هّیلقع  تقد  اب  نامز  دوخ  رد  باحصتسا  هکنیا  - 1
نیا رد  هاگدـید  ود  رب  ینتبم  تبثم و  لصا  نکل  دوشیم و  يراج  نامز  رد  هفلتخم  تاحماسم  تافرـصت و  تاـهیجوت ، اـب  باحـصتسا  - 2

. تسا باب 
مینک باحـصتسا  ار  اهنآ  دـنانامز و  اب  مزالم  هک  میورب  ياهّیمدـع  نیوانع  غارـس  هب  هجوم  ریغ  تاهیجوت  هب  نتخادرپ  ياجب  میناوتیم  - 3

. دناتبثم لصا  ّتیجح  هب  لئاق  هک  میربب  هانپ  یناسک  لوق  هب  دیاب  جیاتن  هب  یبایتسد  رد  بوخ  یلو 
؟ تسیچ یلوالاف )...   ) زا دارم  ریخا  يدنبعمج  هب  هّجوتاب  * 

رتناسآ رتهب و  دوشب  يراج  نامز و ...  اب  مزالم  روما  رد  ای  تاهیجوت و  قیرط  زا  زین  نامز  دوخ  رد  باحصتسا  هک  ضرف  هب  هک : تسا  نیا 
: لثملا یف  مینک . يراج  یعرش  مکح  دوخ  رد  ار  باحصتسا  هک  تسا  نیا 

رد ّکش  هتبلا  برـش ، لکا و  زاوج  ءاقب  رد  مینکیم  ّکش  بش ، ءاقب  رد  ّکش  لابند  هب  مراد ، ّکش  بش  ءاقب  رد  نونکا  دوب ، بش  البق  - 
. تسا عوضوم  رد  ّکش  زا  ّببسم  مکح ،
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. ار برش  لکا و  زاوج  مینکیم  باحصتسا 

ّکـش راطفا  تمرح  كاسما و  بوجو  رد  زور ، ءاقب  رد  ّکش  لابند  هب  و  مراد ، ّکش  زور  ءاقب  رد  نونکا  دوب ، زور  ـالبق  لـثملا : یف  اـی  و 
؟ مراد

. ار راطفا  تمرح  كاسما و  بوجو  منکیم  باحصتسا 
؟ تسیچ تاباحصتسا  نیا  تیولوا  هجو  * 

. نامز دوخ  رد  باحصتسا  نایرج  فالخرب  تسین  روبزم  تاهیجوت  هب  يزاین  رگید  - 1
دوب نیا  ناشبیع  هک  نامز  اب  همزالتم  روما  رد  باحـصتسا  فالخرب  دـماجنایمن . تبثم  لصا  هب  روما  هنوگنیا  رد  باحـصتسا  ناـیرج  - 2

. دشیم تبثم  لصا  هک 
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دـشاب و لوبق  دروم  نآ  تامزالم  نامز و  دوخ  رد  باحـصتسا  نایرج  هک : تسا  نیا  ضرف  هب  مکح  دوخ  باحـصتسا  رد  تیولوا  نیا  - 3
مه یعوضوم  یببـس و  لصا  رگید  هک  ددرگیم  نیعتم  مکح  دوخ  باحـصتسا  مینادـب ، تبثم  لصا  نآ  رد  ار  باحـصتسا  نایرج  رگا  ـالا 

. دیآ لمع  هب  تعنامم  یبّبسم  یمکح و  لصا  نیا  نایرج  زا  ات  دشابیمن 
هکنیا ای  دراد و  تیولوا  قرط  رگید  رب  ای  اذل  و  دشابیمن ، مه  تبثم  لصا  درادن ، هیجوت  هب  يزاین  یعرش  مکح  دوخ  باحصتسا  لصاحلا :

. تسا نیعتم 
؟ تسیچ هّلعل )...  و   ) زا ضرغ  سپ  * 

دوخ باحـصتسا  ینعی  یعوضوم  لصا  هک  دنتـسه  نیا  تابثا  لابند  هب  یناشاک  دّـمحم  نب  یلع  هبتاکم  هب  کّسمت  اـب  یخرب  هک  تسا  نیا 
رب تلالد  رهاظلا  یلع  ماما  مالک  هچرگا  دناهدومرف : یعّدم  نیا  هب  خـساپ  رد  خیـش  اذـل  و  دـشاب . تبثم  لصا  هچرگا  تسا  يراج  زین  نامز 

میئوگب میناوتیم  هک  انعم  نیدب  دشابیم . زین  یمکح  باحصتسا  رب  لمح  لباق  نکل  تسا و  ناضمر  نابعش و  ءاقب  ینعی  نامز  باحصتسا 
. مکحلا ءاقب  یف  ّکشلا  هلخدی  یعرشلا ال  مکحلاب  نیقیلا  هک : تسا  نیا  ماما  دارم 

هب نیقی  لثملا : یف  اـی  و  تسا . یقاـب  مه  مایـس  زور  رد  هللاءاـشنا  دوب ، زور  ات 29  هک  نابعـش  هام  هزور  بوجو  مدـع  هب  نیقی  لـثملا : یف 
مالّسلا هیلع  ماما  هک  دیامرفیم  نآ  زا  سپ  خیش  نکل  تسا . یقاب  مه  نونکا  هدوب  ناضمر  هام  زور  رد 29  هک  هّمذ  لاغتشا  هزور و  بوجو 

. دزاسیمن یمکح  باحصتسا  ندرک  هدارا  اب  هک  دناهتخاس  عّرفتم  یّلک  نوناق  ردص و  نیا  رب  ار  ۀیؤرلل ) رطفا   ) ترابع قوف ، زارف  لیذ  رد 
؟ روظنم * 

دوخ باحـصتسا  ای  هزور و  هب  هّمذ  لاغتـشا  باحـصتسا  زا  تسترابع  تسا  نایرج  لباق  اجنیا  رد  هک  یمکح  باحـصتسا  نآ  هکنیا  روظنم 
کیچیه ياج  هنافسأتم  نکل  هزور و  بوجو  ینعی  فیلکت 
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. دشابیمن اجنیا  رد  باحصتسا  ود  نیا  زا 

: هک دمآ  هتفگ  یلامجا  ملع  ثحبم  رد  رگید  ترابع  هب 
 ... مامتا و رصق و  ای  هعمج و  رهظ و  لثم : تسا ، نینیابتملا  نیب  رمألا  نارود  یهاگ  - 1

ینک لیصحت  هنیقی  تغارف  يورب و  دیاب  هک  درکیم  مکح  ینیقی  لاغتشا  هدعاق  اجنیا  رد 
. تسا نّقیتم  ردق  ّلقا  لاح ، ّلک  یلع  هک  تسا  رثکالا  لقالا و  نیب  رمألا  نارود  مه  یهاگ  - 2

: دوب عون  ود  رب  دوخ  رثکا  ّلقا و  - 3
. زامن ای 150  ءاضق و  زامن  لثم 100  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  - 1

. یئزج هن  ای  یئزجهد و  زامن  لثم  یطابترا  رثکا  ّلقا و  - 2
هب تبـسن  دهدب و  ماجنا  تسا  نّقیتم  هک  ار  ّلقا  دیاب  هک : دـش  نیا  یلالقتـسا  رثکا  ّلقا و  رد  هر )  ) خیـش دوخ  هلمج  زا  روهـشم ، يأر  اّما : و 

. دیامن يراج  تئارب  تسا ، يودب  ّکش  هب  كوکشم  هک  رثکا 
. رثکا هب  تبـسن  يودـب  ّکش  کی  ّلقا و  هب  تبـسن  یلیـصفت  ملع  کی  هب  دوب  یلامجا  ملع  لالحنا  رد  اـجنیا ، رد  بلطم  زمر  هشیر و  هتبلا ،

. دندوب هدش  یطایتحا  اجنیا  رد  مه  یعمج  هتبلا 
؟ دوب هچ  یطابترا  رثکا  ّلقا و  هب  تبسن  انخیش  يأر  * 

. هیلعف تئارب  هچ  هّیلقع و  تئارب  هچ  دومن  يراج  تئارب  لصا  رثکا  هب  تبسن  دیاب  هک  دوب  نیا  مه  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  ناشیا  يأر 
. دوب رثکا  هب  تبسن  يودب  ّکش  کی  ّلقا و  هب  تبسن  لیصفت  ملع  کی  هب  لامجا  ملع  لالحنا  نامه  زین  اجنیا  رد  خیش  لیلد 

؟ دوب هچ  یطابترا  رثکا  ّلقا و  رد  روهشم  يأر  * 
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. یتئارب هن  دندش و  یطایتحا  اجنیا  رد  اهنآ  انخیش  يأر  فالخرب 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  تاحیضوت  نیا  هب  هّجوتاب  * 

دروم رد  ناضمر  هام  رگید  تراـبع  هب  يزور ؟ اـی 30  تسا  يزور  ناضمر 29  هاـم  اـیآ  میئوگیم  هیف  نحن  اـم  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  رد 
یلالقتسا رثکا  ّلقا و  روهشملا ، دنع  رثکا ، ّلقا و  نیا  زور ؟ یس  ای  تسا  بجاو  هزور  زور ، هجیتن 29  رد  و  لماک ؟ ای  تسا  صقان  ام  ثحب 

[300 [؟ ارچ یطابترا . هن  تسا و 
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. تسا ياهدحیلع  فیلکت  کی  دراد و  بوجو  القتسم  ناضمر  هام  اهزور  زا  کیره  رد  هزور 

: رثکا هب  تبسن  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  رد  یفرط  زا 
. دتفایم ریثأت  زا  هدش و  لحنم  یلامجا  ملع  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  لاغتشا  هدعاق  - 1

لاح دراد و  مزال  ءاقب  رد  ّکش  باحصتسا  هکنوچ  دوشیم ؛ يراج  لاغتشا  باحصتسا  هن  - 2
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. ناک ام  ءاقب  رد  ّکش  هن  تسا و  لثم  ثودح  رد  ّکش  فّلکم ، نیا  ّکش  رد  هکنآ 
: لاح تسا . لثم  ثودح  رد  وا  ّکش  مه  زاب  هک  ارچ  تسا ، يراج  بوجو  باحصتسا  هن  و  - 3

. تئارب لصا  هب  دسریم  تبون  دوشن ، يراج  تاباحصتسا  نیا  زا  کیچیه  یتقو 
دسریم تبون  اذل  و  دومن ، هدارا  ار  یمکح  باحصتسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  رگید  ریبعت  هب  یناشاک و  هبتاکم  زا  ناوتیمن  هجیتن : رد 

 ... دهدیم و خر  تبثم  لصا  يارجام  نآ  يارجا  اب  هک  یعوضوم  باحصتسا  هب 
؟ دومن يراج  یمکح  باحصتسا  ناوتیمن  زین  ۀیؤرلل ،) مص   ) رد ایآ  * 

: هکنیا رطاخب  ریخ ،
. باحصتسا هن  تسا و  تئارب  يارجا  ياج  اجنیا  - 1

. تسا عوضوم  زارحا  یمکح  باحصتسا  طرش  هکنآ  لاح  تسین و  زرحم  عضوم  - 2
هک ارچ  دوـشیمن ، يراـج  ناـمز  دوـخ  رد  باحـصتسا  هک  دـش  نیا  ناـمز  دوـخ  رد  باحـصتسا  يارجا  اـب  هطبار  رد  خیـش  باـنج  رظن  * 
ات تسا  هدوبن  قّقحم  قباس  رد  ءزج  دوخ  هکنیا  رطاخب  زور ، ای  تسا  بش  يازجا  زا  نامز ، رد  كوکشم  ءزج  هک  دوشیمن  هداد  صیخـشت 

هّیمدع نیوانع  روما و  باحصتسا  تیاهن  رد  تافرـصت و  تاهیجوت و  ثحب  دراو  سپـس  و  بش ، ای  تسا  زور  هکنآ  فیـصوت  هب  دسر  هچ 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  دیئامرفب  دندش ،

: هک تسا  نیا  یقیقحت  يأر  دنیامرفیم : هطبار  نیا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح 
. تسا ربتعم  باحصتسا  رد  ءاقب ، رد  ّکش  - 1

. دوشیم هدافتسا  باحصتسا  ّهلدا  زا  ءاقب  رد  ّکش  ندوب  طرش  - 2
رد ءاقب  ندوب  طرش  هکنیا  اّما  دیآیمن  شیپ  رذگ  لاح  رد  ینامز  روما  رد  باحصتسا  ندش  يراج  رد  یلاکشا  ءاقب ، رد  ندوب  طرش  اب  - 3

: هک تسا  نیا  رطاخب  دوشیم  هدافتسا  باحصتسا  ّهلدا  زا  باحصتسا ،
. دوشیمن هتسکش  یلعف  ّکش  اب  یلعف  نیقی  هک : تسا  نیا  ّکشلاب ) نیقیلا  ضقنی  ال   ) ترابع رد  هدش ، هداد  رارق  ياضتقم  - 1

. تسا هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  یلعف  نیقی  هک  تسا  يزیچ  دوخ  هب  ّقلعتم  یلعف  ّکش  هک  تسا  نیا  نتسکش  مدع  نیا  همزال  - 2
ای یلبق و  دوجو  هک  دـشاب  يزیچ  ياـقب  رد  ّکـش  هکنیا  زج  دوشیمن ، رّوصت  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  نیقی  هک  يزیچ  هب  ّکـش  ّقلعت  - 3
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. تسا هدوب  مولعم  نآ  نیشیپ 
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ةرابع ادـتبا ، ّکشلاب  نیقیلا  ضقنت  نا  کل  یغبنی  سیل  و  ترابع : و  تککـشف ، کـتراهط  نم  نیقی  یلع  تنک  کـّنال  تراـبع : نیارباـنب :
. تسا تراهط  ءاقب  رد  ّکش  يارخا 

نامز و رد  باحصتسا  ءاقب  رد  ّکش  ندوب  طرش  اب  هکنیا  اّما  و  دوشیمن ؟ هدافتـسا  رابخا  زا  ءاقب  رد  ّکش  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ 
قیدـصت ار  نآ  ياقب  لقع ، و  تسا ، یقاب  اهنآ  یجراخ  طیـسب و  دوجو  یـصخش و  تیوه  هک  تسا  نیا  رطاـخب  دوشیم ، يراـج  تکرح 

. دنکیم نآ  ياقب  هب  مکح  زین  فرع  هکنانچ  دنکیم ، نآ  ياقب  هب  مکح  هدرک و 
لاح رد  نآ  دوجو  هوحن  هچرگا  تسا ، هدـش  تاـبثا  [ 301] شدوخ لحم  رد  هکنیا  رطاخب  تسا ، تباث  نآ  ياـقب  لـقعلا  دـنع  هکنیا  اـّما  و 

. تسا روبع  يریذپنایاپ و  رذگ و 
هنوگ يدوجوم ، ره  يارب  تسا و  یقاـب  قّـقحم و  دوـخ ، یجیردـت  تیـصخش  هب  تکرح  تسا ، تکرح  لاـح  رد  یکرحتم  هک  یناـمز  اـت 
هنوگ تسین . نآ  قیال  هک  يدوجو  هن  و  تسا ، یـصاصتخا  هژیو و  دوجو  نیمه  ندش  مودعم  هب  نآ  مدـع  هک  دـشابیم ، دوجو  زا  ياهژیو 

. تباث دوجو  هن  تسا و  هدنوشدیدج  رذگ و  لاح  رد  دوجو  تسا ، نامز  تکرح و  قیال  هک  يدوجو 
هدوبن اهنآ  يارب  هک  ار  يزیچ  اقیقحت  تسا ، هدرک  یفن  اهنآ  زا  ار  تباث  دوجو  رگا  دنکیم ، یفن  نامز  تکرح و  يارب  ار  دوجو  هک  یسک 

فلاخم هک  تسا  هدـش  يزیچ  هب  مزتلم  تسا ، هدرک  یفن  اهنآ  زا  ار  هدـنوشدیدج  رذـگ و  لاـح  رد  دوجو  رگا  و  تسا ؛ هدرک  یفن  تسا ،
. تسا تهادب  ترورض و 

. تسا ریذپینوگرگد  هدنوش و  دیدج  یقاب ، رذگ ، لاح  رد  دادتما  ببس  هب  و  تسا ؛ رارمتسا  دادتما و  ياراد  زیچ  کی  تکرح 
هب دشاب ، دوجوم  رگا  هیطـسوت  تکرح  هک  ارچ  هیعطق ، تکرح  هن  و  تسا ؛ هیطـسوت  تکرح  تسا ، دوجوم  هچنآ  دیوگب  دناوتیمن  یـسک 

رگید نآ  دح و  زا  عطقنم  يدـعب  نآ  رگید و  دـح  دوجو  و  تسا ، دوخ  دـعب  لبق و  زا  تانآ ، دودـح و  مامت  ندـش  هدـیرب  عطقنم و  يانعم 
. تسا

: هّیطسوت تکرح  همزال 
. تسین تکرح  دوجو  بجوم  نتفرگ  رارق  رگیدمه  لدب  ینوگرگد و  هک  ارچ  تسا  تکرح  راکنا  الوا :

. دشابیم نآ  ندمآ  یپردیپ  ریذپانءزج و  نآ ، همزال  ایناث :
تسا دوجوم  هچنآ  هکلب  درادن ؛ دوجو  لایس ، نآ  طسوت و  يانعم  هب  تکرح  تهج ، نیا  يور 
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. تسا هدنوش  دیدج  رارمتسا و  رذگ و  لاح  رد  دادتما  اب  اهنآ  دوجو  هنوگ  یلو  تسا ؛ نامز  یعطق و  تکرح  نامه 

هک تسا ؛ هیطـسوت  تکرح  نامه  تسا ، قّقحت  ياراد  دوجوم و  تکرح ، زا  هچنآ  هک : تسا  نیا  نامیکح  روهـشم  يأر  رگید ، ترابع  هب 
لثم دـنکیم . قدـص  ناونع  نیا  تساهنآ ، نایم  كرحتم  هک  ینامز  ات  تسا . ءیـش  نتفرگ  رارق  یهتنم  أدـبم و  نایم  طسو و  زا  تسترابع 

. شدوخ تایئزج  رب  یّلک  قدص 
. دوشیم مدعنم  دیآیم و  دوجو  هب  دح  ره  رد  دراد و  دوجو  جراخ  رد  هّیطسوت  تکرح  - 

لبق كرتشم ، سح  رد  رگید  ءزج  دوجو  هک  ارچ  تسا ، دادتما  رارمتـسا و  ياراد  لایخ  رد  هلب  تسین ، دادتما  ياراد  جراخ ، رد  تکرح  - 
جراخ رد  هکنآ  لاح  و  تسا ، رارمتـسا  دادـتما و  ياراد  لایخ  رد  هک  شدرگ  لاح  رد  هریاد  لـثم  تسا ، نآ  یلوا  تروص  ندـش  لـیاز  زا 
جراخ رد  یطسوت  تکرح  و  تسا ، یعطق  تکرح  نامه  تسا ، یجیردت  دراد و  یلایخ  رارمتـسا  هک  يزیچ  نیا  تسین و  نینچنیا  اتقیقح 

[302 .] دراد دوجو  یطسوت  تکرح  هدننکمسر  جراخ  رد  هکلب  درادن ؛ دوجو 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2742 

http://www.ghaemiyeh.com


جراخ رد  یعطق ، تکرح  هکلب  تسا ؛ لاحم  جراـخ  رد  یعطق ، تکرح  نودـب  یطـسوت ، تکرح  دوجو  هک  دـنانآرب  اـمکح  نیققحم  اـّما 
. تسا قّقحم  دوجوم و 

دوجو هنوگ  اب  هک  تسا  دوجو  زا  ياهنوگ  اهرهوج  دوجو  دـنافلتخم ، دوجو ، ياههنوگ  رد  یجراـخ  تادوجوم  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد 
تریاغم نامز ، لثم  دنتـسین  تباث  اتاذ  هک  ییاهدوجو  هنوگ  اب  هک  تسا  نآ  زا  يرگید  هنوگ  تباث  قیاقح  دوجو  دراد ؛ تریاغم  اـهضرع 

هکنیا هن  اهنآ ، يریذپنایاپ  اهنآ و  ندوب  رذـگ  لاح  رد  اهنآ ، يریذـپهجرد  زا : تسترابع  تابث  نودـب  تادوجوم  دوجو  هک  ارچ  دـنراد ؛
مزال اهنآ  ندمآ  یپ  رد  یپ  دشاب ، ندیدرگ  مودعم  ندـمآ و  دوجوب  يانعم  هب  رگا  نوچ  ارچ ؟ دـنوشیم . مدـعنم  دـنیآیم و  دوجوب  اهنآ 

[303 .] دیآیم
هماـقا دـشابن ، ریذـپهیزجت  جراـخ  رد  هک  یئزج  قّقحت  نـالطب  رب  هک  تسا  یناـهرب  دراد ، دوـجو  جراـخ  رد  یعطق  تکرح  هکنیا  رب  لـیلد 

. دیدرگ
سپ تسا . ءاقب  ياراد  هک  دوشیم  تباـث  شايریذـپهیزجت  نتفریذـپ  اـب  تسا و  تمـسق  لـباق  دراد  دوجو  دـح  ره  رد  هک  یتکرح  اذـل  و 

لاح رد  هنوگ  هب  نکل  تسین و  مارآ  تباث و  دوجو  يارب  هچرگا  تکرح 
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. تسا دوجوم  ریذپهجرد  رذگ و 
، تسا یجیردت  زین  تباث  روما  دناهتفگ : هکلب  تسا ؛ یقاب  اتقیقح  و  تسا ، دوجوم  ینوگرگد  رد  رذگ ، لاح  رد  تیوه  کی  تکرح  سپ 

[304 .] دشابیم ینوگرگد  لاح  رد  يرهوج  تکرح  رب  انب  هک 
[305 .] دشابیم لقع  مکح  بسح  هب  نیا 

یتافانم اهنآ  ياقب  و  تسا ، یقاب  زور  ماگنه  ات  بش  تسا و  یقاب  بش  ات  دمآ ، دوجو  هب  زور  هکیتقو  دننیبیم  اهنآ  نوچ  فرعلا ، دنع  اّما 
، ریذپینوگرگد دوجوم  ياقب  رد  ار  لقع  فرع  زکترم  ینهذ و  رواب  دیاش  درادـن ، زور  بش و  يارب  يدودـح  اهتعاس و  ندرک  رابتعا  اب 

. دیامن تدعاسم  هدنوشدیدج  رارمتسا و  ياراد 
دوجوم شتکرح  دـمآرد ، تکرح  هب  يزیچ  هکیتقو  نینچمه  تسین ، بش  زور و  رارمتـسا  رب  ءاـقب  قدـص  رد  یلاکـشا  اـفرع  لاـحرههب ،

اهتعاس اههقیقد و  عومجم  تکرح  و  تسا ؛ یقاب  نوکس  هلیسوب  نآ  ندش  هدیرب  عطقنم و  افرع  تسا و 
[306 .] تسین دشاب  هدش  همیمض  رگید  یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک 

، كوکشم ءزج  هک  دنکیمن  تباث  زور  ای  بش  ءاقب  باحـصتسا  هک : دنتفرگ  لاکـشا  نامز  رد  باحـصتسا  رب  يراصنا  خیـش  بانج  هتکن :
رگم تسا ، هدش  عقاو  زور  ای  بش  رد  هک  دنک  قدص  تسا  هدش  عقاو  ءزج  نآ  رد  هک  یلعف  رب  هکنیا  ات  دوش  ندوب  بش  زور و  هب  فیصوت 

. اهتروص ضعب  رب  ای  قلطم و  تروصب  تبثم  لصا  نتفریذپ  اب 
: هکنیا هب  دوش  هداد  خساپ  نآ  هب  تسا  نکمم  دناهدومرف  خیش  بانج  داریا  نیا  هب  خساپ  رد  ینیمخ  ماما  ترضح 

. تسا یقاب  رذگ  لاح  رد  ءاقب  هب  هک  رارمتسا  ياراد  یجراخ  تیوه  زا  تسترابع  نامز  الوا :
ياـقب رد  هکیتقو  و  تسا . ندوب  زور  هب  فصّتم  رارمتـسا  ياراد  تیوه  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اـقیقحت  دـش ، هتـسناد  زور  دوجو  هکیتقو 

. دشابیم تیوه  نآ  زا  تفص  نیا  ندش  لیاز  رد  ّکش  دوشیم ، ّکش  زور 
( كوکشم  ) و تسا ، هدوب  زور  رارمتسا ، ياراد  تیوه  نیا  هک : تسا  نیا  قباس  نامز  رد  مولعم ) )

548 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رد ینیقی  و  زور ، زا  ای  تسا  بش  زا  ای  رضاح  نامز  نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  هچنآ  هب  و  تسا ؛ ندوب  زور  تفـص  رب  تیوه  نآ  ندوب  ياقب 

نامز و ياقب  راکنا  يواسم  نخـس ، نیا  هک  ارچ  ددرگ ؛ باحـصتسا  نآ  هقباس  تلاح  هکنیا  اـت  تساـهنآ  زا  کیمادـک  زا  هک  تسین  راـک 
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هک ارچ  تسا ؛ هتـشاد  قّقحت  اقباس  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوخ  تسا ، یقاب  نامز  اـی  تکرح  زا  هچنآ  یتسناد  هکیلاـحرد  تسا ؛ زور  بش و 
هکلب تسین ؛ نامز  يازجا  یجراخ ، تیوه  بسح  هب  افرع  القع و  هدـنیآ ، لاح و  هتـشذگ ، دنتـسین ؛ تاـعطق  زا  بکرم  تکرح ، اـی  ناـمز 

. دشابیم یقاب  هک  تسا  یطیسب  زیچ  تکرح  نامز و  تیوه  تسا و  مهو  هلیسوب  طقف  ندرک  هعطقهعطق 
. تسین نامز  رد  نامز  فرع ، رظن  هب  یتح  اذل  و  لاح ؛ نیا  ندوب  زور  زا  تسا  يرگید  ترابع  لاح  نامز  رد  زور  ندوب  یقاب  هب  دبعت  ایناث :

نخـس نآ  زا  فرع  شاـب ، لاـح  رد  نآ  ندوب  دوجوم  هب  دـبعتم  ياهدرک ، زور  ندوب  یقاـب  رد  ّکـش  هک  یتروص  رد  دوشیم : هتفگ  یتقو 
لثم هکنانچ  تسین ، تبثم  لصا  نیا  و  رگید ؛ زیچ  رـضاح  نامز  و  تسا ، يزیچ  زور  هکنیا  هن  تسا ، زور  نامه  رـضاح  نامز  هک  دمهفیم 

دوجوم نامز  نیا  رد  زور   ) یلو تسین ؛ درف  زا  يرگید  ترابع  یّلک  فرعلا ، دـنع  اریز : ارچ )؟ . ) تسین درف  تاـبثا  يارب  یّلک  باحـصتسا 
. تسا رضاح  نامز  ندوب  زور  زا  يرگید  ترابع  تسا ،)

دوب مولعم  هک  قباـس  ناـمز  رد  رگا  دوش : هتفگ  هکنیا  هب  دوش ، يراـج  عوضوم  رد  یقیلعت  هنوگ  هب  یقیلعت  باحـصتسا  تسا  نکمم  اـثلاث :
ادیپ دوجو  زامن  رگا  هک : دوشیم  باحـصتسا  مدرک ، ّکش  زور  ندوب  یقاب  رد  هچنانچ  تسا  هدوب  زور  رد  مزامن  مدناوخ ، زامن  تسا  زور 

. دشابیم زور  رد  درک ،
یقیلعت تروصب  لصا  نکل  و  تسا ، لصا  مکح  هب  ندرک ، ادیپ  دوجو  ضرف  هب  زور ، رد  شندش  عقاو  و  تسا ، ینادـجو  زامن ، داجیا  سپ 

. تسا لاکشا  لحم  عوضوم  رد  قیلعت  و  دشابیم ؛ عوضوم  رد  قیلعت  هنوگ  هب  هک  هدش ، يراج 
[307 .] تکرح لثم  تسا ؛ نامز  دننام  هک  يزیچ  ای  نامز  دوخ  باحصتسا  عضو  دوب  نیا 
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نتم

نم ضیحلا  مد  نالیـس  نیعلا و  نم  ءاملا  عبن  یـشملا و  ۀـباتکلا و  ملکتلاک و  ةّراـقلا - ریغلا  ۀـیجیردتلا  رومـالا  ینعأ : یناـثلا ، مسقلا  اـّمأ  و 
ضرفیف نامزلا ، سفن  یف  هاـنرکذ  اـم  ریظن  اّرمتـسم ، ادـحاو  ارمأ  اـهیف  ضرفی  نأ  نکمی  اـمیف  باحـصتسالا  ءازجإ  زاوج  رهاـظلاف  محرلا -

، اهترثک جراخلا و  یف  هنم  دوجوملا  درفلا  کلذ  ءازجأ  ۀّلق  یف  ّکشلا  لجال  هئاقب  یف  ّکشلا  و  ادحاو ، ارمأ  هئازجأ  عومجم  الثم - مّلکتلا -
. اهریثک ءازجالا و  لیلق  نیب  دّدرملا  كرتشملا  ردقلا  بحصتسیف 

ردـقلا عاـفترال  مزلتـسملا  همدـع  لـصالا  و  مـالکلا ، نـم  رخآ  ءزج  ثودـح  نـع  شاـن  كرتـشملا  ردـقلا  ءاـقب  یف  ّکـشلا  ّنأ  يوـعد : و 
. قباسلا رمالا  یف  ةروکذملا  ماسقالا  نم  ثلاثلا  مسقلا  لیبق  نم  وهف  كرتشملا ،

مّلکتلا نم  درف  ّلک  لعج  باحـصتسالا  هیجوت  یف  ضورفملا  ّنال  ۀـثالثلا ؛ ماسقالا  کلت  نم  لوـالا  لـیبق  نم  هنوک  رهاـظلا  ّنأـب  ۀـعوفدم :
مالکلا نم  ۀـعطق  ّلک  لعج  ال  ۀـعیبطلا ، نم  ادرف  ادـحاو و  ائیـش  اهّدـع  بجوت  ۀـطبار  اهعمجی  یتلا  ءازجالا  نم  جراخلا  یف  عقی  ام  عومجم 

ءزج دوجوب  لوالا  نامزلا  یف  عومجملا  دوجو  انه  ءاقبلاب  دارملا  نوک  رمالا  ۀیاغ  هدارفأ ، لدابتب  ۀعیبطلا  ءاقب  نوکی  یتح  ادحاو  ادرف  دحولا 
. ّیّلکلا نم  اّیئزج  ال  ّلکلا ، نم  ءزج  ۀعطق  ّلک  نوک  ضورفملا  ّنأ  لصاحلا : و  هنم . رخآ  ءزج  دوجوب  یناثلا  نامزلا  یف  هدوجو  هنم و 
ریدـقت یلع  قحاللا  درفلا  ّدـعی  مل  اذإ  امیف  ثلاثلا  مسقلا  نم  ناک  اـمیف  باحـصتسالا  ناـیرج  نم  قباـسلا - رمـالا  یف  تفرع - اـم  عم  اذـه ،

. مهفاف لیبقلا ، اذه  نم  هیف  نحن  ام  و  ّيوقلا ، عافترا  دعب  یقابلا  فیعضلا  داوّسلا  یف  امک  لوالا ، دوجوملل  اریاغم  رخآ  ادوجوم  هدوجو 
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همجرت

هّراق ریغ  هّیجیردت  روما  رد  باحصتسا  - 2

هراشا

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2744 

http://www.ghaemiyeh.com


هار نتشون ، ندز ، فرح  لثم  دنوشیم ) تاینامز  هب  ریبعت  دنوشیم و  ماجنا  نامز  رد  هک  ، ) تباث ریغ  یجیردت  روما  ینعی : مّود ، مسق  اّما  و 
. محر زا  نوخ  ندش  يراج  همشچ ، زا  بآ  ندیشوج  نتفر ،

يزیچ ریظن  تسا ؛ زیاج  نآ  رد  باحـصتسا  يارجا  تسا ، رارمتـسا  ياراد  زیچ  کی  هک  دوش  ضرف  تسا  نکمم  هک  ییاـهزیچ  رد  ارهاـظ 
. دناهتفگ نامز  دوخ  دروم  رد  هک 

يازجا یمک  رد  ّکش  تهج  هب  دوشب ، نآ  ياقب  رد  ّکش  و  تسا ، زیچ  کی  شیازجا  عومجم  ندز  فرح  الثم ، هک  دوش  ضرف  رگا  سپ 
. دوشیم يراج  تسا ، رثکا  ّلقا و  يازجا  نایم  ددرم  هک  كرتشم  ردق  باحصتسا  نآ ، يرایسب  درف و  نآ 

( نآ خساپ  كرتشم و  ردق  باحصتسا  رد  لاکشا  )

، تسا رخآ  زج  شیادیپ  مدـع  لصا  و  دوشیم ، یـشان  مالک  رخآ  ءزج  شیادـیپ  زا  ملکت ،)  ) كرتشم ردـق  ياقب  رد  ّکش  هکنیا  ياعدا  و 
. دوشیمن يراج  نآ  رد  باحصتسا  هک  تسا  مّوس  عون  یّلک  لیبق  زا  دشابیم و  ملکت )  ) كرتشم ردق  ندش  عفترم  مزلتسم  هک 

تسا نیا  رب  ضرف  باحصتسا ، هیجوت  رد  اریز  تسا ؛ لّوا  عون  یّلک  لیبق  زا  كرتشم  ردق  باحـصتسا  ارهاظ  هکنیا : هب  دوشیم  هداد  خساپ 
زیچ و کـی  دـنکیم  عمج  ار  اـهنآ  یطبار  هک  ییازجا  زا  دوشیم و  عقاو  جراـخ  رد  هک  تسا  يزیچ  عومجم  نتفگ ، نخـس  زا  درف  ره  هک 
ینوـگرگد و هب  تعیبـط  ياـقب  اـت  دوـش ، هداد  رارق  درف  کـی  نخـس ، کـی  زا  هعطق  ره  هـکنیا  هـن  دوـشیم ، هدرمـش  تعیبـط  زا  درف  کـی 

. دشاب نآ  دارفا  يریذپلدب 
اب رگید ، ناـمز  رد  شدوجو  و  تسا ؛ نآ  زا  درف  کـی  دوجو  اـب  لّوا  ناـمز  رد  عومجم  نآ  دوجو  اـجنیا  رد  ءاـقب  زا  دوصقم  هکنیا  تیاـهن 

. تسا نآ  زا  رگید  ءزج  دوجو 
دـش هتفگ  یلبق  هیبنت  رد  هکنیا  رب  هوالع  یّلک ، زا  یئزج  هن  تسا ، ّلک  زا  یئزج  هعطق  ره  هدش  ضرف  هک  تسا  نیا  ثحب  لصحم  لصاحلا :

يراـج باحـصتسا  دـشابن ، لّوا  دوجو  اـب  ریاـغم  يرگید  دوـجوم  شدوـجو ، ضرفرب  ّقـح  ـال  درف  هک  يزیچ  رد  مّوـس ، عوـن  یّلک  رد  هک 
هک يزیچ  و  تسا ، زیاج  نآ  رد  باحصتسا  يارجا  تسا ، هدنام  گنررپ  یهایس  عافترا  زا  دعب  هک  گنرمک  یهایـس  رد  هکنانچ  دوشیم ،

. مهفب سپ  تسا . لیبق  نیا  زا  دشاب ، مّوس  عون  یّلک  زا  رگا  مینکیم  ثحب  نآ  رد  ام 
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ مّود  ماقم  رد  ثحب  روحم  * 
. تسا تاینامز  باحصتسا 

؟ هچ ینعی  تاینامز  * 
ّقح ـال  ءزج  هب  تبون  دوـشن  مدـعنم  قباـس  ءزج  اـت  و  دـنوشیم ، دوـجوم  یجیردـت  تروـصب  ناـمز  رتـسب  رد  هک  ياهیجیردـت  روـما  ینعی 

بآ و ریـش  زا  ای  همـشچ و  زا  بآ  نایرج  تباتک ، ملکت  لثم  دنوشیمن ، عمتجم  دحاو  نآ  رد  اهنآ  ءازجا  یمامت  هاگچیه  اذل  و  دسریمن ،
. دنوشیم دوجوم  ائیشف  ائیش  اجیردت و  هک  محر و ...  زا  نوخ  نالیس  ای 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  قوف  همّدقم  هب  هّجوتاب  * 
باحـصتسا میناوتیم  میدرک ، ّکش  نآ  زا  سپ  میتشاد ، نیقی  ینیعم  نامز  ات  ملکت  الثم  روکذـم  دراوم  زا  یکی  رد  رگا  هک : تسا  نیا  رد 

؟ هن ای  ار  ملکت  ءاقب  مینک 
؟ تسیچ لاؤس  نیا  هب  خساپ  * 
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هک ارچ  ار ، كوکـشم  درف  نیا  دوخ  باحـصتسا  هن  دومن : يراج  باحـصتسا  اـجنیا  رد  ناوتیمن  ریخ  هّیلقع  تقد  یفـسلف و  بسح  هب  - 1
. تسا دوجوم  اذک و  نآلا  اذک و  ناک  ملکتلا  اذه  میئوگب : ام  ات  درادن  هقباس  تلاح 

رد ملکت  یفرط  زا  تسا ، هدـش  عفترم  اـنیقی  نونکا  دوب ، دوـجوم  اـنیقی  یلبق  درف  نمـض  رد  ملکت  هکنوـچ  ار ، ملکت  یّلک  باحـصتسا  هن  و 
. دوشیمن يراج  تسا و  مامتان  باحصتسا  ناکرا  هجیتن  رد  تسا  ثودحلا  كوکشم  لّوا  زا  مه ، رخأتم  درف  نمض 

. قوف هیجوت  ود  زا  یکی  اب  یهتنم  تسا ، نایرج  لباق  هحماسملا  عم  هلب ، فرع  دید  بسح  هب  اّما  و 
: لیذ هیجوت  ود  زا  یکی  اب  نکل  تسا و  نایرج  لباق  ۀحماسملا  عم  فرع  دید  بسح  هب  اّما  - 2

نکل دراد و  جراـخ  رد  درف  نارازه  اهدـص و  تسا و  یّلک  ملکت  یلقع  تقد  بسح  هب  هچرگ  میئوـگب ، هدرک  فّرـصت  بحـصتسم  رد  - 1
باسح هب  دـحاو  کی  ای  ملکت و  کـی  لـثملا  یف  ار  ینارنخـس  کـی  ّلـک  دـنکیم و  راـبتعا  تدـحو  عون  کـی  تاـملک  نیا  ناـیم  فرع 

ای دوب و  بوخ  ینارنخس  کی  ینالف  ینارنخـس  دنیوگیم : فرع  رد  اذل  دنتـسه و  دحاو  رکیپ  نیا  ءازجا  تاملک  زا  کیره  هک  دروآیم .
مدع هب  ار  نآ  ءاقب  دننادیم و  لّوا  ءزج  نامه  قّقحت  هب  هار  ملکت  دوجو  هکنانچ  دوب ، یبوخ  ربنم  وا  ربنم 
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. دراد همادا  ناکامک  ینارنخس  ای  ملکت و  نیا  دنیوگیم : اذل  نآ و  ءزج  نیرخآ  عافترا 

ّکش دراوم  هنوگنیا  رد  هن ؟ ای  تسا  هدش  عطقنم  ایآ  هک  مینک  ّکش  ام  یتدم  زا  سپ  رگا  دوشیم ، عورش  اقآ  نالف  ینارنخس  یتقو  لاح :
. تسا باحصتسا  نایرج  ياج  دنکیم و  قدص  ءاقب  رد 

؟ تسیچ مالکلا )...  نم  رخآ  ءزج  ثودح  نع  شان  كرتشملا  ردقلا  ءاقب  یف  ّکشلا  ّنا  يوعد ؛ و   ) زا ضرغ  سپ  * 
لـصا هک : تسا  نیا  هدـعاق  میتـشاد ، یمکح  یعوـضوم و  لـصا  رگا  هـک  امـش  دوـخ  دـیقع  هـب  هـکنیا  رب  ینبم  تـسا  لاکـشا  کـی  حرط 

. دراد مدقت  یبّبسم  لصا  رب  یببس  لصا  رگید : ترابع  هب  دوشیم . نشور  دوخهبدوخ  یمکح  لصا  باسح  مینک ، يراج  ار  یعوضوم 
مالک و زا  رگید  درف  ثودـح  رد  ّکش  زا  تسا  ّببـسم  ام  ّکش  تسا ، ملکت  یّلک  عافترا  ءاـقب و  رد  اـم  ّکـش  هک  هیف  نحن  اـم  رد  لاـح :

یّلک ّببـسم و  باـسح  هجیتـن  رد  هک  مینکیم ، يراـج  مدـعلا  ۀـلاصا  رگید  درف  ثودـح  هب  تبـسن  اذـل  و  دـشاب ، ءازجـالا  ریثـک  هک  ملکت 
نیا ناـیرج  اذـل  و  درادـن . دوجو  ملکت  یّلک  باحـصتسا  يارب  یئاـج  تسا و  هدـش  عفترم  زین  یّلک  سپ  هک : دوـشیم  نشور  دوـخهبدوخ 
درف ثودـح  رد  ّکش  زا  تسا  ّببـسم  ناسنا  یّلک  عافترا  ءاقب و  رد  اـم  ّکـش  هک  تسا  مّوس  مسق  یّلک  باحـصتسا  لـیبق  زا  باحـصتسا 

. رکب مان  هب  الثم  رگید 
نیا دـیامرفیم  خیـش  اذـل  و  دوشیم . نشور  دوخهبدوخ  یّلک  باسح  هجیتن  رد  هک  دوشیم  يراج  مدـع  لصا  درف  نیا  ثودـح  رد  هاگنآ 
اریز ارچ ؟ مّوس . مسق  یّلک  لیبق  زا  هن  تسا و  لّوا  مسق  یّلک  باحـصتسا  لیبق  زا  ملکت  باحـصتسا  هکنیا : هب  دوشیم  عفد  لاکـشا  اـعدا و 

زا دـنترابع  یّلک  نیا  قیداـصم  دارفا و  تسا و  یّلک  هک  ناـسنا  هملک  لـثم  تسا  یّلک  ملکت  هملک  هک : تـسا  نـیا  ضرف  لّوا  هیجوـت  قـبط 
. تسا هدش  رابتعا  تدحو  ناشنایم  كرتشم  تهج  نامه  رابتعا  هب  دناكرتشم و  تهج  کی  رد  هک  ياهیجراخ  ءازجا  هعومجم 

هک دیز  لثم  تسا ، ملکت  یّلک  دارفا  زا  درف  کی  دوخ  تسا ، هملک  اهدـص  اههد و  ياراد  هک  لماک  ینارنخـس  کی  ای  ربنم  کی  لثملا : یف 
نیا تاـملک  زا  ياهعطق  ره  هکنیا  هن  دـیآیم ، باـسحب  ناـسنا  دارفا  زا  يدرف  دوخ  تسا و  يوـنعم  يداـم و  ءزج  نارازه  اهدـص و  ياراد 
رگید درف  نمـض  رد  یّلک  هتفر و  درف  نیا  نمـض  رد  اعطق  یّلک  هکنیا  هب  دشاب  دارفا  لدابت  رد  ام  ّکش  ات  دشاب ، یّلک  زا  درف  کی  ینارنخس 

. تسا مّوس  مسق  یّلک  لیبق  زا  سپ  تسا ، ثودحلا  كوکشم  لّوا  زا 
لّوا ءزج  دوجو  هب  هک  دـیآیم  باسح  هب  دـحاو  رما  کی  فرع  رظن  هب  ّلک  نآ  دـنیآیم و  باـسحب  ّلـک  کـی  ءازجا  تاـعطق  ماـمت  ریخ 

رارمتسا افرع  دنیآیم ، هک  ءازجا  هیقب  اذل  دوشیم و  دوجوم 
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. تسا یلوا  دوجوم  نامه 
. تسا یلوا  دوجوم  نامه  انیع  باحصتسا  يارجم  تسا و  ءاقب  رد  ام  ّکش  سپ 

رما ثودح  رد  هن  میدرک و  ّکش  دیز  نامه  نمض  رد  یّلک  نآ  ءاقب  رد  ام  سپس  دش و  دوجوم  دیز  نمـض  رد  ناسنا  یّلک  هک  روطنامه 
. دیدج

. مّوس مسق  هن  تسا و  لّوا  مسق  یّلک  لیبق  زا  هیف  نحن  ام  سپ :
. یّلک يارب  یئزج  لکشتسم  نکل  میروآیم و  باسحب  ّلک  يارب  ءزج  ار  مالک  زا  هعطق  ره  ام  هک : تسا  نیا  رد  توافت  لصاحلا :

؟ تسیچ باحصتسالا )...  نایرج  نم  قباسلا ، رمألا  یف  تفرع ، ام  عم  اذه   ) زا ضرغ  سپ  * 
هنوگنیا نکل  دـشاب و  مّوس  مسق  یّلک  باحـصتسا  لـیبق  زا  ملکت  یّلک  باحـصتسا  هک  ضرف  هب  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هیجوـت  نیمود  ناـیب 

هک میدـش  یلیـصفت  هب  لئاق  اـم  میدرک  ناـیب  مه  ـالبق  هکناـنچ  هکلب  دوشن ، يراـج  قلطم  روطب  مّوس  مسق  یّلک  رد  باحـصتسا  هک  تسین 
: هکنیا زا  دوب  ترابع 

. دوشیم يراج  باحصتسا  تسا  لمتحم  لّوا  درف  هارمه  هب  رگید  درف  دوجو  هک  تیعم  لامتحا  رد  - 1
باحصتسا هن ؟ ای  تسا  هدش  وا  نیزگیاج  يرگید  درف  هلصافالب  لّوا  درف  دوجو  زا  سپ  ایآ  میراد  ّکش  هک  لصفالب ، رخأت  لامتحا  رد  - 2

. دوشیمن يراج 
تسا و قابس  یهایس  نامه  ءاقب  فیعض  یهایس  فرعلا  دنع  هک  فیعض  دیدش و  یهایـس  لثم : دشاب  بتارم  رد  ام  ّکش  هک  یئاج  رد  - 3

. دوشیم يراج  باحصتسا  نآ ، اب  ریاغم  هن 
؟ روظنم * 

تسا هدش  مودعم  دوجوم و  اعطق  ءازجالا  لیلق  هک  ياهبترم  نمض  رد  ملکت  یّلک  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  زین  ملکت  باحـصتسا  هکنیا  روظنم 
نیا نمـض  رد  رگا  تسا ؟ دوجوم  دشاب ، ءازجالا  ریثک  هک  يرگید  هبترم  نمـض  رد  ای  هدش  مودـعم  یّلک  روطب  ایآ  هک  میراد  ّکش  نکل  و 

. تسا لّوا  دوجوم  نامه  ءاقب  همادا و  افرع  دشاب  هبترم 
. دشابیم باحصتسا  يارجم  و  تسا ، ءاقب  رد  ّکش  سپ :

: ینعی تسا ، هیفرع  تدحو  رایعم ، هک  دمآ  هتفگ  ررکم  نونکات  هتکن :
. دوشیم يراج  باحصتسا  و  دوب ، ءاقب  رد  ّکش  لیبق  زا  اجنآ  رد  ام  ّکش  دیامن ، رابتعا  دحاو  رما  فرع  هک  ار  اجکره  - 1

. تسین باحصتسا  ياج  هدوب و  لثم  ثودح  رد  ّکش  لیبق  زا  اجنآ  رد  ام  ّکش  دیامن ، رابتعا  دّدعتم  فرع  هک  مه  ار  اجکره  - 2
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نتم
جراخلا یف  هنم  لصحی  ام  عیمج  ّدـعی  عادـل ، نآرقلا  ةءارقب  لغتـشملا  ّناف  فرعلا ، یلإ  ۀـلوکوم  ادـحاو  ارمأ  عومجملا  ّدـعل  ۀـطبارلا  ّنإ  ّمث 

ءاضتقا رادقم  یف  ّکشلا  لجال  وأ  فراّصلا  ثودح  یف  ّکشلا  لجال  نامز  یف  اهب  هلاغتشا  ءاقب  یف  ّکش  اذإف  ادحاو ، ارمأ  یعادلا  کلذب 
یلع دئازلا  ثودـح  مدـع  لصالاف  رخآ ، عادـل  مّلکتلا  ۀفـص  یلع  هئاقب  یف  ّکش  ّمث  عاودـل  وأ  عادـل  مّلکت  ول  اما  هؤاقب ، لصالاف  یعادـلا ،

. نّقیتملا
کشلا ّنأ  یلإ  ارظن  باحـصتسالا ؛ ءارجا  نکمیف  مأ ال ، ۀّیـضیحلاب  هیلع  مکحی  نامز  یف  هدوع  یف  ضیحلا  مد  عاطقنا  دعب  ّکش  ول  اذک  و 

. هعاطقنا مدع  لصالاف  نامزلا ، نم  رادقم  ّيأ  یف  مدلا  محرلا  فذقل  اهتعیبط  ءاضتقا  یف 
فذق نم  ۀعیبطلا  هتـضتقا  ام  ءاضقنا  یف  ّکشلا  نوک  یلا  ارظن  ضیحلا ؛ باحـصتساب  لاقی  دق  ّهنإف  مدلا ، تأرف  سأیلا ، یف  ّکش  ول  اذک  و 

. رهش ّلک  یف  ضیحلا 
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نم دحاو  ّلک  ظحول  اذإ  و  دحاولا ، ببـسلا  ءاضتقا  يذـلا  دـحاولا  رمالا  رارمتـسا  یف  ّکشلا  نوک  ۀـظحالم  باحـصتسالا : هجو  لصاح  و 
. هببس ثودح  مدع  نّقیتملا و  یلع  دئازلا  مدع  لصالاف  القتسم ، اثداح  رمألا  اذه  ءازجأ 

وأ ادـحاو  اثداح  رمتـسملا  کلذ  ۀـظحالم  یف  مهراظنأ  فالتخا  دراوملا  هذـه  یف  باحـصتسالا  ءارجإ  یف  ءاملعلا  ضعب  فالتخا  أـشنم  و 
. ةددعتم ثداوح 

. ّربدتف لیبسلا ، ءاوس  یلإ  يداهلا  هّللا  و  ثلاث . یف  رمألا  سابتلا  و  ضعب ، یف  اهمدع  و  دراوملا ، ضعب  یف  ةدحولا  حوضو  فاصنإلا : و 
***
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همجرت

: دیامرفیم هر )  ) خیش بانج  سپس 

. تسا هدش  راذگاو  فرع  هب  دنوش ، هدرمش  زیچ  کی  ءازجا  عومجم  دوشیم  بجوم  هک  یطبار  تخانش 

هراشا

تباب زا  ای  تسا  هدـش  هزیگنا  رییغت  شیادـیپ  رد  هک  ّکش  تباـب  زا  دـشاب ، ناـمز  نآ  رد  نآرق  ندـناوخ  هب  ياهزیگنا  يور  هک  یـسک  سپ 
. تسا وا  ندوب  یقاب  لصا  هدش ، هزیگنا  نآ  ياضتقا  دادعتسا و  رادقم  رد  هک  یکش 

مدـع لصا  دـشاب  رگید  هزیگنا  تهج  زا  نتفگ  نخـس  فصو  رب  وا  ندوب  یقاب  رد  ّکش  سپـس  تفگیم ؛ نخـس  ییاـههزیگنا  هب  رگا  اـّما 
. دشابیم نیقی  دروم  هزیگنا  رب  رگید  هزیگنا  شیادیپ 

يارجا اجنیا  رد  هن ؟ اـی  دوشیم  ندوب  ضیح  هب  مکح  اـیآ  دـیامن ، نآ  تشگزاـب  رد  ّکـش  ضیح ، نوخ  ندـش  عطق  زا  سپ  رگا  نینچمه 
ندشن عطق  لصا  و  نامز ؛ زا  رادقم  ره  رد  نوخ  شزیر  يارب  تسا  محر  تعیبط  ياضتقا  رد  ّکش  هکنیا  هب  رظن  تسا ، نکمم  باحـصتسا 
هکنیا هب  رظن  دوشیم ، ضیح  باحـصتسا  هک  دوشیم  هتفگ  دـنیبب ، نوـخ  هاـگنآ  دـیامن ، یگـسئای  رد  ّکـش  ینز  رگا  نینچمه  تسا . نآ 

. تسا نآ  یضتقم  تعیبط ، هک  تسا  يزیچ  ندش  یضتقم  رد  ّکش 
تسا يزیچ  رگید  ریبعت  هب  ای  دحاو و  رما  رارمتـسا  رد  ّکش  ندرک  هظحالم  دراوم ) هنوگنیا  رد   ) باحـصتسا ندش  يراج  لیلد  لوصحم 

. تسا نآ  یضتقم  دحاو  ببس  هک 
. تسا نآ  ببس  ندماین  دوجو  هب  نّقیتم و  رب  هفاضا  ندوبن  لصا  دنوش ، ظاحل  لقتسم  هدیدپ  کی  زیچ ، نیا  يازجا  زا  کیره  هاگره 

هک تسا  رارمتـسا  دروم  رما  نآ  هظحالم  رد  نانآ  هاگدید  فالتخا  دراوم ، نیا  رد  بحـصتسا  يارجا  رد  ءاملع  زا  یخرب  فالتخا  اشنم  و 
. تسا دّدعتم  ياههدیدپ  هن  ای  تسا  هدیدپ  کی 

ندوب یکی  دراوم  یخرب  رد  تسا و  نشور  ندوبن  یکی  دراوم  یخرب  رد  ندوب و  یکی  دراوم  یخرب  رد  هک : تسا  نیا  هنافـصنم  يأر  اّما  و 
. تسا هبتشم  ندوب  دّدعتم  و 

***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ فرعلا )...  یلا  ۀلوکوم  ادحاو  ارما  عومجملا  ّدعل  ۀبجوملا  ۀطبارلا  ّنا  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 
خـساپ خیـش  اذـل  و  تسیچ ؟ فرع  رد  نآ ، مدـع  تدـحو و  رابتعا  رد  رایعم  تسا : نینچ  شریدـقت  هک  تسا  رّدـقم  لاؤس  کی  هب  خـساپ 
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: هکنیا هب  دهدیم 
. تسا دّدعت  تدحو و  نازیم  رایعم و  ضرغ  یعاد و  دّدعت  تدحو و  اهاج ، یخرب  رد  - 1

تئارق کـی  اـفرع  هک  ینکیم  تئارق  نآرق  زا  يرادـقم  هب  یتسه ، نآرق  ندـناوخ  لوغـشم  ـالثم  متخ ، سلجم  هزیگنا  هب  امـش  لـثملا : یف 
. دیآیم باسحب 

ای دراد  ءاقب  دادعتـسا  نیا  زا  شیب  نم  تئارق  ایآ  هک  انعم  نیدب  یـضتقم  رد  ّکش  تهج  زا  هچ  دینکب ، تئارق  نیا  ءاقب  رد  ّکش  رگا  لاح 
. تسا باحصتسا  يارجم  دنکیم و  قدص  ءاقب  رد  ّکش  افرع  دینکب ، ّکش  عفار  تهج  زا  یضتقم  زارحا  زا  سپ  هچ  و  هن ؟

قّقحت رد  نکل  اهتئارق و  نآ  زا  یخرب  قّقحت  دوجو و  هب  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  و  دینکب ، نآرق  تئارق  هزیگنا  یعاد و  دـنچ  ای  ود  هب  رگا  اّما 
و دینک . يراج  مدع  لصا  كوکشم  داز  ام  رد  دیریگب و  ار  نّقیتم  ردق  دیاب  دیشاب ، هتشاد  ّکش  رگید  ياههزیگنا  یعاود و  هب  اهتئارق  هیقب 

. تسا لثم  ثودح  رد  ّکش  هکلب  تسین ، ناک  ام  ءاقب  رد  امش  ّکش  هک  ارچ  دسریمن ، هقباس  تئارق  ءاقب  باحصتسا  هب  تبون  رگید  اذل 
یعوـضوم لوـح  ياهتفرگ و  تسد  رد  مـلق  امـش  لـثملا : یف  تـسا . نازیم  راـیعم و  عوـضوم ، دّدـعت  تدـحو و  مـه ، روـما  یخرب  رد  - 2

نیا اب  هطبار  رد  هک  یئاههتشون  همه  نکل  هدش و  لیکشت  یفلتخم  ياهتمسق  اهـشخب و  زا  هلاقم  نیا  هچرگا  یـسیونیم ، ياهلاقم  یعامتجا 
. دیآیم باسحب  هلاقم  کی  هدوب و  دحاو  افرع  دیاهتشون ، عوضوم 

. باحصتسا ياج  تسا و  ءاقب  رد  ناتکش  دینک ، ّکش  عوضوم  نیمه  لوح  باتک  همادا  اب  هطبار  رد  رگا  لاح 
نالف اب  طابترا  رد  ایآ  هک  دینک  ّکش  ای  هداد  لامتحا  سپـس  دیـسیونب  یتالاقم  ای  هلاقم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یعامتجا  عوضوم  دـنچرگا  اّما 

؟ هن ای  ماهدرک  هلاقم  نتشون  هب  عورش  مه  دیدج  عوضوم 
، تسین ناک  ام  ءاقب  رد  ّکش  امش ، ّکش  نوچ  ارچ ؟ دینک . يراج  تباتک  ءاقب  باحصتسا  دیناوتیمن 
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. یفرع رظن  هب  ول  تسا و  لثم  ثودح  رد  ّکش  هکلب 

: اذل و  تسا ، اشنم  ببس و  دّدعت  تدحو و  زین ، روما  زا  یخرب  رد  - 3
، دوشیم يراج  باحـصتسا  اهنآ  رد  کشلا ، دنع  دوشیم و  رابتعا  تدـحو  ناشنایم  افرع  دـنوشیم ، یـشان  ببـس  کی  زا  هک  یثداوح  - 

. تسا ءاقب  رد  ّکش  ّکش ، هک  ارچ 
. ددرگیم دوجوم  مه  ّببسم  دوش ، ثداح  شببس  هک  ياهثداح  ره  دنتسه ، هفلتخم  ياهببس  ياراد  هک  یثداوح  و  - 

یبّبـسم ره  اریز  ارچ ؟ تسین . ءاقب  باحـصتسا  نایرج  ياج  دش ، ثودحلا  كوکـشم  دوجوم ، ّببـسم  نیا  اب  لثامم  هثداح  نالف  رگا  لاح 
. درادن رگید  ّببسم  مکح  هب  یطبر  هک  تسا  یمکح  ياراد 

؟ تسیچ ضیحلا )...  مد  عاطقنا  دعب  ّکش  ول  اذک  و   ) زا ضرغ  * 
: لثملا یف  تسا ، رایعم  ببس  تدحو  هک  تسا  يرما  رد  لاثم  نیلوا  رکذ 

. تسا ضیح  هک  تسا  هدش  لصاح  عطق  وا  يارب  تسا و  هدید  نوخ  زور  ینز 5  - 1
. دش عطق  نوخ  سپس  دومن و  نوخ  تیؤر  زین  مهد  ات  متفه  مشش و  زور  رد  - 2

نوخ نیا  اریز  ارچ ؟ ار . تیضیح  ءاقب  دنکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  دوب  ضیح  نوخ  نوخ ، مهد ، ات  مشـش  زور  رد  ایآ  هک  دراد  ّکش  نونکا 
نز تعیبط  ياـضتقا  نآ  تسا و  یکی  ثداوح  نیا  همه  ببـس  نکل  و  تسا ، دـیدج  ياهثداـح  يزورره  رد  دـنددعتم و  هچرگا  اهندـید 

. دنیبب ضیح  نوخ  زور  هد  ات  رثکا  دح  هام  ره  هک  تسا 
باحـصتسا يارجم  تسا و  ءاقب  رد  ّکش  مه  ام  ّکش  دـنیآیم ، باـسحب  دـحاو  اـفرع  تسا ، دـحاو  اـهنیا  همه  ببـس  هک  اـجنآ  زا  سپ 

. دشابیم
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مهن و متـشه ، ياهزور  رد  اددجم  دش ، عطق  نوخ  نایرج  متفه  مشـش و  زور  نکل  دوب و  ضئاح  زور  ات 5  عطق  روطب  ینز  لثملا : یف  اـی  و 
باحـصتسا دیاب  تسا ؟ باحـصتسا  هن ، هکنیا  ای  هدوب و  ضیح  نوخ  ریخا  ياهزور  نیا  رد  نوخ  هک  دنکیم  ّکش  لاح  دـید . نوخ  مهد 

؟ ارچ ار . تیضیح  ءاقب  دنک 
، دشاب مه  زور  هد  ات  رگا  هکنیا  ثیح  زور و  ات 10  ای  تسا و  زور  ات 5  هک  نز  تعیبط  ياضتقا  رد  ّکش  زا  تسا  ّببـسم  ناشیا  ّکش  اریز 

. تسا دحاو  ببس  زا  ّببسم 
رد ّکش  رد  ار  باحصتسا  هک  یناسک  رظن  هب  هکلب  خیش  رظن  هب  هن  هتبلا  تسا ، باحـصتسا  ياج  دیآیم و  باسح  هب  دحاو  رما  افرع  اذل  و 

. دننادیم يراج  یضتقم 
؟ تسیچ مّدلا )...  تأرف  سأیلا ، یف  ّکش  ول  اذک  و   ) زا دارم  * 
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ای تسا  ضیح  نوخ  نوخ ، نیا  هک  دراد  ّکش  نکل  تسا و  هدـید  ینوخ  ینز  لـثملا : یف  ببـس ، تدـحو  يارب  تسا  يرگید  لاـثم  رکذ 

؟ ارچ دنک . يراج  تیـضیح  باحـصتسا  دیاب  دـناهتفگ ، یخرب  تسیچ ؟ شاهفیظو  هن ؟ ای  تسا  هدـش  هسئای  هک  دراد  ّکش  نوچ  ارچ ؟ هن ؟
ات هیشیرق  رد  لاس و  ات 50  هیشیرق  ریغ  رد  هک  ینیعم  تدم  ات  هام  ره  هک  تسا  نز  تعیبط  ياضتقا  نآ  دراد و  دحاو  ببس  تیـضیح  نوچ 

، تسا باحـصتسا  يارجم  ءاقب  رد  ّکش  تسا و  ءاقب  رد  ّکـش  نز  نیا  ّکـش  اذـل  و  دـنیبب . نوخ  زور  ات 10  تدـم 5  هب  تسا ، لاس   60
: لاحّيایلع تسا . راوشد  لاثم  نیا  رد  تدحو  رابتعا  هچرگ 

. تسا دحاولا  رمألا  رارمتسا  یف  ّکشلا  نوک  ۀظحالم  دراوم : هنوگنیا  رد  یّلک  رایعم  - 1
ناوتیم ار  هددعتم  ثداوح  هنوگنیا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  دوشیم ، يراج  باحـصتسا  ایآ  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  فالتخا  همـشچرس  - 2

: خیش رظن  هب  هن ؟ ای  داد  عاجرا  دحاو  رما  کی  هب 
باحـصتسا ءاقب ، رد  ّکش  ماگنه  هب  اجنیا  رد  اذـل  نیعم و  هزیگنا  يارب  تئارق  نامه  لـثم  تسا  زرحم  هیفرع  تدـحو  دراوم  یخرب  رد  - 1

. دوشیم يراج 
. هفلتخم ياههزیگنا  یعاود و  هب  دّدعتم  سلاجم  رد  دّدعتم  ياهتئارق  لثم  تسا  زرحم  دّدعت  زین  روما  یخرب  رد  - 2

ندش هسئای  رد  ّکش  تیضیح ، رد  ّکش  اشنم  هک  دحاو  ياهببس  زا  مّوس  لاثم  لثم  دوشیم ، هبتشم  ناسنا  رب  رما  مه  اهاج  زا  یخرب  رد  - 3
. دوب

دنـشاب و یببـس  هچ  رگید  هّیمدع  لوصا  هب  دوشیم  عوجر  اذل  دشابیمن و  ءاقب  باحـصتسا  ياج  تسا ، هبتـشم  رما  هک  دراوم  هنوگنیا  رد 
. یبّبسم یببس و  ریغ  ای  یبّبسم  هچ 

؟ تسیچ ینامز  روما  باحصتسا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  * 
: دناهدرک میسقت  تمسق  هس  هب  دنریذپنایاپ ، دنتسه و  رذگ  لاح  رد  هک  ار  تکرح  زا  ریغ  ینامز  روما  ناشیا 

. دنتسه اهتباث  هیقب  لثم  نانآ  رظن  هب  هکلب  دننیبیمن ، ار  اهنآ  يریذپنایاپ  ینوگرگد و  فرع  هک  یئاهزیچ  - 1
هکنآ اـب  دـنیبب ، نآ  رد  يرییغت  اـی  ینوـگرگد و  هکنیا  نودـب  دـنیبیم ، یقاـب  بش  رخآ  اـت  بش  لّوا  زا  ار  نآ  فرع  هک  غارچ  هلعـش  لـثم 

. دنیبیم رییغت  نودب  تباث و  ار  نآ  فرع  دتفایم و  راوید  يور  رب  هک  دیشروخ  عاعش  لثم  و  تسا ، فرع  رظن  فلاخم  ّتیعقاو ،
، تکرح نامز و  دوخ  ندوب  یقاب  لثم  نآ ، ندوب  یقاب  هوحن  نکل  و  دـنیبیم . ار  نآ  رییغت  ینوگرگد و  فرع  هک  یئاهزیچ ) ای   ) زیچ و - 2

دحاو و هچرگا  تسا  یکی  افرع  القع و  هک  تسا  یئاهزیچ  زا 
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. نآ لاثما  دعر و  لثم  دتمم ، يادص  لثم  تسا ، نآ  يریذپنایاپ  ینوگرگد و  دوخ  هب  نآ  ندوب  یقاب 
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قلطم تروص  هب  ینامز  روما  نامز و  هب  تبسن  يراصنا  خیش  هک  يزیچ  لثم  تسا ، يرابتعا  ياهنوگ  هب  نآ  ياقب  تدحو و  هک  يزیچ  - 3
. تسا هدرک  ضرف 

. تسا تعاس  ضبن و  ندیبوک  نتفگ ، نخس  لثم  مسق  نیا  و  تسا ، هدوب  زاین  دروم  يرابتعا  نینچ  مسق ، نیا  رد  دیاش 
تکرح نامز و  رد  هک  دـنکیمن  مه  یقرف  دوشیم ، يراـج  لّوا  مسق  رد  باحـصتسا  لاکـشاالب ، دـیامرفیم : سپـس  هر )  ) ماـما ترـضح 

. دوشن ای  دوشب  يراج 
نودـب دوشیم ، يراج  باحـصتسا  تکرح  ناـمز و  رد  دـش  هتفگ  هک  تسا ، تکرح  ناـمز و  دوخ  تیعـضو  شتیعـضو ، مود  مسق  اـّما  و 

. دشاب درک  رابتعا  ار  نآ  خیش  بانج  هک  يرابتعا  طرش و  هب  زاین  هکنیا 
اریز ارچ ؟ تسا . باحـصتسا  دش  يراج  زین  مسق  نیا  رد  رتتسرد  رظن  تسا  رتدب  تکرح  نامز و  تیعـضو  زا  مّوس ، مسق  تیعـضو  اّما  و 

. تسا ّکش  اب  نیقی  نتسکش  نآ ، زا  ندیشک  تسد  دنکیم و  قدص  زین  مسق  نیا  رد  ءاقب  فرع ، رظن  هب 
زا مود  مسق  لیبق  زا  هک : تسا  نیا  رهاظ  نکل  تسین و  نآ  رد  ياههبـش  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  مسق  نیا  رد  باحـصتسا  ندش  يراج  اذل  و 

. تسا هتشادنپ  خیش  بانج  هک  مّوس  عون  زا  مّوس  لّوا و  هن  و  تسا ، مّوس  عون  یّلک 
الا هلا  ال   ) رکذ دنوادخ ، ساپـس  زا  دـنیبیم  قالخا  سلجم  کی  رد  ای  ینارنخـس  کی  رد  هک  ياهلمج  هملک و  ره  فرع  هک  تسا  یهیدـب 
یتح اهنآ ، نایم  تدحو  و  دوشیم ، قحلم  نآ  هب  هک  يرگید  دوجو  زا  ریغ  دنادیم  يدوجو  ار  کیره  رگید ، ياهزیچ  رثن و  رعـش ، هّللا ،)

نتـسکش اذل  و  تقیقح ؛ يور  زا  هن  دوشیم ، هدـید  يرابتعا  دوجوم  کی  احماست  نآ ، لّوا  هب  لاغتـشا  اب  هک  تسا  يرابتعا  فرع ، رظن  رد 
، دنوشیم هتفرگ  فرع  زا  ماکحا  تاعوضوم  هکنآ  لاح  و  دنکیمن ، قدص  لیوأت  حماست و  اب  زج  عومجم ، هب  تبسن  ّکش  ببـس  هب  نیقی 

. دشاب یلقع  تقد  وحن  هب  هچرگا  یفرع ، تقد  تقیقح و  يور  زا  هکلب  حماست ، تروص  هب  هن  نکل  و 
نتسکشن ناسنا و  عون  هب  تبسن  ءاقب  قدص  لثم  تسین ، ینارنخـس  مالک و  ّتیهام  هب  تبـسن  زج  ّکش ، اب  نیقی  نتـسکشن  قدص  نیاربانب :

: دیامرفیم سپس  هر )  ) ماما ترضح  نآ . رد  ّکش  اب  نیقی 
لوغـشم هک  ياهدنیوگ  هک  ارچ  دوشیمن ، مالک  تیـصخش  ندش  فلتخم  بجوم  ابلاغ  اههزیگنا  یعاود و  فالتخا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

ياههزیگنا ظعاو ، نارنخس و  لثم  تسا ، نتفگ  نخس 
560 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

ظوحلم فرع  رظن  زا  وا  مالک  تدحو  تسا ، لوغـشم  ینارنخـس  هب  هک  ینامز  ات  هکنیا  اب  دراد ، دوجو  شاینارنخـس  رد  فلتخم  دّدـعتم و 
. تسا

عنام ظاحل  هب  هچ  ندوب و  عماج  ظاحل  هب  هچ  درادـن ، یگتـسب  نآ  تدـحو  مدـع  هزیگنا و  تدـحو  هب  نآ ، مدـع  مـالک و  تدـحو  دوجو 
[308 .] دوشیم نشور  نآ  دراوم  رد  لمأت  اب  هکنانچ  ندوب ،

یعّدم نیا  هیجوت  رد  ناشیا  مالک  لصاح  دنشابیم و  یّلک  باحـصتسا  زا  لّوا  مسق  لیبق  زا  ینامز  روما  هک  تسا  دقتعم  يراصنا  خیـش  * 
تبسن هکلب  دشابیمن ، شقادصم  هب  یّلک  تبسن  نخس ، لصا  هب  هعطق  نآ  تبسن  یلو  تسا  دّدعتم  هچرگا  نخـس  ياههعطق  هک : تسا  نیا 

. دنامیم یقاب  شئازجا  نیرخآ  ندمآ  دوجو  هب  ات  دیآیم و  دوجو  هب  نآ  يازجا  نیلوا  اب  هک  تسا  ّلک  هب  ءزج 
گنرمک یهایس  لثم  تسا  یّلک  باحصتسا  ماسقا  زا  مّوس  عون  زا  مّوس  مسق  لیبق  زا  دشابن ، لّوا  مسق  زا  هک  ضرفرب  دندومرف : سپس  خیش 

باسح هب  لّوا  دوجوم  اـب  ریاـغم  يرگید  دوجوم  شنتفاـی ، دوجو  ضرفرب  دـنوش ، قحلم  درف  هک  ییاـهزیچ  زا  اـهنیا ، لاـثما  گـنررپ و  و 
. دیآیمن

کی هدـنیوگ  يارب  رگا  تسا . روما  نیا  يارب  هزیگنا  ترثک  تدـحو و  روما ، نیا  ترثـک  تدـحو و  رد  راـیعم  هک : دـندوزفا  خیـش  سپس 
، ءاـقب رد  ّکـش  تروص  رد  دـنکیم ؛ قدـص  نآ  رد  ءاـقب  دوشیم و  هدرمـش  زیچ  کـی  وا  نانخـس  عومجم  لاکـشا  نودـب  دـشاب ، هزیگنا 
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. دشاب هزیگنا  یعاد و  ياضتقا  رادقم  رد  ّکش  تهج  زا  ای  دشاب  هدننکفرصنم  شیادیپ  رد  ّکش  هک  دنکیمن  یقرف  دوشیم ؛ باحصتسا 
شیادیپ مدع  لصا  دیآ ، دوجو  هب  یگدنیوگ  فصو  رب  هدنیوگ  ياقب  رد  ّکش  سپس  دیوگیم ، نخس  ییاههزیگنا  ای  هزیگنا  يارب  رگا  و 

؟ تسیچ هدیقع  نیا  اب  هطبار  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رظن  دیئامرفب  دشابیم . نیقی  دروم  هزیگنا  رب  هفاضا  ياهزیگنا 
اریز ارچ ؟ دنکیمن . تدعاسم  نآرب  فرع  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  دـناهدرک  هدافا  يراصنا  خیـش  هک  ار  هچنآ  دـیامرفیم : هر )  ) ینیمخ ماما 

هک دوشب  شیاتس  هب  لاغتشا  رب  وا  ياقب  رد  ّکش  سپس  دوشیم ، شیاتس  هب  لوغشم  دنکیم و  ینارنخس  ياهزیگنا  هب  نارنخس  الثم  هاگره 
. تسا ّقح  كوکشم ال  زا  ریغ  نیشیپ  نّقیتم  هدش ، لوغشم  تحیصن  ظعو و  رد  ای  دراد  همادا  شیاتس  ایآ 

نامه دوخ  هب  هدوب ، دوجوم  قباس  رد  هک  يزیچ  ياقب  رد  ّکش  لّوا ، عون  یّلک  رد  اریز  ارچ ؟ تسین . یّلک  باحـصتسا  زا  لّوا  مسق  زا  سپ 
شیاتس هب  ّقح  نامز ال  رد  هک  دراد  دوجو  ملع  هک  اریز  ارچ ؟ تسین . نینچ  ضرف  دروم  هکنآ  لاح  و  تسا ؛ طرـش  ّقح  نامز ال  رد  دوجو 

لاغتشا نیشیپ  نیقی  دروم 
561 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يریپ رد  هک  تسا  یـضبن  ندز  زا  ریغ  دراد ، دوجو  یلاسدرخ  نامز  رد  ضبن  ندز  زا  هچنآ  هک  ارچ  ضبن ، ندیبوک  تسا  نینچمه  درادـن .
کی هکنیا  رد  دوشیم ، لصاح  ندـیمد  زا  هک  يدـتمم  يادـص  لثم  و  تسین ؛ ندوب  هدـنز  راـگزور  رد  ضبن  ندز  عومجم  و  دراد ، دوجو 

رد هحماسم  عوضوم ، ياقب  رد  هحماسم  زا  دوصقم  هکیلاحرد  تسا ، هظحالم  دروم  افرع  ضبن  ياـهندز  رد  اـهترثک  اریز  تسا ؛ تیوه 
. تسا لقع  دزن  رد  هحماسم  دارم  هکلب  تسین ، نانآ  دزن  فرع و  طیحم 

رد دوشیم ، عقاو  جراخ  رد  ءازجا  زا  هچنآ  عومجم  هک  دـناهتفگ ، يراـصنا  خیـش  هچنآ  رد  دـیامرفیم : هر )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  سپس 
یلاکـشا تسا ، عومجم  نآ  رگید  ءزج  دوجو  اب  ّقح  نامز ال  رد  نآ  دوجو  و  دوشیم ، داجیا  عومجم  نآ  زا  لّوا  ءزج  دوجو  اب  لّوا  ناـمز 

هکنیا رطاـخب  هعومجم ؛ هن  تسا ، عومجم  زا  ءزج  دوشیم ، عـقاو  لّوا  ناـمز  رد  هچنآ  اریز  ارچ ؟ یتـسناد ، ار  لاکـشا  نآ  هک  دراد  دوـجو 
نیا نداد  رارق  يارب  یلیلد  هـک  دوـشیم  راکــشآ  نخــس  نـیا  زا  تـسا . يریپ  ناــمز  رد  نآ  ندز  زا  ریغ  یکدوــک  ناــمز  رد  ضبن  ندز 

. درادن دوجو  نآ  زا  مّود  مسق  نینچمه  یّلک و  باحصتسا  زا  لّوا  مسق  لیبق  زا  باحصتسا 
اهتلاـح رداـبت  ینوگرگد و  لـیبق  زا  ضبن ، ندز  نتفگ و  نخـس  هک  ارچ  تسین ، مه  مّوس  عون  یّلک  زا  مّوـس  مسق  زا  ّکـش  نودـب  اـّما  و 

هچنآ اـّما  و  تسا . مّوس  عون  یّلک  زا  مّود  مسق  لـیبق  زا  هکلب  دوـشیم ، لیدـبت  نآ  لاـثما  گـنرمک و  هب  گـنررپ  یهایـس  هکناـنچ  تسین ؛
رادم رد  اهنآ  تسا و  هزیگنا  ترثک  تدحو و  نآ ، ترثک  مالک و  تدـحو  رد  كالم  طانم و  هک  دـناهدرک ، هدافا  يراصنا  خیـش  بانج 

ياـههزیگنا نارنخـس  تسا  نکمم  ینعی  يرگید . هب  هن  تسا ، شدوـخ  هب  يزیچ  ره  تدـحو  هک : تسا  نـیا  شلاکـشا  دـننزیم ، رود  نآ 
. دیآیم باسح  هب  طخ  کی  وا  نانخس  عومجم  هکنیا  اب  دشاب ، هتشاد  يددعتم 

. تسین رگید  هزیگنا  دوجو  لامتحا  اب  نآ  باحصتسا  زا  یعنام  وا ، مالک  نانخس  عومجم  تدحو  لوبق  ضرفرب 
نآ اههیاپ ، ناکرا و  لیدـبت  اب  هک  تسا ، رگید  ياـههیاپ  هب  فقـس  ياـههیاپ  ندـیدرگ  لدـب  لـثم  نآ ، يریذـپلدب  اـههزیگنا و  فـالتخا 

. تسا نینچ  مه  نتفگ  نخس  هب  تبسن  اههزیگنا  تسا ، ظوفحم  فقس  تدحو 
[309 .] دشابیم رذگ  لاح  رد  ینامز  روما  دروم  رد  نانخس  نیا  مامت 

562 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نتم

ّصاخ ال نامزب  دّیقملا  ءیشلا  نأ  ههجو : و  هیف . باحصتسالا  نایرج  مدعب  عطقلا  یغبنیف  نامزلاب - ادّیقم  ناک  ام  وه  و  ثلاثلا - مسقلا  اّمأ  و 
: ءاقبلا ّنال  ءاقبلا ؛ هیف  لقعی 

لاعفالا یه  اهتاقلعتم  نوکل  ۀّیفیلکتلا ؛ ماکحالا  یف  باحصتسالا  نایرج  یف  لاکشتسالا  مّدقت  دق  و  یناثلا ، نآلا  یف  لّوالا  دوجوملا  دوجو 
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. نامزلا اهتلمج  نم  و  مکحلا ، ّقلعت  یف  امدع  ادوجو و  لخد  اهل  یتلا  تاصّخشملاب  ۀصّخشتملا 
عم هتضراعم  و  اقباس ، نّقیتملا  ّيدوجولا  رمالا  مدع  باحصتسا  نایرج  لّیخت  نم  [ 310 :] نیرصاعملا ضعبل  عقو  ام  داسف  رهظی  انرکذ  اّمم  و 

ّیلزالا مدعلا  یلع  کشلا - دـنع  هءاقب - لصالا  و  نامزلا ، نم  یلوالا  ۀـعطقلا  یف  رمالا  کلذ  دوجو  نقیتملا  ّنا  معزب  هدوجو ؛ باحـصتسا 
: نیباحصتسالا ضراعت  نم  هرکذ  ام  بیرقت  یف  لاق  نامزلا . نم  ۀقباسلا  ۀعطقلا  یف  الا  دوجولا  یلإ  هبالقنا  ملعی  مل  يذلا 

فیلکتلا مدع  ناک  لوقنف : هدـعب ، امیف  هبوجو  ملعی  مل  و  لاوزلا ، یلإ  بجاو  ّهنأ  ملع  و  ۀـعمجلا ، موی  سولجلاب  رمأ  عراشلا  ّنأ  ملع  اذإ  ّهنإ 
ملع و  ۀـعمجلا ، موی  لبق  مدـعلا  کلذ  ءاقب  ملع  و  عراـشلا ، رمأ  دورو  لـبق  اـمولعم  هدـعب  و  لاوزلا ، یلإ  هیف  ۀـعمجلا و  موی  لـبق  سولجلاـب 
نم یلوأ  نینیقیلا  دحأ  مکح  ءاقبإ  سیل  و  نانیقی ، ّکش و  انهف  کشلا ، عضوم  هدـعب  راص  و  لاوزلا ، لبق  هیف  سولجلاب  فیلکتلا  هعافترا و 

. رخآلا مکح  ءاقبإ 
. سولجلاب نیقیلا  وه  و  ّکشلاب ، لصّتملا  نیقیلا  ءاقبب  مکحی  تلق : نإف 

لاح الثم ، سیمخلا - موی  یف  ّکشف  عراشلا ، رمأ  ۀظحالم  تقو  ۀعمجلا  موی  ءیجم  لبق  لصاح  لاوّزلا  دـعب  ام  فیلکت  یف  ّکشلا  ّنا  انلق :
بحـصتسیف و فیلکتلا ، مدـع  وه  هب  لصتملا ، نیقیلا  و  ـال ؟ مأ  اـضیأ  لاوزلا  دـعب  هب  فّلکملا  وه  لـه  ادـغ  سولجلا  ّنأ  یف  رمـألا - دورو 

. یهتنا لاوزلا ، تقو  یلإ  کلذ  ّرمتسی 
563 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

همجرت

نامز هب  هدیقم  روما  باحصتسا  - 3

هراشا

باحصتسا نایرج  مدع  هب  عطق  سپ  هنازور ) زامن  ناضمر ، هزور  لثم   ) تسا هدش  اهنآ  دیق  نامز  هک  يروما  باحـصتسا )  ) مّوس مسق  اّما  و 
هک ارچ  تسین ، لوقعم  نآ  رد  ندوب  یقاب  تسا ، صاخ  نامز  هب  دّیقم  هک  يزیچ  اریز  ارچ ؟ تسا . هتـسیاش  دنانامز  هب  دّیقم  هک  يروما  رد 

. یناث نامز  رد  لّوا  دوجوم  دوجو  زا  تسترابع  ءاقب 
البق دوش . باحـصتسا  ات  درادـن  ءاقب  دوجو  لّوا  دوجوم  نامز  رییغت  اب  و  تسا ، هدوب  فیلکت  دروم  ندوب ، لّوا  نامز  رد  دـیق  اـب  لّوا  دوجو 

هکنیا رطاـخب  دـش ، عقاو  ثحب  دروم  هسمخ ) ماـکحا  ینعی   ) هیفیلکت ماـکحا  رد  باحـصتسا  ناـیرج  رد  تارـضح ) زا  یخرب   ) لاکـشا مه 
ّریغت دوجو  لثم   ) دنراد ّتیلخدـم  تاقلعتم  نیا  هب  مکح  ّقلعت  رد  ادوجو  ای  هک  تسا  یتاصخـشم  اب  هصخـشتم  لاعفا  ماکحا ، نیا  تاقلعتم 

. تسا نامز  روما  نیا  هلمج  زا  و  ءاملا )...  نادقف  لثم   ) دراد ّتیلخدم  امدع  ای  و  ءام )...  تساجن  رد  دراد  ّتیلخدم  هک 

( نیباحصتسا هضراعم  رد  یقارن  لضاف  نخس  )

مدـع باحـصتسا  هکنیا : رب  ینبم  یقارن  لضاف  موحرم  ینعی  نیرـصاعم . زا  یخرب  نامگ  لیخت و  داسف  میتفگ  ام  هچنآ  زا  دوشیم  نشور  و 
هچنآ هک : نامگ  نیا  هب  دوب ، دـهاوخ  ضراعم  زیچ  نآ  دوجو  باحـصتسا  اب  دوشیم و  يراج  هدوب ، نیقی  دروم  شدوجو  اقباس  هک  يزیچ 

لوحت و هک  يایلزا  مدـع  رب  تسا  زیچ  نآ  ياقب  لصا ، ّکش ، ماگنه  رد  و  تسا ، نامز  زا  یلوا  هعطق  رد  زیچ  نآ  دوجو  هدوب  نیقی  دروم 
(. ۀعمجلا موی  ینعی   ) نامز زا  نیشیپ  عطق  رد  رگم  تسا ، هدشن  مولعم  دوجو ، هب  نآ  بالقنا 

نآ هک  دنادب  و  تسا ، هداد  هعمج  زور  نتسشن  هب  روتـسد  عراش  هک  دنادب  هاگره  دیوگیم : باحـصتسا  ود  نیا  ضراعت  هیجوت  رد  سپس :
زور و  هعمج ، زور  زا  شیپ  نتـسشن  هب  فیلکت  ندوبن  میئوگیم : دشابن ، مولعم  رهظ  زا  دـعب  رد  نآ  بوجو  تسا و  بجاو  رهظ  ات  تسـشن 
مدع عافترا  و  تسا ، مولعم  هعمج  زور  زا  شیپ  مدع ، نآ  ياقب  تسا ؛ هدوب  مولعم  عراش  روتسد  دورو  زا  لبق  رهظ ، زا  دعب  رهظ و  ات  هعمج 
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. تسا هتفرگ  رارق  ّکش  عوضوم  هعمج  رهظ  زا  دعب  تسا ؛ مولعم  رهظ  زا  لبق  هعمج  زور  رد  نتسشن  هب  فیلکت  دوجو  و 
نیقی مکح  ياقبا  زا  اهنیقی  زا  یکی  مکح  ياقبا  و  دراد ؛ دوجو  نیقی  ود  ّکش و  اجنیا  رد  اذل  و 

564 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسین یلوا  رگید 

: میئوگیم دوشیم ؟ تسا ، نتـسشن  هب  نیقی  نامه  هک  ّکش ، هب  لصتم  نیقی  ياقب  هب  مکح  یئوگب : رگا  دـیوگیم : همادا  رد  یقارن  بانج 
نامز هبنشجنپ  زور  رد  الثم  تشاد . دوجو  عراش  روتـسد  هظحالم  ماگنه  هب  هعمج ، زور  ندمآ  زا  لبق  هعمج  رهظ  زا  دعب  فیلکت  رد  ّکش 

؟ هن ای  تسا  فیلکت  دروم  مه  رهظ  زا  دعب  ادرف ، نتسشن  ایآ  هک  درک  ّکش  روتسد ، ندش  دراو 
[311 .] دباییم رارمتسا  هعمج  رهظ  ات  دوشیم و  باحصتسا  نیقی  نآ  سپ  تسا ؛ فیلکت  ندوبن  نامه  تسا ، ّکش  هب  لصتم  هک  ینیقی 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ نامز  هب  تادیقم  زا  دارم  دیئامرفب  ۀمدقم  * 
. تاینامز نامز و  لیبق  زا  يراق  رما  کی  هب  دناهدش  دّیقم  نکل  دنتسه و  هرقتسم  هّراق و  روما  زا  اتاذ  هک  تسا  يروما 

؟ تسا هدرک  ثحب  نامز  هب  دّیقم  روما  صوصخ  رد  خیش  بانج  یلو  * 
موی مص  هک : دوـمرف  یلوـم  هک : دـینک  ضرف  لـثملا  یف  دـنراد  ار  ناـمز  هب  دـّیقم  روـما  ناـمه  باـسح  زین ، تاـینامز  هب  دـّیقم  نکل  و  هلب ،

. هبنشجنپ زور  ینعی  نیعم  نامز  کی  هب  هدرک  دّیقم  ار  هزور  بوجو  هک  سیمخلا ،
؟ هن ای  مینک  باحصتسا  ار  هزور  بوجو  ءاقب  میناوتیم  ایآ  هن ؟ ای  تسا  یقاب  بوجو  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  هدیسر و  ارف  هعمج  زور  لاح :

؟ دوش نشور  عازن  لحم  ات  دیهد  رارق  یسررب  دروم  ار  هلئسم  روص  ۀمدقم  روبزم ، لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق  * 
رتشیب هب  تبسن  نامز  نکل  و  دریذپیم ، ماجنا  یصوصخم  لحم  کی  صاخ و  نامز  کی  رد  دوشیم  رداص  ام  زا  هک  یلاعفا  مامت  ّکشالب 

: رگید ترابع  هب  دراد . تیفرظ  افرص  ام  لاعفا 
زا ریزگان  ام  لعف  هکنیا  باب  زا  نکل  درادن و  دوجو  لعف  کی  نامز  رد  یتیصوصخ  هنوگچیه  - 1

565 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ام ثحب  لحم  زا  اذـل  و  دـنکیم ، تیافک  دریگب  ماجنا  هک  ینامز  ره  رد  ام  لعف  سپـس  دـیآیم ، ام  لعف  رد  ناـمز  تسا ، ناـمز  رد  ماـجنا 

. تسا جراخ 
نامز نالف  رد  لمع  هکلب  تسین ، بولطم  تعیبط  لمعلا و  لصا  هک  انعم  نیدب  دراد ، تیدـیق  ام  صاخ  لاعفا  زا  یخرب  هب  تبـسن  نامز  - 2

. ناضمر كرابم  هام  هزور  جح ، هّیموی ، ياهزامن  لثم  تسا ، بولطم  صاخ 
: تسا تروص  ود  ياراد  دوخ  هک  تسا  مسق  نیمه  رد  مالکلا  امنا 

. دوشیمن هدافتسا  باطخ  رهاظ  زا  درادن و  دوجو  لیلد  ناسل  رد  نامز  هب  دیقت  یهاگ  - 1
ای نید ، ءادا  لثم  دـناهدشن ، دـّیقم  یـصاخ  نامز  هب  عراش  باطخ  رگید  ریبعت  هب  ای  لیلد و  ناـسل  رد  هک  دراد  دوجو  يروما  رگید  ریبعت  هب 

 ... مالس و باوج 
کیرـش ود  زا  یکی  رگا  دیوگیم : هعفـش  باب  رد  لثملا  یف  دوشیم . هدیمهف  نّقیتم  ردق  باب  زا  لقع  مکح  هب  جراخ و  زا  دیقت  نیا  نکل 
شیوـخ کـلم  هب  ار  هدـشهتخورف  هّصح  هدوـمن و  هعفـش  هب  ذـخا  هک  دراد  ّقـح  اعرـش  رگید  کیرـش  تخورف ، ار  شدوـخ  هعاـشم  هّصح 

: هعفش ّقح  نیا  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  یهتنم  دروآرد .
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طقاـس وا  ّقح  دزادـنیب  ریخأـت  رگا  اـّلا  دـیامن و  ّقح  لاـمعا  نکمم  تصرف  نیلوا  رد  دـیاب  عـالطا  درجم  هب  کیرـش  دراد و  ّتیروف  اـیآ  - 
؟ دوشیم

؟ دنک ّقح  لامعا  ریخأت  اب  دناوتیم  یهاگآ  ملع و  زا  سپ  کیرش  هدوب و  یخارتم  ای  و  - 
زا اذل  و  دومن . يراج  تئارب  لصا  دیاب  كوکـشم  داز  ام  هب  تبـسن  دـنیوگیم  هدوب و  ّتیروف  هب  دـقتعم  نّقیتم  ردـق  باب  زا  املع  روهـشم 

. تسا جراخ  ثحب  لحم 
: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  دییقت  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  باطخ  رهاظ  زا  هدمآ و  لیلد  ناسل  دوخ  رد  نامز  هب  دیقت  یهاگ  و  - 2

: دیامرفب یلوم  هکنیا  لثم  یلمجم ، مهبم و  نامز  کی  هب  تسا  هدش  دّیقم  بولطم  یهاگ  - 1
. نامز یلا  اذک  لعفا 

دروم نیا  اذل  و  دومن . يراج  تئارب  لصا  كوکـشم  داز  ام  رد  دومن و  افتکا  نّقیتم  ردق  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  رب  روهـشم  رظن  زاب  اجنیا  رد 
. تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  مه 

: تسا مسق  ود  رب  دوخ  زین  صخشم  مولعم و  نامز  هب  دییقت  نیا  دوخ  هک  ینیعم  مولعم و  نامز  هب  هدش  دّیقم  بولطم  مه  یهاگ  و  - 2
لثملا یف  تسا  هدش  رکذ  تیاغ  تروصب  نامز  هب  دییقت  ینعی  تسا ، هیئاغ  باطخ ، یهاگ  - 1

566 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
 ... طیخلا مکل  نّیبتی  یتح  اوبرشا  اولک و  هدومرف : ای  لیللا و  یلا  مایصلا  اومتأ  هدومرف :

رد تیاغ و  نیا  دوخ  رد  مکح  نآ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  شایمازتلا  لولدـم  هب  ینعی  تسا ، موهفم  ياراد  هیئاغ  هلمج  هک  اجنآ  زا  لاح 
مالک یمازتلا  لولدم  هکنیا  رطاخب  دشاب . باحـصتسا  هب  يزاین  هک  ات  دنامیمن  یقاب  ام  يارب  یکـش  اذـل  درادـن و  دوجو  تیاغ  نیا  دـعب  ام 

. لیلد ثیح ال  لیلد  لصالا  تسا و  یعامتجا  لیلد  کی 
. تسا جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  مه  دروم  نیا  اذل  و 

هیفـصو هلمج  کی  باطخ  هک  انعم  نیدب  دوشیم ، هدروآ  دـیق  ای  فصو و  کی  تروصب  افرـص  صاخ ، نامز  هب  دـییقت  یهاگ  نکل  و  - 2
. بجاو ۀعمجلا ال  موص  سپ  هکنیا  رب  درادن  تلالد  بجاو  سیمخلا  موص  اجنیا  رد  بجاو . سمخلا  موص  لثم : تسا 

. دنکیمن ادع  ام  یفن  ءیش  تابثا  هک  ارچ  درادن ، موهفم  اجنیا  رد  هیفصو  هلمج  رگید : ترابع  هب 
. دوشیم هداد  رارق  زین  هعمج  رد  موص  بوجو  لامتحا  سپ :

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
هدروآ ّتیدـیق  فصو  هب  مهنآ  سیمخلا  موی  الثم  صاخ  ناـمز  کـی  هب  بلطم  دـییقت  هک  یئاـج  رد  اـیآ  هک  تسا  ریخا  بلطم  نیمه  رد 

؟ هن ای  مینک  يراج  باحصتسا  میناوتیم  مینک  ّکش  هعمج  زور  رد  موص  بوجو  هب  تبسن  ام  رگا  دوشیم .
. میتسه نآ  خساپ  لابندب  ام  هک  تسا  یثحب  لحم  نامه  بلطم  نیا 

؟ تسیچ هیف )...  باحصتسالا  نایرج  مدعب  عطقلا  یغبنیف   ) زا دارم  ثحب  لحم  ندش  نشور  هب  هّجوتاب  * 
: هیفرع تاحماسم  بسح  هب  هن  هّیلقع و  تقد  هب  هن  دوشیمن . يراج  اقلطم  باحصتسا  نامز  هب  تادیقم  رد  هک : تسا  نیا 

يرگید زا  ریغ  ار  کیره  هدرک و  ادـج  دـیق  دـقاف  عوضوم  زا  ار  دـیق  ياراد  عوضوم  باسح  لـقع  هکنیا  رطاـخب  هّیلقع ، تقد  هب  اـّما  و  - 1
هک تسا ، دیدج  دوجوم  ثودح  رد  امئاد  وا  ّکش  هکلب  دوشیمن ، ادیپ  شیارب  یلبق  دوجوم  نامه  ءاقب  رد  ّکش  هاگچیه  اذل  و  دـنادیم .

. تسین باحصتسا  ياج  مه  یئاج  نینچ 
دوخ يارب  لقتـسم و  یلمع  کیره  دراد ، قرف  ۀعمجلا  موی  موص  اب  سیمخلا  موی  مص  هکنیا  رطاخب  مه  یفرع  هحماسم  بسح  هب  اّما  و  - 2

هب سپ  دنادب . سیمخلا  موی  موص  همادا  ار  ۀعمجلا  موی  موص  هکنیا  هن  دنیبیم ، ناریاغتم  ار  اهنآ  مه  فرع  و  تسا ، لقتـسم  یمکح  ياراد 
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ّکش مه  فرع  ظاحل 
567 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا لثم  ثودح  رد  ّکش  هکلب  تسین ، ءاقب  رد  ّکش  اجنیا  رد 

فرظ نآ  فورظم  هک  مه  دّیقم  دوش  عفترم  دـشاب  نآ  ینامز  فرظ  هک  شدـیق  رگا  دـشاب ، یـصاخ  نامز  هب  دـّیقم  یلمع  یتقو  لصاحلا :
. تسین یلبق  دّیقم  نآ  ءاقب  رد  ّکش  ام  ّکش  ام ، ّکش  لبق  نامز  زا  دعب  نامز  رد  اذل  دوریم و  نیب  زا  تسا 

؟ تسیچ ۀیفیلکتلا ) ماکحال  یف  باحصتسالا  نایرج  یف  لاکشتسالا  مّدقت  تدق  و   ) زا ضرغ  * 
لیبـق زا  هیفیلکت  ماـکحا  ناـیم  هک  تسا  ینوت  لـضاف  لوق  نآ  تشذـگ و  باحـصتسا  ناـیب  رد  هک  تسا  یلاوقا  زا  لوق  نیمتفه  هب  هراـشا 

رد باحـصتسا  دومرف : دـیدرگ و  لیـصفت  هب  لـئاق  دوب  شدوخ  دارم  هک  یـصاخ  ياـنعم  هب  هّیعـضو  ماـکحا  نیب  و  تمرح و ...  بوـجو و 
هدروآ لیـصفت  نیا  يارب  یلئالد  لاوقا  ّهلدا  شخب  رد  ضرغلا ، دوشیمن . يراج  هیفیلکت  ماکحا  رد  نکل  دوشیم و  يراج  هّیعـضو  ماکحا 

: هک دوب  نیا  ّهلدا  نآ  زا  یکی  هک  دش 
؟ ارچ دسرب . باحصتسا  هب  تبون  ات  دوشیمن  ادیپ  ءاقب  رد  ّکش  هاگچیه  یفیلکت  یعرش  مکح  رد 

مامت اب  ار  شدوخ  مکح  ّقلعتم  عوضوم و  هشیمه  ای ...  یمیرحت و  ای  یبوجو و  مکح  عیرـشت  لعج و  ماقم  رد  سدـقم  عراش  هکنیا  رطاخب 
دنکیم و مکح  نآ  زا  سپ  دریگیم و  رظن  رد  دنراد ، تلاخد  مکح  تحلـصم  نیمأت  رد  یلوم و  ضرغ  رد  هک  ياهّیمدع  هّیدوجو و  دویق 

. دزرویمن یلامها  رمألا  سفن  عقاو و  بسح  هب  ماقم  نیا  رد 
: زامن بوجو  رد  لثملا  یف 

. دنراد شقن  لابقتسا و ...  تراهط ، لثم  ياهّیدوجو  دویق  - 1
. دنراد تلاخد  ریثک و ...  لعف  ۀهقهقلا و  مدع  یجراخلا و  مالکلا  مدع  ثدحلا و  مدع  لثم  ياهّیمدع  دویق  هکنانچ  - 2

اذـل و  تسا ، دوجوم  زین  مکح  تسا ، دوجوم  دویق  نیا  مامت  اب  عوضوم  هک  ینامز  ات  دـنکیم و  مکح  دویق  نیا  مامت  هب  هّجوتاب  عراش  سپ 
. دسرب باحصتسا  هب  تبون  هکنیا  ات  میرادن  ّکش 

هب يزاین  ات  میرادـن  نآ  ءاقب  رد  یکـش  اذـل  دوریم و  مه  مکح  اعطق  دورب ، نیب  زا  شدویق  زا  یخرب  ای  دویق و  همه  اب  مکح  ّقلعتم  رگا  اـّما 
. میشاب هتشاد  باحصتسا 

؟ روظنم * 
، نآ يافتنا  اب  تسا و  دوجوم  زین  مکح  دشاب ، صاخ  نامز  نیا  هکیمادام  اذل  و  هتقوم ، تابجاو  رد  تسا  نامز  دویق  زا  یکی  هکنیا  روظنم 

. میشاب هتشاد  باحصتسا  هب  يزاین  هک  ات  میرادن  ءاقب  رد  ّکش  اذل  و  دوشیم . یفتنم  مه  مکح 
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؟ دوب هچ  بلطم  نیا  رارکت  زا  خیش  بانج  ضرغ  * 
يارب یئاـج  دوریم و  مه  مکح  ناـمز  دـیق  نـتفر  اـب  دـش  یناـمز  هـب  دـّیقم  یمکح  رگا  هـکنیا : رب  ینبم  دوـب  شدوـخ  بـلطم  رب  يدـییأت 

. تسین باحصتسا 
؟ تسیچ نامز  تشذگ  اب  مدع  اب  يدوجو  باحصتسا  ضراعت  رد  هر )  ) یقارن دمحا  یلوم  ههبش  * 

: ام بحصتسم  باحصتسا ، باب  رد  یّلک  روطب  دیامرفیم  یقارن  بانج 
 ... تساجن و تراهط ، تمرح ، بوجو ، لثم  تسا  هّیعرش  روما  زا  يرما  یهاگ  - 1

 .. دیز و تلادع  لثم : تسا  ماکحا  تاعوضوم  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  هیجراخ و  روما  زا  يرما  مه  یهاگ  - 2
: لّوا تمسق  ینعی  تسا  هّیعرش  روما  زا  يرما  ام  بحصتسم  اجنآ 
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يارب بحـصتسم  دادعتـسا  ءاضتقا و  لصا  ینعی  تسا  یـضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  ّقح ، نامز ال  زا  بحـصتسم  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاـگ  - 1
. تسا ّکش  دروم  ءاقب 

. یضتقم زارحا  زا  سپ  شاهناگجنپ  ماسقا  همه  اب  تسا  عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  ّقح ، نامز ال  زا  بحصتسم  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  و  - 2
: دراد دوجو  اجنیا  رد  بحصتسم  اب  هطبار  رد  تروص  هس  اعومجم  لصاحلا :

؟ دینک نییبت  ار  نآ  لاثم  رکذ  اب  تسیچ  لّوا  تروص  * 
ود اجنیا  رد  هک  تسا  یعّدـم  یقارن  بانج  دـشاب  یـضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  مه  ام  ّکش  دـشاب ، هّیعرـش  روما  زا  بحـصتسم  هک  تسا  نیا 

. مّوس لصا  هب  دوشیم  عوجر  اذل  دننکیم و  طقاست  هدرک و  ضراعت  مه  اب  هجیتن  رد  هک  دوشیم  يراج  باحصتسا 
: تسا رّوصتم  تلاح  هس  اجنیا  رد  هعمج  زور  نایاپ  ای  لاوز و  ات  ناکم  نیا  رد  نیشنب  دیوگیم : شدبع  هب  یلوم  لاثم : يارب  فلا :
. دشاب یلزا  مدع  نیقی  نامه  هک  سولج  بوجو  مدع  هب  میتشاد  نیقی  یلوم  رما  نیا  زا  لبق  زا  لزا و  زا  ام  میئوگب  هکنیا  یکی  - 1

. تسا يدوجو  رما  کی  هب  نیقی  هک  هعمج  رهظ  ات  هعمج  حبص  زا  سولج  بوجو  هب  میتشاد  نیقی  ام  میئوگب : هکنیا  یکی  - 2
. لاوز دعب  ام  هب  تبسن  تسا  نآ  عافترا  بوجو و  نیا  ءاقب  رد  ام  ّکش  میئوگب : هکنیا  یکی  - 3

؟ تساجک رد  مالکلا  امنا  * 
يراج باحصتسا  ود  يدروم  نینچ  رد  دیامرفیم  یقارن  بانج  هک  تسا  ریخا  دروم  نیمه  رد 
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: دوشیم

یلو دش ، بجاو  رهظ  ات  حبص  زا  یعطقم  کی  رد  نکل  تسا و  هدوبن  بجاو  سولج  لزا  زا  هک  انعم  نیدب  یلزا  مدع  باحصتسا  یکی  - 1
. ار مدع  مینکیم  باحصتسا  هجیتن  رد  هن ؟ ای  تسا  یقاب  یلزا  مدع  نآ  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  هرابود  ام  مه  زاب 

ءاقب رد  ام  ّکـش  نونکا  نکل  تسا و  هدوب  رهظ  هب  اـت  حبـص  زا  سولج  بوجو  ینعی  تسا  سولج  بوجو  ءاـقب  باحـصتسا  مه  یکی  - 2
. ار سولج  بوجو  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  اذل  و  تسا ، بوجو  نیا 

. لاوز دعب  ام  هب  تبسن  دسریم ، ةءاربلا  ۀلاصا  ینعی  مّوس  لصا  هب  تبون  هک  اطقاست ، اضراعت و  لصا  ود  نیا  هجیتن : رد 
هک ارچ  مینکیم  باحـصتسا  دـشاب  يدوجو  رما  هب  نیقی  نیمه  هک  ار  ّکش  هب  لصتم  نیقی  مکح  ام  هک  دوش  لاکـشا  یقارن  بانج  رگا  * 
هچ دیآ  شیپ  طقاست  ضراعت و  هکنیا  ات  دسریمن  تسا  هدـش  عطقنم  ّکش  زا  هک  یمدـع  رما  هب  نیقی  مکح  هب  تبون  اذـل  دراد و  ناحجر 

؟ دهدیم باوج 
رهظ ات  هعمج  زور  رد  سولج  هب  رما  رودص  نامز  هک  الثم  هبنشجنپ  زور  نامه  رد  هک  ارچ  دنتـسه ، ّکش  هب  لصتم  نیقی  ود  ره  دیوگیم :

: دشاب
. دراد رهظ  ات  هعمج  رد  سولج  بوجو  هب  نیقی  مه  نامز  نامه  و  دراد ، لزا  زا  سولج  بوجو  مدع  هب  نیقی  نامز  نامه  - 1

. دراد لاوز  زا  دعب  ام  هب  تبسن  نآ  عافترا  ای  سولج  ءاقب  رد  ّکش  مه ، نامز  نامه  - 2
. تسا لصتم  نیقی  ود  ره  هب  ّکش  سپ :

ود ره  مّود ، لّوا و  نیقی  فـصو  دوـخ  نکل  تسا و  لـصتم  كوکـشم  هب  مد  نّقیتـم  دراد و  هلـصاف  كوکـشم  زا  لّوا  نّقیتـم  هچرگا  هلب ،
ناحجر يرگید  هب  تبسن  کیچیه  هک  ارچ  تسا ، نکمم  ّکش  لاح  هب  تبسن  نیقی  ود  زا  کیره  مکح  ءارجا  اذل : و  دناّکش ، هب  لصتم 

. دوشیم يراج  لصا  ود  ره  اذل  درادن و 
. دسریم تئارب  لصا  يارجا  هب  تبون  اذل  تسا و  طقاست  ضراعت و  نامه  هک  دوشیم  يراج  نیئفاکتم  نیضراعتم  نوناق  هجیتن : رد 

: لثملا یف  ای  و  ب :
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سیمخلا موی  مص  هک : هدرک  رما  ماما  هب  سدقم  عراش  - 1
یقاب موص  بوجو  ایآ  میدرک  ّکش  هک  دش  ام  ضراع  یضرم  نکل  میتفرگ و  هزور  رهظ  ات  - 2
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: دوشیم يراج  باحصتسا  ود  اجنیا  رد  هن ؟ ای  تسا 

. موص بوجو  ءاقب  باحصتسا  - 1
. موص بوجو  یلزا  مدع  باحصتسا  - 2

. تئارب لصا  يارجا  هب  دسریم  تبون  اذل  دننکیم و  طقاست  هدرک ، ضراعت  باحصتسا  ود  نیا  هجیتن  رد 
؟ عفار رد  ّکش  ای  تسا  یضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  تشذگ  هک  یلاثم  ود  رد  ام  ّکش  * 

هک ضرم  لاوز و  دعب  ام  هب  تبسن  تسا  موص  ای  سولج  بوجو  دادعتـسا  ءاقب و  رد  ام  ّکش  اریز : ارچ ؟ تسا . یـضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا 
. تسا يراج  باحصتسا  روهشملا  دنع 

؟ تسیچ اجنیا  رد  یقارن  بانج  خیش و  بانج  ثحب  هجیتن  لصاح و  * 
: هک تسا  نیا 

. تسین يراج  نامز  هب  تادیقم  رد  باحصتسا  يراصنا  خیش  بانج  هدیقع  هب  - 1
. تسا طقاست  ضراعت و  هب  يالتبم  یهتنم  تسا ، يراج  نامز  هب  تادیقم  رد  باحصتسا  یقارن  لضاف  بانج  هدیقع  هب  و  - 2

***
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نتم
موصلا بوجو  ءاقب  یف  ّکش  ضرم  ضرع  اذإ  موصلا  بوجو  لـثم : یف  مدـعلا - دوجولا و  یباحـصتسا  ضراـعت  نم  هرکذ - اـم  يرجأ  ّمث 

. ةّرم لسغ  اذإ  سجنلا  بوثلا  ةراهط  یف  و  يذملا ، لجال  اهیف  کشلا  لصح  اذإ  ةراهطلا  یف  و  هعم ،
یناثلا یف  و  موصلا ، بوجو  لبق  یلـصالا  همدـع  باحـصتسا  یّمحلا و  ضورع  لبق  موصلا  بوجو  باحـصتسا  ضراعتب  لّوالا  یف  مکحف 

ضراعتب ثلاثلا  یف  و  يذـملا ، دـعب  ةراهطلل  اببـس  ءوضولا  عراشلا  لـعج  مدـع  باحـصتسا  يذـملا و  لـبق  ةراـهطلا  باحـصتسا  ضراـعتب 
هذـه یف  ناباحـصتسالا  طقاستیف  ةّرم ، لسغلا  دـعب  ۀـساجنلل  اببـس  لوبلا  ةاقالم  نوک  مدـع  باحـصتسا  لسغلا و  لـبق  ۀـساجنلا  باحـصتسا 

. اعفار ۀّیعفارلا  كوکشم  عراشلا  لعج  مدع  عفارلا و  مدع  وه  و  مدعلا ، باحصتسا  یلع  مکاح  رخآ  باحصتسا  یلإ  عجری  نأ  ّالإ  روصلا ،
. دوجولا باحصتساب  هیف  لقن  مل  عفارب ، ّالإ  عفتری  اّمم ال  ةراهطلا  نأ  ملعی  مل  ول  و  لاق :

عراشلا لعجل  لخد  امم ال  اهوحن  فافجلا و  ۀبوطرلا و  ةایحلا و  لیللا و  مویلاک و  ۀّیجراخلا - رومالا  اما  و  ۀّیعرشلا ، رومالا  یف  اذه  لاق : ّمث 
. یهتنا اهدوجو ، باحصتساب  ضراعم  لقع  لاح  باحصتسا  قّقحت  مدعل  ضراعم ؛ الب  ۀجح  اهیف  دوجولا  باحصتساف  اهدوجو - یف 

همجرت

هدومن رکذ  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  ود  ضراعت  رد  ار  هچنآ  یقارن : بانج  سپس 

هراشا

يذـم جورخ  تهج  هب  نآ  ندوب  بجاو  رد  ّکش  دوش و  ضراـع  وا  رب  يراـمیب  هاـگره  هک : دـنادیم  يراـج  هزور  ندوب  بجاو  لـثم  رد 
رامیب زا  شیپ  هزور  بوجو  باحصتسا  ضراعت  هب  مکح  لّوا  دروم  رد  دنک ، نتـسش  راب  کی  اب  سجن  نهاریپ  تراهط  رد  ّکش  ای  دیامن ،

زا لبق  نآ  یلصا  مدع  باحصتسا  ندش و 
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لعج مدـع  باحـصتسا  يذـم و  ندـش  جراخ  زا  لبق  تراهط  باحـصتسا  ضراعت  هب  مکح  مّود  دروم  رد  و  دـنکیم ؛ هزور  ندـش  بجاو 
نتسش زا  لبق  تساجن  باحصتسا  ضراعت  هب  مکح  مّوس  دروم  رد  تسناد و  تراهط  ببس  ار  يذم  جورخ  زا  دعب  يوضو  هب  تبسن  عراش 

. دومن نتسش  راب  کی  زا  سپ  تساجن ، يارب  لوب  تاقالم  ّتیببس  مدع  باحصتسا  و 
، ددرگرب دشاب ، مدع  باحـصتسا  رب  مکاح  هک  يرگید  باحـصتسا  هب  هکنیا  رگم  دـنوشیم ؛ طقاس  اهباحـصتسا  اهتروص  نیا  مامت  رد 

. تسا هدادن  رارق  عفر  ار ، هّیعفارلا  كوکشم  عراش  هکنیا  ای  عفار ، مدع  زا  تسترابع  باحصتسا  نآ  هک 
نآ رد  دوـجو  باحـصتسا  هب  لـئاق  دوـشیمن ، عـفر  عـفار  اـب  زج  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  تراـهط  هـک  دـشن  موـلعم  رگا  دـیامرفیم : سپس 

. میوشیمن
زا نآ ، لاثما  یکـشخ و  تبوطر و  ندوب ، هدـنز  بش ، زور و  لثم  یجراـخ ، روما  اـّما  تسا ، یعرـش  روما  رد  نیا  [ 312 :] دیامرفیم سپس 
هک ارچ  تسا ؛ تّجح  ضراـعم ، نودـب  روـما ، نآ  رد  دوـجو  باحـصتسا  درادـن ، یتلاـخد  اـهنآ  دوـجو  رد  عراـش  لـعج  هـک  ییاـهزیچ 

. تسا هدشن  قّقحم  دشاب ، دوجو  باحصتسا  اب  ضراعم  هک  لقع  لاح  باحصتسا 
***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هرکذ )...  ام  يرجا  ّمث   ) رد بلطم  لصاح  * 
: لثملا یف  دشاب . عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  نامکش  هّیعرش و  روما  زا  ام  بحصتسم  هک  تسا  تروص  نیمود  نایب 

. مدع هب  نیقی  ینعی  دوبن ، هینطاب  تراهط  يارب  زا  ببس  وضو ، مالسا  زا  لبق  انیقی  - 1
. دوجو هب  نیقی  ینعی  هدش  لعج  وضو  يارب  ّتیببس  نیا  الثم  يذم  جورخ  زا  لبق  ات  مالسا  زا  سپ  - 2

؟ هن ای  تسا  یقاب  ماهینطاب  تراهط  ایآ  هک  مراد  ّکش  فلکم  نم  ینم  جورخ  زا  سپ  نونکا  - 3
ضراعت و هک  تسا ، نایرج  لباق  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  ود  زا  کیره  هدعاق  ساسارب 
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. دسریم هّیلمع  لوصا  هب  تبون  اذل  اطقاست و 

: لثملا یف  ای  و 
. یلزا مدع  هب  نیقی  ینعی  دوبن ، یقالم  سجنت  يارب  زا  تساجن ، اب  تاقالم  مالسا  زا  لبق  - 1

. دوجو هب  نیقی  ینعی  هدش  سجنت  نآ  يارب  زا  ببس  تاقالم  نیا  مالسا ، زا  سپ  - 2
؟ هن هکنیا  ای  تسا  یقاب  نآ  سجنت  ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  نکل  میتسش و  لیلق  بآ  اب  راب  کی  الثم  ار  یسجنتم  ءیش  - 3

. تسین یسجنت  دعب  هب  الاح  زا  میئوگب  ار و  سجنت  يارب  زا  تاقالم  ّتیببس  یلزا  مدع  مینک  باحصتسا  اجنیا  رد  میناوتیم  مه  - 1
. ار یقالم  تساجن  ءاقب  مینک  باحصتسا  میناوتیم  مه  - 2

طقاـست هدرک ، ضراـعت  هدـعاق  بسحب  اذـل  و  دـنرادن ، ناـحجر  يرگید  رب  باحـصتسا  ود  نیا  زا  کیچـیه  میتـسه  یقارن  هک  اـم  رظن  هـب 
. دننکیم

؟ تسیچ مدعلا )...  باحصتسا  یلع  مکاح  رخآ  باحصتسا  یلا  عجری  نا  ّالا   ) زا ضرغ  سپ  * 
تسا یلزا  مدع  باحصتسا  رب  مکاح  هک  دراد  دوجو  لاثم  ود  نیا  صوصخ  رد  مه  یموس  باحـصتسا  ای  مّوس و  لصا  کی  هک  تسا  نیا 

. دوجوم تیعفار  مدع  ای  عفار و  دوجو  مدع  باحصتسا  زا : تسترابع  نآ  دریگیم و  ار  یلزا  مدع  باحصتسا  نایرج  يولج  و 
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؟ دوجوم ّتیعفار  رد  ّکش  ای  تسا  ّتیعفار  رد  ّکش  ام  ّکش  قوف  لاثم  ود  رد  * 
عفار رابکی  نتـسش  ایآ  و  هن ؟ ای  تسه  ام  تراهط  عفار  تسا  هدـش  قّقحم  هک  يذـم  نیا  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  دوجوم  ّتیعفار  رد  ّکـش 

؟ هن ای  دشابیم  سجنت 
يارب تاقالم  ببـس  رد  ام  ّکش  مه  و  يذـم ، جورخ  زا  سپ  تراهط ، يارب  وضو  ّتیببـس  عاـفترا  ءاـقب و  رد  اـم  ّکـش  رگید : تراـبع  هب 

؟ هن ای  دراد  ّتیعفار  يذم  ینعی  دوجوم  رما  نیا  ایآ  هکنیا  رد  ّکش  زا  تسا  ّببسم  لسغ ، رابکی  زا  سپ  سجنت 
هتـشادن ّتیعفار  رگا  و  تراهط . سجنت  ياجب  دـیآیم و  ثدـح  تراهط  ياـجب  هدـش  عطقنم  ّتیببـس  نآ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  ّتیعفار  رگا 

. تسا یقاب  ّتیببس  نآ  سپ  دشاب ،
: دیوگیم دوجوملا  ۀیعفار  مدع  ۀلاصا  لصا  اجنیا  رد 

. تساجن عفار  نتسش  رابکی  هن  دوب و  تراهط  عفار  يذم  هن  مالسا  زا  لبق  - 1
؟ هن ای  تسا  دش  لعج  ّتیعفار  نیا  هک  مینکیم  ّکش  مالسا  زا  سپ  نونکا  - 2

تسا یلزا  مدع  هک  ّتیببس  مدع  باحصتسا  هب  تبون  اذل  مینکیم و  يراج  مدع  باحصتسا 
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. تسا یبّبسم  لصا  هکنیا  رطاخب  دسریمن ،
. دنامیم ضراعمالب  يدوجو  رما  باحصتسا  هجیتن : رد 

؟ دش هچ  لاثم  ود  نیا  تیصوصخ  دیئامرفب  یّلک  روطب  * 
. دیدرگ يراج  يدوجو  باحصتسا  صوصخ  دش و  عقاو  موکحم  رگید  لصا  کی  طسوت  یمدع  باحصتسا  دروم  ود  ره  رد  هک  دش  نیا 

باحـصتسا دوب ، ءاضتقا  لصا  رد  ام  ّکـش  هک  دوب  موص  سولج و  هلئـسم  لـثم  تساـجن  تراـهط و  هلئـسم  مه  دروم  ود  نیا  رد  رگا  هلب ،
. دندشیمن يراج  درک ، ضراعت  یمدع  اب  يدوجو 

؟ تسیچ ةایحلا )...  لیللا و  مویلاک و  ۀّیجراخلا ، رومالا  اّما  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
زا رگید  ریبـعت  هب  اـی  هیجراـخ و  روـما  زا  اـم  بحـصتسم  تروـص ، نیا  رد  هـک  تـسا  هلئـسم  رد  هناـگهس  روـص  زا  تروـص  نیموـس  ناـیب 

: لثملا یف  ورمع و ...  تلادع  دیز ، تایح  تبوطر ، ناضمر ، نابعش ، زور  بش ، لثم  تسا  هّیعرش  ماکحا  تاعوضوم 
. دیز تلادع  یلزا  مدع  هب  نیقی  ینعی  دوبن ، مه  وا  تلادع  سپ  دوبن  راک  رد  يدیز  البق  - 1

. وا تلادع  هب  میاهدرک  نیقی  ام  هک  تسا  يراگزور  تسا و  هدش  دوجوم  دیز  هک  تسا  یتدم  - 2
. میراد ّکش  وا  تلادع  عافترا  ای  ءاقب و  رد  نونکا 

يدوجو باحصتسا  يرگید  تلادع و  یلزا  مدع  باحـصتسا  یکی  تسا ، نایرج  لباق  باحـصتسا  ود  زین  اجنیا  رد  میئوگب : میناوتیم  ایآ 
؟ اطقاست اضراعت و  هجیتن  رد  دیز و  تلادع 

شیپ ضراعت  هلئـسم  اـت  دوشیمن  يراـج  باحـصتسا  ود  هیجراـخ  روما  رد  ریخ ، هک : تسا  نیا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  یقارن  باـنج  رظن 
مدع باحـصتسا  هب  تبون  اذل  و  دـشابیم ، تّجح  هدـش و  يراج  ضراعمالب  روما  نیا  رد  هک  تسا  يدوجو  باحـصتسا  نیا  هکلب  دـیایب ،

. دسریمن یلزا 
؟ تسیچ رد  بلطم  رس  * 

: هک انعم  نیدب  تسا ، هیجراخ  روما  اب  هّیعرش  روما  توافت  رد 
زا یلزا  مدع  بالقنا  روما ، هنوگنیا  رد  هجیتن  رد  دناعراش  ینعی  ربتعم  رابتعا  عبات  هک  دنتسه  ياهیرابتعا  روما  يرس  کی  هّیعرـش  روما  - 1

بوجو و یلزا  مدع  نیا  الثم  هعمج  رهظ  ات  ینعی  نیعم  عطقم  کی  رد  هک : تسا  نیا  نّقیتم  ردق  تسا و  عرـش  رابتعا  عبات  دوجو ، هب  مدـع 
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. تسا كوکشم  دشاب  نینچ  لثملا  یف  مه  رهظ  زا  دعب  هکنآ  زا  شیب  اّما  و  دوجو . هب  دوشیم  لیدبت  تمرح ، ای 
. مینکیم يراج  مدع  لصا  كوکشم  داز  ام  رد  هتفرگ و  ار  نّقیتم  ردق  ام  هک  تفگ  ناوتیم  اذل  و 

یقیقح بالقنا  کی  دوجو  هب  مدع  بالقنا  ماکحا ، تاعوضوم  ای  هیجراخ و  روما  رد  اّما  و  - 2
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. نامز هب  دّیقم  دوجو  هب  دوشیمن  بلقنم  دیز  نالف  مدع  ینعی  يرابتعا ، هن  تسا و 
ار یلزا  قلطم  مدع  نآ  تسا  رارمتـسا  ياراد  هک  دیز  دوجو  اب  دـنوادخ  دراد و  رارمتـسا  هک  يدوجو  ینعی  قلطم  دوجو  رگید : ترابع  هب 

. دوشیم يراج  باحصتسا  نیعم  روطب  سپ  درادن . دوجو  یلزا  مدع  نآ  باحصتسا  يارب  یهجو  اذل  دومن و  ضقتنم 
. دوشیم يراج  ءاقب  باحصتسا  میدرک  ّکش  ورمع ...  تلادع  ای  دیز و  تایح  ءاقب  رد  اجکره  ینعی :

؟ تسیچ یقارن  بانج  تاشیامرف  هجیتن  لصاح و  * 
هنوگنیا رد  خیـش  رظن  هب  هک  دوب  نامز  هب  تادـیقم  زا  هک  دوب  موص  سولج و  لاـثم  ود  ناـمه  تقیقح  رد  دوب ، اـم  ثحب  هب  طوبرم  هچنآ 

يالتبم نکل  دشیم و  يراج  باحـصتسا  مه  روما  هنوگنیا  رد  لضاف  موحرم  دوخ  رظن  هب  نکل  دـشیمن و  يراج  باحـصتسا  مه  دراوم 
. دشیم ضراعت  هب 

***
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نتم
. هیلع رمألا  سابتلا  رهاظلا  لوقأ :

، ائیش لاوزلا  یلإ  هنوکب  دیقملا  سولجلا  بوجو  ظحول  نأب  هقّلعتمل - وأ  هل  ادیق  نامزلا  ظحول  نإ  لوعجملا ، ّيدوجولا  رمألا  ّنالف  الوا : اّما 
یف کشلا  هدوجو و  ملع  ام  عاـفتراب  عطقلل  بوجولا ؛ باحـصتسال  لاـجم  ـالف  بوجولل - اـقّلعتم  رخآ  ائیـش  لاوزلا  دـعب  هنوکب  دـیقملا  و 

. ۀعمجلا موی  موص  بوجو  یف  ّکش  اذإ  سیمخلا » موی  مص  : » لثم یف  باحصتسالا  زوجی  اذل ال  و  هادع ؛ ام  ثودح 
ۀعطق یف  هنوک  نیب  دّدرملا  دوجولا  یلإ  مدـعلا  بلقنا  اذإ  ّهنال  مدـعلا ؛ باحـصتسال  لاجم  الف  سولجلا  بوجول  اـفرظ  ناـمزلا  ظـحول  نإ  و 

. قباسلا مدعلا  رابتعال  هجو  الف  هئاقبا ، نم  ّدب  نامز ال  یف  نّقیتملا  ّنأب  عراشلا  مکح  میلست  ضورفملا  و  دیزأ ، هنوک  نامزلا و  نم  ۀصاخ 
کلذ ّنأب  عوفدـم : سیمخلا ، موی  مدـعلاب  نیقیلا  لاح  اتباث  ناک  لاوزلا  دـعب  سولجلا  بوجو  یف  ّکشلا  ّنأ  نم  هرـس :) سدـق   ) هرکذ ام  و 

ول امک  هئاقب ، ةّدـم  ملعی  ثداح ال  ّلک  ءاقبإب  عراشلا  مکحب  لمهم  لاوزلا - یلإ  سولجلا  بوجوب  نیقیلا  دـعب  اضورفم  ناک  ثیح  اـضیأ -
. هئاقب ةّدم  یف  ثداح  ثودح  لبق  ّکش 

اثداح یناثلا  دوجوملا  نوکیف  یناثلا ، دوجوملل  هیف  ةذوخأملا  دویقلا  ثیح  نم  اریاغم  ظحول  نإ  لوالا ، نامزلا  یف  دوجوملا  نأ  لـصاحلا : و 
. هتامّوقم نم  لّوالا  نامزلا  نوک  ضرف  دعب  دوجوملا  کلذل  ءاقبلا  رّوصتی  اذإ ال  دوجوملا ؛ باحصتسال  لاجم  الف  لوألا ، ثداحلل  اریاغم 

ینعم الف  ّینامزلا ، هفرظ  ثیح  نم  الإ  هل  اریاغم  یناثلا ال  عم  ادّحتم  ظحول  نإ  و 
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. دوجولا یلإ  بلقنا  ّهنال  دوجوملا ؛ کلذ  مدع  باحصتسال 
يوعد یف  و  ّکشلا ، نامز  دعب  رارمتسالل  الباق  ادحاو  ارمأ  دوجوملا  نوک  یلإ  دوجولا  باحصتسا  نایرج  يوعد  یف  رظنی  مّهوتملا  ّنأک  و 
ذخؤیف رخآلل ، اریاغم  نامز  یف  هقّقحت  ۀـظحالمب  اهنم  دـحاو  ّلک  لعج  دوجوملا و  کلذ  تادوجو  عیطقت  یلإ  مدـعلا  باحـصتسا  ناـیرج 

. مدعلاب اهنم  كوکشملا  یلع  مکحی  اهنم و  نّقیتملاب 
دق و  قلطملا ، دوجولاب  ضقتنا  مدـعلا  ّنأل  هدوجو ؛ باحـصتسا  الا  يرجی  الف  ءیـشلل  افرظ  ذـخا  نإ  نامزلا  ّنأ  هعفد : یف  مالکلا  صّخلم  و 
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دّیقملا ال دوجولا  مدع  ضافتنا  ّنال  مدعلا ؛ باحصتسا  الا  يرجی  الف  هل  ادیق  ذخا  نإ  و  باحصتسالا . ّۀلدأ  یضتقمب  رارمتـسالاب  هیلع  مکح 
. هریغ تبثی  مل  ۀعمجلا و  موی  موص  بوجو  تبث  اذإ  امک  ضافتنالا ، مدع  لصالا  و  قلطملا ، ضافتنا  مزلتسی 

همجرت

( دومرف یقارن  لضاف  هچنآ  رد  خیش  هشقانم  )

هراشا

: اریز تسا ؛ هدش  هبتشم  یقارن  موحرم  رب  بلطم  هک : تسا  نیا  رهاظ  دیامرفیم : هر )  ) يراصنا خیش 
تروص نیا  هب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  ّقلعتم  يارب  ای  نآ و  يارب  دـیق  نامز ، رگا  تسا  هتفرگ  رارق  لـعج  دروم  هک  يايدوجو  زیچ  ـالوا :

يارب یلاـجم  دـشاب ، بوجو  يارب  ّقلعتم  هک  يرگید  زیچ  ندوـب  رهظ  زا  دـعب  هب  دـّیقم  و  دـشاب ، يزیچ  رهظ  اـت  دـّیقم  نتـسشن  بوـجو  هک 
: اذل و  تسا ؛ ّکش  دروم  نآ  ریغ  شیادـیپ  و  تفر ، نیب  زا  هدوب ، مولعم  شدوجو  هک  يزیچ  اعطق  هک  اریز  ارچ ؟ تسین . دوجو  باحـصتسا 

. تسین زیاج  باحصتسا  دوش ، هعمج  زور  هزور  بوجو  رد  ّکش  هک  یتروص  رد  ریگب ،) هزور  هبنشجنپ  زور   ) لثم رد 
مدـع هاـگره  اریز  ارچ ؟ تسین . مدـع  باحـصتسا  يارب  یلاـجم  دریگ ، رارق  هظحـالم  دروم  نتـسشن  بوجو  فرظ  ناوـنع  هب  ناـمز  رگا  و 

ار عراش  مکح  هک  دوش  ضرف  و  دـشاب ، رتشیب  ناـمز  رد  شندوب  ناـمز و  زا  یـصاخ  هعطق  رد  نآ  دوب  ناـیم  ددرم  دوش و  دوجو  هب  بلقنم 
ینیقی ینامز  رد  هچنآ  هک  هتفریذپ 
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. تسین نیشیپ  مدع  رابتعا  يارب  یلیلد  درک ، ءاقبا  ار  نآ  دیاب  هدوب ،

نیا هب  تسا ، هدوب  تباث  هبنـشجنپ  زور  رد  بوجو  مدع  هب  نیقی  نامز  رد  رهظ ، زا  دـعب  نتـسشن  بوجو  رد  ّکش  هک  هدومرف ، یقارن  هچنآ 
ره ياقبا  هب  عراش  مکح  اب  رهظ ، ات  نتسشن  بوجو  هب  نییعت  زا  سپ  هدیدرگ  ضرف  هکنیا  ثیح  زا  ّکش ، نآ  هک : تسا  هدش  عفد  تروص 
نآ ياقب  تدـم  رد  ّکش  ثداح ، هدـیدپ و  شیادـیپ  زا  لبق  رگا  هکناـنچ  دـشابیم ؛ لـمهم  تسا ، مولعماـن  نآ  ياـقب  تدـم  هک  یثداـح 

. دوبیم لمهم  دشیم ،
و دوش ، هتفرگ  رظن  رد  مّود  دوجوم  اب  ریاغم  نآ ، رد  هدـش  ذـخا  ياهدـیق  ثیح  زا  لّوا  نامز  رد  دوجوم  رگا  هک : تسا  نیا  ثحب  لوصحم 
زا لّوا  نامز  دوخ  هکنیا  ضرف  اب  هک  ارچ  تسین ؛ دوجوم  ياقب  باحـصتسا  يارب  یلاجم  دشاب ، لّوا  هدیدپ  اب  ریاغم  ياهدـیدپ  مّود  دوجوم 

. دوشیمن رّوصت  دوجوم  نآ  يارب  ییاقب  تسا ، دوجوم  نآ  تاموقم 
انعم دوجوم ، نآ  مدع  باحـصتسا  تسین ، شیارب  ینامز  فرظ  ثیح  زا  زج  یتریاغم  هک  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دحتم  مّود  دوجوم  اب  رگا  و 

ندوـب هعطقهعطق  ياـعدا  هب  یمدـع  باحـصتسا  ندـش  يراـج  رد  مهوـتم ، ییوـگ  تسا . هدـش  دوـجو  هب  بـلقنم  مدـع ، هـک  ارچ  درادـن ،
نآ زا  نّقیتم  هک  هدرک  رظن  يرگید ، اب  صاخ ، ناـمز  رد  شققحت  هظحـالم  اـب  اـهنآ  زا  کـیره  نتـسناد  ریاـغم  و  دوجوم ، نآ  ياـهدوجو 

. ددرگیم مدع  هب  مکح  اهنآ  زا  كوکشم  رب  دوشیم و  ذخا  اهدوجو 
. دوشیمن يراج  دوجو  باحـصتسا  زج  دـشاب ، هتفرگ  رارق  يزیچ  يارب  فرظ  نامز ، رگا  هک : تسا  نیا  مّهوت  نیا  عفد  رد  نخـس  هصالخ 

يارب دیق  نامز )  ) رگا و  تسا . هدش  نآ  رارمتسا  هب  مکح  باحـصتسا  ياهلیلد  ياضتقم  هب  دش و  هتـسکش  دوجو  قلطم  اب  مدع  اریز  ارچ ؟
قلطم ندش  هتـسکش  مزلتـسم  دّیقم ، دوجو  مدـع  ندـش  هتـسکش  اریز  ارچ ؟ دوشیمن : يراج  مدـع  باحـصتسا  زج  دـشاب ، هتفرگ  رارق  نآ 

. دشن تباث  نآ  ریغ  دش و  تباث  هعمج  زور  هزور  بوجو  هکنیا  لثم  تسا ؛ نتسکشن  لصا ، تسین و 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ لوقا )...   ) رد بلطم  لصاح  * 
. تسا هدش  هبتشم  یقارن  بانج  رب  رما  هس  هکنیا : رب  ینبم  هیف ، نحن  ام  رد  یقارن  بانج  تادافا  هب  خیش  بانج  خساپ 

؟ تسیچ یقارن  لّوا  هابتشا  * 
. تسا هداد  تیارس  يرگید  هب  ار  یکی  مکح  هدرک و  طلخ  نآ  تیدیق  نامز و  تیفرظ  نایم  موص ، سولج و  لاثم  ود  رد  هک  تسا  نیا 

بوجو الثم  مکح  يارب  دیق  دـیداد ، رارق  دـیق  ار  نامز  هک  يدروم  ود  نیا  رد  ایآ  هک : تسا  نیا  یقارن  بانج  زا  ام  لاؤس  رگید  ترابع  هب 
؟ دیدروآ باسح  هب  فرظ  افرص  ار  نآ  هکنیا  ای  دیداد و  رارق  تسا  فّلکم  يرایتخا  لعف  هک  موص  ای  سولج و  ینعی  مکح  ّقلعتم  ای  و 

؟ دیئامرفیم ار  یلاؤس  نینچ  ارچ  خیش  بانج  * 
: دراد قرف  نآ  ندوب  فرظ  یگژیو  اب  نامز  ندوب  دیق  یگژیو  اریز :

توافتم نامز  دیق  دقاف  عضوم  اب  اعرش  القع و  نامز  دی  دحاو  عوضوم  هک  ارچ  تسا ، عوضوم  رثکم  دوشیم  عقاو  دیق  نامز  هک  هاگنآ  - 1
. دنیآیم باسحب  عوضوم  ود  هدوب و 

. تسا هناگادج  عوضوم  ود  ياراد  هک  تسا  بوجو  ود  ۀعمجلا ، موی  مص  رد  دوجو  اب  سیمخلا  موی  مص  رد  بوجو  لثملا : یف 
بوجو نامه  رارمتـسا  ۀعمجلا ، موی  بوجو  هکنیا  هن  تسا ، یلالقتـسا  هعمج  زور  هبنـشجنپ و  زور  زا  کیره  رد  فیلکت  رگید  ترابع  هب 

. دشاب سیمخلا  موی 
نیا رد  یهاگ  هک  تسا  تعیبط  تاذ و  لصا  عوضوم ، هکلب  تسین ، عوضوم  رثکم  رگید  دوشیم  عقاو  فرظ  افرص  نامز  هک  هاگنآ  اّما  - 2

. دشابیم دوجوم  رگید  نامز  رد  یهاگ  نامز و 
تقیقح کی  دـیز  دوجو  ای  و  اذـکه ...  تسا و  بجاو  ادرف  تسا ، بجاو  زورما  هک  تسا  ّرمتـسم  تقیقح  کی  بوجو  رگید  تراـبع  هب 

 ... اذکه تسا و  دوجوم  ادرف  تسا ، دوجوم  زورما  هک  تسا 
. دنتسه هدحاو  تادوجو  نیا  زا  کیره  يارب  هینامز  فورظ  هفلتخم  هنمزا  ینعی :

؟ تسیچ خیش  لیصفت  نیا  يارخا  ةرابع  * 
: تسا هنوگ  ود  رب  لیلد  ناسل  رد  نامز  ذخا  هر )  ) دنوخآ خیش و  رظن  هب  هک  تسا  نیا 
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رّوصت نآ  رد  هلیخد  تایـصوصخ  همه  نمـض  رد  ار  هب  رومأم  ّتیهام  دهاوخیم ، یلوم  یتقو  هک  يوحن  هب  دراد  تیدـیق  نامز  یهاگ  - 1

. دنکیم رابتعا  هلوقم  نآ  تایصوصخ  زا  زین  ار  نامز  دنک ،
هب رومأم  ماوق  رد  ۀـعمجلا ، موی  ناونع  تسا و  هب  رومأم  هعمج  زور  رد  دـیز  مارکا  هکلب  تسین ، هب  رومأم  یئاهنت  هب  دـیز  مارکا  لـثملا : یف 

. دنکیم راب  هعومجم  نآرب  هدروآ و  مکح  لخاد  ار  بجاو  هملک  ینعی  بجاو . ۀعمجلا  موی  دیز  مارکا  دیوگیم : اذل  دراد و  تلاخد 
توبث فرظ  ناونع  هب  هکلب  دـشابیمن ، عوضوم  موقم  ددرگیمرب و  مکح  دوخ  هب  نامز  هک : تسا  نیا  هب  ناـمز  ّتیلخدـم  مه  یهاـگ  - 2

هداد رارق  بوجو  يارب  فرظ  هعمج  زور  هک  ۀعمجلا ، موی  بجاو ، دـیز  مارکا  دـیوگیم : ریبعت  ماقم  رد  یلوم  اذـل  و  دوشیم . ذـخا  مکح 
. تسا دیق  دقاف  دیز  مارکا  نکل  و  تسا ، هدش 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
: میئوگب لضاف  بانج  هب  هک  تسا  نیا  قوف  هتکن  هب  هّجوتاب 

شاهجیتن دیهد ، رارق  سولج  موص و  بوجو  يارب  زا  دیق  ار  رهظ  ات  حبص  ای  سیمخلا و  موی  ینعی  نامز  دراوم ، هنوگنیا  رد  امـش  رگا  - 1
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رد لاوز  زا  سپ  رگا  اذـل  و  تسا . رگید  عوضوم  کـی  لاوز  زا  سپ  سولج  و  تسا ، عوضوم  کـی  لاوّزلا  یلا  سوـلج  هک : دوـشیم  نیا 
نامه ءاقب  رد  امـش  ّکـش  نوچ  ارچ ؟ دـشابیمن . بوجو  ینعی  يدوجو  رما  باحـصتسا  يارب  یهجو  دـینک ، ّکـش  لاوز  زا  لـبق  بوجو 

. تسا دیدج  لثم  ثودح  رد  امش  ّکش  هکلب  تفای . لاوز  مه  مکح  تفای  لاوز  نامز  نآ  هکنیا  رطاخب  تسین ، لاوز  زا  لبق  بوجو 
، دوب دوجولا  نّقیتم  هک  يدرف  نمـض  رد  یّلک  هک  تسا ، ثلاث  مسق  یّلک  باحـصتسا  لیبق  زا  يدراوم  نینچ  رد  باحـصتسا  نایرج  اذل : و 

. تسا ثودحلا  كوکشم  لّوا  زا  مه  دیدج  درف  نمض  رد  تسا و  هدش  عافترالا  عوطقم  نونکا 
لاؤس ینوت  بانج  زا  هاگنآ  دوشیم  يراج  یلزا  مدـع  باحـصتسا  هلحرم  نیا  زا  سپ  انیعم  دوشن ، يراـج  يدوجو  رما  باحـصتسا  یتقو 

؟ ضراعتلا نیا  مینکیم 
بناـج زا  قلطم  لوقب  بوجو  لـصا  هیجراـخ ، روما  لـثم  هک  يوحن  هب  دـیروآ  باـسحب  دوجوم  نآ  يارب  فرظ  افرـص  ار  امـش  رگا  و  - 2

. دشابیمن یصاخ  نامز  هب  دّیقم  عراش  لوعجم  تسا و  هدش  لعج  عراش 
مدع باحصتسا  هب  تبون  اذل  دینک و  يراج  يدوجو  باحصتسا  دیاب  طقف  دینک ، ادیپ  نآ  ءاقب  رد  ّکش  یتدم  زا  سپ  امـش  رگا  اجنیا  رد 

لباق قلطم  دوجو  هب  قلطم  مدع  اریز : ارچ ؟ دسریمن . یلزا 
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باحصتسا دیاب  باحـصتسا ، ّتیجح  تکرب  هب  دینک ، ّرمتـسم  دوجوم  نیا  ءاقب  رد  ّکش  امـش  هک  اجره  اذل  تسا و  هدش  بلقنم  رارمتـسا 
. دینک رارمتسا  ماود و  هب  مکح  هدرک ، يدوجو  رما 

فرظ هچ  دیهد و  رارق  دیق  اهنآ  يارب  ار  نامز  دراوم  هنوگنیا  رد  امش  هچ  تسا و  يراج  يدوجو  باحصتسا  اهنت  مه  ضرف  نیا  رد  سپ 
. دیآ شیپ  طقاست  ضراعت و  هلئسم  هک  درادن  دوجو  باحصتسا  ود  ءارجا  يارب  یهجو 

رما دـیاب  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  ّکش  هب  لصتم  نیقی  مکح  یتقو  هک  درک  لاکـشا  لضاف  بانج  هب  یلکـشتسم  ـالبق  خیـش  باـنج  * 
رظن تسا  ّکـش  هب  لـصتم  نیقی  ود  ره  داد  باوج  لـضاف  باـنج  هک  دـسریمن ، ضراـعت  هب  تبون  اذـل  دـینک و  باحـصتسا  ار  يدوـجو 

؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  یلاعترضح 
لوط رد  جراـخ  رد  روما  نیا  قّـقحت  هک  دـننادب  دـیاب  یقارن  باـنج  نکل  تسا ، ّکـش  هب  لـصتم  نیقی  ود  ره  هک  میراد  لوـبق  مه  اـم  هلب ،

هک میراد  نیقی  نونکا  و  تسا ، هدوبن  بوجو  لاحب  ات  لزا  زا  هک  میراد  نیقی  نونکا  لـثملا : یف  مه ، ضرع  رد  هن  دـنراد و  رارق  رگیدـکی 
؟ هن ای  تسا  یقاب  مه  دعب  هب  رهظ  زا  بوجو  نیا  ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  و  دراد . دوجو  بوجو  رهظ  هب  ات  الاح  زا 

؟ روظنم * 
ّرمتـسم شمکح  هک  تسا  تیولوا  ناحجر و  ياراد  تسا  ّکش  هب  لصتم  هک  ینیقی  نآ  ناـمز  ندوب  فرظ  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  روظنم 

. تسا لکشتسم  بناج  هب  ّقح  اذل  و  دنتسین ، يواسم  نیقی  ود  ره  هک  ارچ  دشاب ،
؟ تسا هدرک  يراج  باحصتسا  ود  اجنیا  رد  یقارن  بانج  ارچ  خیش  بانج  * 

: هکنوچ
دنوشیم دوجوم  یتقو  هک  دنتـسه  يروما  زا  اهنیا  هک  تسا  هدـید  هدرک و  رظن  موص و ...  ای  سولج و  بوجو  لصا  هب  فرط  کی  زا  - 1

. دومن باحصتسا  ار  بوجو  دوخ  ناوتیم  اذل  دنرارمتسا و  ءاقب و  لباق 
نیا تسا و  نامز  نیا  هب  دـّیقم  هب  طوبرم  بوجو  نالف  ای  بوجو و  نیا  هک  تسا  هدـید  هدرک و  صاـخ  ناـمز  هب  رظن  رگید ، فرط  زا  - 2

. مینکیم يراج  ار  یلزا  مد  باحصتسا  اذل  و  دوریم . مه  بوجو  دوریم ، هک  نامز 
؟ تیدیق ای  دراد و  تیفرظ  اجنیا  رد  نامز  هک  هدومرفن  تقد  هک  تسا  هدوب  نیا  رد  لضاف  بانج  هابتشا 

؟ تسیچ قلطم  دوجو  اب  قلطم  مدع  اب  هطبار  رد  ناترظن  خیش  بانج  * 
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لاح نیع  رد  تسا و  قلطم  مدـع  ياراد  ءیـش  نالف  تفگ : ناوتیمن  ینعی  دـناضقانتم ، هیلک  هبجوم  اب  هیلک  هبلاـس  نوچمه  هک  تسا  نیا 

. تسا ّرمتسم  قلطم و  دوجو  ياراد  هکنانچ  تسا ، رارمتسا  لباق 
. دنوشیمن عمج  دحاو  ءیش  رد  هک  ینعی  دنراد ، ضقانت  هّیئزج ، هبجوم  اب  هیلک  هبلاس  لثم  دّیقم ، دوجو  اب  قلطم  مدع  هکنانچ 

. دناضقانتم هّیئزج  هبلاس  اب  هیلک  هبجوم  لثم  دّیقم ، مدع  اب  قلطم  دوجو  هکنانچ 
؟ دناضقانتم ریغ  عمج و  لباق  یتروص  هچ  رد  قوف  دراوم  سپ  * 

. دناعمج لباق  هتشادن و  یفانت  دّیقم ، مدع  اب  دوجولا  قلطم  ای  و  دّیقم ، دوجو  اب  مدعلا  قلطم  ای  و  دوجولا ، قلطم  اب  مدعلا  قلطم 
؟ تسیچ نیباحصتسا  نایرج  اب  هطبار  رد  امش  رظن  قوف  بلطم  هب  هّجوتاب  * 

. دسریمن یلزا  مدـع  باحـصتسا  هب  تبون  تسا و  يراج  يدوجو  باحـصتسا  اهنت  دوش ، ظاحل  فرظ  ناونع  هب  نامز  رگا  هک : تسا  نیا 
يارب یئاج  رگید  اذل  دوشیم و  عفترم  اعطق  هدش و  ضقن  رارمتسا ، لباق  قلطم  دوجو  نیا  اب  رارمتسا ، لباق  قلطم و  مدع  نآ  هک  اریز  ارچ ؟

هب تبون  رگید  دوشیم و  يراج  یمدع  باحـصتسا  اهنت  دشاب ، هتـشاد  تیدیق  دوش و  ظاحل  دیق  ناونع  هب  نامز  رگا  و  تسین . باحـصتسا 
دش و ضقتنم  صاخ  نامز  هب  دّیقم  دوجو  اب  دوب  رارمتسا  لباق  دبا  ات  هک  یلزا  قلطم و  مدع  نآ  اریز  ارچ ؟ دسریمن . يدوجو  باحـصتسا 

. قلطم دوجو  اب  هن 
. مینکیم يراج  مدع  باحصتسا  مینک ، مدع  رارمتسا  ءاقب و  رد  ّکش  صاخ  نامز  نیا  زا  سپ  رگا  لاح 

. تسین ضراعت  يارب  یئاج  قوف  تروص  ود  زا  کیره  رد  لاحّيایلع 
***
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نتم

؛ میقتسم ریغ  عفارلا ، یف  ّکشلا  ةروص  یف  ۀّیببسلا  لعجلا و  مدع  باحصتسا  نم  هرکذ ، ام  ّنالف  ایناث : اما  و  یقارنلا ) هدافا  امیف  ۀیناث  ۀشقانم  )
یضتقمب ةّرمتسملا  ةدوجوملا  ةراهطلا  هذهل  عفار  يذملا  ّنأ  یف  انککش  و  ةراهطلا ، دوجول  ۀّمات  ۀّلع  ءوضولا  لعج  عراشلا  ّنأ  انملع  اذإ  ّانال 

. ةّرم لسغلاب  اهعافترا  یف  ّکشلا  دنع  ۀساجنلل  لوبلا  ةاقالم  ۀّیببس  یف  مالکلا  اذک  و  ببسلا . ۀّیببس  رادقمب  اقّلعتم  ّکشلا  سیلف  اهدادعتسا ،
انککش و  يذملا ، لبق  ّیعرشلا  رمالا  اذه  ثودحب  انملع  و  الـصا ، ۀلوعجم  نکت  مل  عرّـشلا  لبق  ءوضولا  دعب  ةراهطلا  ّنأ  ملعن  انإ  تلق : نإف 

. عرّشلاب اهتوبث  مدع  لصالا  و  هدعب ، اهدوجوب  مکحلا  یف 
ّنأ و  ءوضولا - وه  و  رثؤملا - ریثأت  رادـقم  یف  ّکشلا  يذـملا ، دـعب  ةراهطلا  توبث  یف  ّکشلا  أشنم  ّنأ  ذـئنیح  ظحالی  نأ  نم  ّدـب  ـال  تلق :

یلعف اعفار . عراشلا  هلعج  ام  ول ال  ّرمتـسم  رمأ  ثادـحإ  یف  ءوضولا  ریثأت  اعطق  ملعن  اـنأ  وأ  هدوجو ، عم  ـال  يذـملا  مدـع  عم  هریثأـت  نّقیتملا 
، هدوجو عم  ریثأتلا  مدع  لصالا  و  ءیـشلا ، کلذ  مدع  عم  ببـسلا  ریثأت  نّقیتملا  ّنال  اعفار ؛ ءیـشلا  لعج  مدع  باحـصتسال  ینعم  ال  لّوالا ،

لیبق نم  ال  اهلاوز - دعب  ۀـّیقتلا  ءوضوک  حـیبملا - ءوضولا  ریثأت  ءاقب  یف  ّکش  ول  ام  ریظن  وهف  ّببـسملا  دوجو  باحـصتساب  کّسمتی  نأ  الإ 
. نّقیتملاب ذخؤی  یتح  ّرثؤملا  ریثأت  رادقم  یف  ّکش  ذإ ال  مدعلا ؛ باحصتسال  ینعم  ال  یناثلا ، یلع  و  يذملا . ۀّیضقان  یف  ّکشلا 

***
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همجرت

( یقارن موحرم  بلاطم  رد  خیش  هشقانم  نیمود  )

هراشا
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میقتـسم تسرد و  دوشیم ، ّتیببـس  لعج و  مدـع  باحـصتسا  عفار ، رد  ّکش  تروص  رد  هک  تسا ، هتفگ  یقارن  موحرم  هک  يزیچ  اـیناث :
نیا يذم ، هکنیا  رد  میدرک  ّکش  و  تسا ، هداد  رارق  تراهط  دوجو  يارب  همات  ّتلع  ار  وضو  عراش  مینادب  ام  هک  هاگره  اریز  ارچ ؟ تسین .

. تسین ّتیببس  رادقم  هب  ّقلعتم  ّکش  دنکیم ، عفر  ار  تسا ، رارمتسا  ياراد  شدادعتسا  ياضتقم  هب  هک  دوجوم ، تراهط 
. دوشیم هتفرگ  زین  نتسش  رابکی  اب  نآ  عافترا  رد  ّکش  ماگنه  تساجن  يارب  لوب  تاقالم  ّتیببس  رد  نخس  نیمه 

( لاکشا )

هراشا

مینادیم و  تسا ، هدوبن  لعج  دروم  عرـش  زا  لبق  الـصا  وضو  زا  سپ  تراهط  ندرک  ادیپ  دوجو  مینادیم  ام  ییوگب : رگا  دـیامرفیم  خـیش 
عرش اب  نآ  توبث  مدع  لصا  يذم ، زا  دعب  نآ  دوجو  هب  ندرک  مکح  رد  میدرک  ّکش  و  دیدرگ ، ثداح  يذم  زا  شیپ  یعرش  روتسد  نیا 

. دشابیم

( خساپ )

نآ ریثأت  رادـقم  رد  ّکش  يذـم ، زا  دـعب  تراهط  ندوب  تباث  رد  ّکش  اشنم  هک  دوش  هظحالم  تروص  نیا  رد  دـیاب  میئوگیم : خـساپ  رد 
هب رد  وضو  ریثأـت  مینادیم  اـعطق  اـم  هکنیا  اـی  نآ ، دوجو  اـب  هن  و  تسا ، يذـم  ندوبن  اـب  نآ  ینیقی  ریثأـت  هکنیا  و  تسا ، وضو  ینعی ، رثؤم ،

. دشابن هداد  رارق  عفار  عراش  هک  ار  هچنآ  رگا  هتبلا  دراد ؛ رارمتسا  يزیچ  ندروآ  دوجو 
نآ ندوبن  اب  ببـس  نآ  انیقی  هک  ارچ  درادن ؛ ییانعم  هدـشن ، هداد  رارق  عفار  ءیـش  نآ  ینعی  مدـع ، باحـصتسا  يارب  لّوا  تروص  رب  انب  - 1

ّببـسم دوجو  باحـصتسا  هب  هکنیا  رگم  تسا ؛ ءیـش  نآ  ندوب  اب  نآ  ریثأت  مدـع  لصا ، و  تسا ؛ نیقی  دروم  شریثأت  و  دـنکیم ، رثا  ءیش 
. دوش کّسمت 

رد ّکش  لیبق  زا  دوش ، لیاز  ندوب  ياهّیقت  هک  ياهّیقت  يوضو  لثم  دوش ، حـیبم  يوضو  ریثأـت  ياـقب  رد  ّکـش  رگا  هک : تسا  نیا  نآ  ریظن 
. تسین يذم  ندوب  ضقان 

. دوش نّقیتم  هب  ذخا  ات  تسا  هدشن  رثؤم  ریثأت  رادقم  رد  یکش  هک  ارچ  تسین ، ییانعم  مدع  باحصتسا  يارب  زین  مّود  تروص  رب  انب  - 2
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ انخیش  رظن  هب  یقارن  بانج  هابتشا  نیمود  * 
طلخ عفار  رد  ّکش  یضتقم و  رد  ّکش  نایم  دوب ، يارب  تاقالم  ّتیببـس  تراهط و  يارب  وضو  ّتیببـس  هک  ریخا  لاثم  ود  رد  هک  تسا  نیا 

دوشیم يراج  يدوجو  یمدع و  باحصتسا  ود  مه ، لاثم  ود  نیا  رد  هدعاقلا  یلع  دندومرف : اجنآ  رد  ناشیا  رگید  ترابع  هب  تسا . هدرک 
نایرج يارب  ار  هنیمز  تسا و  یمدـع  باحـصتسا  رب  مکاح  هک  دراد  دوجو  یثلاث  لصا  کی  نکل  دـننکیم و  طقاست  ضراـعت ، رثا  رد  هک 

. دنکیم راومه  يدوجو  لصا 
ینعی عفار ؟ رد  ّکش  ای  تسا و  یضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  لاثم ، ود  نیا  رد  ّکش  امش  رظن  هب  هک : تسا  نیا  یقارن  بانج  زا  ام  لاؤس  لاح 

: هکنیا هب  هّجوت  اب 
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. تسا رثؤم  ریثأت  لصا  رد  ّکش  رگید  ریبعت  هب  ّتیببس و  لصا  رد  ّکش  یضتقم ، رد  ّکش  - 1
هلحرم نیا  زا  سپ  نکل  هداد و  رارق  تراهط  يارب  زا  ببـس  يذم  جورخ  نامز  ات  ار  وضو  سدـقم ، عراش  هک  تسا  نیا  نّقیتم  ردـق  ینعی :

. تسا كوکشم  ام  يارب  ّتیببس  لصا 
دبا ات  هک  دراد  تیلباق  هک  انعم  نیدـب  تسا ، رارمتـسا  لباق  هقلطم و  ّتیببـس  عون  کـی  هلوعجم  ّتیببـس  هک  تسا  نیا  عفار  رد  ّکـش  و  - 2

هن تسا و  عفار  رد  ّکش  ام ، ّکش  هک  تسا  نیا  ام  رظن  دریگب . ار  نآ  ریثأت  يولج  هدش  دراو  یجراخ  عفار  عنام و  هکنیا  رگم  دـنامب ، یقاب 
. یضتقم لصا  رد 

: هک تسا  نیا  یقارن  بانج  اب  ام  نخس  قوف  هتکن  هب  هّجوت  اب  لاح  * 
نایرج لباق  یلزا  مدـع  باحـصتسا  هلحرم ، نیا  زا  سپ  هلب ، دـیروآ ، باسحب  یـضتقم  رد  ّکـش  دراوم  زا  ار  روکذـم  دروم  ود  امـش  رگا 

اّما دشابن . باحصتسا  لباق  هکنیا  ات  قلطم  دوجو  اب  هن  هدش و  ضقتنم  دّیقم  دوجو  اب  قلطم  مدع  هک  تسا  نیا  مّلسم  ردق  نوچ  ارچ ؟ تسا .
، امش مکاح  لصا  هکنوچ  ارچ ؟ تسا . لوبق  لباق  ریغ  دریگیم  ار  نآ  يولج  دیآیم  تسا و  مکاح  هک  میراد  یثلاث  لصا  دیئوگیم  هکنیا 

لـصا رد  ام  ّکش  هک  ارچ  دوشیمن ، يراـج  ضرف  نیا  رد  لـصا  نیا  دوب و  دوجوم  ّتیعفار  مدـع  لـصا  اـی  هیعفارلا و  دوجو  مدـع  ۀـلاصا 
. دوشیم يراج  یضتقم  زارحا  زا  سپ  هک  عفار  رد  هن  تسا و  یضتقم 

؟ دینزب جراخ  زا  یلاثم  یقارن  هب  ناتلاکشا  نییبت  رد 
: هک مینادیم  لثملا  یف 

، ضئاح نز  يوضو  لثم  زامن . هدننکحابم  هن  دناثدح و  عفار  هن  مالسا ، رد  اهوضو  زا  یخرب  - 1
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دوشن و توف  وا  زا  تدابع  هب  تداع  ات  دیوگب ، ادخ  رکذ  زامن  رادقم  هب  دنیشنب و  شدوخ  يالصم  رد  هتفرگ و  وضو  تسا  بحـصتسم  هک 
. دیاین تخس  وا  رب  ضیح  زا  سپ  تدابع  ماجنا 

. زامن رد  دورو  زوجم  هن  تسا و  ضیح  ثدح  عفار  هن  وضو  نیا  نکل 
مه ثدـحم  رگا  هک  یلومعم  يداع و  ناسنا  ره  يوضو  لثم  زامن ، حـیبم  مه  دـناثدح ، عفار  مه  مالـسا ، رظن  زا  زین  اهوضو  زا  یخرب  - 2

. دوش زامن  دراو  دناوتیم  مه  دوشیم ، عفترم  شاینطاب  ثدح  مه  دریگب  وضو  رگا  دشاب 
هک یـسک  ای  نوطبم و  ناسنا  يوضو  هضاحتـسم و  نز  وضو  لثم  دنتـسین ، ثدح  عفار  نکل  دنازامن و  حـیبم  اهنت  مه  اهوضو  زا  یخرب  - 3

نیا ات  هک : تسا  نیا  نّقیتم  ردق  نکل  و  دنازامن ، حیبم  اهوضو  نیا  هک  دزاسب ، وضو  نیفلاخم  هویش  هب  دیاب  دربیم و  رس  هب  هّیقت  طیارش  رد 
رایتخا و تلاح  هب  تشگزاب  طئارش و  نیا  عفر  زا  سپ  ایآ  یلو  دشابیم ، زامن  هحابا  ببس  وضو  نیا  تسا  مکاح  يرارطضا  هژیو و  طئارش 

زین اجنیا  روهشم  رظن  هب  هچرگا  تسا ، یلزا  مدع  باحصتسا  ياج  اذل  و  میراد . ّکش  هن ؟ ای  تسه  زامن  هدننکحابم  وضو  نیا  زین  هّیقت  ریغ 
. تسا يدوجو  باحصتسا  نایرج  ياج 

يراج دـیدومن  تسرد  هک  یمکاح  ثلاث و  لصا  نیا  هلب ، دـیروآ  باسح  هب  عفار  رد  ّکش  لـیبق  زا  ار  روکذـم  دروم  ود  نیا  امـش  رگا  و 
، مینکیم ّکش  تعیرـش  زا  سپ  نکل  دوبن  تساجن  عفار  لسغ  رابکی  ای  دوبن و  تراهط  عفار  تعیرـش ، زا  لبق  يذـم  اریز  ارچ ؟ دوشیم .

موکحم مکاح و  زا  نخـس  ات  تسین  یلزا  مدـع  باحـصتسا  يارب  یئاج  نکل  دوشیم و  يراج  ّتیعفار  مدـع  باحـصتسا  تروص  نیا  رد 
. دشاب

مدـع ءاـقب  رد  یکـش  دـش و  ضقن  قـلطم  لوـق  هب  هقباـس  تلاـح  نآ  اـنیقی  تـسا و  زرحم  یـضتقم  دوـجو  لـصا  ضرف  نـیا  رب  اریز  ارچ ؟
میراد و نیقی  ّتیببس  ءاقب  هب  هکلب  دوش ، يراج  مدع  باحصتسا  ات  میرادن  ّکش  ببس  ّتیببس  رد  هکنانچ  مینک ، باحـصتسا  ات  دشابیمن ،

. تسا دوجوم  ّتیعفار  ای  عفار و  دوجو  رد  ام  ّکش 
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نتم
ّنال باحصتسالا ؛ اذه  یلع  امکاح  اعفار  ءیـشلا  لعج  مدع  باحـصتسا  سیل  نکل  ذئنیح ، مدعلا  باحـصتسا  نایرج  مّلـس  ولف  اثلاث : اّمأ  و 
یف فّلکملا  ّقح  یف  لوعجملا  نأ  وه : و  دحاو ، ءیـش  یلإ  امهیف  ّکشلا  عجرم  لب  رخآلا ، یف  کشلا  نع  ابّبـسم  سیل  امهدحأ  یف  ّکشلا 
نال همدع - لیزملا و  دوجو  ینعأ  ّیجراخلا - عوضوملا  یف  ّکشلا  ناک  اذإ  امیف  کلذ  میقتـسی  معن ، ةراهطلا . وأ  ثدحلا  وه  ۀلاحلا  هذـه 
عم باحـصتسالا  ّنأ  ّالإ  عفارلا ، قّقحت  یف  کشلا  نع  ببـسم  ثدـحلا  وأ  ةراهطلا  هّقح  یف  الوعجم  ّکشلا  لاح  فّلکملا  نوک  یف  ّکشلا 

. راج ریغ  فّلکملا  ّقح  یف  نیرمالا  دحأ  لعجب  ّیلامجإلا  ملعلا  اذه 
همجرت

(( هر  ) یقارن هدومرف  رد  خیش  لاکشا  نیموس  )

هراشا

نیا رب  مکاـح  ءیـش  يارب  ّتیعفار  ندـشن  لـعج  باحـصتسا  دوـش ، هتفریذـپ  تروـص  نیا  رد  مدـع  باحـصتسا  ندـش  يراـج  رگا  اـثلاث :
ددرگیمرب و زیچ  کی  هب  ود  ره  رد  ّکش  هکلب  تسین ؛ يرگید  رد  ّکش  زا  ّببـسم  اهنآ  زا  یکی  رد  ّکش  اریز  ارچ ؟ تسین ؛ باحـصتسا 

. تراهط ای  تسا و  هدش  لعج  ثودح  نامه  ای  تلاح ، نیا  رد  فّلکم ، ّقح  رد  هکنیا : زا  تسترابع  زیچ  کی  نآ 
رد ّکش  هک  ارچ  تسا ، تسرد  لیزم ، مدـع  ای  دوجو  رد  ّکش  ینعی  دـشاب ، یجراخ  عوضوم  رد  ّکش  رگا  هک  يزیچ  رد  نخـس  نآ  هلب ،
اب باحـصتسا  هکنیا  رگم  تسا ، عفار  قّقحت  رد  ّکش  زا  ّببـسم  ثدح ، ای  تسا  هدش  لعج  تراهط  ّکش ، لاح  رد  فّلکم  ّقح  رد  هکنیا 

. دوشن يراج  هدش  لعج  فّلکم  ّقح  رد  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  نیا 
***
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لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  یقارن  ههبش  هب  خیش  بانج  لاکشا  نیموس  * 
مدـع ۀـلاصا  دـیناوتیمن  امـش  تسه ، مه  نینچ  هک  دـشاب  عفار  رد  ّکش  لـیبق  زا  امـش  لاـثم  ود  نیا  رد  ّکـش  هک  ضرف  هب  هک  تسا  نیا 
کی هک  تسا  يدروم  رد  موکحم  مکاح و  اریز  ارچ ؟ دـیهد . رارق  تاـقالم  وضو و  ّتیببـس  یلزا  مدـع  باحـصتسا  رب  مکاـح  ار  ۀـیعفارلا 

. تسا مکاح  یبّبسم  لصا  رب  یببس  لصا  میئوگب  ات  دشاب  یبّبسم  رگید  لصا  یببس و  لصا 
: ینعی دشابیمن . رگید  ّکش  زا  ّببسم  هیف ، نحن  ام  رد  ّکش  ود  نیا  زا  کیچیه  اّما 

. تسا يذملا  دعب  ّتیببس  رد  ّکش  زا  ّببسم  نآ  مدع  ّتیعفار و  رد  ّکش  هن  - 
. تسا ّکش  نآ  زا  ّببسم  ّکش  نیا  هن  - 

: هک تسا  نیا  دحاو  ببس  نآ  دنتسه و  يدحاو  ببس  زا  ّببسم  ود  ره  دنانامزالتم و  هدوب و  مه  ضرع  رد  ّکش  ود  ره  هکلب 
؟ ثدح ای  تسا  لوعجم  وا  ّقح  رد  تراهط  يذم ، جورخ  زا  دعب  هک  دنادیمن  فّلکم  - 

. تسین ّتیببس  مدع  باحصتسا  ياج  سپ  دشاب ، لوعجم  وا  ّقح  رد  تراهط  رگا  - 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2768 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیمن عفار  مدع  لصا  ياج  سپ  دشاب ، لوعجم  وا  ّقح  رد  ثدح  رگا  - 
؟ دینزب لاثم  بلطم  ریظنت  رد  * 

. درادن ناحجر  يرگید  رب  کیچیه  دنادیشروخ و  عولط  زا  ّببسم  ود  ره  هک  ناهج  رد  یئانشور  امرگ و  لثم 
؟ تسیچ کلذ )...  میقتسی  معن ،  ) زا خیش  ضرغ  * 

یف دـشن ، عقاو  لوبق  دروم  هّیمکح  تاهبـش  رد  هچرگا  تسا  لوبق  لباق  هّیعوضوم  تاهبـش  رد  موکحم  مکاح و  نایرج  هلب ، هک : تسا  نیا 
امش ّکش  سپ  تسین . نآ  ضقان  يذم  و  لوب ، ثودح  ات  تراهط  ءاقب  هب  دیراد  نیقی  دیدش و  رهطتم  دیتفرگ و  وضو  دیتفر و  امش  لثملا :

؟ رگید تبوطر  ای  تسا و  لوب  جرخ  ام  ایآ  هن ؟ ای  هدش  جراخ  یلوب  هک  تسنیا  رد  امش  ّکش  هکلب  تسین ، مکح  رد  ّکش 
: امش هک  تفگ  ناوتیم  اجنیا  رد 

. تسا بآ  نیا  جورخ  زا  لبق  تراهط  هک  دیراد  يدوجو  باحصتسا  کی  - 1
589 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  دیراد  تراهط  هک  دینادیمن  نونکا  نکل  دیتشاد و  تراهط  وضو  زا  لبق  هک  ارچ  دیراد ، یمدع  باحصتسا  کی  و  - 2
عنام و ثودح  مدع  لصا  هک  یمکاح  لصا  اجنیا  رد  یهتنم  اطقاست . اضراعت و  هدعاقلا  یلع  یمدع ، يدوجو و  باحـصتسا  ود  هجیتن : رد 

مکاح یمدع  باحـصتسا  رب  هک  تسا  ثداح  ّتیلیزم  اجنیا  رد  ثودح  مدع  لصا  رگید  ترابع  هب  تسا . راک  رد  دشاب  ثداح  تیعنام  ای 
؟ هن ای  دراد  تیعنام  تبوطر  نیا  هکنیا  رد  ّکش  زا  تسا  ّببسم  ثدح ، ینعی  یلزا  مدع  ءاقب  رد  ّکش  هک  ارچ  تسا ،

. دسریمن یبّبسم  هب  تبون  تسا ، يراج  یببس  لصا  ات  اذل  و 
؟ تسیچ یلامجالا )...  ملعلا  اذه  عم  باحصتسالا  ّنا  ّالا   ) زا ضرغ  * 

نونکا فّلکم  يامش  هک  اریز  ارچ ؟ تسا . لوبق  لباق  ریغ  مه  ریخا  دروم  نیمه  رد  طقاست  ضراعت و  یقارن و  بانج  نیلـصا  هک  تسا  نیا 
. تراهط ای  تسا و  لوعجم  ثدح  ناتقح  رد  ای  هکوکشم  تبوطر  جورخ  زا  سپ  هک  دیراد  یلامجا  ملع 

ادـیپ ضرعلاب  ضراعت  یلامجا ، ملع  نیمه  تکرب  هب  نکل  دـنوشیم و  يراج  هّیلمع  لوصا  یلامجا ، ملع  نیا  دوجو  اب  روهـشم  لوق  رب  اـنب 
ادیپ امـش  يارب  یلامجا  ملع  هکنیا  ضحم  هب  نیرخأتم ، زا  يریثک  رظن  هب  میتسه و  يراصنا  خیـش  هک  ام  رظن  هب  اّما  دـننکیم  طقاست  هدـش ،
ملع ندمآ  اب  تسا ، ملعلا  مدع  ّکش و  هّیلمع  لوصا  عوضوم  اریز  ارچ ؟ دسرب . ضراعت  هب  تبون  ات  دوشیمن  يراج  نیلـصا  رگید  دوشیم 

. تشاد دهاوخن  یئارجم  دشاب ، یلیصفت  ای  یلامجا و  هکنیا  زا  ّمعا 
. تسین لوبق  لباق  هجوچیههب  امش  نانخس  یقارن  بانج  سپ 

؟ تسیچ اجنیا  رد  یقارن  ههبش  اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  رظن  * 
. تسا بسانمان  ثحب  نیا  هلاـبند  رد  یقارن  لـضاف  نانخـس  رکذ  دـیوگیم  هدومرف  داـقتنا  ثحب  نیا  رد  یقارن  موحرم  ههبـش  رکذ  زا  ـالوا :

بوجو ای  بجاو  يارب  فرظ  هک  ینامز  نتـشذگ  زا  سپ  ماکحا  رد  یمدع  اب  يدوجو  باحـصتسا  ضراعت  اهنت  یقارن  لاکـشا  اریز  ارچ ؟
. تسا

[313 .] دشابیمن تسا  هینامز  روما  نامز و  رد  هک  ياههبش  هب  طوبرم  ناشیا  ههبش  اذل  و 

ص589 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
هچ تسا ، ضراعم  ماکحا  رد  یلصا  یلزا و  مدع  باحـصتسا  اب  امئاد  بوجو  باحـصتسا  هک : تسا  هدومرف  ریرقت  نینچ  ار  لاکـشا  هصال 

. یعضو ای  دشاب  یفیلکت  ماکحا 
. تسا ضراعم  تسا ، ندوب  رهظ  زا  دعب  دیق  ياراد  هک  یسولج  بوجو  مدع  باحـصتسا  اب  رهظ ، زا  دعب  سولج  بوجو  باحـصتسا  سپ 
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. دشاب مکح  رد  لقتسم  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاهناونع  زا  تسا ، ندوب  رهظ  زا  دعب  دیق  ياراد  هک  نتـسشن ) سولج -  ) ناونع اریز  ارچ ؟
موکحم لزا  رد  ناونع  نیا 

590 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، تسا هدوب  تباـث  هک  رهظ  زا  شیپ  سولج  بوجو  باحـصتسا  اـب  دوشیم و  باحـصتسا  یلزا  بوجو  مدـع  سپ  تسا ؛ هدوبن  بوجو  هب 

. دنکیم هضراعم 
یکی دنتشاد و  دوجو  ود  ره  نیقی ، ّکش و  هعمج ، زور  ندمآ  زا  لبق  تسا : هدش  عفد  نینچ  زین  نیقی  هب  ّکش  نامز  ندوبن  لصتم  لاکـشا 

. تسا هدوب  يرگید  هب  لصتم 
هتفگ هک  تسا  نیا  خـساپ  رد  یققحت  ناـیب  و  تسا ، شودـخم  اـی  لـمجم و  لاکـشا  زا  یقارن  خـساپ  نـیا  دـیامرفیم : ینیمخ  ماـما  سپس 
ادـیپ دوجو  زا  لبق  هک  ارچ  دـشابیم ؛ لصتم  تسا ، ندوب  رهظ  زا  شیپ  هب  دـّیقم  هک  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  نیقی  اب  ّکش ، ناـمز  دوشیم :
ندـش غلاـب  مکح و  ندـش  دراو  زا  سپ  و  هدوب ؛ مولعم  نآ  ندوبن  بجاو  فّلکم ، ندـش  غلاـب  زا  شیپ  اـی  عراـش ، تراـهط  زا  مکح  ندرک 

. تسا نتسشن  سولج و  دوخ  بوجو ، فرظ  هک  يرهظ  زا  شیپ  هب  تبسن  یتح  تسا ؛ تفرگ  رارق  ّکش  دروم  فّلکم 
هب دّیقم  هک  ینتسشن  بوجو  هن  تسا ، نتـسشن  بوجو  هب  ملع  نامه  هدرک ، داجیا  هلـصاف  نیقی  ّکش و  نامز  نایم  هچنآ  رگید ، ترابع  هب 

. درادن دییقت  دروم  سولج  بوجو  هب  ّکش  اب  یتافانم  یلوا  یلوا ؛ هن  تسا و  یمود  دراد  ررض  هک  هچنآ  و  تسا ؛ رهظ  زا  دعب 
رهظ زا  دعب   ) دـیق ياراد  نتـسشن  بوجو  و  تسا ، هدوب  رهظ  زا  شیپ  نتـسشن ، بوجو  عراش ، روتـسد  دورو  زا  لبق  هکنیا  رگید : ترابع  هب 

نتـسشن بوجو  هب  ملع  فرظ  رد  یتح  رهظ ، زا  دـعب  دـیق  ياراد  عراـش ، روتـسد  دورو  زا  سپ  تسا ؛ هدوب  مدـعلا  مولعم  دـشابیم ، ندوب )
دیق ياراد  دوجو ، مدع  نتسشن و  بوجو  باحـصتسا  سپ  تسین . اهنآ  نایم  یتافانم  هک  ارچ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  ّکش  دروم  رهظ ، زا  شیپ 

. دننکیم ضراعت  رگیدمه  اب  و  دنوشیم ،
؟ تسیچ یقارن  ههبش  زا  يراصنا  خیش  خساپ  اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  رظن  * 

سپس هتـسناد و  لاکـشا  ود  ار  یقارن  بانج  هب  خیـش  لاکـشا  ادتبا  رد  نکل  دناهدرک ، داقتنا  یقارن  ههبـش  هب  خیـش  ياهخـساپ  زا  یـشخب  هب 
: تسا هدومرف  ریرقت  نینچ  ار  خیش  لّوا  لاکشا  هصالخ 

دوجو و  دوش ، بلقنم  دوجو  هب  مدـع  هاگره  هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  مدـع  باحـصتسا  دوش ، هتفرگ  نتـسشن ، يارب  فرظ  نامز  رگا  - 1
ار ینامز  رد  نّقیتم   ) هکنیا هب  عراش  مکح  هک  ددرگ  ضرف  و  دـشاب ، نامز  هعطق  نآ  زا  رتشیب  ندوب  نامز و  زا  یـصاخ  هعطق  رد  نایم  ددرم 

هتسکش دوجو  قلطم  اب  مدع  هکنیا : نخس  لصاح  تسین . نیـشیپ  مدع  باحـصتسا  رابتعا  يارب  یلیلد  هجو و  دش ، هتفریذپ  درک ) ءاقبا  دیاب 
. دوشیمن يراج  مدع  باحصتسا  اذل  و  تسا ، هدش  دوجو  نآ  رارمتسا  هب  مکح  باحصتسا ، ياهلیلد  ياضتقم  هب  هکیلاحرد  هدش ؛

591 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، دـّیقم دوجو  نتـسکشن  هک  ارچ  دوشیمن ؛ يراج  مدـع  باحـصتسا  زج  دـشاب ، هتفرگ  رارق  نا  ّقلعتم  ای  مکح  يارب  دـیق  ناـمز ، رگا  و  - 2

. تسا نتسکش  مدع  لصا  و  تسین ، قلطم  نتسکش  مزلتسم 
نامز ندوب  دیق  ضرف  اریز  تسین ، دراو  یقارن  رب  لاکشا  نیا  هک : تسا  نیا  هنافصنم  يأر  دیامرفیم : همادا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح 

ضراعت یقارن  ياعدا  اریز  ارچ ؟ درادـن . یتلاخد  ناشیا  ياعدـم  رد  تسین و  یقارن  مالک  رد  بوجو ، ینعی  مکح  يارب  اـی  نتـسشن و  يارب 
باحصتسا یهاگ  هک  دوش  لاکشا  وا  رب  ات  تسین  دوجو  باحـصتسا  یمئاد  نایرج  ناشیا  ياعدا  تسا ؛ مدع  اب  دوجو  باحـصتسا  یمئاد 

هک تساعدا  نیا  ریظن  نیا  دـشاب و  هتفرگ  رارق  دـیق  نامز ، هک  تسا  ییاج  رد  يدوجو  باحـصتسا  ندـشن  يراج  دوشیمن . يراج  دوجو 
تسا نیا  یعّدم  هکلب  تسین ، باحـصتسا  ود  یمئاد  ندش  يراج  یعّدم  هک  تسا ، یببـس  باحـصتسا  موکحم  امئاد  یبّبـسم  باحـصتسا 

. تسا موکحم  اهنآ  زا  یکی  باحصتسا ، ود  ندش  يراج  ضرفرب  هک :
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باحـصتسا اب  نآ ، ندش  يراج  ضرفرب  اریز  ارچ ؟ تسا . ماکحا  تابثا  يارب  باحـصتسا  هب  کّسمت  ندوبن  زیاج  ناشیا  روظنم  یّلک  روطب 
. دشابیم تباث  تسا ، رخأتم  مکح  فرط  زا  هک  نامز  هب  دّیقم  ناونع  يارب  هک  یلصا  یلزا و  مدع 

. درادن شیاعدا  اب  یتافانم  يدوجو  باحصتسا  ندشن  يراج  سپ 
نآ زا  یعنام  هک  تسا  يروما  زا  تسا ، دیق  ياراد  هک  یناونع  يارب  یلزا  مدع  باحـصتسا  ندـش  يراج  نامز ، ندوب  فرظ  ضرفرب  اّما  و 

. دشاب هتشادن  دیق  هک  تسا  یعوضوم  زا  ریغ  دیق ، ياراد  عوضوم  هک  ارچ  تسین ،
بجاو نتسشن  دوخ  تسا  نکمم  اریز  تسا ، رهظ ) زا  دعب   ) دیق ياراد  نتسشن  ندوبن  بجاو  ضقن  نتـسشن ، يارب  بوجو  ندوب  تباث  سپ 

. تسین بجاو )  ) دیق ياراد  نتسشن  و  دشاب ،
هک تهج  نآ  زا  دّیقم ، يارب  ضقن  ّقلعتم ، مکح  سپ  تسا ، نامز  هب  دیق  ياراد  نتـسشن  زا  ریغ  قالطا ، وحن  هب  نتـسشن  ناونع  یّلک  روطب 

. دشابیمن تسا  دّیقم 
رد هچنآ  هکنیا  هب  عراش  مکح  هک  دیامرفیم  يراصنا  خیـش  هکنیا  دـیامرفیم : هدرک  خیـش  بانج  راتفگ  هب  هراشا  هر )  ) ینیمخ ماما  سپس 

. تسا یبیرغ  مالک  تسا ، هداد  رارق  یلـصا  یلزا و  مدـع  باحـصتسا  يارب  عفاد  ار  مکح  نیا  دومن و  ءاقبا  ار  نآ  دـیاب  هدوب ، ینیقی  ینامز 
، يدوجو باحـصتسا  نایرج  لوبق  تسا و  ضراعم  یلزا  مدـع  باحـصتسا  اـب  هک  تسا  يدوجو  باحـصتسا  ناـیب  راـتفگ  نیا  اریز  ارچ ؟

تموکح خیش  دارم  هکنیا  رگم  دوشیمن  یلزا  مدع  باحصتسا  رب  نآ  مدقت  هب  مکح  بجوم 
592 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

يراج ضرف  زا  سپ  اهنت  تموکح ، اریز  ارچ ؟ تسا . ناشیا  راتفگ  رهاظ  فلاخم  لامتحا  نیا  نکل  دشاب و  یمدع  رب  يدوجو  باحـصتسا 
اب تسا  یلزا  مدع  باحـصتسا  رد  نیقی  هب  ّکش  نامز  ندوبن  لصتم  یعّدم  ناشیا  هکیلاحرد  تسا ؛ هسفن  یف  موکحم  باحـصتسا  ندش 
ار هدوب  ینیقی  ینامز  رد  هچنآ  دـیاب   ) هک عراش  مکح  میلـست  رگا  یتح  دوشیمن ؛ يراج  باحـصتسا  مدـع ، ندـش  هتـسکش  ضرفرب  هکنیا 

. دوشن درک ) ءاقبا 
[314 .] تسین ضقانت  هکلب  للخ ، زا  یلاخ  ناشیا  مالک  سپ :

؟ تسیچ یقارن  لضاف  ههبش  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  یقیقحت  خساپ  * 
نایم هضراعم  هک  ارچ  دـیآیم ، مزال  اهنآ  نایم  هضراعم  مدـع  یمدـع ، يدوجو و  باحـصتسا  هضراعم  ضرف  زا  دوش : هتفگ  هک  تسا  نیا 
لصا مکح  اب  هک  دشاب  یمکح  یضتقم  اهلـصا  زا  یکی  و  دشاب ، یکی  اهنآ  مکح  عوضوم  هک  دباییم  قّقحت  یتروص  رد  افرـص  لصا ، ود 

. دشاب هتشاد  تافانم  رگید 
. تسا یضرع  یلامجا  ملع  فارطا  رد  هضراعم  هکنانچ  دشابیم ، یضرع  هضراعم  یهاگ  هلب ،

اهنآ هب  یگتـسب  هضراعم  هک  اهتدـحو  هیقب  هکلب  عوضوم ، تدـحو  دـیاب  هک  تسا  یتاذ  هضراعم  نامه  ثحب ، ماـقم  رد  اـم  دارم  نکل  و 
. دشاب هتشاد  دوجو  دراد ،

: تسین یکی  ای  تسا  یکی  عوضوم  ای  یمدع  يدوجو و  باحصتسا  رد  میئوگیم : تروص  نیا  رد 
بجوم عوضوم ، تدحو  ضرف  نکل  دنوشیم ، يراج  اهنآ  يود  ره  هک  دوش  ضرف  رگا  دوشیم ، عقاو  هضراعم  اهنآ  نایم  یلوا  رب  انب  - 1

بجاو هک  ارچ  دوشیمن ، يراج  نآ  رد  یمدـع  باحـصتسا  هک  تسا  نتـسشن  دوخ  اـی  عوضوم  اریز  ارچ ؟ دوشیم . اـهنآ  زا  یکی  طوقس 
. دش هتسکش  تسا ، تباث  رهظ  زا  شیپ  شیارب  هک  نآ ، ندوب  بجاو  اب  نتسشن  ندوبن 

؛ دوشیمن يراج  نآ  رد  يدوجو  باحـصتسا  تسا ، رهظ  زا  دعب  دـیق  ياراد  هک  ینتـسشن  و  درادـن ، دوجو  لاصتا  نیقی  ّکش و  نایم  سپ 
. درادن دوجو  رهظ ) زا  دعب   ) دیق ياراد  نتسشن  ندوب  بجاو  هب  نیقی  هکنیا  يارب 

بجاو رگید ، لصا  دافم  و  دـشاب ؛ نتـسشن  دوخ  يارب  بوجو  ندوب  تباث  لـصا ، ود  زا  یکی  ياـنعم  داـفم و  هکنیا  هب  یمود ، رب  اـنب  و  - 2
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زا دعب  نتـسشن  هکنیا  هب  دوش  لصاح  عطق  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسین ، اهنآ  نایم  یتافانم  دشاب ، رهظ ) زا  دـعب   ) دـیق ياراد  نتـسشن  ندوبن 
. دشاب بجاو  تسا  نتسشن  هکنیا  ثیح  زا  رهظ ،

593 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
( نتـسشن  ) هک ياهنوگ  هب  دـشابن ، بجاو  رهظ  زا  دـعب  دـیق  ياراد  نتـسشن  و  دـشاب ، ندوب  بجاو  يارب  عوضوم  ماـمت  نتـسشن ، دوخ  ینعی 

. دشاب نآ  ندوب ) رهظ  زا  دعب   ) دیق رگید  شخب  دشاب و  عوضوم  زا  یشخب 
تـسا حیحـص  اذل  دراد ؛ میقتـسم  تماق  ای  و  دوریم ، هار  هکنیا  ثیح  زا  هن  تسا ، عوضوم  مامت  تسا ، قطان  هکنیا  ثیح  زا  ناسنا  هکنانچ 

. تسا قطان  ندوب  ناسنا  دوخ  ثیح  زا  هکلب  تسین ، قطان  دراد ، میقتسم  تماق  دوریم و  هار  هکنیا  ثیح  زا  ناسنا  دوش : هتفگ 
زا دعب  دیق  نتـشاد  ثیح  زا  و  تسا ، بجاو  نتـسشن  ثیح  زا  رهظ  زا  دـعب  نتـسشن  دوش : هتفگ  حیحـص  مینکیم  ثحب  نآ  رد  ام  هچنآ  رد 

. تسین بجاو  ندوب  رهظ 
: دوشن هتفگ  عوضوم . زا  یشخب  هن  دشاب و  عوضوم  مامت  نتسشن ، هکنیا  هب  ددرگیمرب  مکح  نیا 

رهظ زا  دعب  نتسشن  اهتلاح  نیا  هلمج  زا  هک  تسا ؛ اهتلاح  مامت  رد  نتسشن  ندوب  بجاو  یضتقم  نآ  قالطا  دشاب ، بجاو  هاگره  قلطم 
. تسین بجاو  رهظ  زا  دعب  نتسشن  هک  ارچ  ددرگیم ، ضراعم  سپ  تسا ،

هکلب تسا ، بجاو  تسا  رهظ  زا  دعب  نتـسشن  هکنیا  ثیح  زا  رهظ  زا  دـعب  نتـسشن  هک : تسا  نیا  قلطم  قالطا  يانعم  دوشیم : هداد  خـساپ 
. تسا بجاو  تسا  نتسشن  هکنیا  ثیح  زا  رهظ  زا  دعب  نتسشن  هک  تسا  نیا  شیانعم 

زا دعب  دیق  ياراد  هک  ثیح  نیا  زا  نآ  ندوبن  بجاو  و  تسا ، نتسشن  هک  ثیح  نآ  زا  رهظ ، زا  دعب  نتسشن  ندوب  بجاو  نایم  یتافانم  سپ 
[315 .] تسا حضاو  نشور و  هکنانچ  دشابیمن ، تسا ، ندوب  رهظ 
594 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

بلاطملا صیخلت 

نآرب لیلد  ار  هنیقی ) یلع  ضمیلف  ّکشف ، نیقی  یلع  ناـک  نم   ) هفیرـش ناـک ، اـم  ءاـقبا  هب  دـیدرک  فیرعت  ار  باحـصتسا  خیـش  باـنج  * 
ءاقب دیئامرفب  تسا  طرش  ءاقب  رد  ّکش  باحـصتسا  رد  هک  دیدروآ  تسدب  باحـصتسا  ّهلدا  زا  مه  باحـصتسا و  فیرعت  زا  مه  دیدروآ .

؟ دوشیم قالطا  یئاج  هچ  هب  ءاقب  ناونع  هچ ؟ ینعی 
. دشاب هتشاد  رارمتسا  ّقح  نامز ال  رد  قباسلا ، دوجوملا  نیع  هک  یئاج  هب 

؟ تسیچ ناتروظنم  * 
يدـیز لثملا : یف  تسا . لوقعم  هرقتـسم  روما  رد  ءاـقب  هک  ارچ  مینک ، يراـج  میناوتیم  هرقتـسم  روما  رد  ار  باحـصتسا  اـم  هک  تسا  نیا 

روما زا  دـیز  هکنیا  رطاخب  ارچ ؟ ار . نآ  ءاقب  مینکیم  باحـصتسا  هن ؟ اـی  دراد  دوجو  مه  زونه  اـیآ  هک  میراد  ّکـش  نونکا  تشاد ، دوجو 
. تسا هرقتسم 

؟ دوشیم يراج  باحصتسا  هیراج  روما  رد  ایآ  * 
روما ءاقب  رد  ّکش  هاگچیه  ناسنا  هک  ارچ  دوشیمن  يراج  باحـصتسا  هیراج  روما  رد  ریخ  میدرک ، رکذ  ءاقب  يارب  هک  یئانعم  هب  هّجوتاب 
نامز یف  قباسلا  دوجوملا  نیع  رارمتـسا  هن  دراد و  دوجو  لاـثما  ددـجت  هشیمه  هیراـج ، روما  رد  اریز  ارچ ؟ دوشیمن . ادـیپ  شیارب  هیراـج 

. قحاللا
. دوش يراج  باحصتسا  هکنیا  ات  درادن  انعم  ءاقب  تسا ، لاثما  ددجت  هک  یئاج  رد  اذل  و 

؟ تسیچ هیراج  روما  زا  ناتدارم  * 
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. تسا نامز  هب  دّیقم  هچنآ  تاینامز 3 - نامز 2 - - 1
 ... هنس و رهش ، زور ، بش ، لثم : نامز 

دناهیراج روما  زا  تانآ  نیا  دنهدیم ، بش  لیکـشت  هدـش و  فیدر  مه  رانک  رد  هک  ياهملظم  تانآ  نارازه  زا  تسترابع  بش  لثملا : یف 
 ... اذکه مدعنی و  دجوی و  ینآ  هرابود  مدعنی ، دجوی و  ینآ  ره  اریز  ارچ ؟ هرقتسم ، روما  زا  هن  و 

. تسا لاثما  ددجت  شاهمه  هکلب  دنتسین  عمتجم  رقتسم و  اجکی  رد  هک  ياهملظم  تانآ  رد  تسا  ّرمتسم  بش  رگید : ترابع  هب 
رد ای  تسا  ناک  ام  ءاقب  رد  امش  ّکش  دینکیم ، ّکش  بش  ءاقب  رد  امش  یتقو  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  * 

595 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ لاثما ددجت  ثودح و 

هک ارچ  دشاب ، قباس  نآ  ءاقب  ّقح  نآ ال  تسا ، لاحم  هک  ارچ  قباسلا ، دوجوملا  نیع  رارمتـسا  رد  هن  تسا و  لثم  ددجت  ثودح و  رد  اعطق 
. درادن انعم  اجنیا  رد  رارمتسا  اذل  و  مدعنی ، قباس  نآ 

: لثم مدعنی . دجوی و  جیردت  هب  نامز و  یط  رد  نکل  دنانامز و  زا  ریغ  هچرگا  تاینامز : اّما  و  - 2
فرح اذل  و  دوشیم ، ثداح  رگید  فرح  دوریم ، دـیآیم و  فرح  کی  هک  ملکت  ماگنه  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  فورح  تفر  دـمآ و 

. دنوریم دنیآیم و  يرگید  زا  سپ  یکی  لیللا ، یف  تانآ  نوچمه  امش  تاملک  هکلب  ناتیدعب  فرح  رد  درادن  رارمتسا  امش ، یلبق 
زاب تسا  هتـشذگ  تعاس  مراهچ  کی  هک  نونکا  منادیمن  مدید ، ینارنخـس  ملکت و  لاح  رد  ار  ینالف  شیپ  یقئاقد  دـیئوگیم : لثملا  یف 

؟ هن ای  تسا  ملکت  لاح  رد  مه 
. ءاقب رد  ّکش  هن  تسا و  لاثما  ثودح  رد  ّکش  تقیقح  رد  امش  ّکش  نیا 

اب ۀعمجلا  موی  موص  هک  ارچ  تسا ، نینچ  بلاطم  زین  تسا ، هدش  اهنآ  دیق  یـصاخ  نامز  هک  يروما  ینعی  نامز ، هب  دّیقم  روما  رد  اّما  و  - 3
. نآ ءاقب  هن  تسا و  لثم  ددجت  سیمخلا ، موی  هب  تبسن  ۀعمجلا  موی  رگید  ریبعت  هب  دراد و  قرف  سیمخلا  موی  موص 

. تسا سیمخلا  موی  هب  دّیقم  موص  زا  ریغ  زین  ۀعمجلا  موی  هب  دّیقم  موص  تسا ، سیمخلا  موی  زا  ریغ  ۀعمجلا  موی  دوخ  هک  روطنامه  لاح 
. ءاقب رد  ّکش  هن  تسا و  لثم  ثودح  رد  ّکش  امش  ّکش  دینک  ّکش  زین  روما  هنوگنیا  رد  رگا  اذل  و 

؟ تسیچ مالک  لصاح  خیش  بانج  * 
دومن یـسررب  و  نامز ، هب  دّیقم  روما  رد  مه  یکی  تاینامز ، رد  یکی  نامز ، رد  یکی  دراد ، لیکـشت  دیاب  اجنیا  رد  لصف  هس  هک : تسا  نیا 

. دوشیم يراج  باحصتسا  روما  نیا  زا  کیمادک  رد  هک 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  باحصتسا  نامز ، رد  ّکش  ماگنه  هب  ایآ  * 

نآ رد  دوـشب  اـت  درادـن  هقباـس  تلاـح  نآ  نیا  هک  ارچ  دـشابیمن ، حیحـص  میراد  ّکـش  نآ  رد  هـک  ینآ  نآ  دوـخ  رد  باحـصتسا  ریخ ،
: دیئوگب رگا  لثملا  یف  دوشب ، يراج  باحصتسا 

: دیئوگب دینک و  يراج  باحـصتسا  رـضاح  نآ  نیا  هب  تبـسن  دیناوتیمن  زور ؟ ای  بش  متـسه  نآ  رد  هک  رـضاح  نآ  نیا  هک  منادیمن  - 1
. تسا طلغ  باحصتسا  نیا  ریخ  تسا ، بش  مه  نونکا  سپ  دوب ، بش  مایالا  میدق  زا  رضاح  نآ  نیا  رگید  ریبعت  هب  ای  الیل و  ناک  نآلا  اذه 

. تسا هدش  ثداح  قباس ، نآ  نتفر  زا  سپ  درادن و  یتسه  هقباس  الصا  رضاح  نآ  نیا  اریز  ارچ ؟
596 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نایب ار  کیره  هراشا و  قرط  نیا  زا  قیرط  ود  هب  دناهدرک ؟ هئارا  نامز  باحصتسا  يارب  ار  یقرط  تارضح  زا  یخرب  خیش  بانج  نکل  و  * 
؟ دیئامرفب

رما بش  فرع ، رظن  هب  نکل  هدـحتم و  هملظم  تاـنآ  نارازه  زا  تستراـبع  بش  هک  تسا  تسرد  میئوـگب : هک  تسا  نـیا  قـیرط  یکی  - 1
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 ... اذکه تسا و  ّرمتسم  دحاو  رما  کی  زور  ای  تسا و  يدحاو 
یف دروآیم . باسح  هب  دحاو  ءیـش  ار  روما  نیا  زا  کیره  دنکیم و  تدحو  رابتعا  هددجتم ، هددـعتم و  روما  رد  فرع  رگید : ترابع  هب 

: لثملا
. دراد هّیقیقح  تدحو  تسا و  یقیقح  دحاو  ءیش  کی  نکل  تسا و  هدش  لیکشت  ءزج  اهدرایلیم  زا  ناسنا  ندب  - 1

. تسا دحاو  رما  فرع  ظاحل  هب  هتشاد و  هیرابتعا  تدحو  تسا  هددجتم  هملظم و  تانآ  نارازه  زا  لکشتم  هک  بش  - 2
؟ تسیچ هبسحب ) ءیش  ّلک  عافترا  ءیش و  ّلک  ءاقب  ءیش  ّلک  ثودح   ) زا دارم  دیئامرفب  خساپ  لصا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  خیش  بانج  * 

. تسا عافترا  ءاقب و  ثودح ، ياراد  شدوجو  هوحن  شدوخ و  بسح  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا 
: لثملا یف 

عیمج قّقحت  اب  ناـسنا  دوجو  ـالثم  دوش ، ثداـح  شاهعومجم  هک  تسا  نیا  هب  ناشثودـح  دنتـسه ، هّیقیقح  تدـحو  ياراد  هک  يروما  - 1
. دشابیم شئازجا  مامت  نتفر  نیب  زا  اب  مه  شعافترا  دشابیم ، شئازجا  ءاقب  هب  زین  وا  ءاقب  دوشیم ، قّقحم  شئازجا 

نآ ءزج  نیلوا  هکنیا  ضحم  هب  ینعی  تسا ، لوألا  ءزج  ثودح  هب  ناشققحت  دوجو و  دنتسه ، هیرابتعا  تدحو  ياراد  هک  يروما  اّما  و  - 2
نآ سپـس  و  تفرگ ، دوجو  بش  دـیوگیم  فرع  دیـسر ، هک  بش  نآ  نیلوا  ینعی  دوشیم . ثداح  ءیـش  نآ  فرع  رظن  هب  دـش ، ثداـح 

، ... ءاقب مّوس  نآ  ءاقب و  مّود 
 ... اذکه تسا و  نآ  تانآ  زا  ءزج  نیرخآ  ندش  عفترم  اب  زین  بش  عافترا 

. ءاقب ثودح و  زا  يرگید  روج  هیرابتعا  روما  رد  تسا و  رّوصتم  ءاقب  ثودح و  روج  کی  هرقتسم  ای  هّراق و  روما  رد  نیاربانب :
ّتیجح تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  یهتنم  درادن  یلاکشا  بش  باحصتسا  دش ، هبسحب  هفلتخم  روما  رد  ءاقب  ثودح و  یتقو  لصاحلا :

. تسین
؟ دننادیم تّجح  ار  تبثم  لصا  یخرب  خیش  بانج  یلو  * 

597 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
دیوگب دنکب و  باحـصتسا  ار  لیل  لثملا  یف  دناوتیم  درادـن . یبیع  زور  ای  بش  باحـصتسا  دـنادب ، تّجح  ار  تبثم  لصا  یـسک  رگا  هلب ،
ّبترتم نآرب  دراد  بش  هک  ار  يرثا  ره  و  لـیللا ، تاـنآ  نم  مراد ، ّکـش  نآ  رد  زور  ءزج  اـی  تسا  بش  ءزج  هکنیا  رد  نم  هک  نـآلا  اذـه 

 ... دنکن و حبص  زامن  هب  عورش  دهد ، همادا  يرحس  ندروخ  هب  الثم  دنک ،
: دناهورگ ود  رب  دوخ  دناهتسناد  تّجح  ار  تبثم  لصا  هک  یناسک  هتبلا 

هّیلج هچ  دوشیم  عقاو  یعرش  رثا  بحـصتسملا و  نیب  هک  يداع  ای  یلقع و  رثا  نآ  ینعی  دننادیم ، تّجح  اقلطم  ار  تبثم  لصا  ياهدع  - 1
ار هطساو  باحصتسا  نیا  هطساوب  دینکب ، يراج  ار  باحصتسا  امش  رگید : ترابع  هب  تسین . باحصتسا  يارجا  زا  عنام  هّیفخ ، هچ  دشاب و 

ّبترتم بحـصتسم  رب  ار  یعرـش  رثا  هّیفخ ، هچ  دـشاب و  هّیلج  هچ  هطـساو  نیا  دـینکب ، تابثا  تسا  یفرع  رما  کی  ای  یلقع و  رما  کـی  هک 
. درادن یلاکشا  چیه  دینک ،

؟ دینزب لاثم  هّیفخ  هّیلج و  هطساو  نییبت  رد  * 
باحـصتسا هن ؟ اـی  تسا  هدـنز  زونه  اـیآ  هک  مراد  ّکـش  نونکا  تشاد ، دوجو  شیپ  لاـس  دـیز 50  دـیئوگب : هکنیا  لثم  هّیلج  هطـساو  - 1

. تسا راثآ  ياراد  ندوب  درمریپ  تسا و  هدـش  يدرمریپ  نآلا  دـیز  هک : تسا  نیا  امـش  باحـصتسا  نیا  یلقع  رثا  ار ، دـیز  دوجو  دـینکیم 
هلاس  70 لاس ، هوالعب 50  دینکیم ، باحصتسا  ار  وا  تایح  هک  لاح  دوب ، هلاس  الثم 25  یناوج  تشاد  دوجو  هک  شیپ  لاس  اریز 50  ارچ ؟

. تسا
. همارکا بجی  میئوگیم  اذل  تسا و  یعرش  رثا  ياراد  تسا  باحصتسا  نآ  یلقع  رثا  هک  ندوب  درمریپ  نیا  لاح 
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. یفخ هن  تسا و  ّیلج  رما  کی  ندوب  درمریپ  نیا  هک  دش  تابثا  وا  ندوب  درمریپ  سپ ، دش ، باحصتسا  دیز  تایح  لّوا  سپ :
: هکنیا لثم  هّیفخ  هطساو  و  - 2

. تسا هدوب  سجن  نییقالتملا  دحا  هکنآ  لاح  هدرک و  تاقالم  رگید  مسج  اب  یمسج  - 1
. یقالم ای  دشاب  یقالم  دنکیمن  یقرف  هتبلا  هک  تسا  هتشاد  تبوطر  لبق  زا  مه  نییقالتم  زا  یکی  - 2
؟ هن ای  تسا  هدش  سجن  تاقالم  نیا  رثا  رد  تسا  هدوب  كاپ  هک  یکی  نآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

. سّجنتف هکنیا  هب  مینکیم  مکح  نییقالتملا و  دحا  رد  ار  تبوطر  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 
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سجنت هک  ار  یعرـش  رثا  دیریگیم  هجیتن  نییقالتملا و  دحا  رد  ار  تبوطر  ءاقب  دینکیم  باحـصتسا  هک  امـش  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  * 
؟ هن ای  تسه  تبثم  لصا  نیا  دشاب ،

: هک انعم  نیدـب  ار  تیارـس  ینعی  نآ  يداع  اـی  یلقع و  رثا  مینکب  تاـبثا  هک  تسا  نیا  رطاـخب  ار  تبوطر  مینکیم  باحـصتسا  هک  اـم  هلب ،
تیارـس تساـجن  یتقو  رهاـط ، مسج  هب  هدرک  تیارـس  تبوطر  دوجو  رطاـخب  سجن  مسج  تساـجن  سپ  تسه ، مه  نونکا  دوب ، تبوطر 

. سجن دوشیم ، مه  رهاط  مسج  نآ  درک ،
نییقالتملا دحا  تبوطر ، مسا  امش  ات  نکل  دوشیمن و  تیارس  نیا  هجوتم  فرع  هک  انعم  نیدب  تسا ، هّیفخ  هطساو  کی  تیارس  نیا  لاح :

. سجنت هب  دوشیم  لقتنم  نهذ  تسا ، هدوب  یقاب  ییوگیم  هدروآ  ار 
رد باحـصتسا  تارـضح ، نیا  هدیقع  هب  اذـل  و  هّیلج ، هچ  دـشاب و  هّیفخ  هطـساو  هچ  دـننادیم  تّجح  ار  تبثم  لصا  یخرب  هکنیا : هصالخ 

لیللا و تانآ  نم  نآلا  اذه  هک  دننکیم  تابثا  و  ار ، بش  ءاقب  دننکیم  باحـصتسا  هک  وحن  نیدـب  هنوگچ ؟ تسا ، لاکـشاالب  زور  بش و 
. دنزاسیم ّبترتم  نآرب  ار  دشاب  راطفالا  زوجی  ای ال  راطفالا و  زوجی  هک  ار  یعرش  رثا  هجیتن  رد 

دحا تبوـطر  رد  لـبق  لاـثم  لـثم  هّیلج ، هن  دـشاب و  هّیفخ  هطـساو  هک  یتروـص  رد  رگم  دـننادیمن  تّـجح  ار  تـبثم  لـصا  مـه  یخرب  - 2
. نییقالتملا

. لیللا تانآ  نم  نآلا  اذه  سپ  تسا ، هّیفخ  هطساو  هکنوچ  درادن  یبیع  زور  بش و  ءاقب  باحصتسا  دنیوگیم : هیف  نحن  ام  رد  اذهف 
؟ زور ءازجا  زا  اـی  دـشاب  یقاـب  بش  اـت  تسا  بش  ءازجا  زا  رـضاح  نآ  هک  مراد  ّکـش  نوـنکا  ندوـب ، بش  دـنیوگیم : رگید  تراـبع  هـب 

. حبصلا ةالص  زوجی  الف  هک  مریگیم  هجیتن  ار و  بش  ءاقب  منکیم  باحصتسا 
؟ دیئامرفب ار  بلطم  لصاح  خیش  بانج  * 

مه كوکشم  رما  دوخ  رد  باحصتسا  هکنانچ  تشذگ ، هک  یتاهیجوت  قیرط  زا  رگم  تسین ، حیحص  نامز  دوخ  رد  باحصتسا  ام ، رظن  هب 
هیجوت اب  رگم  تسا  ثلاث  مسق  یّلک  لیبق  زا  نوچ  دوشیمن  يراج  باحـصتسا  مه  عومجم  رد  درادن ، هقباس  تلاح  هکنوچ  تسین  حیحص 
تّجح تسا و  تبثم  لصا  هک  تسا  نیا  شبیع  هتبلا  هک  دـحاو ، رما  کی  ناونعب  زور  ای  بش و  تانآ  ندروآ  باسحب  تدـحو و  رابتعا  و 

. تسین
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هّیلقع و هطـساو  تاـبثا  ناـمز و  رد  باحـصتسا  هّیفخ  هطـساو  اـب  هچ  اـقلطم و  هچ  دـننادیم  تّجح  ار  تبثم  لـصا  هک  یناـسک  رظن  زا  هلب ،
. درادن یبیع  هّیعرش  هجیتن  رثا و  هب  ندیسر 

نامز باب  رد  ایآ  تسا  تبثم  لصا  هیجوت  زا  سپ  مه  دراد ، هیجوت  هب  زاین  مه  اجنیا  رد  باحصتسا  نایرج  هکنیا  هب  هّجوتاب  خیـش  بانج  * 
؟ دشاب زاسرسدرد  تافرصت  تاهیجوت و  نیا  دنمزاین  هک  درادن  دوجو  یهار 

: لثملا یف  تسا ، تبثم  مه  زاب  لصا  نکل  درادن و  مه  تاهیجوت  نیا  هب  زاین  هک  دراد  دوجو  یتاباحصتسا  تاینامز  باب  رد  اقافتا  ارچ 
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لّوا نامه  زا  هن  دشاب ، هیجوت  همه  نیا  دنمزاین  هک  دیورب  زور  باحصتسا  غارـس  هب  ارچ  هن ؟ ای  تسا  یقاب  زور  هک  دینکیم  ّکش  امـش  - 1
یقاب زور  سپ  تسا ، هدشن  بورغ  هک  تسا  نیا  لصا  ینعی : ار . بورغ  مدـع  دـینکب  باحـصتسا  و  یمدـع . باحـصتسا  غارـس  هب  دـیورب 
دیاب تسا  هدشن  بورغ  دیئوگیم  یتقو  اریز  ارچ ؟ تسا . تبثم  لصا  مه  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  لکشم  یهتنم  راطفالا ، زوجی  الف  تسا .

، رجفلا عولط  مدع  لصالا  هن ؟ ای  تسا  هدش  حبـص  هک  مراد  ّکش  دیئوگیم : لثملا  یف  ای  و  دراد . همادا  زور  تسا و  زور  سپ  هک  دـیئوگب 
. تسا تبثم  لصا  زین  نیا  و  لکألا . زوجی  دراد و  همادا  بش  سپ 

؟ درک دیاب  هچ  تسیچ و  اجنیا  رد  امش  رظن  خیش  بانج  * 
امش یتقو  اریز  ارچ ؟ مینکب . يراج  هّیعرـش  ماکحا  دوخ  رد  هکلب  مینکن  يراج  نامز  دوخ  رد  ار  باحـصتسا  هک  تسا  نیا  یلوا  ام  رظن  هب 

؟ تسیچ يارب  وت  ّکش  نیا  هن ؟ ای  تسا  هدش  مامت  زور  ایآ  هک  ینکیم  ّکش  ای  هن و  ای  تسا  هدش  لخاد  بش  ایآ  هک  ینکیم  ّکش 
باحـصتسا هک : تسا  رتهب  سپ  هن ؟ ای  يراد  ةالـصلا  یف  لوخد  ّقح  هن ؟ اـی  يراد  راـطفا  ّقح  اـیآ  هک  ینیب  یهاوخیم  هک  تسا  نیا  يارب 

: وگب ار و  راطفا  زاوج  مدع  ینکب 
و دـشابیمن ، زیاج  مه  نونکا  دوبن ، زیاج  ةالـصلا  یف  لوخد  هک  لاح  هب  ات  ای  و  تسین ، زیاج  مه  نونکا  دوبن ، زیاج  راـطفا  هک  نونکاـت  - 1

. تسا رسدرد  زا  یلاخ  تروص  نیدب  باحصتسا  يارجا 
. ۀیؤرلل رطفأ  ۀیؤرلل و  مص  دومرف : سپس  ّکشلاب  ضقنت  نیقیلا ال  دومرف : فیرش  ثیدح  رد  خیش  بانج  * 

باحـصتسا تارـضح  دارم  ارهاظ  اذـل  و  ناضمر ، لاله  تیؤر  نابعـش و  لاله  تیؤر  رب  تسا  هدـش  عّرفتم  ود  ره  راطفا  هزور و  اـجنیا  رد 
ای تسا  نامز  باحصتسا  ایآ  تسا ، یباحصتسا  هنوگچ  نیا  تسا ،
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؟ نامز ریغ 
: ینعی تسا ، نامز  دوخ  باحصتسا  ماما  دارم  هک  دهدیم  ناشن  بلطم  رهاظ  هلب ،

. تیؤر ات  ار  نابعش  ءاقب  نکب  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدش  مامت  نابعش  ایآ  هک  ینکیم  ّکش  یتقو  - 
. ار ناضمر  ءاقب  نکب  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  هدش  مامت  ناضمر  ایآ  هک  ینکیم  ّکش  یتقو  ای  و  - 

. تیؤر ات  یک ؟ ات  - 
؟ تسا ینامز  باحصتسا  ۀیؤرلل  رطفا  ۀیؤرلل و  مص  هکنآ  لاح  و  تسین ، تسرد  نامز  رد  باحصتسا  هک  دیدومرفیم  امش  سپ  * 

. تسا ماکحا  باحصتسا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  دیاش  هک  تفگ  ناوتیم  نکل  تسا و  نامز  باحصتسا  شرهاظ  هلب ،
. ناضمر لاله  تیؤر  ات  ار  موص  بوجو  مدع  نکب  باحصتسا  ینعی  ۀیؤرلل ، مص  تفگ : دوشیم 

. لاوش لاله  تیؤر  ات  ار  موص  بوجو  نکب  باحصتسا  مه  فرط  نآ  زا 
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

رگا لثملا : یف  تسا  لکـشم  رایـسب  راک  دشاب ، ناشدارم  ماکحا  باحـصتسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  هک : دیآیم  شیپ  ههبـش  نیا  ام  رظن  هب 
شیپ لکـشم  اـم  يارب  دوش ، تیؤر  لـاله  اـت  دـشاب  موص  بوجو  ینعی  یمکح  باحـصتسا  دارم  ۀـیؤرلل  رطفا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دارم 
اجنیا هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  تسا ، هدش  مامت  ناضمر  هکنیا  ای  تسا  ناضمر  هام  زورما  ایآ  هک  مینک  ّکش  ام  رگا  اریز  ارچ ؟ دیآیم .

: هک تسا  نیا  رد  نم  ّکش  هک  اریز  ارچ ؟ تئارب ؟ لصا  يارجا  ياج  ای  تسا  موص  بوجو  باحصتسا  ياج 
؟ یطابترا ای  تسا  یلالقتسا  مراد  ّکش  نآ  رد  نم  هک  يرثکا  ّلقا و  نیا  رگید  ترابع  هب  و  زور ؟ ای 30  تسا  زور  ناضمر 29  هام  ایآ 

. دوشیم يراج  تئارب  لصا  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  رد  میئوگیم  تسا  یلالقتسا  تفگ  دیهاوخ 
و تسا ، نّقیتـم  نم  يارب  نآ  زور  لاح 29  تسا ، لقتـسم  بجاو  کـی  زور  ره  رد  موص  تسا و  زور  ناضمر 30  موص  رگید : تراـبع  هب 
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. تسا كوکشم  شامایس  زور  نکل 
. موص بوجو  باحصتسا  ياج  هن  تسا و  ةءاربلا  ۀلاصا  يارجم  مه  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  تسا و  یلالقتسا  رثکا  ّلقا و  رد  ام  ّکش  سپ :
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. دشاب موص  بوجو  باحصتسا  ۀیؤرلل  رطفا  رد  ماما  رظن  هک  تسا  لکشم  میئوگیم  ام  هک  تسا  رطاخ  نیدب 

؟ تسیچ هراچ  هار  سپ  * 
هک تسا  هدوب  نیا  ماما  دارم  دـیاش  ینعی  مکح ، باحـصتسا  هن  و  تسا ، هدوب  عوضوم  باحـصتسا  ماما ، دارم  دـب  ال  میئوگب : هک  تسا  نیا 

هدش ناضمر  هام  ایآ  هک  مینک  ّکش  ام  ناضمر  لّوا  رد  رگا  لثملا : یف  دشاب . بجاو  وت  رب  هزور  هکنیا  ات  ار  ناضمر  ءاقب  نکب  باحـصتسا 
؟ هن ای  تسا  هدش  بجاو  هزور  ایآ  رگید  ریبعت  هب  و  هن ؟ ای  تسا 

ار ناضمر  لاله  هکنیا  ات  تسا  بوجو  مدع  باحصتسا  دوشیم  دشاب ، باحـصتسا  ۀیؤرلل ، مص  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  هک  یتروص  رد 
. تسین بجاو  مه  نونکا  دوبن ، بجاو  هزور  ینعی : ینک . تیؤر 

لاکـشا یمکح  باحـصتسا  ناضمر  رخآ  رد  هچ  دـشاب  ناضمر  لّوا  رد  هچ  دـشاب ، یمکح  باحـصتسا  اجنیا  رد  ماما  دارم  رگا  لصاحلا :
. تسا هدوب  یعوضوم  باحصتسا  مالّسلا  هیلع  ماما  دارم  میئوگب  هک  درادن  يدعب  اذل  و  دراد .

لوغـشم شیپ  تعاس  مین  اقآ  نالف  میئوگب  رگا  لثملا : یف  تسیچ ؟ تاینامز  رد  باحـصتسا  اب  هطبار  رد  یلاعترـضح  رظن  خیـش  باـنج  * 
؟ مینک باحصتسا  ار  ملکت  ياقب  میناوتیم  ایآ  هن ؟ ای  تسا  ملکت  لوغشم  مه  زونه  ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  دوب ، ملکت 

نیمه ثودح  رد  زین  امش  ّکش  هکنآ  لاح  تسا و  ریخالا  درف  رد  باحـصتسا  يارجا  هک  ارچ  تسا ، لکـشم  یباحـصتسا  نینچ  ام  رظن  هب 
. نآ ءاقب  رد  هن  و  تسا ، ریخالا  درف 

؟ مینک ياج  باحصتسا  دیاب  اجک  رد  سپ  * 
ءازجا زا  لکـشتم  هک  تسا  ّلک  کی  بش  تسا  توافتم  یلبق  هلثما  رد  بش  اب  اـجنیا  رد  ملکت  یلک  هک  ارچ  دـینک ، يراـج  ملکت  یّلک  رد 

. تسا ملکت  یّلک  دارفا  زا  يدرف  دوشیم ، رداص  نارنخس  نآ  ناهد  زا  هک  ياهملک  ره  و  ّلک . هن  تسا و  یّلک  ملکت  نکل  تسا و 
. تسه ملکت  هلب  هن ؟ ای  تسه  ملکت  مه  زونه  ایآ  هک  مراد  ّکش  نونکا  دوب ، ملکت  دیئوگیم : لثملا  یف 

؟ تسا یّلک  باحصتسا  زا  عون  مادک  باحصتسا  نیا  * 
هدش نیزگیاج  رمع  ایآ  هک  منادیمن  تسا ، هتفر  نیب  زا  دیز  هک : دش  هتفگ  لاثم  رد  هک  تسا  دارفالا  لدابت  عم  موس  عون  یّلک  باحـصتسا 

مسق یّلک  باحصتسا  دش  هتفگ  اجنآ  رد  هک  هن ؟ ای  تسا 
602 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. تسین زیاج  دارفالا  لدابت  عم  مّوس 
نوچ درک  يراج  باحـصتسا  دوشیم  یّلک  رد  هن  درادـن و  هقباس  اجنیا  رد  درف  هک  ارچ  دومن  يراـج  باحـصتسا  دوشیم  درف  رد  هن  سپ :

. تسا زوجم  ریغ  ثلاث  مسق  یّلک 
؟ درک دیاب  هچ  خیش  بانج  سپ  * 

عومجم هک : دوب  نیا  نآ  دش و  هتفگ  نامز  ثحب  رد  تاهیجوت  نیا  زا  یکی  هک  دومن  يراج  باحصتسا  زین  اجنیا  رد  دوشیم  یتاهیجوت  اب 
. میدرک رابتعا  دحاو  ءیش  بش و  ناونع  هب  ار  تانآ  عومجم  اجنآ  رد  هکنانچ  مینک ، رابتعا  دحاو  رما  ار  هتعاس  کی  تاملکت 

؟ دراد دوجو  رابتعا  ود  نیا  رد  یتوافت  هچ  * 
. مینکیم رابتعا  دحاو  ار  دارفا  عومجم  ملکت ، ثحب  رد  میدرکیم ، رابتعا  دحاو  ار  ءازجا  عومجم  بش  ثحب  رد 

لـصا هکنوچ  دیآیمن ، شیپ  مه  یلکـشم  ار ، ملکت  یّلک  مینکیم  باحـصتسا  ملکت ، دارفا  نیب  تدـحو  رابتعا  اب  اجنیا  رد  هکنیا : هصالخ 
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. تسین مه  تبثم 
ملکت دوجو  ـالثم  یّلک  باحـصتسا  لّوا و  مسق  یّلک  عون  زا  دوشیم  میدرک  راـبتعا  ار  تدـحو  روما  هنوگنیا  رد  یتقو  رگید : تراـبع  هب 

. تسا رثا  ياراد  شدوخ  هک  ارچ  دشابیمن  مه  تبثم  لصا  هدوب و  لاکشاالب 
؟ هچ لّوا  مسق  یّلک  باحصتسا  هب  مینادرگنرب  اجنیا  رد  ار  باحصتسا  رگا  * 

مه شخب  نیا  رد  باحـصتسا  هک  ارچ  بتارم ، رد  فـالتخا  لـیبق  زا  مهنآ  ثلاـث ، مسق  یّلک  باحـصتسا  هب  دـینادرگرب  ار  نآ  دـیناوتیم 
فرع يرتسکاخ و  گنر  ای  گنرمک و  یهایـس  هب  تسا  هدش  لیدبت  یهایـس  نیا  هایـس ، رایـسب  دوب  یمـسج  لثملا : یف  تشادـن . لکـشم 
فرع رظن  هب  نکل  دوشیم و  لدـبت  بجوم  تسا و  رییغت  نیا  هّیلقع  تقد  هب  هچرگا  تسا . یهایـس  نامه  گنرمک  یهایـس  نیا  دـیوگیم 

. تسین لدبت  بجوم 
دحاو فرعلا  دـنع  نکل  تسا و  يرگید  زا  ریغ  ملکت  ینارنخـس و  نایرج  رد  تارابع  تاملک و  زا  کیره  هکنیا  اب  زین  اجنیا  رد  لـصاحلا :

ار نآ  رد  باحصتسا  هک  تسا  يدراوم  زا  میروآ  باسحب  ثلاث  مسق  یّلک  عون  زا  ار  نآ  هچنانچ  و  دشابیمن ، لدبت  دراد و  رارمتسا  هدوب ،
. میتسناد زیاج 

، لّوا مسق  یّلک  باحصتسا  هب  ددرگیمرب  دوش ، رابتعا  تدحو  دیاب  تاینامز  رد  مه  نامز و  رد  مه  هک  دش  هتفگ  هکنیا  خیـش  بانج  اّما  * 
: لثملا یف  تسا : عنامالب  نآ  باحصتسا  هک 

603 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ملکت لاح  رد  يدـیز  لثملا : یف  ای  و  ار . بش  نک  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  بش  مه  نونکا  اـیآ  هک  منادیمن  مراد و  ّکـش  دوب ، بش  - 1

. ار ملکت  نک  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  ملکت  لاح  رد  مه  زونه  منادیمن  دوب ،
؟ دومن رابتعا  دحاو  دوشیم  ار  رادقم  هچ  و  تسیچ ؟ تدحو  رابتعا  نیا  نازیم  رایعم و  دیئامرفب  لاح 

افرع نیا  و  هاـم و ..  ءازجا  نیب  اـی  هزور  ءازجا  نیب  اـی  بش  ءازجا  نـیب  تدـحو  راـبتعا  هـک  ارچ  تـسا ، صخـشم  ناـمز  رد  راـیعم  نـیا  - 1
. تسا صخشم 

لعف رادقم  نآ  ندرک  رابتعا  دحاو  بجوم  دحاو ، یعاد  ای  ضرغ و  رادقم  دوشیم ، رداص  جـیردت  هب  ینامز  رما  کی  هک  تاّینامز  رد  - 2
: لثملا یف  دوشیم . هدش  رداص 

ظعاو نیا  رگا  ینعی : تسا ، هباطخ  عضو و  لوغشم  صخش  نالف  توم  ای  تداهـش و  هزیگنا  یعاد و  هب  هتفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  ظعاو  - 1
. دینک رابتعا  دحاو  رما  کی  ار  ياهقیقد  تبحص 100  نیا  دیناوتیم  امش  دنک ، تبحص  هزیگنا  نیا  لوح  هقیقد  رادقم 100  هب 

امـش دنک ، تبحـص  هقیقد  ربـنم 50  ره  رد  فـلتخم  ياـههزیگنا  هب  ربـنم و  راـهچ  رد  بش  ناـمه  رد  ظـعاو  نـیا  هـک  تـسرارق  رگا  نـکل 
؟ ارچ دیروآ ، باسحب  دحاو  رما  ار  وا  ینارنخس  راهچ  دیناوتیمن 

. تسا دحاو  رما  دوخ  يارب  و  دراد ، دوخ  هب  صوصخم  یعاد  هزیگنا و  اهینارنخس  نیا  زا  کیره  اریز 
: اذه یلع  ءانب  لاح 

وا ضیح  هکنیا  ای  تسا  ضئاح  ایآ  هک  دـنکب  ّکش  رگا  تسه ، مد  هب  التبم  هکیمادام  دـنیبیم ، نوخ  هدـش و  ضیح  هب  التبم  هک  ینز  - 1
دحاو رما  ار  مد  تانایرج  نیا  مامت  هک  دوشیم  اریز  ارچ ؟ ار . ضیح  ءاـقب  دـنکب  باحـصتسا  دـناوتیم  هضاحتـسا ؟ هب  تسا  هدـش  لیدـبت 

. دروآ باسحب 
وا يارب  یتلاح  نینچ  زور  تدم 10  هب  هام  ره  رد  هک  تسا  نز  تعیبط  ياضتقا  ینعی  دحاو ، یعاد  اجنیا  رد  مه  تدحو  رابتعا  ّتلع  لاح :

. دهدب خر 
تدوع رگا  هک  ینامز  رد  مهنآ  دراد ، تدوع  لاـمتحا  یلو  هدـش ، عطق  مد  ناـیرج  نکل  تسا و  هدـش  ضیح  هب  ـالتبم  هک  ینز  اـّما  و  - 2
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. زور هد  ات  نوخ  عورش  زا  ینعی  تسا  ضیح  هب  موکحم  دنکب ،
نوچ ارچ ؟ هن ؟ اـی  تسا  ضیح  اـیآ  هک  دـنکیم  ّکـش  وا  تسا  هدـش  عطق  نوخ  هتـشذگ ، نوـخ  ندـید  زا  زور  ات 5   3 رگید : تراـبع  هب 

درادن نایرج  نوخ  هک  العف  ایآ  هک  دراد  ّکش  نونکا  وا  نکل  و  تسا . ضیح  هب  موکحم  اعرش  دنک  توع  هچنانچ  دراد و  تدوع  لامتحا 
؟ هن ای  تسه  ضیح  هب  موکحم 

؟ تسیچ نز  نیا  فیلکت  خیش  بانج  * 
تدوع هکنیا  ریدقت  یلع  نوچ  ارچ ؟ ار . تیضیح  دنک  باحصتسا  دناوتیم  وا  هک  تفگ  دوشیم 

604 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
رما افرع  دوش ، لصو  عطق و  نوخ  نایرج  مه  راب  نیدنچ  زور ، نیا 10  لوط  رد  رگا  هکنیا  رطاخب  دش ، دهاوخ  ضیح  هب  موکحم  وا  دنکب ،

. دیآیم باسحب  دحاو  ضیح  رگید  ریبعت  هب  ای  دحاو و 
ماکحا ار و  ضیح  دنکیم  باحـصتسا  تسین ، تیـضیح  هب  لخم  زور  هد  نیا  رد  نوخ  تانایرج  تدجو  رابتعا  هب  نوخ  عاطقنا  نیا  ینعی 

. دنکیم ّبترتم  نآرب  ار  نآ  هب  طوبرم 
؟ دوشیمن ندوب  ضیح  هب  لخم  عاطقنا  نیا  ارچ  * 

، دـشاب هتـشاد  رما  نیا  يارب  یعاد  هس  ای  ود  تعیبط  هام  کی  رد  هکنیا  هن  تسا ، یعاد  کی  زا  یـشان  نوخ  بوانتم  تانایرج  هکنیا  رطاخب 
. دراد ندید  نوخ  ياضتقا  رابکی  یهام  اهنت  نز  تعیبط  هکلب  ریخ ،

ایآ هن ؟ ای  تسا  تیـضیح  هب  موکحم  دـنیبب  ینوخ  هک  یتروص  رد  ایآ  هن ؟ ای  تسا  هدـش  هسئاـی  هک  دـنکب  ّکـش  ینز  رگا  خیـش  باـنج  * 
؟ ار تیضیح  دنکب  باحصتسا  دوشیم 

التبم هام  کی  الثم  نامز  زا  ياهعطق  رد  هک  روطنامه  اریز : ارچ ؟ ار . تیـضیح  دنک  باحـصتسا  دناوتب  روکذم  نایب  يور  هک  تسین  دـیعب 
دـنک و رابتعا  دـحاو  شتعیبط  ياضتقا  ای  دـحاو و  هزیگنا  یعاد و  رطاخب  ار  مد  بواـنتم  تاـنایرج  ماـمت  دـناوتیم  دوشیم ، مد  ناـیرج  هب 

التبم نادـب  شرمع  لوط  رد  هک  ییاهعاطقنا  زین  اجنیا  رد  دـشن ، ّقح  قباـس و ال  ناـیم  تدـحو  راـبتعا  هب  لـخم  هزور  ود  اـی  کـی  عاـطقنا 
لـصاح وا  يارب  نوخ  نایرج  زا  عاطقنا  راب  لاس 12  ره  رد  اذکه  هدـیدرگ و  عطق  زور  تسیب  هدـش ، التبم  زور  هد  هک  انعم  نیدـب  دوشیم 

نیا همه  هک  درادن  یلاکـشا  اذل  و  تسین ؛ تدحو  رابتعا  هب  لخم  یگـسئای  نس  فارطا  رد  اهنداتفا  ولج  بقع و  نیا  لاس ، ات 50  دوشیم 
، درادن یگـسئای  هب  عطق  هک  ینامز  ات  هام  ود  ای  کی  عاطقنا  هجیتن  رد  هک  دروآ  باسحب  دحاو  رما  دـنیبیم ، شرمع  یط  رد  هک  ار  اهنوخ 

. تسا تیضیح  هب  موکحم  دنیبب ، نوخ  هرابود  هچنانچ  اذل  و  دشابیمن . نایرج  نیا  رد  تدحو  رابتعا  هب  لخم 
نایرج هب  يالتبم  هرابود  هام  دـنچ  عاـطقنا  زا  سپ  نونکا  ماهدـشیم ، ضیح  هب  يـالتبم  هک  تسا  لاـس  ای 50   40 دیوگب : دـناوتیم  ینعی 

. ار ضیح  هب  يالتبا  دنکیم  باحصتسا  اذل  تسا و  تیضیح  نوخ  نامه  زین  نوخ  نیا  ماهدش ، نوخ 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هنافصنم  يأر  خیش  بانج  * 

: هک تسا  نیا 
يراج باحصتسا  تسا ، دحاو  رما  هعومجم  هک  تسا  نئمطم  ناسنا  هک  اهاج  زا  یخرب  رد  - 1

605 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیم

. دنکیمن يراج  باحصتسا  تسین ، دحاو  رما  هعومجم  تسا ، نئمطم  ناسنا  هک  اهاج  زا  یخرب  رد  - 2
باحصتسا ناوتب  ات  دومن ، رابتعا  تدحو  هعومجم  نآ  رد  ناوتیم  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  ناسنا  تسا و  ّکش  لحم  هک  اهاج  زا  یخرب  - 3

: تسا تروص  ود  رب  دوخ  زاب  درک  رابتعا  تدحو  ناوتیمن  هن  ای  دومن  يراج 
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تداهش و یعاد  هب  ربنم  نالف  يور  رب  امش  ینارنخس  لثم  رابتعا  تدحو  دوشیم  هک  دنکیم  ادیپ  نانیمطا  ناسنا  یـسررب  زا  سپ  یهاگ  - 
. مینکیم يراج  باحصتسا  هدرک ، تدحو  رابتعا  هک  اقآ ، نالف  توم  ای 

لحم راهچ  رد  ربنم  راهچ  يور  رب  امش  ینارنخس  راهچ  لثم  دومن  رابتعا  تدحو  دوشیمن  هک  میتسه  نئمطم  یسررب  زا  سپ  مه  یهاگ  - 
. هفلتخم ياههزیگنا  یعاود و  هب 

ینارنخـس رد  رگا  هلب ، لّوا  ینارنخـس  تهج  هب  ار  ملکت  مینک  باحـصتسا  میناوتیمن  میدرک ، ّکش  الثم  مّود  ینارنخـس  رد  رگا  اـجنیا  رد 
؟ هن ای  تسا  هدش  مامت  ینارنخس  ایآ  هک  مینک  ّکش  لّوا 

. دیآیم باسحب  دحاو  رما  دایز ، ای  دشاب  مک  هک  مه  ردقچ  ره  هک  ارچ  ار ، ملکت  ياقب  مینکیم  باحصتسا 
رگا سیمخلا ، موی  مص  دیوگیم : شدبع  هب  الوم  لثملا : یف  هن ؟ ای  دوشیم  يراج  باحـصتسا  نامز  هب  دـّیقم  روما  رد  ایآ  خیـش  بانج  * 

، دوب هتـساوخ  ار  هبنـشجنپ  زور  هزور  هک  يالوم  اـیآ  هک  دـنکب  ّکـش  هعمج  زور  رد  نکل  دریگب و  هزور  ار  هبنـشجنپ  زور  دورب و  زین  دـعب 
؟ هن ای  تسا  هتساوخ  ار  هعمج  زور  هزور 

؟ هن ای  ار  هبنشجنپ  زور  هزور  دنک  باحصتسا  دناوتیم 
هب نامز ، هب  دّیقم  ریغ  رما  اب  نامز  هب  دّیقم  رما  هک  ارچ  تسین ، باحصتسا  لباق  تسا  هدش  نامز  هب  دّیقم  هک  یمکح  تفگ  دیاب  یّلک  روطب 

قرف هدشن  نامز  هب  دـّیقم  هک  ياهزور  اب  هدرک ، نامز  هب  دـّیقم  یلوم  هک  ار  ياهزور  لثملا : یف  دـناتوافتم . مه  اب  نادـجو  نادـقف و  لیلد 
. دنیآیم باسحب  عوضوم  ود  رگید  ریبعت  هب  ای  هناگادج و  عوضوم  کی  دوخ  يارب  کیره  دراد و 

کیره و  دمآ ، باسحب  موص  ود  دـناهدش  یـصاخ  نامز  هب  دـّیقم  کیره  هک  ۀـعمجلا  موی  موص  اب  افرع  مه ، سیمخلا  موی  موص  نیاربانب :
. تسا لتخم  اجنیا  رد  باحصتسا  عوضوم  اذل  و  دراد . لقتسم  بوجو  هناگادج و  مکح  دوخ  يارب 

دوشیم هتفگ  امش  هب  ار  سیمخلا  موی  بوجو  ینک  باحصتسا  هعمج  زور  یهاوخب  امش  الثم  رگا 
606 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

امش ات  درادن  دوجو  يزیچ  اذل  تفر و  دش و  مامت  دوب  شدوخ  هب  صوصخم  نامز  رد  هک  سیمخلا  موی  دوخ  اب  سیمخلا  موی  بوجو  هک :
. ینک باحصتسا  ار  نآ  یهاوخب 

. يراد ّکش  نآ  ثودح  رد  امش  هکلب  تسا و  هقباس  نودب  مه  نیا  هک  ار  ۀعمجلا  موی  بوجو  ینک  باحصتسا  یهاوخب  مه  رگا 
ناـمز هب  دـّیقم  رد  هک  تـسا  نـیا  تـسا  ثودـحلا  كوکـشم  ۀـعمجلا  موـی  بوـجو  درادـن ، ءاـقب  رد  ّکـش  سیمخلا  موـی  بوـجو  سپ :

. درادن موهفم  باحصتسا 
باحصتسا لثم  هّیعرش  ماکحا  رد  باحصتسا  هک  دنتفگ  باحـصتسا  ّتیجح  هناگهد  لاوقا  زا  متفه  لوق  رد  یخرب  هکنیا  رگید : ترابع  هب 
باحصتسا تبوطر ، باحصتسا  طایح ، باحصتسا  لثم  هیجراخ  تاعوضوم  رد  نکل  دوشیمن ، يراج  تمرح و ...  باحـصتسا  بوجو ،

شدویق مامت  اب  ار  نآ  عوضوم  اـم ، يارب  یمکح  يرودـص  ماـگنه  هب  ملاـع  دـنوادخ  هک : دوب  نیا  ناـشدارم  دوشیم ، يراـج  ّتیرک و ... 
. دیامرفیم صخشم 

دیاب ادخ  مکح  اب  هطبار  رد  اذل  دوب و  دـهاوخن  مه  مکح  تسین ، عوضوم  هکیتقو  تسه ، مه  مکح  تسه ، عوضوم  نیا  هکیمادام  لاح :
ادـخ ماکحا  اب  هطبار  رد  یکـش  اذـل  تسین و  مه  مکح  دوبن ، عوضوم  تسه ، مه  مکح  تسه ، عوضوم  رگا  تفر ، نآ  عوضوم  غارـس  هب 

ام اذل  دزادرپب و  ار  شلایع  هقفن  هک  تسا  بجاو  وا  رب  تسا ، هدنز  دیز  هکیمادام  لثملا : یف  میورب . باحـصتسا  غارـس  هب  ات  درادن  دوجو 
و دوشیم . هتـشادرب  مه  بوجو  نیا  درم  هکنیا  زا  سپ  نکل  میرادن ، دیز  بناج  زا  هقفن  تخادرپ  بوجو  رد  یکـش  دیز ، تایح  لاح  رد 

. دومن ّکش  عوضوم  رد  دوشیم  اجنیمه  رد  نکل 
رب ار  تایح  تارثا  ار و  دیز  تایح  مینکب  باحـصتسا  میناوتیم  هن ؟ ای  تسا  هدـنز  دـیز  ایآ  هک  مینکب  ّکش  ام  هک  دراد  ناکما  لثملا : یف 
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. دنزادرپب ار  شلایع  هقفن  وا  لاوما  زا  دیاب  میئوگب  هدرک  ّبترتم  وا 
. دوشیم سجنتم  دش ، ریغتم  یتقو  بآ  سّجنت ، ّریغت  اذا  ءاملا  هدومرف : عراش  لثملا : یف  ای  و 

. تساتود ّریغتم  ریغ  بآ  اب  ریغتم  ءام  هک  دوشیم  هتفگ  تسا ، سجنت  دیق  اجنیا  رد  ّریغت  هک  اجنآ  زا  لاح :
هک میدرک  ّکـش  اـجنیا  رد  رگا  اذـلف : تسین . مه  تساـجن  تسه  ّریغت  هک  تقونآ  و  تسین ، مه  تساـجن  تسین ، ّریغت  هک  تقونآ  ینعی :

. ار ّریغت  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسه  ّریغت 
اجنآ زا  دناوخب . زامن  مّمیت  اب  دناوتیم  بآ  دقاف  مدآ  ینعی  ةالـصلا  یف  لوخدـلا  زوجی  ءاملل ، دـقاف  ممیتملا  هدومرف : عراش  لثملا : یف  ای  و 
دوجو بآ  هکیمادام  اذل : و  دنکیم ، قرف  تسا  ءاملا  دجاو  هک  یـسک  اب  یمدع ، دیق  کی  یهتنم  تسا ، دـیق  زین  اجنیا  رد  ءاملا  مدـع  هک 

دناوخیم و زامن  وضو  اب  دراد 
607 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دنکیم ضوع  ار  مکح  دیق  هک  ارچ  دناوخیم ، زامن  مّمیت  اب  درادن  دوجو  بآ  هک  ینامز 
ام ثحب  دروم  تسا و  يرگید  بلطم  کی  نیا  هک  ار ، بآ  نادـقف  نکب  باحـصتسا  هن ؟ اـی  یتسه  ءاـملا  دـقاف  هک  يدرک  ّکـش  رگا  هلب ،

: لصاحلا تسین .
موی مص  تساتود ، ریغتم  ریغ  ءام  اـب  ریغتم  ءاـم  هک  روطناـمه  تساـتود و  دـنکیم و  قرف  ءاـملا  دـجاو  اـب  ءاـملا  دـقاف  هک  روطناـمه  - 1

. تساتود ۀعمجلا  موی  موص  اب  زین  سیمخلا 
. درادن انعم  اجنیا  رد  باحصتسا  اذل  تسا و  ثودحلا  كوکشم  ۀعمجلا  موی  موص  هدش ، عفترم  اعطق  سیمخلا  موی  موص  - 2

مدـع باحـصتسا  یکی  تسا . هدـش  باحـصتسا  ود  نایرج  هب  لئاق  دراوم  هنوگنیا  رد  یقارن  موحرم  هلمج  زا  یخرب  خیـش  باـنج  یلو  * 
. ةءاربلا ۀلاصا  یلا  عیری  دناهتفگ : هجیتن  رد  هدش و  هدیشک  طقاست  ضراعت و  هب  اذل  و  يوناث . دوجو  باحصتسا  یکی  یلزا و 

؟ ارچ هن . دیئوگیم : هن ؟ ای  تسا  هدـش  بجاو  وت  رب  هزور  ایآ  هک  میـسرپب  فّلکم  يامـش  زا  تسا  هبنـشجنپ  زور  هک  زورما  رگا  لثملا : یف 
؟ هن اـی  تسا  بجاو  وـت  رب  تسا  هعمج  هک  ادرف  رد  سوـلج  اـیآ  هـک  میـسرپب  وا  زا  رگا  اـی  و  تـسا . هدیـسرن  یلوـم  بناـج  زا  يرما  نوـچ 

. ادغ سلجا  هک  هدومرفن  یلوم  هدماین و  يرما  نوچ  ارچ ؟ هن . دیوگیم :
تشذگ مه  زورما  نکل  دیسر  ۀعمجلا  یف  سولج  يارب  يرما  هن  دش ، بجاو  امش  رب  هزور  دوب ، هبنشجنپ  هک  زورما  رد  هن  رگید : ترابع  هب 

. لاوّزلا یلا  ۀعمجلا  موی  سلجا  ۀعمجلا و  موی  مص  هک : دمآ  رما  ارف  يارب  یلوم  بناج  زا  بش ، ماگنه  هب  نکل  و 
زور هک : تسا  نیا  فّلکم  يامـش  زا  ام  لاؤس  لاح  سولج . مه  تسا ، بجاو  امـش  رب  هزور  مه  تسا  هعمج  هک  ادرف  هدمآ  رما  نوچ  سپ 

: ات هس  تفگ  دیهاوخ  دیتشاد ؟ مدع  هب  نیقی  ات  دنچ  هبنشجنپ 
 ... موی تبسلا و  موی  موص  بوجو  مدع  هب  نیقی  ۀعمجلا 3 - موی  موص  بوجو  مدع  هب  نیقی  - 2 سیمخلا . موی  بوجو  مدع  هب  نیقی  - 1

زا تسا  ۀعمجلا  موی  یف  موص  بوجو  مدع  هک  امـش  ياهمدع  هب  نیقی  نیا  زا  یکی  ۀـعمجلا ، موی  مص  هک  تسا  هدـمآ  رما  هک  نونکا  اّما  و 
رد ایآ  هک  ینکیم  ّکـش  هعمج ، راـطفا  زا  سپ  یتفرگ و  هزور  ار  هعمج  زور  سپ : تسا . هتفرگ  ار  نآ  ياـج  بوجو  هب  نیقی  هتفر و  نیب 

؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  هزور  هبنش ، زور 
بوجو مدع  هب  نیقی  یکی  تسا ، هدش  عقاو  امش  نیقی  ات  ود  لابند  هب  امش  ّکش  نیا  نیاربانب :

608 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا کشلا  موی  زین  هبنش  زور  ۀعمجلا ، موی  موص  بوجو  هب  نیقی  یکی  سیمخلا و  موی  یف  موص 

ۀعمجلا موی  لثم  ای  و  بوجو ، مدـع  دوشب  هک  تسا  سیمخلا  موی  لـثم  تبّـسلا ، موی  لـثم  هک : تسا  نیا  رد  امـش  ّکـش  رگید  تراـبع  هب 
: اذل و  بوجو ؟ دوشب  هک  تسا 
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. موص بوجو  مدع  دوشب  هک  ار  سیمخلا  موی  نایرج  دینک  باحصتسا  دیناوتیم  مه  - 1

. موص بوجو  دوجو  دوشب  هک  ار  ۀعمجلا  موی  نایرج  دینک  باحصتسا  دیناوتیم  مه  - 2
؟ تسا هدش  دراو  یقارن  نایب  نیا  هب  یلاکشا  هچ  تئارب . لصا  يارجا  هب  دسریم  تبون  و  اطقاست ، اضراعت و  لصا  ود  نیا  هجیتن : رد 

نامه بوخ  يراد ، ّکـش  تبّـسلا  موی  موص  بوجو  رد  دوب ، بجاو  ۀـعمجلا  موی  موص  دـیوگیم : یمهوتم  رتهب  ریبعت  هب  اـی  لکـشتسم و 
؟ دنکب ضراعت  دوجو  باحصتسا  هب  هک  ات  یلزا  مدع  اب  تراکهچ  نک ، باحصتسا  ار  ۀعمجلا  موی  موص  بوجو 

موی يدوجو  نیقی  نیمه  هبنـشجنپ ، زور  یلزا  مدـع  اب  يراد  راـکهچ  تسا ، يدوجو  نیقی  کـی  هب  لـصتم  امـش  ّکـش  رگید : تراـبع  هب 
. دیآیمن شیپ  مه  یضراعت  نک  باحصتسا  ار  ۀعمجلا 

یمدـع نیقی  بوجو و  يدوجو  نیقی  ینعی  نیقی  ود  هب  ام  ّکش  میریگب ، رظن  رد  ار  یلاـصتا  نینچ  اـم  رگا  دـهدیم : خـساپ  یقارن  باـنج 
ود ره  تسا ، لصتم  نیقی  ود  ره  هب  ام  ّکش  هک  اجنآ  زا  اذـل  و  دـشاب . لصتم  يدوجو  نیقی  هب  اـهنت  هکنیا  هن  تسا ، لـصتم  ود  ره  بوجو 

. اطقاست اضراعت و  هجیتن  رد  هک  مینکیم  باحصتسا  ار  نیقی 
؟ تسا نیقی  ود  ره  هب  لصتم  اجنیا  رد  ام  ّکش  هنوگچ  * 

هک ارچ  هن ، هک  دـیتفگ  هن ؟ ای  تسا  هدـش  بجاو  امـش  رب  سولج  ادرف  ای  نونکا و  ایآ  هک  دـش  لاؤس  امـش  زا  هبنـشجنپ  زور  رد  لـثملا : یف 
يارب هزات  ّکش  کی  هزات و  نیقی  کی  رما  نیا  ندمآ  اب  ۀعمجلا ، موی  سلجا  هک  تسا  هدمآ  رما  نونکا  اّما  تسا . هدـشن  دراو  نم  رب  يرما 

: دش ادیپ  امش 
بجاو سولج  هک  یتشاد  نیقی  رما  دورو  زا  لبق  هکنآ  لاح  تسا و  بجاو  سولج  امش  رب  رهظ  ات  هعمج  زور  هک : تسا  نیا  هزات  نیقی  - 1

. تسین
تقو نامه  رد  زین  هزات  ّکش  کـی  دـش  ادـیپ  امـش  يارب  لاوزلا  یلا  ۀـعمجلا  موی  رد  سولج  بوجو  هب  هزاـت  نیقی  هک  تقو  ناـمه  رد  - 2

؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  سولج  ایآ  روطچ ، لاوز  زا  سپ  رگید  ریبعت  هب  ای  رهظ و  زا  دعب  ادرف  هک  دش  ادیپ  امش  يارب 
ترابع هب  بوجو . مدع  هب  نیقی  نآ  هب  دنالصتم  ود  ره  ّکش ، مه  يدوجو و  نیقی  مه  اذل : و 

609 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ود ره  هب  اذل  تسا و  لصتم  ود  ره  هب  دش ، ادیپ  رما  زا  سپ  هک  ینیقی  هب  مه  یتشاد و  مدـع  هب  البق  هک  ینیقی  هب  مه  امـش  ّکش  نیا  رگید :

. دوشیم يراج  باحصتسا  هظحالم 
زین دنتـسه  هینامز  روما  زا  ریغ  هک  يدراوم  رد  هکلب  درادن  نامز  هب  یـصاصتخا  نیباحـصتسا  ضراعت  نیا  دـیامرفیم : یقارن  موحرم  سپس 

التبم زور  ءاـنثا  رد  دریگیم و  ار  هزور  دوریم و  مـه  فـّلکم  ریگب ، هزور  هـتفگ  یلوـم  لـثملا : یف  دـیآیم ، شیپ  نیباحـصتسا  ضراـعت 
مه زاب  ماهدـش  ضرم  هب  يالتبم  هک  نونکا  ایآ  دوب ، بجاو  نم  رب  هزور  ضرم ، هب  يالتبا  زا  لـبق  اـت  دـیوگیم : اذـل  یـضرم و  هب  دوشیم 

: لاح هن ؟ ای  تسا  بجاو  نم  رب  هزور 
هن ادرف و  سپ  يارب  هن  ادرف و  يارب  هن  زورما ، يارب  هن  زورید ، يارب  هن  دوـبن ، بجاو  فـّلکم  نیا  رب  هزور  هزور ، هـب  رما  ندـمآ  زا  شیپ  - 1

. ضرم زا  سپ  يارب 
. ضرم هب  يالتبا  نیح  ات  دش ، بجاو  فلکم  نیا  رب  هزور  هدمآ  رما  نکل  - 2

؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  هزور  مه  زاب  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  وا  ضرم  هب  يالتبا  زا  سپ  - 3
تبون سپ  اطقاست  اضراعت و  اذـل  ضرم و  زا  لبق  بوجو  باحـصتسا  اب  دـنکیم  ضراعت  رما  زا  لـبق  بوجو  مدـع  باحـصتسا  اـجنیا : رد 

. تئارب هلمج  زا  رگید  دعاوق  هب  دسریم 
. دینک هعجارم  حرش  هب  دیاب  هک  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  يرگید  ياهلاثم  هتبلا 
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؟ تسیچ اجنیا  رد  یقارن  بانج  تانایب  هب  عجار  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 
: تسا هدش  هبتشم  ناشیارب  رما  هس  هک : تسا  نیا 

. تسا نامز  تیفرظ  نامز و  تیدیق  نایم  طلخ  رما ، هس  نیا  زا  یکی  - 1
يارب ار  نامز  هک  تسا  هدومرفن  صخـشم  تسا و  هدشن  لئاق  یتوافت  ۀعمجلا  موی  موص  سیمخلا و  موی  موص  نیب  ناشیا  رگید : ترابع  هب 

. تسا هدومن  ذخا  فرظ  ناونع  هب  هن  هکنیا  ای  تسا  هدرک  ذخا  دیق  ناونع  هب  عوضوم  ای  مکح و 
؟ تسیچ عوضوم  مکح و  نیا  زا  ناتدارم  * 

: سیمخلا موی  نیا  هک  دراد  ناکما  سیمخلا ، موی  مص  دوشیم : هتفگ  یتقو  هک  تسا  نیا 
. تسا بوجو  هک  مکح  يارب  دوشب  دیق  - 1

. تسا توافتم  تیدیق  اب  تیفرظ  نیا  بجاو و  سیمخلا  موی  موص  هک  انعم  نیدب  عوضوم  يارب  دوشب  فرظ  - 2
؟ تیدیق ای  دراد و  تیفرظ  اجنیا  رد  نامز  هک  میمهفب  اجک  زا  * 

610 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ای دهاوخیم و  نامز  لعف  نآ  هکنیا  دراد و  ینامز  کی  لاغتشا  هب  زاین  نیفلکم ، ام  لامعا  زا  یلمع  ره  میئوگیم : اذل  و  هیجراخ ، نئارق  زا 

 ... يانعم هب  نامز  تیفرظ  رتهداس  ریبعت  هب  میراد و  رارق  ینامز  کی  رد  ام  هکنیا 
نونکا هدنب  لثملا : یف  دنکیمن ، اتود  ار  نآ  تسین و  نآ  هدـننکلیدبت  هک  انعم  نیدـب  دـشابیمن  عوضوم  رثکم  ای  ضّوعم و  فرظ  اذـل : و 

 ... اذکه متسه و  هناخباتک  رد  نآ  زا  سپ  نامز  منکیم ، هعلاطم  يرگید  لحم  رد  دعب  تعاس  متسه ، هعلاطم  لوغشم  ناکم  نیا  رد 
هن متسه ، دوخ  مریگب ، رارق  هک  ینامز  فرظ  ره  رد  هدنب  ریخ ، اعطق  متـسه ؟ نونکا  هک  متـسه  ینآ  زا  ریغ  يزیچ  رگید ، نامز  رد  هدنب  ایآ 

. مدرگیم اتود  هن  موشیم و  ضوع 
رد ّکش  امـش ، ّکش  اریز  ارچ ؟ درادن . لاکـشا  یلبق  بوجو  باحـصتسا  دشابن ، عوضوم  ضّوعم  رثکم و  دشاب و  فرظ  نامز  یتقو  سپ :

. باحصتسالا يرجی  ءاقبلا  یف  کشلا  دنع  تسا و  ءاقب 
تسا هبنش  هک  زورما  نکل  دوب ، هدش  دراو  نم  رب  رما  نوچ  متفرگ  هزور  نم  دوب و  هعمج  زورید  ۀعمجلا ، موی  مص  هدومرف : یلوم  لثملا  یف 

؟ هن ای  تسا  بجاو  نم  رب  هزور  مه  زاب  هک  منادیمن 
؟ ارچ تسا . بجاو  مه  زورما  بوخ  دوب ، بجاو  موص  هک  زورید  دـیئوگیم : ار و  هعمج  ینعی  زورید  بوجو  ياقب  دـینکیم  باحـصتسا 

بلطم تقیقح  زورما ، رد  هچ  زورید و  رد  هچ  تسا  بوجو  بوجو ، دـنکیمن و  اـتود  ار  عوـضوم  دـیق  هن  دـشاب و  فرظ  ناـمز  رگا  اریز 
. دسریمن مدع  باحصتسا  هب  تبون  رگید  دش و  دهاوخ  عنامالب  بوجو  باحصتسا  اذل  تسا و  دحاو 

نامز اذـل  و  دوب . دـهاوخ  ۀـعمجلا  موی  بوجو  زا  ریغ  سیمخلا  موی  بوجو  اعطق  عوضوم ، ای  مکح و  يارب  دـیریگب  دـیق  ار  نامز  رگا  اّما :
. دوشیم مکح  دّدعت  بجوم  عوضوم و  رثکم  دیق  ناونعب 

یف کـشلا  دـنع  هک  قباـسلا  دوجوملا  نیع  ءاـقب  رد  هن  لـثملا و  ثودـح  رد  ّکـش  دوشیم  امـش  ّکـش  دـش ، دّدـعت  بجوم  ناـمز  یتـقو 
. درادن انعم  باحصتسا  ثودحلا ،

؟ دش هچ  اجنیا  هب  ات  یقارن  راتفگ  لصاح  خیش  بانج  * 
میتفگ ناشیا  هب  ام  نکل  دینک . باحصتسا  دیدرک  ّکش  رگا  تسا ، لاکشاالب  نامز  ندوب  فرظ  تروص  رد  باحصتسا  نایرج  دومرف  - 1

. دیرادن ار  باحصتسا  يارجا  ّقح  عوضوم  ای  مکح و  يارب  نامز  ندوب  دیق  تروص  رد  هک 
ناشیا هب  ام  نکل  دننکیم ، طقاست  هدرک  ضراعت  یلزا  مدع  باحصتسا  اب  مینکیم  يراج  ار  بوجو  يدوجو  باحصتسا  یتقو  دومرف  - 2

نامز تیفرظ  رتسب و  رد  ار  بوجو  امش  رگا  هک  میتفگ 
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611 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
باحـصتسا ار  نیقی  نآ  دیاب  دوشب  لصتم  هک  ینیقی  ره  هب  امـش  ّکش  هک  ارچ  تشاد ، دهاوخن  یلزا  مدـع  اب  یـضراعت  دـینک  باحـصتسا 

. یلزا مدع  اب  تراکهچ  نک  باحصتسا  ار  يدوجو  نیقی  نامه  بوخ  تسا ، لصتم  يدوجو  نیقی  هب  امش  ّکش  هکنآ  لاح  دینک و 
ارچ یمدع ، نیقی  هب  مه  تسا ، لصتم  يدوجو  نیقی  هب  مه  ام  ّکش  هک  تفگ  شدوخ  ههبـش  هب  خساپ  رد  یقارن  دوخ  خیـش  بانج  یلو  * 

: دش ادیپ  وت  رد  هزات  ّکش  کی  هزات و  نیقی  کی  رما  ندمآ  درجم  هب  هک 
. يریگب هزور  ار  ادرف  ای  ینک و  سولج  دیاب  رهظ  ات  ادرف  هلب  هک  دش  نیا  هزات  نیقی  - 

. منادیمن روطچ ؟ ادرفسپ  روطچ ؟ رهظ  زا  دعب  ادرف  هک  دش  نیا  هزات  ّکش  - 
 ... تسا و لصتم  نیقی  ود  ره  هب  وت  ّکش  نیا  سپ 

ود نیا  نکل  تسا و  لصتم  نیقی  ود  ره  هب  ّکش  نیا  هک  تسا  تسرد  هک  ارچ  تسا ، یقارن  باـنج  تاهابتـشا  زا  رگید  یکی  مه  نیا  هلب ،
نامزمه دمآ  رما  هک  تقونآ  ینعی : دنتـسه . مه  رب  ّبترتم  يرگید  زا  سپ  یکی  مه و  لوط  رد  هکلب  دنتـسین  مه  ضرع  رد  ّکش  نیقی و 
؟ ابترتم ریغ  ای  دش  لصاح  عقوم  نامه  رد  نیقی  رب  ابترتم  ّکش  نیا  ایآ  نکل  هزات ، ّکش  کی  دش و  لصاح  وت  يارب  هزات  عطق  کی 

تـشذگ ترطاخ  زا  عقوم  نامه  رد  يدرک  ادیپ  ادرف  رد  سولج  ای  موص  بوجو  هب  نیقی  هکنآ  نامه  رد  هکنوچ  ابترتم ، هک  دـیئوگب  دـیاب 
. منادیمن یتفگ  هک  تسیچ ؟ هعمج  رهظ  زا  دعب  ای  ادرفسپ و  فیلکت  هچ ، نیقی  نامز  زا  سپ  هک 

؟ دشکب طقاست  ضراعت و  هب  راک  هکنیا  ات  تسا  هتفر  يدوجو  یمدع و  باحصتسا  ود  يارجا  غارس  هب  یقارن  موحرم  ارچ  خیش  بانج  * 
: اریز

و تسا ، رارمتـسا  لباق  دـحاو  دوجو  نیا  تسا و  دـحاو  دوجو  کی  بوجو ، هک  تسا  هدیـسر  اجنیا  هب  هدرک و  باسح  فرط  کی  زا  - 1
، هدرک باحصتسا  ار  بوجو  نامه  میدومن ، رهظ  زا  لبق  بوجو  ءاقب  رد  ّکش  رهظ  زا  دعب  رد  رگا  سپ  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  اذل 

. میهدیم همادا  ار  سولج  الثم 
یتقو نکل  رارمتـسا و  لباق  تسا و  بوجو  کی  بوجو ، هک  تسا  تسرد  هک  تسا  هدیـسر  اجنیا  هب  هدرک و  باـسح  رگید  فرط  زا  - 2

لبق لاوز  هارمه  هب  هک  ینقیتم  بوجو  یکی  اتود : دوشیم  اذل  و  دوب . دهاوخ  لاوز  زا  سپ  بوجو  زا  ریغ  دش ، لاوز  زا  لبق  نامز  هب  دّیقم 
. تسا ثودحلا  كوکشم  هک  لاوز  زا  سپ  بوجو  یکی  تفر ، نیب  زا  رهظ  زا 

612 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
نامه دـیاب  ثودـحلا ، كوکـشم  بوجو  کی  تسا و  عافترالا  نّقیتم  انیقی  بوجو  کـی  یتقو  هک : دیـسر  هجیتن  نیا  هب  رگید  تراـبع  هب 

. انعم نآ  یهاگ  هدرک و  یلجت  شنهذ  رد  انعم  نیا  یهاگ  هک  ارچ  دومن . باحصتسا  ار  یلبق  مدع 
. تسا هتشاذگ  نیضراعتم  مه  ار  شمان  هدرک و  يراج  باحصتسا  ود  سپ :

؟ دیئامرفب یقارن  شرگن  نیا  هب  ار  دوخ  خساپ  هصالخ  لصاح و  خیش  بانج  نکل  دش و  هداد  خساپ  خیش  هاگدید  نیا  هب  البق  هچرگا  * 
نیا هکنیا : هب  دراد  یگتـسب  دشابیم ، نآ  زا  ریغ  تسا و  توافتم  رهظ  زا  دعب  بوجو  اب  رهظ  زا  لبق  بوجو  دیامرفیم  یقارن  بانج  هکنیا 

. دشاب هدش  ذخا  نآ  رد  دیق  ناونعب  ای  تسا و  هدش  ظاحل  مکح  نیا  فرظ  ناونع  هب  رهظ ، زا  دعب  رهظ و  زا  لبق  نامز 
مکح اـی  عوضوم و  ریاـغت  رثـکت و  بجوـم  فرظ  هک  درواـیب  باـسح  هب  فرظ  ناوـنع  هب  ار  رهظ  زا  دـعب  ناـمز  رهظ و  زا  لـبق  ناـمز  رگا 

بوجو دوشیم  باحـصتسا  طقف  سپ  تسین . اتود  تسا و  رارمتـسا  لباق  دـحاو  رما  کی  رهظ ، زا  دـعب  رهظ و  زا  لـبق  بوجو  دوشیمن و 
. رهظ زا  لبق 

اب دـیق  دـجاو  ءیـش  هک  ارچ  تسا ، مکح  ای  عوضوم و  رثکم  تیدـیق  هلب  دـشاب ، هدرک  ذـخا  ای  رکذ و  تیدـیق  ناونع  هب  ار  نامز  رگا  نکل 
ثودحلا كوکـشم  هک  مه  رهظ  زا  دعب  بوجو  تسا ، هتفر  اعطق  قباس  نّقیتم  دش ، اتود  یتقو  یهتنم : دنتـسه . اتود  ریاغتم  دیق  دـقاف  ءیش 
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يراج یمدـع  باحـصتسا  طقف  سپ  تسا ، كوکـشم  هک  مه  یمود  دوشیمن ، يراـج  يدوجو  باحـصتسا  یلوا  هب  تبـسن  اذـل  تسا و 
. دوشیم

. دوشیمن يراج  باحصتسا  کی  زا  رتشیب  ریدقت  ّلک  یلع  سپ 
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  یقارن  موحرم  هب  یلاعترضح  لاکشا  نیمود  خیش  بانج  * 

: دومن رکذ  مدع  دوجو و  ضراعت  يارب  لاثم  راهچ  یقارن  موحرم 
. تشاد ّکش  شرهظ  زا  دعب  هب  تبسن  نکل  تسنادیم و  ار  شرهظ  ات  بوجو  فّلکم  هک  ۀعمجلا  موی  سلجا  لاثم  یکی  - 

يالتبا زا  سپ  نآ  بوجو  هب  تبـسن  نکل  تسنادیم و  ار  شیرامیب  هب  يالتبا  زا  لبق  ات  بوجو  فّلکم  هک  ۀعمجلا  موی  مص  لاثم  یکی  - 
. تشاد ّکش  يرامیب  هب 

: دومن رکذ  قوف  هلثما  هلابند  هب  زین  رگید  لاثم  ود  اّما 
باحـصتسا اب  تراهط  باحـصتسا  هک  دومرف  زین  اجنیا  رد  هک  هن ؟ ای  دوریم و  نیب  زا  يذـملا  جورخ  زا  سپ  تراـهط ، اـیآ  هکنیا  یکی  - 

. دنکیم ضراعت  يذملا  دعب  ةراهطلل  اببس  وضو  لعج  مدع 
613 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لعج مدع  باحـصتسا  اب  بوثلا  تساجن  باحـصتسا  هن ؟ ای  میاهتـسش  ار  نآ  ایآ  هک  مینکب  ّکش  رگا  دوب ك  سجن  بوث  رد  مه  یکی  - 
: دومرف اهنآ  طقاست  ضراعت و  نیلصا و  حرط  زا  سپ  یقارن  بانج  نکل  دنکیم . ضراعت  ةرم ، لسغلا  دعب  ۀساجنلل  ادبا  تاقالم 

. دنامیم یقاب  ضراعم  زا  ملاس  مّود  لصا  هجیتن  رد  دوریم و  نیب  زا  ار  نآ  تسا و  مدعلا  ۀلاصا  رب  مکاح  هک  میراد  یثلاث  لصا  کی  ام 
. دنامیم یقاب  تراهط  باحصتسا  اهنت  دوریم و  نیب  زا  مدع  باحصتسا  اذل  تسین و  تراهط  عفار  يذم  هک : تسا  نیا  مّوس  لصا  نآ 

دربیم نیب  زا  ار  یلزا  مدع  باحصتسا  نآ  ّتیعفار  مدع  نیا  اذل  تسین و  تساجن  عفار  نتـسش  رابکی  هک : تسا  نیا  لصا  نآ  هکنیا  ای  و 
 ... اذکه دنامیم و  یقاب  بوث  تساجن  ینعی  مّود  باحصتسا  هجیتن  رد  و 

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  انخیش  * 
: هک ارچ  تسا  یقارن  بانج  یئوگضقانت 

رابکی هک  تسا  نیا  لصا  ای  تسین و  تراهط  عفار  يذم  هک  تسا  نیا  لصا  دـیوگیم  دـنکیم و  ارجا  ناشیا  هک  ار  یموس  لصا  نآ  - 1
؟ هن ای  تسا  هدمآ  عفار  ایآ  هک  انعم  نیدـب  تسا ، عفار  رد  اجنیا  رد  امـش  ّکش  اقآ  هک  دـیوگیم  دـنلب  دایرف  اب  تسین  تساجن  عفار  نتـسش 

. تسین عفار  ةّرم  لسغ  تسین : عفار  يذم  ریخ ، هک  دیئوگیم  مه  امش 
تسا یضتقم  رد  ّکش  هکلب  تسین ، عفار  رد  ّکش  امش ، ّکش  هک  دنزیم  دایرف  تسا ، مدعلا  ۀلاصا  هک  ناشیا  یلوا  باحـصتسا  نآ  و  - 2

 ... و يذملا ، جورخ  دعب  ةراهطلا  اببس  ءوضولا ، لعج  مدع  لصالا ، هک  دوب  نیا  نآ  و 
داجیا يارب  دادعتـسا  ردـقچ  تاقالم  ای  و  دراد ؟ تراهط  يارب  دادعتـسا  رادـقم  هچ  وضو  هک  دـنزیم  دایرف  زین  لصا  نیا  رگید : ترابع  هب 

؟ دراد تساجن 
امش یقارن  بانج  رگید : ترابع  هب  یضتقم ؟ رد  ای  تسا  عفار  رد  اجنیا  رد  امـش  ام و  ّکش  هرخالاب  یقارن  بانج  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

: رگید ترابع  هب  یضتقم ؟ رد  ّکش  ای  دیهدیم و  رارق  عفار  رد  ّکش  ار ، ّکش  لاثم  ود  نیا  رد 
؟ عفارب الا  عفتری  هک ال  دنکیم  تراهط  داجیا  يوحن  هب  وضو  دریگیم ، وضو  فّلکم  یتقو  هک  دیدقتعم  ایآ  - 1

614 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
، امـش ّکش  اعطق  دشاب ، نیا  امـش  داقتعا  رگا  عفارب  الا  عفتری  هک ال  دنکیم  تساجن  داجیا  یثیح  هب  سجن  اب  تاقالم  هک  دـیدقتعم  ایآ  - 2

. تسا عفار  رد  ّکش 
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ای و  دراد ؟ ّتیببـس  رادقم  هچ  تسا  هداد  رارق  تراهط  يارب  زا  ببـس  ار  وضو  هک  عراش  مینادب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  ام  دـیئوگب  رگا  اّما 
؟ دراد ّتیببس  رادقم  هچ  تسا  هداد  رارق  تساجن  يارب  ببس  ار  تاقالم  هک  عراش  مینادب  هک  میتسه  نیا  لابند  هب  ام  دیئوگب 

. تسا یضتقم  رد  ّکش  امش  ّکش  تروص ، نیا  رد 
: هک دینادب  دیاب  یقارن  بانج  نیاربانب 

دح هچ  ات  تاقالم  تراهط و  ّتیببـس  دح  هچ  ات  وضو  هک  انعم  نیدب  دشاب ، ّتیببـس  رادقم  رد  ّکش  ینعی  یـضتقم  رد  امـش  ّکش  رگا  - 1
هنوگچیه اعفار ، ةرم  لسغلا  نوک  مدع  لصالا  ای  اعفار و  يذـملا  نوک  مدـع  لصالا  دـیتفگ : هک  امـش  مّوس  لصا  نیا  تسا ، تساجن  ببس 

. تشاد دهاوخن  یموهفم 
ّکش ینعی  ّتیببس  رادقم  رد  امش  ینارگن  هکلب  تسین ، عفار  ریخ  هک  دینک  ارجا  ار  لصا  نیا  امش  ات  تسین ، عفار  رد  امـش  ّکش  اریز  ارچ ؟
نوک مدع  لصالا  ای  يذملا و  جورخ  دعب  ةراهطلل  اببـس  ءوضولا  نوک  مدع  لصالا  ینعی : یلوا  لصا  نامه  دـیاب  اذـل  و  تسا ، یـضتقم  رد 

. دوش ارجا  ةرم  لسغلا  دعب  ۀساجنلل  اببس  تالاقملا 
لصا هلب  یلاعترـضح  رظن  هب  هچرگ  هن ؟ ای  دنکیم  ضراعت  تراهط  باحـصتسا  نآ  اب  یلوا  لصا  نیا  ایآ  هک  میرادن  يراک  نونکا  ام  هتبلا 
شیپ مه  یـضراعت  دوشیم و  يراـج  یمدـع  لـصا  ناـمه  هن ، هک  تسا  نیا  ّقح  اـم  رظن  هب  نکل  اـطقاست و  اـضراعت و  یمدـع  يدوجو و 

. دیآیمن
؟ دینزب لاثم  اجنیا  رد  ناتیاعدم  تابثا  رد  خیش  بانج  * 

نیا ینعی  دـیناوخب ، زامن  ياهّیقت  يوضو  نیا  اب  دـیناوتیم  دـیتسه  هّیقت  لاح  رد  هک  ینامز  ات  اعطق  ۀـیقت ، دـیاهتفرگ  وضو  امـش  لـثملا : یف 
حیبم نکل  تسین و  تساجن  عفار  هک  نوطبم ، ای  سولـسم و  درف  يوضو  ای  هضاحتـسم  نز  يوضو  لثملا : یف  ای  و  تسا . زاـمن  حـیبم  وضو 

. تسه زامن 
؟ روظنم

ریبعت هب  ءاقب و  دادعتـسا  مه  زاب  ياهّیقت  يوضو  نآ  ایآ  هک  دـینک  ّکـش  امـش  رگا  دـش ، فرطرب  رذـع  هکنیا  زا  سپ  هک : تسا  نیا  روظنم 
. درادن زامن  يارب  ّتیببس  ینعی  ءاقب  دادعتسا  ریخ ، میئوگیم  امش  هب  هن ؟ ای  دراد  زامن  يارب  ّتیببس  رگید 

: دیئوگیم دینکیم  ّکش  اهوضو  هنوگنیا  ّتیببس  ءاقب  رد  امش  هکیتقو  اجنیا  رد  رگید : ترابع  هب 
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هک رذـع  اذـل  تسا و  هدادـن  رارق  ةالـصلل  حـیبم  رذـعلا  عفر  زا  سپ  ار  اهوضو  نیا  عراش  هک  تسا  نیا  لصا  ینعی : یلزـالا . مدـع  لـصالا 
. دهدیم تسد  زا  ار  شندوب  حیبم  دوشیم  هتشادرب 

. تسا یضتقم  رد  هکلب  تسین  عفار  رد  ناتکش  هک  ارچ  عفاّرلا ، مدع  لصالا ، دیئوگب : دیناوتیمن  اجنیا  رد  سپ :
نآ یـضتقم ، رد  ّکش  لیبق  زا  هن  دینادب و  عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  دـیدرک ، ناونع  هک  یلاثم  ود  نیا  رد  ار  ّکش  رگا  یقارن  بانج  اّما  و  - 2

يارب تسا  هدادـن  رارق  ببـس  ار  اهوضو  هنوگنیا  عراش  هک  تسا  نیا  لصا  دـیئوگیم  هک  یلزا  مدـع  باحـصتسا  ینعی  امـش  یلوا  لـصا 
تـسا نیا  مه  عفار  رد  ّکش  يانعم  تسا و  عفار  رد  ّکش  امـش  ّکش  اریز  ارچ ؟ دوب . دهاوخ  انعم  نودب  روآهدنخ و  يذملا  دـعب  تراهط 

لاح و  تسه ، مه  تراهط  نیا  هدـماین  یعفار  هک  مادام  ینعی  دـبالا  یلا  تراـهط  يارب  دوشیم  ببـس  وضو  یتفرگ ، وضو  امـش  یتقو  هک :
؟ ّتیعفار رد  ّکش  يانعم  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  دیئامرفب  يذملا ، دعب  ةراهطلل  اببس  ءوضولا  لعج  مدع  لصالا ، دیئوگیم : امش  هکنآ 
ّکـش يذـم  جورخ  زا  سپ  متـشاد ، تراهط  البق  دـیئوگیم : هک  انعم  نیدـب  دوشیم ، يراج  تراهط  باحـصتسا  اهنت  اجنیا  رد  نیارباـنب :

. ار تراهط  ءاقب  دینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تفر  مه  تراهط  ایآ  هک  مدرک 
هک یموس  لصا  نآ  دوشیم و  يراج  یلوا  لصا  اهنت  دشاب ، یضتقم  رد  ّکش  لیبق  زا  امش  لاثم  ود  رد  ّکش  رگا  یقارن : بانج  لاحرههب 
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اهنت انعمیب و  یلوا  لصا  دـشاب ، عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  لاثم  ود  نیا  رد  امـش  ّکـش  رگا  و  دوب . دـهاوخ  روآهدـنخ  تسا  عفار  مدـع  لـصا 
ضراعتم ریغ  گنهامه و  یموس  لصا  اب  هک  دوشیم  يراج  اـجنآ  رد  تساـجن  باحـصتسا  اـی  تراـهط و  باحـصتسا  ینعی  یمود  لـصا 

. ار يذم  ّتیعفار  مدع  منکیم  باحصتسا  هک  یئوگب  یناوتیم  ینعی  تسا ،
؟ تسیچ هیف  نحن  ام  رد  یقارن  تانایب  هب  یلاعبانج  ضارتعا  لاکشا و  نیموس  خیش  بانج  * 

دوشیم يراج  مه  لصا  ود  ره  هک  ضرف  هب  و  تسه . هک  دشاب  عفار  رد  ّکش  لیبق  زا  امش ، لاثم  ود  رد  ّکش  هک  ضرف  هب  هک : تسا  نیا 
 ... اطقاست و اضراعت و  هجیتن  رد  و  دشابیمن ، انعمیب  روآهدنخ و  مه  امش  یلوا  لصا  و 

باحـصتسا ینعی  مّود ، لصا  هجیتن  رد  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  تسا و  یلوا  لصا  رب  مکاـح  هک  میراد  یموس  لـصا  دـیئوگیم  هکنیا  نکل 
هب طوبرم  موکحم  مکاح و  نایرج  اریز  ارچ ؟ تسا . یلوبق  لباق  ریغ  فرح  دـنامیم ، ضراعم  زا  ملاس  تساجن ، باحـصتسا  ای  تراـهط و 

ّکش کی  هک  تسا  یئاج 
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رد هکنیا  لاح  دوریم و  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  یبّبسم  ّکش  دننکیم ، يراج  یببس  ّکش  رد  ار  لصا  هک  دشاب  یبّبـسم  رگید  ّکش  یببس و 
: اریز ارچ ؟ دنتسین . یبّبسم  یببس و  ّکش  ات  ود  اجنیا 

تسا هداد  رارق  ةراهطلل  اببس  يذملا  جورخ  زا  سپ  ار  وضو  عراش  ایآ  هک  منادیمن  هک : تسا  نیا  دیراد  لّوا  لصا  دروم  رد  هک  یکش  - 1
؟ هن ای 

دعب ةراهطلل  اببـس  ءوضولا  لصحی  مل  یئوگب : هک  انعم  نیدب  تسا  مدـع  باحـصتسا  ای  لصا و  دوش  يراج  اجنیا  رد  دـیاب  هک  یلـصا  اذـل :
. يذملا جورخ 

؟ هن ای  تسا  هداد  رارق  عفار  ار  يذم  عراش  ایآ  هک  دینادیمن  هک  تسا  نیا  ناتموس  لصا  نآ  اب  هطبار  رد  امش  ّکش  - 2
: دیاهتفگ سپـس  تسا . هدادن  رارق  عفار  ار  يذـم  عراش  هک  تسا  نیا  لصا  ینعی  اعفار ، يذـملا  لعج  مدـع  لصالا  یئوگیم : زین  اجنیا  رد 

. دوشیم يراج  دروم  نآ  رد  هک  یلصا  نآرب  تسا  مکاح  دوشیم ، يراج  دروم  نیا  رد  هک  یلصا  نیا 
ّکش نیا  اب  ّکش  نآ  هطبار  رگید : ترابع  هب  دنتسین . یبّبسم  یببس و  لصا  نیا  دروم  اب  لصا ، نآ  دروم  هک : تسا  نیا  رد  راک  بیع  لاح 

. تسین یبّبسم  یببس و 
یبّبـسم و رگید  دوشیم و  یببـس  یکی  مه  اهلـصا  نآ  سپ  یبّبـسم ، يرگید  دـشاب و  یببـس  یکی  ّکش ، ود  نیا  زا  رگا  رگید : تراـبع  هب 

: لثملا یف  تسا ؟ نینچ  نیا  بلطم  ایآ  یبّبسم ، لصا  رب  دوشیم  مکاح  یببس  لصا 
؟ هن ای  تسا  هداد  رارق  تراهط  ببس  يذملا ، جورخ  دعب  ار  وضو  عراش  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  فرط  کی  زا  - 1

؟ هن ای  تسا  هداد  رارق  عفار  ار  يذم  عراش ، ایآ  هک  مینکیم  ّکش  رگید  فرط  زا  - 2
: اریز ارچ ؟ دنامه . نیع  دیئوگب  دیاب  اعطق  دنامه ؟ نیع  هکنیا  ای  دنتسه  یبّبسم  یببس و  ّکش  ود  نیا  ایآ  هک : دیئامرفب  یقارن  بانج 

. هدادن رارق  عفار  ار  يذم  هک : تسا  نیا  شیانعم  تسا ، هداد  رارق  تراهط  ببس  يذملا  جورخ  دعب  ار  وضو  دیئوگیم  هکنیا  - 1
هداد رارق  عفار  ار  يذم  هک ، تسا  نیا  شیانعم  يذملا ، جورخ  دـعب  تراهط  يارب  تسا  هدادـن  رارق  ببـس  ار  وضو  دـیئوگیم  هکنیا  و  - 2

. تسا
موکحم مکاح و  ثحب  اذل  یبّبسم و  يرگید  دشاب و  یببس  یکی  هکنیا  هن  دنتسه ، یکی  ود  نیا  اذل  و 
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دیراد ّکش  نوچ  ارچ ؟ هن ؟ ای  تسا  هدش  كاپ  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  نونکا  نکل  دیاهتسش و  ار  ناتسابل  امش  هکنیا : لثم  تسین . اجنیا  رد 

نیا تساجن  رد  ّکش  و  یببس ، ّکش  دنیوگیم  ار  بآ  نآ  تراهط  تساجن و  رد  ّکش  اجنیا : رد  هن ؟ ای  تسا  هدوب  كاپ  بآ  نآ  ایآ  هک 
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. یبّبسم ّکش  دنیوگیم  ار  سابل 
. تسا كاپ  مه  سابل  سپ  تسا . هدوب  كاپ  بآ  هک  هللاءاشنا  دنیوگیم : هدرک  يراج  ار  بآ  تراهط  باحصتسا  اجنیا  رد 

ّببسم ود  ره  هکلب  دشاب . یبّبـسم  يرگید  یببـس و  یکی  هکنیا  هن  دنامه ، نیع  هدوب و  یکی  ّکش  ات  ود  میتفگ : هکنانچ  هیف  نحن  ام  رد  اّما 
لعج ار  تراهط  عراش  يذـملا ، هنم  جرخ  هک  لاـح  نیا  رد  هک  مینادیمن  اـم  هک  دنتـسه  نیا  زا  ّببـسم  ود  ره  ینعی  دنتـسه . ثلاـث  رما  زا 

؟ ار ثدح  ای  تسا  هدرک 
؟ ار تراهط  ای  هدرک و  لعج  ار  ثدح  لاح  نیا  رد  عراش  ایآ  مینادیمن  هک  یکش  کی  نیا  اذل  و 

ود نیا  سپ : هن ؟ ای  دراد  ّتیعفار  نونکا  يذم  ایآ  و  هن ؟ ای  تراهط  رد  دراد  ّتیببس  نونکا  وضو  ایآ  هک : ّکش  ود  نآ  يارب  دوشیم  ببس 
. دشاب ّببسم  يرگید  یببس و  یکی  هکنیا  هن  ثلاث ، رما  کی  زا  تسا  ّببسم  ّکش 

 ... نیلصالا و ضراعت  نامه  هب  دیدرگرب  اذل  درادن و  دوجو  اجنیا  رد  مکاح  لصا  ناونعب  یثلاث  لصا  یقارن  بانج  نیاربانب :
؟ تسا لوقعم  ندوب  یبّبسم  یببس و  ای  ندوب و  موکحم  مکاح و  یتروص  هچ  رد  خیش  بانج  * 

نیقی رهطتم و  دیوشیم  دیریگیم و  وضو  دیوریم  امش  لثملا : یف  مکح . رد  هن  دشاب و  عوضوم  رد  هابتـشا  ههبـش و  اشنم  هک  یتروص  رد 
. لوب ثودح  ات  دراد  ءاقب  دادعتسا  تراهط  نیا  هک  يراد 

ای تسا  هدش  رداص  امـش  زا  یلوب  الـصا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  امـش  ّکش  نکل  يذم ، هن  تسوت و  تراهط  ضقان  لوب  هک  يراد  ملع  ینعی 
؟ يذم ای  تسا  لوب  تبوطر  نیا  هک  دینکیم  ّکش  امش  دوشیم و  جراخ  امش  زا  یتبوطر  رگید : ترابع  هب  هن ؟

. تسین تراهط  ضقان  دشاب  يذم  هچنانچ  تراهط و  ضقان  دشاب ، لوب  رگا  هک  ارچ 
: دیئوگب هدرک  هدایپ  اجنیا  رد  ار  ناتفرح  دیناوتب  هک  تسا  نکمم  یقارن  بانج  امـش  تسا و  عوضوم  رد  هابتـشا  اجنیا ، رد  ّکش  اشنم  سپ :
ار تراـهط  نیمه  دـیاب  اذـل  تشاد و  تراـهط  تبوـطر  نـیا  جورخ ، زا  لـبق  هـکنیا  نآ  دراد و  يدوـجو  باحـصتسا  کـی  فـّلکم ، نـیا 

وضو زا  سپ  هک  دراد  ّکش  نونکا  تشادن ، تراهط  هک  وضو  زا  لبق  هکنیا  نآ  دراد و  یمدع  باحصتسا  کی  هکنانچ  دنک ، باحـصتسا 
. دنکیم باحصتسا  ار  تراهط  مدع  ینعی  یلزا  مدع  هن ؟ ای  دراد  تراهط 
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. اطقاست اضراعت و  ثدح ، ینعی  تراهط  مدع  باحصتسا  تراهط و  باحصتسا  هجیتن : رد 

دنادیم هک : تسا  نیا  نآ  يرگید و  لصا  کی  هب  تسا  موکحم  مدعلا  ۀـلاصا  دـیئوگب : دـیناوتیم  یئاج  نینچ  رد  امـش  یقارن  بانج  هلب ،
تراهط مدع  باحصتسا  رب  مکاح  دوشیم  لصا  نیا  نایرج  هک  عناملا . ثودح  مدع  لصالا  دیئوگب : و  هن ؟ ای  تفای  قّقحت  لوب  ینعی  عنام 

؟ هن ای  تسا  یقاب  ءوضولا  لبق  تراهط  مدع  ای  ثدح و  نآ  ینعی  یلزا  مدع  نآ  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امـش  هکنیا  اریز  ارچ ؟ ثدح . ینعی 
؟ يذم ای  تسا  لوب  تبوطر  نیا  دینادیمن  هک  تسا  نیا  زا  ّببسم 

. تسا لوبق  لباق  هّیعوضوم  ههبش  رد  نکل  و  تسین ، تسرد  هّیمکح  ههبش  رد  یلاعترضح  يأر  نیاربانب :
؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

. تسا موکحم  یکی  دنوشیم و  يراج  نیلصا  دیوگب : دناوتیمن  اجنیا  رد  هر )  ) یقارن هک : تسا  نیا 
ایآ تسا ، سجن  ءانا  ود  زا  یکی  هک  دینادیم  الامجا  امش  لثملا : یف  تسین ، نایرج  لباق  لصا  یلامجا  ملع  دوجو  اب  هکنیا  تهج  هب  ارچ ؟

؟ دننک ضراعت  رگیدکی  اب  ات  دینک  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  ای  تراهط و  باحصتسا  نیئانا  رد  دیناوتیم  یلامجا  ملع  نیا  ندوب  اب 
: امش رگا  زین  اجنیا  رد  اذل  دوشیمن و  يراج  نیلصا  یلامجا  ملع  دروم  رد  هک  تشذگ  البق  ریخ ،

؟ يذم ای  تسا  لوب  هک  ینادیمن  الیصفت  نکل  هدش و  رداص  امش  زا  یتبوطر  هک  دینادیم  الامجا  - 1
: هک ینادیم  الامجا  امش  رگا  رگید  ترابع  هب  ار . ثدح  ای  هدرک و  لعج  ار  تراهط  ای  تبوطر  نیا  يارب  عراش  هک  دینادیم  الامجا  و  - 2
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دیناوتیمن رگید  تسا ، هدش  لعج  شیارب  تراهط  دشاب  يذـم  هچنانچ  وت  تسا  هدـش  لعج  نآ  يارب  ثدـح  دـشاب  لوب  تبوطر  نیا  رگا 
. دینک يراج  باحصتسا 

ات دنتسه ، نیضراعتم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  دراذگیمن و  یلامجا  ملع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نیلصا  ندشن  يراج  ام  رظن  هب  نیاربانب :
. دنامیم ضراعت  زا  ملاس  یکی  موکحم و  یکی  دیئوگب  امش 

، دوشیمن يراج  اجنیا  رد  یمدع  باحـصتسا  روهـشم  يأر  رب  انب  الا  دوب و  یقارن  بانج  يانب  يور  دـش ، تفگ  اجنیا  رد  هچنآ  مامت  هتکن :
. درادن دوجو  یئاهثحب  نینچ  ددرگیم و  يراج  هراهطلا  ۀلاصا  هکلب 

***
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نتم
تانّـسحملا و نم  امهوحن  قاطی و  امب ال  فیلکتلا  حـبق  ملظلا و  ۀـمرحک  لقعلا - هب  ّلقتـسی  اّمم  ناک  اذإ  قباسلا  نّقیتملا  ّنأ  ثلاـثلا  رمـألا 

نإف هب ، مکاحلا  لقعلل  الیصفت  مولعم  هعوضوم  ّیلقعلا  مکحلا  و  ناک ، ام  ءاقبإ  باحصتسالا  ّنأل  هباحصتسا ؛ زوجی  الف  ۀّیلقعلا - تاّحبقملا 
ول و  مکحلا ، کلذ  عافتراب  عطق  هعافترا  كردأ  نإ  و  الوأ ، مکح  امک  اّیعطق  امکح  هب  مکح  یناثلا  نآلا  یف  عوضوملا  ءاقب  لـقعلا  كردأ 

. دیدج عوضوم  یف  اثداح  ادیدج  امکح  ناکل  لیلدب  هلثم  تبث 
کلذف هبرـش - حبقب  لقعلا  مکح  يذـلا  ّمسلا  یف  رارـضالا  ءاقب  یف  ّکشلاک  ّیجراخ - هابتـشال  ناک  نإف  عوضوملا ، ءاقب  یف  ّکشلا  اّمأ  و 

. هیف مالکلا  یتأیس  و  هیف ، نحن  اّمع  جراخ 
رّوصتم ریغ  اذهف  عوضوملا ، ۀّیعوضوم  یف  ثداح  مودـعم  وأ  عفترم  دوجوم  ۀـّیلخدم  لامتحا  الیـصفت و  عوضوملا  نییعت  مدـعل  ناک  نإ  و 
جاتحی ۀیرورض ال  اّما  ۀّیلقعلا  ایاضقلا  ّنأل  الیصفت ؛ هتفرعم  عوضوملا و  زارحإ  دعب  ّالإ  مکحلاب  ّلقتسی  لقعلا ال  ّنأل  ۀّیلقعلا ؛ تاّلقتـسملا  یف 

الف کلذک ، ۀیرورض  یلإ  یهتنت  ۀّیرظن  اّما  و  هدویق ، نم  هتیعوضوم  یف  لخد  هل  ام  عیمجب  عوضوملا  رّوصت  نم  دیزأ  یلإ  همکح  یف  لقعلا 
لجال اصوصخ  عوضوملا - یف  کشلا  نأ  عوضوملا ، ءاقب  طارتشا  ۀـلأسم  یف  فرعتـس  ّکنأ  عم  لقعلا ، مکح  یف  عوضوملا  لامجا  لـقعی 

. باحصتسالا ءارجإ  نع  عنام  ءیش - ۀیلخدم 
؟ ّلقتسم ّیلقع  مکح  نع  فشاک  ّهنأ  عم  ّیعرشلا  مکحلا  بحصتسی  فیکف  تلق : نإف 

- فوخلا رارطـضالا و  لـثم  ّکـشلا - بجوی  اـم  ضرع  ّمث  ّدرلا ، بوـجوب  هقبط  عراّـشلا  مکح  و  ۀـعیدولا ، ّدرب  لـقعلا  مکح  تبث  اذإ  ّهنإـف 
. ّیلقعلا مکحلل  اعبات  ناک  ّهنأ  عم  مکحلا  بحصتسیف 

دروم یف  درو  ول  معن ، باحـصتسالا ، نایرج  مدـع  یف  ّیلقعلا  مکحلا  لاح  هلاحف  ّیلقعلا ، مکحلا  یلإ  دنتـسملا  ّیعرـشلا  مکحلا  اـّمأ  تلق :
ۀهج ریغ  نم  ّیعرش  مکح  لقعلا  مکح 

620 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
ّنأب مکح  باحـصتسالا و  يرج  مکحلا ، یف  امدـع  وأ  ادوجو  هتّیلخدـم  لمتحی  اّمم  هعوضوم  لاوحأ  نم  لاح  یف  ّریغّتلا  لـصح  و  لـقعلا ،

مدعلا ّنکل  هیف ، فیلکتلا  حبقب  لقعلا  ّلقتسی  لاح  یف  فیلکّتلا  مدع  باحصتسا  يرجی  انه  نم  و  لقعلا ؛ مکح  عوضوم  نم  ّمعأ  هعوضوم 
. حبقلل ادروم  ناک  نإ  حبقلا و  یلإ  ادنتسم  سیل  ّیلزالا 

. یلقعلا مکحلا  سفن  لاح  اذه 
همجرت

( هیلقع ماکحا  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  : ) مّوس هیبنت 
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هراشا

فیلکت یتشز  متـس و  تمرح  دننام  دشاب  لقتـسم  نآ  هب  مکح  رد  لقع  هک  دشاب  يروما  هلمج  زا  بحـصتسم ) نامه  ای   ) قباس نّقیتم  رگا 
تـشز ار  اهنآ  لقع  هک  يروما  ای  درامـشیم و  وکین  ار  اهنآ  لقع  هک  يروما  زا  ود  نیا  لثم  تسا و  جراخ  فلکم  تقاط  زا  هک  يزیچ  هب 

ّکش نآ  ءاقب  رد  نونکا  و   ) دوب البق  هک  تسا  يزیچ  نآ  ندرک  ءاقبا  باحصتسا  اریز : ارچ ؟ تسین . زیاج  شباحصتسا  دروآیم ، باسحب 
صخـشم مولعم و  لیـصفت  هب  هشیمه ) ، ) تسا عوضوم  نآرب  هدـننکمکح  هک  یلقع  يارب  شعوضوم  یلقع ، مکح  لاح  نیع  رد  و  میراد )

: اذل و  دنکیم .) قرف  عوضوم  اب  طانم  یهاگ  نکل  تسا  صخشم  مولعم و  عراش  يارب  مه  یعرش  مکح  عوضوم  هکنانچ   ) تسا

لوا تروص 

نادب البق  هک  روطنامه  نآ ، ءاقب  هب  دنکیم  عطق  مکح  تسا ) یقاب  زونه  هک  دنیبب  و   ) دنک كرد  مّود  نآ  رد  ار  عضوم  ءاقب  لقع  رگا  - 1
(. تسین باحصتسا  هب  يزاین  اذل  و   ) دومنیم مکح 

مود تروص 

هب دنکیم  لصاح  عطق  درادن ) دوجو  رگید  عوضوم  هک  دنیبب  و   ) دنک كرد  مّود  نآ  رد  ار  عوضوم  نتفر  نیب  زا  عافترا و  لقع  رگا  و  - 2
هب عوضوم ) نتفر  نیب  زا  اب   ) هچرگا دوب ،) دـهاوخن  مه  یلولعم  دـشابن ، هک  ّتلع  تسا ، ّتلع  عباـت  لولعم  هک  ارچ   ) مکح نآ  نتفر  نیب  زا 

. تسا هدش  ثداح  دیدج  یعوضوم  رد  هک  تسا  يدیدج  مکح  نیا )  ) هک دوش ، تباث  زین ) زورما   ) مکح ناه  لثم  یلیلد 
: مکح عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  اّما  و 
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مّوس تروص 

هدومن نآ  برش  هب  مکح  البق )  ) لقع هک  یمس  رد  رارضا  ءاقب  رد  ّکش  لثم  دشاب ، یجراخ  رما  ندش ) هبتشم  ای  و   ) هابتـشا رطاخب  رگا  - 1
. دش دهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  يدعب  ثحابم  رد  تسا و  جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  ّکش ) عون   ) نیا دوب ،

مراهچ تروص 

نیروذحملا نیب  نارود  لثم   ) يدوجوم نتشاد  تلاخد  لامتحا  و  نآ ،) ندوب  لمجم  و   ) عوضوم یلیـصفت  ندرکن  نییعت  رطاخب  رگا  و  - 2
نیب نارود  ینعی   ) عوضوم تیعوضوم  رد  زورما ) هک   ) دشاب یمودـعم  رما  ّتیلخدـم  ای  هتفر و  نیب  زا  نونکا )  ) هک دـشاب  رمألا ) ءادـتبا  یف 

مل نمل  نیروذحملا  نیب  نارود  هک  دوب  نیا  رطاخب  ریخم ، تنا  تفگیم  لقع  هک  زورید  هک  انعم  نیدب   ) تسا هدـش  ثداح  نیروذـحملا )
( تسا هدرک  رایتخا  ار  امهدـحا  فّلکم  هدـش و  ثداح  ریختی  زورما ، نکل  تشاد و  تلاـخد  عوضوم  رد  ریختی  مل  نمل  نیا  هک  دوب  ّریختی 

دنکیمن مکح  لالقتـسالاب  اسأر و  لقع  هک  اریز  ارچ ؟ تسین ، رّوصت  لباق  هّیلقع ، تاّلقتـسم  رد  دـشاب ) لـمجم  عوضوم  هک   ) يزیچ نینچ 
لقع مکح  رد  فالتخا  هکنیا  دارم  درادـن ، ای  دراد  ار  ریختی  مل  دـیق  اـی  هتبلا  . ) نآ یلیـصفت  تخانـش  عوضوم و  لـماک  زارحا  زا  سپ  رگم 

: هّیلقع يایاضق  اریز  ارچ ؟ تسین . لوقعم  نآ  عوضوم  رد  لامجا  نکل  تسا و  لوقعم 
رد هک  يدویق  مامت  هارمه  هب  عوضوم  زا  رتدایز  رّوصت  هب  يزاین  شمکح  رد  لـقع  هک  دنتـسه ، هیهیدـب  ینعی  هیرورـض  ياـیاضق  زا  اـی  - 1

. درادن دنراد ، تلاخد  نآ  تیعوضوم 
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هک هیف  نحن  ام  لثم  . ) دنوشیم یهتنم  هیرورـض  هیـضق  کی  هب  لّمأت ) یمک  زا  سپ  کیره   ) مرجال هک  دنتـسه  ياهیرظن  يایاضق  زا  ای  - 2
هب دـشیدنایم  لقع  هک  ارچ  تسا ، يرظن  هیـضق  کی  نیا  تسا و  رییخت  ياـج  رما  ءادـتبا  رد  نیروذـحملا  نیب  نارود  رد  دـیوگیم  لـقع 

(. تسا حیبق  هک  دوشیم  هیجیردت  هیلمع  تفلاخم  هب  رجنم  دشابن ، رییخت  ياج  رما ، ءادتبا  رد  نیروذحملا  نیب  نارود  رگا  هکنیا 
عوضوم ءاـقب  طارتـشا  هلئـسم  رد  تسین  لوقعم  عوـضوم  لاـمجا  هکنیا  رب  هوـالع  تسین و  لوـقعم  لـقع ، مکح  رد  عوـضوم  لاـمجا  سپ 

. تسا باحصتسا  يارجا  زا  عنام  ءیش ، کی  ّتیلخدم  لامتحا  رطاخب  هژیو  هب  عوضوم  رد  کش  هک  تسناد  یهاوخ 
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( لاکشا )

هراشا

لقعلا هب  مکح  املک  ینعی   ) تسا لقتسم  یلقع  مکح  زا  فشاک  هکنآ  لاح  دوشیم و  باحصتسا  یعرـش  مکح  هنوگچ  سپ  یئوگب  رگا 
؟) سکعلاب عرشلا و  هب  مکح 

، دـنک ۀـنامالا  در  دوجو  هب  مکح  لقع  مکح  قبط  همزالم ) لـیلد  هب   ) زین عراـش  و  دوش ، تباـث  لـقع  مکح  هب  تناـما  رد  بوجو  رگا  سپ 
باحـصتسا یعرـش  مکح  نیا  دوش ، یعرـش  مکح  نیا  ءاقب  رد  ّکـش  بجوم  هک  دوش  ضراـع  فوخ ، اـی  رارطـضا  نوچمه  يرما  سپس 

مکح رد  دـیاب  سپ  دـینادیمن ، زیاـج  ار  یلقع  مکح  باحـصتسا  امـش  و   ) تسا لـقع  مکح  يارب  یعباـت  دوخ  هک  یتروـص  رد  دوـشیم ،
.( دباین نایرج  مه  یعرش 

( دوشیمن يراج  زین  یلقع  مکح  هب  دنتسم  یعرش  مکح  رد  باحصتسا  )

هک روطنامه  ینعی   ) تسا یلقع  مکح  لاح  باحـصتسا ، نایرج  مدع  رد  شلاح  یلقع ، مکح  هب  دنتـسم  یعرـش  مکح  نیا  اّما  میوگیم :
. تسین باحصتسا  لباق  مه  یعرش  مکح  تسین ، باحصتسا  لباق  یلقع  مکح 

رد و  دـنکب ) قرف  مه  اب  ناـشکالم  ینعی   ) تسین لـقع  مکح  تهج  رد  هک  دوش  دراو  یعرـش  مکح  کـی  لـقع ، مکح  دروم  رد  رگا  هلب ،
هچ ّریغت  نیا  ّتیلخدـم  لامتحا  هک  دوش ) هلاس  نونکا 15  دوب  هلاس  یبص 14  رگا  الثم   ) دوشن لصاح  يریغت  نآ  عوضوم  لاوحا  زا  یلاـح 

هداد مدـع ) نیا  رد  ندوبن  هلاس  ّتیلخدـم 15  ینعی   ) یمدـع ظاحل  هب  هچ  و  مدـع ) نیا  رد  یگلاس  ّتیلخدـم 15  لثم   ) يدوجو ظاحل  هب 
. لقع مکح  زا  تسا  ّمعا  عرش  مکح  عوضوم  هکنیا  هب  دوشیم  مکح  هدش و  يراج  باحصتسا  دوش ،

زا سپ  نونکا  دوب و  قّقحم  یبص  تدالو  لّوا  زا  هک   ) فیلکت نیا  مدـع  دوشیم  باحـصتسا  هک  تسا  انب  نیمه  يور  اـی  اـجنیمه و  زا  و 
هب دنتـسم  لقع ) مکح  رد   ) یلزا مدع  نیا  نکل  تسا ، لقتـسم  نینـس  نآ  رد  فیلکت  نیا  حبق  رد  لقع  دوشیم و  باحـصتسا  یگلاس   15

. لقع مکح  دوخ  باسح  لاح و  تسا  نیا  تسا ، حبق  يارب  يدروم  هچرگا  تسین ، یعرش ) مکح  رد   ) حبق نیا 
***
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لئاسملا حیرشت 

؟ تسا مزال  اجنیا  رد  ثحب  هب  دورو  زا  لبق  یتاکن  هچ  رکذ  * 
. دش دهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  الّصفم  هک  تسا  قباس  نّقیتم  نامه  ای  بحصتسم و  هب  طوبرم  زین  مّوس  هیبنت  هکنیا : - 1

. يوربک هن  تسا و  يورغص  ثحب  کی  اجنیا  رد  ام  ثحب  هک  دش  هتفگ  باحصتسا  تامیسقت  زا  مّود  میسقت  رد  - 2
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هیبنت بلاطم  اذـل  و  نایرج . ضرف  زا  سپ  نآ  ّتیجح  رد  هن  و  تسا ، هّیلقع  ماکحا  رد  باحـصتسا  نایرج  لـصا  رد  فـالتخا  عازن و  ینعی 
. دوب دنهاوخ  بلطم  لمکم  مّود  میسقت  رد  دش  رکذ  بلاطم  همیمض  هب  مّوس 

تلاخد نآ  رد  هک  ياهّیمدـع  هّیدوجو و  دویق  مامت  اب  ار  شمکح  عوضوم  هکیمادام  عرـش ، ای  دـشاب و  لقع  هکنیا  زا  ّمعا  یمکاح  ره  - 3
. دوشیمن دیدرت  ّکش و  راچد  شدوخ  مکح  رد  دنکیم و  مکح  دنکب ، زارحا  دنراد ،

عوضوم لثملا : یف  دوریم . نیب  زا  هدـش  عفترم  زین  شمکح  دوش ، عفترم  ای  ککـشم و  شعوضوم  دویق  زا  يدـیق  هکنیا  ضحم  هب  اذـل  و 
. نآ بحاص  نذا  نودب  تسا  ریغ  کلم  رد  فّرصت  فّرصت ، حبق  هب  لقع  مکح 

عوضوم هک  ارچ  تسا ، یعطق  زین  حـبق  نیا  هب  وا  مکح  تسا ، زرحم  لقع  يارب  نآ  هب  طوبرم  دویق  مامت  اب  عوضوم  نیا  هک  ینامز  ات  لاح :
. تسا هّیلقع  تالاحم  زا  همات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  ّکشالب  و  تسا ، لومحم  همات  ّتلع  هّیلقع  يایاضق  رد 

ای طئارـش و  ءازجا و  ياراد  دـشاب  زامن  هک  بوجولا  ّقلعتم  دـیامن ، زامن  بوجو  هب  مکح  دـهاوخیم  سدـقم  عراش  یتقو  لثملا : یف  اـی  و 
عوضوم نیا  مکح ، رودص  ماگنه  هب  عراش  اذل  و  ناشمدـع . یخرب  تسا و  لیخد  عوضوم  رد  ناشدوجو  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا ، یعناوم 

. تسا هدرک  ظاحل  شدویق  مامت  اب  ار 
نیا زا  یکی  رگا  نکل  درادن . نآ  رد  يدیدرت  دراد و  دوجو  مه  بوجو  هب  مکح  دـنراد ، دوجو  طورـش  دویق و  نیا  مامت  هکیمادام  لاح :

؟ ارچ دوریم . نیب  زا  مه  بوجو  هب  مکح  دوشب ، مک  طورش  دویق و 
رظن رد  عراش  هک  تسین  همزلم  تحلصم  ياراد  تاذ  نآ  ای ...  تراهط و  نودب  ای  عوکر  ندب  زامن  اریز 
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. تسا هتشاد 

؟ دنتوافتم هّیعرش  يایاضق  اب  هیلقع  يایاضق  نایب ، ماقم  بسح  هب  اّما  * 
زا توافتم  نایب  ماقم  بسح  هب  هّیلقع  يایاضق  ّالا  تسا و  مکاحلا  سفن  دـنع  رمـألا و  سفن  عقاو و  بسحب  دـش  تفگ  اـجنیا  رد  هچنآ  هلب ،

. دنتسه هّیعرش  يایاضق 
؟ تسا هنوگچ  هّیلقع  يایاضق  رد  نایب  ماقم  * 

نودب ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا  دیوگیم : الثم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  شمکح  ّقلعتم  اب  عوضوم  مکح ، رودص  ماگنه  هب  لقع  هک : تسا  نیا 
. حیبق هنذا ،

شدویق مامت  اب  ار  شمکح  ّقلعتم  ای  عوضوم  لیلد ، ناـسل  رد  یهاـگ  سدـقم : عرـش  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  هّیعرـش  ياـیاضق  رد  اـّما 
: لثملا یف  دراد ، لامجا  لیلد  ناسل  رد  مه  یهاگ  نکل  دروآیم و 

هدـمآ ّهلدا  زا  يرگید  ياج  رد  نآ  تانیبم  تادـیقت و  ای  هک  دراد  تاقالطا  هکنیا  ای  تسا و  لمجم  باطخ  کی  مارح  ءاـنغلا  باـطخ ، - 1
. دوشیم فّلکم  رب  رما  اذل  و  هدماین ، الصا  هکنیا  ای  تسا و 

لقع یتقو  لثملا : یف  دـیامن  ّکش  عراـش  مکح  رد  تسا  نکمم  فّلکم  نکل  درادـن و  ّکـش  شمکح  رد  عراـش  دوخ  رگید : تراـبع  هب 
 ... فرـصتلا ناوـنع  نیمه  حـبق  هب  مکح  يارب  طاـنم  ماـمت  هک  میراد  نیقی  اـم  حـیبق ، ریغلا ...  لاـم  یف  فرـصتلا  هکنیا : هب  دـنکیم  مکح 
مه مکح  تسه ، طانم  كالم و  نیا  اـت  تسا و  طاـنم  كـالم و  عباـت  لـقع  مکح  هک  تسا  نشور  اـم  يارب  رگید : تراـبع  هب  دـشابیم .

. دوشیم عفترم  مه  مکح  كالم ، عافتراب  و  تسه ،
ترابع هب  تسیچ ؟ مکح  نیا  رودـص  رد  كالم  طانم و  هک  دـینادیم  نیقی  عطق و  روطب  امـش  ایآ  مارح ، رمخلا  الثم : هدومرف  عراش  لاح :

مامت و  تمرح ، طانم  هکنیا  ای  و  دوش ؟ هتـشادرب  نآ  زا  تمرح  تیـصاخ ، نیا  عفر  زا  سپ  ات  تسا ، ندوب  رکـسم  تمرح  طانم  اـیآ  رگید :
مکح تسه  تیرمخ  ناونع  ات  اذل  و  نآ ؟ نودب  هچ  رکـسم و  تیـصاخ  اب  هچ  تسا  تیرمخ  ناونع  تمرح ، مکح  رودص  يارب  عوضوملا 
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؟ دشاب مه  تمرح  هب 
یعرـش مکح  اـب  یلقع  مکح  تواـفت  ببـس  یعرـش  ماـکحا  زا  یخرب  رد  نآ  مدـع  یلقعلا و  مکحلا  عوضوم  رد  نیقی  عطق و  دوجو  سپ :

. تسا بلطم  نیمه  زا  یشان  دنراد ، هّیعرش  ماکحا  نکل  دنرادن و  ار  باحصتسا  لمحت  بات  هّیلقع  ماکحا  رگا  رگید : ترابع  هب  دوشیم .
: باحصتسا باب  رد  قباس  نّقیتم  ای  بحصتسم  قوف ، تاکن  هب  هّجوتاب  لصاحلا :

: تسا نایرج  لباق  هّیعرش  روما  اب  هطبار  رد  باحصتسا  اّما  تسا و  هّیلقع  روما  زا  یهاگ  و  - 2 تسا . هّیعرش  روما  زا  يرما  یهاگ  - 1
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تایح ءاقب  تیرمخ ، ءاقب  ّتیرک ، ءاقب  باحصتسا  لثم  دنوشیم  يراج  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  ماگنه  هب  هک  هّیعوضوم  تاباحصتسا  هچ  - 
 ... تبوطر و مدع  باحصتسا  نیثلث ، باهذ  مدع  باحصتسا  ای  دیز و 

باحصتسا بوجو ، باحصتسا  لثم  دنوشیم  يراج  مکح  ءاقب  رد  ّکش  ماگنه  عوضوم و  زارحا  زا  سپ  هک  هّیمکح  تاباحـصتسا  هچ  - 
 ... تساجن تراهط و  باحصتسا  تمرح ،

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  سپ  * 
؟ هن ای  دوشیم  يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  ایآ  هک  تسا  نیا  رد 

؟ تسیچ لقعلا )...  هب  لقتسی  امم  ناک  اذا  قباسلا  نقیتملا  ّنا   ) زا خیش  دارم  ثحب  لحم  ندش  نشور  هب  هّجوتاب  * 
هکلب دراد  یجراخ  عنام  اجنیا  رد  باحـصتسا  نایرج  هک  تهج  نیا  زا  هن  نکل  تسین ، يراج  هّیلقع  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 

. تسا لتخم  اجنیا  باحصتسا ر  ناکرا  هک  تهج  نیا  زا 
هب و  تسین ، لوقعم  ءاقب  رد  ّکش  الـصا  هّیلقع  ماکحا  رد  هکنآ  لاح  دراد و  مزـال  ءاـقب  رد  ّکـش  باحـصتسا ، ناـیرج  رگید : تراـبع  هب 

دوب لالح  البق  عیام  نیا  لثملا : یف  تسا . عنامالب  نآ  رد  باحـصتسا  نایرج  دـشاب ، یعرـش  مکح  ءاقب  رد  امـش  ّکش  رگا  رگید : تراـبع 
. تسا لالح  هلب  هن ؟ ای  تسا  لالح  مه  نونکا  منادیمن 

. تسین لوقعم  نآ  رد  باحصتسا  نایرج  دشاب ، لقع  مکح  ءاقب  رد  امش  ّکش  رگا  نکل 
؟ تسا نکمم  هّیعرش  ماکحا  رد  لوقعم و  ریغ  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  ارچ  خیش  بانج  * 

: هکنیا رطاخب 
نآ تیعوضوم  رد  دراد  ناکما  هک  هّیمدـع  هّیدوجو و  دویق  مامت  اب  ینعی  هتاـهج  عیمج  نم  ار  عوضوم  مکح ، رودـص  ماـگنه  هب  لـقع  - 1

کلم یف  فرصتلا  دیوگیم : لقع  لثملا : یف  دنکیم . ّبترتم  نآرب  ار  مکح  سپس  و  دنکیم ، صخـشم  مولعم و  دنـشاب ، هتـشاد  تلاخد 
. تسا حیبق  تشز و  وا  هزاجا  نذا و  نودب  ریغ  کلم  رد  فّرصت  ینعی  حیبق ، هنذا ، نودب  ریغلا 

و تسا ، نآ  یمدع  دیق  هک  ار  نآ  ندوب  نذا  نودب  تسا ، نآ  يدوجو  دـیق  هک  ار  کلم  نآ  ندوب  ریغ  لام  ار ، یکلم  دـنکیم  رّوصت  لّوا :
. دنکیم رداص  ار  تحابق  هب  مکح  سپس 

نیا اـت  و  دـنکیم ، رداـص  مکح  عوضوم  زارحا  اـب  لـقع  تسا و  زرحم  مولعم و  لـقع  يارب  تاـهجلا  عیمج  نم  عوـضوم  یتـقو  نیارباـنب :
. تسین لوقعم  یتروص  نینچ  رد  ّکش  اذل  دراد و  عطق  شدوخ  مکح  هب  تسا ، یقاب  عوضوم 
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مکح دـشابن ، لقع  مولعم  ای  و  دوش ، عفترم  عوضوم  هکنیا  ضحم  هب  و  تسه ، مه  لقع  مکح  تسه  عوضوم  هکیمادام  رگید : ترابع  هب 

: اذل و  دوشیم . عفترم  مه 
. رگید تقوره  هچ  زورما و  رد  هچ  زورید ، رد  هچ  تسا  حیبق  مه  فّرصت  تسین ، راک  رد  ینذا  تسا و  ریغ  کلم  کلم ، نیا  هکیمادام  - 

. ّکشالب تسا ، حیبق  مه  نونکا  دوب ، حیبق  البق  ینعی 
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. ّکشالب اعطق و  دوریم ، نیب  زا  مه  فّرصت  حبق  دورب  نیب  زا  ای ...  ثرا و  ای  هبه  ای  دیرخ  هلیسو  هب  ندوب  ریغلا  کلم  هک  ینامز  و  - 
؟ ار نآ  دینکب  باحصتسا  هکنیا  ات  لقعلا ، مکح  ءاقب  یف  کشلا  لقعی  فیک  لاح :

لئاق یتوافت  نینچ  امش  هک  دنکیمن  ظاحل  تاهجلا  عیمج  نم  ار  مکحلا  عوضوم  مکح ، ندرک  رداص  ماگنه  هب  عراش  رگم  خیش  بانج  * 
دوریم عوضوم  هک  ینامز  تسه و  مه  مکح  دراد ، دوجو  عوضوم  هکیمادام  تفگ  ناوتیم  مه  عرـش  مکح  اـب  هطبار  رد  هکلب  دوشیم ،

؟ دوشیم يراج  عرش  مکح  رد  دوشیمن و  يراج  لقع  مکح  رد  باحصتسا  هک  تسا  روطچ  سپ  دوریم . مه  مکح 
مه تمرح  دش ، ّلخ  هب  لیدبت  رمخ  هک  ینامز  تسه ، مه  تمرح  تسا ، رمخ  عیام  نیا  هکیمادام  مارح ، رمخلا  هدومرف : عراش  لثملا : یف 

؟ یباحصتسا هچ  دوریم .
: هک تسا  نیا  رد  توافت 

یف عوضوم . کی  دشاب ، هتـشاد  طانم  کی  مکح  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی  تسا ، یکی  ود  ره  هّیلقع  ماکحا  رد  مکح  عوضوم  طانم و  - 1
ریغ کلم  رد  فّرصت  مه  شعـضوم  هکنانچ  دشابیم ، هکلام  نذا  ریغ  هب  ریغ  کلم  رد  فّرـصت  فّرـصت ، حبق  رد  لقع  مکح  طانم  لثملا :

. تسا هکلام  نذا  ریغ  هب 
. دوشیم عفترم  زین  مکح  دش ، عفترم  یلیلد  هب  یتقو  تسا ، یقاب  مه  لقع  مکح  تسا ، یقاب  عوضوم  طانم و  نیا  هکیمادام  اذل  و 

. دشابیمن لوقعم  لقع ، مکح  رد  ءاقب ، رد  ّکش  سپ :
: رگید ترابع  هب  دشاب . طانم  زا  ریغ  عوضوم  تسا  نکمم  هّیعرش ، ماکحا  زا  يرایسب  رد  اّما  - 2

اجنیا رد  مکح  ءاقب  رد  ّکـش  اذـل  دـهد و  رارق  يرگید  زیچ  ار  عضوم  نکل  دـنکب و  مکح  طاـنم  کـی  يور  سدـقم  عراـش  تسا  نکمم 
. تسا رّوصتم 

: لاح مارح . رمخلا  هدومرف : عراش  لثملا  یف 
. دوشیم هتفرگ  روگنا  زا  یصاخ  شور  هب  هک  تسا  یعیام  مه  رمخ  تسا و  رمخ  تمرح  عوضوم  - 1

. دشاب رکسم  تسا  نکمم  دشاب ، رمخ  نیمه  تسا  نکمم  تمرح  طانم  اّما  - 2
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. دشاب مارح  رکسملا  يانعم  هب  مارح  رمخلا  تسا  نکمم  رگید : ترابع  هب 
. دشاب تیرمخ  لیلد  ناسل  رد  عوضوم  نکل  دشاب و  ندوب  رکسم  تمرح  هب  مکح  طانم  هک  دراد  ناکما  رگید : ترابع  هب 

: نیاربانب
. تسا مارح  سپ  رکسم ، هک  تسا ، رمخ  مه  هک  انعم  نیدب  رکسم ، تسا  يرمخ  - 1

. دهدیم تسد  زا  ار  شندوب  رکسم  تیصاخ  یتدم  تشذگ  زا  سپ  - 2
؟ هن ای  تسه  یقاب  عیام  نیا  رد  تمرح  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  تیصاخ  نیا  نداد  تسد  زا  سپ  - 3

لامتحا هکنیا  رطاخب  هن ؟ ای  تسا  مارح  عیام  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  ارچ  تسا ، یقاـب  رمخ  ینعی  عوضوم  هکنیا  هب  هّجوتاـب  دـیئامرفب 
لابند هب  تسا و  هدش  عفترم  نونکا  هک  تسا  هدوب  رکس  تمرح  طانم  دیاش  ینعی  دشاب ، تمرح  عوضوم  زا  ریغ  تمرح  طانم  هک  میهدیم 

. تسا یقاب  عوضوم  هچرگ  دشاب ، هدش  عفترم  مه  تمرح  وا 
هدوب يرگید  زیچ  مکح  طانم  هک  دهدیم  لامتحا  هکنیا  رطاخب  دنکیم  ّکش  عوضوم ، دوجو  اب  زین  هّیعرـش  ماکحا  رد  ناسنا  یهاگ  سپ :

. تسا هدش  ضوع  نونکا  تسا و 
: لصاحلا

. تسا یکی  عوضوم  طانم و  هک  ارچ  لوقعم  ریغ  عوضوملا  ءاقب  عم  یلقعلا  مکح  ءاقب  یف  کشلا  - 1
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. دشاب عوضوم  زا  ریغ  طانم  هک  دوریم  لامتحا  اجنیا  رد  هک  ارچ  لوقعم  رّوصتم و  عوضوملا  ءاقب  عم  یعرشلا  مکح  ءاقب  یف  کشلا  - 2
؟ تسیچ اجنیا  رد  عرش  مکح  اب  لقع  مکح  كارتشا  هّدام  * 

. هّیعرش ماکحا  رد  هچ  هّیلقع و  ماکحا  رد  هچ  دوریم  مه  مکح  عوضوم ، نتفر  ضحم  هب  هک : تسا  نیا 
؟ تسیچ اجنیا  رد  هّیعرش  ماکحا  هّیلقع و  ماکحا  قارتفا  هّدام  * 

: هک تسا  نیا 
. درادن ءاقب  ّتلع  زا  يادج  لولعم  هک  ارچ  درادن . ءاقب  رد  ّکش  ياج  دنامیم و  امتح  مه  مکح  دنامب ، عوضوم  رگا  تایلقع  رد  - 1

ادیپ عراش  مکح  ءاقب  رد  ّکش  ناسنا  يارب  نکل  دنامب و  عوضوم  تسا  نکمم  تایعرش  رد  اّما  - 2
628 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. دشاب یعقاو  عوضوم  زا  ریغ  یلیلد  عوضوم  دراد  ناکما  هک  ارچ  دوش 
. عوضوم عافترا  هب  ملع  یکی  و  عوضوم ، ءاقب  هب  ملع  یکی  دوب ، ملع  هب  طوبرم  تشذگ  هک  یتروص  ود  هتکن :

؟ تسیچ الیصفت )...  عوضوملا  ءاقب  یف  ّکشلا  اّما  و   ) زا ضرغ  سپ  * 
: تسا نینچ  شریدقت  هک  تسا  رّدقم  لاؤس  کی  هب  خساپ  رگید  ترابع  هب  لقع و  مکح  ءاقب  رد  ّکش  تروص  نیموس  نیمود و  نایب 

تسا و عوضوم  عافترا  هب  قلعم  زین  نآ  عافترا  دراد و  یگتـسب  عوضوم  ءاقب  هب  مکح  ءاقب  هّیلقع ، ماکحا  رد  هک  میراد  لوبق  مه  اـم  هلب ، * 
: لثملا یف  تسا . لقع  مکح  عوضوم  دوخ  ءاقب  رد  ام  ّکش  مه  یهاگ  نکل 

ای تسا  یمـس  مه  زونه  عیام  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  یتدـم  زا  سپ  دـنکیم ، نآ  برـش  تحابق  هب  مکح  لقع  هک  یمـس  تسا  یعیام 
. هعوضوم ءاقب  یف  کشلل  یلقعلا ، مکح  ءاقب  یف  کشلا  ینعی  هن ؟

، دـنادیم حـیبق  مه  نونکا  بوخ  تسنادیم ، یحبق  ار  عیاـم  نیا  برـش  ـالبق  لـقع  ینعی  ار . حـبق  نیا  ءاـقب  منکیم  باحـصتسا  نیارباـنب :
؟ دراد یلاکشا  هچ  باحصتسا  نیا  دیئامرفب 

مکح ءاقب  رد  ّکـش  ببـس  ّکـش ، نیا  دـنکیم و  ّکـش  عوضوم  دوخ  ءاـقب  رد  یهاـگ  ناـسنا  دـیئوگیم  هکنیا  دـیامرفیم : خیـش  اذـل  و 
: تسا هنوگ  ود  رب  دوخ  دوشیم ،

البق هک  تسا  یعیام  کی  نیا  دش ، هتفگ  قوف  لاثم  رد  هکنانچ  تسا ، هیجراخ  روما  ندش  هبتشم  لیلد  هب  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  یهاگ  - 1
؟ هن ای  تسا  یمس  مه  زاب  هک  منادیمن  نم  نونکا  دوب و  یمس 

نیا هک  تسین ، نکمم  ام  يارب  یمـس  ریغ  عیام  زا  یمـس  عیام  صیخـشت  ینعی  تسا ، یجراخ  رما  کـی  رد  اـجنیا  رد  اـم  ّکـش  اـشنم  سپ 
. دش دهاوخ  یسررب  يدعب  ثحب  رد  بلطم 

دیریگیم رارق  نیروذحملا  نیب  نارود  رد  امش  یهاگ  لثملا : یف  تسا  عوضوم  لامجا  رطاخب  عوضوم  ءاقب  رد  ام  ّکش  یهاگ  نکل  و  - 2
؟ مارح ای  تسا  لالح  لمع  نالف  دینادیمن  هک  انعم  نیدب 

ّریخم تنا  دیوگیم : لقع  ینعی  تسا  رییخت  دش  هتفگ  قباس  ثحابم  رد  تسیچ ؟ لقع  مکح  دیریگب  رارق  ینارود  نینچ  رد  رگا  دـیئامرفب 
. كّرتلا لعفلا و  نیب 

: لثملا یف  ای  و 
لـعفلا و نیب  ریخم  تنا  دـیوگیم : لـقع  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  شنفد  اـیآ  هک  دـینکیم  ّکـش  رفاـک و  تیم  هب  دـینکیم  دروخرب  امـش  - 1

. كرتلا
هرابود يرگید و  رفاک  تیم  هب  دینکیم  دروخرب  هرابود  زور  نآ  يادرف  رد  ای  دوخ و  ریسم  رد  - 2

629 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
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ینکیم ّکش  امـش  ینعی  تسا ، رییخت  ءاقب  رد  امـش  ّکش  تقیقح  رد  مّود  راب  نیا  رد  هن ؟ ای  تسا  بجاو  شنفد  ایآ  هک  دـینکیم  ّکـش 
رد رییخت  ءاقب  رد  ّکش  نیا  هن ؟ ای  مراد  مه  اجنیا  رد  متـشاد  لّوا  رفاک  تیم  اـب  يزورید  اـی  یلبق و  دروخرب  رد  هک  يرییخت  ناـمه  اـیآ  هک 

. دش رداص  امش  يارب  یلبق  دروخرب  رد  هک  تسا  لقع  مکح  ءاقب  رد  ّکش  تقیقح 
مه نونکا  اـی  زورما و  تشاد ، دوجو  یلبق  دروخرب  رد  اـی  زورید و  هک  لـقع  مکح  ناـمه  اـیآ  هک  دـیراد  ّکـش  نونکا  رگید : تراـبع  هب 
نیب نارود  مه  نونکا  منادیمن  ینعی  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  هک  تسا  رییخت  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  رطاخب  ارچ ؟ هن ؟ ای  دراد  دوجو 

؟ دشابن راک  رد  مه  رییخت  اذل  تسین و  یقاب  هن  هک  ای  دشاب ، یقاب  مه  رییخت  ات  تسا  یقاب  نیروذحملا 
. تسا نیروذحملا  نیب  نارود  زین  نونکا  هک  ارچ  تسا ، یقاب  رییخت  هک : تسا  نیا  مه  زاب  لقع  مکح 

هکنیا رطاخب  ارچ ؟ میـشاب  هتـشاد  عوضوم  رد  ّکش  هکنیا  هن  مارح ، ای  تسا  بجاو  شنفد  هک  میراد  ّکش  دروم  نیا  رد  رگید : تراـبع  هب 
. تسا هدوب  لمجم  لّوا  زور  زا  عوضوم 

نیب نارود  عوضوم  رگا  تسا ؟ نیروذحملا  نیب  نارود  نامه  عوضوم  تسا ، رییخت  ياج  نیروذحملا  نیب  نارود  دـیوگیم ، هک  لقع  ایآ 
هکنیا ای  تسا  رییخت  نامه  مه  مکح  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  مه  نونکا  هک  زورما ، رد  هچ  زورید و  رد  هچ  دشاب  اقلطم  نیروذـحملا 

؟ تسا هدروخ  مه  هب  نونکا  نکل  هتشاد و  يدوجو  دیق  عوضوم  هن ،
رمألا ءادتبا  یف  نیروذحملا  نیب  رمألا  نارود  اریز  ارچ ؟ درادن . دوجو  رگید  نونکا  هدوب ، رمألا  ءادتبا  یف  دـیق  هب  دـّیقم  عوضوم  رگا  ینعی :
ینامز هکلب  تسین  رمألا  ءادـتبا  رگید  زورما  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدوب  زورید  دروخرب  هب  طوبرم  رگید  ریبعت  هب  ای  لّوا و  دروخرب  هب  طوبرم 

. رگید رفاک  تیم  کی  اب  تسا  يرگید  دروخرب  رگید و 
اذـل تسین و  یقاب  عوضوم  نآ  رگید  زورما  میریگب  رمألا  ءادـتبا  یف  نیروذـحملا  نیب  رمألا  نارود  زورید  رد  ار  رییخت  عوضوم  رگا  اذـل : و 

. دوب دهاوخن  راک  رد  مه  يرییخت 
: هک تسا  نیا  رطاخب  هن ؟ ای  تسه  مه  زورما  يزورید ، رییخت  مکح  ایآ  هک  ینادیمن  امش  هکنیا 

: عوضوم هک  یتسنادیمن  لّوا  زا  امش 
مه رییخت  مکح  هجیتنلاب  تسا و  یقاب  مه  نونکا  عوضوم  بوخ  هک  دـشاب  نینچ  رگا  هک  اـقلطم ، تسا  نیروذـحملا  نیب  رمـألا  نارود  - 1

. تسا رارقرب 
نیا رگا  هک  تسا  امهدحا  ّریختی  نمل  رمألا  ءادتبا  یف  نیروذحملا  نیب  رمألا  نارود  هکنیا  ای  - 2

630 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دوب دهاوخن  رییخت  زا  يربخ  اذل  تسا و  لبق  هبترم  هب  طوبرم  هکلب  تسین  یقاب  زورما  دشاب ،

؟ هن ای  تسا  یقاب  مه  نونکا  تسا  هدوب  البق  هک  یعوضوم  نآ  هک  ینادیمن  امش  لاحّيایلع :
. هعوضوم لامجال  رییخت ) ینعی   ) یلقعلا مکحلا  ءاقب  یف  کشلا  سپ :

: میئوگیم و  ار . لقع  مکح  مینکیم  باحـصتسا  دـشاب ، نآ  عوضوم  ندوب  لمجم  رطاخب  لقع ، مکح  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکیتقو  نیارباـنب 
. تسا رییخت  مه  زورما  سپ  دوب ، رییخت  زورید 

هب یهاگ  نکل  شعوضوم و  عاـفترا  هب  تسا  عفترم  شعوضوم و  ءاـقب  هب  تسا  یقاـب  لـقع  مکح  هک  تسا  تسرد  هکنیا  روظنم  روظنم ؟
مهارف ار  هّیلقع  ماـکحا  رد  باحـصتسا  ناـیرج  هنیمز  نیا  دوـشیم و  ادـیپ  لـقع  مکح  رد  ّکـش  لـقع ، مکح  عوـضوم  رد  لاـمجا  لـیلد 

. دومن باحصتسا  ار  لقع  مکح  دوشیم  اهاج  یخرب  رد  میدید  هکنانچ  و  دنکیم .
؟ تسیچ تشذگ  هچنآ  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

عیمج نم  ار  عوضوم  ات  لـقع  هلمج  زا  یمکاـح  ره  دـش  هتفگ  هکناـنچ  تسا و  لوقعم  ریغ  لـقع  مکح  عوضوم  رد  لاـمجا  هک  تسا  نیا 
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. دنکیمن نآ  يارب  مکح  رودص  هب  مادقا  دنادن  لماک  تاهجلا و 
ءاـقب تروـص  رد  اذـل  ریخم و  تنا  هتفگ  هدرک و  صخـشم  ـالماک  ار  عوـضوم  ریخم ، تنا  هتفگ  لّوا  زور  هک  یلقع  نآ  رگید : تراـبع  هب 

. ریخم تنا  دیوگیم  مه  زورما  عوضوم 
، هلب

هک دننکیم  ظاحل  ياهنوگب  ار  عوضوم  لّوا  زور  زا  اذل  تسا و  حـیبق  هیجیردـت  هّیلمع  تفلاخم  هک  تسا  نیا  رب  یخرب  یلقع  تشادرب  - 1
وچ اذل  تسا و  رییخت  بجوم  رمألا  ءادتبا  یف  نیروذحملا  نیب  نارود  دیوگیم : لّوا  زور  زا  سپ  دوشن . هیجیردت  هیلمع  تفلاخم  هب  رجنم 
یف رمالا  نارود  هب  طوبرم  رییخت  هب  مکح  اریز  ارچ ؟ تسین . راک  رد  يرییخت  رگید  دـیآ ، شیپ  مّود  دروخرب  رگید  ریبعت  هب  اـی  دوش و  ادرف 

. تسین رمألا  ءادتبا  دعب  دروخرب  ای  دعب و  زور  هکنآ  لاح  دوب و  رمألا  ءادتبا 
. دراد رییخت  مدع  هب  ملع  لقع  هکلب  دشاب  باحصتسا  هب  زاین  ات  درادن  دوجو  لقع  مکح  رد  یکش  سپ 

یمکح کـی  هب  هک  هعفد  ره  ناـسنا  ینعی  درادـن ، یبـیع  هیجیردـت  هّیلمع  تفلاـخم  ریخ  هک : تسا  نیا  رب  مه  یخرب  یلقع  تـشادرب  و  - 2
لّوا زا  اذل : تسا و  لاکـشاالب  دشاب ، هیجیردـت  هیلمع  تفلاخم  مزلتـسم  نیا  تمرح و  هب  هعفد  کی  بوجو ، هب  هعفد  کی  الثم  دوش  مزتلم 

. رگید تاعفد  هچ  دشاب و  شلوا  هعفد  هچ  تسا ، رییخت  ياج  اقلطم  نیروذحملا  نیب  نارود  دیوگیم :
یخرب تسا و  یئادتبا  رییخت  دنیوگب  یخرب  هک  انعم  نیدب  لقع  مکح  رد  فالتخا  لصاحلا :

631 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. تسا نکمم  ریغ  لقع  مکح  عوضوم  رد  لامجا  نکل  و  تسا ، نکمم  تسا  يرارمتسا  رییخت  دنیوگب 

؟ تسا هنوگچ  یقطنم  ثحب  کی  بلاق  رد  خیش  بانج  خساپ  يارخا  ةرابع  * 
: هک تسا  نیا 

هّیلقع ماکحا  تاعوضوم  هکلب  تسین ، یماهبا  لامجا و  هنوگچیه  حـبق ، ای  نسح  هب  هّیلقع  ماکحا  تاعوضوم  رد  هّیلقع و  يایاضق  رد  الوا :
: یهتنم تسین ، دیدرت  ّکش و  ياج  دنشابیم و  لّصفم  نّیبم و  تاهجلا  عیمج  نم 

: لثم دنکیم  حبق  ای  نسح  هب  مکح  لقع  شدویق  همه  اب  عوضوم  رّوصت  درجم  هب  هک  دنتسه  تایهیدب  زا  هّیلقع  يایاضق  دراوم  یخرب  رد  - 
. رودقم ریغ  رما  هب  فیلکت  حبق  و  نایبالب ، باقع  حبق 

. دنوشیم یهتنم  یهیدب  هب  اتیاهن  هک  دنتسه  يرظن  هّیلقع ، يایاضق  دراوم  یخرب  رد  و  - 
حیبق وه  و  تسا ، نایب  نودـب  باقع  مزلتـسم  هک  ارچ  تسا  حـیبق  القع  لهاج  ّقح  رد  فیلکت  زّجنت  دـیوگیم : هک  ریز  هیـضق  هب  لثملا  یف 

: هک دینادب  دینک و  هّجوت  لامجا ، الف  ۀهادبلاب ،
نیب نارود  رییختلا ، عوـضوم  دـنیوگیم : اذـل  یجیردـت و  هچ  یعفد و  هچ  دـننکیم  حـیبقت  اـقلطم  ار  یلوـم  تیـصعم  یتعاـمج  لـقع  - 1

. حیبق وه  دوشیم و  هیجیردت  هیعطق  هّیلمع  تفلاخم  مزلتسم  دوشب  يرارمتسا  رگا  هک  ارچ  تسا ، رما  ءادتبا  رد  نیروذحملا 
نیا رد  اذل  و  تسین ، حیبق  دوش  یجیردت  رگا  نکل  و  تسا ، حیبق  دشاب  یعفد  رگا  یلوم  تیـصعم  دیوگیم : رگید  یهورگ  لقع  نکل  - 2
اذل و  تسه ، مه  هیناث  رد  دوب ، یلوا  هعقاو  رد  هک  تسا  نیروذحملا  نیب  نارود  ناونع  رییخت ، يارب  عوضوم  مامت  دنیوگیم : هناعطاق  لاثم 

. تسین راک  رد  يدّدرت  لامجا و  سپ  تسه ، مه  رییخت  هب  مکح 
دوجو لقع  مکح  باحـصتسا  يارب  یئاـج  میئوگیم  مه  زاـب  دـشاب ، رّوصتم  زین  هّیلقع  ماـکحا  تاـعوضوم  رد  لاـمجا  هک  ضرف  هب  اـیناث :

هب تبون  اذـل  تسین و  زرحم  روبزم  طرـش  عوضوم ، نیا  ءاقب  رد  ّکش  اب  تسا و  عوضوم  زارحا  باحـصتسا  نیا  طرـش  اریز  ارچ ؟ درادـن .
. دسریمن یمکح  باحصتسا 

. تسین نایرج  لباق  یتروص  چیه  رد  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  سپ :
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؟ هن ای  تسا  رّوصتم  لامجا  مه  هّیعرش  ماکحا  تاعوضوم  رد  ایآ  هک  دیئامرفب  نکل  تسا و  هدشن  ضرعتم  خیش  بانج  هچرگا  * 
؟ هن ای  لمجم  دوشب  یعوضوم و  يور  دربب  ار  مکح  عراش  هک  تسا  نکمم  ایآ 

انغ زا  روظنم  لاح  مارح . انغلا  هدومرف : عراش  لثملا : یف  تسا ، رّوصتم  یلامجا  نینچ  هلب ،
632 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ تسیچ
برطم و تروص  ءانغلا  تفگ : ناوتیم  هک  روطناـمه  عّجرم  توص  ءاـنغلا  تفگ  ناوتیم  هکناـنچ  برطم ، توص  ءاـنغلا  تفگ : ناوتیم 

. عّجرم
. تسا مارح  هک  تسا  عّجرم  برطم  توص  انغ  نّقیتم  ردق  لاح :

ام يارب  عوضوم  لصا  اذـل  عجرم و  برطم  اـی  عجرم  اـی  تسا  برطم  مینادـن  اـم  هک  دوشب  شخپ  یقیـسوم  کـی  تسا  نکمم  لـثملا : یف 
. ةءاربلا اجنیا ، رد  لصالا  هک  دوشیم  لمجم 

: لصاحلا
رد باحـصتسا  روص  نیا  زا  کیچـیه  رد  هک  تسا  رّوصتم  تروص  راهچ  رب  توبث  رّوصت و  ماقم  بسح  هب  یعرـش  مکح  ءاـقب  رد  ّکـش 

: تسین يراج  یلقع  مکح 
رد عوضوم  هک  روطنامه  ینعی  تاهجلا . عیمج  عم  دـشاب  عوضوم  زارحا  ضرف  اب  ّقح  نامز ال  رد  یلقع  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکنیا  - 1

. میشاب تشاد  ّکش  مکح  ءاقب  رد  ام  کلذ  عم  تسا و  یقاب  تاهجلا  عیمج  نم  مه  نونکا  دوب  زرحم  قباس  نامز 
فّلخت تسا و  مکح  همات  ّتلع  هّیلقع  يایاضق  رد  عوضوم  اریز  ارچ ؟ درادـن . یجراخ  قّقحت  تسا و  ضرف  فرـص  ّکـش  زا  تروص  نیا 

. تسا تالاحم  زا  همات  ّتلع  زا  لولعم 
هناعطاق اقباس  هک  یلقع  نامه  ینعی  تسین . لوقعم  دویق  همه  اب  نآ  عوضوم  ءاقب  هب  ملع  دوجو  اب  یلقع  حـبق  ای  نسح  ءاقب  رد  ّکش  اذـل  و 

. دنکیم ار  مکح  نامه  زین  ّقح  نامز ال  رد  دومنیم  حبق  ای  نسح  هب  مکح 
تاعوضوم زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا ، رّوصتم  یعرـش  مکح  ءاقب  رد  ّکش  مه  ّقح  نامز ال  رد  عوضوم  زارحا  اـب  هّیعرـش  ماـکحا  رد  هتبلا 

. تسین یکی  عوضوم  طانم و  دش  هتفگ  هکنانچ  و  دنتسین . لّصفم  نّیبم و  تاهجلا  عیمج  نم  هّیعرش  يایاضق 
رد افرـص  هکلب  تسین  لوقعم  تابثا  ماقم  رد  زین  ّکش  نیا  دوش ، لصاح  عوضوم  عافترا  هب  ملع  اب  یلقع  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکـش  هکنیا  - 2
هب يزاین  اـت  میرادـن  نآ  ءاـقب  رد  یکـش  اذـل  دوریم و  نیب  زا  مه  مکح  عوضوم ، نتفر  نیب  زا  اـب  نوچ  ارچ ؟ دوشیم . حرطم  توبث  ماـقم 

. میشاب هتشاد  باحصتسا 
لقع لثملا : یف  تسا ، هیجراخ  روما  ّکش  اشنم  نکل  دـشاب  نآ  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  زا  ّببـسم  یلقع  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکـش  هکنیا  - 3

هک تسا  نیا  مه  ّکش  نیا  اشنم  هن ؟ ای  تسا  یقاب  حبق  نآ  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  یتدم  زا  سپ  تسا ، حـیبق  کلهم  مس  برـش  تفگیم 
لعف و[316] جراخ  رد 

ص633 ج11 ؛  يراصنا ؛  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
633 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نآ ندوب  کلهم  ندوب و  یمـس  هک  مینادیمن  ام  نکل  دـناهدرک و  قیرزت  نآ  هب  ار  ییاهرهزداپ  هتفرگ و  تروص  مس  نیا  يور  یتـالاعفنا 
؟ هن ای  تسا  هتفر  نیب  زا 

رد ام  ثحب  هک  ارچ  تسا  جراخ  ام  ثحب  لـحم  زا  ضرف  نیا  دومرف  خیـش  هن ؟ اـی  دوشیم  يراـج  اـجنیا  رد  یلقع  مکح  باحـصتسا  اـیآ 
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. هّیعوضوم هن  تسا و  هّیمکح  تاباحصتسا 
: لثملا یف  تسا : عوضوملا  لامجا  ههبش  اشنم  نکل  نآ و  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  زا  دشاب  ّببسم  یلقع  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکش  هکنیا  - 4
. ریخم تنا  دیوگیم : لقع  هن ؟ ای  تسا  بجاو  شنفد  هک  دوشیم  لصاح  ّکش  ام  يارب  مینکیم  دروخرب  يرفاک  تیم  هب  جراخ  رد  - 1
نیا رد  یلوا ، هعقاو  رد  رییخت  هب  یلقع  مکح  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  مینکیم و  دروخرب  يرگید  رفاـک  تیم  هب  اددـجم  زور  نآ  يادرف  - 2

: دیوگیم لقع  ایآ  هک  مینادیمن  ام  ینعی  تسا  لمجم  عوضوم  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ام  ّکش  اشنم  هن ؟ ای  تسا  یقاب  مه  هیناث  هعقاو 
لیلد هب  هیناث  هعقاو  رد  هکنیا  اـت  تسین ؟ رییخت  بجوم  رارمتـسا  رد  نکل  رییختلل و  بجوم  رمـألا  ءادـتبا  یف  نیروذـحملا  نیب  نارودـلا  - 1

. مینکب ریخت  مدع  هب  مکح  هتفر  نآ  عوضوم  هکنیا 
عوضوم نیا  زین  نونکا  ات  رییختلل  بجوم  رارمتـسا  رد  هچ  ءادتبا و  رد  هچ  ینعی  اقلطم  نیروذـحملا  نیب  نارودـلا  دـیوگیم  هکنیا  ای  و  - 2

. دنامب مه  رییخت  هب  مکح  دشاب و  یقاب 
. تسا عوضوملا  لامجا  اجنیا  رد  لقع  مکح  رد  ام  ّکش  اشنم  نیاربانب :

؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا  * 
ارچ دوشیمن  يراج  باحـصتسا  مه  اجنیا  رد  ریخ ، هن ؟ ای  دوشیم  يراج  مکحلا  باحـصتسا  اجنیا  رد  ایآ  خیـش  بانج  هک : تسا  نیا  رد 

: دش لاکشا  ود  هب  يالتبم  ضرف  نیا  هک 
. دش ثحب  لّصفم  هک  تسا  لاحم  مکح  باحصتسا  دشابن  لاحم  هک  ضرف  هب  تسا 2 - لاحم  ضرف  نیا  - 1

***
634 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ اجنیا  رد  لکشتسم  لاکشا  لصاح  * 
املک دیئوگیم : ناتدوخ  اریز  ارچ ؟ دوشن . يراج  مه  هّیعرش  ماکحا  رد  دیاب  دوشیمن  يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  رگا  هک  تسنیا 
یکی یعرش  مکح  طانم  اب  لقع  مکح  طانم  هک  تسانعم  نادب  نیا  لقعلا . هب  مکح  عرشلا  هب  مکح  املک  عرشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح 

. تسا
هنـسحم و تاهج  يور  مه  هّیعرـش  ماکحا  دـنوشیم ، رداص  هنّـسحم  هّحبقم و  تاهج  يور  هّیلقع  ماکحا  هک  روطناـمه  رگید : تراـبع  هب 

هّیعرـش ماکحا  رد  دوشیمن ، يراج  باحـصتسا  هیلقع  ماکحا  رد  رگا  سپ  حلاصملا . مکحلل و  عبات  ماکحالا  نال  دـنوشیم . رداص  هحبقم 
: لثملا یف  دوشیم . هکنآ  لاح  دوش و  يراج  دیابن  مه 

. بجاو هبحاص  یلا  ۀعیدولا  ّدر  دیوگیم : لقع  مکح  عبت  هب  مه  عرش  نسح ، ۀعیدولا  ّدر  دیوگیم : لقع  - 1
. دراذگیم ام  دزن  ار  یتناما  دیآیم و  یسک  - 2

هب ار  نآ  میهاوـخب  رگا  هکنیا  اـی  مینک و  فّرـصت  تناـما  نآ  رد  هک  مینکیم  ادـیپ  رارطـضا  اـم  دـیآیم و  شیپ  یعناـم  یتدـم  زا  سپ  - 3
. دوشیم بارخ  ای  دربیم و  ار  نآ  دزد  ای  میناسرب  شبحاص 

. دوشیم تناما  در  بوجو  مکح  ءاقب  رد  ّکش  بجوم  لصاح  ياهترورض  عناوم و  نیا  - 4
هب ار  هعیدو  ار و  تناما  در  بوجو  نک  باحـصتسا  دـیئوگیم : امـش  هن  ای  تسا  بجاو  ۀـنامألا  ّدر  نونکا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  اـم  ینعی 

. نادرگرب شبحاص 
؟ تسیچ رد  مالکلا  امنا 
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مکح ود  ره  رد  طانم  دـش ، هتفگ  هکنانچ  بجاو و  ۀـنامالا  در  دـیوگیم  مه  عرـش  بجاو ، ۀـنامالا  در  دـیوگیم : لقع  هک : تسا  نیا  رد 
. لقع مکح  هب  طوبرم  مه  تسا ، عرش  مکح  هب  طوبرم  مه  باحصتسا  نیا  اذل  تسا و  یکی 

لئاق کیکفت  لقع  مکح  عرـش و  مکح  نیب  باحـصتسا  نایرج  رد  و  دوشیمن ، يراج  لـقع  مکح  رد  باحـصتسا  دـیئوگیم : امـش  ارچ 
؟ دیوشیم

: درک هّجوت  اجنیا  رد  هبعش  نیا  زا  هبعش  هس  هب  دیاب  هک  تسا  یفلتخم  بعش  ياراد  هیعرش  ماکحا  هکنیا  رطاخب  ج :
635 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

. بجاو ۀنامالا  در  لاثم  لثم  دنالقع  مکح  عبت  هب  يداشرا و  دصرددص  هدش و  دراو  لقع  مکح  دروم  رد  هک  ياهّیعرش  ماکحا  - 1
عوضوم ماکحا ، هنوگنیا  رد  ینعی  تسین ، يراج  دوبن ، يراج  یلقع  مکح  رد  هک  یلیلد  نامه  هب  یعرـش  مکح  رد  باحـصتسا  اجنیا  رد 

. تسا لّصفم  نّیبم و  تاهجلا  عیمج  نم 
يرگید طانم  يور  هکلب  دنـشابیمن  یلقع  طانم  هب  لقع و  عبت  هب  نکل  تسا و  هدـش  دراو  لقع  مکح  دروم  رد  هک  ياهّیعرـش  ماـکحا  - 2

: لثملا یف  دناهدش . دراو 
. تسین فّلکم  زیمت  مدع  طانم  هب  یبص ، دیوگیم : لقع  - 1

. غولب مدع  طانم  هب  نکل  تسین و  فّلکم  یبص  دیوگیم : مه  عرش  - 2
يراـج هّیعرـش  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هک  تسا  دراوـم  هنوـگنیا  رد  و  تسین . یلقع  مـکح  هـب  دنتـسم  یعرـش  مـکح  يدراوـم  رد  سپ :

. میدرک نایب  ار  نآ  باحصتسا  تامیسقت  نایب  رد  لوصف  بحاص  هب  خساپ  رد  هکنانچ  دوشیم .
يارب تاقالم  ای  تراهط و  يارب  وضو  ّتیببـس  لثم  درادـن  یکاردا  اجنآ  رد  لقع  دنتـسه و  هلقتـسم  دـصرددص  هک  ياهّیعرـش  ماکحا  - 3

 ... تساجن و
. دوشیم يراج  دمآ ، هتفگ  هّیعرش  اب  هّیلقع  يایاضق  قرف  رد  هک  ینایب  نامه  اب  باحصتسا  لاکشاالب  زین  دراوم  هنوگنیا  رد 

***
636 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

نتم
: هیف لاقی  نأ  یغبنی  يذلاف  مّدقتملا - لاثملا  یف  هؤاقب  كوکشملا  ررّضلاک  هعوضوم - اّمأ  و 

ّمعأ هعوضوم  ناک  نإ  ّیلقعلا  مکحلا  هیلع  لمحیف  باحصتسالاب ، ررـضلا  ّنظی  ّهنال  انه ؛ هب  لمع  ّنظلا  باب  نم  ربتعا  نإ  باحـصتسالا  ّنإ 
. ررّضلا لاثم  یف  امک  ّنظلا ، عطقلا و  نم 

مکحی ناک  يذـلا  عوضوملا  یف  ّکشلا  عم  لقعلا  مکح  ءافتناب  عطقلل  هب ؛ لمعلا  زوجی  ـالف  راـبخالا - لـجال  دـّبعتلا - باـب  نم  ربتعا  نإ  و 
. عطقلا عم  هیلع 

دروم یلع  ررـضلل  ۀـلوعجملا  ۀّیعرـشلا  راثآلا  بیترت  کلذ  ینعمف  باحـصتسالاب ، مّدـقتملا  لاثملا  یف  مّسلا  یف  ررّـضلا  ءاقب  تبث  اذإ  الثم :
و ال ارهاظ ، عراشلا  یهن  ینعمب  ۀّیعرـشلا  ۀمرحلا  تبثی  معن ، ررّـضلا . زارحإ  عم  ّالا  تبثی  الف  ۀـمرحلا  حـبقلاب و  یلقعلا  مکحلا  اما  و  ّکشلا ،

ههابتـشاب و  هدـنع ، عوضوملا  هابتـشال  وه  اّمنإ  کشلا  عم  لقعلا  مکح  مدـع  ّنال  ّیعرـشلا ؛ مکحلا  توبث  ّیلقعلا و  مکحلا  ءافتنا  نیب  ةافانم 
. ۀمرحلا یه  ّيرهاظ  مکحب  ّیعقاولا  مکحلا  هبتشملا  اذه  یلع  مکح  عراشلا  ّنأ  الإ  اضیأ ، ّیعقاولا  ّیعرشلا  مکحلا  هبتشی 

همجرت

)؟ دوشیم يراج  لقع  مکح  عوضوم  رد  باحصتسا  ایآ  )
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هراشا

هتفگ تسا  هتسیاش  تسا ، كوکـشم  مدقتم  لاثم  رد  شیاقب  هک  یمـس ) عیام  نآ   ) ررـض لثم  لقع ، مکح  عوضوم  باحـصتسا )  ) رد اّما  و 
: هک دوش 

نیا  ) ررـض هب  ّنظ  باحـصتسا  نیا  تکرب  هب  هک  ارچ  دوشیم ، لمع  نادـب  اجنیا  رد  دوش ، هتـسناد  تّجح  ّنظ  باب  زا  باحـصتسا  رگا  - 1
دشاب ّمعا  مسلا ) برـش  ینعی   ) نآ عوضوم  هکنیا : طرـش  هب  هتبلا  دوشیم . ّبترتم  نآرب  حبق )  ) یلقع مکح  هجیتن  رد  و  دوشیم ، ادیپ  عیام )

عوطقم ررض  هچ  تسا  حیبق  القع  ررض  هب  باکترا  و   ) تسا هنوگنیا  ررض  لاثم ، رد  هکنانچ  ررضلا ، نونظم  ررضلا و  عوطقم  زا 
637 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

( نونظم هچ  دشاب و 
عطق و رطاخب  ارچ ؟ تسین . زیاج  نآ  رد  باحصتسا  هب  لمع  دوش  هتسناد  تّجح  دّبعت  باب  زا  تایاور  دوجو  لیلد  هب  باحصتسا  رگا  و  - 2

نآ حـبق  هب  مکح  عطق  تروص  رد  و  البق )  ) لـقع هک  تسا  یعوضوم  رد  امـش )  ) ّکـش هک  یتروص  رد  لـقع ، مکح  نتفر  نیب  زا  هب  نیقی 
. دومنیم

تسا ياهّیعرش  راثآ  بترت  يانعم  هب  دوش ، تباث  باحصتسا  هطـساوب  تشذگ  هک  یلاثم  رد  یمـس  عیام  نیا  رد  ررـض  ءاقب  رگا  لثملا : یف 
ّبترتم عیام  نیا  ررـض  دروم  رد  ار  هّیعرـش  راثآ  مامت  ناوتیم  باحـصتسا  نیا  اب  ینعی   ) دناهدش لعج  ّکش  نیا  دراوم  رد  ررـض  يارب  هک 

(. دومن
زارحا تروص  رد  رگم  تسا ) تبثم  لـصا  هک  ارچ   ) دوشیمن تباـث  باحـصتسا  نیا  اـب  برـش ) نیا   ) تمرح حـبق و  هب  یلقع  مکح  اـّما  و 

. ررض
مکح توبث  یلقع و  مکح  ءافتنا  نیب  یتافانم  لاح ) نیع  رد   ) و دوشیم ، تباث  ّبترتم و  عراش  يرهاظ  یهن  ياـنعم  هب  هّیعرـش  تمرح  هلب ،
مکح عوضوم ، هابتـشا  ببـس  هب  تسوا و  دزن  عوضوم  ندـش  هبتـشم  رطاـخب  ّکـش  هنیمز  رد  یلقع  مکح  ندوـبن  اریز  ارچ ؟ تسین . یعرش 

نیا هب  هدرک  مکح  نیقیلا ) ضقنت  اـب ال   ) عراـش نکل  و  ار ) نآ  تمرح  مینکیم  باحـصتسا  ارهاـظ  هک   ) دوشیم هبتـشم  زین  یعقاو  یعرش 
. تسا تمرح  نآ  يرهاظ و  مکح  کی  اب  هبتشم  یعقاو  مکح 

***

لئاسملا حیرشت 

؟ تسیچ هعوضوم )...  اّما  و   ) رد بلطم  لصاح  * 
ءاقب رد  ّکش  زا  دـشاب  ّببـسم  یلقع  مکح  ءاقب  رد  ّکش  هک  تسا  یلقع  مکح  ءاـقب  رد  ّکـش  روص  زا  مّوس  تروص  لـیمکت  حیـضوت و 

: دش هتفگ  لثملا  یف  هیجراخ ، روما  زا  دشاب  ّببسم  دوخ  مه  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  عوضوم و 
کلهم یمس و  تسا  یعیام  - 1

. تسا حیبق  کلهم  یمس  عیام  برش  دیوگیم : لقع  - 2
. دوشیم هداد  عیام  نیا  رد  یتالوحت  ناکما  ییاهرهزداپ  تاقیرزت  رثا  رد  - 3

؟ تسا یقاب  هکنیا  ای  تسا  هتفر  نیب  زا  نآ  ندوب  کلهم  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  نونکا  روبزم  تالوحت  رثا  رد  - 4
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يراـج یلقع  مکح  باحـصتسا  اـجنیا  رد  اـیآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  یلقع  مکح  ءاـقب  رد  ّکـش  زا  مّوس  تروص  یـسررب  رد  خـیش 
هّیعوضوم و هن  تسا و  هّیمکح  تاباحـصتسا  رد  ام  ثحب  ـالعف  هک  ارچ  تسا ، جراـخ  اـم  ثحب  لـحم  زا  ضرف  نیا  دومرف  هن ؟ اـی  دوشیم 
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. هیف مالکلا  یتأیس 
رد اـم  ثحب  ـالعف  نوـچ  هک  تسا  ثحب  دروـم  باحـصتسا  راـهچ  تروـص  نیا  رد  دـیامرفیم  هتخادرپ  لاؤـس  ناـمه  خـساپ  هب  اـجنیا  رد 

لیذ حرش  هب  ار  باحصتسا  ود  يارجا  هدرک و  روبع  عرش  مکح  لقع و  مکح  باحصتسا  ود  زا  یمکح  هن  تسا و  یعوضوم  باحـصتسا 
: مینکیم یسررب 

: لثملا یف  هّیلقع ، راثآ  بیترت  روظنم  هب  عوضوم  دوخ  ءاقب  باحصتسا  - 1
. حیبق شبرش  دوب و  کلهم  یمس و  انیقی  زورید  ات  عیام  نیا  - 

. میراد ّکش  نآ  ندوب  رضم  ندوب و  کلهم  یمس و  ءاقب  رد  زورما  - 
تروص کی  رد  میئامن ؟ ّبترتم  نآرب  تسا  نآ  یلقع  رثا  هک  ار  حبق  ار و  ندوب  رضم  ندوب و  کلهم  ءاقب  مینک  باحـصتسا  میناوتیم  ایآ 

. ریخ تروص  کی  رد  و  هلب ،
؟ دوشیم يراج  اجنیا  رد  باحصتسا  هک  تسا  یتروص  هچ  * 

: تسا دوجوم  طرش  ود  ضرف  نیا  رد  هک  تسا  یئاجنآ 
باحصتسا هطساوب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  مینادب . تّجح  ءاقب  هب  ّنظ  هدافا  طانم  هب  هتـسناد و  هّینظ  تاراما  باب  زا  ار  باحـصتسا  فلا :

. ۀکالهلا ررضلا و  نونظم  ّهنا  اذه  یلع  قدصی  ینعی : دوشیم . ءاقبلا  نونظم  عوضوم  نآ  هدرک و  ادیپ  ءاقب  هب  ّنظ  زین  ّقح  نامز ال  رد 
. کلذک دشاب  مه  ناظ  دنکیم ، راب  عوضوم  رب  ار  لومحم  هدرک  مکح  دشاب  عطاق  لقع ، هک  میریذپب  ار  انبم  نیا  رگا  ب :

مکح لقع  مه  زاب  ررض  هب  ّنظ  دوجو  اب  زین  تسا  مّود  طرش  هک  طرش  نیا  قبط  و  هدش ، زارحا  ندوب  ررضلا  نونظم  لّوا  طرـش  قبط  هاگنآ 
. باحصتسا ۀجیتن  وه  اذه  و  دومن . دهاوخ  حبق  هب  مکح  لقع  زین  اجنیا  رد  سپ  دنکیم .

هکنیمه تسا و  مکاح  دشاب  يرما  هب  عطاق  لقع  هک  ینامز  ات  ینعی  تسا ، هدش  ذخا  عطق  یلقع ، مکح  عوضوم  رد  روهـشملا ، دـنع  هتبلا :
. تسا یفتنم  اعطق  مه  لقع  مکح  مدعلاب ، عطاق  هچ  كاش و  هچ  دشاب و  ناظ  هچ  دشابن ، عطاق 

؟ دوشیمن يراج  روظنم  نیدب  یعوضوم  باحصتسا  تروص  هچ  رد  * 
. دنکیمن رداص  مکح  ّالا  دشاب و  عطاق  دیاب  لقع  تسین و  یفاک  ررض  هب  ّنظ  میئوگب  هکنیا  فلا :

. تسا ّنظ  رثکا  دح  هکلب  تسین  عوضوم  هب  عطق  هیف ، نحن  ام  رد  هک  تسا  نیا  رب  ضرف 
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. تسین نکمم  حبق  هب  مکح  سپ :
يراج هّیلقع  راثآ  بیترت  يارب  یعوضوم  باحـصتسا  زین  ضرف  نیا  رد  هک  مینادـب  تّجح  ادـبعت  رابخا و  باب  زا  ار  باحـصتسا  هکنیا  ب :

. تسین تّجح  تبثم  لصا  تسا و  تبثم  لصا  هک  ارچ  دوشیمن ،
و دوب ، مارح  شبرـش  اذـل  دوب و  کلهم  یمـس  عیام  نیا  اعطق  زورید  ات  لثملا : یف  هّیعرـش ، راثآ  بیترت  يارب  عوضوم  ءاقب  باحـصتسا  - 2
ای میئامن  ّبترتم  نآرب  ار  هّیعرـش  تمرح  ار و  عوضوم  ءاقب  مینک  باحـصتسا  میناوتیم  ایآ  میراد . ّکش  نآ  عوضوم  ءاـقب  رد  زورما  نکل 

؟ هن
. تسا عنامالب  دراد و  میقتسم  یعرش  رثا  هک  ارچ  تسا ، يراج  اجنیا  رد  باحصتسا  هلب ،

حبق عبت  هب  هلئـسم  ضرف  رد  یعرـش  تمرح  نیا  هک  تسا  نیا  ضرف  رگید : ترابع  هب  دوشیم ؟ هچ  دیدومرف  البق  هک  یتیعبت  نوناق  سپ  * 
. دش ادیپ  یلقع 

هک دیئامرفیم  هنوگچ  امش  اذل  و  تسین . مه  ّببسم  ببس  دوبن  اب  ارچ ك  دشاب ، دیابن  مه  یعرـش  تمرح  سپ  دشابن  یلقع  حبق  رگا  لاح 
؟ دوشیمن تباث  یلقع  حبق  نکل  دوشیم و  تباث  هّیعرش  تمرح  باحصتسا ، اب 
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: ّتیعبت هک  میئوگب  دیاب  امش  هب  خساپ  رد 
مه لولعم  ّتلع  نتفر  اب  هلب  دشاب ، یلقع  مکح  نامه  یعرش  مکح  نیا  يارب  عوضوملا  مامت  ینعی  دشاب  تیلولعم  ّتیلع و  يانعم  هب  رگا  - 

. دوشیمن يراج  مه  باحصتسا  اذل  تسین و  ءاقب  لباق  دوریم و 
یعرـش مکح  عوضوم  دشاب و  کلهملا  مّسلا  حبق  یلقع ، مکح  عوضوم  هک  انعم  نیدـب  دـشاب  عوضوم  رد  داحتا  يانعم  هب  ّتیعبت  رگا  و  - 

قیرط زا  لقع  ینعی  دشاب ، هدش  تسرد  مکح  نیا  همزالم  نوناق  اب  هکلب  میشاب ، هتشادن  یعرش  باطخ  ای  نایب و  امیقتسم  دشاب و  نامه  مه 
تیفـشاک فرـص  هکلب  دـشاب ، نآ  هثدـحم  ّتلع  ات  دـشاب  هدومن  داجیا  ار  نآ  هکنیا  هن  دـشاب و  هدرک  فاشکتـسا  ار  یعرـش  مکح  همزالم 

. تسا
لیلد هب  یعرـش  مکح  دورب ، نیب  زا  عوضوم  زارحا  مدع  لثم  یعناوم  لیلد  هب  یلقع  مکح  یتدم  زا  سپ  هک  درادـن  یعنام  تروص  نیا  رد 

. دشاب یقاب  نانچمه  ّکشلاب  نیقیلا  ضقنت  ال 
؟ دوشیم هچ  قباطت  هدعاق  سپ  خیش  بانج  * 

هک تسا  نیا  ضرف  لقعلا و  هب  مکح  عرشلا  هب  مکح  املک  عرـشلا و  هب  مکح  لقعلا  هب  مکح  املک  دیئوگیم : دوخ  امـش  رگید : ترابع  هب 
. دیراد لوبق  ار  مزالت  نیا  امش 
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. رخآلا هب  مکحی  مل  امهدحا ، هب  مکحی  مل  امف  هک : تسا  نیا  هیطرش  هیضق  ود  نیا  موهفم  لاح 

دـشاب و یعرـش  مکح  نکل  دـشابن و  یلقع  مکح  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـنراد ، مزالت  اتابثا  اـیفن و  عرـش  لـقع و  مکح  لـصاحلا :
؟ دنامب

. دراد دوجو  اهنآ  تاقلعتم  رد  هک  دنتسه  يدسافم  حلاصم و  عبات  هک  دراد  دوجو  ياهیرمالاسفن  هیعقاو و  ماکحا  نیب  مزالت  نیا  هلب ،
افرـص دشابن و  نآ  رد  ياهدـسفم  تحلـصم و  ای  دـشابن و  مه  عقاو  اب  قباطم  تسا  نکمم  اسبهچ  هک  يدـّبعت  يرهاظ  یعرـش  مکح  رد  اّما 

یعرـش مکح  رگا  هک  درادـن  دوجو  ياهمزـالم  تسا ، هلحرم  نیا  رد  تریح  زا  فـّلکم  جورخ  روـظنم  هب  هک  دـشاب  ياهّیلمع  هفیظو  کـی 
. دشاب مه  یلقع  مکح  تشاد ، دوجو 

. درادن ار  یمکح  نانچ  لقع  هک  دشاب  هتشاد  یمکح  ادبعت  سدقم  عرش  تسا  نکمم  ینعی 
***
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نتم

- ّیلقعلا مکحلا  یف  باحصتسالا  نایرج  مدع  نم  انرکذ - اّمم  انرکذ و  اّمم  رهظی  ام 
: رهظی - 1

. نایسنلا لاح  تباثلا  فیلکتلا  مدع  باحصتساب  اهطرش ، وأ  ةدابعلا  نم  ءزجل  یسانلا  هلعف  ام  ءازجال  مهضعب  کّسمت  یف  ام 
هجو ّهنأب ال  مدـعلا ، باحـصتساب  لقعلا  لاح  باحـصتسا  نیرخأتملا - ءامدـقلا و  نم  ّصخ - نم  یلع  نیرـصاعملا  ضعب  ضارتعا  یف  ام  و 

اذإ ۀنامألا  ّدر  بوجو  ریغلا و  لام  یف  فّرصتلا  میرحت  باحصتساک  اّیفیلکت  اّیدوجو  نوکی  دق  بحصتسملا  لقعلا  مکح  ّناف  صیـصختلل ؛
. اهئاقب یف  ّکشلا  بجوی  ام  ضرع  اذا  فیلکتلل  ملعلا  ۀّیطرشک  ایعـضو  وأ  فوخلا - رارطـضالاک و  امهلاوز - هعم  لمتحی  ام  كانه  ضرع 
، معن نامز . یف  فیلکتلل  ملعلا  ۀّیطرـش  ءاقب  یف  ّکشلا  هیف  رّوصتی  ملف  ثلاثلا : لاثملا  اما  و  اقباس . انرکذ  اّمم  نیلّوالا  نیلاثملا  لاـح  رهظی  و 

مدـع عم  هیف ، نحن  اّمع  جراخ  هّنکل  لامجالاب ، امولعم  راص  هبتـشا و  ّمث  لیـصفتلاب  امولعم  هب  فّلکملا  ناک  امیف  فیلکتلا  بحـصتسی  امبر 
. هیلع هّبننس  امک  هیف ، باحصتسالا  نایرج 

« خساپ شسرپ و  شور  هب  يراصنا « خیش  لئاسر  لماک  حرش  همجرت و  www.Ghaemiyeh.comنتم �  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2836زکرم  هحفص 2803 

http://www.ghaemiyeh.com


. لاغتشالا ةءاربلا و  یتدعاقب  نیتباثلا  لاغتشالا  ةءاربلا و  باحصتساب  کّسمتلا  داسف  اضیأ  رهظی  و  - 2
یف ّکشلا  دّرجم  ّناف  هیلع ، روثعلا  وأ  عرّـشلا  لبق  لالهلا  ۀـیؤر  دـنع  ءاعدـلا  ۀـعمجلا و  لسغ  بوجو  نع  ةءاربلاب  عطق  اذإ  ام  لوـالا : لاـثم 

نیب قرف  الف  ارهاظ ، اهعافترا  مدعب  مکحلا  ۀقباسلا و  ةءاربلا  ءاقبا  یلا  ۀجاح  و ال  ةءاربلاب ، لقعلا  مکح  یف  فاک  لاغتشالا  لوصح 
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مکحلا مدع  تابثإ  دیرا  ول  معن ، ملعلا  مدع  حبقلا  یف  طانملا  نوکل  امهیف ؛ فیلکتلا  حـبقب  لقعلا  لالقتـسا  یف  ۀـقحاللا  ۀـقباسلا و  ۀـلاحلا 
مکحی يذلا  لاغتـشالا  مدع  الا  سیل  و  مکحلا ، مدع  راثآ  بیترت  ّالا  سیل  هباحـصتسا  نم  دوصقملا  ّنکل  همدع ، باحـصتساب  هتابثإ  نکمأ 

. كوکشملا ّکشلا ال  راثآ  نم  وهف  ّکشلا  نامز  یف  لقعلا  هب 
بوجو و  تاهج ، عبرأ  یلإ  ةالـصلا  بوجو  و  ةالـصلا ، یف  ةروّسلا  بوجوب  هب - فّلکملا  هابتـشا  دـنع  لقعلا - مکح  اذإ  ام  یناثلا : لاثم  و 

یلإ وأ  ةروس  الب  یلص  نأک  هطوقس - ّیعقاولا و  فیلکتلا  ءاقب  هعم  لمتحی  ام  لعفف  ةروصحملا ، ۀهبـشلا  یف  نیهبتـشملا  الک  نع  بانتجالا 
. اقباس نّقیتملا  لاغتشالا  باحصتساب  ذئنیح  کّسمتی  اّمبرف  امهدحأ - بنتجا  وأ  تاهجلا  ضعب 

هنیعب وه  و  نامز ، یف  مولعملا  فیلکتلا  نع  ةءاربلاـب  نیقیلا  لیـصحت  بوجوب  مکاـحلا  لـقعلا  مکحب  ـالا  نکی  مل  قباـسلا  مکحلا  ّنأ  هیف : و 
ملعلا مدـع  قباسلا و  یف  عقاولاب  العف  فیلکتلا  دوجوب  ملعلا  لوصح  قباسلا ؛ نامزلا  نامزلا و  اذـه  نیب  قرفلا  معن ، نامزلا . اذـه  یف  دوجوم 
مدـع باحـصتسا  يرجی  معن ، ام . انآ  یعقاولا  فیلکتلاب  ملعلا  هیف  یفکی  ذإ  روکذـملا ؛ لقعلا  مکح  یف  ّرثؤی  اذـه ال  و  نامزلا ، اذـه  یف  هب 

بانتجا ۀـیقابلا و  ۀـهجلا  یلإ  ةالـصلا  ةروسلا و  عم  ةالـصلاب  ناـیتإلا  بوجوب  یـضقی  ـال  هّنکل  هنع ، هطوقـس  مدـع  ّیعقاولا و  بجاولا  لـعف 
ّالإ ةءاربلاب ، نیقیلا  یـضتقی  امب  نایتإلا  بوجو  تبثی  کلذ ال  دّرجم  نکل  عقاولا . نم  ةءاربلا  لیـصحت  بوجوب  یـضقی  لب  یقاـبلا ، هبتـشملا 

ّکشلا ّلحم  یف  دوجوم  هنیعب  یناثلا  و  هب ، لوقن  لّوالا ال  و  نیقیلا ، لیصحت  بوجوب  لقعلا  مکح  ۀمیمضب  وأ  تبثملا ، لصالاب  لوقلا  یلع 
. باحصتسالا نود  نم 

***
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همجرت

:( دوشیم نشور  خیش  راتفگ  زا  هچنآ  )

هراشا

: دوشیم نشور  دوشیمن : يراج  یلقع  مکح  رد  باحصتسا  هک  میتفگ  هدرک و  رکذ  ام  هچنآ  زا 

تسا تباث  نایسن  لاح  رد  هک  یفیلکت  مدع  باحصتسا  هب  ناشکسمت  رد  یخرب  هابتشا  - 1

هراشا

ینعی  ) تسا هداد  ماجنا  هلبق ) لثم   ) طرـش ای  هروس ) لثم   ) ءزج هدننکشومارف  یـسان و  درف  هک  یلمع  ندوب  یفکم  يزجم و  تابثا  تهج  ، 
فیلکت تفگیم  لقع  دوب  یـسان  هک  تقونآ  هک  ارچ  تسین ، باحـصتسا  لباق  تسا و  لقع  مکح  یـشومارف  لاح  رد  ندوبن  فّلکم  نیا 

)؟ یباحصتسا هچ  یناوخب ، هرابود  ار  تزامن  دیاب  يراد و  فیلکت  دیوگیم  یتسه  رکاذ  هک  نونکا  يرادن و 
لاح باحـصتسا  هک  نیرخأتم  امدـق و  زا  یناسک  رب  دراد ، دوجو  لوصف  بحاص  نیعی  ام  نیرـصاعم  زا  یخرب  ضارتعا  رد  هک  یهابتـشا  و 

نآ اریز  ارچ ؟ درادن . دوجو  امـش  صیـصخت  نیا  رب  یلیلد  هکنیا : هب  یلزا  مدع  باحـصتسا  هب  دناهدرک  رـصحنم  هداد و  صاصتخا  ار  لقع 
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: دوشیم باحصتسا  هک  یلقع  مکح 
ّدر بوجو  باحـصتسا  لثم  و  تاـمرحم ) زا   ) ریغ لاـم  رد  فّرـصت  تمرح  باحـصتسا  لـثم  تسا  یفیلکت  يدوجو  رما  کـی  یهاـگ  - 1

بوجو و نیا  لاوز  روما ، نیا  دوجو  اب  دوشیم ، ضراع  سرت  رارطضا و  نوچمه  يروما  دراوم  نیا  رد  یتقو  اذل )  ) و تابجاو ) زا   ) تناما
. دوشیم هداد  لامتحا  تمرح 

رد ّکش  بجوم  هک  دوش  ضراع  يزیچ  رگا  هک  فیلکت ، بوجو  يارب  ملع  ندوب  طرـش  لـثم  دـشاب  یعـضو  تسا ، نکمم  یهاـگ  و  - 2
ملع میروآ ، اـجب  ار  امهدـحا  یتقو  هک  هعمج  اـی  رهظ  رد  ّکـش  لـثم  ملع  ّتیطرـش ) ءاـقب  دوشیم  باحـصتسا   ) دوشب ملع  ّتیطرـش  ءاـقب 
ملع هکنیا  رطاخب  تسین  مزال  رگید  لـمتحم  ماـجنا  تروص  نیا  رد  هک  ار  ملع  ّتیطرـش  مینکیم  باحـصتسا  هک  دوریم  نیب  زا  یلاـمجا 

.( میرادن ملع  ام  تسا و  طرش 

(( هر  ) لوصف بحاص  هلثما  اب  هطبار  رد  خیش  رظن  )

لقع مکح  عوضوم  هکیماداـم  هک  دوب  نیا  نآ  و   ) دوشیم نشور  اـم  قباـس  راـتفگ  زا  لّوا  لاـثم  ود  ره  رد  لوصف  بحاـص  هابتـشا  اـّما  و 
دید درک و  هعجارم  لقع  هب  دیاب  اذـل  دوشیم و  عفترم  زین  لقع  مکح  عوضوم  ندـش  عفترم  درجم  هب  نکل  تسه و  زین  لقع  مکح  تسه ،

بجاو ۀنامالا  ّدر  دیوگیم : هک 
644 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

هب يزاـین  اـت  درادـن  دوجو  یکـش  اذـل  دوش و  لـمع  نادـب  تفگ  هک  ار  مادـکره  فوخلا ؟ رارطـضالا و  دـنع  دـیوگیم : هکنیا  اـی  اـقلطم 
(. دشاب باحصتسا 

رد فیلکت  يارب  ملع  ّتیطرش  ءاقب  رد  ندرک  ّکش  الـصا  ار ،) ملع  ّتیطرـش  مینکیم  باحـصتسا  دومرف  هک   ) ناشیا مّوس  لاثم  رد )  ) اّما و 
(. لّوا نآ  رد  ول  تسا و  فیلکت  يارب  طرش  ملع  هکلب  . ) دوشیمن رّوصت  ینامز 

دیاب الثم  هک  دنادیم  فّلکم  ینعی  . ) تسا مولعم  فّلکم ) يارب   ) الیصفت هب  فّلکم  هک  یئاج  رد  فیلکت  دوشیم  باحـصتسا  اسبهچ  هلب ،
یکی دزیخیمرب و  فّلکم  سپ   ) ددرگیم لامجالاب  مولعم  و  دناوخب )؟ فرط  مادک  هب  الثم  هک   ) دوشیم هبتشم  سپـس  دناوخب ) رهظ  زامن 

فیلکت دنکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  فیلکت  هک  دـنکیم  ّکش  دـسریم  هک  مّود  لمتحم  هب  تبون  دروآیم ، اجب  ار  نیلمتحم  زا 
(. ار

زین فیلکت  رد  باحـصتسا  هکنیا  رب  افاضم  تسا ، جراخ  تسا ، لـقع  مکح  باحـصتسا  هک  اـم  ثحب  دروم  لـحم  زا  باحـصتسا  نیا  اـّما 
. تسین يراج 

قباس لاغتشا  باحصتسا  هقباس و  تئارب  باحصتسا  هب  کّسمت  داسف  دوشیم : نشور  زین  و  - 2

هراشا

(. بجاو لمتحم  باقع  عفد  ینعی   ) لاغتشا هدعاق  و  نایبالب ) باقع  حبق  ینعی   ) تئارب هدعاق  اب  دناهدش  تباث  هک 
ماگنه هب  اعد  هعمج و  لسغ  بوجو  زا  تئارب  هب  دراد  عطق  فّلکم  هک  تسا  یئاجنآ  هقباس : تئارب  باحـصتسا  رد  هابتـشا  يارب  لاثم  اّما  و 

رب نآرب ) روثع  تعیرـش و  ندمآ  زا  سپ   ) ّکش درجم  اریز  ارچ ؟ نآرب . نتفای  یهاگآ  دروخرب و  ای  عورـش و  ندـمآ  زا  شیپ  لاله  تیؤر 
هقباس و تئارب  باحـصتسا  هب  يزاین  تسا و  یفاک  نایبالب ) باقع  حـبق  ینعی   ) تئارب هب  لـقع  مکح  رد  لاغتـشا ، ندـش  ّبترتم  لوصح و 

. تسین یلبق  تئارب  نآ  عافترا  مدع  هب  يرهاظ  مکح 
هب مکح  رد  طانم  هک  اریز  ارچ )؟  ) تلاح ود  ره  رد  فیلکت  حـبق  هب  لقع  ندوب  لقتـسم  رد  هقح  هقباـس و ال  تلاـح  نیب  تسین  یقرف  سپ 
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. تسا ملعلا  مدع  تلاح ) ود  ره  رد   ) فیلکت حبق 
باحـصتسا هطـساوب  مکحلا  مدـع  تابثا  تسین ) مه  نونکا  دوبن  یفیلکت  دـیوگب  هک  اـنعم  نیدـب   ) دوش هدارا  مکح  مدـع  تاـبثا  رگا  هلب ،

رد لقع  هک  لاغتـشا  مدع  رگم  تسین  و  مکح ، مدع  راثآ  ندرک  ّبترتم  رگم  تسین  فیلکت  مدـع  باحـصتسا  زا  دارم  نکل  تسا ، نکمم 
. نآ هب  دنکیم  مکح  ّکش  نامز 

اّما و  فیلکت . مدع  ینعی  كوکشم  راثآ  زا  هن  تسا و  ّکش  درجم  راثآ  زا  ندوب  صخرم  نیا  سپ 
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اب زامن  الثم  ایآ  هک   ) هب فّلکم  ندش  هبتشم  ماگنه  هب  ناسنا  لقع  هک  تسا  یئاجنآ  لاغتشا :) باحصتسا  ندوب  هابتشا  تابثا  رد   ) مّود لاثم 
تهج راهچ  هب  زامن  بوجو  و  رثکا ) ّلقا و  رد   ) زامن رد  هروس  بوجو  هب  دـنکیم  مکح  اذـکه )...  هروس و  نودـب  اـی  تسا  بجاو  هروس 
ماجنا ار  یلمع  فّلکم )  ) سپ یمیرحت ،) نینیاـبتم  رد   ) هروصحم ههبـش  هب  هبتـشم  فرط  ود  ره  زا  زیهرپ  بوجو  و  يدوجو ) نینیاـبتم  رد  )

هب ای  دناوخب ، هروس  نودب  ار  يزامن  هکنیا  لثم  ار ، نآ  طاقـسا  مه  دهدیم و  لامتحا  نآ  دوجو  اب  ار  یعقاو  فیلکت  ءاقب  مه  هک  دـهدیم 
. دنک بانتجا  ءانا  ود  یکی  زا  ای  دروآ  اجب  تاهج  زا  یکی 

، دوب هّمذ  لاغتـشا  هک  البق  دـنیوگیم : و   ) دوب نیقی  دروم  البق  هچنآ  لاغتـشا  باحـصتسا  هب  دوشیم  کّسمت  ياهدـع ) طسوت   ) اسبهچ سپ 
(. تسه مه  زونه 

( روکذم باحصتسا  ندوب  هابتشا  )
هک لقع  مکح  هب  رگم  دوبن ، لبق ) رد  هّمذ  لاغتـشا  هب  مکح  ینعی   ) قباس مکح  نیا  هک : دراد  دوجو  هابتـشا  نیا  روکذـم  باحـصتسا  رد  و 
هب لقع  مکح  نآ  و  تسا ، مولعم  يارب  ام ) انآ   ) نامز کی  رد  یتح )  ) هک یفیلکت  زا  تئارب  هب  تسا  نیقی  لیـصحت  بوجو  هب  هدننکمکح 

(. تسا یقاب  زین  شمکح  تسا ، یقاب  باقع  لامتحا  ینعی  لقع  عوضوم  ات  نوچ   ) تسا دوجوم  مه  نامز  نیا  رد  هنیع 
نآ هب  ملع  نتشادن  قباس و  نامز  رد  تسا  عقاو  هب  تبـسن  فیلکت  دوجو  هب  یلامجا )  ) ملع نتـشاد  لبق ، نامز  نامز و  نیا  نیب  توافت  هلب ،

(. تفر وت  ملع  ياهداد و  ماجنا  ار  امهدحا  هک   ) نامز نیا  رد  تسا  رگید  لمتحم  فیلکت 
مکح رد  مهنآ  کی  رد  یتح )  ) فیلکت هب  ملع  اریز  ارچ )؟ . ) تسین رثؤم  لاغتـشا ،) هدـعاق  ینعی   ) لقع مکح  رد  ملع  ندـش  لـیاز  نیا  و 

رب افاضم  میـشاب  هتـشاد  باحـصتسا  يارجا  هب  يزاین  ات  میرادن  یکـش  اجنیا  رد  ام  هکنیا  هصالخ  . ) دنکیم تیافک  لاغتـشا  هدعاق  هب  لقع 
(. تسا تبثم  لصا  رگید  لمتحم  تابثا  يارب  لاغتشا  باحصتسا  هکنیا 

( نآ ندوب  تبثم  لصا  یعقاو و  عوضوم  باحصتسا  ندوب  لاکشاالب  )

ّکش هک  ارچ  تسا  لاکشاالب  و   ) دوشیم يراج  فّلکم  هدهع  زا  نآ  طوقس  مدع  جراخ و  رد  یعقاو  بجاو  ماجنا  مدع  باحـصتسا  هلب ،
هیقب هب  زامن  ماجنا  بوجو  هروس و  اب  زامن  ماجنا  بوجو  باحـصتسا  نیا  نکل  و  مینکیم ،) يراج  مدـع  لـصا  اـم  دراد و  دوجو  ءاـقب  رد 

دنکیم تابثا  هکلب  تسا ،) تبثم  لصا  ینعی  یلقع  رثا  هک  ارچ   ) دنکیمن تابثا  ار  تاهبتشم  هیقب  زا  زیهرپ  بوجو  تاهج و 
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رخآلا لمتحم   ) ماجنا بوجو  بلطم  نیا  فرص  نکل  دنکیم ) مزال  وت  رب  ار  عقاو  ماجنا  هک  انعم  نیدب   ) ار عقاو  زا  تئارب  لیـصحت  بوجو 
ار تبثم  لصا  دیاب  نیعی   ) تبثم لصا  ّتیجح  هب  لوق  رب  انب  رگم  دنکیمن ، تابثا  دنکیم  ءاضتقا  ار  نآ  تئارب  هب  نیقی  هک  ار  يزیچ  ینعی )

انعم نیدب   ) نیقی لیـصحت  بوجو  هب  لقع  مکح  ندرک  همیمـض  اب  ای  و  دینک ) تابثا  ار  رگید  لمتحم  مدـع ، لصا  نیا  اب  ات  دـینادب  تّجح 
تئارب ینیقی  لاغتـشا  یفرط  زا  تسا ، هدشن  ماجنا  یعقاو  بجاو  یفرط  زا  میئوگب  هدروآ  مدع  باحـصتسا  کمک  هب  ار  لاغتـشا  هدعاق  هک 

.( روایب اجب  ار  لّوا  لمتحم  سپ  دهاوخیم ، هنیقی 
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نودب تسا ، دوجوم  هنیعب  ّکش  لحم  رد  ینیقی ) لاغتـشا  ینعی   ) مه یمود  و  میتسین ، نآ  هب  لئاق  ام  تسا ،) تبثم  لصا  هک   ) ار یلوا  اّما  و 
. دشاب باحصتسا  هب  يزاین  هکنیا 

***

لئاسملا حیرشت 

هراشا

؟ دش هچ  اجنیا  هب  ات  مّوس  هیبنت  بلاطم  هجیتن  لصاح و  * 
. تسین نایرج  لباق  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  هک  دش  نیا 

؟ تسیچ تمسق  نیا  رد  ثحب  عوضوم  * 
دروم راهچ  حرط  اب  خیش  دناهدرک و  هدافتسا  اهنآ  زا  فلتخم  ياهتبسانم  هب  نییلوصا  زا  یهورگ  هک  تسا  ياهّیلقع  باحصتسا  هلسلس  کی 

. تسا هابتشا  دراوم  هنوگنیا  رد  باحصتسا  هک  دنک  تباث  ات  دراد  شالت  دراوم  نیا  زا 
؟ تسیچ سانلا )...  هلعف  ام  ءازجال  مهضعب  کّسمت  یف  ام   ) زا دارم  قوف  بلاطم  هب  هّجوتاب  * 

رد ّکـش  اـی  یطاـبترا و  رثکا  ّلـقا و  تاـهیبنت  زا  لّوا  هیبنت  رد  هک  یثـحب  هب  دـنکیم  هراـشا  اذـل  تسا و  روبزم  دراوم  زا  دروم  نیلوا  ناـیب 
: دوب حرطم  لیذ  ناونع  تحت  ّتیئزج  ّتیطرش و 

: لثملا یف  دنک ، شومارف  ار  يدابع  طئارش  زا  یطرش  ای  ءازجا  زا  یئزج  یسک  رگا 
. دهد ماجنا  ار  نآ  وضو  نودب  هکنیا  ای  دناوخب و  هروس  نودب  ار  شزامن  - 1

ایآ تسیچ ؟ شفیلکت  تسا  طرـش  ای  ءزج و  دـقاف  شلمع  هک  دوش  هجوتم  لمع  زا  تغارف  زا  سپ  هکنیا  اـی  لـحم و  زا  زواـجت  زا  سپ  - 2
؟ دوش هداعا  دیاب  ای  تسا و  يزجم  وا  لمع 

لاثتما اذـل  تسین و  یعقاو  هب  رومأم  اب  قباطم  هب  یتأم  اریز  ارچ ؟ دـنک  هداعا  ار  شزامن  دـیاب  تسا و  نالطب  هدـعاق  ياضتقم  دومرف : انخیش 
دیاب تسین و  يزجم  لمع  نیا  سپ  تسا  هدشن  لصاح 

647 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. داعت ثیدح ال  لیلد  هب  زامن  باب  لثم  دشابن ، بجاو  هداعا  صاخ  لیلد  هب  يدروم  رد  هکنیا  الا  دوش . هداعا 

: هکنیا هب  دندرکیم  لالدتسا  و  دوب . درف  نیا  لمع  ندوب  يزجم  هداعا و  بوجو  مدع  ناشرظن  یخرب  اّما 
. حیبق یسانلا  فیلکت  - 1

. دوبن فّلکم  روبزم  طرش  ای  ءزج و  هب  تبسن  نایسن  لاح  رد  روبزم  درف  - 2
؟ هن ای  دشاب  مزال  هداعا  ات  هدش  فّلکم  نونکا  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  نایسن  عفر  زا  سپ  - 3

. تسین بجاو  هداعا  سپ  ار ، نایسن  لاح  مینکیم  باحصتسا 
: دیامرفیم لالدتسا  نیا  هب  خساپ  رد  خیش  اذل  و 

. هلاحتسا ای  حبق  طانم  هب  تسا  هّیلقع  ماکحا  زا  نایسن  لاح  رد  فیلکت  مدع  الوا :
عوضوم نیا  هک  ینامز  ات  اذـل : و  دوشیمن . يراج  باحـصتسا  ّکش  دوجو  مدـع  عوضوم و  ندوب  مولعم  لـیلد  هب  هّیلقع  ماـکحا  رد  اـیناث :

رگید دمآ ، تافتلا  لاح  دیدرگ و  یفتنم  عوضوم  هکنیا  ضحم  هب  نکل  تسا ، یقاب  مه  فیلکت  مدع  مکح  تسا ، یقاب  نایـسن  لاح  ینعی 
. دوشیم ضوع  عوضوم  نوچ  درادن ، دوجو  دشاب  مکح  هک  فیلکت  مدع  يارب  یهجو 

. دشابیمن حیحص  اعدا  دروم  باحصتسا  و  دباییم ، نّیعت  ةداعالا  بوجو  سپ :
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؟ تسیچ ّصخ )...  نم  یلع  نیرصاعملا  ضعب  ضارتعا  یف  ام  و   ) زا ضرغ  * 
روهشم هکنیا : رب  ینبم  تفرگ  تروص  باحصتسا  تامیسقت  رد  هک  یثحب  رد  تسا ، نییلوصا  روهشم  هب  لوصف  بحاص  ضارتعا  هب  هراشا 

: تسا هنوگ  ود  رب  باحصتسا  هک  دنتفگیم 
. لقع لاح  باحصتسا  - 2 تمرح و ...  بوجو ، لثم  عرش  لاح  باحصتسا  - 1

سپ ایآ  هک  میراد  ّکش  نونکا  دوبن ، یفیلکت  عرـش  زا  لبق  هک : تروص  نیدب  یلزا  مدع  هب  دـندز  لاثم  لقعلا  لاح  باحـصتسا  رد  سپس 
. تسین مه  نونکا  ینعی  ار  فیلکت  مدع  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسه  یفیلکت  عرش  زا 

. درادن دوجو  هیلزا  مادـعا  هب  لقع  لاح  باحـصتسا  نداد  صاصتخا  يارب  یهجو  تفگ : روهـشم  يأر  نیا  هب  ضارتعا  رد  لوصف  بحاص 
: هّیلقع ماکحا  هکلب  دشابیمن  یلزا  مدع  هب  رصحنم  یلقع  مکح  هک  اریز  ارچ ؟

. تسا هّیدوجو  روما  زا  یهاگ  تسا 2 - هّیمدع  روما  زا  یهاگ  - 1
: دوخ یمدع  رما  - 

648 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
تسا یلزا  ریغ  مدع  یهاگ  و  تسا 2 - یلزا  مدع  یهاگ  - 1

: مه يدوجو  رما  - 
. یباجیا یهاگ  تسا 4 - یمیرحت  یهاگ  تسا 3 - یعضو  یهاگ  تسا 2 - یفیلکت  یهاگ  - 1

: هکنیا هلمج  زا  تخادرپ  ياهلثما  رکذ  هب  يدنبمیسقت  نیا  زا  سپ  هر )  ) لوصف بحاص 
: لثملا یف  تسا  یمیرحت  یفیلکت  يدوجو  رما  کی  لقع  مکح  یهاگ  - 1

. دوب حیبق  القع  نآ  کلام  نذا  نودب  ریغلا  کلم  رد  فّرصت  البق 
نآ عبت  هب  یعرش  تمرح  یلقع و  حبق  نآ  زین  نآلا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  اذل  تسا و  هدمآ  شیپ  يرارطضا  فّرـصت  نیا  هب  تبـسن  نونکا 

؟ هن ای  تسا  یقاب 
. ار یلقع  حبق  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 

: لثملا یف  تسا ، یباجیا  یفیلکت  يدوجو  رما  لقع  مکح  یهاگ  - 2
. دوب بجاو  القع  هبحاص  یلا  هعیدولا  در  نونکات  - 

؟ هن ای  تسا  بجاو  هعیدولا  در  مه  نونکا  هک  مینکیم  ّکش  هدمآ  شیپ  هک  یفوخ  ای  رارطضا و  لیلد  هب  نونکا  - 
. ار بوجو  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 

: لثملا یف  تسا ، یعضو  يدوجو  رما  لقع  مکح  مه  یهاگ  - 3
. دوب فیلکت  زجنت  طرش  نایبالب ، باقع  حبق  باب  زا  القع  ملع ، نونکات  - 

. ار ّتیطرش  نیا  ءاقب  رد  نونکا  - 
. ار ّتیطرش  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 

. تسا هجویب  یلزا  مدع  هب  نآ  صیصخت  لقع  مکح  يارب  قیداصم  دراوم و  همه  نیا  دوجو  اب  هکنیا  هصالخ 
: دیامرفیم لوصف  بحاص  بانج  هب  خساپ  رد  هر )  ) خیش اذل  و 

. دوشیمن يراج  عوضوم  ندوب  لّصفم  نّیبم و  لیلدب  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  هک  میتفگ  میداد و  ار  امش  لّوا  لاثم  ود  خساپ  البق  - 1
هب يزاین  دوشیمن ، ّکش  راـچد  دوخ  مکح  رد  لـقع  تسا و  زرحم  لـماک  روطب  لـقع  مکح  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  رگید : تراـبع  هب 

. تسین باحصتسا 
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؟ دیئامرفیم هچ  دننکیم  يراج  ار  یلزا  مدع  باحصتسا  نییلوصا  ارچ  سپ  هک  دوش  لاکشا  رگا  خیش  بانج  * 
649 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

میتخادرپ نادب  مّوس  هیبنت  نیمه  تامیسقت و  رد  الیصفت  هک  تسا  عرش  لاح  باحصتسا  هکلب  تسین ، لقع  لاح  باحصتسا  نآ  میئوگیم 
لاکشا راچد  هلئـسم  رد  امـش  هک  تسا  لقع  لاح  باحـصتسا  اب  قباطم  هک  تسا  یعرـش  لاح  باحـصتسا  نیا  هک : دش  نیا  شاهجیتن  هک 

. دیاهدش
ملع هشیمه  يارب  هکلب  دوشیمن  عقاو  ّکش  دروم  زگره  فیلکت  زجنت  رد  ملع  ّتیطرـش  هک  میئوگب  دیاب  امـش  مّوس  لاثم  اب  هطبار  رد  و  - 2

يراج باحـصتسا  دـیئامرفب  امـش  هک  ات  دوشیمن  ّکش  فیلکت  زجنت  رد  ملع  ّتیطرـش  ءاقب  رد  هاگچـیه  اذـل  تسا و  فیلکت  زجنت  طرش 
؟ هن ای  دوشیم 

؟ تسیچ فیلکتلا )...  بحصتسی  امبر  معن ،  ) زا دارم  سپ  * 
: لثملا یف  هک  تروص  نیا  هب  مهنآ  حرطم  ملع  ّتیطرش  ءاقب  رد  ّکش  تروص  کی  رد  هلب ، هک  تسا  نیا 

تشاد هعمج  زور  رد  هعمج  ای  رهظ و  صوصخ  بوجو  هب  نیقی  الثم  فیلکت  کی  هب  یلیصفت  ملع  البق  فّلکم  - 1
؟ هن ای  تسا  یقاب  مه  زونه  فیلکت  نآ  ایآ  هک  دراد  ّکش  نونکا  اذل  دش و  لیدبت  یلامجا  ملع  هب  وا  یلیصفت  ملع  یتدم  زا  سپ  - 2

. دوشیم يراج  فیلکت  ءاقب  باحصتسا  اجنیا  رد 
؟ تسا مامت  اجنیا  رد  خیش  يأر  نیا  ایآ  * 

: هکنیا رطاخب  ریخ ،
یلامجا ملع  هکلب  درادـن  دوجو  اـجنیا  رد  تسا  یلیـصفت  ملع  صوصخ  تسا ، فیلکت  رجنت  طرـش  ملع ، میئوگیم  هکنیا  زا  دارم  رگا  - 1

. تسا هدش  دراو 
دوجو یکـش  اذـل  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  تسا  فیلکت  هک  مه  طورـشم  سپ  درادـن ، دوجو  یلیـصفت  ملع  هک  فیلکت  طرـش  یتـقو  - 2

: دوش هتفگ  رگا  اّما  دوش . يراج  باحصتسا  هک  ات  درادن 
. تسا یلامجا  یلیصفت و  ملع  زا  ّمعا  تسا  فیلکت  زجنت  طرش  هک  یملع  زا  دارم  - 1

. دراد دوجو  یلامجا  تروصب  نونکا  دشاب ، یلامجا  یلیصفت و  زا  ّمعا  ملع  زا  دارم  یتقو  - 2
. تسا دوجوم  اعطق  مه  فیلکت  سپ  تسا  دوجوم  تسا  لامجا  ملع  هک  فیلکت  طرش  یتقو  - 3

. دوش يراج  باحصتسا  هک  ات  هک  درادن  دوجو  یکش  سپ 
. دراد هیجوت  هب  زاین  تسا و  هشدخ  لباق  خیش  ریخا  شیامرف  نیاربانب 

؟ تسیچ روکذم  باحصتسا  رد  خیش  رظن  هیجوت  * 
: هک تسا  نیا  خیش  دارم  میئوگب  هک  تسا  نیا 

650 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. هعمج ای  رهظ  بوجو  هب  لثملا  یف  میتشاد  یلامجا  ملع  ام  - 1

ّکـش اذل  و  الامجا . هن  الیـصفت و  هن  تسین ، راک  رد  یملع  رگید  نونکا  اذـل  میداد و  ماجنا  ار  فرط  ود  زا  یکی  ملع  نیا  زا  ّتیعبت  هب  - 2
. ار فیلکت  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  یقاب  فیلکت  ایآ  هک  مینکیم 

؟ تسیچ هیف )...  نحن  امع  جراخ  هّنکل   ) زا خیش  دارم  سپ  * 
: باحصتسا نیا  هک : تسنیا 

ماکحا زا  دشاب  یعقاو  بوجو  نامه  ینعی  فیلکت  ءاقب  هک  ام  بحـصتسم  هک  ارچ  تسا ، جراخ  ام  ثحب  لحم  زا  مه  نایرج  ضرف  هب  - 1
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. تسا هّیلقع  ماکحا  رد  ام  ثحب  هکنآ  لاح  هّیلقع و  هن  تسا و  هّیعرش 
. دوشیمن يراج  دیآیم ، لاغتشا  باحصتسا  زا  باوج  رد  الیذ  هک  ینایب  هب  فیلکت  باحصتسا  مه  دروم  نیمه  رد  هکنیا  رب  افاضم  - 2

؟ تسیچ ةءاربلا و )..  باحصتسا  اب  کسمتلا  داسف  اضیا  رهظی  و   ) زا خیش  ضرغ  * 
: رگید ترابع  هب  تسا و  هیودب  تاهبش  رد  تئارب  تابثا  يارب  تئارب  باحصتسا  هب  لالدتسا  رد  نییلوصا  روهشم  رظن  در 

باحصتسا نیمه  هلمج  زا  لقع  مکح  عامجا و  ّتنس  باتک ، هب  نآ  تابثا  يارب  دندش و  یتئارب  هیودب  تاهبش  ثحب  رد  نییلوصا  روهـشم 
: دنتفگ هدرک  کّسمت  تئارب 

بوجو هب  تبـسن  الثم و  نتت  لامعتـسا  تمرح  هب  تبـسن  تعیرـش ، زا  فّلکم  عالطا  زا  شیپ  یهتنم  مالـسا  زا  سپ  ای  مالـسا و  زا  لبق  - 1
. میتشاد هّمذ  تئارب  هب  عطق  دنتسه ، هیبوجو  هیمیرحت و  تاهبش  زا  بیترت  هب  هک  لالهلا  ۀیؤر  دنع  اعد  بوجو  هعمج و  لسغ 

ادـیپ ینایب  روکذـم  دراوم  هب  تبـسن  هیلزا  هیلـصا و  تئارب  ءاقب  هب  تبـسن  تامرحم ، تاـبجاو و  ناـیب  تعیرـش و  ندـمآ  زا  سپ  نونکا  - 2
هدـش عفترم  هن  هکنیا  ای  تسا  یقاب  هیلـصا  هّمذ  تئارب  نامه  مه  زونه  ایآ  هک  تسا  هدـش  لصاح  ّکـش  اـم  يارب  نونکا  هجیتن  رد  میدرکن .

؟ تسا هدمآ  هّمذ  لاغتشا  تسا و 
. ار هّمذ  تئارب  مینکیم  باحصتسا 

درکیم و تئارب  هب  مکح  هناعطاق  تعیرـش  زا  لبق  هک  یلقع  نامه  هک  ارچ  تسین ، باحـصتسا  ياـج  اـجنیا  دـیامرفیم : هر )  ) خیـش اذـل  و 
ارچ دنکیم ، تئارب  هب  مکح  سای ، صحف و  زا  سپ  هبتشم  دراوم  هب  تبسن  مه  تعیرش  زا  دعب  لقع  نامه  دیتسه ، صخرم  امش  تفگیم 

ره رد  لقع  مکح  طانم  هک 
651 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. نایبالب باقع  حبق  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  دوجوم  هلحرم  ود 

اذـل و  تسا ، دوجوم  امزج  اعطق و  مه  لولعم  نامه  ای  لقعلا  مکح  دـشاب ، دوجوم  همات  ّتلع  رگید  ریبعت  هب  اـی  طاـنم و  هک  یناـمز  اـت  سپ 
. دشاب باحصتسا  هب  زاین  ات  درادن  دوجو  یکش 

؟ تسیچ همدع )...  باحصتساب  هتابثا  نکما  مکحلا  مدع  تابثا  دیرا  ول  معن ،  ) زا خیش  بانج  ضرغ  سپ  * 
مدـع تاـبثا  هلب  تسین ، مه  نونکا  دوبن ، یفیلکت  ـالبق  دـیئوگب  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  مکح  مدـع  تاـبثا  امـش  دارم  رگا  هلب  هک : تسا  نیا 

زا هکلب  تسین  یلقع  مکح  لـقع و  لاـح  باحـصتسا  لـیبق  زا  یلزا  مدـع  باحـصتسا  هک  ارچ  تسا  نکمم  باحـصتسا  هطـساوب  مـکحلا 
: رگید ترابع  هب  تسا و  عرش  لاح  باحصتسا 

. یلصا یلزا و  مدع  يارجم  مه  دوب ، نایبالب  باقع  حبق  هب  لقع  مکح  يارجم  دروم و  مه  تعیرش  دورو  زا  لبق  فیلکت ، نایرج  - 1
زا و  تسا ، نایبالب  حـبق  هب  لقع  مکح  يارجم  دروم و  مه  زاب  سأیلا ، صحفلا و  دـعب  تعیرـش و  دورو  زا  سپ  فیلکت  ناـیرج  نیا  لاـح :
زین هلحرم  نیا  اـت  یلزا  مدـع  هک  ارچ  تسه ، باحـصتسا  ياـج  یلزا  مدـع  هب  تبـسن  نکل  دـسریمن و  باحـصتسا  هب  تبوـن  تهج  نـیا 

هب بلقنم  هک  میهدیم  لامتحا  هکنانچ  دش ، رمتـسم  یقاب و  مه  زاب  مدـع  نآ  هک  میهدیم  لامتحا  دـعب  هب  الاح  زا  نکل  تشاد و  رارمتـسا 
. دراد دوجو  باحصتسا  ناکرا  اذل  دشاب و  هدش  دوجو 

نیا نیب  امش  دراد و  تقباطم  نآ  اب  هتشاد و  ار  یلقع  مکح  یگژیو  نکل  تسا و  عرش  لاح  باحصتسا  هچرگا  یلزا  مدع  باحصتسا  هلب ،
. دیاهدومرف طلخ  ود 

؟ تسیچ الا )...  سیل  هباحصتسا  نم  دوصقملا  ّنکل  و   ) زا ضرغ  * 
. دشابیمن نآ  هب  يزاین  نکل  و  تسا ، لاکشاالب  روکذم  باحصتسا  نایرج  هکنیا  اب  هک : تسا  نیا 

: اریز ارچ ؟
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تسا هدش  تباث  نآ  رد  ّکش  هک  تسا  یئیش  ینعی  كوکشم  نآ  زا  رثا  یهاگ  - 1
. يزیچ رد  تسا  ّکش  دوخ  نآ  زا  رثا  یهاگ  و  - 2

راب وا  رب  رثا  نیا  هکنیا  ات  دوش  زارحا  دـیاب  كوکـشم  هک  ارچ  دوشیم ، ادـیپ  باحـصتسا  هب  زاین  تسا ، كوکـشم  هب  طوبرم  رثا  هک  اـجنآ 
. دوش

یف تسا . باحـصتسا  يدّبعت ، قیرط  نیا  هلمج  زا  هک  تسا  يدـّبعت  قیرط  هب  ای  تسا و  یعطق  ینادـجو  قیرط  هب  ای  كوکـشم  زارحا  هتبلا 
رب ّبترتم  درف ، تداهش  لوبق  ءادتقا ، دیلقت ، زاوج  لثملا :

652 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
یفاک راثآ  نیا  تابثا  يارب  تلادـع  رد  ّکش  فرـص  اذـل  و  دوش . تباث  دـیاب  انعم  نیا  اذـل  دوشیم و  راـب  وا  تلادـع  رب  تسوا و  تلادـع 

ّبترتم نآرب  ار  روبزم  راثآ  ار و  وا  تلادـع  ءاـقب  مینکیم  باحـصتسا  میدرک  ّکـش  درف  تلادـع  ءاـقب  رد  يدروم  رد  رگا  اذـل : و  تسین ،
. مینکیم

ام هک  دنکیم ، ّبترتم  ار  راثآ  نآ  لقع  ّکش  ندمآ  درجم  هب  هکلب  تسین ، باحصتسا  هب  يزاین  دشاب ، ّکش  درجم  نآ  زا  رثا  هک  اجنآ  اّما 
؟ هچ ینعی  تسا  لیبق  نیمه  زا  زین  هیف  نحن 

نتت برش  الثم  ایآ  هک  دشاب  هیمیرحت  تاهبش  رد  هچ  ام  ّکش  مینک و  ّکش  هیلصا  تئارب  ءاقب  رد  اجکره  مه  تعیرـش  دورو  زا  سپ  ینعی 
مکح هناعطاق  لقع  لالهلا و ...  ۀیؤر  دنع  اعد  بوجو  ای  هعمج و  لسغ  بوجو  لثم  دشاب  هیبوجو  تاهبش  رد  هچ  و  مارح ؟ ای  تسا  لالح 

یبایتسد هیلصا و  تئارب  ای  تمرح و  ای  بوجو  مدع  تابثا  باحصتسا و  يارجا  هب  يزاین  رگید  اذل  دنکیم و  ندوب  صخرم  تئارب و  هب 
. دشابیمن يدازآ  تصخر و  هب 

؟ دیسیونب رگید  یلاثم  رکذ  اب  ار  ریخا  بلطم  يارخا  ةرابع  * 
. تسین باحصتسا  هب  زاین  ّکش ، دوخ  رب  دوش  ّبترتم  مکح  هک  يدروم  رد  - 1

. تسا مزال  باحصتسا  كوکشم ، رب  دوش  ّبترتم  رثا  رگید  ریبعت  هب  ای  مکح و  هک  يدروم  رد  - 2
تسا نیا  لاؤس  لاح  هن ؟ ای  تسا  بجاو  شاهجوز  هقفن  هک  دینادیمن  هجیتن  رد  هن ؟ ای  تسا  هدنز  دیز  نالف  هک  دینادیمن  امـش  لثملا : یف 

؟ دیز تایح  دوخ  هب  طوبرم  ای  تسا و  دیز  تایح  رد  ّکش  هب  طوبرم  دیز  هجوز  هقفن  بوجو  هک 
بوجو ینعی  مکح ، رگید  ریبعت  هب  ای  رثا و  یتقو  سپ  وا . تایح  رد  ّکش  هب  طوبرم  هن  تسا و  دیز  تایح  دوخ  هب  طوبرم  تفگ  دـیهاوخ 
بوجو تسا ، هدنز  هک  لاح  تسا ، هدنز  مه  نونکا  دوب ، هدنز  دـیز  میئوگیم : هدرک  يراج  باحـصتسا  دـش ، كوکـشم  هب  طوبرم  هقفن 

. تسا بجاو  وا  رب  تسوا  تایح  رثا  هک  هقفن 
ایآ میراد  ّکـش  هک  هیف  نحن  اـم  لـثم  كوکـشم ، لاـم  هن  تسا و  ّکـش  دوخ  نآ  زا  مکح  رگید  ریبـعت  هب  اـی  رثا و  هک  يدروـم  رد  اـّما  و 

اذـل دوشیم و  دراو  نایبالب  باقع  حـبق  هدـعاق  نتت ، تمرح  ّتیلح و  رد  ّکـش  نیا  ضحم  هب  مارح ؟ اـی  تسا  لـالح  تاـّیناخد  لامعتـسا 
وت سپ  تسین ، مارح  مه  نونکا  دوبن ، مارح  تاـیناخد  لامعتـسا  دـیئوگب : هدرک  باحـصتسا  ار  هقباـس  تلاـح  امـش  هک  تسین  مزـال  رگید 

. یصخرم وت  دیوگیم  دوخ  لقع  دوشیم و  رداص  لقع  طسوت  ّکش  فرص  هب  يدازآ  هب  مکح  نیا  ریخ ، یتسه . صخرم 
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: رگید ترابع  هب  صخرم . میوشب  ار و  مدع  نآ  مینک  باحصتسا  ام  هک  ات  تسین  فیلکت  مدع  ینعی  كوکـشم  نآ  زا  رثا  رگید  ترابع  هب 
. میوشب صخرم  ات  مینک  زارحا  ار  فیلکت  هک  تسین  مزال  اذل  دنکیم و  دازآ  صخرم و  ار  ام  لقع  فیلکت ، دوجو  رد  ّکش  ضحم  هب 

؟ دوب هچ  فیلکت  زّجنت  اب  هطبار  رد  یلامجا  ملع  دورو  ماگنه  هب  روهشم  رظن  هک  دیئامرفب  ۀمدقم  يدعب  لاؤس  هب  خساپ  زا  لبق  * 
ماجنا یلامجا  ملع  فارطا  زا  کیچـیه  هکیمادام  اذـل  دوشیم و  زّجنم  فیلکت  یلیـصفت ، ملع  دـننامه  یلامجا ، ملع  دورو  اب  هک  دوب  نیا 
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. تسا لاثتما  ناهاوخ  تسا و  یقاب  نانچمه  ملع  نیا  دوشن ،
لعفلاب یلامجا  ملع  رگید  دـیامن ، لاثتما  دوش و  بکترم  ار  یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یکی  اـی  فرط  ود  زا  یکی  فّلکم  هکنیا  زا  سپ  اـّما :

. دشاب رگید  فرط  لاثتما  ناهاوخ  هک  ات  درادن  دوجو 
؟ تسیچ هب )...  فلکملا  هابتشا  دنع  لقعلا  مکح  اذا  ام   ) زا خیش  دارم  قوف  همدقم  هب  هّجوتاب  * 

ایآ هک  انعم  نیدب  هب  فّلکم  ندش  هبتشم  ماگنه  هب  ناسنا  لقع  هک  یئاج  رد  لاغتشا  باحـصتسا  ندوب  هابتـشا  رب  تسا  يرگید  لاثم  دهاش 
رد تهج  راهچ  هب  زامن  بوجو  رثکا و  ّلقا و  رد  زامن  هروس  بوجو  هب  دنکیم  مکح  هروس ؟ نودب  ای  تسا  بجاو  هروس  نودب  زامن  الثم 

. یمیرحت ینیابتم  رد  هروصحم  ههبش  رد  هبتشم  فرط  ود  ره  زا  زیهرپ  بوجو  يدوجو و  ینیابتم 
ار یلاـمجا  ملع  فارطا  زا  یکی  اـی  فرط  ود  زا  یکی  هکنیا  زا  سپ  میـسرپب  تارـضح  زا  قوـف  دروـم  اـب  هطبار  رد  رگا  رگید : تراـبع  هـب 
ار دعب  هب  اجنیا  زا  دنیوگیم : تسیچ ؟ رگید  لتحم  ای  رگید و  فرط  فیلکت  تفر  نیب  زا  ام  یلامجا  ملع  میدومن و  لاثتما  هدش و  بکترم 

ماجنا زا  سپ  نکل  دوب و  یعطق  عقاو  هب  هّمذ  لاغتـشا  یلامجا  ملع  تالمتحم  ماجنا  زا  لبق  میئوگیم : هدرک  ناربج  لاغتـشا  باحـصتسا  اـب 
یئاج رد  مسرپب  تارضح  زا  رگا  رگید  ترابع  هب  ار  لاغتشا  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  مینکیم ، ّکش  لاغتـشا  نیا  ءاقب  رد  فارطالا  ضعب 

فّلکم نیا  ّقح  رد  لـقع  مکح  تسا  بجاو  امهدـحا  هک  دـنادیم  ـالامجا  نکل  هعمج و  اـی  تسا  بجاو  رهظ  هک  دـنادیمن  فـّلکم  هک :
؟ تسیچ

فّلکم نیا  اذـل  و  يراد . مزـال  هینیقی  تئارب  يراد ، هـک  یفیلکت  هـب  لاغتـشا  یلاـمجا  مـلع  رطاـخ  هـب  وـت  ینعی  تـسا ، لاغتـشا  دـنیوگیم 
. دوریم نیب  زا  یلامجا و  ملع  نیلمتحم  ماجنا  زا  سپ  دهدیم ، ماجنا  ار  نیلمتحم  دحاو  دزیخیمرب 

دنیوگیم دهدب ؟ ماجنا  مه  ار  رگید  لمتحم  دیاب  اقآ  نیا  هک  درک  تابثا  دوشیم  لیلد  هچ  هب  هنوگچ و  هک  میـسرپب  تارـضح  نیا  زا  رگا 
ماجنا زا  لبق  میئوگیم : هک  تروص  نیدب  لاغتشا ، باحصتسا  اب 
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كّرحم دوشیم  هدرک  باحصتسا  ار  لاغتشا  نامه  مه  نونکا  بوخ  تسا . فّلکم  نیا  لیلد  كّرحم و  لاغتشا  هتـشاد و  لاغتـشا  امهدحا 

. دروآیم اجب  ار  مّود  لمتحم  دوشیم و  دنلب  اذل  وا و 
؟ دیهدیم نآ  هب  یخساپ  هچ  تساجک و  رد  روکذم  باحصتسا  رد  تارضح  هابتشا  خیش  بانج  * 

باحصتسا هب  يزاین  هک  ات  درادن  دوجو  یکش  لقع  مکح  رد  تسا و  لقع  مکح  لاغتشا  هک  دننادیمن  هک  تسا  نیا  رد  تارـضح  هابتـشا 
یعدتـسی ینیقیلا  لاغتـشالا  تفگ : دوب و  لاثتما  طایتحا و  هب  مکاح  تالمتحم  ای  نیلمتحم  دحا  ماجنا  زا  لبق  هک  یلقع  نامه  ینعی  دـشاب .

رگید فرط  ای  لمتحم و  ماجنا  ناهاوخ  طایتحا و  هب  دـنکیم  مکح  هناعطاق  زین  فارطا  دـحا  ماجنا  زا  سپ  لـقع  ناـمه  ۀـّینیقیلا ، ۀـغارفلا 
: دـیوگیم هلحرم  ود  ره  رد  لقع  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  دوجوم  نانچمه  ماجنا ، زا  دـعب  لبق و  یلقع  مکح  طاـنم  هک  اریز  ارچ ؟ تسا .

. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد 
ماجنا زا  سپ  درکیم ، لمتحم  باقع  عفد  بوجو  هب  مکح  هناعطاق  لقع  دوب و  باقع  لامتحا  نیفرط ، دحا  ماجنا  زا  لبق  رگید : ترابع  هب 

. تسا بجاو  لمتحم  باقع  عفد  دیوگیم  لقع  دراد و  دوجو  باقع  لامتحا  زین  نیفرط  دحا 
یلامجا ملع  هطساوب  لقع  هک  تقونآ  رگید : ترابع  هب  دسرب . لاغتشا  باحـصتسا  هب  تبون  ات  دنامیمن  یقاب  یکـش  هبـساحم  نیا  اب  سپ :

لقع نامه  تسا ، بجاو  لمتحم  باقع  عفد  هک  دوب  نیا  شکالم  هدـب ، ماجنا  ار  نیلمتحم  دـحاو  زیخرب  هک  دـنکیم  کـیرحت  ار  فّلکم 
اجب ار  نیلمتحم  دحا  هک  تسا  تسرد  دـیوگیم  هن ؟ ای  تسا  یقاب  فیلکت  هب  هّمذ  هلاغتـشا  هکنیا  رد  ّکش  نیلمتحم و  دـحا  ماجنا  زا  سپ 
ملع رگید  ول  تسا و  بجاو  مه  لمتحم  باقع  عفد  تسه و  باقع  لامتحا  يرواین ، اجب  ار  لـمتحم  یکی  نآ  هکیماداـم  نکل  يدروآ و 

. دشاب هتفر  نیب  زا  هدوبن و  راک  رد  یلامجا 
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. هدب ماجنا  مه  ار  رگید  فرط  نآ  زیخرب و  سپ  دهاوخیم ، هینیقی  هّمذ  تئارب  ینیقی ، هّمذ  لاغتشا  يراد ، هّمذ  لاغتشا  سپ 
. درادن باحصتسا  هب  يزاین  اذل  درادیمنرب و  شدوخ  مکح  زا  تسد  لقع  دراد  دوجو  باقع  لامتحا  هک  ینامز  ات  ینعی 

زا یـضعب  ماجنا  زا  سپ  نکل  دیبلطیم و  لاثتما  اذل  دوب و  ملع  یلامجا ، ملع  فارطا  ماجنا  زا  لبق  هک  دننک  یلاکـشا  تارـضح  نیا  رگا  * 
هچ میریگب  ددـم  لاغتـشا  باحـصتسا  زا  هک  میراچان  ام  اذـل  دـنک و  لاـثتما  هب  راداو  ار  اـم  لـقع  هک  اـت  تسین  یملع  ـالعف  رگید  فارطا ،

؟ دیئوگیم
هکلب دشاب ، مزال  ینیقی  هّمذ  تئارب  ات  دشاب  یلعف  یلامجا  ملع  زین  نآلا  هک  تسین  مزال  میئوگیم :
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. دوش دوجوم  یلامجا  ملع  هظحل  کی  هک  تسا  یفاک 

نامز ات  اذل  تسا و  مزال  لمتحم  باقع  عفد  دیوگیم  لقع  دـیآیم و  باقع  لامتحا  نآ ، کی  رد  ول  یلامجا و  ملع  نیا  ندـش  دوجوم  اب 
. دوشیم لصاح  فارطا  همه  لاثتما  اب  مه  نانیمطا  لوصح  تسا  یقاب  یلقع  مکح  نیا  میوشن ، نئمطم  هک 

؟ تسیچ یعقاولا و )...  بجاولا  لعف  مدع  باحصتسا  يرجی  معن ،  ) زا دارم  سپ  * 
: دوریم راکب  انعم  ود  هب  هّمذ  لاغتشا  هک  تسا  نیا 

باحـصتسا هب  تبون  اذل  درادن و  دـعب  لبق و  تسا و  لقع  مکح  هب  هک  تسا  هینیقی  تغارف  لیـصحت  نامه  هّمذ  لاغتـشا  زا  دارم  یهاگ  - 1
. دسریمن

. دوب هدشن  ماجنا  یعقاو  بجاو  فارطالا  ضعب  ماجنا  زا  لبق  هک  تسا  نیا  هّمذ  لاغتشا  ءاقب  زا  دارم  مه  یهاگ  - 2
؟ هن ای  تسا  هدش  ماجنا  یعقاو  بجاو  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  فارطالا  ضعب  ماجنا  زا  سپ  لاح 

باحـصتسا نیا  هک  دینادب  دـیاب  نکل  تسا . مامت  اجنیا  رد  باحـصتسا  ناکرا  هک  ارچ  ار ، یعقاو  بجاو  ماجنا  مدـع  مینکیم  باحـصتسا 
: تسا رثا  ود  ياراد 

لـصا ثیح  نیا  زا  باحـصتسا  هک  تسا  یلقع  رثا  کی  نیا  هک  میهد  ماـجنا  ار  يرگید  لـمتحم  دـیاب  سپ  هک  تسا  نیا  شرثا  کـی  - 1
. تسین تّجح  تسا و  تبثم 

یئاـهنت هب  نکل  تسا و  یعرـش  رثا  کـی  نیا  هک  تسا  یقاـب  ناـنچمه  هدـشن و  ماـجنا  یعقاو  بجاو  سپ  هک  تـسا  نـیا  شرگید  رثا  - 2
هلئسم رگا  اذل : و  رگید . فرط  ماجنا  هب  مینک  مکح  هدرک ، همیمـض  ار  طایتحا  لاغتـشا و  هب  لقع  مکح  مه  زاب  هکنیا  رگم  درادن ، ياهدیاف 

هب يزاین  تسه و  مه  رخآ  ات  دوب و  فارطالا  عیمج  ماجنا  طایتحا و  هب  مکاح  زین  لّوا  زا  لقع  میئوگیم : دوش  حرطم  لقع  مکح  مامـضنا 
. دشابیمن باحصتسا 

. دشابیمن يراج  هجوچیههب  هّیلقع  ماکحا  رد  باحصتسا  میتسه  يراصنا  خیش  هک  ام  هدیقع  هب  سپ 
***
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بلاطملا صیخلت 

؟ تسیچ هیبنت  نیا  رد  ثحب  عوضوم  خیش  بانج  * 
ای دراد و  دوجو  باحصتسا  هار  رس  یجراخ  یعنام  هک  تهج  نیا  زا  هن  نکل  دوشیمن ، يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  باحـصتسا  هک : تسا  نیا 

ءاقب رد  ّکش  باحـصتسا ، هکنیا  رطاخب  تسا . لـتخم  ماـقم  نیا  رد  باحـصتسا  ناـکرا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  تسین ، تّجح  هکنیا 
: رگید ترابع  هب  و  تسین ، لوقعم  ءاقب  رد  ّکش  هّیلقع ، ماکحا  رد  هکنآ  لاح  دراد و  مزال 
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؟ هن ای  تسا  لـالح  مه  نونکا  هک  منادیمن  دوب ، لـالح  ـالبق  فرظ  نیا  یئوگب  هکنیا  لـثم  دـشاب  یعرـش  مکح  ءاـقب  رد  امـش  ّکـش  رگا 
. ار نآ  ّتیلح  ینکیم  باحصتسا 

. دینک يراج  یباحصتسا  نینچ  دیناوتیمن  دشاب ، لقع  مکح  ءاقب  رد  امش  ّکش  رگا  نکل 
؟ دوشیمن يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  یلو  دوشیم  يراج  باحصتسا  هّیعرش  ماکحا  رد  ارچ  خیش  بانج  * 

نآرب رداص و  نآ  دروم  رد  مکح  سپـس  دـنکیم و  صخـشم  نّیبم و  تاهجلا  عیمج  نم  الماک و  ار  عوضوم  مکح ، ماـگنه  هب  لـقع  اریز 
ریغلا کلم  هک  ار  یکلم  ادتبا  رد  لقع  ینعی  حیبق . هبحاص  نذا  نودب  ریغلا  کلم  یف  فّرـصتلا  دیوگیم : لقع  لثملا : یف  دیامنیم ، لمح 

تحاـبق هب  مکح  سپـس  دریگیم و  رظن  رد  تسا  نآ  يارب  یمدـع  دـیق  کـی  ندوب  نذا  نودـب  تسا و  نآ  يارب  دوـجو  دـیق  کـی  ندوـب 
. دنکیم فّرصت 

مکح نیا  عوضوم  هک  ارچ  تسا ، حیبق  شفرـصت  تسین ، راک  رد  مه  ینذا  تسا و  ریغ  کلم  لقع ، رظن  دروم  کلم  نیا  هکیمادام  ینعی :
. يرگید تقوره  هچ  ادرف و  هچ  زورما  هچ  تسا ، دوجوم  لقع  يارب 

نیا رد  مکح  عوضوم  یتقو  رگید : ترابع  هب  دوریم . نیب  زا  مه  فّرـصت  حـبق  دورب ، نیب  زا  یلیلد  ره  هب  ندوب ، ریغلا  کلم  نیا  رگا  سپ :
تحابق مدـع  هب  مکح  هناـعطاق  دوریم ، نیب  زا  مکح  عوضوم  یتقو  دـنکیم  فّرـصت  تحاـبق  هب  مکح  هناـعطاق  لـقع  تسا ، زرحم  دروم 

. دیامنیم
. دوشب باحصتسا  نآ  ءاقب  هک  ات  تسین ، لوقعم  لقع  یعطق  مکح  رد  ّکش  سپ :

تفگ دیاب  زین  اجنآ  رد  اذل  دنکیم و  ظاحل  ار  عوضوم  مکح ، رودص  ماگنه  هب  زین  عراش  خیش  بانج  * 
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لقع مکح  رد  هک  تسا  روـطچ  سپ  دوریم ، زین  مکح  دوریم  عوـضوم  هکیتـقو  تـسه ، زین  عراـش  مـکح  تـسه  عوـضوم  هکیماداـم 
؟ دوشیم يراج  عرش  مکح  رد  نکل  دوشیمن و  يراج  باحصتسا 

هدش ّلخ  هب  لّدـبم  رمخ  یتقو  تسه ، مه  تمرح  تسا ، رمخ  عیام  نیا  هکیمادام  میئوگیم : لاح  مارح ، رمخلا  هدومرف : عراش  لثملا : یف 
؟ یباحصتسا هچ  دوریم ، مه  تمرح 

: هک تسا  نیا  رد  بلطم  توافت  میئوگیم 
نودـب ریغ  کلم  رد  فّرـصت  فّرـصت ، حـبق  رد  لقع  مکح  طانم  الثم  تسا ، یکی  ود  ره  نآ  عوضوم  مکح و  طانم  هّیلقع  ماکحا  رد  - 1

. دشابیم هنذا  نودب  ریغ  کلم  رد  فّرصت  زین ، نآ  عوضوم  دشابیم ، هنذا ،
ود زا  کیچیه  رد  ّکش  اذل  دوریم و  مه  لقع  مکح  تفر  هکیتقو  تسه ، مه  لقع  مکح  تسه ، عوضوم  طانم و  نیا  هکیمادام  اذل  و 

. درادن دوجو  نآ  فرط 
يور عراش  تسا  نکمم  رگید : تراـبع  هب  دـشاب . نآ  طاـنم  زا  ریغ  مکح  عوضوم  هک  دراد  ناـکما  هّیعرـش  ماـکحا  زا  یخرب  رد  نکل  - 2
يارب هنیمز  تسا و  رّوـصتم  اـجنیا  رد  مـکح  ءاـقب  رد  ّکـش  اذـل  دـهد و  رارق  يرگید  زیچ  ار  عوـضوم  نـکل  دـنکب و  مـکح  طاـنم  کـی 

. ایهم باحصتسا 
: لاح مارح ، رمخلا  هدومرف : عراش  لثملا  یف 

. دوشیم هتفرگ  روگنا  زا  صوصخم  هویش  هب  هک  تسا  یعیام  رمخ  تسا و  رمخ  تمرح ، عوضوم  - 1
. دشاب تیرکس  تسا ، نکمم  دشاب ، تیرمخ  نیمه  تسا  نکمم  تمرح : نیا  طانم  نکل  - 2

. دشاب مارح  رکسملا  يانعم  هب  مارح  رمخلا  هک  تسا  نکمم  رگید : ترابع  هب 
. دشاب تیرمخ  لیلد  ناسل  رد  عوضوم  نکل  و  دشاب ، ندوب  رکسم  تمرح  طانم  هک  دراد  ناکما  رگید : ترابع  هب 
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: لثملا یف 
. تسا رکسم  تسا و  رمخ  هکنوچ  تسا  مارح  هک  میتسنادیم  ام  ینعی  رکسم ، دوب  يرمخ  - 1

. داد تسد  زا  ار  شندوب  رکسم  تیصاخ  یتدم ، زا  سپ  - 2
نیا اشنم  دراد ، دوجو  رمخ  ینعی  عوضوم  هکنیا  اب  مینیبب  دـیئامرفب  هن ؟ ای  تسا  یقاـب  عیاـم  نیا  رد  تمرح  اـیآ  هک  میراد  ّکـش  اـم  نونکا 

؟ هن ای  تسا  مارح  عیام  نیا  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  ارچ  تسیچ ؟ ام  ّکش 
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ول و  دشاب ، هتفر  نیب  زا  نونکا  هدوب ، رکـس  تمرح  طانم  دـیاش  ینعی  دـشاب ، تمرح  عوضوم  زا  ریغ  تمرح  طانم  هک  دوریم  لامتحا  اریز 
. تسا یقاب  عوضوم 

: لصاحلا
. تسا یکی  طانم  عوضوم و  هکنیا  رطاخب  لوقعم ، ریغ  روصتم و  ریغ  هعوضوم ، ءاقب  عم  لقعلا  مکح  ءاقب  یف  ّکشلا  - 1
. دشاب دوجوم  زا  ریغ  طانم  هک  لمتحی  هک  ارچ  لوقعم ، روصتم و  هعوضوم ، ءاقب  عم  یعرشلا  مکح  ءاقب  یف  ّکشلا  - 2

؟ تسیچ عرش  مکح  اب  لقع  مکح  كارتشا  هّدام  * 
. دوریم مه  مکح  دورب  عوضوم  رگا  هک  تسا  نینچ  بلطم  ود  ره  رد  هک  تسا  نیا 

؟ تسیچ رد  ناشقارتفا  هدام  * 
. دوشیمن ادج  ّتلع  زا  لولعم  هکنانچ  دنامیم ، امتح  لقع  مکح  دنامب  عوضوم  رگا  تایلقع  رد  - 1

زا ریغ  لیلد  ناسل  رد  عوضوم  تسا  نکمم  هک  ارچ  دنک ، ّکش  مکح  ءاقب  رد  ناسنا  نکل  دـشاب و  عوضوم  تسا  نکمم  تایعرـش  رد  - 2
. دشاب یعقاو  عوضوم 

مه مکح  نآ  ندوبن  اب  تسه و  مکح  عوضوم  دوجو  اب  هّیلقع  ماـکحا  رد  هک  میراد  لوبق  زین  اـم  هلب  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  باـنج  * 
یف کشلل  یلقعلا ، مکح  عوضوم  ءاقب  یف  کشلا  ینعی : تسا ، عوضوم  دوخ  ءاقب  رد  هکلب  تسین  مکح  رد  ام  ّکش  یهاگ  نکل  تسین و 

: لثملا یف  هعوضوم ،
. حیبق یّمّسلا  عئاملا  اذه  برش  تفگیم : لقع  یمس ، دوب  یعیام  - 1

. تسا هدش  هدوزفا  نآرب  یئاهرهزداپ  هتفرگ و  تروص  عیام  نیا  رد  یتاقیرزت  - 2
؟ هن ای  تسا  رضم  یمس و  عیام  نیا  مه  زاب  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  تالوحت  نیمه  رثا  رد  نونکا 

. ار حبق  نآ  ءاقب  مینکیم  باحصتسا 
؟ دراد یلاکشا  هچ  دنادیم ، حیبق  مه  نونکا  تسنادیم ، حیبق  ار  عیام  نیا  برش  البق  لقع  هک  ینعی 

رب دوخ  دوشیم  مکح  ءاقب  رد  ّکش  ببس  ّکش  نیا  دنکیم و  ّکش  عوضوم  دوخ  ءاقب  رد  ناسنا  یهاگ  دیتفگ : هکنیا  دنیوگیم : یخرب 
: تسا هنوگ  ود 

، رـضم دوب و  یمـس  البق  هک  تسا  یعیام  کی  نیا  لثملا : یف  تسا . هیجراخ  روما  ندـش  هبتـشم  لیلد  هب  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش  یهاگ  - 1
: ینعی هن ؟ ای  رضم  تسا و  یمس  مه  زاب  هک  منادیمن  نونکا 
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. دمآ دهاوخ  شثحب  يدوزب  هک  مومسم ، ریغ  ای  تسا و  مومسم  هک  مینادیمن  ام  تسا و  هبتشم  ام  يارب  هک  تسا  یجراخ  عیام  دوخ  نیا 

ّکـش يرفاک و  تیم  کی  هب  دینک  دروخرب  زورما  امـش  رگا  لثملا : یف  تسا ، نآ  لامجا  لیلد  هب  عوضوم  ءاقب  رد  ام  ّکش  مه  یهاگ  - 2
لمع هدرک  رایتخا  ار  امهدحا  مه  امـش  كرتلا . لعفلا و  نیب  ریخم  تنا  هک : تسا  نیا  لقع  مکح  هن ؟ ای  تسا  بجاو  شنفد  ایآ  هک  دـینک 
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. ینکیم
ءاقب یف  ّکشلا  مارح ؟ ای  تسا  بجاو  شنفد  ایآ  هک  دـینک  ّکش  يرگید و  رفاک  تیم  کی  هب  دـینک  دروخرب  هراـبود  زین  ادرف  رگا  لاـح :
رفاک تیم  اب  دروخرب  رد  زورید  هک  يرییخت  نامه  ایآ  هک  اـنعم  نیدـب  تسا  يزورید  رییخت  ناـمه  اـب  هطبار  رد  امـش  ّکـش  ینعی  رییختلا .

؟ هن ای  میراد  دروخرب  نآ  زا  زین  تیم  نیا  اب  دروخرب  رد  میتشاد ، یلوا 
تـسا نیروذـحملا  نیب  نارود  هک  رییخت  عوضوم  منادیمن  هکنیا  رطاخب  ینعی  هعوضوم . ءاقبل  کشلل  یلقعلا ، مکح  ءاقب  یف  کشلا  سپ :

. تسا نیروذحملا  نیب  نارود ، مه ، نونکا  هک  ارچ  تسا ، یقاب  مه  زورما  عوضوم  هلب  هک : تسا  نیا  خساپ  هن ؟ ای  تسا  یقاب 
. میرادن عوضوم  رد  یکـش  رگید  هن ؟ ای  تسا  بجاو  وا  نفد  هک  مینکیم  ادیپ  ّکش  رفاک  تیم  اب  مّود  دروخرب  رد  یتقو  رگید : ترابع  هب 

. تسا هدوب  لمجم  لّوا  زور  زا  عوضوم  اریز  ارچ ؟
نیب نارود  لّوا  دروـخرب  رد  مـکح ، نـیا  عوـضوم  دـنکیم ، رییخت  هـب  مـکح  لّوا  دروـخرب  رد  زورما و  هـک  یلقع  اـیآ  رگید : تراـبع  هـب 

؟ دوب يرگید  زیچ  ای  دوب  نیروذحملا 
مه مکح  و  تسا ، نیروذـحملا  نیب  نارود  مه ، نونکا  دوب ، اـقلطم  نیروذـحملا  نیب  نارود  لّوا  دروخرب  رد  رییخت  هب  مکح  عوضوم  رگا 

. تسا یقاب 
ءادتبا یف  نیروذحملا  نیب  رمالا  نارود  رد  هک  دشاب  هتفگ  لقع  هک  تروص  نیدب  دوب ، یمدع  دیق  ای  يدوجو و  دیق  ياراد  عوضوم  رگا  و 

هک ارچ  درادـن  دوجو  مّود  رفاـک  تیم  اـب  دروخرب  رد  عوضوم  نیا  تسا و  رفاـک  تیم  نیلوا  هب  لّوا  دروخرب  هب  طوبرم  نیا  رییختلا ، رمـألا ،
. درادن دوجو  رگید  نونکا  رییخت  نآ  اذل  تسا و  هتشاد  رمألا  ءادتبا  یف  دیق 

یئوگب یناوتیمن  هک  ارچ  ییاـمن  دروخرب  هنوگ  ناـمه  زین  مّود  دروـخرب  رد  يدوـمن ، راـتفر  لّوا  دروـخرب  رد  هک  روطناـمه  دـیاب  ینعی :
. تسا رییخت  زین  نونکا 

. ار لقع  مکح  ءاقب  مینکیم  باحصتسا  سپ  تسا ، مکح  عوضوم  ندوب  لمجم  رطاخب  لقع  مکح  ءاقب  رد  ام  ّکش  هک  نونکا  لاحرههب :
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؟ روظنم * 
ار لـقع  مکح  دوشیم  دراوـم  یخرب  رد  هک  میدـش  هجوـتم  و  دراد ، دوـجو  زین  هّیلقع  ماـکحا  رد  باحـصتسا  ناـیرج  هنیمز  هکنیا  روـظنم 

. دومن باحصتسا 
ءاقب رد  ناسنا  ّکش  یهاگ  نکل  تسرد . شعوضوم  عافترا  هب  تسا  عفترم  شعوضوم و  ءاقب  هب  تسا  یقاب  لـقع  مکح  هکنیا  لـصاحلا :
مینک باحـصتسا  ار ، لّوا  دروخرب  رد  رییخت  هب  مکح  مکح  نامه  هک  میراچان  اـم  اذـل  تسا و  مکح  عوضوم  لاـمجا  رطاـخب  لـقع  مکح 

. تسا رییخت  مه  زورما  سپ  دوب ، رییخت  زورید  میوگب  مّود و  دروخرب  يارب 
؟ تسیچ روبزم  باحصتسا  اب  هطبار  رد  یلاعترضح  رظن  خیش  بانج  * 

دروم لـماک  روطب  ار  عوـضوم  اـت  لـقع  هلمج  زا  یمکاـح  ره  هک  ارچ  تسا ، لوـقعم  ریغ  لـقع ، مکح  عوـضوم  رد  لاـمجا  هک  تسا  نیا 
. دنکیمن رداص  مکح  دهدن ، رارق  هظحالم 

. ریخم تنا  دیوگیم  هدرک و  صخشم  دوخ  يارب  الماک  ار  عوضوم  ریخم ، تنا  دیوگیم : لّوا  دروخرب  رد  هک  یلقع  نآ 
هک دنکیم  تشادرب  ياهنوگ  هب  ار  عوضوم  لّوا  زور  زا  اذل  تسا و  حیبق  هیجیردـت  هّیلمع  تفلاخم  دـیوگیم : لقع  کی  رگید : ترابع  هب 

. تسا رییخت  بجوم  رمألا  ءادتبا  یف  نیروذحملا  نیب  نارود  دیوگیم : لّوا  زور  زا  اذل  دوشن و  هیجیردت  هیلمع  تفلاخم  هب  ّرجنم 
ات درادـن  دوجو  لقع  یلوا  مکح  رد  یکـش  هک  ارچ  تشاد  یهاوخن  رییخت  ّقح  رگید  امـش  رفاک  تیم  اـب  مّود  دروخرب  رد  تروص  نیا  رد 
رد يرییخت  رفاک  تیم  نیمود  ای  ادرف و  دروخرب  رد  هک  ینادیم  يراد و  مدع  هب  ملع  امـش  هکلب  دشاب . هتـشاد  دوجو  باحـصتسا  هب  يزاین 
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. یشاب هتشاد  ءاقب  رد  ّکش  هکنیا  هن  تسین ، راک 
، تسا لاکـشاالب  هیجیردـت  هیلمع  تفلاخم  دوشیم ، مزتلم  یمکح  کی  هب  هک  رابره  ناسنا  ریخ ، هکنیا ، هب  دـنکیم  مکح  زین  لـقع  کـی 

نیب نارود  هـک  تـسا  هـتفگ  لّوا  زور  زا  اذـل : و  تـمرح . هـب  مّود  دروـخرب  رد  دوـش و  مزتـلم  بوـجو  هـب  لّوا  دروـخرب  رد  دـناوتیم  سپ 
. مّود دروخرب  رد  هچ  لّوا ، دروخرب  رد  هچ  تسا  رییخت  ياج  اقلطم  نیروذحملا 

اقلطم نیروذحملا  نیب  نارود  هک  ای  تسا ، رییخت  ياج  رمألا  ءادـتبا  یف  نیروذـحملا  نیب  نارود  هک : دـنکیم  نییعت  لقع  رگید  ترابع  هب 
. تسا رییخت  ياج 

زارحا الماک  ار  نآ  هکلب  دربب ، لمجم  عوضوم  يور  ار  مکح  لقع  هک  تسا  نکمم  ریغ  ینعی 
661 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

لقعلا مکح  یف  کشلا  هک  دشاب  لوقعم  مه  يزیچ  نینچ  هک  لاحم  ضرفرب  لاح  دزاسیم . ّبترتم  نآرب  ار  رثا  مکح و  سپـس  دـنکیم و 
تسا عوضوم  زارحا  مکح  باحصتسا  طرش  اریز  ارچ ؟ دوشیمن . يراج  اجنیا  رد  مکح  باحـصتسا  مه  زاب  هعوضوم ، لامجا  یف  کشلل 

. عرش مکح  هچ  دشاب و  لقع  مکح  هچ  دینک  باحصتسا  ار  مکح  دیناوتیمن  امش  تسین  زرحم  عوضوم  هکیمادام  و 
هنوگچ رمـألا ، ءادـتبا  یف  نیروذـحملا  نیب  نارود  اـی  تسا  اـقلطم  نیروذـحملا  نیب  نارود  عوضوم  ینادیمن  هک  امـش  رگید : تراـبع  هب 

. ینک باحصتسا  ار  رییخت  یهاوخیم 
: دراد دوجو  روبزم  ضرف  رد  لاکشا  ود  سپ 

. تسا لاحم  مکح  باحصتسا  عوضوم  ندوبن  زرحم  لیلد  هب  دشابن ، مه  لاحم  هکنیا  ضرف  هب  تسا 2 - لاحم  - 1
ای تسا  رّوصتم  لامجا  هّیعرـش  ماکحا  تاعوضوم  رد  ایآ  هکنیا  نآ  تسا و  هدـشن  نآ  ضرعتم  خیـش  هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  ياهتکن  * 

: لثملا یف  لمجم . دوشب  یعوضوم و  يور  دربب  لثملا  یف  ار  مکح  عراش  هک  انعم  نیدب  هن ؟
وا برطم ؟ توص  انغلا  هک : تسا  حرطم  لاؤس  نیا  هک  ارچ  تسا  لمجم  اجنیا  رد  ینغ  هک  تفگ  ناوتیم  تسا ، مارح  انغ  هدومرف : عراـش 

. تسا مارح  انعم  هس  نیا  زا  کیمادک  هک  مینکیم  ّکش  اذل  و  عّجرم ؟ برطم  توص  وا  عّجرم ؟ توص 
. هعوضوم لامجال  یعرشلا  مکح  ءاقب  یف  کشلا  سپ :

؟ روظنم * 
؟ درک دیاب  هچ  يدراوم  نینچ  رد  تسا ، ناوارف  هّیعرش  ماکحا  رد  نکل  تسین و  رّوصتم  هّیلقع  ماکحا  رد  یکش  نینچ  هچرگا  هکنیا  روظنم 
رد نکل  مینکیم  زیهرپ  مارح  تسا و  عجرم  برطم  توص  هکنآ  نّقیتم  ردق  زا  دشاب : هتشادن  دوجو  یلامجا  ملع  رگا  صن  لامجا  باب  رد 

؟ هن ای  تسا  مارح  اهنت  برطم  توص  مینادیمن  هک  اجنآ 
. ةءاربلا لصالا  هن ؟ ای  تسا  مارح  اهنت  عجرم  توص  مینادیمن  هک  اجنآ  رد  ای  ةءاربلا و  لصالا 

اریز ارچ ؟ دوشن . يراج  زین  هّیعرـش  ماکحا  رد  دـیاب  تسین ، يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  باحـصتسا  رگا  هک  دوش  لاکـشا  رگا  خیـش  بانج  * 
ماکحا هک  روطنامه  رگید : ترابع  هب  لقعلا . هب  مکح  عرـشلا ، هب  مکح  اـملک  عرـشلا و  هب  مکح  لـقعلا ، هب  مکح  اـملک  دـیئوگیم : دوخ 

عبات ماکحالا  نال  دنوشیم . رداص  هّحبقم  هنسحم و  تاهج  يور  زین  هّیعرـش  ماکحا  دنوشیم ، رداص  هنّـسحم  هحبقم و  تاهج  يور  هّیلقع 
مکحلل

662 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. حلاصملا و 

املک هک  دـشیمن  هتفگ  دـشیمن و  لصاح  عرـش  لقع و  مکح  نیب  همزالم  هک  دوبن  یکی  عرـش  لقع و  مکح  طانم  رگا  رگید : تراـبع  هب 
. سکعلاب عرشلا و  هب  مکح  لقعلا ، هب  مکح 
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امـش هکنآ  لاـح  دوـشب و  يراـج  مه  هّیعرـش  ماـکحا  رد  دـیابن  دوـشن ، يراـج  هّیلقع  ماـکحا  رد  باحـصتسا  هک  تسا  رارق  رگا  نیارباـنب :
عرش بجاو ، ۀعیدولا  در  دیوگیم : لقع  لثملا : یف  دینکیمن . يراج  هّیلقع  ماکحا  رد  دینکیم و  يراج  هّیعرش  ماکحا  رد  ار  باحـصتسا 

ای دوشیم  ادیپ  هک  يرارطـضا  رثا  رد  یتدـم  زا  سپ  دراذـگیم ، امـش  دزن  ار  یتناما  دـیآیم و  یـسک  بجاو . ۀـعیدولا  در  دـیوگیم : مه 
وا ال؟ بجاو  ۀنامالا  در  مه  زاب  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امش  دیآیم ، شیپ  هک  یفوخ 

دیاب تسا و  بجاو  مه  نآلا  سپ  دوب ، بجاو  نونکات  تناما  نیا  در  میئوگب : هدرک  باحصتسا  ار  ۀعیدولا  در  تفگ  ناوتیم  اجنیا  رد  ایآ 
. هلب تفگ  دیهاوخ  دنادرگرب ؟ شبحاص  هب  ار  نآ 

مه تسا و  لقع  مکح  هب  طوبرم  مه  باحـصتسا ، نیا  بجاو ، ۀـنامالا  در  هک  دـندوب  هتفگ  ود  ره  عرـش  مه  لقع و  مه  هک  اجنآ  زا  لاـح 
؟ دومن باحصتسا  دوشیمن  ار  لقع  مکح  دیئامرفیم  امش  ارچ  هک  دیئامرفب  هاگنآ  عرش ، مکح  هب  طوبرم 

رد درادـن ، انعم  نآ  عافترا  رد  ّکش  اذـل  تسا و  صخـشم  الماک  شعوضوم  تسا ، لقع  مکح  عباـت  هک  یعرـش  مکح  نآ  هکنیا : رطاـخب 
لامجا دـشاب ، عوضوم  لامجا  ثحب  رگا  درادـن . انعم  نآ  ءاقب  رد  ّکش  هدـش و  عفترم  مکح  مه  زاب  دوش  عفترم  عوضوم  هک  مه  یتروص 

. درادن انعم  لقع  مکح  عوضوم  رد 
. درادن لقع  مکح  اب  یقرف  چیه  نآ  رد  باحصتسا  نایرج  مدع  تهج  زا  تسا  لقع  مکح  هب  دنتسم  هک  یعرش  مکح  نآ  سپ 

نآ دشابن و  لقع  مکح  هب  دنتسم  هک  تسا  ياهّیعرـش  ماکحا  نامدارم  دوشیم  يراج  باحـصتسا  هّیعرـش  ماکحا  رد  میتفگ  ام  هکنیا  هتبلا 
هب دنتسم  مکح  نیا  هک  مارح ، رمخلا  هدومرف  عراش  لثملا : یف  تسین . صخشم  تاهجلا  عیمج  نم  یعرش  مکح  عوضوم  هک  دوب  یئاج  رد 
ام تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیرکـس  نونکا  دوب ، مارح  نّقیتـم  ردـق  دوب ، رکـسم  نونکاـت  درادـن ، نآ  هب  یطبر  تسین و  لـقع  مکح 

. ار تمرح  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  مارح  هک  مینادیمن 
لثملا یف  تسا . لقع  مکح  هب  دنتـسم  هکیلاحرد  دـینکیم  باحـصتسا  ار  عرـش  مکح  امـش  هک  دراد  دوجو  يدراوم  خیـش  بانج  اـّما  * 

. تسا حیبق  القع  یبص  فیلکت  هک  ارچ  درادن ، فیلکت  تسا ، هدیسرن  غولب  هب  هک  يریغص  یبص  دیئوگیم :
663 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 

؟ هن ای  تسا  بجاو  وا  رب  هزور  زامن و  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ام  تسا و  هدیسر  غولب  هب  یبص  نیا  نونکا 
. تسین بجاو  مه  نونکا  دوبن ، بجاو  وا  رب  هزور  زامن و  غولب  زا  لبق  ینعی  ار  هیلصا  تئارب  دینک  باحصتسا  دیئوگیم : امش 

عفر تفگ  لـقع  زا  ّتیعبت  هب  مه  عرـش  درادـن و  فیلکت  یبص  تفگ  لّوا  هبترم  رد  هک  دوبن  لـقع  نیا  رگم  هک : تسا  نیا  اـم  لاؤس  لاـح 
مکح هب  دنتـسم  یعرـش  مکح  رگا  سپ  تسین ؟ یلقع  بوجو  مدع  هب  دنتـسم  یعرـش  مدـع  نیا  رگم  رگید : ترابع  هب  یبصلا ؟ نع  ملقلا 

: تلق دینکیم ؟ باحصتسا  تسا  لقع  مکح  هب  دنتسم  هک  ار  یمکح  یعرش  مدع  اجنیا  رد  روطچ  تسین  باحصتسا  لباق  یلقع 
قباطم ود  نیا  هلب  تسین . یلقع  مدع  هب  دنتسم  یعرش  مدع  نکل  یعرـش و  مدع  کی  میراد و  یلقع  مدع  کی  غولب  زا  لبق  رد  میئوگیم :

. تسا رگیدکی  هب  نتشاد  دانتسا  زا  ریغ  ندوب  گنهامه  ای  قباطم و  نکل  دنتسه و  مه  اب  گنهامه  و 
ارچ درادن ، دوجو  یگنهامه  نیا  غولب  زا  سپ  نکل  فیلکت ، بوجو  مدع  دنیوگیم : گنهامه  روطب  ود  ره  عرش  لقع و  غولب  زا  لبق  هلب ،

تـسا حیبق  وا  رب  فیلکت  تسین ، ّزیمم  كدوک  نوچ  دـیوگیم : لقع  هک : تروص  نیدـب  روطچ ؟ تسا . توافتم  مه  اب  ود  نیا  كالم  هک 
شکالم هکلب  تسین  زیمت  مدـع  یبص  فیلکت  مدـع  رب  عرـش  مکح  نکل  تسا و  زیمت  مدـع  یبص ، رب  فیلکت  مدـع  رد  لقع  كالم  ینعی 

. تسا هدش  هتشادرب  یبص  زا  فیلکت  ملق  دهدن  خر  یمالتحا  ات  ینعی  تسا  مالتحا 
: رگید ترابع  هب 

ادـیپ زیمت  تردـق  هدـش  ّزیمم  هک  ینامز  اذـل  و  تسا . حـیبق  القع  یبص  فیلکت  هک  ارچ  درادـن ، فیلکت  دـشابن ، ّزیمم  هکیمادام  یبص  - 1
. درادن یحبق  القع  وا  رب  فیلکت  هدش و  فّلکم  دنکیم ،
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ایآ هک  میدرک  ّکش  زیمت  زا  سپ  رگا  اذل  و  درادن . فیلکت  مه  زیمت  هب  ندیسر  زا  سپ  یبص  تسا ، غولب  عرـش  كالم  هک  اجنآ  زا  اّما  - 2
مکح کی  ام  هک  دینکن  لایخ  امش  هجیتن  رد  ار . فیلکت  بوجو  مدع  مینکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  بجاو  یبص  نیا  رب  فیلکت  اعرش 

. تسا لقع  مکح  هب  دنتسم  هک  میدرک  باحصتسا  ار  یعرش 
حبق هب  مکاـح  رگید  لـقع  یبـص ، ندـش  ّزیمم  زا  سپ  نکل  عرـشلا ، هب  مکح  لـقعلا ، هب  مکح  اـملک  ّزیمم ، ریغ  درف  اـب  هطبار  رد  نیارباـنب :
مکح عرشلا ، هب  مکح  اجنیا  رد  اذل  ملتحی و  یتح  ملقلا  عفر  دیوگیم : مه  عرش  عرـش و  هب  دسریم  تبون  تسا و  عرـش  عبات  هکلب  تسین ،

. لقعلا هب 
. تسا عرش  عبات  لقع  مّود  ضرف  رد  تسا و  لقع  عبات  عرش  لّوا  ضرف  رد  سپ :

664 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
. دنکیمن در  ار  اهنآ  عراش  هکنیا  هب  دناقلعم  هّیلقع  تاّلقتسم  رگید  ریبعت  هب  هّیلقع و  ماکحا  لصاحلا :

؟ دش رّوصت  تروص  دنچ  هب  یلقع  مکح  ءاقب  رد  ّکش  دیئامرفب  هصالخ  روطب  * 
: هک دش  رّوصت  تروص  راهچ  هب 

. دوبن لوقعم  الصا  باحصتسا  نآ  رّوصت  ضرف و  هس  رد  - 1
زیاج باحـصتسا  دوب ، یجراخلا  رمألا  هابتـشال  هعوضوم  ءاقب  یف  کشلل  یلقعلا  مکحلا  ءاقب  یف  کشلا  هکنآ  رّوصت  ضرف و  کـی  رد  - 2
یمس مه  نونکا  هک  مینادیمن  اذل  هتفرگ و  تروص  نآ  رد  یتاقیرزت  حیبق ، القع  شبرش  دوب و  یمـس  البق  هک  تسا  یعیام  لثملا : یف  دوب 

ود رد  و  دش ، زیاج  باحـصتسا  نآ  ضرف  کی  رد  هک  تشاد  دوجو  ضرف  هس  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  هن ؟ ای  دـشاب  حـیبق  شبرـش  ات  تسا 
. دشن زیاج  نآ  ضرف 

؟ دوب توافتم  یلقع  مکح  رد  ّکش  اب  یعرش  مکح  رد  ّکش  اجک  رد  تفرگ  تروص  شخب  نیا  رد  هک  یتابساحم  رد  * 
: ینعی هعوضوم . ءاقبب  ملعلا  عم  یلقعلا  مکحلا  ءاقب  یف  کشلا  دش : هتفگ  هک  اجنآ  یکی  - 1

هکنآ لاح  و  دوشیمن . ادج  شتلع  زا  لولعم  هک  ارچ  دـنکب ، ّکش  شدوخ  مکح  رد  لقع  دـشاب و  لقع  مکح  عوضوم  هک  تسین  لوقعم 
ّکش یعرـش  مکح  ءاقب  رد  یعرـش ، مکح  عوضوم  ءاقب  هب  ملع  اب  ناسنا  هک  تسا  زیاج  ینعی  تسا  لوقعم  یعرـش  مکح  رد  يزیچ  نینچ 

. دنکیم قرف  لیلد  ناسل  رد  عوضوم  اب  مکح  رودص  طانم  هک  ارچ  دنکب .
نکل تسا و  یقاب  تسا  رمخ  هک  عوضوم  دـش . لـصاح  نآ  تمرح  ءاـقب  رد  ّکـش  نآ ، رد  تیرکـس  عفر  زا  سپ  هک  مارح ، رمخلا  لـثم :

. دوشیم ادیپ  ام  يارب  یکش  نینچ  دشاب ، تیرکس  هکلب  دشابن  ندوب  رمخ  تمرح  طانم  هک  میهدیم  لامتحا  نوچ 
ماکحا رد  عوضوم  ندوب  لمجم  اجنیا  رد  هلامجال  عوضوملا  ءاقب  یف  کـشلل  مکحلا  ءاـقب  یف  کـشلا  دـش : هتفگ  هک  اـجنآ  مه  یکی  - 2

. تسین لوقعم  هّیلقع  ماکحا  رد  عوضوم  لامجا  هکنآ  لاح  دش و  لوقعم  هّیعرش 
. یجراخلا رمألا  هابتشال  عوضوملا  ءاقب  یف  کشلل  مکحلا  ءاقب  یف  کشلا  دش : هتفگ  هک  اجنآ  مه  یکی  - 3

: دش زیاج  طرش  ود  هب  یلقع  مکح  رد  عوضوم  باحصتسا  اجنیا  رد 
زا ّمعا  مه  لقع  مکح  عوضوم  دشاب و  تّجح  ّنظ  باب  نم  باحصتسا  هک  تروص  کی  رد  - 1
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ام يارب  عرش  مکح  رد  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوب . دهاوخن  هدافتسا  لباق  الا  درک و  هدافتسا  باحصتسا  زا  ناوتیم  دشاب ، ّنظ  عطق و 

هکنیا هچ  دّبعت و  باب  زا  هچ  دشاب و  تّجح  ّنظ  باب  زا  باحصتسا  هچ  ار  عوضوم  مینکیم  باحـصتسا  دوش ، ادیپ  عوضوم  ءاقب  رد  ّکش 
. نونظم دشاب و  عوطقم  زا  ّمعا  عوضوم 

هلئسم نیا  اب  هطبار  رد  یخرب  تاهابتـشا  تسین ، زیاج  هّیلقع  ماکحا  رد  باحـصتسا  میاهتفگ  هک  ام  مالک  نیا  زا  دیاهدومرف  خیـش  بانج  * 
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؟ تسیچ هلئسم  نیا  رد  تارضح  هابتشا  نیلوا  دیئامرفب  دوشیم ، نشور 
نالف هلب  هک  دوشیم  هجوتم  زامن  مامتا  زا  سپ  دناوخیم  هروس  نودب  ار  نآ  دنکیم و  شومارف  ار  هروس  یسک  زامن  ءانثا  رد  لثم  باب  نم 

؟ دنکب دیاب  هچ  هن ؟ ای  تسا  مزال  شلمع  هداعا  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  تسا ، هدناوخن  ار  ءزج 
هب رومأم  قباطم  هن  تسا و  ضقان  نوچ  تسا  یعقاو  هب  رومأم  قبط  ام  هن  هب  یتأم  هکنیا  رطاخب  دراد ، مزال  هداعا  هلب  هک  دـناهتفگ  یخرب  - 1

. ناوخب ءزج  نودب  صقان و  روطنیمه  ار  تزامن  وت  یسانلا  اهیا  دوش  هتفگ  هک  تسین  رما  لباق  یسان  نوچ  تسا  يرهاظ 
عم ةالـص  هب  فّلکم  رگید  دـش ، ضراع  مدآ  نیا  رب  نایـسن  هک  عقوم  نآ  اریز  ارچ ؟ درادـن . مزـال  هداـعا  ریخ ، هک  دـناهتفگ  مه  یخرب  - 2

؟ هن ای  ةروسلا  عم  زامن  هب  تسا  فّلکم  ایآ  هک  دنکیم  ّکش  دوشیم ، رکاذ  هک  نونکا  اذل  و  دوبن ، ةروّسلا 
. ةروّسلا عم  ةالص  هب  فیلکت  مدع  تلاح  ینعی  تشاد ، نایسن  لاح  رد  هک  ار  یتلاح  نامه  دنکیم  باحصتسا  سپ 

؟ تساجک رد  تارضح  نیا  هابتشا  خیش  بانج  * 
مکح ای  تسا  لقع  مکح  ندوبن  فّلکم  نیا  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح  دوبن . فّلکم  نایسن  نیح  رد  اقآ  نیا  دنیوگیم  هک  تساجنآ  رد 

. تسا لقع  مکح  هک  تفگ  دنهاوخ  عرش ؟
تسا لقع  مکح  باحصتسا  دننکیم ، يراج  تارضح  هک  یباحـصتسا  هک : تسا  نیا  ام  روظنم  میئوگیم  تسیچ  ناتروظنم  دیئوگب  رگا 
تـسه عوضوم  نیا  ات  تسین و  فّلکم  تسا  نایـسن  لاح  رد  یلـصم  هک  هاگنآ  دـیوگیم  لقع  زین  اجنیا  رد  تسین . لوقعم  دـش  هتفگ  هک 

رکاذ نوچ  ینعی  دوشیم ، ضوع  مکح  عوضوم  دـش ، رکاذ  یلـصم  نیا  تفر و  نایـسن  هکیتقو  دـیوگیم  لقع  نیمه  تسه و  مه  مکح 
یجراخ لیلد  هکنیا  رگم  دنک ، هداعا  ار  شزامن  دیاب  هدعاقلا  یلع  تسا و  فّلکم  تسا 
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هک تسین  مزال  یـسان  مدآ  هک  دراد  دوجو  یعرـش  یجراخ  لیلد  نیا  زامن  باب  رد  هکنانچ  دوش ، هماقا  يزامن  نینچ  هداعا  مدع  رب  یعرش 

. تسا هچ  هیف  نحن  ام  زا  شباسح  هک  دنک  هداعا  ار  شزامن 
؟ تساجک رد  تارضح  هابتشا  نیمود  خیش  بانج  * 

هلمج زا  دـنیوگیم  نییلوصا  تارـضح  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  تسا و  هدـش  بکترم  لوـصف  بحاـص  هک  تسا  یهابتـشا 
: هک دناهتفگ  نونج و  ای  رغـص و  لاح  رد  فیلکت  مدع  باحـصتسا  هب  دناهدز  لاثم  نآ  يارب  تسا و  لقع  لاح  باحـصتسا  تاباحـصتسا ،
هک مینادیمن  ام  تسا و  هدش  غلاب  نونکا  دوبن . مارح  وا  يارب  نتت  برش  لثملا  یف  تشادن و  یفیلکت  دوب  نونجم  ای  هریغـص و  یتقو  ینالف 

؟ تسا هدشن  فّلکم  هکنیا  ای  دشاب  مارح  وا  رب  نتت  برش  ات  هدش  فّلکم  ایآ 
ترـضح نیا  هب  هر )  ) لوصف بحاص  لقع  لاح  باحـصتسا  میراذگیم  ار  شمان  ار و  رغـص  لاح  رد  فیلکت  مدـع  مینکیم  باحـصتسا 

هب تبسن  تابجاو  هب  تبسن  لقع  لاح  باحصتسا  هکنآ  لاح  دیدرک و  دروم  کی  هب  رصحنم  ار  لقع  مکح  ارچ  دیوگیم  هدرک ، ضارتعا 
هب یتناما  القع ، بجاو  ۀـنامالا  در  دوشیم : هتفگ  تابجاو  اب  هطبار  رد  لثملا  یف  و  تسا ، يراج  هّیعـضو و ...  ماکحا  هب  تبـسن  تامرحم ،

روبجم دزد  طسوت  نآ  ندش  هدـیدزد  زا  فوخ  ای  هدرک و  تناما  رد  فّرـصت  هب  روبجم  ار  امـش  رارطـضا  ضورع  تسا ، هدـش  هدرپس  امش 
؟ هن ای  القع  تسا  بجاو  ۀـنامالا  در  مه  زاـب  تروص  نیا  رد  اـیآ  هک  دـیاهدرک  ّکـش  نونکا  نکل  دـینک  فرـصم  دوخ  ار  نآ  هک  دـیتسه 

هتفگ تاـمرحم  رد  لـثملا  یف  اـی  تسا و  بجاو  مه  نونکا  بوخ  دوب ، بجاو  هک  ـالبق  میئوـگیم  ار و  لـقع  لاـح  مینکیم  باحـصتسا 
: دوشیم

کلم نیا  رد  فّرـصت  مه  زاب  ایآ  هک  مینکیم  ّکش  ای ...  رارطـضا و  ضورع  زا  سپ  مارح ، ای  حـیبق و  هنذا  ریغب  ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا 
. تسا مارح  حیبق و  مه  نونکا  بوخ  دوب ، مارح  حیبق و  هک  البق  میئوگیم  ار و  لقع  لاح  مینکیم  باحصتسا  هن ؟ ای  تسا  مارح  ریغلا 

، درادـن فیلکت  هب  ملع  ناسنا  هکیماداـم  ینعی  ـالقع ، تسا  فیلکت  زجنت  طرـش  ملع ، دوشیم : هتفگ  هّیعـضو  ماـکحا  رد  لـثملا  یف  اـی  و 
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نونکا ایآ  هک  دنکیم  ّکش  فّلکم  یتدم  تشذگ  زا  سپ  درادن . باقع  باوث و  تیصعم و  تعاط و  اذل  تسین و  زّجنم  وا  يارب  فیلکت 
ای تسا  بجاو  رهظ  ای  هک  یتسنادیم  الامجا  امـش  لاثم : يارب  ار ، ملع  ّتیطرـش  دنکیم  باحـصتسا  هن ؟ ای  تسا  فیلکت  زجنت  طرـش  مه 

. يروآیم اجب  ار  رهظ  الثم  ار  یکی  يوشیم و  دنلب  يراد  یلامجا  ملع  هک  اجنآ  زا  يروآ  اجب  ار  امهدحا  هکنیا  زا  لبق  هتبلا  هعمج ،
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دوب ینامه  هب ، رومأم  هن ، هکنیا  ای  مراد  هّمذ  رد  یفیلکت  نم  مه  زاب  ایآ  هک  دیتفایم  ّکش  رد  يداد ، ماجنا  ار  نیلمتحم  دـحا  هکنآ  زا  سپ 
؟ سب مداد و  ماجنا  نم  هک 

هچ ّکش ؟ هب  دوشیم  لیدبت  امـش  ملع  نیلمتحم  دحا  ماجنا  زا  سپ  فیلکت ، هب  دیتشاد  ملع  یلمع  هنوگره  ماجنا  زا  لبق  رگید : ترابع  هب 
تسین فیلکت  طرش  ملع  هچنانچ  مرادن و  یملع  هک  ارچ  مرادن ، یفیلکت  رگید  نم  تسا ، فیلکت  طرـش  ملع  رگا  دیئوگیم : دینکب ؟ دیاب 

؟ منکب دیاب  هچ  مشاب ، فّلکم  عقاو  رد  دیاش 
. متسین فّلکم  نونکا  هک  دیریگیم  هجیتن  تسا و  لقع  مکح  هک  ار  ملع  ّتیطرش  دینکیم  باحصتسا  ج : * 

طرش هکنوچ  متسین  فّلکم  نونکا  نم  سپ  تسا ، زجنت  طرـش  مه  نونکا  دوب ، فیلکت  زجنت  طرـش  البق  ملع  دیئوگیم : رگید  ترابع  هب 
. مرادن تسا  ملع  هک  ار  فیلکت  زجنت 

؟ تسیچ لوصف  بحاص  رظن  نیا  هب  امش  خساپ  خیش  بانج  * 
لقع مکح  دروـم  نـالف  رد  لـثملا  یف  میئوـگب  هک  درادـن  دوـجو  هنوـمن  باـب  نم  مه  اـجکی  رد  لـقع  لاـح  باحـصتسا  هک : تـسا  نـیا 
البق دناهتشاذگ ، لقع  لاح  باحصتسا  ار  شمان  دوشیم و  باحصتسا  رغص  لاح  دش  هتفگ  هک  يدروم  نآ  رد  اّما  و  دوشیم . باحصتسا 

، نآ اب  یگنهامه  لقع و  مکح  اب  تقباطم  لیلد  هب  اهنت  تسا و  عرـش  لاح  باحـصتسا  تقیقح  رد  باحـصتسا  نیا  هک  دش  هداد  حیـضوت 
. مینکیم يراددوخ  ثحابم  رارکت  زا  هک  یلقع  لاح  باحصتسا  دوشیم  هتفگ  نادب  ۀحماسم 

. یلقع هن  تسا و  یعرش  فیلکت  مدع  دوشیم  باحصتسا  اجنیا  رد  هک  یفیلکت  مدع  نیا  لاحّيایلع 
؟ دوشیم هچ  القع و ...  بجاو  ۀعیدولا  در  ینعی  لوصف  بحاص  يدعب  لاثم  فیلکت  خیش  بانج  * 

هدرک و صخـشم  تاهجلا  عیمج  نم  الماک و  ار  عوضوم  لقع  هک  ارچ  دـتفایمن ، ّکش  هب  ناسنا  زگره  زین  روبزم  دروم  رد  هک : تسا  نیا 
. دشاب باحصتسا  هب  يزاین  هک  ات  دهدیمن  خر  یکش  اذل  دیامنیم و  رداص  ار  در  بوجو  مکح 

در دـیوگیم : ای  و  فوخلا ، رارطـضالا و  یف  یتح  بجاو  ۀـنامالا  در  دـیوگیم : ایآ  دـیوگیم : هچ  لـقع  هک  دـید  دـیاب  رگید  تراـبع  هب 
. يدعب لاثم  رد  اذکه  و  فوخلا ؟ رارطضالا و  نود  نم  بجاو  ۀعیدولا 

يارب دـهدیم و  صاصتخا  فرط  کـی  هب  هناـعطاق  ار  شمکح  لـقع  هک  ارچ  تسا  لاـیخ  مّهوت و  يدراوم  نینچ  رد  ّکـش  لوصح  سپ :
. دنکیمن ینارگن  داجیا  ناسنا 
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؟ دوشیم هچ  دشیم  باحصتسا  نآ  رد  ملعلا  ّتیطرش  هک  لوصف  بحاص  لاثم  رگید  فیلکت  خیش  بانج  * 

مینک باحـصتسا  سپـس  و  هن ؟ ای  تسه  فیلکت  زجنت  طرـش  ملع  ایآ  هک  مینک  ّکش  اـجنآ  رد  هک  میرادـن  غارـس  ار  یئاـج  اـم  میئوگیم 
. یلیصفت ای  دشاب و  یلامجا  ملع ، نیا  هک  دنکیمن  قرف  یهتنم  تسا ، فیلکت  طرش  ملع  هک  ۀهبش  ّکش و ال  ریخ ال  ار . نآ  ّتیطرش 

رد ینعی : دشاب . یلیـصفت  رگید  ریبعت  هب  يرارمتـسا و  هکنیا  ای  دوش  لصاح  ام  يارب  نآ  کی  رد  ملع  هک  دـنکیمن  یقرف  رگید : ترابع  هب 
ره هعمج ، ای  تسا  بجاو  رهظ  ای  هک  ینادیم  الامجا  یلامجا ، ملع  رد  نکل  تسا ، بجاو  رهظ  زامن  الثم  هک  دینادیم  امـش  یلیـصفت  ملع 

. تسا یلیصفت  يرگید  یلامجا و  یکی  نکل  دناملع  ود 
ات هچ ...  مّوس و  تعاس  هچ  مّود ، تعاس  هچ  لّوا و  تعاـس  هچ  تسا  بجاو  رهظ  زاـمن  هک  ینادیم  يرارمتـسا  ملع  رد  رگید : تراـبع  هب 
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. تسه ملع  نیا  بورغ 
؟ هعمج ای  تسا  بجاو  رهظ  هک  ینادیمن  رهظ  لّوا  نآ  رد  ینعی  ام ، انآ  ای  یلامجا و  ملع  رد 

فیلکت و  تسا . یفاک  دریگب  دوجو  هکنآ  کی  ملع  نوچ  دوریمن  فیلکت  نکل  و  دوریم . نایم  زا  تملع  دـیدروآ ، اجب  هک  ار  امهدـحا 
نیب زا  نآ  رثا  نکل  دوریم  نیب  زا  وت  ملع  هک  تسا  تسرد  يدروآ  اـجب  ار  نیلمتحم  دـحا  هک  ینآ  زا  سپ  اذـل : و  دوـشیم . للدـم  وـت  رب 

تغارف تسا و  هینیقی  تغارف  یعدتـسم  ینیقی  هّمذ  لاغتـشا  دـیوگیم  لقع  اریز  ارچ ؟ يرواـیب . اـجب  زین  ار  رگید  لـمتحم  دـیاب  دوریمن و 
. دوش ماجنا  لمتحم  ود  ره  هک  دوشیم  لصاح  یتقو 

. تسا هابتشا  لوصف  بحاص  طسوت  باحصتسا  نایرج  درادن و  دوجو  اجنیا  رد  یکش  سپ :
؟ تسا هداد  خر  یهابتشا  هچ  دش  هراشا  نآ  هب  اردص  هک  لقع  لاح  باحصتسا  رد  خیش  بانج  * 

: تسا هداد  خر  نآ  رد  هابتشا  ود 
. دینکیم باحصتسا  ار  یعرش  مدع  ریخ  میتفگ  هک  دننکیم  باحصتسا  ار  لقع  مکح  هک  دندرکیم  نامگ  هک  دوب  هابتشا  نیا  یکی  - 1
طلغ دروم  نیا  رد  باحصتسا  الصا  هکنوچ  تسا ، طلغ  نیا  ۀقباسلا و  ةءاربلا  باحصتسا  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  اهنیا  هابتـشا  رگید  - 2

تسین مزال  مارح ؟ ای  تسا  لالح  تایناخد  لامعتسا  رگید  ریبعت  هب  ای  نتت و  برـش  ایآ  هک  دینکیم  ّکش  امـش  هکیتقو  لثملا : یف  تسا ،
زا لبق  هک  یلقع  نامه  اریز  ارچ ؟ هّیعرش . هچ  دشاب و  هّیلقع  هچ  ار  هقباس  تئارب  دینک  باحصتسا  اجنیا  رد  هک 

669 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
زا لبق  رد  رغـص و  لاح  رد  هک  هقباس  تلاح  رد  رظن  نودـب  زین  نونکا  لقع  ناـمه  يرادـن  فیلکت  تفگیم  نآرب  روثع  تعیرـش و  دورو 
هک دراد  یموزل  هچ  اذل  تسا و  هّیلقع  تئارب  نیا  هک  تسا  حـیبق  نایبالب  باقع  اریز  ارچ ؟ يرادـن . فیلکت  وت  هک  دـیوگیم  دوب  هچ  عرش 

. دوش باحصتسا  قباس  تلاح 
ّبترتم مکح  رگید  ریبعت  هب  ای  رثا و  هک  اجره  نکل  تسین و  باحـصتسا  هب  يزاین  ّکـش ، دوخ  رب  دوش  ّبترتم  مکح  هک  اـجره  لـصاحلا :

شاهجوز هقفن  هک  دینادیمن  هجیتن  رد  هن ؟ ای  تسا  هدـنز  دـیز  هک  دـینادیمن  امـش  لثملا : یف  تسا . مزال  باحـصتسا  كوکـشم ، رب  دوش 
؟ هن ای  تسا  بجاو 

؟ تایح دوخ  هب  طوبرم  ای  تسا و  تایح  رد  ّکش  هب  طوبرم  هجوز  هقفن  بوجو  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
هدـنز دـیز  میئوگیم  هدرک  يراج  باحـصتسا  دـش ، كوکـشم  نآ  زا  رثا  یتقو  اذـل  و  ّکش ، هب  طوبرم  هن  تسا و  تایح  دوخ  هب  طوبرم 

. تسا هقفن  بوجو  نامه  شرثا  تسا  هدنز  هک  لاح  تسا . هدنز  مه  نونکا  هدوب ،
ای تسا  لالح  نتت  لامعتـسا  ایآ  هک  میراد  ّکش  ام  هک  هیف  نحن  ام  لـثم  كوکـشم  لاـم  هن  تسا و  ّکـش  نآ  زا  رثا  دراوم  یخرب  رد  اـّما 

تلاح هک  تسین  مزـال  رگید  اذـل  دوشیم و  دراو  ناـیبالب  باـقع  حـبق  هدـعاق  نتت ، تمرح  ّتیلح و  رد  ّکـش  ضحم  هب  اـجنیا  رد  مارح ؟
: میئوگب هدرک  باحصتسا  ار  هقباس 

لصاح ّکش  درجم  هب  هک  تسا  لقع  مکح  ندوب  دازآ  ندوب و  صخرم  ریخ ، یـصخرم ، وت  سپ  تسین ، مارح  مه  نونکا  دوبن ، مارح  نتت 
. میوش دازآ  هدرک  باحصتسا  ار  مدع  نآ  ات  دشاب ، فیلکت  مدع  ینعی  كوکشم  لام  رثا  هکنیا  هن  دوشیم ،

؟ تسیچ ثحب  دروم  هلئسم  رد  تارضح  هابتشا  نیرخآ  خیش  بانج  * 
بجاو رهظ  هک  دنادیمن  فّلکم  دـنیوگیم : لثملا  یف  دـیدرگ  ناونع  قوف  بلاطم  رد  نآ  هلئـسم  لاثم و  هک  تسا  لاغتـشالا  باحـصتسا 

رهظ هب  یلامجا  ملع  هک  یـسک  نینچ  ّقح  رد  لقع  مکح  دیئامرفب  لاح  تسا ، بجاو  امهدحا  هک  دـنادیم  الامجا  نکل  و  هعمج ؟ ای  تسا 
؟ تسیچ هدرواین  اجب  ار  کیچیه  نکل  دراد و  هعمج  ای 

اذل و  دهاوخیم . هینیقی  تغارف  هینیقی ، لاغتـشا  يراد ، فیلکت  هب  لاغتـشا  یلامجا  ملع  رطاخ  هب  وت  دیوگیم : ینعی  تسا  لاغتـشا  هب  مکح 
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. دوریم نیب  زا  وا  یلامجا  ملع  نیلمتحم  دحا  ماجنا  زا  سپ  نکل  دهدیم ، ماجنا  ار  نیلمتحم  دحاو  دزیخیمرب  درف  نیا 
مه ار  رگید  لمتحم  دیاب  اقآ  نیا  هک  درک  تابثا  ناوتیم  قیرط  هچ  زا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

670 ص : ج11 ، يراصنا ، خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت 
؟ دهدب ماجنا 

نامه دوب ، وا  لیلد  كّرحم و  لاغتـشا  نیا  هتـشاد و  لاغتـشا  امهدـحا  ماجنا  زا  لـبق  هک : تروص  نیدـب  باحـصتسا  هلیـسوب  دـنیوگیم  - 
. دروآ اجب  ار  رگید  لمتحم  هدش ، وا  كرحم  ات  مینکیم  باحصتسا  نونکا  ار  لاغتشا 

؟ تساجک رد  بلطم  هابتشا  * 
باحصتسا هب  زاین  هک  ات  درادن  دوجو  اجنیا  رد  لقع  مکح  رد  یکش  تسا و  لقع  مکح  لاغتـشا ، هب  مکح  هک  دننادیمن  هک  تسا  نیا  رد 

. دشاب هتشاد 
مکح مه  نیلمتحم  دحا  ماجنا  زا  سپ  لقع  نامه  دنکیم ، لاغتـشا  هب  مکح  نیلمتحم  دحا  ماجنا  زا  لبق  هک  یلقع  نامه  رگید : ترابع  هب 

؟ ارچ دینک . باحصتسا  ار  یلبق  لاغتشا  هک  تسین  مزال  اذل  و  دنکیم . لاغتشا  هب 
. تسا لمتحم  باقع  عفد  نآ  تسا و  یکی  هلحرم  ود  ره  رد  لقع  مکح  كالم  اریز 

دوب نیا  شکالم  یهدب ، ماجنا  ار  نیلمتحم  دحا  دیاب  هک  درکیم  کیرحت  ار  وت  یلامجا  ملع  هطـساوب  لقع  هک  تقونآ  رگید : ترابع  هب 
نآ هکیمادام  نکل  ياهداد و  ماجنا  ار  نیلمتحم  دحا  هک  تسا  تسرد  دیوگیم : نونکا  لقع  نامه  تسا . بجاو  لمتحم  باقع  عفد  هک 

. هتفر نیب  زا  تسین و  راک  رد  یلامجا  ملع  رگید  ول  تسا و  بجاو  لمتحم  باقع  عفد  تسه و  باقع  لامتحا  يرواین  اجب  زین  ار  یکی 
. هدب ماجنا  زین  ار  يرگید  نآ  زیخرب و  سپ  دهاوخیم . هنیقی  تئارب  ینیقی  هّمذ  لاغتشا  يراد ، هّمذ  لاغتشا  ینعی :

. درادن باحصتسا  هب  مه  يزاین  اذل  دشکیمن و  شمکح  زا  تسد  لقع  تسه ، باقع  لامتحا  هک  ینامز  ات  ینعی :
نابعش 1386[317] همین  هتاکرب / هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و 

________________________________________

ص 124. يرمق ، پاچ 1318  مّود  چ  یسوط ، خیش  لوصالا  ةدع  (. 1 [ ) 1]
. مشش بلطم  نایاپ  لوصالا - ملاعم  (. 2 [ ) 2]

.14 ةءاربلا 2 : ثحبم  یف  نیروکذملا  نیماقملا  نم  (. 1 [ ) 3]
ّلک حابـصملا «: یف  و  همزال ،» ۀبحـصلا و  یلا  هاعد  هبحـصتسا : سوماقلا «: یفف  ۀغللا ، بتک  یف  هظفلب  فیرعتلا  اذه  یلع  رثعن  مل  (. 2 [ ) 4]

«. بحص ةدام « نیرحبلا ، عمجم  حاحصلا و  یف  اذک  و  یتبحص ،» هتلمح  هریغ : باتکلا و  تبحصتسا  و  هبحصتسا ، دقف  ائیش  مزال  ءیش 
.346 لوصالا : طباوض  اذک  و  ، 223 ماکحالا : جهانم  رظنا  (. 3 [ ) 5]

«. نأ خسنلا «: یف  (. 4 [ ) 6]
.73 - 72 ةدبزلا : (. 5 [ ) 7]

«. خلا ّیعرش ...  مکح  تابثا  هیف «: و  ، 76 سومشلا : قراشم  (. 6 [ ) 8]
.53 نیناوقلا 2 : یف  یّمقلا  قّقحملل  فیرعتلا  اذه  (. 1 [ ) 9]

حیتاـفم یف  دـهاجملا  دّیـسلا  هنع  هاـکح  و  ۀـقرولا 128 ، طولخم :) داوجلا ( لضافلل  لوصـالا  ةدـبز  حرـش  یف  لومأـملا  ۀـیاغ  (. 2 [ ) 10]
.634 لوصالا :
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.231 ملاعملا : (. 3 [ ) 11]
. خسنلا ضعب  یف  ّالا » درت « مل  (. 4 [ ) 12]

.9 نیناوقلا 1 : (. 5 [ ) 13]
«. یلقعلا لیلدلا  خسنلا «: ضعب  یف  اذک  (. 6 [ ) 14]

. خسنلا ضعب  یف  ناک » ام  یلع  ددرت « مل  (. 7 [ ) 15]
. خسنلا ضعب  نم  اقح » ال  (.» 8 [ ) 16]

.453 لوصالا 2 : رصتخم  حرش  (. 1 [ ) 17]
«. فیرعت ه «:) و ( ت ) یف ( (. 2 [ ) 18]

(. ظ یف ( هنم » درت « مل  (. 3 [ ) 19]
.200 ۀیفاولا : (. 4 [ ) 20]

.5 ص 6 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 21]
ص 9. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 22]

.1 ص 4 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 23]
.8 ص 9 - ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 24]

ص 9. لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 25]
ص 4. ینیمخ ، ماما  باحصتسالا ، (. 3 [ ) 26]

.758 ةّدعلا 2 : (. 1 [ ) 27]
.486 ۀیهقفلا :) عماوجلا  ۀینغلا ( یف  ةرهز  نبا  دّیسلا  و  ، 832 - 829 ۀعیرذلا 2 : یف  یضترملا  دیسلا  (. 2 [ ) 28]

و ، 105 لوصولا : بیذهت  و  250 و 251 ، لوصولا : يدابم  یف  ۀـماّلعلا  و  ، 32 ربتعملا 1 : و  ، 208 - 206 جراعملا : یف  ققحملا  (. 3 [ ) 29]
.407 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن 

.271 دعاوقلا : دیهمت  یف  یناثلا  دیهشلا  و  ، 132 دئاوفلا 1 : دعاوقلا و  و  ، 53 يرکذلا 1 : یف  لوألا  دیهشلا  (. 4 [ ) 30]
.234 - 232 ملاعملا : (. 5 [ ) 31]
.758 - 757 ةّدعلا 2 : (. 6 [ ) 32]

ثیدحلا ، 380 یلآللا 1 : یلاوع  یف  هنم  برقی  اـم  درو  معن ، ۀـّماعلا . ۀـصاخلا و  نم  ۀـیثیدحلا  عیماـجملا  یف  هنیعب  هیلع  رثعن  مل  (. 7 [ ) 33]
. لوألا

.637 - 609 لاصخلا : رظنا  و  ثیدحلا 6 ، ءوضولا ، ضقاون  باوبأ  نم  بابلا 1  ، 157 لئاسولا 1 : (. 1 [ ) 34]
ۀقرولا 28. طوطخم :) یبسامهطلا ( دقعلا  (. 2 [ ) 35]

.116 44 و 115 - ةریخذلا : (. 3 [ ) 36]
.142 76 و 141 - سومشلا : قراشم  (. 4 [ ) 37]

.55 نیناوقلا 2 : و  ، 370 لوصفلا : و  ، 143 - 142 قئادحلا 1 : یف  امک  (. 5 [ ) 38]
.62 رئارسلا 1 : (. 6 [ ) 39]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 40]
.5 ص 6 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 41]
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ص 10. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 42]
.9 ص 6 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 43]

ص 11. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 44]
: هلوقب ةّودبملا  ۀیشاحلا  ، 6 : 1 ۀعبط 1291 ) نیناوقلا ( رظنا  هتیشاح ، یف  کلذ  رکذ  معن  نیناوقلا ، یف  هیلع  فقت  مل  (. 1 [ ) 45]

«. خلا هیف ...  ثحبی  ام  وه  ملعلا  عوضوم  » 
.12 لوصفلا : یف  لوصفلا  بحاص  وه  (. 2 [ ) 46]

.1 ماکحالا : جهانم  و  ، 9 لوصفلا : یف  امک  (. 3 [ ) 47]

.2 ص 1 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسال ، (. 1 [ ) 48]
.9 ص 6 - دنتسم ، نامه  (. 1 [ ) 49]

.11 ص 10 - ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 50]
.9 ص 8 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 51]

. هدئاوف یف  مولعلا  رحب  دّیسلا  وه  (. 1 [ ) 52]
.117 - 1176 مولعلا : رحب  دیسلا  دئاوف  (. 2 [ ) 53]

. لّوالا ثیدحلا  ءوضولا ، ضقاون  باوبأ  نم  بابلا 1  ، 174 : 1 لئاسولا ، (. 3 [ ) 54]
.347 رهاوجلا 2 : رظنا  (. 1 [ ) 55]

.37 نیتملا ، لبحلا  (. 2 [ ) 56]
«. هنع اهنم «:» لدب « خسنلا  ضعب  یف  اذک  (. 1 [ ) 57]

.142 سومشلا : قراشم  (. 2 [ ) 58]
. ظافلالا ضعب  یف  فالتخا  عم  ، 207 يرکذلا 1 : (. 3 [ ) 59]

«. ناک ام  ءاقبإ  وه « و  (. 1 [ ) 60]
.44 داعملا : ةریخذ  یف  يراوزبسلا  قّقحملا  وه  (. 2 [ ) 61]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 62]
. اّنم ناونعلا  (. 1 [ ) 63]

: دعاوقلا دیهمت  یف  یناثلا  دیهشلا  و  ، 132 دئاوفلا 1 : دعاوقلا و  یف  لّوالا  دیهشلا  و  ، 32 ربتعملا 1 : یف  ققحملا  لثم  (. 2 [ ) 64]
.51 قئادحلا 1 : و  ، 34 ۀّیفجنلا : رردلا  یف  ینارحبلا  ثّدحملا  و  ۀقرولا 128 ، طوطخم :) لومأملا ( ۀیاغ  یف  داوجلا  لضافلا  و  ، 271

. تاّیمدعلا جورخ  لوصالا : طباوض  یف  هسرد  تاریرقت  رظنا  یناردنزاملا ، ءاملعلا  فیرش  قّقحملا  وه  (. 1 [ ) 65]
.51 نیناوقلا : باحصتسا  ّیلع  هتیشاح  یف  حرشلا  ةرابع  هرس ) سدق  فّنصملا ( لقن  و  ، 284 لوصألا 2 : رصتخم  حرش  ۀیشاح  (. 2 [ ) 66]

.425 - 424 ۀّیلوصالا : لئاسرلا  (. 3 [ ) 67]
.351 لوصالا : طباوض  نم  داهشتسالا  (. 1 [ ) 68]

.423 ۀیلوصالا : لئاسرلا  رظنا  (. 1 [ ) 69]
.407 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  یف  ۀمالعلا  هلقن  ام  رظنا  (. 2 [ ) 70]

.454 لوصالا 2 : رصتخم  حرش  یف  يدضعلا  هلقن  ام  رظنا  (. 3 [ ) 71]
. ۀنّیبلا یلإ  ریمضلا  عوجرل  اهداضتعال ؛» بسانملا «: و  خسنلا ، یف  اذک  (. 4 [ ) 72]
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ۀقرولا 181. طوطخم :) يدیمعلل ( بیبللا ؛ ۀینم  (. 5 [ ) 73]
.387 كرادملا 2 : رظنا  (. 6 [ ) 74]

.251 لوصولا : ئدابم  و  ، 210 جراعملا : و  ، 752 ةّدعلا 2 : و  ، 827 ۀعیرذلا 2 : رظنا  (. 7 [ ) 75]
.208 جراعملا : (. 1 [ ) 76]

.424 طوطخم :) لوصولا ( ۀیاهن  رظنا  (. 2 [ ) 77]
ۀقرولا 128. طوطخم :) لومأملا ( ۀیاغ  (. 3 [ ) 78]

.143 ۀّیندملا : دئاوفلا  (. 4 [ ) 79]
.34 ۀّیفجنلا : رردلا  و  ، 52 قئادحلا 1 : رظنا  و  دییقتلا ،» صیصختلا و  مدع  خسنلا «: یف  (. 5 [ ) 80]

ۀحفصلا 28. یف  همالک  مّدقت  دق  و  ینازاتفتلا ، يأ  (. 6 [ ) 81]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 82]

.57 نیناوقلا 2 : (. 1 [ ) 83]
«. ۀّیلکلا خسنلا «: ضعب  یف  (. 2 [ ) 84]

.143 ۀّیندملا : دئاوفلا  (. 3 [ ) 85]

.148 ۀّیندملا : دئاوفلا  (. 4 [ ) 86]
.250 ۀّمئالا : لوصا  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  و  ، 208 ۀّیسوطلا : دئاوفلا  (. 1 [ ) 87]

. ردصملا نم  نیتفوقعملا  نیب  ام  (. 2 [ ) 88]
.76 سومشلا : قراشم  (. 3 [ ) 89]

. مّدقتملا یمقلا ، قّقحملا  مالک  یف  رظنلا  نم  هرکذ  ام  هجو  اذه  (. 1 [ ) 90]
.76 سومشلا : قراشم  (. 2 [ ) 91]

115 و 116. داعملا : ةریخذ  (. 3 [ ) 92]
. ۀقباسلا ۀحفصلا  یف  همالک  مّدقت  (. 4 [ ) 93]

.425 ۀّیلوصالا : لئاسرلا  (. 5 [ ) 94]
قراـشم ۀخـسن  نم  اندـنع  اـمیف  روکذـملا  عـضوملا  یف  ۀیـشاحلا  هذـه  یلع  فـقن  مل  نکل  و  ، 329 طوطخم :) ۀـیفاولا ( حرـش  (. 6 [ ) 95]

.281 قراشملا : رظنا  سومشلا ،
. خسنلا ضعب  یف  ایعرش » درت « مل  (. 1 [ ) 96]

.202 ۀیفاولا : (. 2 [ ) 97]
.124 ۀحفصلا 121 - رظنا  (. 3 [ ) 98]

. اّنم ناونعلا  (. 1 [ ) 99]
.128 یفصتسملا 1 : (. 2 [ ) 100]
.34 ۀّیفجنلا : رردلا  (. 3 [ ) 101]

«. یعرشلا ةدایز «: ص ) و ( ر ) یف ( (. 4 [ ) 102]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 103]

.445 لئاسولا : قثوأ  رظنا  یّمقلا ، ّهنإ  لیق : و  هیلع ، رثعن  مل  (. 1 [ ) 104]
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.366 لوصفلا : یف  لوصفلا  بحاص  وه  ضرتعملا  (. 2 [ ) 105]
.210 - 209 جراعملا : (. 1 [ ) 106]

. یلصالا نتملا  یف  ۀحفصلا 50 و 169  رظنا  (. 2 [ ) 107]
ۀقرولا 130. طوطخم :) لومأملا ( ۀیاغ  یف  داوجلا  لضافلا  لثم : (. 3 [ ) 108]

.235 ملاعملا : (. 4 [ ) 109]
.830 ۀعیرذلا 2 : (. 5 [ ) 110]

.758 - 756 ةّدعلا 2 : (. 6 [ ) 111]
.486 ۀّیهقفلا :) عماوجلا  ۀینغلا ( (. 7 [ ) 112]

.832 ۀعیرذلا 2 : (. 8 [ ) 113]
.210 - 209 جراعملا : (. 1 [ ) 114]

. اّنم ناونعلا  (. 1 [ ) 115]
.34 ۀّیفجنلا : رردلا  و  52 و 143 ، قئادحلا 1 : رظنا  (. 1 [ ) 116]

ام یفخی  و ال  رومالا ،» کلت  ضقنل  الیزم  اببس  خسنلا «: رئاس  یف  و  رومالا ،» کلتل  الیزم  اببس  ص «:» یف « و  ردصملا ، یف  اذک  (. 2 [ ) 117]
. هیف

.143 ۀّیندملا : دئاوفلا  (. 3 [ ) 118]
. ۀّیکملا دئاوفلا  يأ : (. 1 [ ) 119]

دئاوفلا یف  نومـضملا  اذـه  درو  و  ، 212 ۀـیفاولا : یف  ینوتلا  لـضافلا  هنع  هاـکح  و  ۀقرولا 103 ، طوطخم :) ۀـّیکملا ( دـئاوفلا  (. 2 [ ) 120]
. اضیأ ، 143 ۀّیندملا :

.453 لوصالا 2 : رصتخم  حرش  (. 1 [ ) 121]
ۀحفصلا 22. رظنا  يراسناوخلا ، قّقحملا  سوردلا ، حراش  هب  ینعی  (. 2 [ ) 122]

«. هل اعفار  بسانملا «: و  خسنلا ، یف  اذک  (. 1 [ ) 123]
.206 جراعملا : یف  امک  (. 2 [ ) 124]
832 و 833. ۀعیرذلا 2 : (. 3 [ ) 125]

.339 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  رظنا  و  دئاز .» ص «:) یف ( اهقوف  بتک  و  ه ،» یف « ۀیفاولا » حرش  يذلا - وه  اذه  و  درت « مل  (. 1 [ ) 126]
یعـضولا و مکحلل  عباتلا  ریغلا  یفیلکتلا  یّلکلا  نیب  لیـصفتلا  اهلدـب «: درو  و  ظ ،) یف ( یناثلا » نود  یلإ - لیـصفتلا - درت « مل  (. 2 [ ) 127]

«. لّوالا یف  ربتعی  الف  هریغ ،
.210 - 209 جراعملا : (. 1 [ ) 128]

: مهضعب یعّدا  18 و  ۀحفصلا 16 - باحـصتسالا ، نف  يدنبردلا ، لضافلل  لوصالا » نئازخ  رظنا « لاوقالا ، رئاس  یلع  فوقولل  (. 2 [ ) 129]
ثحاـبم نم  ۀحفـصلا 12 ، يدزیلا ، رقاـب  دّـمحم  دّیـسلل  لـئاسرلا  حرـش  یف  لـئاسولا  ۀلیـسو  رظنا  نیـسمخ ، فّین و  یلإ  یقترت  لاوقـالا  ّنأ 

. باحصتسالا
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 130]

. اّنم ناونعلا  (. 1 [ ) 131]
234 و 235. ملاعملا : یف  هنع  هاکح  (. 2 [ ) 132]
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.45 : 9 دیفملا ) خیشلا  تافّنصم  هقفلا ( لوصأب  ةرکذتلا  رظنا  و  ، 756 ةّدعلا 2 : یف  یسوطلا  خیشلا  هنع  هاکح  (. 3 [ ) 133]
.829 ۀعیرذلا 2 : رظنا  (. 4 [ ) 134]

. ریسی فالتخا  عم  ، 210 - 206 جراعملا : (. 1 [ ) 135]
.235 ملاعملا : (. 2 [ ) 136]

.210 ص 206 - لوصالا ، جراعم  (. 1 [ ) 137]

.210 ص 206 - لوصالا ، جراعم  (. 1 [ ) 138]
.19 ص 17 - ینیمخ ، ماما  باحصتسالا  (. 1 [ ) 139]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 140]
. اّنم ناونعلا  (. 1 [ ) 141]

.251 لوصالا : یلإ  لوصولا  ئدابم  (. 2 [ ) 142]
. یلصالا ۀخسنلا  یف  ۀحفصلا 54 و 82  رظنا  (. 3 [ ) 143]

410 و 411. طوطخم :) لوصالا ( ۀیاهن  (. 4 [ ) 144]
.235 ملاعملا : (. 5 [ ) 145]

ۀقرولا 130. طوطخم :) لومأملا ( ۀیاغ  (. 6 [ ) 146]
.210 جراعملا : (. 1 [ ) 147]

.829 ۀعیرذلا 2 : (. 2 [ ) 148]
«. و نم «:» لدب « خسنلا  یف  (. 3 [ ) 149]

.209 جراعملا : (. 4 [ ) 150]
یف یتأیس  امک  لوصولا ، ۀیاهن  یف  کلذب  هلیثمت  یکح  معن  نیلیبسلا ،» ریغ  نم  جراخلا  لاثم « هیف  سیل  و  ، 224 یفصتسملا 1 : (. 5 [ ) 151]

ۀحفصلا 151.
. ةراهطلا یلإ  ریمضلا  عوجرل  اهقّقحتل ؛» بسانملا «: و  خسنلا ، یف  اذک  (. 6 [ ) 152]

.277 ۀیرئاحلا : دئاوفلا  و  ، 429 ۀّیلوصالا : لئاسرلا  (. 7 [ ) 153]
.441 و 2 : ، 440 : 1 ۀّیرجحلا ) ۀعبطلا  ضایرلا ( (. 8 [ ) 154]

«. بلقلا و  ةدایز «: ردصملا  یف  (. 1 [ ) 155]
«. هبنج یلع  لئاسولا «: یف  و  بیذهتلا ، یف  اذک  (. 2 [ ) 156]

. لّوالا ثیدلا  ءوضولا ، ضقاون  باوبأ  نم  لّوالا  بابلا  ، 174 لئاسولا 1 : و  ثیدحلا 11 ، ، 8 بیذهتلا 1 : (. 3 [ ) 157]
.7 هط : (. 4 [ ) 158]

.7 رمزلا : (. 5 [ ) 159]
.40 لمنلا : (. 6 [ ) 160]

.97 نارمع : لآ  (. 7 [ ) 161]
.89 ماعنالا : (. 8 [ ) 162]

.77 فسوی : (. 9 [ ) 163]
.4 رطاف : (. 1 [ ) 164]
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ص 21. هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 165]
ص 23. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 166]

ح 1. ص 245 ، ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 167]
.7 هط : (. 1 [ ) 168]

.7 رمز : (. 2 [ ) 169]
.97 نارمع : لآ  (. 3 [ ) 170]

.89 ماعنا : (. 4 [ ) 171]
.77 فسوی : (. 5 [ ) 172]

.26 ص 23 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 173]
ص 24. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 174]

.29 ص 26 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 175]
ص 33. ج 3 ، یفاکلا ، (. 2 [ ) 176]

ص 31. ج 4 ، هر ،) ینیمخ ( ماما  لوصالا  حیقنت  (. 1 [ ) 177]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 178]

. لئاسولا تایاور  يدحإ  بیذهتلا و  یف  هل » درت « مل  (. 1 [ ) 179]
«. ّکشلا کشلاب «:» لدب « ردصملا  یف  (. 1 [ ) 180]

.361 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  (. 1 [ ) 181]
.354 لوصالا : طباوض  یف  هسرد  تاریرقت  رظنا  فّنصملا ،) ذاتسا  ءاملعلا ( فیرش  نم  لّیختلا  اذه  (. 2 [ ) 182]

. اضیأ ءاملعلا  فیرش  نم  يوعدلا  هذه  (. 3 [ ) 183]
.361 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  (. 1 [ ) 184]

نا ۀیفاولا «: حرـش  یف  و  ، 158 فّنصملل : نیناوقلا  باحـصتسا  یلع  ۀیـشاحلا  رظنا  یـسلجملا ، ۀماّلعلا  نع  ّیکحم  داریالا  اذه  (. 1 [ ) 185]
.356 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  رظنا  یسلجملا » نع  باحصتسالا  یف  ۀلومعملا  هتلاسر  یف  ءالضفلا  ضعب  هلقن  داریالا 

«. ناک دارفالا و  قارغتسال  ناک  قارغتسالل  ماللا  ناک  ول  و  اذکه «: خسنلا  یف  (. 2 [ ) 186]
ۀقرولا 11. باحصتسالا ، ّنف  لوصالا ، نئازخ  یف  يدنبردلا  لضافلا  اهتبوجأ  عم  اهنم  ۀلمج  یلإ  راشأ  دق  و  (. 3 [ ) 187]

.45 ص 41 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا  (. 1 [ ) 188]
ص 47. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 189]

ص 44. هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 2 [ ) 190]
ص 50. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 191]

. نامه (. 2 [ ) 192]
ص 619. ةراهطلا ، باتک  هیقفلا ، حابصم  (. 1 [ ) 193]

.45 ص 49 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 194]
ثیدحلا 3. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 10  ، 321 لئاسولا 5 : (. 1 [ ) 195]

.206 ۀیفاولا : (. 2 [ ) 196]
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.361 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  (. 3 [ ) 197]
: لوصفلا یف  لوصفلا  بحاص  و  ، 442 ۀّیلوصلا : لئاسرلا  یف  یناهبهب  دیحولا  و  ، 143 قئادحلا 1 : یف  ینارحبلا  ثّدحملا  لثم  (. 4 [ ) 198]

.58 نیناوقلا 2 : یف  یمقلا  ققحملا  و  ، 370
. خسنلا ضعب  یف  ۀعبارلا » یلإ - نود - نم  درت «: مل  (. 5 [ ) 199]

«. عکر بیذهتلا «: یف  (. 6 [ ) 200]
ۀحفصلا 66. یف  ۀیتآلا  راّمع  نب  قاحسإ  ۀّقثوم  یه  (. 7 [ ) 201]

.49 راصتنالا ، عجار  (. 8 [ ) 202]
ثیدحلا 3. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 8  ، 318 لئاسولا 5 : (. 1 [ ) 203]

ۀحفصلا 66. یف  ۀیتآلا  راّمع  نب  قاحسإ  ۀّقثوم  یه  و  (. 2 [ ) 204]
. اهتابثإ بسانملا  و  اهیلع ، بطش  نکل  خسنلا  ضعب  نم  اذه » (.» 3 [ ) 205]

«. هتلعف هتعنص «:» لدب « بیذهتلا  لئاسولا و  یتیاور  یف  نکل  و  خسنلا ، یف  اذک  (. 4 [ ) 206]
ثیدحلا 3. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 8  ، 318 لئاسولا 5 : (. 5 [ ) 207]

رهاوجلا یف  رهاوجلا  بحاـص  و  ، 146 ۀعیشلا 7 : دنتـسم  یف  یقارنلا  قّقحملا  و  ، 240 ضایرلا 4 : یف  یئابطابطلا  دیـسلا  مهنم  (. 6 [ ) 208]
:1 ۀیرجحلا ) ۀعبطلا  یهتنملا ( یف  ۀماّلعلا  و  ، 391 ربتعملا 2 : یف  ققحملا  هیلإ  راشأ  و  ، 334 : 12

. راّمع نب  قاحسإ  ۀقثوم  لیذ  لئاسولا ، یف  یلماعلا  ّرحلا  و  ، 416 - 415
یف ّکش  نیتعکر و  یلـص  لجر  دانـسإلا «: برق  نع  يورملا  لـثم : و  ۀحفـصلا 66 ، یف  ۀیتآلا  راّمع  نب  قاحـسا  ۀّقثوم  لثم : (. 7 [ ) 209]

ثیدحلا 2. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 9  ، 319 لئاسولا 5 : رظنا  نیقیلا ،»...  یلع  ینبی  لاق  ۀثلاثلا ،
ص 206. هقفلا ، لوصا  یف  ۀیفاولا  (. 1 [ ) 210]

ج 3. ص 220 ، ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ح 740 ، ص 186 ، ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 351 ، ج 3 ، یفاکلا ، (. 1 [ ) 211]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 212]

.371 لوصفلا : یف  لوصفلا  بحاص  نم  لامتحالا  اذه  (. 1 [ ) 213]
«. ینعی ه «:) یف ( (. 2 [ ) 214]

«. رهاوظل ظ «:) و ( ص ) ت (،) یف ( (. 3 [ ) 215]
(. 1 شماهلا ( ۀقباسلا ، ۀحفصلا  یف  هیلإ  راشملا  همالک  یف  اضیأ  لوصفلا  بحاص  نم  يوعدلا  (. 4 [ ) 216]

ۀحفصلا 74. رظنا  (. 5 [ ) 217]
.56 ص 54 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 218]

ۀقرولا 13. باحصتسالا ، ّنف  لوصالا ، نئازخ  یف  يدنبردلا  لضافلا  انرثع - اهیف  اهب - ّلدتسا  (. 1 [ ) 219]
. ۀّیثیدحلا رداصملا  یف  امک  رامع » نب  قاحسا  حیحصلا «: و  اذک ، (. 2 [ ) 220]

ثیدحلا 2. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 8  ، 318 لئاسولا 5 : (. 3 [ ) 221]
«: رثکألا یلع  نباف  لدب « هیف  و  ثیدحلا 1 ، ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 8  ، 318 - 317 لئاسولا 5 : (. 4 [ ) 222]

«. رثکالاب ذخف  » 
.145 ۀعیشلا 7 : دنتسم  یف  یقارنلا  لضافلا  و  ۀیاورلا ، لیذ  لئاسولا  یف  یلماعلا  ّرحلا  لثم : (. 5 [ ) 223]

.57 ص 56 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 224]
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ثیدحلا 6. ءوضولا ، ضقاون  باوبأ  نم  بابلا 4  ، 176 - 175 لئاسولا 1 : و  ، 619 لاصخلا : (. 1 [ ) 225]
ثیدحلا 4. ءوضولا ، ضقاون  باوبأ  نم  لوألا  بابلا  ، 228 كردتسملا 1 : (. 2 [ ) 226]

.272 راحبلا 2 : (. 3 [ ) 227]
. اهیلع بطش  نکل  خسنلا و  ضعب  یف  امک  هتلادع ،» یف  بسانملا «: (. 4 [ ) 228]

جهاـنم یف  یقارنلا  لـضافلا  و  ، 62 نیناوـقلا 2 : یف  یمقلا  قّـقحملا  و  ، 440 ۀـیلوصالا : لئاسرلا  یف  یناهبهبلا  دـیحولا  لـثم : (. 1 [ ) 229]
.227 ماکحالا :

ح 6. ص 247 ، ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2 [ ) 230]
ص 272. ج 2 ، راونالا ، راحب  (. 3 [ ) 231]

.389 یّلحلا :) ۀماّلعلا  لاجر  لاجرلا ( ۀفرعم  یف  لاوقالا  ۀصالخ  (. 1 [ ) 232]
.264 لاقملا : جهنم  یلع  ۀیشاحلا  یف  یناهبهبلا  دیحولا  وه  (. 2 [ ) 233]

ص 58. هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 234]
(. هلأسأ ةدایز (: لئاسولا ) یف ( (. 1 [ ) 235]

ثیدحلا 13. ناضمر ، رهش  ماکحأ  باوبأ  نم  بابلا 3  ، 184 لئاسولا 7 : (. 2 [ ) 236]
. راّمع ۀّقثوم  ةرارزل و  ۀثالثلا  حاحصلا  یه  و  (. 3 [ ) 237]

. یناساقلا ۀبتاکم  لاصخلا و  اتیاور  یه  و  (. 4 [ ) 238]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 239]

ص 64. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 240]
ص 366. ج 4 ، لوصالا ، دئاوف  (. 2 [ ) 241]

.60 ص 56 - ینیمخ ، ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 242]
ص 60. ینیمخ ، ماما  باحصتسالا ، (. 2 [ ) 243]

ثیدحلا 1. تاساجنلا ، باوبأ  نم  بابلا 74  ، 1095 لئاسولا 2 : (. 1 [ ) 244]
 ...«. فیظن ءیش  ّلک  هیف «: و  ثیدحلا 4 ، تاساجنلا ، باوبأ  نم  بابلا 37  ، 1054 لئاسولا 2 : (. 1 [ ) 245]

.60 نیناوقلا 2 : (. 1 [ ) 246]
. ۀقباسلا ۀحفصلا  یف  (. 2 [ ) 247]

«. نیناوقلا بحاص  لامعتسالا  اذه  موزلل  نّطفت  دق  و  امهنیب «:» عماج  و ال  یلإ - مزلیف - دب « خسنلا  یف  (. 3 [ ) 248]
. لوصفلا بحاص  وه  (. 1 [ ) 249]

.373 لوصفلا : (. 2 [ ) 250]
.207 ۀیفاولا : (. 1 [ ) 251]

ثیدحلا 2. ۀحابملا ، ۀمعطالا  باوبأ  نم  بابلا 61  ، 91 لئاسولا 17 : (. 1 [ ) 252]
«. ملعی یتح  هیف «: و  ثیدحلا 5 ، قلطملا ، ءاملا  باوبأ  نم  بابلا 1  ، 100 لئاسولا 1 : (. 1 [ ) 253]

ۀحفصلا 72. یف  ۀمّدقتملا  راّمع  ۀّقثوم  يأ  (. 2 [ ) 254]
ثیدحلا 268. ، 102 بیذهتلا 1 : (. 3 [ ) 255]

. اّنم ناونعلا  (. 1 [ ) 256]
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.52 نیناوقلا 2 : و  ، 443 ۀّیلوصالا : لئاسرلا  رظنا  (. 2 [ ) 257]
.76 سومشلا : قراشم  (. 3 [ ) 258]

- ۀئیهلا عفر  وه  ةرابع « لدب  ظ ) یف ( و  توبثلا .» یضتقم  هل  ام  عفر  هیلإ  برقالا  و  ةراهطلا ، ضقاون  یف  امک  ةدایز «: خسنلا  یف  (. 4 [ ) 259]
یّمسملا وه  هیضتقم و  عنم  تباثلا و  ریغلا  رمألا  عفد  هیلإ  برقالا  ةراهطلا و  ضقاون  یف  امک  تباثلا  رمألا  عفر  وه  اذکه «: تابثا » رمألا  یلإ -

«. عناملاب
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 260]

. خسنلا ضعب  یف  هدوجو » دعب  همدع  یلع  ءانبلا  و  درت « مل  (. 5 [ ) 261]
«. عبارلا لدب «: خسن  یف  (. 6 [ ) 262]

«. ثلاثلا لدب «: ۀخسن  یف  و  لوألا ،» خسنلا «: یف  (. 1 [ ) 263]
. خسنلا ضعب  نم  لاّصتالا » (.» 2 [ ) 264]

«. رهاظلا و  یفخی «:» ال  لدب « خسنلا  یف  (. 3 [ ) 265]
. خسنلا ضعب  یف  تاومألل » درت « مل  (. 4 [ ) 266]

«. تلخد ّمث  تلخدف «،» لدب « هیف  و  ثیدحلا 1 ، ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 23  ، 336 لئاسولا 5 : (. 1 [ ) 267]
ثیدحلا 1. ةالصلا ، یف  عقاولا  للخلا  باوبأ  نم  بابلا 16  ، 329 لئاسولا 5 : (. 1 [ ) 268]

«. هدرف خسنلا «: ضعب  یف  (. 1 [ ) 269]
ۀّیجحب لوقی  فّنصملا ال  و  یضتقملا ، یف  کشلا  وه  مسقلا  اذه  یف  قالطإلا  دارفأ  ۀلمج  نم  نأ  رابتعاب  روهشملا  یلإ  هتبـسن  (. 1 [ ) 270]

. هیف باحصتسالا 
ص 84. هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 271]

.99 ص 97 - ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 272]
.84 ص 85 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 273]

ص 105. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 274]

ص 107. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 275]
ص 85. هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 2 [ ) 276]

ص 101. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 277]
.274 ص 273 - ج 1 ، اردص ، الم  هیلاعتم  تمکح  ص 466 . ج 1 ، انیس ، نبا  لئاسر ، (. 1 [ ) 278]

ص 102. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 2 [ ) 279]
.86 ص 85 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 280]

ص 65. ج 2 ، هموظنم ، حرش  (. 2 [ ) 281]
ص 102. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 3 [ ) 282]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 283]
ص 113. ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 284]

.92 ص 91 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 2 [ ) 285]
.3 ةدئاملا : (. 1 [ ) 286]
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.121 ماعنالا : (. 2 [ ) 287]

.118 ماعنالا : (. 3 [ ) 288]
«. حبذلا حباذلا «:» لدب « ۀیثیدحلا  رداصملا  عیمج  یف  نکل  ثیدحلا 1 ، یّلصملا ، سابل  باوبأ  نم  بابلا 2  ، 250 لئاسولا 3 : (. 1 [ ) 289]

«. الّلعم ةدایز «: خسنلا ، ضعب  یف  (. 2 [ ) 290]
ثیدحلا 2. دیصلا ، باوبأ  نم  بابلا 5  ، 215 لئاسولا 16 : رظنا  (. 3 [ ) 291]

.299 - 297 رهاوجلا 5 : رظنا  (. 4 [ ) 292]

.3 هدئام ، هروس  میرک ، نآرق  (. 1 [ ) 293]
هیآ 3. هدئام ، هروس  میرک ، نآرق  (. 1 [ ) 294]

حاتفملا 78. ، 70 عئارشلا 1 : حیتافم  رظنا  (. 1 [ ) 295]
.365 طوطخم :) ۀیفاولا ( حرش  (. 2 [ ) 296]

.145 ماعنالا : (. 1 [ ) 297]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 298]

ص 143. ۀیندملا ، دئاوفلا  (. 1 [ ) 299]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 300]

ات 64. ص 61  ج 3 ، ۀیلاعتملا ، ۀمکحلا  84 ؛ ص 83 - ج 1 ، تایعیبط ، ءافش ، (. 1 [ ) 301]
ص 255. ج 3 ، هموظنم ، حرش  ، 84 ص 83 - ج 1 ، تایعیبط ، ءافش ، (. 1 [ ) 302]

.552 ص 551 - ج 1 ، ۀیقرشملا ، ثحابم  ص 33 ، ج 3 ، ۀیلاعتملا ، ۀمکحلا  (. 2 [ ) 303]
ات 64. ص 61  ج 3 ، ۀیلاعتملا ، ۀمکحلا  (. 1 [ ) 304]

.115 ص 113 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 2 [ ) 305]
ص 115. هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 3 [ ) 306]

.118 ص 117 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 307]

.120 ص 118 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 308]
.151 ص 149 - ج 4 ، لوصالا ، حیقنت  (. 1 [ ) 309]

. ماکحالا جهانم  یف  یقارنلا  لضافلا  وه  (. 1 [ ) 310]
ص 238. لوصالا ، ماکحالا و  جهانم  (. 1 [ ) 311]
ص 240. لوصالا ، ماکحالا و  جهانم  (. 1 [ ) 312]

1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 313]
.124 ص 122 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا  (. 1 [ ) 314]

.131 ص 130 - هر ،) ینیمخ ( ماما  باحصتسالا ، (. 1 [ ) 315]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 316]
1387 ش. مراهچ ، پاچ : ناهفصا ، يراصنا -  خیش  لئاسر  لماک  حرش  نتم و  همجرت  دیشمج ، یعیمس ، [ 317]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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	* کدام یک از دو قسم اجماع منقول مورد بحث است و چرا؟
	* ذکر چه نکاتی تا اینجای بحث لازم است؟
	* حجیّت اجماع منقول از باب تعبّد است یا از باب ظنّ؟
	* قائلین به حجیّت اجماع منقول دلیلشان بر تعبدی بودن این حجیّت چیست؟
	* مراد شیخ از عبارت (من جملة الظنون الخارجة عن الاصل ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (عند کثیر ممّن یقول باعتبار الخبر بالخصوص ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (نظرا الی انّه من افراده، فیشمله، ادلته ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (هو التعرض للملازمة بین حجیّة الخبر و حجیّته) چیست؟
	* مراد از عبارت (فهو عندهم کخبر الصحیح علی السند) چیست؟
	* مراد از عبارت (لانّ مدّعی الاجماع یحکی ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و یدخل الاجماع ما یدخل الخبر من الاقسام ...) چیست؟
	* اقسام اجماع را بنویسید؟
	* مراد از عبارت (یلحقه ما یلحقه من الاحکام ...) چیست؟
	* چرا اصل اجماع حجّت است و قابل انکار نیست؟
	* پس حدیث (اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، از امام (ع) چیست؟
	* به نظر شما چه اجماعی بدون تردید حجّت است؟
	* چرا خبر واحد را از ناقلین مخالفین میپذیرید و اجماع منقول را از آنها رد میکنید؟
	* کدامین اجماع از نظر شیعه فاقد حجیّت است؟

	نظر شیخ پیرامون ملازمه میان اجماع منقول و خبر واحد
	اشاره
	امر اوّل [مستفاد از ادله متقدّمین برای حجیّت خبر واحد]
	اشاره
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و الذی یقوی فی النظر ...) چیست؟
	* جناب شیخ چه دلیلی بر مدّعای فوق اقامه میکند؟
	* پس مراد از عبارت (انّ الادلّة الخاصّة التی اقاموها علی حجیّة خبر ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (عن حسّ) در متن مذکور چیست؟
	* مگر اخبار غیر حسّی هم وجود دارد؟
	* پس مراد از عبارت (لانّ العمدة من تلک الادلّة هو الاتفاق) چیست؟
	* چرا اجماعی که از اتفاق اصحاب بر عمل به خبر واحد حاصل شده شامل اجماع منقول نمیشود؟
	* پس مراد از عبارت (عدم شمولها الّا للرّوایة المصطلحة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (الّا ان یدّعی انّ المناط فی وجوب ...) چیست؟
	* پس مراد از آن عبارت (و لا یعتبر فی ذلک حکایة الفاظ الامام ... الخ ...) چیست؟
	* پس فلسفه حجیّت عبارات به عنوان خبر چیست؟
	* نظر شیخ پیرامون استدلال و یا توجیه مذکور چیست؟
	* تالی فاسدها و لوازم مناط مذکور در صورت اثبات چیست؟
	* حاصل مطلب چیست؟

	عدم دلالت آیات بر حجیّت اجماع منقول
	حاصل استظهار از آیه شریفه
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (فالعمدة فیها ... هی آیة النّبأ ...) چیست؟
	* کیفیت استدلال مستدلین به آیه شریفه را تقریر کنید؟
	* جناب شیخ چه پاسخی از استدلال مذکور میدهد؟
	* دلیل شیخ بر مدّعای فوق چیست؟
	* آیا تفصیل و تفاوت مذکور میان خبر عادل و خبر فاسق به خاطر احتمال خطا است؟
	* آیا تفاوت و تفصیل مذکور به خاطر احتمال غفلت است؟
	* آیا تفاوت مذکور به خاطر احتمال قرینه است؟
	* پس فرق این دو به چه خاطر است؟
	* مگر در خبر واحدی که از قول فرد عادلی به دست ما میرسد چند احتمال خلاف وجود دارد؟
	* چرا آیه شریفه احتمالات دیگر را نفی نمیکند؟
	* اصول مذکور در مورد خبرهای حسی جاری میشوند یا حدسی؟
	* ذیل آیه شریفه تعلیلی آورده و آن عبارت است از اینکه: در خبر فاسق تفحّص و تبیّن لازم است به علّت اینکه احتمال ندامت وجود دارد آنهم احتمال عقلایی و قابل اهتمام. حال سؤال این است که این احتمال ندامت آیا از ناحیه احتمال خطا است؟ یا از ناحیه احتمال غفلت است یا از ناحیه احتمال اراده خلاف ظاهر؟
	* حاصل این تفصیل و تعلیل چیست؟
	* با توجّه به دو قرینه مذکور و مطالبی که گذشت مقصود اصلی و مراد نهایی در آیه شریفه نبأ چیست؟
	* شاهد شیخ بر مدّعای فوق چیست؟
	* چرا نمیتوان تقریر فوق را در مورد حدس جاری نمود و گفت: در فاسق به مناط فسقی که در او وجود دارد به حدسش اعتنا نکن چرا که مطابق با واقع نیست ولی در عادل به ملاک صفت عدالت و اجتنابش از فسق، حدسش مطابق با واقع است پس به حدس او عمل کن؟
	* پس مراد از عبارت (و منه تبیّن عدم دلالة الآیة علی قبول الشّهادة الحدسیة ...) چیست؟

	پاسخ شیخ از اشکال مذکور
	تشریح المسائل
	* حاصل اشکال این مستشکل چیست؟
	* پاسخ شیخ در قبال اشکال مذکور چیست؟
	* پس مراد از عبارت (نعم، لو کان المخبر ممّن یکثر علیه الخطاء و الاشتباه ...) چیست؟
	* چرا اصل یا اصول مذکور در خبر هر عادلی جاری نمیشود؟
	* گواه شما بر اینکه در قسم دوم از خبرهای حسّی از اصول یاد شده استفاده و تبعیت میشود چیست؟
	* پس مراد از عبارت (و ان کان ربّما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الاجماع ...) چیست؟
	* پس مراد از عبارت (الّا انّ المصنف یشهد بانّ اعتبار هذا ...) چیست؟

	مؤیدی بر نظر شیخ
	حاصل گفتار
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و یؤیّد ما ذکرنا انّه لم یستدلّ احد ...) چیست؟
	* مؤیّد این مقال چیست؟
	* سر مطلب در این عدم تمسّک به آیه نبأ چیست؟
	* پس مراد از عبارت (و الظاهر انّ ما ذکرنا من عدم دلالة الآیة و امثالها ...) چیست؟
	* چه نتیجهای از مطالب فوق میگیرید؟
	* وجه اجماع و اتفاق مذکور چیست؟
	* مراد از عبارت (کما فی الرّیاض من عدم اعتبار الشهادة ... اذا لم یستند الی الحس ...) چیست؟
	* کلام فوق بر چه مبنایی است؟
	* تقریر پاسخ مذکور چگونه است؟
	* وجه نظر در عبارت (و ان علّله فی الرّیاض بما لا یخلو عن نظر ...) چیست؟
	* حاصل بیان صاحب ریاض به طور ساده و روشن چه میباشد؟
	* نظر شیخ پیرامون مطالب صاحب ریاض چیست؟
	* حاصل کلام در متن مزبور چیست؟
	* راجع به مقدار دلالت آیه نبأ چه وجوهی وجود دارد؟

	اشکال
	پاسخ شیخ
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (لیس المراد ممّا ذکرنا عدم قابلیّة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (بل المراد انّ الآیة المذکورة لا تدلّ الّا ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (لا تدلّ) در متن فوق چیست؟
	* حاصل مطلب کدام است؟
	* مراد از عبارت (بل المراد انّ الآیة المذکورة لا تدلّ ...) را منطوقا بیان کنید؟
	* مفهوم عبارت فوق چیست؟
	* سرّ مطلب در قبول و عدم قبول خبر عادل و فاسق را مختصرا توضیح دهید؟
	* مراد از اصطلاح (فتأمّل) در پایان متن چیست؟
	* مرادتان از مطلب اخیر چیست؟


	امر دوّم: نقل کلام علما در اجماع
	اشاره
	تشریح المسائل
	* حاصل مرحله دوم در مباحثی که گذشت چه شد؟
	* انگیزه شیخ بر عنوان امر دوّم چیست؟
	* مراد از عبارت (الذین هم الاصل له و هو الاصل له) چیست؟
	* اجماع در اصطلاح خاصّه (شیعه) به چه معناست؟
	* مراد از عبارت (هو اتّفاق العلماء فی عصر) چیست؟
	* شاهد بر ادّعای فوق چیست؟
	* مراد از عبارت (عصر واحد) به عنوان قسمت دوّم بحث چیست؟
	* معیار (کلّ) رأی تمام علما است یا بعض از علما؟
	* شاهد بر این مدعا چیست؟



	نقل عبارات علما در اجماع و حجیّت آن
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و لکن لا یلزم من کونه حجّة تسمیته ...) در متن مزبور چیست؟
	* پس مراد از عبارت (و امّا ما اشتهر بینهم، من انّه لا یقدح خروج المعلوم ...) چیست؟
	* مراد مشهور اصولیین از عبارت فوق چیست؟
	* پاسخ شیخ به سؤال و اشکال مذکور چیست؟
	* مراد از عبارت (کما علم من فرض المحقّق الامام ...) چیست؟
	* پس مراد از عبارت (نعم: ظاهر کلمات جماعة یوهم تسمیته اجماعا ...) چیست؟

	بیان تسامح در اطلاق لفظ اجماع
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (یمکن ان یقال: انّهم قد تسامحوا فی اطلاق الاجماع ...) چیست؟
	* چه نسبتی از نسب اربع میان اجماع بودن و حجّت بودن برقرار است؟
	* حاصل سخن شیخ در متن مزبور چیست؟
	* وجه تسامح در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق برخی از علما چیست؟

	نفی اصطلاح اجماع از اطلاقی دیگر
	تشریح المسائل
	* مقدمة بفرمائید اجماع منقول بر چند قسم است؟
	* مراد از اجماع دخولی چیست؟
	* کدام یک از انواع اجماع، ممکن است هم اجماع باشد، هم حجّت و یا یکی از اجماع و حجّت؟
	* در چه صورتی اجماع منقول نه اجماع مصطلح است و نه حجّیّت دارد؟
	* مراد شیخ از عبارت (و امّا اتّفاق من عدا الامام بحیث ...) در متن مزبور چیست؟
	* پس مراد ایشان از عبارت (الّا ان ینظّم قول الامام المکشوف عنه باتفاق ...) چیست؟
	* چرا اتفاق من عدا الامام، اجماع مصطلح نمیباشد؟

	مسامحه دیگر در اطلاق لفظ اجماع در تقریر فوق
	حاصل دو مسامحه
	تشریح المسائل
	* مراد شیخ در متن مذکور چیست؟
	* با وجود اینکه میدانیم اطلاق لفظ اجماع متوقف است بر لحاظ اقوال متفقین و انضمام آنها با رأی امام و قرار دادن مجموع را در برابر لفظ اجماع، و حال آنکه این لحاظ مراعات نشده، پس وجه تعبیر از اتفاق علما (یعنی: دلیل) به لفظ اجماع چیست؟
	* حاصل مطلب تا بدین جا چیست؟
	* مسامحه اوّل در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق برخی علما چه بود؟
	* حاصل دومین مسامحه در اطلاق مزبور چگونه است؟
	* با در نظر گرفتن دو مسامحه مذکور نتیجه بحث چیست؟
	* آیا اطلاق اجماع در تعریف فوق حقیقی است؟
	* شاهد بر این مدّعی چیست؟
	* توضیحا بفرمائید چرا در انضمام اقوال مجمعین با رأی امام مسامحه وجود دارد؟
	* آیا تفاوتی میان تسامح در اجماع دخولی با اجماع در اینجا وجود ندارد؟
	* دو مسامحه مذکور را به طور خلاصه روشن کنید؟
	* فلسفه این دو تسامح چیست؟

	دو گواه بر عدم اراده اجماع اصطلاحی در اتفاق من عدا الامام
	عدم ایراد بر اطلاق اجماع بنا بر هریک از دو مسامحه
	کلام صاحب معالم
	پاسخ شیخ در مقام اشکال بر کلام مذکور
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و الاطّلاع علی تعریفات الفریقین ... الخ) چیست؟
	* نتیجه حاصله از وجود دو گواه مذکور چیست؟
	* حاصل مطلب در متن مذکور چیست؟
	* مراد از عبارت (انّ المسامحة من الجهة الاولی ... تا للاخیر فیها) چیست؟
	* پس مراد از قید (من دون قرینة ...) چیست؟
	* پس مراد از عبارت (نعم، لو کان نقل الاجماع المصطلح حجّة عند الکل ...) چیست؟
	* لزوم قرینه در آوردن اجماع غیر مصطلح نسبت به خود ناقل و مدّعی اجماع است یا نسبت به منقول الیهم (شنوندگان)؟
	* حال با توجّه به مبنای فوق آیا وظیفه ناقل نصب قرینه است یا خیر؟
	* مراد از عبارت (و یظهر من ذلک ما فی کلام صاحب المعالم ...) چیست؟
	* صاحب «معالم» در رابطه با حجّیّت اجماع و نظر فقها راجع به آن چه فرموده است؟
	* به نظر شیخ چه اشکالی بر این کلام صاحب معالم وارد است؟
	* پاسخ شیخ از اشکال اوّل صاحب المعالم چیست؟
	* پاسخ شیخ به اشکال دوم صاحب معالم چیست؟

	اقسام اجماعات منقوله در کتب فقها
	حکم الفاظ اجماع
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (انّ الحاکی للاتّفاق قد ینقل الاجماع ...) چیست؟
	* مراد از ظهور در (اتفاق من عدا الامام) عرفی است یا لغوی؟
	* چنین اجماعاتی مصطلحاند یا غیر مصطلح؟
	* چرا چنین اجماعاتی، اجماع مصطلح نیستند؟
	* مراد از عبارات (فان اضاف الاجماع الی من عدا الامام ...) چیست؟
	* پس مراد از عبارت (نعم: لو فرض انّ السّبب المنقول ...) چیست؟
	* قرینه مقابله یعنی چه؟

	وجه اضعفیّت اجماع اخیر از دو قسم قبلی
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و اضعف ممّا ذکر نقل عدم الخلاف ...) چیست؟
	* وجه اضعفیّت در هریک از این تعبیرات چیست؟
	* ضعیفتر از قول و تعبیر اخیر چه تعبیری است؟
	* مراد از عبارت (و ان اطلق الاجماع او اضافه علی وجه ...) چیست؟
	* در مجموع چه راههایی برای دستیابی ناقل به قول معصوم در این مقام وجود دارد؟
	* مراد از عبارت (الّا انّ مستند علم الحاکی ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (احدها الحس: کما اذا سمع ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و هذا فی غایة القلّة ...) چیست؟
	* آیا فرض مذکور در زمان غیبت ممکن است؟
	* آیا کسی از مدعیان اجماع دخولی تاکنون چنین ادعایی نموده است؟
	* مراد از عبارت (و لذا صرّح الشیخ فی العدّة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (الثانی: قاعدة اللطف علی ما ذکره الشیخ فی العدّة ...) چیست؟
	* تقریر قاعده لطف از لسان متکلمین چگونه است؟
	* مراد از عبارت (و لا یخفی انّ الاستناد الیه غیر صحیح ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و المفروض انّ اجماعات الشیخ کلّها مستندة الی هذه القاعدة ...) چیست؟
	* نظر جناب شیخ اعظم پیرامون قاعده لطف (مبنای شیخ طوسی) چیست؟

	ادعای اشتراک در طریق احراز رأی امام (ع) میان سیّد و شیخ
	نقل عبارات شیخ طوسی بر عدم اشتراک ایشان با سید
	کلام دیگر از شیخ در کتاب عدّه
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (فدعوی مشارکته للسیّد ...) چیست؟
	* مراد از متن (قال فی «العدّة» فی حکم ما ... الخ) چیست؟
	* از مجموعه شواهد منقوله توسط شیخ طوسی به چه امری واقف میشویم؟

	شاهدی دیگر از کلام شیخ طوسی در عدّه
	معیار در شناخت فقهایی که براساس قاعده لطف مشی کردهاند
	نقل عبارت فخر الدین در ایضاح
	شاهدی دیگر بر اعتقاد فخر به قاعده لطف
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (ثمّ انّ الاستناد الی هذا الوجه ...) چیست؟
	* وجه استظهار در این وجه چیست؟
	* به بیانی جامعتر بفرمائید چه معیاری برای شناخت قائلین به قاعده لطف وجود دارد؟
	* مراد فخر المحققین از عبارت (انّ من عادة المجتهد ...) چیست؟
	* به نظر جناب فخر چه فوایدی بر امر مذکور مترتب است؟
	* مفهوم عبارت (من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف) چیست؟

	گفتار شهید اول در ذکری
	استدلال محقق ثانی بر عدم قول برای میت
	نقل کلام از محقق داماد در این مقام
	استشهاد شهید اول به توجیهات بعیده در اثبات قاعده لطف
	تشریح المسائل
	* حاصل بیان شهید اوّل در ذکری چیست؟
	* وجه انطباق در عبارت (ظاهر العلماء المنع عن العمل ...) بر قاعده لطف چیست؟
	* لبّ اللباب بیان محقق داماد در این مقام چیست؟
	* استدلال جناب محقق به این مستند بودن چگونه است؟
	* حاصل گفتار جناب شهید اوّل پیرامون قاعده لطف در ذکری چیست؟

	راه سوّم در کشف رأی امام برای مدّعی اجماع
	تشریح المسائل
	* مراد از طریقه حدس در متن مذکور چیست؟
	* چه اموری ممکن است منشأ حصول حدس باشند؟
	* اگر در اینجا سؤال شود خبر عادل باید دارای اثر شرعی باشد حال اثر شرعی قبول این خبر کدام است؟ پاسخ چیست؟

	وجوب التوقف در عمل به اجماع منقول
	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب در عبارت (اذا عرفت انّ مستند ...) چیست؟
	* حاصل مطلب در عبارت (و ظهر لک ان الاول ...) چیست؟
	* چرا به نظر شیخ حدس قطعی عادی دارای ارزش است؟
	* چرا حدس قطعی اتفاقی مبتنی بر مبادی حسیه غیر ضروریه ارزش ندارد؟
	* چرا حدس قطعی اتفاقی مبتنی بر مبادی حدسیه ارزش ندارد؟
	* جناب شیخ از تنظیم مطالب در متن مذکور چه نتیجهای میگیرد؟
	* مراد از عبارت (مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن ...) چیست؟
	* آیا اجماع منقول در حکم خبر واحد نیست؟
	* پس چرا اجماع منقول را در عداد ادله و به طور جداگانه آوردهاند؟
	* مراد از عبارت (الی القسم الاخیر من الحدس) چیست؟
	* مراد از عبارت (و لا المستند الی الوجه الثانی ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (الی القسم الاول من الحدس) چیست؟

	اشکال بر جناب شیخ انصاری
	تشریح المسائل
	* حاصل بیان شیخ در متن قبلی چه شد؟
	* حاصل سؤال و تقریر اشکال مستشکل به مطلب فوق چیست؟
	اشاره
	* تقریر حجیت اجماع از ناحیه منکشف به نظر مستشکل چگونه است؟

	* تقریر حجیت اجماع از ناحیه کاشف و نقل سبب به نظر مستشکل چگونه است؟
	* اگر به مستشکل گفته شود که خبر عادل باید دارای اثر شرعی باشد، قبول این خبر اثر شرعیاش کدام است، چه میگوید؟
	* حاصل مطلب مستشکل چیست؟

	کلام و اشکال محقق کاظمی در شرح وافیه
	تشریح المسائل
	* مراد سائل و یا مستشکل از نقل عبارات مرحوم کاظمی چیست؟
	* نظر مرحوم کاظمی پیرامون حجیت اجماع منقول چیست؟
	* حاصل اشکال مرحوم کاظمی به مقاله خود چیست؟
	* جناب کاظمی چه پاسخی از اعتراض فوق به خودش میدهد؟

	دومین اشکال محقق کاظمی به خودش
	تشریح المسائل
	* حاصل اشکال دوم از جانب محقق کاظمی به خودش چیست؟
	* اولین پاسخ مرحوم کاظمی از اشکال مذکور چیست؟
	* عبارت اخرای پاسخ اول چیست؟
	* دومین پاسخ محقق کاظمی به اشکال دوم چیست؟

	ایرادی دیگر بر پاسخ دوم
	پاسخ کاظمی از ایراد فوق
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (یکفی الرجوع الی الآثار اذا کانت الآثار مستلزمة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و هذا بخلاف ما یستنهضه المجتهد ...) چیست؟
	* پس مراد از (انّ التّحقیق فی الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاوّل ...) چیست؟
	* حاصل اشکال سوم چیست؟
	* پاسخ محقق کاظمی به اعتراض فوق از جانب خودش چیست؟
	* حاصل سؤال و اشکال بر شیخ تا به اینجا چه شد؟

	پاسخ شیخ از اشکال
	تشریح المسائل
	* حاصل پاسخ شیخ از اعتراض مستشکل چیست؟

	محملهای ادعای اجماع
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و یستفید ذلک من اتفاق المعروفین ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (لانّ اتفاق اهل عصره فضلا ...) چیست؟
	* حاصل دو پاسخ فوق چیست؟
	* مراد از عبارت (و لو فرض حصوله للمخبر کان من باب الحدس ...) چیست؟
	* مراد از اینکه حدس مذکور میتواند اماره ظنیه باشد چیست؟
	* مراد از عبارت (الحق بذلک ما اذا علم اتفاق الکل ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و من المقلّدة من ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (فانّ فی توصیف المدّعی ... الخ) چیست؟
	* برداشت شما از مطالب مرحوم محقق در اینجا چیست؟
	* حاصل مطلب در عبارت (کیف کان) چیست؟
	* حاصل فرموده شیخ در این مبحث چه بوده است؟
	* پاسخ شیخ به سؤال مذکور چیست؟
	* حاصل توجیه اول توسط شیخ چه بود؟
	* حاصل توجیه دوم توسط شیخ چه بود؟

	توجیه سوم
	تشریح المسائل
	* مراد از اصل در عبارت (علی العمل بالاصل عند عدم الدلیل) چیست؟
	* مراد از مسئله اصولیة نقلیّه یا عقلیّه در عبارت (اتفاقهم علی ...) چیست؟
	* در تبیین عبارت (ان یستفید اتفاق الکل ... الخ) مثال بزنید؟
	* مراد از عبارت (ثمّ انّ الظاهر ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (کلّ ذلک مبنیّ علی استنباط ...) چیست؟

	تشریح المسائل
	* حاصل فرموده سید مرتضی به عنوان نقل یک نمونه چیست؟
	* مراد از عبارت (فظهر من ذلک ان النسبة ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (و من ذلک: ما عن الشیخ فی الخلاف ...) چیست؟
	* دلیل شیخ طوسی بر نظر فوق چیست؟
	* دلیل شیخ طوسی بر اجماع الفرقة چیست؟
	* نکته قابل توجه در اینجا چیست؟

	تشریح المسائل
	* مراد از محمل و توجیه سوم در عنوان ترجمه چیست؟
	* کدامین مورد به محمل و توجیه فوق تصریح داشت؟
	* مراد از عبارت (انّ المطلّقة ثلثا فی مجلس واحد) چیست؟
	* مشار الیه ذلک در عبارت (فقال الدّلالة علی ذلک) چیست؟
	* حاصل مطلب در کلام مفید چیست؟
	* دلیل وقوع یک طلاق در یک مجلس چیست؟
	* مراد از عبارت (ثمّ بیّن وجه الدّلالة) چیست؟
	* وجه دلالت در آیه شریفه چیست؟
	* مراد از عبارت (کلّ ما لم یکن علی امرنا هذا فهو ردّ) چیست؟
	* مراد از عبارت (و قد بیّنّا انّ المرّة لا تکون ... الخ) چیست؟
	* مگر آیه شریفه الطَّلاقُ مَرَّتانِ دلالت بر لزوم دو طلاق ندارد، پس چرا بر اعتبار و لزوم طلاق سوم در قرآن تأکید میشود؟
	* مراد از عبارت (فاوجب السنة ابطال طلاق الثلاث) چیست؟
	* حاصل مطلب و جمع این نمونه از شیخ مفید چیست؟

	موردی دیگر از موارد محمل سوم
	تشریح المسائل
	* مشار الیه ذلک در عبارت (و من ذلک:) چیست؟
	* چه مطلبی از عبارت (علی المضایقة فی قضاء الفوائت) به دست میآید؟
	* مراد از موسّع چیست؟
	* مراد از مضیق چیست؟
	* مراد از عبارت (ابنی بابویه) چه کسانی است؟
	* مراد از اصطلاح (حفظة) در عبارت چیست؟
	* معنای کلمه (خرّیت) چیست؟
	* حاصل مطلب در ذکر این نمونه چیست؟
	* دلیل ابن ادریس بر این اجماع چیست؟

	وجوه سهگانه در اثبات ابتناء اجماع ابن ادریس بر حدس
	تشریح المسائل
	* حاصل وجه اوّل در اثبات ابتناء اجماع ابن ادریس بر حدس چیست؟
	* آیا وجه مذکور در ادعای قطع به چنین اجماعی کافی است؟
	* اشتباه ابن ادریس در وجه اول در کجاست؟
	* در چه صورتی میتوان نفس ذکر را دلیل بر عمل به آنها قرار داده و فتوای به مضمونشان را به ناقلین آنها نسبت داد؟
	* حاصل مطلب در وجه دوم چیست؟
	* در چه صورتی در وجه سوم میتوان فتوی به اخبار مضایقه را به ذاکرین نسبت داد؟
	* با توجه به مطالب مذکور در وجه سوم چرا چنین اجماعی نمیتواند برای مثل ابن ادریس قطع به واقع آورد؟
	* حاصل پاسخ فوق چیست؟
	* با توجه به پاسخ فوق، مقدمه اول ابن ادریس چگونه رد میشود؟
	* اولین اشکال شیخ انصاری بر ابن ادریس در اینگونه اجماع چیست؟
	* اولین جهت در حدسی بودن این ادعای اجماع چیست؟
	* دومین جهت در حدسی بودن ادعای اجماع توسط ابن ادریس چیست؟
	* اگر ابن ادریس بگوید: الف- راویان این اخبار مورد وثوقاند و این اخبار، اخبار ثقه هستند. صغری ب- فقهاء نیز به خبر ثقه عمل میکنند. کبری پس: باید به این اخبار عمل نمایند. چه پاسخ میدهید؟
	* دومین اشکال شیخ انصاری به ابن ادریس چیست؟
	* اگر گفته شود شاید ابن ادریس به خبر واحد تنها اعتماد نکرده است تا در تعارض با مبنایش باشد بلکه به خبر واحد به علاوه فتوای علما که یقینآور بوده اعتماد نموده پس اشکالی وجود ندارد. شیخ چه پاسخی میدهد؟
	* سومین اشکال شیخ به ابن ادریس چیست؟
	* چهارمین اشکال شیخ به ابن ادریس چیست؟

	شاهدی دیگر بر عدم حجیت اجماع ناشی از حدس و اجتهاد
	استظهار شیخ
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و اوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد ما ...) چیست؟
	* مبنای محقق در رد این ادعا چیست؟
	* نظر شیخ پیرامون ادعای ابن ادریس چیست؟
	* مراد از عبارت (متخیّلا انّ الحکم معلّق علی الزّوجة ...) چیست؟
	* مراد از (و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلولة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الا ...) چیست؟
	* حاصل مطلب در ذکر این نمونه از اجماع چیست؟
	* حاصل پاسخ شیخ در اینجا به ابن ادریس چیست؟
	* چه نسبتی میان عیال بودن و واجب النفقه بودن برقرار است؟
	* نظر محقق راجع به این ادعای اجماع ابن ادریس چیست؟

	مقایسه شیخ میان کلام حلّی و محقّق
	تأویل در اجماعات ادعاشده
	مقاله محدث مجلسی
	تشریح المسائل
	* مستند ابن ادریس در مدعایش چه بود؟
	* بیان محقق در رابطه با اجماع چیست؟
	* مراد از عبارت (علی لفظ مطلق شامل لبعض افراده) چیست؟
	* مراد از عبارت (انّه اوّل کثیرا من الاجماعات ... الخ) چیست؟
	* چه نسبتی میان اجماع روائی و فتوائی وجود دارد؟
	* حاصل بیان مرحوم مجلسی در اینجا چه بود؟

	تحقیق شیخ[41]
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و التحقیق ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (امّا من حسن الظنّ بجماعة ... الخ) چیست؟
	* آیا برای جلوگیری از تدلیس نیازی به نصب قرینه در اینگونه اجماعات نمیباشد؟
	* مراد از عبارت (لانّ دعوی الاجماع لیس لاجل ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (نعم قد یوجب التدلیس من جهة ...) چیست؟
	* پس مراد از عبارت (و لکنّه یندفع بادنی ... الخ) چیست؟
	* حاصل و نتیجه این اندفاع چیست؟

	حاصل کلام
	تشریح المسائل
	* مراد شیخ از عبارت (و الحاصل ...) چیست؟
	* مراد از قرائن کثیره چیست؟
	* مراد از عبارت (و علی هذا ینزّل الاجماعات المتخالفة ...) چیست؟

	بیان محقق سبزواری پیرامون اجماعات مذکوره
	حاصل بحث
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (تقدم الوجهان ...) چیست؟
	* وجه تعبیر به کلمه خصوصا در عبارت (خصوصا اذا اراد الناقل ...) در این فرض چیست؟
	* حاصل کلام از ابتدای بحث اجماع تا به اینجا چیست؟
	* مراد از (ثم) در عبارت (ثم اذا علم عدم ...) چیست؟

	تضعیف کلام سبزواری توسط شیخ
	مثال
	توضیح مطلب با یک مثال خارجی
	تشریح المسائل
	* حاصل کلام از عبارت (نعم یبقی هنا شیء) تا به اینجا چیست؟
	* مراد شیخ از مطلب اخیر چیست؟
	* پس اگر به نظر شیخ، دستیابی به اجماع حقیقی تعذر دارد چه باید کرد؟
	* حاصل قانون مذکور چیست؟
	* و لکن قبلا گفته شد که اتفاق المعروفین به تنهایی مستلزم قول امام نیست و برای ما حدس قطعی به رأی امام نمیآورد؟
	* مراد از امارات و قرائن چیست؟
	* این یقین حاصله وجدانی است یا ظنی؟
	* حاصل مطلب از مطالب مذکور چیست؟
	* تنظیر شیخ جهت فهم مطالب چیست؟

	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب در عبارت (ثمّ انّ ما ذکرنا ...) چیست؟
	* پس مراد از عبارت (ثمّ انّه لو لم یحصل ...) چیست؟

	نظر شیخ اسد اللّه تستری در فایده اجماع
	اشاره
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (او ما فی حکمه ...) در متن چیست؟
	* مراد از عبارت (او مطلق الدلیل المعتدّ به ...) چیست؟

	مقام اول: حجت بودن اجماع منقول به اعتبار اول
	اشاره
	تشریح المسائل
	* مراد از اعتبار اول در عبارت (حجیّته بالاعتبار الاوّل ...) چیست؟
	* مراد از جهت ثبوت و جهت اثبات در عبارت (و هی مبنیّة من جهتی الثبوت و ...) چیست؟
	* مراد از دو کلمه (لفظ) و (السبب) در عبارت (دلالة اللفظ علی السّبب ...) چیست؟
	* مراد تستری از عبارت (و هی محقّقة ظاهرا ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (و قد یشتبه الحال ... الخ) چیست؟
	* کیفیت نقل اجماع در مقام استدلال توسط ناقل چگونه است؟
	* وجه مشتبه الحال بودن و دلالت نداشتن لفظ اجماع بر سبب کاشف (اتفاق الکل) در این مقام چیست؟
	* مراد از عبارت (انّ مبناه و مبنا غیره لیس علی الکشف الذی ...) چیست؟
	* کشف صوفیانه چیست؟
	* مراد از وجه الاخیر در عبارت (و لا علی الوجه الامر ... الخ) چیست؟
	* قول تستری راجع به وجه اخیر به طور کامل چیست؟
	* مراد از امران در عبارت (فاذا انتفی الامران ...) چیست؟
	* مراد از سائر الاسباب در عبارت (تعیّن سایر الاسباب المقرّرة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و صرّح جماعة منهم ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و هذه المسألة کادت أن تکون اجماعیّا) چیست؟
	* مراد از سه کلمه (عبارت) (و المسألة) و (النقلة) در عبارت (و اذا لوحظت القرائن ...) چیست؟


	مقام دوم: حجت بودن نقل سببی که در مقدمه اول ذکر شده و وجه حجیت آن
	اشاره
	تشریح المسائل
	* چه زمانی نقل اجماع در اتفاق الکل را دارد؟
	* چه زمانی نقل اجماع ظهور در اتفاق الکل را نداشته و امر مشتبه است؟
	* کیفیت نقل اجماع در مقام استدلال را بیان کنید؟

	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و روایة ما عدا قول المعصوم ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (کالأسئلة التی تعرف منها اجوبته ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و قد جرت طریقة السلف و الخلف ... علی قبول الاخبار) چیست؟
	* از نظر تستری دلیل حجیت خبر واحد چیست؟
	* مراد از عبارت (مع انّ هذا الوهم فاسد من اصله ...) چیست؟
	* وجه فساد این وهم چیست؟


	مقدمه سوم و یا نتیجه
	اشاره
	تشریح المسائل
	* آیا مراد از (الثالثة) مقدمه سوم است و یا در حقیقت نتیجه مقدمات قبل است؟
	* مراد از (کالمحصل) در عبارت (و وجهه انّ السّبب المنقول بعد حجّیّته کالمحصّل ...) چیست؟
	* مطلب مذکور چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟
	* حاصل مطالب فوق چه میشود؟
	* مراد از عبارت (باعتبار ظنیّة اصله) چیست؟
	* مراد از اصطلاح (حینئذ) در عبارت (فینبغی حینئذ ..) چیست؟
	* مراد از عبارت (و لا من الامور المتجدّدة التی ... الخ) چیست؟
	* مراد از (و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ...) چیست؟
	* مراد از (علی حجّیّته خبر الثقة العدل بقول مطلق ...) چیست؟
	* مراد از (و ما اقتضی کفایة الظن ...) چیست؟
	* مراد از (و لذا بنی علی المسامحة ...) چیست؟
	* مراد از (من وجوه شتّی بما لم ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (من جهة متعلقة ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و یراعی ایضا وقوع دعوی الاجماع ... الخ) چیست؟
	* علت اولویت مذکور در اجماع اول چیست؟
	* پس مراد از عبارت (بناء علی اعتبار السّبب ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (ثمّ انّه قد نبّه) چیست؟
	* حاصل مطالب تستری چیست؟
	* جناب تستری برای تبیین دو مقام مذکور چه کرده است؟
	* مقدمه اول یا بحث ثبوتی چگونه شروع میشود؟
	* جناب تستری چه پاسخی به این سؤال میدهد؟
	* اگر اشکال شود که شاید این اجماعات منقوله مبتنی بر حدس و اجتهاد خود مدعی اجماع باشد و نه براساس تتبع و فتوی چه پاسخ میدهد؟
	* آیا از نظر تستری مطلب به لحاظ قرائن خارجیه تفاوت نمیکند؟
	* مقدمه دوم یا بحث اثباتی چگونه شروع میشود؟
	* پاسخ تستری به سؤال مذکور چیست؟
	* اولین دلیل تستری بر معتبر بودن اجماع از زاویه فوق چیست؟
	* در تبیین مطلب فوق مقدّمة بفرمایید چند نوع روایت داریم؟
	* روایت مصطلحه چگونه روایتی است؟
	* روایت غیر مصطلحه چگونه روایتی است؟
	* با توجه به مطالب مقدماتی فوق، سیره مستمره امت مسلمان چگونه میتواند دلیل بر اجماع مذکور باشد؟
	* چه ارتباطی میان ما نحن فیه (یعنی: نقل اجماع و اتفاق الکلّ) با موارد مذکوره از سیره وجود دارد؟
	* حاصل مطالب مذکور از نظر تستری چیست؟
	* آیا خبر واحد ثقه در این امور ارزشی دارد؟
	* دومین دلیل تستری بر معتبر بودن اجماع منقول از زاویه مذکوره چیست؟
	* سومین دلیل تستری بر اعتبار اجماع منقول به لحاظ نقل سبب چیست؟
	* ما نحن فیه (اعتبار اجماع منقول) چه ارتباطی با قانون کلی مذکور دارد؟
	* به چه دلیل میگویند: لا غنی لنا عن معرفة هذا الامر؟ و جناب تستری چه پاسخی میدهد؟
	* حاصل مطلب فوق چیست؟
	* پس مراد از عبارت (لا طریق الی هذه الامور غیر الظن غالبا) چیست و تستری چه پاسخی میدهد؟
	* نتیجه و حاصل مطلب مذکور چیست؟[47]
	* حاصل مقدمه اول و دوم در شکل منطقی چیست؟
	* در بیان نتیجه فوق تستری چه میگوید؟
	* آیا هیچگونه تفاوتی در میان این دو طریق وجود ندارد؟
	* در ما نحن فیه (استدلال فوق) مقدمات چگونهاند؟
	* قرائن خارجیه مورد نظر کداماند؟
	* احوالات علماء در امر مذکور چگونه است؟
	* وضعیت کتبی که اجماع در آنها نقل شده در این مقام چگونه است؟
	* مراد تستری از عبارت (ثم لیلحظ مع ذلک) به طور خلاصه چیست؟
	* چرا مجتهد حق ندارد به اجمال منقول اکتفا کند؟
	* پس اگر نباید تنها به اجماع منقول اکتفا کند باید چه کند؟
	* آیا تفاوتی در آن امور خارج از اجماع منقول که باید مورد لحاظ واقع شوند وجود ندارد؟
	* حاصل و نتیجه ملاحظه این امارات چیست؟
	* اگر به اجماع منقول تنها نباید اعتماد نمود پس فایده نقل اجماع چیست؟



	ادامه کلام تستری در کشف القناع
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (ربما یستغنی المتتبع بما ذکر عن الرجوع ...) چیست؟
	* مراد از (لاستظهاره عدم مزیة علیه ... الخ) چیست؟
	* مراد از عبارت (فعلیه ان یستفرغ وسعه و ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (فالمقتضی للرجوع الی النقل هو مظنه وصول الناقل الی و ...) چیست؟
	* مراد از (فاذا لوحظ جمیع ما ذکر ... الخ) چیست؟

	پایان کلام محقق تستری در کشف القناع
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (المتضمن لنقل الاقوال اجمالا ...) چیست؟
	* مراد از عبارت (و الحکم فیما اذا وجد المنقول ...) چیست؟
	* حاصل و خلاصه بحث محقق تستری در متن اخیر چیست؟

	انتقاد شیخ به محقق تستری
	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب در عبارت (و لکنّک خبیر ... الخ) چیست؟
	* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟
	* علل عمل نکردن این گروه به اخبار معارض مذکور چیست؟
	* برداشت کلی از ذکر دلائل مذکور چیست؟

	اجمال مقال
	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب شیخ انصاری در عبارت (فالانصاف ... الخ) چیست؟
	* آیا به نظر شیخ این امارات همه یکسان هستند؟

	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب در عبارت (و من ذلک ظهر ... تا آخر متن مذکور) چیست؟
	* چرا چنین برداشتی از سخن ایشان میشود؟

	سخن در خبر متواتر منقول
	تشریح المسائل
	* مراد شیخ از عبارت (من جمیع ما ذکرنا ...) چیست؟
	* پس مراد از (یظهر الکلام فی المتواتر المنقول ... الخ) چیست؟
	* مورد بحث در این مقام چیست؟
	* نظر شیخ پیرامون سؤال مذکور چیست؟
	* معنای پذیرفتن خبر چیست؟
	* آیا هرکسی این خبر را بپذیرد یقین وجدانی برای او حاصل میشود؟
	* چه تفاوتی میان نقل اجماع و نقل تواتر از نظر ناقل وجود دارد؟

	معنای قبول نقل تواتر
	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب در عبارت (لکن لیعلم ...) چیست؟
	* چند نوع اثر در رابطه با باب خبر متواتر وجدانی است؟
	* حجیت نقل تواتر نسبت به این آثار چگونه است؟
	* آثار مترتب بر خبر متواتر چه هستند؟

	تشریح المسائل
	* حاصل مطلب در عبارت (و من هنا یعلم ...) چیست؟
	* مثال فقهی و شرعی مطرح شده در اینجا چگونه است؟
	* چه پاسخی به سؤال مذکور داده میشود؟
	* حاصل مطلب در صورتهای فوق چیست؟
	* جناب شیخ کدامیک از نظرات فوق را رد میکند؟


	شهرت فتوائیه
	اشاره
	شهرت و حجیّت آن از باب ظنّ خاصّ
	تشریح المسائل
	* عنوان بحث در این بخش چیست؟
	* معنای لغوی شهرت چیست؟
	* با توجه به معنای لغوی شهرت آیا ممکن است در حکم مسألهای دو طرف نقیض آن مشهوری باشند؟
	* شهرت به طور کلی دارای چه تقسیماتی است؟
	* تقسیم اول شهرت دارای چند قسم است؟
	* مراد از شهرت روائی چیست؟
	* مراد از شهرت عملی چیست؟
	* مراد از شهرت فتوائی چیست؟
	* کدام یک از مباحث شهرت در اینجا مورد بحث است؟
	* چه تفاوتی میان شهرت فتوائی و اجماع وجود دارد؟
	* چرا مطرح کردید که عنوان بحث در اینجا شهرت فتوائی است؟
	* چرا شیخ فرموده (من حیث الحجیّة فی الجملة ...)؟
	* دومین تقسیم شهرت دارای چه اقسامی است؟
	* مراد از شهرت محصله چیست؟
	* مراد از شهرت منقوله چیست؟
	* کدام یک از شهرت محصله و منقول در اینجا مورد بحث است؟
	* بلا شک فتوی مشهور برای ما گمانآور است بفرمائید گمان بر چند قسم است؟
	* کلام در حجیت شهرت از باب ظن خاص است و یا ظن مطلق؟
	* پس مراد از عبارت (و الّا فالقول بحجّیتها من حیث افادة المظنة بناء علی دلیل الانسداد) چیست؟

	منشأ توهم حجیت شهرت از باب ظن خاص
	تشریح المسائل
	* با توجه به مطالبی که گذشت آیا شهرت فتوائیه از باب ظن خاص حجیت دارد یا نه؟
	* حاصل اولین استدلال گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه چیست؟
	* حاصل جوابی که شیخ از این استدلال میدهد چیست؟
	* پس مراد از عبارت (وقع نظیره من الشهید ...) چیست؟
	* وجوه ضعف و اشکالات وارده بر این استدلال از نظر شیخ چیست؟
	* مقدمة بفرمائید غرض از قیاس چیست؟
	* قیاس بر چند قسم است؟
	* مراد از قیاس مساوات چیست؟
	* قیاس اولویت چگونه قیاسی است؟
	* قیاس اولویت خود بر چند قسم است؟
	* مراد از قیاسی که اولویت قطعیه دارد چیست؟
	* مراد از قیاسی که اولویت ظنیه دارد چیست؟
	* حال بفرمائید ما نحن فیه مربوط به کدام یک از این دو نوع اولویت است؟
	* نظر شیخ پیرامون این مناط و اولویت آن چیست؟
	* چرا اولویت ظنیه از شهرت فتوائیه ضعیفتر است؟
	* حاصل مطلب شیخ در این اشکال چیست؟
	* دومین اشکال شیخ بر استدلال مذکور چیست؟
	* چرا شیخ قبول ندارد که افاده ظن مناط حجیت خبر واحد باشد؟
	* سومین اشکال شیخ بر استدلال مذکور چیست؟
	* عبارت اخرای مطلب فوق چیست؟
	* دومین دلیل گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه از باب ظن خاص چیست؟

	دلایل دیگر گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه
	وجه استدلال
	مؤیدی بر اراده شهرت از لفظ اجماع
	تشریح المسائل
	* محل شاهد در مرفوعه زراره چیست؟
	* مراد از عبارت (بناء علی انّ المراد بالموصول ... الخ) چیست؟
	* محل شاهد در مقبوله ابن حنظله چیست؟
	* کیفیت استدلال به مقبوله مزبور چگونه است؟

	اشکالات شیخ به استدلال گروه اول به این دو روایت
	اشکال به استدلال از روایت مرفوعه
	حاصل کلام
	تشریح المسائل
	* مراد از عبارت (و لکن فی الاستدلال بالرّوایتین ... الخ) چیست؟
	* اولین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه زراره چیست؟
	* دومین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه زراره چیست؟
	* اولین شاهد مثال بر عدم عمومیت و اطلاق روایت مذکور چیست؟
	* دومین شاهد مثال شیخ بر عدم چنین عمومیتی در مرفوعه چیست؟
	* سومین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه توسط گروه اول چیست؟
	* چهارمین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه توسط گروه اول چیست؟
	* حاصل مطلب چیست؟

	اشکال بر استدلال به مقبوله ابن حنظله
	تشریح المسائل
	* مقدمة بفرمائید (ال) در عبارت (المجمع علیه لا ریب فیه) تعریف است و یا موصول؟
	* استدلال به مرفوعه و مقبوله هریک بر اساس کدام یک از دو احتمال فوق است؟
	* اگر (ال) در مقبوله به معنای موصول باشد شیخ چه اشکالی بر استدلال بر مقبوله وارد میکند؟
	* اولین اشکال شیخ از استدلال به مقبوله چیست؟
	* دومین اشکال شیخ بر این استدلال چیست؟
	* سومین اشکال شیخ به استدلال از مقبوله چیست؟
	* چهارمین اشکال شیخ به استدلال از مقبوله چیست؟
	* مراد از تقسیم امور و استشهاد امام به تثلیث پیامبر چیست؟
	* اگر مراد شهرت مصطلح باشد باز هم این تثلیث معنا دارد؟
	* مراد از عبارت (و مما یضحک الثکلی ...) چیست؟
	* نظر شیخ پیرامون توجیه مذکور چیست؟
	* چرا شیخ فرمود: (و الا فلا معنی للاستشهاد ... الخ)؟
	* مراد از عبارت (فتدبّر) در پایان متن چیست؟
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	تنبیه چهارم: (مناط استصحاب بنا بر اینکه یک قاعده تعبدیّه باشد)
	اشاره
	(ظنّ شخصی در اجرای استصحاب ملاک نیست)
	اشاره
	(سخن شیخ بهائی (ره) در اینکه ملاک ظنّ شخصی است)
	اشاره
	(بیان محقّق خوانساری شارح دروس در رابطه با نظر شیخ بهائی)

	(استظهار ظنّ شخصی در اجرای استصحاب از کلام شهید در ذکری)

	تشریح المسائل

	امر پنجم: (در اینکه قوام استصحاب به دو چیز است؛ یقین به حدوث و شکّ در بقاء)
	اشاره
	تشریح المسائل

	امر ششم در تقسیم استصحاب است
	اشاره
	(تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب)
	اشاره
	[وجه اول: مستصحب گاهی یک امر وجودی و گاهی هم یک امر عدمی میباشد]
	اشاره
	تشریح المسائل
	(کلام شریف العلماء در خروج عدمیّات از محل نزاع)
	(استدلال حضرات بر اختصاص استصحاب به وجودیات و مناقشه شیخ در آن)

	وجه دوّم: [مستصحب گاهی یک حکم شرعی و گاهی غیر از حکم شرعی است]
	اشاره
	(انکار اجرای استصحاب در حکم شرعی بر اطلاق اوّل توسط اخباریها)
	تشریح المسائل
	[قول به تفصیل میان احکام شرعیّه و امور خارجیه را دو قول متعاکس برشمردن، شایسته نیست]

	[وجه سوّم: مستصحب گاهی یک حکم تکلیفی و گاهی یک حکم وضعی شرعی است]
	اشاره
	(تفصیل صاحب وافیه بین حکم تکلیفی و ماعدای آن)
	(پاسخ به یک اشکال مقدّر)
	تشریح المسائل


	(دومین تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب)
	[وجه اول: دلیل اثباتکننده مستصحب یا اجماع است و یا غیر اجماع]
	[وجه دوم:] (مستصحب یا با دلیل عقلی ثابت میشود و یا با دلیل شرعی)
	اشاره
	تشریح المسائل
	[فرقی بین شکّ از جهت بودن شکّ در وجود رافع یا شکّ بخاطر استعداد حکم نیست]
	(اشکال)
	(عدم جریان استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه تابعه)

	[وجه سوم:] (دلیل مستصحب گاهی دلالت بر استمرار دارد و گاهی نه)
	اشاره
	تشریح المسائل


	(تقسیم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب)
	[وجه اول: شکّ انسان گاهی از مشتبه شدن یک امر خارجی و گاهی از مشتبه شدن حکم شرعی نشأت میگیرد]
	اشاره
	(هر دو قسم شبهه محل نزاع و اختلافاند)

	تشریح المسائل
	تقسیم دوّم استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب
	اشاره
	تشریح المسائل

	تقسیم سوّم و آخرین تقسیم از تقسیمات استصحاب به اعتبار شکّ در بقاء مستصحب
	اشاره
	تشریح المسائل




	(اقوال در حجیّت استصحاب)
	اشاره
	و قویترین (قول در حجیّت استصحاب)؛ همان قول نهم است
	اشاره
	تشریح المسائل
	اشاره
	تلخیص المطالب

	(استدلال بر صحت قول نهم)
	اشاره
	1- ظهور کلمات جماعتی از علماء است بر اجماع در این مطالب:
	2- دومین دلیل استقراء است
	اشاره
	مقدمه:

	تشریح المسائل
	3- و امّا دلیل سوّم: اخبار مستفیضه است:
	1- از جمله این اخبار صحیحه مضمره زراره است
	(استدلال به صحیحه ثانیه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع)
	(استدلال به صحیحه ثالثه زراره در حجیّت استصحاب در شکّ در رافع)
	4- استدلال به موثّقه اسحاق بن عمّار
	(استدلال به روایت خصال و یک روایت دیگر بر حجیّت استصحاب)
	(مکاتبه علی بن محمّد کاشانی)
	(اخبار خاصّه و اثبات استصحاب در موارد خاص)




	(تنبیهات بر چند امر)
	اشاره
	تنبیه اوّل: اقسام استصحاب کلی
	اشاره
	امّا استصحاب کلّی قسم اوّل:
	و امّا استصحاب کلّی قسم دوّم:
	اشاره
	(طرح یک اشکال و یا توهّم)
	تشریح المسائل
	[نظر محقق قمی عدم جواز اجرای استصحاب در این قسم] تشریح المسائل

	(استصحاب کلّی قسم سوّم)
	اشاره
	تشریح المسائل
	(کلام فاضل تونی تأییدی بر برخی از گفتار ماست)
	اشاره
	(مناقشات شیخ انصاری در آنچه جناب تونی افاده فرمود)



	تنبیه دوّم: در اینکه آیا استصحاب در زمان و امور زمانیه جاری میشود یا نه؟
	اشاره
	تشریح المسائل
	تحقیق در مسئله: این است که: در اینجا سه فصل از بحث وجود دارد:
	1- و امّا (جریان استصحاب) در خود زمان؛ بدون اشکال، استصحاب در خود زمان جاری نمیشود
	اشاره
	تشریح المسائل

	2- استصحاب در امور تدریجیّه غیر قارّه
	اشاره
	(اشکال در استصحاب قدر مشترک و پاسخ آن)
	تشریح المسائل
	شناخت رابطی که موجب میشود مجموع اجزاء یک چیز شمرده شوند، به عرف واگذار شده است.
	اشاره
	تشریح المسائل


	3- استصحاب امور مقیده به زمان
	اشاره
	(سخن فاضل نراقی در معارضه استصحابین)
	تشریح المسائل
	سپس جناب نراقی: آنچه را در تعارض دو استصحاب وجودی و عدمی ذکر نموده
	اشاره
	تشریح المسائل
	(مناقشه شیخ در آنچه فاضل نراقی فرمود)



	تنبیه سوّم: (عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه)
	اشاره
	صورت اول
	صورت دوم
	صورت سوّم
	صورت چهارم
	(اشکال)
	اشاره
	(استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیز جاری نمیشود)

	تشریح المسائل
	تشریح المسائل
	(آیا استصحاب در موضوع حکم عقل جاری میشود؟)
	اشاره
	تشریح المسائل
	(آنچه از گفتار شیخ روشن میشود:)
	اشاره
	1- اشتباه برخی در تمسکشان به استصحاب عدم تکلیفی که در حال نسیان ثابت است
	2- و نیز روشن میشود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق
	تشریح المسائل








	درباره مركز

